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کردم چون  اینماز خوندن ندارم و اگر بخونم ر یکنم آمادگ یاز خدا دور شدم حس م یلیکنم خ یگرفته حس م دلم

نداره ییرایپذ یآمادگ چیروح خسته ام ه

رو نداره یسخت چیمتحرك شدم که طاقت ه یمثل روح.ام گانهیب انمیبا اطراف یخودم با زندگ با

دونستم خدا انقدر  یاگر م.ستین یخوب يشده ام که مرگ هم راهگشا ختهیانقدر با گناه آم یول رمیخواد بم یم دلم

که انقدر  دمینرس يهنوز به درجه ا یکردم ول یکارو م نیحتما اگذره، یم یخودکش ي رهیبخشنده هست که از گناه کب

.از ارتکاب گناه آسوده باشم

تحمل جسم خسته و درمانده ام رو یحت.کس رو ندارم چیگرفته و تحمل ه يبدجور دلم

 یروان ماریواقعاب ایشدم؟؟آ وانهیواقعا د ایآ.کشم یم ادیو فر اورمیاز اطرافم جوش م یهستم و با هر حرکت یعصب یلیخ

تحت نظر روانپزشک باشم؟؟ دیهستم و با

...دونم ینم دیکه بع من

 چیتحمل ه گهیانقدر روحم خسته هست که د دیشا.رو متحمل شدم يادیز یلیخ یسخت نمیب یکنم م یکه فکر م حاال

درست و  یحت.رنجانم یو همه کس را از خودم م زیشده و همه چ ادیز میحرکات عصب نیهم يرو ندارم و برا زیچ

 یوقت تنگ نم چیمن از سنگ است که ه بواقعا قل ایآ.و ببوسم رمیتونم برادرانم رو در اغوش بگ ینم یحساب

شود؟؟ یکس تنگ نم چیه يکه دلم برا رمیواقعا انقدر از همه جا و همه کس س ایشود؟؟؟آ

دونم چرا تو  ینم.سنگ شده کنم قلبم از یچون واقعا حس م.عشق رو تجربه نکردم نیریوقت است که طعم ش یلیخ

 ینم.به خودم شک کردم.دل سنگم تنگ نشد يوقت ذره ا چیام دور بودم،چرا ه انهیکه از خانه و آش يچند روز نیا

.دونم چه مرگم شده

هم وجود دارد؟ یبدون سخت یمگر زندگ یرو تحمل نکردم ول یسخت چیخوشبختم و ه یلیکنند من خ یفکر م همه

و  تیموفق ياند و برا دهیزحمت کش میدارم که از همه لحاظ برا ين خوشبختم چون خانواده اواقعا م دیشا البته
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.ام تالش کرده اند یخوشبخت

و  ریالبته د.کردند یم هیخواستم برام ته یاز بابا و مامان م یو هر چ میها رو داشت زیچ نیما بهتر ارمیم ادیبه  یوقت از

سوخت و سوز نداشت یزود داشت ول

وقت  چیهرچند ه.برم ینم ادیوقت زحماتش رو از  چیه.و خودش رو فرسوده کرد دیما زحمت کش يبرا یلیخ یلیخ بابا

و  شیرا از نگاه ها نیمن ا یول اوردینم انیسخن به م شیها یگاه از سخت چیو ه میاز زحماتش ببر ییاجازه نداد که ما بو

ست دارمدو یلیخ یلیآنها را خ يهر دو.خواندم یمامان م يحرفها

 ریتمام روح و جانم رو تسخ یکنم افسردگ یحس م.کنم یم یو درماندگ ییاحساس تنها یلیخ یلیاست که خ یمدت

در اتاقم باشم و با لپتاپ ور برم،عادت کرده  شهیوضع که هم نیچون به ا ستیاز دستم ساخته ن يکار چیکرده و من ه

رو چک  لمیمیهستم و ا نترنتیدر ا ایکنم و  یم طالعهم ایم و خون یدرس م ایهستم  يزیدر حال نوشتن چ ای شهیهم.ام

زنم و دوباره  یم يروم،دور یم رونینکند،ب تیوضع شکا نیکه مامان از ا نیا يبرا یفقط هراز چند گاه.کنم یم

ط به فق یگاه یخواهد آنها را خفه کنم ول یشوم و دلم م یم یعصب نیاز رامان و شاه یبا هر حرکت.گردم یبرم میسرجا

 ستند،دادین ریتقص یها که صد البته ب چارهیشود و بر سر آن ب یطاقتم تمام م یکنم و گاه یکردن به آنها بسنده م هنگا

 یخودشون مجبورم م یگاه یبلند نکنم ول شانیکنم دستم رو رو یم یکه امکان داشته باشد سع ییتا جا.کشم یم

به مرگ  یلیکنم خ یحس م یگاه یسوزد ول یشود،م ندمفرز ندهیکه قرار است در آ یکس ياوقات دلم برا یگاه.کنند

.کنم یخندم و افکارم رو مسخره م یدور فکر کرده ام،به خودم م ندهیآ نیبه ا نکهیا يو برا کمینزد

خونم شاد باشم و روح  یکه نماز م یدوست دارم زمان.خواهد نماز بخوانم یدلم نم چیسرخورده و آزرده است و ه روحم

و  یموقع بدبخت گرید ياز بنده ها یلیمثل خ نکهینه ا.و از عبادتم لذت ببرم رمیبگ يشتریآرام باشد تا آرامش بسرکشم 

.مشکالت به سراغ خدا بروم و از او کمک بخواهم

رفت تا  یم نیشکست و از ب یم یعمرم در همان کودک نیبهتر بود جام بلور ایبودم و  امدهین ایوقت به دن چیکاش ه يا
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.نزد خدا خجالتزده هستم.ستمین یاصال از خودم راض.ن انقدر افسرده و آلوده به گناه نبودماال

 دوارمیام.یباش یکه کامال از دستم راض رانیمرا بم یبه بعد هم وقت نجایاز ا يتا به حال که مرا زنده نگه داشته ا ایخدا

يریپذ یو مرا با آغوش باز م یهست یباشند اونوقته که خودت هم از دستم راض یبندگانت هم از دستم راض

و  میبگو شیو همه کس برا زیدر کنارم بود تا از همه چ یاست و دوست دارم کس شهیروح خسته ام خسته تر از هم...آه

از مشکالت  ایحرف را عوض کند و  ریمس نکهیکه کالمم را قطع کند و بدون ا نیکنم و او هم بدون ا تیشکا ایاز دن

دونم  ینم یدارد ول یتیخصوص نیالبته خدا چن.م گوش سپاردیا در غم خود غوطه ور کند،به حرف هاو مر دیخودش بگو

 یم.دلم براش بازگو کنم يتونم خودم رو در کنارش احساس کنم و حرفها یاومده و نم نییچرا انقدر درکم از خدا پا

 یو من را به خاطر اعمالم سرزنش نم دهد یگوش م میبه حرفها ییچون و چرا چیاست که بدون ه یدونم او تنها کس

.کند یم یدگیبه تمام آنها رس یچون روز حسابرس.کند

 ییها یاز سخت.و همه کس زیاز همه چ.میاو سخن بگو ياز جانب خدا در کنارم باشد تا برا یخواهد کس یمن دلم م یول

.توانند درك کنند یکس جز خدا و برادرانم،نم چیو ه دمیکش یکه در زندگ

بچه  یلیرامان که خ.بودم یحساس یلیچون در سن خ.خوردم يدیشد یاز همه من ضربه روح شتریکنم ب یفکر م هالبت

بماند  یالبته ممکن است اثراتش تا مدت ها در او باق.سپارد یم یرا به دست فراموش زیبزرگ شود همه چ یبود و وقت

 يصبر یمحبت در قلبم مرده و به خشم و ب گریمن که د.میاناو را به حالت اول بازگرد میتون یخود م يبا محبت ها یول

.شده لیو نفرت تبد

 یباز هم اثراتش در او باق یول.کمتر از همه ما شاهد ماجراها بوده نیالبته شاه.فراموش خواهد کرد يهم به زود نیشاه

شه یگن به خاطر سنش هست و درست م یالبته همه م.سرکش و بد شده یلیماند چون خ یم

...در مورد من اما و

که همان لحظه بعد از خواب به دست  ییایرو.دمید یم ایبودم و رو دهیخواب.کنم یوقت اون شب رو فراموش نم چیه
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 هیبا وحشت از جام بلند شدم چون رامان گر.بودم دهیچرا د یبودم ول دهیند ییایوقت رو چیه دیشا.سپرده شد یفراموش

کرد و به اتاقم اومده بود یم

...عواهم د باز

بود که هر  یسال کیکنم  یفکر م.اومده بود شیپ نشانیب يریدرگ شهیکه باز هم مثل هم ومدیبابا و مامان م ادیفر يصدا

خوندم و  یم یالکرس تهیکرم موقع خواب آ یهر چقدر دعا م.فتادیاتفاق م نیبه خونه،ا ومدیبابا م یروز و هر شب،وقت

و دم  میها رو تحمل کن یسخت نیبود که ا نیانگار قسمت ما ا.داشتن دهیفانداشته باشند، يریکردم تا در گ یم هیگر

.مینزن

 یها به جان هم افتاده بودند و کتک م وانهیمامان و بابا مثل د.من بود یشب زندگ نیو تلخ تر نیشب،بدتر اون

دادم و موقع  یخرج م ها جسارت به یمن تازگ.فتندیبگذارند و به جان هم ن نینبود که آسوده سر بر بال یشب.زدند

 یداد و بابا هم م یبود و فحش م یعصبان یلیمامان خ.داشتم  یرفتم و با تمام زورم بابا رو نگه م یجلو م يریدرگ

بودند که  یهر دو آنقدر عصبان.فتدیخواست از آغوش من که مثل بختک بغلش کرده بودم،فرار کند و به جان مامان ب

.يفحش کار جز کتک و فحش و دندیفهم ینم چیه

م؟؟یزد یو دم نم میشد یو عذاب م یشاهد آن همه تلخ دیکه با میکرده بود یما چه گناه مگر

 یم رونیبود و از چنگالم ب شتریاز من ب یلیخ یلیباز هم او زورش خ یبابا رو نگه داشته بودم ول میرویکه با تمام ن نیا با

 یکردند و من باز هم با آغوش بازم،مثل بختک بابا رو م یم يدوباره شروع به کتک کار.رفت یرفت و به سمت مامان م

.بشم شونیگرفتم تا مانع کتک کار

با  دیکار هر شب من بود و با نیچون ا.رفته بود لیمن هم تحل يرویبود و انگار ن شهیتر از هم نیشب بابا خشمگ اون

رهایبه بار ن یمونیعمر پش هیوقت، هیگرفتم تا  یبابا رو م میرویتمام ن

 يغهایو ج دیچیپ یمن م يکرد و به پر و پپا یم هیبلند گر يبود و با صدا دهیترس شتریب شهیشب،رامان از هم اون
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آروم شد  يبابا لحظه ا.رامان رو بغل کنم ای رمیدونستم بابا رو بگ ینم.دیایشد تا به بغلم ب یم زانمیزد و آو یم یوحشتناک

گفت و بابا رو  یم يزیلب چ ریبود که مدام ز یانقدر عصب ینشسته بود ول بلم يرو نکهیمامان با ا.مبل نشسته بود يو رو

 یبود و داشت خفه ام م دهیبه گردنم چسب.گرفت یزد و در آغوشم آرام نم یم غیرامان هنوز هم ج.کرد یم یعصب

بگذارم  نیزم يوخواستم او را ر یهر وقت که م یکردم تا ارام شود ول یدر گوشش زمزمه م يزیلب چ ریمدام ز.کرد

.کردم صورتم کبود شده یداد که حس م یو انقدر گردنم رو فشار م دیکش یم غیج

دستم رو از .هم رامان گردنم رو محکم گرفته بود یگرفتم و از طرف یبابا رو م دیبا یاز طرف.باال گرفت يریدرگ دوباره

و  دیاو باز هم در آغوشم پر یول.نیفتم بشمبل انداختمش و گ يو رو دمیکش ادیدور رامان جدا کردم و بر سرش فر

او دستش را به دور گردنم قالب کرده بود و خودش رو نگه  یلدستم رو از دورش جدا کردم و.دیگردنم رو گرفت و کش

 یهر چ.آنها دست بردار نبودند یول.باز هم به سراغ بابا رفتم و او را کنار زدم یشدم ول یداشتم خفه م نکهیبا ا.داشته بود

رفت و  زیم سراغمامان دوچرخه رامان رو برداشت و پرتاب کرد و بعد هم به .کردند یپرتاب م ومدیه دم دستشون مک

مشتها و  یگاه.کردم یمبهوت مانده بودم و نگاه م.دست بلند کرد و به سمت بابا پرتاب کرد کیرا با  یبه ان بزرگ زیم

.گفتم ینم يزیچ یول دیچیپ یم مید و درد در استخوانهازدن یالحق که محکم م.خورد یبه من هم م شانیضربه ها

اباالفضل بود  ایکه در اون لحظه تونستم بگم  يزیو تنها چ فتدیمن ب يبود رو کیمامان،دوچرخه را پرتاب کرد،نزد یوقت

که مامان پرتاب کرده  يزیم هیپا.فتادین یاتفاق چیبدبختانه ه ایو خوشبختانه  دمیو بعد خودم رو کنار کش

.بود ختهیبهم ر زیولو بود و همه چ نیزم يبود،رو ردهک اد،پرتابینم ادمیبابا، ایکه مامان  یقندان.بود،شکست

نفس  یکنه و فقط تنگ هیتونست گر یگرفت و نم یرفت،مامان نفسش م یباال م یلیخ يریدرگ یبود که وقت یوقت چند

.زد ید نفس نفس مو بلند بلن دیچیپ یشد و به خودش م یولو م نیزم يداشت و رو

 قشیداد و تشو یبابا،پشت مامان رو ماساژ م.کردم هیآن صحنه دلم گرفت و گر دنیبا د.اتفاق افتاد نیشب هم هم اون

.کند و خودش را رها کند هیکرد تا گر یم
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حبت با هم مشغول ص یبابا هم به دنبالش رفت و کم.حالش بهتر شد،به باال پشت بام رفت یمامان کم نکهیاز ا بعد

 یداد که اتفاقات شوم یزد و ندا م یشور م یلیدلم خ.کردم یرامان را به هزار زور آرام کردم و در گوشش نجوا م.شدند

 یاومد و شروع کرد به راه رفتن و غر زدن و گاه نییبه پا ینبابا عصبا.ومدیم نییکم پا یلیخ شانیصدا.در راه است

بود که بعد از اون همه سر و صدا و  نجایجالب ا.کردم یمکردم و رامان رو ارام  یم هیمن گر.فحش دادن

بود  یحساس یلیداشت چون او پسر خ یخوشحال يهم جا یاز طرف.بود دهینشده بود و تخت خواب داریب نی،شاهيریدرگ

.کرد یم یترسو بود و با حرکاتش بد تر همه را عصب هم یلیو خ

حق با منه يدیگفت خودت که د یمشغول صحبت شده بود و مکاناپه نشست و  يرو.شده بود یام عصب هیاز گر بابا

از چه قرار است هیدونستم قض ینم قایکردم حق رو به هر دو بدم چون دق یم یمواقع سع نجوریدر ا من

کردم،اعتراض خودم رو اعالم کردم و بابا رو  یم هیکه به شدت گر یکه اون شب حق رو به مامان دادم و در حال خالصه

.او هم قبول کرد و به باال رفت.نییپا ارتشیو ب ارهیم باال بره و از دل مامان در بمجبور کرد

 يرید یول.کنم يری،جلوگيبعد يها يریدلم جشن گرفته بودم که باالخره تونسته بودم حرف دلم رو بزنم و از درگ در

.شد لیجشن به عزا تبد نیکه ا دیینپا

بابا .بدتر از قبل شده بود یحت.باال گرفت يریو باز هم در گ.ونه اومدندخ دند،بهیلرز یکه از خشم م یدو در حال هر

هر .کردم یم هیمن گر.طاقت ندارم گهیمن د میکن یم کسرهیفردا کارو  نیگفت هم یزد و مامان هم م یحرف از طالق م

رد چون مامان به ک یبار فرق م نیا یول.شد ینم یعمل یدم ولیترس یو من به شدت م ومدیم انیحرفها به م نیبار ا

من با .رو جمع کنه و بره لشیکرد که زودتر وسا یم قشیبابا هم تشو.اتاقش رفت تا حاضر بشه و به خونه بابا بزرگم بره

دلش به  دیهم به من نکرد تا شا ینگاه مین یاو حت یخواستم نره ول یکردم و با نگاهم ازش م یحسرت به مامان نگاه م

داد تا زودتر  یرو انجام م شیکرد و مامان با سرعت کارها یلب زمزمه م ریز یبا عصببا.و ترکمان نکند دیایرحم ب

به شدت مامان رو هول داد و مامان هم  یرو بهونه کرد ول یچ قایدق ستین ادمی.خواست بره که بابا مانعش شد یم.برود
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خواست از جلو در بره کنار  یز بابا مکرد و ا یمامان التماس م.سر خورد و شکست زیم ياز رو وانیل.کاناپه ولو شد يرو

.يبر ينطوریذارم ا یاسمت تو شناسنامه منه نم یگفت تا وقت یذاشت و م یبابا نم یتا بره ول

 یول.رونیشم تو رو خدا بذار برم ب یگفت دارم خفه م یمامان م.اوردیبود و بابا بهانه م دهیلباس پوش شهیمثل هم مامان

 شیپ يبر يخوا یمگه نم.رسونمت اونجا یگفت خودم م یخبر کنم و به مامان مآژانش  هیگفت  یبابا به من م

.رسونمت یبابات؟خب خودم م

من مثل .زد که حق نداره رامان رو ببره یم ادیگرفت و فر یمامان،رامان رو بغل کرده بود و بابا او رو ازش م.اومد آژانس

 یمن فقط اشک م یبرن ول رونیکردند تا بذارم ب یماس به من نگاه مبودم و مامان و بابا با الت ستادهیدر ا يها جلو وانهید

.فهامندم که قصد باز کردن در را ندارم یگفتم و با عالمت سر به آنها م ینم يزیو چ ختمیر

اون  یتونه به اندازه من تلخ یکس نم چیکس و ه چیه.که فقط و فقط من قادر به درك آنها خواهم بود یلحظات تلخ چه

.بود میشب زندگ نیستاره تر یمن ب يبرا یالبته اون شب اسمان پر از ستاره بود ول.تاره رو درك کنهس یشب ب

دندیبودم،کنار کش ستادهیدر ا يبود،منو که مثل جنازه جلو یهر بدبخت با

.يایرفت و به مامان گفت منتظرم که ب نییپا بابا

است که  يبار نیآخر نیو ا امیآدم دن نیبدبخت تر کردم یرفت؟در اون لحظه حس م یمامان واقعا داشت م یعنی

 یبه خاطر او برگردد ول نکهیا دیشدم به ام یمن مانع م یخواست رامان رو ببره ول یمامان م.دمشیبوس.نمیب یمامان رو م

ببرمش بهترهپس  ادین شیپ يریدرگ گهیبه خاطر رامان،د دیاو گفت شا

.شد یباز هم با رامان راه یکر ده بود،ول دشیبابا تهد نکهیبا ا.ببردبود،قبول کردم که او را هم  یهر بدبخت به

تر بود،نگاه  ختهیبهم ر شهیمبل نشستم و به خونه که از هم يباشند،رو قیعم یکه در خواب ییرفتند مثل آدمها یوقت

ودم،نگاه متحرك شده ب يو خودم رو که مثل مرده  ستادمیا نهیآ يزدم و بلند شدم و روبه رو يپوزخند.کردم

و با نفرت  دمیخند یم يا قهیدق.ها شده بودم وانهیمثل د.اون شب در برابر چشمانم جان گرفت يتمام صحنه ها.کردم
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 یم یسوزناک يدادم و ناله ا یسر م هیسوخت و گر یخودم م يکردم و بعد دلم برا یهر چه تمام به خودم نگاه م

باال پشت بام رفتم و .برام سخت شده بود دنینفس کش گرید.باشمشده  وانهیبه خودم شک کرده بودم که نکند د.کردم

.هیساعت کارم شده بود خنده و گر میتا ن.دمیخند یم یکردم و گاه یم هیرفتم و گر یعاشق راه م يدهامثل شبگر

ه کردم از هر لحظ یحس م.زدم یبلند با خدا حرف م يوبا صدا هیخودم رو درك کردم،شروع کردم به گر تیموقع یوقت

به .دهد یگوش م میو به حرفها دیایمن راه م يکردم او در کنارم است وپا به پا یحس م.ترم کیخدا نزد ،بهیدر زندگ

بود تا با نگاه به  دهیبندگانش آفر يامن برا یسرپناه خداچقدر خوب بود که .گفتم یشدم،آرامش م یم رهیآسمان که خ

.در دلمان خانه کند یبه زندگ دیآن ام

.کردم یگفتم و با او درد و دل م یم شییزدم و راز دلم برا یرفتم و با خدا حرف م یچند ساعت بود که راه مدونم  ینم

.از آنها نبود يخبر.زد یدلم شور م.آرام تر شدم،به خونه رفتم یکم یوقت

.رو نبرده بود لشیزدم،خاموش بود و مامان هم موبا یبابا زنگ م لیبه موبا هرچقدر

اون همه اظطراب داشتم یبود که در زندگ بار نیاول يبرا

آرومه و نگران نباشم زیگفت همه چ.که مامان زنگ زد و ازم خواست بخوابم خالصه

 داریب نیو خدا را شکر کردم که شاه دمیام بود،پناه بردم و خواب ییتنها يخونه رو مرتب کردم و به اتاقم که ماوا یکم

.نشده

چند .نبود نطوریا یکردم همه شب گذشته را در خواب سر کرده ام ول یفکر م.نارم بودشدم مامان ک داریاز خواب ب یوقت

.نبود يریاز در گ يخبر گریبود که مامان و بابا با هم خوب شده بودند و د يروز

.سخت بود یلیو مشکل خ یسال داشت،درك اون همه سخت 15که تنها  يدختر يبرا

 ریگوشه گ.ستمیسابق ن میشم گرید.تلخ و سخت رو پشت سر گذاشته ام هم درك نکرده ام که من اون همه شب هنوز

که دارم،حتما  یینشانه ها نیبا ا یبه خودم بزنم ول یخواد مهر افسردگ یدلم نم.مدام در اتاقم هستم و افسرده.شده ام
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در کنارم باشد تا  یخواد کس یچقدر دلم م.داشته باشد دوستمرا از اعماق وجود  یدارم تا کس ازین.افسرده شده ام

فرو ببرد و سرمست  ایحرف بزند و منو در رو میهست،برا میرو شیکه در پ یخوب يعاشقانه مرا نوازش کند و از روزها

.از عشق کند

 یتونم زندگ یاست که بدون عشق نم يخصلت من طور یزود است ول یلیسال دارم،خ 16من که االن  يبرا عشق

باشه  يدیتونه ام یباز هم م یست ول یحس پوشال کیحس  نیدونم که ا یق شوم،مسن عاش نیالبته اگر هم در ا.کنم

.یادامه به زندگ يبرا

.سمینو یو در لپتاپم م ارمیم ادیسخت رو به  يروزها یاتاقم نشسته ام و گاه در

کردم و  یدعا م یحساب میخوندم و بعد از نمازها یبه خدا داشتم و مدام قرآن م یکیاحساس نزد یلیبود که خ یشب چند

.چقدر آرامش خاطر داشتم و چقدر خوشحال بودم.کردم یم ازیراز و ن ریدل س کی

بابا نشسته بود و آرام  شیآنها رفتند،مامان پ نکهیبعد از ا.بودند شانیخاله ها و بچه ها.میداشت ،مهمانییاون شب کذا در

هم به اتاق مامان و بابا رفتم و  نیهم يو برااست  تیدر امن زیدونم چرا حس کردم همه چ ینم.گفت یم يزیآرام چ

 يرسوندم،شروع کردم به خواندن قرآن برا انیآسوده نمازم را به پا یالیبا خ نکهیو بعد از ا.شروع به خواندن نماز کردم

داشتم یبیآرامش عج.زمیمامان بزرگ عز

.کشن یم گرویاالن همد ایزودباش ب میزد و گفت شم ادیفر نیدفعه شاه کی که

بود سرم به شدت به در اتاق  کیلحظه نزد کیدونم در  یفقط م.رسوندم ییرایخودم رو به پذ یتیدونم با چه وضع ینم

.کرد،جان سالم به در ببرم یم دمیکه به شدت تهد يچطور تونستم از اون خطر دمینفهم.برخورد کنه

...بازم دعواست دمیکه د خالصه

...دوباره امشب یولاز دعوا نبود  يشد که خبر یروز م چند

 يریخواستم مانع درگ یگذشته،دستم رو دور بابا حلقه کرده بودم و م يکه دوباره مثل روزها و شب ها خالصه
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کرد که  یمدام التماس م.کرد یاعصاب همه رو خورد م شیبا کارها نیبودند و شاه دهیهر دو ترس نیرامان و شاه.شوم

 يرامان کار يها هیو گر نیشاه يو به التماس ها دندکر یو بدتر از قبل ماون ها اوضاع ر یکارو ادامه ندن ول نیا

:گفت یکرد و م یکرد التماس م یکه اعصاب مرا متشنج م یبا لحن انیشا.نداشتند

بابا تو رو خدا به خاطر رامان-

گفت مرده شور رامان رو هم برد یبابا م یول

من که محکم او را گرفته  يبازها نیاز ب یشده بود و مثل ماه ادیز یلیاون شب بابا زورش خ.کردند یدوباره شروع م و

نبود و با حرفهاش اعصاب بابا رو خورد  ریتقص یمامان هم ب.رسوند یرفت و با خشم خودش رو به مامان م یبودم،در م

.رفت یباال م يریکرد و شدت درگ یم

بابا مامان رو .گفت یرو م نیمان هم در جوابش همدوست ندارم و ما گهیگفت د یزد و م یم ادیبا تمام وجود فر بابا

.بود به سمت مامان پرتاب کرد نیهم سنگ یلیرو که خ ستالیکر يگاریس ریبه مرگ کرد و ز دیتهد

مامان او  یبه سر او عصاب کند ول يگاریرسیبود ز کینزد.در اغوش مامان نشسته بود و به شدت رنگ باخته بود رامان

بابا به سمت .سخت است شیبرا دنیحس کردم از درد نفس کش.خودش خورد يبه زانو يارگیرسیو ز دیرا کنار کش

 یزد،به سمت مامان م یبرگش پک م گاریبرداشت و همانطور که به س يو برنده ا زیت یلیخ يآشپزخانه رفت و چاقو

بغلش و  ریز.رو تمومش کنهمسخره  يباز نیخواستم ا یو از بابا م دمیکش یم غیبار در دعوا ها ج نیاول يمن برا.رفت

 ینم يزیو چ امدیدر نم میصدا یگردنم کردم ول هیدر ناح یقیاحساس درد عم.نداشت دهیفا یگرفتم ول یدستانش رو م

.به سمت اتاق من رفت و در رو بست و پشت در پناه گرفت مامان.گفتم

سمت،اون سمت رو  نیاز ا میتونست یو م شده بود یزخم یکرد و در اتاقم حساب یچاقو را در،درب اتاق من فرو م بابا

...دلم گرفت.مینیبب

...که نشد فیح یزد ول یخواست بابا منو با اون چاقو م یشده بودم و دلم م زاریهمه ب از
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 راهیو زمان بد و ب نیداد و به زم یفحش م ادیکرد و با فر یلب زمزمه م ریز نتیکاناپه نشست و با عصبا يرو یکم بابا

گفت یم

.رو برداشت و رفت نیماش چیسو.ره یدونستم کجا داره م یآخر شب بود و نم.رفت رونیاز خونه ب تیبا عصبان بابا

.دوباره سرجانمازم رفتم و با اشک و آه و ناله به قرآن خوندنم ادامه دادم من

به  مهیسسرا.حس کردم یبیعج يپوست گردنم و ضبر يرو دمیدست کش.گردنم داشتم هیدر ناح یبیدرد عج احساس

.در گردنم فرو رفته گارشیبابا رو بغل کرده بودم،س یکه وقت دمیفهم.گردنم به شدت سوخته دمیرفتم و د نهیسمت آ

 یم نییرو به زور باال و پا میدست و پا.قادر به خواندن دو رکعت نماز هم نبودم یحت.رفته بود لیتحل میو انرژ روین تمام

کردم فلج  یرو حرکت بدم و حس م میتونستم دست و پا یاصال نم.کردم یم هیو گر دمیچیپ یبردم و مثل مار به خودم م

.گرفت یام شدت م هیفکر گر نیشدم و از ا

نه بابا و نه مامان .بایالبته تقر.برگشته يبه روال عاد زیگذره و همه چ یدونم چند وقت است که از آن ماجراها م ینم

 یول.کنند یم میورزند و من و برادرانم را در عشق خود سه یعشق م باز هم به هم.ندارند يریحوصله دعوا و درگ

.ماند یم یاثراتش تا مدت ها باق

 کیهمه مردها از .کنم یوقت ازدواج نم چیاز همه مردها و پسرها متنفر هستم و با خودم عهد بسته ام که ه من

.زارمیم مردها باز تما یحرفام بابا رو مقصر بدونم ول نیخوام با ا یالبته نم.قوماشند

عشق و عالقه با هم ازدواج کرده  يرو دوست داشتند و از رو گریکدیعاشقانه  یبودند که از بچگ یو بابا کسان مامان

عشق با  يام که از رو وانهیمگر د یول.به خاطر عشق و عالقه است يریهمه درگ نیدانستم که ا یرا هم م نیا یبودندوحت

کشد؟؟ب نجایکارم به ا کنم و آخر سر هم ینفر زندگ کی

برام  یتیخوب و پر امن يشوند و من همچنان اتاقم ماوا یم يمن سپر یو شب ها بدون احساس و با افسردگ روزها

.رمیگ یو در آن آرام م امیداشته باشم به اتاقم م اجیهر وقت که به آرامش احت.دوستش دارم یلیهست و خ
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.سال شده ام 16ن هم تازه وارد سال و م 10 نیسال دارد و شاه 3االن  رامان

.سابق نباشم میدست به دست داده تا من شم زیهستم و همه چ يبد یلیخ یسن طیشرا در

 یکدام راست م ستیدر چت هستند که معلوم ن یبیو غر بیعج یلیخ يآدم ها.کنم یروم و چت م یم نترنتیبه ا یگاه

.و کدام دورغ دیگو

 یکرد و م یابراز عالقه م يخود یبود که از همان ابتدا ب یعموم طیدر مح يرپس.چت بزنم یهم هوس کردم کم امروز

توجه  يا گهیو تا به دختر د رمیحالش رو بگ میکردم با جوابها یم یمن سع یدونم چرا انقدر دوستت دارم ول یگفت نم

به .میصحبت کن یو کم میبرو یشدم که به خصوص یاو راض دخالصه که به هزار ترفن.گرفتم یمچش رو م عیکرد سر یم

 یتوش رد و بدل نم یخوب يخاطر که حرف ها نیرو به ا یخصوص طیوقت مح چیچون من ه.ومدیم ینظرم پسر خوب

.امن برام بوجود آورد یطیط،محیمح نیاو از ا یشد،دوست نداشتم ول

با من  يطور.بت کنمصح دیرفتم تا با ام یبه چت روم م بتیگذشت و من آخر شب ها به هزار مص یو شب ها م روزها

باز هم دلم  ینداشتم ول ،اعتقادینترنتیاصال به عشق ا نکهیمن هم با ا.شناسه یزد که انگار منو سالهاست که م یحرف م

تونم  یخواهم بود و م میبرا یشیگاه قابل ستا هیباشم،او تک تکردم اگر با او دوس یحس م.خواست با او حرف بزنم یم

 مییداد و راهنما یبه حرفهام گوش م لیگفتم با کمال م یم یهر چ.دردو دل کنم شینم و براک هیبا تمام وجود به او تک

.کرد یم

به چت .لپتاپ رو روشن کردم عیبود،به خونه برگشتم و سر کیکه به خانه نزد رستانیاز دب شهیبا عجله تر از هم امروز

شدم که  یفیراه انداخت که دست خوش حس لط یمدر عمو ییمن غوغا دنیبا د.هم آنحا بود دیخوشبختانه ام.روم رفتم

.بهش گفت دیبا یدونستم چ ینم

.  میدوست دار گرویدونستند که ما همد یثابت چت روم م يهمه اعضا.سالش بود 21 یعنی.سال ازم بزرگتر بود 5 دیام

 یوشم بدهکار نبود و ممن گ یگرفتم ول شیرو در پ یام داده بودند که راه اشتباه یبرام پ ینفر به طور خصوص نیچند
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.کنم نانیتونم به او اطم یست و م یواقعا پسر خوب دیدونستم که ام

:میرفت یهم خصوص با

خانم گل میدلم من شم زیسالم عز-

؟؟یجان خوب دیسالم ام-

!يومدیشب م شهیکه هم ؟؟تويشده زود اومد یچ.شم ینم نیبهتر از ا-

برم یاگر ناراحت-

غلط کردم...نه نه نه-

رم یاشه بابا نمب-

خب چه خبر؟؟از مامان و بابا چه خبر؟؟...شد نیا-

:گفتم يهم با خونسرد نیهم يگفته بودم و برا شیرا برا زیچ همه

شه ینم نیامن و امانه جز قلب من که افسرده تر از ا زیهمه چ.یچیه-

قربون اون قلب نازکت برم که انقدر حساسه یاله-

نکنه د؟؟؟خدایام-

م؟یشم-

نم؟؟جا-

دوستت دارم یلیخ-

نطوریمنم هم-

یگ یدورغ م-

داره به تو دروغ بگم؟؟ یلیچه دل-
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يکنم دوستم ندار یدونم چرا حس م ینم-

چه کار کنم که باورت شه دیبا-

باورم شد...الیخ یب-

.نگفتم يزیچ

م؟یشم-

بله؟-

يد یهم حتما جواب نم گهیجانم حاال شد بله،دو روز د یگفت یقبال م-

ينبود ينطوریکه ا ؟تويتو چرا انقدر زودرنج شد دیام-

نمتیخواد بب یدلم م میشم-

؟یچ دندیفهم یاگر مامان و بابا م یکامل داشتم ول نانیبود و به او اطم یخوب یلیاو پسر خ.بگم دیبا یدونستم چ ینم

؟؟يناراحت شد...کردم م؟؟غلطیشم-

کنم یدارم فکر م.نه گلم-

؟؟يبرام بخر يخوا یم یچ.کهیتولدم نزد-

گلم؟ يدوست دار یچ-

نمیدوست دارم تو رو بب-

کنه ریترسم تو گلوت گ یم-

م؟؟یقرار بذار يایم.کنه ینم رینه نترس گ.هههههههههههههههههههه-

باور کن.شه ینه نم-

میرابطه داشته باش شتریدم تا ب یرو م لمیمیپس آدرس ا-
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باشه گلم-

ممنون-

کردم و بعد هم آدرس خودم رو نوشتم ادداشتیصله رو داد و من هم بالفا آدرسش

.اومدم نیو واسه هم يایدونم چرا به دلم افتاده بود که تو م ینم.امیموقع نم نیمعموال ا.برم دیبا گهیجان من د میشم-

باشه برو-

؟؟يناراحت شد-

نه-

يبگو دوستم دار-

عاشقتم-

یگ یم یالک يدونم دار یمن که م-

؟؟یکن یچرا باور نم-

...الاقل یاگر دوستم داشت.شهیدونم چرا باورم نم ینم-

؟؟یالاقل چ-

يبا.دلم زیعز یچیه-

يبا-

بود  یکه نسبت به او داشتم چ یحس نیدونم ا ینم.و به او فکر کردم دمیتختنم دراز کش ياومدم و رو رونیب نترنتیا از

دوست  یول.گرفتم یآرام م شیرفتم و با حرفها یوم متنها و تنها به عشق او به چت ر.دیکش یکه انقدر مرا به سمت او م

دمیرست یدونم چرا انقدر م ینم.نمینداشتم او را بب

 گریدو ساعت د یکیمامان هم سرکار بود و تا .کردند یم يباز ادیز يبودند و با سرو صدا ییرایو رامان در پذ نیشاه
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گشت یبرم

 جانیتوجه به او و با ه یب یهست ول بمینفر در تعق کیکردم  یم ومدم،حسیبود که از مدرسه که به خونه م يروز چند

.رفتم یبه سمت لپتاپ م یبیگشتم و با شوق عج یبه خونه برم دیحرف زدن با ام يبرا

زار بودم و  یمن از همه پسرها و مردها ب.گرفت یم رنظریو مرا ز ومدیدونم چند وقت بود که اون پسر به دنبالم م ینم

شدم یزار م یدوستش داشتم وگرنه حتما از او هم ب دمشید یخاطر که نم نیرا فقط به ا دیام

داده بود که امروز  امیپ دیها قدم بزنم چون ام ابانیدر خ یگرفتم کم میخواستم از مدرسه برگردم،تصم یبعد که م روز

او در آنجا هست،من  که یحساس بود و دوست داشت تنها وقت یلیمن خ يرو.من برم ستیهم ن يازیو ن ادیتونه ب ینم

.شد یم يو به شدت کفر اوردیمگفت،پدرش را در  یاز گل نازك تر م یاگر کس.هم بروم

.بودم دهیمن عاشق وجودش بودم نه چهره اش چون اصال او را ند.ومدیاخالقش خوشم م از

اخم کردم و .کند یگاه مکه با لبخند به من ن دمیسربرگرداندم و همان پسر را د.خودم حس کردم يرا رو يا رهیخ نگاه

:و گفت دیبه دنبالم دو.از او دور شدم

صبر کن میشم-

 یبودم و به پشت سر نگاه م ستادهیا میمتعجب بودم و با بهت سرجا یلیدم،خیشن یاسم خودم رو از زبان او م نکهیا از

.کردم

:و گفت دیخند

؟یکن ینگام م ينطوریچرا ا-

؟یادگرفتیاسم منو از کجا -

...یکردم ول یکارو م نیا دینبا دیببخش-

من از شما و امثال شما متنفرم.دیکن یچون وقتتون رو تلف م دیایدنبال من ن گهید دیمحترم لطف کن يآقا-
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شود و برق چشمانش  یتر م دیشود او ناام یکه از دهانم خارج م يوحس کردم با هر کلمه ا دیلرز یاز خشم م میصدا

.شود یخاموش م

دیکنم نر یهش مخانم خوا میشم-

او دست بردار نبود و باز هم به دنبالم اومد یاضافه کردم و از او دور شدم ول میمن به سرعت گامها یول

د؟یشما چرا انقدر سنگ دل هست.خواهش کردم-

:گفتم يبلند بایتقر يبا صدا.نبود يگریاز من و او کس د ریغ.را نگاه کردم ابانیخ داخل

و همه  رمیخواد بم یبرام معنا نداره و دلم م زیچ چیه گهیهستم که د ایدختر دن نیتر سنگ دل ه؟؟منیچ دیدون یم-

گذشته ام رو با خودم به گور ببرم

گفتم یاو م يدونم چرا آن حرف ها را برا ینم

دیظاهرا امروز قصد خونه رفتن ندار.کنم یخواد شما رو همراه یدلم م یدونم چرا دلتون انقدر پره ول یمن نم-

نهیما رو با هم بب یخواد کس یدلم نم من-

:رو جلو آورد و گفت دستش

من فرشاد هستم-

دستش را .به دست دادن ندارم يکارم به او فهماندم عالقه ا نیرو مرتب کردم و با ا میو موها دمیسرم کش يرو رو دستم

:و گفت دیکش

نداشتم يقصد بد.دیببخش-

دیش یزود پسرخاله م یلیظاهرا شما خ-

دیکن یفرق م یلیظاهرا خ یول دیهست گهید يفکر کردم شما هم مثل دخترهامن -

رو دوست دارم یمن خودم کس.به ادامه ارتباط ندارم يمن عالقه ا-
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:نگاهش را به چشمانم دوخت و گفت يدیناام با

نم؟؟یتونم شما رو بب ینم یعنی-

ندارم يمن به شما عالقه ا.خودتونه لیم گهیاون د-

:زد يبار تطنیش ي خنده

دیش یکم کم عالقه مند م-

دیاز خودتون مطمئن هست یلیخ نکهیمثل ا-

:و گفت دیخند

تا شما رو برسونم ارمیرو ب نمیمن ماش دیاگر اجازه بد-

او به سرعت دور شد . تونستم با او مخالفت کنم یانگار الل شده بودم و نم.بگم دیبا یدونستم چ ینم یعنی.نگفتم يزیچ

:شد و گفت رهیبا بهت به من خ.عقب نشستم یاومد و من در صندل ییمدل باال نیبعد با ماشو چند لحظه 

بود یجلو خال یصندل-

گم  ینم.کنم یفرق م یلیخ گهیمن با دختران د.دیمن بساز طیبا شرا دیبا دینیبازم منو بب دیمن که گفتم اگر دوست دار-

اونا رو ندارم ياصال عادتها یبدرتر ول ایبهترم 

:رو عوض کرد حثب

بشم لیخوام وک یوکالت خوندم و اگر خدا بخواد م.سالمه  23.هستم ازیمن فرشاد ن-

چه جالب-

:لبخند گفت با

جالب داشته باشه زیکنم چ یفکر نم-

خوان کار کنند؟؟ یهمه دکتر مهندس کجا م نیموندم ا.مهندس ایدکتره  ای نمیب یرو م یروزا هر ک نیآخه ا-
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؟یهست شما سال چندم-

منم وکالت خوندم دیشا.هستم یمن دوم انسان-

د؟؟یندار یهدف خاص یعنی-

نه-

د؟؟یمجاز نشد گهید يپس رشته ها-

بابا و مامانم  یخواستم برم هنرستان ول یم.بخونم یخواست انسان یخب دلم م یول 18/90.باال بود یلیچرا معدلم خ-

اجازه ندادند

آخه چرا؟؟-

دونم ینم-

م؟؟یشم-

:احساس گفتم یب یلیخ

بله؟؟-

با تو آشنا شم شتریخوام ب یمن م-

چرا؟-

گم دوستت دارم چون  ینم.ادینه؟ازت خوشم م ای يدونم متوجه شد ینم.نظر گرفتم ریوقته که تو رو ز یلیمن خ-

باهات آشنا شم شتریخواد ب یدلم م یول ستمیمطمئن ن

يبد یقول هی دیبا میباهم ارتباط داشته باش نیاز ا شتریب يواخ یاگر م.رو دوست دارم يگریکس د هیمن که گفتم من -

یکه تو بگ یهر چ-

شه یمن و تو تموم م نیب زیروز همه چ ،اونيروز به قولت عمل نکرد هیاگر  یممکنه برات سخت باشه ول-
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.فکر کرد و منتظر،چشم به لبانم دوخت تا ادامه دهم یکم

شه یمن و تو تموم م نیب زیروز همه چ ،اونيبه قولت عمل نکردروز  هیاگر  یممکنه برات سخت باشه ول-

فکر کرد و منتظر،چشم به لبانم دوخت تا ادامه دهم یکم

يا گهید زینه ج یخواهر به من نگاه کن کیمدت به چشم  نیتو ا يقول بد دیبا-

میشروع کن مونویمن آماده ام تا رابطه خواهر و برادر ستیبرات سخت ن اگر

گم یم یمن چ دیشن ینبود و نم ایدن نیادر  انگار

؟یکن ینگام م ينطوریچرا ا-

هیسخت یلیشرط خ نیکه ا یدون یم-

:شدم و گفتم ادهیپ نیماش از

.خودته لیم-

صبر کن برسونمت-

رم یخودم م-

که با شدم  یدوستانم به او م رهیاوقات متوجه نگاه خ یمن گاه.بود یجذاب یلیفرشاد پسر خ.رفتم یخداحافظ بدون

 لیبود که وک نیکه برام مهم بود ا يزیتنها چ.نداشت یتیاهم میبرا زهایچ نیا گریمن د یکردند ول یحسرت به او نگاه م

 یزندگ گرید يها یلیمثل خ دیتا شا.برم تا تجربه کسب کنم یارجخ يپودار بشم و به سفرها یبشم و بتونم حساب یقابل

.ام بر باد فنا نرود

 چیکه براش گذاشتم،ه یشرط نیدونستم با ا یکرد م ینم میرها يفکر فرشاد لحظه ا.خانه راه افتادمآرام به سمت  آرام

از بابتش راحت بود المیخ.کنه یوقت قبول نم

فهر کرده  ایدن نیمن با ا یول امیب رونیحال و هوا ب نیخواست از ا یم دیشا.ذاشت یسربه سرم م یلیروز مامان خ اون
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.معنا بود یب میالبخند بر گریبودم و د

.رو چک کردم لمیمیرفتم و ا وتریسمت کامپ به

عکسش رو فرستاده بود دیام...من يخدا اوه

...ادیز یلیخ.من دوستش داشتم ینبود ول بایز.داشت ییرایساده و گ ي چهره

رش ازش تشکر کا نیهم از بابت ا یلیخ.ازش عذر خوسته بودم و نفرستادم یخواسته بود منم عکسم رو بفرستم ول ازم

.کردم

 یم گرید يهر روزم مثل روز ها.دیاو را نخواهم د گریراحت بود که د المیخ.از فرشاد نبود يخبر یهفته گذشت ول کی

.نداشتم دیجز ام يا زهیانگ چیگذشت و ه

دوم از بچه ک چیدر مدرسه با ه.دادم یادامه م یتونم بگم فقط به خاطر او به زندگ یو به جرات م زمیشده بود همه چ او

 ازیبه نام مهتا ن يدیها شاگرد جد یتازگ.رفتم ینشستم و در فکر فرو م یم ينداشتم و مدام گوشه ا یمیها رابطه صم

شد یم رهینشست و به من خ ینشستم،او هم م یاگر من ساعت ها م وبود  ریاو هم مثل من تنها و گوشه گ.اومده بود

؟؟یکن ینگام م ينطوریچرا ا-

:و گم کرد و گفتو پاش ر دست

بودم يا گهیعالم د هیتو  دیببخش-

؟؟یتو چه عالم-

:که بغز کرده بود گفت یکنارم نشست و در حال اومد

یمادرم هست هیشب یلیخ ه؟؟تویچ یدون یم-

شدم و او ادامه داد رهیبهت به او خ با

ها  یتازگ.میکن یم یرم و پدرم زندگتصادف وحشتناك از دست دادم و االن هم با براد هی يمادرم رو تو شیدو سال پ-
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.سالشه 23اسمش فرشاد هست و .مدرسه اومدم نیبه اصرار او به ا

 ایدر اون دن گهیانگار د.داشت يبه فرشاد نداشت و چهره ساده ا یشباهت چیه.متعجب شدم یلیحرف خ نیا دنیشن با

د؟یایب مدرسه نیفرشاد به خاطر من به او اصرار کرده بود،که به ا یعنی.نبودم

:ادامه داد او

گه  یپرم م یاالن ازش م یگفت ول یهمه اسرارش رو به من م شهیهم.شده و همه اش تو فکره یعصب یلیها خ یتازگ-

پدرم هم .انجام بدم يدوستش دارم و حاضرم به خاطرش هر کار یلیخالصه که خ.تونم بگم یکنه نم یفرق م یکی نیا

.فرسوده شده یلیهم خ درمادرم رفته پ یاز وقت.هکش یما دو نفر زحمت م يشب و روز برا

:رو پاك کردم و با خنده گفتم شیاشکها

یبه بعد منو مادر صدا کن نیاز ا یتون یمادرتم،م هیحاال که من شب-

از اخالقت خوشت .نظر گرفتمت ریز یلیچند وقت خ نیا.میهم باش يخواد ددو تا دوست خوب برا یدلم م یلیمن خ-

برات باشم یتونم دوست خوب یم ،منیاگر دوست داشته باش.يندار میکه چرا دوست صم تعجب کردم.ادیم

دوست دارم یلیرو نوازش کردم و گفتم خ شیموها

 یدر راه بازگشت م.میهم بود يبرا یخوب یلیمن و مهتا محکم تر شد و دوستان خ یدوست مانیاون روز به بعد پ از

:او گفت یخواستم از او جدا شوم ول

شه یحتما عاشقت م.نتتیخواد بب یدنبالمون دلم م ادیدرم فرشاد مبرا-

با اصرار مهتا قبول .زده بود بشیهفته بود که غ میچون .هم او دوستم نداشت دیشا یول.اتفاق افتاده نینداشت که ا بر

.میفرشاد رفت نیکردم و به سمت ماش

 يعقب نشستم و مهتا در کنارم جا یصندل يور.گل از گلش شکفت و سالم کرد.انداختم و سالم کردم ریز سربه

 نینگاه سنگ یانداخته بودم و هر از گاه نیین از خجالت سرم رو پا.کرد یم فیمهتا با آب و تاب از من تعر.گرفت
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 یم دایحاالت را پ نیدونم چرا ا ینم یول شتمبه او ندا یحس چیه.شدم یکردم و داغ م یخودم حس م يفرشاد رو رو

.باشد یم میزندگ دیاست که تنها ام دیم تمام روح و حسم متعلق به امکرد یحس م.کردم

.بود یو بزرگ ییالیخانه و.گرفتم ادیشد و من باالخره خانه فرشاد را  ادهیزودتر پ مهتا

:گفت فرشاد

کردم یفکر م شنهادتیداشتم به پ ومدمیکه ن يهفته ا کی نیا-

؟يدیهم رس يا جهیبه نت-

اره قبوله-

:سر داد و گفت يبلند يخنده .او نگاه کردم بهت به با

خواهر کوچولو؟ یاز شر من خالص ش یتون ی،ميذار یکه م ییشرطا نیبا ا يفکر کرد-

باز هم او سکوت را شکست.شدم رهیخ رونیو به ب دمیخند

يکه دار لیموبا-

آره-

:رو به من سپرد و گفت لشیموبا

شه یوقت الزم م هی.کن ویشمارتو س-

بگم يزیچ هی دیها من با نیاقبل از -

او سخت بود چون  يسکوتم برا نیسکوت کرده بودم و ا.شد رهیکرد و برگشت و به من خ تیهدا يرا گوشه ا نیماش

نگاهم کالفه شده بود ریز

منتظرم گهیبگو د-

 یپ ير یو م یش یزود از من خسته م یلیدونم که خ یمن م.عالقه دارم گهینفر د هیهمونطور که قبال گفتم من به -
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بشه جادیبزنم که بعده ها برات مشکل ا يخواد به تو ضربه ا یمن دلم نم.خودت یزندگ

؟؟یمثال چ-

یاز همه دخترا متنفر ش نکهیمثال ا...دونمیچم-

که  دمیهفته فهم هی نیا يچون تو.قبوله ی،ولیرو دوست داشته باش يا گهیاز من کس د ریخواد غ یدلم نم نکهیبا ا-

...چقدر

؟یچقدر چ-

ولش کن فعال زوده-

يچقدر دوستم دار-

؟؟يدیاز کجا فهم-

بود عیضا-

را به او سپردم و بعد از  یگوش.فتدیزدم تا شماره او هم ب یکردم و تک زنگ ویشماره ام رو س.و راه افتاد دیخند

.به سرعت خودم رو به خونه رسوندم یخداحافظ

چرا خاطرات اون .متحرك شده بودم ينگاه کردم که مثل مرده ا نهیآخودم رو در  یبه دست و صورتم زدم و مدت یآب

کرد؟؟ ینم میرها يلحظه ا یلعنت يروزها

.انگار الل شده بودم.کنم یاعتراض شنهادشینتونستم در برابر پ یکنم ول يخواستم با احساسات فرشاد باز ینم

 نترنتیگرفتم و به سرعت به سمت ا یب گرمدوش آ.مامان هنوز از سر کار برنگشته بود.و خوردم دمیرو کش نهار

.رفتم

بود یدر عموم دیام

دیسالااااااااااام ام-
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من دیسالم ام.سالم عشق من.من يسالم بانو-

همه راه رو نیره ا یم یک...اووووه-

تو شدم وونهیمثل من که د وونهید هی-

یخصوص ایب-

دییشما امر بفرما.امیبا کله م-

.یخصوص میرفت

خانم میشمچه خبرا -

دیرهبر آقا ام یسالمت-

شده ماریبودم ب دهیمن شن ی؟وليجد-

دمشید شبید نیهم.نبوده شیب يا عهیشا-

هههههههههه زبون دراز-

دوستت دارم یلیخ-

شتریما ب-

؟؟يما؟؟مگه شما چند نفر-

:دیخند

میهست يده دوازده نفر هیما -

دونستم؟ یهمه خاطر خواه داشتم و نم نیا...چه خوب-

؟؟يدیکجاشو د-

دلم برات تنگ شده بود-
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شتریمن ب-

رفتن؟؟ هیا بق-

مکث کرد یکم

هیکدوم بق-

من؟ يحاال شد دیما بود شیپ قهیدو دق-

.چون دوستش داشتم.کرد یتا آدمک خنده گذاشت و شروع کرد به قربان صدقه رفتنم و مرا غرق در لذت م چند

 يصدا دمیشن یکه م ییصدا نیروز ها اول.شد یم شتریروز عالقه اش به من ب هر.بود که با فرشاد رابطه داشتم یماه چند

تونستم او را در قلبم  یعالقه داشتم که نم دیانقدر به ام یول.او بود يصدا دمیشن یکه م ییصدا نیاو بود و شب ها اخر

.دهم يجا

البته به .شد یبه من عالقه مند م شیاز پ شتریحال او لحظه به لحظه ب نیبا ا ینسبت به فرشاد تند و زننده بود ول اخالقم

.گرفتم یخاطر بهش سخت نم نیمن هم به ا.عشق خواهرانه بود نیقول خودش ا

برام  دیجز ام يزیمن چ یول.نگاه چپ بکنه یذاشت کس یرو داشت و نم میهوا یحساب.میرفته بود رونیبا هم ب يبار چند

مهم نبود

.گذشت یم دیاز رابطه من با فرشاد و ام دوسال

مرا  یلیخ یلیمهتا گفته بود و او هم خ يفرشاد،از رابطه من و خودش برا.دوست من مهتا بود نیمدت بهتر نیا در

من هم .کرد یم هیگذاشت و گر یشانه ام م يکرد،سرش را رو یاوقات که با فرشاد دعوا م شتریب.دوست داشت

رو برام  ژنیمهتا حکم اکس.کردم یدعوا م یسابفرشاد رو حدادم و بعد هم  یم شیکردم و دلدار یرو نوازش م شیموها

بود که دو سال باهاش  یاو تنها کس.عاشقانه دوستش داشتم.کردم یم یاحساس خفگ دمشید ینم يداشت و اگر روز

.دوام اورده بود مانیدوست بودم و دوست
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مهتا که تازه از رابطه من و .میشسته بودعقب ن یصندل يمن و مهتا رو.فرشاد دنبالمون اومد گرید يهم مثل روزها امروز

:گفت طنتیفرشاد با خبر شده بود،با ش

فرشاد؟-

جانم؟-

ست؟یخواهرمون ن میمگه شم-

خب آره-

؟یکن ینم ،بوسشینیب یکه منو م یوقت ش،مثلینیب یپس چرا هر وقت م-

.او گرفتم ياز بازو یشگونیاز خجالت سرخ شدم و ن من

-يآ.فتگر شیآت م؟بازومیشم...ا...

:او با مهارت حرف را عوض کرد.نمینگاه کنم تا بازتاب حرف مهتا را بب نهیشد به آ یروم نم گهید

م؟یرستوران غذا بخور میچطوره امروز بر-

ستیمن که گشنه ام ن-

-م؟یشم...ا

:آب دهانش رو قورت داد و گفت.شدم رهیخشم به او خ با

؟یکن یه منگا ينطوریچرا ا دمیترس...خب بابا یلیخ-

شه یرستوران گشنه ات م میبر یجون تا وقت میشم-

برم دیبا گهیمن د.نه فرشاد جان-

زود  یلیخ یگرفت ول شیخونه ما رو در پ ریکرد و مس ادهیمهتا را پ.شد یم رهیبه من خ نهیاز ا يبود و گهگدار کالفه

پارك کرد يرا در گوشه ا نیداد و ماش رییرو تغ ریمس
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نیجلو بش ایب-

شه ینم-

خوام باهات حرف بزنم یم-

شه؟ ینم نجایمگه از هم-

شکنه یکه گردن من م ينطوریدختر خوب ا-

:نگاهم کرد و گفت رهیخ یمدت.جلو نشستم یصندل يشدم و رو ادهیپ

تو نظرت در مورد من عوض نشده؟-

...دونم و یو من هنوز تو رو برادر خودم م يبود شیکه دو سال پ یهست ینه تو همون-

:بلند گفت يحرفم رو ادامه بدم و با صدا نذاشت

...بس کن-

 ياحساس گرما.فشرد یبود که دستم را در دستش م يبار نیاول نیا.دستم رو گرفت.شدم رهیگرد به او خ یچشمان با

ت کرد بشم که حرک ادهیپ نیخواستم از ماش یو م دمیدستم رو کش.تمام بدنم گُر گرفته بود و کالفه بودم.کردم یمطبوع

.و نذاشت

؟؟یکن یکار م یچ-

ستم؟یمن برادرت ن ؟مگهیش ادهیپ يخوا یچرا م.من که هنوز نرسوندمت-

خب اره-

ره؟یتونه دست خواهرش رو بگ یبرادر نم هی یعنی-

خاطر که دوستش داشته باشم بلکه به  نینه به ا.بودم مانیگذاشته بودم پش شیکه برا یاز شرط.فکر فرو رفته بودم به

.به خودش بده يکرد و ممکن بود اجازه هر کار یاستفاده م طیشرا نیخاطر که از ا نیا
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:پارك کرد و گفت يدر گوشه ا دوباره

تا حاال همه .خواهر بهت نگاه کنم هیتونم به چشم  یمن نم نمیب یگذره م یحاال که دو سال از رابطمون م.میشم نیبب-

...یرو کردم که به قولم عمل کنم ول میسع

:دمیحرفش پر طوس

شه یتموم م شهیرابطه واسه هم نیا یقولت بزن ریروز ز هیمنم بهت گفته بودم اگر .يتو قول داده بود-

به او نگاه  رتیبا ح.بکشه گاریبودم س دهیتا به حال ند.آتش زد يگاریس یموهاش برد و با کالفگ نیرا ب دستش

.را در مشتش،خاموش کرد گاریمتوجه منظورم شد و س.کردم

وونه؟؟ید یکن یچه کار م-

؟یفهم یم.ستیواسم مهم ن یچ چیه گهید.یشب و روز رو ازم گرفت.یمنو ازم گرفت زیتو همه چ.ستیواسم مهم ن-

؟یکش یم گاریچرا س-

...آخه من به تو قول داده بودم.کشم یم گاریگرفته،س يا گهینگاهم به تو رنگ د یاز وقت-

.رو نداشت شیپ دستش لطافت چند لحظه.رو گرفتم دستش

.من يخدا...آه-

؟یکش یآه م ينطوریا ه؟چرایچ-

نیدستتو بب-

سوخته بود يبدجور

زنه یوگرنه تاول م میپانسمانش کن میبر دیبا-

که کرده  يبا خودم لعنت فرستادم که با رفتار.نسبت به او نداشتم یحس چیمن ه یکرد ول یمحبت به من نگاه م با

من هم به او عالقه دارمبودم،باعث شدم او فکر کند 
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شه یخوب م.زمیتو نگران نباش عز-

.نگرانش بودم یلیخ.خودم نبود دست

داروخانه میزودباش بر-

.زد یکرد و لبخند م یلذت به من نگاه م با

-گهید ؟برویکن ینگاه م یبه چ...د

باشه چشم-

آوردم و  فمیاز ک یدستمال.فتم و برگشتمگر یو پماد سوختگ دمیپر رونیب نیداروخانه نگه داشت و من از ماش يجلو

در  نکهیشده بود و من جرات ا رهیدر تمام مدت با آرامش به من خ.و دستمال را بستم دمیدستش مال يپماد را رو

دونم چرا چشمانش  ینم.خواهم شد ش،حلیبایز يکردم در چشمان سرمه ا یچون حس م.چشمانش نگاه کنم نداشتم

.به آنها واهمه داشتمداشت که از نگاه  یبرق خاص

نگاه کردم  يسرمه ا يباالجبار به آن دو کره .کارم تموم شد با آرامش سرم رو باال گرفت تا به چشمانش نگاه کنم یوقت

:و او آرام و شمرده گفت

مال من باشه ایخواب دن نیتر نیریکنم بعد از دو سال،امشب ش یفکر م-

...یکن یفرشاد تو اشتباه م نیبب-

.لبم رو فشرد و مرا دعوت به سکوت کرد يفم رو ادامه بدم و با انگشتش روحر نذاشت

؟یمون یمال من م شهیبگو که هم-

دهم؟ يرا در قلبم جا يگرید د،عشقیتونستم با وجود عشق ام یچطور م.بگم دیبا یدونستم چ یکرده بودم و نم بغز

یکن ینم یتو اصال توجه یبارها بهت گفتم ول نویامن .رو دوست دارم گهینفر د هیکه من  نهیفرشاد مسئله ا نیبب-

.را به حسرت داد شیباره خاموش شد و جا کیچشمانش به  برق
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نمیخوام اونو بب یم-

و؟؟یک-

که دلتو برده یاون-

:دادم و گفتم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

دمشیمنم ند-

شده بود رهیتعجب به من خ با

ه؟یمنظورت چ-

...ستین یمعمول عشق هیعشق منو اون -

:و گفت ختیر یگونه اش م يوقفه ر یب شیاشک ها.کردم فیرا براش تعر دیخودم و ام يماجرا ازیتا پ ریس از

و  یخود بش یخود ب ش،ازیدید ینه حت شیشناس یکه نه م يکه با عشق پسر یکردم انقدر کوته فکر باش یفکر نم-

یدست رد به عشق من بزن

برادر کمکم کن هیمثل .شنمیبب یکن یفرشاد کمکم م-

 گهید یکیتو با  نمیو بب ستمیغرور ندارم که سرجام با یکن یفکر م.من قلب ندارم یکن یم ؟فکريدار یچه توقع-

؟یهست

 یکس يواقعا برا.یچ يدونستم برا ینم.کردم یتلخ هیگر.ستمیپر سرزنش فرشاد گر دگانیبار در برابر د نیاول يبرا

دروغ؟ ای دیگو یم راست مدونست یکردم که نم یم هیگر

.دادم یو من هم کم کم مقاومتم رو از دست م ندیتا مرا بب اوردیبهم فشار م دیروز بود که باز هم ام چند

او واقعا مرا .حال باز هم فرشاد خواست که همان برادرم باشد و من هم قبول کردم نیبا ا.روز قلب فرشاد را شکستم اون

.او را دوست داشته باشم تونستم یمن نم یدوست داشت ول
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او واقعا مرا .حال باز هم فرشاد خواست که همان برادرم باشد و من هم قبول کردم نیبا ا.روز قلب فرشاد را شکستم اون

.تونستم او را دوست داشته باشم یمن نم یدوست داشت ول

ردند و سکوت و آرامش خانه را بهم ک یم يبلند باز يو رامان با صدا نیشاه.کردم یاتاقم نشسته بودم و مطالعه م در

بلند  يبا صدا.داشتم اجیبه سکوت و آرامش احت يزیاز هر چ شتریمن ب یآنها را دوست داشتم ول يشاد.زده بودند

.رو صدا کردم و او هم به اتاقم اومد نیشاه

د؟یکن يکم آروم تر باز هیشه  یم-

نچ-

.کرد یصاب مرا متشنج مادب شده بود و اع یگستاخ و ب یلیخ نیها شاه یتازگ

؟یمتوجه.امتحان دارم-

کرد يشه باز ینم نیآرومتر از ا.شه ینم-

پس حداقل اون توپ رو به در اتاق من نزن-

شه یاصال نم گهیاون که د-

خودم  يبلند شدم و بالشم رو برداشتم و به سر و رو.کنم یحرصم رو خال یخواست به نوع یشده بودم و دلم م یعصب

 هیبلند گر يبا صدا.را کتک بزنم نیخواست شاه یدلم نم یول.درد گرفت یلیبود و گردنم خ نیسنگ یلیشم خبال.دمیکوب

من نقش  يشدن اشک ها ختهیالبته او هم در ر.کنم یم هیکرد به خاطر رفتار او گر یفکر م نیشاه چارهیب.کردم یم

 ایدونستم واقعا مرا دوست دارد  یکه نم یطر دلکه شکسته بودم و به خا یمن به خاطر دل خودم به خاطر دل یداشت ول

.کردم یم هینه گر

من اشک  يو باالخره موفق شد و بعد هم محکم مرا بغل کرد و هم پا ردیکرد بالش را از دستم بگ یم یسع نیشاه

.شه یتکرار نم گهیگفت د یکرد و م یم یمدام ازم معذت خواه.ختیر
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سکوت  نیوقت بود که به ا یلیخ.فرو رفت بیعج یو بعد هم خانه در سکوتآرام تر شدم،او رفت  یکم نکهیاز ا بعد

.داشتم اجیاحت

 نکهیمخصوصا ا.را نداشتم یاصال حوصله مهمان.میدعوت هست یاز ظهر مامان به خونه اومد و گفت که خونه عمو عل بعد

خاطر خواه .جذاب بود ینبود ول یلپسر خوشگ.سال ازم بزرگتر بود 4ساله بود و  22 ریام.کردم یرا تحمل م ریام دیبا

رو  میسع تیمن هم نها.تا من واسطه باشم امدندیمن م شیرابطه با او پ جادیا ياز دختران اطراف برا یلیخ.داشت ادیز

.کرد یقبول نم ریام یکردم ول یم

به اصرار .بستم پسیرو از پشت جمع کردم و با کل میبود انتخاب کردم و موها یاسیرو که به رنگ  يساده ا یلیخ لباس

.میایب یبه مهمان افهیق نیبا ا ستیگفت مثل روح شدم و خوب ن یمامان م.دمیکردم و به خودم رس شیهم آرا یمامان کم

 هیخواستم دوباره روح ینم.شد یآن شب به کام همه تلخ م یکردند و مهمان یها،مامان و بابا دعوا م یقبل از مهمان شهیهم

.عقب نشستم یرفتم و در صندل نگیهم زودتر از همه حاضر شدم و به پارک نیهم يشود و برا فیام تضع

فرشاد بود.زنگ خورد لمیموبا

الو؟-

سالم خواهر گلم-

سالم-

کردم؟ ؟ناراحتتیناراحت ه؟چرایچ-

.ستمینه اصال از دستت ناراحت ن-

پس چرا صدات گرفته؟-

سرماخوردم دیدونم شا ینم-

؟يکه بخور ينکرد دایپ يا گهید زیمگه چ.سرما بخوره زکمیخدا نکنه عز-
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.نگفتم يزیو چ دمیخند

م؟یشم-

بله؟-

زنه؟ یحرف م ينطوریآدم با داداشش ا ؟مگهیکم با احساس تر با من حرف بزن هیشه  یم-

هست يما عالقه ا نیب یخواد فکر کن یفرشاد من دلم نم نیبب-

...یلیخ یلیمن خ...من.يکرد دیتو کامال منو ناام.کنم ینم يفکر نیمن همچ مینه شم-

:حرفش رو ادامه بده نذاشتم

خداحافظ.فرشاد بابام اومد-

خدانگهدار-

چون .خواست به او عالقه مند بشم یدلم نم.نذاشتم ادامه بده نیخواد بگه و واسه هم یم یدونستم چ یم.بود ومدهین بابام

.در قلبم پرورش دهمبرام مقدس بود و دوست داشتم تا آخر عمر،عشق او را  دیعشق ام

خواست گزارش بدهد که اجازه ندادم و او را  یم نیشاه.مشخص بود که دعوا کردند شانیاز چهره ها.و بابا اومدند مامان

.کننده شبم رو خراب کنه دیناام يخواستم با حرف ها ینم.دعوت به سکوت کردم

 ینم میو محکم مرا در آغوش گرفته بود و رها دیبار مرا بوس نیچند یعمو عل.مرا دوست داشتند یلیو زن عمو خ عمو

:در اومد ریاعتراض ام يباالخره صدا.کرد

شه ها یلوس م.دیبه الالش نذار یل یبابا جون انقدر ل-

دونه که چقدر دوستش دارم یفقط خدا م.عشق منه میشم-

رنیم یاز حسادت مها دارن  یبعض.دیفعال بهتره برام دشمن درست نکن یول.عمو جون منم دوستتون دارم-

کرد،خفه  یمرا رها نم گهید هیثان هیحس کردم اگر .خنده به هوا رفت و عمو مرا رها کرد کیشل.اشاره کردم ریبه ام و



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦

.و قربان صدقه ام رفت دیبار گونه ام را بوس نیاو هم مرا در آغوشش فشرد و چند.دیبعد نوبت به زن عمو رس.شدم یم

آه از نهانم بلند شد و اشک در چشمنم جمع شد.چوندیحرکت پ کیرا محکم فشرد و با  د،دستمیرس رینوبت به ام یوقت

:خم شد وگفت.خودش رو حفظ کنه ژیخواست پرست یهم م ینگران شده بود و از طرف یاز طرف ریام

؟يد یدست م ،چرايدرد ها رو ندار نیبرنج،تو که تحمل ا ریش-

.نگفتم يزیچ نیهم يرو خراب کنم و برا هیبق يخواست شاد ینم دلم

 نیرینبود،ش ریاگر ام یبود ول ینیریاون شب،شب ش.ما نشدند يریسرگرم صحبت بودند و متوجه درگ هیبق خوشبختانه

من هم در کنار او .کرد یمرا لوس م ریرفت و به قول ام یکرد و قربان صدقه ام م یعمو مدام مرا نوازش م.شد یتر هم م

.اوردیسرم در ب ییهم بال ازب ریچون ممکن بود امنشسته بودم و پناه گرفته بودم 

 یول.خوردم ینشسته بودم و تکان نم میسر جا.به اتاقش رفت و مرا هم صدا زد ریکامل بود که ام تیدر امن زیچ همه

.باال بود،رفتم يباالجبار بلند شدم و به اتاقش که در طبقه .برم دیمامان با اشاره بهم فهماند که با

تخت  يطرف و ان طرف را نگاه کردم و رو نیا یکم.داشت یاتاق بزرگ.از او نبود يخبر یول.دم و وارد شدمرا باز کر در

.سرگرم کردم لمینشستم و خودم رو با موبا

من شیپ ای؟بیچرا اونجا نشست-

:تراس رفتم و گفتم به

خوام برم یزودتر حرفتو بزن م-

 اجیکه من به آن احت یآرامش.بود یآرامش خاص يداشت و دارا یقشنگ یلیخ ينما.بزرگ و دلباز.داشتند یبزرگ تراس

.داشتم

:خودش اشاره کرد و گفت يروبه رو یصندل به

نیبش-
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داشت و نگاهش با  یشد،برق خاص یکه از اتاق منتشر م ینور کم ریچشمانش ز.و در سکوت به او نگاه کردم نشستم

.متفاوت بود شهیهم

من منتظرم-

م؟یشم-

بله؟-

آسمون ها نوشتن؟ يگن عقد دخترعمو و پسرعموها رو تو یکه م يدیشن-

 نیا.از عرق شده بود سیداشتتند و بدنم خ یفیدستانم لرزش خف.بگم دیبا یدونستم چ یام حبس شد و نم نهیدر س نفس

.شدم یم یکه عصب فتادیاتفاق م یحاالت زمان

 يدلم پا بذارم؟وا يتونستم رو یچطور م.همسر او باشم خواست یوقت دلم نم چیه.کابوس بود میبرا ریازدواج با ام فکر

.فرشاد که عاشقانه دوستم داشت یحت.فکر کنم دیجز ام يگریکس د چیتونم به ه یمن نم...نه

؟یکن یفکر م یبه چ-

گفتم؟ یم دیبا یاصال چ.بگم يزیتونستم چ ینم.خشک میتلخ شده بود و لبها زبانم

گفتم؟ یم دیبا یاصال چ.بگم يزیتونستم چ یمن.خشک میتلخ شده بود و لبها زبانم

حالت خوبه؟ میشم-

رفت و چند  مهیو او سراس اوردیب میندارم و به زحمت به او گفتم آب برا يعالمت سر بهش فهموندم که حال مساعد با

 میرها يه الحظ دیام يایرو.حالم بهتر شد یو کم دمیآب را سر کش وانیکمکم کرد تا ل.برگشت یآب وانیلحظه بعد با ل

.کرده بود ودشکرد او کامال قلبم را ربوده بود و متعلق به خ ینم

:گفت طنتیبا خنده و ش ریام

 نیچون من طاقت ا.دادم یرو نم شنهادیپ نیوقت ا چی،هیفتیروز م نیکه به ا یش یزده م جانیدونستم انقدر ه یاگه م-



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨

رو ندارم زایجور چ

:و گفتم دمیسرش کوب يرو

لحظه  هی يبرا نکهیفکر ا.ستین يخبر نیبگم که اصال همچ دیبا...ریآقا ام ریشدم؟نخ جانزدهیه یکن یر متو واقعا فک-

ارمیام کرد و نتونستم طاقت ب وونهیبتونم کنار تو بمونم،د

:زد و گفت یتلخ لبخند

؟يخوا یمنو نم یعنی-

:رفتم،گفتم یم رونیکه از تراس ب یجام بلند شدم و در حال از

بهش فکر هم نکردم یحتوقت  چیه-

 يهر کس برا.رفتم و در آغوش عمو پناه گرفتم نییپا يتونستم اون فضا رو تحمل کنم و به سرعت به طبقه  ینم گهید

 یخانه حکم فرما بود که مرا به خواب دعوت م يدر فضا یهمهمه لذت بخش.کرد یداشت و با او صحبت م یخود مصاحب

نشدممتوجه  زیچ چیه گهید دچشمانم را بستم و چند لحظه بع.کرد

_______________________________________________

.شد دهیکش ریدر برابر چشمانم به تصو لمیخاطرات شب گذشته مثل ف.تخت خودم بودم يشدم،رو داریاز خواب ب یوقت

باره به  کیرا به  دشیمام امحرف زدم و ت نطوریداشت که با او ا یچه گناه ریرحم بودم؟مگر ام یچرا من انقدر ب ایخدا

را از  گرانید شهیکه هم يبه طور.زبانم را تلخ کرده بود.خود کرده بود یمرا از خود ب دیکردم؟عشق ام لیتبد اسی

.رنجاندم یخودم م

و  یشده بود و مشغله ذهن نیسنگ یلیخ یلیخ میدرس ها.زود حاضر شدم و به مدرسه رفتم یلیام را خوردم و خ صبحانه

 نیکردم بهتر یم یخوندم و سع یرو م میحال درس ها نیبا ا.نداشتم یبه قبول يدیاصال ام.ادتریز یلین خم يفکر

 یشرکت کردم و رتبه نسبتا خوب یشیدر کنکور آزما.کردم یم شتال نهایاز ا شتریب دیبودند و من با ادیرغبا ز یول.باشم

 یبهم قول داده بود که اگر وکالت قبول شم،کار مناسب.شمب یقیال لیکرد تا وک یم قمیفرشاد به درس خوندن تشو.آوردم
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.نداشتم یبه قبول يدیمن اصال ام یکنه ول یبرام دست و پا م

مدرسه رو تحمل  طیتونم مح یگفت بدون تو نم یم.بود و منتظر من بود ستادهیدرب مدرسه ا يجلو شهیمثل هم مهتا

دلسوز  يکند،وجود پر لطف مهتا بود که مثل خواهر دایپ شیافزاشد ساعات مطالعه ام  یکه باعث م یاز عوامل یکی.کنم

.بود میبرا

.میمدرسه رفت اطیو با هم به ح دیاو هم متقابال مرا بوس.دمیو او را در آغوش گرفتم و بوس دمیبه سمتش دو دنشید با

نه ایدونم خوبه  یخبر دارم که اصال نم هی میشم-

:و ادامه دادشدم که ا رهیشدم و به چشمانش خ نگران

کنم یکنم دارم ازدواج م یفکر م-

.نتونستم بگم يزیبه او چشم دوختم و چ رتیح با

؟یکن ینگام م ينطوریچرا ا-

.نه يوا...تو یعنی...مهتا؟-

که از اعماق وجود  یدوست نداشتم تنها کس.دمیترس یلیهم خ نیهم ينسبت به ازدواج نداشتم و برا یخوب دیاصال د من

 نمیرا با چشمان خودم بب شیدوست نداشتم بدبخت.کردم،مرا تنها بذارد یو در کنارش احساس آرامش م دوستش داشتم

که ازدواج کرده بودند،تجربه کرده بودند را در  یکسان هیو بق منکه مامان  ییاو هم روزها یعنی.ادیاز دستم بر ن يو کار

تونه در برابر  یرو تحمل کنه؟چطور م یهمه سخت نیتونه ا یم فیو نه فیجسم ظر نیچطور ا...نه يرو داشت؟وا شیپ

او چند سالش بود؟ اره؟مگریهمه خشونت دوام ب نیا

بود ستادهیسرم ا يباال ،معاونمونیخانم روشن.به خودم اومدم يدیشد يتکان ها با

تونستم چشمانم  به زحمت.زد یصدا م یدر پ ینواخت و اسمم را پ یگونه ام م يرو يضربه ا یداد و گاه یمرا تکان م و

.ستیدر آغوش گرفت و گر د،مرایبازم رو د مهیچشمان ن یاز اشک بود و وقت سیچشمان مهتا خ.رو باز کنم
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زدم یوقت در موردش حرف نم چیخبر انقدر ناراحت کننده ست ه نیدونستم ا یجونم اگه م میشم-

و  رهیگفتم تا با چشم باز تصمم بگ یراش مب دیبا.دونست ینم يزیمن چ یاو در مورد زندگ.بگم دیبا یدونستم چ ینم

.عمر خودش رو بدبخت نکنه کی

مطمئن شد حالم خوبه،رفت و ما را تنها گذاشت یباهام حرف زد و وقت یکم یروشن خانم

مدرسه  اطیدادم در ح حیترج.حال رفتن به خونه رو هم نداشتم.تونستم کالس رو تحمل کنم یاصال خوش نبود و نم حالم

گرفتم باهاش  میکلنجار رفتن با خودم،تصم یباالخره بعد از کل.کرد ینم میرها يلحظه ا دیفکر ام.فکر کنم یمو ک نمیبش

کردم و او هم به حال زار من  فیمهتا تعر يرو برا میتلخ زندگ تاز اتفاقا یلیخ حیزنگ تفر.نمشیقرار بذارم و بب

 کیباز شر یکرده و حاال با چشمان رییتغ ییشوزنا ینسبت به زندگ دشید یحس کردم کم.داد میو دلدار ستیگر

 نیتراو که به يها را برا نیاو باشم بلکه بهتر یخواست مانع خوشبخت یمن دلم نم.کند یاش رو انتخاب م ندهیآ یزندگ

بلکه بعد از ازدواج،زن و .ستیما ن ازیو برطرف شدن ن یتنها مسائل جنس ییزناشو یزندگ.خواستم یدوست من بود،م

عشق .مسئله،مسئله تفاهم هست نیمهمتر.انجام دهند دیکم و کاست با یدارند که ب یو تعهدات فیبت بهم وظاشوهر نس

است که  یدر صورت نیست البته ا یو دوست داشتن نیریش یلیخ معشق بعد از ازدواج ه.نه در تمام موارد یمهم است ول

 یزندگ کیشر دیبا.دیایوقت به وجود ن چیاز ازدواج هوگرنه ممکن است عشق بعد  میعالقه نداشته باش يا گهیبه فرد د

برطرف  را یجنس يازهایتنها ن نکهینه ا.سوق دهد يریو عاقبت به خ یکمال،خوشبخت يباشد که او را به سو یانسان،کس

.کند

.میرفت یخودمون به خونه م دیبود و با ومدهیامروز،فرشاد دنبالمون ن.دیرس انیبه پا ییاون روز کذا باالخره

.کرد یم میشم میبود و شم یدر عموم دیام.وصل شدم نترنتیبه اتاقم رفتم،لپتاپ رو ورشن کردم و به ا نکهیمحض ا به

سربه سر هم  یکم نکهیاز ا شه،بعدیمثل هم.رو فرا گرف و بهش سالم کردم میسرتا پا يادیز جانیه دنشید با

میرفت یخصوص م،بهیگذاشت
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جونم چه خبرا؟ میخب شم-

قراره یزنه و ب یامن و امانه جز قلب کوچک من که واسه تو م زیه چهم.یچیه-

برم که انقدر بزرگه کتیقربون اون قلب کوچ-

کوچک؟ ایباالخره بزرگه .ههههههه-

استیدر هی ،اندازهیاز نظر عاطف یکوچکه ول یاز نظر حجم-

د؟یام-

جون دلم نفسم؟-

کردم دایپ یو حس خوب ختیفرو ر نهیدر س دلم

نمتیخواد بب یمدلم -

برام؟ يدیشده کلک؟نقشه کش یچ...نه یگفت یکردم تو م یالتماس م روزیتا د ؟منیخودت میشم-

نمتیگرفتم بب میتصم.فکر کردم یلیامروز خ.نه باور کن-

فقط بگو کجا.امیم یهر جا که تو بگ-

.اونجا باشه 4بهش دادم و گفتم تا ساعت  یآدرس

تو رو بشناسم؟ يمن چطور-

خوبه؟.دیشال سف هیو  دیپوشم با شلوار سف یم رهیت یمانتو صورت هین خب م-

میرتینزن که من غ پیت ادیفقط ز-

ههههه باشه چشم-

باشه قراره بعد از دو سال عشقمو  یهر چ.من االن برم که حموم کنم و خودمو خوشگل موشگل کنم.دختر خوب نیآفر-

نمیبب
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منتظرم 4ساعت .باشه برو-

یدلم زیقربونت برم عز-

یدل من زیتو هم عز-

يبا-

يبا-

 يچه برخورد دیدونستم با ینم.استرس داشتم یلیخ.از حرارت بدنم کم بشه یگرفتم تا کم يهم دوش آب سرد من

لکس؟یر ایو خشک  يجد.داشته باشم

 یم وونهید...؟نهیدوستم نداشته باشه چ اد؟اگرینه؟از من خوشش م ایدست بدم  دیاخم کنم؟با ایلبخند بزنم  دیبا

؟یچ رهیاگر من دست بدم و اون دستم رو نگ.شم

ارهیبذارم اول اون دستش رو جلو ب دیبا نه

چه کار کنم؟ دی؟بایو همونجا رهام کنه و بره چ ادیاز همون نگاه اول ازم خوشش ن اگر

.کرد ینم میرها يکرده بود و لحظه ا ریافکار،ذهنم رو درگ نیا همه

...خواباندم و راه افتادم و رامان را به زور نیشاه

...و رامان را به زور خواباندم و راه افتادم نیشاه

.نداشت يا دهیفا یآرام تر شوم ول یکم دیکردم تا شا یلب صلوات ذکر م ریز.کرد ینم میرها يلحظه ا استرس

و  ستادمیا شیو به رور.و به سمتش رفتم دمیناخداگاه دو.دمشیاز دور د.پارك نسبتا شلوغ قرار گذاشته بودم هی يتو

باالخره سکوت را .شد یم شتریگذراند و کم کم لبخندش ب ینظر م ریصورتم رو از ز يبا دقت تمام اجزا.نگاهش کردم

شکست و سالم کرد

دلم زیسالم عز-



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣

سالم...س-

.کنترل بود رقابلیهول شده بودم و رفتارم غ یلیخ.خودم لجم گرفته بود یدست پاچگ از

خوشحال  یلیبابت خ نیرفتم و از ا یعشقم راه م يشانه به شانه .میرد و بعد هم با هم همگام شدرا دستش فش دستم

 دایپ یباره داغ شد و حس مطبوع کیتمام بدنم به .دستش را دور کمرم حلقه کرد.گفتم یبودم و خدا را شکر م

 يبود چه رفتار يا گهیدونم هر کس د ینم.دادم یم يرکا نیپسر نامحرم اجازه همچ کیبار بود که به  نیاول نیا.کردم

 يگوشه .بکنم يهر کار شیدوستش داشتم و حاضر بودم برا یلیدر برابر او سکوت کردم چون خ یدادم ول ینشون م

.میو نشست میرو انتخاب کرد یخلوت بایتقر

.میاز حاال بگم که بعده ها به مشکل برنخور نویا.ام یرتیغ یلینزن؟من خ پیت ادیمگه من نگفتم ز-

هیمعمول پمیمن که ت-

کنن؟ ینگات م يپسرا چطور ینیب ینم.ستین ينطوریاصال هم ا-

.نشده بودم گرانید يبود که اصال متوجه نگاه ها دیانقدر حواسم به ام.نگفتم و سکوت کردم يزیچ

او هم به ادامه ارتباط با من راغب بود؟ یعنیبود؟ دهیاو هم مرا پسند یعنی

.ست داشتمدو یلیکه او را خ من

م؟یشم-

جانم؟-

شد که همه اش به تو فکر  یباعث م یحس هیعاشقت شدم؟ دمتید یعموم يدونم چرا از همون اول که تو ینم-

دوستت دارم یلیخ.يدار یخاص تیمعصوم.یقشنگ یلیتو خ.عاشقت شدم شتریهزار برابر ب دمتیاالنم که د.کنم

مگر او .دونم چرا در برابر او سکوت کرده بودم ینم.کرد میشانه اش گذاشت و شروع به نوازش موها يرو رو سرم

مرا ترك  شهیهم يکه برا دمیترس یم دیاو انجام دهم؟شا لیخالف م یحرکت چیتونستم ه ینامحرم نبود؟پس چرا نم
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...دیشا.کند

دمیرس یم یبیتونم بگم که در کنار او به آرامش عج یفقط م...دونم ینم

.گشتم یبرم دیشده بود و با مرید یلیخ.ساعت نگاه کردم به

شده؟ يزیچ-

شه ینم یخواد بمونم ول یدلم م یلیخ.بمونم شتیتونم پ ینم نیاز ا شتریب گهید.جان دیواقعا متاسفم ام-

م؟ینیبب گرویهمد میتون یبازم م-

دوارمیام-

ره ام را داشته باشدخودش زد تا شما یبه گوش یکرد و بعد هم تک زنگ ویاز دستم گرفت و شماره اش را س مویگوش

رسونمت یواستا م-

رم ینه خودم م-

:خشم نگاهم کرد و گفت با

رسونمت یخودم م.که گفتم نیهم-

 ییمدل باال بایتقر نیماش.به دنبالش راه افتادم عیمط ينتونستم در برابرش مقاومت کنم و مثل بره ا نیاز ا شتریب

از خودم .نشسته بودم نشیجلو ماش یصندل يبار رو هیکه فقط  فرشاد افتادم ادیجلو نشستم و به  یصندل يرو.داشت

را  دیواقعا ام ایآ.دادم یاجازه ان کارها را به خودم م یدونم به چه جرات ینم.گستاخ شده بودم یلیچون خ دمیخجالت کش

هوس زودگذر بود؟ کیفقط  ایعشقم نسبت به او پاك بود  ایدوست داشتم؟آ

چرا من انقدر  ایکرد؟خدا یدر موردم م يمهتا چه فکر.شد یم ریاز دستم دلگشد حتما  یفرشاد متوجه م اگر

بود؟ یهمه از خودگذشتگ نیا قیواقعا ال ایآ.کردم یم دیرا به خاطر ام هایفداکار نیبدبختم؟همه ا

م؟یشم-
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بله؟-

تو نظرت در مورد من عوض نشد؟-

.بگم دیبا یدونستم چ یهول شدم و نم یکم

؟بگم دیبا یچ...ام-

رو قتیحق-

 یلیخ یلیدم،خیهم که عکست رو د یاز وقت.ازت خوشم اومد ییجورا هیکه باهات آشنا شدم، یخب راستش من از وقت-

عاشقت شدم ییجورا هیازت خوشم اومد و 

دوستش داشتم یلیخ.دلم ضعف کرد.زد يشوق نگاهم کرد و لبخند دلبرانه ا با

میواسه هم باش یخوب يتادوس میبتون دوارمیام.دوستت دارم یلیمنم خ-

دوارمیام-

کردم چون از  یاصال به ازدواج با او فکر نم.مودمیاو پ الیو خ ادیبا  ییرا خودم به تنها ریمس هیام کرد و بق ادهیپ ابانیسرخ

 هرفتیبودند و من هم با تمام وجودم آن را پذ دهیبود که مامان و بابا بهم بخش يا هیخصلت هد نیا.بودم زاریازدواج ب

.بودم

تونستم او را رها  یکه نسبت به او داشتم م یبا وجود عشق یعنیشه؟ یم یچ یدوست نیخودم فکر کردم که آخر ا با

تختم  يبه خودم اومدم متوجه شدم رو یکردم و وقت یبیفکر کردم که احساس سردرد عج زهایچ نیکنم؟آنقدر به ا

درسم متمرکز  يتونستم حواسم رو رو یو اصال نم اشتمد يادیز يمشغله فکر.دادم هیتک واریو پاهامو به د دمیدراز کش

مونده  شبیهم غذا که از د يمقدار.دمیشربت آلبالو درست کردم و نوش یوانیبلند شدم و به آشپزخانه رفتم و ل.کنم

رش به زور چند تا قاشق خو.هم ضعف کرده بودم یبه خوردن نداشتم و از طرف لیم یاز طرف.بود،گرم کردم و خوردم

که چشمانش را با  یدر حال.آورد رونیرامان منو از افکارم ب يکه صدا دمیشربت نوش يگرید وانیخوردم و ل يسبزقرمه 
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:گفت ییبایلحن ز د،بایمال یدست مشت کرده اش م

جونم من گشنمه یآبج-

قشنگم؟ يشد داریب-

دمیخوب خواب یلیخ.آره-

ارمیتا برات غذا ب نیبش نجایا ایب-

دونم چند روز بود  ینم.دمشیدر آغوشم فشردمش و بوس یگذاشتم و کم ویرو در ماکروو شیغذا.نشست یصندل يرو

:نشست و گفت یصندل يشد و بدون سالم رو داریهم ب نیشاه.بودم دهیاو را ند یکه درست و حساب

گشنمه بدو-

یگشنه بمون دیبا یبا بزرگترت حرف بزن يچطور ینگرفت ادیکه  یتا وقت.به درك-

رو باباب-

نشست یصندل يگذاشت و دوباره رو ویو در ماکروو دیغذا کش يادیز یلیبلند شد و مقدار خ خودش

فرشاد برداشت یول.شدم و به مهتا زنگ زدم بلند

بله؟-

سالم فرشاد جان-

.یسالم خانم-

مهتا هست؟-

یبا من حرف بزن يمن فکر کردم زنگ زد-

زنم یبا تو هم حرف م يخب اگر دوست دار-

با مهتا یگوش.کنم یمجبورت نم.زمینه عز-
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مامان به خونه اومد،تلفن رو  یبا مهتا حرف زدم و وقت یکم.اوردمیاز دلش در م دیبا.کردم از دستم ناراحت شده حس

آخر .کردم یفکر م دیهم به ام یخوندم و گاه یتا آخر شب درس م.قطع کردم و خودم رو مشغول مطالعه کردم

کرد و مرا  یمدام ابراز عالقه م.بودم و مشغول صحبت با او بودم دهیتختم دراز کش يرو.میف زدشب،زنگ زد و باهم حر

.عذاب آور بود میشد و فکر بدون او بودن برا یم شتریلحظه به لحظه عالقه ام به او ب.کرد یغرق در لذت م

 میهر چند همه سع.رشاد حفظ کرده بودمهنوز رابطه ام رو با ف.کرده بودم دایپ یرابطه علن دیشد که با ام یم یماه چند

وقت در  چیه.میاو اصرار داشت رابطمون رو حفظ کن یول ردیرا بگ يگریکردم تا او از من زده شود و دنبال کس د یرو م

کرد راحت  یم یدمش،سعید یکه هر دفعه که م دیدرست برعکس ام.دراز تر نکرده بود مشیرا از گل شیمدت،پا نیا

 شتریاو هر لحظه ب.کردم ینم یاعتراض چیبرف کرده بودم و ه ریمن هم مثل کبک سرم را ز.خورد کندتر از دفعه قبل بر

با من بود  یبود و وقت دهیرا فهم نیجز من توجه کند و او هم خوب ا يگریخواست به کس د یدلم نم.کرد یمرا وابسته م

 یعاشق واقع کیاز نظر من او .کرد یم ریغافلگ که مرا دیخر یبرام م ییها هیهد یگاه.کرد یفقط و فقط به من توجه م

.دوستش داشتم یلیبود و من هم خ

با او صحبت  یبرگشته بودم،به مهتا زنگ زدم تا کم دیام شیروز که از پ کی.رفت یم شیخوب بود و خوب پ زیچ همه

.کنم

بود یعصب یبه نظرم کم.را برداشت یگوش فرشاد

الو؟-

سالم فرشاد-

سکوت

الو؟الو؟....؟ینوز پشت خطالو فرشاد؟ه-

بگو-
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؟يد یچرا جواب نم.با مهتا کار داشتم-

؟يامروز کجا رفته بود-

از دوستام و برگشتم خونه یکیزدم با  يدور هیرفتم ...امروز؟خب-

با کدوم دوستتون؟-

.شد ینم نیاز ا بد تر.بود دهید دیاو مرا با ام.به لرزه افتاده بود میدادم و صدا یرو تکون م میشدت استرس پا از

طاقت ندارم گهیبگو که د ؟زودتریبگ يخوا یم یفرشاد؟؟چ-

:بلند گفت يقاطع و با صدا یلحن با

و  دنید رونیمن خرم؟چند بار تا حاال دوستام تو رو ب یکن یفکر م.دمیپسره د ارویخودم تو رو با اون ...میبس کن شم-

 یم.باهاشون دعوا کردم یکدومو باور نکردم و حت چیتم که حرف هداش نانیمن خر انقدر به تو اطم یبهم اخطار دادن ول

نکنه تو کارت  ؟اصاليکرد یچه کار م ارویاون  نیبا خودت؟تو ماش یکن یچه کار م ي؟داريتو احساس دار ؟؟اصالیفهم

بود؟ یک ارویاون  نمیکردن با احساس پسراست؟؟بگو بب يباز

اشک در چشمانم حلقه زده .شد ینم نیبد تر از ا.تلفن رو عقب گرفتم یزد که گوش ادیآخرش رو آنقدر بلند فر جمله

از  سیدهانم تلخ شده بود و بدنم خ.به لرزه افتاده بود میداشتم و از ترس دست و پا یبیاسترس عج.بود و الل شده بودم

.براش دارم یچه پاسخ نمیکردم تا بب یفکر م دیبا.منگ شده بودم.عرق بود

؟یکن یچرا از خودت دفاع نم...؟هان؟يچرا الل شد-

تخت  يو رو دمیبار تلفن زنگ زد و دست آخر هم،تلفن را از برق کش نیچند.رو قطع کردم و به فکر فرو رفتم تلفن

.فرو رفتم قیعم یهوش شدم و به خواب یکردم که ب هیآنقدر گر.کردم یتلخ هیو گر دمیدراز کش

.شدم داریبابا از خواب ب ينوازش ها با

مدرسه يبر دیبا.ییشده بابا ؟صبحیش داریب يخوا یم نمدختر گل-
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کار  یامروز کل.مدرسه رو انجام نداده بودم و درس نخونده بودم يکدوم از کارها  چیه.باشم دهیشد انقدر خواب ینم باورم

افتادم هیبه گر.انجام دادن داشتم يبرا

-زم؟یشده عز یبابا؟چ میشم...ا

برم مدرسه دیااالنم ب.درس نخوندم یچیبابا ه-

؟يچرا نخوند-

دمیدونم چرا انقدر خواب ینم-

 دیرو که امروز با ییپاشو دست و صورتت رو بشور و کارها.نکن هیهم گر گهید.مدرسه يخواد بر یخب امروز نم یلیخ-

يامسال کنکور دار یناسالمت.یبده که از درسات عقب نمون ،انجاميکرد یم

 ندهیآ يبرا يبرنامه ا چیه.دونستم ینم ندهیاز آ چیامسال،سال سرنوشت بود و من ه.حرفش دلشوره به جانم افتاد نیا با

رو  شیکه در پ يا ندهیبه آ چیبودم،تمام فکر و ذکرم را به او معطوف کرده بودم و ه دیکه با ام یمدت نیدر ا.نداشتم

بدم؟ یچ دیجواب فرشاد رو با.دارم،فکر نکرده بودم

منه؟بلند شدم و تلفن اتاقم رو وصل  یوص لیمگر اون وک.رم یخواد م یدلم م یبا هر کسشه؟ یاصال به او چه مربوط م

.کردم و مشغول درس خوندن شدم

تمام سر درس و  تیو دوباره با جد دمینوش یآب م نکهیا ایخوردم  یم يزیرفتم و چ یبه آشپزخانه م یاز چند گاه هر

که مشکل  ییچند تا از درس ها يگرفتم برا میتصم.بود یلیحصاز نظر ت یبخش تیاون روز،روز رضا.نشستم یکتابم م

.برسونم گهید يبچه ها هکه شده خودم رو ب يو به هر نحو رمیبگ یداشتم،معلم خصوص

.سخت گذشته بود یلیحتما به او هم خ.دیکش یمهتا پر م يدلم برا.شن یم لیبچه ها تعط گهیساعت نگاه کردم،االن د به

.رو حول درس و کتابم معطوف کنمکردم باز هم ذهنم  یسع

نگاه کنم،جواب دادم شگریبه صفحه نما نکهیبدون ا.زنگ خورد تلفن
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د؟ییبله بفرما-

؟یچرا مدرسه نرفت-

سالم فرشاد-

کیعل-

خسته بودم نتونستم برم یلیخ-

،نه؟یطوالن ییمایبعد از اون راهپ.یخسته باش دمیبا-

ندارم  يعالقه ا چیمن که گفته بودم به تو ه.امیم یرم با ک یم یکه من با ک نداره یربط چیبه تو ه ه؟اصالیچ یدون یم-

؟یفهم یم.رمیم یکه براش م یهمون...دی،اميدیکه منو باهاش د ياون پسر.میرابطمون رو حفظ کن یخودت خواست یول

ارش دوست داشتن نداره چیه دمیکه من د يپسر ؟اونیفهم یچرا نم.من واقعا دوستت دارم میشم-

باشه بهتر از توئه یهر چ.دم یم صیخودم تشخ گهیاونو د-

ادیز یلیخ.من نگرانتم میشم-

کنم یمن خودم انقدر بزرگ شدم که بفهمم دارم چه کار م.ستیتو ن يبه دلسوز يازین-

از شدت .دمیکش زیو باز هم از پر دمیتلفن رو کوب یدست آخر هم گوش.دمیکش یم ادیبودم و بر سرش فر یعصبان

لرز کرده .از عرق سرد شده بود سیخورد و باز هم بدنم خ یبهم م میدندانها.به لرزه در اومده بود کلمیتمام ه خشم

.دمیو آن را تا خرخره باال کش دمیپتو خز ریز.بودم

 میشونیپ يدستش رو رو.هم خودم رو به خواب زدم نیهم يحوصله بحث با او را نداشتم و برا.سرم اومد يباال نیشاه

.لب گفت تب داره و رفت ریو ز گذاشت

.گرم شدند و باز هم خواب چشمانم را ربود میپلکها

.شدم داریمادر از خواب ب يصدا با



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥١

؟یدارشیب يخوا ینم.شام حاضره-

شم درس بخونم داریب دیبا یول.ستیگشنم ن-

صدام کن یداشت يکار.باشه-

خب یلیخ-

باهاش تماس گرفتم.داشتم دیپاسخ از طرف ام یتماس ب 3.برداشتم زیخ لمیموبا یمامان رفت،به سمت گوش یوقت

؟ییهست کجا م؟معلومیالو شم-

کردم یخوش نبود،استراحت م ادیحالم ز-

چقدر نگران شدم؟ یدون ی؟ميداد یخبر م هیبه من  دینبا-

.دیببخش-

یکن یراحت خودتو قانع م یلین؟خیهم-

؟يندار يفعال کار.اصال حوصله بحث ندارم-

شده؟ یچ یبگ يخوا ینم-

.در چشمانم جمع شد و به هق هق افتادم اشک

شده یتو رو خدا بگو چ.میشم یکن ینگرانم م يدار-

ترسم یم...دهیاز دوستام ما رو با هم د یکیداداش -

زکم؟یعز يخودتو انقدر نگران کرد نیبه خاطر ا-

کله شقه ممکنه برامون دردسر درست کنه یلیخ-

اصال شماره خونشونو بده تا خودم باهاش حرف بزنم.هتونه بکن ینم یغلط چیه-

.چونمشیپ یم يجور هیخودم .اصال...نه نه-
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تا خودم برم سراغش اره،بگویدر م يداره شاخ باز يدیاگه د یول یهر طور راحت-

یباشه مرس-

چه خبر قربونت برم؟ گهیخب د-

...یو دلتنگ یدلتنگ-

دلتنگتم یلیقربون دلت بشم منم خ یاله-

د؟یام-

جان دلم عروسکم؟-

دوستت دارم یلیخ-

...نگوووو گهیمن که د.بگردم یاله-

؟يدوستم دار-

شه روش اندازه گذاشت یانقدر که نم-

به خودم  یو وقت.شده بودم که متوجه گذر زمان نشدم شیانقدر محو حرفها.شدم یگفت و من غرق شور وعشق م یم او

...ها یش ینم داریصبح ب.درس بسه پاشو بخواب گهیگفت د یکرد و م یاومدم که مامان داشت صدام م

.شدم زاریکردم و از خودم ب داینسبت به خودم پ يخونم،حس بد یمامان فکر کرده بود،دارم درس م نکهیا از

خالصه که اون شب هم .بودم دهیترس یلیخ.از کتابامو جلوم گذاشتم و مشغول مطالعه شدم یکیرو قطع کردم و  تلفن

.ها اصال آرامش خاطر نداشتم و مدام در استرس بودم یتازگ.نبرد ییبو یکس

تونستم  یوقت نم چیکه ه ادیم ادمی.کردم یگفتن،مسخره شون م یحاالتشون برام م نیدوستام از ا یوقت شهیهم

.کردم یحاال با تمام وجودم درکشون م یدرکشون کنم ول

درسم  يتونستم رو یخواست،نم یکه دلم م يبردم و به اندازه ا یبه سر م یرو در دلهره و دلتنگ میلحظه از زندگ هر
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.کردم یم یو دلتنگ ختمیر یاشک م دیام ادیاوقات موقع خواب به  شتریب.کنم يگذار هیسرما

...دیباز هم فکر ام.و به فکر فرو رفتم دمیتختم دراز کش يرو

برد و  یاز شوق روز تولدم،خوابم نم.چه کار کنهخواد  یتولدم م يبود و دوست داشتم بدونم برا کینزد بایتقر تولدم

.دمیکش یم ریمدام اون روز رو به تصو

.کرد یام م وانهیمرا دوست نداشته باشد،د گریاو د نکهیفکر ا.مهم بود میبرا دیاز جانب ام یحرکت هر

گشتم و هر چقدر  یبر نم با فرشاد به خونه گهید.فقط و فقط به خاطر مهتا.رفتم یهدف به مدرسه م یبود که ب يروز چند

دونست و من  یرو نم لشیدل یدونست که رابطه من و برادرش شکراب شده ول یم.نداشت يا دهیکرد فا یمهتا اصرار م

 ادیز یلیرغبا خ.باز هم از بچه ها عقب بودم یکرده بود ول دایپ شیساعت مطالعه ام افرا.خوشحال بودم یلیبابت خ نیاز ا

تونستم درس  ینفر معطوف است،چطور م کیکه همه اش حول  یبا وجود فکر و ذهن.کم یلیخو تالش من  یبودند و سع

بخونم؟

 دم،اویرس یوقت.رفتم یشگیو به پارك هم دمیبه خودم رس یکم.قرار داشتم دیامروز با ام.هفته به تولدم مونده بود کی

.فشرد یرمبه سمتم اومد و دستم رو به گ.براش دست تکون دادم.نشسته بود مکتین يرو

:و بعد هم او گفت میحرف زد یکم

رمیجشن کوچولو بگ هیخوام واسه تولدت  یم میشم-

:زدم يلبخند

؟يچطور-

؟یکن یمامانتو راض یتون یم نمیفقط بگو بب.نداشته باش يکار زایچ نیتو به ا-

حساسه یلیمامان خ یدون یخودت که م-

؟یاگه مامانم باهاش صحبت کنه چ-
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...نه يمامانت؟وا-

گهید کهیجشن کوچ هیداره؟ یبیچه ع-

راجع بهش فکر کنم دیبا.دیدونم ام ینم-

گم زنگ بزنه و مامانتو راض کنه یبه مامانم م.رمیخوام جشن بگ یبه هر حال که من سه شنبه م-

ول کم نامعق هیدرخواستش  یول.خوشحال شدم یلیخ یلیتولد من بود خ ادیاو  نکهیاز ا.نگفتم و سکوت کردم يزیچ

شه ینم جادیا یاگر مامانش هم در اون جشن باشه،مشکل.چه کار کنم دیدونستم با ینم.بود

گه؟یمامانت هست د یگفت-

قرار شده که اقوام رو دعوت .با مامانم راجع به تو و عالقه مون صحبت کردم ه؟منیچ یدون یشه نباشه؟م یمگه م.آره-

؟یمتوجه.هیمصلحت يجشن نامزد هی نیدر واقع ا.میکن یتا تو رو بهشون معرف میکن

.فکر کردم تا بتونم حرفاشو هضم کنم یکم

بده تا مامانم زنگ بزنه و باهاش صحبت کنه نهیزم شیپ هیفقط به مامانت .نباش زیچ چیتو نگران ه-

سه  روز یمهمون ریهمه ذهنم درگ.مرا به خانه رساند شه،اویو طبق معمول هم میبا هم صحبت کرد گرید یکم.کردم قبول

گفتم؟ یم دیبا یچ.کنم یمامان رو راض دیدونستم چطور با ینم.شنبه بود

شدم رهیکنارش نشستم و به او خ.کرد یتازه از سرکار برگشته بود و استراحت م مامان

؟يچه کار دار-

شده شنبه قرار  ره،سهیجشن بگ هیتولدم  يخواد برا یمنو دوست داره و م یلیاز دوستام هست که خ یکی...راستش-

میدوستامونو دعوت کن

رهیاون بگ ستین يازین.میریگ یخب خودمون برات م-

با خرج اون باشه زیدوسم داره و اصرار داره همه چ یلیگفتم که خ-
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خرجا بکنه نیبهش بگو الزم نکرده از ا-

.به اتاقم برگشتم و مشغول مطالعه شدم دیناام

...بود دیمامان ام.زنگ زد تلفن

.رو به مامان بسپرم یازم خواست گوش.میالزم رو کرده بود يها یقبل هماهنگ از

:مامان به اتاقم اومد و گفت قهیکه بعد از چند دق خالصه

؟یبپوش يخوا یم یحاال چ-

کردم که تونسته بود مامان رو  یرا دعا م دیتعجب کرده بودم و در دلم مامان ام یلیخ.شده یدونستم چطور راض ینم

.کنه شیتونست راض ینم زیچ چیه گهینه و د یعنیگفت نه  یامان مم یچون وقت.کنه یراض

.دونم ینم-

:هم قشنگ بود رو نشون داد و گفت یلیبودم و خ دهیرو که تازه خر یو شلوارک تاب

چطوره؟ نایبه نظرت ا-

کنه و  یم هیام تهبر یگفته بود خودش لباس مناسب دیام.بپوشم يا گهید زیچ دیدونستم که با یم یظاهر قبول کردم ول به

.از بابت لباس راحت بود المیخ

.جشن حضور نداشتند نیمن در ا يکه مامان و بابا یبود در حال دیمن و ام ينامزد يجشن به بهانه  نیا.داشتم دلشوره

.نکردم یاعتراض چید،هیبه خاطر عالقه ام به ام یداشتم ول يبد حس

کردم تا به جشن  یبودم،حاال داشتم خودم رو آماده م نیبه ازدواج بدبو نسبت  ومدیحد از ازدواج بدم م نیکه تا ا من

حد عاشق او بودم؟؟ نیمن تا ا یعنیداشت؟ ییرویعشق چه ن یعنی.شد یاصال باورم نم.برم مینامزد

 گهیهم مثل تمام مردان د دیام یعنی.ختمیر یدونستم و فقط اشک م یام رو نم هیگر لیدل.کردم هیگر یلیشب،خ اون

داد؟ یرو نشون م شیواقع يو بعد از ازدواج چهره بود؟
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 يشده بودم تن به ازدواج بدم؟من که برا یجشن بذارم؟چطور راض نیشده بودم بدون مامان و بابا پا به ا یراض چطور

انداختم؟ یعجله خودم رو در دام اسارت م نیکرده بودم که او منصرف شد،پس چرا با ا يقرار یازدواج مهتا انقدر ب

دوست  یلیرا هم خ دیام یدوست نداشتم ازدواج کنم ول.کردم یو فکر م ختمیر یبودم و اشک م دهیتخت دراز کش يرو

.نمیوقت دوست ندارم او را ناراحت بب چیه...تونستم با او مخالفت کنم؟نه یچطور م.داشتم

 نهیدر آ.صبح شده بود رگیکه د ختمیآنقدر غلط خوردم و آنقدر اشک ر.شب خواب به چشمانم حرام شده بود اون

کرم زدم تا  یبه دست و صورتم زدم و کم یآب.چشمانم پف آلود بود و صورتم متورم شده بود.به خودم انداختم ینگاه

و در حال چرت  ومدیخوابم م یلیخ.دمینفهم میدرسها زا چیه یبه مدرسه رفتم ول.تر به نظر برسد يچهره ام عاد دیشا

گفتم سه  یگفتم؟م یم دیبا یچ.نداشتم یحیتوض چیمن ه یخواست ول یم حیو ازم توض.دنگران بو یلیمهتا خ.زدن بودم

؟یستیهست و تو هم دعوت ن میشنبه جشن نامزد

.تونستم به چشمان مهتا نگاه کنم ینم گهید

 یدر پ یپگرفتم و به مهتا که  شیخانه رو در پ ،راهینگاه و سالم چیمن بدون ه یروز فرشاد دنبالمون اومده بود ول اون

.نکردم یزد،توجه یم میصدا

دست از سرم  گریگفتم تا د یبه او م دیبا.باز هم فرشاد بود.تلفن زنگ زد.بودم دهیتخت دراز کش ياتاقم بودم و رو در

.کنم انتیام بود،خ ندهیکه همسر آ دیخواستم به ام یمن نم.بردارد

الو؟-

میسالم شم-

بگو-

نمتیخوام بب یم-

خوام یمن نم-
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ا؟چر-

رابطه ادامه بدم نیتونم به ا ینم گهیآقا فرشاد من د دینیبب-

:زد یموج م يدیو ناام اسی شیصدا در

خواهر  کیتونم به تو به چشم  یاصال نم.یکن یکه تو تصور م يزیاز اون چ شتریب یلیخ.باور کن من دوستت دارم میشم-

یمن در نظر گرفت يرو برا یسخت یلیخ طیتو شرا.نگاه کنم

کنم یمن دارم ازدواج م يچه نخوا يچه بخوا.تموم شد زیهمه چ گهیفرشاد،د نیبب-

:دیبند دلم رو بر شیصدا

؟یبا ک.ومدیاصال تو که از ازدواج خوشت نم....شه؟اصال یم ؟مگهیکن یازدواج م ي؟داریچ-

کنم پس بهتره  انتیام خ ندهیخوام به همسر آ یمن نم...دوست داره یلیدوستش دارم و اونم منو خ یلیکه خ یبا همون-

مامان و بابام یحت...موضوع خبردار شه نیکس از ا چیخوام ه یدر ضمن فعال نم...ما تموم شه نیب زیهمه چ

ه؟یمنظورت چ-

چطور بگم؟؟...راستش...یول...هست میفردا شب نامزد-

ابا بگهرو خراب کنه و به مامان و ب زیچون ممکن بود همه چ.گفتم یبهش م دیبا.زده بودم گند

؟يچرا الل شد گهیبگو د-

من هم دعوت  يدعوت هستند و مامان و بابا دیهست که فقط و فقط اقوام ام ينامرد هی نیراستش ا...نیبب-

؟یمتوجه...ستندین

:گفت يناباور با

تو ...شه؟؟تو یبدون مامان و بابا م يمگه جشن نامزد...یکن یخودتو نابود م ي؟داریکن یچه کار م يدار م؟؟تویشم-

!!یاحمق یلیخ
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موضوع خبردار بشه نیکس از ا چیخواد ه یدلم نم...؟؟یمتوجه...هیمصلحت يجشن نامزد هی نیا...شه یآره م-

من رقم خورده بود؟؟حق با فرشاد  يبود که برا یچه سرنوشت نیا.تخت ولو شدم يباز هم رو.رو قطع کردم تلفن

بود؟بدون مامان و بابا هم ممکن  يمگر جشن نامزد.بود

.مهم نبود میبرا زیچ چیو ه زیچ چیداشتم که ه نانیاطم دیمن انقدر به ام یول

به من  یفرشاد باز هم آمده بود و با نگران.دمینفهم زیچ چیاون روز هم از کالس و مدرسه ه.دیروز جشن فرا رس باالخره

قرا شد .احوالم شد يایبار زنگ زد و جو نیچند دیام.از آنها دور شدم و به خانه رفتم عیسر یلیمن خ یکرد ول ینگاه م

.بود،بپوشم دیام قهیرو که سل دم،لباسمیبه خونه شون رس یوقت

اگر آنها به کل با .دونستند یرابطه نم نیدر ا زیچ چیخاطر که مامان و بابا ه نیبه ا دیشا.دونستم چرا ینم.داشتم دلشوره

؟یمخالف بودند چ دیام

.کند ینظر همه را جلب م زود یلیاست که خ يپسر دیام...نه

 یاز اظطرابم کم شود ول یکم دیصدقه کنار گذاشتم تا شا يقبل از رفتنم مقدار.رفتم یشگیگرفتم و به پارك هم آزانس

.نداشت يا دهیفا چیه

.میاو راه افتاد نیبا ماش.بود و منتظر من بود ستادهیا يشاد و خندان گوشه ا دیام

سکوت و آرامش کوچه،بر .بکر و خلوت بود ییخانه شان جا.میو بزرگ توقف کرد ییالیو يخانه ا يجلو یاز مدت بعد

را گرفتم و به او پناه  دیام يباعث ترس و وحشتم شد و محکم بازو نباریشد،ا یکه باعث آرامش خاطرم م شهیعکس هم

.آوردم

:زد يپوزخند

؟يدیچرا ترس-

کم دلشوره دارم هی.دونم ینم-
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ستیبازگشت ن يبرا یاهتموم شد،ر زیهمه چ گهید-

.دستم رو گرفت و با خودش به داخل برد.و فقط به نگاه بسنده کردم اوردمیسردر ن شیحرفها از

 یدرست مثل پارت.خانه بود يدر فضا گاریاز دود س یطیمه غل.با رقص نور روشن شده بود طیبود و مح یکیتار يفضا

.شده بود

؟یپارت میمگه اومد-

لباساتو عوض کنباال  يبرو طبقه .آره-

:گفت دیبه طرفم اومدو ام یمسن خانم

مادرم هستند شونیا-

:رو به مادرش گفت بعد

کنند ضیتا لباساشون رو تعو دیکن ییرو راهنما شونیا-

.کرد و دستم رو در دستش فشرد زیام نیتحس ینگاه مادرش

که  ییدخترها با لباسها.کردم یره نگاه مگرد به آن منظ یبا چشمان.شود یسرو م یمشروبات الکل دمیکمال تعجب د در

.دادند یسر م يمستانه ا يخنده ها یو گاه دندیرقص یگذاشته بود،با پسرها م شیتمام بدنشون رو به نما

گذاشت میرو شیرو پ یمادرش لباس...میاتاق رفت به

ه؟یچ گهید نیا-

؟يپسرمو ببر يو آبرو ینیمانتو و شلوار بش نیبا هم يخوا ینکنه م-

پوشم یلباس رو نم نیوقت ا چیمن ه.نداره زیچ چیکه ه نیآخه -

شه یازت ناراحت م یلیخ دیام...خودت لیم-

لباس رو بپوشم نیمن ا ستین یهم راض دیخود ام-



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٠

دهیخود ام قهیسل نیا-

انداخت حاال  یدعوا راه م یمن گاه يبه خاطر مانتو ها یکه حت يدیام.نبودم ایدن نیانگار در ا.شدم یمنظورش نم متوجه

لباس رو که اصال پشت نداشت بپوشم؟ نیخواست ا یاز من م

 دیاز ام يکردم،خبر یم نییهر چقدر طول و عرض خانه را باال و پا یول.گشتم یم دیرفتم و دنبال ام رونیاتاق ب از

.باال رفتم يبه طبقه .نبود

.باشد دیاز ام ياثر دیکردم تا شا یدر اتاق ها را باز م یکی یکی

که من انقدر دوستش داشتم و او هم به گفته  يدیام...دیام.باور نداشتم دمید یرو که م يزیبه شماره افتاده بود و چ فسمن

.شرد یرا در آغوش م گرید يبود و دختر دهیتخت دراز کش يخودش مرا دوست داشت،رو

متنفر شده  دیافتاده بود و از امسرم به دوران .شدم یبود و داشتم خفه م نیسنگ میجو خانه برا.تهوع داشتم حالت

کند؟ انتیچطور دلش اومده بود به من که عاشقانه دوستش داشتم،خ.بودم

بر خودم،بر عشق که مرا کور کرده بود،بر همه .من چقدر احمق و خر بودم.در کار نبوده يکه اصال نامزد دمیفهم حاال

.به هزار زحمت خودم رو به پله ها رسوندم.مردان،لعنت فرستادم

.تونه پست باشه یمرد م کیفهمم که چقدر  یحاال م.دعوت ندارند ییجشن کذا نیچرا مامان و بابا در ا دمیفهم یم حاال

چرا من انقدر ...ایخدا.برام تموم شده بود زیهمه چ گهید یول.گرفت میبا احساس تصم دیگن نبا یفهمم چرا م یم حاال

فتاد؟یمن اتفاق م يرافقط ب یو تلخ انتیهمه خ نیبدبخت هستم؟؟چرا ا

چطور؟؟ یول.گرفتم یانتقامم رو از او م دیبا.و معشوقه اش خراب کنم دیسر ام يخواست آن اتاق را رو یم دلم

فاصله هم کامال مشخص  نیاز ا.کرد یبود و با لبخند مرا نگاه م ستادهیا میروبه رو یبه خودم اومدم که پسر جوان یوقت

تپش قلب گرفته بودم و تمام بدنم .دمیترس یمست م ياز آدم ها شهیهم.ستیخودش نبود که مشروب خورده و تو حال 

:و در گوشم زمزمه کرد دپسر جلو اوم.گذشت یم یلحظات به تلخ.از عرق بود سیخ
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زم؟یعز يگرد یم یدنبال کس-

ش رو گرفت و به سمت خود میبرم که بازو يخواستم به سمت درب ورود یسرعت از کنارش رد شدم و م به

 ارم،موفقیب رونیب فشیرو از دستان کث میهر چقدر تقال کردم تا باز.ترس و وحشت،بدنم را به لرزه انداخته بود.دیکش

 یرو نم میکس صدا چیبلند بود که ه کیزمو يآنقدر صدا یزدم ول یم غیو من ج دیکش یپله ها مرا م يرو.نشدم

سر  یوحشتاک يخنده ها.کردم یم د،التماسیکش یدنبال خود مرحمانه مرا به  یب یلیکردم و به او که خ یم هیگر.دیشن

.امدیداد و از ترس من خوشش م یم

از اتاق ها را به شدت باز کرد و مرا به داخل پرتاب  یکیاو در .نداره،به خدا متوصل شدم يا دهیزدن فا غیج دمید یوقت

.ومدیرفتم،او جلو تر م یهر چقدر عقب م.بود هستادیافتاده بودم و او ا نیزم يرو.بود یاتاق بزرگ.کرد و در را بست

ها ینیب یبرم بد م يآقا پسر اگر نذار نیبب-

:سر داد و گفت يمستانه ا ي خده

؟یترسون یبچه م-

 يکردم و با ناخنها یاو م فیرو نثار تن آلوده و کث میمشت ها.دمیکش يبلند غیو ج دمیکرد که به شدت ترس یحرکت

بابا .تر شده ادیز میرویبودم که حس کردم ن دهیانقدر ترس.کردم یخدا خدا م. انداختم  یگ مبه بدنش چن زمیکوتاه و ت

چنان .دمیبا تمام قدرتم او را پرتاب کردم و به سمت در دو.شودچند برابر  مانیرویشه ن یگفت ترس باعث م یم شهیهم

.فتمیب نیشود و با سر به زم یخال میپا ریکردم هر لحظه ممکن است ز یرفتم که حس م یم نییاز پله ها پا

 یوقت.از اون پسر نبود يکردم،خبر یپشت سر رو نگاه.کردم ینم دایرو پ یاز ذهنم رفته بود و در خروج زیچ همه

.روبه رو شدم دیام هیجلومو نگاه کردم با چهره کر

يدیجان؟چرا انقدر ترس میشم هیچ-

.صورتش انداختم يرو یگونه اش نواختم و با تمام تنفر،تف يرو یمحکم یلیس



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٢

در  گرید یاز او دور شدم و کم.به گوشم زد که درد تمام بدنم رو به رعشه انداخت یمحکم یلیهم با تمام قدرت س او

.کردم داشیرفتم تا باالخره پ ،راهیدر خروج يجستجو

مزده بود،گرفته بود یلیس دیصورتم رو که ام ياز دستانم رو یکیکردم و با  یم هیبلند گر بلند

چرا جواب اون همه عشق و محبت مرا .متنفر بودم دیچقدر از ام.کردم یم هیزدم و گر یطول آن کوچه خلوت قدم م در

عاشقانه اش که مرا تا  يتمام حرفها یعنیداده بود؟چرا از اعتماد من نسبت به خودش سوءاستفاده کرده بود؟ نگونهیا

دختر که  کیو پاك  فیفت بود که حاضر شده بود با احساسات لطحد کثا نیاو تا ا یعنیبرد،دروغ بود؟ یاوج آسمان م

کند؟ يباز نگونهیندارد،ا یاز زندگ يتجربه ا چیه

ارزش نداشت شکسته  یکه سر سوزن یقلب فرشاد رو به خاطر کس.اعتماد کرده بودم دیخودم متنفر بودم که به ام از

.به پشت سر نگاه کردم.ختیو خلوت آن کوچه را بر هم ر ،سکوتيبوق ممتد يصدا.بودم

...فرشاد بود نیماش...من يخدا

تونستم در چشمانش نگاه  یاز خجالت نم...فقط نگاهم کرد یکالم چیشد و به سمتم اومد و بدون ه ادهیپ نیماش از

.بود یتلخ يچه لحظه .روبه رو نشوم يسرمه ا يانداختم تا با آن دو گو نییحد پا نیسرم رو تا آخر.کنم

!؟؟یداماد رو تنها گذاشت ،آقاين نامزدچرا تو جش-

رو  یسخت یلیشب خ.رو نداشتم میپاها يرو ستادنیتوان ا گهید.کرد ینگاهم م يفرشاد با ناباور.هقهق افتادم به

بدن  يرو محکم رو میآنقدر ناخن ها.کرد ینم میرها يبودم،سردرد لحظه ا دهیکه کش ییها غیبه خاطر ج.گذرونده بودم

خشک شده بود و تشنه ام  میلبها.سوخت یام م هحنجر.شان سست شده بود شهیدم که انگار ربو دهیآن پسر کش

رو  میو دندانها دمیلرز یم.سرد شده بود یاز عرق سیشده بودم و تمام بدنم خ یعصب.سرم به دوران افتاده بود.بود

.خالص شده ام طانیخدا را شکر کردم که از شر آن ش.فشردم یمحکم م

به آرامش دارم ازین.خوام بخوابم یم.ستیالم خوب نح.فرشاد...فر-
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.فرو رفتم قیعم یو به خواب دمیعقب دراز کش یصندل يرو.نشستم نیماش يکرد تا تو کمکم

.شدم داریفرشاد از خواب ب نیدلنش يصدا با

شن یخونتون؟مامان و بابا نگران م يبر يخوا یم؟؟نمیشم-

:شدم رهیبه فرشاد خ.دونستم چقدر بود که خواب بودم ینم.دمینام مامان و بابا از جا پر دنیشن با

ساعت چنده؟؟-

-11

...نه يوا-

مهتا و  ،گفتمیگفت یتو چه دروغ دمیکه فهم د؟منمیاز خونه تون زنگ زدن گفتن چرا تولد انقدر طول کش.نگران نباش-

دیشما نگران نباش.رسونم یرو من م میشم

بودند؟ یعصبان-

.فکر کنم-

...نه يوا-

م؟یشم-

بله؟-

؟یکن فیرو برام تعر زیهمه چ دیبا-

او  یول.خواست یکنم؟اصال دلم نم فیفرشاد آن ماجراها را تعر يتونستم برا یچطور م.شدم بیعج یخوش ترس دست

.زدم یو کوچه پرسه م ابانیاالن در کدام خ ستیاگر او نبود معلوم ن.کمکم کرده بود یلیخ

________________________________

از  يزیروم،چ یمتحرك هستم که فقط صبح به صبح به مدرسه م يگذرد و من مثل مرده ا یم ییروز از آن شب کذا سه

 یم هیدهم و گر یغمناك گوش م يو آهنگها نمینش یلپتاپ م يپا.خورم یگردم،نهار م یفهمم و برم یدرس نم
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زنند،جوابشان را  یکدام از دوستانم زنگ م ره.ستیبرام مهم ن زیچ چیه گهید.خوابم یخورم و م یبعد هم شام م.کنم

.کنم فیتعر شیرا برا زیرا به فرشاد دهد و من هم مجبور شوم همه چ یگوش دمیترس یچون م.مهتا یدهم حت ینم

....شده ام که ختهیانقدر با گناه آم یول.رمیدوست دارم بم.فهمم ینم یاز زندگ زیچ چیه.سردرد دارم.کرده ام لرز

معناست چون  یب میخواب برا.کنم یآنها سر م ادیزنده شده و شب به شب با  میهولناك برا يطرات آن شبهاهم خا باز

.کنند ینم میرها يلحظه ا میکابوس ها

خواهد به من حمله کند  یشود و م یم لیترسناك تبد يبه پارك رفته ام و او به موجود دیبا ام نمیب یشب خواب م هر

.دهد ینجات م ست،مرایمتعلق به ک دمیموقت نفه چیکه ه یدست یول

آرام بخش هم  يقرصها گرید.قرص آرم بخش خوردم کیآب با  یوانیبه آشپزخانه رفتم و ل...دمیهم از خواب پر باز

و در را از پشت سر بستم و چراغ را روشن  دمیخانه به وحشت افتادم و به اتاقم دو یکیاز تار.نبود میدردها يبرا یمرهم

از ترس و وحشتم از پشت در بلند نشد و تا صبح همانجا .پشت در است دیکردم ام ینم چرا احساس مدو ینم.کردم

.دیایبه اتاقم ب دیبلند شوم و ام دمیتوس یم.نشستم

از ترس .برد یخوابم نم ياز استرس کنکور لحظه ا.نداشتم یهفته به امتحان کنکور مونده بود و من اصال آمادگ کی

.خودم بود ریتقص ومدیهر چه بر سرم م.فرستادم یشدم و به خودم لعنت م یم یصببا فرشاد،ع ییارویرو

 چیمن ه یول اوردیسردر ب میاز کارها يخواست به نحو یزد و م یباهام حرف م یلیخ.دمید یرا فقط در مدرسه م مهتا

.گفتم ینم يزیو چ کردم یم هیبعد من هم گر.بگم يزیخواست چ یازم م. کرد  یم هیمهتا گر یگاه یحت.گفتم ینم

.دمینفهم چیه یول.درس خوندم یکلنجار رفتن با خودم کم یبعد از کل امروز

رفتم تا بعد حاضر شوم  ییاول به دستشو شهیکرد و من هم مثل هم دارمیبابا از خواب ب.افتادم شیسال پ 3صبح زود  ادی

.آرامش و سکوت خانه را شکست یتاپ و توپ وحشتناک يصدا.و مدرسه بروم

...روبه رو شدم یو با صحنه دلخراش دمیپر رونیب ییدستشو از
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...هم دعوا باز

پام  يتونستم رو یهنوز خواب بودم و درست نم.داشتم يبد دند؟حاالیجنگ یبا هم م یدونم صبح کله سحر سر چ ینم

زخم و جراحت  دنیبا د.ودندکنده ب گرویهمد يها سر و رو وانهیمثل د.داشتم یرفتم و بابا رو نگه م یم دیبا یول ستمیبا

ها عادت کرده بودم با  یکردم،تازگ یم هیبلند گر يبا صدا هک یبرخالف دوران بچگ یول.کردم هیها دلم گرفت و گر

.زمیفقط اشک بر يآرام و خفه ا يصدا

کنند و  بس گرید دیگفت تا شا یکرد و بابا بابا م یبا وحشت نگاه م تیشاه.شدند دریو رامان هم از خواب ب نیشاه

 یشدم و دم نم یکردند،له م یهم پرتاب م يکه به سو شانیمشت و لگدها ریمن هم ز.دیکش یم غیرامان هم ج

.گفتم ینم يزیو چ دیکش یم ریاز درد ت میاستخوان ها.زدم

.زدند یبه جان هم افتاده بودند و کتک م نگونهیکه با تمام وجود دوستشان داشتم،ا یکسان.زجر آور بود یلیخ

.نشستند يکاناپه ا يدند،رویلرز یزدند و از شدت خشم م یکه نفس نفس م یآرام گرفتند و هر کدام در حال الخرهبا

گفت  یگفت برم و احساسم م یعقلم م.کرده بودم ریگ یسخت یدوراه نیب.گفت برو یگفت مدرسه نرو و مامان م یم بابا

بچه ها  یکرده بود و گفته بود وقت دیچون بابا،مامان رو تهد مدیترس یم یلیخ یول.رو گرفتم و رفتم ممیباالخره تصم.نرم

معده درد هم به .هزار بار بر خودم لعنت فرستادم که چرا به مدرسه اومدم.دلشوره داشتم.رسم یرفتند،حسابت رو م

.مدرسه رو تحمل کنم يتونستم فضا یاضافه شده بود و اصال نم میتمام درد ها

مدرسه قدم  اطیدر ح.اومدم رونیبود اجازه گرفتم و از کالس ب انییرضا يتادمان که آقااز اس.میداشت یاضیزنگ،ر اون

.کردم یم هیزدم و گر یم

چقدر تنش،چقدر .و مرا دعوت به آرامش کرد دیچیتلفن پ یآرام مامان در گوش يصدا.سر هم به خانه زنگ زدم آخر

!!اضطراب

.راحت به درس ها گوش کن الیا خب ستین يخبر چینگرانم شد و بهم گفت ه یلیخ مامان
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.چقدر لذت بخش بود و چقدر آرامم کرد.گرفتم یبیمامان،آرامش عج يصدا دنیکه بعد از شن ادیم ادمی

دونم چطور حاضر شده بودم با  یحال نم نیبا ا.شد،خوانده بودم یهمسران م يرو که مربوط به دعواها ییداستان ها همه

را ابور  زیمن چرا انقدر ساده و خر بودم که همه چ!!که مامان و بابا دعوت نداشتند ییذاک يمراسم نامزد.ازدواج کنم دیام

.کرده بودم

شکرش  يباز هم جا.را به او داده بودم يمحرم نبودم،اجازه هر کار دیبا ام نکهیبود که با وجود ا نیا نهایاز همه ا بدتر

سرم  یینتونسته بودم از دست اون نامرد فرار کنم،االن چه بال اگر اون شب.بود دهینکش کیبار يبود که کار به جاها یباق

اومده بود؟؟

دستانم گرفتم و آرنجم  نیسرم را ب.پرتاب کردم ينداره کتاب را بستم و به گوشه ا يا دهیدرس خوندن فا دمید یوقت

.کردم هیگذاشتم و گر زیم يرارو

هم  نیهم يگفتن نداشتم و برا يبرا يزیمن چ یول.ضوع را بدانداشکهام اصرار کرد تا مو دنیبه اتاقم اومد و با د مامان

.کنکور ندارم و استرس دارم یگفتم آمادگ

دونستم  یم یالزم رو داشته باشم ول یآزمون کنکور آمادگ يدادند تا برا امد،انجامیاز دستشان برم يو مامان هر کار بابا

.تمبه قبول شدن نداش يدیام چینداره و ه يا دهیفا چیکه ه

.متنفر بودم یاز همه پسرها و مردها به نوع.دمید یگذشت و خوشبختانه فرشاد رو نم یم يبه کند روزها

.اون روز،مامان همراهم بود.دیروز آزمون کنکور فرا رس باالخره

دام مامان م.هم برداشتم یمداد نوک کیو  یدو تا مداد معمول.گذاشتم بمیو در ج دمیچند تا شکالت خر.داشتم دلشوره

.بودم دهینکش یزحمت چیندارد چون ه يا دهیدونستم که فا یم یول.کرد صلوات بفرستم یم دیتاک

نظر گذراند و  ریصورتم رو از ز يفرشاد با دقت تک تک اجزا.انداختم و سالم کردم نییسرم رو پا.دمیو مهتا را د فرشاد

:آرام زمزمه کرد یلیبعد هم خ
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بوددلم برات تنگ شده !یرحم یب یلیخ-

:بود،نگاه کردم و با دست نشونش دادم و گفتم ستادهیا يمامان که گوشه ا به

ششیپ دیاگه حوصلتون سر رفت بر.مامانم اونجاست-

نگاهش رنگ .ستادهیچون مامانم اونجا ا ستین يگله گذار يخواستم به او بفهمانم االن جا یدر واقع م.منظورم شد متوجه

.انداخت ریشرم گرفت و سر به ز

.میبود یمتفاوت يدر کالسها یول میحوضه بود کیمن و مهتا در  وشبختانهخ

.ومدیکدوم از تستها به نظرم آشنا نم چیه.داشتم جهیسرگ

برگه را به او .مراقب باال سرم اومد و بهم تذکر داد.ام شدت گرفت هیگر.فتادمیروز نم نیخونده بودم االن به ا یکم اگر

مامان به سمتم اومد و مرا در آغوش گرفت و .متعجب بودند دنمیهمه از د.جا خارج شدمدادم و دوان دوان از آن لیتحو

دونست اون شب  یم یاز ماجرا خبر نداشت ول نکهیبا ا.کرد فرشاد بود یمکه حال مرا درك  یتنها کس دیشا.داد میدلدار

.دمیکش یداشتم و چ یچه حال

 .دیکش یداد و آه م یتکان م نیه طرفسرش را ب یکرد و هر از گاه یتاسف به من نگاه م با

 یرو به خاطر احمق ب میو زندگ ندهیآ.ختمیو باز هم اشک ر دمیدراز کش.نمیعقب بش یصندل يکمکم کرد تا رو مامان

مرا  دیام.کرد یو حقارت داشت خفه ام م یاحساس پوچ.ارزش دوست داشتن نداشت،باخته بودم چیکه ه ییسر و پا

گرگ مست،رها کرده  يعده ا انیکرده بود و مرا م انتیبهم خ.گرفته بود دهیحساسم رو نادعشق و ا.نابود کرده بود

.به اونجا پا گذاشته اند دیمن و ام يبه خاطر نامزد تیکردم آن همه جمع یچقدر احمق بودم که فکر م.بود

 ییکنم،با دلجو یم هیکرد به خاطر آزمون گر یمامان که فکر م.انداخت نین،طنیآرام ماش يام در فضا هیگر هقهق

:گفت

 الیکه با خ میاریبرات بوجود ب یآروم يفضا مید یمن و بابا قول م.ینداشت یخوب یروح طیشرا.نداره مامان جان یبیع-
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.گهیسال د...شاایا.ناراحت نباش چیه...یراحت درستو بخون

بدون عوض .میدیبه خونه رس.ده بودمآن درسها وقت بذارم،کالفه ش يبرا دیبا گهیسال د کی نکهیاز فکر ا.نگفتم يزیچ

وقت  چیکاش ه.آشنا نشده بودم دیوقت با ام چیکاش ه يا.ختمیو اشک ر دمیتخت دراز کش يرو میکردن لباسها

.زدم یآسوده تست م یالیو با خ بودمبود،االن سر جلسه کنکور  نطوریاگر ا.باهاش قرار نذاشته بودم

...شینگاه ها ادی.فرشاد افتادم ادی به

موفق نشده بود چون من احمق تر از حد تصور  یمنصرف کند ول میکرد مرا از تصم یم یچقدر سع.سوخت شیبرا لمد

.بودم

 يمامان و بابا باال.دمیاز خواب پر.کرد ینم میرها يکه لحظه ا یلعنت يهمان کابوس ها.دمیباز هم کابوس د یول دمیخواب

.بودند ستادهیسرم ا

!بودم دهیچقدر خواب.بود کیهوا تار.انداختم ونریبه ب یپشت پنجره نگاه از

.داد یم میکرد و دلدار یگوشم زمزمه م ریکرد و ز ینوازشم م.بغلم کرد بابا

...پزشک بود.وارد اتاقم شد يا بهیلحظه بعد مرد غر چند

بابا رو هم  يفهاکدام از حر چیو منگ بودم که ه جیآنقدر گ.گفت که قادر به درکشان نبودم ییزهایام کرد و چ نهیمعا

.متوجه نشده بودم

.که خوابم برد دینکش هیثان به

و رامان با  نیشاه.بودم ییرایو وسط پذ دمیکش یم غیبه خودم اومدم که ج یوقت.هم همان کابوس به سراغم اومد باز

را راحت  المیو برق ها رو روشن کرد و مرا در آغوش گرفت و خ دیدو رونیبابا از اتاقش ب.کردند یترس مرا نگاه م

.بماند یمن مخف دمیاز د شیکرد اشکها یم یو سع ختیر یمامان اشک م.کرد

پتو پناه گرفته  ریاز ترس ز.بودم دهیترس.در خانه است دیکردم ام یحس م.دست بلند کرد و به اتاقم برد يمرا رو بابا
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برام خوند که  یآرام ییالال.و آرامم کرد دیکشتخت دراز  يبابا کنارم رو.خواستم تنهام نذاره یبودم و با التماس از بابا م

.دمیزود خواب یلیخ

برق ها .دهیتخت،کنارم دراز کش يرو دیحس کردم ام.دمیباز هم با وحشت از خواب پر.بودم دهیدونم چقدر خواب ینم

دادم و  یو فحش م دمیکش یم ادیفر.دمیاو کوب يرو مشت کردم و به سر و رو میدستها.دمید یخاموش بود و او را نم

.دمیکوب یبدن او م يمشت کرده ام رو رو يدستها

بدنم .دیلرز یتمام بدنم از حرص م.دوان دوان به طرفش رفتم.برق روشن شد و مامان در چاچوب در ظاهر شد ناگهان

دم و اشاره کر دیمامان چسباندم و به ام نهیسرم رو به س.بود ختهیصورتم ر يآشفته بود و رو میاز عرق بود و موها سیخ

:با التماس گفتم

نمشیخوام بب ینم.رونیاز خونه بندازش ب-

:اش شدت گرفت و با هق هق گفت هیگر مامان

؟؟باباتو؟ینیبب يخوا ینم ویک-

 یدستانش گرفته و اشک م نیتخت نشسته و سرش رو ب يکه رو دمیبه سمت تخت برگشتم و بابا رو د يناباور با

و او را در آغوش گرفتم و  دمیخجالتزده به سمت بابا دو.بود تا مرا آرام کند دهیم خوابافتاد که بابا کنار ادمیتازه .زدیر

.کردم هیگر

 .دیبوس یکرد و م یکردم و او هم مرا نوازش م یو بارها از او عذر خواه بارها

شاد استاد گفت فر یم.میزد یبا هم حرف م يزد و چند کلمه ا یمهتا زنگ م یگاه.گذشت یهدف م یب میو شبها روزها

.وقت ازدواج نکنه چیگفت با خودش عهد بسته ه یم.هم به کارش عالقه داره یلیدانشگاه شده و خ

.کرد ینم میدانستم و عذاب وجدان رها یخودم را مقصر م.ناراحت شدم یلیخبر خ نیا دنیشن از

و منگ  جیکردند که گ یم قیتزر ییهم که قادر به کنترلم نبودند،آمپولها یکردم و گاه یآرامبخش استفاده م قرص
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.دمیخواب یافتادم و م یتخت م يرو

:مامان به اتاقم اومد و گفت.خوندم یم یروز در اتاق نشسته بودم و رمان ترسناک کی

ایجان نهار حاضره پاشو ب میشم-

.اسمم رو یحت.نداشتم ادیرو به  زیچ چیه.شناسم یخودم رو نم.ام بهیلحظه حس کردم با خودم غر کی

:زدم یم ادیها فر وانهیرفتم و مثل د یدستانم گرفته بودم،راه م نیکه سرم رو ب یبلند شدم و در حال.متشنج شد ابماعص

...خدا يم؟ایک اد؟منینم ادمی یچیچرا من ه-

 يکرد،آرامم کرد وکمکم کرد تا رو یم امد،مهاریرا که بر سرو صورتم فرود م میکه مشتها یدر حال.به اتاقم اومد مامان

.زود به خواب رفتم یلیکنارم نشست و سرم رو نوازش کرد و من هم خ یخت دراز بکشم و کمت

:خواست پشت لبخندش،پنهان کند گفت یکه م یبا نگران.بود ستادهیسرم ا يباال يا بهیشدم،مرد غر داریب یوقت

ادیم ادتی ،اسمتویخب خانم-

:گفتم یالیخ یب با

میشم-

:شد و گفت قیعم لبخندش

؟یاالن کجا هست یندو یم-

تختم يخونمون رو-

:لبخند رو به بابا گفت با

کنه یکه استفاده م یِآرام بخش ياثر داروها.ستین ینگران يجا چیه-

.کرد ییراهنما رونیتشکر کرد و او را به ب بابا

:گفت یبه اتاقم اومد و با خوشحال مامان
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دنت؟یاومده د یک یاگه گفت-

:رمق گفتم یب

ستیسم مهم نوا.دونم ینم-

ادیکم خودتو مرتب کن االن واست مهمون م هیپاشو -

به در خورد و  يچند لحظه بعد تقه ا.ولو شدم رمیتحر زیم یصندل يو رو دمیپوش یبلند شدم و لباس مناسب یحال یب با

.دمیبلند شدم و او را در آغوش کش.که با شتاب به طرفم اومد دمیخندان مهتا رو د يبعد هم چهره 

دلم برات تنگ شده بود یلیتا خمه-

يداد یجواب تلفنام رو درست و حساب م ،الاقليذره به فکر من بود هیاگه .دروغ نگو-

نداشتم یخوب طیباور کن شرا.ببخش-

شده؟ یچ یبگ يخوا ینم.واسم گفت زویمامان همه چ.زمیدونم عز یم-

شده؟ ی،چیچ-

روز افتاده؟ نیمن به ا میچرا شم-

.داستان ساختن و دروغ گفتن رو نداشتم یآمادگ.بگم دیبا یدونستم چ ینم.کردم سکوت

نتتیخواد بب یقراره و م یب یلیهست که خ نجاینفر ا هی یراست-

.رفت یم رونیشدم که از اتاق ب رهیگرفتم و به او خ دلشوره

.وارد نشد یکس یبه در خورد ول يلحظه بعد تقه ا چند

بله؟-

...سکوت

داخل دییبفرما-
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.سرم انداختم و در را باز کردم يرو که دم دستم بود،رو يریشدم و شال حر دبلن

چرا حاال؟حاال که دارم با  یول.بود دهیکردم فرا رس یباالخره آن روز که ازش فرار م.خشک و بد طعم شده بود دهانم

.رو فراموش کنم زیجنگم تا همه چ یخودم م

داخل؟ امیب یدعوتم کن يخوا ینم-

خواستم  یم.خواستم به داخل دعوتش کنم ینم.کردند یم سیملتهبم را خ يو گونه ها ختندیر یمهابا فرو م یب میاشکها

تختم  يرمق خودم رو رو یب.سر خورد رهیدستگ يدستم از رو.در گذاشت و مانعم شد يدرو ببندم که پاش رو ال

:و گفتم ختمیو اشک ر شتمپا گذا يرو بغل گرفتم و سرم رو رو میزانوها.رساندم و نشستم

مو که خودم  یبدبخت يزنم؟؟اومد یشم و دم نم یچطور روز به روز، ذره ذره آب م ینیبب يفرشاد؟؟اومد يچرا اومد-

سوزم؟ یم یچطور تو تب بدبخت ینیبب ي؟؟آره؟اومدینیعاملش بودم بب

.کردم هیبلند گر يامانم نداد و با صدا هیهق گر هق

.سوزاند یتا عمق استخوانم را مکه  کردمیفرشاد رو حس م رهیخ نگاه

:انداخت نیخانه طن يبغزآلودش در فضا يصدا

م؟؟یشم-

:با التماس گفت.کردم نگاهش

!یکن ینابودم م يدار.تو رو خدا بسه-

تو با  یرو فراموش کنم ول یجنگم تا بتونم اون خاطرات لعنت یمن شب و روز با خودم م.یکن یمنو نابود م يتو دار-

.يرو خراب کرد زیاومدنت همه چ

...یکه نتونست يدید-

کشم؟ یچطور دارم عذاب م ینیبب يپس اومد-
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...ینیتو چرا انقدر بدب.مینه شم-

:دمیحرفش پر انیم به

آشغال دورم  هیذره ذره تو وجودم نفوذ کردند و بعدم مثل .روز انداختند نیتو و امثال تو منو به ا.نمیآره بدب-

؟یفهم یم.انداختند

 یعنی.کند هیگر ينطوریمرد ا کیبودم  دهیتا به حال ند.نگاهش کردم يبا ناباور.افتاد هینشست و به گر شیوهازان يرو

سوزناك من بودم؟ يعامل اون اشکها و ناله ها

.خوام کمکت کنم یمن م...من...یستیچرا متوجه ن میشم-

از نگاه  یاو را در آغوش گرفتم ول يا لحظه يناخداگاه جلو رفتم و برا.اش شدت گرفت و نتونست ادامه بده هیگر

.تخت نشستم يمتعجب او به خودم اومدم و باز هم رو

.انداختم و عذر خواستم نییرو پا سرم

کرد  یم یکه سع یدر حال.کردم فیتعر شیبرا دیرا از روز قرارم با ام زیکه آرام تر شدم شروع کردم و همه چ یکم

نتونستم ادامه  گهید دمیکه رس یبه روز مهمان.ت به حرفهام گوش سپرده بودو با دق ختیر یبغزش را مهار کند،اشک م

.آغوش پرامن فرشاد بودم ربه خودم اومدم که د یوقت.کردم هیو گر دیبغزم ترک.بدم

.اومدم رونیبا شرم از آغوشش ب.بهم آرامش خاطر داد شیرو بوسه باران کرد و با حرفها دستانم

:انداخت و گفت نییرو پا سرش

دست خودم نبود...راستش...خواستم ناراحتت کنم ینم.شرمنده-

او را در  يلحظه ا يهم کنترلم از دستم خارج شد و برا خت،منیر یکه او اشک م یچون وقت.را درك کردم حالش

.آغوش گرفتم

.خشک شده بود و رمق حرف زدن نداشتم میلبها.در اتاق حکمفرما بود يزجرآور سکوت



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٤

؟یکن فیرو تعراش  هیبق يخوا ینم-

امیاالن م-

م؟؟یمن و فرشاد تنها بود یعنی.در خانه نبود یکس.شربت درست کردم وانیرفتم و دو ل رونیاتاق ب از

شربت خودم رو خوردم و ادامه خاطرات وحشتناکم رو که روحم .به اتاق رفتم.داشتم نانیبه فرشاد اطم یکردم ول ترس

 .کردم فیتعر شیرو آزرده بود،برا

 یاون گرگ مست،فرار م يدستها انیکه چطور از م ادآوردمیبه  یوقت.ختیاون روز باز هم اعصابم بهم ر يدآورای با

:فرشاد آرام و شمرده گفت.گرفت یفیباال رساند،بدنم لرزش خف يمرا به طبقه  یکردم و او با چه وضع

یکن تیکنم تا ازشون شکا یخودم کمکت م.نباش زیچ چیه زم؟؟نگرانیعز يلرز یچرا م-

:نگاهش کردم و گفتم يناباور با

بدونن يزیچ هیقض نیخوام مامان و بابا از ا ینم...نه-

:گفت.زنگ خورد لشیموبا

میزنم که در موردش حرف بزن یزنگ م.برم دیمن با...اوه اوه-

افتاده؟؟ یاتفاق-

خداحافظ...انیمهتا و مامانت دارن م-

خدافظ-

.اوردمینمسردر  شیاز حرفها.تعجب کردم یلیخ

-انیمهتا و مامانت دارن م-

من اومده؟ دنیدونست فرشاد به د یمامان نم یعنیبود؟؟ یچ منظورش

وارد شد ییبایافکار بودم که در باز شد و مامان با لبخند ز نیهم در
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يدار یدوست ماه یلیخ.گم یم کیبهت تبر...نِیمهتا نازن نیچقدر ا...يوا-

؟يکجا رفته بود-

ازم خواهش کرد باهاش برم .نهیخواد منو بب ینم میگفت شم نییخدا اومد پا ؟؟بندهيبد حرف زد چرا با دوستت-

بعدشم ازم خواست که باهاش ...زایچ نجوریشه و از ا یمتاسفانه نم یول دیهوس کردم با مامانم برم خر یلیگفت خ.دیخر

دیبرم خر

بنده خدا مامان که فکر . و باهام حرف بزنه ادیاد به اتاقم بمهتا مامان رو سرگرم کرده بود تا فرش یعنی.دمیرا فهم ماجرا

.دادم یشروع کرد به پند و موعظه و من هم گوش م نمشیخواستم بب یکرد با مهتا بدحرف زدم و نم یم

.رفت رونیداد و از اتاق ب تیمامان رضا باالخره

خوشبختانه خط اتاق .تلفن به خودم اومدم يداچند ساعت بود که آنجا نشسته بودم که با ص دمیشا قهیدونم چند دق ینم

تونست مکالمه ام رو بشنوه ینم یمن،متعلق به خودم بود و کس

بله؟-

سالم-

؟یخوب.سالم مهتا-

؟يدار شویآمادگ.خواد باهات حرف بزنه یفرشاد م...زهیچ...ام...ممنون-

بده بهش ویگوش.آره-

:انداخت نیتلفن طن یفرشاد در گوش يرایگ يلحظه بعد صدا چند

زمیسالم عز-

؟یسالم خوب-

.ممنون-
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فرشاد؟-

جانم؟-

متوجه نشن؟ يزیمامان و بابا چ يد یقول م-

یکمکم کن دیبا یول.نکنم ریکنم تو رو درگ یم یکه بشه سع ییتا جا.مطمئن باش زمیآره عز-

دم یانجام م ادیهر کار از دستم برب.باشه-

يازش ندار يزیچ یعکس...خب یلیخ-

...نه يوا-

:و گفتم دمینداره،پر یگفت خب اشکال یحرفش که داشت م انیدر ذهنم خورد و به م يجرقه ا ناگهان

کرده بود لیبرام م.دارم...چرا چرا-

رهیفرستم تا عکسو بگ یفردا مهتا رو م.هیپس عال-

!!نییییه-

شد؟ یچ-

مگه مهتا خبر داره؟-

م؟یخب چه کار کن.حواسم نبود...آخ-

اونجا امیمهتا م دنیه دمن به بهان-

پس فعال خدافظ.باشه-

خدافظ-

.برگشتم ریکم د هی دیشا.رم خونشون یمهتا م دنید ياون روز،به مامان گفتم که برا يرو چاپ کردم و فردا عکس

.ارمیخوام دل مهتا رو بدست ب یچون فکر کرد م.نگفت يزیچ
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.گذاشتم و راه افتادم فمیرو داخل ک عکس

کردم که  یدر اتاق کارش نشسته بودم و با دقت اطراف را نگاه م.دیرس یبه نظر م يجد یفرشاد کم.خانه نبود مهتا

.گذاشت و اصرار کرد شربتم رو بخورم تا خنک شم زیم يشربت رو وانیدو ل.به اتاق اومد ینیس کیفرشاد با 

.ردک یخوش،ثبت م یکردم و او هم با دقت و با خط فیتعر گهیبار د کیماجرا را  تمام

:دمیکار نوشتن تمام شد،پرس یوقت

مهتا کجاست؟ یراست-

فرستادمش خونه عمه مون-

يبه زحمت افتاد یلیخ-

چون .انداختم نییسرم رو پا.کاه چانه اش کرد و در عمق وجودم فرو رفت هیدستانش را تک.شد رهیدقت به چشمانم خ با

.اش رو نداشتم رهیطاقت نگاه خ

.ارمیبود شاخ در ب کیاز تعجب نزد.به خودم جرات دادم و نگاهش کردم گریبار د کیشد، یسکوت طوالن دمید یوقت

؟یکن یم هیچرا گر-

یمادرمون هیشب یلیتو خ...راستش-

خاطر فرشاد مرا دوست داشت؟؟ نیبه ا یعنی

؟يچرا ناراحت شد-

فهمم یرو م یزن یکه ازش دم م يعالقه ا لیحاال دل نکهیبه خاطر ا-

:شد و گفت رهیبه چشمانم خ گریبار د کینشست و  شیزانوها يرو مید شد و درست روبه روبلن زیپشت م از

 نیمامان مه هیشه که تا حاال اصال دقت نکرده بودم که تو شب یباورت م.من تو رو با تمام وجود دوستت دارم-

.مهتا بهم گفت و من هم دقت کردم و متوجه شدم حق با اونه روزی؟؟دیهست
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کنم و  رونیکرده بودم عشق و محبت رو از دلم ب یمن با تمام وجود سع.دونستم یرو نم میشاد لیدل یلشدم و خوشحال

.وقت ازدواح نکنم چیهم ه دیوقت عاشق نشم و شا چیبا خودم عهد بسته بودم که ه

.دارم یدونستم نسبت به فرشاد چه حس ینم

دوست .کرد ینم میرها يلحظه ا دیفکر انتقام از ام.کنهرو درست  زیپرونده کرد و بهم قول داد همه چ مهیرا ضم عکس

.رمیداشتم خودم ازش انتقام بگ

؟یکن یفکر م یبه چ-

:گفتم اریاخت یب

رمیانتقام بگ دیچطور از ام نکهیا-

:نگاهم کرد يناباور با

؟یتو واقعا فکر انتقام-

آره-

خودتو  يخوا ینبود؟بازم م ،بسيدیکش یهمه سخت نیا.یزن یاول از همه به خودت ضربه م.کارو نکن نیا...مینه شم-

...اگر ؟مثالیشکنجه کن

 یحس سرکش رو که روز به روز در وجودم پررنگ تر م نیا دیبا.حق با او بود.کرد مییحرف زد و راهنما میبرا یمدت

.دادم یکشتم و اجازه رشد نم یشد،م

.رفتم یم دیبا.ماندن نبود يبرا يبهانه ا گهید

:فرشاد که مشغول مطالعه پرونده بود،گفتم شدم و به بلند

کنم یمن رفع زحمت م...گهیخب د-

برداشتم و  زیم ياز رو يکاغذ.نگاهش،داغ شدم يحس کردم از گرما.خاص نگاهم کرد یرا باال گرفت و با حالت سرش
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خودم رو باد زدم

؟؟یکن ینگام م ينطوریچرا ا-

...نرو-

:زدم و گفتم يلبخند

ستیموندنم ن واسه یلیدل گهید-

به خاطر من-

؟؟يفرشاد مگه بچه ا-

بچه باشم یش یتو باعث م.آره-

!من؟؟-

کنم یبمون خواهش م-

:نشستم و گفتم میدوباره سر جا.نه ایهست  زیدونستم موندنم جا ینم.شدم کالفه

اد؟یم یمهتا ک-

ادینم-

بابات؟-

ادیم ریاونم د-

گشنته؟-

؟یتو چ-

یلیآره خ-

ارن؟یم ببگ يخور یم یچ-
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خوام خودم غذا درست کنم یم...نه-

م؟یو ما خبر نداشت يکدبانو هم بود-

.خوام شانسمو امتحان کنم یم...نه يراستشو بخوا-

.شد رهیگرد بهم خ یچشمان با

؟يدوتامونو به کشتن بد يخوا یم یعنی-

ها هیما نیتو ا يزیچ هی-

آمبوالنس خبر کن هیپس لطف کن -

:بلند گفتم يبا صدا.نه رفتمو به آشپزخا دمیخند

ایفرشاد؟؟بدو ب-

.عجله به آشپزخانه اومد با

بهم نشون بده زویهمه چ يجا-

:رو به سمت باال گرفت و گفت دستش

من هنوز جوونم آرزو دارم...خودت کمکم کن ایخدا-

 یدقت به مامان نگاه م با یدرست نکرده بودم ول ییغذا چیتا حاال ه.رو نشون داد لیوسا يجا.نگفتم يزیو چ دمیخند

.گرفتم یم ادیکردم و 

.برنجم خوب نشه،خورش درست نکردم دمیترس یچون م.درست کنم یگرفتم ماکارون میتصم

.رو به زور به اتاق کارش فرستادم و خودم مشغول شدم فرشاد

.برام لذت بخش بود يآشپز.کردم یمواد رو آماده م ادیوسواس و دقت ز با

.بودم دهیرا نچش یبود که مثل امروز،طعم آرامش و خوشبختدونم چند روز  ینم
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چقدر دوست داشتم غذا درست کردنم ساعت ها طول بکشد و من در همان .کردم واقعا خوشبخت هستم یم حس

را دم گذاشتم به اتاق فرشاد  یماکارون نکهیزود تمام شد و بعد از ا یلیافسوس که خ یول ز،بمانمیو تم کیآشپزخانه ش

.ردمدر اتاق ها را باز ک یکی یکی.نگران شدم.در آنجا نبود یلو.رفتم

 دهیچ شیسر جا قهیبا سل یلیخ زیداشت و همه چ یرنگ یآب ونیدکوراس.آنها کوچکتر بود هیاز اتاق ها نسبت به بق یکی

.شده بود

رش رفتم و منتظر آرام در را بستم و به اتاق کا یلیخ.خواند یبود و نماز م ستادهیاز آن ا يدر گوشه ا فرشاد

 یوقت بود که نماز نم یلیخ.قهر کرده بودم ایوقت بود که با خودم،با دن یلیخ.خواست نماز بخوانم یدلم م یلیخ.نشستم

با .مامانم بود.تلفن زنگ زد به شماره نگاه کردم.بخونم روقتس يگرفتم نماز ها میفرشاد،تصم دنیامروز با د.خواندم

:جواب دادم یخوشحال

الو سالم-

؟ییتو میسالم شم-

آره-

؟یخوب-

ستمیبدك ن يا-

!یکن ینم تشیاذ نمیرو بده به مهتا بب یگوش-

.رفت یمامان و بابا م شیپ میرفت و آبرو یلو م زیچ ست،همهیمهتا در خانه ن دیفهم یاگر مامان م.بند اومده بود زبانم

م؟یالو شم-

 يزیاز کلمات بود،منظم کنم و چ ير ذهنم که حاال عارو کلمات را د ارمیآرامشم رو بدست ب یکردم تا کم سکوت

.میبگو
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الو مامان؟-

بله؟-

.قطع کنم نکهیا ای یمنتظر م مون.خونه یمهتا داره نماز م-

کنم ینه قطع م-

بگم زنگ بزنه؟-

خدافظ.خواد ینم...نه نه-

خدافظ-

:نشست و گفت یصندل يرشاد روف.رو با دستمال خشک کردم میشونیفرستادم و عرق پ رونیرو با صدا ب نفسم

؟يوقته منتظر یلیخ-

يایتا ب نمیبش نجایا ،گفتمیخون ینماز م يدار دمیاومدم د.نه-

ارمیب يتا دوتا چا نیبش-

خوام ینم یچیمن که ه.اریواسه خودت ب يخوا یاگه م...نه نه-

 شینگاه ها ریبودم تا از ز يهانه ابه دنبال ب.کالفه شدم.اش رو به چشمانم دوخت رهینشست و باز هم نگاه خ شیسرجا

.سوزاند،فرار کنم یکه تا مغز استخوانم را م

:دیبعد از چند لحظه پرس.انداختم و خودم رو با گوشه شالم سرگرم کردم نییرا پا سرم

م؟یشم-

.رو باال گرفتم و نگاهش کردم سرم

؟یگ یبپرسم راستشو م يزیچ هی-

که امکانش باشه ییتا جا-
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؟یکن یمهلت بخواد،قبول م هیکنه و ازت  یمونیو اظهار پش ادیاگه ب یعنی...؟يرو دوست دار دیهنوزم ام-

دانستم اگر  ینم یعنی.نداشتم شیبرا یبود که خودم بارها و بارها بهش فکر کرده بودم و جواب مناسب يزیمسئله چ نیا

.نه ایکنم  یباشم،قبول م طیدر آن شرا

 لیتبد اسیرا به  دشیکنم و نه همه ام دوارشیام يخود یخواستم ب ینه م.زد ینگاهش دلهره و ترس موج م در

.انداختم و به فکر فرو رفتم نییسرم رو پا.کنم

:دیرشته افکارم رو بر شیرایمردانه و گ يبا صدا که

رو بهت ثابت کرده،باز هم در کنارت باشه؟ شیبار مردونگ هیکه  یکس یکن یقبول م یعنیم؟؟یشم-

 جهینت چیکه من بارها و بارها در خلوت خودم بهش فکر کردم و به ه يِزیچ نیا.سخته یلیسوالت خ...شاددونم فر ینم-

دمیهم نرس يا

.اشک هام رو از دست دادم اریاخت

البته .وقت ازدواج نکنم چیوقت عاشق نشم و ه چیه گهیگرفتم که د میبارها و بارها با خودم تصم ه؟منیچ یدون یم-

وقت  چیه گهیتا بتونم عشق و محبت رو در خودم بشکنم و د دمیمن با خودم جنگ یول ستینعشق دست خود آدم 

دلبسته نشم

:زد یتلخ لبخند

ستندیهمه که مثل هم ن یول-

:ام شدت گرفت و ادامه دادم هیگر

دیاتفاقا همه تون مثل هم...چرا-

.از نم اشک شده بود،پاك کرد سیخرو که  میپام زانو زد و گونه ها يبرداشت و جلو زیم ياز رو یدستمال

.رو ملتهب کرد میدستش گونه ها يگرما یدر دستش دستمال بود ول نکهیا با
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.دمیخاطر صورتم رو کش نیتونستم آن همه گرما را تحمل کنم و به هم ینم

.کرم ناراحت شد حس

فرشاد؟-

.هر چقدر صداش زدم جواب نداد.رفت و نشست شینگفت و به سمت صندل يزیچ

.پا بذارم ریتونستم غرورم را به خاطر او ز یمن هم غرور داشتم و نم یداشت ناراحت بشه ول قح

.ستادمیا شیرو برداشتم و روبه رو فمیشدم و مانتو و شلوارم رو مرتب کردم،ک بلند

؟يندار يکار.رم یمن دارم م-

.نگفت يزیرنجش نگاهم کرد و چ با

.دمینشن یجواب یگفتم ول يخر خدانگهدار بلندسرعت از اتاق خارج شدم و در لحظه آ با

شود؟؟مگه من بهش  کیداشت به من نزد یکرد؟؟اصال چه حق یرفتار م نطوریکرد که با من ا یبا خودش م يفکر چه

گفته بودم اشکامو پاك کنه؟؟

هم فکرم رو  د؟؟بازیداشت که اون سوال مسخره رو ازم پرس یشد،به او چه ربط یمن به خودم مربوط م یزندگ مسائل

...مشغول کرده بود

و خاطراتش بسوزم؟؟مگه من چند سال دارم؟؟ دیام يپا دیچقدر با آخه

.بودم دم،نشستهید یرو م دیام ،کهیپارک مکتین يبه خودم اومدم رو یوقت

ه گنا یاز دختران معصوم و ب یلیخ.چند نفرشون مثل من بدبخت هستند ستیمعلوم ن.در پارك بودند يادیز يجوانها

.کرده اند یمخف ظیغل يها شیهستند که غم نگاهشان را با آرا

ها با آن  یکه من تازگ يکار.دندیخند یکردم که دست در دست هم شاد بودند و م یدقت رفت و آمد جوانها را نگاه م با

.گانه بودم یب
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خواست  یدلم م.داد یدل را نم از ته دنیدر دلم النه کرده بود که اجازه خند یغم بزرگ یول دمیخند یبه ظاهر م دیشا

کشند،احساستان را در دل خفه  یتان را به آتش م یوجود دارند که زندگ ییدهایو ام دیبزنم و به همه بگم که ام ادیفر

سر و صدا نابودتان  یکنند و بعد ب یو ذره ذره در وجودتان رخنه م بندد یم یزندگ قتیحق يکنند،چشمانتان را به رو یم

.کنند یم

 زیچ چیه یکردند ول یعابرها با تعجب نگاه م.دادم دنیکرد اجازه بار یم ینیکه پشت حصار چشمانم،سنگ میاشکها به

.که حاال ماتمکده شده بود،برام مهم نبود نمیجز دل غمگ

:در کنارم اومد و گفت یجوان دختر

نم؟یتونم بش یم-

.همان نگاه اول از او خوشم آمد از

بله حتما-

ممنون-

:زد و گفت دیسو و آن سو را د نیا ینشست و کم کنارم

شما چند سالتونه؟-

.از ذهنم رفته بود زیهمه چ.ادیب ادمیفکر کردم تا  یکم

سالم 19رو تموم کردم تو 18-

خوره یبهت نم ؟؟اصاليجد-

خوره چند باشم یم-

ها هیما نیتو ا يزیچ هی...ام...23...22-

ساله را  19دختر  کی یبودم که طراوت و تازگ دهیکش یسالها سخت نیانقدر در ا.فکر کند نگونهیاو حق دادم که ا به
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.نداشتم

؟؟يناراحت شد-

نهیهم قتینه حق-

خوره من چند باشم؟ یم-

:باالخره گفتم.بدم صیتونستم تشخ یش،نمیبا وجود آن همه آرا.دقت کردم یکم

؟25-

سالمه 27نه -

د؟یمتاهل.خوره یاصال بهتون نم...ي؟؟وايجد-

.و گفت بله دیرا در هم کش شیها اخم

د؟؟یهست یراض تونیاز زندگ-

.از نم اشک بود سیخ.شدم رهیبه چشمانش خ.دمینشن یجواب

ناراحتتون کردم؟-

قبال باهم رابطه .دوست داشتم یلیشوهرم رو خ.سال ازدواج کردم 3االن حدود ...کنم یم هیبخت بدم گر يبرا.زمینه عز-

 ای یعل ایگفتم  یمن م یمقامت کردند ول یلیاومد،مادر و پدرم در برابر من خ يه خواستگارب یوقت.میداشت یدوست

 هیبا  یعل نکهیتا ا...میداشت ینیریخوب و ش یهم زندگ رسالتا پا.رو جلب کردم تشونیبود،رضا یقیبه هر طر.چکسیه

...تو کار خالفه...دینفر آشنا شد که اسمش ام

بود؟؟ دیهمان ام یعنی.ختیر يپاره شد و دلم هوربند دلم  دینام ام دنیشن با

.گوش دهم شیبه حرفها يشتریکردم با دقت ب یسع

...یقیبه هر طر.کنه یندازه و ازشون سوءاستفاده م یتجربه،به دام م یرو که تازه وارد هستند و ب ییدخترا-
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.کردم هیدستانم گرفتم و گر نیسرم رو ب.ام بلند شد هیهق گر هق

رفت اسمتو بپرسم ادمیزم؟؟یشد عز یچ-

هستم میشم-

:و گفت دیسرم کش يرو رو دستش

دونم ینم تویگر لیمن دل...ست؟یقشنگت ن يچشما نیا فیح.نکن گلم هیگر...منم آرزو هستم-

من نذاشتم یخواست از من هم سوءاستفاده کنه ول یم دیام...دیام-

.گرد شد و مات و مبهوت فقط نگاهم کرد چشمانش

؟يازش دار یکسع...عکس-

بله-

نمشیخوام بب یم-

باشه-

رو  زیهمه چ دیرفتم،با یاگر خونه خودمون م.خونه فرشاد تا عکس رو نشون بدم ایدونستم به خونه خودم برم  ینم

.دادم خونه فرشاد برم یم حیدادم پس ترج یم حیتوض

و  ختیاو هم به حال زارم اشک ر.دمکر فیتعر شیرا برا هیو بم قض ریز ختم،همهیر یکه اشک م یحال ر،دریمس در

.داد میدلدار

با هزار زحمت،زنگ را فشردم.با فرشاد رو در رو شوم دمیکش یم خجالت

بله؟-

هستم میشم-

:خنده گفت با
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ستین یواسه منت کش یاالن وقت مناسب-

:کردم و گفتم یمصنوع سرفه

میفرشاد جان مهمان دار-

بست یمرفت،جارو به دمش  یموشِ تو سوراخ نم-

ندارم یمن که شوخ.کنم در رو باز کن یفرشاد خواهش م-

در  شیبود شاخها کیهم از تعجب نزد م،بازیبهش گفته بودم مهمان دار نکهیبا ا.میمن و آرزو وارد شد.را باز کرد در

.دیایب

کنند یم یجان شوخ میفکر کردم شم.من واقعا شرمنده ام...من-

کنم یخواهش م-

 زینشستم و همه چ یرو صندل.میکرد و بعد هم به اتاق کارش رفت یو فرشاد،منو معرف میسالم کرد.در خانه بود پدرش

:کردم و بعد هم آرزو گفت فیرو براش تعر

...مست و ادیکه م یو گاه ادیاصال به خونه نم یآشنا شده،گاه دیشوهرم با ام یراستش از وقت-

.ادامه نداد گهید

:گفت فرشاد

دیحت باشکنم را یخواهش م-

...کنم، یم یهم اعتراض یکه مست و وقت یدر حال.خونه ادیآخر شب ها م.کرده دایها دست بزن پ یراستش تازگ-

 ياغلب از رو شانیبود و دعواها يشکر بابا در حالت عاد یالبته اله.مامان و بابا افتادم يدعواها ادی.متاثر شده بودم یلیخ

.عالقه بود

:آرزو گفت.را مکتوب کند زیخواست تا همه ج یوقت م یداد و گاه یگوش م مانیهابا دقت به همه حرف فرشاد
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ه؟یتونم بپرسم شغلتون چ یم-

کنم یقبول م ،پروندهياستاد دانشگاه هستم و در مواقع ضرور یول.بنده وکالت خوندم-

.آوردم و به آرزو نشون دادم رونیفاصله،عکس رو از پرونده ب نیا در

.زد یکرد و پلک نم ینگاهش م رهیهمانطور خ.داشت یعکس چشم برنم از

شده آرزو جان؟ يزیچ-

خودشه...شه یباورم نم-

:با لبخند گفت فرشاد

یِشکرش باق يالبته جا.شه یآسون تر م یلیبه بعد کارمون خ نجایخب از ا-

.دلم خدا را بارها و بارها شکر کردم در

:فرشاد گفت م،کهیبر میخواست یم

بمون کارت دارم يچند لحظه ا هیبرات مقدور هست،جان اگر  میشم-

.میرو هم داد تا راحت تر ارتباط برقرار کن لشیشماره منزل و موبا.رفت ییو او به تنها میکرد یآرزو خداحافظ از

 یبا کالفگ.نگفت چیه یگذشت ول يا قهیچند دق.نشست و خودش را مشغول پرونده ها نشان داد یصندل يرو فرشاد

:گفتم

؟یکارم داشتچه -

یکنم شما منو کار داشت یفکر م-

:تکان دادم و گفتم نیسرم رو به طرف.اوردمین سردر

نداشتم و ندارم يکار چیمن ه-

؟یکن یمنت کش یخواست یمگه نم-
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تو؟ ایکنم  یمنت کش دیمن با-

یتو قلب منو شکست...خب معلومه که تو-

واسه کارم داشتم یلیحتما دل-

يکارو کرد اد،اونیچون از من بدت م کنم یمن فکر م یول-

.کردم یپا و آن پا م نیشدم و مدام ا یجا بند نم کیگرمم شده بود و .بودم کالفه

حاال خوب شد؟.يا گهید زیچ چینه عشق،نه تنفر نه ه.به تو ندارم یحس چیباور کن من ه-

:گذاشت و زمزمه کرد زیم يرو بست و سرش را رو چشمانش

يبدترش کرد-

رو گفتم قتین حقم یول-

...حاال یبکنم ول يکار هیتونستم  ی،ميالاقل اگه ازم متنفر بود-

افتاده بود و چهره اش را  یشانیپ ياز موهاش رو يتره ا.شدم رهینشستم و به صورت آشفته اش خ نیزم يکنارش،رو

.جذاب تر کرده بود

 يکه هر دختر یهست يپسر.یجوون یلیتو خ...يمثل من وقتتو هدر بد یاحساس یدختر ب يپا دیتو نبا...فرشاد نیبب-

رمیکنم و با حسرت بم یعمر عذاب وجدان زندگ کینذار من با .پس انقدر خودتو تباه نکن.آرزوشو داره

:را باز کرد و گفت چشمانش

 يدار یکن ینابودم م يگم؟؟دار یکه دارم بهت م يِبار نیچندم نیا.یستیچرا متوجه ن.یکن ینابودم م يدار میشم-

...یکن ینابودم م يبه خدا دار یکن ینابودم م

 يشب در کنار تو و با صدا.عمر در کنارت باشم هیدوستت دارم و دوست دارم ...رو ندارم یرحم یهمه ب نیطاقت ا من

من دوست دارم تمام وجودت متعلق به من باشه و .تو باشه يخوره،صدا یکه به گوشم م يزیچ نیتو بخوابم و صبح اول
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همه  لیتا منم با کمال م ياریبه من پناه ب يزیهر چ يبرا دارمدوست .رو نداشته باشه تتیکس اجازه آزار و اذ چیه گهید

.چقدر دوستت دارم یکنم تا بفهم یم متیوجودم رو تقد ،تمامیباور کن اگر تو شاره کن.کنم متیوجودم رو تقد

 چیعشق و احساس ه گریمن د يبرا.دوست داشته باشد مرا نیاز ا شتریذاشتم ب یم دینبا.کردم ینگاهش م يناباور با

 يمهر یدوستم داشته باشد و با ب نگونهیمثل برادرم دوستش داشتم،ا يکه روز یذاشتم کس یم دینداشت پس نبا ییمعنا

.شود تیمن،انقدر اذ یتوجه یو ب

من  دنیکاناپه نشسته بود و با د يپدرش رو.رفتم رونیبلند شدم و از اتاق ب.نگاه بهت زده ام،کالفه شده ریکردم ز حس

.برخواست شیاز جا

دییبفرما.دیتو رو خدا به خودتون زحمت ند-

رنگ چشمانش،از همان .بلند و چارشانه بود ،قدیجوگندم ییبا موها انسالیم يپدرش مرد.پدرش بود هیشب یلیخ فرشاد

.بود بایا زواقع.رنگ يسرمه ا.چشمان پدرش بود هیچشمان فرشاد شب.بود دایفاصله هم پ

.رفتم رونیکردم و از خانه ب یاو خداحافظ از

دلم .بودمش دهیرمق ند یتا به حال انقدر آشفته و ب.فرشاد بود.نذاشته بودم که در باز شد نییپله پا نیرا از اول میپا هنوز

.کباب شد شیبرا

رفت بگم ادمی يزیچ هی-

نشان دادم دنیرا آماده شن خودم

.رونیگفتم با مهتا رفتن ب نمیواسه هم یمتوجه شدم که خونه نرفت...گران بودن یلیمامانت زنگ زد،خ-

خدافظ.ممنون-

 يزیخواست چ یدلم م.رو نظاره گر شد شه،رفتنمیرمق تر از هم یداد و ب هیسرش را به چارچوب در تک.نگفت يزیچ

.گفتن نداشتم يبرا یحرف یبگم ول
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بود یمامان عصبان.خانه رفتم به

؟یگشت یبر م ی،کیرفت یاالن م-

بچه  گهیبعدش هم من د.اوردمیاز دلش در م يطور هی دیبا.سرسخته یلیمهتا خ یدون یخودت که م.مامان دیببخش-

!یکه انقدر نگران ستمین

.پناه آوردم میها یها و بدبخت ییبه اتاقم،مونس تنها. ندادم  شتریاجازه بحث ب گهید

ها  یتازگ.بردم یکردم و لذت م یگوشه گوشه اش را نگاه م یبا ولع خاص.دمسالها بود که به آنجا پا نذاشته بو انگار

خانه  نیدر ا نمیریتمام خاطرات تلخ و ش.کردم یمخالفت م یلیمن خ یداشتند خانه را عوض کنند ول میمامان و بابا تصم

.پا بذارم يگریشد به خانه د ینم یدلم راض.بود

بار  هیتونستم  ینم یخوندم ول یمن عشق را در نگاه فرشاد م.آوردم ادیبه  و خاطرات آن روز را دمیتختم دراز کش يرو

.احساس،خودم را نابود کنم نیبا ا گهید

.هوده نداشته باشم یب يکارها نیا يبرا یوقت گریخواست انقدر خودم را در درس غرق کنم که د یم دلم

که  یآرامش.بهم داد یبیآرامش عج.خواندم یز دلچسباول از همه بلند شدم و نما.گرفتم از همان روز شروع کنم میتصم

.داشتم اجیمدت ها بود بهش احت

 یرو هم م رستانیاول دب يجزوه ها یگاه.شروع کردم و خواندم رستانیدوم دب ياز خوندن نماز،از درس ها بعد

خانه زنگ  کینزد یروشبه کتاب ف.داشتم اجیخوشبختانه انقدر آن درس ها را خوانده بودم که فقط به دوره احت.خوندم

.باشم نیکردم تا بهتر یرا م شمو تال یتمام سع دیبا.سفارش دادم...کتاب تست و  نیزدم و چند

.تستم رو گرفتم و برگشتم يرفتم و کتابها یاون روز به کتابفروش يفردا

.کرد یگرد به آن صحنه نگاه م یآن همه کتاب تعجب کرده بود و با چشمان دنیاز د نیشاه

کمک کن،دستم از جا در اومد ایکارا ب نیا عوض-
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.اوردیتا از کتابها را به دستش دادم تا به اتاقم ب چند

 یرفتم و در خانه م یبود،من نم یهر جا که مهمان.خوشحال بودند یلیمامان و بابا خ.و روز کارم درس خواندن بود شب

.ماندم

درس خواندن بودم که تلفن  شه،مشغولیمن هم مثل هم.دندو رامان را به پارك برده بو نیشب،مامان و بابا،شاه کی

.زنگ خورد

بله؟-

-....

الو؟-

-....

تلفن زنگ زد گهیبار د کی.را قطع کردم و باز هم مشغول شدم تلفن

بله؟-

:انداخت نیتلفن طن یدر گوش دیلرزان ام يصدا

الو؟-

د؟یام...اُ-

خودمم.زمیآره عز-

:زدم ادیتمام وجودم فر با

ستمیتو ن زیمن عز.یشو عوض خفه-

:اش بلند شد هیهق هق گر يصدا

...فهمم که چقدر دوستت داشتم و یحاال م...مونمیباور کن من پش...تو رو خدا قطع نکن میشم-

 یسع.بکشد رونیدرس خوندن ب يمزخرفاتش،مرا از فضا نیخواست با ا یدلم نم.دمیکش زیرا قطع کردم و از پر تلفن
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.ر نکنمبهش فک گهیکردم د

.نبود دیواسه فکر کردن به ام ییغرق کردم که دگه جا میخودم را در درس ها آنقدر

:مامان با عجله به اتاقم اومد و گفت.شب بود که از پارك برگشتند آخر

يد یچرا تلفن خونه رو جواب نم-

.ام دهیکش زیافتاد که تلفن را از پر ادمی تازه

کنم رفت تلفن رو وصل ادمی.دیبخش...يوا-

؟یچ یعنی-

بکشم زیشد،منم مجبور شدم تلفن رو از پر یمزاحم م ینفر بود ه هی-

شماره اش چند بود؟-

فتادیزد،شماره ش نم یفکر کنم از باجه زنگ م-

؟یبخواب يخوا ینم...خب یلیخ-

فصل مونده نیاز ا گهیکم د هی...نه-

بسه گهیپاشو د-

باشه شما برو-

.صبح شده یک دمیبودم و نفهم میاو من باز هم غرق در دره رفت

.دمیبلند شدم و خواب.بود 7ساعت نگاه کردم،ساعت  به

:خوابالود گفتم.شدم داریتلفن از خواب ب يصدا با

بله؟-

میالو شم-
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ها؟-

.گم یم یبودم و متوجه نبودم چ خواب

؟یخودت-

بگو-

خوام یم گهیفرصت د هی-

و به  دمیتلفن را کوب.بار کور خونده بود نیا یول.کند يست با احساستم بازخوا یباز هم م.نامرد بود دیام.دمیجا پر از

.ظهر بود 12.ساعت نگاه کردم

.به فرشاد زنگ زدم بالفاصه

بله؟-

سالم مهتا جان-

یپرس یاز ما نم یاحوال گهی؟؟دیخوب زمیسالم عز-

سرم شلوغ شده یلیخ گهید.گرفتم واسه کنکور درس بخونم میتصم.شرمنده-

ونت برمقرب-

فرشاد هست؟-

پس دلت واسه فرشاد تنگ شده بود نه من!!ناقوال يا-

کار کوچولو داشتم هی-

دستت باشه یگوش-

:باز هم مهتا جواب داد.منتظر موندم يلحظه ا چند

جان؟ میشم-



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٦

جانم؟؟-

.رهیگ یرو نم یکنم گوش یم يهر کار یشرمنده ول-

چرا؟؟-

نجایا دایب دیداره با يکار میگه اگر شم یم-

:گفت تیطنیو با ش دیخند

دلش تنگ شده یلیفکر کنم خ-

.دمیتخت دراز کش يتلفن را قطع کردم و رو.دمیهم ناخداگاه خند من

من هم دلتنگ فرشاد هستم؟؟ ایکردم که آ یفکر م نیبه ا داشتم

.منسبت به او نداشت یاحساس چیچون ه دمیرس ینم يا جهینت چیکردم به ه یهر چقدر فکر م یول

بلند شدم .داشت یدست از سرم بر نم.بودم دهیترس یلیخ.کرد دارمیزنگ زد و از خواب ب دیو باز هم ام دمیخواب دوباره

.رمیرفت از مامان اجازه بگ ادمیهول کرده بودم و .زود حاضر شدم تا به خونه فرشاد برم یلیو خ

کجا کجا؟-

:صورتم زدم و گفتم يدست رو با

خواستم برم از مهتا بپرسم یداشتم م یچند تا اشکال درس هی.ا بگمرفت به شم ادمی...آخ-

میامشب مهمون دار.زود برگرد-

:گفتم يدلخور با

دیمامان؟مگه قرار نشد فعال مهمان دعوت نکن-

انیخودشون دارن م.میما که دعوت نکرد-

هست؟؟ یحاال ک-
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یپناه يآقا.خواستگار هستند-

...آشنا بود چقدر؟ی؟؟پناهیلب زمزمه کردم پناه ریز

؟یشناس یم-

واسم آشناست یلیدونم خ ینم-

دیاسم پسرشون ام-

انگار .دیلرز یبه وضوح م میکرده بود و دست و پا خیبدنم .کرده اند یخال میرو یخیحرف مامان،انگار سطل آب  نیا با

 کینزد يرو.حاالت من نشدمتوجه .مامان گفت زودبرگرد و رفت.برق وصل کرده بودند انیاز عرقم را به جر سیتن خ

 يرو.هم گرمم شده بود و هم لرز داشتم.ومدیبه زور باال م سمنف.آرام و کشدار شده بود مینفس ها.کاناپه نشستم نیتر

.هم گذاشتم يشده بود رو نیرا که سنگ میو پلکها دمیکاناپه دراز کش

 دم،بازیخانه که رس کینزد.خونه شون رسوندم به هزار زحمت خودم رو به.که حالم بهت شد،بلند شدم و راه افتادم یکم

.زنگ را فشردم.به شماره افتاده بود میهم نفسها

فرشاد منتظر .داده بودم و نفس نفس زنان خودم را به باال رساندم هیتک واریجانم را به د یتن ب.باز شد و باال رفتم در

...گرفتم يش فرشاد جاسرم به دوران افتاد و در آغو.در هم بود شیبود و اخم ها ستادهیا

انقدر آرام بود که دوست  شیصدا.اوردیزد و نامم را بر زبان م یم میاز دور دست ها صدا یکس.در اعماق چاه بودم انگار

.و من هم بخواب بروم دیبگو ییالال میداشتم برا

.از عرق شده سیکردم صورتم خ یحس م یشد و گاه یرو صورتم وارد م یآرام يها ضربه

...را باز کردم میزحمت پلکها هزار با

از .دمیکردم و خودم را در آغوش پر امن فرشاد د یمطبوع ياحساس گرما.ختیر یبود و اشک م ستادهیباال سرم ا مهتا

مهتا از .به صورتم نواخت و با بغز نامم را صدا کرد يفرشاد ضربه ا.نداشتم یحس چیه یول رمیخجالت دوست داشتم بم
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.ختیصورتم ر يآب رو يت،مقدارکه در دست داش یوانیل

فرشاد؟؟-

ه؟یچ-

لحظه چشاشو باز کرد هیحس کردم -

:گفت تیبا عصبان فرشاد

زیانقدر هم باال سرش اشک تمساح نر.حرف بزن يهر وقت مطمئن شد-

.را نوازش کرد و نامم را صدا زد سرم

.تکان دادم شتریرا ب میکردم و پلکها شتریتالشم را ب نباریا

-تکون خورد نباریخدا ابه ...ا

از آن  ياو هم کمکم کرد تا مقدار.آب آورد و به فرشاد سپرد یوانیو از آشپزخانه ل دیمهتا دو.زحمت تونستم بگم آب به

.را بنوشم

...کردم هیگر.دهیآنقدر خشک شده بود که حس کردم زبانم به حلقم چسب دهانم

با اشاره .نشستم نیزم يکردند و بعد هم با خجالت رو ازشون تشکر کردم که کمکم.اش شدت گرفت هیهم گر مهتا

.فرشاد،مهتا به اتاقش رفت

شده؟ یچ یبگ يخوا ینم-

.يخواستگار انیو بعد هم جر دیام ياز مزاحمت ها.گفتم شیرا برا هیقض

.زد یاش برق م يخشم در نگاه سرمه ا يها شراره

؟یچه کار کن يخوا یحاال م-

رم یخونه نم ان،منیاگر امشب ب-
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...شه که ینم-

:بغز بهش نگاه کردم و با التماس گفتم با

.باهاش رو در رو شم گهیبار د هیخوام  یمن نم...تو رو خدا کمکم کن...فرشــــــــــاد؟؟؟-

:را نواش کرد و گفت سرم

طاقتشو ندارم ره،منمیگ یت م هیاالن گر.بغز نکن...زمیخب عز یلیخ-

.کردم یفرشاد را ناراحت م دینبا.جازه ندادما یبود ول ختنیآماده ر میاشکها

داده  هیچشم دوخته بودم و فرشاد،سرش را به مبل تک نیمن به زم.میو به فکر فرو رفته بود میدو سکوت کرده بود هر

.شده بود رهیبود و به من خ

که من اصال امشب خونه نرم میاریب يبهانه ا هیشد  یکاش م-

:گفتحد گشود و  نیرا تا آخر چشمانش

؟؟یگ یم یمعلوم هست چ-

بگو يزیچ هیخب پس تو -

:مکث کرد و بعد آرام و شمرده شروع به صحبت کرد یکم

و  يازش ندار يدلخور چیکه ه يد یبه ظاهر نشون م.یاونجا حضور داشته باش دیشما امشب با...خانم میشم نیبب-

حکم جلبش  میکنم تا بتون یرو ط شیمراحل قانون دیمن با.برگزار نشه یمراسم چیکه ه يشرط بذار دیبا یول.شیدیبخش

.میکن رشیو بعدش هم دستگ میریرو بگ

پا  يرا بغل کردم و چانه ام را رو میزانوها.کردم یزدم و فقط به او نگاه م یپلک نم.شده بودم رهیترس بهش خ با

.گذاشتم و به فکر فرو رفتم

گرفته بود و احساسم  دهیتمام،قلبم را ند یرحم یو او با ب دمشیپرست یم يباشم که روز یتونم در کنار کس یمن نم...نه
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...چقدر سنگدل...رحم یچقدر ب.ره یچشمانم کنار نم ياز جلو انتشیوقت صحنه خ چیه.پا له کرده بود ریرا ز

.زارمیاو ب از

فرشاد؟-

:بغز آلود بود شیصدا

جانم؟؟-

وقت چیه...رو ببخشم دیونم امت یوقت نم چیمن ه...تونم جواب سوالت رو بدم یحاال م-

 یحس م یگاه.چشمانش غرق شوم يسرمه ا يایدر در دمیترس یم.جرات نگاه کردن به او را نداشتم.کرده بود سکوت

کند یکردم او با نگاهش مرا سحر م

 ینم یول ستمیتفاوت ن یمطمئن بودم که نسبت به او ب...نه ایدارم  ینسبت به او حس میتوانستم بگو یهم نم هنوز

.گانه شده بودم که جرات باور عشق را نداشتم یانقدر با قلب و احساسم ب دیشا.دوستش دارم میتوانستم بگو

آن نواخت که حالم را دگرگون  يرو یطوالن يکنارم نشست و دستم را در دستان گرمش فشرد و بوسه ا فرشاد

بود و به خواب رفته  دهیتخت دراز کش يرو.دمدر زدم و وارد ش.بلند شدم و عذر خواستم و به اتاق مهتا رفتم.کرد

..شد داریب.گونه اش گذاشتم يرو يا وسهآرام اشکش را زدودم و ب.چشمش خشک نشده بود يهنوز اشک گوشه .بود

م؟؟یشم ییتو-

.تخت نشست يداد و رو فشیبه بدن ظر یو قوص کش

خوابم برد یک دمیاصال نفهم-

قربونت برم-

خبر دارم هی یراست-

طاقت خبر بد ندارم گهیفقط خواهشا خوب باشه که د...؟یچ-
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دانشگاه قبول شدم-

و  دمیدستانم را بهم کوب یو با خوشحال دمیاز جا پر.لحظه نتونستم خودم را کنترل کنم کی يخوشحال شدم که بر آنقدر

.بعد صورتش را بوسه باران کردم يلحظه ا

شه یباورت نم...خوشحال شدم یلیخ-

از کارات معلومه...ورم شدبا زمیچرا عز-

پا  يفرشاد هنوز همانجا نشسته بود و سرش را رو.برد ییرایدستم را گرفت و به پذ.میدیبلند خند يدو با صدا هر

.گذاشته بود

:بلند گفت يبا صدا مهتا

نجایا انیندارن فقط به خاطر شما م يکه اصال با من کا شونیا...کن ییرایآقا فرشاد پاشو از مهمونت پذ-

:در هم رفت و گفت شیاخم ها.به عقب برداشتم یو قدم دمیناخداگاه ترس.بلند شد و به سمت من اومد فرشاد

خورمت ینم...نترس-

:آرام و شمرده گفت.انداختم نییو سرم رو پا دمیکش خجالت

باشه؟؟...باشم شیقانون يتا منم دنبال کارا یکن یکه گفتم م ییهمون کارا-

ناراحت .رفت رونیاز خانه ب یبه اتاقش رفت و چند لحظه بعد با عجله و بدون خداحافظ.تکان دادم دییرا به نشانه تا سرم

:مهتا با تعجب نگاه کرد و گفت.نگفتم يزیچ یشدم ول

شه؟ یدفه چش م هی نیا-

:را باال انداختم و گفتم میها شانه

استاد دانشگاه بودن هم دردسر داره-

کن فیتعر نجایا ایولش کن ب...حاال...حال بودقبلش شاد و سر یاون که آره ول-
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بگم؟؟ یچ-

کرد یم فیفرشاد چقدر از دست پختت تعر یراست-

...از دست پخت من؟؟وا-

:لبخند زدم و گفتم.درست کرده بودم یماکارون شیاتاد که برا ادمی ناگهان

یماکارون..اومد ادمی...آهان-

...بال؟؟به منم بگو يچه کار کرد...آره-

.فتمیکرد زودتر راه ب دیبعد مادر زنگ زد و تاک.کردم یرا در کنار او بودم و صحبت م یساعت

چشمانم جان  يفرشاد،جلو يبعد نگاه سرمه ا یاز خانه ول ریبرم غ ییبار به سرم زد هر جا نیدر راه چند.داشتم دلهره

.شدم یم مانیگرفت و پش یم

دوست داشتم حسرت من .رمیکارها انتقام بگ نیخواستم با ا یمانگار .دمیبه خودم رس یگرفتم و کم یآب گرم دوش

 دیمن بهش دستبند بزنند و ببرندش تا شا يدوست داشتم جلو.عمر به دلش بماند تا متوجه خطا و اشتباهش بشود کی

 ردیو قلبش آتش بگ ندیکنم،مرا بب یم یو خوشحال ستمه گهید یکیبا  یدوست داشتم وقت.آرامتر شود یقلب ناآرامم،کم

.که به من کرده بود،جبران شود یانتیصحنه خ دیتا شا

.نشوم یدلبسته کس گریراه موفق باشم و د نیخواندم و از خدا کمک خواستم تا در ا یطوالن ش،نمازیاز آرا قبل

.شد و از او و تمام مردان،متنفر شدم یهم همه خاطراتش در ذهنم تداع باز

.تفاوت هستم یکه نسبت بهش ب مطمئن بودم یفرشاد متنفر نبودم ول از

و خاطراتش،نظرم عوض  دیبا فکر کردن به ام ستم،حاالیتفاوت ن یکردم نسبت به او،ب یحس م شیکه تا چند لحظه پ من

.بود یعذابم کاف يهم برا یخاطرات اون لعنت یحت.شده بود

:مامان به اتاقم اومد و گفت.دادم یتخت نشسته بودم و آهنگ گوش م يرو
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؟يانقدر خونسرد تو چرا-

دیمنو از درسام عقب انداخت یقرارتون کل نیمامان شما با ا-

خدا بخواد یچ ان،هریم یخوب يپدرش با بابات صحبت کرده،به نظر آدما-

...از يزود نیکردم به ا یمامان فکر نم-

.رفتم یم شیکردم و طبق نقشه پ یبه قولم عمل م دیمن با.حرفم رو خوردم ادامه

؟؟یچ يدزو نیبه ا-

بگذره يزود نیکردم زمان به ا یخواستم بگم فکر نم یم...یچیه-

نییپا ایبلند شو لباساتو بپوش و ب-

باشه-

دست رو هم مامان با  کی نیهم.نداشتم يچاره ا یبودم ول زاریاز کت و دامن ب.رو انتخاب کردم یرنگ یشمیو دامن  کت

 ستین یاجیاحت چیگفتم ه یکردم و م یمن مخالفت م یشه ول یم اجیوقت احت هیگفت  یم.بود دهیهزار التماس برام خر

اد؟یخواد خواستگار ب یگه م

.دمشیپوش یم يدر مراسم خواستگار دیو حاال با دیدست برام خر کیمامان چقدر حرص خورد و آخر سر هم  چارهیب

با عامل  دیبدبخت کرده بودم و حاال بابا دستان خودم،خودم را !امدیچقدر از خودم بدم م.لبخند زدم رمیبه تصو نهیآ در

.من به فرشاد قول داده بودم یسخت بود ول یلیخ.کردم یزدم و تظاهر به عالقه م یخودم،حرف م یبدبخت

طرفم آمد  امدم،بهیم نییمن که خرامان به طبقه پا دنیبا د.بابا اومده بود و مشغول کمک به مامان بود.رفتم نییطبقه پا به

.و بغلم کرد

...واسه خودش خانم شده گهید زمیعز.بزرگ شده...ییتر ناز بابادخ-

.کردم یم تیآرام شده بود و احساس امن یدلم کم.کرد یکرد و در گوشم زمزمه م یم نوازشم



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٤

را در چشمانم دوخته بود و پلک  شیپروا ینگاه ب.دیچیدر معده ام پ یقیعم د،دردیام دنیبا د...مهمانها اومدند باالخره

.دوختم نیزدم و نگاهم را به زم يبخندل.زد ینم

بودم،پس  دهیمن که قبال مادرش را د...کردم یتظاهر م دیبا یداشتم به صورتش مشت بکوبم و خفه اش کنم ول دوست

او مادرش نبود؟ یعنیآشنا نبود؟؟ میچرا چهره او اصال برا

.کرد یبود و آرامم م نجایکاش فرشاد ا يا

.دارم ازیکردم و حس کردم که واقعا به وجود فرشاد ن یبار احساس دلتنگ نیاول يبرا

انداختم و او را به اتاق خوابم  نییسرم را پا.و بابا هم قبول کرد میبا هم حرف بزن دیاجازه خواست تا من و ام دیام پدر

.کردم میناخن ها دنیتخت نشستم و شروع به جو يرو.کردم ییراهنما

نگاهش به لپتاپ  یوقت.کرد یاتاقم را نگاه م لیتک تک وسا یحالت خاص بود و با ستادهیدر وسط اتاق ا دیام

:رفت و گفت کیافتاد،نزد

کرده؟ یشسته و باهام چت م یم نجایعشق من ا یعنی...یآخ-

شدند  یم یمدام خاطرات آن شب در ذهنم تداع.در کنارش باشم هیثان کی یدوست نداشتم حت.تهوع گرفته بودم حالت

دوست داشتم در نگاه .را پاك کند میخواست فرشاد در کنارم باشد تا اشکها یبغز کرده بودم و دلم م.دادند یو آزارم م

.کنم هیحل شوم و به او تک شیسرمه ا

دانم  ینم.دارم ازیخودم اعتراف کنم که او را دوست دارم و به وجودش ن شیبار بود که جرات کرده بودم پ نیاول يبرا

.توانستم اعتراف کنم یگانه شده بودم و نم یبا قلب و احساسم ب دیشا.بودم چطور تا به خال متوجه نشده

انداخت و  نییسرش را پا.دمیکش رونیشدم و محکم دستم را ب یعصب.در کنارم نشست و دستم را در دستش فشرد دیام

:گفت

مدام بهم خط .روز اداخت نیاکه گفتم مادرمه،اون منو به  یهمون خانم.مونمیباور کن حاال پش...من اشتباه کردم میشم-
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 يرو به کشورها چارهیب يکه دخترا دیکش یم ییهم کار به جا یجوون رو از راه به در کنم و گاه يداد تا دخترها یم

تو  یخوشحال شدم ول یلیکردم خ داتیپ یوقت.ينبود یول مدنبالت گشت یلیمن اون شب خ...من.فروخت یم یخارج

گم  یباز هم م...چه کار کردم و زدم تو صورتت دمیناراحت شدم که نفهم يبه قدر.یو بهم تف انداخت يصورتم زد يتو

ببخش

اون خانم  یعنی.که صورتم را آتش زده بود،با او همراه نشدم يا دهیکرد فقط به خاطر کش یاحمق بود که فکر م یلیخ

.بدنم دونه زد و لرزم گرفتفکر به وحشت افتادم و تمام  نیاز کشورها بفروشد؟؟از ا یکیخواست مرا هم به  یم

ده؟؟یچرا رنگت پر-

:گونه ام را نوازش کرد،دستش را پس زدم و گفتم يدستش آرام رو با

میچون ما هنوز نامحرم هست دیش کیبه من نزد دینکن یمحترم،سع يآقا-

دفه شدم نامحرم؟ هیرو شون هام،حاال  یذاشت یکه سرتو م شیچت شده؟تا چند روز پ م؟؟تویشم-

 هیرسه  یکه از راه م یکه هر کس و ناکس ستمیاون احمق سابق ن گهیعاقل تر شدم،د یلیتا حاال خ شیاز چند روز پمن -

دروغ بگه،منم باورم بشه

:به چشمانم کرد و گفت یقیعم نگاه

؟يدیمنو بخش-

:که به او داشتم،شمرده و آرام گفتم یوجود تمام نفرت با

یدستت رو روم بلند نکن گهید يقول بد دیتو هم با.کنم کنم فراموش یم یچون دوستت دارم سع-

:شد و گفت رهیشوق بهم خ با

کارو کردم،دستمو قلم کن نیاصال اگه ا-

کار به اونجاها بکشه يبذار دینبا-
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.دمیکش یداشتم عذاب م یول دمیمن هم به ظاهر خند.دیاز ته دل خند دیام

شرط دارم هیفقط -

یکه بگ یهر چ-

باشه؟؟...یچیغه،هیساده باشه،نه مراسم عقد نه ص يجشن نامزد هیفعال فقط -

:محو شد و گفت لبخندش

؟؟یتا ک-

:دلم گفتم در

-چشمام بهت دستبند زدند و بردنت يجلو یتا وقت-

میکن یدر کنار هم زندگ میتون یواقعا م میکه حس کرد یتا وقت-

باشه قبول-

یخوب یلیتو خ.ممنون-

.دندیهمه به افتخارمون دست زدند و کل کش.میرفت نییو به طبقه پا میشد بلند

 يزیهم چ دیمادر و پدر ام.گفتند ینم يزیمتعجب بودند و چ یلیمامان و بابا خ.باز هم شرطم را در جمع مطرح کردم من

کردند یاندخته بود،نگاه م نییکه سرش را پا دینگفتند و هر دو به ام

هنوز .رفتم و به فرشاد زنگ زدم لمیموبا یرفتند،به سمت گوش یوقت.تمام شدکه اون شب با هزار درد و غصه من  خالصه

:دیچیپ یدر گوش شیدو تا بوق نخورده بود که صدا

؟یخودت میالو شم-

سالم-

رفتند؟...زمیسالم عز-
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:فرستادم و گفتم رونیرا با صدا ب نفسم

دادند تیباالخره رضا...آره-

گفت؟ یم یپسره چ-

پرونده  مهیخواست صبر کنم تا نوشته ها را ثبت کند و ضم یازم م یگاه.کردم فیتعر شیاست براکم و ک یرا ب ماجرا

 طیمن در شرا.زد یدوست داشتم باز هم باهام حرف م.کرد یخداحافظ د،اویحول ام مانیبعد از تمام شدن صحبت ها.کند

کالم  چیاو ه یست ول یخص مناسبکردم فرشاد ش یم حسنفر داشتم و  کی يو همدرد تیبه حما اجیبودم واحت يبد

.نگفت و قطع کرد و دلم را شکست ياضافه ا

عشق را از  یول.دادم اصال مرا دوست نداشته باشد یکرده بودم که به او حق م یبا او بد تا کرده بودم و انقدر بدخلق انقدر

به قول .م را به سرنوشت بسپارمدادم خود حیترج...نه ایبهش ابراز عالقه کنم  دیدانستم با ینم.خواندم یچشمانش م

...معرف که هر چه بادا باد

معنا  میکه خواب برا دیرس یبه ذهنم م بیو غر بیعج يآن انقدر فکرها یخواست بخوابم ول یبودم و دلم م خسته

...هر چقدر در جا غلط زدم خوابم نبرد.نداشت

اس دادم.ام.را برداشتم و به فرشاد اس یگوش

؟یخواب*

؟يداریتو چرا ب...بره یمنه خوابم ن*

بره یمنم خوابم نم*

؟يمن افتاد ادیشده به  یچ*

ينطوریهم*

نظرت عوض شده باشه دیفکر کردم شا*
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هم نتونستم بگم نظرم عوض شده و گفتم باز

ره؟ یم شیپرونده چطور پ*

.کنم یهمه رو بسپار به خودم درستش م.نباش زیچ چیتو نگران ه*

يدیزحمت کش یلیممنون خ*

ست فهیوظ!!شغلمِ ها نکهیمثل ا*

برو بخواب گهید...ممنون*

ینیخوب بب يخوابا...ریشب بخ*

(آدمک خنده(ینیکنم که خواب منو بب یم نتینفر*

نمیب یچون هر شب دارم خوابتو م يکرد نیتو از همون اول منو نفر*

گفت همه مردها مثل هم  یت ماو راس.رمیدوست داشتم تا ابد با او حرف بزنم و آرامش بگ.دلم مالش رفت ته

 نمیرا عوض کنم و خودم را به دست سرنوشت بسپارم تا بب دید نیا دیبا یبودم ول نیمن نسبت به همه انها بدب.ستندین

رقم خورده؟؟ میبرا یچه سرنوشت

.فکر به فرشاد خوابم برد با

.شدم داریمامان از خواب ب يصدا با

کارت داره دیام...تلفنِ میشم-

:باال سرم اومد و گفت.دوباره خودم را به خواب زدم دیاسم ام دنیشن با

ها یش یم مونیپش...دیام...تنبل خانم گهیپاشو د-

:خوابالود گفتم.دمیدلم به افکار مامان خند در

فعال حال حرف زدن ندارم...زنم یبگو بعدا زنگ م-
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.مزاحم درس خواندنم نباشد دیتا ام دمیکش زیبلند شدم و تلفن اتاقم را از پر.رفت رونیاز اتاق ب مامان

هم به سراغم  دیخوشبختانه فکر ام.انقدر غرق مطالعه بودم که متوجه گذر زمان نشدم.را خواندم میکردم و درسها شروع

...مربوط به آن را زدم يراحت درس خواندم و تست ها یالیو با خ امدین

:به اتاق اومد و گفت مامان

:فتبه اتاق اومد و گ مامان

؟يزنگ زد دیبه ام-

:دروغ گفتم به

اشغال بود-

:زدم،نگاه کرد و گفت یمرا که با دقت تست م یتخت نشست و کم يرو

میدعوت یعروس گهیشنبه هفته د کی يبرا یراست-

هست؟ یک ی؟؟عروسيجد-

ریام-

تنها .ود که ضربه بخوردنب يخوشبختانه عالقه اش به من در حد.باالخره او هم سر و سامان گرفت.خوشحال شدم یلیخ

 ياو و همسرش آرزو يبا تمام وجودم برا.کم بود یلیازدواج خ يکرد،سنش بود که از نظرم برا یکه نگرانم م يمسئله ا

.کردم یخوشبخت

؟يخوشحال نشد-

یممنون که گفت...چرا اتفاقا-

میلباس بخر میدنبالش تا بر امیگفت خودم م دیام...یخودتو آماده کن دیبا-

:شدم و گفتم هول
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لباس دارم...ادیخواد ب ینم دیبگ...نه-

؟؟یگ یکدوم لباستو م-

.بود یدر باغ عمو عل یچون عروس دمیپوش یم يا دهیلباس پوش دیبا.نداشتم یلباس مناسب.فکر کردم یکم

ادیم دیپاشو حاضر شو االن ام-

د؟یبا من مشورت کن دیتونست ینم.مامان من درس دارم-

شه یبعد درست م یول یکم ازش خجالت بکش هیاولش ممکنه ...هم نزنپاشو حرف اضافه -

مامان؟؟-

پاشو حاضر شو-

به فرشاد زنگ .اوردیسرم ب ییممکن بود بال.دمیترس یم دیاز ام.شدم یبلند م دیبا.عمل انجام شده قرار گرفته بودم در

زدم

بله؟-

:بغز گفتم با

الو فرشاد؟؟-

؟يچرا بغز کرد.میسالم شم-

:افتادم هیگر به

میلباس بخر میدنبالم تا بر ادیب دیقرارِ ام-

نداره هیگر نکهیخب ا-

ترسم یفرشاد، من ازش م-

انجام بدم شویقانون يتو فقط تو دسترس نگهش دار تا من کارا...شهیدرست م گهیتا چند روز د.اصال نگران نباش-



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١١

ست خودم برم تو چاهبا د گهیبار د هیخوام  یمن نم.یرو درست کن زیقول بده همه چ-

نگران نباش.زمیباشه عز-

خدافظ.ممنون-

هم نکن هیمراقب خودت باش و گر-

:را پاك کردم و گفتم میاشکها

کنم یم یباشه سع-

خدافظ-

مامان داخل اتاقم .سر کردم یشمیرا انتخاب کردم و شال  یرنگ یمانتو آزاد و مشک.اکراه از جا بلند شدم و حاضر شدم با

:آمد و گفت

نامزدت؟ شیپ يبر يخوا یم ينطوریا-

راحتم ينطورینکن من هم تمیمامان؟؟اذ-

 یکه در کتاب خوانده بودم،در ذهنم تکرار م یتمام مطالب.کاناپه نشستم يکردم و منتظر،رو شیآرا یاصرار مامان کم به

اده بود که اون روز رفتارم دست به دست هم د زیهمه چ.دادم یافتادم که چطور عذابش م یفرشاد م ادیهم  یاز طرف.شد

.اصال خوب نباشه دیبا ام

بماند که چقدر از دستم .ندادم ند،اجازهیاصرار کرد تا لباس را بب دیدر اتاق پرو،هر چقدر ام.دمیخر ییبایز یلیخ لباس

.نداشتم یاعتراض چیبه نفع من بود و ه نیالبته ا.هم رفتارش سرد شد یناراحت شد و کم

 نیشاه.مامان در خانه نبود.خونه مون پارك کرد و بدون تعارف من،باال اومد نگیپارک يرا جلو شیمدل باال نید،ماشیام

به اتاقم رفتم و در را بستم و .ناخداگاه ترس و وحشت به سراغم آمد.کردند یم يبودند و باز نگیو رامان هم در پارک

وارد بشه که من اجازه ندادم چون پشت در  خواست بدون اجازه یم.پشت در بود دیچند لحظه بعد،ام.پشت آن نشستم
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:و گفت دیدر را کوب.نشسته بودم

؟یدرو باز کن يخوا یجان؟؟نم میشم-

رسه یبه نظر م نطوریا-

؟؟یازم بکن يزیچ ییرایپذ هی دیمهمونم،با نجایمن ا یکن یاالن احساس نم-

؟؟يمگه با دعوت اومد-

اشم؟رفتن به خونه زنم هم منتظر دعوت ب يبرا دیبا-

ستمیسرش بکوبم و بگم من زن تو ن يدوست داشم دستانم را رو...کرد،بدم آمد یمرا زن خودش تصور م نکهیا از

رما یم-

خدافظ-

بدرقه ایحداقل ب-

.شدم و آرام در را باز کردم بلند

 یم غیوقفه ج یب.کردم یاز ترس داشتم سکته م.فرصت استفاده کرد و محکم در را باز کرد و مرا به داخل هول داد از

بلند  يبا صدا.پاره شود میکردم هر لحظه ممکن است گلو یتوان حرکت نداشتم و حس م.خواستم یزدم و کمک م

:زدم ادیفر

!کشمت یخدا م ،بهيایقدم جلو ب هیاگه -

کشمت یخدا م ،بهيایقدم جلو ب هیاگه -

:با پوزخند گفتم.شد ریسراز شینشست و اشکها نیزم يرو

؟يشد مونیپش هیچ-

:گفت تیقاطع با
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نه-

شده؟؟ یپس چ-

.نداره یکه انقدر بدبخت یلیس هیمن چه کارت کردم؟ ؟؟مگهیترس یتو چرا انقدر از من م میشم-

:زدم و زمزمه وار گفتم یتلخ لبخند

.بود یلیکاش فقط س يا-

؟؟یگفت یچ-

مگه برات مهمه؟-

دمیپرس یاگه مهم نبود،نم-

؟يرب یخواست یمگه تو نم...یچیه-

:لبخند ابرو باال انداخت و گفت با

برگردند شونیسفارش کرده بمونم تا ا زمیمادر زن عز-

.کرده بود دایرفت،حاال واسه من آقا باالسر پ یذاشت و م یوقتها ما را تنها م یلیخ.مامان حرصم گرفت از

؟یبلند ش نیزم ياز رو يخوا ینم-

:تختم نشستم و گفتم يرو

رونیبرو ب...خوام درس بخونم یم-

باهات ندارم يمن که کار.بخون-

غرق  میباز هم در دسها.از کتابها را برداشتم و شروع به خواندن کردم یکینشستم و  ریتحر زیم یصندل يرو

با وحشت چشم باز کردم ...کردم که حس کردم گونه ام داغ شد یچشمانم را بسته بودم و داشتم مطالب را تکرار م.بودم

:دمیکش ادیو بر سرش فر دمیاز جا پر.دیبوس یکه خم شده بود و گونه ام را م دمیسرم د يرا باال دیو ام
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؟؟یبفهم یتون یم...میما هنوز نامحرم...یکارو بکن نیا يتو حق ندار-

:زدم ادیدوباره فر.نگفت يزینگاهم کرد و چ فقط

...رونیزودباش از اتاقم برو ب-

.روشن کرد يگاریبه بدنش داد و بعد هم س یباز کرد و کش و قوصرا از هم  شیو دستها دیتخت دراز کش يرو

یبکش گاریس يحق ندار نجایا-

:گفت ادیباالخره کاسه صبرش سر آمد و مثل خودم با فر.گفت ینم چیآن لحظه سکوت کرده بود و ه تا

تو مغز پوکت فرو کن نویا.شه یهم مربوط نم یکس چیبه ه.کنم یکه دلم بخواد م یمن هر غلط-

 ادیدر گوشش بزنم تا فر یخواست چک محکم یاز او متنفر بودم و دلم م یاز هر وقت شتریب.شدم زاریب ریهمه تحق نیا از

.بره ادشیزدن از 

درستو بخون نی؟؟بشیکن یچرا بِر و بِر منو نگاه م-

:بلند گفتم يرفتم و با صدا رونیرا برداشتم و از اتاق ب کتابم

...یپامو نم ،منیتا تو اونجا باش...ندارم تیکنم امن یحس م یتاون اتاق هس يتو،تو یوقت-

شد و حس  اهیدر برابر چشمانم س ایترکه و بعد همه دن یحرفم تمام نشده بود که حس کردم سرم داره از درد م هنوز

...فرو رفتم یقیکردم به خواب عم

باال و  شیتخت گذاشته بود و شانه ها يرو سرش را دیام.ختیر یسرم بود و اشک م يچشم باز کردم،مامان باال یوقت

پله ها  يتمام،مرا از باال یبا پست دیافتاد ام ادمی.چشمانم جان گرفت يصحنه ها جلو د،همهیام دنیبا د.شد یم نییپا

هوش  یپله ها پرتاب شدم و بعد هم ب نییبه پا یول ردیبگ مراخواست  یمن وحشت کرد و م غیج يپرتاب کرد و با صدا

.کنم یگرفتم تظاهر به فراموش میبردن نقشه مان،تصم شیپ يبرا یشدم ول زاریاو ب از. شدم

در .رمیرا گاز بگ نیاز شدت درد دوست داشتم زم.کرد یسرم درد م.هستم مارستانیدر ب دمیکه دقت کردم فهم یکم
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.ر آغوش گرفتو مرا د ختیگونه اش فرو ر يآن تخت اشکش رو يمن،رو دنیبا د.اتاق باز شد و مهتا وارد شد

...زمیسرت اومده؟؟عز ییچه بال...قربونت برم-

:و با هزار زحمت گفتم دمیرا بوس سرش

نگران نباش من حالم خوبه-

.به طرفم برگشتند و با شوق نگاهم کردند همه

:بلند گفت يدستش را رو به آسمان گرفت و با صدا مادر

شکرت باالخره بهوش اومد یاله-

خاطر تحمل  نیبشم و به هم ریمامان و مهتا باهاش درگ يخواستم جلو ینم.دیبار بوس نیچند دستم را فشرد و دیام

دستان من بود،حالش  دنیکه در حال بوس دیام دنیدر اتاق باز شد و فرشاد وارد شد و با د.نگفتم يزیکردم و چ

:رد و گفتخوش بهش سالم ک يمامان با رو.جلو آمد و سالم کرد.دیپر شیدگرگون شد و رنگ از رو

میبه زحمت شما نبود یبه خدا راض-

بود فهیوظ ه؟؟انجامیچه حرف نیا-

مهتا .سردم را ملتهب کرد ياشک در چشمانم حلقه زد و بعد از چند لحظه گونه ها.کرد نگاهش را از من بدزدد یم یسع

:گفت یبا لحن آرامش بخش

بمونم؟؟ ششیمن امشب پ يد یخاله،اجازه م-

:کردم و گفتم یبزنه که من پش دست یخواست حرف یم دیام

خوام مهتا بمونه یم...آره مامان-

:انداخت و گفت دیبه ام ینگاه مامان

دیجان هر طور شما صالح بدون دیام...بگم؟؟ یواال چ-



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٦

..گرفت یاجازه مرا از او م يهر کار يمامان برا ینداشتم ول دیبا ام ینسبت جیمن هنوز ه.مامان حرصم گرفته بود از

:گفت دیما

میبه توافق برس میکن یم یما هم سع...برو خونه استراحت کن يمامان جان شما خسته ا-

تحمل .باز هم بغز کردم.نکند یکرد نگاهش با نگاهم تالق یانداخت و سع نییسرش را پا.التماس به فرشاد نگاه کردم با

او را نداشتم یمحل یب

:گفت مهتا

گهیمونم د یم ششیمن پ...يخان شما هم خسته ا دیام-

:موضوع از چه قرار است،جلو اومد و گفت دیفرشاد که فهم.شد رهیفکر کرد و بعد به فرشاد خ یک

دارید دیام نمتون،بهیب یخانم خوشحالم که دوباره سرحال م میشم-

.روح مرا هم با خودش برد یرفت ول رونیکرد و از اتاق ب یهمه خداحافظ با

داد بعد  يباهام حرف زد و بهم دلدار یمامان کم.حرف زدن نداشتم يبرا یرمق چیهمتحرك بودم که  يمرده ا مثل

:رفت و گفت رونیب

میجان منتظرم که با هم بر دیام-

:هم تشکر کرد و گفت مهتا

بخرم يزیچ يا وهیآبم هیمن برم -

.میشد یتنها م دیباز هم با ام.برم داشت ترس

:نگاهم کرد و گفت رهیخ یکم

اصال..اص...ببخش-

.زد یلکنت افتاده بود و با ترس حرف م به
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میببخش شم...اصال دست خودم نبود--

:چپ زدم و گفتم یرا به کوچه عل خودم

؟؟يمگه تو چه کار کرد-

:و گفت دیدر چشمانش درخش يشاد برق

يفتادیروز نم نیجمع کرده بودم،االن به ا شتریاگر من حواسم رو ب-

.فهمم ینم چیکرد من ه یباراند و فکر م یرا بر من م شیدروغها باران.خورد یداشت بهم م حالم

بال سرم اومد؟ نیشد که ا یچ-

 ادتی...سرت غرق از خون شده دمیو تا من به خودم اومدم،د يپله ها افتاد يکه تو میرفت یم نییاز پله ها پا میداشت-

اد؟ینم

:شد را پاك کردم و گفتم یم ختهیبخت بدم ر يکه برا میاشکها

ستین ادمی يزینه چ-

بگو که به دوستت بگم بره يشد مونیاگه پش.ادیم ادتیکم کم ...نکن قربونت برم هیگر-

...نه نه-

:نشود گفتم میاوضاع وخ نکهیا يبرا.تعجب نگاهم کرد با

دوستام باشم شیآخر تجرد استفاده کنم و پ يخوام از روزها یه؟؟میچ یدون یم-

.يتو بخوا یهر چ.زمیباشه عز-

:خواست گونه ام را ببوسد که بلند شدم و نشستم و گفتم یم

خداحافظ گهیخب د-

خدافظ-
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.کردم یم یرفت و احساس خفگ یم جیبه شدت سرم گ یگاه.و منتظر مهتا ماندم دمیکش يآسوده ا نفس

:د و گفتبه سمتم اوم یمهتا وارد اتاق شد و با خوشحال.سرم بود يرو ینازک يشده بود و روسر یچیباندپ سرم

انیدادن بهوش ب تیروز رضا 3چه عجب خانم بعد از -

:باز به او نگاه کردم و گفتم یدهن با

نجام؟؟یسه روزِ من ا-

.میما امروز متوجه شد...زمیآره عز-

فرشاد کجاست؟؟-

داخل ادیمنتظرِ تا به قول خودش خرمگس معرکه بره،بعد م-

 یدلم م.مهتا نبودم يمتوجه حرفها.از او نبود يخبر یورود او بودم ولصبرانه منتظر  یب.در دلم برپا شد یبیعج شوق

.کنم فیتعر شیرا برا انیتا جر دیایخواست فرشاد زودتر ب

:مهتا زنگ زد لیموبا

الو رفت؟-

...باشه بابا باشه...خب باشه یلیخ-

:گفت طنتیبا خنده و ش.را قطع کرد تلفن

طاقت نداره گهید...واسش رمیبم یاله-

:و گفت دیرا بوس سرم

کنه یاالن فرشاد خفه م م...زمیبرم عز گهیمن د-

باشه مواظب خودت باش-

خدافظ.تو هم-



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٩

خدافظ-

کردم با آن  یحس م.کردم یبود تا خودم را نگاه م يا نهیدوست داشتم آ.هزار زحمت نشستم و خودم را مرتب کردم به

.گرفته ام یمزحک يمسخره،چهره  يباندها

پتو  ریلرز کردم و دوباره ز.نداشت يا دهیفا چیه یآرام شوم ول یهم گذاشتم تا کم يشمانم را روچ.داشتم استرس

.امدیهرچقدر منتظر شدم ن.رفتم

:باز شد و فرشاد با عجله داخل اومد و گفت در

داد که اونم حل شد ریگ یمقدار نگهبان کی...کردم ریکه د دیببخش-

کنم یخواهش م-

خواست چهره  یو م دید یبار بود که مرا م نیآخر يانگار برا.صورتم را نگاه کرد يدقت تمام اجزاو با  ستادیسرم ا باال

 يخم شد و بوسه ا.خوردم یاش گُر گرفته بودم و مدام تکان م رهینگاه خ ریمعذب شده بودم و ز.ام را به خاطر بسپارد

.کرد یام نم ياریزبانم  یول میبگو يزیداشتم چ دوست.بردم ادیم را از یتمام دردها.سرم نواخت یچیباندپ يرو یطوالن

:لکنت گفتم با

فرشاد؟..فر-

:فاصله گرفت و گفت ازم

دیببخش-

...فرشاد-

:اجازه نداد و گفت یخواستم بگم منم دوستت دارم ول یم

...کردم یکارو م نیا دیدونم نبا یم-

:بغز ادامه داد با
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گفتم که ببخش-

درناك بود که  یلیخ...بود یبیحس عج.شد،نزدم یم شتریاز عالقه ام که روز به روز ب یمنصرف شدم و حرف ممیتصم از

.بودم گهینفر د کیعالقه داشتم و با  گهینفر د کیبه 

.داد هیمبل تک یمبل کنار تخت نشست و سرش را به پشت يرو فرشاد

از آرزو چه خبر؟؟-

شه یم یچ مینیتا بب...کمک کرده یلیکه خ نجایتا ا-

روز افتادم؟ نیچرا من به ا یدون یاد مفرش-

:بلند شد و کنارم اومد و گفت رتیح با

بال رو سرت آورده؟ نیا زیهمه چ یاون ب-

 فیرا تعر انیجر.سخت بود میبرا میکنترل اشکها یول ارمیخواست دل فرشاد را به درد ب یدلم نم.ام گرفت هیگر

...کردم

...گفت یم راهیبد و ب دیبه ام یکرد و گاه یو غرلند م رفت یبود که کف اتاق راه م یعصبان انقدر

:آرامتر شد و گفت یاز چند لحظه کم بعد

...رونیب يو بر يروزاست که بهت زنگ بزنم و بگم باهاش قرار بذار نیهم.تحمل کن یبرات سخته ول یلیدونم خ یم-

ممنون فرشاد-

کنم خواهر کوچولو یخواهش م-

که او چه  دمیفهم یحاال م.دوست نداشتم خواهر او باشم.کرد،حرصم گرفت یودش عمل مهنوز هم به قول خ نکهیا از

.دیکش یم یعذاب

او هم کمکم کرد تا دراز بکشم و بعد هم .خوام بخوابم یبهش گفتم خسته م و م.بعد مهتا اومد قهیرفت و چند دق فرشاد
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باشه...بگو یخواست یچ و گفت هر دیکاناپه دراز کش يو رو دیسرم را بوس.دیپتو را روم کش

خودم بخوام در وجودم پا گرفته بود و روز به روز بر شاخ و برگش  نکهیکه من نسبت به فرشاد داشتم،بدون ا یاحساس

.دوستش داشتم و دوست داشتم در کنارش باشم تا سرتاسر آرامش شوم.کرد یشد و نبود او خفه ام م یاضافه تر م

کاش اجازه  يا.کردم یرا م شیجبران تمام محبت ها دیبا.ش داده بود،فرشاد بودمدت بهم آرام نیکه در ا یکس تنها

...دنیو نرس یبود و دلتنگ ییقسمت ما هم جدا دیشا.گفتم یکرد،به او م یم ینیدلم سنگ يداده بود و حرفم را که رو

.شد یو مجنون،باز هم تکرار م یلیل دنینرس يقصه  دیشا

 یم ختهیبه خاطر فرشاد ر میتک تک اشکها...ستمیبردم،گر یبه عمق فاجعه پ یقتو یفکر خنده ام گرفت ول نیا از

به  یشگیاون شب،باز هم همان کابوس هم.نکنم هیگر گهیخواست د یشد و ازم م یحتما ناراحت م دیفهم یشد،اگر م

...دمیاز خواب پر تبا وحش.ستیسراغم آمد و باز هم متوجه نشدم آن دست متعلق به ک

خنده  يصدا.پتو پناه گرفتم ریو ناخداگاه ز دمیترس دیخوابم،از ام يادآوریبا .زد یبود و لبخند م ستادهیسرم ا يباال دیام

.بود دهیچیوحشتناك او در اتاق پ يها

:گفت یو م ختیر یکه اشک م یدر حال.شد دهیچیرا کنار زدم تا فرار کنم که دست مهتا دور کمرم پ پتو

زمیشو عز داریب...ینیب یب مخوا يجونم دار میشم...میشم-

مهتا مرا گرفته بود و پرستار .کشم یم ادیو فر غیهستم و ج مارستانیب يبه خودم اومدم،متوجه شدم وسط راهرو یوقت

.افتادم و از حال رفتم نیزم يرمق رو یب.دمیخجالت کش یلیخ.کرد یرا مهار م می،مشتهایجوان

سرَم،اشک در چشمانش  دنیقرار بود و با د یب یلیبابا خ.ن و بابا اومدندساعت مالقات،ماما.سرُم وصل کرده بودند بهم

 4را انجام داد و باالخره بعد از  صیترخ يبابا کارها.بودم ریاز دستش دلگ.امدیاون روز فرشاد به مالقاتم ن.شد یجمع م

.کردم یآماده م ریام یعروس يبرا اخودم ر دیبا.مرخص شدم مارستانیروز از ب

.بود امدهین دنمیدانم چرا به د ینم.بودم ریاز فرشاد دلگهم  هنوز
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فردا  يبرا یبه حمام رفتم و بعد هم به اتاقم آمدم تا لباس مناسب.کردم یخودم را آماده م دیبود و با ریحنا بندان ام فردا

.آماده کنم

.انتخاب لباس نداشتم يبرا یتیزنانه بود و محدود مجلس

بار بود که  نیاول.دمیپوش يبلند يها نیست کردم و پوت ییبایز یرو با بلوز مشک یرنگ یشکآن روز،دامن کوتاه م يفردا

من  هیصورتش،اصال شب ياجزا هیبق یول.من بود يبه چشمها هیشب یلیخ شیچشمها.بود بایز یلیخ.دمید یعروس را م

بود و به نظرم از  بایدر کل ز.کرده یکه مشخص بود،جراح تداش یشکل یخوک ینیداشت و ب یبرجسته و پهن يلبها.نبود

برق  یچشمانش از خوشحال.ست يدونستم چطور دختر ینداشتم و نم يالبته من هنوز با او برخورد.بود ادیهم ز ریسر ام

.افتد یم يپه اُعجوبه ا ریدانست گ یدر دلم مسخره اش کردم چون نم.دیگنج یزدند و در پوست خود نم یم

 شانیهر وقت به سو.گرفته بودند رنظریاطرافم با دقت مرا ز يدخترها.دمیرقص یکم بلند شدم و یاصرار زن عمو عل به

اونها در مورد من چه .اوردمیسر در نم.کردند ینگاه م گروید يجا هیکردند و  ینازك م میزدم،پشت چشم برا یلبخند م

آنها هم  ایآ.حمل نشدمرا مت یسخت چیهستم که ه ایدن تردخ نیکردند خوشبخت تر یفکر م دیکردند؟؟شا یم يفکر

 یخدا هر کس.نداره ،وجودیبدون سخت یِگه زندگ یم شهیرا که من گذرانده بودم،تجربه کرده بودند؟مامانم هم ییروزها

 ماهر چقدر آد.و باهاش حرف بزنه ارهیبه درگاهش پناه ب شتریده تا ب یعذابش م شتریدوست داشته باشه،ب شتریرو ب

.به صبر و استقامتشان هم دارد یالبته بستگ.بهتر خواهد بود ایدر آن دن گاهشانیعذاب بکشند،جا شتریب

 فیاز توص.دیرس یمردتر به نظر م یلیدر آن کتو شلوار خ ریام.دندیآمد و همه به افتخارش کف زدند و کل کش داماد

!!!_مردتَر_خودم خنده ام گرفت 

 یوقت.زدند یگفتند،حنا به دست آنها م یهمه خوش آمد مکه به  یاز چند لحظه،عروس و داماد بلند شدند و در حال بعد

خوام و به سرعت از  یخواست برام حنا بذاره که گفتم نم یعروسش م.کرد و اخم کرد يا رهینگاه خ ریدند،امیبه من رس

.آنها دور شدم
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.عروسش سوخت يدلم برا...من ناراحت بود یدر شُرُف ازدواج بود و باز هم به خاطر جواب منف ریام

.کردم که در باز شد و مامان اومد یبودم و فکر م دهیدراز کش ریتخت ام يرو

؟یینجایچرا ا-

ره یم جیسرم گ.ستیحالم خوب ن-

شد يریرو گرفت و مشغول شماره گ لمیموبا یگوش

مامان؟؟ یکن یکار م یچ-

دنبالت ادیب دیخوام زنگ بزنم ام یم-

:و گفتم دمیرا از دستش قاپ یگوش

شه یناراحت م ریام...خوام برم خونه یفتم ممن که نگ-

ستیواسه سرت خوب ن.يبهتره بر-

نبود يها خبر یجیاز آن باندپ گریسرم را،پانسمان کرده بودم و د يشکسته  قسمت

خوام.یم.نِ-

در دانم چق ینم.چشم دوختم میدر تراس نشستم و به منظره روبه رو.رفت نییحالت قهر از من جدا شد و به طبقه پا با

:گذشته بود که مامان دوباره اومد و گفت

؟يایتو نم میبر میخوا یم-

چرا اومدم-

.را عوض کردم و راه افتادم میلباسها

.ناراحت شود ای یبرام مهم نبود عصبان.جواب ندادم و خاموشش کردم یزنگ ز ول میبه گوش دیام

تازه از حمام آمده بودم و حوله دورم .ل مطالعه بودمبودم و کتابم را در دست گرفته بودم و مشغو دهیتخت دراز کش يرو
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 یپتو م ریهمانطور که ز.وحشت کردم.در چاچوب در ظاهر شد دیباز شد و قامت ام یوحشتناک يدر با صدا.بودم دهیچیپ

:زدم ادیرفتم فر

...رونیبرو ب وونیح-

:بلند گفت يرفت و در را بست و با صدا رونیخجالت از اتاق ب با

لحظه به بعد  نیبدون که تو از ا یدون ینم ؟؟اگهیکن یو بعدم تلفنتو خاموش م يد یتلفن منو جواب نم یاتبه چه جر-

اگه بفهمم بدون اجازه من پاتو از .يریآب خوردنت هم از من اجازه بگ يبرا)کرد دیکلمه تاک نیا يچند بار رو(دیبا دیبا

؟يدیفهم...کنم اون پاتو یقلم م یگذاشت رونیخونه ب نیا

:پشت در اومد و گفت گهیبار د کی.دمیبلند شدم و با ترس و لرز لباسامو پوش.شدم خکوبیجا م ادش،دریفر يصدا با

يدیاز چشم خودت د يدید یچ ،هریبه من از گل نازك تر بگ گهیبار د هی یِفقط کاف-

هم در  نید و رامان و شاهمامان که سر کار بو.در راباز کرده بود نیاحتماال شاه.دانم چطور داخل آمده بود ینم

.نگیپارک

.برخورد کردم و به عقب پرتاب شدم دیبا ام نهیبه س نهیبروم،س رونیکه در را باز کردم که به ب نیهم

دیببخش...آخ-

؟یرفت یعجله کجا م نیبا ا-

ییتو کجا نمیبب امیخواستم ب یم-

:و جواب دادم دمیدو.زنگ زد تلفن

الو؟؟-

جان میسالم شم-

:با ترس و لرز جواب دادم.ودب فرشاد



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٥

؟؟یسالم مهتا خوب-

خوبه؟؟ ه؟؟حالتیمهتا ک-

 کدفعهی.ام بهم شک کرد دهیکنم از رنگ پر یفکر م.کرد ینگاهم م یبا حالت خاص دیام.شد یدانم چرا متوجه نم ینم

.و گوش داد دیرا از دستم قاپ یگوش

و ادامه  دیبلند بلند خند.(به تلفنم دیزد یزنگ م دیا من کار داشتاگه ب.یممنون مرس.........حال شما؟؟.آقا فرشاد...به به-

 يو به سمت من که رو دیتلفن را کوب.یخفه شو آشغال عوض............به تلفن اتاق خواب زنم دینبود زنگ بزن يازین)داد

به سمت در اتاقم  بلندم کرد و یرا گرفت و به طرز وحشتناک میشانه ها.رداشتب زیدم،خیلرز یتخت نشسته بودم و م

 یپا بند نبودم و نم يمن رو.برداشت زیدوباره به سمتم خ.دیلرز یصورتش عرق کرده بود و از شدت خشم م.هولم داد

.توانستم فرار کنم

 دمیلرز یم...رفت یم ،راهیبا آرامش مصنوع دیام.مامان و بابا افتادم يشبانه روز يدعواها ادی.تخت هولم داد يرو نباریا

 یحت.نفسم را بند آورده بود شیدر پ یپ يها یلیس.جان و خسته ام افتاد یب کریپ يرو نباریا...خواستم یکمک م و از خدا

 رونیکردم هر لحظه ممکن است دل و روده ام ب یبود که حس م نیسنگ درآنق.بزنم و کمک بخوام غیتوانستم ج ینم

.گرفت یآتش م شترید،بیام يبود و با هر ضربه شده  سیصورتم خ.دندیبار یصورتم م يوقفه رو یب میاشکها.بزند

...از حال رفتم.رفته بود لیتحل میروین تمام

مهتا .داد یفحش م دیو به ام ختیر یمامان اشک م.سرم بودند يتخت بودم و مهتا و مامان باال يبهوش اومدم،رو یوقت

:بغلم کرد و گفت

دیکش یکجا م بود،معلوم نبود کارت به دهینرس نیقربونت برم اگه شاه-

:مامان گفت.دلخراش افتادم يآن صحنه ها ادی

...يشده؟؟کتک و کتک کار ينطوریدونم چرا سرنوشت من و دخترم ا ینم-



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٦

...آره از نهانم بلند شد...ام گذاشت نهیس يسرش را رو.اش شدت گرفت هیگر

شد مادر؟؟ یچ-

:بغز گفتم با

؟؟؟...مامان...کنه یدرد م-

:ام شدت گرفت هیگر

تونستم درد را تحمل کنم ینم.به هق هق افتاده بودم...کنه یهمه جونم درد م-

رمیدوست داشتم بم.نمیخواست فرشاد را بب یدلم نم یحت.شدم زاریباز هم از همه مردها ب.بودم زاریب یخودم،از زندگ از

بر خودم لعنت فرستادم،بر فرشاد .فتهبار از حال ر 3گفت،مامان تا حاال  یم...مامان را ایدانست مرا آرام کند  ینم مهتا

احمقانه را شروع کنم يباز نیلعنت فرستادم که خواسته بود ا

کجاست؟؟ دیام-

:گفت مهتا

اومدن بردنش ياز کالنتر-

چرا؟؟-

:انداخت و گفت نییرا پا سرش

کرده بودند و باالخره امروز اومدن بردنش تیازش شکا يچند نفر.خالف کار بوده نکهیمثل ا-

بابا کجاست؟؟-

:گفت يبا ناباور مهتا

یکردم ناراحت ش یفکر م-

شم؟؟ یکه سرم آورده،ناراحت م ییبال نیبا ا یکن یفکر م-
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و  یادماندنیصحنه به  نیمتاسفانه ا یول.من بهش دستبند بزنند و ببرنش يخواست جلو یناراحت بودم چون دلم م البته

.مقدس را از دست داده بودم

.خواست بگه باهاش قرار بذارم که اون اتفاقات افتاد یم.فرشاد اون ساعت چه کار داشتکه  دمیفهم حاال

.دیکش ریو تا مغز استخوانم ت دیچیدرد در بدنم پ کدفعهیخواستم از جا بلند شوم که  یم

:دستپاچه شد و گفت مهتا

ارمیبگو من برات ب يخوا یم یچ-

نهیآ-

ندم نهیبا عرض پوزش فرشاد گفته بهت آ-

چرا؟؟-

ینیبب نهیصورتت رو تو آ دیتا چند وقت نبا-

آخه چرا؟؟-

:و گفت ختیر اشک

ناجور شده یلیچون خ-

 نهینکردم و به سمت آ یمهتا هم تجه يبه اعتراض ها.نکردم یتوجه چیه یدرد داشتم ول یلیخ نکهیبا ا.دمیجا پر از

.رفتم

.گوشم ریو ز میگلو ریچشمانم،ز ریو ز میگونه ها يرو.صورتم کبود شده بود تمام

.توانستم شرکت کنم یهم نم ریام یدر عروس گریست؟؟حاال د یچه وضع گرید نیا...من يخدا

.کرد یچیکرد و باندپ نهیچند لحظه بعد پزشک آمد و صورتم را معا.چهره خودم وحشت کردم و چشمانم را بستم از

شده بود،سرم شکسته  يبا غرورم باز.شده بود مالیعشق و احساسم پا.ضربه خورده بودم دیآن مدت چقدر از ام در
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...از شکمم کبود شده بود یبود،تمام صورتم و قسمت

تواند پست باشد؟؟ یشخص م کیچقدر  آخر

 ادیو فر دیچیپ یم میکردم،درد در استخوانها یم یهر حرکت.گرفته بودم یافسردگ.شده بودم نیهفته بود که خانه نش دو

تنها .مرا دوست داشت یلیخ یلیمخصوصا بابا چون من تنها دخترش بودم و خ.ون شده بودندبابا و مامان داغ.زدم یم

.توانستم بخورم ینم همغذا  یحت.خواندن بود ومد،کتابیکه از دستم برم يکار

 گهید يگرداند و به جا یاشک آلودش را برم دنم،صورتیبا د نیشاه.غذا بخورم یکرد تا کم یهر شب کمکم م مامان

.شده بودم ییایشکل موم.حق داشت.کرد یزد و فرار م یم غیرامان،ج.شد یم رهیخ يا

.توانسم ینم یداشتم آنها را بغل کنم و ببوسم ول دوست

 یفرشاد زنگ م یگاه.دادم یتمام به درس خواندن ادامه م تیگذشتند و من خوشحال بودم چون با جد یو شبها م روزها

دوست نداشتم .شدم یچون خودم معذب م.دادم یکس اجازه مالقات نم چیبه ه.میکرد یصحبت م يزد و چند کلمه ا

.کرد یرا عوض م نسمانو پا ومدیبار م کیپزشک چند وقت .ندیبب افهیق نیمرا با ا یکس

کرد و ازم  یم یزد و دلتنگ یزنگ م یلیها فرشاد خ یتازگ.کردم یماه گذشت و من همچنان آن باندها را تحمل م کی

ها  يکم شده بود و فقط کبود یلیدرد بدنم خ.گفتم نه یم تیمن با قاطع یول ادیب دنمیبدم که به دخواست اجازه  یم

.ندارم یاحساس جیکردم نسبت به فرشاد سرد شده ام و ه یاحساس م.مانده بود که آنها هم کمرنگ شده بودند

دل ناآرامم  دیکردند تا شا یومش مدوست داشتم به حبس ابد محک.دانستم در زندان است یفقط م.خبر نداشتم دیام از

 .شد یآرام م

 میفکر کردن به او زندگ یشوم است و حت میبرا دیکردم ام یاحساس م.نپرسم دیدر مورد ام یسوال چیدادم ه یم حیترج

.کند یرا نابود م

هم آمده  شیکنکور سال پ يسوال ها.دادم گر،سفارشیمحل زنگ زدم و چند کتاب تست د یباز هم به کتابفروش امروز
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دوست داشتم بدانم اگر .تا خودم را بسنجم ارمیخودم بوجود ب يکنکور برا طیمثل شرا یطیگرفتم شرا میتصم.بودند

.زدم یخواندم چند درصد م یسال گذشته،درس م

و را که سخت و محکم بود را برداشتم  ينهارخور زیم یو صندل دمیشدم و همان لباس ها را پوش داریزود روز بعد ب صبح

.کردم مینشستم و شروع به زدن تستها

حساب کردم،اگر .داشتم ادیتست نزده ز یکم بود ول میتعداد غلطها.همه را چک کردم.از وقتم اضافه آمد قهیدق ده

شب و روز کارم درس خواندن بود و .شدم یتهران قبول م یدولت ياز دانشگاه ها یکیپارسال کنکور داده بودم،حتما 

.د توقع داشتش ینم نیجز ا يزیچ

رفتم و چشمانم را  نهیآ يبعد به خودم جرات دادم و جلو یول دمیاول ترس.برم نهیآ يگرفتم بعد از چند روز جلو میتصم

.آرام باز کردم یلیبستم و خ

.باز هم مشخص بود یکمرنگ شده بود ول یلیصورتم خ يرو يها يکبود

:بلند گفتم يصدا با

 یقلبم گذاشت يلعنت به تو که تنفر رو تو...يزد شیلعنت به تو که قلبمو آت...يبود کردنا مویکه زندگ دیلعنت به تو ام-

لعنت لعنت لعنت...یو رفت

اصال دست .کردم یم یشدم،خودزن یم یعصب یدانم چرا وقت ینم.به اتاقم اومده بود و دستانم را محکم گرفته بود مامان

.کنم یم ریس يگریو در عالم د ستمین ایکردم در اون لحظه در دن یحس م یحت.خودم نبود

:در گوشم زمزمه کرد مامان

آروم باش من کنارتم...زمیآروم باش عز-

:مامان پنهان کرده بودم،گفتم نهیکه سرم را در س یدر حال.هق هق افتادم به

 يداد عشق رو تو ادمی...احساس باشم یداد ب ادمیاون ...که ازش واسم مونده،تنفرِ يزیتنها چ...نامرد یلیخ دیمامان ام-
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خواد با  یدلم م یلیمامان خ...داد پست باشم و قلب همه رو بشکونم ادمی...وجودم له کنم و به دلم اجازه عاشق شدن ندم

...مامان مامان مامان...کنه يباز گرانیبا احساس د دینبا رهیبگ ادیخودم نابودش کنم تا  يدستا

.زدم یکردم و حرف م یهق م هق

:مامان گفت.میشستتخت ن يرو

؟؟یبپرس دیاز ام يزیچ يخوا ینم-

.گفتم نه تیقاطع با

آخه چرا؟-

ستیواسم مهم ن-

:کرد و گفت هیگر مامان

شیببخش یکن یسع دیبا یواست سخته ول یلیدونم خ یم زمیعز-

:زدم و گفتم یلبخند تلخ.دیو صورتش را عقب کش دیبه مامان نگاه کردم که ترس چنان

کنم یکارو نم نیوقت ا چیه-

:حرف زد و گفت گرید یکم

زنن و  یو زن عمو هم هر روز زنگ م یعمو عل.دندیصد بار زنگ زدند و احوالت رو پرس دیام يمدت مامان و بابا نیتو ا-

.اتاقت ومدین نمینخواست ناراحتت کنه و واسه هم یول نجایاومده ا یچند بار تا حاال هم عمو عل.پرسن یحالتو م

خبرم؟ یتفاق افتاده و من بهمه ا نیا-

فاجعه ست ،واقعایاگه دانشگاه قبول نش...و تو کتابات یخاطر که همه ش تو اتاقت نیبه ا-

شم مامان خوبم یقبول م...شاایو گفتم ا دمیخند

.و رفت دیخند
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ه صورتم دست ب یلطافت گذشته رو نداشت و وقت گهید.به صورت کبود و زشتم انداختم یرفتم و نگاه نهیجلو آ دوباره

کردم ممکنِ هر لحظه  یشده بود و حس م فیاز حد لط شیب یلیاز نقاطش هم خ یالبته بعض.گرفت یزدم،دردم م یم

.تاول نبود یحالت تاول داشت ول.پوستش بره

.جدا کرد نهیزنگ زد و مرا از آ تلفنم

الو؟-

الو سالم دختر گلم-

شما؟؟...سالم-

دمیمن مامان ام-

داشتند؟؟ یچرا دست از سرم بر نم.مامانش ایش خود ای.شدم یعصب

الو؟؟-

حرف  دیکلمه هم در مورد ام کیو  دیحرمت خودتون رو نگه دار یول.دید،بگیبگ دیخوا یم یکنم هر چ یخواهش م-

.دینزن

.افتاد هیگر به

داره ازیدخترم اون االن به بخشش ن-

مجبورم  یتون یبا کتک و زور هم نم دیبگ...دور،دور منِحاال  دیبگ.ستیدر کار ن یبخشش چید،هیاز طرف من بهش بگ-

دیبگ دیبگ...ببخشمت یکن

داده بود و به  هیسرش را به چارچوب در تک.داخل شد نیدر باز شد شاه.ام سکوت خانه را شکست هیهق هق گر دوباره

...هم مهربان یلیبود و خ یپسرِ دل نازک.ختیر یشده بود و اشک م رهیمن خ

...دیم االن امدختر نیبب-
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و به  دمیتخت دراز کش يو رو دمیکش زیتلفن را از پر.زنگ خورد گریچند بار د.را قطع کردم د،تلفنینام ام دنیشن با

.دیایاشاره کردم تا به آغوشم ب نیشاه

:و گفتم دمیسرش کش يدست نوازشم را رو.ختیام گذاشت و اشک ر نهیس يرا رو سرش

شه یدرست م زیهمه چ.نکن هیگر...زکمیکنه عز ینم هیمرد که گر-

کنن یم تتیاذ یلیخ-

.تو نگران نباش...دونه چطور جوابشون رو بده یخدا خودش م-

افتاده؟؟ دیواسه ام یچه اتفاق یدون یم-

ستیاصال واسم مهم ن.خواد بدونم یدلمم نم.نه-

گم یازش نم یچیه گهیباشه د-

زمیممنون عز-

.ردم بره و به درسهاش برسهنشست و بعد هم مجبورش ک گرید یکم

گرفته بودم باهاشون  میخوان برن چون تصم یبرام مهم نبود که کجا م.زد یبود که بابا حرف از مسافرت م يروز چند

:مامان به اتاقم اومد و گفت.نرم

بابا باهات کار داره...نییپا ایب میشم-

بابا .خواست صحبت کند یحتما در مورد مسافرت م.دیخواد بگو یم یدانستم چ یچون م.اکراه از سر کتابم بلند شدم با

:نشستم و گفتم نیزم يرو شیروبه رو.کرد یتماشا م ونیزیبود و تلو دهیکاناپه دراز کش يرو

د؟یداشت يبا من کار-

آره دختر گلم-

:ابا گفتب.آرامش سراسر وجودم را فراگرفت.گرفتم يرا از هم باز کرد و من در آغوش پر مهر و محبتش جا دستانش
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مسافرت میبر میخوا یرو جمع کن م لتیکم کم وسا-

امیخوام ب یمن نم...ییبابا-

میبر میخوا یشه؟ما فقط به خاطر تو م یم ؟؟مگهيخوا ینم-

:شدم و گفتم بلند

دیزودتر کنسلش کن دیبر دیخوا یپس اگر بخاطر من م-

کارت دارم نیبش-

:نشستم و گفتم نیزم يرو

دییبفرما-

از دوستام یکیشمال،خونه  میبر يچند روز میخوا یم-

م؟یو ما خبر نداشت دیهم داشت یدوست شمال-

میتازه با هم آشنا شد-

خب؟-

میفتیفردا پس فرداست که راه ب نیرو جمع کن هم لتیزودتر وسا-

ده باشمکه کامال خوب ش گهیهفته د يبرا دیحداقل بذار....نهیچهره منو بب نیبا ا یبابا من دوست ندارم کس-

زود به  یلیهم خ نیهم يبابا رو نداشتم و برا هیطاقت گر.حس کردم اشک در چشمانش حلقه زد.شد رهیچهره ام خ به

.اتاقم رفتم

فرض کردم که در دادگاه است و از  يدادگستر کی هیپا لیخودم را وک.ام فکر کردم ندهیو به آ دمیتخت دراز کش يرو

کرد تا شب و روز  یآرزو مرا وادار م نیهم.من آرزو شده بود يوکالت برا.مداشت یبیشوق عج.کند یموکلش دفاع م

 میبعد تصم یول.کردم هیدرس بخوانم،کالفه شدم و گر متوانست یچند روز نم نکهیاز فکر ا.درس بخوانم و تالش کنم
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.تست مربوط به آن را بردارم و با خودم ببرم يو کتابها یدرس يگرفتم چند تا از کتابها

زنگ زد تلفن

الو؟-

خانم میسالم شم-

؟یخوب.سالم مهتا جون-

؟یتو خوب.زمیممنون عز-

شم یبدتر نم نیاز ا.نه بابا-

صورتت چطوره؟-

شه یکم کم داره خوب م...ستیبدك ن-

...زهیام چ...شکر یخب اله-

رو بده بهش یگوش-

:و گفت دیخند

ایفرشاد ب...يممنون کارمو آسون کرد-

سالم-

سالم-

.گفت ینم يزیکرده بود و چ سکوت

الو فرشاد؟-

:دیبغز آلودش که مهتا را مخاطب قرار داده بود،بند دلم را بر يصدا

.تونم یمهتا نم ایب-
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جون؟ میالو شم-

بگو-

االنم رفت تو اتاقشو درو بست.دونم چِش شده ینم...تو رو خدا دیببخش-

زمیمن ناراحت نشدم عز-

گوش رو بدم فرشاد باهات حرف بزنه نکهیهم ا ازت بپرسم یزنگ زدم که هم حال-

خدافظ.يممنون لطف کرد-

زمیخدافظ عز-

شده  فیکث یخاك گرفته بود و حساب.دانم چند وقت بود که اصال به طرفش نرفته بودم ینم.را روشن کردم لپتاپم

.اورمیدر ب ریگرفتم احساساتم را به تحر میتصم.کردم زشیبرداشتم و تم یدستمال.بود

را نابود  میکه زندگ ییخواهد با آدمها،آنها یدلم نم.اتاق خودم را حبس کرده ام نیدانم چند وقت است که در ا ینم

بخش بوده و با تمام وجود دوستش  یتسل میبرا شهیدراتاقم که هم.تنها باشم يخواهد تنها یدلم م.کردند،هم کالم شوم

.دارم

اگر واقعا عاشق  یول.دمشیوقت است که ند یلیچون خ دیشا.ستیاد نمهر فرش يدلم در گرو گهیشه که د یم یوقت چند

چیه...ینه دلگرم ينه دلسرد ینه دلتنگ.ندارم یاحساس چیه یقرار بودم ول یاو بودم،حتما االن ب

 یول.دمیورز یسرشاد از شور و عشق داشتم و به فرشاد عشق م یاالن قلب دیشا.شدم یآشنا نم دیوقت با ام چیکاش ه يا

.وقت است که مرده اند و من خبر ندارم یلیهم خ دیشا.ساتم با من قهر کرده انداحسا

.ام بوده اند،با خودم ببرم یچند وقت بدبخت نیرا که مونس ا میخواهم به سفر بروم و کتابها یم...را گرفته ام ممیتصم

کنم به تنوع  یکنم و حس م یم یدگیخانه احساس پوس نیچون در ا.بروم دیگو یعقلم م ینروم ول دیگو یم احساسم

.دارم اجیاحت
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نوازش  يا،برایدر يدلم برا.حتما به سفر خواهم رفت...کامال خوب شود ندهیکنم جراحت صورتم تا هفته آ یم فکر

شاخه ها تاللو  نیو به غروب آفتاب که از ب نمیبنش دهیدرختان سربه فلک کش نیخواهد در ب یدلم م.تنگ شده شیها

که مخلوق  ییها ییبایز يدلم برا.و طلوع آفتاب را نگاه کنم نمیخواد در ساحل بنش یدلم م.کنم دارد،نگاه ییبایز

ام بعد از مدت ها تنگ شده چارهیدلم،دل ب...خداست،تنگ شده

مدت  نیتمام ا.خشک شده بودند میاشکها گرید یکنم ول هیخواست گر یدلم م.را خاموش کردم لپتاپ

.مم بوده اندو همد ییو تنها ه،اشک،حسرتیگر

کمرنگ تر از  یلیها خ يکبود.نگاه کردم نهیبه آ.مدت درس خواندم و تست زدم نیهفته گذشت و من در تمام ا کی

هر چند پزشکم .مشخص نبود گهیخوشبختانه د.کرم پودر به صورتم زدم یکم.کامال نرفته بودند یبودند ول شیهفته پ

.برام مهم نبود.نکردم یتوجه شیبه حرفها یول استفاده نکنم یشیسفارش کرده بود از لوازم آرا

مسخره  يبرنامه ها یلیاز نظرم خ.تماشا کردم ونیزیتلو یکاناپه نشستم و کم يرو.نشسته بودند ییرایو بابا در پذ مامان

:رو به مامان و بابا گفتم.نداشت تیاصال برام جذاب ونیزیوقت بود که تلو یلیخ.داشت يا

سفر آماده م يمن برا-

.دیدرخش شانیدر چشمان هردو يشاد قبر

.داشتم اجیتنوع احت نیبه ا.خوشحال بودم یلیخ.را جمع کردم لمیکمک مامان وسا با

و  دمینخواب نیانقدر خوشحال بودم که اصال در ماش.میو صبح زود روز بعد راه افتاد میزود همه کارها را انجام داد یلیخ

ذاشتم و خواب  یزدم و سربه سرش م یکردم خوابالود شده،باهاش حرف م یبودم و هر وقت حس م داریبابا ب يپابه پا

.پراندم یرا از سرش م

...ها و خلقت خدا ییبایتمام ز يبرا.دلتنگ بودم یلیخ.بودم دهیجاده را ند نیوقت بود ا یلیخ.میچالوس رفت يجاده  از

فرشاد  ادی.و خاکم کنند رمیخواست همانجا بم یمبود که دلم  بایانقدر ز.کنم یط ادهیرا پ ریمس نیداشتم تمام ا دوست
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گفت پسرها ارزش فکر کردن و  یکه م دمیفهم یحرف مامان را م يحاال معنا.کردم بهش فکر نکنم یسع یول...افتادم

ارزش  یکه سرسوزن دیام يوقت،وقت باارزشم را به پا چیه اشک يا.گفت یواقعا که راست م...دوست داشتن را ندارند

...کاش يا.ختمیر ینداشت،نم

را  زیهمه ج گرید...بود رید یلیخ.بود رید _کاش ها يا_ يبرا گرید...فرستادم رونیو نفسم را با حسرت ب دمیکش یآه

.را جبران کنم زیگرداند تا همه چ ینداشت و زمان را به عقب بر نم يسود چیه_کاش ها يا_ گریباخته بودم و د

کردم؟؟ یگشت کدام کار اشتباهم را تکرار نم یرمخودم فکر کردم اگر زمان به عقب ب با

 دهیچیچقدر سرنوشت پ...آشنا شم دیگذراندم که با ام ینم نترنتیوقت اوقاتم را در ا چیگشت،ه یزمان به عقب برم اگر

...است

اگر اون روز به .قرار دهد گرید يریدهد و انسان را در مس رییسونوشت را تغ یتواند به کل یحرکت کوچک،م کی

 شنهادیاگر پ...بود يگرید زیقرار نذاشته بودم،سرنوشتم چ دیاگر با ام...بود يگرید زینرفته بودم،سرنوشتم چ نترنتیا

اگر اگر اگر...بود يگرید زیچ نوشتمکردم،االن سر یرا قبول نم دیبا ام ينامزد يفرشاد برا

!!!اگر چقدر

.چشم و با چشم باز انتخاب کنمروزها را ب نیقسمت بوده و خواست خدا بوده که من ا حتما

 یبا خودم آورده بودم که اطالعات عموم یکتاب کوچک.کرد ینم میرها يلحظه ا الیفکر و خ.ام سر رفته بود حوصله

گرفتم  میامروز تصم نکهیتا ا.هم نرفته بودم کشینزد یحت یکتاب را داشتم ول نیسال بود که ا نیچند.بود

.بخوانم داشتمدوست  شتریرفتم،ب یم شیچقدر پ هر.داشت یجالب یلیمطالب خ.بخونمش

کرده بود تا  چیکتلت درست کرده بود و ساندو يمامان مقدار نیهم يامد،برایخوشش نم یسر راه ياز رستوران ها بابا

.مینهار بخور يبرا

.میدیرس باالخره
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.داشت و ناخداگاه مرا جذب کرد ییبایز يمعمار.بود یکیبزرگ و ش ییالیو خانه

.ایدر میبر میتون یم ادهیو پ کهینزد ایبابا گفت به در یدور باشد ول ایاز در امدیظر من به

...بود بایواقعا ز.قرار داشت يسرسبز یلیخ يمحله  در

خانم .خوش رو و خوش برخورد بودند یلیخ.که دوست بابا بود،به استقبالمون اومدند ییصفا يآقا ي خانواده

:ترا نشونم داد و گف ی،اتاقییصفا

يبذار نجایا لتویوسا یتون یم-

 یداشت و به آدم آرامش م یسبز رنگ ونیدکراس.بود ییبایاتاق ز.چمدان کوچکم را به اتاق بردم. کردم  تشکر

 یدانستم به کجا م یبود که نم یاز پشت خانه راه.برداشتم و راه افتادم میرا از کوله پشت یرا گذاشتم و کتاب لمیوسا.داد

.رسه

 شیآنقدر پ.واقعا با صفا بودند.برخوردم یبزرگ یلیخ يکه رفتم به مزرعه ها یکم.م از همانجا حرکت کنمگرفت میتصم

لذت بخش بود که  میبرا یلیخ.نشستم و مشغول درس خوندن شدم یتخته سنگ يرو.شد ینم دهیخانه د گریرفتم که د

تر کرده  ییایشد،فضا را رو یاه بلند مکه گاه گ واناتیح يپرندگان،صدا يصدا.در آن سکوت و آرامش،درس بخوانم

.لذت بخش بود میواقعا برا.کنم یآرزو داشتم در روستا زندگ یاز بچگ.بود

.گرفتم شیبلند شدم و راه خانه را در پ.شد یم کیکم هوا داشت تار کم

که به  مدیرا در پشت سرم د یرنگ یبرگشتم و سگ نسبتا بزرگ و مشک.دمیرا شن یپارس سگ يبودم که صدا چیسرپ

.کرد یشده بود و پارس م رهیمن خ

زدم و  غیآنقدر ج.کردم یم یط دیرا با يادیهنوز مسافت ز.دمیفهم یوحشت زده شده بودم که حال خودم را نم يقدر به

قلبم .کردم یزدم و فرار م یم غیو من ج دیدو یسگ همچنان به دنبالم م.حس شده یب میکه حس کردم پاها دمیدو

.کرده بود ریشد و ترس وجودم را تسخ یم داشت از جا کنده
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 يرو...دمیکه در را باز کرده،به داخل پر یخواستم در بزنم که در باز شد و بدون توجه به کس یدم،میپشت در که رس به

.درد گرفته بود و بدنم کوفته بود میپاها.کردم هینشستم و گر نیزم

.ختمیر یدادم و اشک م یرا ماساژ م مینشسته بودم،پاها نیزم يکه رو همانطور

:گفت یکه م دمیرا از پشت سرم شن يمردانه ا يصدا

بود یبزرگ یلیخ د،سگیبترس ينطوریا دیحق داشت-

 یبود و با دقت به من که وحشت زده بودم،نگاه م ستادهیبود که پشت سرم ا یپسر جوان.وحشت به عقب نگاه کردم با

.کرد

...نگاه کردم اطیشدم و با دقت به ح بلند

!!!يزیچه آبرور.خانه را اشتباه آمده بودم...من يخدا يوا

:لکنت گفتم با

دیشرمنده ببخش...شر-

شده؟؟ یمگه چ-

فکر کنم خونه رو اشتباه اومدم-

:و گفت دیخند بلند

دیمطمئن باش...دیفکر نکن-

دیببخش...دمینفهم چیبودم که ه دهیانقدر ترس-

د؟؟یسافر هستم...خونه خودتونه نجایکنم ا یخواهش م-

بله-

زنم یسر م هیو  امیبار م کیچند ماه ...پدرمِ يالیو نجایا-
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:نگاه کردم و گفتم شیبایز اطیدقت به خانه و ح با

دارن یقشنگ یلیخ يالیو-

ممنون-

:شدم و مانتو و شلوارم را تکاندم و گفتم بلند

برم دیمن با گهیخب د-

:هول شد و گفت یکم

کجا؟؟-

:ردم و گفتمتعجب نگاهش ک با

المونیو-

تونم شمارتون رو داشته باشم؟ یم-

به چه منظور؟؟-

الزم بشه دیشا-

خدافظ.کنم الزم باشه یفکر نم-

بدونم دیالاقل اسمتون رو بگ...دیصبر کن-

میشم-

منم فرهاد هستم-

!!هم وزن هستند...فرهاد- فراشاد...فرشاد افتادم ادی ناخداگاه

:و گفت دیبه من جلو آورده بود،کنار کشدست دادن  يرا که برا دستش

نداشتم يقصد بد دیببخش-
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کنم یخواهش م-

کجاست؟؟ التونیو-

کدومِ نمیبگردم بب دیدونم با ینم-

دیدون ینم یعنی-

آخه خونه دوست پدرمِ-

بشه جادیبراتون ا یشب شده ممکنه مشکل.امیتا من ب دیپس چند لحظه صبر کن-

باشه-

!هیتون خالجا نمیاومدم،نب یوقت-

من منتظرم-

.میبا هم راه افتاد.که برگشت دینکش هیو به پنجاه ثان رفت

چند سالتونه-

کنم یرو تموم م 19کم کم دارم -

دیجوون تر از حد تصور هست یلیخ...من ياوه خدا-

؟؟يجد-

ست؟؟ین نیخونه شون ا....خوره یاصال بهتون نم.آره-

کنم ینه فکر نم-

ه؟؟یچ شونیلیفام-

ومدینم ادمی یفکر کردم ول یکم

ستین ادمیشرمنده -
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!چه جالب-

.نگفتم يزیو چ دمیخند

شما چطور؟؟چند سالتونه؟؟-

-29

تا من بپرسم دیچند لحظه صبر کن هی...کنم اون باشه یفکر م-

باشه-

:د گفتمو به فرها دمیدو یبا خوشحال.دمیخودمون رو د نیماش.دمیرا سرك کش اطیپشت خانه اومدم و داخل ح از

خودشه-

.بهشون سر بزنم امیخواستم ب یاتفاقا االن م.منه ییخونه دا...چه جالب-

دیمن و گم کردم خونه نزن دنیهم از ترس یلطفا حرف...دیایمن که رفتم داخل،شما ب دیپس صبر کن-

باشه حتما-

.نشسته بودند ییرایهمه در پذ.کتابم را پاك کردم و به خانه رفتم يرو يها خاك

با  نیشاه.و دلچسب نیریهم ش یلیبودند و خ ییبایپسران ز.ساله 15 یکیساله و  12 یکی.دو پسر داشت ییصفا يقاآ

.کردند یم يآنها اخت شده بود و با هم باز

:اومد و گفت نیبعد،شاه قهیچند دق.شده بود بایز یلیخ.بود دهیتخت،خواب يرامان رو. دادم و به اتاقم رفتم يبلند سالم

یزشته همه ش تو اتاق ایگه ب یمامان م.دارن همونم،میشم-

اومدم-

کرد که  یرفتار م يطور.من بلند شد و سالم کرد دنیفرهاد اومده بود و با د.و رفتم دمیپوش يمناسب و ساده ا لباس

:به فرهاد گفت ،رویصالح يآقا.ندیب یبار است مرا م نیانگار اول

من آقا فرهاد هستند يزاده  شون،خواهریا-
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:رو به فرهاد گفت و

دیدیرو شن فشونیخانم هستند که قبال تعر میهم شم شونیا-

خودم را سرگرم کردم و کمک  یبه آشپزخانه رفتم و کم.کردند یاو م يمرا برا فیتعر دیچرا با.حرفش متعجب شدم از

 ینم غی،دریحبتم چگونهیمرا دوست داشتند و از ه یلی،خییصفا يآقا ن،پسرانیآرمان و آرم.کردم ییخانم صفا

 داریرامان ب.به اتاق رفتم و مشغول مطالعه شدم.دمعادت کرده بو ینیبه گوشه نش.خواست در جمع باشم یدلم نم.کردند

...کرد هیبه گر ست،شروعیوتجه شد مامان کنارش ن یشد و وقت

:کردم و گفتم بغلش

کنه ینم هیمرد که گر...يمرد شد گهید...یکش یخجالت نم-

خاطر،رامان را  نیاز درس عقب موندم و به هم یلیحس کردم خ.سرم را گرم کرد شیها یزبان نیریش شد و با آرام

.مامان بردم شیپ

بود و  میچون تمام فکر و ذکرم حول درسها دمیفهم ینم شانیاز حرفها چیه یول.مبل کنار بابا نشستم ياشاره مامان،رو با

حس کردم واقعا معتاد درس خواندن .وقتم را هدر داده بودم یولمدت درس بخوانم  نیتوانستم در ا یچقدر م نکهیا

.شده ام

:بابا به خودم اومدم يصدا با

کجاست؟؟ م،بابا؟؟حواستیشم-

:سرم را تکان دادم و گفتم یمنگ با

شده؟ يزیچ-

:مامان گفت.خنده به هوا رفت کیشل

؟یبخون یچ يخوا یپرسن م یم یصالح يآقا-
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:به او نگاه کردم و گفتم.بود يسرزنده ا مرد مهربان و یصالح يآقا

خوام وکالت بخونم یاگر خدا بخواد م-

:و خنده گفت یزد و با شوخ یچشمک

؟يکرد یفکر م یراستشو بگو به ک-

:و گفتم دمیخند

صبرانه منتظرن تا من برم بخونمشون و درموردشون بدونم یداخل کتابم که االن ب يتهایبه شخص-

شده بود  رهیبه من خ نینگاهش کردم،با تحس.کرد یم ینیصورتم سنگ ينگاه فرهاد رو.هوا رفت خنده به کیهم شل باز

تخت دراز  يرو.کردم و به اتاق پناه آوردم یعذر خواه.معده ام به شدت درد گرفت.افتادم دیام ادی.زد یو لبخند م

؟؟پسر شوم بود نیا قدرچرا ان.لحظاتم را نحس کرده بود دیباز هم فکر ام.دمیکش

 يا دهیفا یدردم را آرام کند ول یکم دیدر آغوش گرفتم و محکم فشار دادم تا شا میزانوها.کرد یدرد م یلیام خ معده

اعصابم .کرد ینم میرها يلحظه ا دیفکر ام.نداشت يا دهیفا یکتابم را برداشتم و شروع به خواندن کردم ول.نداشت

.را فرا گرفته بود ندامما یفیاز عرق بود و لرزش خف سیبدنم خ.متشنج شده بود

و چند لحظه بعد  دیکش یفیخف غیدم،جیچیپ یمن که مثل مار به خودم م دنیداخل اومد و با د ییباز شد و خانم صفا در

محسن جان درمانگاه : گفت یم ییصفا يکه به آقا یدستش بلند کرد و در حال يبابا مرا رو.همه در اتاق جمع شدند

را بسته بودم و لبانم را به دندان گرفته بودم تا از  شمانمچ.دمیعقب دراز کش یصندل يرو.برد نیکجاست؟ مرا به ماش

.کنم يریزدنم جلوگ غیج

.کردم یاو را فراموش م شهیهم يکاش برا يا.روز انداخته بود نیمرا به ا دیهم فکر کردن به ام باز

بود و به  ستادهیبابا در کنار پنجره ا.د و به خانه برمبودم و منتظر،تا سرُمم تموم شو مارستانیتخت ب يلحظه بعد رو چند

 یشدم و عذاب وجدان م یمن معذب م امدندیم امد،اگرین مارستانیکس به ب چیخوشبختانه ه.کرد ینگاه م رونیمنظره ب
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.گرفتم چون همه را به زحمت انداخته بودم

:به بابا داد و گفت يد و برگه اکر قیتزر یدانم چقدر گذشته بود که پرستار به اتاق اومد،آمپول ینم

دیکن هیداروها رو براش ته نیا دیلطف کن-

و بعد به  امیب نییداروها را به من سپرد و کمکم کرد تا از تخت پا سهیبعد اومد و ک قهیرفت و چند دق رونیفورا ب بابا

.کرد یباز هم درد م یول.بود افتهیاز دردم بهبود  یکم.میخانه رفت

تخت دراز  يرو.مامان کمکم کرد به اتاق برم.بچه ها خواب بودند.نگران بود یلیمامان خ.رفته بود هادم،فریدیرس یوقت

.را خوردم میو داروها دمیکش

.زود به خواب رفتم یلیخ

 بایواقعا ز.شدم ینم ریآنجا س ياز تماشا.شدم و باز هم به پشت خانه رفتم داریهوا روشن نشده بود که ب هنوز

.برم ایتم زودتر به دردوست داش.بودند

 يکردم که صدا یدانم چه مدت بود که همانطور آنجا نشسته بودم و به مناظر نگاه م ینم.کامال روشن شده بود هوا

:فرهاد از پشت سرم اومد

!زیچه سحر خ...به به-

سالم-

ریصبح بخ-

:نشست و او هم به مناظر روبه رو چشم دوخت و بعد از چند لحظه گفت کنارم

ده یواقعا به آدم آراش م...نمیب یرو م نجایا امیال،میو امیوقت مهر -

دمیکه تا حاال د يِمناظر نیاز قشنگ تر یکی نجایکنم ا یفکر م...عتمیمن عاشق طب.آره-

:اش را به چشمانم دوخت و گفت رهیخ نگاه
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نهیب یچشماتون قشنگ م-

:زدم یتلخ لبخند

ممنون-

خوره انقدر بچه سن  یجا افتاده ست و بهتون نم یلیچهرتون خ...دیساله باش 19 شه که شما یمن هنوز هم باورم نم-

.دیباش

...گن یهمه م-

:و گفت دیکش یقیعم نفس

تونم باهات راحت باشم؟؟ یم-

از چه لحاظ؟-

:مکث کرد و دوباره ادامه داد یکم

؟یرو دوست داشته باش یتا حاال شده کس-

خورم یم که هنوزِ دارم چوب عشقم رو مهنوز...مونمیبه شدت پش یول...آره-

:تعجب نگاهم کرد و گفت با

دوست دارم داستان عشقتون رو بشنوم یلیخ-

باز هم خاطراتش ذهنم رو پر کرده بود که اون بال سرم  شبید...کنه یموضوع حالم رو بد م نیفکر کردن به ا...متاسفم-

اومد

خوام بشنوم یمن م یول-

:فتمتعجب نگاهش کردم و گ با

واسه شما داره؟؟ یتیچه اهم-
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داره تیواسم اهم یکه فکرشو بکن يزیاز اون چ شتریب-

چرا؟؟-

یش یمتوجه م يبه زود-

.شدم رهیبه خودم اومدم و به روبه رو خ یپارس سگ يبا صدا.داشتم یتعجب کرده بودم و از او چشم برنم یلیخ

منتظرم-

موضوع باخبر شن نیبابا و مامانم از ا یکس،حت چیدوست ندارم ه...بمونه من و شما نیموضوع ب نیا دیقول بد دیفقط با-

شه یخاك م نجایمن و شما رد و بدل بشه،هم نیب یامروز هر حرف...راحت باشه التونیخ-

.ممنون-

 فیاو تعر يرا برا زیخواست همه چ یدانم چرا دلم م ینم.شروع کنم دیمکث کردم و فکر کردم که از کجا با یکم

بودم،مطلع کنم دهیکه کش ییها یکردم و دوست داشتم او را هم از سخت یم یاحساس راحت یلیخ.کنم

اتاقم  يمدام تو.شده بودم يو منزو ریگوشه گ یلیشد،خ یکه مربوط به خانواده م یلیسالم بود که به دال 16راستش -

...ایبودم  نترنتیا يتو ایلپتاپ، يبودم و پا

.داد یکردم و او هم با دقت تمام گوش م فیتعر شیبرا ازیتا پ ریرا از س زیچ همه

تمام  میحرفها نکهیبعد از ا.زد تا من راحت باشم ینم یحرف چیفرهاد ه.زدم یو با بغز حرف م ختمیر یاشک م یگاه

.کردم یم یشد،احساس سبک

يکرد فیکم و کاست تعر یرو ب زیهمه چ نکهیممنون از ا-

واسه شما داشت؟ یتیاهم د؟؟چهیبدون دیخواست یچرا م-

یش یمتوجه م...عجله نکن کوچولو-

.نگفتم يزیکردم و چ يبلند يخنده .مرا کوچولو خطاب کرده بود،انقدر خوشم آمد نکهیدانم چرا از ا ینم



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٨

.میو قدم زنان به طرف خانه راه افتاد میشد بلند

آقا فرهاد؟؟-

:کرد و گفت نگاهم

آقاشو بذار آخر بعد هم حذفش کن-

:و گفتم مدیخند

کنه یدونستم ناراحتتون م ینم-

مطمئن باش.کنم یهم نم يفکر بد.شم یاصال ناراحت نم ،منیکن راحت باش یسع-

فرهاد؟-

بله؟؟-

؟ینگ يزیبه مامان و بابا چ يد یقول م-

راحت التیآره خ...اوه-

.میدیخانه فرهاد رس به

کار کوچولو دارم هیداخل؟من  يایچند لحظه م هی-

يایمونم تا شما ب یمنتظر م نجایهمنه من -

 یم دنیخواند و خودش را به نشن یآواز م.کرد ینم یمن توجه يبه اعتراض ها.کرد تمیرو گرفت و به داخل هدا دستم

.زد

گهینکن د...يایتا ب نمیش یم نجایهم-

کارت دارم قهیدو دق ایب...خوام بخورمت یدختر خوب نم-

...یتو که گفت-
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:رو کامل کنم و گفتنداد حرفم  اجازه

؟؟ینیرو بب الیداخل و يخوا ینم-

 چیکه اسم ه بایرنگارنگ و ز يو گلها بایپر از درختان ز.بود یبزرگ اطیح.کردم یبا دقت به اطرافم نگاه م...نگفتم يزیچ

ق العاده ساختمان فو.قرار داشت که به خانه متصل بود يادیز يها م،پلهیرفت یجلو تر که م یکم.دانستم یکدام را نم

.دیکش یرفت و مرا هم به دنبال خودش م یباال م یکیها را دوتا  ،پلهفرهاد.شدم ینم ریکه از نگاه به آن س ییبایز

ها قرار  گر،اتاقیو سمت د ییرایسمت آن،سالن پذ کیبود که  مانیرو شیدر پ یراهرو کوچک.میخانه شد وارد

:و گفت کرد ییراهنما ییرایفرهاد،مرا به سمت سالن پذ.داشت

میبخور ارمیب يزیچ هیتا  نیبش-

شن یم رون،نگرانینگفتم اومدم ب نایبه مامان-

:زنگ زد و بعد از چند لحظه گفت یرا برداشت و به کس تلفن

راحت شد؟؟ التیخ-

چطور؟-

یمن شیهمراه بابات زنگ زدم و خبر دادم که تو پ یبه گوش-

مشد رهیحد گشودم و به او خ نیرا تا آخر چشمانم

؟یکن ینگاه م ينطوریچرا ا-

؟یبه بابام گفت-

خب آره-

د؟ینکش ادیسرت فر-

کارو بکنه؟ نیا دیچرا با-
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؟یمتوجه...اطرافم راحت باشم يده که با پسرا یاجازه رو به من نم نیمن اصال ا يبابا-

گه ینم يزیبه من چ یول...آره-

؟يدار یمگه شما چه فرق-

یفهم یگفتم که بعدا م-

یفهم یگفت بعدا م یکردم،م یهر چقدر از او سوال م یول.جکاو شده بودمکن یلیخ

 هیقض نیراحت از کنار ا یلیحاال خ ینگاه کنم ول يبه پسر یکردم حت یکرد که من جرات نم یرفتار م يطور شهیهم بابا

 .تعجب داشت يواقعا جا.گذشته بود

یمنو تحمل کن دیامروز با-

چرا؟؟-

خودم نگه دارم شیمن گفتن از تو مراقبت کنم و تو رو پ رون،بهیخواستن برن ب یچون مامان و بابات م-

شدم جیگ یفرهاد من حساب-

؟يبد حیتوض شتریشه در مورد فرشاد ب یم...الیخ یب-

بگم؟؟ یمثال چ-

؟يِچطور پسر-

...و یِپسر خوب و متشخص یلیخ-

.ا دقت تمام گوش سپرده بودرو که الزم بود بدونِ بهش چفتم و او هم ب ییها يزیچ تمام

گذار  ریتاث یلیخ شیکردم حرفها یحس م.کرد یباهام صحبت م دیروز تا شب در کنار فرهاد بودم و او راجع به ام اون

.کرد یم دواریروشن ام يا ندهیآ ،بهیزد که مرا به زندگ یم ییحرفها.خوشحال بودم که با او آشنا شدم یلیخ.است

ازم نگرفته  یکس سراغ چیه.شد یم کیکم کم داشت هوا تار.م که متوجه گذر زمان نشدمبود شیغرق در حرفها انقدر
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.شد یم شترمیموجب تعجب ب نیبود و هم

:شدم و گفتم بلند

برم دیبا گهیمن د-

باشه؟؟....پشت خونه ایفردا صبح ب-

بود يدیمف يها ییراهنما...ممنونم يکه زد ییبه خاطر تمام حرفها...باشه-

یکن دایبراش پ يا گهید نیگزیقلبت جا يتو یو بتون يایکنار ب دیبا خاطرات تلخ ام يبه زود دوارمیام-

ممنون-

شب شده...امیصبر کن منم باهات م-

که تابه حال کجا بودم  دندینپرس یکدام ازم سوال چینشسته بودند و ه ییرایهمه در پذ.به خانه رساند و خودش رفت مرا

...و

به گذشته  یرا رها کنم و دو دست ندهیآ دیمن نبا.حق با او بود.فرهاد فکر کردم يتم و به حرفهاتخت نشس ياتاق،رو در

 زیچ چیفکر کنم چون ه ندهیکنم کمتر به آ یسع یحت.به گذشته نداشته باشم يکنم و کار یدر حال زندگ دیبا.بچسبم

.فتدیو هر چه خدا بخواد اتفاق م ستین ینیب شیقابل پ

 یسع.درس گرفتم یبلکه از زندگ.نشدم یبا مرور خاطراتش،عصب.درد نگرفتم د،معدهیفکر کردن به ام از مدت ها با بعد

به .از مصاحبت با فرهاد خسته نشده بودم.میایافتاده بود،هضم کنم و بتوانم با آنها کنار ب میرا که برا یکردم تمام اتفاقات

فرهاد فکر  يآنقدر به حرف ها.شد یاو خسته نماز حرف زدن با  سک چیکرد و ه یقشنگ صحبت م یلینظرم او خ

.کردم که خوابم برد

در کنار خانواده صرف کردم و به سمت پشت خانه  یبلند شدم و صبحانه مفصل.صبح بود 9شدم ساعت  داریب یوقت

در .داد یرا تکان م شیدستانش گرفته بود و پاها نیهمان تخته سنگ نشسته بود و سرش را ب يفرهاد،رو.حرکت کردم
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:سرش را بلند کرد و گفت.کنارش نشستم و سالم کردم

وقت منتظرم یلیخ.يکرد رید...سالم-

ایخواد برم در یدلم م یلیمن خ یراست...شدم داریب شیپ قهیچند دق نیهم...دیببخش-

:شد و گفت بلند

میر یم ادهیپ...ستین یراه ادیز-

ممنون-

.رد و بدل نشد نمانیب یکالم چیراه ه نیدر ب.میزنان راه افتاد قدم

تن خسته ام با .سپردم ایو بعد خودم را به دست در دمیتا ساحل دو یحرف چیشدم و بدون ه جانزدهیا،هیدر دنید با

 یبیخواستند به ساحل برسند تا دامانش را لمس کنند،برخورد کرد و آرامش عج یصبرانه م یکه ب ایامواج در

:دیماسه ها نشست و پرس يرو.نان به ساحل اومدفرهاد قدمز.شده بود سیتمام بدنم خ.گرفتم

؟يدار ینسبت به فرشاد چه حس-

ارهیاون بال رو سرم ب دیام نکهیکردم عاشقانه دوستش دارم،تا قبل از ا یمدت بود که واقعا حس م هی-

؟؟یحاال چ-

:فکر کردم و گفتم یکم

دونم یواقعا نم...دونم ینم-

دلت تنگ شده باشه؟ یکن یفکر نم-

عشق و احساس رو در من شکست و رفت دیقبال هم گفتم ام.ندارم یحس چیه...هن-

یکن فرشاد رو دوست داشته باش یسع-

کند؟؟چرا  ییخواست مرا راهنما یاصال چرا دلش م.زد یحرفها را م نیدانستم چرا ا ینم.تعجب بهش نگاه کردم با
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اورد؟یمن سر در ب یدوست داشت از زندگ

رو بفهمم؟ زیچ که همه دهیوقتش نرس-

کردم؟ تییو راهنما دمیرو ازت پرس نهایچرا ا یبدون يخوا یم-

من باشه یعیحق طب نیکنم ا یفکر م...خب آره-

.دیچک یبود و از لباسم آب م سیتمام بدنم خ.ستادمیا شیاومدم و روبه رو رونیآب ب از

منتظرم-

بوجود  یطیو شرا نجایا ارنتیبا من هماهنگ کردن که بمامان و بابات قبال ...یِم،روانشناسیلیراستش من رشته تحص-

باهات حرف بزنم تیباهات آشنا شم و در مورد زندگ شتریتا من ب ارنیب

.شروع شد میگفت؟؟دوباره حالت عصب یمامان و بابا م يرا برا میاو تمام داستان زندگ یعنی...شد ینم باورم

بود،که  يآنقدر در بهت و ناباور.نکرد یدفاع چیاول از خودش ه.مدیکوب یاش مشت م نهیبرداشتم و به س زیطرفش خ به

.بکنه یاقدام چینتونست ه

.از طرف عشق بود یگرام يا هیهم هد نیا.توانستم خودم را کنترل کنم یدست خودم نبود و نم اصال

.يداد بمیو فر يول زدگفتم تو مرا گ یزدم وم یم ادیر سرش فر.کرد مرا آرام کند یم یکرد و سع یرا مهار م میمشتها

:کرد یرا گرفته بود و آرام در گوشم زمزمه م میفرهاد از پشت سر،دست ها.نشسته بودم میزانوها يرو

وقت چیه...تو رو نداشتم بیوقت قصد فر چیمن ه...جان آروم باش میشم-

:گفتم ادیفر با

يداد بیتو منو فر.چرا چرا-

باور کن...ندارم يقصد نیاصال همچ.به مامان و بابات نگفتم يه زدرو ک ییکدوم از حرفا چیمن ه...نه باورکن-

یگ یدورغ م-
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خورم یبه خدا قسم م-

 ادیبا فر.بازوان پرقدرت فرهاد خارج کنم نیرا از ب میکردم دستها یم یزدم و سع ینفس نفس م.آرامتر شدم یکم

:گفتم

یولم کن لعنت-

به خودم لعنت فرستادم که به همه .کردم یتلخ هیگر.ورم رها کرددستش را شل کرد و کم کم بازوانش را از د آرام

 يکردم،برا یمدت احساس دلتنگ نیبار در ا نیاول يبرا.کردم یم فیتعر شانیرا برا زیکردم و همه چ یم نانیاطم

...فرشاد

 یاحساس چیکردم ه یمتوجه نبودم و فکر م یول دمیمدت،از نبودش رنج کش نیکردم واقعا دوستش دارم و در ا حس

.نسبت به او ندارم

؟؟یکن یم هیچرا گر-

فرشاد تنگ شده يکنم دلم برا یحس م-

 يکرد یو فکر م يگانه بود یمدت با احساست ب نیدر واقع تو ا.يایبا احساست کنار ب یش یموفق م يدار.خوبه یلیخ-

يندار ینسبت به کس یحس چیه

درسته-

برگردم تهران دیبا...تموم شده گهیکار من د...میبهتره بر گهیخب د-

من واقعا شرمنده م-

چرا؟؟-

کنترلم رو از دست دادم و اون بال رو سرتون در آوردم-

کنم یدرکتون م یبود ول یعیطب ریمقدار غ کیهر چند -
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کنم یم یهم خودزن یده و گاه یحاالت بهم دست م نیشم ا یم یعصب یوقت-

بله پدرتون گفته بود-

دیبهشون نزن یوقت حرف چیه دید یقول م-

...مطمئن باش-

خوشحالم که باهاتون آشنا شدم یلیخ.ممنون-

ادیم یخوب یلیبه نظر،پسر خ...ینکن تشیوقت اذ چیو ه یکن فرشاد رو دوست داشته باش یسع...نطوریمنم هم-

.کنم یوقت لطفش رو فراموش نم چیه...خوبه یلیآره خ-

در راه باز هم به .خورد یبه هم م میلرز کرده بودم و دندانها.دیوز یم یخنک میسن.میراه افتاد الیبه سمت و قدمزنان

.داشتم یعشق فرشاد را در قلبم نگه م دیبا.فرهاد فکر کردم يحرفها

از خدا خواستم تا عشق او را در قلبم پررنگ تر کند و کمک کند تا .میگرفتم بعد از کنکور،از عالقه ام به او بگو میتصم

.در کنار او باشم شهیهم يبه برا

فرشاد تنگ شده بود  يدلم برا.رفتم یفرو م یقیهم به فکر عم یهر از چند گاه.خواندم یاتاق نشسته بودم و درس م در

.نکرده باشد رییکردم که نظرش راجع به من تغ یدعا م.آرام و قرار نداشتم دنشید يو برا

وقتمان  شتریب.میکرد دنیمکان ها د یلیاز خ نی،بابا،رامان و شاهروز،همراه مامان 3در آن .میدر آنجا ماند گریروز د3

 يدر آن چند روز واقعا بهم خوش گذشت و تنها غمم،دور.میبار هم با مامان به آب گرم رفت کی.میبود ایرا در کنار در

به فرشاد داده بود و نه را  ینه گوش یبود ول دهیزده بود و احوالم را پرس نگمهتا چند بار ز.او يبرا یفرشاد بود و دلتنگ

.از او داده بود يخبر

 یهر وقت به او فکر م.فرشاد را ندارم يطاقت دور گریکردم د یحس م.میبه تهران برگرد میخواست یاصرار من م به

 شیدلم برا.که با او گذرانده بودم،افتادم یدوران ادی.رمیخواست بم یزد و دلم م یکردم،اشک گوشه چشمم حلقه م
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.سوخت

عاقالنه فکر کردن را از من گرفته بود و از  د،قدرتیعشق ام یدهد ول رییکرد نظر مرا راجع به خودش تغ یم یسع چقدر

سوزناکش افتادم و در دلم  يها هیگر ادی.اوردمیساخته بود که دل همه،مخصوصا فرشاد را به درد م یتلخ زبان یمن احمق

 یمالحظه،ب یشد و منِ ب یم نیغمگ میها هیچقدر از گر.ب داده بودماز خودم متنفر بودم که او را عذا.به پا شد ییغوغا

همه  نیدانم او چطور ا ینم.تحملم بود رقابلیاز همه بدتر،رفتار غ.اوردمیو دلش را به درد م ختمیر یتوجه به او اشک م

مدت مرا تحمل کرده بود و دم نزده بود؟؟

 نیشاه...نمیوسط بش یصندل يخوام رو یگفت من م یرامان م.کردند یدعوا م نیرامان و شاه.عقب نشستم یصندل يرو

.نمیش یگفت خودم م یکرد و م یهم لج م

وسط  یصندل يآخر سر هم رامان رو.و هر دو از ترس،ساکت شدند دمیکش ادیسرشان فر.بودند ختهیرا به هم ر اعصابم

.کرد ینشست و با دقت مناظر را نگاه م

و ناراحت بودم  نمیروز،فرشاد را بب نیتوانستم بعد از چند یشحال بودم چون مخو...خوشحال بودم و هم ناراحت هم

زود خوابم  یلیم،خیبه شمال برو میخواست یکه م یبرعکس موقع.به تهران برگردم يزود نیچون دوست نداشتم به ا

 یِصفحه زندگرا از  دیام گریمن که د.بودم دهیرا د یشگیباز هم همان کابوس هم.دمیبا وحشت از خواب پر.برد

هولناك،کنار  يکابوس ها نیکردم با ا یکرد؟؟سع ینم میکرده بودم؛پس چرا باز هم کابوس او،رها کم،پاكیتار

دادم تا باز  هین،تکیسرم را به در ماش.نکردم یگر،خودزنیموثر بود و خوشبختانه مثل مواقع د یلیفرهاد خ يحرفها.میایب

.برد ینم اد،خوابمیه آن کابوس،به سراغم مدوبار نکهیاز ترس ا یبروم ول وابهم به خ

کردم هر لحظه  یحس م.شد یفکر کردن به او هم موجب آرامشم م یحت.کردم فکرم را حول فرشاد جمع کنم یسع

.شود یم شتریعالقه ام به او ب

 ینگاه م یصگوشه گوشه اتاقم را با ولع خا.دمیتختم دراز کش يدوان دوان به سمت اتاقم رفتم و رو.میدیرس باالخره
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.اتاقم تنگ شده بود يدلم برا یلیخ.کردم

.من بود م،همدمیکه در تک تک لحظات زندگ یاتاق

.فرو رفتم یقیخواب عم به

:شدم گفت داریب دید یوقت.شدم،مامان در اتاقم بود داریب یوقت

م؟؟یاریب لتویوسا دیما با ،هنوزيبابابزرگ من شد ؟؟همسنیکش یخجالت نم-

.نگفتم يزیو چ دمیخند

يِزیخجالتم خوب چ...يبخند دمیبا-

گهید الیخ یامروز رو ب هیمامان حاال -

يرو دار یلیخ-

:را برداشت یفرشاد گوش.را برداشتم و به مهتا زنگ زدم تلفن

الو؟-

حرف  یگاصال آماد.شد یم دهیکوب نهیتابانه به س یقلبم ب.فرشاد را نداشتم يصدا دنیانتظار شن.به شماره افتاده بود نفسم

به زور آب .دمیکش یقیتلفن را قطع کردم و نفس عم...بار الو الو کرد نیفرشاد چند.چون زبانم بند آمده بود.زدن نداشتم

موقع حرف زدن  یحت.نداشتم یحاالت نیتا به حال همچ.آرام شوم یتا کم رستادمدهانم را قورت دادم و چند بار صلوات ف

!...دیبا ام

.نبود میعاد ریغ يق رفته بود و شاهد حالت هامامان از اتا خوشبختانه

.و جواب دادم دمیکش یقینفس عم.زنگ زد تلفن

بله؟-

جون میسالم شم-
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سالم مهتا-

ریبخ دنیرس-

زمیممنون عز-

نرفته ادتیکه  یسوغات-

ارم؟؟یب یدوستم سوغات نیزتریعز يبره برا ادمیشه  یمگه م-

ستین اتیبه ماد يازین...یِوجودت واسم سوغات.قربونت برم-

.نگفتم يزیو چ دمیخند

؟؟يتو زنگ زد شیپ قهیچند دق یراست-

آره-

؟يزد یپس چرا حرف نم-

:فرشاد گوشم را نوازش کرد يبگم که صدا يزیخواستم چ یم

م؟یالو شم-

.میبگو _بله_به هزار زحمت توانستم .گذاشت دنیتپ يهم قلبم بنا باز

.گفت ینم يزیاو سکوت کرده بود و چ حاال

؟؟یزن یالو فرشاد؟؟چرا حرف نم-

از دستت ناراحتم یلیخ-

چرا آخه؟؟-

:را گرفت و گفت یهم مهتا گوش باز

بود یهم کالفه و عصب یلیخ...رفت تو اتاق و درو بست...دونم چِش شده ینم دیجان ببخش میشم-
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...من...من-

.کردم هیو گر میبگو يزینتوانستم چ یبند آمد ول زبانم شیصدا دنیمن انقدر دوستش دارم که با شن میخواستم بگو یم

-نیاعصابمو خورد کرد...اصال به من چه...بابا يو فرشاد چتون شده؟؟ا م؟؟تویشم...ا.

مهتا؟؟-

جانم؟؟-

اونجا امیتونم ب یم-

منتظرم ایب زمیآره عز-

:ام حبس کرد نهیفرشاد نفس را در س ادیفر يصدا

نمشیخواد بب یاصال دلم نم...نجایا ادیالزم نکرده ب...رینخ-

:گفت ادیدر جوابش با فر مهتا

نداره یاصال به تو ربط...نهیتو رو بب ادیخواد ب یمگه م-

:بعد به من گفت و

االن منتظرم نیهم...ایپاشو ب...تو رو خدا دیببخش-

فرصت مناسب تر هی...الیخ ینه ب-

؟؟يناراحت شد...میشم يوا-

باشه؟.امیر مفرصت مناسب ت هی.زمینه عز-

زمیعز یهر طور راحت-

خدافظ-

خدافظ-
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آخه چرا؟؟؟...گفت از دستم ناراحت.ندیخواست مرا بب یدانستم چرا فرشاد نم ینم.درد داشتم سر

مدت هم که از  نیدر ا!!خواستم حرف بزنم یکه نم زارمیحتما فکر کرده بود انقدر از او ب.زدم یحرف م دیبا.داشت حق

 یاو نم.دلم آتش گرفت.با من رفتار کند نگونهیهمه مسائل دست به دست داده بودند تا او ا.ودمنگرفته ب یاو سراغ

.کرد از او متنفرم یحتما فکر م.دهم نجاما شیبرا يدانست که چقدر دوستش دارم و حاضرم هر کار

.ابدی نیتسک میاز دردها یکم دیهم خودم را مشغول درس خواندن کردم تا شا باز

 ییدن،دستشویغذا خوردن،آب نوش يبرا یگذشت و من در اتاقم مشغول درس خواندن بودم و فقط گاه یو روز م شب

.امدمیم رونیرفتن و حمام رفتن،ب

به  دمیام.شد یم شتریدرس خوندن و تست زدن ب يبرا میشدم،تکاپو یتر م کیبه موعد کنکور نزد هرچقدر

 یکاف نانیاعتماد به نفسم را از دست داده بودم و به خودم اطم یخواندم ول یدرس م یلیخ نکهیبا ا.کم بود یلی،خیقبول

.نداشتم

 نانیکرد و گفت اگر به خودت اطم مییباهام حرف زد و راهنما یلیخ.رابطه صحبت کردم نیفرهاد زنگ زدم و در ا به

.نداره يا دهیفا یچقدر هم که درس بخون ،هرینداشته باش

.کنکور آماده کردم يکه بود،خودم را برا یقیبه هر طر.رمکردم اعتماد به نفسم را باال بب یسع

 یم یکی یکیتمام تست ها را  يبا خونسرد.برعکس سال گذشته،اصال دلشوره نداشتم.دیروز موعود فرا رس باالخره

 یمناسب را انتخاب م نهیگز عیاز تستها به نظرم آشنا بود و بدون فکر کردن اضافه،سر یلیخ.دادم یخواندم و جواب م

.تمام تستها را چک کردم گریدور د کیآوردم و  ادیخاطر وقت اضافه ز نیبه هم.کردم

:و گفت دیبابا،سرم را بوس.بابا رفتم شیدادم و دوان دوان پ لیبرگه را تحو.منتظرم بود نییبابا،پا

چطور بود؟؟-

:بود،گفتم زیآم تیموفق یلیکردم خ یحس م نکهیا با
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جالب نبود ادیکنم ز یفکر م-

:تعجب نگاهم کرد و گفت اب

جالب نبود یگ یهمه درس خوندن،م نیبعد از ا-

:و گفتم دمیخند

نداشتم یخوب طیشرا د،منیدرکم کن دیبا-

.میو به خانه رفت مینشست نیدر ماش.نگفت يزیچ

:با عجله به استقبالمون آمد و گفت مامان

چطور بود؟؟-

شه یمشخص م گهیچند روز د...دونم مامان ینم-

در  یحت.باز هم زنگ بزنم دمیکش یکه کرده بود،خجالت م يبا اون رفتار یول رمیاز فرشاد بگ يخواست خبر یم مدل

.مدت به مهتا هم زنگ نزده بودم نیا

 یکردم،امسال هم قبول نم یفکر م یاسترس داشتم و گاه یلیخ.گذروندم یکنکور م جیو روزم را به انتظار نتا شب

.کنم دایانقدر بخوانم که قبول شوم و به دانشگاه راه پ...که اگر قبول نشدم،باز هم بخوانم با خودم عهد بستم یول.شم

:به اتاق اومد و گفت مامان

؟؟يریبگ تیتو سا يبر یتون یاومده،م جیتو اخبار اعالم کردند نتا-

رم یآره االن م-

به اتاق برگشت  مهیمن سراس غیج يد و با صدامامان از اتاق رفته بو.وصل شدم نترنتیلپتاپ را روشن کردم و به ا عیسر

شده؟؟ یگفت چ یو با نگران

 ادینه،کالفه شده بود و با فر ایدانست قبول شدم  یمامان که نم.دمیپر یم نییکردم و باال و پا یم هیابر بهار گر مثل
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:گفت

بود؟؟ یچ جهینت-

مامان قبول شدم....مامان-

 یتمام طول و عرض خانه را م.رفتم رونیاز اتاق ب.دمیدو یو م دمیپر یم نییپا باال و.کردم یم یزدم و خوشحال یم غیج

.فاصله مامان به بابا زنگ زده بود و اخبار را گفته بود نیدر ا.کردم یم یو خوشحال دمیدو

همه  به یکی یکی.من،شاد بود یمامان هم از خوشحال.تخت افتادم يشه،رویحال تر از هم یزدم که ب غیو ج دمیدو انقدر

.گفت یزد و خبر قبول شدنم را م یزنگ م

از  یکیشده بود و در  یرتبه ام دو رقم.بارها و بارها خدا را شکر کردم.پا بند نبودم يد،رویکارنامه ام به دستم رس یوقت

 يتوانست شاد ینم زیچ چیکس و ه چیهفته من شارژِ شارژ بودم و ه کیتا .دانشگاه ها،وکالت قبول شده بودم نیبهتر

.کند غیرا از من در

و  ینیریجعبه ش کیسر راه .و راه افتادم دمیپوش یمانتو شلوار مناسب.گرفتم،به خانه فرشاد بروم میهفته تصم کیاز  بعد

.و زنگ را فشردم دمیچطور به خانه رس دمیانقدر خوشحال بودم که نفهم.دمیدسته گل خر کی

خواست خودم را در آغوشش رها کنم و  یدلم م.ختیقلبم فرو ر.از چند لحظه،قامت فرشاد در چاچوب در ظاهر شد بعد

لحظه تعادلم  کیدر .میشده بود رهیخ گریکدیو در سکوت به  میگفت ینم يزیهم من و هم او چ.میبگو میها یاز دلتنگ

فرشاد بلند .انداختم نییلبم را به دندان گرفتم و سرم را پا.دمیخجالت کش یلیخ.از دستم افتاد ینیریبهم خورد و جعبه ش

:و گفت دیبلند خند

نگاه کن مثل بچه ها سرخ شده...؟؟يحاال چرا انقدر هول شد-

او هم جواب سالمم را داد و به داخل دعوتم .را برداشتم ینیریسالم کردم و جعبه ش.کم لبانم به خنده از هم باز شد کم

.کرد
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:لب گفت ریرا از دستم گرفت و ز ینیریگل و جعبه ش دسته

یگلخودت -

نگاهش هزار معنا .نشست میشربت برگشت و درست روبه رو وانیکاناپه نشستم و چند لحظه بعد فرشاد،با دو ل يرو

...و ،سرزنشیعشق،دلتنگ.داشت

ست؟یمهتا ن-

منم تازه از سرکار برگشتم.ستیکس جز من ن چینه ه-

برم يپس اگر خسته ا-

اگر گذاشتم برو-

 میست که االن روبه رو یکردم که قلب و روحم متعلق به کس یفکر م نیبه ا یوقت.دمیو شربتم را سر کش دمیخند

.کردم یم دایپ یو حس خوب ختیر ینشسته،دلم فرو م

م؟؟یشم-

.کردم نگاهش

؟؟ينداد ،جوابيچرا اون روز که زنگ زد-

نه؟ ایکرد،بردارم  یم ینیدلم سنگ يکه رو يپرده از راز دیدانستم با ینم

:و با بغز گفت دیکش یقیداد و نفس عم هیمبل تک یفرشاد سرش را به پشت.گفتم ینم يزیچکرده بودم و  سکوت

دونستم که هنوزم نظرت راجع به من عوض نشده یم...دونستم یم-

کرد تا همه  ینم ياریدانم چرا زبانم مرا  ینم یدوست داشتم ول یلیمن او را خ.کرد یرحمانه قضاوت م یب نطوریا دینبا

.ف کنمرا اعترا زیچ

.من هم بلند شدم و دنبالش راه افتادم.بلند شد و به اتاق کارش رفت فرشاد
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؟؟يایکجا م-

تو شیپ-

هم دارم؟ یمگه برات ارزش-

...آره-

:انداختم و ادامه دادم نییسرم را پا.رفت ادمیبرگشت و نگاهم کرد،که حرف زدن از  چنان

من...فرشاد،من

.میبگو يزینستم چتوا یلکنت گرفته بودم و نم دوباره

:و گفتم دمیکش یقینشستم و نفس عم یصندل يرو

صدات  دنیخاطر بود که انتظار شن نیاون روز هم که تلفن رو قطع کردم به ا.باور کن...وقته که دوستت دارم یلیمن خ-

کردم،چون تو  هیگر.بگم يزیتونستم چ یزبونم بند اومده بود و نم یخوشحال ،ازيجواب تلفن رو داد یرو نداشتم و وقت

...من ازت متنفرم یمن باعث شده بود که تو فکر کن مقانهچون رفتار اح...يرحمانه قضاوت کرده بود یب یلیخ

:هق هق افتادم و گفتم به

احساس کنار اومدم و  نیداشتم که تازه با ا يبد طیانقدر شرا یول...گم یوقت دوستت دارم به خدا راست م یلیمن خ-

.تونستم درکش کنم

من در اتاق  هیجز هق هق گر ییصدا چیه.نه ایدانستم هنوز در اتاق است  یاصال نم.نگاه کردن به او را نداشتم جرات

و  ستادمیا شیبلند شدم و روبه رو.از نم اشک بود سیچشمانش خ.باالخره به خودم جرات دادم و به عقب برگشتم.نبود

:گفتم

واقعا شرمنده م.وقت درکت نکردم جیم و هبا تو داشت يرفتار بد یلیمن خ...منو ببخش-

:دمیپرس دیکردم و بعد با ترد سکوت
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؟؟یبخش یفرشاد؟؟منو م-

شانه اش گذاشتم و دستم را دور  يسرم را رو.دمیلحظه تمام بدنم داغ شد و خودم را در آغوش پر مهر فرشاد د کی در

.کمرش حلقه کردم و خودم را به او سپردم

فرشاد .نبودم ایدن نیاصال انگار در ا.ابرها بودم يانگار رو.کردم یم یهنوز احساس منگ.جدا کرد زنگ ما را از هم يصدا

.از من نداشت یهم دست کم

در را .دورگه و خشدار شده بود شیصدا.رفت فونیزنگ،دستش را رها کرد و آرام آرام به سمت آ يبلند شدن صدا با

.من انداخت پر محبت به یباز کرد و به اتاقش برگشت و نگاه

 رونیاستقبالش از اتاق ب يبرا.به داخل خونه اومد ادیز يمهتا با سر و صدا.انداختم نییو سرم را پا دمیکش خجالت

از دستش رها شدند و دوان دوان  لشیوسا.نداشت مانیشده بود که انگاربه چشمانش ا خکوبیم شیچنان سر جا.رفتم

.کردم ساساتو ابراز اح شدمیبار بوس نیچند.به سمت من آمد و بغلم کرد

 یم ادمیکرد که حرف زدن از  یچنان پرمهر نگاهم م یفرشاد گاه.میزد یو حرف م مینشسته بود ییرایسالن پذ در

چه  يدانست برا یخودش م.دیخند یم رکانهیاو هم ز.افتادم یو به سرفه م دیپر یم میهم آب دهانم به گلو یگاه.رفت

.شوم یانقدر هول و دستپاچه م

:گفت تامه

؟؟يدیخر ینیریچرا گل و ش یراست-

:گفت فرشاد

يآخه اومده خواستگار-

:با لبخند گفتم.مخصوصا من و فرشاد.میسه به خنده افتاده بود هر

.راستش دانشگاه قبول شدم-
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:دیمهتا پرس.خوشحال شدند یلیدو خ هر

رتبه ت چند شد؟؟-

شه یباورت نم-

چند؟؟-

-68

.دمید یرا در چشمان فرشاد م يبرق شاد.کرد یم مرا در آغوش گرفت و ابراز خوشحالو بعد ه دیکش یفیخف غیج

:فرشاد گفت.نداشت يا دهیهر چقدر مهتا اصرار کرد،فا.خواستم به خانه برگردم یدادم و م تیرضا باالخره

شده کیهوا تار...رسونمت یصبر کن خودم م-

:هم گفتم نیهم يو برا میتنها شو و دوست نداشتم باز هم با هم دمیکش یاو خجالت م از

یخوام برم خونه عمو عل یم.رم یخودم م...نه نه-

یخب هر طور راحت یلیخ-

 یکردم و بعد راه م یرا عوض م میرفتم و لباس ها یاول به خانه م دیبا یول یخونه عمو عل میبر میخواست یشب م اون

 .افتادم

خواست مرا  یمدام م...جلف یلیحس کردم همسرش خ.آمده بودند و همسرش هم ریام.مینشسته بود یخانه عمو عل در

رفتم  ریآرام به اتاق سابق ام یلیبلند شدم و خ.وقاهت را از حد گذرانده بود.شود گرانیسوژه قرار دهد و موجب خنده د

 يزیچ.دمکر یو آرامش م تینکه چقدر در آغوشش احساس امنیو به فرشاد فکر کردم و به ا دمیتختش دراز کش يو رو

...تیآرامش و امن.که در تمام طول عمرم به دنبالش بوم

:و گفتم ستادمیهمانجا ا.پشت در بود ریام.بلند شدم و در را باز کردم.به در خورد يا تقه

؟؟یداشت يکار-

تو اتاقم امیخوام ب یم-



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٧

ستیاتاق تو ن گهید نجایا-

.کرد یگرد به من زل زده بود و نگاه م یچشمان با

!!اتاق توئهنکنه -

.رفتم رونیخودم از اتاق ب یدر کنار رفتم تا داخل شود ول يجلو از

صبر کن-

:و نگاهش کردم برگشتم

؟يناراحت شد ایمیاز ک-

مگه بنده خدا چه کار کرده؟؟-

:حالت تمسخر گفتم با

رو بخندونه هینداشته فقط خواسته بق يقصد بد-

ودحس یلیخ...خوام یمن از طرف اون ازت عذر م-

به من حسادت کند؟؟ دیکردم که چرا با یفکر م نیرفتم و مدام به ا نییپا يطبقه  به

تواند در  یبود؟؟اگر به خاطر چهره ام بود،که خداوند م ختهیداشتم که حسادت او را برانگ یدر زندگ زیمن چه چ مگر

شد،من  یصورتم خوب نم يرو يها ياصال اگر کبود...ردیصورتم بود،ازم بگ يرا که رو يهمه نعمت و هنر هیثان کی

به من من حسادت کند؟؟ دیبود چرا با بایخود او هم ز یول.فقط خواست خدا بوده که خوب شده...نبودم یشکل نیاالن ا

موجب  شهیکردم به فرشاد که هم یمبل کنار عمو فرو رفتم و سع يرو.ختیمسئله اعصابم را بهم ر نیکردن به ا فکر

.ر کنمشد،فک یآرامش خاطرم م

عمو با .کردم یکردند،نگاه م یکه با تعجب به من نگاه م گرانیبودم و به د رانیح.دست عمو به خودم اومدم يضربه  با

:خنده گفت
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جان حواست کجاست؟؟ میشم-

شده عمو؟؟ يزیچ-

یستین ایدن نیاصال انگار تو ا یول ستین یخاص زیچ-

:و گفتم دمیخند

تو فکر بودم دیببخش-

:فتگ طنتیش با

که انقدر مشغولت کرده بود؟ يچه فکر-

:دروغ گفتم به

.کردم یبه روز اول دانشگاه فکر م-

:و عمو رو به همه گفت دندیخند همه

گن،بچه درس خون یبچه م نیبه ا...دینیبب-

 یتبودم که وق دهیاز دوستانم شن.حوصله آن جمع را نداشتم گرید.دندیخند یعمو شروع شده بود و همه م يها یشوخ

من .گفتند یدرست م...شود،همه اش دوست دارد تنها باشد و به دور از جمع، تا به معشوقش فکر کند یعاشق م یکس

کرده،فکر  ریکردم،تمام روح و قلبم را تسخ یکه حس م رشادو خلوت بود تا به ف ییداشتم،تنها ازیکه ن يزیهم به تنها چ

برادر به او نگاه  کیبه چشم  شهیهم.ته شوم و دوستش داشته باشمحد به او وابس نیکردم تا ا یوقت فکر نم چیه.کنم

 یول.افتادم و شرمنده شدم میها تیتمام آزار و اذ ادیباز هم .گذاشته بودم شیشرط را برا نیکردم،چون خودم ا یم

.ف شدبرطر میها یآغوش گرم او تمام نگران يادآوریراحت شد و با  المیبود،خ دهیافتاد که مرا بخش ادمی یوقت

شد و  یبلند م يمامان متوجه شده بود که اصال حال ندارم و هر بار به بهانه ا.میخواستم به خانه برو ینگاهم از مامان م با

گفتند  یگرفتند و م یآنها را م يذاشتند و هر دفعه به شدت جلو یعمو و زن عمو نم یخواست بلند شود ول یاز بابا هم م
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د؟؟یبر مید یمگه ما اجازه م

:بلند شدم و به بابا گفتم.در آن جمع باشم گرید هیثان کی یخواست حت یدلم نم.بودم الفهک

کنه یسرم درد م یلیمن خ ییبابا-

مامان و بابا بلند شدند و عمو و .نداشتم ياصال حال مساعد.همه نگران بودند و به من چشم دوخته بودند.افتادم هیگر به

.دادند تیزن عمو باالخره رضا

:رو گرفت و گفت ایمیاومده بود،بلند شد و دست ک نییبعد از من،به طبقه پا قهیه چند دقک ریام

میر یم گهیبابا جون ما هم د-

دیبخواب دیبا...میذار یمگه م-

.رساندم و همانجا منتظر مامان و بابا نشستم یبه هزار زحمت خودم را به در خروج.واقعا درد گرفته بود سرم

___________________________________________

را  یزندگ يها یتلخ شهیشدم و کمتر از هم یباز هم در درسها غرق م.سرحال بودم یلیخ.روز دانشگاه بود نیدوم امروز

.کردم یحس م

 در یدانم چرا انقدر ناتوان شده بودم و حت ینم.با او را نداشتم ییارویجرات رو.بودم دهیاون روز تا به حال فرشاد را ند از

 فیرد.نکرده بودم دایپ یهنوز دوست.کردم یم هیزود گر یلیدادم و خ یکوچک هم ضعف نشان م یلیمورد مشکالت خ

 یم ينت بردار یدادم و گاه یدادم و با دقت به درسها گوش م یم هیتک واریکردم و به د یآخر کالس را انتخاب م

.کردم

کردم دانشگاه را با سالن مد  یفکر م یکه گاه دندیرس یم زدند و انقدر به خودشان یم یپیاز دخترها چنان ت یبعض

دنبال  شتریدوره،پسرها ب نیدر ا.انداختند یهم به آنها نم ینگاه میبود که پسرها ن نجایجالب ا.اشتباه گرفته اند

.ساده هستند يدخترها

برخورد  یبه شدت با جسماومدم که  رونیرا جمع کردم و با آرامش از کالس ب لمیوسا.ساعت آخر هم تمام شد کالس
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جزوه و  يادیتعداد ز.سر او خورد کنم يخواست داشنگاه را رو یبودم که دلم م یانقدر عصبان.افتادم نیکردم و به زم

.که از تعجب دهانم باز ماند ستیصاحب آنها ک نمیبرگشتم تا بب.پخش شده بود نیزم يبرگه رو

 دهیهنوز مرا ند.در هم بود شیها و برگه ها بود و اخم هاجزوه  يفرشاد مشغول جمع آور.کردم ینگاهش م رهیخ

.مشغول کمک به استادشان بودند یدانشجو دورمان حلقه زده بودند و برخ يادیتعداد ز.بود

:زد و گفت يبعد از چند لحظه لبخند.او هم مثل من بهت زده بود.کند یبلند شد تا عذر خواه فرشاد

.نمتیتوقع نداشتم االن بب یول يدانشکده ا نیدونستم تو ا یم-

گاه  يمتوجه نگاه ها.بود شهیداشت و چهره اش جذاب تر از هم ییبایز شیته ر.نگفتم و در سکوت نگاهش کردم يزیچ

.شوم رهیخ يسرمه ا يخواست تا ابد به آن دو گو یهرچند دلم م.انداختم نییشدم و سرم را پا انیگاه دانشجو یو ب

انگار  یاتوبوس رساندم و منتظر اتوبوس بودم ول ستگاهیخودم را به ا.راه افتادم یخروجکردم و به سمت در  یخواه عذر

عقب  یخواستم در صندل یم شهیطبق عادت هم.ظاهر شد میفرشاد جلو نیبعد از چند لحظه ماش.آمدن نداشت الیخ

.کردمنشستم و سالم .باز کرد میکه فرشاد در جلو را برا نمیبنش

.در هم بود شیها اخم

؟يچرا اخم کرد-

ینیعقب بش یخواست یبازم که م-

:و گفتم دمیخند بلند

باور کن اصال حواسم نبود.شرمنده...دیببخش-

دمتیبخش...باشه-

.دانشگاه تا خانه تا ابد طول بکشد و من همچنان در کنارش باشم ریخواست مس یم دلم

؟؟یکن یفکر م یبه چ-
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:گفتم ناخداگاه

برم خونه ادخویاصال دلم نم نکهیبه ا-

:بر لبش نشست و گفت ییبایز لبخند

میکم بگرد هی میپس زنگ بزن به مامان خبر بده تا بر-

؟؟یکن یم یشوخ-

نه اصال-

کم  هیرا برداشتم و به مامان زنگ زدم و گفتم  لمیموبا یگوش.کردم یخودم را کنترل م دیبا یخوشحال شدم ول یلیخ

.نکرد یو او هم اعتراض امیم رترید

م؟؟یب کجا برخ-

يکه تو دوست دار ییهر جا.دونم ینم-

آسمون باشم و به خلقت خدا نگاه کنم نیهم ریجا ز هیمن دوست دارم -

.کردند یقند آب م لویک لویدر دلم ک.به من اشاره کرد و

انیش میشد بر نطوریحاال که ا-

چشم يبه رو...باشه-

.دادم و به او نگاه کردم هیبه در تک.مقدس بود میدن برادر کنار او بو.کرد یجلوه م بایز زینظرم همه چ از

؟؟یحواس منو پرت کن يخوا یم نکهیمثل ا-

پارك کرد و هر دو  يرا در گوشه ا نیماش.میدیزود به آنجا رس یلیحس کردم خ.شدم رهیو به روبه رو خ دمیخند

کردم و  یگشتم و با عشق نگاهش م یبرم یگاههراز .زدم یابرها با فرشته نجاتم قدم م يانگار رو.میقدمزنان راه افتاد

.میشد رهیخ مانیرو شیپ مناظرو به  مینشست یمکتین يرو.کرد یاو هم با لبخند نگاهم م
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فرشاد؟؟-

جانم؟؟-

.در ذهنم نبود يکلمه ا چیه.خواستم بگم یم یو فراموش کردم چ ختیر يهور دلم

خواستم بگم یم یرفت چ ادمی-

.میدیدو خند هر

؟يو جوابم رو بد يایباهاش کنار ب یمنطق یلیخ يد یبپرسم قول م يزیچ هیم؟یشم-

نگران و دستپاچه  یلیهم خ نیهم يخواد بگه و برا یم یتوانستم حدس بزنم چ ینم.نگران شدم و نگاهش کردم یکم

.بودم

گم یاصال نم-

چرا؟-

شه یم مونیکه آدم پش یکن ینگاه م يطور هی-

گهیبگو د.نکن تمیفرشاد اذ-

:شد و گفت رهیدقت به چشمانم خ با

؟؟یکن یبا من ازدواج م-

 یشده بودم و دلم م جیگ.را نداشتم شنهادیپ نیا دنیاصال انتظار شن.داشتم یتونم بگم در اون لحظه چه حس ینم قایدق

.گاهش سحرم نکندن ن،بایاز ا شتریانداختم تا ب نییسرم را پا.و مشتاقش فرار کنم رهینگاه خ ریاز ز يخواست به بهانه ا

 دیشا.تو خبر دارم یمن از زندگ.خواد تو رو خوشبخت کنم یمن دلم م.يدیکش يادیز يها یسخت یزندگ يتو تو میشم-

وقت مسائل و مشکالتت رو به  چیدم که ه یخوام منت بذارم و قول شرف م ینم.ادیمشکالت کنار ب نینتونه با ا یهر کس

.دارم ازیباور کن من به تو ن...درخت يمن مثل آب برا يوجودت برا.رخت نکشم
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به خودم اومدم که عشق تو همه  یوقت.عاشقت شدم یک دمیاصال نفهم.دوستت داشتم دمتید یتونم بگم از وقت ینم قایدق

 یم.وقت نتونستم چیه یبمونم ول یخواست به قولم عمل کنم و همون برادرت باق یدلم م شهیهم.وجودم رو پر کرده بود

 یتموم م زیروز همه چ ،اونيقولت زد ریاگر بفهمم ز يودموضوع باهات حرف بزنم چون تو گفته ب نیااز  دمیترس

 یکه اصال منو نم يبود دیتو انقدر عاشق ام یول...یخواست ترکم کن یداشتم و دلم نم اجیمن به وجودت احت یول.شه

 و يکرد ینگاه م دیکه چطور به ام دمیلت دزال يمن از همون نگاه اول عشق رو تو چشما.يدید یعشق پاکم رو نم.يدید

خواست  یهر چند دلم م.نسبت بهت نداره یحس چیه دیکردم که ام یقشنگ حس م...نه دیام یول يدر کنارش شاد بود

که با  اوردمیوقت پشت تلفن به روت نم چیدوستت داره،ه دیکردم ام یدرصد حس م هیاگر  یول یفقط مال خودم باش

چون دوستت  یول یبود که تو در کنار اون باش سختبرام  یلیخ.نمیست داشتم تو رو خوشبخت ببچون دو.دمتونیهم د

رو  زیهمه چ.زنن یتو با من حرف م يباور کن چشما.يچون تو واقعا عاشقش بود.ومدمیبا خودم کنار م يجور هیداشتم 

.تونم ازشون بخونم یم

:شد و ادامه داد رهیهم به چشمانم خ باز

 یمن از چشمات م نکهیهم ا يهم خودت اعتراف کرد...یستیتفاوت ن یدونم که تو هم نسبت به من ب یمن کامال م-

.زنه یاز اون موقع برق م شتریتونم بگم ب یبه جرات م یحت.يبود دیام شیپ کهیِِبرق چشمات مثل اون وقت.خونم

:مکث کرد و گفت یکم

؟یبگ يزیچ يخوا یتو نم-

:زدم لبخند

تو گوش کنم ياد به حرفاخو یدلم م...نه-

:گفت طنتیش با

يمونه واسه دوران نامزد یحرفام م هیبق-
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:برخواستم و گفتم میاز جا.دمیخند بلند

میبر دیشه با یم ریداره د گهید-

.میرفت نیشد و قدمزنان به سمت ماش بلند

 یشود و مطمئن م یم شتریبه او ب دانم که هر لحظه عالقه ام یفقط م.داشتم یهم متوجه نشدم در اون لحظه چه حس هنوز

.اش باشم یخواهد همسفر زندگ یشوم که دلم م

.را هضم کنم شیکردم همه حرفها یم یکردم و سع یاو فکر م يمن به حرفها.مینزد یکدام حرف چیخانه،ه ریمس در

:سمتم برگشت و گفت م،بهیدیبه خانه رس یوقت

فرما شم؟ فیتشر يخواستگار يبرا دید یبه بنده وقت م یک-

:خنده ام گرفت طنتشیلحن پر ش از

دیبه مامان بگ دیبزن د،زنگیفرما ش فیتشر دیهر وقت که دوست داشت-

:چشمش گذاشت و گفت يرا رو دستش

گم زنگ بزنه یامشب به بابا م نیهم.چشم-

.شد دیدر خم کوچه ناپد نشیکردم و بعد از چند لحظه ماش یخداحافظ

را مطرح  ياون شب به مامان گفتم با فرشاد بودم و موضوع خواستگار.تنگ شده بود شینرفته بود،دلم برا هنوز

:مامان گفت.کردم

میبا چشم باز انتخاب کن دیبا.میخوام عجله کن ینم گهید یول...یِفرشاد پسرِ خوب-

خواد باهاش ازدواج کنم یمن فرشاد رو دوست دارم و دلم م یمامان ول-

کم زود باشه هی یکن یفکر نم-

ستینه زود ن-
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 يرا برا يفرشاد زنگ زد و با مامان صحبت کرد و مامان قرار خواستگار يبابا.نگفت يزید،چیمرا د تیرضا یوقت مامان

.پنجشنبه گذاشت

 یکردم اتفاق یدعا دعا م.ما به هم شود دنیخواست باز هم دست قضا،مانع رس یدلم نم.صبرانه منتظر پنجشنبه بودم یب

.را در کنار فرشاد مزه مزه کنم یت با تمام وجودم خوشبختخواس یدلم م.فتدین

 دهیرا اتو کش میحمام کرده بودم و لباسها.را انجام داده بودم میاز صبح تمام کارها.دیپنجشنبه فرا رس باالخره

ن م.کرد یم یگذاشت و شوخ یمهتا مدام سربه سرم م.میبار مهتا زنگ زده بود و با هم صحبت کرده بود نیچند.بودم

.دادم یرا م بشهم جوا یگفتم و گاه ینم يزیو چ دمیکش یخجالت م یهم گاه

...شدم یجدا م ایشدم و انگار از دن یم شیبست و من هم محو تماشا یچشمانم نقش م يفرشاد مدام جلو ریتصو

ناموفق مرا  يزدنام گریبار د کیبابا .پدرها مشغول صحبت بودند.مینشسته بود ییرایهمه در سالن پذ.دندیرس مهمانها

تا صحبت  میبا اجازه بابا،من و فرشاد به اتاق من رفت.زدند یکارش آتش به قلب من م نیدانست با ا ینم یمطرح کرد ول

.میکن

.نشست میشانیپ يکه ناخداگاه او را در آغوش گرفته بودم،افتادم و عرق شرم رو يروز ادیتخت نشستم و  يرو

شده  رهیخ گریکدیدانم چه مدت گذشته بود که هر دو به  ینم.کرد یود و نگاهم منشسته ب رمیتحر زیم یصندل يرو او

.میزد ینم یو حرف میبود

:زدم و گفتم يلبخند

؟یبگ يخوا ینم يزیچ-

کنم خوشبختت کنم یم یخوام بگم که با تمام وجودم سع یفقط م-

به .کنم یروستا زندگ هی يخواسته تو یمدلم  یمن از بچگ.شه یختم نم اتیفقط به ماد یفرشاد از نظر من خوشبخت-

دراز کنم  گرونید يکه محتاج نون شبم نباشم که مجبور بشم دستم رو جلو يبه اندازه ا.پول داشته باشم ازمیاندازه ن
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خواد  یدلم م.کنم يازین یکنم و در کنار همسرم احساس ب یخواد شاد زندگ یدلم م.خواد خوشبخت باشم یدلم م یول

تنها  نایا...نده حیرو بهمن ترج يا گهیوقت کس د جیهمسرم وفادر بمونم و او هم به من وفادار باشه و ه به شهیهم يبرا

جفت  هیبا  که متیو گرون ق کیمانتو ش هی يمن به هفته ا اجاتیاحت.دارم ازیبهشون ن یزندگ يکه من واقعا تو ییِِزایچ

...خوام ینم ییزایچ نیدر واقع من اصال همچ.شه یستش کنم،ختم نم فیک هیکفش و 

:مکث کردم و گفتم یکم

در کنارت باشم و  شهیهم يحاضرم برا ،منیو منو خوشبخت کن یرو رفع کن اجاتمیاحت یتون ی،میکن یحاال اگر فکر م-

.یبکن يازین یو در کنار همسرت احساس ب یکنم تا خوشبخت باش یم يهر کار.رو فدات کنم میتمام زندگ

امیبتونم از پسش بر ب دوارمیام.کنم یرو م میمن تمام سع-

 یزدند و کل م یکف م ن،همهییبه طبقه پا دنیبود که به محض رس يبار نیدوم.میرفت نییو به طبقه پا میشد بلند

 میکنم و تمام دردها هیدوست داشتم به او تک.باز هم وجود فرشاد موجب آرامشم شد یکردم ول دایپ يحس بد.دندیکش

.را فراموش کنم

.میعاقد خطبه عقد را خواند و من و فرشاد محرم شد.تمام شود زیهمه چ يزود نیشد به ا ینم مباور

.نگفت يزیو چ دیام هزار بوسه است او هم خند هیبه فرشاد گفته بودم مهر طنتیسکه بود و به ش 14ام  هیمهر

همه اتاق عقد را .شدند ینفر نم 80من و فرشاد حضور داشتند و جمعا  کیاقوام درجه .دعوت نبودند يادیز يمهمانها

.میتا عکس ها را گرفت دیطول کش یکم.میریعکس بگ یتا کم میمن و فرشاد و خانم عکاس ماند.ترك کردند

.دمیکش یاز او خجالت م.میرفتم و من و فرشاد تنها ماند رونیعکاس ب خانم

:کنارم اومد و گفت به

خوام چه کار کنم؟ یاالن م یدون یم-

نه-
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ت رو بدم هیم مهرخوا یم-

.تعجب نگاهاش کردم با

نباشم نتید ریوقت ز هیخوام  یم-

.تازه منظورش را متوجه شده بودم.کردم که صورتم غرق در بوسه شد یدر بهت نگاهش م هنوز

.خودم را در آغوشش رها کردم و سر تا سر آرامش شدم.داشتم یخوب احساس

:گفت تیبه اتاق اومد و با عصبان مهتا

کنه یفرشاد نترس فرار نم...مهمونا منتظرن دیایب دیکاراست؟؟زود باش نیوقت ا االن-

:شد و گفت کیمهتا نزد.میدیسه خند هر

يقربونت برم چقدر خوشگل شد-

:گفت فرشاد

نداشت ازین شیهمه آرا نیا...خودش خوشگل تره-

:صورتش زد و گفت يبا دست رو مهتا

چرا روژت پاك شده؟؟-

آورد و با دقت روژم را  رونیرا ب یرنگ یکوچکش،روژ صورت یدست فیمهتا از ک.انداختم نییرم را پاو س دمیکش خجالت

.کرد یذوب م نش،مرایآتش يکرد و با نگاه ها یفرشاد با عشق نگاهم م.کرد دیتمد

.میوستیو به مهمانها پ میفرشاد دور کمرم حلقه شد و با هم از اتاق عقد خارج شد دست

هر لحظه عالقه ام به .برد یکرد و مرا به اوح آسمان م یگوشم زمزمه م ریفرشاد ز.کردند یم یکوبیپا ها رقص و جوانتر

.شد یم شتریاو ب

.میکن یاز گرفتن مدرکم از دانشگاه،عروس م،بعدیگذاشته بود قرار
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 یدلم م.میخود رفت و هر کدام به خانه میحرف،از هم جدا شده بود یمن و فرشاد بعد از کل.آن شب هم تمام شد باالخره

.امکان نداشت یرفتم ول یخواست همراه او م

اس دادم،او هم خواب نبود.ام.به فرشاد اس.برد یکردم خوابم نم یم يهر کار شب

؟يدیتو چرا نخواب*

ذاره بخوابم یفرشته،نم هی الیفکر و خ*

لیزن ذل يا*

مگه بده؟؟*

جذبه داشته باشه دیمرد با*

نکن تیدتو اذخو...بخواب ریبگ فهیضع*

:بهش زنگ زدم.ام گرفته بود خنده

سالم عشق من-

سالم-

دلت تنگ شده؟؟-

زنگ زدم از غصه نجاتت بدم...دل تو تنگ شده باشه دیگفتم شا...نه بابا-

:دیخند

نجایا يایدنبالت که ب امیفردا م.يکرد يخوب کار-

.زشته آخه-

زن و بچه م باشم شید پخوا یم ست،دلمین میفردا روز کار...ستیزشت ن چمیه-

.زور خنده ام را کنترل کردم به
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امیفقط خودم م.ارمیدفعه بچه تو نم نیحاال ا-

قدمت سر چشم-

 ياز روستاها یکیتو  یتون ی،میاگه دوست داشت.در ضمن من هنوز سر حرف خودم هستم.دوستت دارم یلیفرشاد خ-

يریشمال برام خونه بگ

؟؟يدوست دار يجد-

ایواسم شده رو-

داشته باشن؛اونوقت تو  یخونه لوکس آنچنان هینقطه شهر، نیخواد تو بهتر یمعموال تازه عروس ها دلشون م...چه جالب-

تو روستا یگ یم

.میدیخند

ام؟؟یب ای يایفردا م-

دنبالت امیاالن ب نیشد هم یکاش م-

ایخب ب-

حاضر شو اومدم-

کردم،بر  یگرفتم که بگم شوخ یهم هر چقدر شماره اش را م یطرفخنده ام گرفته بود و از  یاز طرف.را قطع کرد تلفن

.داشت ینم

در اتاقشان .بودند قیعم یهر دو در خواب.و رامان هم سر زدم نیبه شاه.در اتاق مامان و بابا رو بستم.رفتم نییطبقه پا به

.چه کار کنم دیدانستم با ینم.دلشوره داشتم.داد یجواب نم یول رمیکردم شماره اش را بگ یسع گریچند بار د.را بستم

:زدم،جواب دادم یکه نفس مفس م یدر حال.دوان دوان به اتاقم رفتم.زنگ خورد لمیبعد،موبا قهیدق چند

کردم به خدا یالو فرشاد؟؟شوخ-
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باال امیدر رو باز کن ب ای نییپا ایب ایالو؟؟-

شن داریترسم ب یم-

نشن داریخب سرو صدا راه ننداز تا ب-

؟؟يبود،کرد يچه کار نیا...ادفرش يوا-

گه؟؟یهمه تو اتاقاشون خوابن د....میداره؟؟من و تو االن زن و شوهر یچه اشکال-

.آره-

خب درو باز کن-

يجوابشون رو بد دیبا د،تویفهم یاگر کس-

تو درو باز کن...باشه بابا-

 رهیبا لبخند به من خ.هارچوب در ظاهر شدچند لحظه بعد فرشاد در چ.در باز کن فشردم و در را باز کردم يرا رو دستم

.رفت یم مانید،آبرویفهم یم یاگر کس.استرس داشتم یلیخ.شده بود

:گوشش زمزمه کردم در

تو اتاق من مینشده،بدو بر داریب یتا کس-

 يوفرشاد جل.دمیکش يدر را از داخل قفل کردم،پشت در نشستم و نفس آسوده ا.میرا فشرد و با هم به اتاق رفت دستم

:نشست و گفت نیزم يم،رویپا

کرد؟؟ ینم ینیرو صورتت سنگ...يرو پاك کرد شیباالخره اون همه آرا...آخش-

نه-

يخوشگل تر یلیخ ينطوریا-

یمرس-
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ادینم یکس.انقدر نترس-

ستیدست خودم ن-

لرزه یم يچطور.نگاش کن...يوا-

.کرد و بهم آرامش خاطر داد بغلم

 گرید.زد یحرف م ندهیبود و از آ میت نشسته بود،گذاشتم و او مشغول نوازش موهاتخ يفرشاد،که رو يپا يرو سرم

.کردم یجر او فکر نم زیچ چیبرده بودم و به ه ادیرا از  میها ینگران

:شدم و گفتم رهیبه او خ یبا نگران.شد یکم داشت هوا روشن م کم

شن یم داریوقت ب هی.يبهتره بر-

.یانقدر نگران که میما که کار خالف شرع نکرد-

ره یآخه آبرومون م-

دنبالت امیم 12ساعت ...رم یباشه م-

؟؟یدانشگاه چ-

؟؟يامروز کالس دار-

آره-

شه؟ یامروز ساعت چند کالستون تموم م...بعد از کالست منتظرم باش.باشه-

-4

دنبالت امیم.باشه-

با نوازش .خوابم برد یک دمینفهم.رم که اجازه ندادب نییاستقبالش به طبقه پا يخواستم برا یم.و رفت دیام را بوس گونه

.شدم داریمامان ب يها

؟ير یامروز کالس م-



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٢

برم دیآره با-

شه یم رتیپس بلند شو داره د-

گونه ام داغ بود و هر چقدر .کردم یوجود فرشاد را حس م يهنوز هم گرما.اکراه بلند شدم و دست و صورتم را شستم با

.شد یمزدم،التهابش کم ن یآب م

فتاد؟؟یم یشده بودند تا آب بخورند،چه اتفاق داریمامان ب ایاگر بابا .کرده باشم یسکیر نیشد همچ یهم باورم نم هنوز

و بعد مانتو و شلوارم را  يهم چا يخوردم و مقدار ریبه زور چند لقمه نون و پن.تصورش تمام بدنم را لرز گرفت از

غقب  يها یاز صندل یکی يرو.خلوت بود یلیاتوبوس خ.فرشاد بود شیپ تمام هوش و حواسم.و راه افتادم دمیپوش

.دوست داشتم رافکر کردن به او .به فرشاد فکر کردم دنینشستم و تا لحظه رس

 یم يساعت آخر لحظه شمار.هم موفق شدم يکردم،تمام حواسم را به درس معطوف کنم و تا حدود یکالس سع در

.بروم رونیاز دانشگاه ب بشود و دوان دوان 4کردم که ساعت 

...کالس تمام شد باالخره

 ییصدا.زد یشدم،قلبم تند تر م یتر م کینزد یهرچقدر به در خروج یخودم را حفظ کنم ول يکردم خونسرد یسع

.از پشت سر،قلبم را از حرکت بازداشت یپسر جوان

.کالسمون روبه رو شدم ياز پسرها یکیو با چهره  برگشتم

سالم-

:را در هم کردم و گفتم میها اخم

دییسالم بفرما-

دست و پا که هنوز آداب  یپسر ب کیخواست به خاطر  یدلم نم.باشد امدهیکردم فرشاد هنوز ن یدلم آرزو م در

.شود نیمعاشرت با خانم ها را بلد نبود،به من بدب
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تونم امروز من،شما رو برسونم یم-

:گفتم تیبا جد.ام اوردهیدم و متوجه شدم،حلقه ام را نش رهیاز تعجب باز ماند و به انگشتانم خ دهانم

من در شُرف ازدواج هستم.محترم يآقا رینخ-

سوخت و بر خودم لعنت فرستادم که حلقه ام  شیدلم برا.کرد و رفت یبرق چشمانش خاموش شد و عذر خواه کدفعهی

فرشاد از پشت سر .دست و صورتم را بشورمتوالتم گذاشته بودمش تا  زیم يافتاد که صبح،رو ادمی.را فراموش کرده ام

.میافتاد راهو  مینشست نیدر ماش.سالم کردم و او هم پاسخ داد.زد میصدا

.شود یم رهیگاه به انگشتانم خ یگاه و ب يزیچ يفرشاد در جستجو دمیکمال تعجب د در

شده؟؟ يزیچ-

؟يمگه حلقه تو دوست ندار-

دوستش دارم یلیچرا خ-

؟؟يپس چرا دستت نکرد-

:انداختم و گفتم نییسرم را پا یشرمندگ با

رفت ادمی دیببخش-

:را در دستش گرفت و گفت دستم

یخواد دستت کن یبه بعد دلم م نیاز ا یول.ره یم ادشی...زاد یآدم...نییپا يانقدر سرتو بنداز ستیالزم ن-

:نگاهش کردم و گفتم یخوشحال با

کنم فراموش نکنم یم یسع-

ممنون-

که نامزد کرده  یبودم،کسان دهیبار تا به حال شن نیچند.موضوع برخورد کند نیبا ا یکردم انقدر منطق یر نمفک اصال
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بودم دعوا و مرافعه راه  دهیهم شن یناراحت شده و گاه یلیبوده،خ دهینامزدشان حلقه را در دستشان ند یبودند،وقت

.انداخته بودند

...خاطر است که دوستمان دارند نیگفتند به ا یکردند و م یها هم ذوق م آن

 یلیکه با دعوا و مرافعه ابراز شود خ يعالقه ا یول.موضوع،عالقه است نیناراحت شدن از ا لیتنها دل.هم قبول دارم من

 یکه سالها در ذهنم تصور م یآل بود کس دهیاز نظرم فرشاد از هر نظر ا.دهد یزود حرمت و ابهت خود را از دست م

در  یلیمامان و بابا شروع شده بود،خ نیب يریدرگ یاز وقت.شدرا داشته با اتیخوص نیم همسرم اکردم و دوست داشت

دوست نداشتم همسفر .کردم یرا تصور م يهمسر نیشده بودم و از همان سالها در ذهنم همچ قیروابط همسران دق

 عالقهابراز  يراه ها برا یلیخ.از کندعالقه اش را ابر یحت ایو  ندازدیرا راه ب زیباشم که با جنگ و جدال همه چ یکس

.وجود دارد

از .مهتا هم در خانه بود.گردم و او هم ناچار سکوت کرد یبه خانه برم ریبه مامان زنگ زدم و گفتم د.میدیزود رس یلیخ

.میشد یتر م یمیشد و با هم صم یم شتریمن و مهتا روز به روز ب یوابستگ.خوشحال شد یلیمن خ دنید

:مهتا گفت.میو صحبت کرد مینشست ییاریدر پذ یکم

دیرم بخوابم تا شما دوتا کفتر عاشق با هم باش یمن م-

:به سمتش پرتاب کردم و گفتم یکوسن

یکن يالزم نکرده به خاطر ما فداکار-

:گفت دیخند یکه م یحال در

ادینه به خدا خوابم م-

 یتمام مانیدانم چرا حرفها ینم...همه جا و همه کس از.میزد یو حرف م میتخت نشسته بود يرو.میاتاق فرشاد رفت به

.نداشتند
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 یکه م یکردم با هر نفس یحس م.کردم یم يلحظه شمار دنشید يهر روز برا.گذشت یسال از عقد من و فرشاد م1

.شود یم شتریکشم،عالقه ام به او ب

او  یول.خواست ترکم کند یشدم چون دلم نم یاز او جدا م يدلخور امد،بایاو به خانه مون م ایرفتم و  یم ششیوقت پ هر

.میکرد تا از هم جدا شو یم یو مرا راض اوردیم یمنطق لیهزار دل

.به درس خواندن ادامه بدم يشتریب تیکرد تا با جد یم قمیداد و تشو یم هیدرس خواندن بهم روح در

دو روز بود .خوشحال بودم یلیخ.میبرو رونیبو باهم  دیایسالگرد عقدمون بود و قرار شده بود،فرشاد به دنبالم ب امروز

 یزد و با هم حرف م یاز من نداشت و مدام زنگ م یالبته او هم دست کم.کردم یم یتاب یب یلیبودمش و خ دهیکه ند

.میزد

قرار بودم و  یب.متفاوت باشم شهیکردم تا با هم شیهم آرا یکم.دمیبود،پوش دهیخر میرو که فرشاد برا يو شلوار مانتو

.گذاشت یو سربه سرم م دیخند یمن م یمامان به دستپاچگ.دمیکش ینتظار او را ما

 کیو تبر دیمامان او را بوس.رفتیبه داخل دعوتش کردم و او هم پذ.و فرشاد به دنبالم اومد دیانتظارم سر رس باالخره

.گفت و بعد به داخل آشپزخانه رفت

فرشاد به آشپزخانه .گفتم کیمن هم به او تبر.گفت کیو تبر دیبه سمتم اومد و مرا در آغوشش فشرد و بوس فرشاد

فرشاد هم .کردم یعالقه مامان را به او حس م.کرد ییرایاز او پذ یمامان حساب.سربه سر مامان گذاشت یرفت و کم

.متقابال او را دوست داشت

.میداد و من و فرشاد راه افتاد تیمامان رضا باالخره

 یم کیکردم آسمان پر از ستاره است که با هر چشمکشان به من و فرشاد تبر یبود و حس م یقشنگ یلیخ شب

.داد یتر نشان م ییایو شب را رو دیدرخش یقرص کامل ماه در آسمان م.گفتند

به در .رمیخواست در کنار او باشم و آرام بگ ینداشت فقط دلم م یتیاهم میبرا.خواهد برود یدانستم فرشاد کجا م ینم
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.شدم رهیدم و به او خدا هیتک نیماش

:کرد و گفت نگاهم

؟؟يدومونو به کشتن بد ،هريریگ یم میبار تصم هیچرا تو چند روز -

.ام کالفه شده رهینگاه خ ریحس کردم ز.باز هم نگاهش کردم یول دمیخند

د چند لحظه بع.گذاشتم و چشمانم را بستم شیبازو يسرم را رو.را پاك کرد شیبرداشت و عرق پشان یدستمال

:پارك کرد و گفت يرا در گوشه ا نیفرشاد،ماش

که تمام هوش و حواس من  ينطوریدختر خوب ا...يشد ریس یشما واقعا از زندگ نکهیمثل ا.شه ینم ينطوریا...رینخ-

کنم؟؟ یرانندگ یپس ک...توئه شیپ

هم خوبه نجایهم...یلوکس و آنچنان يجا هی میحتما بر ستین يازیفرشاد ن-

.را پر کرد نیماش يکرد و قهقهه خنده اش فضا یف نگاهدور و اطرا به

دو تا دونه درخت هم نداره...شه یکه نم نجایا-

آسمون که داره-

:و فرشاد راه افتاد و گفت میدیدو خند هر

کردم یاصال فکرشو نم...یکیرمانت یلیخ-

 یکه م فتادمیم یقدم یلینگ خآه هی ادیچون .شدم یم م،نگرانیدیخند یم يادیهر وقت ز.میدیهر دو خند دوباره

:گفت

خنده ماتمِ يهر شاد بعد غمِ بعد

.رهیامشب را ازمون نگ يلب صلوات فرستادم تا خدا شاد ریکردم و ز شروع

مطمئن بودم که تا به حال .بود یسرسبز و قشنگ یلیخ يجا.مینداشتم و متوجه نشدم کجا اومد میبه روبه رو یتوجه اصال
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.محکم فرشاد را بغل کردم و از او تشکر کردم.افتاد جانیبه شور و ه ،قلبمیو سرزندگ ییباین همه زاز آ.اونجا نرفته ام

:و گفت دیخند

اونجا؟؟ يبر یرو ول کن ییجا نیهمچ ادیم ،دلتيبود یهم راض ابونیتو که به همون ب-

دارهن یتیاهم چیبرام ه زهایچ نیا...من فقط و فقط در کنار تو بدون مهمه يفرشاد برا-

کوچک  يها مکتین يرو.رمیخواست همانجا بم یدلم م یو خوشحال جانیاز شدت ه.را گرفت و بوسه باران کرد دستانم

سرم گذاشت و به مناظر  يفرشاد گذاشتم و او هم سرش را رو يبازو يسرم را رو.میکه گذاشته بودند،نشست يو بامزه ا

کردم  یدر کنار او بودم،حس م یوقت.کردم یمحس  میرا با تک تک سولها یخوشبخت.میشد رهیخ مانیرو شیپ

.عالم هستم يبانو نیخوشبخت تر

؟؟يریکادوتو بگ يخوا ینم-

گرفتمش-

.شد رهیتعجب به چشمانم خ با

:و گفتم دمیخند

يکرد میآرامشِ که تو با تمام وجودت بهم تقد رمیتونم بگ یکه از تو م يا هیهد نیبهتر...تعجب نداره که-

.دیبه خودش فشرد و سرم را بوس شتریب مرا

کنم یمطمئنم که تا آخر عمرم به خاطر داشتن تو به خودم افتخار م-

.سرافکنده ت نکنم دوارمیام-

فتهیاتفاق نم نیوقت ا چیه...مطمئن باش-

تک .کنم یوقت فراموشش نم چیبود که ه میزندگ يشب ها نیاز بهتر یکیاون شب،.میدو سرشار از شور عشق بود هر

.داد یم یکرد و عالقه ام را فزون یلحظاتش همراه با عطر وجود فرشاد بود که مرا سرمست م تک
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 ییپر مهر و صفا یجشن کوچک ول مانیبعد از برگشتمان،خانواده ها برا.دیرس انیمن آن شب به پا لیخالف م بر

بر حسب اتفاق به دست  ياگر روزو  میدر ذهنمان ثبت کن شهیهم يتا خاطرات را برا میعالم عکس انداخت کی.گرفتند

.شوند یعکسها،تمامشان در ذهنم تداع دنیسپرده شدند،با د یفراموش

:زنگ زد میآخر شب بود که فرشاد به گوش.گذشت یم بایهفته از آن شب ز کی

سالم عشقم-

زمیسالم عز-

؟؟یخوب-

؟؟يدار شویمادگآ...موضوع مهم باهات حرف بزنم هیخوام در مورد  یم میشم...زکمیممنون عز-

چرا االن؟؟ یول...آره-

؟یتو اتاق...گهیخب د-

خب االن تو اتاقم یلیخ...رم ینه دارم م-

م؟؟یشم-

جون دلم؟-

؟؟يخبر دار دیاز ام-

چرا حاال که با تمام وجود ...دیکش یرا به آتش م میشوم بود و تمام زندگ میکه فکر و ذکرش برا دیباز هم ام!! د؟؟یام

 گریکردم تا د یچه کار م دیداشت؟؟با یچرا دست از سرم برنم امد؟؟آخهیبه سراغم م دیکردم با یس مرا لم یخوشبخت

دادم؟؟ یم سپ یچه تقاص دینشنوم؟؟با میدر زندگ دیاز ام ینام

را که با تمام قدرت در دست گرفته بودم،از دستم گرفت و  لیموبا.بود ستادهیسرم ا يبه خودم اومدم،فرشاد باال یوقت

:فرشاد بغلم کرد و گفت.دادند ما را تنها بگذارند حیترج یمامان و بابا هم نگران بودند و در اتاق بودند ول.رم نشستکنا
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؟؟یخانم ينبود فیتو که انقدر ضع-

خواستم  یمن نم...نه.مبهم بود میاطرافم برا يسرم به دوران افتاده بود و صداها...کردم یلب زمزمه م ریرا ز دیام نام

...را از دست بدهمفرشاد 

.کرد یاشک در چشمانش جمع شده بود و به من نگاه م.آرام فرشاد به صورتم،به خودم آمدم يضربه ها با

...خوام بگم یم یچ نیگوش کن بب-

:گفتم شهیرمق تر از هم یب

خواد ازش حرف بزنم یدلم نم...واسم نحسِ د،فکرشیاسم ام...خوام ینم-

 شیتو ببخش ياصرار دارند که دم آخر یلیمامان و باباش خ.رهیم یداره م ضهیمر م؟؟اونیشم...مشینیبب میبر دیفردا با-

رهیراحت سر بذاره و بم الیتا با خ

من ببخشمش؟؟ يفرشاد؟؟تو توقع دار-

:کرد گفت یرا نوازش م میکه موها یحال در

گه؟؟ید امیفردا ب...یکن یکارو م نیمن مطمئنم تو ا-

.ایکردم و گفتم ب بغز

با خودم،با روح زخم خورده  دیرا حس کرده بودم،پس با یخوشبخت نیریمن که طعم ش.کردم او را ببخشم یم یسع دیبا

دمشیبخش یو م ومدمیکنار م

.تنها گذاشت الیفکر و خ ایدن کیرفت و مرا با  فرشاد

.اصال آرامش خاطر نداشتم زد و یدلم شور م یلیخ یلیخ.دیایبعد بهم زنگ زد و گفت حاضر باشم تا به دنبالم ب روز

گذشت و هر چقدر زنگ  یساعت از تماس فرشاد م کی یول...نیکم بود،مخصوصا با ماش یلیخونه من و فرشاد خ فاصله

آماده  دیام دنید يما برا.بود انیدر م دیام يباز هم پا.دیجوش یو سرکه م ریدلم مثل س.داد یزدم،تلفن را جواب نم یم
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بود و تلفنش را هم جواب  دهیساعت هنوز نرس کیبعد از  رشادف یول میبرو رونیاز خانه ب میخواست یو م میشده بود

.داد ینم

.هق هق افتاده بودم به

!!مامان؟؟-

:داد میبغلم کرد و دلدار مامان

اومده شیبراش پ يحتما کار.نگران نباش...زمیجانم عز-

خبر بذاره و بره یکه منو ب ستیفکر ن یفرشاد انقدر ب...افتاده یاتفاق هیدونم  ینه من م-

.ستین تیمسول یفکر و ب یدانست که فرشاد انقدر ب یاو هم م.ختیر یصدا فقط اشک م یب یکرد ول هیهم گر مامان

:بدون توجه به شماره جواب داده.زنگ زد لمیموبا یگوش

الو فرشاد؟؟-

.به گوشم خورد يا بهیزن غر يصدا

سالم خانم محترم-

:جواب دادم یلرزان يصدا با

سالم...س-

دارند؟؟ یبا شما نسبت...ازیبه نام فرشاد ن.نجایآوردند ا یتصادف ماریب هی-

 یم یوزن یو هوا معلق بودم و احساس ب نیزم نیب.رفت یم جیسرم گ.دمیشن یم يزیو نه چ دمید یم يزینه چ گهید

...مادر بود غیج دمیکه شن يزیچ نیآخر.کردم

.ختندیر یمامان و بابا کنار تخت بودند و اشک م.بودم مارستانیبتخت  يبهوش اومدم رو یوقت

.گذرانده ام مارستانیام را در ب یکردم تمام زندگ حس
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:و به بابا گفتم دمیاز جا پر.آوردم ادیرا به  زیهمه چ ناگهان

مارستانِ؟؟یب نیا يفرشاد تو...فرشاد-

زمیآره عز-

:بابا گفتم با التماس به.دیچیام در اتاق پ هیهق گر هق

نمشیخوام بب یم...ششیپ دیتو رو خدا منو ببر-

:سرم را نوازش کرد و گفت بابا

.برمت یصبرکن سرُمت تموم بشه،م.زمیباشه عز-

:گفتم.دمیتخت دراز کش يرو آرام

کجاست؟؟-

اورژانسِ يتو-

واسش افتاده؟؟ یچه اتفاق-

:بابا گفت.رفت رونیاش شدت گرفت و از اتاق ب هیگر مامان

نشده یخاص زیچ...زمیعز یچیه-

کردم  یاحساس م.نداشتم يبودم و از فرشاد خبر دهیدراز کش یآن تخت لعنت يگذشتند و من هنوز رو یها کند م هیثان

سرُمم را از دستم جدا کردم و .را گرفتم میلحظه تصم کیدر .اوردمیسر در م هیخودم از قض دیبا.ندیگو یهمه دروغ م

به شدت با مردم برخورد .کردند یهمه با تعجب نگاهم م.گشتم یدنبال اورژانش م مارستان،بهیب دوان دوان در راهرو

بابا .کردم هیافتادم و گر نیزم يبه شدت رو.از پشت سر،متوقفم کرد یدست.دمیدو یگفتم و م ینم يزیچ یکردم ول یم

...بود

که بر سرم آمده  یبتیمص دیشا.به رحم آمدانگار دلش  یدر گوشم بزند ول یخواست چک محکم یم.بود یعصبان یلیخ
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.بود آنقدر دردناك بود که بابا از تصور آن دلش به رحم آمد

:گفتم ادیبا التماس و فر.در اطرافمان جمع شده بودند پرستارها

فرشاد شیمنو ببره پ یکیتو رو خدا -

:اومد و گفت کمیپرستار نزد.ستادمیا میپا يبه زحمت رو.بلندم کرد بابا

کردند؟؟ يآقا فرشاد رو کجا بستر زمیعز-

:بغز گفتم با

اورژانس-

:به بابا گفت رو

برمشون یمن م دیاگر اجازه بد-

دانستم  ینداشتم و نم ياز مامان خبر.ومدیبابا هم به دنبالمون م.همراه اون پرستار راه افتادم.بابا پر از اشک بود نگاه

.کجاست

.میدیبود،رس دهیقرن طول کش کیاندازه من به  يکه برا يرو ادهیپ یاز کم بعد

.دیکش یکه به او زده بودند،درد م ییبود و با وجود مسکن ها دهیتخت دراز کش يرو فرشاد

:دیفرشاد کش دنمیفرشاد با د.رفتم یکردم و آرام آرام جلو م یهق هق م.کردم یپشت حصار اشک نگاهش م از

نجا؟؟یا دیرو آورد میچرا شم-

خواست  یدلم نم چیه.ختمیصورت اشک آلودش را غرق در بوسه کردم و باز هم اشک ر.اش گذاشتم نهیس يرا رو سرم

نمیحال بب نیاو را در ا

:اومد و گفت پرستار

آماده بشن یعمل جراح يبرا دیبا شونیا-
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 يل بچه امث.نداشت يا دهیکرد،فا یهر چقدر پرستار خواهش و تمنا م.کردم ینم شیرا در آغوشم گرفته بودم و رها او

 ریپرقدرت من گ يبازوها نیفرشاد ب.دهد یکند و اجازه نم یم هیو او گر رندیخواهند عروسکش را بگ یشده بودم که م

 یم.خواست ترکم کند یدلم نم.را بوسه باران کردم شاز اشک سیباز هم صورت خ.گفت ینم يزیافتاده بود و چ

...شهیهم يو آنوقت برا اوردیدوام ن یعمل جراح ریز دمیترس

میعمل آمادشون کن يبرا دیبا دیاجازه بد دیخانم محترم لطف کن-

:زدم ادیفر

؟؟احمقیبفهم یتون یم...خوام ینم...خوام ینم-

.دادم ینداشت که به او فحش م یاو که گناه.دست خودم نبود اصال

 يجلو.ا مرا از او جدا کرده بودباب.زدم یخودم م يزدم و بر سر و رو یم غیج.مرا از فرشاد جدا کرد يمردانه ا دستان

...خشک شده بود و دهانم بدطعم میگلو.نفسم به شماره افتاده بود.نزنم غیدهانم را گرفته بود که ج

 یم هیبابا گر.افتاده بودم و نفس کم آورده بودم نیزم يرو.من هم دست داد فتاد،بهیمامان اتفاق م يکه برا یحالت همان

...کن هیگفت گر یو م داد یکرد و پشتم را ماساژ م

شد و نفس نفس  یم نییام باال و پا نهیقفسه س.کردم یم یاحساس خفگ.دمیکش یکرد و به زور نفس م یدروان م سرم

.زدم یم

ماکس .بود مارستانیتخت ب يبعد از چند لحظه دوباره رو...دیدو یاز پرستارها م یکیدست بلندم کرد همراه  يرو بابا

 ییمعنا چیمن بدون فرشاد ه...مردم یو م اوردمیبودند و نفس کم م دهیکاش به موقع نرس يا.دزده بودن میبرا یژنیاکس

...چیه...نخواهم داشت

کرده  فیبود و با عشق و احساسش روح خسته و درمانده ام را با طراوت و لط دهیدوباره بخش یکه به من زندگ یکس

کنم؟؟ یتونستم بدون او زندگ یچطور م...بود
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انگار در برزخ ...نه ایهستم  ایمطمئن نبودم هنوز در دن.کرده بودند قیتزر میآمپول آرامبخش برا دیشا.بودم و منگ جیگ

.افسوس که هنوز زنده بودم یول.رفتم یفرشاد م شیو پ امدیخواست روحم به پرواز در م یدلم م.زدم یدست و پا م

.از بابا نبود يخبر.مبل کنار تخت نشسته بود و در فکر فرو رفته بود يرو مامان

با .کرد یام نم ياریچون زبانم .نداشت يا دهیکردم فا یهر چقدر تالش م یول رمیاز فرشاد بگ يخواست خبر یم دلم

:و گفت دیبا عجله کنار تخت اومد،سرم را بوس.اشاره دست از مامان کمک خواستم

زم؟یعز يخوا یم یچ-

قلبم گذاشتم و چشمانم را که پر از اشک شده  يخاطر دستم را رو نیبزنم و به هم یچقدر تالش کردم نتونستم حرف هر

چند لحظه بعد بابا به اتاق اومد و بالفاصله به طرف تختم آمد .چشمانم را باز کردم،مامان از اتاق رفته بود یوقت.بود،بستم

:و گفت

زم؟یعز یداشت يکار-

:خشدار گفتم ییصدا دم،بایکش یو صدا دار م یطوالن يکه نفس ها یصورتم برداشتم و در حال يرا از رو ماسک

اد...فرش...فر-

.نمیرا نب شیرا برگرداندم تا اشک ها میبابا را نداشتم و رو هیوقت طاقت گر چیه.صورت بابا را گرفت يپهنا اشک

 یم یدر پ یپ يکه سرفه ها یبلند شدم و در حال میبه هزار زحمت از جا.به سراغم آمده بود الیفکر و خ هزار

:کردم،گفتم

..منو ببر-

کجا؟-

فرشاد-

.خودم سوخت يدلم برا.گم یم یبدهند چ صیتوانستند تشخ یخفه و خشدار بود و به زور م یلیخ میصدا
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فرشاد شیپ میر یبخواب فردا م.االن شبِ دخترم-

:مکردم،گفت یدادم و سرفه م یتکان م نیکه سرم را به طرف یدستم به سمتش اشاره کردم و در حال با

یگ یدروغ م...دروغ-

:پنجره اتاق اشاره کرد و گفت به

یبخواب دیبا...االن شبِ...کینگاه کن هوا تار زمیعز-

دونم یم-

گم؟؟ یرو دروغ م یپس چ-

....فرشاد-

:دمیپرس دیو ترد ینگران با

!مرده؟؟-

:گفت يناباور با

ههوش یو االن ب دهیطول کش یچند ساعت شیگفته؟؟عمل جراح ینه ک-

بابا؟-

جانم دخترم؟؟-

نمشیخوام بب یم-

:گفت.کالفه بود با

یگ یم یفهمم چ یشده؟؟نم ينطوریچرا گلوت ا-

 یپرستار داخل شد و آمپول.میگو یم یچ دمیفهم یخودم هم نم.دادم متوجه کالمم نشود یبه او حق م.سرفه افتادم به

.فرو رفتم قیعم یتخت افتادم و به خواب يهوش،رو یکرد وچند لحظه بعد ب قیتزر
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...بودم جیچون باز هم گ.نرفته بود نیاز ب یهوش یب يهنوز اثرات دارو.همان تخت بودم يشدم،باز هم رو داریب یوقت

 یدر نواح یقیسوزش عم.رو که بهم وصل کرده بودند،جدا کردم ییماسک و دستگاه ها.مبل خوابش برده بود يرو بابا

.نبودمهم  میبرا یکردم ول یدستم احساس م

:فشرد،با التماس گفتم یرا م میکه بغز گلو یرا گرفتم و در حال شیدم،جلویکه رس يپرستار نیاول به

؟؟یکن یواسم م يکار هی-

:گفت ینگران با

زم؟؟یشده عز یچ-

شوهرم شیخوام برم پ یم-

ه؟یاسم شوهرت چ-

ازیفرشاد ن-

يِتو کدوم قسمت بستر نمیصبر کن تا چک کنم بب-

.دیلحظه دستم را در دستش گرفت و مرا به دنبال خودش کش از چند بعد

:دمیاز پرستار تشکر کردم و پرس.فرو رفته بود،دلم گرفت یقیخواب عم مارستان،بهیتخت ب يفرشاد که رو دنید با

چطوره؟؟ تشیوضع-

رو  یوتراپیزیات فجلس دینبود،با زیآم تیروش انجام بشه،اگر موفق گهیعمل د هی دیبا...احتمال فلج شدنش باالست-

شه یم نیلچرنشیو شهیهم يوگرنه برا چیکرد که ه دایاگر بهبود پ...مرتب شرکت کنه

کرد و قلب مرا  یم انیرحمانه کلمات را ب یب یلیخ.خورد یپتک بر سرم م امد،مثلیم رونیکه از دهانش ب يکلمه ا هر

.بره رونیتشکر کردم و ازش خواستم ب.زد یآتش م

گچ گرفته اش روبه  يحس کردم گرمش شده،پتو را کنار زدم و با پا.دمیو عطر تنش را به جان خر مستادیتختش ا کنار
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کردم و در  یرا نوازش م شیموها.اش گذاشتم نهیس يبوسه زدم و سرم را رو نیچند شیپا يرو.دلم کباب شد.رو شدم

.کردم یکننده م دواریام يگوشش زمزمه ها

...شد داریب

:زدم و گفتم یقیکردند،لبخند عم یبا دقت مرا نگاه م ش،کهیبایچشمان ز دنید با

شه یدرست م زیهمه چ...اصال نگران نباش-

:صورتش را گرفت و گفت يپهنا اشک

نجا؟؟یا يایگفته تو ب یک-

:و گفتم دیلبانم ماس يرو لبخند

؟ینیمنو بب یمگه دوست نداشت-

نه-

:در چشمانم حلقه زد و گفتم اشک

چرا؟-

کنم یخوام با تو زندگ یشدم،نم مونیاصال من از انتخابم پش...یکن یام م وونهیکارات د نیچون با ا-

.زند یحرف ها را م نیدانستم که فقط و فقط به خاطر من ا یم.کردم یخواندم وگرنه شک م یرا از نگاه زاللش م عشق

:گذاشتم و گفتم شیشانیپ يرا رو سرم

من دوستت دارم.شم ینم دیناام من...حرفا بزن نیاز ا يخوا یهرچقدر م-

.بود یکالفه بود،نگاهش عصب.دگرگون شده بود حالش

:و گفتم دمشیبوس...صورت سرد و خسته ام را داغ کرد شینفسها

؟يهنوز دوستم دار يدید-
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:و گفت ختیر اشک

دوستت ندارم گهید...نه دوستت ندارم-

:تخت نشستم و گفتم يرو

شنوم یمن انقدر دوستت دارم که اصال حرفاتو نم.حرفا بزن نیا از يخوا یهر چقدر م...گفتم که-

؟یکن یآدم فلج زندگ هیبا  يتو حاضر-

:شانه باال انداختم و گفتم یالیخیب با

و خودم تمام  رمیدونه پرستارم براش نگ هیحاضرم  یحت.اگر دوستش داشته باشم،حاضرم تمام عمرمو فداش کنم-

دوستت دارم و به هر  یلیمن خ.فرشاد یمن یتو تمام زندگ...وست ندارم بلکه عاشقتممن تو رو د...کاراشو انجام بدم

 گهیپس د يمنو دوست دار یلیدونم که تو هم خ یم...کنم و در کنارت باشم یخوام باهات زندگ یکه هست م یمتیق

ن ما رسما زن و که همه بدون میریگ یمراسم ساده م هیمارستان،یمونه،به محض مرخص شدنت از ب ینم يبهانه ا

 کی ریم،زیکن یشروع م مونویزندگ م،اونجایکه قرار بود تو شمال بخر يهمون خونه ا میر یم م،بعدشمیشوهر

...باهم...سقف

سرم را .فرشاد روبه رو شدم ياشک آلود بابا يبرگشتم و با چهره .شونه ام احساس کردم يرا رو يمردانه ا دستان

:انداختم و گفتم نییپا

جون سالم پدر-

سام دختر گلم-

د؟؟یکن یم هیچرا گر-

:انداخت نیاتاق طن يبغز آلود فرشاد،در فضا ادیفر

رونیب دیببر نویبابا تو رو خدا ا-
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:التماس نگاهش کردم و گفتم با

تونه منو از تو جدا کنه ینم چکسیه-

 ادیو با فر دمیکش رونیرا ب میبازو حرکت کیبا .برم رونیمرا گرفت تا از اتاق ب يخت،بازویر یکه اشک م یدر حال پدر

:گفتم

ببره نجایتونه منو از ا یهم نم یهمسرم باشم،کس شیخواد پ یمن دلم م-

:و گفتم دمیسالم کردم و او را در آغوشم گرفتم و بوس.کرد یلحظه مهتا هم آمد و با تعجب به ما نگاه م نیهم در

من مطمئنم.شه یخوب م...زمیاصال نگران نباش عز-

:گفت ادیهم فرشاد با فر باز

...مهتا-

خودش را کنار تخت او رساند مهیو سراس دیترس مهتا

نمشیخوام بب ینم...دیببر نجایرو از ا میکنم شم یالتماس م-

فرشاد برادرش بود و از گوشت و خونش بود و من هم .حق داشت.چه کار کند دیدانست با یبغز کرده بود و نم مهتا

.قائل بود میبرا یاحترام خاص شهیهم نیهم يمادرش هم بودم و برا هیل خودش شبدوستش و به قو نیبهتر

صورتش گذاشته بود  يفرشاد هم دستش را رو.کردم یبودم و به فرشاد نگاه م ستادهیا نهیاتاق دست به س يگوشه  من

ده،خودم در کنارش گرفته بودم هر طور که ش میتصم.شد یوقت مالقات تمام م گرید قهیتا چند دق.ختیر یو اشک م

.باشم

:من گفت دنیبا ترس داخل اتاق اومد و با د بابا

احمق؟؟ یینجایتو ا-

.نداشت یتیاهم میدست و پا له شده بود که برا ریاتاق شده بودم انقدر غرورم ز نیوارد ا یاز وقت یبرخورد ول بهم
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همسرم هستم شیکجا باشم بابا؟؟پ دیپس با-

؟؟یچرا به من نگفت...کنم داتیپا گذاشتم تا پ ریرو ز تانمارسیاز صبح تا حاال کل ب-

:گفتم ادیفر با

امیب یذاشت یچون نم-

 یمناسب طیکرد که شرا یدرك م یخود بابا هم متعجب شده بود ول.کردم یصحبت م نطوریبار بود با بابا ا نیاول يبرا

:گفتبابا دستم را گرفت و .پرستار اعالم کرد وقت مالقات تمام شده.ندارم

وقت مالقات تموم شده...میبر ایزودباش ب-

:چسباندم و گفتم واریرا محکم به د خودم

فرشاد بمونم شیخوام پ یمن م...دیشما بر-

:بغز آلود گفت يادیباز هم با فر فرشاد

یبمون شمیخوام پ یمن نم...الزم نکرده-

:نکردم و گفتم یحرف او توجه به

باشم يبستر ستین يازین گهیوبه و دخ یلیمن حالم خ...بابا دیشما بر-

:با تعجب گفت فرشاد

؟؟يبود يمگه بستر-

.باشم ششیخواستم پ یهم م یباهاش قهر بودم و از طرف یاز طرف.را ندادم جوابش

:اومد کنارم و گفت مهتا

تو برو استراحت کن...دم خوب ازش مراقبت کنم یمن قول م زمیعز-

خوام.یم.نِ-
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:گفت پدر

د؟یکن یم تشیچرا انقدر اذ.نهبمو دیبذار-

:گفت فرشاد

دادیداد ب يا...بمونه دیگم نذار یزنم م یبال بال م نجایمن دارم ا...؟؟تو رو خدا...بابا-

دیهر طور راحت...خورم یتکون نم نجایمن از ا-

آخر تمام تالشش هرچند فرشاد تا لحظه .فرشاد بمونم شیداشتم و باالخره تونستم پ یپشت کار خوب.شدند دینا ام همه

خوشحال یلیخ.خوشحال بودم.موفق نشده بود ینمونم ول ششیرا کرده بود که من پ

مهم بود  میاگر کور و کچل هم بود باز من دوستش داشتم چون وجودش برا یحت.مهم نبود که فرشاد چطور باشد میبرا

کردن  یکردم که زندگ یم يمن کار یکند ول یفلج زندگ يخودش سخت بود که با پا يهر چند برا.کلشینه چهره و ه

.آسان باشد شیبرا

را از  میمانتو.تونستم راحت باشم یبود و م یخوشبختانه اتاق خصوص.میرفتند و من و فرشاد تنها شد رونیاز اتاق ب همه

.تنم بود یشرت قرمز رنگ یت.کنار مبل گذاشتم زیم يرا رو لمیآوردم و تمام وسا رونیتن خسته ام ب

:که اخم کرده بود،گفت یم کرد و در حالنگاه فرشاد

مانتوتو تنت کن-

چرا؟-

تو اتاق ادینفر ب هیممکنه -

یِاتاق خصوص نکهیمثل ا...ادینم ینه کس-

.تخت،کنارش نشستم و نگاهش کردم يرو.را برگرداند شینگفت و رو يزیچ

:بغز گفت با
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يموند یم دینبا-

موندم...دلم خواست-

به بعد راه منو تو جداست نجایا ؟؟ازیفهم یچرا نم میشم-

؟یزن یحرفو م نیچرا ا-

تموم شده زیهمه چ گهیچون د-

من به خاطر پات بهت جواب مثبت دادم که حاال ازت جدا شم یکن یتو واقعا فکر م-

تونم به  یاومده نم شیکه پ یوضع نیبا ا یبدم ول شیبهت آرامش و آسا مونیزندگ يمن بهت قول داده بودم،تو یول-

...خوشبخت گهید يها یلیبا خ یتون یتو م.قولم عمل کنم

:و گفتم دمیحرفش پر انیم به

 طیشرا نیاگر در اسفناك تر یدر کنار تو هستم،حت یمن وقت...یزن یقولت م ریز يدار یکن یکه م ییکارا نیاتفاقا با ا-

واقعا انقدر درکش واست سخته؟؟...کنم یم یکنم،باز هم احساس خوشبخت یزندگ

به خاطر من حروم شه تیخواد زندگ یدلم نم...نمیتو رو بب یخواد خوشبخت یمن دلم م میشم-

:کردم و گفتم بغلش

 یبعدش هم م...یساده آماده کن یلیمراسم خ هیواسه  ،خودتويمرخص شد یکه وقت نهیا یبکن یتون یکه م يتنها کار-

مونیسر خونه و زندگ میر

:د،گفتکر یرا نوازش م میکه موها یحال در

یش یم مونیپش يروز هیباالخره -

عشق من به .خاموش شه ششیزود آت یلیکه خ ستین يعشق من تب تند...شم ینم مونیوقت پش چیه...زمینه عز-

ره ینم نیها از ب یسادگ نیو کم کم بوجود اومده و حاال در تمام وجودم رسوخ کرده و به ا جیتدر
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دم،عذاب وجدان داشته باشمکه باهات کر يعمر به خاطر کار هینذار -

؟يمگه من منت گذاشتم که تو عذاب وجدان دار-

 يبلند شدم و پتو را از رو!دیبگو دیبا زیدانست چه چ یدر گفتن جمالت کم آورده بود و نم گرید دیشا.کرده بود سکوت

.نواختم شیپاها يرو يکنار زدم و بوسه ا شیپا

؟؟یکن یچه کار م-

یچیه-

...گهیبرو بخواب د-

خوام ینم-

؟يتو چرا انقدر لجباز-

؟یدونست ینم نویمگه ا-

زود باش برو بخواب...برم یم یپ شتریگذره ب یهر چقدر م-

هستم نجایمن هم.تو استراحت کن...ستیاالن که وقت خواب ن-

:لب زمزمه کرد ریز

ستیهم مهم ن ينبود-

 يزیچ یدار شده،ول حهیکردم غرورم جر یحس م نکهیا با.زند یدلسرد کردن من م يحرفها را برا نیدانستم تمام ا یم

او صرف  يبهبود يسال،تمام وقتم را برا نیچند یحت ایمهم نبود چند ماه  میبرا.گفتم چون واقعا دوستش داشتم ینم

.کنم یم شیرا فدا مینباشد هم،تمام زندگ شیبه بهبود يدیاصال اگر ام.کنم

چه نامش چه فکرش چه .من بود یباعث بدبخت شهیهم.را نبخشم دیوقت ام چیخودم عهد بسته بودم که ه با

.شدند یمن م یبخت اهیهمه باعث س...وجودش
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را که گذاشته بودند،پهن کردم و نماز  يافتاد نمازم را نخوانده ام،بلند شدم و وضو گرفتم و همانجا سجاده ا ادمی

فرشاد،دلسرد نشوم و بتوانم در  يد تا در برابر حرفهااز ته دلم از خدا کمک خواستم و خواستم تا به من صبر ده.خواندم

...گرید يزهایچ یلیو خ...دعا کردم مارانیاو و تمام ب يبهبود يبرا.تمام مراحل از او مراقبت کنم

 یم ییرو لبانش خودنما ينظر گرفته بود و لبخند محو ریرا جمع کردم و به فرشاد نگاه کردم،با دقت مرا ز سجاده

را  زیاگر چشمان زاللش،همه چ.شدم دوارمیام یلیخ.را برگرداند شیرا در هم کرد و رو شیمن،اخم ها دنیبا د یول.کرد

و  دمیو کمپوت خر یخوراک يرفتم و مقدار رونیاز اتاق ب.مرا نخواهد گرید دیکردم که شا یگفتند،حتما شک م ینم

 خچالیها را در  یخوراک.پتو کرد ریش را زرا پاك کرد و سر شیاشکها عیوارد اتاق شدم،متوجه شدم سر یوقت.آوردم

بار تلفن زنگ  نیتا شب،چند.را روشن کردم و خودم را سرگرم کردم ونیزیکوچک گوشه اتاق گذاشتم و تلو

چون وقت .اعصابم خورد شده بود.احوال من و فرشاد شدند يایچند باز زنگ زدند و جو ابا،مهتا،پدر،همهمامان،ب.زد

 يرا رو لمیو موبا دمیکش زیتلفن را از پر.شدند یاو م شیزدند و موجب سلب آسا یزنگ م استراحت فرشاد بود و همه

.بزنند نگز لیگذاشتم که هر وقت خواستند احوالمان را بپرسند،به موبا برهیو

 فرو رفته بود و یقیبه خواب عم.کنار زدم شیآرام پتو را از رو یلیخ.پتو بود ریگرم بود و فرشاد ز یلیاتاق خ يهوا

و باز هم اشک  دمیبار دستان سردش را بوس نیچند.برداشتم و صورتش را پاك کردم یدستمال.صورتش عرق کرده بود

شود و  داریب دمیترس.کشتم یرا م دیافتاد،خودم ام یاو م يبرا یاگر اتفاق.خدا را شکر کردم که الاقل زنده است.ختمیر

.دمیگرم شدند و خواب میکم چشمها کم.شدم رهیو به او خ دمیمبل دراز کش يرو نیهم يبرا

و  دمیپر.برسونه خچالیکنه خودش را به  یم یفرشاد،سع دمید.شدم داریب نیزم ي،رويشدم تخت فلز دهیکش يصدا با

:گفتم

؟؟یکن یچه کار م-

.چطور خودم را به او رساندم دمیو نفهم دمیکش غیج.افتاد نیزم يشد و رو هول
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.بودم دهیبر خودم لعنت فرستادم که خواب.داشت مرا آرام کند ی،سعزد یکه نفس نفس م یدر حال فرشاد

...کرد یخودش هم کمک م.بغلش را گرفتم و آرام بلندش کردم ریز

...داد هیتک وارید به

بغلش را گرفته  ریز گرمیکه با دست د یشانه ام گذاشتم و در حال يدستش را رو.از تخت فاصله داشت بایتقر

 چیفتاد،هیم یاگر اتفاق.بودم دهیترس یلیخ.بدنم نشسته بود يعرق سرد رو.تخت دراز بکشد يبودم،کمک کردم تا رو

.دمیبخش یوقت خودم را نم

؟یخواست یم یچ-

آب-

:دمیکش ادیفر

؟؟یچ فتادیم یاگه اتفاق...؟؟هان؟ينکرد داریچرا منو ب-

:که گوشه اتاق گذاشته بودند،ثابت ماند و گفتم ییعصاها يرو نگاهم

دادم یاونا رو بهت م يکرد یم دارمیبهت دست بزنم،ب يکه دوست ندار يشد زاریل اگر انقدر از من بالاق-

از تصورش  یحت...نه....فتادیم یاگر اتفاق.دیلرز یتمام بدنم م.دیبگو دیبا یدانست چ یخاطر که نم نیبه ا دیبود شا کالفه

فتادیهم لرزه بر اندامم م

.ختمیخلش رآب دا يبرداشتم و مقدار یوانیل

خشک و  يتشکر.آب را به خوردش دادم وانیسرش را بلند کردم و ل ریز.که اجازه ندادم ردیرا بگ وانیخواست ل یم

.بالش گذاشت يکرد و سرش را رو یاحساس چیو بدون ه یخال

م بود فهیست،وظیبه تشکر ن يازین-

 يزیهش را به سمت پنجره دوخت و چاما نگا دیبگو يزیخواهد چ یحس کردم م.دقت به چشمانم نگاه کرد با
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برنامه به  چیه یکردم ول یم نییکانال ها را باال و پا.نکردم یاو هم توجه يو به اعتراض ها دمیکنارش دراز کش.نگفت

.نداشت يدرد بخور

مبل يپاشو برو رو-

تو باشم شیخوام پ یم...ایداد ریگ-

خوام یمن نم-

یودخواهچرا انقدر خ...بهم يزیر یاعصاب آدمو م-

و  یطوالن يچون نفسها.است داریدانستم ب یبه ظاهر به خواب رفته بود اما م.نگفت و چشمانش را بست يزیچ گرید

بلند .دوست نداشتم عذابش بدهم.مبل بروم يدادم رو حیترج.کرد یکرد و آرامم م یگرمش،پوست دستم را نوازش م

:ردمزمزمه ک آرام.حس کردم دستم را گرفت هیدهم ثان کی يشدم که برا

؟؟يخوا یم يزیچ-

تخت برخواستم و  ياز رو.و او همچنان خواب است فتادهین یاتفاق چیخواست تظاهر کند که ه یم دیشا.نگفت يزیچ

شدند و شبکه ها  یکم کم برنامه ها تمام م.سرگرم کردم ونیزیتا صبح خوابم نبرد و خودم را با تلو.مبل نشستم يرو

از  یقدم زدم ول یرفتم و کم مارستانیو به محوطه ب دمیمانتو پوش.تماشا نبود يبرا یخاص زیچ گرید.شدند یقطع م

.بود فتادهیهم ن یاتفاق چیخوشبختانه خواب بود و ه.زود برگشتم یلیدلشوره فرشاد،خ

ا به خود ر یو با متانت تمام،امواج نوران امدیم رونیکم کم از پشت کوه ب دیخورش.شدم رهیخ رونیپشت پنجره به ب از

.کرد یاهدا م انینیزم

البته ناخداگاه تمام .داشتم تا به امروز،مرور کردم ادیکه به  يرا از روز میتمام زندگ.مبل نشستم و به فکر فرو رفتم يرو

.ها و مشکالتم را مرور کرده بودم ياریبدب

آن  دیشا.تلخم بوده است یدگزن يدادهایرو نیتر نیریو ش نیاز بهتر یکیبا فرشاد  ییکه آشنا دمیرس جهینت نیا به
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 نیزتریحاال او را مثل جانم که عز یاز دستش خالص شوم ول يدانستم و دوست داشتم به نحو یوقت ها قدرش را نم

 نیدر بدتر یباشم و حت ارینفس با او  نیتا آخر خواهد یدارم و دلم م یباشد،دوست م یخداوند به بنده اش م هیهد

.جز مرگ نتواند مرا از او جدا کند زیچ چیخواست ه یدلم م.همراه و همدم او باشم طیشرا

 يصبح،سجده  ينمازها م،مخصوصایها بعد از نمازها یتازگ.نعمت،شکر کردم نیو بارها خدا را به خاطر داشتن ا بارها

و از خدا اوردمیشکر به جا م

.کردم یم يسپاسگذار

:و کنار تختش رفتم ختمیر وانیآب داخل ل يدم و مقداربلند ش.فرشاد به خودم اومدم یدر پ یپ يسرفه ها يصدا با

؟يخوا یآب م...فرشاد؟؟فرشاد جان؟؟-

 .باز هم خودم،کمکش کردم تا آب بخورد.هم گذاشت يرا به منظور خواستن،رو چشمانش

صبحانه را .را خودم انجام دهم شیکردم و دوست داشتم تمام کارها یتمام عشقم و عالقه ام به او محبت م با

:لقمه درست کنم که گفت شیتخت نشستم و خواستم برا يرو.آوردند

فکر کنم هنوز دستم سالم باشه-

:گفتم يدلخور با

يریخواد از دست من لقمه بگ یدلم م-

:را درهم کرد و گفت شیها اخم

رم.دا.نَ.اصال تو رو دوست ؟؟منیگرفت يجد زویهمه چ ؟؟چرایتو چرا انقدر لوس-

:دم و گفتمز دنیرا به نشن خودم

نون و کره؟؟ ای يخور یم رینون و پن-

:گفتم یالیخ یبا ب.نگفت يزیخشم نگاهم کرد و چ با



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠٨

مربا؟؟ ای يخور یعسل م-

نه  یول.اورمیخواستم لبحند به لبش ب یم میدرست کردم و به زور به خوردش دادم و با خنده ها و کارها یکوچک ي لقمه

صبحانه زد،که تمام  ینیس ریبا مشت گره شده اش چنان ز.تر کردم یرا عصباو  میتنها موفق نشدم بلکه با کارها

.ولو شدند نیزم يرو انکه تمامش دینکش هیبه هوا پرتاب شد و به ثان اتشیمحتو

آنقدر .دمیبلند خند يفقط لبخند زدم و بعد هم با صدا یشد،احساسم خرد شد،قلبم تکه پاره شد ول مالیپا غرورم

 یدلم م.خشک شده بودند و پوسته زده بودند میلبها.حالت تهوع داشتم.شد ياز چشمانم جاراشک  لیکه س دمیخند

چرا در برابر او .دمیفقط سکوت کردم و خند ریتحق هدر برابر آن هم یول.زمیرا بهم بر زیبزنم و همه چ ادیخواست فر

شدم؟ یاو دلسرد نم زیرآمیانقدر مقاوم بودم؟؟چرا با رفتار تحق

و بدبخت بودم؟؟ چارهیانقدر ب چرا

نگاه .زد،نگاه کردم یو خشم،نفس نفس م تیمبل نشستم و دستم را ستون چانه ام کردم و به فرشاد که از عصبان يرو

خواست تا  یهنوز هم دوستشان داشتم و دلم م یول دمیترس یبه خود گرفته بودند و از آنها م یحالت وحش شیسرمه ا

 يآلبالو رو يمربا اتیبود و محتو ختهیکف،عسل ر يک هایسرام يرو.داشته باشملحظات عمرم،او را در کنارم  نیآخر

...کرد،سوخت یرا جمع م نهایا دیکه با یکس يدلم برا.را پر کرده بود نیبود و تمام زم ختهیر نیزم

.از جانب فرشاد را نداشتم یمحل یهمه ب نیطاقت ا.به دوران افتاده بود سرم

...کردم نگاهش

.شد یم نییاش آرام باال و پا نهیچشمانش گذاشته بود و قفسه س يرا رو دستش

سکوت  نیتوانستم ا یچون نه فرشاد صبحانه اش را خورده بود و نه من م.کالفه بودم.مانده بود یلیساعت مالقات خ تا

 روزیالغرتر از د یلیحس کردم خ.کنار تخت،نشستم و نگاهش کردم یصندل يرو.میبگو يزیزجرآور را بشکنم و چ

رفته  يچشمانش گود ریز.ظاهرا به خواب رفته بود...مصورتش برداشتم و آرام کنارش گذاشت يدستانش را از رو...شده
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.لبانش کبود شده بودند.را نداشتند شیطراوت دو روز پ شیبود و گونه ها

با  نگونهیکاش ا يالاقل ا.نمیبب طیشرا نیو در ا نگونهیرا ا میوقت انتظار نداشتم فرشاد،مرد زندگ چیه.آتش گرفت دلم

 شیهمدم لحظه ها دیشا...باشم شیدردها و زخم ها يبرا یمرهم دیگرفت تا شا یآسان م یکرد و کم یمن رفتار نم

...بازگردانم شیبایخواست آرامش را به چشمان ز یدلم م...میرا از دلش بزدا یتوانستم غم یخواست م یدلم م...باشم

توانم او را که  یچطور م...من بودم ششیسلب آسا لیاز دال یکی...لحظات من بودم نیبزرگش در ا ياز غمها یکی یول

سال در کنار هم بودن را فراموش  کی نیریتوانستم خاطرات ش یچطور م...مثل جانم دوست دارم،ترك کنم و بروم

داده،ترك کنم و  هیدرا به من ه تیآرامش و امن ظهو هر لح شهیتوانستم آغوش پرمحبت او را که هم یکنم؟؟چطور م

بروم و به پشت سرم هم نگاه نکنم؟؟چطور؟؟

:به خودم آمدم یخانم يصدا با

افتاده؟؟ یجا چه اتفاق نیا...يوا يا-

 يزیخواست چ یچشم دوخته بود، م شیرو شیپ يآن خانم که نگران به صحنه  دنیبا د.چشمانش را باز کرد فرشاد

:من اجازه ندادم و گفتم یول دیبگو

نیاز دستم سر خورد و افتاد زم ینیکه س رمیهمسرم لقمه بگ يخواستم برا یم...نده خانمشرم-

.شده بود و سکوت کرده بود رهیفرشاد نگاه کردم،که با اخم به من خ به

که  ییخرما يو موها یآب یبود با چشمان يخانم مسن و بامزه ا...زد گرشیدست د يخانم،با دستش محکم رو اون

.پنهانشان کند يروسر ریاز زنتوانسته بود 

:گفتم یشرمندگ با

کردم یم اطیاحت شتریب دیبا...خودم بود ریتقص...شرمنده تو رو خدا-

حاال صبحانه شونو خوردند؟؟-
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نه متاسفانه-

خورم ینم يزیمن چ- فرشاد

ممنون...دیاریب گهید سیسرو هی دیشما لطف کن-

:گفت ادیو با فر تیبا قاطع فرشاد

وامخ یگفتم نم-

.نگفتم يزیچ گرید

 یشدم و کمکش م یداشتم،حتما بلند م ياگر حال مساعد.سوخت شیدلم برا.کرد نیزم يمسن،شروع به جمع آور خانم

.رفت و فشارم افتاده بود یم جیگ یلیچون سرم خ.خورم یم نیبلند شوم،حتما زم میکردم اگر از جا یحس م یکردم ول

 یبعد از کم.کردن آمده بود،کارش تمام شد و رفت زیتم يکه برا یخانم.ا شدمرا روشن کردم و مشغول تماش ونیزیتلو

خودم را  مهیو اشک او شدم و سراس هیمتوجه گر.دیفرشاد پر کش يکردم،ناخداگاه نگاهم به سو یتماشا م ونیزیکه تلو

:دمیپرس ییکنار تخت رساندم و با دلجو

کنه یدرد م زم؟؟پاتیشده عز یچ-

نه-

حال  نیبا ا.را نوازش نکرد میمثل گذشته،موها یحت.نکرد یحرکت چیه یول.دمیتنش را به جان خر يرماکردم و گ بغلش

:گوشش زمزمه کردم ریز.نشدم ریاصال از او دلگ

شده گلم؟؟به من بگو یچ-

و ا ییخواست با دلجو یکرد و مادر م یم هیگر شیکه پسر به خاطر خطا میشده بود يمثل مادر و فرزند.مکث کرد یکم

.آورد رونیب یرا از ناراحت

م؟؟یشم-
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کنم یجانم؟؟بگو من گوش م-

 یکه شب و روز عبادتش م ییتو رو به اون خدا...یبمون شمیخواد پ یدلم نم گهید یول...یدرسته من اشتباه کردم ول-

خوام با تو باشم ینم گهیمن د.انقدر منو عذاب نده...يو بر ینمون شمیپ گهیدم که د یم ،قسمتیکن

:گفت ادیگوشم،با فر ریاش بلند شد و ز هیهق گر هق

...تو رو خدا برو-

توانستم او را تنها بگذارم؟؟ یچطور م.دادم یرا از دست م یاتیبه تک عالئم ح تک

 نویا یبگو ول يخوا یم یتو رو خدا هرچ..نه...تونم تو رو تنها بذارم یمن نم...کنم یکارو نم نیوقت ا چیوقت ه چیه...نه

وقت ترکت نکنم چیبمونم و ه شتیخوام پ یمن م...دم یبه خدا قسمت م...خواهاز من ن

به اتاق  يپرستار...به فرشاد گفته بودم ادیگذشت با فر یبه خودم آمدم که متوجه شدم تمام آنچه را که در فکرم م یوقت

 یسرم درد م.دمینفهم شیاز حرفها چیه یحرف زد ول یکم.مبل بنشاند و آرامم کند يداشت مرا رو یآمده بود و سع

 ي انهیتمام،تاز یرحم یکرد و با ب یرا درك نم نیاو ا.کرد یام م وانهیم،دیفکر نبودن فرشاد در زندگ یحت.کرد

.کرد یزد و نابودم م یجانم م یب کریرا بر پ شیحرفها

 يرو.مان بهم دست داده بودباز هم حاالت ما...شد یم نییام به شدت باال و پا نهیبه شماره افتاده بود و قفسه س نفسم

زد و به  یفرشاد بود که پرستار را صدا م ادیفر يصدا دمیشن یکه م يزیتنها چ...کردم نفس بکشم یافتادم و سع نیزم

 یخواندم و م یم شیدانستم چون از چشمها یم...دانستم یرا م نیا نم...پس هنوز هم دوستم داشت...افتاده بود هیگر

خواست پرواز کنم و  یدلم م.دهد یاجازه را به او نم نیوجدانش ا یخواهد ول یم وجودش مرا مکه او هم با تما دمیفهم

قرار بودم  یب.ود،بمانمانسان ها برده ب ادیرا از  یوفا که رسم زندگ یب يایدن نیخواست در ا یدلم نم.به آسمان ها بروم

 یخواب بودم ول...به گوشم خورد ییآشنا يهاو ناله  هیگر يکردم و بعد هم صدا یدر بدنم احساس م یبیو سوزش عج

.قابل هضم نبود میبرا یول دمیفهم یرا م زیبود و همه چ داریمغزم ب
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 یگاه.صحبت کنم یبودم و حاضر نبودم با کس دهیآن تخت دراز کش يچند روز بود که رو یحت ایدانم چند ساعت  ینم

دلم ..بدهم یحیآنها توض يخواست برا یدلم نم.زدم یبه خواب ممن خودم را  یرفتند ول یو م ومدندیبابا م یمامان و گاه

 یچطور م...خواهد یمرا پس زده بود و گفته بود مرا نم یرحم یبازگو کنم که چطور فرشاد با ب شانیخواست برا ینم

کردند؟؟ یدرك م یعنینم؟؟یب یتوانستم به آنها بفهمانم که عشق را در چشمانش م

دارم و دوست دارم در کنارم باشد اجیکردم به فرشاد احت یم حس

...مهتا بود یداد ول یفرشاد را م يرا استشمام کردم،بو ییآشنا عطر

:تخت نشست و گفت يرو

...رهیگ یهمه ش بهانه تو م...یفتیروز نم نیوقت به ا چیفرشاد چقدر دوستت داره ه یاگر بدون زمیعز-

:کرد،ادامه داد یرا نوازش م میکه موها یحال در

زنه و سراغتو  یهمه ش غر م...کرد یم ياونطور میکرد،شم یم ينطوریا میگه شم یم...ده یم ریکنم،گ یم يهر کار-

فقط دعا کن پام خوب :بهم گفت یواشکی.ارهیکنه و اسم تو رو به زبون م یم هیهمه ش گر...مثل بچه ها شده...رهیگ یم

کنم چقدر دوستش دارم تبثا میهام رو بکنم و به شم يمهر یبشه تا جبران تمام ب

 ینم يزیچ دیهستم شا داریکه ب دیفهم یاگر مهتا م.ابرها در حال پرواز هستم يو رو ستمین نیزم يکردم رو یم حس

تمام هوش و  یکه شنونده آن به ظاهر خواب است ول یدرد دل...درد دل داشته کی يجنبه  نهایتمام ا دیشا.گفت

...حواسش به اطراف است

...شد هم حاضر بودم با او ازدواج کنم یفرشاد خوب نم ياگر پا یحت

خواهد و اگر در کنارش  یکند که مرا نم یکه او تظاهر م فیح یول نمیخواستم او را بب یتنگ شده بود و م شیبرا دلم

دهم یباشم،حتما عذابش م

***

اجازه مالقات با او را  یول دیکش یم پر شیدلم برا.حال فرشاد بودم يایمهتا جو قیو از طر یبود که فقط تلفن يروز چند
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 نیا يگریاز کس د دیبه گوشم زده بود که تا عمر داشتم،بجز از ام یمحکم یلیبابا به خاطر کارها و رفتارم س...نداشتم

تا متحمل  دیبلع یکرد و مرا م یدهان باز م نیخواست زم یبود و دلم م دهیچیپدرد در تمام بدنم ...را نخورده بودم یلیس

خودم را حبس کرده  بایبه اتاقم رفته بودم و تقر میبه خانه برگشته بودم و مستق عیمط يبعد هم مثل بره ا.درد نشومآن 

خواست از  یدلم م.شد یمن روبه رو م يو اعتراض ها ادهایبا فر یزد ول ینگران بود و مدام بهم سر م یلیمامان،خ.بودم

داد و مجبورم  یمامان به زور کتک هم که شده،بهم غذا م یول.مردم یدادم و م یدر آن اتاق جان م یو تشنگ یگرسنگ

.کنم تیکرد خودم را تقو یم

شانسش بود و  نیآخر نیا دیداشت و شا یکردم که فردا،عمل جراح یبودم و به فرشاد فکر م دهیتخت دراز کش يرو

.شد یفلج م شهیهم يبرا گرید

از .کردم یکرد،در را باز نم یبودم و هرچقدر مامان التماس و خواهش مدر را قفل کرده .کردم و زجه زدم هیته دل گر از

رفتم و  یفرو م یقیهم به فکر عم یکندم و گاه یرا م میاز غصه موها.ها شده بودم وانهیفکر فلج شدن فرشاد مثل د

از فکر فرشاد توانست مرا  یمامان هم نم یحت یول...حس کردم مامان پشت در از حال رفته.دمیجو یرا م میناخن ها

.آورد رونیب

 يا دهیدختر الغر و تک.کرد،من باشم یم ییخودنما نهیمزحک که در آ ریتصو نیشد که ا یباورم نم...ستادمیا نهیآ يجلو

 يچنگالش رو يجا...خون باال زده بود شیهوا رفته بودند و بهم گره خورده بودند و از ناخنها يآشفته اش رو يکه موها

...افتادم نیزم يرو وسست شد  میاز وحشت پاها...بود شیصورت و بازو

شد،بله  یم دهیکه به زحمت شن ییشدن در به هزار زحمت از جا بلند شدم و پشت در رفتم و با صدا دهیکوب يصدا با

...گفتم

:گفت ادیبا فر بابا

زودباش در رو باز کن...اون تو؟؟هان؟؟ یکن یم یچه غلط-
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:گفتم یکردم و بلند بلند م یم هیگر...ها شده بودم وانهید مثل

خواد  یدلم نم...دم برو یقسمت م یپرست یکه م یتو رو به اون کس...ترسم یبرو من از تو م.تو رو خدا برو...بابا؟؟بابا-

ترسم یمن م...ناراحتت کنم،فقط برو

...ومدیمن نم ادیجز فر ییصدا چیه.زدم یم ادیهق هق افتاده بودم و فر به

...زنده ایدانستم مرده اند  ینم یو رامان نداشتم و حت نیاز شاه يخبر چیه

:مامان از پشت در اومد يلحظه بعد صدا چند

جان مامان؟؟در رو باز کن دخترم میشم-

:دادم و گفتم هیبه در تک ینگران با

مامان؟؟-

جانم؟؟-

بابا رفت؟-

بابا رفت.رونیب ایب...آره دخترم-

امینم رونیوقت ب چیه گهیق و دتو اتا امی،میاگر دروغ گفته باش-

ایتو ب...زمیباشه عز-

قرمز  شینیسر ب.چشمانش پف کرده بودند و قرمز بودند.و آرام مامان،روبه رو شدم حیدر را باز کردم و با چهره مل آرام

.شده بود و گونه هاش التهاب داشت

...روز انداخته بودم نیها را به اچقدر من احمق بودم که آن.فقط به خاطر من...بود هیهمه از شدت گر نهایا

 رونیاز اتاق ب نیرامان و شاه.روز باز هم آرامش سراسر وجودم را پر کرد نیگرفتم و بعد از چند يآغوش مامان جا در

...ختندیآن صحنه،هر دو بغز کردند و اشک ر دنیآمدند و با د



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٥

آنها را در آغوش  ياز مامان جدا شدم و هر دو...باتریز نیبود و رامان هم بزرگتر شده بود و همچن دهیقد کش نیشاه

:خودم،وحشت زده شدم و از آنها جدا شدم و رو به مامان گفتم افهیق يادآوریاز .دمیگرفتم و بوس

وحشتناك شدم؟؟ یلیخ-

از .شده بودم ششانیچون مخل آرامش و آسا دمیکش یاز همه آنها خجالت م.انداخت نیینگفت و سرش را پا يزیچ

 میکه برا ینکشد و خودم هم با سرنوشت یکس عذاب چیه گریرفتم تا د یم ییبه جا دیبا.رفتم یم دیبا.فرم بودمخودم متن

.امدمیمقدر شده بود،کنار م

 دیبا ینزده بود ول یوقت درموردش باهام حرف چیه نکهیبا ا.زد یم هیبود که بابا حرف از مسافرت من به روس يروز چند

فردا عمل داشت و من در .خبر فلج شدن فرشاد،باز هم ضربه بخورم دنیبا شن نکهیبل از اق.رفتم یکردم و م یقبول م

تا بعد از عمل صبر  دیبا.رفتیپذ یکرد و مرا نم یاو قبول نم یول کنم یبا او زندگ شهیهم يمن حاضر بودم برا.خانه بودم

...کردم و اگر یم

 یم میبار تصم کیاو را ترك کنم و  شهیهم يعمل برا جهینت دنیگرفتم قبل از شن یم میبار تصم کی...شده بودم جیگ

...گرفتم تا بعد از عملش هم صبر کنم

کنم تا در  یتالشم را م نینبود،آخر زیآم تیکردم و اگر موفق یبود که خدا را روزها و شب ها شکر م زیآم تیموفق اگر

...اگر قبول نکرد...کنارش باشم

 یماندم و کار م یکردم وهمانجا م یرفتم و تا آخر عمرم ازدواج نم یم هیبه روس هشیهم يکرد،برا یاگر قبول نم...آه

.کردم یخودم دست و پا م يبرا یآرام یکردم و زندگ

 یکردم و از ته دلم سالمت او را از خدا م یفرشاد که االن در اتاق عمل بود،دعا م يتختم نشسته بودم و برا يرو

شد،حتما  یفلج م شهیهم يدهد و اگر فرشاد برا یحکمت انجام نم یرا ب يکار چیه دانستم که خدا یرا م نیا.خواستم

حاجتمان مستجاب  ایدن نیثواب دارد و اگر در ا یلیخ ردنگفت دعا ک یبچه بودم،مامان بزرگم م یوقت.داشته یلیدل
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.میریگ یم ایآن دن برابر آن را در نیم،چندیریاجرش را نگ ایدن نیگرفت و اگر هم در ا مینشود،اجرش را خواه

مرا ترك  شهیهم يبرا یدوستش داشتم و وقت یلیخ.کرد یزد و مرا جذب م یم یقشنگ يحرفها شهیبزرگم هم مامان

شد که مامان بزرگ در  یم يچند روز.اون روز،تازه از مدرسه برگشته بودم ادیم ادمی.خوردم يدیکرد،ضربه شد

اواخر  نیا.سرش انجام شد يرو یجراحدو بار عمل .سرش بوددر  یسرطان يغده  کیبود چون  يبستر مارستانیب

.شناخت یخودش را نم يبچه ها یهوش و حواسش را از دست داده بود و حت

 ینگران...را عوض کردم که عمه ام زنگ زد میلباس ها.و رامان در خانه نبودند نیاز مدرسه برگشتم،شاه یروز وقت اون

.درس بخونم دیگفتم با یکردم و م یمن قبول نم یخونه شون برم ول زد و اصرار داشت به یموج م شیدر صدا

حالت چطوره؟ دیپرس یزنگ زد و مدام م میاز عمه ها گرید یکیبعد  قهیدق چند

هستند،نگران نباش نجایا نیرامان و شاه گقت

.و زن عمو زنگ زدند یچند بار عمو عل یحت.زدند یهمه نگرانم بودند و زنگ م.تعجب کردم یلیخ

چند لحظه بعد  یخنده ول یحس کردم داره م...مامان بود.خواندم که تلفن زنگ زد یاتاق نشسته بودم و درس م در

 شیاز پ شهیهم يمرگ مامان بزرگم را داد و گفت برا ،خبریرحم یبا ب.اش تنم را به لرزه انداخت هیهق هق گر يصدا

...ما رفت

؟يدیخند یم یتو که داشت...خونه؟؟ دشیاریم دیدار...زرگ مرخص شد؟؟مامان ب...وا؟؟مامان؟؟:گفتم یم.شد ینم باورم

به من ...؟؟یچرا بهش گفت..االن بچه تو خونه تنهاست:گفت یکه م یرا گرفت و در حال یام که پرستار بود،گوش عمه

:گفت

برو خونه عمه سارا ریآژانس بگ هیجان  میشم-

 یحت.دادم یرو از دست م يزیبار بود که عز نیاول.رد شده بودبهم وا یبیشوك عج.را قطع کردم یکردم و گوش قبول

خواستم پا به بهشت زهرا بگذارم یبود که م يبار نیاول
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از دوستان  یکی.دیایکردم تمام دل و روده ام ممکن است باال ب یزده بودم و که هر لحظه حس م غیج يروز به قدر اون

زد با  یبه خونه مون زنگ م یهر کس.ر اصرار کرد،قبول نکردمهر چقد یول ششیمامان زنگ زد و ازم خواست برم پ

.کنترل کنم راتوانستم خودم را،احساسم  یاصال نم.شد یمن روبرو م هیگر

...زود او همه ما را ترك کرد و رفت چقدر

به  ییمامان و دا.بود از حال بروم کیکردم که نزد هیآنقدر در آغوشش گر.گرفتم و به خانه عمه سارا رفتم آژانس

نداشت و ممکن بود با  يهم حال مساعد ییآرام شدم،چون دا یکم نیدر ماش.میدنبالم آمدند تا به خانه مامان بزرگ برو

.ام را فرو خوردم و آرام گرفتم هیگر غزتمام ب.میو تصادف کن زدیمن اعصابش بهم بر يها هیگر

با  یامد،ولیبزرگم به استقبالمون م شه،مامانیشتم مثل همدا م،توقعیدیبه خانه مامان بزرگ رس یوقت...شد یباورم نم هنوز

...کنند،روبرو شدم هیبودند تا گر يکه انگار منتظر تلنگر تیاز جمع یلیس

 یم یاتفاق افتاده بود،پ میکه برا یتلخ تیبودند و در سکوت به من که کم کم داشتم به واقع دهیپوش اهیس همه

.کردند یبردم،نگاه م

از آنها  یکیآرام در آغوش ...بودند ستادهیو در آشپزخانه ا ختندیر یکه آرام اشک م دمیرو د مییر داخاله و دخت دختر

...زدن کردم غیافتادم و شروع به ج

و  هیبا گر...داشتند آرامم کنند یهمه دورم حلقه زده بودند و سع.توانستم خودم را کنترل کنم یداشتم و نم یعصب فشار

...شد لیمامان بزرگم به ماتمکده تبد يافتادند و خانه پرصفا هیهم به گر هیفغان من بق

.فکر نکنم يزیبه چ گریدادم د حیکردم و ترج دایپ يآن روزها حال بد يادآوری از

...و آه و فغان نبود هیجز گر يزیچ چون

.شدند و به خواب فرو رفتم نیسنگ میکم پلکها کم

با دست به من اشاره کرد که به سمت آنها .در آغوشش گرفته بود بزرگم خوشحال و شاد بود و سر فرشاد را مادر
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دستم را در دست فرشاد گذاشت و از فرشاد ...گوش دادم شینشستم و به حرفها شیپاها يرو شهیمثل هم...بروم

...خواست مراقبم باشد

.را راحت کرده بود المیبهم آرامش خاطر داده بود و خ شهیاز مامان بزرگ ممنون بودم که مثل هم...دمیخواب پر از

:مامان دوان دوان به طرفم آمد و گفت.بروم مارستانیخواستم به ب یم.رفتم رونیشدم و از اتاق ب آماده

؟؟ير یم يکجا دار-

مارستانیبرم ب دیبا-

بشه؟ یکه چ-

:گفتم ادیبا فر.دیپر شینگاهش کردم که حس کردم رنگ از رو چنان

نم؟؟یتونم برم شوهرمو بب ینم-

رونیب يبابا گفته نذارم بر...نه-

:بستم،گفتم یرا م میمانتو يکه دکمه ها  یو در حال ستادمیدر ا يجلو

رم یخوام برم پس م یمن م...که گفتم نیهم-

.در قفل بود...سراغم آمد ایتمام غم دن.هر چقدر تقال کردم،در باز نشد یول.در را در دست گرفتم رهیدستگ

:و گفتممامان را گرفتم  يها شانه

تو رو خدا...برم مامان دیمن با-

يبر دیجا نبا چیبابات گفته ه-

:کردم گفتم یکه هق هق م یو در حال دمیرا بوس شیمامان زانو زدم و پا يپا يجلو...افتادم هیگر به

برم خودم  دیبا.که دلم براش تنگ شده دیتو رو خدا بفهم..دیبفهم...د؟؟یکن یکدومتون حال منو درك نم چیچرا ه-

احتماال االن از اتاق عمل اومده...راحت شه المیتا خ نمشیبب
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:خت،گفتیر یکرد و اشک م یکه سرم را نوازش م ینشست و در حال شیزانو يرو

عمل داشته روزیپر...زمینه عز-

:نگاهش کردم و گفتم يناباور با

ه؟؟یمنظورت چ-

میخودش خواسته بود که به تو خبر ند-

:گفتم ادیمبل افتادم و با فر يورمق ر یشدم و ب بلند

برم دیاالن با نیمن هم-

را  دیکرد و دست آخر هم به اتاق رفت و چند لحظه بعد آمد و دسته کل یپا و آن پا م نیمدام ا.کردم کالفه است حس

:در دستم گذاشت و گفت

من به بابات قول دادم...زود برگرد-

...دمیا بوسبار مامان ر نیبلند شدم و چند میشوق از جا با

هر دو همزمان نگاهم .در زدم و وارد شدم یبه آرام...مبل نشسته بود يبود و پدرش رو دهیتخت دراز کش يرو فرشاد

کردم و کنار تخت رفتم و نگاهش  یبا پدر روبوس.دمیاز فرشاد نشن یفقط پدر جوابم را داد و جواب یسالم کردم ول.کردند

 یخواست بغلش کنم ول یدلم م...زد یر از همه خشم و عشق در آن موج مت شینگاهش هزار معنا داشت که ب.کردم

او  نهیس يسرم را رو.کرد و ما را تنها گذاشت یحس کردم پدر درکم کرد،چون عذرخواه...شد یپدر روم نم يجلو

:دیچیاتاق پ يبغز آلودش در فضا يصدا.قلبش گوش سپردم نیدلنش يگذاشتم و به صدا

؟؟يچرا اومد م؟یشم-

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

نمیاومدم تو رو بب-
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...يرو خراب کرد زیتو با اومدنت همه چ.کنم فراموشت کنم یم یمن دارم سع...يومدیم دینبا-

:شدم و گفتم رهیچشمانش خ در

یفراموشم کن یتون یوقت نم چیو ه يدونم تو هم منو دوست دار یم-

...دوستت ندارم گهینه من د-

؟؟یفراموشم کن یکن یم یعس يپس چرا دار-

چون...چون-

.نگفت و سکوت کرد يزیچ

.خوام خودم خونمونو انتخاب کنم یم...شمال میسفر بر هیشو  ،آمادهيکه مرخص شد مارستانیفرشاد از ب-

:گفت يخفه ا يصدا با

تموم شد زیهمه چ-

ه؟یمنظورت چ-

:دوخت و گفت يگریرا به سمت د نگاهش

فلج شدم شهیهم يمن برا-

دانم چرا باز هم  ینم یآن خبر آمده کرده بودم ول دنیشن يبارها و بارها خودم را برا نکهیبا ا.نبودم ایدر آن دن گرید

.کردم یم یاحساس خفگ.حالم بد شده بود

را نوازش کردم و  شیپا يرو.دمیتوانست تکانش بدهد،کنار کش یکه حاال نم شیپا يتخت نشستم و پتو را از رو يرو

...مکرد هیگر

...بودم دهیبغزآلود مهتا را فهم يصدا لیحاال دل!!و شکسته شده بود ریچرا پدر انقدر پ دمیفهم یم حاال

گرفتم خودم به شخصه  میآرام شدم،تصم یکم نکهیرفتم و بعد از ا رونیاز اتاق ب.اتاق را تحمل کنم ينتوانستم فضا گرید
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.با پزشک صحبت کنم

***

 یلیاحتمال خوب شدنش خ:دکتر که گفته بود يدلم را به حرفها.مرخص شده بود مارستانیببود که فرشاد از  يروز چند

یوتراپیزیجلسه ف نیممکنه با چند یول نهییپا

خوش کرده بودم...ارهیهم سالمت پاشو بدست ب باز

وانستم ت یخشک شده بودند و نم میاشکها گرید یول.دادم یگوش م زیغم انگ يتخت نشسته بودم و به آهنگها يرو

.کنم هیگر

:به اتاقم اومد و گفت مامان

ییجا میبر دیپاشو حاضر شو با-

:دمیرمق پرس یب

کجا؟-

:نگاهم کرد و گفت یکم

...دیفرشاد اومده دنبالت که بر-

:و گفتم دمیباال پر یبا خوشحال.حرفش را خورد ادامه

کجا؟؟-

:دوخت و گفت يگریرا به سمت د نگاهش

یداشته باش یتون یبهتر از فرشاد رو م يتهایموقع یلیجان تو خ میشم نییب-

:و گفتم دیلبم ماس يرو لبخند

مامان؟؟ یبگ يخوا یم یچ-

محضر دیکه بر نهییفرشاد االن پا-
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 رهیبه من خ یبلند شدم و رو به مامان که با نگران.کرد یدرد ِ سرم داشت کالفه ام م...تخت افتادم و سرم را گرفتم يرو

:شده بود،گفتم

خواد بکنه یم يهر کار...امیمن نم دیبهش بگ-

با .بکشم،موفق نشدم رونیکردم دستم را از دستش ب یهر چقدر سع.برد نییرا گرفت و به زور مرا به طبقه پا دستم

:گفتم ادیفر

د؟؟یبفهم دیتون یم...خوام یطالق نم...خوام ینم-

:ا لبخند نگاهم کرد و گفتبود،جلو آمد و ب شیاز زندگ یکه حاال جزئ لچرشیبا و فرشاد

سالم-

.را برگرداندم میرا ندادم و رو جوابش

میبلند شو حاضر شو تا زودتر کارا را رو انجام بد.نکن يدختر خوب لجباز-

:را باال انداختم و گفتم سرم

رمیخواد طالق بگ یآقا جون من دلم نم...شه؟؟ یکس متوجه حرف من نم چیچرا ه-

...عجبا

:صدا در مبل فرو رفته بود،گفت یکه آرام و ببه بابا  فرشاد

باهاش صحبت کنم؟؟ ییاجازه هست چند لحظه تنها-

:گفت بابا

پسرم يدار اریاخت-

.تکان نخوردم میمن همانجا نشستم و از جا یبه اتاق مامان و بابا رفت ول فرشاد

:گفت مامان
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چه کارت داره؟ نیپاشو بب-

دونم چه کار داره یم-

منتظرش نذار.هزشت...پاشو-

خوام ینم-

:گفت تیبا قاطع بابا

بلند شو-

نشسته بود و به در چشم دوخته  لچرشیو يفرشاد کنار تخت مامان و بابا،رو.هزار زحمت بلند شدم و به اتاق رفتم به

:با ورود من گفت.بود

درو ببند-

.تخت ولو شدم يرا بستم و رو در

نیبلند شو بش...خوام باهات حرف بزنم یم-

...خوام ینم-

گفتم بلند شو-

:نشستم و با التماس نگاهش کردم و گفتم شیروبرو

فرشاد ؟؟-

بله؟...جا-

و بعد از مدت ها باز هم احساس  ختیر يدلم هور.حرفش را خورد و به گفتن بله اکتفا کرد یجانم ول دیخواست بگو یم

.کردم دایپ یخوب

خوام ازت جدا شم یمن نم-
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:گفت شد و رهیچشمانم خ به

تونم تحملت کنم ینم گهیمن د یول-

گفت دوستت  یکرد و م یاو برق نگاهش را انکار م یزدند ول یعشق و عالقه در چشمانش برق م.ام گرفته بود خنده

ندارم

:زانو زدم و با دقت به چشمانش نگاه کردم و گفتم شیپا يشدم و درست جلو بلند

ياردوستم ند گهیتو چشمام نگاه کن و بگو که د-

.دیکه نتواند دروغ بگو دیترس یم دیشا...شد رهیدلهره به چشمانم خ با

:هم گذاشت و گفت يرا رو چشمانش

دوستت ندارم گهید-

:گذاشتم و گفتم شیپاها يرا رو سرم

یچشماتو بست! ؟یدروغ بگ یتون ینم يدید-

.هم نگاهش کردم باز

.کرد یم و نگاهم ختیر یصدا اشک م یب.دندیلغز نییپا شیها اشک

؟؟یمتوجه...يباز یمفت م تویجوون...یش یتو با وجود من داغون م میشم-

من دوستت دارم...و جونمو فدات کنم میم،زندگیخواد همه جوون یدلم م-

:زمزمه کرد رلبیز

منم دوستت دارم-

 یم هیگر یاز خوشحال.ندختیر یمهابا فرو م یب میاشکها.بودم دهیجمله را از زبانش نشن نیدانم چند روز بود که ا ینم

:و گفتم دمیدستان گرمش را در دست گرفتم و بوس.کردم
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رو بده یجشن کوچک و خانوادگ هی بیگم که ترت یرم به بابا م یمن م...مونه ینم یباق یپس حرف گهیخب د-

:را فشرد و گفت دستم

يبباز تویخوام زندگ ینم...میتو رو خدا شم...نه

هر چقدر .بود دهیکردم که زبانم به حلقم چسب هیآنقدر گر.نداشت يا دهیکردم،فاروز هرچقدر با او صحبت  آن

.شد ینم یراض یکردم ول یزدم و تمنا م یزجه م.امدیالتماسش کردم،دل سنگش به رحم ن

ود و با او فرشاد مانده ب شیبابا پ.داد یم میمامان دلدار.آوردند رونیسر هم مامان و بابا به اتاق آمدند و مرا از اتاق ب آخر

 شیشده بودم که فقط دست و پا یرمق بودم و مثل جنازه متحرک یب.مامان کمکم کرد تا حاضر شوم.کرد یاو صحبت م

.ستیاز دستش ساخته ن يگریکار د چیدهد و ه یرا تکان م

 یتش مو دلم را آ دیپاش یبدتر به زخمم نمک م شیبا حرفها یزد ول یکرد و حرف م یمدام در گوشم نجوا م مامان

حرف  يبرا یکرده بودم که حت هیانقدر گر.دمیکش یشدم و به زحمت نفس م یم تمیمتوجه موقع شیتازه با حرفها.زد

 کیدلم به اندازه .دادند یمجال نم يلحظه ا میو اشکها دش یم نییام به شدت باال و پا نهیقفسه س.اوردمیزدن نفس کم م

باز هم .گرفته شده بود دهیبار احساسم ناد نیدوم يبرا.ر شکسته شده بودبا نیدوم يبود و قلبم برا دهیدرد کش انوسیاق

 يتوانستم در آن خانه،در آن اتاق که تک تک خاطرات فرشاد را در خود جا ینم گرید.شکست خورده بودم

خاطرات  تمام آن دیبا.رمیآرامشبخش بوده،آرام بگ میبرا شهیتوانستم در آن اتاق که هم یوقت نم چیه گرید.بمانمداده،

کرد و کمرم را از  یم ینیسنگ میشانه ها يچون جو آن اتاق رو.رفتم یاز آنجا م شهیهم يکردم و برا یرا در اتاقم دفن م

.کرد یغصه خم م

:گفت یم ییبا دلجو مامان

؟؟يد یچرا انقدر خودتو زجر م.گهید یکیفرشاد نشد .تیهمه موقع نیده،ایکه به آخر نرس ایقربونت برم دن زکمیعز-

ها  یسادگ نیها عاشق نشده بودم که حاال به ا یسادگ نیدانست که من به ا یمامان نم.بود دهیبه آخر رس ایکاش دن يا
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.کنم رونیعشق را از دلم ب

نبود  ییمثل آن مردها اتشیخلق.کردم با همه متفاوت است یحس م.را داشتم شیآرزو شهیبود که من هم یکس فرشاد

.زارمیکه من از آنها ب

 ینم گرید.گذاشتم ینم رونیشکست و پامو از آن در ب یم میخواست قلم پا یدلم م.میرفت نییمامان به طبقه پا مراهه

خواست باز هم در چشمانش حل شوم و باز هم نگاه  یبودم و دلم نم دهیرنج یلیخ.فرشاد نگاه کنم يتوانستم در چشمها

.بدهد،خاکسترم کند يآنکه بهم انرژ يبه جا نبارینابودم کند و ا نشیآتش

...میدیبه محضر رس یو ک میشد نیسوار ماش یک دمیدر افکارم غوطه ور بودم و نفهم

...کرد یم تیرا هدا لچرشیبابا و.به فرشاد نگاه کردم.در دلم نشست ایدفتر طالق و ازدواج،غم دن يتابلو دنید با

.کرد یغرق در اشک بود و او هم با حسرت به من نگاه م چشمانش

.باال رفتم يرا از او گرفتم و به طبقه  اهمنگ

حاال من .تمام شد زیزود هم همه چ یلیو خ میزود عقد شد یلیخ.میتمام شد و ما باز هم نامحرم شد زیزود همه چ یلیخ

 يبرا گریکه د يحاال من بودم و قلب شکسته ا.در آن خط خورده بود ازیکه اسم فرشاد ن يمانده بودم و شناسنامه ا

وقت طعم عشق را تجربه نخواهد کرد چیه گریبه خاکستر نشسته بود و حتم دارم که د شهیهم

.رفته بود،سخت بود لیتحل میرویبودم و ن دهیکش یمن که انقدر سخت يغم و اندوه که تحملشان برا ایدن کیبودم و  من

 یدلم م.گرفتم یختم،تاکسیر یاشک مکه  یو در حال دمیدو ابانیسر خ ه،تایتوجه به بق م،بدونیرفت نییبه طبقه پا یوقت

.بوده اند میها یشاهد تمام بدبخت وارشیکه در و د يبروم جز خانه ا ییخواست هرجا

به  يدیام گرید.به پشت سرم نگاه کنم یخواست حت یدلم نم یبابا گوشم را پر کرده بود ول مِیشم میشم ادیفر يصدا

.نداشتم یزندگ

...دیام
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 یسع دیبا: گفت یم شهیمامان بزرگم هم.عهد بسته بودم که همه را ببخشم تا خدا هم مرا ببخشدبچه بودم با خودم  یوقت

...ده یدوستت داره و بهت پاداش م یلیاون وقت خدا خ.یهمه رو ببخش یکن

.نخواهم شد دیبه بخشش ام یوقت راض چیچون ه...عهدم را شکستم امروز

 نیا شهیهم يو برا میاینمانم و به پرواز در ب نیزم يرو گریهد دخوا یدلم م...زخم خورده و سرکش شده است روحم

 نیاول دوارمیام.فرو بروم قیعم یخروارها خاك،به خواب ریز تیرها کنم و در نها شیها يها و بد یرا با تمام خوب ایدن

.شب آرامشم باشد نیم،اولیشبِ خواب ابد

:گفت یکه م یبلند راننده تاکس يصدا با

خوبه؟؟ خانم حالتون-

:به او نگاه کردم و گفتم رتیبا ح.خودم آمدم به

شده؟ يزیچ-

ستیاصال حالتون خوب ن نکهیمثل ا...زنم یساعت دارم صداتون م کی-

:را پاك کردم و گفتم میاشکها

دییامرتونو بفرما-

د؟یبر یم فیکجا تشر-

 يبا صدا.شدم رهیو به دور دست ها خ چمن ها نشستم يرو.دمیزود به آنجا رس یلیخ.را گفتم یشگیپارك هم آدرس

خودم را برانداز کردم .به خودم و آمدم و متوجه شدم مرا سوژه قرار داده اند دندیخند یچند پسر جوان که از ته دل م

 یاتاق فرشاد م ادیآسمان مرا  یآب.توجه باشم یب ادادم نسبت به آنه حیترج.نشدم يرعادیمتوجه مسئله غ یول

کند؟؟او هنوز هم به من عالقه  یتوانست در آن اتاق زندگ یچطور فرشاد م.میخاطره داشت یلیهم خ در آن اتاق.انداخت

نفس بکشد؟؟ یتوانست در آن اتاق حت یداشت؛پس چطور م
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خواست آنجا را  یدلم م.دیاز ته دل جوانها،به گوشم رس يخنده ها يبه سمتم پرتاب شد و باز هم صدا یکوچک سنگ

 یم دیبا.بلند شدم میجوابشان را دادم و از جا يزیرآمیسکوت کردم و با نگاه تحق یولسرشان خراب کنم  يرو

در  گرید.بروم هیبه روس لیادامه تحص يدهد تا برا امام را انج هیبورس يکردم تا کارها یبا بابا صحبت م دیبا...رفتم

طراتش را در همان اتاق خاطره رفتم و خا یم دیبا.توانستم راحت تنفس کنم ید،نمیکش یکه فرشاد نفس م ییهوا

...کردم یم ز،دفنیانگ

خودم را .ظاهر شد مین،جلویگرفته و غمگ يبه محض ورودم بابا با چهره ا.شده بود کیتار دم،هوایبه خانه رس یوقت

و  رهیبخت من انقدر ت یعنی.ختیمحکم مرا در آغوشش فشرد و اشک ر یاز جانب او کرده بودم ول يا دهیکش يآماده 

چون .ختمیبابا،اشک نر هیبار بود که با گر نیاول يرد؟؟براک یم هیگر میبود که بابا هم دلش کباب شده بود و براتار 

.شود ختهینبود که ر یاشک گرید

***

:مبل نشستم،بابا هم کنارم نشست و گفت يرو

من سراپا گوشم-

هیبرم روس لیادامه تحص يخواد برا یدلم م...راستش-

.را نداشت یحرف نیار چنانتظ دیشا.شد شوکه

مدت  يحداقل برا...ستیممکن ن شهیهم يبرا...شه،نهیهم يکنم تا خاطرات اون دو نفر رو برا يکار دیمن با...بابا دینیبب-

که سر سوزن  ییمفت مفت باختم فقط به خاطر کسا مویمن زندگ...کنم یاز ذهنم پاك کنم و احساس خوشبخت یکوتاه

....کردند مالیاحساسم رو پا نداشتم چون یتیبراشون اهم

:بابا گذاشتم و گفتم نهیرا در س سرم

برم دیبا دیمن با...بابا-

:را نوازش کرد و گفت سرم
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شه یدرست م زیهمه چ.نگران نباش.باشه دخترم-

***

ا قول داده باب.رفتم یدانشگاه نم گرید.رفتم یحمام م ایخوردم و  یغذا م ایخواب بودم  ای.نداشتند یفرق میو روزها شب

خانه  د،دریرس یفرا م يآن روز که به زود دیانجام دهد و من هم به ام هیدر روس لیادامه تحص يرا برا میبود تمام کارها

.سرخوش بودم

 یکنم تا وقت يکمک کنم و با رامان باز شیدر درسها نیوقتم را در کنار مامان بگذرانم،به شاه شتریگرفته بودم ب میتصم

.در کنارشان را نخورم و به خاطر رفتارم با آنها خودم را سرزنش نکنم رفتم،حسرت بودن

.مامان هم آمد نیح نیدر هم.گذاشتم و منتظر شدم تا گرم شود ویرا در ماکروو میغذا

زود گذشت  یلیشه،خیبود و برعکس هم یخوب یلیروز خ.وقتم را در کنار مامان گذراندم شتریروز بعد از مدت ها ب اون

قبل،شاد و سرخوش و خنده رو بودم و  يبرعکس روزها.میو خوش گذراند میو گردش رفت دیبا مامان به خر.و تمام شد

...مامان بودم ونیرا مد نهایهمه ا.تلخ نبودم گرید

شدم و دم  یاز درون خرد م یول رمیاش بگ دهیکردم ناد یم یهر چند سع.غم فرشاد در دلم کمرنگ نشده بود هنوز

.زدم ینم

 یدوره فشرده م یفقط مدت کوتاه.نداشتم یخوشبختانه از لحاظ زبان مشکل.ام انجام شد هیبورس يکارها باالخره

.رمیبگ ادیرا  یگذراندم تا کلمات تخصص

...نیغمگ یخوشحال بودم و از طرف یطرف از

قرار بود و لحظه  یب یلیخمامان .بردم یرا با خودم م میاز آلبوم ها خانوادگ یکی.را با کمک مامان جمع کرده بودم لمیوسا

.گرفت یآرام نم يا

هر ...بود یو رامان باران نیچشمان شاه.آمدم رونیاز اتاق ب.را پاك کردم میبار اتاقم را نگاه کردم و اشکها نیآخر يبرا

دلم رفتم تا غم  یم دیبا...نبود يچاره ا یکنم ول شانیخواست رها یدلم نم.دمیبار بوس نیدو را در آغوش گرفتم و چند
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.را کمرنگ تر کنم

به کالس  دیبا.کردم یکوچکم،شروع م یلیبود که در آپارتمان خ یصبح نیصبح،دوم نیا.شدم داریزود از خواب ب صبح

 یوقت.نشده بود میشکسته قلبم،ترم يهنوز تکه ها یکردم ول یتنگ نشده بود و احساس غربت نم يدلم ذره ا.رفتم یم

 ادیخواست فر یشدم و دلم م یم وانهیگرفت،د دهیمرا ند ادیز ياطر عشق و عالقه کردم که فرشاد به خ یفکر م نیبه ا

 شانیدلم برا.عذاب داده بودم یلیخانواده ام را خ.جز سکوت و تحمل نداشتم يچاره ا یول.زمیرا بهم بر زیبزنم و همه چ

.کشند ینفس راحت م کیحتما از دست من .سوخت یم

ها با  یبعض.سر نکنم يکه روسر میایهنوز نتوانسته بودم با خودم کنار ب.دمیوش،پیمشک نیشرت ساده با شلوار ج یت

.کردم یسر م يروسر نیبود و همچن یچون موهام فوق العاده مشک.کردند یتعجب نگاهم م

 ینقشه هم نم يالبته از رو.شدم یبردم،حتما گم م یبلد بودند و اگر نقشه همراهم نم یسیبه ندرت انگل یلیخ مردم

.ام کنند یینشان دهم،تا راهنما هیخواهم بروم به بق یرا که م ییتوانستم جا یالاقل م یدهم ول صیستم تشختوان

 میمهتا را برا یخال يتواند جا یکردم م یدانم چرا حس م ینم.ختمیر یدختر،طرح دوست ياز دانشجوها یکیکالس با  در

آپارتمان او هم .دیپوش یم يساده ا يل خودم،لباس هابود و مث یدختر خوب.سالش بود 21بود و  لویاسمش ن.پر کند

را  ریراحت مس الیرفت و برگشت،تنها نبودم و با خ ریمسدر  گریخوشحال شدم چون د یلیخ.آپارتمان من بود یحوال

زنند و بعد  یتنه م کیدارد که  يماهر يبودم،مسکو دزدها دهیشن یداشت ول یکاف تیهر چند امن.کردم یم یط

.میبه اصرار او به آپارتمانش رفت.میبه خانه برگشت لویاون روز هم با ن..دهند یه باد مرا ب تیزندگ

.اش،نسبت به خانه من بزرگ تر بود خانه

گهید نیبش يستادیوسط ا نیچرا ا-

:مبل نشستم و گفتم يرو

اریآب ب وانیل هیجون لطف کن برام  لوین-
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باشه حتما-

.خوردم یآب خنک وانیل

انقدر هوا سرد باشه کردم یفکر نم-

:گفتم

برامون بفرستند رانیاز ا میبگ دیبا میفکر کنم لباس بخوا...دونستم سرد یم.دو تا پالتو با خودم آوردم یکیمن -

چطور؟؟-

مخصوصا پالتو زیهمه چ...فوق العاده گرونِ-

دردسر یعنی...نه يوا-

.مبل ولو شدم يو رو دمیخند

خب شروع کن-

:م و گفتمتعجب نگاهش کرد با

رو؟؟ یچ-

بگو تیاز زندگ-

اول تو بگو-

پسر  یلیداشتم که اونم دوست پسرم بود خ یشکست عشق هیفقط ...فتادهیاتفاق ن میتو زندگ یخاص زیچ چیمن ه-

...خوردم يبد یبودم که گولشو خوردم و متاسفانه ضربه روح يتجربه ا یمنم نوجوون ب یبود ول یآشغال

؟مگه چه کار کرده بود؟-

شناسه،بعد هم دست  یاون وانمود کرد که اصال منو نم یجلو و سالم کردم ول دمش،رفتمیدختر د هیبا  ابونیخ يتو-

انداخت دور کمر دوست جونش و بردش
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.شدم ینم ریبود و من از حرف زدن با او س يدختر خون گرم و بامزه ا.لحن حرف زدنش خنده ام گرفت از

 زیکردم همه چ یم یشده بودم و سع رهیخ يبه گوشه ا.د،گفتمیرابطه ام با ام ياز ابتدا را زیهم شروع کردم و همه چ من

دلم  ش،داغیاشکها دنیبا د.به صورتش نگاه کردم،غرق در اشک بود یوقت.بازگو کنم شیآورم تا برا ادیرا مو به مو به 

...ستمیتازه شد و من هم گر

دوست  یلیرو خ اوشیمن،س یدون یآخه م...خوردم یربه مهلکض نیکردم فقط خودم هستم که از عشق،همچ یفکر م-

وقت اون اتفاق  چیکاش فرشاد ه يا...خوام در موردش صحبت کنم ینم...الیخ یب...اون یمردم ول یداشتم و براش م

ادیم یآل دهیخوب و ا یلیتو به نظرم پسر خ يها فیتعر فتاد؛ازیبراش نم

 هی یزجه زدم و التماسش کردم،گفتم تا آخر عمر،خودم مراقبت هستم ول هرچقدر...اون خودش منو نخواست یآره ول-

خودم بکنم يو فدا رمیازت بگ تویخوام جوون یگفت نه من نم یکالم م

:و گفت دیخند

مسکو  يشبا...رونیب میبلند شو بر...میکن یم هیگر میهمه ش دار یول میکم خوش بگذرون هیتا  نجایمثال آوردمت ا-

قشنگه یلیخ

میبهتر نر یول...هآر-

چرا؟؟-

رونیمن عادت ندارم شبا برم ب-

:و گفت دیخند

باالست تشیامن یلیخ نجایبلند شو ا.یکن یعادت م-

:دمیخند

میاز کجا معلوم؟ما که شانس ندار-
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 یحرف م لویبا ن شتریهرچقدر ب.میو خورد میسر راهمان از فست فود،غذا گرفت.میگرسنه بود یلیخ.میزد رونیخانه ب از

.امدیشدم و از او خوشم م یبه او دلبسته و وابسته م شتریزدم،ب

 یشال سرم نم گریبه اصرار او د.میشده بود یمیصم یلیخ.امدیاو به خانه من م ای دمیخواب یم لویمن خانه ن ایشب ها  اکثر

.هوا واقعا سرد بود.پوشاندم یرا م میاوقات با کاله،موها شتریکردم و در عوض ب

 یب یلیمامان خ.میبا مامان و بابا و داداشام صحبت کرده بودم و چند بار هم چت کرده بود یبار تلفن نیچند مدت نیا در

يتازه از دستم خالص شد.ادینم شیفرصت ها پ نیاز ا گهینفس بکش،د یتون یتا م:گفتم یمن م یکرد ول یم يقرار

ماه تازه  کیبعد از .نداشتم يگرید یآنها دلخوش از ریبودند و بغ لویدرس و ن میتمام زندگ.گذشت یماه م کی حدود

نبود،حتما تا  لویکردم و اگر ن یاحساس غربت م.کم دارم میدر زندگ يزیکردم و حس کردم چ یامروز احساس دلتنگ

.کرد یبود و تماشا م ستادهیاز فروشگاه ها ا یکی لو،پشتین.میگشت یبا او از کالس برم شهیمثل هم.حاال مرده بودم

:رو به او گفتم.گرسنه ام شده بود بدجور

بخورم رمیبگ يزیچ هی ابونیرم اون طرف خ یجون من م یلین-

ریواسه منم بگ-

.زیچشم خانم عز-

نگاهم کرد یحالت خاص با

بگم؟؟ یبه ک دیمن اگر به خانمم نگم چشم،با-

سرسام  يبا سرعت ها نهایماش.ومرد ش ابانیخلوت تر شود و از خ یتا کم ستادمیا ابانیو من کنار خ میدیدو خند هر

 شیپ ایزد،برگشتم تا نگاهش کنم و بعد حس کردم دن میصدا لویرفتم،که ن ابانیتا وسط خ.کردند یحرکت م يآور

...شد اهیس میرو

را حس  یقیبود که با آن برخورد کردم و بعد درد عم یلیوحشتناك ترمز اتومب يدم،صدایکه شن يزیچ تنها
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.میبرو مارستانیاصرار داشت به ب لوین ینبود ول يناجور خوشبختانه تصادف.کردم

بود و  ستادهیرو کنار ا ،خندهیلین.توانم تکان بخورم یرا باز کردم،حس کردم،تمام بدنم کوفته است و نم میچشمها یوقت

:گفتم يگرفته ا يبا صدا.کرد ینگاهم م

؟يخند یدم،تو م یمن دارم جون م-

داره لیخنده م،دو دل-

دییبفرما...گوشمسراپا -

 نیهم ا یکیداشته باشه، زایچ نیو ا دنیخواب مارستانیبه تو ب اجیکه احت فتادهیبرات ن یاتفاق چیکه بدبختانه ه نیا یکی-

خودت حدس بزن...ام...که

.تخت نشستم و به اطراف نگاه کردم يبلند شدم و رو میاز جا یسخت به

چته؟؟-

مامان و بابام اومدند؟؟-

:و گفت دیند خندبل يصدا با

...بابا توأم نه

؟؟یپس چ-

گهیحدس بزن د-

حد او را خوشحال  نیکه تا ا ستیدانستم چه مسئله ا ینم.دیرس یبه خاطرم نم زیچ چیه یفکر کردم ول یکم

شد یلبخندش محو نم يلحظه ا...کرده

يجون به لبم کرد گهیبگو د-

یش یمادر م يتو دار-
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:خنده و گفتم ریز زدم

رم؟یم یاز درد م نجایدارم ا ینیب ینم.ستین یاالن وقت شوخ زمیعز-

گم یبه خدا راست م-

:بود،اشاره کرد و گفت يماریب نهیاز پرستار ها که در حال معا یکی به

ازش بپرسم؟ يخوا یفهمه،م یم یسیدخترِ انگل نیا-

پدر  یبچه ب هیباشه،چرا به خاطر  نطوریاحاال برفرض محال که ...اصال حال و حوصله ندارم.گهینکن د تمیاذ...لوین يوا-

؟؟یش یخوشحال م

:اش محو شد و گفت خنده

طفل معصوم بابا نداره...نکرده بودم نجاشویفکر ا...خاك بر سرم-

ها نکن یشوخ نیهم از ا گهیلطف کن د-

:آورد و گفت کیرا نزد صورتش

؟یمتوجه...ياالن حامله ا ؟؟تویفهم یچرا نم میشم-

به خودش  يداغ دلم باز هم رنگ تازه ا.سرنوشت را نداشتم نیاصال انتظار ا.باره در دلم نشست کیبه  ایغم دن تمام

 ادیو درد بدنم را از  دیچیدرد در تمام معده ام پ.حالت تهوع داشتم.عذابم داد شتریب يگریگرفت و از هر وقت د

...مو باال آورد دمیمثل فنر از جا بلند شدم و به سمت توالت دو...بردم

:شد و گفت رهیبه چشمانم خ یبا نگران.نمیتخت بش يکمکم کرد تا باز هم رو لوین.کرد دنیشروع به لرز يو پا دست

 ياریب يخوا یم یحاال ه گهید یعادت کن دیبا.يلرز یچرا انقدر م...رمیبم یاله...بهم زده ییچه رنگ و رو!نگاش کن-

.باال

 يدلم برا.سوخت یکرد،م یکه در شکمم رشد م يبچه ا يدلم برا.دسردم را ملتهب کردن يداغم،گونه  يها اشک
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افسوس و  یول.کردم و دوست داشتم در کنارم باشد یم ازیاحساس ن يگریاز هر وقت د شتریفرشاد تنگ شده بود و ب

.نمیوقت او را نب چیه گرید دیصد افسوس که شا

نسبت  یاحساس چیهنوز ه.کردم و به فکر بچه بودم یشکمم را نوازش م...کردم یبودم و فکر م دهیتختم دراز کش يرو

 يفقط مادر زخم خورده ا.دیکش یرا نم ا،انتظارشیدن نیدر ا يچون پدر.دیایب ایخواست به دن یدلم نم.به او نداشتم

.به فرزندش،نداشت میدتق يبرا یحس گریبود،که تمام احساسش را باخته بود و د

چون در .ردیدادم احساسات مادرانه درونم شکل بگ یاجازه م دینبا.شدم یص مبچه خال نیهرطور که شده از شر ا دیبا

چه کار  دیفهم یاگر فرشاد م.پسر،از خودم جدا کنم ایتوانستم او را که معلوم نبود دختر است  یوقت نم چیاون صورت ه

شد با  یکاش م يا...ستین حد پست نیاو تا ا...نه یسپرد ول یم اگرفت و او را به مهت یبچه را ازم م دیکرد؟؟شا یم

 یکار نم نیبه انجام ا یوقت راض چیه...یول.میکرد با هم ازدواج کن یشد و قبول م یآب م خشیخبر، نیا دنیشن

مشورت  لویبا ن دیاب...صالح نباشد دیشا...نه...او را دیبا...را به او بدهم ایدن نیخواست اجازه ورود به ا یدلم نم چیه.شود

.کردم یم

.تماس گرفتم لویبرداشتم و به نرا  تلفن

hi-

؟؟ینگرفت ادیتو هنوز شماره منو !!و مرض يها-

رمیگ یهر دفعه از دفترچه تلفن م...نه باور کن-

یخنگ یلیخ-

که من خنگم یباش دهیکه هنوز نفهم یدونستم تو انقدر خنگ باش ینم یول...دونم یم-

:و گفتم دمیخند

باهات کار دارم...نجایا ایپاشو ب-

اومدم-
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 چیاالن هم بدون ه.زد یحرف دلش را م شهیکردو هم یوقت تعارف نم چیه.امدیاز اخالقش خوشم م.را قطع کرد تلفن

...تلفن را قطع کرد یتعارف

.بود که زنگ در به صدا در آمد دهینکش قهیدق به

باال ایب-

محکم مرا در آغوش .داخل شد لویباز شد و ندر .و خودم را مرتب کردم ستادمیا نهیآ يدر باز کن را فشردم و جلو دیکل

:گرفت و گفت

ماشاال...یش یروز به روز خوشگلتر م-

شم یترم م یدنیگه،دیاز دو سه ماه د-

:به عقب برداشت و خوب براندازم کرد و گفت یو قدم دیخند

یش یچاق م ينشده دار یچیهنوز ه...اَ-

:خنده اش به هوا رفت و گفت کیشل.ا کردمو خودم را تماش ستادمیا يقد نهیآ يجلو ینگران با

چه زودباور...نگاش کن-

:و گفتم دمیسرش کوب روس

کردم یداشتم از ترس سکته م...يبد یلیخ-

افتادم يزیچ هی ادیگفتم بابا،...یراست...نترس بابا-

بگو-

یکن دایبابا براش پ هی دینشده با ریتا د-

.بعد به شکمم اشاره کرد و

خاطر که تازه  نیبه ا دیشا.کردم دایپ يبار حس بد نیا یکرد،ول یها م یشوخ نیاز ا شهیهم نکهیبا ا.بهم برخورد یلیخ
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و بزرگش کنم؟؟ امیتوانستم از پسش بر ب یم یعنی...بدون بابا يبچه ا...بردم یم یداشتم به عمق فاجعه پ

:سرم فرود آمد به خودم آمدم يکه رو لویضربه دست ن با

یستیتو باغ ن-

:گفتم ینیبا حالت غمگ.میمبل نشست يرو

لو؟؟ین-

:گفت جانیه با

زم؟؟یجانم عز-

فرشاد افتادم و باز هم قلبم آتش گرفت ادی

بکنم ییکارا هیگرفتم  میتصم-

گلم؟ ییپه کارا-

:و گفتم دمیشکمم کش يرا رو دستم

.خوام از شرش خالص شم یم-

:صورتش زد و گفت يدست رو با

؟يشد وانهید مگه

؟چرا-

:آرام تر شد،گفت ینگاهم کرد و وقت رهیخ رهیخ یکم

؟يتو به قسمت اعتقاد دار-

آره-

 شتیکه فرشاد پ یصورت ،دریخدا خواسته که االن تو حامله باش.ستیبدون حکمت ن زیچ چیه.دلم زیعز نیبب-
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.یکارو بکن نیا دینبا.مسئله هست نیتو ا يزیچ یحکت هی دیشا...دونم ینم...ستین

:نگاهم کرد و گفت ینگران با

یمواظب خواهرزاده م باش يد یقول م-

:و گفتم دمیخند

رهیگ یخدا قهرش م.کارو بکنم نیا دیمن نبا.خدا خواسته...حق باتوئه-

دلم زیدرسته عز-

 .را نوازش کرد میکرد و موها بغلم

هم در وجودم بود  گرید يحاال موجود.دمتنها نبو گرید...البته نه...ییرفت و باز هم من ماندم و تنها لویبعد،ن قهیدق چند

کند و  یندارد و از همه جهت، انسان را خرد م ییوفا چیکه ه يایدن.قدم بگذارد ایدن نیداشت تا بتواند به ا ازیکه به من ن

کردم چون  یاز خودم مراقبت م دیمن در برابر او مسئول بودم و با.تا سالم بماند تداش ازیاو به من ن.کند ینابودش م

.دارد یسالمت او به سالمت من بستگ

.گرفتم یم يهمه مسائل را سرسر دینبا گرید

بود و از  شمیکاش الاقل مامان،پ يا.گرفتم و اضطراب داشتم یم رد،دلشورهیگ یدرونم شکل م یفکرکه کودک نیا از

هره و اضطراب را از دهد و دل میبود که دلدار نجایکاش فرشاد ا يا.زد یحرف م میبود،برا میرو شیکه پ ییروزها

.وجودم پاك کند

...آه

وجود داشته  ایقبل از دن یعالم:گفت یمادر بزرگم م.بودم امدهین ایگاه به دن چیکاش ه يا...بود؟؟ نیسرنوشت من ا چرا

 دیحاضر ایشود که آ یم دهیشود و از آنها پرس یبازگو م شانیبرا لمیبه نام عالم زر؛در آنجا سرنوشت همه انسانها،مثل ف

گاه پا به  چیم،هیکرد یاگر قبول نم یول میآمد یم ایکه به دن میکرد یقبول م ما د؟؟اگریبگذار ایسرنوشت،پا به دن نیبا ا
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...کاش يا...سرنوشت را انتخاب نکرده بودم نیگاه ا چیکاش ه يا....میگذاشت ینم ایدن

اگر .دلم ضعف رفت...رامان،افتادم زیآم طنتیش يخنده ها ادی.کردم با کودکم،حرف بزنم یرا نوازش کردم و سع شکمم

رفت،جذاب و خوشگل  یبزرگش م ییشد و اگر هم به دا یم یبامزه و خواستن یلیرفت،خ یکوچکش م ییِِبچه من به دا

.شد یم

 یاز ته دل م یکردم و گاه یاخم م یگاه.کردم یفرزندم را تجسم م ریبودم و مدام،تصو دهیتخت دراز کش يرو

.شده ام وانهیکرد،د یدر آنجا بود،فکر م یاگر کس.دمیخند

شب بود و من هنوز شام  مهیبه خودم آمدم که ن یکردم و وقت يدیکردم که احساس ضعف شد الیفکر و خ آنقدر

!حد مرا سرگرم کند نیشد،فرزندم تا ا یباورم نم.نخورده بودم

سالمت  یخودم مهم نبودم ول.داشته بودمموقع شب،پسرم را گرسنه نگه  نیتا ا.کرد ینم میعذاب وجدان رها احساس

غذا بلند شد،احساس تهوع کردم و به سمت توالت  يبو یوقت.بلند شدم و تخم مرغ درست کردم.مهم بود میفرزندم برا

...دمیدو

بود،حس تهوع  دهیچیخانه پ يکه در فضا ییاز بو.ختمیرا که درست کرده بودم،درسته در سطل آشغال ر یمرغ تخم

...حالم بهتر بود یکم.برداشتم و در آشپزخانه زدم يخوش بوکننده ا ياسپر.داشتم

 يدلم برا.بخورم ریبا پن يدادم،نان فانتز حیترج...خورد یغذا بهم بخورد،باز هم حالم بهم م يکردم اگر بو یم حس

.خورد یغذا به شدت حالم بهم م ياز بو.نبود يچاره ا یسوخت ول زمیعز

...فکر فرو رفتم مبل نشستم و باز هم به يرو

...گذارم و اگر دختر بود،مهتا یخودم فکر کردم که اگر پسر بود،نامش را فرشاد م با

!!تنگ شده شانیچقدر دلم برا...ایخدا يوا

...نه یول...خواهند صاحب نوه شوند یگفتم م یبه مامان و بابا م دیبا
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!!!کار را بکنم نیفرشاد ا ادگاریتوانم با  یمن نم...چه؟؟نه ندازمیبچه را ب دیکردند که با یاصرار م اگر

 یم یماندم و با فرزندم زندگ یبرنگشتم و همانجا م رانیهم به ا لمیبعد از تحص دیشا.کردم یم یاز همه مخف دیبا

 یاز خانواده ام م ياگر مجبور به تحمل غم بزرگ دور یبکنم حت يفرشاد،هر کار ادگاریحاضر بودم به خاطر .کردم

.شدم

زدم و از همه  یبا او حرف م یشدم حساب یهر وقت تنها م.داشتم زکمینسبت به عز يشتریب یحظه احساس وابستگل هر

 ياز غم ها ایدهد و  رییحرف را تغ ریمس ایحرفم را قطع کند و  نکهیگفتم و او هم بدون ا یم شیو همه کس برا زیچ

...سپرد یگوش م میو مرا در غمش غوطه ور کند،به حرف ها دیخودش بگو

را سر راهم قرار دهد و او هم  یشخص نیخواستم همچ یو از خدا م دمیکش یبود که مدت ها انتظارش را م یکس همان

...را برآورده کرده بود ،حاجتمیطیشرا نیدر همچ

احساسات مادرانه ام  شتریو ب شتریدوستش داشتم و هر لحظه ب یلیخ.کردم یدم خدا را به خاطر داشتن او شکر م هر

.گرفت یشکل م

دادم،متوجه  یعنوان اجازه م چیبه ه دینبا.ندیایب نجایخواستم به ا یقبل از بزرگ شدن شکمم،از مامان و بابا م دیبا

 یوقت دلم نم چیه.دادم یشانس در کنار او بودن را از دست م شهیهم يشدند برا یاگر متوجه م دیشا.موضوع شوند

.فتدیاتفاق ب نیخواست ا

البته هنوز .کمتر شده بود لویبا ن میدارهاید.زدم یخواندم و مواقع استراحتم را با کودکم حرف م یم تیجد را با میدرسها

رفت و  يبرا یشده بودند و وقت نتریسنگ یلیدرسها خ یول میکرد یصحبت م یو مدام تلفن میبهم وابسته بود یلیهم خ

.ماند ینم یآمد و گردش،باق

قرار شده بود تا چند .میکلمه که در مورد فرزندم بگو کیاز  غیامان و بابا حرف زدم اما درمدت،بارها و بارها با م نیا در

شهر را  نیا فیتعر.داشته باشند و دو روز آخر را هم به سنپترزبورگ مسافرت کنند نجایبه ا يدو نفره ا گر،سفریروز د
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بودم و  دهیاز آن د ییبایفوق العاده ز يعکسها.منکرده بود دایاز آن را پ دیازدتا به حال فرصت ب یبودم ول دهیشن یلیخ

.کردم ینم دایبود که فرصت پ ادیحجم درسها انقدر ز یبه آنجا بروم ول يچند روز يخواست برا یدلم م

 یدلتنگشان بودم و ب.از مامان و بابا آماده کرده بودم ییرایپذ يراه انداخته بودم و خودم را برا یکوچک یتکان خانه

.بود میدلسوز،برا يکرد و مثل خواهر یکمکم م یلیخ لوین.دمکر یم يقرار

خودم را لو بدهم و  دمیترس یمدام م.دیجوش یو سرکه م ریدل تو دلم نبود و دلم مثل س.رفتم یبه فرودگاه م دیبا امروز

.بشوند زیآنها متوجه همه چ

از صبح،دو بار حالم .حالم خوب نبود ادیز.بودم نشسته یصندل يگرفته بودم و به انتظار مامان و بابا رو يگل ساده ا دسته

روز،مامان و بابا به  نیهر چه باشد بعد از چند.نداشتم ییرایپذ یبود و آمادگ دهیپر یحساب میرنگ و رو.بهم خورده بود

.کردم یم ییرایاز آنها پذ دیو با امدندیم دنمید

...دمیکش یرا به روبرو دوخته بودم و انتظار م چشمانم

 دیکردند تا شا یو به اطراف نگاه م ومدندیراه م گریکدیکه دوشادوش  دمیو مامان و بابا را د دیانتظارم سر رس هباالخر

...دیاو هم مرا بوس.دمیابتدا بابا را در آغوش گرفتم و بوس.بلند شدم و دوان دوان به سمتشان رفتم.کنند دایاز من پ ياثر

.میایب رونیداد از بغلش ب یبا اجازه نمبا یخواست مامان را هم بغل کنم ول یم دلم

کرد،مرا رها کرد و من در  یکه صورتش را نمناك کرده بودند،پاك م شیکه اشکها یدر حال...داد تیرضا باالخره

.آغوش پر مهر مامان فرو رفتم

برده باشد؟؟ یینکند بو...دیپر میرنگ از رو.کرد یصورتم نگاه م يدقت به تک تک اجزا مامان،با

.کردم یصحبت را عوض م ریزدم و مس یباختم و ترسان و لرزان حرف م یاز مامان،به شدت رنگ م یر حرکته از

:مقدمه گفت یمامان ب.میرفته بود و من و مامان در اتاق من بود رونید،بیخر يبابا برا...میتختم نشسته بود يرو

ما بهت ساخته يدور نکهیمثل ا-
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:هم رنگ به رنگ شدم و گفتم باز

طور؟چ-

ماشاال روز به روز خوشگل  یول یکردم االن پوست استخوان شده باش یخب من فکر م یول...نه ادیالبته ز...يتپل تر شد-

...یش یتر و خانم تر م

مامان؟؟-

جونم؟-

؟یزن یها با من حرف م بهیچرا مثل غر-

:گفت يناباور با

زدم؟ يحرف بد...ادیبهت م.يکم توپل شد هی...يگفتم؟؟گفتم خوشگل تر شد یمگه من چ...ها؟؟ بهیمثل غر-

کنند یتر ها با هم رد و بدل م بهیتعارفات رو غر نیا یول...نه-

:و گفت دیخند

کنم ینم فیاز دختر قشنگم تعر گهید یش یاگر ناراحت م-

آخه من کجام خوشگله؟-

.شد و سکوت کرد رهیچشمانم خ به

کنترل شده  میکردم حرفها و صحبتها یم یسع یلیخ.میبگو شیرا برا زیکردم هر لحظه ممکن است همه چ یم حس

...باشند وگرنه

ره؟؟ یم شیدرسا چطور پ-

ندارم یخوشبختانه مشکل...خوب-

شکر یاله-
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و من غذا  میکرد یو صحبت م میدر آشپزخانه کوچکم نشسته بود يسه نفر.که بابا آمد میبا هم صحبت کرد گرید یکم

مهارت  یهر چند هنوز به قدر کاف.درست کنم شانیروس ها را برا یمحل ياز غذاها یکیقول داده بودم .پختم یم

.میایتوانستم از عهده اش بر ب یم ینداشتم ول

نتوانستم و باز هم به  یکردم خودم را کنترل کنم ول یسع یلیخ.و حالت تهوع گرفتم دیچیغذا در خانه پ يهم بو باز

...دمیدو ییسمت دستشو

:انداختم و گفتم نییسرم را پا.بودند ستادهیدر ا يده،جلویگ پرو بابا،رن مامان

دونم چرا حالت تهوع هم دارم ینم...کم سرما خوردم هیهوا سرد  یلیخ!!دیببخش-

؟؟یدکتر رفت-

ستین يازین...نه مامان جان-

دکتر شیپ ير ی،نمیاگر به تو باشه،دور از جونت اگر سرطان هم داشته باش.برمت یخودم م-

:گفت تیبا عصبان اباب

-خدا نکنه.ریزبونتو گاز بگ...؟یزن یم یِچه حرف نیا...ا

منصرف  مشیکردم که مامان از تصم یم يکار دیبا.شدم رهیکردند،خ یو به آن دو که با هم بحث و جدل م دمیخند

. ...دادم یاجازه م دینبا.فاش شود زیممکن بود همه چ.شود

 يزدند و خبر ینم یو بابا از فرشاد حرف دم،مامانیکش یهرچقدر انتظار م.ل بودمخوشحال و سرحا یلیآن چند روز،خ در

.گرفتم خودم ازشان بپرسم میتصم.دادند ینم

مامان هم .خسته بودند یتازه از گردش برگشته بودند و حساب.کرد یتماشا م ونیزیبود و تلو دهیکاناپه دراز کش يرو بابا

:دمیمقدمه پرس یمبل کنارش فرو رفتم و ب يرو.م بودمبل نشسته بود و با لپتاپم سرگر يرو

از فرشاد جه خبر؟؟...یراست-



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٥

 یهر چه باشد م.نبودم مانیمن اصال از پرسشم پش ینگاهم کردند ول رهیدو بالفاصله،سرشان را باال گرفتند و خ هر

...رمیخواستم از پدر بچه ام خبر بگ

د؟؟یکن ینگام م ينطوریچرا ا-

:گفت مامان

...گفت یم مهتا-

هر دو سکوت کرده  یول رمیبگ يرفت تا از او خبر یدلم ضعف م.ادامه نداد گهیشد و مامان د رهیبا خشم به او خ بابا

.گفتند ینم يزیبودند و چ

-ه؟یتیخواد بدونم االن در چه وضع یدلم م.دیبگ يزیچ هیخب ...ا

:گفت بابا

آورد؟ تیسر زندگ ییرفته چه بال ادتی.داشته باشه تیبرات اهم دینبا-

:خشم نگاهش کردم و فرشاد زدم با

روز افتاد و فقط به خاطر عشق و عالقه ش به  نیکه اون فقط و فقط به خاطر من به ا دیبدون د،حاالیدونست یاگر نم-

...من،تردم کرد

خواست  یدلم نم.دمکر ستنیشروع به گر يخفه ا يپشت در نشستم و با صدا...شدم و به اتاقم رفتم و در را بستم بلند

...شکاندم یخوردم،م یبغزم را که به زور فرو م يطور دیبا یآنها را ناراحت کنم ول

کرده بود؟؟ يقضاوت ناعادالنه ا نیچرا بابا راجع به او چن.آتش گرفته بود قلبم

تمام،طرف دختر خود  یطقمن یناعاالنه قضاوت کند و با ب نطوریفرزندم،ا يحق نداشت در مورد بابا یپدرم بود،ول نکهیا با

...ردیخواهش را بگ

.در کنار رفتم يرا پاك کردم و از جلو میاشکها...در بلند شد يصدا
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...بود بابا

بود که هر چقدر تقال  ینیریش يمعما میفرشاد برا.از فرشاد نزد یحرف چیه یداد ول مینشست و بغلم کرد و دلدار کنارم

.شدم ینم دیباز هم ناام یکننده بود ول وسیما یلیخ.شدم ینم قاورم،موفیسر در ب تشیکردم،از موقع یم

خواست از آنها  یدلم نم.با هزار غم و اندوه از آنها جدا شدم.روز اقامت در مسکو،به سنپترز رفتند 5و بابا بعد از  مامان

.شدم یرفتند و من باز هم تنها م یم دیوقت رفتن بود و آنها با.نبود يچاره ا یجدا شوم ول

.کردم یروز که مثل برق و باد گذشته بود،فکر م 5و به آن  دمیتخت دراز کش يور

...متالطم بود و قلبم شکسته دلم

.نگران باشم دیشود و نبا یدرست م زیگفت همه چ یم.خواهد آرام باشم یزند و ازم م یکردم فرزندم،حرف م یم حس

.زنم یخودم هستم که بلند بلند با خودم حرف م نیشدم و ا یاالتیشدم خ یکردم،متوجه م یدقت م یوقت یول

و شب را هم در  رفتیپذ لیاو هم با کمال م.میایدرب ییتا از تنها دیایب شمیزنگ زدم و ازش خواستم پ لوین به

.آنجا،گذراند

 نیاز ا.امدندیم نجایبار ا نیسوم يماه گذشته بود که مامان و بابا برا.چاق تر شده بودم یلیخ.گذشت یم میماه از باردار5

 حیو خنده چاق شدن مرا توج یهم در آن چند روز در کنارم بود و مدام با شوخ لوین.وزن من متعجب بودند شیهمه افزا

کردند او را نرنجانم و  یم هیست و بهم توص یخوب یلیگفتند دختر خ یبود و م هخوششان آمد لویمامان و بابا از ن.کرد یم

.از دست ندهم

 گریماه د 4،یماه بود و تا نه ماهگ نیتازه پنجم یول.انقدر چاق شوم يکردم،روز یاصال فکر نم.بودم دهستایا نهیآ يجلو

.زد یشور م یلیدلم خ.بود یباق

.جز تحمل نداشتم يچاره ا یول دیچیپ یدرد در تمام شکمم م.زد یبچه شروع شده بود و مدام لگد م يتهایو اذ آزار

 یمرا م گرید.رفتم یم ششیقلب فرزندم،پ يصدا دنیشن يبرا یو گاه نهیمعا يبرانظر دکتر زنان بودم و مدام  تحت
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.کرد یم تیزیمرا و ییشناخت و با خوش رو

 یآن،دست خوش احساس يافتادم که با هر ضربه  یضربان قلب فرشاد م ادیگرفتم و  یقلبش،آرامش م يصدا دنیشن با

...بردم یم ادیرا از  میشدم و تمام دردها یم یدوست داشتن

...دادم یبودم و باز هم به ضربان قلبش گوش م دهیتخت دراز کش يرو

:جلو آمد و گفت لوین

؟؟يد یچکش بچه ت،انقدر پول م يصدا دنیخاطر شن نجا،بهیا يایم یش یهر روز،هرروز بلند م یکش یخجالت نم-

:ام گرفت و گفتم خنده

هر یبچه م فکر کنم به باباش م...هم دلت بخواد یلیخ-

:حرص گفت با

...يقروبنش بر-

بچه؟؟ يبابا ای ؟؟بچهیقربون ک-

هر دوشون با هم-

تو رو تنگ کردند؟؟ يجا ؟؟مگهیکن یم يچرا حسود-

آره به خدا-

.میراه افتاد لویرا مرتب کردم و با ن میلباسها.و از خانم دکتر تشکر کردم دمیخند بلند

:شوق گفتم با

زد؟؟ یمچه تند تند  يدیقلبشو شن يصدا-

هیواسم عاد گهیشنوم د یهر روز دارم م-

:سرش نواختم و گفتم يرو يا ضربه
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بچه رو نگه داشتم نیمن به خاطر تو ا...کم ذوق داشته باش هی-

.نگفت يزیچپ نگاهم کرد و چ چپ

ستم خودم توان یکردم خوراکم مناسب باشد و تا م یم یسع.شدم یگذشتند و من هر روز چاق تر م یها به سرعت م روز

 لوین.کردم یم تیخود را تقو دینبود با يچاره ا یخورد ول یبه شدت حالم بهم م یهر چند گاه.کردم یغذا درست م

 یانقدر سربه سرم م یداد و گاه یم میدلدار یگاه.داد یانجام م یمنت چیه یرا ب میو کارها امدیم شمیروزها پ شتریب

...شدم یگذاشت که از خنده روده بر م

از او  يزیکس چ چیه.از او نداشتم يخبر چیهنوز هم ه.فرشاد تنگ شده بود يبدن فرزندم،برا يبه اندازه سلولها دلم

از  رونیرا ب میطالق،پا يخرد شده بود و آن روز برا میکاش قلم پا يا.زدم یدست و پا م يخبر یگفت و من در ب ینم

...داشت رم،پددختر فتاد،االنیاتفاق م نیاگر ا...گذاشتم یخانه نم

 یاسم نیدهد همچ یگفت اجازه نم یکرد و م یبه شدت مخالفت م لوین یخواست اسمش را مهتا بگذارم ول یم دلم

...بگذارد شیبرا

...گذاشتم یم شیاسم را برا نیا دینبا.گفت یم راست

اد بود حتما نظر او را اگر فرش...بزنم شیچه صدا دیدانستم،با یو نم دیچرخ یروزها تمام فکرم حول اسم دخترم م اکثر

...افسوس یول دمیپرس یهم م

 یکه مناسب دخترم هست،م دمید یم ییبایکردم و اگر لباس ز یو رو م ریها با دقت تمام فروشگاه ها را ز یتازگ

 رانیاو را از ا يلباسها میتوانستم با مادر بگو یچون نم دمیخر یم دیبا یبودند ول متیگران ق یلیهر چند خ.دمیخر

.بفرستد میبرا

.شدند یم زمیلباسها کمتر سا گرید.لباس فرستاده بودند میباز برا نیحاال چند تا

را جمع کرده بودم و در  میتمام لباسها.بخرم یگشاد و راحت يم،لباسهایبودم به فروشگاه ها بروم و با پس اندازها مجبور
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.گشاد استفاده کنم يم از لباسهااندازه ام نبودند و مجبور بود چکدامیه گرید.گذاشته بودم يانبار

.و رامان داد نیرا به شاه یحرف زدن،گوش یمامان زنگ زد و بعد از کل امروز

لپتاپ را  نیها مجبور بودم،دورب یتازگ یکردم ول یزدم و هر شب،چت م یبار با همه آنها حرف م کیچند روز  بایتقر

.کنم که شکمم مشخص نباشد میتنظ يطور

با آنها  یمامان و بابا هم مخالفت.داشته باشند نجایسفر به ا کیخواستند  یگرفتند و م یام بهانه مو رامان مد نیشاه

...کرد یاصال فکرم کار نم...دست به سرشان کنم دیدانستم چطور با ینم...نداشتند

.شد یشکمم م يرعادیغ یبرآمدگ دنم،متوجهیبود و احتماال به محض د یپسر باهوش نیشاه

 ییرایپذ یاست و اصال آمادگ نیسنگ یلیخ میگفتم درسها.بت کردم و از او خواستم فعال آنها را نفرستدمامان صح با

...شد تا فعال آنها را نفرستد یکنجار رفتن باالخره راض یبعد از کل...ندارم

 یم لمیتحو یمست و لبخند گر يشدند چه خبر یم دنم،متوجهیهمه با د...رفتم یها با هزار زحمت به دانشگاه م یتازگ

قبول نکردم و به او گفتم ازدواج کرده  یداده بود،ول یدوست شنهادیاز پسران دانشجو،پ یکیشکمم، یقبل از برآمدگ.داند

هر چند پدر فرزندم مرا ...سند بود شیبرا میاز حدم،تمام حرفها شیب یحاال با وجود چاق یآن موقع باور نکرد ول...ام

...رك او شده بودمبود و من مجبور به ت رفتهینپذ

دانم او هم دلتنگم  ینم.از او نداشتم يخبر چیه.کرد یم ینیام سنگ نهیمدت،هنوز هم غم فرشاد در س نیاز گذشت ا بعد

.گذراندم و به شدت دلتنگش بودم یاو م ادیمن شب و روز را با  یول.نه ایبود 

ادامه  يبود برا يدیالبته فرزندم نور ام...يدیداشتم و نه ام یعشق گریچون نه د.دانستم یرا تباه شده م میزندگ

...بچه ها،دشمن اوالدند:گفت یم شهیمادر بزرگم هم.رود یکند و م یاو هم مرا ترك م يروز یول.یزندگ

.دمیورز یشکل گرفته بود و به شدت به او عشق م ،درونميحال عشق مادر نیبا ا یول

 یخجالت م گرید.شدم یچاق م شتریشدم و ب یفرزندم اخت مبا  شتریگذشت و من روز به روز ب یو شبها م روزها
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.رفتن به دانشگاه هم مشکل داشتم يبرا یحت.بروم رونیاز خانه ب دمیکش

چاره  یول.احساس عذاب وجدان داشتم.دانستند ینم چیه هیقض نیگذشت و هنوز مادر و پدرم از ا یم میماه از باردار6

مجبور بودم چون ممکن بود فرزندم را از من  یکنم ول يحد از آنها پنهان کار نیخواست تا ا یدلم نم.نداشتم نیجز ا يا

.کنند غیدر

 تیبا آزار و اذ ،مهتاب،دخترميگهگدار.کردم یم نییرا باال و پا ونیزیتلو يکاناپه نشسته بودم و شبکه ها يرو

 یرا تحمل م زیاو داشتم،همه چکه نسبت به  یبه خاطر عشق.جز تحمل نداشتم يچاره ا یکرد ول یام م ش،شکنجهیها

.زدم یکردم و دم نم

...زنگ زد تلفن

بله؟-

زمیسالم عز-

خوبن؟بابا خوبه؟؟ ؟همهیخوب.یسالم مامان-

...بپرس یکی یکی.زمیآره عز-

:و گفت دیخند

ران؟یا يایب يخوا یچه خبر؟نم-

:تته پته افتادم و با لکنت گفتم به

امیتونم ب ینم نهیدرسامون سنگ یلیخ ه؟فعالیچ یدون یم یعنی...نه...زهیچ...ام-

.دلمون برات تنگ شده یلیخ...بکن مامان جان شیکار هیحاال ...داد یداد ب يا-

دلمون برات تنگ شده یلیباور کن خ...متینیاونجا بب میایده که هممون ب یداره کارامونو انجام م بابات

دادم  یاجازه م دینبا.داشتم يو حس بد دندیلرز یبه وضوح م میدست و پاها.حبس شده بود و انگار الل شده بودم نفسم
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حماقتم،مرا تا سر حد مرگ سرزنش  نیممکن بود به خاطر ا.شد یخراب م زیچ امدند،همهیاگر م...فتدیاتفاق ب نیا

حاال که  یول...و بعد اوردمیم ایکاش حداقل بچه را به دن يچرا االن؟؟ا یول...دندیفهم یم دیروز با کیباالخره  یول...کنند

را از آنها پنهان کنم؟ هیقض نیتوانستم ا یچطور م.زود است یلیخ

:زد گفتم ینامم را صدا م یدر پ یهزار زحمت در مبل فرو رفتم و به مامان که پ به

؟؟یگفت یچ...ومدیلحظه اصال صدات ن هی...مامان دیببخش-

...اونجا میایم میگفتم هممون دار-

مامان؟؟-

جانم؟-

:کردم و گفتم بغز

دیایخوام ب ینم-

:بلند گفت يو با صدا يناباور با

 یچ!!يجون به لبم کرد...مامان؟؟ یکن یم هیگر م؟؟چرایالو شم...ه؟؟یمنظورت چ.شم یمتوجه نم...؟؟يخوا ی؟؟نمیچ-

شده؟؟

دیایاالن ن...کنم االن نه یمامان خواهش م-

شده؟ یبگو چ...دلم بگو مامان جان زیعز...کنم یشده،قبول نم یچ یآخه چرا؟؟تا بهم نگ-

باشه؟...بچه ها ایبدون بابا ...ایدفعه رو فقط خودت ب نیمامان ا-

کنم یشده به خدا دق م یچ یاگه نگ...؟؟یچ یعنی-

:را پاك کردم و گفتم میرا فرو خوردم و اشکها بغزم

جانیا ایتو فقط ب...اصال به دلت بد راه نده...نشده نگران نباش یخاص يزیچ-
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امیخودم م...شه یاحتماال کارا انجام م گهید يتا هفته ...باشه-

باشه؟...بدون بابا-

:گفت ینگران با

نگران نباش.زمیباشه عز-

بعد فکر  يو به هفته  دمیتخت دراز کش يختم،رویر یکه به شدت اشک م یو بعد در حال میحرف زد گرید یکم

کردم؟او اصال  یچه کار م دیکرد چه؟با یشکم برآمده ام،سکته م دنیگفتم؟؟اگر با د یبه مامان م دیچطور با.کردم

کردم؟ یآماده اش م دیچطور با...خبر را ندارد نیا دنیشن یآمادگ

...شده بود ریشدت ذهنم درگ به

آهسته،و نفس زنان،خودم را به تلفن رساندم يبا قدم ها.تلفن،سکوت و آرامش خانه را بر هم زد يصدا

بله؟-

سالم-

جان لویم نسال-

مهتاب چطوره؟-

کنه یم تیاذ یلیخ-

يجواب تلفن رو ند رید گهید یتا تو باش...حقته-

شد رید نیواسه هم...یدون یراه رفتنم رو م تیاتاق بودم،خودتم که وضع يتو-

:و گفت دیخند

چه خبر؟.کردم یشوخ الیخ یب-

هم خبر دارم هم زحمت-
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:بلند گفت يصدا با

دادم برسخودت به ..!!ایخدا-

کنم یهمه ش برات دردسر درست م...شرمنده به خدا-

یتو مراحم...قربونت برم-

لو؟ین-

جون؟-

رو بهش بگم زیهمه چ دیبا.نجایا ادیداره م!!...مامانم-

:گفت رتیح با

؟یبگ يخوا یم یچ-

وقت هیکن تا جا نخوره  کم باهاش حرف بزن،آماده ش هی...تو برو فرودگاه دنبالش...رسه یم گهیهفته د...دونم ینم-

آخه من از دست تو چه کار کنم؟؟...تو همه وجودت دردسرِ-

تو رو خدا دیببخش-

 ایدن کیچون .شدم یناراحت نم شیوقت از حرف ها چیبود که ه یمیخوب بود و آنقدر وجودش با صفا و صم لوین آنقدر

.بود و در تمام مراحل کمک حالم بود یمهربان

و کمتر  اورمیب ادیکردم تا کمتر مشکالتم را به  میو خودم را غرق در درسها دمیتخت دراز کش يرو را قطع کردم و تلفن

بچه هم  يعذاب دهم چون برا الیدانستم که کمتر خودم را با فکر و خ یخودم م ي فهیوظ گهیحاال د.زدیاعصابم بهم بر

.ارداو بگذ يرو يبد یلیبد بود و ممکن بود اثرات خ

***

 لویتختم،به انتظار مامان و ن يکردم و رو يبه خانه داده بودند،جمع آور يبد يرا که چهره  یاضاف لیوسا تمام

.تا آماده اش کند دیگو یبه او م ییزهایچه چ لویدانستم ن ینم...دل تو دلم نبود...نشستم
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...شد یم یاز دستم عصبان یلیحتما خ.کردم یاو آماده م يسرزنش ها يخودم را برا دیبا

توانستم بچه را بدون پدرش  یچطور م...را انجام داده ام میحماقت زندگ نیمن بزرگتر نمیب یکنم،م یکه فکر م الحا

 یآرام یرا حل کنم و زندگ یتوانم مشکالت زندگ یچطور م...بزرگ،بر نخواهم آمد تیمسئول نیبزرگ کنم؟؟از پسِ ا

خودم و مهتاب درست کنم؟؟ يبرا

گذشت،به  یهر لحظه که م.استرس داشتم یلیخ.به خودم آمدم و در باز کن را فشردم یدر پ یپ يزنگ ها يصدا با

...شدم یم رتریاندازه ده سال پ

...مامان،در چارچوب در ظاهر شد باالخره

 یزد و حس م یم یلینگاهش،بر صورتم س ینیسنگ ینکند ول یانداخته بودم تا نگاهم با نگاهش تالق نییرا پا سرم

...شود یم یاز قبل عصبان شتریب هیکردم،هر ثان

...شده بود رهیمنظره خ نیبود و به ا ستادهیهم پشت سر مامان ا لئین

.کردم در برابر مادرم انقدر احساس ذلت کنم یگاه فکر نم چیه.بودند یتلخ لحظات

...را باال آوردم و به روبرو نگاه کردم ،سرمیوحشتناک يصدا با

 یزد و م یم ادیفر یلین.آوردم و بغلش کردم رونیهوشم را از آغوشش ب یادر بو م دمیدو یلیسرعت به سمت ن به

:گفت

یکارو بکن نیا دیشکمت،نبا نیتو با ا وونهید-

هوش شده بود و تنها  یآمده بود،االن ب ایکه وجودم به خاطر وجود او به دن یزم،کسیمامان،عز.مهم نبود میاصال برا یول

.آغوش گرفتنش بود امد،دریکه از دست من برم يکار

 یکرد و م یکرد و مدام غرلند م یهم کمکم م لوین.زدم،با هزار زحمت او را به اتاق بردم یکه نفس نفس م یحال در

...کردم ینم یتوجه شیکردم و اصال به حرفها یمن قبول نم یکار باز دارد ول نیخواست مرا از ا
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آب آوردم و آرام  یبه بارش کرده بودند،به آشپزخانه رفتم و کمشروع  میکه اشکها یتخت خواباندم و در حال يرا رو او

...آرام به صورتش زدم

 قهیبعد از چند دق...کند هیکردم تا گر قشیبلندش کردم و کمرش را ماساژ دادم و مثل بابا،تشو...امدیبه زور باال م نفسش

...را نمناك کردند شیگونه ها شیباالخره،اشکها

.او بازگو کرده بود يرا برا زیهمه چ یلیظاهرا ن...ختیر یرد و اشک مک یدقت به من نگاه م با

رانیا میبر دیبا-

تونم تو صورت بابا نگاه کنم یمن نم...نه مامان-

:خشم نگاهم کرد و گفت با

ینگفت يزیچ يهم حماقت کرد نجایتا هم!یاحمق یلیخ-

:انداختم و گفتم نییرا پا سرم

...دمیترس یم-

:دیپرس ادیفر با

؟؟یچ ؟؟ازیاز ک-

:هم بغز کردم و گفتم باز

ردیبچه مو ازم بگ نکهیاز ا-

:را تکرار کرد میرا در آورد و حرفها میحرص ادا با

؟ياریسر در م يتو از بچه دار آخه»دیریبچه مو ازم بگ»-

من که از ...او بودبا  م؟؟حقیبگو دیدانستم چه با یاصال نم.نگفتم يزیدوختم و چ يگریاشک آلودم را به سمت د نگاه

توانستم از مهتاب مراقبت کنم؟؟ یچطور م...نداشتم يسر رشته ا يبچه دار
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 دهیکه کش ییها یاز تمام سخت.میکرد یو درد دل م میزد یتا صبح با هم حرف م.میرفت و من و مامان تنها شد لوین

.آرامتر شدم یبازگو کردم و کم شیکرد،برا یم ینیدلم سنگ يماه رو 6را که  ییتمام حرفها.گفتم شیبودم،برا

...ادیز یلیخ.اتاقم تنگ شده بود يدلم برا.خوشحال بودم یلیخ.بازگشته بودم رانیهفته بود که به ا کی

 دنیخواست به د یدلم م.نگفته بودم يزیکدام از آنها چ چیسرزنشم کرد چون به ه یلیباهام صحبت کرد و خ یلیبابا،خ

 یول دیکش یمهتا پر م يدلم برا.فرشاد منع کرده بود دنیچون بابا به شدت،مرا از د.ودمقدور نب میبرا یفرشاد بروم ول

دلم .رفتم یبا او به مطب پزشک م دیوقت دکتر گرفته بود و امروز با میمامان برا.جز نشستن در اتاقم نداشتم يچاره ا

.ردمک یم يقرار یرفتن ب يقلب مهتاب تنگ شده بود و از صبح برا يصدا دنیشن يبرا

...نکردم دارش،دعاید يبرا نیهم يو برا ندیبب لیشکل و شما نیخواست فرشاد مرا با ا یدلم نم اصال

.میرفت رونیشد و من و مامان خنده کنان از خانه ب 4ساعت  باالخره

 ادگاری نیزتریاو پاره تنم بود و عز.به او اختصاص دادم ژهیو یگاهیقلب مهتاب،آرام شدم و در قلبم جا يصدا دنیشن با

...محروم بودم دارشیکه از د يفرشاد

 دندیفهم یهستم که همه زبانم را م ییچقدر خوشحال بودم که در جا.آرامم کرد یدکتر،بهم آرامش خاطر داد و کم خانم

.کردند یو درکم م

 یکه نگاه م یاههر فروشگ نیتریاز پشت و.دمیاو خر يبچه برا لیلباس و وسا يو مقدار میرفت دیمامان به مرکز خر با

 يو بامزه ا بایز یلیخ يلباسها.و دوست داشتم همه را بخرم دیکش یدخترانه اش پر م يتمام لباسها يکردم،دلم برا

.دمیخر شیبرا...لباس،پوشک،پسونک و  يادیتعداد ز.بودند

را  دیخر هیو بق میه برگرداز مامان خواستم به خان نیهم يتوانستم ادامه دهم و برا ینم گریدلم درد گرفته بود و د یلیخ

.با او محول کردم

گفت و مدام ابراز  یها و مشکالتش م یکردم و او هم از سخت یصحبت م لویبا ن یهرازگاه.بودم رانیماه بود که در ا دو
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.کرد یکرد و قلبم را ناآرام م یم یدلتنگ

چشمم ظاهر  يجلو ادیو ز نمیبش يه اکردم گوش یم یومد،سعیبابا به خانه م یوقت.شد یروز به روز بزرگتر م شکمم

.دمیکش ینشوم چون به شدت خجالت م

رامان هم با .رفت یگرفت و به سرعت به اتاقش م یاش م هیگر یکرد و گاه یبه چشمانم نگاه م یبا نگران نیشاه

مراقب  یلیخ نیمامان و شاه یبکند ول یطنتیش ایپرتاب کند و  يزیتا چ امدیبه سمتم م یکرد و گاه یتعجب نگاه م

.دادند یکار را به او نم نیبودند و اجازه ا

.گرفت یشود،خنده ام م یم ییرامان دا گریکردم که تا چند وقت د یفکر م نیبه ا یوقت

خودم را سرگرم کرده بودم که تلفن زنگ زد یاتاقم نشسته بودم و با کتاب در

بله؟-

-...

الو؟-

مزاحم بوده دیشا...شماره ناشناس بود...ره را نگاه کردمشما شگریصفحه نما يرا قطع کردم و رو تلفن

 لیدانستم دل ینم.برده بود رونیرا به زور از خانه ب ن،رامانیشاه.رفته بود رونیخانه ب ،ازیسمونیس دیخر يبرا مامان

اال رامان را برود،ح رونیرساند تا از خانه ب یهم جان ما را به لب م یمعمول دیخر کی يکه برا نیشاه...ستیچ شیکارها

.ودبرده ب رونیبا هزار زور و ترفند از خانه ب

...به زحمت خودم را تکان دادم و در باز کن را فشردم.زنگ خانه به صدا در آمد يصدا

 میچاق شده بودم و اصال راه رفتن برا یلیخ...نفسم گرفت.او را به خانه آورده بود نیکرده بود و شاه تیرامان اذ حتما

.نشستم یم دیآمد و حتما با یزود نفسم بند م یلیخ.مقدور نبود

.و بعد دوباره به اتاقم بروم دیایب شیدستانم گرفتم تا نفسم سر جا نیمبل نشستم و سرم را ب يرو

:بسته شدن در گفتم يصدا دنیشن با
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یکن یم يآخه چرا لجباز...شیبرد یم دیاز اول هم نبا-

...باال گرفتم و نگاهش کردمسرم را .نگرفتم یچقدر منتظر شدم،جواب هر

از  گریو گرفته فرشاد،که د نیجز چهره غمگ يزیچ.را از دست داده ام یاتیلحظه حس کردم تک تک عالئم ح کی يبرا

...دمید یکرد،نم یاستفاده نم لچریو

نه خواب بود  یلو...شوم داریچشمانم را بستم و دوباره باز کردم تا اگر خواب هستم،از خواب ب.بدنم گر گرفته بود تمام

...ایو نه رو

گود رفته بود  یچشمانش کم ریز.کرد یزد،مرا نگاه م یکه در چشمانش موج م یتینها یبود و با غم ب ستادهیا میروبرو او

.بلند شده بود شیها شیو ر

...دلم گرفت...کرد یم ییسرش خودنما يرو دیسف يتار،مو چند

.رمیخواستم بم یم

به زحمت بلند شدم و ...مقدور نبود شیمن برا تیهضم وضع دیشا.گفت ینم يزیبود و چشده  رهیبه من خ رتیح با

شد و من تا ابد محو  یخواست زمان همانجا متوقف م یدلم م.شدم رهیو با دقت به چشمانش خ ستادمیا شیروبرو

...شدم یم شیتماشا

:شد،گفت یبغزآلود که از اعماق هنجره اش بلند م ییانداخت و با صدا نییرا پا سرش

!!ادیز یلیخ!!من متاسفم...من-

...شده رید یلیواسه تاسف خوردن خ گهید-

:دیچیخانه پ يدر فضا ادمیفر

؟یفهم یم...رِید یلیخ-

.افتادم و نفس زنان به سمت اتاقم راه افتادم هیگر به



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٩

؟ير یبا اون حالت کجا م...صبر کن-

:گفتم ادیهم با فر باز

واست مهمه؟ مگه...رمیرم بم یدارم م-

:و گفتم دمیکش رونیدستانش ب نیدستم را از ب.بغلم را گرفت تا کمکم کند ریدوان خودش را به من رساند و ز دوان

ولم کن...رمیاز تو کمک بگ ستمیجون بدم هم حاضر ن نجایاگه ا-

...نگفت يزینگاهم کرد و چ دهیرنج

.کردم ینم یاو توجه يرفتم و به حرفها یال ماز پله ها با شهیتند تر از هم...متشنج شده بود اعصابم

...کس چیه یدنبالت گشتم ول یلیباور کن من خ...گم یم یمن چ نیلحظه تو بب هیتو رو خدا ...جون میصبرکن شم-

:و گفتم دمیحرفش پر انیبه م ادیفر با

بشنوم يزیخواد چ یدلم نم...نگو یچیه-

را  يدرد نیوقت تا به امروز چن چیه.داشتم یبیدرد عج...را گرفت انمدگید يم،جلویام شدت گرفت و انبوه اشکها هیگر

...زد یلگد م شتریشد و بچه ب یم شتریهر لحظه دردم ب..پله ها نشستم و ناله کردم يرو...تجربه نکرده بود

شکمم  يم را روکنم،دست يریزدنم جلوگ غیگرفتم تا از ج یکه لبانم را به دندان م یبه شماره افتاده بود و در حال نفسم

 رونیکردم هر لحظه ممکن است جانم از حلقم ب یحس م...کردم یزدم و خدا خدا م یم غیبه ناچار ج...فشردم یم

...دیایب

...کرد ینم یحرکت چیشده بود و ه رهیگرد شده و با ترس به من خ یبا چشمان فرشاد

...رفت رونیبدوان دوان از خانه ...من به خودش آمد یدر پ یپ يها غیج يصدا با

***

...گونه م گذاشت يرو يخم شد و بوسه ا.کرد ینگاهم م رهیبود و خ ستادهیکنار تخت ا فرشاد

:و گفتم دمیرا عقب کش سرم
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یبه من دست بزن يتو حق ندار-

توانستم خشم و  یدانم چرا نم ینم.دلم گرفت...موج زد تینها یب یلبانش محو شد و در چشمانش غم يرو لبخند

...کنم یبودم را با رفتارم تالف دهیرا که کش ییها یخواست تمام سخت یدلم م دیشا...را مهار کنم میناراحت

...شد رهیبه فرشاد خ یباز شد و مامان دوان دوان داخل اتاق آمد و با نگران در

.داد یانداخت و سالم نییسرش را پا فرشاد

.شد رهیخ رونیسمت پنجره رفت و به مناظر ب به

:ا بغز گفتب مامان

!چرا انقدر زود؟؟-

دونم ینم-

االن بچه کجاست؟-

دستگاه يپرستار گفت گذاشتنش تو-

:بغز و التماس گفتم با

اد؟یسرش ن ییمامان؟؟ بال-

:و گفت دیرا بوس سرم

شه یدرست م زیهمه چ شاالیا...شه ینم یچیه.نگران نباش...زمینه عز-

 شیپ یفرصت نکهیاو به محض ا یزدم ول یبا فرشاد حرف نم نکهیا با...کردم یم يقرار یمهتاب ب يشدت برا به

خبر نداشت که هنوز هم ...باز هم مرا جذب خودش کند شیکرد با محبتها یم یکرد و سع یصحبت را باز م امد،سریم

که با خبر نداشت .کند یعشقم را شعله ور تر م تشزند و آ یکارش بدتر آتش به دلم م نیعاشقانه دوستش دارم و با ا

خبر نداشت که چقدر دوستش دارم و ...شود یم،گرمتر و گرمتر م یخیروم و قلب  یهر جمله اش،به اوج آسمان ها م
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 دیشا.اورمیرا سرش در ب یتمام نه ماه سخت یخواستم تالف یدانم چرا م ینم...ستیدست خودم ن میکدام از حرکتها چیه

را  میمن تک تک روزها یکنند ول یبا عطر وجود همسرشان تجربه م روز ها را همراه نیخاطر که تمام زن ها،ا نیبه ا

.از لحظاتم او را در کنارم حس نکرده بودم کی چیبدون او گذرانده بودم و در ه

نگاه کن م؟؟منویشم-

کردم و نگاهش کردم اخم

؟؟يدیدخترمونو د-

...برخورد کنم عاقالنه تر یکردم کم یسع.را باال انداختم و با التماس نگاهش کردم سرم

ش؟؟سالمه؟؟یدیتو د-

تو دستگاه باشه دیاومده با ایکوچولو زود به دن هیفقط چون ...نگران نباش...آره-

:دقت به چشمانم نگاه کرد و گفت با

توئه هیشب یلیخ-

:گفتم یخوشحال با

فرشاد؟؟...شکرت ایخدا يوا...؟؟یگ یراست م-

زم؟یجانم عز-

:و با بغز گفتم ختیفرو ر نهیدر سهم مثل آن روز ها قلبم  باز

...یلیخ...دمیکش یسخت یلیخ-

 یبردم و سع ادیتمام دردها و مشکالتم را از .آرامم کرد شیباز هم عطر نفسها.بغلم کرد و آرامم کرد...هقهق افتادم به

ودم آن را حس برنگردانم و و با تمام وج يرو یاز خوشبخت گریگرفتم د میتصم...کردم طعم آرامش را مزه مزه کنم

...کنم
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.کردم آرامشم را حفظ کنم یو سع دمیکش رونیخودم را از آغوش پرمحبتش ب...به در خورد يا تقه

:پرپشتش انداخت و با خشم نگاهش کرد يبه ابروها يفرشاد،گره ا دنیداخل اتاق آمد و با د بابا

لم رو به تو بسپرمخواد بازم دختر دسته گ یدلم نم...رونیب ير یم نجایاالن از ا نیهم-

را مقصر خطاب  ،فرشادیرحم یاو با ب یمن بود ول ریکه سر فرشاد آمده بود،تقص ییهمه بالها.رفتار بابا متعجب بودم از

.ندازیب رونیخواست او را از اتاق ب یکرد و م یم

:که هنوز هم در شوك بود،با لکنت گفت فرشاد

...به خدا من...به-

:هقهق افتاد و گفت به

خدا دوسش دارم به-

:با خشم نگاهش کرد و گفت بابا

ببرنت انیوگرنه مجبورم بگم از حراست ب رونیب ير یم نجایاالن از ا نیهم-

فرشاد ...کرد تشینکرد و دست فرشاد را گرفت و به خارج از اتاق هدا یتوجه چیاو ه یالتماس به بابا نگاه کردم ول با

 یبود و اگر م یعصبان یلیکرد چون بابا خ یهم در برابر او مقاومت نم نیهم يابابا قائل بود و بر يبرا يادیاحترام ز

رفت و قلب مرا هم با  رونینکرد و از اتاق ب یحرکت چیه یکرد ول یاحترامش م یب دینشان دهد،با یخواست عکس العمل

...خودش برد

بارها و بارها،خودم .هر دو نگران بودم يبرا.دیچرخ یفکر و ذهنم حول فرشاد و مهتاب م.لحظه آرام و قرار نداشتم کی

از اول .مهتاب سوخت يدلم برا.فتادیاتفاقات نم نیکردم،ا یاگر از اول با فرشاد عاقالنه برخورد م دیشا.را سرزنش کردم

کرد،که جرات  یرفتار م يبابا طور یول دمیپرس یو بابا،حال او را م امانمدام از م.کرد یو درد را تجربه م ،رنجیزندگ

...حال فرشاد را نداشتم دنِیرسپ
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 نیبا ا دم؟؟وید یرا م ت،اویموقع نیو انتظار،در ا يهمه مدت دور نیبعد از ا دیچرا با.دیجوش یو سرکه م ریمثل س دلم

شدم؟ یوضع از او جدا م

.بدهم او را از دست گریبار د کیخواست  یدلم نم.را بچشم یخواست باز هم طعم تلخ انتظار و دلتنگ یدلم نم اصال

!!!او را از دست دادم گریبار د کیچطور با او رفتار کردم و چطور  دمیآنقدر شوکه شده بودم که نفهم دنشید با

 يبرا یسمونیبه عنوان س یمامان،تخت کوچک.بود،بردند نییو بابا،تخت خوابم را به اتاق خودشان که در طبقه پا مامان

.شتبود و آنرا در کنار تخت من گذا دهیمهتاب خر

اگر من .اصال احساس مادر بودن،نداشتم یول.کردم یم هیدر دلم داشتم که همه آنرا به مهتاب هد یبیمحبت عج احساس

 کیدادم؟؟چرا شر یاو را انجام م يهمه کارها ییتنها دیبچه بودم،پس چرا پدرش در کنارم نبود و چرا با نیمادر ا

م؟؟یایو از پس دخترم برب در شوآسان ت میبرا یکرد تا زندگ ینم ياریم مرا  یزندگ

من فقط و فقط تشنه محبت همسرم بودم و فقط به  یکردند ول یم ياریمامان و بابا،در تمام لحظات و مراحل مرا  البته

.داشتم اجیاو احت يو کمک ها ياری

...بردم یبود که با خودم به گور م ییاهایاز رو یکیهم  نیظاهرا ا یول

نه؟ ایمن خبر دارند، تیاز وضع لیدانستم اقوام و فام ینم

 لیجمع اقوام و فام ست،دریکه پدرش در کنارم ن يتوانستم با دختر یچطور م.با آنها را نداشتم ییارویرو يِرو گرید

حاضر شوم؟

.توانست درك کند یم يگریکس د چیبود که نه مامان و نه بابا و نه ه يبد یلیخ طیشرا

 یول دمیکش یم انیکه فقط مامان در اتاق بود،حرفش را به م یالبته گاه.د را نداشتمراجع به فرشا یکالم دنِیپرس جرات

.نشود چیاز آن سوال پ شتریرفت تا ب یم رونیاز اتاق ب ایکرد و  یموضوع را عوض م ایمامان 

:زدم و با بغز گفتم ایدلم را به در.با مهتاب شد يبه اتاق آمد و مشغول باز نیشاه



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦٤

ن؟؟یشاه-

:نگاهم کرد و گفتتعجب  با

ه؟یچ-

؟ياز فرشاد خبر ندار-

:انداخت و گفت نییرا پا سرش

.چرا خبر دارم-

.به لبانش چشم دوختم و خودم را منتظر نشان دادم اقیشدم و نشستم و با اشت بلند

...که حالت بد شد ياون روز...راستش-

خب-

 یلیپاهاش خوب شد،خ نکهیآخه بعد از ا...ش گفتمرو برا زیچ ،همهیتو انقدر ناراحت دمید یراستش من وقت...من-

 یرفته،باور نم رانیگفتند از ا یبابا و مامان م یهرچ یول رهیتا ازت خبر بگ ومدیم نجایگرفت و هر روز ا یسراغتو م

 یاز طرف...دلم براش سوخت یلیخ...شه یم رهیو به در خونه خ نهیش یم نشیماش يبودم که تو دهیخودم چند بار د...کرد

...چون مهتاب تو دلت بود و.گرفت شیآت ،دلميتو اومد یهم وقت

.دیاز فرشاد بگو یکردم تا کالم ینگاهش م رهیهمچنان خ.را پاك کرد شیمکث کرد و اشک ها یکم...اش گرفت هیگر

...بردم رونیاون روز که رامان رو از خونه ب-

خب-

 يمامان برا دمید یوقت...مناسب بود که باهات حرف بزنه فرصت هیچون منتظر ...ادیاون روز من بهش گفته بودم ب-

...ادیتونه ب یو م تهیموقع نیرفته،بهش زنگ زدم و گفتم بهتر دیخر

.من با تمام وجودم از او تشکر کردم یول.کرد فیتعر میرا برا زیچ ،همهیمانیو اظهار پش هیگر با
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به من فهمانده بود که قلبم از  گریبار د.شده بود ادآوریکردن را به من  یلذت زندگ گریاو تشکر کردم چون بار د از

.توانم عاشق باشم یو م ستیسنگ ن

.ها از سر عالقه بود یمحل یهر چند تمام آن کارها و تمام آن ب.که مرا ترد کرده بود يمرد عاشق

؟ياالن ازش خبر ندار-

:را پاك کرد و گفت شیاشکها گرید بار

دم در خونه ادیم ایه زن یهر روز زنگ م ای چارهیب-

:گرد شده به او نگاه کردم یچشمان با

پس چرا من متوجه نشده بودم؟-

فرشاد رو دوست داره و هرچقدر اون  یلیمامان هم خ...کنم یخونه،پاشو قلم م نیچون بابا گفته اگه بفهمم اومده تو ا-

داخل ادیده ب یکنه،اجازه نم یاصرار م

بهم آرامش خاطر .دهد نیداشتم تا قلب و روحم را تسک اجیبه او احت يگریهر وقت داز  شتریب.فرشاد سوخت يبرا دلم

...بدهد و دل ناآرامم را آرام کند

.نمشیاو هم تنگ شده بود و دوست داشتم زودتر بب يدلم برا.مهتا افتادم ادی

 ینام یحق نداشتم حت یلو دیکش یپر م دنشید يدلم برا.فرشاد محروم بودم دنیگذشت و من همچنان از د یماه م دو

.از او ببرم

تنها دو ماهش  نکهیگذراندم و با ا یشب و روزم را با او م.زود خودش را در دل همه جا کرده بود یلیخ مهتاب

 یرا انجام م شیبا عشق تمام کارها.کردم یخواندم و هم او و هم خودم را سرگرم م یم شیبرا یمختلف يبود،شعرها

از  شتریهر روز ب.نبود فرشاد بود يکردم که تنها برا یم سرا در وجودم احسا یخال دردناک یم ولدادم و به ظاهر شاد بود

...کردم یم ازیروز قبل،احساس ن
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.بود الیافسوس که فقط فکر و خ یگذراندم ول یزدم و تمام لحظاتم را در کنارش م یخود با او حرف م الیفکر و خ در

 کیشدم تا از نزد یم کیکردم،به او نزد ینگاهش م يدیمدت مد نکهیو بعد از ا دمید یواقعا او را در کنارم م یگاه

بود  یالیخ يآن فرشاد وجود یول... یدر کنارم بماند ول شهیهم يوجودش را حس کنم و باور کنم که او بازگشته تا برا

 يشدم که او وجود یمتوجه م یتوق یکردم ول یم ا،پریم را با آن رویکه من،خودم در ذهنم ساخته بودم و تمام خال زندگ

کندم و  یرا م میمثل گذشته دردناکم،موها یشدم و گاه یم شانیافسرده و پر يگریاز هر وقت د شتریست،ب یالیخ

.انداختم یصورتم را چنگ م

ردم فش یرا در آغوشم م امدم،اویبه خودم م یوقت.کرد یو با وحشت به من نگاه م دیترس یبچه بود،م یلیخ نکهیبا ا مهتا

:گفت یچون مادر بزرگم م...دادم یم هیرا به او هد ایدن تیباره تمام امن کیکردم و به  یو آرامش م

ستیجا،امن تر از آغوش مادر ن چیبچه،ه يبرا

ضعف  یلیخ یاز طرف.توانستم غذا بخورم یکردم و اصال نم یرا تحمل م يادیز یفشار عصب.ضعف کرده بودم يبدجور

.غذا بخورم وانستمتینم یداشتم و از طرف

...داره اجیچون بچه احت يبخور دیگفت با یداد و م یزور غذا به خوردم م مامان،به

کردم تا  یهم در خانه ورزش م یاز طرف.وزن کم کنم یلیدادن به مهتاب باعث شده بود خ ریو ش ادیو جوش ز حرص

...رفتن از خانه را نداشتم رونیاصال اعتماد به نفس ب.زودتر الغر شدم

به شب و  گرید ییرنگ و رو شیها ینیها و شر یمهتاب با تمام دردسرها،تلخ یبودند ول يتکرار میو روزها شب

.بود دهیبخش میروزها

...گذشت یماه از تولد مهتاب م5

.دوستش داشتم یلیخ.دانستم یکردم و تمام فکر و ذکرم را متعلق به مهتاب م یکمتر به فرشاد فکر م گرید

با او  شهیدوستش داشت و هم یلیرامان خ.کرد یخودش را در دل همه و به خصوص من جا م شتریبه روز بروز  مهتاب
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.شد یگفت و باعث خنده همه م یم ییبه اشتباه،به او دا یگاه یکرد و حت یم يباز

داده بودند کس مامان و بابا اجازه ن یمن خبر داشتند ول یاز زندگ...و زن عمو،عمه ها و  یعمو عل ک،مثلینزد اقوام

...پشت سرم بزند یخبردار شود تا به خودش اجازه بدهد هر حرف يگرید

...هستم هیکرد هنوز روس ینداشت و فکر م یاطالع چیهم ه ریضمن ام در

چون گاه ...وجود فرشاد بوده ییجابجا نیمتوجه شدم که تها علت ا نیشاه قیاز طر.میخانه مان را عوض کرد شیماه پ2

کار را  نیمامان از ترس بابا،جرات ا یول ندیخواسته اجازه بدهد تا مرا بب یو با اصرار از مامان م امدهیه آنجا مگاه ب یو ب

...نداشته يا دهیکرده،فا یم راصرا چارهیهر چقدر هم فرشاد ب.نداشته

نشستم و  یخانه م کیدرفتم و در پارك نز یم رونیبا مهتاب ب یگاه.افتادم یفرشاد م ادیکمتر به  یلیخ دیخانه جد در

.کردم یبچه ها را تماشا م يباز

بابا:بار گفت نیاول يامروز برا مهتاب

...را نداشت که بابا خطابش کند یو دلم آتش گرفت چون او کس... اسم ضعف کردم نیا دنیشن با

بابا:بار گفت نیاول ياون روز برا یول دیبودم مامان بگو دهیبه حال نشن تا

:گفتم یزدم و م یم ادیساله فر 14 يو مثل دختربچه ها میدو یدر خانه م.مخوشحال بود یلیخ

مامان؟؟؟؟؟؟باالخره گفت بابا...گفت بابا...باالخره گفت...آخجون-

 ياینشست و چند لحظه بعد چشمانش در در شیافتاده شد و غم در چشمها شیجمله شانه ها نیا دنیبا شن مامان

.غرق شد شیاشکها

...یکرد و من از خوشحال یم هیگر یتاز ناراح مامان

و آنقدر او  دمیتخت خواب يرو...دیکش یم غیزد و ج یمن،دست و پا م یتخت نشسته بود و به خاطر خوشحال يرو مهتاب

:مامان غرلند کنان آمد و گفت...اش گرفت هیسرخ شدند و گر شیکه گونه ها دمشیرا در بغلم فشردم و آنقدر بوس
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شیتکش...ولش کن بچه مو-

دم؟؟؟؟یچقدر براش زحمت کش یدون یم...مال خودمه...خوام ینم-

دم؟؟یتا زحمت نکش 3شما  يمگه من برا-

:زدم و گفتم يپوزخند

...در کنارتون نبود هیثان هی یوقت حت چینه که بابا ه-

آورده بود،مرا بغل  ادیمامان که انگار تازه گذشته مرا به .کردم هیدار شد و گر حهیکه در دلم بود،جر یهم غم بزگ باز

...و آرامم کرد دیکرد و بوس

و مدام  دیخواب یمهتاب نم یکردم و از طرف یم یبه شدت احساس دلتنگ یاز طرف.بود میشب زندگ نیشب،تلخ تر آن

داشت و  دیالبته دو تا دندان کوچک و سف...ارهیگفت داره دندان در م یمامان م.هم داشت يدیتب شد.کرد یم هیگر

.دندانش بود نین،سومیا

 یکرد و بابا بابا م یم هیمدام گر یپا گذاشته بودم تا به خواب برود ول يتخت نشسته بودم و مهتاب را رو ياتاق،رو در

کرد و سرم به دوران  یفیتمام بدنم شروع به لرزش خف.دهان او آتش گرفتم ط،ازیدر آن شرا_بابا_نام دمیبا شن...گفت

.ام داشتم هدر معد یبیزش عجدلم داغ شد و احساس سو.افتاد

!..نه مامان و نه بابا...دیرس یبه دادم نم یکرد،کس یم هیدانم چرا هرچقدر بچه گر ینم

من و دخترم،سکوت خانه را  هیگر يصدا.کردم یتلخ هیتختم ولو شدم و گر يرا در تخت خودش گذاشتم و رو مهتاب

به  مانیهر دو.ن لحظه حس کردم تنها همدرد من مهتاب استدر آ...دیرس یکس به دادمان نم چیدر هم شکسته بود و ه

دخترم او را  یکرده بودم ول یزندگ زیبا آن عز یبود که من مدت نیتنها فرقمان ا.میکرد یم هیمشترك گر يزیخاطر عز

...باشد یمبود،او را مالقات کرده بود بدون آنکه بداند او پدرش  مارستانیدر ب یبار وقت کیهم فقط  دیبود و شا دهیند

او نه تنها به محبت .داشت اجیچقدر مهتاب به او احت...کرد یکرد و مهتاب را آرام م یبود،حتما کمکم م نجایا اگرفرشاد
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و  گرندیکدیمهر و محبت پدر و مادر،مکمل  میهم بهتر است بگو دیشا...من بلکه به مهر و محبت پدرش هم محتاج بود

...بود سودبخش نخواهند ییکدام به تنها چیه

به .فرو رفت قیعم یهوش شد و به خواب یه،بیزدم که باالخره از شدت گر دنیتخت ماندم و خودم را به نشن يرو آنقدر

فرشاد به  الیکه با فکر و خ دینکش هیرفتم و دست و صورتم را شستم و باز هم به تخت خواب برگشتم و به ثان ییدستشو

...خواب رفتم

.به سراغم آمد یبعد از مدتها باز هم همان کابوس لعنت...دمیترس و وحشت از خواب پر با

.شد یم نییاش تند تند باال و پا نهیبود و قفسه س دهیتخت خواب يرو مهتاب،آرام

باز هم امشب به  یبودم ول دهیرا ند یدانم چند وقت بود که آن کابوس لعنت ینم...دمیلرز یشدت ترس،به خودم م از

.سرحد مرگ ترسانده بود سراغم آمده بود و مرا تا

 يکه آرام رو زمیاو باعث شده بود،دختر عز.بودم زاریچقدر از او ب...کرد ینم میهم رها الیدر خواب و خ...دیهم ام باز

. ...بود،بدون پدر باشد دهیتخت آرم

به حالت قبل برگشته اندامم ...ام را تماشا کردم دهیو چهره الغر و رنگ پر ستادمیاتاق،ا يقد نهیآ يشدم و روبرو بلند

...تر یتو پرتر شده بودم و به قول مامان،نمک یکم یبود ول

 جادیو تحول در چهره ام ا رییتغ یخواست کم یدلم م.دل کندم نهیام در آ دهیخسته و تک ریمهتاب از تصو هیگر يصدا با

رفتم،ظاهرا مامان و  ییرایبه پذ...شممادرها با هیشب شتریب یو کم دیایدوست داشتم چهره ام از حالت دخترانه در ب.کنم

...و رامان هم مدرسه بودند نیبابا،هر دو رفته بودند و شاه

.بعد مهتاب را حاضر کردم و راه افتادم یزدم و وقت گرفتم و کم م،زنگیرفت یم شهیکه هم یشگاهیآرا به

.را رنگ کردم میدر چهره ام دست بردم و موها یکم شگریآرا شنهادیپ به

در آوردم و  ریس يرا به رنگ قهوه ا میمشک يموها.شود جادیو تحول ا رییانقدر تغ میشد با رنگ کردن موها ینم باورم
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 يخواست برا یدلم نم گرید.نکرده بودم یمشورت چیرابطه با مامان ه نیدر ا.را نازك تر کردم میهم ابروها یکم

و سرنوشت من و مهتاب  ندهیمگر آ.کنم یه کار ممن چ دش یمربوط م یاصال به چه کس.مشورت کنم یبا کس میکارها

.را به کاممان تلخ کردند یاحمقامه شان زندگ يو کارها يمهم بود؟؟که با لج و لجباز شانیبرا

...رفتم رونیب شگاهیرفتم،تشکر کردم و از آرا یاو م شیپ...ها و یجشن ها و مهمان يبرا شهیجون که هم کایمل از

 یخواست آنچه را م ینداشتم و دلم نم نانیبه چشمانم اطم.خودم را درك نکردم تیو موقع طیلحظه اصال شرا کی يبرا

.کنم نم،باوریب

حس کردم او هم حالت .دیبرود که مرا د شگاهیخواست به آرا یعبور کرد و م ابانیخانم و باوقار،از خ شهیمثل هم مهتا

.ماند یم رهیمهتاب خ يکنجکاو و پرسشگرش رو چشمانگر،ید يا هیشد و ثان یم رهیبه من خ يا هیثان.کرده دایمرا پ

او هم که انگار شوك .شدند يجار میاشکها شهیو مثل هم دمیجلو رفتم و او را در آغوش گرفتم و بوس یو آرام ینرم به

.کرد و مرا بغل کرد هیبهش وارد شده بود،گر یبیعج

دستم را در دستش فشرد .کنند یا تعجب به ما نگاه مرا درك کردم و متوجه شدم رهگذران ب تمیاز چند لحظه موقع بعد

:و گفت

!!یمعرفت یب یلیخ-

.شدم رهیرا پاك کردم و به مهتاب خ میاشکها

خواهرته؟؟-

 فیتعر شیرا برا زیخواست همه چ یدلم م.رابطه به او نگفته بود نیدر ا يزیظاهرا فرشاد چ.تعجب نگاهش کردم با

..درد دل کنم شیکنم و باز هم مثل گذشته ها برا

؟؟ییجا یپارک هی میبر يوقت دار-

شه واسه تو وقت نداشته باشم؟؟ یمگه م.زمیآره عز-
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 یسبز کوچک يبه فضا.امدیمهتا هم به دنبالم م.زدم و مهتاب را در آغوشم فشردم و قدمزنان حرکت کردم يلبخند

.زد یدر آن بود و در آن موقع،پرنده هم پر نم مکتیکه چند ن میدیرس

:ها نشستم و با بغز گفتم مکتیاز ن یکی يرو

فرشاد چطوره؟؟-

:دستانش گرفت و گفت نیدوخت و سرش را ب نیاش را به زم رهیخ نگاه

هم به من و  یچیه!!دونم چش شده که انقدر تو خودشه ینم.شه طرفش رفت یشه که اصال نم یم یبگم؟؟؟چند ماه یچ-

خاطراتتون  یوقت یول.رو پاش بند نبود یاز خوشحال!!چه کار کرد یدون یمران،نیا ياومد دیکه فهم يروز...گه یبابا نم

ارم؟یکنم تا از دلش در ب ارچه ک دیدونم با ینم:گفت یاومد،تو خودش رفت و م ادشی

 ینگفت و فقط اشک م يزیشده،چ یچ دمیهر چقدر ازش پرس...بهش گفت ییزایچ هیزنگ زد و  نیوقت بعد،شاه چند

دلم براش .کرد یرفت و خودش رو سرزنش م یها مدام راه م وونهیزد و مثل د یا خودش حرف مو بلند بلند ب ختیر

...بدم نشیکزد که متوجه دردش بشم و بتونم تس ینم یحرف چیه یکباب شده بود ول

د چقدر حالش ب یدون ینم.گفتن راهیدفه اومد تو خونه و بازم شروع کرد به راه رفتن و بد و ب هیروز بعدش هم  چند

تو  هیبود  کیانقدر اصرار کردم که نزد...گفت ینم يزیشده،چ یچ دمیپرس یکردم و ازش م یهر چقدر التماس م!بود

بخورم یگوش

 هیگر ياتاقش حبس کرده بود و صدا ياون روز تا شب،خودش رو تو.بود که متوجه رفتار و اعمالش نبود یعصبان انقدر

 وونهیکردم واقعا د یحس م...کرد یدرو باز نم یمختلف ول يونه هاچند بار رفتم پشت در اتاقش،به به.ومدیش م

رو  یمختلف يبابا چند بار تاحاال دخترا.ستیاصال حالش دست خودش ن گهید...ستین میروزا فرشاد قد نیا گهید.شده

...کرده یازدواج بهش معرف يبرا

م دوختم و با تمنا کلمات را در دهانش با التماس به لبانش چش.دهم یرا از دست م یاتیکردم تک تک عالئم ح حس
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:کردم که ادامه داد یجستجو م

رو  زیدفه همه چ هی یازدواج رفت ول ياز دوستان من تا پا یکیبار با  هی یحت.شه یبه ازدواج نم یاصال راض یول...یول-

کرده بود و لب به  خودش رو در اتاق حبس يکرده،چند روز انتیخاطر که به تو خ نیو به قول خودش به ا ختیبهم ر

.زد یحرف نم يو کلمه ا دیشن ینم يزیم،چیکرد یالتماسش م رنبود و هرچقد ایدن نیاصال انگار تو ا.زد یغذا نم

بودم که در رو شکستم و داخل  دهیانقدر ترس...دمیشن یوحشتناک ينشسته بودم که از اتاقش صدا ییرایروز تو پذ هی

.و شدهول نیزم يفرشاد رو دمیاتاق رفتم و د

:و گفت دیکش یآه

هفته،وقت اومد خونه با همه و  کیبود و بعد از  يهفته بستر کی.مارستانیرسوندمش ب یبا چه بدبخت یدون ینم-

ره  یسرکار م ای.مونه یمثل مرده متحرك م.میعادت کرد تشیوضع نیوقته به ا یلیاالن خ...مخصوصا با خودش قهر بود

 يو خورده ا 20انگار نه انگار که ...بچه ها شده لمث.کردن هیهم گر یو گاه تو اتاقشه و مشغول کتاب خوندن ای

.ره یبار ازدواج نم ریوجه ز چیدل نازك شده و به ه یلیخ...سالشه

...دانستم و به شدت عذاب وجدان داشتم یاو م يها یخودم را مسئول تمام بدبخت.کردم دایپ يبد حس

واسش  یلیخ...شه طرفش رفت یوجود،اصال نم نیبا ا یشد تحملش کرد ول یمد،یخونتون رو عوض کن نکهیتا قبل از ا-

نگرانم

اد؟یبر م ياز دست من کار-

:بعد از چند لحظه سکوت را در هم شکست و گفت...نگفت يزیانداخت و چ نییرا پا سرش

ه؟؟یدختر نازو خوشگل،ک نیا ینگفت یراست-

:لب زمزمه کردم ریدوختم و ز نیزم يرا رو نگاهم

...فرشاد-
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نشسته و بود  مکتین يمات و مبهوت رو...شدم رهیباالجبار سرم را باال گرفتم و در چشمانش خ.دمیشن ینم ییصدا چیه

.کرد یباز مرا نگاه م مهین یو با دهان

:از هم باز شد و گفت شیهزار زحمت لبها با

دونه؟؟ یفرشاد م...فرشاد-

.انداختم نییرا به نشان مثبت پا سرم

.دیو به خودش فشرد و بوس دیکش رونیمهتاب را از آغوشم ب یرامآ به

خواست هرچه زودتر مهتاب را  یداشتم و دلم م يحس بد.نه ایکردم  یدانستم کار درست ینم.برپا بود ییدلم غوغا در

ب کرده بود که دلم او را مجذو شیکرد و آنقدر با محبتها یآنقدر مهتا با عشق به او نگاه م یول.و از آنجا فرار کنم رمیبگ

.رمیرا از دستش بگ امد،مهتابین

:طاقتم تمام شد و گفتم باالخره

بدش من.کنه یم تتیاذ-

.از او باشم،بچه را گرفتم و از جا بلند شدم یمنتظر پاسخ نکهیا بدون

برم دیبا گهیمن د-

توروخدا...صبرکن-

شده؟؟ یچ-

 یداره داغون م.ششیپ يکنم که برگرد یرو خدا،بهت التماس م تو.شم یفرشاد رو متوجه م يحاال علت تمام رفتارها-

به من  یبزرگ ،لطفيباور کن اگر برگرد.از حد تصور تو رو دوست داره شیب یلیکنه و خ یاون هنوزم به تو فکر م...شه

 یشه،سراغ پدرش رو م یکه دخترت بزرگ م گهیوقت د چندمطمئنا ...ينت،کردیو خانواده ام و مخصوصا دختر نازن

مرده؟؟ یبگ يخوا یم...؟؟یبهش بگ يخوا یم یره،چیگ
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.آزرد یفکرش هم مثل خوره،روحم را م یحت.بزرگ،اشک در چشمانم حلقه زد بتیمص نیداغ شد و از فکر ا دلم

 ،قدمتيو هر وقت برگرد يزیما عز يبرا شتریب یباور کن تو هنوز هم مثل گذشته و حت.به هر حال که فکراتو بکن-

جا دارهچشم ما  يرو

.انداختم نییو سرم را پا میبگو يزینتوانستم چ.همه محبت او دلم فشرده شد نیا از

ه؟یاسم ملوسکم چ یراست-

مهتاب-

:و گفت دیخند

زهیهنوزم که خاطرم واست عز...کلک يا

:کردم و گفتم بغلش

بوده زیو هر لحظه خاطرت واسم عز شهیهم-

:هق هقش بلند شد و گفت يصدا

به  الیصرف فکرو خ شویتمام زندگ یدوستت داره و حت یلیخ یلیحواست باشه که هنوزم فرشاد خ.بکن خوب فکراتو-

.تو کرده

:زدم و گفتم يلبخند

ارهیبه بار ب یمونیعمر پش کیبکنم که  يخوام کار ینم گهید.کنم یخوب فکرامو م...راحت باشه التیخ-

:و گفت دیام را بوس گونه

خدانگهدار...برم دیاب گهیمن د...زمیممنون عز-

خدافظ-

.رفت شگاهیو من به سمت خانه راه افتادم و او هم به آرا میهم جدا شد از



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٥

 یضعف م یگرفت و گاه یبه شدت دلم م یکردم و گاه یم نییمهتا را باال و پا يکردم و حرفها یتمام مدت،فکر م در

.کردند یکردم و در دلم قند آب م

 یبا تمام وجودم دلم م.و به فکر فرو رفتم دمیتخت دراز کش يمن هم رو.خواب رفت خسته بود و زود به یلیخ مهتاب

 چیفهماندم که فرشاد ه یبه او م دیکردم؟؟چطور با یم یبابا رو راض دیچطور با یخواست باز هم با فرشاد همراه باشم ول

است؟؟ دیمن و ام ریاتفاقات تقص نیندارد و تمام ا يریتقص

.مهتاب در اتاق نبود.شدم داریب یشگیکه به خواب رفتم و باز هم با همان کابوس همافکار بودم  نیهم در

.و همه جا را دنبالش گشتم دمیجا پر از

.راحت شده بود المیخ.نشسته بود و مهتاب را در آغوش داشت ییرایدر پذ مامان

...را نابود کرده میرا از من گرفته و زندگ د،اویکرده بودم،ام الیدانم چرا در عالم خواب خ ینم

.در خواب اتفاق افتاده زیراحت شد و مطمئن شدم همه چ المیاو خ دنیبا د یول

کرد و  یرا نگاه م میکرد و مدام سرتاپا ینم میرها ياش لحظه ا رهینگاه خ.مامان سالم کردم و در کنارش نشستم به

.مات و مبهوت در جا نشسته بود

شده؟؟ يزیچ-

؟يشد یشکل نیچرا تو ا-

اصال ...تازه متوجه منظورش شدم....نگاه کردم نهیاز جا بلند شدم و خودم را در آ یحوصلگ یبا ب.منظورش نشدم متوجه

.رفته بودم شگاهیبرده بودم که به آرا ادیاز  یبه کل

:کنان به سمت مامان رفتم و گفتم خنده

کنم جادیتو چهره م ا راتییکم تغ هیامروز هوس کرده بودم -

؟؟یک با اجازه-
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:گفتم ادیو با فر دمیشدت خشم به خودم لرز از

بگم مامان اجازه  امیساله ب 14 يمثل بچه ها یتوقع داشت!!سهله گهیمسائل که د نیست،ایمن براتون مهم ن یزندگ یوقت-

غلطو بکنم؟؟ نیهست ا

دلم .شدم زاریب انمیرافمامان و بابا و همه اط ،ازیاز خودم،از زندگ.کردم یو احساس ضعف م دیلرز یبدنم م تمام

فرشاد را داشت يگرفته بود و هوا يبدجور

...و انتظار سخت و طاقت فرسا بود يدور چقدر

انقدر .کردم هیبلند گر ییتخت انداختم و با صدا يخودم را رو.و در را بستم و از داخل قفل کردم دمیسمت اتاقم دو به

...سبک شده یلیکردم که حس کردم وزنم خ هیگر

...گفت یو بابا بابا م امدیم شیدر پ یپ يها هیگر يصدا...از او هم خسته شده بودم.نمیخواست مهتاب را بب یمن دلم

 چیه گرید.زدم یرا م میو حرفها دمیشن یرا م شیو تمام حرفها دمید یرفتم و او را م یم دیبا...را گرفتم میتصم

را  میتصم.در کنارش باشم شهیهم يکنم و برا یفرزندم،زندگ خواست با پدر یدلم م.مهم نبود میاجازه بابا برا یز،حتیچ

...منصرف کند راتوانست م یکس نم چیو ه زیچ چیه گریگرفته بودم و د

کرده بود که صورتش کامال قرمز شده بود و  هیآنقدر گر.شد یماندم،مهتاب خفه م یآن اتاق م گر،درید هیثان کی اگر

مهتاب هم جزء آن دسته .زدیر یکند،اشک م یم هیگر یبودم که وقت دهیا در يکمتر نوزاد.پف آلود بودند شیچشمها

.کردند یاش را پر م دش،گونهیمثل مروار يکرد،اشکها یم هیبود و هر وقت گر

.نه ایاز دستم ناراحت باشد  یمهم نبود کس میاصال برا.نبودم ییبه فکر دلجو گرید یکرد ول ینگاهم م يبا دلخور مامان

.بود زمیدوستش داشتم چون امانت فرشاد عز.کردم یهم به زور تحمل ممهتاب را  یحت

هستم که  يساله ا 14کردم دختر  یحس م.داشتم يحس بد.را از آغوش مادر جدا کردم و به خودم فشردم مهتاب

.فکر دلم گرفت نیاز ا.کند یکند و از او مراقبت م یخواهر کوچکش را بزرگ م
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.تحمل مهتاب،بدون فرشاد واقعا سخت بود یشد ول یم به روز پررنگ تر م،روزیمادر حس

...زود به خواب رفتم یلیشب بود که مهتاب را با مامان سپردم و خودم هم به اتاقم رفتم و خ اواخر

کرد و  یم هیاو تنها،گر یداشت او را آرام کند ول یتخت نشسته بود و سع يمامان،رو.شدم داریمهتاب ب هیگر يصدا با

.دیبگو- بابا و آب- توانست  یتنها م.آرام گرفتن نداشت الیو خگفت  یبابا م

:بازم گفت مهیچشمان ن دنیمحض د مامان،به

...کرد هیهالك شد انقدر گر نه؟؟بچهیچرا انقدر خوابت سنگ-

:را به دستم سپرد و گفت او

...گشنشه-

.رفت رونیمامان تشکر کردم و او هم از اتاق ب از

و نجوا کنان  دمیدرشتش را زدودم و گونه اش را بوس ياشکها.را احساس کرد،آرام گرفت به محض آنکه آغوشم مهتاب

.با او حرف زدم

بابا رو  میباش تا بر یدختر خوب...اینکن هیگر گهید...میر یفردا م نیهم...؟؟آره؟؟ییبابا شیپ میبر يدوست دار-

...مینیبب

 یاو نبود پدرش را احساس م یعنی...دلم آتش گرفت.کرددر چشمانم نگاه  میام جدا کرد و مستق نهیرا از س سرش

!!ستیدانست پدر چ یاو که نم یکرد؟؟ول

داد؟؟ یچرا در برابر کلمات من،واکنش نشان م پس

:گفتم یو با مهربان دمیرا بوس سرش

...بگو مامان-

بابا: زد و گفت ییبایز لبخند
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مان...بگو ما...نه بابا نه-

...کرد یداد و ذوق م یرا به شدت تکان م شیه با آن دست و پاتر شد و همرا قیعم لبخندش

 یم يبود و به من انرژ دهیچیاتاق پ يبلندش در فضا يخنده ها يصدا...را در آغوش گرفتم و به هوا پرتاب کردم او

 داریقدر او را بان.مینداشت دنیخواب الینه من و نه مهتاب خ...کردم یم يرفتم و با او باز یمدام قربان صدقه اش م...داد

...شد یم داریافتاد و دوباره ب یشانه اش م يرو شکردند و سر یم ینیسنگ شینگه داشتم که پلکها

.نشد داریبار هم ب کیفرو رفت و تا صبح، یقیخواندم،به خواب عم ییالال یمحض آنکه او را بغل کردم و کم به

 یهرچقدر منتظر ماندم کس یول.ا گرفتم و منتظر ماندمشماره ر.گرفتم به مهتا زنگ بزنم میظهر بود که تصم کینزد

...و خسته فرشاد،گوشم را نوازش داد نیغمگ يخواستم قطع کنم که صدا یجواب نداد،م

دییبله؟بفرما-

زبانم بند آمده بود و حس کردم هر لحظه ممکن است ضربان .میبگو يزیو نتوانستم چ ختیفرو ر نهیدر س قلبم

...بزند رونیدهد و قلبم بام را شکاف  نهیقلبم،س

..الو؟-

.و دوباره زنگ زدم دمیکش قیقلبم گذاشتم و چند نفس عم يرا قطع کردم و دستم را رو تلفن

بله؟-

الو؟-

دییبفرما-

با مهتا کار داشتم-

...سکوت

الو؟-
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؟یخودت...م؟یشم-

را داشت و دوست  شیدلم هوا يگریاز هر وقت د شتریب.توانستم حرف بزنم یو نم ختیر یمحابا فرو م یب میاشکها

.نمیداشتم او را بب

.میهم گوش سپرده بود ينفسها يو به صدا میدو سکوت کرده بود هر

 يکردم خونسرد یتخت مهتاب پرتاب کردم و سع يتلفن را قطع کردم و رو.در باز شد و مامان داخل اتاق اومد ناگهان

.دهد یم شیرا نما میدرون تیت رنگ باخته و وضعدانستم چهره ام به شد یهر چند م.خودم را حفظ کنم

؟يچرا انقدر هول کرد-

ترسه یآدم م د؟؟خبیکن یدرو باز م ينطوریچرا ا-

.رفت رونیتخت خودش گذاشت و از اتاق ب يبود،رو دهینگفت و مهتاب را که خواب يزیچ

...کرد ینم میرها يلحظه ا الیفکر و خ...به پا بود ییدلم غوغا در

.کرد ینم میشده بودند و ترس و وحشت رها ادیز یلیشبانه ام خ ير کابوس هااواخ نیا

 ایمهتاب را با خودم ببرم  دیدانستم با ینم...کرده بودم ریگ یسر دوراه.فرشاد بروم دنیشدم تا حاضر شوم و به د بلند

نه؟

.پوشاندم و راه افتادمرا به او  یکوچک نیبا شلوار ج بایز یلیشرت خ یت کی...را گرفتم ممیتصم باالخره

:خودش را به من رساند و گفت مهیسراس مامان

؟ير یم يکجا دار-

میایو م میزن یم يدور هی میر یم...کنه یم يقرار یمهتاب ب-

...من امروز به خاطر تو سرکار نرفتم اونوقت-

:و گفتم دمیحرفش پر انیم به
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دینمن که ازتون نخواسته بودم بمو...دیبر دیخواست یخب م-

امیپس صبر کن منم ب-

:شدم و گفتم هول

-خوام با مهتاب تنها باشم یم...خوام ینم...ا

:گفت يدلخور با

یخب هر طور راحت یلیخ-

گرفتم و درست مقابل  یرفتم و بعد هم تاکس ادهیرا پ یکوتاه ریمس.رفتم رونیبدهد،از خانه ب دهیعق رییاز آنکه تغ قبل

.شدم ادهیساختمان پر ابهت آنها پ

کلنجار رفتن با خودم باالخره زنگ را  یبعد از کل.دلشوره داشتم و آرام و قرار نداشتم یلیخ.به دست و پا افتاده بود قلبم

.فشردم

بله؟-

مهتا جان باز کن-

:گفت يآرام و خفه ا يصدا با

؟يمهتاب رو آورد...باال ایب...زمیعز ي؟واییتو م؟؟یشم-

آره-

دیکم حرف بزن هیتا شما  اطیرمش حبب نییپا امیصبر کن من م-

ممنون-

...ستادمیرا باز کرد و من هم داخل رفتم و همانجا منتظر ا در

...دوان دوان به سمت من آمد و بغلم کرد مهتا
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يخوشحالم کرد یلیخ...زمیسالم عز-

سالم-

؟يتو امروز زنگ زد یراست-

آره-

تاقش درو قفل کردهاالنم رفته تو ا...چقدر فرشاد کالفه بود یدون ینم-

پس کارم سخت شد...اووه-

يایاز پسش بر م یول...یحساب-

:و گفتم دمیخند

رم باال یپس من م-

در بازه...باشه گلم-

باشه-

.دمیکش قیو چند نفس عم ستادمیآرام از پله ها باال رفتم و پشت در ا یلیخ.کردم آرامشم را حفظ کنم یسع

...آرامتر باشم یکردم کم یپله ها نشستم و سع يرو...زد یرامشم را برهم مزد و آ یوقفه و تند تند م یب قلبم

.کس در خانه نبود و در اتاق فرشاد،بسته بود چیه.شدم و داخل رفتم بلند

 ییصدا چیباز هم ه یدر زدم ول گریبار د نیچند...امدین ییصدا چیه یو در زدم ول ستادمیپشت در ا یآرام به

...جز تحمل نداشتم يچاره ا یدلم گرفت ول...دمینشن

:فرشاد بلند شد ادیفر يصدا...در زدم یدر پ یبار محکم و پ نیا

اصال حال و حوصله ندارم...؟؟یشه ولم کن یمهتا؟؟م-

چرا؟-
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.نشد میصدا رییبود که متوجه تغ یکالفه و عصب انقدر

ستیگفتم که حالم خوب ن-

و برآشفته بود،در  ختهیبهم ر یلیدر به شدت باز شد و فرشاد که خچند لحظه بعد ...در زدم یدر پ یهم محکم و پ باز

...چارچوب در ظاهر شد

.انداختم تا با نگاهش،از درون ذوب نشوم نییرا پا سرم

...نداشت نانیبه چشمانش اطم دیشا.کرد یبود و نگاهم م ستادهیهم همانطور ا او

دوخته  نیمن نگاهم را به زم...میبود ستادهیحرکت همانجا ا یبود که هر دو ب قهیچند دق دمیدانم چند لحظه و شا ینم

.کردم ینگاهش را حس م ینیسنگ یبودم ول

...جرات نداشتم یول رمیخواست به چشمانش نگاه کنم تا باز هم آرامش بگ یشده بودم و دلم م کالفه

...خواست بغزش را مهار کند یم دیشا.دیکش یم یقیعم ينفس ها فرشاد

 ینم.را گم کرده بودم میدست و پا...شدم رهیچشمانش خ م،بهیدادم و از پشت حصار اشکها دنیاجازه بار میاشک ها به

...چه کار کنم تا آن سکوت آزار دهنده شکسته شود دیدانستم با

...دمیبعد خودم را در آغوش فرشاد د يلحظه ا...کردم و سکوت را شکستم هیبلند گر يصدا با

فرشاد در ...ام افزود هیشد و بر شدت گر دهیکش ریدر برابر چشمانم به تصو لمیودم مثل فب دهیکه کش ییزجرها تمام

...کرد یکرد و مرا به آرامش دعوت م یگوشم زمزمه م

...تخت نشاندم يرا پاك کرد و دستم را گرفت و رو میاشکها

.شد رهیزانو زد و در چشمانم خ میپا يجلو

دلم برات تنگ شده بود-

نطوریمن هم هم:میتوانستم بگو هزار زحمت به
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...يکرد یتو اصال به من فکر نم...یگ یدروغ م-

دانست تمام  یگذراندم و نم یاو م يدوباره  دارید دیدانست که روز و شبم را به ام ینم.نگاه کردم شیخشم به چشمها با

...باشد یاو بود و او م میزندگ دیام

:انداخت و با لبخند گفت نییرا پا سرش

نگام نکن ياونطور.باور کردم...خب یلیخ-

باور .خودم به آنجا رفته ام ياصال باور نداشتم که خودم با پاها.میبگو دیبا زیدانستم چه چ ینم.و سکوت کردم دمیخند

...را باور نداشتم زیچ چیه...باور نداشتم.محبوبم هستم ينداشتم که االن درست روبرو

.تخت،کنارم نشست و دستانم را گرفت يرو

ياریخواست دخترت رو هم ب یدلم م یلیخ-

:شدم رهیتعجب به او خ با

دخترمون؟ ایدخترم؟؟-

:را باال انداخت و گفت شیشانه ها یتفاوت یب با

...دمیبراش نکش یزحمت چیمن که ه-

.دادم سکوت کنم حیترج.نگفتم يزیچ

فرشاد؟-

جانم؟-

بمونم شتیپ شهیهم يخواد برا یمن دلم م-

؟ینمونمگه قرارِ -

میکنن من و مهتاب پارك هست یاالنم فکر م...دونن یرابطه نم نیدر ا يزیمامانو بابا چ...آخه-



سرنوشت میشم کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٤

.کرد یغم در چشمانش النه کرده بود و به من نگاه م.چشمانش نگاه کردم به

يخواد بذارم تو بر یمن دلم نم میشم-

:حسرت گفتم با

برم دیبا...تسین يچاره ا یخواد تنهات بذارم ول یمنم دلم نم-

:خشم نگاهم کرد و گفت با

ير یجا نم چیتو ه...که گفتم نیهم-

.گشتم یبرم دیتوانستم آنجا بمانم و با ینم یول.آنقدر پر تحکم و قاطع بود که جرات مخالفت نداشتم لحنش

رم یمونم بعد م یم9خب تا ساعت  یلیخ-

برام راحت بود  مارستانیب يتو یکن یم دم؟فکریر عذاب کشچقد یدون یم...يمنو تنها بذار دیوقت نبا چیه گهید...نچ-

تفاوت باشم؟ ینسبت بهت ب

با تمام ....نابود کنم تویخواست زندگ یچون دلم نم.کردم یمن سکوت م یول يکرد یبا کارات ذره ذره منو نابود م تو

 یتت داشتم که به خاطر خودخواهانقدر دوس یول نمیبب يا گهیوجودم دوستت داشتم و حاضر نبودم تو رو در کنار کس د

کنم تا  ياجازه نداشتم کار یعنیتونستم  یمن نم.ستیباورکن دل من از سنگ ن میشم...نگرفتم دهیرو ند تیخودم،زندگ

کردم تو رو از دست  یوقت تصور نم چیه...مرگ من بود م،روزیاون روز که محضر رفت.گرفته بشه ياحساستت به باز

شده  عنابه تمام م وونهید هی...کردم یرفتار نم یبا بابا هم درست و حساب یکرده بودم و حتقهر  ایبا تمام دن...بدم

کردم،به دست  یکه فکر م يخدا دوباره پامو بهم برگردوند،به تنها مسئله ا یوقت...دمیچقدر زجر کش یدون ینم...بودم

 یفقط و فقط به تو فکر م.م و کارامو خودم انجام بدمتونم راه بر یاصال برام مهم نبود که دوباره م...آوردنِ دوباره تو بود

باختم و  مویحس کردم تمام زندگ!!دمیکش یاون روز،چ یدون ینم...یرفت رانیاز ا م،گفتنسراغتو گرفت یوقت یول...کردم

ردمک یتو،اصال باور نم يبا وجود اون همه عالقه ...یشد تو رفته باش یباز هم باورم نم...نداشتم يدیام چیه گهید
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نابود  میو باز هم حس کردم زندگ یکم کم باورم شد که رفت...گشتم یبرم يدیناام ومدم،بایهر وقت خونتون م یول

برزخ دست و  يشب و روزم رو تو...نداشتم يدیو ناام اسیپام فلج شده بود،به اندازه اون وقت ها احساس  یوقت...شده

...فکر کنم تونستم یجز تو نم يا گهیکس د چیبه ه...زدم یپا م

 یم يچقدر خوشحال بودم و چقدر لحظه شمار یدون ینم.رو به من داده بودند ایتمام دن ،انگاریگفت برگشت نیشاه یوقت

گفت  نیشاه یوقت...دمیکش یخودم از تو خجالت م فتادم،ازیهام م یتفاوت یب ادی یوقت یول...نمتیکردم که دوباره بب

به  یوقت.گذروندم یعمرم رو م يروزها نیبدتر...سرم خراب شده بود يرو ایدنتمام  ،انگاریش یبچه م هیصاحب  يدار

 یحام نکهیبدون ا يکرد یچطور از خودت مراقبت م بهیکشور غر هیو تو  يدیکردم که چقدر زجر کش یفکر م نیا

...کردم یشدم و بارها و بارها خودم رو لعنت م یم وونهی،دیداشته باش

 دهیکش یسخت یلیتو خ...حق داشت.بمونم شتیبابا نذاشت پ یدوباره به دستت آوردم ولکردم  یم مارستان،حسیب يتو

...من بود ریتقص نهایو تمام ا يبود

:و گفتم دمیحرفش پر انیم به

باور کن من اصال تو ...دونم چرا بابا اون رفتار رو داشت ینم...يروز افتاد نیبه خاطر من به ا!!ینداشت يریتقص چیتو ه-

دونم ینمرو مقصر 

:و گفت دیرا بوس دستانم

!یخوب یلیتو خ-

 شینشستم و به حرفها یتخت و در کنار او م يشد و من تا ابد رو یخاست زمان متوقف م یدلم م.کردم دایپ یخوب حس

.سپردم یگوش م نشیدلنش يو به صدا

خاطر،من هم به دنبالش  نیو به هم خواست از او دور باشم یدلم نم.رفت رونیدر به صدا در آمد و فرشاد از اتاق ب زنگ

.راه افتادم
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؟یکن یچه کار م رونیتو ب-

-...

باال ایخب ب یلیخ-

:لبخند گفتم با

؟يمهمون دار-

مهتا بود...نه بابا-

...دمیاز او خجالت کش.مهتا همراه مهتاب باال آمد.وقت است او و مهتاب را تنها گذاشته ام یلیافتاد که خ ادمی

:شد و گفت رهیبه بچه خ با تعجب فرشاد

ه؟؟یک گهیعروسک د نیا-

آمده باشد،جلو رفت و او را از مهتا گرفت و خوب براندازش کرد و محکم او را در آغوش گرفت  ادشی يزیانگار چ بعد

...و صورتش را بوسه باران کرد

 کیفرشاد،فقط ...دشوار بود میتحمل آن فضا برا...میکرد یو به آن صحنه دلخراش نگاه م میختیر یو مهتا اشک م من

.بود دهیبار و آن هم در دستگاه،مهتاب را د

را نوازش  گرش،سرمیدستش مهتاب را گرفته بود و با دست د کیاو با .کردم هیشانه فرشاد گذاشتم و گر يرا رو سرم

.مهتا به اتاقش پناه برد و ما را تنها گذاشت...کرد یم

.میتختش نشست يو رو میاتاق فرشاد رفت به

...یزنم ول یحرف رو م نیببخش که ا یلیخ-

شده؟ یچ-

ه؟یاسم دخترم چ-

:و گفتم دمیخند
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مهتا اسمش رو گذاشتم ادیبه ...مهتاب-

.داد و خودش را با مهتاب سرگرم کرد لمیتحو ییدلربا لبخند

.داد یرا تکان م شیدست و پا طنتیو با ش دیخند یمدام م مهتاب

.کردم و شاد بودم یم یبود که انقدر احساس خوشبخت يبار نیاول نیآمده بود،ا ایکه مهتاب بدن یتمام مدت در

.نمیخواست فرشاد و مهتاب را شاد و خندان بب یفقط دلم م.نداشت یمفهموم میزمان برا گذر

 یم يبود و با مهتاب باز ياو غرق در شاد...میبه فرشاد بگو دیدانستم چطور با ینم یبود ول دهیوقت رفتن رس گرید

...بود دهیکه عمر کرده بود،خند یخوش گذرانده بود و به اندازه تمام مدت یمهتاب با پدرش،حساب.کرد

...اتاق مهتا رفتم و در زدم به

..تو ایب-

...حق داشت.کرده هیحس کردم گر.بالش پنهان کرده نیسرش را ب دمیرفتم و د داخل

...بود یلحظات سخت یلیخ

:نشستم و گفتم کنارش

ا؟مهت-

بله؟-

برم دیاما با...فرشاد رو ناراحت کنم ادیمن دلم نم-

:تعجب نگاهم کرد و گفت با

گفته؟؟ یمگه فرشاد چ-

دیذارم بر یگه نم یم-

:کرد و گفت يبلند ي خنده
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حق داره...چارهیب-

!!بخنده ينطوریا دیدختر که نبا...کوفته-

:و گفت دیتخت دراز کش يرو

بشکونم زمویتونم دل داداش عز یمن نم...یش کندرست دیخودت با!!به من چه-

.فرشاد و مهتاب رفتم شیو پ دمیسرش کوب يبالش رو با

تخت نشستم و به  يرو.اش گذاشته بود و به خواب رفته بود نهیبود و مهتاب سر بر س دهیتختش دراز کش يرو فرشاد

...شدم رهیآنها خ

:دمیپرس یبا نگران...فرشاد نمناك بود چشمان

شده؟ يزیچ-

:را بست و گفت چشمانش

...بهم گفت بابا-

هر چه  دینداشتم و با يچاره ا یاو را ترك کنم ول امدیاصال دلم نم.کردم ،اکتفايفشرده شد و به زدن لبخند محو قلبم

:زنگ خورد لمیموبا یگوش.رفتم یزودتر م

بله مامان؟-

؟ییسالم کجا-

تو پارك-

نمت؟یب یپس چرا من نم-

:لرزان گفتم ییا صداشدم و ب هول

ست گهیپارك د هی.میستین یشگیآخه پارك هم-
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امیآدرس بده ب-

-مامان؟؟...زِیم چ...ا

بله؟-

يایشما ب ستیالزم ن گهید.میگرد یبرم میمن و مهتابم دار-

رم خونه یکنم م یم دیکم خر هیپس من .خب یلیخ-

خدافظ.باشه-

خدافظ-

:گفت فرشاد

؟يبر يخوا یم-

:کردم و گفتم شنگران،نگاه

میبر دیبا گهید-

:و گفت دیمهتاب را بوس يموها

...پس الاقل-

؟بگویچ-

:گفت دیکش یکه دلم را به آتش م یلحن مظلوم با

؟يشه نر یم.یچیه-

:شدم و گفتم رهیبه چشمانش خ ملتمس

کنم با بابا صحبت کنم،کم کم متقاعدش کنم یم یمن سع...شه یآخه نم-

؟يایفردا هم م-
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دونم ینم-

امیشم خودم ب یوگرنه مجبور م ایب-

؟يتو که آدرس ندار-

رسونمتون یخودم م-

به سمت  یبه محض آنکه سرش را بلند کردم،دو دست یآرام مهتاب را از او جدا کردم ول یلینگفتم و خ يزیچ گرید

فرشاد سرش را .گرفته بود دلم آتش یخنده ام گرفته بود و از طرف یاز طرف.او را گرفت راهنیبرداشت و پ زیفرشاد خ

:نوازش کرد و آرام زمزمه کرد

اینکن تیاذ ویمامان...شو برو خونه داریب...ستیاالن که وقت خواب ن...زمیبابا جون بلند شو عز-

.ندادم دنیبه آنها اجازه بار یدر چشمانم حلقه زد ول اشک

آن صحنه را  دنیباز هم تحمل د یول.دیکش رونیز اتاق باو،مهتا را ا هیگر يصدا.را از او جدا کردم ،مهتابیهزار بدبخت با

.نداشت و به اتاقش پناه برد

کرد  یهرچقدر فرشاد باهاش صحبت م.انداخت یفرشاد چنگ م راهنیو به پ دیکش یم یوحشتناک يها غیج مهتاب

 کیا به من سپرد و اشک آلود،او ر یفرشاد با چشمان.میدست آخر هم با هزار ترفند او را خواباند.نداشت يا دهیفا

را راحت  الشیخ یخروج نداد و وقت رد،اجازهیبگ اتا قبل از آنکه ازم قول فردا ر.عالم،سفارش کرد تا مراقبش باشم

 یو دلتنگ الیو با فکر و خ ادهیپ يرا با پا ریمس هیشدم و بق ادهیتر،پ نییکوچه پا کیو من در  میکردم،باهم به خانه رفت

.مودمیفرشاد،پ يبرا

خودم بند  يپا يرو یاز خوشحال.خوشحال بودم که باالخره بعد از مدت ها باز هم او را مالقات کرده ام یلیخ

.کردم یم یکردم و هرطور شده او را راض یبا بابا صحبت م دیامشب با.نبودم

بود مامان به سرخ شده بودم که ممکن  جانیخوشحال شدم چون آنقدر از ه.بود دهیمامان نرس دم،هنوزیبه خانه رس یوقت
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 یم یلیند،خیشود و فرشاد را در کنارش نب داریب نکهیاز ا.تخت گذاشتم يآرام مهتاب را رو یلیخ.ببرد یپ يزیچ

.دمیترس

.داد یم صیرا تشخ زهایچ یلیبود و خ یباهوش يبچه  یلیخ او

هوش و ذکاوتش،کار  نیا یگاه یول.ستیتعجب ن يجا گریدوره و زمانه،همه باهوش هستند و د نیا يبچه ها البته

.داد یدستم م

خودم  يرا برا میبرگشته بودم،بارها و بارها حرفها یاز وقت.به آمدن بابا نمانده بود يزیچ گریشده بود و د کیتار هوا

کرد چه؟؟ یاگر بابا قبول نم.تکرار کرده بودم

کردم؟؟ یرا چه مار م ختم؟مهتابیر یبر سرم م یچه خاک دیبا

شده انقدر  یحاال چ:گفت یکرد و م یتعجب م یلیمامان خ.بود،هزار بار سراغ پدرش را گرفته بودشده  داریب یوقت از

ره؟یگ یسراغ باباشو م

:گفتم یانداختم و م یشانه باال م یالیخیهم با ب من

!!گهید هیک ه،بابایشن مامان ک یکنند و متوجه م یم ازیمدت همه بچه ها احساس ن هیبعد از -

!یچ یعنیکه بدونه بابا  ستیباباش ن بچه که نیآخه ا-

دونمیمن چِم...گهیفهمه د یخب بچه م.کنن یرن،بابا رو صدا م یو رامان راه م نیهمه شاه نیا-

.چه کار کنم دیدانستم با ینم.رسد یهم خسته به نظر م یلیآمد و از قضا خ بابا

نه؟؟ ایگفتم  یم دیخودم بازگو کرده بودم،با يرا که هزار بار برا میحرفها

؟يشده دخترم؟چرا انقدر تو فکر يزیچ-

باهاتون صحبت کنم يمسئله ا هیخوام راجع به  یبابا م-

زمیبگو عز-
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د؟یاالن حوصله دار-

دم یگوش م-

کنم یو با فرشاد زندگ میخوام برگردم سر خونه و زندگ یم دیاگر شما اجازه بد...راستش-

:کرد،نگاه کردم و ادامه دادم ینگاهم م رهیه خفرستادم و به بابا ک رونیرا با صدا ب نفسم

:و گفت دیحرفم پر انیبه م...و  رهیگ یبهانه فرشاد رو م یلیمهتاب خ-

دش؟یمگه د-

:شدم وناخواسته گفتم هول

بله-

:گفت تیشده وبا عصبان زیخ مین بابا

؟؟کجا؟؟یک-

.کنم يکار یتوانستم مخف یخودم را لو داده بودم و نم گرید

ششیپ میرفته بودامروز -

یگرفت یمامان اجازه م ایاز من  دیبا!!یستیدختر آزاد ن هی گهید ؟تویاجازه ک ؟؟بایچ یعنید؟؟یرفته بود-

:گفتم ادیبلند شدم و با فر میشدند و از جا يجار میاشکها

با...با...خواد یدختر بابا م د؟؟اونیبفهم دیتون یم.داره اجیاون دختر به بابا احت...دیکن یشما اصال من و مهتاب رو درك نم-

.را گفتم و دوان دوان به اتاقم پناه بردم و در را از داخل قفل کردم نیا

:بلند گفتم يبا صدا.به در خورد يدانم چقدر گذشته بود،که تقه ا ینم

بله؟-

درو باز کن کارت دارم-
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.نشست میدر کنار رفتم و بابا،به اتاقم آمد و درست روبرو يجلو از

بله؟-

باهات حرف بزنم یخوام راجع به موضوع مهم یبرق رو روشن کن م-

:نشستم و گفتم نیزم يرا انجام دادم و رو ششیفرما

دییبفرما-

...از همکارام هست که یکی...راستش-

:تعجب به دهان پدر چشم دوختم و او ادامه داد با

...همسرش مردهبار ازدواج کرده و متاسفانه  هیسالشه و  38پسر داره،حدودا  هی-

...روز يفراش کنه و قراره برا دیگرفته تجد میتصم حاال

:زدم ادیاز جا بلند شدم و فر تیعصبان با

جز  ياحد چیبعدشم من با ه...ساله ازدواج کنم 40مرد  هیکه با  رزنمیمن پ د؟؟مگهیکن یم يشما راجع به من چه فکر-

؟یمتوجه...داشته باشهخواد بچه م پدر  یدلم م...کنم یفرشاد ازدواج نم

به خودم آمدم  ینبودم و وقت میبودم که متوجه کارها یآنقدر عصبان.آن نشسته بود يو عرق سرد رو دیلرز یبدنم م تمام

زدم و به  یبلند حرف م يبار با صدا کی يا قهیو دق مودمیپ یبلندم طول و عرض آنرا م يبودم و با گامها اطیکه در ح

...گفتم یم راهیعالم و آدم بد و ب

:آمد و کنارم نشست و گفت اطیبابا به ح.کردم یتلخ هینشستم و گر اطیح ن،وسطیزم يرو

ياز من ببر یاسم دینبا گهید یول یکارو بکن نیا یتون یم-

:شدم و گفتم رهیبه او خ رتیح با

د؟یبه شما فروخته که قبولش ندار يتر زمیفرشاد چه ه د؟؟مگهیزن یحرفو م نیچرا ا-
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که گفتم نیهم-

فهمم ی؟؟نمیچ یعنی...د؟یزن یمنطق حرف م یچرا انقدر ب-

گذاشت يبرجا دیشک و ترد ایدن کیبه خانه رفت و مرا با  - بکن يخوا یم یخودت هر غلط لیگفت م یکه م یحال در

انجام دهم و از  يبابا کار تیدوست نداشتم بدون رضا یاز طرف...چه کار کنم دیدانستم با یبه دوران افتاده بود و نم سرم

...لحظه عمرم با فرشاد باشم نیدوست داشتم تا آخر یطرف

...داشت اجیاو واقعا به پدرش احت.کردم یفکر مهتاب را هم م دیبا

:خت،گفتیر یکه اشک م یدر کنارم نشست و در حال مامان

...من يخدا!!افتاده يدلم به چه روز زیعز نیبب-

:شانه اش گذاشتم و گفتم يرا رو سرم

گفت؟ یبابا چ يدیفهم-

نه-

ياز من ببر یاسم دینبا گهید یول يبر یتون یگفت م-

:شد و گفت رهیتعجب به من خ با

حرفو زده؟ نیچرا ا-

د؟یپرس یاز من م-

فهمم چرا با فرشاد مخالفه ینم-

فتادمینم ریگ یدوراه نیب گهید دمیفهم یمنم اگر م-

بابات انقدر به تو و مهتاب وابسته ست که خودش حرفوشو ...انجام بدهصالحت  یکن یکه فکر م يتو هر کار زمیعز-

مطمئن باش...رهیگ یپس م
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ترسم یمامان م-

:را نوازش کرد و گفت سرم

 یسخت یلیخ یزندگ يتو...یکن یتا آخر عمرت خوشبخت زندگ دوارمیام.کنم یم یخوشبخت يبرات آرزو-

کنه یشه و دخترم خوشبخت و خوشحال زندگها تموم شده با یدوران سخت گهید دوامی،اميدیکش

مامان یمرس-

کرده  يریمهتاب آنقدر بهانه گ.به اتاقم رفتم شه،منیو طبق معمول هم میو بعد به خانه رفت میآنجا ماند گرید قهیدق چند

.و او را در آغوشم فشردم دمیکنارش خواب.تخت من،افتاده بود يهوش،رو یبود که ب

 یشد،من دور از او زندگ ینم یعنوان راض چیهرچند او به ه...دمیپرس یردم و نظر او را هم مک یبا فرشاد صحبت م دیبا

 یدست به دست م زیدانم چرا همه چ ینم...کرد یرا آسوده م المیگذاشت و خ یم میرو شیپ یراه مناسب دیشا یکنم ول

.میدادند و تا من و فرشاد در کنار هم نباش

.برد یاصال خوابم نم یبودم ول دهیت دراز کشتخ يرو...بود یسخت یلیخ طیشرا

مرا  یوقت...توقع داشت االن در آغوش پرمهر فرشاد باشد دیشد و اول از همه به چشمانم نگاه کردم،شا داریب مهتاب

...ام گذاشت نهیس يبه حالت بغز،برگشت و چشمانش را بست و سرش را رو شید،لبهاید

در گوشش .سر داد يبلند هیگر..شده مامان جون؟ یچ:چون به محض آنکه گفتم.کند هیبود تا گر يمنتظر تلنگر انگار

 یمن توجه يکرد و به حرفها یم هیاو فقط گر یکردم ول یکردم و به سکوت و آرامش دعوتش م یزمزمه م

بزرگ،انگار که متوجه  يمثل آدم ها وشد  یم رهیزدم،با توجه به چشمانم،خ یبا او حرف م یوقت شهیهم...نداشت

...کرد یشد،نگاهم م یم میرفهاح

.کردم یرفتم و فکر م یصبح راه م يکایرفتم و تا نزد اطیاو را خواباندم و باز هم به ح یهزار بدبخت با

.دمیشد که از فشار سردرد به اتاقم پناه آوردم و خواب یکم هوا روشن م کم
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.فتندگر یبار زنگ زده بودند و سراغمان را م نیصبح،فرشاد و مهتا چند از

.گرفت یکرد و بهانه م یم هیهم مهتاب مدام گر یطرف از

 دایپ ییمعنا چیه میشد،زندگ ینم یاگر پدرم از من راض.افتاده بودم ریگ یسخت یسر دوراه...کالفه شده بودم یحساب

.رمیبگ دهیتوانستم عشق و احساسم را ناد ینم یکرد ول ینم

.میتداش اجیمن و هم مهتاب به وجود فرشاد احت هم

:به اتاقم آمد و گفت مامان

کنه؟؟ یم هیچرا انقدر بچه ت گر-

کالفه شده  یمامان که حساب.کردم هیبالش گذاشتم و گر يسرم را رو.بودم،به هق هق افتادم ستنیکه آماده گر من

.بودم،در کنارم نشست و مهتاب را آرام کرد

:گفتم ناخواسته

نبود نیمن ا تیاگر فرشاد بود،االن وضع-

:و گفت دیکش يآه بلند امانم

 يزیفرشاد،من چ شیاالن برو پ يخوا یتو اگه م...باهاش صحبت کنم دیبا...شرطو واست گذاشته نیدونم چرا بابا ا ینم-

گم یبه بابات نم

؟مامان؟یگ یراست م-

دم یقول م...زمیآره عز-

.دمبار از او تشکر کر نیو گونه اش را بوسه باران کردم و چند دمیجا پر از

خودم را  دیبا جان،چطوریدانستم از شدت ه یو نم دیکش یفرشاد پر م يدلم برا.پرواز کنم یخواست از خوشحال یم دلم

...به آنجا برسانم
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.کردم ازیلب خدا را شکر گفتم و با او راز و ن ریمهتاب را به او پوشاندم و خودم هم آماده شدم و تا آنجا ز يها لباس

فرشاد  يآشفته  یجذاب ول يآرام آرام از پله ها باال رفتم و با چهره .که در باز شد دینکش هینرا فشردم و به ثا زنگ

:گفت تیبدون آنکه سالم کند،با عصبان...روبرو شدم

؟يبهم قول نداده بود ر؟؟مگهیچرا انقدر د-

سالم-

:کرد و گفت يمختصر یلب عذر خواه ریانداخت و ز نییرا پا سرش

سالم-

کنار؟ يبر يخوا ینم-

.و عطر تنش را استشمام کرد دیبار او را بوس نیو به خودش فشرد و چند دیکش رونیرا از آغوشم ب مهتاب

ستم؟یمنتظر با نجایتا آخرشب هم دیبا نکهیمثل ا-

!!یقولت نزن ریز گهید یتا تو باش-

...یول امیخواستم زودتر ب یباور کن خودم م...ش مفصله هیقض-

.سراسر وجودم را پر کرد تیو باز هم احساس امنآغوشش فرو رفتم  در

:دیو فرشاد پرس میکاناپه نشست يرو

؟يبا بابا صحبت کرد-

یول...آره-

..پر از اضطراب و دلهره شد و مستاصل نگاهم کرد چشمانش

من؟؟ ایفرشاد  ایبابا گفت  یخوام ناراحتت کنم ول یمن اصال نم...فرشاد نیبب-

 يهم چون بارقه ها یباالخر حرفم را گفته بودم،خوشحال بودم و از طرف نکهیفرستادم و از ا نرویرا پر سرو صدا ب نفسم
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.و پژمرده شدم ریدم،دلگیرا در چشمانش د اسیو  يدیناام

:گفت درمانده

آخه چرا؟؟-

:را فرو خوردم و آرام و شمرده گفتم بغزم

...کنه یدونم چرا انقدر باهات مخالفت م ینم...دونم فرشاد ینم-

:به خودش فشرد و گفت شتریرا ب مهتاب

خودم با بابا صحبت کنم؟ يد یاجازه م...کنم یتونم زندگ یمن بدون شما نم-

ادته؟؟یکه  مارستانویتو ب...ادیب شیپ نتونیب يریترسم درگ یآخه م-

تو ...زنم یحرف م ،باهاشياگر تو هم نخوا...میفهم یم گرویبهتر زبون همد میما دو تا مرد...ستین يچاره ا یول...آره-

کنم یتونم زندگ یکه بدون تو نم یدون یم يا گهیبهتر از هرکس د

.فکر فرو رفتم و از خدا خواستم کمکمان کند در

 اجیبه وجودش احت شهیکه هم یعمر مهتاب بود چون در کنار پدرش بود،کس يروزها نیاز بهتر یکیروز هم  اون

...داشت

.شود ایمخالفتش را جو لیبا بابا صحبت کند و دلشده بود،امروز فرشاد  قرار

...شده بودم،دلشوره داشتم و دل تو دلم نبود داریمهتاب از خواب ب هیصبح زود که با گر از

:به اتاقم آمد و گفت مامان

حاضر شو-

:دمیپرس ینگران با

؟یواسه چ-
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:کرد،گفت یمهتاب را تنش م يکه لباسها یحال در

یفهم یت مبلند شو حاضر شو،خود-

پاشو حاضر شو؟ یگ یم رم،شمایم یمن دارم از دلشوره م...مامان؟؟-

:تخت گذاشت و بغلم کرد و گفت يرا رو مهتاب

گم یم کیبهت تبر-

:شده بودم،گفتم جیگ یکه حساب من

آخه؟؟ یواسه چ-

کنه شیفرشاد تونست راض...بابا باالخره نظرشو عوض کرد-

و مامان را در آغوش گرفتم و  دمیگرفته باشد،خوشحال شدم و به هوا پر هیده یکه عروسک یکودك خوردسال مثل

...دمیبار بوس نیچند

...بار خدا را شکر کردم و در دلم جشن گرفتم هزاران

...دمیکردم و به صورت مرده ام روح بخش شیآرا یو به اصرار مامان،کم دمیپوش يتر یو شلوار رسم مانتو

...داشته باشم یپرتالطم یشد انقدر زندگ یباورم نم...میرم شدباز هم به هم مح عیسر یلیخ

 ریمهتا،مهتاب را در آغوش گرفته بود و ز.دمیچشم ها،اشک شوق را د کیکایشد،در  يت،جاریمحرم غهیص یوقت

.کرد یگوشش نجوا م

و رامان هم در کنار  نیشاه.صورتشان را پوشانده بود يپهنا ییبایکردند و لبخند ز یو مامان در گوش هم زمزمه م بابا

.زدند یکردند و گاه لبخند م ینگاه م هیو سرور بق يبودند و به شاد ستادهیمامان و بابا ا

برادرانه،خود به خود،دست مرا در دستان گرم و قدرتمند فرشاد  يدلسوز کیبودم که با  نیشاه ونیرا مد نهایا تمام

.گذاشته بود
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سرنوشت را به من و  میرقم زده بود و شم نگونهیمرا،سرنوشت مرا ا ریودم که تقدمهربانم ب يخدا ونیرا مد نهایا تمام

...کرده بود م،اهدایرا دوست داشت گریکدیفرشاد،که عاشقانه 

...را به کام همه و مخصوصا خودم تلخ کرده بودم م،آنیها یها و نادان يکه گاه با لجباز یسرنوشت میشم

.میفرشاد به شمال کشور مسافرت کرد شنهادینشد و در عوض به پبرگزار  یدر خواست من،اصال جشن به

هم  يلحظه چشمانم را رو کی یرا به چشمانم حرام کرد و نتوانستم حت ش،خوابیها طنتیبا ش ر،مهتابیتمام مس در

...خواب آلود و خسته بودم یلیشب قبل هم استراحت نکرده بودم و خ.بگذارم

...گفت ینم يزیکردم،چ یهرچقدر اصرار م یدارد ول میبرا زیراسورپ کیاز تهران،گفته بود  فرشاد

را  شیابروها طنتیو او هم با ش دمیپرس یاو سوال م ز،ازیگاه در مورد سورپرا یداد گاه و ب یقلقلکم م يکنجکاو حس

...گفت ینم يزیانداخت و چ یباال م

...میدیرس باالخره

بود که روحم را  يبزرگ و سرسبز يکشاوز يها نیدر دو طرف،زم...میدیچیپ يبا صفا و سرسبز يجاده روستا داخل

.کرد ینوازش م

کرد و  رونیرا از تنش ب یبه بدنش داد و خستگ یکش و قوص.رنگ،توقف کرد دیدرب بزرگ و سف کی يفرشاد،جلو

.گذاشت و چشمانش را بست یصندل یپشت يسرش را رو

:و گفتم دمیرا بوس سرش

يدش تیاذ یلیخ...یخسته نباش-

.نگاهش،تا عمق وجودم را سوزاند و داغ شدم شهیمثل هم.را باز کرد و نگاهم کرد چشمانش

 یاو نگاه م يمن و فرشاد به حرکت ها.دیخند یبلند م يکرد و با صدا یو ذوق م دادیرا تکان م شیدست و پا مهتاب

...که هزار معنا داشت يلبخند...میزد یو بهم لبخند م میکرد
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.آن،پارك کرد يبا صفا اطیاز ح يبرد و در گوشه ا الیرا داخل و نی،فرشاد ماشاز چند لحظه بعد

خونه کدوم دوستته؟؟ ینگفت-

.گذاشت نیماش یصندل يو او را رو دیکش رونیزد و مهتاب را از آغوشم ب يلبخند

...شوم ادهیپ نیرا گرفت و مجبورم کرد از ماش دستانم

؟؟یکن یچه کار م-

کنم زتیسورپرا خوام یم...نگو يزیچ-

صورتم  يو لبخند از رو دمیلرز یم جانیاز ه.کرد تمی،هدایسمت گرش،بهیدستش چشمانم را گرفت و با دست د کی با

...شد یمحو نم

فتمیمن که االن پس م...فرشاد يوا-

خانم خوبم...صبر داشته باشه-

!!یباش لیانقدر زن ذل ادیبهت نم...اوه اوه-

یعادت کن دیبا...لمیزن ذل یلیاتفاقا خ-

:چشمانم برداشت و گفت ياز رو یرا به آرام دستش

باز کن-

...ماندم رهیخ میرا گشودم و به منظره روبرو میپلکها

...بود وستهیپ قتیبه حق میو آرزو ایلحظه تمام رو کیانگار در .نبود یکردن باور

داشتن  يدر دلم آرزو شهیهم.ر داشتبزرگ،سرتاسر سبز با صفا قرا یلیمزرعه خ کی،ییالیدر پشت خانه و درست

 یم کیشر میایزدم و او را هم در رو یآرزو با فرشاد حرف م نیرا داشتم و در دوران عقدم،مدام از ا يمزرعه ا نیچن

.کردم
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یخواست یکه م يهمونطور...میکن یزندگ نجایا شهیواسه هم میخوا یاگر خدا بخواد م-

بار از او تشکر کردم و باز  نیل کردم و صورتش را بوسه باران کردم و چندشدم که فرشاد را محکم بغ جانزدهیه چنان

...احساس غرور کردم يهمسر نیو خالق فرشاد را،شکر کردم و از داشتن چن ییبایهمه ز نیهم خالق ا

بار از  نیا..با حس کردن آغوش گرم فرشاد،تمام وجودم آرامش شد یول دمیرا د یشگیشب باز هم کابوس هم آن

و متوجه شدم که فرشاد ...ستیهمه مدت،متوجه شده بودم،آن دست متعلق به ک نیبعد از ا دم،چونیکابوس نترس ندید

...میو کابوس ها ایدر رو یهرلحظه و هر دم در کنارم بوده، حت

اب ثمره داشت و آن هم مهت کیکه از همان ابتدا  یم،زندگیبود دیجد یزندگ کیو فرشاد از هر لحاظ آماده شروع  من

 مینکن یاو کوتاه تیترب م،دریکرد یم یو سع میدوستش داشت یو هر کس زیاز هر چ شتریکوچولو بود که من و فرشاد،ب

.میساندر جهیو در تمام مراحل با مشورت هم،او را به ثمر و نت

***

!!!سانید يوا-

جانم؟-

داشته یخوب يمامان جون مهتاب چه مامان و بابا-

...آره-

:دبا خنده افزو و

جامعه داده لیما رو تحو يمثل بابا یکیچون ...خودشم خوب بوده-

شه یکه مامان و باباش انقدر خوب باشن،خودشم خوب م یخب معلومه کس-

قبر دو طبقه  هی يمردن و تو گهیبا همد یحت...دوست داشتن گرویو فرشاد که انقدر همد می؟؟خوش به حال شم...ایدن-

خاك هستن

خواست  یدلم م یلیکه خ یکیوگرنه من ...مینیبوده که عکساشونو بب زایچ نیو ا نیکه اونوقتا دوربالاقل خدا رو شکر -
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...نمشونیبب

شهر با صفا بودن هی يخوش به حالشون که تا اخر عمر تو!!!...ستایمشترك،کم ن یسال زندگ56-

باشم یکیسال با  20 یحتتونم  یکه نم یکیمن ...کشه یمخم سوت م...تونم بهش فکر کنم ینم یحت...يوا-

یکن یم یسال باهاش زندگ 70سال که سهله، 20،یاگه واقعا طرفت رو دوست داشته باش!!یکن یفکر م-

تونم ینم یکیمن !!...نگو-

:رو به مامان بزرگ کرد و گفت سانید

مهتاب؟؟ یمامان-

نشان داد دنیسپرد و خودش را آماده شن زش،گوشیعز يبزرگ به نوه  مادر

کنن؟؟ یهمه سال در کنار هم زندگ نیتونن ا یو فرشاد م میدو نفر مثل شم چطور-

:اسم آنها،اشک در چشمانش جمع شد و گفت دنیبا شن شهیهم مهتاب،مثل

که  یتیخصوص...واسه صد سال دو نفر رو در کنار هم نگه داره یتونه حت یداره که م یقدرت هیعشق  زمیعز...عشق-

داشته باشن و  يشه و اگر تفاهم و سازگار یتر م ادیروز به روز،زن و شوهر،عالقه شون زکه  نهیمشترك داره،ا یزندگ

 یپا افتاده،گذشت کنن و ازش غول مشکالت نسازن،م شیپو  یگذشت داشته باشن،که از مسائل جزئ یانقدر تو زندگ

ارنیتونن تا آخر عمر در کنار هم دووم ب

را که به  میو دفترچه خاطرات شم ختیر ش،اشکیو البته گرام زیادر و پدر عزم ادیباز هم به ...امانش نداد هیهق گر هق

...فرشاد بود،گذاشت هیبود،برداشت و در صندوقچه کوچکش که هد زش،سپردهیعز يدست نوه ها

 مامان يها یخوب ادیبا او نداشتند،به  یچندان یکه فاصله سن ییها ییعمه مهربان و دا ادیو با  دیتختش دراز کش يرو

.تمام خاطرات،به خواب رفت ادیبزرگ و بابا بزرگش و به 
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