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 |به نام خداوند لوح و قلم •

نگار وجود و عدم|• قت یحق

تصادف    کیهفده ساله که در  ی:شهرزاد دخترخالصه

.ومشکل بدتر  ده یپدر و مادر خودرا از دست م یناگهان 

برادرش را   اد ینامردش ارث نه چندان ز یآنکه عمو

 .کنهیشهرزاد رو قبول نم یو سرپرست  کشدیباال م

سپرده  یی ذاڪکه در آن شب   یشهرزاد   ماندیم حاال

 .ی شده بود به خانواده حاج سبحان صالح

 ی پدرش و بزرگ محل،برا یمیصم قیسبحان رف حاج

کوتاه   ا یدن  نیکه دستش از ا یشرمنده دوست  نکهیا

خان   زدانیاست نباشد،شهرزاد را به عقد تک پسرش 

که   ییرابطه زناشو چیشتن هبدون دا ی ول  ارهیدر م

 ... 

#شھر_بی_شھرزاد
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 #شهرزاد 

ک ی#پارت_

بلند   میشام بود.از جا  ی در حال جمع کردن سفره  مادر 

 شدم تا هم کمک مادرجان کنم،هم شکمم سبک شود. 

و همه    میزودتر سفره را جمع کرد گریکمک همد به

 میگذاشت نکیس ی ظرف هارو تو ی

کردم تا شستن ظرف هارا به  یزور مادر را راض  به

 من بسپارد. 

پدر روانه کردم،دستکش هارا به دست   شیبه پ اورا

سیظرف ها خ یا باز کردم تا چربکردم و آب راگرم ر

 بشود. 

 که مشغول شستن ظرف ها بودم؛   ی قیاز دقا  بعد

آب را بستم.  ریام و ش دهیبشقاب را هم آب کش   نیآخر
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 ییو طال یمیقد یبا طرح ها  یا شه یتا استکان ش سه

 ختنیگذاشتم و مشغول ر ینیرنگ برداشتم و در س

 خوش طعم مادر جان شدم.   ییچا 

 

را برداشتم و ارام به سمت باباو مامان    یچا  ینیس

گرفتم. تلفن همراه پدر شروع   یرفتم و کنارشان جا

را مزه   شییکه چا  یبه زنگ خوردن کرد که در حال

 جواب داد.  کردی مزه م

 

کردنش   کیتلفنش را جواب دادو بعد از سالم وعل  پدر

 ناگهان استرس گرفت

 شده اکبرآقا یچ-

 ....... 

مگه  ی زیچ نیگرفته؟ همچ شیچرا؟خود به خود آت-

 ممکنه مرد مومن؟! 

 

شدن زمان مکالمه   یصورت پدر هم با طوالن رنگ

 .رفت یم ی د یسف  ی اش به رو
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تا پدر   میو مادر نگران تر از هم ،منتظر بود  من

به او   یزی چه چ  دیتماس را قطع کند و به ما بگو

 داد.  رییتغ نگونه یگفتند که حالش را ا 

که آثار لرزش در آن   یپدر با دستان قهی از چند دق دبع

 را قطع کرد.    یبود گوش  انینما 

 : کردیلب زمزمه م ر یبا خود ز و

چطور ممکنه؟حتما کار خود نامردشه! -

از ترس حال بد پدر زبانش انگار بند آمده بود   مادر 

بپرسد که چه شده   خواستی که با تکان دادن سرش م

 است. 

کلمه  کیان و آرام، زمزمه کنان لرز یی با صدا پدر

 " یگفت:"چوب بر
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 ش ینگاهش کردم که گفت:"آت یمن سوال  نباریا

 گرفته" 

 

شده بودم که با تکان   ره یو ناباور به پدر خ  شوکه 

 مادر به خود آمدم و به سمت آشپز خانه رفتم  یها 

 

آنها برگشتم.   شیبرداشتم و از آب پر کردم و پ  یوانیل 

آب را به دست پدر دادم و دوباره کنارش   وانیل 

 نشستم.

 حالش بهتر شد.  ی کم دیآب را نوش  یوقت  پدر
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 #شهرزاد 

 #پارت_دو 

 

 

  فیکه گذشت و من عاجز از توص  یسخت  قیاز دقا  بعد

 بودم.  یآن همه حال بد و ناراحت

 

بودم، با خود فکر   ده یکه از پدرم شن ییزمزمه ها  با 

کار   نی داشته و ا یبا پدر دشمن یکس  یعنیکه  کردمیم

 را کرده بود. 

 

 کندیکار م یسال است که در آن چوب بر   ستیب پدرم

که در  تعجب آور بود   میآورد. برا یو نان حالل در م

آتش    کدفعهی  دیبود چرا با   فتادهین  یهمه سال اتفاق نیا

 گرفت؟ یم
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  یبرود به چوب بر  دیرا به من و مادر گفت که با  پدر

 چه شده است.  ندیتا بب

 

حال   نکهیا یبرا ی که در گلو داشت ول  یمادر با بغض  

 گفت:   کرد،ی نم هیپدر را بدتر نکند گر 

 حاج نادر   میآ یمن هم همراهت م -

 

 به من انداخت و گفت:  ینگاه پدر

 

تواند   یموقع شب که نم نیا میپس شهرزاد را چه کن-

 تنها در خانه بماند. 

 

 یم،نمیگذار  ی حاج سبحان م یشهرزاد را در خانه -

 بکنم نادرجان  تیتوانم تنها راه 

 

در آورد و در کوچه پارک   اطیرا از ح  نشیماش پدر

 کرد تا من را به خانه حاج سبحان ببرد. 
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و   م ینشسته بود. زنگ در را به زد نی در ماش مادر 

 تا در را باز کنند.   میمنتظر ماند

 

شد، با    انیباز شد و چهره خندان حاج سبحان نما  در

  نیکه در ب یمیکردند. لحن صم ی پدر حال و احوال 

لبانم   ی بر رو یکوتاهشان بود باعث شد تا لبخند 

 .ندیبنش

 

  یاخالق زهرا م   ادیگرم و مهربانش من را  لحن

 بود.  ده یپدر به دخترش ارث رس نیانداخت که از ا

 

 لب گفت:  ی بر رو یبه من با بخند رو

 حالت چطوره شهرزاد جان؟-

 شما ی ممنون خوبم حاج سبحان با محبت ها-

 

از من دورتر شدند بعد از    یو کم  د یدستش را کش  پدر

از لبخند   گر یبه سمت من برگشتند که د قهی چند دق

 نبود.  یحاج سبحان خبر یها 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

رو گفته  ی چوب بر یآتش سوز  یگمانم پدر ماجرا  به

 بود. 

 

پدرم که عاشق کارش بود، با جون و دل   یبرا رمیبم

  نی وقت حرف او را زم چیکه ه یپدر ی. حتکردیکار م

اج سبحان از پدر خواست که آنجا  ح یانداخت وقت ینم

شود   کیاش شر  یرا بفروشد و با او در طال فروش

 راهم قبول نکرده بود 
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 #شهرزاد  

 #پارت_سه

 

 

نشوند غرق آرامش    میشونیپ ی که پدر رو یبوسه ا با 

فوق العاده   ارینعمت بس کی پدر   گنیشدم راسته که م

 اس، بعد رو کرد بهم و گفت:

 

 . میگردیمراقب خودت باش دخترکم تا اخر شب برم-

 . دیچشم پدرجان شماهم مراقب خودتون باش-

 

تنها نگذاشته   ییخانواده من تا حاال من را جا  چون

اون   یپا استرس ها را   نیبودند به همون خاطر ا

 . گذاشتمیم

 

راه برگشت  یپاتند کرد، وسط ها  نیبه سمت ماش بعد

 و به حاج سبحان گفت: 
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 سبحان...   سپارم یبعد خدا شهرزادم به تو م-

 

حرف   نیپدر همه ا ایمن اشتباه متوجه شدم  دانم ینم

 هارا با استرس و بغض گفت. 

 

خارج بشه با حاج    دمونیپدر از د  ن یکه ماش یوقت  تا 

 . میکردیو تماشا م می بود ستادهیر هم اسبحان کنا 

 

تمام وجود من رو در   بی عج یدفعه دلشوره ا  کی 

 برگرفت. کاش من هم همراهشان رفته بودم. 

 

 به سمتش برگشتم.  یحاج یبا صدا 

 

 داخل میبر ا یباباجان، چند بار صدات کردم ب-

 چشم د،یببخش-

 

  یشد یوارد خانه م یمانند بود که وقت  Lشکل  خانه

 . یداشت  دیابتدا به اشپزخانه و اتاق ها د
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ورود ما همزمان زهرا از آشپزخانه خارج شد، با   با 

بعدش با ذوق به سمتم   یمن اول تعجب کرد ول دن ید

من هم دستانم را دورش   د،یآمد و به آغوشش کش

  دنشی حلقه کردم تا به او بفهمانم که چقدر از د

 خوشحال شده ام.

 

من    ی دختر دوم خانواده و  دوست و همکالس  زهرا

اش نامزد کرده بود   یچون با پسر عمو  یبود ول

خواست کنکور بدهد. به کنکور هم کم   ینم گرید

  مرغش ی اصرار کردم که بخواند ول  اد یمانده بود من ز

 پا داشت.  کی

 

 میبه سمت هال رفت  ییاز جدا شدن از زهرا سه تا  بعد

 خان هم آنجا بودند.  زدانی که حاج خانوم و 

 

من نگران شد چون تا حاال شب به   دنیخانوم با د حاج

 لب زد:  یبودم و با نگران امده ی ن نجا یا

 افتاده؟  ی شهرزادجان، دخترم اتفاق-
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جواب، سوالش را داد   یمن حاج یجا  به

آمد از ما خواستند   شیپ  یپدر و مادرش کار  یبرا-

تا برگردند.  میمراقب شهرزاد باش

حاج سبحان   یحرف ها دنیخانوم بعد از شن حاج

.نمیراحت شد که از من خواست بنش الش یانگار خ

خان داشت ذوبم  زدان ی نگاه   ینیمدت سنگ  ن یا در

کردم که  یسرم را باال بردم و سالم آرام  کرد،یم

 شد.   رهی خ ونی زیتکان داد و دوباره به تلو ی سر

 ی سرد و ب  دمیدیاخم داشت، هر وقت که اورا م شهیهم

 ی تمام تنم از سرما شدیکه باعث م کردیروح نگاهم م 

 . فتدینگاهش لرز به تنم ب
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 #شهرزاد  

#پارت_چهار 

به سمت ما اومد و از همه  وهی همراه ظرف م زهرا

 کی کرد. و در آخر خودش هم با برداشتن  ییرایپذ

 گرفت.  ی موز و پرتقال کنار من جا 

اورد که با چادر   ی د یمن چادر سف یخانوم برا حاج

چادر    ی خوشگل  دنیعوضش کنم منم با د میا یمشک

  یبدون تعارف ازشون گرفتم و َسر کردم.از من م
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  زدانیکه  یخواست که راحت باشم چون تا حاال موقع

بودم و حاج   ومده ی ن نجا یخان خونه بوده باشه من ا 

 .کرد یخانوم معذب شدنم رو درک م

 

بود که هر سه   با ی زن مهربون و ز کی خانوم  حاج

هاشون رو از اون به ارث برده بودن   ییبا یفرزندش ز

به جز رنگ چشم که هرسه مثل پدرشون چشم رنگ  

چشم هاشون زل   یتو  یوقت ی شون سبز بود. ول

  صیتشخ شدیمتفاوت بودن رنگ سبز رو م  ی زدیم

 داد. 

 

بکشد از   رونیخوب بلد بود آدم را از افکارش ب زهرا

  یو در آخر به عشق باز زدیحرف م تیجا براهمه 

که گند هم  دیرسیم یخودش و نامزدش عل یها 

 . شدندیو رسوا م  زدندیم

 

خب   یکنیمن رو نگاه م یساد یشهرزاد چرا همش وا-

 ات رو هم نوش جان کن به من هم گوش بده  وهیم
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 ممنون  خورم،یچشم م-

 

  ی شهرزاد، اون دفعه که شب موندم خونه عل   یوا-

گفت که جدا از من بخابه فک  یشب عمو به عل نا یا

من   شیپ  یعل ی قبل  یکنم شک کرده بود دفعه ها

 ی اومدن

 

من هم   رفت،یم  سهیو از خنده ر گفتیم خودش 

که کرده بودند   ییبدون جلب توجه به کارها  یرکیرزیز

 .  دمی خندیم

 

 

من   شیهمه اومد پ دنیاون شب بعد خواب یچون وقت-

 همه رسوامون کرد.  یصبح عموجانم جلو  د،یخواب

 

کرد که   زانیاش را چنان آو افهیق دیکه رس نجا یا به

کارش باعث شد که من   نیانگار همان روز است. ا

به  هیآنقدر بلند نبود که توجه بق ی بلند بخندم. ول  کمی

 ما شود.
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خان رو داشتم احساس  زدان ی نگاه   ینیسنگ ی ول 

 شدم.  ی ماون نگاه ذوب  ریو ز  کردم،یم

 

خودم جرعت دادم و سرم به چپ برگرداندم که  با   به

 چشم شدم...  یخان چشم تو   زدانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #شهرزاد 
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 #پارت_پنج 

 

 

 

 

 یمن را مجذوب خود کرده بود، که م شیها  چشم

و سر   رمیاش بگ یجنگل   ی خواستم نگاه از چشم ها 

  یوقت  یکار،ول  نیعاجز بودم از ا ی ول  ندازمیب نیی به پا 

مهمان شد با ترس چشم از    شیدو ابروها  نیاخم در ب

براق و سبز رنگش گرفتم ونگاهم را هم   یچشم ها 

 .م به سمت زهرا سوق داد میمثل گوش ها 

 

از بابا و مامان   یاز گذشت سه ساعت هنوز خبر بعد

 نشده بود،گفته بودند دو ساعته برخواهند گشت. 

 

زهرا شماره پدر و مادر را   یبار با گوش  نی چندم  یبرا

 کدام پاسخ گو نبودند.  چیه ی گرفتم ول 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



باز از زهرا خواستم تا دوباره شماره را   نیآخر یبرا

  د،یچیشم پبوق در گو یباز هم صدا یوقت ی ول   ردیبگ

 در جانم نشست.  ی بد بی دلشوره عج

 

  یصبور بود،حاال کس شهیحاج سبحان که هم یحت

 . دمید یاضطراب در حرکاتش م

 

از من  ی و حاج خانوم هم دست کم  زهرا

که استرس دارد   داد یخان هم نشان نم زدان ینداشتند،

آمدن    ر یاوهم نگران د دیفهم شد ی از نگاهش م ی ول 

 پدر شده است.

 

نگاهم را از انگشتان دستم که از  یحرف حاج  با 

 بودند گرفته و به او دادم دهیچیاسترس درهم پ

 

جا گذاشتن،   نیماش  یهاشون رو تو   ی گوش  دی شا -

 ده یکارهاشون هم طول کش
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 میتا بخواب  دیزهرا باباجان رخت خواب هارو بنداز-

 رسند یانشاهلل تا صبح م

 

و با اجبار   اورمیب یحرف حاج  یحرف رو  نتوانستم

 بخابم.  نجا یامشب ا دیقبول کردم که با 

 

زهرا کمک کردم تا رخت خواب هارا اماده کنه،  به

جا پهن ونند که   یگریمن هم خواستند در اتاق د یبرا

بار است   نیزهرا بخابم اول  شیپ  خواهمی گفتم امشب م

قبول  ییمانده ام، زهرا هم با خوش رو نجا یشب ا

 کرد. 

 

من   ی آنفدر خسته بود که زود خوابش برد، ول   زهرا

 . فتدین شانیبرا یدل نگران شده بودم خدا کنه اتفاق 

 

فرستادم، که خواب بر   یخواندم و صلوات م یم  دعا 

 رفتم..  ی قیمهمان شد و به خواب عم میچشم ها 

 

 ............... 
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 ه•یهد  •پارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #شهرزاد  

 #پارت_شش 

 

 

متحرک، سرگردان به آن طرف و   یمـُرده ها مانند

و   با یباغ ز نیرا در ا ی بلکه کس رفتمیطرف م نیا
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و کمک   زدمیم ادیهرچقدر فر  یکنم ول  دایَدَرنَدشت پ

 نبود.  یخواستم کس یم

 

 بلند صدا زدم:   یکجام، با صدا دانستمیبودم نم ده یترس

 مامان -

 د؟؟ ییبابا، کجا -

 

لرز به جانم   ترسم،یمن م دیجواب بد  کنمی م خواهش

 نشسته بود. 

 

در دست خودم نبود، به  گری د میاشک ها  ختنیر

 نبود.  ی نبود،کس  یو ناله ول  هیصورتم داشتم گر  یپهنا 

 

نشستم تا   بیدرخت س ر یاز آن همه تکاپو ز خسته

چشم    یرا بستم تا از خستگ  میتازه کنم، چشم ها  ینفس

 ربوده شود.  میها 

 

 شهرزادم -
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را باز کردم، مامان هم   میبابا نادر چشم ها  یصدا  با 

  ییدست در دست بابا همراه او بود با صورت ها 

دستم را   کردند، ی ن نگاه مبه م یخوشحال و نوران

 بلند شدم. میگاه کردم و از جا  هیتک

 

 بغض لب زدم:  با 

پس جواب من رو   د یکجا بود یباباجون، مامان-

 دم یترس دیدادینم

 

 سکوت کرده بود.   مامان 

ازت  میدخترکم، شهرزاِد بابا، من و مامانت اومد -

مراقب خودت باش راه  میریم میما دار میکن یخداحافظ

  مانیمن و مادرت به تو ا ی ول  یدار   شی در پ  یسخت

  یشی و موفق م یزاریکه همشون پشت سر م میدار

 شهرزاِد من. 

 

  یاز حرف ها یچیه  کردمی بهشون نگاه م یناباور با 

 یعنیم؟یریم م یکه دار یچ یعنی کردمیبابا رو درک نم

 راه سخت؟ یچ
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با دور شدن باباو  بودم که   ر یهنوز با افکارم درگ من

 . دم یمامان به خودم اومدم و دنبالشون دو

 

تا بهشون برسم اونا از   رفتمیهرچقدر تند تر م ی ول 

 و التماس داد زدم: هیبا گر شدند،یمن  دور م

منم با خودتون   د،یسینه، بابا، مامان تورو خدا وا-

 دیببر

 

 یکن یزندگ  دی دخترکم برو، تو با -

 . دمیکش  یبلند غیشدند که ج  دیچشم هام ناپد یجلو  از

شدم که در با   داریو نفس زنان از خواب ب  غیج با 

 ضرب باز شد... 
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 #شهرزاد  

 #پارت_هفت 

 

 

را هراسان وارد اتاق شدند و پشت  خانوم و زه حاج

خواست وارد شود که حاج   یم زین ی بندشان حاج

ام را سر   یخانوم ازشون خواست صبر کند تا روسر

 کنم.

 

 سرم را در آغوشش گرفت و گفت:  زهرا

 ؟یزنیجانم،چت شده چرا نفس نفس م یجانم آبج-

 

  وانی آب به دست وارد اتاق شد و ل   وانیخان ل   زدانی

 هرا داد تا به خوردم بدهد. را به دست ز 
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نوازش کرد و   ی روسر  یرا از رو  میخانوم موها  حاج

 لب زد: 

 ؟ یدیحالت بهتر شد؟خواب بد د -

 

که همه  یتکان دادم و خواب ام را هم در حال ی سر

 کردم.   فیشان در اتاق بودند تعر

 

 راهنیحاج سبحان چرخاندم و به پ  ی را به سو  نگاهم

 ندادم و لب زدم: یتیکه بر تن کرده بود اهم یمشک

 

 دارم  شیدر پ ی بابام گفت راه سخت-

 

داده بود   یدستان خودش جا  انیدستانم را که م  زهرا

 را فشرد. 

 

 حاج سبحان -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 جانم، باباجان؟-

 

 بهتون زنگ زد؟  دن؟بابام ی رس-

 

  یجوگندم یها شیبه ر یفرستاد ودست رونیب  ینفس

رفت،   رون یاز اتاق ب  دو یرنگ مرتب شده اش کش

 ز یبود ن  ستادهیچارچوب در ا   یخان که تو  زدانی

 همراه پدرش رفت. 

 

بلندم را که دورم پخش   ی بلند شدم و موها  م یجا  از

ام را به سر   ی شده بود را جمع کردم و دوباره روسر

ام راهم سر کردم تا به خانه  یکردم و چادر مشک

 بودند.  دهیرس  گری د بروم حتما تا االن

 

در حالت چهره   یزهرا و حاج خانوم که ناراحت  سمت

 و لب زدم: دمیبود چرخ دایپ شان یها 

 

افتاده؟انگار حالتون خوب   ی اممم، حاج خانوم اتفاق-

 د؟ یشد ضینکرده مر ییخدا  ستین
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 م یبر نییا یب کرد،یسرم درد م کمینه دخترم من -

 . میصبحانه مون رو بخور

 

بهتره   دنیهم رس نا یتا االن بابا ا گهینه، ممنون د -

 من برم زحمت دادم بهتون.  گهید

 

 میدختر خوشگلم، نه هنوز برنگشتن بر یتو رحمت-

 هم کار داره باهات  یبعد، حاج  میصبحانه بخور

 

ناچار قبول کردم و همراهشان به آشپزخانه راه   به

توانست داشته  یم  یمن چه کاربا   یحاج ی افتادم، ول 

 باشد! 

 

و مشغول صبحانه  میسر سفره نشسته بود یهمگ

 ستمیگشنه ن کردمیسفره فکر م دنیتا قبل از ند  م،یبود

خوش بو را حس  یها ییو چا مروین یبو یوقت ی ول 

 کردم شکمم شروع کرد به قار و قور کردن. 
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و مشغول خوردن صبحانه   گرفتمیخودم لقمه م  یبرا

  ینگاه ینینبود که با سنگ  یبودم و حواسم به کس

 خان بود. زدان یحتما  دم یخجالت کش

 

بهش انداختم  ینگاه یچشم ریرا بلند کردم و ز سرم 

 که مشغول لقمه گرفتن شد. 

 

فکر  یفقط تو   خوردینم یزیچ  یکس نکهیا دن ید با 

 بودن متعجب شدم. 

 

 من گرسنه ام بود واسه اون تند تند خوردم  دیببخش-

 

 زد و گفت   یجون یخانوم لبخند ب حاج

 

 نوش جونت بخور دخترم-

 

 شهرزاد-
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 نگاهم به سمتشون گرفتم   یحاج  یصدا  با 

 سبحان؟  بله، حاج-

 

با   یمن فرق یتو برا  یدونیدخترم خودت خوب م-

اندازه   کیهرسه تون رو به  ، یو زهرا ندار میمر

 دوست دارم 

 

شمارو مثل بابانادرم   شهیمنم هم د،یشما لطف دار-

 دوست دارم 

 

 جیو گ  دمیرو بلند کرد که نم چشم هاش رو د  سرش

 شدم، چرا بغض داشت!؟ 

 

داختم که اوناهم  به زهرا و حاج خانوم ان  ینگاه

 ناراحت بودن. 

 

دوختم تا ادامه حرفش رو   یدوباره به حاج  نگاهم

 شده  ینجوریبزنه تا بفهمم چرا حالشون ا
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 راه برگشت به خونه یشهرزادجان تو-

 

که احساس کردم آب   دیبرداشت و سر کش یآب  وانیل 

 خورد تا بغضش رو بتونه قورت بده. 

 

جز پدر   یکه چه کس  کردمیفکر م نیهم داشتم به ا من

زل زدم   یخواستن برگردن خونه، با نگران یمادرم م

 به لب هاش تا ادامه حرفاشو بفهمم. 

 

 و...  ده یپدرت بر  نیترمز ماش-

 

  یول شد یم نیسرم داشت سنگ   دم،ینشن دم،ینفهم گهید

اون راه خطرناک  یتو  کردم یم لیتحل  هیخودم تجزبا 

 داره  یچه عاقبت  دنیترمز بر
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  د یدست انداختم به گلوم تا شا  ومدینفسم باال نم گهید

آب به زور چسبونده   وانی بتونم نفس بکشم  زهرا ل 

 . شدیدهنم باز نم ی بود به دهنم تا ازش بخورم ول 

 

ام تار شدو    ده ی و د  دیدیرو دوتا م زیهام همه چ چشم

 مطلق  یاهی بعد س

 ..............................................................

 ... 

      یپارت  طوالن کی
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 #شهرزاد  

 #پارت_هشت 

 

 

که   یفاصله دادم.با نور  گریرا از همد می پلک ها  آروم 

  یافتاده بود. دستم باال آوردم تا جلو میچشم ها  ی رو

 شد.   جادیدستم ا  ی تو یسوزش   یول رمیصورتم بگ

 .  دمیبه سمتش انداختم که سوزن ِسُرم را د  ینگاه مین

 

به اطراف نگاه کردم  زدم ی و منگ م جیکه گ  یحالت با 

 نبود. یا گهیز من کس داتاق بودم. ج کی یتو

 

 ... م ینجا یمن چرا ا اخه

 

 یمثل پتک ش یافتاد. حرف ها  ادمی یحاج یها   حرف

 َسرم بود.    ی رو
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شدند که حالشان    یبد زخم یل یمامان و بابا خ  حتما 

 بود.  یاونجور 

 

بودم که در باز شد   یحاج  یفکر حرف ها یتو هنوز

 وارد اتاق شد.   دیبا لباس سف یو خانوم

 

 بهم زد و گفت:  یبازم لبخند یچشم ها  دن ید با 

 

 حالت بهتره؟   ، یخوشگل خانوم همه رو که ترسوند-

 

لب   ری ز یخوبم تکان دادم، خوبه ا یبه نشانه  ی سر

که تازه وارد   یخان ا زدانیگفت و به سمت زهرا و 

 اتاق شده بودند گفت: 

 

که در    دیریمحترم لطفا دارو هاشون را هم بگ  ی آقا -

 خانه مصرف کنند.

 

 ممنون، بله گرفتم. -
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سوزن    امیب دیِسرمشون تموم شد خبر بد  نکهیاز ا بعد

 . ارمیدر ب

 حتما -

 

به زهرا که   یشده ام و نگاه زیخ مین میجا  در

 چشمانش قرمز شده بود انداختم.

 

 زهرا؟ -

 کنه؟یدرد م تییجا  یجانم آبج-

 خرابه؟  یل ینه، حالشون خ-

 

خان که در سکوت به ما نگاه   زدانیبه  ینگاه زهرا

 کرد و گفت:  کرد،یم

 

 . زمیعز میزنی خانه حرف م  میبر-

 

 گفتم: یبلند  یصدا  با 
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 خواهم زهرا   ی. من بابام مامینم  یینه من جا -

 

را    شیخان که تا االن سکوت کرده بود قدم ها   زدانی

 . ستاد یبه سمت انداخت و کنار تخت ا

 

با تشر زهرا را آرام   رد کیم ه یکه با حرف من گر  زهرا

 کرد. 

 

انگار تموم شده برم پرستار   نمیا یاالن انگار بهتر-

 . ارهیصدا بزنم درش ب

 

از   یحرکت کنه که دست انداختم و گوشه ا خواست

 کتش را گرفتم.

 

من بغض کرده   یول  کردینگاهم م  ی سوال   یا افه یق با 

را که به ذهنم  یزیباور کنم آنچ توانستمیبودم نم

 ده بود خطور کر
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 خان  زدان ی...ی-

 

  شیکه بخاطر بغض گرفته شده بود صدا ییصدا  با 

 زدم که خودم هم دلم به حالم سوخت

 

 بله-

 

 کنمی خانواده ام، خواهش م شیپ دیببر  شهیمن را م-

 

ازش موج   ی بلند شده بود و کالفگ یکه کم ییصدا  با 

 لب زد  زدیم

 

 میزنی خونه حرف م میزهرا گفت بر یدینشن-

 

را راحت   المیکه حالشان خوبه و خ گفتندینم چرا

 . پس حالشان خوب نبود کردندینم
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که داشت خفه   یکرد، بغض  دنیام شروع به لرز  چانه

صورتم   یمهابا رو  یب میشکست، اشک ها   کردیام م

 . ختیریم

 

نباشند  شم یپدر ومادرم پ گهید نکهیتنم از فکر ا تمام

 به لرزش افتاد. 

 

دستم بود. آروم کت اش را   یخان هنوز تو زدانی کت

و با    دمیصورتم کش یرا رو دی ول کردم و مالفه سف

 زانمیعز ی زار زدم برا  یبلند  یصدا

 شدنم، تنها شدنم...  میتی ی زدم برا  زار

 

  ...................... 

         نگاهتون  میتقد یطوالن  پارت

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 #شهرزاد  

 #پارت_نه 

 

 

  یو بنرها  اهیس  ی. نگاهم به پرچم ها میکوچه شد وارد 

 جا خوش کرده بودند افتاد.  وارید یکه رو   تیتسل 

 

 دوباره به لرزه نشست.   دمیدیکه م ییزهایاز چ بدنم

 

 میتی شدم؟   ی تنها م دیمن چند سال داشتم که با  مگه

 !شدم؟ یم
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 ی رنگش را جلو یبلند مشک ی شاس  نیخان ماش  زدانی

 . میشو  اده یخانه شان نگه داشت تا من و زهرا پ

 

 توانستمینم ی شدم ول  اده یپ ن یکمک زهرا از ماش به

  نی ا ینیکمرم شکسته بود از سنگ   ستم،یبا میپاها  ی رو

 درد. 

 

تند خود را به  ییمان با قدم ها   ی ها  هیاز همسا  یکی

را گرفت تا راحت تر راه   گرمید   ربغلی ما رساند و ز

 بروم. 

 

 داشت  یلب ناله کنان بامن قدم برم  ریز

 

 ی شهال )مادر(شد یبرات شهرزاد جان ب رمیبم-

 

را به سمت او چرخاندم و نگاهش کردم از چهره   رم س

 کرده است.  هیاش معلوم بود که گر
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آنها مادرم را   می همه باهم خوب بود ی گیهمسا  ما 

 مانند خواهرشان دوست داشتند. 

 

 ژهیتوجه به زهرا و من یتحمل وزنم را نداشتم ب گهید

 دو زانو نشستم.   یرو اطیخانوم، وسط ح

 

  اهمیشکست و من به بخت س  یبلند  یبا صدا  بغضم

 زجه زدم. 

 

 از دستم خارج شده بود   میکنترل صدا گرید

 

شهرزادت بدون   ی؟نگفتیبابا چرا من رو تنها گذاشت -

 رهیمیشماها م

منم ببر  ا یکنم ؟ب  کار یچ یی رو ندارم تنها   یکه کس من

 رم یخواد بم یبابا دلم م
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وجودم جمع شده بود    یکه تو یاز درد بد  میها  هیگر

آرامم   توانستیکس هم نم چ یشده بود، ه  لیتبد غ یبه ج

 کند. 

 

بود، دستم را از   ستادهیا میسبحان رو به رو حاج

برداشتم و به سمت او دراز کردم و با   نیزم ی رو

 گفتم: تیمظلوم

 

  ی نجوریچرا ا گرده،یبابام صبح برم یع..عمو، گفت-

 برگشت؟

 

 ... خوامیمامانم را م من

 

آمده بودندو   اطیمن به ح  یخانوم ها هم با صدا همه

 . ختندیریمن اشک م ییبه تنها 

 

نشست اوهم    شیاز زانوها  یکی ی سمتم آمد و رو به

 .ختیریداشت اشک م   زشیعز  قیمرگ رف  یبرا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

مرد ها   یهمه را متوجه خود کرده بود حت میها  هیگر

آمده بودند و با ترحم و   اطیدر به ح  ی هم از جلو

 . کردندینگاهم م یراحتنا 

 

 ی پاشو برو تو نجا یدخترم زشته نامحرم هست ا-

 خونه

 

 خوام..  یبابام م-

 

 افتادم هیبه گر  دوباره 
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 #شهرزاد  

 #پارت_ده 

 

 

حاج  یآمد حت یبر نم یاز پس کس گریکردنش د  آرام

 خانوم هم نتوانست آرامم کند و من را به داخل ببرد. 

 

 درد من را!  دانستندینم آخر

 

 شدن را.  میتی هم نکنه  ابونیگرگ ب بینص یحت خدا

 

برعکس   یول  ختیریمن اشک م یهم پا به پا  زهرا

چون داشتم از درون   زدم ی م غیمن او آرام بود. من ج

 .گرفتمیآتش م 
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و داد، خواستم دستم را  غیاز فرط ج سوختیم  میگلو

بگذارم و بفشارم تا از دردش کم شود که  میگلو ی رو

بلند کرد ، با   نی زم یقدرتمند من را از رو  یدست

که از تعجب حتما گرد   یاشک آلودو چشمان یصورت 

 به چهره غضب ناکش بودم.  رهی ند خشده بود

 

که از خشم صورتش به   یقفل شده در حال  ی فک با 

 گفت:   زدیم ی سرخ

 

  یگمشو برو تو ا یب ی درست، ول   ستیحالت خوب ن -

 بکش   غیج  یخوا  یخونه هرچقدر م

 

من صداتو   یو نامحرم برا  بهیهمه مرد غر نیا ی جلو

 نبر باال.

 

  یو مبهوت بهش زل زده بودم که با تشر بعد  شوکه 

به خودم آمدم و دست زهرا را گرفتم و با کمکش به 

 میسمت خانه قدم برداشت
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 مهمان ها هم به داخل آمدند.  هیبق

 

گذاشته، خرما و  یز یم یپدر و مادرم را رو   عکس

 گذاشته بودند.   شانیعکس ها   یحلوا را هم جلو

 

را کنار خرما و   شان یعکس ها   یروز   کردمینم باور 

  کردمینم هیگر گهید نمیبب اه یس  ی حلوا با روبان ها 

 زل زده بودم.  شانیفقط به عکس ها 

 

)خواهر  میآمد، مر  ینفسم باال نم شدم یخفه م  داشتم

 شد. کمی به دست نزد ی آب وانیکه ل  دم یزهرا( را د

 

 از آب را به خوردم داد. یبه زور کم زهرا

 

من   ی کردند، ول  ییرایگفتند، پذخواندند، روضه  دعا 

من بودند   یچشم از آن دو عکس که تمام زندگ

 برنداشتم.
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 #شهرزاد  

 ازده ی#پارت_

 

 

شده بود. بعد از تمام شدن مراسم مهمان ها رفته   شب

هموخبرداده   میبودند، حاج سبحان گفت که به عمو

خودش   ی است. و او هم گفته که تا مراسم خاک سپار 

 . رساند یرا م
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  یگفت که کار بد یحاج  یخواستم مخالفت کنم ول یم

 است. 

 

برادر و هم  یهم آن دو باهم بد بوده باشند ول هرچقدر

که به  یهستند. من هم بخاطر احترام گریکدی خون 

حرفش   ی قائلم سکوت کردم و حرف رو  یحاج

 . اوردمین

 

 یبودم حت دهیخان را کال ند زدان ی از اتفاق ظهر  بعد

  ی مرد کنمیبود.تعجب م  امدهیشام هم به خانه ن  یبرا

دختر نامحرم دست زده باشد،   کیاو به  یبه تعصب

 بخاطر حفظ آبرو ناچار شده است.  د یشا 

 

آمدم و زل زدم به   رونیتکان دادن سرم از افکارم ب با 

 که حاال فقط عکسشان بود نه خودشان.  زانمیعز

 

 کنارم بودند و امشب من را تنها گذاشتند.   شب ید
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را در شکمم جمع   می. پاها دیاشکم جوش  ی  چشمه

گذاشتم و به خودم تاب   میپاها یکردم و سرم را رو 

صدا    یاز دست دادن پدر و مادرم آرام  ب یدادم و برا

 .ختمیاشک ر

 

خانواده را هم ناراحت کنم تازه   نیخواستم ا ینم

کردند که  ی حالشان خوب شده بود،مگر چه گناه

هم که  قهی چند دق  یپاسوز من بشوند و نتوانند برا

 ده آرامش داشته باشند. ش

 

را کنارم احساس کردم سرم را بلند کردم    ی کس حضور 

بخاطر بچه   می . خواهرش مردمیو زهرا را کنار خود د

  یاش نتوانست شب را بماند و با هزار عذر خواه

 خانه اش شد و گفت فردا صبح خواهد آمد.   یراه

 

تا آرام  کرد یو نوازشم م  دیدر آغوشش کش  زهرا

 شده بود.   لیتبد یز یر یبه هق ها میا ه  هیبشوم، گر
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تا بخورم و   اورد یب ی زیچ میاز کنارم رفت تا برا زهرا

 را تَر کند.   میگلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #شهرزاد  

 _دوازده #پارت 

 

 

پچ وارانه صحبت حاج سبحان را با حاج   یصدا

  د یرسیم نجا یبه ا  شانیصدا  یخانوم که در سکوت کم
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. چند بارم اسم خودم را از  کردمیرا احساس م

 ندادم.  ی تیاهم  یول  دمیزبانشان شن

 

گرفت و  یآب پرتقال در کنارم جا   وانیل  کیبا  زهرا

نداشتم به خوردن  یلیرا به سمت دهانم برد، م  وانیل 

که خواستم سرم را به سمت مخالف  نیهم دن، یو نوش

 برگردانم زهرا با تشر اسمم را صدا زد: 

 

 شهرزاد! -

 

 ندارم خودت بخورش.  لی زهرا جان م-

 

رنگ به صورت   نمیبخور بب ه،یچ گهی ندارم د لیم-

 ی ندار

 

 ... یبعدا م -
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و    دیحرفم پر نیکنم و ب جمله ام را کامل   نگذاشت

 مجبور شدم که بخورمش 

 

 ار یمرگ زهرا نه ن-

 

را از دستش گرفتم  وانیگفتم و ل  یلب خدا نکنه ا  ریز

گفت و رفت تا  آشپز  ی باشه ا توانمیو با گفتن خودم م

 خانه را جمع کند. 

 

گذاشتم، نتوانستم   نیزم ی را کنار خودم رو  وانیل 

 از نصفش را بنوشم.  شتریب

 

جمع شده در شکمم    یپاها یسرم را رو   دوباره 

 . با یگذاشتم و زل زدم به دو چشم ز

 

هم بامن حرف   شان یعکس ها   کردمی م احساس

داشتم که هردوتاشون باهم   ی. چقدر بخت شومزنندیم

 شدم.  میتیاز دست دادم و 
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به  میگونه ها  یمهابا رو  یو ب د یاشکم جوش  چشمه

 بودند.رقص در آمده 

 

خنک عطرش قبل از خودش اعالم   یباز شد و بو در

 حضور کرد. 

 

جا    شیابروها  نیب یظی که به من افتاد اخم غل  نگاهش

 خوش کرد. 

 

توجه به من سمت اتاقش که قدم برداشت با   بدون

که باشگاه   دم ی رس نیقیکه در دست داشت به   ی ساک

 بوده است. 
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 #شهرزاد 

 زده ی#پارت_س

 

 

به دست از اتاقش خارج شد و به سمت من که   حوله

حمام نشسته بودم آمد و از کنارم بدون   یکیدر نزد 

 گذشت.   یتوجه ا چیه

 

برگشت و    یچند قدم رفته را عقب عقب به آرام ی ول 

نخوردم خم شد   یمن تکان  دید ی. وقتستادیمن ا  ی جلو

 و لب زد: 

 

 سالم  ک یعل -
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ام را به  یبرداشتم و نگاه اشک میپاها یرا از رو  سرم 

 زد یدر آن موج م یو کالفگ  یکه خستگ ش یها  یجنگل 

 دوختم. 

 

درد هام  یبرا  یین من دواخان، مگه سالم داد  زدان ی-

 !؟ من حوصله خودمم ندارم. شهیم

 

را باال برد و انگشت شصت اش را   شیابرو  یتا  کی

نفس    میدر چشم ها   رهیخ د، یلب اش کش  ی به گوشه 

 و گفت:  د یکش ی قیعم

 

.پدر و مادرت را از  ستیحالت خوب ن دونمینه، من م-

گوشت    ی  زهیآو  شهیحرف من هم   نیا یول  یدست داد

 کن شهرزاد.. خانوم 

 

سکوت منتظر بودم تا حرفش را تمام کند و برود    در

 اصال حوصله بحث را نداشتم. 
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خودت مورد   شهیاحترام به بزرگ ترت باعث م-

 یط یهر شرا یحاال تو ،یریقرار بگ گران یاحترام د

 

آب پرتقال را برداشت و به    وانی از بلند شدنش ل  قبل

 سمتم گرفت. 

 

آن همه جذبه و اخم نگاهم کند و دست  با  شد یم مگر

 اش بزنم.  نهیرد به س

 

لب گفتم که از   ریز  یرا از او گرفتم و ممنون  وانیل 

 رفتن به سمت حمام گفت:  نیبرخواست و ح  شیجا 

 

 ها.  یخوریتا ته همشو م-

 

 آب آمد.  یحمام را باز و وارد شد، بعد صدا در
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را    نفس همه اش کی را به سمت دهانم بردم و   وانیل 

زهرا بروم که در    شیبلند شدم تا پ میخوردم. از جا

 حمام باز شد. 

 

شکم و    یرا دور کمرش بسته بود و عضله ها   حوله

 ییخودنما  شتریب شیآب رو  یکه قطره ها  شیبازوها

 . کردیم

 

توجه به من سمت اتاقش   ی انداختم که ب  نییرا پا  سرم 

 رفت. من هم به سمت آشپزخانه رفتم. 

 

را تمام کرده بود، سرش را که    شیکارها   زهرا

را از دستم    وانیبه سمتم آمد و ل  دیبرگرداند من را د

 گرفت و شست. 

 

که   گفتیحاج خانوم که خطاب به زهرا م یصدا بعد

 .میتا بخواب ندازدی رخت خواب هارا ب

 

 اتاقم رفتم. ی شان آرام به سوبه جمع   یریشبخ  با 
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آزاد کردم و سر   رهیرا از گ میو موها  دمیخز میجا  در

  یبخوابم. ول یبالش گذاشتم تا بتوانم کم ی رو

 نتوانستم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #شهرزاد 

 #پارت_چهارده 

 

 

من    یهنگام اذان، حاج خانوم به اتاقم آمد، وقت صبح

  یبعدش با صورت ی اولش تعجب کرد ول دی د داریرا ب
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به سمتم آمد و در   زد یدر آن موج م یکه اخم و نگران

 گرفت.  یکنارم جا 

 

 کرده ام را در دستان گرمش گرفت و فشرد.  خی  دستان

 

نگاهش را به چشمانم که گمان کنم پف  ی لبخند تلخ با 

 کرده بود دوخت و لب زد: 

 

دختر خوشگلم خودت را عذاب نده، پدر و مادرت هم -

 تیکارهات به خودت و سالمت نی تو با ا ستنین  یراض

 .یضرر برسون

 

 ادامه داد:  دیاز جانبم نشن یجواب  یوقت

 

  یفرق واری کرده، رنگ صورتت هم با گچ د  خیدستات -

 نداره فکر کنم فشارت افتاده. 
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بخور بعد از نمازت هن    یزیچ  هی میدخترم بر پاشو 

 بخواب.  یکم

 

بلند شد و خواست من راهم بلند کند که  شی جا  از

 زدم   شیصدا

 

 حاج خانوم -

 

 جانم شهرزاد -

 

 از بعض معلوم بود.  ییرگه ها  شیصدا  در

 

  دی ، شا ۱۸ شمیم گهیسالمه و چن ماه د۱۷من -

  دمیسن تنها نخواب نیمن تا به ا ی مسخره باشه ول 

 پدر و مادرم بودم.  شیپ شهیهم

 

را بسته بود آب دهنم را قورت دادم و   میراه گلو   بغض

 دوباره گفتم: 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  زاشتندیموقع خواب هم تنها نم یاون ها من را حت-

 االن ی ول 

 

 بغضم اجازه ادامه دادن را از من سلب کرد.  دن یترک

 

نشست و   شیزانوها  ی خانوم دوباره کنارم رو حاج

 کرد.   رشیمن را مهمان آغوش دلپذ

 

دستان پر مهرش را   خت،یریمن اشک م یبه پا پا 

 . دادیتکان م یکمرش به آرام  ی رو

 

خواستم فشار خونش باال برود، ازش جدا شدم و  ینم

  یکه مصنوع یو لبخند دمیصورتم کش  یرا رو دستانم 

 زدم و   شیبا یبودنش معلوم بود به چهره ز

 

که حالتون بد کردم، حواسم به فشار خونتون   دیببخش-

 نبود. 
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من مثل خواهر بود   یدختر، شهال برا هیچه حرف نیا-

 و حاج نادر مثل برادر

  ی ول   ستیخودم حالم اگه از تو بدتر نباشه بهتر ن من

 رد حکمت خداست. ک شهیچه م

 

خان در   زدانی  یتقه به در اتاق خورد و بعد صدا چند

 دیچیاتاق پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #شهرزاد  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 #پارت_پانزده 

 

 

خان در   زدانی یتقه به در اتاق خورد، بعد صدا چند

 :دیچیاتاق پ

 

 ! د؟یی نجا یحاج خانوم، ا-

 

 . مییا یاالن م نجام،یجانم پسرم،آره ا-

 

 حالتون خوبه؟-

 

 امیبرو منم االن م میآره خوب-

 

 چشم. -
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همه خوب و  ن یبا خانواده اش ا شهیخودم گفتم هم با 

 برج زهرمار انگار.  رسهیمهربونه به من که م 

 

زمزمه کرد که   یمیبلند شدو بر ش یخانوم از جا  حاج

 فشردم و گفتم:  یدستانش را به گرم

 

 امیمن لباسام درست کنم ب دیچشم شما بر -

 

 ست یخوش ن ادیمادر حالت ز ا یزودتر ب-

 

که   یشیپ قهیچند دق یخروج حاج خانوم حرف ها  با 

خان رد و بدل شد افکارم بهم   زدانی حاج خانوم و  نیب

 ختیر

 

منظورش از حالتون خوبه من بودم؟نگران من   یعنی

 شده بود؟ 
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  دیاون چرا با  یبدم ول یبه خودم چه جواب دونستمینم

 نگران من بشه!؟ 

 

که حاج   یام را درست کرده و چادر نماز یروسر 

خارج  نی سرم انداختم و ح یخانوم بهم داده بود را رو 

 شهیشدن از اتاق جواب سوالم راهم دادم؛ اون که هم

تورو نگاه کرده که انگار ازت متنفره حاال به   ی جوری

نگرانت بشه!؟ اون داره فقط به من    ادیب یلیچه دل 

 . کنهیترحم م

 

  سیرفتم، وضو گرفته و از سرو   سیسمت سرو به

  زدانیآمدم و به سمت اتاقم قدم برداشتم که   نرویب

 آمد  رونیبه دست از آشپز خانه ب ینیخان س 

 

  د یاتاق تون، همشو بخور  یتو زارمیصبحانه تون م-

 فشارتون افتاده 

 

 بود؟!   ینجوریا شهیهم ا ی  کردیاخم م دید یمن را م کال
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لب    ریز یآمده و ممنون   رونیافکار بچگانه ام ب از

 گفتم. 

 

  دن یاز اتاق خارج شد،با د  ینیاشتن ساز گذ بعد

دلم ضعف کرد و نشستم و همش    یصبحانه از گشنگ

 رو با سرزنش خودم خوردم. 

 

که تا   ییتو چشمش تو یزنیبگه زل م ستین یک ی اخه

 یگینم ی همه نگاه نکرد  نیرا ا یا بهی حاال مرد غر

 دختره خنگ. کنه یفکر بد م

 

 آوردم.  یام را پهن کردم و نمازم را به جا  سجاده

 

کردم   هیبا مامان و بابا حرف زدم و ازشون گال یکم

 که تنهام گذاشتن.

 

به زور باز مونده بود. کنار    یهام از فرط خستگ چشم

 فرو رفتم  یقیجانماز به خواب عم 
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 #شهرزاد  

 #پارت_شانزده 

 

 

شدم، چشمانم را   داریاز خواب ب ی کس ی تکان ها با 

 خواب از چشمانم ربوده شود.  ی تا کم  دم یمال 
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اش   ی و چادر مل  یسرتاسر مشک   ییا با لباس ه زهرا

شدم، هنوز  زیخ مین میدر کنارم نشسته بود. از جا 

دهانم گرفته و   ی منگ خواب بودم. دستم را جلو 

 . دمیکش یطوالن یا ازه یخم

 

 ! ؟یدار ی جانم زهرا، کار-

 

  دهینخواب میکه در جا  زدیطور که به سرم غر م نیهم

 ام و حتما بدنم درد خواهد گرفت جواب داد: 

 

اره پاشو آماده شو مهمون ها اومدند،تا تو حاضر  -

 . کنمیمنم رخت خوابتو جمع م یبش

 

 دستت درد نکنه  کنمینه خودم جمع م-

 

به نشانه خفه شو بهم رفت و مشغول    یغره ا  چشم

کارش شد.بعد از اتمام کارش به سمت در رفت و در  

 همان حال لب زد: 
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 خواهر ا یتوام ب  زمیبر یی من برم چا -

 

آمده باشد دوباره به سمت من   ادشی یزیکه چ انگار

 برگشت و گفت:

 

عموت هم با خانواده اش اومدن منتظر بودن   یراست -

 .ننتیبب

 

 من بود!   یآمده بود، مگر او عمو  میعمو

 ازش نداشتم.  ی دلخوش  چینبود، ه شیب  یدشمن  اون

 

  خورد یحقش از باغ را م کرد،یم  تیپدر را اذ شهیهم

 . دادیرا که حق پدر بود به او م یزیسوم چ  کیو 

 

  یبخاطر رفتار و کارها   شدیو حالل سرش نم حرام

و با او    دانستیوقت اورا برادر خود نم چ یبدش پدر ه

 سازش نداشت. 
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از شوهرش نداشت. هرچقدر   یعموام هم دست کم  زن

 من مظلوم بود اون دو برابر ظالم بود.  چاره یمادر ب

 

نگاهم   زیه  نقدر ی باشد که ا امدهیکند پسرشان ن خدا

 ام.  ستاده یا شی لخت جلو کردمیکه احساس م  کردیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #شهرزاد  

 #پارت_هفده 
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شده بودم.چشم    رهیخ نهی را سرم کرده و به آ  چادرم

آن همه شوق و   گر یروح بودند و د یسرد و ب  میها 

 قبل را نداشت.  ی ها  طنتیش

 

من دو سال بود   یدو روز که انگار برا نیا یتو

گود افتاده و   میچشم ها  ری داشتم.ز  رشدنیاحساس پ

 تر شده بود.  د یسف  وار یصورتم از گچ د

 

  میقبل در چشم ها  قهی که از چند دق یاشک سمج قطره

  نیُسر خورد و تا ب میگونه ها  یمهمان شده بود از رو

 بازم رفت.  مهین یلب ها

 

بابا که در خواب بهم گفته بود افتادم،   یحرف ها ادی

ام   یزندگ  یبرا باشم و   یاو از من خواسته بود قو 

من دل    یآرزو داشت من معلم بشوم ول  شهیبجنگم. هم

 و دماغ کنکور و دانشگاه را نداشتم. 
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درس بخوانم،  خواستمیم زمی شاد کردن کدام عز  یبرا

بود که من عذاب   نیمن هم مرده بودم فقط فرق مان ا

 راحت در کنار هم خوشند.   الیآنها با خ  یول کشمیم

 

تم و به سمت در اتاق پاتند کردم.  گرف نهیرا از آ   نگاهم

که ترحم  بیگذاشتم نگاه ها رون ی را ب می که پاها  نیهم

  یحس نیمن هجوم آوردند. ا یبه سو دیباریاز آنها م

بود را دوست   ییو آشنا  بهیهر غر یکه در چشم ها 

 نداشتم. 

 

 

و   هیگرم تا چشمش به من افتاد گر لهی ح یعمو  زن

بلند شد و به سمت من پاتند  شی کرد و از جا   ون یش

بلند ناله کنان   یآمدن به سمت من با صدا نیکرد و ح

 زدیحرف م

 

  یخدا... چه بدبخت یشهرزادم، ا  رمیبرات بم یا-

 . میشد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



همراه    خواستمینم یحلقه شد ول  میدر چشم ها  اشک

 کنم. هیپدر و مادر مظلومم گر  یزن برا نیا

 

  یخانواده ا خودم و   یکرد بخاطر آبرو شد یچه م ی ول 

نداشتم سکوت کرده بودم و آرام اشک  گریکه د

 . ختمیریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #شهرزاد  

 #پارت_هجده 
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 ی آغوش اش که نه لطافت داشت و نه مهربان از

از مهمان ها   یکه خال  ییآمده و به سمت جا   رونیب

 کز کردم.  یبود رفتم و در گوشه ا

 

را در شکمم جمع کردم و نشستم، حاج خانوم    میپاها 

بود و از مهمان ها   ستادهیدر ا  یکه جلو دم یرا د

 . کردیتشکر م

 

 ی ل یخهم که خانوم مهربون و  میشوهر مر مادر 

 نیساله اش در ب ک یبود هم به همراه نوه  ی آروم

 .دم یمهمان ها د

 

از ما   ی که چند سال  لدا یبه همراه دختر خاله اش  زهرا

 . کردندیم ییرایکوچک تر بود از مهمانان پذ

 

جمع شده در شکمم گذاشتم و   یزانوها  یرا رو  سرم 

شوم من   یزندگ  ری خانواده هم اس نیزدم، ا یآرام هق 

 . شده بودند
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که گذشت حاج خانوم از مهمانان   یساعت میاز ن بعد

 .م یخواست که آماده شوند تا به بهشت زهرا برو

 

از   یکیکه با  دمیدر کنارم د ستادهیخانوم را ا حاج

بعد ار اتمام حرفش   کرد،یصحبت م مانیها  هی همسا 

 بلند شوم.  میشد و کمکم کرد تا از جا زی خ مین

 

سن کم   ن ینوا بودم که با ا یو ب   چارهیچقدر ب من

 . رفتمیم زانمی جنازه عز عییداشتم به مراسم تش 

 

  ی شدت گرفت. دستم را جلو میفکر اشک ها   نیا با 

خان گفته   زدانیبلند نشود آخه  م یدهنم گرفتم تا صدا

 نکنم.  هیبلند گر   یبود با صدا
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 #شهرزاد  

 _نوزده #پارت

 

 

که پدر و مادرم را از   یسرد و نامرد یخاک ها ی رو

اغوش من جدا کرده و به آغوش خودم مهمان کرده  

 . ختمیر یبود نشسته بودم و اشک م 

 

آنها را در قبر گذاشتند و   ی وقت رودینم ادم یوقت  چیه

زده بودم که  غیج نقدر یشان خاک انداختند ا  ی رو

 پاره شده بود.  میگلو
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من   یهمه به منزل رفتند ول  عییاز اتمام مجلس تش بعد

کاش آن شب    ی از پدر و مادرم جدا بشم. ا خواستمینم

زنده   گهیو االن د رفتمیمن هم باهاشون م  ییکذا

 نبودم. 

 

بمانم و  شتریب  خواهمیبهشون گفتم م نکهیاز ا بعد

حاج سبحان   ی ازشون خواستم که به خانه بروند ول 

 . ارندگذیو من را تنها نم مانندیگفت که آنها هم م

 

هم به اجبار    زشانی و زن عمو به همراه پسر ه  عمو

از چهره شان معلوم بود که  ی توانستند بمانند ول 

من   زانیهم از مرگ عز  دیبمانند، شا  ستندین  یراض

قطره اشک هم   کیعمو  دم یخوشحال بودند من که ند

 . زدیبر

 

سرم را   د،ید یشده بود و چشمانم تار م نیسنگ سرم 

  کی یکه رو   شانیتم و به اسم ها قبر پدرم گذاش  ی رو

 نوشته شده بود  یشکل مشک یفلز مربع
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 ی و شهال ملک یحاج نادر ملک-

 

  میشده بودند دست ها  دنمی مزاحم راحت د میها   اشک

 شان.  نمیبهتر بتوانم بب  یتا کم دمیچشمانم کش یرا رو 

 

 ؟ یبابا جونم.... چرا شهرزادت رو تنها گذاشت-

 !کنم؟یمن بدون شما دق م یدونست ینم  مگه

 

هق هق افتاده بودم و از زهرا و حاج خانوم   به

  توانستمیباهام نداشاند و راحت م ی ممنون بودم کار

 کنم هیگر

 

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 #شهرزاد  

 ستی#پارت_ب

 

 

من را ترک   شهیهم  یکه برا کردم یهم باور نم  هنوز

 زانمیتن عز  ی که وقت شیساعت پ  کی ادیکرده اند. با 

باره زجه زدم و ناله و   کی گذاشتند و من  را در قبر

 . کردمیم  ون یش

 

مگر   کردن یکه پدر و مادر من را دفن م یوقت مگر

مهم بود که حرف گوش کن بمانم و  زدان ی حرف 

 ! د؟یا یدر ن کمیج

 

خاک ها   یسرم را از رو  ینیماش کیالست  یصدا  با 

  زدانیرنگ  یبلند مشک ی شاس  نیبرداشتم که ماش

 . دم یخان را د
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 و لب زد: ستاد ی سبحان کنارم ا حاج

 

 خونه.  میدخترم بلند شو بر-

 

  دیشماها بر  شم،یمن که گفتم مزاحم شما نم  ی حاج-

 بمونم.  خامیمن م

 

خودم احساس کردم، سرم که   ی رو  ینگاه  ین یسنگ

از خون  ییبلند کردم با دوجفت چشم سبز که رگه ها 

 . زدیتوش موج م یکه معلوم بود از خستگ

 

  میماهم دار فتندیگفت که آنها راه ب میبه عمو  یحاج

با تکان دادن سرش  ی حرف چ یو او هم بدون ه مییآ یم

و ترسناک به من همراه زن و   بیعج یو نگاه 

 شان حرکت کردند.  نیپسرش به سمت ماش 
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گرفت و من را به زور بلند کرد که  میاز بازوها  زهرا

 باال رفته بود گفتم: یکه کم ییبا صدا 

 

   امیخوام نم  یولم کن زهرا، نم-

 

صورتم گذاشتم و هق زدم که نوازش   یرا رو  دستانم 

کمرم احساس کردم.عذاب وجدان    یدستان زهرا را رو 

 گرفتم که باهاش بد حرف زدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #شهرزاد  
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 21#پارت_

 

 

وجدان گرفتم که باهاش تند حرف زدم. مگه   عذاب 

 که پدر و مادر من فوت کرده.   هیگناه اون چ

صورتم را با دستانم پاک کردم و زهرا را در    اشک

 و بهش گفتم: دم یآغوش کش

 

 حالم بد بود  زدلم، یعز دیببخش-

 

 ازت ناراحت بشم  تونمیمگه م ،یتو خواهر من-

 

که حاج سبحان رو بهمون گفت که   دیام را بوس گونه

 .میبرو  نیبه سمت ماش 

 

ماندن کنم   یبرا  یدوباره پافشار   خواهمیم دید  یوقت

 که گفت: 
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 شهرزاد  نی برو تو ماش-

 

  یرو   دمی لب زد که ترس تیمحکم و با قاطع  یجور

  یو همگ  میرفت  نی. به سمت ماشارمیحرفش نه ب

 . میسوار شد

 

زهرا گذاشته بودم و چشمانم    یشانه ها   یرا رو  سرم 

 دم ید یوقت  یبسته بودم ول  قهی را به مدت چند دق

هم که شده بخوابم   قهی چند دق  یبرا  یحت توانمینم

خان را که از   انزدی چشمانم را باز کردم که نگاه 

 به من بود را شکار کردم.  نهییآ

 

دوخت و   ابانیگرفت و رو به خ نهییرا از آ  چشمش

است،   یاز دستم عصبان کردمی اخم کرد.احساس م

حرفش را گوش نداده بودم و   نکهیبخاطر ا  د یشا 

 را بلند کرده بودم.   میصدا

 

تنم من را تنها  ی چه توقع ها داره! پاره ها  خب

 من بود..!!   یو او به فکر صدا  گذاشته بودند 
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خان  زدانی مید یکه به کوچه رس قهی از چند دق بعد

را    نشیبعد ماش میشو اده یرا نگه داشت تا ما پ  نیماش

 پارک کند.  یگوشه ا

 

شده بود و    جادیا  یکوچه همهمه ا یوسط ها ی ول 

خان زودتر  زدانیجا جمع شده بودند که   کیمردم در 

که خواست به سمت مردم برود حاج   ن یشد هم  ادهیپ

 یاو با گفتن مراقبم ی کرد تا نرود ول  شیخانوم صدا

تند تر قدم برداشت و خود را به کنار پدرش و مردم  

 رساند. 

 

  یخان کنار رفتند. دوتا از پسرا  زدان ی  دنیبا د مردم

 کیخان با  زدانیشده بودند که  ر یالت محل  باهم درگ

 ی گریآن د گرشیدست داز آنها را و با  یکیدستش 

 را گرفت و از هم جدا کرد. 

 

آنهارا بلند   ی چشمانم گشاد شد هردو دمیکه د  یز یچ از

کنند   س یبود خود را خ کی کرده بود. از ترسشان نزد
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پرت کرد و با   نیزم  یخان محکم آنها را رو  زدانیکه 

 . دیغر  یبلند وخشن  یصدا

 

 دیاست که دعوا راه انداخت لهیکوچه طو نیمگه ا-

تکرار   گهید کننیناموس مردم رفت و آمد م نجا یا

 نشه. 

 

و رو به    ستادیگرد کرد و برگشت و کنار من ا عقب 

 . میهمه مون گفت که داخل برو
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 #شهرزاد  

 22#پارت_

 

 

 شده بود.  یکی پنجشنبه باهم  ن یسوم، اول   مراسم

هفته است که تنها شده ام و شب و روزم فکر   کی

 نامعلومم است.  نده یکردن به آ

 

پدر و مادرم که به  یبرگزار شدن مراسم عزادار  یعال 

ن  م  کردی دلم را نرم م ی لطف حاج سبحان بود، کم

مرد و خانواده اش    نیا ونیتا عمر داشتم مد شهیهم

 بودم. 

 

 

در مسجد محله و خانم ها در   انیمراسم عصر که اقا  

برگزار شد و بعد از اتمام   زیخانه حاج سبحان بود ن

مجلس حاج خانوم زودتر به آشپزخانه رفت تا شام را 

 شام مانده بودند.  یبرا نا یآماده کند. چون هنوز عمو ا
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مادر به من   شهی . همشومیار خودم غرق مافک  در

و پدرت باهم بد باشند تو به  تیهر چقدر عمو گفتیم

 بزن.   شینکن و عمو صدا یاحترام یب ت یعمو

 

و پدرم دختر عمو و پسر عمو بودند. هردو تک   مادر 

و عمو   ییفرزند بودند و من از داشتن؛ عمه،خاله،دا 

 عاجز بودم. 

 

هم از زن دوم اقاجان بود. او هم مانند    د یفرش عمو

که پدر از او   یمادرش مارموز بود و از همان بچگ

 . کردندی م تشیبزرگ تر هم بود اذ

 

 اد یو حرام را از   حالل دیاز مرگ اقاجان هم، فرش بعد

پدر هم هرچقدر به  داد،یانجام م یبرد و همه کار خالف 

او کار خود را  ی او گفته بود که کارش اشتباه است ول 

 ادامه داده بود.
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زهرا از افکارم خارج شدم و نگاهم    یصدا زدن ها  با 

 بود دادم.  ستاده یسرم ا یرا به او که باال

 

 جانم زهرا!؟ -

 

 ! زنم؟یساعته دارم صدات م هی یی کجا -

 !میشام آماده کن  میبر ا یب پاشو 

 ! ؟ یبش وونهی د یتو فکر فرو بر نقدر یا ترسمیم

 

مزه اش کردم و باهم به  یب ی به شوخ یجان  یب لبخند

 . میسمت آشپز خانه رفت
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 #شهرزاد  

 23#پارت_

 

 

از اتمام شام به کمک زهرا سفره را باهم جمع   بعد

گذاشتم. به  ییظرف شو  نکیکرده و ظرف هارا در س

 کردم تا من ظرف هارا بشورم.   یزور زهرا را راض

 

تمام شد. من بشقاب   نما یکارها  نیاز گذشت چند م بعد

 منیرا برداشت و به سمت نش  وهیها و زهرا ظرف م

 .میقدم برداشت

 

به چشم   شتریکه با وارد شدن به جمع ب  یزیچ  نیاول 

 همه حاکم بود.  نی بود که ب ینیآمد سکوت سنگ  یم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



کجا رفته   یعنی. کردیم یخان بهم دهن کج زدانی نبود

 بود؟! 

 

حاج  یروبروهارا به دست زهرا دادم و در   ظرف

انداخته و دستانش مشت   نییکه سرش را پا  یسبحان

 شده بود نشستم.

 

 خانوم هم حالت چهره اش نا آرام بود.  حاج

 ی زیچ توانستمیو زن عمو،نم  دیچهره عمو فرش ی ول 

 از صورت شان بفهمم. 

 

 لب زدم: یکردم و رو به حاج یآرام  سرفه

 

 افتاده؟؟  یحاج سبحان!؟ اتفاق -

 

سرش را بلند کرد و به من زل زد    یحاج  یوقت

 !دم یترس  دیباریکه ازش خشم م  یاز نگاه دم،یترس
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کرده   یکار بد  نمیتا بب کردمی م لیو تحل  هیخودم تجز با 

 نه!  ا ی شود  یام که از دست من عصبان

و حواسم را به او   دم یاز افکارم دست کش شیصدا  با 

 دادم. 

  شیخواد تو رو ببره پ یم گهی شهرزاد، عموت م-

 ودشون. خ

 

و با   فتهیجمله بس بود تا تمام تنم به لرزش ب نیهم

 نگاه کنم.  یکه گشاد شده بود به حاج یچشمان
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 #شهرزاد  
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نفسش را با   دی من را د ده ینگاه ترس یوقت  یحاج

 حرفش را زد:  هی فرستاد و بق رون یب ی کالفگ

 

 

 شهرزاد بگه!   یگفتم که هرچ شونیمن هم به ا-

 دخترم؟!  یر یم ا ی یمونیم نجا یا

 

شده ام که با   وانهی که مگر د میباز کردم تا بگو  دهن

خودم به چنگ گرگ بروم. آنها من را دوست   یپا 

بدتر  زشانیندارند و مطمعنم بخاطر نه گفتن به پسر ه

 به خون من تشنه اند. 

 

زودتر از من    دیکشیم  دکیکه نام عمو را  یشخص که

 رو به حاج سبحان لب زد:   یبا پوزخند
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نداره   ی بعد از مرگ برادرم و زنداداشم، شهرزاد کس -

 میق  شینه و من به عنوان عموک  یکه کنارشون زندگ

 او هستم.  

 میسالش هم نشده که بخواهد تصم۱۸هنوز  شهرزاد

 !!ردیبگ

 

خشک شده بود تمام قدرتم را   ش یبا حرف ها  دهانم

 جمع کردم و رو بهش گفتم:

 

 ساله! ۱۸ شمی م گهیمن سه ماه د -

 بمونم. نجا یخوام ا یم

 

 به لبخند نداشت زد و گفت:  یشباهت چی که ه یلبخند

 عموجان!  یهنوز که نشد -

 شهرستان!  میریم یا یما م  با 

 !.شهیو احوالتم عوض م  حال
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مهم شده بود که   نها یا یحال و احوال من برا   یکِ  از

با آنها هراس داشتم،   ییخودم خبر نداشتم. من از تنها 

  فشیو کث  زیاز پسرشان هراس داشتم که با نگاه ه

 .کرد یحال من را بد م

 

خودم به آنجا بروم و   ی با پاها  توانستمیچگونه م حاال

 کنم!؟ یکنارشان زندگ 
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به  یملتمسم را به حاج سبحان دوختم که دست  نگاه

 لب گفت.   ریز  ی و ذکر  دیکش شیها  شیر

 

زهرا توجه ام را به خودش جمع    یهمان حال صدا در

 کرد. 

 

که   تونند یشهرزاد جان کنکور دارند نم  ،یملک  یاقا -

 درسشون ول کنند. 

 

کردم   دییبه سمت عمو برگشتم و حرف زهرا را تا زود 

ازش خواست حداقل کنکورم را بدهم بعدش   یکه حاج 

 من را همراه خودشان ببرند. 

 

 فکر کردن لب زد:   نیبعد از چند م عمو
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بعدش   یتا چهلم داداش و زنداداش بمونه ول-

 ! یخودمون حاج شیپ مشیبریم

 

من   چند مدت که کنارشان نباشم،  نی بود ا متیغن

 خانواده ام را از دست داده بودم درست!  

 

که   کردندیبا من رفتار م ی جور ی خانواده صالح ی ول 

 . کنمیم یدر خانه خودمان زندگ   کردمی احساس م

 

به دادم   یزهرا ممنون بودم که در زمان خوب از

جمع   میبود. تمام محبت درونم را در چشم ها   دهیرس

لب آرام،    ریز  کرده و نگاهم را به نگاه زهرا دوختم و

 گفتم. یجز خودمان نشنود ممنون یکه کس   یجور

 

 حواله ام کرد.   یکرد و چشم یزیر  خنده

اش   طنتیدختر هرچقدر هم بزرگ تر بشود از ش نیا

 شود.  یکم نم
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زهرا   یبه پا   یول  کردمیم طنتیمن هم ش ریبخ ادش ی

  یمن ارام و کوتاه بود ول یها  طنتی . شدمیرسینم

نامزد کرده و   شیزهرا برعکس من بود. با پسر عمو

 درس را هم به امان خدا ول کرده بود. 

 

هم درسش را خوانده بود هم   میبزرگ شان مر دختر

به درس   یعالقه ا  چیزهرا ه ی ازدواج کرده بود ول

 خواندن نداشت درست نقطه مقابل من بود. 

 

که  یچه و کارش و راه دوربخاطر داشتن دوتا ب میمر

  یول دیا یب نجا یزود به زود به ا  توانستیداشت نم

از عاداتش بود.   یکیدو سه بار زنگ زدن   یروز 

 بود.  ی دادگستر کی  هیپا  لی همسرش محمد وک

که مالقاتش کرده بود جز ادب و احترام و   یبار  چند

 بودم.  دهیند یبد زیاز او چ  یبینج

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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و   جی حاج خانوم به خودم آمدم و گ یصدا زدن ها  با 

و لبخند بر لب   یمنگ بهش نگاه کردم که با مهربان

 گفت:  کرد یم شیاز هرموقع خواستن شتریکه ب

 

 ! رنیدارن م نا یدخترم پاشو عموت ا-

 

حرفش خواسته بود من را از افکارم خارج   نی با ا او

 را نبرم!  میآبرو  نا ی عمو ا  ی کند تا جلو
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و به سمت داخل   می شد اطیوارد ح یاز خداحافظ بعد

 بود مثل دل من!  ریچقدر هوا دلگ  م،یقدم برداشت

 

  ییالال یو نجوا   خواست یپدر را م ینوازش ها دلم 

ام درچشمانم جمع شد و   یمادرم را. دلتنگ یگفتن ها 

 را نوازش کرد.  میقطره گونه ها کیبا 

 

 خوب بود نعمت داشتن خانواده.   چقدر 

 ! ییبد بود حس تنها  چفدر 

نداشتم، اما مجبورم که عادت کنم   ییعادت به تنها  من

 نگم.ام بج یوبا تمام مشکالت زندگ

 

 

چند   نی ا یها  یخواب  یاز ب ی که ناش یخستگ احساس

 روز بود باعث شده بدنم درد کند. 

 

از درد بدنم کاسته   ی زود تر بخوابم تا کم خواستمیم

مجلس    یبخاطر برگزتر یاز حاج  دیابتدا با  یشود ول 
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  ژهیخانواده ام گرفته بود تشکر و  یکه برا یباشکوه

 . کردمیم یا

 

  یمشهود بود ول  یاز چهره حاج یو ناراحت ی کالفگ

 ! داستمیرا نم  لشیدل 

قصد دارد   یحاج  دمید یاز وارد شدن به هال، وقت بعد

به سمت اتاق خواب مشترک خودش و حاج خانوم  

کردم که به سمتم برگشت   شیبرود از پشت سر صدا

 زمزمه کرد:  یو بله دخترم آرام

 

 . ادیخوابتون م دیخسته ا دونمیم دیببخش-

  دیکه گرفت یمراسم خوب یبابت برگزار  خواستمیم ی ول 

 ازتون تشکر کنم

 

 . ستین ازیبود دخترم ، تشکر ن فه یوظ-

 

پول در بانک داشت    یپدر کم ،یحاج یشما لطف دار-

من    میروز بر هیلطفا  شد یکه کم هم حساب نم

 و بدم به شما که شرمنده تون نباشم.   رمشیبگ
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 نادر مثل برادر من بود.  هی حرفا چ نیا-

 

حرف پول را آوردم احساس کردم نگاه   یوقت ی ول 

 نتوانستم بفهمم چه بود!! ی کرد ول رییتغ  یحاج

 

دوباره اصرار کنم که با بسته شدن در هال و   خواستم

که تنها صاحب آن فقط  ییعطر خوش بو دنیچیپ

خان باشد زودتر از خودش در خانه   زدانی  توانستیم

 اعالم حضور کرد. 

 

 هیچند ثان یرا به پشت سرم برگرداندم که برا  نگاهم

 خسته اش گره خورد.  یها ینگاهم در جنگل 
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که نگاهش را زودتر از چشمان بهم گره خورده  یکس

 خان بود.  زدانیمان گرفت 

کرد   یرا به سمت مان برداشت و سالم بلند   شیها  قدم

جوابش را دادند و من از خجالت سرم را   یکه همگ

سالمش را دادم که شک    انداخته و ارام جواب نییپا 

به سمت اتاقشان رفت تا بخوابد    یداشتم بشنود.حاج

چه شده   دانستمینم ی بود ول دایاز چهره اش پ ی کالفگ

 است. 
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خانوم در آغوش پرمحبت فرزندش قربان صدقه  حاج

اش در   ی با گوش شهی. زهرا هم که مثل همرفتیاو م

اقا بود و بدون توجه به ما   ی با عل  یباز امکیحال پ

 به سمت اتاقش رفت. 

 

ها به من   ی جان که تازگ میبه سمت اتاق مر خواستمیم

 کرد:   میکرده بود بروم که حاج خانوم صدا دایتعلق پ

 

 جانم!؟-

 

 .کنهیدخترم، من خسته ام سرم درد م-

 !ار یب ییچا  زدانمی یزحمتت نباشه برا اگه

 

  ی. به ناچار قبول کردم و لبخندارمیکه نه ب توانستمینم

خان  زدانیگفتم که از آغوش  یزده و چشم  شیبه رو

و به سمت من آمد،گونه   دیجدا شد و گونه اش را بوس 

 و به سمت اتاقش رفت.   دیمن را هم بوس
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  دی زن با   کی گفتیدارم که مادر م اد یبه  شهیهم

خودش   ش،یاولش شوهرش باشد بعد بچه ها  ت یاولو

 . دادیم تیهم به پدر اهم 

 خانوم هم مثل مادرم بود.  حاج

 

خان  زدانیدهانم را قورت دادم و به سمت   آب

 ش ی رو م یتر کردن لب ها  یبرگشتم. زبانم را برا 

 لب زدم:  یآرام یو با صدا  دمیکش

 

 . ارمیم ییاالن براتون چا دینیشما بش-

 

بهم گره خورده اش   یآن اخم ها  با  یحرف چیه   بدون

مرد   نی. من عالوه بر خجالت از اکردینگاهم م

 . دمیترسیم

 چیدر پ چیپ  ی بزرگ و تنومند و عضله ها  کلیآن ه  با 

 تا از او بترسم. شدیهم باعث م یکم کردیکه جذابش م

 

بهم نداد عقب گرد کردم و به سمت   یجواب دمید  یوقت

 آشپزخانه پرواز کردم.
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      هیهد  پارت
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بردارم. بعد از   یها رفتم تا استکان نتیسمت کاب به

رنگ حاج   ییبرداشتن استکان به سمت سماور طال
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اش در   قهیآماده بود و نشانه از سل  شهیخانوم که هم

 رفتم. دادیرا م  یخانه دار

 

در آن   ییچا  یرنگ را برداشتم و کم د یسف  ی قور

 و آب جوش را باز کردم تا استکان پر شود.  ختمیر

 

  گفتیم شهیمپدر افتادم که ه ادی ییرنگ چا  دن ید با 

هات   ییشده، چا   ییخودش کدبانو یدخترک بابا برا

 مادرت خوش رنگه باباجان.  یها ییمثل چا

 

. سماور را  دیلغز  میگونه ها   یرو  یاشک سمج قطره

خان   زدان یدهانم گذاشتم تا   یبستم. دستم را رو 

 را نشنود.  میها  هیگر  یصدا

 

را باز کردم تا قندان را بردارم که   ییباال نتیکاب

  یبزرگ زودتر از من آنرا برداشت و تو  ی دستان

 گذاشت.  ینیس

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بند آمد و نفس ام تنگ  می تعجب و ترس، اشک ها  از

 ام را در دستم گرفتم و فشارش دادم.  نهیشد. س 

 

تمام تنم را به   دیکشیکه م ی کشدار ینفس ها   یصدا

 لرز انداخته بود. 

 

مرد   کیکند اما او خودش  ید کار بخواه دمیترسیم

بود و   ستاده یاعتقاداتش ا یبود که محکم رو   یمذهب

 انداخت.  ینم ی خراش مانشیبه ا

 

که   یدر دو طرف من جور  نتیکاب ی را رو  دستانش

 . ستادیبا تن من نداشته باشد گذاشت و ا یبرخورد

 

 تکان بخورم.  توانستمیترسم نم از

 

 یبیبا لحن عح گوشم آورد و آرام و  کی را نزد  سرش

 لب زد: 
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 ! شهی من دو بار نم ی حرف ها  -

 !یکه بهشون گوش کن  خوبه

 خانوم کوچولو!!   نیآفر

 

 مور مور شده بود.  ی کیتنم از آن همه نزد تمام

 

را برداشت و از آشپزخانه  ینیانداخت و س دست

رساندم و چند بار  ییخارج شد. خودم را به ظرف شو 

 به صورتم آب زدم تا حالم خوب شود. 

 

تند خودم را در   ینگاه کردن به هال با قدم ها بدون

 نیزم  یاتاق انداختم و پشت در ُسر خوردم و رو

 نشستم.
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به نفس نفس افتاده بودم.دستانم را    جانیترس و ه از

تا از   دمیکش یقیام گذاشتم و نفس عم نهیس  ی رو

 درونم کم کند.   جانیه

 

  گرفتیُگر مقبل از خجالت تنم   یق یفکر کردن به دقا  با 

 . شد یام حبس م نهی و نفس در س

 

  میخان برا زدانیمثل  یاز شخص ی کار نیهمچ توقع

بود که  ی مرد معتصب و مذهب کیناباور بود. او 
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  چیبودم ه دهیاز خانه د رونیکه اورا در ب یبار نیچند

 انداخت.  یبه زنان و دختران نامحرم نم  ینگاه

 

!از درون  ستیچ دانستمیکه نم یبیحس عج کی

کاش من رابه آغوش   گفتیخواستار آن بود که م

 .کرد یگرمش دعوت م

 

به خود گفته و افکارم را با تکان دادن   ی برسر خاک

 سرم از خود دور کردم. 

افکار زشت و ناپسند، چشم   نیمن را ببخشد با ا  خدا

دختر   گفتیپدر و مادرم روشن که اگر بود االن م

 رفته؟!   یکدوم آباد اتیح

 

و از در    دمیپر میاز پشت در، در جا  شیصدا  دنیشن با 

 اتاق فاصله گرفتم. 

 

 المپ خاموش کن و بخواب. -
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که بهم وارد شده بود، نتوانستم  یشوک دوم  از

 یجوابش را بدهم و گمان کنم که او هم منتظر جواب

 از جانب من نماند. پسره گوالغ زهره ترک شدم.

 

را خاموش کرده و آباژور را روشن کرده و   المپ

و به   دمیخز میرخت خواب هارا پهن کردم و در جا 

  یدونفره ا  دی سف یگرم صورت یدادم و پتو هیتک وارید

 . می کش میپاها یکه حاج خانوم بهم داده بود را رو 

 

سختم   یروز ها  نیتنها همدم ا ی را به سو دستانم 

 لب زدم: یمانیگرفتم و با پش

به   یافکار زشت نی! من رو ببخش که همچا یخدا-

  ادیوقت من را از   چیه ایمغزم هجوم آورده بود.خدا

ندارم   یجز تو کس گهیمن د ا یخودت غافل نکن.خدا

 خودت مراقبم باش تا از آبروم خوب مراقبت کنم.

 

شانده را با پشت دستم  که صورتم را پو ییها   اشک

 نکهیو با فکر کردن به ا دمیپتو خز  ر یو ز  دمیپاک
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چگونه فردا با او روبه رو خواهم شد به خواب فرو  

 رفتم. 
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شده بودم،   دارینماز صبح ب یبرا نکهیاز ا بعد

 . دمیبمونم و دوباره خواب داریاجازه نداد ب  یخستگ
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ومنگ از خواب    جیگ یکس  یدر زدن ها یصدا  با 

شدم و به سمت در رفتم.قفل را چرخاندم که با    داریب

 به داخل اتاق پرتاب شد.   یباز شدن در جسم کوچک

گرد شده به پسر بچه روبه رو ام که   یچشمان با 

 گذاشته بود زل زده بودم.  شیدندانش را به نما ۳۲

 

  میساله مر۴پسر  یرعلیاو، ام نکهیآوردن ا ادیبه  با 

آمده   نجا یبه ا میکه مر دمیرس جهینت نیاست به ا

 نجا یبه ا  خواستیکه م یی است.عادتش بود زمان ها 

اورا به   رفتیاول صبح که شوهرش به سرکار م دیا یب

 . رفتیو م رساند یم نجا یا

 

  یبه رو  یحالت تعجب خود خارج شدم و لبخند از

  یرو  شیپاها  یپسرک بامزه روبه روام زدم و جلو

 دوزانو نشستم و... 

 

 هرزاد،دوست خاله زهرا! سالم من اسمم ش -

 درسته؟   یرعل یتو ام اسم
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 ی عل   لیِچالم،آله اچمم ام-

تو از   ، یرعل ی)سالم،اره اسمم ام ؟یدونیاز چوجا م تو

 ( ؟ یدونیکجا م

 

  یاومدن نجا یا ی گفتم که من دوست خاله اتم چند بار-

 بودمت کوچولو!  دهیاز دور د

 

کرد و دستان کوچکش را به کمرش زد و با   یاخم

 لب زد:  یحالت طلبکارانه ا

 

 چمیبُُزلگم)ه  ژدان ی یی َمشل دا شتمیچوجولو ن جـِمیه-

 بزرگم.(  زدان ی  ییمثل دا ستم،یکوچولو ن

 

نه  یو لهجه بامزه اش لبخند  ستادنش یحالت ا به

نقش بست،که دستان  م یلب ها  ی چندان بزرگ رو

 م یاز موها  یبُرد و تَره ا میکوچکش را به سمت موها 

را در دست گرفت و تکان داد که باعش شد لبخندم به 

 شود.  لیتبد یز یر  یخنده ها 
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موهات ِچقَلد نَلمه َشژاد)چقدر موهات نرمه  -

 شهرزاد(. 

 

کردن اسمم زدم و گونه اش را    ان یبه طرز ب یلبخند

 . دمیآرام بوس
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من   نه یدر س شهینداشتن خواهر و برادر هم حسرت 

آمدن من از   ا یبوده و خواهد ماند.مادرم بعد از به دن

که استفاده کرده بود، وقت   ی ضد باردار  یقرص ها 

که من هفت ساله شده بودم و مادرم دوباره قصد  

 شود.   یداشت که صاحب فرزند

 

بود که بخاطر استفاده   دهیبا مراجعه به پزشک فهم  که

و    هدید   بیآس  شیتخمدان ها  ،یقرص ضدباردار  اد یز

 باردار شود.  تواندینم گرید

 

 چیه یکه در وجودم بود به رو  یبا وجود حسرت  من

 ناراحت نکنم.  ادیآوردم تا آنها را ز ی کدام شان نم

 

 وجود نبود خودشان بدتر تنها شده بودم.   حاالبا 

اورا از خودم جدا   یرعلی اسمم از زبان ام دنیشن با 

و    د یکش میکردم که دستان کوچکش را به گونه ها 

صورتم   یچه موقع رو  دانستمیکه نم ییاشک ها 

 . دیشده اند را پاک ری سراز
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 را جلو داد و لب زد:   شی لب ها  یناراحت با 

 ی)مامانمیُشبانه بخول می کنم بل  داِلت یگفت ب یمامان -

 (. میصبانه بخور میکنم بر دارت ی گفت ب

 

بلند شدم و   میو از جا  دم یرا به صورتم کش دستانم 

را   میصبر کند تا لباس ها  قهی ازش خواستم چند دق

 . میبپوشم بعد برو

 

بود پشتش را به من کرد تا راحت   یبا ادب پسر

 یکه داشت زدم و شلوار دامن یبه درک  یباشم.لبخند

را در آوردم و   یو تاپ مشک  دمی رنگم را پوش  یتوس

وجب از   کیکه  یرنگ  یمشک  راهنیپ شیبه جا 

 و شالم را سرم انداختم. دمیکوتاه بود را پوش می زانوها 

 

صبح دست و صورتم را شسته بودم    نکهیا  بخاطر

  ی رعل یرفتن نداشتن، به سمت ام  سیبه سرو  یازین

و به سمت   دیرفتم و از پشت قلقلکش دادم که بلند خند 

و از اتاق خارج شد و هم پشت سرش از   دی در دو
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  یآمدم و به خودم قول داده بودم جور رون یاتاق ب

من   شپزخانهآن دختر در آ  شبیرفتار کنم که انگار د 

 نبودم. 

 

          هیهد  پارت
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خارج شدن از اتاق همراه شد با ورود حاج سبحان  با 

که در دست داشت و   ییبه هال، با سنگگ ها 

نشان از تازه و   پراندیهوش از سر آدم م شانیبوها 

 . دادیداغ بودن نان سنگگ ها م

 قدم برداشتم و ...  یسمت حاج  به

 

 ریصبحتون بخ ،یم حاجسال -

 

 باباجان!  ریسالم دخترم، صبح توام بخ-

 خوبه؟!   حالت 

 

 . دیخوبم ممنون، سالمت باش-

 

 بابا جان.  یدرمونده نباش -

 

 به من  د یسنگگ هارو بد-
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 نکهیسنگگ هارا به دستم داد و با گفتن ا  یحاج

را بشورد راهش را به سمت    شیدست ها   رودیم

 کج کرد.  سیسرو

 

انه قدم برداشتم، وارد آشپزخانه که  سمت آشپزخ به

شدم حاج خانوم زودتر حضور من را متوجه شد و با  

 به سمتم آمد  یلبخند

 

 سالم حاج خانوم -

 

 ! ؟یدیخوب خواب زدلمیسالم عز-

 

 بله، ممنون. -

 

بلند شد و به سمتم آمد و من را در   شی از جا  میمر

 و لب زد   د یاغوش کش
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  امیشرمندتم شهرزاد جان، بخدا نتونستم هرروز ب -

 ببخش توروخدا  یرعلیبخاطر ام

 

دوره    ،راهتیدیجان زحمت کش میمر هیچه حرف نیا-

 . زم یکه عز یندار  یر یتقص

 

 تمیهدا زیرا پشت کمرم گذاشت و به سمت م دستش 

 کرد. 

 

 همه بهم توجه کرده بودند جز او.  اما 

  ش،جوابیتوجه ا یچرا اما دلم گرفت از ب دانم ینم

 هم بهم ننداخت.  ینگاه مین یسالمم که سهله حت

 

  یرا در اغوش گرفته بود و باهاش باز  یرعلیام

  یبرا  یحالم گرفته شد و حت شی. از واکنش هاکردیم

 حسادت کردم.  یرعلیبه ام قهی چند دق
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  یدلم خاک تو سرت شهرزاد ی خودم آمدم و تو به

 نشستم.  زیگفتم و پشت م 
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همه شروع به صبحانه خوردن کردند.   ی آمدن حاج با 

  یرکیز  ریز داشتمیبرم یکوچک یکه لقمه ها یدر حال
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هم صبحانه   ی رعل یخان بود که به ام زدانیحواسم به 

 . دادیم

 

افکاراتم شده بودم، آخر من چم شده که همش   ر یدرگ

مرد نامحرم که از قضا پسر دوست پدرمم  کیبه  دیبا 

 هست. 

 

 یجیاز افکارم خارج شدم و با گ  ی رعل یام یصدا  با 

 نگاهم را به او دوختم

 

چرا صبحانتو  )شهرزاد ؟یخول یشژاد ِچال شبونتو نم-

 !( ؟یخورینم

 

اما او   دندیخند  یدعل یبه صدا زدن اسمم توسط ام همه

 نشانده بود. شی کنج لب ها  ی فقط پوزخند

 

  خورم، یزدم و با گفتن م یبهش ندادم و لبخند  ی تیاهم

 شروع کردم به لقمه گرفتن. 
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کردم و نگاهم به به  یاز خوردن صبحانه، تشکر بعد

داشتم امروز   میکه تصم یدوختم تا حرف   یسمت حاج

 . میانجام دهم را بگو

 

که  رمیازتون اجازه بگ  خواستمیم یاممممم، حاج -

 برگردم خونه خودمون!  گهید

 

و نگاه   دیهمه شان به سمت من چرخ یها  نگاه

من بود،مگر   ی بار رو نی خان هم ا زدانی نیخشمگ

 ! کردی نگاهم م ینجوریدم که اگفته بو  ی بد زیچ یچ

 

 دوختم..  یرا دوباره به حاج  نگاهم

 

 ! ؟ یبر یخوایکه م  یباباجان از دست ما ناراحت-

  نیحرفش دستپاچه شده سرم را تندتند به طرف  نیا با 

 تکان دادم و گفتم: 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



همه   نیکه ا  د یشما به من لطف کرد ه،یچه حرف نیا-

 بمونم! نجا یا د یمدت هم اجازه داد

 مزاحم شما بشم!  شهیکه هم شهیخب نم ی ول 

برم خونه   دیهمون خواستم اگه اجازه بد  بخاطر

 خودمون.! 

 

خونه   ن یو برکت ا یستیشهرزاد باباجان، تو مزاحم ن-

 یا

 

 نیر یش میبه حرفش که چون شهد عسل برا  یلبخند

 بود، زدم که ادامه داد 

 

باورش   یبهت بگم که حت ییزایچ کی دیو اما با -

 سخته خودمم   یبرا

 

  رونیبه ب نینگاهش کردم که نفسش را سنگ جیگ

 فرستاد و لب زد: 
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 بود!  نجا یدخترم اون روز که عموت ا-

  ییماه قبل از مرگش تمام دارا کیگفت که پدرت  بهم

 هاش بهش فروخته بوده چون قرض داشته

 

 ختهیسرم ر یآب جوش رو  گید کیکردم  احساس

 شد  نیشد، سرم سنگ

 د ی رفت و تار د یاهی س میها  چشم

 

 . دمیشنیرا نم یحاج  یحرف ها هیبق

 

 چه که فروخته بود!؟  یعنی

 خبر نداشتم!!؟  یز یچرا من از چ پس

 آخر ماجرا را خواندم:  تا 

  کی.یشدنت آواره هم شد  میتیشهرزاد عالوه بر  یعنی

 و آواره.  میتی  یدختر تنها 

بلند شدم و هنوز چند قدم برنداشته   یصندل  یرو  از

  یاهیکف آشپزخانه سقوط کردم و س ی بودم که رو

 مطلق.. 
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          هیهد  پارت
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  د،یرسیکه به گوشم م یگنگ و نامفهوم  یصداها  با 

را از هم   می پلک ها  یتا کم کردمیتمام تالشم را م

که اشک در    دیکشیم ریت  یفاصله بدم اما سرم جور

 . کردمیچشمان بسته را هم احساس م

 

که خواستم   نیباز کردم، هم یزور چشمانم را کم  به

که   دی چیدر تنم پ یدستم را تکان دهم سوزش دردناک 

خارج شد که توجه زهرا   م یلب ها  انیاز م یآخ آروم

مبل نشسته بودند   ی من رو یکیرا که در نزد  م یو مر

 کرد. 

 

 گفت:   یبلند ی با صدا زهرا

 حاج خانوم، شهرزاد به هوش اومد. -

 

  یبه سمتم پرواز کنان م مهیهمچون مادر سراس دمید

 آمد. 

و غم بود همچون   ینگاهش پر از ناراحت یحاج اما 

 پدر.  کی

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



در   ی باعث سوزش نیبود و هم  خشک شده  میگلو

از زهرا آب خواستم به سمت   یشده بود. وقت  میگلو

همراه با   قهی آشپزخانه قدم برداشت و بعد از چند دق

 وان یکه حاج خانوم ل  ستاد یسرم ا یآب باال   وانیل  کی

  زی خ مین  یرا از دستش گرفت و کمکم کرد تا کم

 بشوم. 

 

بود  شیآب از التهاب درونم که همچون کوره آت یخنک

 را تَر کند.   میکم نکرد فقط توانست گلو

 

کرده ام را در دستان پر محبت و   خی خانوم دست  حاج

 گرمش گرفت و فشرد. 

که پر    یخانه را فرا گرفته بود،سکوت ینیسنگ سکوت 

بام   یرو  یکدام پرنده شوم دانمیبود از درد و رنج، نم

  یروز به روز زندگ نگونهیساخت که ا انه یخانه ام اش

 ام در حال نابود شدن بود. 
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خان به   زدانیکه کنار   ی عل   ریام را از ام یاشک نگاه

که پر   ییبا صدا یخواب رفته بود گرفتم و رو به حاج

 بود از درد... رنج... غم...بغض لب زدم:

حاج عمو....  -

همش..درو...دروغ  ...د یلط..لطفا...بهم...بگ...بگ

 بود! 

 آواره هم شـ...شدم؟!  یعنی..... عـی

 

شکست و به هق هق افتادم، حاج خانوم و   میبعض

  یاز صدا ختند،یریمن اشک م یدخترانش هم پابه پا 

که   ی شد و با اخم  داریخان از خواب ب  زدان یام  هیگر

 بود نگاهم کرد.  شیابروها  انیم

ام را خفه   هی گر یدهانم گذاشتم تا صدا   یرا رو   دستم

 کنم.

 

گشود و من از    یخانوم آغوش پر محبتش را برا حاج

 خدا خواسته به آغوش مادرانه اش پناه بردم. 

من ُمرده باشم بزارم شهرزادم آواره   نکهیمگه ا-

 !ی دیفهم ،یبش
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 دلم   زیعز یستیتو آواره ن  ،یمارو دار  تو

 اشک هات دل من خون نکن! با 

 

  دیرا بگو  شی ادامه حرف ها  خواستیسبحان م  حاج

بعد،   یکه حاج خانوم ازش خواست تا بمونه برا

تکان داد و به سمت اتاقش رفت و بعد از  ی سر  یحاج

از اتاق خارج شد و   رونشیب یبا لباس ها قهی چند دق

خان خواست تا   زدانیو از  رود یگفت که به مسجد م 

 . تواندیبرود خودش نم ی به طال فروش

ازم اجازه   میاز مبل نشسته بودم مر ی گوشه ا آرام

خواست تا برود کمک حاج خانوم تا ناهار را آماده  

نامزدش بهش زنگ زد تا آماده   یکنند و زهرا هم عل 

 بشود که به خانه آنها برود. 

 او مانده بود و من!  حاال

از ترس و خجالت سرم را در   کرد،یاخم نگاهم م با 

 ام پنهان کرده بودم.  قهی

  نیصورتم زل نزده بود و ا ی تو ینجوریحاال ا تا 

 گرفته است.   رڱتمام تنم  شدیباعث م
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  ی بلند شد و با چهره سرخ به سمتم آمد ول  شی جا  از

 یمانده را عقب گرد کرد و با حالت عصب یدو قدم باق

 از خانه خارج شد. 

دم  ش  الیخیبود انگار من خبر نداشتم. ب وانهیهم د نیا

 . کردمیام فکر م یو به زندگ

 ییمن مانده بودم و تنها  گر،ی د حاال

 . یپر از تلخ  یمانده بودم و زندگ من

 

 

 ........ 

     یپارت طوالن کی     
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و بدون توجه  دی پر شی از جا  یهمچون ترقه ا شهرزاد

  ارشیکه در اخت یاش به سمت اتاق خواب جهیبه سرگ

 بود پرواز کرد. 

  ستی در آورد.وارد ل  فش یک ی اش را از تو  ی گوش

 شد.  نشی مخاطب

  یچند تا از دوستانش و پدر و مادرش شماره کس جز

 را نداشت. 

شماره پدرو مادرش، قلبش به درد آمد و   دن ید با 

 نشست.  شی بغض در گلو

اش داشت   ی را به زور قورت داد. انگار زندگ بعضش 

تا بتواند   شد یسخت م  دیاوهم با  شد،یسخت سخت تر م

 . اوردیدوام ب
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روز آن  یرا هم نداشت، ول  شیشماره عمو یحت

شماره اش را به شهرزاد داده بود   شیپنجشنبه عمو 

داشت از او   یز یچ یو از او خواسته بود اگر کار 

 کمک بخواهد. 

سرش به  د ی که شا  کردیفکر م نیهم به ا شهرزاد

برادرش   یادگار یاز تنها   خواهدیسنگ خورده و م

 ! یدلسوز  ی هم از رو  ایمراقبت کند 

آنها آنقدر بد   داد،یخودش بود که جوابش را م اما 

که   دیفهمیرحم نکنند و اما حاال م  یهستند که به کس

 چرا شماره اش را داده است. 

 . ندیشهرزاد را بب شترینابود شدن ب خواستهیم

 . ندیآواره شدن دوردانه حاج نادر را بب خواستهیم

 

گونه اش   یاز گوشه چشمانش رو  یاشک سمج قطره

اسم   ی وو ر   دیافتاد.با انگشت شصتش اشکش را پاک

 را لمس کرد و با او تماس گرفت.   یملک  د یفرش

 بوق برابر بود با باال رفتن حرارت بدن شهرزاد.  هر

 

 ...بووق...بووق..بوو بووق
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در گوشش   یکلفت مرد  یچهارم تمام نشده صدا  بوق

 کلفت نبود!!  نگونهیکه ا  د یفرش  ی. صدادیچیپ

صورتش گرفت تا مطمعن شود    ی اش را جلو  ی گوش

 که تا اورا گرفته است. 

بله بله گفتن مرد به خودش آمد و جوابش   یصدا  با 

 را داد: 

 

 بله؟! -

 ستن؟ ین یملک  یاقا دیسالم، ببخش-

برگشتن   ییرفتن جا   شونیمن همکارشونم، ا رینخ-

 . دمیبهشون خبر م 

 ممنون خداحافظ. -

 

به شخص پشت تلفن نداد و   یا  گهیصحبت د  اجازه 

سخت    شی قرمز رنگ را لمس کرد.چقدر برا  کونیآ

 . شناختیکه نم ییبود صحبت مرد ها 
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شماره پدرم نگه  ینشد و رو  شی مخاطب ستی ل  وارد 

 داشت. 

 اش را گرفت و اشک در چشمانش حلقه زد   شماره

در   دادیم یکه خبر از خاموش بودن گوش  یزن  یصدا

 . دیو بغضش ترک  دیچیگوشش پ

 

 با او چه بد تا کرده بود.  روزگار 

 چیو آواره شده بود، بدون داشتن ه میتی ینوجوان در

 . یگاه هیتک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 #شهرزاد 

 36#پارت_

 

 

 

  شیزانوها  یاز اتاق رو  ی ها گوشه ا وانهید  مانند

 افتاد و نشست.شماره مادرش را گرفت نبود

ناز   میجانا من دیکه جواب دهد، نبود که بگو نبود

 )جانم دختر ناز من( میزیق

 

نرود اصالت   ادشان ی نکهیبخاطر ا  یهراز گاه مادرش 

  یاوقات جوابش را ترک  یشان تُرک بوده است،بعض

 . دادیم

 

مادرش تنگ شده    فینرم و لط ی آن صدا یبرا دلش

 بود. 

پنج ساله   یچه مهربانانه اورا همچون بچه ا  پدرش 

هرچقدر بزرگ هم   گفت،یو م  دیکشیدر اغوشش م 
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بابا   یخودم  ی من همون شهرزاد کوچولو  یبرا یبش

 جان. 

 

 آمد.  یاطراتشان قلبش به درد م خ  یادآوری با 

 

شهرزاد وارد اتاق شد   یصدا  دنی هراسان از شن میمر

را از دستش گرفت و اورا به آغوشش   یو گوش 

 . دیکش

 

 مهربان بود اما نه مثل مادرش! -

 بود اما نه مثل مادرش! گرم

 

بود که تمام وجودش را در بَر گرفته   یو دلتنگ درد

ن، فقط دستانش را  نک هیگر گفتیبه او نم میبود. مر

 . دیکشیم یکمر شهرزاد به آرام  ی رو

 

تا  ختیریاشک م دیداشت، با  ازین هیهم به گر شهرزاد

 آرام شود.  یدرونش کم 
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 میخانوم هاج واج وارد اتاق شد اما با اشاره مر حاج

 از اتاق خارج شد تا شهرزاد راحت باشد. 

 

 

 ی زندگ ی ها  یکه سخت دانستندیتک تک شان م 

را به دست    یاست. اما زندگ ندهیدخترک در آ

سرنوشت سپرده بودند. حاج سبحان به حاج خانوم  

باشد  یکه شهرزاد راض  یقول داده بود تا زمان 

 همچون پدرش پشتوانه او خواهد بود. 

  یشهرزاد از ترحم خوشش نم  دانستندیرا هم م ن یا اما 

 . دیآ

 

شهرزاد به هق    ی ها  هی که گذشت گر یساعت میاز ن بعد

اورا از خودش جدا   میشده بود.مر لیتبد  یزیر  یها 

را که حاج خانوم آورده بود را به   یآب  وانیکرد و ل 

 خورد شهرزاد داد. 
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کار خودش را کرده بود و شهرزاد آرام شده   هیگر

سبک شده   یقلبش بود حاال کم یکه رو   ینیبود، سنگ

 بود. 

 اورا از حال خودش خارج کند. خواستیم میمر

 لب زد: ی به شهرزاد با اخم الک رو

 !؟ یدختر، تو مگه کنکور ندار   نمیبب-

مرور    د یخب با  ی ول   ی کتاباتو تموم کرد  گفتیم  زهرا

 !یهم داشته باش 

 جان اصال حوصله اش ندارم.   میمر-

 !هیچ گهی... حوصلشو ندارم دنمیپاشو پاشو بب-

فقط تو بگو  ارمیرات مب ی که الزم دار  یی زها یچ رمیم

 !؟یخوایم یچ

دستش را به  خواهد، یدخترک چه م  دانستیکه م انگار

 نشانه سکوت باال برد و لب زد: 

 رمیم  ییخودم تنها -

 .برمیهم اصال نم  تورو

نگفت، کتاب و   یزیچ گری شهرزاد د  شی تحکم صدا از

 . اوردیگفت تا ب  میکه الزمش بود را به مر ییجزوه ها 
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          هیهد  پارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #شهرزاد 

 37#پارت_

 

 

 وارد خانه شد.  شیجزوه و دفترچه نکته ها  میمر
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رفت و جزوه ها را از دستش گرفت با   می سمت مر به

  شیکه هنگام نوشتن مادرش هم برا  ییلحظه ها   ادی

 چنبره زد.  شیآورد بغض در گلو یتنقالت م

 

 

نفس   قیکرد و عم  کیاش نزد  ینیرا به ب  شیها   جزوه 

 وانهی دخترک د  کردیبود فکر م  ی هرکس د ی. شا دیکش

  یمحبت ها  یشده است اما آن دفترو جزوه ها بو

 ! دادیا ممادرش ر

 

 ! دادیپدرانه اش را م یها  تیحما  یبو

 ! دادیرا م دیکاریکه مادرش در باغچه م ییگل ها  یبو

 !! دادیخانه شان را م یبو

 د یرا د ش یجمع شده در چشم ها  یاشک ها یوقت میمر

کتاب هارا از دستش گرفت و به سمت اتاق رفت و  

 شهرزاد برگشت.   شیآنهارا در آنجا گذاشت و پ
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  شی بود و اشک ها  ستاده یا شیهنوز سرجا  شهرزاد

  یُسرخش فرود م  یگونه ها ی همچون نم نم باران رو

 آمد. 

 

شانه اش گذاشت و اورا از    یدست رو میمر

نار هم  کرد تا در ک شیآورد و همراه  رونیخاطراتش ب

 و صحبت کنند.  نند یبنش

 

مثل مانند خودش آرامش بخش بود و   میمر یها   حرف

شهرزاد را مجاب کرد تا در    شی کارساز، با حرف ها 

را بخواند. شهرزاد    شیفرصت کوتاه درس ها  نیا

 فتندیب شیاز دست عمو  ی زیکه اگر چ دانست یخوب م 

گفته بود همه اموالش   ینبود حاج  یپس گرفتن گرید

 ی کس یلباغش در روستارا و  یرا پدرش فروخته حت

شان که به اسم خود   یآپارتمان یاز وجود خانه ا

  ینداشت به کس میشهرزاد بود خبر نداشت و تصم

 . دیبگو
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از  توانستیم کرد یهفته هم تالش م  نیاگر ا پس

آسوده خاطر   میبقول مر  یقبول بشود و کم  یریدب

 . شدیم

 

اومده از افکارش   یحاج  گفتیکه م  می مر یصدا  با 

خارج شد و به سمت آنها رفت و بعد از سالم گفتنش  

 ناهار بروند.  ی حاج خانوم از همه شان خواست تا برا

 

ناهار   یرا برا  یرعل یاز شهرزاد خواست تا ام میمر

 بیعج  یکند و شهرزاد بدون توجه به نگاه ها  داریب

 کرد.   شدار یرفت و ب ی رعل یبه سمت ام زدانی

وارد اشپزخانه شدند   ی رعل یبه همراه ام یوقت

خواب آلود بود، به سمت مادرش رفت   یرعلیام

 کنارش نشست.  زد یکه نق م یودرحال

 

خان  زدانیمانده بود کنار   شیکه برا یخال یجا تنها 

حاج خانوم به خودش آمد و دست پاچه  ی بود. با صدا

 زمزمه کرد و معذب نشست.  ینمینشیم
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زد که از    یحرکات شهرزاد پوزخند  دنی با د زدانی

 دور نماند.  زین هی چشم شهرزاد و بق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #شهرزاد 

 38#پارت_

 

 

که او   نیبه ا یپ زدانیاز رفتار ها و حرکات  شهرزاد

خانه است برده بود. او   ن یاز ماندن او در ا یناراض 

فردا بعد از   دیبشود، با  یسربار کس  خواستینم
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و تا    رفتیبرگشتن از سرخاک به خانه خودشان م

 آمد در آنجا بماند.  یبه تهران م شیکه عمو  یزمان

 

 یگرفته بود که مزاحم خانواده صالح میتصم گرید

به شهرستان برود    شینشود، مجبور بود همراه عمو

را هم خوب   نیکند. اما ا یو در آنجا کنار آنها زندگ

که جانش در آنجا مانند خانه حاج سبحان   دانستیم

 هم داشت!؟   یگریامن نخواهد بود، اما مگر چاره د 

 

و منتظر   قلبش شکننده تر شده بود بیروز ها عج نیا

 حرکت بود تا بشکند و از هم بپاشد.  کی

دخترک   یدر گلو  زدانیاز رفتار  یکه ناش   یبغض

حاج خانوم را   ینشسته بود اجازه خوردن زرشک پلو

 . دادیبه او نم

 

  یرو  شیزور خود را نگه داشته بود تا اشک ها  به

و    دیرا عقب کش ی . صندل دیایفرود ن شیگونه ها 

شد    ده یبه سمت او کش هی برخاست که نگاه بق  شیجا 
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بودنش را خودش فقط  یکه مصنوع یلبخند تلخ

 زد و  دانستیم

 

 خوشمزه بود... دستتون درد نکنه-

 

 شهرزاد!  ینخورد   یزیتوکه چ-

 ناهارتو تموم کن.  نی بش یبه صورت ندار  رنگ

 

 ندارم حاج خانوم.  لیم-

 کمک جمع کردن سفره!  امیاز تموم شدن ناهار م بعد

 

فرصت دادن به آنها تند از آشپزخانه خارج شد    بدون

  خواستیکه م یو وارد اتاقش شد. اشک سمج

 فرود آمد.  شیگونه ها  یکند حاال رو شیرسوا

 

شان نباشد   یجمع خانوادگ ن یگرفت در ب میتصم گرید

خانواده به او  نیو فردا به خانه خودشان برود. همه ا
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نفر را  ک ینبود  یراض یاو حت یول  لطف کرده بودند

 ناراحت کند. 

 

 

را برداشت و در   ی از وارد شدن به اتاقش گوش بعد

شد و   ی نشست و رمزش را زد و وارد گالر یگوشه ا

که در شمال و کنار ساحل   یعکس سه نفره ا ی رو

 انداخته بودند زوم کرد.  

 

  یگل رز پرپر شد و با خود ه  کیو مادرش   پدر

  رفتمیهمراه شان م  ییهم آن شب کذاکاش من  گفتیم

 تا االن کنارتون بودم.

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 زدان ی#

 39#پارت_

 

 

  یاز خروج شهرزاد از آشپزخانه، نگاه ها  بعد

قا و حاج خانوم رو احساس  و دلخور حاج آ نیخشمگ

بود که باعث شد   نی. نگاه هاشون آنقدر سنگ کردمیم

بشقاب   یدست از غذا خوردن بکشم، قاشق تو

  ی شانه ها  دنیبلندش باعث باال پر یانداختم که صدا

 شد.  یرعلیام

 

محکم و  یبلند شوم با صدا میکه خواستم از جا  نیهم

 نشستم.  میدوباره سرجا  یبلند حاج

 

 ن یبش-
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 دارم!  کارت

هنوز هم خشم داشت اما حرف آخرش را آرام   شیصدا

 گفت.  

 

 جانم، شما امر کن! -

 

 بود!؟  یچه رفتار نیا-

 !؟ یزنیم یبه چ پوزخند 

 !؟ اشیحجب و ح به

خونه اضافه   نیا یرفتار نکن که فکر کنه تو  یجور

 !! یوگرنه با من طرف  زدان،یاس 

 

لب   یند فرستادم و با پوزخ رون یام را صدا دار ب نفس

 زدم: 

 ! کنهیاز برخوردم م   یچه فکر ستیبرام مهم ن-

 . دمیتر از اون ند ا یبا ح اره
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  ریز  یگونه اش زد و خاک بر سرم یخانوم رو حاج

 لب گفت و رو به من

 

 دستم درد نکنه با پسر بزرگ کردنم! -

 ! زدانی یگیم ی نجوریدوردونه حاج نادر ا به

 

را    شیو نفس ها  دیبه پشت گردنش کش  یدست کالفه

  تواندیچگونه م گفتیفرستاد. در دل با خود م  رونیب

 کند!  ییدو رو نگونهیا

 

رو به مادر کرد و ازش خواست که ظرف    یحاج

 ش یبزاره که مادر از جا  ینیس  یشهرزاد رو تو  ی غذا

اُپن   یآن را رو ینیبلند شد وبعد از آماده کردن س

 لب زد  خوردیناهارش را م که  یدر حال  یگذاشت. حاج 

 

 رو براش ببر! ینیپاشو س-

 اونجا تا همش بخوره!  ین یشیم

 دلش ازت بشکنه!. خوامیکن نم  ی هم عذر خواه ازش 
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  ینشست اما نتوانست حرف رو  ش یابرو ها  نیب اخم

را برداشت و در   ین یس تیبا عصبان اورد، یپدرش ب

  واریبود سرش را به د کی نزد تیکه از عصبان  یحال 

 بکوبد از آشپزخانه خارج شد. 

 

 

             هیهد  پارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد ی#شهر_ب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 40#پارت_

 

 

 

دستش برداشته بود، بدون در زدن   کی را با  ینیس

در فشرد و وارد اتاق   رهیدستگ یدست آزادش را رو 

  ییکنه با موها  ی شد. شهرزاد شوکه شده نتونست کار

که از   یباز و چشمان یبود با دهان ختهیکه دورش ر

  زدان یشده بود، اما   زدان ی ره یتعجب گشاد شده بود خ

 دلبر. یاخرمن موه ان یگم شده بود در م

 

  یاش را رو  ی به خودش آمد و زودتر روسر زادشهر

را   ینیتر رفت و س کینزد زدانیسرش انداخت که 

 گذاشت و خودش هم نشست.   شی جلو  یبدون حرف

 

دخترک گر گرفته بود و گرمش شده    دنیتنش با د  تمام

را باز کرد اما   راهنشیپ ییباال  یبود، دوتا از دکمه ها 

 ثمر بود.  یباز هم ب
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که   زدیم یاز اشک به صورت شی و لب ها   چشمانش

 . دیکشیرا به سمت خود م زدان ی نگاه 

 

نشسته و زل شده بود به    یحرف  چیبدون ه شهرزاد

 . دیباال پر  ش یشانه ها  زدانیغذا، که با تشر  ینیس

 

 غذا تو بخور! -

 خان!   زدان یندارم  لیمــ..من که گفتم م-

 کرد  یبه دخترک انداخت که قالب ته  یچپ نگاه

  ینجوریا تونه یم  یچجور کردیبا خود فکر م زدانی

 ی حناش جلو  گهید دونهینم  ی کنه ول  یخوب نقش باز

 نداره.  یرنگ یکیمن 

 

و آنقدر   گرفتی که از گردنش م خواستیم  دلش

نقش   نگونهیا گری تا جان بدهد تا د دادیفشارش م

لب زمزمه کرد تا    ریز ی نکند. ال اله اال هللا ا یباز

 خشم درونش را کم کند. 
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بهم چفت شده رو به شهرزاد لب  ی پشت دندان ها از

 زد: 

 ی کنیاالن.... همش رو تموم م نیهم ا ی-

 !دم یبه زور به خوردت م ا ی

 انتخاب با خودته!؟  حاال

 کدومش؟؟ 

 

بود خودم   دایکه لرزش در آن پ ییباصدا شهرزاد

 گفت و قاشق را برداشت.  یورمخیم

مگر  دیکنیرفتار م نگونهیبا او ا زدانیچرا  دانستینم

 نگونهیازش ا  زدان یانجام داده بود که  ییچه کار خطا 

 نفرت داشت. 

 

قورت   خورد یکه م  ییبغضش را همراه غذا دخترک

 بود.  ده یفا  یاما تالشش ب  داد،یم

اشک   زدانیانداخت تا   نییحد پا   نیرا در اخر  سرش

  شیگونه ها  ی که قطره قطره همچون باران رو  شیها 

 .ندیرا نب نشستیم
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اما   کرد یخودش احساس م ی را رو  زدانی رهیخ  نگاه

اونقدر از دستش ناراحت بود که سرش را هم بلند  

 نکرد. 

  ا ی یبدون اجازه حرف زدانیتموم شدن غذاش   با 

برداشت که  نیزم  یبه ضرب از رو  ینیس یحرکت

  رهیفقط خ  زدانیاما   د،یز ترس کش ا ینیشهرزاد ه

که در آن    شیرای گ یها   یبه آن قهوه ا  کردی نگاهش م

 . شدیغرق م

 

شهرزاد بلند شد   یاز اتاق هق هق ها زدانیخروج  با 

 نبود مادر و پدرش  یو از ته دل زار زد، برا

چه  یرو  دانستیکه نم زدان ی بد  یرفتار ها یبرا

 را.   شیبگذارد رفتارها  ی حساب
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 _شهرزاد ی#شهر_ب

 41#پارت_

 

 

از اتاق شهرزاد خارج   یبا حال خراب و عصب زدانی

و آنرا با تمام    ختیر ینیس  یشد، تمام خشمش را رو 

 . دیکوب زیم ی وجود محکم رو

 

  دند،یکش  ینیوه   دیو حاج خانوم باال پر میمر یها  شانه

که مادر و خواهرش را ترسانده بود    نیاز ا زدانی

زمزمه کرد و   یدیبدتر کالفه شد و رو بهشون ببخش

 . دیدستش را به پشت گردنش کش
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به  یواکنش چی حاج سبحان صبور نشسته بود و ه اما 

برخواست و    شیاز جا  ینشان نداد. حاج زدان یرفتار 

 بابت ناهار کرد.  یو حاج خانوم تشکر می از مر

 

شد    مانیکه خواست از آشپزخانه خارج شود پش نیهم

سرش   زدانیکه  ستاد ی ا زدانی یو برگشت و روبه رو

که نتوانسته بود    یانداخت بخاطر خشم نییرا پا 

پدرش چقدر   نست دایم  د،یکشیکنترلش کند خجالت م

و او باعث ترس حاج خانوم شده    خواهدی مادرش را م

 بود. 

 

بازش   یدست برد و دکمه   ی بر خالف فکرش حاج اما 

 را بست و لب زد: 

 

 !یننداخت نیدستت درد نکنه که حرفم زم-

 زد و رفت. زدانیبه  یلبخند

 

تختش   یبه سمت اتاقش رفت و خودش را رو  زدانی

 پرت کرد. 
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وارد   یدخترک بود. وقت  یسش پهوش و حوا تمام

را  دش ی و گردن سف ختهیدورش ر  یاتاق شد و موها 

 . دیتمام تنش آتش شد و زبانه کش دید

 را از تنش خارج کرد.  راهنشیشد و پ زی خ مین

 

 :گفتیزمزمه کنان م  باخود

 . یخواستارش باش  دی... نبا دینبا  زدان ی-

آورد   ی م ادشیرا به  یآن روز ظهر تابستان  یوقت

گردن کوچک دخترک را در دستش   خواستیدلش م 

 و بشکند.   ردیبگ
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 _شهرزاد ی#شهر_ب

 42#پارت_

 

 

  چشمانم کنار   ی شهرزاد از جلو شانیپر ی موها 

و    دنی مردانه اش با د ی . تمام هورمون هارفتینم

فکر کردن به دخترک فعال شده بود و طالب دخترک  

 بود.  زهیم  زهیر

 

  یوار یآمد و حوله اش را از کمد د نییتخت پا  یرو  از

 برداشت و از اتاق خارج شد و به سمت حمام رفت. 

 

 کرد و دوش را باز کرد.  میآب سرد تنظ یرا رو   ریش

احساس کرد نفس اش رفت، تمام   هیچند ثان  یبرا

عضالت بدنش از برخورد آب سرد با بدنش منقبض 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  خواستینم  کردیاورا از فکرش خارج م  دیشده بود. با 

 گناه کند، نامحرش بود. 

 

آب عادت کرد و   ی بدنش به دما  قهی از چند دق بعد

را بست و   ریعضالتش از حالت انقباض خارج شد. ش 

 رش بست. حوله اش را برداشت و دور کم 

 

آمد چشمش به دخترک که    رونیکه از حمام ب نیهم

از خانه خارج شود   خواستیدر دست م فیچادر و ک

 افتاد. 

 

 برود؟!   خواهدیم کجا 

بدون توجه به  یبلند  یدر جانش افتاد و با صدا  خشم

  یهم در خانه هستند داد زد که شانه ها  هیکه بق نیا

به  گشاد یو با چشمان  دیدخترک از ترس باال پر

 سمتش برگشت. 

 

 کجااا؟؟؟!! -

 هااان؟!  یری م یدار کجا 
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و حاج خانوم به هال آمدند،   می بلندش مر یصدا  از

  یکه چ دیبه سمت شهرزاد رفت و از او پرس میمر

 ! ؟یر یم یشده کجا دار 

 

 بغض گفت:  با 

 ...برم..... خو...خونمون! خواستمیم-

شکست که حاج خانوم از او   یبلند  یبا صدا بغضش 

 خواست به اتاقش برود. 

 در جوابش را داد:   زدانی

 برو.  یبرو تو اتاقت، عموت اومد هرجا خواست-

 

که مانند   زدانی یها یاش را به جنگل  یاشک نگاه

 . دیپرخون شده بود دوخت و چانه اش لرز  یجنگل 

 

بار   نیا گردد یشهرزاد به اتاقش برنم دید  یوقت  زدانی

بلند   ی داد زد که دخترک با قدم ها  یبلند تر یبا صدا 

 خودش را در اتاق انداخت. 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شدیم ی که عصب ینبود زمان زدان یکس جلودار  چیه

 . گفتینم یز یمادرش هم به او چ یحت

 و مادرش به آشپزخانه رفتند.  میمر

را با گاز    شیاما صدا زدیشهرزاد در اتاق زجه م اما 

 اق برود. از ات رونیگذاشت به ب یگرفتن دستش نم

 !؟ کندیبا او م نگونهیچه کار کرده که ا مگر

 

 

          هیهد  پارت
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 _شهرزاد ی#شهر_ب

 43#پارت_

 

 

خود را در آغوش گرفته بودو   یهمچون کودک شهرزاد

  ریسراز  شیگونه ها   یرو  ل ی همچون س  شیاشک ها 

  سیو خ فتاد یم شیلباس ها ی . از چانه اش روشدیم

 . کردیم

 

  یباشد و مزاحم زندگ یمحتاج کس خواستینم دلش

بشود، اما انگار زمانه با او لج کرده بود که    گران ید

 . رفتی فرو م  یکیاش روز به روز به سمت تار  یزندگ

 

بود که قلبش را   زدانیحرف ها و  ی از هردرد شتریب

  د یبا  گفتیمگر کاال بود که به او م کرد،یم کهی ت کهیت

او بدهند. با   لیو تحو دییایب شینگهش دارند تا عمو 

حرفش انگار در قبل دخترک خنجر فرو کرده بود   نیا
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و به چشم   ندیبش خواستی اما باز هم دخترک دلش م

 زل بزند.   شیبا یز  یها 

 

و راحت توانست    امدیبود که دنبالش ن میمر ممنون

 قرارش را آرام کند. ی و دل ب  زدیاشک بر

 

که پشت در نشسته بود و تازه به   یساعت کیاز   بعد

به خودش داد که  یدر تکان  یاخواب رفته بود با صد

 . کردیتمام تنش خشک شده بود و درد م

 

بلند شد و در را باز کرد. حاج   شیزور از جا  به

  دنی بود که با د ستادهیپشت در ا یخانوم با ناراحت

 شهرزاد لب زد:

 

 نشو!   ریدلگ  زدان یبرات مادر، از  رمیبم-

 چند روز تلخ شده!  اخالقش

 من تو ببخش!  بخاطر
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  دهیند یگر ید ز یزن رو به رو اش جز محبت چ  نیا از

 از آنها ناراحت باشد.  توانستیبود مگر م

 زدو لب زد:  یتلخ لبخند

 

از خانواده شما ناراحت   تونمینه حاج خانوم من نم-

 . دیدیپدرم خر ی ابرو د یبشم شما به من پناه داد

شماو    ونیمن تا عمر دارم مد دیمراسم گرفت براشون

 حاج سبحانم.

 

با چادر   میکه مر  د یاشک من را در آغوش کش با 

 به سر کنارشان آمد و گفت: یمشک

  هیبه مراسم ختم قرآن پسر همسا   میریم م یبا مادر دار-

 !میتوام بر  ا یرفته ب  یکه سرباز

 

را بهانه کرد تا از نگاه    یسردرد و خستگ  شهرزاد

  د یبار یکه از نگاهشان م  یها و ترحم  هیهمسا  یها 

 دور باشد. 
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کرد و از   یرا همراه میحاج خانوم و مر  نکهیاز ا بعد

داد مراقب   نانیاطم میخانه خارج شدند، به مر

.  کندی م یشد با او باز داریب یباشد و وقت یرعلیام

 زبان.  ن یریرا دوست داشت پسرک ش یرعلیام

 

که   یخان و پوزخند   زدانی  دنی ورودش به خانه با د با 

 . دیبر لب داشت روح از تنش پر کش 

 

در خانه است وحاال    زدانیچرا حواسش نبود که   اصال

هرچقدرم ازم بدش   گفتیتنها هستند.اما بعد با خود م

 .کنهینم یکار اشتباه  چ یاون ه ادیب

 

به سمتش رنگش همچون گچ  زدانیقدم برداشتن  با 

 شد و قدم قدم به عقب رفت.. 
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 _شهرزاد ی#شهر_ب

 44#پارت_

 

 

را آرام به سمت دخترک بر  شیاز قصد قدم ها زدانی

  یبرا یی جا  گریکند. شهرزاد د تیتااو را اذ داشتیم

 . کردیه در تمام تنش لرز مب هیعقب رفتن نداشت، تک

 

را   ن یآمد، هم یاز لرزش شهرزاد خوشش م زدانی

 از او بترسد.  خواست، یم
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که نفس   ی بود جور ستادهیشهرزاد ا یچند سانت در

خود و در  انی . اورا مشدیدخترک پخش م ی رو  شیها 

 نگه داشته بود. 

 

کرده   غیتنش اجازه حرف زدن را ازش در  لرزش 

 بود.اشک در چشمانش جمع شده بود. 

 

و   قیدر گذاشته بود و عم   یدستش را رو  کی  زدانی

 . ست ینگریذوب کننده دخترک را م

 

به شهرزاد که چهره اش مثل گچ شده بود   یپوزخند 

اش   ی زد که دخترک سرش را باال آورد و نگاه اشک

 دوخت.  زدان ی ی ها  یرا به جنگل 

 

  یکنار برود.نفس هاکه  کردی چشمانش التماسش م با 

 نهیس  شدیو خش دار شده بود و باعث م  قیعم  زدانی

 .ترساند یشهرزاد را م  نیشود و ا نییاش باال پا 
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  ادی برخالف خودش خواستار دخترک بود، اما با  تنش

 آوردن آن روز خشم تمام جانش را در بر گرفت. 

 

  ردیفنچ کوچک را در آغوشش بگ  نیا خواستیم  دلش

آن هم   دنشیاما آن روز با د  د،یو ببوست و ببو

 . شدیآنگونه دست و دلش سست م

 

اش کرد که دستان   ی آزادش را بند گره روسر دست

که از   ییکوچک شهرزاد مچش را گرفت و با صدا

 بغض و لرز نشعت گرفته بود ملتمسانه لب زد: 

 به من...نزن.  ..خان...توروخدا....دستزدان ی...ی-

 

جدا کردو سرش را به گردن   یرا از روسر  دستش 

 . دیبو کش قیشهرزاد رساند و عم 

را در گوش دخترک رها کرد که مور مورش    نفس

 شد. 

 و شمرده شمرده لب زد:   آرام

 !زنمیمثل تو دست نم ییمن به دخترا-
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 ! یکه باهاشون ییتو همون پسرا گاه یجا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 45#پارت_

 

 

بود    دهیشن زدانیکه از زبان  ییاز حرف ها شهرزاد

بود چشمانش    کیگشاد شد که نزد یچشمانش در حد

 بزند. رونیاز حدقه ب
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 !د یحرف هارا به او بگو نیا  زدان ی شد ینم باورش 

 کرده بود!  یچه کار  مگر

 ! زدیاز کدام پسرها م حرف

 بود!  زدانی خود  زدیکه با او حرف م ی پسر تنها 

 !؟ زد یم یبه او تهمت و انگ هرزگ  نگونهیاو ا حاال

 

و   شناختیکه آن را م زدانیمثل   یشخص  یها   حرف

 خودش هست    ی بود که چگونه مراقب آبرو ده ید

 بود!  نیسنگ شیبرا

 نیآمد به او همچ یاز او بدش م نکهیبخاطر ا د ینبا  او

 . زدیم  ییتهمت ها 

 

بود   یاز ترس نبود بلکه از خشم  گریجانش د  لرزش 

 ترس شد.  نیگزی جا  زدانی یکه با حرف ها

 

به خودش آمد که دستان کوچکش با تمام توان    یزمان

ابتدا با تعجب نگاهش  زدان ینشست.  زدانیگونه  ی رو

کرد اما بعد چشمانش شد کاسه خون،شهرزاد از  
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و    دیکه خون شده بود ترس زدان ی ی ها  یجنگل 

 دستانش را در هم قفل کرد. 

 

و بلند   یرعلیام هیگر  یهمراه شد با صدا  زدانی  عربده

 .دیچیشکستن بغض شهرزاد که در خانه پ

 

رو به    ی رعل یام  یها   هیگر ی توجه به صدا بدون

بود از حال برود کرد با   کیزاد که از ترس نزدشهر

 که از خشم قفل شده بود لب زد  یفک

 

 چشمام گمشو تا گردنت نشکستم.  یازجلو -

 

آرام آرام از کنارش    زدانیحرف  دنیبا شن  شهرزاد

  یرعلی ام شی بلند خود را به پ یگذشت و بعد با قدم ها 

 رساند. 

 

آرام شد و دوباره به    د،یرا در آغوشش کش یرعلیام

 خواب رفت. 
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عذاب دهنده   یشهرزاد از رفتار ها و حرف ها گریج

 نیتا خرخره پر بود تحمل ا گری. د شدیخون م   زدانی

که   دی بسته شدن در فهم  ینداشت. با صدا گریرا د

 از خانه خارج شد.  زدانی

 اش! ییتنها یبرا  کردیم هیبلند گر   یبا صدا حاال

 مادرش!  یبرا

 ! پدرش 

 !خودش 

 اما مرده بود!   دیکشیم  نفس

 

 

          هیهد  پارت

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 46#پارت_

 

 

مهابا    یب شی تنش مثل کوره آتش بود.اشک ها  تمام

  یهم برا   ی تالش چیآمد و ه  ی مصورتش فرود   ی رو

 . دادیمنع کردن شان انجام نم

 

  زمیانگار که ه ردیگیدرونش گر م  کردی م احساس

تبش   قهیکه هر دق کردندیم اد یآتش درونش را ز

 . شدیم  ادتر یز

 

 ره یرا از گ  شی اش را از سرش َکند و موها  یروسر 

 بلندش را هم در آورد.  راهنیجدا کرد، پ
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اما   کردیم یو حساس تشنگ  رفتیبدنش باالتر م ی دما 

 بر چشمانش آمده بود.  بیخواب هم عج 

 

بلند   ش یاز جا  توانستیشده بود و نم نیسنگ  بدنش

آب    الیخیهمان ب یاش را رفع کند برا یشود تا تشنگ

به   شهیزودتر از هم  د،یدراز کش  یرعلیشد و کنار ام

 فرو رفت.  ی قیخواب عم

 

هم هق   ی داریه در خواب و بکرده بود ک  هیبس گر از

 . زدیم

شهرزاد و   دنیوارد خانه شدند با د میخانوم و مر حاج

  یفرو رفته اند لبخند یقی که به خواب عم یرعلیام

کند،   ی شهرزاد مادر یبرا  خواستی زدند. حاج خانوم م

خوب از   توانستیم  شدویکاش شرمنده شهال نم یا

 کند.  یتک دخترش نگه دار 

 

اسم محمد   دن یبه زنگ در آمد که با د میمر ل یموبا 

 زودتر جوابش را داد. 
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 ؟ یسالم محمد جان، خوب-

 

 سالم خانومم خوبم،حال شما خوبه؟-

 

 ! ؟ییزم،کجا یعز میخوب-

 

 ام یدارم ن دیآماده بش نامیا یخونه حاج کی نزد-

 خونه.  میدنبالتون خستم زودتر بر

 

 .میش ی ما هم آماده م یباشه چشم تا تو برس-

 

 خانوم خدانگهدارت. ی مرس-

 

 خدافظ.-
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تا به خانه  دیآ   یمحمد دارد م نکهیبعد از گفتن ا میمر

گفت   میمر یشان برود اصرار کرد تا شام را بمانند ول

که محمد خسته هست و به دوش گرفتن و خواب  

 داره االن.  اجیاحت

 

  یکه از ناهار مانده بود را برا  ییخانوم غذا حاج

 داد.   میگذاشت و به مر یمحمد در ظرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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مدن  آمد و نشان از آ یکه از کوچه م یبوق  یصدا  با 

 زد یاول بوق م د یرسیم یعادتش بود وقت  داد،یمحمد م

 بعد زنگ خانه را. 

 

از خواب نپرند   یرعلیشهرزاد و ام  نکهیبخاطر ا  میمر

 رفت و قفل در را فشرد.  فونیزودتر به سمت آ

 

رفت تا با دامادش حال و احوال    اطیخانوم به ح حاج

به دست شوهرش    شیها   لیبعد دادن وسا  میکند، مر

 دارش یب  نکهیراهم بدون ا یرعلیبرگشت تا ام به خانه

 کند بغل کند. 

 

نشست، صورت   ش ی زانوها   یدر کنارشان رو یوقت

لب زمزمه  ریکه ز  ییها  انیسرخ شهرزاد و هز 

 . دیترس دی را شن  کردیم

 

 ششان یرا صدا زد که زود خودش را به پ مادرش 

 رساند. 
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 مادر!؟  شدهیچ میچته مر-

 

 ! نیمامان، شهرزاد بب-

 سرخ شده!  صورتش

 

نگرانش را به صورت شهرزاد انداخت و کنارش   نگاه

گرم و قرمز شده    یشانیپ ی نشست، دستش را رو

تن شهرزاد   یدخترم که گذاشت تمام تنش از گرما 

 انگار سوخت.

 

 میپاشو به محمد بگو شهرزاد ببر  میبه سرم، مر خاک

 .شهیبچه ام االن تلف م مارستانیب

 

 نکهیشهرزاد را در سرش مرتب کرد بخاطر ا یروسر 

مجبور شد فقط چادرش را سرش   شدینم داریدخترم ب

 کند تا دستان برهنه اش را بپوشاند. 
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  نیبه زور شهرزاد را در ماش میکمک مر به

در خانه ماند و حاج   یرعلیام شیپ م یگذاشتند.مر

حرکت  ان مارستیخانوم و محمد به سمت ب

راه به حاج سبحان زنگ زد و خبر داد    نیکردند.درب

 . رساندیکه گفت خودش را زودتر م

 

 شان آمد و گفت:  شیدکتر پ  یوقت نه،یاز معا  بعد

 خدارو شکر خطر رفع شد. -

  یل یاحتمال تشنج خ نش یاوردیم رتریربع د کیاگه  اما 

 خداروشکر خطر رفع شد.  ی باال بود،ول 

 

حاج خانوم   گفت، یبه دست ذکر م  حیسبحان تسب حاج

 رو به دکتر گفت: 

دفعه  کی حالش خوب بود، چرا  رونیب میرفت یما وقت-

 تب کرده!؟  ینجوریا

و ناراحت بودن   یعصب یز یحاج خانوم انگار از چ-

 شده چون فشار عصبشون بوده.   ی نجوریکه ا
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  یها نشستند، حاج خانوم ه  ی صندل   ی رفتن دکتر رو با 

که چرا اورا تنها گذاشته   کردیرا سرزنش م  خودش 

 است. 

 او افتاد. ی نگاه شان رو زدانیورود  با 

 

 

          هیهد  پارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 48#پارت_

 

 

به  یپدر و مادرش به همراه محمد، با نگران دن ید با 

هم ابهت و  یسمت شان قدم برداشت، در حالت نگران

 . دیکشیغرورش را به رخ م

 

پاسخ گو نبود، مادرش  یکرد که جز محمد کس ی سالم

را گرفت و   ش یشانه ها  گفت،یذکر م رلبیقرار ز یب

 رو به مادرش گفت: 

 

 دورت بگردم حاج خانوم -

 !؟چته

 ! ؟ی شونیپر  چرا

 

شود  تا اشک   یکه منتظر بود تا ازش سوال  انگار

 لب زد:  هیبا گر زدی صورتش بر  ی رو  شیها 
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 ! زدانیبچه ام -

 !!رفتمیو نم  شکستیپام م کاش 

 بود بچه ام از دست بدم!  کینزد

 

هق هق افتاد که دستانش را از شانه مادرش جدا   به

 کرد. 

 توانست یو زهرا م میمر  رازیغ  یبچه ام کساز  منظور

 باشد!؟ 

و با مغازه    د یرس  یبه طالفروش  یوقت دانست یم فقط

روبه رو که با پدرش   یبسته روبه رو شد، طالفروش 

آمد و با   رون یاز مغازه اش ب دنشیهم دوست بود با د

که پدرش کجاست و چرا مغازه    دیاز او پرس دنش ید

  یبسته است که اوهم در جوابش گفته بود به حاج

بود و اورا به   ده زدند، انگار حالت دخترش بدش  یزنگ

مغازه   یمحله برده بودند که حاج کینزد مارستانیب

 را بست و رفت. 

 

شد و با    نشیسوار ماش ی مختصر یخداحافظ کی با 

 . گرفته بود شیرا پ مارستانیسرعت راه ب
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خودش را رسانده بود   مارستانیتا ب یدلواپس با 

خواهرانش حالشان   دیکه چرا با   کردیهرچقدر فکر م

 بود.  دهیکه هردو را سالم د ی بدشود درحال 

 

 . دادیم میوجود محمد نشان از مر دیفهم تازه 

  نیب یرا مثل مادرش دوست داشت. فرق می مر او

  یهمباز می وجود نداشت اما مر شیخواهرانش برا

 اش بود، به او وابسته تر بود.   ی دوران کودک
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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باشد هزار جور فکر در   میمطمعن نبود که مر  بازهم

 . رو به محمد لب زد: دادند یسرش جوالن م

 حالش بد بشه!؟  دیچرا با  میاقا محمد، مر -

 در نبود من افتاده!؟   یاتفاق

 

 رو به مادرش کرد.  ی سوال  حاال

  شدندیهرسه با تعجب نگاهش کردند و متوجه نم آنها 

 شود.  ضیمر م یمر دیچرا با 

 

  یجان یبرد و لبخند ب زدان ی به افکار  یزودتر پ محمد

 زد و لب زد: 

 جان!  زدان یحالش خوبه   میمر-

 شهرزاد خانوم بد شده!  حال
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هم  تعجب و ترس در جانش افتاد اما در ظاهر   حاال

تکان داد و   دمیفهم  ینشانش نداد و  سرش رابه معنا 

 فرستاد.  رونینفس را پرحرص ب

 

نظر گرفته بود،   ریسبحان حرکات پسرش را ز حاج

حاج خانوم گفته بود که شهرزاد در خانه تنها بوده  

 و... 

  شیاز جا  ی که در مغزش زده شد جور یجرقه ا با 

  یاما توجه دی کش ینیه  دهی بلند شد که حاج خانوم ترس

لب   تیرا گرفت و با عصبان زدانی ینگرد و بازوها 

 زد: 

 ! ی بود شش یتو پ-

 ! دیبود تنها 

 افت فشار داشته! شهرزاد

 داشته! تب

 !ده یترس

 !؟ زدانی یکرد  کارشیچ
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بود  دهیترس  یبود او کم  ادشیکه   ییتاجا  زدانی

حد بترسد که کارش به   ن یدر ا شد یباورش نم

 بکشد.  مارستانیب

 را از دست پدرش خارج کرد و گفت:  شیبازوها

بود   دهی زنگش پر ی کم رونیب رفتمیداشتم م یمن وقت-

 باهاش نکردم.  ی بود. من کار یرعل یام ش یپ و

 

با او نکرده بود فقط به   ینگفته بود، چون کار  دروغ

  مشیرا از گل   شیخودش اورا ترسانده بود تا پا   وه یش

 درازتر کند.  گرید

 

 یبا او نداشته کم یکار  زدانی نکهیا دنیبا شن مادرش 

 شرمنده دخترک باشد.  خواستیآرام شد، نم

 

و نادم به سمت    مانی حالش شده بود، پش  نگران

 .رد ینفس بگ یرفت تا کم  یخروج 
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 د یکه حقش بود تا بترسد با  گفتی در سرش م  یکس

حقش نبوده که   گفتیم  یگریاما د ترساند،یبدتر م

 آزار دهد.  نگونهیاورا ا

 

که با خود داشت، دستش را به پشت گردنش   یجدال با 

 اط یشروع به قدم زدن در ح یکالفک و با   دیکش

 شد.  مارستانیب

 

 تیوجدان داشت که عروسک زود رنج را اذ   عذاب 

 کرده بود. 

 

 

       هیهد  پارت
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 50#پارت_

 

 

  یاش از افکارش خارج م  یگوش  یصدا  دنیشن با 

را    ی تا گوش کندی م بشیشود و دستش را در ج

اسم محمد بدون تلف کردن وقت  دن یبردارد.با د

محمد در  ی.صداکندی سبز را لمس م  کونیشصتش آ

 . چدیپیگوشش م

 

 تو!؟  یپسر، کجا رفت  یه-

ش  بهت خبر بدم شهرزاد خانوم به هو خواستم

 اومده!!
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 باال. امیباشه، م-

 

را   ی و گوش دیکنیتماس را قطع م یخداحافظ  بدون

  مارستان یب ی به سمت ورود دهد،یسر م بشیداخل ج 

 . داردیبلند برم یقدم ها

 

آرام   یخبر محمد کم   دنیاست قلبش با شن خداشاهد

از حد دخترک  شیشد، عذاب وجدان گرفته بود که ب

 را ترسانده بود. 

 

که شهرزاد در آنجا بود    یدر اتاق  یوجل دنیرس با 

با خودش گفت اورا ترسانده که ازش بترسد و  ستاد، یا

 شش یپ ی دوباره انجام ندهد، حاال با آشفتگ ییکار خطا 

به حرفم   گری نگرانش شده و د دیفهمیاو م  رفتیم

 . دهدیگوش نم

 

که  رفتیبود که با خودش داشت کلنجار م  قهی دق چند

شانه اش نشست، به خودش آمد  ی رو  یاز پشت دست 

 بود.   دهیخر  وهیو آبم کی که ک دی و محمد را د
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 خان داداش!   یسادیوا نجا یچرا ا-

 

کردن خان داداش کرد و  انیکوتاه به طرز ب یا  خنده

 دردستش گفت:   یها   ی با اشاره به خوراک

 

 !دمیخریمن م یگفتیم-

 شد!  زحمتت

 

 برادر من!  میدار  یچه فرق-

 

  ی وارد اتاق شدند. حاج سبحان پشت پرده رو  هردو

ها به  ینشسته بود، محمد با دادن خوراک  ی صندل 

 پدرخانومش رفت.  شی دست حاج خانوم پ

 

پرده را دور زدو در کنار تخت شهرزاد   زدانی اما 

انگار که داغ دلش تازه   زدانی دنی . شهرزاد با دستادیا

از اشک در چشمانش جمع شد.   یشده باشد هاله ا
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اشک   زدان ی سرش را به سمت مخالف برگرداند تا 

به او زده   ی. از او دلخور بود تهمت بد ندیرا نب  شیها 

 !ینابخشودن  یبود. تهمت

 

دخترک گرفت که   ی با ینگاهش را از صورت ز زدانی

م بود دوخت.  برهنه اش که معلو ینگاهش به بازوها

لب زمزمه   ریز ی و "ال اله هللا اله" ا  دینگاهش را دزد

 کنترل شده لب زد:  یکرد. رو به مادرش با خشم 

 

 حاج خانوم! -

 !؟ ستیدخترک ن نیتن ا ی لباس درست و حساب چرا

 همه پرستار ودکتر َمرد هست اخه! نیا نجا یا

 

  ی ها  یبرهنگ یخانوم چادر شهرزاد را رو  حاج

اما از   کردینم ان یو در ظاهرش نما   دیکش شیبازوها

 شهرزاد خوشحال بود.   یبرا زدان ی شدن   یرتیغ

 

نشو مادر قربون قدو   یپوشوندم، تو عصبان   ناها یا-

 مادر.  زدل ی باالت بره عز
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  یرو  یمادرش را با بوسه ا  یصدقه ها   قربان 

 جبران کرد و گفت:  شیشانیپ

 

 ! زدانیخدا نکنه ُعمرِ -

  رهنیپ نمیماش یهم تو رم،یهم داروهاشو بگ رمیم من

 تنش کنه!   یحداقل رفتن ارم ی دارم م

خارج شدنش از اتاق، شهرزاد که خودش را به  با 

 زد. یخواب زده بود چشمانش را باز کرد و لبخند تلخ
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 نهی رفت و بعد از پرداخت هز  یسمت حسابدار به

را به سمت داروخانه برداشت.    شی ها  مارستان،قدمیب

و بعد از گرفتن داروها به    ستادیربع ساعت در نوبت ا

 رفت.  مارستان یب یسمت خروج 

 

  نکهیرنگش، با فکر ا   یطوس راهنیداشتن پاز بر بعد

تک خنده   شد یدر آن گم م د یپوش یرا م  نیشهرزاد ا

دوباره  به   نی کرد و ِدر را بست و بعد از قفل ماش یا

 برگشت.  مارستانیداخل ب

 

که گفتند   د یراه د نیسبحان و محمد را در ماب حاج

  رودیمحمد هم گفت م رود،یحاج سبحان به بازار م

را بردارد تا به خانه شان بروند. از    یرعل یو ام میمر

 از آنها جدا شد.  یمحمد تشکر کرد و با خداحافظ
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را به دست مادرش داد تا در تن دخترک کند،   راهنیپ

حاج خانوم با گفتن هنوز ِسُرمش تمام نشده است  

را به آن سو انداخت. دخترک خوابش   زدان ی نگاه 

 برده بود. 

 

 ه پرستار اطالع بدم.ب  رمیآخراشه مادر، م-

 

 دستت درد نکنه پسرم. -

 

جوان نشسته بود. رو   یدختر  ی بخش پرستار  در

تمام شده است  ۵شماره  مار یبهش با گفت که ِسُرم ب

زد و با   یچشمانش برق  زدان ی  دنیکه پرستار با د

کلمه هم   کی زدان ی عشوه شروع به حرف زدن کرد، 

ن  که از زبا یتکرار یو فقط به حرف ها گفتینم

  کردگوش یپرستار تکرار م  نیبود حاال ا ده یپزشک شن

بر لب   یکه با پوزخند دی. صبرش به اتمام رسدادیم

 رو به پرستار گفت: 

 

 نخ دادنت تموم شد!؟ -
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 حاال کارت رو انجام بده.! ا یب

 

دهانش   یشده بود که مانند ماه   عیضا  ی جور دخترک

ازش   ییصدا چیاما ه کردیباز مانده بود و حرکت م

 . شدیخارج نم

 

  وار یداده بود به د هیگرد کرد تا به اتاق برود. تک عقب 

کارش را انجام دهد تا   دییا یبود تا پرستار ب ستادهیو ا

 امروز خرد شده بود.  یبروند اعصابش به اندازه کاف

 

ابتدا با که انگار پرستار بود   یورود َمرد جوان با 

رفت تا ِسُرم شهرزاد    دید ی نگاهش کرد اما وقت یجیگ

که چند نفر وارد  دیکش  یچنان عربده ا  اوردیرا در ب 

  ده یاز ترس رنگش پر  چارهیاتاق شدند و پرستار ب

 یو نگران یجیو با گ  د یبود، شهرزاد از خواب پر

 به اطرافش کرد.   ینگاه

 

قبل   قهیکه چند دق ی اتاق خارج شد و به پرستار از

 گفت: یبلند  یکرد و با صدا   خورد ی مغزش را م
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 !؟ یا یمگه من به شما نگفتم ب-

 !؟ یپرستار آقا فرستاد چرا

 !؟ هان

 

 ریزود به سمت اتاق رفت دا قاعله را ختم بخ پرستار 

بود    کینزد زدیداد م زدانیکه  نگونهیکند وگرنه ا

 بکشاند.  نجا یرا هم به ا مارستانیب  سییر

 

کارش تمام شد رو به شهرزاد   نکهیبعد از ا پرستار 

تا   زدیبود و حاج خانوم با او حرف م ده یکه ترس

نترسد. بعد از رفتن حاج خانوم رو به شهرزاد با  

 لب زد: زد یکه حسادت در آن موج م یلحن

 

 دوست داره! یلیانگار شوهرت خ-

 !! خوشبحالت 
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که از تعجب گشاد شده بود   یرا به چشمان  شهرزاد

در   یکه جلو   زدانیبه  یذاشت و با چشم غره اتنها گ

 بود از اتاق خارج شد.  ستاده یا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 52#پارت_

 

 

باز مانده بود و   یپرستار با دهان یاز  حرف ها شوکه 

 !؟ ستیکه شوهرش ک کردیفکر م نیبه ا
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 ازدواج کرده بود که شوهر داشته باشد!؟  مگر

 !؟ دیگویرا م زدان ی نکند

 

به من   زدان ی رنگ گرفت،   شیفکر آخرش گونه ها  با 

با من ازدواج کند!؟   دیی ا یتهمت خراب بودن بزند حاال ب

بشوم که به چشم   ی زن کس ستمین یخودمم راض چیه

 . کندیدختر بَد بهم نگاه م کی

 آمدن حاج خانوم از افکارش خارج شد.  با 

 

را به دستش داد و با خنده بامزه    راهنی خانوم پ حاج

 لب زد: 

 !! یگم نش رهنیخانوم کوچولو، فقط مراقب باش تو پ-

 

را گرفت. از   راهنیکرد و پ یخنده کوتاه  شهرزاد

 را به تن کرد.  راهنیآمد پ نییتخت پا 

 

  یقیبود، نفس عم راهنیپ یعطرش هنوز رو یبو

 که هوش از سرش بُرد.  یتلخ اما خنک یبو  د،یکش
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بهش   زدان یامروز  یوقت  شناخت،یبو را خوب م نیا

 عطرش را شناخته بود.  یشده بود بو  کینزد

 

را    شیبا غرزدن لباس ها  رلب یخود ز یکار ها  نیا از

 . دیپوشیم

  راهنیهم گشاد بود هم بلند، دو طرف پ شیبرا راهنیپ

نفر  کی کرد اگر  یهم گذاشت، خنده ا یرا گرفت رو 

هردو در آن   توانستندیبه اندازه خودش بود م گرید

 . رندیبگ یجا 

 

درب عقب را باز کرد    زدانی دند،ی رس نی به ماش یوقت

عقب جا   ی ها  یصندل ی و با کمک حاج خانوم رو 

که داشت   یو حالت تهوع ا  جهیگرفت. از سرگ 

و معده    زدیبود که لب به غذا نم ییسرمشق روزها 

 اش را خراب کرده بود. 

 

را   نیتکان خوردن تنش به حرکت در آمدن ماش با 

جز    کرد،مگریرا احساس م ینگاه  ین ی. سنگدیفهم

 بود!؟  نجا یا  یگرید   یکس  زدانی
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به خواب زده، پلک    یکه خودش را الک  نیاز ا خسته

سبز  یرا از هم جدا کرد که نگاهش به دو گو   شیها 

 قاب شده بود افتاد.  نهییرنگ که در آ

 

که تورا در خودش   ی بود جور ب یعج ش یها  یجنگل 

 . ا یمانند در  کردیغرق م

 

  نیگرفت و به ا زدانینگاه دلخورش را از  شهرزاد

از نگاهش  یزیفکر کرد چرا نتوانسته تا حاال چ

 !؟بفهمد

نگاهش   یچون خنث  شدینم دش یاز نگاهش عا   یزیچ

 . کردیم
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زنگ زد و خبرداد که بخاطر شدت   میراه مر ن یب در

و   م یمحمد نتوانستند منتظر بمانند تا برس یخستگ

کند که منتظر نمانده   یاز من عذر خواه خواستیم

. از او خواستم تا از آقا محمد تشکر  نتمیبود تا بب

بود و من   دهیزحمت کش یبکند که با خستگ یفراوان 

 را شرمنده خود کرده بود. 

 

نگذشته بود   م یمکالمه با مر ان یا از پ قهی چند دق  هنوز

. زهرا  دیچیپ  نیدر ماش زدانی لیزنگ موبا  یکه صدا

حال   نکهیا دنیبود انگار به خانه برگشته بود وبا فهم

 حالش بود.  ی ا یجو یشهرزاد بد شده، با نگران
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کرد که حال شهرزاد بهتر است و   هیاورا توج زدانی

 در راه خانه اند و بعد تماس را قطع کرد. 

 

نگران او بودند خوشحال اما   نکهیاز ا هرزادش

بعد از مرگ  نکهیناراحت بود، خوشحال بخاطر ا

  یکس  یوجودش برا   گرید کرد یخانواده اش احساس م

خانواده اورا  نیکه چقدر ا دیفهمیاما حاال م ستیمهم ن

 دوست دارند. 

 

خانواده   نیمزاحم ا اد یز توانستی نم نکهیاز ا ناراحت 

  کردیفکر م  نیبه ا ی بشود و شرمنده شان شود، وقت

به شهرستان برود و کنار آنها   شی همراه عمو د یکه با 

کرد.    یم خی کند تمام تنش از وحشت   یزندگ

در    یهست جور  شیکه تک پسرعمو شیپسرعمو

  ساسکه شهرزاد اح  کردیاورا نگاه م گرانیکنار د

  تادهسیا فیو کث زیپسرک ه  ی جلو  انیعر  کردیم

 ی زندگ د یخانه با  کیاست. حاال چگونه با او در 

 !؟کردیم
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پدر و مادرش آرام در مورد آن  یکه وقت  د یآ یم  ادش ی

سال از خودش بزرگ تر هست حرف   کیپسرک که 

 کیبه  گفتندیکه م دیشنی را م شان یحرف ها   زدندیم

کرده اما با پول پدرش پدر   ی دختر کوچک دست دراز

نکند.   تی کرده بود تا شکا  یآن دختر بچه را راض 

 من!  یبرا  دنکر  ی واقعا ترسناک بود کنار آنها زندگ
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  اده یترمز از افکارش خارج شد و بعد از پ یصدا  با 

هم   زدان یشدن همراه حاج خانوم وارد خانه شدند 

مادرش که   یصدا  دنیپشت سرشان آمد. زهرا با شن

مخاطبش او بود از اتاقش خارج شد و به سمت  

شهرزاد پرواز کرد و اورا در آغوشش گرفت و با  

 گفت:  هیگر

 

... ی... که تنها بمونرفتمیمن م دیا ... اصال نبدیببخش-

 حالتم بد بشه!!

 

و با خنده خواست اورا    دیحرفش پر  ان یم شهرزاد

 آرام کند که لب زد: 

 نشو زهرا!  وونهید-

 من حالم خوبه! بخدا

 ! نیچرا فشارم افتاده بود هم دونمینم
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به صورتش    ی قیاورا از خود جدا کرد و نگاه دق زهرا

داد   نیرا چ  شیو ابروها  دیانداخت، دماغش را باال کش 

 لب زد:   یو با لحن با مزه ا 

 

تو  یکه من برا یابینا یها   دیمروار نیا  فیح-

 !ختمیر

 ! اقتیل  یگمشو ب  شییا

 

 دخترش کرد .   یها  طنتی به ش ی خانوم خنده ا حاج

از کنارشان رد شد و به سمت   یبا تک خنده ا  زدانی

به خاطر   کردیاتاقش رفت تا استراحت کند، احساس م

زده بود تمام مغزش در جنب  مارستانیکه در ب ی داد

  رونیو جوش اند و االن است که از چشمانش ب

 .ندییا یب

 

اش خوب بود اما روح اش زخم خورده بود، از   جسم

اال  مرد به تمام معناست، اما ح کرد یکه فکر م  ی مرد

به او تهمت زده بود که خود شهرزاد فکر    یجور

بوده ام و خودم خبر ندارم.   ینکند واقعا با کس  کردیم
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سبز  یای و زل بزند در در ندیبنش خواستی اما دلش م

 چشمانش! 

 

رنگ افتاد، که در رخت   ی توس راهنیبه پ نگاهش

بلند شد و به سمت آن رفت و آنرا   شیبود از جا  زیآو

کوچکش جمع کرد   ی را در مشت ها راهنیبرداشت. پ

 از آن گرفت.   یقیو دم عم

 

عطر تن مردک خشن چشمانش ناخودآگاه   ی بو با 

  یبه جا  گفتندیکاش م   یبسته شد، در دل گفت ا

 . دینفس کش  دیمرد را با   نیعطر تن ا ی بو ژنیاکس

 

را  راهنیپ زدیصدا مشام  یزهرا که اورا برا  یصدا  با 

 از خود جدا کرد و در کمد گذاشت.

عطر    د یداد و با خود گفت شهرزاد چرا با  هیکمد تک به

 !؟یاستشمام کن نگونهیمرد نامحرم را ا هی

 ! ادیاون ازت بدش م ا یشده به خودت ب چت
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  یدوباره زهرا از افکارش خارج شد و دست  یصدا  با 

و از اتاق خارج   دیرنگ گرفته اش کش   ی به گونه ها 

 شد. 
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بود که سر سفره    نیخانه، ا نیخوب ا ن یاز قوان یکی

شان را دوست دارم اما    نیبودند، قوان یم دیهمه با 
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خان ناراحتم او هم   زدانی همانگونه که از وجود 

 است.  نگونه یانگار ا 

 

به صاحب خونه  یتونینم یدل گفتم، تو فقط مهمون  در

 نکهی.از فکر ایباش  دیجمع نباش، خودت نبا  یتو یبگ

که از آن   ییکنکور دارم و بعدش عمو گر یچند روز د

روز منتظرم زنگ بزند، حتما به دنبالم خواهد آمد تا  

 . کردی من را به جهنم خودشان ببرد ناراحتم م

 

و  زدان ی  یاگر اختالف سن گفت،یبابا به مادر م شهیهم

تا دامادم  گفتمی به او م رفتمینبود خودم م  ادی شهرزاد ز

  یدخترش را به دست آدم  خواستیشود، مثال که م

 ندیبب ستیبسپارد که از او مراقبت کند، اما حاال ن

  یکس  زندیم قیعم   یکه به دخترش زخم ها  یکس

 خان! زدانیجز خود   ستین

 

کردن آشپزخانه به همراه   زیاز خوردن شام و تم بعد

خان که   زدانیحاج خانوم و زهرا به حاج سبحان و 

.  حاج وستند یدند پ اخبار نشسته بو ی در هال به تماشا 

و دوباره حالش را   د یپاش شیبه رو یسبحان لبخند 
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تا مطمعن شود حال دخترک خوب است، دلش    دیپرس

دوردانه   یکند برا ی کم کار ی در امانت دار  خواستینم

 !! قش یرف

 

دخترک   یک یبلند شد و در نزد ش یخان از جا   زدانی

 نشست، آرام لب زد: 

 

 پوست بَِکن!!  وهیبرام م -

 

که با تعجب به او   ده یاحساس کرد اشتباه شن شهرزاد

  خواست یم وهی اش نشست و حاال هم م یکیکه در نزد

بودند و   ی ال ی سر  لمی ف ی نگاه کرد! همه در حال تماشا 

با سر دوباره   زدانیاصال حواس شان به آنها نبود، 

ها اشاره کرد که شهرزاد ناچار شروع به  وهیبه م

 . شدخودش  یها  وهیپوست گرفتن م

 

خان  زدانی یبشقاب آنها را خرد کرد و جلو  در

بود  کی زد نزد  زدانی بار  ن یکه ا ی گذاشت، اما با حرف

 . اوردیدوتا شاخ در سرش در ب
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 دهنم!  یخودت بزار تو-

 خسته ام! من

ل آنها را حا  نیو در ا  شناخت یآنها را نم یکس  اگر

زوج خوشبخت هستند که در   کی  کردیفکر م دیدیم

 کنار هم در کمال آرامش اند اما

اشک در   کندی م تشیکه دارد اذ دی فهم شهرزاد

چشمانش جمع شد اما خودش را کنترل کرد تا دوباره  

ها فرو کرد و به سمت   وهینبارند، چنگال را در م

ها را   وه یآرام م یجور زدانیبرد.  زدان ی دهان 

که شهرزاد از آرام بودن او حرصش   دیجویم

انگار مرد گنده خودش دست ندارد که من   گرفت،یم

 خودش کرده است. ز یکن را

 

ها که خودش اصال نخورده  وهیبعد از تمام شدن م  

  یتکان خورد تا از آن مرد روان  شیدر جا  یبود،کم 

 دور شود.   کردی اورا نگاه م  یروز یکه با لبخند پ
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، گرمش بود، از  خجالت تمام تنش گر گرفته بود از

شد.    ده یبه سمت او کش هیبلند شد که توجه بق  شیجا 

آنها و   شیتا استراحت کند از پ  رودیم نکهیبا گفتن ا

 دور شد.  زدانی روزمندانهی پ یالبته از نگاه ها 

 

انگشتان دخترک  وهیم  یبه جا  خواستیدلش م   بیعج

ر و لرزش دستانش باز که انگونه با اجبا  دیبلع  یرا م

کند خوشحال بود. بعد از   یچیهم نتوانست از او سرپ

اش به سمت   یرفتن شهرزاد او هم بخاطر خستگ

 اتاقش رفت تا بخوابد.
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رو به رو شود،    زدانیبا   دیکشیخجالت م دخترک

 ی هم متوجه شده اند اما به رو هیبق  کردی احساس م

و    بیعح  یاند. شب با افکار ها  اوردهیخودشان ن

به خواب رفت.    کردیکه در ذهنش خطور م  یبیغر

  یموقع نماز بود که زهرا وارد اتاقش شد تا او را برا 

 کند.   دارینماز ب

 

 یجیرا باز کرد و با گ  شیزهرا چشم ها  ی تکان ها با 

 نگاهش کرد.

 

 شهرزاد، وقت نمازه!  گهیپاشو د-

 !کنهیمنگوال نشسته من نگاه م نهیع
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خود در آمد و خنده   یجیحرف زهرا،شهرزاد از گ با 

حرکاتش موقع حرف زدن کرد که باعث شد  به  یا

 زهرا  

 

 گمشو نکبت! خندهیزهرمار؛ چه م-

 

  شیبه بازو ی شهرزاد بلندتر شد که زهرا مشت  خنده

 .دیچیآخ گفتنش در اتاق پ  یزد که صدا

 

 گفت:  یهم خواست اورا بچزاند که با چشمک زهرا

 

 !خونهی ها چته، کبکت خروس م-

 ! دمیها نگو ند  یبه خورد داداشم داد  وهی خوب م شب

 

رفته بود،    شی . ابرود یشهرزاد پر کش  یاز لب ها  خنده

خود را به   خواهدیکار ها م  نیبا ا  کردندیحاال فکر م

 . ندازدیب  زدانی
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 نه به خدا، خودش گفت! -

 

خنده  دی شهرزاد را د  یو دست پاچگ یکه ناراحت  زهرا

 کرد و گفت: یا

 

 !؟ یشی خودش گفت چرا مضطرب م دمیدختر د-

 !؟ هی چ اشکالش

 !ی بد وهیخسته بوده ازت خواسته که بهش م حتما 

 

 تکان داد.  ی بغضش را قورت داد و سر شهرزاد

 

 . امیباشه برو نمازت بخون منم االن م -

 

 !ا یزود ب -

 ها!!!  شهی غذا م  نمازت
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انگونه  خواستیاز رفتن زهرا، حالش بدتر شد. نم بعد

 فته بود باشد. گ زدانیکه خود 

  شبی خوش و بش نکرده بود د یتا حاال با نامحرم او

  وهیدر کنارش نشست و از او خواست تا م   زدانیخود 

 . دیپوست بکند. او هم از ترسش نتوانسته بود نه بگو

 

  دی حاج خانوم و حاج سبحان به او با د خواستینم

 نگاه کنند.  زدانی

 

زده   یتهمت نیکه به او چن دادیرا فحش م  زدانیدل    در

 را ببرد.   شیابرو خواهدیم ش ی و حاال با رفتارها 
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  یحرف اضافه ا  نکهیاز خواندن نماز صبح بدون ا بعد

شان  یدر جمع خانوادگ  خواستینم گریبه اتاق امد. د 

 کنند.   یباشد که فکر نا مربوط

 

در   یبه رخت خوابش برود که درد وحشتناک خواست

 ی . درد آنقدر وحشتناک بود که رودیچیشکمش پ  ریز

 . دندیاز چشمانش لغز  شی دو زانو افتاد و اشک ها 

 

را صدا کند، احساس  ی آمد تا کس  یباال نم نفسش 

درد بماند خواهد مرد.   ن یتنها با ا نجا یاگر ا  کردیم

بار بود که در جانش   ن یطاقت فرسا که اول   یدرد

 رخنه کرده بود. 
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کمرش نشسته بود. تمام تنش از درد   رهیت یرو عرق 

را در شکمش جمع کرده   شیبود. پاها  دهیچیدر هم پ

 .  ردکی بود و ناله م

 

دخترک انگار که در حال   دند،یشنیرا م  شیصدا  کاش 

 . دیلرزیشده بود و م  دیجان دادن بود. صورتش سف

 

شدن شلوارش چشمانش از ترس گشاد    سیخ با 

را صدا  ی تا بتواند کس  شدیبلند م شیاز جا  د یشد.با 

 بزند. 

 

خودش را به سمت در کشاند. انگار که   نیزم ی رو

رفتن کنار در نفس   زیخ  میکوه کنده بود خسته از ن

 در فرود آورد.  یرا رو   شیو مشت ها  ستاد ی زنان ا
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بعد از نمازش عادت داشت چند لقمه بخورد و   زدانی

مشت    یبود مرد ترسناک صدا دوار یبعد بخوابد، ام

 را بشنود. شیزدن ها

 

در رساند و در را باز کرد، با   رهیرا به دست گ  دستش 

آمد خواست   یکه از ته چاه انگار در م یی صدا

که   دیچیشکمش پ ری کند که دوباره درد در ز  شانیصدا

 به هوا رفت.   غشیج

 

  شانی از اتاق ها  هی هراسان از آشپزخانه و بق  زدانی

 خارج شدند و سمت اتاق دخترک پا تند کردند. 

 

در را باز کرد که نگاهش به شهرزاد  که در    زدانی

شده    دیسف تیخود جمع شده بود و صورتش مثل م

 فرش بود.   یکه رو  ییبود افتاد بعد خون ها 

 

بلند  غیخانوم و زهرا خواستند تکانش دهند که ج  حاج

 . دیکش یتر
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 دانستندیو نم  کردندیرا نگاه م گر یهم د جیسه گ  هر

دخترک   ی به چشم ها   زدان یچه کار کنند، اما نگاه 

 شده بود.   یصورت ه یکه از گر ییبود. چشم ها 

 

که در   یمسافر یتوانست وارد اتاق شود و پتو  فقط

در   یپ ی ها  غ یاتاق بود را برداشت و بدون توجه به ج

حرکت اورا   کیو با  دیچیشهرزاد پتو را دورش پ  یپ

 در آغوشش گرفت. 

بود،   دهیاما درد امانش را بر دیکشیخجالت م شهرزاد

چه مرگش شده است فقط از درد    دیفهمیخودش هم نم

 . دی چ یپیمثل مار به خودش م

 

را هم   زدانی یلباس ها رفتیکه از شهرزاد م یخون

قدم برداشت بدون   نشیکرد، اما به سمت ماش یخون

جلو   ی صندل   ی را رو منتظر ماندن مادرش دخترک

حرکت   ادیبا سرعت ز مارستانیگذاشت و به سمت ب 

 کرد. 
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ود چند بار تصادف  ب کی بود و نزد ادیاش ز  سرعت 

شهرزاد حالش را بدتر   ی ها  هیو گر  غی ج یکند. صدا

آورد.   یرا به درد م زدانیقلب  شی کرده بود. ناله ها 

 نگونهیحالش ا دیکه چرا با  کردیبود و فکر م ده یترس

شده بود و شهرزاد نم   یخون ن یماش ی شود. صندل 

خجالت   ترو بد  کردی را احساس م  رشیبودن ز 
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را کنترل    شیتا صدا کردیهرچقدر تالش م د،یکشیم

 . توانستینزند اما نم غیکند و ج

 

 پاره شده بود.  ش یبخاطر گاز گرفتن ها  شی ها  لب

تمام عضالت شکمش در حال پاره   کردی م احساس

 شدن هستند. 

 

 

شد و به    ادهیشد و پ مارستان یب اطیسرعت وارد ح به

سمت شهرزاد رفت و بعد از باز کردن در، نگاهش  

پاره شده دخترک افتاد، انگشتش را   ی تازه لب ها

 کرد.  زیو خونش را تم دیلبش کش  ی رو

 

روح از تن   ش،ی اثر برخورد انگشتش با لب ها  با 

 شهرزاد جدا شد.  

 

اخ گفتن شهرزاد به خودش آمد و دست   یصدا  با 

تن دخترک اورا در آغوشش گرفت. با   ریانداخت ز
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. دخترک از  رفتی م یبلند به سمت ورود یقدم ها

 کرد.  زدان ی ترس افتادن دستش را بند گردن 

 

دخترک به گردنش و   یاز برخورد نفس ها زدانی

حالش دگرگون   ختیر یشانه اش م ی که رو ییاشک ها 

فرستاد،   رونیبلند به ب یرا با صدا   شده بود، نفسش

نداشت. خنده اش  یدخترک انگار پر کاه بود وزن

 گرفت از کوچک بودنش. 

 

لباس   دنیبه بخش اورژانس پرستار ها با د دنیرس با 

پر از خون اش به سرعت   یو دست ها  زدان ی یخون

آن دراز کش   ی برانکارد را آوردند و دخترک را رو

 زد: شیصدا  غیکرد که شهرزاد با ج 

 

 زدان ی-

 

کرده بود   شیصدا با یچقدر ز   ستاد، یا  قلبش

 هیو گر  کردی دلبرکوچکش، دخترک دستش را ول نم

 . کردیم
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 ! زدان ی جان -

 ! ستین یزی باش چ آروم 

 ! شتمیمن پ  نترس

 نترس کوچولو!  نجامیهم
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بردند و دکتر زنان را صدا کردند    یرا به اتاق شهرزاد

  مارستانیدر ب  شیها  هیگر  یاش کند، صدا نهیتا معا 

 .  شدیم  ش یدخترک ر  ی ها  هی گر یبود. دلش برا  دهیچیپ

 

 شود، نکند...!   ینجوریا دیچرا با   دیفهمینم اما 

تکان دادن سرش افکار بد را از فکرش خارج کرد،   با 

  نجاهاشیهم بکنه تا ا یاگر کار بد  گفتیبا خود م

 ! رهینم شیپ

تنها بود ممکن بود در  گفتیباز خودش بود که م ی ول 

 بکنند. یآن خانه هرکار

 

کوباند تا   واریپرخونش را به د ی خشم دست ها  از

باعث شده بود دوباره   شیآرام شود. افکار ها

 . ردیبگ گرنشیم

 

 نیپرخونش، سرش را ب یتوجه به دست ها  بدون

ضرب   نی زم یرو  شیگرفت و با پاها شیدست ها 

 گرفته بود. 
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 دانست یتر شده بود و نمارام  یدخترک کم  یصدا

 .کنند یم  کاریاونجا چ

 

از   زدانیدکتر از اتاق خارج شد که  قهی از چند دق بعد

 بلند شد و به سمتش رفت.   شیجا 

 

 خانوم دکتر حالش خوبه!؟ -

 شده!؟   ینجوریا چرا

 بود؟!  چش

 

 زد و   یزدانلبخندیبه اضطراب  دکتر

 

 جوان!  یآقا  د یآرام باش-

 . دمیم حینشده بهتون توض شیزیچ  خداروشکر

 

 سرش را تکان داد که دکتر ادامه داد:   زدانی
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و    شدهی نم ودی وقت بوده که پر  یل یانگار خانوم تون خ-

 شد یم  ودیپر  ریبه د  رید  شدهیداشته که باعث م  صتیک

 

فکر  شد،یاز خجالت سرخ م  زدان یدکتر  یحرف ها با 

از زبان دکتر  دن یشوهرش، با خانوم شن  کردندیم

 زد و اما نگرانش شده بود  یلبخند

 

شدن، قلنج عضالت شکم شده که    ودیپر  ریبخاطر د-

داره. بازم   یافتاده و درد وحشتناک یز یبه خون ر

  یبرا نده یکرده وگرنه در آ  ی زیخداروشکر که خون ر

 خطرناک بود و ممکن بود نازا بشه.  یباردار 

 

 د یرا د  زدانی  دهیصورت ترس یوقت  دکتر

 

رفع   یکرده خطر کم یز یگفتم که خون ر د،ینترس-

تا با مصرف   کنمیم زیشده و منم براش دارو تجو

  دیکه خواب م یکردن بهتر بشه. االن هم آرامبخش زد

 ! ششیپ  دیبر د یتونیم

 ! دهیالزم بود پرستار بهتون اطالع م یزیچ اگه
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 دستتون درد نکنه خانوم دکتر.-

 

 بود مرد جوان.  فهیانجام وظ-

 

 اتاق شد و در را بست.  ارد و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 60#پارت_

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

را که پرستار گفته   مارستان یرنگ ب یآب  یها   لباس 

و داده بود به پرستار و حاال در تنش   دیبود را خر

آمد. نگاهش   یتن دخترک م دیبه رنگ سف  یبود. آب

پخش شده دورش گرفت   یو موها  انیرا از گردن عر

 ها نشست.  یصندل ی و رو

 

بلند شد و به سمت    شیدوباره از جا  قهی از چتد دق بعد

 رفت و دست و صورتش را شست.  ییروشو

 شده بودند. یهم که کال خون  شیها   لباس 

 

تخت نشست و نگاهش به دست دخترک که   گوشه 

سرم زخمش کرده بود انداخت، نا خود آگاه انگشت  

 کوچک دخترک را لمس کرد. یها 

 

باز شدن در به خودش آمد و دست از نگاه کردن   با 

بود  زهیم زهیدخترک آنقدر ر   د،یبه فنچولک دست کش

 که اسمش را فنچولک گذاشته بود. 
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رفتن پرستار شروع به قدم زدن در طول و عرض   با 

 اش به صدا در آمد، مادرش بود.   ی اتاق کرد که گوش

 

 !؟ شدیمادر چ زدان یالو، -

 شهرزاد چش شده!؟  ،یرفت کجا 

 

  زدانیاش بود که در گوش  هیگر  یبندش صدا پشت

 د و گفت فرستا  رونی. کالفه نفسش را بدیچیپ

 

 هووف! -

 ! دهیاالن خوبه آرامبخش زدن بهش خواب مادر 

با دکترش حرف   یاومد یچش شده وقت دونمینم

 خودت!  یزنیم

 !؟ دیی!کجا زدلمینکن عز هیگر گهید

 

 خداروشکر! -

 !مییا یم  میزهرا دار با 
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 زنگ زدن مجبور شد بره مغازه مادر!  یحاج به

 . میرسیم گهید کمی  میکیتراف  تو

 

 منتظرم،فعال! -

 فعال مادر. -

 

 

هم   یامروز همه مان را ترسانده بود، چه درد  دخترک

  نیاش در ماش یدر پ یپ ی ها  غیج یبود. وقت  ده یکش

  یان موجود کوچک رو یافتد دلش برا یم  ادش ی

 . سوختیتخت م

 

که صداش کرد، آرزو کرد کاش زمان متوقف   یوقت

  بغلش یخودش بود و شهرزاد که آنقدر تو   شد،یم

 که استخوان هاش له بشوند.  دادیفشارش م
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را برداشت و کنار تخت   یسمت تخت رفت، صندل به

چانه اش   ر یآن نشست. دستانش را ز ی گذاشت ورو

 ! شیزد و چشم دوخت به عروسک رو به رو

  ی کوچکش، تمام آنها دلبر ینیقرمزش و ب یها لب

بلندش، دلش   یابروها و مژه ها  ش،ی برا کردندیم

 .  خواستیلمس آنها را م 

 

و بعد از چند ذکر گفتن،    دیبه صورتش کش یدست

مرتکب نشود، اورا هم   یخواب را بهتر دانست تا گناه

اجبار بود وگرنه تا االن   یبود از رو  دهیدر آغوش کش 

  یا ستهیجز مادر و خواهرانش نگاه ناشا  یزن چیبه ه

 نکرده بود. 

 

رزاد گذاشت و به خواب  را کنار دست آزاد شه  سرش

 رفت. 
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تخت   یاخ بلند دخترک، سرش را از رو یصدا  با 

 شد یمانش به زور باز مکه چش یبرداشت و با در حال

دخترک دا نگاه کرد که انگار درد داشت و ناله  

 . کردیم

 

و به سمت   دیبه صورتش کش  یخودش آمد و دست  به

شهرزاد   شیرفت بعد از اطالع دادن پ  یبخش پرستار 

 . ستادیبرگشت و کنارش ا
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 شهرزاد... -

 خانوم! شهرزاد

 !؟یشنویمن م  یصدا

 بازم!؟؟  یدار درد

 

دخترک که خم شده بود تا    یورود پرستار از رو با 

. پرستار بعد از چک دیآرام با او حرف بزند کنار کش

 کردن سرم شهرزاد شروع به حرف زدن کرد. 

 

از درد   ی ول  دیشنیدور و برش را م  یصداها  شهرزاد

سرش    کردی چشمانش را باز کند احساس م توانستینم

عد از تالش  ناله کرد و ب نقدریشده است. اما ا نیسنگ

 باز کرد.  یچشمانش را کم  یا قهی چتد دق

 

 گفت:   زدان یرو به  پرستار 

 که همراه شون بمونه!؟  ستین یخانوم -

 

 راه هستن!   یمادرم تو-
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و انگار شهرزاد   کشهیطول م انیخب تا مادرتون ب-

 شده.   داریخانوم ب

 

درهم گره خورد،   زدانیحرفش نگاه شهرزاد و   نیا با 

به خون   یبا یاز چشمان ز گرفت و  ی نفس زدانی

 نشسته دخترک نگاه گرفت و به پرستار گوش سپرد. 

 

 . دیکن هیته  ی و چند تا خوراک یبراشون پد بهداشت-

 

از خجالت سرخ شد، بعد از رفتن    زدان ی صورت 

سرش را به    دیپرستار به سمت شهرزاد برگشت که د

  یسمت مخالف برگرداند اما او هنوز نگاهش رو 

 دخترک بود. 

 

بود از خجالت   کیحرف پرستار نزد دنیبا شن  شهرزاد

  نقدر ی. از خجالت بغض کرده بود، افتدیدوباره پس ب

مرد  کیاش را به  یخصوص  لهیکس شده که وس یب

 .  ندیینامحرم بگو
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ون که بد یو زمان  شیهم بخاطر بغل ها  زدانی از

کرده بود بدتر خجالت   شیصدا  شوندیپسوند و پ

 .  دیکشیم

 

خودش احساس   یرا رو   زدان ی یو طوالن قیعم نگاه

و مالفه را چنگ زدو   اورد ی. نتوانست طاقت بکردیم

بود که   زش یر  یها   هیگر ی و صدا  دیسرش کش  ی رو

 . دیرسیم زدانیبه گوش 

 

 ی دخترک ،دوباره در صندل  ی ها  ه یکالفه از گر  زدانی

  یگرفت اما او هنوز آرام نشده بود انگار که رو  یجا 

هم گرفته بود و   گرنشیم  رفت،یم ورتمهی زدانی سر 

طاقت از کف داد و به سمت اش   خته،یاعصابش بهم ر

که   دیکش  نییسرش پا  یقدم برداشت و مالفه را از رو

 ش یها  یدر جنگل  دخترکو اشک آلود  دهیچشمان ترس

 خورد.  گره 

 

 چته!؟-
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 !؟ یزنیباز زار م یدار چته

 ... ا ی یکنیم بس

 

 لب زد:   دهیو آرام و ترس  دیحرفش پر انیم

 

 . دیتوروخدا داد نزن کنم،یبس م -

 ! شنونیم  زشته

 

بود حالش را بدتر کرد   ده یدخترک باز ترس نکهیا از

به سمت در قدم   یو با کالفگ  دیبه گردنش کش  یدست

 برداشت و از اتاق خارج شد. 
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شروع به قدم زدن کرد. بخاطر   مارستان یب اطیح در

  نکهیسوز داشت و بخاطر ا  یاول صبح بودن هوا کم

بر   یدر تن داشت، باعث شد لرز کوچک ی نازک شرت یت

انگار   قهی نکرد و بعد از چند دق یاما توجه ندیتنش بش

  ییسرما   چیهوا عادت کند ه  ی که بدنش به دما 

 . کردیاحساس نم

 

از   ل یدل  نیمدخترک را ترسانده بود و به ه  دوباره 

بود، به خود قول داده بود فعال  یدست خودش عصبان

حالش بهتر شود اما امروز   ینکند تا کم تیاورا اذ 

. دست خودش نبود  ختیکردنش بهم ر هیبازهم با گر

 . کشاندیشهرزاد اورا تا مرز جنون م هیگر  یصدا
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زنگ خوردن تلفنش از افکارش خارج شد و با   با 

 سبز رنگ را فشرد.   کونیشماره آ  دن ید

 

 بله!؟ -

 ........... 

عصر اما    امیب تونمیاومده االن نم شیبرام پ ینه کار -

 . امیم

 ..... 

 خدافظ-

 

دخترک برگردد    شی مکالمه اش خواست پ انیاز پا  بعد

 مارستان یکه هراسان وارد ب  دیکه مادرش و زهرا را د

  ی بودند، پشت سرشان قدم ها  دهی شدند. انگار اورا ند

 رداشت تا به آنها برسد. بلند ب

 

مادرش از پرستار اتاق شهرزاد را   دیرس یوقت

 من به سمتم برگشت.   دنیکه با د دیپرسیم
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 شهرزاد کو!؟  زدان،ی-

 

 حالش خوبه! نیببرم بب اینترس، ب ا یدورت بگردم ب-

 

وارد اتاق شهرزاد شدند با جسم در    نکهیاز ا بعد

ک اش  یقطره ها یخواب اش مواجه شدند، اما جا 

 صورت دخترک معلوم بود.  ی رو

 

مادر صورت دخترک را بوسه    کیخانوم مثل  حاج

انگار پرستار به  خت،یریباران کرده بود و اشک م

 افتاده است.  شیبرا  یآنها گفته بود که چه اتفاق

 

شهرزاد    یکه برا یا له یآوردن وس اد یبا به  زدانی

الزم بود از اتاق خارج شد و به سمت داروخانه  

 رفت.  مارستانیب
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به همراهش   د،یخر یهزار زور و خجالت پد بهداشت با 

شد به  داریدخترک ب یتا وقت دی هم خر  ی چند خوراک

 خوردش بدهد.  

 

 

اتاق شد که نگاه زهرا و حاج خانوم به سمتش   وارد 

شده بود به   داریکه از خواب ب یبرگشت اما شهرزاد 

 سمت او برنگشت. 

 

  یو خوراک  ستادیسر او ا  یحرصش رفت و باال از

تخت   یرا رو  یهارا به دست مادرش داد و پد بهداشت

 گذاشت تا دخترک را حرص دهد: 

 

 . دمیدکترت گفت الزمته برات خر-

 

  یمشک کیپالست یرو   زدانیشهرزاد از چشمان   نگاه

دوخته   ستیداخل آن ن یجز نوار بهداشت  دانستیکه م

  زدانیکه  ردیاش بگ هیبود دوباره گر کیشد. نزد

 بدون توجه به وجود زهرا و حاج خانوم لب زد: 
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 راه بنداز!   ی و زار هیشهرزاد خانوم....بسه کم گر-

 .ی کن تا خوب بش استراحت

 

اشک  زشیا کنترل کرد و از رخودش ر شهرزاد

 تر نکند.  یرا عصبان زدانیکرد تا  یر یجلوگ  شیها 

 

زهرا و نگاه متعجب و   زیر  ی بدون توجه به خنده ها  

خندان حاج خانوم به سمت در قدم برداشت وبا گفتن  

 خارج شد.   دشانیلباس عوض کنم از د  رمیم
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 63#پارت_

 

 

لب   یرو  یدخترک را حرص داده بود خنده ا نکهیا از

  یو ابتدا روکش ها دی نشست. به خانه رس  شیها 

کرد و   زیکه تماما خون شده بود را تم یی جلو ی صندل 

  راهنیبا پ یشلوار مشک کی بعد از حمام کردن، 

رنگش را   ی توس قه یبرداشت و به تن زد. جل  یمشک

شد تا    ارج از خانه خ چیو با برداشتن سوئ  دیهم پوش

 برود.  مارستان یبه ب

 

آمد مادرش در راه خانه بود به  ادشیبود که  اطیح در

شهرزاد هم لباس ببرد،   یاو زنگ زد و خواست برا

 چون دکترش اجازه مرخص شدن به او داده است. 
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و وارد اتاق دخترک شد به سمت کمد رفت و   برگشت 

 ن یخودش که در ب راهنیبازش کرد که نگاهش به پ

 لباس هاش شهرزاد بود خورد. 

 

منصرف شد با خود   را بردارد که راهنشیپ خواست

بپوشد،   خواهدیرا دوست دارد و م راهنیپ دیگفت شا 

 لباس بردارد.    شیرا کنار زد تا برا راهنیپ

 

زد  یاش لبخند یکه از بلند زیشوم کی دن ید با 

  زیرنگ دخترک را ن  یبرداشت و شلوار مشک

رنگارنگ   یها ریبرداشت. نگاهش به لباس ز

اش از نفس   نهیدخترک افتاد که نفسش تند شد و س

 . شدیم نییباال پا  دیکشیکه م یقیعم  یها 

که داشت و با   یرنگارنگ یگرفت از لباس ها حرصش

 شهرزاد حالش دگرگون شد.  دیتصور آنها در تن سف 

 

به  دیرا تکان داد از افکارش خارج شود، نبا   سرش

  لکسی. لباس هارا در نا کردیدختر نامحرم فکر م کی

 . دیاذان را شن  یقرار داد که صدا
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گرفت و قامت بست. بعد از خواندن نمازش از   وضو 

 حرکت کرد.  مارستانیخانه خارج شد و به سمت ب 

 

بهتر شده بود اما دکتر به او گفته  یحالش کم  شهرزاد

  لیداشته باشد و وسا یاستراحت کاف  دیبود که با 

و   دی رس زدانی نکهیجابه جا نکند. بعد از ا نیسنگ

 مارستان یلباس هارا به مادرش داد و رفت تا حساب ب

را  شیرا بپردازد، زهرا کمک کرد تا شهرزاد لباس ها

رنگش   یصورت ر یز  لباس  دنی بپوشد، شهرزاد با د

 بود غش کند. کینزد

 

  شگونیاما شروع کرده بود به قهقه زدن که با ن  زهرا

 .  دیخند زی ر زیشهرزاد خفه شد و ر

 

 آورده توروخدا!  یچ نیداداشم بب-

 خفه شو زهرا-

بپوش   نمیخرابه پاشو ا  تتیالزمه، وضع یشوخ یب-

 . شنیم  فیلباسات دوباره کث
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وارد    زدانیو آماده بودند که    دهیرا پوش   شیها   لباس 

سرش را در   توانست یکه م  ییاتاق شد. شهرزاد تا جا 

کرد و با گفتن   ی تک خنده ا زدانیانداخته بود.  نییپا 

 دوباره از اتاق خارج شد. میبر  نییا یحساب کردم ب

 

       هی پارت هد      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 64#پارت_

 

 

خواست تا   زدانیشهرزاد، از  یراحت یخانوم برا حاج

که هنوز ازدواج   ی را که در دوران میتخت خواب مر

تا بتواند راحت بخوابد و   اورد ینکرده بود داشت را ب

 بلند شود.  شی از جا 

 

خواب را آورد و در اتاق گذاشت، شهرزاد به   تخت

 چیکه در هم پ شیبدن قدرتمند و عضالت بازوها 

 ل زده بود. خورده بودند ز

 

از اتاق افتادن نگاهش به    زدان یخارج شدن  با 

انداخت. بعد   نییدخترک، به خودش آمد و سرش را پا 

خواب را آماده کردند زهرا به  ی که جا  قهیاز چند دق

کمک شهرزاد آمد تا اورا به اتاق ببردتا استراحت  

 کند. 
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از   یکم ینتوانسته بود حت نکهیناراحت از ا شهرزاد

را مرور کند و فقط سه روز تا    شیخالصه درس ها 

که او   دادیاش م یکنکور مانده بود. زهرا دلدار

انشاهلل   قبول بشود. تمام درس هارا خوانده و  تواندیم

رشته مورد عالقه اش   تواندیاگر مرور نکند م یحت

حرف    نها یتمام ا دانستیشهرزاد م ی قبول شود، ول 

 هست. 

درد و   نقدرینمانده، ا یاو حواس جمع یبرا  دانستیم

  یزیمشکالت دور و برش را گرفته است که تنها چ 

 قبول شدن است!  کندیکه به آن فکر نم

 

ش خارج شد،  اش از افکار  یزنگ گوش یصدا  با 

متوجه رفتن زهرا هم نشده بود، تلفنش را برداشت و  

سبز رنگ را لمس    کونیزود ا  شیاسم عمو دن یبا د

 کرد. 

 

همه اورا معطل کرده بود و تازه زنگ  نی چرا ا داندینم

 زده بود. 
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 !؟یسالم خوب-

 !؟دیخوب  ،شمای +سالم مرس

  یمشکل ، ی انگار زنگ زده بود شی خوبم، چند روز پ-

 اومده!؟  شیپ

انگار بابام بده کار بوده که شما   گفتنیم ی+حاج

تا بتونه قرض هاش بده،   دیدیاموالش ازش خر 

 درسته!؟ 

 درسته!-

 

 

قرض   یاش تنگ شد، پدرش به چه کس  نه یدر س  نفس

 خبر فروخته بوده!؟  یداشته که تمام اموالش را ب

 قرض داشته! یبه ک  دیدونی+شما م

 نه، بهم نگفت. -

 شماست!؟  ی+پس خونه هم برا 

که تا آخر عمرم   تونمیکنم، نم یاونجا زندگ تونمینم من

 مزاحم حاج سبحان و خانواده اش بشم. 

 اونجا! امیم گهی هفته د کی-
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 خودم شهرستان! شیپ ارمتیم

 

  یبا کسان   رفتیم ختند،یسرش ر یرو  یآب سرد  انگار

ود مال و منال  ب  دهیاز پدرش شن  دیفهمیم  یکه از وقت

 !؟ کردیم  یحرام است، زندگ  د یفرش

 

 خانه و اون خانه بشود!؟ نیا  آواره

همه درد را نداشت، بغض مهمان   نیطاقت ا   گرید

همچون باران از چشمانش   شیشد و درد ها ش ی گلو

 شدند. ری سراز

تلفن را قطع   دیفرش  یتوجه به صدا زدن ها بدون

 هیرا نشنود، گر   شیتا صدا کردیم هیکرد. آرام گر

  نیو چشمانش بسوزد،به هم  ردیباعث شد سردرد بگ

  یو چشمان سرخش را رو  د یدراز کش  شی خاطر در جا 

 هم گذاشت و به خواب فرو رفت 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 65#پارت_

 

 

ندارد   یبا او کار  گریمادرش گفت د نکهی بعد ازا زدانی

اش   نیاز خانه خارج شد و به سوار ماش یبا خداحافظ

 شد و به سمت باشگاه حرکت کرد. 

 

  خواستی دخترک بود، دلش م شیافکارش پ  نیماش  در

.  دیدیکه در کمد بودند م ییکاش دخترک را با لباس ها

  یرنگ دخترک لبخند یصورت ریآوردن لباس ز  اد یبا 

مدت که اورا با    نینشست. در ا شی لب ها  ی رو
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که در برابر    ی بود که در حال  دهیبود فهم  دهید ز یشوم

 دارد.   یاست اما اندام خوب  زه یم زهیاو ر

 

مردانه اش دوباره فعال   الیافکار تمام ام نیا با 

از افکارش خارج شد   یترمز وحشتناک یشدند،با صدا 

بود به او برخورد   کی که نزد ینیو نگاهش را به ماش 

  ی. خدا بهش رحم کرده بود وگرنه االن رو دیکند را د

خودش   ییبه سربه هوا ینچ هوش، یبرانکارد بود و ب

 سمت راننده  بهگفت و پنجره را باز کرد و  

باال بردوبعد شروع به   دیببخش یبه معنا   را  دستانش

به حرف دلش   دیحرکت به سمت مقصدش کرد. نبا 

  گریاما د خواستیهرچقدر هم اورا م دادیگوش م

 شهرزاد آن دختر سابق نبود.  

 

  خت،یآوردن آن روز بهم ر  ادیاعصابش بابه   دوباره 

به سرعتش افزود تا زودتر تمام حرص و خواستنش  

 کند. ی بوکسش خال  سهیک یرا رو 
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 ..... 

که عرق از تمام   ی خسته و کوفته در حال  یتن با 

  سهیباز هم دست از ک  شد یم ریصورت و بدنش سراز

 .  دیکشیبوکس دست نم

 

به   دی را د زدانیحال بد  یوقت زدان،ی قیتنها رف حسام 

را از ادامه کارش منصرف  سمتش رفت و به زور او

 کرد و به سمت اتاق رفتند. 

 

 نگونهیبا خودش ا زدان ی چرا  دانست یهم نم  حسام 

.  دادیهم به او نم دنیاجازه پرس زدانیاما خب  کرد،یم

برخواست، از   ش یاستراحت از جا  نیبعد از چند م

اتاق خارج شد و به سمت کمدش رفت و شلوارکش را 

که بخاطر عرق  را تن کرد   شرتشیعوض کرد و ت

را    عضالتشبود و  دهیچسب شتریکردن لباس به تنش ب

 . کردیم  انینما 

 

به خواب   دا یچشمانش خون شده بودند،شد یخستگ از

حاج خانوم اگر   گرفتیدوش م دی داشت اما با  اجیاحت
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دوباره   دهیتخت خواب یبا تن عرق کرده رو دیفهمیم

 .زد یو به جانش غر م  شدیاش شروع م یوسواس 

 

اهل خانه  نکهیخاموش خانه خبر از ا  یها   چراغ

کرد و بعد از  اط یرا وارد ح  ن ی. ماشدادیاند م  دهیخواب

کند وارد خانه  جادیا ییصدا نکهیبستن در، بدون ا

 شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 66#پارت_

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

انداخت و حوله   نیزم ی اتاقش شد و ساک را رو وارد 

اش را برداشت و به قصد حمام کردن دوباره از  

 اتاقش خارج شد.  

 

ناخودآگاه توقف کردند،   شیاتاق شهرزاد قدم ها  ی جلو

  دهیشد، با خودش گفت خواب نییباال پا  ش ی گلو بکیس

!؟ آخر  ا ینگاهش کردن مگر گناه است خدا قهی چند دق

  یتو  یتاب اون عروسک کوچولو ی دل من ب نیا

 . دادیقلبش دستور م لی مغزش خالف م ی اتاقه. ول 

 

کلنجار رفتن با خودش دستش را بند  قهی از چند دق بعد

وارد اتاق شد. با روشن    یکرد و به آرام رهیدست گ 

گم   شی موها  ان یاژور صورت دخترک را که مبودن آب

 .ندیبب توانستیشده بود را م

 

را    شیقدم ها  دنش،یضعف کرد به مظلوم خواب  دلش

.  ستادیبه سمت تخت دخترک برداشت و کنارش ا
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آرام   کردند،یم ی دلبر شیلخت دخترک برا ی موها 

  ییخرما  یموها  نیسرش را خم کرد و صورتش را ب

بهشت   ی. بود یبو کش قیدخترک گذاشت و عم ییطال

 نی. سرش را به سمت گردن دخترک برد و همدادیم

 خورد.  یببوسدش شهرزاد تکان آرام خواستکه 

 

داغش  ی نشده است لبا  داریمطمعن شد ب  نکهیاز ا بعد

و   دیو آب دار اورا بوس  اشت ڋگوش دخترک گ  ر یرا ز

 تا گردنش ادامه داد. 

 

به خودش آمد  نباریتکان خوردن دوباره شهرزاد، ا  با 

 او کنار رفت.   یو از رو

در برابر نگاه خدا به نامحرم   کرد،ی داشت م یغلط چه

 !؟د یبوسیو اورا م  زدیدست م 

 

اش  یشانیپ یاز کارش با کف دستش رو  ی عصب

و از اتاق خارج شد. ناراحت بود، گناه کرده    دیکوب

 انداختهینامحرم هم ن زن کیبه  یبود، تا حاال نگاه
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کرده   نشیبا دل و د  یفنچ کوچک کار  نیبود حاال ا

 بود که 

 

حالش بهتر شده   یدوش آب سرد کم ری ز ستادنیا با 

و   دیرا پوش   شیحمام کرد لباس ها  نکهیبود، بعد از ا

وضو گرفت تا نماز بخواند از خداوند طلب بخشش کند 

که از قضا نامحرمش   یکه بدون اجازه به تن دختر

 هم بود دست زده بود.  

 

نمازش شروع به   ان یبود، بعد از پا  شانیو پر کالفه

 دردودل کردن با خدا کرد و توبه کرد. 

حکم   شیمنکر آن هم نبود که آن بوسه ها برا اما 

به جانش نشسته بود، اما   ب ی. عجشهدعسل را داشت

تن دخترک را  ی قبل او کس نکهیبا فکر کردن به ا

لمس کردع است دوباره خشم تمام وجودش را 

 . گرفتیم
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بلند شد   شیاز جا  شی ها  تیو عصبان یاز کالفک خسته

تخت   ی و بعد از جمع کردن سجاده، خودش را رو

 آرام شود.  یبخوابد تا بلکه مغزش کم یانداخت تا کم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 67#پارت_

 

 

  شیدرد شکم شهرزاد برا  نیتسک یخانوم برا حاج

بار گذاشته بود. شهرزاد دستانش را به اپن  یکاچ
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  ریبود اما درد کمر و ز ستادهیداده بود و ا هیتک

شکمش واقعا وحشتناک بود اما در ظاهرش معلوم  

 .کردینم

 

پختن حاج خانوم، شهرزاد را  یهم به کاچ زهرا

 : گفتیو م کرد یمسخره م

 

 !؟ یدختر اخ و اوف راه انداخت یدییمگه زا-

 

 رود، یو قهقهه اش به هوا م  زد یبه شهرزاد م یچشمک

زهرا    یها   ی باز ی شهرزاد و حاج خانوم هم به کول

 . دندی خندیم

 

جمع به زور    یبلند زهرا و خنده ها  یاز صداها  زدانی

به  یدست  یا ازه یخم  ده یچشمانش را باز کرد. بعد کش

 از خوابش بپرد.  یتا کم دیصورتش کش 

 

  یحامله را در م یزن ها  یبه زهرا که ادا شهرزاد

  دیخندیقاه قاه م ،ییکه شهرزاد مثل اونا  گفتیآورد م 
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در چهار   یآن طرف تر مرد  یو حواسش نبود کم

 ش یو در دل قربان صدقه خنده ها   ستادهیچوب ا 

 . رودیم

 

  ر یکه در ز یدرد   شی خنده ها  نیدر ماب شهرزاد

بکشد که   یآرام  غیشکمش احساس کرد باعث شد ج

که   یدر حال  زدانیهر سه نفر به سمتش پرواز کردند. 

نسبت زهرا و حاج خانوم دورتر از شهرزاد بود، اما 

لب   یو با نگران ستادیشهرزاد ا  شیزودتر از آنها پ

 زد: 

 

 !؟ یچت شد!؟درد دار -

 دکتر!؟  ببرمت

 

اما چشمانش غرق چشمان مرد روبه اش   شهرزاد

  ی ها  یآن جنگل  یفدا  خواستیدوخته بود، در دل م 

  زدیم بیو به او نه  شد ی سبز بشود اما عقل منکرش م

 است که تورا خراب فرض کرد.  ی آن مرد،همان مرد

 !؟ گذاشت ی دلش م  یاورا کجا  یهمه نگران ن یا اما 
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 یدرد ندارد. همگ نکهیا یتکان دادن سرش به معنا  با 

 به آشپزخانه رفتند تا صبحانه بخورند. 

سبحان امروز زود به مغازه اش رفته بود و   حاج

 کنارشان نبود.

 

.  دندیچ زی م یخانوم و زهرا سفره صبحانه را رو حاج

اش   یکنار یصندل  زدانیشهرزاد و   یزهرا رو به رو

از  دیترسیاما م دیکشی نشست. دخترک خجالت م

را   زدانیو  ندیبنش  گرید ی تکان بخورد و جا  شیجا 

 کند.  یعصبان 

 

شهرزاد گذاشت    ی را جلو یحاج خانوم،کاچ  یوقت

که فقط خود زهرا    یو شهرزاد جور دیخند ریزهرا ر 

بهش گفت و شروع به خوردن   ی لب کوفت  ریبشنود ز

 کرد.  یکاچ

 

زده است،   یکه قحط ،انگاریکاچ  دنی با د زدانی

دهانش   یشهرزاد کرد و تو  یقاشقش را در ظرف کاچ 
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از حدقه در آمده   یگذاشت. شهرزاد شوکه و با چشمان 

  دهیرا ند  زدانیتخس بودن  یرو  نی، ا کردی نگاهش م

 بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 68#پارت_

 

 

نگاه حاج خانوم را احساس کرد ، به  یوقت  زدانی

 سمتش برگشت و گفت: 
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 مادر من!؟  هیچ-

 نخورم!؟  یبخورم، ناراحت یهوس کردم کاچ خب

 

 شهرزاد بود.  ینه مادر نوش جونت اما برا -

 

 د یحرفشان پر انیاز شوک خارج شد و م شهرزاد

 

 تموم کنم! تونمیهست، نم اد یز-

 لب زد:   زدانیبه   رو

 نوش جان -

 

شهرزاد   یو چشم غره ها  دیخندیهم که فقط م زهرا

اما شهرزاد    خوردیتند تند م  زدان ی. کردیساکتش نم

که   داشتیرا با قاشق برم یکاچ یآرام آرام. جور

برخورد نکند غافل از   زدانیدستش به دستان بزرگ 

دخترک  بود که عطر تن  یحال خوش پسرک شب  نکهیا

 بود.  دهییرا بو
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با خنده و  دیدیرا که م زدان ی با ولع خوردن  زهرا

 لب زد: ی شوخ

 

  یکاچ ی نجوریا کنهیداداش انگار توام شکمت درد م-

 !؟ یخوریم

 

  طنتشیحرفش دقت نکرده بود و باز ش یبه معنا  زهرا

آب دهانش   زدانی نینگاه خشمگ دن یگل کرده بود. با د

 ر یرفت. ز  ادشی دنینفس کش  یرا قورت داد، لحظه ا

که   نی گفت و هم یلب به خودش خاک به سرم 

 بلند داد زد.  زدان ی ندازیب نییخواست سرش را پا 

 

 از جلو چشمام گمشو دختره خنگ!-

 

بلند شد و به سمت اتاقش   شیاز جا  یبا ناراحت زهرا

ناراحت  و  ده یزهرا چقدر ترس  دانستی. شهرزاد مد یدو

 . دیترسیم  زدانیشده است، چون خودش هم ااز  
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  نکهیخانوم کالفه سرش را تکان داد و با گفتن ا حاج

  یتنها  میزهرا ما صبحانه مان را بخور شیپ  رودیم

 مان گذاشت. 

 

کند،    سیبود دخترک از ترس خودش را خ کینزد

کش دار و   ی نفس ها  زدان،یدوباره شده بود همان 

گوش وصورت سرخ شده اش نشان از   قش،یعم

 .  دادیاز اندازه اش م شیب تیعصبان

 

  یچه حرف  نیساله ا۳۰زهرا هم بود به مرد    ریتقص

بلند شود که  شی بود که گفت. با ترس خواست از جا 

نشست و اشک در   شیدر جا   زدانیبلند   یبا صدا 

 چشمانش جمع شد. 

 

 بتمرگ سر جات! -

 

دخترک را دوباره ترسانده بود   نکهیکالفه از ا  زدانی

 را کنترل کرد و آرام پچ زد:   شیصدا  یکم

 ! یبر  یتونیرو تموم کن بعد م  یکاچ-
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 . رهیدردت بگ  یندارم ه حوصله

 

صورت دخترک  ینگاهش به قطره اشک رو  یوقت

چشمش را   ر یافتاد خواست با انگشت شصت اش ز

که با  دیپاک کند که شهرزاد خودش را عقب کش

 رفت.   رونیبلند و ب شیجا از  ی کالفک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 69#پارت_

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

داده  هیتک زیدستانش که به م ی سرش را رو  شهرزاد

ببارند. خودش   شی بود گذاشت و اجازه داد اشک ها 

خواهر و برادر شکر آب  نیکه ب دانست ی را مقصر م

کرده بود. اصال وجودش انگار نحس شده بود. اشک  

گونه  یآمدند و همچون باران رو  یبند نم  شیها 

 .شد یم ری سراز  شیها 

 

که امروز اخم نداشت و سرحال بود   یزدانی یبرا یحت

بود که باعث شده بود او  یخودش عصب هم از دست  

سر خواهرش داد   نکهیو ناراحت از ا یدوباره عصبان 

 زده بود. 

 

را  یحاج خانوم گفت کاچ یکاش وقت گفتیخود م با 

و اصرار به آشپزخانه  ماندیآورد آنجا م یبه اتاقم م

 . کردیآمدن نم

 

و   دهد ی که مانده است را به زور قورت م  یاز کاچ یکم

تا برود زهرا را  دیکنیمع و جور م را ج زیم یکم
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حاج خانوم هم بخاطر زهرا صبحانه نخورده  اورد، یب

مادر خودش   اد یخانه اش،  یرفته بود دنبال سوگل 

 : گفتیم یافتاد که به ترک

 

خانه  ی)تو سوگل  میزی سو گولوَسن ق نیاوم میَسن َمن-

 دخترم( یمن

 

چون شهرزاد از  ی بود ول  یمادر و پدرش ترک  اصالت 

وارد نبود فقط   اد یآمده بود و ز ا یاول در تهران به دن

  توانستینم  یبه تُرک یو جواب ندیگویچه م  دیفهمیم

اما  زدندیحرف م یتُرک  یبدهد جز چند کلمه  ، گهگاه 

 . زدندیحرف م ی بخاطر شهرزاد اکثر اوقات فارس

 

آن دل خودش هم به حول    یاز تلخ زند،یم یتلخ لبخند

بود و با   دهی. از عزش به فرش رس سوزدیخودش م

 . شد یخاطرات حالش بدترم ادی
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 ی را با گوشه شالش پاک کرد و با قدم ها   شی اشکها 

آرام بخاطر درد کمر و شکمش به سمت اتاق زهرا  

 رفت. 

 

زهرا    دانستیبه در زد و وارد اتاق شد، م ی ا تقه

حس دوطرفه است    ن یرا چقدر دوست دارد و ا  زدانی

 ناراحتند. یل یو حاال هردو خ

 

 گفت:  ی زهرا نشست که زهرا با تند  کنار

 

من و داداشم دعوا راه   نیراحت شد ب الت یخ-

 از جونمون!؟  یخوایم ی!؟ چ یانداخت

 

که از تعجب    یکه باز مانده وچشمان یبا دهان شهرزاد

 گشاد شده بودند زهرا را نگاه کرد. 

 

 مم....ن......من! -
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 هان!؟  یو چ ت-

 

 زهرا چه طرز حرف زدنه مادر!؟ -

 کنه شما دعواتون شد!  کاریچ شهرزاد

 شد!  یبرادرت عصبان  ی زشت زد  حرف

اشاره اش را به سمت زهرا  گرفت و محکم  انگشت

 گفت: 

 نشنوم.   یحرف نیازت همچ  گهید-

 

باعث شده  تیشده بود، عصبان یگر یانگار آدم د زهرا

تر مهربان حاال درجه فرق کند و آن دخ  ۱۸۰بود 

 تندخو و تلخ شده بود. 

 

که از بغض   ییرو به حاج خانوم با صدا  شهرزاد

 لب زد:  دی لرزیم

 

 حاج خانوم، زهرا حق داره. -

 .دیدعواش نکن لطفا
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  کردیمادرش را نگاه م  یکه با ناراحت ییبه زهرا رو

 گفت: 

 من رو ببخش زهرا جون! -

 بشه!  یشما بحث نی ب خواستیدلم نم من

 . شمی منم که حل م  مشکل

 

که اورا صدا زد به   یبدون توجه به حاج خانوم بعد

سمت اتاقش رفت و ساک کوچکش را برداشت و  

  زدان ی راهنیپ  دنی را در آن جمع کرد. با د  شیلباس ها 

اورا کنار گذاشت اما در آخر وسوسه شد و در ساکش 

 جا داد. 

 

بود را   شیخانه خودشان که حاال متعلق به عمو دیکل 

 توانست یداشت. خانه که هنوز دست نخورده بود مبر

گرفته بود هرچقدر سخت   میتصم  گریدر آنجا بماند، د

به شهرستان برود. قلبش از  شیاما همراه عمو

بود به درد  دهیکه زهرا به صورتش کوب  ییها  قت یحق

به  یو ناراحت  شدیم ده خانوا نیمزاحم ا ی آمد، اما تا ک
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چه از جانشان  آورد، حق با زهرا بود  ی بار م

  نیشرمنده ا ن یاز ا شتریتا ب رفتیم دی!؟ با خواستیم

 خانواده نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 70#پارت_
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  رد،یگ یم دهی را ناد کندیدلش احساس م ر یکه ز  یدرد

و با برداشتن ساک کوچکش به  کندی چادرش را سر م

 .شود یخانه از اتاق خارج م ن یقصد ترک کردن ا

 

حاج خانوم که حاال رنگ تعجب  نیچهره غمگ دن ید با 

شود  یاز کارش ناراحت م  یهم به او افزوده شده، کم

ها اتفاق   نیبماند و بدتر از ا خواستیاما خب نم

چند   نی. اورا مثل مادرش دوست داشت در افتندیب

کرده بود، هفته قبل پنجشنبه   یمادر   شیهفته برا

مادرش قول   بهبود که حاج خانوم  دهیسرخاک، شن 

 کند.  یشهرزاد مادر   یبرا  دهدیم

 

به سمت در برود که  خواهدیو م  زندیم یتلخ لبخند

از   رود، یو به سمتش م  دیآ ی حاج خانوم به خودش م

 .چرخاند ی و به سمت خودش م ردیگیمج دستش م

 

 شهرزاد.... -

 !؟ یری م یدار کجا 
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 کرده که ادامه داد  سکوت 

 

 ها!  شهیناراحت م یرفت نهیبب ادیحاج سبحان ب-

 ! ری گفت تو به دل نگ یزیچ هیبود   یعصبان   زهرا

 

 .رمیگیکرده ام م  خی ی را در دست ها  دستانش

از شماها ناراحت   تونمیدورتون بگردم، مگه من م -

 .تونمیباشم!!؟ نه نم

بشم، لطفا اجازه   یخواد مزاحم کس  یدلم نم گهی د فقط

 من برم!  دیبد

 . می ن یبیرو م گهی همد مییا یم میکینزد

 

و    دم یکش رون یپرفروغش ب یرا از دست ها  دستانم 

از خانه  ی آرام ی. با خداحافظدم یگونه اش را بوس

 خارج شدم. 

 

 نیخانواده مهربان.... به ا نیکرده بود.... به ا  عادت

  یکه کنارشون باشه، اما عضو نی خانه پرصفا.... به ا
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که تا االن بهش خدمت   نیخانواده نبود هم  نیاز ا

 کرده بودند شرمنده خودشان کرده بودند. 

 

نگاه   کیخانوم ناراحت از رفتن شهرزاد،فقط با  حاج

ه زهرا به سمت تلفن رفت و به حاج سبحان  دلخور ب

زنگ زد و ماجرا را گفت، حاج سبحان گفت االن  به  

 . دیآ یخانه م

 

در خانه پر از مهر و محبت شان   یجلو  شهرزاد

از   یکیگونه اش نشست.  ی رو  یقطره اشک ستاد، یا

به سمتش آمد و   مهیسراس  دیاورا د شانیها  هی همسا 

  یکار ی ت اگر مشکل با او حرف زد و از او خواس  یکم

  دیبه او بگو تواندیدر هر زمان از روز و شب داشت م

تنها باشد از   خواهد یکرد و با گفتن م  یشهرزاد تشکر

 شد.  اطیخانوم تشکر کرد و وارد ح ریمن

 

 ختهیر  نیزم  یبود، برگ ها رو  ختهیبهم ر اطشانیح

 نجا یدر ا  یسال است کس نیشده بودند انگار که چند

  ی نداشت، رو ستادن یتوان ا شیپاها کرده،ینم  یزندگ

  یخانه، برا  نیا یبرا  زندی و زار م  فتدیم شیزانو ها
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از همه به خودش،   شتریپدرش، ب ی مادرش، برا

 ری. مندیاو چسب قهیکه در سن کم به   یو آوارگ  ییتنها 

  یکرد برا ه یو گر  دیدخترک را شن یزجه ها  یصدا

 فرزند دوردانه شهال!

 

نور آفتاب نشسته   ر یکه در آنجا ز یساعت کیاز   بعد

  دیبود، تمام تنش کرخت شده بود. با  ختهیو اشک ر

خانه را به او   نیکه حداقل ا  کردیم  یرا راض  شیعمو

 خانه بود.  نیاش در ا  یبدهد، تمام خاطرات زندگ

 

  شهیگرفت مثل هم میبلند شد،تصم شیزور از جا  به

 نیرا جارو کند بعد ناهار درست کند، اما ا اطی اول ح

مانده بود، چه  شیبرا یبار تنها! چه خاطرات خوب 

بزرگشان را  اطیکه با مادرش هردو ح ییروز ها

و خونه  دادندیو درخت ها و گلها را آب م شستندیم

 بو بود!  نیو شهرزاد عاشق ا دادینم خاک م یبو
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 71#پارت_

 

 

پخت و پدرش   یخانه شد، مادرش داشت غذا م وارد 

پدر   نیکه ب  ی. عشقرفتیهم قربان صدقه همسرش م

  یواقع ی و مادرش بود را دوست داشت، چون عشق

بود. از خاطراتش خارج شد و به سمت اتاقش رفت.  

ها   لهیوس یفقط خاک رو  شهیبود مثل هم زیخانه تم

  یچشمانکند، با  هی نداشت گر یینا  گریمشهود بود. د 

صورتش   یاز آنها رو  یقطره ا ی سرخ که هر از گاه

دستمال برداشت و افتاد به جان هال و    کردیسقوط م
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ا مثل سابق برق  همه ج دیکش  یاتاق ها، جارو برق

 . زدیم

 

به   یبد یرا باز کرد که بو  خجالی آشپزخانه رفت،  به

ها کپک زده بودند ،   وه یها و م ی. سبزدیمشامش رس 

کرد و با خود گفت   زیرا تم  خجالیو   ختی آنهارا دور ر

را   زریکند، فر   دیبرود از مغازه مش رمضون خر دیبا 

 باز کرد و مرغ را برداشت.

 

ورد عالقه پدرش برنج و مرغ  م یغذا  خواستیم  دلش

پدرش   یآوردن به به و چه چه ها  ادیبار بزارد. با  

 فرود آمدند.   ل ی همچون س  شیاشک ها 

 

افتاده سمت مغازه   نییپا  یخانه خارج شد و با سر از

 بخرد.  زین وه یو م  جیرفت تا فلفل دلمه و هو

 

مزاحمش نشود   یانداخته بود تا کس نییرا پا   سرش

پدرش را در محل ببرد. مش رمضون  یکه ابرو

که    ی ل یکرد شهرزاد قبول نکرد و پول وسا  یهرکار 
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بود را پرداخت کرد. مش رمضون تعجب کرد    دهیخر

 دانستندیکه دخترک در خانه خودش است چون همه م

 ترکدخ   یدر خانه حاج سبحان مانده است اما به رو

 رقه کرد. اورا بد ی و با مهربان  اورد ین

 

رفت  و   اطیاز بار گذاشتن ناهارش، به سمت ح بعد

زباله    سهیکردن کرد. برگ ها را در ک ز یشروع به تم

چون از پدرش   خت،یهم در باغچه ر یو کم ختیها ر

 خاک خوب است.   ی بود برگ هم مثل کود برا  دهیشن

 

  نی زم یرو   ادی را در دستس گرفت و با فشار ز لنگیش

گرفت تا خاک هارا بشورد و ببرد. شلنگ را به سمت  

آب  ریو بغض کرد،با مادرش ز  دیباال گرفت و خند

شد اما    سیخ شیقهقه زدند اما او هق زد، لباس هو 

فرود آمد و دستانش را   نیزم  ی. رو دیخند ه یبا گر

 زجه زد.  راتشتمام خاط یصورتش گرفت و برا  ی رو

 

آب را    ریبلند شد و ش شیزنگ خانه در جا  یصدا  با 

بست. چادرش را از بندرخت برداشت و به سمت در 

 رفت.  
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 !؟ هیک-

 منم!-

 

بود تا تمام تنش بلرزد، اگر در   ی کلمه کاف کی نیهم

  ینه، جور ای ماندیمطمعن نبود زنده م  کردیرا باز م

کرد. از   ی که او با خشم گفت منم ،دخترک قالب ته

به در   یه عقب رفت و خواست توجه اترس چند قدم ب

اسمش توقف   دنیمکررش نکند اما با شن یزدن ها

 کرد. 

 

 شهرزاد-

 در باز کن تا نشکستمش!  نیا  ا یشهرزاد،ب-

حاج    یابرو یخوای نجا،میا ی اومد ی پاشد یچ  واسه

 !؟یسبحان ببر

 

وارد شد و در را   زدانیرا کامل باز نکرده بود که   در

با   زدانیکه  دیکش ینیپشت سرش بست. از ترس ه
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و    خوردندیکدامشان تکان نم چیخشم نگاهش کرد، ه

 هم!   یگم شده بودند در نگاه ها 

 

      هیهد  پارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 72#پارت_
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قدم به سمتش برداشت تا شهرزاد بخواهد   کی  زدانی

به خودش بجنبد دست انداخت و دو طرف چادرش را 

 . دیچانه اش گرفت و به سمت خودش کش یکیدر نزد 

 

 چته!؟-

راه   الیبار واو هی!؟ چته که هر چند روز هاااان

 برم خونمون!؟  خوامیم یگیو م یندازیم

 

 

و ترس   یک یهمه نزد نی که از ا یبا چشمان دخترک

زبانش    زدان،یگشاد شده بود زل زده بود به صورت 

را  زدان ی تیعصبان نی و ا  زدیقفل کرده بود و حرف نم

 . کردیم شتریب

 

 ِد حرف بزن!-

 

 نداره!  یبه...به شما... ربط-

 خونه.... خودمون بمونم! خوامی...م یم
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بدتر در هم گره   زدان ی ی گفتن کلماتش ابروها  با 

خواست با دخترک دعوا کند.   ی. دلش نم خوردندیم

را   ش ی از موها  یچادرش را ول کرد که شهرزاد تکه ا

افتاده بود را داخل فرستاد و چند قدم عقب   رونیکه ب

 تر رفت تا از او دور باشد.

 

 نهیبب ادیب ی خونه، حاج میبردار برگرد  لتیبرو وسا -

 زودباش دختر خوب!  شه،یدلخور م یستین

 

که شهرزاد زد نگاهش را باال آورد و به   یپوزخند با 

نگاهش کرد که   یصورت دخترک دوخت، سوال 

 شهرزاد لب زد 

 

 بقوله خودتون من....خرابم!-

ابروتون بره مردم بگن دختر خراب تو   زشته

 ! دارنیخونشون دارن نگه م

 !؟  یخودت مگه به من تهمت نزد شما 
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 کنم،یتشکر م  دیدیهم که برام کش  ییزحمت ها   خاطرب

و حاج خانوم گردن من حق دارن و عمر دارم    یحاج

 هیکه  یمن  یحرف شما برا زدانیاما آقا  ونشونم،یمد

 بود.  نیننداختم سنگ بهینگاه به مرد غر

 

خشم   ی رو  یزمیه دانست ینم زدیکه م  ییحرف ها  با 

 است.   زدانی

 

 !؟ یستیخراب ن-

پسر مردم   یمدل باال نی که سوار ماش یستین  خراب

 !؟ ی شد

 تو خونه اش!؟ یرفت یستین  خراب

 

چه   نیسوار ماش د،یگویاو چه م  دانستینم شهرزاد

 رفته بود!؟   یشده بود، خانه چه کس  یکس

 ! گفتیچه م  زدانی

 

 اش شد.  ده یدوباره مهمان چشمان کش اشک
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 . یگیم یچ  فهممیتهمت نزن، من نم-

  شی مرد حال  نیزده بود تا ا بلند داد  یبا صدا دخترک

اما انگار   دیگو یچه م داندیبشود که او  اصال نم 

 !دیفهمینم

 

پدرت بود، با خودم گفتم پدر داره، باال  یتا وقت -

 کاره دختر مردم باشم!؟  یسرشه، من چ 

! یکنی م یزندگ یاالن تو خونه حاج سبحان صالح اما 

 تو خونه من! کنار خانواده من! 

احد و واحد   یبه خدا گمیم یچ نیباز کن بب گوشاتو

پدرم و پدرت   ی و با آبرو ی فقط منتظرم پاتو کج بزار

 !کنمی شهرزاد پاهاتو قلم م ،یکن یباز

 

اما   دیلرز  یتمام تنش م زدانی یاز حرف ها دخترک

نکرده است! با   ی کار بد دانستیخودش که خوب م

 بهیغر  نیسوار ماش  یک ندیتا بب  کردیر مخودش مرو 

به   زدانی یآمد با صدا  ینم  ادشی یزی شده ، چ یا

 خودش آمد  
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 زود.  میبردار برگرد لتیوسا -

 زودباش! مونه،یپش زهراهم

 

 !  ستمیمن قهر نکردم و از زهرا ناراحت ن -

 هم ناهار پختم! دوما

 

 

 

نگاهش کرد و بعد با خودش گفت   قهی چند دق  زدانی

 عروسک را تا حاال نخورده است   نیدستپخت ا

 

 ! میبعد برگرد میناهار بخور-

 سفره پهن کن گشنمه!  برو

در   یتلفنش را در آورد تا مادرش را از نگران بعد

 . اورد یب

 

  شییبا یدوباره آن چشمان ز زدانی ییاز پرو  دخترک

در    یکه هنوز هم ترس ی لب در حال  ری گرد شد و ز
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و    د یهم رس زدانیگفت که به گوش  ییجانش بود پرو

 بعد به سمت خانه پرواز کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 73#پارت_

 

 

  یوارد خانه شد توجه ا یبود که وقت  یعصبان   تقدریا

شده است.   زیچقدر تم اطیح دیدینکرده بود اما حاال م 

 دخترک خبر داشت.    ی از وسواس
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  یپدر و مادر شهرزاد رو  یخانه شد، عکس ها وارد 

لب   یکه بر رو  یبود، با آن لبخند مهربان وارید

  دیفهمیشناخت م یاگر آنها را نم یحت  یداشتند، هرکس

 چقدر مهربان هستند. 

 

اش دستش را به پشت گردنش   یشگیعادت هم به

آمد   یکه از آشپزخانه م ییو در را بست. صداها   دیکش

 شهرزاد آنجاست.   دادینشان م

 

و نگاه پر از حرارتش را    ستادیبه چهار چوب ا هیتک

 اش نهیبه آن فنچ کوچک دوخت. دخترک به زور تا س 

تر کرده بود، اما بدن توپرش و   یو اورا بغل  د یرسیم

معلوم   شتریب یخانگ یبدنش در لباس ها  یاندام ها 

 . رونشیب یبود تا لباس ها 

 

دخترک کوچک را االن در    نیا خواستیدلش م   زدانی

و    دیبوسی اورا م  شب یو مثل د  دیکشی آغوشش م

 .د ییبویم
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و دستش   دیکش  ینیه  زدان ی دن یبرگشت وبا د شهرزاد

دخترک به  ی با صدا زدان یقلبش گذاشت،  یرا رو 

 خودش آمد ووارد آشپز خانه شد 

 

  یصندل  یاخم را مهمان چهره اش کرد و رو   دوباره 

 نشست و لب زد   یناهار خور

 

 غذا رو!  اریگشنمه،ب-

و  ندیچیرا م زیم یبا دست پاچگ  ع یتند و سر شهرزاد

  زدانیکه  ندیخواهد بنش  ی زارد و م یراهم م   یسبز

 دیگویم

 

 تر!  کینزد ا یب-

غذا رد و بدل   زی سر تا اون سر م ن یاز ا ی ول  مینفر  دو

 !میکن

 کنار من!  ی صندل   نیبش
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مرد و با   نیا  بیعج  ی از رفتارها   بردیماتش م دخترک

و شروع به خوردن   ردیگی م یجا  زدان یخجالت کنار 

 .کنندیناهارشان م

 

دخترک غرق لذت شده   رینظ یاز دستپخت ب زدانی

دخترک را باز نکند با اخم   ی رو نکهیبود اما بخاطر ا

 نگاهش را به شهرزاد داد و   خورد، ی را م ش یغذا

 

 !؟ ییجویلقمه رو م  هی یدو ساعته دار-

 ! نمیتند بخور بب تند

 

کرد،   ش یتند تند شروع به خوردن غذا شهرزاد

  ییبسنجد چه وقت ها مرد را   نیکدام رفتار ا  دانستینم

  کردیم  یبداخالق یجور ییو چه وقت ها   شدیمهربان م

 . دی لرزیتن و بدن دخترک م شد یم یو عصبان

 

از اتمام ناهار شهرزاد شروع به جمع کردن کرد   بعد

  ده یدراز کش  یدر هال بخاطر خستگ زدانیو 

زوج  کی هیچقدر امروز شب  نکهیبه ا زدانیبود،
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خوشبخت کنار هم ناهار خوردند اگر لرزش دستان  

  ی رو  یفکر لبخند ن ی. از اگرفتی دلبر را سانسور م

 هنشست ،اما خواب بر او غلبه کرد و ب شی لب ها 

 فرو رفت.  ی قیخواب عم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 74#پارت_
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کردن آشپزخانه و شستن ظرف   زیبعد از تم شهرزاد

را خشک کرد و   ش یها حوله را برداشت و دست ها 

که همچون   زدان ی دن یاز آشپز خانه خارج شد. با د

بود  دهیو خواب   دهیچیکوچک،مظلوم در خود پ یبچه ا

دو نفره   ییزد و به سمت اتاق رفت و پتو یلبخند

در کنار    مخودش ه  د،یکش  زدان ی ی آورد و رو شیبرا

 او نشست. 

 

در خواب هم اخم  یکه حت ی شد به صورت مرد   رهیخ

کرد و نا  ی تک خنده ا شیداشت، بخاطر اخم ها

گذاشت و   شی خودآگاه انگشتش را وسط ابروها 

وفق  م یببرد ول  نیرا از ب  زدانی یخواست اخم ها 

به سمت مژه   زدان ی ی ابروها  نیاز ب شینشد. دست ها

رفت و آنها را هم لمس کرد و با خود گفت    شیها 

همه مژه داشته باشد هم    ن یمرد ا کیشود  یم مگر

 . ادیبلند هم ز

 

و دوست داشت به  دیکش  شیها  شیرا به ته ر دستش 

.  دیکشیم  زدان یصورت   ی دستش صورتش را رو  یجا 

  زدانیبرود  شی که خواست به سمت لب ها  نیهم
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  شی خورد که شهرزاد به خودش آمد و دست ها  یتکان

را از صورت او دور کرد و در هم قفلشان کرد تا  

  یبه نامحرم نکهیباعث نشوند گناه شود، حالش از ا 

 دست زده بود بد شده بود. 

 

 بیخواب عج نیچشمانش را از هم باز کرد، ا  زدانی

  یدخترک در کنارش لبخند  دنی با دبود.  ده یبهش چسب

گاه کرد و سرش   هیشد وآرنجش را تک  زیخ می زد و ن

که شهرزاد خواست از  نیدستش گذاشت، هم یرا رو 

بلند شود چاددش را گرفت که دخترک دوباره    شیجا 

 . ندیبنش زدانی مجبور شد کنار 

 

 ی ها  یانداخته بود تا نگاهش به جنگل  نییرا پا   سرش

که دست   گفتیل خود را ناسزا مدر د   فتد،ین شیبا یز

اش   یشانیپ یزده بود و عرق شرم رو زدانیبه 

با گوشه چادرش عرقش را پاک   کرد، یم ییخودنما

 کرد و 

 

 شهرزاد-
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چون رعد و برق در چند لحظه کوتاه اما پر    یلرز 

 !! کردی م شیصدا  با یقدرت بر جانش نشست،چه ز

 

که چند   ی را با هزار جان کندن به نگاه مرد  نگاهش

  ینفس ها زدان ی سانت با او فاصله داشت دوخت. 

و دلش دخترک را    دیکشیم یو طوالن  قیعم

  نینبوده و اما ا یزن چیبا ه یسالگ۳۰  خواست،تایم

فنچ کوچک را   نیبار دلش آرام شدن توسط ا

 . خواستیم

 

 نگاهش کرد که گفت:  یسوال  شهرزاد

 ! یتو آرومم کن خوادیدلم م-

 قرارم!  یب

 ! ستی خوب ن حالم

 

چه که   یعنی بازهم با نگاهش به او گفت که  شهرزاد

 با حرفش روح از تن دخترک پراند. زدانی
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 امشب پنجشنبه است... -

 ام شو!!!!  غهیص

 

 نزد!  گریکه د  یاما قلب شهرزاد  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 75#پارت_
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 کیحاال پشت او نشسته بود و سرش را نزد  زدانی

بود از حال برود برده بود.   کیکه نزد یگوش دخترک

به گوش و گردن اش حالش   زدان ی ی ها  برخورد نفس 

حس    یرا بدتر کرده بود و باعث شده بود تمام تنش ب

شانه سمت چپ    یشود. نا خود آگاه گردنش را رو 

 .  برد تر  کیسرش را نزد زدانیاش خم کرد که 

 

نکرده بودند. دهان   یآغوشش بود اما برخورد  در

 نیاز ب  یکلمه ا  توانست یشهرزاد خشک شده بود و نم

  زدان یمنتظره بود  ریغ  شی خارج شود، برا شی ها لب 

 به او بدهد.  یدرخواست نیهمچ

 

 شهرزاد؟؟ -

 قبلُت؟!  یبگ بخونم

 

  کردیاش کرد احساس م ی را بند گره روسر دستش 

 یاز او بدش نم زدانیکم آورده است، مگر  ژنیاکس

 دخترک را محرم خود کند!؟   خواستیآمد حاال چرا م
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  یخوب ح یبا خودش گفته پدر و مادر ندارد، تفر حتما 

 شود!؟  یم میبرا

 

 . ردیفاصله بگ زدان ی به او جرعت داد تا از  افکارش

اش را تار   دهی د ی برگشت، اشک جلو زدانیسمت  به

ام   غهیص گفتیکه به او م ی کرده بود، صورت مرد

  دیلرز ی که از بغض م ییبا صدا دیدیشو را کامل نم

 لب زد: 

 

 چرا!؟ -

 بشم عروسک شما!؟؟  ست، یبزرگ تر باال سرم ن چون

بفرما    دیبعد بگ دیکن  ی باهام باز خوادیدلتون م هرجور 

 !؟ ی خوش اومد

 دییازم بخوا دی،چرا با  نی شما از من متنفر نبود مگه

 محرم تون بشم!؟ 

 خراب ام و هرزه ام!؟  دیکنیفکر م چون
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طرف صورتش، ساکت شد و اشک   کیسوختن  با 

 !ختیر   شیگونه ها   یرو  ل ی همچون س  شیها 

  کردیصورتش که گز گز م  ی کوچکش را رو دست

  ی ها  یاش را به جنگل  یباران یگذاشته بود و چشم ها 

 دوخته بود.  زدانیبه خون نشسته 

 

از خشم صورتش سرخ شده بود، چند سانت  زدانی

دخترک  ی برداشت و گره روسر ان یفاصله راهم از م

  ینیه  دهیشهرزاد ترس  د،یرا گرفت و سمت خودش کش

دخترک از پشت    دن یاما بدون توجه به ترس دیکش

 بهم قفل شده اش  یدندان ها 

 

 خفه شو.....  -

 یگیم ی ساد یمن وا ی شو که خودتم تو رو خفه

 !؟یخراب

دهنت خورد نکرده ام   یشو تا دندوناتو تو خفه

 خب!؟! 
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خوردن   یدابود که ص ی بدن دخترک جور  لرزش 

اخر را زد و از   ریت شد، ی م دهیبهم شن   شیدندان ها 

 بلند شد   شیجا 

 

شب محرم من شدن رو هم  ک یارزش  یتو حت-

 !!یندار

 

  ییتا گرما  دیکش  قیعم  ی خانه خارج شد و نفس ها  از

 که از خشم درون جانش رخنه کرده بود سرد شود. 

 

کند   هیگر توانستینم یحت زدانی یاز حرف ها شوکه 

چقدر بد    دیفهمیتازه م  زد،یم ی آرام ی فقط هق ها

هم بد بود و حرف   زدانی حرف زده اما درخواست 

 اخرش بدتر!  یها 

 

  اطیکه در ح یزدانیبلند به گوش    یاش با صدا هیگر

به  یبود حت یاما آنقدر عصبان د،یبود هم رس ستاده یا

نداد و به سمت در   تیفنچ کوچک هم اهم یها  هیگر
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رفت و بعد از خارج شدن در را بست و سوار   اطیح

 شد و از محله شان دور شد.   نشیماش
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بلند  شی از جا  زدان،ی  نیماش یصدا دنیبا شن  شهرزاد

را   اطیرفت اما تا بتواند طول ح  اطیشد و به سمت ح
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که   دیرا شن زدانی نیماش  یها کیالست  یبرود صدا

 دور شدند. 

بود محرم مرد اخمو و  یچرا ته دلش راض دانستینم

  زدانیکه  دانستیجذاب شود، خودش هم خوب م

درون  . کندیفرق م گرینامحرم د  یبا مردها  شیبرا

از  دانستیبود که خودش هم نم  یقلبش تالطم

 ! زستیچ

 

از خانه کز کرده  یخانه برگشت و تنها در گوشه ا به

  ادشیتا بتواند به  کردیبود و به گذشته اش فکر م

کرده است که در   یکار اشتباه  یکه چه زمان  اورد یب

 متهم شده است. زدان ی مقابل 

 

هنوز هم سوت   زدانی دست  ینیاز سنگ گوشش 

رفت و زل زد به خودش، رد  نهیبه سمت آ  د،یکشیم

  دانستیخودش م کرد،یم ییانگشتان بزرگش خودنما 

 تا چند روز معلوم شود.  د یبودنش شا  د یبخاطر سف
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اش   یدست رو  زدانی شد یزد،باورش نم یتلخ لبخند

بااو نداشت، حتما  ینسبت چیکه ه ی بلند کند در حال 

فکر تک خنده   نی با ا زد،یکتکش هم م شد ی محرمش م

بود دراز   دهیخواب  زدانیکه  ییکرد و رفت در جا  یتلخ

 .  دیاش کش نهیس یو پتو را تا رو   دیکش

 

خودش رفته بود اما   د،یچی اش پ ینیب ریز  زدان ی  عطر

از عطر گرفت و بعد   ی قیبود، دم عم نجا یهنوز اثرش ا 

 نقدر یچند ساعت ا نیبخوابد، ا  یتا کم دیبه پهلو چرخ 

. خون  دیکشیم ر یدلش ت ریبود که ز ستادهیسرپا ا

درد داشت. با   یاش قطع شده بود اما باز هم کم یزیر

 فرو رفت.  ابگرم شدن چشمانش به خو

 ............. 

 

برهنه به دنبال   ی پرخروش با پاها ی کنار رود  در

  راهنی. با دستانش پگشتیم  دیشنویکه م یی صدا

 یم  یاشک  یگرفته بود و با چشمان  بلندش را در دست

 بود.   دنیدر حال رقص  شی موج موها  انیو باد م د یدو
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 شـــــهرزاد.... -

 

پدرش را صدا  غیو با ج چرخدیدور خودش م سردرگم

 زدند یم

 

 !؟؟؟ ییبابا.....بابا...بابا کجا -

 

 شهرزاد، دخترم راه درست انتخاب کن! -

 

 بابا، کدوم راه!؟ -

 ! نمتی بیچرا نم ؟ ییکجا 

 

 که...  کندیسقوط م  شیزانوها  ی رو

 

  یزنگ خانه که پ ینفس زنان صدا  پرد،یخواب م از

 . شنودیرا م  شودیزده م  ی در پ

بلند    شیاست، از جا  سی کرده و تمام تنش خ عرق 

چهره   دنیرود، با د یم  فونیو به سمت آ  شود یم
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از پشت پنجره نگاهش  زند،یقفل در را م  زدانی

  یادیخودش ز ای نده بود گ یاد یمرد ز نیا کند،یم

 کوچک!

 

  یو کنار در م دیکنی و بازش م  رودیسمت در م به

هنوز هم اخم داشت و از   زدان ی. د یا یب زدانیتا  ستندیا

  یل یبود که به دخترک س یدست خودش هم عصبان

دوتا هم   گفتیم  شیزده بود، اما بخاطر حرف ها 

 نبود.  یبازم کاف خوردیم
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بود،   دایصورتش پ یکه هنوزم رو ی با اخم زدانی

. خجالت  بنددیو شهرزاد در را م  شودیوارد خانه م

 شدنش! غهیبعد از درخواست ص دیکشیم

 

  ادشیکه خوابش   زدیبر  ییآشپزخانه رفت تا چا  به

 منظور پدرش چه بوده!   دیفهمیآمد، نم 

بود که به خوابش آمده بودند و حاال  یبار نیدوم نیا

 .دیفهمیرا نم شانی حرف ها  یسردرگم بود و معنا

 

خفه   غیاحساس سوختن پوستش به خودش آمد و ج با 

آب گرفت که سوزشش بدتر    ر یو دستش را ز دیکش  یا

  دنی وارد آشپزخانه شد و با د یبا نگران زدانیشد، 

پوست شهرزاد به سمتش قدم برداشت و   یسوختگ

بزرگش گرفت   ی دست ها  انیشهرزاد را م  د یدست سف

را    تشو شروع به فوت کردن کرد و در همان حال دس
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  نی زم یدراز کرد و سماور را بست که آب داغش رو 

 . ختیریم

 

که   ینشسته بودند و شهرزاد از سوزش زیم ی رو

  ریخم زدانیو  کرد یم هیدردش طاقت فرسا بود گر

 .  زدیپوست دخترک م یرو یدندان را به آرام

 

کرده بود   یو هرکار   دیکشیخجالت م شهرزاد

کند تا بگذارد خودش   یرا راض   زدانینتوانسته بود  

  نی را بزند، حاال لمس دستانش توسط ا  ردندانیخم

  زدان یسخت بود انگار  شیکه نامحرش بود برا   ی مرد

 کند.   تشیاذ  خواست یهم م

 

 خان... بسه، دستتون درد نکنه.  زدان ی-

 

را ول نکرد اما نگاهش را دوخت به نگاهم    دستانش

 شباهت داشت به پوزخند زد  شتریکه ب یو لبخند
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محرمم   گمیم ،یش یناراحت م زنمیمن بهت دست م-

 ... یشیشو ناراحت م

 !؟ یشیخونه پسر مردم ناراحت نم ی تو یر یم اما 

 

وارد   یگری به شهرزاد شوک د ش ی با رفتارها   دوباره 

پوست سوخته  یکرد، انگشتانش را محکم تر رو 

 که ناله شهرزاد به هوا رفت  دیکش

 

 دیاخ....اخ..... تورو خدا دستم ول کن-

  یییداره... آ  درد

 

مهمان گونه اش شد و بر   شهیمانند هم  شیها   اشک

 سقوط کردند.   ش یرو

 

شهرزاد چند سال گذشت با    یکه برا قهی از چند دق بعد

خورد، شهرزاد حاال    زیضرب دستش را ول کرد که م

 .کرد یم هیبلند گر یخجالت چیبدون ه 
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... ازتون بدم  نیدیکرده ام که عذابم م یچه گناه-

 د یبر نجا یاز ا نمتونیبب خوامی.... نمادیم

 

 دختره...   یخفه شو.... نه من عاشق توام فکر کرد-

چه  دانست یحرفش را خورد اما شهرزاد خوب م  هیبق

 بارش کرده است. 

 

 . دیبهم دستور بد دیبتون دیستین ی...شماهم کس   امینم-

 

  ی به سمتش دستانش را جلو زدانیقدم برداشتن  با 

مرد   نیصورتش گرفت و در خود جمع شد، از ا

 ترسناک کتک زدن هم ناممکن نبود. 

 

احساس نکرد دستانش   یزیچ یوقت  قهی از چند دق بعد

را کالفه در  زدانیصورتش برداشت که   ی دا از جلو

رو  کشد یرا م  شیکه معلوم بود از حرص موها   یحال 

 بود.  ستاده یبه رو اش ا
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 شهرزاد-

 نکن من رو که ناراحتت کنم! ینکن..عصبان لج

 . میبپوش بر لباس 

 

 آرام و کالفه مرد..  یصدا یبرا دیلرز  دلش

 

 چشم! -

 دختر خوب!  ن یآفر-

 

و چک کردن فلکه گاز و    شیلباس ها  دنیاز پوش بعد

از خانه خارج شدند و در   زدانیها همراه  لهیوس هیبق

 . دداشتنیبه سمت خانه آنها قدم برم ینیسکوت سنگ
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بهم بودند و    کیبود که نزد نیا  شانیخانه ها  یخوب

  دیها د هی همسا   هیبق شدیباعث م نیدر آخر کوچه و هم

  یکس دیترسیبه آنها نداشته باشند، شهرزاد م یشتریب

 بکنند.   یو فکر بد ندیبب  زدان یاورا با 

 

باعث شده بود دستانش عرق کنند و چادر را  استرس

 مچاله کند.  شی مشت ها  انیدر م شتریب

اما   گشتیبرد، دوباره برنم یحساب نم  زدانیاز   اگر

ادم تنها ماندن هم   د،یخب امروز که تنها بود فهم

 . ستین
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اش که به زور تا   یبه دختر کنار ینگاه مین  زدانی

لب   یرو   یکرد و لبخند دی رسیم ش یشانه ها  یکینزد

 نقش بست.   شیها 

 

تا   دیرا در قفل انداخت و در را باز کرد، کنار کش  دیکل 

 اول شهرزاد وارد شود و بعد خودش! 

در از خانه خارج شد و   ی صدا دن یبا شن خانوم حاج

دخترکش باز کرد، شهرزاد هم   یآغوشش را برا

متقابال به سمت اش پرواز کرد وخود را در آغوش  

حکم مادر را داشت    شیگرم حاج خانوم که برا

 انداخت.

 

شان انداخت و به سمت    نیبه محبت ب یلبخند  زدانی

شان قدم برداشت، البته خودش هم ناراحت بود که 

شده بود که چرا   یبار سر مادرش عصبان ن یاول  یبرا

 اجازه داده شهرزاد برود... 
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  دهیبعد از او عذر خواسته بود و در آغوشش کش  ی ول 

بحث کردند و در   ادیبود، ناگفته نماند با زهرا هم ز

  یکرد و گفت که از رو  یمانی آخر زهرا اعالم پش

  شیگفته است وگرنه شهرزاد برا تیحسادت و عصبان

 مانند خواهرش است. 

 

  نییپا  یباهم وارد خانه شدند، زهرا با سر   هرسه

بود، شهرزاد به  ستاده ی شان ا یکیگرفته در نزد 

که بغض زهرا   دیسمتش رفت و اورا در آغوشش کش

 .... دیترک

 

 ...بد حرف زدم!دیببخ..ببخش-

 نداشتم شهرزاد!  ی...بد .منظور

 

 نکن!  هیدختر گر دونمیم-

 ! ستمیهم ازت ناراحت ن شتم،اصالیپ نجا یا من

ناراحتم که دست    یبدجور زدانیدل گفت اما از   در

عمرش را از او    یل یس  ن یمن بلند کرد، اول  ی رو

 خورده بود. 
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که حاج خانوم   دیزهرا را پاک  یدستانش اشک ها با 

و    وهیگاه بروند و م منیازشون خواست تا به نش

 بخورند.  ینیریش

 

از رفتن شهرزاد و زهرا، حاج خانوم نگاه تشکر   بعد

به پسرش انداخت و به آشپزخانه رفت تا   یزیآم

 دختر ها ببرد.  یتنقالت برا

 

  کردیرفتار م ی دخترک چرا جور نکهیکالفه از ا  زدانی

 دانست یخورده اما نم   ی ل یکه انگار او نبوده که س

 ! دهدیشهرزاد از ترسش بروز نم

 

دخترک را در اتاق گذاشت و به سمت اتاقش    لیوسا 

اش را بردارد و به باشگاه   یرفت تا ساک ورزش 

حاال که دخترک  کرد یخودش را آرام م دیبرود، با 

 قبول نکرده بود! 

 

 پسرم... -
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را در چهار چوب  پشت سرش برگشت و مادرش  به

 . دیاتاقش د

 جان...-

برات دارم گرم  ا یب یناهار نخورد  گمیبال، م یب-

 ! کنمیم

 خوردم مادرجان، دستت درد نکنه.-

و فست فود   یستیباز به فکر معده ات ن ، یکجا خورد -

 !!؟ یخورد 

دل...شهرزاد ناهار پخته بود اونجا    زیعز رینخ-

 خوردم.

 باشه مادر. -

  یبلند شد و به سمت مادرش رفت و بوسه ا  شی جا  از

 اش زد  قهیشق یبر رو 

 برم باشگاه!؟  دیدیاجازه م-

 ! زمادریبرو عز-

 خداحافظ.-

 خدا حافظت! -
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که   دی بهم خوردن در را و فهم ی صدا دیشن  شهرزاد

دلشوره اش را    کهویچرا   دانستیرفت، اما نم  زدانی

 گرفت!!

 

           دیع هیهد  پارت
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اش مدام معذرت    یاز شهرزاد بخاطر بد اخالق زهرا

که   گفتیو شهرزاد هم هردفعه به او م کرد یم ی خواه

اصال از دستش ناراحت نشده است، حاج خانوم خوب 

 هست.  پسیدخترشهال عاشق لواشک و چ دانستیم

 

 دن یکنارشان نشست، شهرزاد و زهرا با د یوقت

و از دست    دندیکش یغیج  یها از خوشحال  یخوراک 

ها    ی حاج خانوم گرفتند و شروع به خوردن خوراک

را روشن   ونیزیزهرا تلو  زیکردند و در همان حال ن

 . نندیهم بب  کرد تا سلایر

 

  یخانوم هم انگار دختر بچه شده بود که همپا  حاج

  خواستیو خنده کرده بود، م یآنها شروع به شوخ 

شهرزاد خوب شود بعد مرگ خانواده اش   هیروح یکم

 . دیخندیبار بود از ته دل م نیاول 

 

ورود حاج سبحان هرسه ساکت شدند و از   با 

رفتند. حاج   ی و به استقبال حاجبرخواستند  شانیجاها 
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  یبود، بوسه ا دهیسبحان همانگونه که زهرا را بوس 

شهرزاد کاشت، بوسه اش    قهیشق  ی تر هم رو  قیعم

  یکه چشمانش را برا دی چنان به جان شهرزاد چسب

  زهم گذاشت تا محبت شان را ا  یرو  هیچند ثان

 درونش احساس کند. 

 

خاطر   نیه همب دییا یناهار ب ینتوانسته بود برا  یحاج

 سفره پهن کردند تا ناهارش را بخورد.  شیبرا

زهرا به اتاقش رفتند تا باهم حرف بزنند، زهرا   همراه

دختران   ی خودش گرفته تا رفتارها   ی ها  ی از نامزد باز

و شهرزاد قاه قاه    کردیم فیتعر  شیبرا لشانیفام

 . دی خندیم

 

دو هفته  رفتند،یسرخاک م  د یپنجشنبه بود و با   امروز 

از   دیو بعد از آن با  شدیچهلم پدر و مادرش م  گرید

فکر باعث شد خنده از   نی . ارفتیخانواده م نیا شیپ

 پر بکشد و پکر شود  شی لب ها  ی رو

 

 دفعه چت شد دختر..  کی-
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 تونمیم  یک ستیمعلوم ن گهیزهرا، اگه با عموم برم د-

 .. نمیشماهارو بب

 اونا باشم... شیپ خوادینم دلم 

پسرش خواستگارم بود اما چون    یکه خبر دار   خودت 

 نبود پدر قبول نکرد...  یادم درست

 ..کنهیم  تمیرفتنم حتما اونجا زن عمو حتما اذ با 

 

شهرزاد اوهم ناراحت شد و از   یحرف ها دنیشن با 

  وار یشهرزاد به کنارش رفت و مثل او به د  یروبه رو

 داد  هیتک

 

 بگم شهرزاد...  یچ دونمینم-

 ... یبمون نجا یا میهمه مون دوست دار ما 

 .. شهیخب اون االن بزرگ تر تو حساب م  اما 

به خودم   یکه بگ ی د یهم هنوز نرس یسن قانون  به

 ربط داره!! 
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  یکیبه سمت تار میهوووف...من روز به روز زندگ -

 زهرا....   رهیداره م

 .. کشمیخسته شدم، نم گهید

 .. همه درد ندارم.  نیا  طاقت

 ...یو آوارگ یم یتیساله رو چه به ۱۷دختر  هی

خواهر و برادر هم ندارم که کنارم باشند، باعث   یحت

 قلبم بشن...  یدلگرم 

 ..... تنهام

 

  مینیبب میبوده.... حاال پاشو گمشو بر نی قسمت خدا ا-

 کننینم یطونیحاج خانوم و حاج آقا ش

 

حواله شخرزاد کرد و شروع به   یبندش چشمک پشت

 کردند  دن یخند

 

 خجالت بکش دختر... -
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هم از اتاق خارج شدند و به آشپزخانه   همراه

رفتند،هردو کنار هم نشسته بودند و حاج سبحان 

و حاج خانوم با عشق نگاهش   خوردیناهارش را م

پدر و مادر خودش افتاد اما   ادیآنها   دنیبا د کرد،یم

 . زدیتا اشک نرخودش را کنترل کرد 

 

 ...!؟ ی حاج-

 جانم دخترم...-

 برم سرخاک!؟  شهیامروز پنجشنبه است....م -

 گل دخترم! میریباهم م یهمگ اد، یب زدان ی بزار -

 چشم،ممنون.-

 چشمت روشن باباجان! -

مرد زد و بعد با زهرا شروع   نیا  یبه مهربان یلبخند

 شام کردند.  یبرا یبه درست کردن ساالد ماکاران
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 80#پارت_

 

 

ج  خسته و کوفته از بوکس زدن، از باشگاه خار  زدانی

 نشیبه سمت ماش  قش یاز رف یشد و بعد از خداحافظ

 حرکت کرد.   ابانیدر آن طرف خ

 

که باعث شد بخاطر   د یوز  یم یبود و باد خنک عصر 

در بدنش    یفیکه کرده بود، لرز خف  یادیعرق ز 

 .ندیبنش
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عقب را باز کرد و ساکش را آنجا پرت کرد و در    در

را دور بزند و سوار   نیکه خواست ماش  نیرا بست هم

به گوشش   خواستیکه کمک م  یفیخف  یشود، صدا

نگاهش را به سمت پارک پشت سرش انداخت    د، یرس

 نبود و پارک خلوت بود.  یاما کس 

 

دختر بلند آمد که   یسوار شود که دوباره صدا خواست

بلند به سمت   یدر را بست و با قدم ها د، زی م غیج

دخترک   یکرد تا صدا زیرا ت شیپارک رفت،گوش ها

 را بشنود و تشخص دهد کجاست! 

 

  سیدخترک را از سرو  غ یدوباره ج قهی از چند دق بعد

بلندش را به آن سمت   یقدم ها  د،یپارک شن یبهداشت 

 برداشت. 

 

 هافیدوتا پسر که  ق  دن یبا د سیوارد شدن به سرو  با 

دختر را   ک ی دادیهاشون الت بودنشان را نشان م

کنند ابتدا با    ی بهش دست دراز خواهند ی گرفته اند و م

تعجب نگاهشان کرد اما بعد با خشم به سمت شان  

 کردند.  یبرد و شروع به کتک کار   ورش ی
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و   دی خز یاز دست آنها خارج شد و به گوشه ا دختر

  زدان یزورشان به   رشد،یبا هردو آنها درگ زدانی

 تنها.  زدانی اما آنها دو نفر بودند و  دیرسینم

 

  خوردیم  یاز آنها نشست و هرچ یکی شکم   ی رو

 کینزد بهیمشت مهمان صورت اش کرد که پسرغر 

 هوش شود.  ی بود ب

 

دخترک نگاهش را به او دوخت که به پشت    غیج با 

که خواست به پشتش   نیهم کرد،یسرش اشاره م

 را از پشت احساس کرد.  قیعم  یبرگردد، سوزش

 

اما   چرخدیدور سرش م ا یرفت و احساس کرد دن   نفس

به زور خودش را تکان داد که پسرک از ترسش  

 کمک دوستش کند پا به فرار گذاشت.  نکهیبدون ا 

 

بلند    شیاز جا  دیرا د  زدانیحال خراب   یوقت دخترک

کتک  زدانیکه از  یشد و بدون توجه به آن پسر
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  نیرفت و هم  زدانیبه سمت   کردیخورده بود و ناله م

مانعش شد. به   زدانی ردیکه خواست دستش را بگ

 خارج کرد و گفت...   شیلب ها  انیزور کلمات را از م

 

 دست....به.....من....نزن! -

 .س ی....بزن....پل زنگ

 

 . شمیم چارهیزنگ بزنم ب  سینه تورو خدا، به پل -

 آقا..  کشهیمن رو م بابام

 

 کردن کرد. هیشروع به گر  و

 

 کشهیزنگ....بزن....نم-

 ....زنگ بزززززن... رمیمی....مدارم

 

 

و دستپاچه به سمت   دیترس  زدانی یاز صدا دخترک

تماس   110را برداشت و با   لشیا رفت و موب  فشیک
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حرف   شدیباعث م  هیگرفت بعد از گفتن ماجرا که گر

نفهمند آدرس را از او گرفتند و گفتند   قی را دق  شیها 

 . رسانندیکه خوشان را زود م 

 

تار شده   شیرفته بود و چشم ها  زدانیاز  یادیز   خون

دارد   گرید  کردیاحساس م د،یدیبودند و درست نم

که به او   یصورت پر از اشک شهرزاد وقت رد،یمیم

 نقش بسته بود  شی چشم ها  یزد جلو   یل یس

 و بعد   سیپل  ر یآژ یصدا  دیکه شن  یی صدا  نیآخر

 مطلق.  ی اهیس

 

 

 

 

گذاشته  vipدر چنل۱۰۰تا پارت   زم یعز  دوستان     

 تونهیچند تعداد محدود م  یهم برا   فیشده است، تخف

  ادی االن ز  دیشا vipدر چنل  یشامل بشه. پارت گذار

خواهد   اد یز  یبزود  ینداشته باشه ول نجا یفاصله با ا

    شد
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  فیکه مورد تخف یتا از اون چند نفر دییا یب  زودتر

         د یباش  رندیگی قرار م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 81#پارت_

 

 

بودند   زدان یحاضر و آماده نشسته  و منتظر  یهمگ

مثل خوره در جان شهرزاد افتاده   یبیاما دلشوره عج

 و رو به زهرا لب زد   اورد یبود. نتوانست طاقت ب
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 خان!؟  زدانی کجاست  نیزنگ بزن بب-

 

ز  در آورد و بعد از با   فشیرا از ک  لشیموبا  زهرا

را لمس کرد و شماره   زدانیاسم  یکردن قفلش رو

 اش را گرفت.  

 

و   دیچ یپیکه در گوشش م  یممتد یبوق ها  یصدا

باعث شد او هم نگران شود چون   دادیجواب نم  زدانی

 اصال سابقه نداشته که تلفنش را جواب ندهد. 

 

 یزهرا به حاج خانوم هم نفوذ کرد که با ب ینگران

خواست تا   یاز حاج   بلند شد و  شی از جا   ی قرار

 . ردیدوباره تماس بگ

 

  زدند ی بار بود که هرکدامشان زنگ م نی چندم  یبرا

 . ماندیپاسخ م یجوابشان ب
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  یزن  یبار شهرزاد شماره اش را گرفت که صدا نیا

 .. دیچیپ یدر گوش

 

 االوو... -

 خودش آمد وگفت  به

 .. دیهست  یشما ک -

 خان کجاست!؟  زدانی

کنارش   یبه سمت شهرزاد رفاند و با نگران یهمگ

 . ستادندیا

که چاقو خورده و    ی گوش  نیاگه منظورتون صاحب ا-

 هستند..  مارستانیب یتو

 ... دیاز بستگانشون هست شما 

 

  یک  دیو نفهم شد ی چاقو خورده در سرش اکو م کلمه

  نیحس  ای یو بعد صدا  دیرا از دستش کش ی زهرا گوش

 . دی گفتن حاج خانوم به گوشش رس
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سوار شدند  یگرفت و همگ   یسبحان آژانس حاج

اصرار کرد زهرا و شهرزاد در خانه  یهرچقدر حاج 

 بمانند قبول نکردند. 

 

و از    کردیم یو زار  هیراه فقط گر  نیخانوم در ب حاج

که  یتنها پسرش را به او ببخشد، وقت خواستیخدا م

اتاق عمل   یو تو  ستی خوب ن اد یپرستار گفت حالش ز

  ی. زهرا هم پا ختندیر خی سرشان آب  ی انگار که رو

 .ختیریبرادرش اشک م  یمادرش برا

 

تنگ شده بود و با اشک  شیشهرزاد نفس ها  اما 

 ی چرا از کس دانست یخودش هم نم شد،یآرام نم  ختنیر

ناراحت   کندیاش بلند م یو دست رو کندی م تشیکه اذ

  دیفهمیاو نگران است. حاال م یو حالش برا   ستین

 چرا دلشوره مرد خشن اش را داشت. 

  زدانی نکهیبه خودش بخاطر ا یلب خاک تو سر   ریز

  یرا مرد خود خوانده بود کرد. با پشت دست اش رو 

را    شدیاش م دیکه مانع د یتا اشک دیچشمانش کش 

 کنار بزند. 
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  نی با عجله از ماش یهمگ مارستانیبه ب دنیرس با 

 قدم برداشتند.  مارستان یشدند و به سمت ب  ادهیپ

 یجلوتر رفت وبا نگران  یبه بخش، حاج دنیرس با 

 ... دیپرس

 

 خانوم!؟  نجا یپسر من آوردن ا-

 اسم پسرتون؟-

 ....گفتن چاقو خورده یصالح  زدان ی-

از سمت   دیتونیاتاق عمل هستند...م یاهان...بله تو -

 اونجا. دیراست بر

 ممنون. -

تا اتاق عمل  زدانی زند،یند مقلبش ک کردی م احساس

افتاده است.   شیبرا یچه اتفاق  یعنیرفته است، 

پرستار اجازه ورود بهشان نداد و همانجا پشت در  

  یخواندن برا یالکرس تی نشستند، شروع کرد به آ

 ! زدانی

 

[3/28/2021 1:23 PM] 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 82#پارت_

 

 

دوسال گذشت، با   شیکه برا یاز گذشت دوساعت بعد

 یا هیحاج خانوم با گر  ی سال  انیآمدن پزشک م  رونیب

بود به سمت دکتر رفت و با  امدهیکه هنوز بند ن 

 التماس لب زد... 

 

 که پسرمن حالش خوبه...  دیدکتر بگ-

 .. دی حالش خوب کن کنمی م خواهش
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 ...کنمیتون م  التماس 

 

دکتر ازش    سوزاند،یآدم را م  گریج  شیها   حرف

 خواست تا آرام باشد 

 

 خواهر..   دیآروم باش-

 عملش خوب بود...  پسرتون

به لطف خدا زودتر آوردنش    دینباش  نگران

 ... مارستانیب

 

  رونیبود را ب  شهرزاد حبس شده نهیکه در س  ینفس

دکتر کار خودش را کرده بود و   ی فرستاد، حرف ها 

تاب شهرزاد بود   یحاج خانوم آرام شده بود، اما دل ب 

 .دیطلبیرا م زدانی دنیکه د

 

را با برانکارد از اتاق عمل خارج کردند، حاج    زدانی

گرفته بود، بعد از    یاتاق خصوص شیسبحان برا

به  یند همگتخت گذاشتند و رفت یاورا رو  نکهیا

بود و   ستادهی کنارش رفتند جز شهرزاد که با فاصله ا
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  نیا شد یاشک در چشمانش جمع شده بود، باورش نم

است که از   یسک  دهیتخت خواب یکه رو   یمرد گنده ا 

که به او تهمت   یاو خواست محرمش بشود در حال

 . زدیهم م  ییناسزا

 

حاج خانوم  رد،یبگ یسبحان رفت تا خوراک  حاج

بود، شهرزاد و زهرا هم  دهی ضعف داشت و رنگش پر

 از او نداشتند.  یدست کم

 

را    ینشست و قران کوچک یصندل  یگوشه اتاق رو   در

پدر   یدر آورد و شروع به قران خواندن برا   فشیاز ک

کرد که  یو مادرش کرد، در دل از آنها عذر خواه 

 امروز نتوانسته بود به سرخاکشان برود.

 

  امدهیهنوز به هوش ن زدانیاز گذشت سه ساعت  بعد

خوانده   ی هوشیب ی بود و دکترش علتش را داروها 

از   دیحاج خانوم را د  یخستگ یبود. حاج سبحان وقت

آنها خواست تا به خانه بروند ابتدا حاج خانوم قبول  

با اصرار زهرا قبول کرد،شهرزاد رو به   یول کردینم

 لب زد  یحاج

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

خونه استراحت   دیج خانوم ببرشما زهرا و حا  ی حاج-

 هستم.  نجا یکنند و شام بخورند من ا

 

  نیبراتون ماش ییسه تا   ینه دخترم توام خسته ا-

 .مونمیخودم م  دیبر رمیگیم

 

 . دیلطفا قبول کن  ستم،یمن خسته ن-

 

سبحان به ناچار قبول کرد و به شهرزاد گفت  که  حاج

و   فرستدیآورد و بعد اورا به خانه م یشام م  شیبرا

 . ماندی م زدانی شیشب خودش پ 

 

را   ی آنها رفتند و شهرزاد صندل  یاز خداحافظ بعد

برداشت و کنار تخت گذاشت، با خودش گفت چند روز  

رش  کنارش مانده بود و حاال نوبت او تا کنا  زدانیقبل 

 جبران کند.  شیباشد و برا
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زد به صورت پسرک تخس رو به رو اش که در     زل

ترسناک شود   شدیکه باعث م کردیآنقدر اخم م یداریب

 میپسر مظلوم شده بود،بعد از ن کی هیاما حاال شب

  ی ساعت خواب مهمان چشمانش شد و سرش را رو

 . دیتخت گذاشت و خواب 

 

[3/29/2021 10:22 PM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 83#پارت_
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جدا   گریرا از هم د   شیچشم ها  ییناله ها  یصدا  با 

  یخارج شد و درست رو  زیخ میکرد و از حالت ن

و    اشتڋدهانش گ  ی نشست، دستش را جلو  ی صندل 

 . دیکش یا ازه یخم

 

آمد و   رون یاش ب یناله از حالت خواب الودگ یصدا  با 

شد، با   کی نزد شتریب زدانیبلند شد و به  شی از جا 

به هوش آمده اما انگار درد داشت که ناله  نکهیا دن ید

 گفت...   کردیم

 

 د؟ یشنویمن م  یخان...صدا  زدان یخان... زدان ی-

  اریکه هوش  دیانگشتش را تکان داد فهم زدان ی یوقت

 شده است. 

 

 ....!؟ دیرد دارد-

 ... زنمی پرستار صدا م االن

 

  یبخش پرستار   ی آمد و جلو رون یاتاق ب از

در   دیدر آنجا بود که لباس فرم سع  یجوان ستاد،مردیا
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  دیدکتر و چه بگو ای پرستار است  دانستیتن داشت نم

 مرد جوان به خودش امد   یکه با صدا

 

 خانوم!؟  دیداشت  یامر-

 

انگار   ی به هوش اومدند ول  مارمونیبله....بله....ب-

 .کنه یدرد داره ناله م

 

من االن خدمتتون  دییشما بفرما  د،ینگران نباش-

 .رسم یم

 

دردناک    یدوباره به اتاق برگشت که ناله ها  مهیسراس

  یشده بود، نا خود آگاه جلو رفت در حال   شتریب  زدانی

روانه دوباره   شی اشک ها  شیناله ها  یکه از صدا

را در دستان کوچکش    زدانیشده بودند دستان بزرگ 

 گرفت و فشرد.  

 

درد    زد،یشهرزاد را هم صدا م  شیناله ها  انیم در

 خود دار باشد.  توانستینم ی داشت ول   ی ادیز
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 که بغض داشت گفت  یکنان و در حال  نیف نیف

 

بهتون   ادیاالن پرستار ب دیخان....اروم باش زدان ی-

 . دی شیبهتر م زنهیارامبخش م

 

  یشانیپ یرا باز کرد، عرق از رو  شیچشم ها   زدانی

گم   شیموها  انیاش شروع به حرکت کرده بودند و م

 .شدند یم

 

کوچک شهرزاد را محکم تر فشرد که دخترک   دستان

او   دانست یدستش درد گرفت اما سکوت کرد چون م 

 درد دارد. 

 

 ! یدرد هم هست فی شهرزاد، اما ح ییدرمون من تو-

 

  زدان،ی یمنظورش از درد بودن برا دانست یم  خوب

باورش دارد، به هق هق   زدانیهست که   یهمان تهمت
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جدا کند   زدانی  کردن افتاد، دستش را خواست از دست

 اجازه را به او نداد.  نیا زدانیکه 

 

  زدانیباهم نزدند اما  یحرف  گهیورود پرستار د با 

دست    یزده بود و تو خی شهرزاد رو که   یدست ها 

داشت ذوب    د یدر برابر خورش خیگرمش مثل  یها 

 نگه داشته بود.  شدیم

 

شهرزاد،   یممتد پرستار رو  ینگاه ها   دنی با د زدانی

شود که نتوانست وناله اش به هوا   زیخ  میخواست ن

شده    د یکل  ی رو به پرستار از پشت دندان ها ی رفت، ول 

 د یاش غر

 

 ... پرهیچشمات داره هرز م -

 ... ارمیباش از تو کاسه درشون ن   مراقب

 تو کار خودت باشه... سرت 

 

کارش را انجام داد و   زدانیاز خشم  دهیترس پرستار 

خنده   ش،یها هیگر انیشد، شهرزاد م  از اتاق خارج 
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اش گرفته بود،نتوانست خودش را کنترل کند و  

 .. دیخند

 

  یبه سمتش برگشت و از خنده دخترک لبخند زدانی

 گفت  یآمد ول شی لب ها  ی رو

 

 بخنده...اخ  ی ک یبخند...تو نخند-

 رون یب  امیمن که م نجا یا از

 ... رسم یشمارو خوب م  حساب 

 

  زدانیو   د یدخترک پر کش یلب ها ی از رو خنده

کرده بودند دوباره به   قیکه بهش تزر ینیبخاطر مورف

دست    ان یشهرزاد م  ی خواب رفت اما هنوزم دست ها 

 بود.   شیها 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 84#پارت_

 

 

کامل به خواب رفته  زدانیمطمعن شد   نکهیاز ا بعد

وقت  یلیاو ازاد کرد، خ یدست ها انیدستش را از م

که  یجیسر نزده بود، پ نستا یبود که به تلگرام و ا 

زده بود و   کیبخاطر شناخته نشدن با اسم ف

نرگس بود  یگل ها ان یدر م ی چادر یدختر  لشیپروفا 

کرده بود و    الود تا از دوستانش را فگذاشته بود،چن

ها و  یکه دوستشان داشت، استور  یگرانیچند از باز

 . کردیپست هارا نگاه م
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اش را خاموش کرد، نگاهش به ساعت   ی گوش یوقت

هنوز   کردیافتاد که دوساعت گذشته بود و او فکر م

 ساعت هم نگذشته است. مین

 

و    واری کرد به د هیدر حال غروب بود، تک  آفتاب

 دوخت.  رون ینگاهش را از پنجره به ب

 و زالل بود....  یآب  آسمان

در   ییبا یو ز  بیها پرواز کنان....نقش عج  پرنده

 اسمان درست کرده بودند... 

 نیماب یاز اسمان رنگ یباعث شده بود نصف   غروب

 بود!  ینیباشد.....رنگ دلنش یزرد و نارنج

 

را از دست   شیها  ییبایاو هم ز یاش زندگک یا  ی ول 

 !دادینم

  یلبخند د،یچیپ شیموذن در گوش ها  ن یدلنش  یصدا

خدا گرفته بود زد و چشم  ی که از خلقت ها یاز آرامش

 هنوز خواب بود!  زدانیگرفت. رونیاز ب
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انداخت، به  یصندل  یرا از سرش کند و رو   چادرش

که در اتاق بود رفت بعد ازانجام   یسیسمت سرو

 آمد.   رونیمربوطه وضو گرفت و ب یکارها

 

  نیغروب دلنش ن یدر ا توانست یکاش م خواستیم  دلش

نپازش را ادا کند اما خب بخاطر عادت بودنش  

 نتوانست. 

  یصندل  یتخت اضافه مانده بود، رو  ی رو ییپتو

انداخت و شروع به  شیپاها ینشست و پتو را رو 

 ه الرحمن کرد. خواندن سور 

 

اخر   هیباز شدن در اتاق، نگاهش را از آ یصدا  با 

 ی سوره اش گرفت و به حاج سبحان که در ظرف

که با    ی شام آورده بود، همان شام شیبرا یکیپالست

 !یزهرا درست کرده بودند،ساالد ماکاران

بلند نشو باال  تی سبحان دستش را به عالما از جا  حاج

خواند و   زیاخر سوره اش را ن هیآورد که شهرزاد آ

 او زد.  ی بر رو یقران را بست و بوسه ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یکه دست رو   یرا سرکرد و به سمت حاج  چادرش

  لیوسا  ستاد،یا دیکشیسر و صورت تک پسرش م

 آرام کرد.  ی هارا از دستش گرفت و تشکر

 

چقدر گرسنه اش شده است،   دیغذا تازه فهم  دن ید با 

سرپا    نجا یشام خوردن اما ا  یهنوز زود بود برا

 باعث شده بود ضعف کند و معده اش بسوزد.  ستادنیا

هم ماند، حاج سبحان به   یاز خوردن شامش، کم  بعد

 گرفت و اورا به خانه فرستاد.  نیماش شیزور برا

 

است   یپسرش و شهرزاد عالقه ا نی ب کردی م احساس

هم عذاب   شد، یاش م یس باعث خوشحال احسا نیو ا

  شیرا پ  قشیکه امانت رف  شدیوجدانش راحت م

 خودش نگه دارد. 
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@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 85#پارت_

 

 

کدام  دانستیمروز به کنکورش مانده بود و ن  سه

راهم  زدانیجزوه هارا بخواند،کالفه شده بود امروز 

خبر   نکهیبعد از ا کردند،یبعد از چهار روز مرخص م

بود همه  دهیچیپ شانی ها  لیفام  نیچاقو خوردنش در ب

حالش بشوند احتماال بعد از   یا یآمدند تا جو یشان م 

. آن روز شدیم پلوغ مرخص شدنش هم خانه شلوغ  

دختر چاقو خورده است  کی بخاطر  دیفهم یوقت

به ساده لوح بودن خودش زده بود که  یپوزخند 

 نکهیدرخواست اش را قبول کند،اما بعد ازا  خواستیم

برگشت و تمام ماجرا را   ی حاج سبحان از اداره آگاه 

بازگو کرد،    شان یکرده بود را برا فیکه دخترک تعر
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  یمرد کی  زدان ی کرد یفکر م هعذاب وجدان گرفت ک

آوردن  اد یهوس مهم است. با به  شیاست که فقط برا

افتاد دلش ضعف  یم مارستان یشدنش در ب  یرتیغ

اورا دوست   زدانی  دانستیراهم م نی اما ا رفت،یم

مراقب او باشد چون امانت در   خواهد یندارد و فقط م 

 ت شان است. دس 

 

 

درد نداشت و قرص   گریتمام شده بود د وداشیپر

  یدرد  نیتا همچ  کردیرا سروقت مصرف م  شیها 

  گفتیزهرا که م  یبا صدا د،ییا یسراغش ن  گرید

 اطیداداش اومد از اتاقش خارج شد و به سمت ح

 رفت. 

 

گرفته بود و طرف   ی طرف را نامزد زهرا،عل  کی

بود   دهیچند روز فهم نیکه در ا قش یرا رف  گرشید

 اسمش حسام است. 

را   یبودند تا گوسفند چاق و چله ا ستاده ی در ا  ی جلو

 خان نذر کرده بود سر ببرند.   زدانی یبرا  یکه حاج 
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هر   ا یسر گوسفند  دنیاش از بر یزمان کودک  از

به   دیکشیاما خب خجالت م  د،یترس یم ی گرید  وانیح

 . دیا یب اطیو مجبور شده بود به ح دیبگو یکس

 

که آب به خوردش   یاش را به گدسفند  دهیترس نگاه

  یچاقو را رو  یداده بود. قصاب محل وقت  دادند،یم

 ...دیکش  وانیگردن ح

که زهرا و حاج خانوم با  دی کش یغ یج دهیترس شهرزاد

صورت رنگ  دنیبه سمتش رفتند، زهرابا د  ینگران

شهرزاد صورتش را به طرف مخالف برگرداند    دهیپر

 . ندیتا خون را نب

 

  یها و اقوام  هیتوجه چند نفر از همسا  شیبا صدا اما 

بود را به خودش جلب   ادیشان مرد هم ز نیکه در ب

نگاه   زدانیباعث شده بود   نیکرده بود که هم

که پشت به او کرده بود   یرا به دخترک نشیخشمگ

 .ندازدیب
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خون، وارد خانه شدند اما   ین از رواز رد شد  بعد

 نکهیرا کنترل کند، بعد از ا  تشیعصبان  توانستینم

آمدند    رونیتخت درازکش کردند ب یاورا در اتاقش رو 

آرامبخش را    یتا استراحت کند، حاج خانوم قرص ها 

  زدانی یآب به دست شهرزاد داد تا برا  وانیل  کیبا 

 کنند.  ییرایها پذ  ان ببرد تا خودش و زهرا از مهم

از   یبود بخاطر همان جرعه ا ده یهم ترس خودش 

که با نگاه    زدان یتخت کنار  یو رو دیرا نوش   وانیل 

به نگاه   ی نشست و توجه زدی اش هم اورا کتک م

که باعث شده بود از خجالت گرمش شود هم    شیها 

 نکرد. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 86#پارت_

 

 

هارا از ورقه اش خارج کرد و در بشقاب    قرص

 گذاشت. حاال مجبور بود نگاهش کند! 

  زدانیدوخت،  زدانی یها یاش را به جنگل  چشمان 

دهانش خشک    کرد،ی فقط نگاهش م یحرکت چیبدون ه 

مرد را دوباره چرا  نی ا دانستیشده بود، خوب م

 . اوردی ب خواستیخودش نم  یکرده اما به رو  یعصبان 

 

 

که   دیخشک شده اش کش  یلب ها  یرا رو  زبانش 

نشست و بعد   ش یلب ها   یاز چشمانش رو زدان ی نگاه 

 دوباره به چشمانش نگاه کرد. 

 

 ... د یحاج خانوم گفتن....قرص هاتون رو بخور-
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 ... خورمیباشه م-

 .... اما 

 ...!؟یدی کش غیاون همه مرد ج نیچرا ب تو

 تکرار کنم...؟!  دیتو با  یچند بار برا دیحرف من با  هی

 

 ...دمیمن...من ترس-

 ....! دم یترس

 

 ..!؟ اطیح  یا یچرا م یترس یم یدونیم  یوقت-

 

 ....! دیببخش-

 

 !! تکرار نشه...!-

 

 آب و قرص هارا به سمتش گرفت...   وانیل 
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 تا دردتون کمتر بشه....  دیقرص هاتون بخور-

 

رو   یمونده آب کس ی باق ادیمن خوشم نم یدونیتو م-

 بنوشم....! 

 

خاک به سرم....حواسم نبود براتون عوضش -

 ... کنمیم

 

گفته بود،شهرزاد هم   شیبرا هیحرفش را با کنا   زدانی

که   گرفتی م یبود اما سرش را جور  دهیخوب فهم

 ند،ینب زدانیجمع شده در چشمانش را   یاشک ها 

که  ی اتفاق یحرف بشنود برا د یبا  یتا ک دانستینم

 ازش خبر نداشت. 

 

  یمانده کس ی پاک است و باق دانستیخوب م خودش 

 کند!  یحال زدانی یرا برا   نیا توانستیاما نم  ست،ین

 

آب را  وان ی تخت بلند شد و خواست برود ل  یرو  از

 عوض کند که.... 
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 خب....-

 ... ییتو چون

 .... کنمیمونده رو استفاده م ینداره باق  اشکال 

 .. زود...!وانی ل  اریب

 

  شیاشک ها  زدان یمکث به کنارش برگشت،  ی کم با 

  دیبا  نها یاز ا شتریب یل ینکرد خ  یاما توجه  د یرا د

 یعنیپا کج گذاشتن  گر یتا بفهمد د  دادیعذابش م

 چه!!! 

 

و دست شهرزاد داد و در    دینفس آب را باال کش کی

 و لب زد...   دیدراز کش  شیجا 

 

 من!  یپتو کامل بکش رو -

 

  ییتنها  زدانیکه   یدونفره ا  یبه سمت پتو شهرزاد

.  دیاش کش نهی قفسه س یرفت و تا رو کرد یاستفاده م
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  یرو ی روز  بود و دوست داشت زدان یعاشق تخت 

تخت بزرگ و نرم بخوابد در کل اتاقش را دوست   نیا

 داشت. 

 

 زد و از اتاق خارج شد.   زدان یبه  یتلخ لبخند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _شهرزادی#شهر_ب

 87#پارت_
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را    شانیاتاق خارج شد، چند تا از اقوام ها  از

داخل شوند باهاشون سالم   نکهیکه قبل از ا  شناختیم

چرا دختر   دانستیکرده بود. اما خب نم یو احوال پرس 

و بد نگاهش   رفتیچشم غره م شی عمه شان برا

که کنارشان نشست،  یبعد از کم  نی. بخاطر همکردیم

 آشپزخانه برود. هاز حاج خانوم آرام اجازه گرفت که ب

 

آبگوشت بار گذاشته  اطیدر ح  انیشام امشب آقا  یبرا 

پاک  یو زهرا هم در آشپزخانه سبز م یبودند و مر

 قهیآنها رفت، هنوز چند دق  شیکمک پ ی برا کردندیم

از نشستن اش در کنار زهرا نگذشته بود که  

 ن هم امد. دخترعمه شا

 

 !؟ زم یعز دییخوایجون کمک نم  میمر-

 

 برات....  شهیگلم زحمت م ی مرس-

 .... می کنیم زیتم خودمون
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کمک   امی...من هم تنها بودم گفتم بیچه زحمت-

 کنم....!

 

دختر خوشش   نیزهرا از ا  دانستیخوب م شهرزاد

 . کردیبه او نم  یو االن هم اصال توجه دیآ ینم

 

لب خود    ر یگرفت که زهرا ز  ی جا  می کنار مر مینس

 . دیزمزمه کرد که به گوش شهرزاد هم رس ینیریش

 

زهرا  نی ریگفتن خودش یادا یبرا  یخنده ا  تک

  یاستفاده بود کرد و حواسش را به کار داد که با صدا

  توانستیچگونه م نکهیا یاز افکارش که پ مینس

جدا شود   زیخانواده عز نیبرود و از ا شیهمراه عمو

 خارج شد. رفته بود، 

 

 شهرزاد خانوم.... -

 

 بله...!؟ -
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 !؟دیبمون نجا یا دییخوای م یشما تا ک گمیاممم....م-

 

نشست، زهرا   مینس ی و زهرا هم رو  میمر نگاه

  خواهدیهست و م  یدختر چه مارموز  نیا دانستیم

 . کردی با تعجب نگاهش م  میشهرزاد را بچزاند اما مر

  یمصنوع یلبخند  دی شهرزاد را د  جینگاه گ یوقت مینس

 زد و ادامه داد... 

 

 نجا یهم دییخوایبعد مرگ خانواده تون م یعنی گمیم-

 !؟دیبمون

  ی مرد نامحرم هست و اصال بودن شما برا نجا یا خب

 ! ستی اصال خوب ن یادیمدت ز 

 

 لب زد...  میرو به نس  تیبا عصبان زهرا

 

 نجا یا خوادیم  ینداره شهرزاد تا ک یبه تو ربط-

 بمونه...!! 
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بمونه تو  نجا یکه دلش بخواد ا یتا زمان خوادیم  اصال

 !؟ یگیم یچ

 

 .....یشیم یزهرا جان چرا عصبان-

 ی مرد جوان هست و برا کی زدان یآقا  یعنی گمیم من

نامحرم، شهرزاد خانوم خودشون موذب   شون یا

 . شنیم

 

اما از حرص دهانش قفل   دی لرزیم یاز ناراحت شهرزاد

ممنون   دیبگو  یکلمه ا  توانست ینم یشده بود و حت

 دانست یاما نم  کرد،یاش را م یزهرا بود که طرف دار

 . د یگو ینم یزیچ میچرا مر 

 

 زهرا، بس کن خواهر من... -

ناراحتش  ستی جان مهمون اومده...خوب ن مینس

 ...! یکن

 

همه حرف به شهرزاد گفت   نی....ایچ یعنی میمر-

 ...!؟ شهیناراحت م یگیم
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....تو چرا پشت اون شهیجهنم که ناراحت م به

 !؟ یساد یوا

 

 زهرا بس کن! نستادم یوا   یمن پشت کس-

 

 گرفت و لب زد  میانگشتش را به سمت نس زهرا

دخالت    ستیکه بهت مربوط ن ی وقت تو کار چیه-

 نکن...!

 ... میاز وجود شهرزاد خوشحال  ما 

 . شهرزاد ناراحت نه داداشم... نه

 دخالت نکن خانوم...   شما 

 

  یبلند شد و چشم غره ا  شی به حالت قهر از جا  مینس

که سکوت کرده بود رفت و از    یبه زهرا و شهرزاد 

 آشپزخانه خارج شد. 
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بلند شد و به سمت   ش یصدا از جا   یآرام و ب شهرزاد

که در را بست بغض اش شکست   نیاتاقش رفت، هم

 جان سوزش به راه افتاد.  ه یو گر

  نیکرده بود ا دییتا   میمستق ریرا غ میحرف نس  میمر

 زجر آور بود. شیبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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شام مجبور نشود از    یرا به خواب زد تا برا خودش 

اوقات حاج خانوم  خواستیاتاق خارج شود. دلش نم

 . فتدیب یل یفام نیب یو حاج سبحان راهم تلخ کند و بحث

 

 

از   دهیشهرزاد خواب  د ی حاج خانوم آمد و د  نکهیاز ا بعد

دخترک   یاتاق خارج شد تا به مهمانانش برسد و برا

 شد بخورد.  داری رداشت تا بهم شام ب

 

شهرزاد از   دانست ی حوصله بود، خوب م یهم ب زهرا

 .میناراحت شده تا نس شتریب میرفتار مر

هم با خواهرش بعد از رفتن شهرزاد از   خودش 

 آشپزخانه بحث کرده بود و حاال با او قهر بود.

 

شعور   شهیدرس خواندن باعث نم دیفهمیتازه م چون

 کی ر و اخالق خوب داشت، طرز فک تیو شخص

 . سازدیدرست م تیشخص
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 میمطمعن شد حاج خانوم رفت، ن  نکهیبعد ازا دخترک

چگونه  دیبا  دانستیداد، نم هیشد و به تخت تک زیخ

که   دانست یرا م نی کند و ا یخودش بتواند تنها زندگ

برود تا احساس سربار   نجا یاست از ا یراض گرید

 بودن نکند.

 

  یبازهم راض  کردندی م تشیو اذ رفت یهم م شیعمو  با 

 نباشد.  گران ید  یبود تا سربار زندگ

 

پدرش راحت   قیدر خانه رف  تواندیم کردیفکر م چرا

 کند!   یزندگ

 کیاو  یباشند باز برا  یخوب ی هم ادم ها  هرچقدر

 !رفتیم  د ی. با شوند یحساب م بهیغر

 

مهمان ها عزم   وهی از تمام شدن شام و صرف م بعد

حال شهرزاد را گرفته بود   نکهیاز ا میرفتن کردند. نس

هم   یاد ی بهش پروبال ز می مر تی خوشحال بود و حما 

 داده بود. 
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با ماندن   خواستیبود و دلش نم زدانیعاشق  او

 آنها رخ دهد!  نیب یخانه، عالقه ا نی شهرزاد در ا

شهرزاد را زخم بزند   یجور  خواستیهمان م   بخاطر

 برود. شهیهم ی خانه برا نیکه از ا 

 

از رفتن مهمان ها، حاج خانوم از زهرا خواست   بعد

کند که زهرا مخالفت کرد و گفت که   داریشهدزاد را ب

بخوابه،  دیخسته است بزار شدیم داریاگر گشنه بود ب

 است! دهینخواب دانستیاما خوب م

 

خانه از مادرش اجازه گرفت تا  از جمع جور کردن  بعد

 اتاقش وارد اتاق شهرزاد شد.  ی بخوابد، اما به جا 

 

نامنظم شهرزاد خوب به او فهمانده بود که   یها  نفس

 است.  داریب

 

 شهرزاد....خواهر.... -
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 هی که از گر یبود تا شهرزاد ی دو کلمه کاف نیهم

صورتش سرخ شده و به سکسکه افتاده بود    ی ادیز

خودش در در آغوش زهرا   دییا یب رونیپتو ب  ر یاز ز

 اش زار بزند.  یآوارگ  ی برا ری دل س ک یو  ندازدیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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  یبرا ی و تالش ختیریاو اشک م یهم پابه پا  زهرا

  کردیفقط آغوشش را تنگ تر م کرد،یآرام شدنش نم

 . ستیتنها هم ن  یتا به او بفهماند که تنها 

 

سوزناک شهرزاد    یها  هیکه با گر کساعتیاز   بعد

زهرا برداشت و   نهیس  ی گذشت، سرش را از رو

 . دیدستش را به صورتش کش 

 

به  یورتش لبخند تلخص یاز پاک کردن اشک ها بعد

 زهرا زد و از او خواست امشب کنار هم بخوابند.

 

شام بخورد وگرنه   یاز شهرزاد خواست تا کم زهرا

به اجبار چند لقمه از گوشت   کرد،یمعده اش درد م

  چاندیدر لقمه پ  شیشام امشب که زهرا رفت و برا

 آورد را خورد.

 

  یاش، رو یراحت  یلباس ها  دن یبعد از پوش زهرا

نفر   ک یدو اندازه   د،هریتخت کنار شهرزاد دراز کش 
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حرف را زهرا به لب آورد   نیا یجا گرفته بودند و وقت

 کرد.  یشهرزاد خنده ا

 

  یقیدر آغوش زهرا گم شد و به خواب عم  شهرزاد

 فرو رفت. 

 

  یامروز نفسش را با صدا یکالفه از بحث ها   زهرا

هم گذاشت  یرا رو  ش یفرستاد و پلک ها  رون یبلند ب

 و به خواب رفت. 

 

سر و   چی موقع نماز صبح از خواب بدون ه زهرا

 شد و از اتاق خارج شد.   داریب یی صدا

 مینس نیرد و بدل شده ب  یاز نماز صبح حرف ها  بعد

کرده بود را به پدرش و   دییکه تا  یمیو شهرزاد و مر

 مادرش گفت. 

 

  خوادیم ینداره شهرزاد تا ک یربط میاصال به نس-

 ه!!بمون

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



من  قیمن بود، دوردونه رف   قیبرکت رف شهرزاد

 بود....پس االن شده برکت خونه من، دوردونه من! 

 

کرده،   د ییاون تا  یهم اشتباه کرده حرف ها  میمر

ساله اس که بگم خطا  ۱۵مگه پسر بچه   زدانی

 !؟! کنهیم

هست که هست، شهرزاد که من ازش رفتار   نامحرم

 . دمیند یناپسند 

 

 ه یشب چقدر گر دیدونیاما نم دونم،یبله پدر جان من م-

 کرد.... 

 !م یناراحت بود تا نس می مر یاز حرف ها شتریب
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 نکهیبا گفتن ا م،یسبحان کالفه از رفتار بد مر حاج

  شی از زهرا خواست تا پ زنم،یحرف م  میخودم با مر

 شهرزاد برگردد و بخوابد. 

 

برگشتند تا بخوابند،   شانیدوباره به اتاق ها  یهمگ

 زیتم یهوا  نیشد تا در ا  حاج سبحان از خانه خارج 

 بزند.  اطیدر ح یاول صبح قدم

 

چرا  دانستیبود فقط نم یدختر خوب و با شعور میمر

بود فقط  نیرفتار کرده، از دستش هم خشمگ نگونهیا

 .رد یشوند و بعد تماس بگ داریمنتظر بود تا از خواب ب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

صبح ها   گر یشده بودند و د  لیمدرسه ها تعط تازه 

 .شد یم داریاز خواب ب رترید

 شتریو زهرا کمتر نبود که ب میاز مر شی برا شهرزاد

که بعد از مرگ خانواده اش   یهم بود، دو امتحان

چگونه با خون دل اورا بردند  رود ینم ادشیداشت را 

 به امتحان! 

 

  گرفتیمثل شهرزاد که درس اش را سخت م ی دختر

  یکاف  شیبرا ردیهم بگ یفقط نمره قبول گفتیحاال م

 است. 

 

بود زمان کنکورش را و فقط دو   ده یحاج خانوم شن از

  یدخترک اصال از لحاظ روح نی ا یروز مانده بود ول

 حالش خوش نبود. 

 

هم بدتر احواالتش را بد کرده   زدان ی خوردن  چاقو

بود تنها پسرش را از دست بدهد و    کیبود، نزد

 بدتر!؟   نیمشکل از ا
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انداخت،   اطیوجودش را در ح  ی آفتاب گرما  یوقت

نان تازه   دنی خر یآمد و برا  رون یاز افکارش ب یحاج

 از خانه خارج شد. 

 

  شیکارها  نکهیشد و بعد از ا  داری از خواب ب شهرزاد

را انجام داد و مسواک زد به اتاق برگشت وزهرا 

گرفته بود اصال   میکرد، تصم داریراهم از خواب ب

 . رداویخودش ن  ی شب را به رو یماجرا 

 

  س یکنان خارج شد و وارد سرو ازه یاز اتاق خم زهرا

شد،شهرزاد اتاق را جمع و جور کرد و لباسش را  

 مرتب کرد و از اتاق به آشپزخانه رفت. 

 

را برداشت و بعد   ی آماده بود، قور  شهیکه هم  سپاور

سپاور گذاشت تا    یرا رو یقور  ،ی از درست کردن چا 

 دم بکشد. 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یصبحانه را هم رو  لی وسا آمد و به کمک هم  زهراهم

 جمع کردند.  زیم

کند و   داریاز شهرزاد خواست تا حاج خانوم را ب زهرا

  یبا تکان دادن سرش از آشپزخانه خارج شد، صدا

و به آن سمت رفت  د یشن زدانیحاج خانوم را از اتاق 

پشت   دیاسم خودش را شن یکند اما وقت شان یتا صدا 

 . ستادی در ا

 

و    کردیم فی تعر زدانی یشب را انگار برا یماجرا 

 شده بود.  یهم عصبان  زدانی

تقه به در زد و بازش کرد، نگاهش به نگاه   چند

و رو به  د یدوخته شد اما بعد نگاهش را دزد  زدانی

سفره صبحانه آماده   ندیا یحاج خانوم خواست تا ب

 است. 

 

بسته شدن در هم نشان از آمدن حاج سبحان    یصدا

ن سنگگ داغ و خوشمزه بود، به سمت  همراه دو نا 

 یرفت و در را باز و کنارش منتظر حاج ی ورود

 . ستادیا
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[5/4/2021 1:01 PM] 
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سنگگ را از    یگفت و نان ها  یبه حاج  یریبخ صبح

دست    نینان را از ا یاو گرفت، بخاطر داغ بودن کم

شد،  یگذاشت که باعث خنده حاج  گرش یبه دست د

 ! دیخودش هم خند
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 از اتاق خارج شدند.  زدانیخانوم و   حاج

  زدان ی دن یبا د یبغلش را گرفته بود، حاج ریز مادرش 

مادرش   ی و وزنش را هم رو ستاده یکه به زور سرپا ا

به سمتش قدم تند کرد و کمکش کرد تا به  نداختهین

 آشپزخانه برود. 

 

 

آن بنشانند،    یرا رو  زدان ی که  دیکش  رونیرا ب ی صندل 

اما سرش را باال   کرد یرا احساس م ینگاه  ین یسنگ

 آورد تا چشم در چشم او شود. ینم

 

  رفتار کند که ی جور دینبا   گفت،ی راست م مینس د یشا 

 را از راه به در کند...  زدانی

او زن و   ی پسربچه نبود، همسن ها   زدان یخب  اما 

 فرزند داشتند اما او.... 

 

و   زیکردن م زیساعت تم میاز خوردن صبحانه ن بعد

 .د یشستن ظرف ها طول کش

 مبل ها آوار شدند.  یرو  یزهرا از خستگ  همراه
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تشک انداخته  ن،ی زم یهم کنار مبل ها رو   زدانی

سرگرم شود   نکهیبودند تا دراز بکشد و بخاطر ا

 نگاه کند.  ونیزیتلو

 

سرپرست با   یکمک به چند زن ب ی خانوم هم برا حاج

 رفته بودند.  یستیها به بهز هی همسا 

به مغازه اش   یهم به بازار رفته بود تا سر   یحاج

 بزند. 

 

حتما  یعل نکهی زهرا با گفتن ا  ،یزنگ گوش یصدا  با 

 نارش بلند شد و به سمت اتاقش پرواز کرد. از ک

 

که  ی کرد، عشق  شیها   دنیبه باال پر  یخنده ا  تک

 بود.  با یبود واقعا ز ی زهرا و عل  انیم

بود که عشقش از همسرش   یمرد با خدا و مومن ی عل 

متشخص و    ی رفتارها  نیدر ح کرد،ینم غیدر

  زیدلبرانه همسرش ن  یها  طنتی ش  یهمپا  نشیسنگ

 بود. 
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سه سال کوچک تر بود و مثل او تک پسر   زدانی از

بود و   میخواهر داشت که همسن مر ک یخانواده، 

 بخاطر ازدواج زودترش، دو فرزند داشت. 

 

 

  خواست یکه از او م یزدانیافکارش خارج شد و به   از

 باورد دوخت.   ییبرود و چا 

بلند شد، بعد از چند روز که   شیگفت و از جا  یچشم

ه بود حاج خانوم چادر را از  در خانه چادر سر کرد 

و بلند   یراحت یلباس ها نیسرش برداشت و گفت هم

 مناسب خانه است. 

 

 

خانه  زدانی یگرفته بود وقت  میتصم شبی حاال از د اما 

سه     ختنیاست چادرش را حتما سر کند! بعد از ر

 بود.  ختهیزهرا هم ر یبرا  ،ییچا   وانیل 

را هم  همراه نبات کنار استکان ها در   تییسکویب

گذاشت و از آشپزخانه خارج شد و به سمت   ینیس

 قدم برداشت.   زدانی
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[5/4/2021 1:01 PM] 
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  ی گرفت و به شهرزاد ونیزینگاهش را از تلو زدانی

 کینزد  یرا کم ینیکه با فاصله کنارش نشست و س

 به او گذاشت افتاد. 
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 ....!یچادر سر کرد-

 ....!؟ چرا

 

 

 راحتم ممنون. -

 

اش را برداشت، استرس تنها بودنشان   ییچا  استکان

ن  باعث شد دستان کوچکش محکم تر دور استکا

 .چدیبپ

 

 

 ....!؟ ی کرد هیشب دوباره گر-

 

انداخته  نییکه سرش را پا   یاز شهرزاد  یجواب  یوقت

 را بلند تر برد.  شیصدا  یکم دیبود نشن

 

 ...؟؟ دمیپرس یازت چ یدینشن-

 ....!!؟؟ یکرد  هی شب دوباره گر گفتم
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زهرا  دیترس  د،ی از جا پر شیباال بودن صدا   بخاطر

 ...... نیهم یرا بشنود برا  شانیصدا

 

 ب..بله.... -

 

 ... ی کرد جا یب-

تو خر هم فقط   کنهیحرف بارت م  دی از راه رس هرکس 

زر زر   ینی شیبعد م یکنی نگاهش م

 .........!!!؟؟؟ هااان.....؟؟ یکنیم

 

 خواست عقب تر برود که....  دهیترس شهرزاد

 

 ها شهرزاد......  ی...نخورد یاز جات تکون خورد-

 

گرفت تا خودش را   شی دندان ها  نیرا ب  شی ها  لب

بقول    زد،یصورتش نر یرو  شیکنترل کند و اشک ها 

 مادرش اشِکت دم َمشِکته دختر....!

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

از   یآخ دردناک  د،یچیکه در کمرش پ یااز درد  زدانی

 خارج شد. شی لب ها  انیم

بلند شد و کنارش رفت و   شی از جا  مهیسراس  شهرزاد

 کرد تا دراز بکشد.  کمکش 

 

 خان...   زدان ی شد ی....چیوا-

 ...... د یدراز بکش توروخدا

 

 مچهین دی چهره نگران شهرزاد را د  یوقت  زدانی

 نشست.  شی لب ها   یرو  یلبخند

 

 نشد....  یزینترس....چ-

 

 ...؟! دی+االن بهتر

 

  ری بزار ز  ادیب گهیبالش د هیاره خوبم....شهرزاد -

 ....نمیسرم تا بتونم راحت بب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 .... ارم یواستون م رمی+چشم االن م

 

رفت    شیپاها  ریکه داشت چادرش ز یعجله ا   بخاطر

بود کله ما شود، به زور خودش را کنترل   کیو نزد

به   زدانی یکرد و بدون توجه به هوف کالفه و عصب 

 سمت اتاق رفت. 

 

  یکمک کرد تا کم  زدانیبرگشت و به  یبالش نرم  با 

 سرش قرار دهد.   ریشود تا بتواند بالش را ز زی خ مین

 

 ن یبالش، دست اش ب یرو   زدانیقرار گرفتن سر  با 

 کرد. ریگ  زدان ی بالش و سر 

 

  دهیچیدر هم پ  شانیدر هم گم شد، نفس ها  نگاهشان

 بود...... 

 صورت اش پخش شد...  یرو زدان ی  نفس

 تا از او جدا شود...!؟  کردینم یتالش  چیه چرا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را   کردی که از اتفاق در وجودش حس م یحس  نیا چرا

 دوست داشت!؟
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 93#پارت_

 

 

سر    ریدر به زور دستش را از ز یصدا  دنیشن با 

و دور زد   دیاش کش  ی و پتو را رو  دیکش  رونیب  زدانی

 نشست.  گرشیو در طرف د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



سرخ شده شهرزاد    ی لپ ها  یکنارشان آمد، وقت  زهرا

افتاده   ی احساس کرد اتفاق  د یرا د  زدان یو چهره کالفه 

 است...!

 

 گوش شهرزاد پچ زد:  ریز  آرام

 شده شهرزاد....؟!  یزیچ-

 بهت زده...!؟   یحرف  داداش

 ...!ستیانگار خوش ن حالت 

 

 ... یزنیخوبم...چقدر حرف م-

 دختر....  ریبه دهن بگ زبون

 از دستت....  کشهیم  یچ چارهیآقا ب ی عل 

 

  یکوتاه غیگرفت ج  ش یکه زهرا از بازو  یشگونین با 

 زد و خنده کردند.... 

  شی لب ها   یرو  یخنده دخترک لبخند  دنی با د زدانی

آنرا   شیها شیر  ی دستش بر رو دن ینشست اما با کش

 پنهان کرد! 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ی زن ها  یو ادا یباز  یدوباره شروع به کول  زهرا

خنده هرسه در خانه  ی را در آوردن، صدا  لیفام

 بود.  دهیچیپ

خواهرش   یها یهم در برابر مسخره باز زدانی یحت

 . دیو خند  اوردیدوام ن

 

 

 آورد...  وهیزهرا م شان، یاز تمام شدن خنده ها  بعد

  ز یر وهیهم م  زدانی  یدر بشقاب خودش برا شهرزاد

 قرار داد...!  شی کرد وجلو

 

 کار را کرد....  نی چرا ا دانست یهم نم خودش 

 که دوست دارد کنارش باشد.....! دیفهم یفقط م اما 

به خواب   زدان ی  شود،یتمام م سلایر  نکهیاز ا بعد

 . رودیم

 

 

@Rooman_nazy1400
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به خانه  یدست  رندیگیم میو شهرزاد هم تصم  زهرا

بکشند، شهرزاد ناهار پختن را به دوش خودش 

 خانه را دستمال بکشد.  خواهد یو از زهرا م  کشدیم

 

 

شروع به پختن    زر، یاز برداشتن گوشت از فر بعد

 .کندیم مهیق

  یتا کم کندی م سیو در آب خ کندیرا پاک م برنج

 بماند..... 

بعد از   کند،یم ینیزم ب یبه پوست گرفتن س  شروع

ها   ینیزم ب یشستن، شروع به سرخ کردن س

 ... کندیم

 

 

 درست کردن را دوست داشت..!   غذا

 بوده است...  نیمورد تحس شهیاش هم هم دستپخت

و شروع به  ردیگی هم پوست م از یو پ ار یو خ  گوجه

 .کندیدرست کردن ساالد م

@Rooman_nazy1400
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 کندیار غذا درست مب نیاول  یامروز که برا خواهدیم

 بدون نقص باشد.  یهمه چ نجا،یدر ا

 

را هم کم   مهیخورشت ق  ری...ز گذاردیرا هم بار م برنج

 ..دییا یتا خوب بار ب کندیم

که  ییکه نگاهش به زهرا گذاردیم  خچالی را در   ساالد 

 . خنددیافتد و م ی م زندیلب غر م  ریز

 

 غر نزن دختر..... -

 خفه شو نکبت... -

 که...  زندیم  یقهقهه ا خوردیکه زهرا م یحرص به
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 94#پارت_

 

 

عطر غذا که را   شود، یخانوم وارد خانه م حاج

 ی قیو دم عم بنددیچشمانش را م کندیاستشمام م

 .ردیگیم

 

 ....! یسالم مادرجان خوب -

 گذشت....   خوش

 

 . دی+سالم حاج خانوم....خسته نباش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ...! دیمن شماها خسته نباش یسالم گل دخترا-

 درد نکنه... دستتون

 ...!؟ دیناهار هم پخت انگار

 

کردم شهرزاد خانوم هم غذا   زیمن خونه تم-

 یییپخت...خسته شدم تنها 

 

 . دیاش خند  ی خانوم هم به دختر نازناز حاج

 

را عوض کرد و دست و    شیلباس ها  نکهیاز ا بعد

 بچه ها برگشت. شیآب زد، دوباره پ یصورتش را کم

 

 ی ک یحاج دینیبب دیزنگ بزن شهیحاج خانوم م-

 ....!؟ انیم

 ... میرو بنداز  سفره

 

غذات که   یباشه شهرزاد جان....دستتم درد نکنه بو-

 ...به به!هیچ  گهیطعمش د نیمدهوشم کرده بب

@Rooman_nazy1400
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 ..؟ دهیخواب زدان ی-

 کنم...!  دارش یمامان...برم ب دیاره خواب-

 

مادرش راهم ثدا زد تا   زدان،یکردن  داریبعد از ب زهرا

 برود.  سیکمکش کنند به سرو 

بود، با   ستادهیآشپزخانه ا یورود یجلو  شهرزاد

را باز کرد و کنار   سی با عجله در سرو دنشانید

 . دیکش

 

مادرش هم همراهش برود و   یاجازه نداد حت  زدانی

 . تواندیگفت که خودش م

که   یناهار به خانه آمد...از وقت ی سبحان هم برا حاج

 هیو بق  کردیشهرزاد را م  ی غذا  فیآمده بود فقط تعر

 ! گفتینم یزیچ چی اما او ه کردندیم دییهم تا 

 

  زیاز صرف شدن ناهار، شهرزاد به کمک زهرا م بعد

را جمع کردند و از حاج خانوم خواستند تا برود و  

 استراحت کند... 

@Rooman_nazy1400
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 رفت...   هم به کمک پدرش به اتاقش  زدانی

که   یآشپزخانه، زهرا در حال یزیاز تمام کردن تم بعد

شود به شهرزاد گفت   هوش یبود ب کینزد یاز خستگ

گفت  یبخوابد، شهرزاد با خنده باشه ا  یکم  رودیکه م

 که چند فحش از طرف زهرا نوش جان کرد. 

 

 

بود که دستپختش را دوست داشتند، اما  خوشحال

دلخور   یکم نینگفته بود و بخاطر هم یچیه  زدانی

 شده بود. 

  دیآ ی م ادشی نتیکاب یرو   زدانی یقرص ها  دن ید با 

آب و   وانیل کیرا نخورده است،   شی که قرص ها 

  زدان یو به سمت اتاق  گذارد یم یقرص ها ا در بشقاب

 . داردیقدم برم

 

قرص   د یاما خب بخاطر خودش بود با  دیکشیم خجالت 

ها بودن با او ترس داشت اما  از تن خورد،یرا م  شیها 

 کنارش باشد.   خواستیدلش هم م

 

@Rooman_nazy1400
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 قلبش گذاشت ولب زد  یرا رو  دستش 

 !یهمه محکم تر نَتپ لعنت  نیا دنشی توروخدا واسه د-
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 95#پارت_

 

 

 اجازه دهد.  زدان یبه در زد و منتظر ماند تا  ی ا تقه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



کرد   رهیدستش را بند دستگ زدان ی دییبفرما  یصدا  با 

 . د یکش ن ییو پا 

 

را کامل باز کرد و وارد اتاق شد، خواست در اتاق    در

مجبور شد در را   زدان یرا باز بگذارد که با اشاره 

 پشت سرش ببندد.

 

  ی و قرص و آب را کنارش رو  ستادیسرپا ا  کنارش 

 گذاشت و گفت:  زیم

 

 رفته بود،،،،، ادتونیقرص هاتون -

 ارم یبراتون ب گفتم

 

 دستت درد نکنه،،،،،-

 ! ن،،،،،یبش

 

 بخوابم! کمیبرم  خوامیممنون، م  نه-

 

@Rooman_nazy1400
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 بخواب!!  نجا یهم-

 

که گشاد شده بود سرش را باال   یوحشت و چشمان با 

که دستش انداخته  دیفهم زدان ی خنده   دنی آورد، با د

 است. 

 کرد و آرام پچ زد  یاخم

 

 خان!  زدان ی نبود اصال  یخوب یشوخ -

 

 !؟ رکیرجیچرا ج -

 

 !؟ هیچ گهی د رکی رجیععع ج-

 

 زدناته! غیج  دم یکه ازت د  یزیتنها چ-

 

را    شیلب ادا  ر یکرد و ز یاش گرفته بود اما اخم خنده

 در آورد. 

 

@Rooman_nazy1400
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 قدم عقب رفت.  کیشد که  زیخ مین  زدانی

 

 ! ؟یگفت یچ-

 

 .د یشما استراحت کن ،یچیه-

 تون شدم.   مزاحم

 نره لطفا!  ادتونی  قرصاتون

 

از    دیبگو  یزیچ  زدان یبدهد  یاجازه ا  نکهیا  بدون

داد و نفس را محکم  هیتک واریتاق خارج شد. به د ا

 فرستاد.  رونیب

 

  قی عم یباعث شد لبخند  زدان ی گفتن  رکیرجیج از

 .ندیبنش  شی لب ها  ی رو

که در درونش بود مور مور   یبیتنش از حس عج تمام

 شد. 

 ! شی گفتن ها  رکیرجیج  یضعف رفت برا  دلش

 

@Rooman_nazy1400
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افکارش خارج شد و به سمت اتاقش رفت تا  از

کار کرده بود که خسته  نقدریاستراحت کند. از صبح ا

 بود. 

 

را شانه زد و    شی را کمتر کرد، موها   شیها   لباس 

  د،یاش کش  نهیس  یو پتورا تا رو   دیتخت خز ی رو

  دیکشیدر تابستون اگه پتو نم یعادتش بود حت

 برده بود. راهم از پدرش به ارث  نی ا برد،یخوابش نم

 

که  یخانواده اش، اشک یبرا  یاز خواندن فاتحه ا بعد

و به  دیرا کنترل کرد و به پهلو چرخ  زدیبر  خواستیم

 خواب رفت. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 96#پارت_

 

 

تکان خورد، با  یکم  شیزنگ تلفنش در جا  یصدا  با 

که   رفتیدوباره داشت به خواب م لش یقطع شدن موبا 

 .دیچیزنگ در اتاق پ  یصدا

 

اش را   یخودش را تکان داد و گوش   یاجبار کم به

 . شناختیبرداشت، شماره ناشناس بود و نم

 سبز رنگ را لمس کرد.   کونیا

 

و   دی خواب از چشمانش پر ،یمرد  یصدا  دنیشن با 

صورتش گرفت تا بلکه   یرا جلو   لیگشاد شد، موبا 

 موفق نشد. یشماره را بشناسد ول

@Rooman_nazy1400
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را در   ل یالو الو گفتن مرد دوباره موبا  یصدا  با 

 گوشش گذاشت و لب زد...

 

 بله...!؟ -

 شما؟؟ 

 

 !؟ یدیجوجو چرا جواب نم -

 

 .... دیآقا درست حرف بزن-

 ....؟ دیهست  یک   شما 

 

 عروسک....!   یدار ییچه صدا-

 .... نمتیبب ا یب  میبزار قرار

 

بود پس    کیزشت او نزد یاز حرف ها شهرزاد

که به اتاقش خورد و بعدش حاج   ی.با تقه ا فتدیب

 خانوم وارد اتاق شد که شهرزاد زود تماس قطع کرد. 

@Rooman_nazy1400
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شهرزاد نگران شده   د یرنگ سف  دنیخانوم با د حاج

 جلوتر رفت... 

 

 شده...!؟؟  یز ی..چدخترم.-

 اره!!!؟  ستیحالت خوش ن  انگار

 

دهنش را قورت داد و با تکان دادن سرش به   آب

 لب زد   نیطرف

 

 نه...نه...خوبم... -

 !!؟ دیداشت ی کار

 

گفت    زدان یما،  شیپ یا یب ی داریاگه ب نم یخواستم بب-

 کنم!  دارت یب

 

ضربان قلبش باالتر رفت و سرخ    زدانیاسم   دنیشن با 

 شد. 

@Rooman_nazy1400
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 . امین مچشم اال-

 

 تموم نشد!!؟؟  ودتیشهرزاد جان پر یبال، راست یب-

 !؟ یخوریهاتو سر وقت م  قرص

 

حموم،   رمیبله امروز قطع شده اگه تموم بشه شب م-

 حاج خانوم.   خورمیبله م

 

 ی زد و از اتاق خارج شد، گوش یسرش بوسه ا   ی رو

 کرد.  جکتیاش دوباره به صدا در امد که ر

 

اش   ی و چادر سر کرد و گوش  دیاش را پوش لباس 

 راهم برداشت و از اتاق خارج شد.

 

نشسته بودند و در حال خوردن تنقالت   گر یهم د کنار

شهرزاد    لیزنگ خوردن موبا  یبودند، که دوباره صدا

@Rooman_nazy1400
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شهرزاد نشست،    ی گوش  یکه رو  زدانیآمد، نگاه 

 کند.  سیبود خودش را خ کی دخترک نزد

 

گذاشت تا   صدایب یرا رو   اش  یکرد و گوش  جکتیر

دوباره فکر بد درباره    دیترسیبدتر شک نکند، م زدانی

 اش بکند. 

 بود شهرزاد؟!  یک-

 

 از دوستام بود زهرا...  یکی-

 ... ی شناس ینم تو

 ... حوصله حرف زدن ندارم. دمیم ام یبهش پ بعدا

 

 باش قشنگم. -

 

اما سرش را   کردیرا احساس م  زدان ینگاه  ین یسنگ

 بلند نکرد. 

 

[5/4/2021 1:01 PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 97#پارت_

 

 

که باهم داشتند و زهرا به  ییاز گپ و گفت ها بعد

داد که اگر نتوانست قبول شود    شنهادیشهرزاد پ

 . ردیبگ اد ی یاط یخ تواندیناراحت نباشد، م

 

در   یرا قبول کرده بود و کم   شنهادشیهم پ شهرزاد

که  یتماس شیپ زدان ی اما فکر  زدندیموردش حرف م

 شهرزاد داشت مانده بود! 

@Rooman_nazy1400
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خانه رفتند تا  حاج خانوم هر سه به آشپز شنهاد یپ به

 . نندیشام دا تدارک بب ییسه تا 

 

خواست دراز بکشد که نگاهش به   زدان ی رفتنشان،  با 

افتاد. به زور   زدیچشمک م ی عسل  ریکه در ز  ینور

دستش را    د،یکش  نیزم ی خودش را تکان داد و رو

 شهرزاد را برداشت.   ی دراز کرد و گوش

 

شماره ناشناس وچند    کیپاسخ از   یتماس ب۱۰

 !امکیپ

 

 بهتر نگاه کند.  توانستیقفل بود نم نکهیا  بخاطر

که معلوم بود را لمس کرد تا   امکش یخط پ کی اما 

 بتواند بخواند.

 

 دارم   زیخوشگله...نترس جواب بده...برات سوپرا-
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 ..!!!یبعد امیپ

 

ها صداتو بخورم من   شهیبرات بد م  یاگه جواب ند -

 عشوه خانوم!!! 

 

سرخ تر و رگ   شیها گوش ها امیهرکلمه خواندن پ با 

فکر کرده   شعور یدختره ب شد، یگردنش متورم تر م

 کنه. میازم قا تونه یم

 

 شهرزاد.  یریبار خدا کنه تو دستم نم نیا

بلند شد. آرام    شیرا بند دسته مبل کرد و از جا  دستش 

آشپزخانه شهدزاد را   یکیآرام قدم برداشت و در نزد 

 ه با تعجب برگشتند. صدا کرد که هرس

 

 شهرزاد خانوم....! -

 

 بله!؟ -
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 اتاق هم کارتون دارم.  دییا یلطفا ب -

 

زهرا و   ی زور خودش را کنترل کرده بود تا جلو به

که با خنده در حال پختن  یبه دخترک ی مادرش حرف

 نزند.  پختیغذا م

 

  د یسمت اتاقش قدم برداشت که شهرزاد هم با ترد به

  یبه زهرا انداخت که زهرا حتما کارت داره ا  ینگاه

 گفت و مشغول پاک کردن برنج شد. 

 

 و لب زد  ستاد یا یشد و گوشه ا زدانیاتاق  وارد 

 

 خان......  زدانیبله -

 .............!؟ دیداشت ی کار

 

به سمتش نگاهش به دست اش   زدان ی برگشتن  با 

 افتاد... 

 . دی اش رنگ از رخسارش پر ی گوش دن ید با 
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باعث شد نگاهش را از دست  زدانیصدادار  پوزخند 

 اش به صورتش سوق دهد. 

از حرص و خشم سرخ شده   شیو گوش ها  صورت 

 بود. 

 ده یشهرزاد ترس داد، ی هم فشار م یرا رو   شیها   دندان

 قدم عقب برداشت.  کی

فکر خواهد   بد زدانیحتما  دانستیبود......م ده یترس

 اش را بردارد....   ی رفته بود گوش  ادشیکرد....چرا 

 به سمتش قدم برداشت.  زدانی
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 98#پارت_

 

 

  دهیچسب  واریکه از ترسش به د یقدم به دخترک قدم

شد، خشم تمام وجودش را در بر گرفته   کیبود نزد

 بود. 

اما انگار   دهدیانجام نم گری کار ها د نیاز ا کردیم فکر

 باطل بوده است! الیخ

 

در گذاشت و بست،    یرا کنار سر دخترک رو دست

 اش خم شد...  ی رو

چانه  و تا  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک  کی

 . دیاش رس

 

 من....من.... -
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 نلرز.....  ی نجوزی....اسیه-

 شهرزاد.....  زیتمساح نر اشک

 خوشگله.....!؟  گهیبهت م  هیمردک کثافت ک نیا

 بخورمت....هاااان!؟  گهیبهت م هی پس فطرت ک نیا

 

صورتش گذاشت و با   یزد و دستانش را رو   یهق

 خش دار شده بود لب زد......  هی که بخاطر گر یی صدا

 

 بقران...امروز ظهر زنگ زده.... -

 .... شناسمش یروح باباجونم نم به

 

 

  یبهم بگ  ی ومدیچرا ن  یشناسینزن....اگه نم یزر الک-

 گور به گور شده مزاحم دارم......   زدانی

پاتو کج   یخونه ما هست یتو گهی نگفته بودم د بهت

 ودم...!؟ شهرزاد...نگفته ب کنمیقلمش م  یبزار

 

 ..... دیباور کن دمی....ترسدمیترس-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ...! کنمیبالکش م دیبد ی گوش دیببخش

 

 

مزاحم   نیتا حسابم با ا مونهیمن م شیپ تیگوش-

 حساب کنم... 

 زر زر نکن....  میگیم یهرچ  یه  توام

 

شده   یهمه نازک نارنج نی چرا ا دانست یهم نم خودش 

  زدیحرف م شی کلمه بد هم باها  کی زدان یاست، 

 !! شدیوقلبش مچاله م ختیریم  شیاشک ها 

 

دخترک خم شد که شهرزاد سرش را   ی رو  زدانی

و کشدار شده   قی عم زدانی یانداخت. نفس ها  نییپا 

 بود. 

 

  د یکش ش یچشم ها  ری شال دخترک را گرفت و ز  گوشه 

نداشته  یکه انگشتش به صورتش برخورد   یجور

 باشد. 
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دخترک را در آغوش بگبرد   ستخوایدلش م   بیعج

 شوند.  دهیچیکه در هم پ ییوفشارش بدهد تا جا

 

فاصله    شانینگاهش را باال اورد، صورت ها  شهرزاد

گرفت و از  یق یکالفه دم عم  زدانیداشتند،   یکم

 دخترک فاصله گرفت و پشتش را به او کرد. 

 کیمردانه اش فعال شده بودند و تحر الیام تمام

دو دکمه   کرد،یرا احساس م  تنه اش نییپا   ی شدگ

را باز کرد و همانگونه که پشت به    راهنشیپ یباال

 دخترک کرده بود لب زد 

 

 شهرزاد.....زود!   رونیزود برو ب-

 

  رونیاز ترسش با دو خودش را از اتاق ب دخترک

 انداخت!
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 99#پارت_

 

 

وارد   د،یا یبند ب ش یبود نفس ها  کیترسش نزد  از

کوچکش جمع کرد   ی در مشت ها  یشد و آب  سیسرو

کار را کرد تا   نیبار ا نیچند  د،یصورتش پاش  ی و رو

 و اعصاب مشنجش آرام شود!  ختهیترس درونش ر

 

 تیو در آخر با عصبان یکیکرد و به نزد هیدر تک به

  دهیخوب فهم  کرد،یفکر م  زدان یکردنش توسط   رونیب

 بودند.  کی از نزد شیبود که ب
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  زدانیدستانش را دور گردن   خواستیموقع دلش م آن

مرد هرچقدر   نیو مثل پروانه دورش بگردد، ا چدیبپ

با   شی داشت اما برا  یادیز یفاصله سن سیهم باها

 ..... کردی همه مرد ها فرق م

 

 کردنش راهم دوست داشتم.  ریخشم و تحق یحت

آمدم به آشپزخانه رفتم، دوباره با    رونیب  سیسرو از

باشد   توانستی م یمشغول که آن مزاحم چه کس  یفکر

 ظرف ها کرد. شروع به شستن 

 

  یشماره تلفنش را جز چند دوست و اقوام ها   یکس

کمتر به  کردیفکر م شتریدورشان نداشتند. هرچقدر ب

 .د یرسیم  جهینت

 

  فرستاد، یم حانهیوق  یها  امکیآن مردک دوباره پ اگر

فکر کردن بهش لرزش در جانش انداخت، آن   یحت

 .. دیبریسرش را م  زدان ی وقت 
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باور  زدانی یعن یکه بااو رابطه دارد  گفتندیم یالک  اگر

 ........؟!کردیم

 

از   یغذا اماده شد هرسه با خستگ  نکهیاز ا بعد

در دست در حال   یآشپزخانه خارج شدند، زهرا گوش 

  رون یبود و حاج خانوم به قصد ب ی چت کردن با عل 

از   یکیرفتن چادرش را سرش کرد تا به خانه 

 ها برود.  هی همسا 

 

غرق شده     ی که در گوش  ییزهرا مبل روبه رو  ی رو

نشسته بود، با نگاه کردن   دیخندیم یبود و هرازگاه

داشت را   یعل یکه در وجودش برا یبه زهرا عشق 

 حس کند...  توانستیم

 آشنا بود....  شیبرا بیحس عج نیا

کلمه به مغزش   ک یحس تنها   نیفکر کردن به ا با 

 نبود جز او..........!!!  یکس  نیو ا  کردیخطور م
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کاش   یتکان دادن سرش از افکارش خارج شد، ا  با 

  یاش دستش بود تا کم یحوصله بود گوش یاالن که ب

 . گشتی م ستا ینیدر ا

 

  یاش را رو  یگوش  زدانی نکهیآوردن ا ادیبه  با 

باز شد لبخندش کش    ی انگشت شصتش گذاشت و گوش

 امد. 

و   یچند چند است، چه به آن مهربان دانستینم  مردک

 ... شیها  یمحبت و نگران

 ..... شی به داد،خشم و دعواها  چه

زده بود زد و   شیکه برا  یی جا یاز تهمت ب یتلخ لبخند

  یرو  شیداد و چشمها هیسرس را به دسته مبل تک

 هم افتاد. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 100#پارت_

 

 

  یعاشقانه عل  یغرق حرف ها و شعرها  نقدر ی ا زهرا

سرش را بلند کرد با شهرزاد در   یشده بود که وقت

 رو به رو شد متعجب شد. حال خواب  

 

 داد یسرش کج افتاده بود و زهرا احتمال م دخترک

  ی کرد و گوش یخداحافظ ی با عل   رد،یرگ گردنش بگ

گذاشت و به سمت    زیم یاش را خاموش کرد و رو 

 بلند شد.  شیشهرزاد از جا

 

تکان داد بعد از چند بار صدا   ی را به آرام شهرزاد

چشمانش را از هم فاصله   یزدت و تکان دادنش کم
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بود و واقعا به خواب   نیداد، شهرزاد خوابش سنگ

 .شد یشدنش نم  داریب  رفتیم

 

  دن یکش  ازهیدرست نشست و شروع به خم  شیجا  در

گردنش   یبلند شود جور ش یخواست از جا  نیکرد هم

 . ردیاش بگ هیبود گر کیگرفت که نزد 

 

 شهرزاد  یعنیخاک تو سرت کنم  -

 

چشمان گشاد شده به زور نگاهش را به صورت   با 

 حرفش را بداند.  ل یزهرا دوخت تا دل  یجد

 

 چشاتو گرد نکن نکبت،،،،،،، -

 !!؟؟ یخوابیم  الیگودز یکه تو خوابهیمبل م یرو  یک

 

  یخنده زد دستش را بلند کرد تا رو ری زهرا ز یوقت

داد و قهقهه اش به هوا   یسرش بزند که زهرا جاخال

 رفت. 
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 شعور یب یخودت الی گودز-

 !! ی،خوشگلیناز نیبه ا دختر

 

 بابا!  ش،،،،گمشوییا-

 

 !!!زدلمیاول شما عز-

 

و با مسخره گفت که زهرا   ده یکش ی را جور زدلمیعز

کند که   شده خواست چند مشت و لگد مهمانش ی حرص

راه چند فحش   نی به سمت اتاقش فرار کرد و در ب

 گفتند.  گریعاشقانه بهم د

 

در اتاق بود و در را قفل کرده بود و زهرا   شهرزاد

کوچک و تخس به او اخطار   یپشت در مثل بچه ها 

بدتر   اورد یب رش یوگرنه گ د یا یب رونیکه ب دادیم

 . زندشیم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ا درد  روده بر شده بود ام سهیاز خنده ر شهرزاد

 گردنش هم طاقت فرسا بود!

 

 بسه،،، گهیزهرا توروخدا د-

 هم قراره برم،،،،، کنه،،،،،حمومیدرد م  گردنم

 ! رونیب امیب یندار ی قول بده کار گهی نکن د تیاذ

 

 رونیب ا یب شوریباشه بابا ب-

 نکبت.  تتیتورو زد با اون مظلوم شهی م مگه

 

 و قفل در را باز کرد،،،،،،،   دیخند

در گارد گرفته   ی که جلو ییگرد شده زهرا یچشمان با 

 ستاد ی بود ا

به او   ی شهرزاد چشم غره ا  یچشم ها   دنیبا د زهرا

رفت و راهش را به سمت آشپزخانه گرفت که  

 کرد! دنیشروع به خند  زیر  ز یشهرزاد ر

 

[5/4/2021 1:01 PM] 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 101#پارت_

 

 

گرد کرد تا به اتاقش برود و لباس و حوله  عقب 

تمام شده بود و غسل  ودشیپر رد، یبردارد تا دوش بگ

  ی نمازش را هم ادا کند، ول  توانستیگردنش بود و نم

 خان رو به رو شد.  زدانیبا 
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با   ینمبتوانست بفهمد، کم  یزیحالت چهره اش چ از

 ترس جلوتر رفت. 

کرد و بعد از قورت دادن آب   ریدندانش گ  انیم  لبش

 دهانش، من من کنان لب زد:

 

 مزاحم دوباره زنگ زد!؟ -

 ی ...بدشمی.......کارتون تموم شده.....ممنون ماگه

 

 

 !؟ دی باهم دوست ا گفتیاره زنگ زدن، م-

 حرف!؟  نیا یچ یعنی

 

 !!؟ هیاون ک شناسمینه...نه...من اصال نم-

 بهم زنگ زده...  بهی بار شماره غر نیاول 

اما حرف من   دیکنیقبول م   گرانید  ی حرفا  چرا

 نه؟؟!!!
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  اه ی....پرونده تو سباورت کنم.  تونمیچون بخوامم نم-

 بود....حاال بدتر شده.... 

 

اما   دیکنترل کند ترس کردیکه تالش م زدانی یصدا  از

 و ادامه داد امدین نییاز موضعش پا 

 

 کردم.....!؟  کار یچ-

 ....!! دیزنیکردم که خودم خبر ندارم و تهمت م  کاریچ

 ام بکنم به شما.....  ی هرکار اصال

 

 حرفش را خورد.  هی بق زدانی یصورت برزخ دن ید با 

بازش را هم   مهیدهان ن یحت توانستیترس نم از

 ببندد.

 

 اد ی شیدخترک آن روز را برا  نکهیاز ا ی عصب  زدانی

  یتا دستش رو  دیکش یقیکرده بود نفس عم  ی آور

 دخترک زبان دراز بلند نشود... 
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 شده لب زد   د یکل  ی پشت دندان ها از

 

 چشمام گمشو........  یاز جلو-

 دستم روت بلند نشده شهرزاد.....!! تا   گمشو 

 

آرام گذشت و زود    زدانیاز کنار  ده، یترس شهرزاد

  یکه با دستش رو  ی لب در حال  ری وارد اتاقش سد و ز

 گفتیم  زدیسرش م

 

 

است   وانهید ینی بیخاک تو سرت کنن شهرزاد.....م-

 .... یچ یپیبه پر و پاش م ی ها ول 

  دهینم تیکه بهت اهم یکس  یجلو  یخوایاخه م بگو

 ... یبشون ی و حرف خودت به کرس ی سیوا

 خاک تو سرت کنن....  یعنی

 

رنگش را   یرا و حوله صورت شیلباس ها یناراحت با 

برداشت و از اتاق خارج شد و به سمت حمام رفت. 
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 نیداشت هم روح اش تسک  ازیدوش حتما ن نیبه ا

 کند هم جسمش!  دایپ

 

را  زدان ی نگاه   ینینگوارد حمام شد س  خواستیم  یوقت

تا   اورد یاما نگاهش را هم باال ن کردی احساس م

 نگاهش کند..... 

که او    یمرد داشت در حال  نیبه ا یبیحس عج چرا

 ازش متنفر بود.....!!؟ 
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 102#پارت_

 

 

 وارد حمام شد.  بیوغر بیعج  یهجوم فکر ها  با 

را تک به تک از تنش    شیانداخت و لباس ها  دست

 که در رختکن بود انداخت.   یَکند. لباس ها را در سبد

 

 آب را باز کرد....  ریش

مطمعن  آب برد تا از ولرم شدن آب  ر یرا ز دستش 

 شود..... 

  سی رها کرد و تنش را خ رهیرا از بند گ   شی موها 

 کرد... 

 

 و سرش را شامپو زد.....   د یکش ف یرا ل   بدنش

 دلش گرفته بود.......   بیعج

طاقت شده بود و از    یب شی برا گرید زدانی یرفتارها 

 حرص تا خرخره پر بود. 
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 را بست.... رابیاز شستن خودش ش بعد

 را برداشت و تن کرد..... انداخت و حوله اش   دست

برد تا   رونیب یواشک یحمام را باز کرد و سرش را   در

 مطمعن شود....   زدان یاز نبود 

 ند یاورا با حوله بب زدانی خواستیدلش نم  اصال

  یهرچقدر هم که خودش را پوشانده بود اما مچ پا 

  یو اصال راض  شدی م دهی و براق بود د  دیاش که سف

  یبد االتیو فکر و خ ندی بب نگونهیاورا ا زدانینبود 

 کند.  دایپ انیاز او در سرش دوباره جر 

 

از حمام خارج شد و لباس به دست به  زدانی دنیند با 

بودن تنش   سیسمت اتاقش پرواز کرد.....بخاطر خ

 را بپوشد.  ش ینتوانسته بود در حمام لباس ها 

 

 در را قفل کرد.....  نانیاطم یبرا

را  شیتنش را با حوله گرفت و لباس ها  یسیخ

 ..... دیپوش

قرمز شده   نیبستن سوت ادیبخاطر ز شیها  نهیس  ریز

 .... سوختیبود و م
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  نیاش که در خانه سوت یشگیعادت هم  بخاطر

بسته بود   ن یبود و سوت نجا یمدت که ا  نیا بستینم

 زده بود....  یاش زخم جزئ نهیس  ریز

 

 

زخم    یپماد رو ی نبندد.....کم ن یگرفت سوت میتصم

 .... دیرا پوش  راهنشیزد  و پ  شیها 

راهم شانه کرد    شیموها  شیلباس ها  دنیاز پوش بعد

 . ختیو ازادانه دورش ر

 یخوب بود که حت  نیا یبلند و بزرگش برا  یروسر 

آنها را   یروسر   گذاشتیرا هم باز م  شیاگر موها 

 . پوشاندیم

 

 ا رفت....اتاق خارج شد و به سمت اتاق زهر از

و   دیکش  یکوتاه غیوارد شدنش زهرا ج  ییهوی  بخاطر

 را دوباره شروع کرد    شیرگبار فحش ها 
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نگذشته   دادیکه فحش م ی از وقت قهیهنوز چند دق اما 

وارد اتاق شد که هردو سکوت کردند و    زدان یبود که 

 خودشان را جمع و جور کردند... 

 

صورتش زد و زل   ی به پهنا  یمثل بچه ها لبخند زهرا

داده بود به  هیکه تک یزدان یزد در چشمان 

   زدان ی در...........

با اخم نگاهش کرد امانتوانست نسبت به چهره   یکم

که خنده زد   ریبانمک خواهرکش خود دار باشد و ز

دخترا هم از حالت خود خارج شدند و به خنده  

 افتادند.... 

چند روز    نیکه در ا یاز دست مرد  نکهیوجود ا با 

  دیبود، ناراحت بود اما خند  ده ی صورتش رنگ خنده د

 انداخت.  رونیراهم از دلش ب  شی ها  یو تمام ناراحت
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موقع امتحانش بود و استرس تمام وجودش را  فردا

چهلم پدر و مادرش بود   گریدر بند گرفته بود. هفته د

  شیجدا شود برا دیخانواده با نیاز ا نکهیو استرس ا

 بدتر ودردناک تر از امتحان اش بود. 

 

  شانی زهرا و حاج خانوم با حرف ها  هرچقدر

تر کنند تا از استرس  یاش را قو هیروح خواستندیم

  ی تر با گفتن قبول هم نشد الیخیب زدان ی اش کم شود 

از کنارشان بلند شده بود و به اتاقش رفته  ستیمهم ن

 بود تا بخوابد.
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بلند شده بودند   شانیجا  از شان یاز حرف زدن ها بعد

 رفته بودند تا بخوابند. شانی به اتاق ها  یو همگ 

 

بود اما   دهیپتو خز ری ساعت بود که در ز  کیهنوز  اما 

 خواب از چشمانش پر زده بود و رفته بود. 

 پدر و مادرش بدتر تنگ شده بود....  یبرا دلش

 ....زدیذوق م ی شان تو ی خال  یجا 

 کنکور را داشتند..... از او استرس  شتریآنها ب چقدر 

با رفتنشان شهرزاد راهم دلسرد کرده بودند و  اما 

 ی زیچ ی درست و حساب ریماه اخ ک ینتوانسته بود در 

 بخواند... 

 

 .... د یپر کش زدان ی به سمت  افکارش

  ییها  ی مهربان ضش،یضد و نق  یها   رفتار 

 ..... شیشدن ها  ی رتیخاص........ خشم و غ

 دوست داشت....!!؟؟   اورا

 خود تکرار کرد.....!!!!!  با 
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 !؟ یرا دوست دار زدانی شهرزاد،

  یگرید زیکه از چشمانش جز نفرت چ یزدانی

 !؟ یبفهم  یتوان ینم

  رتیتحق گریاما باز چند روز د خنددیکه م یزدانی از

 دهد؟ یو عذابت م کنمیم

 مرد ترسناک را دوست داشت!؟  نیا واقعا

 

را با    دیگونه اش غلط یکه رو  یاشک سمج قطره

 . دی انگشت شصتش پاک

 دلش گرفته بود....   بیعج

 ..... خواستیم هیگر دلش

مثل آن روز که حالش بد شد و خون   خواستیم  دلش

 یبا نگران مارستانیدر راه ب  زدانیکرد و    یزیر

نترس من کنارتم، حاال هم  گفتیو م  کردی م شیصدا

 ....!؟خواستی اورا م

گرمش را که به او قوت قلب بدهد که اگر   آغوش 

 من هستم.....   یخانواده ات را از دست داده ا 

بود   ا یهمه فقط رد نهایکه ا دانستیرا خوب م ن یا اما 

 . شدینم لیتبد قتیو به حق
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  دیخراب از افکارش خارج شد و به پهلو چرخ ی حال  با 

بخوابد و حداقل فردا سر امتحان خوابش   ی تا کم

 . ردینگ

 

 خارج شد...  شی لب ها   انیاز م یوزناکس  آه

هم افتادند و اورا به خواب دعوت   یرو  شیها  پلک

 کردند. 
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زهرا به سراغش امده بود و او را از خواب   صبح

 کرده بود تا صبحانه بخورد.....  داریب

زهرا از اتاق خارج شد به زور از تخت    نکهیاز ا بعد

 شد.   سیامد و وارد سرو نییپا 

  رونیب سیاز شستن دست و صورتش از سرو بعد

 امد. 

 

و   یچارگیتمام جانش را در برگرفته بود، با ب استرس

زور حاج خانوم و زهرا چند لقمه عسل و کره  

 خورد.... 

کور شود و لقمه ها   شی باعث شده بود اشتها  استرس

 نروند....  نیی پا  شی از گلو

اما   شدندیپرخور م  یها استرس گرفتن یل یخ  د یشا 

  دیو اگر استرس شد  شدی اشتها م یمتاسفانه او ب 

 . شد ی داشته باشد الغر م
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بهتر شده بود و خودش  یحالش کم  گرید  زدانی

حرکت کند.دکتر از او خواسته بود   توانستیراحت م

تخت   یاستراحت کند اما او مرد خانه ماندن و رو

هفته طاقتش تمام شده  کی نیافتادن نبود. درهم

 بود.... 

به تن کرده بود، نگاه  رون ی ب یورودش که لباس ها  با 

 اش نشست....  یهرسه آنها رو 

 سالم -

 !؟ یسالم داداش، خوب-

 سالم. خوبم! ک یعل -

 ..... ریمادر صبحت بخ-

لباس   یقرار بر  ییمادر.....جا  ریصبح توام بخ-

 !؟ ید یپوش  رونیب

 .... یگفته بازم استراحت کن دکتر

هفته  کیاستراحت چقدر مادر من.....خسته شدم  -

 خونه....  یو اس افتادم ت

 اولتونم، بله قرار شهرزاد خانوم برسونم......  سوال
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که با احترام اسمش را به   ی با تعجب به مرد  شهرزاد

او با حالش  دیزبان اورده بود انداخت.....چرا با

 بخواهد اورا به امتحان ببرد....!؟ 

قلبش    زدانیحرف   ن یاما با ا دانستیرا نم  جوابش

 رفته بود.....  یل یو  یل یق

 

  رمیمن با آژانس م دیممنون...! شما استراحت کن-

 خان....!!   زدانی

 

  شیصورتش و تحکم صدا ی رو زدانینشستن نگاه  با 

 نزد  یحرف یکس گرید

 

 .....!!! برمتیخودم م-

 

بهم زدند و خنده شان را  یخانوم و زهرا چشمک حاج

عاشق شهرزاد شود    زدانیبود   شانیخوردند، از خدا

 اما....  ردیاش بگ ی و اورا به همسر
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از آشپزخاته خارج   یاز خوردن صبحانه با تشکر بعد

شد و از شهرزاد خواست تا زودتر اماده شود و 

را  نشیخانه رفت تا ماش  یخودش به سمت خروج

 روشن کند. 
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چادرش را سر کرد،حاج خانوم اورا در آغوش   زهرا

گرمش فشرد و از او خواست تا نگران نباشد هرچه  

 همان خواهد شد.   خدا بخواهد

 

 اطیخودش را از خ مهیو سراس  دیرا هم بوس  زهرا

انداخت و   یانداخت،حاج خانوم پشت سرشان اب  رونیب

کرد تا فرزندانش در   یالکرس تی شروع به خواندن آ

 سالمت بروند و برگردند. 

 ت یآ شی برا کردیبود هرکه را از خانه بدرقه ن عادتش 

 . خواندیم یالکرس 

 

بخاطر زود   کرد،ی م یرانندگ  یال با سرعت نرم زدانی

به مکان   دنیرس یشدنان وقتشان کم نبود برا  داریب

 امتحان!!!!! 

 

بود را دوست   انشانیکه م ینیسکوت سنگ نی ا دلش

  زدانی حاضر بود  یچرا اما حت دانستینداشت، نم

 کند اما سکوت نکند!!!   تشیاذ
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 یلبخند  شود،ی پخش م نیدر ماش   یآرام  کیموز یوقت

 . ندینشیم شی گوشه لب ها 

 بود......   دهیاورا فهم ی کالفگ  زدانی

 به حرف آمد.....!!!  زدانیرا شکر کرد که   خدا

 

 انگشت هات نشکست؟؟؟ -

 

 چیکه درهم پ شیشد به انگشت ها  دهیکش  نگاهش

انگشت   ی ک  زدانی نکهیخورده بودند. متعجب از ا

  شیبود سرش را باال اورد....دست ها ده یرا د  شیها 

 گذاشت.  شیپاها  یرا از هم جدا کرد و رو

 

 .... ریاسترس نگ-

 .... ستیکنکور ن یچ همه

 ی و ازدواج خواه ی.....دختر یقبول نش یحت تو

 که  یانجام بد  یکار یکرد....اما خواست

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 .....دیحرفش پر انیم

 

  رمی بگ ادی یاطیدارم اگه قبول نشدم برم خ  میتصم-

 ون عالقه هم بهش دارم.... چ

 

 زنهی بزرگ تر از خودت حرف م یوقت  یعادت دار -

 وسط حرفش؟؟؟!  یبپر

 

  نیحرف ها و حرکاتش بود با ا انیکه م  اقیاشت یکم

 و رفت.  د یپر کش زدان ی حرف 

  انیم یکس ادیخوشش نم زدان ی نبود که  حواسش

 حرف اش بپرد.! 

 

 ی که بلد ییو تا جا  ری_خوبه....پس استرس نگ

 !سیبنو

 سرت!  ی ....نشد...........فداشد،شد 
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و   زدانیو جذاب  یرخ جد  مینگاهش را به ن شهرزاد

 نیمرد هرچقدر هم که خشمگ نیدر دل اعتراف کرد ا

 شود و بچزاندش......

 ی و پاک  یبا کلماتش مهربان تواندیقدر هم م همان

 قلبش را نشان دهد! 

به او زد   زدانیکه  یبفهمد تهمت توانست یکاش م اما 

  یادم نیتا به او بفهماند که همچ ردیگیاز کجا نشئت م

 ! ستین
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که محل امتحان در آن   یابانیدر خ  نیماش دنی چیپ با 

خبر  زدان یبود از افکارش خارج شد.چهره درهم 

 یبدون توجه به تجمع ن،یماش ستادنی.با ادادینم یخوب

اموزشگاه جمع شده بودند و چند تا از   یکه جلو 

 لب زد:  یبا نگران زدانیرو به  شیها یهمکالس

 

 خان.....  زدان ی-

 شده!؟   یزیچ

 ....؟؟؟ کنهیدرد م تونییجا 

 

  دهیاش که نشست شهرزاد ترس  یشانیپ یرو عرق 

  یزدانیشد، با گوشه چادرش عرق  کیبه او نزد  یکم

 ش یپهلو یرو  ی گریدستش بند فرمان بود و د کیکه 

 . دی را پاک
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که   ی اش، در حال  یتر شدن دختر و نگران کی نزد با 

 زد و رو به شهرزاد گفت:  یدرد داشت اما لبخند

 

 لحظه زخمم سوزش کرد...!!   کی....ستین یزیچ-

 ها.....  یمونیداخل م رنیشو برو دارن م   ادهیپ

 

 حالتون خوبه..؟!  دیمطمعن-

 

 خوبم.....برو زود باش. -

 

 اده یرا باز کرد و پ نی را جمع کرد و در ماش  چادرش

  شیصدا  زدان ی شد....هنوز در را نبسته بود که 

 کرد....!! 

 

 شهرزاد-

 

 ...خان!؟ زدانیبله -
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 ...!! یرینم ییجا   ییتموم شد....تنها -

 دنبالت...  ام یخودم م نجا یهم یستیمیوا

 ! ؟ی شد رفهمیش

 

 . مونمی چشم منتظرتون م-

 

 در امان خدا! -

 

بود و فرق   بیهم عج شیو محبت ها  یمهربان 

 یلب خداحافظ ری داشت،با خجالت در را بست و ز

هم   زدان ی  نیگفت. با ورودش به اموزشگاه ماش

 کردو رفت. شروع به حرکت

 

دخترک نترسد   نکهیبود، بخاطرا  ده یامانش را بر درد

گذاشته   کردیم  یزیپهلواش که خون ر یدستش را رو 

 بود. 

 

 حرکت کرد.... مارستان یبه سمت ب میمستق
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زخمش و پانسمان دوباره اش   یاز شست و شو  بعد

 خارج شد.  مارستان یاز ب

 

  ینگه داشت تا برا  یسوپر مارکت یراه جلو  انیم

شهرزاد تنقالت بخرد، خوب مبدانست دخترک عاشق  

 است. یخوراک 

 

ها از مغازه خارج  یخوراک  نهیاز حساب کردن هز بعد

که   یشد و شروع به حرکت کرد به سمت اموزشگاه 

دخترک   خواستیشهرزاد انجا امتحان داشت، دلش م

داده بود، در   تیبه او اهم یخوشحال شود که کس 

 نواده اش شهرزاد حساس شده بود. نبود خا 
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  ستادهیاموزشگاه ا  ی جلو  ن یبود که در ماش یدوساعت

که خورده بود   یآرام بخش  یبود. بخاطر قرص ها 

چشمانش از خواب خمار شده بودند،خودش را کنترل  

کلنجار   قهی اما بعد از چند دق ردیتا خوابش نگ  کردیم

 رفتن با خودش با خواب رفت. 

 

 

  یاش که رو   یزندگ  یطول امتحان تمام افکارش پ در

 سرش!!!  یکه به او گفته بود فدا  یزدانیهوا بود و 

 

 

 کلمه بود اما هزاران کلمه دربرگرفته بود......  کی
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عاشقش بود نه   زدان ی کاش  کرد یدل اعتراف م  در

 متنفر.....!!!! 

 

 

  یبودن برا  زدان یبود که کنار  دهی رس نیقیبه  خودش 

 اش خاص است.... 

  نکهیعاشق شده است...نه....اما ا دیبگو توانستینم

با او   شهیهم  خواهدی آرامش داشت و دلش م کنار او 

خاص   نگونهیا یحس نیکه تا چن  ی حرف بزند،در حال 

 نداشته بود.  یبه کس 

 

 

که  ی اما افکار  کردیبه خواندن سواالت م  شروع

هزاران سوال در خود داشت حاال جواب سواالت  

 اورد.  ینم ادیرا به  یامتحان 

 

 

ور چند ....به ز دی لرزیگرفته بود و دستانش م استرس

 تر شود.....!!! شیتا گلو دیقلوپ آب نوش 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



زور حواسش را جمع کرد تا سراغ مردخشن اما   به

 مهربان نرود. 

 

بود اما او هنوز نتوانسته بود   ده ی رس ان یبه پا  زمان 

 ..... ندازدیب  یرا اصال نگاه  شیچند تا از درس ها 

کرد،بعد از دادن پاسخ نامه  شدینم ی کار گرید

 برود.  رونیرا جمع کرد تا ب   لشیوسا 

 

 

باهم در حال   یکه همگ  د یتا از دوستانش را د چند

  هیشهرزاد بق  دنیاز آنها با د یکیحرف زدن بودند..... 

 راهم متوجه او کرد....!!!! 

 

گفتند و از او خواستند که  تیدوستانش تسل همه

 صبور باشد..... 

که دختر   شی ها  یاز همکالس  یکیحرف  دنیشن با 

 بود از خجالت سرخ شد....   ی آزاد
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 ...... یبچه مثبت کردمیبچه م کردمیشهرزاد فکر م-

که چشم همه دخترا دنبالش   ی تور کرد یکی یرفت ی ول 

 بود شهرزاد.....  یبود.....عجب خفن

 

 

گفت که    نا یسل   یتمام وجودش را بر گرفت وقت حسادت 

 بود....  زدانیچشم همه دختر ها دنبال 

 

 ..... ی برادر زهرا صالح-

 بابام بود.....  قی رف پدرشون

 .کنمیم  یفعال خونه اونا زندگ منم

  یخان خودش آدم مذهب  زدان ی ام تور نکردم، یکس

 برادر نداشته ام....  یجا  شونمیا

 

خداحافظ از آنها جد شد   با گفتن   یگریحرف د   بدون

گونه  یکه بخاطر برادر گفتن بود رو  یاما قطره اشک

 .....دیاش لغز

 ... یبرادر من باش  یتونیتو نم-
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 برادر شود.......  میبرا بهیغر کیندارم  ازین من

 ی،حتیمرد خشن و مهربون من بمون دی با  شهیهم تو

 من دوست دارم!!  یاگه ازم متنفر باش

 

  زدانیبه خودش اعتراف کرد که بود، ینیسنگ اعتراف

 را دوست دارد.

 

[5/4/2021 1:01 PM] 
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 زد.....  رون ی از اموزشگاه ب یخستگ با 

کند اما دلش   دایرا پ  زدانیتا  کردیرا نگاه م اطراف 

 .... دیا ینبود او ب  یراض یحت

حس   نیدور شود تا بلکه ا زدان یاز  خواستیم  دلش

 برود.....   نیاز ب

 .... کندیاورا انتخاب نم  زدان ی دانست یم  خوب

 را که به او شک داشت........   یکس

 بود.....آواره بود.......  میتیکه  یکس

به آن جذبه و قدرتمند  ی......مرد د ا یز  یسن اختالف

 خودش بخواهد......   یمن را برا دیچرا با 

 

 

  یکه ناخوداگاه رو  ییاشک ها  یرا رو  دستش 

 ...... د یصورتش نشسته بود کش

به آن سمت حرکت   زدانی یمشک  ن یماش دن ید با 

 کرد.... 
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 ...... د یرس  نیبه ماش ابانیاز گذشتن از خ بعد

در را باز   زدانیزد تا  شهیتقه به ش  چند

 خوابش برده بود......!!!!!  یکند،،،،،انگار 

اما مغزش اعالم خطر   رفتیدل قربان صدقه اش م  در

 ...... کردیم

  ا ی  زدانیرفتار کند که   ی گرفته بود که جور میتصم

 به عالقه اش نبرند....  یپ هیبق

 

 

خورد   شهیکه به ش یشهرزاد و تقه ا  یصدا  دنیشن با 

 شد،بعد از سوار شدن شهرزاد........ اردیاز خواب ب

 

 

 انگار.....!!! دی خونه....خسته بود دیرفتیکاش م-

 

 !؟یگشتیبرم یاون وقت تو چجور -

 

 . یبا تاکس-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 سکوت کرد.....!!!  زدانینگاه غضبناک  دن ید با 

 

 اسون؟  ا ی.....سخت بود  ده یرنگت پر-

 

 ..... دمینفهم-

 

 ! ؟ی دینفهم یچ یعنی-

 

که بلد   یینرسوندم همشون بتونم بزنم،،،،من تا جا-

 اش خدا داند.  هیبق گهیبودم زدم د

 

  یو چند تا خوراک  وهیو آبم کی خوبه....برات ک-

عقب بردار باز کن بخور رنگ تو  ی گرفتم،صندل 

 !!! ی صورت ندار
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قلب   دانست ی.....کاش م کردیرا م  نکاریبا قلبش ا  چرا

.حاال با محبت محبت کوچک است... ک یاو محتاج 

 اندازد......  یقلبم را از کار م  شیها 

 

هم که   زدان یهارا برداشت،  یخوراک یگفتن چشم  با 

را نصف کرد و به سمتش    کشیک  کردیم یرانندگ

 گرفت...... 

 

باره در دهانش گذاشت که چشمان  کیرا  کیک  نصف

 دخترک مثل وزغ گشاد شد. 

 

[5/4/2021 1:01 PM] 
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چشم   دنی که با د دیچیپیم یگرید  ابانیدر خ  زدانی

گشاد شده شهرزاد نتوانست خودش را کنترل کند   یها 

 .....دنیو شروع کرد به خند

 

زد و محو شد در چهره جذاب و   یلبخند  شهرزاد

اش راهم دوست   دنیمردانه اش......گفته بود خند

 دارد!!!؟؟؟؟ 

 

 

صورت مرد    ی را از رو زدان،نگاهش ی نگاه  دن ید با 

 ...... گرفت... ش یجذاب روبه رو ا
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  زدانیاز خجالت گل انداخت که باعث شد   شیها  گونه

 بزند.......  یلبخند

 

  یتو ییبا یروشن کرد و آهنگ ز ن یماش ستم یس  زدانی

 ...... دیچیپ  نیماش

اما از ظاهرش آشوار   شدیدر دلش آب م قند

 ..... کردینم

 

 

 

  ابان یداد و نگاهش را به خ هیتک  شهیرا به ش  سرش

 کرد. یلب با آهنگ هم خوان  ریخلوت دوخت و ز یها 

 

 تورو بلده مثل من.....  یک-

 دلت واشه......  ی چطور که

اکه غلط  ی .......حتادیپشتت در ب یبلده چطور یک

 باشه..... 

 بلده تورو مثل من.....  یک
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 .......دهیم تیاهم بهت

 .....!؟ ده یم تیشونه هاش بهت امن یال  ینجوریا یک

 

......... 

که   کردیلب زمزمه م ری داشت ز  زدانیاهنگ  هیبق

آرامش   شیخودش را به سکوت دعوت کرد تا از صدا

 کند......   قیرا به جانش تزر

 

 ...... دی صورتش را با پشت دستش پاک  ی رو  اشک

که منم پشت   گفتیبه او م زدانی خواستی دلش م چرا

 دوست دارم.....!!! گفتیتوام.....م

 

ممکن بود،خوب    ریکه خواستارش بودم،غ  یزیچ

دادن ها و وقت گذاشتن ها   تیاهم نیتمام ا دانستیم

که به پدرم دادند را   یاست که قول ن یا یهمه برا

 درست انجام دهند....... 
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اهنگ را باز کرده بود تا رفتار دخترک را  زدانی

رفتار کرد تا   ی اما جور دیرا د  ختنشی.....اشک رندیبب

 است.....  دهیدخترک فکر کند ند

 

 

 ختهیدخترک بهم ر  یاعصاب اش از اشک ها  تمام

 بود...... 

که واسش   هی عاشق ک یعنی  کردیخود فکر م  با 

 ......؟؟؟ کنهیم هی گر ینجوریا

 

و با تمام   ختیر نیماش  یفکر حرصش را رو   نیا با 

 توانش گاز داد که..... 

 

[5/4/2021 1:01 PM] 
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و با تمام   ختیر نیماش  یفکر حرصش را رو   نیا با 

 توانش گاز داد...... 

و    دیکش یغیج  نیسرعت رفتن ماش  کدفعهیاز  شهرزاد

 داد.....  زدانینگاهش را به 

 یظیسرخ شده بود و اخم غل  شیو گوش ها  صورت 

 نشسته بود......  ش ی ابروها  نیب

 

 ی ....واااواشی.....توروخدا زدانیآقا -

 ..... ترسمی.....من مدی....آر....آروم....برونشهی ...مم
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 غیلتر ج کی قهیهرچند دق کردیانگار پرواز م   نیماش

و فقط دلش    کردیبه او نم یتوجه زدانیمبزد اما 

 کند.....  یخودش را خال خواستیم

 

 

و سردرگم   جیگ خت،امایصورتش ر  ی رو  شیها   اشک

شده   یدفعه عصبان کیچرا   زدانی  دونست یشده بود نم

 است....!!! 

  شدیآرام م دفعهیبود که  ی گنده جن نیمرد به ا  انگار

 اما حاال..... 

 

 

 .....یزیریم یک  ی.....اون المصب هاتو برازینر-

 زر نکن شهرزاد....   زر

 

صورتش را به سرعت پاک کرد،حاال    یها   اشک

به او شک دارد و فکر   دا یشد  زدان ی که  دیفهمیم

 ......... خواهدیرا م  یکس کندیم
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 آن کس،خودش است!!!  دانست یم  کاش 

 

 

 ..... ترسمیمن م واش ی ....توروخدا کنمینم هیگر-

 ی برا کنمینم ه یگر یکس  ی.....من برا دیآروم باش  لطفا

 .....کنمیم هیخودم گر  یزندگ

 

 

کارساز شد تا سرعت   قشیکشدار و عم یها  نفس

 شود.   ،کندتریکم  نیماش

 

 

 بام تهران....؟!  میبر-

 

بود،شهرزاد اول با تعجب   ده یبود که از او پرس زدانی

سرش را تکان داد که    دینگاهش کرد اما بعد با ترد

 را عوض کرد و دور زد.....   ریمس  زدانی

 گرفت.....  ش یبام تهران را در پ ریمس
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نخواهد   ینداشت از تمام حرکاتش برداشت خوب  خبر

تا اورا   کردیمحتاط تر رفتار م  د یهمان با  یکرد برا 

 . کردی مشکوک نم

 

 

 یب کیموز  یسکوت شده بود و صدا  نیماش  دوباره 

 بود.  دهیچیبود که در فضا پ یکالم آرام
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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را  شانیهم قدم ها  ن،کناریاز پارک کردن ماش بعد

باد    یبود و صدا نجا یکه در ا یسکوت   داشتند،یبرم

 ترسناک بود.  یکم

 

 

ترسناک به نظر   ینبود کم ینبود اما چون کس شب

  دن یترس زدانیترشد.  کی نزد زدانیبه   یآمد.قدم یم

و گوشه چادرش را در دست گرفت و   د یدخترک را د

 کرد.  کیبه خودش نزد  شتریب

 

 

  ریکه ز یشدند به شهر  رهینشستند و خ مکتین ی رو

شهر خوش بودند اما   نیها در ا   یل یبود. خ شانیپاها 

 هاهم پر از درد و اندوه!   یبعض
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شهرزاد را   نی سکوت کرده بود و ا  بیعج  زدانی

شده بودند به  ره یساعت بود که خ کی. ترساندیم

 . زدندینم  یکدام حرف چ یو ه شان یروبه رو

 

نفر دوست   کیسخته   یل یشهرزاد....خ یدونی_م

 تو باشه.....  یاما دلت نخواد برا یداشته باش

اون تورد   یبدون  یدل  یداشته باش  یحس خاص  بهش

 ..... خوادینم

 سخته............!!!!!  یل یخ

 

 

 ...... کردیم  زدان ی ه هاج و واج نگا  شهرزاد

را دوست داشت و من عاشقش شده   گرید   یکس  زدانی

 بودم.....!!!!!!؟؟؟؟ 

 دارد و من به او!!!!؟؟؟  یگر یبه د بیحس عح  زدانی
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  یدهانش باز بسته شد اما نتوانست کلمه ا  یماه مانند

 از آن خارج کند!!!! 

درد و دل انتخاب کرده    یراهم برا یچه کس   زدانی

 که خود دل در گرو او دارد.....   یبود......کس

 

 

و او    ی سخت است دوستش داشته باش دیگویم  راست 

 را دوست داشته باشد.....  گریکس د

 در چشمانش جمع شده بود....  اشک

 ......زدی راگاز گرفت تا اشک اش نر نشییپا  لب

را با آب دهانش قورت   کردی که خفه اش م  یبغض

 اد..... د

 

  ینفس ها زدانی..... زدندینم یکدام حرف  چیه  کرید

 و زل زده بود به شهر.... دیکشیم  قیعم

مهمان   صدایهم ب شی هم مانند او اما اشک ها  شهرزاد

 .....!!!!! شد ی گونه اش م
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را  زدان ی به خودش اعتراف کرده بود  یوقت چرا

را  یگری که شخص د  گفتیاو م  دیدوست دارد با

  یشناخت یکه حت ی......ناخوداگاه به آن دخترخواهدیم

را   زدانیاز او نداشت دردل حسادت کرد که عشق 

 نسبت به خود دارد.....!!!! 

 

دل   کند،در یرا پاک م  شی گوشه چادرش اشک ها  با 

وقت عالقه اش را اشکار    چیه ردیگیم میتصم

 ! ستیکاف  شیبرا ندیبیکه اورا م نینکند،هم

 

ردو عرق کنند،گرمش  باعث شده ه دیخورش  ی گرما 

و با گفتن گرم است    شودیبلند م  شیو از جا  شود یم

قدم  نیبه سمت ماش  زدانیبدون توجه به  میبرو

 . شوندیهم با او همقدم م شیو اشک ها   داردیبرم
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که   اوردیاورا به خودش م زدانی یقدم ها  یصدا

 . شوندیم  نیرا پاک کند.سوار ماش  شیاشک ها 

حرف دلش را به شهرزاد گفته بود  نکهیاز ا زدانی

  یکس یبرا  کردیم  هیکه گر نیاز ا ی آرام بود ول  یکم

 . دکریاش م یعصبان   گرید

 

 

را کنترل کرد تا سرش داد نزند،با چند بار   خودش 

و بدون   کندی را روشن م  نیماش  دن یکش قینفس عم
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  شهیسرش را به ش  یحال یکه با ب ی توجه به شهرزاد

 . کندیداده است حرکت م هیتک

 

  دینور خورش یجلو کندی را روشن م  ن یماش کولر

 بکند. یدیشد  ینشستن باعث شده بود احساس گرما 

 

 

که   یمثل احمق ها دلش را به مرد  نکهیاز ا شهرزاد

که َمردش   گر یدختر د کی از او متنفر بود و عاشق 

را دوست ندارد،حرص تمام وجودش را در بر گرفته  

 بود. 

که تازه   یها و مردن  ابانیاز گوشه چشم خ یناراحت با 

که  ییآمدند و مغازه دار ها  ی م رونیب شانیاز خانه ها 

 آمدند.  یسرکارشان م 

 

 آنها هم عاشق شده اند....!؟  یعنی

 ! باستی.....،عشق زشودی عاشق م یهر انسان  اصوال

 کرد و مراقبش بود....  ش یستا   د یرا با   عشق 
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 که ندارمش تا تمام جانم را در راهش بدهم!!!!  فیح

 

که عاشق او هستم   ی است و مرد طرفه کیمن   عشق 

  نی....سخت تر و تلخ تر از استی گریعاشق شخص د

 هم مگر وجود دارد!!!!؟؟؟ 

 

 شهرزاد.... -

 بله-

 صدات چرا گرفته.....!!!؟؟؟-

 ...؟! یکنیم ه یگر یک  یبرا

 

دوباره همان ماجراها و بحث  دیکش  یاز کالفگ یپوف

 ها.جرعت دار شده بود 

 

 بدم!!!؟؟؟  حیبه شما درمورد همه کارهام توض دیبا -

  دی که واسه همه کارهام و حرف هام با  یهست  یک   شما 

 بدم....!!!؟؟  حیبهتون توض

 .... یکنم به شماهم ربط  هیگر  خوامیگرفته م دلم 
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  ادشیحرفش  ه یکه خورد.....بق یآرام یتودهن با 

 اورا زد....؟؟  زدانیفت.....!!!ر

دهانش نشست   ی که رو یاما دست شد ینم باورش 

 رحم اش بود.....   یدستان بزرگ مردب

 

.....از نفس  زدیخودش را گرفت تا اشک نر  ی جلو

 است.... یکه عصب  دیفهمیم  زدان ی کشدار  یها 

 بد حرف زد اما درست بود....  خب

 

 نزدند.  ی کدامشان حرف چیخانه ه تا 
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گفت و   یلب ممنون  ریشد و ز  ادهیپ نیماش  از

منتظرش نماند و به سمت خانه رفت. زنگ را فشرد  

 تن زهرا آمد. گف هیک یکه صدا

باز شد. داخل رفت   یکیاز گفتن شهرزاد ام،در با ت بعد

 . دیا یهم ب  زدانیباز گذاشت تا   مهیو در را ن

 

گرفته و ناراحت وارد خانه شد،حاج خانوم تند   ی حال  با 

اش   یبه سمتش آمد و اورا در آغوش گرفت و دلدار 

استرس امتحان   یداد،انگار حال داغونش را پا 

 گذاشته بود..... 
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اجازه گرفتن از حاج خانوم وارد اتاقش شد و   با 

 چادرش را در اورد.... 

 وارد اتاق اش شد.....   زهرا

به   شانیپر ش ی که موها  دیاش را از سرش کش  مقنعه

 ..... دیصورت اش چسب

حال بد اش را احساس کرده بود اما سکوت  زهرا

 ..... دیکرده بود تا اگر شهرزاد دلش خواست بگو

خود دار بودن شهرزاد خبر داشت و دلش   از

 ..... کندیم یشهرزاد فکر کند فضول   خواستینم

 

 

را در آورد و حوله اش را   رونشیب یلباس ها همه

برداشت و به قصد حمام بدون توجه به زهرا از  

 اتاقش خارج شد.... 

 

اش قرار   ر یآب را باز کرد و با لباس ز دوش

بود و باعث شده بود تمام تنش  خی گرفت.....آب 

 بلرزد....... 
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اما   دیشنیرا م گریبه همد  شیخوردن دندان ها   یصدا

 ...... کردینم ی توجه

را دوست دارد   ی که مرد کردیم هیرا تنب خودش   داشت

  یاندازد و همه رفتارها   یهم به او نم  ینگاه میکه ن

 خوب اش از سر ترحم است..... 

از امانت حاج نادر   خواهند ی بد هم که......م یها   رفتار 

  یکه من کار اشتباه  یکند در حال یخوب نگه دار 

 انجام نداده ام..... 

 

ق هق اش با  شکست.....ه یبلند  یبا صدا بغضش 

 بود......  دهیچیاب در هم پ  یصدا

خودش اشک    ینشست و برا شیزانوها  ی رو

 ....... ختیر

باز   کردیو مادرش را از دست داده بود....فکر م  پدر

خودش را از آب    میگل  تواندیپدرش م ی ها  ییبا دارا

 نمانده بود.....  زیچ چی ه شیبکشد اما حاال برا  رونیب

 

با   یادیز یباخته بود که  فاصله سن یرا به مرد  دلش

 او داشت و هم از او متنفر بود.....
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باعث شده از   یزیبفهمم چه چ توانستمیکاش م اش

 من متنفر شود..... 

 دوست ام هم نداشت کاش متنفر هم نبود.....  اگر
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باعث شده بود تمام   ختنیاب ماندن و اشک ر ریز

 هیتک نیزم  یرا رو  شیبدنش کرخت شود. دست ها

 گاه کرد و بلند شد. 

 

را از تنش جدا کرد و شروع به گربه   شیها   لباس 

و   دیچیشور کردن خودش کرد. حوله اش را دورش پ

لباس   دنیخودش را خشک کرد بعد از پوش

 .... چاندیرا در حوله پ  شی ش،موها یها 

سرخ اش    یحمام به چشم ها  نهییدر آ  نگاهش

 افتاد...... 

 

اورا دوست نداشت پس بهتر بود از او دور   زدانی

  یکند.... دوباره حالش مثل روزشود تا فراموشش 

 که خبر پدر و مادرش را بهش دادند شده بود.... 

 

 نیقلبش شکسته بود از ظالم بودن ا   دوباره 

 خوش باشد!!!  یکم توانستی........چرا نما یدن

به او جز   ینگاه مین یداده بود که حت یدل به کس  چرا

 انداخت.  ینگاه امانت دار نم
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از   کیبا لباس ش  زدان ی...حمام خارج شد........  از

انداخت تا   نییآمد....شهرزاد سرش را پا   رونیاتاقش ب

 ........ فتدین زدان ی ی ها  ینگاهش به جنگل 

االن   نیکند پس از هم یگرفته بود از او دور  میتصم

 . کردیشروع م  دیبا 

 

بود به سمت اتاقش    ستادهیکه ا  یزدان یتوجه به  بدون

 رفت و در را قفل کرد.... 

  ییتنها  نیبود به ا ده یدر اتاقش نبود پس فهم  زهرا

 دارم...... ازین

 

از شونه کردن موهام که در هم گره خوردنشان   بعد

را بهانه کردم و   چهیسرم بپ  یتو ی درد  شدیباعث م

 را دوباره مهمان صورتم کردم. میاشک ها 
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و    دمیتخت دراز کش ی ،رومیاز خشک شدن موها  بعد

مامان و بابا   ی.......دلم برادمی ام کش نهیپتورا تا س

 د یتنگ شده هفته بعد مراسم چهلم شان بود و بعد با 

 ..... رفتمیم نجا یمن از ا

 

 

بهتر بود   ی آمد ول  یاگر از خانواده عمو ام بدم م  یحت

 دور شوم....  شهیهم یبرا  زدانیبروم تا از 

 .....!!! شدمیخانواده م نیمزاحم ا دیبا  یک تا 

 

 

ها و افکار درهمش کارساز بود که سردرد  هیگر

  یبلند شد و مسکن شی گرفت،........از جا  ی د یشد

  دیپتو خز ری اورد و بعد از خوردنش دوباره ز  رونیب

 و به خواب رفت. 
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  یپلک ها   یاذان مسجد محله،کم زیدل انگ یصدا  با 

 اش را از هم فاصله داد..... 

اش   یشد و سرجا  زیخ میعقربه ساعت تند ن دن ید با 

 نشست.... 

 

تعجب   شیبرا  ن یاست و ا دهیساعت بود که خواب  چهار 

  دهیهمه ساعت نخواب نیآور بود.....تا کنون ا
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 کی خواب اش در عصر  یزمان برا  نیشتریبود.....ب

 ساعت بود!!!!!! 

 

 

به بدنش    ی و کش و قوس  دیکش یا ازه یخم

خواب از    یتا کم دیبه صورتش کش ی داد.......دست

 چشمانش ربوده شود......!!!!!! 

 

  یبه لباس ها  یسرش انداخت و نگاه یرا رو   شالش 

قفل را چرخاند و    د یمناسب بودنشان را د یاش، وقت

 در را باز کرد..... 

 

 

  یاتاق خارج شد.......خانه در سکوت بود شانه ا از

رفت.....بعد از انجام   سیباال انداخت  و به سمت سرو

مربوطه دست و صورتش راهم شست    ی دادن کارها 

 آمد.  رونیوب
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که در معده  یقار و قور شکمش و سوزش  دنیشن با 

اش بود به سمت   ینشان از گرسنگ د،یچیاش پ

 آشپزخانه قدم برداشت. 

 

 

 نبود.....!!!  ی کس نجاهمیا

  یشتریکرده بود اما درد معده اش مجال فکر ب تعحب

بهش نداد و شروع به خوردن سهم اش از ناهار  

 کرد...... 

 

به  یبیبود که عالقه عج یی از غذاها  یک ی یاستانبول 

چرخ کرده اورا به  ی قلقل  یآن داشت.....گوشت ها 

 آورد.....  یوجد م 

 

آب دوغش را سر    وانی ل  ش،یاز تمام شدن غذا  بعد

.......تند تند خوردن باعث شده بود خسته دیکش

بلند   شیاز جا  یق ینفس عم دنیشود......بعد از کش

 شد. 
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که از ناهار مانده بود   ییبه شستن ظرف ها   شروع

 کار اش تمام شد.....  نیکرد.....بعد از چهل م

جمع و جور   یو کم شیاز خشک کردن دست ها بعد

 کردن آشپزخانه از آن خارج شد. 
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شدنش از آشپز خانه مصادف شد با وارد شدن    خارج

 به خانه......  زدانی

 

دخترک در   ی تک تک اجزا ینگاهش رو  زدانی

که  یدختر یبرا  شی گردش بود. دوباره تمام محبت ها 

بود تمام   ختهیاشک ر یا گهیپسرد یجلو اش برا 

 شده بود........

 

 

تا تمام    دیدیکاش دوباره آن پسر را م خواستیم  دلش

 بدنش را بشکاند.  ی استخوان ها

 

را مهمان چهره اش کرد و به سمت اتاقش    شی ها  اخم

 رفت. 

بسته شدن در،شهرزاد از شوک  یصدا  دنیشن با 

و به سمت   دیکش  یاز کالفک یقیخارج شد و بازدم عم
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شبکه   ی برنامه ها  دن یرفت و خودش را با د منینش

 سرگرم کرد.  یونیزیتلو

 

 

 نتیبهم خوردن کاب  یصدا  دنیساعت با شن میاز ن بعد

 بلند شد و به آشپزخانه رفت....   شیها از جا 

 

بود و   ختهیر ییخودش چا  یکه برا  زدان ی دن ید با 

وارد آشپزخانه شد و سالم   گشتیم  یزیدنبال چ

هارا باز   نتیاز کاب یکیلب گفت و رفت   ریز ی آروم

 گذاشت.  نتیکاب یکرد و قندان را رو 

 

 

 گفت....  زدانیبرود که  رونیب خواست

 

 ..؟؟؟؟!!!! .....ستیخونه ن یچرا کس-
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  داریب ی اتاقم خواب بودم دقت یمن خبر ندارم...منم تو-

 خونه نبود.....  یشدم کس

 اومده رفتند.....!!!!  شیپ  یکار احتماال

 

زدن از آشپزخانه خارج   یگر یبدون اجازه حرف د بعد

با   یشد. تمام دل و جرعتش را جمع کرده بود تا وقت

اش نلرزد.......دلش  ی دست ها و صدا زندیاو حرف م

اورا در آغوش   توانست یگناه نبود تا م  خواستیم

 . دیو ببوسد و ببو   ردیبگ

 

آمد و سرش را بلند کرد و از خدا    رونیفکرش ب از

 . افکارش کرد نیطلب بخشش بخاطر ا

 

راه عقب گرد   انهیبه سمت اتاقش رفت اما م  دوباره 

 کرد و....... 
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دستش را بند کرد و رو  کیآشپزخانه به اُپن  ی ورود

 لب زد:   دینوشیاش را م ییکه با آرامش چا  یزدانیبه 

 

 د؟ ی دیمن رو م ی گوش-

 .....!!!! الزممه

 

 باهاش....!؟ یکن  کاریچ یخوایچرا الزمته.....مگه م-
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 ....!!! یکن کارشیچ یخوایم  یچ یعن یوا -

 باهاش سرگرم بشم......  خوامی ...... مگهید الزممه

 ......!!!! نشی لطفا بد شهیم

 

 زیم ی اش را رو ییچا   وانیبلند شد و ل  شی جا  از

 ...دیکوب

 من باال نبر....!!   یصدات برا-

 مثال...!!! یبکن  یچه غلط یخوایبدمش....م خوامینم

 

 

....مگه جز خواستن  شدیانجام م د ینبا  نیهمه توه نیا

به او زده  یخودم است حرف بد یکه برا  یزیچ

 بودم..... 

 

که   ییدر چشمانم نشست و با صدا  اشک

که   یزدانی....انگشت اشاره اش را به سمت دی لرزیم

 بود لب زد  ستاده یچون ببر رو به رو اش ا
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 میمن...تصم ی.....که برایهست  ی تو...تو ک-

به ترحم هات   ازی.....من خودم بزرگ ام و نیر یگیم

 ندارم..... 

 ....!! یکنیکنترلم م یدار یکنیبه من محبت نم تو

 .... یو دل بشکن یتهمت بزن  یبلد  فقط

 بدههه!!!!   میگوش

 

به   زدانیگفت که  غیآخرش را همراه با ج  حرف

 عقب عقب رفت     ده یسمتش قدم برداشت که ترس

 

  یخورد،با باسن رو چیاش به گوشه فرش پ یپا  

اما درد قلبش   دیچیدر کمرش پ  ی..درد بد افتاد... نیزم

که   یبود تا بغض  یبدتر و دردناک تر بود،بهانه خوب

 ببرد کند...  ن یرا از ب  کردی خفه اش م

 زد.....  هیگر  ریز  یبلند ی و با صدا دی..بغضش ترک 
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او   یجلو  دیاست و نبا  ششیپ زدانی مهم نبود  شیبرا

را بهانه کند و   هی گر نیتا بعدا دوباره ا  زدیاشک بر

 . زد یزهر به جانش بر
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  د ی.....با کردی و از خدا گله م کردیم هیبلند گر یصدا  با 

که در قلبش به وجود آمده    ینیتا سنگ ختیریاشک م

 را سبک تر کند.....

 

  ی ......دست اش را روسوختیخودش م یبرا دلش

 .ختیزد و اشک ر  غ یاش قرار داد و از ته دل ج نهیس

 

و از خدا  زدیکه ضجه م یهاج و واج به دخترک   زدانی

زل زده   کردیم  هیو آواره شدنش گال میتیبخاطر  

 بود.....

کنار   یکرد و با نگران رییچهره اش تغ  حالت 

دو زانو    یرو زدیم  غیکه خم شده بود و ج یشهرزاد

 نشست.

 

دخترک گذاشت و تکانش   فی شانه نح یرا رو  دستش 

 داد.... 

 

 ..... یزنی م غیبس کن شهرزاد......چرا ج-

 ....خفه شوووو ی با توام لعنت دِ 
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و در هم   دیشنیدخترک را م  یها   هیافکارش گر مامت

 نگونهیا دی......دخترکش نبا کردیو اتصال م  دی چ یپیم

 .....!!! کردیم هیخون گر

 

 ی و خودش را کم دیترس  زدانیبلند  یاز صدا شهرزاد

شانه اش    یاز رو زدانیکه دست  د یعقب تر کش

 افتاد......!!!! 

نشست از نگاه   زدانی یکه کنج لب ها  یپوزخند 

 دخترک دور نماند....  ده یترس

 

شده  لیو سکسکه تبد  زیر ی اش به هق هق ها هیگر

سرخ شده   شیبا یرنگ اما ز ی بود.....چشمان قهوه ا

 . ستینگریاورا م نیخشمگ زدان ی بود و 

 

 

.....دماغش را  دیکش  شی گونه ها  یدستش را رو   پشت

 کرد.....  یز یو هق ر دیباال کش 
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و   قیو نفس عم  دیکش شیبه موها یکالفه دست  زدانی

که هم درد  یبا دختر  کردی......چه مدی کش یکشدار 

 بود هم درمان......!!!

 

 

داده    نیرا قبل از او تسک  گرانیکه،درد د یدرمان اما 

 .....!!! کردیقبول م   د یرا با   نیو ا  خواست یباشد را نم

من هم فقط   دی به من ندارد و با  یعالقه ا   چیه دخترک

بعنوان امانت مراقب او باشم  

 مانند....................زهرا!!!!! 

 

  ینگاه میبلند شد و ن شی آرام شدن دخترک از جا  با 

نشسته بود و آرام هق    شیکه در جا   یبه شهرزاد 

از    نشیماش چیکرد و با برداشتن کت و سوئ  زدیم

 خانه خارج شد.... 

 

دش آورد و  محکم بهم خوردن در اورا به خو  یصدا

 بلند شد و...  شیبه زور از جا 
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 .... دیکشیم ر یدلش ت ریو ز  کردی درد م کمرش 

 ..... رفت یراه م یسخت به

مانند    زدانی  ی از خود که چرا جلو یو عصب متعجب

 . زدیم غیو ج ختیریچهار ساله اشک م یبچه ها 
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 زدان یبعدا  نکهیسبک شده بود......اما از ا یکم

مسخره اش کند خجالت تمام وجودش را در  

 . اندازد یگل م  شیو گونه ها   گرفتیبرم

 

 

که در   ی .مردمزد ترسناک را دوست داشت.......  نیا

 ..... کرد یهم م یمرد بودن،نامرد نیح

از درد عشق   دیزدن بگو غیموقع ج توانستیم  کاش 

کرده   نیقلبم را فشرده و سنگ نگونه یتو که ا 

 است....... 

 

 

در   قهی چند دق  یاز او بخواهد فقط برا توانستیم  کاش 

  فشیتا درمان قلب ضع  ردیآغوشش بگ

شود که از دهه    یبشود........اشتباه بود عاشق مرد

 بود.....!!؟؟؟  ی گرید
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 اشتباه......!!؟؟؟   نیا یبرا  دادی م جان

 بود.......!!!!!  یدنیپرست اشتباهش نیا

و   ستیاو نبود چون قلبش با او ن یمرد برا ن یا اما 

 دارد.....  یگری دل در گرو د

 

 

 ..... تلفن خانه از افکارش خارج شد. یصدا  با 

 بود.....  دهیکرده بود که خودش نفهم هی گر یک

را پاک کرد و به سمت تلفن پا تند   صورتش

 کرد.....!!! 

 

 بله-

 

 !؟ یسالم،شهرزاد خوب -

 ....!؟ ی شد  داریب
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 !؟ یتو خوب  یسالم مرس-

 خوابم هنوز.....  نه

 

دختره   یزهرمار نکبت،،،،،رو آب بخند-

  ا ی یخواببازم مثل خرس  نم ی.....زنگ زدم ببشعوریب

 نه!؟

 

 افتاده.....!؟؟  ی..... اتفاق دیکجا رفت-

 

زنگ زد   ینه،مادرشوهرم فشارش رفته بود باال عل-

 ی .....در قفل کرده بودنجا یا م یبا مامانم اومد گهید

 !! ینشد داریچقدر صدات کردم ب

 

 

 حال مادر شوهرت بهتر االن!؟ -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



....ما  نجایبهتر........حاج بابامم اومده ا زمیاره عز-

.....شام میاریاصرار کردن نشد نه ب گهید میمونیشام م

 .....!!! زدانیخودت و  یبپز برا

 

....امشب هردو تنها  دیزهرا را نشن  یصدا  گرید

 بودند!!!!؟؟؟؟؟

 

[5/4/2021 1:01 PM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 120#پارت_

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 الو الو گفتن زهرا به خودش آمد...... یصدا  با 

 شهرزاد......!!!   ی الو....الو.....ُمرد-

 

 حواسم پرت شد....  یگفت  یها.....نه....چ-

 

 خاک تو سرت کنن نکبت........ -

داش از سرکار برگرده خسته  دا ی بپز برا شام 

 درد نکنه،،،،  شه،دستت یم

 .....مییا یماهم بعد شام م دیهم نکن یطونیش

 

 ادب.....گمشو،،،،،،  یب-

 !!!!؟؟؟ ی ندار ی کار

 

 !زیشهرزاد بانو....خداف رینخ-

 

 خداحافظ!-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

استرس   شدندی تنها م زدان ی که با   نیا از

معتقد بود اما خب مرد بود و   یمرد  زدانیگرفت،یم

 اش........   زهیغر

 

از افکارش خارج   ستین ی مرد نیچن  زدان یگفتن  با 

 شد و به سمت آشپزخانه رفت. 

گرفت   میتصم قهیبود چه بپزد......بعد از چند دق مانده

 بپزد......!!!  هیساالد الو

 

مواد الزم  یو مابق یمرغ و نخود فرنگ نهیس  زری فر از

 هیروع به درست کردن ساالد الورا برداشت و ش

 کرد...... 

 

  شیکه گذشت درست کردن غذا یساعت کیاز   بعد

 ی صندل   ی خودش را رو یتمام شد....از خستگ

از   یچشمانش را بست تا خستگ قهی انداخت.....چند دق

 جانش ربوده شود. 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بود و حوصله اش سر رفته  زدان ی هم دست  لشیموبا 

هم   ی بود.....ساعت هشت شب بود و دم غروب، کار

 نداشت که انجام دهد....... 

 

آورد و   ی خودش بالش  یرا روشن کرد و برا  ونیزیتلو

کرده بود را تماشا   دایکه پ یینما ی س لمیتا ف دیدراز کش

 کند...... 

 

آورد......به   یبر چشمانش فشار م یو خستگ  ییتنها 

تا بتواند  دیش را تکان داد و به پهلو چرخزور خود 

 ..... ندیساعت را بب

 

و     دیکش  یاز کالفگ یگذشته بود،هوف  قهیچهل دق   هنوز

سرش گذاشت......غرق افکارش    ریدستانش را ز

 شده بود..... 

 

 توانمیچند ساعت تنها بمانم چگونه م توانمیکه نم یمن

پدر   یرا ......دلش بکنمیدر نبود خانواده ام تنها زندگ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



و مادرش تنگ شده بود........کاش بودند.....کاش  

  دانستی......مزدیرقم م گرید  یرا جور رشان یخدا تقد 

از آنها زنده  یک یبود   یراض  یاست اما حت یانصاف یب

 !!! شدیکس نم یسن تنها و ب نی اتا در  ماندیم

 

[5/4/2021 1:01 PM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 121#پارت_

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



در افکار ناهنجار و عذاب دهنده اش و اشک   غرق 

 کرده بود......  سیکه صورتش را خ ییها 

چشمانش طالب خواب    اد یز هی گر از

در خود   نیو مانند جن دیبودند........صورتش را پاک

هم گذاشت و   ی اش را رو سیخ  یجمع شد و مژه ها 

 به خواب رفت!!!! 

 

 

شد،شب    ادهیخانه پارک کرد و پ  وار یرا کنار د  نیماش

 برود.....!  خواستی به باشگاه م

 

را در قفل در انداخت و بعد از باز کردنش وارد    دیکل 

 ه شد...... خان

آمد از    یکه م  یدر سکوت بود و تنها نور خانه

باال انداخت و وارد خانه  ی....شانه اامدیآشپزخانه م

 شد. 

 

مبل انداخت و المپ را  ی را رو  چشییو سو کت

در خانه نبود.....به سمت    ی روشن کرد......انگار کس

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



رفت تا دست و صورتش را بشورد و وضو    سیسرو

 تا نمازش را ادا کند......   ردیبگ

 

نگاهش به خودش افتاد......سن   ییروشو نهییآ  در

شده بود و به حرف مادر و خواهرانش    ادیاش ز

گوش نداده و ازدواج نکرده بود اما هم سن ها و 

 فرزند بودند......  یدارا  یهمکارانش حت

 

سال داشت مادرش   ۲۰که   یماناگر ز نکهیفکر به ا با 

  کردیم  یخانواده دار و خوب معرف یدختر ها  شیبرا

خنده اش گرفت.....اگر ازدواج کرده   کردیو او رد م

 ...... رفتیبود االن بچه داشت و به مدرسه م

 

 

خارج شد.....بعد از برداشن   سیاز سرو یکالفک با 

 جانمازش شروع به خواندن نمازش کرد...... 

 را تمام کرد و شروع به گفتن ذکر کرد......  نمازش 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



در خود جمع  نیرا مانند جن  یشد که کس  منینش وارد 

شهرزاد که   دن یجلوتر رفت که با د ینگران د،با یشده د

 ییزد.....پتو  یدر خود جمع شده و خواب بود لبخند

......از  دیو کنارش دراز کش  دیاش کش  یآورد و رو 

نداشته باشد اما  یوردبدنش فاصله گرفته بود که برخ

  شی بازوها  انیرا م چکفنچ کو   نیا خواستیدلش م 

 و فشار دهد......   اندازدیب ریگ

 

[5/4/2021 1:01 PM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 122#پارت_

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

که در قلبش جا داشت اما   یزل زدن به دخترک  با 

.......چشمان خسته اش خمار  کردیمغزش قبولش نم

 ......!!!کرد یشد و خواب را طلب م

تا  دیخوابیم یکم  دیکرد،با یدرد م یتنش از خستگ تمام

 شب بتواند به باشگاه برود....... 

 

ش  تر شد تا بتواند عطر تن ا کی به شهرزاد نزد یکم

که گرفت   یقیرا استشمام کند........بعد از دم عم

هم   ی خواب مهمان چشمان اش شد و پلک بر رو

 گذاشت.......!!!!!!! 

 

 

خودش را   یکم  یسفت زیبرخورد دست اش با چ با 

از   یکی......دیکمر خواب  یو رو  دیتکان داد و چرخ

از هم فاصله   یچشمانش را به زور کم

داد.............آب دهنش را قورت داد و چند بار پلک  

 .........؟؟؟!!! دار یب ا یزد.......خواب بود  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

.....به  ستیکه خواب ن دیفهم  زدانیتکان خوردن  با 

  یکه رو ییشد.......با تعجب به پتو زی خ میضرب ن

بود از تعجب   کی.......نزد کندیهردوشان بود نگاه م 

 ........ دیا یسه در بکا چشمانش از

 

آمده بود    یک زدانی.....کشدیخودش را عقب تر م  یکم

نگاهش را به ساعت   ده یبود.......ترس ده یکه او نفهم

 دوخت دوساعت بود که خواب بوده...... 

 

اش که   ی سرش گذاشت و با لمس روسر  یرو دست

 فرستاد...... رونیسرش بود نفسش را ب  ی رو

خواب آلود    زدانیبلند شود که    شیاز جا  خواست

 چشمان اش را باز کرد....... 

 

خودش سرش را از خجالت   یرو زدان ی نگاه  دن ید با 

 کرد...... یباز  شیانداخت و با انگشت ها  نییپا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



زد    یدخترک آرام شده بود تک خند نکهیاز ا زدانی

 و.......

 

 شهرزاد.......-

 

......اشک در چشمانش جمع  دیلرز  قلبش

را بست......چرا    دنشیشد.......بغص راه نفس کش 

صاحاب او    ی به فکر قلب ب کردی م شی صدا نگونهیا

 اش بود...... نهینبود که در حال کندن س

 

اش    ی تا چشمانش رسوا  اورد یرا باال ن  سرش

بازهم   دیبگو زدان یبه  خواستی کنند.....اما دلش م

 بزن.....  میصدا

 

[5/4/2021 1:01 PM] 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 123#پارت_

 

 

اش را از کنارش برداشت و از حالت دراز کش    ی گوش

 نییکه سرش را پا   یخارج شد و به سمت شهرزاد 

 خم شد.......... انداخته بود 

چانه دلبر گذاشت.......زور   ریاش را ز  ی گوش

و نتوانست نگاهش را   دینرس زدانیشهرزاد به 

 بدزدد........ 

 

 

  زدانی یها یاش را به جنگل  ینگاه اشک ناچار

که اشک در آن   یچشمان  دنیبا د زدان ی دوخت.......

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



جمع شده بود قلبش گرفت اما حالت چهره اش را  

 نگه داشت.......  یخنث

 

 

 ....!!!! دمینشن یصدات کردم.....جواب -

 

 

 که تمام تالشش را کرده بود تا نلرزد  ییباصدا

 

 ب....بله.....!!! -

 

رو در   ا یبا ح یدخترا یمن ادا   یاگه بگم باز برا-

 ؟؟؟ یاریم

 

  یدلخور بود.......او حت زدانینگاهش به  حاال

بار هم که شده با او درست حرف   کی  توانستینم

با   زدانی و  دیبزند.......قطره اشکش از چشمش چک 

شدن اشک به  کینگاهش اورا دنبال کرد.......با نزد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که خش   یی دخترک طاقت از کف داد و با صدا یلب ها

 ...... دیدار شده بود غر

 

 ؟!!!! ......؟یش یام م غهیامشب ص  یبرا-

 

.....من که  د یشیدهنش را قورت داد و با خود اند اب

عروسک   دیاحساس داده ام شا  یمرد ب نیدل به ا 

  یبرا توانمیخودم که م  یاش شوم ول  یشب باز مهیخ

که  نیساعت هم که شده بدون فکر کردن به ا کی

غرورش اجازه   ی گناه است اورا نفس بکشم.......ول 

  هیتک  زدان ی و  شدند یم ی .....چشمانش پر و خال دادینم

 او بود...........  یبه بالش نگاهش رو

 

 

پسر دوست   غهیاگر ص  شوند یو مادرم ناراحت م  پدر

  یچند ساعت محرم شوم و دل ب ی شان شوم.......برا

 دهم......   نیتسک یامان خودم را کم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



قبول کند اما منتظر   خواست یرا گرفته بود م  مشیتصم

 شتریدوباره بپرسد تا جوابش را دهد و ب  زدانی بود  

 غرور ترک برداشته اش را نشکند....   نیاز ا

 

[5/4/2021 1:01 PM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 124#پارت_

 

 

اش   دهیچیدر هم پ  یلرزانش را از انگشت ها   نگاه

دوخت.........لرزش   زدانیگرفت و به نگاه منتظر 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



چانه اش و جمع شدن اشک در چشمانش دست  

 کنترلشان کند........  توانستیخودش نبود و نم

 

توجه به  یکه ب  یا  زدان یگرفت و رو به  یقی عم دم

سرش را    یحال او فقط نظاره گرش بود به آرام

 .......!!!!!کنمی قبول م یعنی تکان داد که 

 

 

.......  دینشست را د زدانی یکه کنج لب ها  یپوزخند 

تپش قلبش    یقلبش انگار در دهانش بود........صدا

دخترک   نهیبلند بود و محکم خودش را بر س  یجور

کوبش   یهم صدا  زدان ی کرد یکه احساس م دی کوبیم

 .......!!! شنودیمحکم قلبش را م

 

  شیگونه ها   یرو  ش یرا باال گرفت تا اشک ها   سرش

  ی مرد ب نیا ی غرورش را جلو  نیاز ا شتریو ب  زدینر

 رحم نشکند......... 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



........حاضر بود جانش را بدهد و گری داده بود د  دل

را  زدان ی گناه باشد عطر تن  نکهیبار بدون ا کی

دوباره    شنهادی.......حاال با پدیببو

عاشق   نیا  یکه صدا  کردی........خداراشکر مزدانی

 بود......  دهیرا شن ده یرنج

 

 

  زدانیو نگاه منتظرش را به    دیکش یقیعم  نفس

 جلوتر رفت.....   زدانی  یدوخت......با صدا

 

 کنار من.....!!!! ا یجلوتر......ب ا یب-

 

 

  دهیکوب اش نهیامان تر از قبل به س یب  قلبش

  نییاش شد و سرش را پا  کی شد.......نزد

 ........... دیکشیانداخت......خجالت م 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 قَبِلُت...........باشه؟؟!!!  یگیم خونمیم-

 

 یعصب زدانیرا به نشانه باشه تکان داد که   سرش

 لب زد....... 

 

  نییزبونت موش خورده که سرتو باال پا  ا ی  یالل -

 من....... یبرا یکنیم

 

مرد در هم فشرده شد اما  نیاز طرز کالم ا قلبش

 .........   زدی اجازه نداد اشک از چشمانش بر

 

 چشم......!!!-

 

[5/4/2021 1:01 PM] 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 125رت_#پا 

 

 

 

زد دخترک وحشت کرده سرش را   زدان ی که  یحرف  با 

دوخت   زدانیاش را به  ده یباال آورد و نگاه ترس

 و.......

 

 !!!؟؟؟میریهفته در نظر بگ ک یرو  غهیمدت زمان ص-

 

 

 نه-

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 که دخترک ادامه داد.....  دیچیدرهم پ زدانی یها اخم

 

 .......چند ساعت......!!! ادیهفته ز کی-

 

کرد ناراحت در خود جمع   زدان یکه  یخنده ا با 

 شد......

 

 کی.......اگه خورهیچند ساعت به چه درد من م-

 .....!؟؟؟ ستین  ی روز........مشکل  اد،سهیهفته ز 

 

 نه...... -

 

 .........!!! یخوایچند تا سکه م ه یمهر-

 

 آقا......  یچی من ه-

 

 باطله تعداد بگو......  غهیص  هیبدون مهر-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شاخه گل روز....... کی-

 ...... خوامینم سکه

 

 کی نزد شتریتکان داد و خودش را ب ی سر  زدانی

 دخترک کرد و شروع کرد به خواندن........ 

 

 

لَتِ - جُت ُمَوک ِ   ،ۀِ الَمعلُومَ  ۀِ الُمدَّ  یفِ  ، ی)شهرزاد( نَفسِ  یَزوَّ

 الَمهر الَمعلُوم« ی َعلَ 

 

 

 شی........براکرد یدر سکوت نگاهش م شهرزاد

بود اما االن   یسخت بود.......خودش ابتدا راض 

را از راه    زدان یو  دیگوی راست م مینس کردی احساس م

 به در کرده است. 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



به خودش آمد و آب دهانش را   زدان ی صدا زدن  با 

  یها یاش را به جنگل  ی قورت داد و چشمان اشک

 دوخت و لب زد....   زدانیسرخ شده 

 

 

 ....... جی»قَبِلُت التَّزو -

 

[5/4/2021 1:01 PM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 126#پارت_

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

دوکلمه از دهانش خارج شود احساس کرد چند    نیا تا 

 ه است. مرگ رفته و برگشت یبار تا پا 

 

دخترک انداخت و   ی دست به بازو  یبدون معطل  زدانی

 ...... د یسمت خودش کش

دور کمرش حلقه کرد و اورا تنگ در اغوشش   دست

 به خود فشرد......... 

 

 

 خواباند........   نیزم  یو اورا رو  برگشت 

زد.......چشمانش را به او که  مهیدخترک خ ی رو

جمع شده اش تار  یرا به واسطه اشک ها  زدانیحاال 

 ....... د،دوخت یریم

 

 

 ......... دیی را در گردن دخترک فروکرد و بو  سرش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دخترک گذاشت،گره را شل    یگره روسر یرو دست

 کرد......... 

 

از گوشه چشمانش   یلی دخترک همچون س  یها   اشک

  یها قهی و راه اش را به سمت شق  شدیخارج م

اش گم   یو در خرمن موها  گرفتیدخترک م

 ..... شدیم

 

 

 

و   قی عم یاش را  باز کرد.........مک ها یروسر 

 ...... زدیچانه دخترک م ریبه گردن و ز  ی آبداز

بود که فنچ کوچک  یسال بود که منتظر روز چند

 .....!!! ستیمهم ن محرم اش شود حاال چگونه اش

 

را که خواست باز کند دستان   راهنیپ یها  دکمه

مردانه اش   ی دست ها یکوچک شهرزاد رو 

که خودش قبول   ینشست.......نگاه اش را به دختر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  زدیکرده بود محرم اش شود و حاال ساز مخالف م

 دوخت....... 

 

 

مردانه اش فعال شده و   الیحاال که تمام ام توانستینم

 در طلب دخترک است عقب بکشد....... 

دست شهرزاد    ر ی.......دستش را از زیحرف چیه   بدون

 گونه اش نشاند.......  یو رو   دیکش  رونیب

 

دخترک را پاک کرد و شروع به نوازش    یها   اشک

و    کردی م یزیر  یصورتش کرد........شهرزاد هق ها 

 به سکسکه افتاده بود....... 

 

 

  دیبود که رنگ اش همچون گچ سف  دهیترس ترکدخ

گونه دخترک   یرا رو  یگوشت یشده بود.........لب ها 

 به او زد که.......  ی گذاشت و مک آرام

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ینجوری......لطفا اشهی کب......کبود......م-

 ...... دینکن

  یها  ی کبود ایاز راه برسند  هیبق نکهیترس ا از

وحشت در تمام جانش   ندیصورت و گردنش را بب

 نشسته بود........!!!! 

 

[5/4/2021 1:01 PM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

زدن اش خارج شد و نگاهش را  مهیاز حالت خ زدانی

که حاال در محاصره بدن خودش بود   یاز باال به دختر

 ........ کردینگاه م

 

 

صورت اش    ی خجالت زده دستانش را رو شهرزاد

 مانع شدند......  زدانیگذاشت که دستان بزرگ 

 

......خودش قبول  دادیمرد م نیا یاش را برا جان

 نگونه یه که ا چه مرگ اش شد دانستیکرده بود اما نم

 کرد.......  یرا هم عصبان  زدانیکرد و  یخودخور

 

اش......از   یلب ها  یرو   زدانی ینشستن لب ها  با 

افکارش خارج شد.......چشمان اش خود به خود  

 بسته شدند........ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  زدانیکه  ی مانده بود.......با فشار  یهمراه چیه   بدون

از دهانش خارج   ی اش را در مشت گرفت آخ نهیس

 ........ شد.

 

  یکرد........بوسه ها  زدانیکردن  یبه همراه  شروع

و ناوارد    دادیجواب م ان یدر م یکیاش را  

گذاشت   زدانی  ی شانه ها  یبود.........دستانش را رو 

 به خودش فشرد.......  شتریو اورا ب

 

 

نفس زنان ازش جدا شد و نگاهش را به لب   زدانی

متورم و سرخ دخترک دوخت......انگشت اش را   یها 

اش   یو دوباره به جان لب ها دیاش کش  ی رو

 افتاد........ 

 

 

باعث درد    گرفتیدخترک م  یکه از لب ها  ییگازها 

و   شد یاش در گلو خفه م ی .......آخ ها شد یشهرزاد م

 .... اش به گز گز افتاده بود.. یلب ها

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

اش   یبرا  یمرد محرم تر از هرکس نیکه ا حاال

بود........اورا درآغوشش فشردن و عطر تنش را در  

 ذهنش ثبت کردن که گناه نبود......!!!؟؟؟ 

 

 

  یگونه ها  ی اش دوباره قطره قطره رو یها   اشک

را محکم در در اغوشش فشار   زدانیاش نشست و او 

 داد......

 

کمر خودش درد گرفته بود اما  زدانی ینیسنگ  از

 آمد......  یاش در نم کیج

  یبود که اشک ها دن یعرق بوس  یجور  زدانی

 . دیدیدخترک را نم

 

[5/4/2021 1:01 PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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لباس خودش   ی تنه اش،،،،از رو نییپا   یبرجستگ با 

 ..... دی به دخترک مال  دیبوسیکه م  یرا در حال 

 

که حس کرده بود چشمانش گشاد   یزیاز چ شهرزاد

ن  شد......خواست خودش را عقب بکشد که دستا

شانه اش نشست و اورا دوباره   ی رو زدانیقدرتمند 

 ..... دیتن خودش کش  ریمحکم تر به ز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



از زمان قبل   شتریدخترک ب  یها   اشک

آغوش   یبود......او فقط برا  دهی........ترسختیر

 ....... زدان یگرفتن محرم شده بود اما 

 

کمر دخترک انداخت و اورا محکم به  ریز  دست

خوشش   زدانی  نکاریخودش فشرد.......شهرزاد از ا

آمد که خودش هم دستان اش را دور کمر تنومند َمرد  

 ....... دیچیاش پ

 

از خواستن و   زدان ی......زدندینفس نفس م هردو

که در جان اش   یفشار و استرس  ،یدخترک از خستگ

 بود...... 

 

.......دوباره  ختیریم زدانیاز سرو صورت  عرق 

اش را باز کرد و از تنش  راهنیپ  ی نشست و دکمه ها 

انداخت........نگاه شهرزاد   یدر آورد و به گوشه ا

گم شده   زدانی چیدر پ چ یپ یعضله ها  ی رو

که گوشه لب   یو لبخند  رهینگاه خ یبود........حت

 ......... دیبود را ند  زدانی یها 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  زدان ی یشکم عضله ا یدستاتش را رو  خودآگاه  نا 

  زدانیاش را حرکت داد....... ی گذاشت و دست ها

که دخترک ندانسته   ی چشم بست از ناز

 ......... ختیریم

 

 خوشت اومده خانوم کوچولو......!!! -

 

آورد......آب    نییاش را پا  ی خودش آمد و دست ها به

دهانش را قورت داد و نگاه مظلوم اش را به چشم  

 دوخت.......   زدانیشرور   یها 

 

 !!! ؟؟؟ ی ........ناراحتی چرا ساکت-

 

 تکان داد و.....   نیرا به طرف  سرش

 

 نه نه اصال........فقط خسته شدم.....!!! -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یکرد که در دل قربان صدقه صدا  یخنده ا   زدانی

 خنده و صورت جذاب اش رفت..... 

 

  هوش یرابطه کامل نبود خوبه وگرنه ب-

 .......!!! ی شدیم

 

 

دخترک صورت  زدیپروا حرف م یب نگونهیا نکهیا از

و    دیدوباره خند زدان ی اش مثل لبو قرمز شد......

و   دیپهلو خواب  یو رو دیدخترک را در آغوشش کش 

 اوراهم کنار خودش خواباند.....!!! 

 

[5/4/2021 1:01 PM] 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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او   یاش سخت شده بود......برا  یبرا دن یکش نفس

بخوابد.......خواست خودش را   ینبود کنار مرد  یعاد

اورا محکم تر در اغوشش   زدانیکنار بکشد که 

 فشرد....... 

 

 

 ...... دی جدا شدن د  یدخترک را برا یپافشار  یوقت

دخترک انداخت و اورا   فی تن ظر ی اش را رو یپا 

 درخود قفل کرد......

 

نفس    قیدخترک برد و عم  ی موها  نیاش را ب صورت 

  یرا فراموش کرد وقت دنی.....شهرزاد نفس کش دیکش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



..........بدن  دیزبانش را پشت گردن اش کش  زدانی

 اش مور مور شد و در خود جمع شد........!!!! 

 

 فنچولک.......  ری......آروم بگشییی ه-

 

دخترک رد کرد و   راهنیپ  ر یبزرگ اش را از ز  دستان

 ینیگرد اش که گذاشت شهرزاد ه  یها  نهیس  ی رو

 ..... و خودش را تکان داد  دیکش

 

.....ولم  دیآقا.....تورو....خدا.....دستتون بردار-

 .....دیکن

 

 ساکت...... -

 

 آقا...... -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خودش هم   یاش زد که دلش برا   یصدا  یجور

نکرد و به کارش ادامه  یتوجه زدانیسوخت اما 

 داد....... 

 

 

بدن را   نیهم ا یگریمرد د کردیفکر م نیبه ا یوقت

و حرص اش را با   کرفتیخشم تمام جانش را م ده ید

دخترک بود   نهیس  ی مشت کردن دست اش که رو

 ....... کردیکنترل م

 

اش را   نهیس ی شهرزاد بلند شد......جور هیگر  یصدا

 ..... شدیکه نفس اش قطع م دادیفشار م 

 

خودش امد و فشار دست اش را کم کرد و شروع   به

  قهیشق  ی رو  قیعم  یبه نوازش اش کرد......بوسه ا

 دخترک زد....... 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که چند ساله در جانش    یحس ن یمنکر ا نمبتوانست

که شهرزاد را با مرد   کردینشسته شود اما چه م

 ..... کردیاش قبول نم رتیبود و غ  دهید ی گرید

 

اش  قهی خش که به شقآرامش ب ی با بوسه ا شهرزاد

 آرام گرفت....!!!  یزده شد کم

  ی اش را رو یاش ثابت ماند.......چشم ها  یجا در

آرامش را بهره   نیشتریب زدانیهم گذاشت تا از وجود 

 ببرد..... 

 

[5/4/2021 1:01 PM] 

 

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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در خود مچاله شده   زدان ی ی بازوها  نیهم در ب  هنوز

اش قفل کرده   یبود......تمام تنش را با دست و پاها 

 بود....... 

 

لب   ری......ز کنه یعروسک بغل کرده ول هم نم  انگار

حرف اش خنده اش    نیو از ا  زدی غر م

اورا در بغل گرفته بود    یجور  زدانیگرفت.......... 

  زدانی یبرا شهیهم کردی دخترک احساس م

 است.......!!!!

 

 

اش   دن ینشان از خواب زدانیمنظم  یها  نفس

......چون از پشت دخترک را در اغوش گرفته  دادیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بود در خواب هم صورت اش  را در گردن دخترک  

 .. فرو کرده بود.....

 

  شدیاش تمام جانش مور مور م یبرخورد نفس ها از

نشان ندهد  یکرد توجه  یآمد.......سع یو قلقلکش م 

 بخوابد.......  زدانیو اوهم مانند  

 

 

  اد یکرد نتوانست به خواب برود......با به  یهرکار 

آوردن مادر و پدرش دوباره اشک مهمان چشمان اش  

تکان   یخواب بود که حت ی جور زدان یشد.......

  داری شهرزاد هم اورا از خواب ب  یخوردن شانه ها 

 نکرد...... 

 

  یرا پاک کرد.....دست کوچکش را رو   صورتش

  نییاش بود گذاشت و پا  نهیکه در س  زدان ی دست 

آورد........به زور خودش را تکان داد وبرگشت و  

 دراز در اغوشش بود........   زدانیحاال به سمت  

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  دن ینفس کش ده یترس خورد که دخترک  یتکان زدانی

اخالق   یمدت خوب بعض  ن یرفت......در ا  ادشیهم 

اورا   یاش را بلد شده بود و اگر موقع خواب کس یها 

 د یو بعد خودش با  گرفتیسردرد م  کردیم داریب

 ...... دیکشیاش را به دوش م یعواقب بد قلق 

 

..... خودش را دیکش  زدانینشدن   دار یاز ب یراحت  نفس

خودش   زدان یدر خود جمع کرد و در شکم  نیمانند جن

را جا داد......حاال تمام و کمال در اغوش مرد مهربان  

 اما سنگدل اش بود.....!!!!! 

 

 مرد داد.....!!!  نیدل به ا  یک دانست یهم نم خودش 

 را دوست داشت....!!!   زدانی  بیعج

 ت توانسیخودش اعتراف کرده بود و حاال نم شیپ

خودش را گول بزند.....عاشق شده بود اما    گرید

که اورا دوست   ی .....عاشق مردکطرفهی

 ندارد......!!! 

 

[5/4/2021 1:01 PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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و در دل قربان   دیکش زدانی یها  شیته ر یرو دست

  قیصدقه ابهت اش رفت.........عطر تن اش را عم

رفت،عطر تن اش را   نجا یاز ا یتا وقت دییبو یم

 نکند......!!!!  فراموش

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  زانی اش چنبره زده بود...........عز یدر گلو  بغض

اش او را تنها گذاشته بودند و رفته بودند و حاال که  

 بهش محبت کرده بود.......  یمک  زدانی

اورا دوست  زدانیاش را به او داده بود و اما  دل

 نداشت...... 

 

 

 غهیبود که اگر دوست اش ندارد چرا اورا ص متعجب

 کرده بود........ 

بوده ام و در دسترس   نجا یمدت ا نیهم ا  دیشا خب

هم چون با چند وقت کنار هم   دیاش........شا 

 داشت......   زهی ربودن،،،خب مرد بود و غ

 

 

از افکارش خارج شد و   اطیبسته شدن در ح یصدا  با 

 وحشت کرده خودش را تکان داد..... 

 

 لطفا...!!!  د یخان.....پاش زدانی.....زدان ی-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 چه مرگته باز........!!!!! -

 

حرف اش دلخور شد اما وقت دلخور شدن   از

 نبود...... 

 

و    ی.....روسردیکش  رونیب  زدان یرا از آغوش  خودش 

چادرش راهم برداشت و دور و اطراف اش را درست 

 بوده.........  ی کرد تا معلوم نشود کنار اش کس

 

عجله خودش را در اتاق اش انداخت و در را قفل   با 

 ..... زدیکرد......از استرس نفس نفس م

 ...... دیشدنشان به داخل خانه را شن وارد 

 

  ی اش را مرتب کرد وشال اش را رو یها   لباس 

سرش مرتب کرد......از استرس صورت اش سرخ  

به خودش  ینگاه ستادیا نهییآ ی شده بود.....جلو

 ز یاش را عوض کرده بود و شوم  راهنیانداخت.......پ

 بود تا چادر سر نکند........   دهیپوش یبلند

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

آوردن ساعت   ادیهم که محرم اش بود.....با به   زدانی

اش گل   ی که در آغوشش بود گونه ها قبل 

 انداخت.........

 

 به خودش زد و از اتاق خارج شد...!!!  یتلخ لبخند

 

[5/4/2021 1:01 PM] 
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@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

بود و انگار   زدانیو حاج سبحان در کنار    خانوم حاج

زهرا در آشپزخانه، با خارج شدن اش از آشپزخانه 

 .... م یباهم رو در رو شد

 

  میبابا....فکر کرد ییسالم شهرزاد خانوم کجا -

 ..... یخواب

 

حرف   یرفتند.....بعد از کم  هیبه سمت بق هردو

 کرد....  یاعالم گشنگ زدانیزدن،

 

 ..... دی ردشهرزاد مادر شام نخو-

 

لب داشت   یکه خنده بر رو  زدان یبه  ینگاه  شهرزاد

 کرد و رو به حاج خانوم لب زد...

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 گهی....منم رفتم اتاقم ددنیخان خواب  زدانیاممم.......-

 اماده کنم.....  رمیخوابم برده بود االن م

 

 

  شانیبه هال برگشت تا صدا زیاز اماده کردن م بعد

هم ندارد   ل یکند.....زهرا که گفت خسته است و م

و به اتاق اش رفت    خوردیفردا م  م یاش نگه دار یبرا

 تا بخوابد.......

 

قلب اش   ی که برا ییسبحان هم در اثر داروها  حاج

 کریاتاق اش رفت و گفت که د  کرد،بهیمصرف م

 ...!!! خوابدیم

 

  ی.....خواستم کممینشسته بود زیسه پشت م  هر

 ی که با دست اشاره کرد صندل  نمیبنش زدانیاز دورتر  

  ی.......حاج خانوم هم چند لقمه انمیاش بنش  یکنار

کردن از دستپخت من    فیخورد و شروع به تعر

 کرد.....

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 حاج خانوم.....  دیشرمنده ام نکن-

حساب   یزی من چ ی دستپخت شما که برا  کنار

 ...... شهینم

 واسه زرشک پلو تون تنگ شده.....  دلم 

 

 کرد و جواب داد.....  یا  خنده

 

قربونت برم مادر.....فردا پس زرشک پلو  -

 ...... پزمیم

 

 دستتون درد نکنه..... -

 

مادر........من برم  کنهیمن پاهام درد م-

.....البته دیبخواب دی بخوابم....شماها شام تون خورد

 اگه خوابتون ببره.....

 

و با برداشتن قرص   میاش کرد  یه حرف ها ب یا  خنده

 ها از آشپزخانه خارج شد! 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[5/4/2021 1:01 PM] 
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آشپزخانه انداخت و بعد به   ی به ورود ینگاه مین

 سمت شهرزاد برگشت.... 

 

 بود........اره!!؟؟   دهیموش کوچولو ترس یانگار -

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

انداخت و آب دهانش را  نیی سرش را پا  ده یکش خجالت 

 قورت داد.... 

 

 .... ن یشدینم داری خب......خب شما ب-

 ..... د یمجبور شدم چنگ بزنم دستتون....بردار منم

 ...!!! ..دمیترس  دمیدر شن  یصدا

 

 

کرد که نگاه شهرزاد به لبخند اش افتاد و در  یا  خنده

 دل قربان صدقه اش رفت... 

 

 ی صحنه رو ترک کرده بود  ی نه خوشم اومد.....جور-

 ارت نمونده بود.....  یاثر چیکه ه

 

 آقا.......!!! دیزنیها حرف م س یپل وا....چرا مثل-

 

 صورت اش نشاند.....  ی رو  یکرد و اخم یا  سرفه
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 .......!!! نجا یا ا یپاشو ب-

 

که گفته بود گشاد   ییچشمان اش از جا  شهرزاد

که خانواده خانه بودند و    ی و در حال  زی شد......سرم

  یرو  خواستی از او م دیا یاز آنها ب یکیاحتمال داشت 

 ........ ندیاش بنش  یپا 

 

 اخ.....اخه...... -

 

 ......!!!ا یساکت......پاشو ب-

 

نتوانست   چارهیگفته بود که دخترک ب یدستور   یجور

اش   یافتاده و ترس از جا ی کند و با لب ها یچیسرپ

 ..... ستادیا  زدان یبلند شد و کنار 

 

عقب تر برد تا شهرزاد راحت   یرا کم  ی صندل   زدانی

از شهرزاد   یحرکت  ی........وقتندیبتواند بنش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دست دور کمر دخترک انداخت  یو عصب  .....کالفهدیند

 اش نشاند......  یپا ی و اورا رو

 

  زدانی نهی از خجالت صورت اش را در س شهرزاد

کرد و اورا محکم تر   یتک خند  زدان یپنهان کرد که 

 به خودش فشرد.... 
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از خجالت  ینشسته بود اما کم زدانیدر آغوش   هنوز

برداشته   زدانی نهیبود که سرش را از س ختهیاش ر

  زدان ی کوچک در دهان  یبود و لقمه ها

 ......!!! گذاشتیم

 

اش   نه یمهابا بر س  یا باز قلب اش که خودش ر امان

 .....!!!!! دی کوبیم

 

 

 را جمع کرد و ظرف هارا شست......  زیم

رفت و بعد از مسواک زدن و انجام   سیسمت سرو به

 اش از آنجا خارج شد........  یکارها

 

اش زده    قهیشق  یرو  ی بعد از شام اش،بوسه ا زدانی

 بود که دخترک غرق آرانش شده بود.....!! 

 لب اش نشست....!!!   یرو  یلبخند
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هال را خاموش کرد و به سمت اتاق اش   یها  المپ

 رفت....... 

اش را   یاتاق اش را روشن کرد تا لباس ها المپ

 عوض کند.......!!!! 

 

و   دی کش ینیتخت نشسته،ه یکه رو   زدان ی دن ید با 

 قدم رفت....!!!  کی ده یترس

 

 نترس........!!!! -

 جلو.......!!!  ا یب

 

 اتاق خودتون......  نینرفت-

 .....!!!؟؟؟ اد ینم خوابتون

 

 زنم بخوابم........   شیپ خوامیم-

 

 کلمه زن قند در دل اش آب شد اما بروز نداد......  از
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 ..... ستمیمن که زن تون ن-

 

نداره   ی......دائم و موقت هم فرقیمحرمم-

 ....... یمزن

 .....یهرز نپر  گهیحواسم باشه که د دیبا 

 .... یفکر نکن گهیباشم جز من به کس د  مراقب

 باشم که........  مراقب

 

 اش دوباره از خشم سرخ شده بود.....  صورت 

 

از   قهیدق  کیاش که هنوز  یاز حرف ها شهرزاد

زنم نگذشته بود،زهرمار اش   نیریکلمه ش   دنیشن

 کرده بود....... 

 اش تر شد و بغض اش را قورت داد...... چشمان 

دهد و سوال و جواب   حیهرچقدر توض دانست یم  خوب

حرف خودش را خواهد گفت پس   زدانیکند،،،،،،،،

 سکوت بهتر بود......!!! 
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گرفت   زدانینگاه اش را از اش را قورت داد و بغض

 اتاق راه افتاد...! گری و به سمت د
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ت کرد و کمد را باز  او پش زدان،بهیتوجه به  بدون

 اش را بردارد.......  یراحت  یکرد تا لباس ها 
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اش کمد را بست و به  یلباس ها زداشتنیاز   بعد

 سمت در قدم برداشت..... 

 

 ی نخورده بود که با صدا رهیدست اش به دستگ  هنوز

 عقب برگشت.....   دهیترس زدانی

 

 شهرزاد....  کنمی....پاتو قلم مرون یب ی از اتاق بر-

 

رفتار   نگونهیاش لرز داشت،بغض داشت،چرا ا  یصدا

 ...... کردیم

 

 ......؟! یچ یعنی...ی-

 لباس عوض کنم.....!!  خوامیم

 

 عوض کن.....!!! نجا یهم-

 

 آخه....... -
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اش بلند شد و با قدم   یجا د،ازی حرف اش پر انیم

 کوتاه اما محکم به سمت شهرزاد آمد.....  یها 

 ......ستادیسر اش ا  یباال

اش را باال آورد و چشم دوخت    ینگاه اشک شهرزاد

 اش.....  یمرد وحش شانیپر یها یبه جنگل 

 

 نامحرم هست.....  نجا یمگه ا-

اگه  یشوهرتم.....محرمتم......بهتم گفتم حت من

 زمانش کوتاه باشه...نگفتم....!!؟؟؟

 

اش باال   یصدا  یشنود،کمیاز شهرزاد نم یجواب  یوقت

 .... رودیم

 نگفتم....!!؟؟؟؟ -

 

 ب.....بله. -

 

 خب پس حله،عوض کن.....!!!-

 کال لخت شو....!!!  یچرا عوض کن نه
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کم   ژن یاکس داندینم ا یرفت   ادشی دن یکش نفس

 آورد....... 

 ......دادیآزارش م  زدانی چرا

 

 

 کارمون نصفه موند..... -

 ...... میادامه بد  خوامی اش م هیبق

 قه یتخت دراز بکشم......پنج د یرو رمیم

 .....!!! یکنارم باش  دی......لخت.....با گهید
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تخت،چشمان اش را بست و  ی رو  دن یاز دراز کش بعد

فرستاد از التهاب درون اش کمتر    رونینفس اش را ب

بود که زود از   یشود.....از دست خود اش عاص 

 کوره رفت و دوباره دخترک را ترساند.......!!! 

 

 

 ختیر یصورت اش م یکه رو ییبا اشک ها  شهرزاد

از اشک را   یل یصدا س   ینشست و ب نیزم ی رو

 ....... ختیر

 

و انگار که راه گلوش بسته شده   ومدیاش باال نم نفس

بود.....دست انداخت و گلوش و فشار داد.....دهانش  

ازش   ییاما صدا  شدیباز و بسته ن یهمچون ماه 

 ..... شدیخارج نم
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 ...... دیو رنگ از رخسارش پر  دیترس

 

 .دا...ن ..ز.. ی.... ی-

 

 

 میاش ن یشهرزاد با تعجب در جا فی ضع دنیشن با 

صورت کبود شده دخترک  با    دنیشد که با د زیخ

شهرزاد    شی خودش را از تخت پرت کرد و پ ینگران

 نشست....... 

 

اش صورت   یو اشک ها   شدیداشت خفه م  دخترک

 کرده بودند...... شیاش را خ

دست اش خم کرد   ی را در بغلش گرقت و رو شهرزاد

  یو چند بار محکم پشت اش زد که دخترک کم

اش برساند و بعد با   یها  هیبه ر ژنیتوانست اکس 

 کرد.......  هیگر زدان یصدا در بغل 
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را محکم به خودش فشرد......خودش حال   دخترک

بلند    نیزم ی اش از شهرزاد بدتر بود.....اورا از رو

 گذاشت و از اتاق خارج شد.....  تخت ی کرد و رو

 

که از ترس   یشهرزاد ی برگشت،جلو  یآب وانیل  با 

 هی از آب را خورد.......بق یگرفت دخترک کم  دی لرزیم

اتاق   ی عسل  ی و رو  د ینفس باال کش کیآب را   وانیل 

 گذاشت.

 

شان    ی هم کنار شهرزاد نشست و پتو را رو خودش 

را در    دی لرزیم دیکه مانند دخترک ب یو شهرزاد  دیکش

 ر یآرام اش ز  ی آغوش گرم اش مهمان کرد و نجواها 

گوشش کار خودش را کرد که دخترک در بغلش به 

 خواب رفت.....!! 
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تمام   د،ترسیصورت کبود شده شهرزاد را د  یوقت

که  کردیجانش را گرفته بود و حاال خدارا شکر م 

 ......!!! ده یسالم کنار اش دراز کش

 

ان از خواب اش  منظم دخترک نش  یها  نفس

شهرزاد انداخت و    فیتن ظر یرا رو   ی ....پا دادیم

اورا محکم تر از قبل به خودش فشرد.......صورت  

اش فرو   ییطال ییخرما   ی موها  انیاش را م

دختر خوب حس   نیرا کنار ا  یزندگ  ی برد......بو

 ....... کردیم

 

 میکه کالفه اش کرده بود،تصم  ی ادیاز افکار ز بعد

هم گذاشت  یبد.....چشمان اش را رو گرفت اوهم بخوا

 و به خواب رفت....! 
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تن اش خودش را تکان داد   یرو ییاحساس گرما  با 

اش به  یکه خون را در رگ ها ییحس گرما  نیا

دوست داشت.............چشمان اش   انداختیم  انیجر

نشان از صبح  کی تار مهیرا از هم باز کرد که اتاق ن

 ...... دادینشدن م

 

بدن او   ی اش رو یکه دست ها زدانی یاش رو  نگاه

 بود انداخت..... 
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حس لباس نداشتن شوکه شده خواست بلند شود که  با 

اش نشست و محکم اورا به  نهیس  یرو زدان ی دست 

 اش برگرداند........  یجا 

 

 خجالت تمام تن اش گر گرفته بود...... از

را کنار سر دخترک جک کرد و    یدست ها   زدانی

در   بود که شان یزد.....حاال نفس ها  مهی اش خ ی رو

شان را نوازش    ی و صورت ها  دیچی پیهم م

 ...... کردیم

 

 .......دیدزد  زدانیخجالت نگاه از  با 

باعث شده بود دوباره بغض   نیلباس نداشت و ا  اوهم

 کند....... 

 

کوچک اش نشست اورا از   ی لب ها   یکه رو ییها  لب

 افکارش خارج کرد...... 

 یتح توانستیاش به گز گز افتاده بود اما نم یها لب

 ناله کند........
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دخترک فاصله گرفت.......لب   یزنان از لب ها  نفس

زد و    یکوچک اش متورم سرخ شده بود لبخند یها 

و    دیلب دخترک کش  یانگشت شصت اش را رو 

 ی دندان ها انیاش را م یدوباره سر خم کرد و لب ها

 اش گرفت.... 

 

 

  شدیدخترک که در دهان اش خفه م  یناله ها  یصدا

 ......کردیتر م صیاورا حر

دخترک اش را   ی بدن بلور یجا  یدست اش جا  با 

 نوازش کرد...... 

 

  زدانی یبرا  یشان حس لذت بخش   انیتن عر برخورد

 بود....... 

اش در   زیر  یناله ها  یو صدا  د یترسیشهرزاد م  اما 

 ....... دیچیپیاتاق م
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اش   یو دست به دخترانگ ستینامرد ن زدانی مبدانست

که باور اش    گذاشتینخواهد زد اما مگر استرس م

 کند.....

 

 فیتن نح یاز آرام شدن اش بدن قدرتمندش رو  بعد

  ی دخترک افتاد......شهرزاد دستان اش دور شانه ها 

  ی و خود مرهم درد ها  دادیکه هم عذاب اش م  ی مرد

 انداخت.....  شدیم

 

اما   دیکشیلخت مادر زاد بودن اش خجالت م  بخاطر

اش  فهیهمسر اش بود و وظ زدانیخب بقول 

 بود....... 

از   زدانیاذان بود..... کیصبح نشده بود و نزد  هنوز

و   دیاش کش نهیس یاش کنار رفت  پتو را تا رو  ی رو

 دوباره به خواب رفت.

 

اش را برداشت   یشهرزاد به قصد حمام لباس ها  اما 

 اتاق خارج شد.  و آرام از
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به سمت حمام قدم   ییسرو صدا چیو بدون ه   آرام

ن برداشت.....نگاه اش به ساعت افتاد سه ربع به آذا

 صبح مانده بود..... 

 را داخل حمام انداخت.....  خودش 
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 ر ی اش را در رختکن گذاشت و به سمت ش یها   لباس 

 آب را ولرم کرد........ نکهیآب رفت......بعداز ا 

 

به تن اش که افتاد،دهان اش باز  نهییاش در آ نگاه

 ماند........ 

  یاش کبود شده بودند و جا  یها  نهیگردن و س تمام

 دند........ دندان بو

 ی که متورم و کم یتر رفت و نگاه اش به لب کینزد

 کبود شده بود افتاد....... 

 

اگر حاج خانوم و زهرا  دیا یاش در ب هیبود گر کینزد

 ....... دادیجواب شان دگرا م  دیچه با  شدند یمتوجه م

 

اش را با شامپو   ی و موها  دیکش  فیبدن اش را ل 

اب را سرد کرد   یو کم  ستادیدوش ا ریشست.........ز

کرده بود را   دایکه در درون اش هجوم پ  ییتا گرما

 آرام کند.....!!! 
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 رون یب رآب یغسل جنابت اش،از ز ختنیاز ر بعد

اش را   ی و موها  دیچیآمد.....حوله را دور تن اش پ

 خشک کرد.....

اش را آزادانه  یو موها  دیاش را پوش یها   لباس 

 خشک شود......  یتا کم  خت یدورش ر

 

حمام که خارج شد.....حاج خانوم و زهرا را با   از

 ...... دی چادر نمازشان د

 

 .....ریسالم صبح بخ-

 ....!؟ دیریم ییجا 

 

 ... یسالم شهرزاد خوب -

 

 فداتشم خوبم خواهر...... -

 

مسجد نماز   میریمادر،ما م ریصبح توام بخ-

 مسجد......   میبر گهی.....حاج سبحان مم یبخون
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 التماس دعا.... -

 

 دخترم........فعال مادر!  یسالمت باش -

 

 فعال. -

 

به او تعارف نکنند چون   یحت دانستندیبود که م خوب

محله باشد و   نیمردم ا نیشهرزاد دوست نداشت در ب

 نکهیجان اش را بر لب برساند، از ا  شانیترحم ها 

 خوشحال بود.   کردندیرا درک ماو

 

[5/4/2021 1:01 PM] 
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سمت اتاق اش پا تند کرد و وارد اتاق   به

نداشت  میهنوز خواب بود و انگار تصم  زدانیشد..... 

 شود.......   داریب

 

بودند   دهیرا نفهم  زدانیکه نبود   کردیم خداراشکر

 . رفتی اش م  یوگرنه ابرو

بود   دهیکه دمر خواب یزدان یتخت،کنار  ی رو

 نشست...... 

 

در جان او بود   که یتا با عرق  دیبباالتر کش یکم پتورا

 سرما نخورد....... 
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صورت اش افتاده بود را آرام به  یکه رو ییموها 

رخ جذاب   میسمت باال فرستاد و زل زد به ن

 اش........ 

 

دست به صورت اش   خواستی اما دلش م دیترسیم

و چانه اش    ششیته ر ی بزند.....آرام دست اش را رو

 ....... دیکشیم

اش   یاش راهم نوازش کرد و به سمت لب ها  چشمان 

 رفت...... 

 نشست.....  زدانیلب  ی که انگشت اش رو نیهم

و    د یکش ی غیبه انگشت اش زد ج زدانیکه  یمک با 

 عقب رفت......

 

  دهیچیدر کل خانه پ  زدانیقهقهه    یصدا

بود.....دخترک از ترس و خجالت چشمان اش گرد و  

 گشاد شده بود...... 

 

 بخندد.....  یشد او کم  زدان ی  خنده
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به اذان کم مونده......اممممم........حموم  -

 .....!! یرینم

 

 سرت تو کارت خودت باشه...... -

 

 نگاه اش کرد....  یناباور با 

 

 .....!؟ کدفعهی  شدیچ-

 

تخت   یو باهات رو  ی ام شد غهیفکر نکن ص -

 ازت خوشم اومده،نه!  یعنیخوبم،

 

اش نشسته بود   ی گلوبزرگ در یهمچون سنگ   بغض

 ..... کردی و خفه اش م

 

امد شهرزاد نگاه از بدن لخت اش   نییتخت که پا  از

 .......زدانیگرفت که مصادف شد با پوزخند صدا دار 
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اش  یتا اشک ها  گرفتیاش را گاز م لب

.......چرا احمق شده بود و مانند دختر بچه ها  زدینر

.......او  قه داردهم به او عال زدانیکه  کردیفکر م

 ن ی.......اخواستیاش اورا م ی ها  از ین یفقط برا 

 تمام جانش بسوزد..... شدیافکار باعث م 

 

اش را برداشت و از اتاق خارج  یلباس ها   زدانی

 شد..... 

 در بهم و بعد........  دن یکوب  یصدا

 که با صدا شکست و.........   یبعض

 

[5/4/2021 1:01 PM] 
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صورت اش گذاشته    ی کوچک اش را رو یها  دست

که تلخ شده    یزندگ  نیا یبرا  زدی بود و زار م

باره   کی شود به   نیری ش قهیچند دق  ی است......حت

  ینیریاز ش یاثر جی تلخ خواهد شد که ه  یجور

 ............ نخواهد ماند

 

 

  انیاورا م شیساعت پ کی که  یشود،مرد ینم باورش 

باشد که   یزدانی دیبوسیو اورا م  فشردی بازوان اش م

اش انگار زهر به جان   یقبل با حرف ها قهی چند دق

 بود.......  ختهیاش ر
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 ی و فقط صدا کشدیم  هیبلند اذان،دست از گر یصدا  با 

 ......... دهیچیاش است که در اتاق پ  ز یر یهق ها

 

 تیو ن کندی سرش درست م یاش را رو  دیچادرسف

که در گلو   ی.......نمازش را با بغض بزرگکندیم

  ی بار هم هق ک ی هیو هرچند ثان خواندیداشت م

 ..... زندیم

 

 

 

نماز اش تمام شده......زل زده به سجاده   حاال

پدرش از کربال   هیرنگ اش که هد  یصورت 

  یبود.....دفعه قبل که به خانه شان رفته بود وقت 

اش  فی در ک اوردش یدوباره ب  خواستیم  زدانی

 گذاشته بود......... 

 

  شان شده......قلبش یو نوران با یچهره ز  دلتنگ

 ...شده و دوباره نفس اش تنگ... نیسنگ
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گونه  یرو  یدرپ یکه پ ییبا اشک ها  یبار  چند

 و ...... زندیاش م نهیس یرو  ختندیریم

که تازه از حمام  یزدانیزار زدن اش به گوش   یصدا

 ...... رسدیم  ستادهیخارج شده و پشت اتاق دخترک ا

 

 

اش را بلند    یصدا  دیآ یدخترک گفته بود بدش م  به

  ی.....اما شهرزادشود یکند.......با خشم وارد اتاق م

  زدان یکه غرق در افکار و گذشته اش هست متوجه 

 ...... شود ینم

 

بود به اتاق اش برود و لباس بپوشد و با   نتواسته

که دور کمرش بسته بود دو زانو کنار  یحوله ا 

 ......ندینش یشهرزاد م

 

که از   یبا چشمان زدانیاش توسط   یگرفتن بازو  با 

اشک سرخ شده و حاال از تعجب گشاد و گرد نگاه  

 .......... کندی اش م
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صدا اب   یب کندیتعجب نشسته و تالش م یجا   ترس

و   شهیدهن اش را قورت دهد که چندان موفق نم

 . ندینشیکنج لب اش م زدانیپوزخند معروف 
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اش   تیکه نشانه عصبان  زدان یبلند  ینفس ها   یصدا

 ..... ترساند یدخترک را م  شتری است ب

آخ    یکه صدا دهدیدخترک را فشار م  ی بازو  یجور

 هی گر یو بعد صدا  چدی پیبلند شهرزاد در اتاق م

 اش...... 

 

 .....چرا؟؟؟! یکنیزر زر م-

 بلند.....!!!  یصدا  با 

 وقت صدات رو بلند نکن......  چیه نگفتم

 ...!!!؟؟؟ نگفتم

 

که دخترک  دیگویبا داد م  یحرف اش را جور اخر

  جهینت نیبود سکته را بزند.....تازه به ا کینزد

 یخود به خود عصبان یادیز  زدانیبود   دهیرس

 .........شود یم

 

 ولم.....کن.....دستم شکست......آخ....!!!  زدان ی-
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 نگفتم.....!؟ -

 

 ولم کن.....!!  رهیصدام باال نم گهی کن.....د ،ولم یگفت-

 

اش آورد،ول   یکه به بازو یاز فشار محکم بعد

اش را   ی و بازو ختیریکرد......دخترک آرام اشک م

 و مطمعن بود که وبود خواهد شد......  دادیماساژ م

 

قدم رو رفتن در اتاق به سمت   قهی از چند دق بعد

 شهرزاد برگشت و گفت..... 

 

 ......!اریپاشو برو لباس ب-

 

 باشه......!! -

 

و   د یزور دست اش را تکان مبداد.....ُمهر را بدس به

  ی سجاده اش را جمع کرد......چادرش را هم از رو

 سرش برداشت و از اتاق خارج شد....... 
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دهانش گذاشته بود تا   یدست رو  زدانیاتاق  در

ظالم   زدانیسوزناک اش به گوش  هیگر  یصدا

 نرسد....... 

 

و   ریزود لباس ز  زدی اش م  یکه صدا زدانی یصدا  با 

اق اش  برداشت و به سمت ات یو شلوار راهنیپ

 رفت...... 

 

  زدان یانداخته بود تا نگاه اش به بدن  نییرا پا   سرش

کم  زد احساس کرد نفس زدانیکه   یبا حرف یول  فتدین

 دارد....

 

 ...... یچشمات گرفت یجلو  یجور ی-

 .....!!! ی من نبود ر یز  شیساعت پ هی انگار

 

تا   شودیآورد و از اتاق خارج م  یخجالت دوام نم از

تا االن نماز صبح تمام    کریکند،دصبحانه را آماده 

 شده بود و حتما در راه خانه بودند...... 
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 ...... کندیگرم م ریو ش کندی را دم م ییچا 

 ...... گذارد یم زیم ی رو  ر،کره،مربایپن

هم   مرویاست ن دن ی که حاال در حال لرز یچانه ا با 

 ..... کندیآماده م 

 

  یزند،رو یم یصبحانه لبخند تلخ زیم  دنیاز چ بعد

  یفکر چیبدون ه قهیچند دق یتا برا ندینشیم ی صندل 

 تمام مشکالت اش ببندد.....  یچشمان اش را رو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



   _شهرزادی#شهر_ب

 142#پارت_

 

 

تکان دادنش،چشمان اش راهم باز کرد که حاج   با 

  ستادهیسرش ا  یسبحان و حاج خانوم را با لبخند رو

 ...... دیبودند د 

جلوتر   یزده درست نشست و شال اش را کم خجالت 

 بود را پوشاند......  رونیکه ب  ییو موها   دیکش

 

 

 ..... ریصبحتون بخ-

 

 جواب اش را با محبت دادند......   هردو

  یصندل  یکه رو یوارد آشپزخانه شد و در حال  زهرا

کمر اش زد که   یبا مشت رو نشستیکنار شهرزاد م

 و به سرفه افتاد.......  دیاش پر   یآب دهانش به گلو
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  یبرا نکهیکند......بعد از ا هیگر  ایبخندد  دانستینم

وم زد تا  اش آب آوردند و پشت اش را آرام حاج خان

 به همشون کرد.......  یخنده نمک دیا یحالش جا ب

 

 دخترم دستت درد نکنه بابت صبحانه....... -

 

 دست شمام درد نکنه بخاطر سنگگ.....  ی حاج-

 

 باباجان........  یسالمت باش -

 هال......  رمیم من

 

 

را انجام دادند و حاج   شانیکارها  یاز رفتن حاج بعد

و از آنها   گذاردیخانوم هم گفت که خودش ناهار م

 خواست استراحت کنند........ 

 

بود که بدون صبحانه  زدانی شیتمام فکرش پ اما 

 خوردن از خانه رفته بود...... 
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و شهرزاد   ندیبب ونیزیپدرش رفت تا تلو شیپ  زهرا

......به سمت  د یآ یم  ششان یپ گری د قهیگفت تا چند دق 

 اتاق اش قدم برداشت...... 

 

 

را کنار    دیبود اما نگران بود معده اش درد،ترد مردد 

 گذاشت و شماره اش را گرفت..... 
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و در آخر   دیچ یپیکه در گوشش م  یممتد یها بوق

که خبر از پاسخگو نبودن اش در   یخانوم  یصدا

چرا بغض کرده   دانستی......نمدیچیپیگوش اش م

 است....... 

 

پاسخ بود بار   یکه تماس اش ب  ی بار ن یاز پنجم بعد

بم اش در گوش شهرزاد   یششم بعد از سه بوق صدا

 ...... دیچیپ

 

 بله..... -

 

  زدان ی نیسالم......صبحانه نخورده کجا رفت-

 خان.....!!؟ 

 

 .....!؟ یعنی ی االن نگرانم شد-
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تمسخراش قلب شهرزاد را شکست اما    یصدا

خودش   نیاز ا شتریمرد ب نیمقاومت کرد تا در برابر ا

 و شکننده نشان ندهد....  فی را ضع

 

 شدم.....   بله نگران-

 ..... کنهیشما درد م  معده

 ....!؟ دیبحث قرار صبحانه هم نخور  بخاطر

من   ش یپ خوادیکه دلتون نم ادیاونقدر ازم بدتون م ا ی

 .....!؟ دیصبحانه هم بخور

 

لرزشش را   کردیاش بغض داشت وتالش م  یصدا

بغض دار اش را  یبود و صدا  زیت زدان ی مهار کند اما 

 ......... داد صیتشخ

 

 اش فرو کرد.....  یشده دست اش را در موها   کالفه

دخترک نگران اش شده بود خوشحال شده   نکهیا از

 بود اما از دست اش شکار بود.... 
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دل اش را بشکند صبح هم بااو   نیاز ا شتریب نخواست

دخترک چقدر    دیفهمیبد برخورد کرده بود خوب م 

 دلخور است..... 

 

 ..... امیاالن م -

 

زد و   یاش کرده بود لبخند یراض نکهیاز ا کدختر

شده اند را پاک   ختهیر یک  دانستیکه نم ییاشک ها 

 کرد.....

 

 تازه دم کنم...  یچا   رمیمنتظرتونم.....م-

 .....فعال! دیخودتون باش  مراقب

 

 دستت درد نکنه خانوم.....فعال!! -

 

اش فشرد از  نه یرا قطع کرد و اورا در س  ی گوش

قند در دل اش آب شده بود و   زدان ی خانوم گفتن 

 اش خود به خود از قلب اش رفت.....!!  یدلخور 
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  ی از مرد توانستیبود و البته عاشق،چطور م  مهربان 

ناراحت باشد که با تمام وجودش اورا دوست  

 دارد.....! 

اش و در کنار   یدل قربان صدقه ابهت و مهربان   در

 اش هم رفت.  تیبانعص  یبرا  یانها حت

 اش بلند شد و با عجله از اتاق خارج شد.  ی جا  از
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انه دم کردن و بساط صبح  یشروع کرد چا  اقیاشت با 

 یگوجه فرنگ  خچالی  دن،،،،،ازیچ  زیم یرا دوباره رو 

 هم برداشت و شروع کرد به املت درست کردن...... 

 

 

 

و املت را    خوردینم  مروین زدان ی بخاطر داشت  خوب

 دوست دارد......  شتریب

که در حال کار کردن بود خنده بر لب   یتمام لحظات  در

 داشت.....!!! 

 

 

هم اورا دوست داشت و   زدانیکاش   خواستیدل م  در

  یکنند و او هرروز برا یدر کنار هم زندگ توانستندیم

فکر   نی........با اکردیناهارشام آماده مصبحانه  زدانی
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اش   ی لب ها ی لبخند از رو  ستیمحال نشدن یکه امر 

 ..... د یپرکش

 

باز شدن   ی گذاشت صدا  زیم یکه املت را رو  نیهم

آمد با عجله از آشپزخانه خارج شد و   منیدر نش

آورد    ی کت اش را از تن اش در م را که  زدانی

 ......دید

 

بود و   دهیانداخت حاج خانوم خواب منیبه نش  ینگاه

  ال یبود.......با خ ونیزیو تلو  یزهرا هم مشغول گوش

 راحت جلوتر رفت.....! 

 

 .......صبحانه آماده است...... د یخسته نباش-

 ......دییایب دیوربش  دستاتون

 

 

جانش را در حال   یچون آتش زدان ی و   رهیخ  نگاه

اش گل انداخته بود و    ی سوزاندن بود.....گونه ها 

 ...... ردیگازشان بگ خواستیدلش م   زدانی
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اش بود و بدون تعارف شروع کرد به خوردن   گشنه

که شهرزاد راه انداخته بود......واقعا که  ی بساط

  یاملت ساده اش هم طعم ب یبود حت یدستپختش عال

 داشت........  یرینظ

 

 نگونهیا نکهیاما در دل از ا کردیظاهر اشکار نم در

  نیرا بلد بود تحس  یخانوم بود و خوب خانه دار

ارام شهرزاد از افکارش خارج    ی......با صداکردیم

 شد.......! 

 

سرخاک....دلم   دیلطفا من ببر شهیخان..... م زدان ی-

 مامان و بابام تنگ شده......  یبرا

 

باهم  یپنجشنبه است و چهلمشون همگ  گه یدو روز د-

 ....! میریم

 

 باهاشون حرف بزنم.... خوادیدلم م-
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 با آژانس برم...!؟  نی دیاجازه م دیاگه شما کار دار  خب

 

 

 ...... . یریتنها م یکنیاشتباه م یل یشما خ-

 شو بعد صبحانه ببرمت.....   آماده

 

 زدو.....  یاش اشک داشت اما لبخند چشمان 

 

 دستتون درد نکنه..... -

 پس.....  شمیمن آماده م د یتا بخور شما 

 

 

سرش را به نشانه باشه تکان داد و لقمه اش    زدانی

 رت در دهان گذاشت....... 

 به اتاق رقت تا آماده شود.  شهرزاد
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برداشتن که به آشپزخانه آمده بود با   وهی م یبرا زهرا

برادرش که در حال خوردن صبحانه بود تعجب   دن ید

 کرد....... 

 شانه اش گذاشت........   ی رفت و دست رو  جلوتر
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 به به خان داداش....... -

 

 چته بچه......!! -

 

 .....!؟ میدیما نفهم ی اومد ی تو ک-

 .....!؟ یدی چ زخوبیهمه م نیا  خودت 

 

 

که  ینیب یتو نم  ،اطرافیشیم  تیعرق گوش یشنا وقت-

 برادر.......  زیعز

 آماده کرد.......!!؟  شهرزاد

 

چشمان اش برق زدند و   زدانیاز محبت  زهرا

و صورت اش را  دیچیپ زدانیدستانش را دور گردن 

 غرق بوسه کرد......!!! 

 

 

 صورتم.....اه چندش...... یکرد  یتف تف -
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 بچه.....  نمیور بب برو اون  ا یب

 

 

 خوب کردم قربونت برم...... -

 

 ..... دیکرد و لپ اش را کش یخنده ا   زدانی

 

 خدا نکنه جان برادر......!!! -

 

  زدانی  یخواهر برادر  یکه شاهد عاشقانه ها  شهرزاد

مزاحم شان نشود برگشت    نکهیا  ی و زهرا بود اما برا

 دوباره به آشپزخانه برگردد........  گرید  قهیتا جند دق

 

  کردی اش......ارزو م ییتنها یبرا  سوختیم  دلش

  تیمثل برادر زهرا داشتم تا حما   یکاش من هم برادر 

خواهر هم بود    کیام کند،دوستم داشته باشد......

محرم اسرارم بغض اش را قورت داد و دوباره   شدیم
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زخانه هم از آشپ  زدان یاز اتاق خارج شد که زهرا و 

 امدند  رونیب
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 تر شد...... کیزد و به آنها نزد یمصنوع  لبخند
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  ینگرانابتدا با تعحب نگاه اش کرد و بعد با  زهرا

 به صورت اش انداخت و لب زد.....  یچنگ

 

  یشال و کاله کرد   شدهی خاک به سرم باز چ  ییوا-

 ...... یریم ی دار

 کردم.....ناراحتت کردم خودم خبر ندارم.....  یکار  من

 

 

خان لطف کردن من   زدانیدختر امون بده.......نه -

 برسونند سرخاک...... 

 براشون تنگ شده.........  دلم 

 

 برات.......  رمیبم-

 ......... امیمنم آماده بشم ب د یسیوا

 

تنها باشم   خوامیها زهرا م ی ناراحت نش-

 باهاشون.....!!! 
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مراقب خودتونم  دیقربونت برم،شما بر  یچه ناراحت-

 ...... دیباش

 

که با   زدانیو به دنبال   برگونه زهرا زد یا  بوسه

 از کنار زهرا گذشته بود رفت....!!  یخداحافظ

 

رفت و بعد   رون یدر را باز کرد و ابتدا خودش ب  زدانی

ها که الت   هی از همسا  یکیپسر  دن یشهرزاد.......با د

و   ندیگرفت که آن پسر نب ی بود مچ شهرزاد را جور

 ...... دیپشت خودش کش

 

 ......دستم کنده شد ول کن توروخدا..... واش ی-

 

 را باز کرد و رو به شهرزاد......  نیماش  در

 

 بدرک....سوار شو! -
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گرفت و    زدان ینگاه از چشمان  یگفتن حرف  بدون

 سوار شد. 

 را دور زد و خودش هم نشست.......   نیماش  زدانی

سرعتش از کوچه   نیبا اخر نیروشن کردن ماش با 

 به آن پسر نکرد.........   یخارج شد و توجه
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کدام  چیفضا را در برگرفته بود،ه ینیسنگ سکوت 

  یدر مردم رهیقصد شکستنش را نداشتند.شهرزاد خ

طرف    نیکه با جنب و جوش به آن طرف و ا

 ....... رفتندیم

 

 

که دست در دست هم در حال قدم زدن   ی و پسر دختر

نداشت   یمشکل  چیه یعنی  دندیخندیبودند و آنگونه م

 آسوده بود......!!!؟؟؟  نگونهیکه ا

 

 

 مرخیو نگاه اش را به ن  ستادیچراغ قرمز ا پشت

داده بود به پنجره و   هیشهرزاد که سرش را تک

 شد.......   رهیخ کرد یرا نگاه م  رونیب

 

اش را   مانیدخترک دل و ا  دهی کش یو ابروها چشم

 برده بود اما.......!!!! 
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شهرزاد گذاشت که دخترک از ترس   یپا یرو دست

 ....... دیو باال پر  دیکش ینیه

 

 نترس......!!!-

 

 کلمه......!!  کی نیهم

 ..........!!!! دیترسیاو م اما 

 ......!!! زندیکه ساز مخالف م ا یدن  نیا از

  یاد یز یاز خانه حاج سبحان گرگ ها رونیب نکهیا از

 .....!!!! دهندیهستند که تنها باشد امانش نم

 ی نترس و اما دل او هر  گفتیکلمه م کی  زدانی حاال

 .......ختیریم

 

مرد بود وبعد از آن   نیم اتا فردا شب محر نکهیا از

......کاش محرم  کرد یچگونه نگاه در چشمان اش م

 ........ شد یاش نم
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  نیدوباره نگاه اش  را به ماش  زدان یتوجه به  بدون

  یکه پشت سر هم و کنار هم بودند.........بعض ییها 

 ها سرحال!  یها خسته و بعض

 ! نیها غمگ یها شاد و بعض  یبعض

ها دنبال   یو بعض رفتندیها دنبال کار م  یبعض

 ........!!! یسرگرم 

 

 .....!! رفتمیکجا م من
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که به پنجره خورد نگاه را به دختر  یتقه ا  با 

 ی که چمد دسته گل در دست داشت وموها  ییکوچولو

بود را  ختهیاش ر یشانه ها   ی رو  شان یاش پر 

 صورت اش از برخورد آفتاب قرمز شده بود........... 

 

 

دختر گل فروش   ی به رو یداد و لبخند نییرا پا  پنجره

 کرد........ 

 

 ....!!!؟؟ دیخری گل مخانومتون  یسالم عمو......برا -

 ....... دیگل بخر توروخدا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دختربچه نشست،غم صداش   یشهرزاد هم رو   نگاه

اشک را در چشمان شهرزاد جمع  نیمشهود بود و ا

 کرد............ 

 

 ........ خرمیاره عمو گل هم م-

 سالته عمو.....؟  چند

 

 

 سالمه....!  ۷من -

 

 ! ؟یریمدرسه م-

 

کار کنه من کار   تونهیشده نم ضینه عمو،مامانم مر-

 .....!! رمیو مدرسه نم کنمیم

 

 

رو به   زدان ی شد و   ریاز چشمان شهرزاد سراز اشک

 دخترک لب زد......!! 
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 کمی میشو بر زم،سواری عز شهیچراغ داره سبز م-

 گل هاتو بخرم.......!!!   سمیجلوتر وا

 

مکث،در پشت را باز کرد و سوار   یبعد از کم  دخترم

 شد........ 

با دستانش صورت اش را پوشانده بود و   شهرزاد

بچه با   کیچگونه  کردی. با خود فکر مختیریاشک م

 .....!!کندیسر م  ابانیسرووضع در خ نیا

 

  

 شهرزاد بسه!-

 

 رینکرده بود بلکه امر بود......اشک ز  خواهش

در   یزد و کم یچشمانش را پاک کرد و لبخند مصنوع 

اش تکان خورد و عقب برگشت تا دخترک را   یجا 

 ند یبب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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به دخترک مظلوم انداخت و لب   یلبخند نگاه  با 

 زد..... 

 خوشگلم مادرت چشه!؟ -
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مون بهش   هیکنه،همسا یخاله چشم هاش درد م-

 نیبه ا  یافتاد  یکرد یاطیازبس شب و روز خ گفتیم

 روز.......... 

 

 

تا مامانم کار نکنه چشماش خوب   کنمیکار م  امیم منم

 بشه.....!! 

 

 

به او بدهد سرش را تکان داد و   یجواب نکهیبدون ا  

اش   یبازو  یو دست اش رو  دیچرخ  زدانیبه سمت 

 گذاشت........ 

 

 !؟ می کمکشون کن م یتونی........مزدان ی-

 

دلبرش    ینگاه از جاده گرفت و به چشمان اشک زدانی

و دل نازک بودن اش    همه مهربان نیدوخت........ا 

 را دوست داشت......!
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 حتما...! -

 

 ی بدون فکر بوسه ا  زدان یخوشحال از جواب  شهرزاد

 اش کاشت و رو به دخترک کرد.....  ی بازو ی رو

 

 زم؟ یعز  یگی اسمت بهم م-

 اسم من پناه خاله! -

مارو   ی تونی........پناه خانوم حاال میچه اسم قشنگ-

 خونتون!؟  یببر

به مامانم  نییخوایکردم....م ی بدکار   شده،منیچ-

 !دیبگ

مامانت   یچشما  میکمک کن مییخوایزدلم،مینه نه عز-

 خوب بشه! 

 

 

 شوق کرده ادرس را نشان شان داد........ دخترک
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چهار   متیو ق  دیهمه گلهارا هم از او خر  زدانی

 برابرش را داد........ 

 

 شهرزاد گذاشت.......  یپا ی رو  گلهارا 

 .. دییرا بو  یتر شد و گلها  قیعم  لبخندش

بود که قبول کرده بود تا به مادر آن    زدان ی ممنون

 دخترک کمو کند........!!! 

 

خان......قسمت بوده ما  زدانی ینیبیحکمت خدارو م-

دختر کوچولو سر راهمون   نی و ا میبگذر  نجا یاز ا

 .....! یکه قبول کرد ی ره،مرسیقرار بگ

 

 

 فقط به تکان دادن سرش بسنده کرد!   زدانی
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 یکه حت یو کوچه ا  یمیقد  یرفتن به محله ا با 

و شهرزاد از   زدانی افهی،قشدیهم واردش نم  نیماش

 در هم رفت.  یناراحت

 

 شدند و دست دخترک را شهرزاد گرفت.   ادهیپ

 

 گلم مارو ببر خونتون.....! -
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 چشم خاله. -

 

محل نصفشان   نیا  ی آدم ها  دیفهم شد ی اول م  دید  در

چند پسر که    دنیالت و چاقو کش اند.....شهرزاد با د

داده بودند و با نگاهشان درسته قورت   هیتک واریبه د

 ....... دادند ی اش م

 

  زدان ی ی و دست اش را بند بازو  دیترس

و چشمان گشاد    دهی ترس افهی ق دنی با د زدانیکرد.......

بهش زد و دست کوچکش را   یشده شهرزاد لبخند

 بزرگ و مردانه اش فشرد......!!!  یدست ها انیم

 

 

 شد.......   همچون کوه زدانیگرم پشتوانه  دلش

درب   ی که کوچک بودنش از در فلز یخانه ا  دخترک

 ....... دادیو داغونش معلوم بود را نشان م

 

بلوزش در آورد و قفل را باز   بی را از ج د یکل  دخترک

دستش را   زدانیکرد.......ابتدا خودش وارد شد و بعد 
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کرد و بعد    تیپشت شهرزاد گذاشت و به داخل هدا

 خودش وارد شد. 

 

اش باصفا   اطیاش ح رونیظاهر ب برخالف

که چند درخت در آن کاشته شده    یبود........باغچه ا

 ی که دور تا دورش را گلدان ها یبود و حوض کوچک

 دربرگرفته بود......  ییبا یز

 

مادر خانه  دادیبود نشان م اطی ح یکه رو یخاک  اما 

 است.  ماریواقعا ب

 پناه وارد خانه شدند.......  پشتبند

سال داشته    ۳۰ دادیاش نشان م افهیجوان که ق یزن

باز   مهیبود،،،،،چشمان ن دهیتشک دراز کش یباشد رو

 .کندیرا تحمل م یاد یکه درد ز دادیاش نشاد م

 

قدم تند کرد و در کنارش نشست،ترس و   شهرزاد

 اش مشهود بود....   یتعجب زن از صدا

 

 کرده...........   یخانوم دخترم کار-
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 انجام داده!؟ یبد  کار 

 

.....ما باهاش  هیدختر خوب م یل ینه نه خانوم......پناه خ-

 مییا یتا ب اره یمارو ب  میو ازش خواست میآشنا شد

 .......!! ادتتونیع

 

 خدا عمرتون بده خانوم.......! -

 مادر!  اریب یی برو چا  پناه

 

 !میخورینم ییچا   نینه پناه جان بش-

 

شدن   ان یو پشت بندش نما  زدانیگفتن  اهللی  یصدا

 چهره اش....... 

 

 تو آقا.....!  دییبفرما -

 

سالم خواهر.....انشاهلل که حالتون زودتر خوب  -

 بشه.....! 
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معجزه بشه که خوب   دیشا   یسالم ممنون.......ه -

 بشه وگرنه که....... 

 

 افتاد!  هیحرفش را خورد و به گر ادامه
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به زجه نبود،قلب   هیشب  یکه ب یا هیاز گر  شهرزاد

 ....... شد ی م شیر  شیاش ر

را کنترل کرد تا اوهم همراه مادر پناه اشک  خودش 

 ... ..... زدینر

از   یکه هاله ا  یبود ودر حال  ستادهیا ی گوشه ا پناه

سکوت کرده بود    زدیاشک درون چشمان اش  دودو م

 ....... ستی نگریو مادرش را م

اش که    یزندگ فی و کم سن بود،ح با ی زن ز مادرش 

 خراب شده بود........  نگونهیا

 

 ......! دینکن ه یازتون خواهش کنم گر شهیخواهر م-

  یو اشک ها دیکرد و دماغش را باالکش ینیف نیف

 صورت اش را پاک کرد......  ی رو

 

 شرمنده،شماروهم ناراحت کردم....-
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 دشمنتون....... -

هم  یل یو خ  میو همسرم با پناه جان آشنا شد  من

 د یگفتن که چشم هاتون رو با  م،بهمونیدوست اش دار

 ........ دیعمل کن 

ماتون  تا چش می کمک تون کن میگرفت میتصم ماهم

 ......!!! دیانشاهلل زودتر خوب بش

 

همه پول به ما   نی ا دیاخه......اخه.......شما چرا با -

 ......... دیبد

  نی خرج عمل........من ا ونیلیده پونزده م کینزد

 به شما برگردونم اخه........!!  یهمه پول چجور

 

گرفتنشم  م،قصدیدیم میپول بعنوان کمک دار ن یما ا-

 .......! میندار

 

بده......خدا به هردوتاتون عمر با عزت    رتونیخدا خ -

 از عشق بده........  پریو زندگ 
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 در هم گره خورد.......  کهیو شهرزاد  زدان ی نگاه اما 

نام   اورا همسر و خانومش زدانی نکهیاز ا شهرزاد

 ........شدیقند در دل اش آب م بردیم

 

  دایدکتر خوب پ گردم یانشاهلل مممنون خواهر.......-

 براتون....!  کنمیم

 

کمت   ی برادر.......خدا از بزرگ یسالمت باش -

 نکنه...!

 

نشست و تلفن همراه اش را   یرفت و گوشه ا  زدانی

دستان اش گرفت تا با چند تا از دوستانش که   انیم

 پزشک بودند صحبت کند....!!! 
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 ی خودش نشاند و بوسه ا یپاها یپناه را رو  شهرزاد

 اش زد.......   قهیشق  ی رو

 

انوم و  عاشقش شدم.......دختر خ دمیمن تا پناه د-

 زرنگ و البته مهربون و فداکار....... 

بچه  نیکمک مادرش کنه،همچ دیکه بت کنهیم  درک

 ....... شنیم دایپ کم ییها 
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تلف   یچند وقت از گرسنگ نیبله پناه نبود ا-

پول در   ی با فروختن گل ها کم م،بازمیشدیم

 .......!!اورد یم

 

که با دکتر  زدان ی  د،انشاهللیشما لطفا ناراحت نباش-

چشمات خوب شد   یکنیصحبت کرد زودتر عمل م

 ...... یکنیم یاطی اروم اروم خ

ام،بهم گفتن قبول نشدم برم   یاطی خودم عاشق خ من

 !هی........کار خوبرمیبگ اد ی یاطیخ

 

  یباال  شهیشوهرت هم  هیدست شما درد نکنه،سا -

 . زمیسرت باشه عز

 

 ..!؟ اسم شمارو بدونم...  تونمیم  ،منیسالمت باش -

 

 ! ساستیمن اسمم پر-
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  یبرا  یخوب ی دوست ها دوارمیمنم شهرزادم.......ام-

 ....... میبش گهیهمد

 

 میاش گرفت و از صم یرا در دست ها  سا یپر  دستان

خوب   سایدوست داشت زودتر پر یلیقلب فشرد.......خ

  ی شان دوباره به حالت عاد ی شود و زندگ

 برگردد...... 

 

شهرزاد.....براشون وقت دکتر گرفتم......انشاهلل -

 ...... مشونیبریم مییا ی فردا م

 

 دستت درد نکنه آقا..... -

 

تو بمون تو   امیکنم براشون ب  دیخر  یمن برم کم-

 ها! ییا ین  رونیخونه،ب

 

 چشم،مراقب خودت باش! -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



اش را به نشانه خداحافظ نشان داد و از خانه   دستان

 خارج شد. 

 

شروع به دردو دل کردند از    سا یبا پر  زدانیرفتن  بعد

کردن   ی زندگ ی مرگ خانواده اش و با خانواده صالح

 شده است!   زدانی غهیگفت.......اما نگفت ص
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کرده بود و زن و   انتیکه خ یاز شوهر سا یپر

  یاشیفرزندش را به امان خدا ول کرده و دنبال ع

کرده بود و   نشیخودش رفته بود.............ناله و نفر

  کیجهان  نی در ا شودیم کرد یفکر م نیشهرزاد به ا

نداشته باشد و  یمشکل و دغدغه ا چینفر باشد که ه

 اش کامل در آرامش باشد........!!؟؟؟   یزندگ

 

 

 

 بود.......  زدانیخانه به صدا آمد  در

وارد خانه شد   دیخر  ی ها  سهیکه پر بود از ک یدست با 

 و همه شان را در اشپزخانه گذاشت و برگشت......... 

 

 گذاشت،،،،،، سایتشک پر ریتراول هم ز چند

داد و گفت هر زمان   سایشماره اش را به پر  شهرزاد

 داشت به انها خبر بدهد.......  یکه کار 
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 مییا یوقت دکتر گرفته،فردا عصر م زدان یجان  سایپر-

 ات کنه.....!!!  نهیمعا  میدنبالت که ببر

 

 ...... دیربشیهم پ  یدستتون درد نکنه به پا -

 

 ممنون،فعال خدانگهدارت..... -

 

 به سالمت! -

 

 خداحافظ پناه کوچولو! -

 

 افظ خاله......خدافظ عمو! خد-

 

از خانه خارج   گریدوشادوش همد  هردو

  رونیموقع ب زدانیکه  یشدند........بخاطر زهر چشم

از چند پسر الت محل گرفته   دیخر  یرفتن از خانه برا
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و    ستادندیا نهیدست به س  زدانی یجلو یبود همگ

 ........ کردندی عرض ادب م

 

 

بود    کیچشمان اش از تعجب گرد شده ونزد شهرزاد

 ....... دیا یب  رونیاز کاسه اش ب 

کرد و دستش را محکم تر فشرد   ی تک خنده ا زدانی

 که ضربان قلب شهرزاد هم محکم تر شد....... 

 

 ....!! ادیچته جوجه،چشات داره در م-

 

 عوض شدن.....؟!  هوی ی نجوریچرا ا نا یا-

 

 ....!؟ یدونیمیخان کم آدم زدان ی-

 زد و.....  یلبخند

 

 جناب....!! ی.....شما سلطانرینخ-
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در را باز کرد......دلش    زدانیو   دندیرس  نیماش  به

انگار موفق   دی امروز با دخترک مهربان با  خواستیم

 شده بود...... 

 

 نکن جوجه،،  سوار شو.....!  ی دلبر -

 

 چشم. -
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کرده بودند و سر ظهر بود و آفتاب    ریبود که د  درست

سوزاننده اما هرچه شهرزاد گفت اشکال ندارد  

قبول نکرد و گفت که خسته  زدانی ی خانه ول  می برگرد

 و به سمت بهشت زهرا راند....!   ستین

 

 نباشه.......  یادیپول ز د یشا   دونمیخان م زدان ی-

بانک حاج سبحان گفت   یبابامم که تو یها پول

  یمن پول  یبرا گهی ده و االن دبدهکار عمو بو

پول   ینمونده.......اما من خودم حساب داشتم که وقت 

 به حسابم.......  ختمیریاضافه داشتم م

 یکمک تو خوامیباشه........منم م یونیل یکنم ده م فکر

 باشم.........  ک یشر یکنیو پناه م  سایکه به پر

 

 

 پول من و تو نداره شهرزاد....... -
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 نیشد و در دل قربان صدقه ا   تر قیعم  لبخندش

 مردجذاب اش رفت....

 

که   دمی مقدار هم من پول م ه یدستت درد نکنه.....اما -

 باشم....  میسه

 

 ! ی.....اوکلتهیهرجور م-

 

 

زد و سرعت اش را باال برد تا زودتر به  دوربرگردان 

 مقصد برسند....! 

 

  یکه تمام زندگ یاهی بود........دو سنگ قبر س ستاده یا

سنگ   ریاش ز زانی.......عزکرده بودند اه یاش را س

 بودند و او......   دهیخواب اه یس

 متنفر شد.....!!!  اهیسنگ س از

 

 داشت.......نفس نداشت.....  بغض
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اش افتاد و هق   ی زانوها  ی شکست......رو بغضش 

 را سوزاند......  زدانیجگر   هق اش

 

که   ییکه کرد.....اشک ها  ییها  هیاز گال بعد

اش انداخت و   یبازو ها   ر یدست ز زدانی.....ختیر

 جدا کرد.......   نیاورا از زم

 

 ...... زم یشهرزاد......منو نگاه کن عز-

  یکن یتابیب ی نجوریا ارمتینم گع ی......دریبگ آروم 

 ها....... 

 

در آغوش گرم   زیر ی بلندش حاال به هق هق ها هیگر

 شده بود.......  لیتبد زدانی

 

همان حالت که در آغوشش بود رو به سمت قبر   در

 پدرش لب زد...... 

شد دامادت   زدان یها...... ی د یبابا......به آرزوت رس-

 اگه سه روز باشه!  یحت
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 رفت و...... یاه یو حال بدس  هیاش از گر چشمان 

 مطلق! یکیتار
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و تکان    زدیشهرزاد را صدا م ده، ینگران و ترس زدانی

  داری......چند بار به صورت اش زد تا ب دادیم
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ر آخر اورا در آغوشش گرفت و به شود.........د 

 پاتند کرد.......   نیسمت ماش

 

 

عقب گذاشت و از    یصندل  یرا رو شهرزاد

آورد و چند قطره به صورت دخترک  یآب یپشت،بطر

 زد......

 

از هم جدا ورد که  یبا ناله چشمان اش را کم  شهرزاد

 راحت شد!!  الشی.....خدیکش یقینفس عم زدانی

 

ت فرمان نشست و حرکت  را بست و خودش پش  در

 کرد.....

راهشان بود متوقف   نیکه در ب یمغازه ا  ن یاول  ی جلو

 شد......   ادهیکرد و پ

کمک کرد  زدانیدر عقب باز شد و  قهی از چند دق بعد

 شود.......   زیخ م یتا شهرزاد ن
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  ی پا  یکه گرفته بود را رو   ییها  ک یو ک  وهیآبم

از آنها را باز کرد و به زور   یکیشهرزاد گذاشت و 

 به خورد شهرزاد داد....... 

 

 

 چیسکوت کرده و ه  زدانیمتعجب بود که  شهرزاد

 ..........اما خودش هم سکوت کرد! زندینم  یحرف

 

مطمعن شد حال دخترک بهتر    نکهیاز ا بعد

 ...... ندیجلو بنش ی شده،کمکش کرد تا صندل 

 

که   یحرف یراه سکوت کرده بود و فکرش پ  در

 شهرزاد در آخر گفته بود،بود....... 

من دامادش    خواستهیحاج نادر م یعنی

 بشوم.......!؟؟؟ 

 داشته.........؟!   آرزو

نادر هرکس اسم دخترش را   ست،حاجین  یکردن باور 

و    شدیم نیآورد خشمگ یکردن م  ی خواستگار  یبرا
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حاال خودش آرزو داشته که من شوهر دخترش 

 باشم.......؟؟؟!

 

 

حاج نادر هم    نکهیبود اما از ا یاش باور نکردن یبرا

اش   ی لب ها ی رو  یاورا دوست داشته لبخند

 آمد....... 

 

داده   هیتک یسرش را به پشت صندل   حالیب شهرزاد

هم گذاشته بود...........وارد   ی بود و چشمانش را رو

در خانه نگه  یرا جلو   نیو ماش کوچه شد 

 داشت......... 

 

 اش گذاشت.....  یبازو یدست رو  زدانی

 ...... میدیشهرزاد......پاشو رس-

 

 ...... ادیولم کن خوابم م-
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 خونه بعد بخواب.....!  میبر  ز،پاشویعز مینیتو ماش-

 

 چشم. -

 

 شدند و وارد خانه شدند...  ادهیپ نیماش  از

. 
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  دنیبا د کردیاش را َسر م یچادر مشک اط یدر ح  زهرا

نگران با عجله  فتدیکه مراقب بود ن یزدانیشهرزاد و 

 جلو آمد...... 

 

 خاک به سرم......چته شهرزاد!؟ ییههه-

 شده......  تیچشه.....چرا مثل م  داداش

 ......! نمیتو بب میبر ا یب

 

اش تو   میسرخاک حالش بد شد زهرا،کمک کن ببر-

 خونه استراحت کنه...... 

 

 گفت......  یآمد و با نگران  بنیاش پا  یصدا تُن

 

اخه خواهر   یکنیم ی نجوریشهرزاد چرا با خودت ا-

 من....... 
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 مرد فدات بشم.......  شهیسر ُمرده که نم  پشت

 .........گه یعمو و خاله شهال اون بوده د  قسمت

ها   یفت ینکن از پا م  نکارویبا خودت ا توروخدا

 شهرزاد.......!!! 

 

اش باال   یصدا یکم زدان ی دیاشک اش که چک قطره

 رفت...... 

 

 بابا بسه......تازه آروم شده.....  یا-

 باز......  یروشن اش کن  یتونیم  نمیبب

 خونه.....!!  میبر

 

 

 نکهیتخت دراز اش دادند........زهرا خبر از ا ی رو

 ی ستیحاج سبحان در مغازه است و حاج خانوم به بهز

  نا یا ی به خانه عل  خواستهیرفته است و او هم م

زهرا را مطمعن کرد که خودش   زدان ی برود.........
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راحت   الیبا خ تواندیحواسش به شهرزاد هست و م

 برود........ 

 

 

از بدرقه زهرا.....به اتاق شهرزاد آمد.......هنوز   بعد

دخترک تنش بود و به خواب رفته  رون ی ب یلباس ها 

مانتو اش را باز کرد و از تنش    ی بود.......دکمه ها 

 ....... دیکش  رونیب

 

اش را از بند در   یدخترک راهم برداست و موها   شال

  یموها  یرو یهم جمع شدن آزاد کرد........بوسه ا

رنگ اش زد و شلوار اش راهم از   ییطال ییخرما 

 آورد........  رون یتنش ب

 

  مانیدخترک را بپوشاند که پش یشلوار راحت خواست

 شد....... 
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@Rooman_nazy1400



تخت   ی و رو و شلوار خودش راهم در آورد  راهنیپ

جان دخترک را محکم در آغوشش   ی و تن ب دیخز

 ....... دیکش

اش کرد و گوشش  یها هیتن دخترک را وارد ر یبو

 گرفت.....  یرا با دهانش به باز 
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تن دخترک و   یاش رو ی تکان خوردن دست ها با 

  یگرفتن با گوش و گردن اش و دست رو  یباز

 ...... دادیو فشار م   گذاشتیاش م یها یبرجستگ

 

  قی تنه اش نشان از خواستار عم نییپا  یبرجستگ

 دخترک بود....... 

تکان داد که بدنش   ی در خواب خودش را کم شهرزاد

 شده و غرق  لذت شد........!!!!   ده یکش  زدان یبه بدن 

 

 

 کمر خواباند.......  یرا رو  دخترک

اش   یاش را دو طرف دخترک گذاشت و رو  ی پاها 

 زد.........  مهیخ

 

 ......... دی دخترک کش ی لب ها ی اش را رو زبان

دهان اش  اش را در  ی کل لب ها هیاز چند ثان بعد

 ......... دیکش
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چشمان اش را   یکم زدان،دخترکی قیعم  یمک ها  با 

را که نفس نفس    یزدانی از هم به زور فاصله داد و 

 ........ دیسرش بود را د  یو باال زدیم

 

 

صورت دخترک  یاز عرق صورت اش رو یا  قطره

صورت دخترک   ی افتاد........انگشت شصتش را رو

 گذاشت و پاک اش کرد........ 

 

داشت    یدیاش خشک شده بود و سردرد شد ی گلو

 ........ 

 

گذاشت و فشار داد تا   زدانیستبر  نهیس  یرو دست

 از خودش فاصله بدهد........  یکم

دخترک بود و حواسش   یوزن اش رو ین یسنگ

 نبود...... 

 

 ...... زدان یآخ.....-
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 ...... زمیجوووونم عز -

 ......!! یخوایم یخوشگلم.......چ جونم

 

 برو عقب......دردم اومد.....!  کمی-

 

  ی تن دخترک برداشت و رو یاش را از رو ین یسنگ

خودش که در کنار سر دخترک بود   یدست ها 

 انداخت........ 

 

اش   یدندان ها   نیدخترک را ب  یشد و لب ها  خم

 مک زد.....  گرفت و

 

 

  رونیدخترک برد و از سرش ب راهنیپ ریز  دست

 ..... دیکش

خودش را تکان داد و پشت به  دهیخجالت کش شهرزاد

 ...... دیکرد و دمر خواب  زدانی

@Rooman_nazy1400
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و   دیدخترک را نفس کش یخم شد و عطر موها  زدانی

مک زد که ناله دخترک در آمد   قی پشت گردنس را عم

 شاهکار اش زد.......  یرو  یو بعد بوسه ا 
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کمر اش را   ی نداد و تا گود انیاش را پا  یها   بوسه

 ....... د ینقطه به نقطه بوس

 ...... دیکشیم  قیکشدار و عم یها  نفس

 

بر شانه   یدخترک را باز کرد و بوسه ا  نیسوت  قفل

که صورت اش را در بالش فرو کرده بود   یشهرزاد

 زد.......... 

 

من   ی برگرد یخوایشهرزاد خانوم........نم-

 ...... نمتیبب

 من.......!؟  یجوجو 

 

خودش را کنترل کرد تا   دیاز دخترک نشن یجواب  یوقت

شهرزاد    ینشود اما تکان خوردن شانه ها  یعصبان 

 ......دادی اش م ه ینشان از گر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



تن دخترک   ی توجه به شهرزاد خودش را رو بدون

اش گذاشت و خودش را به    رشکمیانداخت ودست ز

 ........ د یشهرزاد مال 

 

 آخ شهرزاد....... -

 

 ......ولم کن......ییآ-

 

اش جدا کرد و با   ی خودش را از رو تیعصبان با 

دخترک را به سمت خودش   تیعصبان

گرفت    دهیبرگرداند.....صورت پر از اشک دختر را ناد

 ....... دیبهم چفت شده غر یو از پشت دندان ها

 

 

به حس و حالمون   یزنیچه مرگته......چرا تر م-

 شهرزاد....... 

  دیبا  شهیت مثل آدم رفتار کنم......همباها ی ندار عادت

 دعوا و قهر باشه.....!؟ 
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 االن هان.......  یکنیزر زر م چرا

 ...... گمیحرف بزن م  دِ 

 

 

 من.......من..... -

 

 شهرزاد......  یتو چ -

 

 ....... زدان ی-

 

 

 گریاش زده بود که الل شد و د   یصدا  یجور

و دخترک را در   دیبگو  یز ینتوانست چ

اش   هیو گر  دی.........بغض اش ترکدیکشاغوشش

 آرام نبود......  نباریا

 

 

 شهرزاد......   شدهیچ-
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.......بخواب.....بعدا خرف  میحرف بزن خوادینم اصال

 ...... زنمیم

 

 

جمع شده بود و هق   زدانیبچه درون آغوش  مثل

اش   شانی پر یموها  یدست رو  زدانی.......زدیم

 .......!!!!فشردیو اورا محکم تر به خودش م دیکشیم

 

 

از فردا چشم ببندد و   دیفکر بود چگونه با  نیدر ا اما 

 ....... ندیدخترک را نب
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در گوش    زدان یآرام  ینوازش ها و زمزمه ها با 

خودش را   یکم  زدانیاش.......به خواب رفته بود.....

تن لخت دخترک   ی تکان داد و پتو را برداشت و رو

و تو پر بود و مورد   دی..........بدن اش سف دیکش

به ترقوه لش زد و   ی.........خم شد و مک زدان ی عالقه 

از اتاق خارج  امآمد و به قصد حم  نییاز تخت پا 

 شد.......... 

 

 

بهم خوردن    یبود و صدا ستادهی دوش آب سرد ا ریز

 اش در حمام اکو شده بود........  یدندان ها 
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و   خواستیشده بودم که من رو نم  یعاشق دختر چرا

 از تنها بودن بهم پناه آورده.!؟ 

بدم که قبل از من دست    یجونمم به دختر دیبا  چرا

 به تن و بدن اش خورده............  یا گهیکس د

 .........آخ شهرزاد......... شهرزاد

  یبر نجا یکنم........از ا ی ازت دور یفردا چجور  از

 ........ اد یچه به حال من م

 

  ی کنم......ول  نیو توه ری دعوات کنم.......تحق د یشا 

سر به راه   خوادیعاشقتم.........فقط دلم م

  باختمیدلم بهت نم ش ی............کاش دو سال پیبش

 شهرزاد......... 

 

و اعصاب   دادیحرف ها در مغزش جوالن م نیا همه

 بود.......  ختهیاش بهم ر

 

شستن خودش دوش را بست و حوله را دور   بعد

  دن یارج شد......بعد از پوشو از حمام خ دیچیکمرش پ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



اش را   یاش به اتاق دلبر رفت تا لباس ها یلباس ها 

 بپوشاند......! 

 

 

که از    یو دخترک را جور  راهنیو با حوصله پ  آرام

نشود پوشاند وشلوار اش را هم تن اش   داریخواب ب

 کرد....... 

 

و   دیاش کش  یموها  یاش نشست و دست رو کنار

 ......... دیاش کش  قهیبه شق یبوسه ا 

 

 

و کت اش   دیو شلوار پوش  راهنیاتاق خارج شد و پ  از

اش برداشت و از خانه خارج   چییرا همراه سو

 شد........!!!! 
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و بعد   د ید هیکوچه مادرش را همراه چند زن همسا   در

مادرش را از دست  یها دیخر یاز سالم و احوال پرس

گذاشت و به مادرش خبر داد وه خال  اطیگرفت و در ح 

تا مراقب اش باشد و خودش    ستیشهرزاد خوب ن

 سرکار برود............   خواهدیم

  یاد یبه شهرزاد توجه خاص و ز نکهیاز ا مادرش 

اش نشست و اورا با   ی لب ها ی رو یداشت لبخند

 بدرقه کرد  ی الکرس تیخواندن آ
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 ........  خورد یاش غلت م یدر جا  یکرخت با 

خشک شده لود با   دنیوار خواب نیتنش از جن تمام

ِشرق ِشرق شکسته شدن   یتکان خوردن اش صدا

 ......... دیشنی را م ی استخوان ها

 

 

  زدان یشدن......به باد آورد   اریهوش یاز کم بعد

 و لباس نداشت اما حاال.......   بودششیپ

اش را پوشانده   یلباس ها زدانیکه  نیفکر به ا با 

 زد.........  یقیاست لبخند عم

 

 رفت و بعد برگشت به اتاق........   سیسرو به

گرفت شال سر   میسبحان خانه نبود و تصم حاج

 نکند........ 
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  دیکه مروار یدیسف  رهیاش را شانه کرد و گ ی موها 

  یاش زد و لباس ها ی داشت را به موها   یدرشت  یها 

 کرد.......... اش را عوض

 

  ی به خودش زد.......اما لباس ها  یلبخند نهییآ  ی جلو

  گریوقت د چی آورش شد که تو ه اد یاش دوباره  اه یس

 .......!!! دیخند ینخواه

 

 

 راهنیبود و پ ده یراسته قد نود اش را پوش  شلوار

اش بودند اورا مثل   یرو یزیر  ی که گل ها  یمشک

 خانوم ها کرده بود....... 

 

داشتند اما نه آنگونه که   یو با مومن یمذهب  خانواده

در خانه هم خودشان را بپوشانند........پدرش   یحت

نامحرم   دیفقط خودتان را معرض د گفتیم شهیهم

 ....... دینگذار
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  تانیمحرم ها  یخود را برا دیتوانیکه م ییتاجا  ی ول 

 ........ دیساز کی آراسته و ش

 

 

 

اش   دهی کش یو صاف و چشم و ابروها  دیسف صورت 

از لوازم   ساخته بود.......برق لب اش را  با یاورا ز

.........حاال دیاش کش یلب ها ی اش برداشت و رو

 ......... زدندیرنگ اش برق م  یصورت یلب ها

 

 

وارد آشپزخانه  طنتیاتاق خارج شد و با ش از

 شد.......حاج خانوم حواسش به پشت سرش نبود
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  جادیا ییصدا چیکه ه یپنجه پا آرام آرام جور  ی رو

 .... داشتینکند قدم برم

  یاش را رو  ی و دست ها ستادیسر حاج خانوم ا  پشت

 گذاشت......  اش یچشم ها 

و دستان شهرزاد    دیو بعد خند دی کش ینی خانوم ه حاج

آنها   ی بر رو یرا از چشمان اش برداشت و بوسه ا

 زد که شهرزاد زود  اورا در اغوشش گرفت ........ 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



وقت بود من    یل یبرم مادر........خ طنتتیقربون ش-

 ها......  ینترسونده بود  گهید

 

 . ...... د یدیاگه ترس دیببخش-

 

 .......زدلمیکن عز طنتیتو فقط ش-

 

 حاج خانوم.........  دیکه هست ی مرس-

 ...... دیمامانم پر نکن یجا  د یشا 

  یمادر   یاحساس ب  دیزاریو نم  دیجاشو گرفت یکم  اما 

 کنم......!!! 

 

 میمن مثل زهرا و مر یشهرزادم.......تو برا-

 .......من سه تا دختر دارم.....!!! یهست

 پشتتم.....  شهیبدون من هم نیا

  یمثل من هستند.......کار شهیهم هم یو حاج   زدانی

 ....... زمیاصال خجالت نکش عز  یداشتن  ی مشکل 
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 چشم.....! -

 

 چشمت سالمت مادر.......-

 

 .....! زمیعز  میناهار بخور ا یب-

 

 

 

ام را راه  از ناهار،با کمک حاج خانوم بساط ش  عد

  ابونیرفته و از سر خ  رونیانداخته بودند و باهم ب

 کرده و برگشته بودند.......  دیخر

  یو بعد حاج خانوم برا  د یخانه را دستمال کش یکم

  یخواندن قران اش به اتاق مشترک خودش و حاج

 رفته بود........ 

 

 غرق شده بود........   یمجاز یاو در فضا  اما 
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و    کردیداماد ها را نگاه موعروس  یعکس ها   ژست 

  رهی دخ یامد در گالر  یاز هرکدام شان خوشش م 

 ..........کردیم

 

 نکهی.......اییایرو یبود و دل نازک با آرزو ها دختر

را در    زدانیرنگ و   ی خودش را در لباس عروس تور

 ......... کردیرنگ تصور م  یوشلوار مشککت

 ...... زدیبه افکارش م یبعد در دل پوزخند اما 

اش را کنار گذاشت اما از حالت   یگوشحرص از

زنگ زد    زدانیسکوت خارج کرد تا  

  دنیمبل لم داد و شروع به د  یبشنود..........رو 

 ها کرد!  سلایر
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اش بلند  یاش از جا  یزنگ گوش یصدا  دنیشن با 

 دن ی.......بعد از کشداردیرا برم یگوش  عی و سر شود یم

بم و مردانه اش در گوش شهرزاد   یسبز صدا  کونیآ

 .........چد یپیم

 

 شهرزاد-

 

 

 سالم.......بله؟! -
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 سالم.........حالت بهتره خانوم......!؟  ک یعل -

 

 خوبم ممنون.....! -

 

 خوبه...... -

چشم   میخانوم ببر سایپر م یدنبالت بر امیشو ب  آماده

 پزشک......! 

 

 چشم -

 

 .......فقط.... ن یآفر-

 زنمیتو کوچه ها......صبر کن خودم زنگ م یا ینم

 ..... رون یب یا یب

 

 

که  گمیم  انیچشم.......به حاج خانوم هم جر نمیا-

 .....! میریبدونه کجا م
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 باشه.....دستت درد نکنه......فعال!-

 

 

 .....فعال! کنمی خواهش م-

 

 

اش را بر تن زد و   یکرم رنگ و شال مشک مانتو

چادرش را هم برداشت و از اتاقش به سمت اتاق حاج 

 خانوم رفت........ 

 

جازه حاج خانوم وارد اتاق  به در زد که با ا ی ا تقه

بامزه تر شده بود سهرزاد   نکیشد.......با آن ع

 زد و لب زد.....  یلبخند

 

  میدید یکیدختر کوچ  هیما  روزیحاج خانوم انگار د -

کار   تونه یو نم  خوادیکه گفت مادرش چشمام عمل م

همون پناه همون دختر کوچولو گل   یکنه،برا
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 میهشون گفت ب میخان رفت زدان ی ماهم با  فروختیم

 حالش خوب بشه........   میکنیکمک م

 

 

مادر.......اجرتون با   دی نیبب ری هردوتون خ-

  ادیاز من هم بر م ی.....کمکدیکرد یخدا.....کار خوب

 ....... د ینکنغی ازم در

 

 ...... دیچشم.لطف دار-

  سا یدنبالم پر   ادیخان زنگ زدن گفتن م زدانی حاال

 پزشک...... چشمشیپ میخانوم ببر

 من برم!؟ دیدیم  اجازه 

 

 

 راحته مادر.....   المیخ  یزدانی .....با زدلمیبرو عز-

 ...... دیخودتون باش  مراقب
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 یبر گونه حاج خانوم زد و بعد از خداحافظ یا  بوسه

 میسر اش تنظ یاز اتاق خارج شد. چادرش را رو 

 کرد و به سمت در رفت و از خانه خارج شد. 
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بعد   رد یبا او تماس بگ زدانیبود تا  ستادهیا اطیح در

که از کوچه به   یبوق ی از خانه خارج شود......با صدا

به سمت در رفت تا زودتر  ی با خوشحال   دی گوشش رس

 ....... ندیرا بب  زدانیدوباره  

 

  نیماش یرا باز کرد و وارد کوچه شد.........وقت   در

 شد.......  زان یاش آو یلب ها د یرا ند  زدانی

بوق  یمهمان داشت و صدا  ی روبه رو ا هی همسا 

 آنها بود........  نیماش

 

هم سن و   یو دختر انسالیجوان و زن و مرد م  ی مرد

 ی شدند......شهرزاد سالم اده یپ نی سال خودش از ماش

 شود........  اطیکه خواست وارد ح نیکرد و هم

 

را که در وارد کوچه شد به چشمانش    زدانی  نیماش

خورد........آب دهان اش را قورت داد و از ترس اش   

 .......ستادیا اطیو در حدر را بست  

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  زدانیکه منتظر تماس  زد یلب به خودش غر م  ریز

  زدان ی  دانستینپاند و از خانه خارج شد......خوب م

محل که الت   یحساس و چند تا از پسرها

  رونیب ییتنها  دادیاجازه نم نیهم یهستند......برا 

 بروند......... 

 

قفل،به پشت سرش برگشت که با   ی رو دیچرخش کل  با 

  یمواجه شد.......سع  زدانینگاه به خون نشسته  

 اش  را کنترل کند.......  ی کردلرزش دست ها

 

 

 سالم.....منتظرت بودم....!! -

 

 تیکه به حرفمم اهم یچقدر منتظر بود  دمی بله د-

 ...... ینداد

 

 من..... زدان ی-
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 یب  نی.....صدات نشنوم.......شب به حساب اشیه-

 کار دارم.......  میبر ا ی.......فعال برسمیم اتیتوجه

 

 

جمع شده در چشمان اش را پَس زد و از در    اشک

 هم پشت سرش.......  زدان ی خارج شد و 

 

از  شانیها  لیمرد جوان در حال برداشتن وسا  آن

زد که شهرزاد   یشهرزاد لبخند دنیبود که با د  نیماش

 شد.........   نیانداخت و سوار ماش نییسرش را پا 

 

 

کرد   یک یبا مش قربان و مهمان اش سالم و عل  زدانی

 ی از لبخند آن مهمان جوان رو کهیظ یاما اخم غل 

اش نشست،لرز به جان دخترک  یشانیپ

 انداخت.......!!! 
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بود که   زدان ی ی و عصب قیعم   ینفس ها   یصدا

 را شکسته بود......  ن یسکوت ماش

سکوت شهرزاد را بدتر ترسانده بود......آب   نیا

گوشه چادر را  که   یدهانش را قورت داد و در حال 

 لب زد......  دیچی پیمدور انگشتانش
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 من فکر کردم بوق...... -

 

 و با داد گفت.....  دیحرفش پر  نیب

 

  یفکر کرد یکرد  جا ی ........تو بیتو غلط کرد -

 ....... زنمی نگفتم بهت زنگ ممنم........مگه

 ........هااان!!!؟ زادیزبون آدم یفهمینم

 

 

و اشک در    دیلرز زدان ی اش از بغض و داد  چانه

 چشمان اش جمع شد...... 

 

 

........مگه من تا......حاال.....تو کوچه  شده یمگه چ-

 نرفتم...... 

 .....!؟ یکنیم  ینجوریا چرا
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 بشه......!؟  یخواستیم یچ-

 ....... زنهیمن واسه زنم لبخند م  ی جلو  طرف

  یندازیبا عشوه سرتو م ی مثال شرم دخترانه دار توام

 که.........  نهیبیکوزگر نم  زدانی یکنیفکر م نییپا 

 

 

که شهرزاد   زدیاش را م یبا داد حرف ها   یجور

 اش پاره شود......  ینگران بود گلو

  یحرص دستان اش را چند بار پشت سر هم رو  از

دهان دخترک اش   یتو  یتا اشتباه دیفرمان کوب

 نخورد......... 

 

 

 ...... ستمین رتیغ یشهرزاد من ب-

 نکن......  یمن باز رتیغ با 

 ...... شناسمتیو نم بندمیموقع چشمام م اون

 ......!! کشمت یم بخدا
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  یاش را پاک کرد و دست اش را آرام رو  یها   اشک

اش گذاشت تا بلکه با حرف  اورا   یرتیمرد غ  ی بازو

 آرام کند.......!! 

 

 

  یبخدا من اصال نگاه نکردم به اونا که ک زدان ی-

 ..... گهیهستن......آروم باش د

وه   یی......من فکر کردم توخامی من معذرت م اصال

......آروم باش سر دردت  رونیاومدم ب یبوق زد

 ها.........  شهیدوباره شروع م

 

 

  زدانیآتش شد که  ی آب رو یاش کم  یحرف ها   انگار

تا آشوب درون اش را آرام   دیکش یقینفس عم

 کند........ 
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 ن یدنده ماش یدست خودش رو  ری شهرزاد را ز  دست

  یزد و نفس آسوده ا یگذاشت که دخترک لبخند آرام

 .....دیکش زدان ی از آرام شدن 
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اورا در اغوشش   زدانیشدن پناه در قاب در  انینما  با 

و   دیبلند اش کش یموها  یگرفت و بوسه بر رو

 هرسه وارد خانه شدند........ 

 

زنگ زده و به او خبر داده   سایبه پر دن یاز رس قبل

معطل   اد یآمدند ز ی بودند که آماده شود تا وقت

 نمانند........ 

 

کمک کرد تا مامتو و شال اش را   سا یبه پر  شهرزاد

 ....... کردی م یبا پناه باز اطیدر ح زدانیبپوشد و 

 

را گرفت تا تا راحت تر بتواند قدم   سایپر دست

 بردارد......!!!

 

  یب را باز کرد اول پناه را رو عق  نیدر ماش   زدانی

تا شهرزاد کمک کند   ستادیگذاشت و بعد کنار ا ی صندل 

 نکهی........بعد از اردیبگ یهم کنار پناه جا   سا یپر

خودشان هم سوار شدند با سرعت به سمت مطب 

 چشم پزشک راه افتاد......!!! 
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و در اخر پناه   زدیبا پناه حرف م نهییاز آ زدانیراه    در

 ببرد.........  یل گرفت تا اورا به شهربازاز اش قو

 

  زدانی یکه آشنا سا،پزشکی از معالجه چشمان پر بعد

 د ی عمل شود......مروار دیبود گفت که زودتر با 

چشمان اش اگر زود عمل نکند کور خواهد  

اورا مطمعن   زدانیبود اما  دهیشد.....شهرزاد ترس

  سایکرد که پزشک کارش را بلد است و انشاهلل پر

 زودتر خوب خواهد شد......

 

 

 

کردند و اجازه ندادند   یرا بستر سایپر مارستان یب در

کنار اش بماند.......پناه راهم همراه خود به   یهمراه

را مطمعن کرد که حواس   سای خانه بردند و شهرزاد پر

 شد ...........اش به پناه است و نگران نبا 
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و در راه برگشت   شدیشان تمام م غهیزمان ص  امشب

کلمه بااو   کی نداشت و اگر  یشهرزاد اصال حال خوب

.......انگار  ختیریاش م یحتما اشک ها   زدندیحرف م

که   ستیکه چرا حال اش خوش ن دانستیهم م  زدانی

و اما   کردیحرف زدن اش نم  یبرا  یاصرار  چیه

 دلخور بود......!!!!از او هم  زیشهرزاد ن

 

 

که   کردندیم نیسبحان و حاج خانوم انها را تحس حاج

از   یکرده بودند.......همگ یمی تیکمک مادر و دختر 

  یپناه خوششان آمده بود و زهرا با او در خانه باز

 اما شهرزاد حوصله نداشت......   کردیم

 

را بهانه کرد و بدون خوردن شام به اتاق اش   سردرد 

 رفت...... 
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 ینیقلب اش سنگ ی غم عالم رو   نیبدتر انگار

پشت   ی و پلک زدن ها قی عم ی......نفس هاکردیم

اش  یاشک ها  ختنیسرهم نتوانست مانع از ر

 شود......... 
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را در شکم اش جمع کرده و خود را در    شی پاها 

اش را به ساعت   ی آغوش گرفته بود.......نگاه اشک

 دوخت............  زیم  یکوچک رو 

 

 

  گر،نامحرمِ ی د قهیساعت و چهل دق  کیبعد از  قایدق

 ........ شد ی اش م یشخص زندگ  نیم ترمحر

 

  ریاش را ز راهنیپ  نیکه به در خورد،با آست یتقه ا  با 

 را پاک کند......   شیتا اشک ها  دیکش  چشمانش

 که در آغوشش بود وارد اتاق شد.....  ی با پناه زدانی

شده بود اما به    شی حال شهرزاد و اشک ها  متوجه

 .....اورد یاش ن ی رو

 

 

خاله شهرزادش   شی پ خوادیپناه خانوم گفت م-

 بخوابه...... 
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 بغلم.....  ا یقربونت برم ب-

 

  یرو  ی نیاش را باز کرد که پناه مانند جن  دستان

 ی موها   یرو  ی دستانش در خود جمع شد.....بوسه ا

رنگ اش زد....محکم تر به خودش  ییخرما  ییطال

 فشرد.... 

 

و پتو  دیز کشدرا  زدانی رهیخ  یتوجه به نگاه ها  بدون

 انداخت.....  شانیرا رو

مجبور شود از اتاق    زدان یرا بست تا   چشمانش

 برود....  رونیب

 

که به سمت در   یی شدن المپ و قدم ها   خاموش

کرده بود و به   نیاش را سنگ  نهی....سشد یبرداشته م

زمان    ن یو در ا  کردی....کاش ناز نمدیکشی زور نفس م

 ......کردیکوتاه اورا بغل م
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 زیمخین شیقفل در باعث شد در جا  ی رو دیکل  شچرخ

سر پناه   ریدستش رااز ز   زدان ی هیسا  دنیشود و با د

 آورد و درست نشست......!!!!   رونیب
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و حرکات   شدینم دهیکه کامل د زدانی سکوت نگاه   در

انداخته بود را   هیسا   وارید  ی دست و بدنش رو

 ...... دیدیم

 

گرفت و   وارینگاه از د زدانیبم و مردانه  یصدا  با 

 خودش را جمع کرد تا اوهم جا شود.....  یکم

 

 برو اون طرف...... کمی-

 بکشم......دراز  خوامی م منم

 

 .....! شهیداره تموم م غهیص-

 

 .....!! داد ینبود.......داشت خبر م ی سوال  حرفش 

....شهرزاد  دیو دراز کش  دیکش یقینفس عم زدانی

و دست دور کمر   دیهنوز نشسته بود.....به پهلو چرخ 

 دخترک انداخت...... 

 

 بخواب...!! -

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

را قورت داد...خودش را تکان داد تا از چنگ  بغضش 

 جدا شود.......  زدانیدستان قدرتمند 

  دهیکش زدانیو از پشت در آغوش  دیپهلو خواب  به

 شد......

خانواده سه  کی  کردیفکر م  د یدیآنها را م هرکس 

 نفره خوشبخت هستند اما..... 

 

را  زدان یرا به سمت مخالف چرخاند تا صورت   سرش

 ..... ندیبب

 

 .....!! شهی زمانش داره تموم م گمیدارم م-

 

 تموم بشه....!!؟؟؟ یدوست ندار -

 

که داده بود سرخ شد و   یاش از سوت صورت 

چهره   زدان ی خداراشکر کرد که المپ خاموش بود و 

 ...... دیدیاش را نم
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 ..!؟ یجوجو...جواب من رو نداد -

 کنم ها!؟  دش یتمد تونمیتموم بشه م خوادیدلت نم هاگ

 

 ! شه؟یم-

 

 اره! -

 !؟ یبرد چ  نجا یاگه عموم من از ا اخه

 !؟شهیم یموقع چ اون

 

 ...! بخشمیرو م غهیمدت ص ،منیچیه-

 !ی ریهمراه عموت م شماهم 

 

را گاز    شیشکست اما لب ها  زدانیاز حرف  دلش

 ....!!! زدیگرفت تا مبادا اشک بر

 

 ...! فی بمونم....اما ح نجا یا شهیهم  شدیکاش م-
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  ادیرا ده روز هم ز غهیمدت زمان ص   نکهیاز ا بعد

 ی اما جلو  دیگنجیکردند شهرزاد در پوست خودش نم

تا شوقش را بروز    کردیخود را کنترل م  زدانی

 ندهد....!!! 

 

و محکم به دخترک زد    یموها  یبر رو یا  بوسه

  یهم گذاشت تا کم  یخودش فشرد و چشمانش را رو 

 بخوابد و بعد به باشگاه برود...!!!! 
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به  مالد یکه به مادرش م ی را همچون نوزاد  خودش 

و صورتش را به ته  د یمال یم  زدانی  انیباالتنه عر

 اش...... یدوست داشتن  یها  شیر

  یلب ها  نیاز ب  یز یاش آخ ر یفشرده شدن پهلو  با 

 اش خارج شد.... 

 

 

سرش گذاشت و اورا به سمت   ر یدستش را ز  زدانی

 کمر خواباند.....  یخودش برگرداند و رو

 گرمش پوست شکم دخترک را نوازش کرد....  دست

.....دخترک د یرا گرفت و باال تر کش  راهنشیپ  گوشه 

  ستی که اتاق روشن ن  کردیخدارا شکر م الشیدر خ

 ...... شدیوگرنه از خجالت آب م
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وشن  بلند شد وآباژور را ر  شی از جا  زدانی

به به دل خودش زد....کال   یکرد.....دخترک پوزخند

 لج افتاده بود.....  یزمانه با او رو 

 

 اجازه نداد....  زدانیپتورا باالتر بکشد که  خواست

اش   یرا دو طرف تن دخترک گذاشت و رو  شی پاها 

 زد......!!!  مهیخ

 

  ی لب ها   یبه چشمان بسته و لبخند رو یلبخند

و نرمش   دیدستان سف   یرو یدخترکش زد و بوسه ا

 کرد.......  یزد که شهرزاد تک خنده ا 

 

صورتش برداشت و   یدخترک را از رو   یها  دست

 ...... دیکش  شی اش تا کنار لب ها  یشانیزبانش را از پ

باز شهرزاد نشان از خواستن اش   مهین یها لب

 ..... دادیم

که   نی......هم د یلب دخترک کش یزبانش را رو   دوباره 

 هم گذاشت.....  یاش را رو  یلب ها
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  یقیو مک عم  دیحجم لب دلبرش را در دهان کش تمام

 زد......

 

 از تن دخترک جدا شد....  روح

 فرو شد....  زدانیبزرگ  یدر بازو   شیها  ناخن

گرفت    شیدندان ها  ن یرا ب ش یمشتاق تر لب ها   زدانی

 و گاز گرفت..... 

 ! .....!!شدیدخترک در دهانش گم م یها آخ

 

تن قدرتمندش را احساس کرد   ری تن دخترک ز  لرزش 

گنده اش فشرد   یبازوها  نیاورا بغل کرد و ب

....دخترک دست دور گردنش انداخت و هق هق اش  

 در آمد!   زدانیکنار گوش 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 169#پارت_

 

 

 

 کند.....   یکرد تا دخترک خودش را خال  سکوت 

سخت بود ازش  شیبه او عادت کرده و برا  دانستیم

 جدا شود....... 

 اتش یرمق به اتاقش آمد حدس یشام نخورد و ب  یوقت

 ...... وستیپ نیقیبه 

را خوب    نیهم به او عادت کرده بود اما ا دش خو

به خانه  نجا یروز دخترک از ا کیکه  کردیدرک م 

 خواهد رفت.....  شیعمو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



تکان داد که   یسبک شد خودش را کم  نکهیاز ا بعد

گره دستانش را کمتر کرد تا دخترک راحت    زدانی

 باشد....... 

 

که  یزدانیبه  ی را پاک کرد و لبخند خجول   شیها   اشک

 زد......   کردی از باال به او نگاه م

بدنش به مادرش رفته  ی که اندام ها  کردی م خداراشور

 و خوش فرم و برجسته هستند..... 

 

 

 اش زد.....  نهیخط س یرو  یبوسه ا  زدانی

گرد و سفت اش   ی ها  نهی بزرگش را قاب س  دستان

 کرد،فشارشان داد که آخ شهرزاد در آمد..... 

 

 

 ...!! واشیآخ.... -
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بخوابم پاشم برم دنبال   کمی یتوله چرا نزاشت-

 پس جورشم بکش!  یکارم......خودت شروع کرد

 

 

حلقه  زدانیرا بازتر کرد و دور کمر   شی پاها 

و خودش   کردیرا احساس م  زدانی  یکرد......برجستگ

 نداشته باشد.....   یتا برخورد  د یکشرا باالتر 

 

 

  یگذاشت و با فشار شیشانه ها   یدست رو  زدانی

 خودش کشاند......  ریاورا به ز

زد و بعد مک   یسی را در گردنش فرو کرد و ل   سرش

 گرفت.......  ی قیعم

 

 

و   کردیگردن شهرزاد نگاه م یها یلذت به کبود با 

 ....!!! تشیخوشحال از مهر مالک
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 دخترک چسباند...   یشانیبه پ لش را یشانیپ

به صورت هم حالشان را بدتر   شانینفسها  برخورد

 ...... کردیم

که کلفت تر   ییو با صدا   دیدخترک کش ین یرا به ب ینیب

 و بم شده بود لب زد: 

 

.....برم باشگاه....اخر شب باهات کار  یجوجو رنگ-

 دارم....!!! 

 

آمد    نییبه خجالت شهرزاد زد و از تخت پا  یلبخند

 و از اتاق خارج شد.   دیاش را پوش یلباس ها 
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از ساعت ها بوکس زدن و در اخر پاره شدن   بعد

بوکس حسام به سراغش آمد و به زور اورا به اتاق  

 داشت تا استراحت کند......  یکه کاناپه ا  تیریمد

 

  ی کاناپه انداخت.....حسام دستکش ها  یرا رو  خودش 

مبل   یو رو دیکش  رونیمخصوص اش را از دستش ب

 نشست......  ییروبه رو یراحت

 

 

 چته داداش....!!! -
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 .....!؟ یداغون چرا

 

 

 به بودنش.....  کنمیحسام دارم عادت م-

 .... دنشیکنارم نفس کش به

اون  ی....حتترسنیکه همه ازش م  یزدانی ......ترسمیم

 کله گنده.....  ی ها  یقاچاقچ 

از نبود   ترسمیم گمیخان دارم م  زدانیمن  حاال

 شهرزاد......!!!! 

 

 

 

ها اون   یار ین یشهرزاد خانوم اسم قاچاقچ   شیپ-

 ..... ترسهیموقع کال ازت م

 االن دستته.....  ارشیاخت توکه

 .......محرمته...... کنارته

 !!!؟؟ یترسیچرا م االن
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براش   ی گفته کار ی زنگ زده حاج  رتشیغ  یب یعمو -

باشه،دنبال چهلم تو مراسم   یبرا تونه یاومده نم شیپ

 ..... ادیب تونه یشهرزاد هم نم

 ....!!!! برتشیم ادی م گهیگفته تا دوهفته د  اما 

 

 

کنار  تینیگاه بودن من.....ام هیبه تک اونم

کرد قلبم   هی گر یمن.....وابسته شده.....امشب جور 

 مچاله شد....... 

 

 

 خب باهاش ازدواج کن....!!-

 

ز با اون  هه.....چه حرفا حسام....من هنوزم که هنو-

  زدمیم  شمیم ی ننداز که روان ادمی....ومدمیمسئله کنار ن

 المصب!!  نییپا  ارم یدک و پزت م
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 خب آروم باش داداش.... -

اصال غلط کردم حرف زدم تو فقط خودتو کنترل   من

 کن.....!!! 

 

 

برگردم  خوامیلباسام بپوشم م   اریبرو ساکم ب -

 خونه....!!! 

 

 یزنیباز باهاش بد حرف م یری....میاالن عصبان -

 ....!!! شهی حال خودت هم بد م

 

 

 زر نزن....گفتم پاشوووو -

 

را   ش یساکش را آورد،لباس ها   یبا چشم آرام حسام 

با حسام از   یبعد از دست دادن و خداحافظ  دیپوش
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به خانه برود   نکهیقبل از ا دیباشگاه خارج شد....با 

به  یبیتا آس بردیم  ادش یدوباره آن روز شوم را از  

 دخترک نرساند! 
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را به    ریها پرسه زدن مس  ابانیاز ساعت ها در خ بعد

و عکس   دیاش لرز  ی سمت خانه برگرداند.....گوش

  یشهرزاد را که آن روز در خواب بود گرفت رو 

 شد......  ییخودنما  ی صفحه گوش

 

 

  دهیاز نصفه شب گذشته بود....چرا نخواب  ساعت

 بود...!؟

سبز را لمس کرد و    کونیاش را چنگ زد و آ  ی گوش

 فرمان را چرخاند....!  گرش یبا دست د

 

 بله....! -

 سالم.....امممم..... -

 ....؟! یدیشده....!؟چرا نخواب یزیچ-

 ! ؟یی کجا -

  شمیپ  رهیگی خونه....من....من خوابم نم یا یب شهیم

 ....!! زدانی یستین
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 ی قیقلبش باالتر رفت و نفس عم ضربان 

آن هم   کردی م ی.....دخترک چه ناز و عشوه ل دیکش

نشست و لب   شی لب ها  ی رو یندانسته......لبخند

 .. زد... 

 

لباس آماده   رمیگیخونه ام.....اومدم دوش م کی نزد-

 کن برام...! 

 

 ..خداحافظ دیچشم...مراقب خودتون باش-

 خدافظ.-

 

 

 

که خوابش   دیبر لب آمد تا بتواند بگو  جانش

کرد   ی .....خب عادت کرده بود و هرکاربردینم

رفت تا   زدانینتوانست بخوابداما حاال با شوق به اتاق  

 دارد..... لباس بر شیبرا
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نشسته بود و   یکی اتاق خودش در سکوت و تار در

اتاق را   یاش بود که کم  ی فقط نور کم صفحه گوش

 روشن کرده بود....!!

قلبش محکم تر خودش را به قفسه   نیماش  یصدا  با 

 ....! دیاش کوب نهیس

 

و   میمال شیبه آرا  ی رساند و نگاه نهییرا به آ خودش 

بود نگاه ورد و آباژور را   ده یکه پوش  شیلباس ها 

 بشود!  راتشییمتوجه تغ  زدانیروشن کرد تا  
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و به سمت درب    دیرا شن ی شدن درب ورود بسته

زهرا برده بود تا در کنار   شیاتاقش رفت...پناه را پ

  زدانی  ی او بخوابد.....در را باز کرد جلو

کوچک لوستر روشن   ی ظاهرشد.....چون المپ ها

 تر بود.....  یبود نسبت به اتاق خودش هال نوران

 

 

دخترک  کیکه باال رفته بود نزد ییبا ابروها  زدانی

انداخته بود   نییپا اش که سرش را   ی خجالت

انداخت و به خودش   شی شد....دست دور شانه ها 

 تر کرد.....  کینزد
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چانه اش گذاشت و صورتش را باال   ریز  دست

اش   یاغ ی یآورد....خط چشم باعث شده بود چشم ها

 تر شود....   ده یکش

 

 انداخت.....  زدانیسرخ اش ،آتش به جان   یها لب

باسنش انداخت و اورا در آغوشش گرفت و  ریز  دست

 به سمت اتاقش قدم برداشت..... 

 

 

تخت انداخت و شروع به باز کردن   یرا رو  دخترک

 کرد....  راهنشیپ یدکمه ها 

 انداخت.....  ی شلوارش را باز کرد و گوشه ا کمربند

 تخت رفت....!!!!  ی رو

 

 

 دلبرش.....   یبا یسکوت زل زده بود به چهره ز  در
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....آب  زدند یبه او چشمک م یسرخ انار  یلب ها   آن

 دهانش را قورت داد ..... 

 

در حال جان دادن بود به نفس نفس افتاده   دخترک

 .... خواستیرا م زدانی یبود......نوازش ها

  زندینم یاو حرکت دید  یوقت

 شجاعتش را جمع کرد.....  تمام

 

  یرا قاب گرفت و خودش را کم   زدانیصورت  دست با 

  زدان ی ی لب ها ی کوچکش را رو ی و لب ها دیباال کش 

 گذاشت..... 

 

دخترک   یبه خودش آمد و لب ها زدانی نکارش یا با 

 و مک زد....   دیداخل دهانش کش
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  دهی چیدر اتاق پ  شانیناله ها و مک زدن ها   یصدا

را در   شیلباس ها زدان ی ی ک دیبود....شهرزاد نفهم

 آورده بود......

 

شکمش خوابانده بود و تمام تنش را   یرا رو  دخترک

 .. ... کرد ینوازش م
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گرفته بود   ادیبود و   ختهیکه انگار خجالتش ر شهرزاد

و    زدیگاز م ی اما گاه کردی اش م یهمراه یبه خوب

 ..... فتدیبه خنده ب زدان ی  شدیباعث م

 

و حاال  دیکه دخترک در آغوشش بود چرخ همانگونه

شهرزاد   ی رو زدانیبرعکس شده بود و  شانیجاها 

 بود.....

 نهیبه قفسه س یرا باز کرد و بوسه ا نشیسوت  قفل

 اش زد...... 

 

 

باهم برخورد   یمانع  چی تمام بدنشان بدون ه خواستیم

بکشد که دستان   نییرا پا   رشیکند.....خواست لباس ز

 دستش نشست.....  ی شهرزاد رو

 

 نه-

 لب زد....  یکرد و بعد از مکث یاخم

 نه..!؟چرا نه.....!؟  یچ-
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 اخه!؟ کشمیمن خجالت م -

.....حالم  یکن نیتمک دی......با یرفته زنم ادت یگار  ان-

  رمی.....داغونم بدترم نکن پاچتو بگیخوب کن

 شهرزاد.....!!! 

 

 

کارش    زدان یاز ترسش دستش را برداشت که  دخترک

  انشانیتن عر یمانع چیرا انجام داد.....حاال بدون ه 

 ...... کردیباهم برخورد م

 

 

و اون قدر   خوامیمنترس....من که گفتم رابطه کامل ن-

  رمیازت بگ  توینشم دخترانگ رتیغ یب

 ...... یشهرزاد......پس نلرز لعنت

 

خورده بودند و از کنارهم بودن   چیصبح در هم پ تا 

 سرخوش بودند..... 

  تیتمام بدن دخترک را مهر مالک توانستیتا م زدانی

 زده بود و هربار شهرزاد اعتراض کرده بود...... 
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خود  یآخر با قلقلک از دخترک جدا شد و با خستگ  در

 تخت انداخت..... یرا رو 

  کشیو نزد دیچیپتو را دور خودش پ شهرزاد

ستبرش گذاشت.....با   نهیس یشد....سرش را رو 

در   زدانیآرامش بخش  یو نجمه ها  شی نوازش موها 

 تند.....!!!! کنارهم به خواب رف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 174#پارت_
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خودش را  یزنگ تلفن همراهش به زور کم یصدا  با 

 چشمانش را باز کرد..... یتکان دهد...ال 

که دلبرش   ی اش بود جور نهیس  ی شهرزاد رو  سر

 نشود.... داریب

 ی و رو  د یسبز را کش  کونیاسم حسام زودتر آ دن ید با 

 گوشش گذاشت... 

 

 

 ...!؟ یچته نصفه شب زنگ زد -

 ...!! وزیمردک پف می بکپ یبزار  یخوا ینم

 

از گوش   یرا کم یخنده حسام باعث شد گوش   یصدا

 فاصله دهد....   شیها 

 

 ...ی کرد  دارمون یزر تو بزن از خواب ب-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  شتهیام پ یکردم مگه جز خودت کس  دارتونیبه به ب-

 ناقال....

 

 حسام خفه شو....خداحافظ یوا  یوا-

 

 نه نه نه،غلط کردم آقا.......!!!! -

اداره کارت داره....گفت بهت خبر   یا یگفته ب  سییر

 بدم....!!! 

 

 ....گمشو حاال! امیباشه م-

 

 خوش بگذره..... -

تلفن را قطع کرد و   زدان یقهقهه اش بود، یصدا بعد

نگاهش   رهیباز شهرزاد که خ  مهیبرگشت با چشمان ن

 رو به رو شد.....   کردیم

 

 جوجه....!!   ی شد  داریب-
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 موقع شب....!؟ نیبود ا یک-

 ....؟؟هیک سییر

 !؟ سیی ر یچ ی عنی.....یستیتو طالفروش ن  مگه

 

 

نشست و با انگشت محکم  شیابروها  انیم یاخم

 دهان دخترک زد....  ی رو

 

 نکن....  ی فضول  ستیکه بهت مربوط ن ییتو کارا-

 بخواب منم بخوابم.....  ریبگ

 

 آخه من.... -

 

 .... گهیبخواب د ریاه بگ-

کرد و    زدانیبه حالت قهر پشتش را به   دخترک

اورا دوباره در  زدان ی که  ردیخواست از او فاصله بگ

 بدن خودش قفلش کرد......!!!  نی و ب دیآغوشش کش 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 175#پارت_

 

 

 

جدا    زدانیرا تکان داد تا از حصار آغوش   خودش 

دست قدرتمندش که دور کمرش   یشود......دست رو 

 بود اما نتوانست اورا جدا کند..... دهیچیپ
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پشت گوشش مور   زدانیداغ   یبرخورد نفس ها با 

 مورش شد...... 

 

 

ساالرمون   نیا ی تکون بخور یادیمن.....ز یجوجو -

 خودته ها.....  ریقصت گهی بشه د داریب

 ...!؟ شهیبرات بد م یگیبه من نم یمال ی خودت م یه

 گهیدور د  ه یدوست دارم اول صبحم با  یل یکه خ من

 اره!؟  یفکر کنم تو خسته ا یشروع کنم دل

 

 

 

را با    شی ها  نهیس زدانیکشدار شده بود، شیها  نفس

دست گرفت و فشرد که دخترک به خودش  کی

 آمد.....

 

 !می....بخوابادینه....من خوابم م کنمی خواهش م-
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شکمش    یرا برگرداند و بلند کرد و رو دخترک

 گذاشت...صورت دخترک در گردنش فرو رفت..... 

 

 بخواب! -

 

 ....خواهش نکرده  بلکه امر کرده بود.... نیهم

...اما با  آرام گرفت..  زدان ی شکم   ی رو  ناچارا

تکان داد   یخودش را کم   زدانی یمردانگ یبرجستگ

 کرد.....  کیرا تحر زدانی شتریکه ب

 

 

با   زدانی نکهیبخندد......از ا ا یکند   هیگر   دانستینم

 ندیخوشا  شیبرا  شد یم کیبرخورد با بدنش تحر کی

  نیآب شود و در زم  خواست یبود اما حاال از خجالت م

 فرو برود.... 

 

پاشم    د یآخرش .......انگار با  یتوله کار خودتو کرد -

من بخوابم  یبسازم بعد....تو که نزاشت  کمیحال خانوم 

 بمونم هان!؟؟؟  کاریچرا ب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  دهیچیدورش پ زدانیکرد و دستان  یخنده ا  دخترک

 شد.... 

 

بلند   خورمیتا من تکون م هیمن چ  رینه.....تقص یوا-

 ...!؟ شهیم

 

 !!! جوجه... شهیبلند م یچ-

 

 یباره سرخ شد....خاک بر سرم کیاش به   چهره 

دور نماند   زدانیلب زمزمه کرد که از گوش   ریز

کند و سفت تر اورا به خود   یباعث شد خنده بلند 

 بچسباند! 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 176#پارت_

 

 

گرفت وچشمانش را بست تا  زدانیگردن از یعمق  دم

منظم دخترک   ینفس ها  ی هم وقت زدان ی بخوابد...... 

 را خودش هم به خواب رفت...... 

 

شد،شهرزاد را آرام از    داریاز خواب ب کساعتیاز   بعد

  یتخت گذاشت....بوسه ا یتنش برداشت و رو  ی رو

  ریاش نشاند و پتورا تا ز یگردال  یها  نهیس  ی رو

 .....!!! دیچانه اش کش 
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را تن کرد واز اتاق خارج شد با برداشتن    شیها   لباس 

با عجله از خانه خارج   نشیماش چییو سو  لشیوسا 

 شد! 

 

را انجام دهد و    شیزودتر کارها   خواستیم

و مادر امروز که چهلم پدر   خواستیبرگردد،نم

 شهرزاد است کنارش نباشد....!!! 

 

 

 فرستاد  امکیشهرزاد پ یاش را برداشت و برا  ی گوش

....از  رون یمن،من کار داشتم اومدم ب یجوجو》

صبحانت بخور...نگران نباش خودم    ی شد  داریخواب ب

 《،فعالیکه تنها نباش رسونمیم

 

را پارک کرد و با عجله به   نیبه اداره ماش دنیرس با 

احترام زد   دنشیسمت اداره قدم برداشت...سرباز با د

 و او به تکان دادن سرش اکتفا کرد..... 

 انداخت!!!! یبود که لرز بر جان همه م ابهتش
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وارد   دییبفرما   دنیبه اتاق سرهنگ زد و با شن ی ا تقه

 ! ستاد ی شد....احترام زد و ا

 

 

 سالم سرهنگ-

 

....به حسام گفتم بهت خبر بده که کارت  سالم. ک یعل -

 دارم! 

 

 ! دمیبله خبر داد منم الساعه خدمت رس-

 

ار مرز   خوانیم  میکه چند وقت دنبالشون بود یگروه -

  دیخارج بشن،بچه ها هم ردشون رو زدن....فردا با 

 !! دیبزار نیمرز براشون کم یتو دیتا بتون دیحرکت کن

 

 ! میودوقت بود دنبالشون ب یلیخوبه.....خ-
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 .....با اجازه!نجامیفردا صبح سرموقع ا من

 

 به سالمت سروان!-

 پدرت هم سالم من رو برسون! به

 

 ی عل  ا یچشم! -

 

 رفت.   نشیاداره خارج شد و به سمت ماش از
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 _شهرزاد ی#شهر_ب

 177#پارت_

 

 

 

تا   شدیکنده م د یاز تن دخترکش با  اه یرخت س  امروز 

.....به سمت بازار  ندینب یاهی س شیبرا  گری د ا یدن

 حرکت کرد.... 

پارک کرد و وارد   ابانیاز خ یرا گوشه ا  نیماش

  امدهیلباس زنانه ن  دیخر ی پاساژ شد....تا به حال برا

 چه کار کند.....!!!   د یبا  دانستیبود و نم

 

 

 اولش را دوست داشت.....  یتجربه ها نیا

  نیبهتر خواستیکه ملکه قلبش بود م  یدختر یبرا

 لباس هارا بخرد..... 
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لباس    یمغازه ها  ن یگمشده نگاهش ب  ی بچه ها  مثل

 .......!!! گشتیم ی فروش

لخت    شی که سرشانه ها  ید یسف راهنیبه پ نگاهش

  دهیدور کمرش چ یرنگ  یصورت زیر  یبود و گلها 

 شده بود نظرش را جلب کرد....... 

 

 

هرچه  نیهم یو برا  دانست ی نم قیشهرزاد را دق   قه یسل 

و چند نوع    ردیبگ  خواستیخودش دوست داشت م

 مختلف.....!!!

 

 

که به عنوان فروشنده   یمغازه شد و از خانوم وارد 

 ...... اورندیب شیآنجا بود خواست تا آن لباس را برا

که   دانستیاما چشمس م دانست یدخترک را نم  اندازه

 نه.......  ا ی  شودیاندازه اش ن

 

را برداشت و از فروشنده خواست تا کمکش   راهنیپ

 ....!!!بردارد..  راهنیآن پ یرا هم ب  ی کند شلوار
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هم برداشت و بعد    یراسته و پارچه ا یمشک  شلوار

 از پرداخت شان از مغازه خارج شد.....!!! 

 

 

در وجودش مهمان شده بود   ینیو دلنش یبیعج حس

لباس   دن یکه شهرزاد با د کردیفکر م  نیبه ا ی و وقت

  یقیها از تعجب چشمانش گرد خواهد شد لبخند عم

 بست!  ی نقش م شی ها لب  ی رو

 

قدم  گری د  یافکارش خارج شد و به سمت مغازه ها  از

 برداشت..... 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 178#پارت_

 

 

 

 ی ادیز ی شد......زنها و دختر ها  گرید یمغازه ا  وارد 

با   یها با همسرانشان و بعض  یدر مغازه بودند بعض 

 خانواده.......!!! 

 

بودند.....با خود گفت   دیکه در حال خر ی زوج دن ید با 

 نکهیآوردم اما از ا  یکاش شهرزاد راهم با خودم م

 مهم تر بود.......  شیکند برا   زیاورا سوپرا

 

هفته از   ک یو    رفتیم  تیمامور یصبح برا  فردا

کرد،مجبور بود به    شدیاما چه م شد یدخترکش دور م
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باند   نیبرود چند ماه بود که دنبال ا ت یمامور نیا

 بودند و حاال ردشان را زده بودند.....!!!!

 

 

بود حرف   کی صبح دخترک نزد نکهیاوردن ا ادیبه  با 

نشست   شیلب ها  یرو  یحسام را بفهمد خنده ا  یها 

هم   طونیباهوش و ش یاد یمظلوم بودن ز نیدر ع

 بود.......!!! 

 

 

 زیشوم کیاز نگاه کردن به لباس ها در آخر  بعد

را  شدیدخترک م  یزانوها  ری رنگ که از ز  یانار

  شیهم برا یرنگ یانتخاب کرد...ساپورت مشک

 برداشت.......!!! 

 

 

هم    یرنگ یمشک  ی که نوارها   یشال قرمز دن ید با 

مانش برق زد و آن راهم  داشت چش
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که هر لباس ست شده و    کردی.....خداراشکر مدیخر

 .....!!! دیآ ی دخترک خوشش م

 

آنرا هم برداشت و به  یرنگ یصورت   ی روسر کی

 سمت صندوق رفت...... 

 

  شی که پشت صندوق نشسته بود چنان آرا یخانوم

 نییاخم کرد و سرش را پا  زدانیداشت که  ی ظیغل 

 ......!!! فتدین یی زنها  نیچن انداخت تا نگاهش به 

 

شروع به،با ناز حرف زدن   زدان ی دن یکه با د زن

را سر برد که از پشت   زدانیوعشوه رفتن حوصله 

بهم چفت شده اش به او تذکر داد که  یدندان ها 

  گرانیشوهر د ی کارش را زودتر انجام دهد و برا

 کند.....  سیبود خودش را خ  کید،نزدیا یعشوه ن

 

  رونیاز فروشگاه ب نهی از پرداخت هز بعد

 کی ی فدا نا یخرج کرده بود اما همه ا  یل یزد......خ

 دلبرش!  یتار مو 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 179#پارت_

 

 

 

  فروخت یم یراحت  یکه لباس ها  یمغازه ا  وارد 

  یو راحت برا  ینخ یشد.....چند دست لباس ها

  اهمیبودند  یگل گل  ا یدخترک گرفت.......لباس ها 

  شدیباعث م شتریعکس خرگوش و خرس داشتند که ب
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لباس ها بر تن شهرزاد لبخند    نیاز تصور ا زدانی

 بزند...... 

 

 

از حساب کردن آنها هم از مغازه خارج شد و   بعد

دختر   ک یمرد  کردی .....احساس مدیکش یقینفس عم

 داشته باشد......  تیمسئول  دیشده و حاال با 

 

قدم برداشت.....وسط راه برگشت و   نیسمت ماش  به

  یزنانه نگاه ریبه فروشگاه لباس ز 

 وارد آنجا شود......   دیکشی.خجالت م انداخت....

 

 

از کلنجار رفتن با خودش به سمتش قدم   بعد

بود....بعد از سالم و  یبرداشت.....وارد شد مرد جوان

 نشست......  ش یکرد در جا   زدانیکه با   ی کیعل 
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رنگارنگ که  یرهایهمه لباس ز نیا  دنی با د زدانی

مغازه بود نفسش کشدار شده   یها وارید  ی رو

حداقل   نکهیاز ا زدیو غر م  خورد ی.....حرص مبود.

 خانوم باشد.......!!!!  دیچرا فروشنده نبا 

 

 لب زد....   زدانیمرد جوان رو به   قهی از چند دق بعد

 

 ...؟؟!ادیاز دستم برم یکمک-

 مدنظرتونه....!؟   یزیچ

 

 

 را مشت کرد تا خودش را کنترل کند......  دستش 

 

 .....!!کنمیممنون خودم انتخاب م-

 فروشنده خانوم نداره!؟  نجا یا

 

 

 کردن!  ریگ کیتراف ی.....تومیچرا دار-
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 هست؟  ی مشکل 

 

 

 نه نه....!!! -

 

 

تصور   ،،ازیتور یرنگ  یمشک ریلباس ز دن ید با 

  یگردال ی ها  نهیو س  دیشهرزاد با آن پوست سف  نکهیا

.....؟!تمام تنش شد یچه م ر یلباس ز نیسفتش در ا  و

 داغ کرد.....!!! 

 

 

 ی گذاشت و با کم یا شهیش  زیم ی برداشت و رو آنرا

راهم  یرنگ یصورت ر یدست لباس ز کینگاه کردن 

برداشت بعد از حساب کردن آنها هم از مغازه خارج  

 شد......
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شده بود و االن آغوش گرم دلبرش را   گرمش 

 .....!!! خواستیم

 

گذاشت و پشت    نیرا در صندوق ماش  شیها  دیخر

  یو لبخند دی کش یق یگرفت......نفس عم یفرمان جا 

 زد......

 

لب   یخنده رو  ادی روز ها با وجود شهرزاد ز نیا

 .... نشستیم  شیا ه
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 180#پارت_

 

 

 

به ساعت انداخت ساعت از ده گذشته    ینگاه

که به بهشت زهرا رفته اند.....ابتدا   دادیبود،احتمال م

  یآور  ادیگرفت به خانه برود اما بعدش با   میتصم

حالش را خراب کند با   یو زار هیدخترکش گر نکهیا

دور  زد و به سمت بهشت زهرا حرکت   ینگران

 کرد....... 

 

 

و خبر گرفت که آنجا  راه با زهرا تماس گرفت   ن یب در

بلند شهرزاد بود که  یها  هیگر  یهستند و اما صدا

قطع   یلرز به جانش انداخت و تلفن را بدون خداحافظ

 گاز فشرد......!!!! یرا رو   شیکرد و پا 
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شهرزاد    یکه برا یحجم نگران نیهم از ا خودش 

قابل   ریغ  شیبرا ش ی و رفتارها   کردیداشت تعجب م

 باور بود.....!!! 

 

دخترکش غم مهمان    خواهدیکه نم دانست یرا م نیا فقط

 قلب مهربان و کوچکش شود..... 

 

  ادهیرا پارک کرد و پ نی و ماش  د یمقصدش رس به

که داشت به   یشد.....کتش را تن زد و با ابهت خاص

 سمت قبر پدر و مادر شهرزاد قدم برداشت.......

 

 

و اقوام خودشان   لید از فام و چند تعدا  گانشانی همسا 

هم آمده بودند و    شیو زن عمو شیبودند.....عمو 

 ......شانیبا خانواده ها  شیعمه ها

 

سنگ پدرش انداخته بود و زجه  یخود را رو  شهرزاد

  ییو به سمت زهرا دی......دست پشت گردنش کش زدیم

 که کنار شهرزاد نشسته بود قدم برداشت....... 
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  نکهیشهرزاد و زهرا نشست.....بدون توجه به ا  کنار

 زهرا کنارشان است..... 

که   یچفت شده رو به شهرزاد  ی پشت دندان ها از

 هنوز متوجه آمدنش نشده بود لب زد..... 

 

 

  میشهرزاد.....جمع کن خودتو.....منو سگ نکنا بر-

 ..... خونه دارم برات

 

سرش را باال آورد و نگاه سرخ از اشکش را    شهرزاد

 دوخت.....  زدانیبه 

 

 .....!؟ ی......کجا رفته بود یبالخره اومد -

 

 کارا دخالت نکن.....!!!  نیتو ا-

 شد....!؟  مینشنوم تفهم  صداتو
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تکان دادن سرش اکتفا کرد......زهرا احساس کرده   به

است اما حاال متعجب اما خوشحال  یزیچ  نشانیبود ب

 داده است.!  تیدختر اهم کیهم بود که برادرش به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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متوجه حرف زدنش با   یکس کردیفکر م  زدانی

  دیفهم یشهرزاد نشده بود......خواهرش هم اگر م

است و شهرزاد   ی دختر با درک و شعور دار دانستیم

شبنم  ینگاه حرص  دیرا هم دوست دارد......اما ند

 را.....!!! 

 

 

  نیاز مراسم به کمک زهرا شهرزاد را سوار ماش بعد

  دهی کردند.....حاج سبحان تدارک ناهار د  زدانی

باعث   ی بود.......بعد از صرف ناهار......فشار عصب

 شده بود حال شهرزاد بد شود..... 

 

 

پا   سیبلند شد و به سمت سرو شی سر سفره تز جا  از

  بلند شود اما  شی نتوانست از جا  زدانیتند کرد....

بود که چند تا از خانوم ها   سینگاهش به سمت سرو

 آنجا بودند......
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شهرزاد را به سمت اتاقش برد تا استراحت    زهرا

عزم رفتن   همانان یکند......بعد از صرف ناهار م

 مانده بودند......  شی کردند......عمه ها و عمو

 شام دعوت شان کرد...... یبرا  شیعمو

قبول    اد یسبحان  در آخر بعد از تعرفات ز حاج

 کرد.....!!!! 

 

 

خارج شد و   منیرا بهانه کرد و از نش یخستگ  زدانی

 به سمت اتاق شهرزاد قدم برداشت...... 

 

  ی رو  حالیبه در زد و وارد شد.....شهرزاد ب ی ا تقه

تخت افتاده بود و زهرا هم کنارش نشسته بود و دست 

 ..... دیمال یه بود و م دخترک رت در دست گرفت  یها 
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  زدانیشود که  زیخ مین ش یخواست در جا  شهرزاد

 شکمش گذاشت و مانع شد......   یدست رو

 زده لب زد....   رونیبا چشمان از حدقه ب زهرا

 

 

خاک به سرم داداش.....به نامحرم دست  -

 یعنی...... یگینم یچی....شهرزاد توام هیزنیم

 ! م؟اریچرا من سر در نم  است ی.....چجور یچ

 

که   یزدانی و به  د ینگاه از زهرا دزد شهرزاد

 خنده اش را کنترل کند نگاه انداخت.....  خواستیم

 

 یزنیحرف م یدار زیر  هیامون بده خواهر من.....-

 خب.....

 

 ..... ارمیحرف نزنم.....االن که شاخ در ب-
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  یبهم قول بر خوامیم یبهت بگم ول  یزیچ خوامیم-

 ...... مونهیخودمون م  نیخواهر خوب ب کیمثل 

 

 

تخت چهار دست و پا شد که  ی رو  ی از کنجکاو زهرا

 کردند....!!!   یخنده ا  زدانیشهرزاد و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _شهرزادی#شهر_ب
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که ناله   دیشهرزاد کوب یبا مشت به بازو  زهرا

  یدست رو یبا نگران زدانیدخترک به هوا رفت.....

گذاشت و نوازش کرد.....چشمان از حدقه   ی بازو

زده زهرا باعث شد دوباره بخندند که با    رونیب

 ساکت شدند......   دشیتهد

 

 

مثل اون   نییپا  ندازمیتخت م یخودم از رو  دیبخند-

 دفعه دستم بشکنه ها.... 

 ..... نجا یچخبره ا نمیبب  دیبگ  زودتر

خوب    دی تا تورو د  رفتیکه داشت از حال م نیا

 !؟ شدهی.......چ یکنیشد....توام که......نوازش م

 

 

 کردم...!!!  غهیزهرا من شهرزاد ص-
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از خجالت پتو را کامل   دینگاه ناباور زهرا را د  یوقت

 ادامه داد.....   ان زدیو   دیسرش کش  ی رو

 

 

 ...یینفر تو نی و آخر  ن یام خبر نداره و اول  ی کس-

 

رو دوست   گهی....شما دوتا...همدیعنی... نیخب....ا-

 ....درسته!؟ دیدار

 

 

 نه!-

 

 

 ش یپ زدانی......ستاد یپتو ا  ر یدخترک در ز  قلب

خودش اعالم کرده بود که دوستش ندارد.....نفس  

 .... .رد یبود بم ینداشت بکشد اما راض

 شد.....!!!   ریچشمانش سراز ی اشک از رو قطره
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 ...!؟ یاش کرد  غهیچرا ص ی اگه دوستش ندار-

 

جنس   کی مرد  هی یبفهم یفکر کنم اونقدر عقل دار -

 ....!!! خوادیم یچ  یمونث برا

 

 

  ی.....تپش هاکردیفکر قلب دخترک را نم  زدانی

 بود.....!!!  ستادنیقلبش کم شده بود و در حال ا

 

نزد.....اولش خوشحال بود که کنار   یزهرا حرف گرید

  خواهدیاو را م ازش ین  یگفت برا زدانی یهمند اما وقت 

 فته یش ی شهرزاد سوخت.....نگاه ها   یدلش برا

  خواستیبود اما نم دهی برادرش د یرا رو  قش یرف

 دخالت کند.....!!! 
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برم   خوادی حتما االن دلش م  ی.....علرونیب رمیمن م-

وارد نشه   هوی یکی.....لطفا در قفل کن ششیپ

 حداقل......!!!

 

  زدان ی رفت.....  رونیب یگرید یحرف چیه   بدون

بدتر دخترک را رنجانده است......اما مجبور   دانستیم

 بود....!!!! 

 

  یو نفس کم م ختیریرا م  شیاشک ها   لیس  شهرزاد

 ینم رونیپتو ب  ری آورد اما لج کرده بود از ز

پتو را کنار زد و کنارش دراز   زدانیآمد.... 

.....شهرزاد پشتش را به او کرد تا نگاهش به  دیکش

از پشت اورا در   ن زدای......اما فتدیرحم ن  ی مرد ب

د و  یباال کش ربغلشیو پتورا تا ز دیآغوشش کش 

 دخترک را قفل تن خود کرد! 
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 _شهرزاد ی#شهر_ب
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  کیاز  غ یجدا شود در زدان ی از  یتقال کرد تا کم  هرچه

متر فاصله.......به زور اورا به سمت خود    یسانت

برگرداند دخترک چشمانش را بست تا نگاهش 

 نکند...... 

 

 

 جوجو.!؟ یکنیم هیچرا گر-
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  زدانی یرحم  یهمه ب  نیشهرزاد از ا هیگر شدت

 شد...... شتریب

 

 چه مرگته باز.....  نمیزر زر نکن بب-

 تو اعصاب نداشته من....  ینیبر یبلد  فقط

 ...!!! رمیسگ بشم پاچتو بگ منم

 

 

جدا شدن از او نکرد....چون   یبرا  یتالش چیه  کرید

است و   دهی فا  یکه هرچقدر هم تقال کند ب دانستیم

 ......!!! رسدینم زدانیزورش به 

 

 

 

بر   یاش نشاند که لرز  قهیشق یرو  یبوسه ا  زدانی

دور نماند و   زدان ی جان شهرزاد نشست که از چشم 

 اورا محکم تر به خودش فشرد...... 
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گاه کرد تا راحت بتواند شهرزاد را   هیرا تک دستش 

 به استخوان ترقوه دلبرش زد....  ی قی....مک عمندیبب

 

 

 نگونه یناراحت بود که مجبور شده بود ا  خودش 

 ....خواهدیکه اورا نم  دیبگو

  یواکنش چیو ه  زدینم  یآرام شده بود.....حرف دخترک

 .....دادینشان نم زدانی  ی به بوسه ها 

 

 

  یگردال  یها  نهیو به س د یبوس ش یاز گونه ها  زدانی

مک   شتریرا باز کرد  ب  راهنشی.....پدیاش رس

 زد....... 

 

که از   ی ناف دخترکش زد و در حال  یرو  یا  بوسه

رل کرد ...خودش را کنت زدیشدت خواستن نفس نفس م

 با شهرزاد نداشته باشد......  یتا امروز کار 
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 ..... نا یا ی خونه عل  میریشام م  یبرا-

 مالک دعوت مون کرده..!!!  عمو

 

 

 ! امیب تونم یخوش بگذره....من نم-
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آورد و   یحرفش حرف م ی بار بود شهرزاد رو نیاول 

ابروانش   نیب ی.....اخمزدی حرف م یبا تخس نگونهیا

  یپتو را رو خواستیکه م ی نشست و مانع شهرزاد

 سرش بکشد شد..... 

 

 

و با حرص چانه اش را    د یرا محکم از دست کش پتو

 دستان بزرگش گرفت.....  انیم

 

 

 ؟یا ی!؟......مگه دست خودته که نیا ینم-

 ..!؟ یا ی حرف بزن.....دست خودته مگه ن  باتوام
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قفل   زدانی یچهره حرص  یدخترک رو  دهیترس چشمان 

از دهانش   یگرفت که آخ  یشده بود....چانه اش درد

 خارج شد....... 

فشار دستش را کمتر کرد ومنتظر جواب    دانزی

 ماند..... 

 

 

خونه  امیکه پاشم ب ستم یاز خانواده شما ن یمن عضو-

 هاتون.....  ش یقوم و خو

باشن زشته بهتره   دهیفکر کنم نبودنتون رو فهم االنم

 ..... دیبر

 

 

 برم....  یگیبه من م یکنیم جا یتو ب-

 ..... یکنیم  الیفکر و خ یکنیم جا یب تو

من امروز اعصاب ندارم پس حوصله قهر و   شهرزاد

 ناز کردناتم ندارم تمومش کن.....!!! 
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همه جسارت و   نیهم در عجب بود که ا خودش 

 شجاعت را از کجا به دست آورده است..... 

 

 

 ....؟؟؟ ی زن گرفت یچ  یبرا ی اگه حوصله نداشت-

 چرا.... ی ندار دن یناز کش یحوصله نداشت  یوقت

 

 

باال انداخت و از جسارت دخترک شگفت زده   ییابرو

 ... دیحرفش پر انیشد و م

 

 

 زن نگرفتم....!!! -

عقدش   رمیکردم....اگر قرار بود زن بگ غهیص

 !! کردمیم
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  یو مات کرده بود که مانند مرده ها   شی را ک دخترک

 توانست ینم یتکان چی و ه دیکشیمتحرک فقط نفس م

 بخورد..... 

 د......ش  ریاز چشمانش سراز اشک

 

 

آمد و   نییتخت پا  ی کالفه از تند رفتنش از رو  زدانی

 قیو نفس عم داشتیدر طول اتاق قدم برم

 ....!!!! دیکشیم
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ناخواسته دلبرش را رنجانده بود....آن همه   دوباره 

کرده بود که امروز حالش را خوب کند اما بدتر   دیخر

برگردد و از   دادیگند زده بود......غرورش اجازه نم

اش سوهان   هیگر  ی......صدااورد یدل دخترک در ب

 روحش بود..... 

 

 

و    دیسف  سمتش برگشت و کنارش نشست و دست به

 کاشت.....  شیرو یکوچکش را گرفت و بوسه ا
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  رمی شهرزاد امروز برامون تلخ نکن.....فردا من م-

نباشم.....بزار  شتریب  دمیهفته شا   کی دی مسافرت شا 

 ..... گهی نکن د هی....گرمیامروز باهم خوب باش

 

 دفعهی و  ستمین یمن آدم آروم  یدونیخوب م   خودت 

....پس امروز  یباش  یتونیجلودارم نم  یکن میعصبان

 .....باشه!؟؟نا یقهر و ناز و ا  الیخیب

 

 

 

هفته  کیگفت  زدانی یاش بند آمد وقت هیگر

کند....مگر   یزندگ  زدانیبدون  توانستی....مستین

را پاک کرد و با   شینفس بکشد....اشک ها  توانستیم

 نشست......   زدان ی ی شد و رو به رو زی خ مین  ی ناور

 

 

که گفته بود دوستش ندارد اما خودش   بدرک

 چه........ 

 نفسش بند به اوست....  دانستیخوب م خودش 
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 ..... ی بگو که دروغ گفت-

 مسافرت....  یبر یخواینم بگو

 

  شیپاها  ی و رو  دیدخترکش را به آغوشش کش  زدانی

حلقه  زدانیدور گردن  دش ی نشاند....دستان سف

 شد....!! 

 

 

 ...!!! گمیقت دروغ نمو چی من ه یدونیخودت خوب م-

زودتر برگردم   کنمیم ی سع یباش  یدختر خوب  یبد  قول

 خب.... 

 یاطیبرو خ ایمدتم زهرا هست با اون حرف بزن  نیا

 تا من برگردم.....!!  ریبگ  ادیشروع کن 

 

 

 ...... یمیمن م یتو بر -
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  زدان یستبر  نهیحرفش را خورد و سرش را به س هیبق

 اش را از سر گرفت!  هیداد و گر  هیتک

  زدان ی....حاال که رمیمیمن م یتو نباش دیبگو  نتوانست

 یدوستش ندترد همان بهتر که به عالقه من هم پ

نبرد.....اما او جان من است.....من تا عمر دارم و  

 !مانمیم  زدان ی ......عاشق نه ینفس در س
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 هی گر  نقدریدر حال استراحت بودند شهرزاد ا همه

تخت گذاشته   یکرده بود که حال نداشت اورا رو 

 بود.....

حالش  ی تا کم  اورد یدلبرش را ب ی ها  هیهد   خواستیم

 بهتر شود..... 

 

به   ستیراه رو ن یتو  یمطمعن شد کس  نکهیاز ا بعد

  رهیدستگ یسمت در قدم برداشت....هنوز دستش رو 

 ..... ستاد یا مینس  یبود با صدا

 

 

 !؟ زدانیآقا -

 

 .... دیو به عقب چرخ  دیکش یقیعم  نفس

 

 بله...!! -
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حساس   تیو نامحرم  تیمحرم یشما رو  کردمیفکر م -

 ...!؟ دیهست

 

روح زل زد به   یسرد و ب یکرد و با چشمان  یخما

 دختر عمه اش.... 

 

 .... فهممیمنظورتون نم-

 

....نامحرمتونه پس  دیشما تو اتاق اون دختره بود-

 .....؟!دیکردیم  کاریاونجا چ

 

اوال.....اون دختره اسم داره و اسمش شهرزاد  -

 خانوم....!!! 

که بهش جواب   نمی بینم یمن شمارو کس  دوما

 بدم...!!! 

  کاریگذشته که خودم بفهمم چ  یاونقدرا ازم سن سوما 

 ......!!!کنمیم
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برود اما برگشت و با همان حالت خونسرد با   خواست

 که از خشم سرخ شده بود و لب   یمیبه نس یپوزخند 

 زد: 

 

مردم به  یزندگ  یکردن تو  ی فضول  یشماهم به جا-

 !!!! ادی....عزت زدیخودتون برس   یزندگ

 

 

زد.....مانند پسر بچه   یخانه خارج شد و لبخند از

ذوق کند   خواستیدلبرش م نکهیساله از ا ۱۸  یها 

  دیبند نبود......بعد از برداشتن همه خر  شیپاها  ی رو

 شد........!!!  اطیفاصله گرفت و وارد ح ن یها از ماش

 

 

  ی ترس دندیفهمیمادرش و حاج سبحان هم م اگر

نداشت چون آنها اعتماد کامل به پسرشان داشتند  

انجام   یکه به آنها نگفته کار  شدند ی دلخور م یکم د یشا 

 داده اند!
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.خواهرش با سن  دهیکه زهرا فهم کردیرا شکر م  خدا

بحث راه   د یشا   دیفهمیم میکم با درک تر بود اما اگر مر

 ی جانش پشت دلبرش م یانداخت.....اما تا پا  یم

 .....او جانش بود....قلبش بود!!! ستادیا
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را در اتاق خودش گذاشت......از پشت   شیدهایخر

  یتخت انداخت و ساعد دستش را رو  یخود را رو 

آنگونه سوال   مینس نکهیچشمانش گذاشت.....از ا

 ..... خوردیجوابش کرده بود حرص م

 

نداده بود....احساس   یبه کس یاجازه ا  نیحاال چن تا 

حسادت به شهرزاد   یاز رو میتمام رفتار نس   کردیم

بود به او زخم زبان زده   ده یهست......قبال هم که شن

 است!!!

 

خشم تمام    دیبگو یزیبه دلبرش چ ی کس نکهیا از

 ..... گرفتیجانش را در بر م

حق نداره   ی کنم کس تشیفقط من....من حق دارم اذ -

 حق نداره....!!  ی دلش رو بشکنه...اره کس

 

 

که باعث شده  یرا از تنش در آورد تا خشم  راهنشیپ

 ......! ردیآرام بگ یبود تمام بدنش گرم شود کم
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بلند شد،قلبش   شیاستراحت کردن از جا  یاز کم بعد

.......طلب  دی کوبیاش م نهیامان خودش را به س یم

 ...... کردیشهرزاد را م

 

 

  شرتیت کیو  دیاش را نپوش یمشک  راهنیپ  گرید

و   دادیرنگ که عضالت دستش را نشان م ی طوس

  شیبه موها   یدست نهیو در آ  دیشلوارش را هم پوش

 و از اتاق خارج شد.....!!!   دیکش

 

 

و خانواده اش در کنار عمه و دخترانش سرپا    عمو

برودند......به سمتشان   خواهندیبودند،حدس زد که م

 قدم برداشت!!!

 

 

 !؟دیبریم  فیکجا تشر-
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 مهربان وبا محبت! یبود جوابش داد،زن شیعمو  زن

 

از خوب شدن   م،بعدیشام آماده کن میجان بر زدان ی-

 ! دیاریب  فیتشر یحال شهرزاد جون همگ

 

 ! میشیمزاحمتون م-

 

 مادر! دیمراحم-

 

 

شده اش را   کیزد چشمان بار  میکه نس یطعنه ا با 

 روانه دخترک کرد تا خفه شود. 

 

 

  دیست،بزار یخانواده ن نی از ا یخب شهرزاد جزئ -

 ...هووم!؟میاالن بر دییا یبخوابه ب دهیخواب
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 حاج سبحان جوابش را داد  زدانیاز   زودتر

 

و   میمن مثل مر  یجان....شهرزاد برا   مینس-

دست منه.....اون برکت    قمی زهراست....اون امانت رف

 خونه است!  نیا

تا قلبش نشکنه  یلطفا باهاش درست رفتار کن شماهم 

 . شمیممنونت م

 

را  میرفتار نس  ینزدو خان عمو وقت یحرف یکس گرید

تکان داد و با گفتن شب منتظرتونم   ی با تاسف سر دید

 رفت!  یبه سمت خروج
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از حرف پدرشان سرخوش   زدان یو   زهرا

  یرفت تا برا یبودند.....زهرا هم همراه نامزدش عل

 شد..... شام کمک حال مادرشوهرش)زنعمو(با 

 

که خسته بود به اتاق   یاز بدرقه مهمان ها حاج  بعد

که زهرا   ی رفت تا استراحت کند و حاج خانوم در حال 

کرده بودند اما بخاطر   زیو دختر ها آشپزخانه را تم

  ی کار زیخودش دوباره شروع به تم ادشیز یوسواس 

 کرد........ 
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لباس هارا از اتاقش برداشت و آرام وارد اتاق    زدانی

شهرزاد و   یدستپاچگ  دنیبا د یدخترک شد.....ول

جلو رفت  یچشمانش با مشکوک  ریبه ز دن یدست کش

 کنار تخت نشست.....!!!!  شی پاها   ر یو ز

 

 

 

 !کنه؟ی درد م تییشهرزاد.....جا   شدهیچ-

 

زخم زبان   دیبا  یتا ک  کردیمداشت خفه اش بغض

خانواده   نیمزاحم ا دیبا ی ..تا کدیشنی م را گران ید

  زدانیو خودش را در آغوش   دی....بغضش ترک شدیم

 .....!!! دیچیانداخت و هق هق جان سوزش در اتاق پ

 

 

گره دستانش را دور کمر دخترک محکم تر کرد    زدانی

که با کنار رفتن شال   شیموها  یرو یو بوسه ا

 بود زد!!! ان یاش نما  یمشک
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 ...!؟ یناراحت یآروم باش شهرزاد.....از چ-

 من حرف بزن....مثال من االن محرمتم آ...!!!  با 

 من!؟  یبزن جوجو حرف

 

 

 گفت!  یچ  مینس دم یشن-

 

 . گفتیو با سکسکه م ده یبر دهیرا بر  کلمات

 

 بهش گفت!؟   یچ یحاج  یدینشن-

من خودم   گفتی نم ی....اگه حاجزمینکن عز  هیگر

برکت   یبقول حاج یستیه ن تو اضاف دادمیجوابشو م

 !یخونه ا نیا

 

بود  زشی...واقعا عززدانی  زم یشهرزاد به آن عز فکر

از   زدانی  ی!؟با صدادادیاش م یداشت دلدار ا ی
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را پاک کرد و    شی افکارش خارج شد و اشک ها 

 دوخت!  شیبایز یها ینگاهش را به جنگل 
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که در آغوش گرم بار بود.....خجالت زده   یاز مدت بعد

را پاک کرد و لبخند   شی ازش جدا شد و اشک ها 

 زد....  یمصنوع

 

 

دخترک انداخت و    یمشک ی به لباس ها  ینگاه انزدی

 تخت نشستند.  یاخم کرد....دستش را گرفت و رو

 

 گذاشت....!!!  شیجلو  دهارایخر

 خدمت شما....ناقابله!-

 

گفت که خودش   زدانینگاهش کرد و  یسوال  شهرزاد

 ! فهمدیالز کند م

 

هارا   دیخر  لکسیرا دراز کرد و نا  دستانش

بود و شلوار   د یسف  راهنیهمان پ ی برداشت....اول 

که درشت و گشاد شده بود به    یبود......با چشمان

تحمل نکرد و شروع به   زدانیلباس ها نگاه کرد که 

 کرد!!! دن یخند
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بپوش   یکیدختر....پاشو  یکنیچشمات چرا گرد م -

 من نگات کنم!!! 

 

 

شهرزاد گل انداخت و سرخ شد و سرش را   یها لپ

 انداخت....  نییپا 

 

 به زحمت نبودم..!!!  یخوشگلن....راض  یل یخ-

 

همسرش    یداره برا فهی وظ یپاشو بپوشش...هم مرد -

 اگه چند روزه باشه!! یسنگ تموم بزاره حت 

 

 

قلبش   یانگار سنگ رو  زدانیچند روزه گفتن  از

 کرد. انداختند....اما خودش را جمع و جور 
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  یرو  یراهم نگاه کرد از خوشحال   یبعد یها   لباس 

 بند نبود و ذوق کرده بود!!  شی پاها 

 

 

 ....اندازته!اد یبهت م نمیبلند شو بپوش نگاه کنم بب-

 

 اون ور  یروتو برگردون   شهیم-

 

داره....همم    یچه لزوم ستمی...مگه محرمت نرینخ-

 .... یپنهون کن  یخوایم ویچ  دم یمن تمام بدنتو د

 

 

 خب اخه.... -

 

 پاشو شهرزاد ععع.... -
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شانه    یتر از آن بود...چادر را برداشت و رو  لجباز

کرد تا لباس   زدان یانداخت و خودش پشت به   شیها 

 کند.....!!! ضی را تعو  شیها 
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سکوت کرد تعجب کرد اما به   زدانی نکهیاز ا دخترک

لباس ها به   دن یبعد از پوش اوردیخودش ن  ی رو

را آزادانه دورش   شی سمتش برگشت.....موها 

 .. ....ستادیدر سکوت ا زدان ی  یانداخت،رو به رو 

 

 

زد    دیتا چشمانش را د شیاز نوک انگشتان پاها زدانی

 بلند شد.....  شیو از جا 

 

لخت بود و    شیبود که سرشانه ها   یجور  راهنی پ مدل

 کرده بود......  جادیا ییبا یشهرزاد جلوه ز   یترقوه ها 

 

 

در   زدان ی تند  یهردو رو در رو بودند....نفس ها حاال

که خم شده بود به گردن و صورت شهرزاد     یحال 

......درونش آشوب به پا بود.....از  کردیبرخورد م

دور   زدانیکرد که از چشمان  یلرز یکیهمه نزد نیا

 نماند....!! 
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و   دیچیدلبرش را دور انگشتانش پ  یاز موها  ی ا تره

  یقیاش را به گردن دلبرش چسباند و نفس عم ینیب

بود.....ناب بود که  رینظ ی......عطر تنش بدیکش

 نهیبه خط س ی.......نگاهکرد یرا مست خود م  زدانی

 بود انداخت......  انینما  یاش که کم

 

 

 نهیو زبانش را وسط س دیکش نییپا  یرا کم  راهنیپ

لب   انیم یکه  ناله ا دیگرد و سفت دخترک کش یها 

 خارج شد!   شیها 

 

 و کشدار شده بود....  نیهردو سنگ یها  نفس

کردن دلبرش را داشت...زبانش را   وانهیقصد د  زدانی

....نفسش  دیبازش کش  مهین ی از گردنش تا کنار لب ها 

 دخترک فرستاد....   یلب ها  یرا رو 

 

 

  یموها  یرو یدور کمرش انداخت و بوسه ا دست

گنده اش   یبازوها  نی لَخت اش نشاند....محکم اورا ب
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 به آخ یفشرد که در آغوشش گم شد و توجه ا  یجور

 شهرزاد نکرد....  یگفتن ها 

 

 

 !! ی و توپر  یهمه بغل  ن یدورت بگردم که ا-

 

  یشهرزاد جدا شد و به سمت لباس بلند و زرشک از

امشب مناسب بود وگرنه  یلباس برا  نیرنگ رفت....ا 

خود او در خانه  یبرا  دیرا فقط با راهنیپ نیا

 ! دیپوشیم
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هم به رقص در آمد و   شی زد....موها  ی چرخ دخترک

 را برد....!!!   زدانی مانی دل و ا

 آمد.... ی بهش م یاز قبل  شتریلباس ب نیا

لخت و    یموها  یدلبرش را هم رو  ی زرشک  شال

 بلندش انداخت..... 

 

 

رنگ گرفته بود...دور   شیاز خجالت گونه ها شهرزاد

 ..... ستادیا  شیو دوباره رو در رو دیدلبرش چرخ
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بزرگش را قاب صورت کوچک دلبرش کرد    دستان

 خودش!  یوزل زد به چشمان گرد شده جوجو

 

 چشماتو گرد نکن....منو سگ نکن دلبر! -

 

  شیدندان ها   انیباز دخترک را م مهین یها لب

به گوش    شانیمک زدن ها  یگرفت.....صدا 

 .... د یرسیم

 

 

  زدان ی شهرزاد توان نگه داشتنش را نداشتند..  ی پاها 

انداخت و به خود  کشیت دور کمر بارمتوجه شد ودس

 فشرد..... 

 

 

اش زد...بعد    یشانیبر پ  ی...بوسه ا دیلرز یم دخترک

 ینیب ی چشمانش....رو ی ....روشیگونه ها ی رو

  یسرخ و خوردن ی لب ها  یاش....و در آخر باز رو 

 اش!!! 
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 خانوم خانوما ی چقدر خوشگل شد-

 

  دنید خواستیم رتیمن خوشگل بودم،چشم بص -

 من..  یها  ییبا یز

 

شده.....جسور    یاوه اوه جوجه کوچولو من وحش-

 گهی نداشتم د رتیمن چشم بص یگیشده....االن م 

 آره!؟ 

 

  کردمیادبت م ی خونه اند وگرنه جور هیبق فیح فیح

 !یصدات کل خونه رو برداره جوجه رنگ

 

 

گوشش ادا  ریز  ده یبر دهیرا بر  کلماتش

و به خودش  آب دهانش را قورت داد   کرد،شهرزادیم
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کنار   یبلند شد و بوسه ا  شیپاها  ی جرعت داد و رو

 زد!  زدانی یلب ها
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که گره   دی ا یب رونیب زدانیاز از آغوش  خواست

که  ییدور کمرش محکم تر شد و با صدا  زدانیدستان  

 خمار شده بود لب زد 

 

 

 ؟ یر یم یزاریبعد م یکنیبه پا م شیکجا خانوم...!؟آت-

مرد بخوابونم وگرنه قشقرق به پا   نیا  شیآت یگینم

 ....هووم دلبر؟!کنهیم

 

 

 

توروخدا  تونمیخان من خسته ام نم  زدانیعععع  -

 !الیخیب

 

 

 گهیساعت د کی  یباشه برو استراحت کن.....ول-

 خونه عموم! میبر مییخوایآماده شو شام م
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 ! ام؟یمن ن  شهیم-

  د یخونه تا شماها برگرد ی تو مونمیترسم،،،مینم بخدا

 ..لطفا!؟ کنمی نگاه م ونیزی هم تلو

 

 

 

 حالم خوبه!؟ ین یبیشهرزاد م-

....پس سگم نکن پاچتو ستمین ی عصب ینی بیم

 شد!؟ می....تفهم رمیبگ

  یز یهم حق نداره بهت چ یاحد چیو ه  یایبا ما م شما 

 !؟ یبگه اوک

 

 

 چشم. -

 

بکن   یکنی م یجوجه کوچولو....حاال هرکار ن یآفر-

 بخوابم خسته ام!  کمیمن 
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...صورتم کال پف  رمیبگ  یدوش  هیحموم  رمیپس م -

 .دیکرده....شما بخواب

 

 

....شهرزاد پتو  دیشهرزاد دراز کش تخت ی رو  زدانی

که اورا عاشقانه دوست داشت   یمرد  یرا رو 

زد و با برداشتن حوله و لباس    ی...لبخند خجل دیکش

 از اتاق خارج شد!   شیها 

خودش را بپوشد   یابتدا بعد حمام لباس ها خواستیم

کردن لباس    شیو آرا  شی بعد از خشک کردن موها 

 بود را تن کند.  دهی خر زدانیکه   یدیجد یها 
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را با حوله   شی ..آب موها شیلباس ها  دنیاز پوش بعد

و از   دیچیپ  شیگرفت و بعد دوباره حوله را به موها 

 حمام خارج شد...!!! 

 

 

بهتر کرده   ی آب گرم کارساز بود و حالش را کم دوش

 بود،تمام عضالتش شل شده بود و سر حال بود. 
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که لباس به دست به سمت حمام    دیخانوم را د حاج

به حمتم    خواهدی حدس زد که اوهم م د یآ یم

 کرد...  ی زد و سالم ی..لبخندبرود.

 

  یرو  ی خانوم جوابش را با محبت داد و بوسه ا حاج

  یگونه اش زد....بعد از کنار رفتن نگاهش به کبود

 شهرزاد افتاد.....!!!  نهیس  یباال

 

 

 

 شهرزاد!؟   شدهیات چ نهیس  یرو -

 شده!؟  زخم

 

 

لباسش انداخت که  قهینگاهش را به  دهیترس شهرزاد

معلوم بود..خودش از    شیها   یافتاده بود و کبود

خواهش کرده بود که گردنش را حداقل کبود    زدانی

را   شدیکه با لباس پنهان م ییهم جاها   زدانینکند ،  

کال کبود بود و   شی ها  نهیتماما کبود کرده بود....س
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گذاشت و با    شا نهیس یدرد داشت،دستش را رو 

بزند که حاج خانوم زودتر   یرفخواست ح  یدستپاچگ

 از او لب زد: 

 

 

هات معلوم   نهیبپوش که س یلباس  هیبرو مادر...-

 حموم!  رمی....منم مزمینکنه عز

 

 

  ستاده یحمام شد و شهرزاد هاج و واج ا وارد 

به خودش آمد و به سمت   قهی بود....بعد از چند دق

 اتاقش پرواز کرد! 

 

 

من و   نیحاج خانوم رابطه ب یعنی  کردیخود فکر م  با 

را   تیها   یکه آنگونه گفت کبود دهیرا فهم   زدانی

 بپوشان؟! 

 درباره ام نکند....  یکند فکر بد خدا
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 زهر شد!  شیخوب حمام کردنش برا  حال

کم نگذاشته  یاز مادر  شیکه برا یزن   خواستینم دلش

 داشته باشد!  ی از او ناراحت شود و برداشت بد

مورد قضاوت قرار خواهد گرفت اشک به  نکهیا از

سمت چشمانش هجوم آورد و همانجا کنار در ُسر  

 ! ختیاشک ر صدایخورد و ب
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..با   دمیزدم و به سمت پهلو چرخ م یدر جا   یغلت

چشمانم را از   د یکه به گوشم رس یا هیگر  زیر  یصدا

دهانش   یکه دست رو  ی هم باز کردم،،با شهرزاد

مواجه شدم....نگاهم به  کردیم هیگذاشته بود و گر

 زخم شده بود افتاد.... که کبود و   شیها  نهیس

 

 

اشک  نگونهیدرد دارد خانوم کوچولو که ا حتما 

 !؟ زد یریم

 

ام شد و زود   ی داریشدم که متوجه ب زیخ مین میجا  در

اش را پاک کرد اما   یاشک یبا پشت دست گونه ها 

 !!!!!زدیباز هم هق م
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 چته باز شهرزاد!؟ -

 افتاده؟   یاتفاق

 !؟؟! زم،هووومیعز کنهیدرد م تییجا 

 

 

 کردم و ادامه دادم  شیها  نهیبه س یا اشاره 

 ...زخم شده اره!؟ کنهیهات درد م نهیس-

 

  یبلند شدم و به سمتش قدم برداشتم،وقت م یجا  از

را    یگریو د ش ی پاها  ریدستم را ز کی ستادمیکنارش ا

 سرش گذاشتم و مثل پر کاه بلندش کردم....  ریز

کردم   یکه خنده ا  دیکش یآرام غیبود ج یا  دفعهی  چون

 .... دمیرا بوس  شیو لب ها 

 

 من!!  ی خجالت  عشق 

ام گذاشت تا نگاهش به من   نهیس یرا رو   سرش

 ..!!! فتدین
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دادم و شهرزاد   هیتخت نشستم و به تاج تخت تک ی رو

 هم در آغوشم نگه داشتم.... 

 

 

 !؟کنهیم هیمن چرا داره گر  یجوجو رنگ-

 !؟ ی کنیم  یخوشگلت اشک یچشم ها چرا

 !؟ یدار درد

 

 

دوتاش   یکیکنم   هیکه گر  ستینه دردش اونقدر ن-

 پماد بزنم....  خواستمیزخم شده که م

 من بخاطر.....  هیگر

 

 

کوچک  یچانه اش گذاشتم و بوسه ا   ریرا ز  دستم

 کاشتم...  شی لب ها  ی دوباره رو
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 حرفتو بزن خانوم! -

 

گفت    دی د رونیاز حموم اومدم ب یحاج خانوم وقت-

 ات چرا زخمه....  نهیس

بموش   یبگم گفت برو اتاقت لباس یزیمن بخوام چ  تا 

 هات معلوم نباشه!  نهیکه س

 

 

 بازخواستم نکرد پس خبر داره! یوقت  یعنی نیا

 

  یزیچ گری باال رفت و د  شیاز تعجب ابروها  زدانی

تخت گذاشت و از اتاق   ی نگفت و شهرزاد را رو

 خارج شد! 
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با مادرش صحبت کند...دوست   خواستیبود و م  کالفه

مورد تنها پسرشان    در   ینداشت پدر و مادرش فکر بد

حاج سبحان فکر کند از دختر   خواستیبکنند...دلش نم

بخاطر نداشتن پدر و مادر سو استفاده کرده   قش یرف

 است.....!!! 
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که  دادیم  نینشان از ا دیکه از شهرزاد شن یی حرفا 

مادرش از موضوع خبر دار شده اما نخواسته  

 شهرزاد را موذب کند! 

 

 

  منیو در نش  د یکش ش ی دستش را به موها  کالفه

نشست تا مادرش از حمام خارج شود تا با او صحبت 

 کند! 

 

 

 

تخت در خود جمع شده   ی خجالت زده رو دخترک

را بغل کرده بود و خودش را تکان    شی بود....پاها 

 .... دادیم

  یدلم برا   یدونی ....مامان مومدهین ی من خوش به

  ی م کردنات و دلدارآرو  یهاتم تنگ شده....برا ییالال

 دادنات.... 

دختر کوچولوت عاشق شده اما انگار راهشو    مامان 

حاج خانوم و حاج سبحان   خوادیاشتباه رفته...دلم نم
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کردن ناراحت   یمن تو نبود شما پدر و مادر یکه برا

کنم و فکر کنند از پسرشون سو استفاده کردم تا  

 خودم بهش بندازم.....!!! 

 

 

  یمن دخترم به هرکس  یگفتیم  ی کاش بود  ییبابا 

کاش    فیمثل ملکه ها باشه...ح  دی....دخترم با دمینم

دخترت تو نبود شما ارزش    گهید یدیدیم  یبود

 نداره...!!! 

 

 

 ....!!! سوزه یخودمم م یبرا  یحت دلم 

به خودم   ستیکس ن چیندارم،ه  یپشت و پناه چیه

 آب تو  زاره یهست که نم یکی ریبگم شهرزاد آروم بگ

 دلت تکون بخوره! 

 

 

  خوادیم  ازهاش ین یمن برا   زدان ی دونمیخوب م خودمم 

 کی شهیباز برام م غهیو بعد از تموم شدن ص
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  ین یام سنگ نهی قفسه س یفکر قلبم تو نی.....از ا بهیغر

 !ییبابا   کنهیم

 

 

  یاز افکارش خارج شد وگوش ی زنگ خوردن گوش با 

شماره زهرا ابتدا تعجب    دنیاش را برداشت و با د

کرد   ی را پاک کرد و سرفه ا  شی کرد اما بعد اشک ها 

سبز    کونیخوب شود و بعد آ یگرفته اش کم یتا صدا 

 را لمس کرد!
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با زهرا،زهرا گفت که پناه  ی از سالم و احوال پرس بعد

 کندیم  هیو گر ردیگی سراغ اورا م

با او صحبت کنم   یرا به پناه بده تا کم  ی گفتن گوش با 

 کرد....  یبا زهرا خداحافظ

 

خودش تکان داد اصال    یبعنوان تاسف برا ی سر

ه زهرا را داشت حواسش به پناه نبود....خوب بود ک

حال خراب او مراقب پناه بود و اورا با  نیکه در ا 

 خود برده بود.....!! 

 

 

 خاله شهرزاد -
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 هوووم!؟  یکنیم  هیدلم چرا گر  ز یجان خاله....عز-

 

 

دوست نداره...دلم تو و عمو   یکس  نجا یخاله من ا-

 !خوادیم  زدانی

 

 

االن   دمی....قول مزدلم ی عز مییا یم گهید کمی ماهم -

  ارهیبگم من رو ب زدان ی پاشم آماده بشم به عمو 

 ! شتیپ

 

 

شهرزاد مثل    گفتی داشت م دمیخاله اون دختره شن-

  ییخودش آورده سر بار دا هیشب  یکیخودش رفته 

 کرده!! 

 

 

 !؟ گفتیرا م مینس
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شود اما    ینبود که شهرزاد از دستش حرش یعدد  او

نبود اما چه  یزیقلب پناه را شکسته بود کم چ نکهیا

خانواده   نیدرست بود اما ا  شی که حرف ها  گفتیم

 بودند!  ستادهیپشت او ا شهیهم

 

 

 گهید کمیخاله زهرا منم  شیپ نیولش کن خاله...بش -

 فدات بشم،باشه!؟  امیم

 

 چشم منتظرم خاله! -

 ..خدافظ!ن یآفر-

 

از دور و اطرافش غافل شده   یدو روز به قدر  نیا

  الش ینزده بود اما خ یهم سر سا یبه پر یبود که حت

به همراه نبود و   ی ازین مارستان یراحت بود که آن ب

 !! کنندیم یدگ ی رس ماریپرستار ها خودشان به ب
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از   ییچهل روز جدا نیاش را که در ا ی شیآرا  لیوسا 

  ی خانواده اش استفاده نکرده بود را برداشت و جلو

 نشست...  نهییآ

  زها یچ  ن یبه کرم پودر و ا ی ازیصافش ن  پوست 

هم که  میچزاندن نس  یبرا  خواستی نداشت اما دلش م

 باشد.....  یشده عال 
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  دیکش ییبا یاز زدن کرم پودر،خط چشم نازک و ز بعد

روح   ی چشمانش زد تا از حالت ب ی رو  یمیمال ه یو سا 

 خارج شود....

و   دیبرجسته اش کش ی گونه ها  یرا رو رژگونه

 زد....!!!  نهییبه خودش در آ یلبخند

 

 

  ا یمانده بود که رژ قرمز را بزند   یدو راه نیب

 را...؟؟!!  یکالباس 

بود رژ قرمز   دهیخر  شیبرا زدانیکه   یبا لباس اما 

لب   یرا کنار گذاشت و رژ قرمز را رو دیبهتر بود،ترد 

 .... دیکش  شیها 

سطح شود...لبخند با   کی تا  دیرا بهم مال  شی ها  لب

 زد.....   ی ذوق

   دیپرپشت اش کش  یمژه ها  یرا رو  ملیر
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  باتریرا دوست داشت که ز نیکرده بود و ا رییتغ

اش را برداشت و چند عکس از خودش   ی بود....گوش

 گرفت..... 

 

آمدن حاج خانوم را و پشت   رونیاز حمام ب  یصدا

اما متوجه  کردیکه با او صحبت م  زدانی  یبندش صدا

 کرد استرس نداشته باشد  ی ....سعشدینم

وقت اورا مالمت    چیبود و ه یخانوم زن عاقل حاج

 !!! کردینم

 

 

انداخت....جوراب    یرا برداشت و نگاه  شیها   لباس 

بلندش    راهنیو بعد پ  د یرنگ را پوش یمشک یشلوار 

تار مو هم  کیشالش را سر کرد تا  نهییآ یرا جلو 

 نباشد.....   رونیب

 

 

چهل   ی برگشته بود به شهرزاد ها  شیرنگ و رو حاال

 !کیو ش با ی.....زشیروز پ
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  شکستینقابش را م دیپر از غم....اما نبا  یقلببا  اما 

 حهی جر زدانیاقوام  یجلو نیاز ا شتریتا غرورش ب

 دار شود! 
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را از تن  اه یخانوم از حمام خارج شد....رخت س حاج

  یسمت زندگ  یاهی س گریکنده بود و دعا کرده بود د

 ...!! دیا ین شان یها 

  یشگیرا دور حوله کوچکش به عادت هم  شی موها 

 در تن داشت!!!  یرنگ  یبود و لباس ها  دهیچیپ

 

 

اش را برگرداند و به   یکرد و رو یاخم  زدان ی دن ید با 

 مت اتاقش قدم برداشت..... س

  یمادرش به سرعت از رو یتوجه یب  دنی با د زدانی

 مبل بلند شد و به سمتش قدم تند کرد.... 

 

 

  یقد و باال  دیبود.....شا   ستادهیمادرش ا  یجلو حاال

اما   دادیستبرش نشان از مرد شدنش م نهیبزرگ و س

پنج   ی مادرش مانند پسر بچه ها  ی او هنوز هم جلو

 ..... ستادیا یساله م 

 

 من من کردن لب زد  یاز کم بعد
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 حاج خانوم؟!-

 

 

کلمه بود تا مانند اسپند   کیکه مادرش منتظر  انگار

 ..... فتدی به جلز و ولز ب شیآت  ی رو

 

 صدام نکن که از دستت شکارم....  زدان ی-

  ادتی کارا   نیکردم.....من از ا تت یترب  ینجوریا من

 تفاده کردن!؟سو اس میتیدادم....از 

رفتارت با شهرزاد   نمی بیمن احمقم نم یکنیم فکر

 تر شده.....  میمال

اون دختر چقدر حالش بد و همش خسته  نم یب ینم

 است!! 

 ... شناسمینم زدانی  نی....من ازدانی یکرد  بد

 

 

  گرانیمرد بود....در حق امانت د هیمن مثل   زدانی

حاج بابات بفهمه   یوقت  زدانی.....آخ کردینم ی نامرد
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کرده   یبه دختر برادرش دست دراز  کنهیسکته م

 ! یباش

 

 

مادر من صبر کن منم حرف بزنم...چه سو استفاده -

 ..!؟ ی چه دست دراز یا

اش کردم چون   غهیص یعنیمحرم منه؛ شهرزاد

 ...... تونستمینم

 

 

 !؟ یتونستینم یچ-

 

ابروش   یاونقدر نامرد نشدم ب  د ی....فقط بدونیچیه-

چند روز آرامش   یبا بودنش برا خواستمی..فقط مکنم..

 ! نیکنم؛هم دایپ

 نکردم! ی به شهرزاد دست دراز من
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کبود و زخم بود....من    چارهیکل بدن دختر ب ینکرد -

شهرزاد   نکهینه ا ریتبت تند اما زن بگ فهممیمادرتم م

 عقرش کن خب...   ی ....دوستش داریکن غهی من ص

 

 

 نه-

 عقدش کنم! تونمینم نه

 ..... دیمادر اصرار نکن طفال 

 

 

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 199#پارت_

 

 

 

باز قدم برداشت و پشت به  مهیسمت پنجره ن به

که مطمعن    یتا زمان دی...نتوانست بگوستاد یمادرش ا

اورا   توانم یاش خودم هستم نم ینشوم تنها مرد زندگ 

 عقد کنم..... 

 

 

تا بتواند   کردیخودش را به من ثابت م  د یبا  شهرزاد

 ام!!!  یبشود ملکه زندگ

 

و پنجره را بست و دوباره به سمت    دیکش یقیعم  نفس

 برگشت. مادرش 
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پسرش قربان صدقه  یقد و باال  دنیخانوم با د حاج

اما با   کند ینم  ی نامرد زدان ی  دانستیاش رفت،خوب م

 زبانش حرف بکشد!  ریخواست از ز   شیحرف ها 

 

 

 دم یخر نایشهرزاد لباس ا ی قربونت برم مادر.....برا-

 ی باهاش بدرفتار اره؛لطفا یاز تنش در ب اهیکه لباس س

 .ناراحت بشه...  دینکن

 

 

قلبم  کردیم هیگر ی جوری نشی بود دهی شما د  یوقت

 شد براش....   شیر

 

 

 !؟ یکه دوستش دار  یچرا بهم از همون اول نگفت-

 

 گفتم دوستش دارم؟  یمن ک -
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دوستش داشته   شهینم لیمحرمم شده دل چون

 !دیباشم.مامان لطفا حرف روهم عوض نکن

 موقع!   کی دی نکن یباهاش بد رفتار  خوامیم من

 

 

بوده بهم   یکار بد دونمیشهرزاد دختر منه....م-

 د ی با خودش گفنه شا  د یشا   دمیاما خب حق هم م دینگفت

 ازم ناراحت بشن.... 

 

 

قبرستون شک کرده بود که   یتو  ردزیزهرا هم د-

 حاج بابا بدونه.....  خوامینم  یاتاق بهش گفتم ول  یتو

 

 مسافرت!   رمیمادر من فردا م  یراست

 

....مادر تو هردفعه  زدان ی ت یمامور نه....دوباره  یوا-

  زدلیمن چند بار مردم و زنده شدم که عز  یا یب ی تا بر

 مادر! 
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....مادرم...تاج سرم...نگران نباش حواسم  زمیعز-

شغل من   دایشهرزاد معلوم نکن  ی هست...لطفا جلو

 تیمسافرت....زمان محرم رمیم گمی.....بهشم مهیچ

 شتریهفته مونده اگه برگردم خودش بخواد ب کیمونم 

  شتریب امی....فقط تا من بشهینخواد تموم م شهیم

تو الک خودش   رهیم  ییحواستون بهش باشه....تنها 

 !!! شهیحالش بد م

 

 

 ! ؟؟یباور کنم دوستش ندار-

 !؟ زدانمی یکنیحرف دلتو پنهون م چرا

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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فرستاد و با گفتن متدر    رونیکالفه اش را ب نفس

را هم به سکوت دعوت    کنم؛مادرشی خواهش م

کم کم   گهید  دیکرد...حاج خانوم با گفتن آماده بش

مت اتاقش رفت تا به س مینرس ریکه د میحرکت کن

 آماده شود....!!! 

 

 

 لب زد:  زدانیراه برگشت و به سمت   وسط

منم براش   یگرفت دی براش لباس هاس جد کهیمرس-

 !دمیمانتو گرفتم فردا بهش م
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 ام بود...دست شماهم درد نکنه مادر!  فه یوظ-

 

  انیکالفه دست م زدانیزد و وارد اتاق شد..... یلبخند

فرستاد....بعد به   رونیکرد و نفسش را ب شی موها 

و با   یرنگ یزرشک راهنیسمت اتاق خودش رفت....پ

 رنگش برداشت......!!!  یتوس  قهیشلوار و جل 

 

 

 

خودش   ی....ادکلن را رو شیلباس ها  دنیاز پوش بعد

را مرتب کرد و با برداشتن کت   ش ی کرد و موها   یخال 

لز اتاق خودش    نشیماش چییست شلوارش و سو

رج شد و  به سمت اتاق شهرزاد قدم  خا 

 برداشت....!!! 

 

 

 میتصم دیحرف زدنشان را شن  یصدا  یوقت دخترک

باهم    یمادر و پسر حرف  د یگرفت در اتاق بماند شا 
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داشتند....خودش را با گرفتن چند عکس و چرخ زدن  

 مشغول کرده بود.....!!!  یمجاز یدر فضا 

 

 

مانش از  شهرزاد چش  دنی وارد اتاق شد و با د  زدانی

وه   ییو لباس ها  میمال  شی....آرازدیبرق م  نیتحس

برتبر کرده  نیاش را چند  ییبایتنش بود و ز تیف

 بود.... 

 

 اش که پدر در آور بود....   ی انار ی از لب ها آخ

  زدان یبود تا  ستاده یا  شیبا ذوق سرجا  دخترک

لب زد که معرکه   ی با شگفت زدانی یکند وقت دش ییتا 

 جهان را گل باران کرده بودند  شیانگار برا ی شد

  دن یبود که سکوت را شکست....چون با د شهرزاد

گل از   شدیکه با او ست حساب م  زدانی یلباس ها 

 کلش شکفت!! 
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قشنگ  یلیخ یییلباسامون ست شده....وا گمیم-

...باهم...عکس  ییدوتا  شهی......ممیشد

 ه!؟؟؟بمون ی ادگاری....میبنداز

 

 

 یواتساپ بفرست یمنم تو  ی.....برااریب  ت یاره گوش-

 ها جوجو.... 

 

 چشم....شما امر کن جناب جنتلمن!! -

 

 کن!! یکم دلبر  نجا یا ایزبونت موش بخوره ب-

 

خاص گرفته    ی که با ژست ها  یدو نفر   یها   عکس

  نیشهرزاد مقدس بود....اول   یو برا با یز  ار یبودند بس

 شان....!!!  یعکس دو نفر 

 

  ی دوا  یعکس ها روز  نی نداشت از روزگار که ا خبر

 درمان قلبش خواهد شد.  ی درد ب
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را به دست  یگوش  زدانیج خانوم حا یصدا زدن ها  با 

 میتنظ نهییآ  ی شهرزاد داد..شهرزاد چادرش را جلو

 کرد ینگاهش م رهیکه خ یزدانیکرد و به سمت 
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در دل قربان   زدانیزد که  ییبا یو لبخند ز دیچرخ

 صدقه اش رفت.....!!! 

 

 

سبحان در جلو و حاج خانوم کنار شهرزاد در   حاج

   ی را رو نیماش  نهییآ  زدانیعقب جا گرفتند....

 کرد...!!!  میشهرزاد تنظ

 

  نییزد و سرش را پا   یلبخند خجل  دخترک

و سکوت   دیکشیانداخت....از حاج خانوم هم خجالت م

 کرده بود....!!

 

 

 دخترم؟! -

 

گرفت و به  زدانیرخ جذاب   میو ن نهییرا از آ  نگاهش

 سمت حاج خانوم برگشت..!!! 
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 ب...بله حاج خانوم!؟-

 

 ! ؟ی چرا سکوت کرد-

 !؟ یواسه مادرت حرف بزن یخوا ینم

 ازت ناراحتم!؟ یکنیفکر م نکنه

 

 

که چشمانش را تر    یانداخت تا بغض نییرا پا   سرش

 .ندیکرده بود را نب

 

 ... .ا یخان سو استفاده  زدانیمن از  دیباور کن-

 

دختر.....من گفتم حرف که   هیچه حرف ن ی....اسییه-

 ! ؟یحرفا بزن  نیاز ا

 دیباهم نکهیا یمن ازتون دلخورم اما نه برا درسته

 .....دیبه من نگفت نکهیا یبرا
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 نیا  یتو فهممیم  ستین  یمیاونقدرام افکارم قد من

.....اما پسر  شنیزمانه پسر و دختر ها باهم دوست م

 و محرم خودش کرده..... دیمن نخواسته گناه کن 

اون   دونمینزنم چون م یبه حاج  یقول دادم حرف منم

 ... کنهیبد برخورد م  زدان یو با  ستیمثل من ن

 

 

....تو امانت  یزتر یهم عز میمن از زهرا و مر یبرا  تو

 شهرزادم!  یدوست و خواهر من

 

ب خودت باش،من  مراق  دییکه باهم تنها  ی لطفا وقت اما 

نتونه به  دیاما خب شا ستینامرد ن شناسمیپسرم م

حواست به  دیشهوت درونش غلبه کنه و تو با

 باشه،باشه!؟  تیدخترانگ

 

 

مورد قضاوت قرار نگرفته بود  نکهیاز ا دخترک

حاج خانوم    ی پروا یب یخوشحال بود اما حرف ها

باعث شد گوش تا گوش سرخ شود که حاج خانوم  
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و ببوسد.....اونم گونه حاج    ردیاورا در آغوش بگ

  شیدرست سر جا  یو با چشم  دیخانوم را بوس 

 نشست....!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 202#پارت_
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اش ور   یبود و او با گوش  داریپا نیدر ماش سکوت 

ازش خواسته بود   زدانی نکهیآوردن ا اد ی و با   رفتیم

اوهم بفرستد وارد واتساپ شد و   یعکس هارا برا

 عکس هارا سند کرد. 

 

 

را احساس کرد؛سرش را باال   زدان ینگاه  ین یسنگ

که خط و   یو چشمان  دهیدر هم تن ی وها آورد که با ابر

اش   ی و گوش دیمواجه شد......زود فهم  دیکشینشان م

  زدانیاش انداخت و نگاه مظلومش را به  فیرا در ک 

 دوخت...!!! 

 

 

توقف   یخانه ا  ی رو به رو زدانی قهی از چند دق بعد

شدن کنار حاج    ادهیشوند....بعد از پ  ادهیکرد تا پ

دستان خودش   انیخانوم که با لبخند دستش را م

  یپدر با چشمان کیکه مثل   یگرفته بود و حاج سبحان

 بود...!!!  ستادهیا کرد ینگاهش م یبرق
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....حاج سبحان دست  وستیهم به جمع شان پ  زدانی

  گفتیکه م  ییزهرا  یزنگ گذاشت و بعد صدا ی رو

 ....دیچیباال در کوچه پ دییا یب

 

 

بلد   یچرا شوهر دادم وقت دونمیووروجک من نم نیا-

 آروم حرف بزنه....  ستین

 

که حاج سبحان با خنده زده بود   یبه حرف یهمگ

 و بعد خانه شدند!  اطیو وارد ح دندیخند

 

 

سپرده  ی حداقل پدرش اورا به خانواده صالح نکهیا از

  ی آوردن خاطراتش اشک جلو اد یبود با به  یبود راض

 چشمانش را تار کرد.... 

به خودش آمد و   ش یآرام  که به پهلو  یسقلمه ا با 

که منتظر است اول او وارد شود بعد    د یرا د  زدانی

 خودش....!!! 
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بلند شد و به سمت شهرزاد پرواز    شیاز جا  پناه

  یو بوسه ا  دیکرد.....شهرزاد اورا در آغوشش کش

دستش   انیزد و دستان کوچکش را م ش ی موها  ی رو

هم با پناه حرف زد وارد   زدانی نکهیگرفت.....بعد از ا

که   میجمع شدند.....همه خوب برخورد کردند جز نس 

و غرورش   د به دست دراز شده شهرزاد نکر ی توجه

 کار بشکند....!!  نیخواست با ا را

 

 

بهش نداد و کنار حاج   یتیزد و اهم  یپوزخند شهرزاد

نشاند که   شیپاها یگرفت و پناه را هم رو  یخانوم جا 

  یگرفت که با لبخند کمرنگ یهم کنارش جا   زدانی

که خونسرد    زدانیسرش را کج کرد و نگاهش به  

تر  قینگاهش مبکرد انداخت و لبخندش عم

 ! شد.....!!

 

  نقدریا یفهمیتو که کبود کردم م یانار  یشب اون لبا-

 !!! یپررنگ نزن
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 ! نجان؟ینبود پسرعموهام ا ادتیتو  دمیخر نفهم من

 

  ی زهرمار زدانیکه شهرزاد کرد   ی زیخنده ر با 

و با مرد ها    دید  زینثارش کرد و بعد سکوت را جا 

 شروع به حرف زدن کرد! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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که چهره اش   ی فقط به شهرزاد  شان یعمو  زن

به  یو لبخند معنادار  کردیهمچون ماه شده بود نگاه م

اش   ینامزد  ش یعباس پسر بزرگ اش که دو سال پ

 انداخت...!!!  یبهم خورده بود م

 

 

و رفتار   ییبا یاول از ز داری د نی هم از در هم  عباس 

خانومانه شهرزاد خوشش آمده بود و حرف   یها 

 کرده بود.  دیی مادرش را تا 

 

 

معنادارشان   ی نگاه ها  زدانی حاج خانوم و  نیب  ن یا در

در حال انفحار بود اما مادرش   زدانیبودند؛ دهیرا فهم 

اورا به آرامش  شیبا یبا نگاه مهربان و لبخند ز

 دعوت کرد. 
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آماده کردن سفره بود که زهرا از شهرزاد هم   موقع

خواست تا کمکشان کند.....شهرزاد با اجازه گرفتن از  

  ی مادر عل  ی بلند شد که با صدا ش یحاج خانوم از جا 

 :ستاد یا ش ی( در جا زدانی)زن عمو 

 

راحت    زمیشهرزاد جان.....چادرت بردار عز-

 رو هم مثل خونه خودت بدون....  نجا یباش....ا

 

 ممنون. -

 

زد و نامحسوس نگاهش را به  ی لبخند خجل  شهرزاد

  یکالفه پوف  زدان یدوخت تا او اجازه دهد  که   زدانی

تکان داد......نتواست   دییتا یکرد و سرش را به معنا 

 چیحرف بزند وگرنه به ه شیحرف زن عمو  ی رو

مرد ها   ی شهرزاد بدون چادر جلو  دادیوجه اجازه نم

 الخصوص عباس بگردد!!! 
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و مانند گل سرخ در    یدر آن لباس زرشک شهرزاد

 . کردیدشت حرکت م

به   یو شهرزاد هم توجه دادیاصال محلش نم مینس

 داد....!!  یبودنش نشان نم

 

 

 نیزم ی بعد روزهرا سفره را در هوا تکان داده و  با 

سفره    دنیو خنده شروع به چ  ی گذاشتند و با شوخ

 کردند.....!!! 

برادر بود....زهرا   کینداشت و فقط  ی خواهر ی عل 

و   کرد ینبود خواهر شوهرش را مسخره م ی هم ه

 انداخت....!!!   ی جمع را به خنده م

 

 

مهربان و خوش رفتار    اریعمِه کوچکشان بس  دخترِ 

  یهم رفتار خوب  نی؛نگ  میخواهر نس یبود.....حت

 یهمچون ببر میبودند اما نس یمیداشت و باهم صم

 به شهرزاد زل زده بود!!!   یزخم
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زهرا از آشپزخانه خارج شدند...زهرا به سمت    همراه

همسرش   ینشسته بود و در کنارش برا   ی که عل  ییجا 

 جا نگه داشته بود رفت و شهرزاد....... 

 

 نشسته بود!  مینبود....بود اما نس ییجا زدانی کنار

در   میمتوجه نشستن نس زدانی یعنیخود گفت  با 

 کنارش نشده است!؟ 
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  یتا دور سفره را نگاه کرد فقط کنار پسر عمو دور 

به آن   یفکر  چی بود...بدون ه  ی عباس خال  زدان، ی

 نشست....!!!  یخال یسمت قدم برداشت و در جا

 

جمع و جور تر نشست تا شهرزاد موذب   یکم  عباس 

بود که مبادا نشسته   شیزانوها  ینشود....شهرزاد رو 

 با عباس داشته باشد....!!!  یبرخورد

 

 

که شهرزاد دوست   یی از غذاها  یک یکوفته بود و  شام 

شروع به خوردن   گرانیداشت بدون توجه به د

 کرد.....!!!  ش یغذا

 

که   یزدان یسرش را باال آورد و با   ینگاه ینیسنگ  با 

  یرا جور   شیچشمانش سرخ شده بود و دندان ها 
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دندان  دیهم فشار داده بود که سهرزاد ترس ی رو

 بشکند.....!!   شیها 

 

 

دخترک  ی باعث شد غذا به گلو زدانی نیخشمگ نگاه

.....حاال نگاه همه به سمت  فتدیبپرد و به سرفه ب

 شهرزاد بود.... 

شهرزاد   شیبلند شد و پ شی با عجله از جا  زهرا

به سمت   یو با نگران  ختیر  یآب وانیآمد؛عباس ل 

 دهان شهرزاد گرفت....!!! 

حال دخترک جا  یچند مشت بر پشتش زد که کم زهرا

را به  نیبود و ا شیهنوز رو  زدان ی آمد اما نگاه 

 !کرد یاحساس م یخوب

 

آنگونه شده بود...هرچه    زدان یچرا حال  دانستینم

را  زدان ی بود که نکرده  یکار اشتباه کردیفکر م

 کند.  یعصبان 
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برگشت و همه دوباره مشغول  شیسر جا   زهرا

 ی خوردن شام شدند اما شهرزاد پوزخند گوشه لب ها

 نکرد!  یاما توجه  دیرا د مینس

 

 

 عباس از افکارش خارج شد: یصدا  با 

 شهرزاد خانوم..!!!! -

 

 بله؟! -

 

لطفا من شماره تون داشته   شهی...مگمیاممم م-

 باشم؟! 

 

خورد اما خودش را کنترل کرد تا با    ِکهیِ  شهرزاد

 !؟ یچ  دیبلند نگو  یصدا

 

 ! د؟ییخوایم یچ ی من رو برا د؛شمارهیببخش-
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چه بگم خب.....من از شما....خوشم  -

  لیاگه ما  میباهم آشنا بش شتریب کمی خواستمیاومد....م

 ! دیباش

 

 

 قبول کنم! تونمی..اما من نم.زنمیحرف م  نیا دیببخش-

 

بخاطر طالق دادن نامزدم باشه که   د یآخه چرا.....شا -

 من

 

 به اون موضوع نداره.... ینه اصال ربط -

با   نم یب یصالح نم  میزندگ  تیوضع نیا ی االن تو من

 آشنا بشم،شرمنده.   یکس

 

 

اصرار را به جا نداست و با خود گفت خب    عباس 

با صبر قدم به جلو   دیبا  کندیاولش ناز م یهردختر

 برداشت. 
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به   زدانی یها  یتوجه یو ب وهیشام و م  از صرف  بعد

شهرزاد بالخره زمان رفتن شد و حاج سبحان از  

 برادرش اجازه مرخص شدن گرفت! 
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چادرش را سر کرد و کنار حاج خانوم   شهرزاد

عاشق   ی و عل  ماندیم نجا ینشست...زهرا امشب در ا 

پناه شده بود و از ما اجازه خواست تا امشب پناه هم  

و فردا صبح خودش آنها را به خانه  زهرا بماند  شیپ

 آورد.  یم

 

 

  تینزد و شهرزاد هم به تبع یحرف زدانی ی عل   بخاطر

 دن یپناه با پر ی و هورا غیج  یاز او قبول کرد که صدا

مصادف شد که همه را به خنده وا   یدر بغل عل

 داشت!!! 

 

 

 

  نیاز خانه خارج شدند و سوار ماش یاز خداحافظ بعد

 به سمت خانه حرکت کردند.....  زدانی
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چشمانش خمار شد و طلب   ن یماش ی تکان دادن ها  با 

.....هرچه تالش کرد نخوابد نشد و در  کردیخواب م

  یخبر  یب یا یهم افتاد و به دن یرو   شی آخر پلک ها 

 فرو رفت! 

 

 

حاج خانوم   یو تکان دادن ها    نیماش ستادنیا با 

 مین  ن ی....اد یکش ی ا ازهی چشمانش را باز کرد و خم

 بود.  هیچسب  بیساعت خواب عج

  زدان ی شدند و وارد خانه شدند..... اده یپیهمگ

گفت و به سمت اتاقش رفت....چشمان   یریشبخ

 ... کردیشهرزاد بدرقه اش م

حالش عوض   کدفعهیچرا  کندیرفتار م نگونهیا چرا

 !!! شد... 

 

 

قلبش را فشرد و بغض را   زدانی یها یتوجه یب

  یکرد؛با نشستن دست حاج خانوم رو  ش ی مهمان گلو

 شانه اش به خودش آمد و به سمتش برگشت...... 
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چرا حالش خوب   نیخوشگل خانوم برو بب-

 ....یکنی نگاش م یساد ی....چرا واستین

 

 آخه....-

 

....برو  یآخه نداره دخترم در حال حاضر محرمش-

 .... هیدردش چ نیبب

  نیبعد از ا ی ناراض تیمحرم نیباش اگه از ا  مطمعن

االن  یول  دیکنینم دشیتمد  گهیبار تموم شدن د

 .....یازش حرف بکش یتونی و م یمحرنش

زد که  یزیچ ی...اگه حرف یرتی من مرد و غ  زدانی

 و دخترم!....برریتو به دل نگ یناراحت بش

 

 !ریچشم؛شبتون بخ-

 

 دخترم! ریشب شمام بخ-
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رفت و   یخانوم به اتاق مشترک خودش و حاج حاج

قدم   زدانیآرام به سمت اتاق   ی شهرزاد با قدم ها 

 برداشت. 

 

و چند تقه به در    دیکش یقی....نفس عمستادیدر ا  پشت

آورد   نییرا پا  رهیدستگ زدانی ا یب  یصدا  دنیزد،با شن

 و وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست! 
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که با،  یزدانیبود و نگاهش به   ستاده یکنار در ا هنوز

چشمانش گذاشته بود   ی باالتنه برهنه ساعدش را رو

  ی به شهرزاد یو توجه دیکشیم  قیعم  ی و نفس ها 

نشسته   شیرفتارش بغض در گلو نیکه از ا 

 ! کردیبود؛نم

 

 

  زیم یرا رو  فش یدهانش را قورت داد و چادر و ک  آب

 آرام به سمت تخت قدم برداشت.  ی گذاشت و با قدم ها 

 

 نشست...باز هم توجه نکرد!  نزدا ی تخت کنار   گوشه 

پک  کس یشکم س  یرا رو  دش ی کوچک و سف  دستان

 نکرد!  یتوجه زدانیاش گذاشت  که بازهم 

 

 

 ...زدان ی ......زدان ی-
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 لب زد   دیلرزیکه م یی بغض و صدا با 

 !؟ زدان ی-

 

 

شد در    رهیچشمانش برداشت و خ ی را از رو  ساعدش

 دلبرش!  ی با یصورت ز

 

 !ه؟یچ-

 ....؟؟یکنیچرا بهم توجه نم-

نه  م یچت شد؛ما که باهم نه دعوا کرد کدفعهی

 بحث....چرا رفتارت باز عوض شد؟؟!! 

 

 

 !؟هان!؟ یزدیبا ناز حرف م ینجوریبا عباس هم ا-

 

تعجب کرد پس از حرف زدن با عباس  دخترک

 ناراحت بود. 
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من ....من حرف نزدم....اون اول شروع  -

  یزی چ گهید   دی رو د  من ی ل یم یب یکرد....وقت

 نگفت.....!!! 

 

 

 ؟چرا ینشسته بود  می نس شیچرا پ یگیاگه راست م تو

 ؟ یمن کنار خودت جا نگه نداشته بود  یبرا

 !نمیجا نبود منم مجبور شدم کنار پسرعموت بش  خب

 

خود را به خشم داده    یچهره خونسرد جا  حاال

شهرزاد و به    ی بود....محکم دست انداخت دور بازو

 .... د یسمت خودش کش

 

  غی اش باعث شد شهرزاد از ترس ج ییهوی کار 

  زدانیبرهنه   نهیبکشد و سرش به س یکوچک

 بخورد....!!! 

 

 گفت!؟  یعباس بهت چ-
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 ی مطمعن شد حرف دیسکوت شهرزاد را د   یوقت

هم قبل و بعد از شام را    اش را رهیخ ی زده؛نگاه ها 

 بود!  دهیهم د

 

 

 ؟؟؟ ی...؟؟؟کریشهرزاد الل -

 زده هوووم؟؟!  ی ......چه ِزرگهیبنال د دِ 

 

 

 !؟یدعوام نکن ی دی....مقول-

 

  دیخودش را عقب کش دهیشد...شهرزاد ترس  زی خ مین

سرخ ته    یزد و با آن چشم ها  مهی خ شیرو زدانیکه 

 کرد.....؟؟؟   ی دل دخترک را خال 

 

 .گمی بنال بهت م-
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 هیآب دهانش را قورت داد و در فکرش تجز شهرزاد

 یبدتر عصبان زدانیکه   دیبگو  یجور  کردیم  لیتحل 

 .... دیچه بگو  دانستینشود اما نم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 داد......  ییآشنا  شنهاد یخب بهم پ-

 

  ی کبود شد و دستش که رو زدان یرنگ چهره  یآن به

مشت که آخ دردناک    یشهرزاد بود جور نهیس

 ..... دیچیشهرزاد در اتاق پ

 

 اش؟!  هیخفه....بق-

 

ازدواج   ی....بعد گفت برا مگیآخ.....ول کن دارم م -

 چند روزه که من قبول نکردم!!! یینه آشنا  خوادیم

 

 

آرامش کرد که دست مشت شده اش   یآخر کم  حرف

 کرد! دنشیشروع به مال  یباز شد و دوران

 

 

اسم   ی ....اسمت رویشهرزاد....تو االن ماله من -

 منه...
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من   رتی....غی کن یمن باز   رتی......با غیکج بزار پا 

تا   ی.....آخ شهرزاد منتظرم پاتو کج بزارزمهیهمه چ

 بشکنمش...!!

 

  یوقت کار اشتباه  چیخودش مطمعن بود که ه  از

مطمعن بود چون   شتریحاال ب دهدیو نم  دادهیانجام نم

و فقط اسم    ده یدور خودش حصار کش  یقلبش جور

حق   ی خودش هک کرده بود که کس یرا رو   زدانی

 ...شود کینداشت به او نزد

 

 

مرد را آرام و   شیها یبا زنانگ دی مادرش زن با  بقول 

 ....!!! کردیهمبسته خود م

 

قرار    زدانی  ر یز شتریبه خودش داد تا ب یتکان

و   دیچیپ  زدان یرا دور کمر لخت   شی ....پاها ردیبگ

 دستانش را دور گردنش حلقه کرد... 
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دختر   نیباال انداخت و با لذت به ا  ییابرو زدانی

شده بود!گوشه لب   رهیخ کردیناز م بیکوچک که عج

لب    یرو  ی باال رفت و خم شد و بوسه کوتاه  شیها 

 دلبرش زد!   یانار یها 

 

بلندش را در   یکرد شهرزاد لباس ها کمک

  یو تا رو د یپتو خز ری...دخترک از خجالت زاورد یب

 را پوشاند.....   شیها  نهیس

 

از پا خارج  بلند شد و شلوارش را  شی از جا  زدانی

شهرزاد    یشورت تنگ جلو کیکرد و فقط با  

و لباس   ر یبود....به سمت کمد خودش رفت و لباس ز

که از   یخواب هارا برداشت و به سمت شهرزاد 

تخت چهار دست و پا شده بود و اورا   یرو   یکنجکاو

 برگشت و خنده اش گرفت!  زدیم دید
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  رونیب سهیو قرمز را از ک  یمشک ریلباس ز شهرزاد

 آنها سرخ شد...  دنیاز د ش یآورد که گونه ها 

که دستان   یتخت انداخت و در حال یرا رو ریز  لباس 

  یکوچک غیج گذاشت ی صورتش م  ی کوچکش را رو

 کند.....  ی از ته خنده ا زدانیکه باعث شد   دیکش
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آورد و با شوق به    رونیاز حالت خجالتش ب  شهرزاد

زل    دیدیبارش بود م نی که اول  زدان یخنده مردانه 

 زد.... 

 یخنده اش را جمع کرد و دوباره به حالت خنث  زدانی

 خود برگشت! 

 

 ره به سمت شهرزاد لب زد..اشا  با 

 ! ؟ی پوشیکدوم م یبرف د یخب سف-

 

 غیافتادن پتو دوباره ج دنی به خود آمد و با د شهرزاد

کرد و پتورا دور تن برهنه اش   یو خنده ا   دیکش

 .....!!! دیکش

 

 

اخم   ی ناز و ادا و مخالفت در آخر جلو یاز کم بعد

بلند شد تا لباس   شی و از جا  اورد یطاقت ب زدان ی  یها 

تمام بدنش   زدانی دانستیسرخ را بپوشد....خودش م

 .... دیکشیاما بازهم خجالت م ده یرا د
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رفت و المپ را خاموش کرد تا   ز یپتو به سمت پر با 

 راحت بشود...  یکم

بلند شد و   شی کار شهرزاد از جا  ن یاز ا ی عصب  زدانی

 به سمتش قدم برداشت....! 

شهرزاد    یرا بند بازو  را روشن کرد و دستش المپ

 . کرد و از حرصش فشرد و تکانش داد...

 

 

 چه مرگته باز...؟؟؟!! -

 ستم؟یمن محرمت ن ؟مگهیار یدر م ی باز ی کول 

 نکردم؟ هاان شهرزاد؟  دم؟لمسیمن تمام تنت ند مگه

 

 

 ... زدانی دستم رو ول کن شکست -

 

  شی گونه ها  یرو   شی و اشک ها   اوردین  طاقت

 بود!  امده ین شیروز خوش برا  کینشست...
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 المصبو!  یول کن اون پتو  کنمیول نم-

 

دستش   د یاز شهرزاد ند یحرکت یدنبال حرفش وقت به

که تن برهنه شهرزاد   دیرا بند گوشه پتو کرد و کش 

و خودش را به گوشه اتاق رساند و در خود    دی لرز

 جمع شد..... 

 

 زدان یبدنش انداخت تا  ی را رو  شی موها 

  بانیکه امشب گر  ی خجالت  نی....خودش هم از اندینب

 آمد....  یشده بود بدش م  رشیگ

را قبول   تیمحرم  دینبا  گفتیصبح که با خود م از

خجالت   شتریب زدانیاز  کردمی احساس م کردمیم

 !! ....!کشدیم

 

  ی زانو نشست و تک خنده ا کی  یکنارش رو   زدانی

 پوزخند بود زد...  هیشب شتریکه ب

 بزارم..؟!  یچ  یرفتارت پا  نیا-

 !؟ ی دیهمه وقت ازم خجالت کش نیاز ا بعد
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  امیم  پوشمیتوروخدا بسه....برو بخواب رو تخت م-

 لطفا المپ خاموش کن! 

 

 

بلند شد و   شی از جا  زدانیکارساز بود که   تشیمظلوم

 ..!!! د یتخت دراز کش یالمپ را خاموش کرد و رو 

 

 کهیکه دو ت ییبلند شد و لباس ها  شیزور از جا  به

 کرد...!!  دنشان یبودند را برداشت و شروع به پوش 

 

آرام به سمت    یو با قدم ها  دیصورتش را پاک  اشک

 تخت حرکت کرد.... 

تا بر خودش تسلط داشته باشد  دیکش  قینفس عم چند

 و افکار مزاحم را از فکرش دور کند! 
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بود   ر یلباس ز کی که فقط با  یزدان یتخت کنار  ی رو

بچگانه رفتار کرده خجالت   نگونهیا نکهی نشست...از ا

 زده بود. 

  ی....دستش را دراز کرد و رو  دیکش یقیعم  نفس

 گذاشت.... زدانی یعضله ا  ی بازو

مقاومت نکرد و شهرزاد راحت دستش را باز   اوهم

 ..د یکرد و خودش را به سمتش کش
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اش گذاشت و   ی بازو ی را رو  زدان؛سرشیبه  پشت

 کرد. زدانی کی نزد شتریخودش را ب

و دخترک  دیمکث به پهلو چرخ یبعد از کم زدانی

 ...دیکوچکش را از پشت در آغوشش کش

 

 

 

انداخت و  شهرزاد   ده یتراش یپاها  ی را رو  شی پاها 

 چفت تنش کرد.... 

سرش    ریو دستش را ز دی خودش را باالتر کش  زدانی

 گذاشت... 

 زد...!!!  ش یها  قهیشق ی رد یا  بوسه

 

 

مدت کم که   ن یدر ا ب یدختر تمام جانش بود....عج نیا

 دلبسته اش شده بود!!!  شتریکنار هم بودند ب
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اتاق چشم در   یک یچرخ زد و حاال در تار شهرزاد

و چشمان    زدان یبراق سبز  یچشم بودند...نگاه ها 

   گفتندیبه او م ش یها  ی که همکالس  یشهرزاد  یقهوه ا 

و او   شودیهم م یوقت ها رنگ چشمانت نارنج  یگاه

 !! دی خندیم

 

 

  یبدن و نابش نشست...نفس ها  ی رو  زدانی  دستان

 نشان از حال خراب درونش بود....  زدانیکشدار  

 مردانه اش فعال شده بود!!  الیام تمام

 

 

  ی نشده بود و حاال در سن س کینزد  یکنون به زن تا 

کوچکش محرمش بود همسرش بود   یجوجو  ی سالگ

 !! کردیم نیاورا تمک د یو با 
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بزرگش را دو طرف تن شهرزاد گذاشت و اورا    دستان

 شکمش گذاشت.!! یبلند کرد و رو 

 داد!  هیشد و به تاج تخت تک زیمخیهم ن خودش 

 

 

اجازه   یوقت کس  چیبود...ه بی شهرزاد عج  یبرا

کند و زمان    زشیبشود و تم زدانینداشت وارد اتاق 

که خودش بود با کمک مادرش اتاق را   ییها 

 ....!!! دادند ی سروسامان م

 

 

گوشه اتاق و لب تاپ   ز یبزرگ دو نفره و م تخت

بود اما نتوانسته بود وارد اتاق   ده یرا قبال د  شیها 

 شود....

بخوابد انگار   زدانیتخت  یرو  نکهیا یآرزو اما 

 برآورده شده بود. 

 

 شهرزاد-
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به خودش آمد و از    زدان یصدا زدن نامش از زبان  با 

گفت که باعث   یافکارش خارج شد و دستپاچه هوم

 هم فرو رود! در  زدان ی ی شد اخم ها 

 

 شده؟!  یزیچ-

  ستی مهم ن ی ..؟!ناراحت هم باش ی از من ناراحت نکنه

 ! یهمسر من یعقد نکرده باش  یچون تو االن حت

  د یشد  ی باعث دلخور ؛تا یحواست جمع کن دی با  پس

 نشه!

 !خواد؛بجنبیم نیهم آقاتون دلش تمک حاال
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بود و بدنش   دهیترس  زدانی یهم از حرف ها شهرزاد

هنوز   ی عذر خواه ی به جا  نکهیسرد شده بود هم از ا 

  شیپروا یهم طلبکار بود ناراحت؛بماند که از  حرف ب

 سرخ هم شده بود!!!

 

محکم و   ی ها  نهیو س کهیشکم شش ت  یرو دست

گرفته بود   ادی یکم  زدانیستبرش گذاشت...از خود  

خنده   زدان ی  شدیاما هنوز هم ناوارد بودنش باعث م

 ! ردیاش بگ 
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به  که دیکش  زدان ی ی لب ها ی شد و زبانش را رو خم

دخترک را چنگ زد و   ی باره دستان بزرگش پهلو کی

  یق یرا کامل به دهانش برد و مک عم  شی لب ها 

 زد...!!!

 

 

 

از نفس کم آوردن از دخترک جدا شد و انگشتش   بعد

 .... دیمتورم دلبرش کش یلب ها  یرا رو 

 ..!!! دیکشیبلند م ینفس ها ادیخواستن ز  از

 

 

  زدان ی تنه سفت  نییاز برخورد با پا  دهیترس شهرزاد

باالتر   زدانی یو خودش را رو   دیکش یکوتاه غیج

 ...!!! دیکش
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 من...   یچته جوجو-

 !! یزنی م غینکردم ج ی که هنوز کار من

 

 

به   یو توجه دیتخت کوب یرا برگرداند و رو  دخترک

افتاد و از   شی نکرد...دوباره به جان لب ها  شی آخ ها 

 نماندند.  کاریدستانش هم ب انیم نیا

 

 

دلبرش   د یگرد و سف  ی ها  نهیقاب س شیها  دست

 بود.... 

دل کند که شهرزاد هوا را با عجله به   شیلب ها  از

  شدیدر رابطه بدتر خشن م  زدانیفرستاد...  شیها هیر

کار خود را انجام  شی توجه به دست و پا زدن ها  یو ب

 !!!دادیم
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دخترک را بوسه  نهیقفسه س  ی پشت گوش تا رو از

 باران زد.... 

 ! دیترس  زدان ی ی رو نیاز ا شهرزاد

اش صدمه   یکه نا خواسته به دخترانگ  دیترس

 بزند..!!! 

 

 

  دهیحتما فردا بهتر د زدانی قی عم یها مک

هنوز درد  یقبل  ی بخاطر گاز ها  شی ها  نهی...سشدند یم

را از خود دور کند و در   زدان ی اما نتوانست   کردیم

دهانش   یبود که آرام رو  دانزیآخر پشت دست 

 نشست تا خفه اش کند! 

 

ناف دلبرکش ادامه داد   یرا تا رو   شیبوسه ها  زدانی

اعصابش  یشهرزاد رو  یها  نیف ن یف یاما صدا

  نیا دیخدا در رابطه با  شهیچرا هم دانستیبود....نم

به حالش...او دلش  زدیو گند م ختیریدختر اشک م 

هردو لذت ببرند اما شهرزاد سرکش شده    خواستیم

 بود! 
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زد تا دل دخترک را نشکاند فردا  بی خودش نه به

شهرزاد دلخور    خواستیو چند وقت نبود و نم  رفتیم

و شهرزاد را در آغوش    دیبماند...خودش را باالتر کش

 را نوازش کرد.....   شی و موها   دیکش
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 قربونت برم؟!  یکنیم هیچرا گر-

فنچ  ینکرده بودم چفتک انداخت ی که هنوز کار من

 من!! 

 

 

  یزیر  یه بود و هق ها آرام شد  یکم شهرزاد

حلقه کرد و سرش    زدانیرا دور کمر   کرد،دستش یم

 . د یمال  زدان ی نهیرا مانند  بچه گربه ها به س

 

 

من االن خودم به حراج گذاشتم....قبول   گمیاممم...م-

 ! زدان؟یات بشم  غهیکردم ص

 

 

چهره اش   یاخم رو   شیبغض آلود و حرف ها   یصدا

 آورد... 
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 گهی بار د ه ی....به جان مادرم یعل یشهرزاد به وال-

  یزبونتو م یمفت زر زر کن یحرف ها   نیاز ا

 ! ؟ید یبُرم....فهم

که بعد از مادرم و خواهرم به   یهست  یمونث نیاول  تو

  یلقب ها  نیمن محرمه....دوست ندارم به خودت از ا

  نی برکت ا ییتو تاج سر ما  یحاج  ،بقولیبد بزار 

 ! یخونه ا

 

 

 . چشم-

 

  زدانی نهیس یرا رو   شیخودش بود که بوسه ها  حاال

 شروع کرده بود... 

 

 کردن با همسرش که گناه نبود،بود؟؟  طنتیش  یکم

و مثل خودش مک  دیکش زدانیگردن  یرا رو  زبانش 

 زد.... 

 ...!!! کردیرا تند تر م  زدانی شی آت شیها  ناز

@Rooman_nazy1400
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 ...هوووم؟؟ کنهیم طنتیموش کوچولو ش-

 ها..  یس ی وا دی عواقبش هم با  یپا 

 

 

زد و تمام جانش   مهیشهرزاد خ ی کرد و رو یا  خنده

 را بوسه باران کرد... 

 !! شیفرق سرش تا نوک انگشت پا  از

 

 دختر بود،قلبش بود!  نیا  عاشق

 

 زیر  ی ناله ها  یکارساز بود،صدا زدانی یها   بوسه

 بود...  دهی چیدخترک در اتاق پ

رزاد جک کرد تا  را کنار سر شه  شیدست ها   زدانی

 ... فتدیجثه کوچک دلبرش ن ی وزنش رو

کرد و خودش پشتش نشست و    زیخ میرا ن شهرزاد

 اورا محکم در بغلش فشرد...!! 
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  ی طرف شانه ها  کی  یرا جمع کرد و رو  شی موها 

  یپشت گردنش،رو یانداخت.بوسه آبدار فشیظر

 مهره ستون فقره اش زد... 
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 تر آمد.   نییرا ادامه داد و پا   شیها   بوسه

  شیبر جا  یرا باز کرد و دوباره بوسه ا نشیسوت  قفل

 زد...!!!

 

رد کرد و هردو شانه    شی را از شانه ها  نیسوت بند

 .دیرا مک  دشیسف

قفل کرد   شیها  نهیس  یبزرگش را از پشت رو   دستان

 و آرام فشرد. 

 

 

 برم؛عروسک من دتیقربون تن سف -

 من....آخ شهرزاد!  دلبر 

 

خم   یکرد..سرش را کم هیاش تک نهیبه س  شهرزاد

  ریز ی ....بوسه اندیرا بب  زدان یکرد تا بتواند صورت 

 زد....  زدانیه و کنار لب چان

 

 . دینامیاورا دلبر خود م  زدان یبود که   یشاد  غرق 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 مرد را دوست داشت.  نیا او

 بود. عاشقش

که حاضر است تا آخر  کردیبه خودش اعتراف م  دیبا 

اگر او دوستش نداشته  یبماند حت زدانی عمر کنار 

 باشد! 

 

 

 ی مور مور شده بود....وقت  زدانیبا لمس دستان   تنش

  یشکم شهرزاد نشست دخترک خنده ا   یدستش رو 

 کرد.... 

 ... دی هم از خنده او خند  زدانی

 

 

 هم هست؟   یجانم خانومم قلقلک یا-

کل محل   دادم یقلقلکت م  یخونست جور یحاج فیح

 من!!  یبرف د ینابِت رو بشنون سف یخنده ها   یصدا
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 شهرزاد-

 

 جانم-

 

  یجز من رو تو یا گهی د وقت مرد  چی کن ه  ی سع-

همه خوش اخالق    نی...اون موقع ایراه ند  ت یزندگ

 . مونمینم

 و خانوم باش!!  ریبه ز سر

 

 

 نبوده!! م یزندگ ی تو یمرد  چیمن جز تو ه -

 

 

به شهرزاد نداد و خودش و اورا کامل    ی پاسخ گرید

 برهنه کرد. 

حاج خانوم    ی بود اما حرف ها  ده یترس  یکم شهرزاد

 قوت قلبش شدند!!  کند ینم  ی پسرش نامرد گفتیکه م
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را گرفت و به خود فشرد و آخ دردناکش   شیپهلوها

 !! دی چیدر اتاق پ

 

 

 .... زدلمیجانم عز-

 درد گرفت....آروم باش فداتشم...   کجات

 نکن!!  هیگر

 

صورت شهرزاد را پاک کرد و دخترک را   یها   اشک

آرام کرد و کارش را ادامه    شیبا نجوا ها و نوازش ها 

 داد!! 
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که از درد   یشهرزاد  ین خودش را رو نفس زنا  نفس

 انداخت.  ختیریاشک م

بم و مردانه  یگوشش زد و با صدا یرو  یا  بوسه

 اش دلبرش را به آرام شدن دعوت کرد. 

 

گونه  شیرا از سر گرفت....بوسه ها  ش یها  نوازش 

 دخترک را نشانه گرفته بود.   یها 

 

خوب   گهی د کمی..فداتشم ی شد  تیدورت بگردم اذ-

 !!!زدلم ینکن عز  هیگر  یشیم
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 خته یدر هم آم  شانیبود که بدن ها   یرابطه ا نیاول نیا

  نیشهرزاد از پشت سخت بود اما خب ا  یبود.....برا

 اش....!!!  یبه از دست دادن دخترانگ  دادیم حیرا ترج 

 

 

کمر و باسن دلبرش نشست و ماساژ داد    یرو  دستش 

 !ابدی نیتا دردش تسک

دخترک غرق خواب   زدانی یماساژ و نوازش ها  با 

 شد. 

مطمعن شد دخترکش   نکهیبعد از ا  زدانی

 . دیاز ماساژ دادن کش  ده،دست یخواب

کمر و باسن برجسته و خوش   ی رو  شیها   بوسه

 فرمش را از سر گرفت...!!! 

 

تنش و اندام  ی ها  یجستگکوچک بود اما بر  نکهیا با 

 .بردینقصش هوش از سر م یب
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خودش   نهیس یو دخترک را رو   دیدراز کش کنارش 

 .دیچیگذاشت و دستانش را دور کمرش پ 

 

بار بود رابطه شان دخول هم   نیبود چون اول سرحال 

تا   خواستینقص م   یداشت،او رابطه کامل و ب

  کردیعقدش نم نکهیشهرزاد را خانوم کند اما خب از ا

 بسنده بود!  نیبود  به ا یته نامرد نیو ا

 

 

آماده   گری کرد تا سه ساعت د م یرا تنظ ی گوش زنگ

 یکه نرفته دلتنگ ی بشود....سفر تیرفتن به مامور

 بار اورده بود. 

را به چهره در خواب دلبرش دوخت..با پشت    نگاهش

ازش کرد و محکم به خودش  دست صورتش را نو

 لب زمزمه کرد:   ر یفشرد و ز
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 د یمن....دلبر من....عروسک من....با   یجوجو رنگ-

  شتیپ ام یتا زود ب یچند روز مراقب خودت باش   نیتو ا

 !!! زدلمیعز

 که نرفته دلتنگت شدم شهرزاد من!  آخ

 

اش بود فشرد   نهیس یرا به سر شهرزاد که رو   سرش

وسکش گرفت و به از عطر تن عر یق یو نفس عم

 خواب رفت! 
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را از هم جدا کرد و    شی پلک ها  یزنگ گوش یصدا  با 

اش را برداشت و خاموشش   یت؛گوشی با درک موقع

 کند!  داریشهرزاد را ب  خواستیکرد...نم

به دلبرش که در آغوشش دمر شده بود و    ینگاه

 باز بود دلش ضعف رفت...  مهیدهانش ن

 

بلند  شی نشاند و از جا  شیکنج لب ها یا  بوسه

شهرزاد را جمع کرد و کنار تخت   یشد..لباس ها

خودش را تن زد و به قصد   یگذاشت و لباس ها

 از اتاق خارج شد!! س یروی

 

 

را عوض کرد و ساکش را بست و از    شیها   لباس 

بلند شد....نگاه دلتنگش را به دلبرش که مانند    شیجا 

بود  دهیخواب یتخت به آن بزرگ  یکوچک رو  یگربه ا

 دوخت...!! 
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را  زد و به سمت تخت قدم برداشت....پتو یتلخ لبخند

  یرو یو بوسه ا  د یکش انش یعر  یشانه ها  ی تا رو

 گردنش نشاند....!!! 

 

  انیاش را برداشت و از چهره اش که م  ی گوش

انداخت تا در راه   یخرمنش گم شده بود عکس  ی موها 

 اش را رفع کند!  یدلتنگ شانیعکس ها  دن یبا د

 

 

برداشت و شروع به نوشتن نامه  یو خودکار  کاغذ

شهرزاد کرد تا اورا مطمعن کند که به سفر    یبرا

 و خواهد برگشت تا دخترک نگرانش نباشد!   رودیم

 

 

دخترکش گذاشت و بعد از    یلباس ها   یرا رو   کاغذ

 از اتاق خارج شد!!!  گرید یبوسه ا 
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که در آن قران و کاسه   ینیحاج خانوم و س دن ید با 

حاج خانوم  یزد که اشک ها  یخندآب وجود داشت لب

 نشست!!!  شیگونه ها ی رو

 

 

سرش را   ی و رو  د یرا در آغوش کش مادرش 

ها مادرش    تیبود زمان مامور  نیهم شهید؛همیبوس

کارش   یدل نگران بود و تا او برگردد از دلشوره حت

 !!! شدی م دهیهم کش  مارستان یبه ب

 

 

 !ه؟یچ  یبرا هیدورت بگردم حاج خانوم؛گر-

انگار شما از منم   یسر و صدا برم ول یخواستم ب من

 ها...  یزرنگ تر
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را با خنده گفت تا حاج مادرش را   شیها   حرف

 کند! عوض

 

 مادر! یبازم برام بچه ا یهرچقدر هم بزرگ بش-

  یمراقب خودت باش...تونست  زدانمیدارم   دلشوره

 بهمون خبر از خودت بده.... 

 

 

 چشم تاج سرم شما ناراحت نباش عمر من! -

 مراقب شهرزاد هم باش!  مادر 

 

 !زدلم یعز یا یمراقبشم تا خودت ب-

 خدا پشت و پناهت!  برو

 

قران از خانه خارج شد و حاج خانوم   دنیاز بوس بعد

 آب را پشت سرش انداخت!

 

 !،مادر یعل ا ی-
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 !رَمردم یش  ارت ی ی عل -

 

 

 ی حسام شد و بعد از سالم و احوال پرس  نیماش  سوار

 از نگاه مادرش دور شدند!
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شده و وارد اداره شدند،به   اده یپ نی از ماش هردو

و   ی سمت اتاق سرهنگ رفته و بعد از احوال پرس

ها از اتاق   یهمگروه  هیسرهنگ با بق  ی ها  هیتوص

در    یخارج شده و به سمت َون که آنها را به قرار بعد

 حرکت کردند..!!!   بردیمرز م یکینزد

 

 

بودند و جز چشمان  دهیشان را پوش  یمشک یها   لباس 

گروه   نی معلوم نبود تا ا یگرید زیو دماغ شان چ

 ناشناخته،هرگز شناخته نشوند!

 

 

آورد،بعد از زدن   رونیب بشیاش را از ج  ی گوش

 چشم دوخت!  دشی گراند جدرمزش نگاهش به بک 
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بود که قبل رفتن به خانه  ییاز آن عکس ها  یکی

عکس    نیبا شهرزاد گرفته بودند،دلبرش در ا شیعمو

بود و سرش را به سر   دهیچیدست دور گردنش پ

 داده بود!!!  هیتک زدانی

 

 

اش در چشم   یانار  یپر از برق و لب ها چشمان 

 عکسش زد و بعد.......  یرو  یبود...بوسه ا 

 را خاموش کرد!!!   ی گوش

 

 

  ر یدرگ  زدان ی...دو سال است که دیدیحالش را م  حسام 

محرم هم شده اند تب   ی عشق است؛اما از وقت نیا

را   قشیاست رف  کیتر شده است و نزد ادیعشقش ز

 در آورد!!   ی از پا 

 

 

شهرزاد   ینبود تا لبخند ها زدان یآن روز کنار  کاش 

 ! دیدیرا نم گریمرد د کیرا کنار 
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زل زده بود بهشان تا   یرا وقت قش یشکسته رف کمر

اند؛خطا بود آرام   دهیکه اشتباه د دیچشمانش بگو

 باش.....اما نبود! 

 

 

از افکارش خارج شد و کاله  زدانیبه مرز  دنیرس با 

و از َون خارج    دیسرش کش  یاش را رو  یمشک

 شد!!! 

 

 

سمت شان رفتند تا برنامه  روها،بهین هیبق دن ید با 

 !نندیرا بچ ات یعمل 

چرا   داندیاما نم شد ی از افکارش خارج م  چند روز  دیبا 

و صورت غرق خواب    کردیم ین یقلبش سنگ

 !! رفتیچشمانش کنار نم ی شهرزادش از جلو 
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را تکان داد و از افکارش خارج شد و گوش    سرش

اش را بازگو   ده یکه ا  یسروان محمد یبه حرف ها

 ! کرد،سپرد یم
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چشمانش را از   یاط؛الیدر ح  یگنجشک ها  یصدا  با 

  شیو در جا   دیبه صورتش کش یهم فاصله داد....دست

 شد!!  زی خ مین

 

  یبدنش کم  یترق توروق شکستن استخوان ها   یصدا

اطرافش   یخواب بود...کم  جیسرحالش کرد...هنور گ

  زدانیکه در اتاق  دیاتاق فهم دنیرا نگاه کرد با د

 است!!!

 

 نبود!!!  زدانیبه کنارش انداخت؛  ینگاه

شده    داری از خواب ب زدانیساعت چند بود که  مگر

 بود؟؟! 

 اخت! اند یپاتخت یرا به ساعت رو   نگاهش

 از اندازه باز و گرد شد!! شیب چشمانش

 

 ظهر بود و او هنوز خواب بود؟!  دوازده 

 ! دیبلند شد و دور خودش چرخ شیعجله از جا  با 
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 به سمتشان رفت!!   شیلباس ها  دن ید با 

را برداشت و    شیتوجه به آن کاغد لباس ها  بدون

 !!دیپوش

کرد و در دستش گرفت تا در    ینامه را نگاه ی رو

 اتاقش برود و آنرا بخواند!!! 

 

 

 حتما بخونش عروسک!!-

 

  شیلباس ها  هیزد و با برداشتن بق  یپر از شوق خنده

 از اتاق خارج شد!! 

  دنی نبود،اما با د ی در سکوت بود و انگار کس خانه

حاج خانوم که از آشپزخانه خارج شد و نگاهش به  

انداخت و   نییش را پا شهرزاد افتاد از خجالت سر 

 لبش را به دندان گرفت!!! 
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زد و به سمتش رفت و گونه هاس    یخانوم لبخند حاج

 !!دیسرخ از شرمش را بوس

 

 !! زدلم یعز یشیچرا سرخ م-

 !! ی نکردم راحت استراحت کن  دارتیب  خودم

 

 

 حاج خانوم!  ی مرس-

 !ریهم بخ صبحتون

 

 !! زمیعز ریصبح توام بخ-

 !! ی ا یتا تو ب شهیناهار هم آماده م ا یآماده شو ب برو

 

 

 چشم؛ممنون!!! -
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برداشت و به  دی جد یاتاقش شد و لباس ها وارد 

دوباره از اتاق خارج شد و به سمت حمام قدم  

 برداشت!!! 

 

 تنش کوفته شده بود!!!  تمام

تمام تنش را کبود کرده و   زدانیکه    زدیلب غر م  ریز

 بپوشد!!  یتر  دهیمجبور است لباس پوش

 

 

مون    تیبه موقع کشه،اصالیمرد گنده خجالت هم نم-

 !!کنهیتوجه نم

 !!! شیما؛ایش یم خی ی سنگ رو گهینم نهیبب  یحاج

 

تمام شد؛بدنش را شست و   شیغرها   نکهیاز ا بعد

 و از حمام خارج شد!  دیچیحوله را دور تنش پ
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بود را در کمد گذاشت   دهیخر  زدانیرا که  ییها   لباس 

  نیبودن در ا یخودش که بخاطر رنگ یو از لباس ها

 بود برداشت!!  ده یچهل روز نپوش

 

ستش زرد    راهنی و پ دیاش را پوش  یسنباد   شلوار

  پوشاندیاش را کامل م  قهیبود و   ده یرنگش را که پوش

 را تن زد!!! 
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 نیزدن سوت   الیخیب کردیاز بس درد م شیها  نهیس

 بود!!!  یراض  نکارشیشده بود و حاال از ا

 !! خت یرا شانه کرد و آزادانه دورش ر  شی موها 

 

نرم کننده را به دست و صورتش زد و بعد از   کرم

 از اتاق خارج شد!!!  شی لب ها   یرو  ی لب یزدن برق

 

را از حمام برداشت و در آشپزخانه    فشیکث  یها   لباس 

 !!! ختیر ییدر لباس شو 

 

 بود!!  دهیرا چ زیم شیخانوم برا حاج

و شکمش به   ختیغذا ها آب دهانش ر  دن ید با 

 قاروقور افتاد!!! 

 

زد و هردو کنار هم   یآمدن حاج خانوم لبخند با 

 نشستند تا شروع به خوردن کنند. 
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  یکه حاج دندیبه خانه؛فهم ی وارد شدن کس یصدا  با 

 به خانه برگشته!

االن نامحرم شهرزاد حساب   دانست ی خانوم م حاج

 !! دانست ینم  یرا حتج نی اما ا شود ینم

 

 بایز یموها ی سرش برداشت و رو  یرا از رو  شالش 

 شهرزاد انداخت!!!   شانیو پر

دور گردنش   یشال را درست کرد و جور   شهرزاد

کرم  کبود بود و یشد،کم  دهی که چانه اش هم پوش دیچیپ

 ی دستپاچه اش کرده بود که نکند حاج نی نزده بود و ا

 بفهمد و رسوا شوند!!! 

 

 

   یدر حال خوردن باقالپلو گریکدیهرسه کنار  حاال

امان بر   یبغض ب  خوردند؛اما ی حاج خانوم پز را م

 نشست!!  ش ی گلو

 

  یبودند چه زندگ شیاالن حاج بابا و مامان شهال اگر

 داشت!!  یباتریز
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نامرد دلش به حال دخترک هفده ساله  یایدن نیا کاش 

 سرنوشتش را تلخ رقم نزند!!!  نگونهی تا ا سوختیم

 

 

زن و   نیکمک دوغ بغضش را قورت داد تا اوقات ا  با 

 مرد را هم تلخ نکند!

  یاستراحت و تماشا  یاز ناهار حاج سبحان برا بعد

 به هال رفت!  لمیف

کرد   یهمسرش راه  شیحاج خانوم راهم به پ شهرزاد

 تا خودش آشپزخانه را جمع و جور کند! 

 

 تمام شد!   شیها کار  نیاز چهل م  بعد

 را برداشت و سه استکان در آن قرار داد! ینیس

  شان یهم رو  یهارا آماده کرد و گل محمد ییچا 

 ینی کنترشان در س یانداخت،خرمارا در ظرف کوچک

 داد!!   یجا 
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آشپزخانه خارج شد و به سمت حاج خانوم و حاج  از

 سبحان قدم برداشت! 
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 ی ها  ییچا  دنیبا د یگرفت که حاج  ی جا  کنارشان

گرفت و شروع به تشکر و   یق یخوش عطر دم عم

 کرد!!   قشیقربان صدقه رفتن امانت رف
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 نوش جونتون حاج بابا!! -

 

  یحرف ها  اد ی حاج سبحان از اشک پر شد؛ چشمان 

دخترکش   ی از حاج بابا گفتن ها شهیکه هم  قش یرف

که   کندیم میبا ناز صدا یجور گفتیو م کرد یم فیتعر

 من است!!  یبرا  ا یتمام دن کنمی احساس م

 

 

شهرزاد به او حاج بابا گفته بود،نتوانست  حاال

  یخوددار باشد و خم شد و دخترک را که قطره ها

  دیرا در آغوشش کش شدیم  ریاشک از چشمانش سراز

 !!! دیسرش را بوس ی و رو

 

مثل پدرش؛دستان کوچکش را دور کمر   شهرزاد

 حلقه کرد!!!  شیچون کوه بود برا  ی مرد
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 ... یما نبود   شیگه پا یشهرزادم،روز-

 شهی....همیداشته باش  ی ؛مشکل یباش ا یدن ی هرجا 

 حساب کن!!!  رمردیمنه پ ی رو

 دخترم!!  کنمیم تو یآخر عمرم نوکر تا 

 

 

 حاج بابا!!  یشما تاج سر -

 

  فی هارو ح دیمروار نینکن،ا هیدورت بگردم گر-

 نکن!! 

 ! میبخور ییچا  ا یبرو دست و صورتت بشور ب پاشو 

 

گونه اش کاشت و از   یرو یخانوم هم بوسه ا حاج

 قدم برداشت!!  شیبلند شد و به سمت سرو  شیجا 

 

خارج    س یمشت آب به صورتش زد و از سرو چند

زنگ خانه به  یآمدنش صدا رونیشد؛همزمان با ب
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  فون یاست به سمت آ زدان ی  نکهیصدا در آمد با فکر ا 

 پرواز کرد و برداشت: 

 

 بله؟! -

 

 زهرام!!! -

 

 تو!! نییا یاها باشه ب-

به سمتش  دنشیرا زد و در را باز کرد؛پناه با د دکمه

نشست تا راحت تر در   شیزانوها  ی پرواز کرد.. رو

 !!!ردشیآغوشش بگ

 

 

 جانم خوشگلم؛خوش گذشت؟! یا-

 

 مهربونه! یلیخاله پناه خ-

 

 اره قشنگم!!-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 بلند شد.  شی جا  از

 سالم زهرا جان -

 

 حال چطوره ؟! سالم خواهر -

 هست؟  یک

 

 خونست!!  ی حاج-

 تو!  میاهان باشه؛بر -

 

خوردن و   یینشسته و در حال چا  گریکنارهم د یهمگ

 گپ زدن بودند!!!! 
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 به جمع که حاال حاج سبحان نبود گفت:  رو

بزنم امروز    سا یسر به پر  هیمن برم  دی اگر اجازه بد-

 !نه؟یعمل هم پناه مادرش بب  برنشیم

 

و با لبخند در    دیسرش کش  یرو یخانوم دست حاج

 جوابش گفت: 

 

 ! امی...منم باهاتون مزمیاره عز-

 

 رو به سمت مادرش  و   د یشان پر  انیم  زهرا
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 حاج خانوم؟!   یریبدون من کجا م-

 گفته باشم!! اما یم منم

 

 

   دندیکه گرفته بود خند ی و حاج خانوم به گارد شهرزاد

 

 !!  برمیتوام م زمیعز یمن  یتو ته تغار-

 

 با من من لب زد... شهرزاد

 

دنبالمون    ادیخان زنگ بزنم ب زدانیمن برم.....به -

 پس!! 

 

شد که حاج خانوم نگران مچ   زیخ  مین شیجا  در

 نشاند! شی دستش را گرفت و دوباره در جا 

 

 !! ستی ن زدانیشهرزاد جان.....-
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 ! ست؟ ین یچ یعنی...یعنی-

 ! کجاست؟

 

 رفته سفر مادر! -

 

از   یکه حاال هاله ا یاما با چشمان دیکشیم خجالت 

 لب زد...   زدیاشک در آن موج م

 

 

خونه   ی عنی......شش ی.....شب من....پاما....اخه-

 بود....!! 

 

رفت سفر صبح قبل   قش ی با رف اد یآروم باش مادر م-

 رفت!  دی طلوع خورش

 کنه!!  دارت یاز خواب ب نخواست

 

 کجا رفته؟!-
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 !گرده؟ یبرم  یکِ 

 

برگرده،نگران نباش   یهفته ا کیفکر کنم  دونمینم-

 !!!ی کار  یسفر برا رنیوقتا با دوستش م  یبعض

 

 

  روسرکهیحاال دلش مثل سسکوت کرده بود و   زهرا

 تیجانش به مامور  زیبرادرش عز د،دوبارهیجوشیم

 خانواده!!!   نیا شدیرفته بود و تا آمدنش جان به لب م

 

تا اوهم از  باختیشهرزاد م شیخودش را پ دینبا  اما 

به   زدانیالزم بود خود  اورد،اگر یشغلش سر در ب

 !! گفتیماو

 

  زدانی یبرا  یالکرس تی دل شروع به خواندن آ  در

 کرد!!! 
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 زنگ بزنم هیخب حاج خانوم  برم بهش -

 

 شهرزاد جان!-

هاشون رو خاموش   لیو مجبورن موبا هیکار سفر

 کنند!

 

از   شی نشست و لب ها  ش ی ابروها  نیاخم ب  شهرزاد

 ... دیبغض لرز

 

 !د؟یگیم  یچ فهممی...من چرا نمیچ یعنی-

 !کنه؟ی خاموش م ل یسفر موبا   رهیم یک

که   یچ یعنی کنه،،یحاج بابا کار نم شی مگه پ  زدانی

 !؟ یرفته سفر کار 

 

 

و اورا محکم به خودش    دیکشخانوم در آغوشش حاج

 فشرد!!!
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آروم باش دخترم....خودش برگشت ازش بپرس،اگه -

 !گهی بخواد بهت م

 !!!دهیجواب نم  یماهم درست و حساب به
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آمد و    رونیحاج خانوم ب ر یآغوش گرم و محبت آم از

بلند شد   شیبالش درست کرد و از جا  یسر پناه را رو

 و به سمت اتاقش قدم تند کرد!! 

 

 

رفته بود    ادشیحواسش به آن نامه نبود،به کل  چرا

در آن    یخواسته بود آنرا بخواند حتما حرف زدانیکه 

 نوشته بوده!! 

 

اتاقش شد و در را بست،،نامه را برداشت و آنرا   وارد 

 باز کرد.

 

 من!  یبه جوجو رنگ  ری"سالم و صبح بخ

  یهرکار   ،اما یاز دستم ناراحت د ین شا اال دونمیم  زم یعز

کردم شب بهت خبر بدم اما نتونستم و دلم نخواست  

 ! یناراحت بش

برگشتم   ،خودمی همراه حسام دوستم رفتم سفرکار من

 !دمیم  حیبهت توض
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 هیباش و در نبودم ناراحت نباش و گر یخوب  دختر

 نکن گلم!! 

 ! کنمیهم زنگ نزن چون خاموش م میگوش به

روزه برگردم کنارت فنچ   ۱۰ کنمیم  یبمون سع منتظر

 من. 

 

 . "زدانیخودت باش،،،   مراقب

 

 

نامه  یرو  یو بوسه ا دیصورتش را پاک  یها   اشک

 دیمرد نبا  نی ا یدلبرکم......برا گفتیکاشت،،به او م

 !؟مردیم

 بود!!!  با یمرد هم ز  نیا یجان دادن برا  بخدا

 

 

و    رتیغ  یاما همه از رو  شدیم یعصبان د یشا 

کاش اوهم مانند من عاشق  ی اش بود،ا یمردانگ

 !! شدیم
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و   با یز  یکه او از عادت به من لقب ها  دانمیمن م اما 

 !! دادی عشقوالنه م

 

 

 تنگ شده بود!!  شیاز االن برا دلش

 شد.  یرا برداشت و وارد گالر   لشیموبا 

 در کنارهم انداخته بودند!  ییبایز یعکس ها چه

 ! شان یبایز یست و ژست ها  یها   لباس 

 

شهرزاد را از پشت بغل کرده   زدانیکه  یعکس ی رو

و خودش در حال    دیبوسیبود و سر شانه اش را م

بر لب داشت که با   ییبا یانداختن بود و لبخند ز  یسلف

  یانار  یدست و لب ها  کیو   دیسف ی آن دندان ها

 شده بود!!   باتریز

 

 

را خاموش    یعکس َمردش زد و گوش یرو  یا  وسهب

 بلند شد!!  شی کرد و از جا 
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مانده   شی مانتو ها  نیرا باز کرد و باز کرد و ب کمد

از   یبود کدام را انتخاب کند و هنوز هم دلتنگ

 ! ختیری چشمانش ذره ذره م

 

 به در حاج خانوم وارد اتاقش شد!  یتقه ا  با 

 در دست داشت!  یرنگ  یو شال گلبه  مانتو

 

  یبپوش  شهیم دمیتو خر  یبرا نارو یشهرزاد مادر،ا-

 نه!!؟؟  ا یاندازه ات  نمیبب

 

 

نبود حاج خانوم،چرا زحمت  ازیممنون ن یوا-

 !! نی دیکش

 

 !یمادر،توام دختر من هیچه حرف نیا-

  شاءهللی؛ایتنت کن اهی رخت س گهید   خوادینم دلم 

 مادر!!  یبش دبختی ،سفیخوشبخت بش 
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بود را بر تن   با یز  یل یکه خ ییبا یو زمانت حاال

سر   یمدل عرب یل یهمرنگش راهم خ  یداشت،روسر 

 کرد و چادرش را هم برداشت!! 

 

 اش هم ست بود!  یمشک کفشوفی و ک یمشک  شلوار

 پناه راهم برداشت و از اتاق خارج شد!  یها   لباس 
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پناه و شانه کردن   یلباس ها ضیاز تعو بعد

زهرا و مادرش آماده شوند شروع به   شان،تای موها 

 پناه کرد!!  ی بافتن موها 

 

خودش افتاد که پدرش   یبلند دوران کودک  یموها  ادی

  یو بت کلمات تُرک کرد یرا نوازش م  شی موها  شهیهم

 !! رفتیقربان صدقه اش م

 

 

زهرا کنارشان به خودش آمد و اشک  ستادنیا با 

زهرا که نگران    یبه رو یرا پاک کرد و لبخند   شیها 

 زد و دست پناه را گرفت!!!   کردی نگاهش م
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  روز یپناه د ی رفته و برا ی را و عل که زه ییها   لباس 

 ار یرا بس زدان ی بود و کارشان  با یبودند واقعا ز   دهیخر

با لبخند از دامادشان   روزیخوشحال کرده بود که د

 !!کردیتشکر م

 

به مغازه برود   خواستیم  نکهیسبحان بخاطر ا  حاج

دربست   ن یماش شان ید،برایا ینتوانست همراهشان ب

 یگرفت و هر چهار نفر سوار شدند و بعد از خداحافظ

 حرکت کرد!!!  نیبا حاج سبحان ماش

 

 

بود که جز   یدر اتاق  مارستان یب دیتخت سف ی رو  سا یپر

داشت و   ماریاز آنها ب یکیبود که  کری او دو تخت د

 !!!! ردینگ ییبود تا دلش تنها  سایهمکالم پر
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  یکه سو   یرا در آغوش گرفته بود و با چشمان پناه

و سر و صورت   دیجد یاز آن مانده بود لباس ها  یکم

 ! دادیخانواده م نیشادابش نشان از محبت ا

 

پناه را از خود جدا کرد و شهرزاد را   قهی چند دق بعد

 گرفت!! در آغوشش

 

و    ونی و من زنده ام مد استیدن ا یشهرزاد جان تا دن-

 هستم!!  زدان ی تو و آقا  یدعاگو 

 !!نهینب اد یهم ز یشما دوتا رو برا  خدا

 !! ومدیسرمون م  ییچه بال دونمینم دی شما نبود  اگر

 بگم ممنون!  تونمیتشکر کنم فقط م  یچجور دونمینم

 

 

  نیشرمنده باشه هم  ،دشمنتیکنیمهیفداتشم چرا گر-

و کنار    یاریچشمات رو کامل به دست ب یکه سالمت

  زدانیمن و   ی برا دیداشته باش یخوب یگپناه باهم زند 

 !! هیکاف
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خان    زدانیحاج خانوم مادر   شونیرفت ا  ادمی اصال

  زیعز قیو شف قیخواهرش زهرا جون،رف شونمیا

 من!! 

 

 

را   شدیکه تخت م ی صندل   سا، یاز آشنا شدن با پر بعد

 آن نشستند! یباز کرده و رو 

  یبرا  سا یساعت صحبت کردن ،پزشک پر کیاز   بعد

 عمل آمد!!   یو آماده کردن برا نهیمعا 

بود و   دهید  زدان یرا آن روز در مطب کنار  شهرزاد

 . شناختشیم

 

در   یاش بود ول ییدوران راهنما  قیرف  زدانی

  نیمدرسه شان جدا شده بود و حاال بعد از ا رستانیدب

ن هم به  کرده بودند آ  دایرا پ گریهمه سال دوباره همد 

 ! سایلطف پر
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را آماده و از اتاق  سای پر نات،پرستاریاز معا  بعد

 عمل برد!   یخارج کرده و برا
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اتاق عمل در انتظار نشسته   ی جلو  ی ها  ی صندل   ی رو

  فشیکوچکش را از ک حیبودند،حاج خانوم مفات

 برداشت و شروع به خواندن سوره نور کرد!! 

 

  یپناه را در آغوش گرفته بود،دخترک از ب شهرزاد

 یکرده بود،خستگ سایکه بعد از بردن پر  یدیشد یتاب

به جانش نشسته بود و باعث شده بود در بغل 

 شهرزاد به خواب فرو رفته بود!! 

 

 

  رون یاز چند ساعت انتظار پزشک از اتاق عمل ب بعد

 آمد!! 

 به سمتش پرواز کرد!!  یبا نگران شهرزاد

شهرزاد زد و در دل  یبه نگران یلبخند مهربان  پزشک 

خودش   یرا برا یموجود  نیکرد چن نیرا تحس   زدانی

 ه است!! کرد 

 

 

 دکتر،حالش خوبه؟!   ی آقا -

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ! شه؟یخوب م چشماش

 تموم شد؟!  عمل

 

 

 خانوم جوان! -

 کنم!بنده عرض دیبد اجازه 

 

 هول کردم!!  دیشرمنده ببخش-

 

 بودند!!  ستادهیحاج خانوم و زهرا هم کنارش ا حاال

  شان یبود؛از حرف ها ماریکردن ب  نهیدر حال معا  یوقت

 حاج خانوم و زهرا را شناخته بود!

کرده بود حاج خانوم   یخودش را معرف  نکهیاز ا بعد

  دیهمه سال ام نیخوشحال شده بود که بعد از ا  یل یخ

 بود!!  ده یرا د
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به  دیام یکه خوب از عالقه دوران جوان ییزهرا اما 

به  یزده بود و توجه  یخودش خبر داشت،لبخند خجول 

 نکرده بود!  شینگاه ها 

 

  یبود که زهرا با عل  دهیحلقه اش فهم دن یبا د دیام

 ازدواج کرده است! 

را دوست داشت و   ،زهرایدر آن زمان هم عل یحت

 بود!!  دهیانگار به عشقش رس 

 

 از افکارش خارج شد و لب زد:  دکتر

 حالشون خوبه،،،عمل خوب بود!!-

 ! شنی دو هفته استراحت کنند زود خوب م اگر

 چشماش بسته باشه کامال!!  دیبا  سه روز اما 

 

 

 جان!  دیام ی خسته نباش-

 درد نکنه مادر!   دستت 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 بود حاج خانوم!  فهیانجام وظ-

 اجازه تون!  با 

 

 به سالمت مادر! -

 

 ی از اتاق عمل رو سای خارج کردن پر با 

  شیگونه ها  یبرانکادر،شهرزاد اشک شوقش رو

 !!ختیر

 

به  دینور ام یچجور  ینیتا بب هیجات خال  زدانمی"

 "میبرگردوند  یکی  یزندگ

 

صورتش را پاک کرد وبه سمت پناه که    ی رو  اشک

 گذاشته بودتش قدم برداشت!  ی صندل   ی رو

 

که   یبه سمت اتاق  یکرد همگ داریاورا ب نکهیاز ا بعد

چند روز هم در آن بماند قدم   خواستیم  سا یپر

 برداشتند!! 
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حال برگشتن به خانه بودند،پناه را هم با خودشان   در

 آورده بودند. 

را از عمل آورده   سایساعت که پر کیاز   بعد

  سا یآمده و خودش را خواهر پر ین جوانبودند،ز

 کرده بود!   یمعرف
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و نتوانسته بود   کندیم  یکه در روستا زندگ  گفت

خودش را زودتر برساند و شوهرش را به زور 

  سا یهفته از پر کیو  دیا یکرده است تا ب  یراض

 کند!! یپرستار 

 

پوست  سایبود،اما پر  سا یپر  هیچهره اش شب ته

 بود!  یگندمداشت و او ی د یسف

 داشتند! یخواهر چشمان درشت  هردو

خاله اش بود تا مادرش   هیشب شتریهم انگار ب پناه

داشت   یمتوسط ینیو ب  یچون مانند او پوست گندم

 بود!  یگوشت شی لب ها 

 

 

همه شان را خسته  ستادنیچند ساعت سر پا ا نیا

به خانه....زهرا که لباس   دن یکرده بود،به محض رس

مبل انداخت و   ی را در هال در آورد و رو  شیها 

 !!دیانداخت و طاق باز خواب نیزم ی خودش را هم رو
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  شیاز کارها  یو حاج خانوم خنده ا شهرزاد

چند روز مثل زهرا شده بود که    ن یکردند،پناه هم در ا

ا انداخت و دست زهرا را دور  خودش را کنار زهر

تر   د یرا شد  شانیکمر خودش انداخت که خنده ها 

 کرد!!! 

 

حاج خانوم هم بالش آورده و کنار پناه و زهرا   یحت

بود از شهرزاد هم خواست کنارش بخوابد  ده یدراز کش

قبول کرد و در آغوش حاج خانوم که    یکه با لبخند

 !! دیکمتر از مادر نبود دراز کش  شیبرا

 

 

  ادیاورا  شی موها  ی حاج خانوم رو  یدست ها   کتحر

 مادرش انداخت! 

در چشمانش جمع شد و افکارش به گذشته  اشک

 پرواز کرد!! 

 

دختر کوچولو   هی نجا یا یکن ی"شهال خانوم احساس نم

 تنگ شده!؟  شینشسته که دلش واسه دوران بچگ
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 !!میرانی منم ج  میسنه من قوربان کس  یآ-

 من(  یبایز یمن به قربان تو، آهو  ی)ا

 

 !میزندگ  دیمامان،خدا نکنه ام-

 

  ییبغلم بخواب بزار برات الال ا یمادر؛ب زیعز  ا یب-

 !! میبخونم شهرزاد

 

دادم و    یخودم را جا  یآغوش مادر همچون کودک  در

و  د یملوس صورتم را به دستان سف یمانند گربه ها

 ! دم ینرمش مال 

ام زد و با   ییطال و   شانی پر یموها  یرو  یا  بوسه

 شروع کرد:   شیبا یز  یصدا

 

 گوَل باتارسان.  لیز یاتارسان؛قی َرم یَ د یال یال-
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  وخوی نیر ی ش نَدعیچیگولون ا  لیزیق

 تاپارسان............. 

 

 . یگم بش  یگل محمد ی؛تویکه بخواب گمیم ی)الال

 .....( یکن دایپ ینیر ی خواب ش یمحمد گل یتو

" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 224#پارت_

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

  یکوچکش را پر از آب سرد کرد و رو  یها   مشت

به  یقرمز شده اش کم  یتا چشم ها دیصورتش پاش 

 برگردد!  یحالت عاد

خارج شد و حوله را از حاج خانوم گرفت    سیسرو از

 لب زمزمه کرد!!  ر یز یزد و ممنون  یو لبخند

 

 

  یرا حس کرده بود،حرف   شی اشک ها  یخانوم وقت حاج

 نزد تا خودش را آرام کند! 

خواهد   شیدر پ ی سخت ی دختر راه ها   نیا دانستیم

 داشت!!

هم که آنها پشتش بودند اما او به پدر و مادر  هرچقدر

 داشت!!!  ازیاش ن  یواقع
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شهرزاد گذشت با نوازش   ی ها  هیکه با گر  یاز کم بعد

 کمرش آرام شده بود!!  یحاج خانوم رو  یها 

 

 

گفته امروز    یم،حاجیبخور یزیچ  هی نییا یب زمیعز-

 نماز جماعت مسجد محله!  میبر یدسته جمع

 شهرزاد خواست مخالفت کند اجازه نداد  تا 

 

تو   یاجازه بدم تنها بمون  تونم ی،نمیا یتوام باهامون م-

 خونه!!

 

 !امیچشم م-

 

 دختر خوشگلم! ن یآفر-

 

کرده و آمده بود در   لیسبحان هم مغازه را تعط حاج

دل نگران تک پسرش بود اما بخاطر همسرش بروز  

 !دادینم
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که وارد خانه شد؛شهرزاد به استقبالش رفت که   نیهم

 چشمان سرخش!  ی زوم شد رو  یحاج

بود که دوباره ناراحت شده است،خواست   ده یفهم

بزند که از پشت شهرزاد حاج خانوم اشاره کرد    یحرف

 تا سکوت کند!! 

 

به سرش   یشهرزاد زد و دست یبه رو  ی مهربان لبخند

 . دیکش

 زیصرانه دور مع  یبرا یحاج خانوم همگ یصدا  با 

 جمع شده بودند! 

را جمع کردند و همه به اتاق  زیزهرا مکمک با 

 مسجد رفتن آماده شوند!  ی رفتند تا برا شان یها 

 

با   دی رنگ پناه را پوشاند و ساپورت سف د یسف  لباس 

 رنگش را تنش کرد!  یصورت یگل ها

 

سرش کاشت   یرو  یرا شانه کرد و بوسه ا   شی موها 

 نشسته بود فرستاد!!   منینش که در  یحاج شیو اورا پ
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بود  دهیخر  شیبرا زدانیکه   یرنگ ی زرشک  یها   لباس 

 را تن زد! 

 میمال  شیچشمانش را بپوشاند آرا یسرخ نکهیا یبرا

 صورتش نشاند!!   ی رو یو دخترانه ا

 

اول    یکه ردز ها  ی د یرنگ و چادر سف د یسف  سجاده

داده    هیهد شیآمده بود و حاج خانوم برا نجا یکه به ا

 بود را هم برداشت!! 

 

  لکسیپناه برداشت و در نا  یهم برا یکوچک  سجاده

 گذاشت!

اتاق خارج شد که زهرا و حاج خانوم راهم آماده   از

 !! دید

 

زد و از پدرش اجازه گرفت تا    یلبخند طنتیبا ش زهرا

 !!ندازدیاز جمعشان ب  ی عکس

و پناه    ستادهیا یو حاج خانوم دو طرف حاج شهرزاد

  گرفتیبود؛زهرا چند تا سلف ستادهیا یحاج  یهم جلو 

 به جمعشان زد!  یو لبخند گشاد 
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به سمت    گریخانه خارج شدند و در کنار همد از

 مسجد حرکت کردند! 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نهیدست به س گذشتیکه از کنارشان م یهرشخص

 !!کردیحاج سبحان عرض ارادت م  یو برا  گذاشتیم

 

کردند و قرار شد بعد   یمسجد خداحافظ یجلو  یحاج  با 

 بمانند! یگر یمنتظر د اطیاز نماز در ح

 

 دن یبا د  هیهمسا  یوارد شدن به مسجد،زن ها  با 

 کردند.   یجلو رفتند و با او روبوس یشهرزاد با ناراحت

داشت حتما به    یاگر کار خواستند یشان از او م همه

 !! کردیآنها خبر بدهد و شهرزاد هم تشکر م

 

ترحم شان اشک را تا چشمان دخترک آورد اما   حس

 مقاومت کرد تا غرورش را نشکند!

 

جمع شده   یچهره سرخ و اشک ها  یخانوم وقت حاج

هارا جدا کرد و همه  د،خانومیدر چشمان دخترک را د

 شان را به نشستن دعوت کرد!! 
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 فرستاد!  رونینفسش را کالفه ب شهرزاد

  یخال یپناه را گرفت و در صف ها  دست

  یبلند  یرا آماده کرد و روسر  شانی نشستند،سجاده ها 

سرش انداخت تا   یرا رو پناه برداشته بود   یکه برا

 باشد!  هینماز اوهم مثل بق یبرا

 

اذان،چشمانش را بست و دستانش را به  یصدا  با 

 ن یسمت آسمان گرفت؛در دل آرزو کرد خدا در ا

 آسان سازد!!  شیراه هارا برا  یزندگ

 

 

 هارا پخش کردند!  یاز اتمان کامل نماز،نذر  بعد

بود،مردمانش مهربان ؛   نگونهیا شهیمحل هم نیا

 دست و دل باز!

 

 بودند! ستادهیمنتظر حاج سبحان ا اطیح در
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و   یهمسن حاج  یکیکه   گریهمراه دو مرد د  یحاج

 بود!  یمرد جوان ی گرید

انداخت و   نیی خودش سرش را پا   ینگاه پسرک رو  از

 با پناه همصحبت شد!! 

 

 

  یاز حجره داران بازار معرف یکی سبحان آنها را  حاج

 ! کرد

 ی حاج خانوم و همسر آقا  گرم یاز خداحافظ بعد

راه   یکرده و همگ یمشرف،زهرا و اوهم خداحافظ

 گرفتند!!!  شیخانه را در پ

 

  سلایر یراهم در سکوت صرف کردند،بعد از کم شام 

حاج سبحان همراه حاج خانوم به اتاق خودشان  دن ید

 رفتند!! 

 

  شدیم نیمبل سرش سنگ ی رو  یهم که از خستگ زهرا

به زور شهرزاد   کردیم دادیو از چشمانش خواب ب

 شد و به سمت اتاقش قدم برداشت!!!   داریب
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تخت شهرزاد به خواب رفته  یبعد از شام رو  پناه

 بود! 

افتاد که  ییکردن خانه؛نگاهش به جا  جمعیاز کم بعد

 به خانه آمده بود!  زدانیآن روز خواب بود و 

 

 

زد و   یبا دلتنگ یشد؛لبخند  زدانیآن شب که محرم   به

گذاشت و چراغ هارا خاموش   یبالش هارا هم گوشه ا

 کرد و به سمت اتاقش قدم برداشت!! 
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زد و   یدر خود جمع شده بود،لبخند  یمثل گربه ا پناه

  شی موها   یرو  ی و بوسه ا دیتنش کش  ی پتو را رو

 ! دیکش

هم    سا یدند،پریآن روز پناه را د کردیشکر م   خدارو 

شان را   یزندگ  توانستی م شدیحالش بهتر م

 بگذرانند!! 

 

و نگاهش    دیتخت طاق باز دراز کش ی و رو گرفتیدم

 دوخت!!! د یرا به سقف سف

هنوز دوساعت گذشته   شد یپهلو به آن پهلو م  نیا از

 !! بردیبود و خوابش نم
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رو به خودت عادت   زدان،منیتوعه   ر یهمش تقص-

 کنم نامرد!   کاریمن چ یستیحاال ن ی داد

 یتا نوازشم نکن یدونستیسفر؛تو که م یچرا رفت  اخه

 .برهیخوابم نم

  یباشه کنارم نباس یروز شده شب ستیب نی ا یتو مگه

 و من بخوابم ؟! 

 

 

 هیگر  یشد؛صدا ری از چشمانش سراز ش یها  یدلتنگ

اش باال رفته بود،به سکسکه افتاد....دستش را  

  یبه گوش کس شیدهانش گذاشت تا صدا  ی جلو

 نرسد!! 

 

 بود!!! دهیصبح بود و هنوز نخواب کینزد

 باز بود!!  مهی کرده بود و ن  پفچشمانش
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  یآپلود کرد و هندزفر  یاش را برداشت و آهنگ  ی گوش

 گذاشت!!  شیرا در گوش ها

 

  شیمتوقف کردن اشک ها  یبرا ی تالش چیه

  شیو اشک ها   کردیبا آهنگ زمزمه م کرد؛همراه ینم

 !!کردیم  سیرا خ شیبدتر گونه ها

 

 بارون!  رهیگیم ی جدامون،بر نجوری"نکن ا 

 هردوتامون!   ی هرشب واسه  کنمیم دعا 

 حرفت دروغه!  نیدورت شلوغه؛که ا نگو

 طرفدار تو بوده!!! شهیمن که هم دل

 ! ؟ ینباش شهی م مگه

 ! ؟ینمون شهی م مگه

 !!یتونیمن نم  یب ،کهینی بیم  یدور ش  کمی

 ! سنیچشات خ رمیبم

 !! زمیجات امنه عز  گن،تویم یمردم چ نینب

 با من؟؟؟!!  یمونیم بگو

" 
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 ن یا یبرا خواستیبود اما م دهیهق امانش را بر هق

بلکه  زدیتا صبح اشک بر زدان ی و نداشتن  یدلتنگ

 زود برگردد،بچه شده بود!! 

در آورد و نگاهش را به   شیرا از گوش ها  یهندزفر 

 دوخت!!  زدانیعکس  

 

  یزهرا؛نگاه باران ییهویباز شدن در و وارد شدن  با 

  یجلو  و سرخش را به زهرا دوخت و دستش را

 زد!!   غیدهنش گرفت و ج

 

بگ  دن ید  د؛بایکشاورا در آغوشش یبا نگران زهرا

 نگوگهیاز برادرش ا یدلتنگ  یکه برا دیکراندش فهم

 !! زد یریاشک م

 

 ی امان رو یب ش یها  هیحال شهرزاد گر دن ید با 

 صورتش نشست!!! 
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شهرزاد را آرام کرد البته بعد از   یکم  شینوازش ها  با 

 جان سوزش در آغوش زهرا!! یها  هیگر

  شیکرد تا دراز بکشد و شروع به نوازش موها  کمک

 کرد!! 

خوابش برده بود،اما در خواب هم هق   یخستگ از

 !!!زدیم

 

  یشهرزاد گذاشت و لبخند  سیگونه خ یرو  یا  بوسه

 زد!!   زدان یبه عشقش به 

شده است   نیوابش سنگمطمعن شد خ   نکهیاز ا بعد

 المپ را خاموش کرد و از اتاق خارج شد!! 

 

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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م  چشمانش را از ه  ییخون پناه با ناله ها خروس صبح

و بدن کوچکش را کش و    د یکش ی ا ازهی باز کرد و خم

 داد!   ی قوس

نگاهش به شهرزاد افتاد که آب  یناله دوباره ا با 

 بود!!  ختهیر  رونیدهانش ب یدهانش از گوشه ها

 

  شی به تن شهرزاد داد و صدا یده،تکانیچشمان ترس با 

 !!د یاز شهرزاد ند یزیدردناک چ یزد جز ناله ها

 

بلند شد و به سمت درب قدم تند   ش یوحشت از جا  با 

 کرد! 
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اتاق خارج شد و زهرا را بلند صدا زد که حاج   از

خانوم و حاج آقا از اتاقشان و زهرا هم از اتاقش 

 آمدند!!   رونیب

 

و   ستادند یکنارش ا  دندیپناه را د ده ینگاه ترس یوقت

 زهرا دستانش را گرفت

 

 ! شده؟یپناه جانم چ-

 !؟ یترس یم ی چ ،ازی زد  غیج چرا

 

 خاله شهرزاد! -

 

حرف پناه به خودشان آمدند و هرسه وارد اتاق   با 

 شدند! 

که صورتش سرخ شده  یبا شوک به شهرزاد  هرسه

 آمد زل زده بودند!!   یبود و از کنار لبش آب م
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"  حاج خانوم به خودشان آمدند و  نیحس ا ی"  غیج با 

 پدر و دختر به سمت شهرزاد هجوم بردند!! 

صورتش گذاشت از شدت    یدستش را رو  یوقت  زهرا

 گرم شد!! که داشت دستش یتب

 

 

 حاج با..با......تب...تب داره! -

 خدا!!!  ای....سوزه یتب داره م تو

 

 

 جون من پاشو!!  ی.....آبجشهرزاد.-

 تو.....  یشیشعله آت چرا

 کردم تنهات گذاشتم پاشووو!!!  غلط

 

که ناله   ییسبحان مانده بود چه کار کند،زهرا حاج

  ون یکه در گوشه اتاق ش یهمسر   ایرا آرام کند   کردیم

مثل   ی که گوشه ا یپناه  ایبچم از دست رفت؛   کردیم

 !!!دیلرزیم دیدرخت ب
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 ....پاشو بابا!! ی زهرا زنگ بزن به عل -

از راه   ی تا عل  اریخانوم پاشو تشت آب ب حاج

 برسه؛پاشو خانوم پاشو 

 

 

شماره  ده یلرز ی هراسان به زور با دست ها زهرا

  یکرد که عل  فیتعر  شیبرا هیرا گرفت و با گر  ی عل 

 !!! رساندیخودش را م گریساعت د میگفت تا ن

 

 

و شکم   یشانیپاها و پ ی رو  یخانوم و حاج حاج

بود و   دی شهرزاد دستمال گذاشته بودند؛تب دخترک شد

و دوباره آنهارا در آب    شدندیدستمال ها گرم م یه

تن همچون شعله  یو دوباره رو   کردندی خنک فرو م

 !! گذاشتندیمآتشش
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 شهرزاد را پوشاندند.  ی؛ابتدا لباس ها یآمدن عل با 

را    شی انگار موثر بود که لب ها  ی کردن کم ییپاشو

 بلند تر شده بود!! شیو ناله ها  دادیان م تک

 

و حاج خانوم و   نیماش  یسبحان همراه پناه جلو  حاج

 زهرا هم همراه شهرزاد در عقب نشسته بودند!! 

 

سر شهرزاد را در آغوشش فشرد و بغضش را    زهرا

 قورت داد!! 
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پزشک و وصل کردن سرم و چند آمپول  نهیاز معا  بعد

 کردند!   قیداخل سرم تزر

 از اتاق خارج شد!  نهیبعد از معا  پزشک 

 به حاج سبحان لب زد.  رو

 

 !؟ دیهست ماریشما پدر ب-

 

 من دوست پدرشون هستم! ری نخ یعنیبله -

 

 !!؟ ومدن یمادرشون  ن ا ی پس چرا پدرشون -

 

 هردو عمرشون دادن به شما!! -
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 ! گم؛متاسفمیم تی تسل -

االن بهتر و خطر رفع شده اما خداروشکر   ماری ب حال

 بود تشنج کنند!!  کیوگرنه نزد  نشیکه زودتر آورد

  نی د؛ایکردییهم که داخل اتاق گفت پاشو یخانوم

 کارتون تشنج ازش دور کرده بوده! 

و ضعف  یشوک عصب یکم  دینگران نباش بازم

بوده،،،،چند روز استراحت کنند حالشون خوب  

 !!شهیم

 

 

دختر دست من   نیخداروشکر که خطر رفع شده،ا-

وگرنه شرمنده پدر و   فتهیبراش ب یاتفاق دیامانت نبا 

 !! شمیمادرش م

 

 !!شهیحالشون خوب م د ینگران نباش-

بهتون برگه   دییداروهاشون نوشتم از پرستار بخوا من

 دیرو بده و بخر 
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  دش یببر دیتونیبعد از تموم شدن ِسرمشون م نکهیا و

 استراحت کامل داشته باشند!  دیتو خونه با  ی ول 

 

 ممنون دکتر،خدا بهت عمر ببخشه! -

 

 ام بود پدر جان!!  فه یوظ-

 ی عل  ا ی

 

 در امان خدا!!-

 

بود  دهیکه شهرزاد در آن خواب  یوارد اتاق  ی عل   همراه

 شدند!!!

 

 

دلبرکش   ینشسته بود و فکر و قبلش در پ زیم  پشت

دلشوره امانش   یبود؛امروز از صبح عالوه بر دلتنگ

 بود!!  دهیرا بر

 بلند شد!!  شی و از جا   دیکش شیبه موها یدست کالفه
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با خانه  ی تا تماس گرفتیاز سرهنگ اجازه م دیبا 

که در   ی از دلشوره ا شدیم وانهیداشته بتشد وگرنه د 

 جانش نفوذ کرده بود!! 

 

 

اتاقش خارج شد و به سمت اتاق سرهنگ حرکت   از

 کرد. 

شان   ی افکارت پ یاگر زنگ بزن گفتیحسام م  هرچه

قبول   یفکر کن ی زیبه چ دینبا  اتیو در عمل  ماندیم

 !! کردینم

 

با او   دیدلبرکش تنگ شده بود با   یصدا یبرا دلش

 !! زدیحرف م

 

وارد   دییبفرما  یبه درب اتاق زد و با صدا  ی ا تقه

به سرهنگ زد و اجازه او آزاد شد   یاتاق شد،احترام

 لب زد...  ی و رو به سرهنگ با کالفگ
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 قهی چند دق نجا یمن از تلفن ا  د یسرهنگ، اگر اجازه بد-

 با خانواده ام صحبت کنم!! 

 

ببر   نیرو از ب یکالفگ نیباشه پسرم صحبت کن و ا-

 !!میفتیراه ب  دیبا  گهیکه د
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 شد و شماره خانه را گرفت!!! یاتاق بغل وارد 

  شیکشدار بود که در گوش ها ی بوق ها یصدا فقط

 !! شدیمپخش

افتاده که جواب   یچه اتفاق یعنیاش بدتر شد، دلشوره

 خدا!!!  یا دنینم

شده بود که    دیز آن هم ناامزهرا را گرفت که ا  شماره

 !دیچیپ ی خواهرکش در گوش  یصدا

 

 ! د؟یچرا خونه نبود  دییزهرا،کجا -

 جواب نداد!؟  ی زنگ زدم کس چقدر 

 کجاست؟!  شهرزاد

 

 سالم داداش قربونت برم حالت خوبه؟-

حال شهرزاد بد شد   کمیها  یم،نترسیستیخونه ن ما 

 !مارستان یب مشیآورد

 

چرا بد شده   نم،حالش یدرست حرف بزن بب یچ یعنی-

 چشه مگه؟!
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 بده بهش!!   ی گوش

 

  ستین زدان ی  گفتیبخوابه م تونستینم شب ید-

  سوزهیداره تو تب م  دمی رفتم اتاقش د  تونم،صبحینم

 بهش!  دمی م یدکتر حالش االن بهتر!! گوش  مشیآورد

 

 شهرزاد..... -

 

کشدارش بود   یو نفس ها زش یر ی هق ها یصدا فقط

  ی! پس دلشوره اش الکدیچ یپیم  زدان یوش که در گ

 نبوده! 

 

 .....برگرد!! ی......رفتکجا -

 

قربونت برم،اما قول بده مراقب خودت   گردم یبرم-

 ! ؟یدر نبود من باشه جوجه رنگ  یباش

 

 چشم،توام مراقب خودت باش! زود برگرد منتظرتم!!-
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هم سالم برسون کار دارم  ه یبق زم،بهیباشه عز-

 صحبت کنم،خداحافظ جوجو   ادیز تونم ینم

 

 به سالمت. -

 

از   د،دلبرشیکشیقیرا قطع کرد و نفس عم تلفن 

او شب نتوانسته بود بخوابد و تب کرده   یدلتنگ

 فکر کرد و از اتاق خارج شد!!  نیاز ا یبود،لبخند

 

زد که پس   یسوت  زدانیحال کوک   دنی با د حسام 

 نثارش شد!!!  زدانیمحکم   یگردن

 

 مردک   یزنیچرا م -

حاال باهاش    یزن گرفت یکرد  انتیدارم،بهم که خ  گناه

 !! ی من فراموش کرد ی حرف زد
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 باز شروع نکن حسام. -

تب کرده حالش خوب نبود از صداش معلوم  شهرزاد

که باهاش حرف زدم   نیبود چقدر حالش بده اما هم 

 حال خودم بهتر،اما نگرانشم!! 

 

 نباش!  ه،نگرانمیخدا کر-

سرهنگ گفت آماده   میلباس هامون بپوش میبر پاشو 

 !  میش

 

 بلند شده و به سمت سالن رفتند! شانی جا  از
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اش چسباند و از ته دل زار زد   نهیرا به س  ی گوش

 نگونه یکه در مدت کم ا  یعشق ی،برایدلتنگ نیا یبرا

 بود.   نیآتش

 

خانوم و زهرا هم سکوت کرده بودند تا شهرزاد   حاج

 . ردیرا بکند تا آرام بگ  شیها  هیگر

 

 

تب داشت که دکتر گفته بود با استراحت   یهم کم   هنوز

اش را کامل به دست   یسالمت  ش ی اروها و استفاده د

 خواهد آورد. 
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نگران حال پسرش   یاز دلتنگ شتریخانوم هم ب حاج

 بود. نیحالش هم  شهیبود،هم 

 

او حکم مرگ را داشت،سر   یبرا  زدان ی ی ها تی مامور

  ینم یحال زادیکه زبان آدم  ییو کله زدن با انسان ها 

 شدند. 

 

همه سال   نیسخت شان،اما حاال بعد از ا   ی ها  مبارزه 

 پوست کلفت کرده بود. 

حال را   نیخبر نداشت ا زدانیاز کار  چیشهرزاد ه  اما 

  توانستندیشک اورا نم ی که ب شد یداشت خبر دار م

 آرام کنند!! 

 

خوشحال   دادینشان م زدانیشهرزاد به   یعالقه ا از

  یبه دختر زدانیبود،انگار تلسم ها شکسته بود که 

توجه کرده بود و از خدا خواسته اوهم عاشقش شده  

 بود. 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  ی و عل  یاز جانب پزشک حاج یاز اجازه مرخص بعد

 دوباره به اتاق برگشتند. 

 

را از دستش جدا کرد که از دردش   وکتیآنژ پرستار 

 کرد.  یاخم

سرش درست کرد و    ی چادرش را رو  یآمدن عل با 

 . دیکش نییرا پا   راهنشیپ  نیآست

 

و کفش   دیا یب نییتخت پا  ی کرد تا از روکمک  زهرا

 را بپوشد.   شیها 

 

وچشمان   ین ینوک ب یسبحان نگاهش به سرخ حاج

در خانه   دینبود،با  دن یشهرزاد بود اما االن وقت پرس

 !!! بردیرنج م  یزی که از چه چ د یپرسیاز او م

 

به سمت خانه  ی شدند و عل   نیسکوت سوار ماش  در

 حرکت کرد. 
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از مغازه زنگ زده بودند که جنس   نکهیبخاطر ا  یحاج

هم به سر   یاست به مغازه رفت،عل دهیرس   دیجد یها 

 حجره فرش پدرش رفت.  یعنیکارش  

 

بود و زهرا و حاج  دهیتخت دراز کش  ی رو شهرزاد

خانوم کنارش نشسته بودند،حاج خانوم مادرانه 

 . فشردیبود و مدستش را در دست خودش گرفته  
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گفتن دارد  یبرا یحاج خانوم حرف  کردمی م احساس

که در چشمانش بود  یسکوت کرده بود با اشک ی ول 

 . کردیگاهم من

 

نگاهش را    یمعنا  توانستمینگاه،نم نیاز ا  دمیترسیم

 درک کنم.

خشک شده ام را تر کردم و با  یزبانم لب ها با 

 گرفته رو به سمت حاج خانوم لب زدم: یی صدا

 

 حاج خانوم؟!-

 !د؟یبهم بگ دییخوایم  یزیچ

 شده؟!   یزیچ  زدانی

 من که حالم خوبه االن!!!  ی نگاه تون اشک چرا
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 چقدر دوست دارم!  یدونیشهرزادم خودت خوب م-

امانت حاج   ،تویممیتر از زهرا و مر  ز یبرام عز تو

محل   نیهم  ی که ازدواج کردند تو ینادر و شهال وقت

 سکونت کردن! 

 

 یدوست نیهم بودن؛هم  قیسبحان و پدرت رف حاج

 گهیهمد یباعث رفت و آمد شد و من و شهال هم برا

 !! بیشهر غر نیا  یهمدم و خواهر تو میشد

 

 من خانواده ام اهل شمال هستن!!  یدونیکه م  خودت 

من حکم مرگ رو   یبرا تیبهت بگم دور خواستم

 جان!!  زیداره عز

 

شده   ری خانوم اشک چشمانش را که حاال سراز حاج

 بود را پاک کرد و ادامه داد: 

 

 !؟ یشیبهت بگم عروس گلم،ناراحت که نم-

 !!یمن  زدان یمدت اما تو االن عروس  هی  هرچند
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 اما رفت.  رفتیبه سفر نم زدان ی کاش 

 

 

 .....عموت زنگ زده!!! شهرزادم

 

من بس بود تا روح را از تنم جدا   یکلمه برا  نیهم

 آمد؛سوهان روحم    یکند،عمو م

 شهرزاد   اهتی بر بخت س یوا  یا

آمد تا   یحاال م یبود ده یرا د یرنگ زندگ یکم  تازه 

 خانواده دور کند!!!   نیو ا  زدانیاز   شهیهم یتورا برا

 

 

  زیخ مین مینشست در جا  میگونه ها  یرو میها   اشک

شدم  و حاج خانوم را محکم در آغوش گرفتم و با  

 زار زدم!!!   اهمیبلند به بخت س  یصدا

 

مادر،چون برام کمتر از   گمیحاج خانوم منم بهت م-

 فداتشم..  یستیو ن  یشهال نبود
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و   ادیم دونمیم رم؛اما یمیشما م  ی من برم از دور اگه

اما   زارمیزنمه نم  گفتیبود تا م  زدان ی . کاش برتمیم

 ! ستین

  یدست رو  دیحال بد شهرزاد را د یخانوم وقت حاج

و بعد اورا آرام در    ردیدهانش گذاشت تا آرام بگ

 آغوشش تکان داد تا بخوابد! 
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  ا یکرد،دن  د ییسبحان هم حرف حاج خانوم را تا  حاج

 . دیرخچیدور سرم م

 کنم؟!  یخانواده زندگ نیبدون ا توانستمیچگونه م من

 !د؟ ینفس کش شدیم زدانیبدون  مگر

 !! توانستمیاز دست من خارج بود،نم نیا نه

 

بود،زهرا    دهیچیسوزم در هال پ  گریج ی هق ها هق

 !!!ختیریصدا اشک م یهم کمتر از من نبود،ب

 

 

  ی....زندگتونمیحاج بابا.....من....بدون....شماها...نم-

 کنم!

 ....من....به....کنار شماها بودن....عادت کردم! من

 من رو ببره حاج بابا!!   دی....نزارتوروخدا
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  شیاز جا  ختیسرخ شده بود اما اشک نر  چشمانش

و   دیبلند شد و به سمتم آمد،من را در آغوشش کش 

 رد!!! پدرانه اش فش  ی بازوها  نیب

 

  یصدا دیچیهق هق مردانه اش که در خانه پ  یصدا

او به گوش    یمن بلند تر از صدا یو ناله ها  هیگر

 .د یرسیم

 

 

 ر یرا ز ش یرا از آغوشش جدا کرد و دست ها  من

آغوش بابا نادرم تنگ شده   یبرا د،دلم یچشمانم کش

 بود. 

 

 

بود، بعد از   میفقط بابام مرد زندگ ا یدن  نیا یتو  من

 ام بودند. یمردان زندگ زدان ی بحان و اون حاج س

را    گرشیج نیرا هم نداشت و ا  زدانیآغوش  حاال

 .سوزاندیم
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به  شهیاز هم شتریحاال که ب رفت؛چرا یم دیبا  چرا

 داشت.  ازیوجودش ن

 

 

بدون مت و   نی ا یدختر گلم، شهرزادم....تو هرجا بر-

 . دیدوست دار شهیخانواده هم نیا

خانواده   نی ا یرو یتونیم یداشت  یمشکل  هرموقع

 .یحساب کن

تورو ببره اما حاال که نادر   دیفرش دادمیاجازه نم من

 من عاجزم!   ستین

االن تنها عضو خانواده تو هست اگر اجازه ندم   اون

و من   برتتیم یز یکنه،با آبرو ر تیببرتت بره شکا 

 ببرتت!!  نجا یبا خاطره بد از ا خوامینم

 

 

 نجا یدو روز که ا اد،فعالیم گهیدو روز د گفته

کنارمون خوشحال باش، تا ماهم از وجودت حداکثر  

 . میاستفاده رو ببر
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بلند و پشت کرد و چند قدم به   شیکرد و از جا  سکوت 

کرد و لب    رهیرا بند دستگ  ،دستشیسمت درب خروج

 زد: 

 

از داغ نادر و شهال   شتریرفتن تو کمر من رو ب-

 دخترکم!!  شکنهیم

 

 مردانه اش از خانه خارج شد.  هیبا گر بعد

و حاج خانوم   دیکنارم نشست و در آغوشش کش   زهرا

 به سمت اتاقش رفت و در را بست!!  ه یبا گر

در    گریمن و زهرا در آغوش همد یها  هیگر  یصدا

 !دیچیخانه غم گرفته مان پ
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شهرزاد   ریداشتند و هنوز فکرش درگ  ات یعمل   امشب

زودتر تمام شود تا    اتیعمل  نی بود،دوست داشت ا

 زودتر کنار دلبرکش برگردد!! 

 

 

خارج شد و نگاهش به  شی لب ها  انیاز م ینیسنگ  آه

اما  ،یز یخون ر یبود برا   فیکه ح ییبا یز  یدشت ها 

  نیهم بودند که درک کنند دختران ا ییکاش انسان ها 

 !! شوندیکشور ناموس آنها هم حساب م
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نشستن حسام کنارش از افکارش خارج شد و تکه  با 

که در دست داشت را به دور دست پرتاب کرد    یسنگ

 نیبرخورد کرد و به چند یکه به تکه سنگ بزرگ

 شد.  لیتبد  کوچک کهیت

 

 

باز   ، یداداش تو که با شهرزاد خانوم صحبت کرد-

 چته برادر من؟! 

 ی تو یبه خودت، رنگ و روت نگاه کرد  ی کرد دقت

 !ت؟ یمامور میچند روز که اومد نیا

 . شهیمن تب کرده حالشم خوب م   برادر

و چاق هم    دهیاکرم خانوم بهش رس  ینیبیم  ی گردیبرم

 شده!! 

 

 

گوشم زر زر   ریبخدا، ز  ی اه حسام باز شروع کرد-

 نکن حسام حالم خرابه!

 نبودش نفس بکشم!  یتو  تونمینم دونستمینم خودم
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 کردم به وجودش!   عادت

 اگه اشتباه کرده باشه!!  یحت مینفسم...تمام زندگ شده

 

 

 کنم؛تورو ینم ی شوخ  گهیباشه داداش من غلط کردم د-

 نکن! الیخدا فکر و خ

فکرت مشغول نباشه و به کارت   دیبا  اتیعمل  یتو

 ! ؟ یمراقب خودت باش  دیباش داداشم با  یفکر کن 

 

 

 !گهیدادم بهم م  ادیکه بهش  یی برو داره حرفا  ا یب-

 

 !سییمن نوکرتم ر -

 

داره قلب و جونمو   یبیدلشوره دارم، دلشوره عج-

 ! برهیم نیباهم از ب

  مخواستیخونه افتاده، م یتو  یاتفاق کنمی م احساس

 دوباره زنگ بزنم که سرهنگ اجازه نداد!! 
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 ! ادیب شیپ  رهیخ ی خدا بخواد؛ انشاءهلل هرچ ی هرچ-

و نابودشون    ستی شب ن میچرت بزن کمی میبر پاشو 

 برادر!! یکنیم

 

به  کریبرخواستند و کنار همد شان یاز جاها هردو

سمت چادر رفتند، اما هنوز قلب و فکرش کنار  

 دلبرکش بود!
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تر شده بود و   ری دو روز گوشه گ نی در ا شهرزاد

اشک   ختنیتا تنها شد شروع به ر  گشتیم ییدنبال جا 

 !!! کندشیها 

 

 

نداشتند،فکر کردن به نبود   ی هم حال خوش هیبق

 سخت بود!! شانیخانه برا نی شهرزاد در ا

 کرد،یم  هیدل پسرکش گر یخانوم در اتاقش برا  حاج

  یبه چه حال  دیدیاش را نم یآمد و امانت ی اگر م

 !!؟؟ فتادیم

 

 

 !! کشاندتشیفکر تا مرز جنون م نیا
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شده بود، مانند   زدانیوارد اتاق  یاز دلتنگ شهرزاد

به سمت   زانیسه چهار ساله اشک ر  یدختر بچه ها

 کمدش رفت و آن را باز کرد.

 

 

  انیبست، م مهی شد و در را تا ن  یواریکمد د وارد 

از آنها را برداشت   ی کینشست و  زدانشی یلباس ها 

 اش چسباند.  ینیو به ب

 

 خت،یر یصورتش م  یرو  ل ی همچون س  شیها   اشک

 بود!!  دهیچیهق هق جان سوزش در اتاق پ

 

 

....چرا  ی....چرا رفترم ی.....از توام دلگزدااانی-

 یستین  یمثل کوه کنارم باش دی....چرا االن که با یستین

 هاان؟! 

 

 بدبخت باشم؟! د یبا  یخدا من تا ک یا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ! ؟یمامان و بابام ازم گرفت  چرا

 دق کنم؟! یدور کن زدانیمن از  یخوایم

 دارم ؟!  ویخانواده ک  نیجز ا من

بابامم قبولش نداشت شده همه   یکه حت ییعمو  اون

 من خونده است!!  یفاتحه زندگ گهی......دکاره من

 

 

 زد:  غیباالتر رفت و ج شیصدا

 ....!!! زدانی.... زدانی یوا

 

  زد،یرا در آغوشش گرفته بود و زجه م  شیها   لباس 

آمد باز مراقبم بود؛   یاز من بدش م زدان ی هرچقدر که 

 پشتوانه ام بود. 

 

 

  دنیهراسان خودش را داخل اتاق انداخت، با شن زهرا

به سمتش قدم تند   ده یدخترک از داخل کمد ترس  یصدا

 کرد و در را باز کرد!!! 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 . دیهرزاد؛ بغضش ترک حال و روز ش دن ید با 

و چشمان پف کرده و   شانیپر یدخترک با موها نیا

چشمانش   ری چند روز ز نیکه در ا ی سرخ.....با گود

دختر خراب    نیکه خال ا داد یافتاده بود از دور خبر م

 است خراب!! 

 

 

  هیآغوشش گرفت؛ پشت اش را نوازش کرد تا گر  در

 شد!!!  لیتبد  یزیر  یشهرزاد به هق ها   یهد

و  کردیرا از خود دور نم زدانی یزرشک  راهنیپ

 محکم در آغوشش گرفته بود. 

 

تخت دراز   ی آمد و رو رونیاصرار زهرا از کمد ب با 

 .  دیکش

چشمانش قرار   ی جلو شانی ها  یعشق باز  خاطرات

 ! د؟یخوابیاو نم شیشب ها پ  گریگرفت؛ د

 آورد!!  ینم دوام 
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 آورد!!!  یرا دوام نم  یدور نیا
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بالش   ی شد و رو  ریاز گوشه چشمانش سراز اشک

 . ختیر  زدانی

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



اش چسباند و دم    یاش را به بالش مرد زندگ  ینیب

 گرفت!! ی قیعم

 

شهرزاد چشم   یو اشک به رفتار ها  یبا ناراحت زهرا

 ده یعاشق شده بود که او نفهم یک  قشیدوخته بود، رف

 بود!!! 

 

به هرحال برادرش و شهرزاد محرم هم   دانستیم

بودند و در کنار هم، پس خاطرات شهرزاد را به حالت  

 بود!!!   ده یجنون کش

 

 

بود و حالش    ده یشوره امانش را براز صبح دل  مادرش 

 ناخوش بود.

 بود و پدرش کنارش بود!!  دهیاتاق خواب  در

 

که شهرزاد زد از افکارش خارج شد؛ به   یزیهق ر با 

  یز یر یهق ها د ی شد هیخواب رفته اما هنوز از گر

 . زدیم
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و جذاب    با یدلتنگش نگاهش را به صورت ز با 

چهره اش را در ذهنش   خواستیشهرزاد دوخت، م

 نرود !!  ادشیوقت  چهره اورا از  چینگه دارد تا ه 

 

 

را در   زدانی راهنیشهرزاد که هنوز هم پ  ی را رو پتو

 ی ....بوسه ادی محکم گرفته بود کش شیمشت ها نیب

سرش کاشت و به سمت در قدم    یرو  نیغمگ

 برداشت....!!! 

 

 

بود، حاال که  ینیشهرزاد غم سنگ یشدن برا  میتی

کمرشکن تر   نیا  رفتیم  د یوابسته آنها شده بود و با 

 بود!!! 
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  نیسرزم نیکه با چند َون داشتند دختران ا یگروه به

حمله   بردند یم هیفروش به سمت مرز ترک یرا برا 

 کردند!!! 

 

 

تر از آن بودند که فکرش را بکنند؛ دو سه نفر   مسلح

اند فرار کرده  ب سییر  یریدستگ دن یاز افراد آنها با د

شدن افراد   ی گلوله ها و زخم کی بودند و بخاطر شل 

 آنها شده بودند!!!  الیخیب

 

 

جمع کرده بودند؛ احساس    گریآنها را کنار هم د همه

بود و چند  ی سخت ات یراحت شد؛ هرچند عمل   کردیم

 شده بودند!! یو زخم   د یشه  شان یها رویتن از ن 

 

به کنار دلبرش و به آغوش   دن یبه فکر رس اما 

آرام به  یپشتش را به آنها کرد و با قدم ها دنش،یکش

 !!! ندیسمت مخالف حرکت کرد تا ته َدِره را بب
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حسام    ادیفر ی چند قدم برنداشته بود که با صدا  هنوز

که در پشت کمرش احساس کرد نقش بر   یو سوزش

 شد!!!   نیزم

 

  یبخند چشمانش بود، ل  یدلبرکش جلو ی با یز چشمان 

 شد! یاهی س یایزد و به مهمان دن
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  یخون گم شده بود، با صدا زدن ها یایدر در انگار

  زدان ی دن یبا د رفت؛یطرف م نیبه آن طرف و ا زدانی

افتاده بود و در حال غرق   ریخون گ   ی ا یکه در در

 شدن بود.... 

 

 د یرسیبه او نم  رفتیهرچه م  د؛ی اشک به سمتش دو با 

 آمد!!  ی انگار راه کش م

 

  زدانی دیدیخروشان خون بود.....م یای کمر در در تا 

 در حال دست و پا زدن است.

 زد....   شیصدا  یبلند  غیج با 

 

 !!!! زداان ی-

 

 

که همان لحظه درب اتاق   دیزنان از خواب پر  نفس

 باز شد!!  هیتوسط بق
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  دهیکه شهرزاد زد هراسان از خواب پر یغیبا ج  هرسه

 بودند!! 

 

 

 ریاما فکرش درگ  کردیشوکه نگاهشان م  شهرزاد

که دورش   ییبدون توجه به موها  د، یبود که د یخواب

شان که   یرو به همگ دی لرزیکه م ییبا صدا  ختهیر

 بودند لب زد: ستادهیکنارش ا

 

 

حاج  -

....دان.... زی....خو...ن.....بود..... ایبابا.....د...ر....

.....د......نتو...نست شی....خون....غر....ق....میتو

 .کنم!....م......کمک....ش...

 

  دیترسیم خت،یبلند اشک ر یو با صدا  دیترک بغضش 

 !!! فتدیب یاتفاق زدانی یخوابش درست باشد و برا
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به  یاز خواب شهرزاد چنگ ده یخانوم ترس حاج

دلشوره داشت و    چارهیحاج سبحان زد؛ زن ب راهنیپ

 بود!!  ی قلب ستی حاال با خواب شهرزاد در حال ا

 

 

تخت   یسبحان همسرش را کنار شهرزاد رو  حاج

 آب قند آورد!!  شانینشاند و زهرا برا

 

 

حاج سبحان آرام شده  یبا حرف ها  یخانوم کم حاج

بود؛ اما شهرزاد در سکوت نگاهش به آن گوشه اتاق  

 به زور لختش کند بود!!!  خواستی م زدانی که آن شب 

 

  یاز چانه اش رو  شیکه اشک ها  یلب در حال  ریز

 لب زد: ختیریم شیها   لباس 
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کنارت   شهیهم ی کاش بود  عمرم،  شهیش  یکاش بود-

 جانانم!!  یرفتیکاش نم  یول  موندم،یلخت م 

 

 . دیسبحان کنارش نشست و اورا در آغوشش کش حاج

نده   تیبهش اهم گهی....خواب بوده دزدلمینترس عز-

 دخترکم!

 

سرش زد و به سمت حاج خانوم    یبر رو یا  بوسه

  یزنگ خانه پ  یرفت تا اورا به اتاقشان ببرد که صدا

 !!! دی چیدر خانه پ  ی در پ
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اتاق عمل به همراه چند تن از   ی جلو  حسام 

 بودند!  ستاده یهمکارانش و سرهنگ ا

در   واریسه ساله گوشه د  ی مانند پسر بچه ها   حسام 

هق هق مردانه اش در   یخود جمع شده بود و صدا 

 بود.  دهیچیسالن پ

 

 

  دیشد یز ینداشتند؛ خون ر ی کدام حال خوش چیه

کمرش   یک یدر نزد  که از پشت یو گلوله ا  زدانی

 اثابت کرده بود وحشتناک بود!!! 
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  ی همسرش را گرفت تا برا  ی بازوها  ریسبحان ز  حاج

 استراحت و آرام شدنش به اتاق خودشان بروند. 

  د،ی چیزنگ که در خانه پ یدر پ یپ  یبا صدا اما 

 !! کردند یبا ترس بهم نگاه م  یهمگ

 

زمزمه کرد و با برداشتن   ییخدا ا یلب   زیز   زهرا

 !!! دیدو  رونیچادرش به سمت ب 

 

 

  یاز شوک خارج شد و هراسان شالش را رو  شهرزاد

 درست کرد و از اتاق خارج شد.   شی موها 

 

 

 اطیسبحان زودتر از او به خودش آمد و به ح حاج

شهرزاد   د،یرفت؛ با باز شدن درب و وارد شدن فرش 

  ی رو  شینوها زا یرا از دست داد و رو   شیتوان پاها 

 افتاد.  نیزم
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   دیخانوم کنارش نشست اورا در آغوشش کش  حاج

 ! زدان ی.....نترس دلبرک زدلمیعز  ش،نترسیه-

 

 ....ترسم!ی اومده.....بب....رتم....من....م-

 .....خوام....با...ها...ش....برم....حاج...خانوم!!ینم

 

 باش .  ینلرز قربونت برم بلند شو قو-

  یبود برا   یرزنیمادرت ش  ،ییدختر شهال  تو

 اش مرد بود.  یخودش....در کنار زنانگ

 

 

پس تو دختر همون   شیزندگ  یتالش کرد برا  یل یخ

 مادر!!  یزود جا بزن  دینبا  یزن
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کن به  شه؛توکلیمصلحت خدا باشه همون م  ی چ هر

که تورو سپردم دست خودش تا   منزکم؛یخودش عز

 مراقبت باشه. 

 

 

  شیو حاج سبحان با حرص از جا   شیورود عمو با 

به اتاق خودش  دیبلند شد و بدون توجه به وجود فرش

 !! دیدو

 

[5/22/2021 8:38 PM] 
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را در شکمش جمع   شی که پاها   یاتاق در حال  وسط

 !ختیریو اشک م دادیکرده بود و خودش را تکان م

 

 !یخودش و خانواده صالح نیغمگ ییجدا  یبرا

 ! زدانینبود  یبرا

که پدرش اورا قبول نداشت   یرفتن به خانه کس یبرا

حاج  یاما مجبور بود به حرفش گوش بدهد تا برا 

 !! دیا ین ش یپ یسبحان مشکل

 

 

 خانه! نی ا یشد؛برایم  دلتنگ

 وجود مادرانه حاج خانوم!   یشد؛برایم  دلتنگ

 وجود پدرانه حاج سبحان!!  یبرا  شد؛یم  دلتنگ

  یخانه، برا نیا  ی اتاق ها  یبرا  شد یتنگ م دلش

 ! پختیغذا م  شان یکه در آن با عشق برا یآشپزخانه ا
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 زدان یخانه که با  نیا ی اتاق ها یبرا دیکشیپر م دلش

 ! کردندیم یعشق باز  یواشک ی

 

 !؟ ییکجا  زدانی آخ

 گاهم!!  هیو تک یکنارم شهیهم یگفت یم

دنبال خوش   یرفت  ؛یستین یباش دیکه با  یوقت حاال

 !! یهم خاموش کرد  یگوش  یو حت  یگذرون

 

 !! زدانی ادیداره ازت بدم م آخ

 

 یدهانش گذاشت و هق هق دلتنگ  یرا جلو دستش 

 !!!دیچیاش در اتاق پ 

 

اش   هیکه سرخ بود و نشان از گر یبا چشمان  زهرا

 وارد اتاق شد!! دادیم
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  د یکه مادر و دختر هرچه از فرش  دیرا شن شانی صداها 

لمه گفت نه  خواهش کردند تا من بمانم او فقط بک ک

 که نه!!! 

 

  ینشست و چمدانش را آورد تا لباس ها کنارش 

داشت را جمع   شیرا که ارزش خواهر را برا  قش یرف

 از غم!!  ی بار ی کند؛ آن هم با کول 

 

 ها!  ی دورت بگردم ناراحت نش-

 !میزنیما به تو زنگ م ،یزنیبه ما زنگ م تو

اصال   مینیبیرو م  گهیهم د میریم مییا ی وقتا م  یبعض

  ینگران نباش من تا اخر عمرم دست از سر موها 

 !!! دارم یتو برنم  دهیگند

 

 

گذاشت و  شیپاها یزد و سرش را رو  یخنده تلخ تک

 خودش را باز تکان داد. 
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برگشت.....بهش بگو....شهرزاد   یداداشت وقت -

 !! ادیگفت.....ازت بدم م

 شوکه به سمتش برگشت که ادامه داد:   زهرا

 ! شهیمراقبم م شه؛ یگاهم م هی گفته بود تک-

حالم ،   نیا ی و من تو  شیخوش گذرون یرفته پ حاال

 !! شمیدارم آواره م ی زنشم ول 

 ! ادیازش بدم م بگو
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که دلخور باشد اما او که   دادیبه او حق م زهرا

کارش به سفر رفته است نه   یبرا  زدانی  دانستینم

 یو با ناراحت دیبگو یزینتوانست چ  یول   حیتفر یبرا

 سرش را تکان داد. 

 

 

زهرا تمام   کردیاز آنچه که فکرش را م  زودتر

 داد.  یلوازمش را در چمدان جا

 بپوشد!  شیبلند شود تا لباس ها ش یکرد از جا  کمکش 

 

و    زدی م یصدا دار ی اشک نداشت؛ فقط هق ها گرید

 . فشردیرا م  ش یبغض گلو

برداشت؛   یاهیبا شال س  یاهیمانتو سحرصش از

بود، مانند خودش   یمشک  شیسراسر لباس ها 

 عزادار!
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 شدنش!  میتی عزادار 

 آواره شدنش! عزادار 

 که نصفه ماند!!  ی عشق عزادار 

 

کرد و به سمت زهرا  میسرش تنظ  ی را رو  چادرش

  خواستیسرخ که م  یبرگشت که اورا با چهره ا 

 !!د یبغضش را سرکوب کند د

 

 

شکست؛ در آغوش  قش یرف  نتوانست و بغض اما 

 رفتند و محکم به خود فشردند!  گریهمد

  رهیذخ ییروزها  یبرا  دندییبویو م  دندیبوسیم  هردو

 که دلتنگ هم خواهند شد!  کردندیم

 

 

تا   اورد یسرش را باال ن یاتاق خارج شدند، حت از

 .ندیرا بب  دیکشیم دکیرا که اسم عمو را  ینام  د یفرش
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نداد؛   تیز هم اهماما با دیرا شن د یپوزخند فرش  یصدا

  دیحاج خانوم باز هم دست از خواهش و التماس نکش

خواست تا شهرزاد چند مدت هم    د یو دوباره از فرش

نکرد و به سمت   یکنارشان بماند اما او توجه 

 شهرزاد آمد. 

 

 

 قدم برداشت.  اطیرا گرفت و به سمت ح  چمدانش

 

 باش!  رونیب گهی د قهیپنج دق -

 ! نی ناهش دادکه پ یدرد نکنه حاج دستتون

 به بعد خودم حواسم بهش هست.   نیا از

 .خداحافظ

 

 

  شیها   ون ینشست و ناله و ش نیزم  یخانوم رو حاج

 در خانه پژواک شد. 
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 . دیخودش را به او رساند و در آغوشش کش شهرزاد

 

حاج سبحان به زور   یو زار هی گر قهی از چند دق بعد

را    شیبازوها  ریشهرزاد را از همسرش جدا کرد و ز

 . د یاز پشت گرفت و به سمت خودش کش

 

 

بشم بابا   یزیریکه م ییها   دیقربونت تک تک مروار-

 جان! 

 کنم! یببخش که نتونستم کار  خودت 

دنبال    فتمیسالت شد م  ۱۸ نکهیمطمعن باش بعد ا اما 

خودمون    شیپ می اریبشه تو رو ب دیکارهات تا شا 

 دخترک من!! 

 

 

  یعطر تنت تو ینکن، بغلم کن بابا جان که بو  هیگر

 !زکمینفس بکشم عز تونمینم گهیخونه نباشه د نیا
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دخترک زد و همراهش که حاال   یشانیپ یرو  یا  بوسه

 رفتند!   اطیآرام شده بود به ح یکم

به حاج سبحان و حاج خانوم و زهرا که کنار    ینگاه

تکان   یدست یبودند نگاه کرد با دلتنگ ستاده یا  نیماش

 . دیرا پاک  شیداد و اشک ها 

 

که از کوچه خارج شوند نگاهش به   یلحظه آخر  تا 

خانه توقف کرد اما   یجلو  ین یپشت سرش بود که ماش

 بدهد که که بود! صیاو نتوانست تشخ
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   شهرزادیب#شهر

 240#پارت_

 

 

 

عمل تمام شده بود...درب اتاق عمل باز    نکهیاز ا بعد

به سمت پزشک پرواز   یبا نگران  هیشد که حسام و بق

 کردند. 

 

 چطوره؟!  زدانی دکتر حال   ی آقا -

 ! شه؟یکه برادرم فلج نم دیخدا بگ  تورو

 ! شه؟یسرحال م  دیبگ

 

 زد:   یشانه حسام گذاشت و لبخند  یدست رو  دکتر

  دیشما با  ،یمرد جوان شما خودت مامور مملکت-

 ! ی مقاوم باش
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 هم خوبه. مارمونیلطف خدا حال ب به

به هوش اومد   نکهیانجام شده و بعد ا  تی با موفق عمل

به   نیو منتقلش بد د یانجام بد دیتونیکارهاشو م

 تهران!!

 

 

بدون توجه  نی زم یخوب بود؛ رو   زدانیحال   نکهیا از

 بودنش سجده شکر به جا آورد.  فی به کث

 

 

و نتواند به  فتد یب زدانی یبرا  یاتفاق ناگوار  دیترسیم

  خواست یدهد.....اما حاال مخانواده و دلبرکش خبر ب

 خبر خوب را به گوش شان برساند! 

 

 

خوشحال بودند و خدارا شکر    شیهمکار ها  همه

 . زدانی یسالمت  ی برا کردندیم
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انتقالش را انجام داد؛ حسام و   یتمام کارها  سرهنگ

سوار   زدانیدو تن از مامورانشان را هم همراه 

 کردند!  ما یهواپ

 

 

نشان   شی بود اما ناله ها  امدهیکامل به هوش ن  زدانی

 اش بود. یاریاز باال رفتن سطح هوش

 

 

چند روز   خواستیدکتر م کردیحسام اصرار نم اگر

  نیاز ا شتریب  خواست یرا نگه دارد اما حسام نم  زدانی

 خبر بگذارد! یرا ب زدانیخانواده 

 

 

 

کردند و سپرد   یتهران بستر مارستانیرا در ب   حسام 

به او باشد تا   یتا مامور ها حواسش شش دنگ
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به خانه  زدانیاطالع دادن به خانواده  یخودش برا

 شان برود. 

 

 را داد.   یدربست گرفت و نشان ینی عجله ماش با 

 . د یبه کوچه شان رس یو معطل  کیاز تراف بعد

 

 

افتاد که شهرزاد در آن   ینی اما نگاهش به ماش 

بود، تعجب کرد و با   یاشک نشسته بود و چشمانش

 شد.  اده یپ نی تند از ماش نیماش ستادنیا
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@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

   شهرزادیب#شهر

 241#پارت_

 

 

و نگران حاج  ده یشد که نگاه ترس  ادهیپ نیماش  از

 خانوم، حاج سبحان و زهرا به او افتاد. 

 داد زود حرف بزند.  حیشان ترج  دهینگاه ترس دن ید با 

 

 

 سالم. -

 . دینشده نترس  یزیچ

 

 سبحان بود که جوابش را داد  حاج

 

 سالم حسام جان. -

 من کو پس!؟   زدانی
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 شده؟!؟   یزیچ

 

 

 گذشت!  ریها بخ دینترس-

گلوله خورده بود که االن عمل شد و حالشم   هی فقط

 ! دشینیبهتر اومدم ببرم بب

 

 شدن حرفش همراه شد با َغش کردن حاج خانوم. تمام

 

مادرش چسباند و   ی آب قند را به لب ها  وانی ل   زهرا

 به زور چند قلوپ از آن را به خوردش داد! 

 را پس زد و رو به حاج سبحان لب زد   وانیل 

 

  گریج شیو خدا من رو ببر پ تور یسبحان....حاج-

 گوشه ام. 

 نبوده.  یبراش؛ دلشوره هام الک رمیبم

 نبوده!  یشهرزادم الک  خواب
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 کنم...!!  هیکدوم شون گر  یخدا برا یا

 

حاج  یکن  یتاب یب ینجوریمامان آروم باش لطفا.....ا -

 که اخه! برتتیبابا نم

 

 

 زهرا زود باش!   ار یمن رو ب یچادر مشک-

 

 چشم. -

 

بودند که حسام با آن   ینیهرچهار نفر در ماش حاال

فرستاد   امکیو همسرش هم پ میآمده بود. زهرا به مر 

 !ندیایب مارستانیحالش بد شده و به ب ی کم زدانیکه 

 

 

را دوست داشت   زدانی از آنها  شتریشهرزاد ب  انگار

  ی اتفاق زدان ی یکه زودتر به او الهام شده بود که برا

 افتاده است. 
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در آن بود   زدانیکه  یو به اتاق دندی رس رستان ما یب به

مواجه شدند، پزشک   زدانی رفتند که با چشمان باز 

 سرش بود.   یباال

 

و به سمت   د یدوباره جوش  شیخانوم اشک ها  حاج

  زدان یاما نگاه  دیپسرکش رفت و اورا در آغوش کش

 از دلبرکش بود!   یفقط به دنبال نشان
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   شهرزادیب#شهر

 242#پارت_

 

 

 

  یجلو خواستیسبحان هنوز در اتاق بود و نم حاج

 . اوردیپدرش نام شهرزاد را به زبان ب

  یکه در تمام جانش بود و از طرف  یدرد  یطرف  از

 بود!!!  ختهینبود دختروش افکارش را بهم ر 

 

 

بار   نیآخر فتد،ی دلبرکش ب یبرا  یبود اتفاق  نگران

شده   ده یکش مارستان یگفت که تب داشته و کارش به ب

 است...!!! 
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  زدانی ادتیع یسبحان همراه سرهنگ که برا حاج

خت و چادر آمده بود از اتاق خارج شدند که دست اندا

 مادرش را در مشت گرفت. 

 

 

 حاج خانوم؟!-

 

 جانم مادر.....جانم نور چشمم!؟ -

 

 امانت من کو؟! -

 ؟! ومده ین چرا

 

نور   یمادر فدات بشه، چرا مراقب خودت نبود -

 چشمم. 

به سرم   یآمد من چه خاک  یبه سرت م ییبال  اگر

 اخه پسرم!!  ختمیریم
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ت من امان گمیمامان.....حرف عوض نکن.....م -

 کجاست؟! 

 ! ش؟ی اوردیبا خودت ن چرا

حالش بد که نتونسته از جاش بلند بشه و  نقدر یا یعنی

 ! هان؟! ادیب

 

 

که   ی به زهرا که با چشمان اشک یخانوم نگاه حاج

 بود کرد.  ستادهیا یدر کنترل آنها داشت گوشه ا  یسع

 

دست مردانه   یداد و دست رو زدان یرا به   ینگاه

 مشت شده اش گذاشت!! 

 

  دیشهرزاد با یحکمت خدا مانده بود چرا روز  در

 حالش خوب نبود؟!  زدانیکه   رفتیم

 

 حاج خانوم؛ سوالم جواب نداشت؟! -

 کجاست؟!  شهرزاد
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 رفت! -

 

چه  یبار پلک زد و ناباور سرش را به معنا  چند

 تکان داد.  دیی گویم

  شیانداخت و اشک ها  نیی سرش را پا  مادرش 

 شد.  ری سراز

 افکارش با خودش به جنگ برخواست!  در

 چه که رفت.  یعنی!؟  رفت

 !گذاشت؟ یدلبرکش اورا تنها م مگر

 داشت که برود؟! ییجا  مگر

 کرد رفت!  جا یزن من نبود؛ پس ب مگر

 

 

 

را تکان داد و از افکارش خارج شد؛ با حرص    سرش

در کمر و شکمش    یشد که سوزش زیخ  مین شیدر جا 

 که نعره اش به هوا رفت.  دیچیپ
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پدرش و سرهنگ به  دیکه کش ینعره دردناک  یصدا  با 

وارد اتاق شدند، زهرا هراسان خودش را   ینگران
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کنار برادرش رساند و دستانش را گرفت و کمک کرد 

 دراز بکشد.   شیدر جا 

 

 

پسرش که   یهنوز روان بود؛ برا   شیاشک ها  مادرش 

کرده بود و حاال   دایعالقه پ یبعد از سالها به دختر 

 دخترک از دستش رفته بود!! 

 

 

  زدانی یکه برا  یمامور یدا زدن ها با ص  پرستار 

 کرد. قیتزر  شیبرا ینیگذاشته بودند آمد و مورف

 

اما فکر   خواستیآرام شده بود و دلش خواب م  دردش 

 بود.   ده ینبود شهرزاد اورا به جنون کش

 

دهانش را به زور قورت داد و بعد از چند نفس    آب

و با  دیخواهرکش را به سمت خودش کش   قیعم

 آمد لب زد: یاز ته چاه م که انگار یی صدا
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 رفته؟! ی زهرا؛ شهرزاد کدوم گور -

 اجازه من کجا رفته! بدون

پانشدم و نرفتم سرش رو   نجا یبزن تا از ا حرف

 .دمینبر

 

 

 ناموس منه!!  یکرد رفت وقت  جا یب

 ..... یشهرزاد وا  یوا

 بغض نکن حرف بزن!!  زهرا

 

 

 به زور بردنش! -

 بود.  ده یموقع اذان خوابت د صبح

  اد یروز بود که عموش به آقاجون خبر داده بود ن  دو

دنبالش اما امروز صبح بعد اذان هراسون اومد و  

 شهرزاد برد. 
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اون   گهیگفت د ی ول   میالتماسش کرد اد یو مامان ز من

 کنه!  یخودشون زندگ شیپ خوادیبزرگ شهرزاد و م

 

داداش؛ همش    دزیچند روز لب به غذا هم نم شهرزاد

 سفر!  یو از دستت ناراحت بود که رفت کردیم هیگر

 

 ! زدیدرون دهانش نبض م  قبلش

عمر نگه داشتن عشقش کنار خودش، کوتاه    انگار

 بود! 

 

که   ییچرا اما از فکر نبود شهرزاد، از شب ها داندینم

بالش   یسر رو   دیاز تن او با  دنیبدون نفس کش  دیبا 

 تمام تنش منقبض شد. گذاشتیم
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اثر کرده بود و چشمانش خمار خواب بود،  نیمورف

تار شود به خود قول داد که   دشید نکهیاما قبل از ا

خواهد کرد و به کنار خودش   دا یدلبرش را پ

 ! گرداندیبرم
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  ینشسته بود. هر از گاه ن یدر ماش ینیسهمگ سکوت 

. دلش  دیچ یپیم  نیشهرزاد در ماش  ز یر یهق ها  یصدا

 . دادیگواه بد م

 

  ل یدلخور و ناراحت بود دل   زدانیچقدر هم  که از   هر

 نیآن ماش   کردینگرانش نباشد، احساس م  شدینم

 آورده بود!!  زدانیاز   یخبر  یزود   نیصبح به ا

 

نگاهش را باال آورد و به جلو    نیترمز کردن ماش با 

 دوخت. 

 متوجه نشده بود که از شهر خارج شده اند.  اصال

 

 

امانش زد، دلشوره   یچنگ به قلب ب ی که کس انگار

 م جانش را در بر گرفت! تما 

 

  یکم د ینگاهش را به دنبال او کش د یشدن فرش اده یپ با 

توقف   یرنگ یمشک یمدل باال نیجلوتر چند ماش

 کرده بود. 
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 به سمت آنها رفت و شروع به گفتگو کرد!   د یفرش

اش را برداشت تا    ی شمرد و گوش متیرا غن فرصت 

با آنها کار  نیآن ماش   ایبتواند از زهرا بپرسد که آ

 داشته است؟! 

 

 

که آنتن نداشت آه از نهادش   لشیصفحه موبا  دن ید با 

 در آمد. 

که  ییبه عکس ها  یشان شد و نگاه  ی گالر وارد 

 گرفته بودند. 

افتاد  رفتندیکه به مسجد م یبه عکس آن شب نگاهش

 عکس ها کاشت.  یرو  یا زد و بوسه   یتلخ یلبخند

 

 

بخش از   ن یوارد ا نکهیقبل از ا  کردیشکر م   خدارا

رفت    شیپ یبه خوب سا یشوم اش بشود عمل پر  یزندگ
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که ابتدا انجام شده بود   ییها  نهیو بخاطر پرداخت هز 

به همراه خواهرش خودشان به پزشک مراجعه 

 . کردندیم

 

 

احتمال دارد   دانستیاو م نکهیا زدان؛ یبود از    دلخور

  دی سفر را نبا  نی و اورا ببرد پس ا دی ا یب شیعمو

 . رفتیم

 

 از من مهم تر بود؟! حش یتفر مگر

که فقط تا فردا   ی لبخند جذاب مرد  یرو  یا  بوسه

 گذاشت.  فشیرا در ک   ی همسرش بود زد و گوش

 

 

کرد و به سمت   یگنده خداحافظ یاز آن مردها  د یفرش

 خودش قدم برداشت.   نیماش

را پاک کرد و صاف نشست تا بلکه آن    شیها   اشک

که در زمان بودن پدر و مادرش داشت    یمیغرور قد

 کند!  را حفظ
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  یرخش که کم میبه ن ینگاه د یشدن فرش  از سوار بعد

 پدرش بود انداخت.   هیشب
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گوشه لبش نشست، مانده بود چگونه از   یپوزخند 

 مال حرام او استفاده نکند.

 

 

  شیبه پدرش ظلم کرده بود؛ پدرش برا یلیخ او

کرده بود بعد از مرگ مادرش.... پدرش   فیتعر

که آن زن در نبود پدر بزرگ بابا را   کندیازدواج م

پسردار شد باز هم   نکهیبا وجود ا  ی....حتکردیم  تیاذ

 . خواستیوجود نادر را در آن خانه نم

 

 

 

آخر بعد از مرگ پدرش که به روستا برگشته   در

و  نشانش داده بودند   ی و مادرش اسناد  د یبود... فرش

گفته بودند که پدر همه اموالش را به نام او زده  

 است. 
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به   شهیهم ینزده بود و بعد برا   یحرف  گریهم د پدر

 تهران آمده بوده است. 

 

 

  یج یاز افکارم خارج شدن و با گ دیفرش  یصدا  با 

 گفتم که سرش را تکان داد و لب زد:  ی هووم

 

 خاموش کن بده به من!  ت یگوش

 

چه  یمن را برا ی شدر جانم نشست او گو  ترس

 ! خواست؟ یم

 بکشد؟!  ابان یب ن یمن را در ا خواهد یم نکند

 

کردم ترسم را بروز   یدهانم را قورت دادم و سع  آب

 ندهم! 

 

 خوره؟؟ یمن به چه درد شما م ی گوش-
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پس    ؛ یبا اون خانواده در تماس باش خوامینم  گهید-

رو بده تا به زور ازت   یمثل دختر خوب گوش 

 نگرفتمش! 

 

نگاشون    یه تونمیدارم؛ نم یادگار ی  ی من عکسا -

 رفع بشه!  میدلتنگ کنمیم

 

 بده!   ار یکارتت در ب میس ؛ یاوک-

 

کارت را در آوردم و به  میاجبار و با بغض س به

 رون یسمتش گرفتم که آنرا شکست و از پنجره ب

 انداخت!

 

چه   نیا خت؛ی ر میگونه ها   یصدا رو  یب میها   اشک

 ام نازل شد.  یبود که در زندگ  یعذاب

به من نداشتند   یتشابه چیکه ه  ییچگونه با آدم ها  من

 کنم؟!   یزندگ

 با آن خانواده در تماس نباشم و نفس بکشم!؟  چگونه

@Rooman_nazy1400
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ببارد    خواست یکه مانند من م یاهیبه آسمان س  نگاهم

 دوختم و لب زدم 

 دت مراقبم باش" خودم سپردم به تو، خو  ا ی"خدا
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  کردی انداخت و التماس م یراه م دادیداد و ب   هرچه

 .داد یدکتر اجازه مرخص شدن را به او نم

  خواستیکه م ییبود و او  ده یکه د یجد  بیآس  بخاطر

 در دو روز مرخص شود واقعا مسخره بود. 

 

 

شهرزاد است   یاز درد دور  دانستندیو مادرش م  زهرا

 .کندیم  یتاب یب نگونهیکه ا

بار پدرش سرش داد زد که حق ندارد   نیاول  یبرا  اما 

که پزشک الزم   یص شود تا زمانمرخ  مارستان یاز ب

 بداند. 

 

 

 

 مردانه اش را قورت داد. کرد و بغض سکوت 

 عشق!  نیهم متعجب بود از ا  خودش 
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  یسن و سال اورا مانند پسربچه ها  نیکه در ا   یعشق

 ساله کرده بود.   ۱۸

 

 

 

که در تمام جانش نفوذ کرده بود و تمام و    یعشق

 ! خواستیدلبرکش را م شهیهم  یکمال و برا

 

 

تر شد که زهرا عکس   قیعم یقلبش زمان سوزش

 رنگ نشانش داد. دیشهرزاد را در چادر نماز سف 

در دستان کوچکش که به سمت    شیا یکه دن انگار

 آسمان گرفته بود خالصه شد. 

 

 

  ی دارد. گوش  از یاو به تنها بودن ن د ید یوقت  خواهرش

 را به دستش داد تا با خودش خلوت کند.
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قلبش    یرا ابتدا رو  ی خارج شدن زهرا، گوش با 

 گذاشت و چشمانش را بست. 

اما   خواستی گرفت، عطر تن دلبرکش را م یقی عم دم

 نبود. 

 

 

گرفته  یواشکیکه زهرا   ییتک تک عکس ها  تمام

بخاطر عکس ها از او   زدان ی بود تا بعد از آمدن 

 طلب کند حاال شده بود خاطرات شان!!   یزیچ

 

 

قلب عاشق برادرش را  یعکس ها کم نی ا دانستینم

ها بود تا  تیموقع یل یخواهد داد و گرنه خ نیتسک

 . ردیبگ  یشتری ب یعکس ها 
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  ی. اون دختریکرد  ی"شهرزادم، درسته کار بد 

که من عاشقش شده بودم. اما بازم  دوست    ینبود

داشتم و بخاطر حرص و خشمم بود که باهات بد  

 جونم!!!  مهین یشد دونستمینم ی . ول کردمیم

 

نصف   س،ینصف بدنم ن کنمی احساس م یستیکه ن حاال

 ! ستیقلبم ن

 بهت بگم دوست دارم.   تونمینم چرا

نداشت من تورو به زور به سنت خودم   دهیهم فا  بگم

 !یخوایرو م گهید یکیتو   دمیکش

 

بودم به زور هم که شده بهم فادت   یراض نمیبه ا ی ول 

 ! یو االن کنارم بود رفتمینم اتیعمل  نیکاش ا ؛یکن

" 

 

سال    یو رفت؛ با س دی با ورود پرستار پر کش افکارش

با حرف    کردیشده بود که احساس م هوانیسن انگار د

 . دیبه گوش شهرزاد خووهد رس  شیزدن صدا
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بود، خبردار شده بود که  نجا یکه ا یدو روز  ن یا در

 !ست یپسرشان سرباز هست و در خانه ن

  شیاز استرس ها ی پوئن مثبت بود و کم کی خودش 

 کاست. 
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دست بر    شیها  هیاز زخم زبان ها و کنا شیعمو  زن

 . داشتینم

سکوت بود و   ش یجواب او به تمام طعنه ها  ی ول 

 سکوت!!! 

 

 

به  یاش شد احساس خوب ی پدر ی وارد روستا  یوقت

  نجا یدر ا  ی پدرش در کودک نکهیجانش نشست از ا

 شوق داشته باشد. شد یمبزرگ شده است باعث

 

 

و  ییالی و و زی روستا نبود، تمام خانه ها تم هیشب  اصال

 هیناح نیو نشاط را به ا یکه سرسبز  ییباغ ها 

 بود.  ده یبخش
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پدر   دانست یانگار که قصر بود؛ م د یفرش خانه

  نیکه زنده بود کدخدا بود و به هگ یبزرگشان زمان

 داشت.  یخانه ا نیچن  نیا دیبود که حاال فرش  ل یدل 

 

 

رنگ  ییطال یآهن  یو سرسبز  و درب ها  بزرگ اطیح

 .کرد یرا مجذوب خودش م یهرکس 

  ی کرد از تعجب خودش بکاهد تا غرورش جلو یسع

 د. خدشه دار نشو  د یفرش

 

 

آمده بود و به زور   اطیبا ناز و ادا به ح شیعمو طن

 کرده بود.  ی با او روبوس

 داده بود.  لش یتحو یلبخند مصنوع   اوهم

 

 

 تخت تک نفره نشسته بود.  یدر اتاق بود و رو حاال
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 زیچ  چیخودشان هم با وجود زحمات پدرش ه خانه

  ار یخانه بس  نیا ینداشت اما باغ ها و سرسبز  یکم

 بود.  با یز

 

 

 

را برداشت و صفحه اش را روشن کرد،    لشیموبا 

و آغوش گرمش اشک را مهمان   زدان یلبخند 

 چشمانش کرد.

 

 

خوش    یهنوز دار  ا ی رفتم  ی دیتا االن فهم یعنی-

 ! ؟یگذرونیم

روز به  هی دلخورم؛ مطمعن باش   یل ی ازت خ زدانی

که   گمیو رو در رو بهت م امیعمرمم مونده باشه م

 ی دادیم تی....چون تو فقط به خودت اهمادیازت بدم م

 هات همش کشک بود!  د یو  وعده وع

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خانه کمک حال   یکه در کارها  یورود آن خانوم با 

را پاک کرد و    شیبود، به اتاق اشک ها  شیزن عمو

 اش را خاموش.   ی گوش

 

 . د یاریب فیناهار تشر یخانوم گفتن برا-

 

 .ام یممنون م-

 

 با اجازه. -

 

خودش را باد زد تا چشمان ورم   یکم نکهیاز ا عدب

کرده اش درد قلبش را لو ندهد و مرتب کردن لباس  

از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخانه قدم    شیها 

 برداشت. 
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  ریز یافتاده سالم آرام  یآشپزخانه شد و با سر وارد 

همسرش   یجوابش را داد ول  د یلب زمزمه کرد که فرش

 به تکان دادن سرش اکتفا کرد. 

 

را عقب کشسد   زینفره دور م ۱۲ ی ها  یاز صندل یکی

 آن نشست.  ی و رو

حاج خانوم   ی زرسک پلوها اد یزرشک پلو،  دن ید با 

 افتاد. 
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نشست و اشک   شیبزرگ در گلو   یمانند سنگ  بغض

 را تار کرد.  دگانشید

کند  شی و رسوا  زدی بر شی اشک ها  نکهیترس ا از

 . زدیپلک نم

 

 

انداخت و خودش را مشغول نشان داد   نییرا پا   سرش

 از افکارش خارج شد.   د یفرش  یکه با صدا

 

 

 غذات رو کامل بخور. -

 . نجا یا انیب دنتید  یآشناها برا د یشا امشب

 !ی کنیاون ها مثل آدم رفتار م جلو

 

 چیزن عموت گقت جز چشم ه ی بهت بگم هرچ نمیا

 !؟ ی شد رفهمیش  اد،یحرفش نم ی رو  یحرف
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صحبت   ینجوریشمام که با من ا زیمگه من کن-

 !؟ د یکنیم

 

 اما بازم زبونت دراز!  یو آواره شد  میتیهه؛ -

که بازم غرورت رو   یملکه خونه بابات یکرد فک

 !؟ ی حفظ کرد

 

 

  یکارها  یاز فردا هم همراه مامان گل  ؛یزی کن اره

 ! ید یخونه رو انجام م

 !! یسر بزنه دختر نادر ملک  ییمنتظرم ازت خطا  فقط

 

 

 نیا ی جلو  میدندانم فشردم تا اشک ها  انیرا م لبم

 .ندینش  میگونه ها  یمردم ظالم رو 
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رفتم  یبلند شدم و به سمت خروج  میحرص از جا  با 

 که گفت  دمیزنش را شن  یاما در آخر صدا

 پدر و مادر ُمرده" ی"دختره

 

 

 !دم یشکستن قلبم رو به وضوح شن  یصدا

که حاال به من داده بودند رساندم و   یرا به اتاق  خودن 

در خودم جمع شدم و اجازه   نی تخت مانند جن ی رو

 دادم بغضم سرباز کند! 

 

 

  یبه دوردونه ات چ  ینیبب یی کجا  ییبابا -

باال  یکه نگفت  یبه دختر ین یبی....مامان شهال مگنیم

 . گنیم ینجوریچشمت ابرو هست ا

 

 

 !؟ د؟ی رفت چرااصال

 همه گرگ!!   نیا نیب دیمن رو تنها گذاشت چرا
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 !ی نه خونه ا یپول نه

 شدم مامان!   آواره

ظالم و    نیها بمونم و خونه ا ابون ی خ یتو میراض ی ول 

 حروم خور ها نه! 

 

 

 ! یمرد زندگ زدان ی یگفتیم بابا 

که   ادیب رتی مثل او گ یداماد یآرزو دار  یگفت یم

 ! ینگران دخترت نباش یرفت  یروز 

 ! زدان؟ ی اومد اما کو  رتیگ

 

 

 برنگشته؟!  یعن یدو روز  نیا یتو

 دنبالم! ومدیبرگشته چرا ن اگه

 !اد یبدم م ازش 
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  کرد؛یطور که جمله آخرش را مدام تکرار م   همان

 در جانش نفوذ کرد و به خواب رفت! یخستگ
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و   دیچیپی در همان باغ سردرگم به دور خود م  باز

را  زدند ی پدر و مادرش را که اورا صدا م  یصدا

 .دیشنیم

 . دیرسیم جهیکمتر به نت  گشتی م شتری هرچه ب اما 

 

 . ختیزد و اشک ر غیاز کف داد و ج طاقت

 

 بابا ......مامان شهالاا؟؟ -

 !د؟ ییکجا 

 !کنم؟ینم داتونیپ چرا

 

 

به عقب  دیشنیکه از پشت سرش م ییقدم ها  یصدا  با 

 ییبایز یبرگشت که مادر و پدرش را در لباس ها

 . دید

 

 گریلب داشتند و دست در دست همد  ی بر رو لبخند

 بودند.  ستاده یاش ا ی رو به رو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ریاز چشمانش سراز یو قطره اشک دیاش لرز  چانه

 آمد.  نییشد و پا 

زد و    یمشهود بود لبخند  شیکع در صدا یلرزش با 

 گفت: 

 

 ! ؟ییبابا -

 !مامانم؟ 

 خودتون؟!  شیپ دیمنم ببر ن یاومد

همه درد رو    نیمن تحمل ا نیدی شماهن فهم آخزش 

 دوشم بکشم؟!   یرو  تونم ینم  ییتنها 

 

 

 کرد ولم کرد!  یهم مرد نبود، نامرد زدانی ید ید بابا 

 دختر کوچولوت عاشق شده باشه؟!  شهی باورت م بابا 

 

 ! د؟یزنیکدوم تون حرف نم  چیه چرا

 ن؟ یمن رو ول کرد شماهام 
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همه   ن یمن ا  دیکردیزد.....آره شماها اگه ولم نم غیج

 !! شدمیبدبخت نم

 

 نشست و زجه زد.  نیزم ی رو

را به خود آورد که  شانه اش نشست او یکه رو   یدست

 نگاهش را باال آورد و به پدرش دوخت. 

 

 دخترکم، عروسکم، دوردونه نادر!-

 باش!  یقو

است؛ االن هم  د یسف  هیشبه س انیبهت گفتم پا  شهیهم

 !گمیم

 

پس بجنگ  ،یجنگ یم  تیزندگ یتو برا دونمیم من

 دخترم! 

 دست نکش!  تیزندگ  از

 !یبفهم زهارویچ  یل یخ د یبا  تو
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 بفهمم؟!  د یرو با  یچ-

 

نظاره گرت   شهیمراقب خودت باش، من و مادرت هم-

 دخترم!   میهست

 

و اشک   د یبلند شد و دنبال پدر و مادرش دو شی جا  از

از آنها دور   شتریب  رفتیانا هرچقدر تند تر م   ختیر

 ! شدیم
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به نفس نفس افتاده    د،یاز خواب پر دیکشکه یغیج با 

 بود و تمام تنش عرق کرده بود! 

 دیپدرش بازهم نفهم یفکر کردن به حرف ها با 

 منظورشان چه بود..!! 

 

 

اگر االن در خانه حاج سبحان بود؛   نکهیفکر به ا با 

آمدند اما حاال  یسرش م  یباال یهمه شان با نگران

 چه؟!

 

 تا بپرسد چه مرگت شده است؟!  امدین یکس یحت

ب    شی به بخت و اقبال خودش زد و از جا  یپوزخند 

 خواست! 
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را برداشت تا    شیاذان صبح بود؛ لباس ها  کینزد

 ور کند. عرق را از تن خودش د  نیتا ا ردیدوش بگ

 

 

 ی گل گل   دیآمد، چادر سف  رونیساعته حمام کرد و ب مین

سرش انداخت و در    یحاج خانوم را برداشت و رو

 به خودش زد.  یلبخند تلخ نهییآ

 

 

 ! ختیدوروز هرچه گوشت اضافه کرده بود ر  ن یا در

 کمتر از شهال و نادر نبودند!  شیخانواده برا آن

چانه اش   دشیدینم گر ید دیکه شا   یزدانی ی آور اد ی با 

که   د یا یبا خودش کنار ب کرید  خواست یاما م دی لرز

 ! خواستی هوس م یاورا برا  زدانی
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به زور از    یآمد حت یعاشقش بود به دنبالش م اگر

 شهیهم  ی تا برا بردیو م گرفتیاورا م شیدست عمو

 نگهش دارد! کنار خودش

 

از اتمام نمازش؛ شروع به درد و دل کردن با   بعد

 رد. ک ش یخدا

 بلند شد.  شی مهر زد و از جا  یرو  یا  بوسه

 

 بر تن زد و از اتاق خارج شد.  یبلند تر  لباس 

تا   کرد یسکوت م  د یماندگار بود با  نجا یکه در ا حاال

 درد نکشد.   نیاز ا شتریحداقل ب

 

 

بهتر   ی و چه کس  کردیم دایپ یخودش دوست یبرا  دیبا 

 بود.  یکه زن مهربان و خوش برخورد   یاز مامان گل 
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از زمان   ی بود که مامان گل   دهیفهم شانی حرف ها  از

ابتدا کمک  کرد،یم یدر خانه پدربزرگش زندگ میقد

  د یحال مادر پدرش بوده و بعد از مرگ او مادر فرش

 کار کند!  شیاورا نگه داشته بود تا برا 

 

 

که در آشپزخانه صبحانه  یلبخند به سمت مامان گل با 

چشم   یرفت و از پشت دستانش را رو  کردیرا آماده م

 . دی کش ین یه رزنیگذاشت که پ  شیها 

 

 !  ینادر  یها یدرست مثل بچگ  طون؛ی دخترک ش-

 نادر و عروسش؛ هنوز جوون بودند! یبرا رمیبم

 رو ول نکردند.  گری اول هم عاشق هم شدند و همد از

 

 رفتند.   ایدن نیاز ا گریهم با همد ش آخر

و    دهیگوشه چشمم را گرفتم و دستان چروک اشک

 نرمش را گرفته و فشردم. 
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 !ی ناراحت نباش مامان گل -

  هیبرام مثل  دیتونیندارم اما انگار شما م  یکه کس من

 . د یهمدم باش

 

 . زدلمیعز  شمیهمدم دختر نادر هم م-

باغ بگرد منم  یتو کمی  میصبحانه بخور بر  نیبش

 کارهامو بکنم.

 

 چشم -

 ! زدلم یچشمت سالمت عز -
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و زنش هم وارد   د یصبحانه نشست که فرش زی م سر

 آشپزخانه شدند.  

اگر آدم   یگرفته بود حت  ادی احترام به بزرگ تر را  او

 گذاشت.  دیباشد اما بزرگ تر است و احترام با  یبد

 

 زمزمه کرد.  یبلند شد و سالم آرام شی جا  از

  یعاد  د یبه اجبار جوابش را داد اما فرش شیعمو  زن

 برخورد کرد. 

 

 

 نشست.  آنها نشستد اوهم نکهیاز ا بعد
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  شیصدا  یبلند شد برود که مامان گل  شی از جا   د یفرش

 زد 

 

 د؟ یآقا فرش-

 

دوخت که بعد از    یاش را به مامان گل  ی سوال   نگاه

 ِمن ِمن کردن لب زد:  یکم

 

شهرزاد روهم همراه   د؛ یاگر اجازه بد خواستمیم-

 خودم ببرم. 

خونه  یدختر تنها تو نی هم ا دم یکارامو انجام م هم

 !مونهینم

 

 تکان داد   یمکث و نگاه به شهرزاد سر  یاز کم بعد

 

 ! یفقط مامان گل  دیباشه مراقبش باش -

  دن ید  یبرا ان یاقوام م میهم مهمون دار  عصر 

 دوردونه حاج نادر!! 
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لب زد که نگاه پر  ده یپدرش را با تمسخر و کش نام

 دوخت.   د ینفرتش را به فرش

 

 

بود را   شی پاها  ی رو زیم ریکوچکش که ز  دستان

اشک    یزن از خود راض نی ا یمشت کرد تا مبادا جلو

 . زدیبر  شیها 

 

هم گذاشت تا به او   ی چشمانش را رو یگل   مامان 

 بفهماند که آرام باشد.

 

نظر داشت، شهرزاد   ریتمام حرکاتش را ز دیفرش زن

به او انداخت و شروع به خوردن   یتقاوت ینگاه ب 

 صبحانه اش کرد. 
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  یبه کمک مامان گل  شیاز رفتن زن عمو  بعد

 را جمع و جور کردند.  زیبرخواست و م

 

به دستش داد و به همراه هم   با یچند سبد ز یگل   مامان 

 از خانه خارج شدند. 

 

[5/27/2021 1:28 AM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 252#پارت_

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

همه بزرگ    نیخانه ا نیا یپشت  اطیح شد ینم باورش 

 باشد، انگار بهشت بود. 

 شاداب!   یرنگارنگ و گل ها   یها  وهیم

در آن کاشته شده بود از فلفل   یکه همه چ یا  باغچه

 تا بادمجان!  ریبگ

 

 

و  آلبالو یبه سمت درخت ها  زدی که برق م ینگاه  با 

 زرد آلو قدم تند کرد. 

 . گذاشتیو در دهانش م دیچیآنها م از

 

 

 باغ روحش را شاد کرده بود!  نیا ری نظ یب ییبا یز

بودن دخترک  فیو لط یبه مهربان یلبخند  یگل   مامان 

  یتازه برا ی ها یفلفل و سبز  دنیزد و شروع به چ

 ناهار کرد. 
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 هم به کمکش آمد و زود کارشان تمام شد.  شهرزاد

  یآورد و از مامان گل   رونیب بشیاش را از ج  ی گوش

گار   اد یبه  ی خواست تا در کنار درخت آلبالو عکس

 .رندیبگ

 

 

 ها کرد.  وهیم  دنیخودش شروع به چ ی برا شهرزاد

 کدام رحم نکرد.  چیدرخت بود که به ه وه ینوع م چند

 

 

بد باشد که آنها هم  دی با خانواده فرش خواستینم دلش

 لج کنند و بدتر شوند. 

را   شانیها  ه یکردن در برابر حرف ها و کنا  سکوت 

 . دانستیتر م زیجا 
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هارا  یها و سبز   وهیم نکهیبعد از ا یمامان گل   همراه

دادند از خانه خارج شدند تا    یجا   خچالی شسته و در 

 در روستا بگردند.  یکم

 

در کوچه پس کوچه ها بود   یجوان یو زن ها   رزنیپ

و بعد   کردیسالم و احوال م  ی مامان گل  دنشان یکه با د 

  ریاشک از چشمان آنها سراز کردیم یاورا که معرف 

 . شدیم

 

 

 .ختیر ینگاه ترحم گونه شان اعصاب اش بهم م از

متوجه شد که دستش را در دستان   یمامان گل   انگار

 تپل خودش گرفت. 

 

 

قرمز  بود و   شیکه لپ ها  د یمهربان و تپل و سف زن

 . دادیاورا با مزه تر جلوه م
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مردم شهال و نادر  نیمادر ناراحت نشو، همه ا-

ستا داد  تو رو دی خبرش رو فرش یو وقت شناختنیم

  اه یبه پا شد همه روستا س یونیچه ش  ینیبب  ینبود

 بود!!  زیبودند نادر عز ده یپوش

 

 

 

را پس زد    زدی گونه لش بر ی رو  خواست یکه م  یاشک

 . دندیرس با ی ز یکه به کنار رودخانه ا
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دهانش باز    یزیو شگفت انگ میرودخانه عظ دن ید با 

 مانده بود. 

بود و پدرش اورا از   با یز نیچن نیروستا چرا ا نیا

 کرده بود.  غیهمه سال در  ن یدر ا رنش ید

 

 یاز شگفت زده شدن شهرزاد خنده بانمک یگل   مامان 

 کرد و دستش را پشت کمر او گذاشت. 

 

 جلوتر مادر!   میبر-

 ! ده یآفر ییبا یز  ی زها ی چه چ ینی بیخدارو م  خلقت 
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 ! یمامان گل  باستیز  یل یخ-

 !زِ یانگ شگفت 

 

 

 ! دونمیآره مادر م-

  کردینادر با پدرش بحث م یبود که وقت ییجا  نجا یا

اون سنگ  ی رودخونه رو نیو کنار ا نجا یا ومد ی،م

 !! نشستیم

 

 

 را نشانش داد!  یدستش سنگ بزرگ با 

نشست و اشک در   ش یلب ها   یرو یتلخ لبخند

 چشمانش دودو زد. 

 

 

در آورد و وارد رود خانه    شیرا از پاها   شیهو کفش 

 شد. 
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دستانش را به  یانگار سبز بود. اما وقت یا رودخانه

 ندارد. گرید  یبا آب ها  یکه فرق دیآب زد د

 

درون آب قدم    شتریو ب دی بلندش را باالتر کش ز یشوم

 برداشت. 

آب باعث شد چشمانش را ببندد و دستانش را   یخنک

 بکشد!!  یق یاز هم باز کند و نفس عم

 

 

سکوت کرده بود تا دخترنادر هم مانند او    یگل   مامان 

 . ردیآرامش بگ با یمنظره ز  نیاز ا

 او در راه است.  یبرا  یسخت تر   یروزها  دانستیم

 

 

آنرا پاتوق   ی که مامان گل  یبه سمت سنگ شهرزاد

 بود رفت و نشست!!  دهیپدرش نام

 

 ! ؟ینی بیاالن من رو م ییبابا -
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 کجا نشستم!  نیبب

شده بود    ی کردیم یزندگ نجا یا یکه تو وقت ییجا 

 پاتوقت!

 

 

تنگ شده، رفتن تون باعث   یل یدلم براتون خ  ییبابا 

 !! فمیهم ضع   باز یبشم ول  ی قو یشد کم 

 

 

اسمت رو به زبون آورد که دلم   ی جور دیفرش بابا 

بلند شوم و مشتم را بر دهانش   میخواست از جا 

بماند اسم حاج نادر را درست به زبان  ادشیبکوبم تا 

 اما نتوانستم!!   اورد یب

 

 

 بابا.  دم یترس

و حاال    زدان یاز نداشتن  دمیبده....من ترس  یل یخ  ترس

 ندارمش! 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 و به سرم آمد!  یاز نبود خانواده صالح دم یترس

راهم که دارم از   یخواب ی جا  نی ا دمیچون ترس نزدم

 دست بدهم! 

 

 

 تر بشم!!  یخودت کمکم کن تا قو   ییبابا 

به خود آمد   گفت؛یکه نامش  را م  یمامان گل  یصدا  با 

 بلند شد.  شیچشمانش را پاک کرد و از جا   ر یو ز
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آورد وکفش    رونیب شی را از پاها  سش یخ  ی ها  جوراب 

 .  دیرا پوش   شیها 

 جورابش را گرفت و در دستش نگه داشت!  آب

 

 گذشتند!  اچهیاز کنار در  یمامان گل   همراه

  دیاز نادر بگو  شتریب یدوست داشت مامان گل یل یخ

 زده بود!   شی اما انگار مهر سکوت بر لب ها 

 

 

 ! ؟ یاممم مامان گل -

 

 جانم مادر؟ -
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زد و   یبا او با محبت بود لبخند نگونهیا نکهیا از

 ادامه داد. 

 

 !؟دیبگ شتریاز مامانم و بابا نادرم ب شهیم گمیم-

 از گذشته شون بفهمم!  خوادیدلم م یل یخ

هاشون بامن حرف   یوقت از زمان بچگ چی ه اونا 

 !؟ زدن ینم

 

 

دختر عمو    یدونیشهال و نادر خودت خوب م -

 پسرعمو بودن!

اومد اونم با هزار دعا و نذر و   ا یشهال به دن  یوقت

 نادر شش ساله بود.  از،ین

 عروس نادرشه!  نینادر همون موقع گفت که ا پدر

 

 

و    بایزن مقتدر و ز کی خانوم بود،   یل یبزرگت خ مادر 

 مهربان!
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 . دیپرستیعاشقش بود اون همسرش رو م پدربزرگت

 

 !یمادر بزرگت هست هیشب  یل یخ توام

  یرنگ با ابرو و چشم ها  ییطال یو موها د یسف  دختر

 ! ده یکش

 

 

به او ننه  یحرف پدرش که گاه اد یحرفش   نیا با 

 بود!  نی ا لشیافتاد پس دل گفتی( می )مادر به ترک

 

 

 

و شهال رو نگه   رفتیم شهیهم یهم از بچگ نادر 

 . کردیم ی و باهاش باز داشتیم
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بار قدم برداشت و   نیاول  یشهال برا  یوقت  یحت من

  ادم ی را هم   زدیم غ یو ج دیکوبینادر از شوق دست م 

 هست مادر! 

 

 

دستانش را در   د یرا د ی مامان گل  یاشک ها  یوقت

 خودش گرفت و فشرد.  یدست ها 
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   شهرزادیب#شهر
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داده بود آنهم بعد از پنج روز   یاجازه مرخص پزشک 

و او حاال همراه حسام و پدرش در راه خانه بودند.  

آورده   شیرا برا  لش یچند روز که حسام موبا   ن یدر ا

بود کارش شده بود مدام زنگ زدن به شهرزاد و  

که خبر از خاموش بودن   یجمالت نحس زن  دنیشن

 .!!! کردیم

 

 

  ی م کردیکه شهرزاد با او م ی همه دور  نیاز ا لبشق

خود شهرزاد منتظر بود تا از   کردی سوخت، احساس م

 کنار او برود. 

 

 

  یرا دوست دارد، ول   گرید ی قبال کس دانستیم بالخره 

به   زدانیهنوز هم اورا بخواهد و حاال که  کردیفکز نم
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راهم خاموش کند تا کال از   ی ندارد گوش ی او دسترس

 باشد. او دور 

 

 

بود   یسالگ یدر سن س  سوخت،یخودش م یبرا دلش

دلبرکش   یساله برا   ۱۸نوجوان   یاما مانند پسر ها 

 نداشت!!   یعشقش طالب نیکه ا فیاما ح دی کوبیم

 

 

 

 نزده بود.  ی کس حرف چیچند روز با ه  ن یا در

 به کوچه شان از افکازش خارج شد. دنی چیپ با 

 شدند.  اطیشد و وارد ح اده یپ ن یکمک حسام از ماش به
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  انیرا م ی گوسفند  اطیآقا قصاب محل در ح   عباس 

اورا ذبح   زدانیدستانش نگه داشته بود تا با آمدن 

 کند. 

 

 

 

خبر نداده بودند و فقط خانواده   یکارش به کس   بخاطر

 عمو مالکش آمده بودند.   ، یعل 

 ر یبا اسپند به سمتش آمد و دور  می مر خواهرش

 صورتش زد.  یرو  یبرادرش گرداند و بوسه ا 

 

 

 

 

بود، با آمدن   ستادهیخانه ا یخانوم در ورود حاج

اورا در آغوشش گرفت و صورتش را بوسه   زدانی

 باران کرد. 
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 قران را ختم کند.  زدانی یسالمت   یکرده بود برا نذر

 جانش!  یاش بود و همه دوردانه

 بود!! نیهم رفتیم تی که به مامور شهیهم

 

 

  دهیبار که صدمه د ن یاما ا دیبریامانش را م دلشوره

 روح از جانش رفته است.  کردیبود احساس م
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دلبرکش   ی خال  یاول را که در خانه گذاشت، جا  قدم

 صورتش بود. ی بر رو یل یمانند س

 کرد حال خودش را کنترل کند.  یسع

بود که   دهیخواهرکش زهرا انگار دردش را فهم  اما 

بغض کرده چشمان سبزش را به چشمان بقول  

 برادرش دوخت!!! یشهرزاد جنگل

 

 

و    شیبا عمو یو بعد از روبوس   دیکشیقیعم  نفس

و فرزندان   شیبا زن عمو و دختر عمو  یاحوال پرس

 او با کمک حسام به سمت اتاقش قدم برداشت. 
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 ی شهرزادش جلو  یها یتک لحظات دلبر تک

 چشمانش  بود و مردانه بغض کرده بود. 

 

 

اش را   ی گوش یتماس نگرفت و حت یحت نکهیاز ا اما 

 چیخاموش کرده بود، اورا مطمعن تر کرده بود که ه

 عادت بوده است!!!  ی از رو ینبوده و همگ یعالقه ا 

 

 

از   دیتخت دراز کش  ی کرد و رو میبالش هارا تنظ زهرا

گفت که زهرا هراسان    یآخ بلند شیها  هیدرد بخ

تخت انداخت و دستانش را پشت کمر   یخودش را رو 

 کشد. برادرش گذاشت تا دراز ب
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که آن روز   ییبه گوشه تخت افتاد، جا  زدان ی  نگاه

  یدلبرش را آنجا گذاشت و نامه اش را رو   یلباس ها 

 آنها!! 

 

  نیا ی برگشت کنار شهرزاد رو یوقت  خواست یم او

 تخت باشد اما حاال..... 

 در چشم بود!  ی ادی دخترک ز یخال یبود و جا تنها 

 

 

خانواده اش هم از نبود شهرزاد ناراحت بودند او   یحت

خانه شده بود حاال انگار قلب    نیاز ا  یجزو  گرید

 خانه نبود. 

 

 

بروند،   رون یحسام و زهرا خواست تا از اتاق ب از

 را برداشت و قفلش را باز کرد.  لشیموبا 

 دلبرکش زد!   یانار یبه چهره شاد و لب ها  یلبخند
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باز و   ی لش شود و عکس ها  یوارد گالر  خواست

بدون حجاب او که در خواب گرفته بود را نگاه کند  

 کرد  دای پ انیکه در سرش جر ییاما با ندا

 را کنار انداخت.   ی گوش

 

 

 کی یلخت  یعکس ها   د یچرا با  ستیمحرمت ن گرید او

 ! ؟یدختر نامحرم را نگاه کن

موفق شد و خودش را کنترل کرد تا نگاه هرز   بالخره 

 . دازدیکه نامحرمش بود ن یعکس ی رو

 

 

 ....!!! ستین گری شهرزاد د نکهیا اما 

 ...!!!ستین محرنش

 ...!!!ستین همسرش

 !!! سوزاند ی آتش م  یجانش را مانند گدازه ها  تمام
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   شهرزادیب#شهر
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استراحت از حسام خواست تا قبل از ناهار   یاز کم بعد

 . ردیبگ ی کمک کند تا دوش

 . خورد ی چند وقت از خودش حالش بهم م  ن یا در

 هفته بود حمام نکرده بود!  کیکه   ی وسواس  آدم
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گوشت   هیناهار آبگوشت بار گذاشته بودند، بق یبرا

هم   یها و بعد کم هیهاراهم حاج سبحان گفته به همسا 

 مناطق جنوب شهر پخش کنند. 

 

 

 ند،یحمام بنش ی صندل   یکمکش کرد تا رو   حسام 

 را از تنش در آورد.   راهنشیپ

 کرد.  میرا باز کرد و ولرم بودنش را تنظ  آب

 

 

اشت؛ بغض حسام گذ ی دست ها  یدست رو  زدانی

حسام    ی حرف بزند و جلو ی کالم د یترسیکرده بود و م 

 غرورش بشکند.
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را نشانش داد که حسام بعد    رونیانگشت  سمت ب  با 

 مکث کردن؛ به اجبار از حمام خارج شد. ی از کم

 

 

  خواستیم  خت،یسرش ر یرا داغ کرد و رو   آب

 خودش را عذاب بدهد.  نگونهیا

قلبش بدتر   یچون داغ کردیداغ بر او اثر نم  آب

 سوزنده بود. 

 

 

چشمانش کنتر   ی و خاطرات دخترک از جلو   ادی

 .رفتینم

کنم   داتیپ خورمیقسم م ،یبر  یا یدن  یشهرزاد هرکجا -

 خونه و فقط عذابت بدم.  نیتو ا  ارمتیو ب

 

 

 . یقدر عشق من رو ندوست تو
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رو  ختمیریکه به پات م یهمه عشق و محبت نیا

 ! یدیند

 

 

موقع رفتن در   یباور کنم که ناراحت بود  یچجور 

 !؟ یرو خاموش کرد  تیتیکوف ل یکه اون موبا   یحال 

 

 

 نداد.  یتیاما اهم دیکشیم ریاز پشت ت  شیها  هیبخ

 دستانش گرفت و فشرد.  انیرا م  سرش

 

 

 جونم؟!  یتو یبود انداخت یچه درد نیا خدا

نگاهم   ی من رو کور نکرد یچشما  شیدوسال پ چرا

 ! فته؟یدختر ن نی ا یبه چشما 
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 ! کردم؟یکه از دور نگاهش م دمیکم درد کش دوسال 

 دنبالش بودم تا مراقبش باشم؟!  هرروز 

نرد   کیاون سنم بعد از اون همه وقت با  یتو  دیبا 

 ! دمش؟یدیم گهید

 

 

 

 بود؟!  شمیکه حسام پ یوقت اونم

 ! ؟ی بنده مغرورت نبود نیفکر غرور ا به

 

 

دامم، شده بود   یبعد از دو سال افتاده بود تو  حاال

تا    ی کردی راهشو باز م  ینجوریا دیخودم با   یبرا

 بره....هاااان؟!
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   شهرزادیب#شهر
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در زدن و بعد ورود خواهرش زهرا به حمام  یصدا  با 

 خارج کرد.  شیسرش را از حصار دست ها 

 یباران یکه باال آمد و زل زد در چشم ها  نگاهش

خواهرش دستانش را از هم باز کرد و به آغوشش  

 دعوتش کرد.
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چشمان برادرش که در خون آغشته   دنیبا د زهرا

اما با باز شدن دستانش به خودش   دیشده بود ترس

 جرعت داد و به سمتش قدم برداشت. 

 

 

اما گرم برادرش گم شد و اشک   سی آغوش خ  در

 . ختیگونه اش ر یبر رو  یپ ا یپ  شیها 

 

شهرزاد تنگ شده....انگار   یداداش........دلم برا -

وت...و..کور ...خونه.....س...ستینور خونه ن

 شده....

 .کنهیحاج بابا معلوم نم  ی جلو  مامان 

 

 

سر نماز چقدر اشک  نمیبیاما من م 

......شهرزاد مثل دخترش دوست داشت و شده  زه یریم

 کرده بود.  دایبهش عالقه پ شتریبود عروسش و ب
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باهامون حرف   خوادیآروم باش زهرا،، خودش نم-

 غصه نخور.  گهیخاموش کرده د  لشم یبزنه که موبا 

 

 

 

 نیخراب شده؛ شهرزاد همچ شینه داداش حتما گوش -

اتاق تو   ی نبود. اون شب تب کرده بود و تو یآدم

   هیعموش اومد اونقدر گر یبود صبح وقت دهیخواب

 کرد اما مجبور شد که بره!!! 

 

 

 

من ول   دیبا ن زدان ی  گفتیو م کردیازت گله م  داداش

بود که بعد   ده یخوابت رو د یحت رفت،یو م  کردیم

  ریرفتنش داداش حسام اومد بهمون خبر داد ت

 . یخورد 
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حاج بابا هم ارگز نبود شهرزاد حالش   یحت  داداش

تو بود و معلوم   ری چند روز درگ  نیاما ا ستیخوش ن

 .کردینم

 

نشسته بود و شب رو به   اطیح  یتو دم ی اما من د 

خودم    شیرو نتونستم پ تینادر امانت گفتیآسمون م

 نگهش دارم. 

 

 

 

  یدست رو  زدانیبه هق هق افتاده بود که  گرید   زهرا

  یشانیپ  یبر رو  یلبش گذاشت تا ادامه ندهد. بوسه ا

 اش زد و اورا محکم به خودش فشرد. 
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نگه  شی را خدا برا زدانیمثل  یحام نکهیهم از ا زهرا

 داشته بود هزار بار شکر کرد. 
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کمکش کرد تا حمام کند و خودش هم چون    زهرا

شده بود، زهرا پشتش را به برادرش کرد تا    سیخ
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  زدانی قهی بعد از چند دق اوردیشلوارش راهم در ب

 . چاندیحوله را دور کمرش پ 

 

 

 

و    یکمکش کرد تا از حمام خارج شود، عل   زهرا

بلند شدند و به   شانیاز جا  زدانی  دنی حسام با د

را گرفتند و به    شی بازو  ر یسمتش پرواز کردند و ز

 ند. سمت اتاقش برد

 

 

 

  رد،یخودش دوباره به حمام برگشت تا دوش بگ زهرا

با برادرش   یکمبغض را شکسته بود و نیا نکهیاز ا

 حرف زده بود قلبش آرام شده بود. 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 . گرفتیقلبش جانش را م ینیسنگ نیا  وگرنه

از شهرزاد ناراحت نشود چون   زدانی کردیدعا م فقط

 !!!!! ست ین ی دختر نیشهرزاد همچ دانستیم

 

 

لباس    شیاز گربه شور کردن خودش، مادرش برا بعد

 آورد. 

سکوت کرده بود و با   بیروز ها حاج خانوم عج  نیا

 . زدیحرف نم ادیکس ز چیه

شده    ینجوریاز نبود شهرزاد ا دانست ی خوب م زهرا

 است. 

 

 

را گرفت و شال    شی و نَم موها  دیرا پوش   شیها   لباس 

 سرش انداخت و از حمام خارج شد.  یرا رو 
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کمک به   یحال انداختن سفره بودند، اوهم برا در

 آشپزخانه رفت.

شد همه دورش نشسته   لیسفره تکم  نکهیاز ا بعد

 بودند. 

را گرفت که اوهم گفت   زدان یهمسرش سراغ  از

 .دیخسته بود و خواب

 

از کسب و کار بازار صحبت  شیو عمو   پدرش 

. اما مادرش  یبا خواهر عل هم  میو مر  کردندیم

 سکوت کرده بود و حالش هم آنچنان خوب نبود.

 

به مادرش نداد و خودش همراه   یکار چیه  اجازه 

 خواهرش و خواهر شوهرش سفره را جمع کردند.  

 

عزم    شیخانواده عمو  وه؛یو م  یاز صرف چا  بعد

و    رودیهم گفت که به حجره م یرفتن کردند و عل

 نماند. 
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خسته راه است و مادرش منتظر و    هم گفت که  حسام 

 اوهم رفت. 

 

  یاز بدرقه مهمانان هرسه به خانه برگشتند. نگاه بعد

شده بودند و    ریبه مادرش و پدرش انداخت گوشه گ

 از خانه در فکر فرو رفته بودند.  ی هرکدام در گوشه ا
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   شهرزادیب#شهر

 260#پارت_
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حال و حوصله   یکه انگار در باغ نبود، اصال ب میمر

. همراه  دادینم صیبودن پدر و مادرش را تشخ 

اش    یتوجه یب نیدر اتاق زهرا بودند و ا یرعلیام

کرده بود اما به احترام بزرگ تر  یزهرا را برزخ 

 بودن سکوت کرده بود. 

 

 

 

که سکوت بود   ییدر جا  دی با  شهیهم یرعلیام

 در جمع بخوابد.  توانستیو نم  دیخواب یم

به ارث برده بود؛ مادر   زدانیعادتش را از  نیا

ش در مکان  ا  ی هم در دوران کودک  زدان ی گفتیم

 . رفتیبه خواب م دیسکوت با 

 

 

 

 بود چرا شهرزاد رفت!   دهیاصال نپرس میمر
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 الش یکجاست که انگار با نبودنش خ ندیخواست بب فقط

 راحت تر شد. 

با شهرزاد بد صحبت کرد و  میآن روز را که نس یوقت

آورد دلش   یم  ادیرا به   ستادیهم پشت او ا میمر

 در خانه بکشد.  یممتد ی ها  غی ج خواستیم

 

 

 

اش    یشانیپ  یانداخت، عرق رو   زدان یبه اتاق   ینگاه

بود، وارد   دهیچیبود که در جانش پ ینشان از درد 

برداشت و آرام عرق   ی اتاق شد و دستمال کاغذ

 صورتش را پاک کرد. 

 

 

  یل یخ د، یدر گوشه مخالف تخت دراز کش  زدانی کنار

 بود.  دهیتخت نخواب  نیا یوقت بود رو 

بود که استرس داشت  ی اش با عل  ی قبل از نامزد د یشا 

 خود آورد.   شیاورا پ زدانیو 
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ترس مهمان جان   یآرامش را به جا شی حرف ها  با 

 خواهر کوچک ترش کرد.

 

 گمیو م زنمینم  یداداش، من حرف ی سوگل  نیبب-

  یاول به مرد بودن عل نکهیبخاطر ا دیخودتون بدون 

 ندارم..!!!  یشک

 

 

رو فراهم کنه، به  یزندگ نیبرات بهتر تونهیم ی عل 

و امکانات دوما   ن یلطف عمو هم خونه داره هم ماش

 هم خبر دارم.  گهی از عالقه شما بهم د

 

 

 نشاند و لب زد:   شیابروها  نیب یالک اخم

 ی ها و زنگ زدن ها یباز امکیفکر نکن از پ-

 هاتون هم خبر ندارم که دارم!!  یواشک ی
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 .... زه ی.....چی عل   یعنی.......داداش من....ما. نیه-

 

 عروس حاج مالک! فتیآروم باش به تته پته ن-

اعتماد نداشتم، همون اول گوش اون رو   ی به عل  اگه

 !!یبعد گوش تورو ته تغار دمیبریم

 

 

 

 

هم نداشته باش، به لطف خدا فردا عقد   یچی ه استرس

 . دیش یو راحت م د یکنیم

  شیپ یمشکل  تیزندگ  یبهت بگم هر زمان تو  نمیا

 اومد بدون داداشت مثل کوه پشتته!! 
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  یرو یانداخت و بوسه ا  زدان یرا در آغوش  خودش 

و در همه  شهی برادرش هم نکهیصورتش نشاند و از ا

 شد.   یحال به فکرش بود غرق شاد

 

 آخه من فدات بشم دوردونه اکرم خانوم! -

 !ستمیام ن ندهیمثل تو نگران آ  یبا وجود برادر  من
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 خدا نکنه زهرا جان! -

مثل دوران    ؟یخوابیبرادرت م ن یا شی امشب پ حاال

 ! ؟یمن بود  یدست و پاها  یهمش تو  که ت یبچگ

 

 

و  دیچیزد و دستش را دور گردن برادرش پ  یا  قهقهه

 اورا محکم به خودش فشرد. 

تخت در کنار   نی ا یبار بود که رو ن یشب آخر  آن

 .دیبرادرش خواب

 

 

در خود بود، همان شب عقد  یکم  زدانیاز آن شب   اما 

 بود.  دهی شهرزاد را د

برادرش دل بسته  دیشا   کردی دو سال احساس م  ن یا در

 شده است. 
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@Rooman_nazy1400



شکش به   دیشان را فهم  تیمحرم نکهیبعد از ا اما 

و سرنوشت شان را    کردی اما سکوت م وستیپ نیقی

 .سپرد یبه خدا م

 

 

  زیخ میاز افکارش خارج شد و ن زدانیناله   یصدا  با 

 رفت.   رونیآمد و به سمت ب  نییشد، از تخت پا 

 

 

 حاج بابا؟! -

 !!کنهیداره ناله م  داداش

 

 اومدم بابا آروم باش نترس! -

 

 

آنها مادرش هم از اتاق خارج شد و هراسان   یصدا  با 

 آمد.   زدان یبه سمت اتاق 
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@Rooman_nazy1400



 

 

آرام  آب را آرام   وانیکرد و ل  زیخ مین یاورا کم  پدرش 

  رپسرش یش  نکهیداد اما قلبش از ا  زدانیبه خورد 

 . شد یتخت افتاده بود فشرده م ی رو نگونهیا

 

 

را در دست گرفته بود  زدان ی خانوم دستان بزرگ  حاج

کاشت و اشک   یآن م یممتد رو  ی و بوسه ها 

 . ختیریم

 

حال   دنیبا تعجب وارد اتاق شد با د  م یبعد مر یکم

 یشانیپ یدست رو  یجلوتر آمد. وقت  دهیترس زدانی

 اش گذاشت و از تب مطمعن شد. 

 

 

و چند دستمال آمد، همه  یو با کاسه بزرگ آب  رفت

  یو پاها  یشانیپ یدستمال هارا در آب فرو کرد و رو 

 گذاشت.  زدانی

@Rooman_nazy1400
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  زدانیاز چند ساعت تکرار کردن کارشان تب  بعد

 قطع شد.  شی آمد و ناله ها  نییپا 

پختن شام را بر عهده گرفت و مادر و پدرش   زهرا

به آشپزخانه  ی رعل یهم با ام میماندند. مر  زدانیکنار 

 رفتند تا زهرا تنها نباشد. 

@Rooman_nazy1400
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و همراه    قشی شده بود رف  یچند روز مامان گل   ن یا در

تازه   ی ها یو سبز  وه یم دنیصبح ها به چ شهیاو هم

 .رود یاست م شانیباران رو ی که نم ها  یا

 

 

آمدند همه خونگرم   دنشیروز تمام اقوام شان به د  آن

 هیدرش گرپدر و ما یبرا ی و مهربان بودند و جور

همه خواهان داشته  نی ا کردیکه تعجب م کردندیم

 باشند. 

 

 

 

شد اما با  ضیمر  شیحالش بد بود و فردا  خودش 

 سرحال تر شده بود.  یکم ی مامان گل  ی ها یپرستار 

 

@Rooman_nazy1400
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که  دینداشتند. فرش یو زنش هم با او کار   د یفرش

و زنش هم با    گشتیو اخر شب برم رفتیصبح زود م

 . کردند یبرگزار م ی دار مهمان هیزن چند سرما

 

 

را نگفته بود و در    شی هنوز ادامه حرف ها  یگل   مامان 

مشتاق بود بشنود اما بخاطر   ادیکه خودش ز  یحال 

 اورا تحت فشار قرار ندهد سکوت کرده بود.  نکهیا

 

 

 

 و خانواده اش گفت.  زدانیشب از   آن

 درست شان!   ی و رفتارها   شان یها یمهربان از

 اتفاق افتاده بود.  زدانیکه به   یعشق و عالقه ا  از
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  د ینرفته بود و اورا فرش زدانیاش که اگر  یناراحت از

 . اوردیب نجا یبه ا توانستینم

 بایز یروستا  ن یو ا ی مامان گل آمده بود و نکهیاز ا اما 

 بود.  یرا شناخته بود راض 

 

 

 

 هی که با بق یو عکس زدانیخودش و  یها   عکس

 فته بود را نشانش داد. گر یدسته جمع

  کردیم فیداشت تعر ی تحمل کند و وقت نتوانست

 .ختندیصورتش ر  یرو   شی و اشک ها   دیبغضش ترک

 

 

و سکوت کرد تا دخترک  دیدر آغوشش کش   یگل   مامان 

 خودش را سبک کند.  

 . ماندیمانند توده در جان دخترک م شیغضه ها دینبا 
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  کیبه نوازش کردن کمرش کرد، بعد از   شروع

بود حاال از نوازش   ختهیکه از ته دل اشک ر  یساعت

باعث   دیباریو محبت از آن م یکه گرم یمامان گل یها 

 شده بود خمار خواب شود. 

 

 

در    شی آخر نتوانست خود را کنترل کند و پلک ها   در

 هم افتاد و به خواب رفت.  ی رو  یبغل مامان گل
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که به روستا آمده بود گذشته بود؛   یهفته از زمان  دو

سوار   ی مانند شاهزاده ها  زدانیهرروز منتظر بود که 

اما چشمش به در خشک  دیا یبر اسب به دنبالش ب

 . شدیم

 

 

 

در جانش نشسته بود.   ید یشد یروز بود دلتنگ چند

 .کرد یرا طلب م  زدان یدلش آغوش مردانه 

 شده است تمام جان او؟!   زدانیبود که   گفته

 

 

تخت بلند شد و به سمت پنجره بزرگ اتاقش   یرو  از

 رفت. 

@Rooman_nazy1400
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طاقچه مانند او نشست و   ی را باز کرد و رو پنجره

 داد.  هیسرش را به پنجره تک

 

 

  خواست، یم دن یبغض چند روزه انگار امشب بار نیا

 امشب!!  اه یدرست مانند آسمان س

نشان  به رعد و برق   یشده بود که توجه  شجاع 

 نداد!!! 

 

شب باهم بودنشان    نیکه آخر یرفت به آن شب فکرش 

 بود. 

بپوشد آنهم   شیزورش کرد لباس خواب برا  زدانی

 چشمان خودش!!   ی جلو
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رابطه ها بازهم نگاه   نی با تمام ا دانستیخوب م او

  یبود و آن شب ول فتادهیتنه اش ن نییبه پا  زدانی

 بود.  دهیاز دور اورا کامل د یکم

 

 

نشست؛ جانانش به او   ش یلب ها   یرو یتلخ لبخند

  نیا یبرا  خواستیو م رودینگفته بود که به سفر م

 بکند. ی سخت تر تی چند روز که نبود، اذ

 

 

 

شان در    ی هوهو یو صدا دیچیدرختان م ی ال باد

 .دیچیپیگوش شهرزاد م

بود که با  ختهیرا آزادنه دور و اطرافش ر  شی موها 

 و به رقص در آمدند.  خوردندیوزش باد تکان م
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او االن   خواست؛ یرا نم یهمه لذت و شگفت نیاو ا  اما 

بکشد و   شی موها   یداشت حاج خانوم دست رو  ازین

 مادرانه اورا ببوسد. 

 

 

 

کمتر از   شیبرا یچند سال دوست  نیرا که در ا  زهرا

 خواهر نبود. 

  یکه بعد از مرگ پدرش، امانت دار خوب  یسبحان جحا 

بود و کمتر از فرزندان خودش دوستش نداشت، آن  

کنار آنها ماندن را  اقتی خانواده فرشته بود و انگار ل 

 کرد.  شان یاز هم جدا نگونهیا دینداشت که فرش

 

 

 

 

  دیکه در آسمان درخش  ی رعد و برق بزرگ یصدا  با 

در خود جمع شد و بالخره بغض خفه کننده   ده یترس

 . دیاش ترک

@Rooman_nazy1400
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  انیجر  یدیکه باران شد دیبغض آسمان هم ترک  انگار

سر و   ی کرد و مانند شالق کوبنده بود و رو دایپ

 . دیکوبی صورتش م
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هوا نشان نداد،  ی به بارش باران و سرد ی توجه

 . خواست یم یریاما دلش بهانه گ دی لرزیم

که مرد بود و    خواست یم یزدانی یناز کردن برا  دلش

 کرد که ولش کرد. یدر آخر نامرد 

 

 

 

-

...که....دوستم....ندار ی ..راست....گفته...بودانگار...

 . ی

....هوس...بود....که...بعد از....رفع  انگار

 !!! ی....ولم....کردگهیکردنش....د
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مثل   ی.....قول....دادی....آخه....تو....قول داد ی ول 

 !!!. ی کوه.....پشتم باش

 شهی....همی....بودنت.....برا ی .....رومن

 !!! زدانیبودنت......حساب باز.....کرده.....بودم.....

 

 

 

 نفسش بند آمده بود.  ر،ینفس گ یهوا  ن یا در

 . دیلرزیشده بود و م  سی خ شیلباس ها  تمام

گله    زدانیو از   زدیلب با خودش حرف م ری ز فقط

 . کردیم

 

 

که در   شی پاها  ی باز شدن در سرش را از رو با 

  یشکمش جمع شده بود برداشت و نگاهش را به کس 

اما جز نفرت   دیکشیم دک یاسم عمو را  شیکه برا

 به او نداشت.  یحس چیه
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پنجره در  ی به خودش داد و از رو یزور تکان به

  د یآمد و به سمت فرش نییپا دیلرزیم شی که پاها   یحال 

قدم   کردی بود و نگاهش م ستادهیکه در چهارچوب در ا

 برداشت. 

 

 

زد    غیو ج  دیاش کوب نهیجانش را در س یب  یها   مشت

 . ردیآرام بگ یتا بلکه درونش کم 

 

وقت با ما خوب    چی.....هیازت متنفرم....تو پست-

 .!!! ینبود

حاج  شیپ خوامی ....من منجا یا  یرو چرا آورد  من

 خانوم باشم!!!

 

 

 خوامیمو م .....من حاج بابا خوامیزهرا رو م من

 نامرد!!! 
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 جز نفرت به شماها ندارم.!!!  یحس  چیه من

 

 

 نکهیآمد، از ا یخونش نم  یزد یرا کارد م  د یفرش

خسادت   گفتی آن خانواده م یاز دلتنگ نگونهیدخترک ا

 . کردیم دادیدرونش ب

 

 

  ی دخترک را گرفت و با حرص فشار ی دست ها مچ

 . دی چیآخ دردناک دخترک در اتاق پ  یداد که صدا

 

 

 نکهیروان شد، از ا شتریب  شیدرد اشک ها  از

  شتری و آواره است ب میتی نکهیندارد از ا یپشتوانه ا

 . ختیاشک ر
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تخت افتاد و بعد خودش با   ی که رواورا هل داد  د یفرش

به او انداخت و   ی که گوشه لبش بود نگاه یپوزخند 

 از اتاق خارج شد. 
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در گوشه تخت آرام نشست. اگر خودش را   ده یترس

کارش    خوردیتخت م  کنترل نکرده بود سرش به گوشه 

 تمام بود. 

 

 

شده   داریاز خواب ب شان یکه انگار با صدا  یگل   مامان 

سالم بودن   دنی بود هراسان وارد اتاق شد و با د

 . د یکش یشهرزاد نفس راحت

 

 

و   دیکوبیسمت پنجره رفت. باد پنجره هارا بهم م به

که انگار بغض چند ساله اش   دیباریم  یباران جور

 است.   دهیترک

 

 

بعد از بستن پنجره به سمت شهرزاد رفت   یگل   مامان 

 تنش انداخت.   یو پتورا رو 

 برداشت.  شیسمت کمد قدم برداشت و لباس برا به
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  دیتخت نشست ؛ دخترک مثل ب ی شهرزاد رو  کنار

 . دی لرزیداشت م

دختر مهربان و کوچک قلبش فشرده   نیا یپناه یب از

 شد. 

 

 

  یبود دوست پدر خانواده خوب دهی گفته شهرزاد فهم با 

بودند و خودش هم پسرشان را دوست داشته اما از  

کرد که  حتیمحرمش شده بود قبال اورا نص  نکهیا

 کارش اشتباه بوده است. 

 

 

دخترک را از تنش   راهنیباز کرد و پ یکم پتورا

دخترک چشمانش    دیو سف ی بلورکه تن  دیکش  رونیب

 را برق انداخت. 
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و    دیسف ، ییمن فدات شم درست مثل شهال  ی اله-

 !!! با یز

 

 خ.....خدا.....ن...نک.....نکنه!!!-

 .....خو....ام.ی .....نمو.....ممامان 

 

 . زدلم یقربونت برم آروم باش عز -

 ی کم یبا نوازش و آغوش گرم مامان گل نکهیاز ا بعد

 آرام شد از او جدا شد تا لباس بپوشد. 

 

 

را تن کند که نگاه مامان   راهنش ی خجالت خواست پ با 

 کبودش افتاد.  یها   نهیبه س یگل 

 نگاهش کرد و بعد لب زد  ده یترس

 

  یزیچ  یضیمر ه،ینجوریهات چرا ا نهیمادر س-

 !؟؟ ی دار
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  یرا بست و لبخند خجل   شی دستپاچه دکمه ها  شهرزاد

 انداخت.  نییزد و سرش را پا 
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  ش یشانه را برداشت و شهرزاد جلو  یگل   مامان 

 را شانه بزند.   شینشست تا موها 

 

جواب    نکهیسکوت کرده بودند اما شهرزاد از ا  هردو

 را نداده بود ناراحت بود.  رزن یپ ینگران

 

کرد، بلند تر شده   شی شروع به بافتن موها   یگل   مامان 

 بود. 

 من من کردن لب زد:  یاز کم بعد

 

 یو نگران  یمهربون یفدا ستمین  ضیمر ی مامان گل -

 هات بشم!!! 

 !!! زدانی....کار زهی......چیکارها  نا یا

 

 

   کردیآرام زمزمه کرد که فکر نم  یرا جور زدانی نام

 برسد.  ی به گوش مامان گل 
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 یبود که وقت یزن با تجربه و پخته ا ی مامان گل  اما 

  ی که کار مرد دیهمان ابتدا شهرزاد سکوت کرد فهم

 . گفتیبوده که شهرزاد از او م

 

 

  ییطرف ناراحتم که تنها  ک یاز  زدل؛ یخدا نکنه عز-

 و البته به اجبار!  نجا یا  یاومد

 

و تونستم ثمره عشق    یخوشحالم که اومد یطرف  از

 !! نمینادر رو بب

 

  یل ی هام خ  ییمحرم من و دوست تنها  ی شد  نکهیا از

 خوشحالم مادر.

 

 

 اما خطرناک!!!  باستیخوبه؛ ز  یل یخ  عشق 

 باش ننه!!  مراقب
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  یرو  یرا با کش بست و بوسه ا  شی موها  ی انتها 

 آمد.   نییاز تخت پا  یسرش زد و به سخت

 

 

شده بود، از اتاق   شتریو سنش ب کرد یدرد م  شی پاها 

 خارج شد و باز دخترک تنها شد. 

 

 

  دیتنش کش  یدر خود جمع شد و پتو را رو  نیجن مانند

 . دیلرزیتا گرم بشود هنوز هم بدنش م

و    بردیخوابش نمبود شب ها  نجا یکه ا ی چند وقت نیا

 . شدیم  هوش یصبح ب  یها   یکینزد یدر اخر از خستگ

 

 

بد عادتش کرده بود،   زدانیکردن به وجود   عادت

او به  یشب ها کنارش بود و با نوازش ها  شهیهم

 بد عادتش کرده بود.  نیو ا  رفتیخواب م
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زد و با فکر به   شان یبایبه خاطرات ز یتلخ لبخند

  ا ی کندیهنوز هم به او فکر م زدانی ا یآ نکهیا

 فراموشش کرده است؟! 

 

را    زدی صورتش بر  ی دوباره رو  خواست یکه م  یاشک

از   شی ها  یبخوابد تا خستگ یکرد کم یپس زد و سع 

 برود.  رون یتنش ب
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  دیرسیموذن مسجد محله که به گوش م یبا صدا  صبح

 را از هم باز کرد.   شی پلک ها  یال

 کی  کردی شده بود و احساس م نیتنش سنگ تمام

  تواندیبه او وصل کرده اند که نم ییلو یچند ک یگو

 خورد. تکان ب 

 

 

خشک  ی جور ش ی را صدا بزند اما گلو یخواست کس  

شده بود که جز اصوات نامفهوم نتوانست از خود در  

 . اورد یب

 

 

داشت؛ االن خواستار جرعه   یدیسوزش شد  ش ی گلو

 آب بود.  یا
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 کرد یزور آب دهانش را قورت داد. احساس م به

 کرده است.  دایخراش پ ش ی گلو

 

 

 شد.  زیخ میداد و ن  یزور خودش را تکان به

 نگونهیکه درون آتش انداخته بودنش که ا انگار

 . کردی تنش عرق م  یو از گرم سوختیم

 

 

  نییدرب را گرفت و به پا   رهیقدم برداشت و دستگ چند

 . دیکش

و تنها   نوایشد، چقدر ب  ریاز چشمانش سراز اشک

 ندیو بب  ردینبود از او خبر بگ یکس  یشده بود که حت

 مرده؟!  ا یکه زنده است 

 

 

را صدا   یرا باال برد و مامان گل   شیصدا  یزور کم به

 زد. 
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را    شی که صدا دیفهم یبار صدا زدن وقت نیاز چند بعد

 . شنوندینم

افتاد و   نیزم  یگوشه راهرو را هل داد که رو گلدان

 . دیچیشد و در دل خانه پ  ی شکستنش ناقوس  یصدا

 

 

را نداشت؛ همانجا    شیپاها  ی رو  ستادنیتحمل ا کرید

 نشست.  نی زم یکنار درب رو 

تمام تنش کوره   خواست، یم قی خواب عم کی  دلش

 بود.  شیآت

 

 

 یکیکه  یو زنش به همراه مامان گل  د یفرش دن ید با 

  یرو  ش یپلک ها  دیآ  یباال م ان یپله ها را خدا گو یکی

 هم افتاد. 
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شهرزاد که گوشه درب اتاق افتاده و   دن یبا د  د یرشف

است به سمتش قدم  نیزم  یرو  ش یکه تکه ها   یگلدان

 تند کرد.

 

  یعکس العمل  چی بار تکانش داد که دخترک ه چند

 نشان نداد. 

اش گذاشت که دستان خودش از   یشانیپ یرو دست

 تن دخترک سوخت.  یگرم

 

 

 سمت همسرش برگشت و لب زد  به

زنگ بزن به دکتر روستا بگو زود خودش رو  -

 !نجا یبرسونه ا

 

 ! د؟ی فرش شدهیچ-

 ! ُمرده؟

 

 که ُمرده؟!  یچ یعنیبرو زنگ بزن -
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 بچه ، بدووو!!!  شیآت یکرده؛ انگار کوره تب
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 رفت. نییپا  یطوالن ی از پله ها مهیسراس  ده یفر
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وقت   چ یبود که با حاج نادر مشکل داشتند و ه  درست

  ینداشت اما خب دلش برا  دنشان یبه د  یعالقه ا 

 شده است.  میتیسن کم  نیکه در ا سوختیشهرزاد م

 

 

هم در سن کم پدر و بعد مادرش را از دست   خودش 

 ش ی به رو خواستیاما نم کردیداده بود و اورا درک م

 که بلکه اورا پرو نکند.   اورد یب

 

 

و آنرا برداشت و شناره   دیزنان به تلفن رس   نفسنفس

 پزشک را گرفت. 

از چند بار پشت سرهم دکتر پاسخگو شد، حال   بعد

  د یگفت که فرشداد و حینامساعد شهرزاد را توض

 برساند.  نجا یخواسته خودش را زودتر به ا
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اطاعت کرد و خواست تا   یحرف چیبدون ه دکترهم 

 س یتبش را با پارچه ه رساند یخودش را م  یوقت

 تا تشنج نکند. رندیبگ

 

 

کرد،    یکه در دستش رخ داد ناله ا  یسوزش با 

  شیدست رو  دهیخواست دستش را تکان بدهد که فر

 گذاشت و اجازه نداد.

 

تحمل   یاو هنوز برا سوخت؛یدخترک م  یبرا دلش

 درد ها کوچک بود.  نیا

صورت   یگوشه تخت نشسته بود و به پنها  یگل   مامان 

 . ختیریاشک م

 

 

 و لب زد:  دیچرخ دیبه سمت فرش  دکتر

 کر االن خطر رفع شد.  خداروش-
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 اره یکردم تا تبشون رو ب قیو امپول هم تزر  سرم 

 .نییپا 

 ممکن بود تشنج کنند!  دیمراقب باش شتریب

 

 

  شیگذاشت و از جا  فش ی را در درون ک  شیها   لیوسا 

 برخاست. 

 

 

تا استفاده   دیکه براشون نوشتم رو بخر ییداروها

  شهیکه باعث م  یزیو هرچ یکنند، استرس و نگران

 خدا نگه دار شما.  د؛ یزده بشند ازش دور کن  جانیه

 

 

 ممنون دکتر؛ خدانگهدارتون!! -

 

دخترک را از شهر    یرفت تا نسخه داروها   د یفرش

 کند.  هیته
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خواهد رفت    رونیهم ب   دهی فکر کرد که فر یگل   مامان 

 م نخورد. از کنار شهرزاد ج دهیفر  ی ول 

 

 

 خانوم؟! -

 ! د؟یاستراحت کن دیرینم  شما 

 من کنار شهرزاد هستم!  دیشما بر   دیشیم خسته

 

 

 هستم   ی من آدم بد  یکنیاالن فکر م ، یمامان گل -

 ! سوزه یدختر م نیمن دلم به حال و روز ا ی ول 

 ! کنمیشدم و درکش م میتیسن  نیا  یتو خودمم 

 

 

 سقوط نکند.  شیبار پلک زد تا اشک ها  چند

انداخت   کردی که با تعجب نگاهش م یبه مامان گل  رو

 برخواست.  شیزد و از جا  یو تبسم 
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براش سوپ آماده   رمیمن م کنه؛یشما پاتون درد م-

 کنم. شما مراقبش باش. 
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چشمانش بازتر  نیاز ا شتریب گرید  یگل   مامان 

 تعجب آور بود.  ده یاز فر یرفتار  نیشد،همچینم

اوهم درون خودش را پشت ظاهر   نکهیاز ا اما 

 ظالمش پنهان کرده است خوشحال بود. 

 

 

 .کندیبود حداقل او شهرزاد را درک م  خوشحال

 یترک خورده و ب یبه دخترک که با لب ها   ینگاه

که تازه داشت از حالت زرد به  یرنگ و چهره ا

 انداخت.  گشتیحالت نرمال خود برم

 

 

آمد و سرم را از دست دخترک  دهیکه گذشت فر یکم

 اتاق را ترک کرد.  یحرف چیخارج کرد و بدون ه 

 

پلک   یال یمامان گل یبعد دخترک با نوازش ها  یکم

 را از هم فاصله داد.   شیها 

 لب زد   یشده بود و به سختخشک دهانش 
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 ....خوام! یآ.....ب......آب......م-

 

کنار تخت را برداشت    زیم یآب رو   وانیل   یگل   مامان 

را به  وانیشود و بعد ل  زیخ میکرد دخترک ن و کمک

 سمت دهانش برد. 

 

 

 !! یمامان.... گل ی مرس-

 

 تو بشم گل دخترم.   یفدا-

 مادر!!  ی که همه مون رو نصف عمر کرد تو

  دونمیعواقبش، من نم نمیجلو بارون ا ی نشست  شب ید

کاراتون    نیدست از ا دییخوایم ی شما جوون ها ک

 .د یبردار
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کرد ،   ی مامان گل  ی و غر زدن ها یبه نگران یلبخند

 نکند. یعصبان   شتریسکوت کرد تا اورا ب

 

 

هات بشم نترس من هفت تا جون   یقربون نگران-

 دارم. 

 هم تب کردم.  قبال

 

آورد و   ادیانداخت و خاطراتش را به  نییرا پا   سرش

 با بغض لب زد: 

 

بابام و مامانم و از دست دادم، اما حاج خانوم    یوقت-

 بودن!   هیو بق

نکرده بود،  یبه سفر رفت و ازم خداحافظ  زدان ی یوقت

 بودن. هیاما حاج خانوم و بق

 بازهم بودن.  هیخانوم و بق دم،حاجیخوابش رو د  یوقت
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 نبودن.  دادمیداشتم جون م نجا یا ی ول   شب ید

 !یهم نبود مامان گل زدانی یحت

 . یوبه که شما کنارمخ ی ول 

 

 

 زمزمه کرد:لب   ریکه ز دیچک  شیها   اشک

 ! زدانیسراغم؛  انیم ینباش ا یدن  یتموم دردا-
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حالش بهتر شده بود و دوروز   ی چند وقت کم  ن یا در

کرده  هیبودند و دکتر توص  ده یرا کش  شیها  هیقبل بخ

 نکند. یز یتکان نخورد تا خون ر دی بود با 

 

سرپا بشود و خودش دنبال   توانست ینم نکهیازا

بود،   ی بود و عصب ختهیشهرزاد باشد اعصابش بهم ر

 دست دراز کرد و برداشت.   لشیبا زنگ خوردن موبا 

 

 

  کونیآ کرد، یم ییصفحه خودنما  ی"داداش" رو   اسم

را به گوشش    لیسبز رنگ را لمس کرد و موبا 

 چسباند و لب زد: 

 

 ! شد؟یحسام، چ-
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من   مار یعاشق و ب  قلب نیخجالت بکش مرد، با ا-

  ندازمیساختمون م ی خودم از باال  رمینکن ها؛ م یباز

 !! نیزم

 

 

را نازک تر کرد و    شی صدا ،ی کینه عل  یسالم نه

 ادامه داد. 

 !شد؟ یچ  حسام 

 دختر!!   یکیپسر بود  یکی ی بش یخواست یم یچ

 

 

 . اری اَه حسام بسه کم ادا و اطوار در ب-

  ی باز ی به کول یحوصله خودمم ندارم تو زد  من

 خودتو؟! 
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حال و روز را نداشت،   نیدر ا  زدانی دنید  تحمل

 بود.  یمقاومت و سخت س یاو تند یبرا زدانی

و    شدیچشمانش آب م  ی جلو  خ،یحاال داشت مانند  اما 

 . خواست یرا هرگز نم  نیاو ا

 

 

خودم    ی دنبال هوو ی سر من داد نزن ها؛ من فرستاد -

 مرد گنده!  هیهم باق متیدو قورت و نبگردم  

 

 

 ! ترکمی حسام بفهمم دارم م-

  شیباشه؛ پ دیکه نبا  ییشهرزاد کجاست؟! جا  یدونیم

من   یچشما  یکه جلو  زش ی ه یاون پسرعمو

 شهرزادمو قورت بده   خواستیم

 

 

 من مگه کشکه هاان؟!   رتیغ
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که بردنش رو   یی کنم اول خون اونا   داشیپ خوامیم من

 کنم و بعدش خود شهرزاد که رفته!!! شهی تو ش

 

 

باشه داداش غلط کردم حرص نخور مرگ حسام، من  -

 !زمیکنم اعصابت بهم بر جا یب

 نگرانم، ناموس تو ناموس منم هست!  منم

که حاج خانوم داده   ییتمام آدرس و شماره ها  ی ول 

 بودن.  یبود الک

 

 

ود که شنود  روشن ب   شمیکیها خاموش بود؛   شماره

 . گمیم یچ  دیفهمیکردم رفتم اصال نم

 

 

 ها هم که مثل شماره ها!!   مکان

 برادر من!!  ستین ی ول  کنمیبازم دارم تالش م من
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 نیشماها باشه و بخاطر هم   شیپ خواستهینم عموش 

 بردتش!!!  شهیهم ی کلک زده و شهرزاد و برا  یجور

 

 

خودشان    ده یعربده زد که زهرا و مادرش ترس  یجور

 را داخل اتاق انداختند. 

 

 

 ! کشمشیکنم م داشیپ شرفیب که یگوه خورده؛ مرت-

 

 

را بدون توجه به مادر و    یدنبال حرفش گوش به

خواهرش که چشمانشان از تعجب گرد شده بود به 

 پرتاپ کرد.  شیرو به رو واریسمت د 
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برود و از مادرش خواسته  رون یب توانستینم خودش 

مربوط   یزبان پدرش آدرس و شماره ها  ریبود از ز

 بکشد.  رونیشهرزاد را ب  یبه عمو

 

 

 

  کی بعد از شان را دست حسام سپرده بود و حاال همه

بود سرکار بودن و تمام    دهیحسام فهم  یهفته دوندگ

 . دیکشیجانش خشم بود و شعله م
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  کردیم  یهمه خودخور نیا  زدانی کهنیخانوم از ا حاج

  دادیبود که کاش اجازه نم یاز دست خودش حرص

 شهرزاد را ببرند. 

 

 

 . دیبار  شی تحمل کند و اشک ها  نتوانست

اش   نهیس یرا رو   زدانیرا باز کرد و سر    دستانش

 گذاشت و بوسه بارانش کرد.

 

صبر    شهیدرست م زیمرد من آروم باش؛ همه چ ریش-

 کن. 

 مادر!!   یکه عجول نبود تو
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  یمادرش برداشت و بوسه ا نهیس  یرا از رو  سرش

  شیاش زد و با شصتش اشک ها  یچشمان اشک ریز

 زد. یو لبخند تلخ دی را پاک

 

 ملکه من! زیهارو نر د ی مروار نیا-

 نگران من نباش!  زدانیتار موت بشه  هی  یفدا

که تورو  رسم یو حسابش م کنمیم  دایاون دختر پ من

 مه دلتنگ کرده. ه نیا

 

 

داره مجبور بود   ی.....مادر شهرزاد چه گناه زدان ی-

 بره. 

 . کردیاجبارش م  رفتیاومده بود، اگه نم عموش 

 

 

هم حق نداشت بدون اجازه من    کشتنشیاگه م یحت-

 آب بخوره چه برسه به رفتن.
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 گفته بودم!!  ا یبهش چ دونهیخوب م خودش 

 

 

  داشیپ گردم یم نی شده آسمون و زم کنم، یم  داشیپ

از   تونست یفقط دعا کنه کاش م  د یاون وقت با  کنمیم

 دستم فرار کنه!!

 

 

 دانستند ی بهم انداختند، خوب م یو مادرش نگاه  زهرا

آتش خشمش را سرکوب   توانندیشود نم یاگر عصب

 کنند.

 

که  ی عشق نیا  دیترسی حال فرزندش بود؛ م  نگران

 ! اوردشیر باز پا د   کردیخودش قبول نم

 

پهن پسرکش را گرفت و مجبورش کرد   یها  شانه

 دراز بکشد. 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خودش   یآن پسربچه کوچک چموش نبود؛ برا گرید

حداقل قبل از  کرد یشده بود و حاال آرزو م  ی مرد

 .ندیرا بب شیمرگش بتواند نوه ها

 

 

  ده ی لرز  یدختر  یبرا زدانشیهمه سال قلب  نیاز ا بعد

 . کردیبود که سرنوشت آنها را از هم جدا م

تا در کنار   اورد یب تییسکویو ب  وهیرفت تا آبم  زهرا

 .ندیمادر و برادرش بنش 

 

 

که درست کرده   یتازه و خنک  یآب پرتقال ها  همراه

راهم در ظرف گذاشت و وارد   ییطال تییسکویبود ب

 اتاق شد. 

 

آرام شده بود و   یمادرش کم  یبا نوازش ها زدانی

تا غم را از   کرد یم ی ورا در آغوش گرفته بود شوخا

 چهره مادرش دور کند. 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

که ممه  گفتیو م زدیمادرش م ی ها  نهیبه س دست

اما   دیکشیخجالت م یو حاج خانوم هم کم خواهدیم

 اخم کرد و لب زد... 

 

 

ماشاءهلل   یخجالت بکش پسر،اندازه دوتا بشکه ا-

 مادر. 

 من چرا؟!  یها  نهیبه س یداد  ریگ

 ! یچموش بود تیهمون بچگ از

 

 

 

  سهیو از خنده ر  دادیبه بحث شان گوش م زهرا

 . رفتیم

دلش    زانیعز یو خوشحال بود کم  زدیلبخند م  زدانی

 . دندی خندیم

@Rooman_nazy1400
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بود  یطوالن اریبس شانیمدت کوتاه که برا  ن یا در

 بود. دهیخانواده ند  نیا  ی لب ها   یلبخند رو

 

 !کرد یم ی ن کجده  شیشهرزاد برا  یخال یجا فقط
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 272#پارت_

 

 

@Rooman_nazy1400
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اش   ده یکه تب کرده بود زنعمو فر یاز آن روز بعد

خانه نبود  دیکه فرش ی شده بود و وقت گریانسان د کی

 . گذاشتیو احترام م کردیبه او محبت م

 با او صحبت کرده بود.  یچند بار  یحت

 

 

 

خودش را کنترل کند و اوهم   یبود کنجکاو نتوانسته

بد  خواستهیوقت با پدر و مادر او نم چیگفته بود که ه

 باشد. 

 

 

باهم   یدختر خاله مادرش بوده است، در بچگ او

  دادهیاجازه نم  د یواج فرشبودند اما بعد از ازد یهمباز 

 به آنها سر بزند. 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

شان   ن یو نادر ب دیفرش  هیها هم که سر ارث  بعد

 نداشته اند.  یباهم ارتباط گریکدورت افتاده بود و د

و جواب  ندیآ ی اش م یبه خواستگار نکهیا تا 

 . شنوندیمیمنف

 

 

 

شده بود است  میتیاوهم مانند شهرزاد  نکهیاز ا ده یفر

خواهر و  شدیباعث م  د یو بعد از ازدواج با فرش

 کند.  دایشان سامان پ  یبرادرش هم زندگ

 

 

 

مهربان و خانومانه مادرش در   ی از اخالق ها  یحت

 ختهیشهرزاد اشک ر  یسن کمش گفته بود و پا به پا 

 بود. 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

اوهم   دانستینداشت و م یتنفر شیاز زن عمو گرید

 فکر بد نکند.  د یمجبور به رفتار بد است تا فرش

 

 

ازش مراقبت کرده بودند   یو مامان گل دهیهفته فر کی

 و دوباره حالش بهتر شده بود. 

 

 

 

از   دیرا شن  دهیدرد و دل کردن فر ی وقت شهرزاد

 و خانواده او داشت گفت.  زدان یکه به   یعشق

و  بماند؛ ا  نجا یا یمدت دیگفته بود با  شیعمو  زن

 مراقبش است. 

 

 

@Rooman_nazy1400
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  یقانون نیاست؛ بعد از به  نییکه سنش هنوز پا   گفت

 انجام دهند.  توانندیچه م نندیتا بب کنندیفکر م  دن یرس

هم اورا دوست دارد   زدانیراهم گفته بود که اگر   نیا

 اش کند. ی خواستگار  شیو از عمو  دیا یب تواندیم

 

به خودش  دهی حرف فر نی . با اشد یصبور م دی با  پس

چون من    دیبه زور بگو تواندیکه نم دیآمد و فهم

که   زدان یبد  یآنهم با رفتارها  ی باش دیعاشق توام با 

 . خواستیاورا نم 

 

 

 

اش را به  ی و زندگ کردیغرورش را حفظ م  دی با  پس

 . سپرد ی سرنوشت م

در    یزندگ  یبا او خوب شده بود کم دهیفر یوقت  از

 راحت شده بود.   شیبرا نجا یا

  دهی بود و فر امدهیچند روز بود که خانه ن  د یفرش

 .رود یکه با او گفته است به شهر م گفتیم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  دندید یم لمیتا صبح باهم ف  ده یو فر  یمامان گل   همراه

که در تهران جا   یزانی عز  ادیاما درون قلبش با 

 .سوخت ی گذاشته بود م
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   شهرزادیب#شهر

 273#پارت_

 

 

@Rooman_nazy1400
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از خانه  دهیبا فر  یبعد از خداحافظ  یمامان گل   همراه

که پاتوق پدرش بود خارج  یا اچهیبه مقصد در 

 شدند. 

ال خوب شده بود و مانند دختر بچه بدنش کام کرید

  رون یبعد از چند وقت که پا به ب طونیش   یها 

 . دی خندیو م  دیدویم گذارند،یم

 

 

 

به  یمامان گل یشهرزاد و خنده ها  طنتیهزار ش با 

 . دندی رس اچه یدر

 رون یرا از تنش ب  راهنشیرا برداشت و پ  شالش 

 آورد. 

 

 

که در تن داشت؛ خودش را به   یرنگ ی آب یساحل  با 

 را به باد سپرد.  ش ی و موها   ا یدست در

@Rooman_nazy1400
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که در آخر از   کرد یدر آب ورجه وورجه م  نقدریا

انداخت و   یخودش را به زور کنار مامان گل یخستگ

 . دیدراز کش

 

 

 

خودش گذاشت و   یپاها یسرش را رو  مادرانه 

 بلندش را نوازش کرد.  ی موها 

د و انگار شهرزاد  را بزن  شی ادامه حرف ها  خواستیم

 بود که سکوت کرده بود.  دهیهم فهم 

 

 

حرف زدن از گذشته داغ   د،یدهانش را چند بار بلع  آب

اما لب   کردیم شترینبود نادر و شهال را در قلبش ب

 زد: 

 

 

@Rooman_nazy1400
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و   دن یمادر ، پدرت و مادرت همراه هم قد کش یه-

 بزرگ شدن. 

سالش شده بود که پدرت سن    ۱۲،۱۳تازه   مادرت

 . دی ش رسخدمت رفتن

دستش؛   ر یمعروف ز  ی روستا  کی کدخدا بود و   پدرش 

کارهاشو درست کرد و  خودش، یدار بود برا هی سرما 

 نادرهم خدمت نرفت. 

 

 

 

ازش خواست که مقام خودش را به پسرش  پدربزرگت

  خواهدیپدرت گفت که م نادر بدهد که او قبول نکرد،

 . استدیخودش ب  یپاها  ی رو

 

 

شد و اورا طرد کرد و گفت تا   یهم عصبان پدربزرگت

که عقلش درست نشود حق ندارد به خانه   یزمان

 برگردد.

@Rooman_nazy1400
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رفت سراغ عموش، خواست شهال رو اجازه بده   نادر 

شون شروع کنند؛ اخه  دو   یعقد کنه تا باهم زندک

 سال بود که نشون کرده هم بودند و عاشق دلباخته!!

 

 

خانه عموش گفت که برارش اورا به   یوقت

 . دیپشت گوشش را د دیبرنگرداند، شهال را د

اما بعد از دو روز خبر جار شد   شد ی بعدش چ دونمینم

 که شهال و نادر باهم فرار کردن و رفتن شهر!!

 

 

نکردن، پدرنادر از  داشون یدنبالشون گشتن پ هرچقدر

شده  هم  بزرگ دیکرد. فرش یسکته قلب  شیغم دور

 بود. 

 

سال بود که از شهال و نادر خبر نبود و همه فکر    ده

 براشون افتاده و فوت شدن.  یاتفاق  کردندیم

 پدرش فوت شد.  نکهیبعد از ا ی ول 

@Rooman_nazy1400
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 شدند.  دایو نادر پ  شهال

 

 

خودشون اومده بودن، شهال تورو باردار بود.    یپا  با 

 خودش.  یشده بود برا یخانوم

 شده بود.   رمردیش  نادرم 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 274#پارت_

@Rooman_nazy1400
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 هردو صورتشان را در برگرفته بود. یها   اشک

  یزندگ  یرا برا  شیدر سکوت اشک ها  شهرزاد

 . ختیریبودند م دهیکه پدر و ماددش کش   یسخت

 

 

 

 ادامه داد:  یگل   مامان 

شد که برگشتن و اما پدربزرگت براش    ینجوریا اره

 نزاشته بود.  یارث

گفت سهم نادر رو   دادیداشت جون م یوقت ادمهی من

 زیاما خب بعدا که مدارک هارو آوردن همه چ نیبد

 . رسهی م دینوشته شده بود به فرش

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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نادر دم نزد. گفت که پدرش اورا ده سال قبل طرد   اما 

االن هم از دست   یکرده بود و او را حالل کرده و حت

 . ستیاو ناراحت ن

 

 

 ،ینیبب برمتیاش هست که م یمادر  نی زم اما 

 مونده.  یسرسبز که همونجور   یجا   هی نجاستیا

 

 

موندن، پدر و مادر شهال   نجا یکه ا یاز مدت کم بعد

  یبخاطر اشتباهاتشون ازشون معذرت خواه گهیهم د

 کردند. 

 

 

  رمرد، ی پا ش هی خودش  ینادر برا دن یفهمیم تازه 

 کنه و خونه بخره.   دایتونسته بود کار پ

  دیهم از رابطه شون مادر شهال از دخترش پرس یوقت

بودند که نادر اصال   غهیاو ص ی سالگ  ۱۸گفت تا 

 عقد کردن باهم بودن.  نکهینداشت و بعد از ا ش ی کار

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

ر و بعد از چند سال دکت شدن یکه بچه دار نم گفتیم

 رفتن و درمان باردار شده بود. 

  خواستشیم نهمهیکه ا ینادر از دختر نکهیا از

 بود!!  یپا مردانگ  هیسواستفاده نکرده بود خودش 

 

 

 

و نادر    د یفرش  ی روز دعوا هیبودن  نجا یروزا که ا  اون

 بود!  یسر چ دینفهم  یسر گرفته بود و کس 

  یرفتن نادر و شهال پاهاشون تو گهیاون که د  بعد

 روستا نزاشتن.  نیا

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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و مادر شهال هم فوت کردند، تک فرزند بود،   پدر

 نبود که با آنها رفت و آمد داشته باشند.  یکس گرید

 

 

ازشون خبر دار نشدم؛ رفتن که   گهید نیهم یبرا

 رفتن!! 

شون هم تنگ شده   یبچگ یها طنتیش یبرا  دلم 

 شهرزاد! 

شون رو    یخوبه نمردم و ثمره عشق و سخت بازم

 *.زی گوزل ق دمید

 

 

 

بود، شهرزاد را در   دهیچیدر هم پ  شانی هق ها  هق

 اش را ادامه داد.   هیو گر  دیکشآغوشش

از سبک شدن به خواسته شهرزاد به سمت   بعد

در آنجا    شی قبرستان روستا که پدر ومادربزرگ ها 

 کردند. تبودند حرک

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 *با یدختر ز ی به معنا  یترک یکلمه ا زیق  گوزل
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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@Rooman_nazy1400
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بود، اسم روستا   زیشگفت انگ   یل یخ شیروستا برا  نیا

با  یو مردمان ختهیبهم ر یل یمنطقه خ کی  شدیباعث م

شود اما حاال    دارینامنظم در ذهنش پد یها ختی سرور

خودش   یاش انگار که برا یپدر و مادر یروستت نیا

 شهر بود.  کی نمونه کامل 

 

 

در کنارهم تنومندانه به افق    ش،یبا یبلند و ز درختان 

به رقص   انشانیکه م یها سر بلند کرده بودند و باد 

 در گوشش انداخته بود.  نیطن شیدر آمده بود و صدا

 

 

 

که در   ییبا یز   اسی  یگرفت و به سمت گلها  یقی عم دم

  دیدشت ها فراوان بود رفت و چند دسته از آنها را چ

که دامنش در رقص   دیو به دور خودش چرخ

 کرد. شیراههم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

و قربان صدقه اش   کرد یبا لبخند نگاهش م یگل   مامان 

را   نجا یثمره عشق نادر و شهال ا نکهیاز ا رفت،یم

 بود.  نیدلنش شیدوست داشت برا

 

 

 

بودند و خاطره    ی روستا فرار  نیآن دو از ا  هرچند

 رفتند.  شهیهم یرا خاک کردند و برا شان یها 

  ریز  یاش اشک ها  یبا گوشه روسر  یگل   مامان 

 چشمش را گرفت. 

 

 

 

و عکس انداختن از   یبردار  لم ی در حال ف شهرزاد

گم   یکوه ها نیدوست داشت ا ی ل یمنظره ها بود، خ

 کند.  یآسمان و دشت سرسبز را نقاش یشده در ابرها

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

شدن برداشت   رهیدست از خ  یصدا کردن مامان گل  با 

 . دیو به سمتش دو

 شده بودند.  شی پدر و مادر بزرگ ها  یمرقدها  کینزد

 

 

 

آنها  یرو  کهییقبر ها گذشتند و به سمت قبرها   نیب از

کرده بودند   دهیمانند پوش یروان یش  یا لهیبا وس

 .دند یرس

 

 

 

روستا بودند و   نی ا یدو برادر خان ها  نیا بالخره 

 هم ابهت داشت.  شانیقبرها  یحت

@Rooman_nazy1400
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به  یفروکش کرده بود و با ناراحت  شیها  طنتیش  حاال

 قبر چهار نفرشان چشم دوخته بود. 

 

 

 

به پدرانشان انگار   یاد یپدر و مادرش، شباهت ز 

حک شده بر قبرشان   یعکس ها  یداشتند چون وقت

چهره پدر و مادر خودش را نشان   ییتک سو  د یرا د

 .دادند یم

 

 

 

 روان شد.   شی فرستاد و اشک ها   یفاتحه ا یگل   مامان 

 نوه تون اومده؟!  دین یبب  دییخانوم، خان کجا -

 عشق نادر و شهال اومده؟!  ثمره

 چقدر وطن خودشو دوست داره!!!  دین یبب اگه

 .د یهق هقش به گوش شهرزاد رس  یصدا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

  خت؛یر یمامان گل یخودش هم با حرف ها  یها   اشک

چهار نفر دلخور   نیاز سنگ که نبود هرچقدر هم از ا 

کرده اند اما باز هم   تیبود که پدر و مادرش را اذ

 دوستشان داشت.   دهیند

 

 

 

خواندند و به سمت خانه   یماندن فاتحه ا یاز کم بعد

 قدم برداشتند. 

کدام حوصله   چیراه آمدن حالشان فرق داشت؛ ه  با 

 . رفتندینداشتند و در سکوت راه م
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 276#پارت_

 

 

 

خانه بود، هردو   یکه جلو د یفرش ن یماش دن ید با 

 کردند و تند قدم برداشتند. هراسان بهم نگاه 

گفت    کردیکه با او صحبت م ییآن روزها   شیعمو  زن

که به   ییو شده چه وقت ها  کندیم تشیاذ دیکه فرش

 . ردیگی باد کتکش م

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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بود شاخ در   کی نزدتعجب کرده بود و شی حرف ها  از

 . ستیبچه او ن دیکه فر گفتیم اورد، یب

 نکهیگفت، از ا دی خودش و فرش ادیز ی فاصله سن از

 . دهد ی را که طالق م  دیمادر فر یعن یزن اولش   د یفرش

 

 

 

  دی آ یآنهاهم فوت کرده بوده است، م مادر 

با او ازدواج کند هم   خواهد یاش و م  ی خواستگار

کند و خودش هم قول   یپسر دو ساله اش مادر یبرا

و   رسد یکوچک او م  یکه به خواهر و برادر ها   دهدیم

 . دهدیخرجشان را م

 

 

 

و   پیخوشت دی اول قبول نکرده بود، هرچقدر فرش اوهم

منه دختر  ی بود برا اد یخب سنش ز یپولدار بود ول

 ساله.   ۱۸
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نان   کی یچند روز گذشت و اقوام مان حت  یوقت ی ول 

خشک هم بهمان ندادند و برادر و خواهران کوچکم 

فرستادم که  غامیپ شیبه اجبار برا  کردند،یم هیگر

 .کنمیقبول م 

 

 

بود نتوانستم بچه  فیرحمم ضع  نکهیخاطر اهم ب  خودم

مادر را   یام را نگه دارم و سقط شد و من طعم واقع

 . دمینچش

 

 

مانند پسر خودم بود، اوهم من را   میبرا دیفر  هرچند

مادرش   دی بزرگ شد و فهم یوقت ی دوست داشت ول 

 ازم فاصله گرفت.   یکم ستم،ین

 

 

 

بود و من هم بخاطر   یهم که هروقت عصبان  د یفرش

بهانه  کرد، یعشق و محبت لج م دن یهام و ند  ییتنها 
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و کتکم  فتاد یو با کمربند به جانم م  گرفتیبه دست م

 . زدیم

 

 

 

جان   شیدست ها   ر یاز ز د یاگر نبود شا  یگل   مامان 

. پسرش هم که بزرگ شد با آن  بردمیسالم به در نم

  یکیکرده بودم فرق کرد، شد  تیکه من ترب یبچه ا

 لنگه باباش!!!

 

 

 

مشکالت   دید یرا م ده ی درون نابود شده فر یوقت

 . کردیخودش را فراموش م

را   یکس  یچجور دانستیرا در آغوش گرفت؛ نم  ده یفر

 دارد.  ازیآرام کند فقط احساس کرد او به محبت ن
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با ترس   ی افکارش خارج شد و همراه مامان گل  از

شهرزاد در   نکهیبه ا دند یترسیشدند. م اطیوارد ح 

 بدهد. ریو حالش خوب است گ  ستیخانه ن
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خراب از اداره خارج شد و نفسش را با   ی حال  با 

تاد. تازه چند روز بود که حالش  فرس  رونیحرص ب

 راحت قدم بردارد.   توانستیبهتر بود و م یکم

 از او بود.  یبه در دنبال شهرزاد و نشان در

فرو رفته بوده    نیدخترک آب شده و در زم انگار

 است. 

 

 

 

از اداره خارج شد    زدان یبه دنبال  مهیبا سراس حسام 

آن طرف   یبه دور و اطراف انداخت که کم  یو نگاه 

مشت    واریکه از حرصش به ر ی را در حال  زدانیتر 

 . دیرا د زدیم

 

 

 

باز مشت   خواستیکه م نیجلوتر رفت و هم ینگران با 

و با   زدانگرفتی مشت   ی بکوبد؛ دستش را جلو

 داد زد: حرص
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 !! ریآروم بگ قهیدق کی ِد الکردار -

و ازش فقط اسم   ی باش ی که دنبال کس هیشوخ مگه

 ؟یکن  داسیدو سوته پ  یو بخوا   یبدون

 

 

به  یدست  تیبا عصبان دینشن زدانیاز  یجواب  یوقت

 تلو خورد.  ی کم زدانیشانه اش زد که 

 

 

  ا یهفته  کیتا  ا ی یگیم یسدیمیسرهنگ وا یتو رو -

 ! دم؟یاستعفا م

خجالت   نمیبب خوامیتو؟ نه م ید ینکش خجالت 

 ! ؟یدینکش
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برو دنبال    ا یام برادر من؛ ب یبسه حسام من االن قاط -

دکور    زنمیبشم م یخودت که بدتر فصبان  یکار و زندگ

 !!! ن ییپا  ادیتو م ی با یصورت ز

 

 

 

 خر، آدم باش! -

سخت   یمانی س  واری د یرو کتک بزن اما مشت تو من

 ی االن بر اد،یزخم شده خون م  نینزن انگشت هاتو بب

 !!! شهیباز حاج خانوم نگران م

 

 

 

به سمت   به حرف زشت حسام کرد و  یغره ا  چشم

بود قدم برداشت تا  اطیتوالت بخش مردان در ح

 زخمش را بشورد. 
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  ختهیرا بهم ر  شینقش تعادل زندگ زیدخترک ر  نیا

دستانش    انیاالن تن دخترک م خواستی بود؛ دلش م

و گاز بزند تا بلکه حرصش    ردیبود تا اورا محکم بگ

 بخوابد.  یکم

 

 

  یزیکمک حسام دستش را شست و بعد با پارچه تم به

 آورده بود دستش را بست. که حسام از اتاقش

 

 

کرده بود و با سرهنگ دعوا کرده بود،   یشق   کله

که خودش   ی شده بود در حال  ریمانند بچه ها بهانه گ 

 کنند.  شانیدایتا پ  کشد یطول م یل یخ  دانستیهم م

 

 

بگذارد؛ اوهم به اجبار قبول    ش یحسام خواست تنها  از

 کرده بود. 
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شهرزادش مهم بود   یکه برا یکسان خواستیم  دلش

 و پناه کوچولو!!!  سا یرا خوشحال کند، پر 

 

 

که در   یشد و به سمت فروشگاه   نیماش  سوار

 اداره بود راند.  یکینزد

  نیو از ماش  د یبه مقصد رس قهی از گذشت چند دق بعد

 شد.   ادهیپ

 

 

وقت بود که    یل یگرفت، خ زاد یآدم  مرغ تا جون ر ی ش از

 نگرفته بود!  ی از آنها خبر

قرار بود عمل کند و مادرش بعدا   سای بار پر  نیآخر

آمد و   سا یبهش گفت که حالش بهتر شد و خووهر پر 

 کرد.  یاز او پرستار 
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 ها؛ از مغازه خارج شد.  نهی از پرداخت هز بعد

گذاشت و پشت فرمان    یپشت ی در صندل  دهارایخر

 نشست.

 

 

  ست، یهم ن ینوکرت بودم، منت شهیاوستا من که هم-

 .د یشما تاج سر بنده ا

بنده مهربون و   نیفقط ا  کنمیم تویآخر عمرمم نوکر تا 

 بهم برگردون!!  کتویکوچ

  گرانیراز قلبم چقدر از د   ؛یدونیکه خوب م  خودت 

 اوستا؛ خودت کمکم کن!!!  تونمیپنهان کنم از تو نم

 

 

را روشن کرد و به سمت خانه   نیزد و ماش یلبخند

 پناه کوچولو حرکت کرد. 

پناه لباس و عروسک هم گرفته بود؛ فقط  یبرا

 بود دوستشان داشته باشد. دوار یام
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متوقف کرد، در خانه باز  سا یخانه پر یرا جلو   نیماش

 تعجب کرد.  زدان ی بود و 

  رهیخ  یشد و بدون توجه به نگاه ها   ادهیپ نیماش  از

زنگ خانه گذاشت    یها دست رو هیچند دست از همسا 

 و فشرد. 
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پناه که  یغو یج غیو ج دنیدو یصدا قهی از چند دق بعد

زد و    یلبخند  ست؛یپشت در ک  ندیبب خواستیم

  ی برداشت و جلو نی را از ماش یعروسک بارب

 صورت خودش گرفت. 

 

 

پناه در   یجانیه ی متعجب و کم  یبازشدن در صدا با 

 .دیچیپ  شیگوش ها 

 !ه؟ یک یعروسک برا نیا-

 ! ن؟یشد میقا  نیهست یشما ک نی ببخش

 

 

 

که پناه   دیچهره اش کنار کش یرا از جلو  عروسک

 زد و خودش را در آغوشش انداخت.  یغیج
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 . زدان ی عمو   یوا-

 

 جان عمو، پناه خانوم خوشگلم چطوره؟! -

 ! ست؟یخونه ن  سا یپر  مامان 

 

 

 منم خوبم عموجون؛ برم مامان صدا کنم!!-

 

چشمانش خارج شد و دوان   ی از جلو  یبا تند بعد

اومده    زدان ی"مامان عمو  زد یم غیکه ج ی دوان در حال 

 . رفتی" به سمت درب خانه م

 

 

عقب را باز    نیلب، درب ماش ی لبخند بر رو  زدانی

 هارا به دست گرفت.  دیکرد و خر

که چند سال بود انواع   ییاو یبودند اما نه برا نیسنگ

 مختلف ورزش ها را انجام داده بود. 
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 یرا با چادر رنگ سایشد که پر اطیوارد ح ان یگو اهللای

 ی سر داشت و با لبخند به سمتش م یکه رو  یرنگ

 . دیآمدند د 

 

شهرزاد کنارش نبود   نکهیانداخت، از ا نییرا پا   سرش

 . دیزن مطلقه بود خجالت کش کیو تنها در خانه 

 

 ! د؟یخوب هست زدان؛یسالم آقا -

 جان خوبن؟! خانواده خوب هستش؛ شهرزاد  حال

 

 

 سالم خواهر؛ همه خوبن ممنون!! -

 انشاءهلل؟  دیبهتر هست  شما 

 !کنه؟یتون نم تیاذ گهیهاتون که د چشم
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 خداروشکر! -

لطف شما و شهرزاد جان چشم هامم کامال خوب   به

 شدند! 

دلمون براش تنگ شده، هرچقدر   ومدیخودش ن  چرا

 هم تماس گرفتم خاموش بودند!!!! 

 

 

گذاشت؛ قلبش از نبود شهرزاد   نی زم یرا رو  دهایخر

 . شدیفشرده م

 رفته خونه عموش روستا!!  ست؛یشهرزاد ن-

 

 

 خوش بگذره بهشون! -

دستتون درد نکنه توروخدا چرا به خودتون    یوا

 . د یزحمت داد

  ی ا وهیم ییداخل چا دییاصال دستپاچه شدم، بفرما  من

 . دیکن لیم
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 خانوم؛ من کار دارم.  سا ینه ممنون پر -

به شما سر بزنم جون خودمم موقع عملتون   اومدم

حالتون رو   انینبودم و سفر رفته بودم گفتم ب

 بپرسم!!! 

 

 

گردن   ی رو  یکمتون نکنه، حق برادر  ی خدا از بزرگ-

 شماها هستم!!   ونیتا آخر عمرم مد  دیمن گذاشت

 

 بود خواهر.   فهیجام وظان-

 

 . دیسالمت باش-

 

 

با لباس ها و عروسک ها سرگرم شده بود و   پناه

 . کردی همه شان را باز و نگاه م
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زد و با   شیموها  یبر رو یسمتش رفت و بوسه ا  به

از   ییاز آن خانه که خاطره ها  ی سرسر یخداحافظ

 شهرزاد داشت خارج شد. 

 

 

بود، تمام حرکات و حرف   نیسنگ  شیخانه برا  ی فضا 

 چشمانش بود.  ی دخترک جلو  یها 

  سا یرفته بود به پر  ادشیاش را برداشت؛   ی گوش

داشت به او   یشماره تماسش را بدهد تا هروقت کار 

 . دیبگو

 

 

  یکار  ا ی  ی اگر مشکل  تواندیفرستاد و گفت که م یامکیپ

تشکر   ساهمیداشت به او خبر بدهد که بالفاصله پر

 کرده بود. 

 

باشد که  ییجا   خواست یفقط م دانستیش را نممقصد  

خاطرات دلبر کوچکش جلوش چشمانش نباشد تا  

 . ردیجانش را بگ
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  نکهیبدون ا   ابانید ساعت پرسه زدن در خاز چن بعد

اش کم شود و قلبش سبک شود، به   یاز دلتنگ  یکم

مادرش مقصدش را    ی در پ  یپ یاجبار بخاطر زنگ ها 

 به سمت خانه عوض کرد. 
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  شیاز وجودش گم شده بود، نفس ها  یزیکه چ انگار

  نیبعد از ا داد،یو روحش را آزار م  کردیرا منقبض م

همه سال که پدر و مادرش اصرار کرده بودند ازدواج  

 کند و مخالفت کرده بود. 

 

 

را    زه یم زهیعقد زهرا، آن دخترک کوچک و ر روز 

درون قلبش فرو    یزیو احساس کرده بود چ   ده ید

 . ختیر

  یلباس گلبه دنیکه از ذوق د یبا چشمان دخترک

قلبش را با   زد، یزهرا شوق کرده و برق م ی نامزد

 ده بود. خود بر 
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 چیه  کاش کرد،یبود م دهیبه آن روز که اورا د لعنت

وقت بخاطر از دور نگاه  چی کاش ه دش؛یدیوقت نم

 !! رفتیاش دنبالش نم یکردن و رفع دلتنگ

 

 

خانه نمانده   نیبعد از مرگ خانواده اش در ا کاش 

که جانش را  گرید یکاش ها یا  یل یبود، و خ

 . گرفتیم

  ی ف داد و سرش را روتوق  ابانیرا گوشه خ  نیماش

 فرمان گذاشت.

 

 

 درد بود؟!  یبرا نگونهیدلبرک ا نیا چرا

 ! رفت؟یسوال م ر یاش ز یمردانگ کردیم هیگر اگر

تا   خواستیم هیخودش که هراس نداشت، دلش گر از

را   دیبریدرد امانش م یقلب دردناکش که ه نیا

 دهد؟!  نیتسک

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  یها یآوردن خاطره آن روز شوم؛ از دلبر اد ی با 

 شهرزاد در آغوشش؛ بغض مردانه اش شکست. 

حال  نیاورا در ا  یکس دینبا  ش یخودش و خدا جز

 . دیدیم

 

 

چه   دیآ ینم  ادشیرا پاک کرد؛   شی حرص اشک ها  با 

 بود!!  ختهیمثل امشب اشک ر  یزمان

روز مدرسه دعوا  نی که اول  یبود؟! وقت ی بار ک  نیآخر

 به خانه آمده بود؟!  هیکرده بود و با گر

 

 

دنبال شغل خطرناکش  دادیکه مادرش اجازه نم یوقت  ا ی

 برود؟! 

 هیآنها به اندازه گر ی ها  هیکه گر دانستیخوب م اما 

 امشبش سوزناک نبود!!!  یها 
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سوال رفته بود اما   ریز   رتشیغ نکهیقلب از ا نیا

  دهی و دحترک را رنج د  دینخواسته بود واضح بگو

 کند. 

 

کاش  سوخت؛ی قلب از نخواسته شدن عشقش م نیا

او   یرا به پا   شیا یتا دن خواهدشیم گفتیدخترک م

 . زدیبر

 

 

 

 ن یماش د، ینفس سر کش کیآب را برداشت و   یبطر

داد تا اگر صورتش    نییرا روشن کرد و پنجره را پا 

 کند.  میه باشد باد آنرا مالسرخ شد 

 

 

  یمحمد که جلو   نیماش  دنیبا د د،یچیکوچه که پ به

  دادیخانه شان پارک شده بود و خبر از آمدنشان م

 نشست!!  شیلب ها ی رو  یجون یلبخند ب
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هر   یرعل یام ی ها  یگوش یو دل دادن به باز دن ید

 ربود. یرا از جسم و روحت م یغضه ا 

شهرزاد    میهمراه نس  نکهیهنوز بخاطر ا میاز مر اما 

 بود.  نیرا ناراحت کرده بودند دل چرک

 

 

  ادهیپ نیبرد، دوباره از ماش اطیرابه داخل ح  نیماش

که  ی رعل یبلند ام یشد و درب را بست که با صدا

 زد.  یقیلبخند عم  کردی م شیصدا

 

 

پسر، دستانش را باز کرد که   ن یبود ا ی انرژ بمب

خودش را در آغوش مثل پدر؛   یوجب  میپسرکش ن

 انداخت.  شییدا
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  یزار هیو گر  یخانه شدند و بعد از احوال پرس وارد 

 یو همگ دهیاش؛ سفره را چ هیبخاطر بخ  میمر یها 

باغم   کرد؛یم ی دلبرش دهن کج ی دورش نشستند، جا

 کرد.  انداخت و شروع به خوردن غذا نییسرش را پا 
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بودند؛ با   ستاده یدر آستانه در ا  یهمراه مامان گل  به

کرده و عزمشان را جزم کرده و   یدلهره بهم نگاه

 وارد خانه شدند. 

باعث شد شهرزاد نفسش   نیدر هال نبود و هم  یکس

 بفرستد.  رونیرا آروم ب

به شهرزاد زد تا زودتر به سمت   ی اشاره ا یگل   مامان 

 اتاقش برود. 

 

 

هنوز چند پله مانده   یاز پله ها باال رفت ول شهرزاد

 د. کر  یقالب ته  دیکه شن ییبود که با صدا

 

 ی رو  می آسمونا دنبالت بود ی به به دخترعموجان؛ رو-

 !! میکرد داتیپ نیزم

 

 

کرد نلرزد و به  یدهانش را قورت داد و سع  آب

 هووش مسلط باشد. 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 برگشت.  دیبه سمت فر یصورت خودساخته و خنث با 

 

 اد ینبودم شما ز جا یسالم پسرعمو؛ من ه ک یعل -

 !! ی انگار یبود  ر یدرگ

 

 

 نه خوشم اومد زبونت باز شده شهرزاد خانوم! -

و از    دیکن دایدر منزل من سکون پ د یافتخار داد خوبه

مهمان   دیمال ما که بقول خودتون حرومه استفاده کن

 جان!!! 

 

 

 ی هم فشرد و سکوت کرد تا برا یرا رو   شیها   دندان

 درست نکند. یخودش دردسر بزرگ تر

 با نابود شدنش بود.  یمساو نی ا آمدن

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



آمدند و نگاه    رونیکه از آشپزخانه ب دهی و فر  د یفرش

که در چشمانش نشست   دهیمحکم و استوار بودن فر

و با پلک زدن آرامش خواست تا او هم باشد نفس  

 . دیدم  رونیحبس شده اش را آرام به ب

 

 

 سالم. -

 

تکان   یدر جوابش سر  د یبود، فرش  د یبه فرش نگاهش

 ی برگشت که گوشه ا  یداد و به سمت مامان گل 

 بود.  ستاده یا

 

 شما؟!   دیکجا بود  ؛ یمامان گل -

 !! کشهیهمه طول م نی امام زاده رفتن ا اخه

دنبالتون؛ لطفا    امیب خواستمی جلوم نگرفته بود م  ده یفر

 نبر شهرزاد رو!!  رون یب اد یبه بعد ز  نیاز ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ر گوش  د  ده یکه فر یکه از حرف الک  یگل   مامان 

  یلب چشم پسرم ریزد و ز   یخوانده بود لبخند  د یفرش

 هم از او تشکر کرد.  دی زمزمه کرد که فرش

 

 

  دیبر دییخوایاگر م  کنهیشما درد م  یپاها  ی مامان گل -

 .د یاستراحت کن

 

 براتون فسنجون بار بزارم!  امیباشه مادر؛ عصر م-

 پاهام ماساژ بدم! نیا کمی برم

 . دیشماهم خوش آمد   دیفر آقا 

 

 

 . یممنون مامان گل -

 

خانه خارج شد و به سمت خانه خودش که در   از

 بود قدم برداشت.  یکینزد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



نکرد   د یبه فر  یبه سمت اتاقش رفت و توجه شهرزاد

پدر و مادرش اورا رصد    ی جلو  زشیکه با چشمان ه

 . کردیم

 

 

  ییبال دیترسیپسر زخم خورده؛م نیاز ا دیترسیم

 . اورد یسرش ب

پدرش به آنها   شیسال پ کیبود که  ی خانه کس رد

و   ستیگفته بود که پولشان از راه حالل و با خدا ن

تک دخترش را به دست آنها بسپارد و   تواندینم

گفته   شد یثمر م یخودش هم ازدواج بدون عشق که ب

 بود. 

 

از   یو انتقام یشد؛هرکار یمراقب خودش م شتریب دیبا 

و پتو    د یت دراز کشتخ  یممکن بود. رو  زیپسر ه نیا

 . دیچانه اش کش ریرا تا ز 

 

و خانواده اش کم   زدان یبا  شیبا یمرور خاطرات ز با 

 فرو رفت.  ی قیشد و به خواب عم نیکم پلکش سنگ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[6/17/2021 9:01 AM] 
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بدنم، تمام جانم گر گرفته و در  یرو  یحرکات دستان با 

 خود جمع شده بود. 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نمیسنگ  یبهم دست داده بود، پلک ها یخفگ احساس

 . رندیاز هم فاصله بگ خواستندیانگار نم

 نوازش را دوست نداشتم!!!  نی بود؛ ا  بیعج

 

 

 

احساس   میها  نهی شکم و س یکه رو  یی گرما   حسبا 

 کردم تالش کردم تا چشمانم را از هم باز کنم. 

 

 

ام حبس  نهیکه چشمانم را باز کردم، نفس در س یوقت

 . ردی بگ نگونهیانتقامش را ا کردیشد. فکر نم

  دیبزنند فر غیکه خواست ج نی خودش آمد و هم به

را  شیدهانش گذاشت و صدا  ی دست قدرتمندش را رو

 در نطفه خفه کرد. 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دخترک   زهیم زه یو ر  فیتن ظر یخودش را رو  دیفر

زد که    سیگردنش برد و ل نیانداخت و صورتش را ب

 بست.  خیتنش 

 

 

آمد که در اتاقش را قفل نکرده   ی خودش بدش م از

 نبودند؟!  دهیو فر  دیبود، اصال چرا فرش 

 شده بود؟! کی هم با نقشه بهم نزد ده یفر نکند

 

 

 نکهیدر حال پردازش اتفاقات اواخر بود؛ از ا  افکارش

 بکند؛ خواستار مرگ بود.  یکار  توانستینم

  انیشد و م  ریاز گوشه چشمانش سراز اشک

 گم شد.  شی موها 

 

بود و   ده یکش  رونیرا به زور از تنش ب راهنش یپ دیفر

 . دیکشیدخترک را دست م  دیبدن بکر و سف یجا  یجا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

سرو   یو با مشت رو   دادیخودش را تکان م  هرچقدر

اورا  نکهینداشت جز ا  یاثر چیه دیکوبیگردنش م

  یشتریتا کارش را با خشونت ب کردیتر م صیحر

 انجام دهد. 

 

بدنش کرخت شده بود انگار که   دیفشار وزن فر از

 تنش افتاده بود.  یرو ییلوی وزنه هزار ک

  داری چشمانش پر  ی جلو  زدان یعاشقانه   یها   بوسه

 شد. 

خشونت در کارش    یگاه  کرد،یکه خرجش م   یمحبت

 . کردیجبران م  شیبود اما بعد با بوسه ها 

 

 

که   دادیو پست فطرت نم زی ه دیاجازه را به فر نیا نه؛

 سرش آوار کند.   ی را رو  شیکاخ آرزوها 

  یامانت  دیبود و بت زدانی یجان و روحش برا نیا تمام

 . گرداندیاش را سالم به او برم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

از   یکیتوانست  ی داد و وقت یخودش را تکان یکم

زده ها به  یکه مثل قحط دیفر  ر یرا از ز  شی پاها 

در آورد چنان محکم   زد؛یجانش افتاده بود و گاز م

که پسرک مانند مار به  دیکوب شیاورا به وسط پا 

شهرزاد کنار  ی و خودش را از رو دیچیخودش پ

 . دیکش

 

 

که در آشپزخانه  ده یکه زده بود به گوش فر یا  عربده

مالقه را   دهی ترس د؛یشام بود رس  ی مشغول پختن غذا

 باال رفت. یکی در قابلمه انداخت و پله هارا دوتا 

 

 

و خودش را    دیکش  شیها  هیرا به ر  ژنیاکس شهرزاد

 داد.  هیرساند و به آن تک  واریعقب عقب به د

 کرد.  کیرابهم نزد راهنشیطرف پ دو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

که مانند   ختیآن حس جنون در جانش فرو ر کی

بود   د یفر یکه چشمانش زوم رو   یها در حال  وانهید

 زد. غیج

 

را هم که در   دیفرش  یاش حت   ی در پ  یپ یها غیج

 بود متوجه کرد که با عجله به سمت خانه آمد.  اطیح

 

شان به   تیوضع  دنی که وارد شد، با د مهیسراس  ده یفر

برد که نگران به سمت شهرزاد رفت و   یپ قت یحق

  یصدا شدیاورا در آغوشش گرفت، دخترک آرام نم 

 انداخته بود.  نیدر تمام خانه طن شیو زجه ها غیج

 

[6/17/2021 9:01 AM] 
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از دردش انگار آرام شده بود که دستش را   یکم دیفر

 بلند شد.  شیکرد و از جا  نیبند زم

  یآمد، دست انداخت و موها  دهیسمت شهرزاد و فر به

که دوباره  دیدستش گرفت و کش انیدخترک را م

 شهرزاد شروع شد.  یها غیج  یصدا

 

 

که دشت    کردیتالش م کرد؛یهرچه التماس م  ده یفر

 چ یبلند دخترک جدا کند اما ه یرا از موها   دیفر

 نداشت.  یتیموفق

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



و   غیاتاق و ج  تیوضع  دنی وارد اتاق شد و با د  د یفرش

قدم به  ی شهرزاد و التماس همسرش عصب  یها  هیگر

 را از هم جدا کرد.  دیجلو برداشت و شهرزاد و فر

 

 

آمد اما بازهم   یش بدش م هم که از برادر  هرچقدر

 دختر هم برادر زاده اش.  نیبرادرش بود، ا

آنرا آورده بود تا کنار حاج سبحان و خانواده اش   او

 نکند.  یزندگ

 

 .ندیحال اورا بب  نی و در ا نگونهیا خواستینم دلش

 یی زد و بعد با صدا دیدر گوش فر ده یکه فر یلیس با 

 لب زد،؟ به خودش آمد:   دیلرزیکه م

 

خونه   نیاومدم و خانم ا یندادم؛ بچه بود  ریبهت ش-

 شدم. 

نداده بودم   ادیکردم، من بهت  یبرات مادر  اما 

 رو!!  ی کس میبه حرتعرض

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

نداده   ادت یو تک و تنها رو  میتیدختر   ک یبه   تجاوز

 گهی و د یچند سال که از من دور شد  د؛تو یبودم فر

 ! ستیمادرم ن دهییچون من نزا یگفت

 .د یپسره چشم سف رونیگمشو ب برو

 

 

  ده یچشم از فر د؛یباریکه از چشمانش خون م دیفر

که در   یدختر ینگاهش را به چشمان اشکگرفت و

 رفت.  رون یآغوش مادرش جمع شده بود انداخت و ب

 

  رونیپشت بند پسرش به ب ی حرف چ یهم بدون ه  د یفرش

 از اتاق قدم برداشت. 

 

دو زانو    یتحمل وزنش را نداشت؛ رو گر ید شهرزاد

وقت   چیکه ه  شیها  یبدبخت ینشست و زجه زد برا

 نداشت. یتمام

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یو با نگراندستانش گرفت انیصورتش را م  ده یفر

 لب زد: 

 

  یشهرزاد.....شهرزاد بهم بگو که.....بگو کار -

 نکرد؟! 

 که...؟؟؟  تیدخترانگ به

 

 

 !زدانمهی یجسم و جان برا  نیاشتم، انه نه نز-

وقت درست   چیخدا جسم من سالمه اما روحم ه یا

 جون!!   ده یفر شهینم

برم؛ تورو خدا کمکم  نجا یقران کمکم کن از ا  تورو

 کن! 

 

 

کنم تا    ی خودکش شمیبمونم آخرش مجبور م نجا یا من

 از عفتم لکه دار نشه!!! 

 زنعمو!!!  خامیم زدانموی من

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

چنسن    د یفرش  ی جلو  گهید سسس س یساکت شو....س-

 ها!  ینزن  یحرف

به اون   شهیم یچجور  نم یبب کنمیدارم فکر م  خودم

ببرنت   انیتا ب یشیم تیاذ نجا یخانواده خبر داد که ا

 !! زم یعز

 

و  ی کرد یلطفا آروم باش؛ بازم خوبه زرنگ فقط

بزنه، بزار کمکت    ب یبهت آس نیاز ا شترینتونست ب

 !!! ی آروم ش کمی کنم دراز بکش بخواب 

 

 

 حموم؛ من نجسم!!   رمیم-

 نامحرم به جسمم خورده!!  یی دستا 

سرش گذاشت و شوت    یوار دست رو  کیریستیه

 شد  شتریاش ب هیگر

زنده زنده پوستم   کشتم،یبفهمه م  زدان یخدا؛   یوا-

 !!َکنهیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

دل من خون   نیکن و ا   ی قرار یپاشو دختر کم ب-

 نکن!! 

 !! یقربونت برم، تو خدارو دار  پاشو 

 !!! ی تا سرحال بش ریدوش بگ هی برو

 

که در   یبلند شد و وارد حمام   شیاز جا  دهیکمک فر با 

اتاق خودش بود شد و بالفاصله از ترسش در را قفل  

 کرد. 

 

[6/17/2021 9:01 AM] 
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بدنش از دستش خارج شده   یرو   دنیکش فیل   شمارش

  گریآمد و مشتاقانه از همد  یبند نم شیبود؛ اشک ها 

 . گرفتندیسبقت م

 

 

که تمام جانش نجس شده بود؛ آب داغ و   انگار

تنش؛ پوستش را قرمز   ی بر رو فی ل  یدر پ یپ دن یکش

 کرده بود. 

 

 

  د،ی کش غینشست و ج ش ی زانوها   یشده رو خسته

 طاقت فرسا بود.  شیاتفاق برا نیتحمل ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شیگنجا  گریبود اما د  امدهین شیپ شیمشکل برا  کم

 را نداشت.  یدست دراز  نیا

 

 

آب   یبه خودش آمد: پوستش از گرم  دهیفر یصدا  با 

.  ستاد یا رش ی سوزش داشت ، آب را ولرم کرد و ز

 کرد!!!   یتمام جانش سوخت ناله ا 

 زد اما حال جواب دادن نداشت.   شیبازهم صدا ده یفر

 

 

باهم حرف   ا ی، ب  زدلمیعز رون یب ا یشهرزاد جان؛ ب-

 !!یتا آروم بش میزنیم

 !؟ ی نکیم  یشهرزاد نگرانم دار  یدیجوابم نم چرا

 

 

 

 !!!رمیخودم بم  یبه دردا دیبزار د؛یولم کن -

 طاقت ندارم.  گهید

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 !!! خامیمامان شهالم م  خام،یبابام رو م  من

 متنفرم!!!   زدانیاز   اد، ی همه بدم م از

 

 

  ده یهق هقش در حمام پژواک شد، چشمان فر  یصدا

 شد.   سیدخترک کوچک خ ار یبس یاز دردها 

 

 

لباس تنت کن   ی تخت؛ اومد ی برات لباس گذاشتم رو-

 دختر!!  نیآفر نییپا  ا یب

 ریاما خدا بخ  یگفت کارمون داره، بهم نگفت چ  د یفرش

 بگذرونه!!! 

 

 

  ده یفر یکرد؛ از وقت یرا شامپو زد و آبکش  شی موها 

کارش دارد استرس دوباره در جانش   دی گفت که فرش

 رخنه کرده بود. 

 . اورند یسرش ببدتر به  یی بال دیترسیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 خبردار کند.  توانستیرا م زدانیکاش  یا

  یخواست تا تلفن یو مامان گل  دهیکه از فر یروز  آن

  زدان یاز  یرفع دلتنگ  یبرا ی به او بدهند تا تماس

 بزند. 

 

 

تلفن خانه  کیروستا فقط  نیآنها گفتند که در ا  اما 

تنها خانه   شود،یاداره م دی است که آنهم با اجازه فرش

  توانندیخانه است اما نم نیهم که تلفن دارد ا یا

 . ندازندیرا به جان خود ب د یکنند و فرش سک یر

 

 

 یحاج ا ی زدانیهمه راه ها بسته بود تا به  نکهیا از

 خبر بدهد دوباره اشک در چشمانش پرده انداخت. 

 

  شیداشت؛ روز به روز زندگ یومسرنوشت ش   عجب

دختر هفده   کی ی و برا  شدیدچار مشکالت م شتریب

 بود.  یادیساله ز 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

آمد. از   رون یب ده یو ترس دیچیرا دور تنش پ  حوله

به آن انداخت   یدر اتاق باشد نگاه  یکس نکهیترس ا 

آرام از حمام خارج شدو به سمت درب اتاق رفت و   

 آنرا قفل کرد. 

 

 

چشمانش گود  ریبه خودش انداخت؛ز ینگاه نهییآ  در

 افتاده بود و پف کرده بود. 

 زده بود.   رونیگونه اش ب ی ها استخوان

وزن   شتریروستا پا گذاشته بود ب  نیکه به ا یوقت  از

 کم کرده بود. 

 

 

خارج شد و لباس   ش یلب ها   انیاز م  یجان سوز  آه

 . دیرا پوش   شیها 

 جمع کرد.   ره یرا شانه زد و در گ  شی موها 
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به  یسرش انداخت و پوزخند  یرا رو یروسر 

زد و از اتاق خارج   حالشیو ب  دهیصورت رنگ پر

 شد. 
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مبل   یرا رو   دیو فرش دهیرفت فر نییپله ها که پا  از

 . دی د گریدر کنار همد  منینش یها 

به سمتشان رفت و کنارشان   ییصدا چیه   بدون

 . ستادیا

 

با دستش مبل را  دیحضورش شدند؛ فرش متوجه

 نشانش داد 

 

 شهرزاد!!   نیبش-

 

شان  ییبه سمت مبل روبه رو یحرف  چی بدون ه بازهم

 گرفت.   یرفت و در آن جا 

 

  ده یبرهنه د مهیاورا ن نکهیاز ا کرد؛ ینم نگاهشان

 . دیکشیبودند خجالت م

باشد و محرم، از نظرش قلب مهم  شیعمو  هرچقدر

 ور بود. د  گریآنها فرسنگ ها از همد یبود که برا
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 کیکرد و به  یِمن ِمن کردن سرفه ا ی با کم  د یفرش

 باره لب زد: 

 !!! یازدواج کن دیبا فر دیبا -

 

هم از   ده یفر یرا ناباورانه باال آورد، حت  نگاهش

بلند شد و   ش یتعجب کرده بود که از جا  د یحرف فرش

 نشست.  شی بعد با تعجب در جا 

 

 

 ! ؟یگرفت  یم یچه تصم نیتو.....ا   د یتو....فرش-

 ندارند؟!  گهیبهم د یعالقه ا  یوقت  شه،ی م مگه

 

 

حرف   ستیکه بهت مربوط ن یاوال تو کار  ده، یفر-

 نزن!! 

 !؟ میکه ازدواج کرد میمگه ما بهم عالقه داشت دوما
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بغض کرده از   دی گزنده فرش یاز حرف ها ده یفر

بلند به سمت اتاقش   یبلند شد و با قدم ها  شی سرجا 

 . د یدو

 

 بلند شد  شی و از جا   دیکش یپوفکالفه   د یفرش

  تیمحرم  ارمیعاقد م گهیآماده باش تا چند روز د-

 تون رو بخونه؛ و رفت!!! 

 

 

از   ینگاهش به رو به رو بود، قطره اشک  ناباورانه

 . ختیچانه اش ر ریتا ز شی پلک ها  یال

 . دیلرزیم میتصم ن یتمام جانش از ا د؛ی لرزیم

 

 

  یرا به اجبار عروس کس  یکس  توانستندیم مگر

 بکنند؟!

 خوب باشد؟!   توانستیعشق م یب یزندگ مگر

 ممکن بود؟؟!!  زدانیبدون  یزندگ مگر
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  دیبلند شد، با   شیرا بند دسته مبل کرد و از جا  دستش 

 !رفتیم

  دهی د شیبرا دیکه فرش یاز خواب کردیفرار م دیبا 

 بود!!! 

 

رساند و در زد  و    دعیرا به زور به اتاق فر خودش 

 بدون کسب اجازه وارد شد. 

به  ده یترس  دهیولو شد که فر نیزم  یدرب رو  ی جلو

را گرفت و کمک کرد   ش ی بازوها  ریسمتش آمد و ز

 . ندیتخت بنش ی رو

 

جون؛ تورو خدا، تورو به جون مادرت کمکم   ده یفر-

 کن!! 

برم توروقران   نجا یاز ا خوامیفرار کنم، م خوامیم

 کمکم کن!! 
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بدم بعد تو من   تی آروم باش، من اگه فرار-

 . کشندیمرو

 کمکت کنن!!!  تونندیم ی خانواده صالح ی ول 

 

ندارم؛ اونم که سراغم   ی به اون نامرد که من دسترس-

 !! رهیگینم

 !!کنمیدارم دق م خدا یوا

 

 دارم تو نگران نباش!!  ی فکر ه یمن  ش؛ یه-
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چند روز مثل برگ و باد گذشت؛ سه روز از آن   نیا

ازدواج کند گذشته   دی گفته بود با  دی که فرش یروز نحس

با    یکه کار کندی م دیهرروز التماس فرش  ده یاست، فر

  ی جور دیدختر نداشته باشد که در آخر هم فرش نیا

 .د یا یب رونیب تواندیکتکش زد که از اتاق نم

 

 

 

  انینشست و سرس را م  یناهارخور ی صندل   ی رو

 دستانش گرفت. 

کنم که جز تنفر به او   یزندگ  یبا کس توانمیچگونه م-

 ندارم؟!  یگریحس د چیه
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فکر کنم؟!   یگر یجز معشوقه ام به فرد د توانمیم مگر

 . ستیدر توان من ن  نیابدا ا

 

 

 جهیکمتر نت  کردمیفکر م  شتریهرچه ب هرروز 

  رش ی مس یروستا که حت  نیاز ا  شدیمگر م گرفتم؛یم

 فرار کنم!!!؟؟  شناختمیرا نم

 

 

هم بخاطر من کتک خورده بود و کارش    ده یفر  چارهیب

 !!! د یکردن به فرش نیو نفر یو زار  هیشده بود گر

 

 

انجام دهد،   توانست ینم یهم که کار  یگل   مامان 

  یخواست از پسر خواهرش بخواهد که من را فرار

 و قبول نکرده بود.   دهیترس دی او از فرش یدهد ول
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سوختن به خود   یبو  کرد،با یام نم یاریمغزم  گرید

گاز که حاال فکر نکنم  یرو  یآمدم و به سمت غذا 

 ازش مانده باشد قدم تند کردم.   یزیچ

 

 

مه شان را دور  سوخته شده بودند؛ ه  اه یها س مرغ

بار حواسم را   نیبار گذاشتم، ا یگر یو مرغ د ختمیر

دق و   د یجمع کردم تا ناهار امروز را نسوزانم که فرش

 نکند. یسر من خال یرا رو   ش یدل 

 

 

چند  نیاز آشپزخانه خارج شدم، ا   دهیدر ترس یصدا  با 

چشمم خون بود و   کینداشتم ؛  یروز اصال حال خوب 

چشمان   یکرده بودم جلو  ی اشک ، و اما سع ی گرید

 نباشم!!!  دیفر

 

 

رفت؛  دهیکه به سمت اتاق فر ی مامان گل  دن ید با 

 باال انداختم و دنبالش رفتم.  ییابرو
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 به در زدم و وارد شدم.  ی ا تقه

 

که با   کردندیداشتن با هم صحبت م ده یو فر  یگل   مامان 

 من سکوت کردند.  دن ید

زد و با دستش خواست که کنارش بروم   یلبخند ده یفر

 .نمیو بنش

 

 شده؟!  یزیچ-

 افتاده که من خبر ندارم ازش؟!   یاتفاق

 !ه؟یچ دیگفتیکه م  یحل راه

 برم؟!  نجا یمن از ا دیکنیکمکم نم چرا

 !! دیحق دار  دیترسی م دیاز فرش شماهام 

 

 

 شهرزاد؛ دخترم آرام باش. -

سرش بود رو بهم گفت؛ منم   یکه تو یراه حل  ده یفر

 نه که.......  ا ی یشدن نمیرفتم و تالش کردم بب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بود   یزد و گفت: شدن  ینگاهش کردم که لبخند منتظر

 مادر!!!

 

 جون؟!  دهیفر هیراه حل چ نیا-

 

تلفن خونه هست، بهت گفته بودم.   دونهیکه  نجا یا-

 .کنندیانگار مش رمضون و پسرش اونجارو اداره م

پس خطرناک بود و   د؛ین آدم فرش مش رمضو پسر

 !! میخبر بد زدانیکه به خانواده   ینشدن

فرستادم؛ به مش رمضون ماجرا رو گفت،   یگل   مامان 

که من    کنهیاونم گفته که عصر پسرش دست به سر م

 برم بهشون زنگ بزنم.

 

 

بند؛ ناباورانه نگاهشان   نیاز ا یشوق و ذوق آزاد از

 . ختی ر میکردم و اشک ها 

 آمد.  یم  زدان ی شدم؛ ی آزاد م گرید
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 . دیا یقسم که من مطمعنم او م بخدا

 

را در آغوش گرفتم؛ با    یرا و بعد مامان گل   ده یفر

از هم جدا   ده یترس  کردیم  مانیکه صدا  د یفرش  یصدا

و من هراسان از اتاق خارج و زود به سمت   میش

 آشپزخانه رفتم.
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بود را   ختهی صورتم ر یکه از شوق رو  ییها   اشک

به صورتم  نکیدم و چند مشت آب در سپاک کر 

صورتم جمع  یلبخندم را از رو توانستمینم دم،یپاش

 کنم.

 

 

که   ی د یزور توانستم خود را کنترل کنم و به فرش به

 بدهم.  یوارد آشپزخانه شد سالم زور زورک

ناهار را   میبگو دمیترسیهنوز آماده نبود و م   ناهار 

 دم. من من کردم و بعد لب ز  یسوزانده ام، کم

 

 

 من، ناهار رو سوزوندم. -

 ..... شهیاگه م شه،ی آماده م گهید کمی

 

  یرا ادا کنم که عربده ا می نداد ادامه حرف ها  اجازه 

 بودم!!   دهیچسب نتیزد که از ترسم به کاب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 سر.   رهیدختره خ یسوزون ی غذا رو م یکن یتو غلط م-

که حواست به ناهارنبود،   ی کردیم یچه غلط  مگه

 هااان؟!

 

 

 به سمت او برگشت.   د ینگاه فرش ده،ی ورود فر با 

 

 

 سرت؟!   یرو یچخبرته خونه رو گذاشت-

عقده هاتو سرش   یو دار   ی کرد  دا یپناه پ یدختر ب هی

 !؟یکنیم  یخال 

گوش   یتو  ینداشتت که نزد  رتی! تف به غ؟یَمرد  تو

 !! یپسرت و حاال از ماها طلبکار

 

 

  نیاز ا دینشد نبا  ت یحال  ی کتک خورد ده؛ ی فر خفه شو -

 ! ؟یکن تیدختر حما 
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 اره؟!  خوادیدلت بازم کتک م نکنه

 

 

 ! نهیبزن؛ تو که کارت هم ا یاره ب-

 !یکن ریپناهن رو تحق   یکه ب  ییاونا 

 

  می و اشک ها  دیچیدر آشپزخانه پ  چارهیهق زن ب هق

 !!ختیکه شده بود؛ ر ی ریهمه تحق  نیاز ا

 

 نه!  ؟یتو مگه من دوست داشت-

تو   یکردم د برا یبچت مادر  یسن کم برا  یتو  من

 ! یهمسر 

 !؟ی کرد  کاریتو چ اما 

 

 

با کتک زدن   ا ی یکردیم  رمیبا زبونت تحق ا ی شهیهم

 هات! 
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انگار ملکه   ی کردی رفتار م  یهم جور گران ید  ی جلو

 قصرتم!! 

 

 !!! دی.... ازت متنفرم فرشادیبدم م ازت

 

 

  نیرا گرفت تا نگذارد زم شیبازو  ریز  یگل   مامان 

 بخورد!!

  یرو یهمسرش پتک یکه انگار با حرف ها  د یفرش

 . دیسرش زده بودند، جلو رفت اورا در آغوشش کش

 

 

را    دهی که فر  ی در حال   دیکنار رفت که فرش یگل   مامان 

گوشش   ری خودش حبس کرده بود و ز ی بازو انیم

 به سمت اتاقشان رفتند.  کردیم یزمزمه ا
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کنارم آمد و    مهیسراس  ی از رفتن آنها؛ مامان گل  بعد

 از گوشت دستم گرفت که آخم در آمد  یبشگون

 

 

 آدم رو!؟ یچزونیچرا م ،یععع مامان گل  -

  دیگفت فرش  ده یاونا نشو؛ زودباش. فر  رهیخ-

پودر   دیفرش یغذا یاتاق خودش که تو کشونهیم

تا بخوابه که بتونه بره تلفن   میزی خواب آور بر

 خونه!!

 

 

 چیکه من ه ی نقشه بود در حال  نها یهمه ا نکهیا از

نکرده بودم خنده ام گرفت و به کمک مامان   یشک

 ینیرا آماده کرده و درون س  دیفرش یغذا عیسر  یگل 

 . میو به سمت اتاقشان برد  میجمع کرد  یبزرگ
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و نوش جان نمودم؛ در   ختمیخودم ر یغذا برا  یکم

گشنه مانده بودم معده ام   شتریچند روز از بس ب نیا

 سوزش داشت.   بیعج

 

تا بلکه   کردیم  یطول آشپزخانه را ط یگل   مامان 

شود، از استرس او من هم استرس    دهیاز فر  یخبر

 گرفتم. 

 

برده   شانیساعت بود که ناهار را برا  کیاز  شیب

از   یآمد؛ اما خبر  ی م رونیب دهیفر  دیو حاال با   میبود

 د.او نبو

 

باز شدن درب اتاق آمد و   یربع، صدا کیاز   بعد

را برتن   رون ی ب یکه  لباس ها  دهیپشت بندس فر 

 داشت!!

 

بهم زد و از خانه خارج شد. در دل شروع   یچشمک

زن   نیکردم تا خدا همراه ا یقران  اتیبه خواندن آ

 مهربان باشد. 
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که در جانش رجوع کرده   یجانیبا استرس و ه ده یفر

اورا نشناسد   ی کس نکهیا یبود از خانه خارج شد، برا 

 سرش انداخته بود.   ی رو  اش را یچادر مشک
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  یشهرزاد هم مثل عاقبت زندگ یزندگ  دادیاجازه نم او

 او شود.

کند هر روزش با آه و    دازدواجیاگر با فر دانستیم

 . گذردیم ختیکه خواهد ر ییناله و اشک ها 

 

 

 

که   یخانه ا  واریبه اطراف انداخت و گوشه د  ینگاه

ن  پسر مش رمضو ستاد،ی به تلفن خانه بود ا ده یچسب

بودند از آنجا    د یفرش  ی که از آدم ها  یگریهمراه مرد د

 خارج شدند. 

 

 

 ی هم منتظر ماند تا اگر کس ی از رفتن آنها کم بعد

  دیکس را ند جیه  یهست از آنجا خارج شود، وقت

 خودش را در تلفن خانه انداخت.  مهیسراس
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 به مش رمضون کرد و جوابش را گرفت.  ی سالم

باش دخترم، ممکنه پسرم برگرده زود کارت   ع یسر-

 رو انجام بده من حواسم هست! 

 

 

ممنون مش رمضون؛ خدا برات ببخشه که کمک حال  -

 !!! ینادر و شهال شد  میتی

 

 

عالقه به  یاز رو  نمیدوست داشتم؛ ا یلیمن نادر خ-

 جان!! بود، بدو برو بابا   امرزیاون خدا ب

 

 

که از شهرزاد    یاز اتاقک ها شدو شماره ا  یکی وارد 

آورد، آب دهانش را    رونیب بشیگرفته بود را از ج

 قورت داد و شماره را وارد کرد. 
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و   دی چیپیبود که در سرش م یممتد یبوق ها  یصدا

 نیا  ستند،یپاسخگو ن گفتیکه م یزن ی در آخر صدا

  یزنگ زدنش بود و مش رمضون هم ه نی چندم

 باشد.  عیکه سر گفتیم

 

 

 ش یپ یدست خال خواستیکرده بود؛ دلش نم بغض

 دخترک برگردد. 

را دوباره وارد کرد که بعد از دو بار بوق   شماره

لب   ی بدون معطل  د،یچیدر آن پ ی مرد  ی خوردن صدا

 زد: 

 

 

 سالم آقا؛ من از شهرزاد براتون خبر آوردم! -

 !د یهست ی صالح  ی کنم شما آقا  فکر

شهرزاد؛ داره اون به زور به عقد پسرش در    یعمو

 . ارهیم
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نداشت که  ی دسترس چیحالش خرابه و ه  شهرزاد

 رو هم ازش گرفتن!!   شیبزنه گوش یبهتون زنگ

 

 

 

اگر   میو زنگ بزن میکن دایتلفن پ میزور تونست به

داره   نجا یشهرزاد براتون مهم و قلب اون دختر که ا 

دنبالش وگرنه  دییا یبراتون مهم ب شهیذره ذره اب م

 !!! شهیفردا محرم پسرعموش م

 

 

 ! د؟یهست  یخا...خانوم شما ک -

 شهرزاد کجاست؟   د؟یگیم یچ

 

 دییخوایحرف بزنم اگر م  نیاز ا شتریب تونمینم-

آدرس..............   نیخودتون به ا دیکمکش کن

 !! دی برسون
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 نجا یبود پسرعموش بهش تجاوز کنه؛ اون ا  کینزد

شماره هم    نیببرش،  به ا ا یتورو خدا ب کنهی دق م

زنگ نزن کهعموش بفهمه همه مون رو قتل عام  

 خدا حافظ!  کنه؛ یم

 

 

  یآمد، خداحافظ  رونیرا قطع کرد و از اتاقک ب تلفن 

به  ی از مش رمضون کرد و با خوشحال  یسرسر 

امن و امان بود  ریخداراشکر که مس د،یسمت خانه دو

 نبود که آسوده و راحت به خانه برگشت.  ی و رهگذر

 

 

  یرا از تنش خارج کرد و لباس عاد   شیها   لباس 

 و به آشپزخانه رفت!  دیپوش

گفت، به  یدخترک و مامان گل ی را که برا زیچ همه

 !! دیباره رنگ شهرزاد پر کی
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 !؟ ی.....تجاوز چرا گفتزنعمو بدبخت....شدم؛ تجا -

! اگه فکر کنه دست  ستمیدختر ن گهیکر کنه دف اگه

 !!! ادیام .....نم هیخورده بق

 

 

به   زدیدرآن موج م  یمانیکه پش یبا نگاه  ده یفر

 چشمان دخترک چشم دوخت.  

بلند شد و با گفتن ممنون به سمت   شیاز جا شهرزاد

کرد؛ مطمعن    م یپتو قا  ریاتاقش رفت و خودش را ز

 . دیآ ینم گریبود د
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و سرگردان به دنبال شهرزاد   رانیاز چند روز ح بعد

داغون به خانه  یبا اعصاب جهینت  ی گشتن و هرروز ب

 . گشتیبرم

 

سر    یگرفته بود حداقل با پدرش جور میتصم  امروز 

 نکند.  یصحبت را باز کند که شک

 ناهار به خانه آمد.  موقع

خسته شده بود که    یاز زندگ یچند وقت جور ن یدر ا 

 را نداشت.   ی کار چیحال و حوصله ه
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و شب    زدی م رونیاز خانه ب دی از طلوع خورش قبل

 آمد.  یبه خانه م روقتید

ناهار   یراهم بخاطر صحبت کردن با پدرش برا   امروز 

 به خانه آمده بود. 

 

 

  گرید کردند؛ ی نم یتاب یو حاج خانوم مثل قبل ب  زهرا

دخترکش آنهاهم   ی نگرانشان نبود که مبادا از دور

 .نندیصدمه بب

 

 

کنار مادرش نشست وبسم   ،یآرام کی سالم و عل  با 

 دن ناهار کرد. هللا گفت و شروع به خور 

که سر پا شد و در به در   یوقت بود، از زمان یل یخ

خونه   یتوشهر بزرگ دنبال شهرزاد گشت، نیا یتو

  یچقدر دلش حت  دیفهمیناهار نخورده بود و حاال م

 مادرش تنگ شده است.  ی دستپخت ها  یبرا

 

 ! ست؟یبابا؟ چرا حالت خوش ن زدان ی-
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خونه، نگرانت بودم اما   یایناهار نم یوقته برا یل یخ

همه رو نگران   نکهیا لی خودت بهم دل  خواستمیم

 !! ی بد حیرو بهم توض  ی کرد

 

 

 ! ستین یمهم زیچ ی حاج-

 ازتون سوال بپرسم؟!  خواستمیمن امروز م فقط

 

 

تا تو   کنهی م یقرار یمهم هست که مادرت شب ها ب-

 !! زاره یهم نم یپلک رو  یا یخونه ن

 هست!؟؟   یسوالت چ نی ا نمیبب  بپرس

 

 

 شرمنده اگه نگران تون کردم. -

محل   ا ی د یاز فرش یبدونم، شما آدرس خواستمیم  یحاج

 !؟ دیندار یزیچ یشماره ا ؛ یزندگ
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 ! ؟یدار کاریتو با اون چ د،ی فرش-

 

 

کند،  یاسم خودش تلق  یشد اسم زهرا را رو  مجبور

نامش را گذاشت چون زهرا هم نگران   شدیدروغ نم

 . شهرزاد بود

 

 

ازشون   شهی م نمیزهرا نگران شهرزاد بود، گفت بب -

که زنگ بزنه  یشماره تلفن  ا ی کرد  دایپ ی زیچ ی آدرس

 و حال شهرزاد رو بپرسه، مگه نه زهرا؟!

 

 

 خاموش!!   شیآره آره حاج بابا،گوش-

وقت  چی شهرزاد باشند باهم ه لیها هرچقدرم فام اون

ماه و چند  کی نیا  یخوب نبودن، من نگرانم که تو

 براش افتاده باشه!!  ی که گذشته اتفاق  یروز 
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 خاموشه!؟  ش یچرا گوش بهیعج-

که نادر   یشمارس موقع دونهیتلفن که   د یاز فرش من

  یآدرس خونه اش تو  گهیفوت کرد بهم داده بود و د 

 تهران. 

 !!! ارمیبراتون ب رمیم االن

 

 

  ندیکدام نتوانستند بگو چیپدرشان؛ ه ینگران دن ید با 

  د یفرش  یبرا چکدامیبوده و ه  یکه همه آنها الک

 . ستین

خانوم سکوتش را با هق هق اش شکست که   حاج

 به سمتش هجوم بردند.  ده یهمه شان ترس

 

 

 افتاده!! ی شهالم براش اتفاق ی،امانتی حاج-

 . دمیخواب بچم رو د شب
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لباس عروس تنش بود  کردیم هیگر خواست،یم کمک

 .دیکمکم کن زد یم غیاما ج

 

 

 

 برگشت و لب زد:  زدانیسمت  به

اون دختر امانت   ار،یخبر ب  هیتورو خدا از بچم واسم -

 ببرنش!!  زاشتمیخدا کاش نم یبود دست ما ا 

 

 

  شیمادرش را در آغوش گرفت و زهرا برا  زدانی

و به دست برادرش داد که تلفن خانه  ختیر یآب  وانیل 

 صدا در آمد. به

 

 

 سبحان به سمت تلفن رفت و برداشت.  حاج
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  ی حالت چهره پدرش که به سمت کبود  دنی با د زدانی

بلند شد و به سمتش رفت،   شیمتعجب از جا   رفتیم

 . زدیآمد که با عجله حرف م یم یزن  یصدا

 

زن در    یرا از دست پدرش گرفت که صدا تلفن 

 .دیچیگوشش پ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

اگر   میو زنگ بزن میکن  دایتلفن پ نیبه زور تونست-

داره   نجا یشهرزاد براتون مهم و قلب اون دختر که ا 

دنبالش وگرنه  دییا یبراتون مهم ب شهیذره ذره آب م 

 !! شهیفردا محرم پسرعموش م

 

 

خشک شده بود و حال خودش بدتر از پدرش   دهانش 

 چه که شهرزاد خوب نبود؟!  یعنیبود، 

 ! گذاشت؟یمگر م  کردیداشت ازدواج م  لبرش 

 

 

 ! د؟یهست  یک   خا...خانوم شما -

 شهرزاد کجاست؟!   د؟یگیم یچ
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 دییخوایحرف بزنم اگر م  نیاز ا شتریب تونمینم-

 !!دیآدرس......برسون نیخودتون به ا دیکمکش کن

 

 

که داده بود را در مغزش   یتوانست آدرس مکان فقط

 جمع کند تا به دنبال دلبرکش برود. 

 

 

 نیزن که چن نیا ندیتلفن زد تا بب فون ی آ ی رو  پدرش 

  شانی که با حرف بعد دیگویبه آنها داده چه م  یخبر

 قطع شد. شان یهرچهار نفر نفس ها

 

 

 

 نجا یبود پسرعموش بهش تجاوز کنه،اون ا کی نزد-

شماره هم    نیببرش، به ا ا یتوروخدا ب کگخی دق م

زنگ نزن که عموش بفهمه همه مون رو قتل عام  

 خداحافظ! کنه؛ یم
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  یکرده بودند و او مانند ب یدلبرش دست دراز  به

 ! خورد؟یو ناهار نم  کردیها با خودش لج م  رتیغ

 !!! شد یم زی که قاتل آن پسرک ه یوا

 

 

اش   افهیکه در جانش رخنه کرده بود ق  یخشم از

 . گرفتی م شیو داشت آت سرخ شده بود

  شی را مشت کرد کرد و تلفن را محکم در جا  دستش 

 . دی چیزهرا در خانه پ دنیکش ن یه نی که صدا دیکوب

 

 

بود و پشتش را   ستاده یخانوم کنار همسرش ا حاج

اشک   صدایتا آرام شود و خودش هم ب دادیماساژ م

 . ختیریم
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آورد که   یآب شیبرا زدان ی چهره کبود   دنیبا د زهرا

 رفت.   چشیاورا پس زد و به سمت کت و سوئ  زدانی

 

 

به  ییچه بال  دانست یباد کرده بود؛ م رتشی غ رگ

 امکیرا برداشت و در پ  لش ی. موبا اوردیسرشان ب

داد و خواست با    حیبه حسام اتفاق را توض ی کوتاه

که آن زن داده   یتا به آدرس دیا یچند تا از مامور ها ب

 بود بروند. 

 

 

 

آخ که  رند؛یدلبرش را با اجبار از او بگ  گذاشتینم

را خردکند که به تن   دی دستان فر خواستیدلش م 

 دلبرش زده بود. 

بعد بود که مراقب خودش   یشهرزاد هم برا هی تنب

 نبوده است. 
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نامش را صدا   یاز خانه خارج شود که حاج خواست

زد و خواست که منتظر باشد که اوهم آماده بشود و  

 . دی ا یهمراهش ب

 

 

اگر شده به زور از آن   یشان را حت یتا امانت رفتندیم

 .رندیبگ  دیکشیم  دکیکه اسم عمو را  فیمردک کث
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به اتاق سرهنگ  زدانیاز  امکیپ  افتیبعد از در سام ح

از همکارانشان   رویرفته و از او درخواست دو تن ن

دستور داده و حسام   عیرا کرده بود که سرگرد سر 

 همراه دوتن از همکارانش از اداره خارج شدند. 

 

 

گرفتند و   یجا  شانی ها  یپدرش هردو در صندل  همراه

شد و درب را    ادهیخارج کرد، پ اطیرا از ح  نیماش

بود را در   ستادهیبست و مادرش را که با کاسه آب ا

 .د یسرش را بوس  یو رو دیآغوشش کش 

 

 

 !زدانم یمراقب خودت و پدرت باش -

 

 ! زدانیچشم تاج سر -
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 خودمون!! شیپ ارمشینگران نباش م  مامان 

 

 خدا پشت و پناهت باشه مادر، برو!! -

 

 خداحافظ حاج خانوم. -

 

 خدا حافظت پسرم!! -

 

 

آب را پشت بندشان انداخت و وارد خانه شد.   کاسه 

   زانشیکرد تا عز یالکرس تی شروع به خواندن آ

 سالم و سالمت به خانه برگردند.

 

  یاثر ی وقت د،یکه با حسام گذاشته بود رس یقرار  سر

را برداشت و شماره اش را   لیموبا دیند  نشیاز ماش 

 . گرفت

 

 ! ؟یومد یسالم داداش، ن-
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 ! ؟ییکجا  دمتیاالن اما ند  دم یسالم رس-

 

بوق   هی سایوا  دمتیآ آ آ د م؛یبچه ها اومد نیبا ماش-

 بزنم!!

 

 

که حسام زد نگاهش به سمتشان برگشت و   یبوق  با 

سکوت کرده    بیسرش را تکان داد. حاج سبحان عج

شان آمده   یسر امانت ییچه بال نکهیبود. قلبش از ا

 . شدیرده مفش

 

 

همه وقت   نیا د،ییا یپشت سرم ب کنمیحسام حرکت م-

 روستا بودند.   یتو میتهران گشت یالک

 . مییفردا صبح اونجا  میاالن حرکت کن اگه
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 جلو!   فتیب دم؛ یحله داداش فهم-

 

به  ینگاه  می قطع کرد و ن ی حرف چ یرا بدون ه ل یموبا 

 را روشن کرد.  نی پدرش که آرام بود انداخت و ماش

 

  شیرا افزا شانیاز شهر خارج شدند؛ سرعت ها  یوقت

 دادند تا هرچه زودتر برسند.

استراحت   قهی چند دق یبود بخواهند حت ی بزرگ سک یر

 کنند.

 

که آن زن داده    یبه آدرس کیشب بود و نزد مهین

 بود. 

ساعته  چند  یاز فشار درونش و رانندگ چشمانش

 . سوختیبدون وقفه سرخ شده بود و م

 

تا زودتر به دلبرش   تاختیاسب فقط م کی مانند

و به خود    ندازدیبرسد؛ دست دور کمر کوچکش ب

 بفشارد.
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دلبرش زده   ی دست به ممنوعه ها   دیفر نکهیفکر ا با 

گردنش را   خواستیو دلش م  ختیریافکارش را بهم م

 خرد کند. 

 

 .دند یبه طلوع آفتاب بود که به روستا رس کینزد

تا هوا روشن شود و بعد وارد   ستادندیروستا ا ی ورود

 روستا بشوند. 

 

اما در   دادیظاهرش را خونسرد نشان م  یحاج  ی جلو

را خود   شیکه صدا دیتپ یم  یباطن، قلبش جور

 .دیشنیم
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نرفت و تمام    رونیشام هم از اتاقش ب یبرا یحت

 . دی لرزیم شد یم دیفردا زن فر نکهیجانش از ا

 ! دیآ  ینم زدانی دانستیم

 و تمام!  خواستیچند روز م یاو فقط برا  دانستیم

  یبا گفتن کلمه تجاوز بدتر از قبل ارزش دانستیم

 نمانده است!   زدان ی ی جلو  شیبرا

  گفتیدرون قلبش بود که م ید یام یکور سو   اما 

 آمد صبور باش!!  د یشا 
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  دیروز را منتظر بود تا در خانه را بزنند و بگو تمام

 . امدیآمد اما ن زدانتیکه 

 

شام خورد و دوباره به اتاقش    یکم دهی اجبار فر به

 شت.برگ

تا فرسد   کردی اتاقش را قفل م گری آن روز نحس د از

 . دی ا ینتواند به اتاقش ب

 

 

اذان  یو قران خواند، با صدا  دیرا تا صبح نخواب  شب

دوباره گرفت و شروع   ییبلند شد و وضو شی از جا 

 به خواندن نماز صبحش کرد.

 

 

از نمازش شروع به دعا کردن کرد، از خدا   بعد

از   ییامتحان نکند، با جدا نگونهیخواست تا اورا ا

 معشوقه قلبش!! 
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و قرانش را جمع کرد و در گوشه اتاق گذاشت   سجاده

 . ستادیبلند شد و کنار پنجره ا شیو از جا 

 تنگ شده بود!  زدانی یبرا دلش

دوماه بود که از آنها خبر نداشت و درونش    کینزد

 بود!  ی متالش یهمه سخت  نیاز ا

 

که به درب اتاقش خورد قفل را چرخاند که   یتقه ا  با 

 . دیرا پشت آن د  دهی فر شانیچهره ناراحت و پر

 

و با    دیگونه اش کوب یدست رو   دنشی با د ده یفر

 لب زد: ینگران

 

 !؟ یشد  یختیر نیخاک به سرم؛ تو چرا ا-

 چته فداتشم!! نمیبب نیبش ا یب  ت؛یصورته م  انگار
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 نیتا ا  یانشیبپرسد چرا پر یمنتظر بود کس   انگار

 از هم شکافته شود. شیبغض خفته درون گلو

 گم شده بود.  ده یدر آغوش فر زش یر ی هق ها هق

 

 

 !می نکن جان دلم؛ ما تالشمون رو کرد هیگر-

که  نهیقسمتت ا دیبه بعد بسپارش به خدا، شا   نیا از

 !ی بش دیزن فر

 

تو پسش   نکهی فقط از ا ستیمن اونقدر هاهم بد ن بچه

 به دل گرفته بود.  نهیک یزده بود

 

 

 !نییپا  ا یلباس بپوش ب ریبرو دوش بگ پاشو 

که   نی بلند شد، هم ش یتکان داد و از جا   سرش

درب خانه به   یخواست به سمت حمام برود صدا

 . دی گوشش رس
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بودند؛ خوب بود   ستادهیدرب خانه ا  یپنج نفر جلو هر

 یتنشان بود تا کم ینظام یکه همکارانشان لباس ها

 بترسد.   د یفرش
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سال باز کرد که حاج سبحان و    انیم ی را مرد  درب 

 وارد شدند. هیپشت بندش بق 

که تا حاال خودش را کنترل کرده بود افسار    زدانی

 را باال برد.   شیپاره کرد و صدا

 

 صاحب خونه!؟ -

 استقبال!؟  یبرا دییا یاومده برات نم مهمون 

 

 چخبره!  مینیبابا آرام باش اول بب زدان ی-

 

 من!   رتمیغ ینه پدر من، مگه ب-

 

 را باال برد و داد زد   شیصدا

 

 ! ؟ییشهرزاد، شهرزاد خانوم کجا -

 

شدن دلبرش،   ان یبازشدن پنجره و پشت بندش نما  با 

 صورتش نشست. یلبخند رو

@Rooman_nazy1400
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که  یآن عروسک یچقدر دلش برا   دیفهمیکه تازه م آخ

تنگ شده   کردیم هیبود و گر  ستادهیپنجره ا  ی جلو

 است. 

 

از خانه  به اجبار نگاه از   د یآمدن فرش رونیب با 

گردن مردک  خواستی شهرزاد گرفت و او داد، دلش م

 کند.  ر یرا خاک ش

 

مشرف شده منزل بنده، حاج سبحان   یک دین یبه به بب-

 همراه تک پسرشان!!  یملک

 

من امانت نادر دادم دستت که خوب مراقبش   د ی فرش-

 یکن  میو خودتم قا  ی در امانت کن انتینه که خ  ، یباش

 ! ؟یکه چ

 

  یبرادر زاده خودمه و به خودمون مربوطه، تو -

 !رون یب د یی. بفرما دیماها دخالت نکن  یزندگ

 

@Rooman_nazy1400
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همکارانش جلو آمدند که به وضوح   زدانیاشاره  با 

 . دیپر د یرنگ فرش

 

 ت یشما شکا  د،ازیمحترم لطفا درست برخورد کن  ی آقا -

 به اداره !!  دییا یهمراه ما ب دیشده و با 

 

که  دهد یمطمعن بود حسام کار را درست انجام م  زدانی

 به سمت خانه قدم برداشت و واردش شد. 

 

.  دیآ یم نییپا که دوان دوان از پله ها  دی را د شهرزاد

نگاه پر از دلتنگش را به عروسک کوچکش دوخت  

  شی به سمتش آمد و روبه رو یکه با چشمان اشک

 . ستادیا

 

تک   زدانیسکسکه گرفته بود و باعث شد  هی گر از

 بکند.  یخنده کوچک

 

 !؟زدانی.... زی-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 !؟ یآخ دلبر کوچولو کجا رفته بود-

  زدانیعروسکم رفته، آخ که دلم برا   دمید  اومدم

 گفتنت هم تنگ شده بود. 

 

کمکم  دهیاالنم زنعمو فر  ام،یب  خواستمیمن من نم-

 کرد. 

 کرد.  یدوخت و تشکر  ده ینگاهش را به فر زدانی

 

 تا صبح منتظرت موندم! ؛یا یشب گفتم نم زدان ی-

 منو....   گهید کمی یومد یم ر یاگه د  دم،یترس یم

 

 

  زدان یکرد؛ هیبلند گر یادامه دهد و با صدا نتوانست

دخترکش را در آغوش   توانست ینم نکهیکالفه از ا

 کرد و از خانه خارج شد.   شیدر موها   یدست  ردیبگ
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   شهرزادیبهر#ش
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که   یا  هیخانه که خارج شد شهرزاد با خنده و گر از

برگشت و اورا در   ده یبود به سمت فر  ختهیدرهم آم

 آغوشش گرفت و محکم فشرد. 

 

 !! ونتمی جونم؛ من تا آخر عمرم مد  دهیفر ی مرس-

@Rooman_nazy1400
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 ممنون!!!  ره،ینم ادمی کارت رو   نیوقت ا چیه

 

 

و خوشبخت منم   یقربونت برم تو خوشحال باش-

 !میراض

معطل   دیهاتو جمع کن تا اگه گفتن بر  لهیوس برو

 !! شونینکن

 

 !! شهی تنگ م یل یچشم چشم؛ اما دلم برات خ-

 !! دمشیدیم ومدیم یمامان گل کاش 

 

 

 ! ادیم  دیبرو بسه دختر االن فر-

 

زود به سمت پله ها قدم   ده یترس دیاسم فر دنیشن با 

 اطیرا جمع کنم، صداها در ح میها  لهیبرداشتم تا وس

 باالتر رفته بود. 

 

@Rooman_nazy1400
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جمع شده و   تیشده و جمع  اطیوارد ح یوقت  دیفر

پدرش را گرفته و حاج سبحان و   یکه بازو یسرباز 

 به سمتشان قدم برداشت.  نیخشمگ  د یرا د  زدانی

 

 ! د؟ی! معرکه گرفتنجا؟یچه خبره ا-

 

از سرتا  ینگاه گردد،یبا پوزخند به سمتش برم زدانی

  نیگردنش را هم خواهدیاندازد و دلش م  یرا م  شیپا 

 االن خرد کند. 

که حاج سبحان کتش را   داردیسمتش قدم برم به

 . دهدینم ی شرویو اجازه پ ردیگیم

 

 

  ی وا ،ی رتیغ ی چون ب ؛یناموس یمعرکه گفتم چون ب -

 !! ارمیارتون در مدمار از روزگ 

  یعقد  هی ؛یعقد کن یخواست ی به زور م شهرزاد

 پسرخان!!!  داینشونت بدم که اون سرش ناپ

@Rooman_nazy1400
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دستان    انیخودش را از م خواهدیهرچقدر م  د یفرش

 . گرددیبه سمت حسام برمو تواندیسرباز جدا کند نم

 

 

  دیبا د؟منیکنیرفتار م  ینجوریا لیآخه به چه دل -

  ی تو دیختیر د یاومد یاول صبح کردم که  کاریبدونم چ

 خونه من!!؟ 

 

 

همراه پسرتون و خانوم شهرزاد   دیبا   ،یملک  ی آقا -

  د،یشیاونجا متوجه م یاداره آگاه دیاریب  فیتشر یملک

 ببرم!!  شیمجبورم به اجبار کارم رو پ دی نکن یهمکار 

 

 

 !مییا یبعد م اره یکتم بگم همسرم برام ب  دیاجازه بد-

 

@Rooman_nazy1400
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را صدا زد و  دهیسرش را تکان داد که فر  حسام 

خواست که شهرزاد راهم بفرستد و کت اورا هم  

 . اورد یب

 

 

رفتار نکنند که به شغل او    یبود که جور زدان ی  نقشه

 ببرند.  یپ

 

نگاهشان را به   یو حاج سبحان با دلتنگ  زدانی

دخترک کوچک که حاال الغر و پژمرده تر شده بود  

 دوخته بودند. 

 

 

 

با نگاه پر از   نگونهیو شهرزاد ا  زدانی نکهیاز ا دیفر

بود اما با   دهیبه مرز جنون رس  کنندیشوق بهم نگاه م

قدم برداشت و سوار   رونیاشاره مامور ها به سمت ب 

 آنهاشد.  نیماش

@Rooman_nazy1400
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کردند و حسام و مامورها    نیراهم سوار ماش  د یفرش

روستا   یشان را حرکت داده و به سمت خروج  نیماش

 راندند. 
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   شهرزادیب#شهر

 294#پارت_

 

@Rooman_nazy1400
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و   دی لرزیبود و چانه اش م ستادهیحاج سبحان ا  ی جلو

تمام صورتش را پوشانده بود، دست    شیاشک ها 

کرد که   هیبلند گر یصورتش گذاشت و با صدا   ی رو

 فرو رفت. یدر آغوش گرم

 

 

و اورا مانند   د یسرش را بوس  یسبحان رو حاج

 گرانقدر به خودش فشرد.  یهمچون الماس

 دورت بگردم امانت نادر، من رو ببخش!-

آدرس  د یاما خب فرش شدمیازت غافل م  دینبا  من

 میگشتی دنبالت م میداده بود و چند وقت داشت یاشتباه 

 زنگ زد و گفت که....  یخانوم کی تا که 

 

 

خودش   رتیرا ادامه نداد،به غرور و غ حرفش 

که همچون دختران خودش   قشیامانت رف  خورد یبرم

@Rooman_nazy1400
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بشود و او   یو روحش دست دراز است به جسم 

 نتوانسته از او مرتقبت کند!! 

 

 

از اغوش حاج سبحان   یهراسان مامان گل یصدا  با 

 . خنددیو م د یآ یم  رونیب

 

 تصدقت بشم شهرزادم،حالت خوبه مادر؟! -

 

 

سالم و احوال   یهم با مامان گل  زدان یسبحان و  حاج

 .کنند یکرده و از او تشکر م  یگرم  یپرس

و هردو را   کندیم یخداحافظ یمامان گل و  دهیفر از

 . ردیگی در آغوشش م یدوباره با دلتنگ

 

  یل یمن خ  د،یازتون واقعا ممنونم که بهمون خبرداد-

  دایپ ینشون جیوقت بود دنبال شهرزاد بودم اما ه 

 نکرده بودم!! 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 متشکرم.  بازم

 

 

اون   م،یما بود کمک شهرزاد کن  فهیوظ  نیپسرم ا-

مدت همش دلتنگ شما   نیا یتو  ز یعز ی ل یما خ یبرا

 و خانواده تون  

 

 

  دیخند ی نخود  یکه شهرزاد کرد مامان گل  یسرفه ا با 

بفهمد دلتنگش   زدانی خواهدیکه دخترک نم دی و فهم

را تا آخر خوانده   یحرف مامان گل  زدان یبوده اما 

 بود. 

 

 

 کیکوچ  یلیاون هنوز خ د،یبه هرحال مراقبش باش-

 همه مشکالت و.....  نیا یبرا

 

 

@Rooman_nazy1400
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 یو بعد از خداحافظ فرستد یم  رون یرا آه مانند ب نفسش 

 .شوند یهرسه از آنجا خارج م

 

  ده یو فر  یمامان گل   گریهم ناراحت بود که د شهرزاد

  گشتیهم خوشحال که دوباره داشت برم ندیبیرا نم

 بود!  نشان یزتریکه عز یخانواده ا  شیپ

 

[6/17/2021 9:01 AM] 
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@Rooman_nazy1400
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هرچه   د،یکشیخجالت م دانستند یتجاوز را م نکهیا از

 !ریباشد آنها معتصب بودند و سختگ

کمک جلو   یصندل  یخواسته حاج سبحان رو  به

 نشست.

 

 

بودند و   ده ی حاال که به موقع رس خواستیم  یحاج

 نیاستراحت کند بخاطر هم یاش سالم بود کم یامانت

 و به خواب رفت.   د یعقب دراز کش ی در صندل 

 

اما نفس   دیترسیتنها شود م زدان یبا  نکهیاز ا دخترک

 تا بر خودش مسلط باشد.   د یکش ی قیعم

 اطیدر ح زدانیهمان  شیمرد کنار نی ا کردی م احساس

 خانه نبود. 

 

@Rooman_nazy1400
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فرمان ضرب گرفته بود و دم به   یانگشتانش رو  با 

 . دیکشیم  شیموها  نی دست ب قهیدق

 چهره است.  نیچقدر دلتنگ ا  دیفهمیم تازه 

 هیو فک زاو شیته ر  یدست رو  خواستیم  دلش

 دارش بکشد. 

 

 

را مماس با صورت عشقش بگذارد و    صورتش

  نیا کرد یامش ببندد اما احساس مچشمانش را با آر

 آرامش قبل از طوفان است.  زدان؛یسکوت 

 

 

 

را به    زدان یمن من کردن که توجه  یاز کم بعد

به سمتش انداخت که پر    یخودش جلب کرد که نگاه

 که چشمانش را سرخ کرده بود.  یبود از اخم و خشم

 

 خان؟!  زدان ی-

@Rooman_nazy1400
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 ! ن؟یهست یعصبان چرا

 

 

پاشم دادار دودور راه بندازم و   خوادی هه، دلت م-

 برات برقصم؟!

عقد نجاتت دادم    نیاومدم دنبالت و از ا یکرد فکر

 من؟!  زکردهیعز یشیم  یا یدوباره م

 

 

 دایکه از عقد نجات پ یتجاوز شده و خوشحال  بهت

 !؟ ی کرد

 ! رتت؟یبگ ادیهم م یا گهید  یکس مگه

 

 

داشت اورا   زدان ینشست؛  شیدر گلو   یبغض بزرگ 

 گناه است.  ی که ب ی در حال   کردیم قصاص

 

 !ست ی....نیکنیکه....فک....فکر م ی اون....اونجور-

@Rooman_nazy1400
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 ....اون....فقط.....یعنی...من سالمم.....من....من

 

 

اه دهنت رو ببند؛ من اون....بسه دهنت رو ببند تا  -

گردنم   ی از رو تتی ببرم بدمت به حاج خانوم و مسئول 

 .فتهیب

داد و   هیشکست و سرش را به در تک صدایب بغضش 

 روان شد.   شیاشک ها 

 

را بدتر  زدانیاگر ادامه بدهد ممکن است  دانستیم

را   یکند که منجر به جر و بحث بشود و حاج یعصبان 

 . رفتیم شیکنند که آن موقع بدتر آبرو داریب

 

زد و   یدخترک پوزخند   یاشک ها   دنی با د زدانی

  شیگاز افزا  ی را رو  شی بدون توجه به او؛ فشار پا 

خواب آرام   ک یداد تا زودتر به تهران برگردند؛ دلش 

 . خواستیم

 

 

@Rooman_nazy1400
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ش نداشت و حاال روز با آرام   کیچند وقت   ن یا در

 بخوابد.  ریدل س کی  توانستینگران نبود و م کرید
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  یکه رو زدانی لیوارد شدن به تهران،موبا با 

به  یکه دست دراز کرد و نگاه  دیشبورد بود لرزدا
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انداخت و    کردیم ییآن خودنما  یاسم حسام که رو 

 سبز رنگ را لمس کرد.   کونیآ

 

 

 بگو حسام -

 

 

  شهیو نم روقتید  گهیاداره، االن د میر یداداش ما م-

داد شما شهرزاد خانوم رو ببر خونتون   لیپرونده تشک

  یریگیاداره تا سرهنگ خودش پ دشیاریفردا صبح ب

 کارهارو!!  هیکنه بق

 

 

 خداحافظ! ز؛یباشه داداش،ممنون بخاطر همه چ-

 

 

 !! ینوکرتم سلطان، گود با -
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را   لیحسام کرد و موبا یبه اداها   یخنده ا  تک

 گذاشت.  شی سرجا 

 

 

کردن   هی د از گربه عروسک کوچکش که بع نگاهش

 نهیس   دیکشیکه م یزیر  ی خوابش برده بود و نفس ها 

  خواستی دلش م بیو عج شدیم نییاش را باال پا 

 آن بگذارد.  یسرش را رو 

 

 

 من!!  زهیم  زهیقربونت برم ر-

 

 

و    یرانندگ یدوخت و بعد از کم  ریرا به مس  نگاهش

 وارد کوچه شد.  نیسنگ  یها کیمنتظر ماندن در تراف 

 

@Rooman_nazy1400
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خانه نگه داشت و به سمت   ی را روبه رو  نیماش

 کند.   داریپدرش برگشت تا اورا ب

 

 

 .م یدیحاج بابا؟! رس ،ی حاج-

 

 

 مین یصندل ی به تنش داد و رو  ی کش و قوس  یحاج

 شد و درست نشست.  زیخ

زد که پدرش در دل قربان   یتک خنده جذاب  زدانی

 و معرفتش رفت.  یصدقه مردانگ

 

 

چند   یپشت ُرل و گفت ی مارو خوب نشوند  ی حاج-

 !!  ا یدیتا خود تهران خواب زنم؛یُچرت م   قهیدق
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بابا جان؛ امانتم گرفتم قلبم آروم گرفت، جسم   زدان ی-

 و روحم آروم گرفت. 

دختر رفت اونم به اجبار من قلبم داشت    نیا یوقت  از

 گفتمیم  رفتیم  یاریاگه خودش اخت  شد، ی نده مک

 هیبه زور بردش و من دوماهه   ی خودش رفته ول 

 خواب راحت نداشتم. 

 

 

داخل که االن اکرم خانومت   میبر گهیبابا، د دونمیم-

 دل نگرونه.

 

 

کن؛ پشت بند حرفش  دارش یاره بابا شهرزاد رو هم ب-

 شده و زنگ خانه را فشرد.   ادهیپ نیاز ماش 

 

 

 . دیبه گوش پدرش رس  فون یزهرا از پشت آ  یصدا
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 تو! دییا ی! ب؟یحاج بابا خودت  یوا-

 

 

 اره بابا منم باز کن.-

 اطیباز شد که حاج سبحان وارد ح یآف کیبا ت درب 

  زدانیشد و گوشه درب را باز گذاشت تا شهرزاد و 

 .ندییا یهم ب

 

 

چون   ندیخواست ابتدا خود همسرش را بب یم

بدتر   جان یشهرزاد حالش از ه  دنی با د دانستیم

 خواهد شد و نگران بود. 

 

شد و   اط یوارد ح  یبا چادر گل گل  مهیخانوم سراس حاج

 لب زد... 

 بچم کو؟!  ی حاج-

 

@Rooman_nazy1400
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 ! دهیخواب نیماش یآروم باش تو-

 !زدلمیآروم باش عز تو

 

 آرومم برو کنار. -

تا زودتر شهرزادش را  د یدو  اطیسمت درب ح به

 . ندیبب
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انتواش  م نیشد و گوشه آست  لیسمت دخترک متما  به

کند،   داری را گرفت و تکان داد تا دخترک را از خواب ب

و با ناز و    ردیاورا در آغوشش بگ توانستینم فیح

 کند.   داریب ش ینوازش ها 

 

 !؟ یشهرزاد......جوجه رنگ-

 ها!!  مید یرس ؟ی بش داریب یخوا ینم

 

 

رااز هم باز کرد و نگاهش را به    شیپلک ها  شهرزاد

از او بود چشم دوخت.   یکیکه در فاصله نزد  زدانی

  دنیبه اطراف انداخت و با د  ینگاه  زدیمنگ م یکم

 شد.  اده یپ نی از ماش یکوچه شان با خوشحال 
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متعجب از   نیکه درون ماش ردانیبه  یتوجه یحت

 . خوردیتکان نمشهرزاد نشسته بود و ی شگفت

سمت درب قدم برداشت که همزمان حاج خانوم از  به

 آمد.   رونیب اطیح

 

 

 شهرزاد من، امانت شهالم، دوردونه شهال!؟ -

 ! زدلم؟یعز  یاومد

 به خونه خودت دور سرت بگردم؟!  یبرگشت   دوباره 

 

 تک تک قدم هات بشم دخترک من!! قربان 

 

 

و   دی پاک شیمانتو  نیآسترا با  ش یاشک ها  شهرزاد

  یخودش را در آغوش حاج خانوم انداخت و با صدا

 کرد. هیبلند گر 
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آمد، حاج   یاز شوق بود و بند نم  شیها   هیبار گر نیا

و محکم تر به   دیکشیکمرش م یخانوم دست رو

 .رفت یو قربان صدقه اش م فشردیخودش م

 

 

را ار آغوشش جدا کرد و صورتش را پر از   شهرزاد

 کرد.  یمادرانه و دلتنگ یا بوسه ه

  گریزهرا از حاج خانوم جدا شد و هردو همد یصدا  با 

 .دند یرا در آغوش کش

 

 

 به خونه خودت شهرزاد جونم!  ی خوش اومد-

 حرفا برات دارم!  ی ل یتنگ بود، خ یل یدلم خ 

 

 

زهراجان؛ منم دلم برا تک تک تون تنگ شده   ی مرس-

  یزندگ  یبود، اصال بدون شما نتونستم بفهمم چجور

 کردم. 
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 اطیبه خود آمدند و وارد ح یهمگ  زدانیسرفه  با 

 شدند و به داخل رفتند.

 

خانوم که از آمدن شهرزاد دوباره همان زن   حاج

 سرحال شده بود. 

 

 ی خامه ا ینیریو پشت بندش ش اورد یم  لیو آج وهیم

 آورد.  شیکه شهرزاد دوست داشت برا

 

 

شهرزاد    یحال و هوا خواستندیو حاج سبحان م  زهرا

حاج خانوم به او   نکهیاز ا  نیهم ی را عوض کنند برا

و قاه قاه    کردندیم هیگال کردی و لوسش م د یرسیم

 . دندی خندیم
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از زمان بدو ورود به خانه به حمام و   زدانی اما 

بعدش به اتاق خودش رفته و خواب را بهانه کرده  

 فکر کند. شتریب یبود تا کم

 

 

هم جمع کنند و   ی را رو  شی تا فکرها  کردیفکر م دیبا 

را    یدختر  توانستیم  ایشان را بسازد اما آ ندهیبتواند آ 

به تن   یگر یبار دست مرد د نیدوم  یقبول کند که برا

 خورده است؟!  او

 

 

درباره اتفاق   شتریتا ب خواستیفردا از شهرزاد م دیبا 

درد   شتریبدهد؛ از افکار درهم سرش ب  حیافتاده توض

و  دیپتو خز ری گرفت که آباژور را خاموش کرده و ز

 به خواب رفت.
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از آخر شب گذشته بود و آنها هنوز در حال    ساعت

 بودند.  یگفتگو و شوخ 

خانوم از زهرا خواست ظرف ها رو جمع کند و   حاج

 فردا بگذارد.  یرا برا   زکردنشانیتم

 

 

سبحان همراه حاج خانوم به اتاق خواب خودشان  حاج

 رفتند تا بخوابند. 
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  دیکشیخانه نفس م نیدوباره در ا نکهیاز ا شهرزاد

 خوشحال بود.   یل یخ

 

 

پنج ساله شوق داشت وانگار که چند   یبچه ها مانند

خانه را  نیچن  نیخانه دور شده که ا نیسال است از ا

 . کردینگاه م

 

 

خوشحال بود که دوباره شهرزاد را کنار   زهرا

که هنوز   دی فهم زدانیخودشان دارند اما از رفتار 

 نتوانسته اتفاق بد را هضم کند. 

 

 

 هارو ببوس!   وار یشهرزاد پاشو د گمیم-

 

 

 وا چرا ببوسم مگه خل شدم؟! -
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 کنهیآدم فکر م یکنینگاهشون م ی آخه جور-

 .  ی دی سال د  نیو بعد از چند یعاشقشون بود 

 

 

  یباورت نشه اما من دلم حت د یاهان از اون لحاظ، شا -

 خونه هم تنگ شده بود.   نیا یها وارید  یبرا

 روز خوش نداشتم.   کیمن اونجا  زهرا

 

 

که گذشت با   یبود اما کم  یو زار  هیکه فقط گر لیاوا

که   دمیشدم و فهم  یمیزنعموم صم  ده یو فر  یمامان گل 

 !نیخوب ی آدم ها  یل یخ

 

 

پدر و مادرم   یخاطرات و گذشته و عشق و عاشق از

 بهم گفتند. 
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  یخودش بهم گفت، اصال اون زن یاز زندگ  ده یفر

 مهربون و مظلومه! م؛یکردیکه ما تصور م  ستین

 

اما بدون شماها  شه؛یاوناهم تنگ م یبرا  دلم 

 نفس بکشم!!  تونستمینم

 

 

ش دور کند که خواست شهرزاد را از خاطرات بد  زهرا

 زد و ادامه داد:  یچشمک طنتیش ی با کم

 

 

 ما تنگ شده بود؟!   یاره تو دلت برا-

 بود!!  زدانیبگو دلم تنگ  رمیخرم؟! نخ  منم

 

 

کرد که شهرزاد کوست   دنیبند آن شروع به خند پشت

 مبل را برداشت و به سمتش پرتاب کرد.
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  ی خاکبرسر ی خاک تو سرت زهرا؛ فقط به فکر کارا-

 !؟ یهست

 !کنه؟یم  کاریآقا از دستت چ  ی عل 

 

بلند شد و پشت مبل ها سنگر گرفت و   شی از جا  زهرا

 از آنجا با خنده لب زد: 

 

قدم نشه خانوم   شیکه خودش پ کنهیم فیک  ی عل -

من مثل تو پَپه  زاره،یروز راحتش نم ک یخوشگلش 

 که. ستمین

 

عاقل    دیدوتا بکوبم فرق کله ات شا  یکی رون یب ا یب-

 !! یبش

 

 !زنه؟یآدم خواهر شوهرشو م د یدختره چشم سف-

 ها!!  ده یجرت م گمی داداشم م به
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 زهراااا؟!   نییه-

 جان زهرا! -

 ! ستمین زدان یزن  گهیزشته نگو من د-

 

آمد و شهرزاد عقب گرد کرد  رون یاز پشت مبل ب زهرا

 و شدند. رو به ر زدانیتا به اتاقش برود که با 
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 نگونهیا نکهیو شهرزاد از ا  زدندینم یکدام حرف  چیه

خودش را  یموها  خواستی بود م  دهیشن  زدان یگفته و 

 بِکشد. 

 

 :دیآب دهانش را قورت داد و با خجالت پرس   زهرا

 

 ! ؟ی بود نجا یشما ا یاز کِ  گمیداداش....م-

 

شهرزاد برداشت و در    ی نگاهش را از رو زدانی

 سکوت نگاه خواهرکش کرد. 

 حرص فکش را بهم فشرد و رو به زهرا لب زد..  با 

 

 !! یش یقدم م شیکه شما خودت پ ییاز اونجا -
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و بدون  دیچیشهرزاد و زهرا در گوشش پ  دن یشک  نیه

 توجه به آنها به سمت آشپزخانه قدم برداشت. 

 

 

حرصش گرفته بود؛   خواستیدخترک اورا نم نکهیا از

را حاج خانوم در   شان یکه قرص ها  ییبه سمت کشو 

سردردش    یبرا ی قدم برداشت و قرص  گذارد یآنجا م

 بود برداشت و خورد.  دهیکه امانش را بر

 

  انینشست و سرش را م  یغذا خور زیم  پشت

 دخترک تنگ بود. یدستانش گرفت؛ دلش برا 

 . خواستیوصل شدن به جان او را م  جانش

 ی تمام نشده کار تشی که شکا  یتا زمان خواستینم اما 

 کند.  

 

 

  نیهم یبرا  د،ی لرزیم  دنشیدست و دلش با د  اما 

 . کردیخودش را از او دور م
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که  یقلبش آرام بود کا کنار خودش و در خانه ا  حداقل

 . کشدیاوهم نفس م کشدیخودش نفس م

 

ورود شهرزاد به آشپزخانه از افکارش خارج شد و   با 

 چشم دوخت به دلبرک کوچکش! 

 

  زدان یکنار  یرفت و صندل  یحرف  چیبدون ه شهرزاد

 و نشست.  دیرا عقب کش

انداختن   ن ییرا از پا  نی ا زدانیکرده بود و  بغض

 . دیسرش فهم

 

 من؟!  شهیپ یکه اومد  ی دار  یکار -

 

 ....  زدان ی-

و کالفه   دی نامش از زبان دخترک لرز دنیبا شن قلبش

 پرتاب کرد که دخترک  ادامه داد.  رونینفسش را ب
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 گهیگفتم که زهرا د یمن باور کن اونجور  زدان ی-

 نداشتم.  یادامه نده وگرنه منظور خاص

 

 دخترک دوخت.   یرا به چشمان ابر  نگاهش

 

 ! ؟ی هست یچ یدونیشهرزاد م-

که االن نشسته کنار  ی هست یتو پنبها  ؛یپنبه ا  کی تو

 !! شیآت

که بد نشه  ا یسمت من ن شم؛یاالن کوره آت من

 برادهردوتامون. 

 

من دلم برات تنگ شده بود، شب ها به  زدان ی...زی-

 . ردمکیم هیو تا خود صبح گر  کردمیعکسامون نگاه م

من   یبرگشته بود که وقت ا یخونه نبود اصال تازگ  دیفر

 اتاقم و.....  یخواب بودم اومده بود تو 

 

  شیاز جا  دهیشهرزاد ترس  زیم یمشتش رو  دنی کوب با 

 را خورد.   شیو ادامه حرف ها  دیپر
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و   گذاشت زیم یدستش را رو  کیبلند شد و   شی جا  از

  ش یداد و رو هیتک یرا پشت شهرزاد به صندل ی گرید

 خم شد.

 

که تا   یمن؛ کس  ی جلو  یسر، نشست  رهیدختره خ-

شوهرت بود از عشق و حال پسرعموت   شیدوماه پ 

 !؟ ؟ی کنیزر زر م

 

کنم؟! خودت بگو که   کارتیخودت بگو چ شهرزاد

خودت بگو که دلم   شه، یپاره م رتمیداره رگ غ

خودم   یا دستاگردن عموت و پسرش رو ب خوادیم

 خرد کنم. 

 

 شیآت نیبگو که ا ی زیچ هی ریخفه خون نگالمصب د

 بخوابه؟!  کمیجونم 

که دو ماه  یبهت زنگ بزنند بگن اون دختر یفهمیم

بهش داره   یرو کرد ر یو تهران ز ی در به در شد

 ! ؟یچ یعنی شهیتجاوز م
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 شرف یاون لحظه؟! هان ب خواستیدلم مرگ م یفهمیم

 من؟! 

 دلبر من؟!  یچ یعنی یفهمیم گهی د بگو
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را با پشت دستش پاک کرد و   ش یاشک ها  شهرزاد

همه  نی ابا وجود  زدانی نکهیقند در دلش آب شد از ا

 ! دینامیخشم بازهم اورا دلبر خودش م

 

 

  کردیارزش خودش را کم نم ی بقول مامان گل  دیبا  ی ول 

 . ستادیا  زدان یبلند شد که صورت به صورت  شی از جا 

 

 

و    شدیصورتش پخش م  یرو  زدانی یها  نفس

 . کردیحواسش را پرت م

 

 

 ! فته؟یمگه من خواستم اون اتفاق ب-

بهم   ی کس یخواینم فهممی. میدار   رتی غ فهممیم اره

 دست بزنه.

ممکنه  ا یل یو اجبار بوده و برا خ  خواستمیمنم نم ی ول 

 .فتهیاتفاق ب 
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من که  ست،ینمشکل من یایباهاش کنار ب یتونینم تو

 به کار توام ندارم.   یو کار  سادمیازت دور وا

 

 

مجرد    میمن تا آخر عمرم راض کنم؛یرو م میزندگ  دارم

 . موندمینم  گهیروستا د ی بمونم اما تو

 !یرتتیدرک کردن من همش دنبال رگ غ یجا  به

 

اونجا   ه؛یبپرس دردت چ  ا ینشو اما ب  یرتیغ نگفتم

 !؟شدیچ

 حال و روز ؟!   نیبه ا یکردن که افتاد کارتیچ

 

 

شهرزاد که صد البته حق بود   یها یاز دلخور زدانی

و با کلمه گفتن   دیکش  شیموها  انی کالفه شده دست م

 آشپزخانه قدم برداشت.  یبه سمت خروج دیببخش
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  دیکلمه ببخش  زدانیمغرور مثل   ی مرد  شد ینم باورش 

کلمه انگار هزاران بار   کی نی. هماورد یرا به زبان ب

 .  شدیحساب م یمعذرت خواه 

  زدانی خارج شد و دنبال زد و از افکارش  یلبخند

 رفت. 

 

 

همان موقع که شهرزاد را فرستاد تا با برادرش   زهرا

 . دیرا باز کنند به اتاقش رفت و خواب شان یسنگ ها 

 

  شیبرا زدان یزد که دل  یلبخند شد و زدانیاتاق  وارد 

 ضعف رفت.  

 برو بخواب شهرزاد؛ منم بخوابم.-

 

 ن یماش ی ندارم، تو بخواب من تو ت یمن که کار-

 و نگات کنم.  نمیبش  خوامی. مدمیخواب
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تخت   ی رو ا یب نینش نیزم  ی باشه پس فقط اونجا رو-

 بخوابم.  دی. من خستم با نیبش یهرجا که راحت

 

 عروسک. ریشبت بخ-

 

 ) عشق جانم(.ریشب توام بخ-

و عشق جانم را در دل گفت و   دی کامل بگو نتوانست

داد به بالش و نگاهش را به چهره   هیگوشه تخت تک

 دوخت.   زدانی
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خودش را   یبه چشمانش کم  دیتابش نور خورش  با 

اش بر   نهیس  یاز رو  یزیتکان داد که ُسر خوردن چ 

 را حس کرد.   ش یبازو ی رو

 

 

و   دیخودش را تکان داد و به پهلو دراز کش یکم

 نیجن  کیچشمانش را از هم باز کرد؛ شهرزاد مانند 

  زدانی یبازو  یدر خودش جمع شده بود و سرش رو 

 افتاده بود. 

 

و به   اوردهیدلبرش طاقت ن نکهیگناه اما از ا  هرچند

 بود.   ینشانه خوب ن یسمتش آمده بود ا
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 . ردیشهرزاد را درازکش کرد تا کمرش درد نگ  ی پاها 

 

 

سر دخترک   ریز  یکه بالش  ی شد و در حال  زی خ مین

 نکند. داریمراقب بود که اورا از خواب ب گذاشتیم

 ی دخترک از گوشه و کنار روسر  ی از موها  یا  طره

آمده و اورا مانند کودکان چند  رون ی که در سر داشت ب

 . دادیساله نشان م

 

 

 بازش روح از جان مرد گرفت.  مهی سرخ و ن یها لب

درونم شعله ور   شیتا آت دیبه صورتش کش یدست

 نشد. 

 

 

چه دارد، اما خوب  زهیم زهی دخترک ر نی ا دانستینم

طلبد؛ از  یتمام جانش اورا م دنشیکه با د دیفهمیم

 حسش مطمعن بود مبادا که هوس باشد. 
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 !یبود؛ عاشق دخترک مو فندق  عاشق

 ! خواست؟ یخودش م یبود که اورا فقط برا خودخواه

 

 

  یجز خودش کس  خواستیبود که نم یخواه خود

اش را   کنندهکینازک و تحر  یلبخندش و صدا

 بشنود؟!

 

 

  ر یو دستانش را ز گذاشته بود شی پاها   یرا رو  بالش 

 . کردی نگاهش م رهیخ رهیچانه زده و خ 

 سال گذشت. ستیانگار ب شینبودش دوماه از زندگ با 

 

 

تکان   شیلب ها د یکه شهرزاد کش یق ینفس عم با 

 شد.  نییاش باال پا  نهیخورد و س
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  یرو  یخود را کنترل کند؛ خم شد و بوسه ا  نتوانست

 رگ دست راستش زد. 

 

 

شهرزاد گرفت و   یبا یصورت زاذان نگاه از  یصدا  با 

وضو گرفتن به  یکه برا ی آمد و در حال  نییاز تخت پا 

 زمزمه کرد:  رفت،یم  رونیب

 

 

دو   ا؛ یاگر گناه است خدا م یرگ زندگ یبوسه بر رو -

 !! سیبرابر گناهم را بنو

 

 

 

مربوطه و وضو گرفتن به اتاقش    یاز انجام کارها  بعد

 برگشت.
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  شهیرا که از کربال آورده بود و هم   شیبا یز  سجاده

که با نام   ییبا یز حیو تسب  اسی آن عطر گل  انیم

 شده بود را داشت. نییچهارده معصوم تز

 

 

 

را پهن کرد، شهرزاد تکان خورده و دمر    سجاده

  شیبود؛ به سمتش رفت و پتو را که با پاها  دهیخواب

 تنش کنار زده بود را دوباره درست کرد.  یرو  از

 

 

بست و شروع به خواندن نمازش کرد، از   قامت

خواست تا اگر دخترک در سرنوشت او هست؛  ش یخدا

 باشد.  یدار یپا   یشود زندگ لیهم تشک یاگر زندگ

 

 

  یو سالمت   مارانیب یتمام  یاز دعا کردن برا  بعد

خانواده اش؛ سجاده را جمع کرد و بالشش را  

 . دیدراز کش  نیزم  یتخت رو  ری برداشت و ز
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 302#پارت_

 

 

 

  داریآمد از خواب ب یم رونیکه از ب ییسرو صدا با 

 نشسته ُچرت زد.   یو کم  دی کش یا  ازهیشد؛ خم
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خارج   یجیو گ یاز حالت منگ ی کم قهی از چند دق بعد

از   مهیسراس د،ید  زدانیشد که خودش را در اتاق 

نرم  شیپاها  ری آمد که احساس کرد ز نییتخت پا  ی رو

 است. 

 

 

کمرش   ی به خودش آمد و از رو زدان ی آخ  یصدا  با 

  زدانی ود و خواب آل یاز نگاه عصب  ده یآمد، ترس نییپا 

چشمانش را مظلوم کرد و نگاهش را دوخت به نگاه 

 مرد جذابش!! 

 

 

و   دیو چرخ دی کش یچشمان دخترک پوف   دنی با د زدانی

 د یکمر دراز کش ی رو

ندارم موش   تی چشمات رو مثل خر شرک نکن کار-

 کوچولو!! 
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به  ینیبه او داده بود چ  زدان یکه  یاز القاب شهرزاد

کرد که دخترک   یتک خنده ا  زدانیدماغش داد که 

  زدان یبالش را برداشت و با تمام توانش در صورت 

 . دیکوب

 

 

قرض گرفت که با دو   گرید یپا داشت و دو پا دو

 دانست یانداخت؛ خوب م  رون یخودش را از اتاق ب

 به او برسد خونش حالل است.  زدان ی دست 

 

 

لب   یرو ید لبخندکرده بو یاورا عصبان نکهیاز ا اما 

که پدرو  یینشست؛ دوباره مانند زمان ها   شیها 

اما دعا   کند،ی ُگل م ش یها  طنتیمادرش بودند ش

  گرانی مانند د زدان یسرش را به باد ندهد چون   کردیم

 نبود!! 
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زهرا که اول صبح در حال ورزش کردن در   دن ید با 

  یبود لبخند دهیچیآهنگش در هال پ  یخانه بود و صدا

 زد به سمتش رفت. 

 

 

 الزهرا خانوم!!  ک یالسالم عل -

 ! د؟یکرد ی را سپر یخوب شب

 

 

خانوم؛ بله ممنون از شما   تهیسالم عفر  کِ یعل   شییا-

 !! یخوب بود جاتون خال  یل یبانو خ

 

 

 

  س یزهرا کرد و به سمت سرو یبه نگاه چپک یا  خنده

 رفت. 
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و صورتش را با حوله خشک کرد که حاج  دست

با نان سنگگ داغ و خوش عطر   شهیسبحان مانند هم

 وارد خانه شد.

 زد و لب زد: یشهرزاد لبخند بزرگ  دن ید با 

 

 

دختر بابا؛ آخ که دلم تنگ شده   ریبه به صبحت بخ-

سنگگ رو    ی و ازم نون ها   یومدیم نکهیا یبود برا 

 ... یگرفت یم

 

 

دستتونم بخاطر    ر؛یشماهم بخ سالم حاج بابا؛ صبح-

  یتون رو از باال  هیسنگگ ها درد نکنه؛ خدا سا 

 .یسرمون کم نکنه حاج

 

سمت آشپزخانه قدم برداشت و مانند آن روز ها   به

 کرد.   زیم دنیشروع به چ
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سبحان همراه حاج خانوم وارد آشپزخانه شدند.   حاج

حاج خانوم از شوق وجود دوباره شهرزاد در خانه 

شان اشک شوق در چشمانش جمع شد و شهرزاد را 

 . دیسرش را بوس   ی و رو  دیسفت در آغوشش کش
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 قربون قد و قامتت برم خوشگلم! -

 

 خدا نکنه حاج خانوم!-

 

ادت  هم به جمعشان اضافه شد که با حس  زهرا

 به دماغش داد و لب زد:  ینیچ یمصنوع

 

 نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار!-

که از خونه ات رفتم   گهیخانوم چند ماه د حاج

 خوشگلته!  یک یفهمیم

 

 ! ؟ییخوشگله اخه خدا نیا  یکجا 

زد که همه شان را به   یبند حرفش قهقهه ا پشت

 خنده وا داشت.
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  دیکش ینیه  دهیشانه اش خورد ترس  یکه رو یدست با 

 و به عقب برگشت. 

جا خوش کرده بود    شیابروها  انیکه م ی با اخم زدانی

 و زبان درازش انداخت.  طونیبه خواهرک ش  ینگاه

 

 

بود   ده یرا شن شیحرف ها زدان ی که  شبی از د زهرا

انداخت و کنار رفت که  ریسر به ز ده یخجالت کش

 نشست.  زی کنار پدرش پشت م  زدانی

 

 

دست زهرا را گرفت و کنار خودش نشاند، به   شهرزاد

حالت زهرا   نیزور خودش را کنترل کرده بود تا به ا

 قاه قاه نخندد. 

 

 ! ؟ی کرد زون ی چته لبه هات رو آو-

  ستیبد ن میل یخ  ی ول  ا ی زد  یتوام حرف بد گهید برادرته

 شوهرته!!  ی عل 
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 !! یآبروم رو برد   شبی خفه شو دختره نکبت د-

 

باعث شد   زدان ی رهیکرد، نگاه خ یتک خنده ا  شهرزاد

سرش را باال بکشد و به چشمانش که به او زل زده  

 بود نگاه کند. 

 

 

  یلبخند زدان ی گفت که  یلب چشم  ر یز زدانیاشاره  با 

 زد و شروع به خوردن صبحانه اش کرد. 

از اتمام صبحانه و جمع کردنش، حاج سبحان از   بعد

 بروند.  یتا به آگاهشهرزاد خواست که لباس بپوشد  

 

 

و    دیبا فر ییاروی بود؛ از رو  دهیترس یکم دخترک

 . دیترسیم  د یفرش
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آرام گرفت   یحاج خانوم و زهرا کم  یها   یبا دلدار  اما 

 و به سمت اتاقش رفت تا آماده شود. 
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شده و به    ادهیپ نیاز ماش   زدان یحاج سبحان و   همراه

 قدم برداشتند.  ابان ی خ یدر آن سو  یسمت اداره آگاه

که دو تن    کردیپدرش راهم نداشت؛ خدارا شکر م اگر

 اند.  ستادهیپشتش ا  ریمرد همچون ش

 

 

گوشه چادرش را گرفت تا کمکش کند از    زدانی

 شلوغ و پر تردد عبور کنند.    ابانیخ

  انی و بسم هللا گو  دیکش یقیدرب اداره نعس عم  ی جلو

 وارد شدند. 

 

 

ها نشسته بودند و   یصندل ی همراه حاج سبحان رو او

 . دادیانجام م زدان ی تمام کارهارا 

آمد و به   ششان یبه پ یبا برگه پزشک قانون  زدانی

 دستش داد. 
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پزشک رفتند که شهرزاد متوجه  شیبه پ زدانی  همراه

 شد.   زدان ی ی رفتار عصب

 

 ..... من.... زدان ی-

 

 سر تو تاج سر!!  یشهرزاد ادامه نده تا آوار بشم رو-

 .کنمی پارت م کهیت  ی بد ری بهم گ ی ادیاالن گرگم ز من

 منتظرتم. رون یداخل من ب  برو

 

 چشم؛ فعال. -

 

راهم گرفته و به پرونده اضافه   ی پزشک قانون برگه

زودتر   یلیخ شانیکارها  زدان یکردند، بخاطر وجود 

 . شدیانجام م

 

 نهیگونه و س  یرو یکه پزشک قانون گفتیم  حسام 

 ی و گواه د یچنگ زدن بوده که همه آنها شا  یجا  دیفر

 کار.  نیبودند بر اثبات ا
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دلبرش جز تن خودش  ی ناخن ها  نکهیاز ا زدان ی  خون

 .د یجوشی خورده بود م  یگریبه تن مرد د

را مشت کرده بود واز حرصش به ران   دستش 

بوکسش را  سهیاالن دلش فقط ک د؛یکوبی م شی پاها 

 خواستار بود. 

 

 

 ندیشهرزاد افتاد که حاج سبحان کمک کرد بنش  فشار

 کیو ک یران  شی به سوپر مارکت رفت تا برا زدانیو 

 . ردیبگ

 

 

 یرفتن چشمان شهرزاد از گرسنگ یاهی س دانستیم

  یچند خوراک شیبلکه از ترس اوست؛ اما برا  ستین

 هم گرفت و برگشت.  گرید

نکند تا بلکه  ی گرفته بود با دخترک بد رفتار میتصم

 نشود.  تیاذ
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بود؛ حاج سبحان   گر یهفته د کی دادگاه  زمان 

 در سر داشت.  ییفکرها 

 . کردیبا خانواده اش مشورت م  د یبا  اما 

 

 

روز قبل   کیشهرزاد   یتولد هجده سالگ خوشبختانه

را   یو حاج   زدانی  ن یاز زمان دادگاه است و ا

 خوشحال کرده بود. 

 

 

  چیکه ه ردیبگ ی دخترک تولد یبرا خواستیم  زدانی

 نرود.   ادشیوقت از 

گرد شود اورا   شیبا یبشود و چشمان ز زی سوپرا  نکهیا

 آورد.  یبه وجد م
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در   نگونهیبه چهره معصومش که ا ی نگاه نهیآ از

زد در دل از خدا   یخواب فرو رفته بود انداخت. لبخند 

نوشته   اهیس نیرا چن زهیم  زه یر ن یا ریِگله کرد که تقد

 است. 

 

 

من نوکر شمام   میبعد استغفرهللا گفت و" اوس کر اما 

 کردم.  ت یازم که شکا  یناراحت نشهستم؛  

اون دختر تموم جون منه و   یدونیکه خوب م  خودت 

توش   یحکمت دی اما خب شا  نه،یغم بب  خوادیدلم نم

 هست. بازم شکرت" 
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تخت در خود جمع شده بود و خودش را تکان    گوشه 

چنگ ناخن   یاز جا  زدانیکه حسام به  یوقت  داد،یم

دهان باز کمد و   نی زم خواستی دلش م گفتیم ش یهو

 اورا ببلعد. 

زخم زبان    زدانیدوباره    ییبه محض تنها  دیترسیم

برخورد کرد و باعث   ی با مهربان زدانیبزند، اما 

 تعجبش شد. 

 

 

چشم   دیکشیزد،اما خجالت م  شیناهار صدا یبرا زهرا

 در چشم حاج بابا شود.  
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من   اهیبود که در بخت و اقبال س یچه سرنوشت نیا

 نوشته شده بود. 

 

خارج شد؛سرش  شی لب ها   نیدردناک از ب یآه

که در شکم جمع کرده بود گذاشت و   ییزانوها ی رارو 

 را تکان داد.  دوباره خودش 

 

 

که به در خورد از حالت نشسته خود خارج   یتقه ا  با 

 انداخت.  ش ی موها  ی شد و زود شالش را رو

 وارد اتاق شد.   ییغذا ینیسبحان بود،همراه با س حاج

 

 اجازه هست باباجان؟! -

 

 !یحاج  دییبفرما -

 

را از او   ینیآمد و به سمتش رفت و س نییتخت پا  از

 گذاشت.  نیزم ی گرفت و رو
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که  یانداخته بود؛ چگونه در چشم کس نییرا پا   سرش

 نگاه کند و راحت باشد.   کردیم  ی پدر شیبرا

 

 باباجان؟! -

 باهات صحبت کنم.  خوامیم

  یتو نکهیبخاطر ا دیمن ، تو نبا  زیمن؛ عز  دختر

 ! یخجالت بکش یانسان نما افتاد  وانیح کی چنگ 

 

 

تو از خودت دفاع  ،یانجام نداد  ییخبط و خطا  چیه تو

کار بزرگ  کیخودش  ینداد یشرویو اجازه پ  ی کرد

 و خوبه!!

 

 

 !می زنیما خجالت نکش؛ ما زخم زبون نم از

اتفاق   نیتو چن یکه برا میدونیخودمون گناه کار م ما 

 افتاده!  یوحشتناک
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 ! یخانه و کاشانه ا  نیبرکت ا ؛یتاج شر من  تو

 ی زیهمه مون عز یچقدر برا  یدونیهم خوب م  خودت 

 دخترم! 

 

 

و هروقت خودت   یراحت باش زارمیرو م  امروز 

که  یا نده یاما لطفا فکر کن به ا رون،یب ی ا یب یخواست 

 روته! شیپ

 

 

 .یات بجنگ ندهیآ یو برا یباش  یمحکم و قو  د یبا  تو

  نیو ا ی نشدرفتن تو جواب کنکور ها اومد؛ قبول  بعد

 نداره!  یتیاصال اهم
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  ادی و   یانجام بد  یکه کار یدوست داشته باش اگر

که   فرستمتیم یبه خودم بگو،هرجا که بخوا یریبگ

 . یبر

 

 

را تر   ش یکه بدون خواست خودش گونه هو ییاشکها 

 . دیو فقط توانست بگو  دیکرده بود را پاک

 

 

 . دیندار  یگناه  چیشما ه ؛یممنون حاج -

ممنون و تا    یل یمن؛ خ یپشتوانه برا د ی که شد نیهم

 شما و خانواده تون هستم!   ونیآخر عمرم مد 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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  شیندانست و از جا  زیرا جا   رشتیسبحان ماندن ب حاج

 اتاق قدم برداشت.  یبلند شد و به سمت خروج 

 از اتاق خارج شد. یحرف چیه   بدون

 

 

 نقش بست.  شی لب ها  ی رو  یکوچک لبخند

 شکرداشت.   ینبودند جا   نیکه به او بدب نیهم

را   ینیرا با مشت دست پاک کرد و س  شیها   اشک

 . دیجلوتر کش
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 چقدر گرسنه بوده است.  دی غذا فهم دن یبا د تازه 

زمزمه کرد و شروع به خوردن ناهار    یهللا ا  بسم

 کرد. 

 

 

از اتمام ناهارش از جا بلند شد و لباس و شالش   بعد

 خارج شد.   یرا مرتب کرد و از اتاق به آرام

بود که همه در حاال   نیدر هال نبود و نشانه ا   یکس

 استراحت هستند. 

 

 

 

را   ینیبه آشپزخانه رفت و س ییسروصدا چیه   بدون

 اپن گذاشت.   ی رو

 ناهار شسته نشده بود،کار زهرا بود.  یها   ظرف
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که حس و حال کار کردن نداشت و مادرش   هروقت 

و ظرف   شد ی م میاوهم ج رفت یخواب به اتاق م  یبرا

 . ماندیها نشسته م

 

 

 

را    یشعر   رلبین ظرف ها کرد و زبه شست  شروع

 زمزمه کرد. 

در پشت   یحال خودش نبود که با حس وجود کس در

 شد.  نهیبه س  نهیس زدان یسرش، برگشت که با 

 

 

 . دیکش یقیگذاشت و نفس عمقلبش یرو دست

 . دمیترس-

 

 !؟ یجوجه رنگ یترس یم ی از چ-

 

 ! یر یو م ی ا یم هوی نکهیاز ا-
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 ! زدان؟ی یمن کجام جوجه رنگ  یراست

 

 خوشگلم!  ،یزدانی یتو جوجه رنگ-

 

 

قند   زدی با محبت حرف م نگونهیبا او ا زدانی نکهیا از

 . شدیدر دل دلش آب م

ظروف هارا   هیکرد و بق  زدان یزد و پشت به  یلبخند

 . کرد یآبکش

 

 . کردیناز م زدانی یداشت برا  ندانسته

 آن زد.  یرو  یشالش را گرفت و بوسه ا   گوشه 

 نگیس  یرد کرد و رو  شیرا از پهلو   دستانش

 گذاشت.

 

از  دیترسیبا او فاصلهداشت و م نچیا کی اندازه  فقط

 .یکیهمه نزد نیا

 سر سفره توله؟!   ی ومدیچرا ناهار ن-
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از تو.....از حاج خانوم....از حاج   دم،،، یخجالت کش-

 از زهرا!! یبابا....حت

اما خب اصال    شدمیمراقب خودم م شتریب د یبا  من

 . زدانیبشه  ی نجوریا کردمیفکرشم نم

 

 رآب یش  زدانیصورتش نشست   یکه رو   شیها   اشک

  ری انگشتانش بود ز انیکه م  ی را بست و با گوشه شال 

 دلبرش را پاک کرد.   یچشم ها 

 

 نکن شهرزاد؛تموم شد.  هیگر-

 بودن تورو عذاب بدهند.  نیفقط دنبال ا اونا 

 . دمیاجازه رو بهت نم نیمن ا اما 

 میخودت تصم یبرا یتونیو م  یدختر بالغ کی تو

 فکر نکن.  یچیپس به ه یریبگ

 

تر کرد که نفس   کیرا به گردن دخترک نزد  سرش

 کرد.  خی مو به تن دخترک س  شیها 
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 شهرزاد.  ی من کنارتم اگه سر به راه باش-

 

او فاصله گرفت و از   مکث، از  هیاز چند ثان بعد

 آشپزخانه خارج شد. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 307#پارت_

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



در    شیدر سکوت بود؛ بعد از اتمام کارها  بیعج خانه

خودش برداشت و به   یبرا وه یم یآشپزخانه؛ کم

 .ندیبب سلایر  یرفت تا کم  منیسمت نش

با او   کردیاز زهرا درخواست م   د یفرصت با  نی اول  در

 بخرد.  یل یبروند و موبا

 

 

پول به حسابشان   سایعمل پر  یبرا نکهیبعد از ا  هنوز

پول داشت که بتواند  یبود بازهم مقدار نرمال  ختهیر

 ییو نو  دیجد  یگوش  خواستیبخرد، دلش م ل یموبا 

 داشته باشد. 

 

 

 

را   یآخر از حرصش گوش  یدر روزها  نکهیا  بخاطر

 بود.  یبود از دست خودش عصبان دهیوارکوبیبه د

  ی از گوش یجالب  زیچون چ  دیخریهم م  یگوش  دیبا  حاال

 خودش نمانده بود. 
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  شیاز جا  د؛ی چیکه در خانه پ فونیزنگ آ یا صد با 

 بلند شد و به سمتش رفت. 

  رونیبا او زهرا هم خواب آلود از اتاقش ب همزمان

 آمد. 

 

 

آخه لنگ ظهر زنگ خونه مردم رو   هیکدوم گورخر -

 اااه!!  زنهیم

 

که   یراهن یخورده و پ چیدر هم پ  ی به موها  یا  خنده

 بود، کرد.  شینصف آن در شلوارش و نصف آن رو

 

 بله؟! -

 

 !! ممی در رو باز کن، مر-

 

 . دییجون بفرما  میسالم مر-
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  دیچرخ کردی سمت زهرا که هاج و واج نگاهش م به

 . دیو به چهره بهت زده اش خند

پشت در است بُهت زده   میمر نکهیاز ا دانست یم  خوب

 است. 

 

 

بهش   گمیاهرت نممن به خو زم،یاشکال نداره عز-

 !یگفت  یچ

به سمتش  یزد که زهرا چشم غره ا  یث یلبخند خب بعد

 حواله کرد. 

 

 

 کردند.  ی به خانه، سالم و احوال  م یورود مر با 

بود   یناراض  نجا یشهرزاد در ا  دنی که انگار از د میمر

اورا در آغوش   نکهیزد و بدون ا یلبخند مصنوع 

 فقط دست داد.   ردیبگ
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خودش را در آغوش   یبا خوشحال  یرعلیام اما 

 شهرزاد انداخت و بوسه بارانش کرد. 

 

 

شدند که   داریانگار همه از خواب ب ی رعل یام یصدا  با 

 . وستندیپ میخارج شده و به مر شانیاز اتاق ها 

را از بغلم گرفت و در کنار خواهرش   یرعلیام زدانی

 نشست.  نیزم ی رو

 

 

ار که چقدر  بود و انگ دهیمبل خواب ی که حاال رو  زهرا

 کوه کنده است. 

که دستپخت زهرا بود و  یخانگ کیو ک ییچا  شانیبرا

 آورد.  وهیم

 نگاهش ضیکه با غ م یتشکر کردند جز مر همه

 . کردیم
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گفت و   یندانست؛ با اجازه ا زیماندن را جا  کنارشان

به سمت   دیبگو  یزیچ یاجازه دهد کس  نکهیبدون ا 

 اتاقش رفت. 
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   شهرزادیب#شهر

 308#پارت_
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که وارد اتاقش شد و   یسبحان نگاه از شهرزاد حاج

  ریکه با اخم مس میدر را قفل کرد گرفت و به مر

 داد. رد، ک یشهرزاد را نگاه م

شهرزاد را ناراحت کند   نگونهیدخترش ا نکهیا از

 بود.  ی عصب

 

 ! م؟یچه طرز رفتار و حرکته مر-

 ! م؟یما خبر ندار یدار  یشهرزاد پدر کشتگ  با 

 ! دن؟یبهت م یپاداش شیچزونیکه م هردفعه 

 

 

  دهیبه خواهرش توپ ی عصب  زدانیاز حاج سبحان؛   قبل

 بود. 

 داد ولب زد.  نگاهش را به برادر بزرگ ترش  میمر

 

 

 ! چرا؟! نش؟یآورد دی زهرا بهم گفت رفت-
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با   یکه زمان بهیغر  کی ا ی عموش براش بهتر  خونه

 داشتند؟!  کی پدر و مادرش سالم و عل 

 

 

باشه که مرد   ییدختر نامحرم جا   کیهست  یلزوم چه

 مجرد هست؟!

 پدر من!! دیشما بع از

 

 

که جلب    شهیو آبرو سرش م  ایشهرزاد اونقدر ح-

  ی نجوریو زشت تو که ا ی افکار منف نی توجه نکنه؛ ا

 !! ی کنیم  یپرداز  الیخ

 

 

حرف   یدستت درد نکنه داداش؛ حاال دار-

  ستیدختر که معلوم ن کیو پشت  یکنیبارخواهرت م 

 ! ؟یستیمیاز کجا اومده دوا
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  یرا رو  ی رعل یاز خشم چشمانش سرخ شد و ام زدانی

 بلند شد.  شی مبل گذاشت و از جا 

گرفت و از پشت   می اشاره اش را به سمت مر نگشتا

 که بهم چفت شده بود با حرص لب زد:  ییدندان ها 

 

 

 درمورد شهرزاد درست حرف بزن! -

  ؛یکشیم دکیکه اسم انسان خوب و با درک رو   ییتو

 !! ییهرجا  یبه شهرزاد بگ یکنیم جا یب

بار آخرت باشه که باهاش بد   کنمیتکرار نم گهید

وگرنه اون   یگیم  ینجوریو بهش ا یکنیم ی رفتار

 !! یموقع با من طرف

 

 

به  د، یفرزندانش را د نیب  یخانوم که بحث جد حاج

و اورا به   دیرا بوس ش یرفت و بازو زدان ی سمت 

 کرد.   تیهدا  منیاز نش یسمت خروج 
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 برو تصدقت بشم؛ برو قلب خواهرت رو نرنجون!! -

 

 

 !!ستم؛دخترتهیمن ن رنجونهیکه قلب م یمادر من اون -

 

 

 به سمت پدرش برگشت.  زانیاشک ر  میمر

 بهیغر  کیپسرت باهام بخاطر  نیبابا، بب ی حاج-

 !زنهیحرف م یچجور 

 ! ؟یبهش بگ  یز یچ یخوا ینم

 

 

 بس کن!!  م؛یبسه مر-

 نیا  ز یخونه است؛ برکت و عز  نیدختر نعمت ا  اون

 خونه است. 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



چشمات ابرو   یحق نداره به شهرزاد بگه باال یکس

اگه بچه خودم   یهست که اون موقع با من طرفه، حت

 باشه!! 

 

 

به   یحق ندار ی. ولیخوش اومد ؛ی اومد مهمون 

 ! یکن نی شهرزاد توه

 مون!!  نیبزار بمونه ب ی پدر و دختر احترام

 

 

همه   نگونه یا  شدیناباور چند پلک زد؛ باورش نم میمر

زد و به حاج سبحان   یشند، پوزخندپشت شهرزاد با

 از خانه خارج شود لب زد.  خواست یکه م

 

 

  ده یبلد بوده که همتون رو کش یعجب جادو و جنبل -

 داداشمم گول بزنه. زارمیسمت خودش؛ اما من نم
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سبحان بدون توجه به حرفش از خانه خارج شد   حاج

 تا بتواند آرامش خودش را حفظ کند. 
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   شهرزادیب#شهر

 309#پارت_
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هم پشت بند پدرش از کنار آنها گذشت و به   زدانی

  کردیبحث م شتریسمت اتاقش قدم برداشت. هرچقدر ب

 .گفتیخودش را م یحرف ها میباز هم مر

  کند،یرفتار م نگونهیچرا با شهرزاد ا دانستینم

هم با او بتواند   یبد نبوده که کس  ی شهرزاد که با کس

 بد باشد.

 

 

را    شیخواهر و مادرش خارج شد،قدم ها   دی از د یوقت

 . به سمت اتاق دخترکش برداشت

 تقه به در زد و منتظر ماند تا در باز شود.  چند

 

 

سرخ  ینیدر را باز کرد. چشمان و نوک ب شهرزاد

 . دادیکردنش م هی شده او نشان از گر

 بتواند وارد اتاق بشود.  زدانیکنار رفت که  شهرزاد
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انداخت؛ از   نییا پا تخت نشست و سرش ر  گوشه 

خانواده آرام انداخته  نیافراد ا نیدعوا و بحث ب نکهیا

 است شرمنده بود. 

 

 ! ن؟ییپا  یسرت چرا انداخت ؛یجوجه رنگ-

 تخت نشست.  ی با فاصله در کنارش رو یو کم  رفت

 

 جوجه سوالم جواب نداشت؟! -

  ییبدون اجازه من جا  ی جوجه تو که گفته بود  یراست

 ! ؟یموت رفتپس چرا با ع  ؛یرینم

 

 

  یبود بغضش با صدا  یکه انگار منتظر تلنگر شهرزاد

و    دیکش شیموها  نی کالفه دست ب  زدانیبلند شکست.  

 انجام داد. یقیدم و بازدم عم

 

 

 نکن.  ه یشهرزاد گر-
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که بخاطرش کار  یاون ینیبب ی بد برگرد  یل یخ یدونیم

 !! ستشین یتا برگرد  ی دادیهات زودتر انجام م

 

 

نزاره   ادی....بی....سخته....منتظر باش نمیا-

 ! ادی.....ببرنت....اما ن

.....پشت  ی....دوماه....نخوابنستهی....قولش وای رو

 !! ادیدنبالت..... اما ن  ادی.....ب یپنجره....منتظر باش 

 

کلمات را کامل    توانستیو لرزش چانه نم هیگر  بخاطر

 جا ادا کند.   کیو 

 زد.  یبه سمتش برگشت و لبخند تلخ زدانی

 

 

 خودمون!   شیکه حاال اومدم، توروهم آوردم پ ین یبیم-

 !! زشون ینر فه،یها ح  دیاون مروار ز،یاشک نر گهید
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  نیی گرفت و سرش را پا رنگ  شیشرم گونه ها  از

قند در   شیها  فیو تعر زدانی رفتار  رییانداخت. از تغ

 . شدیدلش آب م

 

 

 باشگاه.  رمیکار دارم، از اونجاهم م  رونیب رمیمن م-

 نداشته باش!  میمر  ی به رفتارها  یتوجه لطفا

و خودت تو    یخوری شامت رو م  یریم ، ییزما ی عز تو

 !!یکنینم یاتاق زندان

 

 

منم بردار برام نگه دار  یغذا دیاگه تونست خانوم

 ! خورمشیبرگشتم م یوقت

معلم اما گاها   کی ناراحت نشو اون درسته  می مر از

 !! می فمیرفتار و حرکاتش رو نم

 

 

 چشم. -
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 ن یا یام برا بهیحق دارند،من نامحرم و غر شونیا اما 

 خونه!

کردن   ی به من لطف بزرگ هیخان؛ حاج بابا و بق   زدانی

خونه و کنارشون   نیا ی کردن تو یکه اجازه زندگ

 دادند. 

 ونم. خانوادت ونی تا عمر دارم مد من

 

 

 

پاشو جمع کن بساطتت  زنه،یچه لفظ قلم هم حرف م-

 رو بقول حسام. 

 رفتم مراقب خودت باش جوجه!!  من

 

 

در    شیقربان صدقه خنده ها   زدانیکرد که   ینمک خنده

 دل رفت. 
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منتظرتون   خوابمینم  د،شبیچشم شمام مراقب باش-

 !مونمیم

 

 چیاتاق خارج شد و با برداشتن کت و سوئ از

 خانه خارج شد.   از نشیماش

  شیتولد را برا  نیتا بهتر کردیم دیاز االن خر دیبا 

 . گرفتیم

دلبرش را   دی را نوشته بود،با   شیها  دیخر ستی ل   زهرا

 . کردیم زی سوپرا
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 310#پارت_

 

 

 

 هیخانه خارج شد که دوباره همان مهمان همسا  از

 . دیشان را د  ییروبه رو

را   نیماش  موتیکرد و ر یاجبار سالم و احوال پرس  به

 نشست.  شیابروها  انیم یزد. اخم

 

  

که حسام از   یفروش ینیریرل نشست و به ش  پشت

حرکت   کردیم دیو تمج  فیتعر شهیهم شیها  کیک

 کرد. 
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با تم لباس و بادکنک   بایتولد ز کیک کی  خواستیم

 دلبرکش سفارش بدهد.   یها 

انجام نداده   ی فردا تولدش بود و او هنوز کار پس

 بود. 

 

 

 

 شد.   ادهیپارک کرد و پ  ابانیاز خ یرا گوشه ا  نیماش

 قدم برداشت.  ابانیخ گریسمت د به

را به دنبال   ی ادیآن جذبه خاص خودش چشمان ز با 

  یکوچک به نامحرم  ینگاه نکهیاما فارغ از ا دیکشیم

 . داشتیرا محکم برم شیقدم ها ندازدیب

 

 

  یبه جشن تولد و عروس از یکه ن  یزیمغازه هرچ نیا

 کیهم ک تواندیراحت م نکهی. از افروختیبود را م

 . زد یزیسفارش دهد و هم بادکنک بخرد لبخند ر
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براتون   ادیاز دستم برم ید،کمکیسالم آقا خوش آمد -

 انجام بدم؟! 

 

 

چهره   ی رو  شیکه هفت قلم آرا ی به دختر نگاهش

در تن داشت   یتنگ یکرده و لباس ها   اده یخودش پ

 .فتد یبه او ن یانداخت تا نگاه  نییافتاد که سرش را پا 

 

 

  خوشش زدانیجذاب  افهیو ق   لیدخترک که از استا  اما 

 تر شد.  کی آمده بود به او نزد

 

 

و بادکنک داشته  کی سفارش ک خواستمیتولد، م   یبرا-

 باشم. 
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 !د؟ یدر نظر دار یتم تون چه رنگ-

 

 

 و قرمز لطفا.  یمشک -

سن هجده سال هم    ی هم لطفا برا  یعدد   لیفو بادکنک

 . خواستمیم

 

 

پس فردا عصر  سم،ینویهم براتون م کی بله حتما، ک-

 ده است. آما  دییا یب

 

 

که خواهرم نوشته لطفا   یستیهم ل  ن یممنون، ا-

 . ممنون! دیهمشون رو آماده کن 

 

 

مثل شما   یکه برادر  دیدار یچه خواهر خوشبخت-

 تولدشون شوق زده هستند.  یبرا ی نجوریدارند که ا
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 همسرمه!! ست؛تولد یتولد خواهرم ن-

 

 

مات زده دخترک زد و به سمت کاله   افهیبه ق یلبخند

تولد و فشفشه ها رفت و به تعداد از آنها   یها 

 برداشت. 

 

 

از لوازم از   یبعض دیاز ثبت سفارشات و خر بعد

 له یرفت و وس  ابانیخ  گریمغازه خارج شد، به سمت د

قرار داد و خودش پشت فرمان   یپشت یها را در صندل

 نشست.

 

 

 د،یخریلباس م خودش هم شهرزاد    یهم برا دیبا 

 هم ست باشد.  شانیلباس ها   خواستیم
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که در نظر داشت با سرعت حرکت   یسمت پاساژ به

را زد و به سمت   نیماش  موتیر دن یکرد و بعد از رس

خواهرش    یپاساژ قدم برداشت و در همان حال برا

 .د یشهرزاد را بگو یفرستاد تا مدل لباس برا  یامکیپ
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 311#پارت_
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که خواهرش انتخاب لباس را   یامکیپ افت یاز در بعد

در حال    یشتریبه او سپرده بود با عشق و شوق ب

 گشتن بود. 

 لباسش تک باشد.   خواستیم

 

 

مغازه است که لباس مورد عالقه   نیچندم دانستینم

نکرده بود خارج شد که نگاهش به  دا یدر آن پ یا

 ان طرف تر افتاد.  ی کم یمغازه ا  نیتری لباس پشت و

 

 

لب   یرو   یتکان داد و لبخند تیرضا  ی از رو ی سر

که   یرنگ یمشک  یعروسک راهنینشست. پ  شیها 

 آن قرار داشت.  یقرمز رو  زیر  یگلها 

 

 

مچش تنگ شده   ی پف دار بود و رو شیشانه ها   ی رو

 قرمز قرار داشت.   ز یر یو گلها
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را پرداخت کرد؛ از   نهیهز  عیمغازه شد و سر وارد 

داشت خوشحال بود شال    ادیدخترک را به  زیست  نکهیا

هم  یرنگ یهم برداشت و ساپورت مشک یرنگ  یانار

 گرفت و از مغازه خارج شد. 

 

 

 . دیپوشیرا م  یرنگ یهم که کت و شلوار مشک خودش 

 دخترک قول داده بود زودتر به خانه برگردد.  به

داد که    امیبه باشگاه را هم ول کرد و به حسام پ رفتن

 و منتظرش نباشد.   دیا یب تواندینم

 

 

که در   یساعت کیسرعت حرکت کرد و بعد از  با 

 زور خودش را به خانه رساند.  بود به کیتراف

که  دادیشب گذشته بود و احتمال م  ازدهیاز   ساعت

 خواب باشند.  هیبق

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

و  زدیم  ی خاموش ازدهیعادت مادرش بود ساعت   چون

آمد حق روشن کردن المپ   یاگر خوابت هم نم یحت

 .میخانه را نداشت یها 

 

 

شهرزاد در اتاق خودش  دیخاطر فکر کرد شا نی هم به

 باشد.  

 

 د یشد و خر  لیتبد نیقیوارد شدن به خانه شکش به  با 

را با عجله به سمت اتاق خودش برد و در    شیها 

 کمدش پنهان کرد. 

 

 

رفت؛ از    سیرا عوض کرد و به سرو  شیها   لباس 

 .کرد یدرد م  شی راه رفته بود که پاها   نقدریصبح ا

 سمت آشپزخانه قدم برداشت تا شام بخورد.  به
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  د؛یاز تعجب باال پر  شیروشن کردن المپ ابروها  با 

گذاشته و به    یغذا خور زیم ی دلبرش، سرش را رو

 خواب رفته بود. 

 

 

 بود.  زیم ی هم رو شیبشقاب و دوغ و غذا یحت

و لطافت دلبرکش زد و   ی همه مهربان نیبه ا یلبخند

 جلوتر رفت. 

 

 

  ینشود رو  داریکه شهرزاد ب  یجور داصیو ب  آرام

 نشست و شروع کرد به خوردن شام!!  ی صندل 

زد که دخترک در   شیتکان خوردن شهرزاد صدا با 

به تنش داد و با   یصاف نشست و کش و قوس   شیجا 

که طلب خواب بودند و خمار شده بودند به   یچشمان

 او زل زد. 
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خنده اش   خواهد،بخوابدیشهرزاد نشسته م دید  یوقت

بلند شد و گوشه لباسش را گرفت و   شی گرفت.از جا 

 بلند شود.   شیکمک کرد از جا 

 

 

تختش دراز کش کرد، پتو را   یاورا رو  نکهیاز ا بعد

و المپ را خاموش کرد و    دیکش  شیها   نهیس ی تا رو

 بعد شالش راهم برداشت و از اتاق خارج شد. 

 

[6/27/2021 12:53 AM] 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 312#پارت_

 

 

 

مانده بود   داریب یتا اذان صبحگاه نکهیبخاطر ا  صبح

از   ریقران خوانده بود؛ د  ز یو بعد از اتمام نمازش ن

 شد.   داریخواب ب

 

بلند شد و حوله   شی شد و از جا  زیخ میتختش ن ی رو

 را هم برداشت و به قصد حمام از اتاق خارج شد. 

 

 

تن برنزه   یقطرات آب رو  ستاد؛ی دوش آب سرد ا ریز

به وجود آورده   ییبا یز  ی و صحنه ها   ختیری اش م

 بود. 

 . دیکه بلند شده بود کش  ش یها  ش یبه ر یدست
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کرد و لوازم اصالحش را   یبلند شدنشان نچ از

 برداشت و شروع کرد. 

 

 

هم   گری بار د ک یرا  ش ی از اتمام کارش موها  بعد

سر و بدنش؛ دوش را    یشامپو زد و بعد از آبکش

 . دیچیبست و حوله را دور کمرش پ

 

 

بدون توجه به  دیکه از آشپزخانه شن ییسروصداها  با 

حرکت   یبلند به آن سو  یبرهنه بودنش با قدم ها 

 کرد. 

 

 

زهرا  و شهرزاد که در آشپزخانه بودند    م،یمر دن ید با 

سرخ شده بود نشانه   تیصورتش از عصبان م یو مر

 نبود.  یخوب

 متوجه او نشده بودند.  هنوز
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رو پسرعموت مثل دستمال استفاده کرد و    ییتو-

خودت رو   یاومد  تیانداخت دور؛ حاال با مظلوم

خانواده که دل داداش من رو   نیسر ا ی رو  یانداخت

 ! ؟یببر

 

 ی بش یکه بتون یجنازه من رد بش  یاز رو  نکهیا مگه

 !! یعروس خاندان صالح

تَرگل و َورگل سراغ دارم که  یواسه داداش دخترا من

 ضعف کنند. دنشیبا د

 

اونم    یو تصاحبش کن  یایب دهی از راه رس یتو  حاال

 تو!! 
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آمد، اشک جمع   ینم رونیخونش ب  ی زدی کارد م  زدانی

 شده درون چشمان شهرزاد قلبش را سوزاند. 

 

 

دهان خواهرش    یو دست رو  کردیهرچه م زهرا

زهرا هم  یاورا آرام کند، حت توانستیاما نم گذاردیم

روانه صورتش شده   ش یاشک ها  میاز حرکات مر

 بود. 

 

  د یکش ی و عربده ا دیاپن آشپزخانه کوب یمشت رو  با 

 . دیکه تن هرسه نفرشان در آشپزخانه لرز

 

 

 بسهههه. -

 

 بودند.  گرسوزیج  گفتی که به دخترکش م یی حرفا 

 . دیرسیبه گوششان م نشیخشمگ یها  نفس
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نشناخته  ینجوریخواهرم که ا یوا  م؛یمر یوا-

و   دیرو نشکون  یقلب کس یگفت  شهیبودمت. خودت هم

و    یکشیهوار م   یخونه حاج سبحان دار  یحاال تو 

 !؟یگیچرند م 

 

 

بود زبونش رو   بهیبه وهللا اگه غر  یکه خواهرم فیح

 . رونیب دمیکشیاز حلقومش م

 گهیما؛ نه قصد د  ی زندگ ی دختر آوار شده رو نیا نه

 داره!!  یا

 

 

بهم   ات یو چرند یدور و بر شهرزاد باش  نمینب گهید

 .یبباف

را به شهرزاد که نگاه پر از تشکر و   نگاهش

را به او دوخته بود انداخت و تازه به خودش    شیاشک

 بوده است.  شانی آمد که با باالتنه برهنه جلو
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گرفت و به سمت اتاقش قدم  میحرص نگاه از مر با 

 برداشت تا لباس بپوشد. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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حرف زده بود خجالت زده   نگونهیا میکه مر  نیا از

  یستی رفتار ناشا  نیبود؛ از فرزندان حاج سبحان چن

 باور بود.  رقابلیواقعا غ

و حوله اش را    دیکش  سشیخ  یموها  انیم  یدست کالفه

 از دور کمرش باز کرد. 

 

 

 یشلوار راحت ش، یرها یلباس ز دنیاز پوش بعد

 رنگش را به تن زد.   دیسف راهنیاسپورت تن کرد و پ

را با سشوار خشک و   شی را برداشت و موها   شانه

 حالت داد. 

 

 

شلخته   ینظافت حرف اولش بود و از آدم ها  شهیهم

 . کردیم  یدور 

  یلباس ها دنیبر پوش لیدل بودن    یداشت مذهب  اعتقاد

 . ستیبزرگ تر و شلخته ن زیچند سا
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  با یاورا ز شیباشد و لباس ها  زیتم شهیهم  دیبا   انسان 

 نشان بدهد. 

دختر ها بحث و   ن یبماند و دوباره ب نجایا دیترسیم

 رخ بدهد.   یجدال 

 

که با برگشتن شهرزاد    دادیمادرش نشان م نبود

و   یست یسرحال شده است که دوباره به سازمان بهز

 .زندیبانوان سر م بانیپشت

 

خانه را در   ین یاتاق خارج شد؛ سکوت سنگ از

 . ندیبب  رفت تا سلایر   ونیزی برگرفته بود، به سمت تلو

 

 بود.   ده یند لم یراحت ف الیوقت بود با خ یل یخ

داد   هی نها تکنشست و به آ زیخ  میبرداشت و ن بالش 

 صبحانه آورد. ینیدر س  شیکه زهرا برا
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حرف بد زده بود و زهرا از برادرش خجالت   میمر

 انداخته بود.   نییو سرش را پا  دیکشیم

را برداشت    زدانی  ی هم کنارشان آمد و گوش یرعلیام

 کردن کرد. یو بعد از اجازه شروع به باز

 

 ! ؟یدوردونه حاج-

 !؟یانداخت نییچرا پا   سرت 

و تو از داداشت خجالت   زنهیم  گهیشخص د  حرف

 ! ؟یکشیم

 

 

 !می مر یسوخت....از حرف ها گرمیدا....داش...ج-

.....فقط مارو داره....خودش  ا یدختر از تموم دن   اون

 !دونهی.....گفت که.....مارو خانواده خودش مگهیم
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با حرف هاش غرورش رو شکست؛   میمر حاال

رو به سمت    ی که مرد ستین یدختر  نیشهرزاد چن

 خودش بکشه!! 

 

 یشکست که حت  یرفتت به اتاق؛ بغضش جور بعد

هم حالش گرفته شد، اما نوش دارو بعد از   میخود مر

 نداره.  دهیمرگ سهراب فا 

 

 

و تنها رو شکست؛ خدا از گناهش  میتیدختر  کی  قلب

 بگذره. 

 لقمه گرفت.   زدانی  یرا پاک کرد و برا  شیها   اشک

 

انجام بدهد؛ هم خواهر بزرگش  یچه کار  دانستینم

 ناراحت بود هم شهرزادش!!

 

به  یزهرا از افکارش خارج شد و لبخند یصدا  با 

 م یخواهر کوچکش زد، هرچقدر سنش از مر یمهربان 

 کمتر بود اما از اون بالغ تر بود. 
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اشک هات بشم من؛ پاشو برو دست و صورتت   یفدا-

 شهرزاد!   شیرو بشور و بعد برو پ

 !! ششیبرم پ خوامیمن نم کنهیم هیه گردار  مطمعنم 

 

 

  نش،یبپبچون دیها فردا با  لیتکم زشم ی سوپرا  یراست

به زهرا زد که خواهرش   یپشت بند حرفش چشمک

بزرگ زد و با گفتن چشم دستت درد نکنه   یخنده ا 

 داداش به سمت اتاق شهرزاد رفت.
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 314#پارت_

 

 

 

شهرزاد را به دست گرفت و از اتاق خارج    یها   لباس 

 تند خودش را در اتاق زهرا انداخت.  یشد، با قدم ها

بلند شد و لباس را از   شیاز جا  جان یبا ه زهرا

 برادرش گرفت. 

 

 

حاج خانوم گفته بودند که شهرزاد را از خانه  به

 کیخانه و آوردن ک ناتیببرد تا آنها تزئ  رونیب

 آسان باشد. شانیبرا
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کاش   خواستی بند نبود، دلش م  شیپاها  ی رو  زدانی

اورا در   شد یم زی که سوپرا یمحرمش بود و زمان 

 . ردیآغوشش بگ

  شیبرف دیسف   یو دلربا  دی تنش خواستار تن سف تمام

 بود. 

 .کرد یخود را کنترل م د یبا  اما 

 

 

از صبحانه حاج خانوم با اصرار از شهرزاد   بعد

تا حال  د یا یخواست تا امروز همراه او به حوزه شان ب

 . کندرییتغ شیو هوا

 

و   رد اویهم بخاطر حاج خانوم نتوانست نه ب شهرزاد

 از آشپزخانه خارج شد و به اتاقش رفت تا آماده شود. 

آشپزخانه انداخت و بعد   یبه ورود یخانوم نگاه حاج

 رو به فرزندانش لب زد: 
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تا دو سه ساعت اونجا   برمشیمن م گهیخب د -

حوزه به اون    میدیبعدش چون امروز ناهار م م؛ی مونیم

 .مییبهانه ظهر هم اونجا

 

 زیتا اون موقع همه چ ی ول  ارمیمن دخترم م  عصر 

 باشه بچه ها!!  یاوک

 

 

  ی چشم حاج خانوم؛ ممنون که باهامون همکار-

اش   هیروح کمی ده یدختر کم درد نکش نی. ای کرد

 خوبه!! یل یکنه خ رییتغ

 

 رو به پسرش ادامه داد:  طنتیخانوم با ش حاج

و براش لباس   یدونستیم  زشمیچه خوبه سا-

 !! ی دیخر

 

خجالت زده سرش را   زدانیو   دیخند ز یر زیر   زهرا

 انداخت.  نییپا 
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پسرم برم من؛ قربون خجالتت بره   ریآخ قربون ش -

 مادر!! 

 

 خدا نکنه حاج خانوم!-

 

  یرعل یو ام میمر  یخب منم برم لباسم بپوشم؛ راست-

 صبحانه بخورند.  دیکن  داریروهم ب

 

 

بهم انداختند و بعد زهرا چشم    ینگاه  زدان یو   زهرا

بلند شد و   شی مه کرد که حاج خانوم از جا زمز  یآرام

 رفت تا لباس بپوشد. 

 

نگو؛   م یداداش لطفا به مامان و حاج بابا از رفتار مر-

شکر آب بشه و شهرزاد بدتر   نشونیب خوامینم

 خودش رو سرزنش کنه.
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 یباشه خوشگل داداش؛ پاشو برو بدرقه کن وقت-

 .میکارهامون رو انجام بد  میشروع کن ا یرفتن ب 

 

 چشم خان داداش. -

 

به مادرش زد که از   یو چشمک  دیرا بوس شهرزاد

با عجله به خانه   یخانه خارج شدند، بعد از خداحافظ 

 خبر رفتنشان داد.  زدان ی برگشت و به 

 

را برداشت و از خانه خارج شد؛    چشییسو  زدانی

 را به خانه آوردند.  شانی دها یتمام خر
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کرد تا صبحانه شان را بخورند و بعد به    داریرا ب میمر

 رفت تا کمک برادرش کند. منینش

پرده قرار دادند و مبل هارا از   یرا جلو   زیم زدانی با 

 گذاشتند.  یگر ید ی آنجا برداشته و جا

 

 

انداخت و شروع به   زیم ی سرخ رنگ را رو یز یروم

 کرد.  نییتز

را به سمت خودش    یکه هر نگاه ییبا یز  یها  شمع

 . دیچ زیم  یرا رو  کردند یمجذوب م
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از اتاق خارج شد و با    ی رعل یهمراه ام  میمر

 به هال رفت.  شانیسروصداها 

  دادیتولد م کیکه نشان از وجود   یناتییتز دن ید با 

تعجب کرد، به فکر فرو رفت تولد پدر و مادرش که  

 !؟ کردندیچه م زدانینبود پس زهرا و 

 

 ! ه؟یکتولد ر؛یسالم صبح بخ-

 

 نیب یاخم  زدان یو زهرا به سمتش برگشتند،   زدانی

خواهرش   یچشم رو  توانستینشست اما نم شی ابروها 

 هم بگذارد. 

 

 سالم؛ ساعت خواب! ک یعل -

 

 تولد شهرزاد.  ؛یسالم آبج-
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  ا یخاله برو دست و صورتت رو بشور و ب یرعلیام

 بهت صبحانه بدم. 

 

 جشم حاله) چشم خاله( -

 

 قربون خاله گفتت برم من!! -

 

زد و بدون توجه به آنها به سمت   یپوزخند  میمر

شهرزاد را   نگونهی ا نکهیآشپزخانه قدم برداشت. از ا 

 . خوردیخودشان ملکه کرده بودند حرص م  یبرا

 

 

و از دست دادن خانواده اش   یم یتی یدلش برا   اوهم

که   یینگه دارند جا  نجا یاورا در ا نکهیاما ا سوختیم

 ساله اش هم بود.  یبرادر س
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جنس   چیسال ازدواج نکرده و با ه  همه ن یا برادرش

کار دستشان بدهد  زشینبوده و ممکن بود غرا یمونث

 خود بخواهد.  یو دخترک را برا

 

 

هم آمد و    یرعلیبه خوردن صبحانه کرد که ام  شروع

به  زیبه او هم صبحانه خوراند و بعد از جمع کردن م

  یمبل نشست و نظاره گر کارها  یهال رفت و رو

 ادرش شد. خواهر و بر  عیسر

 

 

گذشت چند ساعت ظهر شد که خسته و کوفته   بعداز

هردو نشستند. پدرشان هم امروز ناهار برده بود و به  

 آمد. یخانه نم

بلند شد و وضو گرفت و شروع به  شی از جا  زدانی

 خواندن نمازش کرد.
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از اتمام نمازش؛ چند لقمه ناهار خورد و از خانه  بعد

و   کی د و از آنجاهم کبه اداره بزن ی خارج شد تا سر

 .اورد یو ب ردیدخترک راهم بگ  یبادکنک عدد  لیفو
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زد از    شیبه اداره و پرونده ها  ی سر  نکهیاز ا بعد

 رفت.   یفروش کیآنجا خارج شد و به سمت مغازه ک

و بادکنک ها از آنجا   کیک نهی از پرداخت هز بعد

 آمد و به سمت خانه حرکت کرد.   رونیب

شهرزاد و مادرش به خانه  گریساعن د کی

اعصابش را    ن یبود و ا کیو او در تراف گشتندیبرم

 بود.  ختهی بهم ر

 

 

زهراهم دو بار زنگ زده و از او   انیم  ن یا در

 . دیا یخواسته بود تا زودتر به خانه ب

از بازشدن راه سرعتش را باال برد تا هرچه  بعد

 زودتر برسد. 

 

شد و زنگ خانه را زد که    ادهیپ نیعجله از ماش با 

 باز کرد.  یآف کیزهرا در را با ت

درب را باز کرد و   ش ی را برداشت؛ با پاها  شیدهایخر

 شد. اطیح وارد 
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  یکه دوان دوان به سمتش م دیرا د   یرعل یو ام  زهرا

زهرا در آن لباس سبز رنگ مشابه مانند فرشته   ند،یآ

 ها شده بود.  

 

 کننده خواهرکش زد.   رهیخ ییبا یبه ز یلبخند

 را ژل زده بود.   شی زده و موها  پیهم ت  ی رعل یام یحت

 

 .ی سالم داداش؛ خسته نباش-

پس؟! مادر زنگ زد گفت از موسسه خارج    ییکجا 

 شدن. 

 

 .ی مرس زم، یسالم عز-

کردم بازم خداروشکر زودتر راه باز   ریگ کیتراف یتو

 . دمیرسیم  نا یشد وگرنه فکر کنم بعد مادر ا

 

 

 )سالم(  ییچالم دا-
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خودما   یرعل یام انا  یشما اح  پ؛یخوش ت یسالم آقا -

 ! د؟یستین

 

 ! ن؟ی دال  پیخوج ت  یرعلیمگه چما شند تا ام-

 !( د؟یدار پیخوش ت  یرعلی)مگه شما چند تا ام

 

 

خواهرزاده  یزبان  نی ریبه ش یو زهرا قهقهه ا  زدانی

 زدند و به داخل رفتند.  نشانیریش

 

را به دست زهرا داد و وارد حمام شد و دوش   کیک

 گرفت و برگشت.   یا قهیپنج دق

قرمز   راهنیتن کرد و پ یرنگ  یشلوار مشک کی

 را شانه زد و باال فرستاد.   شی رنگ، موها 
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زد و بعد از    شی نبض ها  یرا برداشت و رو  عطرش

 خودش از اتاق خارج شد. یس یوار

وار  رنگ چهارخانه و شل  یتوس راهنیهم پ  پدرش 

 بود.  ده یپوش یپارچه ا یمشک

 

 .  دیبه پدرش زد و اورا در آغوشش کش یلبخند

طرف و   نیهول زده به ا یهمگ فونیزنگ آ یصدا  با 

 .رفتندیآن طرف م

 

 

در دست، پشت در پنهان شد و    یبرف شاد زهرا

آن طرف تر    یهم کم ی رعل یحاج سبحان و ام زدان، ی

 تا با ورود شهرزاد دست بزنند.  ستادندیا

  دیلباس جد  یحت امدینشست و ن  منیدر نش می مر اما 

 بود.  ده یهم نپوش

 

  ی که شهرزاد درب را باز کرد، زهرا برف شاد نیهم

هرسه مرد که   یسرش پخش کرد و صدا  یرا باال 

 .دیچیدر گوشش پ  کردندیتولدت مبارک را زمزمه م
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  رهیخ  رهیبود و خ ستاده یا  شیو متعجب در جا   شوکه 

امرور تولدش   نکهیآوردن ا  ادیبا به  کرد؛ ینگاهشان م

 شد.   ریاست اشک از چشمانش سراز

 

 

چگونه  دانستیاشک؛ اشک شوق بود و نم نیا

 خانواده را جبران کند.  نیا ی لطف و محبت ها تواندیم

  یسبحان جلو رفت و شهرزاد را که دست رو حاج

را در آغوشش   ختیریدهانش گذاشته بود و اشک م

گرفت و کنار گوشش تولدت مبارک دختر بابا زمزمه 

 .دیچیهق هق شهرزاد در خانه پ ی کرد که صدا
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کرد و آرامش   ضیرا با کمک زهرا تعو  شیها   لباس 

 کرد.  ادهیصورتش پ یرو یدخترانه ا  میو مال تیال

لباس صد   ن یبه خودش زد که در ا نهییدر آ یلبخند

شده بود زد و به سمت زهرا که   باتریبرابر ز 

 برگشت.  کردی برق زده نگاهش م یباچشمان

 

 

 !! ستیب ستهیب قش ی سل الحق که داداشم  -

 تنت.  تیخوشگل و ف  ده، یخر  ی چه لباس ناز نیبب
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 ده یخر شیلباس را برا  زدانی نکهیا دنیاز شن شهرزاد

 گل انداخت و گرمش شد.  شیگونه ها 

 به زهرا زد و همراه هم از اتاق خارج شدند.  یلبخند

 

با  هیگفت اما بق کیفقط سالم کرد و تبر یسرسر  میمر

 . کردندیشوق نگاهش م

 . ستادیآن قرارداشت ا  یرو  کیکه ک یزیم  پشت

تا  ستندیشان خواست که در کنار هم با  یاز همگ  زهرا

 . ردیعکس بگ

 

نگاهش را   دیچیپ شینیب  ریکه ز زدان یمردانه  عطر

انداخت و   ینگاه نشان یباال آورد و به فاصله کم ب

ان  شکوفه بار  زدان یلب گفت که چشمان   ریز یممنون 

 شد. 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  میو تقس دندیرا بر کیعکس گرفتن، ک نیاز چند بعد

 کردند. 

بلند شد و   شیکادو دادن بود ؛حاج سبحان از جا  نوبت

 را به سمتش گرفت.   یجعبه کوچک

 

از حاج سبحان تشکر   یبازکردن جعبه با خوشحال  با 

بود که قبال گفته بود از آن   یکرد، همان گردنبند

 . دیآ ی خوشش م

بود و بدنه   دی طال سف شیبال ها ی پروانه که رو کی

 رنگ. ییآن طال 

 

همه لطفتون رو   نی ا دونمیحاج بابا، نم ی مرس-

 جبران کنه. ممنون ازتون.  یچحور 

 

من   یبرا  یباباجان؛ تو خوشحال باش خوامیجبران نم-

 دخترم. هیکاف
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  یاج خانوم چادرمشکساعت و ح  شیبرا زهرا

که چادر مورد عالقه شهرزاد بود را به او   ؛یقاجار 

 کادو داد. 

 

نگرفته بود،   یی خبرنداشت کادو نکهیهم بخاطر ا میمر

  یبه اتاقش رفت و با جعبه ا زدانیاما در آخر 

 برگشت.

 

و به     ختیمحبت و عشقش را در چشمانش ر تمام

 دوخت.  زدان ی ی ها  یجنگل 

دهانش مانند   لی موبا  دن یبا د  را باز کرد که جعبه

 باز و بسته شد.  یماه

 

را    حشیو نداشتن تفر یحوصلگ  یب زدانی نکهیا از

 بود شوق زده بود.  دهیخر  لیموبا  شی و برا ده یفهم

 

 . دیلطف کرد   یل یخان؛ خ زدان یممنون  یوا-
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 تولدت هم مبارک خانوم کوچولو!!  کنم؛ی خواهش م-

 

صحبت کند تا    یرسم  زدانیمجبور بود با  میمر شیپ

 . ندازدیبدتر بحث و دعوا راه ن

زهرا و   ی ها  طنتیش  یو کم کیاز خوردن ک بعد

آماده کردن شام خانوم ها جز شهرزاد   یبرا  ؛یرعلیام

 نشستند. منیبه آشپزخانه رفتند و مردها در نش 

 

را برداشت و با شوق به سمت اتاقش رفت   شیکادوها

 آنها را نگاه کرد. و دوباره همه 

 بود. دهیخر  شیکارت هم برا میس  لیموبا  کنار

 

کرد و با شوق دخترانه  زانیرا به گردنش آو گردنبند 

 . ستیخودش را نگر  نهییو در آ  دیدور خودش چرخ

 

جشن تولد   کی ی سخت نهمهیبود؛ بعد از ا خوشحال

از تمام غم و غصه هارا   یحکم آزاد  شیکوچک برا

 بود.  ی خانواده صالح ونی را مد  نیداشت و ا
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به اتاقش همانگونه که دور خودش   زدانیورود  با 

  زدانیمجسمه خشک شد که   نیع  دهیترس  دیچرخیم

 به شوق و ذوق دخترانه او زد.   یتک خنده ا 
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  بچهمیهمسر من شود و برا  تواندیاو م  ا یخود گفت آ  با 

 !اورد؟ یب

 

همه   نیبا ا  دادیاما اگر سر خودش را به باد نم آره 

 !! شیها  یبچه باز

 به خجالت دخترک زد.  یلبخند

 

 

 خوشت اومد از کادو ها جوجه؟! -

دست    جانیچشمان دخترک برق زده شد و با ه  دوباره 

اش افتاده بود   نهیس  ی و گردنبند را که رو دیبهم کوب

 را نشانش داد. 

 

 

که قبل از   یخان؛ همون  زدانیچقدر خوشگه  نیبب-

با زهرا رفتم مغازه و ازش خوشم    نا یدست دادن بابام ا

 ومد. ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

توانسته بود دلبرکش را خوشحال کند   نکهیاز ا زدانی

 هیتک واریو به د دیچیزد و دستانش را بهم پ یلبخند

داد و به شهرزاد که با شوق که حاال از چادر  

 زد.  یور  کیلبخند   گفتی م شی قاجار

 

 

واقعا بهش   ؛ی دست شماهم درد نکنه آقا بخاطر گوش-

و   رفتی سر م  یورداشتم. اکثر اوقات حوصلم بدج ازین

 هم کارساز نبود. دن ید  سلایر

 

 

گردنش کج کرد و چشمانش مانند بچه  یرا رو   سرش

 ی از نازها زدانیجان   یکه دما دیگربه ها درخش

 ناخواسته دخترک باال رفت.
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دستم بستس،   یدونی ناز نکن جوجه؛ خودت خوب م-

  نیبود با ا نیوگرنه امشب که حسابت با کرام و الکاتب

 همه ناز کردن خوشگلم!!

 

 

چشم   کی نزد طنتیو با ش  دیخند زیر  ز یر شهرزاد

و دکمه اول   ستاد یا شینوک پاها یشد و رو   شیجنگل 

 را که باز بود را بست.   زدانی

 

 

به گردن و چانه اش،   شیبرخورد نفس ها  با 

چشمانش را بست و دستانش را مشت کرد تا هرز  

 .نندیتن دخترک بنش ینپرند و رو 

 

سرخ    ی را با صدا قورت داد و با چهره ا شیگلو  آب

 لب زد:  یکه بم شده بود به آرام یی شده و صدا
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من که   ی رو  زینفت نر شم؛یدختر من خودم کوره آت-

که کنارمه رو   یشعله ور بشم اول پنبه نازک و نرم

 دلبر!! سوزمیم

 

 

عرق   زدانیزد و کنار رفت؛  ی لبخند آرام شهرزاد

پاک کرد و چند بار   راهنشیپ نی را با آست  شیشانیپ

 . دیکش یقینفس عم

 

 

از خواستار تن و بدن دخترک سرخ   ش یها  یجنگل 

شهرزاد را بترساند؛ دخترک با   خواستیشده بود و نم

 . فتدیبود پس ب کینزد زدانیحاالت  دن ید

 

 !ینترس شهرزاد؛ نترس لعنت-

اما تا   زنمیبه تو نم یبه هرکس صدمه بزنم ول  من

 !! ینزار ریدم ش یکه پا رو  یوقت
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از من شالت رو درست    یدنیترس چیهم بدون ه حاال

 .میشام بخور  میکن تا بر

  قهیاگه تا دو دق کنمینم نیتضم گشنمه و  یل یکه خ من

شام تورو نخورم جوجه    یبه جا  یسیوا نجا یا گهید

 !!! یرنگ

 

کرد و با قدم   یتا بناگوش سرخ شد و خنده ا  شهرزاد

انداخت که پشت    رونیتند خودش را از اتاق ب یها 

از   م یمر نیح نیآمد، در هم  رونیهم ب  زدانیسرش  

 . دی آشپزخانه خارج شد و هردو را د
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رفت و با ترس زل    شیلب ها  یخنده از رو  شهرزاد

 .کرد یکه با حرص نگاهش م میزد به مر

انداخت که با دست اشاره   زدانیبه  ی نگاه ده یترس

 کرد که برود. 

زد    شی صدا م یکه خواست قدم از قدم بردارد مر نیهم

 . ستادیو اجبارا ا

 

 

که برات پناه دادن و  یخونه ا یتو یکشیخجالت نم-

پسرشون   کنند،یبهت محبت و توجه م شتریهرروز ب

 تو اتاقت؟!  یکشون ی رو م
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سال بزرگتر و اگه زود    زدهیکه ازت س ی مرد اونم

 ازدواج کرده بود االن همسن تو بچه داشت؟! 

 

 

 انداخت.  نییچشمانش را سوزاند و سرش را پا   اشک

خواهرش متعجب شد و با   یاز حرف ها  زدانی اما 

 حرص رو به شهرزاد گفت که برود. 

 

 

ندونسته   نکهی اما ا ؛ی زیبرام عز یدونیم  میمر-

فقط  یزنیحرف م نهیبا ک ی نجوری و ا یکنیقضاوت م

 !؟یکنیخودت رو جلوم خراب تر م 

 

 

  یبازو  یرفت و دست رو  زدانیبه سمت  میمر

 برادرش گذاشت و برخوردش را نرم تر کرد. 
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دختر خانوم خوشگل و   کی ؛ یرعل یداداش به جون ام-

 !مونهیماه م نیکردم ع دایجذاب برات پ

 

 ی مدرسمونه؛ خودشم پرستار  ریزاده مد  برادر

 یاصال همه چ با یخانواده دار، ز ا،ی.با حخونه یم

 تمومه!!

 

ننداز   نیمن زم ی رو گذرهیم ی داره ازت سن گهید

 به دلت نشست.  دیشا  نشیبب میبر

 

 

شهرزاد بود که از    دهیچانه لرز ی رو زدانینگاه  اما 

 فشار بغض چشمانش قرمز شده بود.  

بلند به  یصورتش را برگرداند و با قدم ها شهرزاد

 برداشت. یبهداشت سیسمت سرو
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دهانش چفت کرد   یرا رو   شیو دست ها   دیترک بغض

 نرسد.  یبه گوش کس شیهق هق ها  یتا صدا 

تمام   خت؛ی ر نوایزهرش را به دخترک بآخر  میمر

برد و   ن یاز ب کباره یکه از صبح داشت را به   یدلخوش 

 همچون قهوه بدون شکر، تلخ کرد. 

 

 

در   گهیرا کنار زد و با گفتن د  میمر ی حرص  زدانی

که   منینشنوم به سمت نش یز یحرف چ نیمورد ا 

  شیپدرش در آنجا بود قدم برداشت اما قلبش پ

 دخترک جا مانده بود! 

 

 

مبل   ی و نفهمند؛ رو دی ا یبه سرش ب یی بال دیترسیم

  نیزم  یرا رو  شیاضطراب پاها ی نشست و از رو

 . دادیتکان م 
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بلند شد و به سمت    شیاز جا  اوردیطاقت ب نتوانست

رفت، چند تقه به درب زد و شهرزاد را صدا    سیسرو

 .دینشن یجواب  چیکرد که ه

که   دیرا کش  رهیدستگ  دهیاز چند بار در زدن ترس  بعد

افتاده بود   یرو  ییجون کنار روشو یشهرزاد را ب

 . دید

 

 

گفت و وارد    یبلند  نیحس  ا یو  دی از رخش پر رنگ

پاها و سر دخترک انداخت و   ریشد؛ دست ز  سیسرو

  خواستی که االن دلش م یوا  د؛یاورا در آغوشش کش

 بکشد.  رونیرا از حلقش ب میزبان مر
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که از آنجا   یبه سمت دهیترس  زدانیداد   دنیبا شن هیبق

جان را در آغوشش   یکه شهرزاد ب دندی صدا آمدند دو

 . دندید

  زدانیو به سمت   دیگونه اش کوب یخانوم رو حاج

 رفت و کمکش کرد شهرزاد را به اتاق ببرند.

 

 

بود و   دهیخانوم شهرزاد را در آغوشش کش  حاج

وارد اتاق نشده بود اما    دهیترس  میمر  خت،یریاشک م

 بود از حال برود. کیکه نزد ردکیم هیگر ی زهرا جور
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زهرا  زدانیآمدن اورژانس و وصل کردن سرم؛  با 

  یبرد و در اتاقش رو  رون یراهم به زور از اتاق ب

حال خواهرکش  دیترسیتخت کمک کرد دراز بکشد. م

 هم بد شود. 

 

پزشک  یحرف ها دنیاتاق برگشت که با شن به

خشمش چند برابر شد و آخ که پدرش اجازه نداده بود  

 بزند.  یبه خواهرانش حرف یاز کودک

 

 

  تیبه تقو یاز حال رفتند، کم یاز شوک عصب  ماریب-

 و از استرس دور باشه لطفا!   د یشون برس

سرم تموم شد خودتون سوزن رو در    نکهیاز ا بعد

 . می کنیما رفع زحمت م  دیاریب

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بهشان گفت و   یدیافکارش خارج شد و خسته نباش از

 وارد اتاق شد. 

 به بچم؟!  یگفت  یزیمادر؛ تو چ زدان ی-

 اخه پسرم؟! یکرد  تشیشب تولدش اذ یتو  چرا

 بچه!!  ن یداره ا  گناه

 

 

باهاش   یمن، من غلط کنم جور  زیمادر من، عز-

 بشه و از حال بره.  یحرف بزنم که عصبان

 .میمر  ریتقص همش

 

 

چرا    گفتیآشپزخانه بهش م  یکه تو  روز یداز  اون

گردنش   ریاز امشب که بعد از تحق نمیا نجا،یا یبرگشت 

برات دختر خانواده   گهیشهرزاد به من م  ی اومده جلو

 کردم.  دایدار و خوب پ 
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 باال رفت که پدرش هم وارد اتاق شد.  شیصدا

باهاش، من    کنهیرفتار م  ینجوریچرا ا  فهممیمن نم-

 مگه زور اخه! رمیغلط بکنم زن بگ

 

را با خشم صدا زد،   میرا باالتر برد و مر  شیصدا

کرد   یبود اما ترسش را پنهان کرد و سع  دهیترس میمر

 حالت چهره آرام خودش را حفظ کند. 

 

 بله داداش؟! -

 .دیزنیقاتل صدا م کی  دیانگار دار چخبرتونه

 

 دختر!  نیا یقاتل روح زخم ؛ یآره تو قاتل -

  یبکوب یداره نداشتن پدر و مادرش رو ه یلیدل  چه

 سرش؟!  یتو

 

من    ی کارها و رفتارها   ی داره تو یتو چه ربط به

 ! ؟ی کنیدخالت م
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باهاش خوب رفتار کنم بهش محبت کنم   ادیم  خوشم

 تورو سننه؟! 

 

بزند که پدرش دستش را باال    یخواست حرف میمر

 سکوت کردند.   شان یآورد که همگ

سبحان برگشت و نگاه نافذش را به چشمان سبز   حاج

 دوخت.  میمر

 

زده   ییحرف ها  نیبگم دختر من چن کشم،یخجالت م-

 !! میمر

 ! یاما شعور ندار ی کرده ا لیتحص مثال

 

داداش دختر خانواده دار و با   یحاج بابا من فقط برا -

  کی یتو  خوامیمن نم نیکردم هم  دایپ یاصالت و خوب

  یخونه دوتا نامحرم هستن بهم وابسته شوند و گناه

 بکنند.

 

به شهرزاد داره تو واسه برادرت دنبال   یچه ربط-

 ! ؟ی گردیدختر م 
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داداش   دیشهرزاد........شا   دی من گفتم شا -

 رو....وسوسه کن..... 

 

خودت   نیاز ا شتریب م؛ینگو مر  یزیچ  گهید شییه-

 من خراب نکن.  یرو جلو

  نیاز ا شتریبرداره ببرتت تا ب  ادیبزن شوهرت ب  زنگ

 .یجنگ راه ننداخت
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لب   انیاز م  یآخ دیچیکه در دستش پ یسوزش با 

را از هم فاصله   شیخارج شد. به زور پلک ها  شیها 

هست   له یسرش چند تُن وس  ی رو  کردیداد. احساس م

 . کندیدرد م نگونهیکه ا

 

سرش   یبازشدن چشمانش حاج خانوم را که باال  با 

 . دینشسته بود را د

 

  ی شد  ی نجوریا هویچرا   زدلم، یمادر قربونت بره عز -

 برات؟!  رمیبم

 

 چشمام.....  دیالمپ خاموش کن شهیخدا نکنه، م-
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  دیبه سمت کل  شیحرف ها هیخانوم بدون به بق حاج

 رفت و المپ را خاموش کرد. 

 

 

. نندیرا بب شانیپاها   ی را روشن کرد و تا جلو  آباژور

درب اتاق شهرزاد    ی جلو  زدان یشدن  انیبا نما 

چشمانش را بست و سرش را به سمت مخالف 

 چرخاند.

 

او به خواهرش نگفت   یهم دلخور بود؛ جلو زدانی از

دختر خانواده دار  کیبود با  یادامه ندهد و پس راض

 ازدواج کند. 

 

 

هوا و هوس    ی ارضا  یاورا فقط برا زدانی نکهیا از

 . دیبلند ترک یبغضش با صدا   هوکی خواهدیخودش م

 

  کردیخانوم که سوزن سرم را از دستش خارج م حاج

بلند شد. خواست   ش یو از جا  دیشهرزاد ترس  ه یبا گر
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از کنار شهرزاد   زدانی یکه با صدا  ندیدر کنارش بنش 

 بلندشد. 

 

 

با شهرزاد حرف   یی تنها  د یاجازه بد شهیم کمیمادر؛  -

 بزنم؟! 

 

 گهید کمیشام آماده کنم   آره مادر؛ من برم براش-

 . امیم

 

تخت کنار دخترک نشست، اما   یرفتن مادرش رو  با 

 . دیسرش کش  ی و پتو را رو دیشهرزاد به پهلو چرخ

سرش بکشد که   یکرد و پتو را خواست از رو  یپوف

 شهرزاد آنرا محکم گرفت و اجازه نداد. 

 

 ! ؟ی اریدر م  یدار هیها چ یبچه باز  نیشهرزاد ا-

 !! نیآفر   رونیب ا یب  یشیپتو خفه م ریز
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منم فردا صبح از   رون،یب دی لطفا از اتاق بر  زدانیآقا -

 . رمیم نجا یا

 . دیریدختر خانواده دار بگ کی  دیبر شمام 

 تون بودم. یکه عروسک جنس منم

 

 نگونه یشهرزاد که خودش را ا  یاز حرف ها زدانی

و   دیشد که متو را محکم کش  یعصبان   کردیخطاب م

 دخترک را گرفت.  یدست انداخت و بازو 

 

عروسک  یگیبه خودت م یکنی تو غلط م شرفیب-

 ! یجنس

 !؟یگیم ی نجوریا زیمن عز یکه برا یکس  به

 کنمیبه دو م  یکی می بخاطر تو دوساعت دارم با مر من

 ! ؟یزنیباز حرف از رفتن م  یحاال برگشت

 

 دم؛بدرکیجر م  قهی دارم   یک یخر رو باش برا  من

 اصال پاشو برو. 
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دستم شکست تورو خدا ولم کن غلط کردم    زدانیآخ -

 توروخدا. 

 

فشار   انیکوچک دخترک م ینبود بازو  حواسش

شهرزاد    نکهیدستش در حال خرد شدن بود، از ا

که پاک نبودند   یگری د  یخودش را مانند زن ها 

 .ختیریکند سلول به سلول تنش را بهم م  سه یمقا 

 

 

برات،همشون رو   ارهیاالن حاج خانوم شام م -

بعد   ،یغش کن یه  ینش جونیب  نقدریکه ا  یخوریم

 خب قربونت برم!؟  یخوابیم یر یگیم

 

زهراهم   رون؛یب برمتون یتولدتم بعدا با زهرا م شام 

 توام بخواب.   دهیخواب دیترس دید ی تورو اونجور یوقت

 

و کتش از   چییاتاق خارج شد و با برداشتن سو از

 زد.  رون یانه بخ
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.  شودیم ادهی و پ کندیپارک م ابانیرا گوشه خ  نیماش

شهرزاد را آنگونه در    نکهیآوردن ا   ادیهنوز هم از به 

 .لرزد یتمام تنش از ترس م د ید  سیسرو
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را به جان بخرد   ا یلحظه حاضر بود تمام گناهان دن   آن

 . فتدی دلبرکش ن یبرا  یاما اتفاق

ناراحت و   کردی شهرزاد هم اورا درک نم  نکهیاز ا اما 

 دمغ بود. 

 

به   زدیو زل م ندینشیدر گوشه پارک م ی صندل   ی رو

  یبرا یریوصف ناپذ  جانیکه شوق و ه یکودکان 

 دارند.  یسرسره سوار 

 

 

مهم   شیبرا  شهیبود که هم ی طرف ماجرا خواهر کی

  یگریو سمت د اورد یبود و احترامش را به جا م

 که قلبش را لرزانده بود.  ی دختر

 

 

ناز   یکم ی خواهیتو نم  دیبگو  ستین ی کس نکهیا از

 !دند ینازت را کش د ی! شا ؟یکن
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درمان   د ی! شا ؟ییبگو  تی از درد ها  یکم  یخواهینم

 ! میشد

 

 

و   ندینشیکمرش م ی رو  یبود، عرق سرد ناراحت 

 .زندیاش مشت م نهی دستش سمت چپ س

موقع شب   نی که ا زندیم یقلبش ساز ناسازگار  ن یا باز

 .رد یبگ خواهد یم  ستیآنجا ن  ی که جز چند نفر کس

 

 

  چیداشت و جز حسام ه یقلب یماریسال بود که ب چند

 خبردار نبود.   یاحد الناس

  رونیب شی لب ها  انیاز م یآخ کشدیم ریکه ت قلبش

 .د یآ یم
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را در   یکوفت یگوش فشارد، یشده و قلبش را م  دوال

که   دیگویبه شانسش م  یجا گذاشته است. لعنت  نیماش

 افتد.  یم  شیرو ی مرد هیسا 

 

 

که انگار   یکه از درد سرخ شده و صورت  یچشمان با 

که  کندیآمده است؛سر بلند م  رونیدوش ب   ر یاز ز

 که متعجب به او زل زده است.  ندیبیرا م  ی مرد

 

 !اد؟ یاز من بر م یبراتون افتاده؟! کمک یآقا اتفاق-

 

 

قسمت که   ن یکه در ا ندیبی هنوز اورا م ش یخدا  انگار

  دهیآن مرد اورا د  ستین یزیمطلق چ  یکیجز تار 

 است. 

 

  شی کبود و خشک شده است، به زور لب ها  شی ها  لب

 . دیآ  یم رونیاز آن ب ییو نوا  دهدیرا از هم فاصله م
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 ق....ل....ب....م. -

 

  مکتین یرو  کندیو کمک م ندینشیکنارش م مرد

و در همان حال به  مالد یدرازکش شود و پشتش را م

 . زندیاورژانس زنگ م

 

 

  دیتا باز نگهشان دارد، نبا  کندی ل مچشمانش جدا با 

 شهرزادم منتظرمه. رمیبم

 کنم. یخودت فرصت بده باهاش زندگ  ا یخدا

که اورژانس  فتندیهم م یرو  شیپلک ها   ان یگو  ان یهز

 . رسدیاز راه م

 

 

برانکارد   یو رو کنندیوصل م ژنیدستگاه اکس  عیسر

و رو    دهدیفاصله م یرا کم شی. پلک هاگذارندشیم

 . زندیم یجان یبه آسمان لبخند ب
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 اوستا!!  یهوامو دار شهیکه هم  ی مرس-
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نواده را پزشک و پرستار ها شماره خا  هرچقدر

خواستند بهشان نداد و در آخر مجبور شد به حسام  

 ها دست از سرش بردارند.  نیو ا دیا یزنگ بزند تا ب

 

 

که پرستار زنگ زد و خبر از حال  یوقت  چارهیب حسام 

خودش   دیاصال نفهم فتد،یبود پس ب کیداد نزد   زدانی

 رساند.   مارستان یرا چگونه به ب

 

 

  زدان یار بخش سراغ از پرست مارستانیورود به ب با 

 را گرفت و بعد به سمتش رفت.  

و بدون توجه به  ستاد ی ا زدانی سر   یباال ده یترس

شروع    کرد؛ی نگاهش م رهیخ رهیچشمان باز او که خ

 کرد.  یبه ناله و زار 

 

 

تو باز؛ بدون قرص هات   ی خاک تو سرمون کرد-

 !! که یمرت  امیب یبه من نگفت یکدوم قبرستون  یرفت
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برادر   ینفهم بینج  وانیح کی ! تو ؟ ی تو آدم آخه

 من!! 

 

حاج خانوم صد دفعه غش کرده و به  چاره یب االن

چه  نجا یهوش اومده؛ مگه تولد شهرزاد نبود تو ا

 ! ؟ی کنیم  یغلط

 

 

 حسام!  ریاه الل بم-

که  گهیوار نم یمثل تو طوط ویراد  ؛یرو خورد سرم 

 !! یگیتو م

 نشده!!  یچ یکه هنوز زندم و ه ینی بیم

 

 

نگران مادرمم؛ برو من رو مرخص کن تا   خودمم 

 زودتر برگردم خونه تا االن صددفعه نگران نشدن!! 
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 فیتا تکل نجا یا یمون یم  ؛یگمشو کجا مرخص بش-

 قلبت روشن بشه. 

 ! ؟ی خودت رو به کشتن بد یخوایم

 ! ؟ یشهرزاد فکر کرد به

از   شتریپدر و مادرت؟! به خواهر هات که ب به

 خودشون تورو دوست دارن؟! 

 !رم؟یمیم  یکه اگه نباش یکنیمن فکر م به

 

دستش را   شودیمردانه حسام که بغض دار م  یصدا

  گذارد،یاش م نهیس یو سرش را رو  کندی باز م

از حد   شیندارد وب ی حسام خواهر و برادر دانستیم

 وابسته او است. 

 

 میریاالن مرخصم کن َمرد؛فردا با خودت مباشه برو -

 پزشک خوب و متخصص باشه؟!  کی شیپ

 

 ! یغم ندار یباشه داداش؛ تا من رو دار -

 .ی داداش  ز یعز-
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را حسام گرفت   ش ی مرخص شد و داروها   نکهیاز ا بعد

حسام شدند و به سمت پارک   نی همراه او سوار ماش

 را هم بردارد.   نشیرفتند تا ماش

 

  نیکرد و سوار ماش یز حسام خداحافظا  نکهیاز ا بعد

 به حسام زد و حرکت کرد.   یخود شد؛ تک بوق

 

  یو کم اطیبا احت نیهم یحسام نگران بود برا اما 

  یپشت سرش حرکت کرد و تا زمان زدان؛یدورتر از 

 که وارد کوچه شان نشود اورا ول نکرد. 

  ابانیراحت شد خ زدانی دنیاز سالم رس الش یخ  یوقت

 و به سمت منزل خودش حرکت کرد.  دیچیرا پ
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شده    ادهی. پکندیرا پارک م ن یو ماش  شودیم اطیح  وارد 

 .بنندیو درب را م

وقت   چیه پنجره کوچک اتاق شهرزاد که ه ب نگاهش

و روشن بودن آباژور نشان از خواب    فتدی م ستیباز ن

 .دهد یبودنش م

 

 

پله   یمادرش را رو   دارد؛ یخراب آرام قدم برم  ی حال  با 

 .کندینگاهش م  یاشک یکه با چشمان ندیبیها م
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و خودش را به حاج خانوم   داردیتند برم یها قدم

 . رساندیم

 

 ! د؟یدیسالم مادر، چرا نخواب-

 

 

 بخوابم؟! تونمیبدون تو مگه م-

 ! زدانی  ستیانگار نصف جونم ن یستین یوقت

 ! ؟یکجا رفت  مادر 

 شاه پسرم،هاان؟!  دهیچرا پر   رنگت

 ناراحتت کرد. شهرزاد

 

 

 قربون جونت برم من مادر!-

 استراحت کنم! دیقدم زدم نه حالم خوبه با  کمی رفتم

 منو ناراحت کنه ؟!  تونهیجوجه مگه م اون
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ته  یرو  ی بلند شو و بوسه ا ش یخانوم از جا  حاج

 پسرش زد و همراه هم وارد خانه شدند.  یها  شیر

خودش رفت و اوهم به اتاق  به سمت اتاق مادرش 

 خودش.  

  ری س زو با لبا  َکندیو شلوارش را از تن م راهنیپ

 . خوابدیتخت م ی رو

 

 

وگرنه  دیشانس آورده بود که آن مرد اورا د   امشب

 بود.  دهیاالن گوشه سردخانه خواب

  شهیکه هم  یآب وانیو با ل  دارد یرا برم  شیها   قرص

 . خورد ی کنار تختش است م
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به در   یکه تقه ا  دهدیقلبش را ماساژ م یرو یکم

  یو پتو را رو  رود یباال م شی متعجب ابرو ها  خورد؛یم

 . کشدی م شی پاها 

 

 

 بله؟! -

افتاده وارد   نییپا  یو شهرزاد با سر  شودیباز م درب 

 . شودیاتاق م

 .کندیم یو اخم گذارد یبالشت م یسرش را رو   زدانی

 

 ! ؟یداریب یچ  ینصفه شب برا-

 

 .... زهیمن......آخه....چ-

 

 ! ؟یریگیلکنت م ی چته شهرزاد ه-

 

 بخوابم؟! نجا یامشب ا  شهیم-
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اتاق کنار  کی  یدوتا نامحرم تو دیچرابا  شه،ینم رینخ-

 هم بخوابند؟!

 !! طانهیاتاق هم ش ینفر سوم تو مطمعناا

 بخواب.  ریاتاقت بگ برو

 

 

بود برات   یمحرم تر از هرکس  یزمان  هینامحرم  نیا-

 !!زدانی

 

 

 اتاقت شهرزاد   ی بود؛ برو تو یگیم  یخودت دار -

 ! یسوزیخودت م ی باش  شمیپ شم،یگوله آت من

 پس برو.  یتنم بسوز  شی آت یتو خوامینم من

 

 

 !نت؟ یس  یسرم بزارم رو  قهی چند دق  شهیم-
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 قلبت رو بشنوم!  یصدا  خوادیم دلم 

 

[7/1/2021 3:13 AM] 
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تکان دادن سرش؛ شهرزاد به سمت تخت قدم   با 

 . رودیتخت م ی و چهارزانو رو  داردیبرم
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هم   ی و هردو دستش را رو بنددیچشمانش را م  زدانی

 مبادا از کنترلش خارج شوند.  کندیمحکم م

 

 

  زدانیسمت چپ  نهیس  ی آرام؛ گوشش را رو شهرزاد

 . سپاردیگوش م و به قلب نا آرامش  گذاردیم

 : دیآ یو به حرف م   زندیم یلبخند

 

 

 . ستیقلبت آرام ن کنم؛ی احساس م-

 ! زدان؟ یشده   یزیچ زنه،ینم شهیهم مثل

 

 

  کشد؛یم ی قیو نفس عم  دهدیبه سوالش نم یجواب

که نامحرمش است   یدست به دختر   خواستیدلش نم

 بزند اما
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تخت   یاندازد و اورا رو  ی دور کمر شهرزاد م دست

 . زندیم  مهیخ  شیو رو  خواباندیم

مردانه اش فعال شده و چشمانش سرخ    ی ازها ین تمام

 شده است. 

 

 

 بگو قَبِلُت؛ فقط امشب!!  خونمیشهرزاد م-

 .َکنمی جون م دارم

 

 

   زدانی نکهیو بعد از ا  دهدیسرش را تکان م   شهرزاد

 که  دیگویقَبِلُت م یبه آرام کندیرا زمزمه م  اتیآ

 

 

  یو لب ها ردیگی سرش را با دو دستش م  زدانی

 . زندیم یقیو مک عم  کشدیدخترک را در دهانش م

جز به جز؛ بدن دلبرکش تنگ شده   یدلش برا  چقدر 

 بود. 
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آزادش    رهیو از گ  داردیسرش برم  یرا از رو  شالش 

 .کندیم

که   داردیدخترک برم یلب ها ی را از رو  شی ها  لب

به  شانیو دم و بازدم ها  زنندیهردو نفس نفس م

 .کندیصورت هم برخورد م

 

 

در   یکه دلتنگ  یو با نگاه کندیرا لمس م  شیها  گونه

 .کندینقطه به نقطه صورتش را رصد م  زد یآن موج م

 

وزنش   ین یبود و سنگ رافتاده یگ زدانیبدن تنومند  ریز

 . کردیم  تشیاذ

 کمرم!   زدان،یآخ -

 

 

 ! زدان؟ی جان -
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 . دیدردت اومد ببخش   زم،ی دلم عز  جون

 

 

و به گوشه   کندیدخترک را باز م  راهنیپ یها  دکمه

 اندازد.  یاتاق م 

و خوش فرمش در    دیسف ی ها  نهی را قاب س  دستانش

 .کندیدخترک م یتور  ریلباس ز 

را گاز    شی ها  نهیو سرس  شودیو خم م  دهدیم فشارشان

 .زندیو مک م زندیم

 

 

بدنش مانند    ر یو ز دهیچیدخترکش در اتاق پ یها ناله

 . چدیپیمار به خودش م

کند و دلبرش را   ی شرویپ نیاز ا شتری ب خواستینم

 بترساند. 

بلند   یکه نفس ها ی و در حال  کشد یتخت دراز م ی رو

جان و سست دخترک را   مهیبدن ن کشد، یو کشدار م

 .کندی و قفل تن خودش م  کشدیدر آغوشش م 
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دور کمرش    یگریسر شهرزاد و د   ریدستش ز کی

 . فشارد یو اورا محکم به خودش م دهیچیپ

دخترانه اش به  ی حس ها  انیهنوز از طغ دخترک

 . کشدی زور نفس م

 

 جان خانومم آروم باش!! -

 آروم نفس بکش دورت بگردم.  شتم،یپ من

 بخواب شهرزادم!!  ریبگ
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درونش فعال   طنتیکه انگار دوباره ش  شهرزاد

   ی تا صورتش روبرو کشدی. خودش را باال مشود یم

 باشد.   زدان یصورت 

 

 

  ده یبهم کش زدانیحال تنش مماس با تن   ن یا در

 . کندیرا بدتر م زدانیراب که حال خ شود یم

 

 

 ینی بیبشم تو صدمه م وونهیمن د ؛ینکن جوجه رنگ-

 ها عروسک! 
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 ش یها  ش یته ر ی و دستش را رو  زندیم یلبخند

 .ِکشدیم

و آرام زمزمه  زدان یبه چشمان  دوزد یرا م  نگاهش

 .کندیم

 

 

 ! زدانی دلم برات تنگ شده بود   یل یخ-

 

و ناوترد   گذاردیم  زدان ی ی لب ها ی را رو  شی ها  لب

و   زندیبه دخترک م یتک خنده ا  زدانیکه  زندیم یمک

 . ِکشدیتن خودش م یو رو  ردیگیم  شیاز پهلوها 

 

 

کمر  یدور شانه و گود  لهیتنومندش را مانند پ  دستان

 . فشردیو اورا محکم به خودش م چدیپیدخترک م

 

 . ردیگیاز دلبرش م یو طوالن قیعم  یها   بوسه
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 یرا حت  نیشده و ا داریمردانه اش ب الیام تمام

 .کندی شهرزاد هم حس م

 

 

  زدان یو خود را از   گذارد ی پهنش م نهیس  یرو دست

 .  کندی دور م یکم

کمر راست مسکند و   زندیکه نفس نفس م یحال در

 . ندینشیم

رو پشت  دهیرا که به صورتش چسب  شی موها 

 اندازد.  یمگوشش

 

 

برجسته تنه  نییپا  یدستش را از پشت رو  زدانی

 . دهد ی و فشار م  گذاردیدخترک م

 

 نکن!  زدان یآخ.....-
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و    زدیگیجمع شده دخترک را م ی دو انگشت لب ها با 

 . کندیم یکه ناله ا  دهدیفشار م 

و    زندی جمع شده شهرزاد م یبه ابروها   یخنده ا  تک

 کندیم  کیتنه شهرزاد نزد نییتنه خود را به پا  نییپا 

  ی و خودش را رو کشدیم یغیج  ده یکه دخترک ترس

 اندازد.  یتخت م

 

 

 . دمی! ترس؟یکن یم هیکارها چ نیا زدان ی-

 

 

خودش   وونهیمن رو د  گهیقربون خانومم برم د -

  یطونیش  یوب دم یبخواب کار دستت م گمیبعد م  کنهیم

 !ی کنیم

 

 

 !دیگیشما راست م یبله حاج-
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گرد و خوش    ی ها  نهیس زدانیو  کشدیدراز م کنارش 

 .زندیم  ی و گاز  ردیگیدست م کی فرمش را با 

 

 دختر؟!  میمگه من حاج-

 

بنده رو طواف    نقدریا  ، یشهرزاد یبله شما حاج -

 که!!   ن یکرد

 

 

و تن دخترک را محکم در آغوشش    خنددیبلند م زدانی

محکم در بغلش   نقدریا خواستی. دلش مدهدیفشار م 

 جان شود.  کیکه جانشان باهم  ردشیبگ

 

 

  یکرده بود میهارو کجا قا  طنتی ش نیتخم جن؛ تو ا-

 ! ؟یکنیرو م  یتازه دار

 تو!!  یزبون ندار کردم یفکر م من
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 . دمیکشیدارم ، چرا ندارم! اولش خجالت م -

 . ختی آب خجالتم ر یفشار داد  نقدریا

 

 

  شیو موها  رودیم  شیها   یزبان ن یریقربان صدقه ش 

 . کشدی نفس م قی را عم

 

 !! یزندگ  یشهرزادم، بو   یدیبهشت م یبو-
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  زدانی انیعر نهیبچه گربه ها صورتش را به س مانند

 .نددبیو درون آغوشش چشمانش را م  مالدیم

 

 

 ! ؟ییهرجا  یبهم گفت   ادتهی زدان؛ ی گمیم-

 کرده بودم؟! یچه کار اشتباه  من

 

 

و   شودیم یربط شهرزاد عصبان  یاز سوال ب زدانی

که ناله اش به هوا   زندیرا محکم چنگ م  شی پهلو

 . رودیم
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توروخدا ول کن پهلوم رو؛ پوستم رو   زدانیآخ -

 ! یکند

 

 .کندیچنگش را نوازش م ی و جا  کشدیم یقیعم  نفس

 : زندیشده لب م دیبهم کل ی پشت دندان ها از

 

 

 هشدارمه!  نیشهرزاد؛ آخر -

 !یکنی که بوده؛ فراموشش م یکه بوده هرچ   یهرک

 کردن بامن!   یکن به زندگ  عادت

 رو!  یا گهینه کس د  یکن من رو بخوا تالش

 اون وقت......!!!  که

 

 

باغچه  یسرت رو تو  نم؛یبب ییباش ازت خطا  مطمعن

 !!بُرمیگوش تا گوش م اطیح
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 !؟  یدیاشتباه د  د یکرده باشم؛ سا  ییخطا  ادینم ادمیمن -

که   دمیانجام نم یوقت کار بد  چیباش من ه مطمعن

 قاتلم!!  یبش

 

 

من به چشمام  گم،یمن دروغ م یگیم یتو االن دار -

 اعتماد دارم! 

 بخواب منم خستم!  رینشنوم؛ بگ گهیاضافه د  حرف

 

 

 !ریچشم؛ شبت بخ-

 

 .ریشب توام بخ-
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در   یرا کم  شی و پاها  دیچرخ زدان یپهلو، پشت به  به

 شکمش جمع کرد و چشمانش را بست. 

گرم تا   ییفرو رفت و پتو یپشت در آغوش گرم از

 شد.   ده یکش شیپهلو ها ی رو

 

 

  زدانیدرون آغوش  شتریرا تکان داد که ب خودش 

هم گذاشت و به  ی را رو  شی فرو رفت و پلک ها 

 خواب رفت. 

 

 

از هم فاصله داده و   ی را کم  شیاذان پلک ها  یصدا  با 

 به بدنش داد.   ی کش و قوس

 چشمانش را باز کرد.  زدان؛ی  یبودن جا   ی حس خال  با 

 

دور    یکه حوله ا  یبه اتاق در حال  زدانیورود  با 

که به حمام رفته بوده  دیبود، فهم دهیچیکمرش پ

 است. 
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 سالم. -

 

نمازت  ایو ب ریسالم شهرزادم، پاشو برو دوش بگ-

 رو بخون را قضا نشده وروجک.

 

 . ادیخستم، خوابم م زدان ی  یوا-

 

و چشمانش را بست تا بخوابد؛اما    دیدراز کش  دوباره 

که به  دی انداخت و کش  شیدست دور مچ پا   زدانی

 گوشه تخت آمد.  

 زد.  یتک خنده ا  زدانیکه  دیشک ینیه ده یترس

 

 

 ! یشیچرا مثل جن ظاهر م زدان؛ی دما ی ترس -

 بخوابم!! خوامیکن پامو م  ول
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 !نمینچ نچ، پاشو برو حموم بب-

و نماز اول صبحت  رینره بعد وضو بگ ادت یهم  غسل

 رو بخون!! 

 

 

  نییتخت پا  یگوشه لبش زد و به زور از رو  یا  بوسه

و    دیحمام کرد و خودش لباس پوش ی آوردش اورا راه

 . ستادیمهر و جانمازش را برداشت و رو به قبله ا
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که گرفت به اتاق خود رفت و   یاز دوش بعد  شهرزاد

 را خشک و سپس شانه کرد.  شیو موها  د یلباس پوش

 

 

  یشانه اش انداخت و برا  یرا بافت و رو   شی موها 

  اورد؛یدر ب یروح یاز ب یحالت صورتش را کم  نکهیا

 .  دیشده اش کش خشک ی برق لب به لب ها

 

 

  یانداخت و نگاه  شیموها  یرنگ رو  یسرخاب  شال

  دشیسف  راهنیرنگارنگ و پ  نیچ ن یبه دامن چ

 به خود زد.  یانداخت و لبخند
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را برداشت و شروع به خواندن نماز صبح   چادرش

کرد. بعد از اتمام نمازش، از اتاقش خارج شد که حاج 

  خواندندیخانوم و حاج سبحان را در هال که نماز م 

 . دید

 

 

 را روشن کرد.   یکتر ریسمت آشپزخانه رفت و ز به

 گذاشت.  نتیکاب یرو  ینی هارا در س استکان

  یدر آورد و رو   خچالی و کره و مربا راهم از  ریپن

 . دیچ ی غذاخور زیم

 

 

دور هم نشسته و در حال صبحانه خوردن  یهمگ حاال

بهش انداخت و از آراسته و  ینگاه زدانیبودند.  

 زد.  یقیلبخند عم  شییبا یز
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ازت عذر   میدخترم شهرزاد، من بابت رفتار مر-

ت ازت  . شوهرش اومد دنبالش و رفت. نتونسخوامیم

 معذرت بخواد. 

 . ستیما ن یحرف هاش؛ حرف ها  ی بدون خوامیم

 !!ییما زدل ی عز تو

 

 

  ی هم جا  می. مرستیحرفا الزم ن نینه حاج بابا ا -

خواهر بزرگتر من؛ اشکال نداره شما خودتون رو  

 لطفا.  دیناراحت نکن

  ی نجوریشمام که بعد فوت پدر و مادرم ا  ونی مد من

 . دیمراقبم بود

 

 

بود، حاج نادر کم در حق من لطف نکرده   فمونیوظ-

 بود. اون مثل برادرم بود! 

 خونه.  نیا یراحت باش تو  ،یمثل دخترم توام
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باال سرمون   شهیشما و حاج خانوم هم  هیچشم سا -

 باشه. 

 

 

سرش گذاشت که با سرفه    یرو  ی خانوم بوسه ا حاج

 شد.   ده ینگاه ها به سمت او کش زدانی

بلند شد و چند بار پشت کمرش زد، که  شی از جا  زهرا

 نفسش باال آمد. 

 

 

 !یش یآخه، خفه م  یخوریمادر چرا آروم نم-

 

 

 تو گلوم.  دیپر ییچا   هوی دیببخش-

 فردا زمان دادگاه.   یحاج  یراست

خانوم شمام فردا    م،شهرزادیبر  دیبا  ۹ساعت   صبح

 صبح حاضر باش. 
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 چشم،م...ممنون!!  -

 

و پدرش به مغازه   نزدا یاز خوردن صبحانه؛  بعد

که به دنبالش آمده   ی رفتند و زهرا هم به همراه عل 

 رفت.   شیبود به خانه عمو

 

 

که  یو شهرزاد هم با گوش بافتیم ؛یخانوم بافتن حاج

  یبود و راهش م  ریبود درگ  دهیخر  شیبرا زدانی

 انداخت.
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@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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کرد و بالفاصله در واتساپ    ویرا س زدان یشماره   اول

  یداد و خواهش کرد که همه عکس ها  امیبه او پ

 بفرستد.  شیسابقشان را برا یدونفر 

 

 

شد و همه عکس ها را   نی آنال زدانی قهی از چند دق بعد

 ِسند کرد.  شیبرا

 از آنها نوشت.  بعد
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 !ی خانومم، صبح چقدر خوشگل شده بود-

 !میشیما خفه م یکنیخودت ناز م ینجوریا یگینم

 

 

  ینداشت رتیچشم بصمن از اول خوشگل بودم آقا،-

 . یدیحتما ند

 خنده گذاشت.   یموجیبندش ا پشت

 

 

 ندارم؟!  رتیتخم جن، حاال من چشم بص یا-

 دستام بودا!؟   ر یهات ز ییبا یشب همه ز خوبه

 

 . کشمی توروخدا نگو، خجالت م-

 

 

عکس   دونهی یخجالت ندارع که جون دلم؛ راست-

 .نمتیبفرست دلم دوباره خواست بب  ریگی
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 ! زدانیدل شماهم آقا   نیشده ا طونیش-

 ! خواد؟ یدلش مارو نم  ی ادیز

 

 

 . ستیاره افسار دل که دست خود آدم ن-

 

 

ناآرام شد و خود را   ی قلبش جور زدان ی حرف   نیا با 

. آب دهانش خشک شد و از  دیاش کوب نهیمحکم به س

هم من را دوست   زدانیممکن است  ا یآ د یخودش پرس

 داشته باشد؟! 

 

 

 

آمد به خودش آمد  زدانیکه دوباره از جانب  یامیپ با 

 و از افکارش خارج شد. 
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فرستاد که  زدانی یاز خود گرفت و برا ی عکس

بود که روح از تنش جدا  ییجوابش قربان صدقه ها 

 . کردیم

 

 

 ! رد؟یمیمرد م نی ا یبرا دینبا 

مرد   نیا یو مردانگ رت یهمه غ نی قربان ا دینبا 

 ! رفت؟یم

که در    دانستیاما خدا م شد؛ یگاها زبانش تلخ م د یشا 

 است.  زدانیدل چگونه عاشق 

 

 

  قهیدق کی  زدان یبود تمام جانش را بدهد و   حاضر 

 عشق نبود پس چه بود؟!   ن یعمر کند. ا شتریب
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  یهوا  زدانیناهار که   یو برا کرد یخداحافظ زدانی از

کرده بود، از جا برخواست و به    یقرمه سبز

 ناهار امروز بار بگذارد.  ی آشپزخانه رفت تا قرمه برا
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مرد ها به خانه برگشتند، ناهار خوردند    نکهیاز ا بعد

و همراه حاج خانوم آشپزخانه را جمع کرد اما شستن  

 انجام داد.  ییظرف هارا خودش تنها 

 

 

گل   ییبا چا منیخانوم و حاج سبحان در نش حاج

که شهرزاد دم کرده بود نشسته و صحبت   یمحمد

 . کردندیم

 

 

را در آشپزخانه حس کرد و به سمتش    زدان ی حضور 

 زد.   یبرگشت و لبخند

 !! یبرو استراحت کن، خسته ا-

 

 

 رفت!   د یپر کش دنتی با د میخستگ-
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از پشت به او   زدانیزد که  یق یلبخند عم شهرزاد

  و شهرزاد را  دیچیو دستانش را دور کمرش پ   دیچسب

 حبس کرد.  نکیخودش و س نیب

 

 

با تن شهرزاد داشته   یبرخورد  شی لب ها  نکهیا  بدون

 باشد نفسش را پشت گوش و گردنش پخش کرد.

کج کرد   ی با حس مور مور شدن سرش را کم دخترک

 به سرشانه اش زد.  یق یمک عم زدانیکه 

 

 

  یمحکم رو یو بوسه ا د یتر کش نییرا پا   راهنشیپ

 استخوان ترقوه دلبرکش زد. 

دست خودش نبود، شهرزاد را در    شیکارها   کنترل

زد    شیتا گلو نهیاز خط س یستی آغوشش برگردوند و ل 

 کرد.  یکه دخترک ناله کم جان
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 جان دلم عروسکم! -

راستش   نهیتمام تنش در گردش بود، س یرو   دستانش

از لبش گرفت و اورا   یمشتش گرفت و گاز   نیرا ب

 محکم فشرد. 

 

فعال   نگونهیدخترانه اش ا یحس ها نکهیاز ا شهرزاد

 .د یاست ترس زدانیشده و خواستار 

شرمنده خودش    ندهی که در آ کردیم یکار اشتباه دینبا 

 باشد. 

 

 

نمانده است،   شیدر پاها   یرمق نکهیبا احساس ا اما 

کوچکش   یمشت ها نیرا ب زدان ی عرق کرده  راهنیپ

 رفت. گ

و اورا  دیچیپ له،یدستش را دور کمرش مانند پ  زدانی

 به خودش فشرد. 

 

  نیاز ا شتریکند و ب ی شرویپ شتری ب خواستینم زدانی

 تن دخترک را بلرزاند. 
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را    شی لب باد کرده شهرزاد زد و موها  یرو  یا  بوسه

نفس   نشانیشانه اش انداخت و ب یطرف رو  کی

 . دیکش

 

 

  ی دلبرکش چسباند و در حال   یشانیاش را به پ یشانیپ

در حال انفجار بود اما عقب   اد،یکه از خواستن ز

 . دیکش

 

 نلرز!  یجوجه من با من بودن-

 زنمینم بی بزنم به تو آس بیهم آس یبه هرکس  من

 !! زدلمیعز

 

 ...؟! زدانی.... زی-

 

 ! زدان؟ی جان -

 

 ! ؟یمن رو....... دو.....ست دا....ر -
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دوستش ندارد   نکهی ا یرا به معنا   زدان ی سکوت 

  ی گرفته و نفس زنان سرش را رو ی گذاشت و با حال 

 گذاشت!!  شیی پهن مرد روبه رو نهیس

 

 

مانند ُمَسِکن    شیبود که برا یجالب تمیقلبش، ر  یصدا

 بود. 

  دی رس ش یها  هیگرفت که عطر سردش به ر یقی عم دم

 . دیوعقب کش

که هنوز هم   زدانیخمار نگاهش را به  یچشمان با 

  شیموها  یسکوت کرده بود انداخت و شالش را رو 

 درست کرد. 

 

 

 دهیچیکه در جانش پ یجانیدستانش هنوز از ه  لرزش 

 .  دیلرزیبود م
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سروصدا  نیآب هنوز باز بود و هم  ر یش برگشت؛

 ی باعث شده بود حاج خانوم و حاج سبحان صدا

 آنهارا نشنوند.
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لباس زد و از   ی سرشانه اش از رو  ی رو  بوسه

زد و خودش را داخل حمام انداخت و    رونیآشپزخانه ب

ش را خاموش  گرفت تا آتش درون یدوش آب سرد 

 کند. 

 

بود هنگ کرد   دهیپرس  یسوال نی دخترک چن نکهیا از

 و نتوانست جوابش را بدهد.

دوش اب را بست و حوله را   قهی از چند دق بعد

 برداشت و تنش را خشک کرد. 

  رونیو با باال تنه لخت از حمام ب   دیرا پوش  شلوارش

 آمد. 

انداخت و به سمت پدر و   شیشانه ها   یرا رو   حوله

 مادرش رفت. 

 

 

 !!  نی به به دو تا کفتر عاشق؛ چه خلوت کرد-
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خودت رو سر و   یپسر، تو اگه زرنگ یما دار  کار یچ-

 سامون بده و خلوت کن. 

 

 

 . دندیبه حرف پدرش زد که آنهاهم خند یا  قهقهه

 

  یدیگذاشت و با ببخش نیزم  یبرداشت و رو ی بالشت

 . دیت دراز کش که به پدر و مادرش گف

گرم خواب شد و به خواب رفت و حضور   چشمانش

 . دیشهرزاد را در کنار خودشان نفهم 

 

 

بود که زنگ خانه به صدا در آمد، حاج خانوم   عصر 

حکمت   شانییروبه رو  هیهمسا  دیفهم نکهیبعد از ا

 رفت. اطیخانوم است چادرش را برداشت و به ح

 

 ! د؟یسالم حاج خانوم خوب هست-
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 . زمی عز یمت خانوم سالمت باش سالم حک-

 زشته!!  اطیح  یداخل؛ تو دییبفرما 

 

 . شمی نه ممنون خوبه مزاحم نم-

 

 ! د؟یداشت ی جانم کار د،یمراحم-

 ! اد؟ی از دستم بر م یکمک

 

 

 مزاحم شدم.   ریامر خ یواال برا-

  دهیپسرخواهرم؛ دخترک مرحوم حاج نادر رو د انگار

 و خوشش اومده!! 

  رمیازتون اجازه بگ امی اصرار کرد که ب خواهرمم

 !! یخواستگار یبرا مییا یب

 

 

کرد خودش    ی و سع  دیاز رخسار حاج خانوم پر رنگ

 را کنترل کند تا بتواند درست صحبت کند. 
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خونه ما   ی حکمت خانوم واال درسته شهرزاد تو-

و برامون حکم دختر رو داره، اما اون خودش   مونه یم

 میخودش تصم ندهیآ  یبرا تونه یبزرگ شده و م

و جوابش رو   گمی من بهش م دیاجازه بد ره،یبگ

 . دمیبهتون اطالع م

 

 

رفع زحمت   گهیحاج خانوم، من د  ینیبب  ریممنون خ-

 مهمان دارم. خداخافظ کنمیم

 

 خدا نگهدارتون باشه.  د،یسالمت باش-

 

به سمت خانه قدم   یاز بستن در با ناراحت بعد

شهرزاد جز خودش عروس   خواستیبرداشت. دلش نم

 بشود.  گرید   یکس

خانه شد و چادرش را از سر برداشت و به  وارد 

 . کردندی نگاهش م یسوال یرفت که همگ  منیسمت نش
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گرفت   میتصم نیهم یبرا  د، یترسیم زدانیواکنش  از

به شهرزاد اطالع دهد و جوابش    یواشکیبعد از شام 

 واهد. را بخ
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شان برخورد   ی با نگاه سوال  هیبه کنار بق  دنیرس با 

 زد.  یکرد. دستپاچه لبخند 

 

 خانوم؟!  گفتیم ی حکمت خانوم چ-

 

 . می کنیحاج سبحان؛ بعدا صحبت م یچیه-

 

 مکث لب زد:  یو بعد از کم زیخ  مین شیدر جا   زدانی

و    اد یب دیبا  یچ  یحکمت خانوم هنوز عصر نشده برا-

 ؟!!    دیبگ د یتونیجمع نم  یداشته که تو ی با شما کار

 

 

را از آنها پنهان   ی زیمادرش چ  کردیماحساس زدانی

 . کندیم

مادرش را سوال   توانست ینم نیاز ا شتریب گرید اما 

 کند. چیپ
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 جان. زدانیبه شما بگم  تونمیکه نم ی حتما مورد -

 

 چشم شرمنده مادر. -

 

گوش   شانیدر سکوت نشسته و به صحبت ها  شهرزاد

بلند شد و   ش ی. با صدا زدن حاج خانوم از جا دادیم

 نه رفتند.همراهش به سمت آشپزخا 

 

 

 دخترم باهات حرف دارم.   نیبش-

 

 ! د؟یافتاده که دستپاچه هست یاتفاق گمی چشم. اما م-

 

 ر یامر خ یبشنوه، حکمت خانوم برا زدانی خوامینم-

 اومده بود. 

 

 !؟ یچ ریامرخ-
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  رونیدر ب  یتورو جلو  گفتیخواهر زادش، م  یبرا-

 و خوشش اومده.  ده ید یرفتن

 . یریبگ میتصم  د یخودت و تو با  یگفتم زندگ  منم

 . کنمیخودت هستش و من دخالت نم ندهیآ

محرم   دونستمیچون م یاز منم خجالت بکش  خوامینم

 !! یزدانی

 

 

من خودم مثل کوه پشتت هستم   یریبگ یمیهرتصم تو

 پس خجالت و سرخ شدن رو بزار کنار دخترکم.

 

 هست حاج خانوم. یمن جوابم منف-

 

 ! زدلم؟یعز یکنفکر یکم  یخواینم-

 تو مهم ها!!  میتصم

 

 نداره که! ی ل یفکر کردن دل  ستین یعالقه ا   یوقت-
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 .گمیمن به حکمت خانوم م زدلم،یباشه عز-

زد و به سمت    دهیدخترک رنگ پر یبه رو  یلبخند

 زر یهارا از فر  ی شام خوراک  یرفت تا برا  خچالی

 . اورد یب  رونیب

 

 

پوزخند  کیدرب آشپزخانه با   ی جلو  زدانی  کهدیند

 و منتظر جواب دخترک است.    ستادهیلب ا ی رو

و   دیترس  زدانی دنیقبول کند اما د خواستینم اصال

  زدان یچهره سرخ   دنی را گفت. با د یزود جواب منف

  گفتیرا م  شان یمادرش خواستگار  یکه وقت 

 . دید،ترسید

 

 

خودش   یبرا  یآب وانی با لرزش بلند شد و ل  شی جا  از

به حاج خانوم   یو لبخند مصنوع  دیو سر کش  ختیر

 زد و به سمت اتاقش قدم برداشت.  
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اتاقش شد و شالش را برداشت که با باز شدن   وارد 

 . دی کش ینیه زدانیدر و وارد شدن   ییهوی

 

 . دمی تو اتاق؛ ترس  یا یم ی نجوریچرا ا-

 

 

 بدم؟!    حیبهت توص د یخونه خودمم با تو-

رو دنبال   یگفته بودم چشم کس من به تو ن شهرزاد

  رونیب گهید کنمی اون پاهاتو قلم م یخودت بکشون

 ! ؟ینر

 

 

در آخر   رفتم،یعقب م کیو من   ومدیقدم جلو م کی

 و او به من.  دمیچسب  واریبه د

 !گن؟یرو م یک  دونمیبقران من نم -

 که همون لحظه گفتم نه!  یدید
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عقب تر برود اما   یاش گذاشتم تا کم  نهیس  یرو دست

 بدتر تنش را به تن لرزانم چسباند.
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گذاشته  وارید یرا دو طرف دخترک رو   شیها  دست

 حبس کرده بود.  واریخودش و د  انیبود و اورا م

 

شد تا هم قد دخترک شود. از ترس چشمانش را   خم

 .  دیکشیم یتند یبسته بود و نفس ها

 

 

به آن زد که   یسیگردنش برد و ل   نیرا ب  سرش

برداشت  زدان ی نهیس  ی را از رو ش یشهرزاد دست ها 

 و دور گردنش حلقه کرد. 

 

 

و سرش را باال آورد و به  دیگردنش دست کش از

 باز شهرزاد دوخت.   مهین یچشمان بسته و لب ها 

آن  کیو    دیسرخ دلبرش کش  یلب ها  یرا رو  زبانش 

 . دیتمام آن را بلع
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از   خواهدیشده و م یخال شیپاها  ریز  کردی م احساس

 سقوط کند.   یتپه بلند  ی رو

 

 

که   ی و در حال  دیچیدور کمرش پ زدانیپر قدرت  دست

در آغوشش   گرفتیمانند عسلش کام م یاز لب ها 

 به سمت تخت رفت. دیکش

 

 

 . ستادیتخت گذشت و خودش ا  یرا رو شهرزار

 .  کندیرا شروع به بازکردن م راهنشیپ یها  دکمه

نفس   یسکوت زل زده بودند به چشمان هم و صدا   در

 . دیرسیبود که به گوش هم م شان یها 

 

 

  یآورد. و رو  رون ی از بدنش ب عیرا هم سر   شلوارش

را باز    راهنشیپ  ی زد و دکمه ها  مهیبدن دخترک خ

 کرد.  
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مشتش گرفت و فشرد،    انیرا م دش ی سف  یها  نهیس

 . دیشهرزاد گذاشت و بوس ی لب ها  یلبش را رو 

 دخترک را در دهانش گم کرده بود.  یها ناله

 

 

و   دیکش  ینیکه شهرزاد ه   د یکش کباره یرا به   دامنش 

 چشمانش را باز کرد.

دخترک، خم شد و   د یتپل و سف یران ها  دنی با د زدانی

 زد.   شیاز ران ها  ی گاز

 

 

و بوسه   دیباران باالتر آمد و دور نافش را مک بوسه

 زد.  یسیخ  یها 

  یبود و حس ها دهیچیدخترک در اتاق پ  یها ناله

 دخترانه اش فعال شده بود. 
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که دورگه شده   ییاجا گفت و با صد  شیپاها نیب  زدانی

 بود لب زد: 

 

 

 ! م؟یرابطه کامل داشته باش  یدیاجازه م-

 .کنمیبعدش عقدت م لطفا؛

 

 

 خوامین..نه....نم-

 

 

بلند   ش ی که دخترک پسش زده بود کالفه از رو  نیا از

 زد.  رون یو از اتاق ب د یرا پوش  شیشد و لباس ها 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 334#پارت_

 

 

 

اصال   د،یچیپیشده در اتاقش به دور خودش م  کالفه

 به شهرزاد داده است.   یشنهاد یپ نیچن  کردیباور نم

 چیو به ه   شدیدر کنار شهرزاد مغزش قفل م نکهیا

بود که بر   یریو تاث ییبا یاز ز کردیفکر نم  یزیچ

 گذاشته بود.   ش یرو
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را  شرتشیداشت تا کله اش هوا بخورد، ت ازین

برداشت و از خانه خارج شد و در کنار باغچه کوچک 

 نشست.  شان یو با صفا 

 

باغچه  نیبود که در ا اهیگ  مادرش عاشق گل و چقدر 

آن کاشته  گریکه نصفش را گل و در نصف د  یمتر  ۶

 بود. 

 

 باز کرد و بر آنها آب داد.  یآب را کم لنگیش

 دوست داشت.  یرا از بچگ نکاریا

داشتند   اهانیکه پدر و مادرش به گ  یخاص  عالقه

 گذاشته بود.  ریتمام فرزندانش هم تاث ی رو

 

 

قدم زد، نگاهش به پنجره اتاق شخرزاد   اط یدر ح یکم

  دنیو با د  کرد یخورد که دخترک از آنجا نگاهش م

 . دیخودش، کنار رفت و پرده را کش یرو زدان ی نگاه 
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که داده بود دخترکش را بدجور ترسانده   یشنهادیپ با 

که پوستش   دیبه درخت کوب یبود، از حرصش مشت

نه نکرد و به سمت خا  یخراش برداشت، اما توجه 

 رفت. 

 

 

نرفت که در آخر   رون یشام هم از اتاق ب یبرا یحت

غذا اورد و مجبورش کرد تا    شیبرا ینی مادرش در س

 تمام شامش بخورد. 

 

اما در   زدینم  یحوصله ندارد، حرف دید  یوقت مادرش 

 آخر سکوت را شکست. 

 

 زدان ی-

 

 جانم حاج خانوم؟! -
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 ! ؟یمادر تو واقعا شهرزاد رو دوست دار-

دختر خواستگار داره و مطمعنم بخاطر تو رد   نیا

 کرد. 

 ! گه؟یکنه د دایسروسامون پ د یبا  م،یتی اونم

 

 

شهال قبل از مرگش؛ بهم گفته بود برادر دوستش  یحت

  ده یکرده د قیتحق ی خواستگارشه و حاج نادر هم وقت

 شده بوده!!  یهستند راض  یخانواده خوب 

 

 

از   یکبود بش  ی نجوریا گمیحرف هارو نم نیا

اون   ،ی زیتو چقدر برام عز یبفهم خوامیحرصت؛ م

 هست.  ز ی دختر هم عز

به من بگو   یبدبه خودت  یتکون کی  یخواینم اگر

 شهرزاد رو بدونم.  فیتکل 
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مادر اصال حوصله ندارم، بعدا درموردش صحبت -

 .م یکنیم

 

حتما به حرف هام فکر کن، من   ی باشه پسرم،ول -

 تاج سر!!  ریبخواب. شبت بخ ریبرم توام بگ گهید

 

 

 مادر!!  ریشب شمام بخ-

 

 

را برداشت و از المپ راهم خاموش کرد و از   ینیس

 رفت.   رون یاتاق ب

دست  شدینم نگونهیا  کرد،یبا همسرش صحبت م دیبا 

 دست گذاشت.  ی رو

 

 

آشپزخانه شد و شهرزاد را در حال شستن ظرف   وارد 

 و لطافت زنانه شهرزاد زد.  ییبا یبه ز  یلبخند  د؛ یها د
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 را از دست حاج خانوم گرفت.  ینیس  شهرزاد

 ستت درد نکنه گل دخترم.د-

 

 

وقت  چیه تونمیحاج خانوم، من که نم کنمی خواهش م-

با کمک کردن تو   دیشمارو جبران کنم؛ شا   یمحبت ها 

 وجدانم رو آروم کنم.   یخونه کم یکارها

 

 

 ،یحاج  شیمن برم پ  ، یخودم یتوام برام مثل بچه ها -

برو استراحت کن فردا   یتوام کارهات رو انجام داد 

 دادگاه مادر!!  دیبر  دیبا 

 

 !! ریچشم حاج خانوم؛ پس شبتون بخ-

 

 !! زدلمی عز ریشب توام بخ-
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 335#پارت_

 

 

 

و در    ختیخود و همسرش ر یبرا ییاستکان چا دو

خشک شده و توت خشک شده   ی کنارش چندتا خرما 

 هم گذاشت و از آشپزخانه خارج شد. 
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در فکر فرو   ی ل یبعد از مرگ حاج نادر، خ همسرش

نگران   شتریکه ب دانستیو حاج خانوم هم م  رفتیم

  شیبرا ق یاست که از رف یشهرزاد ی و زندگ ندهیآ

 امانت مانده است. 

 

 

حان نشست که متوجهش شد و به سمت  حاج سب کنار

 خانومش برگشت. 

و هشت سال بود که  یکه س  ی زن یبه رو  یلبخند

 بود. شی زندگ ک یشر

 

 

که اکنون    دندیشان کش یها در جوان  یسخت  یل یخ

و کمک حال    دیرسیدستشان به دهانشان م نگونهیا

 هم بودند.  ران یفق
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 حاج خانوم من حالش چطوره؟! -

 

 !!یخوبم حاج-

 

 

و   یکه س  یمن یبرا  یول ،یروشکر که خوبخدا-

نگو خوبم؛ من   یکردم الک یهشت ساله باهات زندگ

 !!یکه نگران نمیبیخوشگلت م یچشما  یسو سو  یتو

 

بتونم انجامش بدم که اون دوتا  دیشا   شدهیبگو چ بهم

 خوشگلت رو خوشحال کنم.  یگو

 

  یخواستیمن موندم م  ی زبون نداشت ن یتو ا ی حاج-

 واال؟! یکن  کاریچ

 

 

  شییبه حرف حاج خانوم کرد و استکان چا  یا  خنده

 . دیکرد و بو کش کی نزد ی نیرا برداشت و به ب
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 امر بفرما.  م،ی خب خانوم گوش به فرمان-

 

 

شهرزادم، امروز حکمت    ندهیمن نگران آ ی حاج-

اومده بود، پسرخواهرش   ی خواستگار  یخانوم برا

 و خوشش اومده.   دهیانگار شهرزاد رو د 

 بود.  یبا شهرزاد صحبت کردم که جوابش منف منم

 

 

با طرف    ییآشنا  چیبود؟! هنوز ه یخب چرا منف -

 نداره؟! 

 

  کنند،منی م یدوتا نامحرم تو خونه ما زندگ ی حاج-

 !ستندین لیم یبهم ب زدانیشهرزاد و  کنمی احساس م

 مثل شهرزاد داشته باشم!!  یاز خدامه عروس  منم
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و به   اد یهم چقدر مغرور هست که ن زدانیکه  یدونیم

 هی  دیپس خودمون با   خواد؛ی ما بگه که شهرزاد رو م

 .میبراشون بکن ی کار

 

 

خوشش   زدان ی که از   دمیشهرزاد فهم  یاز رفتارها  من

 .  ستین لیم  یهم ب  زدانیو   ادیم

داشته   گهیم رو کنار هم د دوتا بچ نکهیبهتر از ا یچ

 باشم؟! 

 

 

آنها   نیب تیشوهرش از محرم خواستیخانوم نم  حاج

 ی راجبشان داشته باشد و برا  یباخبر شود و فکر بد

 کرد.  انیب نگونهیرا ا  شیحرف ها  نیهم

 

 

 شییبه فکر فرو رفته بود و در همان حال چا  یحاج

 . کردیرو هم مزه مزه م
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اجازه بده دادگاهش تموم بشه؛ من   گمیخانوم م-

مطمعنم که   کنم، یم  ی خواستگار  زدان ی ی شهرزاد برا

 ! ارنیحرف من حرف نم ی رو

بهم عالقه مند هم  شتریکه ب میکنیشون م  کینزد بهم

 !!گهیبشند و راحت هم باشند کنارهم د 

 

 

 کمت نکنه حاج سبحان!!  ی خدا از بزرگ-

  یکم بدبخت دختر نیمراقب شهرزاد باش، ا شتری ب فردا

 بود.  دهیند  شیزندگ یتو

وجدانش انجام داد   یب  یکه پسرعمو ی با کار حاال

 . کشهی دختر دست گلم از ماها خجالت م

 

 

 خانوم.  شهیم ریانشاءهلل فردا ختم بخ-

 رو بنوش؛ سرد شد.  تییچا 
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داشت؟! زهرا گفته بود    کاریبرادرت چ ی چشم، راست-

 !یبهش زنگ بزن

 

مراسم   یو برا  ان یشب ب کی  رهیاجازه بگ خواستیم-

 یکنند که منم گفتم کم نییبچه ها زمان تا  یعروس 

 . دمیکارهام رو انجام بدم بعد بهشون خبر م

 

  یراه ممیته تغار  منتیو م یاهان انشاهلل به سالمت-

 .کنمیم

 

 . دخدایبه ام-
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تمام  د،یکشیاز ضربات شالق م دی که فر ییها  باعربده

 تنش را به لرز انداخته بود. 

سست    شیشهرزاد پاها   دیکشی که او م ی هر درد با 

 ی را با گوشه روسر ش یشانیپ ی. عرق روشدیم

 . پاکدیم

خشک شده بود و زبانش به سق دهانش  دهانش 

 بود.  ده یچسب

  ر یحال بد شهرزاد، دست ز  دنیسبحان با د حاج

 کند. یری اندازد تا از افتادنش جلوگ ی م شی بازو
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و سرش  ندینشیم یصندل  یکمک حاج سبحان رو  با 

به   یبا آب قند زدان ی دهد، ی م هیتک واریرا به د 

 . دیآ  یسمتشان م

 

 

و به خورد   ردیگیرا از پسرش م  وانی سبحان ل  حاج

 . دهدیشهرزاد م

 

 

 آروم باش باباجان، ترس نداره که!!-

 . شد ی مجازات م دیبود و با مجرم

 

 

داشت به   یمگر چه حرف کند،یسکوت م  شهرزاد

 !د؟ یبودند بگو ستاده یکه کنارش مثل کوه ا ی مردان

در    شیاما تمام عربده ها  لرزمیاز ترس م دیشا  گفتیم

 آتش است.  یقلبش، آب رو 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 د یفر یدست دراز  یبرا  یامروز در دادگاه قاض  یوقت

 .د ید  شی ترس را در چشمان پسرعمو د،یشالق بُر  93

آزاد   نیهم ینکرده بود برا یجرم چیه  شیعمو اما 

 شده بود. 

 دند؛ یکشیخط و نشان م شیکه برا شان یاز نگاه ها اما 

بر تنش نشست که با وجود حاج سبحان و   یلرز 

 رفت.   نیاز ب زدانی

 

 

خودش   تواندیشده بود م  یسنش قانون نکهیا ی برا و

کند و ازاد بود و چه  ی هرجا که دوست دارد زندگ

 بهتر از خانه امن حاج سبحان.   شیبرا ییجا 

 

 

آوردند با   رونیرا از اتاق ب  دیجان فر مهیبدن ن یوقت

و اشک  اورد ینداشت؛ طاقت ن  یفرق چیُمرده ه کی

 .دیچک  شیها 
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در جوش وخروش بود اما به خاطر احترام به   زدانی

  شیپدرش سکوت کرده بود و با مشت کردن دست ها

 . کردیخود را کنترل م

 

 

نگاهش را با  چشمانش را باز کرد و یبه زور ال  دیفر

ترک خورده اش به شهرزاد   یلب ها  یرو  یپوزخند 

 دوخت. 

 

 

 ...خودت....باش....دخترعمو!!مرا...قب.-

 

 

  دهیادا کرد که شهرزاد ترس ظیغل   یآخر را جور کلمه

 در خودش جمع شد.
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و به سمتش قدم برداشت    اورد ینتوانست تاب ب زدانی

 . دیکه حسام واز پشت کمرش را گرفت و کش

 

 

 : دیغر  دیشده رو به فر دیبهم کل ی پشت دندان ها از

  یعام دار  ملع  یتو مراقب حرف زدنت باش، تو -

 ! ؟ی کنیم  دیتهد

بازم دور و   د،یآورد ر ی دختر تنهارو گ کینکن  فکر

  یساقطتت کنم که نتون یاز زندگ   یجور نمتیبرش بب

 مردک!!  یکن دا یخودت رو پ

 

 

تشر پدرش سکوت کرد و تنش را از حصار دست   با 

حسام جدا کرد و به سمت پنجره سالن قدم   یها 

 برداشت. 
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  زدانی تیرا بردندو شهرزاد از حما د یفر سربازان

  کنند،یسرباز م لهیکه از پ ییقلبش پر از پروانه ها

 پرشد. 

  دیکش  قیو چند نفس عم  ستادی پنجره ا یرا جلو   ی قیدقا 

 و بعد به کنار پدرش و شهرزاد برگشت.  

 

 . میندار  یکار گهید م،یبر دیار یب فی تشر ی حاج-

 

 

 باشه باباجان.-

  یاستراحت کن کمیخونه.  میجان پاشو بر شهرزاد

 انشاءهلل.  شهیحالت بهتر م

 

 

 . یچشم حاج-

سرش درست کرد و چادر را از   یچادرش را رو  ِکش

بلند شد و با   شیچانه اش محکم گرفت و از جا  ریز

 راه افتادند. یبه سمت خروج  یکمک حاج
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گرفته بود امشب بعد از شام  میسبحان تصم حاج

از   دی را مطرح کند. با   زدانیشهرزاد و   نیب تیمحرم

و  یتا احساس کوچک  کردیم  ی دخترک خواستگار

 .ندیحقارت را درون خود نب
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 و دامادش هم بودند.  میشام امشب مر  یبرا

 ی با شهرزاد رو میخشک مر یرفتار ها   بازهم

 سکوت کرده بودند.  یاعصاب همه بود ول

 

 

بودن تعدادشان، سفره را در هال باز   شتریب  بخاطر

برگشته   یاداره آگاه  از نکه یکردند، شهرزاد بعد ازا

چند روز جلو   ودش یزمان پر  ادیبود بخاطر استرس ز 

 افتاده بود. 

 دیچیپیم رشکمشیکه در کمر و ز  یدرد  بخاطر

از حرکات و عرق    زدان یکامل خم شود و   توانستینم

  دهیحال بدش را فهم ش یشانیپ یو درشت رو زیر  یها 

 بود. 

 

 

از   یبرنج را با لبخند  سی برخواست و د شی جا  از

و غذاها    لهیوس هیدستش گرفت و در سفره گذاشت. بق

 . دندیراهم به کمک زهرا زود در سفره چ
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 ی ل یخ کردیبه او توجه م زدانی نکهیاز ا شهرزاد

 . کردی م ریابرها س ی خوشحال بود و رو

 

 

و    زدیدر ذوقش م میمر  یچپ چپک  ینگاه ها  اما 

 . کردی حالش را دگرگون م

مادرش کنار   یدون توجه به اخم هاب یرعلیام

 شهرزاد نشست. 

 

منم  یَشهالد باَل منم چام بچش لطفا) شهرزاد برا-

 شام بکش لطفا(. 

 

 خان!!  پ یخوشت دییشما امر بفرما   ، یرعل یچشم آقا ام-

 

 

 دشتت َدلد نکنه) دستت درد نکنه(-

 

 .کنمی خواهش م-
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  یو محبت ها   یرعل یام ی ها  یزبان  نیری از ش زدانی

 شهرزاد، حسادت در تمام جانش نشسته بود. 

 بیعج  شی کودک حسادت کند برا کیکه به   نیا از

 بود. 

 

 

 !! ییدا  شیپ نیبش  ا یب خوادیاگه دلت م ،یرعل یام-

 

 

 نه، با شهالد الحت تلم. )نه، با شهرزاد راحت ترم( -

 

 

گفت و دوباره مشغول خوردن   یزد و باشه ا  یتبسم

 که مادرش بار گذاشته بود شد.  یشام خوشمزه ا
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هم   ی چا  ینیس کی از جمع کردن سفره، زهرا  بعد

ها آورد و بعد از گرفتن آنها به همه کنار   وهیهمراه م

 نشست.  نیزم ی شهرزاد رو

 

 

رو   یموضوع  خواستمید،میی نجا یخب بچه ها همتون ا-

 کار هستش. نیمطرح کنم که به نظرم بهتر

 

 

بودند   شی حرف ها  یکه منتظر باق  ه یبه بق  ینگاه

 زد و رو به سمت شهرزاد لب زد:  یلبخند

 ی کنم برا تیخواستگار خواستمیشهرزاد جان، م-

 ! زدانی

 !! یعالوه بر دخترم بودن، عروس خونمم بش خوامیم

 

 

از تعجب چشمانش گرد شده و دهانش باز  شهرزاد

 از او نداشت.   یهم دست کم زدانیمانده بود، 
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  خواستیاز حرص قرمز شده بود و دلش م می مر اما 

 کند.  رون یخانه ب نیاالن شهرزاد را از ا نیهم

 

 داداش دختر خوب....  یباباجان من که برا یول-

 

 

موضوع فقط به   نی ا ز،یخانوم شما ساکت عز  میمر-

 مربوط هستش!  زدانیشهرزاد و 

هم که عالقه مند   یمحرم هم بشن تا زمان  خوامی م منم

و بعدا خدا  بزرگه  شهیم یجار  تیمحرم غهیشوند ص

 .زنهیسرنوشت شون باشه بزاشون رقم م یتو  یهرچ

 

 

 ! ؟یبزن یخواینم یشهرزاد بابا جان شما حرف -

 

 

حرف شما من که    یرو  ،یبگم حاج یمن....من چ -

 ! ارمیحرف ب تونم ینم
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 . دیشما صالح بدون  یهرچ

 

 

 پس مبارکه! -

به گوش   خوامیهستند نم نجا یکه ا  یجز افراد  ی ول 

  نیا ی شهرزاد نخواست تو یزمان د یبرسه؛ شا  یکس

 براش بد بشه.  خوامیبمونه و نم  یزندگ

 

 

  اریبودم رو ب دهیکه خر ینیری زهرا برو ش  دخترم

 .میکن ن یریدهنمون رو ش

 

 

چشم حاج بابا، مبارک باشه انشاءهلل. دست زنان به -

سمت آشپزخانه قدم تند کرد. حاج خانوم هم خوشحال  

  زدانی یبرا نکهیشهرزاد هم در دلش از ا  یبود حت 

 داشت.  یبیشود شوق عج

 . زدیکوچک هم همراه زهرا دست م  ی رعل یام یحت
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  یحرف چیو ه  کردیدر سکوت نگاهشان م زدانی اما 

 زدینم
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 ینیریو گرفتن جعبه ش  شی زهرا روبه رو ستادنیا با 

به خود آمد و نگاهش را به چهره شاد خواهرش  

 دوخت. 

کرد و   یکه زهرا بهش زد تک خنده ا  یچشمک با 

برداشت و در دهانش  ینیری دست دراز کرد و ش

 گذاشت.

 

 

 خواهر قربونت بره آقا داماد. -

 

 داداش.  گری خدا نکنه ج-

 

تعارف کرد،   ینی ریهم ش هیکنار رفت و به بق  زهرا

گل  شیه از خجالت گونه هانگاهش را به شهرزاد ک 

 انداخته و سرخ شده بود انداخت. 

 

خودش حس کرد که   یرا رو   زدانی  نگاهین یسنگ

  یسرش را به سمت او چرخاند و زل زد در جنگل

 که تمام قلبش را ربوده بود.  یآرام َمرد   یها 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

در عمل انجام شده قرار گرفته بود   نکهیبخاطر ا  زدانی

  شنهاد یبه خودش آمد از پ یابتدا شوکه بود اما وقت

 بود.   یپدرش راض

 

مدت در   نیبتوانم خودم را در ا دی شا  گفتیخود م با 

خودم    یبرا شهیهم  یقلب دخترک جا بدهم و او را برا

 کنم.

 

  یو زمان  کندیسقف زندگ کی  ریبا شهرزاد ز نکهیا از

 دیا یشهرزاد به استقبالش ب  گرددیبرمکه از سرکار  

 . رفتیدلش غنج م

 

در جلز و ولز بود و از حرص و خشم   میمر  دوباره 

و از    اورد یسرخ شده بود و در آخر نتوانست طاقت ب

 بلند شد و لب زد:   شیجا 
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رو   یمیتصم  نیاز شما انتظار چن گهیحاج بابا د-

 نداشتم. 

و   قیسال از شهرزاد بزرگ تر و عال  زدهیس  زدانی

 داره.   یادیاز هم فاصله ز  نا یا  تیذهن

من   ی ول  کنمیم دییشهرزاد دختر خوب منم تا   اصال

 دایدار پ  لیدختر با خانواده و اص کیداداش  یبرا

 کرده بودم. 

 

دختر رو   نیا  ینیبب  یدیاصال از برادر من پرس شما 

خونه هست    یدو تا نامحرم تو دیگینه؛ م ای پسندهیم

  یبرا کرد یم ی خب شهرزاد خونه عموش داشت زندگ

 .....یچ

 

 

 . میبسه مر-

  ستیکه بهت مربوط ن ییکن دختر، تو کارها  بس

 دخالت نکن.

اشتباه و   میمن تصم دونهیخودش خوب م  زدانی

 . اوردیحرف من ن ی که حرف رو رمیگینم ینادرست
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چون به مرحوم   شهیبرادرمه نم یحق دارم، زندگ-

  یحاال پا  دیمراقب دخترش باش   ن یحاج نادر قول داد

 که پدر من.   دیبرادر من رو وسط بکش

 

 

همه  نی ا زدانیبابا،  یکنیم  یپسرت باز  ندهیبا آ ی دار

  یول  می سال ازدواج نکرد و همه مون هم سکوت کرد

 دختربچه ازدواج کنه. کی سن با  نیا  یکه تو دینبا 

 

 که شهرزاد بچه باشه؟! مگه زهرا دختر بچست  -

برادرت جز خودش فقط به من و مادرت    یزندگ

 !! یا گهیمربوط نه کس د

 

 

  زدهیدارند نه س ی و زهرا پنج سال فاصله سن  ی عل -

 سال. 
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  یزندگ  دییخوایدهه باهم فاصله دارن و م  کیاز  شیب

 هم باهم داشته باشند؟؟  یخوب

 

مبل بلند شد ابتدا نگاهش به شهرزاد   ی از رو زدانی

را هم    سرش  یکه بغض کرده سکوت کرده بود و حت

را نگاه کند، کرد و به سمت   ه یآورد تا بق یباال نم

 خواهرش برگشت. 

 

 خواهر من، تا حاال چند بار بهت گفتم دخالت نکن! -

و با جون   زارمیپدر و مادرم احترام م میبه تصم من

 که شهرزاد رو عقد کنم.   کنمیدل قبول م

مسخرست   زیچ کیبودن و خانواده دار بودن هم  بچه

 . یافکارت جمع کرد  یکه تو 

 

مادر حالش بدتر از   خوامیتمومش کن؛ نم  گهی د لطفا

 بشه. نیا

مبل وا رفته  ی نگاهشان به حاج خانوم که رو تازه 

 دستانش گرفته بود افتاد.  انینشسته و سرش را م
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هراسان سرش را باال   زدانیحرف  دنیبا شن  شهرزاد

اج خانوم هراسان  ح  ده یچهره رنگ پر دنیآورد و با د

 بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت.  شی از جا 

و چند حبه قند درون    داشتیبرم یآب  وانیکه ل یحال در

 برگشت.  منیانداخت با عجله به سمت نش   یان م
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سر حاج خانوم بودند،   یو نگران باال  ده یترس یهمگ

گرفت تا به خورد مادرش   زدان ی را به سمت   وانیل 

 بدهد. 

 

 ممنون. -

 

 .کنمی اهش مخو-

 

کمرش را   یبا نگران میو مر  زدی را باد ممادرش زهرا

 .د یمال یم

سبحان، حاج خانوم را در آغوش گرفته بود و   حاج

 . زدیرا بوسه م ش ی موها  ی رو

زد. خدارا شکر    انشان یم یبا یبه عشق ز یلبخند

هستند    شیزن و شوهر مهربان در زندگ  نیکه ا  کردیم

ممکن بود سرش    یتر و بدتر ب یوگرنه اتفاقات عج

 .دیا یب
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هم   ی ببر خونه، کم دیرو بردار  میآقامحمد لطفا مر-

رفتار و حرکات از آدم   جور یکه ا دیبهش گوشزد کن

 .رممکنهیمثل اون غ یکرده ا  لیتحص

 

 

 .زنهیزبون تلخش هم به شهرزاد هم به ما زخم م  با 

 !؟ یکشیاصال تو خجالت نم میمر

 ! ؟یواقعا تو دار  هیچه رفتار نیا

 

 

  یچ فهممیمن درس نده، من خوب م یزهرا تو برا -

 .گمیم

  گرفتیرو حاج بابا م میواال نس   رم،یم نجاهمیاز ا اره

نداره بخاطر   ی ل یدل   ی دختر خواهرشه ول  گفتمی باز م

 کنه.  ی برادر من باز یقول با زندگ کی
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 .گندیخانوم، خانوادت درست م میبسه مر-

  یبا چه کس خوادیم  زدانیبه من و تو مربوط که   مگه

 ازدواج کنه.

 که خوشبخت بشند.  انشاءهلل

 . میمر یشرمندم بخاطر رفتار ها  من

 

 

را در آغوشش گرفت و با برداشتن   یرعلیام محمد

 قدم برداشت. اطیبه سمت ح شان یها   له یوس

 

خجالت نگاهش را  سبحان رو به دامادش که از   حاج

 آورد لب زد:  یهم باال نم

 

 

 تو چرا شرمنده پسر؛ دشمنت شرمنده باشه. -

و سرنوشت    ندهی. آشهی بگذره آروم م کمیهم  میمر

 انسان ها دست خداست. 
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  یدوتا جوون هم سرنوشت خوب  نی ا یکه برا انشاءهلل

 رقم بزنه.

 

 .یبا اجازتون حاج دخدا،یبه ام-

 م؛یزنی بازم بهتون سر م د،یاستراحت کن  کمی مادرجان

 خدانگهدار. 

 

 

و از   کندی چادرش را سر م یخداحافظ چی بدون ه میمر

  یرعلیو پشت بند او محمد و ام  شودی خانه خارج م

 . شوندیهمقدم با او م 

 

 

که پدرش    گرددیبعد از بدرقه شان به خانه برم زهرا

 .ندیبیم منیرا تنها در نش 

و شهرزاد    زدانی د؛ رویسمت اتاق مادرش م به

 کنارش هستند.

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

به هال   شودیکه بابت حاج خانوم راحت م الش یخ

و دستان پر محبتش  ندینشیو کنار پدرش م گرددیبرم

 . ردیگی را در دست م

 

  یرو برا   نهیگز نیحاج بابا، من مطمعنم شما بهتر-

 . د یداداش و شهرزاد انتخاب کرد  یزندگ

و   ییبه اون باال دیبه بعدش رو بسپار نجا یا از

 خودشون!! 

 

 

کوچک دخترش را نوازش   یسبحان دست ها حاج

 . کشدیم  شیموها  یرو  گری و با دست د کندیم

درک   نهمهیهمه بزرگ شد که ا نی ا یمن کِ  یته تغار-

 داره؟!  ییو شعور باال

  دیبا   واشی  واشی  گهیقد و باالت برم، توام د  قربون

تا   خواستمیاگه به من بود م ،تیسر خونه زندگ  یبر

 آخرعمر کنار خودم نگهت دارم. 
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از خانوادشون جدا بشند   دیروز با  ک یهمه بچه ها  اما 

 بدهند.   لیخودشون خانواده تشک ی و برا

 

 

هم   ا یدن  نیا ی آخه فداتشم سبحان جون، من هرکجا -

 . زنمی و بهتون سر م نمتیبیم امیبرم هرروز م

و بتونم نفس   نمیمن شما و حاج خانوم نب شهی م مگه

 .شهیبکشم؟! نه واال نم

 

 

 نیَدر ا  یا ی هروقت ب ،ییتاج سر ما طون،یش یییآ-

 خونه به روت بازه! 

 

 

  یدل و قلوه دادن پدر و دختر گهی خب خب فکر کنم د-

خونه انجام بدم و شمام   یباشه، من پاشم کارها یکاف

 .دیهمسرتون و استراحت کن شیپ دیبر
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 پدرسوخته!! ی خسته نباش-
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وارد شدن حاج سبحان به اتاق مشترک خود و حاج  با 

 . ستادندیو شهرزاد به احترامش ا  زدان ی خانوم؛ 
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شهرزاد زد و از هردو خواست که   یبه رو  یلبخند

 راحت باشند. 

 

با  بهیبخاطر مِن غر  ستمین ی! من اصال راض؟ی حاج-

 شکرآب بشه.   نتونیو ب دیخانوم بحث کن میمر

 خودم رو.....  تونمیم من

 

 

و تا االن   یستین بهیشهرزاد باباجان؛ اوال تو غر-

 !ی خونه ا نیصددفعه گفتم که تو برکت و رحمت ا

به نادر قول دادم که مراقب امانتش باشم و تا   من

 .ستمیمیقولم وا یبدن دارم رو نیا  یکه جون تو یوقت

 

مثل تو   یاز خدامونه که عروس خوب و خانوم  ما 

 . میداشته باش

  ندهیبدونه چون اگر در آ یکس خوامی گفتم نم ی ول 

  یکن ی کنار پسرمن زندگ گهید یشد که نخواست  یروز 

ازت برده بشه ازش   یاسم نکهیراحت و بدون ا یبتون

 . یجدا بش 
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باهم   د یو خواست دیبهم دل بست دخداینه اگر به ام ی ول 

 .دیکنیانشاءهلل عقد م د،یکنیتا آخر عمر زندگ

 

که مطمعن از حس درونت و   یتا زمان   زدان؛یاما  و

  یحق ندار  ؛ی قلبت نسبت به شهرزاد مطمعن نشد

 . یبش  کیبهش نزد

 هستش. نیعدم تمک ت؛یمحرم شرط

 

 یم  نییاز خجالت سرخ شده سرش را پا  شهرزاد

 ان یم یشرط پدرش کالفه دست  نیاما با ا   زدان یاندازد؛ 

 . کشدی م شی موها 

  نیعالقه خودش به دخترک مطمعن بود اما مگر ا از

 که جار بزند؟!   گذاشتیغرور م

 

 چه.....  نیآخه پدر من قربونت برم، ا-
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روح و جسم شهرزاد   خوامیکه گفتم؛نم  نیهم زدان ی-

 خدشه دار بشه!

خودت   ستیالزم ن  گه یو د  گرده یخونع راحت م یتو

 !! زدان ی هم  شمیهم من محرمت م ؛یچونیرو بپ

 

 . دیشما امر کن ی هرچ ؛یچشم حاج-

 

 . دیانشاءهلل که خوشبخت بش -

  دیخر دیحال حاج خانوم خوب بشه از فردا بر  دیبزار

 .  دیریبگ لهینو و وس یتا لباس ها

 !! دخدایبه ام م یخطبه بخون کی یخودمون

 

  ر،یدلت خواست بگ یشهرزاد بابا جان توام هرچ -

دلت   یتو  یزیحسرت چ خوامیو نم  ییعروس تو

 بمونه.

 

 !شهیتون باال سرمون باشه هم هیچشم؛ سا -
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 !روقتهید دیبخواب دیبر  دیچشمت سالمت، پاش-

 . نا یو ا  شیآزما   یدنبال کارها  دیزود بر دیبا  فردا

 

برخواستند و بعد از تشکر به  شان یاز جاها هردو

 سمت درب قدم برداشتند. 

درب را باز کرد که ابتدا شهرزاد و بعد خودش    زدانی

 خارج شدند. 

 

از خجالت خواست به سمت اتاقش پناه ببرد   دخترک

 مانعش شد. زدانیکه 

 

االن گونه هاش گل    یچ یمن برا   یجوجه رنگ-

 انداخته؟! 

 خودم! یبرا  یش یم یکه دار  ینی بیم

 

 .میکن ت یحتما رعا  د یحاج بابا رو با  یشرط ها  گمیم-

 فکر کنند از اعتمادشون سو استفاده کردم.  خوامینم
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  یبتازون  یخوای م یتا ک نمیآهان حتما؛ بتازون بب-

 !!یجوجه رنگ

 .ریبخ شبت

 

 خب حرف هاشون واقعا درسته! د؟ی ناراحت شد-

 

 همه کارهاش درسته جوجه!!  یاهوم درسته؛ حاج -

 . میبخواب ؛فردا کار دار برو

 

 

 . ریچشم؛ شبخ-
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 341#پارت_

 

 

 

 میتخت ن ی شد و رو داریاذان از خواب ب یصدا  با 

 فتندیکه قرار است ب  یآوردن اتفاقات اد یشد،با به  زیخ

 کش آمد.  ش یها لب   یلبخند رو

بلند   شیبه تن کوفته اش داد و از جا   ی و قوس  ِکش

 رفت.   سیشد و به سمت سرو

 

 

را شانه زد    شیموها  ستاد،یا نهییآ ی جلو وضوگرفته

تن  ینو و خوش رنگ یبست. لباس ها یو دم اسب
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  انیپدرش بود را از م هیکه هد ییکرد و عطر خوشبو

نبض دست و گردنش   یبرداشت و رو  شیها   له یوس

 زد. 

 

 

 میمر نکهیامروز به خودش برسد، از ا خواستیم

قلبش را  ی جور ستین زدان یدر حد   کردی م رشیتحق

 . کنندیخفه اش م کردی مچاله کرد که احساس م

 

چهره پدر و   ی سه نفره شان را برداشت و رو  عکس

 اش فشرد.  نهیزد و به س ی مادرش را بوسه ا

 

 .د یمن هست یاالن شماهم شاهد زندگ ،یمامان  ،ییبابا -

نرفت.   نییآب خوش از گلوم پا کی دیرفت یوقت  از

پدر دخترت   ی شدند؛ ول  فیمشکالت پشت سر هم رد

 !! یسپرد  یرو به خوب آدم
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برام مثل   دیشا ره، یسبحان سرش بره قولش نم حاج

رو پر کنه و   تونیخال یکرده جا   یشما نشه، اما سع

 . کنهیخوشحال م یل یمن رو خ نیا

 

عروس بشه؛ اما   خوادی....تک دخترت ممامانم

 !!یستین

کم   ییمنم انسانم و روزا دم،یحرف ها شن  یل یخ  مامان 

  شیکه منم همراه شما پ کنمیو از خدا گله م  ارمیم

 خودش نبرد. 

 

 حکمت خدا بوده.  کنم؛یبعد استغفار م ی ول 

دوست    شتریخودت خدا هرکدوم از بنده هوشو ب بقول 

داشته باشه به همون اندازه هم مشکالت سر راهش  

 . گذارهیم

 

صورت اشک آلودش گرفت و   ی عکس را جلو  قاب

 زد:  شانیرو یدوباره بوسه ا 

 بشم! یدختر قو کی خوامیم د؛ یباش م یمراقب زندگ-
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همسرم   خوادیکه م  یهم در حال   زدانی  یحت خوامینم

 م ترحم کنه مامان!!بشه، به

 

 از دست رفته ام! یدوستون دارم فرشته ها  یل یخ

 

به  نهییو نگاهش در آ گذاردیرا کنار تختش م  قاب

 سرخ شده بودند.   شی و چشم ها  ینیافتد؛ ب یخودش م

 

به صورتش زد، به  یرفت و آب  سیبه سرو  دوباره 

بست و چادر   یاش را لبنان  یاتاق برگشت و روسر 

 سرش انداخت و قامت بست.  ینمازش را رو 

 

کوچکش را برداشت   حینمازش را که داد، مفات سالم 

کرد و  دا یسوره نور را پ ،یقرآن  یسوره ها  انیو از م

 شروع به خواندن کرد. 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که به درب اتاقش خورد اوهم سوره را تمام  یتقه ا  با 

 . آن زد و کنار ُمهرش گذاشت یرو  یکرد و بوسه ا 

 بلند شد.  شیاز جا  زدانیورود  با 

 

 .ریسالم؛ صبح بخ-

 

 .ریسالم صبح توام بخ-

 چرا سرخ شده؟!  چشمات

 

 . ستین یزین...نه چ-

آب دهانش را قورت داد و لب    زدان ی ینگاه چپک با 

 زد: 

 کسم!!   یکاش پدر و مادرم بودند، من تنها و ب-

 

 

 نگو!  ی نجوری خدا رحمتشون کنه، لطفا ا-

حاج سبحان و حاج خانوم مطمعن   ،یمارو دار  تو

 . یرو حس کن  شونیخال   یجا  زارن یباش نم
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 هستم.  منم

 

 لطف دارند؛ ممنون.-

 

و بعد    اد یدر ب یروح یبه صورتت برس تا از ب کمی-

 . میتا بر ا یب

 

 چشم. -

 

 چشمت سالمت. -

 

زد و سجاده و   یلبخند تلخ زدان ی از خارج شدن  بعد

 گذاشت.  شیقرانش را برداشت و سرجا 

کرم پورد به   یو کم ستاد یا شیآرا  زیم  ی جلو

به لب   یو بعد رژ صورت  ملیر یو کم  دی صورتش مال 

 . د یمال   شیها 
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هم رژگونه   ی کرده بود، کم رییتغ  یل یخ ش یآرا ی کم با 

 شد.  لیتکم ششیزد که آرا

 رفت.  زیبه خودش زد و به سمت رخت آو یلبخند

  دهیکه حاج خانوم خر ی نمازش را با چادر قاجار چادر 

 رفت.   رونیبود عوض کرد و از اتاقش ب
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خود    یکه تند تند لقمه برا  یرا هم آماده در حال   زهرا

و تک خنده    دید گذاشت ی و در دهانش م گرفتیم

 زد.  ی کوتاه

خانوم و حاج سبحان هم از اتاق خودشان خارج   حاج

 شدند. 

 

 .ریسالم صبحتون بخ-

 

 .ریسالم مادر صبحت بخ-

 .ریسالم عروس و دختر گلم؛ صبح شمام بخ-

 

  زدانی  یسبحان زد، حتبه لحن با محبت حاج   یلبخند

دوست   نگونهیپدر و مادرش شهرزاد را ا نکهیهم از ا 

 دارند خوشحال بود. 
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  می تونیخب زهرا خانوم اگر از صبحانه دست بکشند م-

 .میبر

 

  ی که زهرا جلو دندیبه حرف حاج خانوم خند یهمگ

 شد.  انیآشپزخانه نما  ی ورود

آخش به   یشهرزاد گرفت و صدا  یاز بازو یشگونیو

 ا رفت. هو

 : دیدر هم کرد و رو به شهرزاد توپ  شی ها  اخم

 

عروس خانوم، حواست رو جمع کن ها، من  یه  یه-

  یا گهیاز اون خواهر شوهر هام جز چشم حرف د

 .کنمیم هت یبشنوم به چند روش تنب

 

قدر   یخونه که رفت نیاز ا گهیشما هم چند وقت د-

 زهرا خانوم.  یفهمیعروس منم م نیا

من مظلوم نباش    ی ته تغار نیمادر؛ جلو ا  میبر ا یب

 ها.   کنهیم  تتیاذ
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  کرد؛ ینگاهشان م ی با لبخند نامحسوس زدانی

 اما برآورده شدند.   ر ید دیشا شیآرزوها

که   یوجب میهم باور نداشت تمام قلبش را به ن  هنوز

 باخته است. ستاده،یکنارش ا

 

 نیب یصدا زدن پدرش از افکارش خارج شد و دست با 

 از خانه خارج شدند.  هیو همراه بق  دیکش  شی موها 

 

 

درمانگاه نشستند تا  اط یدر ح  شانیها  شی از آزما  بعد

 شهرزاد رفع شود. جهیسرگ

از خانه مغز بادام آورده بود و   شیخانوم برا حاج

 برگشت.  ششانیو پ  دیخر ک یو ک  وهیآبم عیسر  زدانی

 

ها   بهی که خواسته بود غر ی سبحان در حال  حاج

شهرزاد کم   یبرا  یز یچ خواستیخبردار نشوند اما نم 

 . دهندینم تیبگذارد که فکر کند به او اهم
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خودشان رفتند، با زور   یاز درمانگاه به طالفروش  بعد

 کردند تا هرچه دوست دارد بردارد.  یشهرزاد را راض

و    فیظر  س یسرو کیو  سه تا النگو  شیبرا زدانی

هم از آنها خوشش آمد و  انتخاب کرد که شهرزاد  با یز

را تپش   زدانیزد که قلب  یبرق  یچشمانش از شاد

 انداخت.  د یشد

 

 راهم به کمک زهرا انتخاب کردند.   شانیها  حلقه

سبحان گفت که طالها را شب زمان بازگشت به   حاج

 خواهد آورد.  شان یخانه برا

 

لباس به  دیخر  یبرا ه یدر مغازه ماند و بق خودش 

 بازار رفتند.

  دی سف راهنیبا پ یکت و شلوار مشک زدان ی یبرا

 انتخاب کردند. 

هم چاک  یکه از پشت کم دیلباس سف  کیهم  شهرزاد

را   شد ی وصل م  شی که به موها   یداشت  و تور بلند

 انتخاب کرد. 
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  شیموها  یرو  نکهیا یرا هم برا  یرنگ د یسف  دی مروار

 بگذارد انتخاب کردند. 

 

 لهیو کفش و مانتو و شال و وس فیک  دیاز خر بعد

 از بازار خارج شدند.  گر،ی د  یها 

روز پر از  کیشهرزاد  یشده بود، امروز برا   غروب

 بود.  یو شاد   جانیه

 . رفتیکنار نم شیلب ها ی از رو لبخند

 

هرسه نفرشان را به خانه رساند و با گفتن    زدانی

  رساند یدارد و تا شام خودش را م  یخودش کار  نکهیا

هارا کمک کرد تا به خانه ببرند و بعد از آن    له یوس

 کرد و از خانه خارج شد.  یخداحافظ
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که انگشتر مورد نظرش   ی وارد طال فروش جانیه با 

از   کیو بعد از سالم و عل شود یبود م دهیرا در آنجا د

را که سه   یفروشنده خواهش کرد که انگشتر

 . اورند یب شیآن قرارداشت را برا  ی رو دی مروار

 

  نی ا دنیشهرزاد بخرد و با د   یبرا یا هیهد   خواستیم

ر پاساژ قرار داشت     که د  یانگشتر در طالفروش 
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گرفت ابتدا خانوم هارا به خانه ببرد و بعد   میتصم

 برگردد و آنرا بخرد. 

 

گذاشته و از   بشیجعبه را در ج نهی از پرداخت هز بعد

 .شود یمغازه خارج م

و با   داشتهیرا برم  لشیشده و موبا   نیماش  سوار

 .ردیگیپدرش تماس م

 

 د یخوب ،یسالم حاج-

 

 سالم پسرم خوبم خداروشکر. -

 

  دی دنبالتون، دنبال عاقد هم با  ام یراهم دارم م  یتو-

 خودش آدرس رو داره؟!  ا ی میبر

 

 میمن رو بردار تا بر  ایدنبالش، ب میریبهش گفتم که م-

 دنبالش.

 . شهیاون موقع هم شهرزاد آماده م تا 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 . رسمیم گهیربع د کیچشم  -

 

 !یعل ا یمراقب خودت باش باباجان؛ -

 

 !یعل ا یچشم. -

 

و شماره خواهرش زهرا را   دیکن یرا قطع م ل یموبا 

 .ردیگیم

که زهرا  ردیگی. دوباره تماس مشودیاول قطع م دفعه

 : دهدیرا جواب م  ی گوش

 

 جان داداش؟ سالم -

 

 تو خونه؟!  زدلم،چخبریسالم عز-
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ها سرجاشونن   واری د ست؛ین یواال از خونه خبر -

 ها سرجاشونن.   له یوس

 اگر منظورت از خونه شهرزاد خانومه که.....  اما 

  ریبه اطالع تون برسونم به زور نشوندمش ز دیبا 

 .کنمی م لشیدست خودم و دارم خوش

 

 

و   خنددیم طانشیاول خواهرکش ش  یحرف ها به

 :دیگویم

  یکن  یدستکار اد یز ستین ازیخودش خوشگل هست ن-

 . یو گند بزن

 

بلد بودن من رو   یشگر یآرا  یوا چه حرفا، االن دار-

 ! ؟یبریسوال م  ریز

تا   یپول خرج کن شتریب کمیسالن   بردمی م شدیم  خوب

 دلت بسوزه؟!! 

 

 کنم.  نیتوه تونمیمن اصال به خواهرکم نم -
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  ینکنه همونجور رییتغ اد یز یول ؛یمن گری ج شما 

 قشنگه!! 

 

واال نزاشت من   کنمیم ی چشم خان داداش؛ شوخ-

کرد و االنن داره  شی آرا کمیدست بزنم خودش 

 .بافهیموهاش رو م

 ! د؟ یرسیم یک   شما 

 

ساعت   کیدنبال حاج بابا و بعد عاقد تا  رمیدارم م-

 ! ؟یندار  ی. کار میخونه ا گهید

 

 خداحافظ. د ینه مراقب خودتون باش ، یاوک-

 

 . زمی خداحافظ عز-

 

رفته و   از سوار کردن پدرش به سمت محضر بعد

دست گل   کی دیعاقد راهم برداشته وبعد از خر

 به سمت خانه حرکت کرد.  دیسف  یعروس با رز ها 
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 ی کرده بود تشکر چیرا کادو پ شانی طالها   پدرش 

شانه اش گذاشته و   یکه حاج سبحان دست رو  کندیم

 . فشاردیم
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  شیموها  یرا رو ید ی و تِل مروار  بافدیرا م  شی موها 

به   قی دق یو نگاه   ستدیا یم نهیی آ یو جلو گذاردیم

 اندازد.  یخودش م

اش را به رخ  یک یتنش بود و کمر بار تیف  لباس 

 . دیکشیم

 

وارد شدن حاج خانوم به اتاق اسپند در دست لبخند   با 

 .زند یم  ی خجالت

 

 مادر قربون قد و باالت بره. -

 باشه.  ی و خوش ریخ  تیمحرم نیکه عاقبت ا انشاءهلل

 !! زدلمیچشم حسود ازت دور باشه عز ی اله

 

و    رودیآغوش گرم و پر محبت مادرانه اش فرو م  در

 .کندی دست دور کمرش حلقه م

 

 شما و حاج بابا رو از باال سرمون برنداره.  هیخدا سا -
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اگر پدر و مادرم شما رو نداشتند تا من رو   دونمینم

به سرم   خواستیم  یبدتر  ی بهشون بسپارن چه بالها 

 . ادیب

 

اون   ینکن عروسکم حکمت خدا بوده، هرچ هیگر-

 . زدلمیصالح بدونه بهتره عز

 همه مون.  یبرا هیخوب  یل ی شب خ  امشب

  یشرو یپ چ یکنم شهرزاد؛ اجازه ه دیتاک خوامیم فقط

 !! یدینم زدانیرو به  

 

مرد    کیمنه ،منم بهش اعتماد دارم اما.....اون  پسر

 سالشه! ی که س

جز   یا گهیزن د چیمعتصب بودنش تا حاال ه  بخاطر

 نبودند.   شیدگزن  یمن و خواهر هاش تو

 !! زمیعز یکن  رابشی کامل س دینبا   یتشنه تو، ول  اون

 

و اگر خدا   دیراحت باش نکهیا یفقط برا  تیمحرم نیا

 چیوگرنه ه دیادامه بد  دیخواست باهم خوب بود

 . ستیتوش ن ی اجبار
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 چشم حاج خانوم!! -

 

 چشمت سالمت مادر. -

ازش   کنهیم  کاریداره چ   ستیزهرا معلوم ن نی ا گمیم

 . ستین  یخبر

 

 فکر کنم رفته لباس بپوشه و به خودش برسه! -

 

عروسم   دونهینم اره،یاز عروسم کم ن خوادیم-

 !! دونستی

 

ننه  یرو ول کرد  یم یکه تازه اومد به بازار قد نم یبیم-

 جون!! 

 

 . گردند یخانوم و شهرزاد با خنده به سمتش برم حاج

 !! دهیصددفعه نگفتم به من نگو ننه جون ورپر-

 که! یکامل نگفت ی المثل رو هم خراب کرد ضرب 
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زنگ حرف در دهان زهرا ماند و با   یصدا  دنیشن با 

  فونیسر انداخت و به سمت آ  ی عجله چادرش را رو

 رفت تا درب را باز کند. 

 

  یرا رو   دیخانوم کمک کرد تا شهرزاد چادر سف حاج

 ی و بعد اورا به هال فرستاد تا رو ندازدیسرش ب

انداخته بودند   یسفره عقد کوچک  شیکه جلو ی صندل 

 .ندیبنش

 

سر شهرزاد به سمت    یرو یهم بعد از بوسه ا خود

 هال رفت.   یدرب ورود 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 345#پارت_

 

 

 

و پشت بند آن   م یو ورود مر اط یباز کردن در ح با 

 کی با آنها سالم و عل  ی همسر و پسرش؛ زهرا سرسر

تند به سمت خانه  یکه با قدم ها می کرد و به سمت مر

و اجازه ورود به خانه    ستادیا شی و جلو د یدو  رفتیم

 را نداد.

 

 ! ؟یاومد  یچ  یبرا میمر-

 

 ! ؟یاومد یچ  یکه برا یچ یعنی-

 ! ام؟یکه ب رمیاز تو اجازه بگ دیپدرمم با خونه
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 یی هویچرا  گمیم ؛یایکه ن گمیمن نم زمینه عز -

 ! ؟یاومد  ینجوریا

 

و    شودیدر از داخل باز م بارد یکه م میمر یها   اشک

 . دیآ یم  رون ی حاج خانوم ب

و با   دوزد یخود را به مادرش م ینگاه اشک میمر

 :زندیگرفته لب م یی صدا

 

 ! ها حاج خانوم؟!به؟یحاال من شدم براتون غر-

  یاومد یچ ی برگرده به من بگه برا کتیکوچ دختر

 خونه پدرت؟! 

 

 باشم!!  خبریو من ب دیریبگ  یداداشم عروس ی برا ا ی

  میام مامان که ازم قا  بهی! من مگه غره؟یکارها چ نیا

 ! د؟یکنیم
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بهم بگه   اد یو ب نتتونیبب ابون ی خ یشوهرم تو دیبا 

 ! د؟یخر د یرفته بود

 ! خواستم؟یبرادرم بد م ی مگه برا من

مراسم   یتو دیبا  د، یکه به حرف من توجه نکرد حاال

 هم نباشم؟! 

 

 ی و رو  ردیگیرا در آغوشش م  میخانوم مر حاج

 .کشدیکمرش دست م

 میبهت بگ میما نخوانست یمادر، ول یگی تو درست م-

 !یا یب  میکردیچون فکر نم

به   شهیخونه هم هم  ن یمادر، در ا  زیشرمندتم عز من

 تو و خانوادت باز هست.  ی رو

 

  رسند؛یو داداشت هم م یاالن حاج ز،یاشک نر گهید

 . دیبرو داخل آماده بش

 !یکنینم یاحترام ی......فقط به شهرزاد بمیمر  فقط

همه مون  یشب برا  نیشب که بهتر نیا  یتو خوامینم

 هست ناراحت بشه!! 
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 چشم حاج خانوم!! -

 

 چشمت سالمت مادر. -

 

 نوه خوشگلم.  نمتیبغلم بب ا یب یرعلیام

همه بحث و اتفاق   نیا  گهیمحمد شما ببخش د آقا 

 افتاد. 

 

انشاءهلل که  ادیم  شیحاج خانوم، پ هیچه حرف نیا-

 .ریخ

 

 داخل.  د یی. بفرما دخدایبه ام-

 

  دنیوارد خانه شدند، شهرزاد با د یهمگ  نکهیاز ا بعد

 .ستاد یبلند و سرپا ا یصندل ی از رو میمر

 

 سالم. -
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 . زم یسالم عز-

به سمتش رفت و در آغوشش گرفت که اوهم  میمر

 قرار داد. میکمر مر یمتقابال دستش را رو 

 کرد و از شهرزاد جدا شد. یروبوس 

را گرفت و به اتاق زهرا رفت تا لباس   یرعلیام دست

 بپوشد. 

 

 سالم آقا محمد. -

 

 .گمیم کیسالم از ماست شهرزاد خانوم، تبر-

 

 ممنون. -

 

  ی آرام باش رو یرا به معنا   شی خانوم پلک ها  حاج

  شیزد و سرجا  یهم گذاشت که شهرزاد لبخند آرام

 نشست.
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از اتاق و به صدا در آمدن دوباره   میشدن مر  خارج

 شد. یکیزنگ خانه 

شروع به  هیبق زدانیورود عاقد، حاج سبحان و  با 

 دست زدن کردند. 

 

هم چند  یهم خبر داده بود تا باشد، عل  ی به عل  زهرا

  زدانیبا   یخود را رساند و بعد از روبوس گرید  قهیدق

 گرفت.  یبه شهرزاد، کنار همسرش جا کیو تبر
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 346#پارت_

 

 

 

آن زد   یرو  یرفت و بوسه ا گ  زدانی را از دست  قرآن 

 و بازش کرد.

 آمدن سوره رعد؛ شروع به خواندن کرد.  با 

 معجزه!  دانست،یم یسوره رعد را به خوب یمعن

 

پدر و مادرش را با پوست و گوشت   ی خال  یجا   چقدر 

 . کردی احساس م

کند   دایپ انیاز گوشه چشمش جر   خواست یکه م  یاشک

 را با انگشت شصت پاک کرد. 

 

  خواست یاما نم کردیرا احساس م  زدان ینگاه  ین یسنگ

 . اورد یسرش را باال ب

 شروع به خواندن کرده بود.   عاقد
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 عاقد به خودش آمد:  یصدا  دنیشن با 

 !لم؟ یوک  ایعروس خانوم آ-

 

 . دیدهانش را قورت داد و قرآن را بست و بوس  آب

اش راهم کم نگفته بود تا او   هیمهر یسبحان حت حاج

 . کندیاحساس کوچک

 سکه مهرش کرده بودند به مدت دو سال!!   ۳۱۴

 

 با اجازه حاج بابا و حاج خانوم.....بله!! -

 

 مبارک باشه انشاءهلل. -

 

 ندیگویم ک یو تبر زنندی دست م هیبق

و   بوسدیو هردو را م دیآ  ی سمتشان م خانوم به  حاج

  گریکدیتا در دست   دهدیرا م  شانیبعد جعبه حلقه ها 

 کنند.
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  یدست ها  انیدستان کوچک و سردش را م  زدانی

 !ییبا ی چه تضاد ز رد،یگیمردانه و گرم خود م

اندازد و بعد دستش  ی را در انگشت دلبرکش م  حلقه

 . فشردیرا م

 ی را در انگشتش م  زدان یاز آن شهرزاد هم حلقه  بعد

 اندازد. 

 

و   دهدیم هی را هم حاج سبحان هد  فشیظر  سیسرو

 . بوسدیهردو را م ی رو

  ی و بعد روبوس دهندیو زهرا هم در پاکت پول م میمر

 .کنند یم

 

 داداش مبارکتون باشه.   یوا-

 

 داداش.   یکوچولو ی مرس-

 

 . رود یو بعد م دهد ی نامه را هم م غهیص  عاقد
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و دختر ها همراه حاج   کندی سبحان بدرقه اش م حاج

 . نندیچیخانوم سفره م

دو جوان خلوت   نیرفته اند تا ا اطیباجناق هم به ح دو

 کنند.

 

آورد و در   یکت در م بیانگشتر را از ج جعبه

 ی که با روبان گل باز  یسکوت به سمت شهرزاد 

 .ردیگیم کندیم

 

 خوشگله.  یل یخ ، یدیچرا زحمت کش  یوا-

 

 خودم به عروسمه!!  یکادو -

. دوزدیم  شیها  یآورد و به جنگل  یرا باال م  نگاهش

دل و   یچشمان لعنت نیقسم بخورد که ا توانستیم

 را برد. مانشیا

 

 ممنون!! -
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 ! ؟یتشکر خشک و خال-

ماچ   هی. پاشو دونندیشوهرتم، همه هم م گهی د االن

 بده. 

 

 !! زدان یخاک به سرم   نییه-

 

کردم   یشوخ  یشیچرا سرخ م  زدان؛حاالیجوون -

 بابا!! 

 

 . شوندیبلند م شانی صدا کردنشان به شام از جاها  با 

و    ردیگیدست کوچک دلبرش را در دست م   زدانی

 . زندیم شیشانیپ یرو  یبوسه ا 

 

 !ی تو زندگ یسربه راه باش  دوارمیشهرزاد؛ ام-

 

 ! ؟یچ-

 

 ! میبر یچیه-
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و   دهدیرا به شهرزاد نم یگریحرف د چیه  اجازه 

 . روند ی م یغذا خور  زیو به سمت م  کشدی دستش را م

 

خانوم سنگ تمام گذاشته بود و دو نوع غذا  حاج

 کنار هم مشغول شام خوردن شدند.  یپخته بود، همگ

کرد تا کنار شهرزاد   هیگر یرعل یکه چقدر ام بماند

و دامادها هم به  دادیاجازه را نم نیا زدانیو  ندیبنش

 . دندیخندیماو 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 347#پارت_

 

 

 

شد. شب بعد از رفتن    داری و سرزنده از خواب ب  شاد

  خودشان نشستند و بعد به حمام رفت ی مهمان ها کم

 . زشود یکامل از صورتش تم شش ی تا آرا

 ی قیبه حلقه درون دستش انداخت و لبخند عم  ینگاه

 زد. 

گفت و از اتاق خارج شد و به سمت   خداراشکر

 رفت.   سیسرو

  سیو وضوگرفتن از سرو  شیاز انجام کارها  بعد

خارج و به سمت اتاقش قدم برداشت که به حاج 

 سبحان رو در رو شد. 

 

 !! ریسالم حاج بابا، صبحتون بخ-
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 ریسالم بر شهرزاد خانوم خودم. صبح توام بخ-

 باباجان!

 ! ؟یدیخواب  خوب

 

 . د یخوب بود، سالمت باش ی مرس-

 

 ! ؟یوضو گرفت  زم،ی عز یرش یپ-

 

 برم نمازم بخونم. خواستمیبله م-

 

برات سنگگ تازه   رمیجان، منم بعد نمازم مبرو بابا -

 به رگ. میبخرم بزن یرابیو داغ با س

 

 نخوردم.  یراب یوقت س یلیممنون حاج بابا، خ یوا-

 غم دار شد.  شیصدا

بابانادرم رفت   فتهیاون اتفاق ب  نکهیروز قبل از ا  دو

 . دیبرام خر

 نخوردم.  یرابیاون موقع س از
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 ت نشو شهرزاد. خدا رحمتشون کنه، اول صبح ناراح-

که بتونه  یداره، اون انسان  نییباال و پا  اد یز  یزندگ

 رو ادامه بده اون برنده است.   شیو زندگ ارهیدوام ب

 !تیزندگ  یباش؛ بجنگ برا یقو

 . سادم یپشتت وا شهیهمه جوره و هم  منم

 

 

  ادیمن ز ی رو برا هیچشم حاج بابا، خدا شما و بق-

 .نهینب

 

برو نمازت رو بخون. منم برم   ،ییما  ینور چشم-

 نماز.  یکنم برا دار یرو ب هیبق

 

 چشم قبول باشه. -

 

 قبول حق باباجان!! -
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سمت اتاقش رفت، چادر و سجاده اش را برداشت   به

 . ستادیو رو به قبله ا

  بیُمج ا ی" هیاز شروع نمازش چند بار آ قبل

" را خواند و بعد نمازش را شروع کرد.   الَدَعوات 

 

بود با زود کم   دهی فهم گریباشد، د یو ق  خواستیم

 ببرد.  شیاز پ ی کار تواندیآوردن نم

 .ستد یخودش با   یپاها یتا رو  کردی تالش م دیبا 

 

  یاز خواندن نماز صبح خود، دو رکعت هم برا بعد

 پدر و مادرش نماز خواند.  یخوشنود

 دعا خواند و از آنها طالب کمک شد. شانیبرا

گاه شده بود   هیتک شیحاال که حاج سبحان برا دیبا 

 تا خود را باال بکشد.  کردیسخت تالش م

همسرش شده بود اما از عشق و   گرید  زدانی  هرچند

 عالقه او به خود مطمئن نبود. 
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را در قلب خود    یگریزن د ایآ زدانی نکهیفکر به ا با 

 ه در چشمانش جمع شد. دارد، اشک ناخودآگا

 ی ریجلوگ شی اشک ها  زشیتا از ر دیکش یقیعم  نفس

 کند. 

 

و جانمازش را جمع کرد و چادرش را هم تا کرد    مهر

 و در کمد گذاشت.  

  ی دلبر  زدانی  یبه خودش برسد تا برا یکم  خواستیم

 کند. 

  اریگرفته بود تا خود را کنترل کند و در اخت میتصم

 شنه اش باشد. ت شهینگذارد تا او هم زدانی

شانه چپش    ی را شانه کرد و بافت و رو  شی موها 

 انداخت.

لب   ی هم رو  یزد و برق لب شیبه مژه ها ملی ر یکم

 . دیکش  شیها 

سرخ   یعیگرفت تا طب شی از گونه ها  شگون ی و چند

 شوند. 

به  یرنگ  یو شال توس یساحل   راهنیپ دنیاز پوش بعد

 سمت درب رفت و از اتاق خارج شد. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 348#پارت_

 

 

 

انگار بادش   زدانی دنیآشپزخانه شد اما با ند  وارد 

به  یشد، اما ظاهرش را حفظ کرد و سالم بلند  یخال 

با محبت پاسخش را   یجمع سه نفره شان داد که همگ

 دادند. 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

شهرزاد به خودش  نکهیو حاج خانوم از ا  زهرا

 راحت بود خوشحال بودند.  گریبود و د  دهیرس

 ی و خواست کنار زهرا جا  دیرا عقب کش ی صندل 

 . ستادیکه با حرف حاج خانوم ا  ردیبگ

 

بعد نمازش خسته بود و دوباره   زدانیاد جان، شهرز -

 ! ؟یکشیشدنش رو م داریزحمت ب د،یخواب

 

 کنم، با اجازه.  دارشونیب رمیچشم م-

 

در برابر نگاه حاج سبحان زد و با   ی خجالت  لبخند

عجله از آشپزخانه خواست خارج بشود که دوباره  

 زد.   شیحاج خانوم صدا

 

 شهرزاد-

 

 جانم حاج خانوم.؟ -
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 ! ؟یکشیهست؟! از کسب خجالت م ینامحرم نجا یا-

 

 مگه؟! شدهینه چ-

 

 بردار مادر!  باتیناز و ز  ی موها  ی شالت رو از رو-

 اونا.  دنیپوس  یشال و روسر   ر یماه ز چند

 هم همسرت!   زدانیکه پدرشوهرته و محرمت،    یحاج

 

 آخه... -

 

 . گندیآخه نداره که باباجان، حاج خانوم درست م-

خونه راحت باشبد   یکه تو  د یمحرم هم شد شما 

 باباجان!! 

 

  یچ....چشم. پشت بند حرفش بخاطر نگاه ها -

  ی منتظرشان دست به سمت شالش برد و آرام از رو

 سرش برداشت. 
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گفت و با  یممنون دی مندشان را د  تیلبخند رضا  یوقت

 زد.  رون یعجله از آشپزخانه ب

 

فرستاد و چند تقه به درب  رون یرا با استرس ب نفسش 

مطمعن شد که   ییصدا  دنیزد، اما با نشن  زدانیاتاق 

 خواب است. 

 و وارد اتاق شد.   دیکش نییرا پا   گرهیدست

بود،   دهیتخت خواب یبا باالتنه لخت دمر رو زدانی

 . شیو تاب عضله ها  چیپ یدلش ضعف کرد برا 

 

 تو بشم!  یآخه من قربون اون قد و باال-

نفسم که خودم   ی و شد میتو زندگ  یاومد  یک تو

 ! دم؟ینفهم

 

تخت نشست.  ی آرام به سمتش رفت و رو  یقدم ها  با 

  یکمرش گذاشت و حرکات فرض ی انگشتش را رو

 لب آرام اسمش را صدا زد.   ریو ز  دیکش
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کرد و خودش   زیر ی خنده ا زدان ی از  یهوم  دنیشن با 

 و کنار گوشش لب زد:  د یرا باالتر کش

 

شدن و صبحانه خوردن   دار یافتخار ب ؛ی صالح  ی آقا -

 !د؟ یدیبا بنده و خانواده رو بهمون م

 

زد و   یهمسر کوچک طنتیبه ش ی تک خنده ا زدانی

 .د یبرگشت و به کمر دراز کش

 

 جناب.  ریسالم صبح تون بخ-

 

 ! ریدلبرخانوم؛ صبح شمام بخ  کمیسالم عل -

 

  ردیدر آغوشش بگ  خواهدیم زدانیحس کرد   یوقت

تخت بلند   ی و از رو دینامحسوس خودش را عقب کش

 شد. 
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زشته همه منتظر توان، حاج بابا   م،یبر ا یپاشو ب-

 گرفته.  یرابیس

 

 . میبپوشم بر سیبرام برم سرو   ار یب راهنیپ ، یاوک-

 

[7/14/2021 5:50 PM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 349#پارت_

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

از شستن دست و صورتش دوباره به اتاق   بعد

 رییشهرزاد تغ  کردی اهش مبرگشت، حاال که با دقت نگ

 راهم باز گذاشته بود.  ش ی کرده بود و موها 

 یو راحت یپنهان چیه گرید نکهیاز ا یلبخند

ندارند به سمتش رفت و از پشت در  یرکیززیز

 آغوشش گرفت. 

 

آغوش او اندازه   یفنچ کوچک بود که برا  کی انگار

 شده بود.   دهیگرفته و آفر

 گرفت.  یق یبرد و دم عم شیموها  انیرا م  سرش

 

 . دمی.....ترسزدان ی-

 

 هستم!!  شهینترس.....من هم-

 

شکمش    یکه رو زدانیدستان بزرگ  یرا رو  دستش 

 بود گذاشت تا گره اش را باز کند.
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  کاریچ  میدار نجا یا کنند یزشته،،،، حاال فکر م زدان ی-

 .م یکنیم

 ولم کن.  میساعته تو اتاق  میمنتظرن، ن  رونیب

 

استخوان ترقوه دلبرکش زد و   ی رو  یآبدار بوسه

 . دیعقب کش

فرستاد و برگشت و   رونینفسش را کالفه ب شهرزاد

 داد.  زدان ی را به دست  راهنیپ

 

 خانوم کوچولو!!  ی مرس-

 

 .کنمیاوال خواهش م-

 ! زدان؟ی کیمن کجام کوچ دوما

 سالمه! ۱۸ من

 

دماغ    یرا تن زد و با نوک انگشت رو  راهنشیپ

 شهرزاد زد و با خنده جوابش را داد: 
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دختر    کیمن  یاما بازم برا ،؟یبله شما بزرگ شد -

 !! ییکوچولو

چهارده سال بزرگترم؛ همسن   زده یازت س یناسالمت 

 !!زه یمن بچه هم دارند خاله ر یها 

 

 لب زد:   دهیلب برچ شهرزاد

 !؟ یکشیخجالت م کمی کوچ نقدریا نکهیحتما از ا-

 . یکرد یمن زود ازدواج م ریتقص مگه

 

به سمت درب رفت تا از اتاق خارج شود که  بعد

را گرفت و به سمت خودش    شیاز پشت بازو زدانی

 . دیکش

اش فرو رفت؛ دست دور کمرش   نهی در س دخترک

 حلقه کرد و با نگاه به چشمانش لب زد: 

 

 وقت از من فرار نکن.  چیه-
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  یز یناراحتم، من اگر از چ یکینگفتم تو کوچ من

که  دادمیباشم حتما به خانواده ام اطالع م  یناراض 

 رو انجام ندن.  نکاریا

 

  شبیاول صبح بحث و جنگ راه ننداز، د  ی خودیب پس

 به راه شو شهرزاد. بهت گفتم سر  

 برس!  ت یزن باوقار و بزرگ به زندگ کی مثل

 

 ول کن بازوم شکست.   زدانی با....باشه -

 

به دستش آورده است، دست   یچه فشار  دیفهم تازه 

  شیرو یو سر خم کرد و بوسه ا  دیکش شیاز بازو 

 زد. 

 

 حواسم نبود. -

 

برداشت تا با   یبه سمت کمد رفت و شلوار  بعد

 د. کن ضیشلوارکش تعو 
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  خواهدیبدون خجالت م زدانی  دید ی وقت شهرزاد

بکشد خجالت زده   نیی چشمانش پا   ی شلوارک را جلو

 چشمانش گذاشت.  یپشت به او کرد و دست رو

 

شلوارش را   نکهیکرد و بعد از ا یخنده بلند  زدانی

به سمتش آمد و دست پشت کمرش گذاشت که   دیپوش

 برداشت.  شی چشم ها  یدخترک دست از رو 

 

 . زم یعز  میبر-

 

 .میچشم بر-

 

به او   ی القاب خوب و با محبت شهیهم زدانی نکهیا از

 قند در دلش آب شد.  دادیم

 هم وارد آشپزخانه شدند.  دوشادوش 
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گفت و کنار پدرش   ریسالم و صبح بخ یبا همگ  زدانی

که   دیرا هم عقب کش  شی کنار ی گرفت، صندل  یجا 

 آن نشست.  ی شهرزاد رو

 . اورد یسرش را باال ب  دیکشیخجالت م خترکد

لب   طنتیگوشش کرد و با ش کی سرش را نزد  زهرا

 زد: 
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 ! عمه شدم؟! شد؟یخب حاال چ-

 

 تا بناگوش سرخ شد و لبش را گاز گرفت.  شهرزاد

را   ینگاه کس نکهیکرد و بدون ا لیمتما  ی را کم  سرش

 :دیبه سمت خودش بکشاند رو به زهرا توپ

 

 !  ا یح  ی خجالت بکش دختره ب-

 داداشت.  کردیلباس عوض م  داشت

 ! ؟یبش  یچ یچ عمه

 

ساعت   مین دن یآره جون عمه نداشتت؛ لباس پوش-

 !کشه؟یطول م 

 آخه! یمارو از گرسنگ  دیکشت

بگو که خودش تجربه نکرده باشه   نارویا یکس  به

 خانوم!!! 

 

 کرد.  شهیهم نم تیکار طه،یسل   یا طهیسل -
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به انها جلب   هیبلند کرد که توجه بق ی خنده ا زهرا

 شد. 

 خنده اش را خورد و به سمت حاج خانوم گفت:  زهرا

 

که دارم غش   میبده بخور گهیمادر من توروخدا د-

 من بدبخت آخه! کنمیم

 

 شما!!  یبرا نمیا دییبده، بفرما باشه مادر مجال -

 

بگم هرچه زودتر برداره    ی به عل  دیدختره شکمو؛ با -

 از دستت.  میتو رو ببره راحت بش 

 

  نی من تو ا ینیبب یصبح پاش اد یداداش.....دلت م-

 .ستمیخونه ن

 

ام   وانهید گهید غوتیج غیج یصدا  اد؛یآره چرا ن-

 .کنه ینم
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 .دیبگ یزیچ هی ععع حاج بابا شما بهش -

 

که به حروبحث خواهر و برادر   ی سبحان در حال  حاج

 دیخندیو م دادیگوش م

 

دخترم  گهینکن، چند هفته د تشیبابا؛ اذ زدان ی-

 بره و دلمون براش تنگ بشه.  خوادیم

 

 پالسم.  نجا یبشه؛ من هرروز ا زارمیتنگ نم-

 

 .میکنیدررو باز نم-

 

  کردیآرام نگاهشان م یسمت شهرزاد که با لبخند به

برگشت و با مشت به  خورد ی و صبحانه اش را م

ناله وار نانش را   چاره یزد که دخترک ب  شی بازو

 زمزمه کرد. 

 

 من دخالت نکنه هاا!!  یبه شوهرت بگو تو کارها-
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 بگم آخه؟!  یزهرا دستم شکست؛ من چ-

 !!کنمیمن دخالت نم گه ید دیو برادر هست خواهر 

 

 !! یهست ینه خوشم اومد عروس زرنگ-

 

 نگونهیکنارهم ا نکهیخنده زدند، از ا ریز  یهمگ حاال

هرکدام در دل خدارا شکر   دندی خندیشاد بودند و م

 . کردندیم

به   زدانیاز خوردن صبحانه؛ حاج سبحان و  بعد

خواب به اتاقش   یمغازه رفتند و زهراهم دوباره برا 

 رفت. 

 

بعد صبحانه لش   یانوم هم بخاطر قرص هاخ  حاج

که به اصرار شهرزاد و کمکش به  زدیمنگ م یکم

 دراز بکشد.  یاتاق مشترکش رفت تا کم
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را جمع کند و هم   ز یبه آشپزخانه برگشت تا م خودش 

 آماده کند.   یزیناهار چه چ یبرا  ندی فکر کند تا بب
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از افکارش خارج شد  ینامش از زبان حاج دنیشن با 

 برخواست.  یو از جا 

خورده بود که وارد شدن   چیدرهم پ  نقدریا افکارش

 بود.  دهیبه مغازه را نفهم یمشتر 

جوان بود   یکیمسن و  یکیسمت دو خانوم که  به

 رفت. 

 

 تون کنم.  ییراهنما  تونمیم  د،یسالم خوش آمد-

 

 .د یسالم ممنون،خسته نباش-

 .م یطال اومد سیسرو  دیخر  یما برا واال

 

  یهستند نگاه نجا یهامون ا  سیخب، تمام سرو ار یبس-

 براتون.  ارم یمدنظرتون بود ب دیبنداز

 

 .ی مرس-

 

 نشسته بود قدم برداشت. زیپشت م سمت پدرش که   به
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 کنار خودش شد. ستادنشیمتوجه ا  پدرش 

 

 !  زدان؟ی ی کردیم ر یکجاها س-

 ! ست؟یحالت رو به راه ن  انگار

 

 . یخوبم حاج-

 

برم سرم   دیآخه من اگه بچه خودم نشناسم که با -

 .رمیبزارم بم

 هست که بتونم کمکت کنم حتما بهم بگو؟!  یزیچ اگه

 

 . ستین  یمهم  ادی ز زینه چ ،یدوراز جون حاج-

 

مسجد با حاج اکبر  رم یباباجان، من م یهرجور راحت -

 سرپرست صحبت کنم.  یب  ی در مورد وام به خانوم ها 

 به مغازه باشه.  حواست
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 . دیچشم حواسم هست شما راحت باش-

 

 !یاعلی ،ی رشیدستت درد نکنه باباجان، پ-

 

 . ارتونی ی عل -

 

ها رفت.   یاز رفتن حاج سبحان به سمت مشتر  بعد

 انگار انتخاب شان را کرده بودند. 

مورد نظرشان را   ی چانه زدند؛ طال یکم نکهیاز ا بعد

 رفتند.  نهیو بعد از پرداخت هز   دهیخر

 

 ن یگرفت. هنوز بعد از ا یاش جا  ی صندل   ی رو  دوباره 

که شهرزاد با مرد   یچند وقت که گذشته بود؛ صحنه ا

چشمانش کنار   یخانه شد از جلو  کی وارد  ی گرید

 .رفتینم

 

اما با خود   د؛یکامل به دخترک بگو  خواستیم  هرچه

اگر انکار کند و به احتمال هم با او در ارتباط  گفتیم
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باشد؛ بداند که من خبر دارم حتما رابطه اش را هم  

 . کردیقطع م

 

  شیموها  نیب یهجوم افکار بد به ذهنش؛ دست از

 . دیکش

 . دیترس یبود؛ اما م زهیم  زه یدخترک ر  عاشق

بزرگ و پروتر   یکه شهرزاد کم  ی از روز دیترسیم

 کنار بگذارد.  شهیهم یشود و اورا برا

تا از او   کردیاز االن با خشونت رفتار م نیهم یبرا

 حساب ببرد. 

 

  شیرا باز و آرا  شیصبح که موها  ادآوردن یبه  با 

 کرده بود؛ قلبش به تالطم افتاد. 

  انیکه چقدر دوست داشت آن نخود کوچک را م آخ

 بازوانش گرفته و بفشارد. 

 

 از حس خود مطمعن بود؛ عاشق شده بود.  گرید

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که تمام جانش را به آتش   ی دختر  عاشق

 ی دلبر شیکه با سن کوچک برا ی.دختر دیکشیم

 . کردیم

 

  دهد،یقلب عاشقش گذاشته و ماساژ م یرو دست

برخواسته و کتش را   یو از جا  کشدیم ریدوباره ت

 . داردیبرم

 .کندی را باز م یاندازد و قوط یم بشیدرون ج  دست

  یم  نیزم  یبودن قرص با حرص آنرا رو  ی خال  با 

 اندازد. 

 

 .سوزاندیرا م  شیکشدارش، گلو یها  نفس

 از آتش فرو رفته است.  ی که درون گدازه ا انگار

که داشت   یماریهمه را از ب خواستیخدا م  انگار

 خبردار کند. 
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که در حال قطع شدن است مرد  یکبود و نفس  صورت 

آورد که   ی در م  ی مثل اورا از پا  یرومندیو ن  یقو

هم پخش   زیم ی رو  ی ها  لهیو وس  شود یم  نیپخش زم

 .شوند یم

 

  یرا به خوب نیو او ا  ستیدست خود آدم ن مرگ

 دلبرکش را تنها بگذارد.  خواستیاما نم  داند،یم
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کند اما انگار  ی زندگ ی کم خواستیداماد شده و م تازه 

 بوده است. دهید   یگریخواب د شیبرا  ا یدن

 

حاج اکبر، در حال جمع و جور کردن مغازه    شاگرد 

 . ستدیبا رون یرا انجام دهد و ب  شیبود تا زودتر کارها 

 ر فکر فرو رفته است.  که د  دیدیرا م  زدانی

هارا شست و حساب کتاب    یاستکان چا  نکهیاز ا بعد

 حاج اکبر قرار داد. زیم ی را رو  روزید یهارا ها

 و از مغازه خارج شد.   رونیب  شخوانیپشت پ از

 

  زدانی دنیبه مغازه حاج سبحان انداخت و با ند  ینگاه

 . دیباال پر  شیاز تعجب ابروها 

 ی ها لهی وس دنیسمت مغازه قدم برداشت؛ اما با د به

 وارد شد.  یبا نگران نیزم  یپخش شده رو

 

با   دیرا که د   زدان یجان  یبرداشتن چتد قدم؛ جسم ب  با 

 گفت و به سمتش رفت.  ینیحس  ا یبلند   یصدا
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 . دیدینم یعکس العمل  چیه  دادیتکانش م  هرچه

آمده  بلند کمک خواستنش تمام مغازه دار ها  ادیفر از

 بودند. 

 به امبوالنس خبر داد.  عیاز فروشنده ها سر یکی

 

حاج سبحان هم تماس گرفته و خواستند که هرچه   با 

  زدانی یهوشیخبر ب دندیترس ی. مدیا یبه مغازه ب عیسر

 سکته کند.   چارهیب رمردیرا بدهند پ

 

را سوار امبوالنس کرده و بردند   زدان ی  نکهیاز ا بعد

 . د یحاج سبحان هراسان رس

بود تا   ستادهیحاج اکبر مغازه را بسته و آنجا ا  شاگرد 

 مراقب باشد. 

 

 کجاست؟!   زدانی!  شده؟یچ ن؛یحس  ا ی-
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افتاده   هوشیخان ب  زدانی  دم یمن اومدم د ؛یواال حاج-

 .نیزم ی رو

 . مارستانیبردنش ب ست؛ ین یزی ها چ د ینترس

 

 ت عباس. حضر ا ی-

 پسر؟!  مارستانیب کدوم 

 

 .ییباال مارستان یب-

 

هارو قفل کن مغازه رو بده حاج اکبر، من   دیکل  ریبگ-

 .مارستان یبرم ب

 

 حواسم هست.   یچشم حاج-

 از حالشون.  دیبه ماهم خبر بد فقط

 

 

از صبح احساس کرده بود حال پسرش   چاره یب مرد

 خبر داشت.  زدانیاما از درون گرا بودن  ستیخوب ن 
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را در   یکه خودش نخواهد حرف ی نبود تا زمان ممکن

 بگذارد.  انیم

 

 گرفته و سوار شد. یدربست   نیماش

آورد و شماره خانه  رون یب ب یهمراهش را از ج تلفن 

 را گرفت؛ اما بوق اول نخورده قطع کرد. 

به خانه خبر بدهد و سه زن در خانه را  دیترسیم

  شدیخودش از حال فرزندش باخبر م دیرساند اول با بت

 و بعد. 

 

را پرداخت کرد و    هیکرا مارستان یبه ب دن یاز رس بعد

 به سمت اورژانس رفت. 

را نشانش   یرا گرفت و اتاق  زدان یسراغ   نکهیاز ا بعد

 دادند به آن سمت رفت. 

سرش بودند و دستگاه   یپرستار و پزشک باال چند

 به تنش وصل بود.  ییها 

 

خارج شد؛ چه   شیپلک ها  ان یاز م ی اشک بزرگ قطره

 بر سر تک پسرش آمده بود. 
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بعد    یکم کرد،یو نگاهشان م ستادهیتوکل به خدا ا با 

 رون یانگار که حالش بهتر شده باشد پزشک از اتاق ب

 آمد. 

 

 پسرم؟!  شدیدکتر چ   ی آقا -

 

 شد.   سالم پدرجان؛ خطر رفع-

بود که خداروشکر زودتر آوردنش و   یقلب حمله

رو مهمون ما  ی چند روز دینداشت اما با  یخطر

 باشند. 

 

 دکتر.   یاقا دیممنون خسته نباش-

 

 بود پدرجان.  فه یوظ-
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 353#پارت_

 

 

 

و شروع به شکر خواندن   ستدیا ی م زدانی سر   یباال

 .کندیم

بود پسرش دوسال است که با   دهیفهم نکهیا از

کدام از آنها خبرندارند   چیشده و ه  ریدرگ  یقلب یملزیب

 . دیکشیاز خود خجالت م

 

و    گذارد ی م زدانیدست ِسُرم وصل شده   یرو دست

 . فشردیم
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آورده   رون یب بشیاز ج  عیسر لیموبا یصدا  دنیشن با 

 . کندیرا کم م  شیو صدا

 خانه زنگ زده اند.  از

 . فشردیو دکمه سبز رنگ را م رود یم رون یاتاق ب از

 حاج خانوم است:   یصدا

 

 . یحاج  سالم-

 .میمنتظر نیومدیناهار ن یبرا  دیی! کجا ن؟یخوب

 

 سالم خانومم.-

 .مییا یب میاومد نتونست شیپ  ی. کارمیخوب

 خونه. امیم گهید کمی

 

 شده من دلشوره دارم؟!   یزیسبحان؟! چ-

 

 ! ستند؟ینه خانومم؛ دخترا خونه ن-
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امروز شهرزاد غذا پخته  میچراهستن. پس منتظرتون-

 . میباهم بخور یهمگ مییخوایم

 

 ؟  ی ندار ی باشه خانومم. کار-

 

 . خداحافظیحاج د ینه مراقب خودتوت باش-

 

 چشم شماهم. خدانگهدار. -

 

  یزیبه حاج خانوم چ د یترس کند،یرا قطع م  تلفن 

 برساند هالک شود.  نجا یو تا خودش را به ا   دیبگو

 .ردیزهرا را بگو بعد شماره    کندیصبر م   یکم

 

 سالم حاج بابا -

 

 ! ؟ی مادرت  شیسالم دخترم، پ-
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 بود. نجا یا مینه اومدم اتاقم، گوش-

 شده؟!   یزیچ

 

حواست باشه مادرت نفهمه، اتفاق هم که نگران  -

ناخوش بود آوردمش   یکم زدان ی ستین  یزینباش چ

 و....   مارستانیب

 

 حاج بابا؟! شدهی خدا؛ داداش چ ا ی-

 چطوره؟! االن

 

. حالش خوبه االن فهمندیآروم زهرا، االن تو خونه م-

 خوابه.

  اریب  یجوری و حاج خانوم رو  شهرزاد

 ...... که نترسند باشه؟! مارستانیب

 

 چ....چشم. -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



کند   یخداحافظ نکهیبدون ا یاز حواس پرت  زهرا

 .  کندیتماس را قطع م

 . چرخدی وار دور خودش م  چارهیب

خودش را کنترل   یورود شهرزاد به اتاقش کم با 

 .کندیم

 

 زهرا؟!   یا یچرا نم-

 آقا بود زنگ زده بود؟! ی عل 

 

 نه ها آره....نه حاج بابا بود. -

 

! حاج بابا که تازه با حاج خانوم  ؟یچرا هول کرد -

 صحبت کرد باتو.... 

 : کندیو بعد آرام زمزمه م کندیمکث م یکم

 

 شده زهرا؟!  یزیچ-

 !! دهیپر  هم که  رنگت
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 شهرزاد؛ داداشم. -

 

.  دیآ یم  رون یکه از درون دهانش ب یکلمه ا دنیشن با 

شود که دست به درب    یخال   شیپاها  ریاست ز کینزد

 .دارد یاندازد و خودش را نگه م یم

 

 ! شده؟یچ  زدان ی ....ی-

 

نترس دختر، حاج بابا گفت سرش درد گرفته برده  -

 مارستان یب میبر مییخوایدکتر، گفت ماهم اگر م

 

 ....من....برم....ل...لباس بپوشم. میب....بر-

و حاج  کنند یشان را سر م یبا عجله چادر مشک هردو

حاج اکبر ناخوش هست و   نکهیخانوم را هم با بهانه ا

 .کنندیبا خود همراه م  روند یم دارش یبه د
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 354#پارت_

 

 

 

 کرد یحاج خانوم تظاهر به آرام بودن م یجلو  شهرزاد

خودش را   یر . جو گذاشت ی امانش م یاما مگر قلب ب

که انگار قصد داشت دنده ها و   دیکوبیم نهیبه س

شده در اطرافش را بشگافت و    دهیتن  یگوشت ها 

 .دیا یب  رونیب
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لب زمزمه   زیصلوات را ز مارستانیبه ب دنیرس تا 

  ی ناخوش کی از  شتریکه ب  دی. از حال زهرا فهمکندیم

 کند.  رشانیو درگ ریگیپ شتری است اما نخواست ب

 

حاج سبحان را   شوند یکه وارد اورژانس م  هرسه

 .  روندی. هراسان به سمتش منندیبیم یدرب اتاق  ی جلو

 :دیگویحاج خانوم م ابتدا

 

 مگه سبحان؟!  شدهیحاج اکبر چ-

 

شان    انیو منگ نگاهش را م جیسبحان گ  حاج

 . کشدیم یو پوف گذراندیم

 

 حالش....   کمی زدانینترس خانوم؛ -

 

 ! ؟یگیمن رو م  زدان ی! ؟یچ-

 که گفتن حاج اکبر ناخوشه!!  نا یا شده یچ
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 اومده؟!  ی! سر دوردونه من چ؟ی بچم حاج کو

 

 !نم؟یرو بب  زدانیبرم   شهیم ی حاج-

 که حالش بد شد؟!   شدیچ

 

 بابا؛ خطر رفع شد دکتر گفت.  یا د ینگران نباش-

رفته بودم مسجد زنگ زدن حالش بد شده اومدم   من

 که......... مارستانیب

بوده....قلبش دو ساله که  یگفتن حمله قلب   اومدم

 بوده و به ماها نگفته. ماریب

 

و زهرا   ندینشیم ی صندل   ی خانوم وا رفته رو حاج

 .ردیگیم  یکنارش جا 

از حالش که انگار در حال جان دادن   یشهرزاد وا اما 

 بود. 

را    رهیگیو دست رود ی به سمت درب م واریکمک د به

 .شود یآورد و وارد اتاق م یم نییپا 
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از هم سبقت گرفته اند که پشت سرهم    شیها   اشک

 .نندینشیم شیگونه ها ی رو

  زدان یو نگاهش را به تن و بدن  ستدیا یتخت م کنار

 . کندیکه به دستگاه وصل شده است نگاه م

 

 .زندیبرهنه اش م نهیس یرو  یو بوسه ا  شودیم خم

 !  ؟ ی ! چرا نگفته بودزدانم؟ی-

 و من خبر نداشتم؟!   کردیرد مد   قلبت

! به فکر خانوادت ؟یکنیکارو م نیبا خودت ا چرا

 !؟ ینبود

 

  یزندگ ی من بدون تو چجور فتهیب ی برات اتفاق ینگفت

 کنم؟! 

 

 .کندیرا پاک م  شیو اشک ها  دهد ی را قورت م بغضش 

تا مادر   رود ی عقب م یکم  شوند؛ یهم وارد اتاق م هیبق

 .نند یو خواهرش هم اورا بب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  فرستدیم رونیو همه شان را از اتاق ب دیآیم پرستار 

 . دیا یمعالجه دوباره ب یتا پزشک برا

 

که   شود یاز چک کردن پزشک از اتاق خارج م بعد

 . رندیگیدور و اطرافش را م یهمگ

 

 دکتر بچم حالش چطوره؟!   یاقا -

 

به هوش   هگید کمی  د؛یخوبه مادر جان نگران نباش-

 . ادیم

همسرتون هم اطالع دادم که خطر رفع شده فقط دو  به

شون مطمعن   یمهمون ما باشند تا از سالمت دیروز با

 . میباش

 

تا نسخه  دیاریب فیداروهم نوشتم لطفا تشر  براشون

 . دیکن هیرو بدم براشون ته
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 چشم ممنون.-

 

  زدانیاتاق  یرو به رو  ی صندل   ی نفر رو هرچهار

و حاج خانوم   خواندی. شهرزاد دعا منندینشیم

 فتاده یپسرش ن  یبرا ی که اتفاق کندیخداراشکر م

 است. 

 

  میمر دیگویکه م ی و وقت  خورد یزهرا زنگ م تلفن 

صحبت   رونیکه برود و ب  دیگویاست، حاج سبحان م 

 بودنشان نشود.  مارستان یکند تا متوجه در ب

  یرا خبردار کنند؛ چون به خوب هیبق خواستندینم

  یبفهمد عصبان  ی کس نکهیاز ا زدانیکه   نستنددایم

 .شود یم
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 355#پارت_

 

 

 

از او   یرا گرفت که با خنده کوتاه  زدانی یبازو ریز

  یسرش را باال آورد و با چشمان مظلومش جنگل 

 . ستیرا نگر   شیها 

  یها را جمع کرده و رو  لهیخانوم و زهرا وس حاج

 تخت گذاشتند. 

روز با داد و   کیحاج سبحان بودند؛ بعد از  منتظر

 مجبور به مرخص کردنش شدند.  زدانی یها  دادیب
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 ! ؟یمن رو بلند کن یخواست یجوجه؛ تو م گمیم-

 

 . دیراه بر دیآره، کمک کنم بتون-

 دکترتون گفت.   میمراقب باش شتریب دیبا 

 

خانوم کوچولو اون    کی یرو  یفتی م مینیسنگ  یگ ینم-

 ! ره؟یگیوقت کمرش درد م

 . زمیراه برم عز تونمیکه پاهام نشکسته؛ م من

 

 

 . دینه؛ تورو خدا ببشتر مراقب باشخدا نک-

بهش گفت   یحاج یکه وقت نی دیحاج خانوم ند حال

 . دیدار  یقلب یماریب

 د؟یکدوم مون نگفت چیچرا به ه  اصال

 

 

نبود جوجه؛ خودت رو نگران نکن من   یمهم زیچ-

 خوبم.
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 کوچکش را گرفته و فشرد.  ینیدوانگشت ب  با 

 

 نکن.  یییآ-

 

 نکردم هنوز!! ت یمن که کار-

 

 سرخ شد.  زدانیچهره اش از حرف  شهرزاد

منحرفانه   زدانی ا یافکار او منحرف شد   دانستینم

 حرفش را گفته بود. 

حاج  یجلو شی آبرو ن یاز ا شتریکرد تا ب سکوت 

اما   کردندیخانوم و زهرا که در ظاهر باهم صحبت م

 بهانه بود تا آن دو راحت باشند. 

 

 بلند شدند.  شان یاز جاها  یورود حاج سبحان همگ با 

گفت   ی کمکش کند و با لجباز یاجازه نداد کس  زدانی

 راه برود. تواندیکه خودش م

ترس از  داشت، یکنارش قدم برم یشهرزاد با نگران اما 

 . لرزاندیتمام جان و تنش را م زدانیدست دادن 
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به خانه؛ حاج سبحان به بازار رفت تا   دن یاز رس بعد

 به مغازه بزند.  ی سر

 نیتمام لباس هارا جمع و جدا کرد و در ماش  زهرا

 انداخت.  ییلباس شو

 

  شانیروزها  نیدو روز انگار سخت و دشوارتر  ن یا در

 بود. 

 یحال رفتن مادرشان بخاطر اضطراب و نگران از

 شهرزاد هم کار را دشوار کرده بود.   یبرا

 

را   شیبه اتاق مادرش زد؛ قرص ها  ی سر  زهرا

 بود.  دهیخورده و خواب

  یو بوسه ا   دهیتنش کش  یرفت و پتو را رو  داخل

 زد.  ش ی موها  ی رو
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  کرد،یرا تحمل م یشهرزاد چه غم بزرگ  دیفهمیم تازه 

  کردیغش کرد احساس م مارستان یمادرش در ب یوقت

بسته شده    ش یو راه گلو  چرخدی دور سرش م ا یدن

 است. 

 

 

به سمت اتاق خودش   یاق خارج شد، با خستگات از

 دیشنیرا م زدانیشهرزاد و   یپچ پچ ها   یرفت. صدا

 کند.   ی فضول  شانی اما دوست نداشت در خلوت ها 

 

گذاشته بود اما زن و   ینیپدرش شرط سنگ هرچقدرهم

 کنارهم خوش باشند.  توانستندیشوهر بودند و م
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 356#پارت_

 

 

  ی داد و پتو را تا رو هیبه تاج تخت تک ر یلباس ز با 

 . د یشکمش باال کش

از    یکه خستگ زهیم زهی را به دخترک ر  نگاهش

  کردیرا جدا م  شیاما داشت لباس ها  د یباریچشمانش م

 تا بشورد. 

 

همان   داد، یم یطعم توت فرنگ شیبرا  یزندگ  احساس

 !!؟ یقدر خوشمزه و خواستن

 

 بغلم!!  ا یجوجه پاشو ب-
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 . دیچرخ  زدانیکمد را بست و به سمت  درب 

 !!کنهیسرحالت م  ؛یریدوش بگ یخوایم-

 

 ! شه؟یاز من چندشت م-

 

 تخت نشست.  یرو  کنارش 

 ! ؟یکنیم ی فکر نینه چرا چن-

 چشم هات سرخ شدن.  ؛ی سرحال بش خوامیم

 گرفته!! شیجنگل که دور تا دورش رو آت کی انگار

اگه حسشو   کنمیکمکت م  امیاصال خودم م یخوایم

 !؟ یندار

 

 .کنمیمن که قبول م ی ا یاگه توام ب-

 

و از    د یلپش را کش  زدان یکرد که   ی زیخنده ر شهرزاد

  دیرا دوباره پوش راهنش یامد و شلوار و پ نییتخت پا 

 و دست شهرزاد را گرفت و به سمت حمام رفتند.
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حاج خانوم متوجه    ا یزهرا   دیکشیخجالت م دخترک

 بد شود.   شی شوند و برا

  نکهیبخاطر ا  د؛ یخانه را غرق در سکوت د یوقت  اما 

  زدان ی بود و محبور بود کمک کند تا  دهی از دهانش پر

 حمام کند. 

 

 ریبا لباس ز  زدانیکه  کرد یدر دل شکر م بازخدارا

بود   ینشست، وگرنه که از خجالت راض ی صندل   ی رو

 دهان بازکند و اورا کامل ببلعد.  نیزم

 

را شامپو زد و انگشتانش را با تمام    زدان ی ی موها 

 غزاند. پر پُشتش ل  ی موها   یکه داشت ال به ال  یعشق

را برداشت تا بدنش را هم   فیل   ش؛ی از موها  بعد

 بشورد.

  ینشست و دست رو   شیزانوها  یکه رو   زدانی  ی جلو

 عضالت شکمش گذاشت. 
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چشمانش را باز   زدانیاش حبس شد،  نه یدر س  نفس

 کرد. 

  تابانهیو چه ب ختیر یداشت ناخواسته ناز م  دخترکش

 . خواستیتنش را م

حرکت دست دور کمر شهرزاد انداخت و در   ک ی در

 آغوشش گرفت. 

 

لب   یرو   شی که با گذاشتن لب ها  دیکش یکوتاه غیج

را درون دهانش   شی سرخ دلبرش گذاشت و صدا  یها 

 خفه کرد. 

 

و زبانش را درون دهان دخترک    زدیولع مک م با 

 . لغزاندیم

  یاز رو   شیآغوشش را تنگ تر کرد ودست ها   حصار 

 بدنش را رصد کرد.  ی به جا  یلباس جا 

 

گذاشت؛ تا  نیزم  یبلند شد و شهرزاد را رو شی جا  از

گذاشت و  شرتشیت ری دخترک قصدش را بداند دست ز

 . د یاز سرش باال کش
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 .... زدان ی  یوا-

 

 ....!!؟؟ زدان ی....جان شیه-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 357#پارت_
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  اوردی راهم از در ب ش یها  ر یاجازه نداد لباس ز دخترک

 نکرد.  یپافشار  شتریهم ب  زدانیو 

دلبرش را با دستان   یکوچک و گردال یها  نهیس

 بزرگش قاب گرفت و فشرد. 

 

 . خواست یتصاحب کامل دخترک را م دلش

 و دستش بسته بود.  دادیکه اجازه نم فیح اما 

  زدانیبه نفس نفس افتاده بود و  جانیاز ه شهرزاد

 .زد یتنش را بوسه م ی به جا  یجا 

 

اورا در آغوشش    د یحال خراب دخترک را د  یوقت

 د. دا هیو به خود تک  دیکش

 . د یتوپر دلبرکش کش ی ران ها  یرو دست

 

نامزد   یواشک ی  نکهیاز ا گهی آخ شهرزاد،...منم سنم د-

 کنم گذشته. یباز
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تخت کنارت بودم و تا خود صبح  ی رو  د یاالن با  من

 ی هم بزار یهم چشم رو قهی دق ک ی  دادمیاجازه نم

 دلبر....!!! 

 

تکان داد تا حصار آغوش   یخودش را کم دخترک

  یم زدانیچه بر سر  دانستیرا شل کند اما نم  زدانی

 آورد. 

 

 !! یخودت از من بدتر یدیوول نخور جوجه؛ د -

  غتیکنم که ج  کسرهینکن تو حموم کارت رو  ی کار

 .چهی خونه بپ یتو

 

متوجه نبودمون بشه زشته!!  یاگه کس  زدان؛یبسه -

 ولم کن لطفا. 

 

 خترک باز کرد.  را از دور کمر د دستش 

دوش رفته و شهرزاد مجبور شد   ریز  لش؛یم برخالف

 .رد یبگ ی عیدوش کوتاه و سر
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حوله را دور کمرش بست و با گفتن برات    زدانی

 رفت.   رونیاز حمام ب  ارمیحوله م 

 .  ستاد یآب ا ریز

از خود دلخور   کردینم ی را همراه زدانی نکهیا از

 بود. 

 . ستادیا یم  شیپا  د ی گرفته بود و با  میتصم اما 

 . کردیم  رابیاورا از خود س  دینبا 

 

  زدان یاب را بست و از  ریکه به در خورد ش  یتقه ا  با 

 . دیحوله را گرفت و پوش 

 

رفت و خود را در اتاقش    رونیعجله از حمام ب با 

 انداخت.

 را خشک کرد و به سمت کمد رفت.   شی موها 

آن طرف و   یکمبرداشت و بعد از   یدار  نیچ  دامن

 کرد.  دایرنگش را هم پ یگلبه راهنیطرف کردن پ نیا
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 را هم شانه زد.  ش ی موها  ش،یلباس ها  دنیاز پوش بعد

لبش متعجب   یکبود  دنی با د ستاد،ی ا نهییآ  ی جلو  یوقت

 چند بار پلک زد. 

 

  یظاهر شود، برا هی بق یجلو توانستیکه نم نگونهیا

لب به   ریکه ز ی کرم پودر را برداشت و در حال  نیهم

 . دیبه صورتش مال زدیعر م  زدانیجان 

 . دی مال  شی لب ها   یرا هم کمرنگ رو  ش یصورت  رژ

 هم که معلوم نبود.   شیهاا نهیس  یکبود

از   یگرید یتا اگر جا ختیرا اطرافش ر  شی موها 

 متوجه نشود.  یشانه و گردنش کبود بود کس

 

  یرفت؛ وقت  زدان یمت اتاق اتاق خارج شد و به س از

  دیفرو رفته د یقیو در خواب عم  ده یاورا لباس پوش

 نثارش کرد و درب را آرام بست.  ی لب مرد گنده ا  ریز

 

کرد تا از خواب   یاما سع دیدراز کش  زدانی کنار

دور کمرش  زدانیدست  دنیچینکند؛ اما با پ دارشیب
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خودش را   نکهیمتعجب از ا دنشیو به سمت خود کش

 زد.   یبه خواب زده بود لبخند

 

فرو برد و بوسه    زدان یستبر  نهیرا درون س  سرش

محکم تر به خودش   زدانیسمت چپش زد که  یرو  یا

به خواب   دیشد  یبعد هردو به از خستگ  یفشرد و کم

 رفتند. 

 

[7/18/2021 2:29 AM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 358#پارت_
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را  شیپلک ها خورد ی که به درب م ییتقه ها  یصدا  با 

 از هم فاصله داد. 

که متوجه جسم کوچک شهرزاد   خود را تکان داد یکم

 دستش شد.  ی رو

که زمزمه کرد باعث شد درب باز شده   یآرام دییبفرما 

 شود.   انیوار زهرا نما  طنتیره شو چه 

 

خود به عالمت ساکت باش  ینیب یرا رو  دستش 

  رون یسر دخترک ب  ر یرا از ز  شیگذاشت و آرام بازو

 کرد.  میسرش تنظ  ر یو بالش را ز  دیکش

 

به چهره مظلوم   یگوشه تخت نشست و لبخند  زهرا

 شهرزاد در خواب زد. 

 

 ! ؟ی زل زد یبه چ-
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 ! دهیچقدر مظلوم خواب نیبب-

گنده ات    کلیبا ه ترسم یم زسیم زهی ر نقدر ی ا اصال

 !!یکنخفش

 

گفته  یزیاز گفتن حرفش تازه متوجه شد چه چ  بعد

  زدانیکه  دیدهانش کوب  یاست که با خجالت دست رو

 . دیبا اخم خند

 

 داداش!   دیگفتم...ببخش یچ دمیاصال نفهم-

 شهرزاد.  یعنی گهید کیکه کوچ گمیم

 

  زسیم  زهیاون زبونت را غالف کن بچه،خب ر مکی-

 کرد.  شهیم یچ گهید

 ! ؟یکرد  دارمیاز خواب ب ی اومد یداشت ی کار

 

بعد داروهات رو   میبخور  یزیچ هی دییا یب گهی آره د-

 بخور. 
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خانوم حالش بهتر شده و االن هم داشت ناهار   حاج

 . دیکشی رو م

 

 .ام یدستت درد نکنه؛ چشم االن م-

 

 کن گشنه نخوابه! داریشهرزاد رو هم ب-

 

 خانوم.  یباشه آبج-

 

زهرا از اتاق خارج شد به سمت برگشت    نکهیاز ا بعد

 تنش برداشت.  یو پتو را از رو

 دلبرکش افتاد.  یو بلور   ده یکش  ی به پاها  نگاهش

 

  دیرا در د بش یو دلفر  انیعر یباال رفته و پاها دامن

 قرار داده بود. 

پوست نرمش زد و دست   یرو یشد و بوسه ا خم

خورد و سمت   یدور کمر انداخت که شهرزاد تکان 

 .دیمخالف او چرخ
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خودش   یکه دلبرکش کنارش بود و برا  نیا از

 داشت.   یریهگشور و شوق وصف ناپذ

و زل    گذارد یسرش م  ریو دستش را ز  کشدیم  دراز 

  هیصورتش سا  یدلبرش که رو  ی به مژه ها  دیزنیم

 انداخته بود. 

 

  یبه جا  یو جا   شودیآورد و خم م ینم طاقت

 .کندیصورتش را بوسه باران م 

و شکمش را لمس   فرستد یم  راهنشیپ ریز  دست

 .کندیم

 

  زدان یو به  کندیچشمانش را باز خمار باز م دخترک

 . دوزدیسرش هست چشم م یکه باال

 نرفته بود.  رونیز از جانش بدو روز هنو   نیا یخستگ

 

 ! ؟یبش  داریب یخواینم ؛ییجوجه طال-
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 . ادیخوابم م-

 

 .  برهیپاشو پاشو؛ شب خوابت نم-

 و منتظر ماست! ده یخانوم هم ناهار رو کش حاج

 هم اومده و....  یحاج د یشا 

 

صاف نشست    شیدر جا  ؛ی نام حاج دنیبا شن  شهرزاد

 ! زدانیزل زد به چهره خندان  یو با نگران

 

برم اتاق   ینکرد  دارمیخاک به سرم شد، چرا زود ب-

 خودم. 

 .نجا ی اومدم ا یمن ک اصال

 . شمیمن از خجالت آب م یوا

 

 کوچک شهرزاد را گرفت   یها  دست

من که   میپاشو بر ومده یهنوز ن ی کردم حاج یشوخ -

 گشنمه!! 
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  رمیچشم تو برو من م  ومده؛ی هووف خداروشکر که ن-

 دست و صورتم رو بشورم. 

 

 باشه. -

و شلوارش را تن زد و   راهنیبلند شد و پ ی جا  از

 شهرزاد هم از اتاق خارج شد. 

 

[7/18/2021 2:29 AM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  یشهر_ب#

 359#پارت_
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را خشک کرد و به سمت آشپزخانه قدم    صورتش

متوجه کنارهم بودنشان شده بودند   نکهیبرداشت. از ا 

 . دیکشیخجالت م

را حاج   انشانیم تیقبال هم محرم نکهیبا فکر به ا اما 

 از استرسش کم شد.  یکم دانستندیخانوم و زهرا م

 

 سالم. -

 

  ی سالم مادر؛ دستت درد نکنه بخاطر ناهار و کارها -

 خونه!

 

 حاج خانوم. دست شما درد نکنه. هیچه حرف-
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بلند   شانی از جاها  یورود حاج سبحان به خانه همگ با 

  شانیها  ی صندل   یدوباره رو  ی شدند و همراه حاج

 گرفتند.  یجا 

 

 شهرزاد جان؟! -

 

 بله حاج بابا!؟-

 

که  یاطیدنبال خ  دیهمراه حاج خانوم عصر بر-

 ! یخواستیم

 

 ! ؟ یکارگاه خانوم دولت ادیشهرزاد هم ب گمیحاج بابا م-

که حوصله اش   کنهیهم کار م رهیگیادمیهم  همونجا 

 سر نره؛ البته نظر خودش مهم تر هست. 

 

 اونجاهم خوبه!-

 باشه......  یخودش راض د یبا  اما 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 سمتش برگشت.  نگاه همه به زدانیسرفه  با 

 

شهرزاد بره    خوامیاما من نم ؛یحاج  دیببخش-

 سرکار!!! 

  ازین ی زیمن هست؛ هرچ ی خرج و مخارجش پا تمام

 .کنمیداشته باشه براش فراهم م 

 

  یسرگرم یبرا  رمیندارم تو خونه م ی آخه من که کار-

 و..... 

 

سکوت کرد و سرش را    زدان ی و برنده  زینگاه ت با 

 انداخت.  نییپا 

 شدند.   زدان ی ی هم متوجه نگاه عصب هیبق

زد   یبدهد لبخند  رییجو را تغ نکهیا یخانوم برا حاج

را بخورند و بعد از ناهار   شانیو خواست تا غذاها 

 حرف بزنند. 
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آنگونه نگاهش کرده بود بغض در   هیبق یجلو  نکهیازا

 نشست.  ش ی گلو

و بغضش   دیو سر کش  ختیخودش ر یبرا یآب  وانیل 

 . دیراهم بلع

 

 کرد که حاج خانوم متعجب گفت  یو تشکر   دیکش کنار

 !! ینخورد   یزیدخترم تو که چ-

 

 ندارم حاج خانوم؛ دستتون درد نکنه. لیم-

بلند شد، به زور خودش را کنترل کرده بود   شی جا  از

 . زدی نر شی تا اشک ها 

 

باعث لرزش   شتریو ب کرد یبا اخم نگاهش م زدانی

 . شدیم  شیدست ها 

  یبخور ی گشنه شد گهید کمی دارمیسهمت رو نگه م-

 مادر! 

 

 کمک بعد خوردن ناهارتون.  امیممنون، م-
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بدهد از   یگریاجازه حرف د نکهیو بدون ا   گفت

 آشپزخانه خارج و به سمت اتاقش قدم برداشت. 

 را داد.   شی اشک ها  دنی اتاقش شد و اجازه بار وارد 

 

  شیکرده اما حاال با حرف ها رییتغ دانز ی کردیم فکر

در آشپزخانه مطمعن شد که هنوز هم اعتماد کامل به  

 آزاد باشد.  دهدیاو ندارد که اجازه نم

 

  یپدر و مادرش تنگ شده بود، بچه خوب یبرا دلش

 !  زدینبود که به آنها سر نم

به سرش   ییچند ماه نبودشان چنان بالها نیدر ا اما 

 سرخاک برود.   کردیآمده بود که وقت نم

 

 هیاش فشرد و گر نهیرا برداشت و س شان یها   عکس

 کرد. 

 دستان پر محبت مادرش و  یدلش برا  چقدر 

 استوار و همچون کوه مقاومش تنگ شده بود!  پدر
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[7/18/2021 2:29 AM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 360#پارت_

 

 

 

از رفتن شهرزاد حاج سبحان نگاه سرزنش   بعد

 دوخت.   زدانیرا به   زش یآم
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است اما   یپسر باشعور و درک زدانی دانستیم  هرچه

را    کردیرفتار م نگونهیبا شهرزاد ا نکهیاز ا

 را بفهمد!! یل یدل  توانستینم

 

 باهاش؟!  ی حرف زد ی نجوری چرا ا زدان ی-

 

 حرف زدم مگه پدر من!؟ یچجور -

 !  ست؟ یاون دختر زن من ن مگه

 نزدم.  ی کارکنه؛ حرف بد خوادیدلم نم منم

 

از خونه   یو نزار یکن  رشیاس  دیچون زنت شده با -

 بره؟!   رونیب

  خواستمیچون اوال نم د؛یخواستم محرم هم بش من

  یتو فتهیب بیشهر غر کی یشهرزاد تک و تنها تو

 چنگال گرگ ها! 

 ،یبیخونه من احساس غر  یتو خواستمیم  دوما

 و اضافه بودن بکنه! یشرمندگ
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رو دادم دستت    ارش یحاال که اخت یحق ندار  توام

 !یهرجور که دلت بخواد باهاش رفتار کن

 االن پاشو!! نیهم  یاریاز دلش در م یریم

 

 

 .  ارمیدلش در م از رمیچشم م-

 درد نکنه حاج خانوم خوشمزه بود.  دستتون

 

 نوش جونت مادر! -

 

  دیکش  شیموها  انیم  یبلند شد و کالفه دست شی جا  از

 و از آشپزخانه خارج شد. 

 

و وارد شد    د یرا کش رهیدر را بزند دستگ نکهیا  بدون

  ختیریکه شهرزاد را در خود جمع شده و اشک م

 . دید
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را    شیصاف نشست و اشک ها  دنشیبا د شهرزاد

 پاک کرد. 

تخت نشست و زل زد به دخترک که سرش را   ی رو

 انداخته و کنار کمد نشسته بود.  نییپا 

 

 خب....-

 

 انداخت.  زدانیبه  ی را باال آورد و نگاه  سرش

 

 خب؟!؟  یچ-

 

و  یسرگرم یبرا  یریتو آشپزخونه م یفتگیم ی داشت-

 !! زایچ نیا

 

 بله. -

 

 ! ه؟یچ یکردنت برا  هی خب حاال گر-
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پدر و مادرم تنگ شده   ی دلم برا یعنی.......یچیه-

 بود. 

 .رمیهامم ازت اجازه بگ هیبخاطر گر  دیبا 

 

نشست متوجه شد که   زدان یکه گوشه لب   یپوزخند با 

 است.  امدهیخوش ن زدانیحرفش به مزاج 

را گرفت که   شی برداشت و بازو زیسمت شهرزاد خ  به

 خورد.   واریعقب رفت که کمرش به د دهیدخترک ترس

 

 شهرزاد خانوم!!  یچه بلبل زبون شد -

 ! ؟یبه الالت گذاشتم دور برداشت ینین دم؛یروت خند به

 

از من اجازه   دیهم با  دنتیواسه نفس کش یحت آره 

 !!یزدانیمال  ؛یمن یبرا گهی چون تو د ،یریبگ

 

.....دستم شکست....آخ  رمیبا....باشه.....اصال نم-

 ! زدانی
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و انگشتش را    دیدخترک کش ی بازو ی را از رو دستش 

 . دیکش شیگونه ها ی رو

زل زده   زدان یدر سکوت به حرکات  ده یچشمان ترس با 

 بود. 

 

اما شهرزاد.....از    ؛یبر زارمیم  یبخاطر حرف حاج-

 .کنمیاالن دارم اتمام حجت م

آموزشگاه و بعد  یریم نییپا  ی ندازیرو م  سرت 

 !! یگردیبرم ی همونجور

 

 دیریم  ییخونه هست دوتا   نیا یکه زهرا تو  یزمان  تا 

خودم   کنمیم  ی . اما بعد رفتن زهرا سعستمیو نگران ن

 .... متاریببرمت و ب

 

مطمعن باش من   ام،یشد که نتونستم ب ی اگر روز اما 

 بازم از دور حواسم بهت هست.  

روهم    زدان ی ی اون وقت اون رو ی از پا خطا کن دست

 .ینی بیم

 ! ؟ید یفهم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 . دمیآره فهم-

 

خوبه؛ حاال پاشو دست و صورتت رو بشور و برو  -

  نییهم از گلوشون پا  هی ناهارت رو بخور تا بزار بق

 بره. 

 

بلند شد و هردو   شی زمزمه کرد و از جا  یآرام چشم

را خورد و    شیقرص ها   زدانیاز اتاق خارج شدند؛  

به اتاق خودش رفت تا استراحت کند و شهرزاد بعد 

که بازهم از    یاز شستن دست و صورتش در حال 

به آشپزخانه    دیرسیبه نظر م  ده یترس رنگش پر

 برگشت.
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آشپزخانه شد که ابتدا زهرا متوجه حضورش   وارد 

  یاز جا  یاش با نگران دهیرنگ پر دن یشد؛ با د

 برخواست و به سمتش پرواز کرد. 

 کرد.   یگذاشت که شهرزاد ناله ا شیبازو یرو دست

 

 !ده؟ ی! رنگت چرا پرشده؟یچ  یوا-
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به سمتشان رفت، از کله   یخانوم هم با نگران حاج

شهرزاد    یدگیرنگ پرخبر داشت و   زدانیشق بودن 

 . دادیرفتارش م ی نشان از تند

 

 دستم خورد به کمد دردم اومد!!  ست؛ین یچیه-

 

 ناهارت رو بخور مادر!!  نیبش  ا یقربونت برم؛ ب-

 

 زهرا با حرص لب زد:  اما 

 

 به داداشم!؟  ایبه کمد خورد -

 شهرزاد؟!؟  یزبون یهمه ب نیا چرا

  ندهیو در آ  یریادبگی رو   یشغل  ی بر یفقط خواست  تو

 مانعت بشه. تونهیبه دردت بخوره و داداش هم نم

 

 شلوغش نکن زهرا!!   ست؛ین یزیگفتم که چ-

 . امیو اجازه داد ب میحرف زد  باهم
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شون   یزندگ  یزهرا مادر، زن و شوهر خودشون برا -

 بهتر هست.  رندیبگ میتصم

 نه دخالت!! میکمک شون کن م یتونیفقط م ما 

 

 

که دستم خورد   ستمیچشم مامان؛ اما خب من خنگ ن -

 فشار داده!!  زدانیبه کمد رو باور کنم؛ بگو 

 

حاج خانوم سکوت کرد و به  ی باال رفتن ابروها  با 

که اخم مهمان   یزدانیپشت سرش برگشت که با  

 اش بود رو به رو شد.  یشانیپ

 

 ! کنه؟یم ی داره بلبل زبون  یکس نجا یا انا یاح-

 

 نه بابا داداش بلبل مون کجا بود. -
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با اخم تک خنده   زدانیو بامزه اش   دهیکلمات ترس  از

 . ختیکرد که ترس زهرا ر یا

 

فشارش   ادیز   زسیم  زهیبچه ر نی واال خب داداش؛ ا-

 نده. 

 

به    ی تازه پ ه؛یچشمان گرد و گشاد شده بق دن ید با 

صورتش گذاشت  یحرفش برد که با خجالت دست رو

و به سمت   دهیدو رونیاز آشپزخانه ب یغی و با ج

 اتاقش رفت. 

 

اما   دند؛یو حاج خانوم به رفتار زهرا خند  زدانی

 زد.  یشهرزاد لبخند کوتاه 

ندهد تا   زدان یبه دست  یبهانه ا چیه  کردیم  یسع

 بشود.  شیاطیدوباره مانع رفتن به آموزش خ
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رفت و مشغول شستن   نکیخانوم به سمت س حاج

خوابش نبرده بود به   نکهیاطر ا بخ زدان ی ظروف شد، 

 آشپزخانه برگشته بود. 

رو    یصندل  یو رو ختهیخود ر یبرا ییچا   وانیل 

 شهرزاد نشست.   یبرو
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نگاه  ینیانداخته و بدون توجه به سنگ نییرا پا   سرش

 آرام آرام در حال خوردن ناهارش بود.   زدانی

 چیکرد بدون ه  یو سع  خت یخود ر یبرا یآب  وانیل 

 آنرا بنوشد.  ی لرزش

 

سن عاشق  نیدلخور بود؛ حاال که در ا  زدانیدست  از

  دارشیخر زدان یشده بود،دوست داشت ناز کند و 

 باشد. 

 . شد یعاشقش نبود قلبش فشرده م زدان ی  نکهیاز ا اما 

 

  شی شده بود که بخاطر فشردن بازو  ینارنج نازک

 ! کرد؟یبغض داشت خفه اش م نگونهیا

  رهیو نگاه بغض آلودش را به نگاه خ   اوردین  طاقت

 دوخت.   زدانی

 

  ی اش را رو ییاستکان چا  زدان ی که  دیاش لرز  چانه

 . دیکش شیبه موها یگذاشت و کالفه دست زیم
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 را نداشت.   شیاشک ها  طاقت

 برخواست و لب زد:  ی جا  از

 

 ! رون یب میببر خوامیم ا یبخور و ب عیناهارت رو سر-

 

نگاه   شدیکه از آشپزخانه خارج م زدان یتعجب به  با 

صورتش نشست را پاک  یکه رو  یکرد و اشک سمج

 کرد. 

 

به  ی خانوم به سمتش برگشت و لبخند مهربان حاج

 زد.   ش یرو

 

 دخالت کنم.  خوامیدختر قشنگم؛ من نم-

  دیصبور بود، با  دیهمه مشکالت هست؛ با  نیب اما 

و   یبکن دایمشکالت رو پ   شهیو تالش کرد تا ر  یسع

 . یقطعش کن
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شما دوتا هست، اما  ن یب یچه مشکل  دمینفهم من

 زودجا نزن شهرزاد! 

ها منتظرن که آدم خسته بشه و کنار بکشه تا   یل یخ

 . رندیجاش رو بگ

 

پاشو برو خوشگل کن و  ؛یهم ناهارت رو خورد  االن

 گذره یآماده شو و همراهش برو؛ حتما بهتون خوش م

 مادر!! 

 

بلند شد و در   زیرا برداشت و از پشت م  بشقابش

ست بشورد که حاج خانوم اجازه  و خوا  گذاشت نکیس

 نداد. 

 

برو آماده شو باز دنبال کارکردنه، برو   گمیمن دارم م-

 دختر!!  گهی د نمیبب

 

 گونه حاج خانوم زد.  یرو  یا  بوسه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 چشم مادر. -

 

 . زدلم یمادر فدات بشه عز -

 

مانتو  شیلباس ها   انیسمت اتاقش رفت و از م به

 رون یب ی د یقواره بلند سف یرنگ و روسر   یاسی

 . دیکش

 

  یو رژ لب صورت ملیبست و ر یرا مدل لبنان یروسر 

نبض دست و   یادکلن را رو دیمال  شیبه لب ها  یرنگ

را برداشت و از اتاق    شیگردنش زده و چادر عرب

 خارج شد. 
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که حاضر و آماده در هال منتظرش    زدان ی دن ید با 

کرد و به سمتش   میسرش تنظ یچادر را رو  ستاده یا

 رفت که توجهش به شهرزاد جلب زد. 

 ی شده بود اخم  یکه خوردن  شیصورت یلب ها دن ید با 

 کرد. 

 

 به لب هات؟!  یدیمال  هیاون چ-
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تکان داد که انگشت   دنینفهم یبه معنا  ی سر  شهرزاد

کوچکش گذاشته و   ی لب ها ی داغ و شصتش را رو

 . دیکش

 

 ! ؟ی کنیم  کاریچ  نییه-

 

 ! ؟یزنیالمصبت رژ م یلب ها  نی ا یرو ی بااجازه ک-

جوجه   یخوشگل کن  ی من حق دار یرو فقط برا نا یا

 !؟ یرنگ

 

به   یکند، سر هیگر ا یحرکتش بخندد  نیبه ا دانستینم

هال   وارید یرو  نهیینشانه باشه تکان داد و به سمت آ

پخش شده دور لبش را با دستمال   یرفت و رژ ها

 برگشت.  زدانیپاک کرد و به سمت  ی کاغذ

 

 . میبر-
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از حاج خانوم و زهرا، از خانه   یبلند یخداحافظ با 

 خارج شدند. 

باز کرده و کمک کرد تا سوار   شیدرب را برا  زدانی

 شود و بعد خودش پشت فرمان نشست. 

 

 دخترک را امروز خوشحال کند.   خواستیم

 کوچه خارج شد و به سمت مقصدش حرکت کرد.  از

 

به سر برده بودند   کیراکه در تراف یاز دوساعت بعد

به  یکه شهرزاد با شگفت   دندیبه محل مورد نظر رس

 سمتش برگشت. 

 

  سا یال.....مشکالت باعث شده بود پراص زدان؛ی  یوا-

 و پناه رو فراموش کنم.

 ازت واقعا.  ممنون

 

بهتر بشه با   کمیحالت  دیگفتم شا  کنم؛ی خواهش م-

 . دنشونید
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 !! م یشو بر  ادهیپ

 

 دستت درد نکنه.-

  یآف کیدر خانه شان را که فشردند با ت زنگ

خبر داده بود که شهرزاد   سا یبازشد،قبل از آمدن به پر

 خواهد آورد.  دنشان یرا به د 

 

  زدانیباز شدن درب هردو؛ ابتدا شهرزاد و بعد  با 

 شدند.  اطیوارد ح 

کرده    یادیز رییبود تغ دهی که شهرزاد د  یآندفعه ا از

 بود. 

و صاف شده بودند  ری شکسته شده تعم یها کی سرام

 شده بود و.....  ی شکسته بازساز  ی وارها ید مانیو س

 

رساند و در آغوش   اطیبا دو خودش را به ح پناه

 شهرزاد فرو رفت. 

  یرا بوسه ا   شی موها  ی را به خود فشرد و رو پناه

 زد. 
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زن و بچه   یادامه زندگ  یتوانسته بودند برا  نکهیا از

 کمک حال باشند؛ خوشحال بود.   ییتنها 
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کرده  یحال و احوال پرس  ساهمیبا پر نکهیاز ا بعد

 زدند بعد از دوساعت عزم رفتن کردند.  گپباهمو

گپ و   یبودن و کم رون یاش با دوساعت ب هیروح

 فرق کرده بود.  یل یگفتگو خ

 

 

 نبود.   یدرون چشمانش خبر یاز غم و ناراحت گرید

داده و خوشحالش کرده   تیبه او اهم زدانیکه  نیهم

 ارزشمند بود.  شیبرا ایدن ا یبود دن

 

 

 یاطیچشمانش خوب شده بود و دوباره خ  گرید  سا یپر

 آورد.   ی شان راهم در م یو خرج زندگان  کردیم

 

از کمک کردن به آنها   زدان ی مدت هم  نیکه در ا   دیفهم

از دوستانش آنها   یکینکرده و با کمک  یغیدر  چیه

و   تیکرده تا حما  یامداد معرف تهیرا به کم

 حالشان باشند. کمک
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آنکه به  یاز انها و قول گرفتن برا  یاز خداحافظ بعد

 شهرزاد سر خواهند زد از خانه خارج شدند. 

 

 را استارت زد و از کوچه شان خارج شد.   نیماش

مدت بهشون    نیا یتو  یل یدستت درد نکنه؛ خ-

 . یکرد  یدگ یرس

 

و در راه خدا  یمنت چی شهرزاد من بدون ه-

بچه  کیزن تنها و با  کی  نکهیکردم. از اکمکشون

کنه پس منم کمکش   ی با آبرو زندگ  کردیم  تالش

 که جا نزنه!!  کنمیم

 

 ممنون بازم.  دونم،یم-

 ! م؟یریم کجا 

 

ببرمت سرخاک؛ اما از االن گفته باشم بازم   خامیم-

 . برمتینم گهیحالت بد بشه د
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 . میباشه باشه من حالم خوبه؛ فقط بر-

 ستمین یبراشون تنگ شده، اصال من بچه خوب دلم 

مشکالت شدم که فراموش کردم برم    ر یدرگ  تقدریا

 بهشون سر بزنم.

 

که دوباره   ارین ادم ینبودند؛  یکی کوچ زی مشکالت چ-

 به جون تو!! فتمیبشم و مخم کار نکنه و ب شیآت

 

 به جون من؟!  یفتیگفتم که ب ی مگه من چ-

هم   یا گهی به جون من کار د یفتیب نکهیجز ا مگه

 ! ؟ یبلد

 

سرش را به حالت قهر به سمت    زدان؛ی زینگاه ت با 

 برگرداند.   شهیش

 . دادیسرش را به باد م شهیشجاع شدنش هم هم  هوی
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  یدستم بستس؛ وگرنه جور  ومیرونیبرو دعا کن ب-

رو   یهوار نکش  ینجوریا گهیکه د دمیبریزبونت رو م

 سر من!! 

 

  یبرخواسته و فاتحه ا شانیا از ج دیخورش باغروب

 خواندند.   گرید

سنگ  یرا پاک کرده و خم شد رو   شیها   اشک

 . د یقبرشان را بوس

از نبود پدر   ش؛ یخون بود از سرنوشت تلخ زندگ دلش

 و مادرش!! 

 

 . دی لطفا مراقبم باش ییبابا ،یمامان -

  ییو حاال تنهام، من به تنها   دیکنارم بود شهیهم  شما 

 عادت نداشتم. 

  یل یحواستون بهم باشه. خ  رم؛یادبگی مجبورم  اما 

 دوستون دارم.

 

دستان   انیدستش را م  زدان یبرخواست که  ی جا  از

 بزرگ و داغش گرفت. 
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 دخترک  یاما باز هوا شد ی هرچقدر هم تلخ م نکهیا از

 .رفت یم ی ل یو یلیرا داشت قلبش ق

 

را    شیحال و هوا نکهیا یاز سرخاک برا بعد

در   ییکند؛ به خانه خبر دادند و شام را دوتا عوض

  یها   ابانیو تا آخر شب در خ رستوران صرف کردند

 شلوغ گشت زدند. 
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  ا یبود که به در یهمانند تشنه ا  شیبرا زدان ی وجود 

 باشد.   دهیرس

و    شی که بخاطر فشردن بازو یدلخور   هرچند

تا  کردی تظاهر به خوب بودن م یداشت ول تشیعصبان

 ا به کام خودشان تلخ نکند... ر یخوب  نیبه ا یشب

 

 

و در   دیفالوده خر یبستن  شیبرا زدان ی از شام؛  بعد

 ها گشت زدند. ابان ینشسته خوردند و در خ  نیماش

 

 

ها شلوغ نبود و مغازه ها بسته شده    ابانیخ  گرید

 بودند، اما آنها هنوز به خانه نرفته بودند. 

پخش شده   ن یماش ی که در فضا  کیموز یصدا جز

 . زدندینم ی کدام حرف چی بود ه
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که دست در دست هم قدم  یرا از زوج   نگاهش

  زدانیگرفت و به سمت  دندیخندیو م داشتندیبرم

 برگشت.

 

 

 ... زدان ی-

 

زد و   ینامش از زبان دلبرش لبخند محو دنیباشن

پارک کرده و به سمتش  ابانیرا گوشه خ  نیماش

 برگشت.

 

 

 ...؟! زدان ی جان -

 

 میمون رو روشن کن یزندگ فیتکل دیکه....با  گمیم-

 آره؟!  گهید
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 حرفت رو کامل بزن. -

 

 

 کیکرد   نییتع یدوسال رو که حاج  نیا یعنی گمیم-

درسته کنار هم و    شه؛یمحسوب م ینامزد ییجورا

 .میکنیم یخونه زندگ کی یتو

 

 

 کنمیمن احساس م  م؛یشناخت ندار اد یز گهیازهمد اما 

حرف   یحرف حاج ی که رو یکه به اجبار قبول کرد 

 !!یارین

 

 

اگر کنارهم بودنمون ادامه دار   خوامیهم م  یطرف  از

اولش عشق و عالقه نبود، اما  دی شد، خب درسته شا 

 تالش کرد و به دستش آورد.  شهیم
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  تیزندگ  یرو تو  یکس یجا  کنمیمن گاها احساس م ا ی

 خوامینم ش؛یار یگرفتم که قرار بود با عشق و عالقه ب

 .ی کن یباز  تیبا زندگ دی که پدرم داد ی بخاطر قول 

 

 

  دن یکش یسخت یبا تالش کردن و کم تونمیخودم م من

رو درست    میو زندگ سمیخودم وا  یپاها  ی رو

 ..... خوامیو نم هیهم برام کاف  یوجود حاج کنم؛

 

 

 رو!  فیاراج ن یبسه....تموم کن ا-

فکر   دیچرا با  ا ی! ؟یرو گرفت یکس  یگفته تو جا  یک

  نیا ر یکه پدرم به حاج نادر داده ز یبخاطر قول  یکن

 کار رفتم؟! 
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کنند  لیرو بهم تحم یکه بتونند کار  ستمینیکس  من

 ! زدانمیشهرزاد؛ من  

پس   دم؛یرو انجام نم ی که خودم نخوام کار یزمان  تا 

 کن!!  زون یگوشت آو یرو تو نیا

 

 

 ودم بوده. قلبم و خ اریانجام دادم به اخت ی هرکار من

  یبر ی زندگ ن یتا از ا یتو خودت دنبال بهانه ا  دمیشا 

 آره؟! 

 

 

 دهد یتکان م نیهراسان سرش را به طرف شهرزاد

 .میراض مینه نه نه اصال، من از زندگ-

تو و   نکهیداشتم اما از ا یسرنوشت تلخ  یل یخ

 .کنمیخداروشکر م  شهیخانوادت رو دارم هم

 

 مختص بشه به من!!  زتیکن همه چ  ی خوبه، سع-
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 366#پارت 

 

 

 

اخم  زدانیزد که    زدان یبه حرف آخر  یلبخند

دو انگشتش   انیرا م  نشیریکرد و لب ز یمصنوع

 گرفت و فشرد. 
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که پروانه ها درون   د یشد و گونه دخترک را بوس خم

 آورده و پرواز کردند.  رون یسر ب لهیقلب شهرزاد از پ

 

 

  یدست خودش رو  ری کوچک شهرزاد را ز دست

 فرمان گذاشت و شروع به حرکت کرد. 

 

 ی کرد؛ مانند جوان ها شتریآهنگ را هم ب   یصدا

که  یدر کنار زن نکهیز اساله شده بود که ا   ستیب

 داشت.  ییباال  جانیعاشقانه دوستش داشت شوق و ه

 

  شیهمراه خواننده و سرعت باال شیهمخوان با 

دست و پا    یریدلپذ  جانیشهرزاد هم در شوق و ه

 . زدیم
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  نیهمه آدم دلمو به تو دادم ا نیا  نیداد از دلم، ب یا-

 عشق!....  یعنی

 

  نیداد از دلم عاشقت شدم کم کم چخبره تو قلبم؟! ا یا

 عشق.  یعنی

 

 راه اومدم تا خود ماه اومدم،ماه قشنگم!  یتوه  با 

 

 منه،ماه قشنگم!  یا یمنه،همه دن یجا دلتو 

 

روته حالم به تو مربوطه، اسمم روته عشقه   چشمام 

 من!! 

 

 

تمام عشق و عالقه اش را در چشمانش   شهرزاد

ساله اش که داشت   ی و زل زده بود به مرد س ختهیر

 . کردیم یجوان
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نشان دهنده عشقش به دخترک  زدانیو حرکات   رفتار 

 بود.  زهیم  زهیر

 

مگر   گفتی با خود م اورد، ینداشت به زبان ب عادت

 به عالقه ام ببرد!!  یپ دی پس با  ندی بیرا نم میرفتارها 

 

خانه نشان  یها ییبودن تمام المپ و روشنا  خاموش

 مهیاز ن بودندیهم خواب م دیداد،با یم هیاز خواب بق

اذان صبح به صدا   گرید یشب هم گذشته بود و لحظات

 آمد.   ی در م

 

 

 و آروم در رو باز کن.  ار یکفشات رو در ب-

 

 چشم. -

 

 .ییجوجه طال ن یآفر-
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به سمت اتاق  زدانی  تیبا هدا خانه شده و  وارد 

 . ستادیکه شهرزاد ا داشتندیخودش قدم برم

 

افتاده و  شان یچهره ها ی خانه؛ نور ماه رو یکی تار در

به ارمغان آورده    یکننده ا  رهیخ ییبا ی هردو ز یبرا

 بود. 

 

زل زده بودند که با   گریدر چشمان همد یا هیثان چند

باز شهرزاد گرفت   مهین ی از لب ها زدانیکه  یکام

 دخترک به خودش آمد. 

 نمود.  شیحلقه کرده و همراه زدانیدور گردن  دست
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 367#پارت_

 

 

 

  رونیرا ب گریکدیوجود   ره یش  خواستندیکه م انگار

  زدانیشانه   یکه شهرزاد بر رو یبکشند، با مشت 

دخترک را از اسارت    یبه خودش آمد و لب ها  دیکوب

 خارج کرد. 

 

  یشانیرا به پ شیشان یپ زدیکه نفس نفس م یحال در

 چسباند.دلبرش

 

 ....اتاق....!!!؟ میبر-
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  دیکش رون یشهرزاد خودش را از آغوشش ب  یوقت

 کرد.   یمتعجب اخم

 

 ... شهینم-

 

 ! ؟یچ یعنی-

 

  نی ا یگذاشت؛ االن تو یرفته حاج بابا چه شرط  ادت ی-

تو باشم حد و حدود رو   ش یمن پ یکه تو هست  یحال 

 .میکنی فراموش م

 

 

از اعتماد حاج بابا و حاج خانوم استفاده  خوامینم من

 کنم.

 

 

 ! ؟یستیتو مگه زن من ن-
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و گذاشتت   دهیخر  یکه حاج یبود ی اسباب باز مگه

 طاقچه که به من گفته باشه بهش دست نزن؟!   یباال

 

شوهرش رو رفع کنه، توام   ازین فشهیوظ ی هرزن

 ! یکار رو انجام بد  نیا ی موظف

 

که تا حاال  یساله ا یشهرزاد، مرد س   شمیکوره آت من

 نبوده!  شی زندگ ی تو یزن چیه

 

 

ه ساله که از قضا  دختر هجد  کیبا وجود  حاال

 یگیبه آرامش برسم، که تو م خوامیهمسرمم هست م

 نه؟!

 

 

اش با سرعت باالو   نهیدرونش باعث شده بود س  خشم

 شود.  نییپا 
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اش گذاشت شهرزاد   نهیسمت چپ س  یدست رو یوقت

انداخت و به داخل   شیو دست دور بازو  دیکش ینیه

 کرد.   تشیاتاق هدا

 

 

و خودش به دنبال قرص   ندیتخت بنش یرو   کردکمک

 ها به سما آشپزخانه قدم برداشت.

 

  یامد اما بخاطر عجله ا رون یبرداشته و ب یآب  وانیل 

  وانیخورد که نصف آب ل  ی که داشت چند بار سکندر

 . ختیفرش ها ر یرا رو 

 

 

و نفس در   رفتیم یبه سمت کبود   زدان ی صورت 

 . شد ی اش حبس م نهیس

 فته بود. وجودش را در برگر  ییطاقت فرسا  درد
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قرص را به زور در دهان قفل شده اش   شهرزاد

 گذاشت و آب را به خوردش داد. 

 

 

 نشه ها...  تیزیتوروخدا چ زدان؛یغلط کردم -

 

 

لب مدام   ریو ز ختیریصورت اشک م یپهنا  به

 . کردی حرفش را تکرار م

 

 

برگشت   یکارساز بود که رنگش به حالت عاد  قرص

 آرام شد.  ش یو نفس ها 

 

  ریو دست دور شانه شهرزاد که ز  دیکش یقیعم  نفس

انداخت و به  ختیرینشسته و اشک م شی پاها 

 . دیآغوشش کش 
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 نترس جوجه؛ هنوز زنده ام. -

 !؟ یزیریهاتو م دیمروار  ی نجوریمن ُمردم که ا مگه

 

  زدان ی نهیلوس صورتش را به س یگربه ها مانند

 . د یمال 

 

خودت رو    ینجوریا بهت گربه ملوس، دیانگار با -

 من هان جوجه؟!  نهی به س ی مال یم

 

 . دمیترس زدان ی-

 

 وقت نترس!  چینترس، تا من هستم ه-
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 368#پارت_

 

 

 

انداخت و   زدانیرا دو طرف تن    شی بچه ها پاها  مانند

دستانش رامحکم دور گردنش حلقه کرد و به خود  

 فشرد. 

 

  یرا رو  ی گریهم دست دور کمرش انداخت و د  زدانی

 کمرش نوازش وار تکان داد و نوازش کرد. 
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 .گرفتندی آرامش م گریسکوت ازهمد  در

قبل که صورت   قهیبا فکر کردن به چند دق شهرزاد

محکم تر به   زدان ی زد که   یکبود شده بود هق  زدانی

 خودش فشرد. 

 

 

 جوجه من!!  ریجان....آروم بگ-

 

 صورتت....کبود...شد....روح از....تنم رفت.   یوقت-

 دنبال درمانت....توروخدا!!؟  میبر  لطفا

 

  که جوجه؛ دارو کع دارم تموم شد چشم  ستین میزیچ-

 .میریم

 

تخت رها کرد و دخترک را   یرا از پشت رو خودش 

 خودش نگهش داشت.  یهم رو 

تنش کنار برود که اجازه   یخواست از رو  شهرزاد

 نداد. 
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 بمون سرجات. -

گذاشت و چشمانش را    زدان یقلب  یرا رو   سرش

 بست. 

 بود.   شیزندگ تمیر  نی"بووم تاک" قلبش بهتر  یصدا

 

قلبش زد و نگاهش را به چشمان   یرو  یا  بوسه

 دوخت.   کردی نگاهش م رهیکه خ  زدانی

 

 ! م؟یکنم بعد نماز بخوابلباس عوض یدیاجازه م-

 .... گنیهم اذان رو م گهید قهی .....چند دقمیا خسته

 

 . دییچشم بانو؛بفرما -

 

کرد و گفت که   ی کند که خنده ا زدانیکمک  خواست

بگذارد   شیحالش بهتر است اما بازهم دودل بود تنها 

کرد و خواست   تشیبه سمت درب هدا زدانیکه 

 را انجام بدهد.   شیکارها 
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رفت و دست و صورتش را ُشست و به    سیسرو به

 اتاق خودش رفت. 

را از تنش خارج کرد و بافت    رونش ی ب یها   لباس 

 را باز و شانه کرد.   شی موها 

 

  یصورت ینخ راهنی و پ دیپوش  یاسته و راحت ر  شلوار

 . دیرنگش را هم پوش

ممنوعه اش خجالت   یتوپر بودن اندام ها  بخاطر

تنگش را   یحاج سبحان لباس ها یجلو  دیکشیم

گشاد و راسته برتن   یشلوار ها   نیهم ی بپوشد و برا

 . زدیم

 

  زدان یو جانمازش راهم برداشت و به اتاق   چادرنماز

 رفت. 

را از دست و   نیهم انگار وضوگرفته بود؛ ا   زدانی

 . دیفهم سشیصورت خ

و    ستادیزد و پشت سرش ا شیبه رو  یلبخند

 جانمازش را پهن کرد. 
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 لب زد   دیرا د زدان ی ی نگاه سوال  یوقت

 پشت سر همسرم نمازصبحم رو بخونم. خوامیم-

 

 . زدلمیباشه عز-

 

 و قامت بستند.  ستادند یا  هردو

پدر و مادرشان را که از گوشه باز   فتهینگاه ش   دندیند

 . کردند یدرب با عشق نگاهشان م

 

 

که نادر به  یسبحان از انتخابش مطمعن بود؛ وقت حاج

و شهرزاد   زدان ی خوابش آمده و از او خواسته بود که 

مصمم تر شده بود   مشیتصم یکند رو   کیرابهم نزد

 و حاال خوشحال بود که انجامش داده است. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 369#پارت_

 

 

 

 مهر زده و جمعش کرد. یرو  یا  بوسه

سرش  ی برهواست و چادرش رااز رو ی جا  از

 برداشت و تا زد. 

اربعه اش   حاتیهم بعد از خواندن تسب  زدانی

 شهرزاد زد.  ی به رو یجانمازش را جمع کرد و لبخند
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با دست   د،یسمت تخت رفت و به پهلو دراز کش به

  یکرد که شهرزاد با گونه ا ش یبه بازو یاشاره ا

را    شی ران پا  زدان ی که  دیکنارش دراز کش سرخ شده 

 تر کرد.  کیگرفت و به تن خودش نزد 

 

 

 کرد.  یخنده ا زدانیکه   د یکش ینیه دهیترس دخترک

فرو برد و دم    شیخرمن موها  انی را از پشت م  سرش

پشت گردنش زد که  یسیگرفت و بوسه خ ی قیعم

 . دیخند ی بودتش نخود یشهرزاد بخاطر قلقلک 

 

 

بخواب تا طاقت از دست   ریقربونت برم جوجه، بگ-

 ندادما

 

 چشم آقا. -
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و   دیکش شانیتن ها  یخم شد و پتو را رو شهرزاد

 خودش را بر آغوش امن و گرم همسرش سپرد. 

 

 

کنند؛    دارشانیصبحانه حاج خانوم اجازه نداد ب  یبرا

  یبرگشتن خسته هستند؛ برا  ر یبخاطر د دانستیم

از   یراحت باشند تا هروقت خستگ  خواستیم نیهم

 شوند.   داریرفت ب رونیجانشان ب

 

 

سماور گذاشته بود تا گرم    یشان را رو میحل  سهم 

 بماند. 

داشت از   میو تصم   رفتیم  ی رو به سرد زییپا  یهوا

لباس به بازار   دیخر  یبخواهد تا شهرزاد را برا زدانی

 ببرند.
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  ی به صورتش، دستش را جلو دی نور خورش دنیابت با 

 به تنش داد.  یصورتش گرفت و تکان

شکمش باعث شد نگاهش را   یرو  یزیچ ین یسنگ

 . اوردیب نییپا 

 

 

شکمش گذاشته بود و در خواب   یسرش را رو   زدانی

 فرو رفته بود. ی قیعم

  وارید یبه ساعت رو  ی. نگاهدیکش شیبه موها یدست

 انداخت.

 اذان ظهر بود و آنها هنوز خواب بودند.  کینزد

  زدانی سر   ریز یخودش را تکان داد و بالش  یکم

 گذاشت.

 

 

نگاهش به صورتش که  نهییرفت و در آ  نییتخت پا  از

پف کرده بود انداخت و از اتاق خارج و به سمت  

 رفت.   سیسرو
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حال خانوم در حال پاک  دنی آشپزخانه شد و با د وارد 

داد که جوابش را محبتانه  یسالم بلند  یکردن سبز

 . دیشن

 

 

قار و قور شکمش که بلند  ی صدا م یحل  یبو  دنی چیپ با 

بلند شد و    شیکرد و از جا  یشد حاج خانوم خنده ا

 . ختیر  شیرا آورد و برا میبشقاب و حل 

 

 

  کردیناله م  یکه از گشنگ ی هم در حال  زدانیبعد  یکم

گرفت و    یوارد آشپزخانه شد و کنار شهرزاد جا

بشقابش را برداشت و شروع به خوردن کرد که  

 زد.   ش یبه بازو یشهرزاد مشت 

 

 گشنه ام بود آخه.... -
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 ..... میبخور  شمیبق اریپاشو برو ب-

 

 .میبازار تا لباس بخر میسر بر کی دیمادر، با  زدان ی-

 

 !؟ یچ  یبرا دیاما لباس جد برمتون،یچشم م-

 

 

شهرزاد لباس   یشده و هوا سرد برا  زییاوال که پا -

 بخرم. دی گرم با 

  زییبدوزه، احتماال آخرپا  اطیبدم مهناز خ رمیبگ  پارچه

عموت گفته براشون    ش،یزهرا بره سر خونه زندگ

 .میریجشن بگ  کی

 

  ره یهم داره م کهیکوچ یبه به، مبارکا باشه، پس آبج-

 .میراحت بش
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   باتونی زنگاهمی#تقد

 370#پارت_

 

 

 

  دهیترس شیزهرا از پشت سرش؛ در جا  غیج یصدا  با 

خنده شهرزاد و حاج  ی تکان خورد که صدا یکم

 . دی چیخانوم در خانه پ

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 مگه جات رو گرفتم خان داداش؟! -

 فعال زوده!  گمیهم م ی برم؛ به عل  خوامیمن نم اصال

 

 

خونه  نیا ی روز آرامش و سکوت تو کیآره واال، -

 . میتو ندار ی غا یج غیج یاز صدا 

سر   یبر  اد یشورش در م گهی د  ،یساله نامزد  دو

 .ی عاقل بش کمیبلکه  ت یخونه زندگ

 

 

 . شییا-

 ....؟؟! ده یورپر یخندیچرا م تو

 

 

بود و به کل کل   میکه در حال خوردن حل  شهرزاد

 ش ی با حرف زهرا آب دهانش به گلو دیخندیم شان یها 

 . دیبار زهرا خند  نیو به سرفه افتاد که ا دیپر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بلند شد و چند بار آرام به  شیاز جا  یبا نگران زدانی

 . آب آورد شیکمرش زد و حاج خانوم برا

 

 بخور مادر....-

 

 دستتون درد نکنه حاج خانوم... -

 

 

 تو؟!  یدار کاریبچه چ ن یبا ا-

  یدار کاریبا شهرزاد چ  رسهیزورت به من نم حاال

 ! غو؟ی ج غیج

 

 

هم هست محکم  یچه هواشم داره....زنت چه تحفه ا-

 بچسب بهش!! 

 

 نداشته باشم؟!  یخوایهواشم م ی بله پس چ-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 هم نگهتون داره.  یخدا برا-

منم خوشحال   دیکردم شما باهم خوب باش ی شوخ

 . شمیم

 

 

 زد و زمزمه کرد: یلبخند  شهرزاد

 فداتشم مهربون... -

 

 

داداشم داشته   ی...هوایفدام ش خوادیخوبه حاال....نم-

 .هیکاف  یباش

 

 

اشاره چشم و ابرو منظور منحرفانه اش رت رساند   با 

 انداخت.  نییکه شهرزاد سرخ شده سرش را پا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 371#پارت_

 

 

 

وارد تک تک مغازه ها   جانیدر دست زهرا با ه دست

 . کردند یم یرا بررس   یمجلس یو لباس ها شدند یم

و شلوار گرم،   راهنی چند دست پ  شیبرا زدانی

 .د یو پالتوهم خر یزییمانتوپا 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

همه خرج کردن   نیبه ا از یکه ن  کردیاصرار م هرچه

آخر با تشر حاج  گوشش بدهکار نبود، در  ستین

تعارف را کنار  گریاش هست د فهی خانوم که گفت وظ

 کرد.  شان یهمراهگذاشت و

 

 

خانوم هم چند متر پارچه در دو نوع مختلف   حاج

 جشن کوچک زهرا کت و دامن بدوزد. یگرفت که برا

 

  زدان ی که هم مورد قبول  ینتوانسته بودند لباس  هنوز

 ند. کن دا یباشد و هم شهرزاد بپسندد را پ

 پاساژ هارا گشته بودند.  تمام

 که مانده بود قدم برداشتند.   یآخر به سمت مغازه ا   در

 

چشمانش   یبراق یمشک یلباس عروسک دن ید با 

 برگشت و  زدانیکه به سمت   دی درخش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 !یمشک یخان....اون لباس عروسک زدان ی-

 است هم خوشگله!  ده یپوش هم

 

 

 !؟ یآخه مشک-

 . میبپرس مینداره، بزار بر یا گهید  رنگ

 

 دوست دارم،براقه!  یخب مشک-

 

 تو پرو کن!!  میباشه بر-

 

نفر وارد مغازه شدند، دو زن جوان پشت   هرچهار

 بودند.  شخوانیپ

 انداخت.  نییو سرش را پا   ستادیا یگوشه ا  زدانی

کرده بودند که   ادهیصورتشان پ  ی رو  یشیآرا چنان

 . دیکشیآنها خجالت م  ی به جا  زدانی

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

لبخند    کردینگاهشان نم زدانی نکهیشهرزاد از ا اما 

 نشست.  شی لب ها  ی رو

خانوم از آنها خواست تا اندازه شهرزاد در آن   حاج

 . اوردندیمدل لباس را ب

 

از گرفتن لباس به سمت اتاقک پرو رفت، با کمک  بعد

 . دیرا در آورد و لباس را پوش شیزهرا لباس ها

 

دوخته شده بود،   دیآن مروار  یو رو یلباس تور  قهی

حالت پف دار بود و از کمرش هم   شیشانه ها   ی رو

لباس   ییبا یز  دش یو بخاطر پوست سف شد یدار م نیچ

 صدبرابر شده بود. 

 

که به درب اتاقک خورد و پشت بندش   یتقه ا  با 

 شد.   انیدر آن نما   زدان یصورت 

 

@Rooman_nazy1400
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دلبرکش در آن لباس؛نگاه پر از عشقش را به   دن یباد

  شیزد و گونه ها  ی خت که شهرزاد لبخند خجل او دو

 گل انداخت. 

 

 ... ندازه یخوبه خوبه، لپ هاشم گل م-

  یاگر خان داداش هم راض  ه؛یعال  گمیکه م من

 !! مشیبخر

 

 ! مشیخریقشنگه؛ م-

 .دییا یکن لباس هاشو عوض کنه بعد ب  کمک

 

 چشم داداش. -

 

  شیکه زهرا از بازو  یشگونیبا و زدان ی از رفتن  بعد

چهره اش    شیگرفت به خودش آمد و از سوزش بازو

 درهم شد. 

 

@Rooman_nazy1400
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خونه اصال   میرفت نویا ار یزودباش در ب ده، ی ورپر-

 بپوش خودتو نگاه کن همش!! 

 

 بازوم رو!  یکنیباشه خب چرا کبود م  ش،یا-

 

 داداشم.   ا یمن  کنهیم یچه فرق-

 

 کنن....  اتیح یخاک تو سر ب-

 

را درست کرده و    شانیده لباس ها بگو مگو و خن با 

 رفتند.   رونیاز اتاقک ب

پرداخت کرده بود، با برداشتن    زدان ی را هم  نهیهز

لباس از آن مغازه خارج شده و به سمت لباس  

 مردانه قدم برداشتند.  ی ها  ی فروش
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 372#پارت_

 

 

 

شدند و به اصرار    ی مغازه کت و شلوار فروش وارد 

 حاج خانوم از شهرزاد خواستند تا انتخاب کند. 

رنگ و کت   یمشک  راهنیکردن؛ پ  ی وارس یاز کم بعد

 انتخاب کرد.  یشلوار براق مشک
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هم انتخاب کرده بود   یرنگ  یکراوات زرشک شهرزاد

خودش   یمجبور شد سرجا  زدان ی ی که بخاطر اخم ها 

 بگذاردش. 

 

 

شده و به سمت خانه   نیشده بود که سوار ماش  غروب

 حرکت کردند. 

هم گذاشت و   ی چشمانش را رو  یکه از خستگ  زهرا

 به خواب فرو رفت.  نیدر ماش 

 

 

به خانه  دن یهمراهش را برداشت تا زمان رس تلفن 

 سرگرم کند.  ی مجاز  ی خودش را در فضا 

  یخستگ دیو سرسام آور باعت تشد نیسنگ کیتراف

 شان شده بود. 

 

حاج خانوم هم بخاطر سردردش،چشمانش را   یحت

مداوم سرش،  ی نبض زدن ها یهم گذاشت تا کم ی رو

 کم شود. 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 اون ماسماسکه؟!  یتو یچ-

سرش را باال آورد و با تعجب    زدانی یحرص یصدا  با 

 نگاهش کرد.

درون   تیرا با عصبان  ی گوش هیبعد از چند ثان اما 

 انداخت.  نییانداخت و سرش را پا  فشیک

 

 

حاج   دند،یاز گذشت دو ساعت بالخره به خانه رس بعد

سبحان در خانه بود و انگار نمازش راهم تمان کرده  

 .د یرسیقران خواندنش به گوش م ی بود که صدا

 

دست و صورتشان را شستند به   یهمگ  نکهیاز ا بعد

شام  یبرا عیآشپزخانه رفتند؛ زهرا و شهرزاد سر

 املت درست کردند. 

 

 

@Rooman_nazy1400
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  ی گذاشت؛ کنار صندل  زیم ی و ماست هم رو  یسبز

 گرفت و شروع به خوردن کردند.  یجا   زدانی

به  یرا خورد و همراه حاج  شانی خانوم قرص ها  حاج

 اتاقشان رفتند تا استراحت کنند. 

 

 

جمع کرده   زرایو شهرزاد دوباره با کمک هم م  زهرا

 و ظرف هارا شستند. 

  یبا عل  یکم  رود یهم گفت که خسته است، م زهرا

 صحبت کند و بعد بخوابد.   یتلفن

 

 

که از آشپزخانه خارج و به سمت هال   یدر حال  زدانی

 لب زد:   رفتیم

 ! نمیبب لمیف خوامیم ار، یب ییو چا   وه یشهرزاد م-

 

 . ارمیاالن م -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ی کش و قوس د؛یسرش گذاشت و دراز کش  ریز  بالشت

را روشن کرد و  ونیز یبه تن خسته اش داد، تلو

  سلایر کی کردن شبکه ها  نییبالخره بعد از باال پا 

 کرد.  دایپ
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 373#پارت_

 

 

@Rooman_nazy1400
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خوشبو شدنش گل   یو برا ختیر ییاستکان چا دو

گذاشت، توت خشک شده و خرما   شان یهم رو  یمحمد

 قرار داد. ینیرا هم کنار استکان ها در س

 

بود   خچالیآماده در  شهیرا هم که هم وهیم  ظرف

 برداشت و از آشپزخانه خارج شد.

 

اصال با او حرف   زدانیبودند  دهیبه خانه رس  یوقت  از

 رخ دهد.  یبحث دیترسینزده بود و باز م

 

به   زدانیگاه نشست که ن  زدانیاسترس کنار  با 

 سمتش برگشت. 

 سرش گذاشت.   ریشد و دستش را ز زی خ مین

 

 

 ممنون... -

 

@Rooman_nazy1400
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 نوش جونت؛ واست خرماهم آوردم!-

 .... ارمینبود برم داروهات رو ب ادمیاصال  یوا

 

 

مچ دستش را   زدانیبلند شود که    شیاز جا  خواست

 دستش گرفت.  انیم

 

 .ی اریبعدا م یر ی....منیبش-

 

 شده؟!  یز یچشم....چ-

 

  یبود که اونجور یاون گوش  یتو یچ ن؛یماش  یتو-

 ! ؟یکردیم  پیبا خنده تا   یداشت

َچت  یبگم با دوستات داشت  یندار  یدوست چیکه ه تو

 !! یکردیم

 

 ! ستیالزم ن  ی که کنارته و گوش شوهرتم

 بگو!!   خودت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 ن...نه....من....من.... -

 

 من،درست حرف بزن!!  یمن من نکن شهرزاد برا -

 

دختر آشناشدم، با اون   کی با  یمجاز  ی باور کن تو-

 . زدمیداشتم حرف م

 

 دختر؟! کی!؟ با ؟ی تو مجاز-

 دختره؟!  یمطمعن 

 ..... اریرو ب  ت یگوش پاشو 

 

 .... زدان ی آره،عکسش رو برام فرستاد دختر بود -

 ! کار؟ یچ یخوایم  میگوش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



تا خودم پانشدم   اریپاشو برو اون زهرمارتو ب -

 شهرزاد. 

 

 . ارمی...االن مشنیم داریخب داد نزن....ب-

 برخواست و با استرس به سمت اتاقش رفت.  ی جا  از

مطعن بود که   د؛یپرسیرا م  زدانیراه از خود سوال    در

 دختر است؟! 

آن دوست    یکه عکسش را برا دیفهمیم زدانی اگر

 .دیبُریسرش را مناشناس فرستاده که 

 

 

از خشم درونش   د،یاش را همراه با خرما نوش ییچا 

سرش داد   توانستیتا م  خواستی دلش م شد، یکم نم

 بزرگ شود.  یبزند بلکه کم

که  کندیصحبت م شناسد یکه نم یآدم با فرد مگر

 همسر او دوست هم شده بود. 

 

[7/24/2021 7:43 PM] 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 374#پارت_

 

 

 

درهم فرو   شتریب  شیاخم ها  شانیها  ام یخواندن پ با 

شهرزاد و   یدر مورد زندگ   شیهمه سوال ها  رفت؛یم

 انواده اش بود..... ازدواج و خ 

 

شهرزاد   ییبا ینوشته آن شخص که از ز امیپ دن ید با 

 چشمانش را گرفت....  یگفته بود خون جلو 

@Rooman_nazy1400
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  دی لرزیم دیسرعت به سمت شهرزاد که مانند ب به

 برگشت که از ترس چند قدم به عقب برداشت. 

 

 ! ؟یریکجا م -

تو تا   ی بازرس زندگ  هیشب شتریب ن ی!؟ اه؟یحرفا چ نیا

 دوستت !! 

 

براش؟! جواب بده شهرزاد الل   یفرستاد   عکس

 نشو....

 

 

به....به خدا اون  -

....من.... فر....ستاد....گفت....دوست....داره.....اونم

 .نهیمن رو .....بب 

 

برخواست و به سرعت خودش را به  شی جا  از

که  شیرساند و دست درون موها  دهیدخترک ترس

 بود انداخت و گرفت.  ختهیآزادانه دورش ر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 غلط کردم موهام ول کن....   زدانیآخ.... -

 

 ..... کنمیچالت م نجا ی هم ادی....صدات در ب شیه-

 !؟یکنیم  یمن باز رتیبا غ ی شهرزاد دار  یوا

به   دهیبفهمه عروسش داره عکس م یاگر حاج  یوا

 .... کنهیاون که سکته م نویا

 

 ....ولم کن... یغلط کردم....توروخدا موهام رو َکند-

 

اما   زدان ی و   زدیر یصورتش م  ی رو  شیها   اشک

 .ندیب ینم

به  ی فرد ناشناس دلشوره ا  نیا کند؛یخطر م احساس

 جانش انداخته است. 

 

به  کندیو با انگشت اشاره م کندی را ول م  شی موها 

 سمت اتاق خودش...

 

@Rooman_nazy1400
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 .رسم یبه حسابت م امیاتاق؛ م یگمشو برو تو-

 

انگار   کشد،یم ش ی به موها  یاز رفتن شهرزاد دست  بعد

که درون جانش اتش انداخته اند که در حال گر گرفتن  

 است. 

 

 اطیو به ح بردیرا به آشپزخانه م  ینیو س وهیم  ظرف

از آتش خشمم فروکش کند تا  دلبرش   ی تا کم  رودیم

 را امشب با دستان خود نکشد. 

 

که ممکن است آن فرد    کردیفکرش راهم نم چیه

  یرا بداند، با کس  شی و بم زندگ ریناشناس بخواهد ز 

 بزنند.  بینداشت که بخواهند حاال به او آس ی دشمن

 

  زدانیتخت در خود جمع شده بود، از خشم   گوشه 

  خواستیتازه باهم خوب شده بودند و نم د،یترسیم

 دوباره به او شکاک شود. 

 

@Rooman_nazy1400
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  زدانیال آورد و به بازشدن در چشمان سرخش را با  با 

که با اخم وارد اتاق شد و بدون توجه به او لباس  

  د یتخت دراز کش یکرد و رو  ضی را تعو  شیها 

 انداخت.

 

ندارم....فقط بترس از   تیبخواب، هنوز کار  ریبگ ا یب-

  قتی فرد ناشناس مثال رف نیکه بفهمم ا ی اون روز

 .... ستیدختر ن

حق   تمیبه حالته شهرزاد....گوش یموقع وا  اون

 دستت!!  یریبگ یه  یندار

 ! ؟ی شد رفهمیش

 

 با...باشه...چشم. -

و پشتش را به   دیتنش کش  یبرداشت و رو  پتورا

 دخترک کرد و به خواب رفت. 

 

[7/24/2021 7:43 PM] 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 375#پارت_

 

 

 

به او نکرد قلبش فشرده شد،   یتوجه زدانی نکهیا از

که از دردش چهره اش درهم   دیبه سرش کش  یدست

 .دیچیپ

رفت و شانه را برداشت و   نییکرده از تخت پا  بغض

 . دیکش شیبه موها 
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دست    زدانی  یاز اتاق خارج شود که با صدا خواست

 . دیکش  یکوتاه نیاش گذاشت و ه نهیس  ی رو

 

 کجا....؟! -

نگاهش کرد، تالش   یسمتش برگشت و با دلخور به

  شیتسلط داشته باشد و صدا شیاشک ها  ی رو  کردیم

 نلرزد.... 

 

 برم بخوابم. خوامی...میم-

 

 بخواب!  ریخب بگ-

 

 اتاق خودم....!!  رمیم-

 

زن    یاتاق خودت؛ مگه جا  یبر یکنیم جا یشما ب-

 ! ست؟ یبغل شوهرش ن یتو

 ! ؟یری م یتو کجا دار پس

 سرجات زود.....  ا یب
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 خب.....حداقل برم مسواک بزنم...! -

 

 ....برو زود برگرد... یاوک-

 

اتاق خارج شد و بعد از برداشتن مسواکش به  از

 رفت.   سیسرو

دست و صورتش را هم پاک   ش،یاز انجام کارها  بعد

 رفت.   رونیکرد و ب

 

از   ش یب زدانیتخت رفت....جسم بزرگ  یرو  آرام

 نصف تخت را گرفته بود. 

آمد   رونیب شی بازو  ر یتکان داد که از ز  یرا کم بالش 

 . د یو دراز کش

 

مهم نبود چون   شیبرا  بردیتا صبح هم خوابش نم اگر

 مشترک استفاده کند.   یاز پتو خواستینم
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را در شکمش جمع کرد و    شیپاها  نیجن مانند

 چشمانش را بست. 

 

پلک   یبا فرو رفتن در آغوش گرم قهی از چند دق بعد

 داد.  یشده اش را تکان نیسنگ  یها 

بود که از کمرش گرفته و به آغوش خودش   زدانی

 بود. دهیتنش کش  یبرده بود و پتو را رو

 

شانه اش زد؛    یرو زدان ی که  یبوسه گرم و آبدار  با 

 زد.  یلبخند تلخ

 

 .... برهیبه من؟! خوابم نم ینچسب  شهیم-

 

 ... خوابمیراحت تر م  ینجوریکه من ا نهی مهم ا-

 

 گرممه؛ ولم کن پتورو هم بردار لطفا.... -
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دلخور بودنت رو   یخوایتقال نکن،،، م یشهرزاد الک -

 !؟ یثابت کن

 ی بدون که هنوز اتفاق  نی.....اما ایناراحت  دمیفهم باشه

 بهت زدم....  شیپ کمی ....حرفام که فتادهین

بخواب تا شوهر خسته ات هم   ریمثل بچه آدم بگ پس

 بخوابه....!!! 

 

[7/24/2021 7:43 PM] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 376#پارت_

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

  یو آرام گرفت؛ برخورد نفس ها  نکردییتقال گرید

به گردنش باعث مور مور شدنش   زدانیمنظم و داغ 

 . شدیم

 

در   زدانیکالفه  یخودش را تکان دادکه صدا  یکم

 :دیچیپگوشش

 یکنیبدتر م یچه.....حال خراب من رو دارنکن ب-

 که... 

 

 !؟ یمگه خواب نبود-

 

 بخوابم....  تونمیخستم...اما نم-

 

سرت رو ماساژ   یخوایکنم خوابت ببره.....م کار یچ-

 بدم؟! 

@Rooman_nazy1400
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 دارم بهت.....!!!   ازیآرومم کن.....ن-

 

 

زد و تن   مهیدخترک خ  فیتن ظر یو رو  برگشت 

 تن قدرتمند خود محاصره کرد.  انیکوچکش را م

برد که شهرزاد   راهنشیپ  ی به سمت دکمه ها  دست

 دستانش گذاشت...  ی دست رو ده یترس

 

 

 دستت رو بردار شهرزاد....-

  یدستش گرفت و باال کی انیکوچکش را م  دستان

 سرش قفل کرد. 

  یکر ید ی دخترک را باز و جا  راهنیپ گرش یدست د با 

 پرتاب کرد. 

 

سال به  نیانسان تشنه بود بعد از چند کیکه  انگار

 است.  دهیآب رس 
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 دستانش گرفت و فشرد....   انیدخترک را م  یها  نهیس

از آن    یو گاز  دیدلبرش کش نهیخط س یرا رو  زبانش 

 گرفت.... 

 

 آخ... -

 ....!! زدانیجان....جان  -

 

  رونیخودش انداخت و از سرش ب شرتیت ریز  دست

 . دیکش

رد که شهرزاد خجالت راهم از تنش خارج ک   شلوارکش

 چشمانش گذاشت. یزده دست رو 

 

همه کنارهم بودن تن کامال   نیبعد از گذشت ا  هنوز

نگاهش   دیکشیبود و خجالت م دهیرا ند  زدانی  انیعر

 کند. 

 

شهرزاد را هم خارج کرد؛ دست به سمت لباس    شلوار

 برد که شهرزاد اجازه نداد.   رش یز
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جسم سرد و کوچک دلبرش    یداغش را رو   جسم

 انداخت.

حالل کرده  شیاورا برا نشیبود و خدا و د همسرش

گذاشته   یشهرزاد چنان اثر  ی بود، اما شرط پدرش رو

 .... دادیبه او نم ی شروی پ چیبود که اجازه ه

 

 

زد،، با   یو مک  دیدلبرش را به دهان کش یها لب

کرد که شهرزاد   یاز او طلب همراه  شیفشردن پهلو

راهم دور کمرش   شی ر گردنش انداخت و پاها دست دو

 قفل کرد. 

 

را بدتر کرده    زدانیحال   شان یتنه ها ن ییپا  برخورد

 بود.....

و برخوااستن احساسات دخترانه   جانیاز ه شهرزاد

 اش به نفس نفس افتاده بود.
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ساعت طول   کیاز  شیشان که ب   یاز عشقباز بعد

  یجان  گریشهرزاد که د  ی خسته رو  یبا تن دیکش

 نداشت افتاد.... 

 

همسرش برد و   یموها  انیانگشتانش را م شهرزاد

 شروع به نوازش کردن کرد. 

محکم تر   ش یحلقه دستانش را دور شانه ها   زدانی

اش که شاهکارش   نهینوک س یرو  یکرد و بوسه ا 

 زد.  دیکشیرا به رخ م

 

  ی رو  یپتو را به آرام زدان؛ی یمنظم شدن نفس ها با 

  ی و دست رو  دیبود کش زدانیتن  ریتن خودش که ز

در آغوش هم    انیگذاشت و همانگونه عر زدانیکمر 

 به خواب رفتند. 

 

[7/26/2021 3:33 AM] 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 377#پارت_

 

 

 

در جنب و جوش بودند؛ امشب خانواده   یهمگ

 شام دعوت شان کرده بودند.   یرا برا  شانیعمو

 زیشدند کل خانه را همراه زهرا تم  داریصبح که ب از

 کردند. 

 آمده بود.  ی رعل یظهر همراه ام کی هم نزد میمر

 

 

و   کردند یغذاها را آماده م  میخانوم همراه مر حاج

 ! ی زکاریشهرزاد و زهرا تم
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مبل نشست و   یرو یاز تمام شدن هال با خستگ بعد

 اش را گرفت.  یشانیپ یعرق رو

 

 

زهرا را   هیزیو حاج سبحان هم چند تعداد از جه   زدانی

 . رندیکه سفارش داده بودند را رفته بودند بگ

 

  شیپاها  ی بدو بدو به سمتش آمد و رو یرعلیام

 نشست.

 

 ... یشهالد جون ی خشته نباش-

 (یون شهرزاد ج ی )خسته نباش

 

 

 !؟ ی کردی م کاریجان، چ ی رعل یممنون ام-

 

 

 ... کلدم یم یباز نمیداشتم با ماچ -
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 !؟؟ یکن یبامن باچ  میبل یا یم

 ... کردم یم یباز نمی)داشتم با ماش 

 !(؟یکن ی باز میبامن بر یا یم

 

 

 اطیبرم ح دیکنم، اما با یدوست دارم باهات باز  یل یخ-

و   شهی شب م گهیرو بشورم، بعدش برم حموم که د

 ... رسندیمهمون هامون م

 کنم!!  یبعد از شام باهات باز دمیقول م اما 

 

 

 بوشت کنم؟! یزالیباجه....م-

 بوست کنم؟!(  یزاری)باشه....م

 

کرد و صورتش را    شیها   یزبان ن یریبه ش یا  خنده

گونه اش   یرو  یبوسه ا  یرعلیکرد که ام کشینزد

 ..... د ی.متقابل شهرزاد هم اورا بوسکاشت...

 

@Rooman_nazy1400
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  یگذاشت که با اسباب باز  نیزم  یرا رو یرعلیام

 که در دست داشت مشغول شد.  ییها 

 کرد.... یجگیبرخواست که احساس سرگ ی جا  از

 

 

  یپلک زد تا تار یرا به مبل گرفت و چند بار  دستش 

 برود....  نیچشمانش از ب

 

و حاج خانوم را     میسمت درب قدم برداشت، مر به

و مادر و دختر  کردند یکه کار م یمشغول در حال

 .... دید  کردندی صحبت هم م

 

 

 نکهیخلوت شان را بهم بزند،بدون ا خواستینم

بزند در   یبخواهد حرف ایتوجهشان را جلب کند 

 سکوت از خانه خارج شد.... 
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مسگرفت و    یدوش کوتاه  دیبا  اطیاز تمام کردن ح بعد

 .... د یپوشیم زیو تم دیلباس جد

 ..... اردینداشت در برابر اقوام آنها کم ب  دوست

  با یآراسته و ز دیبا  شهیمادر، دختر هم بقول 

 . ستیبودن به نشانه شلخته بودن ن  یباشد...مذهب

 

 

  شیبا حجاب هم به خود برسند، آرا توانندیها م خانم

 به تن کنند.  ییبایاما ز ده یپوش یو لباس ها  میمال

 

[7/26/2021 3:33 AM] 
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   شهرزادیب#شهر

 378#پارت_

 

 

چشمانش را گرفت؛    ی مادرش اشک جلو ی ادآوری به

را   لنگیو ش  دیچشمانش کش  ی با پشت دست رو

 را باز کرد.   رآبیبرداشت و ش 

 

 

باغچه    یشروع به شستن کرد، به گلها  اطیگوشه ح از

راهم از باغچه   دهیپوس  یآب داد و آشغال و برگ ها

 داده شود.  شییبه زببا  یی کرد تا صفا  زیتم

 

 

ارح  خ ش یلب ها   انیاز م  یکمرش آخ  دن یکش  ریت با 

رفتن چشمانش را   ی اهیو س جهیهمه سرگ نیشد، ا

 .... دیفهمینم
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نداشت   یآب گریکه د  یباغچه کنار حوض کوچک  گوشه 

 نشست...... 

 

 

که در    یدستانش گرفت، با درد انیرا م  سرش

آه از نهادش   رش ی لباس ز یسیو خ  دیچیشکمش پ

 برخواست....

 

 نینبود و امروز راهن با ا ودشیبه زمان پر حواسش

تحمل   دیرا با  یهمه کار مطمعنا درد وحشتناک

 ..... کردیم

 

 

خانواده را    نیکه ا  شیها   تیبخاطر کارها و اذ گرید

 ...دیکشی کرده بود خجالت م  ر یدرگ

همه جنب  ن یدوباره حالش بد شود و در ا  خواستینم

را    هیبق ا یفکر حاج خانوم   یعروس یو جوش برا 

 خود کند....   ر یدرگ
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از   ی شکمش گذاشت و فشرد تا کم یرا رو  دستش 

 دردش کم شود که بدتر ببشتر شد.... 

 خورد....  ییبرخواست که تلو تلو ی جا  از

 .... رفتیو بعد به حمام م   کردیرا تمام م اطیح دیبا 

 

 

را در دست گرفت و دوباره شروع به شستن   لنگیش

کمرش نشسته بود و رنگ  یکرد؛ عرق سرد رو 

 . زدیم  یچهره اش به زرد 

 

 

 بازشدن در نگاهش به سمت عقب برگشت.  با 

و شمدان   نهییآ ی در حال   شیهمراه پسرعمو  زدانی

 شدند....  اط یدر دست داشتند وارد ح هیزیجه یها 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شیودش آمد، موها تازه به خ زدانینگاه غضبناک  با 

که در تن داشت   یکوتاه راهنیباز بود و با شلوار و پ

 در آمده بود...   شیتمام اندامش به نما 

 

 

  رونیب قهیخواست تا چند دق  شیاز پسرعمو زدانی

به سمت شهرزاد که هنوز  ی باشد و بعد از عذر خواه

 قدم برداشت.  کردیهاج و واج نگاهش م 

 

[7/26/2021 3:33 AM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 379#پارت_

 

 

 دیچیدر شکمش پ  یبه کنارش،درد زدانی دنیرس با 

 از دهانش خارج شد...  یکه ناله ا

هم به   ینگران ت،یحاال عالوه بر عصبان  زدانی

 وجودش رخنه کرد.... 

 

زد که    زدانی یبه بازو یرا ول کرد و چنگ لنگیش

 .... دیچیدست دور کمرش پ  زدانی

 

 

 ! هو؟ی شدیشهرزاد....چ -

وضع تو  نیشده....تو اصال با ا ت یم نی چرا ع  رنگت

 ! ؟یکنیم یچه غلط  اطیح

 

 د.....ر.....د....دار...م.....-

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



نکن   هیم...گرقربونت بر کنهیچرا....کجات درد م-

 .... شدیچ  نمیبب

 

 

چند قدم   زدان یبود، با کمک  دهیامانش را بر جهیگ  سر

 رفت.  جیبرداشت که سرش دوباره گ

  شی پاها   ر یدست ز دیحالش را نامساعد د   یوقت  زدانی

 انداخت و به سمت داخل قدم برداشت....

 

 

را نداشت،   شیپلک ها ینیچشمانش تحمل سنگ  گرید

خواهد شد   فیکث زدان ی  راهنی پ نکهیاما با ترس ا

 به خودش داد که یتکان

 

 

همه   نیمگه ا ی تکون نخور شهرزاد....تو جون دار-

 !؟یکنیکار م

 کجا بودن؟!   میو مر  زهرا
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در به    یبا صدا میخانه شد که نگاه مادرش و مر وارد 

 سمتش روانه شد... 

با    زدان یدستان  ی شهرزاد رو  دنیخانوم با د حاج

و بت عجله به سمتشان    دیصورتش کوب یدست رو

 آمد... 

 

 

 مادر؟!؟  یشد یخاک به سرم....شهرزاد چ-

 بچه....  نیمگه خونه نبود ا االن

 

 

داره کار    اطیتو ح دمیحاج خانوم؛ اومدم د دونمینم-

 شده....  ت یم نیو رنگشم ع  کنهیم

 

 دور از جون....ببرش اتاق.... -
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-

ن...نه....ح...موم....من..ببر.....حموم....بزارم....زم 

 ....!! زدانی نی

 

 

و    ستادیا گرشیکه دست د یمیو مر زدانیکمک  با 

 ... ستاد یا شیپاها یدستش را گرفت رو 

 خجالت رو به جمعشان لب زد....  با 

 

 

 . ... شمیبهتر م رمی....حالم خوبه...دوش بگدینترس-

آب قند آورد و به   شینکرد و برا یخانوم توجه حاج

 خوردش داد.... 

 

شدن را   ود یو پر طیدر گوش حاج خانوم شرا  شهرزاد

 که گفت اجازه رفتن به حمام را از او گرفت..... 

 

[7/26/2021 3:33 AM] 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 380#پارت_

 

 

وارد حمام   یو پد بهداشت ر یاز برداشتن لباس ز بعد

شده بود   فیکه کث ییکردن لباس ها  زیشد....بعد از تم

 شروع به حمام کردن کرد... 

حالش    یو درد داشت، اما آب قمد کم جهیسرگ  هنوز

 .ستد یبا  توانست یم شی ا پاه ی آورده بود که رو ی را جا 
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هارا در اتاق زهرا  لهیوس   شیو پسرعمو  زدانی

به گل   یزهرا عصر راهمراه همسرش عل   دند،یچ

و دسته گل   نیگل ماش   یرفته بودند تا برا ی فروش

 خودش انتخاب کنند.... 

 

جان زمزمه  یب  یکه به درب خورد بله ا یتقه ا  با 

 ... دیبه گوشش رس  زدان ی ی کرد که صدا

 

 در رو باز کن شهرزاد.... -

 

 .... ستین  از ین رونیب امی م گهید  کمی-

 

 ی وضع چندش نیاورا در چن  زدان ینداشت   دوست

 . ندیبب

 

 و در رو باز کن....   ازهین گمیمن م-

پاسخگو  خوادیم یاون تو ک ی غش کرد  یافتاد

 باشه؟! 
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....گفتم که تموم  گهیفشارم افتاده بود االن بهترم د-

 .. امیاالن م ناها یشد ا

 

 

کرد و لعد از خشک  یراهم آبکش   شی موها   عیسر

که به همراه خود آورده بود   ییکردن خودش لباس ها 

 و از حمام خارج شد....  دیرا پوش 

 

سرحالش کرده بود....حوله   یآب گرم کم دوش

که حق به  یزدانیو به  دیچیپ شیکوجک را دور موها

 زل زد....  کرد یجانب نگاهش م

 

 

 جوجه؟!؟  یکن یمن باز نم  یدر رو رو -

 ! اط؟یح یاون چه طرز لباس بود تو  دوما

و من قاتل   فتهیبهت م یاز پشت بوم نگاه بد  یگینم

 بچه؟! شمیم
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  یزیحالم خوب بود چ  کردگیداشتم حموم م-

 ....ستیسرم ن  ی ....اصال حواسم نبود شال روشدینم

 .... دیند یخداروشکر که کس حاال

 

 زه هست برم بخوابم؟!خسته ام اجا  من

 

کنم...وگرنه اون   ی بدخلق خوامیو نم  هی عروس  فیح-

ببرم تا چه چه نکنه جوجه  ی چجور دونستمیزبونت م

 من!! 

 

موهات رو   می برو بخواب اما قبلش بر ؛ ینباش خسته

 ! یشیشونه کنم و سشوار بکش بعد سردرد م

 

زده شده    جانیرا شانه کرد ه  شیموها  زدانی نکهیا از

بود که دستش را گرفت و به سمت اتاق خودش  

 .... دیکش

@Rooman_nazy1400
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  زدانینشست و شانه و سشوار را به دست   زیم ی رو

دخترک زد و آرام آرام   جانیداد؛ لبخند به شوق و ه

 کرد.  شیشروع به شانه کردن موها 

 

گرفت،   یقی گذاشت و دم عم شی موها   یرا ال شینیب

هم احساس    شهرزاد یباال رفتن حرارت تنش را حت

 کرد.... 

به  دیخم شد و از پشت در آغوشش کش  زدان ی یوقت

 دستانش گذاشت...  یخود آمد و دست رو 

 

 .....زدانیشدم   ودیپ....پر-

 

 بود....  ادمی خشی جوجه، تار دونمیم-

تا آرامش    ی بغلم باش یتو  خوامیندارم فقط م  ت یکار

 .رمیبگ
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   شهرزادیب#شهر

 381#پارت_

 

 

 

تخت   یدخترک را بلند کرد و رو  شیدستاها  ی رو

 اش زد.  یشانیپ یرو  یگذاشت، بوسه ا

  یرو یو بوسه ا د یال کشبا شیها  نهیس  ی تا رو پتورا

 نم دارش زد.  ی موها 
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 بخواب استراحت کن....!!-

 

 زشته....!!   اند،یمهمون ها م گهید  کمی-

 

 

غش    یدار  ی وقت ست،ین تیمهم تر از سالمت یچیه-

مهمه؟! نه  ی کار کردن و مهمون دار یکنیم

  دارت یشام ب ی بخواب بعد برا کمی می....ما هستستین

 .کنمیم

 

 چشم -

 

 من!! یجوجو  ن یآفر-

 

 

اتاق راهم خاموش کرده و از اتاق خارج   المپ

 .شود یم
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سپرد که حواسشان   میبه مادرش و مر نکهیاز ا بعد

 به شهرزاد باشد از خانه خارج شد...!! 

 

 

شده   یپرونده سخت ریزد،درگیبه اداره م  یسر دیبا 

 بود.  ختهیتمام افکارش را درهم ر نیبودند و ا

 

 

در دلش آب   لوقند یک  لو یک زدان،ی ی محبت ها از

اگر گاها   یرا دوست حت  شی .... توجه ها شدیم

تمام آنهارا جبران    شیاما محبت ها  کردیم یبداخالق

 نمود.  یم

 

 

 

اش بود   قهیشق ینم بوسه اش که هنوز هم رو  از

 نشست.  شی لب ها   یرو  یلبخند
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اجازه فکر   یآرام شده بود....خستگ یشکمش کم  درد

 هم افتاد.  یرو   شی نداد و پلک ها  یشتریب ال یو خ

 

سبز رنگ را لمس کرد و    کونینام مادرش؛آ  دن ید با 

گوشش نگه  یرا رو  ل یبا کمک شانه اش موبا 

 داشت... 

 

 جانم اکرم خانوم؟! -

 

 پس؟!  یجانت سالمت مادر،کجا موند-

 ها االنه که برسند....  مهمون 

 

 

 شهرزاد خوبه؟!  ی....راسترسم یدارم م کمینزد-

 

  دارشی....نزاشتم زهرا هم بدهیمادر خواب-

 ... یکنیم دارش یب ا یکنه....خودت ب
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 حاج خانوم....فعال! یچشم...مرس -

 

 چشمت سالمت مادر، فعال!-

 

 

 نکهیا یاز اداره خارج شده بود، برا  نکهیاز ا بعد

نباشد    ده یو رنگ پر جهیو سرگ ردیدلبرکش جان بگ

 جگر گرفته بود....!! شیبرا

 

 

شد   اده یپ نیچه شد و بعد از پارک کردن ماشکو وارد 

بود را هم برداشت و   دهیکه خر ییو جگر و گوشت ها

 وارد خانه شد.

 

 

را دست مادرش داد و گفت که فردا صبح   دشیخر

 بزند.  خیجگر به س خواهدیشهرزاد م  یبرا
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خوشنود بود   انشانیهمه محبت م نیخانوم از ا حاج

 دعا کرد.  شان یریعاقبت بخ یکه برا

 

 

به هول و وال  یزنگ خانه،همگ یصدا  با 

افتادند....حاج سبحان همراه همسرش به استقبال  

 مهمانان رفتند.... 

 آمده بودند....  شیو خواهر ها   برادر

هم بعد از خوش و بش کردن با عمو و    زدانی

 .... دینوبت به عمه اش رس ش ی پسرعموها 

 

 

 . دیوسو صورتش را ب  دیاش اورا در آغوش کش عمه

 جان...   زدانیخودت    ی انشاءهلل عروس-

 

 .دییممنون عمه جان....بفرما-
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نکرد و  بهخوش  مینس رهیخ  یبه نگاه ها  ی توجه

 بسنده کرد. یعاد  ییآمدگو
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   شهرزادیب#شهر

 382#پارت_
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به  یآمد تکان یم رونیکه از ب ییسروصداها  دنیشن با 

راازهم    شیو پلک ها   دیکش یا ازه یخودش داد....خم

 فاصله داد.... 

 

 

از صداها متوجه آمدن مهمان ها شد   قهی از چند دق بعد

 برخواست..  شی که با عجله از جا 

گرفت ابتدا آماده شود   میچه کار کند....تصم دانستینم

 برود..   رونیو بعد از اتاق ب

 

 

  یگلبه زیو شوم دی رنگش را پوش یمشک ساپورت

 بود را تن زد.  ده یخر دیرنگش را که جد

 رد.... ک یمیمال شیرا بافت و شروع به آرا   شی موها 

 

 

سرش انداخت و   یهمرنگ لباسش را رو  شال

 پنهان کرد.   رش یرا ز  شی موها 
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عطر به خودش زد و دور تر رفت و خودش را   یکم

 . ستینگر نهییدر آ

 

 

به درب خورد  و پشت بندش   یزد که تقه ا  یلبخند

 شد.   انینما  میچهره مر

 

 کنم....   دارتیب  ومدمی...؟! داشتم می شد  داریب-

 

 

 سالم...بله حاضر شدم...ممنون!! -

 

باشه پس مهمون ها اومدن....مامان گفت صدات  -

 بزنم.

 

 چشم.  امیاالن م -
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از اتاق خارج شد، به سمت چادر   میمر  نکهیاز ا بعد

رنگش رفت و آنرا سر   یصورت   زیر ی با گلها  د یسف

 کرد. 

 

 

قدم  منی اتاق خارج شد و به سمت نش از

توجه همه شان به کرد که  یبرداشت،سالم بلند 

 سمتش برگشت. 

سرش در دل قربان صدقه    یچادر رو  دنی با د زدانی

 اش رفت. 

 

 

دادند و مادرشوهر   یجواب سالمش را به گرم یهمگ

شان   د،عمهیرا بوس   ش یو رو  دیزهرا در آغوشش کش

 منوال....  نیهم به هم

و   زدانی یپسرعمو  رهیجمع فقط نگاه خ  نیدر ا اما 

 .کرد یکه معذبش مبود   مینگاه غضبناک نس
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 حاج سبحان به سمتش برگشت...  یصدا  با 

 ...!! نیکنارمن بش  ا یشهرزاد باباجان، ب -

 

 

 چشم حاج بابا.... -

 

حاج مالک شهرزاد با لبخند به سمتش   یصدا  با 

 برگشت.

 

 

 

  شی خوب پ زیشهرزاد خانوم انشاءهلل که همه چ-

 ! ره؟یم

نکن   غیبود که بتونم انجام بدم در یکار یمشکل  اگر

 . میرو خورد گهیازمون....ما با نادر نون و نمک همد

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



...حاج خانوم و حاج بابا اجازه  یحاج  دیسالمت باش-

 احساس کنم....دستتون درد نکنه.  ی ندادن من کمبود

 

رو داره   شیرفاقت فهیدخترم....سبحان هم وظ یرش یپ-

 .... دهیانجام م

 

 ال سرمون کم نشه...!!شون از با   هیسا -
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   شهرزادیب#شهر
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 383#پارت_

 

 

 

حاج خانوم از دختر ها  وهی و م ینیریاز صرف ش بعد

 خواست تا کمک کنند و سفره شام را پهن کنند. 

  شیبه حاج سبحان گفته و از جا  یا بااجازه 

شکمش چهره اش درهم    ر یز دنیرکشیبلندشد....با ت

 رفت و لبش را به دندان گرفت....

 

 

بلند شد   شیچهره درهم شهرزاد از جا  دنی با د زدانی

آرام به سمت    یو پشت سر شهرزاد که قدم ها 

 کرد....   داشت،حرکتی آشپزخانه برم

 

شد و دست    کشیمهمانان خارج شدند نزد دی از د یوقت

 کمرش گذاشت....  ی رو
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چرا بلند    نیبرو بش ا یدردت گرفت شهرزاد؟! تو ب-

 ! ؟ی شد

 

 لحظه....!!!  کی  دیکش  ریشکمم ت رینه خوبم....ز -

 

 

کار کردن   یخونه باز شروع نکنآشپز  یرفت-

 گمیهم برندار.... به حاج خانوم م نیسنگ  لهیها....وس

 ....!!! یرینبات درست کنه آروم بگ ییبرات چا 

 

 

 

پر از عشق   ی و شهرزاد با نگاه گفتیم  زدانی

که درون مغزش  یزی چ دانستی....نمکردی م شی تماشا 

 نه؟!  ای راست است   دهدیجوالن م

 من را دوست دارد؟!  زدانی ا یآ
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آن است  یکه نامش رو  یبا دختر کندیم ی سع  ا ی

 کند؟!   دایپ یسازگار 

 

 

 ...؟! یی جوجه کجا -

 

 

 یکی....من برم آشپزخونه االن نجامیهم یچیها....ه-

 زشته...  نهیبیم ادیم

 

 !؟ یزنم  نکهیزشته؟! ا یچ-

 

 

ما   تیاز محرم ی...کسستین نینه منظورم ا -

 راجبمون بکنند....!!!   یفکر بد خوامیخبرنداره....نم
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چشمت   یبه تو بگه باال تونهینم  یاحدوالناس چیه-

 آبرو.....چه برسه فکر بد بکنه....

 بخورمت....!!!  نجا یهم خوادیدلم م یزنم  اصال

 

 

 

فرار کرد   زدانیدستان  ری و از ز  د یکش ینیه شهرزاد

 کند.... دن یآرام شروع به خند  زدانیکه باعث شد  

  یجوان نامزدباز  یمانند پسرها  نگونهیا نکهیا از

 .... شدیاعصابش خورد م کردیم یواشک ی

 

 

 بود.   بیعج  یدلگرم کی  شیوجود شهرزاد برا اما 

 امیناشناس دوباره پ یآن دوست مجاز یوقت  امرور 

مه را پاک کرد  داده بود....بالک کرد پشت بندش برنا 

  نستاگرامیگرفت اجازه ندهد به ا میتصم گر یو د

 برود...!!! 
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 ان یاز م د یترسیکه داشت....م یتوجه به شغل  با 

 نیبفهمد که همسردارد و ا یکس شانیجاسوس ها 

 بشود نقطه ضعفش....!! 

 

 

در کنارش از افکارش خارج شد و از   مینس  ستادنیا با 

 راهش کنار رفت تا برود...   ی جلو
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   شهرزادیب#شهر
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 384#پارت_

 

 

 

  رونیکالفه نفسش را ب  دیرا د مینس  ستادنیا یوقت

 ... د یکش ش ی به موها  یفرستاد و دست 

 

 

 ...؟! ییپسردا-

 

 .. اورد یسمتش برگشت اما نگاهش را باال ن به

 

 بله دخترعمه...؟! -

 

 

  دیفهم مینس یبا خشم گفت که حت  یرا جور دخترعمه

 و کالفه است. ی عصب
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خودش،   یانشاءهلل زهراجان هم بره سرخونه و زندگ-

 ....دیمونیفقط شما م

 

 

جان به  ییو زندا ییتا دا  دیتر ازدواج کن زود   دیبا  شمام 

 چند ساله شون برسند.....  ی آرزو

تا براتون   دیچند ساله که منتظرند شما قبول کن بالخره 

 باال بزنند....   نیآست

 

 

  تیکنند،خوبیم یزندگ نجا یشهرزادجان هم ا  چون

 ....!!! دیمجرد بمون نیاز ا شتری نداره شما ب

 

 

  رونینفسش را با فشار ب زدانیحضور حاج خانوم  با 

 ده یرا شن مینس یفرستاد....حاج خانوم تمام حرف ها 

 با لبخند جواب داد.....  زدانی یبود.... به جا
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دارد، اما به   زدان یبه  یعالقه ا   مینس دانست یم  خوب

اگر شهرزاد هم نبود....انتخاب  یوجه حت  چیه

 نبود...  میعروسشان نس

 

 

من و   یقلب ی ان....ممنون که به فکر آرزوج  مینس-

 خودت!   ی ....انشاءهلل عروسیجانت هست ییدا

  ارهیهرموقع خودش بخواد عروس م گهیهم د  زدانی

بهش  گهیرو که دوست داشته باشه....ما د  یو هرکس

 . می کن یاصرار نم

 

 

 

شهرزاد ته   گهیبگم....بعد از رفتن زهرا د نمیا-

  ی عصا  شهیم یریپ  ی من و حاج سبحان....تو  یتغار

  یبه کس  مییخوایدستمون....حاال حاال هم نم

 ....!!! مشیبد
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شهرزاد را شوهر بدهند،   خواهندیگفته بود نم نکهیا

پسرش   یبرا  خواهدی حاج مالک م دانست یچون م 

  نیچن خواستیکند.... نم یشهرزاد را خواستگار

 عنقولک شود...!!!   زدانی رتیو رگ غ  فتدیب  یاتفاق

 

 

زد  یز حسادت سرخ شده بود لبخند مصنوعکه ا مینس

 و رفت.   دیو راهش را کش

لب    ریز یرو به مادرش کرد و قربونت برم   زدانی

شد و اورا در    کشیزمزمه کرد که حاج خانوم نزد

 و لب زد....  دیآغوشش کش 

 

 

انجان   ی نگران دلبرت هم نباش،اجازه ندادم کار-

 نبات دادم تا بخوره....!! ییبده....براش چا 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نوکرتم به موال اکرم خانوم...!! -

 

دور و بر  اد ی...زنیپسرکم....برو بش یتاج سرم-

 . شندیشهرزاد نپلک مشکوک م

 

 .. دییچشم چشم شما امر بفرما -

 

 

سفره تمام شد،شهرزاد هم   دنیکار چ نکهیاز ا بعد

آمد  رید  یکم نکهیسر سفره آمد....بخاطر ا هیهمراه بق

که کنار همسرش    ییو زهرا زدانیجز کنار   ییجا 

 نشسته بود نبود. 

 

 

گرفت و بدون توجه به نگاه   یجا   زدانیناچار کنار   به

 کرد. شیغذا دنیشروع به کش میغضب آلود نس

 

[7/29/2021 8:08 PM] 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 385#پارت_

 

 

 

دلبرش که  یبا یبه چهره معصوم و ز  ینگاه زدانی

کنارش نشسته بود انداخت....در دل قربان صدقه لب  

آتش به جانش   شهیکه هم شیسرخ و خواستن  یها 

 انداخت رفت....!!!  یم
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  دیبرنج کش شیبشقاب دلبرکش را برداشت و برا ابتدا

 گذاشت که شهرزاد تشکر کرد....  شیو جلو

خانوم چند نوع خورشت درست کرده   حاج

  نیهم یبود،برا   یبود.....خودش که عاشق قرمه سبز

بشقاب خودش و شهرزاد   ان یظرف قرمه رو م

 گذاشت..... 

 

 

مرغ   ا ی مهیبرات ق ا ی! ؟ی دوست دار  یقرمه سبز-

 بکشم....؟! 

 

غذات رو بخور   کشمیدستت درد نکنه....خودم م-

 ....!!! یگشنه ا 

 

 

نامحرم ها   ی جلو  ی بزارم ه یخوایوضعت م ن یبا ا-

 سفره؟! ی تو یخم بش 

گوش  زمیبگو من برات بر  یخوایم یهرچ گمیم بهت

 بده شهرزاد....!!! 

@Rooman_nazy1400
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  یزشته....قرمه سبز کنندی باشه چشم....دارن نگاه م-

 !!! خورمیم

 

 

 هیبق رکانهیباال آورد که متوجه نگاه ز سرش را  زدانی

  یکرد و بدون توجه به آنها بسم هللا ا  یشد اما اخم

 کرد....!!!  ش یزمزمه کرده و شروع به خوردن غذا

 

 ی نداشت، شهرزاد برا یهم هراس  دندیفهمیاگر م یحت

 !! ماندیاو م یاو بود و تا تمام عمرش هم برا

 

 

داد و  شهرزاد خواست دوغ بخورد اجازه ن   یوقت

هم   زانشیآو ی به لب ها  ی و توجه ختی آب ر شیبرا

  شی به خوردن غذا ستینکرد و با گفتن برات خوب ن

 ادامه داد.....!!! 
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  یدر آن سو، شهرزاد از محبت ها و توجه ها  اما 

سرخ شده بود و از خجالت سرش    شیگونه ها   زدانی

 آورد....!!!  یراهم باال نم

 

 

قند    لویک لویحواسش به او بود ک زدان ی  نکهیاز ا اما 

  یهم بخاطر نگاه ها یاز طرف   شد؛یدر دلش آب م

 .... زدانیخوشحال بود از توجه   مینس ی برزخ

 

 

  می نس یزخم زبان و طعنه ها  توانستیخودش نم د یشا 

مطمعنا حالش را   زدانی یرا جواب بدهد اما محبت ها

خراب کرده بود که نتوانست شامش را کامل بخورد و  

از حاج خانوم کرد و از کنار سفره   یر آرامتشک

 برخواست....!!! 
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 !!! یشد  فی ضع دهیبخور جوجه....رنگت پر-

  زدان ی افکارش خارج شد و به سمت  از

 شهیهم زدان ی شیتعجب نداشت برا یبرگشت....جا

 شهیاز هم شتریدوبرابر آنها بود اما االن ب ش یغذا

 ...!!! شد ی باعث خنده شهرزاد م نیخورده بود و ا

 

 

 !  ؟ یخندیم یبه چ-

....انگار چند  یهمه غذا خورد  نیامشب چرا ا نکهیا-

 ...!! ینخورد  یچی روز ه

 

 

  دیبا یبزرگ نیناهار نخورده بودم....خب من به ا-

  ی....االن اگه شامت رو نخورگهیبخورم د شتریب

 لقمه چپ نکنم جوجه!!!  کیتوروهم  کنمینم نیتضم

 

[7/29/2021 8:08 PM] 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 386#پارت_

 

 

 

و     دیخند یسرخ شد و نخود  زدانیبه حرف  شهرزاد

مانده اش کرد که زهرا  یشروع به خوردن غذا

 کرد.... ش یاز پهلو یوبشگون

 

 آخ... -
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مونده سر   کاتونیج کی....جدهیزهرمار ورپر -

 سفره؟!

شامت رو پاشو برو اون ور تا امشب همه  نیا  کوفت

 ... دی رو معلوم نکرد یچ

از کدوم   ستی...معلوم نشهی م دمیسرخ و سف چه

 بهت آره؟! گهیهاش داره م ی فانتز

 

 

اگه  خورمی ....دارم مشنوهیآقا م  ی زهرا....زشته عل -

 رو باز....!!!   چارهیمن ب یکبود نکن

 

 

و صاف بودن پوستشم    دی....چه دنبال سفشیا-

نفهمم بعد   ترکمیبرم م نجا ی هست....من که از ا

  کارایچ دییخوایمن م جارهیخوابوندن پدر و مادر ب

 بهم؟!  یدی....خودت خبر مدیکن
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نگاهش کرد لبخند دندان   سیوکر فشهرزاد پ  یوقت

زد که شهرزاد هم نتوانست تحمل کند و خنده   یینما 

 کرد....   یآرام

  یشام شان را صرف کردند و جوانها از حا  یهمگ

 برخواستند و سفره را جمع کردند. 

 

 

 ی سبحان تمام مدت حواسش به محبت ها حاج

پسرش نسبت به شهرزاد بود و از تمام   یرکیرزیز

 قلبش خشنود بود که کنارهم هستند.

 

 

آورد....بزرگ ترها باهم    ییمهمانان چا  یبرا زهرا

برآن شد که اخر هفته جمعه  میصحبت کردند و تصم 

مشهد   یراه یو بعد زهرا و عل رندیبگ  یجشن کوچک

 شوند.. 
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را خود زهرا خواسته بود که ماه عسلش را   نیا

هم   یبروند و عل  شیهد بروند و بعد از آنجا به کمس

 قبول کرده بود....!! 

 

 

را به خانه عروس و   هیزیقرار بود تمام جه فرداهم 

خانه حاج مالک بود برده و   ی کیداماد که در نزد

 ...!! نندیبچ

 

 

بود که از   زدانی  یاخر مراسم فقط نگاه پسرعمو تا 

هم  نیهم یو برا  شدیشهرزاد برداشته نم  ی رو

برخواست و به بهانه   ینتوانست تحمل کند و از جا 

 به آشپزخانه رفت.  یا

 

به آخرشب کم مانده بود که مهمانان عزم رفتن   گرید

کردند،، از آشپزخانه خارج شد و به حکم ادب  

و    ستادیکنارش ا  مینس  یکرد....وقت یخداحافظ یباهمگ
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که فقط شهرزاد   ی دستش را گرفت با حرص جور

 .... بشنود لب زد 

 

 

مطمعن   ی....ول ی ندازیبهش م یخوب خودت رو دار -

و ولت   کنهیباش مثل دستمال ازت استفاده م

مثل تو که   ی خانوادس دختر نیا  فی....چون حکنهیم

 عروسشون بشه....!!!  ندازه یم  گرانیخودش به د

 

 

 زد و   یدر قلبش بود اما لبخند یر یمانند شمش حرفش 

نباشه   گرانید یزندگ  یشما بهتر سرت تو -

 دایخانواده خوب پ  کی  ی....انشاءهلل به زود زیعز

  یحسادت زندگ نهمهیتا ا رنیکه تورو بگ شهیم

 ...خداحافظ. ینکن گران ید
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 387#پارت_

 

 

 

که از حرف    یتا لبخند دیکش  ششیبه ر یدست  زدانی

 هیلبش نشسته بود را بق ی شهرزاد رو

که دلش   شد ی مظلوم م ی....دلبرکش گاها جور نندینب

  یوحش  یگاها جور ی ول   ردیاورا گاز بگ خواستیم

 ..... کردی که شگفت زده اش م دیدر  یو م  شدیم
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از    هیدرهم و سرخ شده همراه بق یا  افهیبا ق مینس

  یورود یهنوز جلو  یخانه خارج شد....زهرا و عل 

 .... دندیخندی و م کردندیآشپزخانه باهم پچ پچ م

لب   یبرگشت و با اخم ساختگ ی به سمت عل  زدانی

 زد: 

 

هم خواهر   ی ! نصفه شبد؟یبرینم  فیآقا....تشر ی عل -

 ! ؟یکنین رو ول نمم

که  یخودت و وقت یبرا  شهی کال م گه یروز د چند

حسابت رو   شیکرد و پس فرستاد  غی ج غیج  نقدریا

 ....!!! رسم یم

 

 

اخم داشت به  ی را تمام کرد وحاال به جا  حرفش 

 ..... دیخندیچشمان گشاد و گرد شده زهرا م

به  ی و زهرا جور  دندیخند زدانی یبه حرف ها یهمگ

 د یدو اطیاز ترسش به ح زدانیسمتش هجوم آورد که 

 ....!!! کردیدنبالش م  غیو زهرا هم با ج
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داد و نگاهش را به خواهر و   هیتک  واری به د شهرزاد

  کردندیو دنبال هم م  دندی خندیم  اطیکه در ح ی برادر

تنها بود اشک درون   شهیهم نکهیدوخته بود.....از ا

 چشمانش جمع شد.... 

 یزانیعز   شیون قلبش دعا کرد که خدا برااز در اما 

 که کنارش هستند را حفظ کند.. 

 

 

و با مشت چتد   ردیرا بگ زدانیزهرا توانست  بالخره 

  شیزد و در آخر اشک ها  ش ی و بازوها  نهیس یبار رو 

  تیو خودش را در آغوش حما  ختیگونه اش ر ی رو

 گرانه برادرش انداخت.... 

 

 

اورا در آغوشش سفت گرفته بود که    یجور  زدانی

  ستادهیهست که مانند کوه پشتش ا یکس شهیبداند هم

 است. 
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سبحان به سمت دخترکش رفت و اورا در   حاج

پدرشوهرش هم اورا در   یحت د،یآغوشش کش 

 .. د یسرش را بوس  یآغوشش گرفت و رو

 

 

زهرا به خانواده اش خبر داشتند و  یاز وابستگ همه

جدا شده و به خانه خودش برود دل  حاال که قرار بود 

 ... ختیاشک ر نگونهی نازک شده بود که ا

چشمانش را پاک کرد و کمک   ریخانوم اشک ز  حاج

 .. دیا یکرد زهرا از پله ها باال ب

 

 

لب   ی زد که لبخند رو یآمد و کنار گوش زهرا پچ ی عل 

از خانه  هی همراه بق یآمد و بعد از خداحافظ  شیها 

 خارج شدند. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 388#پارت_

 

 

 

لوس کردن زهرا و آرام کردنش حاج  یاز کم بعد

سر پا باشد..بعد از   توانست ینم یسبحان که از خستگ

آورد، آنها را  شیرا برا  شی شهرزاد قرص ها   نکهیا

 گفتن به اتاق رفت تا بخوابد... ریخورد و بعد از شبخ 

 

پله ها نشسته   یرو  اطیو در ح   امدیبه داخل ن زدانی

بزند و    یزیچ  بود...زهرا اجازه نداد مادرش دست به
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آشپزخانه شد و شهرزاد هم  ی زکاریخودش مشغول تم

 و کمک حالش بود...!!   دادیسبک را انجام م یکارها

 

مراقب حاج بابا و مامان   شتریشهرزاد من رفتم ب-

 ها خب؟!   یباش

 

که دختر  یرینم ی دور ی چشم حواسم هست....جا -

 !!نجا یا ی ا یهرروز ب ی تونیم

 زهرا...!!  شمی تنها م شتریمن ب ی بر تو

 

دلت    ادتیاصال  یشروع کن  یاطی....خیشیتنها نم-

بهشون سر   امی....درسته هرروز مشهیتنگ هم نم

و هرلحظه کنارشون   شهی...اما بازم همزنمیم

 !!گهید  ییدستشون تو  ی....بعد من عصا ستمین

 

چشم من حواسم هست بهشون تو نگران نباش  -

 عروس خانوم!! 

 !! هیهمه ما کاف یبرا یخوشبخت بش انشاءهلل
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خوب    یل یخ ی....منم زودتر عمه کنزدلمیعز نی همچن-

 بهم فحش بدن....!!!  کمی شهیم

 

 عععع زهرا زشته...!! -

 

شهرزاد را  یروبرو  ی را بست و صندل  رآب یش  زهرا

 و نشست.   دیکش

 

 ! ؟ی از شوهرت بچه داشته باش نکهی! ازشته؟ یچ-

 

گذاشته؟!   یرو چ تیرفته حاج بابا شرط محرم  ادت ی-

 خوابمی و کنارش م  امیکوتاه م زدانیدرسته من بخاطر 

....ما رابطه دمیرو بهش نم یشرو یپ چ یاما اجازه ه

 !! ی در حد عشق باز  میندار
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....درسته پدر من شرط  زمنیعز یکنیخب اشتباه م-

رو   گهیگذاشته اما اون خبرنداره که شما همد

 ... دییخوایم

 

 ! م؟یی خوایرو م گهیمگه همد-

 

 ! ؟ی ..؟! داداشم رو دوست نداریچ یعن یوا -

 

من دارم....اون اما انگار نداره....فقط چون زنشم  -

 باهام خوبه!!

 

فقط تخس و   زدان ی ...یگی شهرزاد م هیچه حرف نیا-

که اعتراف کنه  ستیساله ن  ستیاون پسر بمغرور...

بهت   دهیساله است و غرورش اجازه نم  یمرد س کی

  ن یبگه دوست داره اما با رفتار و محبت هاش داره ا

 !! ی ....اما انگار تو نفهمفهومهیرو بهت م
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 389#پارت_

 

 

 

  شیشد اما با حرف ها   یزکاریدوباره مشغول تم  زهرا

 بود.  ختهیتمام معادالت افکار شهرزاد را بهم ر

  یحرف ها ا یخودش درست است  ی فکرها  دانستینم

 زهرا!! 
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  زدان ی که  دی دیو م  کردیرا مرور م شانیلحظه ها  تمام

است دو برابر آن   کرده ی م تشیهرچقدر هم که اذ

 . کردیمحبت م

 

زهرا   یباور کند... با صدا دیرا با یزیچه چ دانستینم

به خودش آمد و به سمتش   گفتیم ریکه داشت شبخ 

 .دیچرخ

 

 جانم....؟! -

 

و حالت خوش    یپاشو برو بخواب....ماهانه ا گمیم-

 بخوابم.  رم یکارهام تموم شد م...منم ستین

 

 االن!!  رمی...چشم میدستت درد نکنه...خسته نباش-

 

 .ریشبت بخ-

 

 . یآبج ریشب توام بخ-
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بلند شد و چادرش را از   شی از خروج زهرا از جا  بعد

برداشت و المپ آشپزخانه راهم خاموش   ی صندل   ی رو

 کرد و از آنجا خارج شد. 

 

در هال روشن بود و خانه کامل   شهیمثل هم  آباژور

 ..ندیراهش را بب  یجلو توانستینبود و م کیتار

برداشت و به سمت   ش ی موها  ی را هم رو  شالش 

 رفت.   سیسرو

 

مسواک زد و خواست به سمت   شیاز انجام کارها  بعد

 افتاد...!!  اطیاتاقش برود که نگاهش از پنجره به ح

 

 اطیهنوز در ح زدان ید،یاز تعجب باال پر شی ابروها 

 نشسته بود... 

تخت   یو چادرش را به اتاق رفت و رو یروسر 

 از خانه خارج شد. زدانیگذاشت و به قصد رفتن کنار 

 

رفت که   نیی و از پله ها پا   دیرا پوش ش یها  ییدمپا 

به سمتش برگشت...شهرزاد آرام آرام به  زدان ی نگاه 
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  ادیرا فر  شیحوصلگ ی سمتش رفت...چهره اش ب

 ...!! زدیم

 

 ! ؟ی نشست نجا ی....چرا ازدان ی-

کرد و   یچند قدم فاصله راهم ط دینشن یجواب  یوقت

 اجازه نداد....  زدان ی که  ندیکنارش خواست بنش

 

 ینی شی...مستیخراب ن تتی....تو مگه وضعنینش-

 ! ره؟ یسنگ سرد باز دردت بگ  ی رو

 

ماهانه    یه زدانی نکهیخجالت زده از ا شهرزاد

 آورد لب زد...  یم  ش یبودنش را به رو

 

 کنارت...!!  نمیخب خواستم بش-

 

 جوجه!! ا یپام...ب یرو  نیبش  ا یب-
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  یدور کمر دلبرکش انداخت و کمک کرد رو  دست

  زدانیشانه پهن   ی ...دستش را رودنیبنش شیپا 

 سفت باشد....   شیگذاشت تا در جا 

داد و   هیدلبرکش تک نهیسرش را به س  زدانی

 چشمانش را بست...!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد ی#شهر_ب

 390#پارت_
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  ی دلبرکش را دوست داشت...نفس ها  قلب تپش

به  یو پ  کردی را حس م دیکشیکه شهرزاد م ی قیعم

 درونش برده بود.   جانیه

  شیموها  یکه دستان نرم و کوچک شهرزاد رو یوقت

آنها به رقص آمد انگار که در   یبه ال ی نشست و ال

 بهشت بود.... 

 

 ...؟! یسراغم رو گرفت ریچرا د -

 ...؟!! نجامیهنوز ا یمتوجه شد تازه 

 

....کمک زهرا کردم  دمتیبخوابم د رفتمیداشتم م-

 آشپزخونه رو جمع کنه....دست تنها بود. 

 

من    یوقت هاتو برا  شتریب ی نه....ول دستت درد نک-

تمام   خوادی....منم دلم میصرف کن....تو مال من

 !!! یعمرت رو کنار من بگذرون 
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 ! ه؟ی....عشق چجورزدان ی-

 

  شیاش برداشت و نگاه جنگل  نهیس  یرا از رو  سرش

 را چشمان مظلوم شهرزاد دوخت. 

 

اون   شهی....عشق باعث مهیحس خوب یلیعشق....خ-

 . یاز خودت دوست داشته باش شتریرو ب

 یچ  یفهمی...نمزهیریتمام معادالتت رو بهم م عشق 

که لبخند   یدیرو انجام م یغلط....فقط کار  یدرسته چ

 . ارهیاون ب ی لب ها ی رو

 

 

شهرزاد...عشق    هیحس خاص  یل یخ  عشق 

عشق رو با هوس اشتباه   د یمقدس....نبا 

بدنت هم   یگرفت....بنطر من اگر عشق نباشه حت

نسبت به طرف مقابلت نشون  یواکنش 

 سخته!!  عشق فی.....توص دهینم
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  یزد و سرش را خم کرد و بوسه ا یلبخند  شهرزاد

از    شیابروها  زدانیزد که  زدانی یها شی ر یگرم رو 

 تعجب باال رفت.... 

 

 خانوم خانوما...!!!  ا یکنیم یطونیش-

  شمیبلندم هوی  یکنیمن بوس م  ینجوریا یگینم

 جوجه!!  دمیقورتت م

 

حلقه دستانش را    زدان یکرد که  یخنده نمک شهرزاد

و   دیرا دست کش ش ی دور کمرش محکم کرد و موها 

 . دیبوس

 

 ...!!! میبخواب میمن...پاشو بر یدلبر خوش بو-

 

 خان....  زدانی  دیچشم شما امر کن-

 

 زبونت باش جوجه تا نخوردمش. مراقب -
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برخواستند و دوشادوش هم به سمت   یجا  هردواز 

 داخل قدم برداشتند. 

راهم   ش یتحمل وزن پلک ها  گهی د یاز خستگ زدانی

تخت دمر انداخت و به  ی نداشت...خودش را رو

 خواب رفت. 

 

  یو کم  د یکمرش باال کش یپتو را تا رو  شهرزاد

  نکهی....بخاطر ا کرد تا سرما نخورد شتریرا ب ی بخار

مانده   اطیسرد بود و چند ساعت در ح  یزییپا  یهوا

 بود تمام تنش سرد بود. 

 

خواب به  ی زد و برا زدانی یشانیپ یرو  یا  بوسه

 سمت اتاق خودش رفت. 
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 _شهرزاد ی#شهر_ب

 391#پارت_

 

 

 

  یبود توان دهیچی که در تمام جانش پ ی با درد  صبح

  یسی خورد که ناله اش به هوا رفت...با احساس خ

شد که بخاطر   زیمخیدر جانش ن ده یتنش ترس ریز

 .... دیچیشکمش پ ریز  ی بودن کارش درد  ییهوی

 

اه از نهادش    رش یز یمالفه خون دن ید با 

  شیگونه ها   یرو  ش یبرخواست.... از درد اشک ها 
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  نیی....به زور خودش را تکان داد و از تخت پا ختیر

 رفت....!!! 

 

 

گذاشت و مالفه را جمع کرد،   یگوشه ا  پتورا

انجان دهد کالفه در اتاق چند قدم   یچه کار  دانستینم

 ... دیچی برداشت که درد بدتر در جانش پ

 

 

آهسته از اتاق خارج شد و به   ی ناچار با قدم ها  به

 سمت اتاق زهرا رفت.

  قهیبه درب زد و منتظر ماند که بعد از چند دق ی ا تقه

 کرد.... زهرا خواب الود درب را باز 

خواب از    دهیشهرزاد...ترس انی چشمان گر دن ید با 

 که تمام چشمانش را باز کرد...  دیسرش پر
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 یکنیم هیگر ی چرا دار شدهیحضرت عباس...چ ا ی-

 اول صبح؟!

 

 شده...درد دارم...آخ...!!! یزهرا....مالفه خون-

 

 

آخه دختر....نصف عمر شدم فکر کردم   دمیترس-

  میآروم بر ا یقربونت برم بنکن   هیشده.....گر  یزیچ

لباساتو حموم   ی توام بر کنمیم زیاتاقت....من تم

 !! زدلمی نداره که عز هیکن....گرعوض

 

...خجالت  شهیبد م  یل یخ ندیبب زدانیاگه حاج بابا و -

 ازشون.  کشمیم

 

که شوهرته  زدانی! هردو محرمتن...؟ یچه خجالت-

 . ارمیتو من سردر نم یکشیخجالت م ی...از چوانهید
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برداشته و به حمام برود و   زیکرد لباس تم کمک

را برداشت و   فیخودش به اتاق برگشت و مالفه کث

 کرد.   نشیگزیرا جا  دیمالفه جد

 

گذاشت و در   یرنگ یزباله مشک  سهیرا هم در ک  مالفه

 سلط زباله انداخت. 

بله   یبه آن زد که صدا  یسمت حمام رفت و تقه ا  به

 . دی هرزاد به گوشش رسجان ش  یب

 

را    شیامد، لباس ها  رون یشهرزاد ب قهی از چند دق بعد

 کرده بود. عوض

 

گوشه، حالم  بهتر بشه  کیگذاشتم  فمیکث  یلباس ها -

 . شورمیم امیم

 

استراحت کن من  میبر  ا ی...بده یالزم نکرده...رنگت پر-

 ..شورمشون یخودم م
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خجالتم   نیاز ا شتریها ب ینه زهرا...دست نزن  یوا-

 نده....!! 

 

  ودی....خجالتم نده....انگار من پرنمیبرو گمشو بب ا یب-

 !!! شهیم نیفقط ا شمینم

بخور بعد بخواب بهتر    ارمینبات ب ییبرات چا  برم

 !! یبش

 

 خوابت کردم.   یاز خواب ب دیممنون....ببخش-

 

  ن یپتورو بکش روت...آفر ،یکنیبعدا جبران م -

 عروس خوشگلم.. 

 

  ید و به سمت آشپزخانه رفت...برااتاق خارج ش از

آورد و بعد   شینبات درست کرده و برا یی شهرزاد چا 

که حتما گرم آنرا بنوشد به حمام رفت تا   دی از تاک

 را هم بشورد.   شیلباس ها 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 392#پارت_

 

 

 

را  شیبسته شدن درب پلک ها یصدا  دنیبا شن زدانی

فکر   د یکنارش د یخال یجا یاز هم فاصله داد و وقت

 شده است....   داری کرد که شهرزاد از خواب ب

رفتن اتاق    س یآمد و به قصد سرو نییتخت پا  یرو  از

 را ترک کرد.
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متعجب به سمت اتاق   دیصدا را از حمام شن  یوقت

  ا یشهرزاد رفت تا مطمعن شود که او در حمام لست 

 ! گر؟ید   یکس

 

پتو   ریکه ز ی شهرزاد در حال   دهیرنگ پر دن ید با 

 است وارد اتاق شد....   دهیخز

 

 ...؟! شدهیشهرزاد چ-

 

 !!....برو بخوابی شد  داری....چرا بیچی...هیه-

 

شکمش    ی نشست و دستان مردانه اش را رو کنارش 

 گذاشت و ماساژ داد. 

 

 ! ؟یکن...درد دار شهرزادم...من نگاه-
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گرفته پچ  ییدرون چشمانش جمع شد و با صدا اشک

 زد. 

 

  ا ی...االن حاج خانوم دیلطفا بر شه یخان....م زدان ی-

 زشته!!  ادیزهرا م 

 

 و گفت   دیحرفش پر انیم

 . ادیبزار ب اد یب خوادیکه م ی...هرکسیزنم-

 

 .... زدان ی...ی-

 

 !؟ یکشیخجالت م  ی..؟! چته....از چزدان ی جان -

 از شما... -

 

 ! ؟یکشیچرا از من خجالت م-
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  یکه نرفته حاج ادتی...اما یدرسته شوهرم زدان ی-

و فکر   ندیا یشرط باهم بودن گذاشته...االن ممکن ب

 مون هست!! نیب یزیکنند چ

 

 . دیسرش کش  یرو زد و پتو را    یهق

  یفرستاد و نفس ها  رونیاز خشم نفسش را ب زدانی

 . دیکشدار کش

 : دیزد و غر مهیشهرزاد خ  ی رو

 

  لیگذاشته دل یهر شرط  ی هرکس ،ی... حاللمیزنم-

هم با   ی کنم....هرکار یمن از زنم چشم پوش شهینم

 زنم بکنم به خودم مربوطه!

 

  سیخ ی لب ها ی را رو  شی را گرفت و لب ها   فکش

گرم و دلچسب بر آن   یدخترک گذاشت و بوسه ا 

 زد... 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ینیحاج خانوم و ه  یبازشدن درب و ورود ناگهان با 

را از خود جدا    زدانی شهرزاد با فشار دست   دی که کش

 . دیسرش کش  یکرد و پتورا رو

 

 ...... 

      رمانمون بود   یاز بنرها  یکیپارت، نی.ن:اپ

 

[8/1/2021 1:57 AM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 393#پارت_

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

  تیو نفسش را با عصبان دیبه گردنش کش  یدست کالفه

 فرستاد.  رونیب

به اعصاب   ت یهق زد و انگار که کبر پتو ر یز شهرزاد

 . دیکش  زدان ی ی باروت

رفت و وارد اتاق   زدانیبه  ی خانوم چشم غره ا حاج

به گوش همسرش   شانی شد و درب را بست تا صدا

 نرسد. 

 

 شم یخراب جسم تیوضع نیا ی...؟! توزدانیچخبره -

 ! ؟ی کنیولش نم

  دیدیاتاق شهرزاد...حاج بابات اگر م یتو یصبح  اول

 ! کرد؟ ی م یچه فکر

 

  یتو دم ینداشتم...صح د ش ی مادر من....من که کار-

فکر کردم   ادیآب م  یو صدا ستیاتاق من ن
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رفته  تیم  نیع دمیاومدم اتاقش د یشهرزاد....ول

 ..... لرزهیداره م  رپتویز

 

 !!! کشهیمن که شوهرشم خجالت م از

 ی....چرا؟! چون حاج سبحان ملکرونیبرو ب گهیم

زنم چرا داره   نمیشرط گذاشتن که من حق ندارم بب

 ......آره مادر؟! لرزه یم

 

 آروم باش....!!  زدان ی-

 

....اگر قرار بود محرمم  ستمینه حاج خانوم آروم ن-

  اهیباشه صدسال س  بهیبشه...زنم بشه اما باهام غر 

 زن نخواستم. 

 

را تحمل کند که دست   شیهق زدن ها یصدا  نتوانست

که   دیتنش کش  ی دراز کرد و پتورا محکم از رو

 زد.  ی کوتاه  غیشهرزاد ج
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! تو  ؟ی ....تو زنکنمی خفه ات م نجا یهم ادیصدات در ب-

که تا   یساله ا   یمرد س یفهمی! مه؟ یشوهر چ یفهمیم

 ! ؟یچ یعنیحاال محرم نداشته 

 

پتو   ری حاال ز یاز من فرار نکن کنمیبه تو محبت م من

 من؟! یبرا یکنیهق هق م

 

داد و   ی جا  انشانیخودش را م یخانوم با نگران حاج

 شهرزاد جدا کرد....!!!  یرا از بازو زدان ی دست 

 

شد و    زیخ میتخت ن یکرد....رو  دا یپ دیاش تشد هیگر

 گوشه آن نشست. 

مادر و   دنی هراسان وارد اتاق شد و با د زهرا

 برادرش با تعجب و دلهره لب زد: 

 

  نجا یچخبره....شما ا نجا یا ی....اول صبحنیحس  ا ی-

 ! د؟یکنیم  کاریچ
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 ...!! میکنیزهراجان بعدا صحبت م-

برگشت و خواست حرف بزند که   زدانیسمت  به

که از خشم نفس   یدستش را باال آورد...در حال  زدانی

 رفت یم نییپا پهن و مردانه اش باال  نهیو س  زدینفس م 

 لب زد: 

 

 کنمی ....غالمتم...نوکرتم...اما خواهش میتاج سرم-

حالش خوب    خواستمی....من فقط منگویزیچ گهید

 نداشتم.  شیکار کردینممیبشه وگرنه عصبان

 

  رونیب رمیصبحتونم خراب کردم...من م شرمنده

 خداحافظ.

 

[8/1/2021 1:57 AM] 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 394#پارت_

 

 

 

کس نداد و از اتاق خارج   چیبه ه یحرف چیه  اجازه 

بلند شهرزاد در اتاق   هیگر  یشد که صدا

بود که چند  ده ینرس رهی....هنوز دستش به دستگدیچیپ

 مکث کرد و بعد از خانه خارج شد.  هیثان

 

 اطیپشت سرش کاپشن به دست وارد ح زهرا

  یزییدر صبح پا   شرت یبرادرش با ت دید یشد...وقت

 که مبادا سرما بخورد....   دیترس  رودیم  رونیب
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اما هرچه بود   تدانسینم قیماجرا را دق هنوز

 بود.   زدان یشهرزاد و   انیمی بحث

 

 خان داداش....کاپشنت رو حداقل بپوش....!! -

 

ببرش تو...خودتم برو تو   خوامیگرمهه زهرا نم-

 . یخوریسرما م

 

کجاش گرمه...جون زهرا   یخنک  نیداداش هوا به ا-

 برو و برگرد.  یبپوش بعد هرجا خواست

 

و بعد از تشکر به   د یناچار کاپشن را گرفته و پوش به

انداخت و   ن یبه ماش یرفت...نگاه اطی سمت درب ح

 برود.....!!  اده یگرفت تا پ میتصم
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با حالت دمغ به خانه برگشت....حاج خانوم در   زهرا

  انینشسته و سرش را م نیزم ی اتاق شهرزاد رو

 دستانش گرفته و سکوت کرده بود. 

 

تخت نشست و اورا در آغوشش   ی وشهرزاد ر  کنار

 ه یگر لی...خودش هم دل ختیری...هنوز اشک مدیکش

 ...دانستیرا نم  شیها 

 

همه   نیکه ا یکس  زدانی نکهی....ادانستیهم م د یشا 

  هوی محبت کند و نازت را بخرد و بد عادتت کند و 

 هم داشت!!  هیکند....گر یمادرش پرخاشگر  ی جلو

 

ساعت که نفس   میرا نوازش کرد و بعد از ن کمرش 

تخت دراز داد و پتو را    یمنظم شد اورا رو   شیها 

 . دیتنش کش  ی رو

 

  یبه سمت مادرش رفت و دست رو  ینگران با 

 دستانش گذاشت... 

 ... کمیبخواب   میحاج خانوم...دورت بگردم پاشو بر-
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سرما...کاش    نیا ی....تو یکجا رفت بچم اول صبح-

 . کردمیاصال دخالت نم

 

  لندیبد نبود... ادیکاپشن دادم بهش نترس حالش ز-

 !داربشهیشهرزاد ممکن ب میحرف بزن میشو بر

 

افتاده دست   کشیطفل معصوم هم با سن کوچ  نیا-

  ترسمی....من م فهمهیداغه زهرا....نم زدانیپسرمن....

  یبشه برا یمونیکنند که باعث پش  یعقد نکرده کار

 رابطشونم!!!  ریگیپ نیهم

 

نکن....زمان همه   ت یمادرم....خودت رو اذ دونمیم-

 .کنهیرو درست م زیچ

 

 بزار راحت بخوابه بچم. میانشاءهلل...بر -
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 395#پارت_

 

 

 

و دستانش را درون   د یکاپشنش را باالتر کش پیز

و   دیوز  یم  یزییفروکرد، حاال که بادخنک پا  بشیج

که   شد ی انداخت ممنون خواهرکش م یلرز به جانش م

 به فکرش بود.
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را اشتباه رفته است که حاال در   یراه  کردی م احساس

 حال دست و پا زدن است. 

 نیاز ا یکی  توانستیهم م انشانیم ادیز  یسن  تفاوت

 باشد...  لیدال

 

  یبود و حت امدهیهنوز با خودش کنار ن  نکهیا

 دردناک بود!!  شیبرا  خواهدیچه م دانستینم

 :  دیو بگو ندیبنش خواستیم  دلش

 

دوشادوش هم    مردکی دلبرک چموشم....مگر تو با -

 ! ؟یخانه نشده ا کیوارد 

 !  ؟یکنیچرا انکار م حاال

 

دستش رو شود و بدانند که از قبل تمام   نکهیاز ا اما 

رگ   ا ی....شد یقلبش را به دخترک باخته است کالفه م

  ی رو  د یترسیم گری.....آن وقت دکردیباد م شیرتیغ

 بشود.....!!!  دینبا دخترک بازشود و آنچه که 
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از افکارش خارج شد و با   ینیبوق ممتد ماش یصدا  با 

  ابانیتند خودش را به گوشه خ یقدم ها

.....چنان در  دیبه صورت سردش کش  یرساند....دست 

افکارش غرق شده که متوجه ورودش به وسط 

 نشده بود!!   ابانیخ

 

  داشتی...اما هرچقدر قدم برمدانستیرا نم  مقصدش

 بود....!!! یم نشدنانگار تما 

و    دهیکش رونیشلوار گرمکن ب ب یرا از ج  لشیموبا 

 .....!! ردیگیشماره حسام را م

 

  کریبود که در خواب هفت پادشاه است...اما د مطمعن

 سرد را نداشت.   یتحمل هوا

شده و    ماریباعث شود ب تشیعصبان  خواستینم دلش

 کنج خانه بماند...!!   نشیزتریعز  ی در عروس
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  یبخوابم.... خروس ب ی زاری نم یاول صبح هیچ-

 محل؟! 

 

دنبالم دارم از  ا یکم زر زر کن حسام....بلند شو ب-

 .رمیمیسرما م

 

 االن کنار شهر....  دی! تو که با ؟ یهست  ی کدوم گور-

 

اعصاب   گمی بعدا بهت م ای....پاشو بگمیخفه شو م-

 ندارم االن....!! 

 

 چه مرگته باز عنترخان!!  نم یبب امیبفرست ب شنیلوک-

 

 گوالخ حله...خداحافظ!-

 

حسام تماس را قطع و   یها  دادیتوجه به داد و ب بدون

 فرستاد.  شیرا برا شنیلوک
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دستانش  انینشست و سر دردناکش را م مکتین ی رو

 گرفت و فشرد. 

 

 

حکم مرگ را  شیشهرزاد برا  یکردن ها   یدور 

داشت....دو سال در حسرت داشتنش سوخته بود و  

و  ستاد یا یدور م دیخودش بود با  یحاال که برا

 ....از تحملش فراتر بود!! کردی نگاهش م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 396#پارت_

 

 

 

شده و وارد خانه شدند...تمام راه را    ادهیپ نیماش  از

 یرا ب  شی حسام غر زده بود و او جواب تمام حرف ها 

 جواب گذاشته بود. 

بود تا   دهیهم گذاشته و خواب یسکوت چشم رو   در

 کند.  دایپ نیتسک  یبلکه سردردش کم 

 

 

صورت زد و   یبه پهنا یلبخند هیننه راض دن ید با 

 اورا در آغوشش فشرد. 

 

 !! ی....مزاحمتون شدم اول صبحهیسالم ننه راض-
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 یکنینم ریاز من مادر پ یاد یمعرفتم... یسالم پسر ب -

داخل   میبر ا یمادر....ب یتو رحمت هی....مزاحم چگهید

 هوا سرد!! 

 

 غر زد..  یبا لودگ  حسام 

 

رفت ننه   ادتیمن رو   ی دیرو د  زدانیباز -

سرما   یگی! نماط؟ی ح ی....من بمونم توهیراض

 رو دستت!!!؟  فتمیم خورمیم

 

 

 یدست من ی رو شهیحسادت نکنه حسام....تو هم-

 !!گهید

 

به خنده   هیخود حسام هم از حرف ننه راض یحت

 افتاد..هرسه با خنده وارد خانه شدند. 
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و  نهیشیم هیننه راض  نیاما دلنش کیسفره کوچ  دور 

 . دهی چیخونه پ یکه تو   اغردیش  یبو

  ییآلبالو یو کره و مربا ر یو پن کنه یکمکش م  حسام 

سفره   یدوست داره رو تو  زدانی دونهیکه م

 ...!!! زاره یم

 

که بخار اطرافش نشون   ریش   وانیبا سه ل  هیراض ننه

 . ردیگیم  یاز تازه بودنش هست کنارشون جا 

 

به به ننه....دستت درد نکنه....دلم واسه صبحونه -

 هاتم تنگ شده بود. 

 

آوردم برات تا گرمت    رداغیبخور نوش جونت....ش-

  یتو  دمیدنبالت فهم  ادیحسام گفت داره م یکنه...وقت

 !! یبود  رونیسرد ب یهوا نیا

 

 ممنون چشم....!!! -
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من    گهید ی نیبیعنتر م نی ننه راستشو بگو....چرا ا-

 !؟ینیبیرو نم

 ! ته؟یبچه واقع نی ! نکنه ام؟یسر راه  نکنه

 ....برم؟!ستین نجا یا گهیمن د یجا 

 

سرجات حسام....صبحونه ات رو بخور و برو    نیبش-

 یدرست و حساب  یبخواب....شب هم نزاشت

 بخوابم..!!! 

 

و  کنهی...حسام هم سکوت م زدان یاخر با تشر در

 .کنند یشروع به خوردن صبحانه شان م

به جانش نفوذ کرده   عیسر یل یسرد خ   یهوا  انگار

 .کندیاست که عطسه م

و   کندیرخت خواب پهن م  شیبرا هیراض ننه

 را بخوابد!!  یتا چند ساعت کندی مجبورش م

 

...دلش  دیپتو خز ری نکرد و ز یداشت اما توجه  تب

اب  نگرانش شوند...جو نیاز ا شتری ب خواستینم
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که مهمان خانه حسام   دهد یزهرا داده و خبر م امکیپ

 . گردد ی است و امروز به خانه برنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 397#پارت_
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دور   ییکه پتو ی در حال  نهیمبل کنار شوم ی رو

 بود.  ده،نشستهیچیشکمش پ

شده بود از خجالت با زهرا و حاج    داریصبح که ب از

برگردد تا   زدانیخانوم حرف نزده بود....منتظر بود 

 برگردد!!   خواست ینم زدانیکند؛اما انگار  ییدلجو

 

و خرما در   ی چا  ینینشستن زهرا در کنارش و س با 

لب   ریز یرا باال آورد و ممنون  شش،نگاهی جلو

 زمزمه کرد. 

 

 . کنهیآوردم...بخور گرمت م یبرات چا -

  ستی... حاج خانوم ازت دلخور نیصبح حرف نزد  از

 !یکنی م یکه ازش دور

گارد   ی نجوریا دیشوهرته....توام نبا  زدانیواقع   در

 !! یگرفت یم

 

 

  ی...محرمشیگفته بودم؟! نگفتم زنش  یبه تو چ من

 به سمت خودت!! یمجذوبش کن دیبا 
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....رفته خونه یغمباد گرفت فتاده ین یهم که اتفاق حاال

 !! گرده یآروم بشه خودش برم کم یدوستش 

 

 کدوم دوستش؟! -

 

  ی...توام جور گردهیخونه حسام.....آروم بشه برم-

 ! فتاده ین یرفتار کن که اصال انگار اتفاق

 ؟؟ ی که ندار درد

 

حاج بابا و حاج   خوامینه خوبم ممنون.....من فقط نم-

خانوم ازم ناراحت بشند که به حرفشون گوش  

 ....!!! مینکرد

 

با   خوانیرو ندارم جز شماها....نم ی من کس زهرا

 کارهام شماهاروهم از دست بدم...!! 

 

 !زدلم یعز میکنارت شهی نترس ما هم-
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  خوامیخوردم م  کمیهم گذاشتم آماده است...من   ناهار 

خونه   میرو بزار  دهیکه خر  ییبرم مواد غذا ی همراه عل 

 باشه؟!   دیخوری م یندازیخودمون، ناهار م

 

 حواسم هست...برو تو راحت باش!!   زم یباشه عز-

 

دستت درد نکنه....انشاءهلل خونه خودتون رو -

 !!مین یبچ

 

برخواست و به اورا   شیبه زهرا زد که از جا  یلبخند

 .د یرا برداشت و نوش شییتنها گذاشت. چا 

  گریبلند شد و به سمت آشپزخانه رفت...د شی جا  از

اول   یدر حال تمام شدن بود و مثل روزها  ودشیپر

 درد نداشت. 

 

از بدرقه کردن زهرا....به سمت آشپزخانه رفت و   بعد

سفره کرد....حاج سبحان هم از مغازه   دنیشروع به چ

برگشت....حاج خانوم راهم صدا زدند؛هرسه کنار هم  

 ناهارشان را خوردند. 
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خانوم اجازه نداد شهرزاد ظرف هارا بشورد و   حاج

 خودش انجامش داد. 

کرد و بعد از تشکر از حاج   زیرا تم زیهم م شهرزاد

خانوم به سمت اتاق خودش رفت تا زن و شوهر را 

 تنها بگذارد! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 398#پارت_
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...شام را هم خورده و جمع  امدین  زدان یهم شد و   شب

که حاج سبحان هم   یکردند...سکوت کرده بود و زمان

را بهانه   یسرما خوردگ   دیرا پرس  شی حال  یب ل یدل 

 کرد.... 

 

ع کرده  را در شکمش جم  شی تخت نشسته و پاها  ی رو

 تنگ شده بود!!  زدانی یبود....دلش برا

  یبود که کنارش نبود...اما وابستگ یزمان کم  د یشل 

 . دیفهمیکه به او داشت را تازه م ی د یشد

 

را پاک کرد و در آخر نتوانست تحمل کند   شیها   اشک

 برخواست....به هال رفت!!  یو از جا 

 فرو رفته بود.  یکیدر سکوت و تار خانه
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را گرفت....بعد از    زدانیتلفن خانه شماره   با 

  خواستیاز جواب دادنش م دیبوق که نااام نی چهارم

 !!دیچیدر گوشش پ زدانی یقطع کند صدا 

 

 بله؟!؟ -

 

 س....سالم..!! -

 

 ! ؟یسالم شهرزاد خانوم....خوب-

 

 خونه؟!   یا ی! چرا نم؟ یی....کجا ستمیخوب....نه ن-

 

...حاال  یکنیم یکه از من دور خونه حسامم....تو-

 خونه؟! نکنه دلت برام تنگ شده؟!  یا یچرا نم یگیم

 

 ! زدانی یا یلطفا ب  شه یشده....م-

 !! برهیبدون تو خوابم نم من
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 سوال بپرسم؟!  کیازت   شهیشهرزاد م-

 

 خونه؟!   یا یآره بپرس....م-

 

هست؟!   تیزندگ  یهم تو  یا گهی جز من شخص د-

 منظورم قلبت!! 

نه واقعا   ا یمنه  یچون اسمت رو  یوابسته من یعنی

 !؟؟ی دوستم دار

 

 ....من...من....دوست دارم! زدان ی...زدای-

 نبوده باور کن!!  میزندگ  یتا حاال تو یتو کس جز

 

 ی دخترک اعتراف کرده بود سرخوش خنده ا نکهیا از

 کرد و چشمانش ستاره باران شد.. 

 

و بغلت   شتمیرکم....فکر کن من هم پ برو بخواب دلب-

 کردم!! 
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 نه تصور کردنت رو!! خوامی نه...خودت رو م-

 

  یتخت و دراز بکش یرو  یباشه جوجه....تا تو بر-

 منم خودم رو رسوندم!! 

 

به سمت اتاقش قدم  یرا قطع کرد و با خوشحال  تلفن 

را شانه کرد و به سمت اتاق   ش ی برداشت....موها 

 قدم برداشت.   زدانی

 

 ماند. زدانیو منتظر  دیتخت دراز کش ی رو

هم افتاد اما   یرو  شیگرم شد و پلک ها  چشمانش

و نفس   دیچیکه دور تنش پ یبعد با دستان گرم یکم

را از هم    شی که در گردنش حس کرد پلک ها  ییها 

 فاصله داد. 

 

 زدان ی-

 ! ؟یدرد ندار  یجان دلم عروسکم....خوب-

 خوبم...نه درد ندارم.-
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راحت    الی بخواب عمرم....چشمات رو ببند و باخ-

 بخواب من کنارتم. 

 

  یجمع کرد و بوسه ا   زدان یرا در آغوش  خودش 

  ال یهم گذاشت وبا خ ی گردنش زده و پلک بر رو ی رو

 راحت به خواب رفت 

 

 ..... 

           اعتراف کرد   دخترم
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 399#پارت_

 

 

 

خجالت   زدانیاز   یکه کرده بود کم یاز اعتراف بعد

  د یرا د  زدانی  یها  زیرفتار محبت آم یاما وقت دیکشیم

رفت و دوباره مثل سابق    نیکم کم آن خجالت هم از ب

 شد. 

شلوغ بود و همه در جنب    یل یدو روز خانه خ  ن یا در

 بودند.  ی و جوش عروس

 

 

زهرا    یو جمعه صبح با صدا دیآخر هفته رس  بالخره 

  یداشت، از جا شان یکردن همگ داریدر ب  یکه سع 

 برخواستند. 

دو روز کال در خانه پدرش مانده بود   نیهم در ا میمر

 . رفتی شب هارا کنار شهرزاد به خواب م ی رعل یو ام
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 نییو از تخت پا  دی کش یرعلیام ی را رو پتو

 دور هم صبحانه خوردند.  یرفت....همگ

خانوم همراه حاج سبحان به خانه برادرشوهرش  حاج

 رفتند تا در کنارشان باشند....!!! 

 

 

ر کردند که همراه آنها به  و زهرا اصرا میمر  هرچه

برود قبول نکرد و گفت که خودش در خانه  شگاهیآرا

 . شود یآماده م 

 

 

راهم به او سپرد و همراه زهرا که   یرعلی،ام میمر

 رفتند.   شگاهی به دنبالش آمده بود به آرا ی عل 
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از بدرقه دختر ها به خانه برگشت و چادرش را   بعد

 کرد.  زانیز،آویبه رخت آو

متش قدم برداشت و از پشت در آغوشش  به س زدانی

 . دیکش

 

 ! شگاه؟ یآرا یمن....چرا نرفت یجوجه کوچولو-

 

 

را    زدانیکرد تا بتواند چهره را خم  سرش

 سرخش زد و...   یلب ها  یرو  یبوسه ا  زدانی...ندیبب

 

 

بکنم....هم    شیخونه ساده آرا  یخواستم خودم تو-

 !! زدان ی من هنوزم داغدار پدر و مادرمم   نکهیا

 ....من بدون اونا پوچم!! رمیدلگ یلیخ ستنین نکهیا از

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



قربونت برم...خودت رو ناراحت نکن لطفا...تو من  -

 ! ست؟ین یبرات کاف  نی....ایرو دار 

 

 هست...!! -

 

 

انداخت و دلبرش را در آغوشش    شیزانوها  ریز  دست

گونه اش   زدان ی ه ک دی کش یآرام  غی ....شهرزاد جدیکش

 را گاز زد.... 

 

 !! رهیآبروم م شهی ...کبود مزدانینکن  یوا-

 

 

  میبگ ستین ازین گهی! اون موقع د ره؟ یآبروت چرا م-

  یآقا کی  فهمندی...همه خودشون ممیازدواج کرد

و   کنه یهست که فقط دلبر خانوم رو خفت م ی وحش

 !!بوسهیم
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و دستانش را دور   زندیم  زدان ی به حرف  یا  قهقهه

اش را به گردنش   ینی....بکندیگردنش حلقه م

 ...!! کشدیو عطر تنش را نفس م  چسباندیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 400#پارت_
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....از  ستدیا ی و م گذاردیتخت م ی را آرام رو  دخترک

و خواستن به نفس نفس افتاده    ازیشدت ن 

تنه اش نگاه گرد شده شهرزاد   نییپا  یبود....برجستگ

 . شود یم  زدان ی را به همراه داشت که باعث خنده 

 

 

 چته جوجو؟! -

صورتش   یو بالش را برداشتع و رو  چرخدیم

در گوشش پژواک  زدان ی ده خن  یکه صدا گذاردیم

 .شود یم

 

 

تخت   یو رو   کشدی م رونیراهم از تنش ب  شلوارش

 . رودیم

 .. زندی م مهیجسم کوچک و دلبرانه همسرش خ ی رو

که چهره خندان    کشدی و کنار م  ردی گیرا م بالش 

 . شودیم انیشهرزاد نما 
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و لب   ده یدلبرش کش  یگونه ی شصتش را رو انگشت

 . بوسد یرا م  شیها 

 

 منند!!  ی زندگ ی رهیدوتا گل سرخ،ش نیاممم...ا-

 

 

و    بردیدخترک م ییطال ی موها   انیرا م انگشتانش

 ....دهدینوازش وار حرکت م 

 دخترک را تشنه خود کند...   خواستیکه م انگار

 ... بوسد یصورتش را م تمام

 

 

که آه    کشدی را از کناره گوشش تا گردنش م زبانش 

 ! شودیارج مشهرزاد خ  ی لب ها   انیاز م  یخفه ا

 

 جووونم.... -

 دلبرم؟!   یخوایم یچ
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و دستانش را از   کندیرا باز م  راهنشیپ یها  دکمه

  ی ها  نهیرنگش،قاب س ینارنج یتور  ری لباس ز ی رو

 .کندی کوچکش م

 

 

 .... زدان ی...زی-

 

پدر   تینارنج ر ی.....خانومم....لباس ززدانیجان دل -

 درآره! 

 

 

بود    دهیمک زده و بوس ش یلباس تور ی از رو نقدریا

 شده بود.   سی که لباس خ

  زدان ی بود و  دهیچیدخترک در اتاق پ  یناله ها  یصدا

 شده بود.  دتر یشد  ازش یشدت ن 
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  رون یاز تنش ب رشیدخترک راهمراه لباس ز  شلوار

 . کشدی را در آغوش م  انشیو تن لخت و عر  ده یکش

در   چی پ یعضله ها   یاش رو  دهیانگشتان کش  شهرزاد

را با بوسه    شیو جواب بوسه ها   کشدی م زدانی چیپ

 . دهد یپس م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 401#پارت_
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که خداوند اندازه جسم و تنش را قالب جسم و   انگار

 بود.  دهیآفر زدانیتن 

را   زدانیحال و احوال  انشانیتنه عر ن ییپا  برخورد

 خراب کرده بود. 

 

 

گونه  یُسر خورده و رو   شیشانیپ ی از رو عرق 

 . چکدیشهرزاد م

  زدانیآورد و دور کمر  یرا باال م  شی پاها 

تا   کندیگاه م هیدستانش را تک زدانی....چد یپیم

 . فتدیکمر دلبرکش ن یوزنش رو  ین یسنگ

 

 

  ی....اما برا خواستیتمام و کمال شهرزاد را م او

دخترک را نترساند و دوباره از خود دور   نکهیا

  یعشقباز  نیو به هم  کردینکند...خود را کنترل م

 . کردیبسنده م
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اش حبس   نه یشهرزاد نفس در س  یخوردن ها  وول

 کرد.... 

با فشار به قسمت   زدانی یمردانگ یوقت  اما 

خواست   دهیگفته و ترس  یشرمگاهش برخورد کرد آخ 

 اجازه نداد....!! زدان ی خودش را عقب بکشد که 

 

 

  خوره یم کمی نترس.....حواسم هست....فقط -

 ...آروم باش!! زدلمیعز  ی بترس ستین  ازیبهش....ن

 

 عقد نکرده زن بشم!!   خوامیمن نم  زدانیآخه... -

 

 

...به من اعتماد کن....فقط  دونمیگفتم که نترس....م-

...اصال دخول انجام  میرو حس کن  گهیهمد خوامیم

 ! ؟یاوک شهینم
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 با....باشه!! -

 

تن   یجسم رها شده اش را رو  شان،یاز عشقباز بعد

 دخترک رها کرد. 

  یرو یرا نوازش کرد و بوسه ا شیموها شهرزاد

 نشاند.  شیشانیپ

 

 

استخوان ترقوه همسرش   یرو ی بوسه آبدار زدانی

 بلند شد.  شیزد و از رو

 

 کرد...   زیبرداشت و خودش را تم یکاغذ  دستمال 

برداشت و خواست بدن   یزیتم یکاغذ  دستمال 

را چفت    شیکند که شهرزاد پاها  زیشهرزاد راهم تم

 کرد...!!  گریهمد
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 402#پارت_

 

 

 

  زیخودش تم گفتیبه حرف شهرزاد که م ی توجه

نکرد و بعد از انجام کارش   کشد، یو خجالت م کندیم

 گرفت.  یابتدا خود به حمام رفت و دوش مختصر
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تخت بهم   شهرزاد هم اتاق و  ردیدوش بگ زدانی تا 

کرد و گوشه تخت منتظر نشست تا بعد   زیرا تم ختهیر

 اوهم دوش گرفته و آماده شود.  زدانیاز 

 

 

 نیکنار هم خوب بودند خوشحال بود....اول نکهیا از

  ،یهمه کنارهم بودن و عشقباز ن یبار بود که بعد از ا

 ..!!! شدیارضا م  ازش ین  زدانی

 

  یبا خودش بود،لبخند  زدان ی ی ها نی اول  نکهیا از

 نشست.  شی لب ها  ی رو

  یاز آن مردان هوس باز و هول زدانیبود که  مطمعن

را برطرف   ازش یکه با نداشتن همسر بخواهد ن نبود

که   یزن  نیگفته بود اول  زدانیهم که  ییکند و از آنجا 

 بعد از مادر و خواهرانش، محرمش او هست. 

 

 

شد و    به اتاق از افکارش خارج زدانیورود  با 

 نگاهش را به او دوخت. 
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 باشه!! ت یعاف-

 

 خانوم خانوما....  یسالمت باش -

 !! ا یکرد یخوب دلبر  امروز 

 

 

 بکنم!؟  یک  ینکنم، برا ی آقامون دلبر  یبرا-

 

  یهم دلبر  گهیکس د یمگه جز من برا  یجرعت دار -

 ! ؟یکن

 

 

باال آورد و با خنده به  می را به نشانه تسل   دستانش

 سمت درب اتاق قدم برداشته و لب زد: 

 

جز نگاه آقامون به نگاه   رممیشکر خوردم.....من بم-

 !! دوزمینم چشمیکس
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 قربون نگاهت برم من!! -

 

 

 !! یخدا نکنه جناب صالح-

....بنده هم دوش گرفته و دیاستراحت کن کمی شما 

 !! میشوآماده شوم بعد به قصد حرکت از خانه خارج  

 

 تا زبونت رو نخوردم!!  اریبرو جوجه ادا در ن-

 

 

  نکهیکرده و به سمت حمام رفت؛بعد از ا ینمک خنده

کامل خودش را شست؛غسلش را هم انجام داد و از  

 حمام خارج شد. 

 

 

ساعت زمان داشت   کیبه ساعت انداخت؛فقط   ینگاه

 تا حاضر شود.
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  دهیدر اتاق او خواب  یرعلیکه کنار ام زدانیبه   ینگاه

 کردن کرد.  شی بود انداخت و بعد شروع به آرا

 

 

و آزادانه   دیرا شانه زد و سشوار کش  شی موها 

 کرد.  شانیرها 

 کرد.  داریرا از خواب ب  زدانی

  د؛یبود را هم پوش ده یکه خر یلباس زدانیکمک  با 

 .ستاد یبا کت و شلوار کنارش ا زدان ی یوقت

 

 

دوخت،لب   نهییشوق نگاهش را به خودشان در آ با 

لباس   یبا رنگ مشک ییبا ی رنگش تضاد ز  یانار یها 

 تنش به ارمغان آورده بود.  دی و پوست سف
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 403#پارت_

 

 

 

کرده و بعد از شستن  داریرا ب  یرعلیهم ام  زدانی

گذاشته  شیبرا  میکه مر ییدست و صورتش،لباس ها 

 بود را بر تنش کرد.

 

  زیر  یبا شکوفه ها  دیساتن سف  یروسر شهرزاد

  دنیبست و بعد از پوش ی را مدل لبنان  ش یرو

 مانتواش؛ با برداشتن چادرش از اتاق خارج شد.
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با عجله درب را بست   دیشن رون یکه از ب یتک بوق با 

 و از خانه خارج شد.

 گرفت...  یرا باز کرده و در آن جا   نیکمک ماش درب 

 

بود  دهیچیپ نیماش  یکه در فضا یشاد  کیموز  یصدا

در عقب    یرعلیآورد...ام شی لب ها   یرو  یلبخند

 نشسته و در حال کف زدن بود!! 

 

  یرعلیام ی ها  طنتیبه ش یو خنده ا  دیعقب چرخ به

 کرد. 

 

 دش دش...خاله علوش شده دش دش -

 )دست دست...خاله عروس شده...دست دست( 

 

کمربندت رو ببند بعد دست بزن   نی....بشیرعل یام-

 !!نیآفر

 

 چشم...دش دش دش دش!! -
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 قربونت برم من وروجک!!-

 

  نا یرفتن رو ندار  یآ آ....شما حق قربون کسآ -

 !! دیگیم دی دار یخانوم... حواستون باشه چ 

 

 !؟یکنی...به بچه هم حسادت مزدانیعع -

 

  یاز من بهش توجه کن شتریکه ب  یمن به هرکس -

 دلبر!!  کنمیحسادت م

 

 .د یلپش را گرفت و کش  زدان یزد که  ی خجول   لبخند

 

 !!شهیخراب م شم ی....آرادست نزن-

 

 کنمیاوه اوه حواسم نبود خانوم....اما االن که دقت م-

 کم بشه...هووم؟!   شتیآرا دینبا 
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کردم    شیآرا  می....من کال مالزدانینه توروخدا  یوا-

 که مورد قبولت باشه!!

 

 ی حاج سبحان؛شماهم آزاد  ی ته تغار یچون عروس -

...ناز  ی....برقصیکن شیآرا یکه دوست دار یهرجور 

 ونت برم!! ....من قرب یکن

 

 ممنون...خدا نکنه آقاجانم!! -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 404#پارت_

 

 

 

  ادهیرا در کوچه حاج مالک،پارک کرده و پ  نیماش

 .شود یم

که  کندی سمت شهرزاد راهم باز کرده و کمکش م درب 

راهم بازکرده  و   یرعلیام یمنیشود...کمربند ا  ادهیپ

 !ردیگیدر آغوشش م 

 

 

و به سمت خانه  گذارد یرا پشت کمر شهرزاد م دستش 

  دنیخانه با د  ی ....جلوکندیم تیهدا  شیعمو

را    یرعلیو ام کندیم یاقوام،شروع به احوال پرس 

 !!گذارد یم نیزم ی رو
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به چند  یو سالم ردیگیرا م  یرعل یدست ام شهرزاد

و    زدانی یفقط پسرعمو انشانیکه از م  ی مرد

 !!کندیم  شناختیرا م  شیدامادعمو

 

 

 شما بفرما داخل شهرزاد خانوم!!! -

 

 چشم...فعال! -

 

 

چهره   یرو  شیپسرعمو رهیخ  ی از نگاه ها  زدانی

 فیح  آمد اما   یشده شهرزاد به ستوه م  شیو آرا با یز

 انجام بدهد!!  توانستینم ی کار

 

 

که شامل اقوام و    یمهمانان دنیخانه شد و با د  وارد 

 بود با چشم به دنبال حاج خانوم گشت!  شان یها   فهیطا 
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  یرنگ با روسر  یاورا با کت و دامن سرمه ا یوقت

 که بر سر داشت دلش غنچ رفت!!  ی د یساتن سف

که بدو ورود به خانه دستش را از دست   یرعلیام

که در خال   یو به سمت کودکان  دهیکش رونیشهرزاد ب

 و رقص بودند رفت!!   یباز

 

 

بلند شد و با   شیشهرزاد از جا  دنیخانوم با د حاج

ستاره باران به سمتش رفت و در آغوشش   یچشمان

 گرفت. 

را  شیکرد تا به اتاق رفته و لباس ها شیهمراه

 کند!!  ضیتعو

 

 

که در  لشان یدختران فام  دنیاتاق شد که با د  وارد 

بود شروع به سالم   دهیمراسم پدر و مادرش آنها را د

 کرد!!  یکوتاه یو احوال پرس 
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سرش برداشت و در    یخانوم چادرش را از رو حاج

  یچادر ها اشتباه  هیساک خودش گذاشت تا با بق

 .فتدین

 

 

که زد با پوزخند   یو حرف مینس ییهوی وارد شدن  با 

 ! دیکش رون یبدون توجه به او مانتواش را از تنش ب

 

 

 ده؟یپوش یچرا مشک  زدانیآقا   گمیم ،ییزندا-

 خواهرشه ها، شگون نداره!!  یعروس 

 

 

  یچه فرق گهیجان مورد عالقش بود د  مینس-

 ..همه رنگ ها خوبند!! کنهیم
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 405#پارت_

 

 

 

  د یکش رون یو مانتو اش را از تنش ب یروسر   وقتش

بود  دهیاتو کش   ی رنگش که شالق ییطال یو موها

نگاه دختر ها به سمتش   ختیر   شیشانه ها   ی رو

 ...!! دیچرخ

 

 شهرزاد...موهات چقدر نازه!!   یواا-
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 !! ی...لطف دارزمیممنون عز-

 

تازه به  م یخانوم به عقب برگشت که نگاه نس حاج

براق لباسش که   یرنگ مشک  دنی شخرزاد افتاد و با د

 کرد!!  یست بود اخم زدانی راهنیبا پ

 

 

قربون دختر خوشگلم برم...موهاشم نازه،چشماشم  -

من؛ قربون قد و باالت   یتمومه فسقل  ینازه...همه چ

 برم من!! 

 

 

خدا نکنه مادر.....شما که رودست همه خوشگل ها  -

 !! دیزد
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  میتصم رد،یرا بگ میقصد مادر گفت تا حال نس از

 ! اوردیکم ن گریگرفته بود د

او عالقه دارد اما به  هم به   زدانیکه مطمعن بود   حاال

آورد،احساس قدرت در بدنش رخنه کرده   یزبان نم

 بود!! 

 

 

!  مگه مجلس ختم ؟ ی دیپوش یشهرزاد تو چرا مشک-

 !! ی اومد

 !! قتیرف یعروس   ی اما اومد یعذادار  درسته

 

 

نکرده به  ییکلمه دور از جون و خدا کی زمیعز-

 !شهیبهتر م یل یخ یجملت اضافه کن

وقت غم و   چیقلبم...ه  ی ما توبنده عزادارم؛ ا بله

 !!ارمیخواهرم نم یرو به عروس میناراحت
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 میتصم نیهم  یلباس مورد عالقه مون بود برا رنگ

 !! ستمیهم ن ی رو بپوشم و ناراض نیگرفتم هم

 

 

حاج    ی لب ها   یبدون توجه به لبخند کوچک رو بعد

  ی خم شد و ِصندل انار م،ینس نیخانوم و نگاه خشمگ

به جمع دختر  یو بعد از لبخند  دیرنگش را پوش

 رفت! رونیها،همراه حاج خانوم از اتاق ب

 

 

و    اندازدیانگشترش را در دست ب توانست ینم نکهیا از

  ی آن مرد دی بکند و بگو میمثل نس یدر چشمان کسان

 ، یدنبال او هست شهیو هم  پردیکه چشمت هرز م

 !!خوردیمنم' حرص م   صاحاب دارد و صاحبش،

 

 

  یحاج خانوم معرف  کردند، یکه برخورد م یباهرکس

کنار حاج   یو اوهم بعد از دست و احوال پرس   کردیم

 !! ستادیا یخانوم م
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و    دیکشیاندامش را به رخ م ییبا یتمام ز  لباسش 

لباس خوشگل   ن یدر ا شتریاورا ب دشیپوست سف

 . دادینشان م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 406#پارت_
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به وجود آمد،   یورود عروس و داماد همهمه ا با 

عروس   ی جلو اطیو مردان در ح  زدندیکودکان دست م

  زدانی...از پنجره نگاهش را به  دندیرقصیو داماد م

و شروع   ستادیدوخت که بعد از شاباش دادن گوشه ا

 به دست زدن کرد!! 

 

 

  ی شهرزاد،نگاهش را به آن سو  نگاهینیحس سنگ با 

زده   یچشمک  زدانیزد که    یدوخت که شهرزاد لبخند

 پنجره کنار برود.  یو بعد با اخم اشاره کرد که از جلو 

 

 

  کردیو در کنارش هم محبت م  شودیم یرتیغ نکهیا از

 . شدیقند در دلش آب م

کردن گوسفند؛ عروس و داماد به خانه    یاز قربان بعد

 آمدند. 
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هرچه   میبودند، اما مر دنی در حال رقص یها همگ زن

 اصرار کرد که اوهم برقصد؛درخواستش را رد کرد. 

 

 

به   لشیسمت اتاق رفت و بعد از برداشتن موبا  به

 نشست.  یمبل در گوشه ا ی سالن برگشت و رو

از بازکردن رمزش   ل،بعدی روشن شدن صفحه موبا  با 

 هاشد.  امیوارد پ

 

 

  یعل  یبود که اخطار داده بود حق ندارد جلو زدانی

تا نفس در جان   یرفتن عل رون یبرقصد اما بعد از ب

 دارد برقصد. 

  پیقلب تا  یموجیا  کیهمراه  ید و چشم کر  یا  خنده

 فرستاد.  شیکرده و برا
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  شی بعد از خوردن شام، عروس را تا خانه پدر بالخره 

در   زدانی یها  طنتیهمراه کردند، ش  یخداحافظ  یبرا

عروس و..... خنده    نیماش ی جلو دنشیچیو پ  نیماش

 مادر و همسرش آورده بود!!  یلب ها  یرا رو 

 

 

زهرا درون آغوش گرم    یوقت یزمان خداحافظ اما 

 درون شهرزاد سوخت!!   یزیپدرش فرو رفت، چ

 

 

نبود تا از   یخانه ا کردیاگر ازدواج م یحت نکهیا از

نبود در   ی پدر و مادر ا ی کند  یآنجا خداحافظ 

را سوزاند واشک را از گوشه   د،قلبشیآغوششان بگر

 کرد!  ریچشمانش سراز

 

 

 را در آغوشش گرفت و سفت به خودش فشرد.   زهرا
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که   یهمه زحمت نیا  یبرا شه، یتنگ م یلیدلم برات خ-

ممنونتم خواهر، انشاءهلل   ی دیمدت واسم کش نیا یتو

 !! دیخوشبخت بش 

 

 

 ...؟! هیچ یچ  شهیچرت نگو...دلم تنگ م-

کنار خودت غمت   شمیباز پالس م گهیهفته د کی

 !! زدان ی نباشه فندق 

 

 

 کرد و لب زد:  یبا چشمان سرخ خنده ا زهرا

دارم   دونهی حاال سرخ نشو داداشم اخم کرده باز م-

 بهت!!  گمیم  ی حرف خاکبرسر

 

 برو بزار راحت شم از دستت!  ا یب-
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 407#پارت_

 

 

به تن کوفته اش   یتکان رونیصدا از ب دنیشن با 

. بعداز نماز صبح،کنار سجاده به خواب رفته دهدیم

 بود و حاال تمام بدنش کوفته شده بود! 

درست نشست، کش و   شی و سرجا   دیشک  یا ازه یخم

 برخواست!  یبه تنش داد و از جا   ی قوس
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به  یسر برداشت و دست  ینمازش را از رو چادر 

 و از اتاق خارج شد.   ده یچهره خواب آلودش کش

بعد از بدرقه زهرا، حاج سبحان و حاج خانوم   شب

از هال نشسته و سکوت کرده   یهرکدام گوشه ا

 بودند. 

 

 

به داخل برنگشت، بعد از رفتن مهمان ها   زدانی یحت

بزند،   یحرف نکهیشده و بدون ا   نیاوهم سوار ماش

 رفت!! 

 

 

بعد   یکرد و کم  یزکاریدر سکوت شروع به تم  اوهم

نفره حاج سبحان و حاج    به جمع دو  ینیریهمراه ش

 ملحق شد!!   شدیم ی خانوم که در سکوت سپر

 

 

 ! ن؟یحاج بابا...حاج خانوم...چرا ناراحت هست-
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 نرفت!  ی دور ی که جا   زهرا

  نجا یا شهی از مسافرتش، بقول خودت پالس م بعد

 دوباره!! 

 

 

هم ناراحت شد و رفت،   زدانیحالتون گرفته بود،  شما 

 ! ستین یاالن دو ساعته که ازش خبر

 !میکن ن یریکام مون ش م،یبخور ینیریش دییا یب

 

 

  یمهربان و کم یبه صدا  یسبحان لبخند مهربان حاج

مبل بلند شده و   یو از رو  زندیبغض دار شهرزاد م 

از همسرش  تی حاج خانوم هم به تبع ند،ینشیکنارش م

سرش را بوسه   یو رو  ندینشیشهرزاد م گریسمت د 

 !! زندیم یا
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که  یاوالد جور یدونیم یباباجان، ول  یگیدرست م-

سروسامون  یباشه، وقت  تمیبغل  هیاگر همسا  یحت

  یدنبال سرنوشت و زندگ رهیو م رهیگیم

 !!شهیمشترکش؛آدم قلبش فشرده م

 

 

به من بود،دوست نداشتم تا آخر عمرم زهرا و   اگر

 رو شوهر بدم!  میمر

  یبرا  یخودم، زندگ  یبخاطر خودخواه شهیخب نم اما 

 اونا نخوام!! 

 !!هی که خوشبخت بشند برام کاف نیهم

 

  د یو دستان سف  ردیگیرا از دست شهرزاد م ینیریش

 . ردیگی خود م  ده یدست، چروک انیدخترک را م

 

 

 !یخونه ا نیا  ی! ته تغاریتوام دختر من-

 !  یتاج سرم ؛یعروسم
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رو   یخوب  یزندگ  زدان یمن مطمعنم تو و  شهرزادم،

 ! دیداشته باش گهیکنار همد د یتونیم

 

 

 !تیشو! تالش کن واسه ساختن زندگ   ی نزن، قو جا 

 !!میو حاج خانوم هم مثل کوه پشتت من

 

و با عزت بهتون بده  اد یچشم حاج بابا، خدا عمر ز-

 سرمون باشه!!   یتون باال هیکه سا 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 408#پارت_

 

 

 

حاج خانوم که سر اجاق  دنی د و با دآشپزخانه ش وارد 

قدم   طنتی بود و پشتش به او بود با ش ستادهیگاز ا

که   دیبرداشت و از پشت در آغوشش کش  یآرام  یها 

بلند حاج خانوم و خنده شهرزاد در تمام   غیج  یصدا

 !دیچیخانه پ

 

 

 دهنم!!  یشهرزاد قلبم اومد تو   یوا-

 !؟ دمیمن نفهم یشد  داریب  یک طونیش

 

 

 تون عوض بشه!!  هی توروخدا...خواستم روح دیببخش-
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بوش که کل خونه رو   ،یاول صبح  دیپزیم یچ

 برداشته!!؟؟ 

 

 !! طونیش یلیام عوض شد خ هی روح-

 !!کنمی درست م یصبحانه زهرا کاچ یبرا دارم

 

 

 مامان!!  خوامیم یمنم کاچ-

 

که اشک در آن جمع شده بود   یخانوم با چشمان  حاج

 . دیبه سمتش برگشت و در آغوشش کش

 

 

 یگیقربونت برم من، دورت بگردم....چقدر قشنگ م-

 مامان. 

  ی مامان، ول  یوقت اصرار کنم بهم بگ  چیه نخواستم

 خوشحال شدم.   یل یامروز خ
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 شما!!  دیزمنیخدا نکنه عز-

 به بعد!!  نیمامان از ا گمیم شهیهم چشم

 

 ! چشمت سالمت!-

 

 !  د؟یپخت ادی ز یخب کاچ-

هم دوست داره و   زدانیبخورم....فکر کنم  دیکه با  من

 بخواد!!

 

 

  کردی را خاموش م رگازی که ز ی خانوم در حال  حاج

به شهرزاد که در حال آماده کردن سفره   یچشمک

 صبحانه بود، زد و گفت: 

 

 

  یخوایم یاتاق حجله که کاچ  یمگه توام رفت -

 عروس؟! 
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که حاج خانوم   د ی سرخ شده لب گز  یبا صورت شهرزاد

 کرد و لب زد:  یخنده ا 

واسه    یخجالت نکش قربونت برم...انشاءهلل بزود -

 خدا!! یبپزم، ا  یکاچ زدانم یعروس 

 

 

هردو متعجب به عقب   زدان،یانشاءهلل گفتن  یصدا  با 

  یگریچشمش باز و د کیکه  زدان ی برگشته و به 

 ! دندی بسته بود،نگاه دوخته و بعد خند
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 409#پارت_

 

 

 

آمدن حاج سبحان همراه نان سنگگ، شهرزاد   با 

 دوان دوان به استقبالش رفت. 

دور هم نشسته و در حال خوردن صبحانه  یهمگ

  کردیم یدهن کج شان یزهرا برا  ی خال  ی بودند اما جا 

 . زدندینم ی کدام حرف چیاما ه

 

 

که سردرد داشت هنوز هم حالش بهتر   شبی از د زدانی

 حوصله لقمه گرفتن نداشت.  نیهم ینشده بود، برا 

گرفت که  شیلقمه گرفته و جلو  شی برا شهرزاد

کرده و کل لقمه را در دانش گذاشت که  یتشکر 

 چشمان شهرزاد گرد شد. 
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  یچشمان شهرزاد تک خنده ا   دنیسبحان با د حاج

 کرد و لب زد: 

  نیبه ا زدانی  ،یدخترم تو به اندازه خودت لقمه گرفت-

  هویلقمه به اندازه بند انگشت رو  یخوایم  یبزرگ

 نخوره؟! 

 

دهنش تعجب    یگذاشت توبگم آخه...همشو   یواال چ -

 کردم!! 

 

 !! ریبزرگتر بگ کم یلقمه رو  زمن یخب عز-

 

 چشم! -

 

 چشمت سالمت. -

زهرا    یکرد تا برا یسبحان همسرش را همراه حاج

 صبحانه ببرند.
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پشت فرمان   تواندیاصرار کرد که م زدان، ی  هرچه

و حالش خوب است مادرش قبول نکرد و گفت  ندیبنش

 !! روند یکه با آژانس م

 

 

 : زندیو داد م   فشاردی را به بالش م  سرش

 پس؟!  شد یچ یشهرزاد....اون قرص کوفت-

 

 

کرد و    دایرا بعد از چند بار گشتن پ  نوفنیاستام قرص

که در دست داشت از آشپزخانه  یآب  وانیهمراه ل 

 خارج شد. 

 

 

 آوردم پاشو بخور!! ا یکردم...صبر کن....ب  داش یپ-

 !کنه؟ یچرا سرت درد م اخه

 ! ؟یسرما خورد   نکنه
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چرا تا نصف شب    ،یزییسرد پا  یهوا  نیا یتو اخه

 ! ؟یمون یم  رونیب

 

 ور ور نکن!  ی گوشم ه ریشهرزاد بس کن....ز-

 !!یکنیچرا م  یسوال   ستیب ست، یحالم خوش ن ینی بیم

 

 به من؟! یگیم ی نجوریچرا ا-

بودم من احمق، اصال به من چه برو بمون   نگرانت

 !! یبدتر بش رون یهرشب ب

 

 

مچ دستش را   زدانیبلند شود که    شیاز جا  ستخوا

تخت   یو که مجبور شد دوباره رو د یگرفت و کش

 .ندیبنش

 

...اما االن حال  دمیحرفتم م نی بعدا جواب ا-

 نرو بزار آروم بشم!!  ییکنارم جا   نیندارم...بش
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 هیحالت قهر سکوت کرد اما کنارش نشست و تک به

گذاشته  شیران پاها ی را رو  زدانی به تاج تخت؛ سر 

 کرد.  ی الکرس تیو شروع به ماساژ دادن و خواندن آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 410#پارت_
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زهرا گذشته و آنها هم به ماه    یروز از عروس چند

 عسل رفته بودند. 

  یقرار بود بعد از پنج روز، بالخره زهرا و عل  امشب

برگردند که حاج خانوم خواسته بود شام را مهمان ما  

 باشند. 

 

 

از صبح تدارکات را همراه حاج خانوم انجام    امروز 

 ثبت نام کند.  یاطیداد. امروز قرار بود که در کالس خ

و چادرش راهم برداشت و به   دیرا پوش   شیها   لباس 

 . دیهال رفت که حاج خانوم را آماده د

 زده و هردو از خانه خارج شدند.   یگشاد لبخند

 

 

 چیهزار بار سپرده بود با ه زدانیکه از شب  بماند

 و.... دینگو  شانینشناخته، درباره زندگ یاحدالناس

 راسته رفته و راسته برگردد...!!  
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را بازگو و شهرزاد    شیها  هیشرط ها و توص  تمام

 گفته بود.  یچشم

 

درونش برپاشده   یجانیه  یاطیخ  ادگرفتنیشوق  از

 . ستدیخودش با  یپاها  یرو  توانستیبود...بالخره م

 

 

  اد ی یکار  دیشود، اما ابتدا با   یقو  کردیم  تالش

  گذاشتندینم یو حاج   زدانی....درست بود که  گرفتیم

  نیداشته باشد، اما قلبا خواستار ا ی احساس کمبود

 داشته باشد هرچند کم!!   یبود که خودش بتواند درآمد

 

 

نرگس خانوم چند کوچه باالتر از خانه  یاطیخ  چون

 بروند.  اده یگرفتند تا پ میتصم نیهم یخودشان بود برا
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و احوال پرسب   دهیهارا د هیراه چندتن از همسا   در

 . کردندیم

با   یبه تابلو بزرگ مشک یگاه ن ؛یاطیبه خ دنیرس با 

 ییبایکه در اطرافش، جلوه ز  یزرد رنگ ینوارها

 داشت!!

 خودشان وارد شدند.  یرا فشرده و بعد ازمعرف زنگ

 

و  اطیخانوم بخاطر مطمعن بودن مکان نرگس خ حاج

ثبت  نجا یگرفته بود شهرزاد را در ا میافرادش، تصم

 نکند.  یریهم سختگ زدانینام کند تا 

 

 !؟دیسالم نرگس خانوم، خوب هست-

 

...حاج اکرم بانو...قدم رنجه نجاستیا یک نیبه به بب-

 !! دمیبریبرات م ی،گوسفند ی گاو یگفتی...مدی فرمود

 داخل!  دیی...بفرما دیآمد  خوش

 

 سالم. -
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داخل   د یی...بفرما دیسالم دخترم....خوش اومد-

 !! دییبفرما 

 

 ممنون حتما!! -

 

گرفت و در سکوت   یجاکنار حاج خانوم  ی صندل   ی رو

 نگاهش را به آنها دوخت.

با  کردی احساس م  دینامش را شن یوقت اط،یخ  نرگس

زن خوش  کی روبرو خواهد شد اما حاال   ریزن پ کی

  ینشسته و در حال شوخ شی پوش جلو  کیاندام و ش

 و خنده با مادرشوهرش بود. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 411#پارت_

 

 

 

کردند،حاج خانوم   یبالخره رفع دلتنگ نکهیاز ا بعد

و   میومشکالت زندگ نجا یدرباره حضور من در ا

استقبال کرده   یلیگفت،نرگس خانوم خ یاطیخ یر یادگی

 و خوشحال شد. 

 

 

 اکرم خانوم، اصال نگران نباش!  گهیخب د -

 . دمیم لیبهتون تحو اط یو شهرزاد خ رمیگیم شهرزاد
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کرد که حاج خانوم و   ی بند حرفش خنده ا پشت

 . دندیبه لحن بامزه اش خند شهرزاد هم 

 

 

 دستت درد نکنه نرگس جان! -

 به شهرزاد باشه.  شتریلطفا حواست ب نکهیا فقط

روش حساسه، به زور اجازه گرفتم   یحاج کمی

 سرکار!   ارمشیب

 

 

بابا....اکرم خانوم نگران نباش حواسم جمعه  یا-

 جمع!

مگس نر هم پرواز کنه چه  کی  زارمیمن نم نجا یا

 بشه! نجا یبخواد وارد ا  ی برسه مرد

 . زمیراحت باشه عز  التیخ

 

 

 دست گلت درد نکنه؛ پس من رفع زحمت کنم. -

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 شهرزاِد من!   نمیشما ا نیا

 

 شروع کنم؟! یعن یمامان از امروز -

 

 

تو خونه  ، یباش لیالبته اگر خودت ما  زمیآره عز-

و بم کارت    ر ی! بمون ز؟یکن  کاریچ یخوایم  ییتنها 

 مادر.  ریبگ  ادی رو 

 

 

  یدارم برا جانیچرا که نه خودمم شوق و ه-

 .... زی فقط  مونمیشروع...چشم م

 

 

و    خورهیناهارشو م  ادی تو نگران اون نباش، م-

 سرکارش!  گردهیبرم

 ! ؟ یور دلش باش  دیمگه با  شهیهم
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  یسیخودت وا یپاها  ی تا رو ریادبگی رو   کارت

 قربونت برم من!! 

 

 خدانکنه مامان جان، دستت درد نکنه چشم! -

 

 

شهرزاد زده و دستش را   یشانیپ یرو  یا  بوسه

به  اطیبا نرگس خ یمحکم فشرد، بعد از خداحافظ

 قدم برداشت.  یسمت خروج 

 

 

به سمتش برگشت و لبخند  اطینرگس خ یصدا  با 

 زد.   یزیر

انوم،  خ دهیبسپارمت دست سپ میبر  ا یشهرزاد جان، ب-

 کارش حرف نداره! 

رو   یاط یکارگاه شد و خ نیکه وارد ا ینفر  نیاول  اون

 گرفت!  اد یاز خودم 

 . ندهیدر آ  یش یم یعال اطیخ کی توام  مطمعنم 
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 . دیممنون، لطف دار-

 

 

 راحت باش.  نجا یا ،لطفایز یعز-

  اری! توام در بگردن؟یم رهنیهمه با شلوار و پ ینی بیم

 !یچادر و مانتو رو تا راحت تر باش 

 

 

  راهنمیمانتو پ ری ...اما از زارمیچشم چادرم در م-

 ! کشمیبازه خجالت م یل یخ

تا بتونم مانتو روهم در   پوشمیفردا لباس مناسب م از

 . ارمیب

 

 

 . زمی عز یهرجور راحت -

بنده   ق یشهرزاد خانوم، دختر رف  شون یجان، ا   دهیسپ

 هستش!
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 دست خودت.   سپارمتیم ره،یادبگی رو  یاطیخ خوادیم

 

خودم همه کارهارو    دیچشم نرگس خانوم،نگران نباش-

 !دم یم ادی بهش 

 

 

کنار   نیو بش  اریرو ب ی شهرزاد جان اون صندل -

سفارش ها برسم،اگر   ه یجان، منم برم به بق  دهیسپ

 ! زم؟یحتما بگو باشه عز   یداشت  یزیچ  ی کار

 ! ا ینزد  یحرف  یدیخجالت کش نمینب

 

 

 ممنون!  دمی چشم..نه حتما بهتون اطالع م-

  تیریو به سمت اتاق مد  کندیلب زمزمه م  ریز  ینیآفر

 . رودیم

 

کنار    دارد، یرفته و آنرا برم  یبه سمت صندل  شهرزاد

داشته باشد    دیخانوم که حدود سن چهل سال شا   دهیسپ
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گوش   شی و کارها   حاتیو با دقت به توض ندیمبنش

 . دهدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 412#پارت_

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



به گردن خشک شده اش که بخاطر خم شدن   یدست

به تنش   یو کش و قوس   ده یبود کش یدر پ  یپ  یها 

 داد. 

  یخانوم از زندگ دهیسپ ،ی اموزش یحرف ها  ن یب در

 . کردیم فی تعر زین شیخود برا

باشد،   ی ممنون خانواده صالح دیچقدر با   دیفهمیم تازه 

چه بر سر   قا یدق   دانستیاگر آنها نبودند حاال نم

 آمد.  ی م شیزندگ

 

 

همسرش و بعد از آن   یخانوم، از ورشکست   دهیسپ

 که کرده بود، اورا تنها گذاشته بود.  یقلب ستیا

 طلبکار..  نیتنها شده با چند  ی سرش، تنها از هم بعد

 

 

  یرا فروخته و بده  ن یکه تمام خانه و ماش یوقت

هم نداشته که  یالیر کی یحت دهد، یهمسرش را م

 بخرد!!  یخودش تکه نان  یبرا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  یمترو که گوشه ا  ستگاهیاورا در ا اطیخ  نرگس

ساله  یبود، آن زمان س  دهید ختهیرینشسته و اشک م

 بوده و جوان. 

 

  دهینرگس د  شیمردان را  رو ز یه ینگاه ها انگار

 به سراغش آمده بود.  نیهم یبود و برا

که   خواهدیاز او م فهمد؛یرا م  شیاوضاع زندگ یوقت

خواب و مزد    ی کمکش کند و اوهم جا  یاطیدر کار خ

 . دهدیبه او م 

 

 

ده   نی بوده است، در ا شی شروع دوباره زندگ همانجا

را رونق داده بودند و   یاطیکار کرده و خ نجا یسال هم

عمرش را   هیبق ش یاوهم توانسته بود با حفظ آبرو

 کند.   یزندگ

 

پاهام جون نداره تکون   گهیشهرزادجان....من که د-

 بخورم!
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و بعد   میدر کن  یخستگ کمی!  ؟ی اریب یدوتا چا  ی تونیم

 .میعزم رفتن کن گهید

 

 

جون، چشم االن براتون دوتا   ده یسپ د یخسته نباش-

روز رو از تن تون   یکل خستگ ارم،یدبش م  یجا 

 کنه!  رونیب

 

 دستت طال!!   زم،ی عز یرش یپ-

 

 

که   یبرخواست و به سمت آشپزخانه کوچک ی جا  از

 در آنجا بود قدم برداشت. 

گذاشت،   ینی برداشته و در س کی استکان کمر بار دو

 .نشست   شیلب ها  یرو   یلبخند نی دارچ دن یبا د
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به آن اضافه کرد   یهم کم   نی،دارچیچا  ختنیاز ر بعد

 .دیچی که عطرش در اتاقک کوچک پ

 گرفت و از آشپزخانه خارج شد. یقی عم دم

 

 

از  یو بعد از خداحافظ  دیسرش کش  ی را رو  چادرش

 از کارگاه خارج شد.  هیبق

از چهل   شیاما ب د؛ی آ یخانوم گفته بود دنبالش م حاج

نشد با خود    یخبر  یمنتظرش ماندند اما وقت قهیدق

 آمده است.  شیپ  شیبرا ی کار  د یفکر کرد شا 

 

 

گرفت که خودش برگردد، راه را   میتصم نیهم یبرا

 زمان آمدن حفظ کرده بود تا دچار مشکل نشود. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 413#پارت_

 

 

کنون تنها تا سر کوچه شان هم نرفته بود و حاال  تا 

 . دیترسیم یکم

کوچکش گرفته  ی مشت ها انیرا محکم تر م  چادرش

آرام و  ی فرستاده و با قدم ها  یلب صلوات  ر یو ز

 کوچک شروع به قدم برداشتن کرد!
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که سرش را  ی رو رفت و در حال   ادهیسمت کناره پ به

 یکم ینیبوق ماش  یصدا  دنیانداخته بود با شن نییپا 

 را بلندتر برداشت.  شیقدم ها ده یترس

 

 ی صدا دن یبرنداشته بود که با شن گر یچند قدم د  هنوز

  رونیب فشیرا از ک لیموبا  ستاد،یا لشیزنگ موبا 

 آورد. 

 

آب دهانش را قورت داد، ابتدا    زدانینام  دن ید با 

خواست جوابش را ندهد تا از تنها برگشتنش باخبر 

 نشود. 

 

 

بشود   یممکن است عصبان نکهیبعد بافکر به ا اما 

را به   ل یسبز رنگ را لمس کرده و موبا   کونیآ

 گوشش چسباند. 

 

 سالم.... -
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 ! ؟یخوبسالم شهرزاد خانوم....-

 

 ! ؟یخو...خوبم تو خوب -

 ! زدان؟ی یسرکار 

 

 !  ؟ییتو کجا  ستم؛یخوبم....نه سرکار ن-

 

 

که راستش را   کردیم  لیو تحل  هیدر ذهنش تجز  داشت

بوده و حاال در حال  یاطیکه در کالس خ د یگفته و بگو

در خانه  دیبگو  یبه دروغ مصلحت ا یبرگشتن است 

 است ؟!

 

 شهرزاد؟! آلو....  یشد یچ-

 

 !!میاطیمن کالس خ  زدان ی...زهیمن...چ-

 برگردم خونه االن!!  خوامیم
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 سوار شو، پشت سرتم!!   ا یبرگرد ب یآهان....اوک -

 

که   زدان ی دن یبه سمت عقب برگشت و با د ده یترس

  دی زده است،رنگش پر نشی بر ماش هیتک نهیدست به س

و  و در دل خداراشکر کرد که حداقل دروغ نگفته 

 خودش دردسر درست نکرده است!!   یبرا

 

به سمتش قدم برداشت و به  ده یلرز  یقدم ها  با 

اورا امتحان    زدان ی. حاال مطمعن بود که دی کنارش رس

 است!  کرده یم

 

 خان....  زدان ی-

 

 جان جوجه؟! سوار شو هوا سرد.... -

 

 چشم....!! -
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موقع سوار   شهی قد و قواره کوچکش هم  بخاطر

 مشکل بود.   شیبراشدن   زدانی  نیماش

 کندی و کمکش م اندازد یم  شیبازو ریدست ز   زدانی

 . بنددیو درب را م ندیبنش

 

 

  یرا دور زده و پشت فرمان جا  نیهم ماش خودش 

 .  ردیگیم

  یرا جلو   شیدستان سرخ شده از سرما  شهرزاد

 .کرد یفوت م شانیدهانش گرفته و نفسش را رو

 

 

را روشن کرده و به سمت    نیماش شی گرما   زدانی

و خودش هم دستان شهرزاد را   گرداند یشهرزاد برم

آنها   ی دستان بزرگش گرفته و نفسش را رو انیم

 .کندیپخش م
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 _شهرزاد  یهر_ب#ش

 414#پارت_

 

 

 

خم شده و در حال گرم کردن   زدان ی همان حالت که  در

همسرش   ی موها   یرا رو   شیدستانش بود، لب ها 

سرش را باال آورد و   زدان ی زد که  یگذاشت و بوسه ا

 زد.  یتک خنده جذاب

 

 ! ؟یکنیم کاریخانوم چ طونیش-
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 تشکر!! -

 

 قربان خودت و تشکرت جوجه!!-

 ! ؟یگشتیبرم  یداشت  ییتنها 

 

براش  ی کار دیدنبالم...گفتم شا   ومدیاممم خب مامان ن-

حفظ کرده بودم   یاومده، راه رو اومدن  شیپ

 گفتم.....خودم برگردم!! 

 

 

بعد   ومدن یاگر ن نمیزنگ بزنم بب یآهاان....خب نگفت-

 ها؟!  ابون ی کوچه و خ یتو فتمیخودم ب 

 

خودم بتونم از پس   خوامی خب من م د،یببخش-

 خان! زدانی امیمشکالتم بر ب

  یینوعشه، من االن که هجده سالمه تنها  کی نمیا گفتم

 نرفتم!  رونیب
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دم در   میگشتیو برم میرفتیم سیهم با سرو مدرسه 

 . میشدیم اده یخونه پ

 گفتم که...  نیهم یبرا  من

 

 

اول   ی زدیبه ما زنگ م دی هم با  یاگر بخوا یتو حت-

 !! یگرفت یاجازه م

 برات ناآشناست  گمیم ا،یخودت ن گمینم من

هارو هم   ابون یکوچه و خ نیا  یخودت تو حت بقول 

 ! یشناسینم

 

 !! زمنیبعد عز   یریادبگیراه رو  دیبا  اول

 

 

تکرار   گهید  ،ییآقا  نمیچشم.حواسم نبود بخش-

 !!شهینم
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ستارت را ا  نیپشت دست دلبرکش زد و ماش  یا  بوسه

 زد. 

 

اکرم خانوم  یفقط چا  ،یزییسرد پا  یهوا  ن یا در

 را حرکت داد.  نی. ماش دی چسبیم

 

 

نتوانست به   یزهرا و عل  دن یبخاطر زود رس مادرش 

و زنگ زده و از او خواست تا به دنبال   دیا یدنبالش ب

شمرد تا   متیشهرزاد برود و اوهم فرصت را غن

 همسرش را امتحان کند! 

 

 

 ی دروغ نگفته بود خوشحال بود و لبخند رو نکهیا از

 نشسته بود.  شی لب ها 

را به چهره خسته شهرزاد دوخت و با گفتن    نگاهش

بخواب، چشمانش را شهرزاد بست و او در دل   یکم

 بان صدقه فندق بودنش رفت. قر
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 415#پارت_

 

 

 

و    دهیکش جانیشوق و ه ی از رو یغیزهرا ج دن ید با 

 . دیدر آغوشش کش

 چهره آشکار زهرا به وجدش آورده بود.  رییتغ
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رنگ شده زهرا، چهره اش را بازتر   یو ابروها  موها 

 . دادیاش را درشت تر نشان م یکرده و چشمان رنگ 

 

 

 ! ؟یعروس خانوم چه خوشگل موشگل شد -

 

 

  کمی گه؛یبله زن برادر جان، من از خوشگل بودم د-

 شدم!!  باتریبهم ساخته ز

 

 

با   ی خانه شدند و بعد از سالم و احوال پرس وارد 

، اجازه گرفته و به سمت اتاقش قدم برداشت   ی آقاعل 

 . دیو دست زهرا راهم پشت سرش کش

 

 

صحبت کن خواهر منم   پلمید ریبهت ساخته؟! ز یچ-

 !؟ یگیم یبفهمم چ
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و دست به کمر   کیرابهم نزد   شیابروها  زهرا

 ... ستادیا

 

 

به خنگ  ی خودت رو زد ا ی یشهرزاد واقعا خنگ-

 بودن؟! 

 

 

 زهرا!!!  دمیخب من منظورت رو واقعا نفهم-

 

 

خاک تو سرت کنن، من موندم داداش بدبختم هوس  -

 !فهمونه؟ یبهت م یچجور یزنش رو کردن 

 

 زشته زهرا!   نییه-
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 بهم ساخته! گمیزشته و زهرمار، م -

  یرنگ و رو بهم ساخته و   نیمن خانوم شدم و ا یعنی

 من بازشده. 

 ! و؟یک  یآ اندرستند

 

 

خنده زد که  ریز  ی تمام شدن حرفش شهرزاد پق با 

که   رد یبگ ش یاز بازو یشگونیزهرا با اخم خواست و

که درب اتاق با   دیتخت پر  یو رو  ده یکش یفیخف غیج

 و حاج خانوم وارد شدند.  زدان ی شتاب باز و 

 

 

 ! ؟ید ید  یزی!چ؟ید یکش غی! شهرزاد چرا جشده؟یچ-

 

 شگونم ی مامان، زهرا خواست و فتادهین یاتفاق  دینترس-

 تخت!!  ی رو  دمیزدم پر غیمن ج  رهیبگ
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که  غویج غیج کیزنت  گه،یآره داداش راست م -

 دارند!  فی خنگ خدا هم تشر

 

 شیپ  دیببر ف یباهوش خانوم شما بفرما تشر-

  یکه خداوند به هرکس   هیهمسرتون، زن خنگ هم نعمت

 خواهرم!! کنهیعطا نم 

 

تکان داده و به هال   ی خانوم با خنده سر حاج

 . گرددیبرم

 

 ... زدان ی-

 

 ...زدان ی جان -

 !! یوجب مین گهی د یخنگ خودم خب

 

 ی گفته و به حالت عق زدن دستش را جلو  یشی ا زهرا

که   داردیدهانش گرفته و به سمت درب اتاق قدم برم
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باهم ادغام شده و در   زدانیخنده شهرزاد و   یصدا

 . شود یاتاق پخش م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 416#پارت_
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  یدار رنگارنگ را با لباس ها  ن یو دامن چ ز یشوم

و بعد از شانه زدن و بافتن   کندیمضیتعو  رونشیب

 اندازد.  یم ش ی موها  ی رو یشال زرد رنگ  ش؛ی موها 

شال    ریرا ز  شی تمام موها  یحضور آقاعل  بخاطر

 .کندیپنهان م

 

 

  یانگشترش را برداشته و م   ش،ی جعبه طالها   نیب از

مانند بچه ها اورا   زدانی نکهیآوردن ا  ادیاندازد. با به 

 نییبا ناز و محبت در آغوش گرفته و از تخت پا 

  یرو یقیآورده و بوسه بارانش کرده بود لبخند عم

 نشست!!!  شی لب ها 

 

 

حاج سبحان که سراغش را   یصداها  دنیشن با 

از اتاق خارج و   عیدرب جعبه را بسته و سر گرفتیم

 به آشپزخانه قدم برداشت. 

 

   شهرزاد کجا موند؟! نیا-
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نبودش   یپرت بودم؛ توکه خونه نبود انگار که ظهر

 . رهیگیمقلبم

 

 

خجالت   دانستیازدواج شان را م یماجرا یعل   چون

 . کردیو راحت تر برخورد م دیکشینم

اندازد و   یپشت دست دور گردن حاج سبحان م  از

 . زندیاش م قهیشق یرو  یبوسه ا 

 

 

 قربون قلب مهربون و رئوفتون بشم، حاج بابا. -

 عشق من!!  شهیدلم براتون تنگ م  یشما نبودن  منم

 

 

 کنارم!!  نیبش ا یخدا نکنه برکت من؛ ب-
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 نویخونه شوهر که ا ی حاج بابا، من رو فرستاد -

 ! ت؟یبغلت و بشه ته تغار ریز یریبگ

 ییخونه، خودت تنها امیمن نم  یاصال، عل  خوامینم

 !! رهیبگ خوادیمن زود م یانگار جا ا یبرو بعض

 

 

کردند   ی زهرا خنده ا  یبه حسادت درون صدا یهمگ-

که زهرا با اشاره رو به شهرزاد گفت که بعدا  

 خواهد آورد.  رون یچشمانش را از کاسه ب

 

دست   زیم  ر یاز ز زدانیکه   دیخند زیر  ز یر شهرزاد

کوچکش را درون دست گرم و بزرگش گرفته و  

 فشرد. 

برگشت و با عشق   زدانیشهرزاد به سمت  توجه

 نگاهش کرد.

 

  یخسته ا یامروز سرپا بود  ،یوجب میبخور ن-

 قربونت برم. 
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 !یاطیخ رفتمیکاش زودتر م-

 

نگاهش   ختیریبرنجش م ی که مرغ را رو یحال در

 کرد و لب زد: 

 

 چرا؟! -

 

 !! یحواست بهم باشه و لوسم کن شتریب  ینجوریکه ا-

 

 

اگر   یمراقبتم، حواسمم بهت هست حت  شهیمن هم-

 کنارت نباشم!!

 ! یالبته اگر مثل امروز خانوم باش کشمیم  نازتم

  ار یکار بس ،یاومد بوق زدم چند بار برنگشت  خوشم

 . ی کرد یخوب
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  میرو کنار هم بساز  مونی زندگ کنمیم یمن دارم سع -

 !کمیمن کوچ زدان، ی

 بشم! یقو  خوامیاما م دونم،یخودم م فمیضع من

 درکم کن!  شتری ب کمی

 

 

 .کنمیدرکت م شتریچشم ب-

 شامت رو بخور گلم!  حاال
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 417#پارت_

 

 

 

 یتکان  زدان ی ل یموبا   ی در پ یزنگ پ یصدا  دنیشن با 

  شی پاها  ی که رو ینیاما با سنگ دهد،یبه بدنش م

 قرارگرفته است، توان حرکت ندارد. 

و دستش دور   شیپاها یکه رو   زدان ی یبه پا   ینگاه

 .زندیم  یکمرش حلقه شده است لبخند

 

 

به تن   یزنگ دوباره اش تکان  یبلند شدن صدا با 

  شودیرج ماز دهانش خا  یهوم  ی. وقتدهدیم  زدانی

 ! دهدیشهرزاد کالفه محکم تر تکانش م

 

 

 !؟ زنهیپشت سر هم زنگ م هیک نیپاشو بب-
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 بابا توروخدا پاشو له شدم....!!!  ی .....ازدانی

 

 

 بخواب!  ریهوووم....بگ-

 بچه!! دمیوورجه نکن تا پانشدم حسابت نرس   ورجه

 

 

به   رهیم یداره م یکی د یخودش رو ُکشت، شا  تیگوش-

 تو زنگ زده خبر بده آخه!

 ....جان من بلندشو!! زدانی گهید  پاشو 

 

 

 َکپه مرگم رو بزارم.  دیآه، اگر گذاشت-

 

 

که   کشدیتن شهرزاد کنار م یخودش را از رو  تن

 . کشدیم ی قیدخترک نفس عم
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که چشمانش را   ی و در حال   شود یم  زیخ میتخت ن ی رو

 !! گردد ی م لشیدنبال موبا   مالدیم

 

 

نام   دن یو با د دارد یآِور همراهش را برمِدر یرو  از

 ! شود یحسام، چشمانش کامل باز م 

اندازد، اول صبح  یم وارید یبه ساعت رو   ینگاه

 بود. 

 

 

حسام به  شانیپر ی که صدا کندی را برقرار م  تماس

 . رسدیم  شیگوش ها 

 

 

 آلو داداش...!! -

 

 شده؟!   یزیسالم حسام جان، چ-
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 اداره؟! ی ا یب یتونیم-

 

 یبگ یموقع صبح زنگ زد   ن ی! اشده؟یچ گمیم-

 فالن جا؟!  یا یب ی تونیم

 مثال..   میبود  خواب

 

 !! می...جاسوس دارزدان ی-

قبل ما از اونجا   م،ی انجام بد مییخوایکه م  یتیهرمامور

 رفتن! 

 !!میدار از یبه خودت ن مه؛یاداره که اوضاع وخ ا یب

 

 

به شهرزاد   ی نگاه میو ن کشدیم ش ی درون موها  دست

تخت نشسته و تمام چشمانش را باز کرده و   یکه رو 

و از اتاق   زندیهمراه با اخم م  یلبخند کند؛ی نگاهش م

 .شود یخارج م
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آدم مطمعن و   کیاما قبلش  رسونم؛یمن خودم رو م-

نبودم بزارم مراقب    یمورد اعتماد واسم جور که تو

 شهرزاد باشه!! 

 

 !یعل  ا یحله داداش؛ منتظرتم -

 

 فعال! امیزود م -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 418#پارت_

 

 

 

درب اتاق    ی که شهرزاد را جلو د گردیعقب برم به

 .ندی بیم

خنده دار    شیحد کنجکاو بودن شهرزاد، برا  ن یا در

 : د یزد و پرس  یبود لبخند

 

 

 جوجه؟!  ی بود نجا یا ی از ک-

 

 

 ! ؟یبر  یخوایکجا م  س،یتازه اومدم برم سرو-

 

 

چند روز برم   د یاومده، شا  شیپ ی حسام براش مشکل -

 !میباهاش تا کارهاش رو حل کن
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 ! ؟یینکنه بازم مثل اون مسافرت کذا-

 ! ؟یبرگرد  ر یو باز د یبر

 .... زدانی لطفا   نرو

 

 

  یبود را گرفت و بوسه ا  شیبازو  یکه رو   یدست

دخترک را درک  یو دلواپس یآن زد، نگران ی رو

 ! د یترسیچون خودش هم م  کردیم

  یاحد الناس  چیشهرزاد همسرش بود و ه  نباریا اما 

 از او دورش کند.  توانستینم

 

 

 قربونت برم، نترس!-

 !یمن  یبرا گه یتو د رم،ینم ی دور  یجا 

  یچشمات ابرو دار  یحق نداره بهت بگه باال چکسیه

 دلبرم!! 
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 ! زدانمی یکه هست ی مرس-

کنار   خوامی با تمام وجودم تا آخر عمرم از خدا م من

 کنم! یتو زندگ

 دوست دارم....  یل یخ

 

بعد   زند،یم  شیدو ابرو نیب یو بوسه ا  شودیم خم

 .بوسد یگونه ها و چشمانش را هم م ی رو

 

 تو دلبر!!  یجان من-

 

باز شدن درب اتاق مشترک پدر و   یصدا  دنیشن با 

  زدانیمادرش، شهرزاد هراسان خودش را آغوش 

 شد.   زدان ی که باعث تک خنده  دیکش  رونیب

 

 !ریسالم مامان، صبح بخ-

 

 ! زمیعز ریسالم دختر قشنگم؛ صبح توام بخ-
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به پسرت   ی دی به حاج خانوم خودم، عروست رو د-

 ها!!  یکنیتوجه نم

 من!! یبانو  ریشما بخ  صبح

 

 

 ی و بوسه ا دیسمت مادرش رفته و درآغوشش کش  به

گونه اش زد که حاج خانوم هم متقابال صورتش   ی رو

 . دیرا بوس 

 

 

 !یمن زدل یقربون قد و باالت بره اکرم، تو عز -

 !!یشاخ و شمشاد من  ،یسرم تاج

 

 

 من رو گرفته برات حاج خانوم!! ی چه پدرسوخته جا -
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داده و   یمحاج سبحان شهرزاد سال یصدا  دنیشن با 

 با حسادت لب زد:  زدان یبه آغوشش رفت و 

 

 

من و مادرم رو  گه،ید  ی شماهم دخترک رو دار-

 ! ؟یحاج  کاریچ یخوایم

 

 

برو رد کارت پدرسوخته، بردار زنت رو ببر و زن  -

 من رو پَس بده. 

 

 

 !یهم عروست رو حاج دمیهم زنت رو بهت پس م-

به   سپارم ی برم مسافرت با حسام، زنمم م دی با  بنده

 شما!! 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



سرش را باال آورده و به چهره   یخانوم با نگران حاج

که با فشرده شدن دستش با دست   کندی نگاه م زدانی

 .کندیحاج سبحان سکوت م

 

 

  نیاز ا شتریسبحان اصال دوست نداشت ب حاج

 شهرزاد استرس و اضطراب را متحمل شود. 

آشفته   شتری را بفهمد ب زدانی اگر شغل دانست یم  خوب

 خواهد شد!! 

صبحانه، شهرزاد باباجان برامون آماده    میبر-

 !؟ ی کنیم

 

 

به دست و صورت تون  یچشم حاج بابا، تا شماها آب-

 .نمیچی من هم سفره رو م دیبزن

 

 دستت درد نکنه باباجان! -
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 419#پارت_

 

 

 

حاج خانوم با   شود یکه شهرزاد وارد آشپزخانه م یوقت

که اشک   یدر حال گردد، یبه سمت پسرش برم  ینگران

 : زندیدرون چشمانش جمع شده است لب م
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 مادر؟! ی بر یخوایجان، باز کجا م زدان ی-

از دور   یو دار یرینم تی مامور ی بود یکه گفت تو

 رو!! زیهمه چ یکنیکنترل م

 

 

مادرش انداخته و اورا به    ی دور شانه ها  دست

 : فشاردیخودش م

 

 

  یقربونت برم من اکرم خانوم، نگران نباش اتفاق-

 !فتهیواسم نم

خودم باشم چون   د یبرم، دستور دادند که با  مجبورم

ه نقشه هارو خراب  گروه که هم ی تو میجاسوس دار 

 ! کنهیم
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برگشته  کندیسمت پدرش که متفکرانه نگاهشان م به

 : زندیو لب م 

 

 

 . دیمراقب حاج خانوم باش شتریلطفا ب ،ی حاج-

من مراقب خودم   د، یهمه نگران باش نی ا ستین ازین

 هستم. 

 

 

  ترسم ینبره؛ چون م ییفقط شهرزاد از ماجرا بو لطفا

 کنند!!  دمیدارم و با شهرزاد تهد   یبفهمند نقطه ضعف

 

 

 !!تهیصالح زندگ  یبه خدا هرچ سپارمتیپسرم، م-

 کنه یکه شهرزاد شک م میصبحانه بخور میبر  حاالهم

 . شهیو ناراحت م

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 .دییچشم بفرما ؛یحاج  یسالمت باش -

  یاشک ها نیدورت بگردم حاج خانوم، ا   بفرما 

 !! زینر گهیخوشگلت روهم د

 

 

  ی گرفت و نشست، جواب تشکر ها  یجا زدانی ارکن

 پدر و مادر شوهرش راهم با لبخند و محبت داد. 

 

 

 زدان؟ یکنم  ن یریش  ییبرات چا -

 

 !! زمی آره دستت درد نکنه عز-

 

  یگذاشته و برا   ش یرا جلو نی ریش ی چا  استکان

 .کندی خودش هم درست م
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به اتاقش رفت تا   زدانیاز اتمام صبحانه شان،  بعد

اش را   یشخص  یها   له یچند دست لباس و  وس

 بردارد. 

 

 

داده و نگاهش  هیتک واریبه د  یبا حالت دمغ  شهرزاد

بازوانش حل  انیدوخته بود که مادرش را م یرا مرد 

 کرده بود. 

 

 

را با پشت    دیگونه اش غلت یکه رو  یسمج  اشک

  شیلب ها ی رو  یدست پاک کرد و لبخند مصنوع 

 نقش بست. 

 

راحت تر  نکهیا یخانوم و حاج سبحان، برا حاج

 اطیکنند، از خانه خارج و به ح یبتوانند خداحافظ

 رفتند. 
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  اد ی با عشق نگاهش کرد و فاصله نسبتا ز زدانی

 بلند پر کرد. یرا با قدم ها انشانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 420#پارت_
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و سخت به   دهی در هم کش  شیبازوها  انیرا م  دلبرکش

 خود فشرد. 

دو   ی و مانند بچه ها  دیچیپ زدانیرا دور کمر   دستانش

 روان شد.   شیاشک ها  لیساله س

 

 

پر از عشق زد و   ی را بوسه ا ش ی موها  ی رو  زدانی

 را نوازش کرد.   شی موها 

 

 

 شهرزادم، دلبرم، عروسکم، خانومم!؟ -

 جنگ؟! رم ی! مگه دارم م؟یکنیم هیگر  چرا

 !! شتیپ گردم یزود برم رم،یمینم  نترس

 

 

 .شهیدلم...برات...تنگ م-

 ،یستین یاصال وقت بره،یمن بدون تو خوابم نم  زدانی

 از وجودم گم شده.  یمیانگار ن
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 ! ؟ینر شهینم

 ! د؟یریبا اقا حسام م یکه ه هیسفر چ نیا مگه

 با خودت ببر اصال....!!! منم

 

 

 .کندی م دشیرا قاب صورت کوچک و سف  دستانش

سرخ و   یفشردن دو طرف صورتش، لب ها  بخاطر

  ییدلبرکش جمع شده و مانند گل الله رخ نما   یانار

 . کردیم

 

 

  سیخ ی لب ها  یگرم و ملتهبش را رو  یها لب

 به آن زد..  یقیدخترک گذاشته و مک عم 

وجود دخترک   ره یش  خواست یکه با مک زدن م انگار

 را به کام بکشد! 
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نفس زنان از دخترک جدا شد و چشمانش را به   نفس

 چشمان خمار دلبرکش دوخت. 

از عطر  یقیچسباند و دم عم شیشانیرا به پ  شینشا یپ

 تنش گرفت. 

 

 

  یلب ها ن یخوشمزه بود، شهد عسل بود ا  یل یخ-

 !! ت یانار

 مراقب خودت باش!  ستمین من،یفسقل  جوجه

 ! یا یو آسته م  یریم  آسته

و شب ها کنارت   شتیدعا کن؛ تا زودتر برگردم پ برام

 بالش بزارم!!  یسر رو 

 

 

  ی بدقلقل  ،یزنی خودم زنگ نزدم بهم زنگ نم تا 

 !ی کنینم

 بچه؟!  حله
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چانه   ر یشده و تا ز  ریاشک از گوشه چشمانش سراز-

 . پاکدیآنرا م زدانیکه انگشت شصت  رود ی اش م

 

 گفتم بهت دوردونه؟!  یمن چ -

 !گهینکن د  ی بد قلقل  گفتم

 برم....!!  دیشد با  ری بوسم کن که د بدو

 

 

و اشک   کندیم  زدان ی ودکانه بخاطر لحن ک یزیر  خنده

 .کندیصورتش را با پشت دست پاک م  ی رو

پنجه پا   یگذاشته و رو   زدان یشانه پهن   یرو دست

گونه اش و بعد گوشه   یرو  یبوسه ا  شود،یبلند م

 . زندیم  لبش
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 گرش یو دست د  کندی دست دور کمرش حلقه م  زدانی

 !! فشاردش یو به خودش م دهیچیپ  شیرا دور شانه ها 

را    اس یگل  یرا دوست داشت، بو ش؟ی موها  عطر

 .دادند یم

 

گرفته و از شهرزاد جدا   شی از موها  یقی عم دم

 .شود یم

 

 

قربونت   یبش ضیهوا سرد و ممکنه مر ا؛ین رون یب-

 برم!! 

 من!! یجوجه رنگ خداحافظ

 

 

 حواست به خودت باشه!  ام؛یچشم نم-

 به خدا!!  سپارمتیم

 خدانگهدار 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 421#پارت_

 

 

 

افکار   دارد، یاتاق قدم برم یبه آن سو ی سو  نیا از

 خورده اش باعث سردرد شده بود.  چیبهم پ

طه نشسته و نگاهش را به نق ی صندل   ی رو  حسام 

 دوخته است.  ینامعلوم
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ماهه گروهشان به باد رفته بود و   کیزحمات   تمام

 نبود.  ییجا چیدستشان بند ه

 

 

 !گهید نمیبتمرگ بب ری آه بگ-

فکر کن   نیبش کنه،یرو متر م کیاتاق کوچ ن یا یه

 !میز یتو سرمون بر یچه خاک  نیبب

 خدا!! یآخه؛ ا میبگ ی چ سییر به

 

 

 به افکارم!!  یاگه گند نزن کنمیحسام من دارم فکر م-

بچه   نی باور کنم از ب تونمینم کنمیهرچقدر فکر م من

  یهستند کس نانیهمه مورد اطم ن یخودمون که ا یها 

 ! ؟یفهمیرو م نیجاسوس شده باشه، ا
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 کی میاما حاال شده و ما مجبور شه؛یمنم باورم نم -

 !!میکن داش یتا پ میز یبر ینقشه ا 

 

 !؟ یدار  ی فکر-

 

 

 !  ستی دو نفر ن یکی  رسه،ی به ذهنم نم یز ینه خب چ-

 نفر آدم ها!!   پانزده 

 

 

 چشمام.  ی زهر مار، پاشو گمشو از جلو-

محافظت از شهرزاد   یکه برا یاون شخص  ،یراست آ

 کو؟!  اد یقرار بود ب

 

 

تا بره سر   یباهاش حرف بزن ادیم گمیاالن م -

 کارش!!
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  گردد،یبرم یهمراه مرد جوان و شود یاتاق خارج م از

 .زندیم  یاحترام نظام شیمرد جوان برا

 

 آزاد..... -

 

 سرتا پاگوشم!!  دییسالم قربان؛ امر بفرما -

 

 

  دیخانه باش  کیدر نبود بنده، مراقب  دیسالم، شما با-

  یکه مراقب همسرم که تو  نجاستیو اصل ماجرا ا

 . دیاون خانه که خانه پدرم هست مراقبت کن

 

 

هست و ممکن به   نمونیجاسوس ب نکهیبخاطر ا اوال

 خانواده ام ضربه بزنند.  قیمن از طر

که همسرم از خانه خارج   یلحظه به لحظه زمان  دوما

 !! یدیوارد خانه بشه رو بهم اطالع م  یهرکس   ا یبشه 
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 قربان، چشم حواسم هست.  دمیفهم-

 !شه؟ یشروع م ی من از ک کار 

 

 

عکس همسرم و  دیار یب فی االن، تشر نیاز هم -

 خانواده ام روهم بهتون نشون بدم.

  یاطیراه خونه تا خ  یکه تو دیدید  ی کس ا ی یمزاحم اگر

و بعد از   یر یگیکرد اول عکس طرف رو م  تشیاذ

 !!!یکنی همسرم دورش م

 

 . شودیچشم قربان، اطاعت م-

 

  یعکس خانواده اش را به ستوان قاسم  نکهیاز ا بعد

وشت و اورا به دنبال  ن شینشان داد؛ آدرس راهم برا

 کارش فرستاد.
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ولو شد، از صبح که به اداره    یصندل  یرو  یخستگ از

اذان، سر پا    کیآمده بود تا االن که غروب بود و نزد

 بوده و بک لقمه غذاهم نخورده است. 

 

 

  یرو   شی و پلک ها  کندیبر او غلبه م یخستگ بالخره 

 .رود یفرو م یقی افتد و به خواب عم  یهم م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 422#پارت_

 

 

 

همراه حاج خانوم و حاج سبحان    زدان،ی از بدرقه  بعد

 رفتند.   شیسرخاک بابا و مامان شهال

تنگ شده بود، روز به روز که بزرگتر   شان یبرا دلش

و قلبش فشرده    کردیرا احساس م شان یخال  یجا   شدیم

 . شدیم

 

 

  یو گل ها   دیشویرا م شانیگالب سنگ قبر هردو با 

 . گذارد یم شانی سرخ را رو

  یخواندن فاتحه کم  سبحان و حاج خانوم بعد از حاج

تا دخترک راحت تر درد و دل   ستندیا یآن طرف تر م

 کند. 
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و    زندیحک شده شان م  ی نام ها  یبر رو یا  بوسه

  خواستیانگار که م شی درون گلو یبغض لعنت نیا

 ....!!! ردیجانش را بگ

 

 

دردناکش   هیگر  یو صدا ترکدیخفه کننده اش م  بغض

 . چدیپیدر گوش حاج سبحان م

شهرزاد را   شیرفتن به پ یهمسرش را برا  ی جلو

 .ردیگیم

 

 

 بزار راحت باشه، اونم دل داره!!  زدلمیعز-

 کنه بلکه سبک بشه. هیگر

 

 

داره    یچجور نیسبحان، بب شهیبچه ام داره پرپر م-

 !! زه یریاشک م
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 هیگر  ینجوریبود از ترسش ا زدانیاگر االن  مطمعنم 

 !کردینم

بشه؛   ماریدوست نداره ب   زدان ی دونهیخوب م خودش 

 برم آرومش کنم؟! 

 

 

 نشو!!  ختنشیمانع اشک ر ی کنارش، ول  نیبرو بش-

 

 

 . یحاج ا یشماهم ب-

 

 عروس شدم؟!   ینیتا بب ی چرا نبود ییبابا -

  شهیشد که هم یکه همون آدم  ی هم خبر دار دامادت 

 اسمش ورد زبونت بود. 

 

 

همسرش   یعشقش رو برا  دیمرد با  یگفت یم  مامان 

 !!گهینم یچیه زدانی یجار بزنه، ول
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خاطرم رو   فهممی که من م کنهی رفتار م  یجور اما 

 .خوادیم

 

 

 ! یو عروس بش ی مامان، تنها باش هیراه سخت  یل یخ

از   امیب کنمیدارم ازدواج م یوقت  خواستیدلم م منم

 کنم، اما چه کنم که نشد!!  یخونه پدرم خداحافظ

 

 

که به   یتنگ شده، فقط بخاطر قول یل یبراتون خ دلم 

خودم   یرو برا   یبهتر  یتا زندگ کنمی شما دادم تالش م

 بسازم.  زدانیو 

 

 . دیو دعام کن  د یمراقبم باش شهیهم
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   شهرزادی#شهرب

 423#پارت_

 

 

 

و   قی قبر رف  یکه باال یفلز یصندل  یسبحان رو حاج

 . ندینشیهمسرش هست، م

به  یدست  زند،یم شیبه گلو  یمردانه چنگ  بغض

 . کشدی صورتش م
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و از   ردیگی خانوم، شهرزاد را در آغوشش م اکرم

و کمرش را   زندیسرش م  یرو  ی چادر بوسه ا ی رو

 .کندینوازش م

 

 

که آشنا شده بودند   یبود، از وقت زیعز  شیبرا شهال

حاال که شهال    کردند، یباهم مانند دو خواهر برخورد م

  یزندگ  یگرفته بود با جان و دل برا میرا نداشت، تصم

 کند.  ی زندگ تیشهرزاد تالش کرده تا در آرامش و امن

 

 

شانه دختر    یو دست رو  زدیخیبرم ی از جا یحاج

 . فشاردی دوردانه اش گذاشته و م قش،یرف

 

 

 !! میبر گهید  دیحاج خانوم، بلند بش-

  یپاشو،پدر و مادرت هم راض گهیباباجان د شهرزاد

 !ی عذاب بد ینجوریتو خودت رو ا  ستندین
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 ی کن یرو سپر  یخوب یو زندگ یکه تو شاد باش  نیهم

 . شندیاونها خوشنود م

 

 

  ردیگیکه از دست حاج خانوم م ی دستمال کاغذ با 

  یصورتش را پاک کرده و از جا   ی اشک رو

 . زدی خیبرم

 ی تا سرپا کندیحاج خانوم راهم گرفته و کمک م  دست

 شود. 

که از شدت اشک و ناله، گرفته شده است  ییصدا  با 

 :زندیلب م

 

 

 .دیگیبله حاج بابا، شما درست م-

  شتریهست و به وجودشون ب میمن هنوز اول زندگ اما 

 داشتم!  ازین

 خب انگار قسمت نبودا خودشون کنارم باشند.  اما 
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من   یزا یاگر عز یکه حت کنمیخداراشکر م شهیهم  من

رو ازم گرفت؛ دوتا فرشته سرراهم گذاشت که برام  

 هستند.  زی مثل پدر ومادرم عز

 

 

  یمن االن تو  دی شا   د،یشما و حاج خانوم نبود  اگر

 بودم!!  ی اجبار یزندگ کی  یتو خونه عموم، 

 شمارو از سر من کم نکنه. هیسا خدا

 

 

  شیلب ها  یرو  تیرضا  ی از رو یخانوم لبخند حاج

شهرزاد هم آنها را مثل پدر و مادر   نکهیاز ا ند،ینشیم

 ،خوشحال بود.  داشتیخودش دوست م
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سبحان دست دخترک را در دست گرفته و سفت   حاج

و شهرزاد و   کندیو شروع به قدم برداشتن م فشاردیم

 . شوند ی حاج خانوم هم همراهش م

 

 

  ی پدر قبولم دار کی بعنوان  نکهیشهرزاد جان؛ از ا-

 !هیبرام کاف

 بود!!  قیمن برادر بود اما نبود، رف یبرا نادر 

 

 

بشه و تا   قیرف تونهینم  یبود، چون هرکس قیرف گمیم

 بمونه!!  قیآخرش باهات رف

 ...بود! بانمیهمدمم، محرمم، پشت قم،یرف نادر، 

 

دخترش رو سپرد    یکه رفت، تنهام گذاشت، ول حاال

 دخترش باشه!  قیتا رف قیدست همون رف

 

 . ستمیدوست پدرت ن  ا یدخترم، من پدرشوهرت  حاال
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 !!بانتمیهمدمتم، محرمتم و صد البته پشت قتم،ی رف من

 

 

و نگاه  ختهیتمام محبتش را در چشمانش ر شهرزاد

در نگاه حاج سبحان دوخت و از ته دل خداراشکر  

 کرد. 

 

 عاشق هردوتونم!!   د،یکنارم نکهیاز ا ی مرس-

 

و با    خنددیگفته و بعد م یخانوم قربونت برم حاج

 :زندیگوش شهرزاد لب م ریز طنتیش

 

 

  یگفت  یا گهیبشنوه جز اون به کس د زدانیاگر -

 َکنه...   یهاتو از کله ات م  سیعاشقتم گ

 

 

 !!کنهیم یحسود  ی ل یها، خ دیآره....بهش نگ  یوا-
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 چون دوست داره قشنگم. -

 

از حرف حاج خانوم در   ینیریکه شوک ش یحال در

لب    یرو  ی قیکرده بود لبخند عم دایجانش رسوخ پ

 نشست و  همقدمشان شد.   شیها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   شهرزادی#شهرب

 424#پارت_
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را از هم    شی که به درب خورد، پلک ها  ی چند تقه ا با 

 درست نشست.  ی صندل   ی فاصله داده و رو

 تا خواب از سرش بپرد.  دیبه صورتش کش یدست

زمزمه کرد که درب باز شده و ستوان    یدییبفرما 

 .شود یوارد م ی قاسم

 

  شیآزاد گفته و از جا  زدانیکه  زندیم ینظام احترام

 . شودیبلند م

 

 ! ؟ی قاسم یکنیم  کاریچ نجا یا-

 ! ؟یداد ینه مارو مخو  کیاالن کش دینبا  مگه

 

 

بله قربان، اما پدر و مادرتون همراه خانومتون به -

 بهشت زهرا رفتند.
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 هم اومدم تا بهتون خبر بدم.  من

 

 

  یخواهیبروند م ییاهان... خب هر لحظه خواستند جا -

 ! ؟ی ! اونم حضور ؟ یو به من خبر بد ییا یب

 

 

 انجام بدهم قربان!! یچه کار  دییشما امر بفرما -

 

 

تا شمارم رو بهت بدم تا   اریرو ب لت یهووف....موبا -

 کن!!  امکیهرکجا رفتند برام پ

و  یاطیفروشگاه لوازم خ  کی  یبر ی تونیم  یراست

 منزل من؟! یو بفرست یدستگاه چرخ بخر کی

 

 

 خدمتتون...  گردم یچشم الساعه برم-

 بخرم قربان!!  تونمیم بله
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شماره   زدانی گردد،یبرم لش ی و همراه موبا   رودیم

  ویو شماره اش راهم گرفته و س  دهدیخود را به او م

 بتواند زنگ بزند.  یتا در مواقع ضرور  کندیم

 

 

  چشیرو بخر، بگو کادو پ یاطیخب پس برو چرخ خ-

 کنند.

نامه به آدرس خونمون   نی اداره پست و همراه ا ببر

 بفرستش!! 

 درد نکنه ستوان!   دستت 

 

 است.  فهیچشم انجام وظ-

 !! یعل  ایه تون... اجاز  با 

 

 ...!! ارت ی ی عل -
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  شیکه برا  یی کادو  دنیعروسش با د نکهیفکر به ا با 

فرستادع است مانند کودکان به وجد آمده و خوشحال  

 . زندیم یقیو شاد خواهد شد، لبخند عم

 

 

سرد    ی هوا کند،یو آنرا باز م  رودیسمت پنجره م به

که  کندیبه صورتش برخورد م یزییاما دلچسب پا 

 .شود یباعث بسته شدن چشمانش م

 

 

که  ندی بیدخترک را م ی خنده ها  ش،ی پلک ها  پشت

 .کندیم دایلبخندش وسعت پ

 : پرسدیخود م از

که تمامت شده است   ی عاشق شد نگونهیا یکِ -

 شهرزاد؟! 

 !! نشینازن دخترک
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که مربوط به کارش هست را  ییکادو نیاول  خواستیم

در خانه نبود    تیخودش بخرد، اکنون که بخاطر مامور

  یو همراه نامه ا  دهیخر  شیبرا طیشرا نی خواست با ا

که در آن از وجودش تشکر کرده و خواسته است که 

 چرخ بفرستد.  شیشود، برا  ا یدن  اطیخ نیبهتر

 

وارد شدن حسام به اتاق از افکارش خارج شده و   با 

 . کشدیم یقینفس عم

 تا برگردد!!!   رفتیم  رفت،یم دیبا 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 425#پارت_

 

 

 

محله شان خارج شدند   کی سوپرمارکت بزرگ نزد از

که هرسه نفر هردو دستانشان پر بود به  ی و در حال 

 قدم برداشتند.  اده یسمت پ 

گشته و   یسرخاک به بازار رفتند و کم  نکهیاز ا بعد

 خانه آمدند.   کیخانه به فروشگاه نزد دی خر یبعد برا 

 

 

  ی شهرزاد تنقالت و خوراک  یسبحان به زور برا حاج

دو    کردیهرزاد اصرار مهرچه ش  د،یخر ی ادیز  یها 

مخالفت کرده    یحاج  ستیو پفک کاف  پسیسه بسته چ

 بود.  ده یاز ده بسته خر شتریو از هرکدام ب
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 هی وارد شدن به کوچه شان چند تعداد از همسا  با 

و در حال صحبت   ستادهی را که در کنار هم ا شان یها 

 . دیکردن بودند را د

 

 

سبحان و حاج خانوم شروع به سالم و احوال   حاج

سالم آرام اکتفا کرده و   کیکردند اما او به   یپرس

 بزرگترها تمام شود.   یتا گفتگو ستادیا یگوشه ا

 

 

شهرزاد جان،؟ دخترم انشاءهلل که حالت خوب  -

 هست؟!

و   ن یزن و مرد نازن امرزه، یپدر و مادرت رو ب خدا

 بودند.  ییباخدا

 

 

...خدا رفتگان شماروهم  دیطف دارخوبم ممنون ل -

 اقدس خانوم!!  امرزهیب
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که از   یداشت  ازین یزیچ یکمک زدلم،ی عز یربشیپ-

 نکن دخترم.  غ یاز ما در ادیدستمون برب

  یبرات کار میو بتون میهات هست هیمثل همسا  ماهم

 .میکنینم غیدر میانجام بد

 

 

ممنون، حاج بابا و حاج خانوم لطف دارند و اجازه  -

 رو احساس کنم.  یز یکمبود چ دهندینم

 

 

  تی از موقع خواستیحرف ها م نی خانوم که با ا  اقدس 

زده و نگاهش   یشهرزاد باخبر شود، لبخند مصنوع 

 را به حاج خانوم دوخت. 
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خدا بهتون عمر و آخرت با عزت بده اکرم خانوم  -

نگه داشتن    یراض یعتی میتیتن داش نگه یجان؛ راض

 خدا. 

 درد نکنه!! یشما و حاج آقا صالح   دست

 

 

پدر و مادرش رو از   دیاقدس خانوم، شهرزاد شا-

 دست داده باشه!

رو داره، شهرزاد    یاون من و حاج ست،ین میتی اما 

 نداره!!  یکدوم از بچه هام فرق چیمن با ه یبرا

 

 

  کینداشتم حاج خانوم؛ به هرحال   ی نه من منظور بد-

 گفتم.  نیهم  یدختر بچه تنهاست و برا

 که خوشبخت بشه. انشاءهلل

 

 

 ممنون؛ توکل به خدا. -
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 اجازه تون، خداحافظ. با 

 

 اجازه مام دست شماست، خدانگهدار. -

 

جا خوش    شیکه در گلو یبخاطر بغض بزرگ شهرزاد

کرده، سکوت کرده بود و پشت سر حاج سبحان قدم  

 . داشتیرمب

 

 

کمرش گذاشت که سرش را   یخانوم دست رو حاج

چشم به لبخند حاج خانوم   ی باران ی باال آورد و با نگاه

 دوخت. 

 

 

به چشمانش   یشهرزاد زد که دست یبر رو  یلبخند

 کند.  یریتا از بارششان جلوگ دیکش
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هارا در   دی. خرشوندیباهم وارد خانه م  هرسه

 . گذارندیآشپزخانه م

به اتاق خود   شیلباس ها  ضیتعو ی برا شهرزاد

 . رودیم

 

را    شی و موها  زندیبر تن م  یرنگ  یآب شرتیو ت  دامن

 .بنددیم ی شانه کرده و از باال دم اسب

که در هال   ندی بیحاج بابا را م شود،یاتاق خارج م از

 به خواب رفته است. 

 .کشدیتنش م ی و رو  بردیم ییپتو شیبرا

 

 

 د یتا خر کندیو کمک مادرش م گرددیآشپزخانه برم به

 بگذارد.  شانیهارا در جا 

و   گذاردیم  رونیرا ب یشام، مواد الزم ماکاران  یبرا

 . کندیشروع به پختن م
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.  دیاستراحت کن کمی دیمامان جان، شماهم لطفا بر-

 باز!  رهیگیپاهاتون درد م م یراه رفت اد یز

 .کنمیخودم شام رو آماده م من

 

 

دخترم، آره زانوهام دوباره درد گرفت، برم  یربشیپ-

 دراز بکشم.  کمی

 درد نکنه.  دستت 

 

 

حاج بابا  ی هست رو  یپتوهم دونفر کنم،ی خواهش م-

 .دیاستفاده کن دی تونیشماهم م  دمیکش

 تا آرام بشه.   د یرو گرم نگه دار پاهاتون

 

 باشه دخترم. -
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 426#پارت_

 

 

 

 ی رو شورد،یرا دم گذاشته و ظرف ها راهم م  ش یغذا

در    شیاز خستگ یتا کم ندینشیم ی زغذاخوریم ی صندل 

 . پردیم  یزنگ از جا   یصدا دنیبشود که با شن 
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باشد با   زدانیممکن است  نکهیا جانیشوق و ه از

  فونیعجله از آشپزخانه خارج شده و به سمت آ

 . رودیم

 

را برداشته و لب   فونیناآشنا،آ یمرد دنیبا د  اما 

 :زندیم

 

 

 بله؟! -

 

 ! ؟ی صالح  ی سالم خانوم، منزل آقا -

 

 بله، امرتون؟! -

 

 

بسته  کی یخانوم شهرزاد ملک یهستم، برا  یپستچ-

 . میدار

 . دیریبگ  لیبسته رو تحوو   دیاریب  فیتشر لطفا
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بسته بفرستد؟! نکند  توانستیم  میبرا ی چه کس یعنی

 باشد؟!  دی از عمو با نو

 

 

 کندیرا گذاشته و چادرنمازش را سر م فونیآ یجیگ با 

و از افکارش خارج    دهیحاج بابا رو شن یکه صدا

 .شود یم

 

 بود پشت در؟!  ی! ک؟یریشهرزادجان کجا م-

 

 

 من بسته آورده!!   یبرا ،یواال حاج بابا گفت پستچ-

 

 . امیصبرکن منم همراهت ب-

 

 چشم. -
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خارج شده و    اطیرا باز کرده و حاج سبحان از ح درب 

 . ستدیا یاو در چهارچوب در م

 

 سالم حاج آقا-

 

 

 ! دیسالم پسرم، خسته نباش-

 ! م؟یبسته دار ما 

 

 

  لیو تحوو بسته ر  دیامضا کن نجارویا د ییبله، بفرما -

 .دیریبگ

 

 ممنون. -
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را   ین یبسته نسبتا سنگ یبرگه، پستچ ی از امضا  بعد

 .شود یاز آنجا دور م یگذاشته وبا خداحافظ نیزم ی رو

 

 

 یبسته لبخند ی رو زدانینام  دنیسبحان با د حاج

و به  دارد یو بسته را برم ندینشیم شی لب ها  ی رو

 . رود یو شهرزاد هم پشت سرش م رود یداخل م 

 

 

و به سمت شهرزاد   گذارد یم  نیزم  یرا رو  بسته

 . گرددیبرم

 

 

  یفرستاده؟! آخه من که کس یحاج بابا، بسته رو ک-

 رو ندارم. 
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 باباجان، شوهرت برات فرستاده!  یچرا دار-

 دخترم.  کنبازش

 

 

 !زدان؟ ی.... زی-

 باشه؟!  تونهیم یچ یعنیچرا با پست،  آخه

 

 

شده رفته و بازش    چیبه سمت بسته کادوپ جانیه با 

که حاج   کشد یم یغیچرخ از شوق ج دنیبا د کند،یم

  یبه سمتشان م یو با نگران دهیخانوم از خواب پر

 . دیآ

 

 

 !! دهی! واسم چرخ خرشهیباورم نم  ا،یخدا  یوا-

 چقدر ناز و خوشگله چرخ!!  نیمامان بب یوا
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 . زدلمی مبارکت باشه عز-

 .یباهاش کار کن یسالمت به

 

 ممنونم. -

 

شوهرت برگشت از اون    یاز ما تشکر نکن، وقت-

 تشکر کن خوشگلم. 

 

...واقعا شوکه شدم!  کنمیهم تشکر م  زدانیچشم از -

مخالف کار کردن من بود اما حاال خودش واسم    زدانی

 . ده یچرخ خر

 

بهت سخت نگذره، اما  خواستیمخالف بود، چون م-

داره    یسیخودت وا یپاها  یرو  یخوایم دید  یوقت

 !! یتا موفق بش ستهیمیپشتت وا کنه، یکمکت م

 

کمک حاج خانوم چرخ را به اتاق خودش برده و   با 

برگشت اما  همسرش   شی آنجا گذاشت، حاج خانوم پ
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ستاره باران نشسته    یشهرزاد مانند بچه ها با چشمان

با تعجب    یپاکت دن یو به چرخ زل زده بود که با د

 دست دراز کرده و برش داشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 427#پارت_

 

 

زده و شروع به  یکاغذ لبخند ی خواندن متن رو با 

 باز کردنش کرد. 
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 خودم"  یبه جوجه رنگ  می"تقد

 

اشک شوق در   زدانی یبا یدست خط ز دن ید با 

و  ده یپر یاز جا  جانیچشمانش جمع شده و با ه

 تخت نشست.  ی دوباره رو

هم روز به  زدانی نکهیبه خواندن کرد، از ا  شروع

 خوشحال بود.  شدیبه او عالقه مند تر مروز 

 

 

که حاال  ی شهرزادم، من ابدا دوست نداشتم دختر-

 همسر من هست، به دنبال کار کردن برود.

و کار   یر یادگی  یعالقه و شوقت را برا یوقت  اما 

 نخواستم مانعت بشوم.   دم، ید یاطیخ

 

 

  یستاد،برای من تا ابد مانند کوه پشتت خواهم ا بلکه

شاغل    یکادو ن یاول  تیقبل از رفتن خواستم برا نیهم

 شدنت را بدهم. 
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  ی! ولخوام؟یرا نم یزندگ نیکه من ا  یکنی م احساس

 خوشحالم!! یل یپدر خ  میمن از تصم

 

 

 میو تو با همه فرق دار من

همو دوست   هیدوست ندارم که بق  یتورو جور من

 دارن...

 برات قشنگ کنم ارویدن خوادیدلم م من

 کنم یتورو عاشق زندگ  خوادیدلم م من

  یکه هست نیکه از بودنت از حضورت از ا یجور هی

 . یلذت ببر

 

 

 هیام که  یمن همون یبگ یکنیکه چشماتو باز م صبح

 نفر حاضِر جونشو برام بده،
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که  یزی هر چ ی برا م؛یخوشبخت یبرا م،یخوشحال   یبرا

 ! خوامیم ا یمن از دن

 

 

باهم  ییدوتا  ا یبلند شو ب  یه یبگ یاگه دار  غصه

 ... میغصه بخور

 اد یهمه درد برنم نیتنها تنها از پس ا آدم

 ... ادیدردش م  شتریب ییتنها  آدم

دوست دارم که چشمات برق بزنه   ینجوریتورو ا من

از شوق، از ذوق، از فرط دوست داشتن و دوست  

 داشته شدن  

 دوست دارم...  یا گهیمن تورو جوره د اره

 

 

  شیگونه ها   یاز اعتراف همسرش رو   شیها   اشک

 کرده بود.  س یو صورتش را خ د یلغزیم

  یقیو از ته دل نفس عم فشاردیاش م نهی را به س نامه

 .کشدیم
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و   زدیخیبرم یبود، از جا  ییبا یو ز زیروز دل انگ چه

 . رودیبه سمت چرخ م

 . کندیم یو خنده ا   کشدی م شی به رو یدست

 

 

قدم    زدان یاتاق خارج شده و به سمت اتاق  از

درب اتاقش را باز کرده و خود را در کمد   دارد، یبرم

 اندازد.  یم  شیلباس ها 

 

 

 داشت.  اجیوجودش احت  یعطر تنش، به گرما  به

خود را   شیبا لباس ها  توانستیکه خودش نبود م حاال

 آرام کند. 

 

چسبانده و عطر تنش   ینیقرمز رنگش را به ب راهنیپ

 .کندیم  شیها   هیرا وارد ر
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 همه عاشقت شدم مرد مغرور من؟!  نیا  یآخه من ک-

 من؟!   یا یتمام دن یشد  که

 

 دارم به آغوش گرمت!   ازین ؛ی زودتر برگرد کاش 

 !!تتیارت؛ به بازوان پر امنآرامش کن به

 

  یدارم برا نهیدوستت دارم، تا جان در س یل یخ  زدانمی

 تو خواهم ماند. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 428#پارت_

 

 

به اتاقش آوردند تا چرخ  یز یکمک حاج خانوم، م با 

 آن بگذارند. یرا رو 

شهرزاد به وجد    جانیخانوم هم از شوق و ه حاج

که   کردیم  زدان ی ی برا ری خ یآمده بود و در دل دعا 

 شاد کرده است.  نگونهیدخترک را ا

 

 

نشست و   یصندل ی گذاشت، رو  زیم یراهم رو  چرخ

 . دیدستانش را بهم کوب جانیبا ه

 

 

هم بود تا   زدان ی خوشحالم، کاش  یل یمامان خ  یوا-

 ازش تشکر کنم.
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 . ادیانشاءهلل خودش هم م-

با چرخت  یکه بلد کمیحاال   ، یکه خوشحال  خداروشکر

 !میشام بخور ا یکار کن، بعد ب 

 

 

  یتا تو ریبگ  اد ی شتریاز نرگس خانوم ب یکه رفت فردا

دور سرت   یتر بش  ی و حرفه ا یکن نیخونه تمر

 بگردم. 

 

 . کنمیکمک تون م امیمنم االن م دیچشم شما بر -

 

 

با چرخ کار کرد و بعد از  یاز رفتن حاج خانوم کم  بعد

 بلند شد.  یآن از جا 

و در کمدش    سدینامه بنو زدان ی یگرفت برا میتصم

 بگذارد.
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 و بخواند. ده یکه از سفر برگشت نامه را د هروقت 

 تخت نشست .  یبرداشته  رو  یو خودکار  کاغذ

 

 

دختر بچه   کیمن در برابر تو   دیشا  زم،یهمسر عز-

 ساده و کوچک باشم. 

چند ماه قبل که پدر و   یبچه کوچک، حت ن یا اما 

عاشقت   ،یمادرش را از دست داد و تو مراقبش بود 

 شد. 

 

 

باشم   تیشخص سوم در زندگ   نکهیترس از ا  اما 

 بود در قلبم. یواهمه ا شهیهم

حواست به من بود و حاال با   نگونهیا نکهیا از

از خداوند    یگریانگار که عمر د  نت،یر یاعتراف ش

 گرفته ام. 
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 .... زدانمی

 یشو  یکه م  دلواپسم

 کنم...  ی را فراموش م میغصه ها تمامِ 

 ستم؛ین زیچ چیه  نگرانِ 

 ،یمن یِ ایتو مراقِب دن یوقت

 ،ینیتر ی که قو ییتو

 ... ینیزم نیا ی آدِم رو نیکه منحصر به فرد تر  ییتو

 

 

 خواهم چه کار؟!  یرا م  ا یدن  نگاهِ 

 و توجِه تو را دارم؟!! تیحما   یوقت

 دارد!  یتو بودن چه لذت محبوبِ 

 بودن!  تِ ینها یپرواز تا ب هِ یشب  یزیچ

 روزها،  نیچه خوشبختم ا من

 روزها که آغوِش تو؛  نیا
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 من شده...  یِ ها طنتیش یِ انحصار  سهمِ 

 تو؛  یبازواِن مردانه   انِ یمن م و

 ... رم یگ یم  جان

 ، یدان ینم تو

 ، یفهم ینم تو

 است عروِس قصه بودن،  ن یریچه اندازه ش که

 دش؛ ی سوار بر اسِب سف ی قرار است شاهزاده  یوقت

 !یباش  تو

 

 دوستت دارم همسرم!  یل یخ

 

نامه پخش   ی مخصوص خودش را چند بار رو عطر

 ز اتاق خارج شد. ا یکرده و با شاد 

گذاشت   زدانی یشخص  یها  لهیوس  یرا در کشو نامه

 و به آشپزخانه رفت. 
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و هرسه پشت   دندیچ ی مفصل   زیکمک حاج خانوم م با 

 .دیچیزنگ درب درخانه پ  ینشسته بودند که صدا زیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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  فونیبه سمت آ  برخواست و ی سبحان از جا حاج

صورتش    ی رو یلبخند میزهرا و مر  دنی رفت؛ با د

 نشست.

را باز کرده و از خانه   یزدن دکمه درب ورود  با 

 خارج شد. 

 

 

و دوان دوان به سمتش پرواز کرده   غیبا ج  یرعلیام

 و خود را در آغوش پدربزرگش انداخت. 

شهرزاد هم همراه حاج    ، یرعل یام یصدا  دنیشن با 

 آمدند.  اطیخانوم به ح

 

 

 .دند یپدرشان را در آغوش گرفته و بوس دخترها

 ! دیبابا، خوش آمد یدخترا -

 خبر؟!  یب چه
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 مییا یواال زهرا زنگ زد گفت باهم ب ،ییممنون بابا -

 . می داشتم گفتم باشه بر  یمنم مرخص نجا،یا

 براتون تنگ شده بود،حالت خوبه حاج بابا؟!؟  دلم 

 

 

 . می مونیماهم تنها نم دییا یب شتریخونه خودتونه، ب-

 داخل....  میبر دییا یب

 

 

 یگینم د، یچشم سف یسالم مامان، سالم شهرزاد خوب -

  یزهرا کجاست ازش خبر نیا نم یزنگ بزنم بب کی

 !ست؟ ین

 

 

سر   ی سالم، نخواستم مزاحمت بشم، به هرحال رفت-

 !تیخونه و زندگ 

 تو!!  میهوا سرد بر ن،یخوش اومد میمر یآبج
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خانوم هم دخترانش را در آغوش گرفته و رفع   حاج

 کرد.  یدلتنگ

  شان ینشسته و شروع به خوردن غذا  زیدور م یهمگ

 کردند. 

 

 

شهرزاد با تعجب سرش را    دیپرس میکه مر یسوال با 

 باال آورد: 

 

 

رفته   ستیباز ن  زدان یمامان؛ داداش  گمیم-

 ! ت؟ی مامور

 

 

 ! ت؟یمامور  یچ یعنی! ؟یچ...چ-
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لب باز کرد و رو به شهرزاد و  هیتر از بق  عیسر  زهرا

 گفت:  میمر

 

 

  ت،یمامور یگی خواهر من انگار رفته اتم کشف کنه م-

 !!گهید یهمون بگو سفرکار 

 غذات رو بخور.  شهرزاد

 

 

  ما یبا تعجب ابتدا نگاه خواهرش کرد اما بعد با ا میمر

که شهرزاد از شغل برادرش   دیفهم شیو اشاره ها 

 کرد!!   شهیهنوز خبر ندارد و سکوت پ

 

 

من   گه،یبود د یسفرکار ن یآره خب منم منظورم هم-

 با کالس تر گفتم فقط زهرا... 

 

 آره جون عمه هات... -
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 ! ؟ی من دار یبه خواهر ها  کاریپدرسوخته، چ-

 

 

 !!! نجا یا ن یرفت نشست  ادم یسلطان،   دیببخش یوا-

 

 

و خنده کرده بود تا فکر   یشروع به شوخ  زهرا

 دور کند. میشهرزاد را از حرف مر

اما فکرش هنوز    د،یخندیم شانی ها  یبه شوخ  هرچند

 بود.  میحرف مر  ر یدرگ

 

 

به من دروغ   زدانی ممکن است  کردیخود فکر م  با 

 به سفر رفته باشد؟!  یگر یکار د یگفته باشد و برا

هم داشت که  ی گریشغل د ،ی جز طالفروش مگر

 برود؟!  تی به مامور شیبخواهد برا
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حاج خانوم از افکارش خارج شد و   یصدا  دنیشن با 

 لب زد   یبله ا

 

 بخور شهرزادجان، سرد شد و از دهن افتاد. -

برگشت باهاش   زدانی ینکن، وقتفکر  زیچ چیه به

 دخترم.  زیافکارت رو بهم نر ی نجوریا یحرف بزن ول

 

 چشم. -

 

 

شوهرت رو   ی چشمت سالمت، بعد بلند شو ببر کادو-

 .کنندیحسادت م مینیبه خواهر شوهرات نشون بده بب

 

 

  یکه زهرا با چشمان کردند دنیشروع به خند  هردو

  یطانیشده نگاهش را به آنها دوخت و لبخند ش کیبار

 زد. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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گذراندند، زهرا پشت   ی عصر را به خنده و خوش کل

نشست و شروع به آموزش استفاده  یاطیچرخ خ زیم

 کردنش را به شهرزاد آموخت. 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

باشک  می و با شهرزاد قا   کردیم طنتیش یرعلیام

 کردند.  یباز

شاد و خوشحال کنار هم گپ   یبود، همگ یخوب روز 

 نیشهرزاد سنگ یبرا  زدانی یخال یاما جا  زدندیم

 بود. 

 

 

بود تا بتواند   نجا یا زدان ی تا  خواستیدلش م چقدر 

 کرده و تشکر کند.  ی دلبر شیبرا

کرده بود، خجالت   یسرد، هوس بستن  یهوا  ن یا در

 بزند. یحرف  دیکشیم

 

در آخر به ناچار سرش را به سمت گوش زهرا   اما 

 برد و لب زد: 

 

 ! خواد؟یدلم م  یزی چ کیزهرا  -
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لب   طنتیسرش را به سمتش برگرداند و با ش  زهرا

 زد: 

 

 ! ؟یچ-

 

 .... یبستن-

 

 

چشمانش را مظلوم کرد  د،ینگاه پوکر زهرا را د  یوقت

آخ پر   یکه صدا  دیکوب شیبه پهلو  یکه زهرا سقلمه ا

 .د یدردش به گوش همه رس

 

 

  دندینگران به سمتش برگشتند و حالش را پرس یهمگ

 که زهرا لب زد: 
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 نشد بابا، من زدم به پهلوش!  یزیچ-

 یهوس بستن ، یسرد  نیبه ا یو هوا زییپا یتو  خانوم

پهلو   نهیس  یخورد یبگه بستن ستین یکی کرده، 

 جواب خان داداش رو بده؟!  خوادیم یک  ی شد

 

 برخواست.  ی زد و از جا  یسبحان لبخند حاج

 زهرا خانوم!  دمی رو هم م  زدانیمن جواب -

حسادت کردنت کار دستت نده ته  نیمراقب باش ا شما 

 !!یتغار

 بخرم. یباباجان، برات بستن رمیم

 

 

 ! من و حسادت؟!م؟یداشت یعععع....حاج-

 ! شه؟ی م مگه

 کنهیجاش درد م کیمن به فکر خودشم، هرروز  واال

 نشه!  ضیگفتم مر
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زهرا   ی به حرص خوردن ها  یا  اخندهی و بق شهرزاد

 کردند. 

 

 دستتون درد نکنه حاج بابا، زحمت شد براتون!! -

 

 

دلت   یباباجان، من به تو مگه نگفتم هرچ  یچه زحمت-

 !؟ خرمیبرات م رمی و م یگیخواست به من م

 یگیبه زهرا م  یواشکیداره که   دن یخجالت کش مگه

 باباجان؟! 

 

حاج   گمیبه خودتون م یچشم حتما دفعه بعد د،یببخش-

 بابا. 

 

پسرم بدو لباس هات رو   یرعلیدخترم....ام ن یآفر-

 . میبر یی بپوش دوتا 
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را آورد و در آخر    یرعلی ام یلباس ها   عیسر میمر

 .دیچیشال گردن را دور دهانش پ

تا پدربزرگش اورا   دیکوب نیخود را به زم یرعلیام

 . ردیبغل بگ

 

بدرقه شان کرد و به خانه برگشت، زهرا کنار  میمر

  ونیزیبا تلوبود و شهرزاد هم  دهیحاج خانوم دراز کش 

 . دیدیم را روشن کرده و سلایر

 

آشپزخانه رفت و ظرف چهارمغز را برداشته و   به

 شهرزاد نشست. شیپ

 میکنارتر رفت تا مر یزد و کم یلبخند مهربان  شهرزاد

 بدهد.  هیهم به بالش تک
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مبل   یآشپزخانه، به هال رفت و رو  یزکاریاز تم بعد

 نشست.

 . دیکش یقیهم گذاشته و نفس عم  یرا رو   شیها  پلک

 حرکت کردن نداشت.  ینا یخستگ از

 

 

کنارش   م یمر یوقت  ،یرعلیو ام یاز رفتن حاج بعد

 نشست.
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مورد   سکوت شروع به خوردن مغز کرده و سلایر  در

 عالقه اش را تماشا کرد. 

 گرفته و به او داد. ونیزیچشم از تلو م؛ی مر یصدا  با 

 

 

 قلبت از دست من شکسته! دونمیشهرزاد، م-

  یستین یتو دختر  کردم یاولش فکر م من

 !یکه برادرم رو خوشبخت کن یستین ی که.....دختر

 

 

از مورد   یکی از ده سالتون،خودش  شتریب یسن  تفاوت

 ها بود. 

چند نفر از همکار و آشناهارو   زدانی یبرا  من

  شونیکیاون رو ببرم تا   خواستمیبودم اما م دهیپسند

 رو خودش انتخاب کنه!!
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باتو   خوادیپشت تو در اومد و گفت که م یوقت ی ول 

حرف   یرو   خوادینم دیازدواج کنه، اولش گفتم شا 

 بزنه!!  یحاج بابا حرف 

 

 

 . خوادیواقعا خودت رو م زدان ی دم،یبعد ها فهم اما 

 رو حالل کن!!  من

کنارت   یبرادرمه، پس وقت یآرزوم خوشبخت من

 . دمیخوشبخت و منم به آرزوم رس یعنیآرومه  

 

 

را در دستش    میو دست مر  زندیم ی مهربان لبخند

 :زندیو لب م ردیگیم

 جان!  میمر ستمیمن از دستت ناراحت ن -

قرار   تیموقع  نیا یداشتم و تو  یمنم برادر د یشا 

تا    زدمیم  شیمثل تو خودم رو به آب و آت گرفتیم

 . رمیجلوش رو بگ
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 میتالش کن مییخوایم م،یعاشق هم  زدانیمن و  ی ول 

 مون!  یزندگ یبرا

 بجنگم! میقول دادم واسه زندگ   زدانیبه   من

 که خوشبختش کنم. دمیتوام قول م  به

 

  یزندگ  نیانشاءهلل خدا براتون بهتر زدلم،یممنون عز-

 رو رقم بزنه.

 عمه بشم....  منم

 

 

شروع به  میمر  شود؛یکه سرخ م ش یگونه ها  شهرزاد

 .کندیم دن یخند

خجالت نکش دختر، من و زهرا رو به آرزومون  -

 برسون!

  ا یبچه برادرمون زودتر به دن میدوست دار یلیخ ما 

 . ادیب
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 حکمت خدا باشه!!  ی هرچ-

 

 

از   یهمگ  ، یرعل یبرگشتن حاج بابا و ام با 

و به آشپزخانه  زندیخیبرم شانی از جا   شان یسرصدا

 .نندینشیم زیرفته و دور م 

 

 

  یآب دهانشان جار  ،یبستن دنی و زهرا با د شهرزاد

  ی رعل یکه ام کنندیشده و شروع به تند تند خوردن م

هم   هیبق شودیو باعث م خنددیمسخره شان کرده و م

 . فتندیبه خنده ب

 

 

از افکارش خارج    لش،یزنگ موبا  یصدا  دنیشن با 

 . دوزد یشده و چشم به ساعت م

 سبحان و حاج خانوم خواب بودند.  حاج

 بامداد بود! کی
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بلند شده و به سمت    شیو البته ترس از جا  ینگران با 

 .کندیاتاقش قدم تند م
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انگار که تماس قطع   شود، یرا باز کرده و وارد م درب 

 شده است. 
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زنگ دوباره در اتاق    یکه صدا کندیرا روشن م المپ

 .چد یپیم

  دایتخت پ ریو اورا ز  گرددیم  لشیدنبال موبا به

 .کندیم

 

 

و نگاهش را به شماره ناشناس و  ندینشیتخت م ی رو

 . دوزدیم یبیعج

را کنار   یپاسخ دادن است، بالخره دوراه یدل برا  دو

 .کندیسبز رنگ را لمس م  کونیآخر آگذاشته و لحظه 

 

 

بازش   مهیدر گوشش، دهان ن زدانی یصدا  دنی چیپ با 

 !!ییاما فارغ از نوا دهدیرا چند بار تکان م

 

 

 آلو.....شهرزادم؟! -

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بشم   دنت ینفس کش  یقربون صدا یزنیحرف نم  چرا

 من، هووم؟! 

 

 ...دان.... زی...زی-

 

 ! زدان؟ی جان -

اونقدر دلتنگم  کردم یبخورتت جوجه.....فکر م زدانی

حرف بزنم، چرا    ی که زنگ بزنم اجازه ند  یهست

 شهرزاد؟!   ی ساکت

 

 

 ؟ ی ....زنگ زد شهیباورم.... نم-

 دورت بگردم من؟!   ییکجا 

 !؟ ی گردیبرم یدلتنگتم، ک لبیخ آره 

بهت زنگ  دیکه نبا  هیچجور سفر نی! ا؟ییکجا  اصال

 !!! یزنگ زد تو با شماره ناشناس   ا یبزنم 
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حرف گوش   تابمیقلب ب نیقرار نبود زنگ بزنم، اما ا -

 معشوقه اش را بشنود.  ینکرد و خواست صدا 

 تنتم خانومم..... تابیکه چقدر ب آخ

 گوشم....  ر ینفس هات ز  یصدا تابیب

 از سر درد و لذتت.....  یناله ها  یصدا

 

تمام   شی که همسرش کنارش بود، حرف ها  انگار

 جانش را مور مور کرده بود. 

خشک   ی تا گلو دهدیدهانش را به زور قورت م  آب

 شده اش را تَر کند. 

 

 !! ی دوست دارم.....منتظرم تا برگرد زدان ی-

 !! خوادیتوام، دلم شوهرم رو م تابیب منم

 

 

 . گردمینفس، کارهام تموم بشه زود برم گردم یبرم-

 خانومم؟!   یدیپوش یچ
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 .... دم یمن....دامن و تاپ پوش-

 

 آره جوجه؟! ر؛یحتما بدون لباس ز-

 

 آ...آره.... -

 

 

 !یآخ که حالم خرابه جوجه رنگ-

 نهیاالن کنارت بودم؛ دستام و قاب س خواستیم دلم 

 .....!!! کردمی خوشمزه ات م یها 

 

 

  شی گونه ها  یاش رو  یاز سر دلتنگ یها   اشک

  زدانیاش را    ی در پ  یپ یفس هان یو صدا  لغزند یم

 . شنود یهم م

 

 

 .شتمیپ گه یبا خودت؛ چند روز د ینجورینکن ا -
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 برم!  د یخودت باش جوجه؛ من با   مراقب

 .خداحافظ

 

 

 .... زدانی...قطع نکن زدانینه...آلو...-

 چسباند ی اش م نهیرا به س  ی بوق ممتد، گوش دنیشن با 

 . زدیریو از ته دل اشک م

 

اشک  ،یساعت  میخسته بود که بالخره بعد از ن  چنان

و به   ده یتخت دراز کش یو رو  کندیرا پاک م  شیها 

 . رودیخواب م
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 .کندی و چادرش را سر م  دهیحاج خانوم را بوس گونه

 .شوند یحاج سبحان از خانه خارج م  همراه

و   یاطیبود، او به خ یکیراهشان    ریمس ی ها  مهین تا 

 .رفتندیبه بازار م  یحاج

 

 

و تورو برسونم و بعد   امیباهات ب  یخوایبابا جان، م-

 برگردم؟!! 

 

 

 برم.  تونمیخودم م  ادگرفتمیراه رو  ،ینه حاج-
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  تونمیدنبالم، خودم م دییایب ستین ازیهم ن  یبرگشتن

 ... امیب

 

 

 باشه باباجان؛ فقط مراقب خودت باش!! -

 

 چشم حاج بابا.... -

 

  گریکه جلوتر رفتند، از همد یاز چند متر بعد

 کرده و جدا شدند.  یخداحافظ

 

 

که  ندیبی خانوم را م دهیسپ ،یاطیخ  ی به جلو دنیرس با 

 وارد بشود.  خواهریم

بلند   یتکان داده و با قدم ها یو دست کندی م شیصدا

 . رساندیخود را به او م

 

 جون...  دهیسپ ریسالم، صبحت بخ-
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 خوبه؟! حالتون 

 

 

 دخترم! ریبه به سالم شهرزاد بانو، صبح شمام بخ-

 ! ؟ی خوبم شکر خدا، تو چطور من

 داخل....!!  میبر ا یب

 

 منم بهترم!! د،یسالمت باش-

 .د ییهوا سرد بفرما  بله

 

 

  دهیهمراه سپ ه،یبا بق ی از سالم و احوال پرس بعد

 خانوم شروع به کار کردند. 

عالقه مند   یاطیبه خ شتریآموخت، ب یم شتریب  هرچه

 . شدیم
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که   یو فوق العاده ا  با یعروس ز  یلباس ها  دن ید با 

 . دیچشمانش درخش دوخت ینرگس خانوم خود آنها را م 

 

 

با  زدان یو کنار  ده یلباس عروس پوش نکهیتصور ا ا ب

باشد....چنان   ستادهی اش ا ی کت و شلوار داماد 

واز ته دل    دیشد که کف دستانش را بهم کوب یجانیه

 لبخند زد. 

 

 

 دختر؟! چشمت لباس عروس هارو گرفته؟! هیچ-

و   ره یداماد خوب سرراهت قرار بگ ک ی انشاءهلل

 خوشبختت کنه منم لباس عروس برات بدوزم!! 

 

 

 ! دینرگس جونم...خسته نباش ی مرس-

 هستن لباس ها!  ر یخوشگل و چشم گ  یل یخ
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 شهرزادجان.   یتوام خسته نباش-

استراحت کن؛ از صبح حواسم بهت هست   نیبش کمی

 !یکنیکار م ی بکوب دار

 که.....  یایاز پا در م ینجوریا

 

 

  جانیه یل یخ  دند،یخر  یاطیخونه چرخ خ یبرام تو-

  یکه شب تو رمیبگ ادی شتریدارم. خواستم امروز ب

 کنم!! نیخونه تمر

 

 ! ی عالقه دار ی ل یخ نمیبیکه م نجوریمبارکت باشه...ا-

  یخواه  ی ماهر  اریبس  اطیخ ک ی ندهیدر آ مطمعنم 

 شد...!!

 

 خدا، من برم دوباره سرکارم! دیبه ام-

  لی تون رو هم م ییچا  زنم،یبهتون سر م امی م بازم

 !!شهیسرد م دیکن
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 ممنون!  خورمیدست و پنجت درد نکنه مادر، حتما م-

 

 

پشت چرخ نشست و دوباره مشغول به  ده،یسپ  کنار

 کار شدند. 

  ی مجلس یگرفته تا اموزش لباس ها  راهنیدوختن پ از

 .رفتندیم شیرا پ

 

 

را    یمشتر یتا لباس ها کردیم دهیکمک سپ اهاگ

 تر تمام کند.  عیسر

 وقفه کار کردند.   یغروب ب تا 

لباس    یشدنشان بود، بعد از رفع خستگ لیتعط زمان 

 از کارگاه خارج شد.  یو با خداحافظ دیرا پوش   شیها 
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بود و لبخند   دهیچیپ ابانیموذن در خ  یبا یز  یصدا

آرام  خواستیآورد، دلش م یشهرزاد م ی لب ها ی رو

که   دیترسیهوا م  یکیآرام قدم بردارد اما بخاطر تار

 ان کند. حاج خانوم را دل نگر
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و غروب   یزییسرد پا  یدر تکاپو بودند، هوا   مردم

که همه زودتر به خانه  شدیباعث م د یزود خورش

 بروند.  شان یها 

 

 

آب دهانش را قورت داد   دهیرعد و برق ترس یصدا  با 

بلند راه   یو از افکارش خارج شده و با قدم ها 

 . رفتیم

رعد و برق وحشت   یاز صدا  یاز کوچک شهیهم

 . کردیم

 کرده بود.  سیباران تمام تنش را خ  ش بار

 

 

سد راهش شد که   ی به کوچه، موتور سوار دنی چیپ با 

 داد.  هیتک  واری و به د  د یاز ترس کش یفیخف غیج

 

سرش    یشد و به باال اده یپ یکیمرد بودند،  دو

تنش خم شده بود که دخترک از   یرو  ی...جور ستادیا

 افتاد.  هیترس به گر
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 مراقب خودت باش خانوم....!!!  شتریب-

 

 

  دیچشمانش ناپد   ی سوار موتور شده و از جلو بعد

 شدند. 

خودش را به صورتش   یشتریباران با شدت ب قطرات 

 . دی کوبیم

و    دهی لرز یخود را جمع و جور کرد و با قدم ها یکم

 خودش را به خانه رساند.  واریبا کمک د

 

 

که    زندیم  یدر پ  یزنگ گذاشته و پ  یرو  انگشت

درب باز شده و قامت حاج سبحان در چهارچوب در  

 شد.   انینما 

 

 !  ؟یباباجان، کجا موند -

 ! یشد س یخ زدلم،یتو عز ا یتو ب ا یب
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 ....!! دمیحاج.....بابا.....حاج....بابا.....من....تر...س-

 

 

 بغلم باباجان نترس، فقط رعد و برق بود!  ا یب-

 .... یشیم ماریتو دخترم ب میبر ا یب

 

 کمک حاج سبحان به داخل رفتند. با 

جلو آمد و کمک کرد لباس   یخانوم با نگران حاج

 بپوشد.  زیو لباس تم کردهضی را تعو  شیها 

 

رخت   شیبرا نهیو کنار شوم دیچیور تنش پد  پتورا

 خواب انداخت تا دراز بکشد. 

 

 . دی لرزیتنش از تب، ُگر گرفته بود و م تمام

بود که زبانش بند    دهی.....ترس....چنان ترسترس

 آمده بود. 

 . دیفهمیمنظور آن مرد را نم کردیفکر م  هرچه
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گرم آورده و به خوردش   ریش  شیسبحان برا حاج

 . دهدیم

و دستان کوچکش را در دست مردانه  ندینشیم کنارش 

 . فشاردی خود م

 

 نترس!!  شتمیبخواب باباجان، من پ-

 

 

 . گذاردیهم م ی و پلک بر رو زندیم یحس  یب لبخند

 ی زیاز چ گرید  کردیوجودشان را کنارش حس م  یوقت

 . دیترسینم
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پوستش در  یکه رو   یریدلپذ  یاحساس گرما  با 

قربان صدقه رفت    یکرد که صدا یحرکت بود ناله ا

 در گوشش زنگ خورد. 

 ....!! ختشنایصدا را م  نیا او

 

را از هم فاصله  نشیسنگ  یپلک ها ش،ینوازش ها  با 

 . دهدیم

را به آتش    شیگرمش، گونه ها  ینفس ها هرم

 .کشدیم
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بهم ترک خورده اش را تکان داده و دست   یها لب

 . گذارد ی م ششیته ر ی رو

 

 قندعسلم؟!  ی شد  داریب-

  دینبا  گرده یآدم از سرکار خسته و کوفته برم  شوهر

 بره استقبالش!؟ 

 

هنوز هم تب    دهد،یقورت م  یدهانش را به سخت  آب

 . کردیداشت و تمام تنش درد م

 

 !زدانم؟ ی.... زی-

 ! ؟یبر...برگشت  ،ی خودت

 

 . زندیآن م یرو یدستش را گرفته و بوسه ا مچ

 برگشتم جوجه من!! -

 ! تو نبود من؟ یکرد   کاریخودت چ با 

 ها عروسکم!!  ی که ماله منه، مراقب نکرد یز یچ از
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 !! دمیبارون زد....رعد و برق زد....من....من...ترس-

 بد شد.  حالم

 

 

دخترک را در    فیو تن ظر کشدیدراز م کنارش 

 . ردیگیآغوش م

 . زندیموج دارش م یموها  یرو  یا  بوسه

 

 

اومدم، زنگ رو که زدم فکر کردم   شیسه روز که پ-

 ! یریاز سر و کولم باال م یا یاالن م

 . دمیو ترس یومدین

 دوباره از دستت داده باشم فنچ من!!  دم یترس

 

 

 نگران نباش!  شهینم تیچیه ،یکه کنارم خوبه
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حالت بهتر   ی استراحت کن  د، یشد  ی سرما خوردگ فقط

 و خودم دربست نوکرتم جوجه!! شهیم

 

 

و دستش لباسش را چنگ زده و   کندیم یزیر  خنده

  یرو  ی و بوسه ا چسباندیم  زدان یبه  شتریخودش را ب

 . زندیم انشیعر نهیس

 

 

 تنگ شده بود.  دلم برات-

 تنهام نزار...!!  ،لطفا یکه برگشت خوبه

 

 

خانومم...تا آخر عمر دربست در خدمت   زارمتینم-

 شمام! 
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طرفه  کی خوبه که حسم  ،یخوبه که دوستم دار-

 . ستین

مرد   ، یگاهم کهیجانم،خوبه که ت مهین ی که شد  خوبه

 من!! 

 

 

 ! بامیکن ز یکم دلبر-

 و نرم مثل پنبه! ی فیتو ظر شم،یاالن آت من

 بزنم..... بیبهت آس ترسمیم

گوشت تنت فرو   ی تو االن دندونم خوادیدلم م یل یخ

 پررنگ تر بشه!!!  تمیبره و مهر مالک

 

 

فرو کرده و    زدانیکوچکش را درون گردن   یها لب

دور    زدانی که دست  زندیرگش م یرو  یبوسه ا 

 . شودیکمرش سفت تر م
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 . زم یتر از توام همسر عز تابیمن خودم ب-

گاز زدن و نوازش   تابی....بدناتینفس کش تابیب

 کردنات.... 

 

 

 ی م شی را رو نشیزده و سنگ مهیتنش که خ ی رو

اش حبس شده و دست دور   نه یاندازد نفس در س

 .کندیگردنش حلقه م

 

 

 !!شهیزشت م نندیهال؟! پدر و مادرت بب  یتو-

 

 !طیبچه، رفتن دنبال بل  ستنیخونه ن-

 

 ! م؟یبر یی! مگه قرار جا؟یطیچه بل -

 

 : دیگویم رود یور م راهنش ی پ یکمه ها که با د  یحال در
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 ! رندیم ییما نه، دوتا -

 ! روندیسالگرد ازدواجشون سفر مشهد م  هرسال 

 حرکت کنند. خوانیسالگرد ازدواجشونه و شب م  فردا

 

 چقدر قشنگ..... -

 

گذاشته و   شی لب ها  ی لب رو زدانیکه   زندیم یلبخند

 .... بوسد یم  قیعم

 

 بکشد....  رونیجانش را ب ره یش  خواهدیم  انگار

سر   زدانیکه  زندیم  شیبا مشت بر بازو ، ینفس یب از

  شیها  هیهوا را به ر  تواندیو بالخره م کندیبلند م

 بفرستد.
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 436#پارت_

 

 

 

زده و به  ی دلبرش را بوسه ا  انیتب دار و عر تن

 . کشدیرخت خواب دراز م  یپهلو رو

پشت   یو بوسه ا  کشدیرا به آغوشش م   دخترکش

 . زندیگردنش م

 

 

از   شدیماه،شهرزاد لخت م نیهم بعد از چند  هنوز

 . کردیم رییو رنگ چهره اش تغ ده یخجالت کش  زدانی
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از   یآه ندینشیتنه اش م نییپا  یدخترک که رو  باسن 

 . شودیخارج م شی لب ها  انیم

 ....!! یلعنت-

 

 

را به    شیو مردانگ  دهدیرا از هم فاصله م   شی پاها 

 .چسباند یشرمگاه همسرش م

راستش را   نهیس زدانیو  کندیم  یزیناله ر شهرزاد

 فشارد.  یمشت خود گرفته و م  انیم

 

 

 .دیبویو م بوسد یبه نقطه بدنش را م نقطه

 از دلبرکش اورا به جنون رسانده بود...   یدور 

 بود!  یکه دلبرکش خواستن چقدر 
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شهرزاد در   غیج یو صدا  ردیگیاش را گاز م سرشانه

 .دیچ یپیخانه م

 

 دردت گرفت جون دلم؟! -

زودتر خوب   کنمیبوس م   نی....ببدیباش، ببخش آروم 

 بشه!! 

 

 .....آه.... زدن ی-

 

 !زدان؟ یجانم عمر   زدان،یجان دل -

 

را به کام   ش یها  نهیو س  زندیم مهیشهرزاد خ  ی رو

 .ردیگیم

  دهی چند ساله است که به آب رس یکه تشنه ا انگار

 است!! 

 

را از هم باز   شیپاها یو ال  بوسدینافش را م ی رو

 .کندیم
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 .... ردیگی م یزی و گاز ر  زندیبه رانش م یا  بوسه

 

 من.   یشتعروسک گو-

 

تنه اش مانند مار    نییپا  ی رو زدانی یحس لب ها با 

تمام خانه را در   شی ناله ها  یو صدا چدیپیبه خود م

 . ردی گیبرم

اما   کشدیفرستاده و م  زدان ی ی موها   انیم انگشت

 ول کن نبود.   زدانی

 

 : زندی م غیج

 .... زدان ی-

و    ده یکش  شیلب ها  یآورد و زبان رو  یباال م سر

به دخترک که از لذت به نفس نفس افتاده   یچشمک

 . کشدیزده و خود را باال م

 

 

 چته بچه؟!؟  -
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انگار   گذارد،یهم م ی و پلک بر رو دهدیرا نم  جوابش

طاق باز است و خود  نگونهیباشد ا ختهیکه خجالتش ر 

 . کندیرا جمع و جور نم

 

 !نمیشهرزاد، پاشو بب-

 دور دستم! چمیبپ خوامیموهات رو باز کن، م بافت

 

 دور دستت؟!  یچیچرا بپ-

 

  یطانیو با لبخند ش کندیم  یتنه ا نییبه پا  یا اشاره 

 :زندیلب م

 

 !!گهی د میبد  شن یپوز رییتغ کمی-

 !!! خوادیرو م کتیپاشو عروسم....دلم دهن کوچ  االی

 

 ...!! تونمیآخه....نه....من نم-
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و   دهدیم واریبه د هیو تک ندینشیکرده کنارش م اخم

  بردیرا در دست گرفته و به سمت شکمش م  شی موها 

 و..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 437#پارت_
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کرده و شلوارش را برتن   زیخودش را تم  زدانی

کرده   زیشهرزاد هم خودش را تم کندیکمک م  زند،یم

 و لباس بپوشد. 

 . رود ی و به خواب م زندیچشمانش م یرو  یا  بوسه

 

 

  یشانیبه پ یبخوابد، دست توانستیشهرزاد نم اما 

 .شود یبلند م یو از جا  کشدی عرق کرده اش م

چند روز که تب داشته و در خواب بوده است    ن یا در

 حمام نرفته است. 

 

 

  د یکه داشته اند، با  یرابطه عاشقانه ا کیبا   حاال

 . کردیغسل م 

و  ده یکش زدان ی تن  یو پتو را رو   شود یبلند م  ی جا  از

 . داردیبه سمت حمام قدم برم
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 بودند مثل عسل!  نیریاول ش یتجربه ها  چقدر 

  زدان ی ی ش با مهارت هاخفته زنانه ا یحس ها تمام

 .داشتند یوا م جانیو اورا به ه کردند یم ییرخ نما

 

 

بافت زرد رنگ همراه شلوار تنگ  کیخودش   یبرا

حوله راهم برداشته  ش،یها  ر یرنگ و لباس ز یمشک

 . رود یو به حمام م

 

 

در   یدر تنش بود، احساس سست یمار یهم آثار ب  هنوز

 . ختیریاعصابش را بهم م شی دست و پاها 

 

 

کرده و بعد از غسل کردن وارد    یرا آبکش  شی موها 

 .چدیپیرخت کن شده و حوله را دور تنش م

شانه    ی را خشک کرده و شانه زده و رو  شی موها 

 .کندیآزادانه رها م   شیها 
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  یها   یکبود دن یو با د زندیرا تن ن  شی ها  ریز  لباس 

 . زندیم یز یتنش تک خنده ر

هنوز هم رنگ  شود، یبه دست از حمام خارج م حوله

 در صورت نداشت. 

 

و رژ سرخ رنگش را برداشته و    رودیاتاقش م به

 . کشدی م شی لب ها  ی رو

  شیهم پشت پلک ها یچشم نازک و دخترانه ا خط

 . شودیکرده و از اتاق خارج م  ی نقاش

 

 

 . ترسدیم فونیزنگ آ یصدا  دنیشن با 

که در جانش نشسته است، با   ستی ترس چ نیا داندینم

قدم  فونیزنگ خوردن دوباره با عجله به سمت آ

 نشود.  داریب زدان ی تا  داردیبرم
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درب را  کیچهره حاج بابا و حاج خانوم ت دن ید با 

 . ستدیا ی و خود در چهار چوب در ن زندیم

با درک و فهم بودند   نگونهیمرد و زن ا  نیا نکهیا از

 در عجب بود. 

 

  نکهیا  یدارند اما برا  دیه خودشان کل ک دانست یم  خوب

سر برسد زنگ را   ی تنها بودند و ممکن بود زمان بد

 . دیا ین شیپ ی مشکل   چیتا ه  زدندیم

 

به حاج   یو با شوخ خنددی م دنشیسبحان با د حاج

 :دیگویخانوم م

 

کرده، تا شوهرش اومد   رمون یچهار روزه اس   یالک-

 فسقل بچه!! ن یحالش خوب شد ا

 

اندازد    یم نییاز خجالت سرخ شده و سر پا  شهرزاد

 اندازد. ی و دست دور کمرش م  خنددیکه حاج خانوم م
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 !؟؟ی باباجان؟! تب که ندار یخوب-

 

حس که خوب  ی دست و پاهام ب یبهترم حاج بابا، کم -

 کردم. شرمنده شما و مامان روهم دلواپس   شه؛یم

 

  یهمه خستگ یکه سالمت  نینداره گل دخترم، هم بیع-

 هام رفع شد. 

باز  یخوریسرما م ،ی تو انگار حموم بود دییا یب

 دختر!! 

 

 . دیچشم چشم قربونتون برم، شما حرص نخور-

 هارو کمکتون کنم. دیبه من خر نیبد

 

 باباجان.  یرش یپ-
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 438#پارت_

 

 

 

درست   یبه انتخاب شهرزاد قرار بود بندر   امشب

 کنند.

 هم در خانه موجود بود.  شیها  لهیوس تمام

  لهین وسکمک حاج خانوم شروع به آماده کرد با 

را با    شی که دست ها   ی در حال  یکه حاج کنند یم  شیها 

 . شودیوارد آشپزخانه م کندیحوله خشک م
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 :زندیلب م تیبا مظلوم دنشیبا د شهرزاد

 حاج بابا... -

 

 

 جانم دختر بابا؟! -

 

 

 !؟مییایهم باهاتون ب  زدانیمن و   شهینم-

 هفته بدون شماها بمونم؟!  کی  یمن چجور آخه

 ..... شهیواسه تون تنگ م دلم 

 

 

 با همسرم!!  رمیبا همسرت، منم م یمونیشما م -

 . ندیچیکه شهرزاد لب برم خنددیو م دیگویم
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به مغازه   دیبا زدان ینکن دختر،  زون یلب هات رو آو-

 کنه! یدگ یرس

 ! یرو بر تی اطیکالس خ د یبا  تو

اما حاج خانوم   ،ی چند روز هم عقب افتاد نیا یتو

از   یل یگفته چون هرروز خ   اطینرگس خ گفتیم

  یهم بر  ر یاگر د یگرفت ادیو   یکارهارو انجام داد 

 اشکال نداره!! 

 

 

مشهد   می ماه عسلمون رو رفت نکهیا تیما به ن نکهیا و

زمان زن و   نیهرسال هم میو همونجاهم نذر کرده بود

  دیا امام رضا)ع(، پس با بوس آق  یپا  م یبر یشوهر 

 قشنگم.  میبر یی دوتا 

 

 

  م،یباهم بر یهمگ می نیچیامسال برنامه م د ی ع انشاءهلل

ناراحت نباش که من و مامان خانومت با   گهی توام د

 .میدل آسوده بر 
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 .دییایو ب دیچشم، انشاءهلل سالمت بر-

 

که با    یآشپزخانه، در حال  ی در ورود  زدان ی دن ید با 

به   مالدیکه چشمانش را م یباالتنه برهنه و دستان

 . خنددیو م فتد یهم به او م  هیافتد که نگاه بق یخنده م 

 

 من گشنمه!  د،یخندیچتونه بابا همش م-

واسم معده ام سوز    اریب یزیچ کیپاشو  شهرزاد

 داره. 

 

من پخته   یکه مامان برا یبرات از آش نیبش ا یچشم ب-

 !! ی بدم بخور الهیپ کی

 

 

 ! ره؟یگی من رو م یکجا الهی پ کی-

 بدو....  اریرو ب  همش
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و کنارش    گذارد ی م شی بزرگ آش را جلو کاسه 

 . ندینشیم

از    کردیو ناله م  دادیم ر یپسربچه ها گ مانند

 ... یخستگ

 

 

 تو بزار تو دهنم، خسته ام حوصله ندارم.-

 

 

نون بزار تو دهنت تا معده ات رو  کهیت کیاول -

 بهت.  دمیبعد چشم من آش م   هریبگ

 

 

و حاج خانوم    رودیور م  شیمیقد  و یسبحان با راد حاج

 شام!  یی با مواد غذا

تا راحت باشند اما هردو در دل    کردندی م یتوجه یب

 ! انشانیاز محبت م دندیرقصیانگار م
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 439#پارت_

 

 

 

تخت   ی شده و رو داریاذان از خواب ب یبا صدا  صبح

از  یچنان غرق خواب بود که خستگ زدانینشست، 

 بود.  دایظاهرش پ ی رو
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 رون یرفت و لباس خواب را از تنش ب نییتخت پا  از

و شلوارش را بر تن زد و از اتاق   راهنیو پ  دیکش

 خارج شد. 

 

 

را   شیاز وضو دوباره به اتاق برگشت و موها  بعد

 سرش بست.   یجمع کرده و باال

را هم سر کرد و به سمت تخت قدم برداشت    چادرش

 گذاشت و تکان داد.  زدانیپهلو  یو دست رو 

 

 

نماز بلند شو....نمازت قضا بشه سر  ...وقت زمیعز-

 تنبل خان!! گهی آقا....پاشو د ا یمن غر نزن

 

 

 سرم!!  یهوووم.....باشه کم نق نق کن شهرزاد باال-
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بخواب، بعد نماز هم حاج بابا   ری اصال به من چه بگ-

خواب    یچون جنابعال  رنیبگم آژانس بگ  د یو مامان با 

 .... د یدار ف یتشر

 

 

و    خنددیکه شهرزاد م  ندینشیمتخت  ی رو  عیسر  زدانی

  یو از جا ده یبه چشمانش کش یبا اخم دست زدانی

 . رود یم  رون ی و ب  زدی خیبرم

 

 سجاده منم پهن کن خانوم... -

 

 خشن و جذابم... یچشم آقا -

 

 

که شهرزاد   زندیم ی و تک خنده ا  گرددیبرم زدانی

 . کندینازک کرده و سجاده هارا پهن م یپشت چشم
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 . بندندیهردو قامت م زدانیاز برگشتن  بعد

و شروع به   ستدیا یپشت سر همسرش م شهرزاد

 .کنندیخواندن نماز م 

 

 

خود را برداشته و شروع   حیتسب زدانیاز سالم،   بعد

سالمت   یبرا  حیو شهرزاد با مفات کندیبه گفتنن ذکر م

 . خواندینوم دعا محاج بابا و حاج خا  دن یرس

 

 

و سجاده اش را جمع  زندیمهر م یبر رو یا  بوسه

 . زدیخیکرده و برم

بعد تموم شدن ذکرت   نمیصبحانه رو بچ ز یم رمیمن م-

 توام. ا یب

 

 !! زمیچشم؛ دستت درد نکنه عز-
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 ! شهیتنگ م یلیدلم براشون خ کنم،ی خواهش م-

 .... رفتندیکاش نم زنهیدلم شور م یل یخ

 

 

 نگران نباش!  زم یعز شهینم یزیچ-

 .... امیبه کارت برس منم االن م برو

 

 باشه، انشاءهلل سالمت برند و برگردند. -

  زندیبر درب اتاق م ی و تقه ا کندیرا آماده م صبحانه

 کند.  داریتا حاج خانوم را ب

 

 

و   کندیبعد حاج سبحان درب را باز م  یا قهی دق چند

و   ندیبیپهن شده هردو را م  یشهرزاد سجاده ها 

 . زندیم یلبخند

 

 

 .... ریسالم حاج بابا، صبحتون بخ-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 رو آماده کردم.  صبحانه

 

 

باباجان، دست گلت درد نکنه   ریسالم صبح توام بخ-

 .مییا یاالن م

 

 

 .کنمی خواهش م-

در   زدانیبه  دینبا  دیشما مطمعن گمیحاج بابا م فقط

 نگم؟!  یزی مورد اون موتور سوار چ

 !؟ اد؟ین شیپ ی ها مشکل  بعد

 

 

  یاز پسر ها یکی من خودم سپردم به   زم،یآره عز-

  یو با اون چهره ا  کنهیپاسگاه کار م  یکه تو قمیرف

 . گندیشد بهمون م یخبر ،یگفتکع تو

تحملش   یتونیبرج زهرمار و نم  شهیباز م یبگ بهش

 .....یکن
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 افتد.  یکه شهرزاد هم به خنده م خنددیو م دیگویم

 

 

مراقب   شتری. حاج بابا لطفا اونجا بگمیچشم نم-

اصال حالم   زنهیدلم شور م یل ی. من خدیخودتون باش

 بده!!  یل یخ

 

 

قسمت باشه همون   یبه خدا توکل کن قشنگم..هرچ-

 !شهیم

 خدا. یبه رضا   میراض
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 440#پارت_

 

 

 

زنگ از حاج سبحان جدا شده و به سمت   یصدا  با 

و زهرا همراه   م یمر دنیبا د رود، یم  فون یآ

سمت اتاق باز کرده و به  یکیهمسرانشان درب را با ت

 .کندیراه کج م

 

 

و هرکدام را جدا    رودیبه استقبال خواهرانش م زدانی

 ....بوسدشانیجدا در آغوش گرفته و م 
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و با   دی آ یم رون یو چادرش را سر کرده و ب یروسر 

 .کندیم یگرم یهمه احوال پرس

  یصبحانه نشسته و با خنده و شاد  زیدور م یهمگ

 .کنندیم لیم

 

پدر و مادرش را در    ی ها  لهیچمدان و وس  زدانی

 زندیم شان یگذاشته و صدا   نیماش

 

فرودگاه   یتو گهیساعت د  مین دی ....با رشدید ،ی حاج-

 حاج خانوم...  دیم؛بجنبیباش

 

 !!!قهیمادر صبر کن چند دق می اومد-

 

و در    ستدیا  یم یدرب ورود  یجلو  ینی با س شهرزاد

 چشمانش را سرخ کرده است...  که بغض  یحال 
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و در    زندیاش م قهیشق یرو  یسبحان بوسه ا  حاج

 : دیگویگوشش م

 

 من....  یچشم هات رو ته تغار سرخ نکن-

 یو ناراحت  عیگر ی اصال جا  م،یشتیپ گهیهفته د کی

 نداره که باباجان!! 

 

 : دیگویبغض م با 

 حاج بابا.... نیزود برگرد-

 

 نکن!!  هی...گرمیگردیچشم دخترم، زود برم-

 

 

قران زده و پشت بندش   یرو  یسبحان بوسه ا  حاج

 . شوند یو از خانه خارج م  دهیحاج خانوم قران را بوس
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تا از آنجا به خانه  رفتندیو زهراهم به فرودگاه م میمر

 برگردند.  شان یها 

سرد بودن هوا، اجازه ندادند شهرزاد به   بخاطر

 . دیا یفرودگاه ب

 

 

استارت زده و حرکت  زدان ی از سوار شدن،  بعد

 .کندیم

کاسه آب را پشت سرشان انداخته و شروع   شهرزاد

 .کندی م یالکرس تی به خواندن آ

 

 

سرش را   یو رو  چدیپیمادرش م  ی دور شانه ها  دست

 .زندیچند بار بوسه م

 

اکرم خانوم، مراقب خودت   شهیدلم واست تنگ م-

 باش. 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

منم سخته کنارتون نباشم   یقربون دلت برم مادر، برا -

 . میبر دیبا  یدونیاما خودت که م

ها مادر، اون االن تنهاتر شده   ینکن ت یاذ شهرزاد

 کنه!  یریلطفا نزاد گوشه گ

 

حواسم بهش    دیخدا نکنه تاج سرم، شما نگران نباش-

 خودش باشه!!  یتو زارمیهست نم

 

 مادر...  زی عز یربشیپ-

 

شانه اش را    یرا هم در آغوش گرفته و رو  پدرش 

  ش،جداایها   هیو بعد از گوش دادن به توص بوسد یم

 .شود یم

 

 

همراه خواهر و همسرانشان به   ما،یهواپ  دنیاز پر بعد

 . گردند یبرم شان یها   نیسمت ماش
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قبول نکرده و   ند،یاینهار ب یبرا کندیاصرار م هرچه

 روند یخودشان م  ی هرکدام به خانه ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 441#پارت_
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را به بازار رفته و به حساب و   یچند ساعت  زدانی

 . دیو فروش مغازه رس دیخر  یکتاب ها 

حسام تماس گرفته و خواست تا به اداره   نکهیاز ا بعد

  رونیبرود مغازه را به شاگرد ها سپرده و از آنجا ب

 آمد. 

 

 

بود و جاسوس   زیآم تیشان که موفق  ات یاز عمل  بعد

 الشان یکنند وخ  دایراهم توانسته بودند پ انشانیم

 راحت شده بود. 

 

 

ناهار به خانه نتوانست برود و خواست   یبرا ظهر

 را در اداره تمام کرده و شب به خانه برود.   شیکارها 

 که حسام آورده بود هردو خوردند.  یناهار از
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 ی گرفت کم میبود که از اداره خارج شد، تصم  غروب

 .نندیبب لمیا شب با شهرزاد فو تخمه بخرد ت یخوراک 

 

 

شد و به سمت فروشگاه مورد نظرش    نیماش  سوار

 راند. 

و حساب کردنشان دوباره پشت فرمان   دیاز خر بعد

 نشسته و به سمت خانه حرکت کرد. 

 

 

 شد.  ادهی پارک کرده و پ اطیرا در ح  نیماش

عقب برداشته و به سمت خانه  ی هارا از صندل  دیخر

 حرکت کرد. 

روشن نبودن المپ   ک،اما ی شده بود و هوا تار  غروب

 در دلش انداخت.   یخانه ترس یها 
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درب   ی هارا همانجا جلو  دیوارد خانه شد و خر  عیسر

 گذاشت.

 برده و المپ را روشن کرد.  ز یبه سمت پر دست

 را باال برد و لب زد   شیصدا

 

 شهرزاد... -

 ..؟! دختر.  ییکجا 

 

 

 سمت هال قدم برداشت، اما آنجا هم نبود.  به

 نشست.  ش یشانیپ یرو عرق 

دور  ا یشهرزاد انگار دن  دنیآشپزخانه شد و با ند  وارد 

 .دیسرش چرخ

 

 

  ییکجا   گهید یکنیم ی شوخ  ی شهرزاد، خانومم...دار-

 تو؟! 
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اتاق خود شهرزاد را باز کرده و وارد شد، با   درب 

 زد یدر دست هق م لیدخترک که گوشه اتاق موبا دن ید

به  یو با نگران ده یکش ی نفس آسوده ا دیلرز یوم

 سمتش قدم برداشت. 

 

 

در دو طرف صورت دخترک گذاشت و باال   دست

 آورد. 

 نفسم؟!؟  ی لرزیم یچرا دار-

 ! حرف بزن جوجه ام..... چته؟

 

 

و بغضش با    زدیر یصورتش م  ی رو  شیها   اشک

 . شکندیبلند م  یصدا

 .کشدیم  غیو ج  ردیگیم  زدان ی را به سمت  ل یموبا 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 بوده....؟!  یسوزو...ندنشون....سوختن......کار...ک -

 ....سوختن....ی....چرا....نگفتچرا

 

 

شهرزاد فرستاده اند   یکه برا  یلمیف  دنی با د زدانی

 .ردیگیرونش گر مد

اش   نهیدور کمر دخترک حلقه کرده و به س دست

 . فشاردیم

 

  شانیهمه تالش ها   اورد، ی نداشت که بر زبان ب  یحرف

پنهان نگه داشتن از شهرزاد به باد رفته و او   یبرا

ه، پدر و مادرش را   ده یفهم بود که بعد از سقوط در در 

 در سوزانده بودند. 

 

حالت رو   نیکه ا میآروم باش شهرزادم، ما نگفت-

رو که داره   یاون حروم زاده ا  کنمیم دایو من پ مین ینب

 !!کنهی م یباز تونیبا زندگ 
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  شود، یرا در آغوش گرفته و از اتاق خارج م دخترک

  یتشکچه نرم یو اورا رو   رودیم منی به سمت نش

 . گذاردیم

 

 

تنش   ی زده و پتو را رو  شیموها  یبر رو یا  بوسه

از بس اشک  شدی . چشمانش به زور باز مکشدیم

 بود.  ختهیر

 

 

و   ختهیرا که گرفته در ظرف ر یی ها  یاز خوراک  یکم

 .د یوشیبعد دست و صورتش را م

شهرزاد    شی را برداشته و دوباره پ یخوراک  ینیس

داده و   هیتک واریکه اورا نشسته سر به د گرددیبرم

 . ندیبیم ده،یخواب
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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و سر    داردیگذاشته و بالش را برم یرا کنار  ینیس

 . گذاردیآن م یشهرزاد را رو

 

 بود.  ده یترس یل یخ زد، یهنوز هم هق م دخترکش

  نیبود و ا ده یچشم خود سوختن پدر و مادرش را د با 

 نبود.  یمشکل کم
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که   کردیشک نم  یاحد چیبه ه کردیفکر م  هرچه

 را بفرستند. لمیف  نیشهرزاد ا  یبرا

 

بر سر حاج نادر  ییبال نیبودند که چن یهم کسان  د یشا 

 و همسرش آورده بودند. 

 کنند.  تیهم ممکن بود بخواهند شهرزاد را اذ  حاال

 

 

را    شیو لباس ها   فرستدیم رونینفسش را ب کالفه

 .کندیم ضیتعو

 خسته!!بود هم گرسنههم

شام بخورد، دلبرکش ساالد   توانستینم ییتنها  اما 

 درست کرده بوده است.  یماکاران
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 نهیس  ی و سرش را رو  کشدیشهرزاد دراز م  شیپ

 . گذارد ی خود م

شروع به نوازش کردنش   زند،یم یکه هق شهرزاد

 .کندیم

 

و شکم تختش را    گذارد ی م راهنشیپ ر یرا ز دستش 

 .کندینوازش م

  سرخ شده اش زده و ینیبه چشمان و نوک ب یلبخند

 .کندیبا پشت دست نوازششان م

 

 

 ! زدلم ینترس خانومم...نترس عز -

 مثل کوه پشتتم، خودم مراقبتم!  خودم

حق نداره به ناموس من چپ نگاه کنه  یاحدالناس  چیه

 کنه جوجه ام!!!! تشیچه برسه بخواد اذ

 

هم   یرا محکم به خود فشرده و پلک بر رو  شهرزاد

 . گذاردیم
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پلک   کندیاحساس م شیپهلو یکه رو ینیوزن سنگ با 

به  یتکان  زدانیدست  دنی. با دکندیرا باز م  شیها 

 . زندیو نق م  شودیم داریهم ب  زدان یکه  دهد ی خود م

 

 

 !! ستی حالم خوب ن  س ی....پاشو بزار برم سروزدان ی-

 و   شودیم ز یمخین  نگران

 

 

 باز ؟!  یسرما خورد -

 دکتر؟!  می! برکنه؟یدرد م  کجات

 

 

 !کنه یزدم معده ام درد م غیاز بس ج نه فکر کنم-

 .امیب  س یسرو برم
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 . میبخور یخوراک ا یبرو قربونت برم،بعد ب-

 جوجه ام. ا ینکن هیگر

 

 

 .رمیگیم  شیدارم آت کنم،ینم ه یگر -

 هم بعد از شام!  یخوراک 

 

 

تنت نمونده که   یتو یجون  ، ینجورینکن با خودت ا-

 !! یهم بکن یتابیبدتر ب  یبخوا

 رحمت کنه پدر و مادرتو!!  خدا

  عیشام آماده کنم توام سر  ی ها  لهیتا ظرف و وس من

 فداتشم.  ده یپررنگت ا یب
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  سیبلند شده و به سرو یاز جا  یحرف چیه   بدون

  یاما چون معده اش خال  زندیعق م  یچند بار رود، یم

 .اورد یباال ن یزی بود چ

 

 

خارج شد،    س یو صورتش را شست و از سرو دست

 . د یترس نهییخودش در آ دن یبا د

را با تاپ و دامن   شیسمت اتاق رفت و لباس ها  به

 کرد.  ضیتعو ی کوتاه

 

 

  شیشانه ها  ی راهم شانه کرد و آزادانه رو  شی موها 

 . ختیر

 زد.   شی موها   یهم بر رو  ییبا یز سنجاق 

شلخته باشد و دلش را    زدان ی شینداشت پ  دوست

 بزند. 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 همسرش خاص بماند.  یبرا شهیهم  خواستیم

ترک خورده اش   یلب ها ی هم بر رو یکمرنگ  رژلب

 کسره یرا از آشپزخانه نامش را    زدانی  یزد که صدا

 با عجله از اتاق خارج شد.  دهیشن  زند،یداد م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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سفره   ی و نوشابه رو وانیکه ل یدر حال  زدانی

خودشان انداخته بود    یکه در هال برا یکوچک

بلند   ی نگاهش به شهرزاد افتاد و از جا گذاشت، یم

 شد. 

 

 

 . گفتینم ی زیچ چ یو ه کرد ینگاهش م رهیخ  رهیخ

  زدان ی گل انداخت که  شیاز خجالت گونه ها شهرزاد

 به سمتش برداشت.  یقدم

 

 

 ! دم؟یند  ییخانوم بنده شمارو جا  دیببخش-

 برام بانو!!  دیآشنا هست یل یخ

 

 

باسنش انداخته و در   ری دست ز خنددی که م شهرزاد

 . ردیگی آغوشش م
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 واسم دلبر!! ییقربون خنده هات برم که مثل الال-

 ا یکل دن  تیانگارسند مالک یخند یم  ی...وقتفقط بخند تو

 . زنندیرو به اسمم م

 

  یرو  ی دور گردنش حلقه کرده و بوسه ا دست

 . زندیم شی موها 

 

 

 . زدانمی دوست دارم   یل یخ-

 از خدا، من فقط تو و خانوادت رو دارم....  بعد

 به امون خدا!!  دیکه ولم نکرد ونتونمیمد

مطمعنم تا االن هزار جون بال سرم   د،ی شما نبود  اگر

 اومده بود. 
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خانواده خودم هم در امان نبودم، بازم   ش یپ یحت من

و زنعمو به شما خبردادند که   یب ی خدا کمکم کرد که ب

افتادم وگرنه االن شده    ریگ یمن تو چه مخمصه ا

 بودم زن اون نو......

 

 ادامه نده دلبرکم!!  گهید ش، یه-

رو باهم خوش   میکه تنها هست یچند وقت  نیا خوامیم

 .میبگذرون 

 بانو.... د ییبفرما  لیشام را در کنار بنده م  دییبفرما 

 

 . نندینشیگذاشته و م نیزم  یرا رو شهرزاد

 ....  کندیم یخنده نمک  شیبه حرف ها شهرزاد

 

 

 ! ؟یزنی حرف م لمیف ی تو یچرا مثل شاهزاده ها-

"جوجه ام" از زبون تو   دنیعادت دارم به شن  من

 !!! مییعادت کردم آقا 
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 آقا قربونت بره جوجه زرد من! -

 شروع کن خانومم.  م؛یسر سفره نشست گهی د خب

 

 .د ییخدا نکنه...چشم بفرما -

 

 

گفته و شروع به خوردن شام شان   یبسم هللا ا هردو

 .کنند یم

ند خون  فرستاده بود  شیکه برا یلم یف دنیبا د شهرزاد

 منجمد شده بود.  ش یدر رگ ها 

 

 

قبل به سراغش   ی دوست نداشت دوباره آن افسردگ اما 

 شود. زدانیاز   یو باعث دور  دیا یب

با تمام   خواستیهمسرش، همه کس او بود و م حاال

توان از او محافظت کرده و کنار خود اورا داشته 

 باشد. 
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 دستت درد نکنه شهرزاد؛ عجب گشنه ام بود! -

 . یخسته نباش  خورمی نم گهی من د  ترکم،ی م دارم

 

 

 نوش جونت، نوشابه بخور... -

تو برو   امی شدم، جمع کنم سفره رو ب ریس گهید منم

 هال.   نیبش

 

و   ینه؛ دوست دارم کمکت کنم سفره رو جمع کن-

 .میظرف هارو بشور

 

 

 !  ؟ی واقعا خودت زدان ی-

ظرف  خوادیمغرور و تخس من م  یکنم آقا باور 

 بشوره؟!؟ 

 اُبَُهت مردانه ات بَر نخوره؟!  به
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من،   یهم در آوردا برا یچه زبون دهیپاشو ورپر-

 جز خودمم و خودت...  ستی ن یکه کس نجا یا رینخ

انجامشون    ییاشکال نداره تنها  ی اگر دوست ندار اما 

 بده! 

 

 

که به سمت   ی و پارچ آب را برداشته و در حال   ظرف

 :زندیلب م  داردیآشپزخانه قدم برم

 

 

 گفتند، مرد و حرفش!  میاز قد-

 !! یصالح یآقا سای حرفت وا یپا ی زد  حرف

 

 

 .ستمیمیچشم سر حرفمم وا-

 کمرت بشم جوجه!!   ی من قربون اون گود آخه
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 !هیزیخجالت هم خوب چ ا،یح یمردک ب-

 

  شهیم نییاون باسنت باال پا  یریراه م یچه کنم، وقت -

 !!فتهیقلب من به تپش م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 444#پارت_
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  زدانیقهقهه  یاز حرص زده و صدا ی غیج شهرزاد

 اندازد.  یم نیدر خانه طن

 نکیظرف هاراهم برده و در س  هیبق شهرزاد

 . گذاردیم

سفره را جمع کرده و به کمک شهرزاد   هم  زدانی

 . رودیم

 

 

 . گذارد ی م شی کرده و سرجا  یرا آبکش یکف  یها   ظرف

گوشه   یبوسه ا زدانی شان،یاز تمام شدن کارها  بعد

که تمام جان شهرزاد مور مور   زندیلب دخترک م

 .شود یم

 

 

  یتو  دمیهم خر یخوراک   م،یبخور اریب ییدوتا چا -

 گذاشتم. نتیکاب

 !!شهیپخش م  یچ لمی ف نمیبزنم بب رمیم من
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 . ارمیچ...چشم االن م-

 

 

  زدانیها به  یو برداشتن خوراک ییچا  ختنیاز ر بعد

 . ونددیپیم

چراغ خانه حاج سبحان روشن   ش،ی ها  مهیشب تا ن  آن

 بود. 

 

و   دهید لمیف  یبا خنده و خوشحال  زدانیو  شهرزاد

 کرده بودند.  طنتیش

 

شان گفته    ندهیبود، از آ شانیبرا  یزیخاطره انگ شب

  ده یاز داشتن چند فرزند گفته و شهرزاد خند زدانیو 

 بود. 

 

 آخر در آغوش هم آرام گرفته و سکوت کردند.   در

 چسباند.  زدانی نهیسرش را به س  شهرزاد
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داده و  هیچانه اش را به سر شهرزاد تک  زدانی

 . دیچیوار، دور تن دلبرکش پ  چکیدستانش را پ

 

 

 برام دلبرکم!!  یتو خود آرامش-

 کنارم باش آرام جانم.....  شهیهم

 

 

 !یکه قبولم کن  یکنارتم، اما تا وقت استیدن ایتا دن-

 !! یاعتماد داشته باش  ، یداشته باش  باورم 

 

 

هم گذاشت و   ی چنان خسته بود که پلک بر رو  زدانی

 به خواب رفت.

 

به خواب بودنش   یمنظمش، پ  یبا نفس ها شهرزاد

و    دیکش شانی بدن ها  یخم شد و پتو را رو  یو کم  برد
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ستبر همسرش چسباند و   نهیدوباره سرش را به س

 و به خواب رفت.  ده یعطر تنش را نفس کش

 

 

شهرزاد مانند جوجه   دارشد،یاز خواب ب زدان ی صبح

 ها در خود جمع شده بود. 

  یدخترک زده و از جا  تیبه معصوم یلبخند

 برخواست. 

 

 

کند، نمازش را خواند و   دارشیاز خواب ب امدین دلش

در دهان گذاشت و از خانه  رینون و پن  یچند لقمه ا

 خارج شد. 

 

 

و    دهیو بعد نان خر  زدی به مغازه م یسر  دیبا  ابتدا

 . گشتیصبحانه به خانه برم  یبرا

 کار ناتمام هم در اداره داشت. چند
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  شیصورتش، اخم ها  یبر رو دی افتادن نور خورش با 

 . خوردیم یرفته و تکاندرهم 

 . شودیم ز یمخیرا از هم فاصله داده و ن  شیها  پلک

 !نگردیکرده و به ساعت م زدانی یخال یبه جا   ینگاه

 

 ! ؟یخونه ا زدانینمازم قضا شد.... یوا-

 

 کنه!  دارینماز ب یمنم برا دیبا  دونهیگنده انگار نم مرد

 برم زنگ بزنم. ؟یعن یکجا رفته  خودش 

 

 : زندیدر گوشش لب م زدانی یصدا  دنی چیپ با 

 

 .ریسالم صبح بخ-

 ! ؟یی!؟ خودت کجا  ی نکرد دارینماز ب  یچرا برا من
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  یملوس خواب بود یل ی....خریسالم صبح توام بخ-

 . ومدیدلم ن

به مغازه بزنم، االنم نون سنگگ گرفتم  یسر رفتم

و بعد برسونمت    میصبحانه بخور امیکه ب نیبچ زیم

 کارگاه!!

 

 چشم مراقب خودت باش، فعال. -

 

 هستم فعال!! -
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 445#پارت_

 

 

 

  یعذاب آور را برا   لمی را که آن ف یناشناس   شماره

حسام سند کرده و از   یشهرزاد فرستاده بود را برا 

 برخواست.  یجا 

  رونیرا برداشته و به سمت ب ن یماش جیو سوئ کت

 قدم برداشت. 

 

 

 کمیروشن کنم   نیماش رمی....من م گهیشهرزاد بدو د-

 باش بچه!! عیسر

 

 اومدم بابابزرگ غر غرو..... -

 

 !! میبر ار یب فیتشر رسم،حاالیحسابت رو بعدا م-
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به خودش   نهییدر آ  یرا هم سر کرده و نگاه   چادرش

 . شودیاندازد و با عجله از خانه خارج م یم

 . رود یم نییهال را قفل کرده و از پله ها پا  درب 

 

 

خارج کرده و در حال بستن   اطیرا از ح  نیماش  زدانی

درب ها بود که شهرزاد دوان دوان خودش را به او  

 رساند. 

 

 اومدم، بزار منم کمکت کنم. -

 

 !! امیاالن م نیماش یتو نیبرو بش ستین ازینه، ن-

 

 

کرده اش   خیدستان   رد،یگیم یکه جا ی صندل   ی جلو

 گرم شود.  ی تا کم  مالدیرا بهم م
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را روشن  ی گرفته و بخار یپشت فرمان جا زدانی

 .کندیم

دخترک سرخ شده و اورا بامزه تر   یو لب ها ینیب

 کرده بود. 

 

 

آورد لب    ی را به حرکت در م  ن یکه ماش یحال در

 :زندیم

لب و دهنت   ینجوریکه ا  یبندیاخه چرا شالگردن نم-

 از سرما سرخ بشن جوجه!! 

 شهیم  الیواو  یمراقب خودت باش، سرما بخور شتریب

 باز!!! 

 

 

ران  مراقب هستم نگ شتری...بدیحواسم نبود، ببخش-

 نباش. 

 هم که کال گرمه.....   کارگاه 
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  یدنبالت، اگر زودتر از زمان امیهم خودم م یبرگشتن-

 خونه زنگ بزنم بهم  یبرگرد یخواست  ، یکه بهم گفت

 

 چشم...دستت درد نکنه. -

 

 

تشکر   زدانیو از   شودیم ادهیپ نیماش ستادنیا با 

 .کندیم

 .بنددیراهم برداشته و درب را م  شیها   له یوس

 . دهدیهمسرش تکان م یبرا یکارگاه شده و دست وارد 

 

که وارد کارگاه بشود،   فهماندیبا اشاره به او م زدانی

کردا و    ضیورود شهرزاد دنده را تعو نانیبعد از اطم

 . شود یاز آنجا دور م 
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مشغول بودند، شهرزاد در کارگاه پشت چرخ    هردو

   توانستیم  نکهیو از ا  کرد یم یطا یچنان با شوق خ

 داشت.   جانی لباس بدوزد ه گرید

 

 

به اتمام رسانده   تیهم پرونده اش را با موفق  زدانی

 . ردی درجه بگ عیترف خواستیبود و امروز م

 " ! ی" سرگردد یرسی که آرزو داشت م یزیچ به

 

 

به دنبال شهرزاد رفته و از او خواست که   غروب

 ران بروند. صرف شام به رستو   یامشب، برا

درجه گرفتنش را به دخترک بدهد   ینیریش   خواستیم

 . دیرا بگو  لشی دل  نکهیاما بدون ا

 

 

از شام، دست در دست هم شروع به قدم زدن   بعد

 کردند. 
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که لباس و لوازم نوزاد رو   یمغازه ا دن ید با 

شهرزاد با عشق نگاهشان کرد و در دل  فروختند،یم

را    شیبچه دار بشوند، لباس ها   یآرزو کرد اگر روز 

 خواهد کرد   دیمغازه خر  نیاز ا
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 446#پارت_
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ده شب بود که بالخره به خانه برگشتند،    ساعت

نمانده   شانیدر پاها  یبخاطر چند ساعت قدم زدن جان

 بود. 

 

 

 .رد یبه حمام رفت تا دوش بگ زدانی

به سمت تلفن   شیلباس ها  ضی بعد از تعو شهرزاد

 . ردیخانه رفت تا با حاج خانوم تماس بگ

 

 

که از   ی زن یصدا  شماره حاج بابا را گرفت که با  ابتدا

رو هم    شی ابروها  دادیخبر م لیخاموش بودن موبا

 قرار شد.  یگره خورده و دلش ب

 

 

حاج خانوم را هم گرفت که اوهم خاموش بود،    شماره

  زدانی یکه با صدا دیکش شیموها  نیب یکالفه دست

 : دیکش نیه ده یترس
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 موقع شب؟!  نیا یزنیزنگ م یبه ک-

 

 

 به حاج بابا و مامان...  م،یترسوند-

 خاموش بودن!   یعنیکدوم جواب ندادند؛  چیه اما 

  لی چرا خاموش آخه موبا  زدانینگرانم  من

 هاشون....؟؟؟ 

 

 

برابر چشمان شهرزاد حوله دور کمرش را باز   در

کرد که دخترک از    دن یکرده و شروع به لباس پوش

 گریخجالت سرخ شده و سرش را به سمت د 

 برگرداند. 

 

 

 !! ی نگران نباش جوجه خجالت-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  دندی که رس یخانوم و حاج بابا، همون موقع حاج

 هاشون خاموش کردند.  ل یمشهد موبا 

 کنند یکه عازم مشهد بشند همبنکار رو م  یهرزمان کال

 تنها باشند!!  یی تا مثل زمان ازدواج شون، دوتا 

 

 ! رمیم ی! من دارم از دلشوره مه؟ی واا چه کار-

 هستم!! ی که منتظر اتفاق بد انگار

 ! ؟یبهشون زنگ بزن ی جور هی یتون ینم

 

 

 آخه؟!   یجوجه، نگران چ نم یبغلم بب ا یب-

به سرت   زنهیم یکنیفکر م  ی ادیز فته،ینم ی اتفاق چیه

 !! یشیو خنگ م

 من خسته ام.....  میبخواب میبر ا یب

 

 

اندازد،   یدخترک م ی که دست دور شانه ها  یحال در

 ....کشدیم یغیکه ج  ردیگیگوشش را گاز م
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 ....دردم اومد. زدان ینکن -

 

 

 هنوز که نکردمت جوجه، چرا دردت اومد؟! -

 

 

 خجالت بکش مرد گنده! -

 بابا.....  یداشته باش ا ا ی ح کمی

 

 

دخترک را در آغوش  و کشد یتخت دراز م ی رو

 .  شودیو مست م  ده یتنش را نفس کش  یبو کشد،یم

 

رانش را  ی و کشاله ها   کشدی م رونیرا تنش ب دامنش 

 ... زندیو مک م بوسد یم
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 بسه....من خسته ام حوصله ندارم!!   زدان ی...یوا-

 

 بشم من... تیقربون خستگ ش، یه-

 ....مستم از عطر تنت!! ترکمیداغم....دارم م من

 

 

ناف شکمش را   یشده و از نوک پا تا رو  خم

 .بوسد یم

کرده و   یکه ناله ا کشدیرا دور ناف دخترک م زبانش 

 . چدیپیمانند مار به خودش م

 

 

 کندیخوش فرم دخترک م ی ها  نهی را قاب س  دستانش

 .چد یپیزنگ آف آف در خانه م یکه صدا
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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  زدانیکه  زندیچنگ م ش یبه بازو دهیترس شهرزاد

تنش کنار   یزده و از رو   شیموها  یرو  یبوسه ا 

 . رودیم

 کندیم دنیرا برداشته و شروع به پوش   شیها   لباس 

 .چدیپیکه شهرزاد ملفحه را دور تنش م

 

 ! ؟یعن ی هی...نصفه شب کزدان ی-
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  امیبعد ب رونیبرم ب دی! با ه؟یک نم یدارم بب بیعلم غ -

  رونیب یایب یتو اتاق حق ندار نی.... بشهیبگم ک

 ! ؟ی شد رفهمیها..... ش

 

 .. ترسمی چشم...مراقب خودت باش من م-

 

 . گردمیتم...نگران نباش االن برمهس-

 

 

باشند و خانه  شیبود مبادا از دشمن ها  نگرانزدانی

 کنند.  دایاش را پ

کس در   چیخانه خارج شد و درب را باز کرد اما ه از

 کوچه نبود. 
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را    رونیماندن در ب شتریو سرد اجازه ب  یباران یهوا

 . دادیبه او نم

به   شیکه پا   را بست و عقب گرد کرد تا برگردد درب 

 خورد.  یپاکت بسته ا

 

 

 برداشته و وارد خانه شد.  نیزم ی شد و از رو خم

کرده و به سمت آشپزخانه قدم   زان یرا آو کت

 برداشت. 

 

 

درون    یعکس ها   دنیچاقو بسته را باز کرد، با د با 

 .ختندیسرش ر  ی پاکت انگار آب داغ رو

گذاشت و به زور نفس    ضشی قلب مر یرو دست

 . دیکشیم
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که امشب دست در دست او   یدختر  شد ینم باورش 

 کرده باشد.  انتیخ نگونهیهارا گشته بود ا  ابانیخ

 برخواست.  یسرخ شده از جا   ی چهره ا با 

 

 

که تمام جانش   ی. قاتل دخترشدیامشب قاتل م مطمعناا

 بود. 

که به دروغ گفته بود دوستش دارد و جز او   ی دختر

 . ستین شیدر زندگ   یکس

 

 

  یبود، اما کمربند را از رو  دهیامانش را بر جهیسرگ

و به سمت اتاق قدم برداشت که  دیشلوارش کش 

 شهرزاد در چهار چوب درب اتاق قرار گرفت. 

 

 

 بود؟! رنگت چرا سرخ شده؟!  یک زدان ی-
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ه نصف عمرم  شد یچ گهی بگو د ،یزنیحرف نم  چرا

 ..... ی کرد

 

 

به عقب قدم   ده یکه دخترک ترس دیکش  یعربده ا  چنان

صورتش پرتاب   یعکس هارا تو   زدانیبرداشت و 

دخترک به  غیگونه اش افتاد و ج ی رو  یکرد که خراش 

 هوا رفت. 

 

 ! ؟ی کنیم انتیخ....خ-

و  ی خوریبدن من وول م ری خونه من ز ی تو یایم بعد

 ! ؟یپریم گهید یکیفرداش با 

 

 

کثافت   یعکس ها   دی زن من.....با من؟! ناموس 

 رو واسم بفرستند.  اشیکار
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عکس ها   نی...ایگیم  ینکردم....چ ی بخدا....من کار-

....به  ی ....تو....منو....باور....ندارزدانی...زی.... هیچ

 خاک پدرم...دروغه....من.... 

 

 

جمله اش را تمام نکرده بود که با سوزش    هنوز

 روان شد.   شی و اشک ها  دی کش یغ یدستانش ج

  انیو عر یتن بلور  یبه ضربه زدن رو   شروع

 دخترک شد. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 448ارت_#پ

 

 

 

از اتاق انداخت و با خشم داد   یرا به گوشه ا کمربند

 . دیکوبیم واریاتاقش را به د یها  لهیزد و وس

سرخ و   دش، ی دخترک را زده بود که تمام تن سف چنان

 کبود شده بود. 

 

 

دستش محافظ صورتش شده و پوستشان   انگشتان

 شده بودند.   نیشکافته و خون

  زندیکه هق م یدر حال  زد، ینداشت اشک بر جان

پناه برد تا   یو به گوشه ا دیکش نی زم یخودش را رو 

 . ردیقرار نگ  زدان ی دوباره مورد خشم 
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  انیدو زانو نشست و سرش را م ی نفس نفس رو با 

  یدستانش گرفت. بغض مردانه اش شکست و با صدا 

 . کردیم هیشوهر مرده، مو  یبلند مانند زن ها 

 

 

 بود؟! یمن که عاشقت بودم، هرزه بودنت چ  یِد لعنت-

 بود؟!   یهرزه بودنت چ گهید  شدمیکه داشتم آدم م من

 کثافت؟!  یچرا خرابش کرد میملکه زندگ ی بود ی شد

 

 

 هیبلند شروع به گر ی بلند شدنش شهرزاد با صدا شبا 

 ...کشدیکردن کرده و خودش را عقب تر م 

 

 

رم  نزن.... دا  یپرست یکه م  ینزن...جون هرکس -

باور کن    ی ....ول زدان ی رمیمیم

 دروغه....من...من...من فقط..... 
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صورتش خم شده و قلبش از زخم گوشه لبش    ی رو

مهم نبود...دخترک  شیبرا  گریاما د شود یمچاله م

نقطه ضعفش گذاشته بود..."  یدست رو

 "....شیآبرو

 

 

 زنمتیم نقدریا شمیپام یریبگ یحرف بزن، الل مون -

و به درک واصل    یخون خودت غرق بش ی تا تو

 !! یبش

 

 

اونا مزاحم بودن.....به حاج...به حاج  -

بابا....گفتم....گفت بهت  

 گهی...نکردم.....تو که د ینگم......فقط.....من...کار

 ..... یمن رو ُکشت
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نمانده بود که بتواند حرف بزند، زخم   شیبرا یجان

  ش یکه انگار گدازه آتش رو سوخت یلبش چنان م

 گذاشته بودند. 

 

 

 ! ؟یمن بد   لیتحو ی نکرد دایحرف پ-

  گهیمرد د کیعکس زنم با  رتمیغ  یمگه ب من

 نگاهش کنم؟!  نمیبفرستن و بش

 

 

....بهت  نهیبه بعد روزگارت هم  نیاولشه، از ا هنوز

تا   ا یو آسته برو آسته ب تیسر خونه زندگ   نیگفتم بش

 ملکه قلبم....  یبش

 

 

 شهرزاد...  ی! کمرم رو شکوند ؟ی کرد کار یتو چ ی ول 

  یزندگ  کی اقتیچشم هام که ل  یگمشو از جلو  پاشو 

 ... یمشترک و عاشقانه رو نداشت
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دلبرش   نکهیتمام جانش را در برگرفته بود، از ا خشم

  یبود اما وقت  مانیرا تا حد مرگ زده مثل سگ پش

حق را به   شدندیچشمانش ظاهر م  یعکس ها جلو 

 . دادیخودش م

 

 

 . شودیبرداشته و از خانه خارج م را چیسوئ

 ها با سکوت آغشته شده بودند.   ابانیخ

  یو اشک ها  دیچرخیهارا م ابانیخ یهدف  چیه   بدون

 مردانه اش صورتش را پوشانده بود. 

 

 

 ی و عاشقش، مگر چه گناه  ضیبا قلب مر کردیم چه

 رقم زده شد.   شیبرا یسرنوشت نیکرده بود که چن

 

 سرم بکنم؟! ی تو یبشه چه خاک   شیزیاگه چ-
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راه را دور زده و به سمت خانه حرکت   ینگران با 

 هم درد بود هم درمان....!! شیکرد. شهرزاد برا

 

 تواندینم  یهم خوب خبرداشت جز دلبرکش کس خودش 

 آرامش کند. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 449#پارت_
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آخش   ی که صدا پاکدی را با پشت دست م  شیها   اشک

بلند شده  به   ش یاز جا  واری. با کمک د دیآ  ی در م

 .  دارد یقدم برم شیسمت لباس ها 

بودند و حاال کارشان به کجا   یحال عشق باز در

 بود.   دهیرس

 

 

ماجرا ها است   نیپشت ا یمطمعن بود که شخص  گرید

 را نابود کند.  ش یزندگ  خواهدیکه م

وحشت زده چشمانش را   نهییخودش در آ دن ید با 

 .بنددیم

 

 

آشکار و   شیو بازوها  یکمر و پا ی کمربند رو یجا 

 کبود شده بود. 
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  یکه صدا  کندیتاب و دامنش م دنیبه پوش   شروع

 . شنودیرا م  زدانی  نیماش

 

 

  سیرفته و وارد سرو  رونیاز اتاقش ب ده یترس

 .شودیم

و دردش را با گاز گرفتن لبش   شوردیرا م  صورتش

 .کندیتحمل م

 

را بسته  با عجله از    رآبی ش زدانی یصدا  دنیشن با 

 . رود ی م رونیب سیسرو

نبود،   نگونه یاو ا  زدانی شناخت،یمرد را انگار نم  نیا

 رحم نبود....!!  یب

 

 

چرا جوابم رو   زنمیم! دارم صدات  ؟ ییکجا   ی هو-

 ؟!  یدینم
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بود   یچه شب چکد،یاز گوشه چشمانش م  اشک

 امشب!!

 

 . دیببخش دمیبودم...نشن سی سرو-

 

 رمیمیدارم م  ار یب یزهرمار  یکوفت یبرو برام مسکن-

 .....!! اقتیل  یاز سردرد.... بجنب دختره ب

 

 

  ی بدون منتظر روز  نیا زدانی....اما ارمیچ...چشم م-

 !!! ی کنیاشتباه م ی دار  یام که بفهم

 

 

اش   هیکه از درد گر ردیگیدستانش م انیرا م  شی بازو

 .شود یم شتریب
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به بعد مثل خانوم ها   نیمن.....از ا یزر زر نکن برا-

 . می ندار دنیگشتن و خوردن و خواب

 . نجا یاز ا میریم میش یو تا هفته بعد گم م رمیگیم خونه

 

پات   یحت یخونه و حق ندار  یتو ینیش یموقع م اون

 !! شکونمشیکه م رونیب یرو بزار

 

 

  یبر  یخوای هرجا م ام،ینم یقبرستون چیمن با تو ه-

 اتم نه زنت!!  غهی خودت برو....من ص

 

 

سرخ دخترک   یلب ها  ینشستن پشت دستش رو  با 

را به ضرب ول   شیکه بازو  کشدیم  یکوتاه غیج

 .شود یکه باعث تلو تلو خوردنش م کندیم
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  یب نی حساب ا هیتسو ،یرزش عقد کردن هم ندار ا-

هرزه   یپ یریو م دمیرو بکنم طالقت م  تییآبرو

 ... اری....گمشو برو قرص بات یباز

 

 

گذاشته و به    زیم یرو   شیآب و قرص را برا  وانیل 

 . بردیاتاقش پناه م

 بود...  ستادنیدر حال ا یهمه بدبخت  نیاز ا قلبش

زجه زدن   یصدا  زدانیتا  گذارد یدهانش م   یرو دست

 را نشنود.   شیها 

 

سرت کنن که بختت شومه....به تو   یخاک تو-

  شهیم یزنیحرف نم ی...حقته وقت ومدهین یدلخوش 

 !!! نیهم

پسرت تا حد مرگ ته  یدی دیو م  ی حاج بابا بود کاش 

 رو زده.  ت یتغار

 

[9/26/2021 12:42 PM] 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 450#پارت_

 

 

 

 هی گر یداشتند، صدا یشب بود و چه بساط   نصفه

 کیبالخره بعد از   دیرسیدخترک به گوشش م   یها 

  زدانیبه گوش  شیصدا گریساعت آرام گرفته و د 

 . دینرس
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  خواهدیمبل بلند شده و به سمت اتاقش م یرو  از

 . ردیگی برود که قلبش م

اما انگار   مالد یاش را م نه ی....سدیآ یبند م نفسش 

 . کردیداشت تمام م

را به زور به درب اتاق شهرزاد رسانده و   خودش 

 . کشدیم نییرا پا   رهیدستگ

 

 

تخت نشسته و در خود جمع شده بود،   ی رو شهرزاد

  توانستیفاصله هم چهره پر از اشکش را م  نیاز ا

 بدهد.  صیتشخ

 

و به   پردیم  ننیهراسان از تخت پا  دنشیبا د شهرزاد

 .کندیسمتش پرواز م

 .. ندینشیم نی زم یدرب ُسر خورده و رو   کنار

 

اش   نهیس  ی دستان زخم شده اش را رو شهرزاد

 گذاشته و... 
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 شد؟!   ی ...چزدانم ی-

کنم، قلبت گرفته؟! قرص هات رو کجا    کاریچ

 ! ؟ی گذاشت

  ینجوریغلط کردم، پاشو تا صبح کتکم بزن اما ا من

 نشو....

 

باهات هرکجا که  امیبزن تورو خدا، بخدا م حرف

 .یبخوا

 کن، شکنجه ام کن فقط حرف بزن....  میزندان  اصال

 

 

 ...داشبورد.... ی...تودا....داشبورد...قرص.-

 

 

رفته و بدون توجه به باران    رونیاز اتاق ب هراسان

و وزش باد با همان لباس    دنیکه در حال بار ی د یشد

 . رود یم  رون ینازک ب یها 
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کند. پا برهنه   یهم به پا  ییاسترس نتوانست دم پا  از

رفته و از راشبورد قرص هارا   نیبه سمت ماش 

 . داردیبرم

 

 

تر   دهیکه رنگ پر  زدانیو کنار    د گردیخانه برم به

 . گذارد یزبانش م ریو قرص را ز زندیشده بود زانو م

 

 

  دنیاش گذاشته و شروع به مال  نهیس  یرو دست

 .کندیم

 بود و تمام جانش! همسرش

  ی ول  شدیهم بخاطر کتک زدنش از او متنفر م هرچقدر

 چند برابر عاشقش بود. 
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منظم و   شیبهتر کرد که نفس ها  ی حالش را کم  قرص

 رنگ به چهره اش برگشت. 

 آب آورد.  شیآشپزخانه رفته و برا به

 

دکتر توروخدا من  میزنگ...زنگ بزنم اورژانس؟! بر-

 ..... ترسمیم

 

 هم درمون!!!  ی....نترس، خودت هم درد خوادینم-

 

 

  یشده و بدون توجه به ب  ریاز چشمانش سراز اشک

داده و   هیستبرش تک نهیسسرش را به    زدان ی ی توجه

 . زدیریاز ته دل اشک م

 

 

و سرش را درون   چدی پیدور کمر دخترک م دست

 . کشدی برده و نفس م شی موها 
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بازوانش     انیو تن دخترک را م ده یدراز کش همانجا

 .خواباند ی فشرده و کنار خود م

 

  کمی....بزار هیهردوتامون کاف  یبسه...بخواب....برا-

 یختیسرم ر  یتو یچه خاک نمیبخوابم بعد پاشم بب

 شهرزاد...... 

 

[9/26/2021 12:42 PM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 451#پارت_
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به شهرزاد    یرا از هم فاصله داده و نگاه  شیها  پلک

 بود انداخت.  دهیکه مانند کواال به تن او چسب 

 شد.  داری چشمانش پد ی جلو  شب ید یی هوی اتفاقات 

 

 

  ی شد. دست رو زیمخیخودش را تکان داد و ن یکم

و شرمنده سرش را   دیگونه زخم شده دلبرکش کش 

 انداخت.  نییپا 

 

 

  یکتف و پاها ری دست ز  ستاد،یبلندشد و ا ی جا  از

 دست بلندش کرد.  یشهرزاد انداخته و رو

 

 

 تخت خواباند.  یسمت تخت رفت و اورا رو  به
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  یدخترک، مانند فرو رفتن خنجر یزخم ها دن ید

که بر خودش مسلط   کردیدرون قلبش بود اما چه م

 ختم شد.  نجا ینتوانست باشد و عاقبت به ا

 

 

لب زخم    یرو یبرده و با غم بوسه ا نییرا پا   سرش

 . زندیشده اش م

 .شود یو از اتاق خارج م  دهیتنش کش  ی را رو پتو

 

 

صورتش   نی زم یپخش شده رو  ی عکس ها  دن ید با 

 . شود یسرخ م

  دنیبود با د یهر شخص داد، یبه خودش هم حق م ی ول 

  یو نامحرم بهیکه با مرد غر  یعکس همسرش در حال 

 . شدیم نیدر حال لب گرفتن است خشمگ
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از خانه  شود، یم نی را تن زده و سوار ماش  کاپشتش

 مقصدش کجاست!  دانستی. نمشود یخارج م

 ! کرد؟ یچه کار م دیبا 

 داشت تا با حسام صحبت کند.  ازین

 

با    رسدیمنزل حسام بود، سر کوچه که م مقصدش

 . ردیگیحسام تماس م

 

و   یداداش، چه عجب از خانومت دل کند یسالم خوب-

 !!قتیبه رف یزنگ زد

 

 

منتظرتم  ن یماش ی سالم..حسام سر کوچه تونم، تو-

 ....!!ا یب

 

 

از او باشد تماس را خاتمه  یمنتظر پاسخ نکهیا  بدون

 . گذاردیم بشیرا در ج ل یداده و موبا 
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که   ینداشت.....چقدر دلش به آرامش  یتمام سردرد 

 داشتند خوش بود. 

 

 

 است.  امدهین یبه آنها دلخوش  انگار

  یهم م ی فرمان گذاشته و پلک بر رو یرا رو   سرش

 گذارد. 

 

 

 ی گرفتن حسام در صندل  یبازشدن درب و جا  با 

 .کندی سر باال آورده و نگاهش م  شیکنار

 

 

 ! زدان؟ی ی شدی...چنی احسی-

خون شده؟! شهرزاد خانوم   یچرا کاسه چشمات

 شده؟!   یزیچ

 آخه....!!!  نمیزر زر کن بب ؛یخون گرفت خفه
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 زنگ خونه رو زد.  یکی.... میدیخواب یم میشب داشت-

بازش   یبسته پاکت بود...وقت کی در باز کردم... رفتم

 .دیدور سرم چرخ ا یکردم دن

 

 

 !ختنیسرم ر یآب داغ رو  گید کی انگار

 مرد نامحرم.....  کیدست  ریزنم بود....ز  عکس

 و مرد هم.....  واریداده بود به د هیتک

 

و  کوبدی فرمان م ی....با مشت رویزندگ  نیبه ا لعنت

 .کشدیعربده م

 

 

سکوت کرده   زدانی یهنوز در شوک حرف ها  حسام 

 گردد یآن به سمتش برم کیبود. اما 
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 .میبپرس  دیبا  ی....از قاسمیقاسم-

شهرزاد رو تحت نظر داشت پش چرا   شهیهم اون

 بهمون نگفته؟!   یزیچ
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 452#پارت_
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 کنندیحرف و اصرار حسام به سمت اداره حرکت م با 

 داشته باشند.  دارید   یتا با ستوان قاسم

نشسته و منتظر است تا حسام همراه   زیم  پشت

 . دی ا یبه اتاقش ب ی قاسم

 

 

اشتباه    نباریخان ا زدانیمنتظر بود تا بشنود که   قلبش

غرورت را شکسته و از شهرزاد عذر   دیو با یکرده ا 

 . یکن ی خواه

 

 

شهرزاد هم افتاده و ابهت مردانه    ی بود به پاها   یضرا

شهرزاد دروغ   انتیداستان خ ن یاش را بشکند اما ا

 باشد. 

 

 

از افکارش خارج   ی وارد شدن حسام همراه قاسم با 

 . دوزد یشده و نگاه خسته و درمانده اش را به آنها م
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  یروبرو  ی صندل   یزده و رو  یاحترام نظام ی قاسم

 . ندینشیم  زدانی

 

 

که مراقب    ی....شما در طول زمانیستوان قاسم-

 .د یهمسر و خانواده بنده بود

که به همسرم   دیا ده ید یدر کوچه خودمون، مرد  ا یآ

 باهم باشند؟!  ای شده  کینزد

 

 

 روئت نکردل ام. ی زیچ نیجناب بنده چن ریخ-

که همسرتون از خونه خارج شدند   یشب  نیآخر  اما 

وارد کوچه  واستمخیم ی بود و بنده وقت یهوا باران

 برخورد کردم و سرم گرم شد.  ینیبشم با ماش
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و رفتم سمت کوچه که  دمیکش  یخفه ا غی ج یصدا ی ول 

  رونیاز داخل کوچه ب ن یبا دو سرنش یموتور کی

 اومده و رفتند.

 

 

داده بود به   هیتون هم حالش ناخوش بود، تک  خانوم

 .رفتندیو راه م  وارید

و پدرتون درب رو باز کردند من    دندیرس گهید  یوقت

 رفتم. 

 

 

گفت   ی با اجازه ا یبه فکر فرو رفته بود؛ قاسم زدانی

 و از اتاق خارج شد. 

 کرد و گفت:   زدانیرو به    حسام 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



شهرزاد   یگینقشه بوده....خودتم م  کنمی احساس م-

کردند پس ممکنه خواسته باشند اون    دش یگفت تهد

 ب کنند.تون رو خرا   یتا زندگ رندیعکس رو بگ

 

 دو ساعت کتکش زدم؛ حسام.  یمن لعنت-

 

 

 کتکش زدم....   یچ یعن ی! ؟ی کرد کار یچ-

 از دست زودجوش بودن تو.....  یوا   زدانی یوا

 تا ببخشتت!!  یالتماسش کن دیبرو خونه، با  پاشو 

 

آسون هم از   یخوایکه م  یاورد یبه دستش ن  آسون

 !یصالح یآقا یدست بد

 

به  یخود بلند شده و بدون خداحافظ یاز جا باعجله 

 راه افتاد.  یسمت خروج 

 شد.  نی و سوار ماش  دیرا پوش  کاپشنش
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در اتاقک   لشیزنگ موبا  ی که استارت زد صدا نیهم

 .دیچیپ  نیماش

 کون یو آ ده یبه صورتش کش ینام پدرش، دست دن ید با 

 . د یسبز را کش
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گوشش نگه داشته و از   یرا با شانه اش رو  ل یموبا 

 خارج شد.  نکیپارک

 ! د؟یسالم حاج بابا، خوب -

هاتون  ل یخانوم حالش چطوره؟! چه عجب موبا  حاج

 ! د؟یرو روشن کرد

 

 

 ! ی زنده باش میسالم پسرم، ما خوب -

 پسرم!  میو قرار فردا برگرد میگرفت طیبل  آره 

 ! ؟یشهرزاد  شیجان، پ   زدانی

تماس   لشمیجواب نداد، موبا  ی زدم خونه کس زنگ

 گرفتم برنداشت نگران شدم..... 

 

 

ناخوش   ی کم  دهیخواب دی شا  ،یمن اداره بودم حاج -

 احوال بود. 
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 ....!!! رهیباهاتون تماس بگ گمیخونه م برم

 

 

 شده؟!  یز یچرا ناخوشه؟! چ-

 

 پدرجان....   ستین ی زیچ د ینگران نباش-

 من پشت فرمانم....  دیندار یامر

 

 

 مراقب خودت باش باباجان!-

 .... رسونهیهم سالم م  مادرت

 

 

 د یچشم شمام مراقب خودتون باش-

 نوکرشم.... فعال خداحافظ.  دیباشه، بگ سالمت 
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 باش پسرم.....خداحافظت. ینوکر آقام عل-

 

 

تا   رد،یگیرا خاتمه داده و شماره شهرزاد را م  تماس

 چیبه منزل پشت سرهم تماس گرفت اما ه دن یرس

 نکرد.  افت یدر یجواب

 

 

بخاطر کتک زدنش، حال دخترک خراب شده   دیترسیم

 افتاده باشد.  شیبرا یو در خانه اتفاق

  ادهیدرب پارک کرده و پ ی را جلو نی عجله ماش با 

 .شود یم

 

 

کفش   َدود، یرا م  یتا ورود  اطیرا بسته و طول ح درب 

 . شودیآورده و وارد خانه م رونیرا ب  شیها 
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و سهمناک خانه ترس را مهمان دلش   نیسنگ سکوت 

 .کندیم

آرام شروع به    یدهانش را قورت داده و با قدم ها   آب

 . کندیرفتن مراه  

 و آشپزخانه هم نبود.  منیاتاق او که نبود، در نش  در

 

 

  یرو   شیتمام لباس ها  شود،یاتاق دخترک م وارد 

 پخش شده و اما خودش نبود.  نیزم

  شیلباس ها انیبرداشته و م یگر یقدم د یناباور با 

 . داردیبود را برم انشان یکه م ی د یکاغذ سف

 

 

که دو  میخان؛ من به حاج بابا گفتم بهتون بگ زدانی-"

 مانع شدند.  ی مرد مزاحم من شدند ول 

 بود بعد برگشتن خودش بهتون بگه...!!!  قرار
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 . سمیخودم وا یپاها یرو  خوامیرفتم، م من

  ی اعتماد چیکه شما ه  فهممیتازه م د؛ یدنبالم نگرد لطفا

 . دیبه من ندار

 

 

درونم    یزاد قوکنم، شهر دایرفتم تا خودم رو پ من

 رو.... 

و    تیبا دوتا عکس شخص دیباورم کن دیتا شا  رفتم

 . دیغرور من رو نشکن

 

 

تالش کنم   خوامیاما م رم،یدارم کجا م دونمینم خودمم 

 بسازم.  ییبه بعد تنها نی از ا می تا بتونم زندگ

تشکر   دن یکه برام کش ییهم بخاطر زحمت ها  هیبق از

 .دیکن

 

 

 هستم! عاشقتون بودم، هنوزم   من
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ازدواج   یپدر و مادر برا  یدختر ب کی  نکهیاز ا اما 

هرجور که دلت بخواد   شهینم ل یدل   یانتخاب کرد

 .دیباهاش رفتار کن

 

 

 ی من شکستم وقت دیا بهیغر کیمن   یبرا گهی د  شما 

  میزندگ  یتو ی مرد چیمن جز شما ه دم، یتهمت شن

تا هردو راحت   نیرو هم ببخش غهینداشتم؛ زمان ص

 . میباش

 

 

رو هم با   ی دیکه برام خر ییها   له یوس کی چیه من

 !! ید یکه خودت واسم خر یخودم نبردم جز انگشتر

هستم، اما   ی خانواده صالح ونی تا آخر عمرم مد من

بره.....مراقب   شی مون خوب پ  یزندگ  ینزاشت زدانی

 . خدانگهدار" زمیخودت باش عز
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 .ندیآ  ی صورتش به رقص در م  ی رو  شیها   اشک

  ی را نداشت؛ کمرش خم شده و رو یدور  نیا توان

 .د یآ یدوزانو فرود م

 

 

 د اورا ترک کرده است. شهرزا شد ینم باورش 
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افتد و عرق از   یحرص و خشم به نفس نفس م از

گم   ش یها  ش یته ر انیُسر خورده و م ش یشانیپ ی رو

 .شود یم

 

 

زده و دستش را بند کمد کرده و با   شیبه موها  یچنگ

 . زدیخیبرم یکمکش از جا

 هیو با گر دهیها دور خودش چرخ وانهید  مانند

 .خنددیم

 

 

جوجه ام، من غلط بکنم بخوام غرورت رو   یکجا رفت-

 بشکنم.

 آخه؟!   ی ....تو کجا رفتدمینفهم من

 

 

 .د یدیبه گند کش  میلعنتتون کنه که زندگ خدا
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تحمل   ش ی که پاها  یاتاق خارج شده و در حال از

قدم برداشته و پارچ   خچالیوزنش را ندارد به سمت 

 . کشد یآب را برداشته و سر م

 

 

  یغذا خور  زیم  یارچ را رو پ  لش یزنگ موبا  یصدا  با 

 . داردیرا برم  لشیکرده و موبا  بیگذاشته و دست در ج

 

 حسام؟!  هیچ-

 

  یبا شهرزاد خانوم؟! همه چ ی داداش حرف زد-

 خوبه؟! 

 

 

 شهرزاد رفته حسام!   ست؛ینه...ن -

  ی رو ببخشم، ول  غهیگذاشته و گفته که مدت ص نامه

 داره! یخواسته ا نیچن  کنهیم جا یب
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 رفته باشه!  تونه ینم ی دور  یا آروم باش، ج-

خونه رو...منم خودم رو  یها یکیبرو بگرد نزد  پاشو 

 .رسونمیبهت م

 ! نیآخرش شد ا ؛یزور گفت  همش

  نقدز ی کنار و ا یگذاشتیغرورت رو م نیا یکم کاش 

 !!زدانی  ی کردینم یامر و نه

 

 

  یدرونم ننداز حسام. من به ک  شیآت یرو  زمی تو ه-

 بگم غلط کردم تا زنم برگرده؟!  دیبا 

 کجا برم دنبالش....!!!  دونمیو من نم  رفته

 

 

و همه   رهیگیصاحابت م  ی آروم باش، دوباره قلب ب-

 !یکنیمون رو بدبخت م

که ممکن رفته  ییزنگ بزن و بعد پاشو جاها   بهش

 ....من راه افتادم فعال! میباشه رو بگرد 
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 فعال.... -

 

 

به سمت کارگاه   زند،یشده و استارت م  نیماش  سوار

که با   ردیگی و شماره اش را م کندیحرکت م یاطیخ

 .رود یدر هم م ش ی شدنش ابروها  جکتیر

 

 

 جکتیو هر دفعه تماس ر ردیگی بار تماس م نیچند

 . شدیم

  پیو شروع به تا   کوبدیخشم مشتش را به فرمان م از

 .کندیکردن م

 

 

شهرزاد جان، من غلط کردم، ِشکر خوردم دست  -

 روت بلند کردم. 

 خونه! ا یپاشو ب یهرجا هست اریدر ن  یباز بچه
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دق    یو نباش رسند یبابا و حاج خانوم شب م حاج

 .کنند یم

 

 

اشتباه کردم اما باور کن دست خودم نبود   دمیفهم من

 . دمی اون عکس هارو د یوقت

 جوجه ام؟!  برگرد باشه گهیساعت د کی تا  منتظرتم

 

 

کمک  یصندل  یرا رو   لیرا سند کرده و موبا  امیپ

را متوقف کرده   نیکارگاه ماش  یراننده انداخته و جلو 

 . شودیم اده یو پ

 

 

  انیدرب نما  ی را زده و نرگس خانوم جلو  زنگ

 .شود یم

 

 هستم پسر اکرم خانوم!!   یسالم خانوم، من صالح-
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 ! د؟یداشت  یسالم پسرم خوشبختم، امر-

 

 

چند لحظه  دیبه شهرزاد خانوم بگ خواستمیبله، م -

 کارشون داشتم....!!!  ارند یب ف یتشر

 

 

 !! ومده یهنوز ن ست، ی ن نجا یشهرزاد که ا -

 یو با خداحافظ ده یکش شیموها  انیم یدست یکالفک با 

 گردد یبرم  نیبه سمت ماش ،یسرسر 
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گذاشته و چادرش را جمع کرده   نی زم یرا رو  ساکش 

 . ندینشیم مکتین ی و رو

سرد در جانش رخنه کرده بود و از عطسه و   یهوا

 خواهدشد.  ماریکه سخت ب  دانستیم  شیسرفه ها 

 

 

 

 .کندی گرم م  شیو با نفس ها   دهیرا بهم مال  دستانش

چند ساعت تنگ شده   نی در ا زدانی یدلش برا  چقدر 

 بود. 
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 است! دهیبود که تا کنون نبودش را فهم مطمعن

 . دیترسیم یکس  یشهر بزرگاز ب  ن یا در

 

 

را در   ش ی پاها  لغزند،یگونه اش م ی رو  شیها   اشک

 . ردیگیشکم جمع کرده و خودش را در آغوش م

 . زندیزار م  اهشیبخت و اقبال س یبرا

 

 

  زدان یکه از  شدیو باعث م سوخت ی تنش م یها زخم

 شود.   ریاز قبل دلگ شتریب

 بکنم! تونمینم ینشستن کار نجا یبلند بشم، با ا دیبا -

 .رمیمیبکنم وگرنه از سرما م یکار دیبا 
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چانه اش    ر یرا برداشته و چادرش را از ز ساکش 

 .ردیگیمحکم م

نرفته بود و حاال از ترس؛   ییجا   ییسن تنها  نیبه ا تا 

 . دیکوبیم ش یها  چهیقلبش خودش را به ماه

 

 

  شی لب ها  ی رو  یآپارتمانش لبخند ادآوردن یبه  با 

ارد لبخند از  ند یدیکل  نکهیآوردن ا  ادینشست که با به 

 . دیپر کش شی لب ها  ی رو

 

 

داشت    ادیشده و آدرس را که به   ی سوار تاکس  ناچار

 به راننده داد. 

 نگاه راننده سرش را باال آورد که لب زد:  ینیسنگ  با 

 

 

از دستم   یبچه من، کمک  ی دخترم، شماهم جا -

 !اد؟ یبرم
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دست و صورتت   ست، ی خوب ن ادیحالتون ز  انگار

 زخمه.

 مزاحمت شده، پدر و مادرت کجان؟!  یکس

 

 

همچون   شیکلمه پدر و مادر اشک ها  دنیشن با 

 صورتش نشست.   ی رو  البیس

 : دیگویگرفته م ییصدا  با 

 

 

 عمرشون رو دادند به شما! -

  دیمن رو برسون ست، ی به کمک ن ازیممنون ازتون ن نه

 . شمیبه همون آدرس ممنونتون م

 

 

رو از   زانتیعز دونستم یدخترم، نم  من رو ببخش-

 . یدست داد

 !یبش  دبختیسف ، ی باش سالمت 
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 نگران نباش....!! اصال رسونمتیم  چشم

 

 

  یبخت را زمزمه کرده و پوزخند د یلب کلمه سف  ریز

 .زندیم

بخت بوده که حاال در خانه  دیسف   شیزندگ  یکجا 

 بخت شود؟!  د یشوهر سف

 به شکاک بودن و کتک زدن بود؟! یبخت د یسف

 

 

 هیشده باشد، سرش را به پنجره تک وانهیکه د انگار

 : دیگویداده و با خود م

 

 

هست اما خب کاش من بهت  یعنی  ستا،یتوام ن ریتقص-

 .گفتمیزودتر م

  یاما هرکس خواد،ی از جون من م یو چ  هیک دونمینم

 که هست کارش رو خوب بلده! 
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 هی آمده و پول کرا  رونیاز افکارش ب نیتوقف ماش  با 

 آورد. یم  رون ی ب فشیرا از ک 

 

 راننده، دستتون درد نکنه! ی آقا دییبفرما -

 

 ! بتیج ینه دخترم، بزار تو -

 

 ! دیدیشما زحمت کش شهیکه نم ینجوریا-

 . دییپول دارم بفرما  من

 

 .یکنینصفش رو بده دخترم چون اصرار م-

 

 . دیچشم ممنون لطف دار-

 

 

 . شودیراهم گرفته و از راننده دور م ساکش 
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و نگاهش را    ستدیا یطبقه م نیآپارتمان چند  ی جلو

 . دوزدیبه آنجا م

 

 

 .دهد یم ی قدم برداشته و سالم یسمت نگهبان به

 آپارتمان!   نیا یآقا، من خونه ام تو -

 .دیکمکم کن  شهیم ،یزینه چ یدار  دینه کل  اما 

 

 

 .؟! د یخونه دار نجا یخانوم من از کجا بدونم شما ا-

 ! ؟یکمک چه

 

 

پدرم خونه   یوقت ادمهیساختمون من  نی خب مالک ا-

لطفا   شهیم  کردندی م یزندگ نجا یخودشون ا  دیرو خر 

اومده،   یکه دختر حاج نادر ملک دیبگ شونیبه ا

 !کنمی خواهش م
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خبرتون    دیمنتظر باش نجا یخب...باشه خانوم. هم-

 .کنمیم
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و شروع به صلوات فرستادن   ستدیا یم  وارید  گوشه 

که  گرددینگهبان برم یساعت  . بعد از ربعکندیم

 . داردیبرم  وار یاز د هیشهرزاد هم تک

 

 آقا؟!   شدیچ-

 

 داخل، طبقه آخر واحد سه.  دییبفرما -

گفتم شناختنتون و گفتند   یخودشون هست وقت   منزل

 . ششونیپ دیکه بر

 

 

 ممنون آقا. دستتون درد نکنه!!-

 

 

 .شود یبه سمت آسانسور رفته و سوار م ی خوشحال  با 

کمکش کند تا در خانه  تواندیم  ینجف ی آقا  نکهیا از

 . دادیم نیرا تسک  شیاز دردها  یکند کم   دایسکونت پ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



به طبقه مورد نظرش از آسانسور که خارج   دنیرس با 

را در چهارچوب درب خانه اش   ینجف ی آقا   شودین

 .ندی بیم

 

 ! د؟یخوب هست ،ینجف یسالم آقا -

 

 

 !! ی سالم دخترم، چقدر بزرگ شد-

 نادرجان کجاست پس؟!   ا،یداخل ب ا یب

پشت    گهیخونه رفت و د  دیمعرفت بعد خر یب

 نگاه نکرد. سرشم

 

 

پوش به  کیو ش با یز  یکه زن شودیخانه م وارد 

و تشکر با    یی. بعد از خوش آمدگودی آ یسمتش م

 . ندینشیمبل م یرو   تشانیهدا
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 . دیرسیبه نظر م یزن مهربان   همسرش

و چادرش را محکم  زندیم ینیلبخند غمگ شهرزاد

 گونه اش معلوم نباشد.  ی تا زخم رو  ردیگیم

 

 .ارم ی. برم برات قهوه بزم یراحت باش عز-

 

 ممنونم. -

 

 ! یما کرد  اد یشهرزاد جان، چه عجب   یخب نگفت-

 

 مزاحم تون شدم شرمنده، اما مجبور بودم. -

 

 . زم یراحت باش عز یدختر، مراحم هیمزاحم چ-

 

 بابا و ما...مامان....عمرشون دادند به شما-
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سرش را باال  شود یباعث م  ینجف ی و سکوت آقا  نگاه

 . شودیو با چهره وا رفته اش رو برو م  اورد یب

 

 ! ؟یچ یعنی... عنی-

 

 

 ! شیتصادف کردند، شش ماه پ-

 ی ل یود خموندم، اگر حاج سبحان نب  قشونیرف  شی پ منم

 .... ومد یبالها به سرم م

مراقبم  شتریدر آخر من شدم عروسش، که ب ی ول 

 باشند....اما..... 

 

 

و   ن یریش  یکه شروع به نقل زندگ یاز دوساعت بعد

  یم شیکه زهره خانوم برا یآب  وان یل  کند،یتلخش م

 . کشدیسر م  لرزدیکه م یآورد را با دستان
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سن   نی تو دختر با ا  یدیقربونت برم، چقدر درد کش-

 کمت! 

 !میهست  وسفینگران نباش، من و  اصال

 .م یو سند هم ما دار دیکل  ،یکه خونه دار  نجاهمیا

 مه،یو انشاءهلل بعدش خدا کر ی شیمستقر م نجا یهم

 جان؟!؟  وسفیمگه نه 

 

 

  ی بود، براش هرکار زیمن عز یآره حتما، نادر برا -

به کمک داره من   ازیکه تک دخترش ن. حاال کردمیم

 . کنمینم ی کوتاه

 اصال نگران نباش!  زم، یعز میو زهره کنارت من

 

 

 . دیخونه رو بهم بد دیکنیممنون، لطف م-

  میو زندگ کنمیخودم کار م شم،یمزاحم شماهم نم من

 . چرخونمی رو م

 تون هم مچکرم....!!  تیحما از
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  یبرا  یل یپدرم دو تا دوست داشت که خ خداروشکر

 و کمک حالم.  زندیمن عز 

 

تنگ شده   ی ل یحاج خانوم و حاج بابا هم خ یبرا  دلم 

 اما مجبور شدم ازشون دور بشم! 

 !! نمشونیزمان برم و بب کی د یشا 

 

 

  شهی درست م زینکن، انشاءهلل همه چ الیفکر و خ-

 . زم یعز

 نیدستش بشکنه بب  ره،یدوش بگ  کمیشو  بلند

 هم زده....  یجور چ

 کرده..!!  خیبدنت   یاستراحت کن که سرما نخور بعد

 

 چشم، ممنون زهره جان!!-
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معرفت ها که  ی خودم، اون ب  ی توام مثل بچه ها -

 .  میتنها موند وسفیهمشون رفتند خارج و من و 

پاشو   اره، یدر ب  ییتورو رسونده من رو از تنها  خدا

 گلم. 

 

که زهره خانوم فرستاده است شده و لباس   یاتاق وارد 

 . شود یرا در آورده و وارد حمام م   شیها 

  یکه جلو  شانیها  یو خاطرات و عشق باز  ادی

 . ابدیم دیاش تشد هیگر شودیچشمانش ظاهر م

 

 

 نیو کوفته بودن تنش را تسک  یگرم کبود دوش

و شروع به شانه   دهیرا پوش   شیلباس ها  دهد، یم

 .کندی م شی کردن موها 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 457#پارت_

 

 

 

 آورد.   ی آخش را در م یصدا شیزخم  انگشتان

 . ندینشیم نی زم یرا ول کرده و رو   شی موها 

  بیروزها عح نیکه ا یبه شهرزاد زندیزل م نهییآ  در

 دارد.  یشگیبه خواب هم لیم

دوخته و لبخند    شیرا به انگشتان زخم  نگاهش

 .ندینشیم شیلب ها ی رو  یگن یغم
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 خان؟!  زدان ی باهام   یکرد کار یچ-

که  ی همه مهر و محبتت، چرا باورم نکرد  نیبود ا نیا

 راهمون از هم جدا بشه؟!؟   یباعث بش

 

 

  یدرد  گهیهم د  امکتی پ یآره؟! حت یاالن عصبان حتما 

 !!کنهیرو درمون نم

  د یخور شدم، تو با  ی بسه هرچقدر توسر گهید

تحمل خرد شدن  گهیمن عاشقت بودم اما د یدیفهمیم

 .مییندارم آقا 

 

 

را پاک کرده و    شیورود زهره خانوم اشک ها  با 

  ی که دست رو زدیبرخ  یبه احترامش از جا خواهدیم

 . دهدیشانه اش گذاشته و اجازه نم
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 بزار من موهات رو شونه کنم شهرزاد جان! -

 خرابه!  وسفینکن، حال  یبیغر توروخدا

 سخته! یل یمرگ پدر و مادرت براش خ باور 

 آرومش کنه! د یوحود تو شا  اما 

 

 

شهرزاد به سمتش  بافت،یرا شانه کرده و م  شی موها 

و دستان پر مهرش را در دست خود  گرددیبرم

 .ردیگیم

 

 

 دوستش دارم.   یل یکرد، خ ی حاج خانوم برام مادر-

من از    د، یکرد ی چند ساعت برام مادر نی ا یتو شمام 

من رو تک و تنها کرده   ینجوریکه ا  کردمیخدا گله م

مثل شما   یمهربون و خوب یاما االن شاکرم که آدم ها

 و حاج خانوم رو سرراهم گذاشت. 
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 ! نمیحاج خانوم رو بب دیروز حتما با  کی من -

  دای پ یواقعا هرکس ه،یبا خدا و خوب اریزن بس حتما 

 مراقبت کنه.  یگفتکه تو ینجوریا شهینم

 بده.  یبهش سالمت خدا

 

 

 اون خونه راحت بودم.  یخوبه، من تو   یل یخ-

  دیبا  زدانیما  ا دم،یکشیاز اون خونه دست نم  من

مون رو    یهمه مشکوک بودن زندگ  نیا ویفهمیم

 . کنهیخراب م

 

 

 رو بسپار دست خدا!  زیبهش فکر نکن، همه چ-

 قسمت باشه.   یهرچ

 گچ دختر..  نیبخور رنگت شده ع   یزیچ  هی میبر پاشو 

 

 چشم دستتون درد نکنه. -
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 تشکر نکن، فکر کن منم حاج خانومم.  یپاشو ه-

  یبا منم همونجور  ،یباهاش راحت بود  یچجور 

 باش. 

 

 چشم..-

 

 .یعیچشمت سالمت دختر، تو چقدر آروم و مط-

 

 

 داشتند. ییبا یبزرگ و ز خانه

  شانی ها  لهی بود، تمام وس  ی که خانه شاهنمشاه انگار

 داشت.  ی کننده ا رعیخ ییبا یبود و ز یسلطنت

 

شهرزاد تظاهر    یرو به راه نبود، اما جلو  وسفی حاج

 که خوب است.   کردیم

مختلف را به اصرار در   یو شوهر فقط غذاها   زن

 چپاندند.  یدهان شهرزاد م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

از صرف غذا، هرچه شهرزاد اصرار کرد کمک  بعد

 را جمع کنند.  زیکند تا م

 ی اجازه نداده و اورا به اتاق فرستاد تا کم زهرا

 استراحت کند. 

 

 

  یهم از خدا خواسته به اتاق رفت، خستگ ادشهرز

از   توانست یخواب م یاز صبح را فقط با کم ی آوارگ

 کند.   رونیجانش ب

 میخودم و زندگ ا؛یخدا گهید کنمیفکر نم  زیچ چیبه ه-

 و همه سرنوشتم سپردم دست خودت! 

 

 

از فرط   شیو پلک ها  دهیچانه اش کش   ر یرا تا ز پتو

 رود یهم افتاده و به خواب م ی رو  یخستگ
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 458#پارت_

 

 

 

و به سمت    کشدی اش م ختهیبهم ر یبه موها یدست

 . داردیقدم برم منینش

بود اما انگار دخترک درون   ختهیتهران را بهم ر کل

 فرو رفته بود.  نیزم
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ساعت  میمدت، ن نیدلش اصال خوب نبود و در ا   حال

 داشت.   یدیهم نگذاشته بود و سردرد شد یچشم رو

 

 

تشکچه نشسته بود، متوجه حضورش   ی رو  پدرش 

 نکرد.  ییشد اما اعتنا 

را بر    ن شا یبحث و دعوا که برگشته بودند و یزمان از

  یل یس  کیداده و جوابش فقط  حیتوض ی زیسر چه چ

 بود. 

 

 

و با    دهیشصتش را به گوشه لبش کش  انگشت

 :زندیلب م یشرمندگ

 

 

 ! ؟ی حاج-

 ...من که گفتم شرمنده ام!من
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در به در دنبالش گشتم اما نبود که  مونم،یپش خودم

 نبود. 

 

 

منطقه رو گفتم؛ بگردن اما انگار آب شده رفته  کل

 .نیزم یتو

 

 

 . دوزدیم  دشیسبحان نگاه سردش را به پسر رش  حاج

  یکارش اشتباه بود که زندگ یکجا  کندیخود فکر م  با 

 . ختیشان بهم ر

 

 

که   یکرد یمن کار ی با ته تغار شهی...باورم نمزدان ی-

محل امن اون   نجا یخانه گذاشته، ا نیپا به فرار از ا

 بود

 بود. یبه زندگ دوار یما خوشحال و ام کنار
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دست   ا یدادم؟!    ادی زن بلند کردن  یبهت دست رو  من

 !؟؟   یگرفت  اد یمادرت بلند کردم که بگم  ی رو

 

 

 دل من خوِن.   ؛ی شد میسرافکندگ  باعث

 ! ستیشهر درندشت، شهرزاد ن نیا یتو

  یخودش خطره، جامعه پر گرگه و دختر کوچولو نیا

 همه گرگ تنهاست!  ن یا ونیمن م

 

 

شما   ینگو که من غلط بکنم باعث سرافکندگ ی حاج-

 باشم. 

 کجا برم دنبالش؟!؟ همه جارو گشتم،  من

 نگران ترم، اگر دختر شما باشه زن منم هست.  خودم

 

آب کنار حاج سبحان که   وانی خانوم با قرص و ل  حاج

 : زندیو لب م  ندینشی ده است مسرخ ش
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 کن!   دایبگرد و شهرزاد رو برامون پ-

 تا سرکوچه نرفته! یی اون تنها  ترسه،یم مطمعنم 

 افتاده باشه. یهراتفاق  ممکن

 ! ارتیز رفتمیو نم  شکستیپام م کاش 

 ! ؟ یکار رو کرد نیبا دخترم ا چرا

 

 

  ریکه سر به ز یزدانی یو روبرو   زدیخیبرم ی جا  از

 :ستدیا یانداخته است م

 

 

 !؟ یکردم، چرا کتکش زد من بهت اعتماد-

  ی دختر بچه است، آخه زدن داشت؟! تو س کی  اون

زن به  یش یبچه ات بعد تو پام  یسالته، شهرزاد جا

 ؟یزنیرو کتک م یکیاون کوچ
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! از روح نادر و شهال خجالت  ؟ ی نکرد شرم 

 ! ؟یدینکش

 ! ؟یهمسرت رو باور نداشت چرا

 حاال تحمل کن. پس  حقته

 ....رون یب برو

 

 

 ما...مادر کجا برم؟! -

 

 

  دایشهرزاد پ  یاز خونه من....تاوقت رون ی برو ب-

 به خونه! ی برگرد یحق ندار ی نکرد

 

 باال!  رهیتوروخدا، قندتون م دیچشم شما آروم باش -

سرش را ببوسد که حاج خانوم خودش   ی رو خواهدیم

پسرش   ی ها  یجنگل   یو با نگاه اشک کشد یرا عقب م

 . نگردیرا م
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عقب عقب رفته و با خشم از خانه خارج    زدانی

 .شود یم

نتوانسته بود خشمش را کنترل کند از دست   نکهیا از

 بود. یخودش عصبان
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 459#پارت_

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

تمام   شود، یم نی خانه خارج شده و سوار ماش از

 . بردیو سرعتش را باال م ختهیگاز ر ی حرصش را رو

بر  لیتوقف کرده و موبا  د،یآ یم  شیکه برا یامیپ با 

 . داردیم

 کی انگار  امیاست، با باز کردن پ یناشناس   شماره

 . زندیریسرش م  ی سطل اب داغ رو

 

 

 !یشون یبهم خورد و پر تیه زندگک نم یبیم-

  شیتو ندار   گهیاما د نیزم ی زن رو نیپاک تر زنت

 !! ی صالح  زدان یسرگرد 

 

 

و  کوبدی م شی تمام حرصش مشتش را به ران پا  با 

 . کشدینعره م 
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که با خاموش بودنش مواجه  ردیگیرا م  شماره

 .شود یم

 

 

 . کندیبرگردان زده و به سمت اداره حرکت م دور 

را بهم    شیرو دست خورده و با کلک زندگ  نکهیا

 انداخت.  یرا از کار م  شی اند تمام اعصاب ها  ختهیر

 

 

چند تن از  شود، یدر زدن وارد اتاق حسام م  بدون

که با   کردند یهمکارانش باهم در مورد کار بحث م

 . گذارندیبرخواسته و احترام م ی از جا زدان ی دن ید

 

 

که  بردیبه درونش م  ی پ زدانیاز احواالت  حسام 

 ی رو زدانیهمکارانش را مرخص کرده و به سمت 

 .گردد یمبل نشسته برم
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 چه مرگته باز؟! -

 

 

اندارد و از اتاق را قدم   یحسام م  ی پا  یرا رو  ل یموبا 

 . رودیرو م

از   یمهم نبود، قطره اشک  شیغرور برا گرید  انگار

 . چکدیم نیی گوشه چشمش پا 

 

 

خود را در   گذارد یشانه اش که م  یدست رو حسام 

 .دیگریآغوشش انداخته و م

 

 

 بدبخت شدم حسام...شهرزاد رفت! -

سه روز گذشته و    گشت،یبود برگرده زودتر برم قرار

 . ستین یخبر چیازش ه 
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به  میزندگ یدست یخودم دست چم،ی بدون شهرزاد ه من

 . دمیگند کش 

  کردم، یعکس هارو باور نم کاش 

 کاش.....کاش....کاش.....!! 

 

 

اومد   شبیکرده، زهرا د  رونمیخانوم از خونه ب حاج

 از دهنش در اومد بارم کرد.  یهرچ

 نبودم.   یامانت دار خوب من

باور کنم شهرزاد   خواستمیطلسم شده بودم و نم  انگار

 من پاکه.... 

 

رو به پاش   ا ی فقط برگرده دن مونمیسگ پش مثل

 چشم هات ابرو!  یغلط بکنم بهش بگم باال زم،یریم

 

 

شده کل شهر و تک به تک خونه   زدان،ی آروم باش -

 .کنمی م داشیو پ  گردمیهارو م 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بخواب   کمینمازخونه  یتو میبر ایب سپارم،یهمه م به

 چشم هات کاسه خون. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 460#پارت_

 

 

 

 .کندی را در قفل انداخته و درب را باز م  دیکل 
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 به خانه خودش برود.   خواست یاز سه روز م بعد

کرده و   یسه روز زهره خانوم از او پرستار  ن یا در

 . ابد ی امیو بدنش التصورت   ی مراقبش بود تا زخم ها 

 

 

هم پشت    وسفیخانه شد و زهرا خانوم و آقا  وارد 

 سرش وارد شدند. 

بود، اما چنان خاک گرفته بود که   ی و نقل  با یز  خانه

 شهرزاد به سرفه افتاد. 

 

 

چند تفر بفرستند تا   زنمیزنگ م  خواد،ی م یزکاریتم-

 .میبخر  له یوس  میکنند و بعد بر زیتم

 

 

 زد.   یعقب برگشته و لبخند کوچک به
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 . زکنمیخودم خونه رو تم خوامیمن م  وسف، یآقا -

  له یخونه وس  نیا یهم پول ندارم که برا  یاونقدر  من

 گرون بخرم.  یها 

 

 

که  یکه الزممه رو با مقدار پول  یل یتا از وسا چند

هارو هم   لهی وس هیتا بعد ها آروم آروم بق  خرمی دارم م

 .کنمیآماده م 

 

 

 شهرزادجان، من از تو پول خواستم؟!؟ آخه  -

  یزندک یتا راحت بتون خرمیم لهی خودم برات وس من

 .یکن

 

 

خونه  دیحداقل با  ، ی کنار ما باش  ی که قبول نکرد حاال

 امکانات داشته باشه.... 
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کمک  میتونیم وسفیقبول کن من و   زم،یآره عز-

 برات سخته آخه....  ییتنها  م، یحالت باش

 

 

اما من از خونه  د،یزهره جون شما به من لطف دار-

خودم   یپاها  یکه رو رونیاومدم ب یشوهرم و حاج

 . ستمیبا 

 

 

که   نیرو بگذرونم، هم میخودم کار کنم و زندگ خوامیم

 ممنونتونم. ایدن کی  دیخونه رو بهم داد دیکل 

 

 

نتونم انجامش بدم  یی بود که تنها   ی مشکل  یکار بازم

 . شمی حتما مزاحم تون م
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 دختر؟!   هیمزاحم چ-

 .میاز خدامونه که کمکت کن وسفیو  من

و   یستیا  یخودت م یپاها یکه رو  کنمیم  نتیتحس اما 

 . زم یعز  یشیمستقل م

 

 

 ممنونم زهره جان. -

 دست شماهم درد نکنه...   وسفی آقا 

 

 

گفته و به خانه خودشان   یکنمی خواهش م  هردو

 برگشتند. 

 یناهار م شیخانوم به شهرزاد گفت که برا  زهره

  یقبول کند و شهرزاد هم نتوانست رو دیآورد و با 

 . اورد یب یحرف و محبتش؛ حرف

 

 

 گذاشت.  نتیکاب  یرا در آورده و رو  چادرش
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که زهره خانوم داده بود شروع به  یی ها  لهیوس با 

 کرد.  یزکاریتم

 

 

 کرد.  زیپنجره هارا تم ،یر یدگاز گر بعد

برداشته و تمام   یزیآشپزخانه شد،دستمال تم وارد 

 هارا پاک کرده و برق انداخت.  نتیکاب

 

 

و خسته و کوفته در هال   دهی کش یهاراهم آب سیسرو

 . دیموکت دراز کش  ی رو

 وقفه کار کرده بود.  یساعت بود که ب  چند

خود را  یقلبش از دلتنگ کردیکه کار م یطول زمان در

 . دیکوبیم واری در و د یب

 

 

دوست داشت حاال در کنار حاج بابا و حاج   چقدر 

 خانوم بود. 
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  یو با صدا   دهیکش  یگرمشان، آه یو آغوش ها محبت

 . زدیخیبرم یدرب از جا 
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ناهار آورده بود،   ینی در س شیخانوم برا  زهره

 کرده و از دستش گرفت.  یتشکر 

 

 

زحمتتون دادم   یل یدستتون درد نکنه زهره جون، خ -

 . چند روز نیا یتو

 روز بتونم جبران کنم. ک ی انشاءهلل

 

 

 ناهارت رو بخور.  نیبشبرو برو -

 ! ؟یگیچرت و پرت م یدار یگشنگ از

 دختر!؟   هیحرف ها چ نیا

 

 

رو بدم توام برو ناهارت رو   وسف یبرم ناهار   من

 . زم یبخور عز

 . اریبه خودت فشار ن  ادیز  ده یو روت پر رنگ
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 چشم ممنون باز. -

 

 

اش شد دلش   هیبود، عطرش که وارد ر مهیق ش یغذا

 .دیچیبهم پ یاز گشنگ

 گذاشت و شروع به خوردن کرد. نی زم یرا رو  ینیس

 

 

 بلند شد.  یو از جا  ده یدوغ راهم سر کش  وانیل 

  یداد و برا   یجا  ینیهارا شسته و درون س  ظرف

 زهره خانوم برد. 

بزند، اما   یداشت امروز به کارگاه سر  میتصم

 . نندیاورا بب یکس  ا ی زدانی دیترسیم

 

 

گرفته بود،    یزهره خانوم تشک و پتو و بالشت از

 . شدیسردش م  نشستیموکت که م ی رو

 آن نشست.  یرا کنار شوفاژ پهن کرده و رو  رخت
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بگردد تا بتواند خرج خود   ی داشت دنبال کار میتصم

 . اوردیرا در ب 

 گذاشت.  یوار ی را در اتاق درون کمد د  شیها   لباس 

 

 

  یرا که قاب گرفته بودند را رو  زدانیخود و    عکس

 قرار داد.  زیم

مادرش بود راهم کنار عکس   یکه برا  یکوچک قران

 گذاشت.

 

 

 برخواست.  یزده و از جا  ین یغمگ  لبخند

 در برود.   شیگرفت تا خستگ یحمام شد و دوش وارد 
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به ساعت  ینگاه ش،ی از خشک کردن موها  بعد

 انداخته بود انداخت.  یکه باتر   وارید  یکوچک رو 

 آمد.  یبود اما او خوابش م  عصر 

 . دیتنش کش  یو پتو را رو  دهیتشک دراز کش  ی رو

 

 

  توانستینم د،یچرخیطرف م  نیبه آن طرف و ا  هرچه

 کرده بود. گم  یزیبخوابد انکار چ

 . بردیرا نداشت و خوابش نم  زدانشی

داشت   مینکرده بود و تصم هیسه روز اصال گر  ن یا در

 باشد.  یهمه قو   ی جلو

 

 

شد و    ریاز چشمانش سراز یدلتنگ اورد، یطاقت ن اما 

 بلند شکست.  یبعضش با صدا

 

 شهرزاد؟!  ید یبه کجا رس-

 ! ؟یپشتوانه ا چی و بدون ه ییخونه تنها  کی یتو
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 تو آخه؟!؟   ی بخت بود اهی س نقدر یا چرا

 

 

به ضعف افتاده بود، معده اش   هی شدت گر از

 . دیجوشیم

و خود را در    ده یپر ش یاال آوردن از جا حس ب با 

 انداخت.  سیسرو

 

 

عق زده و هرچه خورده و نخورده بود را   یبار  چند

 باال آورد. 

از   شیو تنها   یکس یو اشک ب سوخت ی اش م معده

 . شد یم ریچشمانش سراز

 

 

آمد، همانجا    رونیب  س یبه صورتش زد و از سرو یآب

  وارید  یکنار درب ُسر خورده و نشست؛ سرش را ب

 هم گذاشت.  ی را رو  شی داد و پلک ها  هیتک
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طول اتاق را قدم   یو شرمندگ یسبحان از دلتنگ حاج

شده و در بستر افتاده و حال    ماری حاج خانوم ب  زد،یم

 کرده بود.  شتریافراد خانه را ب ینامساعدش نگران
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چند روز کمر خم   ن یبه پدرش که در ا ینگاه زهرا

 وارد اتاق شد.  یکرده بود انداخت و با ناراحت

 

 

 . نیبش کمی ؛ یحاج بابا، از پا در اومد-

جون شماهم مثل مامان حالتون بد بشه ما چه   از  دور 

 آخه.....!!؟؟  میسرمون بکن  یتو یخاک

 

 

 !! یاز شرمندگ شمیدارم خفه م تونم،یزهرا نم-

پرپر کرده و بعد مراقبش   زدانیگل نادر رو  دست

 نشه.....  یخونه فرار  نینبوده که حداقل از ا

 

 

 گهیرفته د نجا یبفهمه شهرزاد از ا یمحل کس  یتو

 !! مونهیبرامون نم یی آبرو
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و به   شدم یکاش الل م یا زدان، یاز دست   یوا

 رو بگه!!  زیهمه چ زدانیبه  دادمیشهرزاد اجازه م

 

 

پدرش گذاشته و سرش را به شانه   یبازو یرو دست

 . دهدیم هیاش تک 

 

 

خودت   نکهی.....اما ا دونمیهمه رو م ،یحاج  دونمیم-

 ! گرده یشهرزاد برنم  یاریدر ب  یرو از پا 

  گرده،ی گفته دنبالشه و داره همه جارو م  داداش

انشاءهلل خودشم سرش به سنگ بخوره و زودتر  

 برگرده.

 

 

و ناله  هیچند روز از بس گر نیا ی من تو چاره یب مادر 

 فهممیتخت....آخه من نم یشد و افتاد رو   ضیکرد، مر

برادر   یچرخ؛ زندگ یکه چوب ال ی کدوم نامرد نیا

 من گذاشته؛ خدا لعنتشون کنه.
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باز زهرا زده و   یموها  یرو  یسبحان بوسه ا  حاج

 . فشاردیم  یدستش را به گرم

 

 

داره شام    میمنم برم کمک مر  دیدراز بکش ؛ییبابا -

 .پزهیم

 حاج بابا؟!  گمیم

 

 

 باشه دخترم دستتون درد نکنه؛ جان بابا؟! -

 

 

زنگ زدم بهش   د؛ یسرما خورده شد  زدان یداداش -

 . زدیصداش گرفته بود و به زور حرف م

  خوابه،یم ن یماش ینرفته و تو ناهمیحسام ا خونه

 برگرده؟!  د یاجازه بد دییخوا ینم
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 باباجان!  دعیتاوان گناهش رو داره م-

 مار یپاره تنم ب ستمین ی ازش ناراحتم اما راض من

 بشه!

ناراحت   ستیمادرت هم بفهمه حالش خوش ن مطمعنا 

 .شهیم

استراحت کنه تا   کمی بگو برگرده خونه، حداقل  بهش

 رو براه بشه. 

 

 

کرده اونجا    دایپ ییشهرزاد جا  یعن یسرد،   یل یخ هوا

 ! لونه؟یها و  ابونیخ ی تو ا یگرم کنه خودش رو  

 

 

  الیها توروخدا فکر و خ رهیگیقلبتون درد م ؛ییبابا -

 .دینکن

 !! شهی درست م زیم روشنه همه چدل  من
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انشاءهلل، سپردمش دست خدا؛ خودش مراقب اون  -

 طفل معصوم باشه. 

 

اتاق را   ییو روشنا  ده یتن پدرش کش یرو ییپتو زهرا

تا راحت تر استراحت کنند و خود از اتاق   کندیکمتر م

 . داردیرفته و به سمت تلفن خانه قدم برم   رونیب
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 یرا براس بار سوم گرفته و با نگران  زدانی  شماره

 منتظر جواب دادنش است. 

  راهنشیپ پورینشسته و با گ شی پاها  ی رو  یرعلیام

 .کندیم  یباز

تا   داردیدور کمرش انداخته و سفت اورا نگه م دست

 .فتدین

 

 . ردیگیم یانگار جان دوباره ا زدانی یصدا  دنیشن با 

 خان داداش؟!-

 حالت بهتره ؟!  سالم، 

 

 

 بهترم.  یسالم زهراجان، کم -

 بابا و حاج خانوم چطورند؟!   حاج
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تخت؛ حاج بابا هم که   یمادر ناخوشه و افتاده رو -

 . ستی.....بد ن

 خونه! یحاج بابا گفت برگرد  ، یشد ضیمر

 داداش، منتظرتم. ا یب

 بار بزارم..... خوامیسوپ م  برات

 

 

شده زهرا به من   یز یمادر چرا ناخوشه؟! چ-

 ! ؟ی گینم

 

 نه فشارش رفته باال، دل نگرانه شهرزاد.... -

 

کجا رفته، کل شهر دارم   فهممیشهرزاد....هه نم-

 . گردمیم

جون ندارم....خسته  گهی....دنیزم یشده رفته تو  آب

 ام....!!!
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 . می خونه داداش، منتظرت ا یب-

  یکه افتاده و کار یاتفاق  گهیخدا توکل کن، د به

 کرد.  شهینم

 

 

 .رسم یم  گهید کمی کم،ینزد-

قلب   گذارد،یفرمان م  ی را قطع کرده و سر رو  تماس

صاحابش صبح گرفته و روزگارش را بدتر کرده   یب

 بود. 

 

 

 .دیفهمیرزاد را نداشت....اما تازه مشه   ی دور تحمل

 . دیفهمیجانش شده بوده و اما تازه م  تمام

 

 

 .کندیرا استارت زده و به سمت خانه حرکت م   نیماش
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به  شیکه داشت باعث شده بود لب ها  یدیشد  تب

 . زدیم  یرنگ کبود

 

 

 ش یشانیپ یفرستاده و عرق رو رونیداغش را ب  نفس

 .کندیرا پاک م

بارش   زند،یشده و زنگ خانه را م  ادهیپ نیماش  از

تر بع آسمان    یبا چشمان زدانیو  شود یباران شروع م

 . زندیزل م

 

 

 ضیحکمتت رو شکر، آخه اون دختر االن مر  ا یخدا-

 همه هوا سرد.  نیا شهیم

 کنم. داشیخودت کمکم کن پ  ا ینداره که بره، خدا ییجا 

 

 

درب    شود،یم اطیباز شده و وارد ح  یآف کیبا ت درب 

 .کندیرا بسته و به سمت داخل حرکت م 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



در آغوشش گرفته و قربان صدقه اش    میو مر  زهرا

 .روند یم

 

 

شهرزاد   شهیکه هم ییدورتر، جا  ینگاه او کم  اما 

 افتد.  یم ستاد یا ی منتظرش م

  دیگویغرور را دوست نداشت و با خود م نیا گرید

 . یگذاشتیکاش زودتر کنارش م
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را در شکم جمع   شیکنار ستون نشسته و پاها همانجا

دستانش گرفته و بغض مردانه   انیکرده و سرش را م

 . شکندی اش م

 

 

  شانی برادرشان، اشک ها  هیگر  دنی دبا  میو مر  زهرا

 .نندینشیو کنارش م دلیچک

 

 

چقدر تب    نیقربونت برم من، نکن با خودت...بب-

 واسه دلت!   رهیبم میمر ی دار

هات بشم من   هیغرور و گر  ینکن داداشم....فدا هیگر

پوست و   یکه تو....شد یخودت رو نابود کرد 

 استخوون....!!! 
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زنم، ناموسم معلوم   یوقت  ادیغرور به چه کارم م -

 کجاست!!   ستین

که زنم از دستم فرار بکنه و   رتم یغ ی اونقدر ب من

 . رمیبم نیسرم بزارم زم  دیبا  گهیبره، من د

 

 

 

داده و    یبرادرش جا  یپاها انیخودش را م زهرا

را   ش یصورت اشک یآورد و رو یسرش را باال م

 .بوسد یم

 

 

 . زندیرا پاک کرده و لب م سش ی خ یها  گونه

 . گردهیشهرزاد برنم یو زار  ه یگر نی داداشم، با ا-

  یو بتون  ی خوب بش دیبا ،یسوزیتب م یتو ی دار

 . ی دنبال زنت بگرد
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تو  یباش شهرزاد اونقدر پاک که مراقب آبرو مطمعن

 باشه! 

اما   ؛یو کتکش زد یبهش شک کرد  ی کرد  اشتباه

 .. ..یو براش جبران کن یکن  داشیپ شهیم

 رو نباز جان دل خواهر؛ باشه؟!   خودت 

 

 

...التماسش  فتمی! به پاش مه؟یبگم غلط کردم کاف-

 اگر برگرده زهرا!!  زمیریرو به پاش م   ا ی....دنکنمیم

 

 

 : زندیبرگشته و لب م می به سمت مر زهرا

  ارمشیهال ب  یجا پهن کن تو زدانی یبدو برا   یآبج-

 اونجا. 
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برادرش  ی زهرا دست دور بازو  رود،یکه م میمر

 .کندیانداخته و مجبور به برخواستنش م

 . روندیبه هال م  شورد یو صورتش را که م دست

 

 

آب دهانش  ادیاز تب ز  کشد، ی تشک دراز م ی رو

 خشک شده بود. 

 . دهد یآب پرتقال آورده و به خوردش م شیبرا میمر

 

 

  ی رو  یسیو دستمال خ  دهیتنش کش  یپتو را رو زهرا

 . گذارد ی م شیشانیپ

اش زل زده و   یبغض کرده به قهرمان زندگ یرعلیام

 سکوت کرده است. 

 

 

  فهماندی دستش را باال آورده د با اشاره به او م  زدانی

 برود.  ششیکه پ
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که در دست    یرنگ کوچک  یمشک نیبا ماش یرعلیام

 . دهدیم  ی زیدارد کنارش نشسته و سالم ر

 

 

 رو!! تییدا یگینم لی آقا، تحو ی رعل یسالم به ام-

 خوبه دوردونه؟  حالت 

 

 

 چوچاست؟!  ییژندا گمیم  ، یخوبم دال -

 ... یشیمشله من؟! نتلس خوب م  یکلد  تب

 

 کجاست؟!  ییزندا گمیم  ؛یی)خوبم دا

 ....( یشیمثله من؛ نترس خوب م  یکرد  تب

 

 

 ! ترسهیتب کردم، مرد که نم یآره فسقل -
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برگردم   رم ی....مشمیاستراحت کنم خوب م کمی منم

 کنم. دایرو پ  تییزندا

 

که خورده است، خواب بر چشمانش   ییاثر داروها در

 افتد.  ی هم م ی بر رو شیغلبه کرده و پلک ها 

 

 

و   نهیس  یو دستمال گذاشت رو ییاما به پاشو زهرا

 آورد.  نییتبش را پا  یادامه داد تا کم  زدان ی یشانیپ

برادرش   نکهیشهرزاد؛ ا  ی بود، نگران دور  نگران

 نبود شهرزاد را....  اورد یتاب ن

مظلومش بود، اما در    قیدلتنگ رف شتریب خودش 

  کرانیخون در دل د شتریتا ب  کردینم انیظاهر نما 

 نکند
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حالش بهتر شده    یکم کشد،یرا سر م  مویآبل   شربت 

شده    ماریمدت ب  نیا یها یبود. بخاطر ضعف و نگران

 تکان خوردن نداشت.  یبود و نا 

را پر کرده بود و هرچه اصرار    خچالشی  وسفی آقا 

قبول نکرده    وسفی اش را بپردازد آقا  نهیکرد که هز

 بود. 
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نرفته بود و   رونیاز خانه ب گر یدو روز د  ن یا در

انجام   ی چه کار خواهدیم دانست یهنوز خودش هم نم

 بدهد. 

زنگ از آشپزخانه با عجله خارج   یصدا  دنیشن با 

نگاه کرده و زهره خانوم را که  یشده و از چشم

 .کندی قفل را باز م ندی بیم

 

 ! ؟یسالم زهره جون، چرا مضطرب-

 

 

....پسرم تصادف  می شهرزاد بدبخت شد  ی سالم. وا-

 کرده و عروسم تازه زنگ زد و خبرداد. 

بخره، خواستم بهت بگم و   ما یهواپ تیرفت بل  وسف ی

 . میبعد بر

 

 

انشاءهلل که خدا خودش   دینگران نباش ،یوا  یا-

 باشه.   فتادهین  یحواسش بهشون باشه و اتفاق خاص
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 بیکشور غر  کی  یتو اد، یقلبم داره از جاش در م-

 میریم گهیساعت د کیبچه ام تصادف کرده ما 

 فرودگاه. 

 یینگرانتم تنها مونه؛یتو م شی پ نجا یجونمم ا  نصف

 آخه؟!  یبمون یخوایم یچجور 

 

 

 زهره جون.  دیآسوده بر  الیبا خ د،ینگران من نباش-

 هم که هست.  زیمراقب خودم هستم، همه چ من

 . دی که برام آورد ازممیمورد ن یها   له یوس

 

 

 باشه! شتیخونه مون، پ دکی  دیکل  نیا ا یب-

اصال   ؛یو بردار ی بر یتونیم ی داشت از ین یزیهرچ

 مثل خونه خودته!!  نجاهمیخجالت نکش دخترم ا
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  دیشرمنده نکن نیاز ا شترینه زهره جان من رو ب-

 . خرمیباشه م ازین ی زیتوروخدا، من چ

 

 

 رو کم چونه بزن دختر.   دیکل   نیا ریبگ ا یب-

برم چمدون هارو بردارم و برم   گهیببوسمت د  ا یب

 !! نییپا 

 

 

 چشم دستتون درد نکنه، خدا به همراهتون! -

 .  دیبرس  یبه سالمت  کنمیم دعا 

 

 

 ممنون از قلب مهربونت دخترم.-
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و زهره خانوم به خانه  وسفیاز بدرقه آقا  بعد

  ونیزیتلو  زیم  یآنهارا رو  دک ی دیکل گردد،یبرم

 . گذاردیم

 

 

  له یخانه شان، وس ی از انبار وسفیبود که آقا   شب ید

 او آورده بود.  یسابق منزلشان را برا   یها 

 

 

دست مبل   کیکوچک،  یا نهیشوم  خچال،ی ، ونیزیتلو

و ....لوازم آشپزخانه و ظرف و ظروف    یپنج نفر

 و..... 

 

 

 خانه امن!  نی خانه شده بود ا هیشب تازه 

 بود.  یابر ،یآسمان آب  نیدلش پانند ا یچقدر هوا  اما 

  رد،یگیدلش م یباور بود که آسمان هم وقت   ن یا در

 .کندیم  رابیهمه را س  شی و با اشک ها   باردیم
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[9/26/2021 12:42 PM] 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 466#پارت_

 

 

 

رفتن، شال و   رون یو به قصد ب  اوردهی تاب ن بالخره 

 .کندی کاله م

 . زندیرا تن م  شیرا تن کرده و باران  بافتش
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گرمش را همراه   یحداقل لباس ها کردیم خداراشکر

 خود آورده بود. 

 

 

را هم دور گردن   شیو شال بافت کندی را سر م  چادرش

 .شود یو از خانه خارج م چدیپیو دهانش م

دلتنگ همه شان بود، به نگهبان سالم داده و از  چقدر 

 . شودیساختمان خارج م

 

 

به نم نم  یو توجه داردیقدم برم ادهیپ ابانیسمت خ به

 ندارد.  کندیم  سیباران که چادرش را خ

 . شودیمتوقف م  ی و تاکس دهد ی تکان م یدست

 

 

 تا گرم شوند.  مالد یشده و دستانش را بهم م  سوار

آن طرف تر، در    ابانیچند خ ،یحوال  نیدر ا  مقصدش

 کوچه است.  کی
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 به محله خودشان برود. خواستیم

 . شودی م ادهیپ یرا پرداخت و با تشکر هیکرا

برخورد   ییتا اگر به آشنا کشدیرا جلوتر م  چادرش

 اورا نشناسند.

 

 

  نیبه درب خانه حاج سبحان، ماش دوزد یرا م  نگاهش

 شده است. درب خانه پارک  ی جلو  زدانی

 . رود یزده و دورتر م  یتلخ لبخند

 

 

که انتظار    یاونا هست یمگه تو ک  چاره، یشهرزاد ب-

دنبالت بگردن و   یبارون یهوا  نی ا یتو یداشته باش

 بگن حتما االن سردشه. 
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به کوچه   زندیو زل م  ستدیا یم ی کرده گوشه ا بغض

و او   د یا یب رونیاز خانه ب ی شود و کس ی فرج د یتا شا 

 کند.  یرفع دلتنگ

 

 

شده از    دی ناام لرزد،یبند آمده و او از سرما م باران

  رونیبرود که درب باز شده و حاج سبحان ب خواهدیم

 .د یآ یم

 

 

  خواهدی. مشودیشوق درون چشمانش جمع م  اشک

به عقب   یپرواز کند اما قدم  دنشیآغوش کش یبرا

 .کندی و از دور نگاهش م  داردیبرم

 

 

 است حاج بابا!  دعیچقدر رنگ و روت پر-

  شهی! من قضاوت نابجا کردم، مگه م؟ینگرانم حتما 

 . دیشما و حاج خانوم نگرانم نباش
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  یکوچه شده و با حاج وارد  نیکه با ماش میمر  همسر

 .ندیبیرا م کندیصحبت م

را خودش   شیخال  یبودند، چقدر جا نجا یا یهمگ پس

 . کردی احساس م

 

 

کرده و به خانه  د یسبحان از مغازه خر حاج

 . گرددیبرم

بغضش گونه   ی مهابا رو یب  شیشکسته و اشک ها   ّ 

 . زندیری اش م

 

 

دوباره   رود، یم ابانیاز آنها گرفته و به سمت خ نگاه

 . گرددیشده و به خانه خود برم  ی سوار تاکس
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  رونیرا ب  شیلباس ها  یو با کرختک  شودیخانه م وارد 

 آورد.  یم

را هم   یکند گوش  شیدا یپ زدانی نکهیترس ا از

 روشن کند.   توانستینم

 

 

شده است؛ شانه شان کرده و کنار    سی خ شی موها 

 تا خشک شوند.  ندینشیم نهیشوم

نداشت، چقدر دوست داشت اکنون   ی حس و حال   گرید

 محبت آنها بود.  یدر کنار گرما

 

 

 . خواندیفاتحه خودش را م کندیکه م عطسه 

را    ونیزیخودش خرت و پرت آورده و تلو یبرا یکم

  االتیتا خود را سرگرم کند تا فکر و خ کندیروشن م

 نکند.  ی ادیز
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در به در به    زدانی  گذشتند،یپشت سر هم م  روزها 

 . گشتی از شهرزاد م یدنبال نشان

روزها به دنبال کار گشته و بالخره   نی در ا شهرزاد

کرده بود که بعد از  دایپ یکارگاه عروسک ساز کی

چند بار خواهش و تمنا، اجازه دادند تا شروع به کار  

 کند. 
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  یپول گری او که د ینداشت اما برا یآنچنان  حقوق 

تا پول  کرد یکار م فتی بود، دو ش ینمانده بود کاف 

 شود.   دشیعا  یشتریب

 

 

. روز به ردز  کردیرا درک م یزندگ  یاه یسخت تازه 

 . شدیالغرتر م

و زهره خانوم بهاطر پسرش سه ماه در    وسفی آقا 

 شکسته اش خوب شود. یتا دست و پا ماندندیآلمان م 

 

 

حالش   یایخانوم هرروز تماس گرفته و جو  زهره

هم گرفته بود تا بتواند  یدی کارت جد میبود. س 

 را روشن کند.   لشیموبا 
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 نکهیبه ا یکه سرکارگر آنها بود، مهربان بود و پ  یزن

دارد برده بود و در  ش یدر زندگ یشهرزاد مشکل سخت

 .کرد یدوختن عروسک ها کمکش م

 

 

نگرفته بود، اما تمام   ادیکار بود و هنوز کامال   تازه 

 تا کارش را درست انجان بدهد.  کردی تالشش را م

  داشتیکه برم یعداد عروسکت توانستیروزها نم اگر

 . کردیآورد و شب هم کار م  یرا تمام کند، به خانه م

 

 

بود،   دهیکه رفته و حاج سبحان را د شیپماه  کی از

به محله شان نرود تا فکر    گریگرفته بود که د میتصم

 در مغزش جوالن ندهند.  یاضاف االتیو خ

 

 

شب بعد از اتمام   د،یاز خواب پر  ی با آالرم گوش صبح

ارش نشسته خوابش برده بود و تمام تنش کوفته ک

 شده بود. 
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 رفت.   س یبه تنش داد و به سرو  ی و قوس  کش

و کره را از  ریاز شستن دست و صورتش، پن بعد

 خورد.  یبرداشت و چند لقمه ا  خچالی

 

 

ماهه اش را    کیماه بود و امروز حقوق  آخر

که در حال   یی مواد غذا یداشت کم می. تصمگرفتیم

اش راهم پس انداز   هیتمام شدن هستند بخرد و بق

 !! شیسخت زندگ ی روزها  یبرا

 

 

جمع کرده و از خانه خارج   سهیهارا در ک عروسک

 .شود یم

 تا به کارگاه برود.  شودیاتوبوس م سوار
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خانوم کرده و عروسک هارا به  مهیبه ند ی سالم

 .دهد یدستش م

 

 

 .... ریخانوم، صبح تون بخ مهیسالم ند-

 شد.  لیتکم روزید یها عروسک

 

 سالم دخترم، دستت درد نکنه!!-

 

 ! دن؟ی....امروز حقوق رو مزهیچ گمیاممم...م-

 

رفته بود خارج شهر اما برگشته و گفته   سییآره؛ ر-

 با کارگر ها....  کنهیم  هیو تسو  ادیکه خودش م

 

آهان، ممنون دستتون درد نکنه، با اجازه من برم  -

 سرکارم.... 

 

 !!! یبرو دخترجان... خسته نباش-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



تا االن گوشت    شیماه پ کیبه خودت برس، از  کممی

 تنت نمونده. 
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  یریچهارچوب درب اتاق مادرش با سربه ز در

 بود.  ستاده یا

بمانند تا از   نجا یهفته در ا  کیقرار بود   خواهرانش

 کنند. یمادرشان پرستار

اصرار کرده بود که سراغ مادرش رفته و با او  زهرا

 کمتر شود.  یو غم ها کم  یدور نیصحبت کند تا ا

 

 

نگاهش به سمت مخالف  دنشیخانوم با د حاج

محبت پدر و   نکهیند که بغض مردانه اش از ا برگردا

 مادرش راهم از دست داده بود شکست. 

هق هق مردانه اش خون در دل مادرش    یصدا

 . کردیم

 

 

که پر شده بود از اشک    یو با چشمان  اورده ین  طاقت

 برگشت.  زدانیبه سمت 

همه سال اشتباه کرده   نیساله اش، بعد از ا  یس   پسر

 بود. 
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  ییا انجام داده بود، خطا ر  شیزندگ  یخطا   نیاول 

 ! ینابخشودن

 

 

قلب  یو غم بزرگ رو   یاو مادر بود، طاقت دور اما 

 فرزندش را نداشت.

  رهیخ  دیباریکه التماس از آن م  یبا چشمان  زهرا

 را ببخشد.  زدانیمادرش شده بود تا بلکه 

 

که چقدرم قلبم ازت بشکنه  ا یکنارم....ب  ا یپسرم.....ب-

 ازت دلخور باشم.  تونم ینم

 

 

بلند خودش   یبا قدم ها  ش ی مانند دوران کودک  زدانی

 را به مادرش رساند. 

  کردیخود را درون آغوش مادرش جمع م یکودک  در

  یاما حاال مادرش را در آغوش خود گرفته و موها 

 . د یبوس یسرش را مکرر م  ی رو
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 !کنمیم  کاریدارم چ   دمیغلط کردم، نفهم-

اکرم   کنمیبلند م  تیامانت ی دارپ دست رو دمینفهم

 .کنمیم  داشیخانوم؛ خودم برات پ

 

 

تخت کنار مادرشان   یبا لبخند رو  میو مر  زهرا

 نشستند. 

 گرفته و فشرد.  زدانیخانوم دست بزرگ  حاج

 

بودم پسرم، من   دهیهمه سال اشک تورو ند  نی من ا-

تو از همون اول عاشق شهرزاد   دونمیکه خوب م

 ! یبود

 ! یبروز بد  دادیاجازه نم  ییغرور کذا ن یا اما 

 

 

 زنته، اونم عاشقته!  اون
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اما من و زهرا تب کردنش بخاطر   ،یدیو ند  ینبود  تو

 . میدینبودت رو هم د

که  میتونیاما نم م،یکنی م یما براش پدر و مادر درسته

 .میریپدر و مادر خودش رو بگ یجا 

 

 

 ! یهست  یاون همه چ یبرا  تو اما 

گاهش.....پسرم تو   هیمادرش، همسرش، تک پدرش، 

وجود اون دختر با دست روش بلند   ی رو تو دیام

 ! یکردن ُکشت

 

 

شده التماسش کن که برگرده   یکن، حت   داشیپ  بگرد

 ! شیسر خونه زندگ

  ییرنگ و بو گهیخونه بدون شهرزاد د نی ا اصال

 نداره!! 
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تب  د،یاز عرقش کش  سیبه گردن خ  یدست  شرمنده

در جانش   یمار یبود و ب امدهین نییبدنش هنوز کامل پا 

 بود. 

 

 

 .میگردیم  میچشم مادر، دار-

هم در به در دنبالشه..... اون عکس هارو هم    حسام 

  ارن ی به اداره بلکه بتونند صورتشون رو در ب میداد

 بوده مزاحم ناموس من شده!!  ی کدوم نامرد نمیبب

 

سوختن پدر و مادرش رو هم   لم یش براش فقبل شب

 فرستاده بودند.

 

 

را    زدانی  یهرسه شان کالفک  دن یکش نیه  یصدا

 کرد.  شتریب

 

 شهرزاد؟!   دی! فهم؟یچ یعنی-
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  یو زار هیاز بس گر دم یاومدم د د،یبله مادر فهم -

دادم و باهاش   شیدلدار یکرده که  از حال رفته....کم

 حرف زدم تا آروم شد. 

 

 

  یکدوم ب  دونمینم م،یه باهم خوب شدع بودتاز  ما 

 !!کنهیم  یداره باهام باز یناموس 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 469#پارت_

 

 

 

بود و هرچه  نیسرسنگ  زدانیسبحان هنوز با   حاج

کنند قبول   یخواهرانش اصرار کرده بودند تا باهم آشت

که شهرزاد را برنگرداند  ی نکرده بود و گفت تا زمان

 با او صحبت نخواهد کرد. 

 

که شامش  ینشاند و در حال شیپاها  یرا رو یرعلیام

 . دادیرا م ش یبه اوهم غذا خورد یرا م

 

 ! یبخور پهلوان بش-

 بزرگ شدن؟!  نمیرو نشونم بده بب بازوهات

 

 

 بزرگ شدن(.  ؛ییبزلگ چدن.....)آره دا ؛یآله دال-
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  شتری مرد.....حاال غذات رو بخور تا ب ر یش ن یآفر-

 !! یبزرگ بش

 

 

رفتند، اما او هنوز    منیبعد از صرف شام به نش همه

شده بود به   رهینشسته بود و خ زیپشت م 

 آشپزخانه.... 

 

ه  چشمانش رژ  یدلبرکش جلو یخاطره ها تمام

 . سوزاندندیو جانش را م رفتندیم

دخترک.......خنده   ی ها یو لوند   ی دلبر

 .....!!! شیاز آن آقا گفتن ها ی.....وا شیها 

 

و سرش را    دیآ یم  رون یسوزناک از دهانش ب  یآه

 :زندیگذاشته و لب م زیم ی رو
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شهر رو من   نیدلبر، آخه بدون شهرزادم ا  یی کجا -

 !! خوامینم

 من....!!!  یبایدلبر ز ی که هرجارو گشتم نبود  ییکجا 

 

 ی وقت برهیاز نبودت، خوابم نم شمیم  وونهی د  دارم

 ام....!!  نهیس  ی رو  ی و سرت رو بزار یستین

 

 خدا.....!!   ی رو دنبالت بگردم؟! ه کجا 

 

 

  شیپ میبر ا یبا خودت؟! پاشو ب یگیم  یداداش؛ چ-

 .هیبق

 

 .شود یزهرا م ره یرا باال آورده و خ  سرش

 

 

 چرا رفت!؟  قت یزهرا، رف-
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کردم اون چرا رفت، آخه کجا رو    یغلط  کیمن  اصال

 داره که بره؟!

 

 

و   یگردیداداش مطمعن باش خدا مراقبشه، توام م-

 .یکنیم  داشیپ

  گردهیکه دلم روشنه شهرزاد زود زود برم من

 کنارمون. 

 

 

و   کنهیاتاقم سرم درد م رمی....من ممیپر پر شد زندگ-

 .نمیبش تونم ینم

 

 بخواب چشم هات سرخ شدند.  کمیباشه داداش، -

 

 

لوازمش را که باز کرد با    یاتاقش شد و کشو وارد 

 دست دراز کرده و آنرا برداشت.   د،یکه د یپاکت
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  شیگلو  بکیبه س یپاکت، دست یخواندن محتوا با 

 . دیکش

 

 

او نامه نوشته بود و ابراز عالقه کرده  یبرا  دلبرکش

 را بسازد....  شان یزندگ  خواستیبود. دلبرکش م

 

 

 تیبه زندگ  یخاک تو سرت کنند که گند زد -

 . خوامی شهرزاد رو از خودت م ا ی.....خدا یروان

تو نکن.....من ببخش و شهرزاد   ی ظلم کردم ول  من

 طاقت ندارم.  گهیبرگردون که د 

 

 

و آنرا در گاوصندوق خود  دیرا چند بار بوس نامه

 گذاشت.

خودش را برداشت و به سمت اتاق   یو پتو   بالش 

 شهرزاد قدم برداشت.
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به  یپر از دلتنگ یاتاق شهرزاد شد و نگاه وارد 

 انداخت.  شیها و لباس ها  له یوس

نوشته بود را   شیکه درد ها  ی اغذک  یرو  دخترک

 . دید  زدانی

 

 

خواندن تک تک کلمات درد را با تمام وجود   با 

. تحمل خواندنش را نداشت. کاغذ را  کردی احساس م

 تخت انداخت.  یگذاشت و خود را رو  شی سرجا 

 

 

پلک بر   یرا در آغوش گرفت و از خستگ  راهنشیپ

 فرو رفت.  یقی هم گذاشته و به خواب عم ی رو
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   شهرزادیب#شهر

 470#پارت_

 

 

 

خانوم دست از دوختن   مهینامش از زبان ند دنیشن با 

بلند شد تا   یو از جا   ده یعروسک ها کش  یلباس برا

 به سراغش برود. 

 

 

کرد و    واریکه گرفت؛ دستش را بند د یا جهیسرگ  با 

 مانع از افتادنش شد.

 دوتا از همکارانش نگران به سمتش آمدند.  یکی
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! برات آب ثند ره؟ یم ج ی! سرت گشد؟یشهرزاد چ-

 !؟ ارمیب

 

 رفت.  ی اهیچشمام س هوینه نه خوبم ممنونم، -

سراغ کارتون   ریبرم....بر راه  تونمیاما خوبم م االن

 نگرانتون کردم.  دیببخش

 

 

برس به   شتریب کمیمراقب خودت باش دختر، -

 خودت! 

 پوست و استخوون.....  ی شد

بود که بعد از مرگ شوهرش، کار کرده  یمهربان زن

 .کرد یودخترانش را بزرگ م

از دختر  یک یجز  کرد یم ی با او خوش رفتار شهیهم

 کرده بود.... ها که از روز اول با او لج  
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شروع به ادامه کارش  زدیلب غر م  ریکه ز همانگونه

و به    د یکش ی قیزده و نفس عم یکرد، شهرزاد لبخند

 خانوم قدم برداشت.  مهی سمت اتاق ند

 

 به درب زده و وارد شد...  ی ا تقه

 ! د؟یداشت  یخانوم....جانم کار مهیسالم ند-

 

 

....اون روز بهت گفتم نیبش ا ی....بزم یسالم عز-

 .ومد ین کنه،یحساب م اد یب سییحقوق رو ر

کرد،    هیاومد و حساب هارو تسو یکه تو نبود  روزید

و حقوقت رو بهت بدم   ی ا یخواستم صدات کنم تا ب

 دخترجان... 

 

 

 خانوم.  مهیهم درد نکنه ند  سییدست شما و ر-
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تا شروع به کار کنم واقعا   دی که اجازه داد ممنون

 شتم بهش..... دا اجیاحت

که   یکار  ا ی یاطیبگم، اما اگر کار خ کشمیم خجالت 

بهم  شمی ممنون م دیبتونم انجام بدم شب ها سراغ داشت 

 !! دیکن  یمعرف

 

  ده یزل زد به چهره رنگ پر یخانوم با نگران مهیند

 دخترک..... 

تو؟! معلوم هست اصال جونت برات   یگی م یدار یچ-

 آره؟   ستیمهم ن

شهرزاد؟ رنگ صورتت   ی دید نهییآ یرو تو   خودت 

 ..... تیرنگ م نیع

 

 

کنه  ی تنها زندگ دیمثل تو چرا با  یهجده ساله ا دختر

 همه کار کنه؟!  نیو ا

 شبانه روز کار کرد؟!  شهی م مگه

پس لطفا   یکشیچقدر زجر م نمیبیچون م نگرانتم،من

 راقب خودت باش. م شتریب
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و خرج   کنمیم یخانوم، تنها زندگ مهی مجبورم ند-

 باالست.  یزندگ

کار    فت یکه سه روز از هفته رو دو ش  یدر حال  من

که بتونم راحت    ستی بازم حقوقم چندان خوب ن کنمیم

 کنم.  یزندگ

 

 

هست، کار شبانه هم   نیکه ا یشکرش باق یجا ی ول 

  فتیکه روزش بک ش  ییکه گفتم.....منظورم شب ها

 .کنمیکار م

 

 

  شناسمیبگم آخه....باشه بزار با خدمات که م یچ-

 صحبت کنم. 

 خونه و.....؟!  یزکار یتم  یبرا یبر ی تونیم
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 باشه. نانیاگر مورد اطم تونمیبله م-

 

 کم دارند.  روین نمیباشه پس اجازه بده زنگ بزنم بب-

 

 

 کی  ن یدر ا  د،یبه صورت عرق کرده اش کش یدست

  ییها   یاز خانه و خانواده اش چنان سخت یماه دور

قبول   کردند یبازگو م شیبود که اگر قبال برا  ده یکش

 .کردینم

 

 

تا   ماندیچشمانش باز نم یشب که از خستگ کی

همه   نیاش گرفت از ا هی عروسک هارا تمام کند گر

به   خواست یها م وانهی.....مانند دیکس یو ب  ییتنها 

اورا   دنش یبا د زدانی نکهیخانه برگردد اما از ترس ا

 کشت منصرف شد.  یم
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   شهرزادیب#شهر

 471#پارت_

 

 

 

دو روز آخر هفته  تواندیخانوم گفت که م مهیند یوقت

را عصر از ساعت شش تا ساعت ده شب را سرکار  

  شیو رو  دهی کش یجانیپز از ه غیج  یبرود از خوشحال 

 . دیرا بوس 
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خانوم، خدا عوضشو بهت   مهیدستت درد نکنه ند-

 بده.... 

تا بتونم تموم کنم عروسک  گهیبرم سرکارم د من

 هارو و شب نبرم با خودم.....!! 

 

 

  یحقوقت روهم که دادم....لطفا کم کنم،ی خواهش م-

کن و به خورد و خوراکت برس تا رنگ به  دیخر

 !!یروت برگرده...... برو سرکارت خسته نباش

 

 

گفته و از اتاق خارج شد، پله هارا   یلب چشم   زیز

 ،یبرخورد به جسم سخت رفت که با  نییدوان دوان پا 

دور   یپخش شود که دست نیزم  یبود رو کینزد

 .دیچیکمرش پ

 

 

که  ی و نگاهش را به چشمان پرنفوذ مرد  دیکش ینیه

 دست دور کمرش حلقه بود کرد. 
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داد و از   فش یبه تن نح یبه خودش آمد و تکان بالخره 

 آمد و دستپاچه لب زد:  رون ی ب بهیآغوش مرد غر

 

 

....حواسم نبود....خوردم  زهی....من...چدیسالم، ببخش-

 .... خوامیبهتون عذر م

 

 

 شتریاما ب ادیم شیسالم خانوم، اشکال نداره، اتفاق پ-

 . دی نیبب یجد  بیممکن بود آس دیحواستون رو جمع کن

 

  دیجد  یروین  ارم،ی....من شمارو به خاطر نمو

 !د؟ یهست

 

 

  دیهست یماه هست که اومدم.....شما ک کیب...بله -

 مگه؟!
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 کارگاه هستم.  سییمن ر-

 

 

تورو خدا من اصال نشناختم تون......شرمنده   دیببخش-

 مزاحم تون شدم....بااجازه!!

 

 

 صبر کن....!!!! -

انداخت، از   نییعقب گرد کرده و سرش را پا  شهرزاد

کرده بود   یخراب کار نگونهیدر برخورد اول ا نکهیا

 . دیکشیخجالت م

 

 

اورا در آغوش گرفته است    یهم که مرد نامحرم یوقت

  شیاست برا ریسختگ ی که او متعهد به مرد یدر حال

 قابل هضم نبود.. 

 

 !؟ سییبله جناب ر-
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 واسه کار کردن!!  یبچه ا  یل ی! خه؟یاسمت چ-

 سالتونه...؟  چند

 

 

 من...من اسمم شهرزاد.....هجده سالمه!! -

 بزرگ شدم جناب.  گهید ستمیبچه ن من

 

 سرکارتون.  دیببر  فیآهااا....بله تشر-

 

 با اجازه. -

 

 

به سمت چرخ خودش رفته  سیینگاه ر ینیسنگ  ریز

 و نشست. 

 مهیاز اتاق ند یینگاه ها  ین یبدون توجه به سنگ گرید

 وقفه کارش را انجام داد.  یخانوم ب
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  دنیرا تمام کرد، با شت ش ی غروب بود که کارها  دم

کرده و از  یزیقار و قور شکمش خنده ر  یداص

خود درست کرده و   یکه برا یلقمه ا   فشیدرون ک

 آورده بود را برداشت و نوش جان کرد. 

 

 

 گریکدی بلند شده و با  شانی از پشت چرخ ها  یهمگ

 کردند.  یخداحافظ

که با   یس ییخانوم و ر مهیبا ند یبعد از خداحافظ اوهم

از   شد،ینافذش باعث خجالت شهرزاد م  ینگاه ها 

 کارگاه خارج شد. 

 

 

 اده یماه بود که پ کیراه کارگاه تا خانه را   طول

اول ترس  یمانند روزها  گریآمد. د  یو م  رفتیم

 نداشت.
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راهش بود شد که بوق   انبریکه م یکوچه ا وارد 

 . دیرا از پشت سرش شن ینیماش

  ی م ها کرده بود؛ به عقب برنگشت و با قد  یته قالب

 به راهش ادامه داد.  یبلند تر 
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   شهرزادیب#شهر

 472#پارت_
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با ترس به  ،یکیدر تار ی نامش از زبان مرد دنیشن با 

را    سییبا دقت نگاه کرد ر ی عقب برگشت و وقت

 فرستاد.  رونیشناخت و نفس آسوده اش را ب

 بود.  یشکرش باق  یاَرازل اوباش نبود و جا  حداقل، 

 

که کنارش متوقف شد آب دهانش را قورت داد    نیماش

 و لب زد: 

 

 ! سییر  یمن رو آقا  نیترسوند-

 ! د؟یبامن داشت ی کار

 

که  رفتمیم نجا ی.....داشتم از ای د یکه ترس دیببخش-

 . یر یم ادهیپ یدار  دمید

دختر تنها خطرناکه؛ سوار   کی  یموقع شب برا نیا

 شو برسونمت. 

 

اما من عادت کردم هرروز   تون،یممنون بابت نگران-

 . امیو م  رمیراه رو م نیهم
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 .ریشبتون بخ  شم،ینم مزاحمتون

 

 

من   نیبش ا یدختر، گفتم ب  یکنیم ی چرا لجباز-

 .رسونمتیم

 .... ینگران باش  ستمیکه ن بهیهستم غر  ستییر من

 

 

را دور زد و سوار    نیتکان داده و ماش ی سر  اجبارا

 شد. 

بود و باعث بهم   دهیچیپ نیماش  یدر فضا سییر   عطر

 . شد ی خوردن معده اش م

دهانش گرفت تا بلکه تا خانه دوام    یرا جلو دستش 

 . اورد یب

 

 م ور برم....!!!؟ خب کدو-

 

 از سمت راست لطفا..... -
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دماغ و دهنت رو    ی افتاده؟! چرا جلو ی اتفاق-

 !؟ ؟ یگرفت

 

لطف    ست،یحالم خوب ن کنمی احساس م ست،ین یزیچ-

تا من زود برم   د یتر حرکت کن عیسر  یکم د یکنیم

 خونه.....!! 

 

 حتما....  زم یباشه عز-

 

  سییابروانش نشست که ر انیم یاخم  زم یلفظ عز از

 هم متوجه شد.

خطاب کند،   نگونهیاورا ا ینداشت مرد نامحرم  دوست

نتوانست بر زبان  یزیاما خب بخاطر کارش هم چ

 . اورد یب

 

 ن یشهرزاد خواست از ماش  ستاد،ی ساختمان که ا  ی جلو

 شود که...   ادهیپ
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 !؟یکنیم  یتنها زندگ-

  یرو  ی تونیم یا یکه از پسش بز نم یدار یمشکل  اگر

 .یمن حساب کن

 

 

 ...!! ستین یس،مشکل یی ممنون ر-

 ....خدانگهدارتون!! نیدیدرد نکنه زحمت کش دستتون

 

 !! ریشبت بخ کنم،ی خواهش م-

 

 

 شده و وارو ساختمان شد.   ادهیپ نیعجله از ماش با 

فرستاده و چند بار  رونیحبس شده اش را ب نفس

اش   ینیعطر از ب یتا بو دیپشت سرهم نفس کش

 خارج شود. 
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آمده و سالم آرامس به زن   رون یآسانسور ب از

داد و به سمت خانه خودش قدم    شانیبغل  هی همسا 

 برداشت. 

 را در قفل انداخته و وارد خانه شد.....   دیکل 

 

 

  که درون کفش شتریب یبخاطر ساعت زمان شی پاها 

 زخم شده بود.  ماندیم

بافت   کیگرفت،  ی حمام شده و دوش مختصر وارد 

گرفته بود را همراه دامن   ش یکه چند روز پ یزرشک

 بر تن زد.  یدار نیچ

 

به خودش  نهییرا شانه زد و نگاهش را در آ  شی موها 

 دوخت. 

چشمانش گود افتاده و   ریتا االن.....ز شی ماه پ  کی از

 . زدیم  یرنگ چهره اش به زرد 

 شتریسرد ترک خورده و ب یخاطر هواب شی ها  لب

 سرخ شده بود. 
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از   یبه خود زد که قطره اشک نهییدر آ  ین یغمگ  لبخند

 چشمانش سقوط کرد. 

 

 

 ! یبش فیضع شهیباعث نم  هیبکن، گر هیگر-

 ....!!!زدانیدلبر  کنهیسبکت م بلکه

 !! نمشیبب  تونستمیدلم براش تنگ شده، کاش م چقدر 

 

 

 کنه؟!   یزندگ  تونهیبدون من م یعنی

 . کوبدی و دست بهم م  خنددیها م  وانهیمانند د بعد

 

 

  یاون تورو دوست نداشت شهرزاد، حاال که رفت -

 خوش خوشانه آقاس! 

خودم   ی پاها ی .....اما من روسوزه یواسه خودم م دلم 

 .ستمیا یم
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   شهرزادیب#شهر

 473#پارت_

 

 

 

  ونیزیتلو  ی را در جلو ش یکوچک و تک نفر  سفره

مانده بود را در   روز یکه از د یانداخته و ماکاران

 .خت یبشقاب ر

در سفره گذاشته و    یسبز  یآب را به همراه کم پارچ

 خودش هم نشست. 
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گفته و شروع به خوردن کرد، فردا    یهللا ا  بسم

 قرار بود در کارگاه باشد.   فت یش  کیپنجشنبه بود و 

 

 

 ی گرفت بعد از کارگاه به بازار رفته و کم میتصم

 برود.  یکند، شب هم که قرار بود خدمات دیخر یخوراک 

 

 

تش پا تند  برخواست و به سم یتلفن از جا یصدا  با 

 کرد. 

 که زهره خانوم است. دیشماره اش فهم دن ید با 

 

 ! د؟یسالم زهره جان....خوب-

 

 

 ! زدلم ی عز می سالم شهرزاد.....ما خوب-
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 هست؟!؟   ف یرد زی! همه چ؟یخوب تو

خودت   میکه بمون مینگرانته، اما مجبور  یل یخ وسف ی

 ..... یدونیکه خوب م

 بارت چطوره؟! کارو

 

 

 . ستین ی ...مشکل دینگران من نباش-

 . دیدل نگران من باش  ستین ازیمتوجه ام، اصال ن  بله

 ..... رمیگی بله خوبه، حقوقمم هرماه م کارمم 

 و خانواده پسرتون خوب هستن؟!؟   وسفی آقا 

 

 

  یخداروشکر قشنگم، همه خوبند و سالم م-

 !! زمیرسونن......مراقب خودت باش عز

 .....خداحافظ. رمیگیباهات تماس م بازم
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سالم باشندو شماهم به همشون سالم من رو  -

 ممنون خدانگهدار. د؛ی برسون

 

 

 . شوردیرا جمع کرده و ظرف هارا م  سفره

 . کشدی آن دراز م یرا پهن کرده و رو  تشکش 

به تن   ی بود، کش و قوس دهیدرد امانش را بر کمر

 . دهدیکوفته اش م

 

 

رش را که  س شد، یچنان خسته م ریچند وقت اخ  ن یا در

به   یزیبدون فکر کردن به چ گذاشتیبالشت م  ی رو

 . رفتیخواب م

  ادیتا کمتر به  کردی را با کار کردن مشغول م خودش 

 . فتدیب  زدانی
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از خواب بلندشده و   لش ی آالرم موبا  یبا صدا  صبح

نمازش را خواند. صبحانه اش هم خورد و از خانه 

 خارج شد. 

قبل، شروع به دوختن  یهم مانند روز ها   امروز 

 عروسک کرد.

 

 

خانوم آدرس شرکت   مهیکارش که تمام شد، از ند ظهر

 آمد.   رونیرا گرفته و از آنجا ب  ی خدمات

بود، از   دهیرا ند  سیی که امروز ر کردیم خداراشکر

 . دیکشیخجالت م  شینگاه ها 

 

 قدم برداشت.   دیکه د یشرکت شد و به سمت زن وارد 

 

 ..... دیسالم خوب هست-

 

 !  ادیاز دستم بر م یکمک دییسالم ممنون،؟ بفرما -
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 کار فرستادند.  ی خانوم برا مهیمن رو ند-

 

 ! د؟یاوه آره، شهرزاد خانوم شما هست-

 

 بله من هستم. -

 

داخل اون اتاق شو و فرم رو بخون و   زم، یبفرما عز-

رو   یکه امشب قرارهست بر یپر کن تا آدرس خونه ا

 بهت بدم. 

 

 ممنون، چشم. -

 

که آنجا بود فرم را گرفت    یاتاق شد و از خانوم وارد 

نداشت. بعد از پر کردنش   یسخت طیو خواند. شرا 

 . ستادیبود ا  دهید  رونیکه در ب ییبا یمنتظر زن ز
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   شهرزادیب#شهر
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  زشیپشت م ینشست، خانوم صمد ی صندل   ی رو

به چهره معصوم شهرزاد زد، از   ینشست و لبخند

بال  دن   خواستیمثل او م  ی دختر کم سن و سال  نکهیا

دردناک بود اما    شیبرود برا یشغل سخت نیچن

 دانست.  زیسکوت را جا 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ثبت کردم اسمت رو.....آدرس   نجا یمن ا زم،یعز-

 . سمینوی روهم برات م

شمارو به ما گزارش داده    ی رفتار و برخورد ها  تمام

 گذار هست.  ریادامه کار کردنتون تاث ی و رو

اونجا   دیبا  میدیکه بهتون م ی.....سرساعتنکهیا و

 .... دیباش

 

 

  دمیهاتون رو حتما انجام م  هیممنون، چشم من توص-

 ....!! ی خانوم صمد

 م،یکه قرار هست بر  ییخونه ها  نی.....انکهیا فقط

 ....!؟ گهیافرادشون مورد اعتماد هستند د

 

 

هامون ثابت شده و مورد    یمشتر یهمگ زمیآره عز-

 !! زمیهستند....اصال نگران نباش عز نانیاطم

 !! ی بر دیبا  نجا یآدرس.....امشب ا نمیا  بفرما 
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با بنده   ی ممنونم.....چشم....کار  ستین  ی پس مشکل -

 رفع زحمت کنم؟!   د ینداشته باش

 

 

 یتونی م ستین ینه کار ،یچشمت سالمت، مراحم-

 ! یبر

که   زیم ی و بزار رو  سیشمارت رو هم برام بنو  قبلش

 .... نجا یا یا یب شهیهم  قرار نباشه

 

 

که قرار   ییسپرده راحت دور هست، من جاها مهیند

 زنمیرو بهت زنگ م  یپنجشنبه شب ها و جمعه ها بر

 .گمیو م

 

 

 

 خانوم هم لطف دارند.  مهیدستتون درد نکنه....ند-
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 اجازتون....خداحافظ. با 

 

 ...خدانگهدار. کنمی خواهش م-

 

 

 

 نییساختمان خارج شده و پله هارا آرام پا  از

که  یرفت.....هنوز سه ساعت وقت داشت تا به آدرس

 داده بودند برود. 

 کند.   دیخر ی گرفت به بازار رفته و کم میتصم

 

 

 

بافت   یو روسر  یراحت زیخودش شلوار و شوم  یبرا

 . دیخر

  فروخت یباقال و چغندر م یگار  یکه رو  ی مرد  دن ید با 

 رت داده و به سمتش قدم برداشت. آب دهانش را قو
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گرفت و  یکوچک یکیکاسه پالست کیهرکدام  از

 همانجا زود نوش جان کرد.

 به خوردن دخترک زد....  یلبخند  رمرد یپ

 

 

 

و   وهیکرد و از آنجا دور شد....به مغازه م یتشکر 

 رفت.  ی فروش  یسبز

زد....از   یچشمانش برق   دیو پرتقال هارا که د  بیس

که   ییها   وهیکه زهره خانوم به خارج رفت و م یوقت

 بود.  ده ینخر وهیم  گریآورده بود تمام شد د شیبرا

 

 

و گوجه هم    جیو فلفل دلمه و هو لو یک کیهرکدام  از

 رفت. شخانیبرداشت و به سمت پ
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از مغازه خارج شده و کنار   نهی از پرداخت هز بعد

 ماند.   ی منتظر تاکس  ابانیخ
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@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را   شیها  دیرا باز کرده و وارد خانه شد، خر درب 

 گذاشت.  نیزم ی رو

قفل برداشته و درب را بست و قفل   یرا از رو   دیکل 

 کرد. 

 

 

 نیزم  یرا برداشته و در آشپزخانه رو  شیها  دیخر

 گذاشته و به سمت اتاقش رفت. 

  گریساعت د میو ن کیبه ساعت انداخت، تا   ینگاه

 بود.   یآنجا م دیبا 

 

 

گرفت دوش   میشلخته بنظر نرسد تصم نکهیا یبرا

 کند. ضیرا تعو  شیگرفته و لباس ها  ی کوتاه

 ی عجله وارد حمام شده و دوش آب گرم کوتاه با 

 گرفت. 

 آمد.   رونیو ب دیچیرا دور تنش پ  حوله
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 نیزم ی دمغ رو ش،یها  ر یلباس ز دنیاز پوش بعد

 نشست.

بود تا   دهیخر  شیبرا زدانیکه   یریلباس ز   همان

 کند، بود.  یاو دلبر  یبرا

توجه به کوبش قلبش، شلوار   یو ب  دیکش یقیعم  نفس

 . د یکرم رنگش را برداشت و پوش کتان

 

 

که  یدیسف   راهنیو پ  د یرا خشک و شانه کش  شی موها 

 . دیرا پوش دی رسیم ش یتا ران ها  ش یبلند

  ی سر جمع کرده و روسر  یباال ره یرا با گ  شی موها 

 بود راهم سر کرد.  دهیکه خر یبافت

 

 

و چادرش را برداشت و از اتاق خارج شد، اگر    پالتو

  ری مطمعناا د رفت یسرد م یهوا  نیدر ا  یبا تاکس 

 . کردیم
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  وسفیرا که آقا   یسمت تلفن رفت و شماره آژانس به

 کرد.  نیداده بود را گرفته و در خواست ماش

 

 

سرش مرتب   یرا تن زد و چادرش راهم رو   پالتو

 زد....  ینیمگرنگش لبخند غ یچهره ب  دنیکرد، با د

 کردن راهم نداشت.  شی دل و دماغ آرا گرید

 

 

  یکه دلبر یکس  ی! برا؟یکن  شی آرا یک  یآخه برا-

  یبرا  یندار  یلی...پس دل ستیکنارت ن گهید یکردیم

 کردن خودت دختر.....!!!   باتریز

 

 

 شد.  نی خانه خارج شده و سوار ماش از
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و   با یز  یدرب خانه ا  یجلو گری د قهیاز چهل دق  بعد

 شد.  اده یپ میعظ

 دار بزرگ است.  هیسرما  کیبود که خانه   معلوم 

 

 

 را فشرد.  فونیدکمه گذاشته و آ  یرو  انگشت

 

 بله؟!؟ -

 

 . شمی مزاحم تون م یسالم خانوم، از شرکت خدمات-

 

 ....دمیمن شما رو تا حاال ند-

 

 

بنده رو   یهستم...خانوم صمد دیجد  یرویبله بنده ن-

 فرستادند. 

اون هست   یهم دادند کع مهر شرکت رو ی کاغذ

 نشون تون بدم.  تونمیم
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 داخل.  دیار یب فیباشه...تشر-

 

باز شد، آنرا هل  یکیرنگ با ت  اهیس  یبزرگ آهن درب 

 که کمتر از بهشت نداشت گذاشت.  اطیداده و قدم در ح

 

  ستاده یا وانیا یخانه رو  ی که جلو یرزنیپ دن ید با 

 بود، چشمانش را غالف کرد تا اطراف را نگاه نکند. 

 رساند.   رزنیبلند خود را به پ یقدم ها  با 

 

 سالم خانوم.... -

 

 ! یسالم دخترجان....خوش آمد-

شروع کن که من    عیداخل و کارت رو سر ا یب لطفا

 شب مهمان دارم. 

 

 ممنون....چشم خانوم. -
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 بود.  اهشیپر از گل و گ اطیاز ح باتریخانه ز داخل

رنگ که خانه  ییطال یها   له یو وس با یز  ی ها  مجسمه

 قصر کرده بود.  ه یشب شتریرا ب

 

 

  رزنیکه پ  یپالتو و چادرش را در اتاق  نکهیاز ا بعد

 خوش پوش نشانش داده بود، گذاشت. 

برداشت و شروع به کار کرد، خدارا   یو سطل  دستمال 

 . د یپوش یو مناسب زیکه حداقل لباس تم کردیشکر م 
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   شهرزادیب#شهر
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بود...اما صاحب خانه فقط از او خواسته   ی بزرگ خانه

کند، چون که قبل از او   زیطبقه اول را تم منیبود نش 

 کرده بودند.  زیل خانه را تمچند نفر آمده و ک 

 

 

مبل نشست، عرق  یرا خاموش کرد و رو  یبرق جارو 

خشک کرده و   راهنشیپ نیرا با آست ش یشانیپ ی رو

 برخواست.  ی از جا 

 

 

 غذا درخانه، دلش مالش رفت.  یبو  دنی چیپ با 

 بزند. یحرف  کشبدیبود اما خجالت م گشنه
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خونه راحت شام  یری م یاریطاقت ب گهید  کمی-

 .....!!! یخوابیو م یخوریم

 

 

 گذاشته و برگشت. شیرا سرجا  یبرق جارو 

برق  یزیبه اطراف انداخت، همه جا از تم  ینگاه

 . زدیم

توانسته بود کارش را درست انجام بدهد   نکهیا از

 نشست.  شی لب ها   یرو  یلبخند

 

 

به سمت آشپزخانه قدم برداشت، دو زن  و   اطیاحت با 

 در حال پختن غذا بودند.  یدختر جوان کی

از زن ها که تپل تر بود متوجه حضورش شد   یکی

 و... 
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 ! ؟ یستادیدخترجان چرا اونجا ا-

 داخل.....  ا یب

 

 

 ! دیسالم...خسته نباش-

کنم االن   کاریچ دونمیآخه کارم تموم شد....اما نم من

 مان کارم مونده..... ساعت تا ز کی هنوز 

 

 

  یبخور ارمیب یزیچ کی نیبش  ا ی....بی خسته نباش-

 ! دهیرنگت پر  یکم

 ....؟؟!! رهینم جیکه گ سرت 

 

 ندارم!!  جهی ...نه سر گدیممنون زحمت نکش -

 

 

 گهی خانوم راست م ژهی...منیخانوم ملک نیبرو بش-

 ! ی رنگ به رو ندار
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صاحب خانه به عقب برگشت و   یصدا  دنیشن با 

 زد. شیبه رو  یلبخند

 

 

 ! شمیمزاحم نم نیاز ا شتریممنونم خانوم....ب-

 !! شمیاسباب زحمت نم دیمهمون دار شماهم 

 

 

 ! الستی! من اسمم ژ؟یگیم هیخانوم چ-

 ی و معصوم بایچهره ز یل یباش باهام، خ   راحت

 !ی.....به دلم نشستی دار

 

 

برات، شماهم   ارنیب وهیو آبم کیتا ک نیبنش برو

خانوم باش؛ مزدت رو   ژهیبمون و کمک حال من

 .کنمیحساب م شتریب
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از چشمانش   ینشست، خستگ زیاجبار پشت م به

 .دیباریم

آورد که  وهیو آبم یشکالت  کیک شیخانوم برا ژهیمن

 شهرزاد بعد از تشکر با ولع شروع به خوردن کرد. 

 

 

 نکهیااش، با احساس  ینیب  ریز ییبو دنی چیپ با 

 . دیدو  سیبه سمت سرو اوردیباال ب  خواهدیم

 

 

را   زدیم شیصدا یخانوم را که با نگران الیژ  یصدا

اما بخاطر باال آوردنش حال نداشت تکان   د،یشنیم

 بخورد. 

را باز    سی مشت آب به صورتش زد و درب سرو چند

 کرد. 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ال یو از ل  ندیمبل بنش  یخانوم کمکش کرد تا رو  ژهیمن

 . اورد یآب قند ب شیخواست تا برا

 

 

 دختر؟!؟ حالت چرا بهم خورد؟! یشد یچ-

 ! زم؟یدکتر عز م یبر یخوایم

 

 

چند وقته گاها باال  دونمیخانوم، نم الی نه ممنون ژ-

 . ارمیم

 . رمیوقت نکردم برم دکتر، اما فردا خودم م  هنوز

 

 

 یکم یاون اتاق کنار یتو میپاشو بر زم، یباشه عز-

 دراز بکش و استراحت کن.

شده،   فیبدنت ضع  هیبن  یکنم از بس کار کرد فکر

 . یاریهمه به خودت فشار ب  نیا یندار  یآخه سن 
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جامعه خطرناک  نیا  یتو نکهیا یمجبورم خانوم، برا -

 کار کنم.  دیمحافظ عفت و آبروم باشم...با 

 کار کنم.  دیبالشت نزارم با  ی گرسنه سر رو  شب

 

 

خانوم اورا  ژهی خانوم سکوت کرده و با کمک من الیژ

 به اتاق بردند. 

 . دندیتنش کش  یکه پتو را رو دیتخت دراز کش ی رو

 

 

تا راحت   کنمی المپ روهم خاموش م زم،یبخواب عز-

 . یاستراحت بکن یبتون

  یبرگرد  یحت یتون یکه نم ادیحالت سرجاش ن  اگر

 خونه خودت. 
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   شهرزادیب#شهر

 477#پارت_

 

 

 

   ژه یهم گذاشت و به خواب رفت، من ی بر رو پلک

 . کردیخانوم حرکت م الی پشت سر ژ

 

 خانوم جان.... -
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 افتاده؟!  یخانوم؛ اتفاق ژهیبله من-

 

 

 ... دی! شا د؟ یکه آخه چرا بهش اعتماد کرد گمیم-

 

 

  نیبه من گفتند که ا ی خانوم....خانوم صمد ژهی نه من-

  نکهیو بخاطر ا  کنهیکار م یاطیکارگاه خ  یدختر تو

 .... نکاریا  یتو اد یالزم داره م

تنش نمونده اصرار کردم   یتو  یجون دم ید یوقت  من

 بمونه که استراحت کنه!!

 

 

 من!  یمایمظلوم بود درست مثل ش یل یخ

گرگ ها   ی مظلوم بود، ول  ی نجوریمنم ا ی ما یش

 ! دنشیدر

 که اون مراقب خودشه....  خوبه
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  ژهیاز من کردیلب زمزمه م  ریکه با خود ز یحال در

 جدا شده و به سمت پله ها قدم برداشت. 

 

 

  گشت،یبه خانه برم یاشت دست خال دوباره د  باز

نکرده بودند و مادرش روز به روز   دایشهرزاد را پ

 .کرد یم دا یپ دیتشد شی تابیب

 

 

به حاج سبحان و مادرش داد   یخانه شد و سالم وارد 

 انداخت.  نییسر پا  یو با شرمندگ 

 !! ستینکردم...ن  داشیحاج خانوم....پ-

  انهیعموش روهم مخف یآدم فرستادم که روستا یحت

نه؟!؟ که  ایرفته اونجا  ندیکنند بب قیبگردند و تحق 

 اونجا هم نبود. 
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.....برو دست و صورتت رو بشور  زیم  یشامت رو -

 دوباره!!   یریبخور که معده درد نگ ا یو ب

 

 

 و لب زد:   دیکش شیبه موها یدست  زدانی

  ی تحمل هوا گهی..دبرم شمال... خوامیبا اجازه تون م-

 شهر رو ندارم.  نیا

  ی....تا شهرزاد برنگرده من رو الیبرم و خوامیم

 خونه رو ندارم.  نیا یموندن تو

 

 

ماندن به سمت اتاقش   یو بدون منتظر جواب  گفت

تخت برداشت و   ریرا از ز   شیحرکت کرد، ساک مشک

 داد.  یرا درونش جا  شی ها  لهیلباس و وس

 

 

را احساس    ینگاه ینیخانه که خارج شد، سنگ از

 کرد. 
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بود که از پشت پنجره نظاره گرش بود، لبخند   پدرش 

  رونیهم ب  اطینشست و از ح ش یلب ها   یرو یتلخ

 رفت. 

 

 به برگشتن شهرزاد نداشت.  یدیام گریبود....د  کالفه

کنار گذاشته   شهیهم یمطمعن بود که اورا برا گرید

 است. 

 ی مالمت کردن خود کارخودش بود و جز   مقصر

 انجام دهد.  توانستینم

 

 

و شب بودن   یبه خستگ یوقفه راند و توجه یب

 . دیرس  الیکه به و  ینکرد، بعد از سه ساعت

 درب را باز کرد.  شیزد که نگهبان برا بوق

خسته اش کرده بود    یخانه شد....انگار رانندگ وارد 

 و به خواب رفت.   د یکاناپه دراز کش یکه رو 
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شهرزاد با  دند،یخانوم رس الیژ  یمهمان ها  یوقت

 شد.  داریب شانی صداها   دنیشن

هرچه گشت   د،یبه لباس ها و صورتش کش  یدست

 نکرد.   دایشالش را پ

تند خودش را   یرفت و با قدم ها   رونیاز اتاق ب ناچار

 در آشپزخانه انداخت.

 

  دی نکردم....خبر ندار دایمن شالم رو پ الخانوم،یل -

 کجاست؟! 

 

 !ارمش یبرم برات ب نی ....بشزم یعز  ی شد  داریب-

 خانوم خواست که بشورمش....  ژه یشده بود من فیکث

 

تو زحمت....دستت درد   ی نه توروخدا افتاد یوا-

 نکنه!!

 

 

 .کنمی خواهش م-
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و چادرش   دیرا پوش   شیاز گرفتن شالش، لباس ها  بعد

 کرد.  میسرش نتظ یرا رو 

 شام بماند که قبول نکرد.   ی اصرار کردند تا برا هرچه

 

 

و به دستش    د یغذا کش یدر ظرف شیخانوم برا ژعیمن

 داد. 

 . دیآ  یم نیی پله ها پا  یکه از باال  دیخانوم را د الیژ

 

 

 کرد.  ی شهرزاد را به دستش داد و تشکر  مزد

 گرفت!  یقیخانه خارج شد، دم عم  از

بود که باعث   دهیچیپ اط یدر ح  اسیعطر گل   یبو

 شد.  ش یلب ها   یلبخند رو

 

 

در    ی خانه خارج شدع و درب را بست، آژانس جلو از

 بود. 
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اش   نده یشده و آدرس را گفت و خود به فکر آ  سوار

 فرو رفت. 
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   شهرزادیب#شهر
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 نشیسنگ  یاذان در گوشش پلک ها  یصدا  دنی چیپ با 

 . شودیم زیمخیرا از هم فاصله داده و ن

بر تنش   ی و کش و قوس ده یکش یا ازه یخم

 ......!!!دهدیم

 

 

  سیتشک دل کنده و به قصد وضو داخل سرو از

 .شود یم

 .کندیرو خوانده و سجاده اش را جمع م نمازش 

 

 

 .رود یم رون یو از خانه ب  دهیرا پوش   شیها   لباس 

رقم   شی گذشته بود اما انگار چند سال برا  دوماه

 خورده بود. 

از   زدانیدوباره به سراغش آمده بود، چهره  یدلتنگ

 . رفتیچشمانش کنار نم  ی جلو
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 نشست.  واریو گوشه د دیچک  شیها   اشک

.....دلم براش تنگ گهی....خسته شدم دا یخدا  یوا-

 ! شه؟یمن تنگ م  یاونم دلش برا   یعنیشده.....

 

 

بلند شد و شروع   ینفس تازه کردن از جا یاز کم بعد

  شی کنار پا  ینیبه راه رفتن کرد که با توقف کردن ماش

 سرش را باال آورد. 

 

 باال دختر.....  ا یب-

 

 ..... امیممنون خودم م  سییسالم ر-

 

 

 هستم!  ی زیچ ر یانگار وز هی چ سییباال گفتم....ر ا یب-

 ..... یدولت  یبگو آقا  حداقل
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 . زندیم ی گرفته و لبخند خجول   یجا  ی صندل   ی رو

 

 

 ....ممنون مزاحمتون شدم! یدولت  یچشم آقا -

 

 

 گفتم برسونمت.  دمتیاز دور د ه،یچه حرف نیا-

 !!هیکیهم که  مقصدمون

 

خانوم اجازه   مهیامروز از ند  خواستمیبله اما من م-

 .... امیکه سر کار ن رمیبگ

 

 ؟ یا یب  یخوای هست که نم  ی چرا؟! خب مشکل -

 

 

 برم دکتر!!  خواستمیناخوش احوالم م  ی...کمرینخ-
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 من برسونمت؟!  یخوایم-

 !!کنمیروهم رد م  تیندارم....مرخص ی کار

 

 آخه....-

 

 !! رسونمتیآخه نداره دختر م-

 ور برم...؟  کدوم 

 

 

در   یدولت  یآقا  کند،ی م یشده و تشکر  ادهیپ نیماش  از

 .ماندینشسته و منتظرش م  نیماش

از قبل وقت   نکهیبخاطر ا  شود، یوارد مطب م شهرزاد

قبول کرد که  یاصرار منش  ینگرفته بود بعد از کم 

 ها اورا به داخل بفرستد.  ضیمر نیب
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  زندی اسمش را صدا م یمنش  یوقت  قهیاز چهل دق  بعد

 . شود یپزشک م تشکر کرده و وارد اتاق 

 

 

  شیمن برات آزما  زدلم،یعز یکه گفت یط یخب با شرا-

 !!هیمشکل چ مینیتا بب سمینویم

هم هست چون از چشمات   ی فشار عصب مطمعنا 

 . یمعلومه که تحت فشار هست

 

  یاورژانس ،یرو بد  شت یطبقه باال و آزما   یبر ی تونیم

 تا زودتر کارت رو راه بندازند.  سمینویم

 

 ممنونم خانوم دکتر.... -

 

 . زمیعز کنمی خواهش م-

 

اتاق پزشک خارج شده و با آسانسور به طبقه باال  از

 . رودیم
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تا   ندینشیمنتظر م دهد، یرا م  ششیآزما  نکهیاز ا بعد

 جوابش را بدهند. 

 

 

تکان   یبلند شده و دست ی از جا یدولت یآقا دن ید با 

 . داردیکه به سمتش قدم برم  دهدیم

 

 ...؟! دیشما نرفت-

 

 

  ی کرد  رید دم ینه منتظرت بودم کارت تموم بشه، د-

  شیآزما  یگفت برا  یکه منش یشد یچ نمیبب امیگفتم ب

 طبقه باال....   یاومد

 

 ..دیو بمون  دینبود زحمت بکش ازین-

 

 

 پاره نکن!!  کهیتعارف ت نهمهیدختر...ا  نیبش-
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 مثل برادرت بدون....!!  منم

 

 

  یآسوده تر  ال یآرام گرفت و با خ یکلمه برادر، کم با 

 نشست.

رخ بدهد   یستی اتفاق ناشا  ا یرابطه  چینداشت ه  دوست

 بود.  یکه متعهد به شخص یدر حال
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   شهرزادیب#شهر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 479#پارت_

 

 

 

  نییاز پله ها به طبقه پا  یدولت   انیک ی آقا   همراه

 .روند یم

 در جانش نشسته بود.  ی چرا، اما دلشوره ا دانستینم

  انیکوبش مداوم قلبش را اطراف  یصدا  کردی م احساس

 . شنوندیهم م

 

 

را درون دست عرق کرده اش فشرده و   ش یآزما  برگه

 . زندیم انیبه ک  یلبخند مصنوع 

و او وارد اتاق پزشک  ندینشیم  یصندل  یرو  انیک

 .شود یم

 

 خانوم دکتر...!!  دییبفرما -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



! استرس  لرزه؟ی....دست هات چرا مزمیممنون عز-

 ! ؟ی دار

 

 داشته باشم؟!  یزیچ  ی ماریممکن ب یعنیب...بله.....-

 

کرده و برگه را  زانیدماغش م یرا رو  نکیع پزشک 

 .نگردیم

 

 ! د؟یشم مجرد هست-

 

 !!ستمی...متاهل هم نستمیمجرد هم ن یعن ینه..آره....-

 جدا شدم....!!!  گهیبودم که اونم من د نامزد

 

 ...... یدخترم شما باردار -

 

" درون مغزش مکرر  یو "باردار  خنددیتعجب م با 

 . خوردیزنگ م
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مبل   ی سرش گذاشته و تلو تلو خوران رو  یرو دست

 . ندینشیم

 

 . ردیگی کنارش نشسته و دستش را م پزشک 

 

....لطف و  زدلمیعز ستین یبد زیکه چ یباردار -

 رحمت خدا شاملت شده....!!

 

 منه! یو بد اقبال  یبخت  اهیس ست،یرحمت ن-

 ممکنه من باردار باشم خانوم دکتر؟! مگه

 باکره ام....!!  من

 

 تخت تا چک کنم...!!  یبخواب رو  میبر  ا یب-

 

و با خجالت   شود یم  ریاز گوشه چشمانش سراز اشک

 . کشدیم نییشلوارش را پا 

شهرزاد از   ی ها  هیبعد از چک کردن آن هم با گر  دکتر

 .زدیخیخود برم یجا 
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 !! ی...اما باکره هم هستیدرسته دخترم باردار-

  د،یکه با همسرتون معاشقه داشت یکنم زمان  فکر

اسپرم همسرتون وارد رحم تون شده و باعث  

 شده.....  تیباردار

 .....!!! زمی عز یکه باردار هست دوماهه

 

 

دوباره پدر و مادرش را از دست داده بود،  انگار

که کاسه   یخم شده و چشمان  یهمانند آن روز با کمر

 . کندیخون شده اند اتاق را ترک م

 

 

و با   داردیبه سمتش قدم برم یبا نگران دنشیدبا  انیک

 :دیگویتعجب م

 گفت؟!  یشهرزاد خانوم؟! دکتر چ  شدهیچ-
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 ...ببر!! نجا ی....من...از...امیب....بر-

 

 !!؟ شدهیباشه فقط بگو چ-

 

 

 !! می...فقط بردمی...محی...راه توض یتو...تو-

 

 . ستیبرسونمت خونه، حالت خوش ن میبر ا یچشم ب-

 

 

 افتد.  ی م شی زانوها   یرا بسته و همانجا رو   در

  شیرا در شکم جمع کرده و سر رو  شی زانوها 

بلندش در خانه  هیگر  یبعد صدا قهی ....چند دقگذاردیم

 .چد یپیم
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دلم بزارم؟! من    یکجا   نی.....آخه من حاال اا یخدا-

  شتریتو دامنم که ب ی خودم بچه ام....بچه گذاشت

 !؟ یامتحانم کن

 

 

 .....!! خوامیبچه رو نم نی من ا ا،یخدا شرمندتم

  ا یحاال بچه به دن  ارمینون و آب خودم به زور در م من

 ...ارمیب

 

 

بفهمه من بچه دارم   زدانی....ا ی خدا ینه....وا  یوا

 بچه خودشه!! شهیباورش نم

 ....توروخدا بسه...بسههه!!! کشمینم  گهید  ا یخدا

 

 

  ی و ناله کرد که همانجا رو  ختیاشک ر نقدر یا بالخره 

 و پشت در خوابش برد. کی سرام
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با خانه اش فاصله   ابان یبه اطراف که چند خ  ینگاه

 . ردیگی داشت انداخته و شماره منزل حاج سبحان را م

را با پشت دست پاک کرد....انگار شانس    شیها   اشک

 نبود! اری با او 
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  یقرار دهد صدا شیکه خواست تلفن را در جا  نیهم

 . دیآلو گفتن حاج خانوم را شن

 

 

وشش گذاشته و چشمانش را بست تا گ  یرا رو  تلفن 

 کند. یرفع دلتنگ شیصدا  دنیبا شن

 

 ! د؟یزنیالو....الو....چرا حرف نم -

 

 

اش به   هیگر ی دهانش گذاشت تا مبادا صدا  یرو دست

 کرده بود برسد.  یمادر شیکه برا یگوش زن

 

 و....   دیحرف حاج خانوم،بغضش ترک  دنیبا شن اما 
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دختر   ی مادر؟! حالت خوبه؟! سالم یشهرزاد....خودت-

 مظلوم من؟! 

بدون تو من دق   یگیدورت بگردم من....نم  ییکجا 

 کنم؟یم

 شهرزاد....!!!  یکه خودت  ....بگویزنیحرف نم  چرا

 

 

شروع به   زانینام  ی را قطع کرده و با قدم ها   تماس

 راه رفتن کرد. 

  زیوزن ناچ توانست ینم یکمر خم کرده بود، حت انگار

 نگه دارد.  شیپاها یرا رو 

 

 

  یو بدون توجه به نگاه ها  ندینشیم ی وارید  گوشه 

اقبال خود   یبرا گذرند یکه از آنجا م  یکسان زیترحم آم

 .زد یریاشک م
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 نگونهیخانه را ترک کرده و ا نکهیبود از ا مان یپش

 آواره شده بود. 

را با  زدانی دیبا  داد، ی را به خود مهم حق   یاز طرف اما 

 . کردی م هینبود خودش تنب

 

 

 شکنجه شده بود.   زدان ی خودش بدتر از  اما 

به سمت خانه  واریبلند شده و با کمک د شی جا  از

 .کندیحرکت م

 

 

فکرش رو    یداشتم حاج نادر....ک یاهیچه اقبال س-

روز دخترت با بچه تو شکم آواره و  کی  کردیم

 ..... ینجاتش بد ی سردرگم بشه و تو نباش

 

 

دختر  نیا شهی!؟ باورت م؟ینیبیم ی خانوم دار  شهال

 تو باشه؟!   زکرده ی از پا افتاده دختر عز
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همه   نیبه خدات بگو بهم رحم کنه....من تحمل ا تو

 رو باهم ندارم مامان....   یسخت

 

 

  یبا صدا خت،یریو اشک م کردیلب ناله م   ریز

 یدست  دنیچیو پ  کردیکه نامش را خطاب م ی ادیفر

فرود آمد و   نی زم یدور کمرش به خودش آمد که رو 

 ناخودآگاه دستش را سپر شکمش کرد....!!! 

 

 

خودت رو به باد    یحواست کجاست دختر....داشت-

 !! ی دادیم

که خودت رو به کشتن   ابون یوسط خ یریم ی دار

 !؟ یبد

 

 

  ییهویکه به وجودش وارد شده بود  ی شوک بد از

 کرد.  دن ی چانه اش شروع به لرز
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که در اطرافشان جمع شده   یمردم انیاز م زن ک ی

بلند شود و خاک  شیبودند کمک کرد تا شهرزاد از جا

 را تکاند.   شیلباس ها 

 

 

م  بود با قد دهیچیکه در ساعدش پ  ی توجه به درد بدون

 ازدحام مردم گذشت.  انیاز م  زانینام ییها 

از چند نفر تشکر کرده و پشت سر شهرزاد   انیک

 کرد. دنی شروع به دو

 

 ا یب کنه،یشهرزاد....حواست کجاست؟! دستت درد م-

 شکسته...   دیدکتر شا  میبر

 

 زد....  غیج

دست   یبه ک  یدار  یفهمیدست به من نزن......م-

 !؟یزنیم

دنبال   فتیکارت....ن یبرو پ....کشتتیبفهمه م  زدانی

 !! یدولت  یمن آقا
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با تعجب نگاهش کرد، منظور شهرزاد را   انیک

 بدش سکوت کرد.  یاما بخاطر حال روح دیفهمینم
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   شهرزادیب#شهر

 481#پارت_
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پشت سر شهرزاد آهسته آهسته حرکت کرده   نیماش با 

 بود تا مراقبش باشد. 

معصوم دخترک باعث شده بود به سمتش رفته   چهره 

 و بخواهد کمک حالش باشد. 

اورا مجذوب خود کرده   نی بود و هم شیما یش هیشب

 بود. 

 

 

شد و به سمت شهرزاد که وارد   ادهیپ نیماش  از

 رفت.  دش یساختمان م

 

 

 شهرزاد؟!؟ -

 خوامیندارم باور کن....فقط م یقصد بد چیه من

 کمکت کنم.

  یری م یدار دمتیکارگاه از دور د  رفتمیداشتم م من

 و.....  ابون یسمت خ
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 بهت دست بزنم و ناراحتت کنم! خواستمینم  وگرنه

 میباشه لطفا قبول کن بر  ده ید  بیممکن آس  دستت 

 ! مارستانیب

 

 

بود   سیاما خ دی بار ینم  یحت  گریکه د یچشمان با 

دوخت و لب    انیسرش را باال آورد و به چشمان ک

 زد: 

 

 چرا.....؟! -

 ! ؟یدولت  یآقا دیکمکم کن دییخوایم چرا

 

 

  یکه گرک ها  ی....خواهریخواهرم هیچون تو شب-

نابود کردند که   یو اون جور  دنشیجامعه در  نیا

 بزنه! یدست از خانوادش بکشه و دست به خودکش
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 ایدن نیا  ی از آدم ها  مایمثل ش گهیدختر د  کی خوامینم

هر   کنمی!؟ خب من کمکت میضربه بخوره....باردار

 !ی داشته باش یم یتصم

 

 

 خدا رحمت کنه خواهرتون رو....!-

جدا    گهیاالن د یمن متاهل بودم که باردارم....ول  اما 

مجبور بشم و برگردم   خواستمیشده بودم و نم

 ....!!! ششیپ

 

 

.....باور کن منم کمک یپا مرد   کیخودت  یتو برا -

و با بچه ات خوش و   ی رو بساز  تیتا زندگ  کنمیم

 !!! یکن  یخرم زندگ
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  شیبرا نگونهیکه ا یا بهیبه مردغر ینگاه  نامطمعن

 . دهد ی تکان م ی کرده و سر کردیز و ولز مجل 

 :دیگویزده و م  یلبخند  انیک

 

 

 ده ید یجد  بیلطفا، دستت ممکن آس  مارستانیب میبر-

تا   کنمیرد م ی باشه، چند روز هم برات مرخص

 ی برگرد ی و دوباره مثل قبل ها قو ی استراحت کن

 سرکارت..... 

 

 

شد، دستش درد    نیسوار ماش  انیاجبار همراه ک به

به شمار   یداشت اما در کنار قلبش درد سطح یدردناک 

 آمد. یم

پزشک گفت که   یدستش عکس گرفته و وقت از

به گچ گرفتن   یاز یاستخوانش ترک برداشته اما ن

 . ستین
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کردن ساعدش،  یو اتل بند  کنیاز نوشتن م بعد

 خارج شدند.  مارستانیکرده و از ب یتشکر 

 

 

 شدند.   نیسوار ماش  هردو

 ...همون همسرته؟! زدان ی-

 ....؟!؟ کشهی من رو م یگفت چرا

 

 

 یا بهی اونقدر حساسه که بفهمه با مرد نامحرم و غر-

 !!شکنهیدستم روهم م یک یاون  زنهیاومدم دکتر....م

که خبر نداره کجام، وگرنه بفهمه باردارم به  خوبه

 خونه!!  گردونتمیزور برم

 

 

 .. .ی خشن ی اوه چه آقا -
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که شهرزاد   زندیم یبند حرفش تک خنده ا  پشت

لب زمزمه   ریسرش را به پنجره تکان داده و ز 

 .کندیم

 

 

  یعطر تنت....صدا  یمرد خشن من....چقدر دلم برا-

  یش یبابا م ی دار  یتنگ شده....اگر بفهم نتیدلنش

 ! ؟ی شیم ی چه حال  یعنی

 

 

تک  انیک  شود، یم  ادهیپ  نیکرده و از ماش یتشکر  

 .کندیزده و حرکت م  یبوق

 . شودی ساختمان شده و سوار آسانسور م وارد 

 

 

  کند،یشکمش گذاشته و با خود فکر م  یرو دست

 بچه را بزرگ کند؟!  کی تواندیم  ییتنها 
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   شهرزادیب#شهر

 482#پارت_

 

 

 

آخ   کشد،یم ر یکه دستش ت  کشدی تشک دراز م ی رو

 .شود یخارج م ش یلب ها   انیاز م  یخفه ا

تا از سکوت وحشتناک  کندیرا روشن م  ونیزیتلو

 خانه ترس در دلش خانه نکند.
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نخود   میزندگ یتو  ییهویشد   داتیآخه تو از کجا پ-

 کوچولو؟! 

بگم   زدانیزنگ بزنم به   خوادیدلم م شهیم  باورت

نبوده   ی حواسم هست ول  یگفتیکه م ییوقتا  یدونستیم

 دل من؟!  یتو ی و نخود کاشت

 

 

از بابات    ترسمیزده شدنش رو؟ اما م جانیه  نمیبب

 کوچولو.... 

  یشینه......ناراحت م ا یبزرگت کنم   تونمیم دونمینم

 اگر سقطت کنم نخودم؟! 

 

 

که آدم بکشم، تو وجود   ستمین یمن آدم ی ول 

 !!! دمیاما من نفهم  ی ....دوماهه که کنارمی دار
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چانه اش باال   ری و پتو را تا ز  دهیپهلو چرخ  به

هوا سردتر شده بود و روز به روز به اواخر  کشد؛یم

 . شدندیتر م  کینزد زییپا 

 

 

....اونم  زدانتمینخودم، من عاشق بابا  یدونیم-

داشت که   یباهامون دشمن یک دونمیعاشقمه...اما نم

 مون بهم بخوره....!!  یخواست زندگ 

 

 

جوجه  یمن و بابات افهیمخ یها یحاصل عشق باز تو

 من! 

دلم آب   ی جوجه و قند تو گفتیبه من م یی بابا  یدونیم

 !کرد؟ یم
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رو بهت   یقتی! بزار حق؟یتو جوجه من حاال

  میبرم و نابودت کنم تا زندگ خواستمیم  روزیبگم....د

 نابود نشه....اما نتونستم!  نیاز ا شتریب

 

 

 ی ببرم، نتونستم کس ن یرو از ب  زدانی یادگاری نتونستم

ببرم.....من   ن یبشه همدم و همراهم رو از ب خوادیکه ن

کنارم تا   یا ی که مراقبت باشم تا زود ب دمیبهت قول م

 !! یاریدر ب یی رو از تنها  ی مامان

 

 

.  شودی بعد از نماز، آماده شده و از خانه خارج م صبح

تا سرخاک پدر و   شودی م یسوار تاکس  ابانیسر خ

 مادرش برود.  

 . شود یم  ادهیپ  نیرا حساب کرده و از ماش هیکرا

  ن یبدهد، اول   ی نذر شان یقبل خرما گرفته بود تا برا از

 آمد.   یم نجا یبار بود که تنها به ا
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 .کندیخواندن قران م  را شسته و شروع به شانیقبرها 

 .کندیکه انجا بودند پخش م  ی افراد نیب خرمارا 

گرفت تا زودتر به خانه  میضعف داشت تصم  یکم

 برگردد.

 

 

پرندگان و مورچه هارا هم کنار سنگ قبر پدرش  سهم 

 برخواست.  یگذاشت و از جا 

سمت    نیحاج خانوم و حاج سبحان که به ا دن ید با 

 پشت درخت پنهان شد.  عیآمدند سر یم

 

 

اشک شوق در چشمانش جمع شد، چقدر  دنشانید با 

دو    نیآغوش گرم و دستان پر محبت ا یدلش برا

 تنگ شده بود. 
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و نگاهشان کرد، حاج خانوم   ستاد یپشت درخت ا یکم

که دخترکش اورا تنها   کرد یداشت از مادرش گله م

 گذاشته و رفته است.

از آنجا دور  یرا پاک کرده و با ناراحت اشکش 

 .شود یم
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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  یفلز یصندل  ید و روخوان یسبحان فاتحه ا حاج

 نشست.

 زد که حاج خانوم نگاهش کرد. یلبخند

 سبحان؟!  یخندیچرا م -

 

 

انداخت و به   یو به اطرافش نگاه  دیکش یقیعم  نفس

 سمت حاج خانوم برگشت و گفت: 

و    دهیبوده....مطمعنم مارو هم د  نجا یشهرزاد ا-

 رفته...!! 

 

 !؟ یدیکو بچم؟! از کجا فهم-

 

 

  نجا یکجاست...اما مطمعنم ا دونمیخانوم...نم  نیبش-

 بوده. 
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  ا یشسته شده قبر پدر و مادرش.... زیچقدر تم نیبب

 که سهم مورچه هاست.   ییاون خرما 

 

مورچه ها هم   یبرا میومد ی، هروقت مبود عادتش 

 . گذاشتیسهم جدا م

 

 

را پاک    شینشسته و اشک ها  یخانوم با ناراحت حاج

 .کندیم

 

 

دخترم...آخه چرا از من و تو هم فرار   یبرا رمیبم-

 . کنهیم

 شهیهم یبرا  دمی....شا دمی...شا نمشیمن بب ادیب  حداقل

که   کنهیرو نم نکاریمارو فراموش کنه؛ ا خوادیم

 !؟ یحاج
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 ... میبر  میآروم باش اکرم....فاتحه بخون پاش-

 !!یبش ضیسرد و ممکن دوباره مر  هوا

 

 ....!! یچشم حاج-

 

 

که اورا تا    خواهدیاز راننده م  شده و  نیماش  سوار

 کارگاه برساند.  ی جلو

داده و به نم نم باران که  هیرا به پنجره تک  سرش

 . نگردی م شوند،یم ادهیها پ  شهیش  ی رو

 

 

شکم تختش گذاشته و بغضش را قورت    یرو دست

 . دهدیم

 مادر بزرگ و پدر بزرگت رو؟!  ی د ینخود؟! د-

 شهیهم خوادی مهربون و خوبند، آدم دلش م  نقدریا

کنارشون باشه....اما از بخت و اقبال منه که راهم  

 جداشده ازشون.....!!! 
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 . شود یم  ادهیپ  نیرا حساب کرده و از ماش هیکرا

 . شودی م سی خود را به کارگاه برساند چادرش خ تا 

 ....دهدیم  یکارگاه شده و سالم وارد 

 

 

 ! دیخسته نباش ،یسالم به همگ-

  شانیجوابش را داده و دوباره مشغول کارها  همه

 .شوند یم

 . بوسدیرا م شیخانوم به سمتش آمده و رو  مهیند

 

چند روز  ی سالم شهرزاد کوچولو....دختر چرا نبود-

 دلواپست شده بودم.....!!! 

 

 خانم جان، حالم ناخوش بود! مهیسالم ند-

که نگرانت کردم....االن بهترم و ور دل  شرمنده

 خودت....!! 
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 .... نمیبرو سرکارت بب ا یب  ،یفسقل  زیزبون نر-

 

 . دییچشم چشم، شما امر بفرما -

 

 

  خواستیرفت، م شیاطیبه سمت چرخ خ  طنتیش با 

شانه    ی امروز فراموش کند که چقدر درد و غم رو

 اش تلنبار شده است.

 

 

 و بخندد و کار کند.   د ی.وب

  یچرخ خوشگلم، دلم برات تنگ شده بود، ول آخ-

چند روزه رو....بزن   نیا  یتوام خوب استراحت کرد

 !!! میبترکون مییخوایکه امروز م میبر
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 484#پارت_

 

 

وقفه کار کردن از پشت چرخ   ی از چند ساعت ب بعد

 رساند.  یبهداشت سیبه سرو عیبلند شد و خود را سر 

  یم رونیو صورتش را شسته و وضو گرفته ب دست

 . دیآ

که در سمت راست کارگاه   یتکه فرش کوچک ی رو

 . خواندیبود سجاده اش را پهن کرده و نمازش را م
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 شهرزاد بود.  یکارها  یخانوم حواسش پ مهیند

و عفت   مانیا  یپا  نگونهیبه سن او ا یدختر  نکهیا از

 .شد یبود شگفت زده م ستادهی خود ا

 

 

شهرزاد اکنون در حال خوش    ی سن و سال ها  هم

 رنگارنگ بودند.  یبا لباس ها ی گذران

خوب   یزندگ کیساختن   یاو در حال تالش برا اما 

 خود بود.   یبرا

 

 

 را صدا زد تا همراه او ناهارش را بخورد.  شهرزاد

آرام با متانت به سمتش رفته و   یی با قدم ها  شهرزاد

 . ندینشیکنارش م

 

 خانم....!!  مهیند د یخسته نباش-
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 ! یدخترم...توام خسته نباش  نیبش-

 ناهار رو مهمون من باش لطفا......!!   امروز 

 

 

که بدون ناهار اومدم پس تعارف   ییاز اونجا  ،ی مرس-

 !! شمیو مهمونتون م کنم ینم

 

 

 خندند یم  هردو

خوشمزست   یل ی نوش جونت دختر، دلمه پختم خ-

 !! یریبخور تا جون بگ

 

 

  کشد، ی دوغ را سر م وانیزده و ل کیرا م انگشتانش

را هم خوب    لشیو دل   کردیم  یپرخور اد یز  دایجد

 . دانستیم
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خانم کنارشان نشسته و شروع به گپ زدن    دهیسپ

 .کنند یم

  شانیاز اتمام زمان ناهار همه سرکارها  بعد

 . گردند یبرم

 

 

مانعش   مهیند شود یبلند م  ش یکه از جا  شهرزاد

 .شود یم

 باهات حرف دارم شهرزاد....!!   نیبش-

 

 

 خانوم؟!  مهیجانم ند-

من من کرده و لبش را تر کرده و لب  یکم مهیند

 :زندیم

 

 

 که اومد دنبالم!  شیواال برادر من...چند شب پ-

 و ازت خوشش اومده.   دهید   تورو
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اصرار   یول نا یو ا  ستیبهش گفتم به من مربوط ن منم

 کرد که بهت بگم...!!

 

 

تا بعد اگر قت باشه   د یآشنا بش یکه باهم کم  خواستیم

 !یهمسرش بش 

  ،یزیمن عز   یباشه چه مثبت تو برا یجوابت منف چه

 ..... موینزن که پش ی پس لطفا بخاطر من حرف

 

 

 : دیگویو م ده یحرفش پر انیم

 خانوم...من متاهلم!  مهیند-

ازدواج کردم اما بخاطر رفتار نامناسب همسرم   یعنی

  یزندگ  ییشدم ترکش کنم و تنها  ،مجبوریبخاطر اتفاق

 کنم.

 

هنوزم محرم همسرمم و متاهل، لطفا به برادرتون   من

 . دیهم بگ
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انشاهلل که  زم،ی عز یتو متاهل باش  شهیورم نمبا -

 ! رهیخ

 بهت فکر نکنه. گهیکه د گمیبهش م حتما 

  یبر گهی د یتونیم ،یکه ازم ناراحت نشد  ممنونم

 سرکارت.... 

 

 

 جان..  مهیند دیلطف دار کنمی خواهش م-
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 485#پارت_

 

 

 

شکمش تختش،  یشده بود و کم یسه ماهگ  وارد 

 کرده بود.  دایپ یبرجستگ

دانه   یبه انار ها  یو نگاه دیشکمش کش   ی رو  یدست

 اندازد.  یشده م 

  یبرخواسته و کاسه انار را برداشته و روبرو ی جا  از

 . چدی پیتلفن در خانه م یکه صدا  ندینشیم ونیزیتلو

 

 

گوشش   یرا برداشته و توسط شانه اش آنرا رو  تلفن 

 . گذارد ی انار در دهان م یگرینگه داشته و با دست د
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 خوبه؟!؟ ینیسالم شهرزاد جان؛ حالت خوبه؟! ن-

 

 

 !میخوب ینیهم ن  سالم زهره جون...بله هم خودم-

و بچه هاتون    وسفی! آقا د؟یخوب هست شما 

 چطورن؟! 

 

 

 دلمون برات تنگ شده!  م،یخوب یما همگ-

  میدوروزه دار یکی زدم بهت خبر بدم که  زنگ

 شهرزاد.....!!   رانی ا میگردیبرم

 

 خداروشکر، چقدر دل تنگتون بودم.   یوا-

 ! د یخطر، انشاهلل که زود برگرد یب  سفر

 هستم. منتظرتون

 

 از همسرت چخبر شهرزاد؟! -
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 ت یو باردار تیاز سالمت یحداقل خبر  یخوا ینم

 ! ؟ یبهشون بد

 .....!؟شهیحق داره بدونه داره پدر م اون

 

 !! جمیزهره جون....بخدا گ دونمیخودمم نم-

 هم تلخه هم سخت....   ییتنها   یزندگ

سرخاک،   رم یم دندیهم که فهم  ریماه اخ کی نیا

و منم از    سادهیوا یی کنار قبر پدر و مادرم آقا  شهیهم

 . رمیترس جلو نم 

 

 

 ر ی رو کرده تا من رو گ نکاریا زدانه،یکار  مطمعنم 

 ! ترسمی. ازش مارهیب

ناموسش   ی که رو یمرد بشدت معتصب کی  اون

 داره.....  اد یز  رتیغ
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و هر   یمن قابل احترام یتو برا زم،ی عز دونمیم-

رو بدون   نی ....فقط امیکنارت یهم داشته باش ی انتخاب

بازم   م، یو کنارت باش میهرچقدر هم ما بهت کمک کن

 یا گهیکه محرم تر از هرکس د یتو به همسرت کس 

 . یدار ازیهست، ن

 

 

 زهره جون! دیگیبله شما درست م-

 ..... کنمیبهش فکر م بازم

 

 

 سرکار؟!  یریچخبر، هنوزم م  گهیخب د -

نخود تو   کیتورو با  امیب خوادیکه چقدر دلم م آخ

 ....!!! جانیمن از ه کنمیضعف م نم،یشکمت بب

 

 

 : زندیکرده و لب م یخنده ا شهرزاد
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جمعه ها هم از طرف  پنجشنبه و رم،یبله سرکار هم م-

 .کنمیکار م  رمیم ی شرکت خدمات

و شماره ام گرفتن و    میاشنا شد شتریچند نفر هم ب با 

تا   دنیکه دست تنها بودند بهم خبر م یگفتن اگر مواقع

 برم کمکشون کنم. 

 

 

دو   گهیحواست رو جمع کن، تو د شتریتوروخدا ب-

 !یخودت باش  یمراقب سالمت  شتریب  د یو با   ینفر

 متخصص خوب....  کی شیپ برمتیم امیب  زودتر

شهرزاد   ستینرو برات خوب ن  ادیسرکار هم ز لطفا

 جان..... 

  ازین  یخونه رو دادم که هرچ دیمن به تو کل نکهیا و

 !بام؟ ینکن باشه ز غیلطفا در  ، یبود بردار

 

 

کارهام رو سبک تر کنم، حواسم   یکم کنمیم  ی سع-

 هست. 
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 و خوراکمم خوبه!!   خورد 

 از لطفت زهره جون......!  ممنون

 

 

مامان   زنمی من بازم بهت زنگ م ،یزدلمیعز-

 کوچولو! 

 نگهدارت!!  خدا

 

 خداحافظ.-

 

 نکیرا در س   یگذاشته و کاسه خال  شی را در جا  تلفن 

 . گذاردیم

 ال یکه از طرف ژ یامکیرا برداشته و به پ  لشیموبا 

 .... کندیخانوم آمده است را باز م

 

 

 !؟ زم؟ی"سالم شهرزاد جان؟! حالت خوب هست عز-
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 از یشب مهمان دارم و به کمکت نبگم من ام خواستم

 !! " یا یکه ب  شمیممنون م  یدار  ی خال میداشتم، اگر تا 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 486#پارت_
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خانوم تماس گرفته و صحبت    ال یبا ژ نکهیاز ا بعد

 . دیآ یکمک م یکرده و خبر داد که حتما برا

را سر کرده و از خانه خارج شد، سوار    چادرش

درب منتظرش بود شده و    یکه جلو ی آژانس  نیماش

 آدرس مقصدش را داد. 

 

 

صفحه  ی بر رو انیراه با افتادن نام ک  یها  انهیم

 :د دهیسبز را لمس کرده و جواب م  کونیآ  لش،یموبا 

 

 ! د؟ی سالم آقا خوب-

 

 

 چطوره؟!   یی! نخود دا؟ یسالم شهرزادجان، خوب-

 .....!!!؟ ادیم ن یماش ی صدا ؟ ییکجا 
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از خانوم ها زنگ زدن که به  یکیبله  م،یماهم خوب-

 اونجا! رمیدارند و دارم م  ازیکمک ن

 شما؟!؟   دیداشت یامر

 

 

شرکت   ینکردم که تو   ادی مگه من حقوقت رو ز-

 !؟یکار نکن ی خدمات

  ییا یخودشون برو ب یکه برا  یهست  ییعروس کسا  تو

 یکن کیکوچ  گرانید  یخودت رو جلو  دیدارند....نبا 

 دختر!! 

 

و گفتم  رونیاز شرکت اومدم ب گهیباور کن اصال د-

 سختمه! میبخاطر باردار

  ییجورایکه قبال رفتم  ییبا دو سه تا از اونا  اما 

 دوست شدم، شماره خودم رو دارند!

 آقا!! میکنیم دارید  دیهم تجد کنمیکمکشون م هم
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 !! ید یکه حرف گوش م خوبه

 کیامشب رو دعوتت کنم خونمون، مادرم  خواستمیم

خودش عروس امتخاب کنه که  یگرفته تا برا یمهمون

 .....!!گهید یجا یری م یاونم دار

 

 

و با    با ینوم زخا  دخترک یچقدر خوب، انشاهلل    یوا-

 بشه آقا.  بتونیکماالت نص

قول دادم و   گهی شرمنده ام د د،یگفتیزودتر م کاش 

 االنم تو راهم....! 

 

 

 اشکال نداره، خوش بگذره بهت! -

  یالزم داشت ی زیچ ، ی تا با مادرم آشنا بش برمتیم بعدا

 به خودم خبر بده....فعال خدانگهدار! 

 

 

 ! نمشونیچشم؛ مشتاقم بب-
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 حافظت.  خدا

 

 

 . شود یم  ادهیپ  نیرا حساب کرده و از ماش هیکرا

 .تا باز کنند ماندیدرب را زده و منتظر م زنگ

  اطیآف، درب را هل داده و وارد ح کیت  دنیاز شن بعد

 هیرنگارنگ و متنوع را به ر  یشده و عطر گل ها 

 .کندیوارد م   شیها 

 

 

داده و خود    شیبه قدم ها  یخانوم سرعت الیژ دن ید با 

 . رساند یرا به او م

 . بوسندیرا در آغوشش گرفته و م گریهمد  هردو

 

 

مامان   یبهم سر بزن یا یب یخوایتا بهت زنگ نزنم نم-

 کوچولو؟! 

 چطوره؟!؟  تیفسقل 
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 !دیمزاحمتون بشم باور کن خواستمیشرمندتونم، نم-

 خوبه....!!  اونم

 

 

 باال!  میبر ا یب کنمیم ی دشمنت شرمنده، شوخ-

 هست برام.   یمهم  یمهمونک ی  امشب

 ! یداشتم تو هم کنارم باش  دوست

همه کارها انجام  نجا،یکمک کردم تا بکشونمت ا بهانه

 شده و تموم شدند. 
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 هرزاد  _شی#شهر_ب

 487#پارت_

 

 

 

کنار درب   ز یمانتو و چادرش را در رخت آو شهرزاد

 . روندیخانم به آشپزخانه م الیهال گذاشته و همراه ژ

که در حال آماده کردن   یکسان هیخانوم و بق ژهیمن با 

  رونیکرده و از آنجا ب ی شام و دسر بودند، احوال پرس

 . ندیآ یم

 

 

کرده و حال شهرزاد    دایادغام پ گریغذا ها باهمد یبو

 . زدیرا بهم م

 تا خود را کنترل کند.  د یزور چند بار نفس کش به
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 .نندینش یمبل م یرو منیخانم در نش  الی ژ یهمراه با 

 

 

 شهرزاد؟!  یحالت تهوع دار-

 ....!! ی وا دیچرا پر   رنگت

 

 

بود   ییغذاها   یبخاطر بو الخانوم،یژ د ینگران نباش-

 ه بودند. شد   یقاط گهیکه باهم د

 بهترم..... االن

 

 

نخود کوچولو  نی....انگار ایخب خداروشکر که خوب-

 کنهیم تتیها.....از االن داره اذ طونیش یلیهم خ

 قربونش برم من...... 
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 . زندیم یجان مهیشکمش گذاشته و لبخند ن  یرو دست

  یدستش گذاشته و به گرم یخانم دست رو  الیژ

 . فشاردیم

 

 

کمکت  تونمی ! من م؟یناراحت یزی شهرزاد جان از چ-

 کنم؟! 

 همسرت و خانوادت تنگ شده؟!  یبرا دلت 

 

 

دلتنگشونم....از حاج سبحان و حاج  یل یخانم، خ  الیژ-

 !ترسمیم  زدانیو از   کشمیخانوم خجالت م

االن برم بهشون خبر نوه دار شدنشون   خواستیم دلم 

 ...... کشهیم نه یتا من رو بب زدان ی  دونمی رو بدم اما م

 

 

نکن، خدا تورو سرراه من   توروخدا بغض ، ی اله-

 قرار داده که داغ دخترم رو بتونم تحمل کنم. 
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مثل تو مظلوم بود....ساده بود.....گول خورد و   اونم

  غ یما در یدگوجودش رو از زن  گهیکه د  دمیفهم یوقت

 کرد. 

 

 

اگر  دم،یتو انجام م یالزم باشه برا   ی هرکار من

  یخودم برا  یو بچت بزرگ کن  یتنها بمون یبخوا

 .کنمی م یهردوتون مادر

 

 

خانوادتت من باهاشون  شیپ ی برگرد یبخوا اگر

 . زدلم یعز  مونمیاما بازم کنارت م کنمیصحبت م

 

 

اما با وجود   ، یمن رو فراموش کرد گفتمیبه خدا م-

کمک حال من بودند تا بتونم   گه یشما و چند نفر د

خدا هنوزم به من   فهممیم ستمیخودم با  یپاها  ی رو

 .....!! کنهیتوجه م
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 بچه! نیاز وجود ا ترسم یخانم، م الیژ

 سق....سقطش کنم......!!  خواستمی....مخواستمیم

 

 

 !دمیرو به تو نماجازه  نی نه شهرزاد.....من ا  ن،یه-

بچه ات رو  یخوای! م؟یگیم ی دار  یچ یفهمیم

 !؟ یبکش

کنه و بفهمه بچش رو   داتیشوهرت بعد ها پ یدونیم

 !کنه؟یم کارتیچ  یبرد  نیاز ب

 

 

 تونهیبچه م نیا  زدلم،یعز رینگ جا ی ب یها  میتصم لطفا

  نیباعث بشه دوباره عشق ب تونهیهمدمت باشه.....م

 کنه!! دای پ انیتو و پدرش جر
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خرافات   نجوریبخدا.....گاها ا جمیخودمم گ دونمینم-

که   دی....ببخشکنهیام م وانهیفکرم و د  یتو فتهیم

اصال فکر  زای چ نجوریبه ا گهیناراحت تون کردم....د

 ..... کنم ینم

 

 

دختر خوشگلم.....پاشو برو اتاق من لوازم   ن یآفر-

 هست.  ی شیآرا

  نیب ببه خودت رنگ و لعاب بزن که امش  یکم

 ..... ادیبه نظر ن دهیمهمون ها رنگت پر 

 

 آخه..... -

 

بخاطر مشکالتت   یبلندشو شهرزاد......تو حق ندار -

 دختر.   یخودت رو افسرده کن کیسن کوچ نیا یتو

 

 بله حق با شماست....چشم ممنونم واقعا!-
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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خانه باال   چ یدر پ چیپ یآرام از پله ها ییقدم ها  با 

 .رسد یخانوم م ال یرفته و به اتاق ژ

 .شود یو وارد م ده یکش نییرا پا   رهیدستگ
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را به وجود   جان یو ه ی اتاق، انرژ د یو سف ینارنج تم

 . کردیم قیآدم تزر 

 

 

که کنار تخت دو نفره اش   ییبه عروسک ها  یلبخند

 . زندی گذاشته بود م

به  یکه شباهت بایز یکه دختر  یقاب عکس دن ید با 

 . داردیقدم برم یخود اوهم داشت به آن سو 

 

 

 

لبخند پر  کند،ی را برداشته و با دقت نگاهش م  عکس

 . گذارد ی م شیاز غم زده و قاب را سرجا 

 . ندینشیم یصندل  یرفته و رو   ششیآرا  زیسمت م به

 

 

 کیدر  کرد یاحساس م کند،یبه لوازمش م  ینگاه

 مدرن نشسته است.  شگاهیآرا
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 چندقلم در انواع مختلف وجود داشت.   له یهر وس از

 

 . کشدیم  شیژه ها برداشته و به م  یمل یر

  کند،یم ادهیپ شی هم پشت پلک ها  یچشم نازک خط

جلب توجه  یکه برا ییها  شی آرا یچقدر دلش برا 

 تنگ شده بود.   کردیم  زدانی

 

 

 

خارج شده و رژگونه را  شی لب ها   انیاز م یآه

 . داردیبرم

به کرم   ی ازیو صاف بودن پوستش ن د یسف  بخاطر

 پودر نداشت. 

 

 

و    دهیکش  شی لب ها  ی رنگ را رو یگریج  رژلب

 .کندیکارش را با برق لب تمام م 
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  یبه چشم م شتریب  شییبا یبه چهره اش که ز یلبخند

 . ستدیا ی آمد زده و م

 

شهرزاد   یبه رو  یخانم وارد اتاق شده و لبخند الیژ

 . رودیزده و قربان صدقه اش م

 

 

 

 ماه.....  کهیت کی  نیع  ی قربونت برم شد-

 !! با یخوبه، اسپرت و ز یل یلباس هاتم که خ  خب

 ! ؟ی رو بردار تیروسر  یخوایم گمیم

 

 

 مجلستون؟!  یآقا هم هست تو-

 

 

 چند تا از آشناهامون هستند.  زدلم،یآره عز-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بهت   تونمیم ،ی که حجابت رو بردار  یدوست ندار اگر

 ..... یبدم سر کن د یشال سف کی

 ......!! وونهیآخه دختر د یسر کرد  یمشک چرا

 

 

را با   ریحر  دینداده و شال سف یفرصت چیه  اجازه 

گونه  یرو  یکرد و بوسه ا ض یتعو شیمشک یروسر 

 .زند یشهرزاد م

 

 

  ی خان خال  زدانی یفکر کنم امشب پسرا بدزدنت، جا-

 بشه....!!! یرتیکه غ

 

رنگ گرفته لبش را گاز گرفته  ییبا گونه ها  شهرزاد

 . خنددیو م
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ن که مهمون هام و پسرم برسند،  اال نییپا  رمیمن م-

 ....!! شمونیپ ا یتوام ب

 

 

 ... رودیگفته و به فکر فرو م یچشم

  ینجوریمون ا یمن....مرد من....چرا با زندگ زدان ی-

 !؟ی کرد

 ! ؟ی شیتوام دلتنگ من م یعنی االن

و   هی گر مونیدور  یکه هرشب تا خود صبح برا من

 .....کنمیناله م

 ! شتیپ  امیبهم قوت بده تا بتونم ب خوامیخدا م از
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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و در   ستاده یبه اصرارش ا ستادهیخانوم ا الیژ  کنار

 . به مهمانان بودند  ییخال خوش آمدگو

  یبودند، اجازه ا   امدهیاز مهمان ها هنوز ن ی تعداد

 . رودیگرفته و به آشپزخانه م

  وهیدر حال شستن م نشیخانوم با آن وزن سنگ ژهیمن

 ها بود. 

 

که هرکدام مشغول انجام کار   گریبه زنان د  ینگاه

 . ستادیا ژهیخود بودند کرده و کنار من

 

 منم کمکتون کنم؟!  نیاجازه بد شهیخانوم م  ژهیمن-
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 . نیاستراحت کن دینیبشکمی کنهیکمرتون درد م  شما 

 

 

من رو   گهیدرد کمر و پا د  ن یدختر جون...ا یربشیپ-

 فلج کرده.....دستت درد نکنه!!

 

 

ها   وه یلب گرفته و شروع به شستن م  ریز یممنون 

هارا از سبد برداشته و با دستمال   وهیکرد، همه م

 . کردیخشک م

 

 

  یها   ی و خوراک ینیری و کنار ش دهیچ وهی ظرف م چند

 گذاشتند.  یباق

از هال، با تعجب به سمت   ییآشنا یصدا  دنیشن با 

 درب قدم برداشت. 
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 یخانوم به آشپزخانه م  ال یکه همراه ژ ان یک دن ید با 

 شده وزبانش بند آمده بود.  نیسنگ ش ی آمدند پاها 

 

 

 . دندیاز تعجب باال پر شیابروها  دنشیهم با د انیک

 .... کردینگاهشان م یجیخانوم با گ الیژ

 

 

 دختر؟!  یکنیم  کاریچ نجا یشهرزاد...تو ا-

تو   یعنیو کمک.....  یمهمون  ی قرار نبود بر مگه

 ! ؟یکنیکه کمک مادرم م ی هست ی همون دختر

 

 

....من  دمتونی شدم د  جیاصال گآقا....من خبر نداشتم -

خانوم مادر شماست.....شوکه شدم   الی ژ دونستمینم

 .... دمتونید

 

 چخبره؟!  نجا یا نمی بب دیصبر کن-
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 بچه ها؟!  دیشناسیرو از کجا م گهی دوتا همد  شما 

 

 

که   هیقربون شکل ماهت برم، شهرزاد همون دختر-

کارگاه مشغول به کار   یو تو هیآبج هیشب  گفتمیبهت م

که   یباهاش آشنا بش  ارمشیهست. قرار بود امشب ب

 .... یمهمون رهیگفت داره م

 خانوم زودتر از هم آشنا شده باهاتون ......  نگو

 

 

 شیبه پ گریکردند و همراه همد یخنده ا   هرسه

 مهمانان رفتند. 

معلوم بود    کهیو خوش پوش  بایدختران ز دن ید با 

  یلبخند شکندندیسر و دست م شدن  انیهمسر ک  یبرا

 . ندینشیم شی لب ها  ی رو

 

 ! ؟یخندیم یچته مامان کوچولو به چ-
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خوشگل   نهمهیکه ا یی!!؟ به دختراینه به ک یبه چ-

 .رندیکردن تا مورد پسند و توجه قرار بگ

 

 شهرزاد خانوم.  رینگمارو دست کم ،ی بله پس چ-

 خبر دارم....  کیبرات   ال،یخیب

 

 ! نگران شدم..... شده؟یچ-

 

در به در   زدانیفقط همسرت  ست؛ین ی زینترس چ-

عکست رو پخش کرده و گمشده   یباز دنبالته....حت

بهش اطالع   دتید  یاعالم کرده و خواسته اگر کس

 بدن...... 

 

 .... زدانیاز دست  ی ....وایواا-

 

 

از خودتم بهشون که  ی...ناموسش یحق داره، زنش-

 . یدیخبر نم
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بچه رو ازش   یخواستیکنه و بفهمه م اتدیبعدا پ اگر

 کنه شهرزاد.....  تیازت شکا تونهیم یکن  یمخف

 ...... ششیپ  برگرد 
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  شانی از جا  یجواب  چیخانم بدون ه الیصدا زدن ژ  با 

 . روندیشده م  ده یشام چ زیبلند شده و به سمت م

....در ظاهر کنارشان بود  ندینشیم انیو ک    الیژ  کنار

 بود.  ان یک یحرف ها ریاما همه افکارش درگ

 

است اما   ی کردن کاف یدور  یبرا  گرید  کردیم فکر

 . دیترسیبازهم م

 برگشتن هراس داشت.....!!!  از

 

 

بلند   زیاز پشت م ده یخند انیک  یوارد شدن مرد جوان با 

 شد و به سمتش رفته و اورا در آغوش گرفت. 

 

 

به به پسرعموجان، چشم ما به جمال شما شکوفا  -

 .....!! م یچند ساعته معطل توا یمرد حساب ییشد. کجا 
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 دم ید یجان، ناراحت بودم ازت وقت  انیسالم ک-

 یبیب امیب خواستمی. نمیاریسرم هوو ب  یرو  یخوایم

خودش چون پاهاش درد  یمن رو فرستاد به جا

 . اد ینتونست ب  کردیم

 

هوو کجا بود تو تا آخر عمرت مال   ا یخفه شو ب-

 . زنمی بهش سر م ام یبراش حتما م رمیبم ی ...الهیمن

 

 

با او   ال یو ژ ده یپسرعموها خند ی ها  یبه شوخ هیبق

تا غذا سرد  ندیکه بنش  خواهدیکرده و م یروبوس 

 نشده. 

 

شهرزاد، چشمانش    یروبرو ی با نشستن در صندل  اما 

 از تعجب و شوک چند برابر شد. 

به شلوارش زد و آب دهانش   یچنگ  دهیترس شهرزاد

 را قورت داد. 

 

 !؟ ؟یش...شهر....زاد....خودت -
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و و  بلند شده و به سمت پالت زی عجله از پشت م با 

تا  کندیخواهش م  هیخانم از بق الیکه ژ  دودیچادرش م

دنبال   انی شام را صرف کنند و خودش همراه ک

 . روندیشهرزاد م

 

 

  نهمهیخدا....خدا امروز چرا ا ا ی کشهیمنو م  زدان ی-

 .... ا یخدا ی وا یکرد  زمی سوپرا

 

 د؟یحسام رنگت پر دنیچرا با د شد؟؟یشهرزاد جان چ-

 !؟ بامن حرف بزن.... زم؟یعز  شیشناسیم

 

 

 حیخانم توروخدا....بعدا بهتون توض  ال ی برم ژ دیبا -

 . دمیم
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 .... ی بر ییجا  یتو حق ندار -

  د،یحسام انگار روح از تنش پر کش  یصدا  دنیباشن

  یر یزد تا از افتادنش جلوگ واریبه د یچنگ ده یترس

 کند. 

 

 

مرد و زنده شد نگو خانم    زدان یمدت بدبخت  نهمهیا-

 بود.  یوش گذرون در حال خ

مرگ بره   یتا پا زدانی یباعث شد اتیبا ندونم کار تو

 و برگرده...سکته کرد از نبودت ..... 

 

 

  ش یمرد عاشقته، دشمناش خواستن با آبروش باز اون

 بدن تا عذاب بکشه که کارشونم خوب انجام دادن... 

 

 من...من... -
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چون زن   ی زیساکت باش شهرزاد خانم...برام عز-

که بخواد   یوگرنه هرکس   یزدانی چون زن  ،یبرادرم 

 ..... کنمیم ی کنه سالخ تیرو اذ  زدانی

 

 

! زن  ؟یبه حاج سبحان و حاج خانوم هم فکر کرد  تو

  یشده و افتاده رو  ضی از نبودت مر  چارهیب

 ! ؟ی تخت....تو کجا بود

 

 

 ن یاز ا شتریت تا بگذاش شیگوش ها ی را رو  دستانش

نشنود چگونه خانواده اش را نابود کرده است. اشک  

جانش   یو در آخر جسم ب   زدیمبر یدر پ یپ  شیها 

  یکه صدا  شودی خانه پخش م یها کی سرام  ی رو

 . شودیدر خانه پژواک م  الیگفتن ژ نیاحسی
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کرده و   یناله ا کندی که در دستش حس م یسوزش با 

 راازهم فاصله بدهد.   شی پلک ها  کندیم  یسع

خانم تمام تالشش را   الینامش از زبان ژ  دنیشن با 

 . شوند ی و بالخره چشمانش باز م کندیم

 

 

 شهرزاد جان؟!  یدخترم، خوب -
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 ....؟! یشنوی رو م  صدام

 

 

 .... ره ی...می اهیخو...بم....چشام...س-

 ....حسام....کجاست؟! ح

 

 

 کردم.   یرو  اده ی زنداداش....شرمنده ز نجامیا-

  امیب نکهیقبل ا دمتون،ید یشدم وقت یفقط عصبان من

 بودم.   زدان یبا  نجا یا

بود   ختهیاعصابم بهم ر کرد،یم هی گنده داشت گر مرد

 کردم شرمندم حالل کن....!!   یخال   میو دق و دل 

 

 

 .ختهیکه کوه بود حاال فرو ر یزدانیمن شرمنده ام....-

  نا یشده و ا ماریبابام کمر خم کرده، مامان ب حاج

 منه....   ریهمش تقص
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دختر    کی ینداشتم، برا یراحت ی...من...منم زندگ اما 

کارگاه و شبا   یتو  فت یهجده ساله کار کردن دو ش

 خونه مردم کار کردن سخته..... 

 

 

 بزرگ شده بود.  یپر قو یمثل من که تو  یدختر اونم

اما از نگه داشتنش   یشیمادر م ی دار  یبفهم سخته

 ..... یباش  مونیپش

 

 !؟ زدان؟ ی..بچه داداش  ...االن....شما.. یعنی بچه؟!-

 

 

سوال جواب نکن بزار   گهیآره حسام جان، د-

 استراحت کنه. 

دختر چقدر تالش کرده و  نیا میشاهد  انیو ک  من

هم   زدان ی. هردو گناه کار بودند هم ده یکش  یسخت

 شهرزاد. 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 . ستیبراش خوب ن ی ماهه که باردار، فشار عصب سه

 

 

....من نوکر زنداداشمم شمیچشم زنعمو من خفه م-

دوتا خبر خوب بشنوه دوباره   زدانیاگر  یهستم. وا

 .....شهیزنده م

 

 

صبر کن آقا حسام....بهش خبر    ینه....کم-

 خودم برگردم. خوامینده....م

 

 

 خوامیآخه...باشه چشم زنداداش....فقط زودتر م-

 غم به دوش نکشند.  نهمهیا گهیتا د  ششیببرمت پ

 

 

 کنم.  دایخودم رو پ نی بداجازه  یچشم کم-
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با   ژهیو من شوند یاز اتاق خارج م انیهمراه ک  حسام 

 آورد.   یشهرزاد شام م یخانوم برا الیدستور ژ

 

 

بعد  خورد، ینصف بشقابش را م الیزور و اصرار ژ به

و در    دایخانم سوزن را کش الیاز تمام شدن سرم ژ 

 اندازد. ی سلط زباله م

 

 

 !زم یعز  دهیزمان وصال با عشق رس  گهید-

سر خونه و   یخوب برگرد  یبا خبرا دیبا 

  خامی....اما لطفا من رو فراموش نکن....من مت یزندگ

 کنم شهرزادجان.....  ی تا آخر عمرم برات مادر
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  یبه خانه امنش م  یرا جمع کرده و نگاه ساکش 

  دهیاز راه رس  شب ید  وسفی اندازد. زهره خانوم و آقا 

 که برود.  خواستیبودند و حاال شهرزاد م

 

 

 . زندیم  شیبه رو یو لبخند  ده یرا بوس شهرزاد

همسرت،   شیپ ی برگرد یخوایکه م  ی خوب کرد-

 داشت.  دیر هم خواه کنا   یخوب ی مطمعنم زندگ
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 ممنونم. زیممنونم زهره جون، بخاطر همه چ-

و کمکم  دیدستم رو گرفت  د،یبهم اعتماد کرد نکهیا

 ..... ونتونمیتا آخر عمر مد د یکرد

 

 

و نادر    ی تو دختر نادر زم،یحرف هارو نزن عز نیا-

برات   میبود که تونست یکار  نی کمتر  وسف، ی قیرف

 . میانجام بد

 منینش  یخانوم و پسرا تو الیژ میبر ا یب گهید

 منتظرتند. 

 

 

زهره جان از اتاق خارج شده و قدم در به   همراه

 . داردیبرم هیسمت بق

 . فشاردیکرده اش را م خی و دست  دیا یکنارش م  الیژ

 

شهرزاد جان؟! استرس نداشته باش  یآماده ا-

 قشنگم.
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 ... ترسمیب...بله فقط م-

 

 

خبر  هیو بق زدان یصبح به  ینترس زنداداش، وقت-

کردم چنان خوشحال شدند که نگو،   داتیدادم که پ

انگار حاج خانوم جون گرفت که بلند شده بود و به  

عروسم   دیکن زیخونه رو تم گفتیخانم م  میزهرا و مر

 برگرده.....  خوادیم

 

 

زبونم حرف بکشه و    ریخواست از ز یچند بار   زدانی

که نگفتم و خواستم تا   نتت یدنبالت و بب  ادیخودش ب

 منتطرتون باشه.....!!  یعنیمنتظرت 

 

 

هم گفت   انیدادم، ک   حیرو بهشون توض  زیهمه چ من

شد باهاشون آشنا    یو چجور  ی کردی که چقدر تالش م

 ..... دمت یمن د نکهیو تا ا ی شد
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بهشون رو نگفتم تا خودتون    تونیخبر باردار اما 

 .دیبگ

 

 پس.....  میممنونم آقا حسام، بر-

 

کرده و از آنها قول   یخداحافظ  وسفیزهره و  از

 گرفت تا به او سر بزنند.

حسام    نیعقب ماش ی خانم در صندل  الیژ  همراه

 نشستند. 

 

استرس حالت تهوع گرفته و انگشتانش را بهم   اس

 .  دی چ یپیم

  یالکرس تی را بست و شروع به خواندن آ  چسمانش

 درونش کم شود.  جان یاز ه یکرد تا کم
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گرم خانواده و همسرش باز   ن یبود که به بال  خوشحال

 . گشتیم

....مرد زورگو و معتصبش....پدر  زدانشی یبرا دلش

 تنگ شده بود.   شیبچه اش.....خون در رگ ها 

 

 

انداخت و    شیخانم نگاهش به لرزش دست ها  الیژ

به عشق درون قلب شهرزاد که اورا به  ی قیلبخند عم

 حال انداخته بود زد.  نیا

 

 

شهرزاد خراب نشد و دوباره   یبود که زندگ خوشحال

در حال ساخته شدن بود. نگاهش را به آسمان دوخت  

 و از ته دل خدارا شاکر شد. 
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به هرسه  یمظلوم نگاه یا افه یبا ق  عقب برگشته و به

بودند تا شهرزاد زنگ درب   ستادهینفرشان که منتطر ا

 .کندیرا بزند م

هم گذاشته و با اشاره دست   ی را رو  شی پلک ها  الیژ

 که کارش را انجام بدهد.  خواهد یاز او م
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زنگ درب گذاشته و   ی و دست رو ده یکش یقیعم  نفس

 . فشاردیم

بند   شی پاها  ی رو جانیاز ه زدان یخانه،   ی آن سو  در

 .کرد یلرزان کل خانه را متر م یینبود و با قدم ها 

 

 

دستانش  انیکنار پدرش نشسته و دستش را در م هرا

 . فشردیگرفته و م

شده    اد یبدنشان ز ی ، دماو استرس  جانیاز ه یهمگ

 بود. 

 

 

برگشتن شهرزاد خوشحال بود   دنیهم از شن یرعلیام

 . زدی و دست م خواندیو شعر م

برخواسته و به  یاز جا  یزنگ، همگ یصدا  دنیشن با 

 .کنندیپرواز م  ی سمت درب ورود

 

 در رو باز کنه حاج بابا....  زدان ی  دیبزار د،یصبر کن-
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برو در رو باز کن هوا   زدانیزهرا،  گهی آره راست م-

 ه شهرزادم..... بمون  دی پشت در نبا  شتریسرد و ب

 

 چشم حاج بابا.... -

 

 

توان وزنش را   شی کودک چند ساله بود، پاها  انگار

به آنها متصل کرده   یوزنه چند تن کینداشت. انگار 

 بودند. 

سرد، عرق کرده و گرمش شده بود.    یهوا  ن یا در

 .کندیو درب را باز م ده یبه صورتش کش یدست

 

 

است همان زن   ستاده یا شی که جلو ینیا شد ینم باورش 

 او است.  یکوچولو
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  یسرش را باال آوردا و به چشمان جنگل   شهرزاد

 دوخت.   زدانی

 

 

 بوده است.  اریچقدر دلتنگ   دیفهمیم تازه 

 کیو   شودیم ریشوق از چشمان هردو سراز  اشک

 . رود ی آن در آغوش گرم همسرش فرو م

 

 

اش بلند  هیو گر  دهیچیپ زدانیرا دور کمر   دستانش

 .شود یم

خود را به   خت،یریکه اشک م  یخانم از خوشحال  اجح

 آنها رسانده و.... 

 

جان    ی من.....کجا بود یشهرزادم....ته تغار -

 مادر...!!؟ 
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  یم نیی جدا شده و با خجالت سر به پا  زدانی از

را در   زدانی هیبق  ی اندازد، اصال حواسش نبود که جلو

 آغوش گرفته است. 

 

 

حاج خانوم....منو ببخش.....دلم براتون تنگ شده  -

 بود. 

را در آغوش گرم مادرانه اش انداخته و عطر    خود

رفته  هی . به نوبت در آغوش بقدیکشیتنش را نفس م

 . کردند یم یو ابراز دلتنگ 

 

 

  زدانیدر خانه دورتا دور نشسته بودند،   یهمگ حاال

  ستهیچهره زرد و الغر شده شهرزاد را نگر رهیفقط خ

 . کردیو خود را لعنت م

افتاد دوست داشت دستان   ی کتک زدنش م  ادی یوقت

 خودش را خرد کند. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 494#پارت_

 

 

افکار و   شهرزاد از  فی ضع یصدا  دنیشن با 

 . سپاردیخاطراتشان خارج شده و به او گوش م

 جذاب و نازک دلبرکش بود.  یکه دلتنگ صدا چقدر 
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 دیدونیفکر کنم خودتون م یمن....شرمندتونم....ول-

دو دل   یعنیرفتم. قرار هم نبود برگردم....  یچ  یبرا

  ا ی  دیقبولم نکن دم یترسی نه....م ایبودم که برگردم 

 .... یا گهیهراتفاق د

 

 

خودم   یپاها یرفتم، کار کردم و رو  یاز وقت من

خانم هم کمک حالم شدند و   الیو ژ  انی. آقا ک سادمیوا

 . ونشونمی من مد

 

 

اما برگشتن  د،یخبر دار زیگفته آقا حسام از همه چ به

مثل   ازتون برام  یبود که دور  نیمن فقط بخاطر ا

 .... شیمرگ بود و دوم

 دارم بود......  یابچه  شی دوم

 

 

  یتمام خانه را فرا گرفته بود، صدا یبیعج سکوت 

 هاهم قطع شده بود.   دن ینفس کش
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 و نوه شما حاج بابا!!!  زدان یمن باردارم....بچه -

 

 

هم به خود    هیبق دیکه زهرا کش یجانیپر از ه  غیج با 

غوغا به پا کرده بودند و شاد   ی آمده و از خوشحال 

 بودند. 

  یچنان در شوک فرو رفته بود که حت زدانی اما 

 تکان بخورد.  توانستینم

 

 

او....بچه او و شهرزاد....حاصل عشق   بچه

همسرش باکره بوده و باردار شده   یعنی....شانی ها یباز

 است..... 

  یبرا  یپرده بکارت مانع  دانستیخوب م خودش 

 . ستین یباردار 

 

 بهتر؟!  نیاز ا یو چ  شدیداشت پدر م او
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 .....!! نا یدو چشم ب   خواهدیم از خدا چه کور

 

 

به او جلب شد،   هیبلند شد که توجه بق  ی جا  از

 هراس داشت.  زدان ی شهرزاد از سکوت 

مشتش فشرد...قلبش انکار در  انیمبل را م  دسته

 . زدیمدهانش نبض

 

 

 

او زانو زد و چادرش را گرفته و   یپا   ی جلو  زدانی

.  اورندیبود شاخ در ب کی . همه از تعجب نزددیبوس

غرورش را کنار گذاشته بود باعث   زدان ی  نکهیا

 پدر و مادرش بود.  یقلب ت یرضا 

 

 

 نوکرتم تا آخر عمرم شهرزاد، من دوست دارم!-
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کردم، ببخش و حالل کن که فقط   تتی کردم اذ غلط

تو فقط بمون کنار  زمیرو به پات بر  ا یدن خوامیم

 من..... 

 ی مامان کوچولو  شمیم اتیهمه خستگ یفدا  من

 من.... 

 

 

خان، منم کم اشتباه نکردم. اومدم که   زدانیبلند شو -

 تالش کنم.   میتا آخرش بمونم و واسه ساختن زندگ

 تو و بچمون.....!!!  کنار

 

 

 .  دیرقصیدر وسط م ی رعل یو ام د یِکل کش  زهرا

وقت انگار پرنده   نیاز چند شاد بودند و بعد یهمگ

 نشسته بود  شانیبام زندگ یبر رو  ی خوش
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 495#پارت_

 

 

 

  انیخانوم و ک  الیاز صرف شام؛ حسام همراه ژ  بعد

 رفتند . 

 سبحان در آغوشش اورا فشرده و لب زد:  حاج
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 ریبا آرامش بخوابم، شبت بخ رم یبعد از چند ماه م-

 جان بابا....!! 

 

 

 نیا  یشرمندم که آرامش ازتون گرفتم، من کال برا-

تون کردم حاج   تیکه اذ دیخانواده مشکل بودم. ببخش

 بابا.... 

 

 

  یکه برگشت  نینگو دخترم، دشمنت شرمنده....هم -

 برامون.  هیکاف

بغلش کن بزار وجودت رو کامل   نیکنار اکرم بش برو

 تابت بود.  یب یل یحس کنه؛ خ

 

 .ریچشم...ممنونم حاج بابا...شبخ-
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از کنار مادرش برخواست تا شهرزاد آنجا   زهرا

 .ندیبنش

که اکرم خانوم سرش را   ندیشنیکرده و م یتشکر 

 . زدیرا بوسه م  شی خود گذاشته و موها  نهیس  ی رو

و زهرا   میبرگشته بودند ،مر شانیها به خانه ها  داماد 

 اما کنارشان مانده بودند. 

 

 

  یآنها از نبودش و سخت کردند،یهمه جا صحبت م از

و شهرزاد از شب   گفتندیم دیکشیکه برادرشان م ییها 

 ...... دیترسیم ییکه تنها  ییها 

حسام راست گفته است و   دیفهم نکهیاز ا شهرزاد

سکته کرده است بغضش شکست و به هق هق    زدانی

 افتاد. 

 

 

  گهی...تو دستینکن برات خوب ن هیقربونت برم گر-

مراقل نوه   شتریب  دی شهرزاد جان....با   ی االن دو نفر

 !! یمن باش 
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 لب زد:  طنتی بدهد با ش رییجو را تغ نکهیا یبرا زهرا

فسقل عمخ رو    ن، یکردینم میکار چیخوبه حاال ه-

 !د یکاشت

 ! شد؟یم  یچ نیکردیم  ی کار

 

 

 

  یم نییو سر پا   شود یتا بناگوش سرخ م شهرزاد

 .خنددیم  ز یاندازد و ر

 زندیزهرا م یبه پهلو  دیخندیکه م ی خانوم در حال  حاج

 و 

 

  یشیدختر، مگه بد شد زود عمه م یدار   کارشیچ-

 !! یشنویفحش م
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  خوانیبشم که بخاطر فسقل م ییمن قربون فحش ها -

 خدا کو پس چرا شکمت بررگ نشده!!  ی بهم بگن...ا

 

 سه ماهمه هنوز..... -

 

 

 .کندی گذاشته و نوازش مشکمش  یدست رو  زهرا

که    زندی شکم شهرزاد م یرو  یو بوسه ا  شودیم خم

 . خندندیم یهمگ

 

 

 بخورمت جوجه!! خوامیم رونیب ا یاخه ب-

 

 ! ؟یبخور یخوایچه حرفا، بچه منو م-
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آمد و در   یم رونیکه از ب زدانی یصدا  دنیشن با 

آورد حرفش را گفته بود   یکه کتش را در م  یحال 

 ... رودیم  شیبرا ی زهرا چشم غره ا

 

 !! دمشیکسم نم چیبرو رد کارت، ماله خودمه به ه-

 

 

دوتا    نیا یفهمیاالن مامانشم با خودم بردم م  یوقت-

 جوجه صاحاب دارند زهرا خانوم!

 خانوم....  میبر پاشو 

 

 

 کمیزهر و مار خانوم، درد و خانوم....برو  بزار  -

 . میباشباهم

 

 دیزنیفردا حرف م ،ی خوریمخشو م یدو ساعته دار-

 وقت خوابه....  گهید
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 اره جون عمت وقت خوابه... -

 

 

 . خنددیخواهرش گرفته و م  ی از بازو ین شگوین میمر

از شوک سکوت کرده   یزده بود که همگ یحرف زهرا

 بودند. 

 

 

شهرزاد گذاشته و آرام   یبازو یخانوم دست رو حاج

 :دیگویگوشش م  ریز

...اونم شوهرته و  زم یعز دیبخواب  د یبلند شو بر-

 دلتنگت.... 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 496#پارت_

 

 

 

نشسته بود و بدون توجه به او در   زدانیتخت  ی رو

 با انگشتانش بود. یحال باز

و المپ اتاق را   ده یکش  شیموها  نیب  یدست  زدانی

 . خزدیتخت م ی و رو کندی خاموش م

 

 

خورده سردش را   چیو دستان بهم پ ندینشیم کنارش 

 . ردیگی گرمش مدستان انیدر م

 نکهی....اما از ایدیمن رو نبخش دونمی شهرزاد....م-

 . شدمیم وانهیداشتم د  گهیممنونتم....د یبرگشت 
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بلند   فتیتن نح ی ....من غلط کردم دست رومن

 کردم....

 

 

  دمی عکس هارو د یکردم، وقت کاریچ دمیکن نفهم  باور 

 ان باز تکرار بشه!زم دم یترس

  یرو بخوا یا گهیتو شخص د  نکهیا از

 ...حاللم کن دم یترس

 

 

تو کنارم   کنم،فقطیرو م ت یآخر عمرم نوکر تا 

بمون...همسرم باش....همراهم باش....محرم راز دلم 

 باش....!! 

 

 

را باال آورده و در چشمانش زل زد، او حرف    نگاهش

که گفت زمان   ییزده بود اما افکار شهرزاد در همانجا 

 تکرار شود مانده بود... 
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کرده   یزمان تکرار بشه؟! مگه من کار یچ یعنی-

 !؟یکنیفکر م  ی نجوری بودم قبال که ا

 

 

تا   گمیبهت م دن،یفرار نکنم از شن گهید خوامیم-

 چرا مشکوک شدم بهت...   یبدون

که  یشیاز اول عاشقت بودم، همون دو سال پ من

 زهرا بود.....   یجشن نامزد 

 

برق    انیانگار جر دمت ید ی پونزده سالت بود، وقت تو

 بهم وصل کردند.  یهزار ولت

 ...عاشقت شدم..!! دی....قلبم لرزد یتنم لرز تمام

 ! یدختر حاج نادر  دمیفهم بعدا
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 کیدرسه ات تا بلکه بتونم م یجلو  ومدمیم هرروز 

 نگاهت کنم.  ری دل س

راه سوار   نیکه ب دمتیروز که با حسام بودم،د کی

 !ی مرد شد کی  نیماش

 

 

 !ی بود و تنها بود ومدهیاون روز مدرسه ن زهرا

 شد.   اهیبرام س ا یانگار دن ستاد،یا قلبم

 خونه! کی ی تو یتو رفت   یول  م،یسرتون اومد  پشت

 

 

رفتم و به خودم   شه، یم یچ نمیکه بب نستادمیوا گهید

 قول دادم فراموشت کنم، اما نشد! 

  یتو  یو اومد  یپدر و مادرت رو از دست داد یوقت

 خونه! نیا

 

 

 خاکسترم شعله ور شد و ....  ریز  عشق 
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 زدان ی...زی-

 

 جانم عمرم.....؟! -

 

  یکه اون مرد ک یدیپرس یکاش ازم م ،ید یاشتباه فهم-

 بوده! 

 

 

  ی دوست دار  ویک گفتمیم هی چقدر با کنا  ادتهی دم،یترس-

 ! نا یو ا

بشکنم پس سکوت کردم و   شتری آره و ب یبگ دم یترس

 ! یمراقبت بودم که تنها نش

 

 

 بزار پس منم بهت بگم تا شک ها برطرف بشه.-

  ی کرد، بخاطر پسر  ی که خودکش  میدوست داشت  کی ما 

که عاشقش بود اما اون قالش گذاشته بود....اون هم  
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که کورش کرده   ی بخاطر عشق چاره یکه دختر ب یوقت

 اون نامرد گذاشته بود.  اریبود تمام خودش رو در اخت

 

 

و دنبال پسره هم گشتند   دندیها که خانوادش فهم بعد

 اما نبود که نبود. 

خونشون، ااون   اطیح  یزد تو  شیخودش رو آت نینگ

 بود.  نیمرد برادر نگ

 

 

تونست از  و ن  مارشدیب نی بعد از مرگ نگ مادرشون

اومده بود دنبالم تا با مادرش حرف   اد،یب نییتخت پا 

 بزنم و آرومش کنم.

 

 

ترشد و بازوهاش    کینزد زدانیبه  یصورت اشک با 

 گفت:  دهی بر دهیرو گرفت و بر 

 !یختی....بهم رمونی .....تو....زندگی قضاوتم....کرد-
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..من.آواره  من

 ....غذا.....نداشتم...بخورم!! دمیترسیشدم.....م

 

 

 . دیهردو چک یها هیرا در آغوش گرفت و گر شهرزاد

  یاز قضاوت زدان ی بود و   ده یکه کش یاز درد شهرزاد

 بهم خورده بود.   شیکه کرده بود و بخاطرش زندگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 497#پارت_

 

 

 

  شی گونه ها  یرا از خود جدا کرده و اشک رو  دلبرش 

زد که شهرزاد با   شانیرو یرا پاک کرد و بوسه ا

 . دیخجالت لب گز 

خجالت   زدانیباعث شده بود از  ی چند ماه دور نیا

 بکشد. 

 

 

 ه بود شهرزادم! چقدر دلم برات تنگ شد-

.....ببخش که یتمام وجودم بود  دمیفهم یرفت یوقت

 ! یبکش یسخت  شتریباعث شدم ب

خانومم....فقط تو من رو ببخش که من   کنمیم  جبران

 نوکرتم!! 
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بار اومدم تا سرکوچه و   ک ی منم دلم تنگ شده بود؛-

خواستم    ی شدم و م یم وانهی د دم،داشتمیحاج بابا رو د 

 که برگردم ....

خودم رو عذاب ندم، به خونه  شتریتا ب  ومدمین گهید

 . دمیزنگ زدم حاج خانوم بود صداش رو شن 

 

 

 دل تنگت بودم!  شتریبودم و ب ده یتورو ند اما 

که   یحامله ام حالم بد بود، کنارم نبود  دمیفهم یوقت

 .م یخوشحال بش

 .....سق...سقطش کنم.. خواستمیم

 

 

چطور دلت   ی شهرزاد.....تو از من زخم خورده بود-

 ! ؟یثمره عشقمون رو نابود کن  ومدیم
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تا    زدمینکردم، شد همدمم....شب باهاش حرف م-

 خوابم ببره! 

 .... هیبرام کاف نجامیکه االن ا نیهم

 

 

 من قربون اون نخود و مامان کوچولوش بشم آخه! -

 باکره هست هم باردار؟!  خانوم بنده هم  حاال

 !!گهیدارم که خانومت کنم د فهیکنم وظ فکر

 

 

و خود را از    دیکش یکوتاه غیاز خجالت ج شهرزاد

 تخت رفت.  ی جدا و رو  زدان یآغوش 

 

 

 کجا جوجو؟! -

و داشتم   یستیکار دارم؛ سه ماهه ن اد یباهات ز  امشب

 شدم.  یم تابتیب شتریبا خاطراتمون ب
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 مهی خ شیتخت دراز داد و رو ی و رو  دیکش شیپاها از

 زد. 

بوسه   کردیرا باز م  راهنشیپ یکه دکمه ها یحال در

 گوشه لب خندان دخترک زد.  یا

 

 

و فقط با لباس   دیکش  رونیراهم از تنش ب  شلوارش

 ماند.  ریز

  یرو یشلوار شهرزاد را باز کرد و بوسه ا  دکمه

 . د یکش ن ییبرجسته اش زد و پا  یشکم کم

 

 

  یبشم من.....آخه به فکر قلب ب دتیقربون تن سف -

  یکرد  غیکه خودت رو ازم در   یصاحاب من نبود

 خانوم؟!

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ر یرا بند لباس ز  شیها  نهیو س  دیرا باال کش   راهنشیپ

 مشتش فشرد.  انیآزاد کرد و م

و مک زدن    دن یو شروع به بوس  دیکش  نییرا پا   خود

 کرد.  شیران ها

 

با هر بوسه و نوازشش   زدان، یتر از   تاب یب شهرزاد

 .دیچیپی شدت گرفته و مانند مار به خود م شیناله ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 498#پارت_
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را  شیدستانش قاب گرفته و لب ها انیرا م  صورتش

 گرفت.   ی و انگار جان تازه م  دیبوس یم

حلقه شد و دستش را   زدانیشهرزاد دور کمر   ی پاها 

 . د یکش ش ی موها  انیم

 

 

  یاش را م نهیدر همان حال که گلو و قفسه س  زدانی

  د یکش رون یدست شورتش را از تنش ب کیبا   دیبوس

 انداخت.  یگر یو گوشه د

 

 

را   زدانی گر،یکدیلخت شان با  یبرخورد بدن ها حاال

 تا مرز جنون رسانده بود. 

برتن شهرزاد وارد کرد،   زدانیکه  یکوچک یفشار با 

 . دی بدنش را منقبض کرده و خود را باال کش ده یترس
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 اصال نترس!  ستین یزیآروم باش قربونت برم؛ چ -

....نفس  زمی عز  ادیحواسم بهت هست تا دردت ن من

 کن! بکش و خودت رو سفت ن   قیعم

 

 

 نشه؟!  شیزی....بچه چزدان ی ترسم یمن...من م-

 ! ؟یشد چ  اد یدردم ز اگه

 

 

 !؟ ؟ینترس قشنگ من، خودت رو بسپار به من اوک -

دوباره    زدانیتکان داد که   د ییبه عنوان تا  ی سر

 تمام تنش کرد.  دنیشروع به بوس 

 داد. یم  ی از او فرار دیرا با   ترس
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سرشانه اش گذاشت و خم   ی و رو  دیرا بوس  شی پاها 

 دخترک زد.  ی لب ها ی رو  یشد و بوسه کوچک

 

 

 نهیبا احساس پرشدن وجودش، نفس در س شهرزاد

 زد.   زدانی  نهیبه س یحبس کرد و چنگ

به گوش اهل خانه  شیکه صدا دی از سردرد کش یغیج

 . دیهم رس 

 

 

  دیاش را بوس دهیصورت عرق کرده و رنگ پر  زدانی

 و  

 شم یتو...توروخدا...تکون نخور.....دارم پاره م-

 ....... ی....وا زدانی

 

 

بکش    قینفس عم خورم؛ یآروم باش چشم تکون نم-

 عروسم....!!   ستین  یزیچ
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تنه  نییبه پا  ینگاه یزیچ  یبا احساس گرما  زدانی

  یرو یقیخون لبخند عم دن یشان انداخت، با د

 صورتش نشست. 

 

قربون جوجه ام برم من....خانوم شدنت مبارک -

 !زدلمیعز

 

 

شروع به تکان دادن خودش کرد،   قهی از چند دق بعد

  زدان ی شهرزاد دردش را چنگ زدن به مالفه و تن 

 . کردیکنترل م

 

 

 پاک کرد و به کارش ادامه داد.  زدانیرا   شیها   اشک

تن شهرزاد برداشت   یاز آرام شدن خود را از رو  بعد

 .دیش طاق باز خوابو کنار 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

زدن روح   یشده بود؛ آرزو  لیتبد ت یبه واقع شی ا یرو

 و جسم شهرزاد به نام خود..... 

  یخود م  نهیس  یو سرش را رو  دهیرا باال کش شهرزاد

 گذارد. 

کشد و شروع به ماساژ   یم  انشانیتن عر یرو پتورا

 .کندی دلش م ریز

هم   یرو   شی از درد ناتوان شده بود و پلک ها  دخترک

 افتاده بود. 

 

 

توانست پلک بر    ی آسوده م الیاز سه ماه با خ بعد

 هم بگذارد.  ی رو

  یبرا نیو فرزندش در کنارش بودند و هم  همسر

 بود.  یآرامش قلبش کاف
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 499#پارت_

 

 

 

  یگوشش، با کم یک یدر نزد  یزیر  یناله ها  دنیشن با 

را از هم جدا کرده و نگاهش به  شیتالش پلک ها

 شهرزاد افتاد. 

رنگش زرد شده بود و از درد حس   چاره یب دخترک

 نداشت.  تکان خوردن 
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  دیچیشد و دست دور کمرش پ زیمخین عیسر  ینگران با 

 کرد.  کیو به خود نزد 

 ! ؟یقربونت برم درد دار-

  دونمینم یزیکنم؟! چ  کاری! چ ارم؟یبرات قرص ب برم

 مورد....   ن یدر ا

 

 

 . زدانی  کنهیدلم درد م  ریز ی خو...خوبم.....کم-

.....من بهت گفتم آروم یبشه؟! وا شیزیبچم چ نکنه

 ! یگوش نداد  ی ول 

 

 

  شیزینترس عروسکم؛ حواسم به نخود بود که چ-

 نشه!

 ی بالخره خانوم شد ، ی که درد داشته باش یعیطب

 !!گهید
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بکش لباس هات رو بپوشونم بعد برم برات   دراز 

 .ارم یصبحانه ب

 

 

  نیهم ی رفت، برا یم  یاهیچشمانش س  شهرزاد

 . دینداشت و دراز کش  زی اصرار را جا 

شان رخ داد،   انیکه م یهنوز هم بعد از اتفاق شهرزاد

 خجالت زده بود. 

 

 

رانش زد   یبر رو  ی و بوسه ا دیحالش را فهم   زدانی

 را تنش کرد.   رشیو لباس ز

که در   یو شلوار ست راهنیسمت کمد رفت و پ به

 بود را برداشت.  دهیاو خر یزمان نبودش برا
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قسمت  ی رو  یصورت   زیر ی که گلها  یرنگ  یتوس ست

 اش بود. نهیس

 را پوشاند. راهنیرا نبست و پ  نشیسوت

  یزد و پتو را تا رو   شانشی پر یموها  یرو  یا  بوسه

 . د یاش باال کش نهیس

 

 

و به  یخود راهم تن زد و مالفه خون یها   لباس 

 لباس ها برداشت و از اتاق خارج شد.  هیهمراه بق

 اخل شد. سمت حمام قدم برداشت و د به

 

 

 کرد.  زیشهرزاد و مالفه را ُشست و تم  یها   لباس 

بند پهنشان   ی رفت، رو اطیسبد گذاشت و به ح  درون

 داخل برگشت.   عیکرد و سر

 

 

 را استشمام کرد.  ییعطر بو تازه 
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اما شهرزاد هم   ردیبگ یداشت خود هم دوش   دوست

گرفت بعدا  میتصم  نیهم یرفت، برا  یبه حمام م دیبا 

 اورا ابتدا حمام کند و بعد خود.... 

 

 

  یبلند یمادرش سالم دنی آشپزخانه شد و با د وارد 

 گفت: 

 .... ریمن....صبح بخ یسالم بر بانو -

 

 

ها....صبح  خونه یخان؛ کبکت خروس م  زدانیسالم  -

 !ریشمام بخ

 

 

چرا نخونه بانو جان؟! همسرم و بچم کنارمند و  -

 خانوادم رو دارم.   ی تمام اعضا  یمشکل  چیبدون ه 

 ! ن؟یبهتر از ا یچ
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 . د یبه گوشم رس شبی چه چه زدنت د یبله بله....صدا-

 

پشت گردن عرق کرده اش   یخجالت زده دست  زدانی

 که حاج خانوم ادامه داد:  دیکش

 

 

 نته....محرمته!ز ، یزیعرق شرم بر خوادیحاال نم-

 نکن.  تشیمراقبش باش؛ اذ  گهیلطفا د اما 

به وصال  شبی و دو نفره.....د  ستیتنها ن گعید

 خان! زدانی ید ی عشقت رس

 . ی از جونت مراقبش باش شتریب دیبا  گهید

 

 

 کمی نیهم یچشم چشم....بخدا نوکرشم هستم. حت-

 لباس هاش رو شستم پهن کردم.  شیپ

 غرورم رو گذاشتم کنار در برابر زنم! گهید
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مشکلمون رو مامان   میباهم حل کرد م،یحرف زد  باهم

 خانوم. 

 !یشماهم درد نکنه که به فکر زنم   دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 500#پارت_
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  ینیکرده و در س یپر از کاچ ی خانوم کاسه ا حاج

 گذارد.  یعسل؛، کره و مربا م ی ها الهیکنار پ

و   ختهیر یکاچ  یرا همراه گالب رو  یوانیح  روغن

 زند.  یم ی قیلبخند عم

 

 

که با عشق  زدانیگذاشته و رو به   زیم یرا رو  ینیس

 زند.  یم یچشمک کندی نگاهش م

  ره؛ یخدمت عروس گلم! ببر بخوره تا جون بگ نمیا-

 فیتو ضع شبی بوده و با کار د فیمطمعنم بدنش ضع

 تر هم شده. 

 

  شتریب دیحواست بهش هست؛ اما با  دمی خودمم د بله

 . یحواست رو جمع کن

حموم دوش  هم بعد خوردن صبحانه اش، ببرم   االن

 !رهیبگ

 کنم. شیاز من خجالت بکشه و نزاره همراه ممکن
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  اریاز عباس آقا و ب ریبگ گریج  خیبرو چند س  ا یب بعد

 تا بخوره.  میبراش بپز

 . زدانیباال اومده   کمی سه ماهه باردار و شکمش   اون

 

 

خودمم   دونمی.....مدیشما امر کن  یچ حاج خانوم هرچ -

  یل یخ گهیاصال جون نداره شهرزاد.....م دمید  شب ید

غذا نداشته بخوره بعدا که کار کرده تونسته  یشبا حت 

 ! ارهیخرج خودش رو در ب

 

 

بودم که زنم   رتیغ  یب نقدریمن.....ا یبه نفهم  لعنت

 براش!  کنمیعذاب بکشه؛ جبران م

 .....زمیر یرو به پاش م ا یدن
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موقع   نیا  نیدیشماهم درد نکنه زحمت کش  دست

 صبح....فعال مادر. 

 ام بود، نوش جونتون.   فهیوظ یچه زحمت-

 

 

تخت  ینییرا در قسمت پا  ینیشود و س ی اتاق م وارد 

 گذارد.  یم

بازش   مهیدر خواب فرو رفته بود و دهان ن  شهرزاد

 کرد  یآب م زدانی قند در دل 

 

 

که   دیصورتش کش  ی پخش شده رو یبه موها یدست

 به خودش داد و مچش را محکم گرفت.  یدخترک تکان

 

 

زد؛ در   مهیبدنش خ ی کرد و رو یز یخنده ر تک

 !ییدلبرک مو طال نیشد ا  یم  نیریخواب چه ش
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زند  یم  ش یگلو فیو لط نیساقه دلنش  یرو  یا  بوسه

 کشد.  یو عقب م

 

 

 ! یشهرزاد خانوم.....پاشو برات صبحانه آوردم مشت-

 ! یضعف کرد  یبخور  ی کاچ دیقربونت برم با  پاشو 

 

 

 ! خورمی....نمادیاممم ولم کن خوابم م-

 

 

 !یستیتنها خودت ن گهیتو د  زدان؛ی پاشو نفس -

خوره   یکوچولو هم گشنشه و االن حرص م مطمعنم 

 مامانش!! دنیخواب نهمهیاز ا
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 501#پارت_

 

 

 

عاشقانه همسرش؛ پلک از   ینوازش ها و حرف ها با 

 شد.  زیمخین  زدانیهم گشود و با کمک  

 داد.  هیبالش را پشتش گذاشت و به تخت تک زدانی

 

را به دست   یو طرف کاچ  دیکش شان یرا جلو  ینیس

شهرزاد داد و خود شروع به خوردن کره و عسل  

 کرد. 
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....حتما زدانیبرم   رونیاز اتاق ب کشمیمن خجالت م -

 ! دنیصدامون رو شن شبیدخترا هم د

هم   میشد یتنها م   یوقت ، یکردیعجله م دینبا 

 ....االن زشت شد. یکارت رو انجام بد  یتونستیم

 

 

بالخره   ؛ی خانومم ؛یچرا خجالت قربونت برم؛ زنم-

 شد. هرچه زودتر بهتر....  یم د یکه با 

 

 

کرده و   زدانیوار  طنتیحرص نگاه به چشمان ش با 

 کوبد.  یم ش یبا مشت بر بازو

 

  ی ناکارم کرد یخنده هم مرد گنده، زد  یچه م-

 بدنم....  سوزهیم
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 عروسکم؟ ی شیقربون سوزشتم برم آروم م-

 !میریدوش بگ  میصبحانه رو که بر  بخور

 

 

  نی....هماما ینم یی نه من با تو جا  یخدا نکنه؛ وا-

 مونده حاج بابا هم بفهمه و آبرو برامون نمونه!

 

 

 

حموم شما عروس خانوم، مادر شوهرت   یا یباهم م -

 ! یریامر کرده که کمکت کنم دوش بگ

 ..... می همه خوابند.....زود بخور بر االن

 

 آخه....-

 

 .....زود باش جوجم..... میآخه ماخه ندار-
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من   میرو تموم کن  یکمک کن کاچ ا یباشه چشم....ب-

 جا ندارم.  گهید

 

 . رمخویم یشما امر کن بانو، من خودتم با کاچ-

 

بچم بزار    ترسمیم  یهست یگشنه ا یشکمو....بابا-

 . ستیفسقل مامانش ن نمیبب امیب شتیپ

 

قندعسل بابا؛    یدلم ضعف کرد برا  ینگو شهرزاد وا -

 دختر باشه و من فداش بشم. 

 

 

 پسر باشه!   د یاصال با  ،یالزم نکرده تو فداش بش -

 

 میکمکت کنم بر ا ی؛ ب  خورمت یحسود نشو جوجه که م-

 حموم! 
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تمام    زدان یخود برداشت،   یبرا یزیو لباس تم  حوله

 را به اتاق خود آورده بود.   شیها   له یوس

دست    زدان ینشست که  شی لب ها   یرو  ی مهربان لبخند

 کرد.  ت یو به سمت درب هدا دیچیپ کشیدور کمر بار

 

 

  زدانیدست   یبه اطراف انداخت؛ دست رو  ینگاه

وارد  عی سر ستین یکه مطمعن شد کس  یگذاشت و وقت

 حمام شد. 

 هم همراهش وارد شد.   زدانی
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 502#پارت_

 

 

 

  یکند و مجبورش کرد رو  یاجازه نداد کار  زدانی

 .ندیبنش ی صندل 

  ده یاز هم کش  یرا در دست بزرگش کرد که صدا فیل 

 شدن نخ ها باعث خنده شهرزاد شد. 

 

 

  دنیو شروع به کش ختیر فی ل  ی بدن را رو  شامپو 

 بدن نرم همسرش کرد. ی رو

کرد که خود   یبا لطافت با او برخورد م   یجور

 .... زدان ی رییهمه تغ نیشهرزاد هم متعجب بود از ا 
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 موهات رو باز کن..... -

 

 

 ی کشبدنش را آب یو شامپو  ختیتنش ر ی را رو  آب

 کرد. 

کرده وشروع به تکان دادن   س یراهم خ  شی موها 

 شان کرد.   انیانگشتانش م

 

 

گونه و گوشه   یرو  ی بوسه ا ش،ی موها  ی از آبکش بعد

 ارکش را از تنش خارج کرد. لبش کاشت و شلو

 

 ....خجالت بکش! ا یح یب-

 

 

  تمی!؟ از زنم؟! من االن اونقدر تشنه تن بلور ی از ک-

حموم برم.....اما توله   یراند دوم روهم تو تونمیکه م
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کار دستمون بدم و حاج بابات   ترسمیو م  ی ضعف کرد

 گوشم رو ببره..... 

 

 

.  کشم  ینگو من خجالت م گهیخب توروخدا د  یل یخ-

  زدانی  میبر ریشنوند زود باش دوش بگ  یصدامون م

 جان..... 

 

 زیبعد توام بر  زمیچشم چشم اجازه بده غسلمم بر-

 .میبر

 

 

حوله را دور   زدانی شان،یاز تمام شدن کارها  بعد

بدن شهرزاد را خشک   گریو با حوله د دیچیکمرش پ

 را تنش کرد.  شیکرد و لباس ها 

وضع    نیبود و محبور بود با هم اورده یلباس ن خودش 

 برود.   رونیب
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به اتاق   عیسر  زدان ی را شانه زد و  شیموها شهرزاد

 . دیرفت و لباس پوش

تخت   یبه سمتش رفت و رو دنشیبا د شهرزاد

 نشست.

 

باز  شمیم تیبلند شده اذ ،یموهام رو بباف   شهیم-

 .ی موند

 

 کنم.  دیخر  رونیب رمی من م زم، یباشه عز-

 کن....  داریرو ب هیتوام بق   رم؛یداغ هم بگ نون

  ؛یکن  دارشیصبح تو ب نکهیداره به ا  ازیبابا ن حاج

 بود....  تابتیب یل یخ

 

 چشم حتما، دستت درد نکنه!-

 دلم خواست!  هوی ،یمن موز هم بخر یبرا  شهیم فقط
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  نمینب گرطال، یبگو برات بخرم ج  یهوس کرد ی هرچ-

 ها!  ی خجالت بکش

 همسرم رو برطرف کنم.  اریکه و  فمهیوظ

 

 هم بخر. یشاهتوت یدستت درد نکنه پس بستن-

 هوا سرد اما دلم خواست.  دونمیم

 

 برات.  خرمیاشکال نداره م-

  یزده و بلند م  سشیخ مهین یموها  یرو  یا  بوسه

 شود. 

 

 شود. یو از خانه خارج م  ده یرا پوش  کاپشنش

سخت   شیرود تا زمان برگشت برا  یم نیماش با 

 نباشد. 

 

بر   یشود و ابتدا تقه ا  یاز اتاق خارج م شهرزاد

زند و بعد بر اتاق   یدرب حاج بابا و حاج خانوم م

 شوند.  داریزهرا تا دختر ها ب
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صبحانه  فیکث  یآشمزخانه رفته و ظرف ها  به

 .ندیچ یرا م زیو م دیشو یخودشان را م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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همراه حاج خانوم   ی که ابتدا حاج ندینش  یم زیم  پشت

 . شوندیوارد آشپزخانه م

شکمش    ریدر ز یکه درد  زدیخیاحترامشان برم به

 .چد یپیم

حاج خانوم با عجله خودش  رود یاش که درهم م هره چ

 .ندیکه بنش کندی رساند و کمکش م  یرا به شهرزاد م

 

 

 سالم به شهرزاد خانوم، روزم ساخته شد. -

  زی و پشت م ینیصبحانه رو بچ زیکه تو م  نیهم

 رو بهم دادند دختر بابا.  ا یانگار دن ینیبش

 

 

حاج بابا....خودمم   دیبه من لطف داشت شهیشما هم-

 دلتنگ بودم واسه صبحانه آماده کردن هام.... 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ریکه افتاد و بخ یخودت رو ناراحت نکن، اتفاق  گهید-

 گذشت. 

در کنارهم خوب و خوش و   یمهمه که همگ نیا االن

 .میخرم هست

 حواست به نوه من باشه....!!! توام

 

 چشم حواسم هست حاج بابا..... -

 

 

 .زندیکند و دختران را صدا م یم ی خانوم خنده ا حاج

  یو سالم  ونددیپ یبه جمعشان م   ی رعل یهمراه ام  میمر

 . دی گو یم

 

 من نتونستم بلند بشم.  دیببخش جان،میسالم مر-

 

 

تو راحت   زمیعز ستین  ازیسالم عروس خانوم، ن-

 . نیبش
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 !؟؟یدال ینی....نی شالم ژندال -

 !؟( ؟یدار  ینی.....نیی)سالم زندا

 

 نخود کوچولو دارم!  کی....بله ی رعل یسالم آقا ام-

 

 

 چکنم یبوژش م ادیب  ا یبه دن یوا-

 (کنمیبوسش م  ادیب  ا یبه دن ی)وا

 

 ...یکنیبله بوسش م -

 

  دوزد یم ینگاهش را به ورود زدانی یصدا  دنیشن با 

 افتند. یبه خنده م  یکه همگ

 

 

 نمیمامانت بب شیپ نی....برو بش زیپسره ه-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



،  نیدختر من رد شو بب یلومتر یاز ده ک   یحق دار  تو

 ...... شکشیپ دنشیبوس

 

 

 حاال دختره؟!   یدونیآخه مادر از کجا م-

 

 . دمیخدا کنه دختر باشه وگرنه ننشو طالق م-

 

 

 . شود یدلخور م   زدانیحرف  دنیبا شن  شهرزاد

  زدانیو بدون توجه به  ندینشیم شیابروها  انیم یاخم

 . زندی حرف م ی رعل یبا ام

 

 

  یم  زیپشت م یو همگ   دیآ یهم کنارشان م  زهرا

 .نندینش

 . زدیریو شکر م داردیبرم یشهرزاد چا   یبرا زدانی
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  ریکنار مادرش نشسته است و دستانش را ز یرعلیام

 دلخور است.   زدان یبغلش زده است و از 

 

 

و تازه   گذاردیشهرزاد م  یاستکان را جلو زدانی

 .شود یمتوجه بغض کردنش م

 

 

 ..... نمتیبب-

 ....؟! هوی!؟ چت شد  شهرزادم

 ! ؟یدار درد

 

 نه.... -

 

چته تا باز اتصال نکرده   نمیخب حرف بزن بب-

 اعصابم..... 
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اندازد و   یکه حواسشان به آنها نبود م ه یبه بق  ینگاه

 کند.  ینگاه م زدانیدوباره به 

که   یی....تازه بعد سه ماه جدادهیچمه؟! از راه نرس-

طالقش  یگیخونه.....جلو همه م نیا  یبرگشتم تو

 !؟دم؟یم

 طالق بده راحتم کن خب.....  ببر

 

 

 تو؟!  شهینم ت یحال  ی خفه شو....شوخ-

همه   یریگی م یتو جد میبخند کنمیم یدارم شوخ من

 !ویچ

  ادخویکردن چشم و دهن م  زون یبغض کردن و آو مگه

 نیا

 !؟ ؟یشد  یکردم اهان راض  غلط

 

 

 سابق؟!  زدانیهمون  یشی م یباز دار-
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 خفه بشم؟!؟  من

 

 

 ی....خب آدم رو عصباندیشهرزادم ببخش  یوا-

 !ی کنیم

و ناراحت    کردمیم یمن شوخ  یدونیخوب م   خودت 

آخه.....صبحانت رو بخور نخود بابا االن    یشیم

 منتظر غذاس قربونت برم من! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 504#پارت_

 

 

و شروع به   ردیگیم زدانی یاز چشمان جنگل  نگاه

 .کندی صبحانه خوردن م

از   نی کرده بود و ا دا یاشتها پ شهیاز هم شتریب دایجد

 بود.  نشیعالئم بزرگ شدن جن

 

 

با کمک دختر ها، حاج خانوم   زیاز جمع کردن م بعد

خواست تا شهرزاد به هال ببرد و مراقبش   زدانیاز 

 باشد. 

 . کردیتا کار نکند قبول نم کردندیاصرار م  هرچع

 

 

 نشست.  زدان یاجبار در هال کنار  به

 شکمش گذاشت و نوازشش کرد.   یدست رو  زدانی
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منع نکرده بود   زدانیرا از   شیدوران باردار نکهیا از

 . دیدر چشمانش جوش یبرق خوشحال

 

 

 ! رون؟ یب یاز دل مامان یا ی م یبابا....ک ی قسقل -

..عروسک بخرم  بخرم.. یلباس بخرم....خوراک  برات

 جوجه من.... 

 

 

 آقا....مگه من جوجه تون نبودم؟!   یه  یه-

 ! ؟ی که اومد به بازار کهنه رو فراموش کرد نو

 ....من حسودم!! ا یکارا نکن  نیا از

 

 

 من قربون حسود خانومم برم خب؟! -

 منه! ی هم فسقل  ن ی.....ایمن یشما جوجه رنگ بله

 هردوتون رو قورت بدم شهرزاد.....  خوادیدلم م آخه
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جناب   یشد  یاحساسات  یل ی....چخبرته.....خ اواشی-

 شوهر! 

 

 

 کنم.  یرو علن   مونیزن و شوهر  خوامیم-

 !رمیبگ یهم برات جشن عروس  میبش  یعقدرسم هم

 

 

شوکه چند بار دهانش را    زدانیاز حرف  شهرزاد

 .شود یاز آن خارج نم یی اما نوا دهدیتکان م 

 

 

 ! ستیزده نشو برات خوب ن جانیچته جوجه.....ه-

 .میو پنهون کن  میبمون غهیص شهیآخر عمر که نم تا 

 .میشیپدر و مادر م میدار ما 
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 .میبش گهیشرعت و رسما همسر همد دیبا 

امشب با پدر صحبت کنم، تو که......توکه  خوامیم

 !؟ ؟یندار  یمخالفت 

 

 

 !زدان ی.....خو...خوشال شدم....یل ین....نه.....خ -

 

 

 ! یبخند شهیهم کنمی م یتو کنارم باش، کار-

و کنار پدرش و   د یآ یبه هال م وهیبا ظرف م زهرا

 . ندینشیم یرعلیام

 . ندیآ یهم پشت بندش م میخانوم و مر حاج

 

 

و    دیو پدرش از کسب و کارشان و از خر  زدانی

و زهراهم   کنندیفروش طال شروع به گفتگو م

مورد عالقه اش  تا سلایر کندیرا روشن م  ونیزیتلو

 .ندیرا بب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

ها دهانش آب افتاده بود. اما   وه یم دنیبا د شهرزاد

  دیکشیبرنداشته بود خجالت م  وهی م یچون هنوز کس

 نفر او باشد.  نیاول 

 

 

  زدانی یو آرام به پهلو دهد یدهانش را قورت م  آب

 .کوبدیم

 . گرددیو به سمتش برم کندیسکوت م  زدانی

 

 جانم؟ -

 

 ....من  زدان ی-

 

 زم؟؟ ی عز یتو چ -

 

 بگو!؟   یخوایم یزیدخترم؟!؟ چ  شدهیچ-
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 : زندیاندازد و لب م یم نییخجالت سرش را پا  با 

برنداشت بخوره، منم خجالت   وهیم  چکسیه یعنیمن -

 نفر اول باشم. کشمیم

 هوس کردم.....  اما 

 

 

 م! من قربونت برم عروس خوشگل   ی اله-

 . ستیچرا حواست بهش ن   زدانی

 عروسم راحت باشه.....   دیبخور وهیم د یبردار

 

 خدا نکنه حاج خانوم...... -

 

 

و در  گذاردیشهرزاد م  یبشقاب و کارد را جلو زدانی

  خوردیَکند و او هم م  یپوست م وهیم شیکه برا  یحال 

 .رسند یمغازه م ی به حساب کتاب ها
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و از گوشه و    شوندیشهرزاد م  کینزد میومر  زهرا

 .کنندیشروع به صحبت م  ریکنار و اتفاقات اخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 505#پارت_
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 . ندینش یم ن یماش ی جلو  ی در صندل  زدانیکمک  با 

قبول نکرد   ندیاصرار کرد حاج خانوم جلو بنش رچهه

 راحت تر باشد.  دیو گفت او باردار است و با

 

 

 را دور زد و پشت فرمان نشست.   نیماش  زدانی

به خانه خودش بازگشت اما زهرا بخاطر   شبید  میمر

رفته است در خانه  یبه مسافرت کار  ی عل   نکهیا

 پدرش ماند. 

 

 

در راه مطب پزشک زنان بودند. حاج خانوم گفته   حاال

نزد   ی دگیچکاب و رس یشهرزاد را برا   دیبود که با 

برخواسته و   ی از جا عیهم سر زدانیپزشک ببرند و 

 آماده شده بود. 
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 ی زند و پشت فرمان جا  یرا دور م  نیماش  زدانی

 .ردیگیم

 

 به به.....  مینیجوجه بابا رو بب میخب، بر-

 جوجه هم که انگار حال نداره.....   مامان 

 

 

 .زنهیولم کن معده ام جوش م زدان ی  یوا-

 

 شما آرامشت رو حفظ کن.   زم یباشه عز-

 

 

خجالت بکش مرد گنده، جلو مادر و خواهرت   حیا-

.....واع واه واه عجب دور  یخریناز زنت رو م ی دار

 شده....  یو زمان

 

 من کجام مرد گندس؟! -
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 کنهیمن نوازشت م یجلو  ستیمرد گنده ن ی عل 

 دختر!! 

 ها...  دینینکن اجازه ندم کنارهم بش ی کار

 

 

خوبه خوبه، شما حواست را بده به جلوت مارو به  -

 بسمونه.....  یکشتن ند

 

 بادمجون بم آفت نداره خواهرم. -

 

 

 بادمجون بم! گهیحاج خانوم نگاش کن....به من م -

 .... گه یبهش بگو د یزیچ هی  مامان 

 

. انگار بچه دو  د یمون کرد وانهیبابا د یا دیتموم کن-

 ساله اند. 
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 یانداخت که با نگران زدان ی ی به بازو یچنگ شهرزاد

 به سمتش برگشت. 

 و حاج خانوم هم نگران شدند.   زهرا

 

 چت شد شهرزاد، حرف بزن... -

 

 ! ارمینگه دار....دارم باال م-

 

 

پارک کرد که شهرزاد درب را  ابانیرا گوشه خ  نیماش

 انداخت.  نیی باز کرد و خود را پا 

 نشست و باال آورد.  شی زانوها   یآب رو  یجو کنار

 

 

 کنارش نشست و دستش را گرفت.  یبا نگران زدانی

 آب را آورد.  یبطر زهرا

 کرد.  زیدست و صورت شهرزاد را شست و تم  زدانی
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نشد که.....االن   یزینکن چ هیقربونت برم گر-

 ! یشیدکتر بهتر م برمتیم

 

 ..... زدان ی-

 

 . زمی....بلند شو عز زدان ی جان -

 ....نیسرد نش  نیزم

 

 

 نیزم  یرو  ستیآره دخترم بلندشو برات خوب ن -

 !ینیبش

 .یتحمل کن  دی دردسر هم داره.....با  یحاملگ 

 . اوردمیباال م  یل یباردار بودم خ زدانی یوقت منم

 به باباش!  ده یکش پدرسوخته
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  یبازوها  ر یکردند و دست ز یو زهرا خنده ا   زدانی

 شهرزاد انداختند.

ورد و درب را   جمعشیپاها  ی چادرش را رو  زدانی

 بست. 

 

 مادر....  دی نیبش-

 

 

 حرکت کرد.   یفرمان نشست و با سرعت باالتر پشت

 شهرزاد باعث استرس او شده بود.  ده یرنگ پر  چهره 

شکمش گذاشت و    یدست رو  ی حال  یبا ب شهرزاد

 ه کرد: زمزم

 !!یکنیم ی نجوریجان.....خطرناکه ا زدانیآروم برو -

 

 

 نگران نباش دورت بگردم....حواسم هست! -

 شهرزادم. ترسم یدارم م  دهیپر  رنگت
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و حواسشان   کردندیو حاج خانوم باهم صحبت م  زهرا

 آنها نبود.  یبه گفتگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 شدند.   ادهیپ یهمگ نیاز پارک کردن ماش بعد

دستان    انیو کوچک شهرزاد را م  دیدس سف  زدانی

 بزرگش گرفت و فشرد. 

 لب هاش نشست.  ی رو  یق یلبخند عم شهرزاد

 

 

  تشانیدست پشت کمر مادرش گذاشت و هدا  زدانی

 کرد. 

 ها باش.   نیخواهرم مراقب ماش ا یب-

 

 چشم داداش حواسم هست نگران نباش شما! -

 

 

به سمت شهرزاد   زدانی دندیرو که رس ادهیپ به

 برگشت و نگاهش کرد. 

 لبخندش اوهم لبخند زد.  دن ید با 

 ! ؟یخند  یچته جوجه م-
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دکتر تا از سالمت    میریم م یمن و تو دار شهیباورم نم-

 .میبچمون باخبر بش

 .....شدم مادر بچت!دم یکه بهت رس کنمینم باور 

 

 

بانو، منم خوشحالم که عشقم شد مادر   یتو تاج سرم-

 کوچولوم. 

 

 

 بمون کنارم لطفا.  شهیهم-

 

 تو!  میکنارتم نفس، بر شهیهم-

 

 

  یصندل  یو بعد از گرفتن نوبت رو   شوند یمطب م وارد 

 .نندینش  یها م
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که باردار بودند و   یجوان ی به زن ها ینگاه  شهرزاد

 انداخت.  داشتندیبا شکم برآمده به زور قدم برم

 

 

 ! شم؟ی گنده م نهمهیمنم ا یعنیزهرا، -

 چه ترسناک..... یوا

 

 

 آره عمع قربونش بره! -

 خوبه که! ی ل یخ وونه،یترسناک د چرا

 .....!! کنهیکوچولوت داره رشد م یعنی نیا

 

 

زودتر بدونم    خوادیدلم م ی ل یدلم ضعف کرد، خ  یوا-

 بخرم.  لهیو براش لباس و وس هی چ تشیجنس
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خدا دست و پاهات رو سالمت کنه، عجله نکن به -

 . میفهمیوقتش م

 !! زهیم زهیمن فدات بشم مامان ر  ی اله

 

 داخل!  دییبفرما  یخانم شهرزاد ملک -

 

 

و به   شوند یبلند م شانی از جاها  یمنش  یصدا  دنیشن با 

 . روندیسمت درب اتاق دکتر م

  نییرا پا   رهیو دستگ زندیبه درب م  یتقه ا زدانی

 .کشدیم

 

 

و جز مادرش   دی لرزیدستانش م  جانیشوق و ه از

 متوجه نشد.  یکس

  یبراشون باش یخوب  اریپدر و همسر بسکن  ی سع-

 پسرم. 

 دختر حقشه که خوشبخت بشه. نیا
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 شم مادر. چ-

 

 

را    شی در زمان باکرگ  یباردار یماجرا   نکهیاز ا بعد

تخت دراز   ی گفتند پزشک از شهرزاد خواست رو

 بکشد. 

 

 . ترسمیمن م-

 

 . ا یب ستمیمینترس قربونت برم، منم کنارت وا -

 

 

را از تنش خارج کرد    شیلباس ها  یکمک زهرا رو  با 

 . دیتخت دراز کش  ی و رو

 اش کرد. نهیابتدا معا  پزشک 
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.  زمی نرسونده عز  تیبه باردار ی بیآس چ یه تی باکرگ-

 راحت باشه!  الت یخ یستیهم باکره ن گهید

 ..... ی سونوگراف یبرا میبر  خب

 

 

قلب  یصدا  دیپدر و مادربزرگ، اگر دوست دار ی آقا 

 .د یاریب ف یتشر  دیکوچولو رو بشنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 507#پارت_

 

 

و حاج خانوم پرده را کنار زدند و کنار تخت    زدانی

 . ستادندیشهرزاد ا

  زدانیبه مچ  یو استرس چنگ  جانیاز ه شهرزاد

 انداخت.

اش به شدت باال   نهی قفسه س جانی خودش از ه  زدانی

 . شدیم ن ییو پا 

 

 

متعجب پزشک، همگب از شوک  یصدا  دنیشن با 

 که زده بود زبانشان بند آمد.  یحرف

 شما!   ی سه قلو باردار  زدلمیمن......عز  یخدا  یوا-

 

 

از   ییدهانش را تکان داد اما نوا ی چند بار شهرزاد

 . امدین رونیآن ب
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 از شوک خارج شدند.  یهمگ دیکه زهرا کش یغیج با 

باال گرفت و خدارا   ی خانوم دستانش را به سو حاج

 شکر گفت. 

 

 

صورت شهرزاد را    یبه جا  یخم شد و جا  زدانی

 بوسه باران کرد. 

 صورت شهرزاد را پوشانده بود.   ی رو  اشک

 در بطن خود دارد.  نیسه جن  کردینم باور 

 

 

 شده بود.   لیتبد یز یر یبه هق هق ها شیها  هیگر

در    انشانیهمه عشق و محبت م ن یاز ا پزشک 

 شگرف بود. 

 

 

قلب هاشون   ی لطفا، تک به تک به صدا  دیآروم باش-

 . میگوش بد
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 ! ستین ینگران ی هاهم سالمند اصال جا  بچه

 .... ی ات برس هیبه تغذ  دیکه با  کنیکوچ  یکم  فقط

 

 .کنمی م یدگی چشم خانم دکتر حتما رس-

نتونسنه   یکم  یمدت از ما دور بود بخاطر مسائل  کی

 به خودش برسه! 

 هست خودم....  حواسم 

 

 

حاج  شهیم دایمثل شما کم پ  یمادر شوهر خوب-

چون   ستیخانوم، استرس و شوک هم براش خوب ن

  دیو شهرزاد خانوم کم سن و سال با ادن یبچه ها ز

 حواستون باشه.  شتریب

 

 

 پاره تنمه!اون مثل دخترمه،  ست، یعروسم ن-

 . میکنیحواسمون رو جمع م شتریب چشم
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 نیبه تک جن "پووم تاک" قلب تک  یصدا  دنیشن با 

 .د یجوش  زدان یاشک درون چشمان  شان،یها 

سه فرزند شود و    ی همزمان دارا ی روز کردینم باور 

 را  بشنود.  شانی صدا نگونهیا

 

 

  ی د ی در  س  شانیپزشک خواستند تا سونو را برا از

 داشته باشند.  ادگاریکند تا به 

  شانیصور پدر شدنش برا یمطب خارج شدند، برا  از

 . دیخر ینیریش

 

 

چهار تا   دیخودم،با  ی مامان کوچولو  دیییبفرما -

 ....ی ....شما االن چهار نفرایبخور

خانواده پنج  کیصاحب   ییهویشکرت،    ا یخدا یوا

 . شمیم  ینفر
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و   د یرقصی را باز کرده و مانند پسربچه ها م اهنگ

 . زدیدست م 

و زهرا برادرش   رفتیخانوم قربان صدقه شان م حاج

 . کردیم یرا همراه

 

 

ساکت   یشهرزاد همگ   یدر گلو ینیر ی ش دنیپر با 

 نگران شدند. و

 ... .ی شهرزاد؟! دردت اومد؟! چرا کبود شد  شدیچ-

 

 

  زدانی دیزهرا با مشت چند بار به کمرش کوب یوقت

 بود.  دهیپر  ش یدر گلو ینیریکه ش دیتازه فهم

 

 

....فکر کردم دارن  دمیزن، هوف ترس یکنیم کار یچ-

 .... انیم ا یدن
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  زدان یبه  یپوکر نگاه  یو زهرا با چهره ا  شهرزاد

 خنده زدند. ریز  یدفعه پق کیانداختند و 

 

 !نمیسرجاتون بب دینیهرهرهر زهرمار، بش-

 !! خندنیم چه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 508#پارت_
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.  دند یبالخره به خانه رس زدانیزهرا و  یها طنتیش با 

 شدند.  ادهیخانه پارک کرد و پ واریرا در کنتر د  نیماش

 کرده بود.  د یشده بود و خر  ادهیراه پ نیب  زدانی

 

 

برداشت و پشت   نیهارا از پشت ماش  ینیریو ش وهیم

 شدند.   اطیوارد ح هیسر بق

  یسبحان از خانه خارج شد که زهرا با خوشحال  حاج

 . دی به سمتش دو

 

 

  دیبا  یمژدگونبرات خبر دارم داغه داغ..... ی حاج-

 بهم!! یتوپ بد 

 

 

پدرسوخته، تو خبرت رو بده هرچقدر داغ باشه   یا-

 . دمیداغ م یمنم بهت مژدگون
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 شهرزاد سه قلو بارداره....!!! -

 

 

بودند و منتظر   ستادهیپله ها ا ی با لبخند رو یهمگ

 حاج سبحان بودند.  واکنش

به چهره تک به تک مان   یباز نگاه یبا دهان  یحاج

و به سمت شهرزاد    دیپوش ییدمپا  ییهو یانداخت و 

 قدم برداشت. 

 

 

سرش را     یبازوان خود گرفت و رو انیرا م شهرزاد

 پشت سرهم بوسه زد. 

به هوا رفت و حاج سبحان اشک درون   زدانی  قهقهه

 چشمانش جمع شد. 

 

 

 کنه! رتیشهرزادم، خدا عاقبت بخ ی ربشیپ ی اله-
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 سه تا بچه، کرمت رو شکر!   ا یخدا یوا

 

  له یتا وس شدیوارد خانه م کهیدر حال  یبا شوخ  زدانی

 هارا بگذارد با صداب بلند لب زد: 

 زن من رو نبوس!  نهمهیحاج سبحان، بسه ا-

 ها.....  شهیبه حالت م  یخانومت حسود بشه وا  حاج

 

 

شهرزاد    دونمیداشته باش، من نم ا یپدر سوخته ح یا-

 تو شده!!  یعاشق چ

 !یکه هست  یستی ن ندهگ

 !یکه اونم هست  یستین ی عصب

 ! یهم که ندار ا یح

 !؟یکنسه تا بچه بزرگ  یخوایم یتو چطور  آخه
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کرد که حاج سبحان دست پشت    ی زیخنده ر شهرزاد

  ریکرد و ز  تشیکمرش گذاشت و به سمت داخل هدا

 گوشش لب زد:

 ! ن؟یگل  گمیمگه دروغ م -

 

 

 هستند حاج بابا!  حیشما صح یحرف ها شهیهم-

 

 آخ من قربون عروس کوچولوم بشم! -

 ! کنمیپسر رو آدم م  نیمن ا یکه پشتم باش تو

 

 

که دل   شهیمهربون م نقدریهم گاها ا زدانیحاج بابا -

 ! رهیآدم قنچ م

 

 من قربون دلت برم مامان بچه هام!! -
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 ار یپدر سه بچه مبشد بس زدانی نکهیسبحان از ا حاج

 ود. خوشحال و خوشنود ب

آهنگ باز کرد و همراه پدر و برادرش    زهرا

 . دندیرقص

در خانه   شی خنده ها  یصدا  زدانی یاز اداها  شهرزاد

 بود.  دهیچیپ

 

 

  یهارا در ظرف ها وه یو م ینیریخانوم ش  حاج

 گذاشت.  زیم ی و رو دیمخصوص خودشان چ

و حاج خانوم به  د یا یبه همسرش خبر داد تا ب زهرا

 !میمر
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 _شهرزاد ی#شهر_ب

 509#پارت_

 

 

کرد   یم هیگر  زدانیدرون آغوش    یاز خوشحال  میمر

 . دیبوس یرا م  شیو رو

  یواقع  میمر  یکه ظاهر سنگ دونستندی خوب م همه

 تپد.  یم یاو قلب مهربان  نهی. درون سستین

 

 

بر   یصورتش را پاک کرد و بوسه ا  یاشک ها  زدانی

 گونه اش زد و گفت: ی رو

 ...... زیقربونت برم خواهرکم،اشک نر-
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 کردم. یخوشحال شدم، من اشتباه م   یل یخ-

بچه  یبرا  یتو و مادر خوب  یبرا یزن خوب شهرزاد

 .... شهی هات م

 

 

 داداشت!  یبرا هیشهرزاد زن خوب یدیخوبه که فهم -

شهرزاد هم    دوارمیگذشته ها تموم شده و ام گهید

 باشه!  ده یتورو بخش

  یتو ادیب خوادیکه سه تا وروجک م دیباش خوشحال

 خونه! نیا

 .... ماینگه شون دار دیبا  ینوبت

 

 

 کنمیمراقبت م امیعمه قربونشون بره، خودم م-

 ازشون.
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برخواستند و به  ی از جا  یخانم همگ حاج  یصدا  با 

 سمت آشپزخانه قدم برداشتند. 

که حاج خانوم بار گذاشته بود معده   یاشکنه ا یبو

 کرد.  داریهمه را از خواب ب

 

 

 به به حاج خانوم، قربون دست پختت برم من آخه!-

شهرزاد که   یخدا نکنه پسرم، به دست پخت ها -

 !رسهینم

 

 

دست پخت من در برابر    یمامان،ول  دیلطف دار-

 . ادیبه حساب م  یچیدستپخت شما ه

 ریس   خورمیخوشمزه شده بود، هرچقدر م  یل یخ

 .شمینم
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  ی که عل  دیرا بهم کوب  شی دست ها  طنتیبا ش زهرا

 خورد.  یتکان شی در جا  ده یترس

اداهات رو   ن ی....هزار بار گفتم ادم یچته زهرا!؟ ترس-

 بزار کنار. 

 

 

با خواهرش تند   یعل نکهیز اا نیخشمگ  زدانی

برخورد کرد و باعث شد زهرا با بغض سرش را  

 لب زد:   ندازدیب نییپا 

 

 

به  یمعذرت خواه کی یکنیپسرعمو؛ احساس نم-

 !؟ ؟یزهرا بدهکار 

هم گفتم بهش از خانوم  یدختر بهت دادن ن یا من

 ! یبا من طرف  یکوچکتر بگ
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تو   ،یزن یتند حرف م یمن و پدرش دار  یجلو  تو

 ! ؟ی! هان باتوام عل؟یکن ی م کارشیخونه چ

 

 

 لب زد:  یو با شرمندگ  دیپشت گردنش کش یدست ی عل 

 ....عموجان شرمنده! دیببخش-

تا حاال با زهرا تند حرف نزدم، امشب اصال   من

 حجره!  یبخاطر کارها ختهیاعصابم بهم ر

 

 

  یکن یازش عذر خواه دیکه با  یجان اون  ی عل -

 همسرته!

  یبا منزل و همسرت بهم ربط ند رونتمیب یکارها

 داشت. ی خواه  یبهتر  یزندگ

 ..... د یشامتون رو بخور حاال

 

 

 جان شماهم ببخش!  زدانیچشم عموجان. -
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  یگوش زهرا برد و از او عذر خواه  ر یرا ز  سرش

 کرد. 

نگاهش کرد  ی باران ی ها  یچپ چپ  با آن جنگل  زهرا

 گفت: یکه عل

 عمه خانم! گهیقربون چشمات بشم ناراحت نباش د-

بخند بزار   ارمیتو خونه، از دلتم در م کنمیم  جبران

 با غضب نگاهم نکنه! زدانی

 

 

همسرش از برادرش   نکهیاز ا ی تک خنده ا زهرا

 با لبخند لب زد:  ی گفت که عل  یکرد و باشه ا دیترسیم

 نوکرتم دخترعمو!! -
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 510#پارت_

 

 

 از بدرقه مهمانان به خانه برگشتند.  بعد

خانوم دست پشت کمر شهرزاد گذاشت و به  حاج

 لب زد:  زدان یکرد و رو به  تشیهدا زدانیسمت اتاق 

 

 

 جان! زدانیزنت رو ببر بزار استراحت کنه  ا یب-

انجان   شو یکار هارو انجان دادند، من هم بق  دخترا

 . دمیم

داره و براش سخت و خطرناکه  نیسه تا جن گهید  اون

 که استراحت نکنه! 
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بخواب   میچشم برمادر،چشم کنمیکمکت م امیخودن م-

 شهرزاد. 

مامان جان، من که حالم   ینگران نهمهی ا ستین  ازین-

 خوشه. 

 

 

که   ی دیدخترم. اما د یخدا نکنه که ناخوش بش -

حرف گوش کن برو   ی استراحت کن دیپزشکت گفت با 

 .دیشوهرت بخواب شیپ

 

 ممنونم، چشم. -

 

 

را از تنش   شیوارد اتاق شدند، لباس ها   زدانی  همراه

که ران   یخارج کرد و لباس خواب ساتن بنفش رنگ

 وشاند را بر تن زد. پ یراهم م   شیها 
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با نگاه به شکم برجسته اش از پشت به  زدانی

 .دیچیو دستانش را دور تنش پ دی شهرزاد چسب

 

 

 شکمش گذاشت و نوازش کرد. یدستش را رو  کی

 ! یکنارم نکهیبخاطر ا  ی قربونت برم من، مرس-

 ! یکرد  یصبور   نکهیبخاطر ا  یمرس

 . یبگردم ازت ممنونم که تنهام نگذاشت  دورت

 

 

کشم و   یکه کنارت نفس م نیهم ،یکه کنارم  نیهم-

 !مییآقا  است یدن کیبرام  زارمیبالشت م یسر رو 

 

 

همه ناز و عشوه   نیقربونت بره توله....ا ت ییآقا -

 ها...   یریجلوم رو بگ یتونیداغ کنم نم هو ی یزیریم
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اش   نهیبه س  نهیو س دیدرون آغوشش چرخ شهرزاد

و دست دور گردنش انداخت و با چشمان خمار    ستادیا

 لب زد: 

 .رمیجلوت رو بگ خوامیمن که نم-

 

 

دست    یچشمانش زد و رو یرو  یبوسه ا  زدانی

  یتخت دراز داد و رو  ی رو اطیبلندش کرد و با احت

 زد. مهیتنش خ

 

 

و    زد و دوباره شیلب ها ی کوتاه رو یا  بوسه

آن با دست   کی  دیبوس  یدوباره......پشت سرهم م

 گرفت.  ی قیصورتش  را گرفت و کام عم
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  انشیعر نهیس  یکه شهرزاد زر رو ییمشت ها  با 

را از بند اسارت خود آزاد کرد و دم   م یلب ها  دیکوب

 گرفت.  ی قیعم

ها و گردنش را هم بوسه باران کرد و دو   نهیس  ی رو

شهرزاد شروع    زیر ی که ناله ها دیرنافش را زبان کش

 شد. 

 

 

  شیبر رو یرا از هم فاصله داد و بوسه ا    شیها ران

که شهرزاد    دیشرمگاهش را بوس  یزد و رو

 کرد و فشرد.  شی انگشتانش را درون موها 

 

 !...دان..ب...بسه....بسه! زی ....زدانیآه آخ.....-

 

 

 نترس کنارتم من!   ستین ی زیچ ش، یه-

نشست و با   شیپاها انی و م دیرا باال کش  خودص

 خود را درون شهرزاد وارد کرد.  متیمال
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 511#پارت_

 

 

 

از هم جدا شده شهرزاد زد و  یلب ها  یرو  یا  بوسه

شکمش برداشت تا به بچه ها   ی وزن خود را از رو

 نرساند.  یبیآس
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 ش یپنجه ها  انیکوچک و گرد شهرزاد را م یها  نهیس

 گرفت و فشرد. 

 ی شروع به حرکت دادن کمرش کرد و ضربه ها   آرام

 وارد کرد.  یمیمال

 تا خشن رفتار نکند.  کردیم  تالش

 

 

زد   زدانی یبه سرشانه ها  ینفس زنان چنگ شهرزاد

 و لب زد: 

 .....لطفا آروم....آخ....آخ....دردم اومد. زدانی.... زی-

 

 . شهیتحمل کن االن تموم م ی ....کمزم یچشم عز-

 

 

و کنار    د یکش رون یچند بار تلنمبه زدن خود را ب  از بعد

 شهرزاد طاق باز افتاد. 
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 شد.   ریاز درد اشک از گوشه چشمانش سراز شهرزاد

 

 

 . سوختیرابطه م ی از شدت سخت بدنش

و دخترک را به آغوشش   دیبه سمتش چرخ زدانی

 . دیکش

 . دیتنش کش  یزد و پتو را رو   شیموها  یرو  یا  بوسه

 

 دردم اومد. -

به بعد حواسم رو   نیاز ا دیدردت به جونم، ببخش-

 باشه؟!  کنمیجمع م

 

 ! ؟یشکمم رو بمال  ر ی آروم ز شهیباشه.....م-

 

 

 . زدلمیآره عز-

شروع    یشکم شهرزاد گذاشت و دوران ر یرا ز دستش 

 به ماساژ کرد. 
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 . دیرا نفس کش  ش ی موها  عطر

  شیلبها یرو  یمنظمش لبخند  ی نفس ها  دنیشن با 

 نشست.

 

 

شت خودش  آدم از سرنو  گنا یدلبر کوچولو،راست م-

 ! یخوایکه تو م شهینم یخبر نداره و اون

 

 

و مادر   میملکه زندگ  یبش ی ا یتو ب کردیفکرشو م  یک

 جوجه هام. 

دل    نیا یسه تا جوجه واسه من تو   کردیفکرشو م  یک

 !؟یکنبزرگ کتیکوچ

 

 

و   دیکش  شی به موها  یشد و دست زیمخین شیجا  در

 آورد. رونیسر شهرزاد ب ریارام دستش را از ز 
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بر تن   ریرا برداشت و بدون لباس ز   شیها   لباس 

 شهرزاد کرد. 

 

 

گرفت و بعد از   ی حمام شد و دوش مختصر وارد 

  افتیکه از حسام در یامکیبا پ شیلباس ها  دنیپوش

 کرد از خانه خارج شد. 

 

انجام داد و با حسام   عی را در اداره سر  شیکارها 

 کرد.  یخداحافظ

هارا به حسام گفت   که خبر سه قلو بودن بچه یوقت

را گرفته    شیگوش ها  زدانیکه   دیکشی م غیچنان ج

 بود. 

 

 

هم خبر   شیو عمه شهال  انیگفت که به ک  حسام 

 . ندیا یشهرزاد ب دار یخواهد داد تا به د
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 512#پارت_

 

 

 

 کرد. از اداره خارج شد و به سمت خانه حرکت زدانی

 . دیراه نان سنگگ و کله پاچه خر انهیم

 . دیخر  زیتازه  ن وهیو م یشهرزاد خوراک  یبرا
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 شد و حرکت کرد.   نیماش  سوار

 بش یدر حال تعق  یکس کردی م احساس

پشت سرش را نگاه   نیماش نهییهست،نامحسوس از آ 

 کرد. 

 

 

آمدند فقط به جز   یکه پشت سرش م ینی چند ماش جز

 بودند.  یعاد  هیاز آنها بق  یکی

 را باالتر برد.  نیخطر کرد و سرعت ماش  احساس

 

 

دست به سمت   هیعقب ن یاحساس باال رفتن ماش با 

 آورد. رونیداشبورد برد و اسلحه اش را ب

 گفت با حسام تماس گرفت و عیسر
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فکر    ی ول  شمهیدنبالمه، اسحله ام پ نیماش  هیحسام  -

 بکنم آدم بفرست. یبتونم کار یینکنم تنها 

 

 

  فرستمیکردم االن بچه هارو م تیابینگران نباش،رد-

 تا مراقبت باشند. 

 

 حله داداش. -

 

خارج شد و وارد کوچه    ی اصل  ابان یسرعت از خ با 

 ارا گمراه کند. پس کوچه ها شد تا آنه

  یقینفس عم د،یپشت سر خود ند ینیماش گرید  یوقت

 به سمت خانه حرکت کرد.  یگر یو از راه د  دیکش

 

 

کرده بود و تا االن احتماال اهل خانه از خواب   رید

 شده بودند.   داریب

 فرستاد و جواب تماس حسام را داد:  یلعنت
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 حسام؟!  یعن یبودن  یشرفیکدوم ب نا یا-

مزاحم   یکس خوامینم فهیمن باردار، قلب پدرم ضع زن

 بشه ها....   میزندگ

 

 

 ی ک دونمیداداش آروم باش لطفا، منم نم دونمیم-

 بودند. 

راه گمشون   انهیها که دنبالشون کردند اما م بچه

 کردن. 

 ...زدانی  یحواست رو جمع کن شتریب دیبا 

 ...... شناسن یتورو خوب م نیهرک نا یا

 

 

  شیبرم پ  د یحواسم هست، دنبالشون بگرد من با -

 شهرزاد فعال خداحافظ.
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 چشم سالم برسون خداحافظ.-

 

 

پارک   واریرا کنار د   نیکوچه شد و ماش وارد 

  دیکل  گرشیرا برداشت و با دست د  شیها  دیکرد.خر

 آورد و درب را باز کرد.   رونیب بشیرا از ج

 

 

اد با  باز شد و شهرز یکه شد درب ورود اطیح  وارد 

 آمد.  رون یبود ب دهیچیکه دور تنش پ یمسافرت یپتو

سر    ی حاج باباهم راحت بود و روسر  ی جلو  گرید

 .کردینم

 

 

شانه به عقب  ی بافته شده اش را از رو ییطال ی موها 

تر   عیرا سر  شی قدم ها  زدانیفرستاد و به کمک 

 برداشت. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 513#پارت_

 

 

 

ها را از دست   سهیرفت و خواست ک نیی پله ها پا  از

که اجازه نداد و دست پشت کمرش  ردیبگ زدانی

کرد و زمزمه   تیگذاشت و او را به سمت داخل هدا

 کرد: 
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پله   ستیدلم شما مراقب کوچولوها باش الزم ن ز یعز -

 هست.  نیها برات سنگ لهیوس  نی.....ای ها را بدو

 

 

 حواسم هست.  ،چشمییآقا ریسالم صبح بخ-

 واسم؟!  یدیخر  یچ

 

 

 

 اچه گرفتم برات! بانو، کله پ ریصبح شمام بخ-

 ...؟! زدانی.....شیا-

 از کله پاچه.....!!  ادیبدم م من

 

 

 ی بخور  دمی....برات خامه و مربا خرادیبدت م دونمیم-

 !! یکن فیک
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 تو هوا سرد هست بزو

 

 .... میبا ی سالم بر پدر و مادر مهربون و ز-

 بود!  کیاومدم، تراف  ری که د دیببخش

 

که   میزودتر بخور  ایسالم تاج سرم، اشکال نداره ب-

 گشنشه.  یحاج

 

چشم، براتون کله پاچه گرفتم داغه داغ با نون -

 سنگگ.

 

 

 نشستند.  زیپشت م  یهمگ

زد   یشهرزاد کردند عق کی که کله پاچه را نزد نیهم

 دهانش گذاشت.   یو دست رو 
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  س یعجله از آشپزخانه خارج شد و به سمت سرو با 

 رفت. 

 . اوردیباال ن یزیچ  یبار عق زد که جز آب خال  چند

بر درب زد شهرزاد درب را باز   زدانیکه   یبا تقه ا 

 کرد و بعد چند مشت آب بر صورتش زد. 

 

 

گذاشت و پشت کمرش را  ش یشانیپ یدست رو  زدانی

 . دیمال  گرش یبا دست د

  ا یآروم باش قربونت برم.....بشور صورتت رو ب -

 .میبر

 

 

 یمبل راحت یک کرد شهرزاد رو هال رفتند و کم  به

 دراز بکشد. 

نبات همراه    ییچا  شیبرا  ع یآشپزخانه رفت و سر به

 بود آورد.  دهیکه خر  ی باقلوا 
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برو صبحانه ات درو بخور، از حاج بابا و مامان هم  -

 کن.  یمعذرت خواه 

 

 

 تو چشم هات دو ببند و استراحت کن.  رم،یچشم م-

 . ارمیم َکنمیهم پوست م  وهیاالن م برات

 

 جان.  زدانیدستت درد نکنه -

  یدلبرش زد و از جا  دیدستان سف   یبر رو یا  بوسه

 برخواست و به آشپزخانه رفت. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 514#پارت_

 

 

 

خانه شد و کنار پدر و مادرش نشست و  آشپز وارد 

 شروع به خوردن صبحانه کرد 

که پدرش زد لقمه اش را در دهان گذاشت و  یحرف  با 

 به او گوش سپرد. 

 

 

  رمیبگ  یشما عروس  یخواهم برا یجان م زدانی -

 گر یباشد د انیلطفا  به شهرزاد هم بگو که در جر

 زمان آن است که همه از ازدواج شما باخبر شوند. 
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را دعوت خواهم کرد تا   تیخان عمو و عمه ها  امشب

که شما از قبل ازدواج کرده  میو من به آنها بگو ندیا یب

 شد.   دیو حاال بچه دار خواه دیا

 

 

  یکه از خوشحال  یتازه کرد و با چشمان  یی لویک  زدانی

 از پدرش تشکر کرد و گفت:  زدیبرق م

 

 

ممنون حاج سبحان مطمئنم اگر شهرزاد خبردار   -

 چ یبه هر حال اون بدون ه شهیخوشحال م یل یبشه خ

 خونه اومد.   نیبه ا یمراسم و جشن ا

 

 

  یو خودمان  کیکوچ  یعروس  ک یاالن اگر براش  

دختر در حق من   ن یشه ا  یخوشحال م  یل یخ م یریبگ

 چیکه من انجام دادم ه ییکرد و کارها   ی بزرگ یل یخ

 .موندیکنارم نم  یزمان

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

پسرش سر عقل آمده   نکهیاز ا یخانوم لبخند حاج

 است و مراقب همسر و فرزندانش هست زد. 

مثل   یمن و حاج یشهرزاد برا یدونیقدر زنت رو م -

 .مونهیدختر خودمون م

 

 

با ارزش   یل یهست که خ یزن و مرد  یامانت اون

 ما. یبودند برا

 .زدانم یدر امانت نکن  انتیخ  لطفا

طعم   چوقتیشهرزاد رود دست ما سپردند تا ه  اونا 

 رو نچشه.   ییتنها 

 

 

 د ی، اما با بعد از مرگ پدر و مادرش دیعذاب کش  یل یخ

 دلش تکون بخوره.  یبه بعد آب تو   نیاز ا  ینزار
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 چشم مادر، من نوکر شما و شهرزادهستم. -

 من تموم کردم.  د،یصبحانه تون رو بخور حاال

 .ببرمخوامیم وه یشهرزاد م  یبرا

 هوس کرده!!  گهیتهوع داره اما م حالت 

 

 

و خرد کردنشان   کیها از پالست وه یاز برداشتن م بعد

 شهرزاد رفت. ش یاز آشپزخانه خارج و پ

نشست و با شهرزاد غرق در خواب مواجه  کنارش 

 شد. 
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 _شهرزاد ی_ب#شهر

 515#پارت_

 

 

 

  متیو با نوازش و مال دیرا نفس کش  ش ی موها  عطر

 شود.   داری زد تا از خواب ب  شیصدا

گوشش   ر یز یمردانه ا یصدا دنیبا شن  شهرزاد

 را از هم جدا کرد.  ش یبر تنش داد و پلک ها  یتکان

 

 

 

  یزد که اوهم خم شد و رو  زدانی یبه رو  یلبخند

 .د یاش را بوس یشانیپ

 شود و پشتش بالش گذاشت!!  زیمخیکرد تا ن  کمک
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 جان!  زدانیدستت درد نکنه -

جلو حاج بابا و مامان عق   ینجوریا دم یکش خجالت 

 زدم. 

 

 

 

 قربونت برم اخه خجالت نداره که!-

 اصال ناراحت نباش.  ه؛یعاد  یل یحالت تو خ نیا

کن تمرکزت    ی فکر نکن جوجه، سع زها یچ نیبه ا تو

 . یسه تا توله من بزار نیخودت و ا یسالمت   ی رو

 

صورتش   یدست رو یپوست ریز  یبا خجالت شهرزاد

 . دیگذاشت و خند 
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  نیاخه من خودم بچه ام و با ا کشم،یخجالت م دینگ-

از   یهرکس کنمی بچه دار شدم احساس م  طیشرا

 اقوامتون بفهمه درموردم فکر بد بکنه!

 

 

 

  یاحدالناس  چیه گمیم  ،یاحدالناس  چیشهرزاد،ه نیبب-

 ! یچشمات ابرو دار   یحق نداره بهت بگه باال

 !یمحرم من ،یزن من تو

ات رو   نهیپس با افتخار س ،یکه بترس  ی نکرد گناه

سن دارم مادر سه تا بچه  نی ا یبده جلو و بگو که تو

 . شمیم

 

 

 

 ! ننیتو بش یو جا   انیاز خداشونه ب  ا یل یخ

 !یزن من و عروس حاج سبحان صالح  بشن

 مون باش لطفا!   یزندگ  مراقب
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و   ممی باشم، نفهم باشم اما عاشق زندگ یوحش د یشا 

 . دمیشما چهارتا جونمم م  یبرا

 کردم جمعمم کن خب؟!  یمن قاط ید یتوام د پس

 

 

 

جا    گهیجان؛ چشم د   زدانی  یممنون که کنارم-

 .زنمینم

 که تنها بودم.  یمدت  نیا یتو  دمیکش  یسخت  یل یخ

 باز پدرم اون خونه رو نگه داشته بود.  خوبه

و زهره جون هم تنگ شده    وسفیا اق یدلم برا  یل یخ

 ! زدانی

 ! م؟یو تشکر بر دنشونیلطفا به د شهیم
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 مون!  ی زندگ ی برا می خوبه کنارهم بجنگ-

  میاون خونه رو بد یخوا یم ی . راستبرمتیم  چشم

 ! م؟یز یرهن و اجاره و پولش رو به حساب خودت بر

 

 

 

 لب زد:  هیبه فکر فرو رفت و بعد از چند ثان شهرزاد

 جان.   زدان یندارم  ازیمن به اون پول ن-

که توان خونه اجاره نکردن رو    یلطفا به زوج شهیم

 بهشون در حق پدر و مادرم!  یو بد  یکن دایندارند، پ

 

 

 

 دلبرکش زد و لب زد:  یها یاز مهربان یلبخند  زدانی

 . سپارمی چشم قربونت برم، به بنگاه م-
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 _شهرزاد ی_ب#شهر

 516#پارت_

 

 

 

ها   وهیاز م  یگذاشت و تکه ا شیپاها یرا رو  ینیس

و    دیبرداشت و به سمت شهرزاد گرفت که اوهم خند

را در دهانش  وه یم زدانیدهانش را باز کرد که 

 گذاشت.
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 هارا به زور و اجبار در دهانش گذاشت.   وهیم تمام

کرد   یتوان خوردن نداشت، احساس م گر ید شهرزاد

 تا خرخره پر است. 

 ش ی ابروها  انیم یرا پس زد که اخم زدان ی  دست

 نشست و لب زد: 

 

 

 

معده ات  ی شهرزاد، صبحانه نخورد نمیبخور بب-

 !! هیخال 

 .....!!! شمیبسه توروخدا، دارم خفه م زدان ی  یوا-

 !!! یکن یاجبار م  یه ارمیدارم باال م ی نیب ینم

 

 

 

 دورت بگردم؟! یکنی چرا پرخاش م زدلم،یباشه عز-
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 نخور جون دلم. باشه

رو بزارم آشپزخونه  ینیخب......ببرم س  یخوریم بعدا

 . شتیبرگردم پ

 

 

 

 ....!!! نا یدیدستت درد نکنه، زحمت کش-

 ...!!! زنمی توله، گازت م زیعشوه نر-

 .مییچشم آقا -

 

 

 

را برداشت و به   ینیو س  د یلپش را کش  زدانی

 آشپزخانه برد. 

 هم کمک مادرش کرد تا سفره را جمع کند.  خودش 

 سبحان به هال آمد.  حاج

 که اجازه نداد....  ندیخواست درست بنش شهرزاد
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 بلند نشو دخترم، راحت باش. -

تا   کنمیبهت بگم که امشب اقوام رو دعوت م اومدم

 تاج سرمون.  ی بهشون خبر بدم که شد

 

 

 

همون رو   د یصالح بدون ی حاج بابا، هرچ یزدل یعز-

 . دیانجام بد

 

 

 

 . وستندیهم به آنها پ  زدانیخانوم و   حاج

  یکه برا  یی ها  لهیخانوم ازآنها خواست تا وس حاج

و جمع کنند تا   سندیبنو زدان یرا با  ازهست یعقد ن

 بروند.  دیپسفردا به خر 
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  یعروس شیبرا  شناخت،یسر از پا نم   شهرزاد

 خوشحال بود.  ار یو او بس گرفتندیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 517#پارت_
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به خانه  شان یاقوام تک به تک همراه خانواده ها تمام

 آمدند.  یحاج سبحان م 

 انداخت.  نهییبه خود در آ ینگاه  شهرزاد

 

 

همراه با جوراب  یرنگ  یطوس یصورت ز یشوم

 رنگ بر تن داشت.  یمشک یشلوار 

  ی رنگ را رو یصورت ز یر  یگلها  دبا یسف یروسر 

 انداخت و بست.  شی موها 

 

 

 

دقت    یبرآمده تر شده بود و اگر کش ی کمشکمش

 . شد ی م شی حتما متوجه باردار  کردیم
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 ی طوس  راهنیرنگ و پ  یبا کت و شلوار مشک  زدانی

 جذاب شده بود.  ار یرنگ بس

 

 

 و وارد اتاق شد.   دیکوب  زدان یبر درب اتاق  ی ا تقه

 شهرزاد در آن لباس ها چشمانش برق زد.  دن ید با 

 

 

 

راازهم باز کرد و به سمتش پرواز کرد و    دستانش

و عطر تنش   دیچیبازوان خود پ انیدلبرکوچکش را م

 . دیرا بو کش

 

 

 . ادیجان....لطفا آروم به بچه ها فشار م  زدانیآخ.... -

 د گنده......!!! ولم کن مر یییآ
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 من قربون آخ گفتنت بشم. -

 سه تا جوجه ام بشم من......   یفدا

خودم مثل شکر   یتورو حل کنم تو  خوادیدلم م چقدر 

 آب......  یتو

 

 

 

گذاشت و   زدان ی نهیس  ی با ناز دستانش را رو شهرزاد

 نوازش کرد. 

ستبر همسرش گذاشت و سرش   نهیس یرو  یا  بوسه

 گذاشت.  زدانیرا در سمت چپ 

 

 

 

 !مهی زندگ تم یقلبت ر یصدا  زدانم؛ی-

دلنوازت   تمیر نیخوام تا آخر عمرم با هم یخدا م از

 کنم.  یزندگ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

سرش زد و به سمت   ی بر رو یشد و بوسه ا خم

  یشهرزاد قدم برداشت و چادر را رو  د یچادر سف

 سرش انداخت.

 

 

 

چانه   ر یصورتش زد و از ز یبر رو یلبخند  شهرزاد

زد که    زدانیبه  یدو طرف چادر را گرفت و چشمک

 بود.  ش یلب ها   یکوچک بررو ی جوابش بوسه ا
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 518#پارت_

 

 

 

دست شهرزاد را درون دست خود گرفت و از    زدانی

اتاق خارج شدند. زهرا با اسپند از آشچزخانه خارج  

 شد که نگاهش به آنها افتاد.  

 

 

تند به سمتشان رفت و همراه قربان صدقه   یقدم ها  با 

 رفتنشان اسپند را دور سرشان چرخاند. 
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من......ماشاءهلل   ی قربون هردوتون برم نفسا -

 ان شاءهلل....!!  دیبهتون....چشم نخور

 .... دیبر دییا یدلم ب یزا یعز

 

 

 . ی.....نفسم داداشی خدا نکنه ته تغار-

 

 زهراجونم.  ی مرس-

 

 

 

  گریو شهرزاد دست در دست همد زدان ی وارد شدن  با 

 همه با تعجب سرشان را به سمتشان آوردند. 

 

 

افتاد که صورتش سرخ شده   میشهرزاد به نس  نگاه

 ییاما صدا  دادیدهانش را تکان م  یبود و مانند ماه

 آمد.  ینم  رونیب
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 را محکم تر فشرد.   زدان یزد و دست  یپوزخند 

 

 

 

مبل  اشاره حاج سبحان به سمتشان رفتند و در  با 

 گرفتند. ی او جا   یکنار

جدا شد و خود را به شهرزاد   میاز آغوش مر یرعلیام

 رساند. 

 

 

 نخودا خوبن؟!  یژندال-

 

 

شهرزاد   یپا یزد و اورا از رو ی تک خنده ا زدانی

 خودش نشاند.  یپا یبرداشت و رو

آنها  یکه عمومالک کرد نگاه همه از رو  یسرفه ا با 

 او نشست.  یبر رو 
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  نیی. سرش را پا دیکش یخجالت م  یکم شهرزاد

 انداخته بود. 

 

 

 بود. زین  شانیها  هیکنا   دنیشن منتظر

 بود.  ستاده یپشتش ا ریخانوم مانند ش حاج

جمع  یکرده اش گذاشت و به رو   خیدست   یرو دست

 لب زد. 

 

 با اجازه حاج مالک!-

 ف یکه تشر میازتون دعوت کن نها یبود زودتر از ا  قرار

 . دیاریب

 .میکه بماند.....نشد و نتونست یل ی دالخب بخاطر  ی ول 

 

 

 بدم.   یخوام بهتون خبر  یم د،یکه اومد حاال

به شهرزاد انداخت و با لبخند  دوباره به سمت    ینگاه

 برگشت و ادامع داد:  هیبق
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ازدواج کردند   شیوقت پ یلیو شهرزاد خ زدان ی بله، -

 ! یاما نه رسم

بودند، حاال عروس خوشگلم باردار   یمحضر غهیص

تا همه   میریبگ  یبراشون عروس مییخوایهست و ما م

با خبر بشند که شهرزادجان عروس حاج سبحان  

 شدند. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 519#پارت_

 

 

 

شاد    یدر شوک دوم فرو رفته بودند، با صدا همه

هم به خودشان آمدند و شروع به  هیبق زدانی  یعمو

 کردند.  ک یتبر

 

 

دست قشنگه رو.....هم عروس    دیماشاءهلل......بزن-

 کنه.....  دبختتونیبه خونه هم نوه......خدا سف م یآورد

 

 

  یا خجالت و ب  دیبه پشت گردنش کش  یدست  زدانی

 گفت:  شیآشکار به عمو

 . دیباش داری ممنون عموجان، سالمت و پا -
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 یم کیکردند و تبر یم ی ها با شهرزاد روبوس خانم

 گفتند. 

 ....!!! زدان یهم به   ان یاقا 

 

 

که از حسادت سرخ و کبود شده  بود   یبا چهره ا مینس

  شی لب ها  ی رو یآمد و به اجبار لبخند کشانینزد

 کاشت و با شهرزاد دست داد و لب زد: 

 

 

 بهت شهرزاد جان.....  گمیم کیتبر-

را به سمت گوش شهرزاد خم کرد و آرام   سرش

 زمزمه کرد. 

  یبه ملکه صالح ید یو آواره رس میتیدختر  کی از -

 . زم یها.....مرحبا عز

که خودت رو   یکرد  دایپ  یعال   نهیگز ی ل یکنم خ فکر

 ......زدانیبه  یبنداز
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به چهره وا رفته و اشک  یو پوزخند   دیکش کنار

کرد و    زدانیدرون چشمان شهرزاد زد و رو به سمت  

 گفت: 

 

 

با از انتخابتون   دوارمیام ، ییپسردا گمیم کیتبر-

 . د یباش ی راض شهیهم

 

 

خودش برگردد که با   یگرد کرد تا به سرجا عقب 

 لرزان شهرزاد برگشت و نگاهش کرد.   یصدا

من رو   یخواست یکه م  یهست  ی....تو...همونمینس-

 .... راتیبا حرفات با تحق ،یدور کن زدانیاز 
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که عاشق من شد  یرو خوب بدون که، اون نیا ی ول 

 بود!!!  زدان ی که طالب من شد  یبود...اون  زدانیاول 

 

 

 

 بچه هامه، چون محرمشم....چون زنشم!!  پدر

  یمن بد یلقب حروم زاده به بچه ها ی حق ندار تو

 کنم.  یبرخورد م یا گهی!  وگرنه جور د؟ید یفهم

 

 

 

بلند در جمع  یکه شهرزاد با صدا ییاز حرف ها  مینس

 بازگو کرده بود، چشمانش گرد شده بود.   شان یخانوادگ

  دیلرز  یم دیدست دور کمر شهرزاد که مانند ب  زدانی

 انداخت و اورا به خود فشرد.

 

  یشهرزاد را آزاد م نگونهیدختر عمه اش ا نکهیا از

 آمد.  یداد خونش به جوش م
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 520#پارت_

 

 

 

 ن یگذاشت، ا میشانه نس  یبا اخم دست رو زهرا

کرد و باعث   ی م ریبار بود که شهرزاد را تحق نی چندم

 . شد ی م شیناراحت
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برادر    یاز زندگ شمی....ممنون مزدلمیجان، عز  مینس-

 !! یمن دست بردار

 ! شه؟یم بتینص یشهرزاد چ  تیآزار و اذ از

  یخواست یو م یقبول، شما برادر منو دوست دار  باشه

 خودت بشه! یکه برا

  شیکه برادر مت از دوسال پ یر کرد فک نیبه ا  اما 

 عاشق شهرزاد بود؟!

 

 

را فشرد و با غم    زدانیاش جلوتر آمد و دستان  عمه

 لب زد: 

  زدان ی. درسته من آرزوم بود دیتمومش کن گهیلطفا د -

 دامادم بشه!

که خوشبخت بشه، پس مطمعنا   نهیاولم ا یآرزو اما 

 . شهیمرد م نیکه دوستش داره خوشبخت تر  یکنار زن
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طرفه  کیعشق   یدردناکه؛ ول  یل یخ  عشق 

 وحشتناکه!! 

هم خودت   ، یهم طرف مقابلت رو از دست داد  چون

 رو. 

 

 

هم خواستگار داره و قراز ازدواج  می نس م،یریم ما 

 . شهی درست م زیخودش همه چ  یکنه، بره سر زندگ

 رو بشکند.  گهینداره غرور همد تیخوب

 ببخش پسرم.  توام

 

 

عمه جان من شرمندتونم که نشد به آرزوتون  -

پسر   کی شما مثل  یبرا شهیبرسونمتون. من هم 

 .مونمیم

که   دی نیب یوقت دوست دارم و م ی ل یشهرزاد رو خ من

 و من.....  میحاالم مادر و پدر شد
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  دیعمه، خوشبخت بش   زدلیدشمنت شرمنده عز-

 !! یاله

 کرد که بد رفتار کرد.  یهم نادون مینس

 . دیخودتون ببخش یسبحان به بزرگ  حاج

 

 

 

صورتش را پاک کرد و بدون توجه   یاشک ها  مینس

 رفت.   رونیزدند از خانه ب یم  شیکه صدا ه یبه بق

به   یو عذرخواه یو خواهرش بعد از خداحافظ  مادر 

 دنبالش رفتند. 

 

 

 

شان  اجازه گرفت و به سمت اتاق هیاز بق  شهرزاد

 حرکت کرد. 
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 بود.  ختهی تمام روانش را بهم ر مینس یها   حرف

داد که با حس   هیتخت نشست و به تاج آن تک ی رو

و با ترس   دیکش  یبلند غیشکمش ج  ریدر ز یضربه ا

 . زشد یمخین

 

 

 

درب چشمانش از ترس گرد شد و   ییهو یبازشدن  با 

 شکمش گذاشت.  ریدستش ز

  دنیبود، با د  دهیشهرزاد ترس غیکه انگار از ج  زدانی

 فرستاد.  رون یب یخوب است نفسش را با کالفگ  نکهیا
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 521#پارت_

 

 

 

دست    یتخت نشست و دست رو ی شهرزاد رو  کنار

 گذاشت.  شیو مخمل  د یسف

 ! ؟ی زد  غیج ییهو یشهرزادم؟! چرا   شدیچ-

 

 

که داشت،   ی باور رقابلیغ یاز خوشحال شهرزاد

 . ختی ر شیگونه ها ی رو  شیاشک ها 

نشست و دست دور   شیپاها  یرو یبا دستپاچگ زدانی

 شانه شهرزاد انداخت و اورا به خود فشرد
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! بهم بگو  ؟یزن یا حرف نمدورت بگردم من، چر-

 !  شده؟یچ

 

 

 .....لگد زدن.....بچه هام لگد زدن.....!!! زدان ی-

 .....ا یخدا یوا

بود متعجب به شهرزاد نگاه    دهیکه شن یاز حرف  زدانی

 کرد.  یم

  نییاز تخت پا  ییهویاز هضم حرف همسرش،  بعد

 . دیو شهرزاد را در آغوشش گرفت و چرخ دیپر

 

 

باعث   زدان،یبلند  ی شهرزاد و خنده ها  غیج  یصدا

 اتاقشان بدوند.   یبا عجله به سو هی صد بق

  نکهیدرب را باز کرد و وارد اتاق شد، از ترس ا  زهرا

شهرزاد افتاده است قلبش درون    یبرا ی اتفاق ناگوار

 .دیکوب یدهانش م
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توانست   یبه از تعجب نم  تیآنها در آن وضع دن ید با 

 تکان بخورد. 

رساند و   زدانیخودش را به  غیبا ج  یرعلیام

 شلوارش را گرفت و تکانش داد. 

 

 

 ..... یییدا یباز  ،،منمیمنم باز-

 

 

گذاشت و دست دور   نیزم  یشهرزاد را رو  زدانی

  نی زم یباعث نشود رو  جهیتا سرگ  دیچیکمرش پ

 .فتدیب

 را گرفت و با خنده لب زد:  یرعلیام دست

 

 

 کنم.  یم یفدات بشه با توام باز  ییچشم دا-

 بهتر بشه بعد ......  تییبزار حال زندا حاال
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  ینجوزی! زن حامله رو انجا؟یمادر چخبره ا زدان،ی-

 آخه.....خطرناکه پسرم.... یچرخونیچرا م

مراقب خودت    دیمگه من به تو نگفتم با  شهرزاد

 ! ؟ یباش

 

 

انجامش داد   ییهوی زدانیمامان جون،  دیببخش-

 ..... دمیخودمم نفهم

 

 

  دمیشن ینداره....من وقت  یحاج خانم، عروست گناه -

 زده شدم.  جانیتخم جن هام لگد زدن به مامانشون ه
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  یغ یج یحرف برادرش از خوشحال  دن یبا شن زهرا

  یبرد و دست رو ورشیو به سمت شهرزاد   دیکش

 شکمش گذاشت. 

 

 

به مامانتون، عمه بخنده....آ   دیدوتاهم لگد بزن  یکی-

 ..... دییمن بدو ی جوجه ها  کال یبار

 

 

  اد یوا.....خاک تو سرت کنن حسود.....به بچه هام -

 خواهرت رو نگاه کن.....   زدان یمن رو بزنند.   یدیم

 

 

با خنده تکان داد و به سمت   یخانم سر  حاج

دن  آشپزخانه رفت تا اسپند دود کند. از شاد بو

 خوشحال بود.  اری فرزندانش بس
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 هم به خانه خودشان رفتند.  میشب زهرا و مر  آخر

گفتن   ریاز پدر و مادرش جدا شد و بعد از شبخ زدانی

 به اتاق خودش برگشت. 

رنگ  یساتن و کوتاه صورت یبا لباس ها شهرزاد

 شده بود.  یخوردن   ی دختر بچه ها  هیشب
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و کمربندش را باز   دیکش  رونیرا از سرش ب  راهنشیپ

 . د یکرد و شلوارک را از کمد برداشت و پوش

 قدم برداشت.  را شانه زد و به سمت تخت  شی موها 

 

 

 داد.  یجا رشیپتو را کنار داد و خود را ز آرام

صورت شهرزاد را  ی شده بر رو ختهیر ی موها 

 نوازش کرد و به پشت گوشش فرستاد. 

 

 

فرو برد و عطر   شیشد و صورتش را در گلو خم

 .  دیتنش را نفس کش

 . دیخورد و خودش را عقب کش یتکان  شهرزاد

سر شهرزاد گذاشت و اورا   ریدستش را آرام ز  زدانی

 به خود فشرد. 
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  یلش لبخند  نهیس  یچنگ شدن دست شهرزاد رو با 

 زد و دست دور کمرش را سفت تر کرد. 

 آخ آرام شهرزاد باعث شد دستش را شل کند.   یصدا

 

 

جوجه ها اومدن و    ن یعشقم، حواسم نبود. ا د یبخش-

 من و تو.....  نیافتادن ب

زود خوابم    ینجوریبوت کنم، ا خوامیم دانز یجلو  ا یب-

 بره....  یم

 

 

چسباند و بعد از   زدانی یاش را به گلو  ینیب شهرزاد

  دیزد، عطر تنش را نفس کش  شیکه بر رو یبوسه ا 

 هم گذاشت. یو پلک بر رو 
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در دل خداراشکر کرد بخاطر نعمت وجود    زدانی

و پلک بر    د یهمسر و فرزنداتش....پتو را باالتر کش

 هم گذاشت.  ی رو

 

 

را    شیپلک ها  شش، یر  ی بر رو یبا نوازش دست صبح

 هم گذاشت.   یاز هم جدا کرد و دوباره بر رو 

شهرزاد تمام جانش را داغ کرده بود   ینفس ها هرم

 اما بخاطر فرزندانش دستش بسته بود. 

 

 

لب زمزمه کرد و به غر  ریز  یدادن تنش هوم باتکان 

 شهرزاد گوش سپرد:  یزدن ها

 .میشیخفه م میمن.....بخدا دار  یوالی مرد گنده،ه-

 کن به من و بچه هام.....  رحم
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  زدانی دست  ی را بچگانه کرد و دست رو  شیصدا

 گذاشت و لب زد: 

راحت نفس   ی....لطفا بلندشو بزار مامانزدانیبابا -

 آخه....!!!  یبکشه چهارتامونم خفه کرد 

 

به صورتش   یکند و دست  یم ی تک خنده ا زدانی

و   ردیگیکه شهرزاد آزادانه از او فاصله م کشدیم

 فرستد. ی م رونینفسش را ب
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گردن   ی بر رو یو بوسه ا شود یم زیمخین  زدانی

 زند.   یشهرزاد م

 : دیگو یو م  گرددیبا لبخند به سمتش برم  شهرزاد

 

 

  یشد  داری....چه عجب بزمیعز ریسالم، صبح بخ-

من تکون   یه  ی شما.....؟!! مارو که خفه کرد

 آخه!!!  دمی ....ترکیدیتو فشار م یه خورمیم

 

 

.....مگه آدم  ریسالم خانوم، صبح شماهم بخ ک یعل -

 کنار آرامشش باشه و نخوابه؟!  تونه یم

فاصله   نچیا کی ازم  زارمینم گهی! که دانه؟یبهت  گفتم

 دلبر؟!  یریبگ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

  یبابا  رمینم ییجا   گهینه؟! من د ایمن قربونت برم -

 مهربون.....!!

 

و شلوارکش  دی را پوش راهنشیآمد و پ نییتخت پا  از

 کرد.   ضیرا با شلوار تعو

انداخت و در   شی موها  ی رو  یهم شال نازک  شهرزاد

 به خود نگاه کرد.  نهییآ

 

 

به شکم بر   یو مناسب بودند، دست  یراحت  شیها   لباس 

زانو زد و دو    شی روبرو زدان ی که  دیآمده اش کش 

 .د یشکمش را بوس قی را گرفت و عم  شی طرف پهلوها 
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و   دیکه بر شکمش خورد شهرزاد خند  یحس لگد  با 

را همانجا گذاشت. اشک درون چشمان   زدان ی دست 

 هردو جمع شده بود. 

 بلندشد.  یرفت و از جا  شیقربان صدقه بچه ها   زدانی

 

 

 

سرش را بوسه    یو رو دیرا در آغوشش کش  شهرزاد

 باران کرد. 

مادر بچه  ی خدارو هزار مرتبه شکر که شد -

پسر   کی.....کنارت شدم میآرامش زندگ ی هام....شد

 !هیاز هر حس بد ی ساله......درونم خال  ستیجوون ب

 

 

تا دوباره کنارت   یممنونم که بهم فرصت داد  ازت

 ی ندار ی ادی....سن زیکینفس بکشم نفسم.....تو کوچ

 خودت!!  یبرا  یشد  یاما خانوم
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برگردم   یو گذاشت  یدیممنون که توام من رو بخش-

کنارتون.....ازت ممنونم که از دست عموم نجاتم  

 بچه هام!!!  یبابا   یکه کنارم ی.....مرس ی داد

 

 

و دست   روند یم سیبه سرو  زدان یشهرزاد و بعد  ابتدا

 . ندیشوی و صورتشان را م

  زیشوند و با م یه مدر دست هم وارد آشپزخان دست

 . شوندیو آماده شده روبرو م  دهیچ

 

 

که   دندیبود، فهم دهیچسب خچال ی ی که بر رو یکاغذ  با 

نماز جماعت به   ی حاج سبحان همراه حاج خانم برا

مسجد رفته اند و بعد از آنجا به امام زاده خواهند 

 رفت. 

 نشستند وشروع به خوردن صبحانه کردند.  زیم  پشت
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به شهرزاد کمک کرد   زدانیاز خوردن صبحانه،  بعد

 را جمع کنند.   زیتا م

 زد.  یبه حسام م یسر دیبا   امروز 
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آماده از   زدانیسرگرم بود که   لش یبا موبا  شهرزاد

 اتاق خارج شد. 

 ییقرار نبود که جا  د،یاز تعجب باال پر شی ابروها 

 بروند. 

 

 من لباس بپوشم پس!؟  ی! چرا نگفتم؟یقرار بر  ییجا -

 

 

دست   زدانیبرخواست تا به اتاق برود که  ی جا  از

 . دیدور شانه اش حلقه کرد و به سمت خودش کش 

 .د یگرفت و مکدندانش   انیگوشش را م الله

 

 

 زشته!!!   شهینکن.....کبود م زدان ی....یییآ-

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



.....خواستم کبودت کنم. ی....حاللمی! زنم؟یچه زشت-

 بگه؟!  یخواد حرف  یم  یک نم یخوام بب یم

 

 

 

  یاز حاج خانوم و حاج ار،یدر ن ی باز وونهید-

کامال محجبه  ادیم  شیکم پ گهیزشته....بالخره من د 

 خونه!! یبشم تو 

 !؟ ی دیکجا لباس پوش یراست  ها،

 

 

 زد و گفت:  ش ی وسط ابروها   یبر رو یا  بوسه

جونم برات بگه که حسام باهام کار داره و ازم  -

 خواست که بهش سر بزنم. 

 

 

  ی خونه، هرکس یتو ینیشیدختر خوب م   کیمثل  شما 

چون اهل   یدیکه زنگ خونه رو زد اصال جواب نم
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دارند و اگر الزم باشه باهات تماس    دیخونه کل 

 . رندیگیم

 

 

 به حرفام با دقت گوش کن خب؟! شهرزاد

 ها!!   ی گوش ننداز پشت

فقط   یهرچ ا ی یاطیخ  ا ی ونیزیتلو ا ی تی با گوش نیبش

 خودت رو سرگرم کن تا من برگردم... 

 

 

 

و با دستان کوچکش   دیدر آغوشش چرخ شهرزاد

 صورتش را قاب گرفت و با ترس لب زد:

اتفاق   کی ی! هردفعه حسام کار داشتنزدان؟ی شدهیچ-

 !فتهیم

 ی تن و بدن من رو م ی نجوریکه ا هیچ قت یرف ن یا کار 

 لرزونه؟!؟ 
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  نجا یا ادیکنم نرو.....زنگ بزن اون ب ی م خواهش

 باهاش حرف بزن. 

ترسم.....تو خونه تنهام با سه تا بچه تو   ی م من

انگار قرار   یزنی که تو حرف م ی نجوریشکمم....ا

 !!! کنمیبعد رفتنت....من وحشت م ادی ب یکس

 

 

 ی رو بهت به زود زینترس جوجه من....همه چ-

 فته،ینم ی اتفاق چی.اصال خودت رو نگران نکن هگمیم

 !!! بکنه..... تتیبخواد اذ ی کس دم یمن اجازه نم یعنی

دختر خوب و حرف گوش   کیمثل  نجا یهم نیبش حاالم

 کن تا من زودتر برگردم. 

 

 

 . زدلم یباشه چشم، فقط مراقب خودت باش عز -
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  یکنم و اصال در رو رو یم یاطیخ یا یتا تو ب منم

 کنم. یکس باز نم چیه

 

 

 لبش زد و از او جدا شد.  یرو  یا  بوسه

 یخانه و سوئچش را برداشت و بعد از خداحافظ دیکل 

مبل   ی رو یاز خانه خارج شد....شهرزاد با نگران

 کرد.  ی الکرس تینشست و شروع به خواندن آ
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خانه شان   ی که در روبرو هیهمسا  یبا زن ها  زدانی

قدم   نشینشسته بودند؛ سالم کرد و به سمت ماش 

 برداشت. 

به  یمشکوک  زیچ  چیبه اطراف انداخت اما ه  ینگاه

 . امدیچشمش ن

 

 

شان به عقب برگشت و    هیهمسا  یصدا  دنیشن با 

 انداخت.  نییسرش را پا 

 جان، مبارک باشه!  زدان ی-

خانوم گفتند که با شهرزاد جان ازدواج  حاج

 خبر!؟  ی....چه بد یکرد

  ادتونیما  ینیری. شدیبش ریهم پ یشاءهلل به پا  ان

 نره.....
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ان   دیبله حاج خانوم درست فرمودند....سالمت باش-

هم   ینیریبچه هاتون....چشم حتما ش یشاءهلل عروس 

 .میدیم

 اجازتون....!!!  با 

 

پدر و مادرت حفظت کنه پسرجان.....در   یخدا برا-

 امان خدا. 

 

 

شد. با    نیلب زمزمه کرد و سوار ماش  ریز یممنون 

  ی اصل  ابان یسرعت کم از کوچه خارج شد. در خ

که حسام   ی سرعتش را باال برد و به سمت کافه ا

 آدرسش را فرستاده بود حرکت کرد. 
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حواسش به پشت سرش و دور و اطرافش بود تا   تمام

 نه؟!  ا یاست  ب یمد در حال تعقبفه

  یخطر  چیه یچرخ زد و وقت  ابانیدر خ یبار  چند

 احساس نکرد به سمت کافه حرکت کرد. 

 

 

 

را   ش یدود نکیشد، ع  ادهیرا پارک کرد و پ  نیماش

 چشمانش زد و به سمت کافه حرکت کرد.  ی رو

حسام که گوشه کافه با لب تاپش سرگرم بود   دن ید با 

 حرکت کرد.   ی به آن سو

 

 

 

نشست ک حسام نگاهش  زی و پشت م دیرا کش  ی صندل 

 فرستاد.  رونیاو نفسش را ب دنیرا باال اورد و با د
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 ی از رو ینشست و آهنگ یاطیپشت چرخ خ شهرزاد

 به سرش نزند.  االتیکرد تا خ ی پل  لشیموبا 

 ش لباس بدوزد. فرزندان یخواست برا یم

معلوم نبود، پارچه سبز   تشانیجنس نکه یا یبرا

 بود.  ده یخر یاسپرت

 

 

نگذاشته بود و او   زدانیاز رفتن  ی ا قهیچهل دق   هنوز

 بعد از خواندن قران، شروع به کارش کرده بود. 

اش   نهیبه س یچنگ  ده یزنگ، ترس یصدا  دنیشن با 

 زد. 

 

 

 نه؟!  ا یاست  دهی نبود که درست شن مطمعن

لرزان   ییدهانش را قورت داد و از اتاق با قدم ها   آب

 آمد.   رونیب
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 در گوشش زنگ خورد.   زدانی یها   حرف

  ییدوخت، دو زن با چادر ها  فونیرا به آ  نگاهش

که صورتشان انچنان معلوم نبود پشت در   یمشک

 بودند. 
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 لب تاب را به سمتش برگرداند.  حسام 

مشکوک که شبانه    نیماش  کیخودشان بود و   کوچه

 زد.  یروز در محله شان پرسه م 

 

 

 متعجبش را باال آورد و به حسام نگاه کرد.  نگاه

 دایلو برود که خانه اش راهم پ  نگونهیا کردینم باور 

 کنند.

 

 

 حسام؟!  میمن ک دندیفهم ی! چجورشه؟یمگه م-

 ! ؟یفهمیخانواده من در خطره م جون
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  داتیپ  یچجور دونمیخودمم نم فهمم،یم-

که از قبل    زدیاز بچه ها حدس م ی کیکردن.....

 باهات دارند.  یخصومت شخص  اهم ی....شناسنتیم

  ابیدر نشونیکوچه اند......ماش یتو یهم حت االن

 محله شمان و.....   یتو شهیاما هم میزد

 

 

 بلند شد.  شیرا قطع کرد و با ترس از جا  حرفش 

 

 .....اخدایح...حسام.....زنم...زنم....تنهاست....-

 

 

شد که  نی وار ماشزد و س  رونیعجله از کافه ب با 

گرفت.    یهم باز شد و حسام کنارش جا   ش یدرب کنار

 با سرعت باال شروع به حرکت کرد.  یحرف چیبدون ه 

 

 

 همراهش را برداشت و شماره شهرزاد را گرفت.  تلفن 
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  یبه تالطم م  زدان یقلب  شتریخورد ب یبوق م هرچقدر

 افتاد. 

الو گفتن شهرزاد را   یخانه را که گرفت صدا  شماره

 فرستاد.  رون یب ی نفسش را با آسودگ دیشن

 

 

 خودش را کنترل کند و داد زد:  نتوانست

 شهرزاد؟!؟   یبود  ی کدوم گور-

 ! ؟یدیرو جواب نم  لتیموبا  چرا

 

 

 !ا ی....بزدانی زنننی....می زنگ....خونه....رو...ه-

 .....!!!ا یب ترسم یم من

 

 

در روهم قفل   نینترس قربونت برم، برو تو اتاق بش-

اونجام خب   گهیربع د کی.... شهی نم یچی کن ه

 عشقم...؟!؟ 
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 میخونه رو هم با خودت ببر اونجا باهم حرف بزن تلفن 

 باشه؟! 

 

 

 . ترسم یمن م ا یب زنندیلگد م  زدان،ی ترسندیبچه هام م-

 بودند...  یجور یزن بودند اما.... دوتا

 

 

 . کمینزد شهینم یزیبودند چ رون ی ها ب هی همسا -

گوشاشون رو بکشم   ا یکردند؟! ب تتیاذ  کوچولوهام 

 عمرم؟!

 

 

  قهی زنگ بعد ده دق  یوارد اتاق شد و صدا شهرزاد

 . دی چیدوباره در خانه پ

 کی را بست و قفل کردو پشتش نشست و با  درب 

را  گرش یگوشش گذاشت و دست د ی دست تلفن را رو

 شکمش گذاشت.   ی رو
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به نفس نفس افتاده بود و قفسه   جانیترس و ه از

 . شد یم نییباال پا  ی شتریاش با شدت ب  نهیس

 

 ... زدان ی-

 

تو اصال نگران  دمیرس زدان ی جان -

 ....!!!! دمشونینباش....د

 

 

 مراقب خودت باش.... -

راحت  الش یاوست خ کیهمسرش در نزد دیفهم یوقت

 کرده باشد.   دایشد. انگار که جسارت پ

رفت و چادر گلدار حاج خانم را   رون یاتاق ب از

 بازش انداخت.  یموها  یبرداشت و رو
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گذاشت.    اطیبه ح یرا باز کرد و پا   یورود  درب 

  یپله ها با نگران ی و رو  دیرا پوش ش یها  ییدمپا 

 . ستادیا
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بود.   زدان ی و نگران  دیشن یجر و بحث را م  یصدا

 کند و در را باز کند.  سکی توانست ر یاما نم

در را  یط یشرا چ یهمسرش خواسته بود در ه چون

 باز نکند. 

 

 

  دهیکه دور شد و کوب ینیماش کیالست  یصدا  دنیشن با 

  یحسام که از او م  یشدن در و پشت بندش صدا

رفت و   نیی خواست در را باز کند. با عجله از پله ها پا 

 در را باز کرد. 

 

 

  زدان یحسام و وضع نابسامان   یدستان خون دن ید با 

 . دیکش یکوتاه غیج

را داخل    زدانیهارا حسام متفرق کرد و   هی همسا 

 آورد. 
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شد و    ریسراز  شیگونه ها   یاشک رو  هرزادش

که حسام اجازه    ردیرا بگ  زدانی  ی بازو  ر یخواست ز

 نداد. 

 

شما دست    ستیبچه ها خوب ن  ینه زنداداش، برا-

 لطفا.  دینزن

 چشم... -

 

 

 !؟ ییهوی  شدیبرات چ رم یجان....بم زدان ی-

از   خوانیم  یبودن چ یک  نا یآخه؟! ا یدعوا کرد  چرا

 جون ما؟!؟ 

 

 

و شهرزاد جعبه  د یتخت مشترکشان دراز کش ی رو

را آورد و زخم صورت و سرشانه   هیاول  یکمک ها 

 کند.  زیاش را تم
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شکمش    یرا حسام در آورد و پتو را تا رو  راهنشیپ

 . دیکش

را بشورد، دست   شیرفت تا دست ها  سیسرو به

 کرده بودند.   یخودش راهم با چاقو زخم

 

 

 رد تا دستش را پانسمان کند. کمک ک شهرزاد

  شیر رو  یسرخش باعث شد حسام لبخند چشمان 

  دادیو حق م  کردینگاهش م  یبزند. به چشم خواهر

 شود.  یدخترک فنچ و نمک نیعاشق ا  زدانی

 

 

  لش یو موبا  دیمبل دراز کش  یبه هال رفت و رو  حسام 

گروه زنگ زد و خواست   ی را برداشت و به بچه ها 

 کنند. شتریو محافظ هارا ب تی که امن
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آن   ی بر رو یرا دست گرفت و بوسه ا زدان ی  دست

 زد. 

را دوباره برده   زدانی مانیآن چادر گلدار دل و ا با 

 بود 

 

 

شده؟!    ی مامان جوجه هام با چادر گلدار چه گوگول -

 اجازه هست بخورمتون؟!؟ 

 

 

  ی شد  ریچرا درگ ندارم.  ی .....حوصله شوخزدان ی-

سرت   ییبودن؟!؟ اگر بال  یک ی دیباهاشون؟! نفهم

 ! ختم؟یریتو سرم م یچه خاک   ومدیم

 

 

 میدینشده، نه نفهم میزیدلبرم، من که چ ی چرا ندار-

 . ارمیسر در م  یاما به زود 
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  ادیکنه ب جا یسرت دلبرم خاک ب  ی رو  زیگل بر  شما 

 بخوابم.  کمی خوامیبغلم که م  ا یسر تو.....حاال ب  ی رو

 

 

  زدانیفرو رفت،   زدان یچادر درون آغوش  با 

و عطر تنش را   دیچیپ لهیبازوانش را دور تنش مانند پ

 هم گذاشت.  ی و پلک بر رو  دینفس کش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رزاد  _شه ی#شهر_ب

 527#پارت_
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قدم    زدان یاستراحت به سمت اتاق  یبعد از کم حسام 

درب باز مانده، هردورا غرق در   یبرداشت. از ال

 زد و عقب گرد کرد.  یقی. لبخند عمدیخواب د

 را برداشت و از خانه خارج شد.  کتش

 

 

تکان داد و   ی نامحسوس سر شانیمحافظ ها  دن ید با 

را برداشت و به سمت    شی ها  لهی وس زدانی نیاز ماش 

 قدم برداشت.  یاصل   ابانیخ

 

و    زدانی  یکردند زندگ ینم دایگروهک را پ   نیا تا 

 خانواده اش در خطر بود. 

خانه عمه اش حرکت   یشد و به سو   ی تاکس سوار

 کرد. 
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سبحان و حاج خانم به خانه برگشتند، آنها هم با   حاج

چند مرد در اطراف خانه شک کردند که ممکن   دن ید

 است محافظ باشند. 

 

 

 

نکردند به  افتیدر یبچه هارا صدا زدند و پاسخ  یوقت

 سمت اتاقشان قدم برداشتند. 

با   دندیهردورا غرق در خواب در آغوش هم د یوقت

 آسوده درب را بستند و به اتاق خودشان رفتند.  یال یخ

 

 

انش را از هم باز کرد  با حس باال آوردن چشم شهرزاد

 برود، اما نتوانست.  نییو خواست از تخت پا 

تنش کنار   یرا محکم گرفت و از رو زدان ی  دست

هم از   زدان ی که  دی دو  سیانداخت و به سمت سرو

 . دیخواب پر
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درد تنش نتوانست بلند شود و از همانجا   بخاطر

عق زدنش به   یشهرزاد را صدا زد که فقط صدا

 . دیرس  یگوش م

سبحان خواب بود  حاج خانم هم در آغوشش به  جحا 

بچه ها آرام از   یصدا  دنیخواب رفته بود که با شن

 رفت.  نییتخت پا 

 

 

 رفت.   سیسرو  ی شهرزاد بسو یعق زدن ها یصدا  با 

نبود که باال  یزیچ زد،یم یفقط عق خال دخترک

 . اورد یب

شده بود و رنگ   ریاز گوشه چشمانش سراز اشک

 زد.  یم  یچهره اش به زرد 

 

 خانم کمک کرد دست و صورتش را بشورد.  حاج

 آمدند.  رون یب سیبعد از سرو  و
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 ! حاج بابا کو....؟ د؟ یبرگشت یسالم مامان، ک-

 

 

 . میکه اومد  شهیم یساعت  مین ،زدلمیسالم عز-

 .....!!! دیبابات خواب حاج

 .!!! تخت دراز بکش خوشگلم.... ی رو  میبر ا یب

 

 

 چشم؛ خوش گذشت بهتون...؟! -

اولش نگرانتون شدم   د،یقبلش بهمون نگفته بود  شب

 راحت شد.   المیخ گهی تون د  ادداشتی دنیاما با د 

 

 

 . ستینباش برات خوب ن یچیدورت بگردم، نگران ه-
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باالتنه برهنه  دنیاتاق که شدند، حاج خانم با د  وارد 

گونه خودش    یبا دست رو  شیو صورت زخم  زدانی

 و به سمتش پرواز کرد.   دیکوب

 

 

 ! شده؟ی....چی ....پسرم....چزدانی.... زی-

 !ه؟ی...چرا صورتت زخمچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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 528#پارت_

 

 

 

دستان مادرش را درون دست خودش گرفت و    زدانی

 زد.  شان یبر رو یبوسه ا 

چشمانش را پاک کرد و  ریانگشت شصت اشک ز  با 

 . دیدر آغوشش کش

 

 

مادرش   یبود که حت  یکل یچهارشانه و ه  ی مرد  زدانی

 آمد.  ی و فنچ به نظر م یهم در آغوشش بغل

 

 

گوش مادرش  ر یکه شهرزاد نشود ز ی جور آرام

 زمزمه کرد: 

  یبودند اما م یک دونمینم  زدان،یس عمر نتر-

 خونه نبودم.    یکنند وقت تتیخواستند شهرزادم رو اذ
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 شدم.  ری باهاشون درگ دمیرس زود 

 نباش حسام محافظ گذاشته برامون خب...؟!   نگران

رفتار نکن که شهرزاد با اون نگاه   یجور گهید

 بفهمه....   یزیموشکافانش چ

 

 

خالف کار اون خالف کار   نیبسه، کم دنبال ا  گهید-

 قربونت برم.  یدیم  لیخانواده تشک یدار گهیبرو....د

 هست.....  حواسم 

 

 

 

آمد و نگاهش را به شهرزاد    رونیب زدانیآغوش  از

 . دید ش یسرجا  زانیآو  ی که با لبها 

حسادت کرده بود؛ حاج خانم تک خنده   دخترک

زد و دستش را به سمت شهرزاد دراز کرد که  ی کوتاه
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نشست و به سمتشان   شی لب ها   یرو  ی قیلبخند عم

 آمد. 

 

 

  یآمد و شهرزاد را جا  نییتخت پا  یاز رو  خود

 ان کرد. خودش نشاند و با عشق نگاهش 

متوجه قهر   زدانینگاه کرد که  زدانیاز  شهرزاد

 کردنش شد. 

 

 

  دیدور شانع اش انداخت و به سمت خودش کش دست

 . دیاش کوب نهیس یکه شهرزاد با مشت بر رو 

  نیسمت خودت با ا  یکشیمرد گنده چخبرته؟! منو م-

 شکم....
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و    دارمیبخوابم از صبح زود ب کمی خب خب، من برم -

  یپلک هام به زور باز موندن.....شهرزاد برات خوراک 

 بعد....  ارمیم

 نکن.  تیاذ نهمهیجان شماهم عروس بنده رو ا  زدانی

 

 

 تشیمن نوکر شما و عروستون هم هستم....چشم اذ -

حسود   کردم یم ی....فقط داشتم باهاش شوخکنم ینم

 کوچولو.... 

 

 

پرتقال   وهیرمغز به همراه آبمچها  شیخانم برا حاج

 آورد. 

نشست و شروع به خوردن   زدانیتخت کنار  ی رو

 کرد. 
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مردانه اش   الیو کوچکش، تمام ام یصورت یها لب

 فعال کرده بود. 

تمام شد و   زدانیطاقت   د، یلبش کش یزبان رو  یوقت

 برخواست.  ی از جا 

 

 

 

  شیلب ها  یتخت دراز داد و لب رو  یرا رو  دخترک

 گذاشت.

چشمانش گرد  ش،یکارها  یاز شوک ناگهان شهرزاد

 شده بود. 

گرفت به خود   نشی ریاز لب ز زدانیکه   یزیگاز ر با 

 کرد. شیآمد و دست دور گردنش انداخت و همراه
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 529#پارت_

 

 

 

به  یشانیهمسرش دل کند و پ یزنان از لب ها  نفس

نفس نفس    جانیچسباند. هردو از شدت ه شیشانیپ

 زدند.  یم

.  شدیم نییباال پا   ی ادیبا شدت ز زدان ی نهیس  قفسه

  انیعر نهین کوچکش را به سشهرزاد کف دستا 

و وسط    دیخودش را باال کش یهمسرش چسباند و کم

 . دیاش را بوس نهیس
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اش گذاشت و فشرد، با دست   نهیس  یدست رو  زدانی

را نوازش کرد و سر درون گردنش   شیموها  گرشید

 فرو برد و شروع به مک زدن کرد. 

 

 

 آتش بود. ی رو  نیدخترک بنز  ز یر یها ناله

را درون   گرش ید نهی اش را فشرد و س نهیدست س با 

 و مک زدنش کرد.  دن یو شروع به بوس  د یدهانش کش

و گردنش کبود خواهد   نهیمطمعن بود که س شهرزاد

 شد. 

 

 

بچه ها.....برو اون ور....خفه  ....زدانی....زدان ی-

 شدم..آه......!!

 

 

 دور سرت بگرده دلبرم!!  زدانی.....زدانیجون  -

 قربونت برم....  فتادهین یبچه ها اتفاق یباش برا  آروم 
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و    د یشورت و شلوارش راباهم از تنش کش  زدانی

  یرابطه بازهم خجالت م نهمهیآورد. بعد از ا   رونیب

 . دیکش

 ی رو  یالک  یاخم زدانید که رآ چفت هم کر   شی پاها 

  یرا گرفت و بوسه ا  شی نشاند و مچ پاها  شیشانیپ

 زد. 

 

 

 را ازهم باز کرد و    شی پاها 

 بمون.....   ینجوریتکون نخور....هم-

 

 

رفت و در اتاق را قفل کرد و کنار تخت  نییتخت پا  از

کامال   یو با تن   د یکش رون یشلوارش را از تنش ب

 زد.  مهیدخترک خ ی رو  انیعر
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نافش زد و زبانش را اطرافش   یبر رو یا  بوسه

 . دیچیکه شهرزاد مانند مار به خودش پ دیکش

 توانستند رابطه کامل داشته باشند  یبچه ها نم  بخاطر

 . توانستندیکه م  ی در حد عشقباز اما 

 

 

را از سر گرفت و وجب به وجب تن    شیها   بوسه

 شهرزاد را طواف کرد. 

حس ملکه بودن را به  زدان،ی ی با رفتارها شهرزاد

 کرد.  یاحساس م یخوب

 

 

حساس تنشان باهم برخورد کرد  ینقطه ها یوقت

 .دیچیدر گوش شهرزاد پ  زدانیناله   یصدا

چه کار   زدان ی  ندینفس زنان منتظر بود تا بب شهرزاد

 خواهد کرد. 

 . دی را بهم چسباند و به سمت باال کش ش ی پاها  زدانی
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  یبه شهرزاد که با چشمان متعجب نگاهش م  یچشمک

 کرد زد و ارام گفت: 

که   ییحداقل الپا  م،ی داشته باش می تونیسکس که نم-

 بانو، نه؟!  شهیم

 

 

کرد و   میود را تنظخ زدانیشهرزاد  نیخنده نمک با 

 کارش را شروع کرد. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 530#پارت_

 

 

  ی از پا  د یکش یم قیعم   یکه نفس ها  کهی حال  در

بر   یو بوسه ا   دیشهرزاد گرفت و در آغوشش کش

 زد.  ش ی موها  ی رو

 

 

به صورتش را جمع کرد و   دهیچسب  یموها شهرزاد

 به عقب فرستاد. 

 نداشت.  یتمام  زدانی زیر  یها   بوسه

 شد.  زیمخیبر تنش داد و ن یتکان یسخت به

 

 

گل انداخته لب    ییبرگشت و با گونه ها  زدانیسمت  به

 زد: 
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 جان.....   زدانی گمیم-

 

 

به سمتش حرکت کرد و  یطانیش یبا نگاه  زدانی

 گذاشت و با لبخند گفت: شیپاها یسرش را رو 

 

 ......؟! زدانی جون دل -

 

 

هفته مراسم  نی آخر ا گمیجانت سالمت، م-

 . میدینخر یچیجشنمونه....اما هنوز ه

 .... گهید  لیوسا   یکل  میبخر  دیبا  لباس 

 

 

 

شما نگران نباش، همش رو سپردم آماده کنند...فقط  -

....اونم بزار  میلباس عروس و داماد بخر میبر  د یما با 
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  ی به سو شیو پ میگیچشم فردا صبح زود بسم هللا م

 بازار عروس خانوم....!!! 

 

 

 

بعد   امیب رمیدستت درد نکنه....من برم دوش بگ-

 .... یشماهم بر

 

چرت بزنم....بدنم   کمیمن  یا یتا تو ب زم، یباشه عز-

 کوفته است. 

 

 

 !؟  کنهیبخواب آره، بدنت هنوز درد م-

 

 درد ندارم برو جوجه....!!!  گهینه د-

 

 

 چشم. -
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را   شیآمد و حوله تن پوش و لباس ها  نییتخت پا  از

 برداشت و از اتاق خارج شد. 

و شروع به شستن تن و   ستاد ی دوش آب گرم ا ریز

 بدنش کرد. 

 

 

 

را نوازش کرد و قربان صدقه فرزندانش    کمشش

 رفت. 

بود، حس بزرگ   یخوب اری شدن حس بس مادر 

 سخت بود.   انشی.....بی شدن...حس فداکار

 

 

را بست و حوله را    رآبیرا هم شست و ش   شی موها 

 برداشت و بر تن زد.

 . دیرا پوش  شیو بدنش را خشک کرد و لباس ها   موها 

 . ختیفش ررا شانه زد و آزادانه اطرا  شی موها 
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  رونیانداخت و از حمام ب زیرخت آو  یرا رو   حوله

از   یتکه ا د یآب نوش یآمد. به آشپزخانه رفت و کم

که پخته بود را برداشت و نوش جان   یشکالت  کیک

 کرد. 

 

 

برخواست و عطر   ی هم از جا زدانیاتاق رفت که  به

بر گردنش زد و   یو بوسه ا   دیرا نفس کش  شی موها 

 رفت.  رون یاز اتاق ب

 

 

 شهرزادجان.  اریبرام حوله و لباس ب-

 

 واست.  ارمیچشم شما برو حاال من م-
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و   ریلباس ز   زدان ی ی و برا  رودیسمت کمد م به

 .دارد یبر م یو شلوار راهنیپ

 رود یو به سمت حمام م  داردیراهم برم  حوله

اد حال  با شهرز دیآ یم  رون یحاج سبحان از اتاقشان ب 

  تا سلایر رودیم ونیزیو به سمت تلو کندیو احوال م

 . ندیمورد عالقه اش را بب

 

 

و به اتاق  گذارد یدرب حمام م ی هارا جلو  لباس 

 . گرددیبرم

 یم  شیموها  یو رو  داردیبرم ی رینازک و حر شال

 اندازد. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 531#پارت_

 

 

 

  رود یکند و به آشپزخانه م  یم یساالد ماکارون  هوس 

و همراه خرما و   کندیدم م  یچا   یحاج  یو ابتدا برا

 . بردیم شیو برا  گذاردیم  ینیتوت خشک شده در س

 

 

 . پاشدیم ش ی به رو یلبخند  دنشیسبحان با د حاج

تپل تر شده بود و شکم برجسته اش   یکم  عروسش

 . دادیم  شینشان از بزرگ شدن نوه ها 

 .ردیگیرا از دست شهرزاد م ینیس
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 دخترم؟!  یدیزحمت چرا کش-

 شهرزادجان!!!  یباش  ریدرد نکنه، عاقبت بخ  دستت 

 

 

و با نجابت لب  ندینش  یمبل م ی آرام رو شهرزاد

 :زندیم

 کنم حاج بابا، نوش جونتون.  ی خواهش م-

کردم، اگه   یحاج بابا، من هوس ساالد ماکارون گمیم

 !؟ د؟یخور یدرست کنم م

 

 

 

برات   یشیدخترم خسته م یخودت چرا درست کن-

 . ستیخوب ن 

بشه خودش برات   داریرت رو صدا کن بماد برو

 درست بکنه!!!
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 .کنمی نداره که؛ خودم آروم آروم درست م ینه کار -

کنم.... پس برم درست کنم   داریمامان رو ب  ادینم دلم 

 ارم یهم م  وهیبراتون م

 

 

 مراقب خودت باش پس!!!  زم، یباشه عز-

 ....!!! میخوریبعد باهم م ادیهم ب زدانی بزار

 

 

بلند   یکه مخاطبش شهرزاد بود از جا  زدانی یصدا  با 

به سمت حمام قدم    ع یسر ی و با قدم ها  شود یم

 . داردیبرم

 

 

  ار یشهرزاد.....شهرزاد.....لباسام رو ب-

 َپ؟!  ییبرام.....کجا 
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  یها  یو با اخم نگاه جنگل  کندی را باز م درب 

 کند.  ی همسرش م

 سرت؟!   یرو یچخبرته خونه رو گذاشت-

 بفرما بپوش....!!!  ریدر بود، بگ ی هات جلو  لباس 

 

 

 توروخدا خانم معلم.....  دیببخش دونستمینم-

 درد نکنه...!!!  دستت 

 

 

شام درست کنم  رمیم زدان،ی اریدر ن ی مسخره باز-

ببر با حاج بابا   وهیم ا یب دنت یبعد سشوار کش  یاومد

 .د یبخور

 

 . امیدست و پنجت درد نکنه خانومم، چشم م -
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آورد و شروع به آماده کردن  یم  رونیزم را بال  مواد

 کند.  ی غذا م

 برد.   ی م وهی پدرش و خود م یبرا زدانی

و به آشپزخانه   کندی پوست م وهیشهرزاد هم م  یبرا

 گذارد تا بخورد.   یاپن م یآورد و رو یم

 

 

جشن   یو کارها ردیگی و حسام تماس م ی عل  با 

 .کندیم دیرا تاک یعروس 

  دیبه خر دیکارها در حال انجام شدن بود و فقط با  تمام

 کنند.  یداریخود را خر از یرفتند تا لوازم مورد ن یم

 

 

. چهارنفر دور کندیم  داریشام ب یمادرش را برا   زدانی

 . نندینش یم زیم

  داریو بخاطر ب کندیخانم از شهرزاد تشکر م حاج

 نکردنش هم مالمت!!! 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 532#پارت_

 

 

بود    ستادهیعروس ا  یبا یز  ی از لباس ها  یانبوه انیم

 کرد.  یو زهرا م  مینگاه مر  تیبا مظلوم

و به سمت رگال لباس   دیکوب شیشانیبه پ یدست  زهرا

 ها قدم برداشت. 
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بودند و شهرزاد مانده بود   با یبه تک لباس ها ز تک

 کدام را انتخاب کند. 

و پشت زهرا قدم    ردیگیهم دست شهرزاد را م میمر

 دارند.  یبرم

 

 

شکم    یلباس عروس که پف دار بود و جت ی جلو زهرا

 بود.  ستادهیکرد ا ی برجسته شهرزاد راهم معلوم نم

 کرده بود.  بشیدلفر  یوسنگ دوز   یدلبر قهی

شهرزاد نشانش داد که شهرزاد هم چشمانش   دن ید با 

 . دی درخش

 

 

 ناناسه!!!  یل ی رو بپوشم، خ  نیهم-

 کجا رفت پس !؟   زدانی
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رو    نیماش  اد یبپوش، االن م ارنیب میآره بزار بگ-

 کرد.  یپارک م

 

 

 نیخواست تا ا زدیگشت م یکه آن سو  یاز خانم  زهرا

 . اورندیشهرزاد ب  یمدل لباس را برا

زمزمه کرد و به   یچشم کیزد و با تبر  یلبخند  اوهم

 همکارانش قدم برداشت.  هیسمت بق

 

 

اتاقک پرو شد و چادر و مانتواش را هم از تنش  وارد 

 .  دیکش  رونیب

 لباس را آوردند.   شیهمراه زهرا برا یجوان زن

و غرق در  دیدستانش را بهم مال  یشوق بچگانه ا با 

 شد.   یشاد

 

 شهرزاد جان.  اریرو هم در ب راهنتیپ-

 !! یکمکت کنم بپوش بزار
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 چشم دستت درد نکنه!!!-

 

 

رنگش را از تنش خارج کرد   ینارنج شرتیت شهرزاد

ش افتاد  کبود شده ا  نهیکه نگاه هردو خواهر به خط س

 کردند.  دنیشروع به خند  ز یو ر

 

 

به  ی با اخم نگاهش کرد و با چشم غره ا شهرزاد

 زهرا لب زد: 

 ! دن؟ یبه خند ی باز شروع کرد شدهیچ-

ات کمتر بشه عروس   نهیس  ی تا کبود یکرم بزن  دیبا -

 خانم. 

 

 

 . دیکش ینیافتاد و ه  شیها   نهیشهرزاد تازه به س  نگاه
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اش گذاشت و لبش را   نهیس  یبرهنگ یرا رو  دستش 

 . دیدندان کش  ریز

 

 

 خواهر.  میتجربه کرد اد یز نا یخجالت نکش، ماهم از ا -

 کرد؟!  شهیچه م گهید یوحش  کمیمنم   برادر

 

 

 هرسه به خنده افتادند.  می حرف مر با 

به  نهییو در آ   دیکمک دختر ها لباس را پوش با 

 خودش نگاه کرد. 

د حاال اگر به  شده بو   با یکم و دخترانه ز  شیآرا نیا با 

 .شد یرفت چه م  ی م شگاهیآرا

 

 

  دنیخودش ضعف رفت، با شن ییبا یز  یبرا دلش

 . دندیبه عقب چرخ زدانی  یصدا
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زد   ی و عشق برق م اقیبا چشمانش که از اشت زدانی

 زل زده بود به او.... 

 

 

 نشاند.  شیشانیپ یبر رو  ی جلو آمد و بوسه ا  زدانی

اما نگاه شهرزاد در   دند یهم پوش گریلباس د چند

 مانده بود.  یهمان لباس اول 

 . گرفتیهرچه او دوست را م زدانی نیهم یبرا

 

 

  یو تورش را هم انتخاب کردند. پروانه ها  تاج

 بود. با یز  ار یتور بس ی برجسته رو

 . دندیخر  گریشهرزاد چند دست لباس د  یبرا

انتخاب   یرنگ  یا  روزه یکت و دامن ف یپاتخت یبرا

 کردند. 
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برداشت با   یرنگ یهم کت و شلوار مشک  زدانی

از قرمز تا با دسته گل   ییبا رگه ها  یکراوات مشک 

 شهرزاد ست شود. 

 

 

و شهرزاد همراه دخترها به   ستادیا  رونیب  زدانی

 رفتند.  یفروش ریمغازه لباس ز 

  رونیو ب  دندیخر پورینوع لباس خواب و ست گ چند

 آمدند. 

 

 

 ..... دیخر  ی ها  لکس یپر بود از نا  شانیهمگ دست

  یآمدند که نگاه شهرزاد با لباس ها رونیپاساژ ب از

 افتاد.  ابان ی خ یبچگانه آن سو

 . ستادیکه ا  د یرا کش زدان ی لباس  گوشه 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 533#پارت_

 

 

زمزمه کرد که  یبه سمتش برگشت و جانم زدانی

و    اوردیطاقت ن زدانیزد که  ین یشهرزاد لبخند نمک

 زد.   دشیسف  ی گونه ها  یبر رو  ی آرام بوسه ا

 

 !؟ یخوایم یجونم جوجه چ-
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 رو نگاه کن......!!!  ابونیاون ور خ زدانم،ی-

 داره!   یگوگول  ی چه لباس ها  نیبب

 !! میبچه ها بخر یبرا میبر  لطفا

 

 

اما   میبخر میریتو بشم من آخه، چشم م  یفدا-

 که!! میدونیرو نم تشونیجنس

 

 

که هم دختر بودن   میداریاسپرت برم یخب لباس ها-

 !!!میکنم بر یبپوشن هم پسر.....خواهش م

 

 

تا    نیماش  یتو می هارو بزار لهیچشم، صبر کن وس -

 .میبر میراحت تر بتون
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حرکت کرد و شهرزاد به سمت   میسمت زهرا و مر به

 راه افتاد.   ابانیگوشه خ

هارا   له یاز وس یرا باز کرد و تعداد  نیقفل ماش  زدانی

 داد.  یدر صندوق عقب جا

 

 

هارا با کمک برادرشان در   لهیوس  هیبق میو مر  زهرا

 . دندیعقب چ ی صندل 

  رونیگرفت و نفسش را ب یجا  یصندل  یرو میمر

 فرستاد.

که نگاهش به   ندیهم خواست کنار برادرش بنش زهرا

 شهرزاد افتاد. 

 

 

 برگشت و با تعجب لب زد:  زدانیسمت  به

 !؟ ساده؟یداداش؛ پس شهرزاد چرا اونجا وا-

 ! ره؟یم ییجا 
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نه باال انداخت و   یبه معنا  ی زد و سر یلبخند  زدانی

  یرا از داشبورد برم گرش ید یکارت بانک کهی در حال 

 داشت گفت: 

 

 

خوشش   دیمغازه لباس بچگانه د ابون،یاون ور خ-

 ! میچند دست لباس بخر  میریاومده، م

 و شوقش رو کور کنم و بگم نه!! جانیه نخواستم

 

 

مام االن   د یاستراحت کن نیماش یتو دینیبنش شما 

 . میگردیبرم

تا رفع    دیبخور ارمیم خرمیهم م چیساندو  براتون 

 بشه!  یگشنگ
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عمه قربون نخوداتون بره، دستت درد نکنه   ی اله-

 !! یقبول کرد  ی داداش خوب کرد

 !شهیمنتظرش نزار خسته م برو

 

 

  یفحش بشنو یوقت نمیخدا نکنه عمه خانوم، بب-

 !؟ ؟یر یمن م ی بخاطرشون بازم قربون صدقه نخودا

 

 قشنگه داداش!!! دنشمیفحش شن-

 

 

بلند حرکت کرد و دستش  یسمت شهرزاد با قدم ها به

 را درون دست خود گرفت و فشرد. 

 . دندیگذشتند و به مغازه رس   ابانیخ از

 

 

بچگانه از   یعروسک و لباس ها  دنیبا د شهرزاد

 ذوق اشک درون چشمانش جمع شده بود. 
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 برگشت و لب زد:  زدانی  یبسو

 

 

  دونهی....دوتا پسر و کنمیمن....من احساس م-

 !! زدان یدخترند 

حس ششم، دوتا مدل   نیحساب هم  یرو  خوامیم

 دخترونه بردارم!! یک یپسرونه و 

 

 

 بغل کردنشون!  یکه دلم ضعف کرد برا   یوا-

 بخر!!  خادیدلت م یمن، هرچ  یکوچولو  مامان 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 534#پارت_

 

 

 

و دستمال   ر یش شه یهرکدام چندتا لباس و ش یبرا

زاد  از شهر زدانیو  دندیخر یا گهی مرطوب و لوازم د

 لش را بخرند. هیبق تیجنس نییخواست تا بعد از تع

بود را در   دهیکه خر  یکوچک یها   ن یو ماش عروسک

برداشت  زدان یهاراهم  لهیوس هیدست نگه داشت و بق

 آمدند.  رون یو از مغازه ب

 

 

  یحرکت کرد و برا  یبه سمت رستوران کنار زدانی

 . دیخر ی هرکدامشان بندر
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آب دهانش را قورت   یکیذرت مکز دنیبا د شهرزاد

 زد.   ینگاهش را دنبال کرد و لبخند زدانیداد که  

 

 

  شیاز درد پاها  ینشست تا کم یصندل ی رو شهرزاد

و راه رفتن بودند و   دیکم شود. از صبح در حال خر

 . دیکش یم رون یروح از تنش ب  یحاال خستگ

 

 

شهرزاد    شیبعد از پرداخت صورت حساب، پ زدانی

گذاشته بود و    زیم یسرش را رو   یخستگبرگشت. از 

 به خواب رفته بود. 

شانه اش زد و نامش را چند بار صدا زد تا    یرو  آرام

 شود.   داریبلکه ب

 

خسته بودم  دی! ببخششد؟ یهووم....ها....جانم چ-

 .....زدانیخوابم برد 
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 ریخونه دوش بگ  میاشکال نداره قربونت برم، بر-

 تخت بخواب.  ریراحت بگ

 !!!؟ ی هوس کرده باش دی ت گرفتم، گفتم شا ذر برات

 

 

دستت درد نکنه، آره هوس کرده بودم اما   یواا-

 بهت بگم....  دم یخجالت کش

 

 

 !! زمیوقت از شوهرت خجالت نکش عز  چیه-

تو و بچه هامه.....بخور   یکه دارم برا یهرچ من

 نوش جونت. 

 

 چشم؛ دستتون درد نکنه!!!-

 قدم برداشتند.  ابان ی خ یرا گرفت و به آن سو دستش 

را باز کرد که شهرزاد با کمکش سوار    ییجلو درب 

 شد و به سمت دخترها برگشت. 
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را دور زد و پشت فرمان نشست.    نیهم ماش خودش 

بچگانه شوق کرده   یها   له یوس  دنی با د میزهرا و مر

 زدند.  یم  غیبودند و ج

 

 

هارا به دستشان  یرا روشن کرد و بندر  نیماش  زدانی

 کرده بودند.  ریگ کی داد و حرکت کرد. در تراف

راحت تر شام شان را   ال یهم باعث شد با خ نیهم

 بخورند.

زهرا اصرار کرد شهرزاد از ذرتش به او نداد    هرچه

 . دیکه چند تا فحش و غر شن 

 

 

 منه!! یخوام، همش برا ینم-

هوس کن شوهرت   توام  د،ی هوس کردم شوهرم خر من

 برات بخره!! 
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 خونه! می.....بزار برسدهی از دست تو ورپر یآ  یآ-

ازت گرفتم حالت   شگونیآوردم چند تا و  رتیکه گ تنها 

 . ادیسرجاش م

 

 

  دیزهرا رو،،،، داره من رو تهد  نیبب زدان یععع....-

 !!! کنه یبه کبود شدن م

 خنده زدند.  ر ی ز یپق یحرف شهرزاد همگ با 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 535#پارت_

 

 

 

به حاج  شان یدها یبعد از نشان دادن تمام خر شب

به خانه خودشان   میسبحان و حاج خانوم، زهرا و مر

 برگشتند. 

و  دیبا پدرش نشسته بود و حساب و کتاب خر زدانی

 دادند.  یفروش طالها را انجام م

 

 

 گفت و به اتاق رفت تا بخوابد. ی با اجازه ا شهرزاد

  ن یو ماش یباالتر رفته بود. عروسک بارب یکم  وزنش 

 . د یرا برداشت و بوس یقرمز و آب یها 

 درون چشمانش جمع شد.  اشک
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 قدم برداشت.  شانی خانوادگ یعکس ها   زیسمت م به

 

 

کنار   زیم  یعکس پدر و مادر اورا هم رو   زدانی

 عکس خانواده خودش گذاشته بود. 

اش فشرد و اشک   نهیرا برداشت و به س  عکسشان

 شد.  ری سراز ل ی همچون س  شیها 

 

 

پدر و مادرش را بوسه باران کرد و با بغض   چهره 

 و لب زد:   دیخند

 قربون جفت تون بشم من!! -

 !! دیکه باهم من رو تنها گذاشت دیعاشق هم بود   چقدر 

دخترت هم مادر شد هم    شهیباورت م ،ییبابا 

 عروس؟!؟ 

 

 

 !!دیپا بند نبود ی رو  یاز خوشحال دی االن بود اگر
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 که ندارمتون!  فیح

 سوزم.  یاز دست دادمتون م نکهیا یآخرعمرم برا تا 

 دیدلم، برام دعا کن  یزایباشه عز  میبه زندگ حواستون

 کنم. یبتونم با آرامش زندگ گهید

 دارم. دوستون

 

 

گذاشت و از کمد لباس خوابش را   شیرا سرجا   عکس

 کرد.  ضیاورد و تعو  رونیب

 را شانه زد، بلند تر از سابق شده بود.   شی موها 

 کرد.  یکمرش را احاطه م کل

 

 

هارا کنار تخت   نی و عروسک و ماش د یپتو خز ریز

 گذاشت.  زیم ی رو

نداد و به خواب   یشتریب ال یاجازه فکر و خ یخستگ

 رفت. 
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 #چندروزبعد. 

 

را آوردند   یسبحان همراه قصاب محله، گوسفند  حاج

 به درخت بستند. اطیو در ح 

را به مادرش سپرد و همراه زهرا به   یرعلیام میمر

 رفتند.   شگاهیآرا

  یرا جمع کرد و با مظلوم   شی ها  لهیوس شهرزاد

 شود. داریرا صدا زد تا بلکه از خواب ب  زدانی

 

 

 شو....   داریکنم ب ی جان، خواهش م زدان ی-

و تو  دونمیخراب بشه من م شمیکنم ارا ر ید من

 ها....پاشو تورو مرگ من!!

 

 

قسم بخور تا    یاونجور گهیبار د  کی یجرعت دار -

 خب؟!   رونیمن زبونت رو از حلقومت بکشم ب
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مرگ من!! پاشو زود لباس بپوش  گمینم گهیباشه د-

و استرس   جانیه یل یامروز. خ میکار دار   یکه کل  میبر

لطفا توام مراقب خودت   زنهی....دلم شور مزدانمی دارم 

 باش خب؟! 

 

 

از استرسه عروسکم، من مراقب خودم هستم.  -

 بابا باش!! یشماهم مراقب خودت و نخودا

و برگردم توام حاضر شو عروس    سیمن برم سرو تا 

 خانوم. 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 536#پارت_

 

 

از کارکنان با    یکینشست.   شگریدست آرا ریز

 بود و در حال کاشت ناخن بود.  ریانگشتانش درگ

 انتخاب کرده بود.  یساده ا   ار یکوتاه و بس مدل

به خود در   یاز تمام شدن اصالح صورتش، نگاه  بعد

 انداخت.  نهییآ

 بازتر و خانم تر شده بود.  اش چهره 

 

 

شکم    دن یهم بودند، آنها با د گری او دو عروس د جز

 برجسته شهرزاد ذوق کرده بودند.

 رفت.   ون یاپالس یبرا  یگر یاتاق د به
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  یکامال لخت شود. زن جوان لبخند دیکش یم خجالت 

 زد و کمک کرد دراز بکشد. 

.... اگر  میما همه مون زن هست زم، یراحت باش عز-

صورتت تا  یپارچه رو بنداز رو  ی کش یخجالت م  اد یز

 ..... ینیمن رو نب

 

 

کشم  یخجالت م  ستیدست خودم ن ه،یاره فکر خوب-

 !!نهیبدنم رو بب یکس

 توروخدا.....!!!  دیببخش

 

 

عادت   گهیراحت باش من که د زم، یعز  ی اله-

 منم سخت بود.  یکردم....اولش برا

 کوچولو هاتو برات حفظ کنه!!  خدا

بابا و مامانشون    یعروس یعجله داشتند، تو  چقدرم 

 هستند. 
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و   دیبه شکمش کش  یزد که شهرزاد دست یچشمک

 کرد.  یزیخنده ر 

شهرزاد نشست و پارچه رو دست شهرزاد   یپا ریز

تا نگاهش به زن  دیو صورتش کش  نهیس  ی داد که رو

 . فتدیجوان ن 

 

 

در    ن یدست آن و ا ریوقفه ز ی از چند ساعت ب بعد

 در حال ضعف بود.  یحال نوسان بود که از گشنگ

 را بخورد.   شی اجازه گرفت تا غذا شگریآرا از

 

 

 

همراه لباس   زدانیکه  ی از تمام کردن چلوکباب بعد

فرستاده بود را تمام کرد   شی ها  لهی عروس و وس

 نشست.  شیا شست و سرجا دستانش ر
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 به خودم بندازم؟!   ینگاه دیدیاجازه نم-

 

 

عروس خانم، بعد از تموم شدن کارهات و   رینخ-

و لذت   یخودت رو نگاه کن یتونیلباست م دنیپوش

 !! یببر

 

 باشه ممنون دستتون درد نکنه!!-

 

 !!! ییبا یز  یخودت بس زم، یعزنکردم  یکار -

 

 . نندیبیم با یچشم هاتون ز-

 

 

کمک دو نفر لباس عروسش را تنش کرد که   با 

 زد.   شی به رو یتور راهم وصل کرد و لبخند شگریآرا
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  یبزرگ آن سو  نهییرا گرفت و به سمت آ دستش 

 برد.  شگاهیآرا

 

 

 . شدیباز و بسته م یخودش دهانش مانند ماه  دن ید با 

را بخاطر بچه ها نتوانسته بود کامال رنگ    شی موها 

گذاشته   یرنگ  یطوس تیرنگ ال  نیهم ی بزارند و برا

 بودند. 

 

 

کرده بودند   ادهیپ  شیموها  یکه رو ییبا یز ونینیش

 کرده بود.  باتریچهره اش را صدبرابر ز

 . دندی درخشیم شیطال  سیو سرو تاج

به خودش زد و با بازشدن درب زهرا وارد   یلبخند

ها شروع به  شگریاز آرا یک یشد و با   هشگا یآرا

 صحبت کرد. 
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 من اومدم دنبال عروس مون!!؟  د، یسالم خسته نباش-

 هستند؟!  کجا 

 

 

 ممنون....اسم عروستون؟!؟  زم، یسالم عز-

 

 !یشهرزاد ملک -

دست شهرزاد را نشانش داد که   شگربا یآرا

ارام به   ی برق زد و با قدم ها  شییبا یچشمانزهرا از ز

 سمتش حرکت کرد. 

 

 

 شهرزاد!   دنتیاز د شهیم فیداداشم امشب خرک -

 !؟ شرف؟ یب یشد با یهمه ناز و ز نیا چرا

 .هیکارتون عال  ،یدستتون درد نکنه خانم نجف  یوا
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 هستند. با یعروس خانم خودشون ز -

 ام بود.   فهیوظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 537#پارت_

 

 

با دست گل قرمز منتظر  شگاهیدرب آرا  ی جلو  زدانی

 بود.  ستاده یهمسرش ا
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 . دیکوب  ی مهابا م یامانش ب ی ب قلب

 

 

 

  نی اش را از ماش هیتک هشگایبازشدن درب آرا با 

 . دی کش یق یشده برداشت و نفس عم نییتز

 آمدند.  رونیبا کمک زهرا ب شهرزاد

از   یهمسرش افتاد لبخند یها یکه به جنگل  نگاهش

 سر شوق زد.

 

 

 با نگاهش دخترک را خجالت زده کرده بود.  زدانی

زد و دسته گل را به  ش یشانیپ یبر رو یا  بوسه

 سمتش گرفت. 

 

 

 شهرزادم!   یشد با یز  یل یخ-

 دست گل شما!!!!  نمیعروس خانم ا دییبفرما 
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 ! یجذاب شد  اریشماهم بس   زدلم،یعز ی مرس-

جانم سرپا برات خوب   نیبش ا ینظر لطفتونه، ب-

 !!ستین

 

 

باز کرد و لباسش را به زور در   شیرا برا درب 

 داد و در را بست.   یجا   نیماش

بردار بودند   لمیو زهرا که همراه ف یعل  یبرا یستد

 تکان داد و پشت فرمان نشست. 

 

 

دست و سوت همه جارا فرا    یبه تاالر، صدا دنیرس با 

 گرفته بود. 

عروس شروع به رقص   نیماش  یجوان جلو  یپسرها

 کردند.  ی شاباش طلب م  زدانیکردند و از 
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  شانیپا  ی جلو  ی شدند که گوسفند  اده یپ زدانی با 

کردند. حاج خانوم اسپند دور سرشان چرخاند    یقربان

 .د یرا بوس شانیو رو

 

 

و قربان صدقه اش    دیسبحان در آغوشش کش حاج

 رفت. 

  دیبش ریهم پ  یدختر نازم، به پا  یخوشبخت بش -

 باباجان.

 

 

رو  میبهت پسرم، امانت گمیم کیجان تبر زدان ی-

 سپردم دستت! 

 باش و قدرش رو بدون....!!! مراقبش

 

 چشم بنده جا داره شهرزاد.  یچشم حاج بابا، رو -
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  گاهیدر جا   یبا اقوا داری تاالر شدند و بعد و د وارد 

 خود نشستند.

 بودند.   یهمه در حال رقص و شاد اقوام

 

 

بار   ر یوجه ز چیبه ه زدانیاز رقص عروس که  بعد

 شد.  ییراینرفت تا برقصد از مهمانان پذ

 شب بود که تک به تک همه در حال رفتن بودند.   آخر

 

 

 

 مانده بود.   کیاز اقوام نزد یکم تعداد

  یآپارتمان نقل  کی خانه پدرش،  یکیدر نزد   زدانی

 بود.   دهیخر

 . دیراهم خودش خر  شیها  لهیوس تمام

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که در زمان نبودش کار   ی انداز یهم از پ شهرزاد

رورش بر  تا به غ دیخر  له یکرده بود چند دست وس

 نخورد. 

 

 

 

گفته بود که در کنار آنها راحت هست اما   شهرزاد

 حاج خانوم و حاج بابا قبول نکرده بودند. 

  یبرا د یخانه تو هست، اما با  نجا یگفتند که ا آنها 

 . دیداشته باش  یجدا و مستقل  یخودتان زندگ 

 

 

شدند، از   نی آمدند و سوار ماش رون یتاالر ب از

 ده بود. دهان شهرزاد خشک ش یخستگ

 آب خورد که روح به تنش برگشت.  یکم
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زندند و تمام توجه  ی ها پشت سرشان بوق م  نیماش

 به خودشان جلب کرده بودند.  ابانیرا در خ هیبق

 کردند.  یو خداحافظ  یتک به تک شان روبوس  با 

دست پشت کمر شهرزاد گذاشت و اورا به داخل    زدانی

 کرد.   تیهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 538#پارت_

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

برگشت و با   زدانیرا روشن کرد و به سمت  المپ

نشان از   نیماش  یبوق ها  یاعشق نگاهش کرد. صد

 بود. هیرفتن بق

 

 

دستش زد و به سمت مبل   یبر رو یبوسه ا  زدانی

 قدم برداشت. 

  ینشاند و سرش را رو  شیپاها  یرا رو شهرزاد

 .هم گذاشت یقلبش گذاشت و پلک بر رو 

 

خانم خونه خودم....ملکه   ی شد گهید شهیباورم نم-

 دوستت دارم.   یل یقلبم خ

 

 

 !! میمنم دوست دارم پادشاه زندگ-
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مشکالت مون رو پشت سر   گهیکنار همد خوشحالم

 نفسم.....  می گذاشت

 

 

 اتاق خواب؟!  میبر هینظرت چ گمیم-

 لقمه چپ کنم؟!  کی شمارو  من

 

 

  زدانیگونه  یبر رو  ی بوسه ا قیبا لبخند عم شهرزاد

 زد و با عشوه لب زد:

دکتر رابطه رو ممنوع کردند، چون پدر بچه هامم  -

دل   ینخود کاشتن تو  یهول بود. قبل از عروس یل یخ

 !!دیامشب ممنوع الورود هست نیهم یبنده....برا

 

 

 انداخت. نیدر خانه طن شیقلقلکش داد که صدا  زدانی

برخواست و   شیانداخت و از جا  شیپاها ریز  دست

 .دیدور خودش چرخ
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 . دیکش  یم  غیو ج  دیخند  یبلند م یبا صدا شهرزاد

 محکم تر کر.  زدانیدستانش را دور گردن   حلقه

که به اتاق خواب ها متصل بود قدم   ییسمت پله ها  به

 برداشت. 

  یبست و شهرزاد را رو  شیرا باز کرد و با پا   در

 . دیکش یقیتخت آرام گذاشت و نفس عم

 

 کمرم شکست!!   ، یوا-

 

 

 بد شدم؟!  ی ل یمن چاق شدم؟!؟ خ یعنیها؟!؟  -

! بخاطر بچه هاست بعد  زدان؟ی ادیخوشت نم می چاق از

 .....!!! شهیدرست م مان یزا

 

 

 تو بشم!!  یععع ناراحت نشو فدا-
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 !! یشد، تو هنوزم فنچ منکمرم رگ به رگ من

 

 

اورد و کراواتش را شل کرد و   رونیرا از تنش ب کتش

 . دیپشت شهرزاد نشست و اورا در آغوشش کش 

گرفتند و   یآرامش م  گریدر سکوت از همد  هردو

 کردند.  یوجودشان خدارا شکر م یبرا

 

 

لباسش را    پ یپشت گردن دلبرش زد و ز یا  بوسه

اش را بر تن همسرش چسباند و   ینی. بدیکش نییپا 

 . دی بو کش  قیعم

را تا    شیستون مهره ها   یا رو داغش ر   یها   بوسه

 کمرش ادامه داد.  نییپا 

 

 

که شهرزاد تنش سست شد    دیرا بوس  شی ها  سرشانه

 و در آغوشش لش کرد. 
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و دستانش   د یتر کش نییزد و لباس را پا   یخنده ا  تک

 کرد.   شیها   نهیرا قاب س

 

 

فرستاد و    رونیتنش جان سوز بود،نفسش را ب ی گرما 

 . دیکش رون یرا هم از تنش ب  راهنشیپ

  شی موها  ان یرا از م  شیها  رهی کمک خود شهرزاد گ ا ی

 .دند یکش  رونیب

 

 

تخت   یعروس را کامل از تنش در آورد و رو   لباس 

 زد.  مهی تنش خ ی درازش داد و رو

چشمانش و دماغش   یابتدا رو  ،یرا نوبت  شیها   بوسه

 ....!!! شی و بعد لب ها  ش یو گونه ها 

 

 

 . دیچیپ زدانیباال آورد و دور کمر   را  شیپاها  شهرزاد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که کنار   شیبازوها  یبر رو  ی زنان بوسه ا  نفس

 سرش بود زد.

 

 عروسم؟!  ید یآروم انجامش بدم! اجازه م دمیقول م -

 

 

تنه لش   نییبه پا  ی را ارام تکان داد که فشار  سرش

 خارج شد.  ش یلب ها   انیاز م  یوارد شد و آخ 

 آغوشش فشرد و قربان صدقه اش رفت.   انیرا م تنش
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 539#پارت_

 

 

 

و از او خواست تا   دیچیحوله را دور تنش پ  زدانی

 . دیا یند و بلباس بپوشد و بخوابد تا اوهم حمام ک

 کرد و از حمام خارج شد.  یتشکر شهرزاد

و شانه زد..... برق لبش را   د یرا سشوار کش  شی موها 

 . د یکش ش یلب ها   یبرداشت و رو

 

 

 زد. شیرو  یرا بافت و سنجاق کوچک  شی موها 

اورد و از کمد لباس خواب   رونیرا از تنش ب  حوله

 برداشت و بر تن زد.  یرنگ  یساتن گلبه
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خود به  یبرا  یعطر زد و بعد از فرستادن بوس یکم

 سمت حمام قدم برداشت. 

  شیدر برا یرا جلو   زدانیو حوله   یراحت لباس 

 گذاشت و به تخت بازگشت. 

هم   ی پلک بر رو الیو با آرامش خ د یپتو خز ریز

 گذاشت و به خواب رفت. 

 

 

بسته شدن آب و آمدن   ی بود که صدا  اریهوش مهین

 . دیرا فهم   زدانی

زد و به پهلو   یلبخند یرفتن در آغوش گرم با 

 .دیچرخ

به  یگذاشت و جواب زدانی یبازو  یرا رو   سرش

 نداد.   شیبوسه ها 

 

 

 آرامش را.....  نیداشت ا   دوست

 کنار بودنش را....  لذت 
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خود داشت،   یبرا  یگاه محکم  هیتنها نبود و تک گرید

 نچندان دور فرزندانش.....!!!  یا نده یهمسرش و در آ

 

 

به چشمانش   دنیخشش نور دستش را مانع تابدر با 

 غلت زد.   شی شد و در جا 

سرش نشسته بود، کش و   یکه باال  زدان ی دن ید با 

 شد.  زیمخیبر تنش داد و ن  ی قوس

 

 !!ری....صبح بخییسالم آقا -

 

 !!ریقلبم، ظهرشماهم بخ یسالم بر بانو -

 

 

 ! زدان؟یمگه ساعت چنده   ن،یه-

 !اورد؟ ی....نارهیجون برام صبحانه ب ال یبود ژ قرار
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خانم همراه حاج خانوم اومدنت، نشستند   الیژ-

 صبحانه خوردند. 

 رفتند! ی از خواب بلند نشد شما 

 

 

 خاک به سرم شد، آبروم رفت! -

دختره چه   گنیاه....االن م زدان ی ی نکرد دارمیب چرا

 تنبله!!!

 

 جوجه ام؟!  یستیمگه ن-

 

 

 .ستمین رمینخ-

به زور   م،؟یبخور ی کاچ میاشکال نداره حاال پاشو بر-

خواست همش   یوگرنه دلم م  ی بش داریتحمل کردم ب

 رو سر بکشم 
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به آشپزخانه رفتند، بعد از شستن دست   زدانی  همراه

 گرفت.  ی جا زی و صورتش پشت م

 

 

 صبحانه شان را خوردند.  یخنده و شوخ با 

بعد از دو ساعت که حاج خانم زنگ زد و   شهرزاد

آماده   یمراسم پاتخت ی احوالش شد گفت که برا ی ا یجو

 به آنجا بروند.   زدان یشود و همراه 

 

 

  شگاهیگرفت به آرا میبودن، تصم یخودمان   بخاطر

که  یکرد و کت دامن ییبا یو ز تیال  شینرود. آرا

 بودند را تن زد.   دهیخر

وارد اتاق   زدانیکه   دیپاشنه بلندش را پوش یها  کفش 

 شد. 
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شهرزاد را طواف کرد.   ش یبا بوسه ها  نکهیاز ا بعد

 اجازه رفتن را صادر کرد. 

سرش انداخت و با    ی را رو  دشیچادر سف شهرزاد

از خانه  زدانی پشت سر   لش،یو موبا  ف یبرداشتن ک

 خارج شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 540#پارت_
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 بعد* دوماه

 

آشپزخانه قدم   ی کرد و به سو یرا پل  کیموز

 برداشت. 

 ده صبح به مغازه رفته بود.  زدانی

گل از گلش شکفت و از سماور   دیآماده را که د زیم

 .ختیر   یچا 

 

 

نشست و شروع به خوردن صبحانه اش   زیم  پشت

 کرد. 

  یکرد و دست رو  یلگد زدن بچه ها خنده ا  با 

 شکمش گذاشت. 

 

 

 ! یقربون جفت پاهاتون بشه مامان-
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مامان دور  ی......الهگرمیجذابم و دخترج ی پسرا

 سرتون بچرخه.... 

 ! م؟یکن دیخر  میبر هینظرتون چ گمیم

 میدرست کن  یساالد ماکارون زدانیناهار بابا  ی برا تا 

 .میهووم؟! من که راض 

 

 

را  شیزد و چا یکه در شکمش خورد بشکن یلگد  با 

 . دیسر کش 

 .م یپس بزن بر د،یشماهم موافق -

 

 

 صبحانه را جمع کرد و ظرف هارا هم شست.  زیم

آسوده   الشیکرده بود و خ یریگردگ  روزیرا د خانه

 بود. 

 راهم که مهمان حاج خانوم بودند.   شب
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 کرد.   شیآرا  یاتاق رفت و کم به

 ی گشاد و سبز رنگش را تن زد و روسر راهنیپ

 هم سر کرد.   یقواره بلند

 

 

را درون    لشیمچ دستانش زد و موبا یعطر رو  یکم

 گذاشت و بر دوشش انداخت.  فشیک

 شد. و از خانه خارج   دیاش را هم پوش ی قاجار چادر 

 

 

روبرو شد و شروع به سالم و احوال  هی زن همسا  با 

 کرد.   یپرس

کرد و   یم  یچهل ساله که با دو دخترش زندگ یزن

در اثر سانحه تصادف از   ش یسال پ کیهمسرش را  

 دست داده بود.

 

  دهی که اورا در آسانسور د  ییرا در زمان ها   نها یا همه

 بود.  دهیبود فهم
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 !د؟ یسالم خوب هست-

 

 

 . ستمیترم، ممنون شکر خدا بد نسالم دخ-

 کرد.  یزانوهام درد م  کمی  امروز 

 ! ؟یری م یهات خوبند؟! کجا دار  ی! فسقل ؟یخوب تو

 

 رفتم با اجازتون.  یم  دیبله خوبن ممنون، خر-

 خوبه.-

 

 آسانسور شدند و دکمه طبقه اول را فشرد.  سوار

 سکوت کردند.  قهی چند دق  ن یا در

 از او جدا شد.  یآمد و با خداحافظ رون یآسانسور ب از
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سکوت کرده بود، هربار در   نباریبود که ا متعجب

  یسرسام م   چارهیکرد که ب یم  یآسانسور چنان پرحرف

 گرفت. 

 

 

شروع به قدم زدن  یاصل ابانیرو به سمت خ ادهیپ از

 .رد یبگ ی برداشت تا دربست

 را گرفت.   زدان یاورد و شماره   رونیرا ب  لشیموبا 

 شد.   زدان ی لشوره گرفت و نگران د  ییهوی

 

 جان بانو؟!  -

 

 !؟ ؟یجانت سالمت، سالم خوب-

 

 شدم! ینابت دلبر؛ االن عال  یصدا  یفدا-

 ! اد؟ی صدا م  ییکجا  چخبر
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  یاصل  ابونی....تا خ دیخر رم یخدا نکنه، آره دارم م-

 . دمی . از بس نشستم تو خونه پوسرمیم  ادهیپ

 دلشوره گرفتم نگرانت شدم!!   هوی

 

 

عکس از خودت بده   هیخوشگلم،   یاره خوب کرد-

 ! نهیبب زدانت ی

خانمم  ی! من رو؟ ی که ترگل ورگل نکرد اد یز

 کنم.  یحساسما، چپ نگاش کنن چپشون م

 

 

تازه  میداشت ی...مشتر میحاج شی منم نباش، پ  نگران

 سرمون خلوت شد. 

 میسرکار که باهم بر رمیخونه، عصر نم  امیم  ناهار 

 خونه حاج خانم. 

 

 فرس.....  یچشم االن عکس هم م زم، یباشه عز-
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 541#پارت_

 

 

 

و    دیکش یغیج  دهیترس شیپا   ی جلو ینیماش دنی چیپ با 

به   دهیپوش ییعقب تر رفت که دو مرد با چهره ها 

 سمتش آمدند. 

چند بار پشت سرهم    د،ی لرز  یم یاز نگران زدانی

 شهرزاد را صدا زد. 
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شهرزاد را   نکهی، امتوجه مکالمه شان شد یوقت  اما 

سرش   یکردند. با دست رو  ینیبه زور سوار ماش

 زد.  رون یو از مغازه ب  دیکوب

 قطع شده بود......   تماس

 زمزمه کرد و با حسام تماس گرفت.  ییخدا ا ی

 

 

بدبخت شدم حسام،شهرزاد رو گرفتن....المصب مگه -

 دم خونه من؟!؟  ی محافظ نزاشته بود

 

 

بزار   شده یچ  فهممیتو؟!؟ چرا گذاشتم نم یگیم یچ-

 کنم. یم  یریگیاالن پ
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  ا ی بشه دن شونیزیزن من باردارمه حسام، بچه هام چ-

 !! ؟یفهمیکشم م یم  شیبه آت رو

 

 االن؟!  ییباشه باشه اروم باش کجا-

 

 

 نیحس  ا یسمت خونه کجارو دارم برم  رمیدارم م-

 بدبخت شدم...... 

 

 

توجه به حسام تماس را قطع کرد و با سرعت   بدون

زنگ دوباره در   ی خانه حرکت کرد. صدا یبه سو 

 .دیچیپ  نیماش

 بود؛ تماس را وصل کرد    پدرش 

 

 جانم حاج بابا؟ -
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  شیزیباباجان؟!شهرزاد چ یرفت  شونیپر  شدیچ-

 شدع؟! 

 

خودمم....داشتم باهاش   دونمیدعا کن حاج بابا، نم-

 . دیخر  رفتیبود داشت م رونیزدم. ب یحرف م

زد و سوار چند تا مرد که به زور سوار   غیج هوی

 کردند.  نشیماش

 گروگان گرفتنش!! کنم مربوط به کارمه،  فکر

 

 

  ا ی....خدامی بدبخت شد یخانم فاطمه زهرا.....وا  ا ی-

 امانت نادر!  یوا

 . زدانیخبر بده منتظرم  بهمون 

 

 چشم چشم خداحافظ.-

 

 سرعت به سمت محله شان راند.  با 
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نشست به   یدر کوچه م شهیکه هم یرمردیپ دن ید با 

 سمتش رفت. 

 

 

 رو ببرند؟!؟  یزن ی دی د نجا یآقا، شما ا-

قطع   هو یزدم  یمن بود....داشتم باهاش حرف م زن

 !؟ ش؟یدی شد شما د

 

 گرفتنش!   دم، ید-

 

 

شد.    نیو دوباره سوار ماش  دیکش شیبه موها یدست

 اداره حرکت کرد.  یبه سو 

بچه ها آماده باش بودند و   هیاتاق حسام شد، بق وارد 

 مدار بسته!!! یها   نیدر حال چک کردن دورب
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آب   شیمبل ولو شد. حسام برا  یخراب رو  ی حال  با 

اورد اما بالخره ترسش شکست و از درون چشمانش  

 شد.  ری سراز

شانه اش گذاشت و   یدست رو  یبا کالفگ حسام 

 آب بخورد.  یمجبورش کرد کم

 

 

 ی نگران نباش، اونا من مطمعنم با شهرزاد کار-

ندارند. گروگان گرفتنش را راه خودشون رو باز کنند.  

 !!!ریزنند اروم بگ یم  بهمون زنگ

 تو ناموس منم هست داداش.  ناموس 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 542#پارت_

 

 

 

سرش با تابش    یاز رو اهی س یبرداشتن پارچه ا با 

 را بهم فشرد.   شی به چشمانش پلک ها  د ینور خورش

بعد که گذشت و به نور عادت کرده بود   یکم

 چشمانش را باز کرد و به اطرافش دوخت. 

 

 

تخت در وسط آن بود   کیکه فقط    یاتاق خال  ک ی در

 افتاده بود. ریگ

 آن نشست.  یتخت رفت و رو  یبه سو  یحال   یب با 

 ترس سکوت کرده بود  از
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  یل یس کیبود   دهی کش نیکه در ماش  ییها غیج  بخاطر

بزند و هوار   غ یدوباره ج دیترس  یخورده بود و حاال م

 خطرناک باشد.  ش یبچه ها  یبکشد که برا

 

 

 شکمش گذاشت و  یرا رو  دستش 

 دایپ  ییمامان، من مطمعنم بابا  ی نخودا دیآروم باش-

 کنه خب؟  یمون م 

از   میکه بتون دیباش یقو  ی بچه ها  دیقول بد شماهم 

 . می فرار کن نجا یا

 

 

  یو آخ  دیسوخت کش ی به گوشه لبش که م یدست

 گفت. 

بر تنش داد و   یتکان دهیباز شدن درب اتاق ترس  با 

 . ستادیسر پا ا 
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آرام   یدر دست کم ینیس کیبا   یوارد شدن زن با 

 گرفت. 

 

 

حرف   چیتخت گذاشت و بدون ه ی را رو ینی س  زن

 از اتاق خارج شد.  ی گرید

 ن ییرا چند بار باال و پا  رهیدرب رفت و دستگ یسو  به

 کرد اما باز نشد. 

 به غذا انداخت.  یتخت نشست، نگاه یدمغ رو  ی باحال 

 

 

بزند و   یزیلب به چ دیترس  یاش بود اما م  گشنه

 باشند.  ختهیر  یزی درونش چ

 . دیتنش کش یپتورا رو تخت نشست و  گوشه 

بالخره توانش درهم   ش،یشدن پلک ها  نیسنگ  با 

 شکست و به خواب رفت. 
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را از هم فاصله داد    شیبازشدن دوباره در پلک ها  با 

 شد.  زیمخیو ن

 صبحانه!! ینیهمان زن بود با س  دوباره 

 

 

 کجاست؟! چرا من رو گرفتند؟!  نجا یخانم؛ ا-

 ندارم....من باردارم!   یدشمن  یمن با کس بخدا

توروخدا بگو من رو ول  االن نگرانمه،  شوهرم 

 کنن.....

 

 

  یدختر جون غذات رو بخور، اون طفل معصوما-

 ! ؟ینابود کن  یبا گرسنگ  یخوا  یشکمت رو م یتو

 !ختمیتوش نر  یزیچ  نترس

 که بخوام کمکت کنم.....  ستمین ی کاره ا نجا یا منم
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 یرو م  دهی که من رو دزد یخب پس لطفا بگو اون-

 ! ه؟ی! اون ک؟ی شناس 

 

 

 بست.  خیتمام تنش   ،ییصدا  دنیشن با 

.....حاال که ندیکرد دوباره اورا بخواهد بب ینم باور 

نداشت   یدشمن چی ه ا یدن  ن یکرد در ا یفکر م  شتریب

 جز او.....!! 

 

 

تخت   یرو  یرفت و شهرزاد با ناباور  رونیب خدمتکار

 . دیعقب کش

 از اشک درون چشمانش جمع شده بود.  یا  هاله

 ا لرزشش را نفهمد. را بهم گره کرد ت   دستانش

 

 دخترعمو جان؟! -
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  یکند و دست رو  یکز م  واریزند و گوشه د یم  یهق

 زند.   یم غیگذارد و ج  یم  شیگوش ها 

 ی که کراواتش را شل م یمحکم، در حال ییقدم ها  با 

 . داردیشهرزاد قدم بر م  ی کند به سو

 

 

 داد.  یشهرزاد به او آرامش م  یها غیج

و دست به سمت صورتش    ندینش ی م یپا  یرو  کنارش 

 دهد.  یبرد که شهرزاد با تمام قدرت هلش م  یم
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 543#پارت_

 

 

شود و لباس   ی بلند م نیزم  یاز رو  تیبا عصبان دیفر

 تکاند.  ی را م ش یخاک

با تمام نفرت آب دهانش را در صورتش پرت   شهرزاد

 کند .  یم

زند و   ی هق م چدیپ ی که در گوش چپش م یدرد  با 

 گذارد.  یخورده اش م   یل یصورت س یدست رو

 

 

 هرزه من!!  یدختر حاج نادر، دخترعمو -

 کی  زخوابیز یکه، بش  ی دست من فرار کرد از

 سرگرد؟!؟ 

 مگه نه؟!؟   ، یکرد یچ.....چه کار بدنچ ن نچ

که دوست داشتم، تورو هم قرار بود بکنم ملکه  من

 !م یزندگ
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 ! ؟یرفت چرا

 

 

 میاز جون من و زندگ یحروم لقمه چ ،ییهرزه تو-

 ! ؟یخوا یم

 ! دست از سر من بردار! ه؟یک سرگرد 

 ! دی حامله کثافت آشغال......بزار برم فر من

 

 

  یهست  ی ! مگه جات بده؟! کنار کسزم؟یعز   یکجا بر-

 که دوست داره!! 

  یمامور مخف زتیهمسر عز  یپس خبر ندار  واو،

 دولته!

 ...... ییبا یصحنه ز چه

 

 

  سیپل زدان یشده بود،  جی گ شیاز حرف ها شهرزاد

 است.  رممکنی! غخبر؟یبود و ب 
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رخ داده  شانیکه برا یریپازل اتفاق خط  دنیبا چ اما 

 . شدی م ادی باشد بودنش ز سیبود، درصد پل

 

 

 داشته باشه، من دوستش دارم.  یاصال هرشغل-

 اونم پدر بچه هامه!   زنشم،

 .....توروخدا بزار برم!د یاز سر من بردار فر دست

رحم   زننیهمش لگد م دنی نگرانمه، بچه هام ترس االن

 کن بهمون......!!! 

 

 

 نگو پدر بچه هاته! یخفه شو.....ه-

دلت   ی نکن داغ پدر بچه هاتو بزارم رو  ی کار

 شهرزاد. 

 پدر بچه هات، نه اون پدرسگ!! شدمیباشد م من
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رو   زدان ی  یتار مو هیمن  شرف،یدرست حرف بزن ب-

 . دمیبه تو نم

 ! یکشیم دکی اسم عشق رو  یالک  تو

 !ی فقط دنبال هوست تو

 ! یدنبال تاراج کردن تن و بدن من بود  تو

 متنفرم.....!!   یفهمی متنفرم م ازت

 

 

پاشو صبحانت رو بخور که قرار  برام، ستیمهم ن -

  میرو بفرست امون یعشق باز  لمیهمسرت ف یبرا

 !! یهان

 

 

  ییدرب قدم برداشت که شهرزاد با صدا یسو  به

 لب زد:   ده ی لرز

  یکن ی بهم دست دراز یبه روح پدرم قسم، اگر بخوا-

 !یغرور همسرم رو بشکن لمشیو با ف

 .... دیکشم فر ی رو م  خودم
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  شیبه سو ینگاه میسرخ شده ن یبا چهره ا دیفر

انداخت و با مشت کردن دستانش از اتاق خارج شد و  

 درب را قفل کرد. 

 نییکه از پله ها پا  ی بلند شهرزاد در حال  هیگر  یصدا

 . د یرفت به گوشش رس یم

 

 

 کنم؟! بهشون زنگ بزنم؟!  کار یچ س ییر-

 

 

 ادبش کنند.  ینه، چند نفر رو بفرست کم-

ادبش کنند که صورتش   یکنم، فقط کم  ی م دیتاک دارم

  یخودش و بچه هاش اتفاق  یبرا نکهیبشه نه ا  یزخم

 !؟؟ یاوک فتهیب

 

 چشم حواسم هست.... -
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و بفرست  ریخوبه؛بعدش چند تا عکس ازش بگ-

 شوهرش!   یبرا

شهرزاد سکته کنه و به درک    ی خوام از دور یم

 واصل بشه!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 544#پارت_
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خراش برداشته بود و   شیمداوم گلو  یها  غیفرط ج از

 کرد.  یناله م 

اثر   چ یه زدانیدست  یاو جز نوازش ها صورت 

 نکرده بود.  افتی در ی گرید

دردناک   شیبرا  کریمردان غول پ  نیا یها یل یس  حاال

 بود. 

 

 

شده بود را به    ریخون را که از دماغش سراز  یگرم

 کرد.  یحس م  یخوب

بر تنش داد   یشد و تکان  ریاز چشمانش سراز اشک

 ی طناب، مچ دستانش را زخم کرده بود و م اما 

 سوخت.

 

 

 . ادیکثافت تر از خودتون ب دیفر دیبگ-
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  د؟یها، مگه شما خودتون خواهر و مادر ندار شرف یب

 ناموس ها!!  یب

 ! د؟یزن ی حامله زدن داره که م زن

 کمک کنه..... یکی توروخدا

 

 

 . ستادند یا یو گوشه ا دندیعقب کش  هیبق  دی ورود فر با 

 زد.  یسمت شهرزاد قدم برداشت و لبخند به

 

 

 !؟ ی ! منتظر من بودزم؟یجانم عز-

 اومدم کنارت نترس...  نیبب

 

 

زخم گوشه لبش فشرد که شهرزاد   ی را رو  انگشتش

 کرد.  ی ناله ا

صورتش خم شد....شهرزاد سرش را تکان داد    ی رو

 کند.  یتا بلکه نتواند کارش را عمل 
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  یدستش فشرد و بوسه ا انیچانه اش را م دی فر اما 

 لبش زد.  یبر رو 

که از آنها عکس   یبه آن مرد  یو چشمک  دیکش کنار

 بروند.  رون ی گرفت زد و با دست اشاره کرد که ب یم

 

 

همان لحظه شهرزاد  شهرزاد را باز کرد که در    دستان

 گوشش زد.  ریدستش را باال برد و ز

 

 

کشم بگم  یخ..خجالت بکش، من خجالت م -

 مثل تو دارم.  یفی کث یپسرعمو

  یمن رو م  یبا چه حق ،ی متنفرم آشغال عوض ازت

 !؟ یبوس

 ! ؟یفهمیم  زدانمیتمام و کمال مال   من
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 !یزنیکه ازش دم م یزدانی  نیا نمیخوام بب یم-

  کنهیبفهمه زنش رو لمس کردم، بازم قبولش م  یوقت

 نه؟!  ا ی

 

 ! تو..... د؟یفر  یکرد کار یچ-

 

 

 فرستن براش!  یرو م دنتیعکس بوس  زم،یاره عز-

 !رهیمیو م  رهیگ یقلبش درد م  شه،یم وانهید

 من!! یبرا  یشیم توام

 

 

  انیرا م  دی نشست و پارچه شلوار فر نیزم ی رو

 دستانش گرفت و زجه زد 

که  یرحم کن.....غلط کردم زدمت....تورو به هرکس -

 .... دیرحم کن بهم فر  یپرست یم

 دوست دارم نامرد....  میزندگ من
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مبل بلند شد که   یاز رو  لشیموبا دنیبا شن زدانی

از همکارانش توجهشان به او   گریحسام و دو نفر د

 جلب شد. 

 

 

 را برداشت و وارد واتساپ شد.   لشیموبا 

شهرزاد چشمانش پر از اشک  یصورت زخم  دن ید با 

 شد. 

 

 

انگار روح از تنش رفت، به  یبا عکس بعد اما 

  ینم  یکردند و او کار  یم یناموسش دست دراز 

 توانست بکند.
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جمع اطرافش  یافتاد که با نگران شیزانوها  ی رو

 را از دستش گرفت.  ل یشدند. حسام موبا 

که چهره   یشدن شهرزاد توسط مرد   دهیبوس دن ید با 

 اش معلوم نبود تمام صورتش کبود شد. 

 

 

 به اتاق سر ها به سمتش برگشت.   یکیورود  با 

 کردم، ردشون رو زدم.  دایآقا پ-

 

 

به  یکه انگار جان دوباره گرفته باشد دست  زدانی

 را پاک کرد.   شیا و اشک ه  دیصورتش کش 

 سمت همکارش رفت و لب زد:  به

 

 اونان؟!  ی! مطمعن ؟یکجان؟! چجور-
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آره آقا، مطمعنم همونان.....اون روز که شهرزاد  -

 . دندی خانم رو دزد

مدار بسته    نیدورب کیاپارتمان روبرو  دمیفهم تازه 

داشته؛ چکش کردم و شماره پالک   نگیپارک  ی جلو

 کردم.  دا یرو پ  نیماش

 

 

رو از مغازه    نیهمون ماش  روزید  یحت م،یگشت دنبالش 

 کردند.  دایکرده بچه ها پ  یم دیخر  یا

متروکه خارج   کیبه   دندی رفتند و رس انهیمخف دنبالش 

 از شهر.... 

 

 نوکرتم.  ، ینوکرتم به موال رضو-

 

 ! د؟ییفرما  یم  یام بود قربان، دستور چ فه یوظ-

 

 !عیسر   دیبه همه آماده باش بد-
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 545#پارت_

 

 

به   یکاناپه نشسته بود. نگاه یدر هال رو حاال

  ستاده یاطراف انداخت. هرگوشه خانه افراد مسلح ا

 بودند. 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



لباس آوردند    شیدستانش را پانسان کردند و برا زخم

 کند. ضی تا تعو

نشان نداد و   ی خراب شده بود اما توجه ش ی موها  بافت

  نی ا یجلو شیاش را درست کرد تا موها یروسر 

 نباشد.  رونیهمه مرد ب

 

 

انداخت،   زی م یرو ی ها  وه یبه غذا و م  ینگاه

  یجانش شده بود اما م دی باعث ضعف شد یگرسنگ 

 . دیترس

 

 

و غذا شروع به خوردن    وهیاز همان م  دیفر یوقت

 اند. ختهی درونش نر  یزیکرد، مطمعن شد که چ

و غذا برداشت و با ولع شروع   د یرا جلو کش خودش 

 به خوردن کرد. 
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  زدان ی شد یتنگ شده بود، باورش نم زدانی یبرا دلش

 باشد و به او نگفته باشد.  سیپل 

 دلش بود.   ز یکه بود عز  هرچه

 

 

کرد.   یتماشا م ونیزیتلو دیاز خوردن ناهار، فر بعد

که اصال   یالی سرم گرم شود اوهم به سر نکهیا یبرا

 دوست نداشت چشم دوخته بود. 

 

 

 خواب بود.  ج ی. خمار و گد یکاناپه دراز کش یرو یکم

 م افتاد و به خواب رفت.ه یبر رو   شیپلک ها  بالخره 

 

که در  ی ا دهیترس  یقدم ها و حرف ها یصدا  با 

را از هم فاصله داد    شیزد پلک ها  یگوشش زنگ م

 . زشد یمخیو ن

  دیبودند. مطمعن بود کار فر دهیتنش کش  ی رو ییپتو

 است. 
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  یرو   یاز آن مردان گوالخ لبخند یکیحرف  دنیشن با 

 نشست.  شی لب ها 

 دور تا دور متروکه رو محاصره کردند.   سایپل  سا، یپل -

 

 

و    ستادیسرش ا یدست باال  یکه با تفنگ  دیفر دن ید با 

آب دهانش را قورت   ده یاشاره کرد که بلند شود ترس

 داد. 

 

 

 ! ا یبزن ینش وانهید  د، یفر-

خوام بچه هامو بزرگ کنم، توروقران رحم  ی م من

 کن. 

 

 شهرزاد، حرف نزن وقت ندارم.   فتیراه ب-
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قفل بود   شهیکه هم ی درب ورود ی لرزش به سو با 

  ی گردنش را گرفت و تفنگ را رو دیقدم برداشت. فر

 . دیکش  یغیاش گذاشت که ج  قهیشق

 

 

دور تا دور خونه محاصره شده، به نفعتونه که -

 .د یندار ی راه فرار  چی. ه دیبش میتسل 

 

 

ش نبض زد و  شهرزاد، رگ گردن  دنی با د زدانی

 دستانش را مشت کرد. 

  ی صبور دیدر دست گرگ افتاده بود و او با دلبرش 

 کرد.  یم

 

  زدانی دنیو شهرزاد با د  ستادیا وانیا یباال دیفر

 محکم تر گرفتش.  دی خواست به سمتش برود که فر

 بلند عربده زد:  یصدا  با 
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 !ی صالح  زدان یجناب سرگرد -

  یراه رو باز م  ا یدست منند.... ریو بچه هات، اس زنت

به لندن آماده   ما یهواپ کیبرام  یگی برم و م یکن

 مالئکه!! شی فرستمشون پ یم ا ی ..کنند.

 

 

که به ناموس خودت   یهست ییتو چجور پسرعمو-

 ! ؟یکن یرحم نم

زن متاهل رحم   کیکه به  یهست  یشرفیچه ب تو

 سگ صفت....  ؛ یندار

 

 

پشت بام   یاز پشت خانه رو س،ی از ماموران پل  یکی

 کرده بود.  نیکم

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ی و برا  ی اومد شرف یب یمن عاشقش بودم، تو-

 !ش ی خودت کرد

 !د یند یدادم ول  ی زن م  نیا یجونمم برا من

 عاشق تو شده بود.   چون

 یمنو نم گهیهنوزم عاشقشم، اما اون هنوزم م من

 خواد. 

 

 

پنهون  کارت رو ازش  ،ییدروغگو کیگفتم  بهش

 ! ی کرد

 خوادت!  یگفت بازم م اما 

 !؟ ی کرد  ی م کاریچ یبود  کاریچ یبود  یجا تو
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 546#پارت_

 

 

 

 ی به صورتش م یدست  زدانیزند و  یهق م شهرزاد

 کشد. 

کند و دست دور گردن شهرزاد حلقه  ی بغض م دیفر

 کند. یم

  یفشارد و عربده م یاش م قهیشق یرا رو  تفنگ

 زند: 

 

 

  ا ی ی جناب سرگرد، زن و بچه هات رو دوست دار-

 !!؟؟ یشینم میشغلت رو که تسل 
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گذارد تا نفس  ی م دیفر یبازو یدست رو  شهرزاد

 بکشد. 

 . ردیگ  یاش شدت م هیگر

 زند.  یزنند و و او زجه م یلگد م  کودکانش

 

 

 کند.  یبه حسام م ینگاه زدانی

  یبه سو  زدانیگذارد،    یهم م  یپلک بر رو  حسام 

 گردد.  یبر م دیفر

تن شهرزاد بود تمام   یکه رو  د یدستان فر دنید از

 بود.  ختهیاعصابش بهم ر

 

 

 تن زن من بردار!!  یدستت رو از رو -

 آماده کنند. ما یزنم برات هواپ یزنگ م االن

 شهرزاد رو ول کن لطفا!!  تو
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برد و با لرز لب   یگوش شهرزاد م ریسرش را ز  دیفر

 زند: یم

 ! یوقت من رو نخواست چی تو ه-

 !یبدون من دوست داشتم لعنت ی ول 

 

 

گفت   ی اش فرو رفت آخ نهی که از پشت در س یریت با 

 و دستانش شل شد. 

 و به سمتش برگشت.   د یکش ی غیج شهرزاد

 نشست.  نیزم  یبا زانو رو دیفر

 

 

دست ها  ریز  هیبا بق ی راندازیشروع به ت عیسر هیبق

 کردند. 

نشست و با ترس   نیزم  یرو  دیکنار فر شهرزاد

 نگاهش کرد.
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که با احساس    دی کش یغ یحال جان دادن بود، ج در

 . دیترس  شیپاها  انیم  یسیخ

 

 

 . دیدر آغوشش کش  یکنارش نشست و با دلتنگ   زدانی

زد و    یدر کنار شهرزاد لبخند تلخ زدان ی  دنیبا د دیفر

بلند    یهم گذاشت که شهرزاد با صدا ی پلک بر رو

 کرد.  هیگر

 

 

  نی و خواست از زم دیسرش را بوس   ی رو  زدانی

  ریو دست ز  دیکش  یبلند  غیبلندش کند که شهرزاد ج

 شکمش گذاشت!! 

 

 

 چته دورت بگردم، تموم شد آروم باش!! -
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 آبم پاره شده! سه ی....کزدانیبچه....بچه هام.... -

 بچه هام.....!!  ا یخدا

 

 

رفت، با   یسو  نیو ا یدستپاچه به آن سو   زدانی

 بلند به سرباز دستور آمبوالنس داد.   یصدا

 . دیو صورتش را بوس دیرا در آغوشش کش  شهرزاد

 

 

 قربونتون برم من، آروم باش! -

 

 

 !؟ یسی....پلی....آخ.....چرا.....نگفت یبهم نگفت-

... یپنهون...کار....من....زنت....نبودم.....چرا..مگه

 ! ؟یکن  ی.م

 

 !زدلمیعز  دیشرمندتم، ببخش-
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از    ،ینگران بش دم یترس  یبود بهت بگم، ول  قرار

داد....تازه   یبهم نم  یکار نیهم دولت اجازه چن  یطرف

 خونه خودمون!!   میچند ماه رفته بود

 

 

 ی نفس نفس م کهیو در حال  دیآ  یکنارشان م  حسام 

 زند:  یزند لب م

 شدند.  یچند نفر هم زخم م،یداداش همشون رو گرفت-

 رو هم ببرند.  دیجنازه فر  گفتم

 رسه!  یداداش، حالت بهتره؟! االن آمبوالنس م  زن

 . دیاریطاقت ب کمی

کند و   یرا پاک مصورتش   ینگران عرق رو زدانی

چسباند و سفت بر تن   یاو م یشانیرا به پ  شیشانیپ

 چسباند.  یخود م 

 

 

برانکارد   یشهرزاد را رو  عیآمدن آمبوالنس، سر با 

 گذارند.  یم
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  انیشود و دستش را م  یهمراهش سوار م  زدانی

 فشارد.  یدستان خود م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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بر   یکند و تکان یناله م چدیپ یکه در تنش م یدرد  با 

 کرد.   ی دهد. تمام جانش درد م یتنش م
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کند که حاج خانم و حاج   ی را از هم باز م  شیها  پلک

 .ندیب ی سرش م یرا باال  ه یسبحان و بق

 

 

بر   یشود و بوسه ا یم  کشینزد عیخانم سر  حاج

 زند.  ی چشمانش م ی رو

  یبرد و خدارا شکر م   ی آسمان م یرا به سو   دستانش

 کند. 

 

 ! ؟یدورت بگردم؟! دخترک من......درد دار یخوب-

 

 بچه هام.... -

 

 . زدلم یخوبن، حالشون خوبه نگران نباش عز -

 . ندیگو یم کیو تبر  ندیآ یو زهرا کنارش م میمر

 . دیا یب  زدانیاو نگاهش به در بود تا   اما 
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انداخته  نیی سرش را پا  کهیدر حال   زدان،یورود  با 

 افتد.  ی است دلشوره بر تنش م

  یمسکن  ش،یها  هیو بعد از توص دی آ یم ر پرستا 

 شود.  ی کند و از اتاق خارج م یم  قیتزر

 

 

به   یداده بود، شهرزاد نگاه هیتک واریبه د زدانی

 کند.  یم هیبق

به  بغض زدانی  یتوجه یسرگرم بودند. از ب همه

 . ندینش یم ش ی گلو

 

 ....!!زدانی....زدان ی-

 

 یرا نم شیاخم ها ن یا لیکند، دل  ی نگاهش م بالخره 

 . دیفهم

 جانم.... -
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  یگذارد و خم م  ی بالش م یو دست رو  دی آ یم کنارش 

 شود. 

 ! ؟ی ! چرا اخم کردشده؟یچ-

 ! یستی !؟ پس چرا خوشحال نیشد  بابا 

 من کوشند!!  یبچه ها اصال

 

 

 لطفا آروم باش!   زم یعز نیبب-

و هوار راه   غی قول بده ج یبهت بگم، ول ی زیچ هی دیبا 

 !یننداز

 

 

...شده؟! ها؟! دق کردم حرف بزن شون یز یچه هام چب-

 ! زدان ی گهید

 

 

 از پسر ها رفت!  ی کیاز بچه ها، خفه شده.... یکی-

 کنه!! یکنارمون زندگ  ادینبود ب  قسمت
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 ی شود و م یم  ریاز گوشه چشمانش سراز اشک

 خندد. 

کشد و به سر و صورت   یم یفرابنفش غیج  ییهوی

 زند.  یخود م 

 

دست خود  انیترکد و دستانش را م یبغضش م زدانی

 نرساند.  بی تا به خودش آس ردیگ یم

انگار منتظر بودند تا شهرزاد خبردار شود، چنان  هیبق

شود که شهرزاد را به   یم ری سراز شان یاشک ها 

 رساند.  یجنون م

 

 

 آروم باش دورت بگردم! -

 دارند! اجیکه بهمون احت   میهم دار گهیدوتا بچه د  ما 

 من خودم خرابم، بدتر خرابم نکن!  شهرزاد

 !! زدلم یصبور باش که منم صبور باشم عز  تو
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کند و با بغض   یرا پاک م   شیسبحان اشک ها  حاج

 زند: یلب م یپدرانه ا

اومدنشون قل   ا یهم قل داشت، زمان به دن زدان ی-

قلب من نسوزه   نکهیاش ُمرد، اکرم بخاطر ا گهید

 . ومدیدر ن کشمیج

 

 

  ید یدرد و فشار کش  ادیتو ز اد،یدر ن کتیج گمینم

 باباجان!

  ینجوریصبور باش، خدا چقدر دوست داره که ا اما 

 که منتظرن....  یدار  یامتحانت بکنه....دوتا فسقل

 

 

  دیهمه درد با  نیحاج بابا، مگه من چند سالمه که ا-

 بکشم؟!

 ! رهینبود، که حاال پاره تنمم بم یو مادرم کاف  پدر
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  یبه رضا میکنم، راض  یم یم منم صبور چش ی ول 

 خدا!! 

 

 

 !! هیچقدر جاشون خال  امرزه، یخدا پدر و مادرت رو ب-

 کن باباجان. استراحت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب
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کرد باعث شد به    قیکه پرستار دوباره تزر یُمسکن

 خواب برود.  

 خانم همه را به خانه فرستاد تا استراحت کنند.  حاج

بود دراز   ی که خال  گریاما نرفت، در آن تخت د زدانی

 چشمانش گذاشت.  ی و دست رو  دیکش

 

 

نشست و شروع به خواندن   یصندل  یخانم رو  حاج

 سوره الرحمن کرد. 

 بود.  زدانی یبرا ییبا یز ییالال  نشیدلنش  یاصد

 شد و به خواب رفت. نیسنگ  شیها  پلک

 

 روز بعد*  چند
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را بر تن زد و دوباره   شیکمک حاج خانم لباس ها  با 

 تخت منتظر نشست.  ی رو

 هارا در دست گرفت.  لهیوارد اتاق شد و وس  زدانی

 

 

 کردم.   هیروهم تسو نهیهز  م،یبر دییا یخب حاج خانم ب-

 

 

 نگاهش کرد و گفت:  زانیآو ییبا لب ها  هرزادش

 ! زدانیخوام  یمن بچه هامو م-

 

 

 بهت بگم؟!  دیال اله اال هللا، زن چند بار با-

دستگاه بمونند،   یتو  کمی  دیبگردم بچه ها با   دورت

 ! یدیم ر یبهشون ش  ارمیدوبار از فردا م ی شماهم روز
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هاشون رو   لهیخشک و تمام وس رینباش؛ ش  نگران

 و دادم دست پرستار ها، حواسشون هست  دمیخر

استراحت کن   میبر  ، یمراقب خودت باش دیاالن با  تو

 .کمی

 

 

 بود و دل نگران فرزندانش!  مادر 

بدتر کالفه شد...حاج   زدانیگفت که  یچشم  مظلوم

 برداشت و گفت: یخانم ساک کوچک

 

 

  نیکنار ماش رمیمن برم به نوه هام سر بزنم، م-

 !!دییا ی....زودتر بمونمی رتون ممنتط

 

 

 !! دیچشم مادر...مراقب خودتون باش-
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تخت   ی از خارج شدن حاج خانم کنار شهرزاد رو بعد

بر   ینشست و دست دور شانه اش انداخت و بوسه ا 

 زد.  ش ی موها  ی رو

 

 

حالت   دونمیمن.....مامان کوچولو....م یبا یدلبر ز -

 ! ستیخوب ن 

 !!هیدرونت طوفان یول  یآروم باش  یکن یم  یسع  ی دار

دوتا نخود   نییدلبر، اما طبقه پا  ستمیخوش ن منم

 !! شونیزندگ یالگو میکه قرار ما بش دنیخواب

 .اند یبه بار ب یتا قو  میباش یقو  دیبا 

 

 

کمک   زدانیدهد و    یسرش را آرام تکان م  شهرزاد

 .د یا یب نییکند از تخت پا  یم

کند و با قدم   یحلقه م زدانی یرا دور بازو  دستش 

 شوند.   یآرام از اتاق خارج م  یها 
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بچه   دنیروند، بعد از د یم  نییآسانسور به طبقه پا  با 

 شوند.  یخارج م مارستان یها از ب شهیها از پشت ش 

کشد و حاج خانم بالش   یدر عقب دراز م شهرزاد

 بندد.  یگذارد و درب را م یسرش م  ریز یکوچک

  زدانیکه  رد یگ یم  یجلو جا  یهم در صندل خودش 

 تشکر کرد و استارت زد. 

 

 

شد و به   نیسنگ  شی پلک ها  نیماش زیر ی تکان ها با 

 خواب رفت. 

و دسته گل    ستادیا  ی گلفروش یراه جلو  انهیم  زدانی

 به شهرزاد سفارش داده بود.  هی هد یکه برا ییبا یز

 

 

 زد. یرا به دست مادرش داد و چشمک گل

 راه افتاد. به   دوباره 

 کند. زشیخواست سوپرا یم
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شد و گل    ادهیابتدا مادرش پ دند،یمحله شان که رس  به

 را به داخل برد. 

 ی گوسفند در دست جلو  کیسبحان همراه قصاب  حاج

 بودند.  ستادهیدرب ا

 

 

  هیشد. چند تن از همسا   ادهیپ زدانیبا کمک  شهرزاد

  یم کیرا تبر  ده ی بودند و قدم نو رس رون ی هاهم ب

 گفتند. 

 

و دور    ستادیا  شان یاسپند در دست جلو  ای میمر

 سرشان گرداند.  

 شان کرد.  تیکرد و به داخل هدا  یشهرزاد روبوس با 
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 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 549#پارت_

 

 

 

و   دیشهرزاد را در آغوش کش  زدانی یعمو  زن

 گفتند. کیهم به نوبت تبر هی. بقدیبوس

از همه تشکر کرد و به سمت اتاقشان قدم   شهرزاد

 برداشت. 

 

 گفت و پشت سرش وارد اتاق شد.  یبا اجازه ا زدانی
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 . زدیبر نی برد تا در ماش میرا مر فیکث  یها   لباس 

باز   شیکشوها را برا به کمک شهرزاد رفت و زدانی

 کرد. 

 

 دورت بگردم؟!  یگرد یم یدنبال چ-

 یکمد، م ی رو آوردم گذاشتم تو  دتیجد یها   لباس 

 خانمم.  ی شاد باش یل یخوام خ 

 بعد!!  ریدوش بگ میبر  اول

 

 

 ! یممنون که کنارم-

 

تر   کیمن نوکر شماهم هستم، گردن من از مو بار-

 شما بانو!!  شیپ
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بر   یو بوسه ا   شودیبلند م شینوک پاها یرو  آرام

حوله و لباس   زدان یزند.  یگونه همسرش م ی رو

 کند تا حمام بروند.  یدارد و کمک م یرا بر م   شیها 

 

 

 به آنها نداشتند.  ید ی بودند و د منیدر نش هیبق

کند   یه بودند، شهرزاد نگاهشان م در آشپزخان دخترها

 زند.  ی م یو لبخند

 

 

به  ینگفته بود و شهرزاد هم توجه  کیتبر یحت مینس

شربت همراه زهرا از آشپزخانه  ینی نکرد. با ساو

 آمدند.   رونیب

که همراه شهرزاد وارد حمام شد، به   زدان ی دن ید با 

 محکم است. انشانیکه عالقه م دیرس نیقی
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 ی صندل   ی آورد و رو رون یرا از تنش ب  شیها   لباس 

 حمام نشست.  یکیپالست

تنش را اب   یرو زدان یسوخت،  یم  شیها  هیبخ

 و شروع به شستن تنش کرد.   ختیر

 

 

و حوله را    دیشدن شهرزاد لپش را کش زیاز تم بعد

 و خشکش کرد.  دیچیدور تنش پ

خود نوار   یرا تنش کند و برا   رشیکرد لباس ز کمک

 بگذارد.

 

 

را هم پوشاند و حوله کوچک را دور    شیها   لباس 

و درب حمام را باز کرد و   دیچیبلندش پ ی موها 

 خووهرش را صدا زد. 

 گفت....  ی با عجله آمد و جانم داداش میمر
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بره   یتخت بخوابه، نزار یکمک کن شهرزاد بره رو -

 ها!  هیبق  شیپ نهیبش

 . شمیم چارهیمن ب  رهیکمر درد بگ بعدا

 . عیسر امیخودم م رمیبگ دوش

 

 

خواد که به  ینم گهی د دمییچشم داداش؛ خودم بچه زا-

 ! یبد حیمن توض

 زنداداش....  میبر ا یب

 

 

 .د یرا شانه زد و سشوار کش ش ی موها  میمر

 بافت تا راحت باشد.  بعد

آب   شیکه زهرا برا دیتخت دراز کش  ی رو شهرزاد

 پرتقال و چهارمغز آورد. 
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 ریش   یخوا یدوتا توله رو م ،یریبخور جون بگ-

 خواهرمن!  یبد

  یادم دلش ضعف م دم،یکه من د  ییتخم جن ها  اون

 ... نهیب یهارو م   شرف ی کنه ب

 

 

 منن....  یاونا غنچه زندگ شرف، ینگو به بچه هام ب-

 

 

 هم باغ!  زدانی  یحتما توام باغ بون  ش،یا-

 عنتر...   گمشو 

  یهمه سخت ن یکه با ا یعاشقتم شهرزاد، مرس ی ول 

 ! یکنار داداشم موند

 بمون!  شهیهم  ،یکه کنارمون  یمرس

 

 از شماهارو نداشتم زهراجان!  یمن تحمل دور-

که اگر پدر و مادرم از دست داده باشم، خدا   خوشحالم

 داد.  هیخانواده خوب هد  کیبهم 
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کرد وارد اتاق   یرا خشک م  شیموها  کهی درحال   زدانی

انداخت و کنار   زیرخت آو  یشد و حوله را رو 

  د یآب پرتقال را نوش  وانیاز ل  یکیشهرزاد نشست و 

 . دیو طاق باز دراز کش

 

 

و چشم غره    دیبه شهرزاد انداخت و خند ینگاه زهرا

در   یآمد و به سو نییرفت و از تخت پا   زدانیبه  یا

 قدم برداشت و لب زد:

 

 

 خوابه!  یطاق باز م  نیا ده،ییخوبه شهرزاد زا-

 کرده.....!   کاریچ  انگار
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زد   یقهقهه ا  ردش یتا بگ دیپر نییکه از تخت پا   زدانی

را محکم   رهیدستگ  یو درب را بست و از آن سو

 گرفت تا دست برادرش به او نرسد. 

 بود. شهرزاد به خنده افتاده  شان یها   ی بچه باز از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 550#پارت_
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و شام   ینیر یرا به صرف ش کی خانم اقوام نزد حاج

 دعوت کرده بود. 

 خانه کباب درست کند.  اط یبودند تا در ح آشپزگرفته

 به خواب رفته بود.  ش ی بعد از مصرف داروها  شهرزاد

 

 

  دیرفت، فر  مارستان یبه ب عیبا تماس حسام سر زدانی

 .ندیرا بب زدان ی هنوز زنده بود و خواسته بود که 

 شد.  کیاجبار وارد اتاق شد و به سمت تختش نزد  به

  زدانیآمدند رو به   ی م رونیکه از ته چاه ب ییصدا  با 

 لب زد: 

 

 

-

.....تا....بگم.....به.....شهرزاد..... نمتیخواستم....بب

....حاللم  یبگ

.....با....حرف..... مادرش....رو.کنه......من....پدرو

 پدر خودم......گرفتم. 
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 ......خودمم!!! ی.....عمو وزنعمو....قاتلمن

 

 

نگاهش   که از تعجب گشاد شده بود یبا چشمان زدانی

بلند دستگاه و وارد شدن پرستار   ی کرد که با صدا یم

 فرستادند.  رونیو دکتر به اتاق، اورا ب

 

 

گوشه  ی صندل   ی دستانش گرفت و رو انیرا م  سرش

  یحرف را به شهرزاد م  نیسالن نشست. چگونه ا

 گفت!؟ 

  دنیخبر باشد وگرنه با شن  یبهتر که دخترک ب همان

 . ندیب یم  بیخبرتلخ روانش دوباره آس نیا

 

 

امدن پزشک از اتاق برخواست و به سمتش   رونیب با 

 قدم برداشت. 
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 دکتر!  ی آقا   شدیچ-

 

 کنم.  یعرض م ت یفوت کردند، تسل  ماریمتاسفانه ب-

 

 

که   دیبه پارچه سف ینداشت، نگاه   یکار نجا یا گرید او

  یبودند انداخت و به سمت خروج  ده یسرش کش  ی رو

 حرکت کرد. 

  ی کمبود شیشهرزاد در زندگ  دادیاجازه نم گرید او

 احساس کند.

 

 

 همه رفتند، خودشان بودند.  نکهیبعد از ا شب

 .د یا یب منیکمک کرد شهرزاد به نش  زهرا

سرش انداخته  یداماد ها چادرش را هم رو   بخاطر

قند در دل  شد ی چاق تر شده بود و باعث م یبود و کم

 آب شود.  زدانی
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  هیبخ نکهیا ی مبل نشست، برا یحاج سبحان رو  کنار

بالش گذاشتند تا راحت  شیپاها رینکند، ز  تیاذ  شیها 

 باشد. 

 

 

با   قهیاز جمع شان دور شد و بعد از چند دق زدانی

که در دست داشت کنار شهرزاد   ییبا یدسته گل ز

 نشست و گفت:

 

 مورد پسندت باشه بانو!  شمی خوشحال م-

من و   یهمه ازت تشکر کنم که پا  یجلو  خواستم

 ! یمون موند  یزندگ

هارو با مقاومت پشت سر    یکنم که سخت  تشکر

 من!  ی بانو ی گذاشت

 شدنت مبارک.  مادر 
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بغض کرده بود، اشک در   یاز خوشحال شهرزاد

  زدانیکرد و دست   دایپ انیجر  یصورتش همچون جو

 را گرفت و فشرد. 

 

 

ود را همراه ب ده یخر شیکه برا ییطال  سیسرو  زدانی

  ی بر رو یگذاشت و بوسه ا شیپاها یگل رو 

 زد.   شیشانیپ

 

 

انداخت و بغضش با   زدان ی دست دور شانه  شهرزاد

 بلند شکست.   یصدا

گرفت   یخانم اشک گوشه چشمانش را با روسر حاج

 . د یکش ی قیو حاج سبحان نفس عم

 

 

داشت   یخوب  جهیته دل خداراشکر کرد که کارش نت از

 هم شدند.   یدایعاشق و ش نگونهیدو جوان ا  نیو ا
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دستانش را بهم  طنتی با ش دی د نگونهیکه جو را ا  زهرا

 . دیو ِکل کش  دیکوب

به افتخار خان داداش و زن داداش بزن کف قشنگه -

 رو.....مبارکه مبارکه!!

 

 

 نییجدا شد و با خجالت سرش را پا  زدانیاز  شهرزاد

 را پاک کرد.   شی انداخت و اشک ها 

شروع به   یرعلیکرد و همراه ام  ی را پل   کیموز زهرا

 رقص کردند. 

 

بلند شدند و    ان یو آقا   وستیهم به جمع شان پ میمر

 .ختندیسرشان شاباش ر  ی رو

 . دیخند یزند و از ته م یدست م شهرزاد
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که در دست   ییبه سمتش آمد و بسته تراول ها  زدانی

شهرزاد   ی سرش به هوا انداخت و جلو  یداشت را رو 

 کرد.   دنیشروع به رقص

 

 

کرد و از خدا بخاطر   یبا عشق نگاهش م  شهرزاد

که داد شکر   ییکه گرفت و نعمت ها  ییتمام نعمت ها 

 کرد.  یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 _شهرزاد  ی#شهر_ب

 551#پارت_
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بود. با گالب سنگ قبر پدر و مادرش  دیروز ع   نیاول 

 فاتحه خواند.   شان یرا شست و برا

بودند را پخش    دهیکه خر ییظرف خرما و حلوا  زدانی

 کرد.  یم

 

که آرام   شی به لب ها  یشهرزاد نشست و لبخند  کنار

 خوردند، زد. یتکان م 

 گذاشت.  فشی و درون ک دی را بوس  قران

 

 

 ! ییدستتون درد نکنه آقا -

 !! مارستانیب  میبر میتون یم گهید

 

 

 بشه! یگیکه م یقربون تک به تک کلمات  ییآقا -

 .میاریکوچولوهامون رو ب میبانو، بر میبر
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از آنجا دور شدند. شهرزاد با حس   گریدست همد   در

 .ستاد یزند ا یم  شیصدا یکس نکهیا

 و نگاهش کرد. ستاد ی در سکوت ا  زدانی

 

 

به عقب برگشت و دور و اطراف را نگاه   شهرزاد

 کرد. 

زد که آنها با    یپدر و مادرش لبخندغم آلود دن ید با 

تکان دادند و از   یلب دست ی بر رو ی لبخند بزرگ

 چشمانش دور شدند.  ی جلو

 

 

برگشت و دستش را محکم تر گرفت و   زدانیسمت  به

 دند. از بهشت زهرا خارج ش 

 

 

درب خانه خودشان پارک کرد  یرا جلو   نیماش  زدانی

 شد.  اده یو پ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ی بوسه ا زدانیرا شهرزاد در آغوش گرفت و   ماهان

را از پدر به ارث    شیباران که چشمان رنگ یبر رو 

 برده بود، زد و در آغوشش گرفت. 

 

 

 بهم نگاه کردند.  نهییآسانسور با عشق در آ  در

 خوشبخت بودند.  یخانواده چهارنفر  کی اکنون  حاال

آمدند و زنگ خانه   رونیتوقف آسانسور، از آن ب  با 

 را فشردند. 

و    دیکش یغیبچه ها ج  دنیدرب را باز کرد و با د   زهرا

 را باال گرفت و فشرد.  ی برف شاد

 

 

 آهنگ  تولدت مبارک در خانه پخش شده بود.   یصدا

 وارد خانه شدند. زدان یشهرزاد و بعد  ابتدا
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را در آغوش   شانیخانم و حاج سبحان، نوه ها  حاج

 گرفتند و بوسه بارانشان کردند. 

زد و  یغیج عیبود که سر  یحوصله ا  یکودک ب  ماهان

 شروع به نق زدن کرد. 

 

 

اورا از آغوش زهرا گرفت. پسرک انگار   شهرزاد

 آرام شد.  عیکرد که سر  یتن مادرش را حس م  یبو

  یاهان، به شهرزاد رفته بود و قهوه ا چشمان م رنگ

 روشن بود. 

 

 

باران تمام چهره پدرش را به خود اختصاص داده   اما 

 بود. 

را چتد  شییبا یو چشمان سبزش، ز  ییطال ی موها 

 کرد.  یبرابر م
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 من!  دیسف یها یعمه قربونتون بره تپل -

 خواد گازشون بزنم!!  یخدا دلم م  آخ

 

 

 کنن اخه؟! هیگربچه هام  ادینه عمه اش؛ دلت م -

 بشم.  امیفسقل  یفدا  من

 

 

همراه بچه ها وارد اتاقشان شدند و   زدانیو  شهرزاد

 را تن زدند.  شان یلباس ست چهار نفر

 ییبا یز  یسبز که با چشمانش هارمون راهنیبا پ زدانی

 . شدیپخته تر نشان داده مکرده بود، جادیا

 

 

باران راهم تنش کرد و به آغوش   ی لباس ها  شهرزاد

 پدرش داد. 

شب بلند با سنگ   راهنی پ کیخودش،   یها   لباس 

 داد.  ینشان م  با یزن ز کیشهرزاد را   شیها   یدوز 
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و لباس ماهان راهم تنش کرد    دیرا تمد  ششیآرا عیسر

سرش گذاشت و از اتاق    ی را رو  دشیو کاله سف

 خارج شدند. 

 

 

 رده بودند.  ک نییتز ییبا یز نیزای را با د خانه

که از دوستش   ینیو زهرا با دورب ستادندیا کنارهم 

 از آنها ثبت کرد.  یقرض گرفته بود عکس

 

 

 بود. یواقع  شانیلبخندها  گری که د ی عکس

 بود.  یپر از عشقشان واقع  چشمان 

 

 .ان ی#پا 

 

 10/23/ 1399  شروع

 . 7/19/ 1400  انیپا 
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