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 !من اتیح قیدقا نیغم تو همزبان بهتر يا

 .من از تو پر شده ست یهست يها لحظه

 ستنیگر يبهانه  نیتو بهتر ییجدا يا

 ام دهیرس ینگفتن یتو من به اوج حسرت یب

 !ستنیز دیام نینوازش توبهتر يا

 کنار تو در

 .گذشته ام ینگفتن یزاوج لذت من

 من  نیِ خوب ِ نازن خوب

 کند یمست م شهیتو مرا هم نام

 .از شراب بهتر

 !ناب ياز تمام شعرها بهتر

 ست یسرود زندگ نیتو اگرچه بهتر نام

 تو را من

 :خود الیخ ییخلوت خدا به

 کنم، یخطاب م» من نیبهتر نیبهتر«

 ...من نیبهتر نیبهتر

 يریمش دونیفر

 

 اول فصل

 ...نایو س ثاقیشاهرخ با م يها یخون يباز فوتبال داشت و باز کُر.بود،آبان بود زییپا يوسطا

گل قرمز هم  گهی،دیآب ،هوایآب نیزم.یفقط استقالل،رنگ فقط آب میت:گفت ین کالفه بودم،شاهرخ مبحثشو از

 .شترهیلطفش ب یرز آب دنینداره چون د دنید

 دهیبرام خر یشاخه گل رز آب هیکه شاهرخ  یبودم از وقت یطرف بودم اما عاشق رنگ آب ینبودم،ب یفوتبال

 .نبود بایبرام ز یگل چیه گهیبود،د
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 اتتیآخه خونت قرمزه و ح یرنگ قرمز رو از خودت جدا کن یتونینم یکن يهرکار:گفت یم ثاقیاون طرف م از

 .وابسته به خونه

ببرم  يخوایم.رگ نیچاقو و ا نیا:گفت یو م زاشتیرگ دستش م يو رو داشتیچاقو برم عیهم سر شاهرخ

 ه؟یخونم چه رنگ ینیبب

که  دونمیم يببر نکهیگردنم،قبل ا فتهیخونت م يریم یزحمت نکش،االن م:گفت یو م زدیم يپوزخند ثاقیم

 .قرمزه

نه :گفت یم نایاما شاهرخ ول کن نبود و به س.دیکش رونیاز جاش بلند شد و چاقو رو از دست شاهرخ ب نایس

 بود؟ یاگه رگ نبود خون نمیبزار بب نایجون س

 .دمیخند یهمه کـَل کـل م نیبه ا ومن

حساس استقالل و  يرو آماده کرده بودن و منتظر شروع مسابقه  وهیزن عمو بساط تخمه و مو  مامان

 جهینت دنید یم یشدن ووقت یم زیخ مین مشونیبودن وبا هر حمله ت یعموو شاهرخ استقالل.بودن سیپرسپول

 .نشستن ینداره دوباره م يا

به خواب  دیگفتن که برد استقالل رو با یهم که اون طرف معرکه گرفته بودن وهمش به شاهرخ م نایوس ثاقیم

 .ینیبب

 اقیعمو و بچه ها به وجد اومده بودن و با اشت جانینبودن اما از ه یخانواده هم اصال فوتبال ياعضا ي هیبق

 .رو ببره يصفر باز-کیتونست و  دیباالخره استقالل به گل رس نکهیکردن تا ا یرو دنبال م يباز یخاص

شاهرخ رو به اندازه .بود یبیشب عج.برگشت يخامه ا ینیریجعبه ش هیرفت و با  رونیبالفاصله از خونه ب شاهرخ

کنکورم رو هم از  ینگران یحت.دمیخند یهاش از ته دل م يدوست داشتم وبا خنده ها و کـُر نایو س ثاقیم ي

باعث  جاناتشیباشم اما فوتبال امروز و ه خوندهدرس ن يمروز نشده بود که روزاز مرداد ماه تا به ا.برده بودم ادی

 .و بخندم نمیبش الیخ یشد که ب

 چیشاهرخ به ه یول ستنیناراحت ن یلیکردن که خ یو وانمود م زدنیم یالیخ یخودشون رو به ب نایو س ثاقیم

 .ارهیخواست بچه ها رو به حرف ب یکرد و م یم یوجه دست بردار نبود وهمش شوخ

کردم  یاوقات حس م یشدن که من گاه یمقابل انقدر خوشحال م میبود ،با باخت ت نیکارشون هم شهیهم

هرکس  شهی،هم شدینم دهیبه دعوا کش میاز ت يبحث ها و طرفدار نیا چوقتیه یرو بدست آوردن،ول ایتمام دن

 .کرد یحد خودش رو حفظ م
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و هر  میداده بود لیتشک میبود که ت یچند سال.میرکاب زدن آماده شد يو طبق روال هر روز برا میرو خورد شام

 گهید.تابستون و زمستون هم نداشت. میکرد یم يدوچرخه سوار ابونیبه بعد تو کوچه و خ 10شب از ساعت 

 .میآزاد تنفس کن يکه قبل از خواب تو هوا میعادت کرده بود

 .میداد یم لیرو تشک میت نیا ياعضا انیو س ثاقیو شاهرخ ،م من

 ...ما يخونه  نایعمو ا ای میاونا بود يما خونه  ایفاصله داشت و  ابونیخ هیما فقط  يبا خونه  نایعمو ا ي خونه

 .دیخند یو بلند بلند م زدیشب شاهرخ انقدر خوش بود که پشت هم تک چرخ م اون

 .مهمونتون کنم یبستن هی خوامیم:شاپ توقف کرد و گفت یکاف هی يخسته شد وجلو باالخره

 ؟یفقط بستن سیخس:گفت نایس

 ؟يخوایم یچ:سر ذوق بود گفت یکه حساب شاهرخ

 .یشکالت کیبا ک خوامیم یمن که فالوده بستن-

 .باشه شکمو-

 .بدنهم رفتن تا سفارش  ثاقیهم کنارم نشست،شاهرخ و م نایشاپ نشستم و س یکاف رونیب یصندل يرو من

موضع خودت رو مشخص کن،باالخره :دیاومد کنارمون نشست وتو چشمام زل زد وپرس ثاقیم قهیاز چند دق بعد

 ؟یآب ای ،قرمزیهست يکدوم ور

 .ثاقیشو م الیخ یب:گفتم یحوصلگ یب با

 .جواب منو بده:بلند گفت بایوتقر دیرس یتر به نظر م یعصب لحنش

 ؟یبدون يخوایچرا م-

 شاهرخ؟ ای یبدونم طرف من خوامیم-

 .چکدومیطرف ه-

کلمه  هیما  گه،جوابیچرت نگو د:گاه چونه ش کرده بود گفت هیدستش رو تک کهیزد ودر حال يپوزخند نایس

 ؟یآب ایست،قرمز 

 .یآب:دادم و گفتم هیتک میزدم و با غرور به صندل يزیآم طنتیش لبخند

 ه؟یواسه چ یدگیرنگ پر نیکه ا دمیفهمو من ن دیتو هم رفت و رنگ چهره ش پر ثاقیم اخم

 سفارش دادن انقدر طول داره؟ هی؟يکرد رید نقدریچرا ا:گفت ثاقیم.نشست  ثاقیاومد کنار م شاهرخ

 ...دادم که یفقط که سفارش نم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٦ 

 ؟يکردیم کاریپس چ:گفت نایس

 .کرد یدختره بود از اون کنه ها،ولم نم هی-

 ؟يخجالت بکش ،تو به دختر مردم چکار دار:به شاهرخ انداخت و گفت ينگاه تند هی ثاقیم

 داره؟ کاریاون به تو چ یازش بپرس يرینم م،چرایما به دختر مردم کار دار گنیبابا همش م يا-

 به من؟-

 .،از تو خوشش اومده هیریجون به تو،بد گ ثاقیآره م-

 .میبده داداش ما هم هست ادیشده؟به ما  رتیکه دختره اس يکرد کاری،چيراه افتاد ثاقیم:و گفت دیخند نایس

 .رهیگ ینم لمیتحو یچکیمنم هستم،به خدا ه گهیآره راست م-شاهرخ

 ینم لیتحو یچکیرو ه ار،تویدرن يباز بمیننه من غر:خونسرد گفت یلیبه من نگاه کرد و خ یچشم ریز ثاقیم

 ره؟یگ

 کنه؟ یمن نگاه م به یآره به خدا،ک:جواب داد یهم با سادگ شاهرخ

 .رنیگ یم دهیکه بخاطر تو رنگ خونشون رو هم ناد ییهمونا:گرفته گفت ییزد و با صدا يپوزخند ثاقیم

از  ناینه؟اما هم من هم س ای هیحرف چ نیاز ا ثاقیکه منظور م دیشاهرخ هم فهم دونمینم.گرفته بود برقم

 .حرف خشکمون زده بود نیا دنیشن

 ینم چوقتیعشق مسخره که من ه هیمنو مسخره کنه؟به خاطر  نطوریحاضر شده بود به خاطر فوتبال ا چطور

 ...عشق به فوتبال.تونستم عمقش رو درك کنم

م سرگرم کنم اما انگار سه تا چشم  یکردم خودم رو با بستن یسع.دیچ یم زیهارو رو م یداشت بستن گارسون

 .داد یشکنجه م م يکرد و بدجور یم ینیدوشم سنگ يرونگاهشون .کردن  یبه من نگاه م رهیخ

 .دوچرخه رو برداشتم و راه افتادم.رو نداشتم ینیسنگ نیطاقت ا گهید

 

 دوم فصل

به منزل ما  ریامر خ يتماس گرفت و از مامان خواست که پنج شنبه برا بیاول آذر بود که خانم غر ي هفته

اکثرا هم تو جشن ها .بابا بود ياز همکارا یکی بیغر يشناختم آخه آقا یرو م بیغر يآقا يمن خانواده .انیب

 نیبه جمال تک فرزند ا شممچ چوقتیاما ه میدید یم گروی،همد میکرد یکه شرکت م یو مراسم ادیواع

 .حامد روشن نشده بود یعنیخانواده 
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 .رهیتا زن بگ رانیبرگشته او حاال که درسش تموم شده  خوندیخودشون حامد خارج از کشور درس م يگفته  به

 فیخانواده تعر نیهم از ا ینکرد وکل یمامان موضوع رو تو جمع مطرح کرد،بابا مخالفت یبعدازظهر وقت امروز

 .داغ کرده بود يبدجور ثاقیکرد اما م

 یاد،کلیب میحامد قراره به خواستگار دیکه شن یشده بود و اما از اون وقت نیکه باهام سرسنگ شدیم یوقت چند

 ...حرفا نجوریسال ازم بزرگتره و از ا10کرد که مبادا قبول کنم،چون  یگوشم زمزمه م ریکرد و ز یم حتمینص

 هیبود، ینظرم اون مرد بزرگ ستم،بهیکردم اگه اون نباشه منم ن یکه احساس م يجور بودم طور یلیخ ثاقیم با

 سال آخر حقوق بود، يمرد مغرور و محکم،دانشجو

داشتم  شد،دوسشیسنگ صبور م نیا بیها ودرد دلم نص یگله گ يهمه  کهیماد و صبوربه طورآدم قابل اعت هی

 .راحت بود زیاز بابت همه چ المیو با داشتن اون خ

اومد  یخونه م نیبود که خواستگار به ا يبار نیقرار گذاشته بودن،اول 8ساعت يبود ومهمونا برا7:30ساعت

 دونستمیم نکهیحامد نداشتم با ا دنیبه د یاقیاشت چیه یچرا ول دونمینم.ماصال دستپاچه نبود ی،تجربه نداشتم ول

 .نسبت بهش نداشتم یحس چیه یول هیو متمول لکردهیآدم تحص

 نییپا ایجان بابا ،ب یهست:بابا صداش بلند شد و گفت.و از اتاق خارج شدم دمیلباسام رو پوش نیاز ساده تر یکی

 .نمتیمن بب

 .يخوشگل شد:نگاهم کرد و با لبخند گفت یبابام گوشه چشم. اومدم نییاز پله ها پا آروم

 .خوشگل بود:از رو راه پله بلند گفت نایس

 .ماه شده دخترم.اونکه صددرصد:گفت بابا

 .از هوش رفته ينجوری؟حامد هم یوقت چشمک نزن هی.ماه کجاش خوشگله ،خواهرمون شده مثل ستاره-

 نایس:رفتم و گفتم نایگشتم ،به سمت س یم ثاقیدنبال م.م اومده بود خوش دیو تمج فیهمه تعر نیاز ا راستش

 کجاست؟ ثاقی،م

طفلک شکمش رو صابون زده واسه خواهر .عروسه،رفته به خودش برسه گه،برادریکنه د کاریرفته حموم،چ-

 .دونه داماد خواهر نداره ینم یوونیداماد،ح

 .نیریشما سر و سامون بگ دیاول با:و گفتم دمیکش خجالت

فقط چرت و پرت  نایس:کرد گفت یسرش رو خشک م يداشت با حوله موها کهیراه پله در حال ياز باال ثاقیم

 .میماها سرو سامون دار.گهیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٨ 

 .خودت نکن يامل باز یندارم،منو قاط ينظر نیهمچ هیمن :گفت نایس

بابامه،تمام  يبابامه،نفسم خونه  يبابامم،تمام عشقم خونه  يمن عاشق خونه  یول دونمیرو نم نایس- ثاقیم

 .میبابام به هم گره خورد يبابامه،اصال منو خونه  يم خونه  یهست

نداشتم  یاصال به حرفاشون توجه.زل زدم یخال يبه آشپزخونه رفتم و به فنجون ها.در به صدا در اومد زنگ

 .کردم  یم یاحساس خستگ.،انگار برام مهم نبود

 .یشیفکر نکن خسته م ش،االنینیب یم:وارد آشپزخونه شد و گفت ثاقیربع م هیاز  بعد

 هست که بخوام بهش فکر کنم؟ یک نیثاق،ایسربه سرم نزار م-

 گه؟ید يبلد. اریب زیبر ییچند تا چا گهیمامان م:زد و گفت يپوزخند

 سوزه؟یچرا داره م نیدونستم ا ینم.آورده بود که منو بچزونه ریهم وقت گ نیا تیوضع نیا تو

 .رفت رونیتلخش رو زد و از آشپزخونه ب يحرفها

 .نشستم ثاقیبه مهمونا که سه نفر بودن ،کنار م يبعد از تعارف چا. وارد سالن شدم يچا ینیس با

 .کنه یبه من نگاه م یچشم ریمتوجه بودم که ز یول نمیحامد رو بب ينتونستم چهره  خوب

باغ  نیتو ا یچرخ هی نیخانم،با آقا حامد بر یهست:بابا صدام کرد و گفت هویدونم چقدر زمان گذشت که  ینم

 .نیبزن کمونیکوچ

حامد هم پشت سر من از بابام اجازه گرفت و .آروم بلند شدم و به سمت باغ حرکت کردم یلیخ هیاز چند ثان بعد

 .راه افتاد

 .هیاز خارج برگشته چه شکل دندونپزشک نیا نمیخواست خوب نگاهش کنم و بب یدلم م.حوض نشستم کنار

 .نبود یاصال خجالت.مهابا به صورتم چشم دوخت یتاب نشست ب يرو روبروم

 ....تک فرزند خانواده ست و چقدر پول داره و نکهیکرد به حرف زدن ،ا شروع

خوشم کال ازش  ینبود امادلربا هم نبود ول افهیحامد به من اجازه داد که راحت به صورتش نگاه کنم،بدق یپرروئ

عکس العملش رو  نکهیبخصوص بعد از ا.زدیجذاب نبود،حرفاش ،ادعاهاش،غرورش حالم رو بهم م ومد،برامین

 .مملکته نیآدم درس خونده ست و دکتر ا هیانگار نه انگار ..دمید لمینسبت به ادامه تحص

به داخل ساختمون  نینبودم بحث رو ادامه بدم بنابرا لیما گهیحامد نسبت به حقوق زن ،د دیعقا دنیاز شن بعد

جوابم منزل ما رو ترك  دنیشن يبه قصد انتظار برا بیغر يکه خانواده  دیطول نکش شتریب قهیچند دق.برگشتم

 .کردن
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 چطور بود؟:مرد بهم خورده بود ،به اتاقم رفتم که بابام پشت سرم اومد و گفت یحامد حالم از هرچ دنید با

 نه:رو شل کردم و گفتم میروسر يشدم ،گره  یداشتم خفه م.نشستم تخت يرو

 .جواب منن دنیهمه تو اتاق من جمع شدند و منتظر شن دمیرو بلند کردم که د سرم

 نه؟ یچ:گفت بابام

: بلند گفتم يو صدا یعصب یمنطق بودنش حالم بد شده بود،با لحن یحامد حرصم گرفته بود ،از ب يازمردساالر

 منو؟ ایخودش و مسخره کرده  ستیعلوم ناحمق م نیا

 ؟یشده هست یمگه چ:تخت نشست و گفت ياومد کنارم رو مامانم

 یچرا وقتت رو تلف م یکار کن یتونیکه نم خوره؟تویدرس به چه دردت م گهیدرس بخونم،م دیبا گمیبهش م-

 ای یداشته باش سانسیل یکن یم یچه فرق یکن يبچه دار دیباالخره که با گهیاحمق بهم م ي ؟پسرهیکن

 کل؟یس

رو  یلیتحص يمدارج باال نکهیبا ا گهیبهم م.يفهمه ،اومده خواستگار یرو نم کلیو س سانسیل نیفرق ب هنوز

 .کنم یزن رو درك نم يآزاد يهنوز مقوله  یپشت سر گذاشتم ول

آره جون عمه ت :آخر گفتم.زدم  یواقعا جوش آورده بودم و با حرص حرف م.گمیدارم م یمتوجه نبودم چ اصال

 .کنم یم يزنم و بچه دار یآرزوهامو م يهمه  دیمنم زن آشپزخونه ام ،ق نکهی،نه ا

زنم  یزنگ م:بابام گفت.دمیخجالت کش یبه خودم اومدم و کل نایس يخنده  يبا صدا.دیخند یبلند بلند م نایس

 .هیکه جوابت منف گمیم

 یتو هرهر م خورهیخجالت بکش پسر،خواهرت داره حرص م:گفت خواست از اتاق خارج بشه یم یوقت بعد

 ؟يخند

 .بهش فکر نکن گهی،دیولش کن هست:نوازشم کرد و گفت یمامانم کم.منم به خنده افتاده بودم نایس يخنده  از

 .زود همه از اتاق خارج شدند یلیخ بعد

 .مامان و بابا حالم جا اومد ونشستم سر درسم يبا همدرد یبودم ول یعصب یلیخ نکهیا با

گفت که اگه نصف  یبـِهـِم م شهیشاهرخ هم.گذرهیم یدونستم زمان ک یکردم نم یوقت که کتابم رو باز م هر

 .یکن یخوشبختش م یبه همسرت داشته باش يکه نسبت به درس دار یعشق

 چیخوندم که گذر زمان که ه یدرس م اقیبا عالقه و اشت يگفت،من واقعا عاشق درسم بودم و طور یم درست

 .شدینم میهم حال یزندگ يها یسخت
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 .در اتاقم رو زد نایبود که س9 ساعت

 ن؟ییپا يایب يخوایاومده ،نم ،شاهرخیهست-

 .نایتو س ایب-

 حالت خوبه؟:ظاهر شد و گفت واریدر و د نیب نایاتاق باز شد و س در

 .خوبم یلیآره،خ-

 .یرکاب بزن یحساب دیکه بعدش با میشام بخور ایشاهرخ اومده،مامان شام نگهش داشته،ب-

 . امیتو برو منم م-

 .نییخودم رو ورانداز کردم و بعد رفتم پا نهیکم تو آ هیشدم  بلند

 بر؟چه خ:دیبلند پرس يشاهرخ هم پشت سرم اومد و با صدا.رفتم اطیاز شام آماده شدم و جلوتر از همه به ح بعد

 .یسالمت-

 چه خبر؟ گهینه،د-

 .ستین ی،خبر خاص یبازم سالمت-

 .خب خدارو شکر-

 شما چه خبر؟-

 خواستگار اومد بایواسه شک شبید-

 .چه جالب-

 ؟یچ-

 .ادامه بده یچیه-

،بابام به صرافت افتاده  م،تازهیداماد دار شد یالک یالک گهید یچیومده،هیهم از پسره بدش ن بایشک نکهیمثل ا-

 .سر و سامونم بده خوادیبه حال من بکنه،م يفکر هیکه 

 .!!خوب خوب يخب،خبرها-

 کجاش خوبه؟-

 کجاش بده؟-

 .رها شم شهی،نم یکردم هست ریکجاست،گ دونهینم چکسیکه ه هییجا هیمن دلم -

 .خب با عمو درموردش صحبت کن-
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 .رهیروزا داره م نیست،همیمعلوم ن فشیآخه طرفم تکل-

 تونم بهت بکنم؟ یم یواقعا متاسفم،من چه کمک-

دوتا  نیا نکهینه مثل ا.....بشونیکه شده،با دلشون ،با خودشون،با رق یبا هر چ ان،حاالیولش کن،عاشقا کنار م-

 م؟یجاشون بزار میبر يایان،میب خوانیداداشات نم

 .نه بابا-

 .ادیبابا،بابات داره م یگفت-

هم داره با  نایست،سیحالش خوب ن ثاقین،میشما دو تا بر:بهمون گفت دیرس یقتو. اومد یاز دور داشت م بابام

 .کشه یحاالها مکالمه اش طول م زنه،حاالیتلفن حرف م

 زنه؟یعمو داره با دوست دخترش حرف م:خنده دار گفت یبا لحن شاهرخ

 .پسر من آقاست يغلط کرد-

 .بر منکرش لعنت-

 .آدم خودش رو لعنت کنه ستیخوب ن-

 م؟یعمو داشت-

 .نیباش در ضمن زود برگرد یمواظب هست.خودت رو لوس نکن گهیخب د-

 هینگاه کردم  نیکم به ماش هی. شاهرخ شدم نیماش يکه متوجه  رونیام رو برداشتم و از خونه اومدم ب دوچرخه

 ام؟یب با دوچرخه نجایاز خونه تا ا يتوقع دار ؟نکنهیکن ینگاه م يچرا اونجور:کم به شاهرخ که گفت

 ....ینه ول-

 ن،بایپشت ماش میدوچرخه هامون رو بزار یوقته هوس کردم بدووم،موافق یلیمن خ.و اما رو ولش کن یول-

 م؟ییبعد از اونجا تا پارك بدو میبر ابونیتا سر خ نیماش

 .دارم پس قبول کردم ازین جانیبه ه دمیخرده فکر کردم د هی

 ؟ينفس دار:که شاهرخ گفت میبود دنییدو ي آماده

 .تا قله قاف نفس دارم دنییآره،واسه دو:زدم و گفتم يلبخند

 ....بدو ی،هست1،2،3-
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 يرو يبه پارك و فور دمیرس.ازش جلو زدم هویشد که  یچ دونمینم یقدم از من جلوتر بود ول نیچند شاهرخ

 يدستش رو برو یرفع خستگ يبراو  ستادیو کنارم سرپا ا دیزدم،شاهرخ رس ینشستم،نفس نفس م مکتین هی

 . دیخند یزنان م فسکرد و ن یمن چسبوند،انگار که پشتش سنگر گرفته بودم،نگاهم م مکتیدرخت پشت ن

 بردم؟ يدید:گفتم یم گرفته بود،با لحن حق بجانب خنده

 .برات سوخت ،دلميفکر کرد:گفت یو م زدینفس م نفس

 ؟يدییساله ندو ،چندیگیباشه،تو راست م-

 چند ساله؟بگو چند قرنه؟-

 ؟يروز افتاد نیپس بگو چرا به ا-

 .ایحاال تو واسه من افه ن گهیخب د-

 ..... يمن باختم و تو برد شهیقبوله مثل هم:گفت دیناراحت منو د يچهره  یوقت

هام،شاهرخ اومد و هل به تاب داد و  یبچگ ادیخوردم به  یخودم تاب م يبرا.شدم و به سمت تاب رفتم بلند

 ؟یهست ادتهینبود، مونیحال یچیه میبود ر،بچهیبخ ادشی:گفت

 رو؟ یچ-

 .نییتاب پرتت کردم پا نیکردم،دو سه بار با هم یم تتیچقدر اذ نکهیا-

 ...هه هه هه-

 .نداره که یگه،ناراحتیخاطره ست د-

 .شهیم میحسود نایو س ثاقیبه م:با حسرت گفت قهیداد ،بعد از چند دق یرو هل م تاب

 چرا؟-

 .ندارم یحس نیهمچ بایحاضره جونشم برات بده اما من نسبت به شک ثاقیم.مثل تو دارن يآخه اونا خواهر-

 .م بهیغر هیچه بامن که  یارتباط برقرار کنه چه با تو که برادرش تونهیفقط نم هیدختر خوب بایشک-

 چیکنم ه یاوقات فکر م یگاه.نسبت به خانواده ش نداره یحس چیکه اون ه نهیمشکل ا.ستین نینه مسئله ا-

 .به من نداره يعالقه ا

 دوست دارن ؟ هیبق یکن یمگه فکر م:گفتم يجد مین یشوخ مین یلحن با

به چشمام کرد،انگار  یقیچند لحظه به فکر فرورفت ،نگاه عم.چهره ش درهم شد.ستادیرو ول کرد و کنارم ا تاب

 .ارمیرو ب نیتا برم ماش نیبش نجایهم: بعد گفت...دلخور شده بود
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 ..ستین نیکردم پاهاش رو زم یداشت اما احساس م یمحکم قدم برم.ازم جدا شد يدلخور با

 .دونستم ساعت چنده یهمراهم نبود ونم ساعتم

 خانم خوشگله؟ یکن یم کاریوقت شب تو پارك چ نیا-

 .بودن ستادهیتا پسر پشت سرم ا3،4پشت سرم رو نگاه کردم  برگشتم

 ؟يگم شد-

 .تنگ شده شیبچگدلش واسه -

هم نداشت چنگ انداخت  يکه ظاهر بد شونیکیزبونم بند اومده بود ،.قدرت نداشتن که از جام بلند شم پاهام

لحظه پشت سرم رو نگاه کردم  هیدن،ییو شروع کردم به دو دمیاز جا پر يدونم چه جور یره،نمیتا شونه م رو بگ

سرم به شونه ...شاهرخ بود که جلوم سبز شده بود.ورد کردم برخ يزیچقدر ازشون دور شدم ناگهان به چ نمیکه بب

کردن اما  یم يکتک کار...بودم دهیمنو کنار زد و رفت سراغ اون چند نفر،ترس..ش برخورد کرده بود

 .شاهرخ تنها بود ینفر بودن ول3ناعادالنه،اونا 

رفت،شاهرخ به سمتم اومد و شروع کرد به کتک زدن  یم یاهیخوردم،چشمام س نیخورد تو سرم ،زم زیچ هی

 .من بود شیکه پ ياون مرد

بعدش تو درمانگاه  قهیچند دق.نشوند نیبلند کرد و تو ماش نیشاهرخ منو از زم.دعواشون تموم شد  یک دمینفهم

 .بودم

 خانم دکتر سرش شکسته،حالش خوبه؟-

 نامزدته؟-

 حالش چطوره؟-

 .نداره یفی،حال تو هم تعرحال تو رو بپرسه دیبا یکی-

 من چطوره؟ یمن خوبم،هست-

 ه؟یاسمش هست ایتوئه  یهست-

 .هر دو:مکث گفت یکم با

 ؟يدار یکه ثابت بشه باهاش نسبت يدار يزیچ یمدرک.الزم داره هیخوبه،فقط چند تا بخ-

 .ستیهمراهم ن يزینه،چ-

 ؟يدرد دار:رد،دکتر اومد باالسرم و گفتک یسرم درد م.شد یشاهرخ و دکتر رد و بدل م نیبود که ب ییحرفها
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 .سر جواب مثبت دادم ياشاره  با

 .بخوره هیبخ دیبا.هیجزئ یشکستگ هیفقط  ستین تیزیچ-

رفت تو  یچشمام و دوباره م يجلو ومدیکه م دمید یرو م یمن فقط سوزن.به سرم زدن  یحس یتا آمپول ب چند

ناخودآگاه خنده م  یدونم چرا ول ینم.زدیم نیشاهرخ هم روبروم بود و پرستار داشت صورتش رو بتاد.سرم

 نطوریکه ا نیکرد کاریچ.زنن یبهم لبخند م رنیم یدارن از درد م:خانم دکتر گفت.شاهرخ هم لبخند زد.گرفت

 خرج کرد؟ رتیواست غ شونیبهت چپ نگاه کرد که ا یخانم ک ین؟هستیآش و الش شد

 .سر من يباند هم رو هیصورت شاهرخ جا خشک کرد و  يرو کیچسب زخم کوچ هی.ندادم  یجواب

 نیبا کمک شاهرخ سوار ماش.میایب رونیکرد که راحت اجازه دادن اون موقع شب از درمانگاه ب کاریچ دمینفهم

 .شدم

 ینگفتم چون دلم براش م يزیبودم اما چ یمنو تو اون وقت شب تنها گذاشته بود از دستش عصب نکهیا از

 .سوخت

 .در خونه متوقف شد يجلو نشیماش

از :دمیآهسته پرس یلیخ.گرفت یواقعا حرصم م گهید نکارشیکلمه هم باهام حرف نزده بود،از ا هیمدت  تمام

 ؟یکه تو پارك تنهام گذاشت يدستم دلخور شد

 .قتم رو خوردمچوب حما:مکث گفت یو بعد از کم دیبه سمتم چرخ متعجب

 ؟يپس دلخور شده بود-

 .که همه دوسم داشته باشن ستمیمثل تو ن ،منیتو درست گفت-

 .بود یشوخ هینباش ،اون فقط  ينجوریشاهرخ ا-

 .میکرد ریبدم که چرا د حیتوض امیدر و باز کن ،اگه چراغا روشن بود ب:رو داد دستم و گفت داروها

 .يدونن تو چقدر امانتدار یم ست،اوناین يازین:بهش گفتم يطعنه ا با

متاسفم که عرضه نداشتم :گفت یشدم ودر خونه رو باز کردم ،دوچرخه م رو برام آورد و با ناراحت ادهیپ نیماش از

 .شب ازت مراقبت کنم هی

 .کردم میقا میروسر ریباند رو ز.شد و رفت نشیماش سوار

به من نگاه  رهیرو راه پله نشسته بود و خ ثاقیم.باال برمبود،چراغ راهرو رو روشن کردم تا بتونم از پله ها  کیتار

 ؟ يدیهنوز نخواب:گفتم یدست و پام رو گم کرده بودم با دستپاچگ.کرد یم
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 مزاحمت شدم؟-

 ؟یکن یم يفکر نیهمچ هیمزاحم من؟چرا -

 .فکر احمقانه از ذهنم گذشت که در شـأن تو نبود هی.یچیه-

بمونه؟از جاش بلند شد و به اتاقش  داریساعت ب نیتا ا ثاقیشده بود مباعث  يچه فکر یعنیشده بودم ، شوکه

 .رفت

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

 .شدم داریتلفن از خواب ب يصدا با

 !یجون یالو سالم هست-

 ؟یتوئ ایسالم رو-

 تنبل؟ يخواب بود-

 .شدم یم داریب دیبا یآره ،ول-

 .من حوصله م سر رفته،خسته شدم از بس خونه موندم و درس خوندم-

 کرد؟ شهیچه م-

 .گهید نجایا اریکرد،لشت رو ب شهیزهرمار چه م-

 ؟یدعوتم کن یتون یآدم نم ،مثليدیچرا فحش م-

 .دیخر میبا هم بر نیاریب فیحاال امروز عصر تشر-

 باشه،ساعت چند؟-

 .باش  نجایا4-

 .نمتیب یم.باشه-

فرزند خانواده بود  نیمثل من آخر.میسال بود که باهم دوست بود 10از  شتریب.دوست دوران دبستانم بود  ایرو

 .خواهر و دو برادر داشت هیو

 .نرفته بودم رونیبود که از خونه ب يروز چند

 .بردن یاهل خونه به بالشاشون پناه م يطبق عادت بعد از ناهار همه .همه خواب بودن.بود 3 ساعت

 .سرم رو باز کنم ي هی،برم درمانگاه و بخ ایرو دنیخواستم قبل از د یاومدم ،م رونیو از خونه ب دمیپوش لباس
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مجبور شدم  یبود زود بود ول3:30ساعت .کنه یم بمیداره تعق یکیدرمانگاه که خارج شدم احساس کردم  از

 .بدوم

 یزنیزنگ م ينجوریچرا ا:گفت مهیو سراسدر رو برام باز کرد  ایرو.فشار دادم یزنگ و ه يگذاشتم رو دستمو

 .،قلبم اومد تو دهنم وونهید

 .دنبالم کرده بود یکیدختر، دمییهمه راه رو دو نیا:نفس زنان گفتم.و در رو پشت سرم بستم اطیرفتم تو ح عیسر

 .ادیبهت بدم حالت جاب يزیچ یشربت یآب هیتو  میبر:گفت ینگران با

 .میرفت نیبا ماش ییجا هیو تا  میگرفت نیماش ابونیسر خ.میآماده شد و از خونه حرکت کرد ایساعت بعد رو مین

مانتوئه  هیتا باالخره  میپا گذاشت ریش ز یقگیمغازه رو به خاطر کج سل نیچند.خواست مانتو بخره یم ایرو

ساعت .میدیخر یتو چند تا کتاب تس میرفت یبعد به کتابفروش.دیاومد خر یبه تنش م یلیرنگ که خ یطوس

 .میباش دهیهم د یلمیف اقلتا حد میرفت نمایبه س ایرو شنهادیبه پ.تموم شد دمونیبود که خر 8 بایتقر

رفت  لمیقبل از شروع شدن ف ایرو.کردن یم يباز لمیف نیتو ا یمعروف يگرایباز.میشد نمایس کیسالن تار وارد

سرم  یحت.پسر سمت چپم نشست هیتنها نشسته بودم که .مینباش کاریمدت ب نیبخره تا تو ا یخرده خوراک هیتا 

در گوشم  نکهیتا ا.آقا معذب بودم نیکرده بود منم کنار ا رید ایرو.هیچه شکل نمیرو هم بلند نکردم که بب

 سرت چطوره؟:گفت

فقط  یکیتو اون تار.سرم افتاده،برگشتم و نگاش کردم يبرا یدونست چه اتفاق یآشنا بود در ضمن م صداش

 ...یشگیهم قیدرشت،همون نگاه عم ي،همون چشما دمید یچشماش رو م

 ؟یکن یچکار م نجایتو ا:و بالفاصله گفتم دیترد بدون

 .کرد یم بمیآن حس کردم شاهرخ بود که تعق هی یچرا ول دونمیبلند بود ،متوجه نبودم که کجا هستم،نم صدام

شاهرخ خودش رو به .ساکت شدم نیبزنم بنابرا یاون حرف يوخواستم جل ینم..هله هوله یبرگشته بود با کل ایرو

 .کرد و دوباره سرجاش نشست یمعرف ایرو

 .دیشن یو نه م دید یرو نه م يا گهید زیچ چیبود انگار که ه لمیتمام حواسش به ف ایرو. شروع شده بود لمیف

 .بود لمیف میکه توجه نداشت يزیشاهرخ به تنها چ برعکس،منو

 سرت چطوره؟ ینگفت:در گوشم گفت یواشکی شاهرخ

 .هام رو باز کردم هیرفتم درمانگاه بخ شیچند ساعت پ-

 ؟يسردرد ندار-
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 .نه ،خوبم-

 .بودمت دهیچند شب بود ند-

 ؟يکرد بمیتعق نیواسه هم-

 کردم ؟ یم دیبا کاریچ:شد و گفت رهیزده به چشمام خ بهت

 . نمیرو بب لممینگو،بزار ف يزیچ گهید.يکرد یم بمیتعق دیبا یچیه-

 یاصال دلم نم نکهیبا ا.شده بود کی،هوا تار میخارج شد نمایاز س.ردوبدل نشد نمونیب یحرف گهید لمیآخر ف تا

شاهرخ .میعقب نشست ایمن و رو.شاهرخ بشم نیهوا مجبور شدم سوار ماش یکیبه خاطر تار یخواست ول

 .کرد یهم با هر نگاه شاهرخ به من ادا و اشاره م ایرو.کرد یبه من م ینگاه نهیاز تو آ یهرازگاه

 .میرو به خونه رسوند ایرو باالخره

شاهرخ .به سمت خونه راه افتادم ادهیعقب برداشتم و پ یرو از صندل لمیکردم وسا یخداحافظ ایبا رو نکهیاز ا بعد

 .ینیجلو بش يایب يخوایفکر کردم م:شد و گفت ادهیپ نیاز ماش

 .رمینمونده ،خودم م یتا خونه راه:و گفتم برگشتم

 گه؟یمن برم د یعنی:گفت يدلخور با

 .یکن بمیمن که نخواستم تعق.من که دعوتت نکرده بودم:گفتم يجد یلیخ

 .داشتم لیکارم دل يبرا-

 .دمیجواب پس نم چکسیمن به ه.یکن يمن بزرگتر يبرا يحق ندار یهم داشته باش لیاگر دل یحت-

زنگ بزنم خونه بگم  یخواست یم:بلند گفت ییرو بست واومد به سمتم وبا صدا نیشد،در ماش ادهیپ نیماش از

 چطوره؟ یهست يعمو سرشکسته  دیببخش

 ؟یخونه ازم بپرس يایب یتونست ینم یبگ يخوایم یعنی.سرمن داد نزن-

 فته؟یدنبالت راه ب تونهینم یاحمق چیبا حضور من ه نکهیمراقبتم ،از ا نکهیا ؟ازیناراحت یاز چ-

خورد که خودمم  ییچنان صدا.محکم بهش زدم یلیس هیلحظه کنترلم رو از دست دادم و  هی يبرا.بر خورد بهم

 یسرخ شده بود،به چشمام نگاه نم.اومد یازش م یظیزخم گوشه لبش سر باز کرده بود و خون غل.دمیترس

 یلیس نیمستحق ا.رفت یصورتش م يمت خون رودستم رو نداشتم ،دستم داشت به س اریکرد،انگار اصال اخت

رو  یبه من انداخت و گوش ینگاه میبا غضب ن.زنگ خورد لشیموبا.عرق کرده بودم.نه انقدر محکم یبود ول

 الو:جواب داد
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 سالم،حالتون خوبه؟-

 .میبله،باهم:من کردوگفت يبه صورت خجالت زده  ینگاه

 چشم حتما-

 .میرسیم گهید ي قهیدق م،چندیستیدور ن ادیز-

 .خداحافظ-

 .سوار شو:گفت يکنارم توقف کرد و آمرانه و جد نیشد و با ماش نشیو سوار ماش رفت

 .شده بودم خکوبیم سرجام

 ؟يتو گوشم تو طلبکار يناراحت باشم که زد دیمن با-

کردم که  یفکرش رو هم نم چوقتیه. دمیاز حرفش خجالت کش.جلو رو باز کرد و منتظر شد تا سوار شم در

 .شدم نیسوار ماش.رمیحالش رو بگ ينطوریا

کرد خون  یگوشه پارك کرد و سع هی.اومد یخونش بند نم یرو لبش ،ول زاشتیم يتا چند تا دستمال کاغذ چند

 .برگشت و با تعجب بهم نگاه کرد.چسب زخم در آوردم  فمیاز تو ک.براش سوخت اره،دلمیرو بند ب

دستم رو محکم رو .لبش گذاشتم و فشار دادم  يون کردم وروبرداشتم و خوب تاش يتا دستمال کاغذ چند

 .صورتش گذاشتم يبند اومده بود بالفاصله چسب رو رو بایخون تقر.گفت یآخ هم نم یزخمش گذاشتم،حت

 .کرد یمن بود و فقط به من نگاه م يمداوا میمدت شاهرخ تسل نیا تمام

 ينجوریخواستم ا یمن نم:گفتم یوبا شرمندگ دمیخجالت کش.که تموم شد چشمم به چشماش افتاد کارم

 .شدم یعصب يکرد نیبشه،بـِهـِم توه

 .به خاطر تو کتک خورده بودم:صورتش نگاه کرد و گفت يبه چسب رو نهیتو آ از

 .منم به خاطر تو سرم شکست-

 .ننیریدردا ش ی،بعض ستیمهم ن-

 ...یداشتم ،دلتنگ لیدل هیاگه امروز اومدم دنبالت فقط :که گفت دمیرو نفهم منظورش

 .زد و حرکت کرد ينگاه متعجبم لبخند به

 ؟يریم يحاال کجا دار:دمیپرس قهیاز چند دق بعد

 .خودمون يخونه -

 چرا اونجا؟-
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 ؟یدونست ینم.نیشام دعوت-

 .بـِهـِم نگفت يزیچ یاومدم همه خواب بودن،کس یم رونیداشتم از خونه ب ینه،وقت-

مبل  هی يکردم و رو یکوتاه کیسالم عل.همه مشغول صحبت بودن و سرشون به حرف گرم بود میدیرس یوقت

 .نشستم 

کردم داره با  ینظر داشت ،احساس م ریمنو ز يا گهیجور د نباریکرد ،ا ینم یبود به من توجه یکه مدت ثاقیم

داشت از  زیر هیعمو .مکردم به نگاهش توجه نکنم و به حرف عمو گوش بد یکنه،سع یم یینگاش ازم بازجو

انگشتر انداختن وقرار شد  هی يخواستگار يکه تو همون جلسه  دمیحرفاش فهم ياز البال.زدیدامادش حرف م

سال رو وسط  يروزها شتریب نیکرد به خاطر هم یکار م یرانیداماد تو کشت نکهیمثل ا.رنیبگ ینوروز عروس دیع

زن عمو وسط حرفاش از .شدیخودش رو گرفته بود که آدم از خنده روده بر م نیهم همچ بایشک.گذروند یم ایدر

 .بوده  بایخواستگار شک نیکه کامران اول دیدهنش پر

 .يایهم نم يدوچرخه سوار گهید ؟یستین دایچرا پ:رو به من گفت یوسط اون همه شلوغ شاهرخ

 .نه حوصله شو دارم و نه وقتشو گهید-

 .بود از تو خونه نشستن که بهتر-

 ...گهید گهید-

 یبگ يخوای،میخودت یعنیکرد که  یمشکوك به من و شاهرخ نگاه م يهم طور ثاقیم. دینپرس يزیچ گهید

 ؟ينبود رونیباهاش ب

 نیبود که ا نیدستم اومده بود اما مهم ا دشیرفتار جد.دونستم  یرو م ثاقیشکاك م ينگاه ها یمعن گهید

 .برام نداشت  یتیاهم چیرفتارش ه

تو .خواست منم باهاشون برم یچقدر دلم م. اطیرفتن تو ح نایو س ثاقینگذشته بود که شاهرخ و م قهیدق چند

 .اطیفکر بودم که شاهرخ از راهرو صدام کرد و خواست که برم ح

رو  بایحاال که شک:دیاز شاهرخ پرس ثاقیکه م میکم بدون حرف قدم زد هی.بود دهیشاهرخ حرف دلم رو شن انگار

 بخت؟ يخونه  يبر يخوا یتو نم نیداد سروسامون

 .کسانهی طمونیشرا زمیعز ياز من ندار یتو هم دست کم.روت تفلون گهیم گیبه د گید-شاهرخ

 .ستین کسانی نمیهمچ-نایس

 چشه؟ ثاقیمگه م:دمیمعترض پرس من
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کم  هی ثاقیم یول شتریکه شاهرخ آشپزخونه اُپنه با چند تا اتاق ب نهیگوشه،فرقشون ا ستیچشم که ن-نایس

 .تره یمیطرحش قد

 ؟یبگ يخوایم یمسخره ،فکر کردم چ-

 ؟یبه حال خودت بکن يفکر هی يخوا یشاهرخ تو نم گمیدارم م يجد- ثاقیم

 .يسر خود دوا نمود يبود بیمن هم بهت گفتم کل اگر طب-شاهرخ

 .روت تفلون گهیم گیبه د گید ینه گفت-نایس

 .ارمیکم ن اتیبزنم تو ادب گهیضرب المثل د هیکن،خواستم  عیتو هم همش ما رو ضا-شاهرخ

 رو سر من؟ يزاریتو سرتو م- ثاقیم

االن بگو تا بدبختم  نیهم يمشکال دار نجوریداره؟اگه ازا زشیموهات ر ای یمگه سرت چشه؟کچل-شاهرخ

 .موها کردم نیخرج ا یکل ،منينکرد

کارم  ست،توین یکاف یزندگ هیشروع  ياندازم برا ست،پسیهنوز معلوم ن فمیخونم،تکل یمن دارم درس م- ثاقیم

 .نکن سهیتو خودتو با من مقا.کار دارم تا زن گرفتن یلیخ فتادم،حاالیجا ن

 .پره یبراش صبر کنم وگرنه از دستم م دیست،باین ایمه خوامیکه م یاون طیآخه شرا-شاهرخ

 ؟یکن یکنن تا طرف نپره تو صبر م یهمه عجله م:گفت يبا لحن خنده دار نایس

 .کنه یفرق م طشیآخه شرا-شاهرخ

 شاهرخ؟ يدم به تله داد یراست یراست- ثاقیم

 .هم دم داده يآره، داداشت به بد تله ا-شاهرخ

 زاره؟یمحلت نم ؟طرفيچرا بد تله ا-نایس

 .نسبت بهم داره یچه حس دونمیبدتر از اون ،اصال نم-شاهرخ

 .ت عرضه یخاك برسر ب-نایس

 .زبونش بکشم ریاز ز يجور هیبرم  يخوایم نا،شاهرخیکم ساکت شو س هی:گفتم يا رخواهانهیلحن خ با

 رو؟ یچ-شاهرخ

 نه؟ ایدوست داره  نکهیا-

بمونم تا  یفیبالتکل نیتو هم دمیم حیزوده،ترج یلینه خ:پکر گفت یکم با تعجب بهم نگاه کرد و بعد با حالت هی

 .بهم نداره يعالقه ا چیبفهمم ه نکهیا
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 نه؟ ایدوست داره  یبفهم یتون یتفاوته که نم یانقدر نسبت بهت ب یعنی-نایس

 .یکه گفت ینیتفاوت تر از ا یب:زد و گفت يپوزخند شاهرخ

 .ستیبهش ن يدیام چیچون ه یکنم ازش دل بکن یم هیپس بهت توص-

 .حذر از عشق ندانم-شاهرخ

 .شده فیلط شیکه شاهرخ طبع شعر هیطرف چه فرشته ا نیبگردم برات،بب یاله-نایس

 .نباش دیکنن،اصال نا ام یم شهیپ یتفاوت یعشقشون رو نشون ندن ب نکهیا يخانما عادت دارن برا- ثاقیم

 .ثاقیداداش من چقدر تجربه داره ،قربون اون دل شکسته ت م نیبب-نایس

 ؟یهست ينجوریتو هم ا یهست-شاهرخ

 .بزن ضایا یهست يد جابه بع نیشد که ،از ا یتو هست یهست-نایس

 .نایکم خفه شو س هی -شاهرخ

 ؟یهست ينجوریتو هم ا دیازت پرس ی،هستیچقدر مودب-نایس

 ؟يچه جور-

 ؟یکن یم یبهش کم محل یرو دوست داشته باش یکیاگه -شاهرخ

 ینم:گفتم یبود ،با مکث نسبتا طوالن فتادهیبرام ن یاتفاق نیهمچ هیجوابش رو بدم آخه تابحال  یبودم چ مونده

 .باشن ينجوریا ایبعض دیداره ،شا یدونم،خب بستگ

 ؟يدار ينگاه سرد چه انتظار نیدل سنگ و ا نیآخه از ا:با تمسخر اشاره به من کرد و با تاسف گفت نایس

 .به من بزنه یحرف نیهمچ هیشاهرخ  يجلو نایکردم که س یگرفته بود ،فکرشم نم برقم

 ؟یگفت نویچرا ا-شاهرخ

 ...ایکور و کچلن  ایتو دل خواهر ما راه نداره،همه  چکسیه ،آخهیچیه-نایس

 نا؟یس یبس کن شهیم- ثاقیم

بر  هیمحکم لیکشک دل یعنیعشق  گهیکنه و م یتو چشات نگاه م ی؟وقتیگیبگو دروغ م گمیدروغ م-نایس

 .شیاثبات سنگدل

 یوقت فکر نم چیدم اما هکر یسر عشق و احساس بحث م ثاقیبا م شهیشده بودم ،داغ کرده بودم،هم یعصب

از  یکه وقت نهیآدم سنگدل باشه بهتر از ا:از کوره دررفتم و گفتم.مسئله رو تو جمع بازگو کنه نیا نایکردم که س

 .عاشق هزار کس و ناکس بشه رونیب رهیدر خونه م
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 منظورت منم؟:به من نگاه کرد و گفت جیو گ ریمتح نایس

 .یحاال هر ک:رو برگردوندم و گفتم يدلخور با

 .دونهیخدا م یو از چه راه یخانم،حاال با چه عشق یهست دید میتو رو هم خواه یعاشق-نایس

 .تمومش کن نایس- ثاقیم

 هیبق دم،ازیترس یعاشق بشم؟از عشق م يروز هیواقعا منم  نکهیاز ا دمیترس یم نایس يگرفته بود ،از حرفها دلم

 یازش استفاده م یکه به عنوان صندل یتنه درخت يکه وسط باغ بود رفتم و رو یقیچجدا شدم و به سمت آال

 .هییعجب هوا:شاهرخ اومد روبروم نشست و گفت قهیبعد از چند دق.کردن نشستم 

وقته  یلیخ:شده بودم نگاه کرد و گفت رهیو به صورت من که به حوض خ دیکم چرخ هی دیسکوتم رو د یوقت

 .شمیم تیکنم بازم باعث ناراحت یم يکه هر کار

 .ستیمن مهم ن یناراحت-

 .من مهمه يبرا یتو مهم نباشه،ول يبرا دیشا-

و به چشماش که بهم زل زده بود نگاه  دمیچرخ.شاهرخ داشته باشه يتونست برا یم یتیرفتار من چه اهم نیا

 هام؟ وونهید هیمن شب یعنیوونن،یعاشقا د یکن یگفت تو فکر م یکه م دمیشن ثاقیاز م:کردم که گفت

 ...ینه ول-

 .يچون هنوز بهش دچار نشد یگیم نویا-

 .ادیاز عشق کورکورانه بدم م-

منطق  یعنیبهترفکر کنه  یبه دلت کمک کن یشه،وقتیم دایتو عشق منطق هم پ.ستنیهمه شون کورکورانه ن-

 .شهیسرش نم يا گهید زیکه جز احساس چ يرو دار يزیچون انتظار فکر کردن از چ يدار

 يا گهیاز قلب جز عالقه و تنفر کار د.فکر کنه تونهیکه قلب م گهیعقل م يکجا.هیمنطق یب نیع نیاتفاقا ا-

 .ادیبرنم

 .فکر کنه و هم دوست داشته باشه تونهیقلب من منطق داره که هم م یول-

 ؟ینفر باش هی یزندگو  یتمام هست یتونیکه م يتا حاال حس کرد:و گفت دیکش یکم مکث کرد و بعد آه هی

 .به بعد فکر کن نیاز ا:گرفته گفت ییبا صدا.تکون دادم  یمنف يرو به نشانه  سرم

دختر  نیخواست بدونم که ا یدلم م ییجورا هیگذاشت، یبهت باق هیمنو تو  یداخل ساختمون ول رفت

 ه؟یچ يبرا يکنجکاو نیدونستم که ا ینم یول هیخوشبخت که شاهرخ عاشقشه ک
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تو فکره  یکه حساب دمیچند بار که به صورت شاهرخ نگاه کردم د.داخل ساختمون رفتم و کنار مادرم نشستم به

باالخره سرش رو بلند کرد  یول شدیبود که نگاش کنده نم یچ نیدونم رو اون زم یشده،نم رهیخ نیو به زم

 .نییجالت سرش رو انداخت پامن افتاد جا خورد وبا خ ي رهینگاهش به نگاه خ یبودم ،وقت رهیمن بهش خ.

 

 سوم فصل

چون  میکرد یدرسا رو تموم م دیتا قبل از ع دیمدرسه فشرده تر شده بود آخه با يدوم اسفند بود،کالسا ي مهین

 .میکالس نداشت دیبعد از ع

که سوم  بایشک یعروس يشلوغ بود اما به اصرار مامان و زن عمو باالخره به بازار رفتم تا برا یلیسرم خ نکهیا با

 .کنم هیته یبود لباس مناسب نیفرورد

کار  هیگرفتم پارچه بخرم و بق میتصم نیکنم بنابرا دایتو بازار گشتم اما نتونستم لباس دلخواهم رو پ يروز چند

 .بسپرم اطیرو بدست خ

دونستن با  یعروس م يبرادرا ییجورا هیکه خودشونو  نایوس ثاقیم.نرفته بودم یکه عروس شدیم یسال چند

 .بود هیزیجه دیدست کت و شلوار گرفتن،زن عمو نرگس هم که همش به فکر خر هی يشاهرخ نفر

 میبر بایشک دیجد يمونده بود که زن عمو مارو دعوت کرد و ازمون خواست که به خونه  دیهفته به سال جد هی

زده و خوشحال بودم که  جانیانقدر ه ینداشتم ول بایبه شک يعالقه ا چیه نکهیبا ا. مینیرو بچ لشیو وسا

 .رمیها قرار بگ دیخر يلحظه به لحظه  انیبمونم و در جر نایعمو ا يخواست خونه  یهمش دلم م

 عیچطور ناهار خوردم،سر دمیداشتم که نفهم جانیه با،انقدریشک دیجد يخونه  میکه قرار بود بر يروز اون

 .هم آماده بشن ومنتظر موندم تا مامان و بچه ها دمیلباس پوش

 .و دونفره ینقل يخونه  هیسوم بود، يش طبقه  م،خونهیدیبود که رس 3 ساعت

فقط شاهرخ و زن عمو تو اون .کرد یبود و داشت پرده ها رو نصب م زونیآو واریشاهرخ رو د میدیرس یوقت

 ...کارا هیبا کامران رفته بود دنبال تاالر و بق بایخونه بودن،شک

 .نیدیسالم،خدارو شکر رس:اومد به سمتمون و گفت دیمارو د یعمو وقت زن

 .میبرات جبران کن میو مابتون یتو عروس بش یاله:زد و گفت يبوسه ا میشونیبه پ بعد

 .میما هم که کشک:گفت يبا حالت مسخره ا نایس

 ؟یعروس بش يخوایتو هم م هیچ:و گفت دیعمو خند زن
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 .میبش يکاره ا هیفقط  نهکینم یفرق:گفت یشگیهم يهمون لحن مسخره  نابایس

پرده  نیباال ا ای،عوض حرف زدن ب رسهیتو هم م ینترس نوبت به بدبخت يعقده ا:از اون باال بلند گفت شاهرخ

 .رو درست کن ،از کت و کول افتادم

 قهیبه سل: به سمت شاهرخ رفتن ،زن عمو هم من و مامان رو به اتاق خواب برد و رو به من گفت ثاقیو م نایس

کنم که  یمن پسرا رو صدا م.خونه باتو ونیبشه ،دکوراس دهیچ دیبا يچه جور نیکن بب ،نگاهیدارم هست ازیت ن

 .کمکت کنن انیب

 يرو جور لیوسا شدیم یاتاق قناص بود ول.شدیم دهیچ دیکه با یلیکم به وسا هیکم به اتاق نگاه کردم و  هی

 .ها جا بدن نتیرفتن تا ظرف و ظروف رو تو کاب مامان و زن عمو به سمت آشپزخونه.که نقصش رفع بشه دیچ

 .کمک صدا کردم يرو گرفتم بچه ها رو برا ممیتصم یخرده فکر کردم و وقت هی

 زیمبل و م دنیچ م،ازیمناسب قرار داد يو جا میو بزرگ خونه رو جابجا کرد یبرق لیوسا ونیبه کمک آقا اول

 تیمسئول نیبود که من عهده دار ا يکار فیبعد از اون نوبت ظر.خچالیو  ونیزیگرفته تا تلو يناهار خور

 مینداشت يکار خسته کننده ا نکهیاشب بود ،خسته بودم چون تو عمرم انقدر کار نکرده بودم با  8ساعت.بودم

تموم شده بود ،به اتاق خواب برگشتم ،از  ییرایکار سالن پذ.همراه بود یلحظات با خنده و شوخ نیوسرتاسر ا

نظر  یحت نمیخودم بچ ي قهیرو با سل ییجا ونیبود که دکوراس ومدهین شیوقت پ چیم خوشم اومده بود،ه قهیسل

رو  یرفته بود رو تخت ادمیچشمم به تخت افتاد ،.که خودم رو محک زدم ودب يبار نیاول نیو ا دادمیهم نم

تخت پهنش کردم،داشتم صافش  يبار بلند کردنش رو هیرو برداشتم و با  یبندازم،در کمد رو باز کردم و رو تخت

 !محشره:در ظاهر شد و گفت نیکردم که شاهرخ ب یم

 .انیبه هم م دیرو متن سف یصورت يقشنگه،گل ها یلیآره،خ-

 .نبود یمنظورم رو تخت-

رو که تو دستاش بود بهم داد و  يبزرگ چا وانیشد و ل کیبهش کردم،به تخت نزد یتعجب نگاه با

 .دیته نباشخس:گفت

 .تشکر کردم يرو ازش گرفتم و با لبخند وانیل

 يصحنه .بود ختهیر شیشونیآشفته ش رو پ يموها.بود دهیرو تا آرنج باال کش نشیباز بود و آست راهنشیپ قهی

و آراسته داشت درسته  بایز يظاهر شهیبودم آخه هم دهیند ختهیبود،من تابحال شاهرخ رو انقدربـِهـَم ر یجالب
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لحظه احساس کردم  هی یچرا ول دونمینم. ودندب بایو ز زیتم شهیهم دیپوش یکه م ییلباسها یکه اهل مد نبود ول

 .جذابتر شده

 هی.دیاتاق چرخ يتو يزیچ یپ يخودیبه من افتاد و چشم من ناخودآگاه از نگاهش سر خورد و ب چشمش

به سمتش .بود که خنده م گرفت بایبه خودش جلب کرد،انقدر زتوجهم رو  یعروسک الك پشت نسبتا بزرگ

اتاق نگاه کردم تا  ادوربه دورت.بود گهید زیچ هیانگار  نیبه عروسک نداشتم اما ا يعالقه ا.رفتم و برش داشتم

 یوقت.تخت بزارم يدوتا بالش رو نیکنم وناگهان به فکر افتادم که اونو ب دایبراش پ یمناسب يبلکه بتونم جا

 .چه با مزه شده:و گفت دیم خند قهیگذاشتمش رو تخت ،شاهرخ به سل

 . هیالك پشت قشنگ:خاص و ناشناخته گفتم یحالت با

 .کرد خی-

 ؟یچ-

 .کرد،بده عوضش کنم خیت  ییچا-

 .نه خوبه-

 .رو بدستش دادم وانیخرده ازش خوردم و ل هیناراحت نشه  نکهیا يبرا یدوست نداشتم ول يچا

 ؟يچرا نخورد-

 .خورم اونم فقط صبحانه یم يبار در طول روز چا هیفقط -

 ؟يبخور يچا یکن یسرد زمستونم هوس نم يتو شبا یحت-

 .دمیم حیگرم رو ترج ریش-

 .دوست دارم ،تابستون و زمستون هم نداره يچا یلیمن خ یول:زد و گفت يلبخند

 .رفت رونیو از اتاق ب دیکه بهش داده بودم رو سر کش یوانیل بعد

 رونیشام از خونه ب دیخر يکه به بهانه  شدیم یکار در بره چند ساعت ریطبق معمول از ز خواستیکه م نایس

 .رفته بود

مشغول وصل کردن اجاق گاز بود و شاهرخ هم داشت آنتن رو  ثاقیم.خانما تموم شده بود و منتظر شام بودن کار

 .کرد یدرست م

 نیچرا نزاشت:به خونه انداخت ومسخره وار گفت یوارد شد نگاه با شام برگشت،از در که 10ساعت نایس باالخره

 آخه؟ نیکارا رو انجام داد يمن برسم ؟چرا همه 
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 .دنیدوئ یودنبالش م نایغذاها رو از دستش گرفتن،شروع کردن به زدن س نکهیبعد از ا ثاقیو م شاهرخ

 ؟يبد يخوایم يگرسنه رو چه جور يکمک کردن بخوره تو سرت جواب شکم ها:گفت یم شاهرخ

 گرفتن انقدر طول داره؟ چیتا ساندو 4؟يرفته بود یساعت کدوم قبرستون4- ثاقیم

 .شد ری،مسئله ختم بخ یبا وساطت مامان و زن عمو و با خنده و شوخ خالصه

رو که دوست داشتم برام درآورده  یرفتم ،باالخره مدل یم اطیخ شیپرو لباسم پ يسه روز پشت سر هم برا دو

 نیکه تو ا...ورآالتیکم داشتم از شال و کفش گرفته تا ز زایچ یلیخ یبودم اما واسه عروس یاز کارش راض.بود

 .کردم هیته یچند روز مونده به عروس

 شگاهیبا مامان به آرا 11صبحانه خوردم،قرار بود ساعت يشدم و به تند داریاز خواب ب 9ساعت  یروزعروس صبح

بود  یچه حس دونمیمن بود که انقدر هول بودم ،نم یدادم ،انگار روز عروس یتمام کارا رو با عجله انجام م.برم

 .خواستم از همه سرتر باشم یم یول

مدل موهام باز  خوامیگفته بودم که م د،بهشیکش یداشت موهام رو سشوار م شگریبود که آرا یساعت مین

به شکل گل  ییبایوهام برد،از مدلش خوشم اومد،دو طرف موهام رو به طرز زرو به پشت م نهیآ یباشه،وقت

 .صاف و بلندم وصل کرده بود يموها يدرآورده بود و رو

رنگ  یپارچه لباسم صورت.دمیلباسم رو پوش عیچند لقمه خوردم و سر ییو به زور مامانم سرپا میخونه برگشت به

بلوزم  نیآست.نداختیم يهند يلباس ها ادیطرح پارچه من رو .کار شده بود یفیظر يبود روش با پولک ها

تر و بلند تر نشون  دهیدوخته شده بود و قدم رو کش بایداشت اما دامنم بلند بود و ز يباز بایتقر ي قهیکوتاه بود و

رم نرفته چشم بازار رو خوشم اومده بود به نظ یلیخ پمیاز خودم و ت نهیتو آ.اومد یمدل موهام با لباسم م.داد یم

 .شدمیوارد تاالر م نکهیکور کرده بودم چه برسه به ا

همه .که کامال منو پوشونده بود دمیپوش یاسی کیتون هیلباسم  يرو.میدیرس نایعمو ا يخونه  4ساعت باالخره

 ن؟یمنو جا نزار:که شاهرخ از اتاقش داد زد و گفت میرفت یم میو داشت میآماده بود

دست  هیدست رو دوشش گرفته بود و کراواتش رو با  هیاتاقش باز شد و شاهرخ وارد سالن شد کتش رو با  در

خوب شد :خنده دارتر گفت یبا حالت دیمهابا خند یب نایس.بود يخنده دار يصحنه . چرخوند یرو گردنش م گهید

 ؟يریبا خودت درگ ،چرایستیتو داماد ن

 .شهیکراوات بسته نم نیخته،ایاعصابم بـِهـَم ر:با حرص گفتمبل پرت کرد و  يکتش رو رو شاهرخ

 .بنده یواسمون م شهیهم ی،هست میعرضه ا ینگران نباش ،ما هم مثل خودت ب-نایس
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 ایبستم اونا هم بعد از تموم شدن مراسم  یرو م نایو س ثاقیکراوات م يمن گره  شهیگفت هم یم راست

 .کردند یگره ش رو باز نم گهید یمهمون

به سمتش رفتم و با  دمیکه ازم بخواد کراواتش رو براش ببندم منم که خجالتش رو د دیکش یخجالت م شاهرخ

 .برات ببندمش ایب:لبخند گفتم

رو بلند  راهنشیپ قهی.شد و کراواتش رو به دستم داد میبه سمتم برداشت و تسل یچند قدم یحرف چیه بدون

 رهینش متورم شده بود سرم رو بلند کردم و متوجه نگاه خکردم و کراوات رو دور گردنش بستم ،رگ گرد

 یاحرفیدونم زبونش قفل شده بود  یجمع شده بود،نم شیشونیپ يچشماش به چشمام شدم،قطرات عرق رو

دونم چرا  ید،نمیرس یتاالپ تلوپ قلبش واضح به گوشم م يصدا.زدینم یحرف چیگفتن نداشت که ه يبرا

 ي قهیشاهرخ گره کراواتش رو سفت کردم و  یاعتنا به شرم و دستپاچگ یب من یانقدر دستپاچه شده بود ول

 .بلوزش رو برگردوندم و ازش دور شدم

 یآسمون یبه تن داشت ،بلوزش آب یو خوش دوخت يکتش رو برداشت و تنش کرد،کت و شلوار سورمه ا عیسر

 .داشت دیبود و راه راه سف يبود کراواتش هم سورمه ا

 ...قد بلند و چهار شونه.شده بود رایو چقدر جذاب و گ دمید یم یبود که شاهرخ رو با لباس رسم يبار نیاول نیا

 . و متانتش متناسب با اسمش بود ییبایز قتایحق

و خانما از هم  ونیآقا.ها نشستم یاز صندل یکی يرو درآوردم و رو کمیخلوت بود،تون یلی،تاالر خ میدیرس یوقت

عروس و داماد بالفاصله بعد از وارد .داشته باشم یعث شده بود که احساس راحتمسئله با نیجدا بودن و هم

تنها شده بودم احساس .اتاق عقد رفته بود همامان هم از من جدا شده بود و ب.شدن به تاالر به اتاق عقد رفتن 

 .شونه هام حس کردم يرو رو یدست يگرما.کردم یم یبیغر

 د؟یسالم،شما از اقوام داماد هست-

سالم،نه :زدم و گفتم يلبخند.به تن داشت یبود که لباس کوتاه وراحت یو با نمک ه؟دخترسبزهیک نمیبب گشتمبر

 شما چطور؟.دمی،تابحال داماد رو ند

 .نایهستم،ت بایشک يمن دختر عمو-

 .دختر عموشم ییجورا هیمنم :دست دادم و گفتم باهاش

 ؟ییچه جورا-

 .داره یمیپدرم با عمو ستار رفاقت قد-
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 ه؟یاسمتون چ-

 .یهست-

رو  لیفام يباعث شد من دختر ها یعروس نیا.دونستم شاهرخ دخترعمو هم داره یتا حاال نم.بود یجالب ییآشنا

تو لباس عروس  بایشک.و کامران به سالن اومدن بایباالخره شک.بود کیکوچ يکنجکاو هیالبته فقط .هم بشناسم

دختر افاده .به خودش جذب نکرد رومن  بایشک ییبایز وقتچیه یداشت ول ییبایقشنگ شده بود ،کال ظاهر ز

 چیاون ه.وجه باهاش راحت نبودم چیبه ه یاومد نه متنفر بودم ول یبود،نه ازش خوشم م یو از خود راض يا

بهتره  ایحس تنفر  هی شهیهم ینه رفاه، نه خانواده و نه محبت،ول ،ییباینداشت نه از نظر ز شیتو زندگ يکمبود

کارش واقعا اعصابم رو  نیکه ا زدیبه من زل م زینگاه شک برانگ هیشه با یهم.بگم حسادت نسبت به من داشت

کامران هم .کنم هیرو توج شییبایداد که ز یبدش به من اجازه نم يخصلت ها نیهم دیشا.ختیر یبهم م

 .داشت در کل ظاهرشون با هم جور بود يمردونه ا يچهره 

به من اصرار کرد  نایبار هم ت نیبودن چند دنیوسط سالن پر بود و همه در حال رقص یعروس تمام ساعات در

که بگم  دمیکش یاومد واصال هم خجالت نم یخوشم نم دنیوقت از رقص چیه.دمیکه باهاشون برقصم اما نرقص

 ...ستمیرقص بلد ن

 لیوجه ما چیبه ه رم،منیبگ يادگاریاز شام بود که زن عمو ازم خواست به اتاق عقد برم و چند تا عکس  قبل

 .رمیدرخواست رو بپذ نیمکرر زن عمو باعث شد ا ياصرارها ینبودم ول

دستم رو گرفت و به  ستیاونجا ن یمطمئن شد کس یوارد اتاق عقد بشم زن عمو داخل شد و وقت نکهیاز ا قبل

 .دیداخل اتاق کش

قبل از .و عهد ازدواج ببنده نهیپاش بش عتریکرد هر چه سر یبود که آدم رو وسوسه م یعقد مجلل ي سفره

که  یمتیمبل گرونق يمطمئن شدم ظاهرم روبراهه رو نکهیخودم رو ورانداز کردم بعد از ا نهیعکس گرفتن تو آ

 .عروس و داماد بود نشستم يجا

 .گرفت یعمو هم پشت هم ازم عکس م زن

و باز کرد و وارد شد اما تا چشمش به من افتاد همونجا که شاهرخ در ر هویرو مبل نشسته بودم که  همونطور

 .نهیبود پشت کرد تا منو نب ستادهیا

 نیشدم اونم با ا یحجاب جلوش ظاهر م یب نطوریبود که ا يبار نیاول نیشدم آخه ا یاز خجالت آب م داشتم

 ...وضع
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که انگار  یسرخ شده بود کرد و با حالت ایمن که از شدت شرم و ح يبه صورت خجالت زده  یعمو نگاه زن

 ؟یبزن یتونیدر نم هی؟یکن یم کاریچ نجایا:گفت زدیداشت به شاهرخ تشر م

 .باشه نجایا یکردم کس ی،فکر نم خوامیواقعا معذرت م:گفت مانیمستاصل و پش شاهرخ

 ؟يحاال چرا اومده بود:دیعمو آروم تر پرس زن

 .اشته،اومدم که اونو ببرمگذ نجایرو ا چشیکامران سوئ نکهیمثل ا-

مبل جا  يرو که گوشه  يدیداماد روش نشسته بود اومد ودسته کل شیپ یکه ساعت یعمو به سمت مبل زن

 .اتاق عقد رو ترك کرد یمعذرت خواه یشاهرخ هم با کل.خشک کرده بود برداشت و به دست شاهرخ داد

 .ندادم واز اتاق عقد خارج شدم تیاهم گهید منم

 زیهمه چ.تر از قبل بود رکنندهیبود و هر لحظه ش غافلگ يزدن ،جشن فوق العاده ا یشاد بودن و دست م همه

شده  زیخوش گذشت،انقدر که هر لحظه ش برام خاطره انگ یلیانجام شده بود ،به من خ يزیطبق برنامه ر

 ادشی یاز اون لحظه چ رخشاهکردم که  یفکر م نیو همش به ا...رهینم ادمیاز  چوقتیکه مطمئنم ه یشب.بود

  مونه؟یم

 

 چهارم فصل

ماه درس خوندن رو توش نوشته بودم،چقدر 11 ينگاه کردم،برنامه  میزیهام رو بستم و به دفتر برنامه ر جزوه

انواع و اقسام کتابا و جزوه ها  زمیم يماه گذشت و من هر روزش رو با درس خوندن گذروندم،رو11زود گذشت،

بودم و  ،خودمیونه آزمون یسنه کال یبودم،نه معلم دهیدم و عاشقانه زحمت کشبود،من تالش کرده بو

مدرسه تا  ریگرفت که چقدر با عجله مس یخنده م م شدیم یچشمام تداع يراه مدرسه جلو نیا یوقت.کتابام

 .کردم تا وقتم کمتر گرفته بشه یم یخونه رو ط

 ثاقیکرد،م یم دارمیدرس خوندن ب يبودن،بابام صبح زود برا یکنکور لعنت نیا ریماه کل خانوده درگ 11 نیا تو

 یمدل کتاب تست هیکه هر روز  نایداد و س یبه خوردم م یتیتقو يکرد،مامان هم غذاها یم يزیبرام برنامه ر

رو نداشته  زیچ چیه يبخونم ودغدغه  سبود که من با آرامش کامل در نیکارها واسه ا يهمه .اوردیبرام م

 .باشم

 یزدم ووقت یمختلف رو م يتمام تست ها.کتاب رو حفظ کرده بودم نیرو خونده بودم ا ستیانقدر که ز گهید

 .زدم یآوردم دوباره از اول تست م یکه کتاب تست کم م
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قبل رو  يسالها يتا آزمونها زاشتیدرسش رو ول کرده بود و برام ساعت م ثاقیماه آخر هم که م هی نیا

 .خوندم یدو هفته هم که کتابا رو جمع کردم و فقط خالصه هام رو م نیتو ا.امتحان کنم

کرد تا من وقتم گرفته نشه و من هرشب  یم زیو اتاقم رو تم ومدیرفتم مدرسه مامان م یم یکه وقت رهینم ادمی

 بود، دهیچسب یوکنار جدول تناوب رمیتحر زیم يافتاد که باال یم يقبل خواب چشمم به جمله ا

 »....مبارك تتینمانده،اراده کن ،توکل کن،حرکت کن،موفق یراه تیموفق تا«

چند ماه  نیتو ا.کردمیم ينشستم و باآب حوض باز یرفتم کنار حوض م یشدم،م یاوقات که دلزده م یگاه

 .دیرس یم انیداشت به پا یکابوس طوالن نی،وحاال ا ارمینشم و کم ن ضیانقدر مامانم مواظبم بود که مر

 یباز هم م یبودم،تالش کرده بودم ول دهیروز کنکور بود و من سرشار از ترس و اضطراب،زحمتم را کش فردا

 .دمیترس

 ....گذاشتم،چند تا مداد نرم،پاکن،کارت ورود به جلسه و فمیالزم کنکور رو تو ک لیبلند شدم و وسا زیرو م از

بودآخه  ختهیو به اتاقم نگاه کردم،چقدر بهم ردر موندم  نیلحظه ب هیاز اتاقم خارج شدم،.غروب بود  6 ساعت

و  زیم ياز کتاب رو یکوه.کردنشو نداشت زینرفته بودم و مامانم فرصت تم رونیبود که از خونه ب يهفته ا 2،3

بسته،در کمدم باز  يکشو هیباز و  مهین يتوالتم خاك گرفته وشلوغ بود دو تا کشو زیتو کتابخونه بود،م

خودم بدتر از اتاقم  تیچون وضع نمیبب نهیآ يخودم رو تو نکهیاز ا دمیترس یود و من منامرتب ب میبود،روتخت

 .بود

 زیهمه جا تم. اومدم نییکرد،آروم از پله ها پا یبه استرسم اضافه م ختهیظاهر بهم ر نیاتاق رو بستم چون ا در

همه  نیبردم از ا یداد،از پله ها و پرده ها گرفته تا سالن وآشپزخونه ،ومن لذت م یم یخوب يو مرتب بود و بو

هر بار  یزمان يفاصله  نیزود عوض کنه و ا هخونه رو زود ب ونیعادت داشت دکوراس شهیهم ،مامانیزگیپاک

دکور رو  يتو يمبل ها رو عوض کرده بود و پرده ها رو تازه دوخته بود،ظرف ها نباریا یول شدیکوتاهتر م

شام  يکنم آخه فقط برا یبه خونه نگاه م قیدق نطوریکه ا هیبار نیبود و من انگار اول دهیچ قهیماهرانه و با سل

 .اومدم  یرون میوناهار از اتاق ب

بود که مامان اومد  8ساعت .مدت برام افتاده بود نیبودم که تو ا یسالن نشسته بودم و غرق در اتفاقات وسط

 .خونه نبود چکسیمن بود و ه ییه متوجه شدم که سکوت خونه به خاطر تنهاخونه و من تاز

 ....قدم زدن به رختخوابم رفتم یآرامش شام خوردم وبعد از کم در
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 یبودم چون شبش از نگران داریب بایتقر یعنیکرد، دارینماز از خواب ب يصبح بود که بابا منو برا 5:30 ساعت

 .خوابم نبرد

 یصبحانه م اقیصبحانه نشستم و با اشتها و اشت زیسرم سر م يدوش آب سرد گرفتم وبا همون حوله رو هی

 .خوردم

 .رسونمت،عجله نکن ،آروم باش یمن م:گفت ثاقیم

 .باشه آرومم-

 .کنم یم تیموفق يبرات آرزو-نایس

 .ممنون:زدم و آروم گفتم يلبخند

 .نگفتن يزینشه چ ادتریاسترسم ز نکهیهم از ترس ا هیبق

شدم و حرکت  نیقرآن ردم کرد و برام دعا کرد،منم سوار ماش ریبود که آماده شدم ،مامانم از ز6:15 ساعت

 . میکرد

 

 پنجم فصل

 .دیسالم،خسته نباش:منتظرم بود ،اومد جلو و بهم گفت ثاقیم.تموم شد و من از حوزه خارج شدم آزمون

بودم که  یو نگران الیمن غرق فکر و خ.به راه افتاد نیاششدم و م نیجواب سالمش رو دادم و سوار ماش فقط

 .بهش فکر نکن گهید:گفت  یمنو به خودم آورد که م ییناگهان صدا

امروزت رو خراب  یکه تموم شده فکر نکن فقط خوش يزیتموم شد،به چ گهید:کردم ،به حرفش ادامه داد نگاش

 ؟یترس یم یاز چ یهست.يآروم تر بود یرفت یزنه ،صبح که م یموج م یتو چشمات نگران.نیکنه،هم یم

 تونمینم گهیکه د دونمیم نویفقط ا.ثاقیترسم م یم یاز چ دونمینم:رو به طرف مخالفش برگردوندم و گفتم سرم

 .ثاقیترسم م یمن از تکرار م.رو ورق بزنم يتکرار يو کتابا نمیبش یلعنت زیپشت اون م گهیسال د هی

 .بعد کنکورت فکر کن يهابه برنامه .بهش فکر نکن گهید-

گفتن،منم  دیهم بهم خسته نباش نایبود،بابا و س دهیناهار رو چ زیمامان م.خونه همه منتظرم بودن میدیرس یوقت

 زیبعد ناهار به اتاقم رفتم و بعد از تم.کردم خودم رو شاد و خوشحال نشون بدم تا از درونم با خبر نشن یسع

از ظهر  شدیباورم نم.شبه 9ساعت  دمیشدم د داریب یوقت.دمیخواب یچند ساعت هیکردن اتاق و جابجا کردن کتابا 

 .باشم  دهیتا حاال خواب
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بهتره بگم  نکهیا ایرو نداشتم  یمهمون يبه خونه ما اومدن،اصال حوصله  نایاز شام بود که عمو ستار ا بعد

 .رو نداشتم بایمرموز شک ينگاه ها يحوصله 

به من سالم کرد که از لحن کالمش  اقیتا چشمش به من افتاد چنان با اشت یلآخر از همه وارد شد و شاهرخ

الغر شده بود، تو دلم احساس کردم که منم دلتنگش  یلیچقدر دلش برام تنگ شده،الغر شده بود، خ دمیفهم

 .کردن یباهام احوالپرس یمن شده باشن به گرم يشدم، با سالم گفتن شاهرخ انگارکه همه تازه متوجه 

 ثاقیکنار م شهیمستقر شدند،من مثل هم ییرایپذ يمبل ها يشمس رو يبعد از تعارفات مکرر خانواده  الخرهبا

حاال کامران هم اضافه  نکهیبخصوص ا بایشک يگرفتم از شر نگاه ها یاون پناه م شیپ شهینشستم در واقع هم

اما جالبتر از  کنهیتخته رو خوب جور م و ریخدا ت گنیهم بودن ،راسته که م نیجالبه،زن ومرد ع یلیشده بود،خ

 .که هر دو تو نگاه کردن به من اشتراك داشتن نهیاون ا

من نشسته و دو ساعته داره با ادا  يو کامران بودم اصال متوجه نشدم که شاهرخ روبرو بایکه به فکر شک انقدر

اخه من  میبا هم صحبت کن تخواسیدلم م یداشت ول کارمیچ دونمیاط،نمیکه برم به ح فهمونهیاشاره بهم م

 .بودم  زشیانگ نیعاشق لحن آروم و طن

شاهرخ انقدر خنده  يچرا امشب کارها دونمیباالخره اومد،نم یمنتظرش بودم ول اطیبود که تو ح يا قهیدق چند

 خانم یسالم هست:گفت زدینفس نفس م کهیتا بهم برسه بعدش هم در حال دییدار شده آخه دو

 شاهرخ ؟ یگیچند بار سالم م-

 .يزدینم یحرف نیهمچ هی یدونستیاگه م.که یدونینم-

 دونم؟یکه االن نم دونستمیم دیرو با یچ-

 نیا يهمه مدت،تو نیبه چشمام نگاه کرد،ا ینگاه خاص هیبا .  دیکش قینفس عم هیلحظه سکوت کرد و چند

لحظه احساس کردم برق  هیبود ، يجور هیبودم، دهیند چکسیاز ه ینگاه نیهمچ هیهم  کباری یهمه سال حت

کردم،شاهرخ هم که انگار  ترو برگردوندم و به طرف تاب حرک کنه،نگاهمیچشماش داره تا مغز استخونم نفوذ م

 دیبا نوی،ا یدلم برات تنگ شده بود هست:گفت دیحرکت من شده بود به صحبتش ادامه داد وبا تاک يتازه متوجه 

 .یبدون

 . تنگ شده بود زیسخت گذشت ،منم دلم واسه همه چ یلیماه خ هی نیدونم،ایم-

 ؟یگیم يجد:بهم و گفت دیجهش بلند رس هی با

 دوچرخه مم تنگ شده؟ يکه دلم برا شهیآره ،باورت م:تاب نشستم و گفتم يآروم و موقر رو یلیخ منم
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 فقط واسه دوچرخه ات؟:گفت يدلخور با

که  یشروع کرد به هل دادن تاب ،بعدش با همون لحن رفت پشت سرم و دینشن یجواب یندادم،اونم وقت یجواب

 یدرس بخون يخوایماه رو فقط م هی نیا یبهم گفت یوقت یچطور بگم ول دونمینم:من عاشقش بودم گفت

تحمل کردم،فقط  یلبرام سخت بود و یلیمدت مزاحمت بشم ،قبول کن که خ نیتو ا یستین لیکه ما دمیفهم

 .از تو رو تحمل کنم يدور تونمینم گهی،ولی د یبه خاطر تو هست

 .تونمینم گهی،د گمیم یچ یفهمیم:آروم گفت یلیکرد و خ کیرو به صورتم نزد سرش

 ؟یزنیحرفو م نیچرا ا گهیکنکورم تموم شد،د-

برم  دیماه با6از مهر ماه به مدت :کم به دور وبرش نگاه کرد و گفت هیحوض نشست، يکنارم رد شد و لبه  از

 .خارج از کشور

 ؟یچ يابر-

خودم رو بکنم تا  یتمام سع دیتموم شده ،من با میکردیکه باهاشون تجارت م ییاز شرکت ها يسر هیقرارداد -

 .میدوباره باهاشون قرارداد ببند میبتون

 شه؟یم یچ یاگه موفق بش یدونیوونه،میخوبه د نکهیخب ا-

 .خوامیفقط تو رو م شه،منیم یچ ستیبرام مهم ن-

بگم،من  دیبا یچ دونستمیافتاده،نم یاتفاق نیهمچ هیباور کنم که  خواستیو منگ شدم دلم نم جید،گیلرز دلم

که جرات شکستن سکوت رو داشت  یاز چند لحظه بازم تنها کس ،بعدينجوریشاهرخ رو دوست داشتم اما نه ا

 .عکس العمل رو داشتم نیانتظار ا:شاهرخ بود،از جاش بلند شد و گفت

باور  خوامیشاهرخ؟من نم فتهیداره م یاما من اصال انتظارش رو نداشتم،چه اتفاق:بلند گفتم يصدا با

 .خوامیکنم،نم

 ؟يمن به خودت نشد يعالقه  يتو چطور متوجه  ؟اصالیباور کن يخوایچرا نم-

 .خوامیمن نم:گفتم يجد یجام بلند شدم وبا لحن از

کرد،رگ گردنش برآمده شد،نگاهش گستاخ تر شد،به سمت ساختمون حرکت کردم که با  رییچهره اش تغ رنگ

 چرا؟:جهش جلوم سبز شد و گفت هی

 .من نگاه کن ،بهیبا توام هست:بلندتر از قبل گفت ییبا صدا نباریندادم،ا یانداختم و جواب نییرو پا سرم
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که من  یباش یکه تو همون شاهرخ شهینم ورمشه،بایشاهرخ،باورم نم شهیباورم نم:رو بلند کردم و گفتم سرم

 م،تویبه خواسته ات بود؟من ،خونواده ام،همه به تو اعتماد کرده بود دنیرس يتمام کارات برا شناختم،پسیم

 ؟يدل ببند ينجوریا یچطور تونست

 یمن فقط تو مهم يد،برایکنیفکر م یخونواده ات راجع به من چ ایکه تو  ستیمن مهم ن ي،برایهست نیبب-

 گم؟یم یچ یفهمی،م

 .که بفهمم خوامیفهمم،نه م ینه ،من نه م-

و  رونیاز خونه اومد ب نایهوسیبلند به سمت ساختمون حرکت کردم که  يجلوش رد شدم و با قدم ها از

 .خبر خوب براتون داره هیباال عمو  نیاین؟بیینجایشما دو تا ا:گفت

 نایکرد،از س شتریرو ب میلبخند مسخره اش نگران نیم، بهم لبخند زد ،ابه شاهرخ نگاه کرد یحالت نگران با

 ؟يچه خبر:دمیپرس

 .گهیباال خودش بهتون م نیایسفر،زودتر ب میبر دیبا نکهیمثل ا-

شاهرخ بازوم رو محکم گرفت  هویراه افتادم،دو قدم رفته بودم که  نایشدم،خدا رو شکرکردم و دنبال س آروم

تر  کیراستم رو گرفت ومنو به خودش نزد يبعد با دست چپش بازو دیمت خودش کشونزاشت برم منو به س

که چقدر  دیفهم شدیچشماش م زا. شهیکرد،انقدر دستم رو محکم گرفته بود که احساس کردم داره از جا کنده م

،به دور و برم نگاه کردم  دمیاز شاهرخ ترس میبار تو زندگ نیاول يفقط به چشم من بود،برا ه،نگاهشیعصبان

بود که فکر  یاز اون شتریبود،قدرتش ب دهیفا یرها شدن از دست شاهرخ ب يمن برا يرفته بود،تقال نای،س

 .کردمیم

 .باهات ندارم يکه کار ؟منیترسیچرا م:شده بود وآروم گفت رهیوحشت زده ام خ يچشما به

 خودم متاسفم شاهرخ يبرا-

 کردم؟ يچرا؟ چون ازت خواستگار-

 .ندارم بهت بدم یجواب-

 ؟يندار یجواب ؟چطوریفهمیمن االن تو برزخم م-

 .یفرق نداشت نایو س ثاقیمن با م يبرا کردم،تویبرادر بهت نگاه م هیمن به چشم -

 .،آرزوم رو باور کن یمن ي،آرزو یمن یتو تمام زندگ ،یبرادرت باشم هست خوامینم-
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که تو  یهروقت کنم،تایصبر م:لرزون گفت ییواز کنارش رد شدم،با صدا دمیکش رونیتنفر دستمو از دستش ب با

 .تونمیمن بدون تو نم.ازت دل بکنم دینگو که با چوقتیه یکنم،ولیصبر م يبخوا

 .دنبالت امیب خواستمیم:اومد و گفت شوازمیبه پ ثاقینکردم و وارد ساختمون شدم،م یتوجه

 چه خبر شده؟-

 .گهیبرو تو سالن عمو بهت م-

 ن؟یداشت يعموبا من کار:رفتم و سر جام نشستم و گفتم ییرایسالن پذ هب

 .گمیبعد م ادیشاهرخ هم ب زم،بزاریآره عز-

که شاهرخ اومد ،برخالف انتظار من خندان و سر حال بود،اومد کنار من نشست و  دیطول نکش شتریب هیثان چند

 ن؟یداشت يجانم بابا ،کار:گفت

 میکه فردا بعد از ظهربر میکه عاشق سفرهم هست ،توافق کرد ییوقته سفر نرفته و از اونجا یلیخ یهست-

 .مسافرت

 م؟یبر دیبا یفقط به خاطرهست یندارم ول یبابت رفتن که مشکل:کم سکوت کرد و بعد گفت هی شاهرخ

شد  یاطر هستدفعه که به خ هیحاال  ،يشاهرخ،تو که همش در سفر یچقدر تو لوس:با لبخند گفت مامانم

 ؟یکنیم يحسود

زن عمو،به  نیخودتون رو ناراحت نکن ه،اصالیچه حرف نیبابا ا ؟نهيمنو حسود:گفت يبا لحن مسخره ا شاهرخ

 .خورهیبر نم یکیمن 

 .مینازش رو بخر دی،با میندار شتریکه ب یهست هی میکن کاریچ:بلند گفت عمو

: حرف رو عوض کنم گفتم نکهیا ينه ؟برا ایبود  یحرف چ نیمنظور عمو از ا دیبه جز من فهم یکس دونمینم

 م؟یبر دیحاال کجا با

 .ياشاره کرد یخوب يبه نکته :با تمسخر گفت نایس

 .یهر جا تو بگ:چشم غره جوابش رو داد وگفت هیبا  ثاقیم

 چرا من؟-

که چند ماه  ستیتو رو درمان کنن،ن ضیروح مر خوانیهمه م نکهیبه خاطر ا:گفت تیبا خشم و عصبان بایشک

 .نیهم ،واسهيکرده بود نهیها خودت رو قرنط وونهیمثل د
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 یبود ول یعصب ثاقیجوابش رو بده،م تونستینم چکسیساکت شده بودن،انگار که ه بایحرف شک نیبا ا همه

حرمت :احمق رو بدم؟شاهرخ بلند شد و گفت نیجواب ا تونمیمن نم یعنی، شدیخفه خون گرفته بود،باورم نم

 با؟یخودتو نگه دار شک

 به شما چرا بر خورد آقا شاهرخ؟:به شاهرخ رفت و با غضب گفت يغره ا چشم

 .جان ،تو منو ببخش یهست:گفت یبعد رو به من کرد و با شرمندگ.گهیبسه د:از جاش بلند شد و گفت عمو

 .کنم یتوجه نم یکه به هر حرف ن؟منیزنیکه م هیچه حرف نیا:به عمو گفتم متواضع

 م؟یکجا بر یگیحاال تو م-

 .ادیخوشش ن گهیم نیکه ا ییاز جا یکی دیشا:گفت بایشک

 .ندارم يمن نظر:جام بلند شدم و گفتم از

 .از جمع فاصله گرفتم وبه سمت اتاقم رفتم و در رو قفل کردم عیسر یلیخ

اتفاقات حالم رو بدتر  نیا یول کنمیم دایکنکورم تموم بشه آرامش پ یوقت کردمیفکر م شهیخوب نبود ،هم حالم

حال  یوقت نایتخت نشستم،س يدر اتاقم رو زد،در رو براش باز کردم و رو نایساعت گذشته بود که س میکرد،ن

 یول گذره،یبهت خوش م نایعمو ا ومدنامشب با ا کردمیفکر م:و گفت ستادیدر ا يهمونجا جلو دینزار منو د

 .يخسته تر شد يال برعکس شده ،خسته که بودحا

 کجاست؟ ثاقیم-

 حموم؟ رهیم شهیم یکه عصب یدونیره،میرفتن رفت دوش بگ نایبود همونطور که عمو ا یانقدر عصب-

به چه دردم  تتونیکنه،عصبان نیو منگُل به من توه یکه اون دختر از خود راض نیآره،همتون سکوت کرد-

 خوره؟یم

عمر  هیبود که  نیبه خاطر ا مینگفت يزیاگه ما چ:دلش برام سوخته بود،اومد کنارم رو تخت نشست و گفت انگار

 .شدیابله حرمتها شکسته م هیبود به خاطر حرف  فیم،حیو نمک خورده بود م،نونیبا هم بود

 ن؟یکردیتماشاش م نیموندیکشتتم بازم به خاطر حرمت، م یم زدیاگه م-

به حرف تو و بخاطر تو بوده  یکه همه چ شهیهم. دمیبه بعد خودم جوابش رو م نیا ،ازگهیحاال تو ببخش د-

که خواهر من،مطمئن باش از حسادته که  يریبه دل بگ دیزده تو نبا یبهت حرف بایشک نیبار که ا هیحاال 

 .زده یحرف نیهمچ

 م؟یبر میخوایحاال کجا م-
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 یحیتفر م،تازهیکنیغروب حرکت م7جمع کن چون فردا ساعت  لتویامشب وسا یول يخسته ا دونمیراز،میش-

 .من برم يندار ياگه با من کار.میشی،خسته نم میریم

 .ریندارم ،شبت بخ ينه کار-

 . ریشب تو هم بخ-

** ******* ** 

 يانگشتا يکردم جا یم برد،احساسیخسته بودم اما خوابم نم یلیخ نکهیبعد از نصفه شب بود،با ا2ساعت

کم قدم  هیرفتم ، اطیرو سر کردم و به ح میروسر.کردم یدستامه چون فشارش رو حس م يوزم روشاهرخ هن

که امشب  يکار شت،بهکه ازم دا ي،به حرفاش،به خواسته ا کردمیتاب نشستم،به شاهرخ فکر م يزدم بعد رو

 .شناختم  یوجه شاهرخ امشب رو نم چیکرده بود،من به ه

  ؟یداشت؟اگه راست گفته باشه و به قول خودش ،حذر از عشق ندونه چ تیعالقه اش نسبت به من واقع یعنی

جادوم  يکه داشت بدجور يا دهیکش يصورت معصومش وچشمها کردم،بهیشاهرخ فکر م يچهره  به

رو خراب کرد،انقدرتو  زیاما حاال احساسش نسبت به من همه چ کردمیم تیدر کنارش احساس امن شهیهم.کردیم

 .تاب نشست  ينشدم ،کنارم رو ثاقیم يافکارم غرق بودم که متوجه 

 ؟یشده هست یچ:گرفته گفت ییصدا با

 ستین يزیچ-

 ؟یمطمئن-

 آره-

  ؟يشد ،چرا؟عاشقيداریب یول یشینم داریتا فردا غروب هم ب یاز خستگ کردمیم ستم،فکریمن مطمئن ن یول-

حرفش حالم رو بدتر کرده بود،صورتش رو به سمت مخالف من برگردوند و  نیغضبناك بهش کردم،ا ینگاه

 .شده که تونسته دلت رو ببره دایپ یکیفکر کردم :گفت

 .رو یچیرو از تو پنهون نکردم،ه یچیمن تا حاال ه-

 شده؟ یگلم،حاال بگو چ دونمیم-

 بهش بدم ینتونستم جواب خوب نکهیاز ا.ناراحتم بایاز دست شک-

 .یشاهرخ جوابش رو داد،ولش کن ارزشش رو نداره که به خاطرش انقدر خودت رو ناراحت کن یمنم ناراحتم،ول-

 بدونم،چرا با من لجه؟ خوامیمن فقط م-
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 ؟یبدون يخوایواقعا م-

 ؟یدونیم يزیخب آره،مگه توچ-

 .بخاطر منه-

 ؟یچ-

 ....قبل از ازدواج با کامران،با من صحبت کرد و ازم خواست که:من من گفت یاز کم بعد

 .کرد واز جاش بلند شد سکوت

 خواست؟ یازت چ-

 .ازم خواست بهش فکر کنم-

 ؟یگیم يجد-

 .ادیاز تو بدش م نیآره،به خاطر هم-

 داره؟ یمسئله به من چه ربط نیا-

 ...اخه بهش گفتم که:و به من نگاه کرد و گفت کرد به قدم زدن،دستش رو تو موهاش فرو برد شروع

 گهید یکی شیبهش گفتم دلم پ:شد و گفت کیبه صورتم خشک شد،منتظر جواب بودم،بهم نزد نگاهش

 ...یول خوانیچون تو رو همه م کنهیاون به تو حسادت م.ست

 ثاق؟یم-

 جون دلم؟-

 ؟يتو هم عاشق شد-

 .وقته که دل باختم یلی،خیآره هست:مکث گفت یشد و با کم سرخ

 ؟يتنهام بزار يخوایپس تو هم م:برق گرفته ها سر جام نشستم وبا بغض گفتم مثل

 ؟یشیتنها م یکنیچرا فکر م:زد و کنارم نشست لبخند

که از حرفش  یمتوجه شد و مثل کس ثاقیم.بودم رهیبهش خ داد،فقطیحرف زدن رو بهم نم ياجازه  بغض

 .رینگ يجدکردم، یشوخ:شده باشه گفت مونیپش

 هست؟ یحاال ک-

 .رینگ يگفتم که جد-

 .یبهم بگ دیتو با.ثاقیبدونم م خوامیم-
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بحث  نیحاال از ا.یخودت فهمهیکه م ينفر نیبشه اول يمطمئن باش اگه خبر.کردم یگفتم که شوخ-

 ؟يبرم سرباز دیاز مهر با یدونیم،میبگذر

 .ثاقیم تونمینه تو رو خدا،من نم يوا-

 تونم؟یمن م يفکر کرد-

خبررو نداشتم  نیطاقت ا گهیخواست تموم بشه،د یبود؟انگار نم ينجوریکه گرفته بود بدتر شد،امروز چرا ا دلم

 .ریبخوابم،شب بخ رمیخسته ام ،م یلیمن خ:گفتم ثاقیبه م ياز جام بلند شدم و با دلخور

 ؟يحرفم ناراحت شد ؟ازیهست-

 نه:تفاوت گفتم یب

خسته بودم،  کردمیدرد م دم،سرمیتختم دراز کش يرو به اتاقم رسوندم،رواز کنارش رد شدم و خودم  آروم

 .چشمام رو بستم

 

 ششم فصل

 .دختر گهیساعت چنده؟پاشو د یدونی،م گهیپاشو د یهست

 تو رو خدا مامان بزار بخوابم-

تو راحت بودم،حاال که تموم شد  یپرخواب نیمن از دست ا یرو بخوابم،لنگ ظهره،کنکور که داشت یچ یچ-

شده خدا به داد  ينجوریصبح بعد از کنکورت ا نیتو هم شروع شد،تازه نماز صبح ت هم قضا شد،اول ادی،خواب ز

 .سفر میبر دیرفته؟امروز با ادتیاش برسه ،در ضمن مگه  هیبق

 امیمن نم-

 ؟یگفت یتو چ-

 .امیب خوامیمن نم-

 ؟يایب يخوایچرا نم.توئه يسفر برا نیا-

 حوصله ندارم-

 دم؟یمن اجازه م ي؟فکر کرد یتو خونه تنها بمون يخوایم-

 .نکن تمیاذ کنمیمامان خواهش م-
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من چند وقته نرفتم سفر؟مطمئن باش که تو  یدونیلحظه به من گوش کن،م هی،یهست یکنیم تیاذ يتو دار-

 .يایب دیپس به خاطر منم که شده ،با زارمیتنها نم نجایرو ا

 !مامان یول:گفتم کردمیموهام رو شونه م کهیرو تختم بلند شدم و در حال از

بود  نیهم بایشک ادمهیمن  کهییتا جا ی،وليریگیبهانه م یتو واسه چ دونمیم م،منیو اما و اگر ندار یول گهید-

 .يکه عوض شد ییتو نیکه االن هست،ا

 .من عوض نشدم:از چند لحظه سکوت گفتم دکردم،بعیکه مامان زد فکر م یموهام خشک شد،به حرف يال شونه

 .یکنیم دایپ یجواب هیخوب فکر کن قطعا  يبود شیسال پ هیکه  يزیاون چ ،بهيعوض شد یلی،خیچرا هست-

 .دونستمیکرده بودم که نم يرییگذاشت،من چه تغ یبهت باق هیرفت اما منو تو  رونیاز اتاق ب مامان

که تا کمرم بود  یصاف يموها عیفکر کردن سر قهیبه صورتم زل زدم وبعد از چند دق ستادمیا نهیآ يروبرو

داغ تابستون لباس بلند و گشاد تنم  يتو هوا دیبا نکهیاز ا شهیبلند تنم کردم،هم نیبلوز آست هیروجمع کردم و

که  دمیپوش یم يلباس راحت تر قطعابود  يدخترا عاد ي هیمنم مثل بق طیاگه شرا.گرفت یکردم حرصم م یم

 .گرمازده نشم

دوش  هیصبحانه نداشتم ،نماز ظهر و عصر رو بجا آوردم و رفتم  يبرا یوقت گهیبعد از ظهر بود،د2 ساعت

 نکهیحموم،با ا رفتمیفرصت بدست اومده م نیبا کوچکتر نیبودم بنابرا يعاشق حموم و آب باز یگرفتم،از بچگ

به اتاقم رفتم و در رو قفل  وماز حم گرفتم،بعدیبا آب آرامش م یسخت بود ول یلیبلند خ يشستن اون موها

 يکبود دنینشستم،با د نهیآ يو جلو دمیراحت باشم ،تاپ شلوارکم رو پوش خواستمیگرم بود م یلیکردم ،هوا خ

فشار هم  نیکمتر یحساس بود که اگه حت يشاهرخ،آخه پوستم به قدر ادیافتادم، شبید ادیدستم بازم  يرو

 يمحکم دستمو گرفته بود که جا يهم شاهرخ به قدر شبید.موندیجاش م شدیکبود م ياومد فور یبهش م

 داشت؟ يحالت عاد شبیواقعا شاهرخ د: دمیاز خودم پرس.بازوم حک شده بود يانگشتاش رو

 انهیوحش نطوریاونو لمس نکرده بودم،چطور حاضر شد به خاطر اثبات عالقه اش به من ا يتا حاال دستا من

 ره؟یدستمو بگ

 .خارج کرد الیدر اتاقم من رو از فکر و خ يصدا

 ؟يداری،بیهست-

 .ثاقیآره م-

 .ناهار يبرا نییپا ایب گهیساعت د میجمع کن و ن لتویوسا گهیمامان م-
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 .کردم یبه اون هم فکر م دیبا رم،منیرو از مادرم بگ تیموقع نیخواست ا ینم دلم

ساك  هیسرم بستم، يبزرگ موهام رو باال بایگل سر تقر هیکنم بعد با رو برداشتم تا موهام رو خشک  سشوار

 .خرت وپرت توش گذاشتم يسر هیچند دست لباس و شونه ،مسواك و .آوردم رونیاز کمدم ب کیکوچ

 .نشسته بودن و منتظر من بودن زیو به آشپزخونه رفتم،همه سر م دمیشلوارم رو پوش کیتون

 بابا؟ يدیخانم،خوب خواب یبه به هست-

 بودم دهینخواب ينجوریوقت بود که ا یلیآره،خ-

 ؟يجمع کرد لتویوسا:بود گفت دنیکه در حال برنج کش مادرم

 .آره جمع کردم-

 .گفت يزیچ شدیباور کن که نم یول يناراحت شد بایشک شبیاز حرف د دونمیم-

 .نداره که بخوام به حرفش فکر کنم یول کن مامان،اون اصال برام ارزش-

 .مینگفت،همه سکوت کرده بودن،تا با آرامش غذا بخور يزیچ چکسیه گهیمن ،د يجمله  نیاز ا بعد

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

داشت انتخاب کردم با شلوار  ییبایرو که مدل ز یکرم رنگ يمتفاوت،مانتو يرنگها نیکمد رو باز کردم و از ب در

 يجلو يا قهیچند دق هیهام برداشتم و يروسر ياز کشو دبودیساتن که سف يروسر هی،يخاکستر بیشش ج

 .نییساکم رو برداشتم ورفتم پا.باهاش ور رفتم تا خوب بمونه نهیآ

گذاشتن،مامان خونه رو  نیسفر رو تو ماش لیوسا نایو س م،بابایحرکت بود يهمه آماده  بایبود تقر 6:45 ساعت

 يخدا میستیکه ن یتا وقت کردیقطع م هم برق و گاز وآب رو ثاقیجا نمونده باشه،م يزیکه چ کردیم یبازرس

 نیذهنم رو به خودش مشغول کرده بود ا که يجمع من بودم و تنها مسئله ا نیا کاریتنها ب.فتهین ینکرده اتفاق

 بود که با شاهرخ چطور روبرو بشم؟

 یشناختم ،ول یبوقش رو م يشاهرخ بود،صدا نیاهل خونه رو از جا بلند کرد،ماش يهمه  نیبوق ماش يصدا

 خودش رو آورده بود؟ نیچرا ماش

شد و به سمت ما اومد،از قبل  ادهیپ نشیاومده بودن، شاهرخ از ماش نیبا دو ماش نای،عمو ا میرفت اطیبه ح همه

 یهم زده بود ،به نظرم م يدود نکیع هی، یآب یشلوار ل هیبود با  دهیپوش دی،بلوز سف دیرسیجذاب تر به نظر م

با همه سالم و  نکهیبعد ازا.م به من نگاه کنه یکنه تا مجبور نباشه مستق میقا نیتریخواست چشماش رو پشت و

 .خانم یسالم هست:گفت يجد یکرد به سمت من اومد وبا لحن یاحوالپرس
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 یستار واسه چ: دیکه چقدر از دستش ناراحتم،بابا از عمو پرس دیحرکت فهم نیحرکت سرم جوابش رو دادم،با ا با

 ؟يآورد نیدو تا ماش

 نیخودم ،تو و خانمت، تو ماش نیماش يو خانم و دختر و آقا دامادم تو م،منیراحت باش نکهیا يواسه -

 .نیهم تو اون ماش یو هست نایس ثاق،ی،شاهرخ، م گهید هیشاهرخ هم که مجرد نیخودت،ماش

ومدم،حاال ا یونم موندمیحرف عمو مثل برق گرفته ها سر جام خشک شدم،تو دلم گفتم کاش رو حرفم م نیا با

به من زل زده بود و  نیماش ي شهیشده بودن جز من،شاهرخ از پشت ش نیدلم بزارم؟همه سوار ماش يکجا نویا

از ذهنم  يفکر هیلحظه  هی،کنم کاریچ دیدونستم با ی،نم دادیمنتظر بود که من سوار بشم،عقلم قد نم

دم اما انگار شاهرخ فکرم رو خونده بابا حرکت کر نیکنم ،به سمت ماش ریهمه رو غافل گ خواستمیگذشت،م

خانم،همه منتظرن  یهست:رو برداشت و بلند گفت نکشیشد و به سمت من اومد و ع ادهیپ نیبود،از ماش

 ؟یسوار ش يخوای،نم

مکث کردم اما ناخواسته نگاهم به چشماش افتاد،چرا انقدر جاذبه تو چشماش بود؟تاب مقاومت نداشتم به  یکم

 !ها شهیم رینکن د ،معطلیهست گهیبرو د:مادرم گفت نکهیخصوص ا

شاهرخ  نیبگم شکست خوردم و شونه به شونه شاهرخ براه افتادم و سوار ماش یبتونم کالم نکهیمن بدون ا و

شاهرخ روشن شد و به دنبال بابا و  نیچند لحظه بعد ماش.جلو ثاقیعقب نشسته بودم وم نایشدم،من به همراه س

 .عمو به راه افتاد

 يبازم گرما یول میغروب حرکت کرد 7ساعت  نکهیبه شدت گرم بود،با ا م،هوایاز تهران خارج شده بود بایتقر

بود که من اصال  نجایمشکل ا ی،ولیعیهوا کامال طب يماه بود وگرما ریهوا فروکش نکرده بود،خب وسط ت

از اول حرکتمون کولر رو  نچوموضوع شده بود  نیا يشاهرخ هم متوجه  نکهیمثل ا.طاقت گرما رو نداشتم

 .روشن کرده بود

پنجره زل  ي شهیمن فقط به ش یداشت راه رو کوتاه تر کنه،ول یمسخره ش سع يبا جک ها نایمدت س نیا تو

دوخت  یبهم چشم م نهیاز آ يشاهرخ که گاه گـُدار ينه به نگاه ها دمیخند یم نایس يزده بودم ،نه به حرفا

 .کردم یتوجه م

 .میوارد شهر شد مینداشت رازیبه ش دنیرس يبرا يعجله ا چیکه ه ییو از اونجا میدیبود که به قم رس9 ساعت

رو قطع کرد و  یگوش.کنهیکه با عمو ستار صحبت م دمیشاهرخ زنگ خورد از لحن حرف زدنش فهم لیموبا

 .نییپا نیبپر دیبا نکهیمحترم،مثل ا نیخب مسافر:گفت
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 شده؟ یچرا؟مگه چ:دیپرس نایس

 .که نماز رو تو حرم خانم بخونن دنیبه توافق رس يبابا زنگ زد وگفت که با عمو هاد-

 ؟ مییمگه االن کجا-

 ؟یداداش يما رو باش ،تا حاال خواب بود يپسر عمو!به-

 داداش؟ ایمنو روشن کن پسرعمو  فیتکل-

 .نایآقا س میدیخودمون،ما االن قم رس ينای،همون س الیخ یب-

 .شد یم چآهان،گرفت-

 .خب خدا رو شکر-

هم که موفق نشده بود  دم،شاهرخیاصال نخند نباریا یگرفت ول یو شاهرخ خنده ام م نایاز کل کل س شهیهم

 .بابا يا:وبلند گفت دیکش یبهم کرد و بعد آه ینگاه هی نهیمنو بخندونه،از تو آ

بهش نگاه  یکردم اما حاال حت یم من آرومش شهیهم کرد،یبا من درد ودل م شهیهم.نهیدونستم چقدر غمگ یم

غصه به  چوقتیشده بودن،ه میودو تا پسراش وارد زندگ میفه يکه آقا یاز زمان یعنی یکردم،از بچگ یهم نم

رو نداشتم  یکردن با کس قهرهم طاقت  چوقتیکه نازم رو بکشه،ه شدیم دایپ یکی شهیدلم نمونده بود، هم

اون  شبیاگه د دیگفت،شا یتر بود واز گل کمتر بهم نم کیهم بهم نزد ثاقیاز م یبخصوص شاهرخ که حت

 .قهر کنم که انقدر بهش وابسته ام یبار با کس نیاول يافتاد من مجبور نبودم برا یاتفاق نم

 یهست:نرگس خانم به سمت ما اومد و به من گفت میشد ادهیپ نیاز ماش م،همهیتا به حرم برس دینکش یطول

 .تو حرم  يبر زارنینم یاگه چادر نداشته باش ؟آخهيجان،چادر آورد

 .دیچادر دارم،نگران نباش-

 .ارهیرفته ب ادشینه، بایشک یهست،ول یبه همه چ شهیراحت بود،آخه تو حواست هم المیاز تو خ-

 .دومش باشه يدفعه  نیبوده تا ا ادشی يزیچ یاون ک:زد و گفت يپوزخند شاهرخ

 یخواهرتو مسخره کن نکهیهه هه هه،عوض ا:گفت تیبه شاهرخ رفت و با عصبان يعمو چشم غره ا زن

 .نگیببر پارک نتویماش

خوام،من مخلص شما و  یمن معذرت م:سرش رو خم کرد و گفت یاش گذاشت و کم نهیرو رو س دستاش

 .هم هستم بایشک
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رو ببره منم  نید تا ماششاهرخ سوار ش.تهیهم شد ،اون خواهر افر یحرفش چندشم شد،مخلص چه کس نیا از

نگاه  هیسرم ، يچادر رو دنیبرداشتم وچادر سرم کردم،بالفاصله نرگس خانم بعد از د نیساکم رو از ماش

 یچادر سر نکن رونیب یرفت قتو هیدختر؟ يشد یچ!من  يخدا يوا:به سر تا پام کرد و با لبخند گفت دارانهیخر

 .ها

 قیگذرا اما عم یبه من نگاه نیبغل ماش نهیمادرش از آ يصدا دنیبود با شن فتادهیکه هنوز راه ن شاهرخ

انداختم و به سمت مادرم رفتم غافل از  نییدهن وا کنه و من برم توش،سرم رو پا نیزم خواستیانداخت،دلم م

 .هم کنار مامان بودن  رانو کام بایاز چاله در اومده بودم و افتاده بودم تو چاه، آخه شک نکهیا

 ؟ یدوخت یواسه هست یچادر و ک نیا:و روبه مامان گفت ستادیکنارم ا ثاقیم

 امسال،چطور مگه؟ دیع-

نگاهش  یبهش نگاه کرد،چون اگه کس شهینم گهید نکهیا يواسه :خانم جواب مامان رو داد و گفت نرگس

 .محاله رخ برگردونه گهید فتهیبهش ب

 یراحت رخ بر م یلینظرت رو غالب نکن مامان چون من خ:کردن من بود گفت عیهم که به فکر ضا بایشک

 .گردونم

از پشت سرم اومد  ییصدا هیخواستم دهن باز کنم جوابش رو بدم  خت،تایاعصابم بهم ر يحرفش بدجور نیا با

 قهیو خوش سل فیروح لط هی زایچ نیا دنید.ندارن که،خواهر من رتیها مثل تو چشم بص یآخه بعض:و گفت

 ! یروح نیطلبه که تو متاسفانه فاقد ا یم

 یهم که نم ثاقیداد،م یخنده اش رو قورت م نایشده بود،س یدنید بایشک ي افهیسکوت کرده بودن،ق همه

من هم  د،یخند یکه کامران بدون توجه به زنش راحت م نهیتونست خودش رو کنترل کنه از ما دور شد،جالب ا

فقط تعجبم از .بسنده کردم نگکمر يبه لبخند طیتو اون شرا یبار واقعا از حرف شاهرخ خنده ام گرفت ول نیا

 رو پارك کرده و برگشته؟ نیماش يزود نیبود که چطور شاهرخ به ا نیا

 نیماش چیحرکت عمو سوئ نی،در ح میو عمو ستار هم به ما ملحق شدند وهمه به سمت حرم راه افتاد بابا

چقدر وقت گرفت تا اون  یدونی،میکن یرو پارك م نتیبه بعد خودت ماش نیاز ا:و بهش داد و گفتشاهرخ ر

 ره؟یابوقراضه ات سامون بگ
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با خودم گفتم عجب مرد .کرد یم دییهم که سکوت کرده بود و فقط با عالمت سر حرف پدرش رو تا شاهرخ

 ينجوریکنم که ا یاعتراف م.به گردن پدرش رو انداخت نشیبا من باشه پارك ماش شتریب نکهیا يه،برایجالب

 .شاهرخ رو نشناخته بودم

 یلیم،خیکنن،ما هم وارد حرم شد هیاز ما جدا شدن تا چادر ته بایبه حرم نمونده بود که کامران و شک يزیچ

کرده  ییهوا يدلم رو بدجور ییداشتم،اون گنبد طال یبینرفته بودم،حس و حال عج ارتیز ییوقت بود که جا

 .بود

کنار من  قایکردند،شاهرخ دق یم نییجدا شدن از مردها بود،بابا و عمو ستار ساعت و مکان برگشت رو تع هنگام

داشت  یو متناسب دهیاندام کش.بودمش  دهیند قیبود،ناخوداگاه چشمم بهش افتاد،تا به حال انقدر دق ستادهیا

 شهیکه هم میو مجعد البته با موج مال یمشک يوهاد،میرس یقدم به شونه هاش م ستادمیا یکنارش م ی،وقت

که هر وقت دستش رو  یپرپشت يکرد،موها یبلندش جا خشک م بایتقر یشونیخرمن زلف ،رو پ نیاز ا کهیت هی

 يچشما تینظارش نکرده بودم جذاب مرخیکه تا بحال از ن يبلند يها شد،مژهیبرد انگشتاش گم م یالش فرو م

کردم  یم یصورتش رو بررس اتییداشتم جز نطوریبرابر کرده بود،هم داش رو چن رهینگاه خ یجادوگرش رو، حت

 نییکرد و من متوجه نشدم؟ سرم رو پا یبه من نگاه م یمن از ک يخدا يکه متوجه چشماش شدم،وا

شاهرخ هم  نکهیاز شدت شرم عرق کرده بودم،مثل ا.بود فتادهیاتفاق برام ن نیانداختم،سرخ شده بودم تابحال ا

هم پاکه،با  یلیدلت پاکه،خ:خم کرد و در گوشم گفت یقد بلندش رو کم نیمن شده بود بنابرا اررفت يمتوجه 

 .اون دل پاکت برام دعا کن که به آرزوم برسم

 .از من دور شد وبالفاصله

خدا  کردم،دلم گرفته بود از ارتیتر شد،نماز خوندم و ز بیحرف شاهرخ حال و هوام عج نی،با ا میحرم شد وارد

 ....کمکم کن ایام،خدایخواستم کمکم کنه دانشگاه قبول شم،کمکم کنه با شاهرخ کنار ب

 نجایهم گمیم:قبول به ما گفت ارتیستار بعد از گفتن ز م،عمویبود که همه سر قرار حاضر شد میون10ساعت

 .نشه دایممکنه رستوران پ رتریچون د م،یشام بخور

 ییجا 2تا ساعت میبتون م،حداقلیو حرکت کن میبخور ییسرپا يزیچ هیسبک باشه، دیشام با:در جواب گفت بابا

 .میبرس

 .میو راه افتاد میخورد چیساندو هی ينفر نیبابا استقبال کردند،بنابرا يگفته  نیاز ا همه
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 نیا يکه تو يزیفقط حرف بود و حرف،االن تنها چ پیخوش ت يپسرا نیا نیکه ب شیچند ساعت پ برخالف

 .کرد ،سکوت بود وسکوت یم یشب حکمران یکیتار

وسط آرامشم  دییپابرهنه دو نایس هویتو تنم مونده بود،آروم چشمام رو بستم که  شبید یبودم،خستگ خسته

 .شاهرخ نگه دار:وگفت

 ست؟یشده ؟حالت خوب ن یچ-

 شکمت راه افتاد؟ يغذا خورد هیباز چـِته؟دوباره :گفت ثاقیم

 .جلو ادیب ینه بابا حالم خوبه ،نگه دار هست-

جاش نشسته  ؟سریچ يبرا:گفت ثاقیبگم،م يزیشد؟تا اومدم چ ينجوریا هویچرا  نیشوك وارد شده بود،ا بهم

 ؟يچه کار دار ی،تو به هست گهید

 .عقب رو پات بخوابم ایب اد،تویخوابم م-

نشستم  یکه با شاهرخ بودم جلو م یزمان گه،اکثرای،االن وقت خوابه،همونجور نشسته بتمرك د نایبه تو س لعنت

 .یش ادهیپ خوادیبابا ،تو نم نیتو ماش رمیمن م ثاقیم:بود،گفتم ختهیفرق داشت،اعصابم بهم ر نباریاما ا

وسط  گنیاونجا نم ياز ما جلوترن،تازه اگه بر یلیخ نایعمو ا:نگران گفت ینگاهم کرد و با حالت نهیاز تو آ شاهرخ

 کردن؟ رونیب نشیراه دخترمون رو از ماش

 .برام نمونده بود ،رفتم جلو سوار شدم یراه گهیشد،د ادهیپ ثاقیگوشه پارك کرد،م هیرو  نیماش

ش برده هم خواب ثاقیعقب نگاه کردم ،م یآروم بود، به صندل نیماش يبود که جلو نشسته بودم،فضا یساعت کی

زد و  يهر دو محافظ من خوابن لبخند دید یبه عقب نگاه کرد و وقت نهیبود،با نگاه من شاهرخ هم از آ

 . رو بخوابونه خودشم خوابش برد نایرفت س:گفت

 ؟يدیبهم م ییچا هی:گفت قهیبود،بعد از چند دق ابونینگاهم به خ تمام

 .ختمیبراش ر ییچا هیرو باز کردم وفالسک رو برداشتمو  کمربندم

 هی فمیخورد،دلم براش سوخت،از تو ک یرو بدون شکالت نم ییچا چوقتیه.رو از دستم گرفت وتشکر کرد يچا

 يو اون دستش رو ییدستش استکان چا هی دمیبدم بهش د ينجوریدر آوردم،خواستم هم يا وهیشکالت م

چند لحظه نگاهش رو من ثابت  يبرافرمونه،پوست شکالت رو جدا کردم وبه سمتش گرفتم،با تعجب نگام کرد ،

 .رتهیاز حرکاتش مشخص بود که هنوز توبهت و ح.شد وبعد شکالت رو ازم گرفت
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گرفته که انگار از ته چاه در اومده  ییبا صدا.رو تا آخر خورد،منم استکان رو ازش گرفتم وسر جاش گذاشتم يچا

 .واقعا متاسفم شبمیبابت رفتار د:باشه گفت

هنوز جاش درد :کرد گفتم یم انیرو ع میکه تمام دلخور یبازوم گذاشتم،با نگاه يرو رو کردم دستم نگاهش

 .کنه یم

کردم که  یفکرش رو هم نم یدست خودم نبود،حت:لرزان گفت ییبا صدا. هیمتوجه شد که منظورم چ کامال

 .خوامیمعذرت م.فتهیب یاتفاق نیهمچ

 يجمله ا نیاول نیاز اون اول سفرمون تا حاال ا يدقت کرد:گفت دینگفتم،شاهرخ هم که سکوتم رو د یچیه

تو  رمیمن م:یبار گفت نیبار نبود اول نینه نه،اول:کرد و بعد ادامه داد یکوتاه ؟مکثیمن گفت نیبود که تو ماش

 .نه ای یکنه که تو هست یآدم فراموش م یزنیانقدر که کم حرف م.بابام نیماش

 .نباشم خوادیکه دلت م دونمیم:گرفته گفتم ییصدا با

 .که آرزوته من نباشم ییتو نیست،این نطوریکه اصال ا یدونیخودت م-

رو  تیناراحت تونمیمن واقعا متاسفم که نم:گفت دیسکوتم رو د یکنم اما وقت بیبود که حرفش رو تکذ منتظر

 .برطرف کنم

  ؟یبزن يندار يا گهیحوصله ام سر رفت،حرف د:گفتم تیعصبان با

 بگم؟ یچ-

 ...از دست  تونمیم یمن ک نکهیوا.. نکهیا م؟وی؟کجا قراره بخواب میرسیم یک-

از  تونمیم یمن ک:سوزناك،انقدر سوزناك که دلم براش کباب شد ،حرفم رو ادامه دادم و گفتم یکرد ،نگاه نگام

 ؟.کمربند خالص شم نیدست ا

 .دمیخدا رو شکر،ترس:گفت زدیرف مکه انگار داشت با خودش ح يآروم طور ییزد و باصدا يلبخند

 .میرسیم گهیدو ساعت د یکی،ان شاءاهللا 12 کیاالن ساعت نزد:بلند گفت بعد

 ؟ میرسیکجا م-

 .یکمربند خالص ش نینمونده که از ا يزیتحمل کن چ گهیخورده د هیشما هم .اصفهان-

 م؟یمونیشب اصفهان م یعنی-

 گهید.میمون یشهر رزرو کرده،احتماال امشب تا ظهر فردا اصفهان م ياز هتل ها یکیتا اتاق تو 5اره ،بابا -

 ؟يندار یسوال
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 .نه-

 يخوایم:گفت هیشاک تیوضع نیکه معلوم بود از ا م،شاهرخیبود که هردومون ساکت بود یساعت کی

و با سکوت وقت خواب اشتباه گرفتم و سر از  نیسکوت ماش نیمن ا يدیوقت د هی؟یساکت باش ينجوریهم

 !!!ها میدرآورددره 

خودمم باهاش آشنا نبودم  یکه حت یبا لحن.کرد که باهاش حرف بزنم یام گرفته بود ،عاجزانه درخواست م خنده

 .ستمین یمن همسفر خوب:گفتم

 !!!!نه ای یهست یهمسفر خوب يدیم صیکه تشخ یستیتو ن نیا-

 منم حق انتخاب دارم،ندارم؟ یول-

 .رسوندم بیبـِهـِت آس یلیدارم که خ ،قبولیندارم دوست داشته باشم؟قبول دارم هست ؟حقیمن چ-

ام بود خوب ازت  فهیکه وظ ییجا هیمن نتونستم :دستش به سرش بعد به بازوهاش اشاره کردوادامه داد با

،من بوده رو فراموش کنم نمونیب یازم نخواه که هر چ نوینکن،ا هیمنو تنب ينجوریمراقبت کنم اما ا

 .تونمینم تونم،بخداینم

 ي فتهینخواستم با حرکات و رفتارم تو رو ش چوقتیه ،منیدونیبهتر م نوینبوده،خودت ا یچیمن وتو ه نیب-

 .خودم کنم

از خودمم  یخواست عاشق بشه حت یم یدل وامونده وقت نی،ایهست رهیات شدم،دلم پات گ فتهیاما شدم،من ش-

 .اجازه نگرفت چه برسه به تو

منتظرش  دیکه گرفتارت کرده،که با يزدیحرف م یاز عشق شهیعشق تو رو نداشتم،توهم رشیپذ یمن آمادگ-

با من  يکردم تو رو حساب خواهر برادر یفکر م شهیبا تو موندن جور بشه،من هم يبرا طشیتا شرا يموندیم

 ....حاال  یول.یکنیمن مشورت م ،بایکنیدرد ودل م

 فراموشش کن؟ یبهم گفت ادتهی،يتو بود زدمیم که ازش حرف یتمام اون عشق-

 !حذر از عشق ندانم یاره تو هم گفت-

 !!!يجور چیاز عشقم حذر کنم،ه تونمینم يجور چی،باور کن که من ه یباور کن هست-

 یطوالن نمونیسکوت ب.بودم زاریاز اعتماد خانواده م به شاهرخ ب.بودم یاز دست خودم شاک.گفتم ینم یچیه

بگم فراموشت  ؟اگهیبگم که تو آروم بش دیبا یمن چ:کرد باهاش قهرم ملتمسانه گفت یشاهرخ که فکر م.شد

تونم  یکن من بدون تو نم اورب یول...کنم یتونم بدون تو زندگ یاگر هم بگم نم شمیکنم خودم نابود م یم
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مثل  ایم،باشه؟بیفرصت بد گهیمده م،بهیسفر در مورد خودمون صحبت نکن نیتو ا ایاصال ب!!!یکنم هست یزندگ

 ؟ی،باشه ؟باشه هست میفکر کن یبه خوش گذرون فتاده،فقطین یانگار که اصال اتفاق میقبل باش

 ؟ینزن یحرف چیه گهید يدیقول م-

 .نکن یمحل ی،فقط تو بهم ب دمیقول م-

 یم میکه راض يزیخسته بودم،تنها چ یلیم،خیهتل بود يبعد جلو قهیاصفهان،چند دق میدیرس میدوون ساعت

 .کرد خواب بود

. بودند دهینرس نایدونم چطور شده بود که هنوز بابا و عمو ا یدم،نمیبلند کش ي ازهیخم هیشدم و  ادهیپ نیماش از

 ؟یکن ینم داریرو ب نایا:دمیعقب کردم وازش پرس یبه صندل يشد ،اشاره ا ادهیشاهرخ پ

 .دنینرس نایبزار بخوابن،حاال که بابا ا ؟نهیگیداداشات رو م-

 !!!میازشون جلو بزن میکه بخوا دمیرو ند نایاز ما جلوترن،تازه منم بابا ا یلیخ یگفتیکه م دن؟تویچطور نرس-

که تا حاال  زدمیاگه اون حرف رو نم:داد وگفت هیتک نیو کنار من به در ماش نیسمت ماش نیزنان اومد ا قدم

 !!يکچلم کرده بود

 ؟ينگه دار نیتا منو تو ماش یگیبه به،حاال دروغ م:حرفش خنده ام گرفت وبا لبخند گفتم از

 .میدیچه عجب ما لبخند شما رو هم د-

خب بابا،قهر نکن،دروغ  لهیخ:بچگانه گفت یکردم که با لحن یم يانداختم و با کفشم باز نییرو پا سرم

 .گفتم که موندگارت کنم یمصلحت

 !!!بخدا يناز دار یلیگه،خیبابام راست م:کرد گفت یکه به آسمون نگاه م یحال د،دریکش يکرد وآه بلند مکث

شده  رهیکه بهش خ ییکه به آسمون بود دوخته شد،سرش رو چرخوند وبه چشما یچشمم به نگاه ناخوداگاه

 .داره داریخر یلیناز خ نیالبته ا:بودن زل زد وبا لبخند گفت

 دایواسش پ ییآره تو قلبم جا.بودم رهیکردم تمام صورتم سرخ شده،همچنان به اون چشما خ احساس

 دونم چرا ؟ یاز خودش،نم شتریاون چشما رو دوست داشتم ب م،منیکه با هم باش شدیشد،میم

گفت،داره  یپاهاش بهم م يقدم زدم وبه آسمون نگاه کردم،صدا یکم.اون نگاه دل کندم وازش دور شدم از

 ؟يگرد یم یتو آسمون دنبال چ:و گفت ستادی،اومد جلوم ا شهیم کینزد بهم

 ادیپول برقم ز ترسمیچراغ خونه رو روشن گذاشتم م نیدنبال خودم،امشب که اومدم رو زم:زدم و گفتم يلبخند

 .بشه
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 ! شهینم ادینگران نباش پول برقت ز.چراغش خاموش بود دمیمن گشتم ،د:نگام کرد و گفت يجد

 گهیبزنم به نامت که د يخوایم.کشه یخونه سربه فلک م نیا ياجاره  یول:گذاشت رو قلبشو گفت دستشو بعد

به  يازین گهیاما با تو د کهیتار يخونه  نیا يآسمون؟البته شبا يبرنگرد یپناه یهمه راهو بخاطر ب نیا

 .نداره ییروشنا

کرد که انگار با تمام وجودش زمزمه  یم انیجمالت رو ب يطور.نه مسخره وار زدیحرف م یبود،نه احساس يجد

 .بابا وعمو بهم خورد نیکه خلوتمون با نور چراغ ماش.بودم رهیبهش خ.کنهیم

 بابا؟ يدیرس ین،کیماش ایجـِته  نیا:شدند،عمو ستار اومد سمت شاهرخ و گفت ادهیپ نیاز ماش همه

 .شهیم یساعت مین هی-

 تو؟ نیپس چرا نرفت:دیپرس بابام

 .نیایتا شما ب میمنتظر موند نیهم ي م،واسهیکدوم اتاق بر دیبا میدونست ینم-

 .میو وارد هتل شد میبرداشت میکه الزم داشت یلیم،وسایکرد داریرو از خواب ب نایو س ثاقیم

. زدینشسته هم چرت م یو نشست ول یراست رفت تو الب هی ستهیتونست سرپا با یکه از شدت خواب نم نایس

وبابا،عمو و زن عمو،شاهرخ و  م،مامانیاتاق داشت هیها رو اعالم کرد،هر دو نفر  یعمو اومد وهم اتاق

 .میکرد یسقف سر م هی ریز دیهم با بایمتاسفانه قرعه نحس به من افتاد،من وشک نا،ویو س ثاق،کامرانیم

من انگار که  یبه عنوان هم اتاق بایاسم شک دنیبعد از شن نایکه س نجاستیبود امااتفاق افتاد،جالب ا دردناك

من وبخت بدم  شیبعد از اون نوبت کامران بود که به ر.دنیباشه شروع کرد بلند بلند خند دهیچرتش پر

 نیبودن،راستش رو بخوا دنیخندهمه در حال  یدو خانواده رو قلقلک داده باش نیکه انگار ا يبخنده،جور

 .نیکن یکارو کردم که با هم آشت نید ااز عم:عمو گفت.کوچولو لبخند زدم هیخودمم خنده ام گرفته بود و 

آسانسور  یکیراه افتاد ،به سمت اون  نایبه خودم بـِجنبم آسانسور مامان ا امیتا ب.به سمت آسانسورها رفتند همه

 .از عمد در و بست بایرفتم که شک

 یوبه من نگاه م ستادهیشاهرخ سر جاش ا دمیکم به دور برم نگاه کردم که د هیبود ،برگشتم و  میبد شانس اوج

 ....خدا بهت صبر بده،خواست گربه رو دم حجله بکشه،اگه بدونه :کنه،آروم آروم به سمتم اومد وبا لبخند گفت

 ؟؟...یبدونه چ:رو قطع کردم وگفتم حرفش

 ...میو از پله ها بر میآسانسوربش الیخ یب ایب گمیم.یچی؟هیچ:باشه گفت دهیکه از خواب پر انگار

 طبقه چندم هست؟:گفتم یو درماندگ یحالت خستگ با
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 .ستیدور ن ادیز-

 .میباشه ،بر-

تواون ساعت از  یول ارمیالبته شاهرخ اجازه نداد که چمدونم رو خودم ب میکرد یپله ها ط قیطبقه رو از طر سه

 مال شاهرخ 66مال ما بود و اتاق  67که من داشتم تا به اتاقم برسم نصفه جون شدم،اتاق  یشب و اون خستگ

 .ثاقیو م

بودم و  ستادهیکه در باز شد چمدونم رو داخل اتاق بردکنار چارچوب ا یشاهرخ در زد و وقت میدیبه اتاق رس یوقت

کنم  یبهش نگاه م دید یرفت ووقت یبه شاهرخ زل زده بودم،شاهرخ از اتاق خارج شد وبه سمت اتاق بغل

 افتاده؟ یاتفاق:گفت

 .يدیکه زحمتش رو کش یت چمدوننه فقط ممنون ،باب:زدم وگفتم يلبخند

 .نداشت یقابل-

 .ریشب بخ-

 .ریشب تو هم بخ-

فقط  ینکردم،تو اون خستگ یتوجه چیه.رو من خشک شده بود بایپر از سوال شک ياتاق شدم ،چشما وارد

 .ارمیرو بردارم و مانتوم رو در ب میتونستم روسر

 .تخت ولو شدم  يرو خاموش کردم و رو چراغ

 

 هفتم فصل

 مرده، ای يزنده ا نمیحداقل جواب بده بب.پاشو  یهست-

 .زنده ام مامان ،زنده ام-

 .منتظرت هستن گه،همهیشو د داریب-

 مگه ساعت چنده؟-

 .از ظهر گذشته یدو ساعت هی ،فقطیچیه-

 ؟یگیم يجد:جهش بلند از تخت بلند شدم وگفتم هی با

 .کنم داریکنم تو رو ب یدارم جون م10بله،از ساعت-

 .رفت ،آبروميوا-
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 رونیب نیاصرار کرد که بر یعموت هر چ.دنیخودشون هم خواب یتو خواب دنید یبچه ها وقت ،چونیلینه خ-

با  بایفقط شک.رهینم ییجا ثاقیهم بدون م ره،شاهرخینم ییبدون تو جا گهیکه م ثاقیقبول نکردن،م نیبگرد

 .هم زودتر پاشو که همه منتظرتن نن،تویشوهرش رفتن شهر رو بب

به دست و صورتم زدم و وضو گرفتم،نمازم شکسته بود،نماز ظهر و عصر رو  یآب هیشدم و  بلند

 یخفاش يرو برداشتم با مانتو دمیسف يبود،چمدونم رو باز کردم و شلوار پارچه ا قهیدق2:10ساعت.خوندم

 هیکردم  یم ستشده بود  يکه روش نوارکار دیبا شال سف شهیدوست داشتم هم یلیمانتوم رو خ نی،ايالجورد

 . انداختم و از اتاق خارج شدم نهیبه آ ینگاه کوتاه

زد و  يکردم،عمو لبخند یعذرخواه ادیو از همه به خاطر خواب ز دمیمنتظر من بودند،خجالت کش یتو الب همه

 یبود که تو استراحت کن نیهدفمون ا م،یسفر اومد نیبه خاطر تو به ا زم،همهیاصال ناراحت نباش عز:گفت

 !!يکله پز میکه بر میومدی،نيبود داریصبح ب5هم ساعت شیوگرنه تا دو روز پ

حاال خوب :تلخ گفت یسالن به سمت من اومد وبا لحن ياز انتها ثاقیکردم،م یهمه توجه تعجب م نیاز ا

 ؟يدیخواب

 شبیدم که دزدم و با چشمام بهش فهمون يبود،لبخند يانگار واقعا جد یرو نداشتم ول يبرخورد نیهمچ انتظار

اومد که منو  یم شیکم پ یلیخ.نداشتم ییآشنا ادیز ثاقیلحن م نیدلخور بودم،باا.رو راحت به صبح رسوندم

 .میبحث کن ای میبش ریبا هم درگ ثاقیم

 !!گهید فتیب ؟راهيچرا واستاد:گفت یبه خودم اومدم که م نایس يصدا با

 م؟یبر ؟کجایچ-

 گفت؟ یعمو ستار چ يدیبه،خواهر مارو باش،مگه نشن-

 گفت؟ یچ-

 باهات حرف زد؟ ينجوریچرا ا ثاقیم یراست.ادهیپ م،البتهیشهرو بگرد میبر میخوا یم-

 ....دونمینم:باال انداختم و گفتم شونه

اما اصال  زدمیچرا اول بازار رو انتخاب کردند،قدم م دونمیم،نمیو به سمت بازار راه افتاد میهتل خارج شد از

 یباور نکردن دیبود،شا ثاقیرفتم نبود،من تمام فکرم به طرز حرف زدن م یکه توش راه م ینابویحواسم به خ

تونستم نسبت  یبود که من نم یدوست داشتم وتنها کس شتریب ایرو از همه دن ثاقیم میمن تو زندگ یباشه ول

 . بود ختهیاعصابم رو بهم ر يلحنش بد جور نیتفاوت باشم،اون با ا یبهش ب
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 .!!!مجسمه رو نگاه کن  نیا یهست-

 يکجا بود:و گفتم ستادمیبودمش،سر جام ا دهیکرده بود،امروز اصال ند رمیشاهرخ بود که اونطور غافلگ يصدا

 دمت؟یکه اصال ند

 .ینیکار داره تا شما منو بب یلیخانم،حاال خ یچشم بزرگان تنگه هست-

 .دمتیاصال ند گمیم ينه بخدا جد-

 .بود  ومدهیباال ن ندوزتیو نکهیمثل ا يشده بود داریازه از خواب بکنار بابات بودم،ت یتوالب-

پس شاهرخ :عمو اومد کنارمون و گفت.دیخند یبکار برده بود،خودشم م یحرفش خنده ام گرفت مثال جالب از

 گه؟ید يایم یباهست

 .نیآره آره شما بر:جواب پدرش رو داد و گفت يمهلت نداد من حرف بزنم فور اصال

ربع به سه،تا ساعت هفت حتما هتل  هیدر ضمن ساعت االن .باش یمراقب هست م،فقطیریپس ما مخب  لهیخ-

 .هتل نیاگر هم زودتر کارتون تموم شد برگرد میکنار هم بخور دیرو با ن،شامیباش

 جا نمونده؟ يزی،چیچشم،سفارش-

 .باش یفقط مراقب هست-

 هیمن قدم زدن با شاهرخ  يبرا. میما هم راه افتاد.حرکت کرد هیجمله رو گفت و به سمت بق نیآخر نیا عمو

فرق  نباریگفت ا ینداشتن اما دلم بهم م یموضوع مشکل نیخوانواده ام هم با ا یبود،حت يعاد يمسئله 

قدم  نیاز ا يشتریب اتییبه جز نم نباریاما ا میشد یبا هم هم قدم م دیخر يابرایگردش، يابرای شهیهم.داره

رو  نیتریکرد و لوازم پشت و یتوقف م يشاهرخ کنار هر مغازه ا. میومدیواقعا به هم م نکهیکردم،ا یزدن فکر م

گرسنه بودم،شاهرخ که  يبد جور رمیاحساس کردم دارم از حال م ابونیوسط خ.داد یقرار م یابیخوب مورد ارز

 ست؟یحالت خوب ن:دیپرس یاچگحال من شده بود با دستپ يمتوجه 

 میزینه خوبم،چ:گفتم.بسته بود مییابرو یشکمم کمر به ب يخواستم بگم شرم داشتم اما بدجور یکه م يزیچ از

 ....فقط ستین

 ست؟یتو گرسنه ات ن:ام گرفته بود،وسط خنده گفتم خنده

 ؟یچرا زودتر نگفت:تر جستجوم کرد و با لبخند گفت قیکرد،با چشماش عم رییچهره اش تغ حالت

نداره  یحاال اشکال یول يامروز صبحونه هم نخورد: انداختم،ادامه داد نییرو پاوسرم  دمینگاهش خجالت کش از

 .میخور یبا هم ناهار م
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 .بود انتخاب کرد بایکه جاش دنج و ز زیم هی م،شاهرخیرستوران بزرگ رفت هیهم به  با

 .رهیکرد، گارسون اومد تا سفارش غذا بگ یمن نشسته بود وبه دور و برش نگاه م يروبرو

 ؟یهست يخوریم یچ-

 !!!يتو بخور یهر چ-

 ؟يپسند یمنو م ي قهیسل یمطمئن-

 .ات حرف نداره قهیسل:لوس شده بودم گفتم یلینا خواسته خ کهیزدم و در حال يلبخند

نثارم کرد وبعد دو تا جوجه کباب با  يرو بهش داده باشن خوشحال شد و از ته دل لبخند ایانگار که دن شاهرخ

شنگول به نظر  یلیشاهرخ که خ.شاهرخ حرف نداشت ي قهین اغراق نکرده بودم،واقعا سلم.مخلفات سفارش داد

 !!!يمهربون شد:تر کرد و گفت کینزد زیرو به م شیصندل دیرس یم

 .مهربون بودم:گفتم يکردم و با دلخور یاخم

کردن  عیضا الیخ یسفر ب نیباز اخماش رفت تو هم،جون مادرت تو ا:گفت یبا ناراحت دیتا اخمم رو د شاهرخ

 .گهید ریمن شو،حالم رو نگ

 یبا شاهرخ بزرگ شده بودم م بایخوشحال شدم،تقر زهیریبهم م شیمن تمام شاد یبا ناراحت دمید یم نکهیا از

زدم و  يکردم،لبخند یلمس م يا گهیاحساس رو جور د نیبراش مهمم اما حاال ا شهیدونستم که هم

 ...یتو بگ یقبول،هر چ. باشه:گفتم

 نکرد؟ تتیاذ بایشک شبید:دیاز هم واشد لبخند زد و پرس شاخما

مگه قرار نبود  یراست.شد و رفت داریب یوک دیخواب یک دمیشدم ،اصال نفهم هوشیب دهینه بابا،به تختم نرس-

 م؟یحرکت کن رازیامروز ظهر به سمت ش

تا  میدو روز اصفهان بمون میگرد یاز سفر برم میدار یخورده برنامه ها عوض شد،قرار بود وقت هی یچرا،ول-

 .کرده از آخر به اول اومده رییبرنامه تغ يحاال جا م،اماینیشهر رو خوب بب میبتون

 ؟.میینجایامشب هم ا یعنیپس -

مثبت سرش رو تکون  يبه نشانه  دیکش یکه غذا رو به سمت خودش م یرو اورده بودند ،شاهرخ در حال غذا

 .داد
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 د،کناریخر یمن وخودش م يواسه  ومدیکه خوشش م ی،شاهرخ هر چ میکت کرداز ناهار به سمت بازارحر بعد

 يکرد واقعا قاب ها یبه قاب ها نگاه م نیو با تحس ستادیفروختند ا یخاتم م يکه توش قاب ها يمغازه ا هی

 قشنگه؟:دیپرس ورو بهم نشون داد  بایقاب عکس ز هی،شاهرخ  میبود ،وارد مغازه شد ییبایز

 .فوق العاده ست-

مناسب نبود اما دو تا از  نیهمچ متشیق نکهیکنه،با ا يداریقاب رو خر نیمن مصمم تر شد که ا دییبا تا شاهرخ

حساب من هم اگر  نیرو حساب کنم،رو ا يا لهیمدت به من اجازه نداد که پول وس نیدر تمام ا. دیاون قاب خر

 بایکه به نظرم ز يزیهرچ یباشه ول یباور نکردن دیشا.زدم  یکرد از ترس حرف نم ینظرم رو جلب م يزیچ

هامون به هم  قهیداد که چقدر سل ینشون م نیا.دیخر یرو م لهیشاهرخ زودتر جذبش شده بود و اون وس ومدیم

 .کهینزد

 میشاهرخ سوار درشکه شد شنهادیو به پ میدیامام رس دانیبه م. بود لهیهر دومون پر از ساك و وس يدستها تو

 ریبود من کنار شاهرخ اونم ز یجالب ي،شاهرخ ساك ها رو روبرومون گذاشت و خودش کنارم نشست،صحنه 

 ادیو اسب منو به  ردم،درشکهک یم ریس ایسم اسبا رو دوست داشتم انگار که تو رو يصدا.درشکه هی بونیسا

تا حاال سوار درشکه :بود گفتمداده  هیدرشکه تک یمقدمه به شاهرخ که به پشت یب.نداختیم یمیقد يکارتون ها

 .نشده بودم

 اد؟یخوشت م:رو به طرفم چرخوند و گفت سرش

 !!!ستین ایرو یکه زندگ فیح یآرومم ول یلیام،آرومم،خیآره،انگار تو رو-

 !!!قشنگتره تیواقع-

 .دیدونم،شاینم:شونه باال انداختم و گفتم یتفاوت یب با

تا  میدرشکه از هم داشته باش نیعکس با ا هی ایدارم،ب نیرفته بود دورب ادمیاصال :رو آورد و گفت نشیدورب

 .بمونه ادتی يرو که آروم بود یساعت شهیهم

عکس از دوتامون  هیخواست تا  یاز درشکه چ میشد یم ادهیپ میکه داشت یازم گرفت و وقت یعکس تک هی

 .رهیبگ

سبز  يکرد، شاهرخ هر جا یهان آدم رو شگفت زده مخوشم اومده بود واقعا اصف یلیچهلستون،از اونجا خ میرفت

حال خودم نبودم  ره،تویکه ازمون عکس بگ شدینفر م هیکرد دست به دامن  یم دایکه پ ییبایز يو هر منظره 

پل خواجو  يکرده بود،مقصد بعد نمشهر افسو نیا ییبایفقط ز ندازمیاصال برام مهم نبود چه تعداد عکس م
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گز  يجعبه  هی م،شاهرخیشد رهیو به آب خ میرود نشست ندهیکنار زا. میزدیکنار هم قدم م لیبود،با اون همه وسا

با لذت تمام . داشت يبرداشتم و خوردم،واقعا طعم فوق العاده ا یکیبود  يگذاشت،گز آرد نمونیرو باز کرد و ب

 .خوشمزه اس:گفتم

 م؟یپسند بایهردومون ز يدقت کرد:زد و گفت يلبخند شاهرخ

 چطور؟:دمیتمام پرس یسادگ با

 !!!تو ییبایهمش محو ز ،منییبایآخه تو همش محو آب و مناظر ز-

صورت شاهرخ  يرفت،نگاهم رو ادمیرو که پشت سر گذاشته بودم از  یخوب يلحظه ها کبارهیشدم به  داغ

 ییپروا یهمه ب نیرو کنترل کردم ، از ا تمیشده بود دلم براش سوخت،عصبان رهیخشک شد، معصومانه به آب خ

که زده  یکه انگار از حرف يا دهیترس يشاهرخ در ابراز عالقه اش خنده ام گرفته بود ،با نگاه به چشم ها

که فقط  ؟تویگیچرا دروغ م:گفتم یخاص طنتیبردم و با ش ادیرو که داشتم هم از  یشده تمام خشم مونیپش

 !!!یمحو آب

نگاه  نیبار ا ریز نکهیا يکردم ،آب بهانه ست برا یچشام نقاش يرو جلو رتیتصو:تعجب نگام کرد وگفت با

 . میکه آدم چشم چرون یوبا خودت فکر نکن ینشکن

 نییسرم رو پا.بود که بخوام سر به سرش بزارم  یشدم،شاهرخ خسته تر از اون مونیکه زده بودم پش یحرف از

 !!!یبزن شمیکه آت ،نخواهیباورم کن هست:آشفته و درمانده گفت یانداختم ، شاهرخ با لحن

 داشت؟ یلیدل ؟چهيبه من عالقمند شد یچ يبرا-

 .نداره یلیدل-

 ؟یعالقه رو به من بگ نیا لیدل دیداره؟تو هم با لیدل يزیچ شه؟هریمگه م-

دوست داشتن هم .دوست دارم لیدل یشاکر ،من شاهرخ شمس ب یخانم هست.نداره لیکه دل هیزیعشق تنها چ-

 .لینه دلداره دل  ازیکه ن يزیبه تنها چ

که من با تمام  ییشاهرخ،حرفها يپشت ابر ها لونه کرده بود،نگام به آسمون بود و حواسم به حرفها دیخورش

 .شنیتونستم درك کنم که از ته دل گفته م یوجودم م

ازهفت هم  شه،ساعتیمحو توام باورت نم گمیبابا ،بهت م يا:گفت یسکوت با دستپاچگ قهیاز چند دق بعد

 . کنه یکچلمون م بایوگرنه شک یبلند شو هست. گذشته
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و به هتل  میگرفت یتا کس هی. گذر زمان نشده بودم،واقعا چقدر زود گذشت و چقدر خوش گذشت يمتوجه  اصال

 . ساعت هشت تو هتل نبودند یعنیاز دو خانواده در اون ساعت  يفرد چیکه ه نهیجالب ا میدیرس

کدوم مال منه وکدوم مال تو،ببرشون  لیوسا نیاز ا دونمیمن نم:دم ،شاهرخ صدام کرد و گفتاتاقم رو باز کر در

 .رو بردار  لتیو وسا

از اون  یکیدر ضمن :و گفت ستادیتختم گذاشت،دم در ا يمن شاهرخ وارد اتاق شد وساك ها رو رو ياجازه  با

 .يرو توش بزار تیعکس زندگ نیقاب ها مال توئه،دوست دارم بهتر

 .یخرده استراحت کن هی یتونیان،میزود م نایزنگ زدم بابا ا:سرآخر گفت.زدم و تشکر کردم يلبخند

 ......خوش گذشت یلیمن بود،خ يبرا یامروز روز خوب:خواست از چارچوب در کنار بره،با اکراه گفت ینم انگار

 .بود یروز خوب-

 يرو قهیچند دق يانبوه ساکها جدا کردم و برا ونیرو از م لشیوسا.رفت و تونستم در رو ببندم رونیب باالخره

وبه اتاقهامون  میتو رستوران هتل شام خورد یاومدند ،همگ نایساعتنه و ربع بود که بابا ا. دمیتخت دراز کش

 . میبرگشت

نشده بود اما  ازدهیتختم ولو شدم ،ساعت  يحرف رو یلباسم رو عوض کردم و بدون کالم بایتوجه به شک بدون

 .میدیخواب یشب زود م دیبا میار بود فردا صبح زود حرکت کنچون قر

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

تا .دوش گرفتم وآماده شدم قهیدر عرض ده دق.از خواب بلند شدم  عیهشت صبح برپا داده بودند،سر ساعت

 خیطرف تار نیبه جاده تا از ا میوزد میصبحونه خورد.هتل بودند یهمه تو الب قهیساعت هشت و چهل و پنج دق

 .به اون سمتش میپر بکش

 .من جلو نشستم لیدل نیخواست بخوابه به هم یم نایمعمول س طبق

بود که  یچند ساعت.ارنیگرفتند تا زمان رو از چنگ آدما در ب یها از هم سبقت م هیشدند و ثان یم یها ط جاده

عشقش  دیبا یعنیبودم، ریبا خودم درگ.کرد یم رمیشاهرخ غافلگ ينگاه ها يتنها گاه گدار میغرق سکوت بود

 ....دوستش داشتم؟ یعنی...  رفتم؟یپذ یرو م

 نیاز نشستن خسته شده بودم بنابرا.بزنه نینگه داشت تا بنز نیبعدازظهر بود که شاهرخ توپمپ بنز 1 ساعت

 يجلوم سبز شد و با لحن آمرانه ا ثاقیبودم که م ییتو راهرو دستشو.به سر و صورتم بزنم یشدم تا آب ادهیپ

 شده؟ يزیچ:گفت
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 یتو به من بگو،واست اتفاق:دمیخودم رو جمع و جور کردم و طلبکارانه پرس عیجا خورده بودم اما سر کهیحال در

 ؟یزنیحرف م ينطوریافتاده که با من ا

 ؟یگیشده که به من نم يزیچ:دیآروم تر ازم پرس یلحن د،بایبه موهاش کش یانداخت و دست نییرو پا سرش

 نه-

 باور کنم؟-

 ؟يشد ينجوریتو چرا ا:دمیپرس عاجزانه

 شدم؟ يچه جور:شد و گفت کیبه قدم بهم نزد قدم

 .ثاقیم ستمین بهیغر ،منیکن یها رفتار م بهیمثل غر به،باهامیغر-

 ام؟ بهیغر ؟براتیمن چ-

 .،حوصله ندارم ثاقیولم کن م-

 ؟يمنو ندار يگردش،حوصله  ياز صبح تا شب بر يحوصله دار-

 ؟یزنیحرف نم یتو چته؟چرا درست و حساب-

 ؟يدیفهم یتمرگ یعقب م:باال گرفت و گفت دیتهد يرو کرد به من و انگشتشو به نشانه  تیعصبان با

 .جلو نشست و من پشت سر شاهرخ ثاقیم.حرکت کردم نیبزنم به سمت ماش یحرف نکهیا بدون

که مهم  يزیفقط تنها چ.یکرد نه حرف یجلب منظرم رو به خودش  يبرام مهم نبود ،نه منظره ا يزیچ گهید

 ...بود که سفرم خراب شده بود نیبود ا

 یم یفهمه که درونم چ ینگاه به چشمام م هیدونستم شاهرخ با  یبه چشمم زدم چون م يدود نکیع

 ...رو چکسیه. شناختم یرو نم چکسیشناختن اما من ه یگذره،ظاهرا همه منو خوب م

 .رازیش میدیرس 11باالخره ساعت یول میتوقف کرده بود یلیراه خ نیب

کرد  یمن رو خوشحال م یلیکه خ يزیبود وچ ییبایز يخونه .بزرگ اجاره کرد ییالیو يخونه  هیستار  عمو

 .هم اتاق باشم بایداشت و من مجبور نبودم با شک ادیبود که اتاق ز نیا

 .دمیدر رو از پشت قفل کردم وخواب.بودم  خسته

 

 هشتم فصل
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و نور رو به اتاقم  دمیاتاقم رو کنار کش يکردم ،پرده  یم یبود که از رختخواب بلند شدم ،احساس سبک 9ساعت

 نایس.تختم رو مرتب کردم و از اتاقم خارج شدم ،همه تو سالن جمع شده بودن و مشغول صحبت بودن.راه دادم

 ؟يشد زیسحر خ:چشمش به من افتاد و گفت

 .سالم کردم زدم و به همه يلبخند

 يمتوجه .که چند تا نون سنگک دستش بود از در وارد شد و همه رو به صبحانه دعوت کرد یدر حال شاهرخ

 .صبحانه بخوره ادیرو صدا کن ب یبرو باال هست:گفت بایحضور من نشده بود و به شک

با تعجب .بگه ،به سمت شاهرخ رفتم و نون رو از دستش گرفتم و سالم گفتم يزیچ بایندادم که شک اجازه

 ؟يداریتو ب:گفت

 .مشهور بشم یبود تا به پرخواب یبار کاف هی نیهم یول دمیخواب ادیبار ز هیکه فقط  دم،خوبهیکش خجالت

 .میشد خیرفتن به دل تار ياز صبحانه همه آماده  بعد

 . میبه شاهچراغ رفت ارتیز يبابا اول برا شنهادیپ به

چند  نیتو ا یاومد ول یکردن بدم نم دیاز بازار و خر.میو زن عمو نرگس به بازار رفت بایبه اصرار شک ارتیاز ز بعد

 یمغازه ها دنبال چ نیمعلوم نبود تو ا. خورد  یکرده بودم حالم از هر چه بازار رفتن به هم م دیروز انقدر که خر

 گردن؟ یم

 .مینرفته بود يا گهید يجا چیه ارتیوما عمال جز ز دیکردن تا شب طول کش دیخر

 .ادیمن ب کیکرد نزد یشده بود جرات نم ثاقیحال و روز م يهم که متوجه  شاهرخ

از  دنشیبودم اما د دهیرو تو عکس ها و کتاب ها د خیتکه از تار نیا شهیهم.میرفت دیدوم به تخت جمش روز

 يمتوجه  یگرفت ومن گاه یعکس م دیتخت جمش يجا يشاهرخ از جا.داشت يا گهیلطف د هی کینزد

 .شدم  یافتاد م یکه تو چشمام م نشیفالش دورب

 . میبه گشت و گذار پرداخت شتریروز قبل ب برخالف

من تو اتاقم به . رفتند رونیشام ب هیته يشاهرخ و کامران و بابا برا. میشش غروب بود که به خونه برگشت ساعت

 .کردم یکه کرده بودم نگاه م ییدهایخر

 تو؟ امیتونم ب یم:گفت یاومد که م ثاقیم يضربه به در خورد و بعد صدا چند

هنوزهم از :که تو دستم بود زل زد و گفت یتخت نشست و به شال يوارد اتاق شد و کنارم رو. اجازه دادم  بهش

 ؟يدستم دلخور
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 ...ام بهیکنم من غر یاما احساس م.خورم یقسم م ،یستین بهیمن غر يتو برا:ادامه داد گمینم يزیچ دید یوقت

 ...شناسمت  یکنم نم یاحساس م یگاه-

نداره  یبیکنم،حاال ع یازم سر زده که خودم هم تعجب م ییکارها هیچند وقته  نیچون ا دمیبهت حق م-

 .ارمیاز دلت درب خوامیم

شوق رو تو چشماش .نگاه من بود  نیاخماش از هم واشد انگار منتظر ا.زدم و به چشماش نگاه کردم يلبخند

 رون؟یب میبر:زد و گفت ي،لبخند دمید یم

 کجا؟-

 م؟یبر.میخور یم رونیشام رو هم ب ،البتهیهر جا تو بگ-

 ؟يبر یاگه م-

 .برمت یکه م ؟معلومهيباز لوس شد-

 يصدا. باهامه ثاقیدلم خوش بود که م.رونیب میاز خونه زد قهیدر عرض پنج دقبابا رو برداشت و  نیماش ثاقیم

 میریکه با هم م یگفت یبه کس:دمیازش پرس.اونم به بودن من دلخوش بود نکهیضبط رو بلند کرده بود مثل ا

 رون؟یب

 م؟یکجا بر ینگفت. میایم ریهم از مامان گرفتم،در ضمن گفتم که د چیآره،سوئ-

 ه؟یحافظ میبر-

 .هیحافظ میریم-

شده بودو چراغها  کیهوا تار.میدیرس هیساعت به حافظ میبعد از ن نکهیتا ا میدیاز رهگذرا آدرس پرس يبار چند

 .روشن

که  یداشتم،حال یبیحال عج. دمیچرخ ی،دور خودم م يدیانگار رها شده باشم از هر بند وق.بود بایالعاده ز فوق

 .دیخند یمن م یکرد و به سرخوش ینگاه م بهم ثاقیم.تا بحال تجربه نکرده بودم

 :گفت یبیسمتم اومد و باحس غر به

 لرزم یم شیخو مانیبرسر ا دیب چو

 ]1[شیکافر ک ستیدل بدست کمان ابروئ که
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 چوقتیمن ه:رفتم کنارش نشستم و گفتم.چرا صداش انقدر غم داشت.سمت مقبره رفت و نشست،دلم گرفت  به

ارزش از دست دادن  یعشق چیبدون که ه نوینه؟اما ا ایکمکت کنم  تونمیدونم م یحس رو تجربه نکردم نم نیا

 .اگر طرف کافر باشه یرو نداره حت مانیا

 ات با شعر چطوره؟ ونهیم-

 .هستم که حافظ ندارم یرونیاما فکر کنم تنها دختر ا.بد یلیخوب نه خ یلینه خ-

 .به عشقم برسم اما توان فراموش کردن هم ندارم تونمیکه نم دونمیم.دهیجوابم و م.اما من عاشق حافظم-

لعنت به عشق،لعنت به اون :کردم گفتم یوقت لوس کردن خودم ازش استفاده م شهیکه هم یحرص و با لحن با

 .یشونیکه به خاطرش پر يکافر

 ؟یگیم یچ يدار یفهم یم چیه ر،یزبونت و گاز بگ:گفت تیدرشت شد و با عصبان چشماش

 ....خوامیمعذرت م یلیخ:شونه باال انداختم و گفتم يدلخور با

 .یبگ ينجوریحاال قهر نکن،حتما واسم ارزش داره که دوست ندارم در موردش ا-

 هی ایب:زد و گفت يلبخند ثاقیم.عکس بندازه هیخواست که  ثاقیو ازم ستادیکنارمون ا يدوره گرد عکاس

 .ونهتو ذهنت بم شهیشب هم نیا يتا خاطره  میعکس بنداز

شب  نیمقبره و ا نیا چوقتیعکس نبود من ه نیاگر ا یحت.سمت چپ ثاقیسمت راست مقبره نشستم و م من

 .بردم ینم ادیرو از 

 .سالم کردم . مشغول صحبت بودند اطیهمه تو ح.میبود که به خونه برگشت ازدهی ساعت

 خوش گذشت؟:دیپرس بابا

 .حافظ سالم رسوند یبود ،راست یشما خال يآره ،جا-

چون قراره پس فردا  نیفردا انجامش بد دیمونده با يدیخر ،هریی،هر جا يکار ،هریسالمت باش:گفت عمو

 .میصبح حرکت کن

که تو  یعکس.گفتم و به اتاقم رفتم ریشب بخ. سفر تموم بشه نیا يزود نیگرفت،دوست نداشتم به هم دلم

بود  زیبرام عز ثاقی،ومن چقدر دوسش داشتم،چقدر م بایز یلیبود خ ییبایدستم بود،عکس ز میگرفته بود هیحافظ

 .دونستم یو خودم نم

**** **** **** 
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مامان تو آشپزخونه .لباسم رو تنم کردم .چند تا کتاب بخرم هی دیافتاد با ادمیچهار بعدازظهر بود که  ساعت

 کجاست؟ ثاقیمامان م:دمیمشغول جمع کردن ظرف ها بود ،ازش پرس

 ؟يخرت وپرت بخره ،تو چرا شال و کاله کرد يسر هی رونیرفته ب نایبا کامران و س-

 .تونم تنها برم یشناسم نم یرو نم نجایچند تا کتاب بخرم،من که ا دیبا-

 .شاهرخ که هست ؟يچرا تنها بر:عمو نرگس وارد آشپزخونه شد و گفت زن

 .مزاحم شاهرخ بشم خوامینم.نه،زن عمو-

 .کنم یصداش م رمیدختر؟االن م ینک یچرا تعارف م-

 رییتغ لیگفت دل یبـِهـِم م یحس هی.ادیناچار منتظر موندم تا ب یبرم ول ییبا شاهرخ جا گهیخواست د ینم دلم

 ثاقیمن م يبرا.ازم ناراحت باشه ثاقیخواست م یوقت دلم نم چیه.من و شاهرخه کیارتباط نزد ثاقیرفتار م

 .مهم تر از شاهرخ بود

چرا .رو روشن کرد نشیو ماش اطیراست رفت ح هی نییهم اومد پا یوقت. تا آماده بشه  دیطول کش قهیدق ده

 ؟...دونستم یشده بود نم ينجوریا

خواستم مزاحم تو بشم مامانت اصرار کرد  یمن نم:که گفتم میدور نشده بود یلیخ.شدم  نیاکراه سوار ماش با

 .تنها نرم

 یم نیداره با نگاهش به من توه دمید یوقت.شد رهیهت زده به صورتم خمتوقف شد و شاهرخ آشفته و ب نیماش

 یو با خشم دیبشم دستم رو گرفت و محکم به سمت خودش کش ادهیرو باز کردم اما تا خواستم پ نیکنه در ماش

 .که تابحال شاهدش نبودم در رو بست

 .کس و کارما ینکن ب ؟فکریکن یم ينجوریتو چرا ا:حرص گفتم با

 ؟يکجا بود شبید-

 هرجا،به تو چه؟-

که تازه داشت جوونه  يخوره،چطور عالقه ا یچشمها بهم م نیاحساس کردم حالم از ا.سرخ سرخ بود چشماش

 ده؟یخودش رو به نفرت م يجا عیانقدر سر زدیم

 .بهم نگاه کن ودرست جوابم و بده زنمیباهات حرف م یوقت:داد زد و گفت سرم

خواست با برادرم رفتم  ؟دلمیکن یم میج نیکه من و س یستیمن ن زارم،بزرگتریمن از سوال جواب شدن ب-

 .رونیب
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  ؟يبر یخواست یکجا م:ترگفت میمال نباریخشم نگاهشو ازم گرفت وبه راهش ادامه داد وا با

 .چند تا کتاب بخرم خوامیکنه کجا،فقط م ینم ،فرقیکتابفروش هی-

 .شدم و به داخل مغازه رفتم ادهیپ نیاز ماش. بزرگ نگه داشت  یلیخ یکتابفروش هی يجلو

 نیریخسرو و ش<خواستم حساب کنم شاهرخ کتاب  یم یوقت.برداشتم یتا رمان و چند کتاب روانشناس چند

 .آقا دیرو هم حساب کن نیلطفا ا:من و گفت يکتاب ها يرو گذاشت رو ینظام>

 .قفل بود نیدر ماش.که فاصله اش با ما کم بود رفت یبه سمت پارک ادهیکتاب ها رو حساب کرد و پ پول

 ؟یخونیتو کتاب هم م:دنبالش راه افتادم وبا تمسخر گفتم ناچار

 !یخونینه فقط خودت م:زد وگفت يپوزخند

منو  يرابطه  يروز هیکردم که  یفکرش رو هم نم یحت:و گفتم ستادمیپارك نشست ،روبروش ا مکتین يرو

 .تو انقدر سرد بشه

 .يبود تو سردش کردسرد ن-

 که مثل برادرم دوسش دارم ازدواج کنم؟ یخوام با کس یچون گفتم نم-

 .نخواستم برادرت باشم چوقتیمن ه-

 .دمیمن احمق نفهم یبود که داشت یهمه کارات از رو غرض و هدف شهیهم یگیآره ،راست م-

 .دمیتو خر ياون کتاب و برا:کرد و آروم تر گفت رییتغ لحنش

 .به شعر ندارم یچندان يمن عالقه -

 !!!يآورد مانیتو هم به عشق ا دیبخونش شا.که دوسش دارم به خاطر داستان فرهاد ستیبه خاطر شعرش ن-

 .نداره قتیاز قصه حق رونیعشق فقط تو کتاباست،ب-

 ه؟یداستانش چ یدونیاصال م-

 .که بدونم ستی،برامم مهم ن دونمینه نم-

 یعاشق يشاهرخ بود که داشت قصه  يگوشم به صدا ینشستم و نگام رو به درخت روبروم دوختم ول کنارش

 ...حاال من فرهاد قصه ام و تو:سر آخر گفت.کرد یم فیرو تعر نیریخسرو و ش

 ....کنم ی،به فرهاد هم فکر نم ستمیهم ن چکسیه ستم،عاشقین نیریمن ش:گفتم يلحن تند با
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تو  يمطمئن باش فرهاد قصه ..یمن یکه تو تمام هست نهینه،مهم ا ای یمن باش نیریکه تو ش ستیمهم ن-

وجه اجازه  چیخورم که به ه یقسم م. یخورم هست یقسم م.که دست خسرو به تو برسه شهینم یراض چوقتیه

 ...به تو خوش باشه ییدل خسرو دمینم

به  هیشب شتریبراه افتادم،حالت راه رفتنم ب هیشده بود ،نگاه پر از نفرتم رو نثارش کردم وبعد از چند ثان ترسناك

 در کاره؟ ییخسرو ؟مگهيدیچرا ترس:گفت یاومد وبلند بلند م یبود،پشت سرم م دنییدو

 .در خدمتم من ادینترس خوشگله،اگه ازش خوشت نم:پسره جلوم سبز شد و گفت هیکه  دمییدو یم همونطور

 گه؟یم یچ یعوض نیا:وبا حرص گفت دیبه من رس یشاهرخ ک دونمینم

 زوره مگه؟ گهید ومدهیتو خوشش ن ،ازیخودت یعوض:حق به جانب گفت يا افهیبا ق پسره

بلندش کرد و با  نیاش رو گرفت و از زم قهیشاهرخ .کرد  نشیونقش زم دیچشم اون پسر خواب يمشت پا نیاول

که هزار نفر دنبالت راه  یکن یم یچه غلط ستیمعلوم ن:بعد برگشت به سمت منو گفت.سر تو صورتش زد

 .فتنیم

 دیجا خورده بود شا.تو صورتش زدم یمحکم یلیشده بودم دستم رو بلند کردم و س یبر خورده بود ،عصب بهم

 .باشه یلیس هیکرد که جواب اون همه ابراز عالقه ش  یفکرش رو هم نم

تا خواست به شاهرخ حمله کنه مردم جلوش رو گرفتن اما شاهرخ تنها .و منگ از جا بلند شد  جیپسره هم گ اون

 .من بودم شیکه تمام زندگ یکه پر از نفرت بود ،نفرت نسبت به کس یچشم.نگاهش به چشم من بود

 يکرد و به کالنتر ریمزاحم رو دستگمن ، شاهرخ و اون پسر .شد  یشلوغ يمتوجه  یگشت اومد و وقت سیپل

 .انگشتام رو صورتش مونده يکه جا دمیشاهرخ دستش رو از رو صورتش برداشت د یوقت.برد

 .اومدن  يبه کالنتر ثاقیساعت هشت عمو ستار و م. میبود يبود که تو کالنتر یساعت چند

 غهیص هیتازه با هم نامزد کردن،البته فقط :عمو گفت دیجناب سروان از عموم نسبت من و شاهرخ رو پرس یوقت

 .خونده شده تیمحرم ي

کرد ،من هم که بهت زده به  ی،شاهرخ از خجالت سرش رو بلند نم فتهیبود پس ب کیاز تعجب نزد ثاقیم

 .کردم یاطرافم نگاه م

 يهرخ با عمو رفت جلوشا.بابا رو آورده بود  نیماش ثاقیم.میخالص بش يتا از کالنتر دیساعت طول کش مین

 ..سکوت بود و سکوت.میبا هم به سمت خونه راه افتاد ثاقیمن و م نیبنابرا. ارهیرو ب نیتا ماش یکتابفروش
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 امیب يچرا منتظر نموند:شد حرف بزنه با همون لحن آروم و با وقارش گفت یگذشت تا باالخره راض قهیدق چند

 ؟.میدنبالت با هم بر

نرگس خانم همش اصرار کرد که شاهرخ هست و  یمنصرف شدم ول ،اصالیستین دمید یوقت:آهسته گفتم منم

 ...حرفا نجوریا

  ن؟یسردرآورد نجایپس چرا از ا-

 هیرو  نیماش دیسکوتم رو د یوقت.دادم سکوت کنم حیافتاد؟ترج یم یمعلوم نبود چه اتفاق دادمیجوابش رو م اگه

 ه؟یتو و شاهرخ چ نیب:گوشه پارك کرد و تمام رخ به سمتم برگشت وگفت

 .یچیه:آهسته جواب دادم  یلیبودم ،خ رهیبه جلوم خ میمستق

روش سرپوش  يخوایکار کرده که تو همش م یچ فته؟شاهرخیداره م یچه اتفاق.به من دروغ نگو:زد و گفت داد

 رون؟یب يبا اون بر دیچرا با ؟تويبزار

 ؟یکن یتو چرا حرفم رو باور نم-

 .،با سوال جوابم رو نده خوامیفقط جواب م دمیکه ازت پرس یدر برابر سوال-

 ؟يخوایم یتو چ دونمیاما من نم-

 ؟يبه شاهرخ قول ازدواج داد. نکن یکنم ها،انقدر منو عصب یلهـِت م زنمیبخدا م-

 ؟یگیم ونیازدواج؟چرا هض-

 .دمیخودم حرفاتونو شن-

راحت از دست  یلیمهم تر بود که داشت خ زیبرام از همه چ ثاقیدست خودم نبود ،اعتماد م گهیراه افتاد ،د اشکم

 ؟يدیرو شن یهمه چ:با بغض گفتم. رفتیم

 .خوابم اما نبودم نیآره ،فکر کرده بود-

 .جوابش و دادم یکه چ يدیپس شن-

 ......ستیمهم ن یچیه گهی،د دمیشن یچ ستیمهم ن گهید:پر اشک شد و به روبروش نگاه کرد وگفت چشماش

بلند ..... چقدر آزارم داده بود.چقدر از شاهرخ بدم اومده بود.نمیتونستم غم رو تو چشماش بب ینم. دیترک بغضم

ندارم اصال  يبه اون عالقه ا ثاق،منیمن به تو دروغ نگفتم م:گفتم هیهق هق گر ونیم.کردم  یم هیبلند گر

 .گمینداره،بخدا دروغ نم تیبرام اهم

 .باورت کنم تونمینم گهیکه د نهینه،مهم ا ای یکه تو به من دروغ گفت ستیمهم ن-
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دلش .ومدیاشکبار ازش دور شدم اما دنبالم ن ییباچشما. شدم  ادهیپ نیاز ماش.ام بلند تر شده بود هیگر يصدا

 .شکسته بود ،دلم شکسته بود

مانتوم رو  ي قهیحرف بزنم، یبرام باز کرد،مهلت نداد کالم نایدر رو س.گرفتم و به خونه رفتم یدربست نیماش هی

 .پرتم کرد اطیسنگفرش ح يگرفت رو

جمع شده بودند و من رو تماشا  اطیهمه تو ح.خواست بهم حمله کنه که بابا مانع شد و اجازه نداد کتکم بزنه یم

چنان  بایکردم که شک یداشتم در اتاقم رو قفل م.دمییاز جام بلند شدم و به سمت اتاقم دو عیسر. کردند یم

 .تخت پرت شدم  کیبه در زد که من نزد يضربه ا

 تو؟ يایچرا مثل آدم نم:بلند شدم و گفتم نیاز زم.دیبار یو خشم از سرتاپاش م نهیک

 ؟یانقدر راحت شاهرخ و مال خودت کن زارمیمن م التیواسه خودت،به خ يفکر کرد-

 .خودت یندارم،داداشت ارزون یربط چیچرت و پرت نگو ،من به شاهرخ ه-

دست  ریبرادرم اس دمیمن اجازه نم.يدیکه مثل کـَنه بهش چسب ییکنه تو یصال به امثال تو نگاه نمشاهرخ ا-

 .مثل تو بشه یآدم عوض هی

 خودش کنه؟ ریکه چرا اصرار داره منو اس یاز خودش بپرس يبر ستیحرف دهنتو بفهم احمق،بهتر ن-

 .بهتر ازتوئه رهیکلفت گداگشنه رو بگ هیشاهرخ :به صورتم زد وبلند گفت یلیس هی

 .وجود نداره یشک چیه یاقتیل یب نکهیدر ا:تو گوشش زدم وگفتم یلیس هیمن  نباریا

همه تو .که بوجود اومده بود نجات بده  یکامران اومد تا زنش رو از جنگ.باال گرفته بود بایمنو شک نیب يدعوا

 .کردن ینگاه م بایاتاق من جمع شده بودن و به من و شک

نه :خالص رو زدم و گفتم ریاز من دور شده بود که ت یچند قدم بایشک.کرد یمات شده بود به من نگاه م شاهرخ

 .نه شاهرخ که بخوام بخاطرش خودم رو عذاب بدم یتو برام مهم

همه رو از  دیمن رو تو اون حال د یوارد اتاقم شد و وقت مهیسراس ثاقیم.برد رونیخواهرش رو از اتاق ب شاهرخ

 .داشتم ازیبهش ن شتریمادرم رو که از همه ب یکرد حت رونیاتاق ب

 .کردم یم هیتختم نشسته بودم وگر يرو

 .میبرگرد دیجمع کن،فردا با لتویوسا:آمرانه گفت یلحن با

 ...تنها موندم یمن با تمام ناراحت.اتاق خارج شد و در رو پشت سرش بست از

 !!بود امروز يروز بد عجب
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 ...فتهیچشمم به چشم شاهرخ ب خواستیدلم نم گهیبود که د نیکه داشتم ا یحس تنها

آماده . دیکش یچمدونم کنار تخت انتظار م.خونه رو دربر گرفته بود  یسکوت مطلق.همه با هم قهر بودن انگار

تنفس کنم که اون باهاش زنده  ییباشم که شاهرخ هست،از هوا یسقف ریز نیاز ا شیخواست ب یدلم نم.بودم

 .اس

 ؟يداریب:در ظاهر شد و گفت يدر اتاقم باز شد و مامان در آستانه .ان صبح بوداذ کینزد

 .مثبت تکان دادم  يرو به نشانه  سرم

 .میحرکت کن دی، با نییپا ایچمدونت رو بردار و ب-

عمو .همه رو مبل نشسته بودن و منتظر من بودن.چراغا روشن بود.اومدم نییچمدون کشون کشون از پله ها پا با

 خانم؟ یهست يبا ما هم قهر:جاش پا شد و گفت از

 .زده گهید یکیبا شما چرا قهر باشم؟حرف و :گرفته گفتم ییصدا با

قرار نبود .گفته يزیغلط کرده چ گهید یکیغلط کرده حرف زده،اون :کرد و گفت بایرو به شک تیبا عصبان عمو

از هم جدا  یدلخور و ناراض نطوریآخرش ا نکهیسفر دلمون وا شه نه ا میم،اومدینبود دعوا کن م،قراریجنگ کن

 .آدم بزرگا يبچه باز ،سريسر بچه باز م،اونمیش

 .بچه هام دعوا بشه نیب خوامینم زن،منیبرادر منه ،بچه هاشم مثل بچه هام عز يهاد

 يربا نیاول نیگم؟ایم یچ نیفهم یاشتباه شد م ،يدو تا رفتن کالنتر نیشد و ا یاشتباه هیهمه تون هستم، با

 .بار هم نخواهد بود نیو آخر رونیرفتن ب ینبود که با هم م

عمو بفهمه که شاهرخ از من دلخور  نکهیا یعنی نیا.رفت اطیبلند شد وچمدونم رو از دستم گرفت و به ح شاهرخ

 .مثل سابقه زیو همه چ ستین

شاهرخ  نیچمدونم تو ماش نکهیبا ا ينشسته بودن و من در کمال ناباور نیهمه تو ماش.شش صبح بود  ساعت

 .رفتار کنم نطوریشد که ا یباورش نم.خوندم  یشاهرخ م يرو از چشما رتیبهت و ح.بابا شدم نیبود سوار ماش

تونستم به  یرو که نم ییحرفها.نمتیبب خوامینم گهیاد،دیخواد با تو باشم،ازت بدم م یدلم نم نکهیا یعنی نیا

 .حرکتم زده بودم نیبا ا ارمیزبون ب

سفر برام  نیا یچیه گهیکارو کردم؟د نیازم بپرسه چرا ا یاما شاهرخ جرات نکرد حت میراه چند جاتوقف کرد وت

 .اومدم ینم چوقتینبود،کاش ه زیخاطره انگ
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مطمئن شد حواس  یچمدونم رو بهم داد و وقت ،شاهرخیموقع خداحافظ.تهران میدیشب بود که رس يها مهین

 يادامه  يمن برا يبهانه دارم،تو تمام بهانه  هیفقط  میزندگ يبرا:آهسته گفت ییبا صدا ستیبهش ن چکسیه

 ...یهست ریازم نگ وبهانه ر نی،ايریبهانه رو ازم نگ نیکه ا نهیخواهشم ا ،تنهایهست یزندگ نیا

 .کردن و رفتن یهم خداحافظ نایعمو ا.نشد دهید گهیشد و انقدر دور شد که د نشیماش سوار

عجب سفر .دوست داشتم انقدر که دلم براش تنگ شده بود یلیاتاقم رو خ.اتاقم رو کرده بود يهوا يبدجور دلم

 ...چند روز اتاقم رو منتظر نگه داشتم خودیبود،ب یمزخرف

 حافظ ] 1[

 

 نهم فصل

 . شدیمن با خانواده ام روزبروز سردتر م يمرداد بود ،هوا گرمتر شده بود اما رابطه  اواسط

تالش کرد تا به  یلیمدت عمو ستار خ نیتو ا.کردم یها شرکت م یکمتر تو مهمون.شدم یاز اتاقم خارج م کمتر

کرد که من مثل گذشته با شاهرخ راحت  یسع یلیخ.فتادهین یاتفاق چیمثل قبله،که ه زیهمه بفهمونه که همه چ

 یکه من و شاهرخ با هم روبرو م یتوق نبود چو جهینت یبرم اما تمام تالشش ب رونیباشم ،باهاش حرف بزنم ،ب

 .بود یخشک و خال کیسالم و عل هی شدیرد وبدل م نمونیکه ب یتنها کالم میشد

من و  يرابطه  نکهیبخصوص ا نمشیبب چوقتیه خوادیکردم که ازش متنفرم و دلم نم یته قلبم احساس م از

 .بخاطر اون سرد شده بود ثاقیم

براش  گهیماه با من قهر کرده و د کی کیتونستم باور کنم که نزد یکالفه بودم،اصال نم ثاقیم یمحل یب از

واقعا سرنوشتم  یعنینشون نداد، یعکس العمل چیشده ه 77که رتبه ام تو کنکور  دیفهم یوقت یندارم،حت یارزش

 ؟...بود تیاهم یبراش ب

 .کردم یدق م شین بود وگرنه من از دورخداروشکر محل خدمتش تهرا. يرفت سرباز یم دیبا گهیروز د چند

خواست باهاش حرف بزنم و بگم که از شاهرخ  یخواست باهام حرف بزنه ،دلم م یدلم م...گرفته بود دلم

 ...نگفتم یمتنفرم،بگم که بهت دروغ

د رو برده بو نیبابا هم ماش.ترك کرده بودند  دیتازه خونه رو به قصد خر نایمامان و س.بعدازظهر بود6ساعت

 .زدم یباهاش حرف م دیازم دور بشه با نکهیقبل از ا....تو اتاقش بود ثاقیم. رگاهیتعم
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 یقلبم رو م يپشت در بودم ،نفسم به شماره افتاده بود،صدا.رو سرم کردم واز اتاقم خارج شدم میروسر

 .بود در زدم یاما به هر جون کندن دیلرز یم دم،دستمیشن

 یرو نگاه م رونیبود و ب ستادهیدر رو باز کردم ،کنار پنجره ا.بار در زدم تا باالخره اجازه داد وارد اتاقش بشم چند

 .بهش بگم دیبا یدونستم چ یرفته بود ،نم ادمیحرفام  شد،تمامیکرد،باورم نم

 ؟یداشت يکار:شناسه گفت یکه انگار من رو نم یلحن با

اون مغرور بود من از اون مغرورتر بودم،بارها  نه،اگهیخواستم اشکام رو بب یکرد،نم یم تیگلوم رو اذ بغض

 یکردم؟ ،چ یچه کار م نجایغرور ا نیحاال من با ا..شترهیمرد هم ب هیخودش اعتراف کرده بود که غرورت از 

من تو رو ندارم؟ يمهر یطاقت ب نخواستم بهش بگم؟بگم توروخدا از گناهم بگذر؟بامن حرف بزن چون م یم

 .نکرده بودم یکه گناه

 .بهش بدم از اتاقش خارج شدم و به اتاقم رفتم یجواب نکهیا بدون

در اتاقم رو باز کرد  ثاقیکه م دیطول نکش قهیچند دق.کردم  یتخت نشسته بودم و تو دلم خودم رو لعنت م يرو

 ؟یبهم بگ یخواست یم يزیچ:و گفت

 .نه:خشن گفتم یلحن با

قاب  نیا:کنار تختم گذاشته بودم رو برداشت و گفت زیم يرو که رو یزنان به سمتم اومد و قاب عکس قدم

 .چقدر برام آشناست

 ست؟یعکس توش آشنا ن:گفتم يدلخور با

 .نمونده بود ادمیاز اون شب  یچیچون ه میعکس رو انداخت نیچرا،خوب شد ا-

 ؟یگرفت یفراموش دایچرا؟ مگه جد-

 .م اون شب فراموش بشهنه ،عمدا خواست-

 .سفرمون رو فراموش کردم اتییجز يمن هم فراموش کردم،همه :گفتم یتفاوت یب با

 .دمیقاب و کجا د نیاومد ا ادمی:رو گذاشت سرجاش و گفت قاب

عکس تو .دمیلنگه اش و تو اتاق شاهرخ درست کنار تختخوابش د:زد و گفت يپوزخند.تعجب نگاهش کردم  با

 .و شاهرخ توش بود اونم تو درشکه

عکست رو تو  نیبهتر خوادیدلم م:گفت یحرف شاهرخ افتادم که م ادیتهوع داشتم، د،حالتیدور سرم چرخ ایدن

 .يقاب بزار نیا
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بود که کنار  یعکس اون عکس نیگرفته بودم و بهتر ثاقیکنار م هیبود که تو حافظ یعکس من ،عکس نیبهتر

 .فته بودمن تو درشکه گر

دستش  هیدستش قرآن بود و  هیمامان .آماده شده بود تا به سمت پادگان حرکت کنه ثاقیروز شنبه م صبح

 . آب يکاسه 

داده بودم و به لباسش  هیتک واریبه د بانهیغر.کرد یم ثاقیو مامان سفارشات الزم رو به م میبود ستادهیدر ا دم

تو گلوم بود که دلم  یبغض. هم نگاه نکرد یچشم ریز یمن حت کرد اما به یاز همه خداحافظ. کردم ینگاه م

 .گرفت دهیو منو ناد تو تماشا کردم که چه ساده گذش ستادمیفقط ا!!!خواست بترکه  ینم

 .کرد یاشکش رو پاك م يقطره ها شیروسر يبا گوشه .ختیشد و مامان پشت سرش آب ر نیماش سوار

 ؟يرحمه وابسته ا یکه انقدر ب ی،چرا انقدر به کس يتو که مادرش نبود:دلم گفتم تو

 یحضورش حت. رمیخواست بم یدلم م.همه جارو دربر گرفته بود يچه سکوت کشنده ا.میداخل خونه برگشت به

 .با قهر هم برام بهتر از نبودش بود

 !!!يرحم شده بود یب ،چهیخداحافظ داریتو د:خودم گفتم با

 ...بخشمت یمن نم نباریا

 

 مده فصل

حالم داشت از تابستون  گهید.رفتم یبه بازار م دیجد یلیسال تحص لیوسا دنیخر يبرا ایبود که با رو يروز چند

 .تهران قبول شده بودم و شوق رفتن به دانشگاه خواب و ازم گرفته بود یپزشک.خورد یبهم م

 یب نکهیکردم ،بخصوص ا یبه خونمون رجوع کرده بود فکر نم ثاقیکه بعد از رفتن م يبه سکوت مرگبار گهید

بار  هیکرد اما  یتلفن م یهرازگاه. نهیخونه تا منو بب ومدیبارم ن هیکرد  یتهران خدمت م نکهیمعرفت با ا

 .باهام حرف بزنه ایبپرسه  ینخواست از من حال

ان قبول تهر يهم رتبه اش خوب شده بود و داروساز ایرو. کردم دانشگاه بود یروزا فکر م نیکه ا يزیتنها چ به

 .شد

 .دمیبراش زحمت کش یکه کل ییخواست زمان زودتر بگذره تا من به آرزوم برسم،آرزو یم دلم

بهم گفته که چقدر دوسم داره و چقدر خوشحاله که آرزوش  یچند روزه کل نیتو ا.از من خوشحال تر بود  مامانم

 .شد یقند آب م لویک لویکلمه تو دلم ک نیا دنیبار هم منو خانم دکتر صدا کرد که با شن نیچند.رو برآورده کردم
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لحظه  هی.وضو گرفتم و سجاده ام رو باز کردم.خوابم نبرد جانیشبش تا صبح از ه. دیروز موعود فرارس باالخره

 یمعرفت،ب یب:تو دلم چند بار بهش گفتم... ثاقیدلتنگ شده بودم ،دلتنگ م.شد يدلم گرفت،ناخودآگاه اشکم جار

 ...دوست ندارم گهید....دوست ندارم گهیمعرفت د یب....معرفت

 يرو سپر دیجد یلیسال تحص نیا تیصبح رو خوندم و از خدا خواستم کمکم کنه تا بتونم با موفق نماز

 ...توکل به خودت..کمکم کن ایخدا.کنم

 .و به آشپزخونه رفتم تا صبحانه بخورم دمیرو پوش لباسم

 ؟يچه خبره؟قرار دار ،امروزیشیم زیخاص سحرخ مواقع شهیتو هم:وارد آشپزخونه شد و گفت نایس

خواست  یدلم نم.اما به دل نگرفتم. لحظه احساس کردم چقدر ازش متنفرم هیداد ، یهاش آزارم م هیو کنا طعنه

 ادی شییاز دوران دانشجو دیپزشک خوب با هی:گفتم نیبنابرا.خراب کنم نایس يروز خوبم رو با چرت و پرت ها

 ازین ابیپزشک نا هیمردم به  ابم،باالخرهباشه ،خب منم که پروفسورم بده تا لنگ ظهر بخو زیکه سحر خ رهیبگ

  .گهیدارن د

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .شکشیبودنت پ ابیو نا يپروفسور یبپا رد نش اب،تویپزشک نا...آهان:تمسخر سر تکون داد و گفت با

 .خورصبحانه ات رو ب...یولش کن هست:شده بود گفت نایکالم س شین يکه متوجه  مامانم

آخه  دمیبودم که روز قشنگم رو برباد رفته د دهینرس ابونیبه خ. رونیام رو خوردم و از خونه زدم ب صبحانه

 سالم:به سمتم اومد و گفت دیمنو د یوقت.پارك شده بود ابونیشاهرخ سر خ نیماش

 ؟یکن یچکار م نجایموقع صبح ا نیتو ا:اکراه جواب سالمش رو دادم وگفتم با

 .برسونمت يری،اومدم که اگه تنها م یچیه:نگام کرد و گفت يدلخور با

 .نه ممنون،عمدا خواستم که تنها باشم-

 .رسونمت یسوار شو م.بشم دیناام یاز زندگ یحاال که اومدم ،نزار سر صبح-

 دمید یوقت نحالیبا ا. که تو سفر برام افتاده بود یبشم بخصوص بعد از اتفاقات نشیخواستم سوار ماش ینم اصال

 .شدم نیرو برام باز کرده و منتظره دلم براش سوخت و سوار ماش نیدر ماش

 .یآفتاب یبود ،خنک ول یخوب يهوا
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 .هیصبح قشنگ:گفت یدالوصفیبود با شوق زا زیدل انگ يهوا نیهم که مثل من محو ا شاهرخ

 .زده ام جانیه یلیمنم خ نکهیآره،بخصوص ا-

 من؟ دنیبه خاطر د:گفت یلحن لوس با

 نه:زدم ،آهسته گفتم يلحظه با تعجب بهش نگاه کردم و پوزخند هی

 ؟ینه ؟پس واسه چ:خورد تو ذوقش یحساب

 ام؟یب جانیتو به ه دنیاز د دیبا یکن یچرا فکر م-

 بپرسم؟ یسوال هیمن از شما  شهیحاال م-

 .مثبت تکان دادم يرو به نشانه  سرم

 ؟یکن یم یبیتو چرا با من غر-

 ؟یچ-

 .هر لحظه با تو باشم خوامیکه من م یدر صورت یکن یم ياز من دور-

 .ندارم که بهت بدم یجواب-

 چرا؟-

 !بحث رو ندارم،روز قشنگ منو خراب نکن لطفا يشاهرخ من اصال حوصله -

راجع  گرانیکه د ستیمن مهم ن يگران؟برایحرف د ؟ازیترس یم یچ نم،ازیبگو بب خوام،اصالیاما من جواب م-

 یمن تنهام هست.کنن یفکر م یدر موردم چ ثاقیو م بایکه شک ستیبرام مهم ن ین،حتکن یم يبهمون چه فکر

 ..یمن با تو آرومم هست.تنهام یلی،خ

دستم رو گرفت و اجازه نداد  هویشدم که  یم ادهیپ نیداشتم از ماش.متوقف شد نشی،ماش میبود دهیرس بایتقر

خدا شاهد :و گفتم دمیکش رونیاز دستش ب تیخورد،دستم رو با عصبان یشم ،حالم از لمس دستاش بهم م ادهیپ

 ...نیآفر یکه خودت بگ ارمیبه سرت م ییدستت به من بخوره بال گهید کباری،فقط  گهید کباریاگه 

 ....خوامیمن غلط کردم،معذرت م:باال برد و گفت میتسل يرو به نشانه  دستش

 ؟يزاریشاهرخ؟چرا راحتم نم يخوایاز جونم م یچ:گفتم تیعصبان با

 گهیماه د6تا.سفر کنم دیبا گهیاز اون طرف هم به چند تا کشور د یدب رمیدارم م.نصفه شب،پرواز دارم 3ساعت-

تو  زارمیبدون که من نم نمیکه چقدر دوست دارم،ا یبدون خوادیدلم م. یاومده بودم خداحافظ.نمتیبب تونمینم

 .یبش گهید یمال کس
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 .مونده گهید يفقط چند کلمه :شد و گفت ادهیشدم و به سمت در دانشگاه رفتم ، پ ادهیپ نیماش از

بتونم  نایدعا کن با هم.شد يچند صباح سپر نیبود که ا نایبه خاطر ا:پاکت بهم داد و گفت هیسمتم اومد و  به

 .ازش دارم يسر هیخودم .ارمیماه دووم ب6

 .رو از دستش گرفتم و رفت پاکت

 .بود یبیعج يو هوا حال

به سمتش رفتم و .با شوق برام دست تکون داد و بلند سالم کرد دیمن و د یتو محوطه منتظرم بود وقت ایرو

 ریچرا د یراست. میکه منتظرش بود ياون روز دیباالخره رس:گفت بایز يبا لبخند. دمشیمحکم در آغوش کش

 ؟يکرد

 .داد  ریبهم گ یکیسر صبح  یچیه-

 ؟یگیو م د،شاهرخیسب سفسوار بر ا يهمون شاهزاده -

 کیبهش نزد نکهیکه وحشت دارم از ا اهیست،انقدر س اهیس ستین دیآره بابا،همون سوار بر اسب،اما اسبش سف-

 .بشم

 داشت؟ کارتیحاال سر صبح چ.یهست يریگ یسخت م يادیتو هم ز-

 .رهیم رانیآخه امشب از ا یاومده بود خداحافظ-

 شه؟یواسه هم-

 .هیگرده،سفرش کار یبرم گهیشانسا ندارم، شش ماهه د نیرفت،من که از ا یم شهیکاش واسه هم يا-

لب تر کنه تا هزار نفر  هیبخصوص شاهرخ که کاف ستین ینانیگرده،به مردا که اطم یمطمئن باش با زنش برم-

 .آرزوشه زن شاهرخ بشه یهرکس.واسش غش کنن

 .به جز من یآره هر کس-

 داستیکه اون نداره؟ظاهرش که از اسمش پ يخوایم یتو چ.ادیت نممن مطمئنم که توهم ته دلت ازش بد-

 ؟یزنیتو چه مرگته دختر؟چرا لگد به بخت خودت م...یپول ،کار،خونه،زندگ.،شاهرخه ماشاءاهللا

از دست اون خالص شدم حاال تو .!ایروزم و خراب نکن رو.رو بخورم گهیخواد امروز غم شش ماه د یدلم نم-

 ؟یکن یول نم

 دستت؟ هیچ نیحاال ا.بابا خب لهیخ-

 .دونمینم-
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به  دنشونیکه با د ییعکسها.رو برام آورده بود میکه تو سفر با هم گرفته بود ییرو باز کردم،تمام عکسها پاکت

 ایرو.گذاشتم فمیپاکت رو بستم و داخل ک عیسر.مینداشت یوقت با هم عکس چیکاش ه.افتادم ثاقیحرف م ادی

 !کردم ینگاه م ؟داشتمیکن یم نیچرا همچ:گفت

 .که نگاه کردن نداره يریکبیپسر ا هی-

 !!يریکبیا یگیهست که به شاهرخ م ییبارویکدوم ز شیدلت پ ستیمعلوم ن-

 .شهیم ریسر کالس د میبر. ولم کن تو رو خدا-

پسر جمع  يعده دانشجو هیکردم دم در کالس  دایاعالنات باالخره کالسم رو پ يتابلو يجستجو رو یکم با

 .ودند و مشغول صحبت بودندشده ب

لحظه  هی یدونم چرا ول ینم.مسحورم کرده بود تشیشد که جذاب يبه چهره ا رهینگاهم خ هویاون جمع  وسط

کرد،به سمت اون فرد برگشت و به من  یظاهرا پشت سرش بود گوش م کهیکس يداشت به حرفها. دیدلم لرز

 .پشت کرد

 .شدند یداشت که با هر حرکت سرش تو هوا معلق م یو صاف یمشک يموها.بود يقد بلند وچهارشونه ا پسر

 .داشت ينداشت اما نگاه نافذ یدرشت و واضح يچشما. سمتم برگشت،نگاهش به نگاهم گره خورد به

کلفت و  ییبا صدا.تا کنار بره و من بتونم وارد کالس بشم ستادمیدر منتظر ا يانداختم و جلو نییرو پا سرم

 ن؟یکالس نیشما مال هم.راهتون رو گرفتم يجلو خوامیمعذرت م:مردانه گفت

 .يشاهرخ بود يکاش تو جا:صداش خوشم اومد،از ادبش خوشم اومد،با خودم گفتم  از

 نیبله،مال هم:آهسته گفتم ییصدا دم،بایاز ذهنم گذشته بود از خودم خجالت کش يفکر نیهمچ هی نکهیا از

 .کالسم

 .جلوم رد شد و من وارد کالس شدم از

 هیبرحسب عادت صندل یکردم ،خنده دار بود ول یاول رو انتخاب م فیرد شهیهم یلیتحص يتمام سال ها رد

به در نگاه کردم و آرزو  یچشم ریموقع نشستن ز.نشستن انتخاب کردم و روش نشستم يرو برا فیرد نیاول

 یرو برگردوند و خودشو ب کردم که نگاهش به من باشه ،آرزوم برآورده شده بود چون تا بهش نگاه کردم سرش

 .تفاوت نشون داد

 

 ازدهمی فصل
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تنگ شده  ییاون شبا يدور بشم،دلم برا ثاقیکردم که انقدر از م یوقت فکرش رو نم چیه دیبودم،شا دلتنگ

 یم دایخلوت راه پ نیبه ا ثاقیکه م دیکش ینم یکردم اما طول یکنار حوض و با خودم خلوت م رفتمیبودکه م

 .شدیم کیهام باهام شر يشب زنده دار يکرد و تو همه 

 یرو تاب نشستن رو نداشتم درواقع دوست نداشتم تنها کنار حوض باشم چون هر چقدر هم که منتظر م حال

 ؟یخانم يخواب شد یامشب چرا ب:وبگه  نهیاومد کنارم بش ینم ثاقیموندم م

 ...زارمیتنهات م يروز هیکنم،منم  یم یمنم تالف...،باشه ثاقیم باشه

لباس  هی.هوا شب رو به صبح برسونم نیهوس کرده بودم تو ا...بودم  يزییپا يرو باز کردم،عاشق هوا پنجره

اومده بود از بالکن  شیپاتوقم اون تاب بود،کمتر پ شهیهم.رو بالکن نشستم یصندل هی يو رو دمیگرم پوش

هرسال .من بود یسالگ18 شب نیرامشب آخ.داشت یچشم انداز ها تازگ يخاطر همه  نیاستفاده کنم به هم

 .کردم یکه گذشته بود فکر م یموندم و به سال یم داریشب رو تا صبح ب نیآخر

 ثاقیبود که م یسال نیاول نیکه بعد چند سال ا نینداشتم،هم یسال خوب.من فقط درس بود و دلهره  یسالگ 18

کردم بدون اون روز  یچرا انقدر وابسته بودم؟چرا فکر م.بوده يسال بد یلیخ یعنیست،ین کیتو جشن تولدم شر

 به اون داره؟ یچه ربط خمنو شاهر يماجرا اره؟اصالیگذره؟ اون چطور دووم م یوشب برام سخت م

 .براش نداشتم یکه جواب ییپرشده بود از سواال ذهنم

فکر  يدادم به جا حیترج.ذشتمگ يشب زنده دار ریاز خ.شده بود و چشمام خسته بود،صبح کالس داشتم سردم

 .کم بخوابم بلکه بتونم تو کالس سر حال باشم هی شیعاطفگ یو ب ثاقیکردن به م

بارون جشن  ریرو ز میسالگ19روز  نیبارون راه برم و اول ریخواست ز ی،دلم م دیبار یمهر بود وبارون نم نم م7

 .با خودم چتر نبردم نیبنابرا رمیبگ

 .شده بودم سیکه سرتاپا خ زدیشالق م يبود که بارون شدت گرفت و طور به دانشگاه نمونده یلیخ

دختر دانشجو چترش رو  هی دمیکه د ستادمیاحساس کردم بارون بند اومده ،ا هوینشم  سیتا خ دمیدوئ یم بایتقر

 .زنهیباالسرم گرفته و لبخند م

 .ینش سیچتر بمون که خ ریدانشگاه،ز رمیمنم م:گفت یلحن مهربون با

 .کردم بارون انقدر تند بشه یاومدم فکر نم یممنون،راستش از خونه که م:به محبتش زدم و گفتم يلبخند

 .میشیاشکال نداره،حداقل با هم آشنا م-

 . میسمت دانشگاه راه افتاد به
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 .یسوم پزشک رام،سالیمن سم-

 .یهست-

 ه؟یرشته ت چ.يدار یاسم قشنگ-

 .سال اولم یول یپزشک-

 .من مثل برادر شوهر-

 ؟يازدواج کرد-

 .ماهه که عقد کردم6-

 که؟ینزد تیحاال عروس-

 .ستیمعلوم ن يزیفعال که چ-

 . مینیبب گرویبازم همد شمیخوشحال م:و گفت ستادیچترش رو بست و روبروم ا رایم،سمیدانشگاه شد وارد

 .لطفتم ازت ممنونم نطور،بابتیمنم هم-

 نیاول شدیشده بود،باورم نم سیخ بایلباسم تقر.رفت،منم وارد کالس شدم گهیکرد و به سمت د یخداحافظ

احساس کردم با ورودم به .بشم دهیموش آبکش نطوریبشه و ا بمینص يا هیهد نیهمچ هیساعات روز تولدم 

 .نمیذره ب ریز يو بدجور دهینگاه ها به سمت من چرخ يکالس همه 

 :به تخته چشم دوختم که روش نوشته بودتفاوت به نگاه ها سر جام نشستم و  یب یلیخ

 یزعشق و مست یخال کدمیدل مباش  يا

 ]1[یو هست یستیاز ن یبرو که رست وانگه

من مهم نبود که کار  يبرا یاز بچه ها بود ول یکیبود،حتما کار  ییبایشعر ز.لبم نشست  يرو يلبخند ناخودآگاه

 یصفحه ش با خط نیدفترم رو باز کردم و رو اول.کرده بود باترشیمهم بود که اسم من توش بود و ز نیه،ایک

 .رو نوشتم بایشعر ز نیدرشت ا

دفترم  يبود رو ستادهیدر ا يروز جلو نیکه اول ییدفترم افتاد ،سرم رو بلند کردم ،همون دانشجو يرو يا هیسا

 د؟یحافظ رو دوست دار:متعجب نگاهش کردم که گفت.انداخته بود هیسا

اون شعر اسم حافظ نوشته شده ،چطور اسم حافظ رو  ریز دمیبه تخته کردم که د یه بود،نگاهشد شتریب تعجبم

 بودم؟ دهیند
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کنه حافظ  ینم یکنم،فرق یم نیباشه شاعرش رو تحس بایز ياگر شعر:خودم رو جمع وجور کردم و گفتم زود

 .يا گهیهر شاعر د ایباشه 

 .نیسینو یتو دفترتون م نیپس شعرش خوب بوده که دار-

 .درسته-

 ن؟یرادمهر شما اون شعرو رو تابلو نوشت يآقا:بلند گفت ياز دخترا از آخر کالس با صدا یکی

 ن؟یدیآره،از خطـّ بدم فهم:و گفت دیبه دنبال صدا چرخ سرش

 .بود فیو ظر بایهم ز یلیخطـّش اصال بد نبود اتفاقا خ.کردن دشییو پسرا تا دنیخند دخترا

 .حافظ:شعر تو دفترم نوشتم  تیاون ب ریز.وارد کالس شد استاد

از ذهن تخته حذف  چوقتیخواست ه یدلم نم.شروع شد و استاد شروع کرد به پاك کردن تخته  درس

به اسم  یوقت.خوردم  یکرد و من حسرت م یتمام پاك م یرحم یاستاد دونه به دونه کلمه ها رو با ب.بشه

کل  یوقت.بود دوختهرادمهر افتاد که مثل من با حسرت به تخته چشم  ينا خود آگاه نگاهم به آقا دیرس یهست

 یعنی.داشت یچشماش چه برق.لحظه نگاهمون بـِهـَم گره خورد هی يگذرا کرد،برا یشعر پاك شد به من نگاه

 رو انتخاب کرده که اسم من توش بوده؟ يشعر یاتفاق

تو راه .تنها راه افتادم ،بارون بند اومده بود نیبنابرا. بود هومدیگشتم اما انگار امروز ن ایدانشگاه رو دنبال رو تمام

 چرا انقدر به دلم نشسته بود؟.کردم یهمش اون شعر رو با خودم تکرار م

از سالها مامان و بابا تولدم رو  یبعض.ناهارم رو خوردم و به اتاقم برگشتم.خونه ،همه خواب بودن دمیرس یوقت

 نیاول شهیهم.موند یم ادشیتولدم  شهیبود که هم ثاقیتنها م.نبود يدو خبراز کا چوقتیگفتن اما ه یم کیتبر

نگاه کردم انگار دل آسمون  ياتاقم به آسمون ابر ينگفت؟از پشت پنجره  کیچرا امسال بهم تبر ینفر بود ول

 .هم مثل من گرفته بود

هر وقت که .ست ایکه رو دمیفهم نایس یو پرحرف یاز احوالپرس.بود که زنگ خونمون به صدا در اومد 5 ساعت

 چیدونستم که به ه یم نویفقط ا انهیکنه  یفکر م ایبه رو نایمهم نبود که س شد،برامیم ينجوریا دید یرو م ایرو

 .بشم ایرو یضامن بدبخت ستمیوجه حاضر ن

ساك بزرگ  هی.بودمش  دهیبغلش کردم که انگار سالها بود ند ياتاق رو باز کردم و به استقبالش رفتم، طور در

 .بود ادشیمن ،پس تولدم رو  يخدا.تو دستش بود

 .تولدت مبارك :با لبخند گفت.تخت نشست يرو برداشت و رو شیبه اتاقم،روسر بردمش
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 .بود ادتیممنون که -

 .آورد ادمی يکه براش مهم بود یکیندارم  یخوب يمن حافظه  یدونیتو که م:گفت یخاص طنتیش با

 ؟یک:دمیپرس يکنجکاو با

 .کادو رو برات فرستاده نیکه ا یهمون-

با .بازش کردم يکادو رو ازش گرفتم و با کنجکاو.بزرگ در آورد و به سمتم گرفت  يکادو هیتو ساکش  از

کار شاهرخه چون  دونستمیم.رفته بود ادمیاز شاهرخ  یو ناراحت يکادو چنان ذوق زده شده بودم که دلخور دنید

بود که تو خونه  یهمون عروسک نیع قایدق.خوشم اومده بایز الك پشت شکمن چقدر ا دونستیاون بود که م

 ...و بامزه بایبودم،همونقدر بزرگ ،همونقدر ز دهید بایشک

 .اومد به منم بگو ادتی يزیاگه چ:گفت يبه پهلوم زد و با کنجکاو حانهیر

 بهت داد؟ نویا یک ه،حاالیولش کن قصه ش طوالن-

 7بهم داد تا  نویا یراهم رو گرفت و با هزار منت و خواهش و معذرت خواه يبره جلو نکهیچند روز قبل از ا-

 .نره ادمیهم سفارش کرد که  یکل.مهر بهت بدم

 .يدستت درد نکنه ،لطف کرد-

 .،چون مجبور شدم تولدت برات کادو بخرم گهید يبهم ضرر زد یالک ی؟الکیچه لطف:و گفت دیخند

 مجبورت کرده بودن؟ ،مگهيدیخر یخب نم:رفتم و گفتم يغره ا چشم

 .دمیقهر نکن ،حاال که خر-

 يجمله رو به جا نیزم،ایبا عشق عز میتقد:شده رو به سمتم گرفت و با عشوه گفت چیکادو پ يبسته  هی بعد

 .شاهرخ گفتم

 ؟يدیچرا زحمت کش.....زهرمار-

بود،تابحال  بایز یلیبرام گرفته بود که مدلش خ يه ابه رنگ سورم ییرو باز کردم ،شال و کاله کاموا کادو

 .بودم،ازش تشکر کردم دهیند یمدل نیهمچ

 .کن فیرو برام تعر یطوالن ينداشت،حاال اون قصه  یقابل-

 .جزو اسرار-

 ؟يکرد دایشده حاال باهاش سر و سرّ پ یچ ادیاز شاهرخ بدت م یگفت یتو که م-

 .زنش بشم خوامیگفتم نم ادینگفتم بدم م-
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اومدم  یم نییتند تند از پله ها پا.رفتم رونیواز اتاق ب دمیبرق از جا پر د،مثلیچیزنگ تلفن تو گوشم پ يصدا

 ؟یعمره منتظر تلفنم،اما تلفن ک هیانگار 

خرده به خودت زحمت  هی:گفتم تیبا عصبان.  خونهیرو مبل نشسته و داره درس م نایکه س دمیکمال تعجب د در

 .تسیبد ن يبد

 ؟يچه کاره ا نجایپس تو ا:گفت يلحن آمرانه ا با

 ينداشتم ،همش هم بخاطر رفتار يکار نایبود که اصال با س یدادم باهاش دهن به دهن نشم،دو سه ماه حیترج

 .بود که تو سفر بروز داده بود

 الو:رو برداشتم یگوش

 .یرو برداشت یخوب شد که خودت گوش ،چهیسالم هست-

 خوبه؟سالم شاهرخ حالت -

 .تولدت مبارك یشما،راست يها یاز احوالپرس-

 .قشنگ بود،راستش اصال انتظارش رو نداشتم یلیممنون،خ-

 نداشت ،مامان بابا خوبن؟ یقابل-

 .همه خوبن ،سالم دارن-

 کنن؟ یم کاریخل من چ يداداشا-

کنه  یخارك خدمت م ي رهیجز کنهیندونه فکر م ی،هر ک يکه رفته سرباز ثاقیدن،میادامه م اشونیبه خل باز-

از  غیخونه،دریشده فقط نشسته و م ادیاواخر درساشون ز نیترکه،ا یهم که داره م نایس.میخبر یکه انقدر ازش ب

 .خرده تحرك هی

 .تنهام  یلیخ نجایاونا رو ولش کن،ا-

 .یکن یعادت م:گفتم یتفاوت یب با

 .تونم،دلم برات تنگ شده ینم:گرفته گفت ییصدا با

 ؟ییاالن کجا-

 .هم برم گهید يهزار جا دیمونم با ینم نجایا ی،ولیدب-

 هوا چطوره؟-

 شده باشم؟ اهیس شهیقابل تحمل،باورت م ریداغ،جوش ،غ-
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 ؟يندار يبا من کار.یشیم دیسف رانیا ياینداره،م یبیع-

 .نه ،سالم برسون-

 .خداحافظ-

 يزنگ بزنه؟صدا خوادینم یعنی:منتظر تلفن شاهرخ نبودمبا خودم گفتم.شدم رهیبه تلفن خ.رو گذاشتم یگوش

 با تو حرف بزنه؟ خواستیفقط م:آورد رونمیاز فکرب دادیمنو مورد خطاب قرار م ظیکه با غ نایس

 .دونمیچه م-

 اصال چرا زنگ زده بود؟-

 .بگه کیخواست تولدم رو تبر یم:گفتم یتفاوت یجام بلند شدم و با ب از

 مگه امروز تولدت بود؟:رو رو مبل پرت کرد و از جاش بلند شد و به سمتم اومد و گفت بشکتا

 .دمیترس یچرا ازش م دونمیچشمش دور شدم ،نم يمثبت تکون دادم و مثل جت از جلو يرو به نشانه  سرم

 ؟یزنیچرا نفس نفس م:دیبا تعجب پرس ایرو.اتاق رو از پشت بستم  در

 .دمی،دوئیچیه-

 چرا مگه جن دنبالت کرده بود؟-

 .دمیدوئ یم نایبدتر از جن،از ترس س-

 ترس داره؟ نایمگه س!وا -

 .مونه یچه جورم ،مثل شمر م-

 بود زنگ زد؟ ثاقیم-

 کیتلفنم نکرد که بهم تبر یچرا حت.فکر فرو رفتم و نگاهم به عکس کنار تختم افتاد  ثاق،بهیاسم م دنیشن با

 .زنگ زد ینه،شاهرخ بود ،از دب:گفتم ینسبتا طوالن یبگه؟با مکث

 با خودت روشن هست؟ فتیتو تکل-

 .کنه ینم رییآره،نظرم نسبت به شاهرخ تغ-

 .یگیتو که راست م-

 ؟یبزن يندار يا گهیحرف د.ایول کن تو رو خدا رو-

روز تولدت بهت بدم،اون  قایکرد که کادو رو دق یم يچه اصرار ینیبب ينبود ،تویدوست داره هست چارهیاون ب-

 ...اما تو دهیم تیانقدر بهت اهم
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 ؟یمن چ-

 ...يعشق پاك شاهرخ و ندار اقتیبهت بگم،تو ل تونمیم نویفقط هم.يرو ندار اقتشیتو ل-

 .ورفت دیشد و لباسش رو پوش بلند

 .نداشتم ایحرف رو از رو نیا دنیتونستم از جام تکون بخورم،خشکم زده بود،انتظار شن ینم

 ...حرارت رو نداشتم نیبه ا یعشق اقتیل دیگفت،شا یدرست م دیشا

 بود؟ یقیعشق شاهرخ حق یعنی

 حافظ ] 1[

 

 دوازدهم فصل

روزا کالس داشتم  يکاش همه  يا.دیمنم به آخر رس یو افسردگ یآخر هفته تموم شد ودلتنگ يروزا باالخره

دانشگاه رو  طیمح.زدم یبچه ها زل م یخال يسر کالس و به جا رفتمیجمعه هم م ي،اگه به من بود روزا

شده بودم  يخونه فرار زها ا یتازگ.دادیخونه نجاتم م يخفه  ياز هوا نکهیدوست داشتم از همه مهمتر ا

 .رفتیسر کار م یشیبه صورت آزما يچند جلسه ا هیکرده و دایکار پ دایجد.خونه بود نایکه س یبخصوص زمان

و آماده  دمیشب خوابم نبرد اما صبح تا ساعتم زنگ زد مثل برق از جا پر يها مهیشوق رفتن به دانشگاه تا ن از

 .شدم

رادمهر بود که مشغول  يکه تو کالس حاضر بود آقا یتنها کس.در زدم و وارد کالس شدم.کالس بسته بود در

 .تخته بود يرو یتینوشتن ب

 هی يدر کالس رو باز گذاشتم و رو.ادسالم گفت و به کارش ادامه د هیمن شوکه شد و بعد از چند ثان دنید با

 .نشستم یصندل

چقدر  ینوشت ول یشعر رو تخته م تیب هیکالس  نیاومد قبل از شروع اول یداشت هر روز م يحوصله ا چه

 ...نوشت و چقدر با احساس یو ماهرانه م فیظر

 يمحکم و مردونه ا يدستا.کردم یبه نوشته اش نبود فقط حرکت دستش رو به دقت دنبال م حواسم

باالخره . سهیرو بنو يکرد تا بلکه بتونه کلمه ا یم نییاش باال و پا دهیو کش یقلم يرو با انگشتا کیماژ.داشت

 .تخته کنار رفت يکلمه هم نوشته شد و از جلو نیآخر

 در ملک وجود ستین چیتو همه ه یب
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 ]1[همه هست ینباشد چوتو هست چیه ور

چشمم رو  عیرادمهر کج شد اما سر يافتاد ناخودآگاه نگاهم به سمت آقا یهست يچشمم به کلمه  یوقت

آخه اون از قبل تمام نگاهش به من و عکس العملم بود،بعد از واکنش من کنار .برگردوندم و جزوه م رو باز کردم

که  يشعر نیشمردم و ا متیمنم فرصت رو غن.رفت رونیرو برداشت و از کالس ب لشیرفت و وسا شیصندل

 .سم خوشگلم توش بود رو نوشتما

 .اومد یرادمهر هم از اسم من خوشش م يآقا نکهیا مثل

سالم :شد وگفت کیدر ظاهر شد و با لبخند بهم نزد يجلو رایکالس اول تموم شد سم نکهیبعد از ا بالفاصله

 ،حالت خوبه ؟

 .خوبم ممنون.جون رایسالم سم-

 .میخرده قدم بزن هی میاومدم دنبالت تا با هم بر-

 .میباشه بر-

اخر هفته :گفت یخاص جانیبا شور و ه رایکه سم میزدیتو سکوت قدم م. میدانشگاه رفت يبه محوطه  رایسم با

 ؟یداشت یخوب ي

 .بد نبود-

 ؟ینرفت ییچرا ؟مگه جا-

 کجا مثال؟-

 ه؟عشقشون تو خونه تنها بمون زارنیدور و زمونه م نیا يآخه مگه پسرا...،جشن ی،پارتیپارك،مهمون-

 .ستمیمن اهلش ن-

 .نداره تیکار یکس نجایا:دیپرس يوبا نگاه کنجکاوانه ا ستادیو روبروم ا دیچرخ

 ترسم؟ یم یداره؟مگه از کس یچه ربط-

 ؟ي،دوست پسر ينامزد یعنی؟یگیراست م-

 .باشم  یبخوام با کس نکهیچه برسه به ا ارمیوقت کم م شینجورینه،هم-

 ست؟یهم تو دلت ن یچکیه-

 نه-

 ؟یگیراست م رایمرگ سم-
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 .ستیواسم مهم ن زایچ نیآره به جون مامانم،ا-

 .ایر یومعصوم و ب ،پاكیهست یچه دختر باحال-

 ؟يدیرو پرس زایچ نیچرا ا-

 .رو که انتخاب کردم بشناسم یبتونم دوست نکهیا يواسه -

 از ازدواجت؟ ؟قبلیخودت چ-

کردم  یجز درس فکر نم يزیچ چیدانشگاه به ه امیب نکهیتا قبل از ا.شده بود یمن رتبه ام تو کنکور تک رقم-

 یبه زندگ يبـُعد هیکردم، یفکر نم يبـُعد هی گهیحال و هوام عوض شد،د ییجورا هی نجایاومدم ا یوقت یول

 .مگرفت یو داشتم سرو سامون م يراومده بود خواستگا نیرنگ گرفته بود چون فرز میزندگ.کردم ینگاه نم

 ؟يدوسش دار-

 ؟ یو دوسش نداشته باش یرو انتخاب کن یکس شهیمگه م-

 .کنه یوضع فرق م یو تحمل کن ختشیر ينخوا یباشه وحت یداره،اگه زورک یبستگ-

 .مردا فرق داره ي هیآقاست ،به نظرم با بق یلیمنه،خ یتمام زندگ نیفرز یول-

 ن؟یچطور با هم آشنا شد-

 .مهیتو دانشگاه،همکالس-

 باال؟ مینمونده کالسا شروع بشه،بر يزیچ-

 .میباشه بر-

 یاز اون تند تر م تیمنم به تبع.دست تکون داد و قدماش رو تند تر کرد یکیواسه  رایکه سم میراهرو شد وارد

 .رفتم

 دیو خنده کنان به سمتم چرخ دیجلوتر از من بهش رس رایاومد،سم یبود که به سمتش م نیکنم فرز فکر

 .،همسرم نیجان فرز یخانم،هست یجان هست نیفرز.یجلو هست ایب:گفتو  دیودستمو کش

پسر .و مودب سالم کردم نیمت یلیشوهرش بکار برده بود خوشم اومد،جلو رفتم و خ يکه برا یلفظ جان از

هرچقدر به ذهنم فشار  یول هیکی هیکردم شب یچرا همش احساس م دونمینم.بود قد بلند و الغر اندام  یجذاب

کرد  یم فیتعر نیفرز شیهمش از من پ رایسم.بودمش دهیقبال د دمی؟شایک هیاومد شب ینم ادمیآوردم  یم

شدم با  یمعرف نیبه طور کامل به فرز نکهیبعد از ا.کرد یم دییرو تا رایسم يبه من گفته ها ي،اونم با لبخند

 .کردم و به کالسم رفتم یخداحافظ یعذرخواه
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رو  لمیاستاد از کالس خارج شد وسا نکهی،بالفاصله بعد از ا دمیرو ند ایمروز رواومد که ا ادمیکالس آخر  سر

 يازش نبود،از باال يپا گذاشتم اما اثر ریز ایکردن رو دایپ يجمع کردم واز کالس خارج شدم ،تمام کالسا رو برا

 یزد،میخدارو شکر داشت تو محوطه قدم م.کنم  دایرو پ ایپنجره به محوطه دانشگاه نگاه کردم بلکه بتونم رو

بهم قرض داده  شیگشتم که چند وقت پ یم ایدنبال کتاب رو فمیتو ک.برسونم ایخواستم با عجله خودم رو به رو

و لوازم  فمیبرخورد کردم دراثر برخورد ک يآقا پسر هیبه  هویاومدم که  یم نییبود همزمان داشتم از پله ها پا

خانم  خوامیمعذرت م:نگران گفت یبا لحن.  میرو جمع کن لیتا وسا میهردو خم شد.شد  نیمداخلش نقش ز

 .نیایم نیشاکر ،اصال متوجه نشدم که دار

 لیرادمهر بود که نگران به من و وسا يبرخورد کردم ،آقا یکه با چه کس دمیتازه فهم. رو بلند کردم  سرم

نگم چون ممکن بود  یدادم کالم حیترج دید،صدام لرزکر ریینگاهم تغ.کرد ینگاه م نیزم يرو يپخش شده 

منو :شد و گفت بلند نیاز زم.رو جمع کردم و از جام بلند شدم لمیوسا.لرزش صدام کار دستم بده

کنم  یخواهش م:متوجه لرزش صدام نشه گفتم کهیبه طور یخاص اطیبا احت.ختمیرو بهم ر لتونید،وسایببخش

 .من بود که جلوم رو نگاه نکردم ریتقص.ستی،مهم ن

 .چشماش رد شدم يمثل برق از جلو بعد

تکون داد  یدست دیمنو د یخرده دوروبرش رو نگاه کرد و وقت هیبلند صداش کردم ،برگشت  دمیرو د ایرو یوقت

 .ستادیو سرجاش ا

 خونه؟ يریم يدار:دمیسمتش رفتم و پرس به

 .عجله دارم یلیآره،خ-

 ؟یرس یظر مزده به ن جانیچرا ه-

 .ادیآخه قراره امشب برام خواستگار ب:گفت نیسرخ شد و شرمگ صورتش

 کلک؟ یپس چرا زودتر نگفت-

 .دمتیاالن د نیمن که هم-

 ش؟ینیب یباره که م نیاول ،حاالیگیراست م-

 .مامانمه  ياز دوستا یکیپسر . آره-

 .خب مبارك باشه-

 .ندادم یبرو بابا،من که هنوز جواب-
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 .حاال:لبخند گفتم با

 ؟یتنها باش يخوایم:رو درآوردم وبهش دادم و گفتم ایکتاب رو فمیک از

 ؟ینه بابا،تنها واسه چ-

 ام؟یباهات ب تونمیمن م یعنی-

 .رو متر کنم ابونایخ ییتنها ستمیمجبور ن گهید.بهتره ينطوریآره ،اتفاقا ا-

 زنگ نزد؟ گهیشاهرخ د:دیپرس ایوکه ر مینرفته بود یچند قدم.میسمت خونه به راه افتاد به

 .شد یشاک یکل نایهم که زنگ زد س يبار هینه،همون -

 به اون چه مربوطه؟-

واسه من  خوادیداره،همش دلشون م نایو س ثاقیبه م یفهمم موضوع منو شاهرخ چه ربط ینم دونم،اصالیچه م-

 .کنن يبزرگتر

 .نبود ينطوریکه ا ثاقیم-

 . باهام قهر کرده میکه از سفر برگشت یاز وقت-

 ؟یواسه چ-

 ثاقیکنم اسم م یم یمنم دارم سع.باورت کنم تونمینم گهید گهیبهم م.گهید يکالنتر يبه خاطر همون ماجرا-

 .رو از حافظه م پاك کنم 

 .شهیم دایدور و زمونه برادر خوب کم پ نیول کن بابا،تو ا-

تهران  نید زنگ بزنه بخواد با من حرف بزنه،تو همبار نش هیبشه، دایخوبه پس همون بهتر که کم پ ثاقیاگه م-

 .خونه سر بزنه ادیب یدل تنگ يبار نشد به بهانه  هیکرده ، لیدرجه داره و تحص نکهیبا ا کنهیخدمت م

 ...کردم اما  یم يبهت حسود ثاقیمثل م يبه خاطر داشتن برادر شهیمن هم-

 ...تیبچسب به زندگ.اما و اگر و ولش کن -

 ش؟یشناس یپسر پروفسور رادمهر تو کالس شماست،م گنیم یراست-

 شده؟ يزیچ:و گفت ستادیروبروم ا ایرو.ستادمیزده از حرکت ا بهت

 ه؟یاسمش چ یگفت:خودم رو جمع و جور کردم و گفتم عیسر

 ن؟یدار یاسم نیهمچ هیتو کالستون .رادمهر-

 چطور مگه؟.آره-
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 .هیجراح معروف و زبده ا ه؟باباشیچه شکل نمیشناسنش کنجکاو شدم بب یدانشگاه م يکه همه  ستین.یچیه-

 ه؟یچ کشیاسم کوچ:دمیپرس.گل کرده بود میفضول

 .فرهاد،فرهاد رادمهر-

شاهرخ  ادیناخودآگاه به .تلخ سفرم بود يروزا ادآوریاسم فرهاد .برق گرفته ها خشک شده بودم مثل

 ؟یقرار چ یب دونمیقرار شدم اما نم یناگهان ب.افتادم

 ه؟یجور په؟چهیت ه؟خوشیچه شکل:گفت یبه خودم اومدم که م ایرو يصدا با

 .هیچه شکل یبدون يخوایشاخ و دم نداره که م...گهیول کن بابا آدمه د:باال انداختم و گفتم شونه

 ثاقیم يبرا یاز هر زمان شتریب.نداشتم  یحال و روز خوب.گرفته بود يابر يبود ودل منم مثل هوا يابر هوا

خواست باهاش حرف بزنم  یچقدر دلم م.کردم یرو حس م شیخال ياز ته دل جا.کردم یم یاحساس دلتنگ

مامان رو صدا کردم اما  اربودم که بارون تند شد،چند ب دهیتازه رس.سنگ صبورم بود يروز هی یآخه ناسالمت

 . خونه نبود یچکیجوابم رو نداد،انگار ه یکس

اصال دلت برام ...ينامرد یلیثاق،خیم ينامرد یلیخ:آروم با دل گرفته گفتم دمیخودم رو تو خونه تنها د یوقت

 ...دل من  فینه؟ح شهیتنگ نم

رو برداشتم اما  یگوش.تلفن بلند شد يصدا.بود کیخونه تار. تمام خونه رو بلرزه درآورد یبیرعد و برق مه يصدا

 ؟یزنیالو،الو مامان چرا حرف نم:گفت.مشناخت ینفساش رو م ينگفتم،صدا يزیچ

اشکام خشک شده بودم و  یسیخ ونیم.بود بغضم گرفته بود ،خدا چقدر زود جواب دلم رو داده بود  ثاقیم يصدا

 .الو سالم :بغض گفتم ونیم.کردم یبودم گوش م دنشیهمه وقت منتظر شن نیکه ا ییبه صدا

 .بوق ممتد تلفن يجز صدا ومدین ییصدا گهید

دوباره زنگ  نکهیتلفن چشم دوختم تا ا یناباورانه به گوش.مبل نشستم يرو گذاشتم رو یگوش يدیناام با

رو  یبا اکراه گوش. رفتار بودم نیخواست جواب بدم،من چکار کرده بودم که مستحق ا یدلم نم.خورد

رو روم  یکه گوش يزم متنفرانقدر ا:بلند گفتم ییبا تمام قدرت وبا صدا یدلم پر بود،دلم شکسته بود ول.برداشتم

 ؟یکن یقطع م

 .یگوش کن هست-

 یدونیخودت م.يقضاوت کرد ییو تنها يبزار من حرف بزنم بسه انقدر حرف زد ثاقیکم تو گوش کن م هینه -

لحظه به بعد  نیاما از ا.. ي،سنگ صبورم بود ي،دوستم بود ي،برادرم بود يچند سال همه کسم بود نیکه تو ا
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نکرده بودم که مستحق قهر تو  يکار دم،منیند ای،از تو نامردتر تو دن يبرام وجود ندار گهید یعنی،یستین گهید

 یکه من م یثاقیرفت اون م ؟کجايکرد ینره،شب و روز خانم دکتر صدام م ادمیهدفم  نکهیا يبرا ادتهی.باشم

 یبد شدم؟انقدر خطاکار شدم؟گوش ؟انقدريدیبار حالم رو نپرس هی یام ،چرا حت یپزشک يشناختم؟االن دانشجو

 ؟یکن یشده بود قطع م نگکه انقدر دلم برات ت یرو رو من

لرزان  يصدا. سکوت کردم نیخواست بغضم بشکنه ،بنابرا یدادن ،دلم نم یحرف زدن نم يبهم اجازه  اشکام

 دلت برام تنگ شده بود؟:گفت یاومد که م ثاقیم

 یحالم رو از کس یو حت ياما تو هر دفعه زنگ زد یا من حرف بزنب يبار بخوا هیبار ،فقط  هیآرزو داشتم -

 نیا..يتنهام نزار چوقتیکه ه يتو به من قول داده بود.یباهام حرف بزن يبخوا نکهیچه برسه به ا يدینپرس

 یکن یبودم که تهران خدمت م شحالمنو باش ،چقدر خو.ثاقیو من تنها شدم م یبود اون قولت؟هنوز زن نگرفت

. شهیدلم برات تنگ نم گهید.ستیمهم ن گهیدونستم ،اما د یو من نم ي،از همون اولم دور بود یستیوازم دور ن

به بعد هم تلفن  نی،از ا یباهاش حرف بزن يکه بخوا ستیخونه ن یاالن کس. مونم یمنتظر تلفنت نم گهید

 ....ثاقیم يچشمم افتادخوام صداتو بشنوم،از  ینم گهید ،چونیکن یقطع م يدیمنو شن يصدا يکرد

برام نداره اشک  یارزش چیکه ه یکس يخواست برا یدلم نم. رو نداشتم یچیه يحوصله .رو گذاشتم  یگوش

 .زمیبر

گرسنه م نبود،فردا امتحان داشتم،سراغ .به صورتم زدم یآب هی.لباسم رو عوض کردم عیرو پاك کردم و سر اشکام

 .رفتم و جزوه ام رو باز کردم و مشغول خوندن شدم فمیک

  يسعد] 1[

 

 زدهمیس فصل

 .کاکائو بخورم ریش هیکم استراحت کنم و  هیشاپ دانشگاه رفتم تا  یکالس به کاف نیاز آخر بعد

 .حوصله بودم یب یلیخ نیخسته کننده بود واسه هم یلیکالسامون خ امروز

ذهنمو مشغول کرده  يآخر شاهرخ بدجور يو حرفها ثاقیتلفن م.بود منو به فکر کردن واداشته يادیز مسائل

 .بودم دهیتا صبح نخواب شبید...جا بند نبودم هیحوصله بودم، یهمش دلهره داشتم،ب.بود

 .رادمهر رو بخونم يآقا تیو سعادت نداشتم تک ب دمیبه کالس رس ریهم د امروز
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 ؟اگهیستین ای یهست:گفت یکه م دمیرو شن ییو اونور شد و صدا نوریچشمام ا يجلو یدست هویفکر بودم که  تو

 ؟یکجا هست یستین

 .نجایهم:زدم و گفتم يلبخند. بود  رایسم

 .ينبود دایاز صبح پ-

 .امتحان داشتم-

 ؟ياز خودت به من بد یتلفن ،شمارهیآدرس هی يخوایتو نم-

هر وقت :ورق و خودکار درآوردم و آدرس و شماره تلفن رو روش نوشتم بهش دادم و گفتم هی فمیداخل ک از

 .چشم يقدمت رو ياریب فیتشر

 مگه کالست تموم نشده؟.زارمیباشه ،قدم رو چشمت م-

 ؟یینجایتو چرا ا.درکنم یخرده خستگ هیخسته ام ،اومدم  یلیخ یچرا تموم شده ول-

 .دنبالم نجایا ادیقراره با داداشش ب. نمیمنتظر فرز-

 دانشگاه ست؟ نیمگه داداشش هم تو هم-

 .هیآره،اون دفعه بهت گفتم که مثل تو سال اول-

مشغول .من کامل به همه جا اشراف داشتم نه،امایشاپ رو بب یتونست در کاف یروبروم نشسته بود و نم رایسم

به  يبا اشاره ا. شاپ شدند یرادمهر وارد کاف يبا آقا نیرزدر باز شد و ف هویبودم که  رایصحبت کردن با سم

 رایو خوش ذوق من ،من وسم پیخوش ت یو همکالس نیفرز دنیاومده،با رس نیبهش فهموندم که فرز رایسم

 .میاز جامون بلند شد

 .گرد شده به من نگاه کرد و با تعجب سالم کرد و سرجاش نشست ییرادمهر با چشما يآقا

 ؟يکرد ریچرا د:وهرش کرد و گفترو به ش رایسم

 .ها شهیم رید گهید میپاشو بر.کرده بودم ریتو کتابخونه گ-

 يمنم خواستم پاشم که آقا.مارو ترك کردن یکوتاه یاز جاشون بلند شدن و بعد از خداحافظ رایو سم نیفرز

 ن؟یبمون شهیم:شد و گفت زیخ مین یرادمهر با دستپاچگ

باهاتون صحبت  خوامین؟میبمون شهیم:محکم حرفش رو تکرار کرد و گفت یلی،خ دیمتعجبم رو د ي افهیق یوقت

 .کنم

 .کرد ینگاه م واریبه در و د یکرد و گهگاه یم يبا دستاش باز. شدم و سرجام نشستم میتسل
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 د؟یدار ینسبت نیشما با آقا فرز:سکوت رو شکستم و گفتم نیصبر کردن خسته شده بودم ،بنابرا از

 .برادرمه نیفرز:تزد و گف يلبخند

با برادرش  نیگفته بود که فرز رایبود،سم نیبا فرز شیکردم ،برادر یکه فکر نم يزیخورده بودم،به تنها چ جا

 .هم زن داداشش بود رایپس سم.منه یکه برادرش همکالس دمیاما من نفهم ادیم

 .سال از من بزرگتره هی نیفرز:باز شد و گفت زبونش

 !جلوتره یلیاز شما خ یظاهرا از نظر درس یول-

 . يسال پشت کنکور موندم و مجبور شدم برم سرباز هیآخه من -

 .از خودش و خانواده ش بدونم شتریب خواستیشده بودم و دلم م کنجکاو

 ن؟یشد که پشت کنکور موند یچ-

 ریآخه غ.تهران قبول شم اصال انتخاب رشته نکردم یتونستم پزشک یدر اومد،چون نم یرتبه م چهار،پنج رقم-

 .کرد ینم یپدرم رو راض يرشته ا چی،ه یپزشک

 .دمیاز شهرت پدرش نپرس يزیفکر نکنه اطالعات خودش و خانواده ش برام مهمه چ نکهیا يبرا

 .واقعا متاسفم روزیبابت د:من من کردن گفت یاز کل شه،بعدیبگه که روش نم خوادیم يزیچ هیکردم  احساس

 .ستین گه،مهمیاتفاق بود د-

 .کرد لرزششون رو پنهون کنه یم یچقدر سع.به دستاش افتاد که به لرزه دراومده بود چشمم

و قبل از شروع شدن  نیانقدر خوش ذوق هست شهیهم:گفتم نیسکوت باشه ،بنابرا نمونیخواست ب ینم دلم

 ن؟یسینو یکالس شعر رو تخته م

 .دهیرو نشون نمخودش  ییطبع و ذوق هروقت و هرجا نیبه شعر عالقه دارم اما ا-

بودم و داشتم چهره  رهیبه صورتش خ یکالم چیچند لحظه بدون ه يمنظورش رو درك کرده بودم برا خوب

خوش فرم و  ینیب مرخیاز ن.کردم یکردم و حرفاش رو با خودم چند بار و چندبار مرور م یش رو تو ذهنم حک م

بود که احساس  ختهیر شیشونیپ ياز موهاش رو يحلقه ا.داشت که تابحال بهش دقت نکرده بودم ییبایز

 .خوش حالتشه يموها نیهم تشینقطه قوت جذاب کردمیم

داشت،احساس  یبیچشماش عمق عج.چشماش شده بودم خیآشفته ش رو به من دوخت اما من انگار م نگاه

 .تو چشماش نهفته بود یجانیبرد،چه ه یبه تمام اسرار درونش پ شهینگاه به چشماش م هیکردم که با 
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خودمم باورم .بلند شد و رفت یحرف چیه ینگاه گستاخ من خم شده بود که ب نیا ریانگار کمرش ز.شده بود سرخ

 .زل زدم تا از خجالت از جاش پاشد و رفت بهیغر هیکه انقدر راحت به  شدینم

 ...فرهاد...فرهاد:لب زمزمه کردم ریز چندبار

 یگوش یکالم نیبود ،بدون کوچکتر ثاقیم يصدا.رو برداشتم یفن زنگ خورد ،گوشبودم که تل دهیخونه رس تازه

 .رو گذاشتم و به اتاقم رفتم

 .آوردم یرو سرش در م یهمه دل شکستگ نیا یتالف يجور هی دیبودم،با یکارم راض از

 .به دلم نشسته بود...حرکاتش،اخالقش،چهره ش . اومد  یفرهاد بود،ازش خوشم م شیفکرم پ تمام

 .منم تن به ازدواج بدم و بشم معشوق قصه ش دیواقعا منو بخواد ،شا اگه

 یتمام فکر و ذکرم فرهاد شده بود،به حرفاش فکر م.رفتم یبرپابود،با خودم و دلم کلنجار م يدیجنگ شد درونم

 يزیگفتم هر چ یخرده فکر کردن با خودم م هیبعد از  یره ،ولدا یتیچه جور شخص نکهیکردم به ظاهرش و به ا

 واقعا فرهاد ارزشش رو نداشت؟ ایارزش فکر کردن نداره،آ

 .نداشتم يریگ میشده بودم،انگار قدرت تصم ينجوریچرا ا.دمیکش یم شیو با پا پ زدمیدست پس م با

داشتم با  يدیشد ؟سردردیک ينستم برادو یدلم تنگ بود اما نم. اومد یم یبارون قشنگ. شب بود يها مهین

سر کردم و به آشپزخونه  يروسر. تو سالن باشه نایس دیهم گذشته بود اما احتمال دادم که شا 3ساعت از  نکهیا

آشنا  ییمبل نشستم و سرم رو با دستام نگه داشتم ،صدا يقرص خوردم و رو هی.رفتم تا قرص سردرد بردارم

 .رو شکست ییسکوت تنها

 سراغت؟ ادیم یخواب یهنوز هم ب-

چون تو اون وقت شب به نظرم بودنش تو  دمیرو شن ییصدا نیهمچ هی االتیتو خ دیخودم فکر کردم شا با

نبوده سرم رو بلند کردم و به اطرافم نگاه کردم ،خودش بود  یمطمئن بشم کس نکهیا يبرا یخونه محال بود ول

 .ن چشم دوخته بودمبل نشسته بود وبه م يروبروم رو ثاقی،م

 .که بهم زل زده و منتظر جوابه دمید یشب فقط چشماش رو م یکیتار تو

 خانم دکتر؟ يازم دلخور:گفت

 .یگشت یخدمتت تموم شد به خونه برم یوقت يموند ی؟ميچرا اومد:و حرص گفتم يدلخور با

 .يهم که زنگ زدم قطع کرد اوردم،امروزیطاقت ن گهیبعد از اون تلفن د-

 .جوابتو بدم دیاالنم نبا یحقـّت بود،حت-
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 !!ینکن هست یانصاف یب-

 يبرا خوامیچون م یکن يمن بزرگتر يبرا ستیالزم ن گهیانصاف باشم،تو هم د یب خوامیبه بعد م نیاز ا-

 .کنم یخودم زندگ

 .من غلط کردم:شد و گفت کترینزد بهم

 گهیبدون که د يگاهم بود هیاگه تا حاال تک. ثاقیمافتاده  فتادیم دیکه نبا یاتفاق. نداره يا دهیفا گهید-

 ....رو یهمه چ.فراموش کن... فراموش کن که من هستم.مونو يفراموش کن خواهر برادر.یستین

 ؟يچه جور-

 .يکه تا حاال فراموش کرده بود يهمونجور-

متمرکز کنم  دنیکردم که فکرم رو تنها به خواب یبالش گذاشتم و سع يسرم رو رو.شدم و به اتاقم رفتم بلند

لب زمزمه  ریاسم فرهاد رو ز گهیبار د هید،یتپ یقرارم لحظه به لحظه تندتر م یبلکه خوابم ببره اما دل ب

 .زدم و خوابم برد يکردم،انگار دلم آروم گرفته بود لبخند

 .نم نداشتمتو خونه موند يسردرد داشتم اما حوصله .کرد دارمیزنگ ساعت ب يصدا

 .حافظ نداشتم چوقتیحافظ بود ،من ه وانید هی زمیم يرو.امروزم رو بردارم يرفتم تا جزوه ها فمیسراغ ک به

 :صفحه ش نوشته شده بود نیرو اول.کردم  بازش

 ...دهیجواب منو نم گهیحافظ د.کتاب مال تو نی،ايحافظ ندار يبود گفته

 ....جواب تو رو داد دیشا

 

 چهاردهم فصل

 یگشتم اما نم یم يزیچ هینداشتم،آشفته بودم،همش دنبال  یبود که حال و روز درست و حساب يروز چند

رفتن به دانشگاه  يبازم برا. هیچ يدونستم انتظارم برا یهمش منتظر بودم اما خودمم نم.یدونستم دنبال چ

 گهید يجاذبه  هیخاطر  هگفت ب یبهم م یبیکردم اما نه به خاطر درس و استادها،حس غر یم يلحظه شمار

 .شدم بیست که انقدر عجول و ناشک

 ...بود يا گهید زیمن چ درد

 یو پام به لرزه م شد،دستیاز حد معمول م شتریتپش قلبم ب دمیرس یکالس م یبه چند قدم یکه وقت يدرد

 ر درون؟وقت رنگ رخساره خبر دهد از س هیو همش نگران بودم که نکنه  دیپر یافتاد و رنگ از رخسارم م
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 ؟دلتنگیکه توجه نداشتم درس بود،تمرکز گذشته رو نداشتم،دلتنگ بودم اما دلتنگ ک يزیکالس به تنها چ سر

اصال .دوباره سراغم اومده بود  یحوصلگ یبود و ب دهیآخر هفته ام رس يدونستم چم شده؟روزا ینم ؟چرایچ

خونه  يبرم و از فضا رونیکردم از خونه ب یم یسع شدیکه م يبه هر بهانه ا.طاقت تو خونه موندن رو نداشتم

 .دور باشم

شدم و  وونهیفکر کنه د دمیرفتم بلکه بتونم از حال و روزم باهاش حرف بزنم اما ترس ایرو يبار هم به خونه  هی

 .گمیم ونیدارم هض

به .بخرم خوامیم یچ دونستمیاما نم زدمیتو بازار قدم م دیخر يو به بهانه  رونیجمعه از خونه زدم ب بعدازظهر

 .رفتم بلکه ورق زدن کتابا آرومم کنه یکتابفروش

آوار  ریبود از ز یخم شدم و با هر زحمت.کتاب دلم رو لرزوند یکل ریاز ز یکردم که کتاب یبه کتابا نگاه م داشتم

 .یبافق یوحش»نیریفرهاد و ش«.کتابا خارجش کردم 

که  یبه کتاب یاز مغازه خارج شدم نگاه یوقت. شدمیپولم رفت و خر فیبخوام دستم به سمت ک نکهیا بدون

 دم؟یکتاب رو خر نیفقط به خاطر اسمش بود که ا یعنی.اسم فرهاد لبخند زدم دنیدستم بود انداختم و با د

بلکه  گرانید شینه پ.رسوا شده بودم یخواست که اعتراف کنم ول یاصال دلم نم یعنیبود که اعتراف کنم  زود

 ..دلم رسوا شده بودم شیپ

و انتظار رو داشته  يریهمه دلگ نیبود که تاب ا یطاقت غروب جمعه رو نداشتم ،حال من خرابتر از اون گهید

 .باشه

 دمیرس یوقت.اومد یشدم داشت نم نم بارون م ادهیپ نیاز ماش یوقت. گرفتم و به سمت خونه راه افتادم  یتاکس

پام به  چوقتیکاش ه:شدم و به خودم گفتم  نیدلم هجوم آورده باشه ،غمگعالم به  يخونه انگار که تمام غمها

 .دیرس یخونه نم

سالم :مامانم وارد اتاق شد و گفت.راست به اتاقم رفتم لباسم رو عوض کردم هی نینبود بنابرا یکس ییرایپذ تو

 ؟يکرد ریچرا د!یهست

 .دیطول کش دمیسالم ،خر:جواب دادم یحوصلگ یب با

 .ينداره،خوب شد که خونه نبود یاشکال-

 افتاده؟ یچرا؟ اتفاق-

 ..نه،فقط -
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 .باهات حرف بزنم خوامیم:تخت نشست و گفت يرو

 ؟یدر مورد چ-

 .خودت-

 برات نبودم؟ یمن مادر خوب:نشستم که گفت کنارش

 زده؟ یحرف نیهمچ یک:برق گرفته ها نگاش کردم و گفتم مثل

 یدانشگاه اتفاق ،تویستین زونیچند وقته م.بدم صیاز رفتارت تشخ تونمیبگه،خودم م يزیچ یکس ستیالزم ن-

 افتاده؟

 .نه-

واقعا ...ثاقیم ی،ول يکرد یدرد ودل م ثاقیکه فقط با م دونمی،م يرفته تنها شد ثاقیکه م یازوقت دونمیم-

 نیکنن ،اونوقت ا یفرار م يرفته خانواده داره،همه از سرباز ادشی ست،اصالیتو وجود پسر وفا ن گنیراسته که م

 .ادیشم خونه نم یپسر مرخص

 خونه؟ ومدهیتا حاال ن یعنی-

راحت تر از اون چه که فکر  ثاقیم.دونهیمادرش نم يمنو جا چوقتیه دونستمیم.دمید یمنم م شیدیاگه تو د-

 .کردم یگرفتار م نطوریتو رو ا دی،نبا یمن اشتباه کردم هست.کردم فراموشم کرد یم

 .مامان ستمیمن گرفتار ن-

 يفهمم به هر بهانه ا ینم یکن یفکر م.يگرفتار یعنی یبیخودت غر يتو خونه  نقدریا ی،وقتیچرا هست-

 ...روز پارك هید،یروز خر هیا،یرو يروز خونه  هی.یاز خونه دور باش يخوایم

که بخاطر من  يبعد از سفر دونمیم.فتهیب نایچشمت به س خوادیدلت نم یفهمم که تو حت یخوب م من

و من  يشد ریتحق دونمیم.ست ایغم و غصه هات تنها رو يشنونده  گهیو د يدیاز همه بر يبر يمجبورشد

 .فقط بخاطر توئه که زنده ام یبدون خوامیم یباعثش بودم ول

 .من دوست دارم مامان-

 ...یهست يدور شد یلی؟خيبفهمم چرا ازم دور شد تونمیاما نم دونمیم-

 .نیخرده دلم تنگه هم هیخوبه فقط  ست،حالمین میزیباور کن چ-

 .ستیبه خاطر شاهرخ که ن-

 .شاهرخه شهیدلم براش تنگ نم چوقتیه کهیتنها کس-
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 .دلتنگته یاما اون حساب-

 .ستیبرام مهم ن-

 فرهاد چطور؟:از سر شوق گفت يلبخند با

 رییکرد،احساس کردم که رنگ چهره م تغ دایشدت پ میاسم فرهاد قلبم به تپش افتاد و دلتنگ دنیشن با

 کدوم فرهاد؟:دمیتفاوت پرس یخودمو جمع و جور کردم و ب عیسر یلیکرده،دستپاچه شدم اما خ

 ن؟یمگه چند تا فرهاد تو کالستون دار:نظر داشت با لبخند گفت ریکه رفتارم رو کامل ز مادرم

 ن؟یدیاسمو از کجا شن نیا-

اومد که دوتا  یاصال بهش نم.بود  افهیخانم جوون و خوش ق هی، گمیرادمهر رو مخانم .بود نجایامروز مادرش ا-

ازم خواست اجازه بدم  نیمودب و مت یلیخ.سال هم نداره 30گفتم  یاگه به من بود که م.پسر بزرگ داشته باشه

 .یبا پسرش صحبت کن

 .یباش يکردم انقدر جد یفکر نم:انداختم و با خودم گفتم نییسرم رو پا دمیمادرم خجالت کش از

 ه؟یچطور آدم ینگفت:مادرم رشته افکارم رو پاره کرد يصدا

 .شناسمش ینم یلیخ-

از پسرش گفت  یلیخ.باباش جراح مغز و اعصابه و مادرش روانپزشکه  نکهیمثل ا.میباهم حرف زد یلیامروز خ-

که  نطوریازدواج رو داره چون ا طیراش نکهیمثل ا.خوشبختت کنه خوادیبه تو عالقه منده و م يبدجور نکهیو از ا

کنه ،فعال هم  یکه بتونه مستقل زندگ دارههم پس انداز  يتموم کرده ،به اندازه ا شویگفت ،سرباز یمادرش م

 ه؟ینظر تو چ.داره  ندهیکه دانشجوئه و آ

 .دونم ینم-

 ؟يتو دلت هست که انقدر آشفته ا یکس-

 تو دل من راه داره؟ ینه،اصال کس-

 ای یستیکه ن ينشون بد يا گهیجور د هیخودتو  يخوایم ای:گفت یاهم کرد و با لحن حق بجانبچپ نگ چپ

 .یکن یم میافکار قا نیخودتو پشت ا يلو بر نکهیاز ترس ا نکهیا

 ؟یچ یعنی-

 ؟یترس یم يزیاز چ.یکن یم یرو ازم مخف يزیچ هی يدار دونمیم.شناسم یمن دخترم رو خوب م نکهیا یعنی-
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راحت  تونمینم:دست دلم رو نشه گفتم نکهیا يمعطوف کنم وبرا يا گهید زیذهن مامان رو به چ نکهیا يبرا

 .کنم یبزارن من زندگ خوانیکنم چند تا غول باالسرم هستن که نم یاحساس م.مامان رمیبگ میتصم

 ثاقه؟یو م نایمنظورت س-

خسته شدم .بهشون جواب پس بدم خوانیکنه،همش م یاعصابم رو خرد م هاشونیباز رتیهاشون،غ يبزرگتر-

 .مامان

 يبزرگتر يخودیکه ب يبزرگتر.ینکن دایسال ازدواج نکردم تا تو بزرگتر پ8 امرزتیخدا ب يبعد از فوت بابا-

 .ت دست خودت باشه ندهیآ خوادیدلم م.رنیبگ میتو تصم يبرادرات برا ای يکه هاد دمیحاال هم اجازه نم.کنه

از تو براش گفته و اونم  یتلفن یول يخواستگار انیب توننیرادمهر گفت که تا همسرش از آلمان برنگرده نم خانم

 هی نکهیخواستم اجازه بدم اما بعد از ا یبزاره،اولش نم شیتا برگرده و پاپ نیموافقت کرده که با هم آشنا بش

و بهتر  تهیبه هر حال اون همکالس يبردار یقدم تیزنگ يتو هم برا ستیبد ن دمیکردم د نیخرده سبک سنگ

 .شیبشناس یتونیاز من م

 .یفرهاد رو بشناس يکنم،تو هم از فردا فرصت دار یم قیخانواده تحق نیدر مورد ا من

فرصت رو بهت دادم تا بهتر انتخاب  نیا: به چشمام زل زد و گفت میرو تو دستاش گرفت و مستق صورتم

 .ار احساس کورشون کنه،نز یرو باز کن هست ،چشماتیکن

رو جز من محرم  چکسیه خوادینم ،دلمیراست:که گفت شدیداشت از اتاق خارج م.زد میشونیبه پ يا بوسه

 ؟یباشه هست.که پدرش از آلمان برگرده یبدونه تا زمان يزیچ دینبا چکسیماجرا ه نیاز ا.ثاقیم یحت ،یبدون

 .مثبت تکان دادم و مامان از اتاق خارج شد يرو به نشانه  سرم

از عالقه م نسبت به فرهاد  يزیعالم به سراغم اومد ،چقدر خوب شد که مامان چ یدر بسته شد،تمام خوش یوقت

 . ارهیخواست به روم ب یبود و نم دهیفهم دمیشا ای دینپرس

گذشت و فردا  یزمان هر چه زودتر م خواستیتاب بودم ،دلم م یلحظات برام کند تر از سابق شده بود،ب گهید

 .سوخت یخودم م يکنم؟ دلم برا یتاب یب نطوریا یکس دنید يشده بودم که برا ریحق نقدری، ا دیرس یم

 .یفرهاد واقع هیدل ببازم اونم به  يروز هیکرد که من  یفکرش رو م یآخه ک:لحظه با خودم گفتم هی

 .غرور قلبم با عشق به فرهاد آب شده باشه خیکه  شدینم باورم

 .ساده دل باخته بودم چقدر

**** **** **** 
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 ادیدادم ز حیترج.رو جمع کردم و به طرف کتابخونه براه افتادم  لمیکالس ،وسا نیبعد از تموم شدن اول بالفاصله

آبروم  يبدم و بدجور یواببگه که نتونم ج يزیبکشه و بخواد چ شیپ یحرف دمیترس یدور و بر فرهاد نباشم ،م

 .بره

کتابا رو  يکردم و البال یهدف قفسه ها رو نگاه م یب.بکنه يکار تونهینم امیاگه به کتابخونه ب دونستمیم

 خانم دکتر؟ یکن یم کاریچ نجایا:خورد رو شونه م و بعدش گفت یدست هویکردم که  یجستجو م

با .بود که منتظر عکس العملم مونده بود رایسم ياچشم.بدم ،برگشتم و نگاش کردم صیصدا رو تشخ نتونستم

 چرا صدات گرفته؟:افتادم و با لبخند گفتم رایخودم با سم ییوآشنا شبید ادی رایسم دنید

 ؟يگرد یم یدنبال چ.سرما خوردم-

 .میکم قدم بزن هی رونیب می،بریچیه-

 نقشه بود نه؟ هیپس همه ش :دمیمثل بازجوها پرس.میمحوطه نشست يتو يها مکتیاز ن یکی يرو

 ؟یزنیحرف م یاز چ-

 .مادرشوهرت خونه ما بود روزید-

 دوتا پسر داشته باشه؟ ادیچقدر ماهه؟اصال بهش م شیدیدونم،دیآره م -

فرهاد  يآخه تو گلو:کرد وگفت يسرفه ا.لباش محو شد  ينگاه غضبناك من شد لبخند از رو يمتوجه  یوقت

 .يکرده بود ریگ

 ؟ نیاریب ریگ يکه تلفن و آدرس مارو چه جور نیدیو نقشه کش نیبعد نشست-

مامان هم .خوادتیبه همه گفت که م دیتورو د یخب فرهاد که خواهر نداره،بعدشم انقدر که آقا و پاکه وقت-

ز به فرهاد نداشت ،اون رو یبود ربط یما کامال اتفاق ییتازه آشنا هیبه خدا فرهاد انقدر پسر خوب.  دتتیدورادور د

شناختمت کمکش  یکوچولو م هیچون  خواستوازم کمک  دیکش شیتو رو پ يهم ماجرا یوقت گمیرو م یبارون

 ه؟یحاال نظر تو چ. کرده باشم یکنم کار اشتباه یکردم، فکر نم

 .شناسمش یخب نم.دونمینم-

 لیرم ،تشکرو هم دا تونیآمار کالس بعد. یفرهاد و خوب بشناس یبود که توبتون نیتمام تالش ما هم ا-

 .شهینم

 چرا؟-

 .ششیشاپ منتظره تا من تو رو با خودم ببرم پ یفرهاد تو کاف.نیاستاد ندار-
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 االن؟-

منتظرش  نیاز ا شتریب میپاشو بر.نینه ،هم یگیم ومدیآره خب،برو باهاش حرف بزن فوقش ازش خوشت ن-

 .نزار

از جاش بلند  دیکنار فرهاد نشسته بود تا ما رو د نی،فرز میدیرس یوقت.رو گرفت و منو با خودش کشوند دستم

 .نیفرصت و به فرهاد داد نیا نکهیممنون از ا:شد و به سمتم اومد و گفت

 .به خاطر خودم بود نه به خاطر فرهاد:تو دلم گفتم. تکون دادم سر

 .ر به من سالم کردبلند شد و با تکون س یاز رو صندل دیرو د رایسم ینشسته بود ،وقت يپشت به در ورود فرهاد

 خودیافتاد از خود ب یچشماش بهم م یکرد،وقت یبه من نگاه نم چوقتیکاش ه.حرکت کردن نداشتن ينا پاهام

 .حرکت کردم  زشیخودم رو جمع و جور کردم و به سمت م یبه سخت.شدمیم

اونم .فرهاد نشستم يروبرو یصندل يرو.ما دونفر رو تنها گذاشتن یمعذرت خواه یبا کل رایو سم نیفرز

 ن؟یدار لیم یچ:و محکم گفت يعاد یلیسرجاش نشست و خ

 .کنهینم یفرق-

 .سفارش داد  کیکاکائو با ک ریدوتا ش.دوست دارم  یمن چ دونستیم انگار

 دهیوقت بود که ند یلیکردم تا به صورتش نگاه کنم آخه خ دایصورتش به سمت گارسون بود ،جرات پ یوقت

 .بودمش دهیخوب ند یعنیبودمش 

 رکاکائو؟یحاال چرا ش:لبخند گفتم با

 .دیدیم حیکاکائو رو ترج ریش دونمیآمارتون رو دارم،م:زد و گفت يلبخند اونم

همونطور که نگاهش .راحت از احساسش با آدم حرف بزنه یلیخ تونهیو م ستین یبود که اصال خجالت مشخص

 يزیچ چیمن در مورد شما با خانواده م صحبت کردم و گفتم که ه:گفت نهیاما با طمان يجد یبه من بود با لحن

 .منو از هدفم دور کنه تونهینم

 ه؟یچ یهدف؟هدفتون تو زندگ:زدم و گفتم يلبخند

 .با شما ازدواج کنم نکهیا:و گفت دیبه موهاش کش یدست

 .زده کنه رتیمنو ح طورنیراستش دوست نداشتم انقدر ساده و راحت بره سر اصل مطلب و ا.خورده بودم  جا

 ؟یو اگه به هدفت نرس:کردم راحت باشم ،در جوابش گفتم یو راحته منم سع یلحنش انقدر خودمون دمید یوقت

 ره؟یوسط گ نیا یکس يچرا مگه پا:گفت یتفاوت و معمول یب یلیخ
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احساس باهام  یب تفاوت و یبراش مهم نبود،ب هیقض نیبودم انگار اصال ا دهیاحساس ند یعمرم آدم سرد و ب تو

که مثال بدستم  زاشتیم هیاز احساس و عواطفش ما یاومد کل یم میتاحاال هرکس که به خواستگار.زدیحرف م

کرد،حوصله  یازدواج با منه انقدر ساده و سرد باهام برخورد م یکرد هدفش تو زندگ یاما فرهاد که ادعا م ارهیب

پام له  ریراحت غرورشون رو ز یلیم سررفته بودم ،انگار عادت کرده بودم که مردا بهم التماس کنن و منم خ

 يکردم مثل خودش خشک و جد یمنم سع.راستش به غرورم برخورده بود .شون بزنم نهیکنم و دست رد به س

 ؟یبکن یتونیم کاریاگر هم باشه چ:برخورد کنم و گفتم

 .نگفت یچیکرد اما ه یشده بود و با تعجب به من نگاه م گرد چشماش

 .،تمام توجه فرهاد به من و نگاهم بود زاشتیم زیگارسون داشت سفارشا رو رو م یوقت

 تمومه؟ یهمه چ یعنی:کاکائو حلقه کرد و گفت ریش وانیرو دور ل دستش

 تمومه؟ یچ-

 ...و  نینامزد دار نکهیا-

 من گفتم نامزد دارم؟-

 وسطه؟ یکس يپا نیگیم یوقت ینه ول-

 .نطوری،در مورد شما هم هم رمیبگ میدرمورد همشون تصم دیها وسطه و من با یلیخ يپا-

م هم  ندهیخانم درمورد آ هیکه با  هیبار نیاول نینداشتم،ا يمن تا حاال تجربه خواستگار:گفت هیپرکنا یلحن با

 .نیشما کوله بار تجربه ا نکهیاما مثل ا شمیکالم م

 زیمنظورش چ دمیشا ای يکه اومدم خواستگار يدلمو ببر یبهم بفهمونه که فقط تو تونست خواستیم يجور هی

 .نفرم نیاول شیمسئله خوشحال بودم که تو زندگ نیبود اما از ا يا گهید

 .دیم بزار یتجربگ یکردم به حساب ب يگر یپس اگر ناش:با لبخند گفت دیسکوتم رو د یوقت

تمام  دیاما با دادیکار دستم م یاوقات گربه کش یخواست گربه رو دم حجله بکشم ،هرچند که گاه یم دلم

و  يو خونه دار يمن اصال اهل آشپز نکهیا دیبدون دیرو با يزیچ هی:گفتم تیبا جد.گفتم یرو بهش م طمیشرا

 .ستمیجور کارا ن نیا

کنه اصال مگه زن مال  ینم يماهم مادرم آشپز يتو خونه  ست،چونیمهم ن یلیخ:باال انداخت و گفت شونه

 آشپزخونه ست؟

 .نه-
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 .بزنه دیو سف اهیهمسرم دست به س زارمینداره چون من نم یلزوم دشیپس تاک-

 ن؟یدونیم یمن چ یاز زندگ-

 .یچیه-

 .رو گفته زیکردم مادرتون همه چ یاما من فکر م-

 .بهم نگفت يزیاصرار کردم اما چ یلیخ:زد و گفت ییبایز لبخند

ازدواج کرد  يدوساله بودم پدرم رو از دست دادم،مادرم بعد از هشت سال با مرد یوقت.گمیخودم م ستیمهم ن-

 .که دوتا پسر بزگتر از من داشت

 سخت نبود؟-

 ؟یچ-

 گه؟ید نیکرد یم تیکه بهتون محرم نبودن؟مسلما حجابتون رو رعا ییبا آدما یزندگ-

 .م یتو چه سطح يخواست بدونه از نظر اعتقاد یسوال م نیبا ا.خوشم اومد شیزرنگ از

سخت بود  لیاوا.کردم تا به امروز تیرو رعا زیمحدوده م رو شناختم و همه چ یاز همون بچگ:زدم و گفتم لبخند

تو  شتریکه معذب باشم ،ب شمینم یبرادرام آفتاب يهم جلو یلیرو هم بگم که خ نیاما زود عادت کردم البته ا

 .اتاقم هستم

 ن؟یدیخوبه،پس مق-

که داشت با  یمادرمم براساس اعتقادات.که جانباز بوده دینفهم چکسیمرد ه یبود،اما وقت ییایمیپدرم جانباز ش-

 .بود دیازدواج کرد که اونم مق يمرد

 ه؟یرابطه تون با خانواده چه جور-

 کهیبود که از وقت ثاقیهم صحبتم برادرم م.درد ودل کنم یبا کس ادیم شیکم پ یول ستمین يریآدم گوشه گ-

 شما چطور؟.نمشیب یکمتر م يرفته سرباز

 ؟یمن چ-

 ن؟یدیم تیچقدر به خانواده اهم-

 لیتشک یفداشون کنم،اگر هم زندگ مویزندگ ينکنم بلکه همه  گهید يزایچ ياونا رو فدا چوقتیانقدر که ه-

 ...که بخواد يزینه تنها آرامش،هر چ.همسرم آرامش فراهم کنم يبرا دمیبدم قول م

 .کرد یکرد اما با منطقش آدم و قانع م یقاطع و محکم صحبت م.دادیحرف زدنش بهم آرامش م لحن
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 .کردم يباز کمیانداختم و با ک نیی،سرم رو پا دیرس یبه ذهنم نم يزیچ گهید

 ؟نیکن یفکر م یبه چ:دیسکوت رو شکست و پرس فرهاد

 .یچیه-

 ن؟یبگ يزیچ نیخوایهست که نم تونیتو زندگ یکس-

 .ها باشم یلیخ یاومده که تو زندگ شیپ یمن نه ول یتو زندگ-

 .نیمنم باش یتو زندگ دیشا:کم من من کرد و بعد با هول و هراس گفت هی

 د؟یشا:زدم و گفتم يلبخند

 .گهید نیهست میتو زندگ یعنی نیازتون خواستم که به حرفام گوش بد ی،وقتیعنیخب -

 .آب شده بود و اعتراف کرده بود که بهم عالقه داره خشیم گرفته بود باالخره  خنده

دادم به  حیترج نیبنابرا. ارهیبودم و باالخره مجبورش کرده بودم که عالقه ش رو به زبون ب دهیهدفم رس به

 .برم  دیبا گهیمن د:از جام بلند شدم و گفتم . صحبت خاتمه بدم

 ؟ میباهم حرف بزن میتونیبازم م-

 .البته-

 يهرزمان کار.من و تلفن خونه ست لیشماره موبا نیا:کاغذ در آورد و به سمتم گرفت و گفت هی فشیتو ک از

 .نیریتماس بگ نیداشت

 .ممنون-

 .کردم یزدم و خداحافظ يلبخند

 اجینپرسه،به زمان احت يزیدور وبر مامان نباشم تا در مورد فرهاد ازم چ ادیدادم ز حیخونه ترج دمیرس یوقت

فقط  دیدم،شایترس یمن از شاهرخ م.ازدواج واهمه داشتم نیته دلم از ا یفرهاد بودم ول يمن دلبسته .داشتم

خبر بشه عشق من با  يبرگرده و از ماجرا خکه شاهر یماه بتونم با فرهاد باشم و آرامش داشته باشم اما وقت6

 دم؟یترس یچرا انقدر از شاهرخ م.زنهیچنگ م میبه زندگ یگرگ زخم هیاونوقته که مثل 

 

 پانزدهم فصل

 يشتریوسواس ب دنیتو لباس پوش.شدم که خودمم تعجب کرده بودم داریصبح زود از خواب ب یاقیچنان اشت با

 .تمرف یداشتم با مقنعه ام ور م نهیآ يربع جلو هی کیکرده بودم،نزد دایپ
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 .کرد یم ییخودنما شتریب زییاواخر مهر بود وپا.بود یمیمال يهوا.اومدم  رونیاز خونه ب باالخره

 .ومدیقرش قرششون خوشم م ياز صدا.بودم ابونیزرد و خشک کف خ يراه رفتن رو برگا عاشق

 .که تابحال تجربه ش نکرده بودم یاحساس...داشتم یبیخوب بود،خوش بودم،احساس غر حالم

 دیمنو د یمنتظر بود وقت ایدم در رو.دمیبه دانشگاه رس یک دمیم بودم که اصال نفهم ندهیتو فکر فرهاد و آ انقدر

 .،دلم برات تنگ شده بود زمیسالم عز:تو بغلم و گفت دیپر

 ناقال؟ يبود ریچند روز درگ نیو ا یبله رو گفت ؟نکنهییمعلوم هست کجا چیه-

 .يریگ یاز آدم نم يخبر چیتو هم که ه بودم ضیمر.نه اتفاقاهنوز بله نگفتم-

 چطور بود؟.گله نکن یخب حاال سر صبح-

 .عاشقش شده نینبود، رام يپسر بد.مزه یجلف و ب یلیخشک بود نه خ یلینه خ-

 .سفره عقد يپا نهیتو بش يپس بگو اون جا-

 .ستین يفکر بد:و گفت دیخند

 ه؟یتو نظرت چ-

 .رمیبگ میتصم تونمینم-

 چرا؟-

 .کنم یحاال برو سر کالس بعدا باهات صحبت م-

 .یهرجور راحت.باشه-

گشتم  یهر چ.درس و مسئله ها بودن ریدرگ یو بچه ها کل میآخه امروز امتحان داشت.ساکت بود یلیخ کالس

رو  یدرس چیداشتم چون ه یامتحان آمادگ يبرا.ناچار نشستم و جزوه م رو باز کردم.کنم  داینتونستم فرهاد رو پ

تو کالس چشم  يزیکه من دارم دنبال چ منکردم تا بچه ها نفه یاما بازم به جزوه ها نگاه م زاشتمیخونده نمن

 .گردونم یم

وارد کالس شد اما خوشبختانه فرهاد بالفاصله بعد از ورود استاد به کالس اومد ،مثل من همه جا  رید استاد

و لبش نشست که احساس کردم اگه سرپا بودم همون از سر شوق ر يکرد لبخند دایمنو پ یچشم گردوند و وقت

 .سوم نشست فیرد يها یاز صندل یکی يکرد و رو یبا تکون سر سالم.افتادم یجا م

کلنجار رفتن باالخره موفق شدم و به  یبود که بهش نگاه نکنم و دل به درس بدم که با کل نیمن ا یسع تمام

 .درس گوش کردم
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تا خودشو به استاد  دییکرد و از کالس خارج شد فرهاد پشت سرش دو لیکه استاد درس رو تعط نطوریهم

ذهن کنجکاوش انقدر سوال داشت که تو ساعت درس .بود نجوریهم شهیهم. برسونه و طبق معمول سوال بپرسه

 .کردن یکه اکثر بچه ها استفاده م دیپرس یم یخوب ياصوال هم سواال.نبود دنشیومجال پرس شدیتموم نم

تو فکر بودم،تو فکر خودم ،تو فکر فرهاد و .رو جمع کردم و به محوطه اومدم  لمیوسا.تموم شد آخر هم کالس

 .سرسختش شاهرخ بیرق

 .کنم دایرو که اسمم رو صدا کرده بود پ یآورد و مجبورم کرد که برگردم و کس رونیمنو از فکر ب ییصدا

زد  يلبخند دیبـِهـِم رس یوقت.تو دست چپش فشیبود،کتش تو دست راستش بود و کالسور و ک فرهاد

 حالتون چطوره؟:وگفت

 .خوبم:انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 ده؟یمگه درس اجازه م یخواستم باهاتون حرف بزنم ول یاز صبح تابحال م-

 .دانشگاست نه باغ دلگشا نجایخب ا:زدم وآروم گفتم يلبخند

 .بود نیهم با فرز رایسم.میدیهردومون از جا پر نیفرز يصدا دنیبا شن.انداخت نییو سرش رو پا دیکش خجالت

 .گشتم یدنبالتون م شنهادیپ هی يبرا:گفت نیفرز

 ؟يشنهادیچه پ-فرهاد

 .میناهار بخور ينفر 4 دیندار يبگم اگه برنامه ا خواستمیم-نیفرز

 .به فرهاد یبه من کرد و من نگاه ینگاه فرهاد

 .ندارم یمن که مشکل:گفت يتفاوت و عاد یب

 یفقط وقت ایکنه  یم میقا يمغرور و جد يچهره  نیاحساسشو پشت ا شهیخواست بدونم که هم یدلم م یلیخ

 .که با منه

کنن  یکردن ،طرف رو هرجور شده راض فیبا تعر خوانیکه م ییبا شوق و ذوق مثل بچه ها رایسم

 .یرستورانش خوبه هست:گفت

 ریم،دیکن یم تونیهست تا خونه همراه نیماش د،ینگران نباش:مثل فرهاد گفت یو محکم رایبا لحن گ نیفرز

 .شهینم

 رونیکه ب نیفرز لیبه سمت اتومب ينفر 4. بودم اما به ناچار قبول کردم ناینگران خونه و رفتار س یلیخ نکهیا با

 .رنگ داشت دیسف يپژو هی.میاز محوطه پارك شده بود رفت
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رستوران  هی يجلو نیکه فرز دیطول نکش ادیز.راه افتاد نیماش.میهم سوار شد رایمن و سم.جلو نشست  فرهاد

رستوران انتخاب  يانتها زیم هی نیفرز.شلوغ نبود ادیز.میو به رستوران رفت میشد ادهیپ.بزرگ توقف کرد

بود  یکیهممون  ي قهیسل.من يو روبرو نیفرهاد هم کنار فرز.نشست  نیفرز يکنار منو روبرو رایسم.کرد

 .رگ سفارش دادپرس کباب ب 4 نیوفرز

 ن؟یندار يشما خواهر برادر:دیمقدمه پرس یب یلیخ نیفرز

 .چرا دوتا برادر دارم-

 مجردن؟-نیفرز

سال بزرگتره و 3هم  نایس.البته درسش تازه تموم شده و االن سربازه لهیسال ازم بزرگتره،وک5 ثاقیبله،م-

 .برقه یمهندس يدانشجو

 .دیهست يپس مثل داداش ما ته تقار-نیفرز

 .دونه ام هی یکیخوش به حالت ،من :حسرت گفت رابایسم

 ن؟یدار یشلوغ يخانواده -نیفرز

عمو  هیپسر داره،تو تهران هم فقط  هیکنه فقط هم  یم یخاله دارم که کاشان زندگ هی.میستیشلوغ ن ادمینه ز-

 .میبا هم شهیدارم که هم

 هی تانیفرزند خانواده ست ،بابا هم کاپ نیو آخر نیمامان هفتم.شلوغه یلیما خ يعوضش خانواده -فرهاد

 .میهم دختر و پسر همسن خودمون دار یکل.نفره ست  5 يخانواده 

 نی،همه بزرگترن واسه هم ستیهم همسنم ن یچکیه.فرد دو خانواده ام نیکتریمن کوچ:زدم و گفتم يلبخند

 .رابطه ام با بزرگترا بهتر از کوچکتراست

فرهاد بود که  یدزدک ينگاه ها ينبود فقط گاه گدار یسر غذا حرف.میرو آوردن و همه مشغول خوردن شد غذا

کرده تا بناگوش  یکه داشته تماشام م دمیفهم شدیهروقت هم که متوجه م.کرد یخوردن رو برام سخت تر م

 .نییانداخت پا یشد و سرش رو م یسرخ م

شستن  ياونم به بهانه  رایبه سم يرفت تا حساب کنه،بعد هم با اشاره ا نیشد فرز یبشقاب ها خال نکهیاز ا بعد

 .شده بود نییتع شیتمام کاراشون از پ.دست از جاش بلند کرد

 .نمیرو بب ثاقیم خوادیدلم م:که منتظر فرصت بود گفت فرهاد

 ثاق؟یم-
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 .باشه يا دهیو فهم یپسر منطق دیبه نظرم با-

 .دیکه گفت ینیاز ا شتریب-

 ن؟یحس رو نسبت به برادراتون دار نیبدون اون برام معنا نداره شما هم هم یزندگ.نمیمن عاشق فرز-

 .هیبرادر يتر از رابطه  قیعم یلیخواهر و برادر خ يرابطه -

 .دونم یخواهر ندارم نم نطوره؟منیواقعا ا-

 .جورم نایس از شتریب یلیخ ثاقیمن با م.داره یبستگ زایچ یلیالبته به خ.نطورهیواقعا ا-

 .رمیبراش بم خوادیاوقات دلم م یکه گاه میکیانقدر به هم نزد نیمنو فرز-

 .ذهنم رو مشغول کرده  يسوال بدجور هیتا حاال  شبیاز د:رو عوض کردم و گفتم حرف

 .چشماش رو بـِهـِم دوخت  يکنجکاو با

 ن؟یکن یم نکاروین،ایخارج بش رانیاز ا نیکه بتون ادیب شیپ یتیاگه موقع:دمیپرس

 .داره یبستگ-

 ؟یبه چ-

 ن؟یبر رانیاز ا نیدوست دار.ارزشش رو داشته باشه  نکهیبه ا-

 .کردم یرو تحمل نم یزندگ نیلحظه هم ا هی یمادرتون بودم حت يخواستم بگم که اگه جا ینه،تازه م-

 چرا؟:دیپرس متعجب

 هیآخه واسه .زشک داشته باشمهمسر پ هیخواست  یدلم نم چوقتیپزشک باشم اما ه خواستیدلم م شهیهم-

 ادیهم م یوقتم مطب،وقت رید مارستانه،تایصبح تا ظهر ب.مهمتره زیپزشک اونم از نوع مردش پول از همه چ

با  ای میکارمون محدود بش طربه خا خوامینم.نداره يا گهید يآرزو چیجز خواب ه گهیخونه انقدر خسته س که د

 .میهم بودنو کنسل کن

خب من وضع :که جمله م تموم شد با استدالل و منطق جواب داد یکرد و وقت یبه حرفام گوش م اقیاشت با

شب و  نکهیکنه نه ا یکنه که زندگ یآدم کار م.که به خاطر پول بخوام از خانواده بگذرم ستیانقدر بد ن میمال

 .کنم یزندگ خوامیمن م.کار کردن هدر کنه يروزشو برا

خود شما  نیهم.شتریکار ب يبرا شهیم ياوقات حس انسان دوستانه بهانه ا ی،گاهنداره  یربط یبه وضع مال-

 ن؟یدی،چند ماهه که پدرتون رو ند

 .پشت کنه یمادرم به همه چ نیکه انتظار داشته باش شهینم لیدل نیا یماه ول3-
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چه  نهیماه شوهرش رو نب 3زن  هی ای نهیماه پدرش رو نب3فرزند  هیکه  یزندگ گمیم ینبود،ول نیمنظورم ا-

 که زن و مرد کنار هم باشن؟ ستین نیا يداره؟مگه ازدواج برا یارزش

 .انیداره ،باهم کنار م ناریسم یکل ره،اونمیاونم مطب م.مثل باباست قایمامان کارش دق-

 .امیکنار ب تونمینم ينجوریا م،منیمملکت باش نیخب منم کارم مثل شماست ،هردو قراره دکتر ا-

 .هرجا بخوام برم با خودم ببرمتون دمیخب من قول م:گفت میمال یلیزد و خ يلبخند

 .من کارم تموم شد:اومد و گفت نیزدم و بحث رو کوتاه کردم که فرز تمندیرضا يلبخند

 کجاست؟ رایپس سم-فرهاد

 .منتظره نیتوماش-نیفرز

 رایسم يکه محو صحبت با فرهاد بودم اصال متوجه  دمش؟انقدریکه من ند نیرفت تو ماش یک:خودم گفتم با

 .نشدم

 یهم لبخند زنان چشمک رایزد ،سم يافتاد از خجالت لبخند رایفرهاد چشمش به سم یوقت.جلو نشسته بود رایسم

 .به فرهاد زد

 يه هم متوج رایو سم نیانگار فرز.نهیفرهاد رو وادار کنن که عقب کنار من بش خواستنیم نکاریکنم با ا فکر

شد و در رو  نیسوار شدم ،سوار ماش نکهیرو برام باز کرد و بعد از ا نیفرهاد در ماش.رفتار فرهاد شده بودن يسرد

 .بست

 چیخواست به ه یبودم،دلم نم یگشتم ناراض یبه خونه برم دیبا نکهیو حرکت کرد،از ا دیآدرس رو پرس نیفرز

 يعشق و عالقه .شده بودم  ریچقدر حق. فرهاد یتفاوت یو ب يبا سرد یلحظات رو از دست بدم حت نیا یمتیق

 زشونیحاضر بودن از همه چ خاطرمرو که ب يبرده بودم ،اون همه خواستگار ادیو سوزان شاهرخ رو از  دیشد

 نه؟ ایخودم دوسم داره  يدونستم به اندازه  یشده بودم که نم يمرد يبگذرن رد کرده بودم و حاال دل بسته 

 .رو نداشتم نایبحث با س يحوصله . ختیبه دلم فرو ر کبارهیعت تمام غم عالم به به سا ینگاه با

با فرهاد باشم خوشحال بودم وهم به خاطر  شتریشده بود تا ب يبهانه ا کیتراف نکهیبود،هم از ا يدیشد کیتراف

وم شدم و کم آر هی ابونمونیخ دنیبا د.کرده خیاحساس کردم تمام بدنم .به وحشت افتاده بودم رمیتاخ

 .شمیم ادهیجا پ نیهم گهیممنون،من د:گفتم

 .ستین نجایشما که خونه تون ا-رایسم

 .شم ادهیپ نجایبهتره هم-
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 .برسونمتون دیشده با رید ینه به اندازه کاف-نیفرز

 ده؟یچرا رنگتون پر:دیپرس یبه صورتم انداخت با دستپاچگ ینگاه نیماش ي نهیاز تو آ یوقت اما

 ن؟ینگه دار شهیم-

 افتاده؟ یاتفاق:ترمز کرد و گفت نیفرز

 .انهیموضوع خبر ندارن فقط مامان در جر نیپدر و برادرام از ا-

 چرا؟:دیشد و پرس یمن عصب يجمله  نیا دنیکه تا اون لحظه فقط سکوت کرده بود با شن فرهاد

 .بهتره یلیشم خ ادهیپ نجایاگه هم.اعصاب ندارن  نیمنم همچ يمتاسفانه برادرا.هیش طوالن هیقض-

حرصم گرفته بود آخه آدم .تفاوت یداد،ب هیتک نیشد و به صندوق عقب ماش ادهیرو باز کرد و پ نیدر ماش فرهاد

 احساس؟ یانقدر ب

از تو  نیتونستم بکنم؟چشمم به در بود که فرز یچکار م.نداشتم يچاره ا یدونستم از دستم دلخور شده ول یم

 .نیخودتون باشمراقب :به من کرد و گفت ینگاه نهیآ

 .امیباهات ب يخوایم-رایسم

 .بهتون زحمت دادم یلیخ نجاشمیتا هم زمینه عز-

 .شما با خانواده مون تداوم داشته باشه يرابطه  دوارمیام.زحمتا نیتا باشه از ا-نیفرز

اگه :و بست وطلبکارانه گفت نیفرهاد در ماش.شدم ادهیپ نیزدم و از ماش يلبخند.منظورش شده بودم ي متوجه

 .فرستادم یباهاتون حرف بزنم مادرمو نم انهیخواستم مخف یم

 .کنه یمسئله فرق م نیا-

 .کردم يآدم ازتون خواستگار ،مثليدزد امیخواستم ب یکه نم ؟منیچه فرق-

 .گمیبهتون م لشویدل دمتونیبعد که د يدفعه -

 فاصله داره؟ نجایاز ا یلیحاال خونه تون خ:کرد و گفت ابونیبه خ ینگاه

 .13ما اونجاست،پالك  يکوچه ست ،خونه  هیسمت راست  ابونیخ نیهم ينه ،انتها-

 .کرد  یکرده بود و فقط به چشمام نگاه م سکوت

 .حرکت کرد نیفرهاد هم سوار شد و ماش.فاصله گرفتم نیزدم و با گفتن خداحافظ از ماش يلبخند

 .نهیبار هم سرش رو نچرخوند که منو بب هی یحت.شده بود  رهیبه روبروش خ فرهاد
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مواقع  شتریخوشحال شدم چون ب.نبود اطیبابا تو ح نیدر رو باز کردم ماش یوقت.بود 4ساعت .در خونه بودم يجلو

 .بود و احتماال االن هم خونه نبود نایدست س نیماش

خونه  یکس نکهیا الیبود به خ کیتار یلیخونه خ.آروم کفشم رو درآوردم و در ساختمون رو باز کردم  آروم

 .مبل پرت کردم و نشستم يرو رو فمیک ستین

 ؟ياومد-

 اطیبابا اومد که داشت وارد ح نیماش يبود که رو پله ها نشسته بود ،همون لحظه صدا ثاقیم.رو بلند کردم سرم

 .شدیم

کدوم  مینیبه دوستاش بب میزنگ بزن نییپا ای؟ب ییکجا ثاقیم:بلند گفت ياومد تو با صدا نایباز شد و س در

 ه؟یگور

 ؟يگرد یم یدنبال ک:اما خودم رو کنترل کردم و گفتم دیلرز یصدام م نکهیا با

شد و  کیبهم نزد شهیم کیبه شکارش نزد يمن ،انگار که درنده ا دنیچراغ رو روشن کرد و با د نایس

 ؟ يبود يکدوم گور:گفت

 .دانشگاه:گفتم یتفاوت یب با

 .نه بابا-

که  ،تویخودت:بلند تر گفت ییشد و باصدا کترینزد نایس.کرد یهمونطور رو پله ها نشسته بود و تماشا م ثاقیم

 .یساعت کالس نداشت نیامروز تا ا

 ؟یمن خبر داشته باش يکارا ياز همه  دیداشته باشم اصال مگه تو با دی؟شایدونیتو از کجا م-

درست جواب .کنم داتیچرخم تا پ یاز دانشگاه تا خونه رو م يابونایساعته دارم تمام خ2.یهست اریکفر منو در ن-

 .منو بده

 .یکن یم میج نینداره که منو س یبه تو ربط.به تو جواب بدم دیمن نبا-

 .مبل پرت شدم يکه تعادلم رو از دست دادم و رو يبلند شد و محکم به صورتم خورد طور دستش

با  نیتون یچه خبرتونه؟شما دوتا مثل آدم نم:اومد و گفت نییبود از پله ها پا دهیاز جا پر نایس یلیکه از س ثاقیم

 ن؟یهم حرف بزن

 .و برداشتم و سمت پله ها راه افتادم فمیک.جام بلند شدم از

 .يجواب منو نداد-نایس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ١٠٨ 

 .یدست از سرم بردار عوض-

 .جلوشو گرفت ثاقیدوباره بهم حمله کنه که م خواست

باشه داروهاتو به موقع به خوردت بره که  یکی دیبا شهیهم:زدم و گفتم يپوزخند ادیتر بجلو تونهینم دمید یوقت

 .يریاونو نگ نویا يپاچه 

ازجام .رو هل داد و اونو از خودش جدا کرد و به سمت من اومد ثاقیسرخ شده بود م تیکه از شدت عصبان نایس

 .ترسم یخواست فکرکنه که ازش م یتکون نخوردم،دلم نم

دست و پاش له  ریژست گرفت که انگار قراره ز يرو از کمرش جدا کرد و تو دستش گرفت و طور کمربندش

 .نایس اریدر ن يمسخره باز:لرزون گفت ییبلند شده بود با صدا نیکه تازه از رو زم ثاقیم.بشم

 .ثاقیلطفا خفه شو م-نایس

بهش التماس  ستمیحاضر ن یمتیق چیبه ه دید یوقت.منتظر التماس من بود.رو بلند کرد تا منو بزنه کمربندش

 .کشمت یکشمت،به جون خودم م یم:فشرد گفت یدندوناشو بهم م کهیکنم در حال

 .کنم یخونه رو روسرت خراب م نیبه قرآن اگه دستت به من بخوره ا:ضربه رو بزنه گفتم نیخواست اول تا

 .گهیتمومش کن د:بلند گفت ياز پشت دستش رو گرفت و با صدا ثاقیم

 .کنم تشیترب دیثاق،بایتو دخالت نکن م-نایس

 .یکن تشیتو ترب ستین يازیاون خودش بزرگتر داره ن- ثاقیم

 ؟یکن یم تمیاذ نطوریکه ا يآورد ریگ بیغر:فرصت استفاده کردم و گفتم از

 .آوردم که دوزار فهم و شعور نداره ریپدر گ یو ب میتینه ، بیغر-نایس

کرد انقدر  یدرصد هم فکرش رو نم هی یبهش زدم که حت یلیتو دستام جمع شده بود،چنان س رومین تمام

 .محکم باشه

 .کارمن متعجب شده بود نیهم از ا ثاقیم یداغ کرده بود حت يبدجور.زدینفس نفس م.شد یباورم نم خودمم

و به اتاقم رفتم و در رو از پشت  دمییکنه از پله ها دو یبهم نگاه کرد و بعد تا خواست کارمو تالف رهیکم خ هی

 .قفل کردم

 . دیکوب یمحکم به در م نایس.در نشستم و سرم رو با دستام گرفتم پشت

 که؟ يایم رونیباالخره ب-نایس
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 یکش ینم ؟خجالتياریسرم ب یخواست ییکس و کارم که هر بال یمگه ب:گفتم یکردم و م یم هیگر همونطور

 رسه؟یفقط زورت به من م

 یک نمیبب یکنم هست یخونه رو واست جهنم م نیمن ا.کن یدر و باز کن بعد بلبل زبون یگیم راست-نایس

 .ارمیم رتیاون وقت گ ستین یموندن ثاقیم یدونیخودتم م.رهیمنو بگ يجرات داره جلو

 .صداتو بشنوم خوامیگمشو نم...همه تون متنفرم نا،ازیازت متنفرم س-

کرد؟چرا من انقدر تنها  یدرکم نم چکسیچرا ه.خورد یعالم بـِهـَم م يحالم از همه .خسته بودم یزندگ از

 .بودم

کردم فکرم رو به فرهاد  یم یداده بودم و سع هیسرم رو به در تک.اومد،انگار خسته شده بود ینم ییصدا گهید

 .متمرکز کنم 

 يبرا یرو باز کردم و دستدر بالکن .نگاه کردم اطیاتاقم به ح ياز پنجره .به صدا درآومد فنیبود که آ6 ساعت

 .کارت دارم اطیتو ح نییپا ایب:سالم کرد و گفت  دیمنو د یوقت.تکون دادم  ایرو

 .رونیتو اتاق و در و بست و نزاشت برم ب دیکه پشت در اتاقم نشسته بود پر ثاقیم هویاتاقم رو باز کردم که  در

 .منتظره ایبرو کنار،رو:تند گفتم یلحن با

 حالت خوبه؟:دیپرس میآروم و مال یلیخ

 .خوبم ،برو کنار-

 .سرت اومده ییفهمه که چه بال یم ایچشما رو نیاشکاتو پاك کن،با ا-

 نیخوایم ن؟چرایزاریچرا راحتم نم.رو  نایس تینه ترب خوامیتو رو م ينه دلسوز ؟منيدست از سرم بردار شهیم-

 ن؟یعذابم بد

قبال .فعال اشکاتو پاك کن میکن یبعد با هم صحبت م:گفتدرآورد و بهم داد و  يدستمال کاغذ هی بشیتو ج از

 ؟يکرد ینم هیتنها گر

 .کردم یکارا نم یلیقبال خ-

 .در کنار رفت ياز جلو ثاقیم.رو ازش گرفتم و اشکامو پاك کردم دستمال

 .ایخدا تو رو رسوند رو:رو محکم بغل کردم و گفتم ایرفتم و رو اطیح به

 شده؟ یچرا مگه چ:از تو بغلم درآورد و گفت خودشو

 .کنم یم فیبرات تعر نیحاال بش-
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 .باهات حرف بزنم یقرار بود امروز بمون:گفت ایکه رو میدو رو تاب نشست هر

 .اومد مجبور شدم زود برم شیپ يکار هی.رفت ادمیآخ،باور کن -

 ؟...شاهرخ ؟بازيکرد هیچرا چشمات قرمزه؟گر-

 ریکه تقص چارهیاون ب. دهیمامور عذاب دارم که داره منو دق م هیاون بدبخت نداره،تو خونه به  ینه بابا ،ربط-

 .نداره

 ناست؟یمنظورت س-

 چوقتیکنم که نباشه،ه یآرزو م.ایازش متنفرم رو.راه انداخته بود  یچه طوفان شیدو ساعت پ یدونینم.آره-

 .نباشه

 ؟یآخه واسه چ-

 .خونه دمیرس ریخرده د هیبابا  یچیه-

 کتکتم زد؟-

 .زد که جوابشو دادم ،تا کمربندشو درآورد که منو بزنه در رفتم و تو اتاقم پناه گرفتم یلیس هیآره -

 .منطق باشه یکردم انقدر ب یاصال فکرشو نم-

 منطق؟ یگیشعور نداره تو م گمیمنطق بخوره تو سرش،من م-

 .دست بزن داشته باشه ادیبهش نم-

 .صبر کن رمیگ یم زد،حالشویم دیبهم زد که نبا یحرف هیزدنش برام مهم نبود،-

 ؟یما بمون يخونه  يایچند روز ب يخوایم-

با  یکس و کارم؟نگفت یکنه رو من دست بلند کنه مگه من ب یغلط م.کنم یروشن م فشویامشب تکل.نه بابا-

 ؟يکار کرد یخواستگارت چ

 .رمیبگ میتصم تونمیبازم نم اما من میکرد قیهم تحق یو کل میحرف زد یکل.بابا یچیه-

 ومده؟یچرا؟مگه خوشت ن-

 .ترسم یم.کم دودلم هی-

 ؟یاز چ-

هامو بعد ازدواج  یو سرگرم قیعال يهمه  دیبا نکهیاز ا.يدیترس یتو ازش م شهیکه هم يزیاز همون چ-

 .محدود شدن ،ازیزندگ تیکنسل کنم،از مسئول
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 شدم؟ دوارتریام یو به زندگ ختهیکه تمام ترسم از ازدواج ر شهیباورت م.من تو رو هم منحرف کردم.واقعا که-

 ؟يعاشق شد-

 ؟یکن یم يفکر نیهمچ هیمن؟چرا -

 .کنه یرو فراموش م شیزندگ دیتمام عقا شهیکه عاشق م یچون کس-

 نه بابا عشق کجا بود؟-

 ه؟یراستشو بگو،خبر ایجون رو-

 ؟يردا ه؟دوسشیتو بگو ،تو دلت خبر.دمیحاال بعد بهت خبر م-

عالقه نزاره خوب انتخاب  نیا ترسمیم. ترسمیهست که م نمیبهش عالقمند شدم به خاطر هم يراستشو بخوا-

 .کنم

 .خوبه منتظرش نزار گناه داره طشیاگه شرا گمیمن که م-

 .ستمیبلد ن ياصال مهمون دار ینیب یم.ارمیب وهیخرده م هیبرم :جام بلند شدم و گفتم از

 .زود برم خوامیم نیبش اینه بابا ب-

 .برگشتم يبشمر 10تا -

هم  نایس.کرد  یتماشا م ونیزیرو مبل نشسته بود و داشت تلو ثاقیم.به سمت ساختمون و در و باز کردم دمییدو

 .برداشتم وهیظرف م هی خچالیبه آشپزخونه رفتم و از تو .زدیتو سالن قدم م

 .تو ادیب یگفت یکرد م خی چارهیب:به آشپزخونه اومد و گفت نایس

 .اون بسوزه يدلت برا خوادیتو نم:گفتم ییاعتنا یب با

 .تو ارشیخوره ب یم ؟سرمایکن یم یتالف يکنه که االن دار یم ییرایپذ ينطوریخونه شون ا يریم یوقت-

شکمتو صابون نزن اون به تو  خودیب:گفتم تیگذاشتم و با جد وهیظرف م ریبرداشتم و ز نتیتا ظرف از تو کاب دو

 .کنه ینگاه هم نم

که سرم با همون شدت به در  دیکرد و چنان محکم به سرم کوب یقاط.جمله رو از من نداشت نیا دنیشن انتظار

 یدور سرم م ایتو سرم احساس کردم ،دن يدیسوزش شد.از دستم افتاد و شکست وهیظرف م.خورد خچالی

که  شهیش زیت ي کهیت هی يدستم رفت رو.نشستم  خچالی،همونجا کنار  ستمیرو پام با تونستمینم.دیچرخ

 .شکسته بود
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سرم رو با دستش گرفت  ثاقیم.بود یخون خچالیتمام در .کرد یباال سرم بود و وحشت زده به من نگاه م ثاقیم

 .روشن کنه نویماش عیزد و خواست که سر ادیفر نایسر س دیخون سرم رو تو دستاش د یو وقت

 ثاقیم.زد و به سمتم اومد غیچشمش به من افتاد ج ایرو یوقت اطیتو ح.جدا کرد  نیبغلم کرد و منو از زم ثاقیم

 یصدام م یکنارم نشست و سرم رو در آغوش گرفت و هراز گاه ایرو.نشوند وخودشم سوار شد نیمنو تو ماش

 .نه ایکرد تا بفهمه به هوش هستم 

 .از حال رفتم يزیو خونر جهیشدت سرگ از

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

کرد،صورتش غرق اشک  یبرام ناآشنا بود،مامان کنارم نشسته بود و سرم رو نوازش م طیمح.رو باز کردم چشمام

 من؟ یحالت خوبه هست:گفت هیهق هق گر ونیو م دیچشمش به من افتاد صورتم رو بوس یبود،وقت

 .کنه یفقط سرم درد م:گفتم یحال یب با

 ؟یافتاد هست یخورده آخه سرت شکسته بود،چه اتفاق هیچند تا بخ.ست هیمال بخ-

 نگفتن؟ يزیچ-

 ؟یک-

 بال رو سرم آورده؟ نیکه ا یهمون-

 ؟يمگه تصادف نکرد-

 تصادف؟-

 .و راننده فرار کرده يبهم گفت که تصادف کرد نایس-

 که سرهم نکرده بود؟ ییم گرفته بود،از ترس چه دروغا خنده

اون  ياز تمام مغازه دارا:کنار تختم اومد و گفت یبا دستپاچگ نایس.وارد شدن انیو س ثاقیباز شد و بابا و م در

 تو حالت خوبه؟.دهیراننده رو ند یپرس و جو کردم کس ابونیخ

 .نگم يزیدونن و بهتره منم چ ینم يزیخواست بهم بگه که مامان و بابا چ یحرفش م نیا با

 .کنم دییرو تا نایدادم حرف س حیکه ترج دیبه ذهنم رس يفکر هی

 .مرخص بشم تونمیاومد و گفت که م دکتر

دو دستم رو گرفتن تا منو  ثاقیبابا و م میدیبه خونه که رس.دمیمامان خواب يشونه  يتا خونه رو مارستانیراه ب تو

 شد؟ یچ ایرو:دمیپرس یحال یبه اتاقم ببرن،تو اون همه ب
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شده بود به زور  کیخب هوا تار یبمونه ول شتیت پخواس یهمش م:گفت دیچرخ یکه مثل پروانه دورم م نایس

 .خونه مشیبرد

داروها رو آورد کنار تختم بعد قاب عکس رو  ثاقیم.تخت نشستم  يکرد،رو یداشت تختم رو مرتب م مامان

دور اونو  هیاومد  یهروقت که م.داده بود ریقاب گ نیدونم چرا به ا ینم.برداشت با لبخند بهش چشم دوخت

 دیهم که د نایبخورم،س ارهیببرام  يزیچ هیرفت تا  رونیمامان از اتاق ب.شدیم رهیگرفت و بهش خ یدستش م

 يزیکن چ ینوکرتم به خدا،تو خانم:پام نشست به التماس وگفت ری،اومد ز ستیتو اتاق ن ثاقیجز منو م یکس

 .کنم ینگو من جبران م

 . رمیو بگخواستم حالش یم.دیخند یکرد و م ینگاه م نایبه س ثاقیم

 یدست رو من بلند م بهیغر هیبه خاطر  یکش ینم ؟خجالتیجبران کن يخوای،حاال م يسرم و شکوند يزد-

 ؟یکن

 .باور کن دست خودم نبود-

 شرط داره؟-

 .شکنه ینگفته قبول ،فقط بابا نفهمه سر دخترشو من شکستم که سرمو م-

 ییو منو بازجو یزنیسرم داد نم گهی،دیکن يبرام بزرگتر يحق ندار گهیبه کارم نداشته باش،د يکار گهیپس د-

 ؟يدی؟فهمیکن ینم

 .قبوله-

دل شکسته م  ،واسهیکن یسر شکسته مو جبران م!میتیکس و کارو  یب یگیبه من م یکش یخجالت نم-

 .یکن نیبـِهـِم توه يو نداشته باشم حق ندار چکسیهر چقدر هم که ه.نایشکست س ؟دلمیکن یم کاریچ

 .ياول شروع کرد خب تو-

 یاونو به کس گهید ي،از کجا معلوم دو فردا یت فروخت ینشده منو به زن فرض یچیهنوز ه.و گفتم قتیحق-

 .یکه بدبختش کن دمینم تیبشه من رضا یراض ایآدم فروش؟تازه اگه رو ینفروش

 ...اونوقت تو یتو شاهرخ و بدبخت کن دمیم تیچطور من رضا-

چرت و  خودیب:نرفته بود که گفتم رونیاز اتاق ب.قاب رو محکم سر جاش گذاشت ثاقیاسم شاهرخ م دنیشن با

 .یکن فیکه خودت ک رمیگ یچنان حالتو م ياریخونه ب نیاسم شاهرخ و تو ا گهید کبارینا،یپرت نگو س
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اون  به من چه؟اون از:طلبکارانه گفت یبا لحن نایس.کرد یدم در واستاده بود و داشت به حرفامون گوش م ثاقیم

 ؟يریحال منو بگ يخوایبگه اونوقت م کیکه تولدتو تبر زنهیزنگ م ایسر دن

 تولدت؟:به سمتم برگشت و گفت مرخشین ثاقیم

 .استراحت کنه دیبا یهست رونیب نین؟بریمعرکه گرفت نجایچه خبرتونه ا:وارد اتاق شد و بلند گفت مامان

 رونیهمه از اتاق ب یوقت.به مامان نگم يزیکرد که چ یهنگام خارج شدن از اتاقم با چشماش التماس م نایس

 یدرد م:و گفت دیبه سرم کش یمامان دست.مقنعه ام رو برداشتم .رفتن مامان در و بست و کنارم رو تخت نشست

 کنه؟

 .ادینه ز:آوردم گفتم یداشتم مانتوم رو در م کهیحال در

 ... جه،تهوعیسرگ-

 .نه خوبم-

 باهات حرف زد؟ شهیپس م-

 ؟یمورد چ در-

تو به کجا .شد لیتکم قاتمیامروز تحق یکنم ول یم قیالبته چند روزه که دارم تحق.قیامروز رفته بودم تحق-

 ؟يدیرس

 .از سواالمو گرفتم یلیجواب خ-

 ه؟ینظرت چ-

 ه؟ینظر شما چ-

معروف  يپدر ،مادرش از دکترا.هستن یو خوب لیاص يخانواده .که مادرش گفته بود درست بود یهر چ-

 ..جور حرفا نیو از ا ناریخارج از کشور واسه سم رهیچند مرتبه م یباباش سال.کشورن

 يـّریخـَ يآدما.رنیگ یمراسم م یمحرم کل دمیسطح قرار دارن،شن هیهم با ما تو  يلحاظ اعتقاد از

 ه؟یخودش چه جور آدم.هستن

 .هیا دهیبه نظرم پسر خوب و فهم:شرم گفتم با

 ه؟پس به دلت نشست-

 .انداختم نییو سرم رو پا دمیکش خجالت

 ؟يخوب فکراتو کرد-
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 .کنم یچند روزه که دارم فکر م-

 پس جوابت مثبته؟-

حاال .يمطمئنم تو درست انتخاب کرد یول دمیمن فقط عکسشو د:و گفت دیمامان صورتم رو بوس.زدم  لبخند

 من زنگ بزنم خونه شون؟ ای یگیخودت بهش م

 .خرده زوده هینه ،حاال :گفتم یدستپاچگ با

هم الزم  يزیچ.خرده بخواب تا صدات کنم هیخرده غذا گذاشتم گرم بشه فعال  هی.یگیپس خودت بهش م-

 .بهم بگو یداشت

گذاشته  میشونیدستم رو رو پ.کردم  میپتو قا ریو خودم رو ز دمیتخت دراز کش يرو.رفت ودر رو بست  مامان

افتاد که دستم رو  ادمیتازه .شده بود یباند مخف ریدست راستم کامل ز.شده یچیپبودم که متوجه شدم دستم باند

 .دمیبر شهیبا ش

بابا هم بعد .اومدم با بابا روبرو شدم  رونیکه از اتاق ب نطوریشدم اما هم داریصبح از خواب ب6عادت ساعت  طبق

 .برم دانشگاه دهیحالم بهم گفت که اجازه نم دنیاز پرس

 .خوب استراحت کنم تا حالم خوب بشه دیگفت با ینداشت،م دهیصرار کردم فاهم که ا هرچقدر

 .ناخودآگاه اشکم در اومد .لشگر شکست خورده به اتاقم برگشتم  مثل

 .خوابم برد یک دمیکردم و نفهم هیرو رو بالش گذاشتم و گر سرم

گرفته  یمدت مرخص نیتمام ا ثاقیم.از دانشگاه نداشتم يکردم و خبر یبود که خونه استراحت م يسه روز دو

و بعد از چند  زدیگفت،فقط به عکس کنار تختم زل م ینم يزیو چ ومدیبه اتاقم م یهرازگاه.بود و خونه بود

آخر هفته  يدلم تنگ بود،روزا.بود دهیبار زنگ زده بود و حالم رو پرس نیهم چند ایرو.رفت یلحظه دوباره م

همش گوشام به زنگ بود و منتظر تلفن .تونستم برم دانشگاه یخواستم هم نم یاگه م گهیبود و د دهیرس

 که صداشو بشنوم؟ شدیکه زنگ بزنه؟م شدیم یعنی.بودم

رو داشتم نه از  يکار ي،نه حوصله  دمیچرخ یها دور خودم م وونهیکه خونه بودم ،مثل د يچند روز نیا تمام

کلمه  کیمن فقط  يرفتارا نیاب تمام اکالفه بودم،نگران بودم،مضطرب بودم،وجو.آوردم یدووم م يکاریب

 .شعراش تنگ شده بود يدلم برا.بود،فقط فرهاد
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تو دستم فرو رفته بود و  شهیش.بود که بشه بازش کرد یتر از اون قیسرم رو باز کرده بودم اما زخم دستم عم باند

 نیدوبار با بتاد يمامان روز. بخوره هیاجازه نداده بود که بخ ثاقیگوشت و پوستم رو پاره کرده بود اما م يبدجور

 .کرد یباندشو عوض م دادویدستم رو شستشو م

گفت امروز اتفاق  یبهم م یحس هیداشتم، یاحساس خوب.قرارتر از قبل شده بودم  یجمعه بود و من ب صبح

 .کردم اون اتفاق خوب به فرهاد مربوط بشه یته دلمم آرزو م.. فتهیم یخوب

کردم که  یکیپله ها رو دوتا  يتلفن طور يصدا دنیبا شن.که تلفن زنگ خورد بود 11حول و حوش  ساعت

 یبرداشتن تلفن کرده بودم اما متاسفانه باز فضول يکه برا یهمه از رفتار من تعجب کرده بودن،با تمام تالش

 .رو برداشت یگل کرد و گوش نایس

 .با تو کار دارن:از چند کلمه حرف رو به من کرد و گفت بعد

 .رو گرفتم  یگوش

 .الو سالم-

 .رامیجان ،حالت خوبه؟من سم یسالم هست-

 خبر؟ ؟چهیخوب-

 تو دختر؟ ییتو چه خبر ؟کجا-

 .حالم خوب نبود مجبور شدم استراحت کنم-

 د؟یکش یچ چارهیمدت فرهاد ب نیتو ا یدونی،ميتو که هممونو نصف جون کرد-

 د؟یکش یچ-

 .نتتیبب خوادیم-

 .رمیگ ی،جزوه ها رو ازت م نمتیب یفردا م-

 ؟یصحبت کن یتون ینم-

 .نه متاسفانه-

 ؟یامروز به فرهاد زنگ بزن شهیم-

 بشه؟ یکه چ-

 ؟یچ یعنی-

 .بود  یاز دستم عصبان گمیاستاد رو م.رو فراموش کرده یکه اون حرف زد من فکر کردم همه چ ياونطور-
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 .داره یچه حال یدون یمون کرده تو که نم چارهیه؟بینه دختر فراموش چ-

 .خودمو به درسا برسونم،نگران نباش ییجورا هیکنم تا  یخودمو م یسع-

 ؟يندار يکار.دمیباشه فهم-

 .خداحافظ.ینه ،ممنون که تماس گرفت-

 .قربونت خداحافظ-

 .رمیکردم تا بتونم با فرهاد تماس بگ یم دایپ یراه هی دیبا.شده بود شتریدلشوره م ب.رو گذاشتم یگوش

 .زاشتیلحظه منو به حال خودم نم هیاز ناهار به اتاقم رفتم و سرم رو به درس گرم کردم اما فکر فرهاد  بعد

رو برداشت و با  یبوق گوش هیبعد از .فرهاد رو گرفتم ينبود،به سمت تلفن رفتم و شماره  ییرایتو پذ چکسیه

 .دییالو بفرما:لرزون گفت ییصدا

 .م یسالم،هست-

 افتاده؟ یاتفاق.منتظرم وقته که یلیسالم،خ-

 ن؟یمنتظر-

 اد؟یانتظار به من نم-

 .دونم ینم-

 .ازتون نبود،نگران شدم يچرا خبر-

 .خرده کسالت داشتم هینبود فقط  يزیچ-

 االن حالتون چطوره؟-

 .بهترم-

 نمتون؟یبب شهیم-

 امروز؟-

 .اگه امکانش هست-

 .کردم یش تنگ شده بود وگرنه عمرا قبول نمکه دلم برا فینکرد،ح نکارویخواست خواهش کنه اما ا یم دلم

 .ستین یباشه مشکل:گفتم

 و کجا؟ یک-

 پارك الله خوبه؟ 5ساعت-
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 .خوبه-

 ن؟یندار يکار-

 .نه 5تا ساعت -

 .خداحافظ-

 یکل نیکمدم رو باز کردم و از ب.فرصت داشتم  یبود،دوساعت 3ساعت.رو گذاشتم و به اتاقم برگشتم یگوش

 دیتا منو د.مامان تو آشپزخونه بود .رفتن بودم يآماده  4راس ساعت .مانتو رو انتخاب کردم نیلباس،بهتر

 ؟يکجا شال و کاله کرد:گفت

 .بهتون بگم يزیچ هی خوامیاط؟میتو ح میبر شهیم:گفتم اطیو با احت آروم

 شده؟ يزیچ:دیرفت پرسباز قرار گ يکه تو هوا یاومد و وقت اطیبه ح اطیبا احت یلیاز من خ تیهم به تبع مامان

 .بهم تلفن کرد راینه،امروز سم-

 گه؟ید هیک رایسم-

 .زن داداش فرهاد-

 گفت؟ یآهان،خب چ-

 رمیازم خواست که باهاش تماس بگ رایسم.چند روز دانشگاه نرفتم نینگران شده که ا یلیفرهاد خ نکهیمثل ا-

 .شهیبه پا م یزنگ بزنه چه قشقرق نجایاگه خودش ا دونهیچون م

 .يزدیخب زنگ م-

که  دیچقدر نگران بود؟انگار چند روزه که منتظر تلفنم بود چون به بوق دوم نکش یدونیمامان نم.کردم نکارویا-

 .نمشیالتماس ازم خواست که بب یرو برداشت و با کل یگوش

 .گفتم یکار کرده بود که بخاطرش به مادرم دروغ م یبا من چ عشق

 ؟ینیفرهاد و بب يریم ياالن دار:تنگام کرد و گف یچشم ریز مامانم

 .شما يالبته با اجازه -

 ؟يریگ یبعد اجازه م يزاریقرار مدارتو م-

 .تونستم همون لحظه بهتون بگم ینم يشما خواب بود-

 .شینیب یم یکاف يدانشگاه به اندازه  يریفردا م.الزم نکرده برگرد تو اتاقت-

 .کنم مامان بزار برم یخواهش م-
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مامانم  يفرهاد حاضر بودم به پا دنید يکنم،حرف که سهله برا یکه انگار دارم التماس م زدمیحرف م يطور

 .فتمیهم ب

 ؟يحاال کجا قراره بر:از طرز حرف زدنم خنده ش گرفته بود،با لبخند گفت مامان

 .پارك الله-

 .زود برگرد یبرو ول-

 .ممنونم:و گفتم دمیمامان رواز ته دل بوس صورت

 .مراقب خودت باش:بهم زد و گفت ياهم بوسه  مامان

 .تمام وجودم رو فراگرفت که تا اون موقع احساس نکرده بودم یدر خونه رو بستم،آرامش یوقت

 .دمیبه پارك رس رید قهیدق5بود که  کیزود از خونه حرکت کرده بودم اما انقدر تراف نکهیا با

 .کردم دایپارك پ يچمنا يجستجو فرهاد رو رو یکم با

غرق تفکر .داده بود و زانوهاشو بغل کرده بود هیدرخت تک يبه تنه .یآب نیبود با شلوار ج دهیپوش دیسف راهنیپ

 .ایرو دمیبود شا

 .کرده هیتک یبر درخت یجوان يدیاگر د:و گفتم ستادمیا کنارش

رو به خودش گرفت و آروم گفت  يجد ي افهیمن مثل برق از جا بلند شد ودوباره همون ق يصدا دنیشن با

 .سالم:

 ن؟یوقته منتظر یلیخ.سالم:زدم و گفتم يلبخند

 .دونم ،حواسم نبود ینم:و منگ به اطرافش نگاه کرد و گفت جیگ

 .کنم تشیخواستم اذ یگل کرده بود ،م طنتمیش

 ن؟یاوردیحواستون رو با خودتون ن:گفتم

 بله؟:گفت ياما همونطور عاد جاخورد

 .یچیه-

 ن؟یانقدر شوخ هست هشیهم-

 ن؟یو عصا قورت داده ا يانقدر جد شهیشما هم هم-

 م؟ینطوریواقعا ا-

 .ستین ندیمن خوشا يمسئله اصال برا نیکه ا دیریگ یم يرو جد یهم همه چ یلیخ.بله-
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 .ستمین يبه نظر خودم اصال جد-

 .نظر بدم دیمن با نجایا-

 .ارهیمن کم ب شیخواستم پ یدلم براش سوخت ،نم.آورد  یخودش نم يآورده بود اما به رو کم

 نیومدیچند روز ن نیچرا ا:گفت ینشستم،فرهاد هم سمت راستم نشست و با گله گ کمونینزد مکتین يرو

 دانشگاه؟

 .نتونستم-

 چرا؟:و گفت دیکامل به سمتم چرخ.داد  هیگذاشت و سرش رو به دستش تک مکتیرو به پشت ن دستش

 .گهینشد د-

 .گفت حالتون خوب نبوده رایسم-

 .درست گفت،مجبور شدم استراحت کنم-

 ریدستش رو از ز.از چشمام سر خورد و رفت سمت دستام،ابروهاش باال رفت و چهره ش درهم شد نگاهش

 .سرش برداشت و دستم رو از رو باند گرفت و بلند کرد

منتظره  رینشست،حرکتش برام غ میشونیپ يرو يکردم اما عرق سرد یدستاش رو احساس نم یگرم نکهیا با

 خیکردم که  یفکرش رو هم نم یواقعا متعجب شده بودم حت.که فرهاد داشت يسرد ي هیبود،اونم با روح

نگاه به دستم  یبا کم.باند دستم رو گرفته بود يآب بشه و بره سراغ لمس دستام البته از رو عیغرورش انقدر سر

 م؟یودکه باهم ب هیاون روز يپس لرزه ها:گفت

 یمن انقدر ارزششو نداشتم که بخاطرم از زندگ:گفت یشونیمثبت تکون دادم ،که با پر يرو به نشانه  سرم

 ؟يچرا رگتو زد.يبگذر

بودم که صورتم سرخ شده بود،چقدر اعتماد به نفس داشت که  دهی،انقدر خند دمیجمله بلند خند نیا دنیشن با

 ؟يخند یچرا م:گفت یگرد شده و عصب ییابا چشم.کردم یکرد من بخاطرش خودکش یفکر م

 .يرگتو زد یگیآخه م:گفتم دهیبر دهیخنده بر ونیم

 ه؟یباند واسه چ نیپس ا-

با .رو از وجود خودم محروم کنم ایکه بخوام دن ستمین وونهیانقدر د:کردم و گفتم يسرفه ا.م تموم شده بود خنده

 .دعوا کردم نایس

 کتکتم زد؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ١٢١ 

 یداد فقط م ینبود که نشون م يپس واقعا اونطور.کرد یشما استفاده نم ریاز ضم گهیشده بود و د یخودمون

 .خورد هیآره،سرم چند تا بخ:مکث جواب دادم یبا کم.خواست تحکمش رو به رخم بکشه

 ؟یگیم يجد-

 .آره،سرم شکست،دلم شکست،از درس هم عقب افتادم:گفتم يم رو قورت دادم و بعد از آه بلند خنده

 ؟یپس چرا دستت و بست-

خوردم  جهیتو حالت سرگ.ظرف از دستم افتاد و شکست خچالیهلم داد خوردم به  یدستم بود ،وقت وهیظرف م-

 .سرمه یتر از شکستگ قیزخم دستم عم.تو دستم رهیفرو م شهیش زیت ي کهیت هی نیزم

 ؟یآخه واسه چ-

 يا یلیجواب نزاشتمش،س یالبته منم ب.چرت و پرتا نیو از ا دمینم حیاومدم ،چرا بهش توض ریچرا د نکهیسر ا-

 .نره ادشیبهش زدم که تا عمر داره از 

 .باهاشون صحبت کنم امی،بزار من ب شهیکه نم ينطوریا:گفت نیرو رها کرد و غمگ دستم

 .امیاز پسش برم خواد،خودمینم-

 یانواده هست که بهش قولتو خ ی؟کسیکن یم یبپرسم که چرا منو مخف خوامیاز اون روز تا حاال همش م-

 ؟یداده باش

: مکث گفتم یبا کم.به سرعت از ذهنم گذشت گهیبار د هیشاهرخ و حرفاش  يلحظه سکوت کردم ،چهره  چند

تو دهن  یحرف يخواستگار نیومدیکه رسما ن یتا وقت خوادیکه مامان نم نهیصحبت ا.ستین زایچ نینه،صحبت ا

 .رنیبگ جایب میتصم ایکنن  ياونا برام بزرگتر خوادیبابا و بچه ها بزاره،نم

البته فکر نکن که :گفتم زیآم دیتهد یسکوت باشه با لحن نمونیخواست ب یاما من که اصال دلم نم.نگفت يزیچ

 یبدم کجا بودم ،با ک حیبشم و توض میج نیس نکهیا اد،ازیاصال از سوال و جواب خوشم نم.ندارم يتو خونه آزاد

 .در خطر باشه میآزاد خوادیاصال دلم نم.تنفرمبودم،چرا بودم م

 . يتو برد:کرد وگفت یکوتاه ي خنده

 رو بردم؟ یچ-

 م؟یاستقالل وغرورمونو به رخ هم بکش میخوا یوسط هر کدوممون م نیکه ا يقبول دار:زد و گفت يلبخند

 .دیخودخواه هست يکنم شما بدجور یدونم اما احساس م یخودمو نم-

 .دیریحرفتو پس بگ یبشه مجبور بش شتریخرده بگذره و شناختت ازم ب هیاگه  دیشا-
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 .کنم یرو جهنم م یازم گرفته بشه زندگ میمن سر حرفم هستم ،آزاد یول.دیدونم،شا ینم-

 گهیزندانبان همد ستیقرار ن یول شهیم يخرده محدودتر از دوران مجرد هیبا ازدواج  یدرسته که هرکس -

 .ینه بردگ میکن ی،قراره زندگ میباش

 ن؟یکن یم کاریچ نیشیم یعصب:حرف رو عوض کردم و گفتم عیسر

 ن؟یکن یفکر م یشما چ-

 .تونم قضاوت کنم ینم دمیدونم،چون ند ینم-

 .هیشکرش باق يباز جا-

 بله؟-

 يچون با قضاوت شما نسبت به جد.نیکن یقضاوت نم ينجوریکه هم هیشکرش باق يکه جا نهیمنظورم ا-

 .بودنم به خودم شک کردم

 .ستیشکتون قابل قبول ن-

 چرا؟-

 هیتونه  یو اون انقدر سست باشه که به خودش شک کنه مسلما نم نیبخواد با قضاوت ا یچون اگه هر آدم-

جون ازش  يتا پا دیاگه درسته که با.غلط ایدرسته  یکن یکه م يکار اینداره  شتریدوحالت ب.رو اداره کنه یزندگ

 ینم یشک باق يبرا یلیصورت دل دودر هر یاصالحش کن دیاما اگر غلطه با یباش بندیو بهش پا یدفاع کن

 .مونه

 .باشن ریانتقاد پذ دیبا شه،آدمایم یپس انتقاد چ-

گاه  هیسست عنصر تک يآدما.ستین یخوب ينشانه  یشک و دودل.ستیشک کردن ن يبرا یخوب هیبازم توج-

 .ستنین یخوب يها

 .نیکلمه استفاده نکن نیاز ا گهیخواستم د نیکه شما سست عنصر ستین نیبهتون برنخوره،منظورم ا البته

منو  يبه حد یبیرعد و برق مه يصدا هوینگذشته بود که  يا قهیچند دق.تا قطره بارون به صورتم خورد  چند

 شد؟ یچ:به چشمام زل زد وگفت میمستق.ترسوند که فرهاد هم از ترس من تعجب کرده بود

 .دمیخرده ترس هی یچیه-

 ییخواستم بگم ترسو یالبته بهت برنخوره نم.ترس وجود نداره يبرا یلیگاه کنارت نشسته دل هیکه تک یزمان-

 .که من کنارتم یالبته تا وقت یکلمه استفاده نکن نیاز ا گهیفقط خواستم د
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جمالت از زبون  نیهم شیپ قهیچند دق نیبود انگار نه انگار که هم يچهره شم انقدر جد.آورد یمنو در م يادا

 .من در اومده

چقدر .خشک شده ش رو با خنده باز کرد يمن اون لب ها دنیفرهاد هم با د.ترس خودم خنده م گرفته بود از

 .دیخند یقشنگ م

 دیخند یم کهیبه آسمون کرد و در حال یفرهاد نگاه.کرد دنیشروع به بار ییآسا لیلحظه بارون س همون

 .ن هم با ما سر جنگ دارهآسمو:گفت

بارون به صورتمون  يشاخه ها قطره ها ياز البال یگاه.میپناه گرفت رشویز میدرخت بزرگ بود ،رفت هی کنارمون

 .بودم ستادهیداده بود و من کنارش ا هیدرخت تک يفرهاد به تنه .خورد  یم

 .ادیبند ن چوقتیکاش بارون ه:آهسته گفت ییچشمم به چشمش افتاد نگاهش رو برگردوند وبا صدا یوقت

 میمستق ریغ ای میمستق نکهیخوشحال بودم از ا.عاشق  دمیآخه بارون شاعرش کرده بود شا دمیخند یدلم م ته

 .کرد یعالقه ش رو ابراز م

 .شدت بارون کمتر شد نکهیتا ا میدرخت منتظر موند ریز یساعت مین

 .میدربست گرفت و هردو سوار شد یتاکس هید فرها.  میقدم زنان از پارك خارج شد بعد

 هیداشتن به خاطر بارون به  یکه سع یو به مردم دمیکش نییرو پا شهیش. میعقب نشست یدو رو صندل هر

از .بارون رقم خورده بود ریمن ز یزندگ يخاطره  نیبهتر.خوردم یکردم و حسرت م ینگاه م ارنیپناه ب بونیسا

 .خاطره رو برام زنده کنه نیبارون بباره و ا شهیته دل آرزو کردم که هم

 دانشگاه؟ يایفردا م:و گفت دیبه سمتم چرخ.کوچه مون نگه داشت يفرهاد جلو يبا صدا راننده

 .مثبت تکون دادم  يرو به نشانه  سرم

 دنبالت؟ امیب يخوایم-

زدم و  يلبخند.زدیف مچقدر خوشحال بودم که انقدر راحت باهام حر.شده بود کونیمن،فرهاد کن ف يخدا يوا

 .امیخودم م.نه:گفتم

 .نمتیب یپس فردا م-

 .شدم ادهیکردم و پ یخداحافظ
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شالم رو باز کرده بودم .سالم کردم و به اتاقم رفتم.بودن  ونیزیتلو يتو سالن نشسته بودن و مشغول تماشا همه

مامان در  هویسته بودم که تخت نش يرو. لباس عوض کردن نداشتم ياما هنوز از سرم برنداشته بودم،حوصله 

 .تو ایب:کرد و گفت رونیرو به ب دیمنو د یرو باز کرد ووقت

 ریاومد ز.از کارش تعجب کرده بودم.رفت و درو بست رونیبه دست وارد اتاق شد و مامان از اتاق ب ینیس ثاقیم

 .و پنبه و باند و چسب بود یو کم نیبتاد ینیتو س.گذاشت نیرو زم ینیپام نشست و س

 یخاص تیکه با معصوم دمیناخودآگاه دستم رو کش.باند دستم رو گرفت و چسبش رو باز کرد یحرف چیه بدون

 .باندش و عوض کنم خوامیم:گفت

 .دیباند رو گرفت و به سمت خودش کش يشده  زونیآو ي گوشه

با .شدیخوب م دیاب يدونم چه جور یبود نم یشده بود،زخم وحشتناک انیرو باز کرده بود و زخم دستم نما باند

 .پوشوند يدیدستم گذاشت و دورش رو با باند جد یدگیبر يرو يتازه ا يشستشو داد و پنبه  نیبتاد یکم

 ...از دست تو دم،بدتریرو جـِر م نایدست س يروز هیخودم :گفت يکارش تموم شد با دلسوز یوقت

بره،با بغض  رونیرو برداشت و خواست که از اتاق ب ینیس.اما اشک تو چشام حلقه زد دمیخند یم نکهیا با

 .نبود یچیمنو شاهرخ ه نیباور کن ب:گفتم

متاسفم که .شده بود رید یلیخ گهیباور کردم که د یوقت:اومد کنارم نشست و گفت.گذاشت  زمیم يرو رو ینیس

 .کردم دتیناام

 چیه کهیخورم در حال یشاهرخ و م يماهه دارم چوب ندونم کار ،چندیاز بس که عجول:دراومد و گفتم اشکم

 ...دار عمو و زن عمو یمعن يها با،نگاهیشک يمسخره  ينا،حرفهایرفتار تو،خشونت س.نسبت بهش ندارم یحس

 تولدت زنگ زده بود؟:دیمقدمه پرس یو ب دیحرفم پر وسط

 .شده اهیگفت از بس هوا گرمه س یزنگ زده بود،م یآره از دب:حرصش لبخند زدم و گفتم از

 اونه؟ يالك پشت هم کادو نیا-

نگاه نکن،فکر نکن  ياونجور:گفت دیگرد شده م رو د يچشما یبود؟وقت دهیاز کجا فهم نیکرده بودم ،ا تعجب

 .مشیدیخر میبرات جاسوس گذاشتم،باهم رفت

پشت رفته واسه من الك  ثاقیم ه،بایعجب آدم ابله و احمق:با خودم گفتم .از تعجب باز مونده بود دهنم

 .بود یچه شب:تر از قبل نگاهش کرد و گفت قیدوباره عکس کنار تختم رو برداشت و عم ثاقیم.بخره

 .رفت رونیبلند شد و از اتاق ب بعد
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 شانزدهم فصل

دل من خوش .درکار نبود  یبود اما بارون يهوا ابر.صبحانه خوردم،با عجله آماده شدم  يچه جور دمینفهم اصال

 .داشت یدل عاشق خبر خوب هی يبود وبرا

 دمیکالس رس یبه چند قدم یوقت.دمیکمتر بود و زودتر به دانشگاه رس کیتراف يصبح به اون زود خداروشکر

 .از قبل شد و نفسام کندتر از قبل شتری،تپش قلبم ب

 یاز فرهاد نبود ،حت ياز بخت بد من خبر.وارد کالس شدم قیو بعد از چند نفس عم ستادمیدر کالس ا دم

فقط چند تا دانشجو ته کالس مشغول ...که با خط خوش فرهاد نوشته شده باشه هم نبود ییبایز تیاز ب يخبر

 .صحبت بودن

فرهاد  یکالس آخر وقت ومد،سری،کالس دوم تموم شد باز هم فرهاد ن ومدیاول تموم شد اما فرهاد ن کالس

 ...ادیبود اشکم درب کینشد نزد داشیپ

که  یاز کس يقدم به کالس گذاشتم اما امروز هم خبر نمیب یامروز فرهادم رو م نکهیا دیمبود و من به ا کشنبهی

 .دلم رو برده بود نبود

و احساسات من  تیخواسته با شخص ینکنه خواسته منو مسخره کنه و دستم بندازه؟نکنه م:گفتم  یخودم م با

چطور .فهمه  یاز عشق و عالقه نم يزیآدم عبوس و بدعنق چ نیکه ا دمیفهم یم نایزودتر از ا دیکنه؟با يباز

 ...خواست ینکنه م.رفتار کنه نطوریتونست با من ا

 .بودم دهیاز درس نفهم یچیکالس آخر هم تموم شد اما من ه نکهیتا ا دیکش شیذهنم نکنه ها رو پ انقدر

داد که عالقه م به  یغرورم اجازه نمفرهاد رو بپرسم اما  بتیبرم و علت غ نیفرز ای رایتونستم سراغ سم یم

 .بزنم ادیفرهاد رو فر

چند روز قالم گذاشته اما  نیو بفهمم چرا ا رمیآروم بگ یصداش کم قیبار به سراغ تلفن رفتم تا بلکه از طر چند

 .رمیشماره رو بگ دادیشدم که بـِهـِم اجازه نم یداشتم با هزار اما و اگر مواجه م یرو برم یهر بار که گوش

 یاد؟کیم یگه،کیم یاستاد چ دمیفهم یاصال نم.سر کالس نشسته بودم شهیحوصله تر از هم یبود و ب دوشنبه

ذهنم رو آشفته  يبدجور یو نگران الینبودم ،فکر و خ ایدن نیآخه من تو ا شدمینوشتم و رد م یم ره؟فقطیم

 ...مسائل رو نداشتم يقدرت تمرکز رو گهید.کرده بود
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رو که  یتیکردم اون ب یبه تابلو چشم دوختم و سع یعکس العمل چیآخر تموم شده بود و من بدون ه کالس

 .ارمیب ادیفرهاد در حضورم نوشته بود به 

 در ملک وجود ستین چیتو همه ه یب

 ... ینباشد چو تو هست چیه ور

 عشق با من چه کرده بود؟...شده بودم  ریچقدر حق.زده م رو نوازش کردن خیگرمم صورت  ياشکا ناخودآگاه

انگار که  دنشیبرام دست تکون داد،با د رایراهرو سم يانتها.اشکام رو پاك کردم و از کالس خارج شدم عیسر

 یب یلیخ:و گفت دیمنو در آغوش کش.رو تصاحب کرده باشم خوشحال شدم و به سمتش رفتم ایتمام دن

 .یکه با من قهر کن شهینم لیدل يخوایفرهاد رو نم ،اگهییوفا

 ؟یگیم يدار یچ-

 .یهست ستیفرهاد برات نامه نوشته،حالش خوب ن-

 چرا؟-

 ..یحاال افسردگ یبود ول یاولش سرماخوردگ-

 ؟یگیم یواضح حرف بزن بفهمم چ-

 .یفهم یخودت م ینامه ش رو بخون-

نشستم و نامه رو باز  مکتین هی يبه محوطه رفتم و رو.رفت یحرف چیرو به دستم داد و بدون ه ينامه ا پاکت

 .کردم

 ییو نپا يعهد نابستن از آن به که ببند ییمهرو وفا یندانستم از اول که تو ب من

 نداند که من از بهر غم عشق تو زادم نیو ادمیطعنه زند از غم عشق تو ز یمدع

 ییخوب چرا نیاول بتو گفتن که چن دیکنندم که چرا دل بتو دادم با بیع دوستان

 دانه یچه کند گر نرود در پ نینباشد زنشانه مرغ مسک زیرا قوت پره ریت

 عاشق نتوان بست به افسون و فسانه يپا

 ؟ییبحر تفکر تو کجا نیدر ا میخوبان زمانه ما کجائ یمرو اندر پ یکه گفت يا

 ییو مالمت همه سهل است تحمل نکنم بار جدا ییو انگشت نما یشیدرو عشق

 بانیغر ماریشهر ندارد سر ت نیکس در ا بانیهر تو طبنپرسند به ش ماریب درد

 بانیبه حب بانیرق میگفت غم از ب نتوان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ١٢٧ 

 ییبه گدا تیسر کو میایتوانم که ب نیا بانیرق میبردر نتوانم زدن از ب حلقه

 میچون چنگ بمو میبفغان آ یهمه چون ن میهجر برآنم که اگر وصل بجو هرشب

 میمدهوش شوم چون سر زلف تو ببو کیل

 ]1[ییایکه غم از دل برود چون تو ب میچه بگو میغم دل با تو بگو ییایبودم چو ب گفته

فرهاد  بتیغ لیاز دل.کنم کاریچ دیدونستم که با ینم.رو داخل پاکت گذاشتم و به سمت خونه راه افتادم نامه

نامه  رایسم قیداشت که بخواد برام از طر یلیدل دم،چهیفهم یشعر رو هم نم نیا یاطالع نداشتم ،معن

 .انقدر از دستم دلخوره یدونستم واسه چ یاصال نم.بفرسته

 کاریچ دیبهم کمک کنه و بگه که با نکهیا يشد منم برا ای،علتش رو جو دیدرهم منو د ي افهیق یوقت مامان

با فرهاد ازدواج  يخوای؟میگرفت متویتو تصم:فکر کردن گفت یدادم،بعد از کم حیکنم تمام ماجرا رو براش توض

 ؟یکن

 .نیاگه شما اجازه بد:انداختم و گفتم نییسرم رو پا نانهیشرمگ

 ؟يپس فکراتو کرد-

 .بله-

 چرا از دستت ناراحته؟ نیبرو خونه شون ،بب-

 ؟یبرم منت کش یعنی:گرد شده به صورت مامان چشم دوختم و گفتم ییچشما با

 يتفاوت بود یتو نسبت بهش ب نکهیفرهاد از ا.بردارن یقدم شونیزندگ ياوقات الزمه که آدما برا یگاه-

 .حداقل برو جوابتم بهش بگو.سراغش يخودت بر دیبا يخوایفرهاد و م ه،اگهیشاک

 یرو بکشم که فقط بهم ب یبود که بخوام منت کس ومدهین شیپ چوقتیبودن ،ه دهیمنت م رو کش شهیهم

 ....اما حاال.کرده یمحل

 ...فرهاد

 ...کنم کاریبودم چ مونده

دلهره داشتم،تپش قلبم دو برابر شده بود اما با .بود که آماده شدم،آدرس رو از مامان گرفتم و راه افتادم4 ساعت

 . دمیخر یچند تا شاخه رز آب یگلفروش هیاز .خودم کنار اومدم

نم به خاطر دو ی،نم ستمیدست و پام به لرزش افتاد ،احساس کردم رو پا بند ن دمیدر رس يجلو ی،وقت127 پالك

 ...شکست غرورم ایفرهاد بود  دنید
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قدمام سست شده بود،با همون .در رو باز کردن فنیاز آ هیبعد از چند ثان.بود زنگ و زدم  یهر جون کندن با

 .بزرگشون رو از نظر گذروندم اطیو ح ستادمیچند لحظه ا.سست وارد خونه شدم و در رو بستم يقدما

 نجایکردم ا یفکرشو نم:زده گفت رتیدر رو باز کرد و ح نیفرز هویم که آروم به سمت ساختمون رفت آروم

 .نمتونیبب

 .اومدم یسرزده م دیسالم،مزاحمتون شدم ،نبا:گفتم یساختگ یآرامش با

 .نیکنم،خوش اومد یسالم از ماست،خواهش م-

ازم استقبال  ییو خوش تراش ،با خوشرو دهیبا قامت کش ییبایوارد ساختمون شدم ،خانم ز نیفرز ییراهنما با

از  دنشیکه شن ستیآواز مثل آواز دهل ن نیظاهرا ا یکرده بودم البته از دور ول ارتتونیز:گفت دنمیکرد و با د

 .دمیبه فرهادم حق م.یهست یدور خوش باشه، واقعا خواستن

کرده  فیم که فرهاد از من تعرکرد یراستش اصال فکرش رو نم.با لبخند تشکر کردم.خجالت سرخ شده بودم از

 نه؟یزم يآدم رو نیاحساس تر یکردم فرهاد ب یچرا همش احساس م.مادرش شیباشه اونم پ

خانم  یجان ،هست نیفرهاد تو اتاقشه،فرز:گال رو به مادرش دادم که گفت.کرد  یمادرش رو به من معرف نیفرز

 .کن ییرو راهنما

واسه  ییکشوند که جا یمنو به سمت فرهاد م يجاذبه ا هیفتادم راه ا نیبودم اما دنبال فرز دهیکش خجالت

 يراهرو هی نیاز ب میمجلل باال رفت يخونه  نیا يو مرمر چیمارپ ياز پله ها.زاشتینم یخجالت و شرم باق

 .احساس کردم قلبم تو دهنمه کرددر رو باز  یوقت.در سمت راست توقف کرد و در زد نیدوم يجلو نیفرز لیطو

بود با  ستادهیفرهاد کنار پنجره ا.وارد اتاق شدم.خواستم خودم رو ببازم و ضعف نشون بدم ینم یمتیق چیه به

هم اومده بودم بازم  ادتشیحاال که به ع.سر تکون داد یتفاوت یبه سمتم برگشت وبا ب مرخیسالم من ن يصدا

مبل  يرو نیبا تعارف فرز.رفتار کنه بگذره تا با من درست یکل دیبا داریانگار بعد از هر د.کرد یبرخورد م يعاد

 .ناخودآگاه نگاهم به سمت در بسته رفت.رفت و در و بست رونیخودش هم از اتاق ب.نشستم

 ]2[؟يما کرد ادیکه تو امروز  دیآفتاب از کدام سمت دم-

از همون سمت :زدم و گفتم يلبخند.نمیخوشش رو بب يتا رو میتنها باش دیاز حاال به بعد با نکهیمثل ا نه

 .یشگیهم

 مبل نشست و به چشمام زل زد  يمن ،رو يروبرو اومد

 .فرق داره گهید ينه،امروز با روزا:باال انداخت و گفت وابرو
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 .دیشا-

شربت  ینیمادرش با س.عبوس رو به خودش گرفت يکرد و دوباره همون چهره  ینیباز شد و فرهاد عقب نش در

 .آورده دهیجون زحمت کش یگال رو هست نیا:شد و گفت و گلدون گل وارد اتاق

گذاشت و  زیم يشربت رو رو ینیمادرش س.نگفت یچیبه گال اما ه یبه من کرد و نگاه ینگاه فرهاد

 .شاخه برداشت و دوباره سر جاش نشست هیفرهاد به سمت گال رفت و .رفت

 اد؟یخوشت م یاز رنگ آب:گفت دیبوئ یگل رو م کهیحال در

 .کنم یم یرو آب یبه من باشه که تمام هست اد؟اگهیخوشم م-

 .ایپس خوش بحال استقالل-

 چیبدون ه میگرم و شاد بود یلیکه خ ییبه فکر اون روزا.اسم استقالل ناخودآگاه به فکر شاهرخ افتادم دنیشن با

 یدعوا م ثاقیم که بخاطر فوتبال و بخاطر استقالل،نه بخاطر شاهرخ با ییاون روزا ادیبه .يغرض و خواسته ا

 .شاهرخ نبود يبرا ییواقعا ته دلم جا یعنیکردم  یم کاریچ نجایمن ا.گرفتم

 .هیاونا هم آب یخوشحالم که هست یول ستمین یفوتبال ادیز:گفتم یبا مکث کوتاه

 . دهیوسف اهیمن س یهست:گفت یخاص تیمعصوم با

 .رنگه یقوط هیش  هیما:گفتم یمیبا لحن مال منم

مونه که  یبرام نم يا زهیست اگه دست تنها باشم انگ زهی،صحبت انگ ستین یقوط هیحرف :و گفت  دیخند

 .کنم یم رو آب یبخوام کل هست

 کار؟یچ يخوایم زهیبا وجود من انگ:کردم و گفتم اخم

 ؟یگیراست م:گفت مهیزد وسراس يباز شد،لبخند اخماش

 .نبودم نجایبود االن ا نیازا ریاگه غ-

 ؟يدیقول م:دینگتر شد و با شوق پرسپرر لبخندش

 .شرط داره:زدم و گفتم يلبخند

 ؟یچه شرط-

 .يتنهام نزار چوقتیو ه یقولت بمون يپا شهیکه هم-

 ....یتا آخر عمر با من بمون يخوایباور کنم که م یعنی.رهیفرهاد سرش بره قولش نم.از طرف من مطمئن باش-

 .باهات بمونم استیدن ایاومدم که تا دن-
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قبولم  یاگه به غالم:گفت یدالوصفیبرداشت و به سمتم گرفت و با شوق زا زیشربت رو از رو م ینیشد و س بلند

 .کن نیریدهنتو ش يدار

 :شربت رو برداشتم که گفت وانیلبخند ل با

 ییایکه غم از دل برود چون تو ب میچه بگو میغم دل با تو بگو يایبودم چوب گفته

 ؟يمداو یحاال چرا دانشگاه نم-

 .بود گهید زیچ هی بتمیغ یاصل لیاما راستش دل.سرما خورده بودم-

 ؟یچ-

 ؟ يریبگ يدارم که ازم خبر تیانقدر برات اهم نمیبب نکهیا-

 . رهیبود که مچ منو بگ نیا يتفاوتش فقط برا یپس رفتار و حرکات سرد و ب.خورده بودم جا

 شد؟ رتیهم دستگ يزیچ:دمیپرس کنجکاوانه

 .شدم خودم خبرت کنم ،مجبورینگرفت ينه،تو که خبر-

 .بوده نیتا بوده هم-

 ؟یچ-

 .راحت التی،خ يریمچ بگ یتونیراه نم نیپس از ا شهیقدم نم شیپ یخانم محترم چیه نکهیا-

ماها توان .شناسه یشما زنا رو فقط خدا م. رمیتونم مچ بگ یهم نم يا گهیکه از راه د نهیمشکل ا یآره،ول-

 ...بد ای نیخوب.دروغ ای نیگ یراست م میبفهم میتون یوقت هم نم چیه میشناخت شما رو ندار

 .ها یکن یم نیزنان توه يبه جامعه  ياالن دار-

 .زن ي دهیچیکردم بابا،مارو چه به شناخت جنس پ یشوخ:زد و گفت يلبخند

 .بهتره برگردم شهیم ریداره د:زدم واز جا بلند شدم و گفتم يلبخند

 .برسونتت نیفرز گمیم-

 .رمیبگ ادیرو خوب  نجایا دیبا.برم خوامینه،نه خودم م-

 .زد و در رو برام باز کرد يلبخند

کردم و  یتعارف خداحافظ یبمونم،اما باالخره با کل ششونیاصرار کردن که شام پ یو مادرش مهتاب کل نیفرز

 .از خونه خارج شدم
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دوتا بال  زیوقت عز نیکه تو ا شدیسبک بودم چقدر خوب م.شده بود کیاذان بلند شده بود و هوا تازه تار يصدا

 .کردم یداشتم و مثل فرشته ها پرواز م

 .کرد یحاالشم دلم داشت به سمت فرهاد پرواز م نیهم

 ....کمکم کن ایخدا

 يسعد] 1[

  رزایم رجیا] 2[

 

 هفدهم فصل

 .دیکش رونیتلفن من رو از عمق کتاب ب يپنجشنبه بود و من تو اتاقم مشغول درس خوندن بودم که صدا صبح

 .رو برداشتم یرسوندم و گوش ییرایخودم رو به پذ باعجله

 .نه ایرو برداشتم  یشد که من گوش یمطمئن م دیآخه با.که فرهاد دمیسکوتش فهم از

 .سالم فرهاد:شوق و لبخند گفتم با

 .ریخانم من ،صبحت بخ سالم-

 .ریممنون ،صبح شما هم بخ-

 ؟ییتنها-

 آره چطور مگه؟-

 ؟يمهربون شد نیپس واسه هم-

 .يانصاف شد یها ب یتازگ:گفتم يبادلخور

 .طاقت هم شدم یها ب یتازگ:گرفته گفت ییصدا با

 .شهیخودم تنگ م ياوقات خودمم دلم برا یگاه يدونم که دلت برام تنگ شده،حق دار یم.کنم یدرکت م-

 .اعتماد به نفست منو کشته:و گفت دیبلند خند يصدا با

رنگ  يچهره  دنیبه دست وارد شد و با د يمامان سبز. دمیباز شد و من با هول وهراس به سمت در چرخ در

 .زد و به آشپزخونه رفت یمن چشمک ي دهیپر

 چه خبر؟ گهید:دمیرو عوض کردم و پرس حرف
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هم به عروس قشنگش سالم  یکل.گرده یو بر م شهیزود کارش تموم م یلیگفت که خزنگ زد و  شبیبابا د-

 .رسوند

 ؟يندار يکار گهی،دیسالمت باش-

 اومده؟ یکس-

 .رسونه یآره،مامان هم بهت سالم م-

 .سالم منم برسون،مراقب خودت باش -

 .خداحافظ-

 ...دارید دینگو خداحافظ،بگو به ام-

 .کنه یم یچه فرق-

 .نمتینب گهیترسم د یخداحافظ م یگیم یوقت-

 ...دارید دیبه ام:زدم و گفتم يلبخند

رو به اون رو  نیاز ا يا یفرهاد به طرز باورنکردن.ماه بود که با فرهاد نامزد بودم  هیاز  شتریب.رو گذاشتم  یگوش

 مونیمزدبعد از نا.و مهربون شد شهیفرهاد عاشق پ هیبه  لیاحساس تبد یوب يشد و اون فرهاد خشک و جد

از حسناش بود که به زن  یکی نمیا.اوتهتف یانقدر سرد و ب بهیغر يخانما يکه رابطه ش با همه  دمیفهم

البته بازم جرات ابراز عالقه  بهیخانم غر هیفرشته بودم نه  هیمن براش  گهیداد اما حاال د یجماعت رو نم

اخالق فرهاد .فهموند که چقدر دوسم داره یبا کلمات بهم م يهم با باز ی،گاه یمعمول یلینداشت و خ میمستق

خواستن  یم يو خنده و جلف باز یدور و اطرافم با حرف زدن و شوخ يمردا يبرام ناآشنا بود آخه همه 

از داشتنش  یبود که گاه نیانقدر مت.کرد یو با وقار رفتار م نیسنگ شهیخودشون رو نشون بدن اما فرهاد هم

بودم که  رهیهمونطور به تلفن خ. شمیزندگ يکردم چون مطمئن بودم که فقط من الهه  یاحساس غرور م

به گوشم  یانسالیخانم م يرو برداشتم صدا یگوش یزنگ خورد ،فکر کردم فرهاد دوباره زنگ زده اما وقت رهدوبا

 .سالم پشت خطهپار ستیز ریدب یمانیکه خانم سل دمیفهم یسالم و احوالپرس یبا کم.خورد که برام آشنا بود

 اوردهی،اول بجا ن یمانیخانم سل دیتو رو خدا منو ببخش:ادب گفتم تیصدا رو بطور کامل شناختم با نها یوقت

 .بودم

 يوفا نبود یکه ب ،تويبرد ادینداره دخترم ،حتما سرت شلوغه که مارو به کل از  یبیع:لبخند جواب داد با

 ..یهست
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 .بره ادمیشما رو  شهیمگه م.نیحرف رو نزن نیتو رو خدا ا-

 نه؟ ای يشد ؟قبوليکرد کاریحاال بگو کنکور رو چ.دخترم دونمیم-

 .جواب بزارم یمن اون همه زحمات شما رو ب شهیم د،مگهیدار اریاخت-

 ؟يقبول شد یچ ،حااليپس قبول شد-

 .تهران یپزشک-

ممنون که .رفت یازت انتظار نم نیکمتر از ا یکه تو داشت ياون تالش و پشتکار ؟بايدیپس به هدفت رس-

 .يکرد دمیروسف

 .انجام بدم تونستمیبود که م يکار نیکمتر-

 حاال بگو مامان خونه ست؟.بود فهیبود وظ یبرات نکرده بودم هر چ يکه کار ،منیمزد زحماتت رو گرفت-

 .بله هستن-

 .رو بده بهش کارش دارم یپس گوش-

 .یچشم،چند لحظه گوش-

 کار داره؟ یچ:دیو آروم پرس ستادیکنار در آشپزخونه ا.رو صدا کردم مامان

 .دونم ینم:هام رو باال انداختم و گفتم شونه

کنم  یصحبت م میفه يمن با آقا:تعارفات گفت یرو از دستم گرفت و بعد از کل یبه سمتم اومد و گوش مامان

 .دمیبهتون خبر م

 .خواستم به حدس و گمانم اعتنا کنم یاما نم خبردار شده بود که موضوع از چه قراره شستم

 .دهییفکر کنم گاومون زا:من گفت يدرهم سو يرو گذاشت و با چهره ا یگوش مامان

 شده؟ یچ:دمیو نگران پرس شانیپر

 .کرده يبرادرش خواستگار يتو رو برا-

 ؟یچ-

داشته  يا دهیفکر نکنم فا یبا بابات صحبت کنم ول دیالبته گفتم که با يخواستگار ادیشب دوشنبه قراره ب-

 .باشه

 چرا؟-
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رد  یمنطق لیتو تمام خواستگارات رو بدون دل نکهیو از ا دیکش شیبابات حرف ازدواج تو رو پ شیچند روز پ-

 .ناراحت بود يکرد

 .نخوام ازدواج کنم دیخب شا-

 .ها یستین ينجوریا گهید يهمه دنبالتن اما دو فردا يدار ییبایو ز یدختر،تا جوون شهینم نکهیا-

 گهیمن انتخاب خودم رو کردم وجز فرهاد به کس د نیدونیمامان؟شما که م نیزن یحرف رو م نیشما چرا ا-

 .کنم یفکر نم يا

 واقعا فرهاد انتخاب آخرته؟ یعنی-

 .قرار رو بهم بزن نینگو و ا يزیبله،شما هم اصال به بابا چ-

 .از فرهاد بهتر بود دیا،باهاش حرف بزن ش نشیبب.شهیمن روم نم.دختر شهینم-

 .بگم ،با حالت قهر به اتاقم رفتم و در رو بستم یچ دیدونستم با ینم گهید

من .شدینم دایبه نظر من بهتر از فرهاد پ.منتظره بودم ریاتفاق غ نیدو روز آخر هفته رو به فکر فرهاد و ا تمام

 .بشم یکی ي فتهیش نطوریکردم که ا یفکر نم چوقتیواقعا دوسش داشتم و ه

 .مراسم نداشتم نیبهم زدن ا يبرا يبهانه ا چیموافقت کرده بود و ه يبا مراسم خواستگار بابا

 .داد یخواستگارا رو به خونه راه م مهیسراس نطورینظر بابا ممکن بود بـِتـُرشم و رو دستش بمونم که ا از

 .نکرد یمخالفت چیرغم گذشته ه یهم عل ثاقیم

 .رفتم  اطیسرد بود به ح یهوا کم نکهیبرد،با ا یشنبه بود و من خوابم نم شب

 یخشک و زرد لذت م يبرگا ياز راه رفتن رو شهیهم.آخه اوائل آذر بود.لخت شده بودن بایباغ تقر يدرختا

 .داد که اصال قابل وصف کردن نبود یبهم م یقرچ قروچشون آرامش يصدا.بردم

بار تنها  نیآخر نیخواستم حداقل ا یهات شرکت کنم ول ینیتو شب نش گهیخواست د یاصال دلم نم نکهیباا-

 .ینباش

 نیزم يبرگ رو نیخشک تر يپام رو رو.اومد خونه  یشب ها م گهیکه سرم شکسته بود د یاز وقت.بود ثاقیم

 بار؟ نیچرا آخر:خودم بشکنم گفتم يخواست آرامش و سکوت رو با صدا یاصال دلم نم نکهیگذاشتم و با ا

رو که رو آب افتاده بودن جمع  يا دهیخشک يداشت برگا کهیو کنارش نشست و در حال سمت حوض رفت به

 .یکه باهام درد و دل کن ینباشم و فرصت نداشته باش گهید دیشا:کرد گفت یم

 ؟يبر يخوایمگه کجا م-
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 .يمن برن خواستگار يتو برا يقرار شد بعد از خواستگار.با بابا صحبت کردم-

 ؟یازدواج کن يخوایم:زدم و گفتم یتلخ لبخند

 .مرغا یبرم قاط خوامیم.آره:انداخت و گفت بشیکنار حوض بلند شد و به سمتم اومد و دستش رو تو ج از

 .وارفته بودم يحرفش بدجور نیآخه با ا.نگام کنه ينجوریخواست ا یدلم نم.به چشمام زل زده بود  میمستق

 ؟یبا ک:اومد گفتم یکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

 .اسمش افسونه.با دختر فرمانده مون-

 افسون؟-

 ...دل نه صد دل هیمنم .کرد یگشت پدرش منو بهش معرف یم لیوک هیدنبال .آره،واقعا هم افسونگره-

 ؟يعاشقش شد-

کار فرهاد و  یعاشق...ستیکار من ن ینه،عاشق:چرا،بعد با بغض گفت دمیپر اشک شد و من نفهم چشماش

 .میگرم زیمو هیو با  شهیم میغوره سرد هیمجنون بود نه من که با 

اصال خوشحال نشده بودم  نکهیکرد و گفت واقعا هم افسونگره،با ا فیشده بود آخه ازش تعر میافسون حسود به

 :به دروغ گفتم

 .یگرفت یسروسامون م دیباالخره با.شدم خوشحال

 ؟يدیرس جهینت نیبه ا ییتنها:تمسخر نگام کرد و گفت با

 ه؟یمنظورت چ-

 چکسیاون که معلومه ،از سفر برگرده ه فیروز باشه،تکل هیمنو شاهرخ تو  یعروس خوادیدلم م گمیم.یچیه-

کشه هم اون طرف رو وهم  یتورو م ،هميخودش جواب مثبت داد ریغ یاگه بشنوه به هرکس.ستیجلودارش ن

 .خودشو

 .تم و ندارمنسبت به شاهرخ نداش یحس چیمنم معلومه،من ه فیتکل:گفتم تیخشم و جد با

کنن که تو به خاطر شاهرخ منتظر  یاالن همه فکر م.یکن یکه ناز م ستمیحرفا رو بزار کنار ،من شاهرخ ن نیا-

 یگیاون وقت تو م.دونن یعمو و زن عمو تو رو عروس خودشون م.يهمه خواستگار رو رد کرد نیو ا يموند

 !؟ينسبت به شاهرخ ندار یحس چیه

روت  یخواب یفکر کنم ب.انیاطراف الیمن نه شاهرخ برام مهمه نه خانواده ش نه فکر و خ.یکامال در اشتباه-

 .یاستراحت کن يگذاشته بهتره بر ریتاث
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 .از کنارش رد شدم و وارد ساختمون شدم تیعصبان با

به :بود ،تا چشمش به من افتاد با لبخند و شوق به سمتم اومد و گفت ستادهیدم در دانشکده منتظر ا فرهاد

 .يکرد ریخانم،د یهست.به

 .سالم:گفتم يبا حالت گرفته ا.شده بود  شتریو استرسم ب ینگران

 ؟یشده که انقدر ناراحت يزیر،چیسالم،صبحت بخ-

 .ستین يزیچ.نه-

 .به من دروغ نگو-

 .گمیسر کالس ،بعد امتحان بهت م میحاال بر-

 یگفتم که چه اتفاق یحالم اگه بهش نم نیبا ا یخواست نگرانش کنم ول یدلم نم.سمت کالس راه افتادم به

 .شد یافتاده ناراحت م

 .وارد کالس شد و بالفاصله برگه ها رو پخش کرد استاد

 .بود ختهیبـِهـَم ر ياعصابم بدجور.یمانیتلفن خانم سل شیبود و فکرم پ یامتحان يبه برگه  چشمم

برگه نوشته بودم اسمم  يکه تو يزیتنها چ کهیجورواجور کالفه شدم و درحال ينگذشته بود که از فکرا قهیدق10

 .بود بلند شدم و برگه م رو به استاد دادم و از کالس خارج شدم

 .کنم کاریچ دیدونستم با یبودم ،نم زدم،درموندهیهدف قدم م یب. محوطه اومدم  به

 یخال يچرا برگه :گفت زدینفس نفس م کهیو در حالنگذشته بود که فرهاد دوان دوان به سمتم اومد  قهیدق چند

 دست استاد؟ يداد

 ؟يتو چرا زود برگه ت رو داد.که بخوام جواب بدم دیرس یبه ذهنم نم يزیچ-

 شده؟ یحاال بگو چ. ارمینتونستم طاقت ب یبا اون حال رفت ینگران تو بودم،وقت-

 .فرهاد ستیحالم خوب ن-

 ؟يدعوا کرد نایچرا؟بازم با س-

 .ترسم یم.نه-

 ؟یاز چ-

 ...مجبور بشم نکهیاز ا-

 .نشستم میکنار مکتین ينداشتم رو ستادنیتوان ا گهیرو قطع کردم و چون د حرفم
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 ؟یزن یحرفتو کامل نم ؟چرایچ یمجبور بش:دیپرس یو با نگران ستادیروبروم ا فرهاد

قراره شب دوشنبه :با قساوت تمام تو چشماش زل زدم و گفتم یتو چشماش نگاه کنم ول دمیترس یم نکهیا با

 .ادیبرام خواستگار ب

 یکه انگار از ته چاه در م ییچشماش درشت شد،رگ گردنش ورم کرد و صورتش سرخ شد و با صدا ناگهان

 ؟یچ یعنی:اومد گفت

 .دونم ینم-

 ؟يمگه تو به من جواب نداد.یهست دونمیکه نم یچ یعنی-

 .م پات واستادمچرا،تا آخرش ه-

 خوان؟یم یچ نایپس ا-

ترسه رودستش بمونم  یرد کردم م لیدل یچون خواستگارام رو ب گهیدونم ،بابام از دستم خسته شده،م ینم-

 يجور هیتونم  یم یول انیکنم که نـَ يتونستم کار یبدبختم کنه،باور کن من نم خوادیم دیدونم شا یچه م.

 .کنه یم تمونیردش کنم،مامان پشت ماست ،حما

داد  یاگه پشتمون بود که اجازه نم:نشست و آهسته گفت مکتین ينداشت ،کنارم رو ستادنیاونم توان ا انگار

 .بزاره يبخواد قرار خواستگار نکهیچه برسه به ا ارنیاسم تورو ب یحت نایا

 .خوادیکه دلم نممجبور کنه  يمنو به کار تونهیهم نم چکسیمن تو رو انتخاب کردم،ه.نباش نیانقدر بدب-

حاال پسره :بهم نگاه کرد و گفت دیبار یو حسرت از چشماش م يدیناام کهیدرحال.به سمتم برگشت مرخشین

 هست؟ کارهیچ

 .اتیاضیر ریدب-

 ش؟یدیتا حاال د-

 .پارسالم بود ستیز رینه،خواهرش دب-

 ش؟یشناس یپس م:به من چشم دوخت و گفت دیبار یکه خشم ازش م ینگاه با

 یم یتو از چ:گفتم نیخشمگ یبا لحن.شده بودم یعصب يداغ کرده بودم و بدجور ياعتماد یهمه ب نیا از

 ؟ياعتماد یانقدر نسبت به من ب یعنی؟یترس

 . پسره پاشو تو خونه تون بزاره نیا دمیاجازه نم تیخواستگار امیامشب ب نی،شده هم ستین میحرفا حال نیمن ا-

 .عجله نکن.صبر کن پدرت از سفر برگرده .ستیقتش ننه فرهاد،االن و:گفتم یبادرماندگ
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 یعجله نکنم که کار تموم بشه؟ پس ک:گفت تیکرده بود با عصبان یآب روغن قاط يبلند شد ،بدجور صداش

 هیفهمم که فقط واست  یفهمم ،نم یمن نم يفکر کرد ؟تویدعوتم کن تیوقتشه ؟صبر کنم تا تو عروس

 ...و بعد يبد يمدت منو باز هی يخوایم.م  چهیباز

نفس بکشه  تونهیکردم گردنش انقدر ورم کرده که نم یشدت خشم رگ گردنش متورم شده بود و احساس م از

 .بخواد جمله ش رو تموم کنه نکهیچه برسه به ا

صاف تو .مراعاتش رو بکنم دینبود که با میاز دهنش دراومد بهم گفت،حال یشده بودم آخه هر چ یعصب منم

 ؟یبعد چ:طلبکارانه گفتمچشاش زل زدم و 

 .بگه رفت يزیچ نکهیبه چشمام نگاه کرد و بدون ا رهیلحظه خ چند

که رفته بود  یبودم و به راه ستادهیهمونجا ا.چقدر ساده قهر کرده بود.و من فقط دورشدنش رو تماشا کردم رفت

 اد؟یآخه به من چه مربوط که قراره خواستگار ب.شده بودم ،دلم گرفته بود رهیخ

 یم يجار یانصاف یهمه ب نیمهابا به خاطر ا یبود که ب یاشک يارائه داشت،قطره ها يکه دلم برا یجواب هاتن

  .شدن

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یکلمه هم با من حرف نزد فقط هرازگاه هیشنبه هم اومد اما  کی.کالسا حاضر نشد ي هیروز فرهاد تو بق اون

 .کرد یم رمیحسرت بار غافلگ یبا نگاه

دونستم اسمش  یفقط م.  هیخواست بدونم چه شکل یدلم نم یهمه منتظر مهمونا بودن جزمن ،حت. بود6 ساعت

 .ثمیم

تا مرد و دوتا 3نفر بودن ،5.انداختم  رونیبه ب ینگاه هیاتاقم  يآورد،از پنجره  رونیزنگ در منو از فکر ب يصدا

واقعا  گهیگل د نیا دنیبا د.رد متنفر بودمزرد،من از رنگ ز يآورده بودن،گل ها يعجب دسته گل مسخره ا.زن

 .بخت برگشته نداشتم نیا دنید يبرا یاقیاشت چیه

پله ها بودم که همه از جا بلند شدند و با  يرو.ربع گذشته بود که مامانم صدام کرد و من از اتاقم خارج شدم هی

 .کردن یبا من سالم و احوالپرس یادب و احترام خاص

 .اومدم و کنار مادرم نشستم نییکه به قول مامانم فقط مخصوص خودم بود از پله ها پا یوقار و متانت با
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رو از اونچه که بود بلندتر  شیشونیبود و پ ختهیسرش ر يجلو يشتره،موهایسال ب یبود که سنش از س معلوم

 یهست.شدیمکردم ،خفه  یم ریگ یاضیر ریدب نیا يمن تو گلو.چهره ش اصال جذبم نکرد داد،راستشینشون م

که رد کرده بودم  ی،مهندس کترد يجمال و با اون همه خواستگارا نیشاکر با اون همه دبدبه و کب کبه ،با ا

سوخت  یداد،دلم براش م یمن آب گلوشو به زور قورت م دنیبا د چارهیب.شدم ینم یکس نیهمچ هیعمرا زن 

وجه از فرهادم  چیمن به ه یمانیسل يم آقاکرد؟متاسف یکه تو ذهنش در موردم نم ییو فکرا اهایاالن چه رو

چقدر ته دلم .حرف بزن زایجور چ نیحاال تو خودتو بکش و تا صبح در مورد کار و پس انداز و از ا.کنم یدل نم

 .کرد یصحبت م شیکار و زندگ تیتفاوت داشت درمورد وضع یاما اون ب دمیبهش خند

نشون داد و از من خواست که  ثمیهمکف بود به م يروکه تو طبقه  یکه بابا راه اتاق دیطول نکش یلیخ

 .ش کنم ییراهنما

که براش آورده  یصندل يوارد اتاق شد،با نگاش تمام اتاق رو از نظر گذروند بعد با تعارف من رو نکهیاز ا بعد

 .نشستم شیروبروئ یصندل يمن هم رو.بودم نشست

کردم به شاهرخ و عکس  یفقط به فرهاد فکر نم.هگید يبود اما فکر و ذهنم جا ثمیم يتو اتاق روبرو وجودم

من و فرهاد  يتونست به نامزد یکه م یبه واکنش.خواستگار داشته باشه نیا دنیتونست با د یکه م یالعمل

 .کردم یداشته باشه هم فکر م

 .که داشتم خارج کرد یافکار مشوش يایزد منو از دن یحرف م اطیبا احت یلیکه خ یمانیسل يآقا يصدا

 د؟یدانشجو هست-

 .بله:گفتم یعالقگ یب با

 ؟يچه رشته ا-

 .یپزشک-

 امسال؟ يورود-

 .بله-

 ن؟یقبول شد یکه پزشک نیدرسخون بود یلیخ-

 یلیخ.کردم منو با دانش آموزاش اشتباه گرفته  یاحساس م.مسخره ش سررفته بود يسواال نیم از ا حوصله

 .گرفته بود یرو با کالس درسش عوض يخواستگار يمسخره بود که جلسه 

 به کالس درسه؟ هیشب یلیاتاق خ نیا:دمیپرس
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 .کردم  خوام،عادتیعذر م:مودبانه و صبور جواب داد یلحن با

کرده بود  ریرو که ته گلوم گ یرفتم سر اصل مطلب و سوال عیبگم سر يزیچ شیدرمورد عذرخواه نکهیا بدون

 نجا؟یا نیشد که اومد یچ:دمیرو ازش پرس

رو از مادر و خواهرم  فتونیبودم فقط تعر دهیراستش من اصال شما رو ند:زد و بعد با آرامش گفت يلبخند اول

 .لحظه مات شدم هیاصال  دویهست یفیکه واقعا تعر دمیفهم نجایاومدم ا یوقت یبودم ول دهیشن

 شبردیپ ينداره برا یعمر،لزوم هی،یزندگ هی م،درموردیکن یمون صحبت م ندهیدرمورد آ میدار:گفتم يجد یلیخ

 ست؟ین نطوریا رسهیم یآدم با منطق هم به همه چ.نیبزار هیکاراتون از احساستون ما

 یزود خودش رو جمع وجور کرد و با آرامش یلیخ یکرد ول رییتغ یلحظه جا خورد و رنگش به طرز محسوس هی

 ستیاحساس از انسان جدا ن یرفتم ول شیفقط با منطق پ میکامال درسته،اصال من تو زندگ:گفت یساختگ

 ،هست؟

 دیکه شا یخانما از احساسشون استفاده کنن در صورت کیتحر يمردها عادت دارن برا یست،ولیمعلومه که ن-

 .نباشن یقیاحساسا حق نیاز ا چکدومیه

بحث رو عوض  شهیم:گفت عیسر یلیخ نیمقابله با من رو نداره بنابرا ییکه کم آورده وتوانا دید شدیوضوح م به

 ن؟یکن

 ن؟یازدواج کن نیخوایم ه؟چرایباشه،هدف شما از ازدواج چ:گفتم یتفاوت یهام رو باال انداختم با ب شونه

 .مهیزندگ يهدفم حل کردن معادله -

 معادله؟:دمیپرس متعجب

 يبرا یدنبال جواب یهر کس.مجهول طرفه نیطرف معلومش خود ِ آدمه که با چند.معادله ست  هی یبله،زندگ-

 .شهیسخت م یلیکه اون موقع کار خ میکه خودمون مجهول نباش میاریشانس ب دیفقط با شهیمجهوالت زندگ

 ن؟یکن یانقدر معادله حل م نیشیداره؟خسته نم ریانقدر شغل رو فرد تاث یعنی:و گفتم  دمیخند

 .گفتم يمن جد:اش گرفته شد وگفت چهره

 شما چند تا مجهول داره؟ یال زندگحا.،قصد مسخره کردن نداشتم خوامیمعذرت م-

معادله هزاران  هیحل  يکه نشه حلش کرد ،برا ستین يمعادله ا چیه یمجهول دارن ول نیآدما چند اد،همهیز-

 .راه حل وجود داره

 معادله قرار دارم؟ نیا يو اونوقت من کجا-
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 .رسونه یکه منو به جواب م یحل د،راهیمعادله هست نیشما راه حل ا-

 .امیچند مجهوله بر ب يمعادله  هیتونم از پس  ینم دیباور کن یول ستیبد ن میاضیر-

نداره که  یاشکال.کنن دایرو پ شونیراه حله و بالعکس،که باهم مجهوالت زندگ هیهمسرش  يبرا یهر زن-

 .رو حل کرد  يهر معادله ا شهیبا عشق م.هیاضیچون من کارم ر میکن یخوب نباشه،با هم حلش م تونیاضیر

 عشق؟-

 ن؟یدیشن يزیاز عشق چ-

کردم که عاشق  یانکار م دیبا یفرهاد عشق من بود ول.فرهاد افتادم  ادیبه فکر فرو رفتم و دوباره به  يا لحظه

من  یزندگ زیبه عشق نداشتم اما با فرهاد همه چ ياعتقاد چیه فتهیچشمم به فرهاد ب نکهیشدم آخه تا قبل از ا

 .م هم پا گذاشتم  دهیرو عق یحت کهیدگرگون شد طور کبارهیبه 

راه .کردم  یم ينداشته م پافشار ي دهیکردم و به عق یقبل از ازدواج رو انکار م يمثل قبل عشق و عالقه  دیبا

 يعاشقانه ا يها یزندگ دید دم،یخوندم، د دم،یشن: گفتم تیبود پس با قاطع نیمخمصه هم نیمن از ا یخالص

 یزندگ هیعاشقانه  یو معتقدم زندگ مپسند یم شتریمن دوست داشتن رو ب. دیرو که آخرش به ناکجاآباد رس

 .نداره یارزش چیاحمقانه ست و ه

 د؟یدار يا دهیعق نیهمچ هیچرا -

مغموم و  یلیخ ایسرخوش و دل شادن  یلیخ ایعاشق  ي،آدما ستیاز تعادل ن ياثر چیتو عشق ه نکهیا يبرا-

 یدو صباح که بگذره عادت جاش رو م یکیارن،یدووم نم شه،عشقایآخر عشق خوب تموم نم نکهیا يبرا.نیغمگ

 .کنه دایادامه پ شونیشه زندگیو فقط اجبار باعث م شنیم يهم تکرار يمدت هم دو طرف برا هیوبعد از  رهیگ

 .يحسرت و زار ایو نفرته  نهیک ای شهیعشق هم آخر

 آخرش نفرته؟آخرش حسرته؟ ؟اونمیبا منطق همراه باشه چ یاگر عشق یول-

مونه که بخواد  یم یمونه؟اصال عقل یم یواسه منطق باق ییوسط جا ادیعشق م يپا یمنطق؟به نظرتون وقت-

 .از عقله کتریبه عاشقا نزد ،دلیمانیسل يداره؟نه آقا یعاشقا معن نیمنطق باشه؟منطق ب

 .درسته-

به  یمن حت کهی،درحال دیکش یم دشیست از عقاراحت د یلیکرد و خ یقبول م ثمیگفتم م یم یروز هرچ اون

اگر .بود  ییدست و پا یب ومد،آدمیخوشم ن شیارادگ یاز ب.کردم یم ياز دست رفته م هم پافشار ي دهیعق

 .نبود ثمیقسمت بود که به فرهاد نرسم قطعا انتخابم م
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 یخواستگار ب نیا بیاول کار،ترت نیخواست هم یاز رفتن مهمونا من به اتاقم رفتم وفکر کردم ،دلم م بعد

 .رو بدم فتهیعرضه و ش

 ؟یهست هینظرت چ:دیپرس ینیکه مامان بدون مقدمه چ میشام بود زیم سر

دونست من به جز فرهاد  یم نکهیبا ا دیازم پرس تیموقع نیاونم تو ا یسوال نیهمچ هیدونم مامان چرا  ینم

 .یمنف:قاطع گفتمو  يجد یلیخ. ارمیرو ب يگریاسم کس د شمیحاضر نم

 داشت؟ یبیچه ع گهید نیا:با تعجب گفت بابام

گفتم باهاش  یم یبود هرچ ياراده ا یب ومد،آدمیازش خوشم ن یچیه:شونه باال انداختم و گفتم یالیخ یب با

 نه؟ ایکنه  یقبول م نمیبب اههیخواستم امتحانش کنم بگم ماست س یکرد،م یموافقت م

 ؟يامتحانش کرد:گفت یخاص جانیبا ه نایس

وسط،مرد که انقدر  دیکش یاحساسشو م يپا يزد یکنه،حرفم که م یکه قبول م دیفهم شدیم ینه ول-

 .شهینم یاحساسات

که  ینداره ؟آدم یگاهیجا چیتو ه یعشق و احساس تو زندگ یعنی:که تا حاال فقط گوش کرده بود گفت ثاقیم

 .یهست يتو از سنگم سخت تر یسنگ،ول یست،حتین یچیاحساس نداشته باشه ه

 .انقدر که چند ساله منتظره.احساس داره ،خوبشم داره:بالفاصله با لبخند جواب داد بابا

شاهرخ از سفر  کهی،تا وقت هییحاال که مطمئن شدم تو قلبت چه غوغا:رو کرد به من با همون لبخند گفت بعد

 .دمیرو راه نم يخواستگار چیه گهیبرنگرده د

 تیوصلت رضا نیبابا هم به ا یحاال که حت.گرده یو زمان دور سرم م نیاحساس کردم زم.غ شدمدا کبارهی به

 ...محال.داده ،بودن درکنار فرهاد محال بود

رفتارم داشته باشم ،از  يرو یکنترل نیبتونم کوچکتر نکهیخودم نبود ،اشک تو چشمام حلقه زد و بدون ا دست

 چیتو دل منم ه.مثل شاهرخ باشم يکه عاشق مرد نهیشم بهتر از ااز سنگ سخت تر با:جا بلند شدم و گفتم

 .بدونم خودمو فیکه تکل نیبه خودم بگ نیاز دست من خسته شد یلیاگر هم خ.ستین ییغوغا

شده بودن،آشپزخونه رو ترك کردم و دوان  رهیاز اشک من خ سیخ يهمه مات و مبهوت به چشما کهیحال در

 . دوان از پله ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم

 

 هجدهم فصل
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تازه بساطش رو پهن کرده  دیبود و خورش یآسمون آب.بود یخنک و خوب يهوا.رونیزود از خونه زدم ب صبح

بودن و با هر  ختهیر ابونیکف خ زرد و خشک يبرگا.زد یخلوت بود و توکوچه ها پرنده هم پر نم ابونایخ.بود

 وونهیراسته که عاشقا د قعاوا.عشق بشم بتیخواست گرفتار مص یدلم نم چوقتیه.دادن یقدم من قرش صدا م

به .آورد یم ادمیکردم تمام نفسام اسم فرهاد رو به  یبه خودمم فکر نم یحت گهید.شده بودم وونهیمن که د.ن

بود که  نیکرد مهم ا ینم یفرق چیدور از اون ه ایکنار فرهاد باشم  هنکیکشم به خاطر فرهاد،ا ینفس م نکهیا

 .اون زنده ام يبه هوا

 چوقتیه زاشت،کاشیپاش رو تو خونمون نم ثمیم چوقتیزد،کاش ه یزنگ نم یمانیخانم سل چوقتیه کاش

 ...کاش من نبودم...من نبودم؟کاش من نبودم ایشاهرخ نبود ...مـُرد،کاش شاهرخ نبود یتنها نبودم،کاش بابا نم

فرهاد بود که  دنیبه خاطر د یعنی.بودم  دهیزود رس.دمیرس یک دمیغرق کاش هام بودم که اصال نفهم انقدر

 انقدر زود حرکت کردم؟

 ریخوام،تقصیمعذرت م گمیبگم؟م یبـِهـِش چ دمیفرهاد رو د یگفتم وقت یزدم و با خودم م یمحوطه قدم م تو

 اد،نهیبه چشمم ن يا گهیانقدر دوست دارم که کس د گمینه ،م.کنم یعوض نم ایمن تورو با دن گمیبود،نه،م من

بهش  یچ ایخدا.گهید یکیبرم دنبال  رمیبگ دهیناد یدلم زیکه بخوام تو رو که عز ستمیوفا ن یانقدر ب گمیم

 دارم که بگم؟ یبگم؟اصال چ

 .رو بـِهـِش گفتم يخواستگار يکردم که ماجرا یعجب غلط.یقدرت ابراز عالقه داشتم نه شهامت عذرخواه نه

 شده؟ یزم،چیسالم عز-

 ینم يخانم،خبر ایسالم رو:جواب دادم یتصنع يبا لبخند. دمیخودم د يرو جلو ایرو بلند کردم و رو سرم

 .گهیشلوغه د ؟سرتيریگ

 ده؟یچرا رنگت پر-

 ده؟یرنگم پر-

 ...افتاده؟باز شاهرخ یست؟اتفاقیآره،حالت خوب ن-

 ایبه اون بدبخت؟اون االن اونور دن یچسبون یم شهیم ینه بابا،تو چرا هر چ:حرفش تموم بشه و گفتم نزاشتم

داره؟ کاریکنه،به من چ یم فیداره ک 

 .حالت خرابه یلیکنم خ یشده؟احساس م یپس چ-

 .درمون گرفتم یدرد ب هی...خرابه یلیآره،خرابه،حالم خ-
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 ؟یگیخدا نکنه دختر،چرا چرت و پرت م-

عالم و آدم کمر  يدونم چرا همه  ینم.رسوام کنه نیاز ا شتریتا ب ختیر رونیاز چشمم ب یقطره اشک ناخودآگاه

 من بسته بودن؟ ییآبرو یبه ب

ش نگاه کرد و مطمئن شد که به دوروبر نکهیگونه هام اشکام رو پاك کرد و بعد از ا يبا نوازش دستاش رو ایرو

 ؟یهست یکن یم هیچرا گر:دلسوزانه گفت ینشوند و با لحن مکتین يرو گرفت وبه رو ده،دستمیمارو ند یکس

 یزار نم چوقتیگرفت ه یبغضم م یعادتم بود وقت.رمیاشکام رو بگ يتونستم جلو یدست خودم نبود،نم اصال

 .ختمیر یصورت اشک م يبه پهنا.ختمیر یزدم فقط اشک م

 .دلم گرفته ،فقطیچیه:گفتم یبغض حرف بزنم ول ونیسخت بود م نکهیا با

 .یگیافتاده که تو به من نم یاتفاق هیحتما .شهیمگه م-

با بابا و  تونمینه م...تنهام یلیا،خیتنهام رو.کردن داره هیگر يبهانه برا شهیکه تنها باشه هم یچرا نشه،آدم-

 ...اعتماد کنم نه نایوس اقثیبه م تونمیمامان دردودل کنم نه م

 .اشکاتو پاك کن،زشته:درآورد و به دستم داد و گفت يدستمال کاغذ فشیاز تو ک ایرو

فاصله .کرد یروبروم نشسته بود و به من نگاه م قایدق.چشمم يبودم که ناگهان فرهاد اومد جلو رهیروبروم خ به

به سمت  ایصورتم رو خشک کردم و بارو یبدون معطل.نهیب یاحساس کردم اشکام رو م یبود ول ادیمون ز

 .کالس راه افتادم

 .دمیشن ینم یچیبده اما انگار ه میکنه،دلدار حتمیکرد نص یم یسع ایرو

کرده بود  دیاستاد داده بود و تاک شیپ يبودن که جلسه  ییاکثرا سرگرم حل کردن مسئله ها.آروم بود کالس

 .نگاهشم نکرده بودم یکه من حت.میکه همه حل کن

 .مسئله ها رو حل کنم  ییجورا هیم رو باز کردم تا بلکه بتونم  جزوه

وقت امتحان دست به دامن  شهیکالس بود که هم يبچه ها نیو مسخره تر نیاز شوخ تر یکی ییچاه جو يآقا

نتونسته از پس سواالت  دیرس یبار هم که به نظر م نیا.برطرف کنه شویکه اشکاالت درس شدیو اون م نیا

 دیگفتم شا دیبحر تفکر دمید.شمیارزشتون م یمزاحم وقت ب دیخانم شاکر ،ببخش:به سمتم اومد و گفت ادیبرب

 .دنیکنن هنوز نفهم یخنگا که دو ساعته دارن روش فکر م نیا. دیمسئله رو برام باز کن نیا يگره  دیبتون

 کدوم مسئله؟:دمیپرس.لحنش خنده م گرفت  از

 .زمیجزوه ش رو گذاشت رو م برداشت کنارم نشست و یصندل هی
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دادن  چشیانقدر پ:موهاش رو آشفته کرد و با همون لحن مسخره گفت یکم هیرو تو موهاش فرو برد و  دستش

 .کنن یفکر کنم خود استادا هم بزور حلش م.حلش کرد شهیکه نم

سخت  ادیکنم ز یفکر نم:گفتم نیبنابرا ستین یسخت یلیکه سوال خ دمیبه صورت مسئله فهم ینگاه با

 .داره ازیفقط به تمرکز ن.باشه

 کـُز؟ یچ یچ-

من  نیکم ساکت بش هی نیاگه لطف کن:گفتم يجد یبا لحن. ومدیمنم به مسخره گرفته بود خوشم ن نکهیا از

 .حلش کنم تونمیم

بچه ها رو  نیذهن ا نکهیمن به خاطر ا.چشم:ادامه داد الیخ یب یلیخ یول شهیکردم از حرفم ناراحت م یم فکر

 .کنم و خفه شم ینجات بدم حاضرم جانفشان یاز گمراه

 .کم فکر کردن تونستم به جواب برسم هی با

 یتر م دهیچیمسخره راه حل رو پ زیچ هیهم هر دفعه با  ییچاه جو.دادن حیاز حل مسئله شروع کردم توض بعد

 .تشکر به سمت بچه ها رفت یتموم شد از جاش بلند شد و با کل یوقت. دیخند یکرد و م

 ستادهیچشمم به در افتاد که فرهاد ا هویاما  زدنیکه درمورد نابغه بودن من م ییبه بچه ها بود و حرفا نگاهم

 .دیبار یازش م رتیکه غ ینگاه.کرد یبه من نگاه م یسرزنش بار و عصب یبود و با نگاه

به من چشم دوخت منم همونطور ماتم برده بود  هریو خ ستادیچند لحظه همونطور ا.آشفته م کرده بود نگاهش

 .با من داشت نشست يادیز يجلو که فاصله  فیرد يها یاز صندل یکی يزد وارد کالس شد و رو يپوزخند.

ورقه ها رنگ از رخسارم  دنیباد. برگه درآورد يسر هی فشیاز تو ک قهیوارد کالس شد و بعد از چند دق استاد

نگاه به من انداخت و  هیبرگه و  نینگاه به اول هیبا اخم .داده بودم  لیتحو دیمن ورقه م رو سف د،آخهیپر

 .چه وضع درس خوندن خانم شاکر؟من از شما انتظار نداشتم نیا:گفت

گفت دوباره  یم گهید يکلمه  هیاگه .با من صحبت کنه ينطوریکردم ا یخورده بودم فکر نم کهیلحن استاد  از

سخت بود که بتونم جواب بدم بخصوص . گفتم یو به شانس و بخت نحس خودم ناسزا م هیگر ریزدم ز یم

که بود خودم رو جمع و جور  یباهرزحمت. فرهاد هم به سمت من برگشته بود و منتظر جواب من بود مرخین نکهیا

 .کنم یاستاد،اون روز حالم خوب نبود،جبران م خوامیمعذرت م:گفتم دهیبر دهیکردم و بر

 .یترم با من طرف نیوگرنه آخر ا یجبران کن دیبا-
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چرا؟از شما  گهیرادمهر شما د يآقا:دوباره از کوره دررفت و گفت يبعد يورقه  دنیسکوت کرد و با د یکم

 .اصال انتظار نداشتم گهید

رو  فمونیتا ما تکل نیانتظار دار یاز ک نییبفرما شهیاستاد م:خنده دار گفت یوسط و با لحن دیپر هوی ییجو چاه

 .میبدون

هم  يلحظه ا ياستاد رو شکست و برا تیاز حاکم یناش يسکوت کشنده  یلحظات يبچه ها برا ي خنده

نشه و  ادیبچه ها ز يرو نیاز ا شتریکوتاه به لبان استاد نشوند که بالفاصله لبخندش رو فروخورد تا ب يلبخند

 .دوتا نیاز ا ریاز همه به غ:گفت ییرو به چاه جو

 .بال سرشون اومده نیدوتا هم مرغ عشقن که ا نیا:زد و گفت يلبخند ییجو چاه

کرده؟ناخودآگاه نگاهم به سمت فرهاد  يکل کالس خبر داشتن که فرهاد از من خواستگار یعنیشده بودم، سرخ

 .اونم به من زل زده و منتظر عکس العمل منه دمیکه د دیچرخ

 نیراجع به ا يزیداد چ حی،ترج دیصورت سرخ منو د ید ،اما وقتمعذبم کر شتریبه من و فرهاد ب یبا نگاه استاد

 .داشت حواس همه رو به درس معطوف کرد یبرم زیرو از رو م نکشیع کهیزد و در حال يلبخند.موضوع نگه

خواست قدم بزنم و  یدلم م ینداشتم ول یرمق نکهیبا ا.خسته و گرسنه به سمت خونه راه افتادم.بود  2 ساعت

 .خونه رو نداشتم  ياصال حوصله .به خونه برسم رترید

 .پام ترمز کرد يجلو ادیبا سرعت ز نیماش هی هویرو رد کرده بودم که  ابونیخ هی

 .تفاوت از کنارش رد شدم و به راهم ادامه دادم یرو شناختم ب نیماش چون

 یباهاش رفتار م ينطوریا دونستم که چرا یمن بود،خودمم نم ياهایبود اما راننده ش مرد رو نیفرز نیماش

 ریکه اون روز زده بود دلگ ییمسئله رو بفهمه،از حرفا نیخواست ا یدلم نم یکنم،فرهاد تمام وجودم بود ول

 .بدم شیخواستم باز یمن م کهفکر کنه  دیسنگدل تصور کنه؟چرا با نقدریشد که منو ا یچطور راض.بودم

 یشناخت م یکه منو خوب نم ییاومد وآمرانه و با تحکم مثل همون روزا یهمزمان با قدم هام جلو م نشیماش

 .باهات حرف بزنم خوامیسوار شو م:گفت

 .کنم ا یو پشت سرم رو هم نگاه نم رمیم یاگه سوار نش:گفت یم دیبا تهد دیشن یاز من نم یجواب یوقت و

 نیمردشور ا. تم و به راهم ادامه دادمکه زده بود گذش یساده از حرف یلیخ یول ختیدلم فرو ر نکهیمن با ا و

 .رو ببرن یغرور لعنت
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به خاطر من نه .رو خدا سوار شو ؟تویهست:کرد و با التماس گفت ریینداره ،لحنش تغ دهیتحکم و زور فا دید یوقت

 ؟يخدارو که قبول دار. ،به خاطر خدا

 يفرهاد من با همون غرور قشنگ تر بود ،من اونجور.نمیتونستم التماس کردنشو بب ینم.براش سوخته بود دلم

 نیسوار ماش مونشینگاه پش دنیرو برام باز کرد و با د نیدر ماش.شدم رهیو بهش خ ستادمیا.دوسش داشتم شتریب

 .شدم

 دنشیهالك د نکهیقفل شده بود با ا ابونینگاهم به خ.حرکت کرد و من بازم اخمو و عبوس بودم نیماش

بعد با همون آرامش  نهینشست که بتونه خوب صورتم رو بب يشته بود که ترمز کرد و طورنگذ قهیدق5.بودم

 ؟يخند ی؟میکن یاگه بگم غلط کردم ،اخماتو وا م:گفت یشگیهم

 یحرف نینداره همچ یلزوم:گفتم يجد یلیخ.به راه بود  یدرونم جنگ نکهیبا ا.بودم  رهیبه روبروم خ همونطور

 .باشه يحاال بخواد دلخور نبوده که يزیما چ نیب.یبزن

 ... یخواست یمدت م نینبوده؟پس ا يزیچ:بار واقعا از کوره در رفت و گفت نیا

 ياعتماد یاول با شک وب نیکه بخواد از هم یزندگ گمیتو نداشتم ،فقط م يبرا يقصد و نقشه ا چیمن ه-

 ...به حال آخرش يشروع بشه وا

.  یزن یمنو پس م يکنم دار یم ؟احساسیزنیحرف م ينجوریا ؟چرایهست یچ یعنی؟یآخر چ...آخرش-

 درسته؟

 ...اونوقت يپس بزنم،تو به من شک دار:تو چشماش زل زدم و گفتم میگرد شده برگشتم و مستق ییچشما با

من  يتو انتظار دار. خوام به آخر برسم ینم یباتو شروع کنم ول خوامینداره ،من م ییمن با تو انتها یزندگ-

 اد؟یواسه نامزدم خواستگار م یکنم وقت ارکیکنم؟چ کاریچ

 به روزم اومد؟ یدم؟چیکش یمن اون شب تا صبح چ یدونیاصال م تو

که  یرتیغ زد،یحرف م رتیغ زد،ازیبا حرص و خشم حرف م.بلند شده بود و رگ گردنش متورم شده بود صداش

 .عاشقشه یهر زن

لرزون  يبا همون صدا.کنه رمیتو گلوم نشسته بود که هر آن ممکن بود بشکنه و حق ید،بغضیلرز یم صدام

من  یول يریبگ یمیخودت هر تصم يبرا يتو آزاد.تونمی،من نم یستیخانواده ت با يجلو یتونیاگه تو م:گفتم

 تونمیمن نم يببر شیکارتو پ یتونیم يریو گوشه گ یضیاگه تو با مر.من ندارم ياگه تو حق انتخاب دار.تونمینم

و بگم  ستمیخانواده م با يجلو تونمیمن نم.نه خودم نه نظرم ستمیکه باورم کنه،چون مهم ن ستین یچون کس
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 یم م یاضاف هیچون تو اون خونه .تونمیبه بعدشم نم نیتا حاال نتونستم از ا.خونه نیتو ا دیخواستگار راه ند

 ییجا هیبار  هیمنن که مبادا  یبخوره تو سرشون نگهبان زندگ يبرادر هدوتا برادر دارم ک.گمیم یچ یفهم

 یچشمم باش يپس انتظار نداشته باش فقط تو جلو.رهیطرف منو بگ یلیخ تونهیمامان هم قدرت نداره و نم.برم

 ...بدون که فقط نوی،اما ا

تازه  میوخودخواه بوداز بخت بدمون هردو مغرور  یچشمام زل زده بود و منتظر بود که حرفمو تموم کنم ول تو

 ادهیپ نیحرفمو تموم نکردم واز ماش میزندگ یرغم انتظار تنها هست یعل.بود شتریمن غرورم از اون چند درجه ب

 ؟یفقط چ:دیشد و بلند پرس ادهیفاصله نگرفته بودم که پ یلیخ.شدم

غرورم  میلحظه تو زندگ هی يشه؟برایمگه آدم با ابراز عالقه خرد م یول.نهیاومد خرد شدنمو بب یانگار خوشش م

 . یفقط تو تو قلبم:پام له کردم وبه سمتش برگشتم و گفتم ریرو ز

مردونه ش بودم که با خنده مردونه ترم  يچهره  نیباز شد ذوق کرد و من چقدر عاشق ا ششیبچه ها ن مثل

 .شدیم

 .فرهاد لبخند زدم يخنده  دنینتونستم مقاومت کنم با د یلیکم بهم نگاه کرد،منم بهش نگاه کردم اما خ هی

سوار  ایب:باهمون لبخند رو لباش گفت.داده بود هیتک نیدستش رو به در ماش هیبود و  نیدستش رو سقف ماش هی

 .شو

نبودن جز عمو  یمهمونا کس نیوا میکه مهمون دار دمیدر ساختمون فهم يجلو ي،از کفشا دمیخونه رس یوقت

رخ داده بود که همه رو باهم  یهمه شاد و خوشحال و ذوق زده بودن انگار که اتفاق مهم.ستار و نرگس خانم

کاش خبر ازدواج  يا.شهیم مربوطو ازدواجش  ثاقیکه موضوع به م دمیسوال و جواب فهم یشاد کرده بود با کم

 .انقدر عذاب نکشم  نکهیآوردن تا ا یشاهرخ رو برام م

 .دمیخواب یحالیو ب یبه اتاقم رفتم و از فرط گرسنگ لیدل نیبحث برام جالب نبود به هم موضوع

مادر  یپاشو هست:گفت مهیبالفاصله مامان در اتاقم رو باز کرد و سراس.به صدا دراومد فنیبود که آ 7 ساعت

 .فرهاد اومده

 کنه؟ یم کاریچ نجایا:و گفتم دمیاسم فرهاد مثل برق از جا پر دنیشن با

تا راحت تر حرف  رونیرو فرستادم ب نایباهام صحبت کنه ،بابات ا ادیب خوادیزنگ زد و گفت م شیساعت پ هی-

 .نییپا ایلباس خوب بپوش و ب هیهم  م،تویبزن
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مامان و مهتاب خانم . رفتم ییرایبه موهام دادم و به پذ یسروسامون هیرفتن مامان ،لباسم رو عوض کردم و  با

 .من از جاش بلند شد با آغوش باز به سمتم اومد  نیمهتاب با د.مشغول صحبت و تعارفات معمول بودن

 .یاومدم منت کش:و در گوشم گفت دیرو بوس صورتم

 يبرا یمنت کش گهیبود د دهینازم رو خر یکه حساب ؟فرهادیمنت کش.زدم و به نشستن دعوتش کردم يلبخند

 اومده؟ نجایکه چرا مادر فرهاد ا دیبه ذهنم نرس يزیچقدر فکر کردم چ ر؟هیچ

 یتو دختر عاقل و خوب:رو آماده کنه ،اومد کنارم نشست و گفت ییرایپذ لیمامان به آشپزخونه رفت تا وسا یوقت

صادقانه پرسم انتظار دارم  یسوال م هی.فرهادم دوست دارم چون اون دوست داره يمن تو رو به اندازه .یهست

 ؟یکن یباهاش زندگ يخوای؟ميتو به فرهاد عالقه دار.يجوابم و بد

 .بله:گفتم يجد یلیبزرگتر شرم رو گذاشتم کنار و خ هی يبار بود که جلو نیاول يبرا

 ؟یشینم مونی؟پشیمطمئن-

 .شمینم مونیاز انتخاب فرهاد پش چوقتیمطمئنم که ه-

 .صحبت کنم یبا مادرت خصوص خوامیفقط م.کنم یرو درست م زیرو بسپر به من ،خودم همه چ یهمه چ-

 .مثبت تکون دادم و بالفاصله با اومدن مامان به اتاقم رفتم يرو به نشانه  سرم

بدون  دیبوده که با یچه موضوع نمیبه آشپزخونه رفتم تا بب. کرد و رفت یساعت مادر فرهاد خداحافظ کیاز  بعد

 .شد یحضور من گفته م

 .انتخاب کردنت نیتو هم با ا:کرد و گفت یمن اخم دنیبا د مامان

 ا مامان مگه چشه؟:اعتراض گفتم با

 کشه؟ یپسره خجالت نم نیا.گوشه ستیچشم ن-

 شده؟ یحاال مگه چ-

که پسره  يکرد کاریچ ستیشده؟معلوم ن یمگه چ:خشن و ناراحت که کمتر از مادرم سراغ داشتم گفت یلحن با

 .انقدر پررو شده

 کرده؟ کاریچ ؟مگهیزنیدرموردش حرف م ينجوریچه مامان ؟چرا ا یعنی-

 یراحته که هست المیخ ينجوریا.تا پدرم برگرده  نیبخون تیمحرم ي غهیص هی.به زنم محرم بشم خوامیم گهیم-

 .مال منه 

 .گهید گهیخب راست م-
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 ؟يرو واسطه کرد چارهیحرف خودته و مادر اون ب نینکنه ا گه؟یرو راست م یچ یچ-

 نیباخبر شده بود واسه هم يو خواستگار ثمیم ينگفتم،فرهاد فقط از ماجرا يزیچ نینه مادر من،من همچ-

 .مطمئن بشه که انتخابم فرهاد خوادیم ينجوریکه نکنه منو از دست بده ا دهیترس

 گه؟ید یاز کجا خبردار شده ؟خودت بهش گفت-

با حضور .نیکن ینم يکار چیمن به فرهاد عالقه دارم اما ه نیدونیشما م.شماست ریست،تقصیمن ن ریتقص-

چرا؟چرا .نیکن یکه پشت سر منو شاهرخه رو انکار نم ییها ثیحرف و حد ن،یکن یخواستگارا مخالفت نم

 يپسرا نی؟اگه ا بمیغر نقدرو من ا ی،مادر پسرات یمادر من باش نکهیاز ا شتریب ؟چرایستیمامان؟چرا پشت من ن

 نیهر وقت خواست.یگینم یچیکنن و کتکم بزنن هم ه رمیکس و ناکس منو تحق يون نفهمت جلوقد دراز و زب

 يخوایچرا م.نیمگه من رو دستتون موندم که انقدر عجله دار.خونه  نیتو ا نیآدم فرستاد نی،هروقت اراده کرد

 ؟يدار یتنها فرزندت برنم يبرا یقدم چیو آرامشت مهمه که ه تخود یانقدر زندگ یعنی؟يزودتر منو شوهر بد

.  دیبه صورتم زد که برق از چشمام پر يا یلیاومد و چنان س کمیکه از شدت خشم سرخ شده بود نزد مامان

 نیاول نیا.نبود میحال یچیآخر و ه میزده بودم به س گهید. دیبار یامان م یشده بود و ب ریاشک از چشمام سراز

مامان،صادقانه : به مامانم و گفتم رهیدستم رو صورتم بود وچشمم خ. خوردم  یم یلیبود که از مامانم س يبار

جز  يا گهیسقف د ریهم ز رمیاگه قرار باشه بم.کنم یفکر نم يا گهید چکسی،من جز فرهاد به ه گمیبهتون م

 . رمیفرهاد نم يخونه 

 .ینیب ی،رنگ منو نم ادیخونه ب نیتو ا يا گهیاسم مرد د گهید کباری اگه

 .گفتم و به اتاقم پناه بردم نویا

کارو کردم هرچند که  نیاما امشب ا ستمیخانواده م با يجرات نداشتم که تو رو یلیخ.کردم  یخودم تعجب م از

 . اما فرهاد ارزششو داشت دمیسزاش رو هم د

 

 نوزدهم فصل

 .خانم شاکر-

 .اومد یفرهاد بود که دوان دوان از دور داشت م.سمت صدا برگشتم  به

 .سالم:زنان گفت نفس

 .سالم-
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 .باهات حرف بزنم خوامیم-

 .ينکرد یکار خوب-

 .م محرم باشم ندهیحق منه که به همسر آ نیا.نکردم يکار بد-

 ... نکهیباشه نه ا یعلن زیهمه چ کهیاما درصورت يحق دار-

 يهم مادرم رو فرستادم برا نیهم يواسه . نداشتم یکه همه بدونن وگرنه من مشکل یتو نخواست-

 کنه؟ یو نگران م شونیکه انقدر تو رو پر هی؟چیهست یترس یم یتو از ک.تیخواستگار

کنم،آرامش داشته باشم ،خودم انتخاب  یزندگ زارهیشوم که نم ي هیسا هی:و با حسرت گفتم دمیکش یآه

مجبور  خوادیز تو جدا شم،چون دلم نما خوادیچون دلم نم ،ینیبب بیتو آس خوادیترسم چون دلم نم یمن م...کنم

 .بشم فراموشت کنم

 .دادیشده بود و به حرفام گوش م رهیمن خ يو مبهوت به چشما مات

 .از دستش بدم دمیترس یواقعا م من

 ؟یهست یزنیحرف م یاز ک:دیمحکم اما نگران پرس یلحن با

 اون خونه و آدماش رو تحمل کنم؟ دیبا یگرده؟تاک یچرا پدرت برنم-

 .کنم هیواقعا بغض کرده بودم ،هرآن ممکن بود جلوش زانو بزنم و زار زار گر گهید

که بشه  ییجا هی میبر.پارك کردم  ابونیو اون طرف خ نیماش:اشاره کرد و گفت ابونیدستش به اون سمت خ با

 .حرف زد

 .کرد و به من زل زد دنج پارك  يگوشه  هیاز دانشگاه دور شد ، یکم نکهیو فرهاد بعد از ا میدو سوار شد هر

 یدستمم از کس يبه تعداد انگشتا می،تو کل زندگ ستمین یآدم پر توقع:منتظرش کردم و گفتم يبه چشما ینگاه

چون تو  ،يانصاف تر یتو از همه ب ،چونیکن یچون تو فرق م خوامیدرخواست نکردم اما از تو کمک م يزیچ

هم جز  چکسیتو دوست نداشتم،به ه يرو به اندازه  چکسیقسم بخورم که تا حاال ه تونمیم.يزتریاز همه عز

 .دادن توئه يکه قصد من باز یکن یتمام ادعا م یرحم یحال تو با ب نیکنم با ا یتو فکر نم

 ...چوقتیمن ه-

 .به حرف دلم گوش نداده یوقته کس یلیفقط گوش کن،خ...نگو یچیکنم ه یخواهش م-

 .کردم که درکم کنه یالتماس م یکیکرد و به  یم ییزانه محبت گدارفته بود ،اشکم در اومده بود وعاج غرورم
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ازت :شدم و گفتم رهیبه روبروم خ.بهش نگاه کنم زنهیاشک تو چشمام برق م يحلقه  یخواست وقت ینم دلم

،ممکنه به خاطر تو از خانواده  ادیب شیپ زایچ یلیممکنه خ. یکه افتاد پشتم بمون یو هر اتفاق یدرکم کن خوامیم

 نهیکنن ،مهم ا یچطور فکر م ای گنیم یراجع به من چ گرانیکه د ستیمن مهم ن يطرد بشم به هرحال برا م

 .یکه تو به من شک نکن

افتاده بود که شرم کرد به  ادشیبه  يزیچ د،انگاریدستش رو عقب کش هویرو به سمت صورتم آورد اما  دستش

گونه م رو پاك کرد ،منم  ياشک رو اطیبرداشت و بااحت يدستمال کاغذ هیداشبورد  يصورتم دست بزنه ،از رو

 یکم سکوت کرد وآه هی. کردمانقدر معذبه دستمال رو از دستش گرفتم و خودم اشکم رو پاك  دمید یوقت

خورم که تا عمر دارم ازت  یبرام،قسم م ینیزتریبندم ،به جون خودت که عز یعهد م نجایهم:وگفت دیکش

 .دل راه ندم نیز تو تو ارو به ج چکسیدست نکشم و ه

از کنارش جم  استیدن ایتا دن خواستیدلم م.قسم آخرش آرومم کرده بود نیصداش،حرفاش وا.شده بودم آروم

 .نخورم 

اجازه دارم تو رو با خودم  فتهیب یحداقل اگر اتفاق ينجوریبا محرم شدنمون مخالفت نکن،ا:گفت یلحن مهربون با

 .بهمون نرسه چکسیدست ه کهییببرم ،جا نجایاز ا

 .مامان مخالفه-

راحت به فکر تو و  خوامیم.کنم ینکنم دارم گناه م الیکنم خ یبهت فکر م یبزار وقت.یکن هست شیراض-

 .یگناه چیچشمات بخوابم بدون ه

 .کنمیخودم رو م یسع-

 ینم يریگ یچرا دست زنتو نم:باهاش حرف زدم ،اونم گفت  یزنگ زدم به بابا و کل روزید:زد و گفت يلبخند

 .تا من برگردم نیفعال به هم محرم بش:کنم؟گفت  کاریچ:گفتم .خونه ت يبر

 .شد که مامان اومد خونه تون ينطوریا

 نیخونه ع رمیم یاما وقت رهیرو ازم بگ میخوش تونهینم یناراحت چیبا توام انقدر آرومم ،انقدر خوشم که ه هروقت

 .رو بکنه ستونیشد ب یفهمم فرهاد چرا راض یتازه م.يکرد وونهیتو منم د.زنمیمرغ سرکنده همش بال بال م

 چرا؟:دمینافذم رو بهش دوختم و پرس نگاه

 یو هرچ ابونیکوه و ب يبه جون سنگا فتهیب نکهیکنار اومد اال ا شدیجور نم چیه نیریاز ش يآخه با غم دور-

 .کنه یو آسمون داره رو اونا خال نیاز زم یدق و دل
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اعتراف کرده بود  میآروم شده بودم باالخره اونم غرور رو گذاشت کنار ومستق یلیده بود و من خاعتراف کر فرهاد

 .که عاشقمه

 .حاال داشبورد و باز کن:زدو گفت يلبخند بعد

که با هم  یمدت نیکرد،تو ا یم ادیز نکاراینشدم چون از ا ریغافل گ.کادو برام گرفته بود هیرو باز کردم ، داشبورد

 مال منه؟:کادو رو برداشتم و گفتم.بود دهیبرام خر هیهد یکل میبود

 .فرهاد نیا نیریالبته ش.نهیریمال ش-

 .ستمین نیریمن ش-

 . دینیریتر از ش نیریبله ،شما صدمرتبه ش-

 .و کاغذش رو باز کردم دمیخند

 یبرام م یعالقه دارم ،هر چ یلیخ یبود به رنگ آب دهیکه فهم یاز وقت.خوشرنگ برام گرفته بود یشال آب هی

 اد؟یبهم م:سرم گذاشتم و بهش گفتم يشال رو رو.بود یآب دیخر

 :نگام کرد و گفت خوب

 ]1[گردد بایبه تو ز یهر چه بپوش تو

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

همه خوشحال بودن .بود ثاقیم يخودشون بودن آخه شب خواستگار پیجمعه بود و همه مشغول لباس و ت شب

 دم،تمامیخند یزدم نه م یحرف م ینه با کس.وز که با مامان بحثم شده بود باهاش قهر بودماز اون ر.جز من

من  دنیرو باز کرد و باد رتو اتاقم نشسته بودم که مامان د. شد یمن با بودن کنار فرهاد خالصه م یخوش

 ؟يچرا هنوز آماده نشد:گفت

 .امیمن نم:قهرآلود گفتم یلحن با

  ؟یغم بغل گرفت يزانو ینشست نجایبرادرته تو ا يمگه دست خودته؟خواستگار-

 انتخاب کنم؟ دیداره؟مگه من با یاونه به من چه ربط يخواستگار-

روشن  فشیتکل خوادیم ره؟بدهیزن بگ خوادیبرادرت م ؟بدهیهست یکن یچرا لج م:شد میمهربون تر و مال لحنش

 بشه؟

 ؟یکن ینممنو روشن  فیاون به خودش مربوطه،شما چرا تکل فیتکل-
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 زارمیهم نم گهی،دیتو باهاش ازدواج کن خوادینم اد،دلمیپسره خوشم نم نیاز ا.اصال من نظرم عوض شده-

عاشق  نجایکنه اونوقت تو ا یم یبه عشق تو زندگ ایاونور دن چارهیشاهرخ ب.بشه قیرابطه تون عم نیاز ا شتریب

 ؟یشیفرهاد قصه هات م

 چیه گهیمن انتخابم رو کردم و د:اما خودم رو کنترل کردم و فقط گفتم دمیترک یداشتم از حرص م نکهیا با

 .گفتن ندارم يبرا یحرف

بگن تنها خواهر داماد  ره،اگهیبرادرت م يآبرو يایاگه امشب ن:کنارم نشست و موهام رو نوازش کرد و گفت اومد

 م؟یبگ یکجاست چ

افسون  يمونده که خانواده  نمیش کجاست ؟همبه اونا چه که خواهر ایست،ثانیبرادر من ن ثاقیاوال که م-

 کنن،کم بزرگتر دارم ؟ يخانمم برام بزرگتر

 ...من  یکن یمن دوست دارم ،چرا فکر م خوام،بخدایمن صالح تو رو م-

اسمش تو شناسنامه ت نرفته  یکه تا وقت نهیشرط داره،اونم ا یول نیبه هم محرم بش دمیخب ،اجازه م لهیخ

 .یرو شروع نکن تیزندگ

 .شهیم ریکه داره د میهم پاشو آماده شو بر حاال

از بهم  يریجلوگ يبرا تشیبودم اما دلم گرفت چون رضا دهیبه خواسته م رس نکهیرفت ،با ا رونیاز اتاق ب مامان

 .بود نه به خاطر من که تک فرزندش بودم ثاقیخوردن مراسم م

 .شد یپر م میعاطف ياون تمام خالء هااما با .بودم بیفرهاد چقدر تنها و غر بدون

بابا با .از اتاقم خارج شدم متوجه شدم که همه آماده ان و منتظر منن یوقت. دمیلباسم رو پوش نیشدم و بهتر بلند

 .چه عجب،دختر ماهم آماده شد:من گفت دنید

. شده بود پیخوش ت.دیسف راهنیبود با پ دهیپوش یکت و شلوار مشک.از رو مبل بلند شد و به سمتم اومد ثاقیم

 .يشد پیخوش ت.ثاقیم يداماد شد:لبام نشست و از ته دل گفتم يرو يلبخند دنشیباد

حرف چنان بغض کردم که احساس کردم  نینداره اما با گفتن ا یتیبرام اهم گهید ثاقیکردم م یفکر م نکهیا با

 .کنم یم یدارم باهاش خداحافظ

رفتم  یزودتر م ،کاشیباعث بشه که تو باهام حرف بزن یکردم اتفاق یفکر نم:زد و گفت یتلخ لبخند

 ...يخواستگار

 ...ادامه نداد گهینگفتم،اونم د يزیچ
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 .میو راه افتاد میخونه رو ترك کرد همه

 .آپارتمان توقف کرد  هی يجلو ثاقیم

 .ددامادها شده بو هیدسته گل واقعا شب نیبا ا.ثاقیدست مامان بود و گل دست م ینیریش

رو شکار کرده بود تا دخترش رو  ثاقیکه از نظر من م يبود،فرمانده ا ثاقیم يدوم ،منزل فرمانده  ي طبقه

 .دستش نمونه

خوش وبش و  یشد و با کل انیمسن بود تو چهار چوب در نما بایکه تقر ییباز شد و مرد قد بلند و سبزه رو در

 .تعارف ،ما رو به داخل دعوت کرد

 يقهوه ا يدست مبل ساده  هی.شد ینم دهیاز تجمل توش د يداشتن،اثر يو ساده ا ینسبتا معمول ي خونه

بزرگشون  بایروشن تر به نظر برسه وسط سالن تقر یسقف باعث شده بود کم يرنگ که نور لوستر رو

 .گذاشته بودن واریکه کنج هر د یمصنوع يکرد با چند تا گلدون گل ها یم ییخودنما

 یپدر افسون گوش م يو به حرفها مینشسته بود یمیقد يهمون مبل ها يشد که رو یم يا قهیدق چند

وسط .اومد یو تـُخس به نظر م طونیش یلیساله داشت که خ10برادر  هیاز خودش  ریظاهرا افسون به غ.میکرد

 نیهمچ هی دنید يبرا بودفرهاد  شیبود اما دلم پ یمهمون نینگاهم به افراد ا نکهیمجلس نشسته بودم و با ا

 .کردم یم يو لحظه شمار دمیکش ینقشه م ادیاز من ب يخواستگار يکه فرهاد با خانواده ش برا يروز

 ؟یناراحت:من و خودش رو کمتر کرد و در گوشم گفت نیب يحال من شده بود فاصله  يکه متوجه  ثاقیم

 ؟یاز چ-

 .یستین نجایکنم ا یدونم ،احساس م ینم-

 .بودم دهیند ينجوریا يتگارحوصله م سررفته،خواس-

 دنیها تا حاال خواستگار خوب ند چارهیب نیا.ادیدفعه واسشون خواستگار ب هی يهفته ا ستنیهمه که مثل تو ن-

 .که هول کردن

 .یپشت سرشون حرف بزن ينطوریا ستیخانواده،درست ن نیداماد ا یقراره بش-

 افسون قبال ازدواج کرده بود؟ یدونیم:زد و گفت یتلخ لبخند

 ؟یگیم نویا يحاال دار:گرد شده بهش زل زدم و گفتم ییچشما با

هم نبود که من  يآش دهن سوز نیوگرنه افسون همچ يسرم آورد ییچه بال یکه بدون گمیفقط هم به تو م-

 .بخوام بخاطرش غش و ضعف کنم
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 .واقعا هم افسونگره یداره؟خودت گفت یمن چه ربط ثاق؟بهیم یچ یعنی-

نداره خودم  یکردم،اصال به تو ارتباط یشوخ:زد و گفت يلبخند دادیحالت گفتن من که حسادتم رو نشون م از

 .دلم براش سوخت

 ؟يکرد کاریچ یدونیدلت براش سوخت؟تو م-

 .شنونیتر،م واشی-

 ؟يکرد يکار نیهمچ هیچرا .شنونیبه جهنم که م-

 سوزه؟یدلت برام م-

 .تحملش کنم دیکه با سوزهیخودم م يدلم برا-

 .نیبار ازدواج کرده هم هیفقط  ستین يزن تو بشه؟بعدشم دختر بد خوادیتو چرا؟مگه م:و گفت دیخند

جلومون سبز شد و سالم  يچا ینیبا س یدختر قد بلند و الغراندام هی هویبهش بگم که  يزیچ هی خواستمیم

تو .آدما هیداشت مثل بق يو ساده ا یمعمول ي افهیق هی.سونگر نبودو اف بیبود اما اصال دلفر یدختر با نمک:گفت

 يرو جلوم گرفت ،منم با لبخند يچا ینیبا لبخند س.همون نگاه اول مهرش به دلم نشست و ازش خوشم اومد

 .فنجان برداشتم هی ثاقیدوست نداشتم بخاطر م ياصال چا نکهیجوابش رو دادم و با ا

که : گفت یم ثاقیو افسون نرفتن تا چند ساعت با هم حرف بزنن ،م ثاقیها ،م يخواستگار يهمه  برخالف

 .دنیحرفاشون رو قبال زدن و به توافق رس

 .رو به دست افسون کرد يرو درآورد ،انگشتر ییجعبه طال فشیشب مامان از تو ک همون

 نن؟ک دایتونستن پ یکجا م ثاقیبهتر از م.در عرض چند ساعت خالصه شد زیهمه چ یعنی

رو پارك کرده بود و قصد داشت که  نیماش.صحبت کنم ثاقیمنتظر موندم تا با م اطیخونه ،تو ح میدیرس یوقت

 .خوامیکم وقت م هی:جلوش ظاهر شدم و گفتم هویبه داخل ساختمون بره که 

 یت واسه چ،دوما ،تازه داماد شدم و وقت ندارم سوما وق ادیاوال که االن نصف شبه و من خوابم م:و گفت دیخند

 کار؟یچ يخوایم لیوک گهید يریگ یحقت رو م یی؟تو که خودت به تنها يخوایم

 .باهات حرف بزنم خوامیم.خودتو لوس نکن-

 .شو اصال حوصله ندارم الیخ یب یجون هست-

هم حوصله  يهمه ،هم وقت دار ،واسهيکه حوصله ندار خودیب:باغ بردم و گفتم يرو گرفتم و به انتها دستش

 ره؟یحوصله ت سر م رسهی،سر من که م
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 ؟يدار کاریخب حاال،بگو چ:و گفت دیبلند خند يصدا با

 چرا؟:به خودم گرفتم و گفتم يجد ي افهیق

 ؟یچرا چ-

 ؟یگرفت وهیزن ب هی یبدونم دختر واسه تو قحط بود که رفت خوامیچرا افسون؟من م-

 ؟یحتتو چرا نارا:محکم گفت یشد و با لحن يجد ثاقیم

 و مهلت ندادن که چند روز دخترشون فکر کنه؟ دنیچطور سفت تو رو چسب يدیبدبخت،ند سوزهیدلم برات م-

بودم ،همه  دهیکه انگشتر هم براش خر يدید.مینبود صبر کن يازیم،نیمن و افسون قبالحرفامون رو زده بود-

 .منو افسون تموم شده ست هیدونستن که قض یهم م

 .همه به جز من:زدم و گفتم يپوزخند

که درمورد افسون بهش گفتم،در ضمن  يبود ينفر نیمن بهت گفته بودم که انتخابم رو کردم تازه تو اول-

 .یدون یتو م یدونه اون مطلقه ست ول ینم چکسیه

 .فهمن یکه م ؟باالخرهیباالخره که چ-

 .یتو بهشون بگ نکهینداره بفهمن،مگر ا یلزوم-

 ؟يافسون رو انتخاب کرد ياریبا چه مع ي،تو چطور ثاقید مبو یک گهید نیا-

نظر  نیمنم شکست خورده بودم،منم خرد شده بودم،از ا.به خاطر دل شکسته ش چون دل منم شکسته بود-

 .میهم نیع

پسره معتاده و تمام  دیدوران عقد بودکه فهم.گرفته بود که بتونه از شوهرش جداشه  لیوک.بودم لشیوک من

 .سقف نرفته بود که ازش جدا شد هی ریافسون فقط عقد اون مرد بود و باهاش ز.آوار شده رو سرش اهاشیرو

 .معتاده دیکه فهم یوقت یهم حاضر نبود ازش جداشه حت یمتیق چیخودش عاشقش بود،به ه يگفته  به

کمکش  یلیراه خ نیمنم تو ا.که دوسش داره جدا بشه یکه از کس شهیم یپدرش راض يو حرفها حتینص با

 ختیر یاشک م يکرد من کنارش بودم،طور یسند طالق رو امضا م يکه تو محضر داشت پا یوقت یکردم حت

که تا آخر  تمکردم و خواس يبود که باهاش همدرد ينجوریا.رنیگ یش رو ازش م یکه انگار دارن خوشبخت

 .خواهر مهربون بزار برم بخوابم هیمثل  يندار يحاال هم اگه کار.میعمرم با هم باش

 .برو بخواب:گفتم دیبار یگرفته و درهم که حسرت ازش م يا افهیق با

 .ریشب بخ-
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 .يوقت مثل من شکست نخور چیه دوارمیام:کم جلوتر رفت و دوباره برگشت و گفت هی

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

 .کردم یم يه جلوم بود بازک يشاپ منتظر فرهاد نشسته بودم و با فنجون قهوه ا یکاف زیم نیآخر رو

خورن؟خدا کنه حداقل  یعاشقا شکست م يچرا همه .داغونش کرده نطوریکه ا یکردم،به کس یفکر م ثاقیم به

 .من به عشقم برسم

 يرو رو فشیاومد ،روبروم نشست و ک زیکرد به سمت م دایمنو پ یجستجو وقت یاز در وارد شد و با کم فرهاد

 .دمیپرس یحتما از استاد م دیکردم ،چند تا سوال داشتم که با رید دیببخش:گذاشت و گفت زیم

 .بودنه ریمهم تر از د یلیبه فاصله عادت دارم،دور بودن خ:مهربون زدم و گفتم يلبخند

 ...جواب سواالش دیگشت،شا یم يزیچ هیکنجکاوش رو بهم دوخت و صاف به چشمام زل زد،انگار دنبال  نگاه

ترك : دیپرس یزدگ رتیافتاد و با ح زیم يشد نگاهش از صورتم سرخورد و رو دیاز جواب گرفتن ناام یوقت

 ؟يعادت کرد

 ؟یچ:دمیتعجب پرس با

 .يخور یقهوه م يدار-

 ...قهوه نیامروز تـَلخَم،مثل ا.نه ،ترك عادت موجب مرضه-

 ؟یچرا خانم-

 .میمامان اجازه داد که به هم محرم بش-

 .خوبه نکهیخب ا-

 .مادرمم بشناسم يدتو باعث ش یخوبه ول-

 ؟یچ یعنی-

 نکهیمسئله با مامان قهر بودم تا ا نیبه خاطر ا.امی،لج کردم و گفتم که باهاشون نم ثاقیم يشب خواستگار-

 .داد که بهت محرم بشم تیجشنش بهم نخوره رضا نکهیو ا ثاقیبخاطر م

 ؟یباعث شده که تو ناراحت بش یچ-

 .شده نه بخاطر وجود من که تنها فرزندشم یراض ثاقیسوزم که مامان فقط بخاطر م یدارم م نیاز ا-

قلق  یان ول ينطوریمادرا ا يدوست داره،همه  شتریب ایمادرت تو رو از تمام دن ،مسلماینباش هست نیانقدر بدب-

 ...دوست داره شتریتو اصال فکر نکن که مادرت برادرات رو از تو ب.هیجور هیهر کس 
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 ...ش با خودته هیداده حاال بق تیدونم که رضا یدونم،فقط م ینم یچیه گهیدونم،د ینم-

 شد؟ یچ ثاقیم يحاال خواستگار. کنه یخودش با مامانت صحبت م گمیمن به مامان م-

 .میبله رو گرفت-

 همون شب؟-

 .میآره،انگشتر هم انداخت-

 .ستنیعرضه ن ی،همه که مثل من ب يدار یچه برادر با جنـَم-

 ؟يدیرس جهینت نیچرا به ا-

 .ستمیخانمم البته هنوزم مطمئن ن يصد دفعه مردم و زنده شدم،جونم باال اومد تا تو شد رمیآخه تا بله رو بگ-

 ؟یشیمطمئن م یک یبگ شهیم:کردم و گفتم یاخم

 :گهیم يسعد-

 روزبه اتفاق صحرا من وتو  کی

 تنها من وتو میشهر برون شو از

 میبهم خوش باش یکه من و توک یدان

 که کس نباشد اال من و تو  آنوقت

فرهاد هم .بودم دهینخند ينجوریوقت بود که ا یلیواقعا خ.رفته بود ادمیوقت بود از  یلیکه خ يخنده ا.دمیخند

بهت  ست،منیدر کار ن يست،دورین ياوقات فاصله ا یگاه:زد و گفت يکه به خنده م زل زده بود لبخند

 .بخند مونیکیبخاطر نزد یهست کمینزد

 .نهیریچقدر ش-

 ؟یچ-

 ...يبگذر یاز زندگ ،بخاطرشیکن یبخاطرش زندگ ،ي،بخاطرش غصه بخور يبخند گهید یکیبخاطر  نکهیا-

 نیعشق ا تیوخاص:گفت شهیعاشقش شد،با همون لحن عاشق پ گهیباره د هیزد که تمام وجودم  یگرم لبخند

 .است

 .رسم یانگار منم دارم با تو به جواب م-

 ؟یچه جواب-
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طرف معلومش خود ِ آدمه که .معادله ست  هی یبهم گفت زندگ یکی شیچند وقت پ. میزندگ يجواب معادله -

فقط خدا کنه که آدم خودش مجهول  شهیمجهوالت زندگ يبرا یدنبال جواب یهر کس.مجهول طرفه نیبا چند

سخت و  ي ادلهگفت هر مع یباشه،اون م تونهیراه حل م نیهمسرش بهتر یهر کس يگفت برا یم.نباشه 

حاال .شهیبازم به در بسته بخوره با عشق راحت حل م یاضیمشکل ر ياگه با تمام راه حل ها یحت يا دهیچیپ

 .رسم یدارم به حرفاش م

 .یمن تو خود جواب يبرا.هیجالب هیتئور-

 ... يجواب رو گم کرد-

تا من بخوام به تو .دنیه جواب درست نمنمره رو ب ینه،جواب جلوم واستاده ول:کرد و گفت یکوتاه ي خنده

 .استاندارد باشه تا جواب قبول بشه دیکه راه حل هم با یدونیم.برسم عمرم تموم شده

 .یبراش داشته باش یجواب يکه بخوا ينکرد دایمجهولت رو پ دمی،شا يرو گم کرد گم،جوابتیبازم م یول-

نمونده سر از بدنت جدا  يزیکه چ میپاشو بر ينکرد ریدرگ یاضیر يو بزرگا ثاغورسیو ف دسیتا منو با اقل-

 .نمتیکردن چند روز نب رید قهیدق10طاقت ندارم بخاطر  گهیمن د.شه

 .زدم و از جا بلند شدم يلبخند

که مامان .سالم کردم و به سمت راه پله راه افتادم .منتظرم نشسته بود  ییرایمامان تو پذ دمیبه خونه رس یوقت

 ؟يخور یناهار نم یهست:گفت

 .ستمیگرسنه ن-

 ؟يبا فرهاد ناهار خورد ای یستیگرسنه ن-

 ست؟یخونه ن یمگه کس:سمت مامان برگشتم و گفتم به

 ؟ يناهار خورد ینگفت. رونیهم با بابات رفته ب ناید،سیبا افسون رفته خر ثاقینه،م-

 .نخوردم يزینه ،چ-

 .نمیرو بچ زیم خوامیبرو لباستو عوض کن که م. خوبه،چون منم منتظر موندم که با تو غذا بخورم-

 يفضا يعطر قرمه سبز.لباس ،دست و صورتم رو شستم و به آشپزخونه رفتم ضیاتاقم رفتم و بعد از تعو به

صبر و  یاشتهام باز شد و احساس گرسنگ یمورد عالقه م حساب يبا استشمام عطر غذا.آشپزخونه رو پر کرده بود

 .به سمت غذا هجوم بردم یقرار رو ازم گرفت و با ولع خاص

 .يشد یتلف م یحتما از گرسنگ نجایکشوندمت ا یاگه نم: به من کرد و با خنده گفت یبا تعجب نگاه مامان
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 ؟يکرد یکه انقدر گرسنه ت بود چرا ناز م تو

 .م کردت مست يگرسنه نبودم،عطر قرمه سبز-

 دوست داره؟ يفرهاد هم قرمه سبز-

 .دمیدونم ،تا حاال ازش نپرس ینم:خرده فکر کردم و بعد گفتم هی

 ؟یبراش درست کن ياگه دوست داشته باشه بلد-

 .شکشیپ يرو نسوزونم قرمه سبز مرویمن ن-

وقت  چیاما ه کردم یهمه اصرار م نیا.يریبگ ادیخرده پخت و پز  هیکردم که  یهمش اصرار م نیواسه هم-

 .یازم جداش يکردم انقدر زود بخوا یفکر نم

 .جداشم ستیقرار ن-

 .یهست میبا هم مهربون باش میبتون نیبعد از ا ستیبا انتخاب تو معلوم ن-

 ه؟یمنظورتون چ-

 یبا تو زندگ خوادیبرگرده م یو وقت ییفرستاده که انتخابش تو غامیکه شاهرخ واسه خانواده ش پ نهیمنظورم ا-

 .کنه

 .فرستاده غامیپ خودیب-

تو  تونهیمثل شاهرخ نم چکسینکن ،ه یعقل ی،ب یدوست داره هست.کنه یاما اون گفته که نظر تورو جلب م-

 .رو خوشبخت کنه،از فرهاد دل بکن

 ینبود حرف ،قراريمنو فرهاد رو داد تی،تو قول محرم یکه پشتم باش يتو به من قول داده بود.مامان تونمینم-

 .اهرخ باشهاز ش

 .خوشبخت کردن تو رو نداره تیقول دادم اما از نظر من فرهاد صالح-

 .کنم هیبهش تک تونمیکه م هیاز نظر من فرهاد تنها کس یول-

 که نداره؟ يخوایاز شاهرخ م یتو چ-

 :صدام بلند شده بود و گفتم.بشه سهیمثل شاهرخ مقا یخواست فرهاد با آدم یآورده بودم ،دلم نم جوش

مامان من  یکن یچرا درکم نم.آدم بشم نیا يملکه  خوامیمن نم یداره ،اصال اون شاهزاده ول یاون همه چ-

 م؟یما با هم خوشبخت بش دیچطور انتظار دار.ندارم یحس چیمن به شاهرخ ه.فرهاد رو دوست دارم 

 .رشیز یراحت بزن شهیم يداد یبه فرهاد قول ،اگهیتو منو درك کن هست-
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 یکنه که با شاهرخ ازدواج کنم ول یکه داره با چشماش بهم التماس م دمیشدم د رهیمامانم خ ياتو چشم یوقت

 .کشه یشاهرخ رو به دوشش م ي فهیداره وظ یچ يدونستم برا ینم

 ؟یگیشده که به من نم يزیچ:آروم شدم گفتم یکم یوقت دمیکش یقیعم نفس

 .دوست دارم یلیبدون که خ.کنم یتو رو قربان خوادینه،فقط بدون که دلم نم-

 ؟یگیراست م-

 يمن پا.خودته یبخاطر راحت نایا ياما بدون که همه  يدونستم که به عشقم نسبت به خودت شک کرد یم-

 .میبا هم صحبت کن ادیقولم هستم بگو مادرش ب

 ؟ياریاسم فرهاد رو به زبون ب یستیچرا حاضر ن-

 .ولش کن غذاتو بخور.رهیگ یکنم داره تو رو ازم م یکه حس م نهیبخاطر ا دیشا:زد و گفت یتلخ لبخند

 .تحت فشاره یلیدونستم خ یکشه ،فقط م یرنج م یدونستم که مادرم داره از چ ینم

 ...ثاقیطرفم ازدواج م هیبابا،از  يطرف حرفا و اصرارا هیشاهرخ،از  يطرف خانواده  هیطرف منو فرهاد،از  هی از

ما اومد و قرار شد که آخر هفته،منزل خودشون ،ودر حضور مامان  ياون روز مهتاب،مادر فرهاد به خونه  يفردا

 .میفرهاد ،ما دوتا به هم محرم بش يو خانواده 

ترس از .تمام وجودم رو فرا گرفته بود ندهیاز آ یو خوشحال بودم هم فرهاد اما ترس یمسئله راض نیمن از ا هم

 فته؟یم یچه اتفاق ای شهیم یاگه شاهرخ بفهمه چه حال نکهیترس از ا.بود و مبهم بود دهیکه نرس يا ندهیآ

بود که همه بدونن  نیمامان رو بفهمم ،نظر من ا يتونستم علت پنهون کار یگذشت بازم نم یزمان م هرچه

 ایرو یه حتکرد ک یدست از سرم بردارن اما مامان همچنان اصرار م یمن فرهاد رو انتخاب کردم تا بلکه کم

 .موضوع بو نبره چه برسه به بابا نیهم از ا

 يرفت تا خودش رو برا یم دیبه خر زیچ هی ياما مهتاب هر روز برا یاز مهمون بود و نه جشن ينه خبر نکهیا با

 .پنج شنبه آماده کنه

 .دمیخر کیدست لباس ش هیرفتم و  دیمامان به خر با

دست  یکه عاشق درس بودم از همه چ یمن.بودم انقدر نگران که درس و استاد و کالس برام مهم نبود نگران

 .دمیکش ینقشه م میبه عشق زندگ دنیرس يشسته بودم وبرا

 یم گهید نکهیساختم ،به ا یم ایخودم از پنج شنبه رو يصبح برا یسرخوش و شاد بودم و هرشب تا حوال من

 دمشید یاوقات م یگاه.هادم رو لمس کنم و دوسش داشته باشم،اما مامان آشفته بودراحت فر الیتونستم با خ
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دونستم  یو من نم خوادیمنو م ینماز صبحش عاجزانه از خدا خوشبخت يکنه و تو دعاها یم هیگر یواشکیکه 

 ه؟یچ يبرا یهمه نگران نیکه ا

 .پا داشت هیبدم اما مرغ من  رییحرفاش ازم خواست که نظرم رو تغ يهم البال يچند بار یحت

فرهاد  دنید يمن آماده بودم ،برا.بود ستادهیسر کوچه منتظرمون ا نیفرز نیچهار بود که فرهاد با ماش ساعت

که بود مامان رو از خونه  یمامان توان راه رفتن نداشت،با هر زحمت يکردم اما انگار پاها یم يلحظه شمار

 .بردمفرهاد  نیو به سمت ماش دمیکش رونیب

کرد ،به زحمت نفس  خیو دستاش  دینداره ،رنگ از رخسارش پر ستادنیا يفرهاد احساس کردم که نا دنید با

 حالتون خوبه؟:فرهاد جلو اومد سالم کرد و با لبخند گفت. دیکش یم

 دهیفقط تو عکس د:گفت یساختگ یبا آرامش.که حالش خرابه اوردیخودش ن يزد و به رو يلبخند مامانم

 تو حالت خوبه فرهاد جان؟بودمت،

 .خوبم ممنون-

زد  يمن لبخند دنیرو باز کرد و سوار شد،فرهاد با د نیرفت و در عقب ماش نیبه سمت ماش یبدون حرف مامان

 عروس خانم؟ نیدیافتخار نم: آروم گفت یلیاشاره کرد وخ نیو به ماش

 .کنار مادرم نشستم نیزدم و عقب ماش يجوابش لبخند در

دارم و  یسوال هیفرهاد جان،ازت :دیمقدمه پرس یکه مامان سکوت رو شکست و ب میاز خونه دور نشده بود یلیخ

 .يجوابم رو بد ایانتظار دارم به دور از کلک و ر

 .من در خدمتم : به مامان کرد و گفت ینگاه نهیاز تو آ فرهاد

 ؟يمنو انتخاب کرد یچرا هست-

 .دمیخانم ند یمثل هست ياره ومن تا حاال دخترو با وق نیمت نکهیخب بخاطر ا...خب-

 ن؟یهم-

 خواد؟یاز همسرش م یمرد چ هیمگه -

 شه؟یکم نم یعالقه ت نسبت به هست چوقتیکه ه یمطمئن یعنی؟یتا آخرعمرت باهاش بمون يحاضر-

 ؟يکرد یکه انتخاب درست یمطمئن

 .شک ندارم-
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اتفاقا براش  یلیکه کرده خ یممکنه بخاطر تو و انتخاب.یدونیرو م طشیدختر رو دارم،مطمئنا شرا هی نیمن هم-

 .بخاطر تو تنها فرزندم رو از دست بدم ستمی،من حاضر ن فتهیب

طرف  ن؟ازیترس یم یشما از چ:دیپرس يجد یلیکامل برگشت عقب و خ.پارك کرد  ابونیخ يگوشه  فرهاد

 م؟یکن يکارپنهان  دیچرا با ن؟اصالینگران نجوریکه ا نیقول داد یبه کس یهست

 یماجرا کنم ول نیا ریتو رو درگ خوادیدلم نم:خودش رو حفظ کرد و گفت ياما خونسرد دیمامان پر ياز رو رنگ

 .گمیرو ازت پنهان کنم بهت م يزیچون دوست ندارم چ

 يفرهاد از موضوع شاهرخ خبردار بشه اما کار خواستیدلم نم.شده بود و دست و پام به لرزه افتاد ادیقلبم ز تپش

 .تونستم بکنم ینم

همه  شیهم هربار پ یداره قول داده،هست یهست یخوشبخت يبرا یمناسب طیکه شرا یکیبه  یپدر هست-

که چه  ستیاما اگه برگرده معلوم ن ستین رانیحاال اون فرد ا.هیجوابش رو اعالم کرده اما خب پدرش راض

 .فتهیم یاتفاق

چرا زودتر بهم :رو کرد به منو گفت.کرد  یدش رو کنترل مفرهاد از شدت خشم سرخ شده بود اما خو ي چهره

 ؟ینگفت

حرف بشنوم و  یکنه که بعد بخاطرش کل خی يمادرم سنگ رو شینکنه جا بزنه و منو پ نکهیبودم،از ا دهیترس

رو به  قتیخواست حق یلحظه احساس کردم از مادرم متنفرم ،اگر م هی يبغض کرده بودم برا.سرزنش بشم

 .کرد نه امروز  یکار رو م نیزودتر ا دیفرهاد بگه با

که  یباشن اما وقت یعالم و آدم راض يهمه .نبود که بخوام بگم یزمهمیچ:انداختم و آروم گفتم نییرو پا سرم

باشه که  یآدم احمق دیبا یلیبه خودش هم گفتم خ یمسئله رو حت نیداره؟من ا یتیچه اهم گهیمن نخوام د

 .کنه يمسئله پافشار نیبخواد بازم رو ا

 ؟یچ یدونیرو م طشیحاال که شرا:که مامانم گفت.شده بود آروم

گذاشتم حاال اگه بخواد از آسمون سنگ  یدونستم که دست رو چه کس یاز اون اول هم م.ستمین مونیمن پش-

 .زنم یهم بباره من جا نم

 .رو روشن کرد و راه افتاد نیماش

تونستم خوب راجع به  یبود که م یلحظات نیآخر نیرق تفکر بودم ،اطول راه به سکوت گذشت و من غ تمام

 .کنم میچشمم ترس يکه گرفتم فکر کنم و عواقب کارم رو جلو یمیتصم
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بشم آخه اونو با تمام وجودم دوست داشتم اما ترس و  مونیاز انتخاب فرهاد پش چوقتیخواست ه ینم دلم

 .با فرهاد بودن رو بچشم یکه خوش دادیاجازه نم ندهیواهمه از آ

 ...اما من  ارهیهمه مدت تالش کرد تا منو بدست ب نیسوخت که ا یدلم به حال شاهرخ م فقط

 ...وجود نداشت یوقت شاهرخ چیه کاش

شد و منو فرهاد رو تنها  ادهی،پ نیمامان بالفاصله بعد از توقف ماش.در بزرگ خونه شون پارك کرد  يجلو فرهاد

 .واست با رفتنش فرهاد راحت حرف دلش رو بزنهخ یم دیگذاشت ،شا

 ازدواج بود؟ نیلحظه تو فکر به هم زدن ا نیتا آخر یعنی

انگار الل شده .حرف زدن  يشدن داشتم نه نا ادهیشده بودم ،نه توان پ رهیکرده بودم و به کف دستام خ سکوت

دل  یبا تبسم نهیفرهاد از تو آ هوی تونست کلمات رو سرهم کنه که یشده بود و نم یذهنم خال نکهیا ایبودم 

 ؟يشد مونیپش:به من کرد و گفت ینگاه نینش

چون .از دستش بدم یمتیق چیخواست به ه یدلم نم.بود یمونیکه نداشتم پش یشده بودم ،تنها حس دستپاچه

از  یتونیم زایچ نیفکر نکن با ا:تکون دادم که گفت ینف ينگفتم فقط سرم رو به نشانه  يزیچ دیلرز یصدام م

 .دارم یدست از سرت برنم ایراحت نیا ،بهیدست من خالص بش

 یرو ازت مخف يزیکه چ یفکر کن چوقتیه خوادیدلم نم:اومد گفتم یکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

بزاره خصوصا که اون  ریافراد تاث ي ندهیآ يرو یمتیق چیبه ه دیگذشته نبا یداره ول يگذشته ا هی یهرکس.کردم

 .هم درخشان نباشه یلیگذشته خ

دل نبسته بودم اگرهم تو خانواده انگشت نما شدم و همه من و اون فرد رو مال هم  يمرد چیتو عمرم به ه من

 .رو درك کنن يخواهر برادر يرابطه  توننیکه نم نهیبه خاطر ا دوننیم

 اسمش رو بدونم؟ شهیم-

باهاش بزرگ شده بودم اما  یاز بچگ نایو س ثاقیباهاش رفتار کردم چون مثل م نایو س ثاقیمن مثل م.شاهرخ-

که از احساسش بامن  یخورم تا زمان یقسم م.ارتباط رو به حساب عشق من نسبت به خودش گذاشت نیاون ا

که اون منو به عنوان  نشدهم باورم  يبعد از خواستگار یدونستم حت یاز ماجرا نم يزیحرف نزده بود چ

باهاش  تونمیکه تونستم نظرم رو بهش گفتم،گفتم که دوسش ندارم گفتم که نم يهرجور.سرش دوست دارههم

 نیا.بار نرفت ریکردم اما اون بازم ز رشیتحق یرابطه م رو باهاش قطع کردم حت.کنم یسقف زندگ هی ریز
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بودمت که بخوام بگم مخالفتم به خاطر  دهیند یعنی، يوداون موقع تو نب.تو کنکوره میموضوع مال قبل از قبول

 .عالقه به تو بوده

منو خودش  یبساط عروس دیبرگرده با یفرستاده که وقت غامیماهه که رفته خارج از کشور اما پ3به  کینزد حاال

 .آماده باشه

 .بهت نگفتم يزیچ نیهم يبا اون باشم واسه  خوامینم من

 .کردم يمگه من گله ا-

 .نکردم یکه من کار اشتباه یدر صورت یکن ینگاهت سرزنشم م کنم که با یاحساس م-

برات مهمم که  نقدریو ا يهمه خواستگار تو منو انتخاب کرد نیا نیخوشحالم که ب یلیچرا سرزنش؟من خ-

 یشده بابا رو برم ره،هرطوریتو رو ازم بگ تونهیهم نم چکسی،ه یمن دوست دارم هست.یناراحتم کن ینخواست

قوم معطل تو  هیخانم که  روسشوع ادهیحاال هم پ.دست نامحرم هارو ازت کوتاه کنم عتریسر گردونم تا هرچه

 .هستن

 تیهدا اطیدر رو باز کرد و مارو به داخل ح دیرو زد بعد با کل فنیفرهاد دوبار زنگ آ.شدم ادهیرو باز کردم و پ در

 .کرد

 .به استقبالمون اومدن نیو فرز رایجون ،سم مهتاب

ازم کرد که  یبا لبخند گرمش چنان احوالپرس نیفرز:،مامان رو در آغوش گرفت و بهش خوش آمد گفت مهتاب

 يا گهید يآشنا هی نکهیخودم رو تو بغلش انداختم و از ا رایسم دنیبا د.شناسه یعمره منو م هیاحساس کردم 

 ؟يودم شدخ اهرباالخره خو يدید:و گفت دیصورتم رو بوس رایکنارم بود خوشحال بودم ،سم

 ؟ينبود ریتاث یتو هم ب:و گفتم میدیخند

 .کارا رو خودم کردم ي اره؟همهیعرضه ها داشت که بتونه تورو بدست ب نیصددرصد،مگه فرهاد از ا-

 رایسم یسینو یخودت م يدست شما درد نکنه ،خون دل خوردن منو به پا:کرد و گفت رایبه سم ینگاه فرهاد

 عرضه م؟ یخودم رو ازته بزنم ،اونوقت من ب ي شهیدستم و ر رمیبگ شهیخانم؟کم مونده بود ت

 يکرد یمنو قبول نم يبرادرشوهر تحفه  نیجون ،اگه ا یهست گهیراست م:زد و روبه من گفت يلبخند رایسم

 .تا حاال زنده نبود

ز چند لحظه و بعد ا دیکه ظاهرا حرفاش با مامان تموم شده بود به سمتم اومد وبغلم کرد و حالم رو پرس مهتاب

 .کرد تیمارو به سمت داخل ساختمون هدا
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خونه عطر گل .نبود یشکل نیداده بودن،آخه اون دفعه که اومده بودم ا رییخونه رو تغ ونیدکوراس نکهیا مثل

من  دمیشا ایداشت  یگرم و مطبوع يبود اما هوا نییهم پا نهیبود و درجه شوم یبزرگ يخونه  نکهیا داد،بایم

 .خانواده گرم شده بود نیا يوجودم به مهر و عالقه 

 یمیقد يآشنا هیبود که انگار از  يفرهاد طور يکردم ،رفتار خانواده  یاحساس نم بهیغر هیخودم رو  گهید

 .کردن یم ییرایو پذ زدنیحرف م

سط سالن نشستن و و متیگرون ق يمبل ها يمامان دومم بشه رو نیو مهتاب جون که قرار بود بعد از ا مامان

 :دستم رو گرفت و گفت رایسم هویکه  نمیخواستم کنار مامان بش یمشغول گفتگو شدن،منم م

 .نمونده تا عاقد برسه یلیخ.باال لباستو عوض کن می،بر نینش

در اتاق فرهاد رو باز کرد و بعد از وارد شدنم در رو .رفتیو از پله ها باال م دیکش یدستم رو م نجوریهم رایسم

 .شت سرش بستپ

 .دیکش رونیساکم رو از دستم گرفت و لباسم رو از داخلش ب بعد

 .به رنگ کرم بود که با پولک روش کار شده بود یبلوز و دامن خوش دوخت لباسم

 :به صورتم زد و گفت يبوسه ا جانیاز فرط ه رایلباسم رو تنم کردم سم نکهیاز ا بعد

 .عروس خانم يشد خوشگل

 .ازش تشکر کردم تیزدم و بارضا يلبخند

مودبانه  یتو چارچوب در ظاهر شد و با لحن یمسن بایخدمتکار تقر.به در زده شد و بالفاصله باز شد دوضربه

 .آوردن فیخانم،عاقد تشر:گفت

 .میایخانم ،االن م یممنون شمس-رایسم

 .خرده ور رفتن آماده شدم هیسرم گذاشتم و بعد از  يرو رو شالم

باز  یکرد و با دهان رییزود نگاهش تغ یلیبهم کرد و دستم رو گرفت اما خ نیبا تحس یهنگا نهیاز تو آ رایسم

 ؟يکرد خی ؟چرایتو چته هست:دیپرس

حالم :نشستم گفتم یتخت م يگوشه  کهیو درحال دمیکش رونیو درمانده دستم رو از دست گرمش ب مستاصل

 .رایسم ستیخوب ن

 نیعروس ا يدلم؟تو دار زیچرا عز:پام دوزانو نشست و گفت ریدلسوزانه به سمتم اومد و ز یبا حالت رایسم

 ؟یترس یم ی،از چ یشیخانواده م
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 .جاده بن بسته نیکنم آخر ا یدلهره دارم،همش احساس م-

به ذهنم  هویعقد  يوسط سفره .بودم  ينجوریمنم ا. نینطوریعروس ها اولش ا يهمه .بد به دلت راه نده-

 نیزود ا یلیشناختنش داشتم اما خ يزمان برا گهیخرده د هیسم و کاش شنا یرو نم نیکه خوب فرز دیرس

 . هیعیحالت تو طب نیرفت ،ا نیاحساس از ب

 ؟یگیراست م-

هرچه زودتر چشمش به جمال عروسش  خوادیدلش م یلیمطمئنم فرهاد خ. نییپا میباش بر زم،زودیآره عز-

 .منتظرش نزار نیاز ا شتریروشن بشه ،پاشو ب

 یم نییپا اطیپله ها رو با احت یکی یکیاز اتاق خارج شدم و  رایلرزان به همراه سم يناتوان و دستها يپاها با

 .اومدم

 نیاول.بود  یو آب یصورت يبا گلها ریحر دیتو دستش چادر سف.بودم که مادرم کنارم اومد  دهیآخر نرس يپله  به

سرم  يش حلقه زده بود چادر رو باز کرد و رواشک تو چشما کهی،در حال دمید یچادر رو م نیبود که ا يبار

 .تا بتونه خوب تماشام کنه ستادیعقب ا یانداخت و بعد کم

دلم . دیحالش منقلب شد و منو با تمام وجود بغل کرد و بوس هویشده بودم که  یدونم تو اون چادر چه شکل ینم

 .دخترش رو به دست دامادش بسپره بانهیغر نطوریدوست نداشت که ا چوقتیبه حالش سوخته بود ،مسلما ه

 .چشمم به فرهاد و نگاه منتظرش افتاد هویمادرم بود که  يرو شونه  سرم

 .از کراوات نبود ياما خبر یآب راهنیتنش کرده بود با پ يشلوار سورمه ا کت

 !اما فرهاد نمیعادت داشتم داماد ها رو با کراوات بب شهیهم من

 .مرد بود کیو اصالت  تیشخص يانتظارش رو نداشتم،آخه به نظر من کراوات نشانه .بهم برخورد ییجورا هی

 يمادرم من رو از خودش جدا کرد و اشک هاش رو پاك کرد و به گوشه  رایبا اصرار مهتاب و سم باالخره

از  يزود نیبه هم ایاحساس کردم ترکم کرده .رفت ،انگار که من رو دور انداخته باشه و رفته باشه  ییرایپذ

 .طرف مادرم طرد شدم

 رایدست فرهاد رو گرفته بود و سم نیفرز. سالن نشسته بود و منتظر عروس و داماد بود يمبل انتها يرو عاقد

ما نشسته  يمادرم کنار مهتاب جون روبرو.میمبل دونفره مستقر شد هی يدو نفر ما رو نیبا کمک ا.دست منو

 .سالن پناه گرفته بودن يگوشه  هیهم هر کدوم  رایو سم نیبودن و فرز

 .سروصدا مارو به عقد هم درآورد یآروم و ب یلیکرد و خ يرو جار غهیکوتاه ص یبعد از صحبت عاقد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ١٦٩ 

 .کار عاقد تموم شد همه صلوات فرستادن نکهیاز ا بعد

رو به دستم  یوش نقشخ يکردم به سمتم اومد و انگشتر طال یبه بعد مادر خطابش م نیاز ا دیکه با مهتاب

 .انداخت

دونم چرا انقدر  یرفته بود ،نم نیازدواج با فرهاد از ب يبرا اقمیتمام اشت.بود که نگو و نپرس  ییدلم غوغا تو

 .رو انقدر ساده فراموش کرده بودم زیراحت عالقه م کمرنگ شده بود و همه چ

 ؟یشده هست يزیچ:دیران پرسبه سمتم برگشت و نگ مرخیرفتارم شده بود ،ن يکه متوجه  فرهاد

 ؟يبپرسم چرا کراوات نزد شهیم:دمیمقدمه پرس یبودم ب دهیکه فرصت رو مناسب د منم

 کراوات؟:به من کرد و گفت یکه از شدت تعجب گرد شده بود نگاه ییچشما با

 .یباش یامروز رو رسم هیبله،انتظار داشتم :گفتم یتفاوت یب با

بدست آوردنت رو ازم  ي،فعال شاد باش و شاد میکن یبعدا با هم صحبت م:گفت یزد و با لحن مهربون يلبخند

 .رینگ

 نینکنه تو از ا:شد و تو گوشم آهسته گفت کیبهم نزد دمینشون نم ینسبت به حرفش عکس العمل دید یوقت

 ؟یمونیپش.یهست ينبود زونیاون اولم م ؟ازیستیمسئله خوشحال ن

نبودم  مونیپش چوقتیه یشده بودم ول یاز دستش عصب دیبود،شا حرصم رو درآورده گهیحرفش د نیا با

از من به دستام نگاه  تیفرهاد هم به تبع.دستم انداختم  يبه انگشتر تو ی،نگاهم رو بهش دوختم و بعد نگاه

 ایتو بود  ي قهینه؟سل ادیبه دستم م:و فکرش رو منحرف کنم گفتم ارمیدلش رو بدست ب نکهیا يکرد،برا

 مامانت؟

 .چهیخودت واقعا ه ییبایطال در برابر ز کهیت هی نیا ییبایز:زد و آهسته گفت يلبخند

 .چرخوندم  يگریانداختم و سرم رو به سمت د ییو ابرو چشم

 .يبنداز رینگاه رو فقط به من حق نیقول بده ا:شده بود گفت ایدن الیخ یکه مست و ب فرهاد

 چرا؟:ناز گفتم با

 ینگاه کن نطوریا يا گهیپره ،مبادا به کس د یو عقل و هوش از سرم م شمیزگار منگاهت خراب رو نیآخه با ا-

 .من باشه  يخمارت و ناز و اداهات فقط برا يقول بده نگاهت ،چشما.یهست شمیکه اونوقت تباه م

 .زدم و با تکان سر جواب مثبت دادم يلبخند
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دهنتو :رو به سمتم گرفته بود گفت سید کهیبرداشت و درحال زیخ ینیریش سیبه سمت د یو راض خوشحال

 عروس خانم؟ یکن ینم نیریش

 .برداشتم ینیریگرم و عاشق کـُشم رو نثارش کردم وش نگاه

از جاش بلند شد و به سمت اتاقش  یمعطل یفرهاد ب.اذان بلند شد  يبودن که صدا ییرایگرم صحبت و پذ همه

تو سالن  یسمت رفتن وجز منو مادرم کس هیر کدوم به هم بلند شد و از پله ها باال رفت ،خالصه ه نیفرز. رفت

 .نموند

 .خانم دییبفرما:رو که تو دستاش بود به مادرم داد و گفت يخانم به سمت ما اومد و چادر نماز و سجاده ا یشمس

 .من از مهتاب خانم چادر خواستم .همه رفتن نماز بخونن:تعجب به مادرم نگاه کردم که گفت با

 ؟یپس من چ-

 .به فرهاد بگوخب -

 .در رو باز کردم و وارد شدم دمینشن یچند بار در اتاقش رو زدم اما چون جواب.گرفتم و از پله ها باال رفتم وضو

 .خوند یبود و داشت نماز م ستادهیفرهاد پشت به من،رو به قبله ا.بود  کیتار اتاق

صحنه رو از دست  نیا ومدیدلم ن.شده بود جادیا یروحان يفضا هی.بودم  دهیصداش رو موقع نماز نشن تابحال

 .فرهاد نشستم يتخت به تماشا يچادرم رو از سر برداشتم و رو.بدم

 .نمازش تموم شد  نکهیا تا

 ؟يزل زد یبه چ:رو شکست و گفت يو معنو یعرفان يآروم سکوت اون فضا ییصدا با

 .بودم دهیتا حاال نماز خوندن مردا رو ند.به نماز خوندنت -

 .نیتا مرد تو خونه دار3ه شما ک-

 .خونن یهرکدوم تو خلوت خودشون نماز م یول میدار-

افتاده که همه  ياحساس کردم اتفاق بد.شد یدور وبرم خال هویچون  دمیترس یلیاولش خ يرو بخوا راستش

 .نیپراکنده شد

بالفاصله بعد از  میعادت دار.هینجوریهم شهیخونه هم نیا ،توینترس خانم:زد و گفت يسمتم برگشت ولبخند به

 .میبه سجاده هامون پناه ببر میدیاذان رو شن يصدا نکهیا

 .خورمیغبطه م-

 ؟یبه چ-
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 .که تو قلبت هست یکه تو وجودت هست،به آرامش یبه آرامش.خونه هست نیکه تو ا یبه آرامش-

 ؟یکن ینگام م ينجوریچرا ا:دمیگفت،خنده م گرفته بود پرس ینم يزیزل زده بود و چ بـِهـِم

 .یچون تو کنارم.دمیخود من االن به آرامش رس یبوده ول شهیخونه آرامش بوده ،هم نیتو ا:زد و گفت يپوزخند

 . بمیچقدر غر دمیامروز فهم-

رو  اقتشیل دونمیداره که همه کست من باشم؟م یچه اشکال.يحرف رو نزن،حداقل تا منو دار نیا چوقتیه-

 .لنگه ت رو نداشته باشه یچکیوه یآرزومه که فقط مال من باش یندارم ول

 .چقدر حسود و خودخواه-

 .نخواه يخوایبخواه،نم يخوایخانم ،م نهیهم:کرد و آمرانه گفت رییتغ لحنش

 ...ه؟باشهینجوریا ا-

 .غلط کردم بابا:و گفت ستادیجهش جلوم ا هیجام بلند شدم که برم با  از

 .نداشتم ینیریش نیبه ا يا انگار تو تمام عمرم لحظه.از شوق سر دادم  يا خنده

برداشت و به سمتم گرفت،دستم رو جلو بردم تا شاخه  یشاخه گل زیم يزد و از گلدون رو يهم لبخند فرهاد

 .دیسرش رو خم کرد و دستم رو بوس هوی رمیگل رو ازش بگ

 .و عالقه حرارت نیبود اونم با ا دهیدستم رو نبوس یتا بحال کس.داغ شدم،انتظارش رو نداشتم کبارهی به

 .بود یدنیبرق چشماش د. شدن یم دهیفقط چشما بودن که خوب د یکیاون تار تو

 .چشما رو دوست داشتم نیچقدر صاحب ا ایخدا

 ؟يدیجانماز بهم م هی:کم نگاش کردم بعد گل رو ازش گرفتم و با تبسم گفتم هی

 .اونجا هست:که روش نماز خونده بود اشاره کرد و گفت يسجاده ا به

 که نمازت تموم نشده؟ ؟تویپس تو چ-

 .خونمیمن پنجگانه نماز م-

 .تکون دادم و به سمت سجاده رفتم تا نماز بخونم يسر

 .رفت رونیهم بعد از چند لحظه از اتاق ب فرهاد

هر چقدر که فرهاد اصرار کرد که مارو برسونه .رفتن شدم يمامان آماده  يبود که به خواسته  8 کینزد ساعت

آژانس ،با  دنیباالخره بعد از رس.بشه یمزاحم کس خوادیگفت چند جا کار داره و نم یهمش م.،مامان قبول نکرد

 . میکرد یفرهاد و خانواده ش خداحافظ
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چشمم  يه دستم زده بود جلوکه فرهاد ب يبهم دست داده بود ،از اول مراسم تا بوسه ا یبیحس غر نیماش تو

 .شدیتکرار م

 .رفتمیرو با تمام وجود پذ يزییو باد خنک پا دمیکش نییرو پا نیماش ي شهیش

 .نشم مونیکاش پش يا:گفت يمقدمه و با لحن سرد یب یلیخ مامانم

 داره؟ يبد يداره؟خانواده  يرادیو ا بیچرا مامان؟مگه فرهاد چه ع:به سمت مادرم برگشتم و گفتم متعجب

 دونم؟یداره که من نم یندارن؟خود فرهاد مشکل نیبده؟د شونینداره؟وضع مال یدرست و حساب فرهنگ

 .خورن یکردم به دردت نم یداشتن که قانعت م بیاگه ع.ندارن یبیع چیکه ه نهیمشکل من ا-

 .ندارن پس نگران نباش یو نقص بیع یدونیخب حاال که م-

 يزیچ.کرد يکار شهینم گهیبه دلت د فتهیپسره ب نیاز فردا که مهر ا.کردم من اشتباه.ینگرانم هست نیاز هم-

 ...که تو با  نهیو بب ادینمونده که شاهرخ برگرده ،اگه ب

اون هنوز  نیکن یکه فکر م نیشما چقدر ساده ا.جمع و جور کنه شویشاهرخ رو نخور،اون بلده زندگ يتو غصه -

 .به فکر منه

برگردم اما ستار با هزار  خوامیشم،میم وونهیکه دارم د دهیم غامیو هر ساعت پ قهیهر دق.فکرته ،بهیهست هست-

 ...کنه اونوقت تو یداره اونجا دق م چارهیاون ب.کنه که بمونه و به کارش برسه یم شیو آرزو راض دیام

 که دوسش دارم ازدواج کنم؟ یمادر من؟من حق انتخاب ندارم؟حق ندارم با کس یمن چ-

حرف زن  یجا نشستن ،وقت ؟هرياونا رو کرد يفکر آبرو چیدختر؟تو ه شنیم یخانواده ش چپس شاهرخ و -

 .حرفا نیدوتا عاشق و معشوقن و از ا نیا. عروسمونه یگرفتن شاهرخ وسط اومد گفتن هست

بار جوابمو بهش گفته بودم ،اون  نیچند.هم با شاهرخ حرف زده بودم  شیوقت پ یلیفکر کردن،من خ خودیب-

جالب .میمال هم یکرد و تو بوق و کرنا کرد که من و هست يمسئله پافشار نیبود که بازم رو ا یآدم ابله و احمق

 .منم مجاب کرده يکه خانواده  نهیا

 .یکن یکردم تو به شاهرخ فکر م یمنم تا قبل از سفر شاهرخ فکر م يراستش رو بخوا-

جز  یچکسیکه تو قلب تو ه دادیم نانیاوقات نگاهات همه بهم اطم یگاه ی،گفتارت حت،رفتارت  حرکاتت

 ییاوقات با حرفا یگفتم،گاه یبهت نم يزیشاهرخ از هر نظر برازنده بود چ نکهیا يمنم واسه . ستیشاهرخ ن

که شما  یتکردم اما وق یعالقه شک م نیخرده به ا هی يزدیکه در رابطه با عشق و عالقه قبل از ازدواج م

 .دیدوست دار گرویهمه روشن شد که همد يبرا دیشد ریدستگ رازیدونفر تو ش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ١٧٣ 

و متوجه  دمیفرهاد رو د یاما وقت یکن يتا با من لجباز يکردم موضوع فرهاد رو بهانه کرد یامروز هم فکر م تا

 . يکه تو واقعا به فرهاد عالقه دار دمیسرو گردن از شاهرخ باالتره ،از حال رفتم چون تازه فهم هیشدم که 

 نسبت به شاهرخ تو دلم نبوده؟ يعالقه ا چیه یقسم بخورم که باور کن یمن به ک-

 نایو س ثاقیم يچقدرجلو ستین ادتیکه جون تو و شاهرخ به هم وصله، دونستنیهمه م. یکتمان نکن هست-

تو برام مهمه،حاال اگر با  یفقط خوشبخت زد،منیرفتارت بهت تشر م نیهم بخاطر ا ثاقیم ی،حتیهواشو داشت

 ؟يکرد انتیدونم چرا خ یفقط نم.کنه ینم یبا شاهرخ فرق ای یفرهاد خوش

 .ستیبراش مهم ن گرانیو آبرو و نظر د تیدل که موقع.نکردم مامان انتیمن خ-

عشق کشک بود ،عشق ماست بود اما تا . يکرد یبود تمام خواستگارات رو رد م یتا وقت.شاهرخ چارهیآره،ب-

سوزه  یتو نم يمن دلم برا.يخوش کرد گهیعشق د هیدلت رو به  يمدت کوتاه خالءاحساس کرد هیپشت کرد 

،فردا هم  يبند یم لد يا گهیو به کس د یکن یرو فراموش م یکی یراحت نیامروز به ا یچون وقت یهست

 .سوزهیشاهرخ م فرهاد و يمن دلم برا.یکارو بکن نیا یتونیم

بهم زده  انتیرگبار تهمت و خ زیر هیاز حال من  الیخ یاون ب.مامان رو قانع کنم دیدونستم چطور با ینم گهید

کردم با  ی،احساس م نهیرو که تو چشمم جا خشک کرده بود نب یشدم و تا اشک رهیبود،عاجزانه به روبروم خ

بود که  ی،حالم خرابتر از اون داشتمگفتن ن يبرا يزیچ.کنم یم کیمامانم فقط خودمو کوچ يجلو ختنیاشک ر

 .بتونم حرف بزنم

کشم  یم یکرد؟ خدا لعنتت کنه شاهرخ که هر چ یحرفم رو باور نم چکسیبودم؟چرا ه بیچرا انقدر غر ایخدا

 .بابا کمکم کن:لحظه ته دلم گفتم  هی.از دست توئه

 .خدارو شکر که تورو دارم :زدم وبا خودم گفتم يلبخند.دبه انگشتر افتاد که مادر فرهاد به دستم کرده بو چشمم

 و متوقف شد ، دیچیپ نایعمو ستار ا يتو کوچه  نیماش

 ؟یکن ینگاه م ينجوریچرا ا:تعجب به سمت مامان نگاه کردم که گفت با

 م؟یاومد نجایچرا ا-

 .صبح نرگس زنگ زد و مارو دعوت کرد-

 ؟یواسه چ-

 ه؟یبیعج زیمگه چ.شهینداره که ،مثل هم یواسه چ-

 ...ینه خب ول-
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 یلیشو که خ ادهیحاال هم پ.،نترس هنوز برنگشته واریو اما نداره که، از ترس شاهرخ رنگت شده گچ د یول-

 .وقته منتظرتن

 ریسالم چرا انقدر د:زد و گفت يمن لبخند دنی،با د رونیاومد ب ثاقیزنگ رو نزده بودم که در باز شد و م هنوز

 ن؟یکرد

 .شد رید نیواسه هم میکار داشت رونیشلوغ بود،ماهم ب ابونایخ-

 .تا مامان بتونه رد شه دیدر کنار کش يکرد و خودش رو از جلو یمامان سالم دنید با

 شده؟ یچ:دمیاومد ،دستپاچه بود،پرس رونیدر ب از

 .یچیه:باشه بهم نگاه کرد و گفت دهیکه انگار تازه منو د ییبا چشما-

 رون؟یب يپس چرا اومد-

 .حوصله م سررفته بود-

 دعوتمون کردن؟ یواسه چ یدونینم.منم حوصله ندارم برم تو-

 .بکشن شیحرف تورو پ نکهیواسه ا:زد و گفت یمحزون لبخند

 .دستم رو بلند کنم و با تمام قدرت به سرم بکوبم خواستیم دلم

پسره  نیکنم؟کجا برم که از شر ا کاریبگم؟چ یمن به ک ایخدا يوا:لرزون گفتم یی،با صدا امیب هیبود گر کینزد

 .داره یبازم دست از سرم بر نم استیراحت بشم؟اونور دن

 ؟يخواینم یگیاآلن م.بـِهـَم یختیخاندان رو ر هی:تو چشمام زل زده بود گفت میمستق نباریکه ا ثاقیم

 هی ایخودمو بکـُشم  دیبا ایطاقت ندارم به خدا  گهید.نمک به زخم من نپاش گهیتو د.ثاقینکن م تمیاذ گهیتو د-

 .دست شاهرخ بدم  يکار

نداره ،الاقل  یشاهرخ گناه.یهست ياریکن دل بدست ب یسع تیبارم تو زندگ هی،یخودتو بکش خوادیحاال نم-

 .دل اونو نشکن

دادم  یبهش اجازه نم چوقتیکه ه یشد و بغض ریاشکام مثل ابر بهار سراز یعدالت یهمه ب نیاز ا اریاخت یب

 .بشکنه شکست گرانید يجلو

کردم که دلسوزانه بهم زل  ینگاه م ثاقیکردم و از پشت حصار اشک به م یم هیوفقط گر دیلرز یهام م چونه

 .زده بود
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به حالم سوخته بود که  یلی،دلش خ دید یمنو م يبار بود که اشکا نیاول يچشماش پر اشک شد،انگار برا هوی

دلم .پشت کردم براه افتادم ثاقیبه م یبا دل شکستگ.نداشتم نویا يطاقت اشکا گهید.ختیر یاشک م ينجوریا

 .شاهرخ بزارم يخواست پام رو خونه  ینم

 ؟يریکجا م:و گفت ستادیو جلوم ا دیدوئ ثاقیشدم که م یاز کوچه خارج م داشتم

 .ثاقیبرو کنار م.دونم ینم:گفتم هیهق هق گر ونیم

 .زارمیم یکن یفکر م-

 .ولم کن حوصله ندارم-

،دستم رو گرفت و به  ستهیجلوم با تونهینم دید یوقت.اما اون ول کن نبود.رو کنار زدم و به راهم ادامه دادم ثاقیم

 وقت شب؟ نیا يبر يخوایآخه کجا م:لرزون گفت ییو با صدا ستادیروبروم ا.دیسمت خودش کش

همتون به فکر دل .ننکه دلمو نشک ییکه بهم تهمت نزنن،جا ییجا.باشه حرفمو باور کنه یکیکه  ییجا-

 نه؟ ایتپه  یاون م يپرسه واقعا من دلم برا ینم یکین،یشاهرخ يشکسته 

پرسه،اصال  یمن نم ياز دل شکسته  چکسیبشکنم اما ه خوامیم ایکه دل شکستم  نیکن یمحکومم م همه

 نیش یسر وصدا از کنارش رد م ی،آروم و ب نیشکسته باش یگل يکوزه  هی نکهیو مثل ا نیشکن یراحت دلمو م

به خدا .رو دوست ندارم اهرخمن ش.نفر بشکنه هیبگذرم که مبادا دل  میاز زندگ دیمن با رسهیاما وقت من که م

 ن؟یکن یچرا حرفمو باور نم.ثاقیم گمیراست م

 .خوامیبه روح بابام نم.کنم  یسقف زندگ هی ریباهاش ز خوامینم من

درداتو به خودم بگو،نزار تو  شهیکنم،مثل هم یکنم،من باور م یمن باور م:که فقط گوش کرده بود گفت ثاقیم

کنم که تو اصال  یباور م ینیزتریکه برام عز یبه جون هست.یش کن هیتخل ينجوریا يدلت تلنبار بشه که بخوا

 .رونیزدم ب نیواسه هم.یکن یبه شاهرخ فکر نم

 ؟یگیراست م:دمیپرس يلحن کودکانه ا با

با  یکس دمیاجازه نم.دوست دارم یاز اونچه که فکرشو بکن شیمن تورو ب.گمیآره بخدا،به روح مامانم راست م-

 !ها ینکن هیگر گهیحاال هم اشکاتو پاك کن،د.شکنمیکنه و دلتو بشکنه که خودم سرشو م ياحساس تو باز

 ؟يکرد یم هیخودت چرا گر-

 .د دست خودم نبودطاقت اشک تو رو ندارم،خودجوش بو-

 .کوتاه بسنده کردم يم گرفته بود اما به لبخند خنده
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 .میدستم رو ول کرد و صورتش رو خشک کرد ،منم اشکامو پاك کردم و با هم وارد خونه شد ثاقیم

 .تو میاول صورتتو بشور بعد بر:آب رو باز کرد و گفت ریش ثاقی،م میبه داخل ساختمون بر نکهیاز ا قبل

دلم  نکهیافتاد که تو دست چپم جا خشک کرده بود با ا يچشمم به برق انگشتر.رو با آب خنک شستم  صورتم

به  نهیبب ثاقیم نکهیباعث شد انگشترم رو بدون ا یشیبزنم اماعاقبت اند ادیبا فرهاد رو فر میخواست نامزد یم

 .دست راست منتقل کنم

 .عمو ستار و زن عمو نرگس روبرو شدم يسابقه  یو ب رینظ یکه وارد ساختمون شدم با استقبال ب نطوریهم

 .بابت واقعا خوشحال بودم نی،از ا دادینم بایرو به شک یحرف چیه ياجازه  نایگرم عمو ا یو احوالپرس سالم

به  ریبه د ریسرم شلوغ شده و د نکهیا يواسه  یاز شاهرخ نبود فقط گله گ یرو شکر در حضور من حرف خدا

 ...جور حرفا نیو از ا رمیم دنشونید

 .زل زدم شیپناه بردم و به آت نهیجمع کردن سفره کنم به کنار شوم يبرا یکمک نکهیاز شام بدون ا بعد

گرم شدن  ياومد و دستش رو برا نهیهم که شامش رو خورده بود به سمت شوم بایاز من کامران ،شوهر شک بعد

 .دراز کرد نهیشوم يجلو

 کنه؟ ینم تتونیاذ بایچه خبر آقا کامران؟شک:دمیمقدمه پرس یب هوی یدونم چرا ول ینم

برم وسط  دیکنم که با یم يلحظه شمار يروز يبرا:که فقط من بشنوم گفت يزد و آهسته ،جور یتلخ لبخند

 .اومده رمیگ یشغل نیهمچ هیواقعا شانس داشتم که .ماه خونه نباشم6و  ایدر

 ن؟یچرا؟مگه تو خونه آرامش ندار:دمیکه زده بود پرس یاز حرف متعجب

 بهتون اعتماد کنم؟ تونمیم:و گفت ستادیکرد و کامال روبروم ا تیبه جمع پشت

 .البته-

 ...من شما رو قبول دارم،از هر نظر بهتون اعتماد دارم اما شرط عقل-

جوبه اع هیکه واقعا  ادیبدش م یمطمئن شدم که از کس بایداشتم ،تقر بایکه از شک یشناخت نیا یط

 .از شما متنفره بایشک دیدونیکه م دونمیم یول نیکنم ناراحت نش یخواهش م.ست

 .دونمیبله م:زدم و گفتم يلبخند

شما از هر نظر قابل  دونمیکه من م نهیاما منظورم ا خوامیمن واقعا عذر م:انداخت و گفت ریسر به ز شرمنده

 یسرطان يغده  هیوقته که مثل  یلیبراتون بگم آخه خ میکم از زندگ هی خوادی،دلم م دیو احترام هست شیستا

 .ته دلم انبار شده
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 .کنم یکه بتونم کمکتون م يکنم،من هرجور یخواهش م-

سرکوفت  یاگه با خانواده م صحبت کنم کل.دیمنو آروم کن نکهیجز ا ادیبر ب يکنم از دست شما کار یفکر نم-

 .نیدلم خواست مثل خواهرم به درد و دلم گوش کن هویچرا  دونمینداشتم نم یهم دوست یاز بچگ.خورم یم

 .نیمن سراپا گوشم آقا کامران،لطفا حرفتون رو بزن-

 يپرو پا ره،بهیگ یخانواده م دعوا م زنه،بایغر م رمیراست م زنهیغر م رمیرو واسم جهنم کرده،چپ م یزندگ-

 گهیخسته شدم،د.کنه یمتلک بارش م یکنه و کل یرحم نم وارمیبه د یحت شهیم یعصب یچه،وقتیپ یخواهرم م

 .کنم کاریباهاش چ دیبا دونمینم

 .کنه یم یدلخوره داره تالف يزیاز چ دیه؟شایمشکلش چ-

کنم  یفهمه،احساس م ی،من دوسش دارم امااون نم گمیخانم؟من از گل نازك تر بهش نم یهست هیمشکل چ-

 یخودش هم لطمه وارد م یبه زندگ ينجوریا.و اونه نیا یزندگ ختنیعاطفه نداره،همش به فکر بهم ر

 .آروم ترم ایآرامش رو ازم گرفته بخدا تو در.کنه

پرمون بهم  ادیخب چون کمتر باهاش معاشرت دارم ز یاز دستش دلخورم ول یلی،منم خ دیراستش رو بخوا-

 ...یول رهیگ ینم

اما انگار با آزار دادن من لذت  نهیآزار بب اون خوادیدلم نم زه،یبهم بر میزندگ خوادیمن تازه ازدواج کردم ،دلم نم-

 .برهیم

 دکتر؟ نیرفت-

 ؟يچه دکتر:از حدقه در اومده بهم نگاه کرد و گفت يچشما با

کنن و  یم دایباشه،علتش رو پ يا شهیمشکلش ر دیدکتر روانشناس، شا هی:تفاوت گفتم یخونسرد و ب یلیخ

 .درمانش کرد شهیم

 ه؟یروان بایشک یگیم یعنی-

 نیمردم فکر کن يمثل عامه  التیهمه تحص نیبا ا دهیزدم؟از شما بع یحرف نیهمچ ینه آقا کامران من ک-

 ای یمشکالت هی ینوجوان ایو  تیتو دوران طفول دیشا گمیمن م.ست وانهیروانشناس د شیپ رهیکه هر کس م

که بره  نیکن شیراض نیتونیاگه م.داشته که االن براش مشکل ساز شده ییعقده ها نکهیا ای ییکمبودها

 . نیکمکش کن دیبا زهیبهم نر تونیزندگ نیخوای،اگه م دیدکتر،خودتون هم همراهش بر

 .حادتر بشه تشیمسئله وضع نیترسم با طرح ا یم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ١٧٨ 

کنه بعد اگه  یقطعا کمکتون م نیرو براش بگ بایشک يرفتارها.نیخب خودتون تنها به پزشک مراجعه کن-

 شیبهبود يچند قدم جلوتر از خودش برا ينجوریا نیببر ششیرو پ بایپزشکتون صالح دونست شک

 .شهیم شتریعالقه ش هم نسبت به شما ب ينجوریا.نیبرداشت

احساس  بایعالقه؟من شک دارم که شک:برد گفت یشلوارش فرو م بیدستش رو تو ج کهیزد ودر حال يپوزخند

 .داشته باشه

 یطول م یقاتال ،ول یما آدمه و آدما همشون احساس دارن حت ي هی،اونم مثل بق نیقضاوت نکن ينجوریا-

 .نیکن داریکشه تا حسشون رو ب

 گمیکه من االن آروم شدم،واقعا ازتون ممنونم و از ته قلبم م نهیهم حل نشه مهم ا بایاگر مشکل شک یحت-

 .که شمارو داره یخوش بحال اون کس

خوش .خوشم اومد یلیحرف آخر کامران خ نیاز ا یلهم بدبخت کرده بود و نویا بایبحالش سوخت،شک دلم

 ...يبحالت فرهاد که منو دار

 يسعد.1

 

 ستمیب فصل

 .ترم تازه شروع شده بود انیماه بود و امتحانات پا يد اواسط

امتحانات آماده  يتونستم راحت خودم رو برا یم لیدل نیشکر تو خونه آرامش برقرار شده بود ،به هم خدارو

 ثاقی،م ثاقیم گهیبا بودن افسون ،د.گذشت یو افسون م ثاقیم يبود که از جشن نامزد يدو هفته ا.کنم

دوتا انقدر با هم راحت  نیا نکهیاز ا.هاشم مال افسون بود یمرخص یاومد ،حت یکمتر خونه م.نبود یشگیهم

دانشگاه و  ي ما فقط به بهانه يدارایشد آخه منم به فرهاد محرم بودم اما د یم میکردن حسود یرفت وآمد م

 .نشده بود که باهاش شام بخورم چوقتیاما ه دیخر میهم باهم رفت يچند بار.کالس بود

کم  یچیبا وجود فرهاد ه.بود زیچ نیبرام با ارزش تر نیمهم نبود آخه فرهاد رو داشتم و ا یچیبرام ه یول

 شهیشدم آخه هم یدوست داشتن یلیکردم خ یاحساس م. هم به دلم راه نداشت يغم و غصه ا چینداشتم و ه

منو  نیب يرابطه .دلم و شکسته بود يا بدجور يآخر نیکه ا نایس یلبخند رو لبم بود ،همه رو دوست داشتم حت

و از دستش کتک نخورده بودم اونم بخاطر  میکه هنوز سفر نرفته بود یاولش ،همون موقع نیشده بود ع نایس

اشتهام چند برابر .شد یخنده م قطع نم يصدا.کردم ینم يریگوشه گموندم و  یتو اتاق نم گهید.جاشیب رتیغ
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 يغصه الغر شده بودم ،سرجاش برگشته بود و چاله چوله ها وکه بخاطر غم  ییلویچند ک نیشده بود و ا

 نیکه تو ا دمیفهم یاومد و تازه م یکردم از خودم خوشم م یبه صورتم نگاه م نهیتو آ یوقت.صورتم پر شده بود

هم از حرکات من به وجد  نایس.نمیب یرو م یکه دارم رنگ خوش ستیوقت ن یلیو خ دمیدر زجر کشمدت چق

 .کرد یم تیمیاز قبل باهام احساس صم شتریباومده بود و 

انقدر .رو پر کنه ثاقیم يوجود يتونست خالء ها یبود و به نظرم م یهم دختر خوب و دوست داشتن افسون

دستم به  يروز هیبود که  نیآرزوم ا.دراومده بود یهم از اون حالت افسردگ ثاقیداشت که م جانیشور و ه

 ...منو دل شکسته کرده بود ثاقیبرسه که م یعشق

پف  يبه چشما ینگاه نهیبلند شدم تو آ.آخر جزوه م رو تموم کردم ياذان صبح بود که چند صفحه  يکاینزد

بودمش  دهیرهاد رو زمزمه کردم آخه دو روز بود که ندلب اسم ف ریزدم و ز يکرده و خواب آلودم کردم ،لبخند

همه  نیتو ا.رونیب زدیتو دهنم م ازقلبم به تپش افتاد،تپش که چه عرض کنم انگار که داشت  دنشیاز شوق د.

 انهیمخف میمجبور نباش گهیرسه که د یم يروز هیبود که  نیکرد ا یکه آرومم م يزیتنها چ دنیو ند يدور

که تا خود  ادیانقدر سخت بود و مطالبش ز یسوم نیپاس کردم اما ا یدو تا امتحان اول رو عال.مینیبب گرویهمد

 .اومد یفرهاد خواب به چشمام نم دنیامتحانم نداشتم از شوق د اگهنگه داشته بود اما  دارمیصبح ب

رو  ویشه و راد داریقبل از اذان صبح از خواب ب قهیعادت داشت چند دق شهیبابا هم.دیچیاذان تو خونه پ يصدا

 یفکر م نیبه ا.بود ندیصدا چقدر برام خوشا نیشن وا داریاذان از خواب ب يروشن کنه تا تمام اهل خونه با صدا

 دارشینماز صبح از خواب ب يبرا ينجوریو ا دمیکار عادتش م نیبا فرهاد ازدواج کنم حتما به ا یکردم که وقت

 .کنم یم

 کنه؟ دایپ قتیروز حق هی ایرو نیا شهیم یعنیچقدر دوسش داشتم  ایخدا.قند آب شد لویک لویفکر تو دلم ک نیا از

تو هنوز :زد وگفت يمن لبخند دنیرو سرم کردم و به قصد وضو گرفتن از اتاقم خارج شدم که بابا با د میروسر

 ؟يدینخواب

 .نداره یدرس که تموم نیا.نه-

 .نداشت یمثل درس تمومهم  یکاش خوشبخت:زد و با حسرت گفت ینیغمگ لبخند

 یحرف درست.خشکم زد يلحظه ا.حرفش منو به فکر واداشت یزد ول یحرف نیهمچ هیدونم چرا  ینم

 حرفو زد؟ نیمقدمه ا یب هویچرا  یبود ول یقشنگ يآرزو.بود
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امروز قرار بود بعد امتحان .کردم یاحساس نم یچیهوا سرد بود اما من ه.رونیبود که از خونه زدم ب 6:30 ساعت

 .برگردم ریقبلش به مامان اطالع داده بودم که ممکنه د نیواسه هم میبگرد میکم بر هیبا فرهاد ناهار بخورم و 

 داریتا صبح ب شبید:زد و به استقبالم اومد و گفت یلبخند گرم دنمیبا د.بود ستادهیدم در دانشگاه منتظر ا فرهاد

 نه؟ يبود

 ؟يدیآره ،از کجا فهم:م و گفتمزد يلبخند

 شد؟یمگه تموم م.بودم داریآخه خودمم تا صبح ب-

 .نداشت یهم مثل درس تموم یکاش خوشبخت:بابام امروز صبح بهم گفت-

 یخوشبخت توننیبه نظر من آدما اگه بخوان م یول زنهیحرفا م نیاوقات از ا یمنم گاه يبابا.زد یحرف درست-

 شونو 

 ره؟یجرات داره تو رو ازم بگ یمگه کس. ییم تو یمثال من ،تمام خوشبخت.کنن موندگار

موندن رو  داریشب ب هینبود وبه نظرم اصال ارزش  یامتحان سخت.میو به سمت کالس راه افتاد میدیخند هردو

به  بچه ها در حال چک کردن درست و غلط جواباشون بودن ،منو فرهاد يهمه  کهیبعد امتحان در حال.نداشت

 .میدانشگاه پناه برد ياز محوطه  يگوشه ا

 گهید يدرختا هوا گرمتر از جاها نیانگار ب.میکه فرهاد پهن کرده بود نشست يروزنامه ا يوسط چمنا رو هردو

 سردته؟:دینگاهم کرد و بالبخند پرس یچشم ریگرم بشم ،فرهاد ز یخودم رو جمع کرده بودم تا کم. بود

 یم لیقند يتو که دار:و گفت دیخند. خرده هیآره :خورد ،با لرز گفتم یا به هم مدندونام از سرم کهیحال در

 خرده؟ هی.يبند

 .نیبردمت تو ماش یوگرنه م نهیدست فرز چیسوئ:دوشم انداخت وگفت يرو درآورد و رو کتش

 ست؟ینه خوبه،تو سردت ن-

 .عاشق معنا نداره يسرما و گرما برا.کنم یحس نم يزیمن که با تو چ:رخ بهم نگاه کرد و با لبخند گفت مین

کرد و هوش و حواس از دستم  یم رییاصال حالت چهره م تغ.شدم یم خودیاز خود ب زدیحرف م ينطوریا یوقت

رو درآورد ،روبروم گذاشت و شروع کرد  یامتحان يورقه .کردم یبه حرکاتش نگاه م یچشم ریداشتم ز. رفت یم

 به چک کردن سواال 

خرده به من نگاه کرد و  هی دیبه سوال پنجم رس یل اول رو که به ظاهر درست جواب داده بود اما وقتچندتا سوا.

 ؟یغلط نوشت هیچ:گفتم يسرش رو خاروند که با لبخند یخرده به ورقه ،بعد کم هی
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 ؟يزاریمگه تو واسه آدم حواس م-

حوصله  يرو بخوا شه،راستشینگاشون نکن ،اعصابت خورد م ادیز.ها یحواس پرت نینداره،تا باشه از ا یبیع-

 .ارمیندارم درست و غلط جوابا رو در ب

 م؟یکن کاریشما بگو چ-

 ه؟یامروز چ يبرنامه -

 .لواسون يالیو میقراره بر-

 ؟یلواسون؟اونجا واسه چ-

رو اونجا  يچند هفته ا هیباشه  رانیهر وقت که ا. هیدنج و قشنگ يجا.دیخر الیو هیبابا اونجا  شیچند سال پ-

 .مییماهم امروز ناهار اونجا.،مامان چند روزه رفته اونجا ستیحاال که بابا ن.تا حال و هوامون عوض شه میمون یم

 .برگردم دیبشه با کیهوا تار نکهی،فقط من قبل از ا ستین یمشکل-

موش و گربه  نیراحت کنه از اخدا کنه بابا هر چه زودتر برگرده و مارو .يگرد ینگران نباش به موقع بر م-

 .يباز

 ؟يخسته شد يزود نیبه ا:کردم و با ناز گفتم یتبسم

 .شب شام باهات تنها باشم هیخسته نشدم فقط حسرت به دلم مونده که -

 .رهیم ادتیحسرت از  نیکه ا مییسقف ،انقدر شام رو باهم تنها هی ریز میبر یوقت-

 ؟یشیناراحت م یباش هیهمسا رایباسم نکهیاز ا-

 نه چطور مگه؟-

 .آخه خونه هامون کنار همه-

 ن؟یشده که به فکر خونه افتاد یچقدر خوب،حاال چ-

تو همون .کرد رایو به اسم سم دیخونمون براش خر کیآپارتمان نزد هیواحد تو  هی نیبابا بعد از عقد فرز-

حاال قراره بعد از ازدواجمون اون .میاز هم جدا نباش چوقتیکه ما دوتا ه دیمن خر يواحد هم برا هیآپارتمان 

 .خونه رو به اسم تو کنه

 .نگر ندهیبه به،چه آ-

 .وابسته م نیبه فرز یلیآخه من خ.یباش هیهمسا رایبا سم يبود که تو نخوا نیا میتنها نگران-

 .خواهر دوست دارم هیاز  شتریرو ب راینگران نباش ،من سم.وابسته بودم ثاقیکنم چون خودمم به م یدرکت م-
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 .يسازیممنون که همه جوره باهام م-

 .،سوختن و ساختن گهید نهیهم یزندگ:گفتم رکانهیزدم و ز يلبخند

 ؟يسوزیم ياالن دار یعنی. نه بابا:زد و گفت يپوزخند

 .زنمیم خینه اتفاقا ،االن دارم از سرما -

 .میگرم بش یتا بلکه با قدم زدن کم میفرهاد از جامون بلند شد شنهادیپ به

 .شده دیسف واریگچ د ياحساس کردم که رنگ و روم به اندازه .جلومون سبز شد  ایرو هوینگذشته بود که  یلیخ

فرهاد که به عنوان پسر پروفسور رادمهر تو کل دانشگاه مشهور بود کنارم .شده بود رهیزده به صورتم خ بهت

 .موضوع رو هضم کنه نیبرد تا ا یمسلما وقت م.شونه م بود يبود و کتش رو ستادهیا

 حالت خوبه؟.جون یسالم هست:زد و گفت يمن شد،به زور لبخند يحال آشفته  يمتوجه  یوقت

 ،امتحان خوب بود؟ زمیسالم عز-

 ؟یکن ینم یمعرف.آره آسون بود-

 . میفرهاد رادمهر ،همکالس يآقا.چرا چرا،اصال فراموش کرده بودم:گفتم دستپاچه

 .غار اریو  قیشف قی،رف یخان ایخانم رو: گرفتم و رو به فرهاد گفتم ایورو به سمت ر دستم

رو  ایفرصت کت فرهاد رو درآوردم و به دستش دادم و دست رو نیمنم تو ا.کردن یباهم احوالپرس ایو رو فرهاد

 .گرفتم و به سمت در دانشگاه بردم

 شما هم بله؟:دیلبخند ازم پرس با

هنوز به  یکن یفکر م يهمه مدت دار نیا. عرضه م یمثل تو ب يفکر کرد:گفتم تفاوت شونه باال انداختم و یب

 .يدینرس جهینت

 .دمیرس جهیاومده بودم که بهت بگم به نت گهینه د-

 شد؟ یخب چ-

 .،اول تو بگو یزرنگ-

 .دوننیفرهاد م يفقط مامان منو ،خانواده  یباهم ول مینامزد-

 ...و ثاقیم یعنی-

بفهمه چون ممکنه به  دینبا یکس يخواستگار ادیبرنگرده و رسما ن رانیکرده تا پدرش به ا دینه نه،مامان تاک-

 .گوش شاهرخ برسه وبرگرده و زودتر از فرهاد کارو تموم کنه
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 ؟یکن یم کاریبا شاهرخ چ-

 .از اون اولم معلوم بود فمیمن که تکل-

 .قراره فردا پس فردا عروس شم.خبر من داغ تره.رو ولش کن نایخب ا-

 .مبارکه مبارکه،پس باالخره شکارت کرد-

 !ا ينکرد يتو هم بد شکار ؟البتهياونم چه شکار:به چشم و ابرو داد و با ناز گفت يقر

 .من خودم شکار شده م خانم-

 .نیایهم هست،به هم م افهیق ه،خوشیپسر خوب-

 م؟یبخور ینیریش دیبا یحاال ک.گنیم نویهمه ا-

 .بعد امتحانات شاالیا-

 ؟يریگ یم یبعد امتحانات عروس یعنی-

 م؟یعروس بش ادیبه ما نم هیآره،چ-

 .ستیکه زود ن نهینه ،منظورم ا-

 .ازدواج مناسبه يسنم برا یول دمیدرسته هنوز نترش.گیتو د يافتاد میبه خودت بگو که از هول هل نویا-

 ست؟یکم ن تونیو عروس ينامزد نیب يکه فاصله  نهی؟منظورم ا ایور گهیم يدار یچ-

 .آهان از اون نظر-

زود قال  دینه اون،باز منو فرهاد رو بگو که از ترس شاهرخ با یکن یتو فرار م ن؟نهیکن یچرا انقدر عجله م-

 .يندار یاما تو که مشکل میرو بکن هیقض

شروع کنم،آخه  مویزودتر زندگ خوامیم گهیم دیسع ،امایندارم هست یمشکل فتهیعقب ب یعروس نکهیا يمن برا-

 .کردن سختشه یتنها زندگ نیتو تهران تنهاس،خانواده ش شهرستانن ،واسه هم

 اومده تهران؟ یواسه چ-

همش بره اونجا  شهیروش نم دیسع یش تهرانه ول ییکنه،دا یشه کار م ییکه مال دا یغاتیشرکت تبل هیتو -

 دختر  هیآخه 

 .دانشجو داره ییدا

 چه خبر؟ گهیخب د.ایرو یشیعروس م يدار یراست ی،راست یآهان،خب به سالمت-
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کاراتو  يهمه  یکه پنهون ییوفا یدادم تو ب یاومدم گزارش م یم شدیم یمن که هر چ.شماس شیخبرا که پ-

 .یکن یم

واالن هم که تو باخبر  دونهیمن فقط مامان م يخبر نداره،از آشناها هیقض نیاز ا چکسیا،هیبه جون خودت رو-

 .يشد

 بار آخرت باشه ها؟ یول دمتیبخش یتیباشه بابا به خاطر مسائل امن:زد و گفت يلبخند

انقدر که محوطه رو قدم زد، از پا  چارهیاون عاشق دل خسته ،ب شیبرو،برو پ:و سر تکون دادم که گفت دمیخند

 .افتاد

 .میدو از هم جدا ش میدیدو خند هر

از ترس من ،اونم هول کرده  چارهیب.بهم زل زده بود دهیرنگ پر يبه سمت فرهاد برگشتم با چهره ا یوقت

 البته ترس من .بود

رو برمال  يزیچ چوقتیداشتم ،مطمئن بودم ه ایهمه سال از رو نیا یکه ط یمورد بود،چون با شناخت یب هم

 .کنه و دهنش قرص قرص ینم

 شد؟ یچ:دیلبخند به سمتش رفتم که هراسان پرس با

 بشه؟ يزیقرار بود چ ،مگهیچیه-

 .افتاده ی،من فکر کردم حتما اتفاق يبود دهیترس یلیآخه تو خ-

چون  یاعتماد بشم ول ینکرده که نسبت بهش ب يکار چوقتیشناسم،ه یرو م ایساله که رو دنیمن چند-

 .نگفتم اینگم،منم به رو يزیچ چکسیمامان اصرار کرده بود که به ه

 ...گهیم طونهیش:به خودش گرفت و با خشم و غضب گفت يلحظه حالت جد هی يبرا

جمله اش شدم که حرفشو فروخورد و به آسمون نگاه کرد که  يرو درشت کردم منتظر ادامه  چشمام

 ...که گهیم طونهیش:گفتم

 .بزنه یکنه حرف یاصال غلط م:گفت یمیلحن آروم و مال با

 ؟یک-

 .گهید طونهیش-

 گه؟ید يدیازم ترس یعنیاالن .آهان-

 ؟من؟یک-
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 .بترسه دیبا طونهینکردم که بخوام بترسم،ش يمن که کار:مثبت تکون دادم که گفت يرو به نشانه  سرم

 نیخب حاال ا:گفتم یبه حالت شوخ.نگاه غضبناك حرفش رو پس گرفته بود هیم گرفته بود،آخه با  خنده

 ده؟یبکنه که انقدر ترس یغلط خواست چه یم طونهیش

 .به همه اعالم کنه که دوسـِت داره و نامزدته ادیخواست ب یم-

خسته  تیوضع نیمنم از ا يراستش رو بخوا:گفتم یسکوت نه چندان طوالن هیمکث کردم و بعد از  یکم

سا شروع بشه تمام لحظات رو دونه به دونه بشمرم تا که کال دیتو با دنید يکنم که برا یفکر م یشدم،وقت

 .رهیگ یم م هی،گر

 يچقدر بهش حسود یدونیم.سوخت یم میعرضه گ یب يکردم و باز هم دلم برا یفکر م ثاقیبه م شبید-

 کردم؟

 ثاق؟یچرا به م-

زودتر از اون نامزد کردم اما فقط  د،منیرس جهیزودتر از من به نت یرفت ول يخواستگار رتریآخه اون از من د-

،هر دفعه هم که  کهیاون دوسـِت داره اما بهت نزد نکهیمهم تر از همه ا.نمتیبب میکه کالس دار ییروزا دیبا

 .رمیبه رختخواب م دنتیتو خواب د دیام هکه ب رهیگ ی؟انقدر دلم م یاما من چ نهیتورو بب تونهیبخواد م

 م؟یبکن میتونیم کاریچ-

 چکسیه استیدن ایبدون که تا دن نویفقط ا.درست شه یهمه چ شاالیو توکل بخدا که ا میصبر کن ،فقطیچیه-

 .دل من راه نداره نیبه جز تو تو ا يا گهید

 

 کمیو  ستیب فصل

رو نشون  ایرو یبه مامان کارت عروس یوقت.دوستم نیبهتر یبود و عروس یروز سرد زمستون هی يجمعه  عصر

 .شرکت کنم یفرهاد تو جشن عروسنگم و با  نایعلل خصوص س نایبه بابا ا يزیدادم ازم خواست که چ

 نیاز ا يزیخواست اون چ یبا مامان حرف زده بود که نم ایاز احساسش نسبت به رو نایس دیدونم چرا ؟شا ینم

که تو دلش  دیاز حرکاتش فهم شدیراحت م یلیبه گفتن نداشت چون خ يازین نایس يبفهمه البته عالقه  هیقض

 .گذره یم یچ

شلوارش ساده .رنگم رو به تن کردم یبود، دوش گرفتم و کت و شلوار طوس موندهیباق یبه عروس یساعت چند

کردم اندامم تو  یاحساس م.لباس رو دوست داشتم نیا یلیبود،گشاد و راسته اما کتش حرف نداشت ،خودم خ
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 شیاآر.بستم بایبزرگ و ز ي رهیگ هیو پشت سرم با  دمیموهام رو سشوار کش. رسهیبه نظر م باتریلباس ز نیا

با فرهاد قرار  6ساعت .بلند شدم نهیآ يساعت از جلو میاومد کردم و بعد از ن یکه با لباسم جور در م یمیمال

رو  میمانتو م رو تنم کردم و روسر.نمونده بود 6به  یلیخ.موند  یسر کوچه منتظرم م دیداشتم،طبق معمول با

 .سرم گذاشتم  يرو

بود و با  نییبود ،سرش پا ستادهیبه انتظارم ا نیماش يفرهاد جلو.شکر بدون دردسر از خونه خارج شدم خدارو

جالب بود .یبود با کت اسپرت طوس دهیپوش دیشلوارسف.شده بود  پیخوش ت.دیکش ینقش م نیزم يکفشش رو

 نییسرش پا یوقت.بود دهیپوش دیسف راهنیپ هیکت هم  ریز.میبود دهیپوش یکت طوس یچون هردو به طور اتفاق

بودم آخه فرهاد من  یاز انتخابم راض.خوردن یصورتش تاب م يجلو يبود موهاش تو هوا ولو بودن و با هرباد

 .بلند سالم گفتم يزدم و با صدا تیاز سر رضا يلبخند.تک بود 

 یاما وقت.رو داد حضور من شده بود با لبخند سرش رو بلند کرد و جواب سالمم يکه انگار تازه متوجه  فرهاد

لحظه  ينگاهش به چهره م افتاد ،لبخند از رو لباش محو شد،ابروهاش تو هم گره خورد ،صورتش قرمز شد وبرا

 شد؟ نیهمچ هویچرا  دمیمن نفهم.نگفت یچیموند اما ه رهیبهم خ يا

 .و سوار شدم اوردمیخودم ن يدلخور شده بودم اما به رو.شد نیحرف بزنه رفت و سوار ماش یکالم نکهیا بدون

عذاب بود که  نیبرام کشنده تر نیخسته شده بودم،طاقت سکوت فرهاد رو نداشتم ا.راه تو سکوت گذشت نصف

 .نگه یچیم از دستم دلخور باشه اما ه یتمام هست

 فرهاد؟:گفتم یمیلحن آروم و مال با

گوشه پارك کرد و  هیسرآخر .ابونیکم به خ هیکرد و  یکم به من نگاه م هیتعجب برگشت و بهم نگاه کرد ، با

 ؟یگفت یتو چ:تو چشمام زل زد و گفت

 .نگفتم یچیمن ه-

 ؟یچرا گفت-

 .نیمن فقط صدات کردم هم-

 .بگو گهیبار د هی-

 .فرهاد:قبل گفتم يمثل دفعه . خوادیازم م نویدونستم چرا ا ینم

 .جانم:زد وبا تمام وجودش گفت يلبخند

 صدات کنم؟ یافتاده،چرا ازم خواست یکردم اتفاق دم،فکریترس:دمیو متعجب پرس دمیخند
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 اوردهیاسمم رو به زبون ن ينجوریا یتا حاال کس.يوقت صدام نکرده بود چیآخه ه:گفت يلحن معصومانه ا با

 .بود

 ؟يچه جور-

 ؟یداشت کارمیجانم بگو ،چ.تیمعصوم نیبا ا.عشق و عالقه نیبا ا.آب و تاب نیبا ا-

 ؟یهست یانقدر عصب خواستم بپرسم،چرا یم-

 .ستمین ینه عصب-

 ؟یمطمئن-

 .آره مطمئنم:گفت  يا یمکث طوالن با

 .مسئله رو کش ندادم نیا گهی،د دهیدوباره خند دمیکه د یاما وقت دمیمکث و سکوتش رو نفهم لیدل

و تو تهران هم  رهیبگ یتو تاالر عروس یتونیداماد نم دنید یآخه وقت.شدیبرگزار م ایتو باغ پدربزرگ رو یعروس

 .رو تو باغ بزرگ خودشون گرفتن یرو نداره ،عروس یکس

 ادهیپ نیشدم و فرهاد هم بعد از پارك کردن ماش ادهیپ نیاز ماش.در بزرگ باغ متوقف شد يفرهاد جلو نیماش

 .بودمش به سمتم اومد دهیکه تازه د یشد و به همراه دسته گل بزرگ

 .ظاهرا مردونه ،زنونه با هم بود.میباغ شد گل رو به دستم داد و باهم وارد دسته

اول قبول کرد .مینیباغ بش يموضوع ناراحته ،ازش خواستم که خارج از سالن و تو نیدونستم که فرهاد از ا یم

 .ست  افهیو ق پیجوون و خوش ت يباغ پر از پسرا دید یاما وقت

به  دیمنو از دور د ایمادر رو یوقت.هم پر بود زهایسالن شلوغ بود و اکثر م.میخواست که به داخل سالن بر ازم

 .کرد تیعروس و داماد بود هدا کیکه نزد يزیمارو به سمت م ییسمتم اومد و بعد ازگرفتن گل و خوشامد گو

 خواست  یچنان ذوق زده شده بودم که دلم م ایرو دنید با

شده بود و چقدر لباس عروس برازنده  ابیچقدر ز.بود  ستادهیدوستم تو لباس عروس جلوم ا نیبهتر.تو بغلش بپرم

 .تنش بود ي

چهره  دنیانداخت اما بالفاصله بعد از د ایبه رو ینگاه يگذر یلیفرهاد خ.میبه سمت عروس و داماد رفت هردو

خوشحال  یلیراستش خ.شد یو با داماد مشغول سالم و احوالپرس دی،نگاهشو دزد ایرو يکرده وموها شیآرا ي

 .دهیمحل نم يا گهید چکسیز من به هبودم که فرهاد به ج
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 يو منو با همه  یوفا بش ینکنه ب.ایرو شهیباورم نم:رو بغل کردم و با قدرت هرچه تمام فشار دادم و گفتم ایرو

 .یخاطرات خوبمون فراموش کن

 شهیم ؟مگهيشد وونهید:اشک تو چشاش حلقه زده بود گفت کهیو در حال دیکش رونیرو از تو بغلم ب خودش

 .فراموش کنم زمویعز یهست

خودتو لوس  دمیبهت خند ،تايندار تیظرف:رو به سمت گونه ش بردم و با لبخند گفتم دستم

 .شهیات خراب م یخوشگل ينجوریکنه ا ینم هیخوشگله،عروس که گر.يکرد

 ؟یخوب شدم هست يجد-

 .ییایدر يپر ،نهيماه شد-

 .کوسه نشه هیوقت شب هیا، میتون داد لیتحو ییایدر يرو مثل پر ایخان،ما رو دیسع:کردم و گفتم دیسع روبه

 .یسفارشم و بکن يخوای،فکر کردم م وونهید:آروم به پشتم زد و گفت ایرو

 .هواسم هست:بهم زل زد و گفت يبا لبخند دیسع

گفت و به سمت  کیتبر دیو سع ایبه رو یشده بود ،زورک یعاص دیسع يپروا ینگاه گستاخ و ب نیکه از ا فرهاد

 .رفت زیم

 .رفتم کنارش نشستم منم

جان،چرا با مانتو  یاوا هست:اومد و گفت ایکه مادر رو میطور تو سکوت نشسته بود نیهم يا قهیدق چند

 .ارهیبگو مانتوش رو درب یکنه که به هست یدوساعته داره بهم اشاره م ایرو.ینشست

 .شیآور ادیممنون از  نیبگ ایرفته بود به رو ادمیاصال -

 یفرهاد فقط بهم زل زده بود و نگام م.م گذاشتم یجام بلندشدم و مانتوم رو از تنم درآوردم و پشت صندل از

تابحال فرهاد رو انقدر آشفته و .احساس کردم رگ گردنش انقدر ورم کرده که راه حرف زدنش رو بسته.کرد

 .بودم دهیند یعصب

 .کرد یم يبود و با دستش باز نییفقط سرش پا.گذاشتم اما لب نزد ینیریپوست کندم ،جلوش ش وهیم براش

 .ششیاز دور بهم اشاره زد و ازم خواست برم پ ایساعت گذشت که رو هی

 .دست من يدستم رو پام بود و دست فرهاد رو.فرهاد دستم رو گرفت و مانع شد هویجام بلند شدم که برم  از

 ؟ینیبش نجایهم شهیم:کوت شکست و گفتباالخره س.نگاهشم نگران بود یآشفته بود حت یلیکردم،خ نگاش

 .کارم داره ایآخه رو-
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 .کنم یخواهش م:گفت ملتمسانه

انقدر مسموم بود  نجایا يهوا نکهیا ای ارهیخودش نم يو به رو شهیبراش سوخت ،احساس کردم داره خفه م دلم

 .قرمز شده بود که واقعا نگرانش شدم يبه حد.نفس بکشه زاشتیکه نم

 .فرهاد:گفتم آروم

 .جانم:لبخند گرمش رو نثارم کرد و گفت دوباره

 م؟یبر میبلندش يخوایم-

 ؟یشیناراحت نم میاگه بر:به دستش داده باشن،ذوق زده شد و گفت یکه آبنبات چوب يبچه ا مثل

 .ناراحت بشم دیبا یچ ينه برا-

 .میپس پاشو بر-

 .کردم یازش خداحافظ یتم و با عذر خواهرف ایرو تنم کردم و به همراه فرهاد به سمت رو مانتوم

 .صورتتو بشور :و گفت ستادیآب تو باغ ا ریکنار ش فرهاد

به  هیکردنم ناراض شیبودم که از آرا دهیبعد از حرکاتش تو جشن فهم یعنیبودم، دهیکار فهم نیرو از ا منظورش

 .خانم خوب و حرف گوش کن صورتم رو شستم هینگفتم مثل  یچیه لیدل نیهم

 .يزد خیفکر کنم :زد و گفت يلبخند

ماهم که قرار بود .مهیاالن ساعت هفت و ن:گوشه پارك کرد و گفت هی، میکه از باغ دور شد ابونی،دو خ یکی

 ...حاال.میرو بخور یشام عروس

 ...حاال:کردم و گفتم نگاهش

 .رسمیدارم به آرزوم م نکهیمثل ا-

 ؟ییچه آرزو-

 .میبخور یحاال چ.میال با هم شام نخورده بودتا حا.خانم یهست یشام مهمون من-

 .شد قبول یفقط برنج نباشه،هر چ-

 .که بتونه جواب دو تا شکم گرسنه روبده حرکت کرد یو فرهاد هم به سمت رستوران میدیخند هردو

 .میشد ادهینگه داشت و هردو پ یگرکیج هی يجلو

 ؟يدوست دار گریج:مخلفات سفارش داد و اومد روبروم نشست و گفت گربایج خیس چند

 .یلیآره خ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ١٩٠ 

 .خب خداروشکر-

 .يصادقانه جوابمو بد خوادیسوال ازت بپرسم ،دلم م هی خوامیم-

 .بپرس-

 ؟يو ناراحت بود یعصب یتو مهمون د؟چرایرنگت پر يدیچرا از اون اول که منو د-

 ؟یبدون يخوایواقعا م-

 .خب معلومه-

گستاخ  ياز نگاه ها.ومدیکردنت خوشم ن شیاز آرا.کنم ناراحت نشو یخواهش م یول گمیاشه،صادقانه بهت مب-

خواست  یدلم نم.ومدیخانما خوشم ن هیحجاب عروس وبق یب يرقص و سرو رو دنیاز د.ومدیداماد خوشم ن يآقا

 یدلم نم.ينامحرم راه بر رداون همه م يخواست با کت و شلوار جلو ینم نه،دلمیبب شیتو رو با آرا یکس

 .ییبایاز من بدونه که تو چقدر ز ریبه غ چکسیخواست ه

 .شده بودم  رهیزده به صورتش خ بهت

 فتیکه اندام ظر یبپوش یلباس ای یکن شیخودتو آرا گرانید يتو برا خوامینم ،منیمن یتمام زندگ ،تویهست-

 یو برام ارزش ادیتو چشم من نم يا گهیزن د چیهمونطور که ه یتو فقط مال من باش خوامیمن م.تو چشم باشه

 .گمیم یچ یفهم یم.یباش یتو هم تو چشم کس خوادینداره دلم نم

 کنم ینم شیآرا چوقتیمن ه.یشیدونستم تو ناراحت م یمن نم-

 یرو م زایچ نیا دن،منیمنو ند يفرهاد برادرام هم موها.ادیب شیپ یجشن ایو یمثل امروز ،عروس نکهیا مگر

 ...اوقات یکنم فقط گاه یم تیفهمم و رعا

 ...تو مال خودم باش  گمیدلم ،فقط م زیتو شک ندارم عز یمن تو پاک:زد و گفت یمهربون لبخند

 ...گهید زیچ هی.شهیتکرار نم گهیمنم معذبم ،مطمئن باش د یهروقت تو تو عذاب باش-

 ؟یچ-

 ؟یزنیاعتقاداتته که کراوات نم نیبه خاطر هم-

 ؟يهنوز تو فکر اون روز:د و گفتز يلبخند

 .خورد تو ذوقم يآره،آخه بدجور-

 انقدر برات مهمه؟ یعنی-
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 يمرد نی،من واقعا اون روز تعجب کردم چون تو اول زننیدور و اطرافم کراوات م يخب معلومه ،اکثر مردا-

 .کراوات نداشت شیکه روز نامزد يبود

من معتقدم که کراوات با فرهنگ ما جور .دور و اطرافت فرهنگ خودشونو دارن منم فرهنگ خودمو يمردا-

 .نداره ازش استفاده کنم ینداره لزوم یچون با منوافکارواعتقاداتم همخون ست،پسین

 یازش استفاده م ینداره ول یو با اعتقاداتمون همخون ستیهست که مال ما ن زایچ یلیشه،خینم لیدل نیا-

 .مینک

ش  شهیاستفاده کنم که ر يزیمنو مجبور کنه از چ تونهینم یکس.مورد نه نیاما تو ا میاوقات مجبور یآره،گاه-

 .ستین یرانیا

 یم خیاز دست زدن به س یمستم کرده بود ول گریعطر ج.گذاشت و رفت زیم يغذا رو رو سید یگرکیج شاگرد

  دمیترس

لحظه  نیگرفتن لقمه اونم از دست فرهاد ،بهتر.فرهاد چند تا لقمه درست کرد و به دستم داد.داغ بود یلیخ آخه

بهم  یبه خاطر رفتار فرهاد عروس نکهیبا ا.نخورده بودم  یبه اون خوشمزگ يانگار که تابحال غذا.بود میزندگ ي

 .شب عمرم رو تجربه کنم نیتر نیریو ش نیقرار بود امشب بهتر نکهیمثل ا یخوش نگذشته بود ول

تو بازار بگردم و حلقه  خوادیباشه؟دلم نم یحلقه ت چه شکل ي،دوست دار یراست:غذا خوردن گفت نیدرح فرهاد

 .ارهیب ادمیت رو  قهیدستم باشه که هر لحظه تو وسل يکنم دوست دارم حلقه ا دایپ

که روش حرف اول اسممون به  يحلقه ا.ساده داشته باشم يساده  يحلقه  هیدوست دارم :و گفتم دمیخند

 .کنده شده باشه یسیانگل

 نوشته شده باشه بده؟ نیاگه با نگ-

 .هینه عال-

 قبوله؟.حرف اچ تو دست من و حرف اف تو دست تو.سفارششو بدم دیپس با-

 .يرینم ادمیاز  چوقتیه ينجوریا-

 ؟یناراحت-

 .فتمیب ادتیکنه به  یاوقات که غافل شدم کمک م یبرم فقط گاه ینم ادیتورو از  چوقتینه،من که ه-

بود که به  ازدهی کیساعت نزد.دیطول کش قهیساعته ، نود دق مین ریمس هیکرد که  یم یآهسته رانندگ انقدر

 .میدیرس ابونمونیخ
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 ارمیبه زبون برو  يجمله ا خوامیاعتراف کنم،م خوامیم:نگه داشت و نگام کرد و بالبخند گفت ابونیخ ي گوشه

 .سخت و کم گفتم یلیکه تو تمام عمرم خ

 .که انقدر گفتنش برات سخته هیچه جمله ا-

 .دوست دارم:عاشق گفت یآروم و لحن ییو با صدا ابونیکم به خ هیکم به من نگاه کرد و  هی

حرف از ته  نیکردم ا یهمش حس م.گشتم یم ایر يچشماش زل زده بودم و تو عمق نگاش دنبال ذره ا به

 .نکردم دایجز صداقت پ يزیزاللش چ يتو چشما یول ستیدلش ن

از ته دل  تونمیم:شد و گفت رهیو به روبه روش خ دیکش يآه بلند.میو به هم زل زده بود میکرده بود سکوت

کردم فقط تو  یفکر م شهیکه هم یهست یتو همون عشق.تو دوست نداشتم يرو به اندازه  چکسیبگم که ه

 هستم؟.یهست ستمیمن که خواب ن.خواب وجود دارهو  ایرو

 .میهم هیها،منو تو چقدر شب میخودمون یول.م آقا یمن واقع. یستینه ،خواب ن-

 از چه نظر؟-

برام .شکنم یکنم و خودمو م یم مالیمثل دوست دارم غرورمو پا يکنم با گفتن جمله ا یفکر م شهیمنم هم-

 کنه؟ یگلستون م مونویزندگ میکه مادار يغرور نیا.ندارم میمستق يسخته ،جرات ابراز عالقه 

وجود نداره چون  يمحبت باشه غرور یکار؟وقتیچ خوامیترم،غرور م یتو از خاك هم خاک شیغرور؟من پ-

 . رهیگ یم شیآت

 .فرهاد:که گفتم.میکم سکوت برقرار شد و هردو به روبرومون چشم دوخت هی

 .یمن بست يبه نابود تو امشب کمر نکهیمثل ا:و گفت دیخند

 ؟یکن یم يفکر نیچرا همچ-

 یعشقمو طوفان يای،در يکه با گفتن اسمم خرابم کرد ،بعدشيسرشب که مثل فرشته ها جلوم ظاهر شد-

 .یزنیم شمیوحاال هم که با هر صدا کردنت آت يکرد

 ؟یانقدر نسبت به اسمت حساس یعنی-

 .یکن یفرهاد رو قشنگ تلفظ م یلیخ.کنه یفرق م هینه،تو طرز صدا کردنت با بق-

 .تا آخر عمر فقط اسمتو صدا کنم يخوایم-

 ؟یبگ یخواست یم ینه،حاال چ یگیم یداغونم کن يخوایم گمیم:و گفت دیخند

 ؟يندار يبا من کار.هرگز امشبو فراموش نکنم دمیبود،قول م یخوب یلیفقط،امشب شب خ.یچیه-
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 ؟يبر دیمگه با-

 .مونه ینم یبدنم باق يرو يسر گهیبرم د تررید.ست ازدهیساعت .گهیآره د-

 .رسونم یخودمو م عیافتاد زنگ بزن سر یتو بلند کنه،اتفاق يبخواد دست رو یغلط کرده هرک-

 .ریشب بخ-

 .شدم و به سمت خونه حرکت کردم ادهیپ

 ؟يتا االن کجا بود:دیپرس تیبه سمتم اومد و با خشم و جد دنمیبود،با د ستادهیدر منتظر ا يجلو ثاقیم

 نا؟یس يتو هم شد:تفاوت از جلوش رد شدم و گفتم یب

 .درست جوابمو بده زنمیباهات حرف م یوقت:و گفت دیم رو گرفت و به سمت خودش کش شونه

 ن؟یاعصابمو بهم نزن نایس ایخونه ،تو  امیدفعه من ب هیشد :شونه م انداختم و گفتم يرو از رو دستش

 موقع خونه اومدنته؟ نیا؟ينگاه به ساعتت کرد-

 .مونم یگفته بودم شام اونجا م.انهیرفته بودم جشن دوستم،مامان هم درجر-

 ؟یگیخب چرا زودتر نم:موهاش فرو برد و گفت ونیدستش رو م.شده بود آروم

 برم تو؟ تونمیحاال م-

 ؟يحاال شام خورد-

 .بود یشما خال يجا.یاوهوم،اونم چه شام:زدم و گفتم شیبه مهربون يلبخند

 .نوش جونت:و گفت دیخند

بلند .بودن ونیزیتلو يتو اتاقش بود و مامان و بابا هم تو سالن مشغول تماشا نایس.میبه داخل خونه رفت هردو

 .خوش گذشت:سالم کردم که مامان گفت

 .خوب بود-

 .برات گرم کنم يخوایهست م خچالیتو  دهیاگه شام بهت نرس-

 .ریشب بخ.ابمبخو رمیخسته م م.خوردم.نه ممنون-

که امروز افتاده  یو به اتفاقات دمیگلو باال کش ریپتو رو تاز.لباس به تختم پناه بردم ضیاتاقم رفتم و بعد از تعو به

 .کردم یبود فکر م

 .به سرش افتاده بود دنیخواب يخسته بود و هوا چشمام
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رو که فرهاد به عنوان نشون به دستم انداخته بود و من مجبور  يو انگشتر دمیکش رونیپتو ب ریرو از ز دستم

 .دمیبودم به خاطر خانواده م تو دست راست بندازم با تمام عالقه بوس

 

 و دوم ستیب فصل

 یهم که نم یگذروندم و زمان یاکثر اوقاتم رو با فرهاد م.خوب بود یخوب بودم ،همه چ.دوم بهمن بود ي مهین

 .رفتم یم نمایو پارك و س دیبا افسون به خر ایخوندم  یتو خونه درس م ای تونستم با فرهاد باشم

که  یواسه من وقت نداشت،زودتر از اون یلیخ گهیازدواج کرد د ایرو نکهیبعد از ا.بود یصحبت و دوست خوب هم

با  ایبودم  رایبا سم ای لیدل نیبه هم دمیدید یم گرویفقط تو دانشگاه همد.وفا شده بود یکردم ب یفکرش رو م

 .افسون

داشت همونطور که من به فرهاد  اقتشویکرده بود که ل دایرو پ یخوشبخت شده بود آخه کس ثاقینظرم م به

 .رو دوست داشت ثاقیعالقه داشتم ،افسون هم م

 .چند ضربه به در خورد هویشب بود و تو اتاقم مشغول درس خوندن بودم که 9 ساعت

 بله؟-

 تو؟ امیب تونمیم-

 .نایتو س ایب:رو سرم کردم و گفتم میروسر

اومد تو اتاق و .تنش بود رونیاومده بود که لباس ب رونیانگار تازه از ب.تو چهارچوب در ظاهر شد نایشد و س درباز

 .در رو پشت سرش بست

 نا؟یشده س يزیچ-

 ؟يوقت دار.کم باهات درد و دل کنم هیخواستم  ینه فقط م-

 ؟یدرد و دل کن يخوایشده که م یچ.یآره،داداش-

 .یهست یهمه چ...ی،دلتنگیخستگ-

 .شنوم یبگو م-

عادت  ثاقیبه م یلیمن خ یول انهی یدونم توهم مثل من ینم:تخت نشست و گفت يلبه  يکنارم رو اومد

 ...سخت یلیبرام سخته،خ شیکردم،دور

 .کنه یزندگ نجایقراره هم.رهینم نجایکه از ا ثاقیمنم مثل توام اما م-
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 .کنم یم ییاحساس تنها یلینامزد کرده ازمون دور شده،خ کهیاز وقت.گمیم دونم،کالیم-

 برات بکنم؟ يکار تونمیمن م-

 .کمکم کن.یتو تنها خواهر من.یفقط تورو دارم هست شه،منیگره فقط به دست تو باز م نیا-

 .کنم کاریچ دیآخه تو بگو که من با-

 ؟يقهر ایبا رو-

خودم  يدستپاچه شده بودم اما به رو یلیخ نکهیبا ا.سرحرف رو باز کنه ينطورینداشتم ا د،انتظاریاز کله م پر برق

 چطور مگه؟:دمیو پرس اوردمین

 .ادیم نجای،نه ا زنهیوقته نه تلفن م یلیآخه خ-

دونستم تمام کاسه و  یچون م دمیترس یاز واکنشش م.انهیبهش بگم که اون ازدواج کرده  دیدونستم با ینم

 .شکنه یکوزه ها سر من م

 ؟يدیپرس نویچرا ا ینه،ول:من من گفتم یبه لرزه افتاده بود،با کل صدام

 ؟یدرمورد من صحبت کن ایازت خواهش کنم،با رو تونمیم-

 کنم؟ کاریچ-

 .نینظرش رو بدونم هم خوامیمن فقط م-

 .نایس تونمیمن نم-

 چرا؟-

 .ازش بخوام که راجع به برادرم فکر کنه تونم ینم.نایس شهیروم نم-

 .یکن یکارو نم نیا خوامیمن ازت م دونم،چونیمن م:بچگانه گفت یلحن با

 .ستین نطوریباور کن ا.نه به جون مامان-

 ؟یپس چ-

 ...بگم يچه جور...راستش...راستش-

 .دمیترس یم نایواقعا از س.صدام هم لرزشش چند برابر شده بود  یحت.دیلرز یو پام م دست

 .ازدواج کرده ایآخه رو:زدم و گفتم ایدلمو به در هوی

 ؟یگفت یتو چ:بهت زده به صورتم نگاه کرد و ناباورانه گفت یمدت

 .چند ماهه که ازدواج کرده ایرو:خونسرد گفتم یلیو خ یساختگ یآرامش با
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ناگهان دستش با شدت هرچه .اتفاق چند ماهه که افتاده نیکرد که ا یانگار باور نم.فقط بهم زل زد قهیدق چند

 .گونه م فرود اومد يتمام تر رو

 .تمام فضا رو پر کرد غمیج يبهم زد که صدا يضربه ا چنان

کمربندش رو .نه،در رو قفل کرده بود یول رهیم رونیفکر کردم داره از اتاق ب.جاش بلند شد و به سمت در رفت از

 کاریچ دیدونستم با ینم.کرد یشده بود و فقط کتک زدن من آرومش م یعصب يبدجور.در آورد و به سمتم اومد

 .نداشتم  مخفه ش کنم اما زورش رو ه خواستیدلم م.نداشتم يراه فرار چیه.کنم

 .نایکه احساس کردم گوش فلک کر شد چه برسه به س دمیکش يبلند غیکمربند که بهم خورد ج يضربه  نیاول

 .ضربات کمربند رو حس نکرده بودم تابحال

تو .يتو باعث شد.یتو بود عوض ریتقص:گفت یم زدیکه م يکم نگاهم کرد و دوباره ادامه داد با هر ضربه ا هی

 .یکشمت هست یم. که من چقدر دوسش دارم یدونستیم

 .ارنیدر اتاقم هجوم ب يباعث شد که همه به سو نایس يادهایمن و داد و فر غیج يصدا

باز کن در و :گفت یو م زدیم ادیباز کردن در بلند فر يتالش برا نیکه در ح دمیشن یرو م ثاقیم يصدا

 ؟یکن یم يدار یچه غلط.یلعنت

ناله کردن و  يبرا یینا گهید.کرد یتمام بدنم کوفته بود و درد م.دیخسته شد و از کتک زدنم دست کش باالخره

 .به سمت در رفت و در رو باز کرد دیبا ترد.کردن برام نمونده بود هیگر

صورتش کرد که وسط اتاق  يحواله  یرو گرفت وچنان مشت نایس ي قهیبالفاصله بعد از باز شدن در  ثاقیم

 .پرت شد

 .تو اول بپرس چرا کتکش زدم بعد منو بزن:بود گفت دهیترس یکه حساب نایس

 ؟یبلند کن یداره که دست رو هست یچه حق.یکتکش بزن یکن یتو غلط م- ثاقیم

 ...سوزونده یشیچه آت یدونیتو که نم.کردم یادبش م دیبا-

خوره ،آخه به تو هم  یحالم ازت بهم م.نایس یکن هیکارتو توج خوادینم:گفت یو با حرص م زدیم ادیفر ثاقیم

 ؟يدر رو قفل کرد ؟چرایکن یدختر بلند م هی يدست رو یکش یخجالت نم.مرد گنیم

 .خواستم دربره یچون نم-

داد مادرم همه ساکت  يبا صدا هویبه صورتش زد که  يمکرر يحمله کرد و مشت ها نایدوباره به س ثاقیم

 . شدن
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 .نیبس کن. گهید نیخفه ش- مامان

اشک از  کهیاومد و بغلم کرد و در حال دمینال یاتاق افتاده بودم و از درد به خودم م يبه سمت من که گوشه  بعد

 خوبه؟ ؟حالتیشده هست یچ:کرد و گفت اومد صورتم رو نوازش یچشاش م

 .شد یم يچشمم جار يفقط اشک بود که مدام از سرچشمه  جوابم

 .بلندم کرد و به سمت تخت برد نیهم به سمتم اومد و به کمک مامان از رو زم افسون

 .اون دفعه هم سرشو شکوند نهیکثافت دستش سنگ نینشکسته؟ا شییجا نیمامان بب- ثاقیم

پس اون .چشمم روشن:رفت و گفت نایدونست ناباورانه به سمت س یکه عامل شکستن سرم رو تصادف م مامان

 .احمق و باش که ساده حرفتو باور کردم ؟منهيزد و در رفت تو بود یکه به هست یعوض يراننده 

 ت؟هرریغ یمن ب يجواب زحمتا نهیا:زد و با اشک و بغض گفت یلیس نایرو بلند کرد و به صورت س دستش

 ؟یکن یبهانه رفع و رجوع م هیو به  یکن یم یطفل معصوم خال نیتو سر ا ظیغ يایدفعه م

 .بهانه نبود یهم ب نیهمچ:مادرم زل زد وگفت يگونه ش بود،گستاخانه به چشما يدستش رو کهیدرحال نایس

 یب ای ؟بابهانهیادبش کن يخوایخودش بزرگتر نداره که تو هر دفعه م یمگه هست.نایس یشرم یب یلیخ- مامان

 .یرو خواهرت دست بلند کن يبهانه ،تو حق ندار

 .مامان آروم باش- ثاقیم

 مگه .نگاه کن یبه صورت هست.رو آروم باشم یچ یچ- مامان

 یدفعه سرشو شکست،هست هیبشه؟ یساواک نیدست ا ریاس دیو هر ساعت با قهیبچه مادر نداره که هر دق نیا

الدنگ کتک  نیبازم به ما نگفت که از ا ی؟ول ثاقینگفت،دستش چند روز تو باند بود م یچیسکوت کرد و ه

 ره؟یاحمق از رو نم نیخورده،اونوقت ا

 م؟یکن کاری،چ ادیداره خون م یمامان جون ،صورت هست-افسون

 هیباالخره  ستین یکاف یول.دستم درد نکنه.خوب اد؟چهیداره خون م يجد:زد و با حرص گفت يپوزخند نایس

 .کشمت یروز م

 .دیحرصش در اومده بود دنبالش دوئ یهم که حساب ثاقیحرفو زد و از اتاق خارج شد و م نیا

تا .کردن یم هیگر یمامان و افسون هم تا صبح کنار تختم نشسته بودن و ه.ومدیتا صبح خونه ن نایشب س اون

مطمئن .نمیبب نهینم،جرات نداشتم خودم رو تو آمو یکردم زنده نم یاحساس م.صبح تو تب سوختم و ناله کردم

 .داغون شده يبودم که چهره م بدجور
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 .و کبود بود و زخم لبم هم خوب نشده بود اهیچشمم هنوز س يهفته گذشت تا تونستم خوب راه برم اما پا هی

وز بعد از اون تا سه ر نایس.شدم و از فرهاد خبر نداشتم نیتنم چند روز خونه نش یخاطر چهره م و کوفتگ به

بابا با  يبود که نه تنها رابطه  نیجالب ا.شد دایروز کم کم سر و کله ش پ نیاما بعد از سوم ومدیماجرا خونه ن

 .طرد شده بودم کهمن بودم  نیشکرآب نشده بود بلکه گرم تر هم شده بود ا نایس

هم که با افسون سرگرم بود و هر  ثاقیم.تا از حالم باخبر بشه ومدیبار هم بابا به سراغم ن کی یمدت حت نیا تو

 .زدیبهم سر م یاز گاه

نماز وضو  يرفتم تا برا ییبه دستشو. بود و سکوت یکیهمه جا تار.شدم داریاذان از خواب ب يصدا با

 .ومدیم نایجلوتر رفتم ،صدا از اتاق مامان ا.اومد یپچ پچ م يصدا.دمیشن ییصدا.رمیبگ

 .نداره یزن و شوهر به من ربط يحرفا. زننیورد خودشون حرف محتما در م:شدم و با خودم گفتم رد

 .مادرم به گوشم خورد هیگر يصدا هوی که

هق  ونیم.دیمادرم واضح به گوشم رس يشدم که صدا کیکم به در نزد هی.کنه یم هیچرا گر نمیشدم بب کنجکاو

کردم که  یازدواج م يبا مرد دیخوردم،نبا یخواهرمو نم يمن اشتباه کردم،کاش گول حرفا:گفت یم هیهق گر

 .من خودخواه بودم که بچه مو تو دردسر انداختم.دوتا پسر داشت

 ؟یمونیبا من پش یعمر زندگ هیحاال بعد از  گهیدلم؟دستت درد نکنه د زیعز يچه دردسر-

 دهیکه واسشون کش ییهم قدر زحمتا چوقتیخوابن ،ه یخورن ،م یرن،میم ،راهينگاه به پسرات کرد هی-

 مه،چهیتی،يگناه داره هاد.یچزون یم نطوریمنو ا يمنو ،جگرگوشه  یفهمن،اون وقت تو هست یرو نم هشیم

 تو وپسرات افتاده؟ ریکرده گ یگناه

 .منم هست يدختر منم هست،جگرگوشه  یهست-

باهات  نکهیاز ا.کنه یمحبتت ،صدبار ازت تشکر م نیبا کوچکتر.يکرد ینم ينجوریاگه بود باهاش ا.ستین-

که  ستیپس دخترت ن.کنه یاحترام یواهمه داره که نکنه وسط حرفاش بِهِت ب نیترسه چون از ا یحرف بزنه م

مادر بودم تا  هیشب شتریب نایو س ثاقینکردم من واسه م يمنم براش مادر.یکن یها باهاش رفتار م بهیمثل غر

 ره؟یگوشه گ و بیبچه انقدر غر نیکه چرا ا يدیاز خودت پرس چیه.یواسه هست

 .تو جمع باشه میمجبورش کن میتونیداره،ماکه نم یاتیخصوص هی یخب هر کس-

 ؟یکن یبچه ها رو درك م ينجوری،ايمدرسه ا رینزن،تو مثال مد یخودتو به نفهم-

 کنم؟حلوا حلواش کنم روسرم بزارم؟ کاریمن چ یگیتو م-
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 .نکن تشی،اذ خوادیالزم نکرده،محبت نم-

 کردم؟ کارشیمگه من چ.ا ياریکفر منو باال م يه؟داریکدومه مهد تیاذ-

 کارشیچ یپرس یتازه م.عذابه نیکه ازش متنفره،بدتر يشوهرش بد یبه زور به کس يخوایکه م نیهم-

 ؟يکرد

نبره  یبه راز دلشون پ یکس نکهیا يشناسم برا ی،من دخترا رو م گهیاز شاهرخ متنفره؟چرت و پرت م یهست-

 یکنه تو چرا باور م یکنه،خودشو واسه شاهرخ لوس م یناز م ؟دارهيانم شما چه ساده اخ گنیهزار جور دروغ م

رو دور از چشم ما فتح کرده  رازیو ش نو چهار ساعته باهم بودن تمام اصفها ستیکه نرفته بود،ب یتا وقت.یکن

 زایچ نیشدن،ا یالغر م لویچند ک دنید ینم گرویدو روز همد.درآوردن يکه باالخره سر از کالنتر يدیبودن،د

 خوانیم گرویدوتا که همد نیا گمیبزنم ،م ششیآت خوامیتازه من که نم.که رفته اخ شده  ست؟حاالین ادتی

 .به نفع هممونه ونبهتره هرچه زودتر ازدواج کنن چ

ه بود ياز سر عشق و عشق باز یشاهرخ تمام ارتباطاتش با هست دیشا.یزنیتو حرف خودتو م گمیم یدمن هرچ-

 .ثاقیمثل م نا،یمنظور باهاش در ارتباط بوده ،مثل س یب یخداشاهده هست یباشه ول

 فهمن؟ یرو م زایچ نیدور و زمونه ا نیا يپسرا یکن یتو فکر م-

زدن که کار به دعوا  يچه گند ستیمعلوم ن.شدیله م نایس يدست و پا رینبود که داشت ز شیهفته پ هی نیهم

 ده؟یکش

 .فهیدختر من مثل برگ گل پاك و لط.پاك و معصومه ی؟هستيهاد یگیم یچ-

نه فقط .مثل گلِ یکنم که هست یمن اعتراف م ستیدروغ که ن.قبول،دختر تو مثل برگ گل،اصال خود گل-

 .هم مثل گلِ شییبایبلکه ز شیپاک

هر .ادیبپوشه بهش م یو قد و قامت بلندش ،هر چ فیظر کلیدخترت چقدر قشنگه،با اون ه یدونیم خودت

دوتا پسر  هیخودت قضاوت کن مهد.رهیدوتا رژه م نیا يپوشه و خرامان خرامان جلو یرنگ م هیدفعه هم که 

 یم کاریچ يبود وچشمشونه،ت يصبح و ظهر و شب جلو يدختر نیکنن که همچ یم یزندگ يمجرد تو خونه ا

 ؟يکرد

 ؟يسرپوش بزار نایرو کار س يخوایتو چرا همش م-

 .کنم یم حی،دارم جنس مردا رو برات تشر ستین نیهدفم ا-
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 اره،تازهیدووم نم یزن نیهمچ هی يجنس خراب مرد جلو نیا گمیم یشک ندارم ول یهست یو درست یتو پاک من

 یاتفاق م نیا نایزودتر از ا یلیکنه وگرنه که خ ینم شیحجاب داره و آرا نایا يجلو یهست میشانس آورد

 .هر چه زودتر ازدواج کنه دیکه با گمیم یدر امان بودن هست يمن برا.افتاد

 .ياریو عروستو زودتر ب رونیب يرو بنداز یبهانه س که هست نایا دونمیکه م ،منينکن هاد ينقش باز خودیب-

 .والسالم.هر چه زودتر ازدواج کنه دیبا یهست گمیدرسته،من م یگیتو م کهیاصال هرچ-

 یبا شاهرخ خوشبخت بشه چرا نم تونهیاهرخ نه،اون نمش گمیندارم ،فقط م یمنم تو بحث ازدواجش مشکل-

 ؟یفهم

 .هم با من بحث نکن گهی؟ديدیفهم.تونم به ستار نه بگم ی؟من نم هیچ یدونیم.هیبزار روراست بهت بگم مهد-

 یخواست فرهاد کنارم باشه،دلتنگ یچقدر دلم م. خودم سوخت یکس یدلم به حال ب.در خشکم زده بود پشت

 .کرد یداشت داغونم م

 .کردم و فرهادم رو از خود خدا خواستم هیتونستم گر یاتاقم رفتم و بعد از خوندن نماز ،سرسجاده تا م به

کردم عمو ستار با خانواده ش اومده  د،فکریچیتو سالن پ یسالم و احوالپرس يبعد از ظهر بود که صدا3 ساعت

در رو باز کردم .شدم که چند ضربه به در خورد یمداشتم از اتاق خارج .ختیر يدلم هرّ ایرو يصدا دنیاما با شن

زده م بوسه  خیخشک و  يبغلم و به چهره  وت دیپر رایسم.شدیاصال باورم نم.دمیو در کمال تعجب فرهاد رو د

 .زد

 ؟يتو چرا انقدر الغر شد:دیتعجب کرد و با حسرت پرس یکل دنمیهم با د ایرو

کنارم نشستن و فرهاد و  ایو رو رایسم.کردم ییاخل اتاق راهنمابدم ،همه رو به د ایبه رو یجواب نکهیا بدون

 .روبروم ،کنار پنجره نیفرز

 .بود دهیرو فهم یصورت کبودم ،همه چ دنیکرد انگار با د یفقط به صورتم نگاه م فرهاد

 ؟يایچرا دانشگاه نم:دیسکوت و شکست و پرس.دیبار یم یچهره ش غم و ناراحت از

 .امیتونستم ب یحالم خوب نبود،نم-

 .میکمکتون کن میبتون دین،شایبه ما بگ نیدار یخانم اگه مشکل یهست-نیفرز

 .بگم یدونم چ ینم-

 یکه اون دفعه سرت واسه چ دیشده،مامانت زنگ زده بود خونمون و ازم پرس یبه من بگو چ یهست-ایرو

 نه؟ يادف کردکرد تص یاون فکر م.خواست بهش راست بگم یکرد و ازم م یم هیگر.شکسته بود
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 .منم بفهمم نیحرف بزن يجور هیمن که نصف جون شدم،-رایسم

آقا فرهاد خبرتو ازم  روزید یوقت.يریم یدانشگاه و ک يایم یدونستم ک یمن که ازت خبر نداشتم،نم-ایرو

شده؟دوباره با  یبگو چ.یحرف بزن هست.افتاده یاتفاق هینگران شدم و مطمئن شدم که واست  یگرفت حساب

 ؟يدعوا کرد نایس

 ؟یواسه چ:مثبت تکون دادم که گفت يرو به نشانه  سرم

 .به خاطر تو-

 به خاطر من؟-ایرو

 نیرو گذاشت رو زم ینیس.همه از جاشون پا شدن و تشکر کردن.و شربت وارد شد  ینیریبا ش نایباز شد و س در

 يبود به بزرگوار يو کسراگه کم . ستمیبلد ن ییرایکه پذ ست،منمیخونه ن یبه جز منو هست یکس:و گفت

 .نیخودتون ببخش

 .نینه ممنون،لطف کرد-فرهاد

 د؟یخانم هست ایشما همسر رو: به فرهاد انداخت و گفت یبا تنفر نگاه نایس

 .خانم شاکر هستم ینه،من همکالس:گفت يجد يا افهیبا ق فرهاد

 خانم ،پس اون آقا همسرتون هستن؟ ایرو:دیپرس ایاشاره کرد و رو به رو نیبه فرز بعد

 .ندادن یخانم به ما افتخار همراه ایرو زم،همسرینه عز-نیفرز

 .بگم کیو بهشون تبر نمیبب شونویخواست ا یشد،من دلم م فیح-نایس

 .جواب دادن تلفن از اتاق خارج شد يبه بهانه  نایس.تلفن سکوتو شکست يصدا هوینگفت که  يزیچ چکسیه

 گرفت؟ یو م دیچرا انقدر سراغ سع نیا:در کمال تعجب به من زل زد و گفت ایرو

 شرکت نکردن؟ تیتو عروس نایمامان ا یواسه چ یکن یمن که بهت گفتم،فکر م-

 .یهست شهیباورم نم-ایرو

مثل  دیفهم یاون شب هم وقت.نگم یتو به کس یراجع به عروس يزیمامان ازم خواسته بود چ.باورت بشه-

 .ها شد وونهید

 کنه؟ تیازتون حما اینبود کمکتون کنه  یکس-نیفرز

 .اگه اون نبود من االن زنده نبودم.ثاقیچرا م-

 .تلفن باهات کار داره یهست:تو اتاق و گفت دیدر رو باز کرد و پر نایس
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 .بگو بعدا زنگ بزنه،مهمون دارم:گفتم یتفاوت یب با

 . دهیدرد غربت کش یکاف يبه اندازه  رهچایشاهرخ پشت خطه،طاقت انتظار هم نداره ب-نایس

 .باهاش حرف بزنم خوامیمن نم-

 .منتظرته گمیبهت م:داد زد و گفت سرم

آبروم نره از جا بلند شدم و با سرعت هر چه تمام تر  نیاز ا شتریب نکهیا يو برا ادشیداد و فر يبا صدا ناخودآگاه

 .رو قطع کردم یاومدم و گوش نییاز پله ها پا

 ؟يکرد یچه غلط:دیبود بلند پرس ستادهیکه پشت سرم ا نایس

با تو  خوادیباهاش حرف بزنم،دلم نم خوادیدلم نم:هم صدامو بشنون گفتم هیکه فرهاد و بق يبلند طور يصدا با

 ؟یفهم یم ادیاز هردوتون بدم م.هم حرف بزنم

 ؟يدی؟فهمنکن کاریبکن ،چ کاریچ گمی،من م یکن یم یخونه زندگ نیکه تو ا یتا زمان-

 .برو بابا-

رفتم که دستم رو گرفت و چنان پرتم کرد که به مبل خوردم و و مبل هم واژگون شد  یبه سمت اتاقم م داشتم

. 

منو از  نطوریا ایکردم به خاطر رو یفکرش روهم نم.از کتک خوردن خسته شده بودم گهید.کرد یم درد م شونه

 .ببره نیب

 نیزم يمن رو دید یفرهاد وقت.اومدن نییبا سرعت از پله ها پا نیما،فرهاد و فرز ادیداد و فر يصدا دنیشن با

ش رو سفت  قهیاومد و  نایو خشم به سمت س ظیکشم،نتونست خودشو کنترل کنه و با غ یافتادم و درد م

 یزورش به اون م.بود ومدهبرا نایو دعوا باشه اما خوب از پس س يکردم اهل کتک کار یفکر نم.دیچسب

هم که طاقت کتک خوردن  نایس.سالن پرت کرد يرو به گوشه  نایزد و س نایمشت محکم به صورت س.دیربچ

مبل پرت کرد و  يفرهاد آورد ،اونو رو ي نهیکه به س يبه سمت فرهاد رفت و با فشار شترینداشت با قدرت ب

 ؟يکاره ایبکشمش تو چ خوادیداره ؟دلم م یبه تو چه ربط:گفت

 رهیو به تلفن خ ستادنیتلفن همه از حرکت ا يصدا دنیبود که با شن دهیاز فرهاد جلو کش يبه طرفدار نیفرز

 .شدن

پرتم  یمبل يبلندم کرد و رو نیبود گرفت و از رو زم دهید بیرو که آس يبه سمتم اومد و همون شونه ا نایس

 .جواب بده:رو به چشمام دوخت و گفت نشینگاه خشمگ.تلفن بود زیکرد که کنار م
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 .دمیمن جواب نم-

 .يدیاز چشم خودت د يدید یجواب بده وگرنه هرچ-

 .رو برداشتم یناچار گوش.شده بود و منتظر واکنش من بود رهیبهت زده به صورتم خ فرهاد

 .الو سالم-شاهرخ

 .گذاشته بود  فنیاحمق تلفنو رو آ ينایآخه س دیچیشاهرخ نه تنها تو گوش من بلکه تو کل سالن پ يصدا

 .شاهرخ شکسته بود يصدا دنیکه شده بود و فرهاد من با شن هیخواست سر به تنش نباشه ،اما کار یم دلم

 صدات تنگ شده؟ دنیشن يدلم چقدر برا یدون ی؟نميدیچرا جواب نم یهست-شاهرخ

 .سالم-

 ؟ یخوب-شاهرخ

 ؟یداشت يکار-

 .از چشاتو ندارم يطاقت دور گهید وونه،یکنم د یدق م ؟دارمیمهم تر از دل تنگ يچه کار-شاهرخ

شاهرخ  يکه مهم تر از اون حرفا بود دل فرهاد بود که با هر جمله  يزیاما چ.شاهرخ عادت داشتم يحرفا به

 .نایخدالعنتت کنه س.ختیر یصددفعه فروم

 .کنم بهم زنگ نزن یازت خواهش م.به من زنگ نزن گهیشاهرخ،د-

 ست؟یخوب ن ؟حالتیشده هست یچ-شاهرخ

کنم  یالتماست م:لرزون گفتم ییو با صدا ختمیر یاشک م.فرهاد رو نداشتم دنیه بودم و طاقت دکرد بغض

 . مو بکنم یبزار زندگ.شاهرخ،دست از سر من بردار

طاقت  ؟منیکرده هست ونیتو رو گر یمنو درآورده؟ک زیعز ياشکا ی؟کیکن یم هیگر يتو دار یهست-شاهرخ

 .اشکاتو ندارم فدات شم

از سرم  ،دستیولم کن لعنت:داد زدم و گفتم.صبرش تموم شد و از جاش بلند شد گهیجمله د نیا دنیبا شن فرهاد

 .و نه دل سوزوندنتو خوامیمن نه تو رو م.بردار

خانم،من  یحاال مونده هست.حالتو گرفتم یحساب.خوشم اومد:گفت یو م دیخند یهرهر م نایس.رو گذاشتم  یگوش

کمکت  يصد دفعه از خدا بخوا يکنم روز یم يتن شاهرخ باشه اما من کار سر به خوادیتو دلت نم دونمیکه م

 ...يریتا بم دمیانقدر عذابت م..یهست دمیمن عذابت م.یتحملش کن یکنه بتون
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و بدتر از  دیاما زورم بهش نرس.حمله کردم نایحرف از کوره در رفتم و با شدت هرچه تمام تر به س نیا دنیشن با

 .دمید بیدفعات قبل آس

 گهیخواست که د یم نایو از س دیکش یم غیمدام ج شهیصحنه ها مواجه م نیباره با ا نیاول يکه انگار برا رایسم

 .بهم نداشته باشه يکار

 .شد ی،زورش ده برابر م شدیم یعصب یوقت. کردن یرو ازم جدا م نایهم فقط داشتن س نیو فرز فرهاد

 به جونش؟ يچه خبرته دوباره افتاد:اومد ثاقیم ادیفر يصدا هویهمهمه ها  نیا وسط

 .کشمشیبهت گفتم م-نایس

 ؟یکن یتو غلط م- ثاقیم

 .یکن نیبه من توه یپدر عوض یب هیتو بخاطر  دمیمن اجازه نم-نایس

 واریمحکم به د نایکه س دیکوب نایس ي نهیفشرد با دستش چنان به س یکه از خشم دندوناش رو به هم م ثاقیم

سرخ شده  تیکه از شدت عصبان ییبا چشما.داد یبود با تمام قدرت فشار م ثاقیتو دست م نایس ي قهی.خورد

 نیو بهش توه یزنیکه کتکش م يدار یهان؟تو چه حق شهیم یچ ياگه اجازه ند:زل زد و گفت نایبودن به س

دم  گهید کباری.ا،حواستو جمع کن اوردمیسر شکسته ش رو سرت در ن یدوستاش؟هنوز تالف شیاونم پ یکن یم

 .یبا من طرف يپرش بگرد

 .زنمیبابا رو هم کنار م سیابل نیبردن ا نیاز ب يبرا ؟منیهست یتو ک-نایس

 .صداتو بشنوم خوامینم. دهنتو ببند:گفت ادیزد و با فر نایبه دهان س یمشت محکم ثاقیم

 به تو چه مربوط؟ ؟اصالیکن یم يتو چرا ازش طرفدار-نایس

 ؟یمثال خواهرته،مگه چکارت کرده لعنت ی،هستیدونیاز خانواده نم یچیه نا،تویبرات متاسفم س- ثاقیم

 ستیاون خواهر من ن.از دستش بدم شهیهم يکرد که برا يعالقه دارم اما کار یدونست من به ک یاون م-نایس

 .یبه کار من نداشته باش يکن کار یپس سع.زنمیبا تورو هم م يبرادر دیق یاگه تو هم مانعم بش

 .رفت رونیو از خونه ب دیکش رونیب ثاقیم يش رو از دستا قهیگفت و  نویا

 بگم؟ دیبا یدونم چ ینم.یمن شرمنده ام هست:به سمتم اومد و گفت ادیب هیبود گر کیکه نزد ثاقیم

 يترسم اتفاق بدتر ینگرانم،م یلیمن خ.کنم یمن دخالت م دیببخش:از فرصت استفاده کرد و گفت رایسم

 ابیتا آب ا از آس ينجوریرو با خودم ببرم خونمون؟ ا یمن هست نین خواهش کنم اجازه بدازتو شهیم.فتهیب

 .داره تیالاقل امن یهست فتهیب
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 .رهیم نیآرامش شماهم از ب ينجوریا میکن ریشما رو درگ نیا شترازیب میدینه ما که به خودمون اجازه نم- ثاقیم

 .شاکر يکنم آقا یخواهش م-رایسم

 .هستم میفه ثاقیستم،میمن شاکر ن- ثاقیم

 .هم بهتره یهست يبرا ينجوریثاق،ایآقا م-ایرو

 .لهیباشه،هرجور خودش ما- ثاقیم

 .رو جمع کردم  میضرور لیبه اتاقم رفتم و وسا ایو رو رایکمک سم با

که جمع رو محرم  نیفرز.شد ادهیخودشون پ ابونیسر خ ایرو.میو به راه افتاد مینشست نیفرز نینفر تو ماش5هر

 ه؟یک ره؟شاهرخیگ یدلم آروم نم دمیاسم رو شن نیکه ا یاز اون وقت یهست:دونست گفت

با اکراه و بخاطر روشن شدن موضوع  یبدم ول حیاسم توض نیخواست راجع به ا یاصال دلم نم نکهیا با

 .که از هر نظر مورد قبول خانواده م بود اما من قبولش نداشتم یکس:گفتم

 . نیفرز میزنیموضوع حرف م نیبعدا راجع به ا:گفت تیا عصبانب فرهاد

 ینم.خواست راجع به من حرف بزنه یدلش نم یداره،انقدر ناراحت و دلخور بود که حت یدونستم چه حال یم

 .نمیبب ينطوریتونستم فرهاد رو ا

 .ختمیخودمو فرهاد اشک ر يچسبوندم و به حال دل شکسته  شهیرو به ش سرم

 نهیهم از تو آ نیفرز.تر کرد وبغلم کرد کیحال نزار من خودشو بهم نزد دنیبا د.تمام حواسش به من بود رایسم

نداشت و تو افکار خودش غرق بود  یکه بهم توجه یانداخت اما تنها کس یم رایبه من و سم ینگاه یهرازگاه

 .فرهاد بود 

کرد اما انگار امروز  یرفت و ابراز عالقه م یقربون صدقه م م شهیکردم،هم یدلم همش شاهرخ رو لعنت م تو

شدت به زبون آورد و  نیبهش فشار آورده بود که تمام حرف دل و عشق و عالقه ش رو با ا يادیز یدلتنگ

 .آشفته کرد نطوریفرهاد منو ا

مامان و  ينجوریرا،ایسم:شکست و گفت نویماش يگرفته ،سکوت کشنده  ییمن من با صدا یبعد از کل باالخره

 شن؟ینم تیبابا اذ

 . شنیبشن؟اتفاقا خوشحالم م تیچرا اذ-رایسم

 ازت تشکر کنم؟ يدونم چه جور یمن نم-فرهاد

 ؟یبابت چ-رایسم
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 .از اون جهنم یبابت نجات دادن هست:آروم گفت یلیکم سکوت کرد و بعد خ هی

 منم  زیست،عزیتو ن زیفقط عز یهست.ستیتشکر الزم ن-رایسم

 .هست

 .نکن هیگر گهید شه،پسیبرات م یدوست خوب رایسم-نیفرز

به عقب انداخت و با  یبا تعجب نگاه.بارم یکه انگار تازه متوجه شده بود که من دارم مثل ابر بهار م فرهاد

 .دیاز اشکم ،رنگ از چهره ش پر سیصورت خ دنید

م و صورتم رو پاك دستمال برداشت هی.رو از رو داشبورد برداشت و به سمتم گرفت يدستمال کاغذ ي جعبه

 .کردم

دستم تو دست .در رو باز کرد  دشیبا کل رایسم. میشد ادهیهمه پ.پارك کرد  کیآپارتمان ش هی يجلو نیفرز

 .اومد یکرده بودم، از سربار بودن خوشم نم خی.بود رایسم

 .پنجم متوقف شد يآسانسور تو طبقه .میوارد آسانسور شد همه

 .در رو باز کرد يا افهیچند بار پشت هم زنگ خونه رو فشار داد،در باز شد و مرد مسن و خوش ق رایسم

 ونیبه به ،آفتاب از کدوم طرف در اومده که ما چشممون به جمال آقا:گل از گلش شکفت و گفت دنمونید با

 دکتر روشن شده؟

 .سالم آقاجون:زد و گفت يلبخند نیفرز

 .داریمشتاق د.سالم پسرم-

 ن؟یخوایسالم استاد،مهمون نم:گفت اقیزد و با اشت يلبخند یبود ،زورک دهیکه تا اون لحظه اصال نخند رهادف

 باشه چرا که نه؟ زیاگه مثل تو عز-

 .زترهیباباجون،از فرهاد هم عز زهیعز-رایسم

 .نامزد فرهاد.یهست:رو به سمت من گرفت و گفت دستش

ماهت  يسالم به رو:و محکمش گفت رایگ يکه با همون صدا.انداختم و باشرم سالم کردم نییرو پا سرم

 .داخل نییبفرما.نیخوش اومد.دخترم

 یتو همون برخورد اول ازش خوشم اومد،احساس کردم چند قرنه که م.بود یمحترم و خوش صحبت مرد

 .شناسمش
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چشمش  یوقت.ذوق کرد  یکل دنمونیبا د رایمادر سم. کرد ییدر کنار رفت و مارو به داخل خونه راهنما يجلو از

 ینگاه.برده بود یانگار به تمام اسرار دلم پ یمادر واقع هیقرمزم افتاد مثل  يو چشما دهیرنگ پر يبه چهره 

 .خودم سوخت يدل خودمم برا یبه صورتم انداخت که حت زیترحم انگ

مادر برام باز کرد  هیاومد و دست پر از مهرش رو مثل  به سمتم.کار کرده بودم که مستحق ترحم بودم یچ من

 .و منو تو آغوش خودش گرفت

تمام  رایانقدر دلتنگ بودم که با بغل کردن مادر سم.بودم دهیرو نچش یآغوش گرم نیوقت بود طعم همچ یلیخ

خودمو کنترل  یلیچشمام گرم شده بود اما خ.داشت هیگر يدلم هوا.بزنه رونیبود از چشمم ب کیهام نزد یدلتنگ

 .زمیکردم که اشک نر

 يو به سمت پنجره رفت تا به بهانه تماشا اوردیمن به شدت متاثر شده بود طاقت ن يچهره  دنیکه با د فرهاد

 .فتهیکه تو چهره مه ن یچشمش به غم ابونیخ

گرمش  يبه خانواده  شدیم رایسم تیالبته از اخالق و ترب.استقبال گرم روبرو بشم نیانتظار نداشتم که با ا اصال

 .و خانواده ش فکر نکرده بودم رایبرد اما من اصال به سم یپ

بعد دستم رو گرفت و به .رو به فرهاد نشون داد و ازش خواست که چمدونم رو تو اون اتاق بزاره یاتاق رایسم

 .برو لباستو عوض کن:سمت همون اتاق برد و گفت 

فرهاد چمدون رو .وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم .اد بوددونستم که هدفش تنها گذاشتن من با فره یم

کلمه باهام حرف بزنه اما  هیکلمه ،فقط  هیبودم و منتظر بودم که  ستادهیپشت سرش ا قایدق. کنار تخت گذاشت

 .برگشت و بدون توجه به من خواست که از اتاق خارج بشه

شد ،مچ  یکه داشت از کنارم رد م یوقت.دمیفهم ینم یچیتو اون لحظه ه.بهش بگم یچ دیدونستم با ینم

 .ستادیسرجاش ا.دستش رو گرفتم

 .متاسفم:تونستم بشنوم گفتم یخودمم به زور م یکه حت ییبا صدا.کرده بود خی دستاش

 .و نگاهم کرد دیصورتش به سمتم چرخ يا لحظه

امافقط چند  ستیانتظار داشتم باهام حرف بزنه،نازم و بکشه و بگه که مهم ن.دیگونه م لغز ياشکم رو ناخودآگاه

 .لحظه دستم رو تو دستش فشرد و فقط به صورتم نگاه کرد

 .دستهاش به استخونم نفوذ کرده بود يسرد.مردونه ش گم شده بود يتو دستها دستم
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رو به اندازه  چکسیرم،بگم که هخواست همون لحظه بغلش کنم و از ته دل بگم که چقدر دوسش دا یم دلم

 ...زود دستم رو رها کرد و رفت یلیاما خ خوامیاون نم ي

 .زنگ بزن یداشت يکار:کرد ،سمتم اومد و گفت یم یداشت خداحافظ یوقت

 ...نیهم

 کرد؟ یباهام رفتار م ينطوریکرده بود که ا يخودش درمورد من چه فکر شیگرفت،پ دلم

 يجا.شب رو راحت باشم نیدرست کرد و خواست که اول رایمنو سم يزرگ براب ینیس هی رایشام،مادر سم وقت

کردم تو اونا  یاحساس م.دنیفهم یراحت منو م یلیخ.کردن یراحت درك م یلیخانواده خ نیتعجب داشت،ا

 .ستمین بهیغر

دلم :کردم انداخت و گفت یم يبه من که داشتم با غذام باز یکه روبروم با بلوز شلوار نشسته بود،نگاه رایسم

 .یراحت باش نجای،ا خوادیم

 .راحتم-

 ؟يخور ینم يزیپس چرا چ یاگه راحت-

 .تورو هم به زحمت انداختم-

 .زحمت نداره که ،ياریدرم ب ییکه از تنها يچرت و پرت نگو،تو چند روز اومد-

امان تلفن کردم و بهش خبر بعد از شام به م.دلشو خوش کنم،چند قاشق خوردم نکهیزدم و به خاطر ا يلبخند

آخه به بوق دوم .انقدر نگران بود که انگار کنار تلفن نشسته بود و منتظر تماس من بود.دادم که حالم خوبه

 .رو برداشت یکه گوش دینکش

 .خواست کنار من باشه یتونست رو تخت بخوابه اما دلش م یم نکهیبا ا.کنار تختش دوتا تشک پهن کرد رایسم

 م،یدیچراغا خاموش شد و هر دو تو رختخوابمون دراز کش یوقت

 ؟یهنوزم از تک فرزند بودنت ناراحت:آروم گفتم ییصدا با

 .تابم یمثل تو ب يداشتن خواهر يهنوزم برا:و گفت دیدست راستش خواب يو رو دیدرجه به سمتم چرخ نود

 خواستن؟ یبچه نم گهیپدر و مادرت د-

 .یسال دوا و درمونم هست10من حاصل -

 .هست که له له بزنه  یخواستنت کس يو برا دنتید يبودنت ،برا يخوبه که حداقل برا-

 ؟ینیب یواسه تو هم هست،چرا فرهاد و نم-
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 شه؟یکنم به ضررم تموم م یم يدونم چرا هر کار یدونم ،نم ینم-

 ؟یبه شاهرخ عالقه داشت-

لحظه هم به  هی یحت چوقتیکنم باور کن که من ه یخواهش م.رایکن سم باور نویتو ا چوقت،حداقلیه-

 .منه یکه تو زندگ هیفرهاد تنها مرد. شاهرخ فکر نکردم

 کنه؟ یش با تو فرق م یلیفام ثاقیچرا م یراست.جنگه یمطمئن باش که فرهاد به خاطر تو با شاهرخ هم م-

 نایو س ثاقیم.کنه یپسرونه ازدواج م رستانیدب هی ریمد میفه يمامانم با هاد.رهیم یبچه که بودم پدرم م-

 .ستنیمن ن يبرادرا

 ن؟یکرد یم یهمه سال با هم زندگ نیا یعنی.دونستم یمن نم-

 .وقته یلیخ.آره-

 ؟يدیکش یانقدر عذاب م شهیاونوقت هم-

 چرا فرهاد به پدرت گفت استاد؟ یراست.شمیساله که دارم شکنجه م هینه،-

 نیهم يعالقه داره واسه  یلیکه فرهاد هم به شعر خ یدونیم.و شعره اتیعاشق ادب یلو ستیبابام استاد ن-

 .زنهیمشترکه که بابامو استاد صدا م يعالقه 

 گه؟یفرهاد شعرم م-

 که خاطرات مهم  دمیشن نیاز فرز یدونم ول یشعر رو نم-

 . سهینو یداستان بلند تو دفترش م هیمثل  شویزندگ

خوردن  نیزم يانقدر همه جا ساکت بودکه صدا. سکوت برقرار شده بود.بالش افتاد يگونه م رو ياز رو یاشک

 .دیرس یاشکام به گوش م

 را؟یسم:بغض گفتم با

 .جانم-

 ...یلیخ.ریتنهام سم یلیتنهام،من خ یلیخ-

 .رو تو بغلش گرفت و به صورتم بوسه زد سرم

 یلیخ یو تنها باش یکه تو جمع باش یاما وقت داره يا گهید يمعنا ییو نداشته باشه ،تنها چکسیآدم ه یوقت-

 ...یلیدرده،خ
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از همه مهم تر فرهاد  يرو دار نیمثل فرز یبرادر خوب و مهربون ،تويقربونت برم،تو منو دار یستیتو که تنها ن-

 .گمیوگرنه بهش م.ها یحرفو نزن نیا گهی؟دیفرهاد باشه و تو تنها باش.یستیتنها ن...يرو دار

 .زدم و اشکام رو پاك کردم يلبخند

 ...داشتم رایخواهر مثل سم هیدوتا برادر ، يخواست جا یدلم م چقدر

 .میو تو افکار خودمون غرق شده بود میهردو چشم به سقف دوخت.میگفتن نداشت يبرا یحرف گهید

که انگار قراره  دادیدستمو گرفته بود و فشار م يجور هی.سرد فرهاد بود يکه تو ذهنم بود ،دستها يفکر تنها

 .اما خودش زودتر از من دستم رو رها کرد.فرار کنم

بهانه  نیکالس هم نداشتم که حداقل به ا.از فرهاد نبود يخونه گذشته بود اما خبر نیروز از ورود من به ا هی

 ایدن نیاما انگار تو ا امیدر ب الیکم بخندم و از فکر و خ هیکرد تا  يهر کار رایسم.روز دوم جمعه بود. نمشیبب

 .نبودم

 ادشیفکر کنم .نبود ياما اشاره ا...اشاره از طرف فرهاد هیفقط منتظر بودم،منتظر .جمعه ،حالمو بدتر کرد غروب

 با من قهرن؟ ایچرا تمام دن ایخدا.داره يرفته بود که نامزد

 بود دهیحالمو پرس رایزنگ زده بود و از سم نیفرز يبار چند

گفت من با تو از خاکم  یزد؟اون که م یازش خواسته اما چرا خودش زنگ نم نویفرهاد ا زدم که یم حدس

 .کوه غرور شد هویشد که  یترم،چ یخاک

 یمدت برام افتاده بود فکر م نیکه تو ا ییتخت نشسته بودم ،تو حال خودم نبودم،به فرهاد و اتفاقا يلبه  رو

 .میدید گرویکه همد يبار نیمثل اول.کردم یداشتم مرور مرو که با فرهاد  یاوقات خاطرات خوب یگاه.کردم

 یزعشق و مست یخال کدمیدل مباش  يا

 یو هست یستیاز ن یبرو که رست وآنگه

 .دنیجهت شروع کرد به بار یو ب خودیپر اشک شد و ب چشمام

 .دیگونه م رو پاك کرد و گونه م رو بوس يبا انگشتش اشک رو.پام نشست ریدر و باز کرد و اومد ز رایسم

 .فرهاد پشت خطه:تلفن رو درآورد و به سمتم گرفت و گفت یپشتش گوش از

 رونیهم بالفاصله از اتاق ب رایسم.رو گرفتم یگوش دیفرهاد خواسته باهام حرف بزنه؟با ترد یعنیشد،ینم باورم

 .رفت
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که آرامشم رو  یحبس کردم و وقت نهینفسم رو تو س.دمیشن یقلبم رو هم م يصدا یمضطرب بودم که حت انقدر

 .گوشم گذاشتم  يرو رو یگوش.بدست آوردم

 .الو-

 ؟یسالم ،خوب:گفت يگرفته ا يصدا با

 .هنوز زنده ام-

 چه خبر؟-

 .جا خبر ندارم،از تو هم خبر ندارم چیو ه چکسیاز ه-

 .ز قلبت هم خبر ندارممثل من،حاال وضع تو خوبه،من نه تنها از تو خبر ندارم ا يتازه شد-

 ؟یمونیپش یبا من نکهیاز ا-

 .نه:و قاطع گفت محکم

 ؟یپس چ-

 .دونم ینم-

 ه؟یچ دتیترد لیدل-

 .شناسم یتو رو خوب نم دیشا-

 ؟یکن یمنو به گناه نکرده محکوم م-

 ؟یکن یم يفکر نیچرا همچ-

طرفه  هی دوارمیام.شمیکنم دارم محکوم م یم ،احساسیزنیها حرف م یقاض ،مثليآخه دوباره سرد شد-

 .خورم یرو م گهید یکی يها يچون من دارم چوب ندونم کار یقضاوت نکن

 منظورت شاهرخه؟-

 .گهید يها یلیخ.نه فقط اون-

 دم؟یرو که شن يزنده ا يصدا ایرو باور کنم؟تو رو  یمن چ یگیتو م-

 .کردم یکه تو دادگاه ذهنش داده بود گوش م یو به حکم ختمیر یصدا اشک م یب

تو هم  ریالبته تقص...یحرفمو باور کن یتون ینم یکه حت ياگه انقدر بهم اعتماد ندار.یهست یدونم،تو قاض ینم-

 یدختر ناز م نی،گفت ا ارهیاسمش هم ن یبه پدرم گفتم که حت یوقت.حرفمو باور نکرد  چکسیه. ستین
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 یگفت من نم یبه مامانم م شیشب پ دراه ،چنخودشو زده به اون  دمیاما بعد فهم.گمیفکر کرد دارم دروغ م.کنه

 .تونم به ستار نه بگم

 ه؟یک گهیستار د-

 .پدرش-

 ؟یکن کاریچ يخوایحاال م-

 خوامینم یاز طرف.ندارم میناپدر يبه اجازه  يازیازدواج ن يمن نداره،من برا یبه زندگ یدخل چیاون مرد ه-

 یکن یاگه فکر م.يریبگ میتصم دیتو با گهیکنم،از اون اولم مجبورت نکرده بودم،حاال د لیخودمو به تو تحم

 . یرو تموم کن یچ همهراحت  یلیخ یتونیدوست ندارم،م یکن ی،اگه فکر م دمیم تیدارم باز

 ست؟یهم راحت ن یلیخ-

 .یکه واسه تو باشه و هرچه زودتر از دستم خالص ش ست،کاشیآره،واسه من ن-

 .یاز دستت بدم هست خوامیمن نم-

 .خوب فکر کن فرهاد-

 .کردم هیسرم رو با دستام گرفتم و گر.که زده بودم پر بود ییدلم از دست خودمو حرفها.رو قطع کردم یگوش

 

 و سوم ستیب فصل

 يچشما یبه سخت.کرد یرو نوازش م میشونیموها و پ یدست.رمیگ یاحساس کردم دارم گـُر م.بدنم داغ بود تمام

 .از اشکم رو باز کردم سیخ

شدم و با تعجب به صورت  زیخ مین دمیسرم د يکه فرهاد رو باال یوقت.نمیخوب بب دادیاشک اجازه نم حصار

 .نگران و غم زده ش نگاه کردم

 فرهاد؟ یخودت-

 .خودمم.زمیآره عز-

 ؟یخوب:نشستم و گفتم سرجام

 .نه-

 چرا؟-

 .يسوزیتو تب م يچون تو دار-
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 خبرت کرد؟ رایسم-

 .کنم یزندگ تونمینه،اومدم بگم که بدون تو نم-

 گهیدونستم از ته دلش م یخواست اما نم یخوشحال بودم که منو م.نمشیداد خوب بب یاشک امان نم لیس

 انه؟ی

 ؟يدیمنو بخش یعنی-

 ؟ينکرده بود يتو که کار:تخت نشست و گفت يزد و اومد کنارم رو يلبخند

 ؟يهنوزم دوسم دار یعنی:بغض گفتم با

 .از قبل شتریب-

 يچرا انقدر زرد و الغر شد:چونه م رو گرفت و صورتم رو به سمت خودش برگردوند و گفت ریدو انگشتش ز با

 ؟یهست

  من بود؟ ينکنه از غم دور:زد و ادامه داد يلبخند

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .مثبت تکون دادم يسرم رو به نشانه .چشمام پر اشک بود.دستش افتاد يتا قطره اشکم رو چند

با دوتا دستاش گونه هام رو .بود دهیانگار غم دو عالم رو تو چشمام د.شد رهیزد و به چشمام خ يمحو لبخند

 .کرد یگرفت و دونه دونه اشکام رو پاك م

 .ش گذاشت و محکم بغلم کرد نهیس يرو رو سرم

 .رو پشت شونه هاش حلقه کردم  دستام

 يصدا.تو بغلش بمونم استیدن ایاست تا دنخو یپناه بودم،دلم م نیآغوشش پناه گرفته بودم،من عاشق ا تو

 .ازخودم دوسش داشتم شتریدوسش داشتم ،ب.کرد یقلبش آرومم م

 .رهیتو رو ازم بگ تونهینم یچکیه:گوشم زمزمه کرد در

 یم م وونهیتو آخر د:چشمام گفت دنیش برداشت و با د نهینه چندان کوتاه ،سرم رو از رو س یلحظات بعد

کـَنم اما نخواه که دور از تو و جدا ازتو  یرو برات م ستونیب.به من نگاه کن،من فرهادم نه مجنون ی؟هستیکن

 .بزارم ابونیسر به کوه و ب
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باهم سر به کوه و  هیوونگیاومدم که همسفرت باشم پس اگه قرار به د.يمنو هم با خودت ببر دیبا یهر جا رفت-

 .میزاریم ابونیب

 ؟یراحت نجایا:و گفت دیخند

 .خودمون ياز خونه  شتریآره،ب-

 .اومده نییتبت هم پا:گذاشت و با لبخند گفت میشونیپ يرو رو دستش

 .ندارم ازیبه تب بـُر ن گهیمن د یتو باال سرم باش یوقت-

 .يدار یکه تو تو خوابم دست از سرم بر نم گمیم.کلک يآ-

 چطور؟-

 .يکرد یآخه تو خواب هم اسممو صدا م-

 ؟یناراحت-

 .یمن از خُدامه تو صدام کن-

 فرهاد؟-

 .جانم-

 .ییآقا یلیخ-

جمع کن و آماده  لتویوسا ،پاشويدیمهم رس ي جهینت نیحاال که به ا:انداخت و گفت نییزد و سرشو پا يلبخند

 .شو 

 ؟یواسه چ-

 شیپ نشیآورد یم دیرا؟بایسم يخونه  نیرو برد یشد که چرا هست یشاک یکل دیرو شن انیمامان جر یوقت-

 .خودم

 شما؟ يخونه  میبر دیاالن با یعنی-

 .میرینم ياگه دوست ندار-

 .با مادرت روبرو بشم شهینه،فقط من روم نم-

 .ادینم شیپ ینگران نباش خودم هستم،مشکل-

 دونه؟ ینم يزیباشه فقط مامان راجع به شاهرخ چ-

  دینبا يزیکه چ دونهیهم صحبت کردم ،خودش م نینه،با فرز-
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 .بگه

انتقال من با خبر شدن،انقدر  ياز ماجرا رایپدر و مادر سم یوقت.که با چمدونم از اتاق خارج شدم دینکش یطول

خانواده بودم که حاال به خاطر از دست دادنم  نیاز ا یناراحت و گرفته بودن که احساس کردم واقعا جزئ

 .ننیغمگ

 یمراقب خودت باش،حساب:و گفت دیرو بوسچند بار صورتم  يمحکم منو تو بغل خودش گرفت و برا رایسم مادر

 .بهت عادت کرده بودم

 .بهتون زحمت دادم یلیچند روز خ نین،ایبهم لطف دار یلیشما خ-

مهرت به دلم افتاد،با خودم گفتم  دمتیاون اول که د ،ازيندار یفرق رایمن با سم يحرفو نزن ،به خدا برا نیا-

 .که پسر ندارم فیکردم اما ح یم يازت خواستگار یپسر داشتم بدون معطل هیاگه 

 ...وگرنه من نیپس خدارو شکر که پسر ندار:با تعجب و خنده گفت فرهاد

 .مال خودت یشلوغش نکن بابا،هست-رایسم

 یلیخ:گفت نیو دلنش میمال ی،با لحن زدیکرد و لبخند م یکه با عالقه و محبت به هممون نگاه م رایسم پدر

 ؟یکن دایپ یتونست یخانم کجا م یخانم تر از هست. فرهاد يا قهیخوش سل

 .دیشما لطف دار-فرهاد

 .بود یهست ،منظورشیکن ینکرد که ذوق م فیاز تو تعر-رایسم

 .کن عیمارو ضا یا،تو هم ه ستیباهام ن نیامروز فرز هی-فرهاد

 شه؟یم یباشه چ نیمگه فرز-رایسم

 .تو هم ا رهینکن،وگرنه کالمون م تیانقدر فرهاد واذ:گفتم رایرو به سم دیزدم و با تهد يلبخند

به بعد با  نیکه،از ا يدیشن:گفت رایکرده باشن به سم دایکه تازه پناه پ ییاز ذوق لبخند زد و مثل بچه ها فرهاد

 .چقدر هوامو دارم نیبب.یطرف یهست

 يزیچ هی.مراقب خودت باش یلیخ:دادپدرش ادامه .رو با لبخندش تموم کرد زیزد و همه چ ینیریلبخند ش رایسم

 يکه دار یاگه به اندازه هدف.بپردازن شونویاهداف بزرگ زندگ يبها دیآدما با نکهیباشه ا ادتی شهیرو هم هم

 .یرس ینم جهی،هرگز به نت يبرندار یقدم يدوسش دار کهیکس يبرا ای یتالش نکن

 .منظورش رو درك کرده بودم  کامال

 .میو از آپارتمان خارج شد میکرد یخداحافظ باالخره
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تو چرا :بغلم کرده بود گفت کهیبه سمتم اومد و در حال یبا لبخند براندازم کرد و با مهربون دیمهتاب منو د یوقت

 ؟يالغر شد نقدریا

 .شمیدوباره چاق م ستین يزیچ:از بغلش در آوردم وگفتم خودمو

 ؟يکرده بود راموشم،فيریگ ینم ،خبریزنیسر نم.يوفا هم شد یها ب یتازگ-مهتاب

 .دمیکش یبد بود،نفس هم به زور م یلینه مامان جون،اوضاع و احوال خونه خ-

 .حاال برو تو اتاقت استراحت کن.نباش شه،نگرانیدرست م-

 .فرهاد جان ،اتاقشو نشونش بده :به فرهاد کرد و گفت رو

 .حتما-فرهاد

 .کنم یخواهش م دییبفرما:رو به من کرد و با لبخند گفت فرهاد

که  نجایا:متعجب بهش نگاه کردم و گفتم.و فرهاد در اتاق خودشو باز کرد و وارد اتاق شد  میپله ها باال رفت از

 .اتاق خودته

 .یراحت تر باش نجایا دیآره خب،فکر کردم شا-

 پس خودت؟:نگاهم رو بهش دوختم و گفتم دیترد با

توش راحت تر  دیشا ییاتاق آشنا نیاتاقه،فکر کردم چون با ا ادهیخونه ز نیکه تو ا يزیچ:زد و گفت يلبخند

 .گهیاتاق د هیرمیم ،منمیباش

 ؟یشینم تیاذ-

 .شمیخوشحالم م یباش نجاینه،اگه تو ا-

 .اتاق گذاشت و از اتاق خارج شد و در رو بست يرو گوشه  چمدونم

 دهیچ بایو ز زیاتاقش فوق العاده تم.ودب قهیبا سل یلیفرهاد خ.تو اتاق زدم و همه جا رو از نظر گذروندم یچرخ

 .شده بود

 .خونه  یم ییچه کتابا نمیاتاق رو پر کرده بود ،به سمت کتابخونه رفتم تا بب يگوشه  یبزرگ ي کتابخونه

 .و فروغ فرخزاد يحافظ گرفته تا سهراب سپهر وانیاز د.اول مخصوص شعر بود ي طبقه

 .بود یو پزشک یعلم يدومم مخصوص کتابا ي طبقه

 .پر کرده بود یدرس يسوم رو هم جزوات و کتابا ي طبقه

 .شام حاضره:شام بود که فرهاد با دو ضربه به در وارد اتاق شد و گفت وقت
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 نداره از کتابات استفاده کنم؟ یخواستم بدونم اشکال یباشه،فقط م-

 .از اون حرفا بود ا نیا:چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 .ممنون-

 !ها یزنده بمون دمینم نیتضم میبر رتری،دیاز گرسنگ رمیم یکه دارم م میرشام بخو میبر ایب-

 ؟یمنو بکش يخوایمارو باش ،به خاطر شکم م يآقا-

 ...گهیغذا بخورم د يتو رو جا دیندارم،با ياگه گرسنه باشم چاره ا-

 .یشیکنم خفه م یم ریوقت تو گلوت گ نکارو،اونینکن ا:و گفتم دمیخند

 ؟ينکرد ریاالن تو گلوم گ یکن یفکر م-

 .خورده نشدم یراست یپاشو تا راست:جا بلندشدم و گفتم از

 با  دنمیبودمش ،با د دهیهم بود که تازه د نیشام فرز زیم سر

 .از جاش بلند شد و سالم کرد احترام

افتخار  ياده اخانو نیهمچ هیبه داشتن  دیفرهاد با. بود نیآقا و مت یلیدوست داشتم به نظرم خ یلیرو خ نیفرز

 یو متالش ختمیر یخانواده رو بهم م نیکه من داشتم هر بار آرامش ا یبودم؟با مشکالت یکرد،اما من چ یم

 ...افتاده بود یو زندگ ارکردم،مهم تر از همه قلب و ذهن فرهاد بود که به خاطر من از ک یم

 .خواب به اتاقم رفتم يبود که برا ازدهی ساعت

تو رختخواب قلت زدم اما خوابم نبرد،از جا بلند شدم و آباژور رو روشن کردم و به سمت کتابخونه  یساعت مین

 .رفتم

 نیریکتاب فرهاد و ش نیب.اول رفت يگشتم اما ناخودآگاه دستم به سمت طبقه  یم یدونم دنبال چ ینم

 .برش داشتم.بود یمشک دیسررس هی ینظام نیریو خسرو و ش یبافق یوحش

 .ازش برام حرف زده بود رایبود که سم يهمون دفتر نیا.کرده بودم دایخواستم پ یرو که م يزیچکنم  فکر

 .اولش رو باز کردم ي صفحه

که  یکرد،هر سال یکیم دوتا  يدیتولدمو با ع يکادو نیهفت س يسر سفره  ده،بابایروز سال جد نیاول امروز«

باشه عالوه بر جشن بزرگ ،کادوم هم  سهیسال کب یبود اما وقت ينجوریوضع هم میاسفند نداشت یس

 »....جداست

 تولدته؟ کباریبرات،پس هر چهار سال  رمیبم یآخ:خودم گفتم با
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 ...چقدر خوب.ست سهیخدارو شکر امسال هم سال کب..امسال...امسال

 نه؟ ایدر مورد منم نوشته  يزیچ نمیصفحات رو ورق زدم تا بب يسر کنجکاو از

 .موند تا تنها نمونم داریهم با من ب نیفرز چارهینشگاه باعث شد تا صبح پلک رو هم نزارم، برفتن به دا شوق«

 ...نگاه هیساده رد شدم اما  زیچ يسرمو باال گرفتم واز همه  شهیدانشگاه شدم مثل هم طیوارد مح یوقت

 .خشکم زد هویدر کالس با بچه ها مشغول صحبت بودم که  دم

دونم چرا دست و پامو گم کرده بودم  یدر کنار برم تا بتونه رد شه، نم ير بود از جلوبود و منتظ ستادهیا جلوم

بره تو کالس مثل احمقا  خوادیدونستم م یم نکهیبا ا.دیخوب صورتشو د شدیم یبود ول نیی،سرش پا

 ن؟یکالس نیشما مال هم:دمیپرس

 .کرد یدر چکار م يکالسه وگرنه جلو نیبود ،خب معلومه که مال هم يچه سوال مسخره ا نیا

 .کالسم نیبله،مال هم:گفت نیبا وقار و مت یلیخ

درخودمو کنار  يبود از جلو ینداشتم ،با هر جون کندن یحال خوب.صداش قلبم از جا کنده شد دنیشن با

خجالت چشمش افتاد بهم و از  نکهیشد تا ا ینگاهم ازش جدا نم. نشست یصندل يتفاوت رفت و رو یدم،بیکش

 .مجبور شدم سرم رو برگردونم

 ».گند زده بودم يبدجور...زده بودم گند

 هست؟ ی،اصال ک نکهیکه تو فکرشم،تو فکر چشماش،تو فکر صداش و تو فکر ا شهیم يروز چند«

 بود که به دلم افتاد؟ یشیچه آت نیا ایخدا

 .دونست که خواب و آرام رو ازم گرفته یتو دلمه،کاش م ییدونست که چه غوغا یم کاش

 ه؟یدونستم اسمش چ یحداقل م کاش

 .طونیلعنت خدا بر ش...باشه،منم که فرهادم و نیریش اگه

 »...دوسش دارم؟ یعنیحرفا؟ نیا یچ یعنی

 .داد و اصل و نسبش رو درآوردم جهینت قاتیتحق باالخره«

 ِ. یهست اسمش

 .من بشه یروز هست هیکاش به آرزوم برسم و . سمینو یرو تابلو مشعر که اسمش توش باشه  تیب هیفردا  از

 به من کن زین ينظر یزمان نیریتو ش گر

 »]1[از عشق تو فرهاد زمانم  یوانگیبه د که
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 هیا دهیچیکردم،موجود پ نکارویکردم که باهاش حرف بزنم و باالخره امروزا یبود خودمو راض یهر زحمت با«

 .برد یاز ظاهرش به درونش پ شهی،نم

ا،دم به  یسادگ نیکردم و دست دلمو رو کردم اما اون به ا يغرورم ازش خواستگار نیمنم مغرورتره،من با ا از

 .دهیتله نم

 :شدیشعروصال تو ذهنم مرور م نیفقط ا زدیاز انتظارات و خواسته هاش حرف م یوقت

 برده از دل صبر وتابم  التیخ

 و خرابمکرده سرمست  نگاهت

 بر آنم  ییخدمت که فرما بهر

 ره تا توانم نیجان کوشم در ا به

 ».ارمیروم نشد به زبون ب اما

 بارون اومد، هویکه  میافتم ،آخه امروز با هم بود یم م یهست ادیبه بعد هر وقت بارون بباره ، نیا از«

دستم به  اریاخت یب دمیشده ش رو د یچیدست باندپ یوقت.بده انیمن پا یو دلتنگ یبود تا به نگران اومده

از درون  يطور نحالیتونستم پوستشو لمس کنم،با ا یسمتش رفت،حاال شانس آوردم دستش بسته بود و نم

 .کردم یلطعجب غ.منو ببخش ایخدا.تو اون لحظه برام ممکن نبود دنیگـُر گرفتم که نفس کش

 دلش اومد؟ يمنو کتک بزنه؟اصال چه جور یرو خفه کنم،چطور جرات کرده بود هست نایخواست س یم دلم

بود که رنگ از صورتش  دهیطفلک انقدر ترس.رعد و برق زد هویکه  میزد یوسط پارك با هم حرف م میداشت

 .براش سوخت  د،دلمیپر

 .افتم که با ترس بهم زل زده بود یچشماش م ادیبه بعد هر وقت رعد و برق بزنه  نیا از

 عشق،پناهگاه پنداشتمت يا

 آبراه پنداشتمت!چاه نهفته يا

 اهیچشم س يا اه،آهیچشم س يا

 »]2[،نگاه پنداشتمت يبود آتش

فکر  قهیخوندم چند دق یرو که م يهر صفحه ا.صفحات تمام خاطرات اون روزا تو ذهنم مرور شد نیخوندن ا با

 .کردم ، تا اون لحظه تو ذهنم مجسم شه یم

 !ینوشتن خاطرات خوب و بد زندگ هیکار خوب چه
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 .صفحات رو باز کردم نیآخر

 يا بهیغر هیبه،یغر هیخواهر خوبشو کتک بزنه اونم به خاطر  يسنگدل باشه که اونطور تونهیآدم چقدر م هی«

 ومده؟یکه بدونه دوستش چرا چند روزه دانشگاه ن ستیانقدر آشنا ن یکه حت

 .خودمم متاسفم يبرا.متاسفم نایس يبرا

رو خفه  نایخواست س یم چه،دلمیپ یافتاده و از درد به خودش م نیزم يکسم رو نیزتریعز دمید یم یوقت

 .کنم

 یینایس چیخواست سر به تن ه یافتاد دلم م یهست يگونه ها ياول که چشمم به کبود يهمون لحظه  از

 .نباشه

 یدم،میعذابت م: گهیاون همه آدم به خواهرش م يجلو.بودم دهیتو عمرم ند نایتر از س یتر و عوض پست

 ...کشمت

 ....نایمتاسفم س برات

تر از  یعوض یکیمبل پرت کرد،تا با  يمنو گرفت و رو یدست هست یشد که با سنگدل شتریب یتاسفم وقت اما

 ...خودش هم کالم بشه

 ؟یزاشتینم فنیتلفنو رو آ يمرد یبود که گذاشت تا داغونم کنه،م ییاز اون صدا بدتر

هر کس که  یول.باشه یهم آدم خوب دیهم داره ،شا یخوب يچهره داشت،از صداش معلومه که  یقشنگ يصدا

 ...فرق نداره ویبا د رهیمنو ازم بگ یبخواد هست

خواست خرد بشه،دوست  یکه هست بدتر بشه،دلم نم ینیخواست از ا یخواست نگاش کنم،دلم نم ینم دلم

 باشم که تو رو بشکنم؟ یمنو ببخش من ک یبشه اما انگار با رو برگردوندنم بدتر شکستمش،هست رینداشتم تحق

آخه مرد دل کندن .کـَنـَم یبشه اما من ازت دل نم کونیاز آسمان سنگ بباره ،بگو تمام عالم کن ف بگو

 »....ستمین

از گذر  يزیدونم چرا انقدر زود گذشته بود،من که چ یبود،نم میرو بستم و سر جاش گذاشتم،ساعت سه ن دفتر

 .دمیزمان نفهم

 یفیخوشبختانه نور ضع.بود تا باهاش حرف بزنم داریخواست ب یاومدم،دلم م رونیرو گذاشتم و از اتاق ب میروسر

 .کوتاه به در ،در رو باز کردم يبعد از چند ضربه .دارهیمعلوم بود که ب.خورد یدر به چشم م ریاز ز

 .خوند یرو به قبله نشسته بود و داشت قرآن م فرهاد
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بابا  نطوریاوقات ،هم یخوند اما گاه یبودم،تو خونه مون مامان قرآن م دهیند يزیچ نیکردم،تا حاال همچ تعجب

 ...وقت شب  نیاما ا

 .خواست فقط به صداش گوش کنم یبود،دلم م یحضور من نشد،صداش عال ي متوجه

 ...غافل یلیچقدر عقبم،نه غافلم،خ دمیتازه فهم.افتاد یکرد که قلب آدم به لرزه م یقرائت م يطور

 یش رو م یخوند و بعد بالفاصله معن یم یعرب هیآ هی.دادم یخوند و من گوش م یبود که اون م یساعت مین

 .خوند

 .بود شتریبار هم قرآن رو ختم نکرده بودم ب هی یکه حت یمن يبرا راشیتاث ينجوریا

 152 بقره»دیو کفران نعمت مکن دیآور يکنم و سپس شکر نعمت من بجا ادیتا شما را  دیکن ادیمرا  پس«

پس :فرهاد بلند تر بود گفتم يکه از صدا ییرفته بودم کجا هستم،با صدا ادمیفکر فرو رفته بودم،انقدر که  تو

 ؟یکن ینم ادمیکه  نهیواسه هم

 یم کاریچ نجایتو ا:زد و باآرامش گفت يچند لحظه نگاهم کرد و بعد لبخند.با تعجب به سمتم برگشت  فرهاد

 ؟یکن

 ؟یخونیم یقرآن رو با معن شهیتو هم:سجاده ش نشستم و گفتم يکنارش رو رفتم

 ؟يداریچرا ب ؟اصالیازم بپرس نویا يوقت شب اومد نیا-

قرآن  يدار دمید یباهات حرف بزنم اما وقت امیدلم خواست ب ادیاز اتاقت نور م دمید یبرد،وقت یخوابم نم-

 .یخونیقشنگ قرآن م یلیتو خ.،مشتاق شدم که گوش کنم یخونیم

 !تو دارلقرآن بزرگ شدم ا یاز بچگ یناسالمت:و گفت دیخند

 ؟يهم شرکت کرد يتو مسابقه ا-

 ...بارم اول شدم نیاون موقع آره،چند-

 ؟يدیچرا نخواب-

من خواب حروم  يبرا یکه تو باش ییجا.دارمیتو بوده که تا االن ب يبه هوا دیبرد،شا ینم ،خوابمينجوریهم-

 .شهیم

 ؟یکن یسر سجاده و خلوت م ینیش یبه سرت م زنهیم یخواب یب یوقت شهیهم-

 آره،چطور مگه؟-
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بارهم مثل تو قرآن  هیخونم،تا حاال  یم یفهمم چ یخونم اما خودمم نم یوقت مثل تو نبودم،نماز م چیمن ه-

 .فرهاد یشیم فیتو با من ح.نخوندم

 قهیو فرهنگ متفاوت،سل تیبا ترب میما دو نفر،دوتا آدم.آدما مثل هم باشن يکه همه  ستیقرار ن.حرف نزن-

 .میهم باش نینداره ع یلیدل...متفاوت  قیمتفاوت ،عال يها

 ؟یکن ینم ادمیکه  نهیواسه هم یحاالچرا گفت. کنه یم نیریرو ش یتفاوتا ست که زندگ نیا اتفاقا

که واسه  دمیگم شدم،تازه فهم دمیدونم،تازه فهم ینم یچیه دمیتازه فهم يخوند یها رو م هیآ یمعن یوقت-

 .فراموش شدم یچ

وقت نشده  چینکردم،ه یوقت بندگ چیخداست عبادتش نکردم،ه ي ستهیکه شا يوقت اونطور چیمن ه فرهاد

بر  انیم دینبا دنیرس يکه برا دمیفهم خورم،تازهیهمش به بن بست م یواسه چ دمیتازه فهم. که عاشقش باشم

به راه  دنیرس يبرا راهه،حاال نیتر یطانیاوقات ش یگاه ستیراه ن نیو کوتاه تر نیبهتر شهیبر هم انیزد،م

 ...که خدا گفته مجبورم دور بزنم یراست

 .فرهاد داشمیگم شدم ،کمکم کن پ دمیبا تو فهم من

 میبه راه برس دیگم شدم ،ما باهم با ستم،منمیبهتر ن.نه!بهتر از توام ا یلیمنم خ یفکر نکن:زد و گفت يلبخند

 .ونه تو چون نه من راه بلدم

 ؟یتو اتاقت راحت:کمد گذاشت و گفت يرو بست و رو قرآنش

 .وقت برگردم خونه مون چیخواد ه یدلم نم.خوبه یهمه چ نجایآره،ا-

 .دوباره عذابت بدن يبرگرد یترسم وقت یم.خواد یراستش منم دلم نم-

 ه؟یچه روز ،تولدتیراست:زدم و گفتم يلبخند

 .آدما فرق داره ي هیتولد من با بق:و گفت دیخند

 ؟یچه فرق-

رو  لیسال تحو گهیمامان م.اومدم ایاسفند دن یآخه س کباریمن هر چهار سال  رن،امایگ یهمه هر سال تولد م-

 .من بوده یسمونیهم تو سفره ش ،س نیهفت س يجا.گذرونده مارستانیتو ب

 .تولدتم مثل خودته خیتار.چقدر جالب-

 بودنش مثل خودمه؟ سهیکب-

 به پدر و مادرت  يخدا بود يدیتو ع.ودنشنه،ناب ب-
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 ...و به من:مکث ادامه دادم یکم با

 یفرهاد راست م دیشا.تازه ست ي دهیپد هیکه دنبال کشف  یدرست مثل کس.نگاهم کرد  یچشم ریز

 تونست ابراز عالقه م رو باور کنه؟ یبودم که نم دهیچیمن انقدر پ دیگفت،شا

 يسعد] 1[

 يریمش دونیفر] 2[

 

 و چهارم ستیب فصل

 یمدت هر روز با مامان تماس م نیتو ا.پروفسور بودم يشد که خونه  یم يحدودا دو هفته ا.بهمن بود اواخر

از خونه با مامان قرار گذاشتم و  رونیهم ب يچند بار هی.شدم یگرفتم و از حالش و اوضاع و احوال خونه با خبر م

 .دمشید

ناراحت و دل  یلیپناه گرفته بودم خ بهیغر ير از خونه بودم وتو خونه من دو نکهیکرد و از ا یم یتاب یب یلیخ

 .کنم یداد اونجا زندگ یلحظه هم اجازه نم هی یفرهادم وگرنه حت شیدونست که من پ یتازه نم. شکسته بود

 .بودم چون کنار فرهادم بودم یخوشبخت یخوشش رو به من نشون داده بود و من مصداق واقع يرو یزندگ

مون رو  یو اشکاالت درس میخوند یم م،درسیزد یخوندم،با هم حرف م یصبح رو پشت سر فرهاد م نماز

 .میرسوند یو شب رو به صبح م میخورد یم م،غذایدیخند یم.میکرد یبرطرف م

 رایتفاوت که سم نیصورت بود با ا نیبرگشت هم به هم م،وقتیرفت یبه دانشگاه م يسه نفر نیها با فرز صبح

 .شد ین همراه مهم باهامو

. اومد اما از اون نه یاوقات از سنگ صدا در م یبود گاه یمهتاب زن آروم و کم حرف.میچهار نفر با هم بود اکثرا

 .شون آرامش داشت  یش بود که خونه و زندگ یکم حرف نیشاید هم به خاطر هم

 .میزد یو حرف م میشد یجمع م نهیبعد شام ،همه دور شوم شبها

 يزیآورد تا سرمون گرم بشه و چ یم ینیریو ش ریآورد،ش یو تخمه م وهیآورد،م یخانم انار دونه شده م یشمس

و به مشاعره  مینشست یم رایسم م،منویآورد یگفتن کم م يحرف برا یاوقات وقت یگاه.تو جمعمون کم نباشه

 یلیاز زبان فرهاد خ ،اونمالنامثل حافظ و مو یبزرگ يشعر شاعرا دنیشن.میداد یگوش م نیفرهاد و فرز ي

 .بود ندیخوشا

 .آوردن تو شعر خوندن یکم نم چکدوممیکه ه نهیا جالب
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 يمن بود چون به هر بهانه ا یاوج خوشبخت نیپوش کرده بود و ا دیشد که برف شهر رو سف یم يروز چند

 .میزد یقدم م گهیهمد يبرف شونه به شونه  ریو ز رونیب میزد یاز خونه م يچهار نفر

آدم  میبر میخوایپاشو لباس گرم بپوش م:روز بعد از ظهر بود که فرهاد به اتاقم اومد و شاداب و خندون گفت هی

 .میدرست کن یبرف

وقت بهشون  چیبرف و بارون قدم زده بودم اما ه ریکارو نکرده بودم،ز نیتعجب نگاش کردم،آخه تو عمرم ا با

 یکارا منع م نیمنو از ا شهیهم. کنم يآب باز ای يرف بازداد ب یمامان اجازه نم چوقتیدست نزده بودم، ه

 .درست کنم یسن برم باهاش آدم برف نیخواست که تو ا یاما حاال فرهاد ازم م.کرد

 گفتم؟ یچ ؟مگهیکن ینگاه م ينجوریچرا ا:دیپرس یاز نگاه من خنده ش گرفته بود،با نگاه شوخ

 ؟یآدم برف:خنده گفتم با

 داره؟ یآره خب ،مگه اشکال-

 .ستمیآخه من بلد ن ینه ،ول-

 .ستمیمنم بلد ن-

 ؟يپس چه جور-

 ...یسادگ نیهم ،بهیآدم برف یشیپاشم م یکنم وسط برفا،روت برف م ینداره که،تورو پرت م يکار-

 !فرهاد:گرد شده گفتم ییچشما با

 !جان فرهاد:و گفت دیخند

 اون همه برف؟ يال يمنو بزار ادیآخه دلت م:به سر و گردنم دادم و با ناز گفتم يقر

کن،پاشو لباس گرم  يحاال هم کمتر دلبر. بابا ستمیسنگدل ن یکن یکردم،اونقدرها هم که فکر م یشوخ-

 .منتظرن رایو سم نیبپوش که فرز

 .میرفت اطیو به ح میشال و کاله کرد همه

ش فضا رو پر کرده بود و با خنده  يصدا.گلوله رو من به سمت فرهاد پرت کردم نیاول.جا پر برف بود  همه

 .یگفتم که دشمن جون من:گفت یبلند م يصدا

انقدر تو سر و کله .شروع شد ياز برف رو به سمتم پرت کرد و برف و برف باز يبزرگتر يبالفاصله گلوله  بعد

 .که تمام صورتشون قرمز بود  میبود دهیبرف کوب نیو فرز رایسم ي
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تونستم  یکردم برعکس انقدر گرم بودم که م یرو حس نم ییسرما چیسرد بود اما من ه یلیهوا خ نکهیا با

 .رو هم گرم کنم گهید یکی

بچه هاش  ياومد و مثل بچه ها تو برف باز اطی،ذوق زده به ح دیما رو شن يخنده و شاد يصدا یوقت مهتاب

از شدت خنده قدرت .کرد نیو نقش زمو پر قدرت بود که من نیش انقدر سنگ یبرف يگلوله  نیاول. شرکت کرد

فرهاد که منو .دمیخند یم فقط الیخ یم شده اما من ب يکردن طور یهمه فکر م.بلند شدن از جام رو نداشتم

 .دختر دمی،ترسیبزن خی:و گفت دیبرف به صورتم پاش یو مشت نینشست رو زم دیتو اون حالت د

بود طعم  نیریوچقدر ش.از ته دل يبود خنده  نیو دلنش بایچقدر ز.دمیخند یفقط م ایدن يمن فارغ از همه  و

 !یخوشبخت نیریش

انگار .گرم آورد ریش یسرد و برف يخانم برامون تو اون هوا ی،شمس میخسته شد يو باز دنیهمه از خند یوقت

 هیهمه  ي،برا رمیقرار نگ یستیمن تو رودربا نکهیا يدوست ندارم و برا يفرهاد به همه گفته بود که من چا

 .گرم آورده بود یدنینوش

تونست از هممون عکس  یبرگشت و تا م یعکاس نیبعد با دورب قهیداخل ساختمون رفت و چند دق نیفرز

 .داشته باشم يادگاری هیخاطرات خوبم  نیاومد از ا یگرفت،بدم نم

موضوع شده بود  نیا يکه متوجه  نیفرز.هم بودن رایو سم م،مهتابیفرهاد عکس گرفته بودم اما تنها نبود با

 .به من فهموند که به سمتش برم يدست فرهاد رو گرفت و با اشاره ا

 .میبرفا عکس انداخت يو رو میجاخشک کرده بود نشست اطیکه لخت وسط ح یدرخت ریفرهاد ز منو

 .بود میعکس من تو زندگ نیباتریو ز نیعکس بهتر نیا

 .يداد هیدبهم ه شهیهم يخاطره رو برا نیکه ا نیممنونم فرز ازت

 .دوسشون نداشت شهیهمه خوبن؟انقدر خوب که نم نایچرا ا ایخدا

 يفرهاد پشت سرم وارد شد و به سمت بخار.اتاقم رفتم تا لباسم رو عوض کنم م،بهیبه داخل خونه برگشت یوقت

خونه گرم تر از  نی،ا يکه اومد یاز وقت یدونیم:کرد گفت یدستش رو گرم م کهیاتاق رفت و در حال يگوشه 

 قبل شده؟

 .یکن یخودتو گرم م يبا بخار يکه دار ؟تویگیچرا دروغ م:گفتم طنتیبهش نگاه کردم وبا ش یچشم ریز

قانون  يسر هیخودش بودو  يسرجا زیخونه آرامش داشت و همه چ نیگم،ایم يجد:زد و گفت یگرم لبخند

تو با خودت .به خودش گرفته يا گهیرنگ د زیخونه همه چ نیاما با اومدن تو به ا.حاکم بود یخشک و رسم
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و تو  ادیمامان من از سکوت در ب يخنده ،تو باعث شد یم ایانگار دن يخند یم یوقت.يو خنده آورد جانیه

 .توام ونیرو مد یخوشبخت نیمن ا.ماها شرکت کنه یمیجمع صم

 زد؟یمامانت باهاتون حرف نم یعنی-

افسرده حرف زده که خودش هم افسرده شده ،اون به  يمارایانقدر با ب.هاش ضیاما نه با ما،با مر زدیحرف م-

جور حرفا اما  نیو از ا نیتنها بودن فرار کن ن،ازیو شاد باش نیکنه که بخند یهاش سفارش م ضیمر يهمه 

 .میدیهم ازش ند یجانیاما ه میستین بهیما با مامان غر.يممنونم که مادرمو خندوند.خودش با خنده قهره

 بود؟ يجور نیهم نیبچه هم بود یوقت-

 ینظر شمس ریخانم گذشت،چون اون موقع مامان دانشجو بود،ما عمال ز یکه با شمس نیمنو فرز يها یبچگ-

 ...که چقدر دوسـِت دارم دمیش دل کند تازه فهم ییو از خودش و تنها اطیامروز اومد تو ح یوقت. میبزرگ شد

 ...یافت یمن م ادی،ینیمطمئنم هر وقت برف بب:و با ناز گفتم دمیخند

 .قشنگت يتو و خنده ها ادیآره ،-

 .آب شده بود اما هنوز هوا سرد بود برفا

که کالسم تموم شد به محوطه اومدم و  یکسم بود ،بعد از ظهر وقت نیزتریروز سرد اسفند که ماه تولد عز هی تو

 .افتاد یم یدونست چه اتفاق یشانس آوردم که فرهاد همراهم نبود وگرنه خدا م.روبرو شدم ثاقیبا م

 دنشیبا د.هم دور گردنش گذاشته بود یرنگ یشال مشک.یبود و با شلوار مشک دهیپوش ياسپرت قهوه ا کت

 .زدم و به سمتش رفتم یساختگ يلبخند

 ..سالم خانم خانما:داد و گفت لمیتحو يبخندکه از شدت سرما قرمز شده بود ،از هم شکفت و ل صورتش

 .يهم دار ياومد که خواهر ادتیسالم،چه عجب بابا،باالخره  کیعل-

 .گرفتار بودم به خدا-

 ؟یگرفتار عروس-

 .گهیآره د:زد و گفت ینیشرمگ لبخند

 کنه؟ یم کاریخبر؟بابا و مامان خوبن؟افسون چ ،چهیخب به سالمت-

 .همه خوبن و منتظر-

 منتظر؟-

 .منتظر تو گهیآره د-
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 .ستیمنتظر من ن یچکیتو اون خونه ه-

 .معرفت ی،ب یانصاف یب یلیخ-

 .نمیب یکه هست،من تازه دارم رنگ آرامش رو م نهیهم-

 ؟يگرد یها دنبال آرامش م بهیغر يها؟تو خونه  بهیغر يتو خونه -

تو خونه  یبهتر از ناامن یلیخ بهیغر هی يآرامش تو خونه  ایدوستمه،ثان نیزتریست،عزین بهیغر رایاوال که سم-

مجبور  ينجوریخونه اجاره کنم ،ا هیکنم،با چند تا از دوستام قراره  یمستقل زندگ خوامیتازه من م. خود ِ آدمه ي

 .و هر ساعت به همه جواب پس بدم قهیهر دق ستمین

مامان .یکن یتو دور از ما زندگ زارمیکه زنده ام نم یهنوز زنده م ،مطمئن باش تا زمان ،منینکن هست يلجباز-

 .الاقل فکر مادرت باش یستین گرانید ،فکریکنه هست یم یتاب یب

 ان؟یمنظورت ک گرانید-

 .شاهرخ...من،افسون،بابا-

 .یپس بگو ،همه بهانه بود تا وساطت دوستت و بکن-

 یکل رونیب يخونه زد از نایبعد از دعوا با س دهیشن یخرابه ،وقت يچند دفعه زنگ زده؟حالش بدجور یدونیم-

کرده و خواسته که برت  هیگفتن شاهرخ پشت تلفن گر یاومده بودن و م شبید نایعمو ا.شده که برگرده ییهوا

 .بفهم نویالاقل ا ،یاون دوست داره هست.گردونن

 ؟یزنیم نهیشده حاال سنگشو به س ی،چ يتو که مخالف سرسختش بود-

برادرمه،من شاهرخ رو از تو  ياونم جا یاگه تو خواهرم.رو از دست بدم چکدومتونیه خوادیدلم نم نکهیا يبرا-

 .گهیعاشق شدم ،دروغ نم گهیم یوقت دونمیشناسم ،م یم شتریب

 کاره م؟ یوسط من چ نیپس ا-

اما من خودم بودم،خودم شاهد  رهیعالقه پا بگ نیا يکه نزار يبود يکاره ا یموقع.رهید یلیحرفا خ نیواسه ا-

 نیجا ببرمت خونه،بهت تضم نیمن اومدم دنبالت که از هم.شاهرخ دوست داشته باشه یخواست یمبودم که تو 

 .میبر فتیحاال راه ب.بهت چپ هم نگاه نکنه نایکه س دمیم

تو و امثال  ي دهیبا طناب پوس خوامیمن نم.دارن یبزارم که حرمتم رو نگه نم يپا تو خونه ا خوامینم.امیمن نم-

 .برم یتو ته چاه بدبخت

 ...اما تونمیکه اگه بخوام م یدونیم. نکن به زور ببرمت يکار:دورگه گفت ییخشم و صدا با
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 ؟یاما چ-

باهات مثل برده  خوامینم.خوامیاما نم:گفت میمال ییاز سر ترحم و با صدا یشد و با نگاه رهیبهم خ چشماش

 .ایخودت ب يبا پا ،پسيزیرفتار کنم چون دوست دارم و برام عز

کنه  یم یکنم ،حرفشو عمل يدونستم که اگه پافشار یم.خواستم آبروم تو دانشگاه بره یبودم،نم دهیترس

 .رو بردارم لمیدوستم وسا يبرم خونه  دیبا یول امیم: گفتم دیبا ترد نیبنابرا

 .میریخب باهم م-

بعدازظهر خودم ...شه  یکنم تا راض ینیمقدمه چ یکل دیبا...اون به من عادت کرده ...نه،نه :گفتم یدستپاچگ با

 .امیم

 ؟يومدیاگه ن-

 .امیتو برو منم م...امیم-

 .تکون داد و رفت يسر

 بود؟ ثاقیم:دیدور نشده بود که فرهاد نفس زنان پرس یلیخ

نفس  ؟چرايشد یچ:دمی،با لبخند پرس زدیسمتش برگشتم،صورتش قرمز شده بود و همچنان نفس نفس م به

 ؟یزنینفس م

 .شد ينجوریا دمییوکم د هیست،ین يزیچ-

 افتاده؟ یاتفاق: دیپرس یبا نگران نیفرز. وستنیهم به جمع ما پ رایو سم نیفرز

 .ستین یمهم زینه،چ-

 کرد؟ یم کاریچ نجایا ثاقیپس م-فرهاد

دست .دنبالم نه به خاطر خودم ادیبه خاطر شاهرخ مجبور شده ب ثاقیبهش بگم که م دیبا يدونستم چه جور ینم

دونستم که اگه  یم.مدت اخالقش دستم اومده بود نیا دم،تویترس یو پامو گم کرده بودم،از واکنش فرهاد م

 .شهیو خاکستر م رهیگ یم شیآت تیو عصبان رتی،از شدت غ ادیامثال اون وسط ب ایحرف شاهرخ 

و رفع و رجوع  يجمله ساز یه تمام فکر و ذکرم پاون لحظ.فرهاد کردم  ي فتهیمنتظر و ش يبه چشما ینگاه

 یکه م دمیچشمام آورد که از فکر خارج شدم و صداش رو شن يدستش رو چند بار جلو رایسم. مسئله بود نیا

 بگو و راحتمون کن؟ ؟یشده هست یچ:گفت

 .کنه یم یتاب یب یلیفقط مامان خ فتادهین یاتفاق خاص:گفتم یساختگ یآرامش با
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 افتاده؟ یواسه مامان اتفاق-فرهاد

 .داده که برگردم غامیو پ اوردهیحال مامان طاقت ن دنینه ،فقط بابا با د-

 ؟يبرگرد ؟کجايبرگرد-فرهاد

،قبول کرد  لمیچمدون وسا يجا منو ببره به بهانه  نیخواست از هم یم.اومده بود نیواسه هم ثاقیم.خونه مون-

 .که بعد از ظهر خودم برم

 .را؟عميبر-فرهاد

 ؟یچ یعنی-

 .يدیکه شن ینیهم یعنی-فرهاد

باالخره مرد بود و تحمل هر .آورد، اونم خطاب به من یبه زبون م يدستور يبود که جمله ا يبار نیاول نیا

 .رو نداشت  يزیچ

حرفش، مثل بهت زده ها سر جام خشک  دنیمن که با شن.حرکت کرد یاز گفتن حرفش به سمت در خروج بعد

 ؟يریکجا م.زنمیفرهاد دارم باهات حرف م:و گفتم دمییحرکتش شدم دنبالش دو يمتوجه  یشده بودم،وقت

 .خونه رفتن بشنوم يدرباره  يزیچ خوامینم:و گفت ستادیا جلوم

 .دوباره به حرکتش ادامه داد و

 دق کردنش رو تماشا کنم؟ نمویکنم؟بش کاریچ یگیم.؟مادرمهیکن یم ينجوریچرا ا-

 ...حرفا بهانه س که تورو به نیا يکه همه  دونمیم ،منمیدونیتو م-فرهاد

 ؟یمنو به چ-

حرف گوش کن :گفت یشگیهم میو روبروم قرار گرفت و با همون لحن آروم و مال ستادیبار ا نیدوم يبرا

 .يتو به اون خونه برگرد خوادیمن دلم نم.کنم یم ،خواهشیهست

دل خوش  ینباشم به ک ششیاگه من پ.ست  بهیفقط منو داره،اونم تو اون خونه تنهاست ،غر ایدن نیمادرم تو ا-

 کنه؟

 ؟یشیبهت بگم ناراحت نم يزیچ هی-فرهاد

 ...نه:گفتم دیشدم و با ترد رهیچشماش خ به

 .یهست یرو انتخاب کن یکیمنو مادرت  نیب دیتو با-فرهاد

 ...نه ایدرسته  دمیرو که شن يزیبودم چ،مطمئن ن دیچرخ یدور سرم م ایشده بودم،دن جیگ
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 یتو چ:دمیلرزون پرس ییبرگشتم با صدا يدوباره به حالت عاد یبودم،وقت رهیبه چشماش خ یلحظات يبرا

 ؟یگفت

 ...شرم داشت تو چشمام نگاه کنه د،انگاریبه موهاش کش یرو از من برگردوند و دست نگاهش

 ادتی.ادیکه مادرت از من خوشش نم یدونیخودتم م.راهه نیبهتر نیباور کن ا:انداخت و گفت نییرو پا سرش

 هم منتظر بهم خوردن مراسم بود؟ يتو روز نامزد یحت ستین

 ...خودم يفرهاد برا يوا...که من شهینم لیدل نیا-

فراموش  یعنیتو به اون خونه  ن،رفتنیبب. بزار من حرفمو بزنم..نگو یچیه...یهست:رو قطع کرد و گفت حرفم

 .من  شدن

 .تورو فراموش کنم خوامیمن نم-

 .اومده دنبالت ثاقیگرده که م یاحتماال شاهرخ داره برم.کنن،مطمئنم یم ست،وادارتیدست خودت ن-فرهاد

 ...یلیخ.فرهاد یخودخواه یلیخ.از مادرم دست بکشم يخوایاون وقت از من م يتو دار شته،خانوادهیمادرت پ-

تونم  یکه بدون تو نم یفهم ینم ؟چرایفهم یآخه چرا نم:بلند گفت ییکالفه شده بود با صدا یکه حساب فرهاد

 ؟یکنم لعنت یزندگ

با سرعت  نیفرز.کنن  یدانشجوها به ما نگاه م ياحساس کردم که همه .پرت کرد نیزم يرو رو فشیک بعد

 فرهاد؟:خودشو به ما رسوند وبا تعجب گفت ادیز

 .شد رینداشتم و اشک از چشمام سرازرو  ریتحق نیتحمل ا تاب

تو  میبر:گفت یاز اشک من کرد و با نگران سیخ يفرهاد و چشما ي دهیبه صورت رنگ پر ینگاه نیفرز

 .نیماش

 .برد نیفرهاد رو برداشت ،بعد دستم رو گرفت و به سمت ماش فیخم شد و ک رایسم

 ...حرف زدن داشتم ونه فرهاد  ينه من حوصله . راه افتاد نیو فرز مینشست نیتو ماش همه

 .از فرهاد بشنوم يدتریجد يزایکنه که چ دایخواست بحث مون انقدر کش پ ینم دلم

 .،به اتاقم رفتم میدیبه خونه رس یوقت

 .روبرو بشم یخواست با کس یو خودم رو به خواب زدم، دلم نم ومدمین رونیناهار هم از اتاقم ب وقت

باز شد و فرهاد وارد اتاق شد  یدر به طور ناگهان.رو جمع کنم لمیاز کردم تا وساچهار بود که چمدونم رو ب ساعت

 ؟یکن یم يکار دار یچ:دیبه سمتم اومد و پرس مهیسراس.و در رو پشت سرش بست
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 ؟يدیچرا جواب نم:و گفت دیرو که تو دستم بود ،کش یلباس هویرو ندادم که  جوابش

 جواب بدم؟ دیبا-

 .داشتم لیکارم دل يقبول دارم باهات بد حرف زدم اما برا ،منیهست نیبب:گفت یمیلحن مال با

 .محکم تر از مادرم وجود نداره،من فقط اونو دارم یلیدل چیمن ه يبرا-

 ؟يفقط اونو دار:گفت يو دلخور یناراحت با

هم از  یتلفن و آدرس چی،ه نجامیمن ا دونهینم شه،اونیامشب نرم مادرم نگران م ؟اگهیستیتو چرا متوجه ن-

 .نداره رایسم

 .يگرد یبر نم گهیبهش زنگ بزن و خبر بده،بگو که د-فرهاد

خودم خونه م رو  نکهیکردم نه ا یم رونیرو از اونجا ب نایس دیبرگردم؟من با دیمنه فرهاد،چرا نبا ياونجا خونه -

 .ترك کنم

منو تنها  يخوایداره که م یخونه چه ارزش هیاصال .یکنم هست یصد تا از اون خونه ها رو به نامت م-فرهاد

 ؟يبزار

 ؟يبرام مهم تر یبهت بفهمونم که از همه چ دیبا يمن چه جور.نداره یارزش چینداره،بخدا ه یارزش چیه-

 .کنم یخواهش م.امشب نرو .گمیمن بهت م-فرهاد

پام شل دست و .کرد یاصرار م ينطوریترکش کنم که ا شهیهم يخواستم برا یکرد که نرم،انگار م یم التماسم

قصد رفتن ندارم،چمدونم رو بست و کنارم نشست  گهید دیاونم که د.تخت نشستم  يرو.دلم براش سوخت.شد 

 !یکردم بمون یفکر نم:و گفت

 !یکردم سرم داد بزن یمنم فکر نم:زدم و گفتم يپوزخند

 بگم غلط کردم؟-فرهاد

 .دمتیست،بخشیالزم ن-

خوشت  نیعکس ها بنداز بب نیبه ا ینگاه هی،يدیخب حاال که بخش:پاکت در آورد و گفت هی راهنشیپ بیج از

 اد؟یم

 همون عکس هاست؟:رو ازش گرفتم و گفتم پاکت

 .همون عکس هاست:زد و گفت يلبخند

 .و جذاب بودن بایکردم ،فوق العاده ز یمکث م یهر عکس کل يکردم،رو یها رو دونه دونه نگاه م عکس
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انداخته  ییبود که دوتا یعکس ،همون نیآخر.کرد یاون روز رو برام زنده م يبایز ينا خاطره از او هرکدوم

 عکس ا  نیعکس و با چند تا از بهتر نیا.از همه شون قشنگ تر بود.میبود

 .پمیخوش ت یلیخ نکهیمثل ا:گفت یش رو به فرهاد دادم،با شوخ هیبرداشتم و بق رو

 .عکس ا رو بخاطر خودم برداشتم نیخودت نرو ،ا يقربون صدقه  ادیز-

 يجرات داره قربون صدقه  یک یکه شما هست یبله ،تا وقت:حرفم خنده ش گرفته بود ، وسط خنده گفت از

 خودش بره؟

 

 و پنجم ستیب فصل

بار  ریدم دانشگاه اومده بود تا منو برگردونه ،بازم ز ثاقیبار م نیچند نکهیهفته به تولد فرهاد مونده بود،با ا هی

 .فرهادم موندم شینرفتم و پ

 .،فعال به خونه برنگردم هیازدواج با فرهاد قطع يبرا ممیهم چند دفعه ازم خواست که اگه تصم مامان

و  وستیبا لبخند به جمعمون پ اینشسته بودم که رو رایو سم نیدانشگاه کنار فرهاد و فرز ي تومحوطه

 .مزاحم نباشم ن،یخوب خلوت کرد:گفت

 .هم در کار نبود ین،خلوتیخانم شما مراحمنه -رایسم

 .یپرس یخانم؟احوال مارو نم یچه خبر هست:طلبکارانه رو به من گفت یبا لحن ایرو

 بکنم؟ تونمیم کاریچ گهی،د يامتحان دار ای یستین ایکالست  امیمعرفت؟هر دفعه م یپرسم ب یمن احوالتو نم-

 .ریکردم بابا ،به دل نگ یشوخ-ایرو

 یعنی؟یسال دوست نیرسم چند نهی،ايپاك منو فراموش کرد.ایرو يمعرفت شد یب یلیگفتم،خ يمن جد یول-

 منو گرفته؟ يجا دیسع

 .تونم برسم چه برسه به دوستام یبه خودمم نم ی،حتیوقتم پرشده هست.خرده گرفتارم هیدلم فقط  زینه عز-ایرو

 .رسم یمن به تو م یرسه ول ینداره،کوه به کوه نم یبیع-

 .یتو که فعال قراره به آقا فرهاد برس-ایرو

 .انداخت نییفرهاد از خجالت سرخ شد و سرش رو پا.به خنده افتادن ایاز حرف رو همه

 ست؟ین يگله ا گهید:و گفت دیهم روبروم نشست و خند ایرو

 بمونه؟ يگله ا يزاریمگه تو م-
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 د؟یچرا رنگت پر:دمیپرس یبا نگران. دهیمتوجه شدم رنگش پر هویکردم که  ینگاه م ایبه رو داشتم

 ؟یهان؟چ:که تازه متوجه شده باشه با ترس و هراس گفت انگار

 ده؟یچرا رنگت پر گمیم-

 ست؟یشاهرخ ن ،اونیهست-ایرو

 .دمید یم نیفرهاد و فرز يرو تو چشما یبه وضوح نگران.اسم شاهرخ لرزه به تمام وجودم افتاد دنیشن با

 تو؟شاهرخ کجا بود؟ یگیم یچ:گفتم یتفاوت یب با

 .پشت سرتو نگاه کن.گمیبه جون خودم راست م-ایرو

 ینم.خون تو رگام خشک شده بود.برگشتم  دیبا ترس و ترد.سرها به پشت من برگشت يهمه  ایحرف رو نیا با

 .کنم کاریچ دیدونستم از ترس با

چند شاخه .هم به چشمش زده بود يدود نکیع. یبود با شلوار ل دهیپوش يسورمه ا وریپول هیشاهرخ بود، خود

 .اومد یو با وقار به سمتم م نیگل هم تو دستش بود و سنگ

 .باهاش حرف بزنم يبا حفظ خونسرد ایفرار کنم  ششیبه استقبالش برم ،از جام بلند شم،از پ دیدونستم با ینم

من بخوام  نکهیه اچه برسه ب شهیخاکستر م فتهیب یآب يکه چشمش به گل ها شه؟همونطوریم یفرهاد چ اما

 .باهاش هم کالم بشم

 .از جام بلند شدم هیاز بق تیهمه بخاطرش بلند شدن منم به تبع.ستادیزنان کنارم ا لبخند

 .خانم یسالم خانم هست:رو به سمتم گرفت و با ذوق گفت گل

 بردم و گل ها رو از دستش گرفتم و  شیناچار دستم رو پ به

 .سالم کردم آروم

الغر شده  یلیخ.چشماش گود افتاده بود يپا.ش رو به من دوخت رهیرو از چشماش برداشت و نگاه خ نکشیع

 ...بهتر بود یلیبود،قبل از رفتنش خ

 یخانم رو که م ایرو:کرد وبالبخند گفت ایرو به رو. اومد چون با نگاهش فرهاد رو خرد کرده بود یبدم م ازش

 ؟یکن یمعرفهاتو  یهمکالس هیبق يخواینم یشناسم ول

کرد و شروع  یدست شیحال من بود پ يکه متوجه  ایرو.انگار دهانم قفل شده بود .بگم یچ دیدونستم با ینم

 يدر کمال ناباور.فرهاد نگاه کنم يخواست به چشما یکرد دلم نم یم یفرهاد رو معرف یوقت. یکرد به معرف

 .که با شاهرخ دست داد و خوش وبش کرد دمید
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 .یگرد و خاك راه انداخت یکل نایبا س دمیشن:کرد و گفترو به من  شاهرخ

 من راه انداختم؟-

درست نبود که از اون خونه  نیکنم اما ا یم یتالف يروز هیدونم،مطمئن باش  یرو م یمن همه چ-شاهرخ

 .يبر

 .کنم یم یهم درست بود،من تازه دارم زندگ یلیاتفاقا خ-

 .یخانم هست رایسم شیبه من گفته که پ ثاقیم-شاهرخ

 .درست گفته.آره-

 .خانم تشکر کنم و شما رو برگردونم خونه رایخب من اومدم که از سم-شاهرخ

 ...يآقا رهیجا نم چیه یهست:گفت رایبزنم،سم یمن حرف نکهیاز ا قبل

 .شمس-شاهرخ

رو  شیشدن و تحمل دور یمدت نه تنها من بلکه پدر و مادرم هم عاشق هست نیشمس،تو ا يآقا-رایسم

 .ندارن

ازش دل  یبا هست یینتونسته بعد از آشنا چکسیچون تابحال ه هیعیکه طب نیا:زد و گفت يلبخند شاهرخ

 ...شنیهمه عاشقش م.بکنه

رو برده  يکرد باز یشاهرخ هم که فکر م.انداخت نییشد و سرش رو پا مونیکه زده بود پش یاز حرف رایسم

 م؟یبر:،روبه من گفت

 کجا؟:با ترس گفتم.فرهاد بود شینداشتم،تمام حواسم پ ستادنیا ينا

 .گهیخونه د-شاهرخ

 .اصرار نکن خودیگردم،ب یمن بر نم-

 .روز جلوتر برگشتم ، به عمو قول دادم که با تو برگردم خونه 10من به خاطر برگردوندن تو -شاهرخ

 .امیجا نم چیچون من ه يداد یقول م دینبا-

 .یاخالق ا نداشت نیکه از ا ؟تویکن یم يلجباز زشته ،چرا مثل بچه ها-شاهرخ

 .مدت اخالقم عوض شده نیتو ا-

 .مدت اخالق منم عوض شده نیتو ا-شاهرخ
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 هیبود که از دستم عصبان دم،معلومیچشماش برق خشم رو د ه،تویخواستم بدونم منظورش چ یکردم،م نگاهش

 يکنم ممکنه اتفاق بد يدونستم که اگه بازم پافشار یانداخته بودم،م نیدوستام حرفش رو زم يچون من جلو

 .و بازم آبروم تو دانشکده بره فتهیب

 .منتظرم نیتو ماش:آروم نگاهم کرد و گفت يبا همون چهره .ش آروم بود اما درونش غوغا چهره

که  ایرو.میشده بود رهیهمه بهت زده به هم خ.کرد و رفت یدست داد و خداحافظ نیدوباره با فرهاد و فرز بعد

همه الغر شده اما بازم جذاب و خوش  نیا نکهیبا ا:کرد با حسرت گفت یکه شاهرخ رفته نگاه م یهنوز به راه

 .س افهیق

 يانگار که تازه متوجه .کردم ینگاه م ایبه رو ينجوریبود که ا يبار نیاول نینفرت بارم رو بهش دوختم،ا نگاه

 يپا يدیند.خوره،من که دروغ نگفتم یچرا بهت بر م:فتلبش رو گاز گرفت و گ يحرفش شده بود، گوشه 

 چشمش چقدر گود افتاده؟

 .من برو يتو به جا يخوایم یناراحتش یلیاگه خ:گفتم يلحن تند با

 کنم؟ کاریو چ دیسع ،بعدشیخجالت بکش هست-ایرو

 .يریغش و ضعف م یلعنت نیواسه ا يدار دیسع يفعال که به جا-

 .نیکشش ند گهیکه افتاده شماها د هیاتفاق گه،حاالیبسه د-رایسم

 ؟يبر يخوایم:فروغ به من گفت یب یبا نگاه فرهاد

 ياگه تو نخوا:صادقانه بهش گفتم.ستمیبرام مهم نبود که با فرهاد تنها ن گهیبود که د ختهیاعصابم بهم ر انقدر

 .رمینم

 شناسنامه ت همراته؟-فرهاد

 .ندارم نجاینه،ا-

 فرهاد؟ يشد وونهید-نیفرز

 که هر دفعه  نمیبب تونمینم گهین،دیفرز تونمینم گهیمن د-فرهاد

 .رو کنه ریو ز میبخواد زندگ یکی

 برادر من؟ هیچاره چ یکنم ول یمن درك م-نیفرز

 .بهمون نرسه یکس چیکه دست ه ییراست ببرمش محضر و بعدشم برم جا هی نجایکه از هم نهیچاره ا-فرهاد
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 یاتفاق چیبرگرده خونه ه یکه اگه هست دمیبهت قول م شه،منیدرست م یهمه چ.خونسرد باش-نیفرز

 یاون بتونه قانعش کنه که به درد هم نم دیشا.با شاهرخ حرف بزنه یتوفقط آروم باش و اجازه بده هست.فتهینم

 .خورن

به  شه،اونوقتیوضع بدتر م نیکن يلجباز شتریب یتو وهست یهرچ.گهیدرست م نیآره فرهاد جان ،فرز-رایسم

وقت بفهمن که با هم ارتباط  هی،اگه  نیبه هم محرم یدونن تو و هست یکنن،تازه اونا که نم یشک م یهست

 .شهیبد م یهست يبرا نیدار

 .کنم کاریچ دیمن با!فرهاد-

 .کرد یبعد از صدا کردنش نگام م شهیکه هم يکرد،درست همونجور نگاهم

 .اهاش برو خونهب. یبرو هست:گفت نیفرز.کرد یگفت و فقط نگاه م ینم يزیچ

 .نبودم چوقتیکاش ه:به فرهاد کردم و گفتم يا دانهینوم نگاه

 دیدونستم که با یفقط نم.شدیرو داشتم که به قربانگاه برده م يحال گوسفند.ترکشون کردم یخداحافظ بدون

که به  یعشق یقربان ای یپناه یب یپدر فرهاد؟قربان یبدقول یعشق شاهرخ؟قربان یقربان.بشم یچ یقربان

 شدم؟یم یچ یخاطرش از پا دراومده بودم؟من قربان

اون سرمست .کرد یتا آسمون فرق م نیشاهرخ با من زم يحال و هوا.رو باز کردم و سوار شدم نیماش يجلو در

 .شناخت یکرده باشه سر از پا نم دایگمشده ش رو پ زیو ذوق زده بود،انگار که عز

 .دیچقدر طول کش:زد و گفت يپر مهر لبخند

 ؟یچ:دمیپرس يلحن سرد با

 .از دوستات یخداحافظ-

 !خودشو خانواده ش قانع کننده باشه يگفتم که برا یم رایبه سم يزیچ هی دیبا:همون لحن جواب دادم با

 سردته؟-

 .نه-

 .یزنیحرف م ينطوریبسته که ا خیت  یصوت يآخه فکر کردم تارها-

 ؟یفتیراه ب يخواینم-

 .رو روشن کرد و حرکت کرد نیماش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٢٣٧ 

 انیجر.يو سردتر شد یکه نبودم هرچقدر من الغر و عاشق تر شدم ،تو لپ گل یمدت نیتو ا:مقدمه گفت یب

 ه؟یچ

 .به من ساخته يتو بودن بدجور یب يهوا.دمینفس راحت کش هی ينبود یکه وقت نهیا انیجر-

 .شد ادهیو پ شاپ نگه داشت یکاف هی ينگفت،جلو يزیش درهم شد اما چ چهره

 ن؟یدیافتخار نم:خشکم زده ،در رو برام باز کرد و گفت نیتو ماش دید یشدن رو نداشتم ،وقت ادهیپ ي حوصله

 .حوصله ندارم-

 یهست یحوصله کن يبار مجبور نیبار دومت باشه؟اما ا نیکه ا یرو داشت یچ يتو تو عمرت حوصله -

 .رمیجا نم چیخانم،چون من تا باهات حرف نزنم ه

 .شدم ادهیناچار پ به

سرم رو .شد رهیسفارش داد و با لبخند به من خ کیدوتا قهوه و ک.میکه دور و برش خلوت بود نشست زیم هی يرو

 .خواست به چهره ش نگاه کنم یانداخته بودم ،دلم نم نییپا

به  یحس هی یلدونم چرا و یکنه،نم میفرهاد رو برام ترس ندهیتونست آ یشاهرخ م ي دهیزرد و رنگ پر ي چهره

 .ببرم ادیاز  شهیهم يفرهاد رو برا دیگفت که با یمن م

 ؟یبه من نگاه کن يخوایانقدر زشت شدم که نم یعنی:اعتراض گفت با

 .نگفتم فقط سرم رو بلند کردم  يزیچ

 بود؟ يسفرم چه جور یبپرس يخواینم-

 .نداره ینه،چون به من ربط-

 .یهست يچقدر عوض شد-

 .کرده رییگفتم که اخالقم تغ-

 ...بردم اونوقت تو ادیمن به خاطر تو شب و روزم رو از .یکردم انقدر تلخ باش یفکر نم یول یگفت-

 ....من به تو نگفتم  ؟مگهیاونوقت من چ-

تو  دونمیم ؟منيخوریچرا حرفتو م:گفت متیو مال يبا صبور.نتونستم جمله م رو تموم کنم یدونم چرا ول ینم

من چقدر بهت عالقه  یدونیتو م.دست از سرت بردارم ،صدبار هم بهت گفتم نمتوینم ؟منیبگ يخوایم یچ

غربت پشت تلفن  ارید گفتم،توبهت ن یچیه ياما و اگر آورد یقبل از رفتنم کل. يدیعذابم م نیدارم واسه هم

زودتر خودمو از  اوردمویطاقت ن گهید يتلفن هامو جواب نداد یبهت بگم،وقت يزیبازم نتونستم چ يزد شمیآت
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 يدور نیاز ا شتریب تونمینم گهیداره من د يخالص کردم و اومدم تا بهت بگم که صبر منم حد یاون سفر لعنت

ت  يچند ماه با دور يکه چه جور شهیخودمم باورم نم یگاه.رفتم ینمتو رو تحمل کنم،بخدا اگه مجبور نبودم 

 .زمیر یبه پات م مویتمام زندگ يچه جور نیببله بگو بعد ب هی ینکن هست یمعرفت یب.کنار اومدم

به خرج بدم ،تا بعدا بتونم  استیدادم س حیترج. منطق سرو کله بزنم یآدم ب نیبا ا يدونستم چه جور ینم گهید

 .بکنم و خودمو از دستش خالص کنم يفکر هی

 بود؟خوش گذشت؟ يسفرت چه جور:دادمو گفتم رییرو تغ لحنم

داد و  هیش تک یاز سر شوق زد و به صندل يکرده ،لبخند رییبه نفع خودش تغ یکرد همه چ یکه فکر م شاهرخ

 که بهشون خوش گذشته؟ ییآدما ي افهیق نیمن بنداز،به نظرت ا ي افهینگاه به ق هی:گفت

 ؟یدونم،کجاها رفت ینم-

 .که آلمان بودمهم  يآخر نیا.دمیچرخ یم انهیخاورم يدوماه هم تو کشورها کیبودم،نزد یمدت دب هی-

 .خونه اما فقط امروز امیمن باهات م-

 .نشد گهینه د-

 ؟یفهم یچرا نم فتهیب نایچشمم به س خوادیمن دلم نم-

 .یخودت باش يمدت بهتره که خونه  نیتو ا یول یاز دستش خالص بش شهیهم يمدت تحمل کن تا برا هی-

در کار  يداشتم ،نه لبخند يدونست ،احساس بد ینشده بود خودشو مالک من م یچیخوب نبود، هنوز ه حالم

 .اومدم یفرهاد بود که سر ذوق م دنیمن فقط با د.یجانیبود ونه شور و ه

 .بود برام گفت دهیکه د ییزایکه رفته بود و چ ییکم حرف زد و از جاها هی

 .هم جز گوش دادن نبود يحرف زدن نداشتم و چاره ا يراه خونه هم طبق معمول حوصله  تو

 .رنیما جشن بگ يدر معلوم بود که همه جمع شدن تا ورود شاهرخ به کشور رو تو خونه  يجلو يکفش ها زا

 بایمامان و زن عمو نرگس تو آشپزخونه بودن،افسون و شک.ورودم نشد يمتوجه  چکسیدر رو باز کردم ه یوقت

 .هم گرم صحبت و خنده بودن هیناهار،بق يمشغول آماده کردن سفره 

 .لبخند زدن و به استقبالش اومدن دنشیهمه با د.وارد خونه شد ااهللایگفتن دوتا با  شاهرخ

 .کردن ییرایذوق کردن و با آغوش گرمشون از من پذ یمن کل دنیو زن عمو نرگس با د مامان

کنجکاو شده بود  یکه حساب دن،مامانیبه بابا و کامران گفت و بعد هر سه بلند خند يزیلب چ ریز عمو

 .ها مینداشت یواشکیشد؟حرف  یشد؟چ یچ:دیپرس
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 .نبود یمهم زیچ-ستار

 .مینبود پس بلند بگو ماهم بشنو یمهم زیاگه چ-نرگس

 یرو بر م یگرده اما من گفتم اگه شاهرخه که هست یبرنم یگفت که هست یقبل از اومدن بچه ها،عل-ستار

 .گردونه

 يادیز یدل هست نکهیا ایخواهرشو سربه راه کنه  عرضه نداشت ثاقیآقا م ای:گفت يبا لحن تند و گزنده ا بایشک

 .خواست شاهرخ رو زودتر برگردونه یبهانه م نیواسه شاهرخ تنگ شده بود که با ا

 نکهیا يبرا یجون ،هست باینه شک:از شوهرش گفت يبود به طرفدار دهیرنج بایاز حرف شک یکه حساب افسون

 .آقا شاهرخ يچشم و ابرو دنینه به خاطر د رونیاز خونه زد ب فتهین نایچشمش به س

 زن داداش؟ میداشت-نایس

 .گهیشد د يخونه فرار نیبه خاطر شما و کاراتون بود که از ا نایآقا س گمیدروغ که نم-افسون

 .تو بد نشد يبه هرحال که رفتنش برا:گفت هیرو به افسون کرد و با کنا بایشک

برادرتون زود  نکهیشما مثل ا ینش بخوام خوشحال بشم؟ولکرد که با رفت یمنو تنگ م يمگه جا-افسون

 .نیبرگشته ناراحت

به افسون زدم که با  تیاز سر رضا ياد،لبخندیبر ب بایدار شک شیاومد ،خوب تونسته بود از پس زبون ن خوشم

 .جوابمو داد یچشمک

دونست  ینم زیبحث رو جا يشاهرخ که ادامه .دمیکش یچ نایدونست که من از دست س یخوب م اون

 ادیز نیراستش ا. نیخواهر منو بشناس نیمدت کم خوب تونست نیافسون خانم،تو ا گمیم کیبهتون تبر:گفت

 .المخوشح یلیمهمه که من خ نیا.ناراحت ای شهیو بودنم خوشحال م دنیاز د یکه چه کس ستیمهم ن

 .اقم بردمدست افسون رو گرفتم و با خودم به ات.شاهرخ همه ساکت شدن يجمله  نیا با

 ه؟یچ گهید نیا:دمیدر رو پشت سرم بستم و از افسون پرس.چمدون بزرگ بود هیتختم  يرو

 .یسوغات-

 ؟ نجاستیخب چرا ا-

 .چون مال توئه-

 همش؟-

 کنه بخاطر توئه؟ یم يکه شاهرخ هر کار یدون یتو نم یعنی،ینداره هست دنیپرس گهیکه د نیا-
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 همه؟ نیآخه ا-

که خوشش  يزیخودش هرجا از هر چ يمال توئه، به گفته  ییچمدون به تنها نیآورد اما ا یواسه همه سوغات-

 یعنی دمیشن یمن اتفاق.حرف زد ثاقیبا م یاتاق و کل نیدنبالت اومد تو هم ادیب نکهیقبل از ا.دهیاومده برات خر

 .گنیم یچ نمیکه نه،کنجکاو شدم بب یاتفاق

 .خب-

 یبدون تو زندگ تونهینم گهیکرد و بعد گفت که د يخواستگار ثاقیاز متو رو  ینیمقدمه چ یاولش با کل-

 یاز تو رو م ییگفت که شبا کابوس جدا.کرده  هیگر یچند وقت هم که نتونست باهات حرف بزنه کل نیکنه،ا

 .رانیخبر بده برگشته ا یبه کس نکهیطاقت شد و بدون ا یب نیبخاطر هم دهید

 گفت؟ یچ ثاقیم-

 یکرد اما وقت یاولش باور نم.یکن یباهاش زندگ يخوایو نم يآورد که تو دوسش ندار هیواسش قسم و آ یکل-

بعدش هم به .دمیشن یهق هقش رو از پشت در م يافتاد،من صدا هیبه گر دیرو د ثاقیصراحت و صداقت م

 یاز زندگ نطوریمه شهک یاز تو دست م شهیهم يقول داد که اگه نتونه تو رو عاشق خودش کنه برا ثاقیم

 .خودش

 یدل من چ فیگفت،شاهرخ با تمام وجودش دوسم داشت اما تکل یافسون متاثرم کرده بود،اون راست م يحرفا

 .و چمدون رو باز کردم دمیکش یآه.شدیم

چند تا مجسمه و عروسک .لوکس و خوشبو يرنگارنگ و عطر و ادکلن ها يچمدون پر بود از لباس ها تمام

 .ننینب بیکرده بود که آس يلباسا جاساز يهم البال فیظر

ذوق  یاون همه سوغات دنیافسون که از د.بود لیساعت هم جزو وسا هیجفت کفش و چند تا گل سر نقره و  هی

 کاریبا شاهرخ چ يخوایتو م:کرده بود رو گرفت و گفت خی دیزده شده بود ،دستم رو که از شدت ترس و ترد

 ؟یهست یکن

 نیکاراش ،با ا نیسرسوزن هم بهش عالقه ندارم اما با ا يبه اندازه  یحت یپرست یکه م ییبه همون خدا-

 .کنم کاریدونم چ ینم گهیحرفاش د نیرفتاراش و با ا

 . شهیم دایدور و زمونه مرد خوب کم پ نیتو ا.فهیاز دستش نده،ح گمیمن که م-
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 یدونست که تو دل من چه خبره؟اون چه م یاون چه م.نداشتم بهش بگم فقط به چشماش زل زدم يزیچ

حالم شده  يافسون که متوجه .مرد رو انتخاب کردم؟اشک تو چشمام جمع شده بود نیدونست که من بهتر

 .بود،سرم رو در آغوش گرفت و نوازشم کرد 

 .خدا ي دهیآفر نیو بهتر نیزتریعز الدیروز م.بود دهیباالخره روز موعود رس.بود1383اسفند سال  یس کشنبهی

و رو کرده  ریهفته شاهرخ چند دفعه تلفن زد ،چند مرتبه هم خونه مون اومد،مامان هم تمام خونه رو ز هی نیا تو

 ریبهار همه رو تحت تاث يبودن ،بو یتدارکات عروس هیخونه و بق لیوسا دیو افسون هم دنبال خر ثاقیم. بود

 .قرار داده بود

تر از همه بودم  يمن بهار.کرد یمن با همه فرق م ي،اما حال و هواو سال نو بودن دیع يتو حال و هوا همه

فرهاد و خانواده  شیپ لیعمرم باشه علل خصوص که قرار بود سال تحو دیع نیتونست بهتر یم دی،امسال ع

 .ش باشم

فکر و گشت و گذار تو  یگشتم،با کل یباشه م زمیخوب که در شان فرهاد عز هیهد هیبود که دنبال  يروز چند

ساعت پس انداز چند سالم خرج  نیا دیبا خر.دمیبراش خر کیو ش متیساعت گرون ق هیبزرگ تهران، يبازارها

 یکراوات آب هی نیبزنه بنابرا راواتخواست امشب که تولدشه ک یدلم م.بود نایاز ا شتریفرهاد ارزشش ب یشد ول

 .دمیخوشرنگ بود خر یلیکه خ

بعد از ظهر  شش،آخهیفرهاد ازم خواسته بود که از صبح زود برم پ.ه از خونه حرکت کردمصبح بود ک8 ساعت

سالم رو کنار فرهاد و سر هفت  يلحظه  نیسال بود منم که از خدا خواسته با سر رفتم تا بتونم اول لیوقت تحو

 .خانواده ش باشم نیس

ماهرانه داشت  یلیهم خ رایبودن،سم وارید يرو یرنگ يمشغول چسبوندن کاغذ ها نیو فرز دم،فرهادیرس یوقت

 .دیچ یم سید يها رو تو ینیریش

 که  ی؟گفتيبا مامان صحبت کرد:دستم رو گرفت و گفت مهتاب

 ؟یمونیم نجایا امشب

 .مونمیم رایسم يگذاشتم که شب خونه  ادداشتیاومدم خواب بود براش  یبله ،صبح که م-

 را؟یسم يخونه -

که  دونهیمن نم ياز جا يزیاگه مجبورش کنن چ نیرو نداره واسه هم رایتلفن سم آره،مامان آدرس و شماره-

 .بخواد بگه
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 .نکرده بودم يکار نیهمچ دیمن تابحال بخاطر سع.دختر ییبال یلیخ:و گفت دیخند

هم  یعاشق ياز اسطوره ها نایر،ایدوتا رو دست کم نگ نیمهتاب جون ا:با لبخند به سمت ما اومد و گفت رایسم

 .عاشق ترن

 .سفره به عهده شما دنیچ.میکار دار یلیامروز خ:و گفت دیرو کش رایلپ سم مهتاب

خلوت  ابونایخ:اومد و گفت نییپا یمادرش ما رو ترك کرده از صندل دیفرهاد که د.گفت و به آشپزخونه رفت نویا

 بود؟

 .ستین ابونایتو خ یکس.سر سفره ن نیآره همه دنبال جور کردن هفت تا س-

 .مهیتولد زندگ نیامسال بهتر:زد و گفت یبه سمت شوهرش رفت و مارو تنها گذاشت،فرهاد لبخند گرم رایسم

 باشه؟ نیحاال مگه چه خبره که قراره بهتر!یخوشحال یلیخ دمید-

 .قراره امروز حلقه دست عروس خوشگلم بندازم ا نکهیمثل ا-

 نکن،حلقه؟ یشوخ-

 ؟بعدشيچقدر از خودشون قشنگ تر ننیکنجکاون بب لیفام يدخترها ،تمامیکه تو زن من دوننیهمه م-

 .شهیتکرار م کباریکه هرچهار سال  ياونم تو روز یکه تو با من هیسال نیامسال اول

 .نکرده رونیخونه ب نیحاال برو به کارت برس تا مامانت منو از ا.بودنشه  ریبه د ریبه همون د تشیجذاب-

 .تو يپریکنن از پنجره م ونریتورو از در ب:و گفت دیخند

 .یاز منو تحمل کن ییجدا یتونیکه نم نهیمنظورم ا:چپ نگاهش کردم که گفت چپ

 .يبرو به کارت برس تا قطعه قطعه نشد دمیمنظورتو فهم:و گفتم دمیخند

 .رو بچسبونه یرنگ يتا کاغذ ها یصندل يرفت باال دوباره

هردو .دنج سالن پهن کرد يگوشه  نیزم يخانم گرفت و رو یسفره ها رو از شمس نیاز قشنگ تر یکی رایسم

ها رو برق انداخته بود  بیخانم تمام س یشمس. میسفره به خرج داده بود دنیخودمون رو در چ ي قهیسل تینها

 يدست معرق کار هیشکل و  هینه یرحل قرآن و قاب آ.شده بود دهیتو ظرف چ رایسم ي قهیها به سل ینیریو ،ش

 .شده بود

سکه و سنجد وسرکه و .کرد یم ییقرمز خودنما یبا چهار تا ماه یوسط سفره وتنگ بلور ماه لیبزرگ آج ظرف

خانم خودش سبز  یکه شمس یبزرگ يو سبزه  میبود ختهیر ییبایز ستالیکر يسمنو هر کدوم رو تو ظرف ها

 . میکرده بود رو کنج سفره گذاشت
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و  ییبایز نیبه ا ینیتو عمرم سفره هفت س.میبه سفره چشم دوخته بود اقیکارمون تموم شد همه با اشت یوقت

 .بودم دهیند یمجلل

تازه و نو سر سفره خوشگلمون  يبود همه با لباس ها دهیجون تدارك د یکه شمس يناهار خوشمزه ا بعد

 .مینشست

سفره  یالخ يهم گوشه  یشمس. میسمت چپش نشست رایو سم نیفرهاد سمت راست مهتاب جون و فرز منو

 .کرد یلب دعا م رینشسته بود و ز

اما من خوشحالم که چهار تا گل  ستیدرسته امسال پدرتون کنارمون ن:که از شوق قرمز شده بود گفت مهتاب

خوشحالم  یلیمن خ. میستیسال تنها ن لیتحو يقبل لحظه  يامسال برخالف سالها.خوشگل کنار خودم دارم

 ...که شماها رو دارم

 .قشنگش برامون قرآن بخونه يبا صدا یکم هیکوتاه از فرهاد خواست تا  یاز مکث بعد

 يواقعا که لحن فوق العاده ا.رو باز کرد و شروع کرد به خوندن يو صفحه ا دیقرآن رو برداشت،بوس فرهاد

 .و با احترام سرجاش گذاشت دیصفحه ،قرآن رو بست و دوباره بوس کیبعد از خوندن .داشت

 یم ویراد ندهیگو يصدا.لب مشغول دعا خوندن و ذکرگفتن بودن ریبود ،همه ز دهیسال رس لیتحو ي لحظه

 ...و هشتاد و چهار صدیهزار و س کیآغاز سال :گفت یاومد که م

 ...توپ و آهنگ معروف  يهمون صدا بعدش

پر از عشق  يبه چشما یفرهاد دستم رو گرفت و فشرد،نگاه.میگفت کیو سال نو رو تبر میبه هم لبخند زد همه

 .مبارك دتیع:زد و گفت یو مهربونش انداختم، لبخند گرم

 .بزنم فقط لبخند زدم یحرف دمیکش خجالت

رو  یکیدرآورد و  کیکوچ يدو تا جعبه .دیو منو بوس رایو فرهاد زد بعد سم نیبه گونه فرز ياول بوسه ا مهتاب

 .رو بدست فرهاد یکیداد و نیبه دست فرز

 .جعبه ها رو باز کردن گهیبه همد یو فرهاد که انگار از ماجرا باخبر بودن،با چشمک نیفرز

 .بود یقشنگ ریزنج.کنده شده بود یپالکش اسم فرهاد به فارس يرو.طال از تو جعبه در آورد ریزنج هی فرهاد

کار  یچ دیدونست با یمهتاب م.بود هم اسم خودش کنده شده بود نیکه دست فرز يریپالك زنج يرو

 .بچه هاش فرق نزاشته بود نیوقت ب چیکنه،اون ه

 خوشت اومد؟:به من نگاه کرد و گفت يبا لبخند فرهاد
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 .دیزحمت کش یلیخ.آره،دست مهتاب جون درد نکنه-

 .یباش ادمیبه  شهیکه هم نهیواسه ا نیا:رو تو گردنم انداخت و گفت ریزنج

از مادرشوهرم  يدیع نیخوشحال بودم که همچ یلیخ.کرد یم ییهم خودنما رایگردن سم يرو ریزنج

 .ندازهیروز پر از خاطره م نیا ادیمنو به  شهیکه هم يزیچ.گرفتم

 .میو اماده بش میتا لباسامون رو بپوش میشروع جشن به اتاقامون رفت يغروب بود که همه برا کینزد

موهام . دمیرنگ، کار شده بود پوش یاسی يدامنش با پارچه  ریو ز قهیو  نیآست يکه رو یساتن یصورت راهنیپ

 .ختمیشونه هام ر يرو باز کردم و رو

براق به تن  يکت و شلوار نقره ا.در رو باز کرد و وارد شد و بالفاصله در رو بست و به سمتم اومد هوی فرهاد

 .یآسمان یآب راهنیداشت با پ

 ؟یکن ینگام م ينجوریا ه؟چرایچ:دمیخنده ازش پرس با

 ن؟ییپا يایب يخوایموها که نم نیبا ا-

 .موهامو شونه کنم خوامیزم،مینه عز-

 .يشد ییایدر يمثل پر ينجوریا.بودم دهیند ينجوریتا بحال موهاتو ا-

 اد؟یخوشت نم-

 اد؟یبدم ب دی،به نظرت با يموها قشنگ تر نیبا ا-

 .دونم ینم-

 ؟يدیبهم م یقول هی-

 .باشه یتا چ-

 .وقت موهاتو کوتاه نکن چیه-

 ؟یکن یمن م يبرا يکار هیباشه،حاال تو هم :و گفتم دمیندخ

 که بده؟ هیک یتو جون بخواه ول-

 .ننداز نیمنو زم يکنم رو یتو رو خدا فرهاد،خواهش م-

 کار کنم؟ یچ يخوایم-

 ؟یزنیامشبو کراوات م هی-

 بزنم؟ یچ:اومده نگاهم کرد وگفت رونیاز حدقه ب ییچشما با
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 .امشب،فقط به خاطر من هیکنم، یخواهش م-

 ام ؟ افهیبد ق ينجوریمگه ا-

اگه چند ساعت اونم به  فتهیم یاتفاق... اما  دیبرق از کله م پر دمید ينجوریتورو ا ینه ،نه،اصال ،اتفاقا وقت-

 ؟یخاطر من کراوات بزن

 .که من اصال کراوات ندارم نهیمشکل ا ینه،ول-

 .کردم نجاشویفکر ا:راوات رو از توش درآوردم و گفتمبرداشتم و ک زیم يرو از رو فمیو ک دمیخند

 .کرد یکه دستم بود نگاه م يپارچه ا کهیبه ت ناباورانه

 !ا دمیخر اد؟خودمیقشنگه؟خوشت م-

 .دور گردنم ببندمش ستمیکه من بلد ن نهیمشکل دوم ا یدستت درد نکنه ول-

 .بندم یرو هم من م نایو س ثاقیم ؟کراواتيکار يکجا-

 ببندمش؟:رفتم و گفتم جلوتر

 .ستادیمن ا يمتر کی يتخت گذاشت،چند قدم به سمتم اومد و در فاصله  يرو در آورد و رو کتش

کردن  نییکم باال و پا هیرو بلند کردم،کراوات رو دور گردنش گذاشتم و با  راهنشیپ ي قهیرفتم و  جلو

آره .هم تکرار شده بود گهیبار د هیلحظات  نیاتمام .ش رو برگردوندم  قهیکارم تموم شد  نکهیبعد از ا.بستمش

 .شده بود رخاز خجالت و شرم س چارهیاون ب.اون زمان کراوات شاهرخ رو بسته بودم

 یم م نهیس يدست راستش رو باال آورد و اسم خودشو که رو.من بود يمدت نگاه فرهاد به چشما نیا تمام

 ...ادیبهت م:گرفت و گفت دیدرخش

 .ادیبه تو هم م-

 ...کارو نکرده بودم،فقط به خاطر تو نیتا حاال ا:و گفت دیخند

 .ياریدرش ب یتونیم يدوسش ندار اد،اگهیاگه خوشت نم-

 .برم ته چاه خوامیطنابت هم م نیگردنم،با هم یکه تو انداخت هیطناب نیه،ایچاره چ-

 .ها ستیهم بد ن یلیخ:تکرد با خنده گف یکتش رو تنش م کهیو در حال ستادیا نهیآ يرو برداشت وجلو کتش

 زنه؟یتو خانواده تون نم چکسیه-

رنگ و وارنگ داره منتها من  ياز کراوات ها ونیکلکس هیبابا .کنن یهم ازش استفاده م نیبابا و فرز یچرا،حت-

 ...ادیخوشم نم
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من رژه رفت از اتاق  يجلو یکل نکهیشده بود ،بعد ازا پیخوش ت یلینگاش کردم،خ ریدل س هی، دیرو پوش کتش

 .خارج شد

 .اومدم رونیسرم انداختم و از اتاق ب يرو یرنگ یشال صورت.شونه کردم و بستم موهامو

 .همه مهمون اومده باشه نیکه تو سالن نبودم ا یمدت نیشد که تو ا ینم باورم

معلوم . رده بودهاشون گوش فلک رو کر ک یخنده ها و شوخ يصدا.دختر و پسر تو سالن جمع شده بودن  یکل

 .که انقدر شاد بودن خونهیخروس م یبود کبک همشون حساب

 هیگفت که  یفرهاد م.همسن خودمون بودن يهمه جوونا هینبود،به جز مهتاب جون بق لیفام ياز بزرگا يخبر

 . همه باشن نیکردم ا یداره اما فکر نم... عالمه دختر خاله و پسر خاله و

هم  نیشما و ا نیا.ونیخانما،آقا: بلند گفت يمن دستم رو گرفت و به سمت مهمونا برد و با صدا دنیبا د فرهاد

 .خانم یهست

 .دنیو هورا کش غیمن ج دنیبا د همه

 .شروع کردن به ترکوندن بادکنک ها پسرا

و باز کردن کادوها  کیک دنیبعد شام،نوبت بر.گذر زمان نشدم يگذشت که اصال متوجه  یلحظات زود م انقدر

 .میرو ببر کیتا باهم ک رمیخواستن که دست فرهاد رو بگ یبلند از من م يهمه با صدا.بود

شرم من شده بود ،خودش با  يکارو تو جمع نداشتم، فرهاد که متوجه  نیخجالت سرخ شده بودم،جرات ا از

 ...دستم گذاشت يدست راستش دستم رو گرفت و چاقو رو تو

تو به چه :فرهاد بود بلند گفت يجمع که پسرعمو طونیش ياز پسرا یکی.دنیکش غیر فرهاد جکا نیبا ا همه

 ؟یمرد حساب يریگ یدست دختر مردمو م یحق

 ...کن همه بفهمن دختر مردم نامزدته يکار هیفرهاد،  گهیراست م:با خنده گفت نیفرز.به خنده افتادن همه

 .شده بود آخه همه با هم هماهنگ بودن ینیب شیتمام برنامه هاشون از قبل پ انگار

 میتازه دوزار.دوتا جعبه درآورد بشیفرهاد دستم رو ول کرد و از تو ج.ومدیکف زدن و شمارش بچه ها م يصدا

 .هیچ هیافتاده بود که قض

که حرف اچ  يحلقه ا.خواستم یکه م ییهمون حلقه ها.شدیباورم نم.جعبه هارو ازش گرفت و باز کرد رایسم

 .ده شده بود رو به سمت من گرفت روش کن
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منتظر و خوشحال فرهاد ،حلقه رو برداشتم و تو انگشت دست چپ  يبه چشما یبه حلقه ها کردم و نگاه ینگاه

 .فرهاد انداختم

 يفرهاد هم حلقه ا.اونجا رو روشن تر کرد يفشفشه روشن شد و فضا یکل هوی.کار من سالن منفجر شد نیا با

 .ته شده بود رو به دست من انداخترو که حرف اف روش نوش

 رم؟یدستشو بگ تونمیم ن؟حاالیندار یمشکل گهید:زد و رو به جمع گفت يلبخند

 .میدیرو بر کیفرهاد هم دوباره چاقورو به دستم داد و با هم ک.بلند بله گفتن همه

و بعد دستش  دشیبود که به سمت فرهاد اومد،بوس ينفر نیمهتاب اول.دینوبت به کادوها رس کیک دنیاز بر بعد

 .گذاشت کف دستش يزیچ هیرو گرفت و 

 .رو باال گرفت یچیدستش رو باز کرد وسوئ هیبعد از چند ثان.زدیبرق م یفرهاد از خوشحال يچشما

رو به فرهاد کادو  نیماش هی چیانتظار نداشت که مهتاب سوئ چکسیسالن رو پر کرد،ه غیسوت و ج يصدا

من از طرف خودمو  ستیکه پدرت تو جشن تولدت ن هیسال نیچون امسال اول:گفت يبلند يمهتاب با صدا.هبد

 .سالم باشه شهیتنت هم دوارمیام: گمیپدرت م

 یسال نیبود که پدرش کنارش نبود و اول یسال نیاول نیا.داشتم یبیاحساس غر.کف زدن بلند شد يصدا دوباره

 .بود که من کنارش بودم

انگار که تازه از خواب .دستم رو گرفت رایخودم بودم، سم ياینبود ،تو دن هیبق يادهایحواسم به داد و فر اصال

 شده؟ یچ:دمیشده بودم با تعجب پرس داریب

 ؟یهست ییکنن،کجا یدو ساعته همه دارن صدات م:و گفت دیخند

 .جا نیهم-

 .رن کن که همه منتظ میبرو زودتر کادوت رو تقد ییجا نیپس اگه هم-

زد و با  يکادو گرفته بودم رو با احترام به فرهاد دادم،لبخند قهیسل یرو که ماهرانه و با کل يجعبه ا فمیتو ک از

 .باالخره جعبه رو ازم گرفت يتعارف و مسخره باز یو با کل یساختگ ییایشرم و ح

 .ساعت رو به دستش انداخت يساعت ذوق زده به من نگاه کرد ،بعد فور دنید با

 .دادم یم هیبود که به فرهاد هد يبار نیاول نیم خوشش اومده بود خوشحال بودم آخه ا هیاز هد نکهیا از

 .مهمونا رفتن و باالخره جشن تموم شد 2و پاش،ساعت  ختیو ر یخنده و شوخ یکل با
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گرفته  لیتحو ينجوریا يخونه رو بعد از چند ساعت مهمون دار نکهیبود،از ا ختهیبهم ر زیجا و همه چ همه

 ...بود ینیریش یچه خستگ یول...خسته یلیخسته بودم،خ.به وحشت افتاده بودم میبود

 ...برم ینم ادیاز  چوقتیو امشب رو ه امروز

 نیا ییبایز.خواستم یبود که خودم م يهمونجور قایدق.کردم ینشسته بودم و به حلقه م نگاه م نهیشوم کنار

 .بود ستادهیافتاد،سرم رو بلند کردم،فرهاد کنارم ادستم  يرو يا هیسا.کننده بود رهیحلقه خ

شلوارش انداخته بود و بهم لبخند  بیج يدستش رو تو.گردنش بود يبود،اما هنوز کراواتش رو دهینپوش کت

 .زدیم

 بهت خوش گذشت؟:گفت ینینگاهم کرد و بعد با لحن دلنش يا لحظه

 .نداشتم ،انتظارشویلیخ-

 .خوش گذشت شتریبه من ب نطور؟نهیبه منم هم-

 چرا؟-

 ...که تو  دنیچون امشب همه فهم-

 :نشست و به دستام نگاه کرد و گفت کنارم

 .تونمیحداقل من که نم.يببر ادیمنو از  یفکر نکنم بتون گهید

 چرا؟-

 .ندازهیهم م ادیهست که مارو به  ییچون تو وجود جفتمون نشونه ها-

 ؟يببر ادیمنو از  يمگه جرات دار یهم از من نداشته باش يتازه اگه نشونه ا:گفتم يلحن طلبکارانه ا با

 .باشه لیبده آدم زن ذل ،چقدریگیراست م:و گفت دیخند

 .فرهاد:گفتم ظیاز حدقه دراومده نگاهش کردم و با غ ییچشما با

فردا  شهینم یراست.شدم یداشتم خفه م..شیآخ:کراواتش رو شل کرد و گفت يگره .و از جاش بلند شد دیخند

 خونه؟ يصبح نر

 .بمونم نجایالتماس تونستم ا یامشب هم با کل نینه فرهاد،هم-

 .باشه-

 اد؟یخوابت نم:گفت طنتیکم سکوت کرد و دوباره با ش هی

 چطور؟-
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 .دهیآخه امشب خواب از سرم پر-

 ...پله ها باال رفت ،منم به دنبالش رفتم از

 .همه جا رو پر کرده بود يباز شیترقه و آت يشلوغ صدا یلیجا شلوغ و پر سروصدا بود،خ همه«

کنارم ظاهر شد تو  گهیطرف د هیشاهرخ از . دیخند یم زد،نهیبه طرفم اومد ،لبخند م تیجمع نیاز ب فرهاد

 ینگاهم م ينجورینباشم که ا گهیکرد ،انگار قرار بود د یم هیچشماش گر.طال بود يدستش دوتا جعبه 

 کرد؟ یم کاریمنو فرهاد دست شاهرخ چ يجعبه هارو باز کرد،حلقه ها.کرد

 ...کارو کرد نیفرهاد رو به دستش انداختم،فرهاد هم هم يحلقه  من

دستش گرفت ،خم  يفرهاد دست چپم رو تو.میدیخند یم یکرد و منو فرهاد از شدت خوشحال یم هیگر شاهرخ

 .دیشد و دستم و بوس

 »..شاهرخ شاهرخ...ومدیو داد م غیج يصدا.ازحال رفت شاهرخ

 دم؟یبود که من د یچه خواب نیا ایخدا.زدمینفس نفس م.بدنم عرق کرده بود دم،تمامیخواب پر از

 ...اشهد ان الاله االهللا:اذان اومد يصدا

 .قلبم گذاشتم و چند تا صلوات دادم يرو رو دستم

 .خونمون االن چه خبرهخواست بدونم  یم فته؟دلمیب یقراره چه اتفاق یعنیمن  يشده بودم،خدا آروم

ملتمسانه ازش خواستم که منو به خونه . خوند یداشت قرآن م.رو خوندم و به اتاق فرهاد رفتم نمازم

 .آماده شد عینکرد و سر یبود مخالفت دهیبرگردونه،اونم که حال منو د

 ستیحالت خوب ن:دیفرهاد با ترس و دلهره پرس.تپش قلبم چند برابر شد هویبودم که  دهیکوچه رس سر

 ببرمت دکتر؟ يخوای،میهست

 .نه خوبم-

 ده؟یپس چرا رنگت پر-

 .دمیترس نیافتاده واسه هم یکنم اتفاق یم دم،احساسید يخواب بد شبید-

 .روبه راهه یکه همه چ يتا تو بهم خبر بد مونمیم نجایمن ا-

 .بهت خبر بدم تونمینداره چون نم دهیفا یبرو اگه بمون زم،توینه عز-

 باشه؟ يدیزود به من خبر م یلیافتاد خ یاگه اتفاق.و برو خونه،نگران من نباشت-

 .خداحافظ.باشه-
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 .مواظب خودت باش-

 .آروم و مثل سابق بود یظاهرا که همه چ.انداختم و در رو باز کردم دیکل دیدلهره و ترد با

 .مآروم کفشمو درآوردم و در سالن رو باز کرد.آسوده وارد خونه شدم یالیخ با

من مثل برق از جا  دنیبود با د دهیمبل دونفره دراز کش هی يکه رو نایس.مبل نشسته بودن يتو سالن رو همه

 .دیجه

 .سالم:گفتم ومدیکه انگار از ته چاه درم ییصدا با

 ؟يبود يتا حاال کدوم گور.سالم و زهرمار:و گفت ستادیها جلوم ا یوحش مثل

 .کتکم بزنه نایس زارنیدونستم که نم یو بابا استفاده کردم چون م ثاقیبودن م از

 .جواب بدم دیخفه شو،من به تو نبا:و تحکم گفتم تیجد با

 .کارو نکرد نیبلند بابا ا يبزنه که با صدا یلیرو بلند کرده بود که بهم س دستش

 .نداره یتو ربط نا،بهیتو برو کنار س:بلند و محکم گفت بابا

 ؟يکجا بود:دیبلند پرس يمبل پرتم کرد و با صدا يمن اومد و بازوم رو گرفت و روبه سمت  بعد

 .برم بخوابم خوامیگذاشته بودم،االن هم خسته ام م غامیبراتون پ:جام بلند شدم و گفتم از

 ؟يکجا بود دمیازت پرس:زد و گفت ادیفر سرم

به مادرم که اشک تو چشماش حلقه بسته بود نگاه کردم،آروم چشماشو بست و اون قطره اشک از  یچشم ریز

  رونیچشماش ب

 .تولد دوستم:لرزون گفتم ییبا صدا.دیغلط

 من درازه؟ يگوشا. شبانه روز هیساعت،دو ساعت اصال ده ساعت،نه  هیجشن تولد -

 .تا بهش کمک کنم مونمیم ششیمن به مامان گفته بودم که قبل از جشن و بعد جشن پ-

 ؟يتو غلط کرد-

 !بابا-

 روزیو از د ينگفتم،جشن دوستتو بهانه کرد يزیچ يسر سفره کنار خانواده ت نبود لیسال تحو.زهرمار بابا-

 کردم؟ يکم در حقت پدر ؟منيمنو ببر يآبرو يخوایم ؟چرایچرا هست.یامروز صبح برگشت یصبح رفت

 یحاال مگه چ:با بغض گفتم.مواخذه بشم ينطوریشب خونه نبودن ا هیکرده بودم،انتظار نداشتم به خاطر  بغض

 کردم؟ یاحترام یبه شما ب یشما رو بردم؟من ک يآبرو یشده؟من ک
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 .بودم،اصال تا بحال سرمن داد نزده بود دهیند ينجوریسرخ شده بود،تا حاال بابا رو ا تیشدت عصبان از

 ست؟ین يزیزنه،آبروریم بتیغ هویت  يشب خواستگار یوقت:بلند تر از قبل گفت ییصدا با

 ؟يخواستگار-

 ؟یدونست ینم یعنی-

 ؟یک هیخبر ندارم،خواستگار یچیبه خدا من از ه-

 .من يعمه  يخواستگار-

 .بابا نیآروم باش:جلو اومد و گفت هیبود پدرش چقدر عصبان دهیکه فهم ثاقیم

بعد از  کیاالف شدن تا ساعت  یخونه بخاطر جنابعال نیا نا،تویشب عموت ا8ز ساعت ا.ثاقیتو دخالت نکن م-

تنه لش  ياز تو يکرد اما خبر یبه ساعت نگاه م قهیبه دق قهیرنگ به رو نداشت،دق چارهیشاهرخ ب. نصف شب 

 .نبود

خاك برسرت،اون پسره داره خودشو :گفت یم زیر هیداد و  یبابا هم امان نم.مبل نشستم  يرو ناباورانه

 زاشتمیبخدا اگه دست خودم بود نم.يهمه عشق رو ندار نیا اقتیاحمق ل يکنه اما تو یبخاطرت هالك م

 هیحاال هم فقط .اومد یمست و عقل نداره وگرنه دنبال تو ن وونهیکه د فیح یبخاطر تو خودشو بدبخت کنه ول

 .مونده یراه برات باق

 .يکه دوسش دار یو بهش بگ ادتشیع يبر دیبا:بار به بابا چشم دوختم که گفت اشک ییچشما با

 ادتش؟یع-

 .هیبستر مارستانیاالن هم ب مارستان،یب برنشیو م خورهیبله،تو راه خونه بودن که حالش بهم م-

 .کنم یکارو نم نیمن ا:گفتم تیجا بلند شدم و با جد از

 .دیدور سرم چرخ ایتمام دن یلحظات يبرا.به گوشم خورد  یمحکم یلیس

 ؟يکرد یتو چه غلط:دیپرس یلحن غضبناک با

 یبا اون زندگ خوامینم ن؟منیدیچقدر عذابم م. بسه ...گهیبسه د.کنم ینم نکارویمن ا:قبل گفتم  تیهمون جد با

 کنم؟ یزندگ نیزاریمن حق ندارم خودم همسرم رو انتخاب کنم؟چرا نم یعنین؟یفهم یکنم چرا نم

 یم هیمامان بلند بلند گر.فتهیموهاش فرو برد و به من پشت کرد که چشمش بهم ن يتش رو الدس ثاقیم

 .یهست گهیتمومش کن د:کرد،اومد و دستم رو گرفت و گفت

 .بکنه خوادیم یچه غلط گهید نمیبب خوامیبرو کنار و دخالت نکن ،م:بلند سر مامان داد زد و گفت ییبا صدا بابا
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 يفکر کرد:بلند گفتم ییبا صدا.بود داد بزنه دهیهمه براش زحمت کش نیکه سر مامانم که ا نمینداشتم بب طاقت

 ؟یکن یاحترام یبه منو مادرم ب نطوریا زارمیم

 ؟یبکن يخوایم یمثال چه غلط-

 . رمیخونه م نیو از ا رمیگ یدست مادرمو م-

 .کنم دایمن که از خدامه از دست تو نجات پ-

 !بابا- ثاقیم

 کدوم پول؟ ؟بايبر يخوایم يحاال کدوم گور.ثاقیخفه شو م-

 .خونه مال منه نیسه دانگ ا نیفراموش کرد نکهیا ستم،مثلیپول هم ن یانقدر ندار و ب:زدم و گفتم يپوزخند

 ؟یگیم يمال توئه؟جد:زد و گفت يا قهقهه

 .کنم یخواهش م يهاد:ملتمسانه و با اشک و آه گفت مامانم

بگم مادرت سندش  يخونه مال منه اگه شک دار نیخانم ا یهست نیبب.دیفهم یم دیزود با ای رینه بزار بدونه،د-

 .ارهیرو ب

 .کارو نینکن ا يهاد- مامان

 ياونجور:پدرم انداختم که گفت يمادرم و چهره خوشحال و موذ يو شرمزده  نیغمگ يتعجب به چهره  با

مادرت سهم خودشو به نام من  شیچند سال پ.زنهیبدون سند و مدرك حرف نم یخونه کس نینگاه نکن،تو ا

 .ییتنها یبرو ول يبر يخوایکه م یحاال هر گورستون.کرد

 .دیچرخ یدور سرم م ایخورده بودم،دن يمدت باز نیکه تمام ا شدینم باورم

کردن که پدرشون انقدر  یهم فکر نم نایو س ثاقیم یحت دیبا تعجب به بابا و من چشم دوخته بودن،شا همه

از همتون .ولم کن:بلند گفتم ییو با صدا دمیدستم رو کش تیمامان دستم رو گرفت با عصبان. باشه ریپست و حق

 ...از همتون.ادیبدم م

 .سرم آوار شده بود و قدرت کمر راست کردن نداشتم يرو زیگفتن نداشتم،همه چ يبرا یحرف گهید

 ...نیرفت و خوردم زم جیه سرم گرفتم ک یاز پله ها باال م داشتم

 

 و ششم ستیب فصل
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 یآب فرو م يرو تو کاسه  میشونیپ يهم دستمال رو یکرد ،هراز گاه یم هیکنار تختم نشسته بود و گر مادرم

 .تبم کم کنه ياز درجه  یکار کم نیا ي لهیبرد تا به وس

و سرش رو  دیکش یکوتاه م یهم آه قهیبود و به من و مامان زل زده بود،هر چند دق ستادهیدر ا يجلو ثاقیم

 یکه از هر آب جوش یاشک...ختمیر یو فقط اشک م ختن،فقطینداشتم جز اشک ر يمنم کار.انداخت یم نییپا

 ...جگرسوز تر يداغ تر بود و از هر زهر

 ...فرهاد ای زمیر یدونستم دارم بحال خودم اشک م ینم

اما  ارهیچشمش به حلقه م افتاد خواست از دستم درش ب یوقت.دیو چند بار بوس نیدستم رو گرفت و چند مامانم

 .ولم کن:و گفتم دمیکش رونیدستم رو از دستش ب یبا همون ناتوان

 .کشنت یم ننیاگه بب:لب گفت ریز آروم

 .رمیم یهم دارم م شینجوریکنه؟هم یم یواسه من چه فرق گهی،د ننیبزار بب-

 .کرد هیبالش و بلند بلند گر يگذاشت و اشکام رو پاك کرد بعد سرش رو گذاشت رو میشونیپ يرو رو دستش

 .رفت رونیو از اتاق ب اوردیطاقت ن گهیصحنه دلش به درد اومده بود ،د نیا دنیاز د یکه حساب ثاقیم

 .نکردم،منو ببخش يدر حقت مادر ،منیمنو ببخش هست:گفت هیهق هق گر ونیم

 شد؟یم یچ مید،دوسش داشتم اما زندگنداشتم بگم،مادرم بو يزیچ

 .گذره یم یدونم تو دلت چ یم ،یتو بخاطر من تباه بش زارمینم ،منیکنم هست یجبران م-

 .فرهاد رو فراموش کنم مامان تونمیمن نم:بغض گفتم با

 .یتو از فرهاد دل بکن زارمیتو آروم باش من نم:رو تو بغلش گرفت و گفت سرم

 .کنم،نزار بدبخت بشم یبدون اون زندگ تونمیمامان،من نم-

 .بود دهیچیمنو مادرم بود که تو اتاق پ ي هیگر يفقط صدا گهید

رو  یگوش.تلفن دستش بود و چشماش پر اشک یگوش.به اتاقم اومد مهیهفت غروب بود که مادرم سراس ساعت

 .یزود باش هست:بدستم داد و گفت

 .ونم راحت تر حرف بزنمرفت تا من بت رونیبالفاصله از اتاق ب وخودش

 .شد ریفرهاد اشکم دوباره سراز يصدا دنیشن با

 حالت خوبه؟.یسالم هست-

 !فرهاد-
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 !جان دلم-

 شده؟ یچ یدونیم-

 .دنبالت امیساعت چهار صبح م ،منيکه الزم دار یجمع کن،هرچ لتویبرام گفت،وسا زویمامان همه چ-

 ؟یچ-

 ...تاآخرش.یمن تا آخرش باهات هستم هست.یتو تو اون جهنم بمون زارمینم زم،منیعز يدیدرست شن-

دوست  یلیخ.دوست دارم فرهاد:همون بغض گفتم ختم،بایر یصورت اشک م يراه گلومو بسته بود،به پهنا بغض

 ...دارم

 .یساعت چهار منتظرم هست.مواظب خودت باش.هیکاف نیمن هم يبرا:لرزون گفت يصدا با

 .خداحافظ-

 هیو تمام هد یجزوه و کتاب درس يسر هیچمدونم رو برداشتم و چند دست لباس و  یاز قطع کردن گوش بعد

 .تخت گذاشتم ریبود توش گذاشتم و چمدون روبستم و ز دهیرو که فرهاد برام خر ییها

 ؟يجمع کرد لتویوسا:لرزون گفت ییتلفن با صدا یبرگشت و بعد از گرفتن گوش مامان

 .مبرداشت ییزایچ هی-

ت داشتم  یآرزو واسه عروس یکل نکهیبا ا:گفت ختیر یاشک م کهیم رو به سمتم گرفت و در حال شناسنامه

 .خدا يبه رضا میراض یول

تو خوش باش و به :سرم رو نوازش کرد و گفت. کردم هیتو بغلش و گر دمیرو از دستش گرفتم و پر شناسنامه

 .تو خوشم یفکر منم نباش چون من با خوش

که انقدر سخت  يزیو پوچ عز چیمبادا به خاطر ه: رو از تو بغلش درآورد و تو چشمام زل زد و گفت سرم بعد

 گفتم؟ یچ يدیفهم یکن یفرهاد و ترك نم یطیشرا چیه ؟تحتیباشه هست.يرو تنها بزار يبدست آورد

 ...یخوب یلیتو خ.دوست دارم یلیمامان خ-

مامان به اتاقم اومد و از خواب بودن .رفتن بودم  يو آماده  دهیبود،لباس پوش قهیسه و چهل و پنج دق ساعت

بار  نیآخر ياونم برا.دمشیبوس یو م دمشییبو یتو بغلش بودم و م قهیپنج ،شش دق کیبابا مطمئنم کرد،نزد

 نییرو گرفت و با هم از پله ها پا مبعد چمدون.دیبوس یکرد و م یفرزندش رو نوازش م نیو تنهاتر نیزتریعز

 .میرفت یراه م اطیبا احت.میاومد
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بود،آروم به منو مامان  ستادهیپشت در منتظر ا م،فرهادیدیکش یرو باز کردم،هردو نفس راحت یدر خروج یوقت

 .گذاشت نیسالم کرد و چمدون رو از دست مامان گرفت و تو ماش

 .چشمام مراقبشم ن،مثلینگرانش نباش:اشکبار مامان نگاه کرد و گفت يبه چشما بعد

 .نمشینب گهیبرام سخته که د دونم،فقطیم:گفت مامانم

 . نمتینزاره بب یغلط کرده هرک-

 .خودت باش ،مراقبينکرد مونمیبرو دختر،برو تا پش- مامان

 . شدم نیو سوار ماش دمشیبار بوس نیآخر يبرا

 .رو روشن کرد و دنده عقب گرفت و با سرعت از کوچه خارج شد نیبالفاصله ماش فرهاد

که مجبور بود  ثاقیم يسوخت،دلم برا یمادرم م يدلم برا.ختمیر یچسبونده بودم و اشک م شهیه شرو ب سرم

که به خاطر من به تخت  يا چارهیسوخت ،دلم به حال شاهرخ ب یاون خونه رو بدون من تحمل کنه م

رو از دست داده  مششونسوخت ،دلم به حال فرهاد و خانواده ش که به خاطر من آرا یبود م دهیچسب مارستانیب

خودم فرار کنم و  يسوخت که مجبور بودم از خونه  یاز همه دلم به حال خودم م شتریسوخت اما ب یبودن م

 .مادرمو تنها بزارم

هنوز هوا روشن نشده .برد  نگیرو داخل پارک نیفرهاد ماش.میدیرس یک دمیتو فکر بودم که نفهم انقدر

 يداخت و با انگشت شصت اشکم رو پاك کرد و با دلسوزاز اشک من ان سیخ يبه چهره  یبود،نگاه

 .یشو خانم ادهیپ:گفت

 .در رو باز کرد ااهللایشدم،فرهاد چمدونم رو برداشت و با گفتن دوتا  ادهیپ نیبگم از ماش يزیچ نکهیا بدون

به انتظار نشسته  داریساعت ب نیخانم هم منتظر من بودن و تا ا یشمس یخانواده حت ياعضا ي همه

 هیشونه ش گذاشتم و گر يسرم رو رو.بغلم کرد یمغموم به سمتم اومد و با مهربون یبا نگاه رایسم.دنبو

همش لبشون  یشدت ناراحت زو فرهاد ا نیفرز.گرفته بود نایاز ا شیمن دلم ب.کردم،اصال برام مهم نبود که کجام

 هیمن گر يخانم هم پابه پا یو شمس رایتنها نبودم،سم گهیحاال د. کردن ینگاه م گهیخوردن و به همد یرو م

 .نکن هیزم،گرینکن عز هیگر:بود نوازش کرد وگفت رایسم يشونه ها يمهتاب سرم رو که رو.کردن یم

 ...کاش بابام زنده بود.بشه ينجوریخواستم ا یمن نم:گفتم هیبغض و گر با

 .نکن هیزم،گریعز ستیتو ن ریتقص-مهتاب

 .داغه یلیتب داره،بدنش خ یهست!فرهاد-رایسم
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 .کنم یاالن دکتر خبر م:م گذاشت و گفت یشونیپ يبه سمتم اومد و دستش رو رو مهیسراس فرهاد

 .شهیکم استراحت کنه خوب م هی.نیهمه تون دکتر ی؟ناسالمتیدکتر واسه چ-مهتاب

 .دمیآرام بخش خوردم و خواب هیبه اصرار فرهاد .دستم رو گرفتن و به اتاق فرهاد بردن رایو سم مهتاب

 گهیخواب د:زد و گفت يلبخند.چشمم رو به زور باز کردم.کرد دارمیچهار بعدازظهر بود که فرهاد ب ساعت

 .بخور يزیچ هیبسه،پاشو 

 .پاشو تنبل خانم.پاشو دختر.ستیداغ ن گهیخدا رو شکر،بدنت د:م گذاشت و گفت یشونیپ يرو رو دستش

 مامانم زنگ نزد؟:دمیگرفته پرس ییا صداب.دادم هیو به بالش تک دمیپتو خودم رو باال کش ریز از

 یشمس ينه،تو هم بهتره سوپ خوشمزه :غذا رو برداشت و گفت ینیکنار تخت برد و س زیرو به طرف م دستش

 .زارهینم هیانقدر ما یاون واسه هر کس ،يرو از دست ند

 .خورم ینم يزیچ-

 . یچهل تا امضا کن یس یتا بتون يبخور يزیچ هی دیبا.ينساز يگه،اومدینشد د-

فرهاد در .قاشق به خوردم داد هیاصرار و حرکت چشم و ابرو باالخره  یدهانم آورد ،با کل يقاشق سوپ جلو هی

 .نجایرسه ا یعاقد م گهیتا چند ساعت د:گفت یغذا دادن به من م نیح

 نجا؟االن؟یا-

 ؟يمه تو که آوردشناسنا.بزنه ینتونه حرف یتا کس میآره خب،بهتره هر چه زودتر عقد کن-

افتادم که مامان شناسنامه م رو به طرفم گرفته بود،دلم براش تنگ  ياون لحظه ا ادیاشکم در اومد، ناخودآگاه

 ییغربت و تنها نیحاال من تو ا.بود دهیکه برام ند ییطال يکه برام نداشت،چه خواب ها ییشده بود،چه آرزوها

 .ایخدا...نشستم بدون پدر،بدون مادر یعقد م يسر سفره  دیبا

 ؟یهست یکن یم ينجوریچرا با خودت ا:گذاشت و گفت زیم يرو دوباره رو ینیاشک من س دنیبا د فرهاد

مثل دزد ها از خونه م فرار کنم تا بتونم با  دیفرهاد،چقدر تنهام،با بمیکنم که چقدر غر یفکر م نیدارم به ا-

سر مادرم  ییبال نکهیاز ا.ترسم فرهاد یم ندهیترسم،از آ یم یلیخمن .کنم یکه دوسش دارم زندگ یکس

 . ادیسر تو ب ییاد،بالیب

 يکه کرد ياز کار دی،تو نبا ایو نه تنها چون من کنارتم ثان یبی،تو نه غر اریدر ن يمعرفت باز یاوال که ب-

 .یکن یزندگ يکه دوسش دار یحق توئه که با کس نی،ا یبترس

 .میآخر از هم جدا بش يترسم تو لحظه  یو فرهاد هم بدتر بشه،م نیریمنو تو از ش انیترسم پا یمن م-
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 اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد-

 و دست کوته ماست  شانیبخت پر گناه

رو از ذهنمون پاك  ییجدا يو کلمه  ادیقراره عاقد ب گهیفعال که تا چند ساعت د:زد و گفت يلبخند پر مهر بعد

 هی نیم،ایبد رشییتغ میتون یمنو تو نم گهیتکرار بشه،د يریاساط يعشق ما مثل عشق ها يویکنه،اگر هم سنار

رو به خلوتم راه  يا گهیکس د چوقتی،ه یاشکنارم ب یلیبه هر دل یکه اگه تو نتون دمیبهت قول م یول رهیتقد

 .ندم

شد و دستام رو تو  کتریبهم نزد.از ته دل لبخند زدم. کرد یمهربون فرهاد بود که دلم رو آروم م يصدا فقط

 یب.است دهیرا د ایخسته،که دن یگردم با چشمان یسخت باز م ياز نبرد:دستش گرفت ،تو چشمام زل زد و گفت

را به  یزندگ يدرها ید،تمامیجو یشود و پرواز کنان در آسمان مرا م یاما خنده ات که رها م ،یدگرگون چیه

ناگاه خون من بر  ،بهيدیشکفد و اگر د یلحظه ها م نیتر کیتو در تار يعشق من،خنده  دیاگش یم میرو

را بهار  ینان را هوا را روشن. ست آخته يریدستان من شمش يتو،برا يخنده  رایاست بخند،ز يسنگ فرش جار

 ... نبندم ایاز دن چشماما خنده ات را هرگز تا  ریرا از من بگ

 یتمام وجودش بهم آرامش م...نگاهش،لبخندش،تمنا و التماسش، دستاش،صداش.دمبودم ،عاشق تر ش عاشقش

 .داد

به در کرد و با تعجب  یبه گوشم اومد، فرهاد هراسان نگاه ادیداد و فر يصدا هوینگاهش بودم که  محو

 ماست؟ يصدا از خونه :دیپرس

 .دونم ینم:به نظرم آشنا بود، متعجب نگاهش کردم و گفتم یلیبودم آخه صدا خ دهیترس یکه حساب منم

 ای؟بيشد میقا يکدوم گور!خانم یهست يآها: گفت یو م زدیزن بود که منو صدا م هی ادیو فر غیج يصدا

 .نمیبب رونیب

 .،مطمئنم ستیمامانت ن يصدا ؟یهست هیک نیا:دیپرس دم،فرهادیشن یقلبم رو م يوضوح صدا به

 .فرهاد يوا-

 ؟يشد ينجوریا ؟چرایشده هست یچ-

 ؟يریکجا م:دیپرس یدستم رو گرفت و با نگران.اومدم رونیتختم ب از

 .خواهر شاهرخ....خواهر نیا-

 کرده؟ دایکنه؟از کجا تورو پ یم کاریچ نجایخواهر شاهرخ؟ا-
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برم باهاش حرف  دیمن با.تو دستش داره يزیچ هینابود کردن من  يبرا شهیهم یعوض نیدونم فرهاد،ا ینم-

 .بزنم

 .يریجا نم چیتو ه:گفت تیرو محکم تر گرفت و با تحکم و جد دستم

 .من يهم آبرو رهیتو و خانواده ت م يکنه که هم آبرو یم ادیاگه نرم انقدر داد و فر-

 .به جهنم،بزار بره-

 !فرهاد-

 .داره  یدست از سرمون برنم گهید یینجای؟اگه بدونه تو ا یفهم یتو چرا نم-

 .دنبالم اومده نیواسه هم نجامیمن ا دونهیاون م-

 .کنن یدست به سرش م نیتو نگران نباش،مامان و فرز-

من  یهست نی؟ببياینم رونیب ؟چرايمگه کر: گفت یدوباره بلند شد که م بایبلند و گوش خراش شک يصدا

 .خودتو نشون بده بر باد نرفته زتینامزد عز يپس تا آبرو يشد میسوراخ موش قا نیتو تو ا دونمیم

و بالفاصله در رو  ستادیجهش بلند جلوم ا هیو به سمت در رفتم، فرهاد با  دمیکش رونیرو از دست فرهاد ب دستم

 .بفهم نوی،ايبر دینبا:قفل کرد و گفت

 ...اگه نرم-

 .رهیم زارهیکنه بعد هم م یم ادیکم داد و فر هیشه،ینم یچیه ياگه نر-

کنه اما اون  نیفرهاد توه يخواست به خانواده  یسرش گذاشته بود،دلم نم يبا صداش خونه رو رو بایشک

 .گفت یاومد م یاز دهنش در م یهرچ

 يبلند صداش کنم بلکه خفه شه اما فرهاد که از قصدم با خبر شده بود دستش رو محکم جلو يبا صدا خواستم

 تیراستم رو محکم گرفت و با جد يونه دستش که آزاد بود ش یکیچسبوند وبا اون  واریدهنم گرفت و منو به د

 .کنم یم ،خواهشیساکت باش هست:آروم گفت یول

اما تو انگار نه انگار،تو  رهیم یافتاده و داره م مارستانیخاك برسرت کنن بدبخت،برادر من رو تخت ب- بایشک

ما تو از خونه فرار سوزه ا یروزه که داره تو تب م ه،دویو روزش شده گر اره،شبیاسم تو رو م يداریخواب و ب

 .بدبخت نهیهم اقتتیل.نهیهم اقتتی،لیکن یم
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 يوا.اومدم دنبالت یوقت نم چینبود ه ونیشاهرخ در م ياگه پا:کرد یم هیفکر کنم داشت گر دیلرز یم صداش

 یچشمت پرپر م يکستو جلو نیزتریبه حالت اون وقت عز ي،وایهست ادیسر شاهرخ من ب ییبه حالت اگه بال

 .کنم

 شه،خاكیله م نایعمو و س يدست و پا ریت بخاطر تو داره ز چارهیزنگ بزنم؟مادر ب سیبه پل ای رونیب يایم

بخوره تو  ایاون دن ؟یجوابگو باش ایاون دن یتونیم رهیاگه بم.یستیبه فکر مادرت هم ن یبرسرت که حت

 ؟یخودتو وجدانت بش يجوابگو یتونیسرت،م

کنه،همون  یحرمت یشده باشه که به مادر من ب حیانقدر وق نایکه س شدیتو چشمام حلقه زد،باورم نم اشک

من زل زده  يبه چشما میفرهاد مستق. کرده بود ياز دختر خودش مادر شتریشوهرش ب يپسرا يکه برا يمادر

 واریچشماش رو بست و سرش رو به د یشدت ناراحت خت،ازیدستش ر يگونه م رو ياشک از رو یوقت.بود

 .ددا هیپشت سرم تک

 .کردم هیش گذاشتم و گر نهیس يرو رو سرم

 زنگ بزنم؟ سیبه پل ای یکن یگورتو گم م:گفت یاومد که م رایسم يصدا

 ن؟یحاال طلبکار هم هست نیدیبرادرمو دزد م،نامزدیخودم شاک ؟منیترسون یم سیمنو از پل-بایشک

 .کنم بزار من برم یفرهاد،خواهش م:فرهاد زل زدم تا دستش شل شد و گفتم يبه چشما ملتمسانه

 .شهیتموم م یهمه چ رونیب يدر بر نیاگه از ا ؟تویفهم ینم ؟چرایکن کاریچ يبر-

 يبندم اصال هر کار یکنم،دهنشو م یخفه ش م زنم،یتموم بشه،باهاش حرف م یهمه چ زارمیزارم،نمیمن نم-

 .نیمن بش یعشق و جوون یتو و خانواده ت قربان زارمیکنم فقط نم یکه بشه م

 ستم؟یمن برات مهم ن ،یکن یم یبا رفتنت منو قربان ؟تویگیم يدار یچ یفهم یم-

 .یمن یتو تمام زندگ-

پس هر  میدیکه منو تو با هم بدوش کش هیعشق نی،ايزدیرحمانه حرف نم یانقدر ب ،وگرنهیگیدروغ م-

 .میبد یقربان دیدوتامون با

 خانواده؟ هی ياز دست رفتن آبرو متیق ؟بهیمتیبه چه ق-

 .با ازدست دادن تو بمونه همون بهتر که نباشه خوادیکه م ییبه جهنم،آبرو-

 !تورو خدا.کنم یآرومش م.فرهاد جان تورو بخدا بزار من برم -

 ؟یکن یم نکاروی،اياگه بخواد باهاش بر:و گفت ستادیدر ا يدر رو باز کرد و اما جلو یحرف چیه بدون
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 آخر؟ میبزنم به س ای يایم-بایشک

نگام  رهیمن پوزخند زد و خ دنیباد.اومدم نییکنارش زدم و از پله ها پا.ت نشد به فرهاد جواب بدمفرص گهید

 .کرد

 يرو یمهتاب و شمس.کرد یش نگاه م وونهیداده بود و مات و مبهوت به حرکات زن د هیتک واریبه د کامران

 .هم که انگار خشکش زده بود  نینشسته بودن و فرز نیزم

 ؟يخوایاز جون من م یچ:دوختم و گفتم بایپله ها نشست،نگاه نفرت بارم رو به شک يهمونجا رو فرهادهم

 .!يدیرو که دزد یهمون دل-بایشک

 !!!خوادیاما فرهاد دلش رو از من نم-

رو فروخت؟نه اونو  نشیچشم و ابرو دل و د هیکه با  یفرهاد؟همون بدبخت:زد و مسخره وار گفت يپوزخند

همون .تو بود شیپ زدنیو ته شو م زدنیکه سرشو م یهمون شاهرخ...که ادیم ادتی.ل برادرمهد گم،منظورمینم

 ادیم ادتیده،یپات م بهاالن هم داره جونشو  خت،طفلکیر یو گل به پات م هیکه کرور کرور هد یشاهرخ

 ...ادیم ادتیس؟یپرسپول ایاستقالل بهتره  نکهیا ؟سريکرد یدعوا م نایو س ثاقیبخاطر شاهرخ با م

 نایبود،مثل س ثاقیمن مثل م ياما شاهرخ برا ادمهی یرو که گفت ییزایچ نیا يهمه .خفه شو،خفه شو-

 یبرام م يکه هر کار دمیدل اونم دزد یعنیپس  دیمن کادو و گل نخر يهم کم برا ثاقیبرادر، م هیمثل ...بود

 کنه؟

 یتو انقدر هرزه و پست.زنهیواست بال بال م يطورنیکه ا یکرده باش ییهوا ییجورا هیاونم  دیاز کجا معلوم ،شا-

 ...که

 .یحرف دهنتو بفهم عوض:و نفرت گفتم ظیبهش زدم و با غ یمحکم یلیحرفش تموم بشه،جلو رفتم و س نزاشتم

 .انقدر چرت و پرت نگو.گهیتمومش کن د: اومد و دستش رو گرفت و گفت بایهم به سمت شک کامران

 دیجهش پر هیو به سمتم اومد، خواست بهم حمله کنه که فرهاد با  دیکش رونیرو از تو دست کامران ب دستش

من تا حاال دست رو زن جماعت بلند نکردم اما اگه دستت بهش بخوره :گفت بایمنو با تحکم به شک يجلو

 .شکنم ی،دستتو م

 دیروز با شب و يریش رو بگ یهرزه گ يجلو نکهیا يبه بعد برا نیپس بدون که از ا:زد و گفت يپوزخند

 .یکتکش بزن
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اون شک  یو درست یچون من تو پاک یعوض کن ینظر منو نسبت به هست یتونیم زایچ نیفکر نکن با ا-فرهاد

 .ندارم

دختر  نیکه ا نهیا ،مهمیمطمئن یو از چ يشک دار یکه تو به چ ستیمن مهم ن يمحترم،برا يآقا نیبب-بایشک

کنه  یبه تو حاضر شده برادر من و مادر خودشو قربان دنیرس يبرادر من بوده،حاال هم برا يمعشوقه  يروز هی

تو رو هم  يروز هیکنه  یم یربانهدفش ق يکنه و آدما رو برا یکه انقدر راحت دل م یپس مطمئن باش آدم

 .کنه یم یقربان گهید یکیبه خاطر 

 يرو بکنه؟اگه بخاطر پول باشه که خانواده  يکار نیدارم که بخواد بخاطرم همچ یمگه من چه حسن-فرهاد

کنم  یهم بخاطر جمال و کمال منه که فکر نم ن،اگریثروتمند یلیشما خ دمیشما کمتر از ما نداره،من شن

به شاهرخ فقط  یرو نداشته باشه،پس از اون اول من تو دلش بودم خانم محترم،عشق هست نایشاهرخ ا

کنم  یکنم،من باور م یرو باور نکنه، من باور م یحرف هست چکسیه ون،اگهانتیتوهمه،توهم ذهن شما و اطراف

 .گهیکه دوسم داره و بهم دروغ نم

 ؟يدیتو برادر منو د-بایشک

 .دمیبله،د-فرهاد

آرزو  يپسر نیهمچ يمادر چقدر برا هیکه  یدونیپس م.س افهیق په،خوشیکه جوونه،خوش ت يدیپس د-بایشک

 .داره یکه مادر من االن چه حال یدرك کن یتونیداره،پس م

راست ببرن  هی دیبا شه،منویبرعکس م زایچ نیبره تمام ا یفهمم اما اگه هست یرو م زایچ نیمن تمام ا-فرهاد

 .کشه یو تب کردن نم مارستانیقبرستون چون به ب

 دونمیروانپزشکه،م ه،مادرتیپدرت پروفسور معروف دونمیشناسم،م یرادمهر،من تو رو خوب م يآقا نیبب-بایشک

دختر  هیپس نزار بخاطر  نیهست يمومن و آبرودار يکه خانواده  دونمیم نمی،ا نیکرده ا لیخودتو برادرت تحص

بعد از  ،قطعایهست یو محترم یمنطق متو آد.خانواده تون برباد بره يپشت سرشه آبرو ثیکه انقدر حرف و حد

،اون  رهیاز دست م يکه تو دوسش دار یادر من داره بخاطر کساما بر یکن یبهتر از اون ازدواج م یکیبا  یهست

منتقلش کنن پس اگه  مارستانیکه به ت میاالنش هم من و مادرم اجازه نداد نینداره ،هم یعقل درست و حساب

 .زارهیزنده نم چکدومتونوی،ه ونهیتو درم يبفهمه پا

 کنه؟ یزندگ وونهید هیبا  یاجازه بدم هست يچرا انتظار دار-فرهاد
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با  یاگه هست.کنم برادرمو نجات بده ی،خواهش م ستین وونهید گهیشه،دیآروم م نهیرو بب یاون اگه هست-بایشک

 هیبا  یو هست یمونیکف دستش اون وقت تو م زارمیمدت افتاده م نیرو که تو ا یمن تمام اتفاقات ادیمن ن

چپ  یرو که به هست یروزگار کس وقع،اون مسوزونه یاون همه رو م.داره نهیپر از ک یکه قلب وونهیشاهرخ د

دختر انقدر ارزش نداره که بخاطرش  نیا.نهیرو تو بغل تو بب یهست نکهیکرد چه برسه به ا یم اهیکرد س ینگاه م

 .یهم خانواده تو بدبخت کن يهم جون خودتو از دست بد

 .خونه بره نیاز ا یهست دمیموقت خودتو تلف نکن، من اجازه ن خودیب:گفت یبا لحن قاطعانه و محکم فرهاد

 ؟يزارینم-بایشک

 ...نه-فرهاد

 ...یخودت خواست-بایشک

 .برگشت نیبنز يتریچهار ل هیبا  قهیو بعد پنج دق رونیاز ساختمون رفت ب بایشک

 کهیرو باز کرد و در حال يتریدر چهار ل.ستادیفرهاد ا يروبرو قایبه افراد خونه انداخت و اومد دق يا انهیموذ نگاه

 .کرد یبدنش خال يرو رو نیشده بود تمام بنز رهیفرهاد خ يبه چشما میمستق

فرهاد با لحن غضبناك و  هویفندکش رو تو دستش گرفت که . دمیفرهاد رو گرفتم و سفت چسب يترس بازو از

 یکارو بکن چرا خونه رو به گند م نیا ابونی،برو وسط خ یبزن شیخودتو آت يخوایاگه م: گفت ینیخشمگ

 ...یکش

با  گهید ي قهینترس تا چند دق:زد و گفت يپوزخند يبا خونسرد بایشک.خونه رو پر کرده بود يفضا نیبنز يبو

 ...شهیگندش پاك م شیآت

 کهیخصوصا من که درست بغل گوشش بودم،در حال دینفساش فهم ياز صدا شدیم نویبود،ا یعصب یلیخ فرهاد

رو از  وونهید نیا انیمارستان،بیزنگ بزن ت هی نیفرز:فتبلند گ يچشماش رو گرفته بود با صدا يخون جلو

 .ببرن نجایا

داده بود و فقط  هیتک واریرو به کامران که خونسرد به د تیجا خورده بود ،با عصبان ياز حرف فرهاد بدجور بایشک

 گفت؟ یبهم چ يدی؟نشنیکن یمارو نگاه م يچرا مثل ماست واستاد:نظاره گر بود گفت

 یم وونهیمنو د يهم با کارات دار يا وونهیخودت د گه؟همیمگه دروغ م:زد و گفت يپوزخند کامران

 ؟يدوتا دار نیبه کار ا کاریچ.یکن
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و برادر من داره تاوانشو  گهید یکیحاال اومده تو بغل  يدارم؟ بعد از اون همه عشق و عشق باز کاریچ-بایشک

 .دهیپس م

 یم یوقته باهاتون دارم زندگ دونم،چندیمن که خوب مندونه  ینزن،هرک یخودتو به نفهم خودیب-کامران

شاهرخ بود که  نینشد ا دهید یاز طرف هست یوقت عشق چیبودن اما ه کیو شاهرخ به هم نزد یآره هست.کنم

 نیکناره گرفت؟ا مهاز ه یمسئله تو خانواده مطرح شد هست نیا یوقت يدید،ندید یرو برعکس م یهمه چ

 ...خوادیکه نم ستیزور ن.خوادینم نکهیا یعنی؟یچ یعنی

 شهیوجه نظرم عوض نم چیانتخابم رو کردم،به ه با،منیخوب گوش کن شک:گفتم بایروبه شک ونیگر ییچشما با

 .پس برگرد و به برادرت برس

 .خوشحال بودم چون فرهاد رو خوشحال کرده بودم.از سر غرور به من انداخت ینگاه فرهاد

کرد  یکارو م نیا زد،عمدایبلند حرف م ییبا صدا. رو جواب داد  یگوش.تسکوت رو شکس بایشک لیموبا يصدا

 .تا من صدا شو بشنوم

 ثاق؟یشده م یچ-

 ؟يخب چرا به من زنگ زد-

 مارستان؟یکه اون زن بدبخت رو برسونه ب شهینم دایآدم زنده پ هی یعنی-

 دهیفرهاد انداختم،انگار اونم ترس ي دهیرنگ پر يبه چهره  یبهم دست داده بود،نگاه یخفگ د،احساسیلرز دلم

 .دادم یگوش م بایشک يبه حرفا يبا کنجکاو.بود

 بگم؟ یمن به عمو چ-

 کنه؟ یگوش نکرده اونوقت حرف منو گوش م یعمو حرف تورو که پسر بزرگش-

 ...گهیحرفا د نیدونم از ا یعمو مقصره،چه م رهیخب بترسونش،بگو اگر بم-

 ارم؟یب يرو از کدوم گور یمن االن هست-

 .تاوان پس بده دیکه نبا چارهیکنه،اون زن ب يرو ادهیانقدر ز نایس یخب چرا گذاشت-

 .ها رهیم یکنه و م یوقت سکته م هیمارستان،یخودت برسونش ب! ثاقیم-

 .خدا لعنتش کنه که آرامش رو از همه مون گرفت.داره؟اون احمق دل ماها رو هم سوزونده یبه من چه ربط-

 .دمیلحظه از نگاهش ترس هی یدونم چرا ول ینم.غضبناك به من کرد ینگاه

 .بشه یراض دیشا یگردون یرو بر م یبه عمو بگو هست-
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 .خونه امیراست م هیکردم  داشیم،پیگرد یدنبالش م میمنو کامران دار-

 .خداحافظ.کنم یم یسع-

برسونتش  ستیهم حاضر ن چکسی،ه رهیم یمادر بدبختت داره به خاطر تو م:به من انداخت و گفت ینگاه

تو رو  يتا جا گهیشده عمو هم م هوشیو عمو انقدر کتکش زدن که چند بار خون باال آورده و ب نایس.مارستانیب

 ارن؟یمادرتو برات ب سدتا ج یبمون يخوایم ای يایمن م ؟بایکن یم کاریحاال چ.کنه یلو نده ولش نم

اون چرا با ...عاشق مامان بود  شهیانتظار داشتم اما بابا که هم نایاز س.کردم یباور نم دمیشن یرو که م يزیچ

خواست اون خونه رو واسه  یخواست از دست من راحت شه؟مگه نم یکرد؟مگه نم یم يکار نیعشقش همچ

 ریاشک از چشمام سراز زد؟یبود و بال بال م یپسر و عروسش آماده کنه؟پس چرا انقدر از رفتن من عصب

معصوم  يبه چشما.کردم  یبود که داشتم فکر م يا قهیچند دق.دبخت شدنم نمونده بودبه ب يزیشد،انگار چ

جواب من بودن و  دنیهمه منتظر شن.کرد ینگام م ينطوریکه ا میکن یفرهاد نگاه کردم،انگار قرار بود خداحافظ

 ...من منتظر

 ...تونستم اما مامان ینم.تونستم فرهاد رو فراموش کنم یمن نم ؟نهیی؟جدایبودم؟بدبخت یچ منتظر

از امروز و تمام  یچیه دمیم ،قولياگه برگرد:و گفت ختیگوش خراشش افکارم رو بهم ر يبا صدا بایشک

 يبرگرد تا هم مادرتو نجات بد.مثل اولش بشه یهمه چ دمینگم،قول م یبه کس دونمیتو م يکه درباره  ییزایچ

 ؟يایبا من م...هم برادر منو

 .امیم:لرزون و گرفته گفتم ییصدا شه؟بایلحظات کشنده تموم نم نیچرا ادر انتظارمه؟ یچ ایخدا

فرهاد بالفاصله بعد از من .از پله ها باال رفتم تا چمدونمو بردارم عیسر.نمیرو بب هینشدم تا عکس العمل بق منتظر

انگار بمب بلند شد که  ییاتاق پرت کرد ،چنان صدا يوارد اتاق شد و چمدون رو از دستم گرفت و به گوشه 

 ؟یکن یم کاریچ يدار:به من نگاه کرد و گفت تیخشم و عصبان ده،بایترک

 .برم فرهاد دیبا:سمت چمدون رفتم و گفتم به

هامو با  د،شونهیراستم رو گرفت و به سمت خودش کش يدست من به چمدون برسه،شونه  نکهیاز ا قبل

تا به  دهیم بتیفر ده،یم بتیاون داره فر:بلند گفت يدودستش محکم گرفت و چند بار محکم تکون داد و با صدا

 ؟یفهم یخواسته ش برسه،چرا نم
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چشماش تو اشک چشمام . نمیبب یکه و فرهاد رو انقدر عصب ادیب شیپ یطیکردم که شرا یوقت فکر نم چیه

که  ییشونه هام رو از دستش جدا کردم و با صدا.گره خورده بود،دستش شل شد و چهره ش گرفته و درهم شد

 ...فهمم ینم یچیفهمم،من ه یآره من نم:گفتم ومدیانگار از ته چاه در م

 کاریبگو من چ یفهم یتو که م:گرفته و آروم گفتم ییدلم براش سوخت،با صدا.بغض ،بایکرد،با ناراحت نگاهم

 کنم؟

محکم با داده بود و سرشو  هیزانوهاش تک يآرنجش رو رو.تخت نشست يلبه  يپناه رفت و رو یو ب درمانده

 .داد یدستاش گرفته بود و فشار م

بود و نگاهش  نییچهار زانو نشستم،سرش پا نیزم يروبروش رو قایدق.آرومش کنم دیبا يدونستم چه جور ینم

 یکردم نگاهم نم یم يهر کار فته،امایقرار دادم تا نگاهش به من ب يسرم رو طور.دوخته بود نیرو به زم

اما من مظلومانه به  بود رتیکرد،دستش رو گرفتم ،مجبور شد سرش رو بلند کنه ،چشماش پر از خشم و غ

نگاهشو از من برگردوند ،به هر .نداره  یبانیپناه و پشت چیه گهیکه د یچشماش نگاه کردم،درست مثل کس

 ينطوریخوشبخت بودم ا که فقط با نگاهش یدلم شکسته بود،انصاف نبود با من.کرد اال من ینگاه م یطرف

 .رفتار کنه

 .فرهاد:بچگانه وآروم گفتم یست ،با لحن دهیفا یکنم ب یم يهرکار دمید یوقت

 کنم؟ کاریتو بگو من چ!يفرهاد!فرهاد:رو نداد،دوباره با همون حالت گفتم جوابم

 .نرو:ته گفتآروم و گرف یینگاهش رو به من که عاشقانه بهش چشم دوخته بودم انداخت و با صدا يا لحظه

دادم ؟با  یرو از دست نم یکردم که کس یم کاریچ دیکلمه رو ازش بشنوم،آخه من با نیخواست ا ینم دلم

بمونم تا جسدشو  يدار ره،انتظاریم یمن ،فرهاد من،مامانم داره م يمن،آقا زیآخه عز: همون لحن بچگانه گفتم

خوام مادرمو از دست بدم،دو دست گرمش یتنهاش بزارم؟من نم دیفقط منو داره، با ایتو تمام دن ارن؟اونیبرام ب

رفتار رو  نیشد ،انتظار ا رهیاز تعجب به چشمام خ. دمیکه داشتم بوس یرو به سمت خودم گرفتم وبا تمام عشق

تو رو از دست  خوامینم: از اشک نگاهش کردم وگفتم سیخ ییبودمش،با چشما دهینداشت آخه من تابحال نبوس

 .بدم

پاتو از  ،اگهیرو بهت بگم هست يزیچ هیبزار . يدیاز دست م ياگه بر یول:گفت یون لحن خشک و عصبهم با

 .شهیتموم م یهمه چ رونیب يخونه بزار نیدر ا
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 یکه از تعجب و نگران ییدستش رو گرفتم وبا صدا.نگاهشو از من گرفت .شدم رهیزده به چشماش خ بهت

 ! يفرهاد:دورگه شده بود گفتم

 شه؟یتموم م یچ یعنی؟یچ یعنی!فرهاد

شده بودم،چونه ش رو با دستم گرفتم و به سمت خودم برگردوندم و درمانده  یعصب.کرد یمن نگاه نم به

 .فرهاد به من نگاه کن:گفتم

 شه؟یتموم م یکه همه چ یچ یعنیبه من نگاه کن، فرهاد

تا بازوهامو محکم گرفت دو تیخواستم با عصبان یمن جواب م یشده بود،کالفه ش کرده بودم ول خسته

کنم،به همه  یشک م زیبه همه چ رونیب يخونه بزار نیاگه پاتو از در ا یعنی:به چشمام زل زد و گفت میومستق

 یتونینم گهید تو ،چونیکنم هست یت شک م یبه عشق و عالقه ت،به نگاهت،به حرفات،به همه چ.زیچ

 گهیبار د هین که اگه  دهیپل ها انقدر پوس نیاما ا يردبا فرارت از اون خونه پل پشت سرتو خراب نک ،تويبرگرد

خونه  نیاگه از ا.شهیتموم م یوجود نداره،همه چ یراه برگشت چیه گهید شن،اونوقتیم ،خرابیاز روشون رد ش

منو  گهید یکی يکنارت باشم چون تو به هوا ستمین حاضر گهیپشت سرت رو هم نگاه نکن چون د گهید یرفت

 .حرف آخرمه نیا.بخشمت ینم یفتیاون وقت اگه به پام هم ب.یو رفت یگذاشت

هوا  يپر رو هیکه انگار مثل  نیخوردم زم يدستامو ول کرد طور یوقت.ول کرد و رفت کنار پنجره بازوهامو

کردم که حرف  ینگاه م یمات و مبهوت به کس.شده بودم یشده بودم،ته یخورده بودم،خال نیزم.معلق بودم

 نیبود،مجبورم کرده بود تا ب دهقرار دا یبزرگ یدوراه نیحرف منو ب نیاغونم کرده بود،با اد.آخرشو زده بود

رو نداشتم، قطرات اشک پشت سرهم گونه هام  یرحم یهمه ب نیرو انتخاب کنم ،انتظار ا یکیخودشو مادرم 

 دیدونستم با یرو دوست نداشتم،نم یدوسش داشتم،تو عمرم انقدر کس یلیدوسش داشتم، خ.کرد  یم سیرو خ

 ...رفتم فرهادمو یواگه م دادمیرفتم مادرمو از دست م یاگه نم.کنم کاریچ

 یشده بود مثل قبل،همونطور خشک و مغرور،سرد و ب.کرد یرو نگاه م رونیبود و ب ستادهیپنجره ا کنار

دم اما بلند شدم و چمدونم رو برداشتم،مجبور بو...سخت تر از سنگ دمیاحساس،سخت،نه شده بود سنگ شا

که انقدر  شدینم رمنگاش کنم،باو ریخواست س یم د،دلمیرخش به سمتم چرخ مین.مجبور نبودم چوقتیکاش ه

تونستم  یبغض کرده بودم،نم.تونستم نگاهم رو برگردونم و نه اون ینه من م.میشیاز هم جدا م میراحت دار

اومد  یکه انگار از ته چاه در م ییبا صدا.رحمه یب ایکه چقدر دن دمیامروز فهم.شدم  یحرف بزنم،داشتم خفه م

 .يا گهیدکس  ينه به هوا رمیمادرم دارم م يبه هوا:گفتم
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 .روز باهم بودنمونه نیکرد که امروز آخر یاونم باور نم دیتر نگاهم کرد ،شا قیدق

به فرهاد رو پس  ییوفا یمرده،باور نکن چون من تا تاوان ب نیریش يدیاگه شن:در رو گرفتم و گفتم ي رهیدستگ

 .رمیم یندم نم

خونه و آدماش رو به  نیخواست ا یرفتن نداشتم،دلم نم يبرا يعجله ا.اومدم نییرو باز کردم و از پله ها پا در

 .از دست بدم يزود نیا

 ؟یهست یکن یم کاریچ يدار:دیپرس دیمنو چمدون به دست د نیفرز یوقت

 .قوم رو از شر خودم راحت کنم هیتا  رمیدارم م-

خانم رو هم بغل کردم  یشمس یو حت رایسم دم،یرو که مثل مادرم دوسش داشتم محکم در آغوش کش مهتاب

 هیخواب بودم، هیمن  نیفکر کن. ختمیمتاسفم اگه آرامشتون رو بهم ر:پر از اشک گفتم ییو با چشما دمیو بوس

 .نیببر ادیاز  شهیهم يکابوس رو برا نیو ا نیش داریبعد از رفتنم از خواب ب.خواب بد و پر خطر 

 .کرد یو تحمل م دیکش یمن درد م يفقط اشک بود که پابه پا ایدن نیبود ،انگار تو ا دهیامونمو بر اشک

به سمتم اومد و چمدون رو از کشوندن چمدون رو ندارم، ییو متوجه شد که توانا دیکه حال و روز منو د کامران

 یبه پشت سرم م یداشتم و بعد از هر چند قدم نگاه یقدم بر م یآروم به طرف در خروج. دستم گرفت

 .نمیو حداقل چهره ش رو بب ادیهم که شده فرهاد ب گهیبار د هیانداختم،منتظر بودم 

اتاقش نگاه کنم،آرزو کردم که کاش پشت پنجره  يبه دلم افتاد برگردم و به پنجره  هویبودم که  اطیح وسط

 .باشه

ش رو به  یشونیگذاشته بود و پ شهیش يدستش رو رو.کرد یبود و رفتنم رو تماشا م ستادهیپنجره ا پشت

 ...بار نیآخر يکرد،برا یداده بود و منو نگاه م هیدستش تک

 ...نمشیب ینم گهیدلم افتاده بود که د به

و به فرهاد نگاه کردم و اشک  ستادمیا اطیوسط ح قهیچند دق.رفت یراه نم رفتن نداشتم،پاهام توان

 .بود دهیرو ند يزیغم انگ يلحظه  نیبود انگار تو عمرش همچ ختهیبهم ر یلیکامران خ.ختمیر

 ...و با خودش برد دیمانتو م رو کش يشده بود گوشه  یعصب یکه حساب بایشک

 .کسم نیزتریعز شیخونه بود،پ يبسته شد اما دل من تو در

برام  یارزش چیکه ه یکس يکنم اونم جلو هیاومد که بلند گر یم شیکردم، کم پ هیو بلند بلند گر دیترک بغضم

 .برام مهم نبود یچیه گهیاز فرهاد چنان دلم رو به درد آورده بود که د یینداشت اما جدا
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 .و نگاهم کرد تادسیو با ترحم ا رهیبود،خ دهیکه تا حاال منو تو اون وضع ند کامران

خفه ت  امیب ای یشیخفه م:سرم داد زد و گفت بایوسط راه شک.زدم یاما من همونجور ضجه م میشد نیماش سوار

 .کنم

کنه،همه که مثل  هیبزار ،بزار گر ؟راحتشيخوایاز جونش م یچ گهی؟ديدار کارشیچ:گفت تیبا عصبان کامران

 ...ستنیتو سنگ ن

 .تورو ندارم يخفه شو کامران،حوصله -بایشک

 بار دومت باشه؟ نیکه ا یحوصله داشت یتو ک-کامران

 .خورهینگه دارحالم داره بهم م-بایشک

 .خوردیکردم ،حالم بهم م یم یخودم خال يناقابل رو رو نیبنز تریمنم اگه مثل تو چهار ل-کامران

 .نگه دار گمیستم؟میمگه با تو ن-بایشک

 .شد و استفراغ کرد ادهیپ نیفورا از ماش باینگه داشت و شک ابونیخ يگوشه  کامران

داشبورد برداشت و به سمتم  يرو از رو يدستمال کاغذ يترحم بار به من انداخت ،جعبه  ینگاه نهیاز آ کامران

 .تورو داشت اقتیبود که ل یاون تنها کس.کردم یتو بودم فرهاد رو رها نم يمن اگه جا: گرفت و گفت

 ...اما من نداشتم:گرفته حرفشو قطع کردم و گفتم ییصدا با

ناراحت شد،احساس کردم بغض کرده وبا تمام  شه،یبرادر که از غم خواهرش ناراحت م هیکرد،مثل  نگاهم

بار هم  هی یحت ریزود سرشو به جلو برگردوند و تا آخر مس یلیبه سرش زده اما خ هیگر يش هوا یمردونگ

 .نگاهم نکرد

نکرده بود،افسون با  رییتغ يزیچ چیسرجاش مثل قبل قرار داشت،ه زیبود،همه چ یو معمول يعاد یلیخ خونه

چشمش  نکهیبه محض ا نایس.و همه اهل خونه رو خبردار کرد  دیکش یفیخف غیباشه ج دهیانگار که روح د دنمید

حاال : د زدم و گفتمبه من افتاد به سمتم حمله ور شد تا کتکم بزنه ،هنوز دستش بهم نخورده بود که سرش دا

 چه مرگته؟ گهیکه برگشتم د

به روح بابام اگه دستت به من :بلند گفتم يصورتم رو نوازش کنه،با صدا شهیبلند کرد تا مثل هم دستشو

 .کنم یسر همتون خراب م يخونه رو رو نیبخوره،ا

و متعجب بهم  رهیبابا خ.کنم یکارو م نیجمله رو به زبون آوردم که همه مطمئن شدن ا نیا تیبا جد انقدر

 ...يبا ترحم و دلسوز ثاقیچشم دوخته بود، م
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کرد،راستش  یبود باور نم دهیرو که د يزیاومد و خودشو به من رسوند،انگار اون چ نییتند تند از پله ها پا مامان

با .ته بوددروغ گف یپس اون عوض کیخراش کوچ هی یکردم چون مادرم سالم سالم بود بدون حت یمنم باور نم

اما من به  بهیسوخت،فرهاد گفته بود فر مخود یدلم به حال سادگ.شد ریاشک از چشمام سراز لیمامان س دنید

 .بهش زدم  يمحکم و آبدار یلیدوختم و س بایم گذشتم، نگاه نفرت بارمو به شک یاز زندگ بیفر هیخاطر 

دوم رو  یلیمنم معطل نکردم و س.نشون نداد یعکس العمل چیرو داشت چون ه نایانتظار سخت تر از ا انگار

 محکم تر زدم و با 

 ... یپست یلیخ!کثافت:و نفرت گفتم بغض

اما من .و اجازه نداد که دعوا رو ادامه بده دیرو به سمت خودش کش بایخواست بهم حمله کنه که کامران شک یم

 زاشتنیمنو گرفته بودن و نم يستافرصت رو از دست بدم،افسون و مامان د نیوجه ا چیخواست به ه یدلم نم

 بایخواست شک یبودم که دلم م یعصبدر برابرم مقاومت کنن چون من انقدر  ادیتونستن ز یحرکت کنم اما نم

 .دست و پام له کنم ریرو ز

مامان و افسون انقدر قدرت ندارن که منو نگه دارن،با تمام قدرت شونه هامو گرفت و با خودش  دیکه د ثاقیم

 .نداشت یخواستم رهام کنه توجه یدستم رو محکم گرفته بود و به حرف من که ازش م. به وسط سالن کشوند

 .ولم کن:داد زدم و از ته دلم گفتم سرش

باال برد و آروم  میو رها کرد و دستش رو به عالمت تسلشد و دستم ر خکوبیبلند من سرجاش م يصدا از

 ...باشه،باشه فقط تو آروم باش:گفت

از :بلند گفتم يبا صدا.کردم یکردم با تمام وجودم ناله م یزدم،ناله م یکردم،زار م ینم هیگر گهید،دیترک بغضم

 از جون من؟ نیخوایم ین؟چیدار یهمه تون متنفرم چرا دست از سرم بر نم اد،ازیهمه تون بدم م

 .کردم هیگذاشتم و بلند بلند گر نیزم يوسط سالن نشستم و سرم رو رو همونجا

تمام .م شدت گرفت هیاسم فرهاد گر يادآوریبا ! فرهاد.اما من باور نکرده بودم بهیگفته بود که همش فر فرهاد

کردم فقط از  یظات آخرم نگاه مبه لح یوقت.چشمام رد شدن ياز جلو لمیف هیمثل  میرو که باهم داشت یخاطرات

 .بار به دستاش بوسه زدم  هیخوشحال بودم که حداقل  نیا

 .دستم رو گرفت و با خودش به اتاق برد.و ازم خواست که به اتاقم برم دیسرم کش يدستش رو رو مامان
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م  یرد زندگعقد کنار م يدوباره به اتاقم برگشته بودم دلم گرفت آخه قرار بود امشب سر سفره  نکهیا از

نگفتم  ؟مگهیهست یچرا برگشت:گفت ختیر یمن اشک م يکردم؟مامان که پابه پا یم کاریچ نجایا نم،منیبش

 ؟یچرا فرهاد رو تنها گذاشت.نباش یچینگران ه

خواست  یموند،دلم نم یجواب م یب دیپرس یسوال م یهر چ.کردم هیرو تو بغلش انداختم و فقط گر خودم

و  یسع دیمامان که د.بگم،سکوتم پر از حرف بود يزیچ گهینداشت د یلیتموم شده بود دل یبزنم ،همه چ یحرف

 :ست گفت جهینت یاز من ب دنیحرف کش يتالشش برا

 یهست يکرد که تو باعث شد دادیبا بابات داد و ب یبود که متوجه شد، کل ثاقینفر م نی،اولیتو رفت نکهیاز ا بعد

کردن  هیتاحاال گر ؟منیهست شهیکردن، باورت م هیدش هم شروع کرد به گرخودش فرار کنه،بع یاز خونه زندگ

 .بودم دهیرو ند ثاقیم

و  بایآورد شک یاسم تو رو م يداریمرخص شد و برگشت خونه،چون تو خواب و ب مارستانیهم از ب شاهرخ

کنه و  یم داتیقسم خورد که پ يکه تو فرار کرد دیفهم یشاهرخ اما وقت شیتا تورو ببرن پ نجایکامران اومدن ا

من .دنبالت ادیاجازه دادم ب لیدل نینگرفتم به هم ينگرفتم ،اصال جد يحرفشو جد.گردونه خونه یتورو برم

 ...بایکه شک شهیاصال باورم نم

 .بار سوزناك تر  نیکردم اما ا هیمون دوباره گر ییلحظات جدا يادآوری با

گرفته رو به مامان کرد  ییاتاق گذاشت و با صدا يد وچمدونم رو گوشه در بزنه وارد اتاق ش نکهیبدون ا ثاقیم

 تنها صحبت کنم؟ یبا هست شهیم:وگفت

 .رفت رونیبزنه بلند شد و از اتاق ب یحرف نکهیاحترام قائل بود ،بدون ا ثاقیم يبرا شهیکه هم مامانم

 .ختمیر یتوان زار زدن نداشتم،آروم اشک م گهیتختم نشستم ،د يرو

 ؟یرفت شهیهم يکه برا دمیاز کجا فهم یدونیم: گرفته گفت یداد و با حالت هیمن تک يروبرو واریبه د ثاقیم

 دیاشای یدنید دیدوستت ع يخونه  یکردم رفت یشک نکردم چون فکر م ينبود یبه اتاقت اومدم ،وقت یوقت

 گهیو من د یکه رفتمطمئن شدم .ختیر يهر ست،دلمیاز قاب عکسمون ن ياثر دمیکه د یهم گردش اما وقت

 ...یهست يمعرفت شد یچقدر ب. نه تورو دارم نه اون قاب رو

 .گفتن نداشتم ،تو سکوت خودم غرق شده بودم  يبرا یحرف

 ؟ياز منم متنفر:شده بود نگاهم کرد و گفت سیکه از اشک خ ییتخت نشست و با چشما يرو کنارم

 ...ی،درماندگیچارگیاز سر ب یکردم،نگاه نگاهش
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 ...من یچارگیو ب یشونیاونم طاقت نداشت تو نگاه من دست و پا بزنه،غرق شده بود،غرق پر انگار

 .رفت رونیو از اتاقم ب بلندشد

 نیا يچرا ترکش کرده بودم؟چرا حرفا.کردم یم هیحماقتم گر ادیبودمو به  دهیتختم دراز کش يرو یساعت چند

 حقه باز رو قبول کرده بودم و حرف فرهاد رو نه؟

رو  ینیست س دهیفا یاصرار ب دید یبخورم اما وقت يزیغذا وارد اتاقم شد و اصرار کرد که چ ینیبا س نماما

اما  ومدیچشماش داشت از پا در م يحال مامان هم بهتر از من نبود،تنها فرزندش جلو.و رفت زیم يگذاشت رو

همه زحمت  نید؟باایرقص یم دیبا يآخه به چه ساز.سوخت یمادرمم م يدلم برا.از دستش ساخته نبود يکار

 .تفاوت بودم یمنو بزرگ کرده بود اونوقت من انقدر نسبت بهش ب

 ؟ياعتصاب کرد:زد و گفت يغذا،پوزخند يدست نخورده  ینیبه س یبعد بابا وارد اتاقم شد و با نگاه قهیدق چند

 يطرش اعتصاب کرداگه شاهرخ بشنوه بخا:با همون پوزخند گفت.حرف زدن نداشتم يبرا یینگفتم،نا يزیچ

 ...شاهرخ شیپ میبر دیپاشو با.میبر دیپاشو دختر،پاشو خودتو لوس نکن که با....؟

 .امیمن نم:که از خشم سرخ شده بودن نگاهش کردم وگفتم ییچشما با

 دست خودته؟ خود،مگهیب:گفت تیجد با

 .امیجا نم چیکه گفتم،من ه نیهم-

 .یآرومش کن دی،با ششیپ يبر دی،با زنهیاسم تورو صدا م ست،همشیاون پسر حالش خوب ن-

 قدم  شیشماها پ ستیدلسوز داره الزم ن یکاف ياون به اندازه -

 .نیبش

 .نکن به زور ببرمت ها يلج نکن،کار:شد زیآم دیتهد لحنش

من هم امشب به اون خونه  يچون جنازه  د،یبش مونیکه بعد پش دینکن يشما هم کار:بلند گفتم ییصدا با

 .رهینم

 .منتظرته یکیکه  ییجا يریم يبرنت،دار یسالخ خونه که نم ؟بهیکن یم ينجوریتو چرا ا-

 از دستش فرار کردم؟ يرو بکشم که شب خواستگار يبرم منت مرد نی؟انتظار دار نیدار ياز من چه انتظار-

 .مرد نیسقف هم ریز يبر دی؟بایباالخره که چ-

 .دل خوش کنه یواه الیخ نیشاهرخ جونتون به هم نیبزار-

 .از شاهرخ دل خوش باش ییرها هیواه الیتو هم با خ:زد و گفت يپوزخند
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به هم نگاه  رهیهردو خ یلحظات يخالص زده شده بود،برا ریگفتن نمونده بود،ت يبرا یحرف گهید

 .بره نیانقدر راحت از ب نمونیب يکه حرمت ها میکرد یباور نم چکدومیم،هیکرد

افسون  يصدا.بود،مثل قبل يعاد یهمه چ.م رفت و منو با تمام تفکراتم تنها گذاشتاز چند لحظه از اتاق بعد

ظرف شستن مامان تو  يکه عمدا به خاطر حال من بلندتر هم شده بود،صدا نایس يخنده ها يبود،صدا

 یتر م فتهیافسون رو ش هگفت و لحظه به لحظ یافسون م يبابا که بلند بلند از شاهرخ برا يآشپزخونه،صدا

 ...نداره اقتیل یکه هست دیکش یآه م یکرد،اونم ه

 گذره؟ یم یاالن تو دل فرهاد من چ یعنیبگردم، یفقط تو دل من غوغا بود، اله...بود جز من يعاد یچ همه

به  دیدارم ،ام دیبرگردم اما بازم ام دینبا گهیگفته اگه ترکش کنم د نکهیخواست باهاش حرف بزنم،با ا یم دلم

 ...ایموجود دن نیزتریکنار عز یزندگ

 ...و فروغ ،سهرابيحافظ و سعد يو برام شعر بخونه،شعرها رهیو اون دستامو بگ نمیدارم که کنارش بش دیام

 .دارم که وقت نماز صبح برم پشت در اتاقش و قرآن خوندنشو گوش کنم دیام

 ...من چقدر دوسش داشتم ایخدا

 .تونمی،اگه سالن خلوت باشه ،م تونمیتونستم باهاش حرف بزنم،م یم کاش

برم تو سالن و بهش تلفن کنم،مطمئن بودم که اون هم مثل من خواب  دنیهمه خواب یگرفتم وقت میتصم

 .خوابه یمن نم ادیامشب رو به  هینداره،حداقل 

 ونریاز اتاقم ب نیپاورچ نیاز سه هم گذشته بود،تمام ساختمون رو سکوت فراگرفته بود،آروم و پاورچ ساعت

فرهاد رو  يتلفن رو برداشتم،شماره  یو گوش دمیکش یقینفس عم.اومدم  نییپا یکی یکیاومدم و پله ها رو 

 ...گرفتم

جواب  نیاما ا ستیخاموش ن لشیداد،فقط خدا رو شکر کردم که موبا یجواب نم یتا بوق خورد اما کس چند

صداشو  گهیبار د هیردم که حداقل ک یلب دعا م ریو ز ختمیر یزده بود،اشک م شمیآت شتریندادنش ب

 .شترو بردا یشده بودم و قصد داشتم تلفن رو قطع کنم ،گوش دیکه ناام یدرست وقت.بشنوم

 ...الو:لرزون و آهسته گفتم ییصدا با

 .ومدین ییصدا

 ؟یگینم يزیچ ؟چرایزنیچرا حرف نم:بغض آلود گفتم ییصدا با

 .بگو بزار منم صداتو بشنوم يزیچ هی ،فقطيشنو یصدامو م يدار دونمیم
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 ؟یزنیفک م یبا ک:تند و زننده گفت یاومد که با لحن نایس يفرهاد ،صدا يصدا يجا به

مبل روبروم نشسته بود،مطمئنا از اون اول اونجا  يشدم،رو نایس يچشما يمتوجه  هویرو برگردوندم که  سرم

 .فم رو نگاه نکرده بودمنشسته بود اما من انقدر که فکر فرهاد بودم اصال دور و اطرا

مگه :و گفت دیکش ادیسرم فر يبلند يبا صدا نایس. رو سرجاش بزارم یبوق ممتد تلفن وادارم کرد گوش يصدا

 ؟يزدیحرف م یداشت یبا ک ستم؟گفتمیبا تو ن

 رونیاز اتاق ب مهیشدن و بابا و مامان هم سراس ریو افسون از پله ها سراز ثاقیخونه شکسته بود و م سکوت

 .اومدن

گفتن  يبرا یحرف.شدن رهیخ نایغضبناك س ياز اشک من و چشما سیروشن شد و همه به صورت خ چراغ

از عشقم با خبر شده بود ناراحت نبودم  یکس نکهیاز ا.نمیبب يزیچ نکهیبودم بدون ا رهیبه روبروم خ.نداشتم

خوشحال بودم  نیفقط از ا رمیبودم بم خودم برام مهم نبود ،به خاطر فرهاد حاضر دن،جونیفهم یم دیباالخره با

 .به تلفن افتاد ناینگاه س.بودم اوردهیکه اسم فرهاد رو پشت تلفن ن

با خشم به .تلفن پاك کردم يفرهاد رو از حافظه  يشماره  عیسر یلیگذره،خ یم یبودم تو فکرش چ دهیفهم

 .دیسمتم اومد و با مشت به دهانم کوب

 یمقاومت فقط م يبرا ییبرام مونده بود نه نا ينه غرور گهیکردم،د یخون رو حس م یپر خون شد،داغ دهانم

 .رمیخواستم بم

کس قدرت حرکت و  چیهمه ماتشون برده بود انگار ه.مطمئن بودم که دندونم نشکسته یپاره شده بود ول لبم

 يزده بود ،با صبور رونیخون باز لب و دهانم  نکهیکرد،با ا یدرد م یلیصورتم خ نکهیاز منو نداشت،با ا تیحما

کار من  نیا.و پوزخند زدم انداختم نایبه س یخونش،نگاه دنیدهانم گرفتم و با د يو تحمل دستم رو جلو

شده بود،به سمت  داریکه انگار تازه از خواب ب ثاقیدوباره بهم حمله کنه که م خواستیترش کرده بود،م یعصب

 ش؟یبکش يخوایم وون؟یح یکن یم کاریچ:اومد و سرش داد زد و گفت نایس

 .شاهرخ رو نداره اقتیل یعوض يهرزه  نیبره، ا یدختر باالخره آبرومونو م نیثاق،ایبزار بکشمش م-نایس

 .نایس یگیم يدار یبفهم چ:زد و گفت نایبه س یمحکم یلیس ثاقیم

 يدید یو م يبود گم؟کاشیدروغ م یکن یفکر م: صورتش گرفته بود گفت يدستش رو رو هی کهیدرحال نایس

 .کلمه باهاش حرف بزنه هیکرد که پسره  یالتماس م يچه جور

 ؟یهست گهیم یچ نیا:دورگه گفت ییناباورانه رو به من کرد و با صدا ثاقیم
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چون من  ستیبرام مهم ن چکسیحرف ه:لبم رو پاك کردم و گفتم يجام بلند شدم،با پشت دست خون رو از

 .نکردم ییکار خطا چیه

خونه صالح  نیموندن تو تو ا گهیخطا ،د ریغ ایخطا :بلند گفت ییرفتم که بابا با صدا یبه اتاقم م داشتم

 .خودتو آماده کن م،پسیکن یتو و شاهرخ رو برگزار م يهفته مراسم نامزد نیهم يست،توین

 .کردم که خوابم برد هیاتاقم رفتم و در رو قفل کردم،انقدر گر به

خوردم،خودمو تو اتاق حبس کرده  ینم يزیدادم، چ یکس رو به اتاقم راه نم چیهروز به همون حال بودم، دو

مطمئن بودم که با فرهاد .که از دستم رفته بود یکردم به فرصت یبه خاطراتم فکر م.کردم یم هیبودم و فقط گر

 .رو ازم گرفته بودن یخوشبخت نیاما ا شمیخوشبخت م

کردم که اونطورعاشقانه  یزدم و هربار چهره ش رو تو ذهنم تصور م یدلم هزار بار اسم قشنگشو صدا م تو

 .یکن یم خودمیاز خود ب ينجوری،ایزنیم شمیآت ينجوریگفت ا یکرد و م ینگاهم م

 یم نهیس يکه رو يبه حلقه م به اسم فرهاد.که فرهاد برام گرفته بود ییها هی،به هد زدمیعکسامون زل م به

 .دیدرخش

 خوندم اما قرآن خوندن اون کجا و من کجا؟ یقرآن م ادشیتا صبح به خوندم،شبا  یم نماز

 .خواست در رو براش باز کنم یکه با التماس ازم م ومدیمادرم م يصدا.بار در اتاقم زده شد چند

 .يبگو بفهمم زنده ا يزیچ هیالاقل :گفت  یکرد و م یم هیدر گر پشت

 .تنها باشم خوامیحالم خوبه،فقط م:گفتم منم

 ؟يفراموشم کرد ،حااليشد یبا من تنها م مایقد-

چشماش پر اشک بود .گفت از فرهاد برام خبر آورده، در رو به روش باز کردم یبهم م یحس هیبود ، ایرو يصدا

 .من کرد و بعد مثل بچه ها خودشو تو بغلم پرت کرد ي دهیبه صورت رنگ پر ینگاه

چرا با خودت .شناختمت ینم دمتید یم رونیگه بقربونت برم،ا يشد ينجوریتو چرا ا:گفت یم هیگر با

 ؟یکن یم ينجوریا

 .تونمینم گهید.طاقت ندارم گهیخسته شدم،د گهیا،دیرو رمیبم خوامیم-

 دیزود نگاهشو از من گرفت و رفت،شا یلیاما خ. ختیر یکرد و مثل ابر بهار اشک م یبه من نگاه م مامانم

 .حال منو نداشت دنیمامانم هم طاقت د

 هو؟یشد  یچ:در رو بست و با بغض گفت ایرو
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 .يفکر کردم از فرهاد برام خبر آورد دمیصداتو شن یوقت.دونم یدونم،نم ینم:تخت نشستم و گفتم يرو

 .زمیعز يدرست فکر کرد: کرد،گفت یبا دستش اشکام رو پاك م کهینشست و در حال کنارم

 .یسته ستین یاما خبر خوب:گرد شده نگاش کردم که گفت ییچشما با

 .تو بد بشه يبرا دیترس شت،یپ ادیتونست ب ینم رایسم:کردم،آروم آروم گفت ینگاش م فقط

 شده؟ یچ نمیبگو بب ،زودتریتو که منو کشت-

 ..!رهیم رانیفرهاد داره از ا-

 .رو بسته بود دمیاز اشک راه د يو تار شد ،هاله ا رهیزود نگاهم ت یلیمات و مبهوت نگاش کردم اما خ يا لحظه

 .يسوزیتو تب م يدار نینکن قربونت برم،بب تیخودتو اذ:ترحم نگاهم کرد و گفت با

 شه؟یهم يبرا:گرفته گفتم ییصدا با

از قرص ها رو برداشت  یکیرفت و  زیکنار تختم افتاد که پر قرص و دارو بود،به سمت م زیبه سمت م نگاهش

 ؟یخودتو بکش يخوایتو م:و گفت

 بره؟ خوادیم شهیهم يبرا-

 ... ایخواب آورن  ایقرص ها همشون  نی؟ایکن یم کاریبا خودت چ يدار یدونیم تو-

خورم  یتبم قطع بشه م نکهیواسه ا شتریب اینخوردم رو ادیخورم،ز یبه خاطر سردرد م:قطع کردم و گفتم حرفشو

 ره؟یداره م شهیهم يفقط تو بهم بگو برا

 .م نکنه وونهید یهست يهوا کهییبرم جا دی،با شمیم وونهیبمونم،د نجایاگر ا گهیآره،م-

 بره؟ خوادیم یک-

 فدات شم؟ یبدون يخوایم یآخه واسه چ-

 .نمشیبب گهیبار د هیتونستم  دینمونده بهم بگو شا یفرصت گهیا،دیکنم رو یخواهش م-

 ؟یکن یم کیچرا انقدر خودتو کوچ یستینکن،تو که لنگ فرهاد ن ينجوریتو رو خدا ا یهست-

 بره؟ خوادیم یبگو ک يدوست دار یتورو به جون هر ک-

 .خدا ،تورویهست ششینرو پ.ساعت چهار صبح پرواز داره-

 ...اینگاش کنم رو ریدل س هیامشبو فرصت دارم  هیفقط -

 ...یداغ یلی،خیهست يتب دار-

 !ای ینگ يزیچ نایبه مامان ا ایرو-
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 .باش گم،مطمئنینه نم-

 ...یچیدم،هیشن ینم یچیه گهیگذشت اما من د ایرو يها و حرفا حتیاون لحظات با نص تمام

 ...یچیمهم نبود،ه یچیبرام ه گهید.رفت یم شمیاز پ شهیهم يداشت برا فرهادم

کردم  یحواسمو جمع م یلیخ دیدفعه با نیخارج شدم،ا اطیشب گذشته بود که از اتاقم با احت مهیاز دو ن ساعت

 ...موندم یحسرت به دل م شهیهم يوگرنه برا

 يدر کوچه رو باز کردم و رها شدم مثل پرنده ا اطیبا احت.شدم  اطیتو سالن نبود،آروم وارد ح یشکر کس خدارو

از دور  نیماش هی يباالخره چراغ ها نکهیکردم،تا ا یط ادهیپ يرو با پا ابونیچند تا خ.که از قفس آزاد شده باشه

راهشو گرفتم و با  يبره خونه که جلو خواست ینداشت و م یبود که قصد مسافر کش یتاکس هی.چشمم رو زد

رو  يارزشمند زیدارم چ دیکه فهم چارهیب يخواهش و التماس ازش خواستم منو به فرودگاه برسونه،راننده  یکل

 .سوارم کرد و با سرعت منو به فرودگاه رسوند يبا دلسوز دمیاز دست م

کنکاش و جستجو  قهیبعد از ده دق نکهیهمه جا رو دنبالش گشتم تا ا.فرودگاه دمیبود که رس میسه و ن ساعت

 .کرد یم یخداحافظ رایو مادرش و سم نیدوشش بود و داشت با فرز يرو یکیکوچ یکوله پشت.کردم داشیپ

گار هم انگار روز.بپره مایداشتن اما از شانس بد من قرار بود راس ساعت چهار هواپ ریخدا پرواز ها تاخ ي شهیهم

 .با من سر جنگ داشت

 .به پرواز بود خودمو به فرهاد رسوندم هیشب شتریکه ب ییقدم ها با

 .چون چند مرتبه چشماش رو بست و دوباره باز کرد دهید یکرد چ یچشماش به من افتاد،انگار باور نم یوقت

 .فرهاد بشن دنیمانع د یلعنت ياشکا نیخواست ا یرو پاك کردم چون دلم نم اشکام

خودتو  يچه جور:گفت يبه حال نزار من انداخت و با دلسوز ینگاه نیفرز.من جا خوردن دنیبا د همه

 ؟يرسوند

 .یهست يخدا رو شکر که اومد:بود گفت سیخ سیکه صورتش از اشک خ رایسم

 .برام نمونده بود یحواس گهیفرهاد د دنیبا د.ندادم یجواب

 .نمتیکردم بتونم بب یفکر نم:سالن برد و گفت يدستم رو گرفت و به گوشه  فرهاد

 یمنم فکر نم:به چشماش کردم و با بغض گفتم یبه دستمون و نگاه یگرمش هنوز تو دستام بود،نگاه يدستا

 .یرحم باش یکردم انقدر ب
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،من ازت  یهست میمنو تو قسمت هم نبود: و خشک قبل گفت يرو ول کرد و دوباره با همون حالت جد دستم

 .هیمن کاف يبرا یتو خوشبخت باش.تورو داره اقتیاز من ل شتریکنم شاهرخ ب یرم چون فکر مگذ یم

 .فرهاد شمیمن نابود م يتو بر-

زاشت باهام نامهربون باشه،فقط  یباشه،انگار دلش نم يمن جد شیتونست پ یانگار نم.نگاهم کرد  معصومانه

 .که پر از حرف بود ینگاهم کرد اما نگاه

 !فرهاد:بغض گفتم با

 !جانم-

 !نرو،تورو خدا-

فراموشت  یول رمی،میهست شمیعقد نشوندن تباه م يتورو سر سفره  نمینرم و بب شم،اگهیم وونهیاگه نرم د-

 .کنم ،مطمئن باش یفراموشت نم چوقتیکنم ه ینم

 ؟يبه من فکر کرد چیه-

منو مادرت  نیوجود نداره،تو ب یراه برگشت چیه گهیگفته بودم د ،بهتيرو تموم کرد ی،همه چ یرفت یتو وقت-

چون  یشکست هست یلیهم وجود نداره ،باالخره مادرته اما دل من خ يگله ا چی،هي،مادرتو انتخاب کرد

 ...یچیندارم،ه یچیه گهیکردم تو رو دارم اما حاال نه تنها تو،د یفکر م شهیهم

 !فرهاد-

 .کنم،بزار راحت برم یصدام نکن،خواهش م گهید-

 !هادفر-

 .وصورتم رو غرق کرد دیچشمه جوش هویخودم نبود  رم،دستیاشکامو بگ يتونستم جلو ینم گهید

 اد؟یسر من م ییچه بال يکه اگه بر يفکر کرد نیا ؟بهيبه من فکر کرد چیه:گفتم یسخت به

 یچ فتهیکه اگه بعد از ازدواجت با شاهرخ چشمم به چشمت ب یکن یفکر م نیا ؟بهیکن یمن فکر م ؟بهیتو چ-

که  يدانشگاه کنار تو باشم اما نتونم باهات باشم؟فکر کرد يتو دیبا يکه چه جور يفکر کرد نیبه ا چیشه؟هیم

 کنه ؟ یم م وونهید ستیبمونم خاطراتت که کمم ن نجایاگه ا

 ؟يبر يخوایآخه کجا م-

 .دنبال جواب بگردم رمیدارم م-

 جواب؟-
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بودم و فکر کردم بدون راه  وونهیچند مجهوله ست،اون موقع د يمعادله  هی یزندگ یگفت ست؟خودتین ادتی-

حل  يهم برا ینه تنها جواب نداشتم بلکه راه حل درست دونمیاما حاال عاقل شدم چون م دمیحل به جواب رس

 .یاست هست رانیبست و يخانه از پا نیا.مسئله بلد نبودم نیا

 ...اما خودم يت بگذر یو از همه چ یت فرار کن یمنه،من باعث شدم که تو از خونه و زندگ ریهمش تقص-

تو  يروز هیبه نفع ما رقم خورد و  گهیجور د هی ریتقد دیشا يدیخدارو چه د.توام ونیعاقل شدنمو مد نیمن ا-

 .میدیبدون مزاحم به هم رس ییجا هی

االن  نیاما من هم شهیمون تموم م غهیمهلت ص گهیتا چند وقت د:لرزون ادامه داد ییو با صدا دیکش يبلند آه

 .یداشته باش یخوب ي ندهیآ دوارمیام.کنم یفسخش م

 .یبشم اما تو آزاد باش ریبرم و اس یتنها به جنگ زندگ نجایفرهاد،من ا یرحم یب یلیخ:بغض گفتم با

ترك کنم تا  ارمویشهر و د دیخاطره با یبا کل ستیمن هموار تر از تو ن رم،راهیم ستونیمنم دارم به جنگ ب-

مالک قلب من  شهیهم يچون تو برا هیواه الیخ نایا يکه همه  دونمیعکست از خاطرم محو بشه اما م دیشا

 .يشد

 يادآوری يمن برا:رو در آورد و به سمتم گرفت و گفت ينگاهم کرد و بعد از تو کوله ش دفتر يا لحظه

 .دفتر مال تو نیدفتر ندارم،ا نیبه ا يازیکه با تو داشتم ن یلحظات خوب

گرفته  ییداد،دفتر رو گرفتم که با صدا یامانم نم هیشناختم،دفتر خاطراتش بود،هق هق گر یرو م دفتر

 .چقدر دوست دارم یبخونش تا بدون:گفت

مثل تو منو  تونهینم چکسیمطمئنم که ه...دوست دارم شهیفرهاد،تو بدون که من هم دونمیم نویا:گفتم هیگر با

 .تو رو خدا نرو...دوست دارم فرهاد...عاشق کنه

 شکشیکه از پا درش آورده بود دل بکنه و پ یتونست از منو عشق ینم د،انگاریکش قهیکرد،نگاهش به دق نگاهم

 .بکنه گهید یکی

 .گفت ینم یچیکرد و ه یکردن نگاه م یکه با تمام وجود التماس م ییچشما به

  دمیترس یحظات رو از دست بدم چون مخواست اون ل ینم دلم

دستاش سرد بود،انگار اصال .تب دار خودم گذاشتم  يدستش رو گرفتم و تو دستا.نمشیبب ينتونم اونجور گهید

 .خواست صداشو بشنوم یخواست ساکت باشه،دلم م یکردم،دلم نم یداشتم دق م.روح تو بدنش نبود

 !!!فرهاد:تمام وجودم و با تمام احساسم گفتم با
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اگه :به صورتم انداخت و گفت یقیو بعد از چند لحظه نگاه عم دیبه دستام انداخت وبالفاصله دستشو کش نگاهشو

 ...رهیم ینم رهیآروم نگ نشیریفرهاد تا کنار ش نیکرده باور نکن چون ا یفرهاد خودکش يدیشن

ش رو  یبرگشت که بره،کوله پشت.کنه  یم یشد داره خداحافظ یاورم نمبه دلم زد ،ب یحرفش چنگ نیا با

از اشک چشماشو پوشوند اما چون  يکه داشت نگام کرد،هاله ا یبرگشت نگام کرد،با تمام عشق.گرفتم و نزاشتم 

 .و رفت دیحرص بند کوله رو از دستم کش زه،بایمن اشک بر يخواست جلو ینم

کردم که نگاه همه به  یم هیبلند بلند گر يطور. زدم  یهق هق نبود،زار م فقط اشک و گهیافتادم د نیزم به

 .دیسمت من چرخ

 یشدم من فقط فرهادمو م یکردن آرومم کنن اما من آروم نم یبه سمتم اومدن و سع مهیو مهتاب سراس رایسم

رحمانه رفته  یب.بار هم برنگشت نگاهم کنه هی یحت.زدم یکردم و زار م یکه رفته بود نگاه م یبه راه.خواستم

 .بلند شدم و از سالن خارج شدم نیو مهتاب از رو زم رایبا کمک سم.بود و من فقط رفتنشو تماشا کرده بودم

گرفت  یم شیاسم فرهاد تمام وجودم آت يادآوریسرم اومده با  ییچه بال دمینشستم تازه فهم نیتو ماش یوقت

 .فته بودر گهیاون د دهیاما چه فا

 ...کرد تا آروم بشم اما من یم يکرد،هر کار یکرد،اشکامو پاك م یصورتم رو نوازش م رایسم

 .بده یلیدکتر،حالش خ میرو ببر یهست دین،بایفرز:گفت نیبه فرز قهیاز چند دق بعد

 شده؟ یچ:دیبه عقب انداخت و پرس نهیاز آ ینگران نگاه نیفرز

؟اون روزم که اومده بود خونه تون تب داشت ،معلومه که چند روزه وضعش  ادتهی.سوزهیداره تو تب م-رایسم

 ..ها ادیسرش م یینکرده بال يه،خداینجوریا

 .رایسم ستین میزیچ:خسته گفتم ییصدا با

 ست؟یت ن يزیچ یگی،چطور م نمیب یدارم حالتو م ؟منیچ یعنی-رایسم

 ...برسم ری اگه ددکتر،فعال رمیبرم خونه ،اگه حالم بد شد با مامان م دیبا-

 ...وقت نرسم چیکه کاش ه:جمله رو به زبون آوردم  نیناخودآگاه ا بعد

 .دمیصبح بود که رس6 بایساعت تقر. نگفت یچینگام کرد و ه نیچند لحظه ناراحت و غمگ يبرا نیفرز

 يدست و پا ریبلکه ز رونیوارد خونه شدم،از خدا خواستم کاش همه بفهمن که من شب از خون زدم ب یوقت

 .مردم نایس

 .م بود از دست داده باشم یمثل فرهاد رو که تمام زندگ يزیعز نکهیبود ا نیبرام سنگ یلیوضع خ نیا تحمل
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که در ساختمون رو باز  نطوریاولش فکر کردم همه خوابن اما هم.خونه سکوت برقرار شده بود يتمام فضا تو

به سمتم  یو عصب نیرفت به من افتاد،خشمگ یسالن راه م که داشت تو ثاقیکردم ،نگاه کنجکاو و نگران م

 ؟يرفته بود یقبرستون دومبپرسم نصفه شب ک شهیم:بودم گفت دهیشن ثاقیتند که کم از م یاومد و بالحن

 .بد يباشه برا ییفعال که خسته م ،بازجو:تفاوت از کنارش رد شدم و گفتم یسرد و ب ینگاه با

 !یهست:و گفت رونیب دیاز تو آشپزخونه پر مامان

 یبدم اما من توجه ثاقیبه م یجواب درست و حساب هیکه  خوادیبا چشماش ملتمسانه ازم م دمیکه د برگشتم

 .نکردم و از پله ها باال رفتم

در  یخستگ يریم ،حااليکرد خوابینصفه شب همه رو ب:بود گفت ادیفر هیشب شتریبلند که ب ییبا صدا ثاقیم

 ؟یکن

 .کرده بودم دارتونیمن ب ن،مگهینش خوابیب نیخواست یم-

 .ها ياریکفر منو باال م يدار گهید:که از شدت خشم قرمز شده بود نگاهم کرد و گفت ییبا چشما ثاقیم

 .رمیدلم بخواد م ستم،هرجایکه ن یزندان:گفتم يراحت و عاد یلیخ

بزار .ولم کن مامان:گفت یکه م دمیشن یرو م ثاقیم يصدا.آهسته به اتاقم رفتم ییآروم و با قدم ها یلیخ بعد

 .باهاش حرف بزنم،بزار آدمش کنم

 ن؟یاون طفل معصومو آدم کن نیخوایچرا همتون م:گفت یهم با التماس م مامان

 نکهیا يبرا.کنه یم کاریفهمه داره با خودش چ ینم نکهیا يه،برایاغی نکهیا يبرا:بلند گفت يبا صدا ثاقیم

 .باهاش حرف بزنم خوامیکنار ،م نیحاال هم شما بر. احمقه

بد و  ایبلند کنه  یکس يصداشو رو ومدیم شیداشت،کم پ یاحترام مامان و حرمت خونه رو نگه م شهیهم ثاقیم

مثل گرگ  ثاقیم.خورد واریدر اتاقم باز شد و محکم به د.شده بود کونیهم کن ف ثاقیبگه اما اون روز م راهیب

کنم و به حرفت  یجا آدمت م نیهم ای یزنیحرف م ای:زخم خورده وارد اتاقم شد و در اتاق رو قفل کرد و گفت

 .ارمیم

 .دست از سر من بردار.یتو بهتره برادرتو آدم کن:پوزخند گفتم با

و بلند  یعصب یبا لحن.انقدر ترسناك باشه تونهیهم م ثاقیشد که م یشده بود و من کم کم داشت باورم م يجد

 ؟يموقع شب کجا رفته بود نیکلمه بگو ا هیآدم فقط  يمثل بچه :گفت
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اما واکنشش برام مهم  دهیحرفم واکنش نشون م دنیدونستم با شن یستادم،میروبروش ا قایسمتش رفتم و دق به

من آروم بود  یکه اون عصب م،هرچقدریباهم فاصله نداشت شتریقدم ب هی.خواستم خودمو ثابت کنم ینبود م

 .نداره یبه تو ربط:و شمرده گفتم يمحکم و جد یلیخ.بودم

 .شد ریاشکم ناخودآگاه سراز.اتاق يبهم زد که پرت شدم گوشه  یلیس د،چنانینکش هیثان به

 ؟يکجا بود:بشه گفت جادیتو رفتارش ا يرییتغ نکهیا بدون

 ...اری شیپ:اشک نگاهش کردم و آروم گفتم با

 هو؟باورشیشد  یچ:گفتم يبلند يبا صدا.کرد یباور نم دیشن یرو که م يزیخشک شده بود ،انگار چ نگاهش

 برات سخته که منم عاشق شده باشم؟

 .کرد یگفت ،فقط با بهت نگام م ینم يزیچ

 ادیفر.بزنم ادیخواستم فر یبه حال خودم سوخت،هق هقم بلند شد و بغض نزاشت حرف بزنم اما من م یلیخ دلم

 .خواستم خودمو رسوا کنم یحاال که اون رفته م.منه یم که فرهاد تمام هستبزن

دل سنگ نرم تر از موم شد و منم عاشق  نیچون ا یباور کن دیبا یول:تکون دادم و گفتم ياشک و بغض سر با

 .شدم

تموم بود اما به  یکه همه چ يعاشق مرد. به من نگاه کن،من عاشق شدم:بلند گفتم يداد زدم و با صدا سرش

 يخاطر عالقه  وونه،بهیاحمق،به خاطر اون شاهرخ د ينایبه خاطر اون س.و پوچ از دستش دادم چیخاطر ه

 ندهیآ ست؟مگهیمال من ن یزندگ نیمگه ا.اما نبود هیکردم از سر خواهر و برادر یفکر م شهیکه هم يمسخره ا

 نیانقدر تو ا یعنین؟یشیاز بدبخت شدنم خوشحال مانقدر  یعنین؟یکرد ينجوریپس چرا با من ا ستیمال من ن

ندارم؟حق ندارم خودم همسرمو انتخاب  یحق چیمن ه یعنین؟یدکم کن ينجوریا نیخوایخونه مزاحمم که م

 .منو نگاه نکن يکنم؟حق ندارم؟جواب بده،اونجور

 یم رو سر کس یفرصت بودم تا دق و دل هیدنبال  شهیمنم که هم.کرد،انگار الل شده بود یاون فقط نگاه م اما

 یجواب ؟چهیبگ يدار یچ:بلند و لحن طلبکارانه ادامه دادم يکنم ،از فرصتم استفاده کردم با همون صدا یخال

عاشق  نکهیاونم به خاطر ا نیکن یمجور نوازشم  هیبوکس شماها که هر دفعه  سهیک ؟شدميبه من بد يدار

 گناهکارم؟ نثاق؟میشدم،مگه عشق گناهه؟گناهه م

 یکسم که به گناه ب یمن انقدر ب یعنی:تر و نازك تر از قبل بود گفتم میکه مال یآروم تر شده بود،با لحن صدام

 ن؟یکن یمجازاتم م یگناه
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با .شد و روبروم چهارزانو نشست کیچند قدم بهم نزد ثاقیم.کردم  هیصورتمو گرفتم و گر يدست جلو با

چشمام زل زد،انگار دلش برام سوخته بود ،چشماش پر اشک  يتو میو مستق دستاش دستامو از صورتم برداشت

 هیو همونطور گر ذاشتمشونه هاش گ يسرم رو رو.شد، شونه هامو گرفت و به سمت خودش کشوند و بغلم کرد 

 .کرد یفکرم کار نم گهیرفته بود،انقدر غصه داشتم که د ادمیهم از  یمحرم و نامحرم یتو اون لحظه حت.کردم

 ...کردم که از حال رفتم هیکردم،انقدر گر یم هیگر فقط

 

 و هفتم ستیب فصل

به اطرافم نگاه کردم متوجه شدم  یوقت.حس شده بود یدست و پام ب.باعث شد که چشمامو باز کنم دیخورش نور

 دهیتخت گذاشته و خواب يدستم رو ریسرشو ز ثاقیدستم سرم وصل بود و م ستم،بهیکه تو اتاق خودم ن

 کجا؟:نگاهم کرد و گفت سرخورم کرده و  ییو با چشما دیاز خواب پر ثاقیخواستم از جام بلند شم که م.بود

 .حرف زدن هم نداشتم يحال بودم که حوصله  یشد،انقدر ب یم دهیبه زور شن صدام

 ؟يبر يخوایکجا م:دیدوباره پرس ثاقیم

 کجاست؟ نجایا:زحمت گفتم با

 .یینجایصبح تا حاال ا روزیاز د.مارستانیب:زد و گفت یکمرنگ لبخند

 مامان کجاست؟-

 ؟يبهتر.به زور فرستادمش خونه شیتا صبح باالسرت بود ،دوساعت پ شبید-

 .یاستراحت کن دیتبت تازه قطع شده،با:مثبت تکون دادم که گفت يرو به نشانه  سرم

 .برم خونه خوامیم-

 ست؟یگرسنه ت ن.مرخصت کرد دی،شا نتتیبب ادیبزار دکتر ب-

 .تکون دادم  یمنف يرو به نشانه  سرم

 م؟یباهم حرف بزن يخوایم-

 ؟یاز چ-

 .يوقته باهام درد و دل نکرد یلیاز خودت،خ-

حاال که کار از کار گذشته  يدیاون موقع که درد و دل کردم نشن:تو چشمام حلقه زد و با حالت قهر گفتم اشک

 ؟يحرفامو بشنو يخوایم
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 شده ؟ یچرا کار از کار گذشته ؟مگه چ:نگاهم کرد و گفت نیغمگ

خواهر خونده ت  دیقراره خواهرت نه ببخش گهیتو بکن،چند وقت د یخوش باش،برو راحت زندگ ،برویچیه-

 ...قتونیشف قیعروس رف. عروس بشه

 ؟یزنیچرا انقدر تلخ حرف م-

 ...تنها باشم خوامیثاق،میدست از سرم بردار م-

بود  يا افهیو خوش ق انسالیدکتر که مرد م. رفت رونیو از اتاق ب دیکش ينگام کرد ،آه بلند نیلحظه غمگ چند

 ؟یخودتو بکش یخواست یخانم شاکر م:م کرد و بعد با لبخند گفت نهی،معا

 ؟يباماهم قهر:نگفتم،دوباره با لبخند گفت يزیچ

 یراست... یکه تو داشت یاون تب ،باينکردکه تشنج  يشانس آورد:نگفتم دوباره با همون لبخند گفت يزیچ بازم

 ...نه؟ شدیم يروز ؟دوسهیچند روز تب داشت

 ؟یمجبورت کرده که اعتصاب کن یچ:کنار تخت نشست و گفت یصندل يرو ادیازم در نم یحرف دید یوقت

دونم به کدومشون  یهمه مشکل دارن ،منم مشکل دارم ،انقدر که نم:گفت يسکوت کرد و بعد از آه بلند یکم

 .بتونم کمکت کنم دیبگو شا.به من اعتماد کن،دکتر محرم اسراره.فکرکنم دیبا

 .کمکم کنه تونهینم چکسیه گهید:گفتم ومدیکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

 انیجر یبازم زندگ فتهیب یاتفاق ،هريببر نیخودتو از ب دیکه نبا ،تویبه خودت کمک کن یتونیخودت که م-

فقط  ،اونمیخودتو نابود کن یزندگ يخودت بخوا نکهیرو متوقف کنه مگر ا یزندگ تونهینم يزیچ چیه.هدار

 ییاونوقت تو.کنن یم فراموشتزود  یلیاما مطمئن باش خ رنیدونفر عزا بگ یکیبا مرگت  دیشا.خودتو یزندگ

نعمت  يخوایم ینعمت شکرگزار خدا باش نیبابت ا نکهیداده ،عوض ا یخدا بهت فرصت زندگ.یکنیکه ضرر م

خدا که بزرگتر از تمام  خوره؟یچقدر بهش برم يرو بهش پس بد یکی ياگه کادو یدونیم ؟يشو پس بد

 .آدماست

 رو که خودش بهم داده بود ازم پس گرفت؟ یپس چرا خدا نعمت:و با اشک گفتم دیترک بغضم

 يبخواد بنده ها نکهیکنه مگر ا ینم يکار نیوقت همچ چیخدا ه:گفت ينگام کرد و بعد از آه بلند یباناراحت

 هست؟ یکنه،حاال اون نعمت چ یامتحانت م ينجوریدوست داره که داره ا یلیحتما خ.خوبشو امتحان کنه

 .م یتمام هست-

 .يخانواده ا هی یتو که خودت هست:تختم انداخت و با لبخند گفت يبه اسم باال ینگاه
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 .گفت یم نویاونم هم-

 آدم خوشبخت؟ نیبود ا یحاال ک-

 .تو دل خودم بمونه شهیهم يراز برا نیدکتر،بهتره ا نیفراموشش کن-

 .کنن کیرو تو محرمانه هاشون شر گهیاوقات الزمه که آدما همد یگاه-

 ن؟یشما تا حاال عاشق شد-

 .فرهاده ست،کاریکه کار من ن یعاشق:زد و گفت يپوزخند

لرزون  ییبا صدا.اشکام دوبرابر شد.مطرح شده بود یعاشق ياسم قشنگش به عنوان اسطوره  د،دوبارهیلرز دلم

 .اسمش فرهاد بود: گفتم

اسمش فرهاد  یمگه هرکس.مهمه ست،رسمیاسم مهم ن:گفت یطوالن یمات نگام کرد و بعد از مکث يا لحظه

 مثل اون عاشق باشه؟ تونهیباشه م

خانواده م ازهم  ییو خود را ییاما بخاطر زورگو میباهم نامزد بود.اد بودخوشبختانه رسمش هم فره ایمتاسفانه -

مثل  يروز هیکه  یکس. خوانیازدواج کنم که اونا م یکنن که با کس یهم دارن مجبورم م م،حاالیجدا شد

 .باشم تهمثل شوهرم دوسش داش دیکه با گنیبرادرم دوسش داشتم اما حاال بهم م

 دوست داره؟ ؟اونیاون چ-

 ؟یک-

 ؟یکه قراره به زور باهاش ازدواج کن یهمون-

 .جاست نیمنم هم ،مشکلیلیخ-

 یکنه،جسم یفرق م تتیکشم چون احساس کردم تو وضع یسرك م مارمیب یکه دارم تو زندگ هیبار نیمن اول-

متاسفانه  یول یباش نجایا دیتو نبا.سوزهیت م یجوون يدلم برا.هیت روح يماریب شهیاما ر یهست ضیمر

 تونمیچون نم مونمیپشاما حاال  یآروم ش یباهات حرف بزنم کم دیخواست کمکت کنم،گفتم شا یدلم م.یهست

که  يدختر. یدخترم هیشب یلیخاطر سرحرف رو باز کردم که احساس کردم تو خ نیبه ا دیشا.بکنم یبهت کمک

 چیوقت خودمو نباختم،ه چیکسم رو از دست دادم اما ه نیزتریمنم عز نیبب.اگه زنده بود االن همسن تو بود

 یبهت گفتم که بدون نویا.وقت هم به خاطر از دست دادنش طلبکار خدا نشدم  چیوقت فراموشش نکردم اما ه

 يزیحسرت چ چوقتیکه ه نهیگوشت کن اونم ا ي زهیآو شهیهم يبرا گمیم يزیچ هیکنم،حاال  یمنم درکت م

 .کنهیغافل م يکه دار یشبا ارز يزاینخور چون تو رو از چ يرو که از دست داد
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اشکاتو پاك کن،به اندازه :مهربون و دلسوز گفت یدرآورد و به سمتم گرفت و با لحن يدستمال کاغذ بشیج از

 .يکرد هیگر یکاف ي

 درسته؟.یقراره همکار ما بش دمیشن:زد و گفت يرو ازش گرفتم،لبخند دستمال

 .هستم یپزشک يبله،دانشجو-

 سال چندم؟.نیآفر-

 .ترم دومم-

کن از  یست؟سعیتو ن فی،حيزوده که حسرت گذشته رو بخور یلی،خیجوون یلیتو خ:مغموم گفت یحالت با

از تو پاره  شتریب راهنیاز من که چند تا پ حتوینص نیگرده،ا یبرنم گهیکه رفته د يچون عمر يلذت ببر تیزندگ

 .ریکردم بپذ

 ست؟ین یبه زندگ يدیام یادامه داد وقت یبه زندگ شهیچطور م-

تا صبح چشم رو هم  شبیبه توئه،مادرت که از د دشونیکه ام ییاما هستن کسا ینداشته باش دیتو ام دیشا-

ت کنم  نهیبرادرت چقدر کنارت نشست و به صورت تب دارت نگاه کرد،هر دفعه هم که اومدم معا نیهم.نزاشت

اما  يچند نفر دیام ییبه تنها نیبب...یکن یباهاش زندگ يکه مجبور يچشماش پر اشک بود وهمون پسر

 ...یکن دیاونارو هم ناام دیام يخوایخودت م یبخاطر خودخواه

تو  یحتینص چیتمام گفته هاش درست بود اما من انقدر به فکر فرهاد بودم که ه.دادیبهم آرامش م حرفاش

در گذاشت و برگشت به  رهیدستگ يبلند شد و به سمت در رفت ،دستش رو رو یاز رو صندل. رفت یگوشم نم

تو به .یاز نظر من مرخص: تکردم نگاه کرد و گف یرفتنش رو دنبال م ریکه با نگاه خسته و افسرده م مس یمن

 .یاز قرص و دارو محتاج شتریب دیو ام هیروح

 .دررو بست و رفت بعد

ساعت .به خونه منتقل شدم و دوباره به تختم برگشتم مارستانیاز ب ثاقیمامان و بابا و م یبعد با همراه دوساعت

 حالت خوبه؟:گفت یوارد اتاقم شد و با دستپاچگ ثاقیسه بعد از ظهر بود که م

 شده؟ يزیچ:دمیپرس نگران

 .تو فقط خودتو کنترل کن باشه-

 شده؟ یچ-

 .عمو ستار اومده-
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 تنهاست؟-

 .نه،همه هستن:گفت یطوالن یمکث با

که بدبخت  ییفرهاد کجا.فرهاد رو کرده بود يچشمم به حلقه م افتاد،چقدر دلم هوا شدم و رهیدستام خ به

 ؟ینیشدنمو بب

 يزیچ هی:لبه تخت نشست و گفت ياومد رو.بود دهیرنگش پر.نگاه کردم ثاقیو به م دمیکش يو سرد یطوالن آه

 ؟یشیبگم ناراحت نم

 هم داره؟ یتیمن،اهم یمگه ناراحت-

که  ینکن فقط خودت ،فکریسخته هست یلیمنم خ يبرا:شد و گفت رهیبه روبروش خاز صورتم گرفت و  نگاهشو

دونستم  یبرات بکنم چون تا امروز نم يکار تونمیو من نم یشیچشمام آب م يجلو يتو دار ،یکش یعذاب م

  ...پرو بال منم بسته ست وگرنه.کنم یم یزندگ ییدارم با چه آدما

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

از دست  خوادیحرفا سخته اما مجبورم بگم چون دلم نم نیمنم گفتن ا يبرا:بهم نگاه کرد و با بغض گفت دوباره

 .يبر

 ...رمیمن اگه با شاهرخ باشم از دست م:بغض گفتم با

خودش  ي فتهیتورو ش يروز هی تونهیکه م دونمیبسازه، م تویزندگ تونهیکه شاهرخ م دونمیم نمیاما ا دونمیم-

لحظه هم ازش  هی يبرا یشیو حاضر نم یشیم مونیکه از کارات پش رسهیم يروز هی دونمیم.کنه

خودخواه  انقدرتموم شده پس  یهمه چ یگیتو که بهم خورد و خودت م يکه،ماجرا نهیحرف من ا...یجداش

رو به مقصد  گهید یکیحداقل  يدینرس ییتو که به جا. سروسامون بده گهینفر د هی ینباش و الاقل به زندگ

 . کنه یاحساس خوشبخت گهینفر د هیبزار  یستیاگه خوشبخت ن. برسون

 ؟يخوایم یکه از من چ یفهم یاصال م ثاق؟تویم يچه جور-

از  یکیکن شاهرخ هم  ؟فکریو به مردم کمک کن یپزشک بش ستیقرار ن نه،مگریتو کارت ا.فهمم یآره م-

و از خواب و خوراکت  یکن يفداکار ضیمر یکل يتو که قراره برا.داره اجیبه محبتت احت دایکه شد ییمارایاون ب

 ؟یکن یدر مورد شاهرخ نم نکارویچرا ا یبزن
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 .منو درمان کنه خوامیرو م یکیضم،یمن خودم مر-

انقدر دوست داره که نزاره چند روزه تمام تب  ینخونده باشه ول یدرس پزشک دیاد،شایبرم نکاریشاهرخ از پس ا-

 .یفتیحال و روز ب نیاو به  یکن

 ه؟یمنظورت چ-

 هوشیکه ب ی،اونوقت يکه تب کرده بود یکه انقدر دوست داشت تورو گذاشت و رفت،اونوقت یبگم اون خوامیم-

آب تو دلت تکون  زارهینم یکنارت نبود و نتونست تورو درمان کنه اما مطمئن باش اگه کنار شاهرخ باش يبود

 ایحداقل ب یبه خواسته ت برس ینتونست هتو ک...ها رهیگ یآه عاشق م.نکن تشیذانقدر ا ،یگناه داره هست. بخوره

 ...به خواسته ش برسه گهید یکیرو نذر امام زاده کن بلکه  ختهیروغن ر نیو ا

 هیمنم  دیاز کجا معلوم شا.کردم یم يم فداکار یتو زندگ دیبار هم که شده با هی يگفت،برا یراست م ثاقیم

 .بهش عالقه مند شدم يروز

 ؟يقبول دار ؟حرفمویگیم یچ:گفت یبه خودم اومدم که م ثاقیم يفکر بودم که با صدا تو

کنم باهام بسازه  یوادارش م یسوزم ول یسازم نه م ینه م:باال بردم و گفتم دیاشاره م رو به حالت تهد انگشت

 .اگر بسوزه یحت

 .سازه یمطمئن باش م:زد و گفت يسرد لبخند

من به ازدواج با شاهرخ  یعنیجمله رو به زبون آوردم، نیا يخودمم مونده بودم که چه جور.رفت رونیاتاق ب از

 داده بودم؟  تیرضا

غذا  ینیدر باز شد و شاهرخ با س.خودمو جمع و جور کردم عیسر.که چند ضربه به در خورد دیطول نکش یلیخ

 .وارد شد

بود اون  یو الغر شده بود،اصال انگار محو شده بود،هرچ دهیپرزرد و رنگ .بودمش دهیکه ند شدیم يروز ده

بلند شده بود و چهره ش رو  ششیر. بهش سخت گذشته یلیچند روزه خ نیمعلوم بود که تو ا.شاهرخ سابق نبود

و  زیم يغذا رو گذاشت رو ینیس.خورد یپشت سرش تاب م ادیز يموهاش هم از بلند.تر از قبل کرده بود رهیت

با . من ذوق زده ست دنیلبخند به لب داشت،معلوم بود که چقدر از د. آورد و کنار تختم نشست یصندل هی

 حالت خوبه؟:گرفته گفت ییصدا

 چرا صدات گرفته؟: دمیخودش نبود،پرس ينگاهش کردم،صدا صدا متعجب

 .ادهیمال داد و فر.ستین يزیچ:گفت يخونسرد با
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 اد؟یداد و فر-

 ؟يولش کن،تو بگو،چرا انقدر الغر شد-

 .خودش از من بدتر بود اما بازم به فکر من بود وضع

 .من؟نه:حالت تعجب گفتم با

 .يغذا نخورد یگفت چند روزه که درست و حساب یعمو م ،زنيالغر شد یلیچرا خ-

 ..يکه بخور يجبورحاال م یول:برداشت و با لبخند گفت ینیس يدستش رو دراز کرد و ظرف سوپ رو از رو بعد

منت و  یافتادم که فرهاد روبروم نشسته بود و با کل ياون لحظه ا ادی.دهانم گرفته بود يسوپ رو جلو قاشق

رنگش  دمینگاهم که به شاهرخ افتاد ،د.ناخودآگاه اشک تو چشمام حلقه زد.خواست غذا بخورم یخواهش ازم م

 لیاما االن م خورمیم:و گفتم  داختمان نییسرمو پا.من ياشکا دنیرو داشت اال د يزیانتظار هرچ دیده،شایپر

 .ندارم

 میآروم و مال یلیتونستم بفهمم که چقدر ناراحت شده، ظرف رو سرجاش گذاشت و خ یم ینگفت ول يزیچ

 اد؟یازمن بدت م:گفت

سکوت کردم که بالحن سرد و  نیبنابرا.جوابشو بدم دیبا یدونستم چ ینم.جمله رو نداشتم نیا دنیشن انتظار

 .نباشه تیسکوت عالمت رضا نیکاش ا:گفت یمغموم

بار شاهرخ بود که نگاهشو ازم گرفت و از  نیا. چند لحظه نگاهمون به هم گره خورد يبلند کردم،برا سرمو

جبران مسبب اتفاق  نکهیاز ا دمیترس یم. فتهیب یدونستم قراره چه اتفاق ینم.جاش بلند شد و به سمت در رفت

 یکمک م گهید یکیبه  لگفت ،من که خودم شکست خورده بودم حداق یراست م ثاقیم.باشم يریناپذ

 !شاهرخ: در بود که گفتم ي رهیدستگ يدستش رو.کردم

 .حالت تعجب برگشت و به من نگاه کرد  با

 .يریم يکه دار ادیمن نگفتم ازت بدم م:زحمت گفتم یکل با

من فقط :تخت نشستم و گفتم يپتو رو کنار زدم و لبه .شد کیبه تخت نزد یبرق زد،چند قدم چشماش

 .انتظارشو نداشتم

 رو؟ یانتظار چ:داد و گفت هیتک واریمنو به د يروبرو اومد

 ...تو نکهیا-

 ؟يحاال باور کرد-
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 .یبرادرم باش ستیقرار ن گهیباور کردم که د-

 ؟یکن یبا من ازدواج م-

 .دست چپم گذاشتم تا حلقه م معلوم نباشه يدست راستم رو رو.میکرد یتو چشم هم،به هم نگاه م چشم

 سوال من جواب نداشت؟-

 ...یچرا ول-

 ؟یچ یول-

 .من شرط دارم-

 ؟یچه شرط-

 .درس بخونم خوامیتا هرچقدر که م يبزار نکهیا-

 .ندارم یمن که حرف:و آروم آروم به سمتم اومد و گفت دیخند

پس :در امتداد نگاهم نشست و گفت نیزم يمن ،رو يبودم که اومد روبرو هریخ نیکرده بودم و به زم سکوت

 ستم؟یبرادرت ن گهید یعنی

 ؟يدوست دار یخودت چ-

 .تورو:و با ذوق گفت دیخند-

 .رفت رونیاز جاش بلند شد و از اتاق ب بعد

 ...منو ببخش.فرهاد منو ببخش:به حلقه م زدم و گفتم ياشک بوسه ا با

مدام خدارو شکر  یکه از خوشحال دمیشن یزن عمو رو م يصدا.کف زدن و خنده بلند شد يبعد صدا قهیدق چند

 ...من تو اتاقم غرق اشک بودم و اونا خوش و خندان.کرد یم

به قول زن .به عنوان نشون به دستم انداختن يما اومد و انگشتر يجمعه بود که عمو ستار با خانواده خونه  شب

منو  یافسردگ نیآخه با ا.جشن گرفتن گذشتن  ریو شاهرخ خراب بود که از خمن یعمو انقدر که وضع جسمان

 .میبرگرد يبرد تا به حالت عاد یو حاال حاالها زمان م میافتاده بود افهیالغر شدن شاهرخ ،جفتمون از ق

 تالیکه امتحاناتم تموم بشه و به تعط یتا زمان میبرگزار کن یجشن عقد مفصل هیشد بعد از ماه صفر  قرار

 .برسم یتابستون

خونده نشده بود و  نمونیهم ب یتیمحرم ي غهیخداروشکر ص...تر نیشد ومن غمگ یروزبروز سرحالتر م شاهرخ

 .راحت باشم ششیمن مجبور نبودم ،پ
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 .میبدر به خونه برگشت زدهیو گشت و گذار تو روز س کین کیشب بود که از پ يها مهین

 ...روز به همه خوش گذشت اال من اون

 ؟چرايتو فکر ؟چرایشده که ناراحت يزیچ:دیپرس یهمش م یحالم شد و با نگران يهم چند بار متوجه  شاهرخ

 ؟يبر یلذت نم عتیمنظره و طب نیاز ا ؟چرایزنیبا من حرف نم

 .ستین میزیچ:جواب داشتم هیهم هربار  ومن

کرده،در رو پشت سرم قفل کردم و همونجا پشت  دایپ یکه تازه پناهگاه امن يفرار هی،مثل  دمیبه اتاقم رس یوقت

قلبم بود گذاشتم و دوباره  ياسم فرهاد که رو يدستم رو رو.کرده بود سیقطرات اشک گونه هامو خ.در نشستم

 يلحظه  ادیقرآن خوندنش،  ادی،یاون روز برف ادیکه با اونو خانواده ش داشتم، یخوب ياون روزا ادی.کردم هیگر

 دیفهم یکردم که م یم کاریچ دیمن با.کرد یم م وونهیرحمانه دستم رو پس زد و رفت ،د یآخر که اونطور ب

 دوسش دارم؟

 :رو باز کردم يشکسته سراغ حافظ رفتم و با اشک صفحه ا یدل با

 برفت و دلشدگانرا خبرنکرد دلبر

 سفر نکرد قیشهر و رف فیحر ادی

 مرّوت فرو گذاشت قیبخت من طر ای

 گذر نکرد قتیاو بشاهراه طر ای

 دلش مهربان کنم هیمگر به گر گفتم

 سخت بود در دل سنگش اثر نکرد چون

 قرار من یمکن که مرغ دل ب یشوخ

 از سر بدر نکرد یدام عاشق يسودا

 چشم من دیتو بوس يرو دیکه د هرکس

 نظر نکرد یمن ب ي دهیکه کرد د يکار

 تا کنمش جان فدا چوشمع ستادهیا من

 سحر نکرد میخود گذر بما چونس او

 

 و هشتم ستیب فصل
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 یفرهادمو خال یکه صندل ارمین ارم،طاقتیبرم و طاقت ن دمیترس یدانشگاه نرفتم،م دیع التیاول بعد از تعط روز

 ...نمیبب

آماده  عیانقدر سر.گرفتم برم دانشگاه میتصم هویان،یب نایناهار شاهرخ ا يکه قراره برا دمیشن یروز دوم وقت صبح

بود دنبالم و من چقدر  ومدهیکرد بخوام برم دانشگاه ،ن یشاهرخ هم که فکر نم.ه م نشدمتوج یشدم که کس

 .کم با خودم و خاطراتم تنها باشم هی تونمیخوشحال بودم که م

که تازه با فرهاد آشنا  ییتمام وجودمو دربرگرفت،دست و پام به لرزش افتاد درست مثل همون روزا يا دلهره

عالقه هم قلبم جا نداشت چون در  نیکوچکتر يجاش تو دلم باز شده بود اما حاال برا عیشده بودم و چقدر سر

 .فاتح قلبم بشه رهادمثل ف تونهینم چکسیمطمئنم که تا آخر عمر ه. کامل فرهاد بود ریتسخ

وارد محوطه شدم ناخودآگاه چشمم به  یوقت. از اشک چشمام رو تار کرد يا دم،حلقهیدانشگاه رس يجلو یوقت

و همه جا باهم حرف  یو از همه چ مینشست یم رایو سم نیبا فرهاد و فرز شهیافتاد که هم یمکتین

 ...بود يچه روز بد.بود مکتیهمون ن يبرخورد فرهاد باشاهرخ هم رو نیاول.میزدیم

 یاشک م اریاخت یشد،بیهم دور نبود برام زنده م یلیاز اون روزا که خ يکردم خاطره ا یهر طرف نگاه م به

 اریدونستم که دارم تو د یکردم اصال انگار برام مهم نبود که کجام فقط م ینم یو به اطرافم توجه ختمیر

 .ارمیم ادیکسم رو به  نیزتریو عز زنمیبربادرفته م قدم م یخوشبخت

و قلبشو تو چشمام  دیبار منو د نیاول يکه فرهاد برا یراهرو گذشتم،چشمم به در کالس افتاد ،همون کالس از

 ياثر دیراست به تابلو چشم دوختم تاشا هی.دمیترس یبه بچه ها نگاه کنم م نکهیوارد کالس شدم،از ا.ا گذاشتج

جون هم داره نبودتو  یتخته ب نیا گهید ؟حاالفرهاد ینیب ینبود،م یچیکنم اما ه دایپ فیو ظر بایاز اون خط ز

 ...کشه یبه رخم م

سرم گرفتم و  يدستم رو رو.جا بهم هجوم آورده بود هی يهمه دور نیغم ا.رفت،حالم خوب نبود یم جیگ سرم

 .چند لحظه چشمامو بستم يبرا

 :آوردم که رو تابلو نوشته شده بود ادیرو به  يروز اون

 یزعشق و مست یخال کدمیدل مباش  يا

 یو هست یستیاز ن یبرو که رست وآنگه

 .یو رفت یگذشت یهست نیوتو چقدر راحت از ا:خودم گفتم با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٢٩٢ 

همه متعجب به من چشم .و آروم به سمت بچه ها برگشتم  دمیکش یقیدست اشکام رو پاك کردم و نفس عم با

که  يا یفرهاد نگاه نکنم نشد،باالخره چشمم افتاد به صندل یخال يکردم به جا یهرچقدر سع.دوخته بودن

 یلوم نشست که دلم مته گ یبغض ه،چنانیخال دمید یوقت...نهیجز فرهاد جرات نداشت روش بش چکسیه

کنم اما  یزندگ تونمیدونستم بدون فرهاد نم یم.خشک شده بود یخال ينگاهم به اون جا.بکشم ادیخواست فر

 یانقدر ب یدونستم زندگ یو نابودم کنه،نم ارهیبهم هجوم ب ينجوریکردم که خاطراتش ا یوقت فکر نم چیه

 .به رخم بکشه فرهادمنونسبت به عشق پاك  یکوتاه خوادیرحمه که با هر لحظه م

ها نشستم  یاز صندل یکی يرو.فتادمیکه به کمک چند تا از بچه ها ن نیبود بخورم زم کیرفت و نزد جیگ سرم

 .و چشمامو بستم

 هو؟یچت شد :گفت یم یکی

 فشارش افتاده باشه؟ دیشا:گفت یم یکی

 نداره؟ یقلب يماریب يسابقه :گفت یم یکی

رفت که  يبرام نمونده،قلبم با همون پرواز یقلب گهیروز افتادم،د نیچرا؟به علت نداشتن قلب به ا:خودم گفتم با

 .فرهاد توش نشسته بود

 شده؟ یچه خبره؟چ:گفت مهیسراس ییآشنا يآب قند به گوشم خورد،صدا وانیبه هم خوردن ل يصدا

 يزده م با گرما خیوجود .دستم رو گرفت. پام نشست  ریو نگران ز دهیرنگ پر رایسم.رو باز کردم  چشمم

سرم رو .من،چشماش پر اشک شد  ياشکا دنیبا د.که خبر از فرهاد داشت آب شد و از چشمام در اومد ییدستا

 .گره خورد نیفرز نیبلند کردم که نگاهم بانگاه غمگ

سرشو . سرا بود گرفت و به خوردم داداز پ یکیرو که دست  يآب قند وانیبا عجله ل رایسم.فرهاد بود هیشب چقدر

 م؟یباهم حرف بزن يخوایم:کرد و گفت کیبه گوشم نزد

 .رونیب میپس پاشو بر:التماس سرم رو تکون دادم که گفت با

نشسته بود  رایمن و سم يروبرو نیفرز.مینشست مکتیهمون ن يتو محوطه رو.از جام بلند شدم  رایکمک سم با

 چکسیرو بشکنه اما ه نمونیسکوت مزخرف ب یکیکه  میهرسه منتظر بود.اشکبار من زل زده بود يبه چشما

 .جرات حرف زدن نداشت

 ؟يشد ياونجور هویچرا :با بغض گفت رایسم باالخره

 ...از  يخبر:رو بهش دوختم و گفتم نمیغمگ نگاه
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 .بپرس يدار یبزنم بعد هر سوال بزار اول حرفمو:گفت میمهربون و مال یحرفمو قطع کرد و با لحن نیفرز

من خواهر :با همون لحن و صدا گفت.برادر بود که از غم خواهرش غصه داره هینگاهش مثل .تکون دادم  سر

که خودش واسه  دمیفرهاد برادرمه،بهش حق م.خواهرم دوست دارم يکه تورو به اندازه  دونهیندارم اما خدا م

زن فرهاد برات  يبه اندازه  نوزمکه با تو قطع رابطه کنه امامن هگرفت  میخودش تصم ره،یبگ میتصم شیزندگ

تن به  يکنم که مجبور شد یدرك م نویو من ا يریبگ یحقتو از زندگ یبه تو ظلم شد وتو نتونست.ارزش قائلم

رو که دوسش  یکه چقدر برات سخته کس دونمیدونم،میرو م نایا يمن همه .ياز فرهاد بد ریغ یازدواج با کس

 ...فرهاد رو فراموش کن نمک یاما ازت خواهش م یفراموش کن يدار

خودم ندارم  يبرا یقلب گهیسخت تره،من د یهم که گفت ینیاز ا:اشکبار گفتم یو با نگاه دمیکش يبلند آه

منه،حلقه ش هنوز دستمه و اسمش هنوز تو  یفرهاد تمام زندگ.خودمم دوست ندارم یحت گهیمن د.نیفرز

 فراموشش کنم؟ يدارگردنم،چطور انتظار 

نبود اما حاال  یشما دونفر به هم معمول يبفهمم که عالقه  تونمیمن هم کنار فرهاد بودم هم کنارتو،م-نیفرز

 یسع.اریادا درب.کن یحداقل سع یفراموشش کن یتونیاگه نم.یهست يببر نیخودتو از ب دیتو نبا ستیکه اون ن

رو  شم،هرجایم وونهید شیمن خودم دارم از دور.نداره تیتو زندگ ییجا گهیکه فرهاد د یکن به خوت بقبولون

نداشته باشه  يکه با تو خاطره ا ییکرد ،اون رفت جا شهیاما چه م ادیچشمم م يجلو رشیکنم تصو ینگاه م

مامان هرشب تو اتاق .دهیفرهاد رو م يهنوز خونه بو. میکن کاریهمه خاطره چ نیبا ا دیدونست ما با ینم گهید

تو هم .ادیداره کنار م یول ستین شتریعشق تو که از عشق مامان ب.شهیآروم م شلباسا دنییوبا بو خوابهیماون 

که  نهیا ادیکه از دستت برم يحداقل کار.یفرهاد رو فراموش کن دیبا یکن یبا شاهرخ زندگ یبتون نکهیا يبرا

 هیشدن یسخت هست ول.یکن ياندازه دور یاون م ادیکه تورو به  ییزایاز چ.ینشونه هاشو از خودت دور کن

 .یهست

 یسع.فرهاد رو از خودت دور کن يها هیار،هدیحلقه رو از دستت در ب.جون یهست گهیدرست م نیفرز-رایسم

تو االن .فتهیخاطره هات م ادیاصال خودتو مشغول کن،سرت که گرم بشه کمتر ذهنت  یفتیب ادشیکن کمتر به 

 .يشوهر دار

 .ستیاون شوهر من ن-

زن شوهردار شب و روز به فکر  هیکه  ستیدرست ن نیشوهرت،ا شهیهم م گهید ينامزدت که هست،دوفردا-

 که؟ یفهم یگناه داره م. باشه گهیمرد د هی
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 .تکون دادم دییتا يرو به نشانه  سرم

 .یارتباطتو با ما قطع کن يالبته اگه نخوا میکمکت کن میدیماهم قول م-نیفرز

 .شما نداشتم یبه خوب ییمن تو عمرم دوستا.وقت چینه،ه:گفتم ملتمسانه

 .یدونیخوشحالم که مارو قابل م:زد و گفت يمحو لبخند

بار  نیاول ينشستم که فرهاد برا يزیشاپ دانشگاه رفتم و سرهمون م یسرکالس حاضر نشدم،به کاف گهید

 .کرد یرنگ عوض م قهیروبروم نشست و از خجالت دم به دق

گذاشت،دستم رو دور فنجون حلقه کردم،ناگهان  زیم يگارسون فنجون قهوه رو رو یقتقهوه سفارش دادم،و هی

 "؟يترك عادت کرد": افتادم که فرهاد خندان جلوم نشست و تا چشمش به قهوه افتاد گفت يروز ادی

 کهی دنشیاز د.دیکش رونیشاهرخ که روبروم نشسته بود و به من زل زده بود منو ازگذشته ب يصدا

 ؟ییکجا:خوردم،متعجب نگاهم کرد و گفت

 .جا نیهم:گفتم یدستپاچگ با

 دیام نجای،ايتمام دانشگاه رو دنبالت گشتم نبود: نگام کرد و گفت یفتگیچونه ش گذاشت و با ش ریرو ز دستش

 .آخرم بود

دوست  من اصال قهوه:گفت يلحن خنده دار زدم،باینگفتم،نگاهمو به فنجون دوختم و با قاشق همش م يزیچ

 ؟يخورینداره،چرا م یتیخاص چیندارم، به نظرم ه

 ...قهوه نیچون امروز تـَلخَم،مثل ا:به زبونم اومد و گفتم ناخودآگاه

به فرهاد گفتم،با  نویا یوقت ادمهیکرد، یچند لحظه مات شده بود و بهم نگاه م ياز لباش محو شد و برا خنده

 ؟یخانم چرا:بود گفت یاز عشق و دلدادگ زیکه لبر یلحن

 .خواست نابودم کنه یکه انگار با تکرارش م یبه شاهرخ بود و ذهنم مشغول نشخوار خاطرات مشابه نگاهم

تو :آروم گفت یلیدم،خیناخودآگاه دستمو عقب کش ره،یشد،دستشو جلو آورد تا دستمو بگ رهیبه دستام خ شاهرخ

 .یتـَلخ شهیکه هم

 يعاد طیزده بود،درشرا خیقلبمم .زدم خیکردم  یاحساس م.جمله رو ازش نداشتم نیا دنیزد،انتظار شن خشکم

 مشیداشتم تسل رازیکه تو ش ییشدم مثل همون روزا یم مشیراحت تسل یلیخ دیدر کار نبود شا ياگر فرهاد

ردم و درآو يچند تا هزار فمیک واز ت.نگم یچیدادم ه حیترج.دمید یم م یشدم اما حاال اونو قاتل خوشبخت یم

 .گذاشتم و از اونجا خارج شدم زیم يرو
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و با  دیبلند بهم رس يبا قدم ها.کردم یفرار م يزیشباهت داشت،انگار داشتم از چ دنیبه دو شتریرفتنم ب راه

 .بهت نگفتم يزیکه چ ؟منيریدر م يچرا دار:و منو به سمت خودش برگردوند و گفت دیقدرت لباسم رو کش

 .من شو الیخ یامروز رو ب هیامروز حوصله ندارم،تو رو خدا :بهش چشم دوختم و گفتم عاجزانه

 ابونینگفت فقط با دست به اون طرف خ یچیه. گذره یم یدونست که تو دلم چ یشد،انگار م نیغمگ نگاهش

 .اون طرفه نیماش:اشاره کرد وگفت

تر از اونه که  يکار یلیکنم خ یبهش وارد م که با رفتارم يدونستم ضربه ا یم.راه افتاد نیبه سمت ماش بعد

سوختنش شروع شده تا با  دمیبود که فهم نجایاز ا. زدیکرد و دم نم یتحمل م يبشه تصور کرد اما اون با صبور

 .من بسازه

سوخت،آخه اونم آدم بود سنگ نبود که  یدلم براش م.کرد یم یحرف بزنه ،رانندگ یکالم نکهیبدون ا نیماش تو

 ؟یگینم يزیچرا چ:اومد گفتم یکه انگار از ته چاه در م ییبا صدا.گرفتتش دهیبشه ناد

 .تو شم الیخ یامروز رو ب هیقرار شد :حسرت نگام کرد و گفت با

 یم نویسخت بود که بخوام باهاش حرف بزنم و وانمود کنم که از بودن در کنارش خوشحالم،خودشم هم برام

 .آورد یخودش نم يدونست اما به رو

 .ادامه نداد گهیگم،دینم یچیساکتم و ه دید یوقت

کم و کسر نداشته  يزیهمه در تکاپو بودن تا جشن فردا شب چ.شلوغ و پر رفت و آمد شده بود خونمون

کردم  یکه احساس م ییتمام خونه پر از گل بود،گل ها.ها عوض شده بود زد،پردهیبرق م يزیخونه از تم.باشه

 .کنه یبوشون داره خفه م م

لباسمو با خودش آورد،به  اطیخ یوقت.بود دهیدوم چ يعقدم رو تو سالن طبقه  يسفره  قهیسل تیدر نها نماما

کرده بود تا من راحت  رونیمردا رو از خونه ب يمامانم همه .و به سالن رفتم دمیاصرار مادرم لباسمو پوش

 .کردن یو به به و چه چه م دنیپاش یهمه سرم نقل م.باشم

داشتم و تکه  یبر م یچیاگه دست خودم بود ،ق. نمیلباس بب نیا يخواست خودمو تو یکرده بودم ،دلم نم بغض

 .کرد یذوق م یمامانم کل.از دستم ساخته نبود يکار گهیکه د فیکردم اما ح یتکه ش م

به حالم برده بود  یمامان که پ.دور وبرم خسته بودم،به اتاقم پناه بردم و زود لباسم رو عوض کردم ينگاه آدما از

 ؟یشد هست یچ:وارد اتاق شد و گفت
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 نیاز ا شتریخواست ب یگذره،دلم نم یم یخواست بدونه درونم چ یدونستم ،دلم نم یمادرمو محرم نم گهید

 .حوصله ندارم ،فقطیچیه:بغضم رو فروخوردم و گفتم.عذاب بکشه

 .نهیلباس بب نینظر تورو تو ا هی ادیشاهرخ ب یزاشتیالاقل م-

 .نهیب ینه،به وقتش م-

آرزو داشتم خودم سفره عقدتو .نمیب یروزا رو نم نیا گهیکردم د یفکر م:زد و بغلم کرد و گفت یگرم لبخند

 .فراهم کنم،خدا رو شکر که آرزو به دل نموندم تویتو آماده کنم،مقدمات عروس هیزیجه نم،خودمیبچ

بود که منو فرهاد از  یهش نداشتم،اون ته دلش راضب یرغبت چیکرد که من ه یخدارو شکر م يزیبابت چ مادرم

 .شدم یاما من داشتم نابود م میهم جداشد

خونه ساکت شد ،  یوقت.بود که ناتمام مونده يانجام کار یدر پ یما شلوغ بود و هر ک يشب خونه  يها مهین تا

گشتم  یقدر دنبال قرص مکرد اما هر چ یتونستم به خلوتم پناه ببرم ،در رو از داخل قفل کردم،سرم درد م

 یتخت خال يمحتواش رو رو مکنم،تما داشینتونستم پ یرو باز کردم اما وقت فمیکردم،ک ینم داشیپ

 .افتاد رونیتخت افتاد و چند تا عکس هم ازش ب يکه فرهاد تو فرودگاه به من داده بود گوشه  يکردم،دفتر

 .و محکم در آغوش گرفتمش دمییدفتر رو بو قهیهست؟تا چند دق يدفتر نیرفته بود که چن ادمی چطور

شعر  هیبوده؟اما فقط  یکه نوشته چ يخاطره ا نیخواست بدونم آخر یدلم م.دفتر رو باز کردم يصفحه  نیآخر

 بود،

 :مثل دل خودش با تمام عشق نوشته بود یخط شکسته و قشنگ با

 !،که مارا به هم دوخت ینگاه نینخست"

 شعله افروخت،در جان ما  ،کهیسالم نینخست

 مارا يدل ها ،کهیکالم نینخست

 سپرد و، ییخوش آشنا يبو به

 عشق برد؛ یمهمان به

 ياز مهر بود پر

 از نور بودم پر

 يشوق بود همه

 شور بودم همه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٢٩٧ 

 که،دزدانه،از هم ییخوش لحظه ها چه

 !مینهفت يو راز میربود ینگاه

 را"خواهمت یم"که  ییخوش لحظه ها چه

 !میو گفت مینگفت-یشرم و خموش به

 م،یسرگشته بود يتنها يدوآوا

 ،یگذرگاه هست رها،در

 .میهم از دورها پر گشود يسو به

 .میدیکه هم را شن ییخوش لحظه ها چه

 .میدیکه در هم وز ییخوش لحظه ها چه

 عشق، يکه در پرده  ییخوش لحظه ها چو

 !میشاد،باهم شکفت ينغمه  کی چو

 شب ها،چه شب ها،که همراه حافظ چه

 ن،یرنگ يآن کهکشانها در

 سرشار از نرگس و نسترن، يها کرانیآن ب در

 ن،یو نسر اسی

 .مینخفت يشوق و شاد ياریزبس

 ییخدا يبا آن صفا تو

 ییبا آن دل و جان سرشار از روشنا تو

 .يدور بود انیخاک نیاز

 دایآن مرغ ش من

 ا،یآن باغ بالنده در عطر و رو در

 ؛یالیخ یفرارفته تا عالم ب يآن شاخه ها بر

 .....!مغرور بودم چه

 .....!يمغرور بود چه

 .میدیآفر يپهناور يایو تو چه دن من
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 .میدینا آشنا پر کش يافق ها يو تو به سو من

 وتو،ندانسته،دانسته، من

 م،یو رفت میو رفت میرفت

 ا،یشاد،خوش،گرم،پو چنان

 !میدیبه سر منزل آرزوها رس یگفت که

 میدیغا،ندیغا،دریدر

 آسمانها، نیدرا یدست که

 !ما نوشته ست یشانیبر لوح پ چه

 ، میدر آن قصه ها و غزل ها نخواند غا،یدر

 !آب و گل عشق،باغم سرشته ست که

 و فسوس جهان را بیفر

 دوست، يا يکر بود تو

 ...!کور بودم من

 ،ییروشنا یروزگاران ب نیدر

 گری،که د نیغمگ يشب ها رهیت نیا در

 م،یجاک یندان

 !ییکجا ندانم

 نمینش یآن روزها م ادیبا  چو

 نشانم یرو م شیتو را پ ادی چو

 جاودان عاشقم را دل

 کشانم یدنبال لحظه ها م به

 :فشانم یها،م تیب نیبه همراه ا یسرشک

 که مارا به هم دوخت، ینگاه نینخست

 که در جان ماشعله افروخت، یسالم نینخست

 مارا، يکه دل ها یکالم نینخست
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 ...عشق برد یسپرد و به مهمان ییخوش آشنا يبو به

 ،يمهر بود پراز

  "...از نور بودم پر

 .شده بود سیاز وجودم بود از اشکام خ یمیدفتر فرهاد هم که ن چ،تمامیهام که ه گونه

 .نشست یعقد م يشاهرخ ،فرهاد کنارم سر سفره  يخواست که فردا جا یدلم م چقدر

 .دفتر بود رو برداشتم يکه ال یتا عکس چند

 .بود که شب تولدش به اصرار ازم گرفته بود ییعکسا همون

خواهش و  یتموم شده بود و همه خسته به اتاقاشون پناه برده بودن اما فرهاد به اتاق من اومد و با کل جشن

 .رهیتا ازم عکس بگ زمیشونه هام بر يتمنا ازم خواست که موهامو باز کنم و رو

 .يگرد ابونیخ يبر يخوایکه فکر کردم نصفه شب م ادیخوابت نم یگفت نیهمچ-"

 .برمت یم ياگه تو بخوا-

 .هیکه با تو تنها باشم برام کاف نینه،هم:و با ناز گفتم دمیخند

در رو .برگشت نیبعد با دورب قهیرفت و چند دق رونیاز اتاق ب.تخت گذاشتم يرو از سرم باز کردم رو میروسر

 .رمیازت عکس بگ خوامیم:پشت سرش بست و گفت

 .میامشب عکس انداخت یکاف يماکه به اندازه -

 .کنه یفرق م یکی نیا دونم،امایم-

 .رمیباز ازت عکس بگ يبا موها خوامیم:موهام رو باز کرد و گفت يرو ي رهیگ

 یچقدر عکس م گهیخسته شدم،بسه د گهیمن د:نشستم و گفتم نیزم يتا عکس که گرفتم،کنار تخت رو چند

 ؟يریگ

اگه از :داد و گفت هیتک وارینشست و به د نیزم يکنارم رو. وچراغ رو خاموش کرد زیم يرو گذاشت رو نیدورب

 .يدیفهم یم يکرد یمن به خودت نگاه م يچشما

 .کرد یم ياز موهامو دستش گرفته بود و باهاش باز يا حلقه

 .منباش شتیپ گهیترسم چهارسال د یم:شونه اش گذاشتم و گفتم يرو سرمو

 يشبا گهیاون وقت د:کرد ،گفت یهمونطور که نوازشم م.کردم یگونه هام حس م يدستش رو رو يگرما

عاشق مرگ  هیمرگ .کنن یفکر م گرانیکه د یمرگ،نه اون مرگ یعنیتو  یب.مرگ.عذاب يشبا شهیتولدم م
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 یتو م یمن ب.کشه  یم دكیجسمه که روح رو  نیاونوقت ا.روحه،مرگ قلبه،مرگ احساسه  ست،مرگیجسم ن

وقت اون  چیه دوارمیام.دمیمو از دست م یعاشقه چون تمام هست هیو مرگ من سخت تر از مرگ  یهست رمیم

 .نمیروز رو نب

 يمثل پدرا.گرده یمحبت م يبودم که فقط دنبال ذره ا یمیتیاون مثل بچه  شیمن پ.رو پاهاش گذاشتم سرمو

 .ون کردموهام فروبرد و نوازشش يمهربون دستشو ال

 .خوند یدردونه ش رو بخوابونه برام شعر م زیداره عز یسع ییکه با الال یلب مثل کس ریو ز آهسته

 بنفشه زار چشم تو در

 بهشت ها گذشته ام نیزبهتر من

 ام دهیبهارها رس نیبه بهتر من

 !من اتیح قیدقا نیغم تو همزبان بهتر يا

 .من از تو پر شده ست یهست يها لحظه

 ستنیگر يبهانه  نیتو بهتر ییجدا يا

 .ام دهیرس ینگفتن یتو من به اوج حسرت یب

 !ستنیز دیام نینوازش تو بهتر يا

 کنار تو در

 .گذشته ام ینگفتن یزاوج لذت من

 من نیخوب نازن خوب

 کند یمست م شهیتو مرا هم نام

 .از شراب بهتر

 !ناب ياز تمام شعرها بهتر

 ست یسرود زندگ نیتو اگر چه بهتر نام

 تورا من

 :خود الیخ ییخلوت خدا به

 کنم، یخطاب م"من  نیبهتر نیبهتر"

 .من نیبهتر نیبهتر
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 ؟یمن ،خواب نیبهتر نیبهتر:آروم صدام زد يبا صدا بعد

 خوابت برد؟ ییالال هیبا .معشوق مارو باش:گفت يندادم که با لحن خنده دار یبه خواب زدم و جواب خودمو

 ".پاهاش خوابم برد يبا نوازشش رو.نداشتم دنیخند يبرا ییر خسته بودم که نام گرفته بود اما انقد خنده

 .تلنگرم نداشت هیطاقت  گهیمن که د یبود به دل زخم یبزرگ يخاطرات ضربه  نیا يادآوری

 نکهیباز گرفته بودم ،اون شعر رو نوشته بود و من چقدر از ا ياتاقش با موها يکه کنار پنجره  یاون عکس پشت

 .خطاب کرده بود ،لذت بردم"من  نیبهتر نیبهتر"منو 

 .کردم که خوابم برد هیانقدر گر.بالش گذاشتم و زار زدم يرو سرمو

 

 و نهم ستیب فصل

دورم نشستن و با دف و تنبک  لیفام يهمه زنا. به خونمون اومد لیبا تمام وسا شگریاصرار زن عمو آرا به

 .مجلس رو گرم کردن

امشب هم مجلس ما از مردا .نهیبب شیمنو با آرا یکنن آخه فرهاد دوست نداشت کس شمیخواست آرا ینم دلم

 شمیآرا ادیاجازه ندادم ز نیبنابرا. اون همه مرد ظاهر بشم يجلو شیخواست با آرا یدلم نم.جدا نبود

 .کرد زیخورده تم هیشد و فقط صورتمو  میدر برابر مقاومت من تسل شگریآرا.کنه

موهاتو  ومدیدلم ن:رو به دستم داد گفت نهیآ یوقت.خورده بهش حالت داد هیو با سشوار فقط  باز گذاشت موهامو

 .قشنگتره ينجوریببندم، هم

مامانم که از شدت ذوق قرمز شده بود و همش برام . کننده بود یراض شگریکار آرا.قشنگترشده بود یلیخ صورتم

 .به اتاقم رفتم تا لباسمو تنم کنم.نمونده بود که مهمونا برسن يزیچ.کرد یاسفند دود م

 .و پولک کار شده بود ریحر يبا پارچه  یدامنش کل يبود که رو یرنگ یبلند آب راهنیپ

 .شدیم دهیتنه پوش میکت ن هیبود و روش با  يا حلقه

وقت  چیچشمه ه نیشد انگار ا رینگاه کردم ،ناخوداگاه اشک چشمام سراز نهیو خودمو تو آ دمیلباسمو پوش یوقت

 شدینداشتم وگرنه تمام صورتم خراب م شیشانس آوردم آرا.گرفت یمو م قهیوقت  یکه وقت و ب شدیخشک نم

 .شدمیسرزنش م یکل دیو با

 یبودم ول دهیشن رایاز سم نویبود ،ا یبود که با فرهاد داشتم ،فرهاد عاشق رنگ آب یخوب يروزا ادآوری یآب رنگ

 .دمیگفت به خاطر تو پوش یم دیپوش یم یم براش مهمه ،هروقت آب قهیخواست بگه که سل یچون م
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 فتم؟یفرهاد ن ادینگاه کنم که  یبه چ دیبه بعد با نیا ا،ازیخدا

 .اشکامو پاك کردم عیچند ضربه به در خورد،به خودم اومدم و سر یوقت

بلندم کرد و  نهیآ ين عمو دستمو گرفت و از جلوز. وارد اتاق شدن یعمو نرگس و مامان با لبخند و خوشحال زن

 ...نهیبب نکهیبه حال ا يانقدر گرفتارته،وا دهیند ينجوریشاهرخ تا حاال تورو ا...ماشاهللا،ماشاهللا: گفت

بگم .شاهرخ اومده:گفت یداد وبا لحن گرم و با محبت لمیاز سر شوق تحو يحرف زن عمو لبخند دییدر تا مامان

 اد؟یب

 نهیعروس خوشگلشو بب ادیچرا که نه؟بگو ب:عمو اصال مهلت نداد من حرف بزنم و بالفاصله بعد مامان گفت زن

. 

 .و پشت سرش رفت دیرفت،زن عمو هم گونه مو بوس رونیاز اتاق ب مامانم

 يموها یتا شب تولدش حت ه؟فرهادیچه سرنوشت نیا اینه،خدایو منو بب ادیشدم تا شاهرخ ب یمنتظر م دیبا حاال

 یعنیدلم برات تنگ شده فرهاد،. نهیبب ينجوریاول بسم اهللا منو ا نیهم دیبود اما شاهرخ با دهیمنو درست ند

 تو؟ يایچشمم و ببندم و باز کنم و تو از در ب شهیم

داده باشم در باز شد و شاهرخ تو  یورود به کس يبرا ياجازه ا نکهینبود چون بدون ا شیب یتوهم نیا یول

 .شد انیدر نماچارچوب 

نبود که ،قرار بود به آرزوش برسه ،فقط من بودم که داشتم  یبشاش تر و شادتر بود،شوخ شهیش از هم چهره

 .شدم اونم با دست خودم یبدبخت م

به صورتم هجوم  کبارهیداد،احساس کردم تمام خون بدنم به  ینگاهش عذابم م ینیانداختم ،سنگ نییپا سرمو

مثل  يهمونطور.حجاب نبودم اما اون انگار نه انگار یشاهرخ ب يآخه تابحال جلو دمیکش یخجالت م.آورده

 .بود شکار يغفلت من برا هیبه من زل زده بود و منتظر  زنهیکه به طعمه ش زل م يریش

 .يشد ییایدر يلباس مثل پر نیتو ا: گفت میمال ییو با صدا.شد کیمنظم و بلند بهم نزد ییقدم ها با

 .بخوام بهش لبخند بزنم نکهیتونستم نگاش کنم چه برسه به ا یهش لبخند بزنم،اصال نمسخت بود ب برام

از من  عتریتخت بردارم اما شاهرخ سر يبه چهره ش نگاه کنم ،دستمو دراز کردم تا کتم رو از رو نکهیا بدون

 يپرفسور شیبا رموهاشو کوتاه کرده بود و . آروم سرمو بلند کردم،نگاهم به چشماش قفل شد.کت رو برداشت

دونستم  یاز عشقش نم يزیچ نکه م ییهمون سالها.چند سال قبل پیشده بود همون شاهرخ جذاب و خوش ت
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وقت  چیکاش ه.کردم یالتماس نم چوقتیکاش ه.هیکلمه بهم بگه عاشق ک هیکردم که فقط  یو التماسش م

 .وقت عاشقم نبود چیکاش ه.گفت یبهم نم

 شدم؟ يچه جور:نگامون به هم گره خورد،لبخندش گرمتر شد و گفت یوقت

 ؟یچ:اومد گفتم یکه انگار ازته چاه در م ییصدا با

 شدم؟ ينظرت چه طور اد؟بهیبه من م پیت نیلباس و ا نیا گمیم-

 ؟تورو نگاه کنه خوادیم یحاال ک:و گفتم دمیببره ،کتم رو از دستش قاپ میبه حال درون یخواست پ ینم دلم

چشم  نن؟اصالیتورو بب خوانینه پس م:با خنده گفت.خوش من بود يرو ياز گلش شکفت،انگار تشنه  گل

 .ارمیرو از کاسه درم نهیکه بخواد تورو بب یهرکس

 از اآلن خشونت؟-

 ...واسه تو که نه،واسه بدخواهات:گفت یگرم يبه من انداخت و با صدا یقیعم نگاه

 ...یخدمت خواهرت برس دیپس اول با:گفتم نیبنابرا رمیرو بگ بایحال شک يجور هی خواستیدلم م یلیخ

 .عقد يسفره  يپا نیایب گهیعاقد اومده،مامان م:بگه،افسون بدون اجازه در رو باز کرد و گفت يزیخواست چ تا

 .بالفاصله در رو بست و

سرم  يفت و خودش روسرم گذاشتم و بعد چادرمو برداشتم که شاهرخ از دستم گر يرو يشال بلند اول

 .گذاشت

 .کف زدن  دنمونیمهمونا با د ي،همه  میاومد رونیاز اتاق ب یوقت

از تو  یوقت. نمیعقد بش يکنار شاهرخ سر سفره  دیبا يروز هینکرده بودم که  ینیب شیروز رو پ نیوقت ا چیه

دلم براش سوخت ،من ناخواسته . خوشحاله تینها یکه چقدر سر ذوق اومده و ب دمیچشمم بهش افتاد د نهیآ

قرآن .دنیساب یباالسرمون قند م ایوو افسون ور بایشک.کردم یم کیم شر یرو هم تو بدبخت گهینفر د هیداشتم 

عاقد سه مرتبه .انداز شده بود نیقرآن خوندن فرهاد تو گوشم طن يخوندم فقط صدا ینم یچیه یدستم بود ول

به پهلوم زد  ایکه رو يمادرم و سقلمه ا يصدا يمتوجه  یحت.آدما نبودم ونیا ماما من اصال اونج لمیگفت وک

جهنم افتادم،احساس کردم  ادی هویدونم چرا  ینم.احساس کردم دستام يرو رو یدست یناگهان گرم.نشدم 

 نیاول نیا.خوردنم بیفر يبود سزا نیمن از بهشت رانده شده بودم و ا. ادهیز شیشاهرخ مثل آت يحرارت دستا

نگرانش افتاد،دلم به حال  ينگاهم به چشما یوقت.کردم یشاهرخ رو لمس م يدستا میبود که مستق يبار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٣٠٤ 

هراسان به سمتم  ثاقیم.من بودن  يکلمه ا هیقوم منتظر جواب  هی.خودم يبرا شتریاز همه ب.ختهممون سو

 .مونه ینم یاز شاهرخ باق يزیمجلس به هم بخوره ،چ نیاگه ا.کنم یخواهش م یهست:اومد و بغل گوشم گفت

 مونه؟یم یازم باق يزیچ ؟منیپس من چ:نگاش کردم اما نگام پر از حرف بود،ته دلم به خودم گفتم فقط

 .مادرم بله يبا اجازه :نه چندان بلند گفتم ییبا صدا بعد

من  یکه قاتل خوشبخت یاز کس رم،انتقامیخواستم انتقام بگ یهم به پدرم نکردم،م ياشاره ا نیکوچکتر یحت

اومد تا  یم یخطبه خونده شد و هرکس.نبودم نجایکرد من اآلن ا یذره ،به من فکر م هیذره فقط  هیبود،اگه 

 .بگه کیبده و تبر ییکادو

و  یبرطرف شد و شروع کرده بود به شوخ شیامضا ،باالخره باورش شد که من زنشم و نگران یبعد از کل شاهرخ

 .بگو بخند

 یو فقط با شاهرخ روبوس ومدنیبگم و مجلسشونو خراب کنم ، اصال طرف من ن يزیچ نکهیاز ترس ا نایو س بابا

 .کردن 

 نیو پرنگ نیسنگ يکه فرهاد به دستم انداخته بود حلقه  يحلقه ا يداد چون جا یکردن به دستام آزارم م نگاه

 .کرد یشاهرخ جلوه م

من آقا  قیشف قیرف نمیا:رو پسر به سمتم اومد و با خنده گفتدخت هیاز مراسم نگذشته بود که شاهرخ با  یلیخ

 .آرش

که کنارش بود اشاره کرد و با آب و تاب  يشاهرخ به دختر.گفت کیکرد و تبر یبا من احوالپرس یبه گرم آرش

 .خانم هستن الیخانم آقا آرش،سه شونمیا:گفت

خواست بدونم شاهرخ خان  یدلم م شهیهم. خوشحالم یلیخ دنتونیاز د:دست دادم ،لبخندزد و گفت الیسه با

 .کنه یرو انتخاب م یچه کس

 خانم؟ یفعال که شاهرخ با هزار مکافات انتخاب شده نه هست:با خنده گفت آرش

 ...نجایبه ا دمیدل خوردم تا رس ،خونیآخ گفت:که شاهرخ گفت لبخندزدم

 .نهیش یلرزشم م ياپ خورهیکه خربزه م یکس.شاهرخ خان گهید نهی،همیآخ-الیسه

 یتا خوش مینیگوشه بش هی میپس بهتره بر ست،یدر کار ن يهم لرز ده،فعالیرس اریبه  گهیحاال که د-آرش

 .میاالنتونو خراب نکرد
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طبق  ایرو.به سمتمون اومدن دیو شوهرش سع ایرو. همکف رفتن ياز ما جدا شدند و به طبقه  الیو سه آرش

 يزیچ:با لبخند بغلم کرد و در گوشم گفت.کرده مقابل ما ظاهر شد  شیآرا یباز و صورت يمعمول با موها

 .يو منو به آرزوم رسوند ياومد نییپا طونیمن از خر ش ياریاما باالخره با هوش ينمونده بود که بند و آب بد

 .به تو و آرزوت داشت یمسئله چه ربط نیبه خاطر تو نبود در ضمن ا:ازش جدا کردم و گفتم خودمو

 .گهید نمیعقد کنار شاهرخ بب يب خره،من آرزوم بود که تورو سر سفره خ-ایرو

هم که  دیسع.به خوش و بش پرداخت دیزد و با سع يشده بود،لبخند ایآخر رو يجمله  يکه متوجه  شاهرخ

مرد از  نیا.گفت یفرهاد راست م چارهیب.تو اون مجلس نبود،فقط به من زل زده بود يا گهیانگار جز من کس د

نه،همچنان به چشم  ای هکنارش باش ایکرد که رو یبراش هم فرق نم.دیکش یخجالت نم زیچ چیو ه چکسیه

 .داد یادامه م شیچرون

 یمیصم يخانم از دوستا ایمامان،رو:کرد و گفت ایشده بود،مادرشو صدا کرد و رو به رو يکفر یکه حساب شاهرخ

 .نیکن ییرایهستن،ازشون خوب پذ یهست

 .بشن ییرایکرد تا پذ ییهمکف راهنما يو شوهرشو به طبقه  ایرو عیعمو هم سر زن

 .سوزهیم نایس يدلم برا:کم خلوت شد شاهرخ در گوشم آهسته گفت هیدور و برمون  یوقت

 ؟یچ:دمیتعجب نگاهش کردم و پرس با

 .سوزهیم نایس يدلم برا گمیم-

 چرا؟-

نه انگار که من کنارتم،با چشماش  ز،انگاریه ي کهیمرت. ارزه یفروخت که دوزار نم یاونو به کس ایآخه رو-

 .نگات کنه خوادیم یمامانو صدا نکرده بودم معلوم نبود تا ک داد،اگهیداشت قورتت م

 .که نسبت به من داشت لبخند زدم یو تعصب رتیحرف اون روز فرهاد افتادم،ناخودآگاه به غ ادی

 ییوگرنه معلوم نبود چه بال هیب برام شب مهمشانس آورد که امش:کرد گفت یکه به روبرو نگاه م همونطور

 کنه؟یم یزندگ يجور ا،چهیرو چارهیب.آوردم یسرش م

 .خودت بسوزون يبسوزه،دل برا گرانیدلت واسه د خوادیتو نم:گفتم يجد مین یشوخ مین یلحن با

 چرا؟:دیبه من انداخت وپرس یقیعم نگاه

 .رفت يبدبخت شد گهیعبارت د ،بهیخوش باش یتونیکه م هیچون امشب شب آخر:لبخند گفتم با

 .يزدیحرفو نم نیتو دل من چه خبره ا یدونستیاگه تو م:زد و گفت يپوزخند
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 ،راستينکرد نکارویاما ا يخواستگار يبراش بر یتونستیگفت م یم نای،سیراست:کم مکث کرد و بعد گفت هی

 گه؟یم

هم  ینگفته بود،اون زمان يزیوقت به من چ چیما هداره ا اینسبت به رو یاحساس هی دونستمیمن م.گهیچرت م-

وقت  چیحرف اون احمقو ه.ازدواج کرده بود ایشده بود چون رو رید گهیکنم د يخواستگار ایکه ازم خواست از رو

 .دمنو کتک ز ایرو نیچقدر به خاطر هم.گهیم ادیچرت و پرت ز.باور نکن

 .رمیگیغلط کرده،خودم حالشو م-

 يکه با خنده  دمیگرفتم و به سمت خودم کش نادستشوینره سراغ س نکهیاز ترس ا هویجاش بلند شد که  از

 ه؟یچ:گفت يا انهیموذ

 ؟يریم يکجا دار-

 .گهید رمیحالشو بگ رمیدارم م-

 همه آدم؟ نیا ونیامشب؟م-

 .ستین یشب معمول هینبود که امشب  ،حواسمیگیراست م.آهان -

 یم یباالخره تالف یول:دوباره سرجاش نشست و همونطور دستمو که تو دستش بود فشرد ودم گوشم گفت بعد

 .کنم

 .مهمونا هم رفتن نیدو بعد از نصف شب بود که آخر ساعت

 یم يشاهرخ باز يبا لباس منو موها يخنک بهار مینس.زدمیشاهرخ داشتم قدم م يبه شونه  ي،شونه  اطیح تو

 ؟یتا حاال با آرش دوست یاز ک:دمیهوا پرس یسکوتو شکستم و ب.کرد

 .وقته یلیخ:و بالبخند نگام کرد و گفت ستادیا روبروم

 تا حاال؟ یاز ک یعنیوقته  یلیخ-

گرمابه  قیرف میآشنا شدم،از اون وقت تا حاال شد يبا آرش تو دوران سرباز یدونیم.شهیم یهفت هشت سال هی-

 .و گلستان هم

 هم دوسته؟ ثاقیبا م آرش-

 .شناسن ینم گروینه ،اتفاقا اصال همد-

 .شناسهیدوستاتو م يهمه  ثاقیکردم که م یمن فکر م یول-
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کردم وگرنه  یخونه رفت و آمد م نیبه ا ادیبخاطر تو بوده که ز شتریب یهستم ول یمیصم ثاقیمن با م-

 .دوستم آرشه نیتر یمیصم

 ازدواج کرد؟ یک-

 .براش دهیآرش جون م.و معصوم ا،پاكیر یو ب ه،سادهیخوب یلیدختر خ الیسه.شهیم یدوسال هی-

 عاشق هم بودن؟-

 ؟یپرس یسواال رو م نیچرا ا:نگام کرد و گفت کنجکاو

 .جواب نده ياگه دوست ندار. ينجوریهم:باال انداختم و گفتم شونه

 یک نهیبب شهیو مکنجکا ییجورا هیآرش هم .بودن دهید گرویخواهر آرش همد رستانیدب يجلو-

 .يخواستگار رهیکنه و بعدم با خانواده ش م یم بشیتعق يش چه کارن؟چند بار ه؟خانوادهییهست؟کجا

 ن؟یهم-

 .نیهم.آره-

بودن که تو  دهیشن کیدور و نزد يها لیو فام هیاکثرا از در و همسا.بودن ينجوریمنم هم يخواستگارا شتریب-

 .رفتن ینه م هیاومدن و با  یگل زرد م هیچقدر مسخره با .وجود داره یبه اسم هست يم،دختریفه يآقا يخونه 

 زهیچون دوست داشتم که به هم بر اوردمیخودم ن يبه رو خته،امایاسم خواستگار به هم ر دنیدونستم با شن یم

. 

 .بود  ومدهین.... رایسم....دوستت  نیا یراست:وگفت دیکش يبلند آه

مکث کردم تا بتونم  یکم.مونده بود ادشی رایاسم رو نداشتم،چه خوب اسم سم نیا دنیانتظار شن.شدم دستپاچه

باهاش  شتریاز شوهرش خوشم اومده بود،دوست داشتم ب:دیسرهم کنم و بهش بگم که دوباره پرس يزیچ هی

 ....بود؟فرهاد یاسمش چ.بود تیبا شخص یلیآشنا بشم،به نظرم خ

 کرد؟ یآزار دادن من استفاده م يبرا یزهر فرصتچرا ا.کردم که تپش قلبم صدبرابر شده احساس

 .نهیفرهاد برادر فرز. نهیشوهرش فرز ست،اسمینه،فرهاد ن:لرزان گفتم ییصدا با

 ؟يبودن؟دعوتشون کرده بود ومدهیچرا ن یدون ینم.اومد ادمیآره،آره،-

 .ادیخوب نبود نتونست ب ادیحال مادرش ز نکهیمثل ا یآره دعوت کردم ول-

تو هم برو .بخوابم رمیم.خسته م  یلیمن خ:سرم گذاشتم و گفتم يبزنه،دستمو رو يا گهیکه حرف د ندادم اجازه

 .خونه بخواب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٣٠٨ 

 ؟یکن یم رونمیب يدار:زد و گفت يپوزخند

 .يهر جور خودت دوست دار...نه-

 ؟يدوست دار یتو چ-

 .ریشب بخ.بخوابم رمیمن دارم م-

 .رفت رونیشاهرخ هم از خونه ب. بگم به داخل ساختمون برگشتم يا گهید زیچ نکهیا بدون

 پس شاهرخ کو؟:من متعجب نگام کرد و گفت دنیکردن سالن بود ،با د زیکه در حال تم ثاقیم

 .رفت:گفتم یتفاوت یب با

 رفت؟-

 .رفت خونه شون.گهیآره د-

انگار رفته خاله .میشه دختر بزرگ کرددلمون خو: بود از تو آشپزخونه بلند بلند گفت دهیکه صدامونو شن بابام

 .کرده که پسره قهر کرد و رفت کاریچ ستیمعلوم ن.يباز

 .شونیبا زندگ دوننیخودشون م نایا.دوتا دخالت نکن نیا نیتو ب:گفت مامانم

 يچطور دیبا دونهیگذره اما هنوز نم یسال از سنش م ستیب کینزد.شده ينجوریانقدر دخالت نکردم که ا-بابا

شاهرخ  چارهیب.خوادیشاهرخ رو نم دنیانقدر سکوت کرد که همه فهم.کور ایکره  ستیمعلوم ن.جواب عاقد و بده

بله گفتنش هم .کشت یهمونجا خودشو م دیشن یمطمئنم اگر نه م.رنگ به رو نداشت.بود سکته کنه کینزد

دختر زحمت  نین واسه ام.هستم یخونه بوقم،کشکم،چ نیبدونم من تو ا خوامیآخه م.نبود زادیمثل آدم

 ؟یگفت یپدرمم م هی يمرد یم.مادرم بله يبا اجازه .کنفم کنه يبزرگش نکردم؟آخه انصافه اونجور دم؟منینکش

 ده،یخروارها خاك خواب ریپدر من ز.ندارم يپدرم نگفتم چون پدر:بلند گفتم يسمت آشپزخونه رفتم و با صدا به

 ياشکال نداره،خدا.نیبرام نکرد يا گهیجز بدبخت کردن من کار د ارم،شماینداشتم که بخوام اسمشو ب يپدر

از دست  يبرا يزیچ گهیچون د شدم یراض یازدواج نبودم ول نیبه ا یکه من راض دونهیمنم بزرگه،خودش م

 شهیهم. پدر نداشتم چوقتیمن ه.کنه یزندگ گهید یکیگفتم حاال که از دست رفتم بزارم حداقل .دادن ندارم

 ...بودم میتی

بود و احساس  دهیهمه بهت زده به من چشم دوخته بودن ،بابا که به حد انفجار رس.اجازه نداد که ادامه بدم بغض

از پله ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم و در رو از پشت .نبود زیموندن جا.شهیخفه م تیکردم داره از عصبان یم

کنم اما دست خودم  هیخواست گر یدلم نم.ختمیم رشونه ها يکتم رو در آوردم و موهامو رو. قفل کردم 
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 يبعد چند ضربه به در خورد و بالفاصله صدا قهیچند دق.نداشت دست از سرم برداره الیخ یبغض لعنت نیا.نبود

 .میکم باهم حرف بزن هی.در رو باز کن یهست:گفت یاومد که م ثاقیم

 .ثاقیتنها باشم م خوامیم:بغض آلود گفتم يهمون صدا با

 ؟یکن یم هیگر يدار-

 .تنها باشم خوامیثاق،میبرو م-

 .رو باز کردم يفرهاد رو برداشتم و صفحه ا دفترچه

تو دست  زارنیکه دستاشو م نمیبمونم و بب تونمیبرم اما نم خوادیدلم نم.جمع کنم لمویوسا رهیدست و دلم نم"

وقت  چیه گهیکه د دونمیم.کنم یوقت فراموشش نم چیه یول نمشینتونم بب چوقتیه گهید دیشا.گهید یکی

 .شهیدلم عاشق نم

 نجایاز ا يزیچ خوادیدلم نم.دهیاونو م ياتاق بو نیا لیوسا يآخه همه .چمدون ببندم تونمینم.تونمینم

 ...آه.ادیجون دادن به من سراغم ب يخودش برا يروز هی دیجا بزارمو برم شا نجایمو ا یهست خوامیم.ببرم

آب،آسمان هجرت  يکاسه  نیبالش من پر آواز پر چلچله هاست،صبح خواهد شد و به ا:دیآ یهجرت م يبو

 . من جا دارد،بردارم ییتنها راهنیپ يرا،که به اندازه  یامشب چمدان دیبا.امشب بروم دیخواهد کرد،با

 یدست یدارم دست.چقدر فرهاد بودن سخته. چقدر جدا شدن سخته.خوادیچمدون بستن نم گهیکه د ییتنها

 .... نهیریش یلعنت به هرچ.کنم یخسرو م میتقد نمویریش

 .شمینم گهینشم د وونهیاگه تا فردا د.کمکم کن ایخدا

 ...نمشیآخر بب يفرودگاه،کاش بتونم حداقل تو لحظه  ادیفردا ب کاش

 روم خسته و افسرده و زار یم

 شیخو ي رانهیمنزلگه و يسو

 برم از شهر شما یخدا م به

 شیخو ي وانهید و دهیشور دل

 دور يبرم،تاکه در آن نقطه  یم

 دهم از رنگ گناه شیشستشو

 عشق يدهم از لکه  شیشستشو

 و تباه جایهمه خواهش ب نیز
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 برم تا زتو دورش سازم  یم

 محال دیام يجلوه  يزتو،ا

 برم زنده به گورش سازم یم

 وصال ادیپس نکند  نیاز تا

 رقصد اشک یلرزد م یناله،م

 من زمیبگر آه،بگذارکه

 جوشان گناه يچشمه  يتو ،ا از

 من زمیآن که بپره دیشا

 بودم يشاد يخدا غنچه  به

 دیعشق آمد و از شاخه م چ دست

 بست میبند سفرپا عاقبت

 دل نیروم ،خنده به لب،خون یم

 روم ،از دل من دست بردار یم

 حاصل یعبث ب دیام يا

 

 ام یس فصل

 يصدا.دیکش یم ادیفر یکیزد،یضجه م یکی.دیرس یبهم به گوشم متمام صداها م. بودم يداریخواب و ب تو

آن احساس  کیدونم چه خبر بود، ینم.کرد یم هیکرد و زار زار گر یکه به شاهرخ التماس م دمیمادرمو شن

 .شاهرخ در و بشکن:که گفت دیبه گوشم رس ثاقیم يصدا هویکردم مردم که 

بگم به سمت در  يزیچ نکهیاز خواب رها کردم و بدون ا یناش يصدا به خودم اومدم و خودمو از خلسه  نیا با

همه سرو صدا و همهمه  نیپس ا.قفلش کرده بودم دنیافتاد قبل از خواب ادمی هویخواستم درو باز کنم که .رفتم 

شاهرخ با شدت و سرعت  هویکردم که  پنهاندر رو باز کردم و خودمو پشت چارچوب در .مسئله بود نیبه خاطر ا

 ؟يدیشکستم،چرا جواب نم یداشتم در رو م:آهسته گفت یلید،خیمنو پشت در د ید اتاقم شد و وقتوار

 یکل نکهیو بعد از ا دیکش یمن ،نفس راحت دنیمامان با د.وارد اتاقم شدن  ونیو افسون با چشم گر مامانم

 خوبه؟ ؟حالتیهست يکرد یچرا در رو باز نم:به چشمام نگاه کرد و گفت یبراندازم کرد با نگران
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قرص  هی.چطور خوابم برد دمیانقدر خسته بودم که نفهم شبید.خواب بودم:نگاش کردم و گفتم يخونسرد با

 .رفت،قفل درو باز کنم ادمیقبل از خوابم . دمیخوردمو خواب

 ...اهللا ای:گفت يگرفته ا يچند ضربه به در زد وبا صدا ثاقیم

 .ستیاسش خوب نلب یجان،هست ثاقینه م:بالفاصله گفت مامانم

 .افتاد که لباس شب عقد تنمه و با همون موهاشبو به صبح رسوندم ادمی تازه

 .شینیکه بب ادیم گهید ي قهیهم چند دق یپسرم ،هست نییتو برو پا:ادامه داد مامانم

 فقط سالمه؟....ندارم فقط شینه کار- ثاقیم

 .آره خدارو شکر:انداخت و گفت یبه سرتاپام نگاه-افسون

و با چشماش که غرق اشک بود بهم زل زد و بعد از  دیبه سر و صورتم کش یمامانم دست.رفت رونیاز اتاق ب بعد

لحظه حس کردم  هی.یهست دمیچقدر ترس یدون ینم.يتو که منو نصفه جون کرد:گفت دهیبر دهیبوسه ،بر یکل

... 

 .که به من داشت بغلم کرد یتموم گذاشت با تمام عشق مهین حرفشو

ش رو با  يبود که من عشق مادر يبار نیاول نیبغلم کرده باشه و ا ينجوریمامانم ا ادینم ادمی میطول زندگ تو

 .تمام وجود حس کردم

بود و نگاه مغموم و  ستادهیصدا ا یآروم و ب یلیخ.دیمادرم نگاهم به سمت شاهرخ چرخ يپشت شونه  از

 .به من و مامان دوخته بود شونشویپر

 .رفت رونیاشک و آه باالخره مادرم رهام کرد و از اتاق ب یاز کل بعد

لحظه هم ازم  هینگاهش  نکهیبخصوص ا دمیبا شاهرخ تواتاق با اون سرو وضع تنها بودم خجالت کش نکهیا از

 .شدیجدا نم

 .نمیتختم بش يکردم که برم رو دایانداخت و منم مجال پ نییکم آورد و سرشو پا باالخره

 نه؟یخوابت انقدر سنگ شهیهم:گفت ومدیر ازته چاه درمکه انگا ییصدا با

 .طرف شونه م هی ختمیبا دستم موهامو از پشت سرم ر.ندادم یجواب

 قهیچند دق نیتو ا:دستاشو به هم حلقه کرد و گفت. تخت نشست ياومد کنارم رو ادیازم در نم ییصدا دید یوقت

 ...تو....نکهیتصور ا.... نکهیتصور ا.بهم هجوم آوردن کبارهیبه  ایوحشتناك دن ي،تمام فکرا

 !نیمن فقط خواب بودم،هم:گفتم يکردم و با خونسرد نگاش
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 .کردم یسکته م ؟داشتمينجوریا:به چشمام دوخت و گفت قشویعم نگاه

 یخواهش م.بودم دهیمن چندشب بود که نخواب. لباسمم عوض نکردم یکه انقدر خسته بودم که حت ینیب یم-

 !کنم درکم کن

 ت برطرف شد؟ یاآلن خستگ.الیخ یاصال من به جهنم،ب:زد و گفت يلبخند

 .آره،بهترم-

حرکتش مجبور شدم دوباره  نیبا ا.دستمو گرفت و منو به سمت خودش کشوند هویکنارش بلند شدم که  از

 .نمیسرجام بش

ه تونست بهم نگا یدستم تو دستاش بود از خجالت سرخ شد،نم یعرق کرده بود،وقت.دیلرز یم دستش

 .کرد یبه دستامون نگاه م قهیبگه فقط چند دق يزیچ نکهیانداخت و بدون ا نییکنه،سرشو پا

 يرو که جا یخواست دست یدلم نم.دستمو به طرف صورتش برد.کم سرشو بلند کرد و به چشمام زل زد کم

 نیرفت ا ینم شیو رغبت من پ لیبه م ایدن نیا زیچ چیکه ه ییگرم فرهاد بود ،ببوسه اما از اونجا يبوسه ها

 .عمل انجام شد

 هی.بندازم نییپنهون کردنش مجبور شدم سرمو پا يکه برا یاشک.شوق،اشک به چشام آورد يکه به جا يا بوسه

 .کردم یذره مراعاتشو م هی لیدل نیبه هم.سوخت یشاهرخ م يدلم برا ییجورا

 .دمیم که باالخره به آرزوم رسخوشحال.من بود يدستا آرزو نیگرفتن ا يروز هی:نوازش کرد و گفت دستمو

 .باشه دهیرس نیریباشم که به ش يفرهاد نیفکر کنم اول:چونه م گرفت و سرمو باال آورد و گفت ریز دستشو

فرهاد تو ...یستینه،تو فرهاد ن:با نفرت نگاش کردمو محکم گفتم.اسم فرهاد مثل برق گرفته ها شدم دنیشن با

 ....ییتو خسرو.بود که فرهاد شد دنینرس

حرفو  نیا دنیانتظار شن.تو دلم حس کرده  بویتو چشماش خوند که حضور رق شدیم.زده بهم نگاه کرد بهت

 .حرفمو زده بودم گهیمن خوشحال بودم چون د یول.نداشت

 ...بعدشم از خونه.رفت رونیکه از اتاق ب دیطول نکش شتریب قهیدق چند

در  ومدهیداماد هنوز ن "پروند که یبهم متلک م نایس یههرازگا.که از شاهرخ خبر نداشتم شدیم يهفته ا هی

 ".رفت

 .به شاهرخ دل ببندم دیندارموبا یراه برگشت گهیکرد که د یم حتمیهم نص مامان
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دونستم هدف  ی،منم که م رونیاومد و ازم خواست که باهاش برم ب دنمید البهیدوروز بعد از اون ماجرا سه یکی

اومد منت  یخودش م دیاصال با.درس و امتحان رو گرفتمو باهاش نرفتم ي ،بهانه هیرفتن چ رونیب نیاز ا

 .شدینم یراض يا گهیجور د چیدل من ه.یکش

توجه به سرو  یب.تو اتاقم بودمو مشغول جابجا کردن جزوه هام بودم که زنگ خونه رو زدن.جمعه بود شب

 .مهمونا به کارم ادامه دادم يصدا

 .اومدن نایا ن،عموییپا ایب:به اتاقم اومد و گفت ثاقیم

 .من حوصله ندارم-

 .دهنش باز هست یکاف يبه اندازه  با،اونیسوژه نده دست شک.یزشته هست-

 .حوصله ندارم یول دونمیم-

 .نکن تشیاذ.شاهرخ منتظرته،گناه داره-

 .میقهر کن میبود که بخوا فتادهین ینکردم،اصال اتفاق تشیمن اذ-

 !ثاقیجون م.نییپا ایحاال تو ب-

 .امیم گهید ي قهیباشه تو برو منم چند دق:شدم و گفتم میتسل باالخره

من،گل از گلش شکفت و از  دنیعمو ستار با د. اومدم نییتنم کردم و خرامان خرامان از پله ها پا یمناسب لباس

 .جاش بلند شد

 یلیاما خ نطوریبا شاهرخ هم هم.کردم یبا همه سالم و احوالپرس.از عمو به احترام من بلند شدن تیبه تبع همه

 لیسه يعروس خانم؟ستاره  يچطور:عمو دستمو گرفت و گفت.يا رهیدرکار بود نه نگاه خ ينه لبخند.يعاد

 .يریگ ینم ،خبريشد

منت  يبرا میآورد ینیریگل و ش:نگفتم،منو با خودش به سمت شاهرخ برد و کنار شاهرخ نشوند و گفت يزیچ

 .یکش

 .تا حسابشو برسم يکرده که باهاش قهر یسر چه غلطپ نیبگو ا حاال

به بعد هر  نیکرده بودم،از ا داینقطه ضعفشو پ. کم الغر شده هیاحساس کردم .به شاهرخ انداختم ییگذرا نگاه

 .کنم یوقت خواستم آزارش بدم باهاش قهر م

 .یچیه:فکر خنده م گرفت و گفتم نیا از

 ؟یزنیهفته س باهاش حرف نم هینکرده که  یغلط چیه-ستار
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 .ستیخونه ن نیخونه هم حرف نزدم چه برسه به شاهرخ که تو ا نیا يهفته با آدما هی نیتو ا-

 میتقو.شما دوتا بود فیروشن کردن تکل نجایاومدن به ا يم برا یهدف اصل.آخ قربون عروس گلم برم من-ستار

 .نیهم نباشجدا از  گهیتا د میرو مشخص کن یعروس خیکه تار نیاریب

 يکه من ازش فرار يببره،درست دست گذاشت رو مسئله ا شیخواست حرفشو پ یم استیکه با س عمو

 نبود؟ نیمنظور من ا: گفتم یبا دستپاچگ شمیحرارت بدنم باال رفت،احساس کردم دارم خفه م هوی.بودم

 ؟یچ یعنی:با تعجب نگام کرد و گفت عمو

 .ندارم یآمادگ یعروس يمن اصال برا نکهیا یعنی-

 زم؟یعز يدار یآمادگ یک-ستار

 .تا آخر خرداد یعنی.نیامتحانات ترم صبر کن انیتا پا دیحداقلش با-

 ؟يتاآخر ول بگرد يخوایم یعنی:گفت ظینگفته بود،با غ يزیکه تا اون موقع زبون به دهن گرفته بود و چ بایشک

 ؟یسال ول نگشت هیمگه تو خودت :گفتم تیجد با

 يزیچ گهیخورده بود،ساکت شد و د کهیکه از جواب من  بایفرو رفت ،شک یبیوت عجتو سک سالن

از جام بلند شدم و  ثاقیادا و اشاره از مامان و م یبا کل.رفت رونیشاهرخ هم بالفاصله از ساختمون ب.نگفت

 هیشدم و با  کیآهسته بهش نزد یلیخ.شده بود رهیتاب نشسته بود و به آسمون خ يتو سکوت،رو.دنبالش رفتم

خبرا  نیاما نه از ا یمنت کش يفکر کردم اومد:گفتم یساختگ يکردم و با خنده ا رشیهل محکم به تاب غافلگ

 .رمیاز دستت نم گهینترس د.یمحکم بکوب ختویم ي،اومده بود سین

 .نکرده بودم ياما من کار:رو تاب بلندشد و به چشمام زل زد و گفت از

 .دعوا ندارم یکه با کس ،منیرفت يدت قهر کردتازه خو.مگه من کرده بودم-

ذره هم ناراحت  هیمردم هم  یمطمئنم اگه م. يریکه ازم خبر بگ يتلفن هم نزد هی یهفته حت هی نیتو ا یول-

 .يشدینم

 . یمطمئن خودیب:تاب نشستم و گفتم يکنارش رد شدم و رو از

 برات مهمم؟ یعنی-

 .که اآلن زنت نبودم ياگه مهم نبود:گفتم دیمکث و ترد یکم با

 بود؟ یو زجر و عذاب چ یمحل یپس اون همه ب:دیپرس يکنارم نشست و با لحن بچگانه ا.شد نرم
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اول  يزشت بود اگر تو همون دفعه .ام یدختر خوشگل و خانم و خواستن هی ،منیدونیخب همونطور که م-

 .دمیسنج یم ارتویع دیبا.دادم یبهت جواب مثبت م

 ؟يزیکه چقدر برام عز یدونیپس خودتم م:زد و گفت یگرم لبخند

خودتو  گهید.یامتحانمو پس دادم هست گهیمن د.کارو نکن نیوقت ا چیه گهید:سر جواب مثبت دادم که گفت با

 .ریازم نگ

 .يوقت نرفته بود چیکاش ه:فکرم رو به زبون آوردم و گفتم ناخودآگاه

 ؟یچ:دینگام کرد و با لبخند پرس متعجب

 .یچیه:دستپاچه شدم و گفتم.خودم اومدم  به

 .شد رهیزد و دوباره به آسمون خ يلبخند

نرفته بود  یاگه به اون سفر لعنت.رفت یشده بود کاش هچ وقت نم نیحاال که قسمت من ا.رفت ینم کاش

 ....کاش.دادم یدل بستن به فرهاد رو به خودم نم يشروع شده بود واونوقت من اجازه  نیمون زودتر از ا یزندگ

 گهیکه د رمیبا خودم کلنجار رفتم تا تونستم بپذ یلیمدت ،خ نیتو ا.ترم مونده بود انیهفته به امتحانات پا هی

 .به شاهرخ قانع باشم دیو با ستیدرکار ن يفرهاد

شاهرخ با .طرفه بود هیحس کامال  نیمنو شاهرخ عاشقانه ست، اما ا نیب يکردن که رابطه  یفکر م همه

 یشرمنده م یکرد که گاه یکرد و عوضش انقدر بهم محبت م یمنو تحمل م يها يریتمام بهانه گ يبزرگوار

عاشق بود  یهرچ ي شهیبه ر شهیتمام باز ت یرحم ینداشت و با ب یدووم ادیها ز یشرمندگ نیشدم اما ا

 .رمیجا از شاهرخ بگ هیعاشقا رو يخواستم انتقام همه  یدست خودم نبود با تمام وجود م.زدمیم

از  شتریب نکهیبودن،مهمتر از همه ا یتیخوب و با شخص يآدما.آشنا شدم شتریهم ب الیمدت با آرش و سه نیا تو

 يمعشوقه رو برا هینقش  گرانید شیپ چوقتیمن ه نکهیبا ا.کردن یمنو شاهرخ رو درك م نیهمه روابط ب

وقت  چیکه ه یم،اما تنها کس یجنونو م یلیکرد که انگار ل یوانمود م يکردم اما شاهرخ طور ینم يشاهرخ باز

 .رفت آرش بود یسرش کاله نم

 .کردم یدادم اما عمل نم یمنم خوب گوش م.کنه حتمیداشت نص یسع يبا لحن برادرانه ا شهیهم

 شیمنم رفته بودم پ.استقالل رو تماشا کنن يتا باز ومیآرش و شاهرخ رفته بودن استاد.آرش بودم ي خونه

 یم ومیشوهرش به استاد نکهیاز ا شهیبود و هم یفوتبال دایهم شد الیاز قرار معلوم ،سه.شهکه تنها نبا الیسه

 .میداشته باش ندهیحداقل دوتا نما میکن قشونیتشو میتون یما که نم:گفت یم.رفت خوشحال بود
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 .رفتنه ومیاستاد يثابت آرش برا يکه شاهرخ پا دمیاون روز فهم ومن

انتقاد  کنایاز باز جانیو با ه دیپر یم نییباال و پا یهرازگاه.فوتبال بود يمشغول تخمه شکستن و تماشا الیسه

 .نبود ونیزیکرد اما من اصال حواسم به تلو یم

 .اومدن رونیب نیبا دست پر از زم یبه نفع استقالل تموم شد و پسران آب يباز باالخره

شاهرخ که .کردن یم فیتعر يذوق و خنده از باز یرگشتن و با کلحدودا نه شب بود که شاهرخ و آرش ب ساعت

 .کرد و از آرش جداشد یخداحافظ عیمن شده بود ،سر یحوصلگ یب يمتوجه 

 ؟یهست یهنوزم استقالل:دمیمقدمه پرس یب نیماش تو

 کنه؟ رییآدما تغ قیمگه قراره عال.خب معلومه-

 .یکن ینم فوتبال رو دنبال گهیکردم د یفکر م یول.دونم ینم-

و  دمید یجام جم م يها رو از شبکه  يکه سفر بودم باز یمدت نیکنم؟تمام ا یدنبال نم:زد و گفت يپوزخند

 .شهیوقت کمرنگ نم چیعشق ه نیا.کردم یم يریگ یپ جوینتا

 .یکردم که فقط عاشق من یاما من فکر م:ناز گفتم با

 ست؟ین نطوریا يبود یتو هم استقالل ادمهی.کنه یعشق با اون عشق فرق م نیا-

 .دونستم یاز فوتبال نم یچیرو کم کنم اما ه نایس يرو نکهیا يبودم،واسه  یاون موقع بخاطر تو استقالل-

 .یمونیم یباق یو بخاطر من استقالل یشیم یبه بعد فوتبال نیاز ا-

 دستوره؟ هی نیا-

 .خواهشه هی:و با محبت نگام کرد و گفت دیخند

منو به طبقه  هیبعد از شام زن عمو دستمو گرفت و به همراه بق.دعوت بودن نایشاهرخ ا يشب همه خونه  اون

 اد؟یقشنگه؟خوشت م:ذوق و شوق گفت یباال برد و با کل ي

 لیدونفره بود با تمام وسا یزندگ هی يجمع و جور برا تیسوئ هی.بودم دهیخونه رو ند يطبقه  نیا تابحال

 .یزندگ

 .بودن دهیکش نتیکه دورتادورش کاب ياُپن مجهز يآشپزخونه .داشت ینسبتا بزرگ يمبله  سالن

به  ینگاه رتیبا ح.توش قرار داده شده بود شیآرا زیتخت و م لیاز قب لیاتاق خواب بزرگ که تمام وسا هی با

 .لبخند به لب داشت و به من زل زده بود.شاهرخ انداختم

 اد؟یخوشت م نجایازا:دیعمو دوباره پرس زن
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 ...خوبه،اما-

 ؟یکن یسقف زندگ نیا ریبا شاخ شمشاد ما ز يعروس خانم،حاضر-ستار

 ن؟یرو واسه ما آماده کرد نجایشما ا یعنی-

لوکس  لیوسا نیا دنیهم از د دی؟شایبفهم یتونیست که نم دهیچیمسئله انقدر پ نیا:با تمسخر گفت بایشک

 يدیمارو د يخونه .گل يشده مثل دسته  نجایره،امامانم حرف ندا ي قهیکه سل یدونیم.يانقدر ذوق زده شد

 .بدم رییخونه مو تغ ونیدکوراس ادیدلم نم یشده، من حت دهیچ بایچقدر ز

 ؟يخند یمرض،چرا م:کارش حرصش گرفته بود گفت نیکه از ا بایشک.شاهرخ بلند شد يخنده  يصدا هوی

 .شد دهیچ یهست ي قهیتو به سل ي هیزیآخه تمام جه:گفت دهیبر دهیخنده ،بر با

 .دنیبه همراه شاهرخ شروع کردن بلند بلند خند نایو س ثاقیو عمو ستار،پشت سرش م کامران

 .به لب داشتم کرد و بعد جمع رو ترك کرد يبه من که پوزخند ینگاه تیکه جا خورده بود با عصبان بایشک

 .ریدل نگ ،بهیدونیاخالقشو که م:زد و روبه من گفت يلبخند عمو

 .احت نشدمنه نار-

 .يبد رشییتغ یتونیخودته،هرجور دلت خواست م اریخونه دربست در اخت نیا-

 ؟یکنار ما بمون نجایکه ا یکن یقبول م یعنی:عمو گفت زن

 ...دیبا.دونم یمن نم:من من گفتم با

 !ریبگ میفکراتو بکن بعد تصم ست،خوبین يعجله ا چیه:نگام کرد و گفت یبا مهربان عمو

که زن  میرفتن شد يخونه،همه آماده  دنیبعد از د. دوشم برداشته شده بود ياز رو يحرف عمو انگار بار نیا با

 تو کجا؟:گفت تیعمو دستمو گرفت و با جد

 .گهیخونه د:نگاش کردم و گفتم متعجب

 .یبمون شمیپ دی،باینه امشب نه هست-

 ...آخه:و درمانده گفتم عاجز

 رهیاز فردا م بایشک.يمن نبود شیبارم پ هیمدت  نیا ،توياز دستم در بر یتونینداره،نم یآخه و اما و ول-

 .یبمون نجایا دیبا.سفر،من تنهام

 .جزوه هام ،کتابام، فردا کالس دارم.اوردمیهمرام ن یچیآخه زن عمو من ه-
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حانات و تاآخر امت ادیقول داده امتحاناش شروع شد ب یول شهیامشب که نم:گفت دیمنو د یکه درماندگ شاهرخ

 .بمونه نجایا

 شه؟یشروع م یحاال امتحاناش ک!چقدر خوب:دیپرس یعمو با خوشحال زن

 .گهید يهفته  هی:گفت يا روزمندانهیبا لحن پ شاهرخ

شاهرخ امشب .بگم يزیتونستم چ یکردم اما نم یمادر و پسر که به فکر غارت من بودن نگاه م نیبه ا متعجب

همه .جهنمو برام رزرو کرده بود نیا یمدت طوالن هیاونم  گهید يهفته  هیه منو از جهنم نجات داده بود اما واس

 .برنامه رو نداشتم نیا رییشد و من قدرت تغ يزیبرنامه ر یچ

خودش جا  نیبابا نشستن و شاهرخ هم منو تو ماش نیو افسون تو ماش نایو س ثاقیمامان و م.برگشت موقع

 .شد یم بمینص شهیبود که هم ياجبار قیشاهرخ توف یهمراه.داد

من قول :دمیپرس يبا لحن طلبکارانه ا.روشن بود  یمیمال کیموز.میچشم دوخته بود ابونیتو سکوت به خ هردو

 دادم؟

 ؟یچه قول:زد و خودشو به ندونستن زد و گفت يلبخند

 .درکار نبوده یقول یدونیخوبه خودت م-

 .از امشب که نجاتت دادم-

 .چند هفته یعنیتا آخر امتحانات، یشب بود اما تو گفت هیموندم فقط  یاگه امشب م-

 بدم؟ هیبده؟بده کنارت باشم و واسه امتحانات بهت روح-

 .دارم ازیمن به آرامش ن ینه ول-

خودمم .یو دادم تا کنارم باش شنهادیپ نیا نیواسه هم نمتیب ینم گهیامتحانت شروع بشه د یکه وقت دونمیم-

 .زهیکه نزارم آرامشت بهم بر دمیقول م

 ؟یتحمل کن یتونیم.ها شمیمن موقع امتحانات بداخالق م:نگاش کردمو گفتم يجد یلیخ

 ؟یمگه اآلن خوش اخالق:رو به من کرد و گفت يبا لحن جد اونم

 .يزاریتو نم-

من :و گفت به چشمام نگاه کرد میو مستق دیبه سمتم چرخ.پارك کرد  ابونیخ يرو گوشه  نیکرد و ماش ترمز

 زارم؟ینم

 .شدم و سکوت کردم رهیدست و پامو گم کرده بودم ،به دستام خ یکه حساب من
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 .به من نگاه کن یهست-

 شده؟ یچ:سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم که گفت آهسته

 !یچیه-

 .یلی،خيعوض شد یلیتو خ.شده يزیچ هی-

شدم،به  يبرات تکرار يزود نیبه هم.يکه عوض شد ییتو نیبودم ا نیاز اون اولم هم.من اصال عوض نشدم-

 ...يزود نیهم ،بهيازم خسته شد يزود نیهم

 من؟:قطع کرد و گفت حرفمو

 .یکن یتحملم م يکه دار یاآلن گفت نیهم.آره تو-

 من گفتم؟-

 یگذاشت.یتحمل منو نداشت یچون آمادگ.من امشب اونجا بمونم یفهمم ،دوست نداشت یهم من م یتو اگه نگ-

 .یخودتو آماده کن یکه حساب گهید يهفته  هیاسه و

 یم.خودش استفاده کردم هیخوب شاهرخ عل ياز تمام حرفا و رفتارا.فتمیو گرفته بودم که پس ن شیپ دست

راه  نیو از هم ارمیذهن شاهرخ و منحرف کنم و دلشو به دست ب تونمیم هیدونستم که فقط در عرض چند ثان

 .وارد شدم

تو اون خونه هم همه از دستم .منو دوست نداره چکسیه دونمیم:توجه ادامه دادم یمنم ب.کرد ینگام م متعجب

و زنشو تو اتاق من جا  ثاقیخودم تا بتونه م یبرم سر خونه و زندگ عتریبابا که منتظره من سر. خسته شدن

 ...هم که نایس.بده

تمام عالم و  يداشته باشه ،من به اندازه هم دوست ن چکسیاگه ه.یتو انقدر عذاب بکش زارمیمن نم!گهیبسه د-

 یجمله رو تکرار م نیآخرت باشه که ا ؟باريدیفهم.شمیهم از دستت خسته نم چوقتیآدم دوست دارم،ه

 ؟يایوبا من م یکن یروجمع م لتیوسا يریاآلن هم م.یکن

 کجا؟-

 .خودمون يخونه -

با لکنت .کرد رمیماهرانه غافلگ شهیاز دستش در برم اما گرفتار شدم و اون مثل هم خواستمیم.کرده بودم خراب

 نه....نه:گفتم

 نه؟ یچ-
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 .امشب نه،زشته-

 .یگوش کن دیهم بگم با یهرچ یتو زن من.ستیزشت ن چمیه-

 .مونمیو م امیم گهید يهمون هفته . مونم زشته برگردم یچون به مامانت گفتم که نم یول دونمیم-

 ؟یهست یک گهیتود:زد و سرشو به چپ و راست تکون دادو گفت يلبخند

 .و روشن کرد و راه افتاد نیو ماش دیخند

 

 کمیو  یس فصل

 .رهینم شیآدما پ لیوقت به م چیزمان ه.چطور شد  دمیاصال نفهم.هفته مثل برق و باد گذشت هی

 .لباس بپوش عیپاشو سر: گفت يشاهرخ وارد شد و با لحن دستور هویاتاقم بودم که  تو

 م؟یچرا؟مگه قراره کجا بر:گفتم متعجب

 ادتی ؟نکنهياریرو ب یهست يخواینم گهیاآلن چند روزه که بهم م ؟مامانيفراموش کرد يزود نیبه هم-

 رفته؟

 ؟يکه منو با خودت ببر ياآلن اومد.نرفته ادمینه -

جمع کن و حاضر  لتویوسا عیپاشو سر.دهیامان رام نماگه بدون تو برگردم خونه،م گه،امشبیآره د:و گفت دیخند

 .پخته يشو که شام مامان واست قرمه سبز

ساك بزرگ برداشتم و تمام جزوه ها و کتابام و چند دست لباس  هیبلند شدم و  یو اعتراض یحرف چیه بدون

و بابا تو  نای،سبرعکس مامان .یدونستم نگران چ ینگران بود اما نم یلیموقع رفتن مامان خ.توش گذاشتم

 يباشه برا یتونست فرصت خوب یمدت م نیبه نظر خودمم ا.دلشون خوشحال بودن که از شر من خالص شدن

 هیداشت که  یسقف چه اشکال هی ریرفتم ز یمن که خواه ناخواه باهاش م. میعادت به حضور شاهرخ تو زندگ

 ...آخه فرهاد یمدت هم تو دوران عقد کنار اونو و خانواده ش باشم؟مگه کنار فرهاد نبودم؟ ول

. شاهرخ و فرهاد نداره که.گهیبا شاهرخ داره؟مرد ،مرد د یاون چه فرق ؟مگهیزدم،آخه فرهاد چ بیخودم نه به

 .ودمو آروم کنم دل خ نکهیا يفقط برا.کنم هیافکار خودمو توج نیخواستم با ا یبه قول خودم م

که انگارزمان با سرعت جت از برابرم  دمیرس یبه انتها م يتموم بشه طور یراه هی خواستیدلم نم یوقت شهیهم

 . شدن یم لیزود به خاطره تبد یلیخواستم سفت تو چنگم نگه دارم خ یرو که م یگذره، برعکس ،لحظات یم
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در انتظارمه اما  یدونستم چ یمقصد برسم چون نم خواست به یاز همون روزا بود که دلم نم یکیهم  امروز

با تعجب  یوقت.خونه هامون چقدر کوتاهه نیب يکه فاصله  دمیدر خونه شون ترمز کرد فهم يشاهرخ جلو یوقت

 م؟یدیرس يزود نیبه هم:به شاهرخ نگاه کردم و گفتم

راه  يخوایکه م یشمال يتو جاده  يفکر کرد: قرار و خسته م زل زد و گفت یب يتر از من به چشما متعجب

 .باشه یطوالن

خواستم بفهمه که تو دلم چه  یکنم،نم تشیخواستم اذ یخواست ازم برنجه،نم یدلم نم گهیبود که د یمدت هی

 یبود که شب وروز با خودم م یمدت هی.من خراب بشه يایاونم مثل دن يایخواستم دن یبود که نم یمدت هی.خبره

در کار  يشکستم؟کاش فرهاد یاونو م لد دیبا دم،چراید یفرهاد رو م دیهرخ بود چرا بامن که قسمتم شا:گفتم

خواست  یخواست که بفهمه از با اون بودن متنفرم،دلم نم یهم دلم نم نباریا.دمیکش ینبود تا انقدر عذاب نم

ذهنشو منحرف کنم با  نکهیا ي،برا نیواسه هم شهیمحبتش باز نم يجوره قفل دلم به رو چیبفهمه که ه

 پخته؟ يسبز هزن عمو قرم یگفت:گفتم یساختگ يلبخند

 يبه خاطر قرمه سبز يومدیبندم که بخاطر من ن یشکمو،شرط م يا:و با محبت نگام کرد و گفت دیخند

 .ياومد

 .....ومدمیبخاطر تو که ن-

تو آرامش دارم  شیفقط چون پ:مگفت يا انهینگام کرد،بعد با لبخند موذ يمو کش دادم،با تعجب و دلخور جمله

 ...امتحاناته و منم امیکه ا یدونیم.اومدم

 !هان!يومدیکه بخاطر من ن:و گفت دیخند

شدم و زنگ خونه رو فشار دادم و بالفاصله بعد از باز شدن در بدون  ادهیپ نیجوابشو بدم از ماش نکهیا بدون

کردن که اصال انتظارشو  یار،ازم استقبال باشکوهزن عمو نرگس و عمو ست.منتظر شاهرخ بمونم وارد شدم نکهیا

 لیماروهم تحو یکیبابا :بلند گفت يبا صدا تواز در اومد  ینداشتم،انقدر با من گرم گرفته بودن که شاهرخ وقت

 .پسر بزرگ خانواده م یره،ناسالمتیبگ

 .دهیکارا ازت بع نیا گهید ينکن پسر،بزرگ شد يحسود-عمو زن

حواست جمع باشه و اطرافت  دیبا یوقت امتحاناتته و حساب دونمیم:وگفت دیرو کرد به منو با محبت لپمو کش بعد

مدت  نیپس تو ا یو آرامش داشته باش یدرس بخون یآوردم که راحت بتون نجایخاطر ا نیمنم تورو به هم. آروم

من دلم .یخونیو خوب درس م یکن یمن امنو مهمون و سرو صداه ریخودتو درگ ،یزنینم دیو سف اهیدست به س
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 چیتو و شاهرخ آماده کردم،بدون ه يباال رو هم برا.ازم گله کنه که چرا دخترم نمراتش بد شده هیمهد خوادینم

 .يراحت دل به درس بد یتونیم یمزاحم

نگام به شاهرخ افتاد  یوقت.اصال نداشتم گهیرو د یکی نیا د،انتظاریلبم ماس يجمله لبخند رو نیا دنیشن با

 .با ساك من از پله ها باال رفت يا انهیانداخت و با لبخند موذ نییحال من شد ، سرشو پا يمتوجه 

حرصم گرفته بود و  يبدجور.نهیخوابا برام نب نیاز ا گهیبزنم تو سرش که د يزیخواست با چ یدلم م یلیخ

کدوم  چیکه نه عمو ستار،نه زن عمو و نه شاهرخ ه بود نیجالب ا یتا آخر شب اخمام ازهم وا نشد ول کهیطور

نداد دست به ظرفها بزنم البته  ازهبعد از شام هرچقدر اصرار کردم زن عمو اج.به حال من نداشتن یتوجه چیه

کردم خالصه  یبشقاب هم جابجا نم هیخودمون که  يمشتاق ظرف شستن نبودم ،تو خونه  یلیخودمم خ

 يجور هی. تنها نبودم یبزرگ نیسقف به ا هی ریتابحال باهاش ز.میخودمون رفت تیمنو شاهرخ به سوئ 11ساعت 

،به طرف  میطور که وارد خونه شد نیهم.اما تودلم آشوب بود فتادهین یاتفاق چیکردم که انگار ه یوانمود م

 .مبل يمربوط به امتحان دو روز بعدم رو برداشتم و نشستم رو يساکم رفتم و جزوه ها

شب درس  يها مهیتا ن.دیبگه به اتاق رفت و خواب يزیچ نکهیدارم بدون ا يچه قصد دیمکه فه شاهرخ

شد و من با  یمدام بسته م یچشمام از خستگ.گذاشتم نجایکردم که چرا پامو ا یم نیتو دلم خودمو نفر.خوندم

 .ورق و دفتر و کتاب خوابم برد یکل ونیمبل م يرو نکهیداشتم تا ا یباز نگهش م تیچوب کبر

 یناهار برم يرفت شرکت و برا یم.اون موقع روز شاهرخ خونه نبود.شدم داریظهر بود که از خواب ب يکاینزد

 .ییسر و صدا چیبدون ه.مالفه پهن کرده بود و صبح زود رفته بود هیروم . گشت

که امتحان داشتم شاهرخ  ییروزا.خوندم  یمنوال گذشت ومن شبا تا بعد از نماز صبح درس م نیهفته به هم هی

از  یخونه درعوض ساعات میگشت یموند تا امتحانم تموم شه و با هم برم یرسوند دانشگاه و منتظر م یمنو م

شد کل روز رو خونه بمونه و  جبورجمعه بود و چون من شنبه امتحان داشتم ،شاهرخ م. دمیخواب یروز رو م

اومده بودم که به قول خودم آرامش داشته  نجایا.ده بودمخسته ش تیوضع نیخودمم از ا.نره ییبخاطر من جا

از  نکهیا يکم اشتها شده بودم و برا.وجب گود افتاده بود هیچشام به اندازه  يپا.افتاده بودم یباشم اما از همه چ

 .کردم یکتاب و اون کتاب فرو م نیتو ا مدامدست شاهرخ فرار کنم سرمو 

بود و منم در حال درس خوندن  دهیاهرخ طبق معمول تو اتاق خوابش.شب هم گذشته بود مهین کیاز  ساعت

سرمو بلند کردم با شاهرخ مواجه شدم که باالسرم  یجزوه م افتاده،وقت يرو يا هیاحساس کردم سا هویبودم که 

 .کرد یبود و داشت منو تماشا م ستادهیا
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فقط به من نگاه  قهیچند دق يمبل نشست و برا ياومد کنارم رو.دوباره به کارم ادامه دادم یتوجه چیه بدون

جلب  خوانیتخس که م يمثل بچه ها. دادینگاش آزارم م ینیسنگ یکرد ول ینم يگفت، کار ینم يزیچ.کرد

 .بستمش از سرم باز کرد یم یبا هزار بدبخت شهیسرمو که هم ي رهیتوجه کنن،دستشو به سمت موهام برد و گ

مو  رهیکردم که حفظ کنم، گ یرو تکرار م يلب جمله ا ریز کهیدر حال کنم یبهش توجه نکهیبدون ا بازم

 .نگذشته بود که دوباره کارشو تکرار کرد هیچند ثان. برداشتموبه موهام بستم

 هست نه؟ تیزیچ هیامشب :گفتم يبار با لحن تند نیا

 .نه،فقط حوصله م سر رفته:زد و گفت يا انهیموذ لبخند

 .ارهیآدمو سرجاش نم يحوصله  یچیوقت شب ه نیمتاسفم،تو ا-

 .خسته شدم-

 .بخواب ریبرو بگ يخسته شد-

 .ادیخوابم نم گهیدم،دیخواب ادیامروز ز:بچه ها بهانه گرفت و گفت مثل

 .بزار کارمو بکنم نیپس ساکت بش-

 .خوامینم-

 .زیم يجزوه مو از دستم گرفت و پرت کرد رو بعد

 درس بخونم؟ يزاریتحان دارم،پس چرا نمفردا ام یدونیتو که م:گفتم يلحن نرم تر با

 ...نخون،فقط گمینم-

 ؟یفقط چ-

 ؟يدیچند وقته نخند یدونیم:به من انداخت و گفت يکاوشگرانه ا نگاه

 .ندارم دنیخند يحوصله -

ازت دور باشم تا تو راحت درس  ستمیمجبور ن گهید نجایا يایب یکردم وقت یفکر م.من دلم تنگ شده یول-

 يا گهید زیمدت من جز کتاب چ نیاما تو ا زنمیحرف م نمت،باهاتیب یهرروز م ،منمیمونیخودم م شی،پیبخون

 .یخورده بخند که بدونم هست هیالاقل  یزنیتو که با من حرف نم.دمیند

که  یخنده م حس کن يبا صدا يخوایاون وقت م یکن یو حضورمو احساس نم ینیب ینم یگندگ نیمنو به ا-

 .وجود دارم

 .پس حرف بزن تا حداقل صداتو بشنوم.نمیب یکر کن من کورم و نمتو ف-
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 .ادیآخه خنده م نم:کم به بدنم کش و قوس دادم و گفتم هی

 ارم؟یواست شکلک در ب يخوایم:گفت يلحن مسخره ا با

 .رهیگ یخنده م نم يجور چیحوصله باشم ه یب یوقت-

 .دمیپس قلقلکت م-

وانمود کنم  يخواستم طور.داشتم تیبه قلقلک حساس یآخه از بچگ دیاسم قلقلک رنگ از رخسارم پر دنیشن با

،نقطه ضعفم لو  دمیطور که ناخودآگاه بدنمو عقب کش نیهم یندارم ول یواکنش چیکه انگار نسبت به قلقلک ه

 .رفت

 دست خودم.دمیو دور سالن دو دمیاز جاپر هویجلو  ارهینگام کرد و تا خواست دستشو ب ثانهیخب يچهره ا با

 .مسئله حساس بودم نیا يرو یذات ينبود،به طور

 عیتر بود سر کیاز سالن کوچ یلیتو سالن تموم شد به اتاق پناه بردم و اما چون اتاق خ يموش و گربه باز یوقت

شاهرخ که .خنده م گوش آسمون و کر کرد يکه صدا دادیرحمانه قلقلکم م یاونم انقدر ب.به دام شاهرخ افتادم

دونم چقدر گذشت  ینم.نداشت دست از سرم برداره الیبرد و خ یکرده بود،از کارش لذت م داینقطه ضعف منو پ

زنگ خورد و مجبور  لشیموبا نکهیتا ا.که نفسم بند اومد و صورتم قرمز شد دمیکه انقدر خند دونمیم نویفقط ا

 .شد که به شکنجه ش خاتمه بده

 :رو جواب داد  یگوش دیخند یم کهیحال در

 سالم از ماست،حال شما چطوره؟ عمو، بچه ها خوب هستن؟-

 .خداروشکر-

 .کنه یفعال که داره غش م!....یهست-

 . شدیباهام نداشت اما خنده م تموم نم يکار گهید نکهیگفت با ا یم راست

 .کنهینه ،اونجور غش نه،حالش خوبه،از خنده داره غش م:به من زد و با خنده گفت یچشمک

 .نیهم سالم برسونچشم حتما،شما -

 .از من خداحافظ-

با .رو به دستم داد یاز اشک من انداخت و گوش سیخ يبه صورت قرمز و چشما ینگاه دیخند یم کهیحال در

 .سالم مامان:خنده مو خوردم و گفتم يبود،ادامه  یهر جون کندن

 خوبه؟ زم،حالتیسالم عز:جواب داد ینگران با
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 نکهیا يهم من خنده م گرفت هم شاهرخ که برا. دیچیپ یسکسه م تو گوش يمن،صدا يصدا يبار به جا نیا

 .رفت رونیصداش به گوش مامان نرسه از اتاق ب

 شد؟ یچ:نگران تر گفت مامانم

 .حالم خوبه نینگران نباش.سکسه بود یچیه-

 .یکن یاز خنده غش م يگفت دار یشاهرخ م-

 .خودش بود ریآره،تقص-

 .ارهیکه داره بدستت م دهیونده نشون مکه باالخره تورو خند نیهم-

 .اوردهیمگه تا حاال ن-

دونستم فردا  یچون م.میخوب بگذر.تا بتونه صاحبش بشه نه شناسنامه شو ارهیدل زنشو بدست ب دیمرد با-

 خونه؟ يبرگرد يخواینم.،زنگ زدم یخواب یو شب نم يامتحان دار

هم بهتره،حداقل بابا واسه پسراش  هیواسه بق ينجوریدم،اموندگار ش نجایآخر امتحانات ا تونم،تایفعال که نم-

 .افسون هم بدون من راحت تره. ستینگران ن

 ؟ینیمنو بب يایب يخواینم یعنیدلم برات تنگ شده،.چرت و پرت نگو دختر-

 .اونجا امیراست م هیامتحانمو دادم  نکهیفردا بعد از ا.امیچرا؟م-

 بپزم؟ يناهار قرمه سبز-

 .ست گهید زیچ هیهات  يقرمه سبز یگذره ول یبد نم نجایهفته س دست پختتو نخوردم البته ا هی-

 .مراقب خودت باش.باشه،پس ناهار منتظرتونم-

 .ریشب بخ-

مردونه ش  يتخت نشستم که با صدا يبلند شدم و لبه .کرد یبود و نگام م ستادهیتو چارچوب در ا شاهرخ

 ؟يبرگرد يخوایفردا م:گفت

 .مییط ناهار اونجانه،فق-

 ؟يمشکل دار هیو بق نایتوبا س-

 .هم من مشکل ندارم اونا مشکل دارن هیبق زنم،بایکه اآلن چند وقته حرف نم نایبا س-

 ره؟یگ ینم یچرا عروس ثاقیم یراست-
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هم که من نرم افسون  یتا وقت.بعد،آخه قراره تو اتاق منو خودش ساکن بشن رمیمنتظره تا من جشن بگ-

 .مجبورن صبر کنن نیواسه هم نهیاتاق بچ هیتو  لشویتمام وسا تونهینم

 .فتهیب یخیتار ياون لحظه  ادیکه وسط حرفم وقفه انداخته بود باعث شد که شاهرخ دوباره  يسکسه ا چند

 یه يهفته س اخم کرد هیبساطه، نیبه بعد هم نیخنده ت آوردم؟از ا يخوشت اومد چه جور:خنده گفت با

 .ارمیخنده ت م ي،نخندیشیبدتر م گمیبهت نم یچیه

 ...زهرمار،بار آخرت باشه ها وگرنه:لبخند گفتم با

تورو ..غلط کردم:و با التماس گفتم دمیحرفم تموم بشه و خواست دوباره قلقلکم بده که خودمو عقب کش نزاشت

 ...شو الیخ یخدا ب

 .نشست و نگاه با محبتشو نثار من کرد نیزم يو رو دیخند

باور کن هفت تا خونه اون ورتر هم صدام  دمیخند یکه من م يخاك برسرم،اونجور يوا:گاز گرفتمو گفتم لبمو

 نگاه کنم؟ نایعمو ا يتو رو يفردا چطور يوا.رفت یم

 .رهینم رونیب نجایاز ا ییصدا چیغصه نخور،ه-

 فهمه؟ ینم یهم کس یمنو بکش يتو اگه بخوا یعنی-

 .یباش ينجوریکردم ا یوقت فکرشو نم چیها،ه یک حساسواقعا به قلقل یول:و گفت دیخند

وقت بود که  یلیخب خ یول دادیقلقلکم م ادیبچه که بودم بابا ز.ادیاوقات از شدت خنده نفسم بند م یآره،گاه-

 .احساسو تجربه نکرده بودم نیا گهید

 .بخوابم خوامیخواستم بدست آوردم حاال هم پاشو برو م یرو که م يزیکه چ نهیمهم ا-

اگه خسته :گفت هویچارچوب در بودم که  ونیم.برم رونیبلند شدم که از اتاق ب.دیو دراز کش دیتخت پر يرو بعد

 .يدرسا رو خوند نیبخواب،تو که صد مرتبه ا ریبگ يا

 .خوابو از سرم پروند ادیز جانیگه،هینه د:و با لبخند گفتم برگشتم

 یبهش،سرمو به درس گرم م یتوجه چیبدون ه ومدیم بایکه شک يمدت هر بار نیتو ا.امتحان بود نیآخر شب

دلم  نکهیبا ا.امتحانم بود ،شام اومده بود و سر من هوار شد نیرفتم اما امشب که شب مهم تر ینم نییکردم و پا

 .شاهرخ هم همراش بود يعمو ختر،د نایت.و تو جمعشون شرکت کنم نییمجبور شدم برم پا یخواست ول ینم
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من تابحال .شروع شد بایتلخ شک يها هیطعنه و کنا م،دوبارهیازشام که همه دور هم تو سالن نشسته بود بعد

کرد و  یدر گوشش پچ پچ م یهم ه نایآخه ت هیشاهرخ موروث يطرز حرف زدن تو خانواده  نیدونستم که ا ینم

 .دیخند یهرهر م

بود  ونیزیحواسم به تلو.که باهاشون هم کالم بشم دمید یبهشون نداشتم،اونا رو در شان خودم نم یتوجه اصال

 یبد نگذره هست: گفت يبا لحن بد نایرو که خودش پوست کنده بود دستم داد که ت وهیم یدست ریکه شاهرخ ز

 .خانم

 ؟یگفت یچ:بعد گفتم نایکم به ت هیکم به دور و برم نگاه کردم  هیجاخوردم،

 .یشماخال يجا:گفتم قباحت تمام دوباره جمله شو تکرار کرد،که با

 گذره؟آب وهوا خوبه؟ یخوش م ،بااليهمه رو پر کرد يشما که جا-نایت

 .جهنمه نیمن ع يهمه جا برا يفعال که موقع امتحاناته و آب وهوا-

 .هم داره یتازه غالم بهشت.نهیاون باال فردوس بر دمیمن شن یول-نایت

مجال حرف زدن به من بده رو به شاهرخ کرد و  نکهیبعد بدون ا.با چشماش به شاهرخ اشاره کرد بعد

 ؟يدیاز بس کتاب و دفتر دور و برت د يشاهرخ جان خسته نشد:گفت

وقت هم خسته  چیشه،هیدونستم که کتاب و دفتر ازش جدا نم یاز اون اول م:قاطع گفت یبا لحن شاهرخ

 .شمینم

انقدر لوسش .دهیو زن عمو چ يدیشم توخر هیزیجه دمینه کتاب و دفتر،شن ییتو شهیکه ازش جدا نم یاون-نایت

 !ها یجمع و جورش کن یتونینکن بعد نم

رحمانه  یب بایشک.حرف بزنم زاشتینم یبغض لعنت نیبغض کرده بودم و ا.قرمز شده بودم تیشدت عصبان از

تو خرج  فتنین میما گفت نیخورده دستش تنگه واسه هم هیجون،عمو  نایت یدونیآخه م:ضربه رو وارد کرد نیآخر

 .مینیبچ ومامان خونه ر ي قهیکه با سل میداد حیش بهتره ترج قهیبعد چون مامان سل

خودم انقدر .وقت نگام به دست عموت نبوده چیمن ه:گفتم رمیلرزششو بگ يکردم جلو یم یکه سع ییصدا با

 .و تخته محتاج نباشم ریدارم که به دوتا ت هیزیجه

 ... .و ریت یگیو لوکس م کیش لیبه اون وسا-بایشک

به هم  ای نیبا هم بخند نیاومد.گهیبسه د:اجازه نداد حرفشو تموم کنه و با تحکم گفت گهید عمو

 ....ارشهیمنم دربست در اخت یتمام زندگ.خونه ست نیا زیعروس عز ین؟هستیبخند
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 نیشو واسه خودتون نگه دار هین،بقیداد تونویشما که نصف زندگ:و گفت دیبا وقاحت وسط حرف عمو پر نایت

 ....گهید

کنه نه  یبه من نگاه م بیبه عنوان رق نایکه ت دمیفهم یم دیاز اون اول با.شاهرخ بود یاز نصفه زندگ منظورش

از کوره در  یعمو که حساب. انداخت یمن نم ریو به گ زدیتحفه شو غر م يکاش زودتر پسر عمو...گهیکس د

تو  دمیو احترامت واجبه اما بهت اجازه نم ی،مهمونمیزمی،عزیم ،برادرزادهياومد انجیا:گفت نایرفته بود رو به ت

حرف  ينجوریا یبار آخرت باشه که با هست.بایبا تو هم هستم شک.یمن وارد بش يخانواده  یخصوص میحر

 هیدفعه خواستم جلو روش بهت بگم بلکه  نیا یول يدیبهت تذکر دادم نفهم یدفعه تو خفا و پنهان ،صدیزنیم

 .جنگ دونیم نهخونه ست  نجایا.يایکم به خودت ب

 یم دمیکردم با نگاش داره تهد د،احساسیبار یبه من کرد که نفرت ازش م ینگاه ینگفت ول یچیه بایشک

،منم که از خدا که در امان بود دم،فرهادیترس ینم يزیاز چ گهیمن د ده،امایکنه که گذشته مو به شاهرخ لو م

 ای شدیازم متنفر م ای تشیهاتونست بکنه،ن ینم يکار گهیشاهرخ هم د. خواستم از دست شاهرخ در برم یم

 .کرد یراحتم م یکشتتم و از زندگ یم ایکرد  یفراموشم م شهیهم يبرا

مبل  يو رو دمیگرمم بود،تاپ شلوارکمو پوش. گفتم و از پله ها باال رفتم ریبود که به همه شب بخ 11 ساعت

 .ختمیر یزانوهامو بغل گرفتم و آروم اشک م.نشستم  یکیکولر تو تار يروبرو

 ينجوریاول خشکش زد آخه تابحال ا.که شاهرخ در و باز کرد و چراغ رو روشن کرد دیطول نکش قهیدق چند

 یکیتار چرا تو:دیشد و پرس کیدر رو پشت سرش بست و آروم آروم به من نزد.بودم دهیلباس نپوش ششیپ

 ؟ينشسته بود

 .ينجوریهم:کرد گفتم یکه بغضمو آشکار م ییصدا با

 بایهنوز به شک:صورتم کنار زد وتو دستش گرفت و گفت يپام چهار زانو نشست و دستمو از جلو ریز نیزم يرو

 ؟يرفتار مزخرفش عادت نکرد نیو ا

 .حوصله ندارم شاهرخ:و گفتم دمیکش رونیاز دستش ب دستمو

 ؟ینکن هیگر گهیمگه قرار نبود د: گونه مو پاك کرد و گفت يرو يانگشت شصتش اشکا با

 .خودم متاسفم يبرا-

 ؟یواسه چ-

 .زهیریباالخره زهر خودشو م دونستمیم.نجامیا نکهیواسه ا-
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 .شو الیخ یدروازه،ب یکیگوشتو در کن و اون  هی زنهیحرف م یوقت-

تونم ،چون هنوز پوست کلفت نشدم که پتک بخورم و دم  ینم من:بلند گفتم يجام بلند شدم و با صدا از

و  بیافتاده، اشکال نداره،از اون اول غر یتو هم که انگار نه انگار اتفاق.دمیخواهرت نکش نیکم از دست ا.نزنم

 .مونمیتنها بودم ،تا آخرشم تنها م

 .یستیتو تنها ن:گفت میآروم و مال یبالحن

 يریتو هم تقص.رهیکه جلوشو بگ ستین یبزنه کس شیمنو هم آت یچرا هستم،اگه خواهر احمقت تمام زندگ-

 .بهیغر هیباشه اون خواهرته و من  ی،هرچيندار

بلند  يها عقب عقب رفتمو با صدا یمن مثل وحش یشد که مثال با ناز و نوازش آرومم کنه،ول کینزد بهم

 .یآرومم کن خوامینم.یبگ یچیه خوامینم ا،اصالیجلو ن:گفتم

لرزان و  ییبه اتاق رفتم و ساکمو برداشتم که با صدا.حالش خراب بود و حال من خرابتر.خشک شد سرجاش

 کجا؟:نگران گفت

 .برم خونمون خوامیم-

 .ستیالزم ن-

 .برم خونمون خوامیمن م-

 وقت شب؟ نیا-

 .برم خوامیاآلن م نیآره،هم-

 .يبر خوادینم-

 فته؟یچشمت به چشم من ن يخوایمگه نم:ساك رو از دستم گرفت و گفت بعد

 .کنم یخواهش م.فقط تو بمون.اتاق خودم ن،توییپا رمیمنم امشب م:نگفتم و فقط نگاش کردم که گفت يزیچ

 .تخت نشستم سرمو با دستام محکم گرفتم يلبه  يرو

 یبرنم يبه جو گهیکه رفته بود د یآب یول دلم براش سوخت.سر وصدا رفت یب یلینگام کرد بعد خ قهیدق چند

 .گشت

اذان صبح بود که کتابو  يکاینزد.تونستم بخوابم یمردم هم نم یم یاگر از خستگ یامتحان بود و حت نیآخر

 .دمیگذاشتمو خواب زیم يبستمو سرمو رو
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 ایشده ، داریپهن بود پس شاهرخ زودتر از من ب ینازک يروم مالفه .دمیساعت زنگ زد،از خواب پر6 ساعت

 .اومده بود شبید دهمیشا

خودمو جمع و جور کردم و از  عیسر یبخورم ول نیبود زم کیداشتم و چندبار نزد جهیسرگ.دمیلباس پوش عیسر

 .رفتم نییپله ها پا

 شبیچشماش قرمز بود،معلوم بود که د.پله ها ظاهر شد يو آماده جلو دهیپله ها بودم که شاهرخ لباس پوش رو

 .صبحانه حاضره:گفت شبیوبدون توجه به جر و بحث د یمهربون ده،باینخواب

 .ندارم لیم:گفتم يلحن سرد با

 .بخور يزیچ هیلج نکن،برو -

 .برم دیشده با رمیخوام،دینم-

 .به ساعتش انداخت و جلوتر از من راه افتاد ینگاه

حالم شده  ياهرخ که متوجه ش.و تهوع داشتم جهیحالم خوب نبود،سرگ.روشن کرد و حرکت کرد نویماش عیسر

 ؟یهست دهیچرا رنگت پر:دیپرس یبود با نگران

خودم  يبه رو.شده بود دیسف واریگفت،رنگم مثل گچ د یخودمو نگاه کردم،راست م نیماش یبغل نهیتو آ از

 .خسته م ست،فقطین میزیچ:و گفتم اوردمین

 ....هم ینزاشتن تو درس بخون شد؟همیم یاومدن چ یاگه اون احمقا نم شبید:گفت تیعصبان با

 شیخواست از دلخور ینم یانقدر مهربون بود و به من عالقه داشت که حت یبگه ول خوادیم یدونستم چ یم

 .بگه يزیچ

 يامتحان آخر نیتا ا یکن حواستو جمع کن یفکر نکن ،فقط سع يزیبه چ:دانشگاه ترمز کرد و گفت يجلو

 .يروهم خوب بد

ربع اول چشمامو بستم تا تونستم سواال رو  هی جه،یشدم از شدت سرگ ادهیپ نیاز ماشکردمو  یکوتاه یخداحافظ

 .نمیخوب بب

اصال .تونست آرومم کنه یجز خواب نم زیچ چیه. خواست بخوابم یفقط دلم م.بد ندادم اما خوبم نبود امتحانمو

. بود دهیداده بود و خواب هیتک یسرشو به پشت صندل چارهیب.شاهرخ رسوندم نیبه ماش يخودمو چطور دمینفهم

 خوب بود؟:و با لبخند رو به من گفت دیکه در رو باز کردم از خواب پر نطوریهم

 ؟يبود دهیخواب.رو گند زدم يآخر.نینه همچ-
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 .آره،از فرصت استفاده کردم-

 هریکردم که خ یاحساس م.دادم و چشمامو بستم هیتک یسرمو به پشت صندل.رد و بدل نشد نمونیب یحرف گهید

 .انقدر خسته بودم که نتونستم چشامو باز کنم یکنه ول ینگام م

 .روشن کرد و راه افتاد نویعقب تا راحت باشم، بعد ماش دیرو کش یبودم که صندل دهینخواب هنوز

 .میدیپاشو رس!پاشو یهست!یهست! یهست-

 ؟یچ: از هم باز کردم وخواب آلود گفتم یخسته مو زورک يچشما

 .بخواب تا وقت ناهار ری،برو باال بگ میدیرس:زد و گفت يلبخند

 ؟يایباشه،تو نم-

 !کنم یم دارتیگردم،تو راحت بخواب،اومدم ب یوقت ناهار برم یول.کم کار دارم هیبرم شرکت  دینه،با-

مثل شاهرخ منو  ستیحالم خوب ن دید یزن عمو وقت.شدم ادهیپ نیخسته از ماش یتکون دادم و با تن يسر

تخت  يبار رو نیاول يو برا دمیپوش یگرم بود،کولرو روشن کردم و لباس راحت یلیهوا خ.دعوت به خواب کرد

بودم تمام بدنم خشک شده  دهیبخوا نیمبل و زم ياز بس شبا رو.نرم لک زده بود يجا هی يدلم برا.دمیدراز کش

 .هنوزچشمامو نبسته بودم که خوابم برد.بود

بود  دهیتخت دراز کش يشاهرخ رو.نه ای هیواقع نمیب یکه م يریبار چشمامو باز و بسته کردم تا بدونم تصو چند

 .دمیمثل برق گرفته ها از جا پر هیمطمئن شدم که واقع یوقت.و به سقف چشم دوخته بود

 ؟يدیشد؟خواب بد د یچ:دیپرس یو با نگران دیهم از ترس مثل من از جا پر شاهرخ

 ؟ياومد یتو ک:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .شهیم یدوسه ساعت هی-

 مگه ساعت چنده؟-

 چطور مگه؟.چهار-

 ؟ينکرد داریچرا منو ب-

 .يدیمثل ترقه از جا پر هویشده بودم که تو  داریتازه ب دمیخودمم خواب.کنم دارتیب ومدین ،دلميخسته ا دمید-

 .دمیترس-

 ؟يدید والیه ؟مگهیاز چ:لبخند گفت با

 .دمینه تورو د:چپ نگاش کردمو گفتم چپ
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به حال بچه  يکنن وا یآدم بزرگاش که از آدم فرار م.باشه سمت بچه ها نرم ادمیبه بعد  نیاز ا:و گفت دیخند

 .ها

 .فرار نکرده یکس:رو تخت بلند شدم و گفتم از

 .يزیگر یفرار که نه،م:سر من راه افتاد و گفت پشت

 داشت؟ یبا اون چه فرق نیا-

 ست؟یگرسنه ت ن.کن ولش-

 .نه ،اصال اشتها ندارم-

 .يغذا بخور دیتا اآلن بخاطرت صبر کردم،با خود،منیب-

 ؟يتو ناهار نخورد یعنی-

 معرفتم؟ یتنها؟انقدر ب-

 .ستیمن گرسنه م ن یول-

 .دستوره هی نیچون ا يبخور يمجبور یاگر هم گرسنه نباش یحت.یشیعطر غذا که بهت بخوره گرسنه م-

 .برم خونه مون خوامیمن م:وگفتم ستادمیا مقابلش

 چرا؟:و گفت دیکش یقیساکت شد وبه چشمام زل زد بعد نفس عم د،اولیپر رنگش

 .خسته شدم:شاهرخ گفتم ي هیو بدون در نظر گرفتن روح تیجد با

 ازمن؟-

 .خونه نیاز ا-

 .یکن یعمر توش زندگ هی ،قرارهیعادت کن دیخونه که با نیبه ا-

 .خوامینم-

 ؟يخواینم یچ-

 .کنم یسقف زندگ نیا ریز خوامینم.خونه بمونم نیتو ا تونمیگرفتم،من نم مویتصم-

 ...یول-

بمونم  نجایا تونمیم نمیقرار شد فکر کنم بب.رمیبگ میشاهرخ،قرار بود من تصم اریو اما و اگر ن یول گهید-

 .يریخونه بگ هی دیبا.خونه رو تحمل کنم نیا تونمیفکرامو کردم ،نم انه؟منمی

 ...نایآخه بابا ا-
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 .طرز فکر خانواده ت ایو آرامش من برات مهمه  یتو راحت.باش گن،مطمئنینم یچیه-

 .معلومه هردوش ؟خبیپرس یکه م هیچه سوال نیا:ازم برگردوند و گفت روشو

 .مونمینم نجایمن ا یول-

 .تا قانع بشم اریب یمنطق لیدل هی:داد و رو به من گفت هیاُپن تک به

دلم .خودم تو خونه م پهن باشه ي هیزیمال خودم باشه،جه میخونه م مال خودم باشه،زندگ خوادیمن دلم م-

و اون سرکوفت  نیهمش از ا خوادیدلم نم.دخالت بشه میتو زندگ خوادیمنت باال سرم باشه،دلم نم خوادینم

 نیهم مهم نباشه ا یلیم خ گهید لیاگر دال یحت.چشمم باشه يجلو بایشک قهیدم به دق خوادیدلم نم.بخورم

 .از همه مهم تره چون از خواهرت متنفرم و تحملش برام سخته يآخر

تو  ارهیکه دلتو درد م زنهیده تا حرف م بایاگه شک. ياریحرفات قبول اما تو که تو جواب دادن کم نم يهمه -

 ...پس یزنیم ششیو آت یگیم یکی

تونم  یاما اآلن به احترام تو هم که شده نم دادمیو متونستم جوابشو بدم  یبا تو آره،م يآره،قبل از نامزد-

 .جهنم راحتم کن نیو از ا ریخونه بگ هیبه حرفم گوش بده شاهرخ ،.بگم يزیچ

روده  کهیغذاتو بخور که روده کوچ ایحاال ب:و گفت دیغذا رو چ زیبگه به آشپزخونه رفت و م يزیچ نکهیا بدون

 .بزرگه رو قورت داد

 .بخورم،منو ببر خونمون خوامینم-

-اولت يسر خونه  یباز که رفت...ا. 

 .برم خونمون خوامیم يجد.بودم  ومدهیاز اون اول هم کوتاه ن-

 .يغذاتو بخور دیاول با یباشه ول-

کماکان .بود مهیغذا ق.بود نشستم دهیکه شاهرخ برام عقب کش یصندل يبه آشپزخونه رفتم و رو يناچار با

 یرو قبول نم يزیبازم معده م چ ینخورده بودم ول يزیاز صبح تا حاال چ نکهیبا ا.تمو تهوع داش جهیسرگ

کردم اما شکم درد نزاشت به تظاهرم ادامه  يکم با غذام باز هیغذا رو کوفتش نکنم  نکهیبخاطر ا.کرد

که با  امیب رونیتوجه خواستم از آشپزخونه ب یب.بلند شدم ،قاشق از دست شاهرخ افتاد زیکه از رو م نطوریهم.بدم

 دختر؟ يریگ یبرمت، چرا آروم و قرار نم یبهت گفتم بعد ناهار م: جهش راهمو سد کرد و گفت هی

 .ستیتو غذاتو بخور،من حالم خوب ن-
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تو برو غذاتو بخور،من :گفتم.کنه یداره ساکمو جمع م دمیدنبالش رفتم ،د.کم سکوت کرد و بعد به اتاق رفت هی

 .کنم یخودم جمعش م

 .تو لباستو بپوش-

 ؟يبند یساکمو م يسرعت دار نیکه با ا يانقدر عجله دار:گفتم یلحن بچگانه و لوس با

 با خودت معلوم هست؟ فتیتکل: و صاف زل زد تو چشمام و گفت دیدست از کار کش عیسر

 یشاهرخ حت بود اما یدونم رو چه حساب ینم.حرفش جا خوردم نیکه توقع داشتم گرم باهام برخورد کنه،از ا من

 نیا.کنه یم نیکردم داره بهم توه یم رفت،حسیصداش باالتر م ای شدیذره از حد معمول سردتر م هیاگه 

 .شدم ریازش دلگ ینگفته بود ول یمهم زیچ نکهیبارهم با ا

 رونیبرداشت و از اتاق ب زیشاهرخ هم بالفاصله لباسشو از رخت آو.به زور تو ساك چپوندم لمویشدم و وسا خم

 .رفت

 ده؟یرنگت پر ست؟چرایحالت خوب ن ؟یشده هست یچ:نگران گفت يبا چهره ا دیمامان منو د یوقت

 .کم خسته م هیخوبم،فقط -

 ؟يدید نهیتو آ ؟خودتويچرا انقدر زرد و الغر شد-

 ؟يشد ينجوریتو چرا ا:حرف مامانو گرفت و گفت يدنباله  ثاقیم

کتاب و  يشبا رو تا صبح پا نیتمام ا نیسترس داره،زن عموباور کناز بس ا:من جواب داد  يشاهرخ به جا نباریا

 .هم بود تا حاال از حال رفته بود یآدم آهن گهید.دفتر نشست

بگم به  يزیچ نکهیمنم بدون ا.نگفت يزیچ گهید ستیحال نزار من ن لیفقط امتحان دل دونستیکه م مامان

ماه کنار فرهاد و خانواده ش  هیاز  شتریشده بودم،ب فیواقعا الغر و نح.تخت ولو شدم ياتاقم رفتم و دوباره رو

روم نبود  يفشار چیواقع درکنار فرهاد ه ربود د شتریدوهفته تحمل کردم ب نیرو که تو ا يکردم اما فشار یزندگ

 نیش ا گهید لیم و دلشاهرخ بود ياما حاال زن عقد میبود که منو فرهاد فقط به محرم بود نیا لشیدل دیشا

شدم چون مجبور  مونیبردم اما با شاهرخ از زنده بودنم پش یلذت م میزندگ يبود که با فرهاد از لحظه لحظه 

 .بودم همش فرار کنم

وقت بود که دلم  یلیخ.سجاده م يوضو گرفتمو نشستم پا عیسر.شدم ،اذان زده بود دارینه شب از خواب ب ساعت

 .اتاقمو کرده بود يهوا
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عادت کرده بودم که مثل فرهاد بعد از خوندن هر . از نماز ،قرآن رو برداشتم و شروع کردم به خوندن بعد

 .شو هم بخونم یه،معنیآ

از ته . ناخودآگاه اشکم در اومد.دمیشن یقرآن خوندن فرهادو م يبهم دست داده بود،انگار صدا یبیحال غر هی

 .کسم دعا کردم نیزتریعز يریو عاقبت به خ یخوشبخت يدل برا

خواست  یخدا م دیشا.گذره یم عیسر یلیو خ زنهیصاعقه بود،مثل برق که م هیمن مثل  یفرهاد تو زندگ وجود

 يمدرسه ا چیداد که تو ه ادی ییزایبهم چ. منو دگرگون کرد یفرهاد زندگ.فرهاد راهمو بهم نشون بده قیاز طر

 .شهینم راروقت تک چیه گهیدآرامش  نیداد که مطمئنم ا یبهم آرامش.دنیآموزش نم

تخت نشست وبا  يلبه  ياومد روبروم،رو.با چادر نمازم اشکامو پاك کردم عیمامان در اتاقمو باز کرد سر یوقت

 يمنم دعا کن،خدا دعا يدل شکسته ت برا نیدلت شکسته،با ا دونمیدلت گرفته،م دونمیم:گفت یلحن مهربون

 .کنه یشکسته رو زودتر مستجاب م يدال

 !مامان:بغض گفتم با

 جان مامان؟-

حاضرم با آه ...رهیگ یآه عاشق م گنیم.عاشق بود اما من جفا کردم هیاون .بد کردم یلیخ.من به فرهاد بد کردم-

 .رمیبگ شیفرهاد آت

 دهیکه بشه ناد ستنین ییزایسرنوشت چ رویقسمت، تقد یفرهاد دوست داشت ول.یحرفو نزن هست نیا-

 .گرفتشون

مثل من احمق سرنوشتشو خط  چکسیه. زننیرقم م رشونویدم که بدونم آدما خودشون تقدانقدر بزرگ ش-

 .به بن بست فرهادمو نابود کردم دنیرس يبازم برا یول شهیآخر راهم به کجا ختم م دونستمیمن م. نکرده یخط

 .یهست یبه فکرش باش ستینه به فرهاد ،درست ن ياآلن به شاهرخ تعلق دار گهیتو د-

نگاهم  دیجسمم متعلق به شاهرخ باشه،شا دیکه شا دونمیم نویفقط ا شهیاز درست و غلط سرم نم يزیچ گهید-

 ...فرهاده شیمال اون باشه اما تمام قلب و روحم پ

 .،شام حاضره نییپا ای،بیگیم ونیهض يو دار یامتحان يهنوز تو کابوس شبا گه،تویبسه د:گفت يلحن تند با

 يزینشسته اما لب به چ زیسر م هیکه شاهرخ با بق دمیفتم و در کمال تعجب دبعد به آشپزخونه ر قهیدق چند

گرسنه م .دیکنارش نشستم،برام غذا کش.  دیکنار خودشو عقب کش یمن از جاش بلند شد و صندل دنیبا د.نزده

حساس ا هویخوردم که  یتند غذا م دتن.نخورده بودم،شاهرخ هم بدتر ازمن بود يزیبود آخه از صبح تا بحال چ
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انقدر حالم خراب بود که .و درو قفل کردم ییتو دستشو دمیپر عیسر.ادیکه خوردم داره باال م یکردم هر چ

 .ادیاحساس کردم که دل و روده مم داره باال م

 رونیب ییاز دستشو یحال یآخر سر با ب. خواست که در و باز کنم یو ازم م زدیپشت هم در م شاهرخ

 حالت چطوره؟:من کرد و گفت ي دهیرنگ پر ينگاه به چهره  یو با نگران ستادیشاهرخ کنارم ا.اومدم

کنم که ناخودآگاه  هیتک يزیچ هیبه  خواستمینداشتم م ستادنیا د،توانیلرز یم یحال یدست و پام از ب تمام

اصله ف نیبود که عطر شاهرخ رو از ا يبار نیاول نیا.خودمو انداختم تو بغل شاهرخ و سرمو گذاشتم رو شونه ش

 .کردم یکم استشمام م ي

قدرت حرکت .شونه ش بود يبازم سرم رو یمبل نشوند ول يهم بالفاصله دستمو گرفت و آروم منو رو شاهرخ

 .نداشتم

 ينجوریهم نیخوایم:گفت ثاقیم.کرد یمنو چپ چپ نگاه م یشده بود و ه دیسف واریمامانم مثل گچ د رنگ

 ن؟ینگاه کن نیسیوا

 .نیغذاتونو بخور نیایادا و اطوارشه بابا،ب:گفت يبا لحن مسخره ا نایس

 .کنم یتو خفه شو وگرنه خودم خفه ت م:گفت تیبا عصبان ثاقیم

 .دکتر مشیبر یم-شاهرخ

 مسموم نشده؟- مامان

 .نخورده که بخواد مسموم بشه يزینه،از صبح تاحاال چ-شاهرخ

 نخورده؟چرا؟ يزیچ- ثاقیم

 .اصرارکردم نخورد د،هرچقدریخواب راست رفت هیاز دانشگاه که برگشت -شاهرخ

 .دکتر مشیشاهرخ،پاشو ببر میپاشو بر- ثاقیم

 .بخوابم خوامینه خوبم،فقط خسته م،م:گفتم یحال یب با

 .گهیچقدر خواب؟بسه د-شاهرخ

 .بخوابم خوامیبخدا فقط م ستین میزیچ ه،یخواب یاسترس و ب شم،واسهیم ينجوریبعد امتحانات ا شهیهم-

تو  میبلند شو دختر،بر.دیخواب یدوروز بعد امتحانات فقط م یکی گه،تایراست م:اومد دستمو گرفت و گفت مامان

 چارهیخوردم،ب نیزم یحال یبودم که از ب دهیبا کمک مامان از جام بلند شدم اما به پله ها نرس. ربخوابیاتاقت بگ

 .مامان هم نتونسته بود وزن منو تحمل کنه
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با .دست بلند کرد و از پله ها باال برد يمنو رو گرانیم اومد و بدون توجه به حضور دهراسان به سمت شاهرخ

تو بغل شاهرخ اونم در حضور بابا و مامان و  نکهیاما از ا دمیفهم یاز دور و اطرافم نم يزیحال بودم چ یب نکهیا

 .دمیرفتم خجالت کش یاز پله ها باال م ثاقیم

و با دست چند ضربه به در  ستادیباز اتاقم ا مهیپشت در ن ثاقیم.دیتخت خوابوند و روم مالفه کش يمنو رو آروم

 دکتر؟ يبر يخوایکه نم یمطمئن:شاهرخ وارد شد و رو به من گفت يزد و با اشاره 

 .شمیفردا خوب م.آره:سرمو تکون دادم و گفتم یحال یب با

جان بابا اگه  یهست.ستیحالش خوب ن دمیاز اون اول که اومد فهم:گفت يوارد اتاق شد و با لحن دلسوزانه ا بابا

 .یداشته باش یسیکه باهاش رودروا میندار نجایا يا بهیتعارف نکن،غر.دکتر متیببر یستیخوب ن

 .تکون دادم یمنف يبهش برنخوره سرمو به نشانه  نکهیبخاطرا یخواست با بابا حرف بزنم ول ینم دلم

 ه؟یچ فیشب نصفه شب دوباره حالت بهم خورد اون وقت تکل يدیوقت د هی-بابا

 .مونم که مراقبش باشم یمن امشب باال سرش م نیاگه اجازه بد:شاهرخ با شرم گفت هویحرف بزنم که  اومدم

اتفاقا تو .داره یچه اشکال.خودته بابا يخونه :سرخ شاهرخ زد و با ذوق گفت يبه شرم و چهره  یلبخند گرم بابا

 .ما جمع تره يهمه  الیخ یباش ششیکه پ

 .برداشتم  مویروسر.رفت و در رو بست رونیاز اتاق ب ثاقیبا م یکوتاه ریبا شب بخ بعد

دو  ونیآباژور رو روشن کرد و دستمو م.نشست نیزم يچراغ اتاق رو خاموش کرد و اومد کنار تختم رو شاهرخ

 ؟یخوب:دستش گرفت و گفت

بود که عاشقانه به معشوقه ش دوخته شده  یینگاهم به چشما.کرددستم کم  ياز سرما یدستاش کم یگرم

 ....هینگاه شب نیا ا،چقدریر یبود،معصوم بود،پاك و ب قینگاش عم.چشماش با دلم صادق بود.بود

 !منتظر ،نگاه فرهاد دنبالم بود يچشما نیا يبه جا کاش

جوشان قلبم خشک  يحالم بشه،چشامو بستم تا چشمه  يخواستم شاهرخ متوجه  یتو چشام حلقه زد،نم اشک

شاهرخ با پشت انگشت اشاره ش . رمیقطره اشک رو بگ هیشدن  يجار يم نتونستم جلو یبشه اما از بدشانس

 ؟يبا من قهر:گونه مو پاك کرد و گفت يقطره اشک رو

 .نه:لرزون گفتم  ییصدا با

 کنم؟ یم کاریچ ینیبب يومدیبار هم ن هیو  يفقط تو اتاقت بود میکه اومد یپس چرا از وقت-

 .خواب بودم کسرهیتا قبل شام  ،بعدشیرفت يکردم همون لحظه که منو رسوند ،فکریینجایدونستم ا ینم-
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 .ینگرفت لمیتحو يهم که اومد یحرفت قبول اما وقت-

 .از دستت دلخور بودم-

 کرده بودم؟ کاریمگه من چ-

 .يکرد تمی،اذيا کرده بودبا من دعو:گفتم یلحن بچگانه و لوس با

 .من؟من غلط بکنم با تو دعوا کنم:به لحن من زد و با تعجب گفت يلبخند

 .کنم ینم ینکن،من اونجا زندگ ینیریخود ش-

 ؟یکنیچرا حرفو عوض م-

 !!!کنه ها  رونتیب گمیم ثاقیمنو روشن کن وگرنه به م فیجا تکل نیهم:گفتم يو بچگانه ا زیدآمیلحن تهد با

 ؟يکارا هم بلد نینه بابا از ا...اوهو:و گفت دیخند

 .دستور بدم هیفقط کاف ادیازم بر م يشدم، هرکار زیعز یحساب ستیاآلن که حالم خوب ن:زدم و گفتم لبخند

جز اطاعت  يمنم که چاره ا رمیکه برات خونه بگ يبه منم دستور داد:و گفت دیکه تو دستش بود بوس دستمو

 ندارم ،دارم؟

 .نداختمباال ا ابرو

شد  کیهمه جا تار.آباژور رو خاموش کرد. بخواب گلم ریحاال بگ:وبا محبت گفت دیبه موهام کش یدست

 .دمی،چشمامو بستم و خواب

 یاحساس ضعف م یلیخ یخسته نبودم ول.انداختم،نُه صبح بود یبه ساعت نگاه.بود از جا بلند شدم یهر زحمت با

 نقدریبود،دلم براش سوخت،به خاطر حال من مجبور شد ا دهیداده بود و نشسته خواب هیتک واریشاهرخ به د.کردم

شده؟حالت  یچ:دیچشماشو باز کرد با ترس پرس یوقت.آروم کنارش نشستم و آروم صداش کردم.عذاب بکشه

 خوبه؟

 .برو رو تخت من بخواب.آره خوبم:زدم و گفتم يلبخند

 .شهیم ریگه،دینه د:ش کرد و گفت یبه ساعت مچ ینگاه

 ...پاشو.یاستراحت کن دیبا يدینخواب شبویتمام د شه،توینم رید-

 ...نایعمو ا یول-

 .پاشو شاهرخ.چرت بخواب هیتو هم  رمیدوش بگ هیتا من برم -

 .خوابش برد هیدر عرض چند ثان.تخت يشد و خودشو پرت کرد رو بلند
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امتحان و  یخرداد اونم بعد از کل يسوزنده  يگرما نیدوش آب سرد تو ا هی.لباسامو برداشتم و رفتم حموم منم

 .کرد رونیاز تنم ب یرو حساب یاسترس خستگ

 .رفت رونیشد و از اتاق ب داریسشوار ب يبه اتاق برگشتم،شاهرخ هنوز خواب بود،با صدا یوقت

 صداش.آرش پشت خط باشه دیحدس زدم که با. ،شاهرخ مشغول صحبت با تلفن بود دمیبه سالن رس یوقت

 .آره،آره همون:گفت یکه م دیرس یواضح به گوشم م

 ؟یکن فشیتا ظهر رد یتونیم-

 ؟یگیم يجد:نگاش به من افتاد صداشو آروم تر کرد و گفت یوقت

 ....پس من .هیکه عال هینطوریاگه ا-

 .شتیپ امیباشه،همون موقع م-

 ؟يلطف کرد یلیگه،خینه د-

 .میجبران کن شاهللایا-

 .قربانت،خداحافظ-

 بود؟ یک:دمیبلند پرس بایتقر ییصدا با

 .آرش-

 نکنه بازم فوتبال داره؟-

 .تموم شده گیفعال ل.نه:زد و گفت يلبخند

 حالت خوبه؟ یهست يچطور:من گفت دنیوسط پله ها بود که با د ثاقیم

 .خورده ضعف کردم هیفقط .آره خوبم-

 يزیکه چ شبید.درست کردم مرویت نبرا ایب یصبحانه حاضره،هست:بلند از آشپزخونه گفت يبا صدا مامان

 ؟ينخورد

 .غذا نخورد چکسیه شبید: بلند گفت ياز همه زودتر به آشپزخونه رفت با صدا نایس

 .نخورد جز تو يزیچ چکسیآره ،ه- ثاقیم

 یکه بابا ب میدر حال خوردن صبحانه بود.دیکش یروز کامل گرسنگ هیشاهرخ که بخاطر ادا و اطوار من  چارهیب

و از  یکارت عروس دیدنبال خر نیحالش بهتره،بر ینمونده،حاال هم که هست یعروس خیتا تار يزیچ:مقدمه گفت

 ...آماده ست لشیخونه هم که با تمام وسا...زایجور چ نیا
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 .میمون ینم نایبابا ا يخونه :گذاشت و گفت زیم يرو رو ياستکان چا شاهرخ

 چرا؟-بابا

 .خواستم ينجوریمن ا:گفتم تیجد با

 چرا؟-بابا

 ...شده رمید.برم دیدارم با کیکار کوچ هیمن  دیبخش یم:به ساعتش انداخت و گفت ینگاه شاهرخ

 .دیخر میدنبالت باهم بر امیآماده باش م گهیساعت د هیتا :رو به من کرد و گفت بعد

 .رفت رونیکرد و از خونه ب یکوتاه یبالفاصله خداحافظ بعد

 چرا؟ دمیپرس:گفت تیکماکان نگاهش به من بود،با عصبان بابا

 ؟یچرا چ-

 ؟یاونجا بمون يخوایچرا نم-بابا

 .خوادیدلم نم-

 .ش ادامه بده یباشه که بدون سرخر به الوات ییجا خوادیم نیا:باز زبان طعنه شو باز کرد و گفت نایس

 .ستمیمن مثل تو ن:ناراحت بشم گفتم ياذره  نکهیبدون ا.هاش برام عادت شده بود هیطعنه و کنا نیا گهید

 پس چه مرگته؟-بابا

 ؟یشما چرا ناراحت رهیگ یبه شما جواب بدم،خونه رو شاهرخ داره م ستمیمجبور ن-

و دهان  دیخر يزیچ هی دیبا شهیباالخره اون خونه که با روزنامه فرش نم:به من کرد و گفت ینیخشمگ نگاه

 .رو بست بایشک

 .کنم یاونجا زندگ خوامیست که نم بایدهان گشاد شک نیبخاطر هم قایمنم دق:زدم و گفتم يپوزخند

ت خرج  هیزیجه يقرون برا هی ستمیمشکل خودته ،رو من اصال حساب نکن چون من حاضر ن گهیاون د-بابا

 .کنم

 یبهت زدگبا  ثاقیم.حرفو نداشت به خصوص منو مامان نیا دنیانتظار شن چکسیسکوت کردن،مسلما ه همه

 !!!بابا:گفت

نمک  ي تهیعفر نیتو خرج کنم هم واسه ا یسرگنج نشستم که هم واسه عروس يفکر کرد.زهرمار بابا-بابا

 .بخرم هیزینشناس جه

 .رمیبگ یعروس خوامیاصال من نم- ثاقیم
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واسش  یخونه که نتونست.خونه ت ادیو آرزو داره م دیدست خودته؟اون دختر به هزار ام ،مگهیکنیتو غلط م-بابا

 ؟يریبگ يخوایهم نم یعروس يریبگ

 چیه.ندارم يازیبه پدرت ن هیزیجه دیخر يجان من برا ثاقیتو نگران نباش م:کردم و با تمسخر گفتم ثاقیم روبه

 .نشم یتا آخر عمرم هم محتاج کس دوارمیوقت محتاج نبودم و ام

 ....به شاهرخ يخوایم یعنی:گفت یر شوهرش بود با نگراناز رفتا رتیکه تمام مدت تو بهت و ح مامانم

 رهینم ياگر محتاجش هم بشم راه دور یو حت ستین بهینه مادر من گرچه شاهرخ غر:قطع کردمو گفتم حرفشو

 .کنم یشاهرخ دراز نم شیهم که شده دستمو پ بایمطمئن باش بخاطر شک یچون شوهرمه ول

 یطالهامو برداشتم و هرچ يجعبه .سوخت یدلم م ییغربت و تنها يدلم برا.بالفاصله از پله ها باال رفتم بعد

که شاهرخ و خانواده ش سرعقد بهم داده بودنو  ییطال داشتم به جز گردنبند و حلقه و نشون فرهاد و طالها

 ییوارد اتاق شد و با چشم ها ممانما.حسابم هم برداشتم و کنارش گذاشتم يجعبه گذاشتم،دفترچه  هی يتو

 شه؟یچقدر م هیزیجه یدونیم ه؟یکم پول یکنیدختر؟فکر م ياریب يخوایاز کجا م:گفت ونیگر

 .کنم مامان ،نگران نباش یجورش م.خورده هم پول تو بانک دارم هیفروشم، یطالهامو م-

چرا از اون اول به فکر .امم هستطاله.خورده پس انداز دارم هیمنم .نداره یمانع يخوایحاال که خودت م- مامان

 د؟یخودم نرس

 .حرف بشنوم خوادیدلم نم.طالهات نه مامان-

 نیتو ا یعنی.طال رو که دارم کهیچند تا ت نیا اریاخت گهید.غلط کرده هرکس که بخواد بهت حرف بزنه- مامان

 دخترم حق ندارم؟ ي هیزیجه يهمه زحمت به اندازه  نیو ا یهمه سال زندگ

تو  یبدبخت یمن باعث و بان.یمنو ببخش هست:و گفت دیو سرمو تو بغلش گرفت و بوس دیکش يبلند و سرد آه

 ...تونست یکردم اون وقت نم یخونه رو به نامش نم نیاگه ا.شدم

 ....مامان میحرفشو نزن ایب-

 ؟ياوردیهنوز انگشتر فرهاد رو از دستت در ن:دستام نگاه کرد و گفت به

 .وقت از خودم جداش نکنم چیگرفتم ه میتصم:گفتم یگلومو فشرد و به سخت بغض

 ... یاونو از خودت دور کن ينشونه ها نکهیعوض ا.ینکن هست ينجوریبا خودت ا- مامان

 یاون زندگ يبهش فکر نکنم؟قراره با شاهرخ به جا گهیقراره فراموشش کنم؟قراره د:گفتم تیعصبان با

که  يزیوهرچ رشویحلقه شو،زنج. کار نداشته باش نیبه ا گهید یکنم ول یکارا رو دارم م نیا يهمه .کنم؟باشه 
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ازم  گهیاما د برهیم یپ زیهمه چ به نهیرو بب نایدونستم اگه شاهرخ ا یش بوده از خودم دور کردم چون م هیهد

 .ارمیانگشترو از دستم درب نینخواه که ا

 فهمه؟ ینم نهیبب نویاگه ا یعنی- مامان

 .حلقه ننداختم که بخواد شک کنه يتو دست راستم انداختم ،جا نویدر ضمن من ا.بفهمه خوادیز کجا ما-

 !از خودت دورش کن.دختر رهیتو قلبت نم چکسیدستته،محبت ه نیکه ا یتا زمان- مامان

 .رفت رونیاز اتاقم ب بعد

و از خونه  دمیاز جا پر نشیبوق ماش يبا صدا.پله ها منتظر شاهرخ نشسته بودم يو آماده رو دهیپوش لباس

 .بهتر بود یلیخونه خ نیاز موندن تو ا یبه هرحال بودن با شاهرخ گرچه برام ناراحت کننده بود ول.رفتم رونیب

 هی يو جلو دیچیکوچه پ هیکه شاهرخ داخل  میچشم دوخته بود ابونیفقط به خ میبگ يزیچ نکهیا بدون

 .آپارتمان پارك کرد

 ؟يدار يکار نجایا:مدیتعجب پرس با

 ؟یشینم ادهیشاهزاده خانم پ:در رو برام باز کرد و گفت.شد ادهیپ نیو از ماش دیخند

دوم  يطبقه .میبه من هردو وارد شد يانداخت و در آپارتمان رو باز کرد و با اشاره ا دیکل.شدم ادهیپ نیماش از

 .در رو باز کن:رو به دست من داد و گفت دیتوقف کرد و کل

 کجاست؟ نجایا-

 .حاال تو باز کن-

شکل داشت که با اُپن بلند و  یسالن بزرگ و مربع.بود یو تازه ساخت یخال يخونه .میرو باز کردم و داخل شد در

دو تا اتاق خواب هم داشت که .شده بود يکار نتیسرتاسر آشپزخونه کاب.شدیاز آشپزخونه جدا م یخوش فرم

 یاز وسط سالن م یکیو اون  يورود رد کینزد یکی.هم قرار داشتن يوشکل بودن وروبر هیاندازه و  هیهردو 

در . نمیتونستم عکس خودمو واضح توش بب یم کهیفرش شده بود به طور يا نهیآ کیکف سالن با سرام.گذشت

شاهزاده اگه خوششون اومد،بگن که ما :بردم،شاهرخ بلند بلند گفت یمن سرمو تو هرکدوم از اتاقا فرو م کهیحال

 .مینامه کن قول

 ؟يکرد دایسرعت پ نیرو به هم نجایا یعنی:نگاش کردم و گفتم متعجب

 نیقصر باش نیا يملکه  نیشما حاضر یبه قصر نداره ول یهرچند که شباهت.شد دایپ نجایبا کمک آرش ا-

 احضرت؟یعل
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 ؟يدار نانیتو از شاه بودنت اطم یول ستین یمن ملکه ام شک نکهیدر ا:گفتم طنتیزدم و با ش يلبخند

 .ام که باشاهزاده عوض شده یینه من همون گدا:اُپن آشپزخونه نشست و گفت يرو رفت

 .خوشم اومده نجایاز ا:به اطراف انداختم و گفتم یاجمال ینگاه

بهترشو بعدها برات  یکی دمیقول م یول کهیشما کوچ ییایکوچولو واسه دل در هیخب خدارو شکر،درسته -

 .بخرم

 .هیدونفره کاف هیزندگ هی يست،براین کیبه نظرم کوچ-

 ؟یچ گهیسال د م،چندیاآلن دونفر-

 .میبمون یقرن قراره دونفر باق هیحاال که فعال تا -

 قرن؟ هی:گفت يلحن کشدار با

 .که درسم تموم شه گهیحداقل تا هفت سال د-

 به جون من؟ يرو بنداز نایمامان ا يخوایتو م-

 نیتو ا يبچه ا دمیکه درسم تموم نشه اجازه نم یتا وقت ،منياریبدم که بعدا بهانه ن ینه خواستم بهت آمادگ-

 انه؟یفرصت داشته باشم که بهش برسم  دیبا.خونه ونگ بزنه

 .آره خب-

 .ممیمن تسل:باال برد و گفت میتسل يدستشو به نشانه  بعد

 م؟یرو اجاره کن نجایحاال قراره ا-

 .کمیبه آرش نزد نکهیش خوبه،هم ا یمکان تیمناسبه ،هم موقع متشیهم ق.نه،قراره بخرمش-

 ؟یگیم يجد-

 .کوچه باالتره هیآرش  يآره،خونه -

 .آرش يراحت پرتت کنم خونه  تونمیموقع امتحانات م.چه خوب-

 .گذرمیخونه م نیا ریاصال از خ:گرد شده نگام کرد و گفت ییچشما با

 ؟ينظر بدم تو چه کاره ا دیمن با:و با ناز گفتم دمیخند

به  واریگفت د یبود که فرهاد م يا يواریخونه همون چارد نیکاش ا:به سمت پنجره رفتم و با خودم گفتم بعد

 !!دوتا رو کرده بود نیا يچقدر دلم هوا.راستیو سم نیفرز يخونه  وارید
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دنبال  میبعد با شاهرخ رفت.ردمک لیخودمو مامانو به پول تبد يبفهمه،طال يزیشاهرخ چ نکهیروز بدون ا همون

 .خونه لیوسا دیخر

 الیمامان و آرش و سه نیو افسون و همچن ثاقیبا کمک م.کردن خونه تموم شد زیکار تم یقبل از عروس دوروز

 .لیوسا دنیبه چ میکم کم شروع کرد

 .کردم یم یعمر توش زندگ هی دیکه با ياتاقمو بار زدمو بردم تو خونه ا لیشب هم تمام وسا نیآخر

داشت دوخته شده  یهمخون وارهایکه با رنگ د یخوشرنگ یآب يبود و روش با پارچه  دیسالن تور سف ي پرده

رو تکون  یصندل یهم آرش ه نیح نیتو ا.شده بود تا نصبش کنه زونیآو واریبود و طبق معمول شاهرخ از د

به خونه رفته بودم  لمیوسا نجمع کرد يبرا ثاقیمن که با م دنیشاهرخ با د. ترسوند یو شاهرخ رو م دادیم

 .کنه یم تمیاذ یآورده ه ریگ بیآرش منو غر نی؟ایهست ياومد:زد و گفت ي،لبخند

 ؟یکنیم تیآرش چرا آقا داماد و اذ:بود با خنده رو به آرش گفت نتیظرفا تو کاب دنیکه مشغول چ الیسه

از اون باال  نویا خوادیبه من غلبه کرده و دلم م ثمیدونم،فعال نفس خب یخودمم نم:گفت يبا لحن خنده دار آرش

 .بدبخت ي هیچارپا نیبه ا دهیچسب دوقلو چسب گه،مثلید فتیب ااهللا،ی. نییپرت کنم پا

 .ها رمیگ یحالتو م نییپا امیآرش بخدا ب-شاهرخ

 دیبا!باشگاه؟حقته یماهه عسل منو تنها بفرست يدوهفته بر يخوایم.یبکن یتونینم يکار چیه!يغلط کرد-آرش

 .ت کنم هیتنب

 تونمیهم که نم يدست و پام بشکنه که نرم ماهه عسل؟اخه عقل کل اونجور فتمیمن ب يخوایحاال م-شاهرخ

 .شمیباشگاه، مصدوم م امیبا تو ب

 .حداقل عذرت موجهه-آرش

 !يزهرمار،پس بگو قصد جونمو کرد-شاهرخ

 ؟يدیتازه فهم-آرش

فقط  قهیتا چند دق.اومدن کرد و بعد خودش در رفت نییشاهرخ رو وادار به پا هیپاتکون محکم به چار  هیبا  بعد

خونه هم به طرز  یخالصه با خنده و شوخ.ختم شد هیرفت و قض رونیآرش از خونه ب نکهیتا ا دنییدنبال هم دو

 .شد دهیچ ییبایز

تاب نشستم تا حداقل  يرفتمو رو اطیبه ح.برد یخسته بودم اما خوابم نم یلیخ نکهیخونه،با ا دمیرس یوقت شب

آسمون به .بودن شهیستاره ها درخشان تر از هم.چشمم به آسمون افتاد.باغ استفاده کنم ریدلپذ يبتونم از هوا
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 اطیکه با فرهاد تو ح یسرد زمستون ياز شبا یکیتو " ادمهی.دلم گرفت .دیته تهشو د شدیصاف بود که م يقدر

 من کدومه؟ يستاره  یکنیفکر م:دمیازش پرس.میشده بود رهیخونه شون به آسمون خ

اون :رو که از همه پرنورتر بود نشونم داد و گفت يستاره ا نحالیبا ا یتاللو ستاره ها کم بود ول.کم مکث کرد هی

 ... یخوش به حالت هست.که از همه پرنورتره هیوسط

 چرا؟:دمیتعجب پرس با

 .آخه من مثل تو، تو آسمون ستاره ندارم-

 زم؟یعز ،چرایآخ:گفتم يلوس کردم و با لحن بچگانه ا خودمو

 .من شده ریگ نیآخه ستاره م از آسمون سقوط کرده و اآلن زم:زد و گفت يلبخند

 ...درخشان و پرنور.يدار يها،عجب ستاره ا میخودمون:خنده گفتم با

 بکنه؟ خوادیم یک ینکن فیاگه تو از خودت تعر-

 ...تو-

 .یراست گفت-

 :به من انداخت و گفت قیعم ینگاه بعد

 خواهمیچه م یاز زندگ یدان

 تاسر تو يتو باشم،تو،پا من

 گر هزار باره بود یزندگ

 ". تو گریتو ،بار د گرید بار

بود که کنارم نشست  ثاقیم.گونه مو پاك کردم يرو ياشکا عیکه به تاب خورد به خودم اومدم و سر یتکون با

 ؟يکار دار یکل ؟فرداياردیعروس خانم،چراب:دیآروم پرس ییبا صدا.

 .بره یخوابم نم:زحمت بغضم و فرو دادم و گفتم به

 دلت تنگ شده؟-

رو ازم پنهون  يزیچ یتونینم. يکرد یم هیگر یداشت دمید:زد و گفت ينگاش کردم،لبخند محو متعجب

 ؟يدلتنگ سفر کرده ت شد.اخالقت کف دستمه گهید.یکن

 .شدم رهیو دوباره به آسمون خ دمیکش يسرد و بلند آه

 ...يتو اآلن شوهر دار...با گذشته فرق کرده طتیاآلن شرا-
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 .یکن کتهیحرفا رو برام د نیا هیمثل بق خوادینم دونم،تویخودم م:حرفشو قطع کردم و گفتم تیعصبان با

 ؟يشد یچقدر عصب دایجد يدقت کرد-

 .رسربه سرم نزا گهیافسون تو د ثاق،جونیحوصله ندارم م-

 .واسه حرف زدنت تنگ شده ،دلمیبا من درد و دل کن یکم هیشب آخر  نیا يخواینم-

 .چقدر صافه نیبب.به آسمون نگاه کن:و آروم گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .تازه شده مثل دل تو-

 .تونستم مرهم زخمش باشم نه خار قلبش یم خواستیدلم م.زاشتمیوقت تنهاش نم چیاگه دل من صاف بود ه-

 .یاون چقدر خوشبخته که تورو داره هست-

مال اون  گهیکردم باورم شد که د یاز تو اتاق جمع م لمویداشتم وسا یمن ندارمش تازه امشب وقت یول-

 هی یچرا زندگ یراست. و پشت سرهم بود عیمن سر یچقدر اتفاقات زندگ.ستمیمال خودمم ن گهیمن د.ستمین

که غم و غصه تو دلت  یاما وقت هیزمان تو کورس قهرمان ،یشبختتوقف نداره ؟چرا هر وقت که خو يدکمه 

باشم که مال  يسقف خونه ا ریفرداشب ز دیبا نکهینه از ا.ثاقیگرفته م شه؟دلمیشب هزار سال م هی نهیشیم

 یلیخ یمن نبود و اگه تو اون رفتار رو بعد سفر باهام نداشت یمطمئنم اگه اون سفرکرده تو زندگ!نه! شاهرخه

قلبش  ه،یگاه محکم هیه،تکیشاهرخ مرد خوب. مدماو یکنار م یشدم وبا همه چ یراحت زن شاهرخ م

شدم  قایکنم،اآلن دق یفکر نم زایچ نیرو احساس کنم اما من به ا يکمبود زارهیوقت نم چیه دونمیمهربونه،م

گرفته که انقدر حق  نیز ادلم ا.کهیتوپ چهل ت هیدلخوشه تا  شتریبادکنک ب هیبه  دیکه شا یگوشیباز يبچه 

 يمن برا.بجنگم خوامیکه م يزیبه چ دنیرس يندارم برا ییانقدر توانا.انتخاب کنم مویندارم خودم راه زندگ

که  ركیتخس و ز ياون بچه  يدلم برا!خودم تنگ شده يدلم برا!ثاقیخودم گرفته م يدلم برا.خودم متاسفم

بغل  يرادلم ب. ارزش ،تنگ شده یب ياسباب باز هیبدست آوردن  يدوخت برا یم نیتمام هفت آسمونو به زم

کردن دفتر و کتابات  کهیت کهیت يدلم برا.دختر بابا تنگ شده يمهربون بابا و کلمه  يمامان و نوازشا يگرفتنا

 !ثاقیتنگ شده م

 یچه نبودم ولب یلیموقع خ ادته؟اونی:لرزون ادامه دادم ییبا صدا.ختمیر یکرده بودم و سوزناك اشک م بغض

آسمون و  یو کل يکرد یکه بغلم م یبردم خصوصا وقت یلذت م نایاز سربه سر گذاشتن با تو و س شهیهم

و  یقصد که بهم توجه کن نیاون موقع فقط به ا. ینکنم و اجازه بدم درس بخون تتیکه اذ یبافت یم سمونیر
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از همون  ثاقیم ینیب یم. زدیاوقات کتکم م یگاه ینبود، حت ينجوریا نایکردم اما س یم تتی،اذ ینوازشم کن

 .ختیزهرشو ر ومد،آخرمیازمن بدش م یبچگ

فقط سکوت کرده بود  ثاقیانقدر حرف داشتم که م. بود اما ته دلم بازم حرف داشتم که بزنم دهیامونمو بر اشک

 .دادیو به من گوش م

 تینها یبه تو ب.حس نکردم  میدگتو زن شویخال يوقت جا چیه!وقت  چیوقت حس نکردم پدر ندارم،ه چیه-

 یداشتم اال ب ویطاقت همه چ. کردم یدق م یگرفت یروز خودتو ازم م هیاگر  یحت کهیوابسته بودم،به طور

بشه که برادرشو انقدر  دایپ ایتو دن يکنم خواهر یفکر نم.ثاقیم يبود میتو تمام زندگ.و پرخاش تورو یمحل

هروقت بابا دعوام  ادتهی. دارم يکردم کمبود یوقت حس نم چیبود که ه نیبخاطر هم دیدوست داشته باشه،شا

از مامان هم  یاومد؟من به تو حت یقطره اشکم از چشام نم هی یکه حت ياوردیاز دلم درم يکرد توجور یم

دوساله که  بیاما حاال قر یناراحتم کنه و تو ندون يزیدرد و دلم باتو بود،محال بود چ شهیهم.بودم کترینزد

به اون سنگ قبر دل  شتریحاال ب.کنم یبابامو حس م یخال يجا يحاال بدجور یول! ثاقیباهات حرف نزدم م

خواست  یوقت نم چیاون ه.،آخه اون بابامه شنوهیحرفامو م یهر چقدر هم که سنگ باشه ول دونمیبستم،چون م

روزو  نیدوسش داشت و ا یلیکه خدا خ دمیرس جهینت نیها به ا یتازگ!ستیخدارو شکر که ن!نهیببمنو  یبدبخت

 !ثاقیم یرحم یچقدر ب ینیب یحاال م.نشونش نداد

من  یبدبخت نیتو هم تو ا!نیبب.ارمیرو ب بهیکه من ناچار شدم به غر يمنو از خودت روند ياشتباه طور هی بخاطر

 ينجوریا مویردمجبور نبودم شب آخر مج گهی،د يبود شمیداشتم پ اجیاگه اون موقع که بهت احت! يمقصر

 .بگذرونم

 یم دیبود که با یزمان میدلتنگ ي، کاش انتها دمیفهم یعشقو نم یوقت معن چیکاش ه!ثاقیبچه بودم م کاش

که  ویوقت کاله گشاد چیکاش ه. دمید ینم مویزندگ يرو نیوقت ا چیکاش ه.یگشت یمدرسه و بر م یرفت

وقت  چی،کاش ه وردمخ یکتک نم نایاز س ایوقت بخاطر رو چیکردم ،کاش ه یسرنوشت سرم گذاشتو باور نم

 .کنم فیشبه برات توص هیپردردمو  یکه مجبور بشم درد دوسال زندگ يشد یازم دور نم

 !کاش به فردا نرسم!رمیامشب بم کاش

بسه :لرزون گفت ییبه چشمام زل زد و با صدا.اشک بود سیصورتش خ.پام نشست  ریرو تاب بلند شد و ز از

 یفراموش.تهیفردا عروس!دختر يکرده بود میقا کتیحرف تو دل کوچ ؟چقدرینابودم کن يخوایم! یهست گهید

 ؟یکن یقسمت مغزتو فعال نم نیچرا ا!هیاز زندگ ییهم جز
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 .ست ،احمقانهیبزرگ نیبه ا يفراموش کردن تجربه -

 .موندنو ندارن ادیاز تجربه ها ارزش به  یبعض-

 عمرم بود؟ دیع نیامسال بدتر دیبهت گفتم که ع-

 .و لذتش ینیریش ؟بهیکن یچرا به خاطرات خوبش فکر نم-

 .زبونمه ریفقط طعم بادوم تلخش ز دیشب ع لیمن که از آج-

 .شهیم دایهم بادوم تلخ پ یی،چندتا ییلویچند ک لیتو آج شهیهم-

 چند تا؟؟؟-

حرفو عوض کرد  عیسر یلید خبع.و شروع کرد به قدم زدن دیبه موهاش کش یدست.نگفت،فقط نگام کرد يزیچ

 .مشهد يبر يخوایماهه عسل م دمیشن: و گفت

 ...آقا به دلم نگاه کرد و  دیشا رمیدارم م. آره،تابحال نرفتم:شکسته گفتم یکردن،با دل دایشدت پ اشکام

 ...ادامه ندادم،بلند شدم و به اتاقم رفتم گهید

 جانیببره که مامانم در رو باز کرد و با ه شگاهیو منو به آرا ادیو منتظر شاهرخ بودم که ب دهیپوش لباس

 !شهیم رید گهیم ادیباال نم!منتظرته رونیشاهرخ ب:گفت

عروس  ي افهیخودم لبخند زدم و ق ریبه تصو یزورک. انداختم نهیبه خودم تو آ یرفت،نگاه رونیاز اتاق ب یوقت

 ییبرات چا:بلند صدام زد و گفت دم،مامانیه سالن رسب یوقت.ساکمو برداشتمو راه افتادم. خانما رو گرفتم

 !صبحانه تو بخور ایختم،بیر

 .ندارم خوام،اشتهاینم-

سرجام .صدام کرد یمیوسط سالن بودم که بابا با لحن مهربون و مال.،راه افتادم دمینشن ییصدا گهید یوقت

اواخر باور کرده  نیبودم به خصوص بابا که ا دهیمحبت از خانواده م ند يوقت بود که ذره ا یلیشدم،خ خکوبیم

 .تا از دستم خالص بشه زنهیم يبودم که به هردر

 !جان،بابا یهست-

روبروم  قایدق.شد کتریقدم به قدم بهم نزد.به سمتش برگشتم.گلومو گرفت،چشمام پر اشک شد بغض

تو دختر .دل تو رو بشکنم خواستم یوقت نم چیمن ه:بزرگش گرفت وگفت يزده مو تو دستا خی يدستا.ستادیا

هزار دفعه ذوق  نمویتو ببیآرزو داشتم عروس.نمیآرزوم بود که تورو تو لباس عروس بب!ییهنوزم دختر بابا!ییبابا

راه به نفع تو  يادامه  دوارمیام یبرگشت نمونده ول يبرا یراه گهید.ادیلباس به دخترم م نیکنم و بگم چقدر ا
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منو .نداره بابا یگناه چیتو به شاهرخ بد نکن،اون ه یمن بد کردم ول.یخوشبخت بش خوامیاز خدا م.باشه 

 .حاللم کن.ببخش

 یکه تمام عمرم بابا خطابش م يمرد ياشکا دنیباد یدلم شکسته بود ول.بودم  دهیبابا رو ند ياشکا تابحال

برگشت  يبرا یراه گهیگفت ،د یراست م. ينداشتم بگم جز ناله و زار يزیچ.به هق هق افتادم.کردم،خرد شدم

سرمو به شونه ش .کرد و بغلم کرد قهبابا دستشو دور شونه م حل.کردم هیصورتم گرفتم و گر يدستامو جلو.نبود

 .احساس نکرده بودم کیوقت بود که بابا رو انقدر نزد یلیخ. کردم هیچسبوندم و بلند بلند گر

 یوقت.سر من آورده ییکه چه بال دیخر فهمآ ياونم لحظه  دینا،شایس یکردن حت یم هیخونه مون همه گر تو

 .اومدم و اشکامو پاك کردمو رفتم رونیبار زنگ خونه رو فشار داد،از تو بغل بابا ب نیصدم يشاهرخ برا

 

 و دوم یس فصل

با حرفاش  قهیمبهم از خودم تو لباس بلند عروس و شاهرخ با کت و شلوار که دم به دق يریجز تصو یعروس از

از ته  دمیمهمونا د نیرو ب نیو فرز رایسم یوقت.نمونده یداشت نگاهمو به خودش معطوف کنه تو ذهنم باق یسع

 .زمیباعث شد اشک نر رایسم مسانهملت يتو اون لحظه فقط نگاه ها.شدم که چرا دعوتشون کردم مونیدل پش

 میهتل ،مشغول گشت و گذار بود از رونیاز صبح تا شب ب نکهیبا ا.مشهد میبه مدت دو هفته رفت یعروس يفردا

دوختم و  یم) ع(بود که خودمو به حرم امام رضا  یفقط لحظات ییسفر پر از درد و تنها نیمن از ا یاما خوش

هر .سرخ سرخ بود هیاز شدت گر چشماماومدم  یم رونیهردفعه که از حرم ب. شکافتم یپر از دردمو م ي نهیس

 نیاول:گفتم یاز حالم نفهمه م يزیچ نکهیا يگفت ،منم برا ینم یچیو ه دید یو م تیوضع نیبار هم شاهرخ ا

 .داشته باشم جانیبهم حق بده که ه.پابوس آقا امیبارمه که م

 گهیم یک:گفتم یافتاد ،با خودم م یپام به صحن بزرگ وشلوغ و پر رفت و آمد آقا م یوقت.گفت ینم يزیچ بازم

 .همه آدم تنهاست نیا ونیدل منه که م بیآقا؟غر یبیکه شما غر

 یکه پام به حرم م نطوریاسم فرهاد رو از ذهنم پاك کنم اما هم گهیبه خودم قول داده بودم،د نکهیا با

تو تمام دعاهام .موند ینم یتو خاطرم باق يا گهید زیکه جز اسم اون چ شدیدگرگون م يطور د،حالمیرس

خواستم  یاز خدا م.بود تشیوفقو م یحرفام سالمتاول و آخر . و آرامش فرهاد رو از خدا خواسته بودم یخوشبخت

سرآخر هم نذر کردم که اگه .برم ادشیاز  رهیآدم م ادیخواب کوتاه که زود از  هیکه فرهاد فراموشم کنه، مثل 

 .رمیهر سال تولد آقا رو تو خونه م جشن بگ امیبره و بتونم با شاهرخ کنار ب رونیمهرش از دلم ب
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 .فرودگاه تهران میدیهفته هم گذشت و صبح شنبه رس دو

 یشب و ب مهین يخوش گذشته وماهه عسلش که به لطف اشکا یلیکرد کنار من بهش خ یکه وانمود م شاهرخ

 .بوده شیسفر زندگ نیمن زهرمار شده بود ،بهتر يها يریو بهانه گ یحوصلگ

 یتعجب م یلیکرد ،خ یمن نم يهم به کارا یتراضاع نیکوچکتر یکرد و حت یانقدر مراعات حالمو م نکهیا از

اما باز هم به  دمیکش یخودمم از رفتارم خجالت م یکرد که حت یو آروم با من رفتار م میمال ياون طور. کردم

 زدیازم سر م یناخواسته حرکات یول کنم تشیخواستم اذ یدست خودمم نبود،من واقعا نم. دادم یکارام ادامه م

وقت خطام رو به روم  چیدرسته که شاهرخ ه.نداشت يا دهیفا یمونیشدم اما پش یم مونیبعد پش قهیکه ده دق

 .خورد یبهم م یانصاف یو ب یرحم یهمه ب نیآورد اما دل خودم از ا ینم

کردن اون دوتا اتاق و  زیتم ریهمه درگ.شیبود که بره سر خونه و زندگ ثاقیما ،نوبت م یماه بعد از عروس هی

 .بودن یافسون و تدارکات عروس ي هیزیجه دنیچ

با شاهرخ هم مدام تحت فشار و  یاز بعد از عروس. هم کمک به مامان بودم یلباس و گاه دیخر ریکه درگ منم

 یچیدوش من بود و من ه يکه به عنوان خانم خونه رو یتینه بخاطر وجود شاهرخ بخاطر مسئول.استرس بودم

کرد اما  یم زیاتاقمم مامان تم یتزدم ح ینم دیو سف اهیبابام که عمرا دست به س يتو خونه .دونستم یازش نم

نداشتم اما تو  یخونه ضعف يکارا تیریخونه و مد يکار زیتو تم. خبرا نبود نیاز ا گهیشاهرخ د يتو خونه 

ما بازم مهارت کسب کنم ا یکم يکتاب آشپز يکردم که از رو یهر چقدر هم تالش م.نمره م صفر بود يآشپز

و  يکرد یبابا پادشاه يعمر تو خونه  هی:گفتم یکردم با خودم م یرو خراب م ییهر وقت هم که غذا.شد ینم

 ینم یودست پخت افتضاح من اعتراض ییغذا یوقت در قبال ب چیشاهرخ هم ه چارهیب.بتیشده نص نیاالن ا

سفارش  رونیاز ب ای دادیپخت غذا رو بهم آموزش م ایتمام  يبا صبور.اون از من بهتر بود ياتفاقا آشپز.کرد

ظرف  یگاه.کرد یخونه بهم کمک م يهم تو کارا یلیخ.دمیاعتراض ازش نشن ای زیآم هیکنا یکالم ماا دادیم

مهم تر از همه جوراباش بود .داد یتمام کاراش رو هم خودش انجام م.کرد یخونه رو جارو م یگاه.شست یم

ه خورده یداشت که اگه من احمق  يمنحصر به فرد اتیکال خصوص. شست یخودش با دست م شهیکه هم

 .شدم یعقل تو کله م بود همون روزا عاشقش م

بعدش تا .گشت یو به خونه بر م دیخر یکرد،نون تازه م یورزش م یرفت،کم یم رونیزود از خونه ب صبح

و لحظاتش مال  شیخواستم تمام زندگ یالبته اگه م.ساعات روزش مال من بود  ي هیساعت دو سرکار بود و بق

از  شدینم یرقمه راض چیه.تداش يکه استقالل باز ییرفت باشگاه و وقتا یم دیکه با یبه جز ساعات شدیمن م
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بود که  نیکرد ،جالب ا یبود که ولش نم دهیفوتبال د نیاز ا يریچه خ دونمیمن نم.ادیکوتاه ب جیعشق مه نیا

 .ه که البته موفق هم شدراه بکشون نیخواست منم به ا یم

 ریچند وقت که با شاهرخ ز نیبودم البته ا یروز عروس يهمش به فکر کادو.مونده بود ثاقیم یروز به عروس سه

 يشب تو اتاق رو هی.داشتم لیفکرم دل نیا يبرا یکردم اکثر لحظاتم تو فکر بودم ول یم یسقف زندگ هی

 ونیزیهم تو سالن داشت تلو شاهرخ.شده بودم  رهیخ نهیخودم تو آ ریتوالت نشسته بودم و به تصو زیم یصندل

 .کرد یتماشا م

 دمیچشمم وباز و بسته کردم و د.طرف و اون طرف رفت به خودم اومدم نیچشمم ا يکه چند بار جلو یدست با

در هم  يا افهیبا ق. کنهیداره نگام م نهیواز توآ ستادهیپشت سرم ا يو بلوز حلقه ا نیشاهرخ با شلوار ج

 شده؟ یچ:دیپرس

 .بشه يزیقراره چ ،مگهیچیه:نگاش کردم و گفتم نهیهمون آ از

  ؟يپس چرا انقدر تو فکر-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .ستین يزیچ-

 ؟یچته هست.تو فکر يریو م ینیشیگوشه م هیوقته که  یلیاالن خ.هست يزیچ هیچرا -

 .باور کن.ستیم ن یچیه-

سابق  یتو هست.کنم یمن باور نم...خودم گفتم آفتاب از کدوم طرف در اومده ،بایکن شیآرا يفکر کردم اومد-

 .مطمئنم نویا.یستین

 .گهید ستیم ن یچی؟هيدیم ریچرا انقدر گ:وسرمو بلند کردم وبه صورتش نگاه کردمو گفتم برگشتم

رو ناگفته  یوقت حرف چیمن ه: و گفت دیتخت دراز کش يکم نگام کرد و بعد چراغ رو خاموش کرد و رو هی

کنم  یاوقات فکر م یگاه.یکن یخودتم پنهون م یتو حت.یکن یرو ازم پنهون م یهمه چ شهیاما تو هم زارمینم

 ...من انقدر یهست. عوضت کردن گهید یکیکه سفر بودم با  یوقت

 !مزاج و سرد و بداخالق نبودم ،نه یانقدر دم دم:تخت نشستم و گفتم يو رو رفتم
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من  يبرا یکه داشته باش یاخالق تیو هر خصوص یباش یتو هرچ:شد و صاف تو چشام زل زد و گفت زیخ مین

 .کشم یعذاب م ارمیدرت ب الیاخماتو از هم واکنم واز فکرو خ تونمینم نکهیاز ا یول يزیعز

 زم؟یهنوزم برات عز یعنی:به نجوا شباهت داشت گفتم شتریکه ب یآروم يصدا با

 گذره؟ یاون تو م یچ:گرفت و گفتبه سمت سرم  انگشتشو

 ؟يهنوز جواب منو نداد:گفتم يو لحن لوس و بچگانه ا يا انهیلبخند موذ با

 ؟یدست به سرم کن يخوایم:و گفت دیزد و دراز کش يلبخند

 .کردم یفکر م ثاقیم یخب من داشتم به عروس-

 .باور کردم:کنان گفت مسخره

 ...راستش .کردم یداشتم به کادوش فکر م.گمیم ينه بخدا جد-

 مدنظرته؟ یچ:زد و با شوق گفت يلبخند

 ؟یدر نظر گرفت یتو چ-

سنگ  خوامی،منم م دهیزحمت کش یلیمن خ يخانم خونمه خالصه برا زمه،خواهرشیدوست عز ثاقیخب م-

 .کنه یزندگ نایعمو ا شیپ ادیخونه بهش کادو بدم آخه دلم نم هیپول رهن  يبه اندازه  خوامیم.تموم بزارم

 .ادیدلت نم ثاقیحاال واسه م یموندم ول یعمو م يتو خونه  دیچطور اون موقع من با:و پرخاش گفتم ااعتراضب

 ؟یبگم که تو ناراحت نش یمن چ:نگام کرد و گفت نیوغمگ متعجب

واسه اون  ،حااليریبرام خونه بگ يشد یراض یمکافات و بدبخت یکل گم؟بایمگه دروغ م:گفتم يلحن تند با

 سوزه؟یدلت م

! یکرد خانم یما فرق م طیآخه شرا:گفت يبرگردوندم،بلند شد و روبروم نشست و با آرامش و خونسرد رومو

هرچند که  خوردیجمع و جور دونفره م یزندگ هیکامل بود،به درد  تیسوئ هیاون خونه . کرد یما فرق م يخونه 

تو دوتا اتاق بازنش  یاول زندگ دیبا ثاقیم خونه بود، سقفش جدا بود اما یمثل تورو نداشت ول يملکه ا اقتیل

 تا آسمون فرق داره،نداره؟ نیبا ما زم ثاقیم ي هیقض! کنه یزندگ

 ینیکردم اما سنگ یم يتشک باز يدرهم گره خورده با نقش رو يبهش نگاه نکردم و با همون اخما بازم

شدم  یخانم خانما،من با مکافات راض:گفت یزنم با لحن شوخ ینم یحرف دید یوقت.کردم ینگاشو حس م

 رم؟یواست خونه بگ

 !یهست:که احساس کردم نفسم بند اومده يچند بار صدام زد طور يبا لحن معصومانه ا نباریا.نکردم ییاعتنا بازم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٣٥٣ 

 !یهست....جان یهست....دل زیعز....خانم گل،-

تو  ختیتمام عشق و عالقه شو ر.نگاه کنمصداش وادارم کرد سرمو بلند کنم و به چشماش  يبا جادو باالخره

 .تورو برده تو فکر ينطوریکه ا يخوایم یچ یمعرفت،نگفت یب:زدو گفت ینیلبخند نمک. چشماشو بهم زل زد 

 .بگو گلم:بهم زد و گفت یچشمک بعد

 يریگیدستش،من دوست دارم ماه يبد یتو ماه خوامیخب من نم:گفتم یمن من کردمو بعد به سخت یکم هی

دلش  ستیکه آدم ن نایراحت تره،س ينجوریبابا هم ا.گذره یبهشون خوش م شتریبابا ب شیاونا پ ،تازهيبد دشای

 .گهیخوشه د ثاقیم نیبه هم

 ؟ هیامرتون چ شه،حاالیاطاعت م نیبد يهردستور:زد و گفت يلبخند

در و اون در زدا اما به  نیهم ا یلیدفتر کار نداره،خ یول لهیوک هیوقته که تموم شده،حاال  یلیدرسش خ ثاقیم-

 ...اگه بهش د،توینرس ییجا

 ست؟ین يا گهیامر د.چشم يبه رو:چشماش گذاشت و گفت يرو دستشو

 !ری،شب شما بخ گهینه د:اومدمو گفتم يزدم وبا چشم و ابرو عشوه ا يلبخند

 ...یزمیعز شهیتو هم:و چشمامو بستم که شاهرخ بغل گوشم زمزمه کرد دمیکش دراز

اعصاب  ختنیچزوندن و به هم ر يبرا یمن از هر فرصت.منوال گذشت نیبه هم مونمیماهه اول زندگ چند

 یم مونیکرد که بازم از کارم پش یصبور و با محبت با من برخورد م يکردم اما اون به قدر یشاهرخ استفاده م

 .دادمیخورد و به کارام ادامه م یشدم اما بازم سرم به سنگ نم

 .بودمش دهیوقت بود که ند یلیبرم آخه خ رایسم دنیگرفتم که به د مید از رفتن شاهرخ تصمروز صبح بع هی

 ییکه با صدا دمیپدرشو شن يشو گرفتم،بعد از چند تا بوق ،صدا يپدر يخونه  يرو برداشتم و شماره  یگوش

 سالم دخترم،حال شما چطوره؟:پخته و مردانه گفت

 خوبن؟ خانم ن؟حاجیخوبم استاد ،شما خوب هست-

 شما؟ دیببخش.الحمدهللا،همه خوبن-

 .هستم یمن هست-

 بابا؟ یجان خوب یهست:گفت یطوالن یوبا مکث دیکش يسرد آه

 .ممنون استاد-

 ...خواست تو رو کنار یدلم م یلی،خيعروس شد دمیشن-
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بهتون زحمت  یلیبود استاد،من خ نیقسمت ما هم هم:گفتم نیغمگ ییادامه نداد،با صدا گهیخورد و د حرفشو

 یلیخ دمیشن ی،وقتيزیبرام عز رایسم يغصه نخور بابا،توهم به اندازه -آخرشم مشکلم حل نشد  یدادم ول

 .یو به گذشته ت فکر نکن یکن یکن ذهنتو خال ینداره تو هم سع يا دهیفا یناراحت گهید یناراحت شدم ول

 .نیدعا کن یلیخ.استاد نیکنم،برام دعا کن یم یدارم سع-

 .دعاگوتم بابا هشیهم-

 هست؟ رایسم.نیبه من محبت دار شهیممنون،شما هم-

 .رو شوهر دادم رفت رایدختر خوب؟سم يمگه خبر ندار:و با آرامش گفت دیخند

 .ماهه عسلش هم رفته و برگشته:برق گرفته ها چند لحظه مات شدم و سکوت کردم که استاد گفت مثل

 ن؟یشماره تلفنشو به من بد شهیدونستم،اگه براتون ممکنه م ی،من نم دیبخش یم-

 .کن ادداشتیچرا که نه؟-

 يبرا رایکردم که سم یفکرشو هم نم یبودم، حت رانیرو گذاشتم ،سرگشته و ح یشماره رو نوشتم و گوش یوقت

 .رفتمرو برداشتم وشماره شو گ ی،گوش قیحال بعد از چند نفس عم نیبا ا.دعوتم نکرده باشه شیعروس

 .دییالو بفرما-

 .معرفت یسالم ب:بود گفتم یاومد،با هر جون کندن ینم رونیاز گلوم ب صدا

 ؟ییتو یهست-

 .ادتهیچه خوب،پس هنوز منو -

 .دلم برات تنگ شده.وونهید ادمهیمعلومه که -

 ؟یگرفت یخبر عروس یدلت تنگ شده بود ب-

 .يتازه اون موقع تو ماهه عسل بود.نزاشت  نیفرز يبابا.بخدا دست من نبود،از دستم ناراحت نشو-

 .نمتیبب خوامیشت؟میپ امیب يآدرس بد یتونیدمت،میباشه حاال بخش-

 .حتما،پس ناهار منتظرتم-

 .زنمیسر بهت م هی امیکار دارم،بعدازظهر م یام،کلینه ناهار نم-

 .لیبا کمال م-
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 هیاول .رونیو از خونه زدم ب دمیلباس پوش.ده کردمناهار رو آما نکهینوشتم و به آشپزخونه رفتم و بعد از ا آدرسو

ساعت چهار بود که دم در . رایسم ي،دو بعدازظهر بود که رفتم دنبال کادو برا کیساعت .به مامان زدم يسر

 .دوم بود يتو طبقه  رایواحد سم.رفتم  آپارتمان باال ياز پله ها.و زنگ رو فشار دادم ستادمیخونه ا

 يناخودآگاه چشمم به واحد کنار.کرد یباز باهام احوالپرس يبه استقبالم اومد و با رو نیفرزبودم که  دهینرس هنوز

منو  يسقف خونه  يروز هیبود که قرار بود  يخونه همون خونه ا نیبهم دست داد،آخه ا یافتاد،احساس خفگ

 يشدم که قرار بود روز یکس ي انهیآش دچشم از در اون خونه برداشتم و وار نیفرز يبا صدا.فرهاد باشه

 .خواهرم باشه

نگاش کردم و  قهیفقط چند دق.دمشیتو بغلش و با تمام وجود در آغوش کش دمیپر عیسر رایسم دنیباد

 قهیدق هیکه  نیفرز.داشتن يگرم و پرشور يخونه .نمیگوشه بش هیتونستم ازش دل بکنم و  نکهیتا ا دمشیبوس

 تتیشاهرخ خوبه؟اذ:دیپرس نیفرز نکهیتاا. زدیدر و اون در حرف م نیاز ا یهم که ه راینشست و سم ینم کاریب

 کنه؟ ینم

 !خوبه.نه:گفتم یطوالن یزدم وبا مکث يپوزخند

 .نگفت يزیکه از مکثم متعجب شده بود ابرو باال انداخت و چ نیفرز

 ؟یگرفت یچرا ازم خبر نم.از خودت بگو:گفت جانیبا ه زاشتیم زیم يرو رو وهیظرف م کهیدر حال رایسم

من گرفتار بودم تو چرا .شلوغ بود یلیسرم خ م،خالصهیشد ثاقیم یعروس ریدرگ میاز مشهد برگشت یوقت-

 .نمتیخواست تو لباس عروس بب یمعرفت دلم م ی؟بيدعوتم نکرد

 .کردم یو دعوتت م زدمیم شیعالم و آدم و آت يدست من نبود وگرنه همه  یچیمنو ببخش ،ه-رایسم

 ؟يشد یچه شکل نمیبب اریتو ب یگذشت،آلبوم عروس یحاال که از عروس-

تکون داد و  يخونسرد و آروم سر یلیخ نیاما فرز.چشم دوخت نیو عاجزانه به فرز دیپر رایوضوح رنگ سم به

 .رایسم اریبرو آلبوم و ب:گفت

که  نیخوبه که شما انقدر وقت داشت: بلند گفتم ياز جا بلند شد و به اتاقش رفت،با صدا دیبا ترد رایسم

کنارم  یآلبوم رو دستم داد و با نگران.بودم هنوز عکسامو نگرفتم ریمن که انقدر درگ.نیریبگ لیعکساتونو تحو

 .عکسا زود حاضر شد نیعکاس دوست مامان بود واسه هم:نشست و گفت

بود  رایکه دست سم یبودند و هردو به دسته گل ستادیکنار هم ا رایو سم نیصفحه فرز نیاول.رو باز کردم آلبوم

 .کردن ینگاه م
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تکون دادمو رو به  يسر نیبا تحس.بودن گهیهمد يبرازنده  یلیبه نظرم خ.شده بود ییایدر يمثل پر رایسم

 کن ؟ تشیاذ يجرات دار.ها يکرد يدیخوب ص:به لب داشت گفتم يکه لبخند محو نیفرز

 ؟یبکن رایکم سفارش منو به سم هیبهتره -نیفرز

 یزن و مرد خوشبخت م نینثار ا نمویسرشار از تحس يو نگاه ها زدمیصفحات رو ورق م نطوریزدم ،هم لبخند

 .نمینب يزیچ گهیروم باز شد که باعث شد د يجلو يصفحه ا نکهیتا ا.کردم

از  شیصفحه رو ب نی،ا دیکش یمهم ن هیثان ستیهر صفحه به ب يمن که حداکثر زمان توقفم رو.تار شد چشمام

بار  هیکه آرزو داشتم  يفرهاد من بود ،همون مرد.دمید یچرا م.دمید ینم یچیه ینگاه کردم ول قهیپنج دق

 هیرو که باهاش داشتم مثل  یراتآن تمام خاط هی.شده بود یچقدر خواستن دیبا کت و شلوار سف.نمشیبب گهید

من بعد از چند ماه فرهادمو .دیچیصداش،حرفاش،قرآن خوندنش تو گوشم پ.چشمم رد شد ياز جلو لمیف

 .منو به خودم آورد نیفرز يصدا.از من ،اون روهم عذاب داده بود يچقدر الغر شده بود پس دور.دمید

اما بابا اصرار داشت که دعوتت  یما باش یعروس يخواست که تو تو یدلمون م یلیخ رایمنو سم-نیفرز

 .نتتیگفت بهتره فرهاد نب یآخه م یانتخاب کرد که تو تهران نباش یعروس يرو برا یبابا عمدا زمان.میننک

 .چشم دوختم نیپر از رنج و اندوهمو از عکس فرهاد جدا کردم و به فرز نگاه

 ... دیشا دید یآخه فرهاد نامزد کرده اونوقت اگر تورو م-نیفرز

به خودم فشار  یلیبه عکسش نگاه کردم،خ جیو گ ریمتح.کردم یبودم باور نم دهیرو که شن یرفت،حرف جیگ سرم

 رایلبخند زدم و به سم یآلبوم رو بستم و زورک.بشم ریتحق نیاز ا شتریخواستم ب ی، نم زمیآوردم که اشک نر

 زایچ نیخواست ا یدلم نم:ادامه داد نهرحما یب نیفرز.پر از اشک بود رایسم ينگاه کردم اما برعکس من چشما

 گمینم.شیکه انقدر دوست داشت ،رفت سر زندگ يفرهاد نیبب.یکن یزندگ خوامیچون م گمیرو بهت بگم اما م

داره  یاونم حق زندگ.اتفاق عمرشو به باد بده هیکه بخاطر  ستین نه،قراریهم یکرده نه،چون زندگ یکار اشتباه

 رهیغزل هم آخر تابستون م.ما ، فرهاد و غزل هم نامزد کردن یو دار عروس ریگتو همون .يهمونجور که تو دار

 . فرهاد شیآلمان پ

کلمه رو هم  هیقدرت گفتن  یکردم و حت ینگاه م نیو منگ فقط به فرز جیگ.بود دهیبه ته حلقم چسب زبونم

 .ست گهید یکیمن بوده حاال متعلق به  یتمام زندگ يروز هیکه  یتونستم باور کنم کس یچطور م.نداشتم
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دادم و به  رایورق کاغذ برداشتم و آدرس و تلفن خونه رو نوشتم و به سم هی فمیسکوت،از تو ک قهیاز چند دق بعد

بزنن چون  یحرف دیدونستن که نبا یاونا هم م.اومدم رونیو از خونه ب دمشیبعد بوس. بهم سر بزن:زحمت گفتم

 .رو نداشت يا گهیحرف د رفتنیپذ شیذهن من گنجا گهید

 .ختمیر یکه از دستم رفته بود،اشک م ییروزا ادیو به  زدمیقدم م ابونیتو خ يعجله ا چیه بدون

 يحرفا ادیبه . افتادم میخونه و زندگ ادیتازه . شد کیهوا تار یک دمیتو افکارم غرق بودم که اصال نفهم انقدر

 .به سمت خونه رفتم یتاکس هیبا .دمیخر دیچندتا شاخه گل رز سف نیفرز

باز شد  هویکه در  ارمیرو درب دیکه کل فمیدستمو بردم داخل ک.از پله ها باال رفتم .اهرخ دم در پارك بودش نیماش

 .اومد یزنگ نزن ،هست گهیشاهرخ د:بلند گفت يوصدا یو آرش جلوم ظاهر شد و با خوشحال

 شده؟ يزیچ.سالم:خفه گفتم ییصدا با

 .زد فیشاهرخ ما سه چهار تا سکته خف نیکه چه عرض کنم،ا يزیسالم ،چ-آرش

 ؟ياومد:در و گفت ياومد جلو مهیسراس شاهرخ

 ام؟یمگه قرار بود ن:به ظاهر آشفته ش انداختم و گفتم ینگاه

 رمیم گهیشاهرخ جان من د:بگه،آرش گفت يزیتا خواست چ.دیگرفت و منو به داخل خونه کش دستمو

 .خبرم کن یداشت يکار. تنهاس الیخونه،سه

 .تت درد نکنه،ببخش من تو رو هم انداختم تو زحمتدس-

 .خانم خداحافظ یهست.خداحافظ.تو عادت دارم ينداره،من به عذابا یبیع-آرش

 يکه از فشاردستا ییشاهرخ و دستا یعصب يمن بودم و چشما گهیحاال د.و در روپشت سرش بست رفت

 شده؟ يزیچ:شاهرخ انداختم و گفتم يپرسشگر به چشما ینگاه. شاهرخ قرمز شده بودن

مبل  يگذرا دستمو ول کرد و رفت رو یو بعد از نگاه دیکش یقینفس عم.چشماشو بست  یلحظات يبرا

 سوال من جواب نداشت؟:گفتم يخودمو به ندونستن زدم وبا لحن بچگانه ا.نشست

 ؟ییموقع شب کجا نیابدونم تو تا  دیمن نبا:داشت بلند نباشه،شمرده شمرده گفت یکه سع ییصدا با

 رایسم شیرفته بودم پ.اصال حواسم به ساعت نبود.دیببخش نه؟خبیموضوع ا:کنارش نشستم و گفتم رفتم

 .دمیبرات گل خر نیعوضش بب.رهیباهاشم حساب زمان و مکان از دستم در م یکه وقت یدونیم.

 ؟يدیصلح خر يبه نشانه :گفت به گال انداخت،لبخند زد و به من نگاه کرد و ینگاه.به سمتم چرخوند سرشو

 م؟یماباهم جنگ دار ؟مگهیچ يصلح برا-
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 .یهست یلیجنگ تحم یعامل اصل شهیتو هم یمن که نه ول-

منو بگو که واسه :خنده م گرفته بودم اما اخم کردم و از جا بلند شدم و گفتم نکهیحرفش درست بود،با ا نکهیا با

 .دمیتو گل خر

دستشو .کردم  یبود و بهش نگاه نم نییسرم پا. خب حاال قهر نکن:و بالبخند گفت ستادیشد و روبروم ا بلند

چونه مو گرفت و سرمو بلند کرد و  ریبا انگشتاش ز.که گال رو باهاش گرفته بودم یگذاشت رو دست

 .نمتیبب:گفت

شد از  یو مسوزان ر يعالقه  نیمرد با تمام وجود به من عالقه داشت وحرارت ا نیا. به چشمش افتاد چشمم

 چرا چشمات قرمزه؟:و آرام گفت میمال ییبا صدا.چشماش حس کرد

تو .کرد  تمیآفتاب اذ.نبردم يدود نکیبعدش امروز ع.هواس یمال آلودگ:گفتم یشدم و هول هولک دستپاچه

 خودت چرا چشمات قرمزه؟

 ؟يدیگال رو به من نم نیحاال ا:حرف رو عوض کرد و گفت عیسر

آرش :دوباره لوس شدم و با حرکات چشم و ابرو گفتم. دیدستمو گرفت و باال آورد و بوس.رو به دستش دادم گال

 .يرد کرد فیگفت سه چهارتا سکته خف یم

چون از  یگشت یتو سردخونه دنبالم م دیبا گهید ياومد یم رترید قهیاگر پنج دق ینه،ول:زد و گفت یقشنگ لبخند

 .بود دهیآخه دفترچه تلفن به آخر رس.گذشت یهم م فیخف

 گم بشم؟ یترس یچرا؟مگه من بچه م که م-

نگام کرد  قیعم.چشماش پر اشک شد. رنگ چهره ش قرمز شد.متورم شد شیشونیپ يرگ ها.کرد رییتغ نگاش

 یم رونیب يریدر م نیهردفعه که از ا یول...یول یستینه بچه ن:گفت دیلرز یکه به وضوح م ییو با صدا

 .يبرنگرد گهیترسم که د یم...ترسم

 .رمیاشکامو بگ ينتونستم جلو گهید،دیلرز دلم

 ...من...منو ببخش شاهرخ،من:دهان باز کردم و گفتم یبه سخت.هم ثابت شده بود يرو نگامون

 .بزار حرف دلمو بهت بگم.نگو یچیس،هیه:لبم گذاشت و گفت يرو انگشتشو

 يانقدرکه دلم هوا.یاگه نباش رمیم یبخدا م.ندارم تویلحظه دور هیکه طاقت  یدونیخودتم م:ادامه داد شاهرخ

نداره ،حداقل به  ياگه بهم عالقه ا....،اگه  ستیدلت با من ن يتو هم اگه هوا.ستیتورو داره به فکر خودش ن

 ...یبزار فکر کنم تو هم عاشقم.اریروم ن
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 یب عاجزانه و.ختیر یمن اشک م يبار تو عمرش جلو نیاول ياشک شده بود،شاهرخ هم برا سیهام خ گونه

غرور  يبرا یمرهم دید یوقت.نداشتم يکار چیسوخت اما قدرت ه یدلم براش م.کرد یم ییپناه ازم محبت گدا

نشستم و  کنارش.مبل نشست و صورتشو با دستاش پوشوند يزخم خورده ش ندارم ،دستمو ول کرد و رو

 کجا برم ؟کجارو دارم که برم؟ ؟منيشد وونهیشاهرخ،مگه د:صداش کردم

 نجا؟یاصال کجا برم بهتر از ا:صورتش کنارزدم و گفتم يدستشو از رو بعد

 کنه؟ یم هیمگه مرد گر:با دست اشکاشو پاك کردم و گفتم.انداخت  سمیخ يبه چشما یقیعم نگاه

 .مردا آره یبعض:و گفت دیصورتش بود بوس يرو که رو یدست همون

 باشه؟!کنه هیشوهرم گر خوادیمن دلم نم یول! مردا یبعض-

 .تکون داد و به زور لبخند زد  يسر

که من بخوام  یهست يبعدش مگه تو پسر بد:جمالت رو تو ذهنم جور کردم و مثل بچه ها گفتم یسخت به

 ترکت کنم؟ 

 تمیوقت اذ چیقول بده ه رم،پسیم نجایاز ا يکرد تمیو اذ يشد يهر وقت پسر بد:نگام کرد که گفتم فقط

 !ینکن

 .دمیقول م: مردونه و محکم گفت يبا صدا.دلحن من خنده ش گرفته بو از

در  یآلبوم بزرگ و چند تا قاب خال هینگام به  هویبردارم که  يدستمال کاغذ زیم يزدم،خواستم از رو لبخند

 ه؟یچ نایا:نشستم و گفتم زیاومدم و کنار م نییمبل پا ياز رو.بودافتاد زیم يمتفاوت که رو ياندازه ها

 .مونهیعروس يامروز گرفتم، عکسا:اومد و کنارم نشست و گفت نییهم از مبل پا شاهرخ

 .رمیگفتم که هنوز وقت نشده عکسامو بگ یم رایتازه امروز داشتم به سم-

اون روز انقدر که ذهنم مشغول بود خودمو درست  یواقعا تو لباس عروس قشنگ شده بودم ول.رو باز کردم آلبوم

قاب  خوامیرو هم جدا گرفتم،م نایا:درآورد و نشونم داد و گفت گهیس دشاهرخ از تو پاکت چند تا عک.بودم دهیند

 .یچشمم باش يجلو شهیهم خوادیدلم م.رمیبگ

عکس که خودش تنها بود رو قاب کردم و  هی. قاب گرفت میعکسا رو که دوتا کنار هم بود نیتا از قشنگتر چند

 هیچ:نگاش کردم و گفتم.شاهرخ هم از کارم تعجب کردو هم خوشحال شد.کنار مبل گذاشتم  یعسل زیم يرو

 ؟یجلو چشم من باش قهیدو دق شهیم تیچشم باشم ،حسود يجلو دی،مگه فقط من با

 .دیبلند بلند خند
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 . شدم یخوشحال م گهید یکی يخوش شد،بعد از مدتها بود که از خنده  دنشیدونم چرا دلم از خند ینم

ظهر دست  يغذا دمیدرست کنم که د يزیشام چ يلباس به آشپزخونه رفتم تا برا ضیشدم و بعد از تعو بلند

 ؟يمگه تو ناهار نخورد:بلند گفتم.گازه ينخورده رو

 من تنها غذا بخورم ؟ يدید یآخه تو ک:گفت يدلخور با

 .يبخور دیدونم،فکر کردم شا ینم:باال انداختم و گفتم شونه

 .دمیغذا رو چ زیوشن کردم تا گرم شه،مغذا رو ر ریز

کرده  ریدرگ يکه امروز برام افتاده بود ذهنمو بدجور یاتفاقات.به غذا نداشتم لیناهارم نخورده بودم اما م نکهیا با

 يزیچ رونیمگه ب ؟يخوریچرا نم:دینگام کرد و پرس يحالت من شده بود ،با کنجکاو يشاهرخ که متوجه . بود

 ؟يخورد

 .نه بابا،ناهارم نخوردم-

 .ينموند ششیبه مامان هم که زنگ زدم گفت که ناهار پ.غذا دست نخورده ست دمیآره د-

 .رفتم دنبال کادو یم دیشد،بایم رید موندمیاگه م-

 ؟یچ يکادو؟کادو-

گرفتم برم  می،تصم یصبح که رفت:بدم،منم معطل نکردم و گفتم حیکردم که دوست داره براش تو ض احساس

رفته سر خونه و  گهیخونه شون زنگ زدم ،باباش گفت که د یدلم براش تنگ شده بود،اما وقت. رایسم شیپ

 .خودش یزندگ

 کردن؟ یعروس یعنی-

 یبعدش هم که عروس.کنن ینم دامونیگردن پ یهرچقدر م م،اوناهمیآره،منتها ما اون موقع ماهه عسل بود-

 .منو نداره ي،اونم که شماره  رمیبود و من اصال وقت نکردم باهاش تماس بگ ثاقیم

 ؟يکرده بود هیگر نیپس واسه هم:گفت يتو چشمام زل زد و جد صاف

دلم  یلیآخه خ:خودمو جمع و جور کردم و گفتم عیخورده نگران نگاش کردم اما بعد سر هیاول .شدم دستپاچه

 .نمشیخواست تو لباس عروس بب یم

 ؟يدوسش دار یلیخ-

به همون اندازه .به همون اندازه براشون ارزش قائلم.توئن يبرا الیمن مثل آرش و سه يبرا نیو فرز رایسم-

 .ایاز رو شتریب یدوسشون دارم حت
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 ....ایاما شوهر رو هیو درست تیآدم با شخص نیباز فرز.و شوهرشو ندارم ایرو يبهتر،من که اصال حوصله -

 !!!شاهرخ؟-

 .ارمیاز کاسه درب زشویه ياون چشما خوادیدلم م نمشیب یم یگم؟وقتیدروغ مخب مگه -

نگاه پرسشگرشو بهم دوخت و  دیخنده مو د یوقت. که خنده م گرفته بود زدیبا حرص و خشم حرف م چنان

 ؟يخند یچرا م:گفت

 .یشیجذاب م یلیخ یشیم یعصب یآخه وقت-

 .يتو هم که تو جذاب کردن من استاد.نه بابا:و گفت دیخند

 بده مگه؟-

 .ادیتو که نه فقط پدر من درم يبرا-

 ؟یبش یواسه من عصب يمنم بده،مگه جرات دار يبرا-

 !غذاتو بخور.شو خانم الیخ یب.ها میکرد يریعجب گ-

 ساکت شم؟ یعنی:گفتم نیکنم،بنابرا تشیخواستم اذ یم

 ؟يایوتاه مک.من غلط کردم! بابا يا-

 حرکت؟ نیا یچ یعنی-

جا  نیکنم هم یم يکار يادامه بد گهید يکلمه  هیاگه :لحن شوخ من شد،لبخند زد و گفت يکه متوجه  یوقت

 !ها یاز خنده غش کن

 یرفت ،نقطه ضعف منو بهانه م ینم شیکارش پ یبود وقت نطوریهم شهیقلقلک دادن من بود،هم منظورش

جذبه رو ! نهیا:گفت يبا لحن خنده دار هوی. ادامه ندادم و شروع کردم به خوردن گهیبودم،د دهیمنم که ترس.کرد

 ؟يحال کرد

 

 و سوم یس فصل

هم بود که درس و دانشگاهم  یگذشت ، چند ماه یمشترك ما م یاز شش ماه از زندگ شتریماه بود ،ب يد

ها  یکنم اما با تمام سخت تیریخونه رو مد يبرام سخت بود که هم درس بخونم هم کارا یلیخ.شروع شده بود

 .دست شاهرخ ندم  ياومدم تا بهانه ا یکنار م
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 یبخوابم ،ک دیبا یدونستم ک ینم.کارم دوچندان شد یکه امتحانات ترم شروع شده بود ،سخت یاز وقت یول

 .آوردم یشاهرخ بازم زمان کم م يرغم تمام کمک ها یخالصه عل... غذا بپزم یدرس بخونم،ک

انقدر که سرم شلوغ بود .ما اومدن يشاهرخ و خودم همه باهم به خونه  يروز وسط امتحانات خانواده  هی

امتحانمو خوب  نیبمونم بنابرا دارینتونستم ب یشب هم که مهمونا رفتن از خستگ.نتونستم خوب درس بخونم

 .ندادم

خودمو کنترل  یلیخ.داد یآزارم م يورکرده بود که بدج ریته گلوم گ یاز سر جلسه امتحان بلند شدم،بغض یوقت

مبل پرت  يو مقنعه مو رو فیک.با خشونت هرچه تمام تر در رو بستم.وارد خونه شدم یوقت. خونه دمیکردم تا رس

 .ختمیمو با دست ماساژ دادم و آروم اشک ر قهیمبل نشستم و شق يرو.کردم 

 .همون مبل نشستم و انقدرفکر کردم که خوابم برد يرو یدوساعت یکی

در عوض داشتم .نشون ندادم یعکس العمل چیاما ه.شدم داریاز خواب ب دیچیبلند شاهرخ که تو خونه پ يصدا

 .کردم یآماده م دیجد يحمله  هی يخودمو برا

 .کرد  یبلند صدام م يبا صدا یه چارهیب شاهرخ

 .خانم خونه،سالم عرض کردم-

 !خانم یهست-

 ...اهللا ای-

 ؟یهست ییکجا-

 گردم؟ یو زمان و دنبالت م نیو من دارم تمام زم یینجایتو ا:زد و گفت يپوزخند دنمی،با د دیبه سالن رس یوقت

 شده؟ یباز چ:شد و گفت يدم،جدینم یجواب دید یوقت.بلند کردم و با خشم و غضب نگاش کردم سرمو

 یشده؟ تازه م یچ:شباهت داشت گفتم شتریب ادیبلند که به فر ییو صدا تیو باعصبان دمیفنر از جا پر مثل

 شده؟ یچ یپرس

آره خب،من :آهسته به آرامش دعوتم کرد و گفت ییبا صدا نیداشت آرومم کنه بنابرا یبه خرج داد،سع نرمش

 .تو بگو من بدونم.افتاده یچه اتفاق دونمیکه نم

 یم ينگاه به من بنداز هی:کنم ،با همون لحن و صدا گفتم جادیتو رفتارم ا يرییتغ نیکوچکتر نکهیبدون ا منم

 تیبه تو و زندگ دیمال خودم باشم؟همش با دیذره نبا هیمن  یعنی؟یمن ساخت يکه تو برا هیزندگ نمی،ایفهم

 برسم؟
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 دیلرز یم تیصداش از عصبان نکهیا اورد،بایخودش ن يبازم حفظ ظاهر کرد و به رو یول دیاز چهره ش پر رنگ

مال خودت  ،تويواسه خودت وقت بزار دیگفته تو نبا یک:گفت یبا مهربون.کرد محکم باشه یم یازم سعب یول

 .مخود یدارم مال توئه،حت یتمام وقتم مال تو،من هرچ.اصال منم مال تو.باش

 هی...همش حرفه شاهرخ.یمن یتو هست.یدلم هست زیتو عز.یمن هست یتو زندگ.همش حرف.همش حرف-

 زیخونه رو تم ایپزم  یتو آشپزخونه دارم غذا م ایتا شبم  ؟صبحیسروته که منو باهاش خر کن یمشت حرف ب

که  دمیرس ییجاحاال به .زدمینم دیو سف اهیکردم؟ دست به س یم يپدرم آشپز يمگه من تو خونه .کنم یم

 .کنم ییوقت گدا دیواسه خوندن درس با

 شده؟ ینرو،راست و پوست کنده بگو چ هیحاش ؟انقدرمیآپارتمانه هست نجای؟ایزنیمن کنارتم چرا داد م-

 .زمیسرم بر نیتو ا یحاال چه خاک.که تو عمرم نزده بودم يگند...گند زدم.شده؟گند زدم به امتحانم یچ-

 .و گونه هامو محاصره کرد دیاشکم جوش يبازم چشمه .دمیبالفاصله دستمو محکم به سرم کوب بعد

از خشم تو  ياثر نکهیقبل ،بدون ا متیسکوت باهمون مال قهیموهاش فرو برد و بعد از چند دق يال دستشو

 دمیبه بعد قول م نیاز ا یامتحانت که از دست رفت ول نیا گهید.تو منو ببخش: چهره ش مونده باشه گفت

معصومانه  یباره با حالتدو.... دمفقط بهش زل ز.نداشتم بگم يزیخوبه ؟ چ.نجایا ادیب یموقع امتحانات نزارم کس

کار تو هم  ينجوریکنه؟ا زیو خونه رو تم نجایا ادیدوبار ب یکی يکه هفته ا رمیبرات کارگر بگ يخوایم:گفت

 .شهیسبک تر م

احمق و تحمل کنه؟شکست خورده  يزن نق نقو هی تونهیمرد چقدر م هیآخه .لحظه از خودم بدم اومد هی

هرچقدر که . خوردم یکردم شکست م یم لیکه به شاهرخ تحم ییتو نبرد ها شهینداشت ،من هم یتازگ.بودم

دلشو  شتریب یکردم حت یوآزار م تیاذ شتریکردم،ب یم ادیداد و فر شتریدادم، ب یخشونت به خرج م شتریمن ب

 .کرد یم يصبور شتریشکستم اون ب یم

مبل نشستم و بلند بلند  يرو.تن نداشتمگف يبرا یحرف گهید.باختم مویهم که آخر گفت،همه چ يجمله ا نیا با

 .هیگر ریزدم ز

دارم ،با  ازیاحساس کردم اآلن به محبتش ن یچرا ول دونمینم.و آرومم کنه ادی،ب شهیخواست مثل هم یم دلم

خاطر بود که خودمو  نیبه ا دیکردم شا یم ازینسبت بهش نداشتم اما بازم بهش احساس ن يعالقه ا چیه نکهیا

 .دونستم یم ونشیو آزارام مد تیبه خاطر اذ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٣٦٤ 

 يمن،به سمتم اومد و کنارم رو هیگر يها يها دنیقطره اشک منو نداشت با د هیوقت طاقت  چیکه ه شاهرخ

 !یهست:لب زمزمه کرد ریز.کرد یبودنش هم آرومم م کینزد نیا یحت.مبل نشست

و منو تو آغوش  دینگاهشو دزد عیپر از اشکم افتاد،سر يچشمش به چشما یوقت.آروم به سمتش چرخوندم سرمو

 .گرم و محکمش جا داد 

م  هیناخودآگاه گر.چند برابر شده بود یو ناراحت تیکه تپشش بخاطر عصبان یقلب.قلبش بود يدرست رو سرم

قلبش گوش کنم ،آره واسه  يلحظه هوس کردم به صدا هیبود که  نیبخاطر ا دیچرا،شا دونمینم. قطع شد

اشکتو  خوادیصد دفعه بهت گفتم دلم نم:گفت یکرد و م یم يبا موهام باز.بود که خفه خون گرفتم نیهم

 ؟يدیچرا به حرفم گوش نم.نمیبب

 ؟یهست يدیچرا گوش نم:و گفت دیکش رونیاز تو بغلش ب سرمو

گرفته  ییکنم،با صدا یبه صورتش نگاه نم دید یوقت.کرده بود نگاه کردم  سیاشکام که بلوزشو خ يجا به

 ؟یکن یکه بهم نگاهم نم ادیانقدر از من بدت م یعنی:گفت

 .کردم یداشتم به قلبت نگاه م! نه:اعتراض گفتم با

 یدونینم.که فقط چند قطره اشکه نیا:زد و گفت يش پوزخند نهیس يرو یسیخ دنیبلوزش نگاه کرد و با د به

تو که .بهت نگفتم یدروغ چیبه قرآن من ه.کنه یم هیقلب ساده شب وروز از دست تو چقدر خون گر نیکه ا

 یپرست یکه م ییخدا نهمو ؟بهینیب یهمه عشقو توش نم نی،پس چرا ا ینیانقدر راحت قلبمو بب یتونیم

 ؟یستیتو زن من ن ؟مگهيبد صیراست و دروغ منو تشخ یتونیچرا نم. دوست دارم

معذرت :بگم یبدم، فقط تونستم زورک بهش یچه جواب دیدونستم با ینم.لحظه دست و پامو گم کردم هی

 .گفتم یچرت و پرت هیبودم  یخوام،عصبیم

 .کردم چرت و پرته یکاش باور م-

 گهیکم درکم کن د هیخب امتحانمو بد دادم،. کنم یم هیبند دارم گر هیکه از دانشگاه اومدم  یاز وقت...باور کن-

 !شاهرخ

در  یکه تو از زندگ دونمیمن م.کنه ینم رییوضع تغ نیوقت هم ا چیه!یهست ،چونیمن یتو هست گمیهنوزم م-

مثل تو ،تو آسموناست ،تو بهشته نه کنار من که جهنمم راهم  يفرشته ا يچون جا یستین یکنار من راض

برات فراهم  شیآساو  یتوئه زندگ ي ستهیکه شا ياون طور تونمیکه بکنم بازم نم يمن هرکار.دنینم

خونه  نیتو ا ستمین یبه جون خودم به جون خودت راض یول يکرد یم یدشاهبابات پا يکه خونه  دونمیکنم،م
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 الیبا خ نیاون وقت تو بش شنیصدتا خدم و حشم جلوت خم و راست م ياآلن هم اگربخوا نی،همیکار کن

 ...فقط...راحت درستو بخون فقط

 ؟یفقط چ-

اشکتو  یبه قرآن وقت.نکن هیفقط گر:زد و گفت يگونه مو لمس کرد و لبخند ينم رو یسیانگشت اشاره خ با

 .نابودم نکن.یکن ینابودم م ينجوریا. رمیگ یم شیآت نمیب یم

بهش زل زده بودم درست خالف گفته ش عمل کرده .چشمام پر اشک شد.دوباره ته گلوم نشست  بغض

 ارمیخواستم از دلش درب یم .قلبش گذاشتم و بغلش کردم يخودم سرمو رو نباریا نه،یاشکامو نب نکهیا يبرا.بودم

 ...از دلش درآورد يجور چیه شدیبود که نم دهیانقدر از دستم عذاب کش یول

 

 و چهارم یس فصل

داشت،منم از فرصت معلق بودن کالسا استفاده کردم و به وضع  يبهتر يحال و هوا یبود و همه چ دیع دم

 .کمکم کرد یلیم تموم شد البته شاهرخ خ یتا خونه تکون دیهفته طول کش هی بایتقر.دمیرس یخودمو خونه حساب

خوندم و هم  یزن خوب هم درس م هیمثل .کنم تشیاذ شدمینم یراض گهیانگار د یبود ول یدونم چه حس ینم

خودمو  ایدن يزنا يمثل همه .کردم یهم نم یاومدم و اعتراض یها کنار م یسخت يکردم و با همه  یکار م

وقت به دل  چیکه اون ه ندهرچ.زدمیناز دل شکسته شو بند م یخرده چاشن هیردم و با ک یواسه شاهرخ لوس م

خالصه به وضع موجود عادت کرده بودم و شاهرخ .دادیوقت بروز نم چیگرفت اما ه یبه دل م دمیگرفت،شا ینم

 .بودم  رفتهیپذ بانمیو پشت یرو به عنوان تنها حام

مبل  يشاهرخ با تمام وجود رو.بساط سفره رو پهن کردم واشی واشی.مونده بود لیساعت به سال تحو چند

کامل شد،به اتاقم رفتم و لباس نو تنم کردم ،به خودم  نمیهفت س یوقت.کرد ینشسته بود و کارکردنمو تماشا م

بخونم که  هیبرداشتم تا چند آ وقرآن ر.کنار سفره نشستم نیزم يرو.کردمو به سالن برگشتم شیعطر زدم،آرا

نگاشو حس  ینیسنگ یبود ول نییسرم پا. ومد کنارم نشست،قرآن رو از دستم گرفت وبست و نگام کردشاهرخ ا

 ؟یکنینگام م ينجوریچرا ا:دمیپرس میمال یو با لحن اوردمیکردم،باالخره طاقت ن یم

 کنم،همیفقط نگاه نم:صاف تو چشام نگاه کرد و گفت نباریتر شد،ا قیصورتشو پوشوند،نگاش عم يلبخند

 .کنم هم شکر یم نیتحس
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کنار تو به عنوان همسرت سال  يروز هیآرزوم بود .از خدا خواستم تورو بهم بده نیهفت س يسر سفره  پارسال

من  يکنم که تورو بهم داد و آرزو یخدارو شکر م.یمن یتمام زندگ.یخانمم. یحاال تو کنارم.رو شروع کنم

 امیآخه اون شب قرار بود ب هیالمح زیکردم چ یآرزو ،چون فکر م نیشدم از ا مونیاون روز پش.برآورده شد

 !!!شدم ،داغونیستیتو ن دمید ی،اومدم اما وقت تیخواستگار

همون شب .که کنار فرهاد بودم یاون شب پرخاطره تو ذهنم مرور شد، همون شب يحرفا خاطره  نیا دنیشن با

تازه عادت کردم که بگم ....عادت کردم یزندگ نیازه به امن ت...فرهاد نه گهینه فرهاد نه،د....که تولد فرهاد

 ....شاهرخ نه فرهاد

شاهرخ با .دادیم يچشمام به نفع دلم را ياشک تو یثمر بود ول یعقل و قلبم درگرفته بود ب نیکه ب یجنگ

 ؟يشد یچ:تعجب و عشق به چشمام نگاه کرد و گفت

 دلت شکست؟:با بغض گفتم.لبخند قشنگش از پشت حصار اشک ،دلمو آروم کرد دنید

ش  نهیوصله و پ یحاال که کنارم:نگام کرد و با پشت انگشت اشاره اشکمو پاك کرد و گفت قیو عم دیخند

 .کردم

اون شب تا صبح .میخواستگار نیایدونستم قراره ب یقبول کن که منم نم یول يشد تیقبول دارم اون شب اذ-

 ...دوستم بودم آخه تولدش بود يخونه 

 ...ادهیمن طاقتم ز.نکن هیبخاطر دل من گر...گذشته ها گذشته خانم-

 .قرآن رو باز کرد و تو دلش شروع کرد به خوندن بعد

 !!!بلند بخون:شونه ش گذاشتم و گفتم يرو سرمو

 .ستمیقرائت بلد ن!!یمنو با عبدالباسط اشتباه گرفت:نگام کرد و گفت متعجب

به .نمینتونستم کنارش بش گهید.بغض راه گلومو بست.دیچیگوشم پ قرآن خوندن فرهاد تو يصدا ناخودآگاه

 .زل زدم نهیآ يسرخم تو ياشکبار و گونه ها يپناه بردمو به چشم ها ییدستشو

 ...کرد یم م وونهید شنوهیقرآن خوندن فرهاد رو م يغزله که صدا نیا لیوقت سال تحو نکهیا فکر

 چکسویه گهیفراموشش کنم؟ مگه اون نگفته بود که د تونستمیمبکوبم،آخه چرا ن واریسرمو به د خواستیم دلم

 ...من دوست داشته باشه؟مگه اون  يبه اندازه  تونهینم

 !حالت خوبه؟در و بازکن! یهست-

 ...اومدم رونیب ییبه صورتم زدم و از دستشو یخودم اومدم،آب به
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 ؟یخوب-

 ...خوبم!آره -

 ؟یمطمئن-

 !نمونده لیبه سال تحو يزیکنار سفره،چ میبر-

 .اوردیخودش ن يبه رو یول ستیحالم خوب ن دیفهم

کرده بودم  یط ابونارویخ دنشیخر يساعت که چند هفته برا هیداد و منم  يدیبهم ع لیموبا یگوش هی شاهرخ

 !دیواسه مردا خر شدینم يا گهید زیانگار جز ساعت چ.دادم هیبهش هد

 يمن استقبال کرد و بارو يخوب از دوستا یلیشاهرخ خ. به خونمون اومدن رایو سم نیبود که فرز دیدوم ع روز

 .خوش بهشون خوش آمد گفت

بغلش  يطور.رو گرفتم و با خودم به اتاق بردم رایشد ،دست سم ییرایازشون پذ قهیچند دق نکهیبعد از ا بالفاصله

بهم لبخند زد . میتخت نشست يلبه  يرو ییدوتا.اشک هردومون در اومده بود.دمشیکردم که انگار صد ساله ند

اشکامو پاك کرد و .و نگاش کردم دمشیکرده بودم بوس دایآشنا پ هیو من بازم که انگار بعد از قرنها 

 دختر خوب؟ یکنیازم استقبال م ينجوریا:گفت

 !دلم برات تنگ شده ر؟خبیکنم سم کاریچ-

 شم؟یدارم مامان م یدونیم-

 اد؟یمامان شدن به من نم هیچ:م که گفتمتعجب نگاش کرد.حرفش شوکه شدم از

 زود نبود؟... یچرا ول یعنی...!نه-

 !ادیدر م ییاز تنها ينجوریمامانمم تنهاست،ا م،تازهیعاشق بچه ا نیآخه هم من هم فرز-

 شم؟یدارم خاله م یعنی:زدم و با بغض گفتم یکمرنگ لبخند

 .آره خاله جون:و گفت دیبه سرم کش یدست رایجمله اشک تو چشام حلقه زد،سم نیاز گفتن ا بعد

 ياریدر نم نویچرا ا:گفت یلمسش کرد و با نگران.زدیدستم برق م يتو میانگشتر نامزد.به دستام افتاد نگاش

 ؟یهست

به انگشتر  ینگاه یبا درماندگ.شدیخواستم به احساسم غلبه کنم اما انگار نم ید،میلرز یم گرفت،لبم م هیگر

 ؟يازش دار يخبر :و گفتم دمشیکردم و بوس

 .یفراموشش کن هست: انداخت و آروم گفت نییاون از من درمانده تر بود،سرشو پا انگار
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 .تونمیکه نم یبفهم یتونستیکاش م-

 ،نهیکن یفقط خودتو داغون م.نداره يا دهیفکر کردن بهش فا گهیکه د یبفهم دیفهمم اما تو هم با یمن م-

 .یکنیاز فرهاد دوست داره داغون م شتریرو هم که ب گهید یکیکارات  نیبا ا ،تویستیفقط خودت ن

 .نیفقط دلم تنگ شده بود هم.ندارم ازین حتیبه نص-

 

 و پنجم یس فصل

خونه  يوگوشه گوشه  دمیدرست کردم،گل خر يناهار قرمه سبز يبرا.صبح تمام خونه رو برق انداخته بودم  از

به اتاقم رفتم و بلوز . ناهار تموم شد زیم دنیونده بود که چساعت به اومدن شاهرخ م هی. کردم نییرو باهاش تز

 دهیخر روزیتازه د.دمیبه صورت هفت و هشت برش خورده بود پوش رشیش و هم ز قهیکه هم  یرنگ یآب

 .دمیداشت و تاسرزانوم بود پوش لهیکه دورتادورش پ يدیدامن سف.بودش دهیبودمش و شاهرخ هنوز ند

گل سر  هیسرم با  ي، بعد از سشوار نصف موهامو جداکردم و باال شیآرا زیم يباز کردم و نشستم جلو موهامو

 .ختمیشونه هام ر يموهامو هم رو ي هیبق.داشت بستم یآب يها نیصدف بود و روش نگ هیکه شکل 

 کیاد که بعد از چشمم به انگشتر فرهاد افت هویکه شاهرخ سر عقد بهم داده بود ،انداختم که  ییطال سیسرو

چشمام گرفتم و شروع  يرو جلو ملیخودمو از خاطرات جدا کردم و ر عیسر. دیدرخش یدستم م يسال هنوز تو

 .کردن شیکردم به آرا

 نهیآ يکارم تموم شد ،جلو یوقت. زدیتو چشم م يذره هم بدجور هی نیهم یبود ول میمال شمیآرا شهیهم

 .بخش زدم تیرضا يخودم ،لبخند دنیبا د ستادمویا

مبل نشستم و به ساعت  يسالن به انتظارش رو يتو.به اومدن شاهرخ نمونده بود يزیچ.دو بود کینزد ساعت

 .کردم یم میو تدارك تو ذهنم ترس هیهمه ته نیخودم و ا دنیداشتم واکنششو بعد از د.چشم دوختم

 زیم يمم به عکسش افتاد که روچش. گرفتم یبود که براش جشن م يبار نیاول نی،آخه ا شدیذوق زده م حتما

بود ،بخصوص شب  پیشاهرخ واقعا خوش ت.برش داشتم و غرق تماشاش شدم.زدیکنار دستم لبخند م یعسل

 هیکه شب یمشک واتبا کرا یاونم رنگ مشک ومدیبهش م یلیکت و شلوار خ. که فوق العاده شده بود یعروس

قبل از ازدواج انقدر از دست من حرص .هوا الغرتر از اآلن بود هیاون موقع . شده بود يوودیهال يستاره ها

که هفت خوان رستم و رد کرد تا به  الیبه قول سه.براش نمونده بود یبود که جون دهیکش یضیخورده و مر

 .ادیمن کنار م يها تیخوشبخت نشده،بازم با آزار و اذ نیاآلن هم همچ د،هرچندیهدفش رس
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 شدیهمه شکنجه م نیندارم،مطمئنم که اگه فرهاد جاش بود و ا اقتشویه من لکنم ک یاوقات احساس م یگاه

 ... آورد یسال هم دووم نم هی مونی،زندگ

صورتم گرفتم و  يقاب رو جلو.گرفته بود و من قادر نبودم کنترلش کنم دنیتپ يبدجور دنشیاز ذوق د دلم

مبل  يقاب رو رو د،دستپاچهیکش رونیو هوا بتو قفل در منو از اون حال  دیکل دنیچرخ يصدا...دمیعکسشو بوس

 .و زودتر از شاهرخ بازش کردم دمییگذاشتم و به سمت در دو

کرد و نصف شاخ و  یم ینیدستش سنگ يرز بود تو دیو سف یآب يکه توش پر از غنچه ها یگل بزرگ دسته

مطمئن بودم که .مثل برق گرفته ها خشک شده بود.شاهرخ رو گرفته بود يصورت بهت زده  يبرگهاش جلو

بود و  ستادهیدر ا وبچارچ نیهمونجور مثل چوب خشک ب.طاقتم تموم شده بود.رو نداره یاستقبال نیانتظار همچ

 .زدیهم حرف نم یکالم یکرد و حت یتماشام م

 ؟یجا بمون نیهم يخوایم:و گفتم دمیخند

 یحساب ه؟دارمیچه کار:درك کرد ، لبخند زد و گفت تشویموقع نکهیو بسته کرد و بعد از اچند بار باز  چشماشو

 بهتر؟ نجایباشم از ا ،کجایخوب نیبه ا يهوا.کنم یم احتیس

 !داخل خونه بهتره ها  يهوا:و با ناز گفتم دمیطعنه ش خند به

 ؟یشینم ؟بداخالقيندار شه؟درسینم يتو هوا ابر امیتو رو خدا؟اگه ب-

 .تو دستت دیاون گال پالس.اتویب گهید اریدر ن يبدجنس باز-

 !گالست نه من نیبخاطر ا يهمه مهمان نواز نیپس بگو،ا:گفت طنتیو با ش دیخند

 نیباتریو ز نیبه گل تر میگال تقد نیا:وارد شد و در رو پشت سرش بست وگال رو به سمتم گرفت و گفت بعد

 ! ایدن یهست

 !قشنگن  یلیخ.ممنون:تم و گفتملبخند گال رو ازش گرف با

 !قابل شما رو نداره :در گوشم گفت نجواکنان

منم به آشپزخونه .رفت تا دست و صورتشو بشوره ییباز کرد و به سمت دستشو راهنشویاول پ يتا دکمه  چند

و با لبخند  ستادهیدر آشپزخونه ا يشاهرخ دست به کمر جلو دمیتو آشپزخونه بودم که د. رفتم تا غذا رو بکشم

 ؟یکنینگام م ينجوریچرا ا:با اعتراض گفتم.کنهینگام م يا انهیموذ

 !ها ستیبد ن یکم به منم برس هی:معصومانه گفت یلیخ

 ؟یچ:نگاش کردم و گفتم متعجب
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منم مثل  يکن که لپ ها يکار هی گمیم:آورد و کنار صورتش نگه داشت و گفت رونیعکسشو از پشتش ب قاب

 !شه یگل گل نیا

 يرژلبم رو از رو يرفت جا ادمیم گرفته بود،انقدر از اومدن شاهرخ ذوق زده و دستپاچه شده بودم که  دهخن

گونه  هویقاب رو از دستش گرفتم که  دمیکه رس شیقدم هیچند قدم به سمتش برداشتم و به .عکس پاك کنم

 .شو جلوم آورد و منتظر شد که ببوسمش

کردم  یهم گردنشو چون حس م دمیاز کفم رفت و هم گونه شو بوس رایاخت.تند ادکلنش مستم کرده بود يبو

و خواستم برم که  دمیو نگامو ازش دزد دمینگام کرد،خجالت کش یگوشه چشم یوقت. ادیادکلن از اونجا م يبو

گرفت و منو به سمت  یدست وشونه هامو د.دییبود گرفت و بو ختهیشونه هام ر ياز موهامو که رو يحلقه ا

پاك مارو :زد و گفت یلبخند قشنگ.موهام فروبرد و سرمو بلند کرد تا نگاش کنم يدستشو ال.خوش برگردوند 

 !خانم  یهست يشرمنده کرد

 !!تو برجک آدم  یزنیصاف م:گفتم يانداختم و با دلخور نییپا سرمو

 !گهید کنهیاثر م نیشباالخره کمال همن:چسبوند و گفت میشونیبه پ شویشونیو پ دیخند

شاهرخ رو  شیبشم ودستم پ خودیبگذره از خود ب گهیکم د هیاگه  دمیترس ینداشتم ،م یحال خوب.دیبوس سرمو

 . بشه

 !ناهار حاضره :ش چسبوندم و گفتم نهیعکسومحکم به س قاب

 .و رهام کرد دیخند

اول !!غذا نه...نه:دستمو گرفت و گفت هویکه  دمیکش یروبروم نشسته بود،داشتم براش غذا م یصندل يرو

 ...کادو

 ؟يریکجا م...نیبش:که دستمو گرفت و گفت ارمیزدم واز جا بلند شدم که کادوشو ب يلبخند

 ..ارمیتو ب هیهد-

 .حاال بهت بدمش نیهم خوادیدلم م...خودم بود ي هیواسه من،منظورم هد يا هیهد نیتو خودت بهتر-

 .شده رو در آورد به دستم که تو دستش بود داد چیکادوپ فیظر يجعبه  بشیبرد و از تو ج دست

 !!!بازش کن:زد و گفت یچشمک.نگاش کردم رهیخ

نگاه با محبت رو  نیا ینینفسام به شماره افتاده بود ،قلب من طاقت سنگ.زدیم رونیداشت از حلقم ب قلبم

اون همه فرصت  يخودمو کنترل کردم که از غصه  یلیخ...همه عشقو نداشتم نیا تیمن واقعا ظرف.نداشت
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کرد تباه  لشیتبد حظاتل نیبه بهتر شدیاون همه فرصت که م...شد فیح...بود فیشاهرخ ح.فتمیپس ن يسوز

 ...کردم یجبران م دیشده بود و من اآلن با

 ! يداریاستقالل برنم نیتو هم که دست از سر ا:رنگ جعبه رو بازکردم و گفتم یآب يکادو

 !!ادینه که تو هم بدت م:و رنگ لباس من کرد و گفت شیآرا يبه نحوه  يا اشاره

داشت  يکننده ا رهیخ ییبایطال،ز کیکوچ يقطعه  نیا.چند لحظه دهانم باز مونده بود يبرا.رو باز کردم جعبه

 .ازش گذشت یبه راحت شدیکه نم

 .روش کار شده بود فیظر يها نیو خوش نقش بود وبا نگ فیانگشتر ظر هی

 .بگم یچ دیدونم با ینم.واقعا فوق العاده ست شاهرخ:گفتم رتیح با

 .تو دستت ،بندازشیبگ خوادینم يزیچ-

اندازه :با حسرت به شاهرخ نگاه کردم و گفتم.دستم نبود زیامتحانش کردم اما انگار سا شدیکه م یهر انگشت تو

 .ستین

 نویا:دست راستم و گرفت وبه انگشتر فرهاد اشاره کرد و گفت کنارم نشست و یصندل يشد و اومد رو بلند

 .انگشت اندازه ت بشه نیتو ا دیار،شایدرب

خواست  یدلم نم.به شاهرخ که انگار از مکث من پکر شده بود یبه اون انگشتر پر خاطره انداختم و نگاه ینگاه

 .دستم درش آوردم ماه باالخره ازش دل کندم و از دنیبعد از چند نیناراحت بشه بنابرا

 یبود که اندازه شد،انگار م نیجالب ا.خودشو انداخت تو انگشتم ي هیزد و دستم و گرفت و هد يلبخند شاهرخ

 .خاموش کنه شهیهم يبرا يخاکستررو با آب سرد ریز شیآت نیخواست ا

 .گرم به دستام منو به عشقش دلگرم کرد يبه دستم انداخت و با بوسه ا ینگاه شاهرخ

 .واقعا ممنونم شاهرخ...ممنونم:زدم و گفتم يلبخند

جشن  يخب خانم شاکر،حاال که در آستانه :گفت یگرفت و به شوخ کرفونیدهانش مثل م يرو جلو وانیل

 د؟یدار یاحساس م،چهیسالگرد ازدواجمون هست نیاول

 .یاحساس گرسنگ:گفتم یبا خنده وبه شوخ منم

حداقل بگو نظرت راجع به همسر خوش  یکه در رفت نیز اا.میخوریخب شکمو،غذا هم م:زد و گفت يلبخند

 ه؟یچ پتیت

 ؟یچ یعنی:گفتم یالیخ یمنم با ب.رو جلوم گرفت وانیل بعد
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 ؟ي،انتقاديشنهادی،پيدی،تمج یفیتعر یعنی-

 ؟يخند یم ينجوریانقدر بدم که ا یعنی:گفت يزود ناراحت شد و با دلخور یلیزدم،خ پوزخند

 . رمیازت بگ يرادیا چیه تونمیکه نم یتوانقدر خوب!نبود نینه بخدا منظورم ا! نه:گفتم بالفاصله

 !میما مخلص:گفت یو با شرمندگ دیخند

 یدونیهم که خودت م دیو تمج فیکه ندارم، تعر شنهادیانتقاد و پ. یهست یشاهرخ،تو شوهر خوب گمیم يجد-

 .ادیاز من برنم

 !که یاآلن گفت نیگه،همیچرا د-

 گفتم؟ من-

 .هستم یشوهر خوب یاآلن گفت نی،هميریحرفتو پس بگ يخواینکنه م-

 .گفتم يا گهید زیآهان ،فکر کردم چ:و گفتم دمیخند

چون  یش الیخ یو ب میپژ میامروز رژ هیخانم ،بهتره  یخب هست:گفت نمونویبرنج و گذاشت ب سیو د دیخند

 .قورت بدم تونمیتورو هم درسته م یدارم و حت هیروح یمن حساب

ظرف غذا  هیامروز هوس کردم باهات تو هیشروع کن که :و گفت سید يکرد تو یرو خال يظرف قرمه سبز بعد

 .بخورم

چرا :شدم که گفت رهیچونه زدم و بهش خ ریدستمو ز.رو نداشتم ،فقط محو حرکاتش شده بودم يکار چیه ينا

 ؟یکن ینگام م ينجوریا

 ؟يچه جور-

 .از من وجود نداره ریغ چکسیکه انگار ه يجور هیعاشقانه،-

 ...نداشته باشه دیخب شا:لبخند گفتم با

 

 و ششم یس فصل

بخاطر فالش  یهرازگاه.بودم رهیکه منتظر جواب من بودن خ ییآدما يبودم و به چشما ستادهیا گاهیجا يرو

 یداره چ دمیفهم یاصال نم.بازپرس نداشتم يبرا یجواب چیکردم اما ه یبستم و باز م یها چشمامو م نیدورب

 يزیچ فته،چرایشما عقب م سکوتاآلن چند جلسه ست که دادگاه بخاطر :بلند رو به من گفت ییبا صدا! گهیم

 د؟یگ ینم
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 بگم؟ دیبا یچ:لرزون گفتم ییصدا با

و چون همسرتون  نیاموالشو باال بکش نیخواستیوم نیکرد انتیکه شما به برادرش خ کنهیخواهر مقتول ادعا م-

دور و برتون چه خبره  دیدونیکه م دونمیه؟میدرست يادعا نیا.نیبود اقدام به قتل کرد دهیموضوع رو فهم نیا

 ياثر انگشت رو.شماست هیشواهد عل يهمه .شهیباورمون نم گهیکه د دینزن يخبر یپس خودتونو به ب

موضوع رو  یحتما وقت...رو تنتون يها يدکبو.چاقو،شهادت خواهر مقتول که از قضا در صحنه حضور داشتن

کارو  نیدفاع از خود ا يفقط برا یثابت کن نکهیا يبعد برا.نشیخواسته کتکتون بزنه ،شما هم کشت دهیفهم

 !که مقتول بهتون ضربه زده يکرد مودو وان يبه خودت هم با همون چاقو ضربه زد يکرد

دارن موکل  یسع ناتشونیآقا با تلق نیا!یقاض يراض دارم آقااعت:بلند گفت يو با صدا دیمثل فنر از جا پر ثاقیم

 .منو متهم جلوه بدن

 .هیقانون یهمه گزارش پزشک نایا! نیکدوم تلق!نیتلق:گفت تیبا تحکم و جد بازپرس

موکل من !ذهن شما يساخته  هیفرض ای هیقانون یخودش به خودش ضربه زده هم گزارش پزشک نکهیا- ثاقیم

چشماش  يهم به همسرش عالقه داشته که نتونه با قساوت و به اون طرز جلو يبه اندازه ا.مثل آب زالله

 .پرپرش کنه

 يشاهد.عقله دهیکه حکم رو م ستیاحساس ن.دادگاهه ستیشب شعر ن نجایا!آقا دینکن يبا کلمات باز-بازپرس

 .خواهر مقتوله يگفته  ستیمن ن هیرضف.گزارشاتو داده  نیکه در صحنه حضور داشته ا

بهتر از مادر دشمن تنها برادرش  ي هیکه اآلن شده دا يخواهر نیهم دیکدوم خواهر؟بهتره بدون- ثاقیم

،موکل  دنیدیآدم شن نیکه از ا یساختگ يحرفا يسر هیاون وقت با .موکل منو همسرش بوده یآفت زندگ.بوده

 که عاشقانه دوسش داشته؟ نیکن یم يمنو متهم به قتل مرد

 ش،یشش ماه پ نکهیعاشق برادر من بوده؟ا تهیعفر نیعاشقش بوده؟ا:با اعتراض از جاش بلند شد وگفت بایشک

 کرده ،عاشق شوهرش بوده؟ انتیشاهرخ بهش خ يتو خونه 

 ..دیزیلطفا نظم دادگاه رو بهم نر:گفت بایبا تحکم رو به شک یقاض

 .قاتل رو صادر کرد نیامروز حکم ا نیانقدر حرف دارم که بشه هم.یقاض يمن حرف دارم آقا-بایشک

 .دیاحضار کن گاهیاز محضردادگاه تقاضا دارم خانم شمس رو به جا:کرد و گفت یرو به قاض بازپرس

من :من رو گرفت و رو به حضار کرد و گفت يجا بایمن سرجام نشستم و شک.درخواست بازپرس موافقت شد با

هم شاهرخ بهش دل  یاز همون بچگ.میباهم بزرگ شد یاز بچگ بایتقر.شناسم یقاتل رو سالهاست که م نیا
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از  یکیش با  نوادهو به دور از چشم خا کنهیقبول نم ی،هست کنهیم يازش خواستگار یبنده اما وقت یم

برادرم  یبه جوون من از اون پسر خواهش کردم،التماس کردم،به پاش افتادم که.کنهیهاش نامزد م یهمکالس

 رهیو م کنهیرو ول م یاونم هست. برادرم بوده برداره يسال معشوقه  نیکه چند يرحم کنه و دست از سر دختر

اونم از سر اجبار و زور .که با شاهرخ ازدواج کنه کننیم شمجبور یهست يبعد از اون هم خانواده .خارج از کشور

. حضور داشته باشه نکهیفقط ا. بود یبه بودنش هم راض یشاهرخ حت. عقد يسفره  يپا نهیش یم دیو تهد

براش مهم نبود تو دل زنش  گهید.گر زنشه لهیو ح ادیموجود ش نیاسمش تو شناسنامه ش باشه و بدونه که ا

رو  یهست يها یمحل ی، چقدر ب دیچقدر زجر کش.آورد یخودش نم يبه رو یچرا مهم بود ول.گذرهیم یچ

 يا گهیهرکس د. واقعا دوسش داشت ،شاهرخ از صدتا مجنون هم مجنون تر بود.اوردیتحمل کرد و خم به ابرو ن

 وسشو بازم د ومدیاون با تمام عذابا کنار م یرو طالق داده بود ول یاون بود تا حاال صدبار هست يجا

.. ..عاشقش بشه یکنه تا هست کاریکه چ خواستیکرد و ازم راه حل م یباهام درد و دل م ومدیم یگاه.داشت

 یاواخر هم همش م نیا...شدمیم دهیدلشو شکونده تا مرز جنون کش يچه جور یکه هست دمیشن یمن م یوقت

فاش  يراز نکهیاز ا رسهول و هراس داره،ت ست،همشین یعیرفت و آمد هاش طب.گفت تلفن مشکوك داره 

الدنگ  هیرو تو اتاق خودش با  یشب هست هیشد و  لیتبد نیقیشکش به  نکهیشک کرده بود تا ا یبه هست.بشه

 ...گهید

 ...دروغه،دروغه:زدم ادیبلند فر يصدا با

 ؟یکه کشت ياون بچه ا ایدروغه  يکه از شاهرخ خورد ییکتک ها!دروغه یچ:از من گفت بلندتر

شاهرخ رو ! من کشتمش!دروغه:شد و با بغض گفتم يو اشکم مثل رود جار ختیاز مدتها سد چشام فرور بعد

 ...انتیوقت خ چیوگرنه من ه زنیمنو بهم بر یپاپوش بود که زندگ هی نینکردم ا انتیبهش خ یولمن کشتم 

 د؟یزنیحرف م:رو به من کرد و گفت یقاض

 .اعتراف کنم خوامیخسته شدم،م گهید:ناالن و افسرده گفتم یحالت با

تونستم حرف  یبغض کرده بودم و نم. رو تمومش کنم هیقض نیا شهیهم يرفتم تا برا گاهیبه سمت جا دوباره

به من نگاه  یبا نگران ثاقیم.برام سخت شده بود دنمینفس کش.بزنم ،انگار سنگ شده بود و راه گلومو بسته بود

 .یم نکن هست چارهیب:لب گفت ریکرد و ز

به زور باهاش ازدواج کردم :،اشکامو پاك کردمو بعد از چند تا سرفه شروع کردم به حرف زدن ثاقیتوجه به م یب

که نسبت بهش  یاز فکرم و احساس یهمون اوائل زندگ.به خواست خودم بود . نکردم یاما به زور باهاش زندگ
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تا  کردیبهم محبت م تونستیتا م مکه مطمئن نبود بهش عالقه دار یشاهرخ هم تا وقت.شدم مونیداشتم پش

از محبتش برپاشده شروع کرد به بهانه  يوچه شور ییغوغاتو دلم چه  دیفهم نکهیدوسش داشته باشم اما هم

 گهید نکهیا يتمام وجودم مال اون شده ،برا گهید دید یاما وقت کردیم ياوائل دوسم داشت و برام هرکار!يریگ

تلفن رو جواب .رفت و آمد نکن نیبا ا.اون لباسو نپوش.نرو نجایا.من ناز دستش نرم شروع کرد به عذاب داد

 ...نرو رونیاز خونه ب.نده

دوسم داره  یلیکردم چون خ یحس م.هاش برام جذاب بود تیاز حساس یبعض یگفتم حت ینم یچیه اوائل

 يها یو سرگرم قیبه عال یحت گهیشد د یعیطب ریغ ی،چون براش مهمم انقدر حساسه اما بعد از مدت کم

 .بود بالعاشق فوت نکهیرفت با ا یورزشگاه هم نم یحت.راقب من باشهم یخودشم پشت کرد تا چارچشم

من ...بودم وونهیمن د....بود  وونهید.من بود ضیمر.نداشت ییتو جمع باهام بحث کنه ابا نکهیاواخر هم از ا نیا

 ...نکردم انتینکردم،بخدا خ انتیبهش خ یبودم که باهاش موندم ول وونهید

 .کردم هیبلند گر يو با صدا دیترک بغضم

 کتکت زد؟ یواسه چ:رو به من کرد و گفت بازپرس

 انتیکرد من بهش خ یاونم فکر م.اشتباه هیکرد اونم بخاطر  نکارویفقط دوبار ا:گفتم هیهق هق گر ونیم

هفته  هی.کرد یدر رو قفل م رفتیم رونیاز خونه ب یوقت.برم دانشگاه زاشتیو نم کردیم م یتو خونه زندان...کردم

 ادیکردم که چرا شبا نم یبهش شک م دیمن با تیتو اون موقع.زاشتیاومد و منو تنها م ید که شبا خونه نمش

 ...اما اون 

فکر کردم شاهرخه اما .نداشتم دیدر خونه از پشت قفل بود و من کل...داخل خونه ادیشب از شانس بدم دزد م هی

 رسهیسر م رهیمچ منو بگ ییجا هیو  يجور هیود تا کرده ب نیشاهرخ نبود تو همون لحظه شاهرخ که انگار کم

بود  یوحش هیفقط .ستیسابق ن شاهرخ گهیکردم که د یاون لحظه حس م.نهیب یواون دزد آشغال و تو خونه م

دوماهه م  يدست و پاش بچه  ریاما من ز رهیدزده از دستش در م.تا خودشو آروم کنه زدیچنگ م یکه به هرچ

 .کنن دییمنو تا يخدارو شکر انقدر شاهد دارم که بخوان حرفا.دمیرو از دست م

 ش؟یچرا کشت-بازپرس

لب مادرم بلند  ریز يو زمزمه  هیگر يشد؟صدایمگه م یخودمو راحت کنم ول خواستمیم.بود دهیامونمو بر اشک

 یمن چه گناه ایخدا.رهیگ یمنو ازم م يکه داره بچه  نهینب ریخ یاز زندگ یاله.نهینب ریخ یاله:گفت یشد که م

 ...بشه دیروسف چهب نیا یول ریجون منو بگ ایبال سرم اومد؟خدا نیدر حقت کردم که ا
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 .شدیتنها م یلیسوخت،بعد من خ یمامانم م يم شدت گرفت،دلم برا هیگر

برام  یطاقت گهید.خسته شده بودم گهیکارو بکنم اما د نیا خواستمینم..دوسش داشتم:گفتم هیبغض و گر با

 .طاقتشو ندارم گهیکنم چون د یکه اون لحظه رو براتون دوباره تداع نیکنم ازم نخوا یخواهش م.نمونده بود

موکل من .گهیداره دروغ م.شناسمش یمن م.گهیداره دروغ م:گفت تیدوباره از جا بلند شد و با عصبان ثاقیم

 .شاهرخ رو نکشته

پس کورکورانه  ینیکه بب يتونبود دمیمن د.من اونجا بودم .تمومش کن:کردم و گفتم ثاقیالتماس رو به م با

 ....نیمن کشتمش هم.دفاع نکن

راجع به من  يجور هیش  یهر کس با بغل دست.گفت یم يزیچ هیبرپا شد،هرکس واسه خودش  يا غلغله

 .و به گذشته برگشتم ختمیر یکرد و من فقط اشک م یقضاوت م

 یتا به من که از درد به خودم م دیکش یم نیزم يخودشو رو دیشک یشاهرخ غرق خون بود و به زور نفس م"

 رهیمهمونت داره م:به چشمام زل زد و گفت میدستاشو مستق يدستمو گرفت تو دیبهم رس یوقت.برسونه دمیچیپ

 ؟یکن یبدرقه ش نم.برنگرده  گهیکه د

من بدون تو ...یه بمونکن زند یسع...کن  یسع.بمون شاهرخ :خون آلودشو تو دستم فشردم و گفتم دست

 ؟یراه بش مهین قیرف ادیدلت م ؟چطوريتنها بزار یهمه بدبخت نیمنو با ا یتونیم يچطور.تونمینم

 ؟یکنیبغلم م:زد و آهسته گفت رونیقشنگش که بهم زل زده بود ب ياشک از چشما ي فواره

 یلیخ...بگم نویا خوامیوقته که م یلیخ... بخدا دوست دارم...دوست دارم شاهرخ:پامو گفتم يگذاشتم رو سرشو

 ...وقته

چشماش  یول ستادیبدنش از حرکت ا.... حاللم .منو ببخش.یکردم هست تتیمن اذ:زد و گفت ییبایز لبخند

با تمام  یول دمیکش یدرد م.ختمیر یصورت اشک م يهمونطور پرفروغ به چشمم زل زده بود و من به پهنا

 ".کردم یم هیوجودم گر

 .تنفس اعالم کرد ساعت مین یقاض

 ؟یکنیم کاریبا خودت چ يدار یفهم یم چیه:دم گوشم گفت ثاقیم

عوض  يزیچ یتو قاتل یاگر بگ یکنیم ؟فکریچرا دروغ گفت:که گفت.شدم رهیچوب خشک بهش خ مثل

به ماها فکر  چیاد؟هیسرش م ییکه چه بال يبه مامان فکر کرد چی؟هیشیراحت م یکنیم الیشه؟خیم
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 هودهیب يخوایچرا م.یهست هیخودکش نیکارتو ع نینداره؟ا يباهات کار گهیخدا د يریاگه بم یکنیم ؟فکريکرد

 .يریخونشو گردن بگ

من کشتمش .منه ریهمش هم تقص ستین گهیدوسش داشتم اما حاال د.شوهرم بود:بغض نگاش کردم و گفتم با

همه مدرك،حاال هم  نیهمه شاهد،ا نیا.بزار راحتم کنن.من کشتمش.مرده بود نایقبل تر از ا یلیشاهرخ خ.ثاقیم

 !که خواهرت قاتله یباور کن يخوایاعتراف خودم چرا نم

چرا .حکم قصاصتو خواسته یپدر شاهرخ از قاض شعور،یب...احمق،ابله.یستیچون ن:سرزنش نگام کرد و گفت با

 ؟ياریدر م يباز وونهید

 ...کنمیم کاریدارم چ دونمیمن م.ثاقیراحتم بزار م-

 .نبود نیوضعمون ا یدونستیاگه مد - ثاقیم

که  ستمیفقط من ن نیا. همتونه ریتقص. تو هم هست ریوضع من تقص نیا:و طلبکار گفتم یعصب یلحن با

 یو ب يفکر یپس انقدر ب...قاتل شاهرخ.من  ي ندهیو آ یمن،قاتل خوشبخت یقاتل زندگ.نیشماها هم قاتل.قاتلم

و تمام دغدغه هاش گفتم  رخاون موقع مجبور بودم که به شاه...ثاقیچون مجبورم م اریمنو به روم ن یعقل

 !نه اآلن که کار از کار گذشته نیکرد یروز رو م نیفکر ا دیبا نیکرد یپرتم م شیکه تو آت یاون وقت.بله

منو  گهیمطمئن بود د دیشا.مثل صاعقه زده ها خشک شد و فقط ناراحت و مغموم تماشام کرد.کرد نگام

 .نهیب ینم ينطوریا

 راهیو عمو و زن عمو بد و ب بایرو شروع کرد و به شک يمادرم ناله و زار.حکم قصاص رو اعالم کرد یقاض یوقت

رو از آدما  یزندگ شهیچقدر راحت م!یرحم یب يایچه دن:لحظه با خودم گفتم هی.دادگاه شلوغ شده بود.گفت

 ....گرفت

 یم رونیاز دادگاه ب سیداشتم دست بسته به همراه پل یاما دست خودم نبود وقت زمیخواست اشک بر ینم دلم

به منو چشمام انداخت  یو نگاه دیصورتمو بوس.کرد هیرفتم،مامان جلومو گرفت و با تمام وجود بغلم کرد و گر

 .نهیبب یواضح نیفرزندشو به ا تنها تونهینم گهیکه انگار مادرمم باور کرده بود د ینگاه.دیکه قلبم لرز

مادر و از بچه ش  هیکه  يلعنت به روزگار: دوباره بغلم کرد و گفت.دمیخم شدم و دستشو بوس م گرفت و هیگر

 .کنهیجدا م

من ..برام دعا کن....باور کن...باور کن. دوست داشتم شهیهم.برات نبودم یوقت دختر خوب چیمن ه...مامان،من -

 ...فقط برام دعا کن...حق يبه رضا میراض
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 . دل کندم و رفتم چطور شد که ازش دونمینم

 دنیکرد ،با د یم قیسرمم آمپول تزر يپرستار داشت تو.به دور و اطرافم نگاه کردم یچشمم و باز کردم و کم"

 ؟يبه هوش اومد:زد و گفت يباز من لبخند يچشما

 شاهرخ کجاست؟:خسته و آهسته گفتم ییصدا با

 که زده ناکارت کرده؟ ی؟همونیگیشوهرتو م گه؟نکنهید هیشاهرخ ک-

 کجاست؟-

 .بزار برم همراهتو صدا کنم.کجاست دونمیبود اما اآلن نم نجایتا صبح ا شبید-

کرد  یدرد م یلیو کبوده آخه خ اهیکردم که صورتم س یحس م.تمام بدنم خسته و کوفته بود.رفت رونیاتاق ب از

قربونت برم،خداروشکر  یاله:زد و گفت يتو چارچوب در ظاهر شد و لبخند الیسه.لبمم پاره شده بود يگوشه .

 .يکه به هوش اومد

 حالت خوبه؟:کنارمو دستمو گرفت و گفت اومد

 شاهرخ کجاست؟-

 کنه؟ یدرد نم تییجا:حرفو عوض کنه عیسر خواست

 نه؟یمنو بب خوادینم گهید یعنی.کنه یچرا،دلم درد م:قلبمو گفتم يگذاشتم رو دستمو

قدر  دیشا ينجوریا.نیکم دور از هم باش هیجفتتون بهتره که  يبرا.یفعال داغونه هست:دلسوز گفت یلحن اب

 .نیبهتر بدون گرویهمد

 .خودش يکردم اونم تو خونه  انتیکه من به شاهرخ خ یکنیتو هم فکر م:گفتم نیغمگ یشکسته و لحن یدل با

از .ناراحته يا گهید زیاون از چ.خود شاهرخ یحت کنهینم يفکر نیکس همچ چیمن؟ه زیعز هیچه حرف نیا-

 .دونستم حامله ست یگفت من نم یم.هم که دکتر بهش گفت بچه تون از دست رفته داغون تر شده یوقت

 من؟ یعنیبچه؟:به چشماش نگاه کردم و گفتم متعجب

 .يحامله بود.آره-

 دم؟یپس چرا نفهم-

 ...فعال استراحت کن.یبچه دار بش یتونیازم مب.دهیکه به آخر نرس ای،دنینکن هست تیخودتو اذ-

 .نمیشاهرخ رو بب خوامیم-

 ...بخواب ریبگ کنمیخواهش م-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٣٧٩ 

فقط .که داشتم ییو جراحت ها نیو سقط جن ینه بخاطر درد جسم.سه شبانه روز تب کردم...م گرفت هیگر

 "...بود که شاهرخ ازم رو برگردونده بود نیبخاطر ا

 شاکر؟ یهست-

 ه؟یشاکر ک یهست-

 شده؟ یچ:اومدم و گفتم رونیب االتیخ يایدن از

 ؟يدار یپاشو مالقات-

تونستم  یشدم و نم یم ییهوا شتریب ينجوریا.انیمالقاتم ن گهیخانواده گفته بودم که د ياعضا يبه همه  من

افتاد که  ییچشمم به چشم ها هویگشتم، یها م یمالقات نیآشنا ب هیدنبال  یوقت.دل بکنم یفان يایدن نیاز ا

اجازه دادن  يچطور:نگاش کنم گفتم نکهیارو برداشتم و بدون  ینشستم و گوش.برده بودمش ادیچند سال بود از 

 مالقات؟ يایب

 .نجایا امیدر و اون در زدم تا تونستم ب نیا یکل...یبه سخت:خسته و افسرده گفت ییصدا با

 ؟ینیشدنمو بب لیکه ذل ياومد-

 .نمیبب نمویرینه اومدم ش-

گذاشته بود و  شیر.صورتش جاافتاده تر شده بود.فرهاد سابق نبود.سرمو بلند کردم و نگاش کردم ناخودآگاه

 .رو نداشت یمیفروغ قد گهیچشماش د

رو روشن  یشیحرفات آت نینکن با ا یسع.دار يراحت برم پا خوامیم:داشت گفتم یفیکه لرزش خف ییصدا با

 .که چندساله خاموش شده یکن

موقع  ؟اونيشد یم یاز دستم شاک یو تو کل نیریگفتم ش یبهت م شهیهم ادتهی:توجه به حرف من گفت بدون

مرده باور  نیریاگه بهت خبر دادن که ش یگفت یرفت یم یداشت یوقت.تکرار بشه خیدونستم که قراره تار یهم م

به سرت اومده  ییبفهمم بال که اگه یدونستیم.خاك رفتنت رو ندارم ریطاقت ز یدونستیچون م یگفت نویا.نکن

 یدونستم که شاهرخ همون خسرو ول یم.از تو به من نداد يخبر یاون زمان کس.سوزوندم ی،آفاق رو با آهم م

کاله  یبازم سر فرهاد قصه ب.نداشت يا گهیهمدم د چیبه ه يازیکه با داشتن تو ن ییخسرو.از جنس با مرامشه

تو هم  بینص....يو در به در یکس یو ب ییفرهاد تنها بیشد امانص روخس بینص نیریبازم ش.خانم  یموند هست

 ...طناب دار هیعشق ناتمام و  هی
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مطمئن باش منم ...چشم همه ياونم جلو. یکن یبعد از مرگ خسرو خودکش يخوایم نیریهم درست مثل ش تو

زنده  یم خوشبختکرد یهمه سال صبر کردم و طاقت آوردم و چون فکر م نیا.مونم یبعد مرگ تو زنده نم

حاال که ...حاال که روبروتم.رفتم یاز دست م نایزودتر از ا یلیهمه بال سرت اومده خ نیدونستم ا یاگه م. موندم

منه که اگه قراره خبر مرگ تو به گوشم  یاز بدشانس نمیا. یهست ارمیمن بعد تو دووم نم....زنده م به دادم برس

 .....ینخواه که چند خانواده رو عزادار کن....نزار ...تهیقعوا نیوع ستین یخبر ساختگ هی گهیبرسه،د

تا آسمون  نیزم طیشرا.ستمیسابق ن یچون من اون هست یرو کن ریگذشته قلبمو ز يادآوریتوهم نخواه که با -

 یزندگ یسقف ریمن چهار سال ز.نگاه دلم بلرزه نیکه با اول ستمینوزده ساله ن جدهیدختر ه هی گهید.فرق کرده

 هیتا یحت گمینه دروغ نم...يقلبم بود يتو اهتو فقط چند م...اونم نه به اجبار عاشقانه.کردم که مال شاهرخ بود

تو دستم بود اما بعد شاهرخ تو دلم جاباز  يبهم داده بود يکه روز نامزد يسال بعد از ازدواجمم انگشتر

 ...نگاه بلکه ذره ذره هیعاشقش شدم نه با .کرد

 يبه اندازه  نکهیسال سوم بخاطر ا. کردم تشیسال اذ هیخوردم که چرا  نویفقط حسرت ا میدوم زندگ سال

بهش نگفتم دوسش دارم از خودم  نکهیخودش بهش محبت نکردم خودمو سرزنش کردم،سال چهارم بخاطر ا

شاهرخ انتخاب  نکهیمن ازا.خورمیعاشقش نشدم حرص م یچرا از همون بچگ نکهیحاال از ا یشدم ول یشاک

حالم از خودم ....تو دلم جاباز کنه بهیغر هیبه خودم اجازه دادم  يچرا و چه جور نکهیاز ا.فرهاد مونمیاولم نبود پش

 .رو چارهیچون هم تورو بدبخت کردم هم خودمو هم اون شاهرخ ب خورهیبهم م

اگه  دیشا یبندازم گردن تو ول رو رهایتمام تقص خوامینم.اومد یهمه بال سرمن نم نیا ياگه تو نبود دیشا

 .گور نبود يشاهرخ هم تو. نبودم نجایدرکارنبود ،من ا يفرهاد

هرچقدر خواست به من نگاه .شهیکردم داره خفه م یاحساس م.صورتش سرخ شد.گردنش متورم شد يرگها

حرف .باشه: لرزون ملتمسانه گفت ییاشکش در اومد و با بغض و صدا.چشام يزل زد تو.شدیانگار نم ینکنه ول

 ریتقص.خراب شدم نهعمر خو هیزل زدم تو چشات  یدم در اون کالس لعنت هویمنه که  ریهمش تقص.تو درست

 .نمتیدار بب يوقت نخواستم باال چیاما من ه یینجایمنه که تو ا

 کرد،بغضیم يریگرفت و از بروز احساساتش جلوگ یمغرورانه سرشو باال م شهیکه هم يمرد ياشکها دنید با

 .هیگر ریزدم ز يها يوها دیمنم ترک

 .......شدیم دهیشن یهامون بود که از پشت گوش هیگر يفقط صدا میزدیحرف نم گهید
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 یپرست یکه م ییهمون خدا ،بهیهست:عاشقش بودم گفت يروز هیکه  ییکوچولو که آروم شد با همون صدا هی

نزاشتم عشقت تو  یخودم از دست رفتم ول.دماز عالقه مو نسبت به تو از دست ندا يذره ا یهمه سال حت نیا

 ...از قبل شتریب یحت...هنوزم مثل قبل دوست دارم.دلم کمرنگ بشه

 ...حکم داده شده. ستیدست من ن یچیه گهید:لرزون گفتم ییادامه بده و با صدا نزاشتم

 ...کرد يکار شهیم يتو بخوا ،اگهیگناه یتو ب دونمیمن م یول-

اون شور و احساس و  گهیچون د یکن دوارمیام ینکن به زندگ یسع.کرد شهینم يکار چیمن ه يبرا گهید-

 ...منم حالل کن یاگه تونست...برو خوش باش ....فرهاد تیزندگ یبرو پ.گردهیمن بر نم یبه زندگ جانیه

 یام مو نگ کردیم هیگر.نمیچهره شو بب تونستمیبازم م یچشمام پر اشک بود ول.رو گذاشتمواز جا بلند شدم یگوش

 یم رونیخاك ب رخروارهایو خاطرات گذشته رو از ز موندمیاونجا م گهید ياگر فقط چند لحظه  دیشا...کرد

اما زود خودمو جمع و جور ...کردمیم ارفر رمیو از تقد زدمیرو م یحکم قاض دیو ق شدیو پام شل م دم،دستیکش

 .خاطره پشت سرم جاگذاشتم ایدن هیکردم و فرهاد با 

من  یزندگ گهیحاال د....غزل بود یزندگ گهیحاال د یبود ول میتمام زندگ يروز هی...بره ادمینبود که از  يزیچ

 ....شهیهم يبود اونم برا دهیخواب صدایمن ب يبود که بخاطر ندونم کار یمجنون

رو ازدستش  دهایباز به استقبالش رفت و خر يبا رو الیساعت نه شب بود که آرش با دست پر اومد خونه و سه"

 .خسته شدم گهیمن د:جلو رفتم و گفتم تیبا جد.گرفت

 .سالم:به من چشم دوخت و گفت متعجب

 .خسته شدم گهید.تونمینم گهیمن د.سالم آرش-

 ؟يخسته شد یاز چ-آرش

 شه؟یتموم نم یمهمون نیچرا ا.یاز مهمون-

 جون؟ یهست گذرهیبهت بد م-الیسه

 .برگردم خونه م خوامیمن م.ستین زایچ نیصحبت ا-

 اد؟یخونه هم نم نمیبرم خونه بب خوامیم.در زل زدم  نیخسته شدم از بس به ا:دیگرفت وصدام لرز بغضم

حل  زویبزار زمان همه چ.نیدار ازیشما به زمان ن ي؟هردویکن کاریخونه چ يبر:گفت يبا لحن برادرانه ا آرش

 .کنه
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اون .لیدل یاونم ب رهیمن داره از دست م یبابا، زندگ.یگیم نویهم يآخه چقدر زمان؟اآلن دوهفته س که دار-

ترسم اگه زمان  یم.نهیمنو بب ومدهیبارم ن هی مارستانیکه من افتادم ب یاز اون وقت ؟یزنیوقت تو از زمان حرف م

 یهرازگاه تونمیاونجا حداقل م...تونمینم گهیمن د.رشمنو ببر خونه آ. ببره ادیپاك منو از  گهیکنه د دایپ يشتریب

 ...نمشیبب

 .جمع کن لتویبرو وسا:نگام کرد و بعد آروم گفت يبرام سوخت،لحظه ا دلش

آرش تا دم ساختمون باهام اومد و چمدون رو .به اتاقم رفتمو چمدونمو بستم یبا چه ذوق و شوق دونهیم خدا

 باال؟ امیباهات ب يخوایم:رو داد دستمو گفت دیبعد کل.انداخت و در رو باز کرد دیدرو کل يگذاشت جلو

 .رمینه خودم م:کنن،لبخند زدم و گفتم یذوق م ییبایعروسک ز دنیبچه ها که از د مثل

 !مراقب خودت باش:نگام کرد و گفت يدلسوز با

تا وسط کوچه رفته بود که صداش کردم و .کرد یآروم قدم به عقب برداشت و خداحافظ.تکون دادم سر

 آرش؟:گفتم

 .وبا پرسش نگام کرد برگشت

جبران  يروز هیمطمئن باش !نیدیبرام زحمت کش یلیخ الیهم تو هم سه.بهت زحمت دادم یلیمدت خ نیتو ا-

 .کنم یم

 ...کنه؟یم یفرق ثاق،چهیمنم مثل م.م بود فهیکردم وظ يهرکار:زد و گفت يلبخندمحو

 .بازم ممنون-

 ...زد و دور شد يلبخند

 نیچراغ راهرو رو روشن کردم و پابرچ. بود کیخونه تار.ذوق و شوق از پله ها باال رفتم و در رو باز کردم با

 يدلم برا.بود دهیکاناپه خواب يشاهرخ رو.روشن کرده بود ینور چراغ راهرو سالن رو کم. وارد سالن شدم نیپابرچ

آلبوم .بود ختهیبهم ر یلیخونه خ.سمتش رفتم گذاشتمو به وارید يآروم چمدون رو گوشه .دیکش یپر م دنشید

و شلوار شاهرخ هم  راهنیچند تا پ.بود زیم يو ماهه عسلمون و چند تا قاب عکس از من رو یعروس يعکسا

 نیکه تو ا دمیبه صورتش نگاه کردم ،فهم یوقت.خودش انداخته بود يچادر نمازم روهم رو.مبلها افتاده بود يرو

چشمش هم به  يپا.و موهاش بلندتر از حد معمول بود شیر.شده بود دهیو رنگ پر رالغ.کرده رییمدت چقدر تغ

 ...بودمش دهیکه ند شدیسه هفته م. دلم براش تنگ شده بود.وجب گود افتاده بود هی ياندازه 
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 یلیحرارت بدنش خ.سوزهیاحساس کردم لبام داره م.بوسه زدم شیشونیکنار کاناپه و خم شدم و آروم به پ نشستم

از بازو تا سر انگشتاش  دمید هویکه  رمیخواستم نبضشو بگ.تب داره دمیگلوش د ریدستمو بردم ز.بود ادیز

منو  دنید زد،انتظارینفس نفس م...مامچش يو صاف زل زد تو دیاز جا پر هویدستشو گرفتم که ...شده یچیباندپ

 !سالم:خجالت زده گفتم یانداختم وبا لحن نییسرمو پا.نداشت

خواستم  ینم:سرمو بلند کردم و چشممو به نگاه تب دارش دوختم و گفتم.دیکش يشدو آه بلند یطوالن مکثش

 .کنم دارتیب

 شده؟ یدستت چ:به دستش اشاره کردمو گفتم.نگفت یچیپاك کرد و ه شیشونیپشت دست عرقُ از پ با

دفعه هم  نیا متاسفانه ادور و برش باشم ام خوادیحس کردم نم.توجه به من از جاش بلند شد و رفت تو اتاق یب

هم  يلحظه دور هیاون رفتار کنم چون انقدر دلم براش تنگ شده بود که طاقت  لیتونستم به م ینم

 یور م لشیو داشت با موبا ودتخت ،پشت به در نشسته ب يلبه  يرو.چمدونمو برداشتم و بردم تو اتاق.نداشتم

 .نگفت یچیمتوجه حضورم شداما ه.رفت

 یحت ایبزنه تو گوشم ، گهیبار د هیحاضر بودم  یحت!رو داشتم اال سکوتش يزیطاقت هرچبود، يسکوت بد چه

 .باهام قهر نکنه یبه جونم ول فتهیبا کمربند ب

کم به  هی.کردم زیروتم زیم يرو.مبل برداشتم يلباساش رو از رو.اومدم رونیلباسمو عوض کردمو از اتاق ب آروم

 .اوضاع نامرتب خونه سروسامون دادم

چند تا جعبه .و نشسته فیبود،همه هم کث زیو م ییظرفشو يرو ختهیظرفا بهم ر.آشپزخونه وضع بدتر بود يتو

بود که  یتیخالصه وضع... دهیبه کفشون چسب مرویکه مشخص بود ن ییتابه ها. چیتا زرورق ساندو تزا،چندیپ ي

 ...و شستن ظرفا کردن آشپزخونه زیصدا و آروم شروع کردم به تم یب.بودم دهیبه عمرم ند

 یحرف چیقرص خورد و بازم بدون ه هی.رفت خچالیوارد آشپزخونه شد و به سمت  قهیبعد از چند دق شاهرخ

 ...رفت

 ییتو لباسشو تونستمیکه م ییتا جا.زده بود رونیشستن ظرفا نوبت لباسا بود که از سبد رخت چرکا ب بعداز

به سالن  یوقت.تراس پهن کردم يبند تو يبعد از شستن لباسا اونارو رو.چپوندمشونو روشنش کردم

زانو زدم و صداش  نیزم يکنارش رو.بود و چشماشو بسته بود دهیکاناپه دراز کش يشاهرخ بازم رو.برگشتم

 !شاهرخ:کردم

 !جان شاهرخ
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 !شاهرخ

 یدونم چرا ،دست خودم نبود ول ینم! سوال داشتم هی ،فقطيداریب دونمیم:خاطر گفتم نیهم داره،بهیب دونستمیم

 ؟يریمن اگه بخوابم،تو نم:و گفتم دیچونه م لرز.م گرفت هیطور که خواستم سوالمو مطرح کنم،گر نیهم

نه :کرد گفت یآرومم م شهیکه هم یچشمام پراشکه، با لحن دید یچشماشو باز کردو با تعجب نگام کرد،وقت آروم

 !برو بخواب

برو .رمینم یینترس،جا:تماشاش کردم،که گفت ونینشستم و با چشم گر قهیحرفش توجه نکردم و چند دق به

 !بخواب

مثل قبل دوسم نداره  گهیشاهرخ د نکهیفکر ا.تخت پرت کردم يپاك کردمو به اتاقم رفتم و خودمو رو اشکامو

 .شو یمحل یرو داشتم اال ب یطاقت همه چ.کردیم م وونهید

 ".کردم که خوابم برد هیگر انقدر

حرف زدن با  يحوصله .افکارمو پاره کرد يتخت من نشست و رشته  يو رو نییپا دیاز تخت باال سرم پر نایم

 یبود که نم يدختر بچه ا.ارهیمنو به حرف ب خواستیم یاون دست بردار نبود و ه یکس رو نداشتم ول چیه

 !کنهیم کاریسن کم تو زندان چ نیدونستم تو ا

 هیچرا !ییاز تنها دیدلم ترک!یکم حرف بزن،چرا انقدر تو خودت هی!بابا ییتو کجا:زد و گفت يبچگانه ا لبخند

 .ادیکلمه حرف ازت در نم

 .سر به سرم نزار.نایحوصله ندارم م:دستم اشکامو پاك کردمو گفتم با

کم بخند ،درد و دل کن بزار  هیدوروزه ،انقدر ارزش غصه خوردن نداره، ایبابا دن.يوقت حوصله ندار چیتو که ه-

 .دلت واشه

کار  یاون که به کس.رهیبزار آروم بگ.نایولش کن م:الت مآبانه گفت یخانم که بزرگتر و قلدر بند بود با لحن یگل

 .انگولکش نکن،بزار تو خودش باشه ینداره تو هم ه

 .رهیغمباد بگ ادیز ياز غصه  ترسمیآخه م-نایم

 .به کارش نداشته باش يکار.فتم تو لک،آخه حکم اعدامش اومدهر یبابا بودم م نیا يمنم جا-

 داره؟ يباال گهیچند وقت د یعنیخانم؟ یگل یگیراست م:تخت بلند شد و گفت يحرف از رو نیا دنیبا شن نایم

 ؟يدیفهم نایسربه سرش نزار م.تنها باشه با خودش چاره،باثیآره ب-

 ؟يکه همش هواشو دار شهیفقط بخاطر خوشگل.دل آزار شهیبه بازار کهنه م ادیخانم نو که م یگل گهیخوبه د-
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 يفکر کنه همه  خوامینم.نداره چکسمیشوهره زده درب و داغونش کرده، ه.شهیکس ینه احمق بخاطر ب-

 ...نکن تشیاذ.مرامن یها ب یزندان

 که حکم اعدامت اومده؟ يکرد کاریچ ،يلومتریتو که صفر ک:دوبار اومد کنارمو دستشو زد به کمرشو گفت نایم

 .رفتم اطیاز جام بلند شدم و به ح.بودم که بخوام جوابشو بدم یحوصله تر از اون یب

 .غرق شدم الیچمباتمه زدم ودوباره تو فکر و خ اطیح ي گوشه

شاهرخ سجاده پهن  دمید.اومدم  رونیاز اتاق ب.شدم داریشاهرخ ب يناله ها يشب بود که با صدا يها مهین"

 ....کمکم کن ایخدا...کمکم کن ایخدا:گهیکنه و فقط م یم هیگر يها يده تو سجده داره هاکر

 .بودم دهیند ينجوریتابحال شاهرخ رو ا.کرده بود ییناله هاش دل منم هوا.دیلرز دلم

 ...که کمکش کنه خواستیکرد و ازش م یدرگاه خدا التماس م به

به رختخواب رفتم و خودمو به  عیسر.تموم شد،سجاده رو جمع کرد و به طرف اتاق حرکت کرد ششیاین یوقت

اشکشه که از چهره  یسیمطمئن بودم خ.بود سیکف دستش خ دیبه موهام کش یاومد باالسرمو دست.خواب زدم

خواست فقط  ینم دلم.بره استخو یدلم نم. گلوم باال آورد و بعد از چند لحظه رفت ریپتو رو تا ز.ش پاك کرده

 ...دوست داشتم مثل قبل دوسم داشته باشه.تو خواب نگام کنه

شاهرخ مثل صاعقه .دمیکش یفیخف غیاز ترس ج.دمیرو د يا هیکه گذشت ،چشمم به پنجره افتاد و سا قهیدق چند

 شد؟ یچ:زده ها تو چارچوب در ظاهر شد وگفت

اومد لبه .ستیاونجا ن یمطمئن شد که کس یوقت بالفاصله رفت کنار پنجره و.به سمت پنجره گرفتم دستمو

 ي هیاز بعد اون شب از سا.دمیلرز یبه وضوح م.تخت نشست و چراغ خواب رو روشن کرد و به من نگاه کرد

 ...دمیترس یخودمم م

اون هنوز تب  اتنیکرده بود  خیدونم دست من  ینم.تو دستاش گرفت دیلرز یم یکه به طرز وحشتناک دستمو

 ...دیگر گرفتم و بغضم ترک نطوریداشت که با لمس دستاش ا

 دیبود با دستاش عقب کش ختهیر میشونیپ يموهامو که جلو.فشرد یو اون دستامو محکم تر م دیلرز یم م چونه

 ...بخواب ریبگ...نترس. هستم نجایمن ا:و نجواکنان گفت

 یحضورش تنها کاف.خواستم مثل قبل مال خودم باشه یخواستم ،م یبودنشو نم.نبودم یحرفا راض نیا به

منو از خودش دور کرد و از جا بلند شد و به .خواست  یمنو نم گهیخودمو انداختم تو بغلش اما انگار د...نبود

 ...بخواب ریبگ.ستین نجایا چکسیه:اطراف اشاره کرد و گفت
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 ....شاهرخ:که تو صدام بود ملتمسانه صداش کردم یهمون بغض با

 ...بمون نجایهم:ادامه دادم.رخش به سمتم برگشت  مین

 ...رمینم ییجا-

 ...اتاقه نینه منظورم هم-

 ...بهت بگم يزیچ هی خوامیم ،منیهست نیبب:گفت يوبا لحن برادرانه ا شیقبل ينشست سرجا اومد

 ....من...من .یبدون دیرو با يزیچ هی.نه شاهرخ بزار من بگم:و گفتم دمیحرفش پر وسط

 یدستات بزن نیبا ا گهیبار د هیاگه  خورمیقسم م زهیعز یلیبه جون خودت که برام خ:بلند کردم و گفتم دستشو

بار  هیحاضرم ...دست و پات له بشم ریز گهیبار د هیمن حاضرم ...حاضرم. گمینم یچیتو گوشم بازم بهت ه

من فقط ...به من پشت نکن...تونمیمشاهرخ من ن...ینکن یبهم کم محل یبه جونم ول یفتیبا کمربندت ب گهید

 ...تونمیبدون تو نم...تورو دارم

 ؟یبشنوم هست يزیچ خوامینم:که کمتر باهاش آشنا بودم گفت یلحن با

با  ؟چرایکنیم ينجوریچرا؟چرا با من ا:به چشماش زل زدم و گفتم تیصدام رفت باالتر و با عصبان ناخودآگاه

من ارزش  یعنی؟یستیشاهرخ من ن گهید ؟چرايحرفامو بشنو يواخینم ؟چراینابودم کن يخوایم تیخودخور

شاهرخ؟به  یمتهم کن ينجوریرو که تنها پناهش شوهرشه ا یکس يدفاع کردن از خودمم ندارم؟تو حق ندار

 یقسم،به جون خودت قسم من اون در لعنت یخونیکه سمتش نماز م ياون قبله ا ،بهیپرست یکه م ییاون خدا

 .داشت دیبه جون مامانم کل.رو واسه اون کثافت باز نکردم

 یآره،مزاحم تلفن:کرد شونه هاشو گرفتم و با حرص گفتم یبه من نگاه نم.پشت دست اشکامو پاك کردم با

اگرهم بهت نگفتم فقط .بار هم به حرفاش گوش نکردم هی یکرد اما حت یم بمیهم همش تعق ابونیداشتم،تو خ

نکردم  انتیخ یگزند نیمن به تو و ا!!هیخواست بفهمه شوهرش چه انگل یلم نمبود،د ایبخاطر رو

نگام .تورو خدا نگام کن شاهرخ:اثر نداره ملتمسانه گفتم دمید یوقت. به من نگاه کن...بفهم نویتوروخدا ا.شاهرخ

 ؟پسیمن یتو تمام هست یگفت یمگه نم.رهیم ادمیکم کم داره برق چشات از ...دلتنگ نگاتم يکن که بدجور

 ....از چشمت افتادم که یعنیمنفورشدم؟ رانقد یعنیمعرفت؟ یب یکن یت نگاه نم یچرا به هست

 ،منیفتیکه راحت از چشمم ب یستیاشک ن.وقت چینه،ه:اشک به چشمام زل زد و گفت يبا حلقه ا برگشت

ها  یتو گناهکار باش نکهینه ا.به چشمات نگاه کنم تونمینم گهید یول....هنوزم. یمن یکه تو هست گمیهنوزم م

م دست بلند  یستتمام ه يرو نکهیفکر ا.چشممه ياون لحظه همش جلو...ستین نیمن ا يمسئله .نه
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 ریست،تقصیتو هم ن ریتقص. انجام بدم تونمیمطمئنم اگه اون کار ازم براومده ،بدتر از اونم م.کنهیکردم،داغونم م

 یکه تو گناه دمیمن فهم...تورو به خودم وابسته کنم نیز اا شتریب خوامیحاال هم نم...خودمه چون جنون دارم

 ...یتورو مجبور کنم با من بمون خوامینم گهید یمورد بوده ول یب شهیکه شک من هم دمیفهم...ینداشت

 ...ادامه نداد گهیبودم ومنتظر بودم تا جمله شو کامل کنه اما اون د رهیشاهرخ خ يزده بود و فقط به لبا خشکم

 ؟یچ یعنی:دمیتعجب پرس با

 ....برو شهیهم يبرا رویتو بگ هیمهر.صحبت کنم که وکالتتو قبول کنه ثاقیبا م خوامیم:گفت متیمال با

 کنم؟ کاریچ دیمن با....من....-

که قصه  ستیبه نفع هردومونه چون معلوم ن ينجوریا.مون ندهیبخاطر آ...بخاطر من.بخاطر خودت.یبرو هست-

 .میتمومش کنن خودمون تمومش کن نکهیقبل از ا ایتموم بشه پس ب يما چه جور یزندگ ي

جمالت رونداشتم اونم از شاهرخ  نیا دنیوقت انتظار شن چیه...کرده بودم خی.باشن ختهیروم ر يآب سرد انگار

 ...من بود وونهیکه د

 وونهید.و اون بال سرت اومد دیاون لحظه چطور دستم به کمربندم رس دمیاصال نفهم:ساکتم ادامه داد دید یوقت

 مویتمام عشق و زندگ خوامیمن نم...يگشت سرجاش مرده بود یبخدا اگه زودتر حالم برنم...یشده بودم هست

 ...ارنیاسم تورو م فساشمن یکه حت ینیرو بب يشدن مرد لینخواه ذل...خودم نابود کنم يبا دستا

که صدمرتبه  یکس يجلو...کرده بود رشیحقهمه ت نیکه ا یکس يجلو...من ياونم جلو ختیر یم اشک

 .برم ششیکرد که از پ یو التماس م ختیر یپسش زده بود اشک م

 یلحن منم بهتر از اون نبود تازه من فقط اشک نم.توانمو تو صدام جمع کردم تا بتونم چند کلمه حرف بزنم تمام

 گهید...شدم هیبار تنب هیمن .اشتباه تو تکرار نکن گهیشاهرخ،د يبار اشتباه کرد هیتو که :زدم یم ختم،زاریر

 یدونیتو اصال م....اگه ازت جدابشم . ارمینم وومبخدا د...من طاقت ندارم شاهرخ.رحم یم نکن ب هیتنب ينجوریا

قرارت بودم حاال  یدلتنگت بودم،ب.داشتم شاهرخ ازیبه من گذشت؟من بهت ن یچ دمتیکه ند یمدت نیتو ا

 ؟يکرد يازم دور دنم؟چراید يومدیهمه مدت ن نیچرا ا....بزارمت و برم شهیهم يبرا يدارچطور ازم انتظار 

 ....کردم یبا خودم خلوت م دیداشتم،با ازین ییبه تنها-

از قهر و  یقرار نبود حرف...میکن ییگدا ییو تنها مینشد باهم باش ؟قراريدیجز من،فهم يندار ازین یچیتو به ه-

 نکهیباتو شروع کردم،نه ا مویتموم لحظه هات باشم زندگ نکهیا دیخونه به ام نیاومدم تو ا یمن وقت.باشه ییتنها
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هم  گهید.ندارم ازین یکه من جز تو به کس همونطور.يندار ازیجز من ن یچیتو به ه.يریمنم ازم بگ يلحظه ها

 ...نزن چون من تا آخر عمر وبال گردنتم ییاز طالق و جدا یحرف

 ؟یچ یعنیجنون  یفهم یم...جنون دارم.م  وونهیمن د:گفت یعصب یبا لحنبلند کرد و  صداشو

تر  وونهیکه اگه من نباشم د دونمیم یول.يا وونهید دونستمیاز اون اولش هم که بهت بله گفتم م.فهمم یآره،م-

 ...یشیم

 ؟يکرد یسقف زندگ هی ریز وونهید هیچند سال با  نیپس چطور ا:بغض گفت با

چون منم :گفتم دمشویقلبم بود بوس يکه تو یدستاشو گرفتم وبا تمام عشق.پاش زانو زدم ين،جلویزم يرو

 .م وونهید

کنار من نشست و با تمام  نیزم ياومد رو.بود سیخ سیصورتش خ.باشم دهیکه من دستاشو بوس شدینم باورش

 .وجود بغلم کرد

 ....ن دوست دارمباور ک:گفتم هیبا گر.شدن سیکردم که تمام شونه هاش خ هیگر انقدر

 .رو روشن کردم يکتر ریصبح بود که به آشپزخونه رفتم وز دم

به دستش  يرفتم کنارشو با اشاره ا.نظر گرفت ریاُپن نشست وحرکات منو ز يهم اومد رو شاهرخ

 شده؟ یدستت چ:دمیپرس

پانسمان رو برداشتم و باند دستشو باز  لیوسا نتیبگم ازتو کاب يزیچ نکهیبدون ا.نگفت،فقط لبخند زد يزیچ

 .شده بود یزخم يدستش بدجور.کرد یاونم تو سکوت فقط نگام م.کردم

 آقا؟ يکرد کاریبا خودت چ:دمیپرس يا رکانهیلحن ز با

 هی یخواست بدون تو حت ینم شه،دلمیبردنت اتاق عمل،محکم زدم به ش یمارستان،وقتیاون شب که بردمت ب-

 ...م،اگه آرش نبودکه خودمو کشته بودملحظه هم زنده بمون

 .من ارزششو ندارم:گفتم یشدم و با شرمندگ رهیچشماش خ به

 .یکن ینم نییتو تع گهید نویا:زد و گفت یگرم لبخند

 :بودم دهیاز فرهاد شن شیوقت پ یلیرو به زبون آوردم که خ يشعر ناخودآگاه

 تاسرتو يمن تو باشم،تو،پا خواهمیچه م یاز زندگ یدان

 گرتویگرتو،باردیگر هزار باره بود بارد یزندگ

 .داغون هستم یاندازه کاف ،بهیشرمنده م نکن هست گهید:خجالت زده گفت یو با لحن نییانداخت پا سرشو
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 !!گهید یداغون من باش شهیکه تو هم خوامیخب منم م:زدم و گفتم لبخند

 "!خرابتم:گفت یزد و با لحن قشنگ یقشنگ لبخند

سرت  یآخ:گفت يکرد و با دلسوز یکه دنبال توپ اومده بود تظاهر به نگران يرد تو سرم،دخترخو بالیوال توپ

 درد گرفت؟

که پشت تور  ییکم نگام کرد و بعد توپش رو برداشت و سمت بچه ها هی.تکون دادم یمنف يبه نشانه  سرمو

 ه؟یهستم تو اسمت چ ایرمن پ:دستاشو گفت يدستمو گرفت تو.نشست نیزم يبودن پرت کرد و اومد کنارم رو

 .یهست:اومد گفتم یکه انگار ازته چاه م ییصدا با

 مگه نه؟...ییتنها یلیخ یول یاسمت قشنگه،خودتم قشنگ-

 .تنها باشم خوامیم ستمیتنها ن-

 .یرو تماشا کن يو باز ینیکنارم بش دیتازه امشب فوتبال هم داره ،با.تنها باشه نجایا یکس زارمیمن نم-

به دلم چنگ  زدیحرف م کنایو باز يرفت و با آب و تاب از باز یکه شاهرخ به ورزشگاه م ییروزا ادی بازم

 داره؟ يباز یبا ک یک:دمیناخودآگاه لبخند زدم و پرس.زد

 ؟یهست یتو کدوم طرف...حساسه.تو جده ست يتازه باز.عربستان یاستقالل و االهل-

 ...استقالل:تمام وجودم گفتم با

 .پس بزن قدش:و با ذوق گفت آورد جلو دستشو

 !مونه یتنها نم نجایا یگفتم ؟با وجود من کس يدید:و گفت دیبلند بلند خند.دمیبه کف دستش کوب محکم

 ؟یینجایا یواسه چ ایپر:حرف بزنم یکیخواست با  یاز مدتها دلم م بعد

 !یخام!یوونگید!یعاشق:و گفت دیکش يسرد آه

 !يا وونهیپس تو هم د-

بابام نزاشت که برسم منم .دمیبهش نرس یعاشق شدم ول.يریزنج يها وونهیاز اون د.آره:زد و گفت یتلخ لبخند

 نیبعد منو تو ا یول میبا هم بود لیاوا...م پشت کردم و از خونه در رفتم فهیو طا لینکردم و به تمام ا ينامرد

اول .فرورفتم یتو هر لجن کردن شکمم ریس يمنم برا.شهر درندشت که پر از گرگ گرسنه ست تنها گذاشت

عالم و آدم از جرم من باخبرن تو چطور  يهمه ... گهیبعدش کم کم پخش مواد و هزار کوفت و زهرمار د يدزد

 ؟یدونینم

 .باخبر بشم گرانیتا بخوام از جرم د زنمیحرف نم یبا کس-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٣٩٠ 

 ؟یینجایتو چرا ا-

 ...قبرستون نهیکسمو کشتم و فرستادم س نیزتریچون عز.م وونهیمنم د-

 چرا؟:نگام کرد و گفت يدلسوز با

 .کرد یبدون که اون منو استقالل نویندارم فقط هم فیتعر يداستانش مفصله،حوصله -

 حکمت اومده؟-

 .به عمرم نمونده یلیآره،خ-

 ...چرا دلم روشنه دونمینم.ستیدست تو ن یمرگ و زندگ-

 .يکرد یکش میحتما س:زدم و گفتم يپوزخند

 ...یستیدار ن يتو مال چوبه  گهیحسم بهم م.گمیم ينه بخدا جد:وم زد و گفتبه پهل آروم

هوا .تو میپاشو بر:دست انداخت دور گردنم و گفت...تو وجودم زنده شد دیام.انگار دلم گرم شد یدونم چرا ول ینم

 يهمه  يبهاتا قل زنهیلحظه زور خودشو م نیزمستون تاآخر یبه بهار نمونده ول يزیچ شه،درستهیداره سرد م

 .آدما رو منجمد کنه

 !وجود منم مال زمستونه یخزدگیپس :محبت نگاش کردم و گفتم با

چشمات .تو بود يکه صاحب چشا یهم گرمتره،خوش بحال اون آدم ينگات از بخار...نچ:انداخت و گفت سرباال

 ...زمستون رو تو اثر نداره.کنهیآدمو دلگرم م

 ...شدم و باهاش هم قدم شدم بلند

 ...ایپر یباش سوادیب ادیبهت نم-

 ؟یتو چ...بال سرم اومد نیبودم که ا اتیترم اول ادب يدانشجو-

 ...سال مونده بود تا درسم تموم شه هی.خوندم یم یپزشک-

 ؟يتو دکتر یعنی!یگیدروغ م:نگام کرد و گفت ناباورانه

 .نه هنوز دکتر نشدم-

 .نداره خانم دکتر یکه فرق ادیسال کم و ز هی-

که داشتم خودمو واسه مردن آماده  یدرست وقت...يریهمه مدت گوشه گ نیاونم بعد از ا.اخت شده بودم ایپر با

 "استقالل"که شاهرخ عاشقش بود ياونم فقط بخاطر کلمه ا...کردم یم
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شروع  يباز یوقت.بود ایآس ياستقالل تو جام باشگاه ها يباز نیاول.شروع شد ينُه بود که باز يکاینزد ساعت

 قهیما بود تو نظرم نبود اصال انگار تو اون نود دق يکنایباز يپا ریکه توپ ز یو لحظات يجز باز یچیشد،ه

 ي نهیو پنج سال سن برم س ستیفراموش کرده بودم که قراره اعدام بشم و با ب.گرفته بودم یفراموش

رو  يباز جانیتو اون لحظات فقط ه.هدیخروارها خاك خواب ریمن ز یفراموش کرده بودم که تمام زندگ.قبرستون

تپش قلبم .تمام بدنم سرد بود یکف دستام عرق کرده بود ول.داشتم و شش دانگ حواسم به حرکت توپ بود

 يرآبادیگذشته بود که ام ياز باز قهیحدودا ده دق.مردم یم جانیداشتم از استرس و ه.از حد معمول بود شیب

استقالل  تانیکاپ قیکرد و توپ با ضربه سر دق بایسانتر ز هیواونم  دیسر ویاوت رو پرتاب کرد،توپ به جان وار

 یغیهوا و چنان ج دمیتوپ گل شد مثل بچه ها دو متر پر یوقت. قرار گرفت یکنج دروازه االهل يدیفرهاد مج

باال  نطوریمثل من که همش تو خودشه ا يریکه دخترگوشه گ شدیباورشون نم.که همه باتعجب نگام کردن مزد

 .بپره نییو پا

اما  کردیم یخوشحال ينجوریا زدیاستقالل گل م یاونم وقت.،شده بودم نسخه دوم شاهرخ شدیباورم نم خودمم

کردم االنه که سرش بخوره به  یاوقات حس م یگاه کردیم يدوبرابر شاد زدیگل م يدیمج یوقت

 .پخش شد یاول تموم شد و اخبار شبانگاه ي مهیخالصه ن.سقف

 يدریارسال خسرو ح يهفتاد هم رو قهیدق.رو نشون دادن يدوم گذشته بود که باز ي مهیاز ن قهیقد چند

  يگل دوم استقالل رو زد و باز يدی،مج

روگرفت و نزاشت  یپنالت هی يمحمد.اعالم کرد دیگل سوم رو هم زد اما داور آفسا يدیاون شب مج.شد چیدوه

 یلیخ.به نفع ما تموم شد کیدو  يباز تیدرنها یول میهشتاد و شش گل خورد قهیدق.به گل برسه یاالهل

 یلیمنم خوش بودم خ.بعد رو فرم بود يبرد تا باز یاستقالل م یاونم وقت.خوشحال بودم درست مثل شاهرخ

 مهادیاون موقع شاهرخ زنده بود،.نگرفته بود جهیخوب نت ییایآس يچون سال قبل استقالل تو رقابت ها ...خوش

 الیسه يچقدر دلم هوا.زدیباخت استقالل حرف م لیاز دال الیمنو سه يو با آرش برا خوردیکه چقدر حرص م

 یمنو با هم فوتبال تماشا م شیپ ومدیم الیرفتن،سهیم ورزشگاهرو کرده بود آخه هر وقت که آرش و شاهرخ به 

 .میکرد

تا .شاهرخ فاتحه خوندم يبار برا نیاول يتفاوت که برا نیقبل خوابم برد با ا يکم راحت تر از شبا هیشب  اون

 نمیاما امشب که کنارم نبود تا ذوق کردنشو بب گردهیبرنم گهیکردم که از دستم رفته و د یقبل از اون باور نم

 .ستین گهیباورکردم که د
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که چند وقت  یه آدمواس ییگفت تنها یم. تا تنها نمونم زدیباهام حرف م ياز هر در شمویاومد پ یم ایپر روزا

 ينگاهش به چهره  یوقت.لیاومد مالقاتم البته به عنوان وک ثاقیروزا م نیاز هم یکیتو .داره سمه يپا گهید

مگه :گفتم نحالیبا ا یشده بود ول نگدلم براش ت.دوخت نیمن افتاد ،چشماش پر اشک شد و نگاهشو به زم

 شم؟یپ این گهینگفته بودم د

من گوش کنم همونطور که تو به حرف  یگیم یتو هرچ ستیقرار ن:تحکم و خشم به من نگاه کرد و گفت با

 .یکنیمن گوش نم

 ...پرونده مختومه شده نیا.ازندارمین لیبه وک گهید-

 .ندارم ينظر نیمن همچ یول دیاز نظر تو شا-

 .بود که حکمشو داد ینداره ،مهم قاض یتینظر تو اهم-

 ....یکنیم شه؟فکریتموم م یکارات همه چ نیابا  یکنیفکر م-

 ...راحتم بزار.ثاقیدوباره شروع نکن م-

 ؟اگهیشیراحت م يدل مامان بزار يداغتو رو ؟اگهیشیدار راحت م يباال يگناه بر یاگه ب:زد و گفت ادیفر سرم

 ؟چرایتا ک یوونگید ؟یمتیبه چه ق يآخه فداکار.کارو باخودت نیاحمق نکن ا ؟یشیراحت م یدل منو بسوزون

که تورو به  ییدست آشغال ها يخواینم ؟چرايراه برگشت ندار گهیاز دست بره د تیاگه زندگ یبفهم يخواینم

 روز انداختن روبشه؟هان؟ نیا

 ...ثاقیهاش خسته شدم م یرحم یاز روزگار و ب.خسته شدم گهیچون د:و گفتم دیترک بغضم

گفت  ییزایو چ شمیپ روزاومدید ای؟رویجنگ مغلوب باش نیتو ا يخوایچرا م!یهست ينبود فیتو که انقدر ضع-

 .که به نفع توئه

 ا؟یرو:تعجب بهش نگاه کردم وگفتم با

 .رو بهم گفت یهمه چ.ایآره رو-

 .ماجرا نداره نیبه ا یربط چیاون ه-

آب شدن تورو  تونمیمن نم.یکمکم کن هست کنمیخواهش م.توئه یگناه یاثبات ب يشاهد خوب برا هی یول-

 .بهت گذشته یتو رو به روح شاهرخ بهم بگو اون شب چ.نمیبب

 رو بگه،پس چرا زودتر نگفت؟ یخواست همه چ یاگه م ایرو-

 .ادیسر خودشو بچه ش ب ییبال دیترس یحامله ست م.بخاطر بچه ش-
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 ...کثافت بود دیاون سع ریهمش تقص:گفتم هیگر با

 نبود؟ دیبود؟سع یک يزد که تو دادگاه ازش حرف يبگو اون دزد-

 .ثاقیدست از سرم بردار م:حرکت کردم و گفتم یبلند شدم و به سمت در خروج ازجام

 یتا حرف نزن:و گفت یصندل يجهش خودشو به من رسوند و شونه هامو محکم گرفت و پرتم کرد رو هی با

 .يبر زارمینم

 ؟یبدون يخوایم یچ-

 .که بشه باهاش تورو از طناب دار نجات داد یلیهر دل.رو یهمه چ-

 نم؟یبب دیرو با یکنم ک دایمن اگه نخوام نجات پ-

الاقل به فکر مامان  یستین چکسیبه فکر ه ؟اگهیثابت کن يخوایرو م یکارات چ نیبا ا.یهست گهیبسه د-

 .شهیباش که داره روز به روز آب م

به من  دیچشم سع ایرو یز همون روز اول که تو جشن عروسا:ارمیب ادیرو به  یبستم تا بتونم همه چ چشمامو

 حیوق يگفت از نگاه ها یم.نگردم ایرو یدورو بر زندگ یلیفرهاد بهم تذکر داده بود که خ.دیافتاد تمام وجودم لرز

بخاطر . آورد یم فیموجود کث نیسر ا ییبال هینبود حتما  شیو اگه اون شب،شب عروس زارهیبه من ب دیسع

 ياما بعد از رفتن فرهاد دوباره پا.هم بود تو دانشکده بود يکردم هر رابطه ا یرفت وآمد نم ایبا رو گهیفرهاد د

 یول هیدختر خوب ایرو نکهیبا ا:گفت یمشکوك شده بود و م دیاواخر شاهرخ هم به سع نیا.باز شد میبه زندگ ایرو

 یمدت مزاحم تلفن هی.ول کن نبود دیعمنم به حرفش گوش کردم اما س.یباهاش معاشرت کن مدوست ندار گهید

 ...خواست یازم م دادویعاشقانه بهم م يها امکیپ.داشتم

شب که شاهرخ خونه نبود با  هی.مسائل باعث شد تا شاهرخ بهم شک کنه نیهم:ادامه دادم یم گرفت ول هیگر

سرخ از  یبعد شاهرخ با صورت قهیوچند دق کنهیخودش در خونه رو که شاهرخ روبه من قفل کرده بود باز م دیکل

 ...یدونیخودت م گهیو بعدشو که د شهیخشم باالسرش ظاهر م

 ...رهیم یکه شاهرخ م یهمون شب.از اون شب برام بگو-

 ثاق؟یبهت گفته م یچ ایرو-

رو براشون  یو همه چ سیپل شیصبح امروز رفته پ ایچون رو.حکمت عقب افتاده يچه نخوا يتو چه بخوا-

 .رو بگو قتیفقط حق.افتاده یبگو چه اتفاق.گرده یداره دنبالش م سیپل...یهست هیارفر دیسع.گفته



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٣٩٤ 

 یم نم ییبازجو گهید.کرد ینم یمنو زندان گهید.شاهرخ رام شده بود:گفتم يمکث کردم و بعد از آه بلند یکم

 ....اومد یاون شب بارون م.....نکهیمثل قبل شده بود تا ا مونیزندگ.کرد

تعارف در  یرو برداشت و بعد با کل فنیشاهرخ بلند شد و آ.زنگ در به صدا دراومد هویکه  میشام بود زیسر م"

اومده البته  بایبشقاب اضافه کن،شک هی یهست:بلند گفت يرو باز کرد و با صدا يبعد رفت در ورود.رو باز کرد

 .ازش متنفر بودم.ومدیم میسر زندگ ییبال هیمن  يتو خونه  زاشتیپاشو م تهیعفر نیهر وقت ا.تنهاست

 نکهیگفت از ا یم شهیهم.تنش کنه راهنیپ هیشاهرخ هم به اتاق رفت تا .بلند و شلوار تنم بود نیبلوز آست من

 .کشم یظاهر بشم خجالت م راهنیپ ریخانواده م با ز يجلو

کنار  دیسع دنیبه سالن رفتم تابهش خوشامد بگم اما با د.بلند سالم کرد يبا صدا بایبسته شد و شک يورود در

با خشونت به .جا خورد دیسع دنیبا د.دییراهرو تا سالن رو دو نیزدم که شاهرخ تمام مسافت ب یغیچنان ج بایشک

 يشو پرتش کرد گوشه  قهیبه  دیبعد چسب.کثافت یکنیم یچه غلط نجایتو ا:گفت ادیسمتش حمله برد و با فر

 .تو اتاق ه؟برویچه وضع نیا:سالن و رو به من گفت

کجا :و دستمو گرفت وگفت دیپر بایتا برم تو اتاق که شک دمییدو عیسر.سرم نبود يروسر.به خودم انداختم ینگاه

 ؟يریم

 .بکشم اما انگار ول کن نبود رونیکردم که دستمو از دستش ب یم تقال

 ؟یکن کاریچ يخوایچه خبره؟تو م نجایا:گفت بایبلند رو به شک يبا صدا شاهرخ

 .دلمو آروم کنم يعقده  خوامیم:زد و گفت يپوزخند

 وانه؟یکه عقده ت آروم بشه د يزیمنو بهم بر یزندگ يخوایم-شاهرخ

خورد و دستش شل شد و من  جیچند دورگ کهیزد ،طور بایبه شک یمحکم یلیبه سمتش حمله ور شد و س بعد

 .ترسم یمن م.شاهرخ میبر نجایاز ا ایب:دست شاهرخ رو گرفتم و گفتم.آزاد شدم

 يخوایکجا م:بلند گفت يبا صدا بایبگه، شک يزیتا اومد چ.زدیاونم ترس و هراس موج م ي،تو چشماکرد نگام

 .رو بدونه ییزایچ هی دیشاهرخ با.اولشه ؟تازهيبر

جونت  یهست کیو پ کیکنه آخه اونم از ج دییبا خودم آوردم که حرفامو تا نویمن ا:اشاره کرد و گفت دیسع به

 .خبر داره

 چه خبره؟ نجایا ؟یهست گهیم یچ نیا:دینگاه پرسشگرشو به من دوخت و پرس شاهرخ
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 خوامیم.کنم یم فیرو تعر یخودم برات همه چ.ادیدرنم یاز اون حرف.خودتو خسته نکن برادر من خودیب-بایشک

 گهیفرهاد د هی نیریقبل از تو ش یلیل نیفکر کن که ا نیخوب خوب نگاش کن و به ا.یتو خوب بشناس یلیل

که  ينبود رانیاون موقع ا.ه تویکه برادرش حاال شده دوست جون جون شیفرهاد رادمهر،همون هم کالس...بوده

با همون فرهاد .بدونه به هم محرم شدن یکس نکهیش بود،بدون ا غهیص...داده یمعشوقه ت دل به دل ک ینیبب

هرزه رو جمع و جور کن بهت  نیا گمیحاال من بهت م.ینیب یکه اآلن م یالدنگ نیا یجونش رفته عروس

 .خورهیبرم

 دمیترس یشاهرخ م شیرازم پ ياز افشا شهیبودم ،هم دهیکم نگام کرد اما نگاش سرزنش نداشت،ترس هی شاهرخ

اومده باشه  ادشی يزیچ نکهیمثل ا هویبعد .دونمینم یکرد،به چ یداشت فکر م. نبود ایدن نیاما شاهرخ انگار تو ا

 .دفعه هم کار تو بود پس اون:گفت بایرو به شک

 .عقد يسفره  ينشوندمش پا یآره داداش من بودم که زورک:با ذوق گفت بایشک

 دشویمن اون روز تازه قفل درو عوض کرده بودم و فقط هم خودم کل:گفت ظیبلند و با غ يبا صدا شاهرخ

و بعد  يتو خونه مون کار دار یگفت يدر رو قفل کردم ،تو به من زنگ زد نیرفتم ا یم رونیب یصبح وقت.داشتم

اون شب قراره  يمطمئن بود نکه دم خونه منتظر بمونم چو یبعد به من گفت...یو ازم گرفت دیو کل ياومد

 .يداد دیکثافت کل نیکه به ا يپس تو بود.رو بشه یکه دست هست فتهیب یاتفاق

 نیکردم باهوش تر از ا یا؟فکر مخنگ خد يدیتازه فهم:و گفت دیبه حرص و خشم شاهرخ بلند بلند خند بایشک

 یکه دارم نابودت م يدیرو گذاشتم تو دستت بهت لطف کردم؟نفهم یدست هست یوقت يفکر کرد.یحرفا باش

 کنم؟

از  دیکردم که نبا کارتیمگه من چ يزیمنو بهم بر یزندگ يخوایم شهیآخه چرا؟چرا هم:داد زدم و گفتم سرش

 دستت آرامش داشته باشم؟

رو بزنم فقط  ایبزرگ دن يها یتمام خوش دینداشتم،حاضر بودم ق يادیتوقع ز ایاز دن ؟منيکرد کاریچ-بایشک

دلم  يرو دوست داشتم اما تو داغشو رو ثاقیفقط م میمن تو زندگ.یمال من باشه اما تو همونم ازم گرفت یکی

ت که فقط تو تو گف یرحم یابآشغال روشو ازم برگردوند و ب هیاز عشقم بهش گفتم مثل  یوقت.یگذاشت

زخم  نیانقدر سوختم تا ا.دمیتو به دلم گرفتم و هرروز نمک به زخم دلم پاش نهیاز همون روز تابحال ک.یقلبش

از  ثاقیدادم چون م یتورو آزار م نینداره واسه هم يا دهیفا ثاقیلج کردن با م دونستمیم.تر شد قیکهنه و عم

واسه .بردم یو لذت م دمید یفقط من بودم که آب شدنشو م نیو ا زدینم دمو  شدیآب م.کرد یتو دق م یناراحت
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 دیحاال هم نبا. به آرزوش برسه نه تو به فرهادت ثاقیبه شاهرخ کمک کردم که باتو ازدواج کنه و نه م نیهم

 زارمیکه سرت آوردم کامران رو هم از دست دادم حاال هم نم ییبخاطر بالها.ستمیچون من ن یخوشبخت باش

که دوست داره  یداغ تورو به دل هرک یکنم ول یم نکارویشده بکشمت هم ا. یرو بچش یطعم خوش

 ...یرو بشناس بایحاال مونده تا شک.زارمیم

از کوره در  یو تمام رگ گردنش برجسته شده بود و حساب دییسا یدندوناشو به هم م.بود یعصب یلیخ شاهرخ

 ...کنترل رقابلیغ.که با کمربند به جونم افتاده بود یشده بود همون شاهرخ.رفته بود

کرده بود  نیهمه مدت پشت سر من کم نیکه ا دیسع.برد و شروع کرد به کتک زدنش ورشی بایسمت شک به

 .دیحرکت موهامو گرفت و کش هیبا

چشماشو خون گرفته  يپشت شاهرخ به من بود وانقدرجلو.اومد ینم رونیدهنم قفل شده بود و صدا ازم ب انگار

انقدر کنکاش کردم و خسته ش کردم که تونستم موهامو از  دید یچشمش بودم منو نم يبود که اگر هم جلو

سالن  دموبهیکش رونیب نتیکاب يکارد رو از تو نیو بزرگتر دمییبکشم بعد به سمت آشپزخونه دو رونیدستش ب

انقدر عقب عقب .به قلبش فرو کنم  میاقورو مستقبشه چ کیقصد کرده بودم اگه بهم نزد.ول کن نبود.اومدم

 گهید فتمیدونستم به چنگش ب یم نکهیهم جرات آدم کشتن نداشتم هم ا.بودم دهیترس.واریاومدم که خوردم به د

به سمت شکمش بردم اما وسط راه دستمو  رویکه دستموبا تمام ن ودب دهیمن رس یقدم هیبه .ستین ییراه رها

تونست چاقو رو به سمت شکمم برگردونه  نکهیو بدنش بود تو دستاش جمع کرده بود تا اگرفت ، هرچقدر زور ت

 .دستمو ول کرد عیبهم زد و سر رویو با تمام ن

چاقو رو .داده بودم هیتک واریشکمم و به د يچاقو تو ي غهیچاقو بود و نصف ت يدستم رو.سردادم یکوتاه ي ناله

شاهرخ .گرفته بود دنیعرق کرده بودم و خون مثل چشمه جوش.نیزم يو پرتش کردم و افتادم رو دمیکش رونیب

دستشو .ش نهیس ينشست رو. نیمز يو پرتش کرد رو دیسع يرو دیپر یزخم يمثل گرگا دیوضع منو د یوقت

مطمئن بودم که . کشه یو م دیمطمئن بودم که سع.دادیفشار م رویو با تمام ن دیسع يگلو يگذاشته بود رو

. بود دیکه من پرتش کرده بودم درست کنار دست سع ییچاقو.کرد رییتغ زیلحظه همه چ هیما ا رمیم یخودمم م

دوم که خورد دست شاهرخ شل شد و  يضربه .سرم خراب شد يرو ایدن.شاهرخ يزد به پهلو یرحم یاونم با ب

 یلحظات زندگ نیقبل بود ،آخر ياز دو ضربه  شتریضربه سوم که شدتش ب.از شدت درد صورتش جمع شد

 ".رفت رونیو با سرعت جت از خونه ب نیزم يضربه شاهرخ رو پرت کرد رو هیبا  دیبعد سع.شاهرخ رو رقم زد
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نگاه  ثاقیبه م یوقت.اشک شده بود سیگرفت و صورتم خ یآخر شاهرخ دوباره و دوباره تو ذهنم جون م لحظات

 چاقو نمونده؟ يدرویسع چطور اثر انگشت:دیفقط پرس.کنهیم هیکه داره گر دمیکردم د

 .انگار از همون اول قصدش کشتن منو شاهرخ بود.دستکش دستش بود.رو کرده بود یاون کثافت فکر همه چ-

 .از جام بلند شدم و رفتم صدایمنم ب.تو افکارش غرق بود ثاقیم

اول  يجلسه  بازداشت شد و برخالف انتظارم تو همون بایرو فاش کرد،شک قتیحق ایرو نکهیبعد ازا بالفاصله

از مرز فرار کنه  یقصد داشت بطور قاچاق کهیدر حال دیدوهفته بعد هم سع.اعتراف کرد یبه همه چ ییبازجو

 .شد ریدستگ

دخترش  يپا نباریا نکهینداده بود،با ا تیمن قاتل شناخته شده بودم رضا یشاهرخ همونطور که وقت ستار،پدر

سرمنو به باد  يروز هیدختر  نیا دونستمیم شهیهم:بلند گفت ينداد و تو دادگاه با صدا تیبود بازم رضا ونیدرم

 .نام داشتم نیبه ا يکنم که دختر یگرده،منم فراموش م یبرنم گهیرفته د يآبرو.دهیم

 بایشک يحکم اعدام وبرا دیسع يبرا. بود من تبرئه شدم دهیکه بدست دادگاه رس يدیشواهد و مدارك جد طبق

 .سال زندان در نظر گرفته شد یر مشارکت در قتل سبخاط

 .رو بشه ينجوریکردم که دستشون ا یوقت فکرشو نم چیه

چشمم به سنگ قبرش  یوقت.مجنونم پا گذاشته بودم دیجد يبار به خونه  نیاول يبهار بود و من برا يهوا هوا

 دهینخواب یآدم معمول هیسنگ ، نیا ریز.و با اشک چشمم قبرشو شست و شو دادم ختمیاشک ر اریاخت یافتاد ب

کردم که با حضور من کنارش  سبا تمام وجودم ح.دمیشن یقلبشو م يعاشق بود که من هنوزم صدا هیبود 

 ...افتاده جانیقلبش بلندتر شده و به ه يتپش ها يصدا

 ...شمس شاهرخ

من تب  دنیبا د شهیپس چرا انقدر سرد بود اون که هم.سنگ حک کرده بودن لمس کردم  يکه رو عکسشو

 کرده؟ خیکرد چرا اآلن  یم

سالم آقا،حالت خوبه؟دلت برام تنگ نشده :قبرش پرپر کردم و شروع کردم به درد و دل کردن يها رو رو گل

چند روزه چشام  یدونیدمت؟میچند وقته ند یدونیم!به روزم اومده یچ نیبب ؟يمعرفت؟آخه چقدر دور یب

پشت و پناهم  ينجوریقشنگت بارون بباره؟ ا ياز چشما خوامینکن نم هیگر یکه بگ ییکجا ه؟یبارون

 يندارمت؟حاال من بدون تو چه جور گهیپناهم شاهرخ؟چرا د یچرا من ب ؟پسيگاهم بود هیتک ينجوری؟ايبود

 کنم؟ یزندگ
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 گهید.هادبخاطر آه فر ادیسرم م ییهر بال دونستمیم:کردم و ادامه دادم هیقبرشو زار زار گر يگذاشتم رو سرمو

 .رهیتورو هم ازم بگ خوادیدونستم م ینم

 ...دمیآه نکش چوقتیمن ه:گفت کیآشنا و نزد ییصدا

 که  دمیفرهاد رو د ریبلند کردم و از پشت حصار اشک تصو سرمو

 .رفت یقبر ور م يرو يمن نشسته بود و با گلبرگا يروبرو

تو  شدم،اگهیوقت گرفتار نم چیمن ه ياگه تو نبود.چرا،آه تو بود که دامن منو گرفت:انداختم و گفتم نییپا سرمو

همه .کنه دمیاز من نداشت که بخواد تهد يبهانه ا چیکثافت ه دیبا تو نداشتم اون سع يو من گذشته ا ينبود

 .مبود گذاشتهامانت  شتیدلمو پ يروز هیسرم اومد که  نیبالها واسه ا نیا ي

و هروقت و هرجا که بودم  شهیهم. دمیوقت هم آه نکش چینکردم،ه نتیوقت نفر چیمن ه:زد و گفت يپوزخند

تو قلب منو شکسته .رقم خورد ينجوریو سرنوشت بود که ا ریتقد نیت دعا کردم اما ا یخوشبخت يفقط برا

و  ينبود یامانت دار خوب وه تحاال هم اومدم بگم که درست.به دلت بره يوقت نخواستم خار چیمن ه یول يبود

 ...توئه شیهنوزم دل من پ یول یفروخت امرزیخداب نیعشق منو به ا

 ...گفت و رفت نویا

 ...خودش شیبعد از اون مادر شاهرخ به اصرار منو برد پ.مامان موندم يکه آزاد شدم خونه  یاول ي هفته

که منو شاهرخ  ییروزا.من پر از خاطره بود ياون خونه برا يهرجا.اوردمیاز سه روز توش دووم ن شتریکه ب ییجا

 دمیخواب یشبا تو اتاق شاهرخ م.چشام بود يمدام جلو میزد یم گهیتوسر و کول همد یبچگ يهوا یب يبه هوا

 یکردم تا خوابم م یم هیزدم و انقدر گر یکه کنار تختش بود حرف م یبا قاب عکس یقبل از خواب هم کل.

کاش .بازگشت داشته باشه يدکمه  یکنترل زندگ شدیکاش م.میکه تو درشکه کنارهم بود یهمون عکس.برد

تا آخرکنار شاهرخ  یحاضر بودم نصف عمرمو بدم ول.هامو جبران کنم يمهر یشد به عقب برگردم و تمام ب یم

 یلیکه واسه جبران خ یزمان.که از دستش دادم یاال زمان شبختمچقدر کنار شاهرخ خو دمیوقت نفهم چیه.بمونم

 .بود رشدهید زایچ

عمو ستار که روزبروز داغون تر و شکسته تر از قبل .ارمیمادر و پدر شاهرخ بمونم و طاقت ب شیتونستم پ ینم

بود که به سرم  ییچه بال نیا ایخدا.چشماش از داغ پسر جوون و سربراهش سرخ بود شهیمادرش هم هم.شدیم

 ...اومد
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خودم  يبه خونه .عمو و زن عمو و سکوت خفقان آور اون خونه حالمو بدتر کرد ي حال و روز آشفته دنید

 .عمرمو با خاطرات شاهرخ بگذرونم ي هیخودم رفتم تا بق يرفتم،با تمام مخالفت ها به خونه 

شده بود همدم  هیگر.خواستم یبغل خاطره نم هیآلبوم عکس و  هیو  کیاتاق تار هیجز  يزیچ ایاز تمام دن گهید

نبود که  یشاهرخ گهید....از اون گرما و حرارت دستاش و نگاه نافذش نبود ياثر گهینبود،د....ن و شاهرخ م

 ...بهش پناه ببرم

 ومدنیاز استادا که از حال و روز من باخبر بودن م یبعض یوحت زدنیبهم سر م ومدنیهام م یهم کالس هرروز

تر از حرفا  نیمن سنگ يحال و هوا یول امیب رونیتا از اون حال و هوا ب زدنیو چند ساعت باهام حرف م

چند شب .شدنیعمل م یبو عالم  شدیوقت رفتن حالشون از منم بدتر م کهیاونا بود طور يها حتیونص

و شب رو به صبح  شمیشب عمو ستار اومدن پ ال،چندیو افسون،چند شب آرش و سه ثاقیمامان،چند شب م

 .نشم  وونهیون خونه درسوندن تا تو ا

الغر .دمید یرو م نایبود که بعد از آزاد شدنم س يبار نیاول نیا.بمونه شمیاومد تا پ نایبود که س بهشتیارد اواخر

 .کردن هیبلند شروع کرد به گر يبا صدا دیهم حال نزار منو د یداغون شده بود و وقت.شده بود

دلم .دمیپر یاز خواب م ادیو فر غیمرتبه با ج دنیبرد و در طول شب چند یخوابم م هیشبا با گر.بودم افسرده

 یکردم ،دلم م یمسئله رو درك م نیا یبه برگشتش نبود و وقت يدیام چیه گهیخواست که د یرو م یکس

 .خواستم یرو بدون شاهرخ نم یمن زندگ.زنده نباشم گهیخواست د

چارچوب در  يکنم،تو یم هیدارم گر دید یبه من رسوند ووقتفورا خودشو  نایدم،سیکه از خواب پر یشب وقت هی

 دهیند ينجوریدلم براش سوخت،تابحال ا.اون ازمنم بلندتر بود يها هیگر يصدا.کرد هینشست و بلند بلند گر

 !خدا لعنتش کنه:کرد و گفت م،نگامچند بار آهسته صداش کرد.اشکامو پاك کردم و رفتم کنارش نشستم.بودمش

 .ناینکن س نینفر-

 یگیشده اون وقت م یکیو روزت  ؟شبيبه روزخودت آورد یچ نیبب.ينبود ينجوریتو که ا:بغض گفت با

 .يبال رو سر ما آورد نیخدا لعنتت کنه که ا.نکنم نینفر

 ؟یهست یبا ک-

همون .داغ رو به دل هممون گذاشته نی،همون که بخاطرش بدبختت کردم،همون که ا قتیشف قیبا اون رف-

 .بدبخت کرده ينطورینتونست شوهر کثافتشو جمع و جور کنه وتورو ا که یآشغال

 ؟یگیرو م ایرو-
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 .زنده ای يمرد نهیبار اومده سراغت تا بب هیاصال .ارمیاسمشم نم گهیتو باشم د يمن جا-

اگه  ومدهین نینداره واسه هم یخوب هیاآلنم وضع جسم.رهیتقص یبه اون نداره،اون ب یربط چیه:گفتم یحال یب با

 .شمیپ ادیاد،میب ایبچه ش دن

 بچه؟:اشکاشو پاك کرد و گفت يناباور با

اصال .ارهیم ادشیدق هم داره که مدام اون کثافتو به  ي نهیآ هیتازه اون .ستیآره،درد اونم کمتر از من ن-

 دمت؟ید یزده بود که من نم بتیمدت کجا غ نیخودت ا

 .موندم یتنها م دیبا.نداشتم یخوب من حال:جا بلند شد و رفت سمت پنجره و گفت از

 ؟یبخش یمنو م:برگشت و به من نگاه کرد و با بغض گفت تیبا معصوم بعد

 ؟يکرد يمگه تو کار-

 .ينبود نجایکردم تو اآلن ا یم تتیاگه من حما-

طرفه  هی يتو بخاطر عالقه  يروز هی.گرده یگذشته برنم.نایحرفا گذشته س نیا....از اگه و اما و کاش و گهید-

مقصر دل .یرو مقصر بدون ایرو ایخودتو  دیتو نبا.از اون ماجرا گذشته یلیحاال خ یول يکرد اهیت روزگار منو س

 يروز هی... يایبا خودت کنار ب دیسازم،تو هم با یممن با درد خودم ...دیکنه که نبا یم ریگ یوقت شهیمنه که هم

داره تو هم  اجیاحت یحام هیو هم نداشت اما حاال که به که اون وقت فکر کردن به تور یعالقه داشت ایبه رو

 ن؟یبه ناله و نفر يافتاد

 ه؟یمنظورت چ-

نره  ادتیدر ضمن .هم هست من که پاك فراموشش کرده بودم ییایرو یانداخت ادمیممنونم که  ،ازتیچیه-

 ...باشم ایبارو خوامینجا،میا يایب ستیاز فردا شب هم الزم ن...فاش بشه قتیباعث شد حق ایرو نیکه هم

 نیرام.خودش نرفته يخونه  گهیدونستم از بعد اون اتفاق د یا،میرو يپدر يظهر بود که رفتم خونه  يکاینزد

انتظار نداشت .که چشمش بهم افتاد مثل برق گرفته ها خشکش زد نطوریدر رو به روم باز کرد اما هم ایبرادر رو

 .نهیببموم پشت در خونه شون شکسته و مغ يمنو با اون حال نزار و چهره 

و دوران درس و مدرسه باعث  یبچگ ادی.تالش تونست تعارفم کنه داخل خونه یبا کل.به لکنت افتاده بود چارهیب

 اطیح نیهم يکه تو یتازه دم منو برد به دوران يو چا يگل محمد يبو.کنه سیشد که نم اشک گونه م رو خ

 یکه من از بچگ ایپدر رو.داشت یقهقهه و خنده مون کوچه رو برم يکردم و صدا یم يباز یل یل ایبا رو
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سالم بابا،خوش :گفت يظاهر شد و با لحن پدرانه ا اطیح يپله ها يکردم رو یبابا صداش م یحاج شهیهم

 !ياومد

 وهینبود دختر جوونش اونم حامله ب یبتیکم مص.شکسته بود ينگاش کردم،دلم گرفت،شکسته بود،بدجور یوقت

رو  یبچگ يبا حضورش بو.کنم هیخواست بپرم تو بغلش و زار زار گر یدلم م.داشت هیگر يدلم هوا.شهشده با

بود  یاما به هر زحمت دیلرز یچونه م م... یالیخ یو ب یبرگردم به همون دوران نفهم شدیکاش م.برام آورده بود

 !داره ها ازیدخترتون هم به محبت ن نیدلتون برام تنگ نشده بود؟ا.بابا یسالم حاج: خودمو کنترل کردم و گفتم

بابا،با خودت  يخوش اومد...اهمیروس.دختر یاهیروس:گفت یراستشو به پشت دست چپش زد و با شرمندگ دست

 .که داغ دل هنوز تازه ست ای،ب يرو آورد میقد يصفا

و  دیانقدر آغوشش گرم و با محبت بود که بغضم ترک.به استقبالم اومد و بغلم کرد ایوارد سالن شدم مادر رو یوقت

برات  رمیبم یاله:گفت یکرد و م ینوازشم م یحاج خانم ه.کردم تا سبک شدم هیانقدر گر.هیگر ریز میهردو زد

 .يمدت؟چقدر الغر شد نیتو ا يدیکش یچ.مادر

براش آغوش باز کردم مثل بچه  یوقت.اومد رونیاز اتاق ب میبودکه منو مادرش راه انداخته  ییاز سر و صدا ایرو

 يحضور من به ماتمکده ا منیخالصه اون روز ،اون خونه به .شروع شد يو زار هیتو بغلمو دوباره گر دیها پر

از گذشته .حرف زدن يو برم نشستن و از هر در رموندم وبعد از ناهار همه دو ششونیناهار پ.شد لیتبد اریتمام ع

که تابستون  ییرفتن مادوتا،از اردوها و کالس ها یآب ریاز درس نخوندن و ز...ایمنو رو يو قهرها هایاز بچه باز...

 ...بود اال حرف شوهرامون یحرف همه چ م،خالصهیرفت یباهم م

تو اون خونه آرامش .ودهفت ماه بود که باردارب.خوشگل تر و تپل تر شده بود ایرو.کرده بودم دایپ یخوب حال

 ایرو شیدوشبانه روز پ.اصرار کرد و سرآخر هم نزاشت برم یبابا کل یعزم رفتن کردم حاج یغروب وقت.داشتم

صحبت  ایبا رو.میدیخواب یو م میکرد یم هی،آخرش هم با هم گر میزدیباهم حرف م یشبا وقت خواب کل.موندم

 یدق پدر و مادرش نباشه قبول کرد و قرار شد من با حاج ي نهیآ نکهیا يمن بمونه اونم برا شیپ ادیکردم که ب

 .حرف بزنم

 .داشتم یدرخواست هیبابا، یحاج:از شام بود که سر حرف رو باز کردم و گفتم بعد

 ...تو جون بخواه:و گفت دیخند

 رونیش ب لهیاز پ ایهم رو امیدر م ییهم من از تنها ينجوریا.خودم شیرو ببرم پ ایرو نیاگه اجازه بد خوامیم-

 .زنهیم
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 .مراقبش باشم دیمن با.حامله ست ایآخه رو:گفت یخانم با نگران حاج

 هیبق.اونجا ارهیرو ب شیضرور لیکنم،وسا یاتاق براش آماده م هیمن .حاج خانم،من خودم هستم نینگران نباش-

داشت ازش  ازین یبانک تا وقت زارهیپول رهن اون خونه رو هم م.خونه نیتو انبار هم زارهیهم م لیوسا ي

 ...خودشو تو اتاق حبس کنه زارمیمن.شما الیهم خ شهیمن راحت م يخانواده  الیهم خ ينجوریا.استفاده کنه

خرده  هی گمیمنم م.که به صالحشه انجام بده يمختاره هرکار ایرو:زد و با محبت گفت یبابا لبخند گرم یحاج

 .نیاریدر م ییاز تنها گروین،همدیشمادوتاهم که هم درد.تنوع براش الزمه

 .لبخند زد و سرشو با غذاش گرم کرد.کردم و بهش چشمک زدم ایبه رو ینگاه

وانت اومد و تخت  هیبا  نیظهر رام يکردم،دم دما یراهرو روخال ياون روز به خونه رفتم و اتاق تو يفردا

 یوقت رفتن به شوخ.میدیاتاق چ يهم تو قفسه کتابخونه آورد و به کمک هیرو با چند تا چمدون و ایرو يمجرد

 !برمت ها یم امیوگرنه م ینکن تشیاذ:گفت ایبه رو

 .میایما از پس هم برم. تو نگران نباش:زد و گفت يلبخند ایرو

 .رونیپرتش کن ب پایت هیکرد تعارف نکن با  تتیاذ:رو به من کرد و گفت نیرام بعد

 .رونیمراقب باشم که خودم پرت نشم ب دیفعال با-

 .کرد و رفت یزد و خداحافظ يلبخند

 یرفتم سر خاك شاهرخ و باهاش درد و دل م یهر روز صبح م.میباهم همخونه شد ایاون روز به بعد منو رو از

خونه و مراقبت از  يزکاریتم ریدر طول روز هم انقدر خودمو درگ.گشتم خونه یشدم بر م یآروم م یکردم و وقت

که انگار  نمیبش ییها هیثان يو تنها پا کاریببودم که  یداغون تر از اون.ذر زمان نشمگ يکردم تا متوجه  یم ایرو

تو  یساعت هی ایدم غروب هم با رو. تونستن تکون بخورن یبود که نم زونیآو ییلویصدک يبهشون وزنه 

 .میزدیو پارك قدم م ابونیخ

کرد اما  یم یخودشو ط یعیطب ریبود و س يعاد یهمه چ...،تو درختا ،تو گال ابونیتو خ.داشت انیجر یزندگ

نبود، انگار از دروازه  یعیطب گهی،د دیرس یاصال انگار به من که م.من پراز خاطره بود يشهر برا نیا يهرگوشه 

رفتم ،مدتها مات  یکه م يپرخاطره ا کانبه هرم. زاشتمیخوب گذشته م يایکردم و پا به دن یزمان عبور م ي

هم که  یوقت.گرفت یچشام جون م يتمام خاطره ها و اون لحظه ها جلو.کردم یر مشدم و گذشته رو مرو یم

 .و چشمام تار شده سهیکه تمام صورتم خ دمید یگشتم م یبه دوران حال بر م
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که  ییها و آزارها تیاز سفرها ازاذ.گفتم یشاهرخ م يها یو از خوب زدمیحرف م ایشب ،بارو يها مهیتا ن شبها

 ...خوشبختم میکه تو زندگ دمیفهم ریچقدر د...که دوسش دارم دمیفهم ریمن چقدر د.در حقش کرده بودم

 .شد و با اصرار ازم خواست که با خودم ببرمش داریب ایخواستم برم سرخاك،رو یروز صبح ،بعد از نماز که م هی

 .ستین گهیتونم باور کنم که د ینم:تعجب گفت دبایکنار قبر رس یوقت

 بگم؟ یچ دیبا گهیمن د یگیم نویتو ا یوقت:زدم و گفتم يپوزخند

جا  هیاونم  یهمه سخت نیتحمل ا.واقعا برات متاسفم:شد و گفت رهیدست من خ يکنار قبر و به گال نشست

کردم  یو اعتراف م ومدمیزودتر م دیمن با...غم خانواده...دار يچوبه  یحت ،زندونییمرگ،جدا. سخته یلیباهم خ

اون  یکردم حت یم بید رو تعقیوقت بود که سع یلیمن خ.منو ببخش از ترس جونم تورو داغون کردم.یهست

 يزیخودم چ یاما بخاطر خودخواه رونیبا اون وضع از خونه زد ب دیسع دمیشب هم دم خونه تون بودم که د

 یکیمن اصال باتو  طیا شراشدم ام وهیدرسته منم ب...من از هم پاشوندم توی،زندگیمن داغونت کردم هست...نگفتم

 ...من  یول يتو عاشقش بود.ستین

 ادمیوقت از  چیمحبت هاش ه:که همراه خودم آورده بودم شروع کردم به شستن سنگ و گفتم یآب ي شهیش با

به  نویکرد که ا ینم يوقت کار چیه یزنش شدم ول یکه زورک دونستیم. خوامشیدونست که من نم یم.رهینم

ها که دعوامون شده  يآخر نیا.يبرنگرد گهیو د يروز بر هیترسم که  یم نیگفت از ا یم شهیهم.ارمیزبون ب

دوستش  يبودم و دوهفته خونه  يبستر مارستانیهفته ب هیم،یدعوا کرده بود ينجوریبود که ا يبار نیبود،اول

دم رفتم خونه ازش خو ی،وقت دنمید ومدیمدت چشمم به در خشک شد اما شاهرخ ن نیموندم تاحالم بهتر شه،تو ا

ذره هم دلت برام تنگ نشد که  هیسه هفته  نیتو ا یعنی. يدار وسمکه د یکنیتو فقط ادعا م:گله کردم و گفتم

 دنم؟ید يایب

 ییبا اون بال.ینیمنو بب يخواینم گهیخواستم ازت بشنوم که د ی،نمیکن رونمیب دمیترس یم:گفت یشرمندگ با

 .رمینگ شیگناهت نگاه کنم و آت یمعصوم و ب يتو چشما یکه من سرت آورده بودم چطور انتظار داشت

که  نهیهم:نشستم و با بغض گفتم ایرو يروبرو.کنترل اشکام دست خودم نبود گهیباالسرش د دمیرس یم یوقت

اون  یوقت.اشیر یب يحد و حصرش،عشق پاك و خالصش،نوازش ها یب يمحبت ها.ایرو سوزونهیداره منو م

تونست شاهرخ رو  یبود که نم یآخه کدوم آدم عاقل.پا درگل بودم میتمام زندگ.شمیم وونهی،د ادیم ادمیروزا رو 

 یزندگ نیآخه ا...افتادم که  ادیبه  ریچقدر د... اون با تمام وجودش دوسم داشت اما من...دوست داشته باشه
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هم ازم گرفتش اونم  یزور وادارم کرد باهاش ازدواج کنم،زورک خواد؟بهیمنو تنها م شهیرحمه؟چرا هم یچقدر ب

 ....که عاشقش شده بودم یوقت

 یکرد و م یم هیمن گر يکرد ،پا به پا یم هیگر.به عکس شاهرخ  یکرد و کم یبه من نگاه م یکم ایرو

 ادته؟ی.نمایرو که دنبالت کرده بود و اومده بود س ياون روز رهینم ادمیوقت  چیه:گفت

 .يشد یچقدر از دستش شاک:لبخند سرتکون دادم و گفت با

 .گوشش خوابوندم ریهم ز یلیس هیاون روز  یجات خال:زدم و گفتم يزهرخند

 !نه:تعجب گفت با

رقمه  چیدست خودم نبود ،ه.چرا انگار طلسم شده بودم دونمینم.کارو کرده بودم نیا رازیبار هم تو ش هی.چرا-

 سازمینه م:گفتم ثاقیبله رو بگم به م نکهیقبل از ا ادمهی...داده بود ریاونم گ.نمشیشوهرم بب يحاضر نبودم جا

 . و ساخت و دم نزد سوختاگر بسوزه، یکنم باهام بسازه حت یوادارش م یول سوزمی،نه م

 .م بلند شد هیهق هق گر يصدا

ش رو  یسمونیس لیساتو همون اتاق و. شدیم کترینزد ایرو مانیتابستون بود و روزبروز به زمان زا اوائل

 شمیهم پ مانیمن پدر و مادرش قبول کردن که بعد از زا ادیز يبا صحبت ها و اصرارها.بچه پسر بود.دمیچ

 ...نطوریاونم هم.بهش عادت کرده بودم یلیخ.بمونه

 يغمکده رو با باز نیا تونستیبچه م هی.مارو سر ذوق آورده بود ياومدن بچه ،هردو ایبه دن يبرا يشمار لحظه

رو تو  ایکرده بود، رو نییتع مانیزا يدکتر برا نکهیدو سه روز قبل از ا.کم شادتر کنه هیها و سر و صداهاش 

بهمون سر  یعمو ستار و زن عمو هم هرازگاه.هردوتامون راحت باشه الیکردم که خ يبستر مارستانیب

 .از ما هول تر بودن.ادیب ایخودشون دن يانگار قرار بود نوه .زدنیم

بود که توش نشسته بودم  يسند خونه ا یکی.دوتا سند بهم داد شمویعمو اومد پ ایرو مانیفته قبل از زاه هی

حساب هم تو بانک برام باز  هی.هردورو به نام من کرده بود.من بود يپا ریشاهرخ که حاال ز نیسند ماش یکی

 ...زاشتیبرام کنار م یکرده بود و هر ماه مبلغ

کرد که ازدواج کنم و  یم حتمیهمش نص.قول خودش ،من هم عروسش بودم هم دخترش وهم همه کسش به

هم  یکرد،وقت یخواستگار رو هم خودش بهم معرف نیبود که اول نیرو به کام خودم تلخ نکنم جالب ا یزندگ

 ...يکه از دست رفته بسوز یعشق يعمر به پا هی فهی،حیتو جوون:گفت یکردم م یمخالفت م

 .دادمیادامه م یگرفتم و مثل قبل به زندگ یم دهیحرفاشو نشن شهیهم منم
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 نیبه رام شتریپدرش نبود ب هیپسر ناز و تپل مپل،خداروشکر اصال هم شب هی.اومد ایدن ایبود که پسر رو ریت هفت

تا باالخره  کنهیبچه صدرنگ عوض م ستیمعلوم ن يزیالبته به قول مامانم فعال چ.رفته بود تا پدر و مادرش

اول که همش خواب بود اما بعد که  روزدو  یکیبه خونمون اومد، جانیار،هیبا اومدن سام.شهیم یکی هیشب

ما موند و بعد هفت روز با  يتا هفت روز حاج خانم خونه .میشد یازذوق رو پا بند نم میدیشو شن هیگر يصدا

خونه ما بودن اما بعد از تولدش ،شب و  شهیهم هم اریکه قبل از سام الیآرش و سه.سفارش ازمون دل کند یکل

 رایو سم نیفرز.که عشق بچه بود یخونه ما شده بود پاتوق هر کس.نداشت ینصف شب و اول صبح براشون فرق

 هیسر قض هیهم که  نایو س ثاقیم.تونستن از سام دل بکنن یرو داشتن اما بازهم نم الدیهم که خودشون م

ظهر .اومدن یصبح بابا و مامان م. شده بود لی،خونه مون به کاروانسرا تبدخالصه شب و روز نداشت .بودن

 نایپاتوق زده بودن،البته س نایو س ثاقیهم عمو ستار و م را،شبایو سم نی،دوساعت بعد آرش،دم غروب فرز نیمرا

 .کرد یرفت و آمد م شتریاز همه ب

چطور زمان  دمیفهم یاصال نم.منم که مامان دومش بودم.تو دل همه جا باز کرد یفسقل يکوچولو نیا خالصه

در  یجوون بودم،هنوز روح زندگ.خارج شده بودم یشگیاز اون اندوه هم یسابق برنگشته بود ول یهست.گذرهیم

 و عاشقم دیپاش یرنگ آب نم یحضور سام دوباره به زندگ.دمیفهم یعشق و محبت رو م یهنوز معن.من بود

 .کرد دوارمیام. کرد

بود بردل  یکه حال و هواش مرهم یماه.شد ریسراز مونیمرداد،ماه رمضون شروع شد و برکت تو زندگ اواسط

 ریبخاطر ش ایرو.دادیبهم م یخوب يحال و هوا شهیاذان که هم يو صدا يو افطار يسحر.خسته و افسرده من

 نیهوا به شدت گرم بود اما تحمل ا نکهیبا ا. شدیم داریب ياما بخاطر من سحر رهیتونست روزه بگ یسام نم

 ...لذت بخش تر بود یبخاطر عبادت خدا از همه چ یهمه گرما و تشنگ

تو  ونیخانما تو آشپزخونه مشغول آماده کردن بساط ناهار بودن و آقا.ما جمع شدن يفطر همه خونه  دیع روز

رو  ادشیدادو فر یو هرازگاه زاشتیم اریه سر سامسرب الدیاون وسط هم م.خنده هاشون به هوا بود يسالن صدا

 .آورد یدر م

 گهیخونه د نیانگار نه انگار که مرد ا. سر سالن تا اون سر سالن نیاز ا میجشن بود،سفره انداخته بود انگار

ار بعد از ناه...تازه بود شهیمن هم يعمو ستار اما برا یهمه سرد و کهنه شده بود حت يداغ برا نیانگار ا.ستین

دانشگاه و  يبر یتونیاز مهر م.خانم،تمام کاراتو درست کردم یخب هست:رو نشوند و تو جمع گفت ایمنو رو ثاقیم

 .يبه درست ادامه بد
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 .حوصلشو ندارم گهید.خوامینم:گفتم تیجد با

تازه  يادامه بد دیبا یکه نصفه کاره ولش کن يدیهمه سال زحمت نکش نیا.خودیب:با اعتراض گفت نیفرز

 .یتخصص و فوق تخصص هم بخون يبرا دیبعدش با

 ینم کاریسام رو دارم ب.من سرم گرمه.که بخوام دوباره کتاب ورق بزنم یبرام مونده نه اعصاب ینه حس گهید-

 .مونم

 .مونهیتا آخر عمر که ور دل تو نم:گفت جانیبا ه نایس

 چه؟ یعنی-

 شهیهم يبرا ایتو و رو ستیقرار ن نکهیا یعنی:گفت رهیمد هیکه در شان  یو منطق یبا همون لحن رسم بابا

. نیپاسوز بش نیکه بخوا فهین،حیرو دار ن،بریهردو جون.ایهم رو یازدواج کن دیهم تو با.نیکن یباهم زندگ

 .خوادیباالخره اون بچه هم پدر م

 يمرد چیتا آخر عمرم اسم ه گهیپرم اما من د یحرفتون م ونیکه م میفه يآقا نیببخش:با اعتراض گفت ایرو

 .يکنم هم پدر یم يخودم هم براش مادر.به پدر نداره يازیمنم ن يبچه .ارمیرو نم

اون  ؟اگهیبمون وهیب يخوایم یمگه تو چند سالته؟تا ک.که بابا شهیآخه نم:گفت ایبابا با محبت رو به رو یحاج

بچه  نیا يبرا یمادر خوب یهم بتون ،تایکن ازدواج،يدرستو ادامه بد دیتو با...نبود اما یمرد ارزششو داشت حرف

 .رسمیمنم به آرزوم م ينجوریا. ینیببو آرامش رو  یناموفق رنگ خوشبخت یزندگ هیهم بعد از  یباش

 ...آخه-ایرو

نبود  ریتقص یالبته مادرتم ب يتو کار خودتو کرد یتو ازدواج اولت من مخالف بودم ول.آخه یآخه ب-بابا یحاج

 ...یشیبار مطمئنم خوشبخت م نیا یول

 .سر اصل مطلب میخب پس بر:و گفت دیخند بابا

هم دم به تله بده و مثل ازدواج اولش سرخ  گهیبار د هیکردم  ینم د،فکریگل انداخت و خجالت کش ایرو صورت

 .شد یبشه ول دیو سف

هم خودت .يتو دامن خودمون بزرگ شد یاز بچگ.زهیما عز يهمه  يدخترم،خاطر شما برا نیبب:ادامه داد بابا

 ریگ شتیاز قبل از ازدواجت گلوش پ نایس.به حاج آقا دارم یمن ارادت خاص.نیهم خانواده ت مقبول و محترم

حاال شما .رو تو دلش جا بده يا گهیبوده که نتونسته کس د نیفقط واسه ا دهیترش ینیب یکرده بود اگرهم م

 ؟یکن یمقبول  یمنو به غالم ي دهیپسر ترش
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 یواهللا چ:اومد گفت یکه انگار از ته چاه م ییکم به من با شرم و صدا هیکم به پدر و مادرش نگاه کرد، هی ایرو

 .بچه دارم هیبگم؟من 

 .کنم یم نیاون بچه رو داره ،من تضم يپدر اقتیل نایس-بابا

 ...پدرم بگه یهرچ:نداشت و آهسته گفت يبهانه ا گهیحرف انگار د نیاز ا بعد

 ... رو پخش کرد و همه کف زدن ینیریبلند شد و ش مامان

 ...خونه اجاره کردنو رفتن هیهفته بعد تو محضر باهم عقد کردن و  دو

کردم انقدر  یم یخداحافظ ایکه داشتم با رو یوقت.دوهفته گذشت یک دمیاتفاق افتاد که اصال نفهم عیسر انقدر

برام  یلیخ شدیاز سام که وقت رفتن از بغلم کنده نم ییو جدا ایرفتن رو. رفتم یکردم که داشتم از حال م هیگر

هاش خوگرفته  هیکردنش و خنده ها و گر يباز وعادت کرده بودم،تازه به سام  یزندگ نیمن تازه به ا.سخت بود

رفتم  یاکثرا م.گذشت یم يشب و روز به کند. رمیخواست بم یکردم ،دلم م ینگاه م یبه اتاق خال یوقت.بودم

و  کین کیکرد با پ یم یهستم سع یتیمن تو چه وضع دید یآرش هم که م.تا تنها تو خونه نمونم الیسه شیپ

گرفتم درسمو ادامه بدم ، باالخره از  میتصم.سرمو گرم کنه گهید ياز فوتبال و ورزش ها یجانیه يبحث ها

کالس درس و کتابخونه و  دنید.شده بود يا گهیطور د هیدانشگاه هم برام  يحال و هوا.بهتر بود يکاریب

 .داشت يا گهید يصفا هیاستادها هم 

 یم میاستقالل تنظ يهایوقتمو با زمان پخش باز.کردم یبا درس و کتاب و خوندن رمان سرگرم م خودمو

 ي ،برنامهیورزش يتمام اخبارها دنید.من شده بود یزندگ نفکیفوتبال بخصوص استقالل جزء ال گهیکردم،د

 یخبر م یب میت تیاز وضع ههم ک یهراز گاه.کردم یرو رها نم شدیکه به فوتبال مربوط م ينود و هر برنامه ا

 .خوندم تا بدونم تو باشگاه چه خبره یشدم روزنامه م

و غم و غصه  یزندگ يمنو از تمام دغدغه ها قهیبود که نود دق يمسکن قو هیمن مثل  يفوتبال برا يتماشا

 شدیم هیم تخل یدرون جاناتیداد انگار که تمام ه یبهم دست م یهم احساس سبک يبعد از باز.کرد یهام رها م

چهارشنبه هفت مهر .مهم تر بود ابقهو لذت بردن از مس دنید یبرد و باخت برام مهم بود ول.شدمیو آروم تر م

اده بود به جون خونه مامانم افت.اصرار اجازه ندادن برم دانشگاه یبا کل شمویبود که مامان و بابا صبح زود اومدن پ

 هیدم غروب بود که مامان اصرار کرد .ینیریو ش وهیرو پر کرده بود از م خچالیبابا هم . دییسا یو همه جا رو م

 ...لباس خوب بپوشم چون همه رو خونه مون دعوت کرده
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بودن  الیمهمون آرش و سه نیاول.کرد ینم يکار نیوقت بدون مشورت بامن همچ چیبودم چون ه متعجب

 یمامانم دلهره داشت و همش م.هم اومدن نایشد و عموستار ا دایدوتا داداشام پ يبعد کم کم سر و کله ...

 يجلو دمیپر رایسم دنیاز ذوق د.اومد الددریم يهشت بود که صدا کیساعت نزد.کم و کسر باشه يزیچ دیترس

 .ستادنیادر  يو پدرش ،پروفسور رادمهر جلو نیمهتاب ،مادر فرز دمیدر که د

بارمتعجبم  نیاول يپروفسوراونم برا دنیبود،د دایمهتاب گذر زمان به وضوح پ يو چروك چهره  نیچ از

مثل برق گرفته ها .و فرهاد به پدرشون رفته بود نیفرز ي افهیو ق پیداشت ،بدون شک ت یجذاب يچهره .کرد

دونم چرا دوباره  ینم.و نوازشم کرد کردم که مهتاب اومد جلو وبغلم کرد یخشک شده بودم و فقط نگاشون م

مثل چشمه باال  یمزخرف طیتحت هر شرا.حاضر بود ياشک دم مشک در خدمتگزار نیا شهیهم.اشکم در اومد

و  دیپسرشو د یکه بخاطر من ناراحت ییآشنا هی.دور بود يآشنا هیمن  يمهتاب برا.زاشتیاومد و آبرو برام نم یم

 .بودم ونیمد یلیخ.بودم ونیخانواده مد نیمن به ا.پسرشو بند بزنه يطاقت آورد تا دل شکسته  شویدور

 یخانم اجازه بده ماهم هست:کردم رو به مهتاب گفت یکه تو ذهنم تصور م یتیبا همون تحکم و جد پروفسور

 .میکن احتیخانم رو س

 .زمیعز یخوب:پاك کرد و گفت يو اشکامو با محبت مادرانه ا دیکش رونیمنو از تو بغلش ب مهتاب

 .دلم براتون تنگ شده بود-

 .خانم دکتر یخوب:رادمهر گفت يآقا

 .هنوز دکتر نشدم:زدم و گفتم ینیشرمگ لبخند

 .یشیم يبزود.ستیدور ن یلیخ:و گفت دیخند

 ییصدا هویخواستم در رو ببندم که  رایبعد از سم.دونه دونه وارد شدن.در کنار رفتم و تعارف کردم يجلو از

 .من جا موندم:گفت

 گهیانگار کس د.کیبزرگ ک يجعبه  هیکه نصف صورتشو پوشونده بود و  یبود با دسته گل بزرگ برگشتم،فرهاد

 ...نگام کرد و من سوختم. رهیرو از دستش بگ ناینبود ا يا

 ...اركتولدت مب:گل رو گرفت سمتم و گفت... بودم دهیرو به جونم نخر ینگاه نیهمچ گهیوقت بود که د یلیخ

 نیرفته بود که همچ ادمیتولدم بود و من . بود یو تدارك و مهمون واسه چ هیهمه ته نیا دمیتازه فهم.شدم داغ

 ...اومدم ایبه دن يروز

 ...خاك بود ریاومده بودم و شاهرخ ز ایدن من
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 .بهم داد يا هیمن هد یدل خوش يبرا یو هرکس دمیرو بر کیاز شام ،ک بعد

 .برام جذاب نبود یمهمون نیا زیچ چیسر ذوق اومده بودم وگرنه ه اریو سام الدیم دنیاز د فقط

 یب.کردن و بعد رفتن سر اصل مطلب حتمینص یتکرار شد و اول کم ایرو يخواستگار ياز شام حادثه  بعد

 ...حوصله بودم

 ...عادت کرده بودم ییو تنها یزندگ نیبه هم.رو نداشتم دیجد یزندگ هیشور و حال  گهید

بلند  تیاصال اجازه ندادم حرفش تموم شه با جد دیکش شیرو پ شیرادمهر حرف فرهاد و دلدادگ يآقا یتوق

 یزندگ هیقصد ندارم مثل بق گهیمن د نیخودتونو خسته نکن یول دیناراحت بش خوادیدلم نم:شدم و گفتم

 .قصد ازدواج ندارم.کنم

 .به اتاقم رفتم و در رو بستم یحرف چیبدون ه بعد

 دمیرس نجایحاال که به ا کنهیزن نگرفته بود؟پس چرا اومده سراغ من؟حتما فکر م نیمگه ا:خودم گفتم با

 .به آرزوش برسونم نویحاضرم با زنش بسازم و ا

 .ضربه به در خورد و در باز شد چند

 .یرو بدون ییزایچ هی دیتو با:وارد شد، در رو پشت سرش بست و گفت فرهاد

بدونم،دلمم  ستیالزم ن یچیه: نبودگفتم ادیشباهت به فر یکه ب يبلند يبا صدا.دمبو دهیحد انفجار رس به

 .یپس بهتره خودتو خسته نکن امیکنار ب گهید یکیبا  تونمیمن نم.که بدونم خوادینم

 .شهیم شیحال یخستگ کنهیکه شب و روز کوه م یکس یکنیفکر م:نگام کرد و گفت تیمعصوم با

که  یبفهم يخوایچرا نم.و فرهاد نیریش یداستان لعنت نیاز ا ایب رونیبابا ب.الیتو خ شهیتو توهم،هم شهیهم-

 ؟يدار یچرا دست از سر من برنم.مرده نیریخاك؟اصال فکرکن ش ریوباخودش برده ز دهیقاپ نویریخسرو دل ش

 ؟یکه چ نجایا يو اومد یزنتو گذاشت

 زنم؟ :گفت رتیاز تعجب گرد شدن و با ح چشماش

 .بهم گفته بود ییزایچ هی رایسم.هیچ هیقض دمیآهان،فهم:و با خنده گفت دیآهسته خند بعد

 ؟يخند یچرا م:حرص گفتم با

 .خندم یخندم که ،به خودم م یبه تو نم!ها يخشن شد یلیخ:لبخند گفت با
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تو بخاطر  دهید یهم وقت نیفرز. وقت ازدواج نکردم چیمن ه:داد و گفت هیتک واریروبروم به د يجد یلیخ

اون حرفا رو بهت زده وگرنه من غلط بکنم زن  یکن یم یتوجه یبه شاهرخ ب یکه با من داشت يگذشته ا

 .دل صاحب مرده نیتو ا ارمیرو ب گهید یکیکه  فتادمیفکر ن نیبار هم به ا هی یمدت حت نیتو تمام ا.رمیبگ

 .کنم یباهات زندگ ستمیچون من حاضر ن.ياریب دیبا نیبعد از ا یول:آروم تر از قبل گفتم یلحن با

 چرا؟-

چهار پنج .ستمیسابق ن یهست گهیچون من د...چون من:کردم و گفتم يتخت نشستم و با انگشتام باز ي لبه

هنوز داغش تو دلم .دمیطعم زندان و چش.دمیکش یبخاطرش بدبخت.عاشقش شدم.کردم یسال با شاهرخ زندگ

انصافه که  نیکنم؟ا عتازه رو شرو یزندگ هیپشت پا بزنم و  یبه همه چ يتازه ست اون وقت تو انتظار دار

 ...بپوشم یخاك باشه و من رخت عروس ریشاهرخ بخاطر من ز

 دمیکش يو دربه در یکردم،منم بدبخت یچهار پنج سال فقط با خاطراتت زندگ ستم،منمیمنم فرهاد سابق ن-

منو پشت  یرحم یکه با ب ادمهیهنوز اون لحظه .يودچرا؟چون دلم شکسته بود و تو دلمو شکسته ب یدونیم

 انیپا دمیاز تو کش يدور اطرکه بخ یو سخت يحاال که من دارم به اون همه دربه در.یو رفت یپنجره جا گذاشت

بالها بخاطر  نیا ؟تمامیکن کهیت کهیت ينجوریآدم زنده رو ا هیانصافه که دل  نی؟ایکن یچرا کمکم نم دم،تویم

 ؟يکرد کاریمن چ يتو برا...تو نباشه يبو کهییمادرمو هم بزنم وفقط برم جا دیحاضر شدم ق یحت.تو سرم اومد

جواب بده ! یراه من تنها بودم؟به سواالم جواب بده هست نیچرا تو ا پس میخواست ینم گرویمگه منو تو همد

 .پرسم یاز خودم م نارویچون چند ساله شب و روز دارم ا

 ....که بوده تموم شده یمنو تو هرچ نیب-

 یلیخ....تو ياحمقم و هنوزم دل بسته  هیچون من  شهیوقت هم تموم نم چیه...تموم نشده:بلند گفت يصدا با

خوشبخت  ،باهاشیدوسش داشت.یهست ستین يوفادار نیا. یمونیسنگ قبر مرده م هی يکه پا یکنیهنر نم

رفتن  نیاز ب متیتو به ق شقع دینبا. يتو قلبت نگه دار دیبا یکه داشت يو هر خاطره ا يکه بود یهرچ ،يبود

 خوامیازت نم یچیبخدا من ه ؟يعذابم بد يخوایبسم نبود که بازم م هیو گر يهمه سال دور نیا.من تموم شه

عشق تو مونده بد  يهمه سال پا نیکه ا یبا عاشق.هیبرام کاف نیهم.یبهم نظر کن یگوشه چشم هی نکهیجز ا

 .ینکن هست

تو  ادیب گهید یکیشاهرخ اسم  ينداشتم که جا نویگفت هم من طاقت ا یم گرفته بود،هم درست م هیگر

قلبتو شکستم ،آواره .کردم تتیاذ.آره،من بهت بد کردم:تو چشماش نگاه کردم و گفتم هیبا بغض و گر.شناسنامه م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٤١١ 

تو  نکهیفقط بخاطر ا.يتو تو قلبم بود نکهیرفتار کردم فقط بخاطر ا ت کردم ،در به درت کردم اما با شاهرخ بدتر

که  یوقت...قلبم  يچشام بود و تو تو ياون جلو.ينامزدم بود يروز هیو  يکنارم بود یلعنت یتو اون عروس

عاشق  ریشد چون من د یو من عاشق شدم اما شاهرخ قربان یرفت ادمیمهرش کم کم به دلم نشست تو از 

اون تاوان اشتباه ...تو دلم بود گهید یکیکه چقدر خوبه و من چقدر احمق بودم که  دمیفهم رین دچون م.شدم

آه  هی.بالها فقط بخاطر تو سرم اومد نیا ست،تمامیاز تو تو ذهنم ن یاسم گهید...تمام وجودم شده شاهرخ.منو داد

ره که چه یم ادمیچون بدون تو .کنم چون از تو داغون ترم یبا تو زندگ تونمیمن نم.منو سوزوند یتو تمام زندگ

 .کردم یحماقت

نزار که بعد از مرگ .حماقت توبشم یاگه انتخاب من حماقت بود پس تاآخرش بمون تماشا کن تا منم قربان-

 ینکن آه يکار...يروز افتاد نیتو به ا دمیمن آه نکش.ها رهید یلیاون موقع خ...یهست يمنم حسرت بخور

 دیبا ؟فقطیکنیفکر نم ندهیبه آ شدهبارم که  هی يچرا برا...من دوست دارم احمق...و زمان بلرزه نیم که زمبکش

 ؟يدیفهم ریکه چرا د يو حسرت بخور یبه گذشته نگاه کن

 ...حسرت بخورم خوامینم گهید-

 ستیشکستن هنر ن ار،دلیپس دل منو بدست ب:تخت نشست و گفت ياومد کنارم رو.هیگر ریزدم ز يها يها

 !ها

 

 و هفتم یس فصل

چند سال .داشتم یبیحس غر.دمیپوش یفرهاد داشتم لباس م يپدر يو دوم مهر بود ومن تو اتاق خونه  ستیب

اون موقع فکر .رفت یقربون صدقه م م یبود و کل شمیپ رایشدم،سم یداشتم آماده م یاتاق وقت نیتو هم شیپ

 یبعد از چند سال عروس رسم ياریکش و قوس و بدب یم بخوره بعد از کلبرام رق ينطوریا ریکردم که تقد ینم

 ........شاهرخ تنگ شده بود  يدلم برا.خانواده بشم نیا

 يوجب خاك کو هیاون  شیدلم پ یناشاد نبودم ول یلیبله رو گفتم،همه کف زدن و شاد بودن ،منم خ یوقت

 ...دوست مونده بود

گرفت و به تمام اقوام  کیجشن کوچ هیکردم،اون شب  یپدر صداش م گهیرادمهر که به اصرار خودش د يآقا

 تونهیو نم کنهیم هیکه گر دمیچشمم به چشم آرش افتاد د یهمه خوشحال بودن فقط وقت...شام داد کینزد

 کی یمدت حت نیاتو .دوست آرش بود نیشاهرخ بهتر.ختیر یهم اشک م دیخند یهم م.خودشو کنترل کنه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا راد یقائم نیمت   –من  نیبهتر نیبهتر

wWw.98iA.Com ٤١٢ 

 یمنم دلم م.دیبغضش ترک ي،بدجور دیمنو کنار فرهاد د یم و غصه شو بروز نداد اما وقتمن غ يبار هم جلو

 ....کنم اما بخاطر فرهاد هیخواست گر

به کمک هم آماده  رایبود که مامان و سم يبود بهمون داد و چند روز نیرو که کنار واحد فرز يهمون واحد پدر

مون،بابا دستمو گرفت و گذاشت تو دست فرهاد و خود يخونه  میبر میخواست یشب وقت.ش کرده بودن

 دهیکش ادیز یسخت.اختروزگار هم باهاش نس. میدختر ظلم کرد نیهممون به ا یعنیمن بهش بد کردم :گفت

 یبتیکم مص.افتاد هیهم به گر رایسم یحت میکرد هیوقت رفتن همه گر. تو نزار آب تو دلش تکون بخوره یول

 ...دادم یازدواج نم نیوقت تن به ا چیمرگ شاهرخ نابودم کرده بود و اگه بخاطر دل فرهاد نبود ه.نبود

دادم و  هیتک شهیسرمو به ش. م گرفت هیمنم گر.کنهیم هیصدا گر یداره ب دمید.میتنها شد یوقت نیماش تو

 ؟یکنیم هیچرا گر:دمیپرس

 .کنمیر مدارم خدارو شک...اشک شوقه:و گفت دیکش يبلند آه

 .یشیم مونیاومده پش رتیگ يچه تحفه ا یاگه بدون:گفتم یشوخ به

چشمم  یهم که باش يکردم،هر تحفه ا یهمه صبر نم نیبشم ا مونیخواستم پش یمن اگه م:و گفت دیخند

 .ندارم يچاره ا گهیکنم ،د یکور،دنده م نرم تحملت م

 ....خنده  ریز میزد هردو

 تختیپا یدرب يو هشتاد ونه مسابقه  صدیو سوم مهر ماه سال هزار و س ستیجمعه ب یعنیاون روز  يفردا

فرهاد . شروع شد يساعت سه باز.کردم یم يقرار یب ياز صبح استرس خفه م کرده بود و بدجور.شدیبرگزار م

اول  ي مهین.بره نییاز گلوم پا يزیچ زاشتیمگه استرس م یبساط تخمه و تنقالت رو آماده کرده بود ول

 دیزد که داور آفسا سیگل هم پرسپول هی...رفتیهدر م يخودیب ای ریبه ت خوردیم ای یحمله کرد ول یاستقالل کل

قلبم تاالپ تلوپش در اومده .شدمیداشتم منفجر م...بود جانیه یب يکردم از بس باز خیدوم که  مهین.اعالم کرد

زودتر  يخواست باز یدلم م.بود دهیآخر رس قیابه دق يباز.دیشن یفرهاد هم صداشو به وضوح م یبود و حت

وقت .کنه دایادامه پ نیاز ا شتریخواست ب یترس از باخت بود که دلم نم یول مینبرده بود نکهیتموم شه،با ا

 :گفت جانیاضافه بود،که گزارشگر با ه

فرهاد  -شهیم مهیوارد منطقه جر -يدیفرهاد مج يبرا تیموقع -پاس در عمق هی - يجبار حاال

گل  یچه موقع -يدیسوپر گل از فرهاد مج هی -استقالل يگل برا -دروازه يتو -دروازه يوتو......يدیمج

 تلف شده  يدر وقتها -فتهیجلو م چیه کیاستقالل  -کنیباز نیا زنهیم
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ق در عم يپاس ها نیاستاد استفاده از ا -و اونو وارد دروازه کرد دیتوپ سالم بهش رس هی -مسابقه نیا ي

 .بره یرو م یهم داره دارب 89و استقالل در سال  -يدیفرهاد مج

 سیچقدر خوب حرکت کرد،از غفلت مدافعان پرسپول نینگاه کن.هاست یدر دارب يدیگل فرهاد مج نیسوم نیا

و  يپاس فوق العاده از جبار هی.دیدروازه خورد به درون دروازه غلت ریبه ت.چپ هم ضربه شو زد يبا پا یبه خوب

 ....يدیبه تک ها فرهاد مج تکاستاد  يبغل پا نیوبا ا قهیدق نیکمیدر نود و  شهیشکسته م یدارب خی

 گل...گل: زدیم ادیکرد و فر یم يفرهاد هم شاد.بند نبودم نیزم يرو گهیکه د من

ل تازه مرحوم استقال يدرهایاز ل یکیرو که  یعکس داوود جورابل یصادق نیرحسیو ام يدیفرهاد مج يباز بعد

 یبرد رو جشن م نیکاش شاهرخ هم زنده بود و ا:بود رو دستشون گرفتن و تو ورزشگاه چرخوندن،با خودم گفتم

 ...گرفت
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  92آبان   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 اسفند: انتشار در سایت نودهشتیا 
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