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 اول  فصل

 ما نهاد يکه قلم را در دستها ينام خداوند به

و من  دیکوبیم نمیس يوقفه و محکم به قفسه  یو اضطراب ب جانیعجله وارد ساختمان شدم قلبم از شدت ه با

همکف  يدکمه رو فشار دادم و منتظر موندم تا به طبقه  دمیبه اسانسور رس یحرکاتش نداشتم وقت يرو یکنترل

کار تا  نیرو اروم کنم وبا ا مبکشم و خود قیکردم نفس عم یگذر سع ریسخت و د يبرسه در همون لحظه ها

درو باز کردم و وارد شدم دکمه  دیهمکف رس يرو کنترل کردم اسانسور بالخره به طبقه  دمیشد جانیه يحد

زده تر از  جانیکرد قلب من ه یم یکه اسانسور ط يشدم هر طبقه ا رهیشماره ها خ ریینوزده رو زدم و به تغ

 قیدوباره چند نفس عم ستادینوزدهم برج ا ياسانسور در طبقه  یوقت رفت یو ضربانش باال تر م دیکوب یقبل م

 .شد انیمطب مقابل چشمانم نما يو درو باز کردم و تابلو دمیکش

و من  ومدهیراحت شد که دکتر هنوز ن يتا حدود المیاما در مطب بسته بود خ ینیروانشناس بال یفرزاد زمان دکتر

 .ع بدمبه اوضا یتا اومدنش سرو سامون تونمیم

 میدر قاب چهار چوب ظاهر شدوبه رو یرو جلو بردم و زنگ رو فشردم چند لحظه بعد مرد نسبتا مسن دستم

و  زیبه تن داشت سرو وضعش تم یرنگ خوش دوخت يبه سرتاپاش انداختم لباس فرم سرمه ا یلبخند زد نگاه

  درسته؟...دیاشخانم صامت ب دیشما با.سالم:گفت یخاص یصورتش اصالح کرده بود بامهربان

در کنار رفت و  يتو؟ از جلو امیتونم ب یم...دیبله درست حدس زد...سالم: به روش زدم و گفتم يلبخند "متقابال

 .دییبفرما.کنمیخواهش م:گفت

به من  دیفر: به سمتش برگشتم و گفتم دیرس یبه نظر م یدر کل مرد مودب و مهربان...وارد مطب شدم اهسته

 یرستم ياقا کردیم فیاز شما تعر نقدریفهمم چرا ا یمهربون داره حاال م یآبدار چ هی نجایگفته بود که ا

 درسته؟

 .به من لطف دارند یلیسه يالبته آقا...بله:کردو گفت یهم لبخند چهره اش رو نوران باز

شروع  يمگه ساعت کار:دست برد تا در مطب رو دوباره ببنده که گفتم یرستم يآقا...هیقتینه حق:گفتم

 .لطفا دیباز بذار د؟درویبندیده؟پس چرا درو منش

 .باگفتن چشم از در فاصله گرفت یرستم يآقا

 .انیم يساعت بعد از شروع ساعت کار میدکتر اصوال ن: گفت ان؟یم یدکتر ک:دمیپرس
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 . نمیساعت من فرصت دارم مطب رو بب مین نیخوبه تو ا:گفتم

 .طرف نیاز ا...کنم یم تونییالبته من راهنما: و گفت  دیخند

 یرنگ رهیکف سالن از پارکت ت...مطب انداختم واریهم به درو د یرفتم نگاه یطور که پشت سرش م همان

 نیبخش اون بودن تزئ نتیز یرنگ يقهوه ا يکرم که گلها يها يواریها هم با کاغذ د واریشده بود د دهیپوش

 يها یمبل ها و صندل دورتادورشکه  میدیرس یبزرگ "او به سالن نسبت میکوتاه گذشت يراهرو هیاز ...شده بود

و چند تا کاغذ و تلفن و  توریکه روش مان یبیخوش ترک یچوب زیهم م واریشده بود و کنار د دهیچ يکرم قهوه ا

 .قرار داشت گذاشته شده بود یجاقلم

 يگریوکنار د یگانیبا ياز در ها تابلو یکیکه کنار هم قرار داشت رفت کنار  يبه طرف دو تا در یرستم يآقا

 هیو اجازه داد اول من وارد بشم  ستادیدر آبدار خانه رو باز کرد و کنار ا یرستم يآبدارخانه قرار داشت آقا يتابلو

گرد  زیم هیشده بودن و  دهیرنگ کنار هم چ یالتاف شک يام د يها نتیکه دور تا دورش کاب ياتاق نه متر

 .کوچولو کرده بود يآشپزخونه  هی هیاونجا رو شب يا شهیش يچهار نفره 

 ینیقهوه ساز و چند تا فنجون و س...ویماکرو...یظرف شوئ نکیتونستم راحت س یاز اونجا م ستادمیا زیم کنار

 .نمیسنگ بود رو بب يکه رو يا

کرده بودم دراوردم و  ابیرو که خودم اس يقهوه ا يرو باز کردم و از توش بسته  فمیافتادم در ک یمطلب ادی

 .گذاشتم زیم يرو

 یول:به بسته انداخت وبا تعجب گفت ینگاه...دییپایبود و حرکاتم رو م ستادهیهمچنان کنار در ا یرستم يآقا

 .میقهوه دار نجایخانم صامت ما ا

 .خورم ینم يا گهید يقهوه ...قهوه نیاز ا ریمن به غ یول یرستم يدونم آقا یم:زدم و گفتم يلبخند

 .کنمیقهوه دم م نیشما از ا يبه بعد برا نیچشم از ا:هم جواب لبخندم رو داد و با تواضع گفت یرستم يآقا

 رهیرفتم و دستگ یگانیبه طرف با...کوتاه از آبدار خونه خارج شدم يبهش انداختم و با تشکر تیاز رضا ینگاه

رو  زیانداختم انگار از نگاهم همه چ یرستم يبه آقا یدرو فشار دادم اما در باز نشد با تعجب برگشتم و نگاه ي

شما  یاجازه رو دارن ول نیها ا یبشه البته منش یگانیوارد با یهرکس دنیدکتر اجازه نم يآقا:چون گفت...خوند

 .بعد انیخود دکتر ب دیبا تونهیچون روز اول کار

 :دادم مانده اشاره کردم و ادامه  یو به تنها در باق ستین یمشکل: لبخند گفتم با

 اتاق دکتر باشه درسته؟  دیبا اونجا
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و به سمت اتاق راه افتاد آهسته  دینیاونجا رو بب دیتون یم دیاگه بخوا...بله:کرد و گفت  یبه در نگاه یرستم يآقا

از  زیم هیبود  ریاتاق هابزرگ و نور گ ي هیدروباز کرد و با دست اشاره کرد تا داخل بشم اتاق دکتر بر خالف بق

روشن و راحت  یچندتا صندل زیم يجلو...چرم پشتش انچرخ یصندل هیدر بود با  يو بزرگ روبه رو یچوب عال

دست  هیسمت راست اتاق هم  يوسطش گوشه  يا شهیش لیمستط زیم هیشده بود با  دهیهم چ يرو به رو

در کل اتاق  هیگروه يمشاوره ها يبه صورت گرد کنار هم قرار داشت و مشخص بود برا کیو ش یمبل راحت

 .بود یو مرتب کیش

 تونم لباسام رو عوض کنم؟ یکجا م دیببخش: دمیپرس یرستم ياومدم و رو به آقا رونیاتاق ب از

کردم و  يتشکر...در سمت چپ...رختکن هست یداخل دستشوئ: اشاره کرد و گفت يکنار در ورود يراهرو به

 .راه افتادم یبه سمت دستشوئ

پهن و  يبه ابرو ها یزل زدم و دست میو وحش یمشک يبه چشما...به خودم انداختم یرختکن نگاه ي نهیآئ تو

 میپر کالغ يرژم رو درست کردم موها يو خط پخش شده  دمیدست کش میقلوه ا يلب ها ریبه ز دمیپرم کش

 و  دمیرنگ کوتاهم دست کش یآب يبه مانتو...فرو بردم دمیشال سف ریبه ز شتریرو ب

تو  یجالب يکفش هام اکو هیسانت10 يتق تق پاشنه ها يصدا...برداشتم یرو از چوب لباس میچرم آب يپالتو

داد هر  یبلند نبودن بهم اجازه م ادیز نیا...بود 160قدم نکهیکرد و من خوشحال از ا یم جادیا یمطب خال

و دم پا گشادم هم تمام  دیسف اربپوشم و اصال هم نگران نردبون شدن نباشم شلو يرو با هر پاشنه ا یکفش

 .پوشوند یکفشم رو م

 د؟یدار لیخانم صامت قهوه م: متوقفم کرد یرستم يآقا يکارم رفتم که صدا زیسمت م به

 .خوام خودم دم کنم یبله اما م:سمت آبدار خونه رفتم وگفتم به

 ....آخه... اما:بودم انداخت و گفت ستادهیبه من که تو چهار چوب ا ینگاه

 . گمینم يزیبه دکتر چ دینترس: خنده گفتم با

 .دیافت ینه آخه به زحمت م: روم لبخند زدو گفت به

 .آخه قهوه خوردن من هم آداب خودش رو داره: طنز آلود گفتم یلحن با

 . دیمن برم خر دیخور یقهوه م هیپس تا شما ...دیهر جور راحت:زد و گفت يمعنا دار لبخند

 هیمنم مشغول دم کردن .شد دیاز نظرم ناپد یرستم يکه آقا دینکش هیبه ثان.ادمباشه تکون د يبه معنا يسر

اصل تو  يخوش قهوه  ينشستم بو زمیکارم تموم شد فنجونم رو برداشتم و پشت م یداغ شدم وقت يقهوه 
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 ستمیگذاشتم و س زیم يرنگ براق رو رو دیفنجون سف.بردم یبو فوق آلعاده لذت م نیبود از ا دهیچیکل مطب پ

فورا دست ...آبان رو آوردم28 خیاون روز انداختم و دفترو باز کردم تار يمراجعا ستیبه ل ینگاه.رو روشن کردم

فالکت نجات بده  نیمنو از ا ایتو رو خدا ب:افتادم ششیدو روز پ يحرفا ادیرو شناختم و  دیخط کج و معوج فر

بابا منم درس و  کنمیم دایپ ازینم خودمم به مشاوره نتو مطبش بمو شتریب کمی هکرد وونهیفرزاد منو د نیبابا ا

از دستم  یرفتم کل ینرفتم امروز بازم باهاش کالس داشتم وقت یسر کالس استاد حضرت روزیدانشگاه دارم د

 .شیشناسیشکار بود تو که خوب م

زنم به خاطر کم  یمطب نم ینیبیدارم حاال اگه م یروانشناس سانسیآخه من خودم فوق ل:و گفتم دمیخند

 .بشم یمدرك برم منش نیمن افت داره با ا يبرا يتوام که ترم آخر مهیتجربگ

به  يکاریخودمو دارم تو که ب يروز در هفته مراجعا هیمن افت نداره؟ تازه من  يبرا یکن یفکر م: خنده گفت با

 .گهیلطف رو در حق من بکن د نیو ا ایب يدار یخاص يهم که عالقه  يگر یمنش

 لهیخ:دلخور گفتم نیکنم بنابرا تشیاذ کمیخواستم  یرو از اولم قبول کرده بودم اما م شنهادشیپ نکهیوجود ا اب

 .باشه یکن یخوب حاال که اسرار م

 .خوشگلم هییول به دختر دا يا:کرد و گفت يبلند ي خنده

 .آدرس مطبو بده..نیریخود ش...خوب حاال:خنده گفتم با

اونها رو با عجله نوشته انداختم  دیکه معلوم بود فر ییهم به قرار ها یخوردم نگاه یطور که قهوه م همون

شد حدس  دهیکش يوارینگاهم به سمت ساعت د...دیچیشدم که تو مطب پ یمحکم يقدم ها يمتوجه صدا

 زشیه انالاراد یشد نگاهم ب لنوارد سا يا افهیو ق پیمرد خوشت...شدم رهیدکتر اومده باشه به راهرو خ دیزدم با

و درشت پوست صاف و  یمشک يبا چشما دمیدیصورت جذاب و مردونه م هی...کرد از صورتش تا نوك کفشاش

که  یرنگ یشد و کراوات صورت دهیکش مشیمال هیاسی راهنینگاهم به پ...متوسط و مردونه يگندمگون لبا

 يساعد دستش بود کفشا يکه رو یو کت شیخوش دوخت و مشک هیشلوار پارچه ا...داشت یمشک زیر يخالها

دستش هم  يرو زیبه خال ر یتا حت دیطول کش هیفقط چند ثان....تو چشم بود یلیخ یلیو براقش که خ یورن

 ...بشه لیتکم قاتمیکردم تا تحق زیرحم نکنم بلند شدم و قد بلندش رو هم آنال

 .دمیام کشرو هم که باهاش دوش گرفته بود به مش یخوش ادکلن يشدنش بو کینزد با

 درسته؟ یدکتر زمان...سالم: کردم یدست شیتو سالم دادن پ...کارم متوقف شد زیم يجلو

 خانم صامت درسته؟:يتنوع و لبخند چیه یبسته جمالتم رو تکرار کرد ب خی ینگاه با
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 . دمیفر ییمن دختر دا...درسته...بله: نکنم و لبخند بزنم یکردم به لحن و نگاه سردش توجه یسع

 یمنش يگفت سابقه  یم دیهر چند که فر دیبه کارتون وارد باش دوارمیام...خوشوقتم:گفت يخشک و جد یلیخ

خوشحالم که ... دیهست دیمنو فر يو هم رشته  دیدار ینیدونم که فوق بال یرو هم م نیالبته ا...دیندار يگر

و  هیروزا کار مشکل نیاعتماد ا ابلخوب و ق هیمنش هیکردن  دایپ "چون واقعا دیرو قبول کرد دیفر شنهادیپ

 .که اعتماد تو کار ما چقدر مهمه دیدون یخودتون م

 .بتونم اعتمادتون رو جلب کنم دوارمیام...البته:گفتم

هم  یلیبودن که البته خ یخانم خوب یقبل هیمنش...طور نیمنم هم:دیسردش رو مثل سوهان به روحم کش لحن

 يرو به عهده گرفت اما اونم مشغله ها فیمدت کوتاه وظا نیتو ا دیبه هر حال فر.....گهیمعتمد بودن اما خوب د

 ....گهیخودش رو داره د

 .هاش اشاره کردم یمنظم بودن و به دفترو خط خوردگ يادیز یقبل هیمنش "ظاهرا:گفتم يجد

مهمتر از  یلیمن خ يراکه معتمد بودن ب دیبله اما بهتره بدون:لبش نشست يرو یبار لبخند جذاب نیاول يبرا

 .دیشما هر دو خصلت رو با هم داشته باش دوارمیام یمنظم بودنه ول

 .دینظر مطمئن باش نیاز ا:اراده خشک و سرد شد یب لحنم

 ...حرفاش فاقد گرما بود ي هیهم مثل بق دوارمشیام

 جاست؟ک یرستم يآقا...کردم قهوه تون سرد شد یپر حرف:فنجون قهوه ام اشاره کرد و گفت به

 .دیرفتن خر: کردم زمزمه

 !؟......پس:به فنجون اشاره کرد وگفت دوباره

 .خودم درست کردم: گفتم

حداقل تو قهوه دم کردن نمره تون  دهینشون م دهیچیقهوه تو سالن پ يکه بو نطوریا:گفت و ادامه داد یآهان

فرصت داشته  يا قهیمراجع چند دق نیفکر کنم تا اومدن اول...اتاقم دیاریب دیمن درست کن يهم برا یکی...ستهیب

 .باشم

نگفته  دیفر...داره یمطب آبدارچ یول:خودم رو کنترل کردم و گفتم یشدم ول یبشدت عصبان شیلحن دستور از

 .منه فهیدکتر هم جز وظا يبود که قهوه آوردن برا

دقت توش  یاز التماس هم با کم ینازک يکه رگه ها یشدوبا لحن میدکتر متوجه لحن حرص میوجود خوددار با

 .شهیخوب نم ادیز یرستم يآقا يآخه قهوه ها:بود گفت دایپ
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و من هم  دیرفته خر یرستم يباشه چون االن آقا:خودم رو نگه داشتم و محکم گفتم یام گرفت ول خنده

خورد اما زود خودش رو  يدیشد ي کهیسرد ومحکم بود که دکتر  يآخرم به قدر يجمله ...ارمیبراتون م کارمیب

 .دیشد و درو هم محکم بهم کوب شوارد اتاق هیاز ثان يو در کسر...ممنون: جمع و جور کرد و سردتر از من گفت

آماده کردن قهوه  يو برا دمیخند همیبه تشب...خدونی...مزخرف فکر کرده من نوکر باباشم:دمیغر یلب حرص ریز

 .وارد ابدارخونه شدم

 یچ شدیحاال خوبه فقط دکترا داره اگه پرفسور م...پرمدعا...خودخواه ي کهیمرد:زدم یکار همچنان غر م نیح در

 !!آخه؟؟ يخودت فکر کرد شیپ یچ یانداخت یچه ادم ریمنو گ نیپسر بب ینش یبگم چ یاله دیفر...کردیکار م

 .وارد شدم دشیبه در زدم و با بفرمائ يو تقه ا ستادمیدر ا پشت

از  رادیداشته باشه ا یاشکال یرستم يقهوه دم کردن آقا کنمیفکر نم: گذاشتم و گفتم زشیم يرو رو قهوه

 .شماست

 ؟یچ يبرا...از من:جا خورد و متعجب گفت یکم

 هیته يمرغوب تر يتا قهوه  دیقرار بد یرستم يآقا اریدر اخت يشتریب يخوب اگه شما بودجه : پوزخند گفتم با

 .دیبر یلذت م شتریون بکنن اون وقت از قهوت

 ست؟ین یشگیهم يقهوه  نیمگه ا:شد شتریب تعجبش

 .زنمیلب نم يا گهید يقهوه  چیقهوه رو من از خونه اوردم چون من به ه نیا رینخ:اخم جواب دادم با

 دیکرد هیبه قول خودتون مرغوب رو از کجا ته يقهوه  نیبپرسم که شما ا شهیم:لبش نشست يرو يپوزخند

 .قهوه بخرن نیهم از هم شونیقرار بدم تا ا یرستم يآقا اریدر اخت يشتریب يتا من هم بودجه 

 ....یخواست چندتا فحش ابدار و جانانه بهش بدم ول یدلم م...کردیم وونهیو طعنه هاش داشت منو د انیب لحن

 .پدر من تاجره قهوه اس دیفراموش کرد نکهیمثل ا:گفتم

 .من کرد يخنده رو مهمون لبا و دیرو لباش خشک پوزخند

 .به من نگفته بود يزیچ دیفر یول!! تاجر قهوه؟؟:تو صورتش رنگ گرفت و گفت تعجب

 يا...ستیدهم درآمد پدرمم ن کیکارم آقا خبر نداره حقوقم  نیطرف فکر کرده من محتاج ا...هه:دلم گفتم تو

 .یانداخت يمنو تو چه مخمصه ا نیمگه دستم بهت نرسه بب دیفر

کارشون هم واردات  کنیپدر من و عموم با هم شر دیکه بدون گمیم یول ستیمهم ن:هر حال جوابش رو دادم به

 .از عموهام ادامه اش دادن یکیماست که البته فقط پدرم و  هیشغل موروث نیا...قهوه اس
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پدرتون قهوه مطب از  يبرا دیشما هم لطف کن نطورهیپس حاال که ا...متوجه شدم:خشکش دوباره برگشت لحن

 .دیحساب کن یرستم ياش رو با آقا نهیو هز دیبخر

 يو به سمت در برگشتم البته قبل از رفتن صدا...کنمیم یباشه سع:بودم که گفتم یاز حرفاش حرص يقدر به

 .حقته هم نثارش کردم هیلب  ریدرو پشتم بستمو ز الیخ یاما ب دمیرو هم شن زیم يشدن فنجون رو دهیکوب

 یاز صندل یکی يرو شیمراجع وارد مطب شد و بعد از گفتن نام خانوادگ نیبعد اول قهینشستم چند دق زیم پشت

 .ها نشست

اومده  یضیخانم صامت اگه مر:دیچیپ یگوش يخشن دکتر تو يصدا یزنگ خورد و با برداشتن گوش تلفن

و  دمیدستگاه کوب يرورو  یشدم با حرص گوش رهیتو دستم خ هیو تق با تعجب به گوش...داخل نشیبفرست

 يو با انگشتها بودفرو رفته  شیکه تو صندل یبه خانم....دکتر خوش اخالق کردم نینثار ا یفرهنگ یب رلبیز

 .کردم شیکردم و با صدا کردن اسمش به داخل اتاق راهنمائ ینگاه کردیم يدستش باز

رو حس کردم سرم آهسته بلند کردم و به  ینگاه هینیمشغول کار بودم که سنگ زمیپشت م...بود 4حدود  ساعت

 د؟یبفرمائ:اندختم و مودبانه گفتم ینگاه زیاونور م یمرد خوش پوش و عصب

 ...یمانیسل:نثارم کرد وگفت يزیتمسخر آم نگاه

 .نکردم دایرو پ ینام نیدفتر نگاه کردم اما همچ به

 ؟دیامروز وقت گرفت يبرا دیمطمئن:رو از دفتر بلند کردم و گفتم سرم

 .نه:زد و گفت يپوزخند

 د؟یستیمطمئن ن یعنی:گشاد شده گفتم يتعجب و چشما با

تو رو  یکودن ک:گفت یو عصبان دیکش دنیدست از خند یناگهان یلیزد و چند لحظه بعد خ یعصب يا قهقهه

 .رمیگینم یوقت قبل چوقتیمن ه...بود که من اصال وقت نگرفتم نیمنظورم ا! استخدام کرده؟

از جام بلند  یبعد از چند لحظه عصب...بودم رهیتمام مدت فقط مات و مبهوت به صورت نسبتا جذابش خ در

رو  يماریب چیمتاسفم دکتر ه:به طرفش خم شدم و گفتم یگذاشتم و کم زیم يدستام رو رو يپنجه ...شدم

 .ننیب ینم یبدون وقت قبل

 یطور که اون جلو م نیصورتم هم يآروم خم شد روبعد ...کوچولو ستمین ضیمن که مر:دیبا صدا خند دوباره

بدنم خم شد ناخودآگاه  يکه با اون قد بلندش کامال رو ییتا جا دمیکشیاومد من هم کم کم بدنم رو عقب م

 .نشستم یصندل يو رو دمیعقب کش
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سامان  یگیبه دکتر م يریاالنم م...حاال بهتر شد:صورتش گفت يرو يبا ته خنده  ستادویصاف ا آهسته

 .زود باش...اومده

من اجازه  ادین رونیدر ضمن تا مراجع دکتر ب! ه؟یچ يرفتارا برا نیا یستین ضیاگه مر:گفتم دمویحرص خند با

 ؟يدیفهم...خوره یورود ندارم تمرکز دکتر و مراجعش بهم م ي

 !!ه؟؟رفتارا رو داره آخ نیآدم سالم ا ستمین ضیمن مر گهیاحمق بعد م ي کهیمرد:لب گفتم ریز

اومد  رونیهمون لحظه هم مراجع از اتاق ب...مینیبیخوب حاال م لهیخ:حرص تو صورتم براق شد و گفت با

برگه هاش بلند کرد و رو  يدکتر سرش رو از رو...به در زدم و وارد شدم يبالفاصله به سمت اتاق رفتم و تقه ا

 اومده؟؟ شیپ یمشکل:به من گفت

 .نهیخواد شما رو بب یم گهیاومده م یمودب تینها یب يآقا هی:وبا طعنه گفتم یعصب

 ه؟یاسمش چ:گفت

 .یمانیسامان سل: وکش دار گفتم آهسته

 .تو ادیب دیاومد خوب بگ ؟سامانیچ:و گفت دیاز جاش پر یناگهان یلیاسم سامان خ دنیبا شن دکتر

 ...بود دایاز لبخند و چشماش هو یخوشحال

 اجعانتون هستند؟از مر شونیدکتر ا دیببخش:دمیپرس متعجب

 د؟یکرد يفکر نیچرا همچ...هیمیدوست قد هینه سامان :بهم کردوگفت ینگاه

 .....به هرحال...دیکرد یفکرو م نیهم دیدید یرو م ششونیاگه شما هم رفتار چند لحظه پ دیشا: خنده گفتم با

خوان شما رو  یدکتر م یمانیسل يآقا:متعجب دکتر رو به سامان گفتم يچشما ياتاق روباز کردم وجلو در

 .ننیبب

بلند به سمت اتاق اومد منم از اتاق خارج شدم و به  يبلند شد و با قدم ها عیکه انگار منتظر بود سر سامان

زد و از کنارم رد  ينگاهمون به هم گره خورد پوزخند میشدیکه از کنار هم رد م يرفتم تو لحظه ا زمیسمت م

 .خوش و بششون بلند شد ياشد و به محض وارد شدنش به اتاق صد

عمر  هیتورو خدا بعد  نیما عاقبت ما رو بب ياز روز اول کار نمیبود ا ختهیاعصابم بهم ر...خودم لعنت فرستادم به

 شیمنو پ هیچغل رهیدوستاشم مثل خودش خودخواهن االنم م وونهیدکتر د نیا یمنش میبش دیدرس خوندن با

انداختم سرم درد گرفته بود وکالفه  زیم يو خودکارم رو رو دمیکش یآه...برهیم یآبروم رو روز اول کنهیدکتر م

 .....کنه اما امروز نیکس حق نداره بهم توه چیبودم ه
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 .کردم ذهنمو از اتفاقات افتاده منحرف کنم یخودکارم سع يو با برداشتن دوباره  دمیکش یپوف

و  اوردمیخودم ن يبه رو یدر حال انفجار بود ول "بایاومد سرم از درد تقر رونیمراجع از اتاق ب نیآخر یوقت

 دیخسته نباش:اومد و رو به من گفت رونیشدم تو همون لحظه هم دکتر از اتاقش ب لمیمشغول جمع کردن وسا

 .خانم صامت

 .طور نیممنون شما هم هم:حال جوابش رو دادم یب

 تون خوبه؟؟شما حال:شده بود جلوتر اومد وگفت میحال یب يکه انگار متوجه  دکتر

و بدون  دمشیبرداشتم و پوش میبعد پالتوم رو از پشت صندل...سردرد دارم یبله فقط کم:حرص و تحکم گفتم با

 ياز مقابل چشما یخشک وخال هیخداحافظ هیدوشم انداختم و با  يرو رو فمیدکمه هاش رو ببندم ک نکهیا

 .رونیمنگش دور شدم و از مطب زدم ب

اکبرآقا داره  دمیشدم و د اطیدر بازشد و من وارد ح هیزنگ رو فشردم بعد از چند ثان...ستادمیدر خونه ا يجلو

 .کنهیرو روشن م اطیح يچراغ ها

 ؟يچطور...سالم دخترم:بهم انداخت وگفت یبا مهربون ینگاه

 .دیخسته نباش...خوبم...سالم از ماست:بهش زدم و گفتم يلبخند

 .يه امعلومه که خست یول:جلوتر اومدوگفت یکم

 پدر اومده؟...بله خستم:گفتم

وقت  نیا کیفرودگاه بودن با تراف شیساعت پ کیتازه ...نه خانم:رو بعد از نگاه کردن به ساعتش داد جوابم

 .هم برسن گهیساعت د کیشب شک دارم آقا تا 

 .زودتر برسه... شاایا...باشه:رفتم گفتم یباال م اطیبزرگ ح يکه از پله ها یدرحال

خونه  ياز گرما یبا باز کردن در موج...آهسته ازم دور شد و منم به سمت در سالن رفتم... آقا با گفتن انشاا اکبر

مطالعه بود  رینشسته بود سخت درگ شیگهواره ا یصندل يرو نهیشوم يمامان جلو...به صورت سردم خورد

 يکردم بعد هم خم شدمو به گونه  نگاه دشیجلو رفتم و به صورت براق و سف دیورز یکه بهش عشق م يکار

و  کیبار يرنگش نگاهم کردوبا لبها یشیم يبرجسته اش آروم بوسه زدم سرش رو باال آورد و با چشما

 ؟ياومد...زمیسالم عز:و گفت دیبه صورتم پاش يلبخند شیصورت

 .سالم یراست...گهیمامان از اون سواال بودا خوب اومدم د:خنده گفتم با

 ؟ی؟خوب دهیآخر سر؟چرا رنگت پر یبازم سالمتو گذاشت:سف برام تکون داد و گفتاز تا يسر مامان
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مطب شلوغه و دکتر هم فوق آلعاده آدم اعصاب ...خسته شدم یلیخ:بود یو وصف ناشدن انیپا یب شیمهربون

 .هیخورد کن

 چرا؟:خنده اش بلند شد يصدا

 آره؟...میامشب قراره شام رو با بابا بخور...کشمیدراز م کمیبعد هم  کنمیمن لباسام رو عوض م:گفتم پکر

 .رسه یم گهیآره بهش زنگ زدم تو راه بود تا سه ربع د:سرش رو تکون داد و گفت مامان

 .میزنیبابا اومد راجع بهش حرف م یهم وقت یدر مورد دکتر زمان...دلتنگشم...خوبه:لبخند گفتم با

 .اتاقم شدم یراهاستراحت  يتکون داد و من برا دییبه تا يسر مامان

 چیتو چشماش هم ه یبود حت یروح یدکتر آدم ب:امروز غرق شدم يآمدها شیو تو پ دمیتخت دراز کش يرو

خواست  یدلم م...بود يجد يادیز دمیشا...بود بیعج کمینداشت  یانگار اصال شور زندگ شدینم دهید يا يانرژ

 نه؟ ای دهیازش بپرسم تا حاال خند

 !؟یکش یم یچ یآدم برف نیتو از دست ا دیفر:گفتم رلبیز

 دیرو برداشتم و شمارش رو گرفتم سر به سر گذاشتن با فر لمیتو سرم جرقه زد موبا يفکر دیاومدن اسم فر با

 .خودش داشت يبرا یهم عالم

 الو؟:رو برداشت یاز سه تا بوق گوش بعد

من  یگیو م یزنیکتره مزخرف زنگ مد نیفردا به ا نیهم دیفر:و گفتم ختمیرو تو صدام ر يدلخور تینها

 ؟؟يدیفهم...استفاء دادم

 آخه چرا؟:گفت یبا ناراحت دیفر

از اون  دمیشا ای یاز اون دوست مسخره ات بپرس يبر دیبا گهید نویا...به را دهیچون چ چسب:دمیحرص غر با

 .سامان چلغوز

 مگه سامان برگشته؟:با خنده گفت دیفر

 مگه کجا رفته بود که برگرده؟:گفتم جیگ

رفت  شیماهه پ شیفرزاد و برادرش فربده ش یمیسامان دوست صم:از خنده داشت ییصداش رگه ها هنوزم

شش ماهه اش استفاده کردو موندگار  يزایاز و...بهش خوش گذشت نکهیمثل ا یسر به فربد بزنه ول هیفرانسه 

 برگشته؟ ینگفت...شد
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بعد ...دکتر يآقا کیفابر قیرف نیپس من از کجا شناختمش چقدرم که مزخرفه ا گهیره دآ:گفتم یعصب یلحن با

 .چقدرم که مثل دکتر مودب و مهربونه:با پوزخند اضافه کردم

و استفاء  یمنو بدبخت کن يخوا یشده که م یحاال مگه چ:رو تلنگر زد دیفر يفرو خورده  يخنده  حرفام

 ؟يبد

و لج منو  دیفقط خند دیتمام مدت فر...کردم فیاستان رو براش تعرو د دمیخند یرپوستیو ز آهسته

دل به  گنیکه م يدیشن...زمیعز ومدهیاز تو خوشش ن ادیاتفاقا دکترم ز:خنده هاش گفت نیآخرش هم ب...دراورد

 یکه ناراحت نش يطور ستزنگ زد و مودبانه ازم خوا شیساعت پ میاونم ن...نییدل راه داره؟ مصداقش شما

 .عذرت رو بخوام

 ؟یچ:تخت بلند شدم و بلند گفتم يبه کارم عالقمند بودم با ضرب از رو "که واقعا من

 ؟يچرا ناراحت شد ياستفاء بد شیپ قهیتا دو دق یخواست یتو که م ه؟یچ:گفت رانهیمچ گ دیفر

 نیاز ا زمینه عز:مخودمو نباختم و گفت یرو دست خورده بودم حرص کردم ول دیفر نیبازم من از ا دمیکش یپوف

دکتر رو به  يآقا نیفرصت کنم پوز ا نکهیناراحتم که قبل از ا نیناراحت نشدم که دکتر عذرم رو خواسته از ا

 .خفقان آور رو ترك کنم طیاون مح دیخاك بمالم با

اومد چون  یم یبه نظر راض ینگفت ول يزیدکتر چ...کردم یشوخ:بود ریآخه کارش به من گ...مهربون شد دیفر

داشته باشم تو که تو خونه  شیمنو قبض روح نکن تو رو خدا بذار آسا نقدریهم نزد تو هم ا یتیاز نارضا یحرف

 .دارم يگرفتار یکیکه هزارو  یستیمثل من ن يکاریب

 .نکن هیباشه بابا گر: و گفتم دمیخند

 .بخورمخوام برم شام  یمن م يندار يخوب شراره جان کار:هم با خنده گفت  دیفر

 .باشه شکمو برو خداحافظ: گفتم دمیکشیتخت دراز م يکه رو یحال در

 .ارتباط رو قطع کرد یخداحافظ هیهم با  دیفر

 .دیبفرمائ:فکر که مامانه گفتم نیسرم بردم و با ا ریبه در خورد دستام رو به ز يا تقه

و با سرعت نور خودم رو تو  دمیاز جام پر...بابا تو چهار چوب ظاهر شد يکه در باز شد قامت مردونه  یوقت اما

رو به قلبم  يرینظ یتنش حس آرامش ب يگرما...دمیآغوش گرمش انداختم و عطر خوش بوش رو به مشام کش

 .کرد یروونه م

 بابا؟ یخوب...سالم شراره جان:گوشم گفت ریآهسته ز...کردمیرو حس م روشین زدیلبخند م بابا
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 .شهینم نیآره بهتر از ا:اش فشار دادم و با تمام عشقم گفتم نهیبه س شتریرو ب دمخو

 .منتظرمونه زیکه مامانت سر م میبر...خوبه:پهنش جدا کرد و گفت ي نهیرو نوازش کردو سرم رو از س موهام

 يلبا يخنده رو...اومده حرف زدم شیپ اناتیمن هم خوردم و هم از جر مینشست زیکنار هم دور م یوقت

 دن؟؟یخند یم هیکرد چرا بق یم یموضوع انقدر منو عصب نیا یدونم وقت یجفتشون بود من نم

... ستین یدکتر اعصاب خورد کنه که حرف يآقا نکهیدر ا:حرفام تموم شد بابا با همون ته خنده اش گفت یوقت

 .يخدا دراومد ياما خوب تو هم خوب از خجالت بنده 

 .دلم هنوز خنک نشده یآره ول:خنده ام گرفت و گفتم کردیبابا اصطالحات منو استفاده م نکهیا از

 .يسر به سرش نذار ادیبهتره ز:کرد و گفت یمصلحت یاخم بابا

 .چشم...برم رتتیقربون اون غ: گفتم دمیبوس یکه گونه اش رو م یبلند شدم به سمتش رفتم و در حال زیسر م از

 .نمیبرو بب...برو پرو:رو بروز نداد و گفت يزیلباش چ یول دیخند چشاش

 .خواب به اتاقم رفتم يمامان بابت شام تشکر کردم و برا از

 .چشم باز کردم لمیآالرم موبا يبا صدا صبح

 .یروز زنگ نزن هی شهیم یاَه چ:گفتم یعصبان

بال در  یدکتر دهن گشاد از خوشحال يو اون آقا شمیمن بدبخت م یچیه:جواب خودم رو دادم خودم

و  دمیلباس پوش عیسر...شدن عادت نکرده بودم داریهفته هنوز به صبح زود ب هیجالب بود که بعد از ...ارهیم

 .هم کردم یمیمال شیآرا

 .صبحانه دل کندم زیاز م مییتموم شدن چا با

تم خودمون عمه ات من و بابا يسره برو خونه  هیبعد از ظهر خودت :کرد گفت یرو جمع م زیم کهیدرحال مامان

 .میریم

 !؟یچ يعمه برا يخونه : بود انداختم و گفتم خچالیبه مامان که سرش تو  یتعجب نگاه با

 .گهیعمته د هیامشب مهمون! ؟؟يشراره فراموش کرد: برگشت سمتم و گفت مامان

 يریکن اون لباس ش یلطف هیمامان جان ...رفته بود ادمی يوا يا:و گفتم دمیکوب میشونیکف دست به پ با

 .شده خداحافظ رمیعمه من د يخونه  اریرو با کفشام ب دمیجد

امان از : گفت یکه م دمیمامان رو شن يآخر قبل از خارج شدن از آشپزخونه صدا يلحظه  تو

 .خداحافظ...یحواسپرت
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اَه :و گفتم دمیفرمون کوب يبا مشت رو...کیحرکت کوچ هیاز  غیاستارت زدم در یهرچ یشدم ول نمیماش سوار

به آژانس زنگ زدم و درخواست  لمیبا موبا...شدم ادهیپ نیاز ماش...مرده شورتو ببرن...نم وقت خراب شدن بوداال

 زیسحر خ شهیرو برداشت هم یکردم بعد هم شماره اتاق اکبر آقا رو گرفتم بعد از دو تا بوق گوش نیماش

 د؟یبفرمائ:بود

 د؟یخوب ریالو اکبرآقا صبحتون بخ:گفتم

 افتاده؟ یاتفاق...ریصبح شما هم بخ...سالم خانم:گفت

بهش بندازه به مامانمم خبر  ینگاه هی ادیکار ب ریکن زنگ بزن تعم یلطف هیخراب شده  نمیآره ماش:گفتم کالفه

 .خونه عمه رمیم دیبعد از ظهرم با فر...من با آژانس رفتم دیبد

رفتم از اکبر آقا هم  یر که به سمت در مهمون طو...آژانس باشه دیحدس زدم با نیبوق ماش يصدا با

 .شدم و آدرس مطب رو دادم نیکردم سوار ماش یخداحافظ

 .اومد یبود و دکتر نم دیفر هیخدارو شکر امروز روز کار دمیربع به نه بود که به مطب رس هی ساعت

 رید شبید...از مطب خارج شد يکار يکرد و برا یخداحافظ یرستم ينشستم چند لحظه بعد هم آقا زمیم پشت

گذاشتم و  زیم يلم دادم و پاهام رو رو یصندل يرو نیهم ياستراحت الزم بودم برا "دایبودم و شد دهیخواب

تکون نخوردم حال باز کردن ...اومده دیفر دمیفهم دیچیکه تو سالن پ ییقدم ها يبا صدا...چشمام رو بستم

تورو خدا غر نزن من واقعا خستم تمام  دیفر:گفتم ستادهیا زیم يحس کردم جلو یچشمام رو هم نداشتم وقت

قهوه تو قهوه ...آرامش داشته باشم کمیخوام  یم ومدهیکار کردم امروز که اون دکتر احمق ن یهفته رو مثل چ

 .زیمن بر يهم برا یکیسوزه  یدلت به حال من م گرما زیخودت بر يبرا يخوا یجوش هست اگه م

 دیتعجب کردم سابقه نداشت فر...دمیرفت رو شن یقدم هاش رو که به سمت ابدارخونه م يصدا ینداد ول یجواب

دلش به  "واقعا دمیندادم شا تیخواب بودم که اهم جیاونقدر گ یآدم انجام بده ول يسرو صدا برا یرو ب يکار

 .حالم سوخته بود

ردم تا ازش تشکر کنم که با چشمام رو باز ک دمیشن زیمثل فنجون رو با م يزیبرخورد چ يکردم صدا حس

 .حس کردم هیو سرد شدن دستام رو در عرض چند ثان دیمقابلم رنگ از صورتم پر يصحنه  دنید

 يصورتم سر دادو به پاهام که هنوز رو يکرد؟دکتر نگاهش رو از رو یکار م یچ نجایا یدکتر زمان ایخدا يوا

منم به پاهام زل زدم و بعد از چند ...شد داریهش پدباال رفت وتمسخر تونگا یبود رسوند ابروهاش به نرم زیم
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از اضطراب  ستادمیلحظه تازه مغزم فرمان داد و به سرعت برق خودم رو جمع وجور کردم و صاف مقابلش ا

 .متاسفم...دهیفکر کردم فر...دکتر من  يآقا دیببخش:بگم يزیکردم چ یسع دمیلرزیم

پشت دکتر ولو  يها یصندل يو سامان خورد که رو دیسر جام جابه جا شدم تازه چشمم به فر یکه کم نیهم

بلند  يصدا کنمیتا متوجه شدن من نگاهشون م...صدا صورتاشون کبود بود یو ب دیشد يشده بودن و از خنده 

 .دیچیخنده اشون تو سالن پ

راجع به من  يفکر نینگفته بود که شما همچ دیکه من احمقم آره؟فر:کردو گفت يا انهیموز يهم خنده  دکتر

 .دیکن یم

 .نه من منظورم به شما نبود...نه:کار کنم؟با تته پته گفتم یچ نویحاال ا يگاز گرفتم وا لبمو

مطب به جز  نیکنم تو ا یفکر نم:شده بود گفت رشینفوذ ناپذ تیاز شخص یکه جزئ یشگیهم تیبا جد دکتر

 .وجود داشته باشه يا گهیمن دکتر د

 .قرار داده بود کردم تیموقع نیکه منو تو ا دیفحش بلد بودم نثار فر یبودم تو دلم هرچ یدست خودم عصبان از

مطب به  نیدرسته تو ا:چپ یشدم دکتر هنوز منتظر جواب منه خودم رو جمع وجور کردم و زدم کوچه عل متوجه

 دیاحمق پس منظورم شما نبود یاحمق نگفتم که دکتر زمان من گفتم دکتر یول...ستین يا گهیجز شما دکتر د

 .کنم یم قتونلطف رو در ح نیاحمق صداتون کنن چشم من ا دیدوست دار یلیخوب اگه خ یول

 .خورد و صورتش سرخ شد که تو دلم گفتم کارت تمومه شراره کهیمن دکتر چنان  هیحاضر جواب از

 "مطمئنا یگستاخ نیبود ا یکم آورده بود و عصبان "دایشد...زد ینم رونیقطره خون از بدنش ب هی يزدیم کارد

 .کرد یم یخط خط شتریو سامان اعصاب نداشتش رو ب دیفر يخنده  يتحملش بود و صدا تیخارج از ظرف

و  دیچنان برگشت سر فر یحرکت آن هی یخودش رو کنترل کرد تا با پشت دست تو دهنم نکوبه اما ط یلیخ

 د؟؟یخفه ش دیخوا ینم گهیبسه د:دیزد که ساختمون لرز ادیسامان فر

 نیکرد نتونست خنده اشو بخوره وب یسامان هرچقدر سع یپر زد و رفت ول دیصورت فر يبالفاصله از رو خنده

خالصه  یهست یعصبان..يشوکه ا..یناراحت..یخوشحال ستیشده معلوم ن یدنیات د افهیآخه ق:خنده هاش گفت

معلومه بد  نکهیتابلوئه اونم ا یلیتو صورتت خ يزیچ هی نمیبذار بب یدکتر جان ول زنهیم ات بد سرگردون افهیق

 .يکم آورد

خنده اش هم  ینداشت ول يبه صورت دکتر نگاه کردم تا انفجار فاصله ا...دیبا صدا خند دیحرف سامان فر با

بودم که خنده  یمن اونقدر از دست خودم ناراحت و عصب یبا مزه شده بود ول یلیخ دیفر ي افهیگرفته بود آخه ق
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سر  دیبر دیزهر مار پاش:گفت وداز خنده که تو صداش مشهود ب ییدکتر با رگه ها...گرفت یام هم نم

راهرو بود اشاره  يکه تو يو به جعبه ا یرو مرتب کن یگانیبا يرفته اومده بود ادتی نکهیسامان مثل ا...کارتون

 .رسهیتو هم برو اتاق االن گروه م:ادامه داد دیکرد و رو به فر

 يزینگران چ دیکن لیوقهوه تون رو م دیشما هم لم بد:ترسناکش گفت يبه سمت من برگشت و با چهره  بعد

 .خانم صامت:و با تمسخر افزود...دیهم نباش

 .خوام یمعذرت م: انداختم و فقط گفتم نییپا سرمو

 .شد دیتوجه به حرفم به سمت اتاقش رفت و پشت در ناپد بدون

 .هیگروه يرفته بود امروز نوبت مشاوره  ادمیخودم لعنت فرستادم که چرا  به

 یگانیمدت سامان تو با نیگروه بعد از ظهر اومدن تو تمام ا هیگروه صبح و  هیبودم چون  کاریب بایروز تقر تمام

که باهاش قرار داد  یبرامون از رستوران شهیمثل هم یرستم يوقت نهار آقا و دکتر هم تو اتاق فقط دیبود و فر

و من و دکتر  زدنیحرف م دیساعت نهار هم فقط سامان و فر میتو تمام ن میغذا گرفت و دور هم خورد میداشت

از من  يخوب کار یانگار به جناب دکتر فراتر از حد تصور من برخورده بود ول میکرد يتو سکوت با غذامون باز

 .اومد که خوب اونم انجام داده بودم یبر نم یجز عذر خواه

دونم  یرفته بودن اما نم رونیبود که از مطب ب يا قهیگروه ده دق نیبود آخر میو ن شیساعت نگاه کردم ش به

 ایب دیفر:بلند گفتم يشدم و تو همون حال با صدا لمیمشغول جمع کردن وسا...هنوز تو اتاق بود دیچرا فر

دور گردنش که گره اش هم اشتباه بود به  یاتاز اتاق خارج شد و کالفه با کراو دیبالخره در باز شد و فر....گهید

 ه؟یچجور گره ا گهید نیا:کراواتش اشاره کردم و گفتم يبابا؟با خنده به گره  هیچ:طرفم اومدو گفت

 .شتونم ببندم یکار کنم؟ نم یخوب چ:دیگره رو باز کرد و غر یعصبان دیفر

 ه؟یها رو کراواتته کار ک یتو مهمون شهیکه هم یخوشگل ییپس اون گره ها:و گفتم دمیصدا خند با

 .یجنابعال يخوب معلومه عمه :حرص گفت با

 يامروز رو جور عمه  هی دیبا گهیکار کنم د یچ...بده من برات ببندم...یشیم یخوب حاال چرا عصبان: گفتم

 .بکشم نموینازن

 رونیدر حال بستن کراوات بودم که دکتر هم از اتاق ب...رو باال زد راهنشیپ ي قهیو  ستادیبا لبخند مقابلم ا دیفر

مال  شهیم:رو به من گفت...عوض کرده بود دیسف راهنیپ هیصبحش رو با  هیبلوز سرمه ا...نگاهش کردم...اودم

 .دیمنم ببند
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 د؟یزنیهر روز کراوات م بایچرا دکتر شما که تقر گهیشما د:تعجب گفتم با

 .شما لوسم کرده يخوب مامان منم مثل عمه : شد گفت یصورتش ظاهر م يکه کمتر رو یلبخند جذاب با

 ام؟ یپس من چ یاگه تو لوس: دلم گفتم تو

اگه  ونیشما آقا:اش رو مرتب کردم تو همون حال هم گفتم قهیگلوش سفت کردمو  ریرو ز دیکراوات فر ي گره

 !!د؟؟یکردیکار م یچ دیما خانم ها رو نداشت

 یچیه:تنش بود در جواب سوالم گفت یمارک نیو شلوار ج شرتیاومده بود و ت رونیب یگانیکه تازه از با سامان

 .خودش اشاره کرد پیو به ت...میزد یو کراوات نم میشدیخوشحال م

بار  نیخواست اتفاق صبح تکرار بشه ا ینزدم دلم نم یابروهام نشست اما حرف نیب یگرفت و اخم کمرنگ لجم

کردم پالتو و  یحرصم رو هم خال یول...سکوت کردم نیام بنابر ا یادب یکرد من دختر ب یم نیقیدکتر  گهید

 .میپس بر:رو برداشتم و گفتم فمیک

 .گهیخفه شو د...يریزبون به دهن بگ قهیدق هی یتون یسامان تو نم:با حرص گفت دکتر

 .کراواتش رو به سمتم گرفت...زنهیم ادیحرف مفت ز:رو به من کرد و گفت بعد

 يبلند بود منم برا یلیاش بود من جزو قد کوتاه ها نبودم اما اون قدش خ نهیس يقدم تا وسطا ستادمیا جلوش

کرد از شانس قشنگم هم چون امشب  یم تمیتفاوت قد اذ نیکامال تسلط داشته باشم و ا دیبستن کراوات با

کفشه  هیبپوشم  مویسانت 12 اشنهپ يراحت بتونم کفشا الیپام ورم کنه تا با خ خواستمیبودم و نم یمهمون

 زیکه کنار م ییپا ریتالشم آهسته پاش رو دراز کرد و با نوك کفشش ز دنیبودم دکتر با د دهیاسپرته تخت پوش

و مشغول شدم  ستادمیا ییپا ریز يرو دیبود رو کنار پام کش یسانت 15 "حدوداکوتاه  ي هیچهار پا هیبود و مثل 

که گره رو سفت کردم طبق عادت  یبود که گره خراب نشه وقت نیا میسع مامکردم و ت یبه صورتش نگاه نم

چروك هاشو درست کنم  نویفرو بردم تا چ قهیاشارم رو داخل  يکراوات برگردوندم و دو تا انگشتا يرو رو قهی

گر ...دبرق از بدنم رد ش هیولت 220 انیجر هیاز ثان يکه با خوردن دست سردم با گردن نرمو داغ دکتر تو کسر

که دست دکتر  وفتمیب ییپا ریبود از ز کیکه تعادلم رو از دست دادم و نزد دمیدستمو پس کش عیگرفتم و سر

خطا کار سرم  يبچه ها نیکه ع یو در حال دمیخجالت کش شتریب...بازوم قرار گرفت و مانع از افتادنم شد يرو

و سامان افتاد که تو شوك و سکوت  دیچشمم به فر...اومدم نییپا ییپا ریز يانداختم آهسته از رو یم نییرو پا

 زیم يو پالتوم رو از رو فیفرو برم ک نیاز خجالت آب بشم و تو زم نکهیصحنه زل زده بودند قبل از ا نیبه ا

 .زدم رونیبرداشتم و از در مطب ب
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 .گهید میبر: کنه گفتم یحرکت نم یکس دمید یعقب برگشتم و وقت به

 .نیایو شما و سامان هم با هم ب میریپس من و شراره با هم م:اومد و گفت رونیاز شوك ب دیفر

 ان؟یمگه دکترم با ما م: انداختم و گفتم دیبه فر ینگاه متعجب

 .ما يدکتر و سامان هم دعوتن خونه آره :با خنده گفت دیفر

با گفتن  نمیدکتر رو بب گهیساعت د 24خواست حداقل تا  یگر گرفته بودم و دلم نم تیکه از شرم و عصبان من

 .آسانسور رو فشار دادم يرو اعالم کردم و دکمه  میتینارضا دیاز دست تو فر

سامان و  دمیخودم که نفهم یته بود از خنگگفتن نداشتم لجم گرف يبرا یساکت بود و منم حرف دیراه فر تو

دو تا  نیآخه ادم قحط بود ا:گفتم میدیخونه که رس کینزد...کردن تانیف تانیکه ش هیمهمون يدکتر هم برا

 ؟يرو هم دعوت کرد بهیغر ي وونهید

 .مامان اصرار کرد: و گفت دیبه حرص خوردنم خند دیفر

 .بودا کاریما هم ب يعمه  نیا دمیکش یپوف

شدم که  یم ادهیپ نیکرد داشتم از ماش یط نیشد و تا کنار در سالن رو با ماش نایعمه ا يوارد باغ خونه  دیفر

براش تنگ  یلیدلم خ...خودم رو تو بغلش انداختم...عمه هم تو قاب در ظاهر شد با دو خودم رو بهش رسوندم

 .شده بود

 عمه؟ یوبقربونت برم شراره جان خ:گفت دویماهرخ صورتم رو بوس عمه

 .چقدر دلم براتون تنگ شده بود دیدون یعمه نم يد؟وایشما چطور...خوبم:لبخند گفتم  با

 ؟یزن یکه زود به زود به عمه ات سر م نهیهم يبرا: لبخند صورتش کرد و گفت هیچاشن یاخم عمه

دست منو گذاشته تو  يپسرتون چجور نیا دیدون یشرمنده عمه جون مگه نم:رو مظلوم کردم و گفتم چشمام

 .اومدن اشاره کردم یپوست گردو؟و با دست به دکتر و سامان که از پله ها باال م

 یاول آهسته لبش رو گاز گرفت و با چشم اشاره کرد مودب باشم و بعد هم با لبخند با پسرا احوال پرس عمه

 .کرد

 د؟یکرد رید نقدریچرا اپس :عمه کنار گوشم گفت میمن و عمه هم وارد سالن شد ونیسر آقا پشت

 .دکتره يآقا ریهمه اش تقص:داد یبه عقب برگشت و جواب عمه رو با شوخ دیمن فر يجا به

 .باال رفتم تا لباس هام رو عوض کنم ياز اتاق ها یکیعمه به  ییکوتاه با جمع با راهنما یاز احوال پرس بعد

 .بود نیکمد رو زم نییبود و کفش هامم پا زونیبه در کمد آو یبا چوب رخت لباسم
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و  دیرس یبه زانوهام م شیبلندو کلوش که کلوش ينایبا است یرنگ ماکس يریلباس ش هی...دمیرو پوش لباس

 زیر يها نیشد جلوش هم با نگ یم کیهفت کوچ هیاش هم مردونه بود که امتدادش  قهیبود  ریجنسش از حر

موهام  دمیبه موهام کش یدستموهام رو باز کردم و  ي رهیگ...دمیکفش هام رو پوش...شده بود نیهفت رنگ تزئ

حرکت کردم آهسته و نرم از پله ها  نیرو پررنگ تر کردم و به سمت سالن پائ شمیفر نبود اما موج داشت آرا

شد همه به  یم دهیپله ها کش يبود و پشت لباسم رو زونیاز اون سمت نرده ها آو نمیآست ریرفتم حر یم نیپائ

طرف صورتم رو  هیبراقم  يبودو موها نییباشه معذب بودم سرم پا رومنگاه همه  نکهیتن از اداش دیپله ها د

کفش هام اونو  يپاشنه  يسکوت که تنها صدا نیفرو رفته بود از ا يپوشونده بود سالن تو سکوت اضطراب آور

پله اروم سرم رو باال آوردم که نگاهم به نگاه دکتر گره  نیبه آخر دنیبا رس...اومد یاصال خوشم نم شکستیم

نگاهم رو تو سالن گردوندم دکتر رو به  عیسر یول...چشماش مبهوتم کرد يلحظه ابهت و سرد هی يخورد برا

که  یدر حال انوشیکنارشون هم ک يمبل دو نفره  يرو...هم کنارش دیپله ها نشسته بود و سامان و فر يرو

و  ارشیرو هم ک شونیکنار لمب...پاش نشونده بود کنار همسرش فاطمه نشسته بود يرو روساله اش  2دختر

دو تا پسرو  نیهم یو پدرم کنار هم نشسته بودند عمو مصطف یهمسرش صحرا اشغال کرده بودند عمو مصطف

 .داشت

ر عمه ماهرخ پسرشون هم کنا نایو زنش زهرا نشسته بود س یشوهر عمه ماهرخ هم کنار عمو مرتض دیسع عمو

 نیزن عمو زهرا با نگاه تحس...دمیرو ند یچشم گردوندم ساسان پسر بزرگ عمو مرتض یلم داده بود هر چ

بعد رو به عمه ...شراره جان يچقدر ماه شد..هزارماشاا...ماشاا:بلند شدو منو تو آغوش گرفت و گفت زشیبرانگ

 .ترسم چشمش بزنم یاسپند دود کن م کمیماهرخ جان : ماهرخ کردو گفت

با زن عمو همراه شدم که ...نهیب یقشنگ م ه؟چشماتونیحرف ها چ نیزن عمو ا دیدار اریاخت:لبخند گفتم با

 .رو زانوهام نشستم و تو آغوشم فشردمش دیپاش سر خورد و به سمتم دو ياز رو انوشیمائده دختر ک دمید

 .ندلم برات تنگ شده بود شراره جو:لحن کودکانه اش گفت با

 .رمیطور عز نیمنم هم: و گفتم دمیعشق صورتش رو بوس با

وادارم کرد تا دوباره بغلش کنم و با  نشیریلحن ش ؟یکن یم يامشب باهام باز:رو مظلوم کردو گفت خودش

 .تمام وجودم عطر کودکانش رو به مشام بکشم

 .پاهام نشوندم و مشغول شدم ياز مبل ها نشستم و مائده رو هم رو یکی يرو
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منم بلند شدم که به سمتشون برم که .جمع رفتن اون سمت سالن و از جمع جدا شدن يساعت بعد مجردها مین

 .صدام کرد انوشیک

گرفتن مائده به سمتم دراز کرد و  يو دستاش رو برا ستادیجلوم ا...ادیبه سمتم م دمیکه د...بله:و گفتم برگشتم

 .با بچه ها باش کمیبدش به من تو هم برو :گفت

 .برم یخوب مائده رو هم م...نه راحتم:خنده گفتم با

برمش تاب عمه  یم...يمن به مائده قول دادم ببرمش تاب سوار: گفت  دویکش رونیمائده رو از بغلم ب انوشیک

 .رو بهش نشون بدم نایا

 به سمت در سالن رفت و منم به سمت بچه ها انوشیک...یباشه هر جور راحت:رو حفظ کردم و گفتم لبخندم

 .رفتم

و  نایکردن به س یبراشون بزنه بحث م تاریخواست با گ یم نایکه س ینشستم داشتند راجع به آهنگ نایس کنار

و  دمیبه بازوش کوب یبزنم؟با خنده مشت یپاره تو بگو چ شیآت:کردم که گفت یتو بغلش نگاه م تاریگ

 . بزن يخودت دوست دار یهرچ:گفتم

 دوبایها کش میس يدستاش رو با مهارت رو....ساکت....خوب لهینت خقربون ده يآ:زد وگفت يلبخند نایس

 : گرمش خوند يصدا

 /قلبت بود يتو گهید یکی ياز اولشم جا توکه

 /درسته نگو حقت بود يکرد يبه من که تو هر کار نگو

 /ياز اسمم و عشقم و حسم دلتو کند توکه

 /يخند یم يتنها دار يمنه ساده  يچشا به

 /يریم یواسه من م یگفت یدروغ م شهیهم

 /يعاشقم نبود بگو

 /يریم يکه دار تو

 /يخدا همش دروغه که منو دوست دار به

 /يذاریپا م ينجوریقلب من ا يکه رو تو

 /بارم نیا ویدروغ دوست داشتن نیا بگو

 /بگو دوست دارم رمیم یتو م یبگو ب باز
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 /همه دروغه تو رو باور کردم نیکه ا من

 / گردم یبگو بگو که برم گهیدفه د هی

 چشماش پر از اشک بود....به ساسان افتاد که تازه کنار دکتر نشسته بود نگاهم

 /ستین ادتی يزیکه به تو گفتم چ ییکه از اون همه حرفا تو

 /سیخ يمونم با چشا یم نجایو من ا يریو م يذاریکه م تو

 زد رونیچشمم ب يقطره اشک سمج از گوشه  هی

 /شتن اسونه واستکه ازم گذ ییتو

 /چمیباز واست

 /شمیعاشقت م مایکه مثل قد یگفت یبهم م يچجور

 /يریم یواسه من م یگفت یدروغ م شهیهم

 /يریم يتو که دار يعاشقم نبود مگه

 /يخدا همش دروغه که منو دوست دار به

 /يذاریپا م ينجوریقلب من ا يکه رو تو

اون آهنگ رو  زدینگاه لرزون تمام حرفاش رو به من م هی...که پر از حرف بود یبهم انداخت نگاه ینگاه نایس

اما متوجه شده  زدیبه من نم یحرف نکهیبا ا...تونستم بکنم یکار م یچ یول دمیفهم یخوند م یمن م يهم برا

نگاه  يو گرمابسته بود  خیبود که قلبم  هاامان از قلب من که از سنگ بود سال...بهم داره یاحساس هیبودم که 

 .یآهنگ رو خوندم تو آبغوره گرفت نیبازم که من ا:گوشم گفت ریآهسته ز نایکرد س یکس هم ذوبش نم چیه

 يخودته چرا من هر وقت انتخابو به عهده  ریتقص:و گفتم دمیخند....لبخند پر از درد هی نیاما غمگ دمیخند

اگه :رو به سمتم گرفت و گفت تارشیگ نایس...شادش رو بخون تا منم بخندم هی یخون یم نیغمگ ذارمیخودت م

 .خودت بزن نطورهیا

 ایشاد دن يتو آغوشم نشست تمام آهنگها تاریگ یوقت یول...باشه حاال تماشا کن:از دستش گرفتم و گفتم تارویگ

گرفته بودم  ادی یبه تازگ رو که ینیغمگ فیتصن "گرفتم ناچارا مینشم تصم عیضا نکهیا يبرا دیاز ذهنم پر

چند ...معترض نشد یبخونم اما کس نیخوام غمگ یم دنیهمه فهم دمیها کش میس يدستم رو رو یوقت...بخونم

 :و بعد شروع کردم به خوندن يملود هیثان

 /ستین یکیدونم دلت با من  یم نکهیا با
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 /ییبه رفتن مبتال نمیبیم نکهیا با

 /کنارم یمون یکه م بندمیم چشمامو

 /ییدونم کنار من کجا یم نکهیا با

 /نمیبب اتویکه رو بندمیم چشمامو

 /ارمیب ادمیتو رو  بندمیم چشمامو

 ...../دونم اما یم هییایمن رو يحرفا

 /رو دارم ایرو نیاز تمام تو هم من

 /ینمون يرنجم تو حق دار یتو نم از

 /یتو هم مثل خودم مجبور باش دیشا

 /یکه از من دور باش یشیم کتریکه دارم نزد یدونم به احساس یم نکهیا با

 / ستیها دست خودم ن هیثان نیکن ا باور

 /رمیبن بست م کیپشت رد تو به  من

 /دمیلحظه رو صد بار د نیکنم ا یم حس

 /رمیچشم تو از دست م يرو به رو من

 / ارمیب ادمیتو رو  بندمیم چشمامو

کردم با فشردن پلکهام  یبستم جون گرفت سع يسان پشت پلک هاسا يچشمام و بستم و چهره  آهسته

نبود  يادیسال هم زمان ز1و یعاشق ينبود برا یسال زمان کم5نبود  یرو پاك کنم اما کار آسون رشیتصو

 .یفراموش يبرا

 /ارمیب ادمیتورو  بندمیم چشمامو

 يساسان رو به روم بود و نگاه گرفتن از چشما يزنده  ریبار تصو نیباز کردن چشمام مشکل بزرگتر شد ا با

 .کار من نبود راشیو گ نیغمگ

 /رو دارم ایرو نیدونم اما من از تمام تو هم یم هییایمن رو يحرفا

نگاه کردم و قلبم ...کردم نینگاه کردم و نفر...نگاه کردم و غصه خوردم...رد اشک تو صورتش نگاه کردم به

بود که ساسان  شیسه ماه پ نیه مقابل چشمام جون گرفت انگار نه انگار که همنگاه کردم و گذشت...فشرده شد

 !کرد؟ ولششد که سارا  یچ...کنار هم نشسته بودن زشیجمع با نامزد عز نیتو هم
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که اونقدر عاشقانه  یساسان! آسون قلبش رو شکست؟ يچجور! خواست که ساسان نداشت؟ یم یمرد چ هی از

 من تو تب اون...دیفهم یکاش الاقل م...دیعشق منو ند یدر که حتاونق...دیپرست یسارا رو م

با هم و دور از ...میهر دو باخت...عشق سارا شیوصالش و اون تو آت يمن سوختم در آرزو...تو تب سارا اون

 !آخه چرا؟! چرا؟...هم

من و ساسان نبود همه  سیخ يچشما يمتوجه  یپاك کردم همه تو حال خودشون بودن و کس عیرو سر اشکام

البته شک داشتم  ه؟یدکتر تو فکر ک يخواست بدونم آقا یاحساسات آشکار و پنهان خودشون بودن دلم م ریدرگ

 .رو تصاحب کرده باشه یقلب کس يا شهیکه با اون نگاه ش

 يو بعد رو.. .آهنگ خوندنتون نیبابا شما هم با ا يا:وگفت دیکش رونیاز بغلم ب تارویگ تیوضع دنیبا د ارشیک

 .خواست بشنومش یبودمش و نه دلم م دهیکه نه شن ينشست شروع کرد به خوندن آهنگ شاد نیزم

بودم که  ییخوند و من غرق روزها یم ارشیک...زدمیخوند و من هنوز تو خاطرات تلخم دست و پا م یم ارشیک

از ...و از عشق باهام حرف بزنه ادیان بکه منتظر نشسته بودم تا باالخره ساس ییتو فکر روزا...عاشق ساسان بودم

در  يبرا...اثبات عشقش به من ياما نه برا...باالخره اومد...ساسان اومد...محبت دو طرفه اما هیاز ...عالقه

اومد تا ...اونو سارا نیتا طناب وصال بشم ب...اومد تا واسط بشم...کنم ياومد تا براش خواهر...خواست کمک

نشون دادن  يبه نام سارا برا ینشون دادن بت يبرا...ابراز عالقه به من ينه برا...شاپ یدعوتم کنه به کاف

آورد  ادمیشاد خوند اما ...خوند ارشیک...الهه به نام سارا هی...معشوقش نیو تنها تر نیولبه ا دنیذوقش از رس

دست تو دست هم خارج  ینتشاپ لع یتا ساسان و سارا از اون کاف دمیکه کش یزجر وحشتناک...تمام دردهام رو

 یم منو خواهر خودش میعشق زندگ نیاول نکهیاز ا...يمهر یهمه ب نیکنم از ا هیگر دیدونستم با ینم...بشن

که مرد من  يمرد یخوشبخت يبرا نمیزتریلبخند عز يبخندم برا...معشوقم هیخوشحال بشم از خوشحال ایدونه 

از ...سال از اون روزا گذشته 1...گذشته...تمام عشق و قلبش...جسمش...نبود حاال مال سارا بود تمام روحش

آوردن  ادیاز به  سوزهیگذشته اما من هنوز قلبم م...رود یکه جانم م دمید شتنیکه من با دو چشم خو ییروزا

ماهش رو تو ابرها پرواز کرد 9کردم و ساسان  یکه من تمامش رو با رنج ط یکسالی...تلخ يتمام اون لحظه ها

که شاد بود دلخوش بودم به لبخندش  یتا وقت...کس من کجا یساسان کجا و درد قلب ب هیاما درد سقوط ناگهان

دونستم عاقبتش با سارا به کجا  یکه سقوط کرد من با هر شکستنش خورد شدم و دم نزدم اگه م یاما وقت

 ...گرفتم اما خوب یرو مهمون روز جلوش  شهیم دهیکش
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که ساسان  ییبرگردوندن روزا ییتوانا...میبرگردوندن زمان رو داشت ییکاش توانا...دست ما بود قیگذر دقا کاش

 یقاب عکس ب هیمتحرکه  يمرده  هیصورتش بود اما حاال اون  یپسر شوخ و شاد بود و لبخند جز جدا نشدن هی

 ....خوره یاك مخ وارید يرنگ که انگار سالهاست داره رو

 ؟يبهش زل زد کساعتهیرو نوك کفشته که  یچ نمیبب! دختر؟ ییکجا:به حال پرتاب شدم نایس يصدا با

 .گذشته لمیف:ومدین رونیاز لبام ب ییزدم و صدا ادیفر...تو خودم سوختم

 .یچیه:جوابش رو دادم دمیصورتم کش يکه رو یرنگ یلبخند ب با

 ؟یناراحت يزیافتاده شراره؟از چ یاتفاق:گفت دویخودش رو به سمتم کش نایس

 ه؟یساسان هنوز همون جور:نگرانش انداختم و گفتم يبه چشما ینگاه

 یچ دیدونم با ینم گهید...آره:برادرش رو نداشت ينشست برادر بود و طاقت غصه  شیقهوه ا يتو چشما غم

براش  یتون یتو نم...گفت یتنش رو مرف لیکاش الاقل سارا دل...شهیهر روز داره بدتر م تشیکار کنم؟وضع

 ؟یکن يکار

 .تونستم براش کردم اما نشد یم يمن هر کار يدیتو که د:رو تکون دادم و گفتم سرم

ساسان مثل  يمخصوصا من که برا...رو درمان کنن انشونیتونن اطراف یروانشناسا نم یدون یکه م خودت

چشم ازش ...ارهیسر خودش ب ییبال هیکه داره  یتیوضع نیترسم با ا یتورو خدا مراقبش باش م نایس...خواهرشم

 .کنه ياون بتونه کار دیشا...زنمیحرف م تشیراجع به وضع یمنم با دکتر زمان...برندار

بلند ...میشام بخور میخوب بر لهیخ:بهم انداخت که توش پر از حسرت و حسادت بود و بعد گفت ینگاه نایس

 .نگران نباش من مراقبشم...شو

پر از بهانه پر از  هیذهنم پر از صدا بود پر از توج...به سرم بخوره ییرفتم تا هوا اطیز خوردن شام به حا بعد

 يکننده  یقشنگ که تمامش تداع يبا فواره ها یساختمون نشستم حوض يکنار حوض روبه رو لیبرهان و دل

 .ندهیآ يخاطرات گذشته بود و شاهد روزها

 يرو متیباد قطرات مرطوب آب رو با مال...خنک ودلچسب...بود يآبان ماه بود اما هوا مطبوع و بهار نکهیا با

 .نشوند یصورتم م

 .دیخور یم سرما

 .حرف رو زد نیشلوارش بود ا بیدستش تو ج هی کهیدر حال یعقب نگاه کردم دکتر زمان به

 .نه هوا خوبه:رو به قطرات معلق آب دوختم و گفتم نگاهم
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 .زنهیآدم رو گول م زیپائ يهوا گفتیمادر بزرگم م یول:گفت يلبخند سرد با

 .گفت یرو م نیهم شهیمنم هم امرزیآقاجون خداب:و گفتم دمیخند

 سخته مگه نه؟:گذشته برگشت و گفت تیبه جد دکتر

 سخته؟ یچ:دمیکردم و پرس تعجب

 .دیافتاده باش ریدو تا برادرم گ نیبلکه ب دیباش لیتنها دختر مجرد فام...نه تنها نکهیا:متفکر گفت دکتر

 یول: چپ بودم یعل يبه هر حال من عاشق کوچه  دهیاز کجا فهم نیا دمیمتوجه منظورش شدم اما نفهم کامال

 .و همسرش عمو مسعود هم مجردن نیعمه مه يدخترا ایوثر نیثم ستمین لیمن تنها دختر مجرد فام

 .کنن یم یزندگ سیو اونا تو انگل دیدر حال حاضر شما تنهائ یله ولب:باغ دوخت و گفت يرو به انتها نگاهش

 .حق با شماست نهیبله اگه منظورتون ا:شدم و گفتم رهیخ مرخشین به

 نه؟ ایسخته  دینگفت:زد و گفت يپوزخند

 .چوندیدکتر سمج و باهوش رو پ نیا شهیجوره نم چیه رینخ:دلم گفتم تو

 سخته؟ ید؟چیواضح حرف بزن شهیم:دمیپرس دوباره

 .دو برادره نیافتادن ب ریمنظورم همون گ:و گفت یباال رفت و با نگاه بهم فهموند خودت ابروهاش

 ه؟یافتادن چ ریکدوم دو برادر؟ اصال منظورتون از گ:چهره ام رو متعجب نشون دادم و گفتم یالک

 .ناستیمنظورم ساسان وس:شد و گفت یاش عصب چهره

 ایچند ساعت بود  نیخودش تو ا اتیحدس نایدونم ا یدونست نم یم زایچ یلیر خدکت نیرو گاز گرفتم ا زبونم

 نایباره صحبت نکردم پس ا نیدر ا یدونه؟من که با کس یهم م يزیچ یمگه کس یبهش گفته ول يزیچ یکس

 .رهیگ یاز هوش سرشار خودش سرچشمه م

 .وفتادمین ریاونا گ نیمن ب یول:گفتم

 چیتو به ساسان ه یبگ يخوا یم یعنی؟يجد:گفت زیتمسخر آم گه؟یکج شد اسم حرکتش پوزخند بود د لباش

 !عاشقته؟ نایس يدیو هنوز هم نفهم يندار یاحساس

 چیمن به ساسان ه:رو حفظ کنم و گفتم میکردم خونسرد یسع...شدیرو تو حدقه گردوندم از بهتر نم چشمام

 یکنم شما اشتباه م یبگم فکر م دیهم با نایش ندارم اما در مورد سدختر عمو به پسر عمو هیجز حس  یحس

 .منن ياون دوتا برادر جفتشون هم مثل برادرا...میمثل خواهر برادر نایمنو س دیکن
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 یخودتون م یول ستیمهم ن دیانکار کن:سمت در سالن برگشت و همون طور که پشتش به من بود گفت به

 .شد دیبعد هم به سمت در سالن رفت و از نظرم ناپد...محضه قتهیحق نیکه ا دیدون

امکان نداره وگرنه  نیا دن؟نهیهمه فهم یعنیتابلوئه؟ نقدریا یعنید؟یاز کجا فهم زهیچقدر ت:لب با خودم گفتم ریز

رو  ترشیب دیبه بعد با نیخدا از ا يوا...ارنیو به روم نم دنیفهم دمیشا...کرد یبهش م ياشاره ا هیمامان حتما 

 .حرکاتم کنترل داشته باشم

به پشتم نگاه کردم  دیچیپ مینیب يکه تو یادکلن گرم يشونه هام و بو يرو يزیچ هینیمطبوع وسنگ يگرما با

 ..کرد ینگاهم م رهیخ نایس

 عاشقته؟ نایس يدیهنوز نفهم یبگ يخوا یم یعنی:دکتر تو مغزم زنگ خورد يصدا

تو  یوفتیهفته ب هی یبش ضیمر يخوا یم...یستیمواظب خودت ن "شراره تواصال: گفت یعصب نایس

 ؟یهست يرختخواب؟تو چه فکر

 ...اون عاشقته....عاشقته نایس...عاشقته نایس:دیچیکه دوباره تومغزم پ ییوصدا

 هیامشب تو؟شراره تو  یی؟کجايشنویم:بهش نگاه کردم گفت یوقت...دستش رو مقابل صورتم تکون داد نایس

زمان الزمه  شهیدرست م...نگران ساسان نباش گفتم که من مواظبشم نقدریا گهیبس کن د...ها شهیم تیزیچ

 .یدکتر زمان یزنن حت یکه همه م هیحرف نیا

 یرو م ينامزد يداره عکس ها دمید یاتفاق شیپ يهفته  یدون یم:به فواره ها انداخت و ادامه داد ینگاه

رو  ینشست تو اتاقش وصد بار هر عکس یخواد فراموش کنه چون تا اون روز هر روز م یم یعنی نیا...سوزونه

شراره به ...االن یول کردیم هیهم گر یو گاه زدیسارا حرف م يکرد با عکس ها یخاطره م دیو تجد دیدیم

 باشه؟ یخوب يتونه نشونه  یم نینظرت ا

فراموش کردن سارا  يخواد تمام تالشش رو برا یم یعنی نیخوبه ا یلیخ نیآره ا:زدم و گفتم یقیعم لبخند

 ...داره ازیهمدم ن هیبه  يزیاز هر چ شتریاون االن ب...دیبا یفهمیم یکمکش کن دیتو با نایس...بکنه

 !!ستم؟؟یساسان ن يچرا من جا:رو به چشمام دوخت و گفت نشینگاه غمگ نایس

 يمرده  هی!مثل ساسان؟ یکی یبش يخوا یم! ؟ هیچه حرف نیا:گفتم تیوبا عصبان دمیرو نفهم منظورش

با سرعت از جام بلند شدم و به سمت در سالن رفتم اما هنوز دو قدم ازش ...یاحمق یلیواقعا که خ! متحرك؟

نگران مثل ساسان  یامح هیبود که کاش منم  نیمنظورم ا:فاصله نگرفته بودم که صداش از پشت سرم اومد

 ....کردم یدست کمکت رو رد نم چوقتیساسان بودم ه ياگه من جا ینگرانش یلیتو خ...داشتم
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حق ساسان هم  یحت...حق منم نبود...نبود نایحق س نیا...زل زدم نشیغمگ يسمتش برگشتم و به چشما به

 .کس نبود چیهمه درد حق ه نیطرفه با ا هی يعشق ها نیا...نبود

من به  يدید یاز دست رفتت نم ياهایرو به جز رو يزیمثل اون چ...ياون بود ياگه تو هم جا:گفتم آهسته

 .دست منو رد نکرد چوقتیدر ضمن اون ه...دمیساسان حق م

واون  يچرا ساسان همون موقع که با سارا نامزد کرد دست تو رو رد کرد تو منتظر اون بود:با بغض گفت نایس

هر وقت به خودم و تو  یرو داشتم که تو داشت يچون منم همون درد يدیکش یتو چ دمیاما من فهم دینفهم

لب با بغض  ریز) یمعشوق شمعشوق...دارد یمعشوقم معشوق(گفت یکه م وفتمیاو جمله م ادیکنم  ینگاه م

 .و وارد خونه شدم...یلعنت:گفتم

گوشش  ریمامان و ز شیرفتم پ...به رفتن داشتن میهم تصم یعمو مصطف يحاضر بود و خانواده  نایعمو م زن

 .میما هم بر "ستم لطفاخ یلیمامان من خ:گفتم

 .باال رفتم و آماده شدم عیسر...باشه برو آماده شو:بهم کرد و گفت ینگاه مامان

شراره صبر :کرد خکوبمیم نایبلند س يبودن منم به سمت در سالن رفتم که صدا یدر حال خداحافظ همه

با  نایس...از درکش عاجز بودمبود که  يزیزل زدم تو نگاهش چ نایبرگشتن با ترس به س نایهمه به سمت س...کن

بهت  ایکردم ب ریرو تعم تارتیگ:من ثابت موند و گفت يکرد و بعد چشماش رو هیبه بق یلبخند نگاه

 .از در سالن خارج شدم نایو پشت س دمیکش یچشمام رو بستم و نفس راحت...پشت باغه نیماش...بدم

 .خواستم ناراحتت کنم یمتاسفم نم:و گفت دیکش رونیب نشیرو از صندوق عقب ماش تاریساك گ نایس

شاپ نشونم  یسارا رو تو کاف...که ساسان يهمون روز...تموم شده زیمن همه چ يبرا...ستیمهم ن:گفتم شمرده

ساك رو از دستش ...يبود که به برادرت حسادت کرد يآخر يتو هم دفعه ...حاال هم فقط براش ناراحتم...داد

 .ازش جدا شدم يسرسر یظخداحاف هیو با  دمیکش رونیب

 نایدکتر بعدشم س يکردم اول حرف ها یفکر م شیبودم و به اتفاقات چند ساعت پ دهیتختم دراز کش يرو

گوشام سوت ...اومد یم رونیجواب ب یسوال ب هیذهنم  ياز هر پستو...همه صدا در حال انفجار بود نیمغزم از ا

 .کردم بخوابم یسرمو به بالشتم فشار دادم و سع...دیکش یم

ظهر  کینزد دیتخت افتاده بود رو حس کردم حدس زدم با ياتاق رو يرو که از پنجره  دیخورش يکم گرما کم

 هیرو مرتب کردم وبعد از  یبود با کسالت از رختخواب جدا شدم و رو تخت 11:30باشه به ساعت نگاه کردم 

و دارن همه  ختنیخونه رو بهم ر ما کارگر زن تماچند ت دمیو در کمال تعجب د نییرفتم پا يا قهیدوش چند دق
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داره خاله  دمیبه صحبت هاش دقت کردم فهم یزد وقت یمامان داشت با تلفن حرف م...کنن یم زییجا رو تم

 هی يبرا يکار زییهمه تم نیا:لب زمزمه کردم ریبه اطرافم زل زدم و ز...کنه یشب دعوت م يرو برا نیمیس

همون طور که با خودم حرف ...هیمنتف یخونه تکون ي هیقض پس...ستیکه ن دمیع کینزد! ساده؟ هیدور هم

جنگه دو تا خانوم داشتن از سقف تا کف  دونیم يوا دمیوارد اشپز خونه شدم تا صبحانه بخورم که د زدمیم

 .شستن یآشپزخونه رو م

رو که  نجایا تیوضع قیآالچ ریز اطیبرو تو ح يصبحانه بخور يخوا یاگه م:مامان از پشت سرم بلند شد يصدا

 .ینیب یم

 !اط؟یبرم تو ح دیحاال من با! سرما؟ نیتو ا گهید هیچ تیوضع نیمامان ا:خنده گفتم با

در ضمن اگه تو ...یاما اول مژدگون...خبر خوب برات دارم هی:گفت...خوشحال و بشاش بود یلیمامان خ ي چهره

 .اتاقت ارنیصبحانه ات رو برات ب گمیم شهیسردت م قیآالچ

 ه؟یصبحانه رو ولش کن خبر خوب چ:گفتم جانیه با

مهمه که مامان  یلیانگار خ ریصورت فوق خوشحالش گردوندم نخ يبا تعجب نگاهم رو رو...دیبلند خند مامان

 .یاول مژدگون:خنده هاش گفت نیب خندهیم ينجوریا

 نه؟ ایداره  یارزش مژدگون "اصال نمیبب دیحاال شما بگ:و گفتم دمیکش یپوف

تو ابرها پرواز  يخوا یو م ياریاگه بهت بگم مثل من پر درم:نگاهش رو به چشمام دوخت وگفت مامان

 نه؟ ایداره  یارزش مژدگون یگیاونوقت تو م...یکن

 خوب بگو چه خبره؟ يمامان جونم رو به لبم رسوند:حرص گفتم با

 .اتاق آقا شاهرخ تموم شد مرجان خانوم کار:حرفهام اکرم خانوم وارد آشپزخونه شد وگفت نیب

درست :زدم ادیگشاد شده فر يلبخند مامان با چشما دنیبه اکرم خانم و بعد هم به مامان انداختم و با د ینگاه

 آره؟...اد؟یشاهرخ داره م...مامان شاهرخ دمیشن

 .ياریگفتم پر در م يدید:گفت مامان

به من خبر نداد؟اصال  اد؟چرایم یچقدر خوشحالم حاال ک یدون یمامان نم يوا:تو بغلش وگفتم دمیخنده پر با

 خبر کرد؟ یشما رو ک

 ؟یکن یکار م یچ یمن باش يپس اگه جا...برات گمیمامان م رینفس بگ:گونم رو نوازش کرد و گفت مامان

شراره جان برو صبحانه ات رو بخور ...صبح زنگ زد7خبر داد ساعت  ریفرودگاهه به ما هم د8امشب ساعت 
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 تیخوب...دکتر هم زنگ بزن دعوتش کن يبه آقا یراست....شب همه رو دعوت کردم يبرا...میکار دار یکل

 .يریبگ یبه خاطر شاهرخ فردا رو مرخص یمجبور ش دیشا...نداره

 .دیپر کش میخوشحال تمام

الزم ...منو منقض کنه شیآماده اس تا ع شهیباشه؟اون عنق هم دیحاال اون برج زهر مار هم با:گفتم کالفه

 .نباشه نجایاون امشب ا ینکرده من حاضرم فردا برم سر کار دو ساعتم اضافه کار کنم ول

اون ...ادب داشته باش کمی! ه؟یحرفها چ نیزشته دختر ا:کرد و گفت یمصلحت یو بعد اخم دیاول خند مامان

 .برو بهش زنگ بزن دعوتش کن...کرده کاریمگه با تو چ چارهیب

 .زنم یمن به اون زنگ نم:زدم و گفتم يدپوزخن

هرچند ...زنگ بزن بگو دعوتش کنه دیخوب برو به فر لهیخ:زمزمه کرد و گفت یال اله اال اله یبا کالفگ مامان

 .ستین یکه کار درست

 يخونه  يو شماره  دمیپوست لبم رو جو یحرص...گفت خاموش است یگرفتم م یرو م دیفر لیموبا یچ هر

 د؟یبله بفرمائ:دیچیپ یتو گوش دیشاد عمو سع يبعد از دو تا بوق صدا عمه رو گرفتم

 .سالم عمو جون شراره ام:خنده گفتم با

شاهرخ داره  دمیشن یمامان بابا خوبن؟ راست ؟یخوب...پاره شیشناختمت آت:و گفت دیهم با صدا خند دیسع عمو

 .چشمت روشن ادیم

 عمه جون؟ ن؟یهمه خوبن شما خوب...چشم دلتون روشن عمو جون:گفتم

 رو بدم به عمه ات؟ یگوش...همه خوبن خداروشکر:گفت

 .دیبه فر نینه عمو بد:گفتم عیسر

 یو خبر مهمون میکرد داشیجا گذاشته ما هم به زور پ لشمیموبا...با دوستاش رفته کوه ستین دیفر:عموگفت

 .میامشب رو داد

 هیاومد  یدکتر خوشم نم نیاز ا "زد اصال چیدکتر رو دعوت کنم دلم پ دیخودم با نکهیرد از فکر اک خیتنم  تمام

 .کرد یحس بد رو بهم منتقل م

 يزایدونم چرا تو چهره اش چ یبود نم ختهیبهم ر "اعصابم کال...کردم و تواتاقم قدم رو رفتم یعمو خداحافظ از

 .دمید ینم یخوب
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دونم چرا  ینم...مثل میگوش يرو یشدم اسم دکتر زمان رهیتماس هام خ ستیرو تو دستم گرفتم و به ل میگوش

اون شب سر منشاء تمام اتفاقات  یدونستم مهمون ینم یول....کردم یاشتباه م دمیشا...داد یبد م ییدلم گواه

 ....اس ندهیآ

دوتا ...بوق هیاز کجا اومده بود  یعنتل يدلهره  نیدونم ا یرو با استرس به گوشم چسبوندم نم یگوش

 د؟یبفرمائ:از اونور خط آهسته گفت ییشدم و خواستم قطع کنم که صدا دیناام گهید رینخ...هشت تا بوق...بوق

 .سالم:رو به گوشم چسبوندم و گفتم یتعجب و دوباره گوش:دلم گفتم تو

 اومده؟ شیپ یاتفاق يسالم خانم صامت روز جمعه ا:گفت

 گه؟ید کهیت یعنی نیا:دلم گفتم تو

مامان و بابا دوست ...کهیکوچ یمهمون هیدکتر مزاحمتون شدم که بگم امشب منزل ما  يآقا رینه خ:گفتم عیسر

 .نیدارن شما هم باش

 د؟یو فقط به خاطر پدر مادرتون تلفن کرد دیشما دوست ندار یعنی:مرموز شد لحنش

 یب یهمه دستپاچگ نیو کالفه از ا دمیکش یقینفس عم...یعنی...وبخ ستیطور ن نیا...نه نه:شدم و گفتم هول

 نه؟ ای دیاریم فیحاال باالخره تشر:جا گفتم

 .دیصحبت رو عوض کن ریمس دیخوب بلد:گفت دویخند

 صحبت رو عوض کرد؟ ریکنه و مس يریکرد مچ گ یسع یاول ک:حرص گفتم با

مناسبت  دیبگ شهیبله حق با شماست حاال م:سکوت کرد و بعد گفت هیلحظه شوکه شد چون چند ثان هی انگار

 .دیدور هم بود شبیشما که د ه؟یچ یمهمون نیا

 .مناسبت خاص داره هیامشب  یبله ول:گفتم مرموز

 تولدتونه؟:تعجب گفت با

 .میاز اون ور مرزها دار ژهیمهمون و هی رینخ:گفتم

 مهمون؟ نیا هیک "از اون ور مرزها؟کجا؟اصال:گفت کالفه

 .ادیشاهرخ داره م...کایاز امر:گفتم باخنده

 ه؟یک گهیشاهرخ د:اروم شد صداش

 .شاهرخ صامت...برادرم:لبام رو پوشوند يرو لبخند

 مگه نه؟ دیخوشحال...چشمتون روشن:اونم لبخند زد انگار
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 دعوتنامه بفرستم؟ دیبا ای دیحاال شما نزول اجالل مفرمائ...یلیخ...بله:گفتم

 ایرفته بودن  لیتحص يبرا...نمیدوست دارم برادرتون رو بب یلیخ امیبله حتما م:گرفت و گفت دهیام رو ناد هیکنا

 ح؟یتفر

 .گردهیبرم شهیهم ياالنم داره برا...ساله8 بایتقر...رفته لیتحص يبله برا:گفتم

 بود؟ یرشته اشون چ یبه سالمت:گفت

 .اَهه یکن یم میج نیو سمن يتلفن دار يبه تو چه حاال از پا:دلم گفتم تو

 .یبازرگان تیریمد:حوصله صدام رو به اون ور خط فرستادم یب

 کا؟یآمر رهیسال م8 تیریمدرك مد يبرا یآخه ک:لب گفت ریکردم ز حس

 د؟یفرمود يزیچ:حرص گفتم با

 ...گفتم موفق باشند...نه نه..ن:دستپاچه شد انگار

 .خدانگهدار...شمیمزاحتون نم میپس ما شب منتظرتون هست:بلند گفتم یول...آره ارواح عمه ات:لب گفتم ریز

 .خداحافظ...نمتونیب یشب م:گفت

 ....ي کهیمرد یمغرور از خود راض....نمتیهرگز نب دوارمیام:تخت انداختم و گفتم يرو رو یگوش

از صد بار راجع به  شتریب...دادم رییمدل موهام رو تغ...دست لباس عوض کردم12بعد از ظهر رو پا بند نبودم تا

 .که کفر همه رو دراورده بودم يطور....کردم یمختلف از مامان و بابا نظر خواه يزایچ

 .خودش قرار گرفت يسر جا زیخونه کامال مرتب شد و همه چ 7ساعت  تا

 رونیمامان و بابا آماده در حال ب دمیاومدم د رونیاز حموم ب یبود که رفتم دوش گرفتم وقت 7:15ساعت

 ؟یمامان پس من چ:مامان ظاهر شدم و گفتم يجلو عیسر...رفتنن

 یباش نجایا دیتو با...میگرد یو برم میریم نایمن و بابات با خاله راحله ا زمیعز:ملتمسانه نگاهم کردوگفت مامان

 .خونه نباشه ینداره کس تیخوب...باشه ازشون استقبال کنه دیبا یکی رسنیمهمون ها م گهیساعت د میتا ن

 .ستیمن دل تودلم ن یول!!! مامان:گفتم یناراحت با

 نیا يسال صبر کرد4تو که ...یصبر کن دیخوب با یول...زمیدونم عز یم:دوگفتیبه صورتم کش یدست مامان

 باشه؟...شاهرخ کنارته یچند ساعتم روش تا چشم بهم بزن

 .دیتو فرودگاه لفتش ند دهایایتو رو خدا زود ب یخوب ول لهیخ:گفتم "ناچارا

 .انیباشه گلم تو هم برو آماده شو االن مهمون ها م:و گفت دیبوس یصورتم رو با لبخند مهربون مامان
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که  ییها شهیشدم به ش رهیمن مامان از در سالن خارج شد و درو هم پشتش بست و من خ یلب ریز يباشه  با

 .دادیرفتنشون رو نشونم م

شب  يرو که برا یسشوار حالتشون دادم بعد لباس قرمز رنگاول موهامو خشک کردم و با ...اتاقم شدم وارد

داشت و  یاسک ي قهیتا سر زانوهام بود  شیجذب که کوتاه یقرمز و ساتن رهنیپ هی...دمیحاضر کرده بودم پوش

که  یکردم و با کش پهن یسرم دم اسب يموهام و باال...خز پهن داشت هیاش  قهیبود دور  يحلقه ا ناشیآست

تا  يدر آخر هم چکمه ها...فرشون کردم کمیو  ختمیموهامم کج رو صورتم ر يروش خز قرمز داشت بستم جلو

 .کلفت داشت و رنگش هم قرمز بود و کنار ساق پاش خز داشت يزانوم رو که پاشنه ها ریز

نگاه کردم و از  نهیآئ به یوقت...شکل هم به گردنم انداختم یقلب اقوتیگردنبند بلند با  هیو  میمال شیآرا هی

 .رفتم نییشدم به سمت سالن پا یخودم راض

که  يخواهر يبرا دنیسال ند4... نه...کم نبود شدیاضطرابم افزوده م زانیدرجه به م هی قهیگذشتن هر دق با

بودم و  دهیسال تمام صداش رو فقط از پشت تلفن شن4بود  ادیهم ز یلیخ دهیبرادرش م يجونش رو هم برا

کنم تو اغوشش اروم  شبودم حاال قرار بود حسش کنم لمس دهید ینچیا19 توریمان هیرو تو  رشیتصو

 يامنش برا يشونه ...ترسهام يهاش برا يداریشب ب...خواست یمنتش رو م یب يدلم برادرانه ها....رمیبگ

 يزجر هام و دستاش دور بود برا دنیاز کش دیدردم همراه غصه هام باشه فقط شن ينبود تا تو شبها...هام هیگر

از خواهر همدم ترو از مادر مهربون تر ...کتریاما از پدر نزد ودشاهرخ برادرم ب...گرمش يدور بود نفس ها يدلدار

بعد هم  قهیزنگ سالن و چند دق يصدا...پر کردم ییدونست نبودن هاش رو با چه اشکها یفقط خدا م...بود برام

 یمنف يرویداد سراسر ن یبهم نم یحس خوب "مرد اصال نیا....تر کرد رهیمام رو تچش یاهیس یورود دکتر زمان

 ينبود وجودش برا یاما انگار حامل خبر خوب...روح ینگاهش ب...چهره اش سرد...من يوجودش برا ودب

 دیدونم شا ینم....کرد یم یگره رو تو ذهنم تداع هی ریتصو میالهامات روح....ترس يبو...دادیم ینحس يبو...من

 ....ودمعاجز ب یخیمرد مرموز و  نیا تیحس افتاده بود من از درك تمام يهم حس رو

نگاه و کت وشلوار خوش  هیسرد یگردوند چشمان من در پ یلباسم م هیقرمز يکه دکتر نگاهش رو رو یحال در

سخت پسند  ي هقیبا سل "دایاش که شد یرز صورت يو البته سبد گلها گشتیاش م غهیدوخت و صورت سه ت

تا  یشاهرخ کم ي قهید با سلیالبته شا... "رو ابدا یتحمل کرد اما صورت شدیرو م دیرز سف...من در تضاد بود

 .داشت یهمخون یقسمت
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نشست  دیو فر نیکنار فرز یمعمول وقت يها یرفتم و سبد رو ازش گرفتم و بعد از سالم و احوالپرس جلو

 .دکتر باشه يحواستون به آقا:ادامه دادم دیو فر نیتا شاهرخ هم برسه و رو به فرز دیکن ییرایاز خودتون پذ:گفتم

مادر جون و  يجا...بود یها خال یلیخ يو به مهمون ها نگاه کردم جا ستادمیا یالکل ریغ يها یدنینوش زیم کنار

اسم مر ينتونست خودش رو برا یتصادف فوت کردند و شاهرخ حت هیتو  شیپدر جون که دو سال پ

رفته بودن  شیسال پ5که  ایو ثر نیو شوهرش عمو مسعود و بچه هاشون ثم نیعمه مه هیخال يجا...برسونه

بهش  يادیز يکرده بود اعضا يادیز رییتغ شیسال پ8دوختم که از  یبزرگ ينگاهم رو به خانواده ...سیانگل

نبودن مادر ...صحرا ارشیاضافه شدن همسر ک ای انوشیک ياومدن فاطمه و مائده زن و بچه ...اضافه شده بود

دو سال آخر شباهت  نیبده ا صیرو از هم تشخ دیرو ف نیشک داشتم شاهرخ بتونه فرز...جون و پدر جون

سال 2هم که  یدختر عمو مصطف انایک يجا...دونست یکس نم چیکرده بودن چراش رو ه دایباهم پ يادیز

 بیرق دنید قیکه شاهرخ هرگز توف ییو سارا ایتالیه بود و رفته بود اازدواج کرد ییایتالیا ستیتور هیبا  شیپ

که  میتنها دخترش مر ينشسته بود و برا یاز خاله رعنا که کنار شوهرش مجتب نگاهم...نکرد دایخواهرش رو پ

کرد  یمامان جون افتاد که بهم اشاره م هینوران يکند سر خورد و به چهره  یپوست م وهیسالش بود م9همش 

ش بود یخاله راحله که سرش تو گوش يساله 20پسر  دیرفتم به ام یبه سمتش برم همون طور که به سمتش م

 هی:سالن راحت تر بشنوم هیبه سمتش خم شدم تا صداش رو تو شلوغ کمیو  ستادمینگاه کردم کنار مامان جون ا

 مادر؟ ياریمن م يشربت برا وانیل

کنارش  هیرو از دستم گرفت و به مبل خال وانیتم و براش شربت اوردم لرف زیبه سمت م "گفتن چشم حتما با

 .مادر نجایا نیبش:اشاره کرد و گفت

 .خهیحس و  یکردم دستام ب یمبل نشستن که نه وا رفتم حس م يرو آهسته

 مرغ نیع یاز اول مهمون يمادر رنگ به رو ندار ریآروم بگ قهیدق هی:به صورتم کرد و گفت یجون نگاه مادر

 .يریاونور م نوریسرکنده ا

سکته  کهینزد جانیدارم از ه یکه من چه حال نیدون یمامان جون نم:دادم وگفتم رونیب دهیبر دهیرو بر نفسم

 .کنم

 ...خدا نکنه مادر خودتو کنترل ك:جون لبش رو گاز گرفت و گفت مامان

خواستم مطمئن شم که همه اومدن و  یچشمام رو تو سالن گردوندم م عیسر دیزنگ سالن حرفش رو بر يصدا

بودن تا از برادر من استقبال  ستادهیآره همه اومده بودن و سر جاشون ا...شاهرخه "که پشت دره حتما یاون کس
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زنگ  يصدا...دوخته شده بود نیپلک هام به در سالن و پاهام به زم...شده بودم خیم میکنن اما من به صندل

 !حالتون خوبه خانم صامت؟:دمیرو درست کنار گوشم شن يدار

 . در جواب سوالش فقط سرتکون دادم...صورتم خم شده بود يرو یسمت صدا برگشتم دکتر زمان به

 یرو ب وانیل...نیشربت بخور کمی:کرد وگفت یمحسوس ياشاره  شدیپنجه هام فشرده م نیشربت که ب وانیل به

لب زمزمه  ریبه سمت در سالن گردوندم و ز کنار دستم گذاشتم و نگاهم رو زیم يتوجه به حرف دکتر رو

 دهیفا یب میبود اما سع رفتهرو گ دمید يجلو نیپوك فرز يکردم بلندشم چون کله  یو سع انیپس چرا نم:کردم

همون اتفاق تکرار شد تو بار چهارم  یکردم ول یمبل افتادم دوباره و سه باره سع يبود چون از ضعف دوباره رو

داغ  يبه بازوم که تو پنجه ها...پوستم جمع شد ریز يادیز يراستم فشرده شد بعد هم گرما يحس کردم بازو

تضاد داشت با  "دایصاحب پنجه ها که با دستهاش شد هیخیسرد و  ورتبود نگاه کردم بعد هم به ص ریاس یکس

 هیبلند و دوست داشتنکه تا چند لحظه بعد قامت  يدر...رمقم به در دوخته شد یباز شدن در سالن نگاه ب يصدا

 .شدیبرادرم توش ظاهر م

آب دهنم رو آهسته فرو خوردم ....شوهر خاله ریاز همه مامان و خاله راحله وارد شدند بعد هم بابا و عمو ام اول

قدم  کیگشت  یم تیجمع نیبود و نگاه سرگردونش ب ستادهیبرادر من حاال تو چهار چوب ا...دمشید یحاال م

 .خالص کردم شیقو يها نجهم هنوز تو دست دکتر بود آهسته بازوم رو از پجلو رفتم اما بازو

 انیپاهام کش م يکردم عضله  یحس م...شد نیزم خیپاهام باز هم م...صورتم متوقف شد يشاهرخ رو نگاه

قلبم ...از حضورش نیسنگ....بودم نیشاهرخ لبخند زد و با نگاهش اشاره کرد به سمتش برم اما من هنوز سنگ

رو باز کرد تمام وزنه ها  دستهاشمنو شاهرخ در نوسان بود شاهرخ  نیدو قدم جلو اومد نگاه همه ب...زدیتند م

دستاش دورم  یوقت...سبک شدم و پرواز کردم به آغوش تنها برادرم....پر هیکنار رفتن و من سبک شدم مثل 

شاهرخ بلندم  یوقت...دستام دور گردنش حلقه شد یوقت...دیچیپ مینیعطر سردش تو ب يبو یوقت...شد دهیچیپ

حس کردم ....شد رهیکه نگاه دلتنگ و لبالب اشکمون به هم خ یو وقت...دور دور خودش چرخوند هیکردو منو 

 شیکه قفل زبونت پ یحرفات وقت يگاه برا هیتک هی...همدرد هی...همراز هیحس داشتن ....مال منه ایحاال تمام دن

 یم قیبا نگاهش بهم تزر...با دستاش...که شاهرخ با وجودش ایخوب دن يوتمام حس ها...شهیکس باز نم چیه

 .دمیوچند بار بوس نیصورتش رو چند...کرد

 هیبرام مثل  يقلوه ا يبا اون لبا...رهیت هیقهوه ا يبلند و موها هیشونیبا اون پ...یشیم يبا اون چشما شاهرخ

 .بود یمتیو ق ابیشئ کم
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تو که شاهرخ رو تموم  گهیشراره جان بسه د:گفت یشونه ام گذاشت و به شوخ يدستش رو رو اباب

 ....بمونه هیبق يهم برا يزیچ هیخوب بذار ...يکرد

 يو دستش رو گرفتم شاهرخ نگاهش رو با لبخند ستادمیکنارش ا...و من از شاهرخ جدا شدم دنیخند همه

شناخت  یرو که نم یشد من هم کسان هیبا بق یمشغول احوالپرسجذاب به صورتم دوخت و دستمو فشار داد و 

 .کردم یبهش معرف

 .رو کرده بودم فشیکه تعر یدکتر زمان نمیخوب شاهرخ جان ا:نفرات بود نیجز آخر دکتر

تلفن  يپا شیهفته پ هیان که  ییهمون آقا شونیآهان ا:و گفت دیبه آغوش کش مانهیدکتر رو صم شاهرخ

 گه؟نه؟یغضب د يمناره  یگفت

 هیچه حرف نیشاهرخ جان ا يوا:رو از ترس به دندون گرفتم و نامحسوس به شاهرخ چشم غره رفتم وگفتم لبم

 .يشما بد متوجه شد...ادب يمن گفتم مناره 

 .کردم یماست مال انهیمن چقدر ناش دنیدکتر و هم شاهرخ فهم هم

 .یگیآهان راست م:گفت شاهرخ

 یبا شاهرخ جان تماس تلفن روزیخانم صامت شما از د نمیبب:هم نگاه کرد و گفتواکنش ب یخونسرد و ب دکتر

 د؟یداشت

 چطور مگه؟...نه:که وا رفته بودم گفتم من

مگه نه ...کنم فیشاهرخ جان تعر يخبر داغ دارم که برا هیخوب شد پس االن من :وگفت دیمرموزانه خند دکتر

 !خانم صامت؟

رو به نفع  طیبله البته اگه شرا:بودم گفتم یعصبان یلیخ نکهیبا ا...تو مطب بود روزید ي هیمنظورش به قض یلعنت

 .دیند رییخودتون تغ

وبا دست به جمع پسرا که گوشه ...هیشاهد قض شیپ میریراحت باشه م التونینه خ:کرد وگفت يتک خنده ا دکتر

 .از سالن معرکه گرفته بودند اشاره کرد يا

ماها گردوند  نیشاهرخ نگاهش رو ب...نگاه کردم و حرص خوردم هید قضبه قول دکتر شاه ای دیفر به

 شراره؟ هیموضوع چ:وگفت
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خواستم برم که شاهرخ دستم رو ...خوب گوش کن...کنن فیخوان تعر یدکتر که م يآقا:گفتم يدلخور با

من که  یتا اگه دکتر خواست تقلب کنه از حقت دفاع کن یباش دیبا گهید ایپس تو هم ب:محکم تر گرفت وگفت

 .میپسرا رفت شیو پ دیبعد هم دستم رو کش...اونجا نبودم

دکتر به قسمت ...ارمیجالبه سر در نم هیقض نیا هیخوردم آخه چ یبودن و من حرص م دنیدر حال خند همه

وا رفته بود انداختم و رو به دکتر  مبل يکه از خنده رو دیبه فر یکات کرد ومن نگاه دیشدنش که رس عیضا

 .دکتر دیاش رو هم بگ هیخوب بق:گفتم

 هیخوب بق:شاهرخ با ته خنده اش گفت...شدیپر م هیبق يکه با خنده  یکرد سکوت یتو سکوت بهم نگاه م دکتر

 .اش رو تو بگو

 .خود دکتر یحت دنیخند یحرفهام تموم شد همه م یوقت

 نیدکتر جون؟؟ مارم از پس زبون ا يفکر کرد یچ:کرد وگفت دستش رو دور شونه ام حلقه شاهرخ

خنده ...نگاهش...زبونش...سوزونه یم شیچون مثل آت! ش؟یآت يشراره  گمیچرا بهش م يپس فکرد...ادیبرنم

آثار خجالت تو صورتم  زل زده بودم و زدیپرده حرف م یب نقدریبود و به شاهرخ که ا دهیابروهام باال پر...هاش

جا  کایرو آمر رتتی؟غیکش یخجالت نم گهیشاهرخ بسه د:و گفتم دمیبه بازوش کوب ینمودار شده بود مشت

 ؟يو اومد یگذاشت

 یحت نیدید:که شاهرخ گفت دمیپشتم بهشون بود شن یوقت...از جام بلند شدم تیو من با عصبان دنیخند همه

 .و خجالتش تیعصبان

 .و ازشون فاصله گرفتم...ش کن شاهرختموم:حرص گفتم با

داشتن نگاه  یو غذا برم دنیچرخ یم سیسلف سرو زیکه دور م ییبودم و به مهمون ها ستادهیشام ا زیم کنار

 صیتونستم تشخ یبدون لمس دست ها هم م یچشمام قرار گرفت حت ياز پشت رو ییکردم که دست ها یم

 .خراب شد شمیوونه آراینکن د:دستاشو از چشمام برداشتم و گفتم...دادیعطر سردش لوش م يبو...بدم شاهرخه

 .کردنت شیآرا یحت:به چشمام کرد و گفت ینگاه شاهرخ

 .وونهید...رتیغ یب:واضح بود با کف دست صورتش رو به عقب هول دادم و گفتم منظورش

 ...روشن فکر یگخواد ب یدلم م...رتیغ یب یخواد بهم بگ یدلم نم:به چهره اش نشست و گفت یاخم

باال  يادیز تییروشنا يمواظب باش شاهرخ جان چون درجه :کردم و چشمام رو تو حدقه گردوندم و گفتم یپوف

 .کنه یرفته و داره چشم رو کور م
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خنده هاش بهم  يکه صدا یبه لذت...و من به چهره اش نگاه کردم به پوست گندمگونش دیشاهرخ خند...دیخند

 .دوست دارم:شاهرخ منو تو آغوشش فشرد و گفت....بخند زدمبه خنده اش ل...داد یم

 .دمیاش رو به خودش برگردوندم و صورتش رو بوس جمله

 .هاشون از شاهرخ کم کم پراکنده شدن و رفتن یها بعد از خوردن شام و گرفتن سوغات مهمون

افتاد که  یبه وقت ادمیتنم نشسته بود نگاه کردم  يکه رو يلباس وارد اتاقم شدم به لباس باله ا ضیتعو يبرا

کاور لباس  هیداره و بعد  زیو به اتاقش برد و گفت که برام سورپرا دیبعد از شام دستم رو کش هیشاهرخ تو شلوغ

 یفیخف غیچشمم به لباس باله افتاد ج یو وقت کردمآورد و دستم داد با ذوق کاور رو باز  رونیاز تو چمدونش ب

 .شهیباورم نم...قشنگه یلیشاهرخ خ يوا:و گفتم دمیو صورت شاهرخ رو بوس دمیپر و دمیکش

باورت  یگرفت ادی یسال چ 7 نیتو ا يو نشون بد یو باهاش باله برقص یچرا اگه بپوش:با لبخند گفت شاهرخ

 .شهیم

 نیا يتازه جلو...ندارم نیتمر...دمیماهه نرقص هیشاهرخ؟ من  يشد وونهی؟دیچ:نگاهش کردم و گفتم رتیح با

 .کشم یهمه آدم من خجالت م

اون همه آدم  نیو ب يشرکت کرد یتو مسابقات محل کایآمر يکه اومد شیسال پ4تو :با اخم گفت شاهرخ

عوضش  نمیکارت رو بب دمیمن اونروز نرس ؟خوبیکش یخودت خجالت م لیاز فام يچجور...يدیرقص بهیغر

 .یرقص ینم کننیبهت اصرار م یهرچ يریفت هر جا مگ یمامان م...نمیخوام بب یاالن م

تازه ...رنیگ یبرام دست م کسالیاگه پام بلغزه پسرا تا  نجایبودن من ا بهیشاهرخ اونا غر:لحن ملتمس گفتم با

 .رقصم یمن اصال نم....نه...دکتر هم هست

از دوستم که تو کار  یمن با چه ذوق دونهیخدا م...مونهیم ادمیباشه :به سمت در رفت وگفت يبا دلخور شاهرخ

 .یکن یازم تشکر م ينجوریحاال توا...کنه یلباس رو برات طراح نیلباسه خواستم ا هیطراح

 .روز برگشتنش نیرو نداشتم اونم تو اول شیناراحت طاقت

 .رقصم یپوشمش اگه مناسب بود م یشرط داره اول م هی یول...باشه باشه:التماس گفتم با

در ...آهنگ برات بذارم هیبگو  يحاضر شد یوقت رونیرم ب یمن م...مناسبه مطمئن باش:خند گفتبا لب شاهرخ

 .هیصورت يجعبه  هیضمن کفشاش هم تو همون چمدون تو 

با  ییلباس که باال تنش رنگ بدن بود و طرح ها هیبود نگاه کردم  ستادهیخوب ا یلیلباس که تو تنم خ به

که تا سر زانوم بود  یصورت يرهایبا تورها و حر نیدامن پر از چ هیبود و  شده دهیروش کش یصورت يها لیاکل
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به شاهرخ گفتم که ...و براق یورتص يکفشا دمیکفشاش رو هم پوش...و رنگ بدن میزخ هیجوراب شلوار هیبا 

 یم نییاز پله ها پا یشدم نگاه همه به من بود که به آهستگ ریاز پله ها سراز قهیآهنگ بذاره و بعد از چند دق

شاهرخ من با :نشسته بود نگاه کردم و گفتم انویبا بهت به شاهرخ که پشت پ ستادمیوسط سالن ا یوقت...اومدم

 .ندارم نیتمر یبزن يخوا یکه تو م یآهنگ

 .نترس:گفت شاهرخ

 .و آماده شدم دمیپام رقص ينوك انگشتها يرو

 یبود که شاهرخ م قهیدق10 بایتقر...دمیپر یو م دمیچرخ یم انویپ يو من با رقص انگشتهاش رو زدیم شاهرخ

رنگم به ...خسته شده بودم و نفسم تنگ شده بود حرکاتم آهسته و آهسته تر شد دمیرقص ینواخت و من م

 یخس خس م يصدا ام نهیام گذاشتم و خم شدم از تو س نهیس يرفت و نفسم گرفت دستم رو رو يکبود

 .اریشراره رو ب يمرجان اسپر:گفت یو م دیدویکه به سمتم م دیقطع شد و نگاه تارم بابا رو د کیموز...اومد

و مامان هم از  دیهم از پشتش افتاد و شاهرخ به سمت من دو یبلند شدو صندل یصندل يبا ضرب از رو شاهرخ

نم سست شد و رو دست شد نفسم باال اومد و بد یکه توسط بابا تو دهنم خال يخنک اسپر يهوا گهیسمت د هی

 یم يرو ادهیز دیشراره نبا دیببخش:وگفت نمیمبل بش نیکترینزد يشاهرخ افتادم شاهرخ هم کمکم کرد تا رو

 .کردم

 .نداشت یها از رقصم تموم دیوتمج فیتعر...من خوبم ستیمهم ن:زدم و گفتم یرمق یلبخند ب بهش

 بایز یلیخ:دیچیسرد دکتر تو گوشم پ يآشفته نگاه کردم و صدا ياتاقم به خودم با صورت و موها ي نهیآئ تو

 .دیرقص یم

 .شراره اس هیمن که گفتم اون :من شاهرخ جواب داد يجا به

 .دخالتش بود ي جهیبه شاهرخ نت اخمم

زمستون سرد و  هی...شدم یمرض لعنت نیافتاد که گرفتار ا یبه وقت ادمیرو لمس کردم و  ياسپر هیدست قوط با

به  ادمی...کرد فیهام رو ضع هیکه موند و کهنه شد و ر میسرماخوردگ...باال رو سرم آورد نیبا شاهرخ ا يبازبرف 

که در  یگاه یگاه وب ياش شد حمله ها جهیکرد و نت دیرو تشد میماریرفتن شاهرخ افتاد و اتفاقات بعدش که ب

 .اومد یمداوم به سراغم م دنیو دو ادیز تیفعال ای دیشد تیاثر عصبان

 یتو حالت...هم گذاشتم يچشمام رو دوباره رو...بود نیام سنگ نهیس يشدم هنوز قفسه  داریاز خواب ب یوقت صبح

حس کردم آهسته چشم باز کردم و شاهرخ رو  میشونیپ يرو رو ییلبها يبودم که گرما يداریخواب و ب نیب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يتقو تایب  –در عشق  يگمشده ا

wWw.98iA.Com ٤٠ 

آقا شاهرخ صبح شما هم  سالم:ه گفتمبا خند دیرس یتخت نشسته بود و نگران به نظر م يکه لبه  دمید

 !؟یکن ینگام م ينطوریچرا ا! شده؟ يزیچ....ریبخ

 ؟یخوب ریسالم خانم خانوما ظهر شما هم بخ:سرش رو تکون داد و گفت شاهرخ

 ؟يکرد ینگام م يچرا اونطور ینگفت:آره تکون دادم و گفتم هیرو به معن سرم

چقدر ناز  یدون یآخه نم:رو جمع کنه وگفت شدیم داریلباش پد يکه داشت رو يکرد خنده ا یسع شاهرخ

 .يتو خواب هم اون صفت شراره بودن رو حفظ کرد یحت!! که يبود دهیخواب

حرص کوسن کنار دستم رو به سمتش پرتاب کردم شاهرخ با دوتا دستش کوسن رو تو هوا گرفت و با اخم  با

من و اتاقم  ينابود یعنیاعالم جنگ و جنگ  یعنی نیدونستم ا یکوسن م يشروع کرد به مرتب کرد پنبه ها

دستام رو  عیو من سر آوردشاهرخ کوسن رو تا کنار گوشش باال ...غلط کردم شاهرخ:با ترس گفتم نیبنابر ا

تخت  يشاهرخ آهسته کوسن رو کنارم رو....کنم یشاهرخ خواهش م:حفاظ صورتم کردم و گفتم

و  یناگهان یلیشاهرخ خ...زدم هیل نشستم و به تاج تخت تککام...تخت نشست يخودش دوباره لبه ...انداخت

شاهرخ ...تر استخونام شکست واشی اهرخش:من رو تو آغوشش گرفت و انقدر فشارم داد که صدام دراومد یعصب

کنه با  یم هیحس کردم داره گر....دستمو باال بردم و موهاش رو نوازش کردم...دستاش رو شل کرد يحلقه 

 هیچ يبرا هیگر:زل زدم وگفتم شیاشک يبه چشما...دستام صورتش رو قاب گرفتم و اونو از خودم جداکردم

 .بکش تخجال....سالته ها28االن  وونه؟مثالید

 يدلم برا یحت....يدیتو که مثل من غم غربت رو نچش...که یدون یآخه نم:با بغض گفت شاهرخ

آخر برام مثل  کسالی نیا...شدمیم وونهیداشتم د گهید..هم تنگ شده بود کردنامون یقهر و آشت....دعواهامون

تکون  نجایاز ا ستمیحاضر ن گهیبرگرد د میدیرو بهت م ایدن ياما اگه بگن همه  شهیباورت نم...مردن بود

 ....بخورم

 نجایتو از ا ذارهیمگه شراره م...یخودمون شیر خیب شهیداداش جونم تو مثل هم:و گفتم دمیاش رو بوس گونه

 .رو تحمل کنم تیتونم دور ینم گهید ؟؟منميبر

 دور دور ؟ کمی میبر:گفت شاهرخ

 .میبابا رو ببر نیماش دیبا ایدرست شده  نمیتو هم از اکبر آقا بپرس ماش...شمیاالن آماده م:خنده گفتم با

داد شاهرخ بلند  يصدا از اتاق خارج شدم یوقت...رفت و منم حاضر شدم رونیباشه از اتاق ب هیبا  شاهرخ

 .اریمنو ب یشراره اون بارون:شد
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 ؟يمگه خودت پا ندار:گفتم...سربه سرش بذارم کمی خواستم

 .گهید ارشیب ییتوکه باال...حوصله ندارم...چرا پا دارم:غر زد شاهرخ

 .منم حوصله ندارم:خنده گفتم با

 ....امایشراره م:با تحکم گفت شاهرخ

رو از رو تخت چنگ زدم و به  شیرفتم اتاقش و بارون عیسر دمیقدم هاش رو که شن يصدا...ایخوب ب:دادزدم

 نجایمنو تا ا یخواست یفقط م:با خنده گفت دیمنو د یبود وقت ستادهیسوم ا يرو پله ...دمیسمت پله ها دو

 وروجک؟ یبکشون

وگردنم رو کج  ستادمیبو د ا ستادهیکه شاهرخ روش ا يرفتم و دو پله مونده به پله ا نییها پا ازپله

 هیاز همون جا خودم رو تو آغوشش پرت کردم و شاهرخ هم با ...و دستاش رو باز کرد دیمنظورمو فهم....کردم

گذاشت و  نیپله ها منو زم نییدور چرخوند و پا هیپهلوهام گذاشت و بلندم کرد  يدستش رو رو عیحرکت سر

 چطور؟:لحظه مات موندم وبعدگفتم هیبود  يجد لحنش!!!! ؟ينخورد یچیسال ه8نیتو ا..تو نمیبب:گفت

داشته  هیبن يگردم و تو مثال بزرگ شد یبرم یکار کردم تا وقت يسال تموم اونجا بدن ساز8آخه من :گفت

 .ينکرد يرییکردم تو از اون موقع تغ نهیخود هز یانگار ب یول....کارا بکنم نیباشم بازم از ا

خجالت ...دیشماها بزرگ شد...امان از دست تو شاهرخ:و گفت دیکه رو مبل نشسته بود با صدا خند مامان

 یآخه معن...یشوهرت ناز کن يبرا دیشراره خانم شما هم با...یکارا بکن نیزنت از ا يبرا دیشاهرخ تو با...دیبکش

 ه؟یکارا چ نیا

قانع  نیخوب ما هم به هم....ترشه یداره م گهیدکه  نمیا...دیریگ یزن که برامون نم:گفت يجد یلیخ شاهرخ

 .....گهید میا

کرد  یکه به سمت شاهرخ پرت م یرو درآورد در حال شیرو فرش ییکه منظور شاهرخ رو گرفته بود دمپا مامان

 ...پررو...گستاخ:گفت

از مامان  یمنم به دنبالش رفتم و با خداحافظ...زد رونیو شاهرخ هم فرار کرد و با خنده از در سالن ب دمیخند من

 .درو پشت سرم بستم

 .و به شاهرخ دادمش دمیکش رونیب بمیرو از ج چیسوئ

 کو؟کجاس؟:اونرورش کرد و گفت نورینگاه به ا هی شاهرخ

 ؟یچ:تعجب گفتم با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يتقو تایب  –در عشق  يگمشده ا

wWw.98iA.Com ٤٢ 

رنگ  دیام و سف یو به ب نهیهم نمیماش:بازوش کردم و گفتم يحواله  یبا خنده مشت....گهید انتیژ:گفت شاهرخ

 .اشاره کردم

 .چند سال واسه تو خرج کرده نیسهم منم تو ا نکهیول به بابا مثل ا يا:زد و گفت یسوت شاهرخ

 .میبر...سهم شما محفوظه رینخ:گفتم یحرص

 ؟یگیجون شاهرخ راست م:ذوق گفت با

رو  شهیو ش ستادیشد و کنارمون ا نگیبابا وارد رمپ پارک نیهمون لحظه ماش....گهید نیآره بابا بش:گفتم کالفه

 ؟یکجا به سالمت:گفت یبعد از احوالپرس...دیکش نییپا

تو چشماش عشق موج ....بابا بالبخند مهربونش مارو برانداز کرد...میبگرد کمی میریم:شاهرخ جواب دادم يجا من

 رونیساعت ب يجعبه مثل جعبه  هی نشیدستش رو دراز کرد و از داشتبورد ماش...کرد یداد م یو افتخار ب زدیم

خم شد تا ....چشماش برق زد نیماش چیسوئ دنیشاهرخ جعبه رو باز کرد و با د...و به دست شاهرخ سپرد دیکش

رو بهش نشون  نشیشراره جان ماش:و رو به من گفت دیرو بوس شیشونیدست بابا رو ببوسه که بابا نذاشت و پ

و  دیکش یمدل افتاد سوت نیشاهرخ تا چشمش به بنز آخر....گنیو بردمش ته پارک دمیدستش رو کش...بده

 .میخارج شد ینگیو از در پارک میشد نیتشکر دوباره از بابا سوار ماش زبعد ا....چه کرده ییجونم بابا:گفت

 ياومد از عجله برا یمنم مثل اونا بودم از سرعت بدم نم...کرد مثل بابا یم یرانندگ يآروم و با خونسرد شاهرخ

 شیلذت ببرم از راه پ ریخواست از مس یدلم م شهیتموم م زیهمه چ دنیکردم با رس یبودم حس م زاریب دنیرس

عالقه  نایشراره تو هم به س:دیپرس هستهآ...پنجره يدستش لبه  هیدستش به فرمون بود و  هیشاهرخ ...روم

 ؟يدار

 رونیشاهرخ منو از افکارم ب يصدا..کردم یبود؟احساس سرما م دهیاز کجا فهم گهید نیا ایخدا...زد خشکم

 .خجالت نکش بگو:دیکش

 !کسم؟ نیکتریو نزد نیتر زیعز شیپ!!...داشت؟ یشاهرخ معن شیخجالت پ "واقعا...زدم لبخند

 .نه مثل اون یمن دوسش دارم ول...کشم یخجالت نم:گفتم

 ؟یچ یعنی:هاش تو هم رفت اخم

من ...دوست هی ایبرادر  هیمثل ...رو مثل تو دوست دارم نایمن س یعنی:رو با آرامش باز و بسته کردم چشمام

 ....ستمیعاشقش ن

 آره؟...پس هنوزم ساسان:گفت نیغمگ شاهرخ
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 ...خاطره اس هیاون فراموش شده ساسان فقط ...نه:اخم وتحکم گفتم با

 .....گفتم یهم دروغ م نمیزتریمن داشتم به عز دیگفتم آره شا یدروغ م دیشا یول

 ؟یپس ک:گفت آهسته شاهرخ

 .کس چیه:رو به جاده دوختم و گفتم چشمام

 !!!شه؟یمگه م:با بهت گفت شاهرخ

 ست؟ین نطوریآره مگه در مورد تو ا:گفتم

 ....نه:کرد زمزمه

 ؟یبگ يخوا یم یچ:دمیپرس

 .کنه یخوام بگم امکان نداره آدم بتونه بدون عشق زندگ یم:گفت

 .خوب منم عاشقم:گفتم

 ؟یعاشق ک:بهم کرد وگفت ینگاه شاهرخ

 .....کارم...رشته ام...کشورم...تو...عاشق خانوادم:گفتم

 .ستین نیکه منظورم ا یدون یم:دیرو بر حرفم

 یم نایاما خوب ا...فهممیمنظورت رو م:گفتم ذاشتمیبازوش م يکه دستم رو رو یسمتش برگشتم و در حال به

راجع بهش  گهید کنمیشاهرخ خواهش م...رهیرو بگ ینزیرو که تو ازش حرف م یاون عشق يجا "تونه موقتا

 .حرف نزن

 يها ابونیشده بود و ما کل روز رو تو خ کیهوا تار میروشن تو بام تهران نشسته بود يچراغها يبه رو رو

 هیتک هی...همراه هی...همدم هی..بود یخوب که نه عال...کنار شاهرخ بودن خوب بود...میشلوغ تهران چرخ زده بود

مثل ..یمرد واقع هی...خوش خلق...یمنطق...يمرد قو هیمرد بود  هی یواقع يشاهرخ به معنا... گاه محکم و استوار

 ....پدرم

البته ..شدمیها م یرو پشت سر گذاشته بودم و از فردا دچار روز مرگ یروز عال هیمن ...دمیرختخوابم دراز کش تو

 هیروز تکرار هیفردا ....بود تیتنوع و خالق جادیشاهرخ کارش ا چون.....بود يا شهیبودن شاهرخ مانع از هر کل

 ...فرق داشت يتکرار يبا تمام روزها دیبود که شا گهید
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 دوم فصل

شب مطب 7تا ...کرد یم یخودش رو ط يروال عاد یزندگ...گذشتیدو ماه از اومدن شاهرخ م بایتقر

باران و گوش کردن به  يهم تماشا یگاه...یومهمون دیخر یگاه...حیگردش و تفر یبعدش هم گاه....بودم

 .شدندیم دهیاتاقم کوب ي شهیقطرات که با خشم به ش نیدلنش يصدا

پوش کرده بود تا  دیرو سف نیآروم گرفته بود و زم یبرف زمستان نیاول دنیوقفه بار یکه آسمون بعد از ب یصبح

 یرمق بود نورش رو پراکنده م یکه ب یال در حالخوشح دیو خورش...دیانعکاس نور خورش يشود برا يا نهیآئ

تونستم اونها را جمع کنم و تو  یم که ییالماس ها...ساخت یدرخشان م يالماس ها...کرد و با نورش از برف

 يپشت پنجره  یبارش زمستون نیمن تو همون صبح اول...و تا ابد در خاطرم نگه دارم زمیذهنم بر يگنجه 

 یزمستون و رنگ پاك برف ها را به جون م فیپوش خونه بودم و عطر لط دیباغ سف ياتاقم مشغول تماشا

 ...و خاطرات کودکانه ام با شاهرخ اهایرو در...زدمیدر احساس خال دست و پا م...دمیخر

دستم به تلفن همراهم  یو وقت دمیاز جا پر "بایتقر...ام را پاك کرد یتمام مکنونات قلب لمیزنگ موبا يصدا

روز جمعه رو  هی:اون افتاده بود نگاه کردم و بعد تو دلم گفتم يرو یکه نام دکتر زمان نیا تعجب به اسکرخورد ب

 . بذار مال خودم باشم گهید

 د؟یبله بفرمائ:گفت يا گهید زیتلفن چ يزبونم به مخاطب پا اما

 د؟یسالم خانم صامت خواب بود:با تعجب گفت دکتر

هم "واصال...پوش اشاره کردم دیسف اطیو با نگاه به ح...صحنه رو از دست داد نیا شهیدکتر مگه م ينه آقا:گفتم

 .گمیم یمن چ فهمهیتلفنه و نم يمتوجه نبودم دکتر پا

 کدوم صحنه؟:با خنده گفت دکتر

 .باغ عروس هیو ....عالمه برف هی...یزمستون ریصبح دلپذ هی:شاعرانه گفتم ییجورا هیخودم اومدم و  به

 باغ عروس؟ هی:شاد بود یبیطور عج هیامروز  "کال دیهم خند باز

 .سرش انداخته دیمثل عروس ها چادر سف يکه باغ ما چطور دیدیو م دیبله کاش بود:گفتم

 .خودش رو گذاشته ریهوا تاث...خوبه...دیشما امروز شاعر شد نکهیمثل ا:هم خنده باز

 د؟یداشت يشما امر...من فراموش کردم دیببخش...بله:گفتم گفتیرو راست م یکی نیخنده ام گرفت ا منم

منزل ما  نیاریب فیپس شب رو تشر...دیخواستم بگم شما که روز رو تو باغ عروس خودتون گذروند یبله م:گفت

 .دیعروس شب رو از باغ محقر ما تماشا کن يتا منظره 
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 به چه مناسبت؟:خاطر با حرص گفتم نیکنه به هم یکردم داره مسخره ام م فکر

 .دیمنو به منزلتون دعوت کرد شیکه شما دو ماه پ یبه همون مناسبت:گفت

 يشاعر يخوبه من از دنده :گفتم نیکل کل رو هم نداشتم بنابر ا يحوصله  یمنظورش نشده بودم ول متوجه

رو قطع  یوتق گوش...خداحافظ...من کار دارم یول دیببخش...دیتمسخر بلند شد يشما که از دنده ...بلند شدم

 تو دستم بود که دوباره زنگ خورد یاما هنوز گوش...خنک شدم شیآخ:و گفتم کردم

رو به گوشم چسبوندم اما  یگوش...رفتارش رو بفهمم لیاسم دکتر خواستم جواب ندم اما کنجکاو بودم دل دنید با

 دیقطع نکن کنمیخواهش م...ام يجد هیخوام االن جد یخانم صامت من معذرت م:حرف بزنم گفت نکهیقبل از ا

 ...یپرونیهمه مزه م نیو ا يتو دلم غر زدم حاال خوبه کار دار...کار دارم یکیمن هزارو 

دکتر رو با طعنه ادا کردم که فکر کنم بهش  يآقا...کار دارم یلیدکتر چون منم خ يآقا دیبفرمائ:گفتم يدلخور با

 دیاریب فیشام با شاهرخ جان تشر يامشب برا:گفت ششیپ قهیبرخالف چند دق يسرد و جد یلیبرخورد چون خ

 ...منزل ما

 ؟یچ يبرا:دمیپرس مبهوت

 .کهیجشن کوچ هیما  يبرادرم از فرانسه اومده امشب خونه :گفت

 اد؟یقراره امشب ب ایبرادرتون اومده :دمیپرس

بود اما جشن امشب مال  یلیو فام یخانوادگ شبیجشن د یصبح اومد ول روزینه برادرم د:و گفت دیخند

 ای دیاریم فیحاال تشر....حیمامان بابا رفتن خارج از شهر تفر...میهست زبانیفقط هم من و خود فربد م...ناسجوو

 نه؟

 !کنن؟یبپاش م زیهمه براش بر نیکه ا هیفربد خان ک نیبابا حاال مگه ا يا:دلم گفتم تو

 استخارتون راه داد خانم صامت؟:دکتر به خودم اومدم يصدا با

 ..من و شاهرخ...میشیبله راه داد شب مزاحمتون م:رو از تک تا ننداختم و گفتم خودم

 .نینکن يخانم چوب کار دیشما رحمت:طنز وطعنه گفت با

 .برم دیبا زننیمنو صدا م دیببخش:و به دکتر گفتم....امیجانم مامان جان االن م:گفتم یالک

 .خداحافظ...دیکارتون برس به دیبفرمائ...بله بله:گفت هیچون با کنا دیفهم انگار

 .خداحافظ...شما هم:کردم خنده ام رو کنترل کنم گفتم یم یکه سع یحال در

 .دلم بذارم يکجا نویحاال ا:گفتم یرلبیز یشیتخت انداختم و با ا يرو رو یگوش
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رو به ...داشت در حال خوردن قهوه بودن ونیتلوز هیو  يدست مبل قهوه ا هیو شاهرخ تو سالن باال که  مامان

 .دروغه دمیکه االن شن يخبر یپول دارم بهت بدم تا بهم بگ یشاهرخ حاضرم هر چ:گفتم یشاهرخ با آشفتگ

 شده شراره؟ یچ:گفت یبا نگران مامان

نه شام خو ياالن دکتر زنگ زد و من و شاهرخ رو برا یچیه:مبل کنار شاهرخ پرت کردم و گفتم يرو رو خودم

 .اشون دعوت کرد

 ؟یناراحت نقدریتو چرا ا...حاال به چه مناسبت؟...چه خوب:گفت یبا خوشحال مامان

من و  نیکه ب ییتمام حرف ها...در ضمن برادرش از فرانسه اومده...کجاش خوبه؟ نیمامان ا:گفتم يدلخور با

 .کردم فیتعر نایمامان ا يدکتر رد و بدل شد رو برا

 شه؟ یم یمگه چ...خوب نرو:گفت دیخند یکه م یدر حال شاهرخ

تازه ...نداره تیخوب شمیبا طرف چشم توچشم م "آخه من بعدا....جشن تو اومد ياون برا...بابا زشته شهینم:گفتم

 .میاینه؟منم گفتم م ای امیم دیتلفن ازم پرس يهمون جا پا

 ؟يپس از طرف من هم قول داد:دیباز هم خند شاهرخ

 ؟يایب يخوا یمگه نم:ترس گفتم با

 .....شهیبد نم یسوال بکن هیبه بعد از آدم  نیاز ا یول...چرا:گفت شاهرخ

کم  یکیبکن  يکار هیتورو خدا ...ه؟یاخالق حتیشاهرخ سکته کردم آخه االن وقت نص يوا:کردم و گفتم یپوف

 ....بود برادرش هم اومد 

بود  ضیگم مر یمن م ایبابا خوب تو ن يا:کرد یو خنده هاش اعصاب خرابم رو خرابتر م دیخند یم شاهرخ

 .ادینتونست ب

تازه خنگ ....فهمه یم زهیت یلیکه طرف خ "بابا جان اوال:واریخواست کله ام رو از دستش بکوبم به د یم دلم

 چش شد؟ يدفعه ا هیگه من صبح باهاش حرف زدم  ینم ارویاالن باهاش حرف زدم بعد  نیخدا من هم

از تو انتظار !!! شراره؟...نمیبب دیبلند ش:کرد گفت یما رو تماشا م يسکوت مجادله  که تا اون موقع تو مامان

زشته به ...لباس مناسب انتخاب کن هینرفتن  يجور کردن برا یالک يبهانه ها نیا يبلند شو جا...نداشتم

 ...که ستین رخُرهبه تو فروخته؟لولو خُ يتر زمیخدا چه ه يدکتر بنده  نیمگه ا...خدا

 .....آخه...مامان:گفتم انهملتمس

 .که گفتم نیهم...دیریو م دیدعوت شد یمهمون هیمامان تو و شاهرخ امشب  یمامان ب:با تحکم گفت مامان
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برادر دکتر رو  چوقتیه شدیکاش نه تنها اون شب که م...میکاش نرفته بود یول...رفت نییهم بلند شد و پا بعد

بشه اسمش رو گذاشت دست  دیشا...پشت پرده اس که ییدست ها هیاما خوب ...نمینب

 ...ای...نوشت یشونیپ...ریتقد...سرنوشت

کار  نیاش نگ نهیس يو براق که رو یبا ساتن صورت یماکس راهنیپ هیحاضر بودم  بایبود و من تقر 7:30 ساعت

موهام رو فر کرده بودم و  تنگ و بلند يها نیو است یقیباز و قا ي قهیهم دنباله داشت با  يمتر میشده بود و ن

 يپالتو هیو کفش کرم با  فیک...حیمل شیآرا هیاش باز بود  هیکنار گوشهام رو تا پشت سر جمع کرده بودم و بق

 ....يریش

فاجعه رو  هیزدم حس رخ دادن  یراه شاهرخ سکوت کرده بود من تو افکار خودم آهسته و نرم قدم م تمام

 ....منتظره رهیآمد غ شیپ هی...اتفاق هیحسِ سرد شروع ....داشتم

 يفرش قرمز که تا جلو هی...شیاستخر بزرگ تو ضلع غرب هیباغ دراندشت با  هی میباغ خونه اشون شد وارد

مرد با لباس فرم  هیفرش نگهداشت بعد  يرو جلو نیسالن ادامه داشت شاهرخ ماش يا شهیبزرگ و ش يدرها

فکر ...بشم ادهیپ نیاز ماش تاشاهرخ کمکم کرد ...گرفت نیجا کردن ماشجابه  يرو برا چیجلو اومد و سوئ کیش

 يشاهرخ حلقه کردم و به سمت پله ها يدستم رو دور بازو...ثروتمند باشن نقدریدکتر ا يکردم خانواده  ینم

 رونیاز در سالن ب گهیمرد جوون د هیدر باز شد و دکتر با  میستادیپله ها ا يجلو یوقت میرفت يورود

که  یمشک يداد همون فربده انداختم چشما ینشون م دکتربه مرد جوون که شباهتش به  ینگاه...اومدن

 يگونه ها...سیگرم و پر از مغناط...دکتر گرم بود يداشت و برخالف چشما یخاص تیو جذاب ییرایگ

دکتر هم با تمام  یحتبود و  رینظ یکه ب یتیو در کل جذاب...و پر پشت یمشک يابروها...پوست برنزه...برجسته

 ...ت نگاه برادرش رو نداشتیاز جذاب یمیشباهتش ن

خانم صامت و برادر گرامشون  نمیفربد جان ا:دکتر با شاهرخ دست داد و گفت...میبود ستادهیدو برادر ا يجلو

 .شاهرخ خان

دراز کرد و با شاهرخ دست داد و بعد دستش رو به سمت من  یقدم جلو اومد و با اظهار خوشوقت هی فربد

 !!درسته؟...شراره:گفت

شاهرخ که تو  يبا سقلمه ...شو یبعد خودمون میبذار برس:تو دلم گفتم...جالب بود!!! شراره؟...دیباال پر ابروهام

 نیهم...دستش گرم بود...بله دستم رو تو دستش گذاشتم:پهلوم فرو رفت به خودم اومدم با گفتن

برادرش خوش  بودو استحکام  يبر عکس دکتر که سراسر سرد...لحن صحبت کردنش...نگاهش...طور
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پنجه  نیوقت بود که ب یلیدستم خ...احساس تب کردم...یخون گرم و اجتماع...و منعطف بود یمیصم...مشرب

نداشتم تو اون  به رها کردن دستش يالبته منم اصرار...هاش قرار داشت و انگار قصد رها کردنش رو نداشت

با تعلل و اکراه دستم رو از دستش  الخرهب...نشست یبه تنم م بیدستش عج يگرما يزییسوزناك پا يهوا

 .میوارد سالن شد یو با تعارف دکتر همگ دمیکش رونیب

راه پله ...کیش يمبل ها...چراغ ها...الماس گون بلند يلوستر ها...نگاهش رو دور تا دور سالن چرخوند شاهرخ

 گهید نجایبابا ا:در حال پخش سالن گم شد و گفت یقیکه صداش تو موس...دیکش یسوت آروم...چیمارپ يها

 ...گهید اریدر ن يباز دیدب دیشاهرخ ند...اه:گوشش گفتم ریو ز دمیبا آرنج به پهلوش کوب...کجاست

هوس  يها ینیریجلو اومد و ازمون با شربت و ش یخدمت شیبالفاصله پ میسالن نشست يگوشه  یمبل يرو

و دختر  ییپسر دا...به به:با خنده گفت دهیاومد سراغمون و نرس دیکرد بعد از رفتن خدمتکار فر ییرایپذ زیانگ

 .بابا معرفت دکتر تو حلقم...نجانیهم که ا ییدا

 .رومو برگردوندم تیو با عصبان زیمزه نر دیبسه فر:گفتم یساختگ یحرص با

 چشه؟ نیبابا ا يا:دیبا تعجب از شاهرخ پرس به من کرد و بعد یاول نگاه دیفر

 .کرد فیهم با خنده ماجرا رو تعر شاهرخ

 .پس بگو خانم دلشون از کجا پره:نگاهش رو به صورت اخمالودم دوخت و گفت دیفر

 .مگه دلشون از کجا پره؟ منو وحشت زده کرد:دیدکتر که پرس يصدا

با ترس و اضطراب چشم ...و حرفش رو قطع کرد...نیدون یدکتر آخه م یچیه:کرد گفت يمرموز يخنده  دیفر

 .بهش رفتم که خودش رو جمع و جور کرد يغره ا

 شده؟ یآخه چ:مداخله کرد دکتر

 ه؟یچه حرف نیآخه ا...لبم رو گاز گرفتم...هیخصوص:به من انداخت و گفت ینگاه یچشم ریز دیفر

فربد که به سمت ما  دنیشد با د یو سالن پخش مت یمیفوق العاده مال کیبا گفتن آهان سکوت کرد موز دکتر

 .دمیکش یاومد چشمام رو آهسته بازو بسته کردم و پوف آروم یم

 دید یافتخار م:به سمت من اومد و دستش رو جلوم دراز کرد و گفت کراستی هیبدون توجه به بق فربد

 ماداموازل؟

 .ندارم یاما االن اصال امادگ یزمان يندم آقاواقعا شرم:به تعجب دکتر و شاهرخ کردم و مودبانه گفتم ینگاه

 !؟یزمان يآقا:گله مند گفت فربد
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 !!دکتر؟...آره:بعد صورتم رو به سمت دکتر برگردندم و ادامه دادم!! رو اشتباه گفتم؟ تونیلیفام:با تعجب گفتم من

 .نبود نیکه منظورم ا دیدون یم:گفت یبا کالفگ فربد

 .شم ینه متوجه نم:گفتم یتفاوت یکه کامال متوجه منظورش شده بودم با ب یحال در

فربد ...فربد دیبه من بگ...ادیالقاب ها خوشم نم نیمن از ا...روشنتون کنم دیپس بذار:با حرص گفت فربد

 .یخال يشراره ...شراره گمیمنم به شما م...یخال

 یو با آقا فربد نسبت میرو عوض کرد مونیلیاهرخ ما فامش:دمیشاهرخ نگاه کردم و با نگاه بهت زده ازش پرس به

 م؟یکرد دایپ

 شراره؟ یگیم یچ:گفت جیگ شاهرخ

خوب من فکر ...یخال يشراره  گمیمنم به تو م ینزدم آقا فربد گفت به من بگو فربد خال یمن که حرف:گفتم

و شاهرخ از خنده منفجر شدن و دکتر هم در حال  دیفر...یخال میو گذاشت میرو عوض کرد مونیلیکردم ما فام

 دیفهم یخورد بعد از چند لحظه وقت یما چهار نفر چرخ م يو منگ رو جیبود اما نگاه فربد هنوز هم گ دنیخند

 .بود شوندیمنظورم بدون پسوند وپ:و گفت دیسربه سرش گذاشتم خند

 .کنم یم یباشه سع...يزیچ هیشد  نیا...آها:رو باال بردم وگفتم ابروهام

 یکی...گرم یکیسرد و  یکی...داد که فربد ودکتر کامال با هم متفاوتند صیشد تشخ یم ینگاه اول به راحت در

اروپا  دیخنده ام گرفت شا...پر از احساس و قلب و روح یکی...روح یخشک و ب یکی...موافق یکیمخالف و اون 

 رییپس چرا شاهرخ تغ:دمیو از خودم پرس دش دهیبعد ناخودآگاه نگاهم به شاهرخ کش....گذاشته ریفربد تاث يرو

 نکرده؟ 

به اروپا رفتنش  یاصال ربط نیطور بوده و ا نیفربد از اولم هم دیشا یدون یتو چه م:جواب خودم رو دادم خودم

 ...دیشا...نداشته باشه

 ؟یرقص یحاال با من م....رفت شیفربد رو که چزوند:شاهرخ به خودم اومدم همه رفته بودن يصدا با

 .لیبا کمال م:دست قدرتمندش گذاشتم و گفتم نیخنده دستم رو ب با

شاهرخ  يدستا يحلقه  داشتیوا م نیو من رو به تحس شدیشاهرخ منعکس م يبایصورت ز ينور ها رو رقص

زل زده بودم شاهرخ  دیرس یبه نظر م یسالن مشک یکیکه تو تار شیشیم يدور کمرم تنگ بود و من به چشما

فربد که مثل :گفت شمگو ریپهنش چسبوند و همون طور ز ي نهیبه پشت سرم وارد کرد و سرم رو به س يفشار

 ...يخانواده مشکل دار نیتو کال با ا نکهیمثل ا...؟يبرخورد کرد يپس چرا باهاش اونجور ستیبرادرش ن
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گستاخ به نظر  ییجورا هیاندازه سرد و خشکه و فربد برعکس برادرش  یرفتار دکتر ب...ینه ول:گفتم

کدومشون  چیکه از ه نهیهم يبرا....ستنیکدومشون نرمال ن چیه...شهیزود پسر خاله م یلیراستش خ...رسهیم

شاهرخ من ...ادیخوشم نم پررو ياما راستش رو بگم دکتر قابل تحمل تره چون من اصال از آدم ها...ادیخوشم نم

 ...یدلم گواه...دوتا برادر ندارم نیبه ا یحس خوب "اصال

حالل :که زد خفه خون گرفتم و نگفتم که ته دلم چقدر حس بد جمع شده یشاهرخ به پشتم و حرف يضربه  با

 .زاده هم هست آقا

 ؟یک:شاهرخ جدا کردم و گفتم ي نهیترس سرم رو از س با

 شراره؟ يندار یهنوز هم آمادگ:فربد گوشم رو پر کرد يلحظه صدا نیهم

که باهاش  یباش ينفر نیجمع تو اول نیا يتو خوامیم...کنم یخواهش م:حرص به سمتش برگشتم که گفت با

 .رقصم یم

 از خودتون؟ ایاز منه  فیتعر هی نیا:گفتم

کارش ازم خواست ادامه  نینوازش کرد و با ا خگرانهیشاهرخ پشت کمرم رو توب...فهمم ینم:تعجب گفت با

که  یکس نیاول دیخوا یو م دیخاطر خواه دار یلیکه شما خ نهیمنظورم ا:توجه به حرکتش گفتم یاما من ب...ندم

 د؟یاول از همه با من برقص دیخوا یخوبم که شما م یلیمن خ ای...کنه من باشم یم دایافتخار رقص با شما رو پ

بعد دستش رو به سمتم دراز کرد شاهرخ هم ...یدوم "خوب مسلما....آها:به صورتش نشست و گفت لبخند

حرکت شاهرخ  نیقدم به سمت فربد برداشتم و ا هیبه کمرم وارد کرد و من نا خودآگاه  ينامردانه از پشت فشار

 .برو باهاش برقص یعنی...یاجبار عمل هی....کالم یتحکم ب هی یعنی

فاصله رو  تیکردم نها یسع...تنش گرمم کرد يشدم گرما کیبهش نزد یش رو گرفتم و وقتاکراه دست با

خواستم  یکرد م یم تمینگاهش اذ...باهاش فاصله داشتم کیقدم کوچ هی يبه اندازه  دیشا...باهاش نگه دارم

 .عقب تر برم که اجازه نداد

خوره و حدسم غلط هم نبود چون از  یکردم داره حرص م یحس م...منوال گذشت نیبه هم يا قهیسه دق دو

 د؟یرقص یم ينجوریشما با همه ا:دیدندونهاش غر نیب

 .فهمم یمنظورتون رو نم:ابروهام نشست نیب اخم

 ن؟یدیحاال منظورم رو فهم:تر کرد وگفت کیمنو به خودش نزد یو ناگهان يفشار قو هی با

 .آقا فربد ستیاروپا ن نجایا:گفتم...بودم هم متعجب یهم عصب شیکه از حرکت ناگهان من
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 .ادیاز لفظ آقا خوشم نم:تحکم گفت با

تند و  يو با قدم ها...ادیخوشم نم یمنم از فربد خال:گفتم تیو با قاطع دمیکش رونیرو با حرص از بغلش ب خودم

 .مبل کنار شاهرخ پرت کردم يمحکم ازش دور شدم و خودم رو رو

انداخت و  ین که از خشم و حرص سرخ شده بودم نگاهبه گردنش داد و با تعجب به م یگردش شاهرخ

 شد؟ یچ:گفت

خوب ...اون حق داره "اوال:کردم با آرامش گفت فیبهم فشردم براش تعر يدندون ها نیتمام ماجرا رو از ب یوقت

تو هم ...اس و البته به همون اندازه هم مغرور افهیو خوش ق پیخوش ت....کرده یسال تو اروپا زندگ10 کینزد

خودت رو کنترل کن ...هم ولش کن الحا...باشه یخوب حق داره عصبان...یشکنیمدام غرور بدبخت رو م که

 ....رفتارت از اول شب اصال درست نبوده....شراره

مثل فربد  يمرد يتو برا يها یحرف ها و شوخ یول زمیدونم عز یم: باز کردم تا اعتراض کنم که گفت دهن

 .آزار دهنده اس کمیکه تازه تو رو شناخته 

دونستم  یدونست خودم که م یاگه شاهرخ نم یکرده بودم ول يرو ادهیگفت و من ز یشاهرخ راست م دیشا

مردم دارتر  کمی دیاما خوب حق با شاهرخ بود با...رهیگ یتمام رفتار هام از همون حس بدم سرچشمه م لیدل

 .کردم یرفتار م

 یکردم و بعد از خوردن شام فقط م یجا ط یب يها يو خودخورشب رو با افکار مزاحم و آزار دهنده  تمام

 شیو خودم هم به پ میاز شاهرخ خواستم زود تر برگرد نیخفقان آور فرار کنم بنابرا طیخواستم از اون مح

 .ارهیرو برام ب فمیخدمت گفتم پالتو و ک

 به خاطر رفتار فربده؟:و گفت دیخدمت دکتر سر رس شیزودتر از پ اما

 ؟یچ:گفتم

 .دیبر یم فیتشر يزود نیبه ا دیکه دار نیا:رو تو صورتم گردوند وگفت نگاهش

 .بمونم دچار حمله بشم جایا گهید کمیترسم اگه  یم...متاسفانه بله:گفتم یستیرودربا بدون

مهمون ها هم فکر  هیبق دیاگر شما بر...دیبه خاطر من بمون کنمیخواهش م:گفت يسابقه ا یب ییبا خوشرو دکتر

عادت  نجایا طیبه مح دیاز رفتار فربد ناراحت نش...زهیریبهم م یمهمون ينطوریکنن وقت رفتنه و ا یم

 .ستیگستاخ ن "وگرنه اصال...نداره
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که پالتوم تو دستش بود  يرو به خدمت کار اریاخت یشد و ب دارینگاه ملتمسانه اش بهت تو صورتم پد با

 .میمون یم گهید کمی دیبرشون گردون:گفتم

 .فقط به خاطر شما:باشه گفتم دهیکه شک داشتم شن ییآهسته و با صدا....ممنون:گفت یبا خوشحال دکتر

داخل سالن ...گرم يهم همراه هوا میمال کیبود که دوباره همه تو سالن جمع شده بودن و موز یساعت مین

 چیرو رفت که انگار هتو سکوت ف يلحظه سالن طور هی يقطع شد و برا یناگهان کیموز یول...داشت انیجر

فکر کردم  انیم اهرخبعد پچ پچ ها بلند شد و حس کردم مهمون ها به سمت من و ش...ستیکس تو سالن ن

اشتباه نکردم تو کمتر از  دمیفهم دمیسرم رو برگردوندم و صورت مبهوت شاهرخ رو د یدچار توهم شدم اما وقت

ها  یصندل يرو ای نیرو زم ایهم  هیبودند و بق ستادهیعده ا هی...اطرافمون جمع شدند يادیز تیجمع قهیدق5

 یبه صد نفر هم م دینفر بودن شا 80-70تر از  شیب روندمتک تک افراد رو از نظر گذ ينشستن آروم چهره 

چشمم رو گرفت صورتم رو  يکه در حرکت بود گوشه  یاهیبزرگ و س زیهمه نوجوون و جوون بودن چ دنیرس

حرکت  یکیکوچ يچرخ ها يکه رو یبزرگ يانویپ دنیدر حال حرکت چرخوندم و با د هیاهیکامال به طرف س

شاهرخ  يبرا یخواب هی زدیداد م دیفر يموز يلبم رو گاز گرفت چهره  شدیده میکرد و به وسط سالن کش یم

تمام ...شده دهیمنم د يخواب برا نیا دمیتو دست دکتر و حرکتش به سمت من فهم تاریگ دنیاما با د دهید

 .ستماما منم مثل اونا فقط لب ب...دیبگ يزیچ هیخوب :خواست بلند بگم یسالن تو سکوت فرو رفته بود دلم م

 .دیبزن:تو گوشم نشست دیفر يتو آغوشم صدا تاریگ یقرار گرفتن ناگهان با

 د؟یفر یگ یم یچ:انداختم و گفتم یشده نگاه ریکنارم جا گ یبودم ک دهیکه نفهم دیفر به

 .دیآهنگ مال تو رو با شاهرخ بزن دیبلند ش گمیم:گفت دیفر

 .برو بابا:دنیممکنشون رس زیسا نیبه گشادتر چشمام

 يدار:گوشش گفتم ریبلند شدم و مچ دستش رو گرفتم و ز عیقصدش سر دنیاز جاش بلند شد با فهم شاهرخ

 ؟یکنیکار م یچ

 .میکن یکارو م نیماهم هم میخوان ما براشون بخون یخوب اونا م:لبخند نگاهم کرد و گفت با

 .میساله اون آهنگ رو نزد 8ما  یگیم یچ یفهم یشاهرخ م:خوردم کهی

آهنگ ما بود  ؟اونيساله اون آهنگ رو نزد8 یبگ يخوا یم یعنی:و گفت دیاخمهاش رو تو هم کش شاهرخ

 !؟يشراره فراموشش کرد
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منظورم ...کردم یسال با اون آهنگ زندگ8 نیمن تمام ا وونهیه دن:کردم و چشمام رو تو حدقه چرخوندم یپوف

 همه آدم؟ نیا يجلو...یچ میاگه خراب کرد مینکرد نیکه ما با هم تمر نهیا

 .آدما الیخ یب...فقط به خودمون فکر کن شراره:و گفت دیدستم رو کش شاهرخ

 شهیشد و من هم مثل هم ریجا گ انویپ یصندل يبالخره شاهرخ رو ادیز ياز اصرار ها و طفره رفتن ها بعد

اما فرود اومدن ...دستهام لرزش داشتن...رو تو بغلم گرفتم تاریچهار زانو نشستم و گ نیزم يرو انویپ نییپا

 دنیو با کش امیشد به خودم ب اعثتو سالن ب انویپ يدهایکل يشاهرخ و پر شدن تک صدا يانگشتها یناگهان

تو سالن  يریسکوت دلپذ...کنم یزدن اعالم آمادگ يبرا تاریگ میتا س شیانگشت شصت دست راستم رو ش

 يکالم و بعد هم صدا یآهنگ ب قهیچند دق...من و شاهرخ شکسته شد رینشست و با شروع بدون تاخ

 :دیچیپ ییبایمشترکمون تو سالن به ز

 /ره؟یگیتو نفسم م یکه داره ب ییکجا

 /خوام کنارم یرو م تو

 /تو اروم ندارم یب

 /محاله یتو زندگ یب:دیمن به گوش رس يساکت شد و فقط صدا شاهرخ

 /ساله هیروز  هیتو  یب:شاهرخ فقط

 /دلم برات چه تنگه:من فقط

 /با تو قشنگه ایدن:شاهرخ

 /المیخ شهیاروم م....عالم هیبوسمت  یم:من

 /تنهام یلیخ ینباش....با تو همش رو ابرام:شاهرخ

 /دمیکسو از تو بهتر ند چیه ایتو دن:من

 /دم ینم ایبه صدتا دن زمیتار موتوعز هی:شاهرخ

 /با تو من خوشبختم.....رسمیبه ارزوم م:من

 /گردم یتمام عمرم شب و روزدنبالت م:شاهرخ

 /نفسم...نازم یمن به تو م...عشقم...جونم مال تو...قلبم مال تو:میهم خوند با

 /زمیتو رو دوست دارم عز....عشقم...جونم مال تو...مال تو قلبم

 /ره؟یگ یتو نفسم م یکه داره ب ییکجا
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 /تو اروم ندارم یب....خوام کنارم یرو م تو

 /رهیجاتو تو دلم بگ یتون کس ینم

 /تو اروم ندارم یب....خوام من یتورو م فقط

 .میو لبخند زد میرد و بدل کرد یبا شاهرخ نگاه...تشوبق مهمون ها گم شد يتو صدا قمیعم نفس

بعد از ...قشنگ تموم شد يخاطره  هیبهم نداد اما حداقل با  ینشد و حس خوب شب اگرچه خوب شروع اون

ها خارج  یزمان يو از خونه  میکرد یتشکرات فراوون دکتر و برادرش که تمام شبم رو زهر مارم کرد خداحافظ

 .میشد

 هیو در کمال تعجب من ساسان  نایس...دیفر...فربد...شاهرخ کماهی نیگذشت تو ا یمهمون يماه از ماجرا کی

سفره ...رستوران... پارك...رفتن یم رونیب حیتفر يو برا ذاشتنیداده بودن و هر هفته با هم قرار م لیگروه تشک

 میکرد یم شونیهمراه یمن و دکتر هم گاه دنپا گذاشته بو ریخالصه تمام تهران رو با هم ز...یمهمون...خونه

 يدر کار نبود شهرباز یهوا سرد بود اما چون برف و بارون نکهیبا ا يشهرباز میاون روز هم قرار بود همه بر

کردم با  یرفتن و من کنار شاهرخ بودم از اومدن دکتر متعجب بودم فکر نم یبچه ها جلو م...شلوغ بود "نسبتا

 ستادمیر الحظه از شاهرخ جدا شدم و کنار دکت هیتو ....باشه جانیو ه ياهل شهرباز شاون ظاهر خشک و سرد

 .دیایکردم شما هم ب یفکر نم:و گفتم

 چرا؟:تعجب به سمتم برگشت و گفت با

 .بود دیبع...کردم دایچند وقته پ نیکه من از شما تو ا یدونم با شناخت ینم:گفتم

که باعث  دیدون یم....خوبه یلیخ جانیه ي هیتخل يدوست دارم برا یلیرو خ يمن شهر باز یول:گفت آهسته

 .کنه یم يریجلوگ یو از افسردگ شهیم نیترشح آدرنال

 ؟يکه تا حاال افسرده نشد نهیا يپس برا:تو دلم گفتم...دونم یم...بله:زدم لبخند

که فقط  "ما بود مخصوصا هینفر 7 پیاک ينگاه همه رو میکنار هم مشغول قدم زدن شد یجانیه هیاز تخل بعد

و راه  میشد نیسوار ماش...عد از خوردن شام تو رستورانب...کرد یجلب توجه م یلیخ نیمن توشون دختر بودم و ا

رو به شاهرخ که ...کردم يسوار تابهوس  "دایو شد دمیپارك خلوت د هیتو راه  میگرفت شیبرگشت رو در پ

 شد؟ یچ:گوشه نگه داشت به سمتم برگشت و گفت هی عیو سر دیشاهرخ ترس...نگه دار:بود گفتم یرانندگ ریدرگ

 یول میسوار شد یبرق ي لهیهمه وس نیکنم ا يخوام تاب سوار یم:بود گفتم رهیدستگ يکه دستم رو یحال در

 .رهیگ یتاب ساده رو نم نیا يجا چکدومشونیانگار ه
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 .شو ادهیخوب پ لهیخ:دیکرد و غر یپوف شاهرخ

 یسر سبز محلوارد پارك خلوت و  یموضوع همگ دنیشدن و با فهم ادهیپ ناشونیهم از ماش هیاز ما بق بعد

 .میشد

 مطب؟ يبر دیدختر نصفه شبه مگه تو فردا نبا: گفت دیکه فر دمیسمت تاب دو به

 یحرف نگاهم ب نیبعد از ا....کنم يخوام تاب سوار یچنده؟من االن فقط م یخیمطب س:بلند گفتم يصدا با

 ...لبش بود يهم گوشه  يبود و پوزخند ستادهیا نیکنار ماش....شد دهیاراده به سمت دکتر کش

قراره خاموش بشه خودمون  یک ستیکه معلوم ن شمیآت يشراره  نیمن و ا دیبر دیاگه شما خسته ا:گفت شاهرخ

 .میریم

 .مونم یمن م:گفت دیفر

 .بزنم یقدم ادیمنم بدم نم:خان هم اظهار فضل فرمودن فربد

 دیرو به فر...ندادم یتیداشتم که اهم جانیاونقدر ه یاول حس کردم تاب کجه ول يتاب نشستم لحظه  يرو

 .بود ییآخر هم صرفا جهت مظلوم نما "اون لطفا..."لطفا...هولم بده ایب دیفر:گفتم

 دمیکش یم غیج...شد یتر م ادیمن هم ز جانیرفت ه یتاب باال تر م یو هولم داد هرچ ستادیپشت سرم ا دیفر

پشت من  دیفر....و سروصدا بودم حیبود که مشغول تفر يا قهیدق10...خواستم محکم تر هولم بده یم دیاز فر

حس ....کردن یخنده به من نگاه م باکهنه و رنگ و رو رفته نشسته بودن و  یمکتین يرو نایبود و ساسان و س

تاب قدم  يجلو یده قدم يدکتر و برادرش هم با فاصله ...شهیتاب داره هر لحظه کج تر م منگاهیکردم نش یم

قدمم از دکتر جلوتر  هی دیازش فاصله داشت شا یرفت و سه چهار قدم یدورتر از دکتر راه م یفربد کم...زدنیم

 ...اون تاب..نگهش دار دیفر:ستادندیدر جا ا هشاهرخ هم ادیفر يبا صدا...بود

که به عقب رفته بود  یمنظورش رو گرفت و تاب رو در حال دیشاهرخ جمله اش رو تموم کنه فر نکهیقبل از ا اما

 ریبا زنج دیشده بود به محض برخورد دست فر رینگه داشت اما د رهاشیبا گرفتن زنج رفتیداشت دوباره جلو م

 دمیدار بود به سمت دکتر غلت بیش کمی نیافتادم و چون زم نیزم يتاب شکست و من با ضرب رو....تاب

من به پاهاش تعادلش رو از  يو با برخورد ساق پا ادیش باتفاق افتاد که دکتر نتونست به خود نیا عیاونقدر سر

 .افتاد نیزم يدست داد و اونم رو

بود که محکم سر جاش  نیکه تونست بکنه ا ياما اونم تنها کار....رشیفربد بگ:لحظه شاهرخ داد زد همون

شد و من با کمر  بود حرکت من هم متوقف ستادهیمنم با ضرب به پاهاش برخورد کردم و چون محکم ا...ستهیبا
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نگاه کردم و فکر کردم  ابونیبه خ....زدمینفس نفس م ادیو تحرك و ترس ز جانیاز ه...پهن شدم نیزم يرو

کرد و در  بشیو دستش رو تو ج ستادیمن ا یشاهرخ تو دو قدم...بودم ابونیاگه فربد نبود من االن وسط اون خ

 ....بدو شیاسپر نایس:دیکش ادیکرد فر یپرت م نایرو به سمت س چیکه سوئ یحال

فربد کنارم نشست ...ستین میزیدونستم که چ یمن م یول...دیدو نیو به سمت ماش دیرو تو هوا قاپ چیسوئ نایس

 ؟یخوب: دیبلندم کرد تا راحت تر نفس بکشم و پرس کمی...گردنم انداخت ریو دستش رو ز

کردن  یهمه با تعجب بهم نگاه م...دمیبلند خند يشاهرخ انداختم وبا صدا ي دهیرنگ پر يبه چهره  ینگاه

 ياسپر یو خواست قوط دینفس زنان سر رس نایهمون موقع هم س....کردن سرم ضربه خورده یهم فکر م دیشا

 شتریبزن ب..بز..ب.و..تو:گفتمخنده هام  نیب....من ماتش برد يخنده  دنیرو به سمت شاهرخ پرت کنه که با د

 .يدار اجیبهش احت

همه ...چشمام گشاد شد....گهیبسه د:زد ادیفر یدکتر عصب...کردن دنیهم شروع به خند هیو بعدش بق دیفر

 یتونیکنه؟م یدرد نم تیی؟جایخوب: دیبود رو به من پرس دهیساکت شدن و فربد که انگار منظور برادرش رو فهم

 ؟يبدنت رو تکون بد

اورد  یکمرم بود و به پهلو هام فشار م يتنگ دستش که رو يخودم رو از شر حلقه  کردمیم یکه سع یحال در

رفت به  یم جیفربد کمکم کرد اما من ضعف داشتم و سرم گ...کردم بلند شم یو سع...آره:خالص کنم گفتم

و نگران کنارم نشست و  دهیترس خشاهر...افتادم نیزم يفربد سر خوردم و دوباره رو يدستا ياز رو نمیخاطر هم

 شراره؟پات شکسته؟ یخوب:گفت

 مشیببر دیزودتر بلندش کن با:دکتر به شاهرخ تشر زد....رهیم جینه فقط ضعف دارم و سرم گ:گفتم یسست با

که دستش رو ازم دور  دینکش هیبه ثان یبدنم انداخت ول ریشاهرخ دست ز...اش خطرناکه جهیسرگ مارستانیب

دکتر  يشد تا بلندم کنه که صدا مفربد خ....هیلیام خکه سر پ نیهم...تونم منم حس ضعف دارم ینم:کرد و گفت

 هیو با !!....؟یبلند کن نیسنگ زیچ دیمگه دکتر نگفته نبا یفربد تو بهتره مواظب کتفت باش:گوشم بلند شد ریز

 یبه رو به رو بود و اصال نگاهم نم شیخینگاه ...به صورت سردش چشم دوختم....بلندم کرد نیحرکت از زم

مهم هم  شیهر چند که نگران...دیرس یذره هم نگران به نظر نم هی یحت...دمبرگردون ابونیکرد رومو به سمت خ

تفاوت  یب..کرد یرو هم بهم منتقل نم یحس چیه...نداشت ییگرما چیبدنم ه ریدستاش ز...رفت یتند م....نبود

 یصندل يرو ودکتر من ر...هرگز...میشد یما نم وقت چیمن و اون ه..من و اون...نه...ما..تفاوت تر بودم یب...بود

فربد پشت فرمون نشست و شاهرخ کنارش جا ...سوار شد گهیعقب نشوند و خودش هم از در سمت د
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مچ دست چپش رو برگردوند با نگاه کردن  یانگشتهاش گرفت و با ژست قشنگ نیدکتر مچ دستم رو ب...گرفت

رو از مچم دور کنه  دستشو خواست ....تندتر برو نبضش کنده:به ساعتش نبض هام رو شمرد و به فربد گفت

کردم انگشتم داره تو  یدستم از درد در حال قطع شدن بود و حس م یانگشت وسط....گفتم يآخ بلند....که

 شد؟ یچ:با آخ من شاهرخ به عقب برگشت و دکتر گفت....سوزه یم شیآت

هنوز به هوش بودم که  یت و سرم رو شونه اش افتاد ولو بعد دلم از درد ضعف رف...انگشتم:تونستم بگم فقط

شد و از  اهیبعد همه جا مقابل چشمام س هیچند ثان!!!...شراره؟:گوشم زنگ زد ریبار لحن نگران دکتر ز نیاول يبرا

 .حال رفتم

تو  نکهیا صیانداختم تشخ یکه توش بودم نگاه یرنگ دیبه اتاق سف...زدیبار پلک زدم نور چشمام رو م چند

داشتم با رخوت  يبد ینیبود و تو دست چپم حس درد و سنگ نیسرم سنگ...نبود یکار سخت "اصال مارستانمیب

تخت  نییافتاد که پا دیچشمم به فر تمانداخ يسرم و باال اوردم و به دستم که تا آرنج تو گچ بود نگاه کالفه ا

کنار  نهیبعد هم به ساسان که دست به س...دمبل نشسته بود و سرش رو عقب برده بود و چشماشم بسته بو يرو

داده بود چشم دوختم انگار سرپا خوابش برده بود تو دلم  هیتک واریراستش رو به د يبود و شونه  ستادهیمبل ا

 ....با چندتا شاخه گل وارد شدند نایدر باز شد و فربد و س...هام سرزنش کردم یاطیاحت یخودم رو به خاطر ب

 ؟ی؟خوبيشد داریب...سالم:جلو اومدوگفت نایس

 .کنهیدستم درد م: که دستم داشت فکر کردم و گفتم يدیدرد شد به

 يا وهیفربد جلو اومد و پاکت آبم....شکسته تیانگشت وسط هیعیطب:بهم زد و گفت يلبخند دلگرم کننده ا نایس

 .بخور برات خوبه:به دستم دادوگفت

دکتر و شاهرخ با هم وارد اتاق ....فرستادم نییخنک رو از گلوم پا ي وهیتخت نشستم و با تشکر از فربد آبم يرو

 ينصفه جونم کرد:شاهرخ به سمتم اومد و همون طور نشسته سرم رو تو اغوشش گرفت و گفت...شدند

 ؟یتاب سوار ش یآخه واجب بود نصفه شب...دختر

 .دونستم تاب شکسته؟خوب هوس کردم یمن چه م!! شاهرخ؟: گفتم مظلومانه

 ؟یحاال خوب....باشه باشه:گفت رخشاه

شما ....گذشت ریبه خ:دکتر جلو اومد و پالتوم رو به دستم داد و گفت...لب زمزمه کردم ریز يآره ا آهسته

 .دیمرخص

 ساعت چنده؟:انداختم گفتم یم نییکه سرم رو پا یپام گذاشتم و در حال يپالتوم رو رو یشرمندگ با
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 .صبحه 3:30:به ساعتش کرد و گفت ینگاه دکتر

 یمگه کار و زندگ دیشما چرا موند! نا؟یس!! ساسان؟...همه رو زا به راه کردم دیببخش:گاز گرفتم و گفتم لبمو

 د؟یندار

 ...دونه است هیصد تا کار تو شرکت بابا هست اما شراره فقط ...هست شهیکار هم:با لبخندگفت نایس

تو دلم پوز خند زدم و زمزمه ....میندار شتریدونه خواهر که ب هی:رو گرفت نایحرف س يادامه  ساسان

 .....جالبه...هه...خواهر:کردم

شراره؟ اون  هیچه حرف نیا:جلو اومدو گفت دیفر.....شرمنده ام "واقعا....دیبر گهیشماها د:پنهان گفتم یبغض با

 .نیاتفاق بود هم هیفقط 

 ...دیدر هر حال ببخش:گفتم دمیپوش یکه با کمک شاهرخ پالتوم رو م یدر حال...محبتش لبخند زدم به

 .شراره گهیبسه د:و گفت دیکش یکالفه پوف فربد

بعد  يو از هفته  دیخونه استراحت کن يتو يهفته ا هیبهتره : خاص خودش گفت يهم با همون خونسرد دکتر

 .مطب دیایب

 .امیمن فردا م....که شهینم...اما دکتر:نگاه کردم وگفتم بهش

 .هم هست دیفربد و سامان هستن در ضمن فر....که گفتم نیهم: تحکم گفت با

 .اما من حالم خوبه: گفتم آهسته

مچ پاتون هم ...شده دیشد یکه بدنتون دچار کوفتگ دیستیمتوجه ن دیشما االن داغ:رد وگفت يپوزخند دکتر

 .لهیمطب هم فردا تعط دینترس....دیاستراحت کن "خواهشا....دهیضرب د

آقا سامان  یراست:ادامه دادم یبعد از مکث کوتاه...خوام یممنون و معذرت م:بود گفتم دیبعکه از من  یخجالت با

 رفتن؟

که اون ها رو به دست  یو در حال دیدارو ها از راه رس کیحرفم تموم نشده بود که سامان هم با پالست هنوز

 حالتون خوبه؟:دادگفتیشاهرخ م

 .دارو ها اشاره کردم ي سهیو به ک...دیادبه زحمت افت دیببخش...ممنون خوبم:گفتم آهسته

حرف سامان  نیبا ا...دیهمه رو نگران کرد...دیمواظب خودتون باش شتریب دینبود اما شما با یزحمت:گفت سامان

 شاهرخ مامان؟:مامان افتادم و رو به شاهرخ گفتم ادی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يتقو تایب  –در عشق  يگمشده ا

wWw.98iA.Com ٥٩ 

 میگرد یوقت برم ریبهش زنگ زدم و گفتم د مارستانیب میاومد یخبره وقت یاز همه جا ب چارهیب..نترس:گفت

 .منتظرمون نباشه

 .تونم یخودم م: شاهرخ اومد طرفم تا بلندم کنه که گفتم...میبر گهیخوب بهتره د:گفت دکتر

بعد ...شیبذار نیزم دیساعت نبا 24و دکتر گفته حداقل تا دهیمچ پات ضرب د یتونینم رینخ:دیغر یعصب شاهرخ

 .ارمشیرو باز کن من م نیتو برو در ماش:دادوگفت دیدارو ها رو به فر ي سهیو ک چیسوئ

جلو  یصندل يشاهرخ من رو رو نکهیبعداز ا...کردم میپهن شاهرخ قا ي نهیتو س انمیاز اطراف یبا شرمندگ سرمو

 .کردن و رفتن یهم کم کم خداحافظ هینشوند بق

توجه به نگاهم در سالن رو باز کرد و  یسالن روشن بود تعجب کردم و به شاهرخ نگاه کردم شاهرخ ب يچراغها

داده بودند و  هیمبل تک ینشسته بودند و سراشون رو به پشت نهیشوم يبه مامان و بابا که جلو....وارد شد

جفتشون  دیچیخ تو سالن پشاهر ياقدم ه يفکر کردم خوابن اما تا صدا.....چشماشون بسته بود نگاه کردم

خاك بر سرم  يوا:با دست به گونه اش زد و گفت دیمامان تا منو تو بغل شاهرخ د.....چشماشون رو باز کردن

 شده شاهرخ جان؟ یچ

دستش ضرب  نیمامان جان فقط خورده زم یچیه:گفت رفتیکه به سمت پله ها م یدر حال شاهرخ

تخت گذاشت و رو به مامان  يشاهرخ منو رو...با هم پشتش وارد شدنشاهرخ وارد اتاق شد و مامان و با....دهید

 دارو هاش رو بخوره؟ ات نیاریشراره ب ياب برا وانیل هی "لطفا شهیمامان جان م:کرد گفت یسوال م زیکریکه 

لباس گرم  شهیم:و به مامان گفت ارمیتا بابا برگرده شاهرخ کمک کرد پالتوم رو در ب....ارمیمن م:زودتر گفت بابا

بلند گرم برام آورد و شاهرخ  نیبلوز آست هیمامان ...سرما هم بخوره تیوضع نیترسم تو ا ین؟میاریبراش ب

شراره مامان با : بازوم گفت يها يکبود دنیبود رو در آورد مامان با د دهیپالتوم پوش ریرو که ز یآهسته ژاکت

آب  وانیل هیهمون موقع بابا هم با ...شده؟ یچ دیبگ دیخوا ینم:رو به شاهرخ ادامه داد ؟ويکرد کاریخودت چ

خالصه همه  یلیداد خ یپرتغال برگشت مامان کمک کرد لباس بپوشم و شاهرخ هم در حال که دارو هام رو م

: شاهرخ مامان با اخم و سرزنش نگاهم کرد و گفت يبعد از تموم شدن حرف ها...کرد فیرو براشون تعر زیچ

بعد .....سالته 25 یناسالمت يبزرگ شد گهیتو د زمی؟عزيهات بردار طنتیش نیت از ادس يخوا یشراره تو نم

 یمنو نم ؟فکریاومد چ یسرت م ییمن اگه بال زیآخه عز:و با بغض گفت دیمنو تو بغلش کش یناگهان یلیخ

لبم رو گاز گرفتم و با اخم ...توئه ریهمش تقص:رو به شاهرخ کرد و گفت....زدیخدا از سر شب دلم شور م ؟بهیکن

 داره آخه؟مگه اون تاب رو خراب کرده؟ یمامان تو رو خدا به شاهرخ چه ربط:گفتم
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بچه ها هم خستن  میبخواب میبه شاهرخ داره؟بلند شو بر یموضوع چه ربط نیمرجان ا گهیراست م: گفت بابا

بهتر  یول زمیاتفاق بوده عز هیفقط  نیا:گوشم گفت ریو ز دیرو بوس میشونیبعد جلو اومد و پ....بذار استراحت کنن

که پشت مامان از اتاق  یدور شد و در حال مگفتم و بابا از یچشم....یمراقب خودت باش شتریبه بعد ب نیاز ا

نگران بچه  شهینشو اونم بالخره مادر و هم ریاز مامانت دلگ: کرد و رو به شاهرخ گفت یمکث رفتیم رونیب

 .هاشه

 .ریشب بخ...فهمم یم...ناراحت نشدم:زد و گفت يلبخند شاهرخ

 بمونم؟ شتیپ يخوا یم:و گفت دیاز رفتن بابا شاهرخ هم گونه ام رو بوس بعد

 .کردم تتیاذ یلیامروز خ ينه برو بخواب خسته ا: گفتم

 باشه؟...حرفو نزن نیوقت ا چیه گهید: کرد و گفت یاخم شاهرخ

 . گفت و از اتاق خارج شد يریمن شاهرخ هم شب بخ يباشه  با

از  شتریاومده بودن ب دنمیتا خاله ها و مامان جون به د ریکه خونه بودم همه از عمه و عمو بگ يهفته ا هی تو

 ونیروز در م هیشورش رو در آورده بود چون  گهیاما فربد د ومدین شتریسه بار ب نایو فربد اومدن س نایهمه هم س

کالفه شده بودم از شاهرخ هم  گهیکه د يطور مداو یاومد فکر کنم اگه خجالت از مامان نبود هر روز م یم

 ایبزنه  یحرف هیفربد  دمیترس یم دیدونم شا ینم....اتاقمه از کنارم تکون نخوره ياون تو یخواسته بودم تا وقت

 .تونستم افکار بدم رو کنترل کنم یخوب نم یلو....کردم یاشتباه فکر م دمیشا...دور از انتظار انجام بده يکار

 .رفت یقهوه خورد و بعد از احوالپرس هینشست  قهیبار بعد از مطب اومد ده دق هیاون فقط ...دکتر اما

 يآدم ها دنیو د دنیحوصله ام از خواب "من که واقعا...کسل کننده تو رختخواب بالخره تموم شد يهفته  هی

 یاگر بخوام م نکهیبر ا یشاهرخ و تماس دکتر مبن یمامان و نگران يد اصرار هاسر رفته بود با وجو يتکرار

برم سر کار و خوشبختانه موفق هم  بهکفش کردم که از شن هیهم استراحت کنم پام رو تو  گهیتونم چند روز د

کار خودم رو کردم و شنبه بعد از  یدونستم کار با اون دست بسته چقدر سخته ول یم نکهیبا وجود ا...شدم

 .میبا شاهرخ خونه رو به مقصد مطب ترك کرد شهیمفصل سر حال تر از هم يصبحانه  هیخوردن 

 

 

 سوم فصل
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 حاتیو توض یرو صدا کردم و بعد از احوالپرس یرستم يآقا...مطب شدم طبق معمول همه جا ساکت بود وارد

 .دیچسب یبد م یاغ دادم که تو اون صبح سرد زمستوند يقهوه  هیالزمه به خاطر گچ دستم سفارش 

-18دختر  هیکردم که در مطب باز شد و  یو دلچسبم رو مزه مزه م نیریش يبودم و قهوه  دهیلم یصندل يرو

 زیخ میتوجه به ن یدختر ب....سالش باشه وارد مطب شدن40خورد یزن جا افتاده که بهش م هیساله همراه  19

زن به سمت من  اماسالن نشست و تو خودش جمع شد  ياز مبل ها یکی يرو عرض ادب يشدن من برا

چه :دمیپرس گذروندمیرو از نظر م کشیش ينشستم و همون طور که اندام رو فرم و لباسا یصندل يرو...اومد

 اد؟یاز من برم یکمک

 دکتر رو مالقات کنم؟ يتونم آقا یم:دیرس ینگران و مشوش به نظر م...به حرف اومد زن

 .اوردنین فیدکتر هنوز تشر يآقا:گفتم

نگران به دختر دوباره روش رو به سمت من برگردوند و  یبه سمت دختر برگشت و بعد از نگاه یبا نگران زن

 ان؟یم یک:گفت

 .9ساعت: گفتم...دییپایگشت و دختر رو م یبه عقب برم "و دائما دیلرز یاز اضطراب م صداش

 .مونم یپس من منتظر م:گفت آهسته

نوبت :دمیپرس....دکتره یمیقد ياز مراجع ها دیخودم گفتم شا شیبودم پ دهیزن رو تا به حال ند اون

 ه؟یچ د؟اسمتونیداشت

 .هستم ییمن بابا...نه:دلهره گفت با

بود و پاش  دیرنگش مثل گچ سف.....دیچیپ یدستاش رو بهم م يانگشتا "بود و دائما یدختر نگاه کردم عصب به

 هیکرد انگار منتظر  یبه اطرافش نگاه م "باشه و بخواد فرار کنه دائما دهیکه ترس یمثل کس...دادیرو تکون م

 .فاجعه بود

من  دیاگه نوبت نداشته باش یول:کرد گفتم یرو بهم منتقل م ایبد دن يبه زن که با نگاهش تمام حس ها رو

 .وبت بدمبهتون ن گهیروز د هی يبرا نکهیمگر ا....براتون بکنم يتونم کار ینم

 درسته؟...خوبه یلیکار دکتر خ دمیشن...به زور آوردمش...کنم یخواهش م:سرش رو به سمتم خم کرد و گفت زن

باشه :گفتم "ناچارا...بهم انداخت يزن نگاه ملتمسانه ا...یول...بله:آوردم وگفتم نییمثل زن تن صدام رو پا منم

 دخترتون هستن؟:بهم انداخت و من گفتم يتمندینگاه رضا ییخانم بابا...انیتا خود دکتر ب دیداشته باش فیتشر

 .مبل کنار دخترش نشست يرو یخشک و خال يبله  هیبه دختر انداخت و با گفتن  یمغموم نگاه
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 هیدر خواست دو تا قهوه کردم و خودم با  یرستم ياز آقا...هیکنجکاو بودم بفهمم مشکل اون دختر چ "دایشد

 یمقابلش گذاشتم و با مهربون زیم يکنار دختر نشستم و کاغذ رو رو....فرم و خودکار به سمت مادر و دختر رفتم

 .زمیفرم رو پر کن عز نیا: گفتم

 .فرم رو پر کنه دخودشیاجازه بد: گفتم یمینکرد مادرش خم شد تا کاغذ رو برداره که با تحکم مال یحرکت

 ضم؟یمن مر يدیاز کجا فهم: ممکن گفت يصدا نیتر زیبا ر یحرکت چیبدون ه دختر

 ؟یضیگفته تو مر یک: تعجب گفتم با

تو که  زمینه عز: گفتم یبا مهربون...به مادرش کرد که متوجه شدم مقصر خانواده اش هستند ینگاه دختر

 .يمشکل دار هیهم  دیشا ای یناراحت هیفقط  یستین ضیمر

 من مشکل دارم؟ يدیخوب از کجا فهم:گفت

 یتو صداش ب یروح بود اما غرور و خود خواه یب...دخترونه بود ياز هر گونه ناز و عشوه  يسرد و عار لحنش

 .زمیخوب منم روانشناسم عز:با لبخند گفتم....کرد یداد م

  ؟یهست یپس چرا منش: با همون خنده اش گفت.....بود دیازش بع "کرد که کامال يبلند ي خنده

بودن رو هم  یچون تجربه ندارم و منش: من با آرامش گفتم یول...داد یتمسخر م يو نوع خنده اش بو لحن

 .قبول کردم يکاریاجبار و ب يدر ضمن به اصرار پسر عمه ام که همکار دکتره و از رو...دوست دارم

 گه؟ید هیآبک سانسیل هیمنظورت از روانشناس : زد و گفت يپوزخند

آوردم و مقابل دختر  رونیکارت نظامم رو ب یت شکسته به سخترفتم و با اون دس فمیحرف به سمت ک بدون

 .نگاه کن:گرفتم و با لبخند گفتم

 .جالبه یلیخ:بعد چونه اش رو جلو داد وگفت...و مشغول خوندن شد دیرو از دستم کش کارت

 ؟يپس چرا ادامه نداد:گفت

خوندم نه  انمیکمک به خودم و اطراف يرو برا یآخه من روانشناس:کردم و گفتم یرنگش نگاه یصورت ب به

 .منبع درآمد و کار هی يبرا

 شیخوب پ یلیجا هم خ نیرفت تا هم یهم ازش انتظار نم نیاز ا شتریالبته ب...به گفتن خوبه اکتفا کرد فقط

 ین یترس تو ن یول....ارتباط بر قرار کنه یراحت نیکردم به ا یوجود خوشحال شدم فکر نم نیبا ا...رفته بود

 .شدیبود اما غرور سفت و سختش مانع از بروزش م دایچشماش پ

 .یفرم رو پر کن يخوا ینم: زدم و گفتم يبرگه اشاره ا به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يتقو تایب  –در عشق  يگمشده ا

wWw.98iA.Com ٦٣ 

کاغذ گذاشت و صاف  يخودکار رو رو یوقت...خم شد و مشغول پر کردن فرم شد زیم يکمال تعجب رو در

از  شتریاگه اون روز ب دیخوندم شا ینمکاش  يکه ا...با گفتن ممنون برگه اش رو برداشتم و خوندم...نشست

 رمیکه بخواد تحق دادم یبهانه دست دکتر نم هیشدم و  یکردم بعد ها دچار مشکل نم ینم يکوپنم کنجکاو

 .کنه

 نیمن عاشق ا يدار یچه اسم قشنگ يوا:رو به شهناز گفتم...ییشهناز بابا:صفحه نگاه کردم ياسم باال به

کرد ما  یرو اسمم فکر م شتریب کمیاگه مامانم  دیشا...به همه هیشب "بایاسمامونم که تقر...منم شراره ام...اسمم

به سمتش  اطیدستم رو با احت...بسنده کرد یعمصنو يو مادرش به لبخند دیخند....دمیخند...میاالن هم اسم بود

 دوست؟ :کودکانه گفتم یدراز کردم و با لحن

زود هم  یلیو خ...دوست:شد و با ترس دستش رو تو دستم گذاشت و گفت رهیو بعد به صورتم خبه دستم  اول

کاش اون روز شهناز دست : گفتم یکردم با خودم م یبه گذشته فکر م یبعدها وقت....دیدستش رو پس کش

 .کرد یرو رد م میدوست

 یچ یعنی دیگنج یخشکم زد تو باورم نم دمیمشکل رس ایبه قسمت مسئله  یفرم نگاه کردم وقت ي هیبق به

نگاه کردم صد در صد منتظر  یچشم ریآب دهنم رو به زور فرو دادم و به شهناز که به من زل زده بود ز!....آخه؟

 ... شدم رهیدوباره به برگه خ...عکس العمل من بود

 .مونیاپسر همس....تجاوز:وخالصه نوشته بود....پرده یب...واضح یلیخ...خوندمش دوباره

 نیا...طور آسون راجع به مشکلش حرف بزنه نیا یبودم کس دهیتا حاال ند...بودم يدیبهت و شوك شد تو

 ینم انیب یراحت نیمشکالتشون رو به ا نیپا افتاده تر شیپ یمردم حت...شد یباورم نم....یلیخ....بود بیعج

خودم رو جمع و جور  عیسر...عادهکشش خارق ال هی...دختر بود نیتو وجود ا يزیچ هی....دختر نیکردن حاال ا

دست خطت رو ...خوبه یلیخ: منتظر عکس العملم بود لبخند زدم و گفتم يکردم و به شهناز که با کنجکاو

 .گمیم

 يمن مادر زاد:گفت یخواستم حرف رو عوض کنم که خوشبختانه موفق هم شدم چون شهناز با غرور خاص یم

 .سمیخوشنو

 یم زمیکه پشت م یگفتم و در حال يآره ا...ياریپر از احساس هم....و پر احساس قیلبخند زدم عم بهش

کارم  نهیو بب ادیاگه دکتر ب...انجام بدم دیکارم دارم که با يسر هیکنم  وتریفرمت رو وارد کامپ دیبا:نشستم گفتم

 چرا؟ یدون یم...با من طالبته فق....بد اخالقه یلیخ...کنهیکاره اس پوست از سرم م مهین
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 ...ابروهاش رو باال برد و با بهت سرش رو باال انداخت شهناز

 ...درست بغل گوش آدم يکار بیرق هی یعنی نیدارم و ا یروانشناس سانسیمن فوق ل زمیخوب معلومه عز: گفتم

 یسر ساعت م شهیبود تعجب کردم دکتر هم 9:15 "ساعت حدودا...نگفت منم مشغول کارم شدم يزیچ دویخند

دکتر  میدار یبابا حاال امروز که مراجع اضاف يا: تو دلم گفتم...هم اومده بودن گهیدو تا مراجع د...اومد

پشت سرش وارد اتاق شدم ...وارد اتاقش شد عیکردو سر یفکرا بودم که دکتر اومد سالم نیتو هم...ومدهین

 خانوم صامت؟ دیبهتر:رو به من گفت....آورد یداشت پالتوش رو در م

شهناز رو  يپرونده ...نشست یصندل يرو...ستادمیا زیم يرفت منم جلو زشیبه سمت م.....ممنون خوبم: فتمگ

پرونده زل  يکه با تعجب به کاغذ ال دمید یدادم و وقت حیاول از مشاهدات خودم براش توض...گذاشتم زیم يرو

 يزیچ نیتا حاال همچ....زهیبرانگ عجبدکتر؟ ت دینیب یم:گفتم یبه آروم....موضوع رو متوجه شده دمیزده فهم

 .بودم دهیند

 ...خانم دکتر رو با تمسخر و کش دار ادا کرد...خانم دکتر؟ دیمگه شما تا حاال چند تا مراجع داشت: پوزخند گفت با

 خوبه؟...بودم دهینشن...کنم یاصالح م دیببخش:گفتم یناراحت با

که  دمیرفتم و در کمال تعجب د رونیب.....داخل ادیب دیه بگبل...دیولش کن "اصال:ناراحتم گفت دیکه فهم دکتر

شده شهناز  یچ: جلو رفتم و گفتم....مادرش گرفتاره يدستا يحلقه  نیفرار کنه اما ب کنهیم یشهناز داره سع

 جان؟

 ....خوره یحالم از همشون بهم م....من از مردا متنفرم...مامان گفته بود دکتره زنه: گفت تیو عصبان یتلخ با

دکتر ...دیدستاش شل شد و شهناز به سمت در دو يآرنج شهناز حلقه  يکه حواسش پرت بود با ضربه  مادرش

به دکتر انداختم و پشت شهناز  ینگاه...کرد یصحنه رو تماشا م نیبود و خونسرد ا ستادهیتو درگاه در ا

رفتم که حس  یبا سرعت م يورج....دمیشهناز به سرعت وارد آسانسور شد و منم به سمت پله ها دو....دمیدو

به سمتش  رهیساختمان م یشهناز به سمت در اصل دمید دمیپله ها که رس نییپرواز بهم دست داده بود به پا

توجه به راهش ادامه داد باالخره بهش  یب یصداش زدم ول...خوب نبود "اصال نینفسم بند اومده بود و ا...رفتم

من مهلت حرف  یول دیترس زدیم يبه کبود "صورتم که مطمئنا دنیبا د....دمیو بازوش رو از پشت کش دمیرس

 .تو رو خدا....تو...کن شهناز...صبر: زدن بهش ندادم و گفتم

 .حرف نزن...یستیشراره تو خوب ن: و گفت دیدستم رو کش دیحالم و د یوقت

 .باال میبر...بر...میاسپر: ام گفتم نهیدست به باال اشاره کردم و با همون خس خس س با
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 یام به شدت م نهیرفته بود و سست بودم س لیتحل میانرژ...دیبه سرعت دستم رو به سمت آسانسور کش شهناز

قلبم بود و توان راه رفتنم نداشتم شهناز منو دنبال  يدستم رو...مینوزدهم بود يبعد تو طبقه  قهیدو دق...سوخت

 !!!دکتر؟:زد ادیو فر دیخودش به داخل مطب کش

که به  يادیبا فر تیمن تو اون وضع دنیو با د دیپر رونیکه در اتاق باز شد و دکتر از اتاق ب دینکش هیثان به

 دیدو یم زمیکه به سمت م یبعد از چند لحظه مکث در حال...شراره: بود گفت ختهیآم یترس و نگران

 کجاست؟...کو:گفت

 .فم.ي..ك:نفس هام گفتم نیبا آخر گهیرو م يدونستم اسپر یم

کرد  دایرو پ ياسپر لمیوسا نیکرد با اضطراب از ب یخال زیرو رو م اتشیتمام محتو یحمله کردو در آن فمیک به

چند بار هوا رو ....رو تو دهنم فشار داد يگردنم انداخت و سرم رو بلند کرد و اسپر ریبه سمتم اومد دستش رو ز

 يبازوم رو گرفت و رو ریدکتر ز....حرکت نداشتم يحال بودم و نا ینفسم جا اومد اما ب...کرد يتو دهنم اسپر

 يصدا....هم افتاد يدادم و چشمام رو هیتک یسرم رو عقب بردم و به پشت صندل....مبل نشوندم نیتر کینزد

 ....؟یدختر؟خوب يکار کرد یبا خودت چ: دمید یاما صورتش رو نم دمینگرانش رو شن

 !!! ره؟شرا:دیندادم دوباره پرس جواب

ندادم و  یتیاهم یول دیپوستم دو ریز بیحس گرم و عج هیحالمو عوض کرد  ششینگران و پر از تشو لحن

 .خوبم...خوبم دکتر:باز کردم و گفتم یچشمام رو به سخت

 .نشیدادیبه کشتن م نیداشت ییخانم بابا:و گفت دیکش یاز آسودگ ینفس دکتر

 ....انداخت نییاز دکتر فاصله گرفت و سرش رو پا قدم هیتو خودش جمع شد و با انزجار  شهناز

 ....نداره یبه شهناز ارتباط نیکنم دکتر ا یخواهش م:به دکتر گفتم رو

 دفعه ؟ هیشد  یآخه چ:بهم نگاه کرد وگفت یبا نگران شهناز

 .من خوبم....بود کیکوچ هیآسم يحمله  هیفقط  یچیه:زدم لبخند

 ؟یکار کنم منو ببخش یچ: که تو چشماش جمع شده بود گفت یپام زانو زد و با اشک يجلو شهناز

بذار دکتر :گونه اش گذاشتم و گفتم يدستم رو رو...دختر مهربون و دل نازك بود نیبراش سوخت چقدر ا دلم

 .کنه تتیزیو

 یلحنش محکم و قاطع بود ول...نه:گفت...گونه اش سر خورد يرو به سمت مخالف چرخوند و دستم از رو سرش

دستم رو به سمت چونه اش بردم و صورتش رو به سمت خودم ....اومدم یها کوتاه نم یراحت نیبه امنم 
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 ینتونست ای یخواستاگه ن...بار هیببخشمت؟فقط  يخوا یمگه نم:تو چشماش زل زدم و گفتم...برگردوندم

 .ساعته کیشهناز فقط ....برو

نگاه پر سوالم رو به دکتر دوختم با سر اشاره کرد که ...يایب دیخوب اما تو هم با لهیخ:و ترس گفت يدلخور با

به چهره  ینگاه..... باشه دیفقط من و تو و دکتر مامان نبا یخوب ول لهیخ:آهسته گفت.....باشه: گفتم...قبول کنم

مراجعا رو از  ي هیمتعجب بق يو بعد هم چهره  داختممبل وا رفته بود ان يکه رو ییخانم بابا ي دهیرنگ پر ي

 .میباشه بر:فشردم گفتم یدست شهناز رو تو دستم م کهیاز جام بلند شدم و در حال...نظر گذروندم

 ؟يایبازم ب يچه طور بود؟دوست دار: گفتم...میاومد رونیاز اتمام کار شهناز با هم از اتاق ب بعد

 یطول نم ادینستم که زدو یخوشحال شدم م...امیبازم م یاگه تو هم باهام باش یبد نبود ول:گفت یتفاوت یب با

شهناز و مادرش ...به حضور من نبود يازین گهیکرد و د یشد عادت م یبهتر م کمیکشه چون اگه حالش 

خواست خودم  یدلم م...خورد یم وفکر مثل خوره تو ذهنم افتاده بود و مغزم ر هیکردن و رفتن اما  یخداحافظ

 هیغضب  يدونستم که با وجود مناره  یاما م...رمیخودم پرونده اش رو به عهده بگ....به شهناز کمک کنم

 میباالخره آخر وقت تصم یول....و کالفه یعصب...بودم ریتمام روز با خودم درگ...ستیممکن ن يزیچ نیهمچ

اون روز من ...نه ایآره  ای...گفتمیموضوع رو م....بار هی ونمیبار ش هیمرگ ...گرفتم موضوع رو با دکتر مطرح کنم

 ....رو عوض کرد میتم که تمام زندگگرف یمیتصم

گفت و من  يدیدکتر بفرمائ...به در زدم يمراجع از اتاق به سمت اتاقش رفتم و تقه ا نیاز خارج شدن آخر بعد

 ...وارد اتاق شدم

 اومده خانم صامت؟ شیپ یمشکل: بهم انداخت و گفت ینگاه دکتر

 .نه دمیشا....آره یعنی...نه:دلهره گفتم با

 حالتون خوبه؟:ابروهاش رو باال برد و گفت دکتر

 ...جالب بود...از اون خانم صامت ریشراره بودم و غ یو بد حال یضیتو مر....خانم صامت....هه:دلم گفتم تو

 بذارم ونیرو باهاتون در م یموضوع هیخواستم  یراستش م...خوبم دکتر: گفتم

حال  نیدر ع یول یخشک و رسم....دکتر ها شده بود نیع "قایحاال دق...به خودش گرفت يحالت بامزه ا دکتر

 .شنوم یم:ها اشاره کرد و گفت یاز صندل یکیبا دست به ....دلسوز

 ....راجع به شهنازه قتشیحق: نشستم وگفتم یصندل يرو

 شده؟ یچ...زدم یحدس م: چونه اش قفل کرد و گفت ریدستاش رو ز دکتر
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 دیشهناز رو بد يخوام ازتون خواهش کنم پرونده  یمن م...دکتر من...که نهیا قتیحق....راستش:من من گفتم با

 .به من

خودتون موضوع شهناز  نیخوا یم یعنی: گذاشت و گفت زیو رو م دیکش رونیچونه اش ب ریدستاش رو از ز دکتر

 د؟یکن يریگیرو پ

 .بله:گفتم آهسته

 .نه مجوز دیاما شما نه تجربه دار:گفت دکتر

 ....دونم اما نظام یم: گفتم

 .دیدون یکار نظام با طبابت فرق داره خودتون که بهتر م:دیرو بر حرفم

اگه نتونستم کنار  دمیقول م...کنم یخواهش م...شما تیشما و با حما شیاونم پ...بار هی نیاما فقط هم...بله:گفتم

 .بکشم

بگم؟  یچ....دیرو انتخاب کرد يا دهیچیپ زیکارتون چ نیاول يو شما برا ستیاما مشکل شهناز ساده ن:گفت دکتر

 یم....نادره ينمونه  هیشهناز ....ترسم یخوب م یول نیشروع کن ییجا هیاز  دیدونم شما هم باالخره با یم

 که؟ دیدون

دو ماه و  نیشما که تو ا...کارو بکنم نیخوام ا یخاطره م نیبه هم "قایدونم و دق یم:رو باز و بسته کردم چشمام

تازه ..من تا حاال تو پرونده ها و روند کار شما و مراجعاتون دخالت کردم؟....نیخوب منو شناخته باش دیبا مین

 .هیعیطب "کامال نیمردا هم متنفره و ا زکه ا دیدون یباهام برقرار کرده و م یشهناز ارتباط خوب

 ...یول...باشه: گفت یبا دو دل دکتر

 !!؟یچ یول:شدن بود باال بردم و گفتم عیدر حال ضا یول نیکه با ا يا یرو با خوشحال ابروهام

گزارش کارتون رو بعد از  دیبا یول: گفت شدیرفتن آماده م يکرد و برا یرو جمع م لشیکه وسا یدر حال دکتر

صحبتاتون  انیدر جر "خوام کامال یم....ضبط بشه دیدر ضمن مکالماتتون هم با....دیهر جلسه مشاوره به من بد

 .باشم

 ....دیتو اتاق باش دیتون یندارم شما م یمن حرف:گفتم شدمیبلند م یصندل ياز رو يکه با شاد یحال در

 .معذب بشه شتریب عیوقا فیتعر يبهتره ممکنه با وجود دو نفر شهناز برا ينجورینه ا: سمت در رفت و گفت به

بعدها  نکهیاما غافل از ا...مبه وسعت اثبات وجود....يروزیپ نیبه وسعت ا...زدم میبه وسعت تمام شاد يلبخند

 ....ممنون دکتر:با همون لبخند گفتم....لبخند سوهان روحم خواهد بود نیا
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سفارش کرد تا در ها رو قفل کنه  یرستم يگفت و بعد از خارج شدن من از مطب به آقا یکنمیخواهش م دکتر

 .و پشت سرم از مطب خارج شد

 

 

 چهارم فصل

من و ....بود  يخوب و عاد زیماه همه چ کی نیتو ا...بهمن ماه بود يبود آخرا شهناز گذشته يماه از ماجرا کی

بود  یدکتر هم از کارم راض...و حال شهناز رو به بهبود بود میکرد یشهناز هر هفته جلسات مشاوره رو برگذار م

ماه وقت داشتن تا  کیبود و مردم  دیبه ع کیدنز....بود یعیگرفت که خوب طب یم رادیاوقات از کارم ا یگاه

بر وفق مراد بود به جز  زیهمه چ....همه در تکاپو بودن....استقبال از نوروز بزرگ آماده کنن يخودشون رو برا

هم که شده منو  کباری يکرد هفته ا یم یو سع دیچیبه پرو پام م پ يادیز يشهرباز انیفربد که بعد از جر

شدم جمعه ها رو با گروه اونا بگذرونم و  یفربد حاضر نم يار هااتفاقات گذشته و رفت خاطرمنم که به ...نهیبب

 دنید يبه بهانه  ای ادیسر زدن به دکتر به مطب ب يکرد به بهانه  یم یفربد هم سع...آوردم یحرصش رو درم

 يمعنا...آورد ینم خودش يشاهرخ هم متوجه موضوع شده بود اما به رو...کالفه بودم...اومد خونمون یشاهرخ م

 هیدونستم  یخوب م....سوزانش ينگاهها لیدل...دمیفهم یوقت فربد رو م یوقت و ب يها داریحرکات و د نیا

انگار عشق تو وجودم مرده  یدونم چرا ول ینم....من هنوزم مثل سنگ سرد و سخت بودم یول...بهم داره یحس

بهمن  انیهفته تا پا کی...ذروندمگ ادیز يکه بود با حرص خوردن ها یرو به هر مشقت کماهیبه هر حال ....بود

فربد ...بود يساعت کار يآخرا "بایزنگ خورد تقر لمیروز تو مطب مشغول کار بودم که موبا هیمونده بود  یباق

 .بود

 .دیبله؟بفرمائ:رو به گوشم چسبوندم یو گوش دمیکش یپوف

 ؟یسالم شراره خوب...الو:دیچیپ یتو گوش صداش

 افتاده؟ یاتفاق...خوبم ممنون...سالم: گفتم يسرد به

رو با سرعت  نایا...منتظرتم....ابونیشاپ اونور خ یکاف ایبعد از تموم شدن کارت ب...نمتیبب دینه فقط با: گفت

رو مقابل صورتم گرفتم و بهش نگاه  یبا تعجب گوش...رو قطع کرد یمنتظر جوابم باشه گوش نکهیگفت و بدون ا

 .....انداختم فمیرو داخل ک یلب گوش ریز وونهیکردم و با گفتن د
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دکتر رفته ...شلوار مرتب کردم يرنگم رو رو يبلند و نسکافه ا نیپوت....دمیسوختم رو پوش يچرم قهوه ا يپالتو

شهر رو فوق  يو منظره  دیبار یم يزیر برف....زدم رونیرو برداشتم و از مطب ب میچرم يو دستکشا فیک...بود

تا صبح که بباره خون ...پره یلیامشب دلش خ سمونآسمون قرمز رنگ بود و به قول پدرم آ...کرده بود بایالعاده ز

 .شهیدلش پاك م

سرم انداختم و به  ياز خز دورتادورش رو احاطه کرده بود رو یکیاومد کاله پالتوم رو که نوار بار یم يسرد سوز

کنار پنجره  زیفربد پشت م....باز کردم یکیشاپ رو با فشار کوچ یدر کاف...رد شدم ابونیسرعت از عرض خ

جواب من از حاال  یول...یدوست شنهادیابراز عالقه و بعد هم پ...خواد بگه یم یچ زدمیحدس م....نشسته بود

فربد به احترامم از جاش بلند شد و دستش رو ...رفتم زیسمت م کاله رو از سرم برداشتم و به)...متاسفم(معلوم بود

 ...نشستم زیتوجه پشت م یب...نداشت که باهاش دست بدم یردش کردم آخه لزوم...به سمتم دراز کرد

 .یملوس ومامان....يبامزه شده بود یلیبا کاله خ: زد و گفت يلبخند

ممنون آقا فربد :حال گفتم نیبا ا...یملوس ومامان...ردک یم فیبهم خورد آخه مگه از بچه تعر فشیاز تعر حالم

 د؟یحرفتون رو بزن شهیم

منو رو ...من گذاشت يبعد منو رو جلو...میسفارش بد يزیچ هیبذار اول ...دختر يچقدر عجله دار:لبخند گفت با

 .شینگران م نایمامان ا هیهوا سرد و برف...من عجله دارم: کنار زدم و گفتم

 ؟يخور یم یباشه حاال چ:شد دلخور

 .قهوه با شکر هیفقط :گفتم یحرصم گرفت و با کالفگ شینفهم از

به مرز ...سفارش داد و تا اومدن سفارش ها سکوت کرد نیریش يگارسون رو صدا زد و برامون دو تا قهوه  فربد

فنجون رو  شدمیم وونهیداشتم د گهید...فربد هنوز ساکت بود...بودم که سفارشمون رو آوردن دهیانفجار رس

 .نومش یم...دیبفرمائ: کردم گفتم یم کیکه به لبم نزد یبرداشتم و در حال

و از حرف  یشیدونم که االن شوکه م یشراره م نیبب:و گفت دیاز قهوه اش رو نوش يبا حوصله جرعه ا فربد

 گهید يآخر هفته  یعنیو تا آخر ماه  يشنویحرف هام رو تا آخر م يخوام قول بد یم یول یکن یهام تعجب م

 ؟يدیقول م...یکن یبهش فکر م

 فول بدم؟ دیبا یدونم به خاطر چ یمن نم یول: گفتم

 .قول بده...ستین يبد زیچ:گفت کالفه

 .بفرما....باشه:رو بستم چشمام
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 رهیکه اومدم همون گرما و برق خ یاز روز اول....يشراره ا...گه یکه شاهرخ راست م "واقعا:محو گفت يبالبخند

خود خواه ...طونیاما ش يساکت بود...اما مغرور يدیخند یم...بود که من رو مجذوبت کرد طنتتیکننده و ش

جذاب  زتیهمه چ....يخاکستر بود ریز شیآت ییجورا هیتو ....بود نیاما وجودت آتش يسرد بود...اما دلسوز يبود

 دی؟شایدونم از ک ینم...یملوس و دوست داشتن...يبود طونیحال ش نیدر ع یول...تتیو عصبان يسرد یبود حت

و دارم بهت نگاه  نجامیاما االن که ا..دونم ینم...بعدش ای...از اون روز تو پارك دمیشا...یاز همون اول تو مهمون

 یلیخ...دونم که بهت عالقه مند شدم یسوزونن م یپر شرارت منو تو خودشون م يکنم و اون چشما یم

سال تو فرانسه تک وتنها 10...یشناسیشراره تو منو خوب م نیبب...یبکن یتون یفکرشم نم یکه حت يطور...ادیز

دروغ ...دمکر طنتیهم ش کمیکردم و  حیتفر...کار کردم...درس خوندم..مستقل و بدون خانواده....کردم یزندگ

پر از ...یتو که پر از حرارت اونم با...جانمیپر ه یزندگ هی لیتشک ياالنم از هر نظر آماده ...چرا من عاشق صداقتم

اشاره الزمه تا من تو رو  هیفقط ...که عاشقته يو مرد نیماش...کار...خونه...آماده اس زیهمه چ...جانیشور وه

 .کنم ایزن دن نیخوشبخت تر

نه عالقه مند بودم ...نه خوشحال بودم نه ناراحت...تو وجودم نبود یچیه...سرد بودم...ساکت بودم...بودم متعجب

 ..ستیتو وجودم ن یچیدونستم ه یفقط م...نه متنفر

ات  افهیوق پیبا تمام غرور و ت...يکه دار یتیو تو با تمام جذاب ستمیخواستم بگم من مثل تو ن...بگم نه خواستم

گذاشت  شینیب يبزنم فربد دستش رو جلو یستم حرفاما تا خوا...یکن یرو تو وجودم روشن نم یحس چیه

 ...سیه:وگفت

کنه که  ینم یفرق...يرینگ میعجله تصم يو از رو یسکوت کن يقول داد:ادامه داد يا هیچند ثان یبعد از مکث و

رو  تمیو شخص تیو موقع يخودت و من رو کنار هم قرار بد یخوام خوب فکر کن ینه؟اما م ای يبهم عالقه دار

 .کنمیخواهش م...حرف نزن یموضوع با کس نیدر ضمن راجع به ا..یبسنج

 ...شاپ خارج شدم یباشه خداحافظ از کاف: بلند شدم وبا گفتن زیپشت م از

 .مودمیرو به مقصد خونه پ ابونیشدم و خ نمیماش سوار

پر از ...دیو با دیشا پر از اما و اگر و...الیپر از فکر و خ...یپر از اضطراب و نگران يهفته ا...هفته گذشت کی

بودم که  یعصب يهفته طور هی نیتو ا...یپر از کالفگ...يریو درگ یسرشار از خستگ...لیتحل هیو تجز یبررس

و بابا و شاهرخ ازم در مورد رفتارم سوال  مامانهفته بارها  هی نیدر طول ا...مهیزیچ هیهمه متوجه شده بودن 

 .مامان من فقط خستم: رو داده بودم يا شهیکل ياما من هر بار همون جواب ها...کرده بودن
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 ....حال و حوصله ندارم شاهرخ

 ....نیشده هم ادیز میجان فقط فشار کار بابا

سرنوشت  میگرفتم و اون تصم یم دیبود که من با یمیبه خاطر تصم نایا يدونستم همه  یخودم خوب م اما

که  يمرد...با اصالت و پولدار بود...کرده بود لیو تحص شوخ...مهربون بود...فربد خوب بود...کرد یمن رو عوض م

 ینم جادیرو در من ا یحس چیتش هیرو مجذوب خودش کنه اما با تمام جذاب يتونست هر دختر یم یبه راحت

سخت بود فربد هم  يریگ میتصم...نداشتم اقیبا اون رفتن اشت...با اون بودن يبرا یسر سوزن یمن حت...کرد

و نا واضح  کیته هر دو تا راه تار...بودم  یدو راه هیتو ...شکستیا جواب رد دادن بهش قلبش مب...بود نایمثل س

 یهمه چ "کردم اون واقعا ینم دایرد کردن فربد پ يهم برا یلیدل یخته بود من حتیبهم ر یاعصابم به کل....بود

  ...کرد که دکتر هم متوجه شد دایها اونقدر ادامه پ يریها و درگ یختگیبهم ر نیا...تموم بود

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

کردم که دکتر با تلفن منو به اتاقش  یبه کارها به فربد فکر م یدگیرس ينشسته بودم و جا زمیم پشت

 ...دکتر دیبفرمائ:و گفتم ستادمیدکتر ا يوارد اتاق شدم و جلو یوقت...خواست

 خانم صامت؟ شما چتون شده:شدم مونیجوابم رو داد که از سوالم پش تیبا عصبان اونقدر

 چطور مگه؟:دمیباال رفته پرس يابروها با

وسط اتاق پرت کرد  زیبرداشت و از همون جا به طرف م زشیم يپرونده از رو يسر هی تیبا همون عصبان دکتر

 .دهیفر يکه پرونده ها نایا:دمیبلندش رو شن مهین يداشتم صدا یقدم به عقب برم هی دهیکه ترس یدر حال

متاسفم  "واقعا: تا جمعشون کنم گفتم رفتمیپخش شده م يکه به سمت پرونده ها یو گاز گرفتم و در حال لبم

 .دکتر

 د؟یدار یشما مشکل: دمیبود صداش رو شن نییدوال شده بودم و سرم پا زیم يطور که رو همون

 ...نه دکتر: تکون دادم سر

خواد و جواب  یبرادرت از من جواب م يخبر ندار...گوشته خیمشکل ب...دکتر يخبر ندار: تو دلم گفتم یول

 .رفتم رونیحواس از اتاق ب یب...منم
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 یتو همون کاف دیبعد از اتمام کارم آماده شدم و مطب رو ترك کردم تا به قرارم با فر...دیروز موعود رس باالخره

شاپ رو باز کردم فربد  یدر کاف...دیدرخش یم سیبارون خ ریقشنگ ز یرنگ يشهر با اون چراغها...شاپ برسم

 دمیبهش رس یوقت یول...دادمیم صیتشخ شجا هم تو چهره ا نیاضطراب رو از هم...نشسته بود یقبل يسر جا

 ؟يسالم چطور:کرد یدست شیپام بلند شدو تو سالم دادن پ يزد و باز هم جلو يلبخند

 د؟یشما چطور...خوبم یمرس...سالم:نشستم و گفتم یصندل يرو

 ...خدمت بعد از گرفتن سفارش ازمون دور شد شیپ...یکنیم نییدونم اونو تو تع ینم:خنده گفت با

 ؟يخوب فکراتو کرد: دیپرس فربد

 .بله:گفتم آهسته

 ؟یمطمئن يبد يخوا یکه م یاز جواب: سوال کرد دوباره

 ."کامال...بله:گفتم تیبار بلند و با قاطع نیا

 خب؟:بعد از چند لحظه مکث گفتو ...خوبه:سرشو تکون دادو گفت دیفر

 .ذارمشیم تتیساکت نشو چون من به حساب رضا...:زد دیکه فر یبود اما با حرف یبودم حاال وقت تالف ساکت

 .افکارم رو متمرکز کنم دیچند لحظه صبر کن با: رو بازو بسته کردم وگفتم چشمام

 د؟یدونیاز کجا م: متعجب گفتم....ستین یپس خبر خوش: گفت یناراحت با

 ...هات هیکنا یاز تلخ...صدات ياز سرد...جانتیاز نگاه بدون ه: گفت

 یتموم شد ورفت فربد با تحکم شخدمتیکار پ یوقت...دیخدمت بر شیشدن پ کیحرفم رو نزد...اما:گفتم آهسته

 نه؟ ایآره ...کلمه کی...ادیخوشم نم "رفتن اصال هیشراره از حاش:مهربون گفت

 .هیجواب من منف یمتاسفم آقا فربد ول:کردم فیرو بستم و کلمات رو پشت سر هم رد چشمام...مکث کردم یکم

 .میخور یمنو شما بهم نم...خوب:چشمام رو باز کردم دیفر يچرا با

 وسطه؟ يا گهیکس د يطفره نرو شراره پا: تند و رك گفت فربد

 ..نیا...نه:گفتم

 .تونه داشته باشه ینم يا گهید لیدل:رو قطع کرد حرفم

هم  دیشا...بود ریدست تقد دیشا...متاسفم...کنم یفکر م: فکر بگم یباعث شد که ب یدونم تو اون لحظه چ ینم

 ....بود ونیسرنوشت در م يپا
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خوشبخت  دوارمیام:گفت داشتیبرم شیکه کتش رو از پشت صندل یاز جاش بلند شد و در حال فربد

 ياز جلو یرو به من نداد و در آن يا گهیدن حرف دفرصت ز....منه يآرزو تینها نیا دیمطمئن باش...دیبش

دونم چند  ینم...زدم رونیشاپ ب یمنم از کاف قهیبعد از چند دق....رفت رونیشاپ ب یچشمام محو شد و از در کاف

 شهیاز هم...دنده عوض کردم تا به خونه برسم ابونیچندتا خ کیپشت تراف ایکردم  یها رانندگ ابونیساعت تو خ

 یلیجواب خ نیبعدها از ا گفتیحس تلخ بهم م هی یدونم ول ینم...گرفته تر و ناراحت تر بودم...خسته تر

 ...دمیچند روز بعد فهم نویا...و البته حدسم غلط هم نبود....شمیم مونیپش

شب موقع  نیچته؟ تا ا ؟توییشراره معلومه کجا: وارد سالن شدم شاهرخ به سرعت جلوم ظاهر شد و گفت یوقت

 ؟یکنیم کاریچ رنیب

 ؟يد یتلفنت رو چرا جواب نم...ساعت دهه:گفت...مگه ساعت چنده: تعجب گفتم با

 .دونم ینم:تکون دادم ینیبا سنگ سرمو

اضطراب  ایبود  یدونم از خستگ ینم دمیحرف هاش رو نشن ي هیبق...آخه!! ؟یدون ینم:تر شد ظیشاهرخ غل اخم

 ....دمینفهم يزیرفتن چشمام تو بغل شاهرخ افتادم و چ یاهیرفت و با س جیکه سرم گ یو گرسنگ

 یرو با سست نمیزبون سنگ...سرم بود يسوزش دستم چشمام رو باز کردم تو اتاقم بودم و شاهرخ هم باال با

 !!شده؟؟ یشاهرخ؟چ:تکون دادم

 .یو از حال رفت يضعف کرد کمی زمیعز یچیه:تخت نشست و صورتم رو نوازش کرد يلبه  شاهرخ

 مامان و بابا کجان؟:دمیرسپ

 !چت شده؟ یبگ يخوا یتو نم...ننیمیخاله س يخونه :صورتم بود رو کنار زد و گفت يکه رو ییموها شاهرخ

شاپ تا  یبعد از مطب هم رفتم کاف...نخوردم يزیمن فقط از حال رفتم آخه از صبح تا حاال چ: تکون دادم سرمو

 .شد رید نیهم يموندم برا کیعوض کنم بعدم تو تراف ییهوا هی

 !تو چت شده شراره؟: گفت یکرد و با نگران زیچشماش رو ر شاهرخ

 .یچیه:پهنون کردن تمام عذابم ياما لبخند زدم برا..اگر چه تلخ...اگر چه خسته...زدم لبخند

 .ادیکه خوشم نم یدون یاما دروغ نگو م...نگو...یبگ يخوا یاگه نم:کرد اخم

 .یاداشچشم د: خنده گفتم با
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 پنجم فصل

نشسته بودم و مشغول کار بودم که  زمیپشت م....بودم روزیتو فکر د...روندمیراه بودم و به سمت مطب م يتو

خانم صامت من امروز مطب : دیچیپ یخسته و نگران دکتر تو گوش يصدا یتلفن زنگ خورد با برداشتن گوش

رو قطع کرد تعجب کردم  یگوش مبعد ه دیببر فیتشر دیتون یو خودتون هم م دیتمام قرارا رو کنسل کن امینم

بعد از اتفاقات چند روز گذشته ...به خونه رفتم و تمام روز رو استراحت کردم یهم ندادم با خوشحال یتیاهم یول

 .استراحت داشتم نیبه ا "واقعا

دور امروز  زیشراره گذشته رو بر:روز تازه بود به خودم گفتم هیگذاشتم امروز  زیم يرو رو فمیمطب شدم و ک وارد

آدما  ي ندهیرو تو آ ریتاث نیشتریگذشته ب نکهیفقط شعار بود و من غافل بودم از ا نایا یول...روز تازه اس هی

 .....داره

گر گرفته  یتو به دکتر که با صور دمیشدن در مطب با ترس از جام پر دهیسر جام ننشسته بودم که با کوب هنوز

مبل کنارش پهن  يمبل پرت کرد و خودش کالفه رو نیکترینزد يرو رو فشیوارد مطب شد نگاه کردم دکتر ک

 .امروزم کنسل کن يقرارا:شد و با حرص گفت

 !!!چرا؟:گشاد شد چشمام

 ....حاال...که گفتم نیهم: دیکش ادیفر "بایتقر

 یرستم يآقا....تا تمام قرار ها رو کنسل کنم دیطول کش یربع کی...جا خورده بودم "دایشد...رو بستم چشمام

 يآقا...دیبر دیتون یشما هم م:دکتر گذاشت و تا خواست به آبدارخونه برگرده دکتر گفت يقهوه جلو یفنجون

رفتن  يبه تو اجازه  یتو کجا؟ک:داد زد هرو برداشتم تا برم ک فمیرفت منم بلند شدم و ک رونیاز مطب ب یرستم

 داد؟

دور نشده  زیهنوز دو قدمم از م یدوشم انداختم ول يرو رو فمیک تیبا عصبان...بود زیآم نیفوق العاده توه شلحن

 گم؟ یم یچ يشنو یمگه نم:ها رو لرزوند شهیبودم که دادش ش

 باهات کار دارم شراره؟: توجه به حرفش به سمت در رفتم که باز داد زد یب

به راهم ....اومد یخونسردش نم تیبه شخص "ها اصال دادیدادو ب نیا...بود دیاز دکتر بع!!...فعل مفرد؟!!! شراره؟

 یصندل يها پرت شدم پهلوم به دسته  یاز صندل یکی يشد و من رو دهیبازوم از پشت کش یادامه دادم ول

 چه خبرته دکتر؟:خودش داد زدم مثلسرمو بلند کردم و  تیبا عصبان...گفتم يخورد و درد گرفت آخ بلند

 .فرزاد...من فرزادم...دکتر نه:چشماش رو گرفته بود گفت يکه خون جلو یحال در
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 چرا؟:دمیپرس

 .یچون تو قراره با من ازدواج کن:صداش پس سرش بود...قدم جلو اومد دو

 ونیچرا مثل تب زده ها هذ!!دکتر امروز چش شده بود؟ نیا...شوکه بودم...دیحد ممکن رس نیبه گشادتر چشمام

 !!گفت؟؟یم

 ؟یچ:تعجب گفتم با

 .يدیهمون که شن:رو بست چشماش

 دکتر شما حالتون خوبه؟ يآقا دیگیم دیدار یچ:زدم پوزخند

 .یبا من ازدواج کن دیو تو هم با میمن عال:پوزخند زد "متقابال

 .وجود نداره يدیبا چیه!! د؟یبا:باال رفت ابروهام

 .چرا داره:دیدادکش

 چرا؟:کردم دیازش تقل منم

 ...نیبه خاطر ا:و گفت دیکوب زیم يمن رو يآورد و جلو رونیب یپاکت فشیشد و از ک بلند

کاغذ  ياون کلمات رو شدیباورم نم...فربد بود يخوندمش نامه  عیسر یلینامه بود خ هیرو باز کردم توش  پاکت

باورم ...به منلعنت ...کردم کاریمن چ يوا...داد یم یچه معن....کردم اونا توهمات منه یفکر م....باشن

 یم...مهربانم...تر از جانم زیبرادر عز....جان ادفرز:شتریبا دقت ب ندفعهیا یدوباره شروع به خوندن کردم ول...شدینم

 .دادم یم حیرفتنم رو توض لیدل دیاما من با یشیم ینامه عصبان نیدونم که بعد از خوندن ا

 تونیظاهر يها يخونسرد...هاتون ینگران...نگاه هاتون...همه مدت نیا یجان من احمق بودم که ط فرزاد

تو و شراره به  دمینفهم...داره يچه درد زمیبرادر عز دمینفهم...دمیمحجوبانتون رو نفهم يدهایتعارف و تمج...

 يهمه فداکار نیا قیمن ال رزاداما ف...یکن یبه خاطر من سکوت م يتو دار دمینفهم...دیهم عالقه دار

عالقه  يا گهیتونه با من ازدواج کنه چون به کس د یشاپ بهم گفت نم یشراره تو کاف روزید یوقت...تمسین

که بهش عالقه  يگرفتم و به دختر دهیگوشم بود و من احساساتش رو ند خیکه اون آدم ب دمیداره تازه فهم

 دیشا...که نباشم رمیم...رمیفرزاد من م...تونم عذابت بدم ینم نیشتر از ایب گهیاما د...ازدواج دادم شنهادیداشت پ

 دایکه بتونم آرامش پ يا گهید يهرجا دمیفرانسه شا دیشا...رمیدونم کجا م یخودمم نم....شهیهم يبرا

 .کنم دایخودم رو پ یزندگ ریو منم مس دیتو و شراره هم خوشبخت بش دوارمیام...کنم

 .فربد....تو يدوباره  دارید دیام به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يتقو تایب  –در عشق  يگمشده ا

wWw.98iA.Com ٧٦ 

خنده ...من و تو؟هه...دهیاون اشتباه فهم...امکان نداره نینه ا: رفته گفتم لیتحل ییبا صدا...از دستم افتاد نامه

 .يبد حیبهش توض دیتو با....داره

 یاما نم....دونم رفته فرانسه یفقط م ستیازش ن يرد چیه:کرد گفت یم کیرو تحر تمیکه عصبان يپوزخند با

حاال من ...تو يرفته اونم به خاطر حرف احمقانه  شهیهم يبرادر من برا....گهید يرفته جا ایدونم اونجا مونده 

کور  یول یکن یتالف یخواست...اومد ینم تتو از اولم از من و فربد خوش...رمیگ یکار رو ازت م نیانتقام ا

 يغصه ها...دمخو يانتقام غرور شکسته ...رمیگ یبرادرم رو ازت م يمن انتقام قلب شکسته ...يخوند

من حق نداشتم  یعنیانتقام؟ : داد زدم تیبا عصبان...یبا من ازدواج کن دیتو با...برادرم به من ینیانتقام بدب...مادرم

 .منه و من مجبور نبودم به برادرت جواب مثبت بدم هیزندگ نیدر خواست فربد رو رد کنم؟ا

تو ...یبکن نکارویبا من و برادرم ا یحق نداشت یول...يبه فربد جواب رد بد یآره تو حق داشت:پوزخند گفت با

 يتو برا يبرادر من به خاطر حرف احمقانه ....میرو دوست دار گهیکه اون فکر کنه من و تو همد يکرد يکار

 ؟يدیفهم...ازدواج با شکوه بدم هیرو با  يفداکار نیخوام جواب ا یمنم م...کرد يمن فداکار

 نیفکر ا...با تو ازدواج کنم ستمیمن مجبور ن....خوام که بفهمم یفهمم و نه م ینه م....نه:زدم ادیتحکم فر با

 ....کن رونیانتقام مسخره رو از ذهنت ب

 .يتو مجبور:مرموز گفت یمبل نشست و با نگاه رو

 !؟یچ يبرا:جا بلند شدم از

شهناز ....بخون:گفتو پرت کرد جلوم و  دیکش رونیب فشیروزنامه از ک هیرو برداشت و بعد از جستجو  فشیک

 ...گهیبخونش د....بودن تو يبه خاطر مبتد....کرده یخودکش

 یمن چ...من يخدا يوا...ومدهیمشاوره ن يروزنامه زل زدم و با بهت فکر کردم چرا شهناز دو هفته اس برا به

 کار کردم؟

روانشناس در  کی هیتجربگ یمادرش به خاطر ب يکه به گفته  یدختر نوجوان:درشت روزنامه نگاه کردم تریت به

 .کرد یخودکش....امر مشاوره

تو  "بود که دائما يکلمه ا یخودکش...کلمه مثل ناقوس مرگ بود نیبود ا دهیچسب یخودکش يبه کلمه  چشمام

که خوب  زیهمه چ...آخه چرا...رفت یم جیسرم گ...رو مبل نشستم و سرمو تو دستام گرفت شدیذهنم اکو م

 نینه ا...اون که حالش رو به بهبود بود...اون که خوشحال بود ایخدا يوا!!!!...؟يکرد نکارویا اچرا شهناز ؟چر...بود

 ...دروغه....امکان نداره نیا...نه:دمیهمون طور نال....امکان نداشت
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از روزنامه رو گرفته بود اما هنوز  یمینامه ن...روزنامه انداخت يو رو دیکش رونیب يکتش نامه ا بیاز ج فرزاد

به مغزم فشار ....بود یاون پاکت لعنت يترازو رو هیتو چشمام بود و از اون بدتر آرم  غیمثل ت یخودکش يلمه ک

 ...هیاحضار...هیاحضار...مغزم ادیراز ف دیگوشام سوت کش...هیچ ياوردم تا بفهمم اون آرم برا

 ....هیاحضار

 .....شد دهیبه سمت گوشام کش "ناخودآگاها دستام

و  یاگه قبول کن...وقت دادگاه دارم گهیدو ساعت د:رفت یفرزاد تو اون لحظه مثل سوزن به مغزم فرو م يصدا

اونوقت  يازدواج تن بد نیبه ا ياما اگه نخوا...کنم یموضوع رو رفع و رجوعش م نیخودم ا...یبا من ازدواج کن

باطل شدن کارت نظامت  یعنی نیه اک یندو یو م...يدادیمن به شهناز مشاوره م يمجبورم بگم که تو به جا

 ......یواقع يشدنت به معنا چیوه...چند ماه زندان دمیشا

 چیتو ه....کنمیفرزاد خواهش م:با التماس گفتم...ختیگونه ام ر يفرزاد نگاه کردم و دو قطره اشک گرم رو به

 چرا ازدواج؟ ؟یکن ینم یتالف يا گهیچرا جور د...یدون یخودت بهتر م نویا ستمیمن مقصر ن...يندار یمدرک

جواب پس  ينطوریا دیتو با...مورد نبوده یب شیبدونه فداکار دیبفهمه من خوشبخت شدم با دیفربد با:زد پوزخند

 نه؟...باشه یضبط شده مدرك خوب يدر ضمن فکر کنم صداها...زیمقصر همه چ....يتو مقصر...يبد

 ....من...فرزاد:شدت گرفتن اشکام

 میایاگه جوابت مثبت باشه پنج شنبه م...یفکر کن يساعت وقت دار مین....که گفتم نیهم: دیرو بر حرفم

 .....دادگاه و میریسره م هیجا  نیباشه از هم یو اگر منف يخواستگار

 دیبا...داغون بودم...من شکسته بودم...ساعت میفقط ن...روم شیپ یراه از دوراه هیانتخاب  يساعت برا مین فقط

سرنوشتم نحس  ياونا برا...دو تا برادر درست از آب در اومد نیتمام حس هام به ا...ایخدا...کردمیکار م یچ

به ظاهر درست گند زد  میاما حاال همون تصم...مهیتصم نیکردم کمک به شهناز بهتر یفکر م یزمان هی....بودن

اون ...بود یفرزاد عصبان...نه "امسلم!!...نبود؟؟ یراه چیه "واقعا یعنی...آرزوهام يبه همه ...اهامیبه تمام رو

کنار فرزاد منتظرم  يا یچه زندگ ایخدا...دونست یم شیبرادرش رو از دست داده بود و منو مسبب بدبخت

 !!....فرزاده؟ گهیکس د هیتونست فکر کنه منظور من از  رآخه فربد چطو....بود

 خب؟:دیچیتو گوشم پ صداش

 دایفربد رو پ دمیمن قول م...کنم فرزاد یخواهش م:دردمند گفتم یهام رو با انگشتام ماساژ دادم و با لحن قهیشق

 ...دمیقول م...کنم یمن حلش م...شهیدرست م یهمه چ...دمیم حیرو براش توض زیهمه چ...کنم
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وقفه  یساعته که ب 24قایقد! من دنبالش نگشتم؟ یکن یفکر م:پوزخندها متنفر بودم نیاز ا...پوزخند زد دوباره

 .....فرو رفته نیقطره آب شده و تو زم هی...ستین....دنبالشم

رو  هیپدر و مادرت هم قض:تمام دردهام بغض داشتم يجا...بغض داشتم میتمام زندگ يبه اندازه ...داشتم بغض

 دونن؟ یم

اونا ...معشوقه اونجا داره هیرم گفته که به ماد...ارهیطاقت ب رانیفربد نتونسته تو ا کننینه اونا فکر م:گفت آهسته

 یخوب چ....از تو...از من...دونن اون فرار کرده یکه نم یدر حال...شهیشگیهم يکنن فربد جا یهم فکر م

من و تو  یاگه قبول نکن...دادگاه رمیمن م يکرد قبولاگه ....به دادگاه برسم دیمن با...نمونده یوقت گهی؟دیگیم

 ....دادگاه میریبا اون نوارها و پرونده با هم م

تونست نابودم کنه و تمام  یم یکه داشت به راحت یدونستم با مدارک یم...کنه یبه حرفش عمل م دونستمیم

 يپروانه  ينطوریالاقل ا....مصممه دونستمیم دمیدیفرزاد م يکه من تو چشما یبا خشم...رهیرو ازم بگ میزندگ

 نیاز ا یچ یدختر روان يا...بزنمکردم خودم رو گول  یبعد در کمال حماقت سع...داشتم ینگه م نظامم رو

جواب ....يخوا یم یچ گهید...با اصالت و پولدار...کرده لیو تحص افهیو خوش ق پیپسر خوش ت هی!....بهتر؟

 ....اون الاقل دوست داشت يکرد یکاش با فربد ازدواج م...یاحمق...شراره یاحمق:خودم رو با پوزخند دادم

 يریم:به سمت در رفتم که با تمسخر گفت فمیاز جا بلند شدم و با برداشتن ک...گهیزود باش د: گفت فرزاد

 دادگاه؟

 .خونه رمینه م:که تو صدام بود گفتم یقیپشتم بهش بود با غم عم کهیحال در

 نه؟...گهید یکن یرو قبول م شنهادمیپ یعنی نیا:دمیپوزخندش رو شن يصدا

 هینتونستم ادامه بدم و با گر گهید....يآره انتقام جو...یآره روان....یآره عوض:به طرفم برگشتم وگفتم تیعصبان با

 .رفتم رونیاز مطب ب

 میزندگ يها یخوش يرفتم تا همه  یم...رو آغاز کنم میاز زندگ يدیرفتم تا فصل جد یم....رفتم یم ابونیخ تو

رفتم تا خودم رو  یم....دردها و رنج ها...عذاب ها...غصه ها....به سمت غم ها....رفتم یمن م...رو پشت سر بذارم

بعد از گم ...اما مهم نبود...روح منو تا ابد آزار بده وجسم ....تا اون...به نام فرزاد بسپارم يبه دست شکنجه گر

تاوان  هی نیا دیو شا...مهم نبود یچیه گهید...نایبعد از شکستن قلب س....شهناز یبعد از خودکش....شدن فربد

تر از  نیتاوان سنگ نیا یول...نفر هی یبردن زندگ نیتاوان شکستن قلب دو نفر و از ب...تاوان اشتباهاتم...بود

فقط قلب دو  دیمن شا....شکستن ها بود ياز همه  شتریب یعذاب تمیو هو تیاز دست دادن تمام ماه...بود ناهمگ
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گفتن و من کشان  یبود که بهش سرنوشت م يزیهمون چ نیا....د تمام عمرم بشکنمنفر رو شکستم اما قرار بو

رفتم  یم....از عذاب يبا کوله بار...تنهاخسته و ....ماتم زده...غم زده....رفتم یکشان به سمت سرنوشت شومم م

در دل به خدا توکل کردم و به سمت ...بسپارم ریسرپناه و آسون به دست جالد تقد یو ب هیگال یتا خودم رو ب

 .رفتم شیخونه پ

و من رو در ...مبارکه...مبارکه:گفت یشاهرخ خندان و متعجب به سمتم اومد و با خوشحال...وارد سالن شدم یوقت

 ....آغوش گرفت

 مبارکه شاهرخ؟ یچ: و گفتم دمیکش رونیحوصله خودم رو از بغلش ب یب

 .من يشراره کوچولو هگیازدواجت د:خنده گفت با

 !ازدواج؟:دیباال پر ابروهام

 .یخواد خودت رو به اون راه بزن ینم...خوبه...خوبه:با تمسخر گفت شاهرخ

 ؟یزنیحرف م یاز چ:دمیغر تیعصبان با

 ؟یتو خبر نداشت یعنی:وا رفت شاهرخ

 ؟یاز چ:دمیکش یپوف

 .دکتر از تو ياز خواستگار:گفت دیآهسته و با ترد شاهرخ

 !!!سرعت؟؟ نیبه ا یعنی....به سرم خورده بود ینیحرف شاهرخ مثل پتک سنگ....رو با درد بستم چشمام

از  يخواستگار!شاهرخ؟ یخوب:گلوم رد کردم و خودم رو به اون راه زدم کیاز راه بار یدهنم رو به سخت آب

 به سرت نخورده؟؟ يزیچ!دکتر؟!!؟یاونم ک!!!من؟

 .انیب يخواستگار يپدرش صبح به بابا زنگ زده بود ازش خواسته بود اجازه بده برا....رینخ:گفت شاهرخ

 ....بود یواه الیخ هی نیا....دادیاگه بابا اجازه نم....بابا قبول کرد؟؟:دمیپرس عیسر

 !نه؟!!...؟؟یدونست یکه نم:گفت دیبا تهد...من از ماجرا خبر داشتم دیفهم شاهرخ

و فرار  دمیکش یغیج دمیحمله د يشاهرخ رو آماده  یس نگاهش کردم و وقتبا تر....دادم یسوت يوا

 .مگه دستم بهت نرسه شراره:و داد زد دیشاهرخ هم به دنبالم دو...کردم

 ؟یکار کن یچ يخوا یخوب م:و با جسارت گفتم ستادمیا

بود تا منو  یجمله کاف نیاما فقط هم...راحت التیبابا قبول کرده خ:گفت متیو با مال ستادیا میتو دو قدم شاهرخ

 ...رو ناراحت کنه المیو خ ارهیب رونیکودکانه ب يایاز دن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يتقو تایب  –در عشق  يگمشده ا

wWw.98iA.Com ٨٠ 

 نقدریدونستم ا ینم...کلک يدو ماه خوب دل دکتر رو برد نیکه تو ا نمیب یم:به سمتم اومد وگفت شاهرخ

 .يفرز

 بسه شاهرخ مامان کجاست؟:گفتم یساختگ يلبخند با

 بهتر؟ نیاز ا یچ گهیم....ستیرو پاش بند ن یدکتر قراره بشه دامادش از خوشحال دهیفهم یقتاز و:دیخند شاهرخ

 .اونم دلش خوشه:زدم پوزخند

 !ست؟یمگه دله تو خوش ن:گفت یرکیباز شاهرخ

 .نه:فکر گفتم یدونم چرا ب ینم

 !!چرا؟؟:شاهرخ گشاد شد يچشما

 يکردم و به اون مناره  تیمن فقط خر یآخه چه دلخوش:گفتم...کردم یچه اشتباه دمیحرف شاهرخ فهم با

 .سر دادم یمصنوع يو بعد قهقهه ا.....دونهیکدوم عقل خدا م يحاال از رو.....غضب جواب مثبت دادم

 .با عقل دل....زمیبا عقل دل عز:گفت زیآم هیکنا دویراحت خند الیهم با خ شاهرخ

و همه  زیهمه چ...ینیریو ش وهیم...شاهرخ...پدر و مادرم....خونه...آماده بود زیهمه چ....بود5پنج شنبه ساعت روز

اشکام رو پاك کردم و خودم  يفور...به در خورد يتقه ا....کردم یم هیتختم نشسته و گر يرو...کس به جز من

 یشراره خواب يوا يا:دمیکردم و صداش رو شن اهبه مادرم که وارد اتاق شد نگ یچشم ریز....رو به خواب زدم

به !....شراره جان مامان؟؟....شراره؟؟:تخت نشست و ادامه داد يلبه !....؟یبخواب یتون یآخه دختر چطور م...هنوز

قرمز و پف کردم اخماش رو  يچشما دنیمامان با د....چشمام رو آهسته باز کردم....موهام رو نوازش کرد یآروم

 گهید یتا سرحال بش ریدوش بگ هیپاشو برو ...چشمات پف کردهکه  يدیخواب نقدریا نیبب:د و گفتیتو هم کش

مامان صورتم رو نوازش ....چشم مامان جان:گفتم یحال یبا ب...تهیامشب شبه خواستگار یناسالمت یآماده بش دیبا

چند  يدیفهم یمامان کاش م!!....خواب؟؟:لب زمزمه کردم ریز.....کرد و چند لحظه بعد پشت در اتاقم گم شد

مطبم  گهیاومده بود د شیکه اون موضوع پ ياز روز......اس خواب کجا بود هیکه خوراك روز و شبم گر روزه

باشم و  يگرفتم قو میتصم......وفتهیسرشار از نفرت فرزاد ب يخواست چشمام به چشما یرفتم دلم نم ینم

به لبام  یاسیرژ  هیکردم و  شیآرا.....دمیپوش یرنگ فشدوش گرفتم و کت و شلوار بن...سرسخت عمل کنم

هم پام کردم و  یرنگ یلژ دار مشک يکردم و صندل ها یسرم دم اسب ينقطه  نیموهام رو تو باال تر....دمیکش

زنگ در از جا پروندم  يصدا....بودم باینداشتم اما ز يکننده ا رهیخ ییبایز....نشستم نهیآئ يجلو فیبال تکل

جراتش رو  یعنینرفتم  رونیاز اتاق ب....کرده بودم دود شد رفت هوا قیبه نفس به خودم تزر ماداعت یهرچ
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مهمون ها  زمیشراره جان عز:مامان به خودم اومدم ياز اومدنشون گذشته بود که با صدا یربع کی....نداشتم

 ن؟ییپا ایب يخوا یاومدنا نم

بذارم فرزاد نقشه اش رو  دینبا:مکردم محکم قدم بردارم با خودم فکر کرد یم یسع کهیجا بلند شدم و در حال از

 يقدم اولم رو....رهیگیکارش ازم انتقام م نیخودم رو خوشحال نشون بدم که فکر نکنه داره با ا دیبا....کنه یعمل

پاشنه هام تو  يصدا یوقت...دهیبرامون کش ندهیکه آ ییکردم و غافل بودم از نقشه ها یفکر م....پله ها نشست

 يشاهرخ و مامان رو....سالن رو در بر گرفت يشد و سکوت وحشت آور دهینگاه همه به پله ها کش دیچیسالن پ

پله ها نشسته  يرو به رو قایفرزاد دق یپشتشون به من بود ول بایمبل دو نفره کنار هم نشسته بودن و تقر هی

هم که معلوم بود مادرشه با اون  انسالیخانم م هی...رنگ و خوش دوخت تنش بود يکت و شلوار نقره ا هی.....بود

کنار فرزاد نشسته بود پدرش و پدرم هم کنار هم  یپلنگ يبا طرحها یرسم کیتون هیو  یدامن بلند و مشک

بود و دوتا چشم سبز رنگ تو صورتش برق  دیصورت مادرش سف.....نشسته بودن یمبل تک هی يهرکدوم رو

که  يآخر يبه پله ....و جذاب و همون پوست گندمگون اهیس يپدرش بود با همون چشما هیاما فرزاد شب....زدیم

 0.بعد منو تو ا...پسرم حرف نداره ي قهیسل...هزار ماشاا...ماشاا يوا:مادرش با ذوق به سمتم اومد گفت دمیرس

 زدیبود وبهم لبخند م ستادهیکه ا دمیمادرش پدرش رو د ياز سر شونه ...دیو گونه ام رو بوس دیکش آغوشش

 یزمان يحد رو ندارم آقا نیا:اومدم و رو به پدرش گفتم رونیبراش تکون دادم و از آغوش مادر فرزاد ب سرم رو

 یخال يهم برا یسالم آروم...دخترم يارد اریاخت:پدرش جلو اومد و باهام دست داد و گفت...دیبفرمائ "لطفا

که  یمادرش در حال...یخانم زمان دیئکنم بفرما یخواهش م:نثار فرزاد کردم و رو به مادرش گفتم ضهینبودن عر

و  دمیخند....نیبه من بگو پرو هیرسم یلیخ یخانم زمان: گفت دیکش یدستش رو نوازش گونه پشت کمرم م

 .جون نیچشم پرو:گفتم

دونستم  یحرف زدن پدر فرزاد که حاال م قهیشد و بعد از چند دق دهیکش یها آروم آروم به مبحث اصل صحبت

وابکنن تا  گهیدو تا جوون برن سنگهاشون رو با هم د نیمنوچهر جان بذار اول ا:رو به پدرم گفت دهیاسمش وح

 .لب فرزاد نشست يلبخند مضحک گوشه  هیو  دیمن پر يرنگ از رو....میما هم به کار خودمون برس

دختره چقدر پر  نیا دیگیدونم االن م یم یزمان يآقا دیببخش:گفتم یبزنه با گستاخ یپدرم حرف نکهیاز ا قبل

صحبت ها  نیبه ا يازیو من واقعا ن مییمن و دکتر کامال با هم آشنا ستیکار ن نیبه ا يازیخوب آخه ن یروئه ول

 !!!شراره:بابا تشر زد....منه هیذاتخصلت  نیاما ا زنمیرك حرف م نقدریکه من ا دیببخش...نمیب ینم
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خواستم  یکار م نیدونم با ا ینم....کنن یدر موردم م يچه فکر گرانیبرام مهم نبود د "اون لحظه اصال یول

 ...ارمیلج فرزاد رو درب ایرو منصرف کنم  یزمان يخانواده 

 !!!....دکتر؟؟؟:بعد از خنده هاش گفت...کشوند دیپدرش نگاهم رو به صورت آقا وح يقهقهه  يصدا

 .دکتره يخوب منظورم آقا...بله:تعجب گفتم با

 یکه حت یگستاخ يتو چجور....دکتره يهنوزم فرزاد آقا ییهمه آشنا نیبه که با وجود اجال: دیباز هم خند پدرش

 فرزاد؟ یبه قول خودت به دکتر بگ یتون ینم

 .همه بلند شد يخنده  يبار صدا نیانداختم و ا ریسر به ز شرمزده

 يخارج از تحملم بود اما اصرار ها گهید نیا...بعد انداخته شد يآخر هفته  يدر کمال تعجبم برا یعروس قرار

الاقل به ما وقت :مادرم گفت نکهیتا ا...مراسم افاقه نکرد يماهه  کیانداختن  قیبه تعو يپدر و مادرم هم برا

 .... میکن هیته هیزیشراره جه يبرا دیبد

 .داره زیمن همه چ يخونه  ستین هیزیبه جه يازین:گفت فرزاد

دو تا سال  نینداره مرجان جون بذار ا یول گهید:ن نذاشت ادامه بده و گفتجو نیکه پرو.....یول:گفت مادرم

 .رنیخودشون جشن بگ يرو تو خونه  لیتحو

 .خودم باشه ي قهیبه سل ییرایآشپزخونه و پذ لیوسا دیحداقل اجازه بد:کردم دخالت

 !!شراره؟؟ يمنو قبول ندار ي قهیسل یعنی: جمع گفت يرك و گستاخ تو فرزاد

 ....اما فک فرزاد منقبض شد دنیهمه خند...نه:کردم دیبودن رو ازش تقل رك

 ؟يقبول ندار یماه نقدریخودتم که ا یعنی: جون گفت نیپرو

شاهرخ که از خنده اشک تو چشماش جمع شده ...دنیو باز همه خند....بودم یمن شانس: خنده گفتم با

 !!پسره داره؟؟ نیآخه اون آشپزخونه اس ا هگیخوب عروسم راست م:پدرش با همون ته خنده گفت...بود

 .بود یبه قوت خودش باق یعروس خیاما تار میکن هیرو ما ته ییرایموافقت همه قرار شد لوازم آشپزخونه و پذ با

 نیکه تمام کائنات دست به دست هم دادن تا ا دمید یو من م گذشتیروزا م....هفته به سرعت گذشت کی

افتاد و  یکردم اتفاق م یکه من فکرش رو م يزیتر از اون چ عیداشت سر زیهمه چ....رهیزود تر سر بگ یعروس

صبح آماده بودم و ...دیو خر شیماآز میدنبالم تا باهم بر ادیتونستم بگم قرار شد فردا فرزاد ب ینم یچیمن ه

و  میرفت شگاهیبه آزما....بهم سالم کرد که جوابش رو ندادم شیشگیفرزاد هم سر وقت اومد با همون پوزخند هم

مغازه رو  انیبرل يحلقه  نیو گرونتر نیمتعجب فرزاد درشت تر يچشما يو من جلو یبعد هم طال فروش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يتقو تایب  –در عشق  يگمشده ا

wWw.98iA.Com ٨٣ 

نشون  یتوجه یبه فرزاد ب نکهیبا وجود ا...طور نیهم هم یو کفش و لباس مجلس فیک دیبرداشتم در مورد خر

وسواس رو به  نیشتریدر مورد لباس عروس ب...ام یازدواج راض نیکردم که انگار از ا یود موانم يطور دادمیم

از غم و غصه ...لباس رو انتخاب کردم نیحال گرونتر نیو در ع نیساده تر...نیتر کیخرج دادم و دست آخر ش

 نیبزنم من از ا ادیخواست از ته قلبم فر یشدم و دلم م یکرد داشتم خفه م یم ینیقلبم سنگ يرو هک يا

 !!!!!....د؟؟؟یفهم یچرا نم...انتقام جو متنفرم یروان نیاز ا...آدم

 نکهیکشه قبل از ا یکرد و از برق نگاهش معلوم بود داره تو ذهنش برام نقشه م یبه صورتم نگاه م شگریآرا

 ....هساده تر باشه بهتر یهرچ شممیآرا دیخوام موهامو رنگ کن ینم:جلوش رو گرفتم رهیاوج بگ

 یلیخ یبلوند و عسل يپوست خوشرنگت مو نیبا ا!! وا چرا گلم؟؟: و گفت دیچهره اش رو تو هم کش شگریآرا

 ...ادیبهت م

 ....نزن غیدر ضمن ابروهامم ت....دوست داره شتریب ينجوریشوهرم ا: کردم اخم

 ....گهینکن د يکار چیبابا بگو ه يا:و گفت دیکش یلب ریز یشیا

 ....خوشگل بشم همون بهتر زشت بمونم یاگه قراره با رنگ و لعاب مصنوع:نشستم و گفتم یصندل يرو

 ...مشغول شد باالخره

لباسم ....شتریب تیبا جذاب...شتریبا حالوت ب...همون شراره...خودم بودم....سالن انداختم يقد ي نهیبه آئ ینگاه

 میسانت 12پاشنه يکفشها....بود دیسف کدستیاده و ساتن س هیدامنش هم ...کمر تنگ هیپف دار و دکلته بود با 

 شدیم دهیلباسم کش هیمتر مین يکه تا دنباله  يوربا ت...بود که تا گردن فرزاد برسم نیبه خاطر ا "هم صرفا

و بلند بودن و تا بازوهام رو  یشمیابر...به دستکش هام زل زدم....کردم که زنگ درو زدن یم يباز

تورو رو صورتم انداختم و از در ....دمیلباس رو پوش يکوتاهم رو نیکت آست هی شگریبا کمک آرا....پوشوندنیم

و  کیو کراوات بار دیسف راهنیپ...يکت و شلوار سرمه ا هیبا  شهیجذاب تر از هم رزادف....خارج شدم شگاهیآرا

رو تو  يهلند ياز رزها یدسته گل جلو اومد وبا اکراه...داده بود هیتک نشیماش يبه بدنه  يسرمه ا يساده 

اونم از در ....شدم نیسوار ماش یتفاوت یبا ب....نبود يخبر لمبرداریرو برام باز کرد از ف نیدستم گذاشت و در ماش

از انتقام  یقسمت نمیا:با پوزخند گفتم....نگه داشت هیدر کمال تعجب مقابل آتل...سمت خودش سوار شد و راه افتاد

 !مسخرته؟؟

 ....فربد يخوام بفرستمش برا یدر ضمن م...زمهیمادر عز شاتیاز فرما نینه ا:پوزخند زد "متقابال
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 کیعکاس اومد و  نکهیبعد از ا....شدم هیتوجه به فرزاد وارد آتل یشدم و ب ادهیپ نیتکون دادم و از ماش سر

عروس  يآقا داماد گونه ....دور گردن داماد دیعروس خانم دستتون رو بنداز...(مسخره اش يساعت با اون ژستا

 ...)دیریعروس خانم رو بگ يشما بازو دآقا داما....دینیداماد بش يپا يعروس خانم شما جلو...دیرو ببوس

تا  100 کیاز انتفام فرزاد باشه بعد از انداختن نزد یتونه قسمت یم نمیا دمیتازه اون موقع بود که فهم...داد عذابم

 گرانید قیبا تشو....که قرار بود جشن اونجا باشه میفرزاد رفت يپدر يبه سمت خونه  لمبرداریف عکس به همراه

که  یگاهیو تو جا میو وارد سالن شد میعبور کرد شد نیبلند تزئ يکه کناره هاش با شمع ها ياز فرش قرمز

 ......میبرامون درست کرده بودن نشست

 نیاز ب یکیشد  یمکثم طوالن یوقت....ختیاراده فرو ر یاشک از چشمام ب...بار خطبه رو خوند نیسوم يبرا عاقد

 چیچشمام سوئ...دامنم گذاشت يرو ینیماش چیفرزاد بدون حرف سوئ...خواد یم یلفظ ریعروس ز:گفت تیجمع

کردم که بلند شم  یفکر م نیبه ا...دادم یسکوت سالن رو فرا گرفته بود جواب نم...دید یاما انگار نم دید یرو م

 ..گهیجواب بده د یچرا معطل:دمیمحکم فرزاد رو از کنار گوشم شن يو مراسم رو بهم بزنم که صدا

گم  تیدست جمع يآسوده تو صدا ينفس ها يصدا...بله:لرزش فکم گفت نیفشرده شد دردم گرفت از ب بازوم

نگاهم ....شدیپارچه اش پخش م يو رو ختهیر میشمیدامن ابر ياشکم رو يبود و قطره ها نییسرم پا.....شد

بسه :کرد و گفت اردبه بازوم و يشتریفرزاد فشار ب....دیکاو یلباس رو م يرو سیبزرگ و خ يلکه ها

 که پدر و مادرت بفهمن؟ يخوا ینم...گهید

م و کردم به خودم مسلط باش یسع...اشکام رو پاك کردم اطیبرداشتم و با احت زیم ياز رو یدستمال عیسر

که به هق  يمادرم منو تو آغوشش گرفت اشکام شدت گرفت طور نکهیاما به محض ا....زدم یمصنوع يلبخند

با ....شهیهم يبرا دیشا...شونه ام قرار گرفت و منو از آغوش گرم مادرم جدا کرد يدست فرزاد رو....هق افتادم

 ....يبه باد دادرو  شگریآرا يزحمت ها يشراره جان تو که همه  گهیبسه د:خنده گفت

بله  رید نقدریشراره جان مامان چرا ا:زد و گفت يآثار اشک رو از چهره اش زدود و به جاش لبخند مامان

 ....دیتر خند قیبه فرزاد کرد و عم یحرفش نگاه نیبا ا...فرزاد خان رنگ به رو نداشت چارهیب!!!...؟؟یگفت

 ...اومد از شما جدا بشم یآخه دلم نم:و گفتم دمیخند منم

 .....قربون دلت بشم من:دوباره بغلم کردوگفت مادر

 .کنه ها یم هیشراره تا آخر شب گر نیمادر جون تورو خدا ا:گفت فرزاد
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 شتریب قهیدق هیکنم و اگه  یاشکام رو کنترل م یمن به سخت دید یو وقت ستادیاز رفتن مادرم پدرم کنارم ا بعد

 .ازمون دور شد عیسر یلیخ یخوشبخت يم بغلم کرد و با آرزوزن یم هیگر ریبمونه ز

انداختم با بغض  یخودم رو تو بغلش م کهیو در حال دمیزودتر به سمتش دو ادیشاهرخ به سمتمون م دمید یوقت

 .ترسم یشاهرخ من م:گفتم

 !!!از فرزاد؟؟ ای!!....؟؟یاز زندگ:با خنده کمرم رو نوازش کرد و گفت شاهرخ

 .احمق ي وونهیاز همه از اون دکتره د شتریو ب زیاز همه چ:گفتم يجد

 ...پشت سرته يشد چارهیب:گوشم گفت ریبه کمرم زد و آهسته ز يضربه ا شاهرخ

کنم  یشاهرخ خواهش م:و گفتم دمیبه بازوش کوب یمشت...نبود یکس...ترس برگشتم و پشتم رو نگاه کردم با

 .ترسم یمن م...باش يجد

تو فقط ....یشیآت يتو شراره ...سیییه:بزرگ و مردونه اش صورتم رو قاب گرفت و گفت يتابا دس شاهرخ

 .يقو یلیخ...میباش يقو میو تو به هم قول داد ؟؟؟منيدیفهم....یترس یهم نم یچیو از ه یسوزونیم

 هیشاهرخ جان بابا تو :فرزاد از پشت سرم اومد يرو راحت کرده باشم که صدا الشیتا فقط خ دمیخند یمصنوع

شد و در  يجد یناگهان یول دیشاهرخ اول خند...به من قرض بده قهیخانم منو چند دق نیبه من بکن و ا یلطف

اگه کمتر از گل ....زترهیعز براممواظبش باش اون از جونمم :گفت ذاشتیکه دستم رو تو دست فرزاد م یحال

هم به شاهرخ گفت و منو با  یظیمشمئز کننده به من زد و چشم غل یاد چشمکفرز...کشمت یم یبهش بگ

 یم...دیحرکت منو تو بغلش کش هیفرزاد با ....نواخت یم میآهنگ مال هیارکستر ....دیخودش به وسط سالن کش

رتش کم دست ها و نگاه پر قد ينکنه اما جلو دایخواستم فاصله ام رو باهاش حفظ کنم تا بدنم با بدنش تماس پ

بود ومن به ضربات آروم و  دهیاش چسب نهیسرم به س....کرد یبزرگش زندون يبازوها نیآوردم و اون منو ب

فرو رفته  ینیریش يبرخالف انتظار و تنفرم تو خلسه ... بوم...بوم...بوم...دادم یهماهنگ قلبش گوش م

باهام ....تا آخر شب فرزاد از کنارم تکون نخورد....داد یبدن و عطر تنش بهم م يکه گرما يا سهخل....بودم

 ای...زنم یکرد اگه منو رها کنه مجلس رو بهم م یفکر م دیشا....اما ولم نکرد...حرف زد و غذا خورد....دیرقص

 یم....چون جراتش رو نداشتم.....کردمن یرو بکنم ول نکاریخواست ا یدلم م یلیخ نکهیبا وجود ا....کنم یفرار م

 .ذارهیو زنده ام نم کنهیم دامیدونستم اگه جهنمم برم فرزاد پ

 دهیفرزاد رو ند يمن تا حاال خونه ....میبه سمت خونه بر میگرفت میشب بود که تصم مهین 2 "بایتقر ساعت

خونه  هیرو مقابل  نیساعت فرزاد ماش میبعد از ن....نمیخواست شکنجه گاهم رو بب یدلم نم "اصال یعنی....بودم
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دوخته  شدیکه باز م ییبه درها يکاونگاهم با تعجب و کنج.....رنگ نگه داشت يبا در قهوه ا ییالیو ي

 چرا خشکت زده؟....شده؟ یچ:دیفرزاد پرس....شد

 ..باشه یکردم خونه ات آپارتمان یفکر م:خودم اومدم و نگاهم رو به صورت فرزاد وصل کردم وگفتم به

 .....از آپارتمان متنفرم:کت کنه گفتتا حر زدیکه دنده رو جا م یدرحال

رنگ مقابلم با اون استخر رو به روش و  دیساختمون سف دنیاز د...منم از آپارتمان متنفرم:لب تکرار کردم ریز

بود که من  يزیقشنگ تر از اون چ یلیکردم اونجا خ رتیدرختها ح نیو ما ب اطیکف ح یرنگ ياون چراغها

 ....کردم یتصور م

در طرف من باز شد و نگاهم به ...فوق العاده بود يمنظره  هیاختمون تو آب زالل استخر عکس س انعکاس

حس .....شدم ادهیپ یبزرگش گذاشتم و به آهستگ يدستم رو تو دستا...فرزاد بود....که جلوم دراز بود افتاد یدست

 ....رهیرو داشتم که به قربانگاه م یکس

بلند و  يمادرم با اون مانتو دنیبا د....شدن ادهیهاشون پ نیز ماشهم پشت ما وارد باغ شدن و ا نایا مامان

انداختم و دامنم رو  نیماش یصندل يپوشوند دست گلم رو رو یرنگ زرق و برق دار که تا مچ پاش رو م یمشک

که دو  یبغض....ام سر باز کرد هنهدستاش دورم حلقه شد بغض ک یوقت دمیتو دستم مشت کردم و به سمتش دو

فرزاد ....تو بغل پدرم و شاهرخ...کردم تو بغل مادرم هیساعت تمام گر مین...زدیام بال بال م نهیهفته بود تو س

پهن پدرم جدا کرد  ي نهیو منو از س اوردیتو موهاش دست آخر طاقت ن دیکش یچنگ م "دائما یکالفه و عصب

ردن و تنهامون گذاشتن پدر فرزاد جلو اومد با لبخند ک یخداحافظ نایمامان ا...وخودت یکشت....گهیبسه د:و گفت

پسره چقدر گنده اما من خودم تمام  نیدونم اخالق ا یم زمینکن عز هیگر:وگفت دیرو بوس میشونیبغلم کرد و پ

 تیمعصوم رو اذ فلدختر ط نیکنم اگه ا یفرزاد حاللت نم:گونه ام رو نوازش کرد و رو به فرزاد گفت...قد پشتتم

حس عذاب ...سوخت یبازم نتونستم خودم رو نگه دارم چشمام م....جون جلو اومد و بغلم کرد نیپرو...یکن

 یم یفربد رو خال يجا کسرهیبچه هاش رو دوست داشت از سر شب هم  یلیجون خ نیپرو....وجدان داشتم

 یمرم رو نوازش مجون مادرانه ک نیپرو...نمیبب يگفت کاش عمرم قد بده فربدم تو لباس داماد یکرد و م

فرزاد ...مامان جان يریاالن از حال م....؟یکن یم يقرار یب نقدریعروس نازم آخه چرا ا....زمیآروم باش عز:کرد

شراره بس :نا محسوس گفت يشونه هام فشار داد و منو از مادرش جدا کرد و با چشم غره ا يدستاش رو رو

 .ها دهیدست م هتاالن دوباره حمله ب گهیکن د

 .....مادر گهیراست م: گونه ام رو نوازش کرد و گفت شمادر
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 ....دیدون ینم یچیشما ه:فکر گفتم یب

 شده؟ يزیفرزاد چ:بعد رو به فرزاد ادامه دا!!...م؟؟یدون یرو نم یما چ:جون اخم کرد نیپرو

نگاه پر ...دیکن یکه شما درکش نم نهیمنظورش ا یچیه:که جا خورده بود خودش رو جمع کرد و گفت فرزاد

 ...."قایآره دق: گفتم عیبهم انداخت که سر یخشم

شب ها رو  نیما هم ا زمیعز:ما چرخوند و انگار که قانع شده باشه گفت نینگاهش رو ب مادرش

با رفتن ...خوره یفرزاد جان ببرش داخل سرما م...تو مادر هوا سرده دیبر....رو تموم کن هیحاالهم گر....میگذروند

 رهیرنگ دا یشکالت لیاست يها لاز سالن مب یقسمت...کیلوکس و ش يخونه  هی....میارد سالن شداونا ما هم و

دست مبل کرم چرم دور هم قرارداشت و  هیاونها سمت چپ  يشده بودن درست رو به رو دهیوار کنار هم چ

بود  یتک در چوب هیسالن  يانتها....بود هیشب نمایس يبه پرده  شتریب یبود که از بزرگ ونیتلوز هیجلوش هم 

چرم  يها ینفره با صندل 24 يغذا خور زیم هیکه  لیو طو کلش لیاتاق مستط هیبازش کرد و واردش شدم 

کرم از  ریحر يپرده  هیو  شدیجدا م یاز باغ پشت يقد ياتاق با پنجره ها يشده بود انتها دهیتوش چ يقهوه ا

دو تا در ...انداخت یاز پنجره ها به تن آدم لرز م یك باغ پشتخوفنا يمنظره ...جمع شده بود واریسقف کنار د

 یمشک-دیسف سیدر به آشپزخونه که با سرو یکیتوش بود و اون  ییرو شو هیفقط  شیکیتو اتاق بود  گهید

بزرگ و دلباز خونه وارد شدم اپن اشپزخونه به حال مشرف  يبه آشپزخونه ....شدیشده بود باز م نیمن تزئ

که فردا پژمرده  ییگلها....مکه عطرشون کل اشپزخونه رو در برگرفته بود زل زد زیم يرز رو يبه گلها....بود

 یارزش گهیکه فردا د ییگلها....درست مثل من....نداشتن يعطر گهیکه فردا د ییگلها.....مثل من...شدنیم

 رلبیز....دوباره وارد سالن شدم....شد یکوتاه به سالن وصل م ياشپزخونه با دو پله ....مثل من "قایدق....نداشتن

 یسالن نگاه کردم و به آهستگ يگوشه  چیمارپ يبه پله ها...من یدرست مثل زندگ...دور باطل هی....هه:گفتم

 ......پله گذاشتم نیاول يقدم رو

ساده با دکور  يتخت دونفره  هیاتاق متوسط با  هی....رو باز کردم یدر اول...تا در4بود و  کیسالن کوچ هی مقابلم

نفره با دکور  هیتخت  هیبود با  گهیاتاق د هیدر سوم هم ....و حموم بود یبهداشت سیدر دوم سرو...دیسف یمشک

 دیبود شا نیینصف سالن پا بایکه تقر یبود اتاق قاتا ایدر هیچشمام  يرو باز کردم جلو یدر چهارم....یآب

که دور تادور  یشمیابر کیعالمه نوار بار هیتخت مدور بود با  هیدر  يرو به رو...بزرگتر دمیبود شا يمتر100

هاش هم به خود  یعسل....یو رنگ زیر يعالمه چراغها هیخود تخت سقف داشت با .....تخت رو احاطه کرده بود

کنارش هم دوتا در ....بزرگ  ي نهیآئ هیرنگ بود با  دیسف شیلوازم آرا زیتخت م يبود رو به رو دهیتخت چسب
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اونجا ...من يخدا!!!...اتاق لباس؟...در دوم رو باز کردم....و حموم یبهداشت سیسرو...رفتم یبه سمت در اول...بود

از اون اتاق ....شدم رهیقفسه ها خ توکفشهام  فیاتاق بود که دورتادورش پر از قفسه و کمد و کشو بود به رد هی

به لباس ...مضحکم زهر خند زدم ي افهیکنار اتاق نگاه کردم و به ق يقد ي نهیخارج شدم وبه آئ يمتر 6

به ....له شدم تیبه شخص....به خود داغونم....پاشنه دارم يبه کفشها...دمیشده و ماس بیتخر شیبه آرا....عروسم

با باز کردنش ...قسمت اتاق نظرم رو جلب کرد نیتر يتو گوشه ا کیبار يا شهیدر ش هی...در انتظارم ي ندهیآ

اش  گهیدورش پر شده بود و طرف د هیفلز يها یگرد و صندل زیطرفش با م هیشدم که  یوارد بهار خواب بزرگ

 يهازده بود به سمت نرده  مهیروش خ يپشه بند تور هیبود و از سقف  نیزم يرو يباد يتشک دو نفره  هی

حوله دور گردنش به سمت در  هیبا  ییمویشرت ل یو ت یگرمکن مشک هیفرزاد با ....خم شدم یتراس رفتم و کم

فرزاد حواسم رو پرت  يشد که صدا دهیمجنون بود کش دیدرخت ب ریکه ز ینگاهم به تاب....اومد یسالن م

 ؟یکن یخودکش يخوا یشراره مگه م یکن یکار م یچ:کرد

 ....بهتره یلیخ یعوض يبا تو یکار از زندگ نیا:گفتم یبا گستاخخم شدم و  شتریب یکم

اونقدر بلند و محکم بود که تو تمام باغ  ادشیفر....گم برو عقب یبهت م:زد ادیو فر ستادیتراس ا ریز فرزاد

 هیتک مبل دراز اتاق که فقط  يگرفته بودن رو دنیکه دوباره بار ییسرخورده وارد اتاق شدم و با اشکها...دیچیپ

 .طرفش دسته داشت وا رفتم

 رهینگاه خ يکه وارد اتاق شد و لحظه ا دمیاشک فرزاد رو د يباز شدن در ناخودآگاه بلند شدم و از پس پرده  با

غرش آسمون سکوت خوفناك خونه رو  يصدا....اش به من که هنوز لباس عروس تنم بود دوخته شد

نترس :نگاهش گفت شملبش و خ يفرزاد با همون پوزخند گوشه ...زدم غیو ج دمیراز ترس باال پ...شکست

 زیم ياز رو یکنترل....ختیدلم ر هشیاز تشب....کنهیم هیو مثل تو گر زنهیم ادیامشب تا صبح آسمون مثل من فر

رزاد با ف...دور تخت اروم جمع شد و پشت تخت ثابت شد هیشمیابر يرو فشار داد نخ ها يبرداشت و دکمه ا

تخت نشستم انگار ملزم به اطاعت  يآهسته رو...نمیبشکه کنترل توش بود اشاره کرد رو تخت  یهمون دست

 افهیاش ق ختهیبهم ر يموها...مبل انداخت يو رو دیفرزاد حوله اش رو با خشونت از دور گردنش کش....بودم

حرف فرزاد  ادی دیها به گوشم رس شهیبارش بارون از پشت ش يهمزمان صدا...کرد یتر م یاش رو وحش

چون ...و با دستاش شونه هامو هول داد ستادیفرزاد به سمتم اومد جلوم ا....گرفت يشتریاشکام شدت ب....افتادم

رو فشار داد تخت تکون  يا گهید يبود فرزاد دکمه  زونیتخت افتادم اما پاهام هنوز آو يسست بودم رو

زد  قههفرزاد قه...دمیکش یفیخف غیو ج دمیور خودش از تکون تخت ترسخورد و شروع کرد به گشتن د یمیمال
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 يتخت نشستم و کفشم رو در آوردم و پرت کردم اما رو يرفت رو یم جیسرم گ...اما من از جلوش رد شدم

داد و  یبیمه يخورد و صدا نهیبود به دل آئ دهیرو پرت کردم که چون تخت چرخ يبعد يکاناپه افتاد لنگه 

فشار داد  يا گهید يبا خنده دکمه  ادفرز....ینگهش دار لعنت:زدم ادیفر...ختیر نیزم يرو نهیآئ يخورده ها

تخت هنوز هم دور ...درست مقابل فرزاد ستادمیا یسرم به دوران افتاده بود به سخت....شد شتریسرعت تخت ب

تعادلم رو از دست دادم  رمیبردارم و از فرزاد فاصله بگ یتا خواستم قدم....دیچرخ یو م دیچرخ یخودش م

تخت متوقف شد فرزاد بازوم رو گرفت و ....دستش افتادم يکرد و من رو رازهمون موقع فرزاد ساعدش رو د...و

اشک ....تازه اولشه نیشراره ا:صورتم خم شد يتخت کنارم نشست و رو يخودش هم رو....تخت انداختم يرو

فرزاد ...رفت یتو سرم فرو م ونیشن يک فشار دادم سنجاق هاسرم رو به تش....ختیر یصورتم م يمهابا رو یب

 ....مقابل صورتم بود قایتر شد حاال صورتش دق کینزد همب

نتونشتم ادامه بدم و به هق  گهید....تجاو...به من ...به يخوا یتو م...کنم تو یفرزاد خواهش م:گفتم ملتمسانه

 ....دیبار یوقفه م یآسمون ب....تخت بلند شد يفرزاد با حرص از رو.....هق افتادم

 ؟یفهم یم....یشراره تو زنم:رد ادیفر

 يزور ينجوریهم ا یاز لحاظ شرع یحت....ینه تنها از نظر روانشناس....نهیکار تو اسمش هم یول:داد زدم منم

 !؟؟یفهم یم....نهیبدست اوردن اسمش هم

کردم وارد  یدر حال که دامن لباسم رو تو دستم مچاله م دمیدو نییحالت دو از اتاق خارج شدم و از پله ها پا به

 یب...دمیدو یرو م ادهیپ يتو....خلوت شدم يدرو باز کردم و وارد کوچه ....دمیشدم و تا در باغ دو اطیح

 یشده بودم و فقط دلم م وونهید....دمیود یشالق بارون فقط م ریو ز ختمیر یاشک م....بدون مقصد...هدف

آرومتر ....یلعنت يباز هم اون حمله .....اما نفسم بند اومد و پاهام سست شد....هنم فرار کنمخواست از اون ج

بارون تنمو سوراخ  نیخواست ا یکرد و من دلم م یلختم بر خورد م يبارون به صورتم و سر شونه ها.....دمیدو

 نیزم يو کبود شده رو دهینفس بر....دمیکش ینفس م یبه سخت....فرو بره دنمب يکنه و تو ذره ذره 

 ...شده بود اهیو دامنم از گل س سیلباسم خ....رو سوخت ادهیزانوهام از برخورد با سنگ فرش سرد پ....افتادم

از نوك موهاش سر  کهیچ کهیآب چ....تو دستش کنارم زانو زد ياسپر هیشرت و گرمکن با  یبا همون ت فرزاد

لبامو با مقاومت ....کرد کیرو به لبهام نزد ياسپر يدهنه ...ودچشماش قرمز و خسته ب....صورتش يخورد رو یم

عکس  یوقت....ستهیمیشراره دهنت رو باز کن االن قلبت وا:حرکت من باعث شد داد بزنه...به هم قفل کردم

 !!؟؟؟يریبم يخوا یم:دیکش ادیفر دیاز طرف من ند یالعمل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يتقو تایب  –در عشق  يگمشده ا

wWw.98iA.Com ٩٠ 

 ...آره تکون دادم يسرم رو به نشونه  یبغض و نفس تنگ با

به پشت  یشصت و اشاره فشار محکم يبا انگشتها...من باهات کار دارم یتون ینم:منقبض شد و گفت فکش

 یطوالن یسیلبام جا گرفت و با پ نیب ياسپر يدهن باز کردم تا از درد ناله کنم که دهنه ....گردنم وارد کرد

سرم به آسمون بود و آب ....بلندم کرد وزانوهام انداخت  ریدست ز....دستاش افتادم يحال رو یب....نفسم جا اومد

 ...یروان ي وونهید:دیبه گوشم رس فشیضع يصدا.....شستیبارون اشکهام رو م

حوله  هی....شد یهم بند نم يدندونام از سرما و ضعف رو.... وارد حموم شد...اتاق شد و درو با پاش بست وارد

لباسم  پیز....آب گرم با بخار و فشار وارد وان حموم شد....ب رو باز کردآ ریحموم گذاشت و بعد ش اتوریراد يرو

حموم انداخت  يتفاوت لباسم رو درآورد و گوشه  یباما فرزاد خونسرد و  دیکمرم لرز ي رهیت...دیکش نییرو پا

 يصدا....نرویب ایحالت بهتر شد ب:نگاهم کنه منو داخل وان گذاشت و گفت نکهیبعدش هم منو بلند کردو بدون ا

 .در حموم بغضم رو ترکوند

 هیپشت سرم تک واریسرم و به د.....شده بود نگاه کردم يقهوه ا باینبود و تقر دیسف گهیلباس عروسم که د به

کارات خودتو  نیبا ا يخوا یم یتا ک ؟ينبود فیضع نقدریبس کن شراره تو که ا:زدم بیدادم و به خودم نه

 ...؟ینابود کن

 یرو تخت دمیپوش دیشرت سبز با شلوار سف یت هیتو اتاق نبود  یصبح بود کس 4:30اومد ساعت رونیحموم ب از

 دیاونقدر داغون و خسته بودم که تا سرم به بالشت رس دمیتخت دراز کش يرنگ رو کنار زدم و رو یاسیساتن 

 !!!؟یاما چه خواب...خوابم برد

شدم با  داریکنم با وحشت از خواب ب یهمه فرار م که دارم از دمید یم.....دمیدیخواب همش کابوس م يتو

بعد از چند لحظه در اتاق به ....بود کیتار کیاتاق تار....دمیکش غیاراده ج یکه توش بودم ب يا بهیاتاق غر دنید

از ترس به کل الل شده .....شده شراره؟ یچ:و گفت دیضرب باز شد و فرزاد وارد اتاق شد با سرعت به سمتم دو

رو به  وانیل....آب برگشت وانیل هیرفت و با  رونیفرزاد به سرعت ب....کجام دمیفرزاد تازه فهم دنیبا د....بودم

شلوارم  يچند قطره آب رو...پنجه هام قرار گرفت تازه متوجه لرزش دستم شدم نیب وانیل یوقت...سمتم گرفت

تو :گذاشت و گفت یپاتخت يرو رو وانیل....دستم نشست و کمکم کرد آب رو بخورم يودست فرزاد ر ختیر

 چته شراره؟

 ...دمیکابوس د یچیه:گفت لرزون

 ...باشه اشکال نداره:رو تکون داد و گفت سرش
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 ساعت چنده؟:دمیپرس

 ....شهیش:کرد زمزمه

 که؟یتار نقدریا نجایپس چرا ا:هم فشار دادم و گفتم يرو رو چشمام

 .دمیپرده ها رو کش:ده ها اشاره کرد و گفتپر به

 ؟یبازشون کن شهیم:با انگشتام ماساژ دادم و گفتم زدیام رو که نبض م قهیشق

کنار رفت و نور از پشت  یمشک هیو مخمل میضخ يدکمه پرده ها هیکنار تخت رو برداشت و با فشردن  کنترل

تو نور روشن ....بود یکنترل زیهمه چ نجایمن ا يخدا....دیرنگ بود به داخل دو یاسیکه  گهید ریحر يپرده  هی

 ....بود ییایقصر رو هیاز  کهیت هیداشت انگار که  يا گهید يروز اتاق جلوه 

 حاال خوب شد؟:گفت يسابقه ا یب هیبهم کرد و با مهربون ینگاه فرزاد

 .....آره یعنیرو تکون دادم که  سرم

 ...بخواب:آهسته گفت فرزاد

 ؟یخواب یتو نم:چشماش نگاه کردم و گفتم به

 نجا؟یا:و گفت دینگاهم کرد و بعد مرموز خند متعجب

 آره پس کجا؟:ترس گفتم بدون

 ؟یترس ینم:دیخورده پرس کهی

از  یکیاز فردا شب جات تو ....شبه اونم با حفظ فاصله هی نیبرت نداره فقط هم االتیخ!!!.....ترس؟:زدم پوزخند

 ....بهتره یلیباشه خ ینییمهمانه و اگه اون پا ياتاقها

گردنم انداخت و با  ریبعد دستش رو ز!!شه؟؟یبرنده م یک مینیب یباشه حاال م:رو تخت انداخت و گفت خودشو

سرم رو شونه اش بود و اون منو به طرز ....اش گذاشتم نهیس يدستم رو رو...دیقدرت به سمت خودش کش

با  دیدونم شا ینم...دمیخواب امشبا آر اتمیبر خالف تمام ذهن...چشمام رو بستم....دادیبه خودش فشار م یبیعج

 ینم رییتغ نیدر هر حال اون شوهرم بود و ا....زدمیفقط خودمو گول م دمیشا....ازدواج کنار اومده بودم نیا

 ....کرد

اومد و  یانتقام مسخره وسط نم نیا ياگر پا دیشا....بود یاما مرد خوب...خشک و سرد بود دیشا....خوب بود فرزاد

فرزاد  نکهیانتقام و فکر ا نیاسم ا....حاال یول...کردم یکرد قبولش م یروز مثل آدم ازم درخواست ازدواج م هی

 .ردک یم تمیهرگز دوستم نداشته و دوستم هم نخواهد داشت اذ
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 ششم فصل

اونقدر اروم که  یول....دیچرخ یتخت م....اَه نه....دیچرخ یسقف م....بود نیسرم سنگ....چشمام رو باز کردم آروم

باهاش ور  کمیبرداشتم و  یکنترل رو از پاتخت....دیچرخ یدور م کیفقط  قهیتو هر پنج دق دیشا دمیفهم ینم

لحظه با خودم  هی...خونه غرق سکوت بود و فرزاد هم کنارم نبود...رفتم تا بالخره موفق شدم تخت رو نگه دارم

سر فرزاد توش فرو رفته  يبالشت کنارم که جا دنیاما باد دمیرو تو خواب د شبیتموم اتفاقات د دیفکر کردم شا

 هی...خونه نبود "فرزاد اصال نییرفتم پا....رو مرتب کرم یاز جا بلند شدم و روتخت....اشتباه نکردم دمیبود فهم

دوباره به ...امیحال و هوا در ب نینم تا از اقدم بز کمیگرفتم  میتصم....بود 12 بایساعت تقر...خوردم وهیبمآ وانیل

در سالن بودم که در باز شد و فرزاد وارد  یتو چند قدم.....هم کردم میمال شیآرا هی....دمیاتاق رفتم و لباس پوش

 د؟یبر یم فیکجا تشر:گفت دنمیشد و با د

 ....رونیب رمیدارم م:گفتم

 یاونو که دارم م:خواست با پشت دست بکوبم تو دهنش یدلم م زدیپوزخند م ينجوریا یوقت....پوزخند زد باز

 کجا؟ نمیب

 ...قدم بزنم رمیم:به سمت در برداشتم و گفتم گهیقدم د هی

 .امیمنم م:سد کرد راهمو

 .تنها:رو با صدا فوت کردم و قاطع گفتم نفسم

خواستم هم  یاگه نم یتاونقدر تحکم تو صداش بود که ح....؟يدیفهم....امیمنم م:گفت نیکرد و خشمگ اخم

 ....لتهیهر جور م:گفتم شدمیکه از کنارش رد م یاما منم اخم کردم و در حال....دمیکامال فهم

 اطیمدور ح ياز دو تا پله ....بحث و جدل هم نداشتم يحوصله ....خواستم نقطه ضعف دستش بدم ینم دلم

 ....نشیاون به سمت ماشمن به سمت در باغ رفتم و ...اونم پشت سرم بود....رفتم نییپا

 .....سوار شو ایب: زد داد

 ؟گفتميدینشن:با تمسخر گفتم!...د؟یفهم یقدم زدن رو نم یمعن "واقعا نیا....نوبت من بود که پوزخند بزنم حاال

دکتر رو کش دار و  يآقا....تونه قدم بزنه؟ یپا نداره و نم نیماش دیکن یدکتر فکر نم يآقا....خوام قدم بزنم یم

 ....چرا؟ يسواد دار هخواستم بهش بفهمونم تو ک یبا تمسخر ادا کردم انگار م
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 .....دمیرو شن نیشدن در ماش دهیکوب يراهم ادامه دادم و از پشت سرم صدا به

 .....میفتر یم ابونیبه اون خ ابونیخ نیاز ا....کوچه به اون کوچه نیاز ا....بهیمثل دوتا غر....هدف یمدت ب تمام

بدون توجه به فرزاد ....بود کیکوچ یفروش چیساندو هی ابونیتو خ...گرسنه بودم یلیبود خ2ساعتم نگاه کردم به

کلمه  کی یحت میاومده بود رونیاز اون موقع که از خونه ب....نشتم زهایاز م یکیشدم و پشت  یچیوارد ساندو

اما نه  پیمن چهار تا پسر خوشت يرو به رو "قایدق....فرزاد هم رو به روم نشست....میهم با هم حرف نزده بود

هم بهم چشمک زد  کشونی یحت....دادن ینشسته بودن و داشتن منو با نگاهاشون قورت م افهیچندان خوش ق

 شیتن پبعد از رف....مشغول کردم زیم يرو يخاك گرفته  يدستمال کاغذ ينکردم و سرم رو با جعبه  یتوجه

 .جاتو با من عوض کن:با تحکم گفت زادپسر نوجوون بود فر هیخدمت که 

 ....هیمنظورش چ دمیفهم یکه کامال م یدر حال!....چرا؟:زدم به اون راه خودمو

 .که گفتم نیهم:دیغر آهسته

 ....من جام راحته:گفتم يلجباز با

 !؟يشنو یمگه نم....ناراحتممن :فرو خوردن خشمش چشماش رو چند لحظه بست و گفت يبرا فرزاد

 ؟یکار کن یچ يخوا یمن از صبح تا حاال کر شدم م:کردم کیرو بار چشمام

 بلند شم؟ ای یش یشراره بلند م:رو خفه کنه ادشیکرد فر یسع

 ...ينخورد يزیتو که هنوز چ!!...؟يبر يخوایم....ا ا:گفتم يخونسرد با

 یشراره م:گوشم گفت ریگردنم فرو کرد و ز يسرش رو تو گود....از جاش بلند شد و به سمتم اومد تیعصبان با

 ....االیبلند شو ...کشمت

 ..یتون ینم...خوام ینم:زهر خند بود تا لبخند هیشب شتریالبته ب...زدم لبخند

و بعد از گرفتن غذاها مجبورم کرد از مغازه  دمیکش شخوانیبه سمت پ....بلندم کرد یرو گرفت و از صندل بازوم

 .گرفت و وادارم کرد سوار شم خودش هم سوار شد و آدرس خونه رو داد یدربست هی ابونیتو خ.....خارج بشم

 ...روز گندم رو گندتر کردنا يچندتا انتر بچه چجور نیتو رو خدا بب:لب غر زدم ریز

 .....رهخفه شو شرا:بود چون گفت دهیحرفم رو شن فرزاد

پشت ....و خودم رو داخلش انداختم و درو قفل کردم دمیسالن شدم و فرزاد هم پشت سرم به سمت اتاق دو وارد

رو فشار داد و  رهیدستگ....داد یگوشم رو آزار م يپرده  شدیم کیقدمهاش که به اتاق نزد يدر نشستم صدا
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تکرارکرد و باز هم جواب  دوبارهحرفش رو ...جواب ندادم....شراره درو باز کن:گفت شهیباز نم دید یوقت

 ...غذاتو بخور ایالاقل ب:گفت....نگرفت

 ....خورم تنهام بذار ینم:زدم داد

 !بشکنمش؟؟ ای یکن یشراره درو باز م:ادزدیفر اونم

با ....رمیمیحمله بهم دست بده م گهیبار د هیاگه  ستیکنم فرزاد من حالم خوب ن یخواهش م:التماس گفتم با

 یآزاد م يدلم هوا....وارد بهار خواب شدم....شدیکه دور و دورتر م دمیرو شن ییقدمها يحرف صدا نیزدن ا

من ...یین خونه نه محبت داشتم و نه تنهایاما تو ا...سبد محبت هیو ....خواست یم ییبغل تنها هیدلم ...خواست

به ...هام یبه بچگ...به خونمون....و فکر کردم دمیتشک دراز کش يرو.....خونه فقط عذاب داشتم و عذاب نیتو ا

که توش  یتیبه موقع...به فرزاد...به انتقام....به اتفاقات افتاده...به فربد...به پدرومادرم....به ساسان....شاهرخ

فکر مالفه رو تا سرم باال  نهمهیخسته و کالفه از ا.....زیچ چیو ه زیبه همه چ...و همه کس زیچ همهبه ...بودم

 .خوابم برد یک دمیو نفهم دمیو سرم رو به بالشت کوب دمیکش

 ؟يدیخواب نجایا یچ يسرما برا نیا يتو:دمیفرزاد از خواب پر يصدا با

 !!تو؟؟ ياومد يتو چه جور....ستیسرد ن:رمق و کسل گفتم یب

 خونه ام رو ندارم؟ ياتاقها یدکی دیمن کل یکن یتو فکر م یعنی:گفت رو باال فرستاد و حق به جانب ابروهاش

 .نجایا انیم گهیساعت د کیزنگ زدن گفتن که تا  نایمامانت ا:از کنارم بلند شد وگفت.....بهم فشار دادم لبامو

 ؟یچ يبرا:گفتم متعجب

از جا بلند شدم و رفتم ....دوردونشون سر بزنن زیبه عز انیخوان ب یم:رو تکون داد و با تمسخر گفت سرش

 يساعت حرفا میو ن یبعد از احوالپرس....اومدن نایبود که مامان ا7ساعت ....رو آماده کنم ییرایپذ لیتا وسا نییپا

و گلم خطاب  زمیپدر و مادرم عشقم و عز يلوتمام منو ج یمزخرف فرزاد که با پرروئ يمتفرقه و تحمل حرفا

 يبه قول خودت مناره  ای یدکتر زمان يآقا نیبا ا یزندگ زمیعز يخوب شراره :دیان شاهرخ پرسکرد ناگه یم

 غضب چطوره؟

همه با تعجب ....افتضاحه:گفتم يجد یلیبا خشم و خ....داربشهیصبح تو من ب تیشاهرخ باعث شد عصبان سوال

ندادم و در  یتیاهم یول....هیدونستم که االن فوق العاده عصبان یم...دهیپر یکردن و فرزاد با رنگ یبهم نگاه م

که تو  یکوتاه با بغض یبعد از مکث....د؟یکن یبه من نگاه م ينجوریچرا ا هیچ:شدم گفتم یکه از جام بلند م یحال
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به من توجه  ی؟کیاما من چ شکنهیآقا فرزاد االن داره با دمش گردو م نیآره ا:صدام مشهود بود گفتم

 !ده؟یم تیبه نظر من اهم یک!کنه؟یم

 .....شراره جان:گشاد شده گفت يبا چشما مامان

فرزاد از پشت در هم  فیضع يصدا...دمیدرو بهم کوب....حرفاش گوش ندادم يو به ادامه  دمیسمت اتاق دو به

 !!شده؟ یچ زمیشراره عز:دیرس یبه گوش م

در اتاق باز شد و فرزاد ....نکردم یشد توجه یکه هر لحظه بلندتر م ییقدم ها يتخت نشستم و به صدا ي لبه

به ....تونستم نگاهش کنم یبود که نم یوارد اتاق شد انقدر عصبان دیکش یکه تو وجودش شعله م یبا خشم

زد و در  مهیو فرزاد هم روم خ تادمتخت اف يسمتم حمله کرد و پنجه اش رو دور گلوم حلقه کرد و فشار داد رو

 !؟يخوا یم یچ!!....تو چته احمق؟:دادگفت یکه گلوم رو فشار م یالح

و  زدمیدست و پا م...کرد که دستش رو برداره یگشاد شدم به فرزاد التماس م يتونستم حرف بزنم چشما ینم

 زیم ياز رو...دستش رو برداشت و من به سرفه افتادم یناگهان یلیفرزاد خ....کردم دستش رو کنار بزنم یم یسع

بار  نیرو برداشتم و هواش رو چند یوطبا ضعف ق....رو برداشت به طرفم پرت کرد ياسپر هیقوط شیلوازم آرا

 یرو ماست مال زیو خودت همه چ نییپا يریم:دستش رو تو موهاش فرو کرد و گفت....کردم يتو دهنم اسپر

 .یکن یم

 .شرط داره هی:گفتم آهسته

 یحاال چ:بعد از چند لحظه مکث گفت....؟يذاریمن شرط م يحاال تو برا!!!؟یچ:شد و گفت رهیحرص بهم خ با

 هست؟

به کارم نداشته  يکار يو قول بد یبخواب نییتو اتاق پا ياز امشب بر دیبا:زل زدم و گفتم شیمشک يچشما تو

 .یباش

 ؟یتا ک:نگاهم کردو بعد گفت رهیلحظه خ چند

 .دارم شویم آمادگکه حس کن یدونم تا وقت ینم:رو تکون دادم سرم

 ....خوب باشه لهیخ:رو بست و گفت چشماش

که تو ذهنم  یو در حال....تو فقط بخند....کنم ینگو خودم درستش م يزیپس چ:تخت بلند شدم و گفتم يرو از

بعد خودم شروع کردم به قهقهه زدن و تو ...آهان حاال شد: لب زمزمه کردم ریکردم ز یم یبه فرزاد دهن کج

لبخند رو  یشاهرخ ول...رفت یم روپارکت ها قدم  يرو یمامان عصب....شدم ریم از پله ها سرازهمون حال ه
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ها سر کارمون  وونهید نینگفتم ا:شد و گفت لیما لبخندش به خنده تبد يخنده  دنیبا د....لبش بود

 هیچه کار نیآخه ا:روش رو برگردوند و گفت یمادرم با ناراحت.....دمیمادرم رو بوس يجلو رفتم و گونه ....گذاشتن

 ....مادر زهره ام آب شد

 شیپ نجایا ایب:فرزاد بهم اشاره کرد و گفت....مامان هم کنار بابا نشست...از مبل ها رفتم یکیسمت  به

 ...تو آغوشش انداختم ییجورا هیبه سمت فرزاد رفتم و خودم رو ....همه رو راحت کنم الیخ نکهیا يبرا...خودم

 ....رفتن شمونیگرفتن و از پ شیما راه خونه رو در پ يتوجه به اصرار ها یب نایساعت مامان ا میاز ن بعد

تخت دراز  يداخل اتاق شدم و رو....خودش از رستوران غذا گرفت يخوردم و فرزاد هم برا خیظهر رو  چیساندو

 ....دمیآشفته د يتا صبح خوابها....کنه رمیغافلگ دمیترس یم یفرزاد قول داده بود ول نکهیبا وجود ا دمیکش

با وحشت به ساعت نگاه ....شدم طبق معمول پتو رو کنار زده بودم داریبا احساس سرما از خواب ب صبح

 یلیدو روز خ نیتو ا کردیسرم درد م....مهم داشتم یلیخ يجلسه  هیتو نظام  9بود من ساعت  8ساعت...کردم

 ینیام احساس سنگ نهیمداوم باعث شده بود تو س يحمله ها....ب نبودبرام خو "اصال نیتنش داشتم و ا

 .....دونستم فرزاد هم تو جلسه شرکت داره یم....کنم

 یرفتم فرزاد تو سالن نبود نم نییو پا دمیپوش يربدوشامبر حوله ا هیرو لباس خواب بلندم ...سرد بود خونه

 دهیخودم تدارك د يشدم که برا یمفصل ينشستم و مشغول خوردن صبحانه  زیپشت م....نه ایدونستم رفته 

 ....بودم

رو سر  رمیش وانیل....رو به روم نشست....یزندگ گنیم نیبه ا....يوا:گفت زیم دنیوارد آشپزخونه شد و با د فرزاد

 .حاال يبود! کجا؟:گفت هیبلند شدم که فرزاد با کنا یصندل ياز رو دمیکش

 .ره ینم نییاز گلوم پا یچیغضب ه يمناره  دنیبا د:تمسخر گفتم با

 دیمونده بود اما در کمال تعجب برف همه جا رو سف دیفقط دو هفته به ع....ستادمیاتاق شدم و پشت پنجره ا وارد

د و دور برام اورده بو کایکه شاهرخ از امر یرنگ يچرم قهوه ا يو پالتو دمیبلوز بافت پوش هی.....پوش کرده بود

موهام رو  يو مقنعه سر کردم و همه  دمیرنگ داشت رو با شلوار کرم پوش يریاش خز پهن و ش قهی

کرمم رو برداشتم و از پله ها  فیرنگ بود رو پام کردم و ک يبوت بلند و چرمم رو که اون هم قهوه ا....پوشوندم

زاد هم در اتاقش رو باز کرد و وارد سالن پله بودم که فر نیآخر يرو....ربع به نه بود کیرفتم ساعت  نییپا

 جلسه؟ ير یم:و گفت اختبهم اند ینگاه.....شد

 .رسونمت یم:سامسونتش رو دست به دست کرد و گفت فیک....آره تکون دادم یبه معن سرمو
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 .رمینه با آژانس م:کردم اخم

 میدونن ما زن و شوهر یاالن همه م....میما با هم ازدواج کرد دونهیم وانیک:بهم انداخت و گفت ینیخشمگ نگاه

 .میجداگونه بر ستیخوب ن

کار  ییخوب بگو جا "دوما....ستیبرام مهم ن....نداره یربط چیبه من ه "اوال:ام رو باال انداختم و گفتم شونه

 "حتما شهیسرت نم زادیتو زبون آدم:برد و گفت رونیمچ دستم رو گرفت و از در سالن ب یفرزاد عصب....یداشت

رو دور زد  نیو درو روم بست و خودش هم ماش دهول دا نیمنو به داخل ماش.....با خشونت باهات رفتار کنم دیبا

 .دیکه نبا یبزن یو حرف یحماقت کن يبه حالت اگه بخوا يشراره وا:گفت زدیکه استارت م یو سوار شد در حال

 .یکتکم بزن يخوا یم.....؟یکار کن یچ يخوا یم "مثال:تمسخر گفتم با

اخطاره و اگه الزم ....ستین دیدونستم حرفش تهد یم....کنم یآره اگه الزم باشه اونکارو هم م:تحکم گفت با

 ......کنهیباشه بهش عمل م

شراره به  یبد رفتار کن يبخوا....جمع يجلو "مواظب رفتارت باش مخصوصا:فرزاد ادامه داد یشدم ول ساکت

 .ینیب یجان فربد بد م

 یکردم م یحس م...کرد خیدهنم بسته شد و دستام  ختنیسطل آب سرد روم ر هیاسم فربد انگار  دنیشن با

 ....که مدت ها بود کابوس روزها و شب هام شده بود یاسم....بود دهیرو به گند کش میاسم تمام زندگ نیا....لرزم

دستات ! سردته؟!شراره چته؟:فتپام بود تو دستش گرفت و گ يدستم رو که رو....متوجه لرزش بدنم شد فرزاد

 !!؟يسرده مگه دستکش ندار نقدریچرا ا

دستکش  فمیدست بردم و از تو ک....سردم شد هویدونم چرا  یچرا نم:و گفتم دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

گرفته  ینیریقبلش دو تا جعبه ش ستادیبرج ا يجلو....آوردم و دستام رو باهاش پوشوندم رونیچرمم رو ب يها

دستم رو دور بازوش حلقه کردم و با هم  "رافرزاد بازوش رو جلو اورد و منم نا چا....میشد ادهیپ نیاز ماش...بود

 .میوارد ساختمون شد

من و فرزاد دست تو دست هم وارفت و  دنیبا د یجلسه به احتراممون بلند شد ول یمنش...میاتاق شد وارد

 .....سالم خانم صامت:امه دادرو به من اد...یسالم دکتر زمان:گفت

خانم ....یخانم صامت نه خانم زمان:گفت یو به منش دیبا لبخند جلو رفت و منم به دنبال خودش کش فرزاد

 !م؟یکرد رید!همه اومدن؟....تو جلسه دیاریها رو ب ینیریش نیا "لطفا ابیکام
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همه اومدن البته بجز دکتر  یده ولنش رید:ما چرخوند و بعد به ساعتش نگاه کردو گفت نینگاهش رو ب یمنش

 ....قوام

بود  یانیک وانیهمون دکتر ک دیکه با وارد شدنمون ما رو د یکس نیاول....تشکر کرد و وارد اتاق جلسه شد فرزاد

سرها هم به سمت ما برگشت و بعد همه به احتراممون  هیاون بق ي رهیبا نگاه خ....در نشسته بود يکه رو به رو

و دهن باز  رهیداشت با اون نگاه خ دنیجمع د يراخانم دکت ي افهیق....گفتن کیبلند شدن و شروع کردن به تبر

فراوون کنار  کاتیبعد از تبر....دکتر داشت يآقا نیهم به ا یارادت خاص ایکه گو یخانم فرهان "مونده مخصوصا

وارد اتاق  ینیریش يبا ظرفها یجلسه و پشت سرش هم آبدارچ سیدکتر قوام رئ قهیبعد از چند دق...میهم نشست

پس درست :بودند انداخت و گفت زیم يکه حاال رو ینیریش يبه ما و بعد به ظرفها ینگاه امدکتر قو....شدن

 هم در کوزه افتاد؟ اطیخ...دکتر دمیشن

 یفکرش رو نم "واقعا...گم خانم صامت یم کیتبر:بعد دکتر رو به من گفت....دندیبا صدا خند همه

 .مبارکه...کردم

 .اصرار کرد و منم به ناچار قبول کردم یزمان يدکتر آقا میکار کن یچ:گفتم ثیخب يلبخند با

ه بهش به من رفت ک يچشم غره ا یو پنهان دیخند یفرزاد هم زورک...دیچیخنده ها تو اتاق پ يصدا دوباره

 .ندادم و رومو برگردوندم تیاهم

کار ها انجام شده بود فقط  يهمه ....بود که قرار بود تو فرانسه برگذار بشه یجلسه مربوط به کنفرانس موضوع

زبان  نکهیها به خاطر ا یبعض یول....کنفرانس شرکت کنن نیکه قرار بود تو ا ندهیمونده بود انتخاب دو نفر نما

سالن تو ....بودن دهیکنار کش شدیشروع م دیع دومسفر از روز  نکهیهم به خاطر ا یو بعض دونستند یفرانسه نم

ها  ندهیاز اون نما یکیدکتر قوام من حاضرم :گفتم یبلند و محکم يهمهمه و بحث غرق بود که من با صدا

 .باشم

همه :بعد رو به جمع ادامه داد....دیهست نهیگز نیبهتر یشما و دکتر زمان...هیعال:به من کرد و گفت ینگاه دکتر

تونن  یهم که همسرشون هستند و م یدکتر زمان....زبان فرانسه دارن سانسیکه خانم صامت ل میدون یم

 .همراه براشون باشن نیبهتر

 ستیمن واجب ن يدر ضمن برا...ندارم یمن حرف دیرو بفرست يفرد بهتر دیخوا یدکتر اگر م:به دکتر گفتم رو

 .همسرم باشه "ماکه همراهم حت

 .به فرزاد که اخم کرده بود انداختم یچشم نگاه يحرف از گوشه  نیا با
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 درسته؟...نشه يباز یپارت دیخوا یفهمم شما م یمنظورتون رو م:لبش به خنده باز شد و گفت دکتر

 .خالص شم یروان نیخوام از شر ا ینه م:البته تو دلم گفتم..."قایدق: خنده گفتم با

 نیتصور کردم چون ا یرو داشتم ول تین نینه خانم صامت من از اولش هم هم:تکون داد و گفت يسر دکتر

گفتم اجازه بدم تا هرطور خودتون دوست ...دیداشته باش يا گهید يبرنامه  دیبعد از ازدواجتونه شا دیع نیاول

 .ندارم یمن حرف دیاما حاال که خودتون دوست دار...دیریبگ میتصم دیدار

 ؟يبود که کرد يچه کار نیا:دیگوشم غر ریز تیا عصبانب فرزاد

تا آخر جلسه  یحرف گهیفرزاد ساکت شد و د...دارم اجیسفر احت نیبه ا "حرف نزن فرزاد من واقعا:تحکم گفتم با

 .نزد

 یلیسفر خ نیا دیشا...بد نبود نمیدوست داشتم تنها برم اما خوب ا یلیطور بود هرچند که خ نیهم هم تیواقع

ها رو جوش  یاز شکستگ یلیخ دیشا....برد یم نیاز فاصله ها رو از ب یلیخ دیشا...کرد یرو حل م زهایچ

 .....اما...کرد یها رو کمرنگ م یتلخ نیا دیشا....دادیم

تعجب کردم و فرزاد  دنشیپارك شده بود که من با د اطیتو ح یرنگ يدود 405پژو  میشد اطیح وارد

 ...اومدن خانم ژهیآقا و من نیحس:گفت

 ن؟یک گهید نایا: باال رفت ابروهام

 .خونه يدارایسرا: گفت فرزاد

 پس تا حاال کجا بودن؟: کردم اخم

  میشد ادهیکه پ نیاز ماش....رفته بودن سفر:گفت دیکش یرو م یترمز دست کهیدر حال فرزاد

 آقا؟؟ نیحس:داد زد فرزاد

گفت و رو به من  کیجلو اومد و با فرزاد دست داد و تبر یجوگندم يبا موها یمسن "مرد نسبتا قهیاز چند دق بعد

 ...انشاا یبه سالمت....سالم خانم مبارکه:ادامه داد

 .سالم ممنون: با لبخند گفتم...والبته خوش چهره و مرتب....بود یمهربون و مودب مرد

 آقا؟ دیداشت يبا من کار: آقا دوباره حواسش رو به فرزاد داد و گفت نیحس

 خانم رو آوردن؟ نیماش: دیپرس فرزاد

 .ارنیهفته م نیبه شرکت زنگ زدم گفتن آخر ا.....نه آقا: اقا سر تکون داد نیحس
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زحمت استخر رو هم آماده  یب....نگیرو ببر تو پارک نیپس ماش:و گفت دیآقا کش نیبه پشت حس یدست فرزاد

 ؟يرو انجام داد دایخر یراست....کن

 .آقا االن چه وقته استخره هوا سرده یول....بله آقا انجام دادم: آقا گفت نیحس

 .نهینه حالش به هم: گفت فرزاد

 ...میبه سمت خونه رفت...شد نیگفت و سوار ماش یآقا چشم نیحس

 !!استخر داره؟ نجایفرزاد ا: دمیزدم و پرس یچرخ میسمت فرزاد ن به

اون ....باشگاه و استخر:سمت چپ ته باغ اشاره کرد و ادامه داد گفت و بعد به ساختمون یآروم يآره  فرزاد

 .آقاس نیحس يهم خونه  شیساختمون کنار

 خانم؟ زهیمن:فرزاد داد زد میتکون دادم وارد سالن که شد دنیفهم يبه معنا يجلو دادم و سر لبامو

 .تر کر شدم واشیفرزاد :انگشت اشاره ام گوشم رو گرفتم و با حرص گفتم با

خوش ....مادر؟ نیاومد: از آشپزخونه خارج شد و به سمت ما اومد و رو به فرزاد گفت ییرو دیزن سف ریپ

خانم رو  ژهیمن یشونیزمزمه کرد و بعدش هم خم شد و پ يفرزاد آهسته بله ا.....نیخوش اومد....نیاومد

من کرد و رو به فرزاد  به یخانم نگاه ژهیمن...اومد یبهش نم "محبت اصال...ابروهام باال رفت...دیبوس

 ....نه ای ادیداشت که جلو ب دیدوباره به من نگاه کرد ترد...مادر نیش ریهم پ يمبارکه آقا به پا...ماشاا:گفت

از  دیینجایخوشحالم که ا....بهتره نیهمون شراره بگ:گفتم دمیبوس یکه صورت نرمش رو م یرفتم و درحال جلو

 .شمیتنها م نجایفردا که فرزاد بره سر کار من ا

 .مبارکه خانم جان:و گفت دیخند

 .فقط شراره.....خانم ژهیشراره من:رفتم گفت یکه به سمت پله ها م یحال در

: متعجب گفتم یاتاق رفتم تا لباسم رو عوض کنم که در باز شد و فرزاد وارد اتاق شد برگشتم و با نگاه به

 شده؟ يزیچ

 .میجلوش حفظ ظاهر کن دیمه باخانم جاسوس مامان ژهیمن:و گفت دیخند فرزاد

 .باال منتقل کن و قبل از اومدن الاقل آروم در بزن ياز اتاقها یکیفرزاد اتاقت رو به  يوا:ام در هم شد چهره

تو ساختمون خودشون باشن  شتریب نایکن ا يکار هیفرزاد :لباس شد و من بلند گفتم ضیوارد اتاق تعو فرزاد

 .يایتو م یوقت"مخصوصا
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اومد و  رونیاز اتاق ب دادینشون م یرو به خوب شیکه عضالت فوالد یرنگ دیکوتاه سف نیشرت آست یبا ت فرزاد

آب  رمیخانم رو هم خودت بکش من دارم م ژهیزحمت من...ذاره یساختمون نم نیپا تو ا "آقا اصال نیحس:گفت

خانم با  ژهیباشه من:گفتم...کرد هتو دستش رو باال آورد و با چشماش به ساك اشار یبعد ساك ورزش...یتن

استخر فقط  يبر یتون یم یساك تو هم تو اتاقه اگه خواست:رفت گفت یکه به سمت در م یدر حال...من

 ...يمواظب باش سرما نخور

 .بودم یجنابعال يفقط منتظر اجازه :و تو دلم ادامه دادم...باشه:و کالفه گفتم دمیکش یپوف

وارد آشپزخونه ....نییعوض کردم رفتم پا ییمویل یاسک قهیبلوز  هیو  دیگرمکن سف هیلباسام رو با  نکهیاز ا بعد

 خانم؟ ژهیمن یپخت یچ....ییچه بو....به به:خانم گفتم ژهیشدم و رو به من

 .دوست داره یلیفرزاد خ....يزیکوفته تبر:گرم و مادرانه جوابم رو داد يخانم با لبخند ژهیمن

 .دوست دارم یلیمنم خ:و گفتم دمیخند سرخوش

خدا رو :کرد گفت یکرد و آشپزخونه رو مرتب م یخانم همون طور که تند تند ظرفها رو جابه جا م ژهیمن

 .نیوقت دوست نداشته باش هیشما  دمیترس یهمش م....شکر

 .شمیخانم معذب م ژهیمن نیحرف نزن یبا من رسم:کردم و گفتم اخم

 .شهیغذا هم حاضر م یتا تو استراحت کن:از آشپزخونه هول داد و گفت رونیگفت و منو به ب یخانم چشم ژهیمن

 یرو با لب تابم کاوش م یروانشناس قاتیتحق نیاز آخر یکینشسته بودم و  نهیشوم يبود که جلو یساعت کی

 .رونیب ادیب گهیفرزاد بگو بسه د نیشراره جان برو به ا:خانم تو درگاه در ظاهر شد و گفت ژهیکردم که من

خواستم با رفتن  یدر ضمن نم....حوصله نداشتم "خوب اصال یبود ول یادب یب یلیحرفم خ....دیخودتون بر:تمگف

 .مواجهه بشم يبد يتو استخر با صحنه ا

بدون حرف از جا بلند و ...چشمام گشاد شد...رو بذار کنار یبلند شو دختر تنبل:خانم اخم کرد و با جذبه گفت ژهیمن

دونم چرا  یندم اما نم تیخواستم اهم....افتاد فرزاد با خودش سشوار نبرده ادمیسط راه به سمت در رفتم که و

خانم هم از  ژهیاومدن من از اتاق من رونیبا ب زمانهم....برگشتم و از اتاقش سشوار رو برداشتم...دلم سوخت

مادر  یبه فکرش یلیمعلومه خ...ماشاا:زد و گفت يسشوار تو دستم لبخند معنا دار دنیاومد و با د رونیآشپزخونه ب

 .....یلیآره خ:گفتم یلب ریلبام نشست و ز ينامحسوس رو يپوزخند....خداحفظت کنه
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 یبود و اب زالل و شفافش که ادم رو به هوس م رهیکه به شکل دا یاستخر بزرگ دنیاستخر شدم و با د وارد

تن پوش از رختکن  يحوله  هیفرزاد با ....من عاشق شنا بودم....و ته دلم ذوق کردم دیانداخت ابروهام باال پر

 شده؟ یچ:من متعجب گفت دنیاومد و با د رونیاستخر ب يگوشه 

آوردم سرتو :گفتم....نگام کرد یبه سشوار اشاره کرد و سوال....خانم گفت صدات کنم ژهیناهار آماده اس من:گفتم

 ....ينچا یخشک کن

 م گفته؟خان ژهیمن نمیا:زد پوزخند

بوده  نیجهت ا "خانم صرفا ژهیمنظورم از آوردن اسم من دیفهم "قایبود دق زیبشر ت نیچقدر ا....باز موند دهنم

رو به چپ و راست تکون دادم و با چرخوندن چشمام تو حدقه  مینییفک پا...ستیکه بهش بفهمونم برام مهم ن

 .دیشا:گفتم

گذاشتم و خواستم برم که با  زیم يسشوار رو رو...اشاره کرد نهیکنار آئ زیو به م...بذارش اونجا:تکون داد سرشو

 ؟یکن یتو هم آب تن يخوا یم:فرزاد تو جام متوقف شدم يصدا

 .اینه من گشنمه تو هم زود ب:خنده گفتم با

 .نشویاریکنم برام ب یتا من موهامو خشک م شهیلباسام تو رختکنه م:قدم برنداشته بودم که دوباره گفت هنوز

 .ستمیمن کلفتت ن:کردم اخم

 ...خواهش:رو کج کرد و مظلومانه گفت گردنش

 نیآخر:به سمت رختکن رفتم و گفتم....زد یخاص برق م طنتیش هیمظلوم بود اما تو عمق چشماش  لحنش

 .باره ها

اثت موج خب هیفرزاد به سمتم اومد تو نگاهش ....مخصوص استخر گذاشتم يها یرو آوردم و رو صندل لباساش

قدم عقب تر  هیو  دمیسرم رو عقب کش....و سرش رو خم کرد تو صورتم ستادیمن ا ي نهیبه س نهیس..بود

 نیهم...کرد دایکار تا دو سه قدم ادامه پ نیا...قدم عقب رفتم هیجلو اومد و من باز  گهیقدم د هیفرزاد ...رفتم

بند کنم رو هوا  ییبتونم دستم رو به جا نکهیاستخر خورد و قبل از ا يرفتم که ناگهان پام به لبه  یطور عقب م

وانمود کردم که  ياما من طور....شلوارش شد دنیفرزاد قهقهه زد و مشغول پوش....معلق شدم و افتادم تو آب

 یول.....شده یمیقد گهیکلک ها د نینکن ا یشراره شوخ:باور نکردو با خنده گفت ولا....شمیانگار دارم غرق م

شراره بسه :نامطمئن گفت...امیرم و دوباره باال م یآب فرو م ریکنم و دائم ز یو داد م غیمن دارم ج دید یوقت
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آب  يجنازه سبک رو لآب رفتم و بعد مث ریز قهیدق هی ياما من نفسم رو حبس کردم و برا...تمومه يباز...گهید

 ...شناور شدم

 یم.....زد تو آب رجهیحرکت ش هیگوشه و با  هیبعد حولش رو درآورد و پرت کرد !!!شراره؟؟:زد ادیفر فرزاد

فرازد دستاش رو دورم حلقه  ینتونستم خودم رو کنترل کنم و درست وقت گهیدونستم گور خودم رو کندم اما د

که با حرکت دو چرخه خودم رو  نیبا ا مانهمز....من هولم داد يخنده  دنیفرزاد با د....خنده ریزدم ز یکرد پق

 .شدم یکردم خنده ام رو کنترل کنم اما موفق نم یم یآب نگه داشته بودم سع يرو

دادم و با قرار دادن  هیتک واریپشتم رو به د...دستش فرار کردم ریرفتم و از ز یآب ریبه طرفم حمله کرد که ز فرزاد

 .....شد سیشلوارم خ...کشمت شراره یم:متم اومد و داد زدفرزاد به س....آرنج هام لب استخر خودم رو نگه داشتم

حاال کمکم کن  وونهید....يکرد سیلباس هام رو خ يبه اون در که همه  نیا: به خودم انداختم و گفتم ینگاه

که به چشمام زل زده  یجلو اومد و در حال....شدم نیسنگ یحساب سیو خ یپشم يلباسا نیبا ا رونیاز آب برم ب

که با  رونیب ادیحرکت بلندم کرد و نشوندم لب استخر خواست از آب ب هیبود دستاش رو گذاشت رو پهلوهام و با 

جلو اومد که پامو ...دنیبعد شروع کردم با پا بهش آب پاش...اش فشار اوردم که دوباره افتاد تو آب نهیکف پا به س

 ایب:دستم رو دراز کردم و گفتم...بلند شدم عیآوردم و سر رونیو پاهام رو ب زدم یکه به حالت نشسته چرخ رهیبگ

فرزاد ...زنمیم خیاالن  ياریبرام لباس م:رو به فرزاد گفتم....رونیحرکت از آب اومد ب هیپس زد و با  مودست...ریبگ

اومد رفت تا  رونیبشرت  یشلوارك و ت هیبعد با  يبا تکون دادن سرش قبول کرد و وارد رختکن شد و لحظه ا

 ....ارهیبرام لباس ب

لباس  دمیلباس ها د دنیموقع پوش..رفتم تو رختکن تا لباسهام رو عوض کنم...و لباس ها رو به دستم داد حوله

 ؟یچ ریفرزاد پس لباس ز...اه: داد زدم يفکر یبا ب..ندارم ریز

لباس ها  يهمون طور...هم گرفته بود اما خنده ام دمیخجالت کش..زدم یفرزاد بهم فهموند چه حرف ي قهقهه

 ....زهر مار مسخره:با حرص گفتم...دیمن دوباره خند دنیفرزاد با د...اومدم رونیو از رختکن ب دمیرو پوش

 رونیاز کنارش رد شدم و از استخر ب تیبا اخم و عصبان...جالب بود یلیخ تیاخه سوت:خنده هاش گفت نیب فرزاد

 ....زدم

 نیتو ا دیگ یاخه نم!!....؟؟یاب تن یخودتم رفت ياریمن تو رو فرستادم فرزاد رو ب: گفت دنمونیخانم با د ژهیمن

 د؟یشیم ضیسرما مر

 ...کرد تمیمنو انداخت تو اب و اذ....فرزاده نیا ریخانم همش تقص ژهیمن: گفتم
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اما فرزاد به ..و تا بنا گوش سرخ شدم نییسرمو انداختم پا....دادم یباز سوت دمیخانم فهم ژهیدار من یلبخند معن با

حاضر و  زیخانم نبود اما م ژهیبرگشتم تو اشپزخونه من یوقت.....دمیرفتم باال و مثل ادم لباس پوش....دیقهقهه خند

 ...نشستم و مشغول شدم زیپشت م داوم یبهم نم "که اصال یبا خجالت....اماده بود

تمام روز تو خونه بودم و ....بود و هوا هم به شدت سرد شده بود نیبرف سنگ....گذشتیهفته از ازدواج ما م کی

عاشق ...دلچسبش بودم يعاشق گرما..بود نهیکنار شوم شهیجام هم هم..دمیرس یم میقاتیتحق يبه کارها

 نیعاشق ا دمیشا....بودم وتسوختن چوب ها تو سک يعاشق صدا....افتاد یصورتم م يکه رو يقرمز ينورها

نحسش رو بجز  ختیخواد ر یبه خود فرزاد هم گفته بودم که دلم نم...رفتم یمطب هم که نم...بودم ییتنها

 یکاف میکرد یخانواده ها و دوستامون حفظ ظاهر م يقدر که جلو نیهم...نمیهم بب گهید يخونه جاها

 ....تحملم بود ازفرزاد خارج  یدائم دنیرفتن به مطب و د گهید...بود

 نیکالفه از ا...و انزوا ییهمه تنها نیخسته از ا....خسته و کالفه بودم یهفته به سال نو مونده بود و من حساب دو

 ....کرد یترم م یعصب نیا.....برم رونیفرزاد گفته بود حق ندارم بدون اون ب.....يا شهیکل یو زندگ يکار یب

و جنب و جوش بود اما من همش تو خونه  دیفصل خر....بودم ياز دستش کفر یفرزاد لج افتاده بودم و حساب با

 ینه کتک م....دیچیپ ینه به پرو پام م...کرد یم تینه اذ...کرد ینم يکار چیه "فرزاد رسما...فرزادهم که...بودم

موندن و تو زندان  یبه زندان....بودن یبه زندان دکر یمنو محکوم م شیتفاوت یب نیهم...تفاوت بود یفقط ب...زد

 !اما اسم زندان که روش بود؟نبود؟...بزرگ و دلباز...بود بایو ز کیخونه ش نیکه مثل ا یزندان...ندیپوس

اونقدر تو افکارم  يکاریاز سر ب....باشه یبزرگ برام تنگ تر از هر قفس تنگ يخونه  نیا شدیباعث م نیهم

 یدلم م...شدم یم داریو روزا با کابوس ب دمیخواب یکردم که شبا با سردرد م یکردم و نشخوارشون م یکاوش م

خواست  یدلم م "اصال...ییو تنها یکس یهمه ب نیخالص بشم از ا....کنم داینجات پ یفیبالتکل نیخواست از ا

 یوجودم رو انکار م یوقت...نهیبیکرد منو نم یوانمود م یوقت...شدیتفاوت از کنارم رد م یفرزاد ب یوقت....رمیبم

تمام ....امار اب خوردن من کف دستش بود یوقت.... هاش منو تو مشتش داشت یتوجه یمام ببا ت یوقت....کرد

 یها و ب یاحترام یب نیهم...شدن شکنجه بود دهیند نیا...رمیدلم بخواد که بم یواقع ينابه مع شدیباعث م نهایا

 چیمثل من که ه يدختر ننر يبرا...تو مرکز محبت و توجه بودم شهیکه هم یمن يها انتقام بود برا یتفاوت

تاج سر ....مادرم يبراگل بودم ....پدرم يماه بودم برا....شاهرخ يکه بت بودم برا یمن يبرا....نداشت يکمبود

منبع سلب ارامش ....خاره تو چشم بودم...برده هم نبودم...نبودم زیمن کن...حاال تو کاخ شوهرم...همه يبودم برا
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 يتمام شکستن ها لیدل...تمام عذاب هاش لیدل...مسبب رفتن برادرش بودم يشوهرم به منزله  يبرا...بودم

 ...کرده اش زیخودش و برادر عز

و ظاهرم رو مثل کوه محکم و  شدمیکردم و از درون داغون م یخوردم و لج م یخوردم و خودم و م یم حرص

 یکه فرزاد با ب دیکه صبح زنگ زدم و خواستم بذاره برم خر دیبه اوج رس یوقت تمیعصبان.....کردم یم يقو

 .....ایریشراره تنها نم.....برمتیخودم م امیبعد از ظهر م:تمام گفت یرحم

 ....و باز هم حرص خوردم و دمیصبح تا ظهر فقط حرص خوردم و زجر کش از

 يبرا يزیچ هیخوام  یفتم خودم منذاشتم ناهار درست کنه و گ یحت.....خانم رو فرستاده بودم خونشون ژهیمن

سرنوشتم ...دادم یفحش به عالم و ادم م...خوردم یغصه م....نشستم یم...رفتم یاتاقم راه م يتو...شوهرم بپزم

مگه حرفاش فراموش ....دیخواب یحرص م نیمگه ا....گرفت یاما مگه دلم اروم م....کردم یم نیرو نفر

همه  نیکرد از ا یسرم ذق ذق م....شدیبود جاش خوب م دهیم کوببه سر یرحم یکه با ب یمگه پتک....شدیم

که تو  یخوش يروزها يهمه  يمن به اندازه ...اره....درد داشتم....نهیهمه ک نیاز ا سوختیقلبم م....فشار و تنش

تمام اون خوردن ها  يبه اندازه ....يپدر يخونه  يها يتمام ازاد يبه اندازه ....پدرم داشتم درد داشتم يخونه 

غم  میو نوجوون یکودک يها یتمام خوش يمن به اندازه .....ها دنیها و رفتن ها و گشتن ها و خند دنیو خواب

که اسمش  يخونه ا....خونه نیداشتم تو ا یتلخ یجوون يروزها يها ینیریش يهمه  يبه اندازه .....داشتم

بود و باطنش پر از چرك و  دیو سف کیظاهرش ش....یشوهر بود و بطنش عذاب بود و رنج روح يخونه 

 هی....باز حمله بهم دست بده دمیترس یکه م دمیکش یمنم اونقدر بلند و تند نفس م...اتاق خفه بود يهوا....اهیس

تو خونه  ییغذا چیاومد اما ه یفرزاد م گهیربع د کی....پناه بردم اطیدورم انداختم و به ح یشال پشم

کالفه  ایهمه تظاهر و ر نیاز ا!...شه؟یخسته نم یهمزبون یو ب ییتنها نیمونده بودم خودش از ا...نبود

نگاهم به ....شدم رهیروم بود خ شیکه پ یبه استخر بزرگ....ندونستن باال انداختم یشونه هام رو به معن!....شه؟ینم

شالم رو از دورم باز کردو پرتش کردم ....خواست طنتیش کمیشد و دلم  دهیکش تشسفت و سخ يها خیسمت 

باور  يرو دیکش یصبح فرزاد و حرکاتش خط م ياورد و حرف ها یتنش ها به مغزم فشار م.....گوشه هی

افکار  امکردم از تم یذهنم رو خال...روح تب کردم يخواستم برا یسرما م کمی....انگار مغزم داغ کرده بود...عقلم

استخر که به  يها خی يقدم گذاشتم رو....عقلم يروین...باورها م...اعتقاداتم...التمیم تخاز تما..یمثبت و منف

قدم دوم رو  جانیو ه یدنبال سرگرم.. يا شهیظاهر سفت محکم بودن اما از درون شل و وارفته و ش

در باز شد ....کردم یداد و من اطاعت م یم ادامهدستور به  میویفوق کل يترشح شده تو غده  نیادرنال....برداشتم
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 ختیریاب سرد م...ترمز وحشتناکش....دشیگاز دادن شد يصدا...رنگ فرزاد وارد باغ شد یمشک يام و یو ب

 شراره؟ یکنیم کاریچ:ها شد خی خیقدم هام م ادشیبا فر...تن سوزانم يرو

سال بود تو  يکمد نیرت بایوحشت زده اش ز يو چشما دهیباال پر يابروها...کنم یم يباز:و خنده گهیقدم د هی

 ..من که محتاج خنده بودن يلب ها ياون لحظه برا

 شه؟یم یبشکنه چ خیاگه اون  یدون یم...يشد وونهید:نگران بود فرزاد

 .فرزاد یتو منو شکست....وقته که شکستم یلینه من خ...شکنمیمنم م: لب زمزمه کردم ریز

 .جاااانییییییه....نمیمنم عاشق هم دونمیم:در جواب فرزاد فقط گفتم اما

بذار ...شکنهیو زود تر م شهیتر م نیسنگ يایکه اگه ب یدون یم...فرزاد ایجلو ن:شد که دادزدم کترینزد فرزاد

 نه؟ ای رسمیبه اونور استخر م نمیخوام بب یم...شانسم رو امتحان کنم

 خی رونیب ایب...ستین يزاالن وقت با رونیب ایشراره ب:و خوش حالتش یمشک يبا ترس چنگ زد به موها فرزاد

 ....رونیب ایب زنهیم خیرگات ...شکنهیتمام تنت رو م

و  شدیداشت مخلوط م یاز نگران یفرزاد که رنگ يبم و مردونه  يها که با صدا خیجرق جرق  يصدا

مغرور و ...لجباز و سرسخت....اما من شراره بودم...بودم دهیترس...ساختیاهنگ رو برام تو اون لحظه م نیقشنگتر

 ....اب سرد نیکنه ا مخواست خاموش یاما دلم م..از جنس اتش يشراره ا...من شراره بودم...فکر یب

 ...رمیخوام بم یم...برو....ازت متنفرم....خفه شو فرزاد:داد زدم...استخر بودم وسط

 ....داغم ياز چشما شدیم ریاشک بود که سراز حاال

 ....جون...رونیب ایجون فرزاد ب!!...شراره؟؟:ملتمسانه گفت فرزاد

 .فرزاد رو تو گلو شکست ادیها فر خیشکستن  يصدا

 :......اقا؟؟؟ نیحس:زد ادیفر نیبنابر ا شمیاصرار کنه من لجباز تر م شتریب یحس کرده بود که هر چ فرزاد

حس .....تا کف استخر رفتم و برگشتم....بست خیتا مغز استخونم .....ها شکست و بعد خی....برداشتم گهیقدم د هی

 .....اب ترك برداشته يکردم دندونام از سرد یحس م....تمام عضالتم منقبض شده بود....کردم نفسم رفت

 ژهیپتو منفقط :دیچیفرزاد تو گوشم پ ادیفر يصدا...نفسم برگشت...باال اومدم...نداشتم يمرگ فاصله ا تا

گردنم رو  خی کهیت هیحس کردم ....شکستیها رو م خیتو دستش  يفرزاد با پارو....تو اب دیاقا پر نیحس...خانم

بازوم رو گرفت و منو  ریاقا ز نیرفتم حس یداشتم از حال م...بسته بود و حس نداشتم خیاما خونم انگار  دیبر

نفس  یو به سخت شدیدندونام رو هم بند نم....دمیکش رونیکشوند لب استخر فرزاد خم شد و از اب ب
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تختخواب  يرو...و با همون پتو ها بلندم کرد و به سمت اتاق رفت دیچیفرزاد دو تا پتو دورم پ....دمیکشیم

خانم که با ترس  ژهیفرزاد رو به من...سوخت یگردنم م...ومدیو از چشمام اشک م دیلرز یتمام بدنم م...خوابوندم

 ."لطفا نشیاریب....لباس خوابهاش يداره تو کشو يربدوشامبر حوله ا هی:د گفتبه من زل زده بو

نه توان حرف زدن ....تو تخت مچاله شده بودم....خانم لباس رو به دست فرزاد سپرد و ما رو تنها گذاشت ژهیمن

تخت خوابوند  يمنو رودوباره ....فرزاد لباسهام رو دراورد و ربدوشامبر رو تنم کرد...نه توان حرکت کردن...داشتم

شده بودم و مثل  رهینا معلوم خ يفضا هینقطه تو  هیتمام مدت من فقط به ...تخت رو روشن کرد هیو تشک برق

 ....رفتمیپذیکرد م یکه فرزاد م يهر کار عیمط يبره ا

 ؟یچ يکرد یسنکوب م ؟اگهيکرد نکارویچرا ا:سرزنش بار گفت فرزاد

فرزاد ازش ....مسکن برگشت هیداغ و  ریش وانیل هیخانم با  ژهیفرزاد من دیبه در خورد با بفرمائ يا تقه

 اقا چطوره؟ نیحال حس:دیپرس

از سرما رنگش دور از جون مثل مرده  نیبب...اون خوبه فرزاد جان تو به شراره برس: گفت يخانم با دلسوز ژهیمن

 ....قبرستون شده ي

خانم جواب نداد و سرش رو  ژهیمن یوقت...دیکن یستخر رو خالمگه نگفته بودم اب ا:تکون داد و گفت يسر فرزاد

 ....دیتنهامون بذار:گفت میانداخت فرزاد مال نییپا

 یلیبعد خ قهیشد و چند دق زیخ میتخت ن يرو....ختیر یسردم م يگونه ها يگرمم رو يهم اشک ها هنوز

 ؟یخوب: دیپرس یو با نگران دیمنو تو اغوشش کش یناگهان

بخواب :صورتم خم کرد و گفت يفرزاد منو محکم تر به خودش فشرد و بعد سرش رو رو...سر تکون دادم فقط

اغوشش کم کم چشمام گرم شد و بخواب  يبا گرما....يامروز منو تا سر حد مرگ ترسوند...برات خوبه...وونهید

 .رفتم

کردم اون فرزاد  یازش تعجب م....بود دهیشدم فرزاد هنوز کنارم بود اما چشماش باز بود و نخواب داریب یوقت

احساسات مردونه اش رو از  اریاخت ينطوریا....گرفت یم دهیزنده بودنم رو ناد یحت یخشک و سرد که گاه

که دلم  شدیمهربون م يو به قدر دادیمن عکس العمل نشون م يبچه گانه  يو در برابر رفتارها دادیدست م

 يکه رو یخواست ساعت یدونم چرا دلم م ینم...مثل حاال...شهخواست زمان تو همون لحظه متوقف ب یم

 ......ارهین ادمیو تاك نکنه و گذر زمان رو به  کیت نقدریبود رو بشکنم تا ا یعسل

 .دیبفرمائ:فرزاد صداش رو صاف کرد و گفت....به در خورد يا تقه
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 يبه حالت عاد عیسر یول...لب به دندون گرفت تیما تو اون وضع دنیغذا وارد شد و با د ینیس هیخانم با  ژهیمن

فرزاد جان براش سوپ پختم بده تا داغه بخوره براش :گذاشت و با گفتن زیم يرو رو ینیبرگشت و س

 ...از اتاق خارج شد عیسر...خوبه

و باز خانم بسته بودم ر ژهیچشمام رو که با ورود من...شراره بلند شو:اروم شونه ام رو نوازش کرد و گفت فرزاد

 یچشم ریبودم و حرکاتشون رو ز داریکه تمام مدت ب یدر حال....شدم داریکردم و وانمود کردم تازه از خواب ب

 .دمییپایم

گفتم که  يبدم که با برخورد پشتم با تخت اخ بلند هیتخت تک هیخواستم به پشت....نمیکرد تا رو تخت بش کمکم

 شد؟ یچ:دیپرس....نهیفرزاد بش يتو چشما یبیغر هیباعث شد نگران

 ...رمیمیدارم م...کنه یدرد م یلیپشتم خ:بغض گفتم با

ربدوشامبر رو با دستاش از سرشونه هام ....نمیکرد که پشت بهش بش يچرخش کار هیمنو صاف نشوند با  فرزاد

 خیتمام بازوها و پشتت به خاطر برخورد با ...دختر يکار کرد یبا خودت چ! شراره؟:و با تاسف گفت دیکش نییپا

 ژهیزنگ زد و از من نییبه پا لشیبا موبا بعدبدم  هیپشتم گذاشت و کمکم کرد تا تک یبالش نرم.....ها کبود شده

 . خانم درخواست کمپرس اب گرم کرد

شت و کمک کرد تا دوباره داز کمپرس اونو تو لباسم گذا دنیخانم سوپ رو به خوردم داد و با رس ژهیاومدن من تا

 ساعت چنده؟:دمیرو بهش پرس....بکشم

 چطور؟....عصر6:30:به ساعتش نگاه کرد و گفت فرزاد

 .دیخر میقرار بود بر یچیه:غصه گفتم با

 .میریحالت که بهتر شد م ستیمهم ن: لبخند زد فرزاد

 .شدیببخ:انداختم و گفتم نییسرم رو پا یشرمندگ با

 !!شراره ؟؟ يچرا اون کارو کرد:گفت یبا مهربون فرزاد

 .بودم یعصبان:گفتم

 !!!از من؟:تعجب کرد فرزاد

 .اره یعنیدادم که  سرتکون

 !!چرا؟؟:کرد اخم
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شکنجه  "تو اصال....کتکم بزن کمی نایا يجا...يچون دو هفته اس منو تو خونه حبس کرد:خشم و طعنه گفتم با

 .یستین یگر خوب

 .میزنیراجع بهش حرف م "بعدا....بس کن شراره:بلند و محکم گفت فرزاد

 !مگه نه؟...دکتر يتلخه اقا قتیحق:زدم و تو دلم گفتم پوزخند

تو  یادم گاه یول....بچه گانه و مضحک بود یلیخ یلیحرکت اون روزم خ....دمیکه کردم خند ییبه کارا بعدها

 .فقط خوب بود دمیشا....جالب يتا حدود یکم جشینتاعوضش .....کنهیکار م یداره چ فهمهینم تیعصبان

 . بشه و دوباره به خواب برم نیچشمام سنگ شدیداد و باعث م یبهم م یبیکمپرس ارامش عج يگرما

 

 

 هفتم فصل

البته سفره که ....ما بودن يخانم هم سر سفره  ژهیاقا و من نیبه اصرار من حس لیسال تحو ي لحظه

تو  یدخالت چیمن ه....وسط مبل ها پهن شده بود زیم يرو نیو هفت س میمبل ها نشسته بود يرو یهمگ....نه

 هیسفال يخانم هم ظرف ها ژهیاقا انجام داده بود و من نیها رو حس دیخر....نداشتم لیوسا دیخر ای زیم دنیچ

 ....بود دهیچ....و سرکه و سمنو و بیبود رو اورده بود و توش س شیرنگش رو که سر جهاز يا روزهیف

 میپاشو بر:اقا و گفت نیخانم رو کرد به حس ژهیتوپ و نو شدن سال من يبا صدا...ساکت و منتظر بودند همه

 ....پاشو دل فرزادم اب شد....شونهیزندگ لیسال تحو نیاول "چشونه؟ مثال نایدونم ا یاقا من نم نیحس

لبخندم رو  یتا کس نییخنده ام گرفته بود سرمو انداختم پا....به فکر کردن نداشت ازیواضح بود و ن منظورش

 .تمام قهقهه زد ییفرزاد با پررو یول نهینب

با خارج .....خانم به ساختمون خودشون رفتن ژهیاقا و من نیمربوط به سال نو حس کاتیو تبر یاز روبوس بعد

بعد فرزاد صورتش رو جلو  هیچند ثان....و فرزاد هم خنده اش رو از سر گرفت دمیشدنشون از در سالن بلند خند

 دتیع:زد و گفت یطونیلبخند ش....کردم هگونه ام گذاشتم و بهش نگا يدستم رو رو...گونه ام داغ شد...اورد

 ....مبارك

زنگ بزن بگو  نایفرزاد به مامانت ا هیکاف:صورتم بود رو با دست پس زدم و گفتم يرو که هنوز جلو صورتش

دو روز بعد از اون اتفاق به اصرار .....دمیبه سمت اتاق رفتم و لباس پوش.....میبگ کیرو بهشون تبر دیع میریم

شلوار دم پا .....روشن يشال قهوه ا هیبا  وتاهک "رنگ نسبتا يریش يمانتو هی.....میرفت رونیب دیخر يفرزاد برا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يتقو تایب  –در عشق  يگمشده ا

wWw.98iA.Com ١١٠ 

کت  هیاومدم فرزاد هم  رونیاز اتاق ب....اون روزمون بود دیسوخته خر يو کفش قهوه ا فیو ک يگشاد قهوه ا

هم که  شیورن يکفش ها..... يخاکستر رهنیپ هیبودبا  دهیپوش يخوش دوخت نوك مداد یشلوار ساده ول

تو راه هردومون ساکت ....میو حرکت کرد میاقا سوار شد نیاز حس چیگرفتن سوئ ازبعد ....زدیطبق معمول برق م

 چیه.....وضع عادت کرده بودم نیبه ا....میرسوند یطور بود روزها رو با سکوت به شب م نیهم شهیهم...میبود

 ای بودطور  نیهم هم میکرد یدونم اگه با عشق ازدواج م ینم....نبود مونیتو زندگ يزیانگ جانیه زیچ

 .رنگ بود یو ب کنواختی ينطوریا مونیزندگ میکردن محکوم بود یچون به در کنار هم زندگ دمیشا...نه؟

بهش نگاه کردم اروم  یشدن فرزاد بازوم رو گرفت و وقت ادهیموقع پ میو وارد باغ خونه اشون شد میدیرس یوقت

 نیکنم از ماش دییتا ایحرفش رو رد  نکهیفقط نگاهش کردم و بدون ا...شراره حواست به رفتارت باشه:گفت

 .فرزاد رو گرفتم يبازودر سالن که باز شد به اجبار ...رفتم رونیب

که  یجلو رفتم و در حال....ما دست تو دست هم گل از گلشون شکفت دنیاومدن و با د رونیو پدرش ب مادر

 .سالها نیصد سال به ا....جون نیمبارك پرو دتونیع:گفتم دمیبوس یجون رو م نیپرو يگونه 

 .تو هم مبارك عروس خوشگلم دیع:و گفت دیجون با لبخند صورتم رو بوس نیپرو

پدر جون با محبت بغلم کرد و .....کنه یسمت پدر جون رفتم و اجازه دادم تا فرزاد هم با مادرش احوالپرس به

 .گفتم کیرو بهش تبر دیو ع دمیمنم گونه اش رو بوس.....دیرو بوس میشونیپ

 نیهم پرو نیدر همون ح....کرد ییاریاومد و ازمون پذ یخدمت شیپ....میکنار هم نشست یسلطنت يمبلها يرو

 خوب عروس نازم حالت چطوره؟: دیجون ازم پرس

 .جون نیخوبم پرو:به صورت مهربونش زدم يلبخند

 کنه؟ ینم تتیفرزاد من که اذ نیا:خنده گفت با

 ....دیچیخنده تو سالن پ يصدا.....رسه یکنه زورش بهم نم تمیخواد اذ یم:گفتم يموذ يلبخند با

 !!رسه؟؟ ینم ییلویک40 نیتو زورت به ا! اره فرزاد؟:جون رو به فرزاد گفت پدر

چرا بابا جون :کرد گفت یکه دستش رو دور شونه ام حلقه م یاز جاش بلند شد و کنارم نشست و در حال فرزاد

 .ادیدلم نم رسهیزورم بهش م

 ....دیبلند خند يفرزاد با صدا....اره جون خودت:دمیدندون هام غر نیحرص آهسته از ب با

 که از خنده غش کرد؟ یگوشش گفت ریز یکلک چ:جون کنجکاوانه گفت نیپرو

 ....سالن از خنده منفجر شد...رسمیشب به خدمتت م گهیم یچیه:گفت ییدر کمال پررو فرزاد
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 !!گفتم؟؟ نویمن ا! ؟یگیچرا دروغ م:و گفتم دمیمشت به بازوش کوب با

 ؟یگفت یپس چ:بل گرفت يجون فور پدر

 .من فقط بهش گفتم دوستت دارم:زدم که البته همه فکر کردن لبخنده يپوزخند

 .....دیفرزاد ماس يکه لبخند رو لب ها دمیچشم به وضوح د ياز گوشه  یحت....دینخند یبار کس نیا

 گهیحرف د نیا....شهیم یخوب بدونن مگه چ:کرد برگشتم و گفتم یسمت فرزاد که با تعجب به من نگاه م به

 ....گفت یم يا گهید زیفرزاد چ ياما برق چشما...پدر و مادر فرزاد يوقاحت بود اونم جلو تینها

 .میشیخوشحال م تینها یفقط ما ب...زمیعز شهینم یچیه:و گفت دیجون خند پدر

خودمون بمونه پدر  نیب:اروم گفتم دادمیکه خودم رو تو بغلش جا م یشدم و کنار پدر جون نشستم و در حال بلند

تازه دستم روم :ادامه دادم يجد یلیبغض کرده بودم خ یکه الک یبعد در حال....ن شب و روز ندارم از دستشجو

بود چون  دهیفرزاد حرفم رو شن...زد لگشاد شده به صورتم ز يپدر جون خم شد و با چشما....کنهیبلند م

 !شراره؟؟ یگفت یچ:گفت

 .به خدا یچیه:کردم یماست مال یتصنع يلبخند با

از  عیکه منم سر دیو به سمتم دو....شراره ذارمیزنده ات نم:اومد گفت یکه آروم آروم به سمتم م یدر حال فرزاد

من و فرزاد دور ....شده بودن اهیرفتار ما از خنده س دنیمادر پدر فرزاد با د....رو مبل بلند شدم و پا به فرار گذاشتم

دو تا مبل ها فرار کنم که زانوم  نیخواستم از ب....دمیخند یم نکرد و م یم دمیفرزاد تهد....میدیچرخیمبل ها م

پام نشست و مضطرب  يجلو عیفرزاد سر....نشستم نیزم يرو يخورد و با آخ بلند زیم يمحکم به لبه 

 شد؟ یچ:دیپرس

 .فرزاد زانوم داغون شد...يآ:اومد و صورتم مچاله شده بود گفتم یکه به خاطر درد از چشمام اشک م یحال در

جون  نیحاال پدر جون و پرو....دمیشلوارم رو آهسته باال کش...بزن باال شلوارتو:به صورتم نگاه کرد گفت فرزاد

زانوم که به شدت ورم کرده بود و قرمز بود خودم وحشت  دنیبا د....بودن ستادهیسر ما ا يهم باال

و به بازوش چنگ  دمیکش غیکه ج وردتا انگشتش به زانوم فشار افرزاد با دو ....بود ریدردش نفس گ....کردم

 !؟يکار کرد یبا خودت چ زمیشراره عز:گفت یفرزاد با نگران....زدم

 .گهیتوئه د ریتقص:بال فاصله گفت مادرش

 يجون برا نیپرو....دیاریبراش ب خی سهیک هیحرف ها  نیا يبه جا شهیمامان جان م:گفت یبا کالفگ فرزاد

 .رفت رونیاز سالن ب سهیاوردن ک
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بدنم انداخت و  ریفرزاد دست ز.....خواستم بلند شم که درد پام مانع شد....رو مبل نیبلند شو بش:اروم گفت فرزاد

 ....کرد یصحنه رو تماشا م نیا یمبل خوابوند چشمم به پدر جون افتاد که با مهربون يمنو رو یوقت...بلندم کرد

 يسرما....رو از مادرش گرفت و رو زانوم گذاشت خی ي سهیفرزاد پاهام رو صاف کرد و ک....دمیخجالت کش یلیخ

براش پتو  نیبگ شهیم:فرزاد دوباره به مادرش گفت....لحظه لرز کردم هی يو برا دیچیتو تمام تنم پ یبیعج

 ارن؟یب

ترسم دوباره  ینوز تو بدنته متو آب افتادنت ه یسرماخوردگ:فرزاد رو به من گفت...دوباره ترکمون کرد مادرش

 .یش ضیمر

 !!شراره افتاده تو آب؟:زده گفت رتیجون ح پدر

 .استخر يزده  خیافتاد تو آب  شیدو هفته پ...آره:سرتکون داد فرزاد

 !!ن؟یکنیم کاریتو اون خونه چ نیفرزاد معلومه شما دار:گفت یجون اخم کرده و عصب پدر

 .یزندگ:قائله رو ختم کنم با خنده گفتم نکهیا يبرا

 .معلومه: بهم رفت و گفت يجون چشم غره ا پدر

 .اریمانتوت رو درب:فرزاد رو به من گفت....احساس لرز داشتم همچنان

 نویفقط هم:بودم گفت دهیمانتوم پوش ریکه ز یکوتاه نیشرت آست یت دنیفرزاد باد...مانتوم رو دراوردم آهسته

 .برفا هنوز اب نشده ستیا تابستون که نباب!...؟يدیپوش

 .گهیبس کن د...فرزاد هوا خوبه:حرص گفتم با

 . لجباز.... شراره يلجباز:وگفت يوانداختش رو مبل کنار دیرو از دستم کش مانتوم

 .به سراغم اومد یهم که بهم داد خواب اروم یبا قرص مسکن.....رو هم از مادرش گرفت و انداخت روم پتو

 ....بلند شو ناهار بخور:کرد گفت یفرزاد همون طور که موهام رو نوازش م....چشمام رو باز کردم یدستنوازش  با

 ...میاومده بود دیع کیتبر يبرا "مثال...دمیکشیخجالت م یلیاز پدر و مادرش خ...مبل بلند شدم يرو از

کارها  نیدونستم تمام ا یم...زنهیموج م نهیفرزاد اَداس و ته قلبش فقط نفرت و ک يکارها يدونستم همه  یم

از  یاز عاطفه داشت رنگ یکه رنگ یکرد حس یرو بهم القا م یحس هیاما نوازشاش ...به خاطره حفظ ظاهره

 ...گرما

 ......تمام باورهام يرو دیکش یکه خط م یرنگ
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 یبار کس هیت که هرچند وق شدیم دیتشد یوقت تشیبود و عصبان یهنوز از دستم عصب....داشت نهیازم ک هنوز

 ...نکرده دایاز فربد پ يگفت که هنوز رد یکرد و م یکردن فربد بود بهش تلفن م دایکه تو فرانسه مسئول پ

 میریم یقاتیتحق يکارها يمامان ما پس فردا برا:رو به اتمام بود که فرزاد به مادرش گفت "بایتقر غذامون

 ....فرانسه

 ؟یگ یپس چرا حاال م:جون با تعجب قاشقش رو تو بشقاب گذاشت و گفت نیپرو

 شده؟ یمگه چ:سرتکون داد و گفت فرزاد

 .ششیپ دیاونجا بمونه تا شما هم بر گفتیمن به فربد م یگفتیخوب اگه زودتر م:متفکر گفت مادرش

 ن؟یمگه شما با فربد تماس داشت:دیپرس عیگشاد شد و سر یفرزاد آن يچشما

 ؟يمگه تو باهاش تماس ندار...خوب آره:تعجب کرد مادرش

 .دهیمنو نم ينه جواب تلفن ها:آهسته گفت فرزاد

 کایامر رهیزنگ زد و گفت داره م شیهفته پ هیاونم خودش .....دهیکس رو نم چیجواب تلفن ه:گفت مادرش

 !!شما افتاده؟ نیب یفرزاد جان مامان اتفاق نمیبب...التیتعط

 نه چطور؟:گفت فرزاد

 يدفعه ا کیآخه دوماه بعد از برگشتنش که اونطور :کرد گفت یکه ظرف ها رو دسته م یدر حال مادرش

 .اومده شیپ نتونیب یمشکل دیگفتم شا نیماه هم که باهم تماس نداشت کی نیتو ا....رفت

 .نه مامان جان:گذرا به من انداخت و دوباره چشماش رو به مادرش دوخت و گفت ینگاه فرزاد

تو برادرم رو از خانواده ...يتو مقصر...يتو کرد....يتو باعث شد یعنینگاهش ...دمینگاهش رو خوب فهم یمعن

 ..يتو به وجود اورد گهیرو که مادرم م یمشکل نیا....یشک تو نگاه مادرم نیتو باعث ا....ياش دور کرد

شراره پاشو حاضر شو :گفت یهم عصب یبود که فرزاد محکم و کم 4 کیساعت نزد....مینشست یاز ناهار کم بعد

 .میکه بر

 .حاال دیبود!...کجا مادر؟؟:گفت مادرش

 .....میفردا شب منتظرتون....نایشراره ا يخونه  میهم بر يسر هی دینه ممنون با: کرد یاخم کمرنگ فرزاد

 .میریبگ یخداحافظ یمهمون هیبود فردا شب  قرار

 .به سالمت دیبر....باشه:جون مغموم گفت نیپرو

 ...بود ریاز رفتنمون دلگ "کال ای....دونم از اخم فرزاد ناراحت شد ینم
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 .....میما بود يخونه  يساعت بعد جلو مین.....میزد رونیب ازخونه

بلند شدم و ....که مامان اشاره کرد همراهش برم میما دور هم نشسته بود يبود که تو سالن خونه  یساعت مین

تو با فرزاد ...شراره جان مامان؟:مقدمه گفت یمامان ب مینشست زیپشت م یوقت...خونه رفتمهمراه مامان به آشپز

 ؟؟!!دیباهم مشکل دار

 !نه چطور مگه؟:گرد شد چشمام

و من حس کردم حرفات  يکرد يخونه تون تو اون جور میآخه اون دفعه که ما اومد:صورتم زل زد و گفت به

 .هم که نزده یچیلب به ه...امروزم که فرزاد همش اخماش تو همه و انگار به زور اومده....داشت قتیرنگ حق

نه مامان جان اون دفعه که :رو که مامان به روم زده بود کمرنگ کنم یقتیحق یکردم لبخند بزنم تا تلخ یسع

 یکه با هم عروس ستیماه ن کیما هنوز ....دعوا کنه شیعروس يفردا يدیرو د یاخه ک....بود یشوخ

 نایمامانش ا يامروزم خونه ...میوقت دار یلیهم زدن خ يدعوا کردن و تو سر کله  يحاال برا...میکرد

که  نهیا....دهیتماس داشته اما به فرزاد زنگ نزده جواب تلفناشم نم نایبرادرش با مامانش ا دیفرزاد فهم....میبود

کار کردم که  یگفت اخه مگه من چ یهمش م نمیتو ماش....ارهبرادرش رو دوست د یلیفرزاد خ....ناراحته کمی

شوهر  نیفرزاد هم بهتر....هیهم عال میزندگ...به خدا من حالم خوبه نمامان جا!!....کنه؟؟یم ينطوریفربد ا

رفتارش رو با من  نیبود نایمامانش ا يخواست امروز خونه  یدلم م...ذارهیهم برام کم نم یچیه...اسیدن

 .دیزدیحرفا رو نم نیا گهیاونوقت د....نیدیدیم

 .خدا کنه:گفت يآشکار یبا نگران مامانم

برات  يخور یم یفرزاد جان چ:کنار فرزاد نشستم و گفتم...رفتم ییرایبلند شدم به سمت پذ یصندل يرو از

 !پوست بکنم؟

 .يخور یخودت م یهر چ:بهم زد و گفت يلبخند فرزاد

که فقط فرزاد  يبود آروم طور نییهمون طور که سرم پا....کندن شدم پرتقال برداشتم و مشغول پوست هی

خانواده ام ابرو  يمنم جلو...يکه پدر و مادر دار یستیفقط تو ن نیا...فرزاد حواست به رفتارت باشه:بشنوه گفتم

 .....دارم

 .نوش جونت:فرزاد و گفتم يتو بشقاب و گذاشتم جلو دمیپرتقال رو پوست کندم چ یوقت

 .دهیمزه نم ییتنها:دهنم و گفت يپر پرتقال برداشت و گرفت جلو هی فرزاد

 .نه خودم:که گفت رمیرو اوردم باال تا پرتقال رو بگ دستم
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 کمی دیشا...براق و برنده....قیعم...بود يطور هینگاهش ...و باز کردم و فرزاد پرتفال رو گذاشت تو دهنم دهنم

 ....ته نگاهش بود طنتیهم ش

 .حالم بهم خورد دیخودتون رو جمع کن دیبسه بابا پاش....اَه اَه:و گفت دیخند شاهرخ

 سه؟یم تیشاهرخ جان حسود هیچ:دمیخند منم

 داره؟؟ يها حسود يمسخره باز نیاخه ا...نه:رو ترش کرد شاهرخ

 .جواهر...شراره جواهره....یکه بفهم یزن نگرفت:با خنده گفت فرزاد

 !نه؟؟ ای یحرفو بزن نیا یتون یبازم م نمیبب ایب گهیسال د کی:به تاسف تکون دادوگفت يسر شاهرخ

خواستم بلند شم به ...دمینشونت م...تیترب یشعور ب یب: برداشتم و به طرفش پرت کردم و با خشم گفتم ياریخ

پات هنوز خوب :پام و منو محکم نشوند سر جام و گفت يشاهرخ حمله کنم که فرزاد دستش رو گذاشت رو

 .ادیصبح سرت ب يخواد بال ینشده نکنه دلت م

 .هفت پشتم بس شد ينه تو رو خدا برا: خنده گفتم با

 !!شده؟ یمگه چ:دیسرخوش پرس مامان

بودم که دلم  دهیدخن نقدریخودم ا یحت...رفته بودند سهیهمه از خنده ر....کردم فیرو تعر انیبا اب و تاب جر منم

 ....کرد یدرد م

بعد از برگشتن هم ....خونه میو برگشت میکرد یخداحافظ نایاز مامان ا...کنار فرزاد یشام خانوادگ هیاز خوردن  بعد

 .میتا استراحت کن میهرکدوممون بدون حرف به سمت اتاق هامون رفت

خدمتکار  هیخانم و  ژهیمن دمیکه د نییرفتم پا....شدم و دوش گرفتم داریاز خواب ب رونیب يبا سرو صدا صبح

سراغ فرزاد رو ...امشبن یمهمون يبودمشغول آماده کردن غذا و مرتب کردن خونه برا ایکه اسمش ثر گهید

 .و منو دوباره به اتاقم فرستادن اشتنخواستم کمکشون کنم که نذ....هیخانم گفت تو سالن ورزش ژهیگرفتم که من

بود و خود لباس دکلته بود اما  يکه جلوش سنگ دوز دمیپوش یبلند مشک یماکس رهنیپ هی...عصر بود 7 ساعت

 شیموهام رو به حالت گل پشت سرم جمع کردم و ارا...شده بود نیتزئ پوریهاش با گ نیسر شونه هاش و آست

فرزاد .....نییو رفتم پا دمیم رو پوشبراق هیو مشک یسانت10پاشنه  يکفشا.....هم رو صورتم انجام دادم یمیمال

 .....یبود با شلوار مخمل مشک دهیپوش دیسف یتنگ و اندام رهنیپ هیهم 
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فرزاد هم ...دونستم یرو خوب م ومدنشین لیمن که دل نایمهمونها اومدن البته بجز س يهمه 8:30ساعت  تا

 یمهمون......يرفته سفر کار نایکردن س یفکر م هیاما بق ومدهین نایدونست که چرا س یبا اون هوشش م "مسلما

 .کردن و رفتن یخوش برامون خداحافظ يسفر يتموم شد و همه بعد از ارزو 12ساعت

 کیخسته بودم  یلیمن که خ....میکردیپرواز م سیو به سمت پار مینشسته بود مایتو هواپ....بود 9 "بایتقر ساعت

 يبا تکون ها....فرو رفتم یقیفرزاد گذاشتم و به خواب عم يشونه  يسرم رو رو مایربع بعد از اوج گرفتن هواپ

 .....دمیبود از خواب پر دهش جادیکه در اثر برخورد چرخ ها با باند فرودگاه ا مایهواپ

چشمام از ...که دکتر قوام و همسرش تو سالن انتظار منتظر ما هستند میدید میاز سالن پرواز خارج شد یوقت

 .....انیاخه قرار نبود اونا باهامون ب...توپ يشده بود اندازه  ادیتعجب ز

معلوم شد اونا هم به عنوان مهمان به کنفراس ....میکرد یو با دکتر قوام و همسرش ستاره احوالپرس میرفت جلو

 هی دو تا اتاق تو:رو به ما گفت.....پوش کیزن مهربون و خنده رو بود و صد البته ش هیستاره .....دعوت شدن

 نه؟....هیعال....خودمون رزرو کردم يبرا کیهتل ش

 .هیعال....بله:و گفتم دمیخند یشب رو با فرزاد بگذرونم به سخت10 دیبا دمیبودم چون فهم یکه عصب من

 .شهیبهتر نم نیاز ا:لب زمزمه کردم ریز

اپارتمان  هیکه هر اتاقش مثل  سیپار يها ابونیخ نیاز بهتر یکیو لوکس تو  کیهتل ش هی....میهتل شد وارد

 ...و اتاق خواب داشت ییرایحال و پذ

 .دمیو رو تخت دراز کش یشال و مانتوم رو در اوردم و با حرص انداختمشون رو صندل....اتاق خواب شدم  وارد

 !گذره؟یخوش م:من گفت دنیهم وارد اتاق شد و با د فرزاد

 .چرخهینه م....نه گرده نیا...به تخت اتاق خودم عادت کردم"نه اصال:گفتم

 !!اتاق خودت؟؟:دیباال رفته پرس يبا ابروها فرزاد

 .اره:دادم سرتکون

 .يکرد رونیفکر کنم اونجا اتاق هردومون بود که تو منو ب:خنده گفت با

 .اتاق منه گهیخوب حاال د:تخت جا به جا شدم و گفتم يرو

منم دو شب  یکن ینگران نباش عادت م:بود هیشب شتریب فکر کنم به پوزخند....لبخند که نه....لبخند زد فرزاد

 .اتاق مهمون عادت کنم ينفره  کیتا به تخت  دیطول کش

 .خوام بخوابم یخستم م یلیفرزاد من خ:و گفتم دمیسرم کش يرو رو پتو
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فردا کنفرانس ....خوم بخوابم یم....خستم یلیمنم خ: اروم گفت....تخت رو حس کردم يفرزاد رو نشستن

 .میخودمون رو اماده کن دیبا هیمطبوعات

 ؟یبخواب يخوا یم نجایا:صورتم پس زدم و گفتم يپتو رو از رو عیسر

 داره؟ یاره اشکال:سر تکون داد فرزاد

 ؟؟ینه چه اشکال:گفتم میتفاوت ینشون دادن ب يبرا

آب خوردن منو  یتونه به راحت ینستم اگر بخواد مدو یم....دمیترس یازش م....دیتخت دراز کش يرو فرزاد

سرمو تکون دادم و افکارم رو پس ...نوازشم کنه...بخوابه شمیدونستم چرا دوست داشتم پ یاما نم...ارهیبدست ب

 نکهیا يبرا...خواد یانتقام م يمنو فقط برا اون....شدم؟؟ ينجوریمن چرا ا...ه؟یچ گهید یلعنت يفکرا نیا...اَه:زدم

 ...خواد یم یتالف ياون منو برا...اره متنفرم...اون شکنجه گر منه منم ازش متنفرم...شکنجه ام کنه...عذابم بده

تفاوت  ینسبت بهم ب نکهیا...به کارم نداشت يکار نکهیا...بود زیرفتار فرزاد هم تعجب برانگ یاز طرف اما

راحت بود که انتقامش رو  الشیازدواج کرده بود خکه با من  نیانگار هم...کرد یم یمهربون یگاه نکهیا...بود

 يمنو محکوم کرده بود تا اخر عمر کنار مرد ينطوریچون ا.....دهیازدواج به گند کش نیام رو با ا ندهیگرفته و آ

انتفام گرفته بود و  ينطوریاون ا...هم واهمه دارم دنیاز در کنارش خواب یو حت....کنم که دوسش ندارم یزندگ

خواد ببره و  یتونست و حق داشت منو با خودش به هر جا که م یاون م...من دست اون بود یار زندگحاال افس

رنج  شتریمنو ب نیا....به کارم نداشت يبود که کار بیعج "اما واقعا...خواد باهام بکنه یکه م يهرکار

تفاوت که  نیطور بودم با ا نیمنم هم...گرفت یم دهیوجودم رو ناد شهیبود که هم دهیاونم فهم "حتما...دادیم

فرزاد کنار من ...بود ماروح  یسرد و ب یزندگ تیحکا نیا...اما اون خوشحال و اروم بود شدمیمن از درون نابود م

 ...با من بود...بود

تلخ  ياز هرشکنجه ا نیو ا...اما قلب و روحش مال من نبود...زدیکنارم قدم م..دیخندیباهام م...زدیحرف م باهام

 يخنده ها...تظاهر ها...ها يظاهر ساز نیا...رحم تر یخشن تر و ب یاز هر انتقام...ردناك تر بودتر و د

اومدن و  ینم رونیرفتن و ب یم روهمشون مثل سوزن بودن که تو تن من ف...هیپا یب يحرفها...یساختگ

چرا ...بودم یچرا عصباندونم  یاما نم...نداشتم يدرسته که من هم به فرزاد عالقه ا....دادنیعذابم م شهیهم

 ...گهید يچراها یلیخوردم و خ یچرا حرص م...دلخور بودم

 ...بودم یخیسرد و  یزندگ هی ریحاال من اس.....حاال یکنم ول یتونستم با عشق و محبت زندگ یچون م دیشا

 .فرزاد تیشخص مثل
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تو جلسات و کنفرانس ها  ای میقوام بود يبا خانواده  حیدر حال تفر ایروز به سرعت برق و باد گذشت و ما  10

 ....میکرد یاظهار نظر م...میکرد یگوش م گرانید يبه صحبت ها....میکرد یبحث م...میکرد یشرکت م

 ..میگرفت یم ادیو  میداد یم ادی

 .....میزدیجامعه حرف م ادینوبن يو از درد ها میزد یقدم م فلیبرج ا کنار

 ....میکرد یبحث م ایپارانو يماریو راجع به ب مینشستیرود سن م کنار

 ....میزن یهم م يتو سرو کله  یافسردگ يماریبه خاطر ب ای میخور یقهوه م زهینبود تو شانزه ل معلوم

 ....میگفتیو از قتل و سر منشا جنون م میخورد یرستوران ها غذا م نیتر کیو ش نیبهتر تو

جدل و اختالالت ..یروان يهایماریبحث و ب...ث و جدل گذشتبه بح یخاص جانیه چیسفر ما بدون ه تمام

 .....و یمربوط به افسردگ

 ....میحال با هم نبود نیاما در ع میبا هم بود...میکرد یهم فقط سکوت م یگاه

 ....میهم نبود شیاما پ میهم بود کنار

اغوش ...محبت کالمش رو...خواست یدونم چرا دلم ساسان رو م ینم تیهو یسرد و ب ياون لحظه ها تو

 یعطر سردش م يرفتم و شب ها با بو یکه روزها کنارش راه م ينه مرد...عطرش رو يبو...گرمش رو

 .دمیخواب

زننده و ...خیقالب  هیروز مثل 10 نیاما فرزاد تمام ا...فقط گرما...خواست یگرما م کمیدلم ...سردم بود من

 ....مشمئز کننده بود

به دادم  یکس یول....زدم یبال بال م ییقفس خوشگل و طال هیتو  يقنار هیروز من مثل  10 تمام اون يتو

 ....روز هم تموم شد10اما باالخره اون ...دیرس ینم

 يکردم دلم همون خونه  یحس م...دمیکش يمن نفس اسوده ا میشد ادهیپ مایتو فرودگاه امام از هواپ یوقت

 ....شلوغ و پر سر و صدا يها ابونیبا خ بهیخواد تا اون شهر غر یبزرگ با اون سکوت خوف اورش رو م

استراحت به  يبعدش هم برا.....یخانم روبوس ژهیبه اطرافم نگاه کردم و با من یبا دلتنگ میوارد خونه شد یوقت

 .اتاقم رفتم

 

 

 هشتم فصل
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 .کاش که نبودم يا یول...بودم یزمان يهم گذشت حاال من سه ماه بود که عروس خانواده  گهیماه د دو

 لمیکه موبا میخورد یغذا م میداشت...خودش يو رفته بود خونه  دهیناهار رو چ زیخانم م ژهیسه شنبه بود من روز

حس کردم رو ....اسم شهناز خونم منجمد شد دنیبا د....اپن برداشتم يرو از رو میبلند شدم و گوش....زنگ خورد

 یم نکهیبا ا....بهم بگه يزیخواست چ یمادرش بود و م "حتما...دمیترس یم....عرق سرد نشسته میشونیپ

 ...دیلرزیصدام م....بله؟:جواب دادم یول دمیترس

اول فکر کردم ....رفت یاهیسرم به دوران افتاد و چشمام س...فرو رفتم یقیشهناز تو شوك عم يصدا دنیشن با

سفر خارج  هی...خبر رفتم یکه ب دیاره جان ببخششر يوا:ثابت کرد نویشاد شهناز خالف ا يصدا....توهم زدم اما

شماره ات  روزید...سفر رمیبه دکتر گفته بودم که م...من اون موقع شماره ات رو نداشتم...اومد شیاز کشور برام پ

شما ...خوشحال شدم یلیخ يازدواج کرد یبا دکتر زمان دمیشن یراست...دکتر گرفتم دیجد یاز منش یرو با بدبخت

 ....چقدر خوشگله یدون ینم...به اسم ادوارد ییکایامر هیبا ...کنم یمنم دارم ازدواج م یراست...نیایهم م به "واقعا

سوت  هی...زنگ بود ياما تو گوش من پر از صدا...زدیو حرف م زدیبند حرف م کیو  يپر انرژ شهناز

اورد  یکه به زبون م يشهناز و هر کلمه ا يصدا...خشک خشک تیدهنم تلخ بود و زبونم مثل چوب کبر...ممتد

 یشکنجه برام رنگ م یمعن هتازه تاز...دمیفهم یانتقام رو م یتازه معن...اومد یپتک تو سرم فرود م هیمثل 

و سالم  حیصح!!...شهناز زنده بود...اون منو گول زده بود...و خال یوزن یاز ب شدیاروم اروم ذهنم پر م....گرفت

 تریاون ت...مغزم پر از سرو صدا بود و دلم پر از اشوب...حال بودم یب!!!!...کرد یواج مداشت ازد!!...بود

 !!ه؟؟یپس اون احضار!!...روزنامه؟؟

 یم اهیس يپرده  ضمیافکار ضد و نق دمشیدیبه فرزاد نگاه کردم اما انگار نم...هییا يچه باز گهید نیا ایخدا

 ...پس منتظر بود....به کارم نداشت يبود که کار نیهم يپس برا....رمیخواست بم یدلم م...چشمام يرو دیکش

و قلبم رو  دیگز یحس بد زبونم رو م هی....من خورد بشم قتینشسته بود تا شهناز برگرده و با رو شدن حق منتظر

 کهیصد ت یبیمه ياشپزخونه با صدا يها کیسرام ياز کف دست سستم در رفت و رو یگوش...دادیفشار م

دونم  ینم...داغونم و بعد به صورتم نگاه کرد یفرزاد با بهت سرش رو از بشقابش بلند کرد و اول به گوش....شد

 !!شده شراره؟؟ یچ:که چشماش گرد شد و زمزمه کرد دید یتو صورتم چ

 یدلم م...ادیز تیرنگ کبود از عصبان هی.....گرفت یاز خشم به خودش م یرنگم اهسته اهسته رنگ یب صورت

قبل از ....هیاز ثان يرسوندم و در کسر زیصدامو فراموش کرده بودم با دو قدم خودم رو به م یخواست داد بزنم ول

همه  نیبدونم ا نکهیدستام فشردم و بدون ا تو زویدو طرف م وفتهیم یداره چه اتفاق "قایفرزاد بفهمه دق نکهیا
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تا  دیطول کش هیفقط چند ثان....ه طرف راست انداختمرو از سمت چپ بلند کردم و ب زیرو از کجا اوردم م روین

 يزیفرزاد با دهن باز به م...بشکنه و برنج ها و خورشت ها تو هوا پرواز کنه یوحشتناک يتمام ظرف ها با صدا

 شهیخورده ش يرو...کرد قدم اول رو که به سمتش برداشتم به کل الل شد یبود نگاه م شدهکه جلوش واژگون 

 لیبود و دل جیگنگ و گ....زل زده بود شدیکه با خون قرمز م دمیسف يم و فرزاد فقط به پاهارفت یها راه م

 ...دیفهم یرفتارم رو نم

 یم يزیکرد و من نه از درد چ یم نیخونم کف اشپزخونه رو رنگ....داد یها پاهام رو خراش م شهیش

 ..با شوك اون خبر مردن میعصب يکردم تمام سلول ها یاونقدر حالم بد بود که حس م....نه از سوزش...دمیفهم

شکنجه از !!...بهتر؟؟ نیانتقام از ا...اون نابودت کرد...شراره يرو دست خورد:خورد یفکر تو سرم غوطه م هی فقط

 !!دردناك تر؟؟ نیا

 هی...گوشش که حس به بدنم برگشت و کف دستهام ذق ذق کرد ریزدم ز يسمت فرزاد حمله کردم و جور به

 یحاال م...احمق...کثافت:داد زدم!!...مگه مهم بود؟؟ یول....از کف پام عبور کرد و تا مغزم رو سوزوند زیت زیچ

 یمن م...پست فطرت...یلجن عوض...یلعنت يپس منتظر بود...یبه کارم نداشت يمدت کار نیفهمم چرا تو ا

اون  ياحمق فکر کرد....يکار کرد یهام چگم با یکنم و بهش م یم داشیسنگ پ ریمن فربد رو شده از ز...گم

فرزاد  يو بازوها نهیزدم و با مشت به س یضجه م....زدم یداد م....یاون عاشقم بود لعنت!!...شه؟؟؟یخوشحال م

کردم و همچنان داد  یتقال م....پنجه هاش قفل کرد نیمچ دستهام رو ب عیحرکت سر هیفرزاد با ....دمیکوب یم

 .رونیبرو ب:بپرسه فرزاد داد زد یفرصت کنه سوال نکهیخانم با هول وارد سالن شد اما قبل از ا ژهیمن....زدم یم

 یم نییمگه صدام پا یول...بدم حیبذار توض...یلعنت یکش یخودتو م يشراره دار:که بسته شد فرزاد گفت در

حرکت منو تو اغوشش  هیرزاد با ف!...تونستم اروم بمونم؟؟ یمگه م!...شد؟؟یمگه روح زخم خورده ام اروم م...رفت

 ییصدا هیبود و  اش نهیسرم تو س...استخونام دراومد يفشار داد که صدا يگرفت و طور

زانوهام انداخت و منو مثل بچه ها بغل  ریدستش رو ز هیفرزاد ...شدیاز گلوم خارج م...اوووممم....اووووممم:هیشب

قانعه ام  يخوا یم یهیبا چه توج...يبد حیتوض يخوا یو مر یچ:زدم ادیتخت اتاق انداختم فر يرو یوقت...کرد

جمله ام رو تو هوا معلق  يفرزاد ادامه  ينعره  يصدا....بفهمه دیراگه ف یدون یم...يتو منو گول زد...یکن

 .خفه شو...بسه شراره:کرد

خانم هم  ژهیبه من...اریرو ب نیاقا ماش نیالو حس:اقا زنگ زد نیرو برداشت و به حس لشیساکت شدم موبا یوقت

کف ....مانتو شال اورد و به زور تنم کرد هی زدیتو همون حال که با تلفن حرف م.....رو مرتب کنه نجایا ادیبگو ب
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فرزاد .....کرد یحالم رو بد م دنشیبسته بود و د هخونِ سرد کف پاهام دلم....کرد و سوزش داشت یپاهام درد م

 ....وباره بغلم کرد و به سمت در باغ رفتمنتقل کرد و د بشیرو به ج لشیموبا

 !!شده؟ یخدا مرگم بده فرزاد جان چ:و گفت دیخانم با دست به گونه اش کوب ژهیمن

دکتر شما هم  میریتا ما م...دهیپاشو بر...یچیه:خوابوند گفت یعقب م هیصندل يکه منو رو یدر حال فرزاد

 .دینزن یبه کس یمورد هم حرف نیدر ا: بعد با تحکم اضافه کرد...دیاشپزخونه رو مرتب کن

 .....نگه داشت مارستانیب يجلو قهیدق 5 ظرف

دکتر ها و  مارستانیتو ب....دیرسیسوزش قلبم نم يسوخت اما سوزشش به پا یپام م....کردم یم هیاروم گر اروم

خواست زبون  یکردن و من دلم م یم فیاز شوهر نگران و مهربونم تعر...کردند یپرستار ها با تاثر نگاهم م

سرم و چند تا  هیکردن  قیبعد از تزر...دنزدن و پانسمان کر هیپام رو از چند جا بخ....همشون رو از ته ببرم

و  دهیخراش يداص هیبا ....حال یبار خسته و ب نیو مسکن دوباره تو اغوش فرزاد به خونه برگشتم اما ا یتیتقو

زخم رو  هی...درد تو جسمم هیبا ...رو شونه هام نیبار سنگ هیبا ....رو دلم قیغم عم هیبا ....رنگ شده یصورت ب

 ...روحم

 هیبا ...بغل بغض قورت داده شده هیبا ....و خشم فرو خورده نهیعالم ک هیبا ...ییو تنها یدلتنگ ایدن هی با

 .....مطلق یتیهو یبا ب...افتاده بود تیکه از من یمن هیبا ....خورد شده تیشخص

 .هام یتمام دلتنگ ياغوش باز کرد رو یفقط خواب بود که با مهربون....فرزاد منو رو تخت خوابوند نکهیاز ا بعد

 ریکه افتاده بود خشم به وجودم سراز یاتفاق ياداوریبودم اما با  جیاول گ....تو اتاق نبود یشدم کس داریب یوقت

 یدادم هوا رفت از درد و سوزش نیاما به محض برخورد کف پام با زم...تخت بلند شدم يو به ضرب از روشد 

 ....دیچیکه تو پاهام پ

 !شد؟؟ یچ:داد من در به سرعت باز شد و فرزاد با هول وارد اتاق شد و گفت با

 ینم رونیبرو ب:زدم ادیبا خشم فر....چشمام جون گرفت يظهر جلو عیو تمام وقا دیخون به صورتم دو دنشید با

 ....کثافت نمتیخوام بب

 ....زمیشراره عز:بلندم جا خورد و اروم گفت ياز صدا فرزاد

 ....رونیبرو ب....تو یقربان....توام یمن فقط زندان...ستمیتو ن زیمن عز:و داد زدم دمیحرفش پر تو

کردم اونقدر  هیبلند گر يتخت افتادم و با صدا يرفت رو رونیتاق بتاسف تکون داد و از ا ياز رو يسر فرزاد

من چشماش  دنیخانم داخل اتاق شد و با د ژهیچند لحظه بعد من...خانم رو صدا کردم ژهیمن...که به سرفه افتادم
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اون از فرزاد که از ....شماها نیکن یم ينطوریاخه چرا ا!!...شده شراره جان؟ یچ....خاك بر سرم:گشاد شد و گفت

  دیاومد یوقت

 ...شده یاخه مگه چ...از تو نمیا...یبارون يهوا نیتو ا زنهیتو باغ قدم م داره

 نیاز ا...یخصوص یلیخ...هیخصوص...دینپرس يزیچ "لطفا....خانم ژهینشده من يزیچ....یچیه:حرص گفتم با

 د؟؟یمتوجه هست...من و فرزاد يخانواده  "انم مخصوصاخ ژهیکس من چیه....بفهمه يزیچ دیکس نبا چیه انیجر

 .تو اروم باش...باشه...باشه شراره جان:خانم سر تکون داد ژهیمن

 .دیاریمن ب يقرص مسکن برا هی "لطفا:دستام گرفتم و گفتم نیب سرمو

 .رفت رونیگفتن باشه مادر از اتاق ب با

تر  میمن لحظه به لحظه وخ هیاوضاع روح یپاهام رو به بهبود بود ول تیوضع نکهیبا وجود ا....ماه گذشت کی

 ....شدیم

 يفضا هینا معلوم تو  ينقطه  هیتخت کز کرده بودم و به  يمتحرك رو يماه رو مثل مرده  کیاون  تمام

 ....زل زده بودم یخال

 يکه هوا یشستم و به باغن یم زیتو بهار خواب پشت م ای...کردم یبودم و فکر م دهیتخت دراز کش يرو ای

 .....گشتم به گذشته یکرد و برم ینگاه م....کردم یکرده بود نگاه م لیمنظره تبد نیباتریخرداد ماه اونو به ز

که  ییزهایچ...که تمام ارزوهام رو خراب کرده بود یاتفاقات...رو که افتاده بود یکردم اتفاقات یخودم مرور م با

 دهیکه براش نقشه کش یخراب کرده بود هرچ...داشتم و نداشتمو ینابود کرده بود هرچ...هام رو گرفته بود يازاد

 .....بودم رو

 ضیتعو يفرزاد هم فقط برا...خوردم یغذام رو تو اتاقم م...نرفتم رونیهم از اتاق ب کباری یماه حت کی نیا تو

اونقدر ضربه خورده بودم ...دادم ینه جواب م ایاالش رو با اره تمام سو...اومد تو اتاق یم يزیبرداشتن چ ایلباس 

 ....خواست به حرف هاش گوش کنم یدلم نم یکه حت

 ......کرده نکارویخواست بدونم چرا ا یدلم نم یحت

رو تخت نشسته بودم و زانوهام رو در اغوش داشتم که فرزاد وارد اتاق  گهید يروز هم مثل تمام روزها اون

 ...شد

 .....چشم نگاهش کردم يسرم رو بچرخونم از گوشه  نکهیا بدون

 ....غذا بخور نییپا ایشراره پاشو ب:گفت...روبه رو واریچشمام و د نیو سد شد ب ستادیروم ا روبه
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 ...خوام ینم:به صورتش نگاه کنم گفتم نکهیا بدون

 ...نییپا ایگم ب یبهت م:بود یعصبان...قدم جلو اومد دو

 یمنم بهت گفتم نم:داد زدم...رنگ و براق ياجر يدکمه ....رو شکمش بود کیکوچ ينگاهم قفل دکمه  حاال

 .خوام

تخت بلند  يخواد کتکم بزنه اما در کمال تعجب منو از رو یبه سمتم حمله کرد اول فکر کردم م تیعصبان با

 یبا مشت به پشتش م....کردم یمزدم و تقال  یداد م....رفت نییکردو انداخت رو کولش و به سمت سالن پا

و  یبرد و نشوندم رو صندل شپزخونهاما اون تو سکوت من رو به سمت ا....زدم به رون پاهاش یو لگد م دمیکوب

 ....خانم خوشگل بنده نمیا دیبفرمائ:کردو گفت دیکش یخانم که غذا م ژهیرو به من

پس من ....گفتن خوشگل یرنگ م یت الغر و بو صور دهیخشک يفروغ و لبا یب ياگه به چشما....زدم پوزخند

 ......خوشگال بودم نِیخوشگلتر

از جا بلند شدم و به سمت در ....و با تحکم و زور مجبورم کرد غذام رو تا تهش بخورم دیبرام غذا کش فرزاد

تو پاهام  خیها مثل م هیبخ......بودم دهیهاش رو نکش هیخوب شده بود اما چون بخ "بایپام تقر....اشپزخونه رفتم

به ....زانوها و پشتم حس کردم ریرو ز ییهوا معلق شدم و دستها يرو...بلنگم شدیو باعث م رفتیفرو م

و باز هم اشک  ختمیاشک ر...ختمیصدا و غصه دار اشک ر یفقط ب...تقال هم نکردم....دادنزدم....فرزادنگاه نکردم

 ....ختمیر

 ؟يشده شراره درد دار یچ: دیاشکام گرفته پرس ندیمنو رو تخت گذاشت و با د فرزاد

نگاهش کردم و ...هام نگاهش کردم یتمام دلتنگ نیاز ب...از اشک یپشت موج....غصه نگاهش کردم ایدن هی با

کنه  یدرد م یلیخ....نجایا:آشکار ادامه دام یقلبم گذاشتم و با بغض يبعد دستم رو رو....اره درد دارم:گفتم

 دیبا یتاوان رو تا ک نیا!!....ست؟؟ین یکاف یعنی...هسوز یقلبم م....تونم فرزاد ینم گهید...رمیمیم من دارم....فرزاد

 میبذار تمومش کن!!...؟؟یتمومش کن يخوا ینم....فرزاد رمیم نیمن دارم از ب!!....؟؟یتا ک!!...پس بدم؟؟

 .طالقم بده....میبذار از هم جدا ش....فرزاد

 یخواهش م...بشه ينطوریکردم ا یفکر نم...منو بخش...بس کن....بسه شراره:اروم گفت یبا تحکم ول فرزاد

 نویمن ا....بشه منو ببخش ينطوریکردم ا یفکر نم...يریم نیاز ب يدار....کارو با خودت نکن نیکنم شراره ا

 ...بشه ينطوریکردم ا یفکر نم یول....رمیخواستم انتقام بگ یاره من م...بودم یمن عصب....خواستم ینم
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 اریکوتاه ب...که من چقدر فربد رو دوست دارم یدون یم یتو که بهتر از هر کس...انتقام منو کور کرده بود متاسفم

 .دمیچون من طالقت نم....اریهم اسم طالق رو ن گهید....شراره

محکوم  دیچرا با...میرو دوست ندار گهیما که همد....یانتقامتم که گرفت یاخه چرا؟ تو که االن اروم:گفتم هیگر با

 یم نکارویچرا ا...میکن یبا عشق زندگ....میعاشق بش میتون یما هرکدوممون م!!!....؟؟؟یخی هیزندگ نیبه ا میبش

 !!!؟؟؟یستیچرا به فکر خودت ن یچیحاال من ه...فرزاد یکن

 ....تونم ینم...ازم نپرس چرا....تونم شراره ینم:خوش حالتش يکالفه چنگ زد به موها فرزاد

حالم ازت بهم !!!نه؟؟؟...مسخره ادامه داره يباز نیپس هنوزم ا:بلند داد زدم!!...اره؟؟....پس ادامه داره:زدم پوزخند

 .رونیخوره فرزاد گمشو ب یم

 .....رفت رونیبا حال نذار و گرفته از در ب فرزاد

 !!!ماه؟؟؟ 4خواستم از فرزاد جدا شم اونم بعد از  یمن م!!!طالق؟؟؟

چرا حس ....شمیکلمه مشمئز م نیا دنیاونا به کنار چرا خودم از شن "اصال!!!گفتم؟؟؟ یم یپدر و مادرم چ به

 !!!ده؟؟؟یعذابم م شهیم یاگه از فرزاد جدا بشم چ نکهیچرا فکر کردن به ا....از فرزاد ندارم ییبه جدا یخوب

که  یادم...خواد یانتقام م يکه منو برا یادم!!....کنم؟؟؟یم یکه باهاش زندگ یادم نینم دل بکنم از اتو ینم چرا

 !!خواد؟؟؟ یم یچ يفرزاد منو برا "واقعا...يمنو برا

 !!ره؟؟؟یغصه ام بگ نکهیخوشحال شدم عوض ا دهیفرزاد اونقدر قاطع گفت طالقم نم نکهیاز ا چرا

و  دیبا...دیو با دیشا...همه نیا نیغرق بودم ب...سر و تهم یدم تو تفکرات بغرق بو...افکارم غرق بودم تو

 دمیبه در خورد و با بفرمائ يتقه ا....یو سردرگم یهمه سرگردون نیا نیب...یهمه اگر و اما و ول نیا نیب....دینبا

 ن؟؟ییپا يایم...نهیخواد تورو بب یمشراره جان مادرت اومده :خانم وارد اتاق شد و گفت ژهیمن

 .نییباال سختمه از پله ها برم پا ادیب نیبگ:گفتم....کم داشتم نویهم يوا يا

جلسه  يرو به بهانه  چارهیمامان ب يماه چجور هی نیافتاد که تو ا ادمی.....نییخانم سر تکون دادو رفت پا ژهیمن

 ....خودم تکون دادم يبه تاسف برا يسر....بودم چوندهیپ قیو کنفرانس و تحق

خاك برسم شراره مامان :و گفت دیبسته ام به صورتش کوب يپاها دنیباز شد و مامان نگران وارد شد و با د در

 !!!؟؟يسر خودت اورد ییچه بال

 .دهیبر شهینشده با ش يزیچ....خدا نکنه مامان:دمیگز لب
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کردم که  یم فکر نیگرفت و من به ا یتخت نشست و همون طور که سرم رو تو اغوش م يکنارم رو مامانم

 شد؟ ينطوریا یک:داشتم گفت ازیاغوش ن نیچقدر به ا

 .ماهه کی "بایتقر:و شرمنده گفت اهسته

 شد؟؟ ينطوریچرا ا!!اره؟؟!!؟؟؟یدونیمنو سر م کماههیکه  نهیهم يبرا:با حرص گفت مامان

سبک شد و تمام ظرف  نیسنگ زیم میخورد یغذا م میداشت....دیخواستم ناراحت بش یاره اخه نم:تکون دادم سر

 .....ها شهیحواسم نبود پام رفت رو خرده ش...ها شکست

 !شراره؟؟ یمطمئن:کرد و گفت زیمثل کاراگاه ها چشماشو ر مامان

خودم و جمع کردم و  عیسر....گفتیبهش م ییزایچ هیحس مادرانش  دمیشا...بود زیچقدر ت...لحظه هول کردم هی

 !اشه؟؟؟شده ب یچ دیمگه با....معلومه:گفتم

 ...دونم وا ینم:چونه اش رو داد جلو مامان

 !خبرا؟؟؟ د؟؟چهیکن یم ییبازجو دیحاالهم دار دیاومد کماهیبعد از .....مامان تورور خدا:گفتم کالفه

عمه  يهفته خانواده  نیاخر ا..یچیه:گفت...و دهنم رو تلخ کرد ختیزد که زهر به گلوم ر یلبخند تلخ مامان

از من خواست تو و ...هم به مناسبت برگشتشون جشن گرفته یعمو مصطف....رانیا انیم شهیهم يبرا نیمه

 .زنهیزن عموت گفت بهت زنگ م یچون خودش سرش شلوغه ول....فرزادم دعوت کنم

 کنن؟؟ یحاال قراره کجا زندگ...خوبه یلیخ....هیعال:گفتم یخوشحال با

 ....خانم جون و اقا جون يخونه :گفت مامان

 یتصادف....دیگونه ام چک يرو اریاخت یب یافتادم و قطره اشک یاون تصادف لعنت ادیاسم اون دو تا گل  دنیشن با

 ...گهید يایدن هیخانواده رو با خودش برد به  ياعضا نیکه مهربون تر

خدا ....اره؟؟ يخانم جون و اقاجون افتاد ادیشد شراره جان؟؟  یچ:اشکم دستپاچه شد و گفت دنیبا د مامان

 .امرزتشونیب

بره که روزگار  ادمیکردم  یسع....تو گلوم رو قورت بدم نیکردم بغض سنگ یرو با سر انگشتم گرفتم و سع اشکم

که داشتن و تا لحظه  یخوش به حالشون با اون عشق...اونم با هم...رو ازم گرفت میزندگ يکسا نیزتریچطور عز

کاش ....تا بازم باهاش درد و دل کنم ودکاش خانم جون ب....کاش بودن...رو تنها نذاشتن گهیمرگ هم همد ي

 ....کاش...پهن و استوارش يشونه ها يرو با مهر ببوسه من سر بذارم رو میشونیاقاجون بود تا پ

 .خوبم....خوبم مامان جان:به مامان گفتم رو
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 .یشرکت کن یتو مهمون یپا نتون نیترسم با ا یم! آره؟؟!! ؟؟؟يایتو که م: دیپرس یبا ناراحت مامان

 .شمیها رو خالص م هیبخ نیا کشمیم رمینه بابا امروز فردا م:زدم لبخند

 .خوام باهاش برم یمنم م دیخواد بعد از ناهار بره خر یبرم شاهرخ گفته م دیباشه من با:گفت مامان

 ...دیمن باش شیناهار پ:گفتم

 دیبه ذهنم رس يفکر...تخت بلند شد و عزم رفتن کرد ياز رو....کار دارم ینه مادر کل:زد و گفت يلبخند

 د؟یدار دیمامان شما هم خر:گفتم

 .دیرم خر یمن تنها نم گهیم...شاهرخ اصرار کرد نیندارم ا دیمن که خر...نه:گفت مامان

 .رمیمن باهاش م:دمیخند

 !!پاها؟؟ نیبا ا:اخم کرد مامان

 .نیبب....مامان جان من حالم خوبه:ستادمیشدم و رو پاهام ا بلند

 .پس خودت با شاهرخ هماهنگ کن:تکون داد سر

 .رفت یبدرقه اش همراهش بشم که نذاشت و بعد از خداحافظ يباشه و خواستم برا گفتم

 .شراره پاشو حاضر شو:مقدمه گفت یوارد اتاق شد و ب فرزاد

 ؟؟یچ يبرا:تکون دادم سر

 .میهات رو بکش هیبخ میبر دیبا:د گفتاور یکراواتش رو در م کهیحال در

و  طونیحس ش هی....داد یها خشک شده بود و پام رو موقع راه رفتن قلقلک م هیبخ....شدم و اماده شدم بلند

 ....نتونستم سرکوبش کنم دمیبا اون حس جنگ یهرچ....خواست یم ییزایچ هیاز درونم  يموذ

 یفرزاد با تعجب و سوال....فرزاد؟:نگاه کردم و مظلوم گفتم دیپوش یرنگش رو م یشرت اب ییفرزاد که سو به

توش  ییجورا هیکش دار بود و عشوه هم  کمیالبته حق داشت لحنم عالوه بر مظلوم بودن ...نگاهم کرد

 ....کرد یم ییخودنما

 گهیون دچ دیشا...بودمش دهیبخش...برداشته بودم ياما من دست از لجباز....صداش بزنم ينطورینداشت ا سابقه

 دهیحس تو وجودم جوش هی دمیشا...کردم یفقط خودمو خسته تر م ياومد و با لجباز یاز دستم برنم يکار

کرد از فرزاد  یکه منو وادار م ین حسیخسته بودم از ا....دمیفهم یحسم رو نم...هینه ...حس محبت دیشا....بود

داشتم به محبت  ازین دمیشا!!!....ه؟؟؟یرسمش چ!!!....ه؟؟؟یاسمش چ...هیدونستم اون حس چ یبگذرم اما من نم
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داشتم ببخشمش تا روح زخم  ازین...ستبر ي نهیس هیبه ....پناهگاه هیبه ...گاه هیتک هیداشتم به  ازین....مرد هی

 ....کنم مخودم رو ارو يخورده 

جا فوران  کیکه  يا یهمه مهربون نیبود براش ا یقیشوك عم...همون طور متعجب بهم زل زده بود فرزاد

 ؟یکن ینگاهم م ينطوریچرا ا:گفتم دمیخند...کرده بود

 .یچیه:گردنش رو به سمت راست کج کرد و گفت فرزاد

 ؟یبغلم کن شهیم:رو باز کردم و لوس و کودکانه گفتم دستام

نشون نداد و  یعکس العمل....دیگنج یتو باورش نم "اصال گهید یکی نیا....فرزاد قد توپ شده بود يچشما

حرف ها  نیا...البته همش بهانه بود.....نییپا امیتونم از پله ها ب یاخه نم:ادامه دادم...موند رهیهمچنان بهم خ

پهنش  ي نهیس....خواد یرو م رمشمن دلم اغوش گ زدیکه داد م یحس....بود يهمش کار همون حس موذ

 ....رو

 !!؟؟يکه مهربون شد رهیکارت بهم گپس :باالخره به خودش اومد و با خنده گفت فرزاد

 .کنمایوگرنه قهر م:گفتم زدیکه حال خودم رو بهم م یبعد با لحن لوس....نکن تمیاذ!!! فرزاد:گله گفتم با

نه تو رو خدا :تا بغلم کنه گفت شدیکه خم م یشد و بعد در حال رهیبه صورتم خ کمیجلو اومد اول  فرزاد

 .زهییبهاره اما انگار پا نکهیبا وجود ا....خونه از نفس افتاده بود کماهی نیتو ا.....کارو نکن نیجان مادرت ا....شراره

 دادیاما لحن شوخ و طعنه دارش اجازه نم...بود دیحرف ها از فرزاد بع نیا...هم تعجب کردم یلیخ....کردم تعجب

 ....باشه یحرف ها واقع نیباور کنم ا

 ؟يکرد یم یخونه زندگ نیتو ا يپس قبل از من چجور....ااا:کنم تشیکردم اذ یسع

االن به سر ....يبود ومدهیاون موقع که تو هنوز ن:گوشم اهسته گفت ریز میرفت یم نییاز پله ها پا کهیحال در

 .هات رو دوست دارم طنتیش یها ول يریبه خودت نگ...صداهات عادت کردم

اون به من عادت کرده ...تو سرم پر از افکار مختلف بود...نگ شده بودتو دلم ج...بود یمصنوع....زدم قهقهه

خوب تو هم بهش ...زد بیته ذهنم بهم نه يزیچ هی...قلبم به درد اومد....فرزاد فقط به من عادت کرده بود...بود

 ؟؟يحرفش ناراحت شد دنیپس چرا از شن:شد دتو ذهنم بلن گهید يصدا هی!...نه؟؟؟یاز ا ریمگه غ يعادت کرد

تونم عاشقه  یمن نم....اون فقط شکنجه گر منه...امکان نداره نینه نه ا:رو نامحسوس به هم فشار دادم چشمام

 یکه ب ییصدا....باز هم بلند شد يموذ يصدا....ستین نیاز ا ریغ....منم فقط عادت کردم....مرد شده باشم نیا
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خفه  گهیبسه د:سر افکار در حال کشمکشم دمیداد کش....دتو گولخو يشراره دار:ربط به اون حس مرموز نبود

 ....دیش

فرزاد باز کرد و  يرو برا نیمعنا دار در ماش ياقا با لبخند نیحس دمیفقط د.....میدیرس نیبه ماش یک دمینفهم

 .جلو نشوند یصندل يفرزاد منو رو

بگه تا  يزیبگم و چ يزیچ دمیترس یم....حرف بزنه دمیترس یم....حرف بزنم دمیترس یم....بودم دهیورچ لب

باختن هر ...بودن يدشمن و دوست هردو خود...بود یجنگ داخل هیجنگ  نیا....جنگ افکارم دوباره شروع بشه

 ینابود م یجنگ درون دونیم نیهم...بود يگرید ينابود لیدل یکی ينابود...بود یکیباختن اون  یطرف به معن

 .....که داشتم و نداشتم رو یکرد هرچ

که دور خودم  يا لهیپ نیبه خارج شدن از ا...داشتم ازیتحول ن هیبه .....افتادم دیخر يشاهرخ و برنامه  ادی

 ....کنم یم یداشتم که حس کنم زنده ام و زندگ ازین....داشتم اجیبودم احت دهیکش

از  شتریکه ب يدور شده بودم از برادر...بودم ازش دور شده....شاهرخ رو گرفتم يرو برداشتم و شماره  لمیموبا

 ....قمیفرزاد منو دور کرده بود از تمام عال....جونم دوسش داشتم

 بله خانوم گل؟:به تن مرده ام دادیکه روح م ییصدا...دیچیپ یشاهرخ تو گوش يتا بوغ صدا 3از  بعد

شد و بعد  دینگاه کردم که اول رنگش سف يبه فرزاد یچشم ریز....؟يسالم عشقم چطور:و گفتم دمیناز خند با

 ....انگشتاش رو نیفکش منقبض شد و دستاش فشار داد فرمون ب....زد يبه قرمز

 ؟يمهربون شد هیچ:با خنده گفت شاهرخ

 ...خوب چه خبرا گل...يا کدونهی یکیتو که  يفقط برا یول...مهربون بودم شهیمن هم: دمیخند

 یبود و بعد به فرزاد که گوش یبه دستم نگاه کردم که خال....و دستم سبک شدنصفه موند فرزاد ترمز کرد  حرفم

 کاریکثافت تو با زن من چ:سر شاهرخ بخت برگشته دیکش ادیفر....زدیم يگوشش بود و صورتش به کبود يرو

 ؟؟يدار

رومو به طرف ...دهیکه حس خنده لب هام رو قلقلک م دینکش هیبه ثان...باال رفت و چشمام گشاد شد ابروهام

 دیببخش يوا!!شاهرخ؟؟ ییتو:فرزاد رو يشرمنده  يصدا دیاما گوشام شن....دمیپنجره چرخوندم و اهسته خند

با تو حرف  يجور هی شیات يشراره  نیاخه ا دیببخش....زنهیحرف م ينجوریا بهیغر هیفکر کردم شراره داره با 

 .افظاز من خداح....نه باشه....خالصه دیببخش...که زدیم
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بود با  انیدر غل یکه تو دلم حس خوشحال یدر حال....رو از گوشش جدا کرد و به سمت من گرفت یگوش

 راحت شد؟؟ التیخ:بهش گفتم یناراحت

 .راحت شد...اره:گفت ییتا حرکت کنه با پررو زدیکه دنده رو جا م یدر حال فرزاد

 ...دیخند یشاهرخ بلند بلند م...گوشم گذاشتم يرو رو ینثارش کردم و گوش یلب فحش ریز

من دو کلمه حرف  ذارهیکه نم هیرتیغ نقدریشوهر بنده که ا نیبه ا....؟؟يخندیم یزهر مار به چ:خنده گفتم با

 عاشقانه به برادرم بزنم؟

 ....لباش بود يلبخند رو....چشم به فرزاد نگاه کردم يگوشه  از

 یچجور مارمولک گهیخندم که تو د یم نینه بابا به ا:کرد و گفتباالخره خنده اش رو کنترل  شاهرخ

ول خوشم  يا یول!!....؟؟يمهربون شده بود ينطوریکه ا یفرزاد و بچزون یخواست یپس م...؟یهست

 .ها هیرتیمعلومه غ...اومد

 .اوف چه جورم:خنده گفتم با

 ؟يخوا یم یحاال چ:گفت

 امیخوام ب یمنم م...د؟؟یخر يبر يخوا ینم یمگه جنابعال "دوما..."مودب باش اوال:گفتم یساختگ یخشم با

 .یبه سرت بزن يخوا یم یچه گل نمیبب

که دو ماهه خودشو  نایس نیا....دستت درد نکنه شراره "واقعا...يایباهام ب يخوا یاره مامان گفت م:گفت شاهرخ

 ...ختیدلم ر...سارا برگشته...يدیساسانم که شن...تو کارو سفر غرق کرده

 !!!به من نگفت؟؟ يزیچ یچرا کس! ؟؟ یسارا برگشته؟؟ک:گفتم یناراحت با

 يکارا ریدرگ یدون یکه م دمیفر...گم بهت حاال یمفصله م انشیهفته اس جر کی:چوندیمنو پ شاهرخ

 ؟یاجازه گرفت تیرتیحاال از شوهر غ....برم یمونده بودم با ک...من کار دارم گهیمامانم که همش م...خودشه

 .خفه شو شاهرخ:دمیخند حرص با

ناهارم با ....حاضر باش....دنبالت امیفردا ساعت ده م....باشه بابا نزن منو: رو پر کرد یقهقهه اش گوش يصدا

 .میهم

 .امیکه تازه باز شده منم خودم م یتو برو دم همون مجتمع یباشه ول:ردم لبخند

 .پس تا فردا....یباشه هر طور راحت:دیکش یقینفس عم شاهرخ

 .باشه خداحافظ:گفتم
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 د؟یخر دیبر دیخوا یچه خبره؟م:دیانداختم فرزاد پرس فمیرو داخل ک یگوش

 .میدعوت یمهمون هیاخر هفته  ؟یکن دیخر يخوا یاره تو نم:گفتم

 کجا؟:تعجب گفت با

عموبزرگم هم به افتخارشون ....یعمو مصطف.....گردن یبرم شهیهم يو خانواده اش دارن برا نیعمه مه:گفتم

 .داده ما رو هم دعوت کرده یهمونم

 .اهان:اهسته گفت فرزاد

 د؟یخر يایتو نم: دادم هیتک نیسمتش برگشتم و به در ماش به

در مورد  يریگ میتصم يبرا....نظامه یینها يدر ضمن اخر هفته جلسه ...کار دارم یتا اخر هفته کل....نه:گفت

 .خودتو اماده کن...اعالم کردن يبود ومدهیاون هفته که تو ن...کنفرانس زنان مطلقه

 .لب زمزمه کردم ریز يا باشه

 ؟يلباس بخر يخوا یتو هم م:گفت تیبا حساس فرزاد

 !نخرم؟؟...اره:رو جلو دادم و گفتم چونم

 ."باشه لطفا دهیفقط پوش....نه بخر:تکون داد سر

 .بپوشم دهیپوش يمن عادت ندارم لباسا!! چرا؟؟:گفتم دمغ

خواد لباس  یفقط اگه دلت نم....معلوم بود يبود دهیشاهرخ پوش یقرمزت که روز مهمون بله از اون لباس:گفت

 .بخر دهیلباس پوش هیرو تو تنت پاره کنم 

 .رتیغ يخوب بابا خدا: بهش رفتم يغره ا چشم

بردارم فرزاد از  مارستانیب هیقدم به سمت ورود هیتا خواستم  یشدم ول ادهیپ...نگه داشت مارستانیب يجلو فرزاد

 .کنن یزشته مردم نگاهمون م نیبذارم زم...ایفرزاد پررو شد:و گفتم دمیکش یاروم نیه....بلندم کرد نیزم

 .ستیجهنم که مهم ن:با حرص گفتم.....ستیمهم ن: باال انداخت يا شونه

 ....خوشش اومده ها نمیا:تو ذهنم گفتم یول

 .خونه میو برگشت میشام خورد...برد کیرستوران دنج و ش هیار منو به ب نیاول يها فرزاد برا هیبخ دنیاز کش بعد

 يجلو.....چشم باز کردم!!...د؟؟یخر يبر يخوا یمگه نم گهیشراره بلند شو د:گفت یفرزاد که م يبا صدا صبح

پس اتاق جداش ....تو اتاق من بود شهیدونم فرزاد که هم یمن نم......کرد یداشت کراواتش رو مرتب م نهیائ

 بود؟ یچ يبرا گهید
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 .....صبحانه بخور نیبش ایب:گفت.....خورد یفرزاد داشت صبحانه م نییاز دوش گرفتن رفتم پا بعد

اقا زنگ زدم و گفتم  نیخوردم و از اشپزخونه خارج شدم به حس کیبرش ک هیو  ریش وانیل هیمن فقط  یول

بعدم برگشتم باال و اماده ....ارهیخورد رو ب یبالاستفاده مونده بود و خاك م نگیپارک ماه بود تو 3رو که  نمیماش

 ....شدم

ذوق کردم اخه تا اون موقع  یلیخ...دمیکش یفیخف غیساختمون بود ج يکه جلو یرنگ یمشک يسوناتا دنید با

 .....بودمش دهیند

 !!ام؟؟ یمشک يمن عاشق سوناتا یدونست یاز کجا م:دادزدم....اومد رونیاز در سالن ب فرزاد

 .شاهرخ بهم گفت:زد لبخند

من :کوتاه ادامه دادم یبعد از مکث.....خوشگله یلیخ یمرس:و دادزدم تا صدام به گوشش برسه دمیخند

 .خورم یناهارم رو با شاهرخ م یراست....رفتم

 ..ایشراره تند نر.....مواظب خودت باش....باشه:تکون داد سر

 .مواظبم خداحافظ:گفتم شدمیم که سوار یحال در

مناسب پارك کردم و به سمت  يجا هی نویماش......ستادهیکه منتظرم ا دمیشاهرخ رو د دمیدر که رس يجلو

 هی "گفتم حتما...فرزاد گل کاشته ها نیا:اشاره کرد و گفت نیبه ماش ستادمیرو به روش ا یوقت.....شاهرخ رفتم

 دادمیبازوش رو گرفتم و همون طور که به داخل مجتمع هولش م....دمش گرم یپات ول ریانداخته ز دیپرا

 ..... ارزش دارم نایاز ا شتریفرزاد ب يدر ضمن من برا....یزنیظهر شد چقدر حرف م گهیزود باش د:گفت

 ....یبراش مهم یلیخ...اره جون خودت:دلم گفتم تو

نثارش  یاز بازوش گرفتم و فحش یشگونین.....اوهو چه غلطا:ابرو باال انداخت و حرف دل من رو زد شاهرخ

 .کردم

کت شلوار  هیپاساژ باالخره شاهرخ به  کیفراوون و ش يو چرخ خوردن تو مغازه ها ادیز يرو ادهیاز پ بعد

داد و خالصم  تیبنفش رضا يه و کراوات ساد یاسی رهنیپ هیشده بود با  ياش ساتن دوز قهیکه دور  یمشک

لباس  هیمغازه  نیمن تو اول یول....اش حرف نداشت قهیسل شییو بد پسند بود اما خدا ریزنا سخت گ نیع....کرد

داشت برداشتم و  ینیشده بود و دامن فون و پر چ نیتزئ ییطال ياش با سنگها نهیس يکه رو يبرنز يدکلته 

 .....سه ربع گرفتم ينایکت کوتاه ساده با است هیبودن لباس هم  دهیفرزاد نسبت به پوش تیحساس يبرا
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کت شلوار  هیکه من چشمم به  میتو رستوران همون پاساژ غذا بخور میخواست یتموم شده بود و م دمونیخر

 کیش یلیخ.....ییو طال يبرنز يرنگها هیتو ما یو کراوات يبرنز رهنیخورد با پ يریبه رنگ ش کیش یلیخ

 ....ادیم یلیمطمئن بودم به پوست گندمگونش خ رمشیفرزاد بگ يگرفتم برا میتصم...بود

 .دمشیباالخره هم خر....بود اما خوب چشمم رو گرفته بود ادیز "نسبتا متشیق

 عیموضوع ساسان افتادم و سر ادی...میداد تزایو سفارش پ میها نشست زیاز م یکیرستوران بزرگ پاساژ پشت  تو

 !!برگشته؟؟ یک!!!ه؟یساراچ انیجر ینگفت یراست:دمیاز شاهرخ پرس

خواد منو  یحس کردم م یدونم ول ینم...دیکش یفرض يخط ها زیم يبا دستش رو شاهرخ

 ...ساکت شد..دو هفته اس...برگشته...اره:چونهیبپ

 خوب؟؟؟:کردم زیرو ر چشمام

خواسته اونا با هم ازدواج  یممدت باباش ن نیرفته به ساسان گفته تمام ا گهید یچیه:دیتو موهاش کش دست

فرسته المان اما سارا بعد از دو ماه  یسارا رو هم با اون پسره م....خواسته به پسر عموش شوهرش بده یم...کنن

 ....کرده یباباشم اومده از ساسان عذر خواه....گردونهیو پدرش هم از ترسش برش م کنهیم یخودکش

 !!قبول کرده؟؟ يساسان هم فور "حتما:زدم پوزخند

 ....شونهیهم عروس گهیچند ماه د نکهیمثل ا...اره خوب:و بعد گفت دیرو مک نشییاول لب پا شاهرخ

 يگونه ها يچشمام سر خورد رو يدو تا قطره اشک سمج از گوشه  یدونم ک یاما نم..؟یچ:زده گفتم بهت

 ...دلم گرفت...سردم

 ...شراره؟ يناراحت شد:شاهرخ گرد شد يچشما

 !!!؟؟؟ینگو که هنوز عاشق ساسان...يخجالت بکش تو شوهر دار:دیشم غرخ با

خوام  ینم...نه من فقط نگرانشم:دنیچ زیم يهمون موقع هم سفارشامون رو رو...رو باز و بسته کردم چشمام

 .دوباره ضربه بخوره

عشقش  يبراآدم فقط ....شراره آدم فقط دوست نداره عشقش ضربه بخوره:به تاسف تکون داد يسر شاهرخ

 .کنه یم هیخبر ازدواجش گر دنیو با شن شهینگران م ينجوریا

کنارم چنگ زدم و از  یرو از صندل فمیمتعجب شاهرخ ک يچشما يجلو...هیکاف...بسه شاهرخ:جام بلند شدم از

 .....زدم رونیرستوران ب
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حس عذاب وجدان تو ...خوردم کرده بود...کرده بود دارمیشاهرخ ب يحرفا...شده بودم وونهید...شدم نیماش سوار

به !!....نه؟؟ ای گهیکه شاهرخ راست م نیبه ا....کردم یدادم و فکر م یگاز م...بود ادیسرعتم ز...بود ختهیوجودم ر

 !!نه؟؟؟ ایاز خبر ازدواجش ناراحتم  نکهیبه ا!!....نه؟؟؟ ایهنوز دوستش دارم  نکهیا

ها و  نیماش نیب دمیکش ییال...گاز دادم و گاز دادم...ها ابونیخ نیروندم ب...زیچ چیو ه زیبه همه چ...کردم فکر

به ...و بازم فکر کردم ختمیرو برانگ انمیکردم و بوغ زدم و حس ترحم اطراف هیگر کیپشت تراف....ختمیاشک ر

 ...که تو چند ماه نابود شد بود میگسال زند 25 يها یبه خوش...همه عذاب نیبه ا...سرنوشت تلخم

 کیتار کیهوا تار...بود که به خودم اومد 11ساعت ...کردم و نابود شدم يخود خور...خوردم و داغون شدم غصه

با سرعت به سمت خونه ...کشهیفرزاد منو م يوا:لب زمزمه کردم ریز...ها خلوت شده بود ابونیبود و خ

 دیلش رو گوشش بود اما تا منو دیرفت و موبا یساختمون قدم رو م يوارد باغ شدم فرزاد جلو یوقت....روندم

فرزاد ..شدم ادهیترمز کردم و پ دیدو نیبه سمت ماش...شلوار گرمکنش بیآورد و سر داد تو ج نییرو پا لشیموبا

 !!تا حاال؟؟؟ يکجا بود:داد زد تیبا عصبان

 ...چشمام فشار دادم يشصت و اشاره ام رو رو انگشت

 .خستم یلیفردا من االن خ يفرزاد بذار برا:ه انفجار بودرو ب سرم

 !!؟؟یلعنت يبود يکدوم گور:زد ادیگوشم فر کنار

 .شاهرخ بودم شیپ:دمیگز لب

 !!؟؟؟يدونم بعدش کجا بود یاونو که م:زد پوزخند

 .دمیچرخ یم ابونایخودم تو خ يداشتم برا یچیه:سالن رو باز کردم و وارد خونه شدم در

 .....شراره راستش رو بگو!!؟؟؟ يکرد یم یچه غلط!!؟؟؟ یچ:داد زد دوباره

به سمتش برگشتم و منم ...دیکش ینم گهیاعصابم د...تو سرم پر از صدا بود...رو نداشتم اداشیتحمل فر "واقعا

 !هان؟؟!!به تو چه؟؟ "اصال:بشم یدادزدم تا خال...دادزدم

 !!مربوطه؟؟؟ ینداره پس به ک یاگه به من ربط...من شوهرتم:دیها لرز شهیکه ش دیکش يادیفر

 !!؟؟؟يکرد هیگر نقدریا یبه خاطر اون ساسان عوض:تلخ ادامه داد يبا پوزخند بعد

 !!داره؟؟ یبه اون چه ربط:با خشم به سمتش برگشتم و گفتم...اول بودم يپله  يرو

 .رو گفت یراحت شاهرخ از دهنش در رفت همه چ التیخ:و آروم شد يموذ لحنش

 !!رو بگه؟؟؟ یهمه چ يتو مجبورش کرد ایاز دهنش در رفت :خشم و تعجب گفتم با
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 .فکر کن يهر جور دوست دار:آورد یلجم رو در م شیظاهر يخونسرد....باال انداخت شونه

 ....شد دهیفتم که بازوم از پشت کشر یبه سمت اتاق م....خشم از پله ها باال رفتم و فرزاد هم پشت سرم با

 !!اره؟؟؟؟ یهنوز عاشقش:و گفت دیبه سمت خودش کش منو

رو حرف هام  یبودم و کنترل یعصبان...احمقانم گل کرد يدونم چرا تو اون لحظه لجباز ینم

 !!؟؟؟یکار کن یچ يخوا یم...عاشقشم....اره:نداشتم

 يکه صدا دیپشت سرم کوب واریمنو به د يجور....دبو ینیب شیقابل پ ریعکس العملش غ...گفتم ینم کاش

منگنه  واریدستام رو از مچ گرفتو به د...به سمتم حمله کرد گفتم االنه که بزنه لهم کنه اما...استخونام در اومد

داد ....بستم و رو هم فشارشون دادم شدیم اردکه به لب هام و يچشمام رو از فشار...صورتش رو جلو اورد و...کرد

دور چشماش حلقه ...دیفرزاد سرش رو عقب کش...اومد ینم رونیموند و از لبام ب یاما صدام پشت لبهام م زدمیم

اونقدر ...سوزوند یداغ و ملتهبش صورتم رو م يو نفسها زدینفس نفس م...سرخ رنگ خون نقش بسته بود ي

 ....نداشت يفاصله ا تهبود که تا مرز سک یعصبان

تقال کردم از دستش خالص بشم اما ...کردم االنه که بشکنن یر داده بود که حس ممچ دستام رو فشا اونقدر

 ه؟یکارا چ نیا...ولم کن وونهید:صورتم بود داد زدم کیتو صورتش که نزد دیرس یقدر مورچه هم زورم بهش نم

 .يدستمو شکوند

 نیاز ا...خسته بودم...کرد یانگشتام گز گز م...هم تو صورت فرزاد فرود اومد یمحکم یلیکه آزاد شد س دستام

 ...همه فکر و جنگ اعصاب نیاز ا..همه فشار و تنش

 ...یبش مونیکنم که از زنده بودنت پش یم يکار...شراره يشد حیوق یلیخ:خشم نگاهم کرد و گفت با

 .پنجه هاش فشرد و به سمت اتاق کشوندم نیرو ب بازوم

 ...گوشه هیو پرت کرد  دیحرکت شالم رو از سرم کش هیکرد تو اتاق و با  پرتم

رو درآورد و پرت کرد رو  رهنشیپ...کندشون "بایتقر...رو باز که نه رهنشیپ يهول داد رو تخت و دکمه ها منو

تر شد  کیبهم نزد یوقت...زبونم بند اومده بود وفتهیکه قرار بود ب یاز ترس اتفاق...به سمتم حمله کرد...مبل

 یبا دستام تقال م...نکن نکارویا وونهید...نمک یفرزاد خواهش م:شو و زبون باز شدم التماس کرد ياشکام جار

 ادیبا تمام توان فر...دیرس یبه دادم نم یکس یزدم ول یم غیکردم و ج یم هیگر...شدم یکردم اما موفق نم

 ...بس کن فرزاد...یبسه لعنت:زدم
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زدم اما صدام  یم غیج...دیچیفشار داد که طعم خون تو دهنم پ يدهنم گذاشت و طور يفرزاد دستش رو رو اما

 هیبا گر...دهنم برداشت و سرش رو بلند کرد يدستش رو از رو...رفت ینم رونیاز حصار حنجره ام ب

 يچشما....گوشم رفت سمتلبم خارج شد و به  يحرف خونابه از گوشه  نیبا گفتن ا...یتمومش کن لعنت:گفتم

 شده؟ یچ:از روم بلند شد و گفت عیسر...فرزاد گرد شد

 یچ یخواست یم: داد زدم شدمیکه بلند م یصورتم رو پاك کردم و در حال يپشت دست خون رو با

خوام  یچرا تا م!!؟؟؟يدیچرا عذابم م!!...تونم بشناسمت؟؟؟ یچرا نم!!!...؟؟یهست یفرزاد تو ک...بشه؟هان؟

 !...؟؟؟ياریم ادمیممکن  شکل نیافتاده تو به بدتر یفراموش کنم چه اتفاق

که  یکن یم يکار هی...يسرم آورد ییفراموش کنم چه بالها امیتا م...بخشمت یتا م:هق هق سرتکون دادم با

شراره :اشک تو چشماش حلقه بسته بود...فرزاد جلو اومد و من دو قدم عقب رفتم...کشه یم شیقلبمو به آت

 .....من

که  یضیمگه تو مر....گهید یبگ یخواست یم نویهم!...؟؟آره؟یخواست یتو نم:هم فشار دادم يرو رو دندونهام

 ینم...ندمونیبه تمام آ يدیلجن کش...هردومون یبه زندگ يفرزاد گند زد...يرفتارهات ندار يرو یکنترل

 ستین یکس...منه يرو يجلو نکه اال یکس...یستیشناس و خونسرد تو مطبت ن فهیتو اون دکتر وظ...شناسمت

 ...مطبش بودم یکه من چندماه منش

 ...با من...با خودت!! ؟؟یکن یم کاریچ يدار فرزاد

 ..یفهم یشراره تو نم شمیدارم داغون م:دیگونه اش چک يباالخره رو اشکش

کارو  نیا...نکن هیگر...کنم یخواهش م...ارمشیتونم به زبون ب یکه نم يهمه فشار نیباره ا ریز شمیله م دارم

 .....با خودت نکن

 دنیکردم از د شیخال ییتو روشو یتو دهنمو آب پر کردم و وقت...کشوند ییسمتم اومد و منو به داخل دستشو به

 ....مارستانیب میحاضر شو بر:فرزاد بازوم رو گرفت و گفت...اون همه خون چندشم شد

 ....ستیالزم ن:و گفتم دمیکش رونیرو از دستش ب بازوم

 .....ولم کن:دستش رو پس زدم و گفتم...سمت لبم رفتبه  دستش

 ...الزم داشته باشه هیبخ دیشا...کردم یچه غلط نمیبذار بب:بازوم رو نوازش کرد و گفت متیمال با

بعد با  قهیرفت و چند دق...امیصبر کن االن م...هیخراش سطح هی:دهنم گفت دنیبعد از د...نهیدادم لبمو بب اجازه

که گفته بود انجام  يکار...قرقره اش کن...ارهیآب نمکه خونشو بند م نیا:برگشت و گفتپر آب  وانیل هی
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رو ازگرفت و گذاشتش  وانیفرزاد ل...زدیم یکه به تلخ يا يخورد از اون همه شور یحالم داشت بهم م...دادم

منو به طرف خودش ...هول داد ییاز دستشو رونیبعدم دستش رو گذاشت پشت کمرم و منو به ب ییکنار روشو

 يهمه ...دمیم حیرو توض زیهمه چ يروز هی:گونه ام رو گرفت و گفت يبا شصت دستش اشکا...برگردوند

 ...منو ببخش شراره...روز که حسمون مثل حاال نباشه هی...دهیکه هر جفتمون رو عذاب م ییزایچ

نشستم و  يتشک باد ير خواب شدم و رووارد بها...ازش جدا شدم یحرف چیو بدون ه دمیکش يبلند نفس

بره که  ادمی...بره چقدر داغونم ادمیخواستم  یم...خواستم به اتفاقات افتاده فکر کنم ینم...زانوهام رو بغل گرفتم

نشست و با دستش به پهلوهام فشار  مکنار...شهیداره تباه م يچطور میزندگ...شهیداره تلف م يعمرم چجور

 !!مگه نه؟؟!!شه؟؟یدرست م یهمه چ:زدم و با بغض گفتم هیبه شونه اش تک...آورد

 .دمیقول م...آره:و گفت دیموهام رو بوس يآهسته و نرم رو فرزاد

 ؟؟؟مگهيکه هنوز ساسان رو دوست دار یدروغ گفت:منو از خودش جدا کرد و با شک گفت یناگهان یلیخ بعد

 !نه؟؟

 .وقته که برام تموم شده یلیساسان خ...تو...خودم...از دست شاهرخ...بودم یمن فقط عصبان:تکون دادم سر

 نیمن ا...آره!...من دوسش داشتم؟...درخشان يستاره ها...چشماش ستاره داشت...صورتش زد يبه پهنا يلبخند

روم بود  که رو به يمرد نیمن ا...که بهم زده بود ییبا تمام ضربه ها...هاش دوست داشتم يمرد رو با تمام بد

 .از جونم شتریب دیشا...رو دوست داشتم

 .تو هوا سوز داره میبلند شو بر:ب ه صورتم نگاه کرد و لبخند زد...نیریش...نرم...آهسته...دیام رو بوس گونه

خوب !!؟؟يسادیچرا وا:بود گفتم ستادهیوسط اتاق ا فیو رو به فرزاد که هنوز بال تکل دمیتخت دراز کش يرو

سرمو از بالش بلند کردم ...دیکنارم دراز کش...فرزاد چراغ رو خاموش کرد اما نرفت...گهیبرو د چراغو خاموش کن

 ؟یکن یم کاریچ يدار:و گفتم

چشما حرف  نیا...بوسه فرق داشت نیا...شد یحس کردم گونه هام رنگ...گرفت و روش بوسه زد دستمو

 یپوف...فرزاد از رو نرفت و از پشت بغلم کرد یول...و پشتم رو بهش کردم دمیکش رونیدستمو از دستش ب...داشت

 ....آروم باش شراره...شییه:و تقال کردم که گفت دمیکش

 دهیکه شن ییکه فرق داشت با تمام جمله ها يجمله ا هیهمون ...جمله هیشدم با همون  آروم

که در  ییها يداشت که با تمام بد یرزاد چف...تو صداش يتمنا...صوت آروم صداش...انشیب...لحنش...بودم
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 زیببخش تا همه چ...ببخش منو شراره:آهسته تو گوشم زمزمه کرد!...تونستم دل بکنم ازش؟ یحقم کرده بود نم

 ....درست بشه

 نیتونستم به ا ینم...ادیز یلیخ...بودم ریمن دوسش داشتم اما ازش دلگ...گفت نبود یها که م یآسون نیا به

رو که در حقم کرده  ییتونستم فراموش کنم تمام کارا یاما م دمشیبخش یم...رو باهاش صاف کنم دلم یراحت

 !!بود رو؟؟

 .خوام یکه نم ییتونست منو ببره به جا یکه م یعشق يرویمن غافل بودم از ن اما

کرد و به خاطر ناراحت  یم یمعذرت خواه...کرد یبغل م...دیبوس یمنو م...بود بیعج "فرزاد واقعا يرفتارا

عقلم ...شدیمانع م ییروین هی...خواستم برم ینم...ماه نکرده بود 4-3نیکه تو ا يکار...ختیر یکردنم اشک م

اما ...تو رو به فرزاد کنهیکه وصل م يبند نیببر ا...يتاوان پس داد یکاف يتو به اندازه ...فرار کن...گفت برو یم

 .....يببر یتون ینم...ازش يبگذر یتون ینم...یازش دل بکن یتون یت نمگف یدلم م...زدیدلم ساز مخالف م

 !!؟؟یخواب یچرا نم:فرزاد کنار گوشم بلند شد يصدا

 .برهیخوابم نم:دمیکش یپوف

 ؟؟یهنوز از دستم ناراحت...چرا:گفت فرزاد

 ....برو فرزاد تنهام بذار:کردم بغض

 .باشم شتیخوام پ یم:و گفت دیسرم رو بوس پشت

 .ینیب یمنو نم گهیفرزاد اگه اتفاقات گذشته تکرار بشه د:گاز گرفتم لبمو

 .دیببخش...قول...باشه باشه:گفت

رو برداشتم تا  یگوش...شگاهیگرفتم برم آرا میصبح تازه تصم...هم اومد یو روز مهمون دیهفته به اخر رس باالخره

 یشراره مگه نم:دیچیآرومش تو گوشم پ يو صدا رو برداشت یتا بوغ باالخره گوش 6بعد از ...به فرزاد اطالع بدم

 جلسه دارم؟؟ یدون

 .شگاهیخوام برم آرا یفقط زنگ زدم بگم م...دیببخش..چرا..چرا:گفتم عیسر

 ؟؟يندار يکار...مواظب خودت باش...باشه برو:گفت آروم

 .ینکن رینه فقط د:گفتم

 .رو قطع کردم یگفتم و گوش یمنم خداحافظ...باشه خداحافظ:گفت
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تمام موهام رو صاف کرده بود و مثل آبشار پشت سرم جمع کرده  شگریآرا...برگشته بودم شگاهیاز آرا تازه

داشتم  نهیآئ يو آماده جلو دهیلباس پوش...اومد یلباسم م يهم کرده بود که به رنگ برنز یمیمال شیآرا...بود

که من  یرنگ يریکت شلوار ش دنیبا د...کردم که فرزاد کراوات به دست وارد اتاق شد یخودم رو برانداز م

 چطوره خوشت اومد؟:بودم گفتم دهیبراش خر

درونم  یخوشحال يکه به اندازه  يلبخند...لبام نشست ينا خواسته رو يلبخند...مات من بود...رو نداد جوابم

 ....وسعت داشت

چرا :گفتم..سر تکون داد یبه خودش اومد و استفهام یوقت...صورتش تکون دادم يهمون لبخند دستم رو جلو با

 ؟یکن ینگاهم م ينجوریا

 !ه؟؟یچ نیا!!ر؟؟یبگ دهیشراره مگه من نگفتم لباس پوش:کرد اخم

 .دمیکه به حرفت گوش نم یدون یم...جوش نزن فرزاد جان:ناز گفتم با

 .برو عوضش کن...مگه دست خودتته...یکن یغلط م:دیاومد و با خشم غر جلو

 یبا دست به مبل...کت روش داره هی...کردم یشوخ وونهید...فرزاد:گفتم عیبد رقم جوش آورده سر دمید یوقت

 ...اشاره کردم که کت روش بود

 !؟؟آره؟یکن تیمنو اذ ادیشراره تو خوشت م:ناراحت گفت فرزاد

 .کردم ینم تتیاومد که اذ یاگه خوشم نم ادیمعلومه که خوشم م:و گفتم دمیخند ییپررو با

تازه به گردنش  یسانت10پاشنه  يبا اون کفش ها...ستادیام ا نهیبه س نهیس"جلو اومد و کامال گهیدم دق دو

 .به خدمتت برسم "ببند تا بعدا نویحاال ا:کراواتش رو به دستم داد و گفت...دمیرسیم

 از کت شلوار خوشت اومد؟؟...خوب حاال:دمیخند

که  ییاز دستا...و گرما یکیهمه نزد نیاز ا دیلحظه تنم لرز هی...زد و دستاش رو پشت کمرم قفل کرد لبخند

 ...شدیکه تو صورتم پخش م ییاز نفسها...دادیکمرم رو فشار م

 .ادیتو باشه و من خوشم ن ي قهیسل شهیمگه م...آره:گفت يو موذ آروم

 .کردم و با لبخند مشغول بستن کراوات شدم ذوق

خواست زودتر  یدلم م یلیشدم خ ادهیپ نیاز ماش عیسر...میبود یعمو مصطف يخونه  يساعت بعد جلو کی

 ....میریکجا شراره؟؟صبر کن با هم م:فرزاد گفت یول...نمیعمه روبب

 .شمیخفه م جانیفرزاد زود باش من دارم از ه:بازوش رو گرفتم و گفتم...شدم تا اومد کنارم منتظر
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کن خودت رو کنترل  یسع...؟یدوباره دچار حمله بش يخوا یآروم باش شراره م:اخم کرد و محکم گفت فرزاد

 .یکن

 ن؟؟یعمه مه:داد زدم هیبدون توجه به بق...میسالن شد وارد

لباسم رو باال گرفتم و به  نیفرزاد آزاد کردم و دامن پر چ ياومد دستم و از بازو یم نییداشت از پله ها پا عمه

 ....خطرناکه...شراره آروم تر:که داد زد دمیفرزاد رو از پشت سر شن يصدا...سمت عمه پرواز کردم

عمه با ...دمیخودم رو تو آغوشش انداختم و گونه اش رو بوس...نکردم اون موقع فقط عمه برام مهم بود یتوجه

 .دخترم اسپند دود کن يجان برا نایم...هزارماشاا...ماشاا:دستاش صورتم رو قاب گرفت و به چهره ام نگاه کرد

چقدر بهم ...فرزادخان درسته؟ماشاا:عمه گفت...ستادیفرزاد کنارمون ا...طور نیگاه کرد منم همبه پشت سرم ن بعد

 .نیایم

 .یهمسر بنده دکتر فرزاد زمان نمیدرسته عمه جون ا:اون جواب دادم يفرزاد رو گرفتم و جا دست

 .با شما خوشوقتم ییااز اشن...سالم عمه جان:گفت دادیکه با عمه دست م یدستش رو جلو برد و در حال فرزاد

 .باشه یرسم نقدریکردم شوهرت بر خالف خودت ا یفکر نم:عمه باال رفت و رو به من گفت يها ابرو

 مظلوم نما يا:و گفتم دمیفرزاد کوب يکردم و با مشت به بازو یساختگ یاخم

اخر  يهفته  هی نیا ...سوزنده...براق...برنده...زینگاه ت هی...نگاهم کرد قیفرزاد عم...رفتار کن یباش خودمون زود

فرزاد با ...خودم هم رفته بود ادیها از  طنتیش نیا...کمتر باهاش تماس داشتم...شدمیکمتر باهاش هم کالم م

 .کرد تمونیعمه انداخت و به سمت مبل ها هدا غلب ریاش رو ز گهیبغل من و دست د ریدستش رو ز هیلبخند 

 ....میشد هیبا بق یو احوالپرس یمشغول عذر خواهنشست و ما هم  عمه

من که ...تونیعروس يکادو نمیا:عمه دو تا جعبه به سمتمون گرفت و گفت میدوباره کنار عمه نشست یوقت

 ...شاایا دیخوشبخت بش...نتونستم تو مجلستون باشم

بود که از ده  کیساعت ش هی...در جعبه رو باز کردم...ه؟یکارا چ نیا...یعمه جون مرس يوا:زده گفتم ذوق

فرزاد هم تشکر ...فرزاد آورده بود يمثل همون ساعت اما مردونه اش رو هم برا...چقدر گرونه زدیم ادیفر یفرسخ

 .کرد

 کجان؟ ایو ثر نیپس ثم:دمیبه عمه پرس رو

 .انیاوناها دارن م:به پشت سرم اشاره کرد عمه
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سالش بود و  23...ایبه رنگ در ییداشت با چشما يو بلند ییخرما يموها ایثر...شدم و به سمتشون رفتم بلند

 نیثم...بود یو عمه آب ایمثل پدرش بور بور بود اما چشماش مثل ثر نیاما ثم...پوش کیفوق العاده ناز و ش

 .سالش بود20

 درسته؟ یباش ایثر دیتو با:گفتم ایخنده رو به ثر با

 .برات تنگ شده بود یلیخ شراره دلم يوا...آره درسته:بغلم کردو گفت مانهیصم

 یلیتو هم خ يدلم برا:رو در آغوش گرفتم و گفتم نیبعد ثم...زمیطور عز نیمنم هم:و گفتم دمیاش رو بوس گونه

 ....ودیتنگ شده 

هم  نایزنگ اومد و چند لحظه بعد مامان ا يصدا...بودن ومدهیهنوز ن نایمامان ا...میمبل ها نشست يهم رو کنار

شدن  دیشاهرخ و سرخ و سف يبرق چشما یحواسم رفت پ ایشاهرخ و ثر یموقع احوالپرس...وارد سالن شدند

 .اومدن یبهم م "اونا واقعا...لبام نشست يرو يتو دلم قند آب شد و لبخند...ایثر يها

من مات موند  در سالن باز و شد و نگاه...گرم گفت و گو و خوردن بودن که زنگ سالن دوباره صدا کرد همه

 .که وارد سالن شدند ياون دو نفر يرو

 ریتحق تینها یکردم ب یحس م...اشک تو چشمام حلقه بست...نفسام منقطع و تنگ شد!!...و سارا؟؟ ساسان

کرده  یساسان زندگ يایسال با رو 5اما من ...من االن به فرزاد عالقه داشتم دیشا...درست نبود نیا...شدم

چشمام توسط  يحاال کاخ آرزوهام جلو...ام رو با اون ساخته بودم ندهیمن تمام آ...لم بودساسان عشق او...بودم

به خودم مسلط ...دادیبه خاطر حضورشون عذابم م انیاطراف دنیدست زدن و کل کش يصدا...شدیم بیسارا تخر

 یساسان رو ول کن گهید يدفعه  کیسارا اگه :گوشش گفتم ریسارا رو بغل کردم و ز...شدم و به سمتشون رفتم

 "اما من کامال...کنم یم یکرد دارم باهاش شوخ یفکر م...دیخند سرخوشسارا ...کنم یدستام خفت م نیبا هم

 ....بودم يجد

با ...زهر یبه تلخ...دمیتلخ خند...زنم یقولم نم ریوجه هم ز چیو به ه دمیمن قول م...نه مطمئن باش:گفت

 گهیپشت بهشون کردم و خواستم ازشون دور شم که حس کردم د...گفتم کیساسان هم دست دادم و بهش تبر

و  دیبه سمتم دو زادفر...ام نهیس يخم شدم و دستم رو گذاشتم رو قفسه  کمی...تونم نفس بکشم ینم

 کجاست؟ تیکجاست؟اسپر:گفت

نفس  نیبود انداختم و ب دهیبه فرزاد که رنگش پر ینگاه...میو جاموندن اسپر فمیکردم به عوض کردن ک فکر

 .گذاشتم...گذا...جا:منقطعم گفتم يها
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 نیفرزاد بغلم کردو به سمت ماش...رفت رونیشاهرخ از در ب...اریب نویشاهرخ ماش...يوا يا:دیکش ادیفر فرزاد

 .....بجنب شاهرخ:رو به شاهرخ گفت مینشست یوقت...دیدو

 مارستان؟یکجا برم؟ب:دیپرس شدیکه به سرعت از باغ خارج م یدر حال شاهرخ

 .ارهیدووم ن مارستانیترسم تا ب یداروخونه هست برو اونجا م هی ابونیخ نینه پشت هم:گفت فرزاد

کردم قلبم  یکرد و حس م یام خس خس م نهیس...کبود شده بودم...پاش رو تا ته رو پدال گاز فشرد شاهرخ

شاهرخ زود ...کنم یخواهش م...کن یسع...ششراره نفس بک:فرزاد منو به خودش فشرد و گفت...مستهیداره وا

 .باش

فرزاد ...برگشت يچند لحظه بعد با اسپر...دیپر رونیب نیداروخونه توقف کرد و از ماش يبه شدت جلو شاهرخ

باال آوردم و دستش رو پس  یدستم رو باسست...کرد یبار تو دهنم هوا رو خال 7-6و  دیرو از دستش قاپ ياسپر

  .یکن یاالن بدتر خفه ام م...بسه فرزاد:زدم و گفتم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 دفعه چت شد؟ هیآخه ...يزهره ترکم کرد:اش فشرد و گفت نهیسرم رو به س یبا نگران فرزاد

 .دونم ینم:رو بستم چشمام

 مارستان؟یب میبر يخوا ی؟؟میخوب:دستم رو گرفت و گفت شاهرخ

 .شهیعمو خراب م یمهمون...میبرگرد دیبا...نه:رو باز کردم چشمام

 .مارستانیب يبر دیتو با شهینم رینخ:با تحکم گفت فرزاد

 .دمیقول م...دکتر رمیفردا م...کنم یفرزاد خواهش م:دمینال

 ...پشت فرمون نشست شاهرخ

 .خونه میشاهرخ بر...باشه:سر تکون داد فرزاد

به شدت ضعف داشتم و سردم  یول دمیکش یخجالت م نکهیبا ا...فرزاد بودم يدستا يرو...میخونه شد وارد

از مبل ها نشوند و خودش هم  یکی يفرزاد منو رو...بعد از حمله با افت فشار مواجه شده بودم شهیمثل هم...بود

کالفه ...دادیعمه شونه هام رو ماساژ م...دیپرس یزن عمو حالم رو م...آورد یمامان برام شربت م...کنارم نشست

 ...دیها دورش رو خلوت کن شهیبابا االن دوباره نفسش تنگ م يا:گفت میکالفگ دنیبابا با د...مشده بود
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آهنگ گذاشت و همه رفتن  دیجو که آروم تر شد فر...از دورم پراکنده شدند و فقط من موندم و فرزاد همه

چشمام گشاد ...دیرقص یم ایشاهرخ هم با ثر..و همسرش صحرا ارشیک...دندیرقص یساسان و سارا باهم م...وسط

تازه از فرنگ برگشته  يها عمهدختر  نیا ایگو...دیرقص یم نیکه اهل رقص نبود هم داشت با ثم نیشد فرز

 م؟یبرقص:گوشم گفت ریفرزاد ز...لبخند زدم...خوش اومده بودن لیفام يبه مزاق پسرا يبدجور

اش بود و دستش تو  نهیس يسرم رو...دستمو گرفت و من رو به وسط سالن کشوند...لبخندم جواب مثبت دادم با

 ...خواستم به گذشته برگردم ینم...فکر کنم يزیخواست به چ یدلم نم...بود یخال هیذهنم خال...موهام

مواظب خودت  شتریبعد ب به نیاز ا...يمنو ترسوند یلیشراره امشب خ:و گفت دیموهام رو بوس يرو فرزاد

چشماش ...زدیتوشون تمنا و تب موج م...و روشن سالن به چشماش زل زدم کیسرمو بلند کردم و تو تار...باش

آروم تو بغل هم تکون ...رو ادهکه اتفاق افت یبره هر چ ادمیکرد  یکه وادارم م یحس...دادیبهم م یبیحس غر

 یمن هم م...بودم رهیبراقش خ يهمچنان به چشما کردو من یدستاش کمرم و نوازش م...میخورد یم

تا فراموش کنم تمام ...خواستم تا حس کنم فرزاد رو دارمش یمن اون بوسه رو م...داشتم ازیبهش ن...خواستم

وقت بود  یلیتنفر رو خ...بود که از درکش عاجز بودم يزیچ شتو نگاه...بوده رو نمونیرو که ب یو انتقام نهیک

 هیمنتظر ...االن فقط عشق بود و عشق...خورد یکه مدت ها بود کنج دلم خاك م یحس...که کنار گذاشته بودم

تر  کیصورت فرزاد مقابل صورتم بود و لحظه به لحظه نزد...گس ینیریش هی...ناب یگرم هی...اتفاق بودم

فرزاد؟؟شراره؟؟خودتون رو کنترل :رو میکه ساخته و پرداخته بود یخراب کرد هر چ شاهرخ يصدا...شدیم

 .زشته...دیکن

شراره خجالت بکش همه :دیبه من کرد و لب گز یشاهرخ نگاه...میو از خلسه جدا شد میخودمون اومد به

که سرشون به کار  هیبق دنیبا د...دیینفسم حبس شد و نگاهم اطراف رو پا يلحظه ا يبرا...کنن ینگاهتون م

شاهرخ قهقهه زدو فرزاد با ...مانداخت نیینداشت نفسم رو آزاد کردم و سرم رو پا به ما یخودشون بود و توجه

 .دیچشم و ابرو براش خط و نشون کش

 یموقع خداحافظ...میخونه رو ترك کرد یو با خداحافظ میحال بد من بلند شد ياز خوردن شام به بهانه  بعد

 ياز فکرا دمیکش یخجالت م...زد و با چشماش به فرزاد اشاره کرد و ابرو باال انداخت يدار یشاهرخ لبخند معن

 ...کرد یخودش م شیکه برادرم پ یغلط

چشمام رو ...يکرد یرو پاك م شتیالاقل آرا:من گفت دنیفرزاد با ورودش به اتاق و د...دمیتخت دراز کش يرو

 ؟یموش کنچراغو خا شهیم...خسته ام یلیخ...خستم فرزاد:بستم
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 بخوابم؟ شتیپ يخوا یم:چراغ رو خاموش کرد و گفت فرزاد

 ...کنترل داره زشیرو غرا نایاز ا شتریبهم ثابت کرده بود ب...دمیترس ینم ازش

بهم  نیا...بود یمرد واقع هی...يعاد طیاما تو شرا...گذشتیاز حدش م تیتو عصبان یگاه...شدیم یعصبان زود

 یم تمیاذ يهرچند که اون حس موذ...خواستم وانمود کنم ازش دلخورم یاما هنوزم م...ثابت شده بود

فرزاد با ...يخوا یپناهگاه امن م هیتو ...نگو نه...شراره يدار ازیبهش ن:کرد یکه تو ذهنم وز وز م یحس...کرد

 ...سکوت کردم...گاه محکم باشه هیتک هیتونه  یهاش ثابت کرده که م يتمام بد

 .ستیمهم ن یشیم تیاگه اذ:گفت یبا ناراحت فرزاد

زود وا  نقدریآخه چرا ا...گهید یاحمق: دیپوزخند زد و عقلم دادکش يحس موذ...شمینم تینه اذ:دیدهنم پر از

تو :طرف عشق و احساس رو ای رهیدونست طرف عقل و منطق رو بگ یکه نم يخود...دینال میخود واقع...يدیم

و به فرزاد نگاه  دمیکش یقینفس عم...هیکتمان ناکردن نیا يدار ازیتو بهش ن...انکار نداره نیا يدوسش دار

به چشمام نگاه کرد و ...شده بود بیعج يادیچند وقت ز نیفرزاد ا...دیکنارم دراز کش یکردم که با خوشحال

هنوز ...شد ریخواستن به دلم سراز نیریحس ش...نفسام داغ شد دیاش رس نهیسرم که به س...آهسته بغلم کرد

 .دیگنج یمن نم فیضع ي ارادهبودم اما ترك فرزاد تو  ریگازش دل

 یکه داشت با آرامش موهام رو نوازش م دمیموهام چشمام رو باز کردم و فرزاد رو د يرو ینوازش دست با

به ...شراره جان پاشو آماده شو: بهم زد و گفت يکننده ا وونهیبازم لبخند جذاب و د يچشما دنیبا د...کرد

 ..بلند شو....مارستانهیدکترت زنگ زدم گفت ب

 !!!زدایمشکوك م يفرزاد هم بدجور نیا!!شراره جان؟؟...لحظه مات موندم هی

 ...گرسنمه فرزاد:جام نشستم و گفتم تو

بعد از ...زمیعز يگرسنه ا دونمیم...یشناشتا با دیشراره جان دکترت گفته با:و گفت دیبا خنده لپم رو کش فرزاد

 ...رستوران خوب هی میریم مارستانیب

فرزاد با لحن صداش و نوع نگاهش داشت ...دیگنج یتو باورم نم "واقعا گهیکلمات د نی؟ ا!زم؟یعز!!...جان؟؟؟

 ....که به روحم زده بود ییرو تمام زخم ها ذاشتیآروم آروم مرهم م

 دیو با ستیبرام خوب ن تیندارم اما استرس و عصبان یدکتر گفت که مشکل...نهیمعا و شیاز دادن چندتا آزما بعد

 يفرزاد مجبورم کرد همون جا آمپول ها...نوشت يهم برا یتیتقو يچند تا دارو...مراقب خودم باشم شتریب

رفتارش ...که قولش رو داده بود یرستوران مونبعد از گرفتن داروهام فرزاد منو برد به ه...کنم قیرو تزر یتیتقو
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کم کم داشت منو به محبت هاش ...کرد یگرم تر و مهربون تر رفتار م...کرده بود رییتغ "بعد از اون شب کامال

 دینبا یدکتر زمان:افتادم که به فرزاد گفت مارستانیحرف دکتر تو ب ادی...خوب نبود "اصال نیو ا دادیعادت م

دوباره  يحمله  یشراره به معن يو اضطراب برا تیعصبان...و مضطرب بشه یبعنوان عص چیهشراره به  يبذار

 شتریب دیشده با فیهم ضع یلیدر ضمن خ...نرمال بشه تشیکه براش نوشتم بخوره تا وضع ییقرصها نیا...اس

 ....یمراقبش باش

رفت و تعادلم رو از دست دادم  جیسرم گ...قدم به سمت در رستوران بردارم هیشدم اما تا خواستم  ادهیپ نیماش از

 شراره؟ یخوب:گفت یبا نگران...فرزاد دستش رو دور کمرم حلقه کرد و مانع از افتادنم شد وفتمیب نکهیاما قبل از ا

 .رفت جیلحظه سرم گ هی...آره:تکون دادم سر

 ...فشارت افتاده ستین يزیچ:کرد تا وارد رستوران بشم گفت یم میکه همراه یحال در

عالوه بر ...ارنیداد و بعد هم خواست برامون آب پرتغال ب یسفارش چلوکباب زعفران عیفرزاد سر میشستن یوقت

که شام  شبمید...دهیرنگت مثل گچ سف:خودم مجبورم کرد آب پرتغال خودشم من بخورم و با خنده گفت وانیل

 ؟؟يدیعذاب م نهیب یکه تو رو نم یشراره چرا خودت رو به خاطر کس...ينخورد یدرست و حساب

 !!!ه؟یمنظورت چ:کردم اخم

 ...منظورم ساسانه:پوزخند گفت با

 يزیدر حال حاضر تنها چ...نبوده يزیچ "از اول اصال یعنی...تموم شده زیمنو ساسان همه چ نیب:گفتم یناراحت با

 ...ییتو دهیکه داره منو عذاب م

 !!شراره؟؟؟:من هییو رك گو ییپروا یهمه ب نیخورد از ا جا

ناراحتم  یخواست یبود که م نیاز ا ریغ!! ؟؟يدیکش شیچرا حرف ساسان رو پ!!مگه دروغه؟؟:دمیخند تلخ

 !!؟؟یکن

 نیاز ا شتریخواستم نذارم ب یفقط م...من قصدم ناراحت کردن تو نبود...ستین نطورینه ا...نه:دیلب گز فرزاد

 ...یخوام تو ساسان رو فراموش کن یشراره من م...یعذاب بکش

 نویهم شهیتو هم ؟؟آرهیقبول کن يخوا ینم ؟چرایستیمن فراموشش کردم فرزاد چرا متوجه ن:دمکر حرص

اما عذابم  يعذابم بد يخوا ینم یگیم...یکنیاما ناراحتم م يقصد ناراحت کردن منو ندار یگیم...یگیم

 شهیهم يبار برا کیبحث رو  نیفرزاد ا...یکن یدلخورم م شهیدونم چرا هم یاما نم یخواست ینم یگیم...يدیم

 ...هست يزیبوده و نه چ يزیمنو ساسان نه چ نیکنم بفهم که ب یخواهش م...تمومش کن
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 ...من باورت دارم...میکن یباشه تمومش م:گفت انهیآروم و دلجو یو با لحن دیکش یقینفس عم فرزاد

کرد به خونه  يو فرزاد فقط باهاش باز دیچسب یلیخ یکه به من با اون همه گرسنگ ییاز خوردن غذا بعد

 .میتا دور از هم و جداگونه استراحت کن میخودمون رفت يبه اتاق ها شهیمثل هم...میبرگشت

تو تاالر  ندهیآ يدو هفته  یالملل نیصحبت ها حول محور کنفرانس ب...نظام برگذار شد يپنج شنبه جلسه  روز

 قیشد که هر کس تحق نیدر آخر هم قرار بر ا...زنان مطلقه بود يموضوع کنفرانس درباره ...وحدت تهران بود

رو بازگو  قاتشیتحق جیباشه و نتا رانسکنف یسخنران اصل تونهیارائه بده م ندهیا يتا اخر هفته  يجامع تر

 ؟يندار يکار رمیمن م:رو به فرزاد گفتم میاومد رونیاز اتاق جلسه که ب...کنه

 !؟يآورد نیباز ماش...گردونم یخودم برت م ایآقا ب نیمگه نگفتم با حس:تعجب گفت با

 ..خوام من سخنران کنفرانس باشم یم...رو شروع کنم قمیخوام تحق یچون م...آره:دادم سرتکون

دلم فرو ...کنم یماهه دارم روش کار م کی یرو دست من بلند ش یتون ینم"عمرا:دیبا صدا خند فرزاد

 ...مینیب یم:و مصرانه گفتم ومدمیبازم کوتاه ن یول....هیدونستم که کار فرزاد عال یم...ختیر

 م؟یشرط ببند يخوا یم:با پوزخند گفت فرزاد

 !!؟؟یسر چ...باشه:ترس گفتم بدون

 ...نتیسر ماش:فکر کرد و بعد گفت یکم فرزاد

 ؟؟یچ یعنی:باال رفت ابروهام

و  حیدونست من عاشق تفر یم یلعنت...يرو ندار نتیتا سه ماه حق استفاده از ماش یاگر باخت یعنی:گفت

 ....محدودم کنه ينجوریخواست ا یم...يموذ...کرد یکالفه اش م میباز نیتابستون شده بود و ماش...گردشم

 ؟یتو چ...قبول...باشه:گفتم سمج

 ...يتو بخوا یبازم اما اگر به فرض محال باختم هم هرچ یدونم نم یمن که م:زد لبخند

 ؟؟یهرچ هیهرچ:کردم زیرو ر چشمام

گرفت  یکه از همون شکش نشات م یتو وجودش لونه کرد اما خودش رو نباخت و با مکث دیکرد و ترد شک

 .یهرچ هیهرچ:گفت

 ...يطالقم بد دیبا یاگه باخت...پس سر طالق:مکث گفتم بدون

 !!!؟؟یچ:داد زد جاخورده
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 یخودت گفت "دوما...واشی "اوال...هچت سیه:لبم و گاز گرفتم و گفتم دمیکش واریرو گرفتم و به سمت د بازوش

 !!؟؟یترس یم یپس از چ يباز ینم یتو که مطمئن "سوما...یهرچ هیهرچ

کرد و  زیبعد چشماشو ر...به جز طالق يزیهر چ...کنم یخوب اصالح م لهیخ:اخم کرد ظیو با غ دیکش یپوف

 !!!نه؟؟...اریبار بهت گفته بودم اسم طالق رو ن هی:کالفه اما خصمانه و خشن گفت

 .لواسون يالیپس و...باشه:رو باز و بسته کردم چشمام

 !!!اونجا به نام منه؟؟ یدون یاز کجا م: رو باال برد ابروهاش

 .... به من اطالعات بده یخوب نیتونست به ا یخانم م ژهیاز من ریبه غ یزد خوب ک یم جیگ چقدر

 اچهیخونه باغ رو به در...لواسون يالیو...میه االن توشک يدونم خونه ا یمن م...گهید مینیما ا:دمیخند انهیموذ

 .پدر بزرگت به توئه ي هیپول نقد ارث ونیلیم 100سه تا شمش طال و ...میوقت نبرد چینمک آبرود که ه ي

 !!؟؟یدون یرو از کجا م نایشراره تو ا:گفت رتیابروش رو باال برد و با ح هی

 !نه؟؟ ای يدیرو م الیو...گهیحاال د:گفتم

باشه اگه باختم !نه؟؟...هات رو دوست دارم طنتیبار بهت گفتم که ش هیفکر کنم ...نکن دختر طنتیش:زد لبخند

 ...مال تو الیو

اخرش لرز به  ياما جمله ...دیپوستم دو ریحس گرم ز هیافتاد و  انیوجودم به غل...قند تو دلم آب کرد حرفاش

 ....ستیها هم ن یراحت نیشکست دادنش به ا دمیکه فهم هدیرو بهم م الیاونقدر قاطع گفت و...تنم انداخت

تا 50 يآدرس و شماره  یو دولت یخصوص يکه نظام بهم داده بود از چند تا مرکز مشاوره  ياستفاده از مجوز با

 ...يباال شهر هیبودن و بق يشهر نییشون پا يسر هیزن مطلقه رو گرفتم که 

و  کیش يخونه ها..جردن..هیزعفران.. هیاله..باهاش حرف زدم..رفتم سراغش..بود هیفرمان يآدرس طرفا نیاول

و  شدیم دایفقط غرور پ..تیمیاحترام و صم..محبت..عاطفه..از احساس یاما خال..لوکس لیوسا..مجلل

و با کالس  کیش يزنا باشهر گشتم و  يباال يتا ظهر تو محله ها..یفقط تجمل بود و فخر فروش..یخودخواه

مالقات  ياجازه  یبه راحت دندیمارك دارم رو م يو لباسا پیهمه چون ت....شهر سرو کله زدم يباال يلقه مط

رازهاشون رو  ای ارهیسر درب شونیخصوص یاز زندگ یمهم نبود که کس "هاشون اصال یلیخ يالبته برا..دادندیم

راه  يطرفا....رفتم نییپا يخوردم و به سمت منطقه ها عصریول طرافساده ا یچیساندو هیناهار رو تو ...فاش کنه

و  نیماش دنیهمه با د..که تو کوچه ها ولو بودن يپا برهنه ا يبچه ها...کیتنگ و بار يکوچه ها..شوش..اهن

 ییجورا هیهمشون  "بایاما تقر..کردند یو حسرت نگاهم م رتیح یکردند و با نوع یام تعجب م افهیو ق ختیر
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 نییپا يتا مطلقه 5و  يشهر يباال يتا زن مطلقه 10شب به  9تا ساعت ..بودن یمیم و صمخونگر..ربونمه

 يقشنگ تر و پرمحتوا تر يحرفا يشهر نییپا يزنا..برداشتم ادداشتی...حرف زدم وسوال کردم..سر زدم يشهر

جدا ...جدا شده بودن جاشونیو غرور ب يلج و لجباز...یحوصلگ یکه فقط به خاطر ب...زدنیم يباال شهر ياز زنا

چرا ...نده ریبهشون گ یتا به قول خودشون کس..انیو کجا م رنینباشه که بهشون بگه کجا م یشده بودن تا کس

 يشهر نییپا ياما زنا ه؟؟؟یرنگ نیکوتاه؟؟موهات چرا ا نقدریچرا ا ؟؟مانتوتیکش یم گاریس ؟؟چرايایم رید

بارها عذاب ..بودن دهید انتیبارها خ..بارها کتک خورده بودن...بودن فهاحر نیمصمم تر و محکم تر از ا..تر يقو

با ...بودن و از اول شروع کرده بودن دهیبودن و با قلبشون بخش ستادهیضربه ها ا نیبودن اما برابر تمام ا دهیکش

که  ییزنا ای...کرده بودن و دم نزده بودن یمعتادشون زندگ يسال با شوهرها نیکه چند ییزنا يدردها دنیشن

 ...يو ندار یپول یاز ب..یچارگیاز فقر ب...بود ومدهیسالها با هوو سر کرده بودن و صداشونم درن

سرشون رو که فقط  يباال هیکر ي هیتا سا..نندازه هیبودن و سوخته بودن تا اسم مطلقه رو وجودشون سا مونده

 ..از دست ندن دیکشیم دكیاسم شوهر رو 

بودم و مثل  دهیاونا رو هم نکش يدهم از دردها کیمن ..ا رو شکر کردمحرف ها صد بار خد نیا دنیشن با

 انتیخ یکار فرزاد هم به نوع...کم نبود...خواستم از فرزاد جدا شم فقط چون منو گول زده بود ینازدونه ها م

گرفتم  میتصم...تمیبه احساسات و شخص انتیخ....اهامیبه آرزوها و رو انتیخ..دمیبه افکار و عقا انتیخ...بود

 گهید يمردها یلیفرزاد از خ...نکنم یرو خال دونیها هم م یراحت نینبخشم اما به ا یبه راحت..تر باشم يقو

 .....میبساز یعال یزندگ هیبا هم  میتونست یم..خواستم یاگه م...خواست یاگه م...بهتر بود

که خراب شده  ییزهایچ يهمه ...رومآروم آ...محکم ساختم يو با همون اراده ..اون روز به بعد من خواستم از

و لبخند ...ادیاز بن..از اول..از صفر...من شروع کردم...خراب کرده بود...که خراب کرده بودم ییزهایچ يهمه ...بود

 يو سوزوندم همه  ختمیدور ر...دیخالصانه به صورتم پاش یرو که زندگ يو تماشا کردم لبخند یزدم به زندگ

مثل ققنوس دوباره متولد ...و از خاکستر تمام خاطرات سوخته...افتاده بود رو رو که اتفاق يبد يزهایچ

از اون روز به بعد ...رو که سرنوشت برام رقم زده بود يزیاون چ رمیباز بپذ يصاف کردم دلم رو تا با رو...شدم

با تمام  یانسان معمول هیرو که از فرزاد تو ذهنم ساخته بودم رو به  ییوالیگه شدم و اون هید يشراره  هیمن 

 ...کردم لیهاش تبد يها و بد یبا تمام خوب...هاش  یبا تمام درست..تونست انجام بده یکه م ییخطاها

 .میطلبکار بود ریکه از تقد یحق...ساختن دوباره حق ما بود هی...از نو شروع کردم من
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بس که تو کوچه ...شهر بهم خورده بود نییشده بوداز بس دود پا یو خاک فیخونه برگشتم تمام لباسام کث یوقت

رو ازم  چیآقا جلو اومد و سوئ نیحس...شدم ادهیپ نیاز ماش...برخورد کرده بودم یخاک واریتنگ به در و د يها

 براتون افتاده؟ یخانم اتفاق:گرفت و با تعجب گفت

 !!فرزاد اومده؟؟...نه من خوبم:دادم سرتکون

 ..تشکر کردم و به سمت در سالن رفتم...شهیم یساعت مین هیبله :گفت

به من  یاومد نگاه یم نییپله ها بود و داشت ازشون پا نیاخر يکه درو باز کردم و وارد شدم فرزاد رو یوقت

 !برات افتاده؟ یشراره اتفاق:اومد گفت یکه به سرعت به سمتم م یانداخت و در حال

 !؟ینه چه اتفاق...سالم:گفتم

چه  نیا:داد و گفت ینیچ شینیبعد جلوتر اومد و به ب....هیچه وضع نیاخه ا:و گفت ستادیاقدم مونده به من  دو

 !!؟؟يبود ه؟کجایبوئ

 .تهران زدم نییپا يبه منطقه ها يسر هیرفتم :آروم گفتم...سر درد داشتم...هم فشار دادم يرو رو چشمام

 !!؟؟یخوب یمطمئن:ام کرد و گفت دهیرنگ پر يبه چهره  ینگاه

سر راه ...خوام یرختخواب نرم م هیدوش آب گرم و  هیفقط ...آره:بود یاز خستگ یزدم که ناش یرنگ یب لبخند

 .نکن دارمیشام ب يبرا...خوردم يزیچ هی

 .....سامسونتم رو دست به دست کردم و به سمت اتاقم رفتم فیک

بدون سرو صدا ...کردم یهوس آب تن...برد یبودم خوابم نم دهیچون زود خواب...شدم داریبود که ب 9ساعت  صبح

 دنیبعد از پوش...فرزاد هنوز خواب بود...لباس برداشتم و رفتم استخر ضیرو از اتاق تعو میبلند شدم و ساك ورزش

با ...استخر اونقدر بزرگ بود که سر و ته نداشت...خسته شدم یشنا کردم و حساب یساعت کی...وارد آب شدم ویما

مشغول گرفتن آب موهام  یکیکوچ يو با حوله  ستادمیا يپشت به در ورود نهیآئ يجلو ویهمون ما

کردم حالم بهتره و  یحس م...دیرس یچهره ام شاداب و بشاش به نظر م...به خودم انداختم نهیتو آئ ینگاه...شدم

برگشتم ...برخورد کردن يزیموهام رو تکون دادم که حس کردم به چ....ستمین دهو افسر نیمثل قبل غمگ گهید

چشماش بسته بود و رد آب ...شده بود لیزل زدم که سرش به سمت چپ متما يگشادم به فرزاد يو با چشما

شلوارك پاش  هیصورتم بود و فقط  يجلو شیعضالت برهنه و فوالد...کرد یم ییراستش خودنما يگونه  يرو

نگاهم ...تا باال نییاز پا...نییاز باال تا پا...نگاه کرد بودم رهیآهسته سرش رو صاف کرد و به من که بهش خ...دبو
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سالم :کردم خونسرد باشم یو سع نهیتفاوت برگشتم به سمت آئ یخوش تراشم سر خورد و بعد ب يپاها يرو

 !؟؟يکرد یتو هم هوس آب تن...ریصبح بخ

حرکت حوله رو از  هیو با  بعد جلو اومد...اووووه چه جورم...سالم صبح شما هم بخبر:و گفت دیخند یرکیز با

تنم انداخت و بلندم  رینشون بدم دست ز یعکس العمل نکهیقبل از ا...گوشه هیو پرت کرد  دیکش رونیدستم ب

 .....کرد

فرزاد همچنان به سمت ...لحظه لرز کردم هی يبرا...دیدر جواب فقط خند!!..فرزاد؟ یکنیکار م یچ:ترس گفتم با

 ...رفت یآب م

 ...دونم و تو یتو آب من م يبه خدا اگه منو بنداز...اومدم رونیاالن از آب ب نیمن هم...فرزاد تو رو خدا:دمینال

 !؟یکن کاریچ يخوا یم "مثال:گفت يموز يو با لبخند ستادیاستخر ا لب

 ...کنم یآب غرقت م نیتو هم:اخم گفتم با

که فقط فرصت کردم چشمام رو  دیتو آب پر يورحرکت ج هیبعد با ...نمیغرقم کن بب:زد و گفت يقهقهه ا فرزاد

 یچون م...هنوز منو ول نکرده بود... میسطح آب شناور شد يهردو با هم رو...ببندم و نفسم رو حبس کنم

ذهن من بود و  يها ياز فانتز نیاالبته ...خواست ولم کنه ینم دمیشا...کنم یدونست اگه ولم کنه خفه اش م

 ...تو مغز فرزاد نداشت شهیر

فرزاد سرش رو با ضرب به ...کرد یم يصورتم باز يتو آب به رقص در اومده بود و رو میبلند و مشک يموها

سرش به سمت صورتم ...دمیگوشش رو گرفتم و کش...دیصورتم پاش يچپ و راست تکون داد و آب موهاش رو

 !!؟؟خفه شم رهینفسم بگ یگ ینم!!ه؟؟یکارا چ نیفرزاد ا يا وونهیتو د:دمیغر...خم شد

 ...شهینم تیچینترس تو ه...نه:صورتم رو با انگشتاش کنار زد و گفت يرو باال اورد و موها دستش

تا خواستم بهش حمله کنم ...تکون داد دیشا یسرش رو به معن...گهید يدفعه بگو جون سگ دار هی:کردم اخم

و دستام  دمیآب خواب يرو..م انجام بدمخواست یکه م يتوجه به کار یب...منو همون طور ول کرد و ازم دور شد

آب به صورتم  يادیحجم ز کهکردم  یداشتم از سکوت و آرامش آب استفاده م...شکمم قفل کردم يرو رو

آب  يساعت تمام تو کی...جواب نذاشتم یکار فرزاد رو ب نیبرگشتم و ا يبه حالت عاد عیسر...شد دهیپاش

خواست اون  یداشتم که دلم نم یاونقدر خوشحال بودم و حس خوب...میدیخند یو م میکرد یم يباز...میبود

کرد وسط  یگرفتم و پرتم م یرفتم فرزاد از پشت م یاستخر م يتا به سمت پله ها...لحظه ها تموم بشه

فرزاد ازم غافل شد به  یلحظه وقت هیتنها تو ...دمیکشیموهاش رو م ایگرفتم  یم شگونشین ایمنم ...استخر
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فرزاد وارد رختکن شدم تا لباس عوض  يها دیتوجه به تهد یرفتم و از استخر خارج شدم و ب سمت پله ها

 .کشش نداشتم گهیخسته بودم و د "واقعا...کنم

ندو شراره :فرزاد داد زد...و پا به فرار گذاشتم دمیترس ادیفرزاد داره به سمتم م دمیرفتم د رونیاز در رختکن ب تا

 ...نیزم يخور یندو م...ندارم تیکار

ساعد دستم  يکرد و رو ریکنار استخر گ یصندل ي هیکه پام با پا دمیدو یو م دمیخند یتوجه به حرفش م یب

 !شد؟؟ تیزیچ:و کنارم زانو زد و گفت دیفرزاد به سمتم دو...گفتم يافتادم و آخ بلند

به  ینگاه...نمیبش یصندل يفرزاد کمکم کرد بلند شم و رو...نه باباخوبم:نشستم و گفتم دمیخند یکه م یحال در

 ....رونیمطمئن شد سالمم گذاشت برم ب یدستم انداخت و وقت

تا ...آمار گرفتم و پرسشنامه پخش کردم و مصاحبه کردم..کردم قیتحق...کردم یتمام فقط کار م يهفته  کی

ساعت  کیبعد از ...رو ارائه بده قشیخواد تحق یم یک نمیدل تو دلم نبود بب...دیباالخره روز جلسه رس نکهیا

تنفس همه دوباره به اتاق  قهیدق10از  عدب...رهیرو بگ شیینها میوقت خواست تا تصم قهیدق10دکتر قوام ...بحث

خانم :گفت نهیو دکتر قوام با طمائن افتی تیجلسه رسم...شدند جهیبرگشتند و سرجاهاشون نشستند و منتظر نت

کمال تشکر رو دارم من باالخره بعد از تفکر فراوان به  دیدیکه کش یاز همتون به خاطر زحمات زیعز ونیها و آقا

 قیتحق:زد و گفت يبعد لبخند...از همه بهترند قیدو تا تحق قاتیتحق يهمه  نیب ازکه  دمیرس جهینت نیا

عجب :گفت يهمه دست زدند و دکتر زاهد...یکتر زمانخانم صامت و د:کرد و ادامه داد یمکث کوتاه...خانم

 ...دیبیشما زن و شوهر هنوز هم با هم رق...یرقابت

 ..اکتفا کرد یخشک و خال ينه  هیسرتکون داد و به گفتن !دکتر؟ يداره آقا یاشکال:خنده گفتم با

سخنران  کی کنفرانس فقط نیکه ا میدون یهمه م یول:صحبت رو به دست گرفت يقوام سر رشته  دکتر

خواستم خودم رو به فرزاد  یفقط م...طور نیلواسون هم هم يالیو...برام مهم نبود نیماش...دل تو دلم نبود...داره

 ...اثبات کنم

باال  قیتشو يصدا...دکتر هم بهتر بود يخانم صامت از آقا قیکنم تحق یو من فکر م:دکتر لب باز کرد باالخره

من کم آورده  يجلو نکهیاز ا...ناراحت بود شتریب یدونم از چ ینم...اومد رونیفرزاد اخم کرد و نفس من ب...گرفت

 ..لواسونش رو از دست بده يالیخواست و ینم دمیشا...محدود کردنم اثر نکرد يحربه اش برا نکهیا ایبود 

من هم بلند شدم تا به ...ستادنیهمه ا...زده بودم جانیخوشحال و ه "واقعا...صورتم رو پر کرده بود يپهنا لبخند

ناراحت :گوش فرزاد گفتم ریز دادمیسر تکون م یدکتر هرات يهمون طور که برا...پاسخ بدم انمیاطراف کاتیتبر
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 الیبود و و یهرچند که حرفام شوخ...یزن ینامم م بهرو  الیو یحاال بگو ک...شاایبعد ا يدفعه ...نشو فرزاد جان

 يخوا یم "واقعا:برگشتم و با بهت به صورتش زل زدم...بعد از جلسه:برام مهم نبود اما فرزاد محکم گفت "اصال

 !!به من؟؟ يرو بد الیاون و

مگه ...آره:بود دایتو چهره اش پ "کامال یو گرم بود و آثار خوشحال نیریبرخالف انتظارم لبخندش ش...زد لبخند

 !مرده و قولش؟؟ گنیکه م يدینشن

 !!؟؟یستیفرزاد تو ناراحت ن:باال بردم و گفتم ابرو

چشمات  یوقت...شمیمنم خوشحال م نمیبیتو رو خوشحال م یشراره وقت...ناراحت بشم دیچرا با: داد سرتکون

 ادتی نویا...منه تیموفق تتیموفق...افتخار تو افتخار منه...من زنهیموج م طنتیو توشون ش درخشهیم ينطوریا

شراره ...ستین مونییبر جدا لیدل يتو اتاق خوابت رو از من جدا کرد نکهیا...زیتو همه چ میکیم شرما با ه...نره

 ....مونیزندگ يبرا...من يبرا...تو  يبرا...فرصته هی نیا

تو عمق ...فاشیتو بحر تعر...کاره رهاش کرد مهیبودم که ن يگفت و من تو بحر جمله ا یگفت و م یم فرزاد

گشتم تو لحن  یم...پنهان توشون بود يحرف ها یلیرو که خ ییچشما يپشت پرده  دمیکاو یم...حرفاش

 ...و گرم نیدلنش...و محسوس بود یناگهان راتشییفرزاد که تغ يصدا

من هنوز تو ...رو به نامم زد الیدفتر خونه برد و و هیاز اتمام جلسه در کمال تعجب من فرزاد من رو به  بعد

 دیکارش خط کش نیبا ا...جشن گرفت تمیمنو به رستوران برد و به افتخار موفق شوك حرفا و کاراش بودم که

کردم و  یباز م شتریاگه من چشمام رو ب...بود یفرزاد مرد مهربون و محکم....که ازش داشتم یتمام تصورات يرو

 .کردم یو خصمانه بهش نگاه نم نانهیبدب نقدریا

کنفرانس بودم و به کل  يکارا ریهفته من درگ نیتو تمام ا...هم به سرعت برق و باد گذشت گهید يهفته  کی

افتاد که دوباره ما رو به هم  یشب قبل از کنفرانس اتفاق هی نکهیتا ا...و فرزاد فاصله گرفته بودم یاز زندگ

پام بود  يکه رو یلب تاب يوکنفرانس رو ت نبار مت نیصدم يکاناپه نشسته بودم و داشتم برا يرو...کرد کینزد

برگشتم و با تعجب به فرزاد که لب تاب رو بست و زد ...پام برداشت يلب تاب رو از رو یکردم که کس یمرور م

 !!؟؟یکن یکار م یچ:بغلش و نشست رو مبل نگاه کردم و گفتم ریز

 کی نیتو ا...گهیبسه د...به اون لب تاب يدیهفته اس که چسب کیاالن ...گهیبسه د:شونه باال انداخت فرزاد

هفته  هی نیبه خودت نگاه کن تو هم...يدیخوب هم نخواب یحت...نه ناهار يخورد یهفته نه شام درست حساب
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استرس "اما تو دائما...ستیشراره استرس برات خوب ن...گفت یدکترت چ ستین ادتی...يشد فیضع یکل

 ....يدار

توجه اش غرق لذت شدم اما در ظاهر با اخم به سمت فرزاد رفتم و دستم رو جلوش دراز کردم تا لب تاب رو  از

 ...فرزاد بدش به من:رمیازش بگ

 .....نچ:ابرو باال انداخت فرزاد

دونم دارم  یمن م...فرزاد اون لب تابو بده به من:صورتش تکون دادم يو دست دراز شدم رو جلو دمیکش یپوف

 ....پس اونو بده به من...رمیگیاسترس م شتریکارت ب نیدر ضمن من با ا...کنم یم کاریچ

و  دشیلب تاب بند کردم اما فرزاد از دستم کش يبه سمتش رفتم و دستم رو به لبه ...سرشو باال انداخت فرزاد

 "تم و اصالرف یو من جلوتر م دیکش یرفت و دستش رو پس م یعقب م یاون ه...سرش يدستش رو برد باال

اش اول عقب رفت و  گهید دستدستش دور کمرم حلقه شد و  هی یوقت...تو بغلشم "هم حواسم نبود که کامال

به خودم اومد و تقال ...پشتش جا گذاشت و بعد دوباره جلو اومد و دور کمرم حلقه شد یعسل يلب تاب رو رو

 !!از اغوش شوهرت؟؟!!شراره؟؟ یکن یفرار م یاز چ:کردو اهسته گفت شتریکردم اما فرزاد فشار دستاش رو ب

راستم ضربان  يو شونه  دیکوب یامان م یقلبم ب...دیکه به صورتم دو ییگرما میرو بستم از حجم عظ چشمام

اون  يمهر شد و جا میشونیپ يرو ینرم زیچ يجا...داغ شد میشونیپ...کرد یحس م "قلب تند فرزاد رو کامال

که  یبیهمه حس غر نیاز ا ردمفرار ک...دستاش شل شد يحلقه  یوقت...م کردسوختن نابود نیمهر سوخت و ا

تازه  ارمیزدم تا تعادلم رو بدست ب هیدر اتاق رو بستم و بهش تک یوقت...جا به تنم وارد شد کیو  یناگهان

حس خواستن  ینیریش...هیلذت چ دمیتازه فهم...ام ستادهیا ایدن يکجا دمیتازه فهم...افتاده یچه اتفاق دمیفهم

 .....دونم ینم...که من داشتم و فرزاد یعشق...هییعشق چه مزه ا يبایطعم ز....هیچ

چشم گردوندم ...سالن جمع شده بودن يکه تو یتیجمع دنیپاهام سست شد از د ستادمیا بونیریپشت ت یوقت

ه کل وجودم رو گرفته ک یاز اضطراب دمیترس یم...که قرار بود فرزاد باشه اما نبود ییاول جا فیدو رد يرو

 ....بود

انگار ...نفس زنون وارد سالن شد دیسف يدسته گل بزرگ از رزها هیکه فرزاد با  گذشتیم میاز سخنران قهیدق 5

و دقت  يبار با انرژ نیا...گاه محکممه هیتک...پشتمه نکهیاز ا...هست نکهیاز ا...با اومدنش راحت شد المیکه خ

 ....ادامه دادم يشتریب
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 نییپله ها رو پا...کنار رفتم بونیریاز پشت ت ستادنشونیو ا تیجمع قیتشو يو با صدا دمیکش یقیعم نفس

اومد  یکه به سمتم م دمید تیجمع نیفرزاد رو از ب...از دکترها دورم جمع شدند یخبرنگار و بعض يسر هی...رفتم

 ....هستم یمیدکتر کاوه عز:کرد رتبود حواسم رو از فرزاد پ ستادهیکه کنارم ا یپوش کیاما سخن مرد ش

دهنم رو به موقع  ياما جلو...خود به خود باال رفتن رمیابروهام رو بگ يبتونم جلو نکهینگاه کردم قبل از ا بهش

 ....خودت نوشابه باز کن يبرا کمیهه !!دکتر؟؟:گرفتم تا نگم

 .خوشوقتم:حرفها فقط گفتم نیتمام ا يجا به

 يکه با قدم ها يفرزاد یو حواس من رفته بود پ زدیاون حرف م...بود و یالع "کارتون واقعا:لبخند گفت با

 ستادیکنارم ا...بود یمیمنو دکتر عز يمتر یلیم يفاصله  يرو نشیاومد و نگاه خشمگ یمحکم به سمت من م

با افتخار  یاز هر گونه سو تفاهم يریجلو گ يبرا...کرد کیبازوم منو از دکتر دور و به خودش نزد دنیو با کش

 .. یدکتر فرزاد زمان...همسرم:گفتم

اما من ...یهمه گستاخ نیصورت فرزاد قرمز شد از ا...دیکردم مجرد یفکر م "جدا:خورد و گفت يا کهی یمیعز

 د؟یفکر و کرد نیا یرو چه حساب:تو دستم اشاره کردم و گفتم انیبرل يبه حلقه 

بود من دوسش  ستادهیکه کنارم ا يمرد رتیغ يدم براو من غرق لذت ش دیکش یجوابم فرزاد نفس راحت از

 یدورم شلوغ بود و نم...اما دکتر در جا قرمز شد و وا موند تو جواب دادن...داشتم اما شک داشتم به حسش

بعد با  يلحظه ا وکتش رفت  بیو به سرعت دستش به سمت ج دیفرزاد فهم...تونستم راحت نفس بکشم

 ياسپر...دادیکه فرزاد نسبت به من نشون م یهمه توجه نیاز ا...کردم و البته ذوق رتیح...اومد رونیب میاسپر

حال خانم ...میما بر دیاجازه بد "لطفا ونیاقا...خانم ها:گفت تیگرفتم و فرزاد رو به جمع یلب ریز يرو با تشکر

 ....خوب یلیخ...برام داشت یخوب يها یعنخانوم دکتر م نیا...ستیخوب ن چیدکتر ه

 نشیفرزاد منو به سمت ماش...دمیهوا رو با تمام وجودم بلع رونیب میبر میکم دورمون خلوت شد و ما تونست کم

 ....آوردم نیمن خودم ماش:برد که گفتم یم

 هیتک واریکه االن به د یمیاون دکتر عز يجلو "مخصوصا مینداره جداگونه بر تیاما خوب...دونم یم:گفت آهسته

به حرفش ... "برنگرد لطفا ششیه:خواستم برگردم که فرزاد مانع شد و گفت...دهیداده و داره بانگاهش قورتت م

خوبم ازم تشکر کنه و بهم  یسخنران اطرفرزاد تازه فرصت کرد به خ...شدم نیگوش دادم با کمکش سوار ماش

 .مینه رفتبه ناهار مهمونم کرد و بعد خوشحال و قبراق به سمت خو...بگه کیتبر
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و  گذشتیکنفرانس م يدو روز از برگذار...گذاشتم خسته بودم نیزم يرو رو دیخر يها سهیاتاق شدم و ک وارد

از خجالت  یو حساب میفروشگاهها رفت نیاز بزرگتر یکیبا هم به ...به کلش زده بود دیفرزاد امروز هوس خر

 میخودمون در اومد

 ...خوام تو بهار خواب بخوابم یمشب ممن ا:پشت سرم وارد اتاق شد و گفت فرزاد

 ..ایخور یسرما م...شهیهوا صبح ها سرد م:کردم و گفتم تعجب

 !!...؟؟یشینگرانم م:گفت یو با لحن آروم ستادیام ا نهیبه س نهیدو قدم جلو اومد و س فرزاد

نازك افکارم رو پاره  ياما حرفش رشته ...دادمیم دیکه با یکردم و به جواب یسوالش فکر م یبه معن داشتم

 ...نترس هوا خوبه:کرد

 یم میترم دیرابطه با نیگنجه اما ا یخوام بزنم تو باورش نم یکه م یدونستم حرف یم...دمیخند انهیموذ

 ...بخوابم شتیمنم پ شهیم:گفتم...مقدمه بود هی نیرو درست کنم و ا مونیمن به خودم قول داده بودم زندگ...شد

از نظر من :خودش رو جمع و جور کرد و گفت عیاما سر...باال رفت که تو موهاش گم شد يفرزاد جور يابروها

 شرتیت هیفرزاد ...ذهن من بود يها ياز فانتز یکیهم  نیا ایذوق کرده بود  "دونم واقعا ینم...ستین یکه مانع

فرزاد پشه بند رو .. میواردبهار خواب شد...دمعوض کر یبلوز شلوار ساتن هیو منم لباسهام رو با  دیو گرمکن پوش

بود و عطر  ریهوا مطبوع و دلپذ...دمیتشک دراز کش يبا لبخند وارد شدم و رو...خانم دیبفرمائ:باال زد و بامزه گفت

 کمی...اش قفل کرد نهیس يو انگشتاش رو رو دیفرزاد با فاصله کنارم طاق باز خواب...کرد یگل ها مستت م

تشک  يچون انتظارش رو نداشت دستش ناخوداگاه رو...دمیو مچ دستش رو گرفتم و کش مشد کیبهش نزد

به خودش اومد و  قهیدق کیاول خشک و بهت زده نگاهم کرد اما بعد از ...بازوش گذاشتم يسرم رو رو...افتاد

از ...دادیبهم م شکه آغوش یآرامش نیبودم ار ا یراض...یکیبودم از نزد یراض...دستش رو دور شونه ام حلقه کرد

رو تو ذهنم  یبا محبت هاش فرزاد قبل نکهیاز ا...کرد یم قیکه ذره ذره به وجودم تزر يحس اعتماد نیا

و آروم و نامحسوس سرم  دیپتو رو تا گردنم باال کش...ساخت یم دیفرزاد جد هیکرد و نرم و آهسته  یم بیتخر

 ....يخور یسرما م:و گفت دیرو بوس

 روییتغ نیها قابل هضم نبود اما خوب ا یراحت نیبرام به ا یناگهان رییتغ نیهرچند که ا...خوب شده بود فرزاد

 ينا معلوم تو ينقطه  هیبه ...حفظش شب و روز دعا کنم ياونقدر که حاضر بودم برا...ادیز یلیخ...دوست داشتم

جز فرزاد و  يزیبه چ دادید که اجازه نمبو بمتو قل یشدم اونقدر خوش رهیخ دهیسر به فلک کش يدرختا یاهیس

 يو صبح با صدا دمید ینیریش ياهایخوابم برد اما رو یک دمینفهم...حضور محسوس و گرمش فکر کنم نیا
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خم شدم و ...دیدیپادشاه رو م نیهفتم يشدم فرزاد تو خوابش داشت مراسم تاج گذار داریفرزاد ب لیزنگ موبا

فرزاد  یاسم تو گوش نیا...زدیبهم چشمک م شیگوش نیاسکر يرو رجوناسم ماد...رو برداشتم شیگوش

 !!بله؟؟:جواب دادم....مخصوص مادر من بود

 دییمامان جان کجا ؟؟یخوب...سالم شراره جان:مادرم از پشت خط لبخند به لبام اورد يزده  جانیه يصدا

 !!رو؟؟ لتینه موبا يدینه تلفن خونه رو جواب م...شما؟؟

 .میدینشن میبود دهیتو بهار خواب خواب:و گفتم دمیرو بلع یتابستون ریدلپذ يو هوا دمیکش یقیعم نفس

 ...شهیمادر صبح ها هوا سرد م دیخودتون رو بپوشون:و گفت دیخند مامان

 !!؟؟یداشت يشما کار...چشم مامان جان:گفتم

 .خبر خوب بدم هیخواستم بهت  یآره م:ذوق کرده گفت مامان

 ؟؟يچه خبر:کرد نگاه کردم و گفتم یخورد و چشم باز م یفرزاد که آهسته آهسته تکون م به

 ...نتیعمه مه يخونه  میبر میخوا یما بعدشم م يخونه  دیایسر ب هیفردا شب :گفت مامان

 !!چه خبره؟؟:گفتم متعجب

 ...ادایدونست چقدر از انتظار بدم م یم...حدس بزن:گفت يموذ مامان

 !!شده مامان؟؟ یچ:و گفتم دمیکش یپوف کالفه

 ..شده ییشاهرخ هوا:با خنده گفت مامان

 !!ه؟؟یچ ؟؟منظورتونیچ:کردم اخم

و  نیعمه مه يحرف به خونه  نینبود وصل کردن ا یسخت یلیکار خ..خواد یشاهرخ زن م یچیه:گفت

 ...به هم ایشاهرخ و ثر ينگاهها

 !!نه؟؟ ایثر...به زبون اومد ؟؟باالخرهیگیمامان راست م يوا:دمیکش غیج خوشحال

 !!؟؟یکلک تو خبر داشت:کرد و گفت يتک خنده ا مامان

 شهیفراموش م زیمن قبل از رفتن شاهرخ از موضوع خبر داشتم فکر کردم با رفتنش همه چ:و گفتم دمیخند منم

هم که  یوقت...نه هنوز فراموش نکرده دمیفهم سیانگل نایعمه ا شیپ رهیم التیهر سال تعط دمید یاما وقت

 !!؟؟؟ "موافقا!!...ن؟؟یادخبر د نایبه عمه ا...میافتاد یعروس هی دمیفهم رانیبرگشتن ا نایعمه ا

 گه؟؟ید نیایشما م!!...از شاهرخ من بهتر؟؟ یک..."آره موافقا:گفت

 ..میایآره م:و گفتم دمیخند بلند
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زده  ییحدسها هیمن :تعجب کنه گفت نکهیبدون ا...رو قطع کردم و موضوع رو به فرزاد گفتم یگوش یوقت

 ....مبارکه خواهر شوهر...بودم

 ....بودا زیت یلیفرزاد هم خ نیا

به  لشیبعد با موبا...اخم نکن طونیباشه ش:و گفت دیرو کش مینیفرزاد ب...ادیکلمه خوشم نم نیاز ا:کردم اخم

مفصل فرزاد رفت  يصبحانه  هیاز خوردن بعد ....تو بهار خواب ارهیخانم زنگ زد و خواست تا صبحانه رو ب ژهیمن

 ...سر کارش و منم موندم تو خونه

نبود قرار شد مراسم  شتریبه شناخت ب يازیبرگذار شد چون ن یو خودمون یمیصم اریبس يخواستگار یمهمون

 یسرو سامون شیزندگ تیهم شاهرخ به وضع...وفتنیتو تهران جا ب نایباشه تا هم عمه ا گهیماه د 6 یعروس

 ...بده

 ....پر شور مطلع بشن يجوونا نیتا همه از عشق ا رنیبگ کیکوچ يجشن نامزد هیشد اخر هفته هم  قرار

تلخ و  زیچ هی...زهیریدرونم فرو م يزیسوزه و چ یکردم قلبم م یکردم حس م ینگاه م ایبه شاهرخ و ثر یوقت

 زدندینگاه در نگاه هم گره م یخوردم وقت یحسرت م...حسادت دمیشا...جور حسرت هی دیشا...حس بد هی...گزنده

خوب بود تا  نهایتمام ا...کرد یم وشاز نگاه روشنشون عشق ترا یوقت...داشتندیو دست در دست هم قدم برم

 ....کردم ینم سهیخودم رو با اونا مقا یکه زندگ یوقت

که  ینه اون کس...م کنهبهم لبخند بزنه و عاشقانه نگاه ينطوریرو داشتم تا ا یخواست من هم کس یم دلم

 هیشب شتریکه قبل از انسان بودن ب ینه کس...کنهیمتهم نگاه م هیکه به من به چشم  ينه فرزاد...االن همسرشم

 !! چرا؟؟...من دوسش دارم یول...خهیقالب  هی

تو به نگاه ...به وجود سردش...من عادت کردم دیشا..عادته هیکنم و حسم به فرزاد فقط  یاشتباه م دمیشا

به ...شیرفتار ناگهان رییبه تغ...شیدفعه ا هی يهایبه نگران...گاهشیگاهو ب زیتمسخر آم يبه لبخندا...شیخال

چرا ...شم؟؟یاگه عادته چرا نگرانش م یول...شیواشکی يها طنتیبه ش...دهیاوقات انجام م یکه گاه ییکارها

چرا؟؟؟چرا از ...تونم ازش دور بشم یچرا نم..جوشه؟؟ یحس حسادت درونم م رهیگیبا زنا و دخترا گرم م یوقت

چرا دوست دارم بهم توجه ...دهیبهم دست نم يچرا با بوسه هاش حس بد...رمیگیگر م شیواشکی ينوازش ها

 کنه و نگرانم بشه؟؟؟

با ...کردم که تلفن زنگ خورد ینشسته بودم و قهوه ام رو که حاال سرد شده بود رو مزه مزه م ونیتلوز يجلو

 ...الو شراره سالم:دیچیشاهرخ تو گوشم پ يصدا یبرداشتن گوش
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 چطوره؟؟ ایثر...تو يسالم چطور:از پشت تلفن هم واضح بود یکه حت شیهمه انرژ نیزدم به ا لبخند

 شمال؟؟ دیایشراره شما م...اونم خوبه...من خوبم:خنده گفت با

 ؟؟یک!!شمال؟؟:تعجب گفتم با

 ..نیایخواستم بگم تو و فرزاد هم ب یم...ما برن شمال ينامزد يبچه ها قرار گذاشتن فردا:گفت

تازه ...ادیممکنه نتونه ب...با فرزاد هم صحبت کنم دیبا یشاهرخ جان من که از خدامه ول:فکر کردم و گفتم یکم

ما اگه  يو تا جا رزرو کن براحاال د...يکه خبر داد یمرس...امیخودم هم نتونم ب دینظامه شا يشنبه هم جلسه 

 ...میایم میتونست

انجام بده  یتون یم يهر کار...دیبراتون الزمه شما دوتا ماه عسل هم نرفت...گهید نیایخوب ب:پکر گفت شاهرخ

 باشه؟...نیایب نیتا بتون

 ...فرانسه ماه عسل میما که رفت:دمیخند

 ...بود يسفر کار هیاون  رینخ:دیحرفم پر نیب شاهرخ

 ...هم سالم برسون ایثر ؟؟؟بهيندار يکار...میایکنم ب یم یباشه سع:دمیخند

 ...خداحافظ...رسونه یهم سالم م ایثر...ندارم ينه کار:گفت شاهرخ

باز هم در ...بودم و چشمام رو بسته بودم دهیتو وان دراز کش...رمیاز تماس شاهرخ رفتم تو اتاقم تا دوش بگ بعد

چون بهم ثابت شده بود که فرزاد رو ...دادیعذابم م شتریروزها افکار مخربم ب نیا...کردن افکارم بودم یحال وارس

 نیتمام ا ایفرزاد دوسم داره  نکهیا...هم داشتم گهید ینگران هیحاال ...تونم ازش دست بکشم یدوست دارم و نم

گشاد شده  يبا چشما...شد و فرزاد وارد شددر حموم با ضرب باز !!شه؟؟یمربوط م ییکاراش به همون انتقام کذا

 ..رونیب ؟؟؟برويدار کاریچ:تو آب و کف فرو بردم داد زدم شتریخودم رو ب

 ...دیببخش...یکردم حموم باش یفکر نم یستین دمیاومدم د:رو گاز گرفت و گفت لبش

 .رفت و درو هم پشت سرش بست رونیفرزاد ب...رونیباشه حاال برو ب:رو باز و بسته کردم چشمام

ظرفها  دنیمنم بعد از چ...بلند شد و رفت تا استراحت کنه زیکوتاه از پشت م يغذاشو تموم کرد و با تشکر فرزاد

 ...رفتم تو اتاق ییظرف شو نیتو ماش

د از هرچند که از بع...متعجب شدم...سرش بود ریفرزاد رو تخت دراز کشده بود و دستاش هم ز...گرد شد چشمام

 ...کرد اما فقط شب ها یکارا م نیاز ا یگاه مونیعروس
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تفاوت از کنارش  یکوتاه اومدم و ب شهیاما مثل هم...بود بیعج کمیوقت ظهر برام  نیتو اتاق اونم ا حضورش

خشک آوردم و روبالشم پهن کردم و پشت به  يحوله  هیکه به موهام بسته بودم رو باز کرم و  يرد شدم حوله ا

 !؟يموهاتو چرا خشک نکرد:باشه دهیکردم خواب یفکر م...فرزاد از جا پروندم يصدا...دمیخوابفرزاد 

 .حوصله ندارم:رو بستم و گفتم چشمام

 ....يخوریسرما م!! ؟؟یچ یعنی:دیغر

 .خستم:کردم گفتم یکه سرم رو رو بالش جا به جا م یحال در

 ...فرزاد گفتم خستم:گفتم یبا کالفگ...بازوم فشرده شد و فرزاد منو کشوند و نشوندم رو تخت قهیاز چند دق بعد

پشتم ...سشوار رو به برق زد و روشنش کرد...سشوار رو درآورد و به سمت من اومد شیآرا زیم ياز تو کشو رفت

رم رو صاف کرد و با تعجب برگشتم و نگاهش کردم که س...رو تخت نشست و مشغول خشک کردن موهام شد

 ....سرم شلوغ هست یبه قدر کاف...کنم يدار ضیخوام مر ینم:خشک گفت

براش  نکهیا يبلکه فقط برا یو نگران يکه فرزاد نه از سر دلسوز...بار اضافه بودم هیپس فقط ...کردم بغض

خواست گوشامو  یدلم م...دادیو آزارم م شدیلحن خشکش تو گوشم اکو م...کرد یم نکارویدردسر نشم داشت ا

خودم  يبذار به دردا...تنهام بذار...برو نجایاز ا...دست از سرم بردار...گهیبزنم بسه د ادیو با تمام توانم فر رمیبگ

 یو نوازششون م بردیدستش رو تو موهام فرو م...گهید یکی يترحمت رو بردارو ببر برا...تمومش کن...بسوزم

از خودم متنفر  شدیباعث م نینوازشاش رو دوست داشتم و ا...ختیر یاعصابم رو بهم م...کرد یکالفه ام م...کرد

کارش رو تموم کرد و ...اول ساسان حاال هم فرزاد...شدیطرفه م هیعشق  هی ریدرگ شهیکه هم ماز دست دل...بشم

حس کردم  یو وقت مدیبدون توجه و تشکر پشت بهش دراز کش...تخت نییسشوار رو خاموش کرد و گذاشتش پا

 ...امروز شاهرخ زنگ زده بود:گفتم دهیاونم دراز کش

 !!خوب؟؟:گفت ارانهیهوش

به ...میبرن شمال از ما هم خواست با هاشون بر شونینامزد يگفت بچه ها قرار گذاشتن فردا یم:گفتم آروم

 ...رنیبزرگتر ها هم م ادیاحتمال ز

 ....تونم یکار دارم نم:محکم و خشک گفت فرزاد

 ....رمیپس تو بمون به کارت برس خودم م:خشم گفتم با

 ....خودی؟؟بیچ گهید:دیخشم غر با

 ...کنم حیمن حق ندارم با خانواده ام تفر!!چرا؟؟:به سمتش گردن کج کردم و گفتم یعصبان
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 ؟؟يدیفهم...میریبا هم م میبر میو هر جا هم که بخوا میما زن و شوهر...تنها نه یول...چرا:گفت خونسرد

تلخ  يآور روزها ادیلحن خشکش که ...بالش افتاد يچشمم رو يصدا از گوشه  یو ب اریاخت یقطره اشک ب هی

دلم ...بردنشون داشتم نیدر از ب یرو که سع یکرد تمام خاطرات یکه زنده م یلحن...کرد یگذشته بود ناراحتم م

اما ...کس بهم نرسه چیکه دست ه ییجا...دور يجا هیو برم  زمیرو بهم بر زیهمه چ...بزنم ادیخواست فر یم

رم  یمن م:کردم تو دلم گفتم یسرم رو بالش خشمم رو مهار م دنیکه با کوب یخودم رو کنترل کردم و در حال

 .ینیب یحاال م

 

 

 نهم فصل

ناهار خوردم و رفتم ...دوش گرفتم...شدم داریاز خواب ب ایشاهرخ و ثر يروز نامزد یعنی...روز جمعه صبح

 یکوتاه يکه دنباله  دمیپوش یو براق ماکس يمخمل سرمه ا رهنیپ هی...بعد از ظهر اومدم خونه...شگاهیآرا

هم کنار گوشم زده  یبراق يهاکرده بود و سنجاق  ونیموهام رو به صورت جمع و باز شن شگریآرا...داشت

 یدور مشک هیبود و لنز طوس يو سرمه ا یپشت پلک هام مشک...خواستم ينجوریخودم ا...بود ظیغل شمیآرا...بود

بود که دو برابر شده  دهیبا خط چشم کش يچشمام رو جور...اومد یبهم م یلیهم گذاشته بودم که خ

 یبه رخ م شتریبازوهام رو ب يدیسف دیرس یم جمآرن يبراقم که تا باال یساتن يدستکش ها...بودن

 رهنیبا پ يکت شلوار سرمه ا هی...که فرزاد وارد اتاق شد دمیپوش یرو م میسرمه ا یورن يداشتم کفشا...دیکش

به ...لرزوند یاونقدر که دلمو م...جذاب شده بود یلیخ...بود و کراواتش هم تو دستش بود دهیبراق پوش دیسف

اون به من زل زده بود و من ...اتاق رو پر کرد يادکلن مسحور کننده اش فضا يمحض وارد شدنش به اتاق بو

 ....به اون

کراواتش رو به دستم داد اما نگاه ..بود جلو اومد رهیفرزاد همون طور که بهم خ...میکند یهم نم ياز چشما دل

نفس ...دستاش باز شد و دور کمرم حلقه شد...شدم کیقدم بهش نزد هیکراوات رو گرفتم و ...گرفت یازم نم

دستش باال  هی...دور گردنش ندازمب به عقب خم شدم تا کراوات رو...کرد جمیعطرش گ يبو...دمیکش یقیعم

و  دیباالخره کراوت سف...دیلرزیدستام م...قدرت قورت دادن آب دهنمم نداشتم...شونه هام نشست نیاومد و ب

دستش رو از پشتم جدا ...سوزه یصورتم داره م کردمیحس م...نفس هام منقطع و داغ بود...رو گره زدم يسرمه ا
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 یکه نقطه ضعفم بود و نم ییجا...چشمام رو نوازش کرد ریشصت دستش ز اب کرد و گذاشت رو گونه ام آهسته

 گرمته نه؟؟:آروم فرزاد گوشم رو قلقلک داد يچشمام که بسته شد صدا...دونه یاز کجا م نویدونستم فرزاد ا

 هی...لمیزنگ موبا يصدا...نداشتم دنیسوزوند اما قدرت کنار کش یکردم که لبهام رو م یرو حس م ییها نفس

 ....دو نفره امون يخلسه  يرو دیخط محکم کش

 ...رو جواب بدم لمیهجوم بردم تا موبا فمیدستاش به سمت ک نیبا اکراه دستاش رو شل کردو من از ب فرزاد

 ...امیروشن کن منم االن م نویتو برو ماش:کردم به فرزاد گفتم یرو لمس م یهمون طور که گوش...بود مامان

راحت شد و از  الشیمامانه خ دیفهم یفرزاد وقت...بله مامان جان:رو به گوشم چسبوندم و گفتم یگوش...نرفت

 ...رفت رونیاتاق ب

 !!د؟؟یایشراره جان پس چرا نم:هول گفت مامان

 .....مییاونجا گهیساعت د میاالن مامان جان تا ن:گفتم تند

همه جا ...تو باغ بابا تو شمرون بود ينامزد...میساعت و ما باالخره وارد باغ شد کیساعت شد  مین کیبا تراف اما

 ...ها یو صندل زیم...پارچه ها...شمع ها...ها سهیر...شده بود نیتزئ ییایو رو بایز یلیخ

ا شراره باب:اول جلو اومد و با من و فرزاد دست داد و رو به من گفت دیفر...ورودمون نگاه همه به ما گره خورد با

 ...نیچشماشو بب...يماه شد کهیت هی!!دختر؟؟ يکرد کاریچ

 نیما با هم ا...خودش رو جمع و جور کرد عیسر دیفر...خجالت بکش دیبسه فر:حرفش فرزاد محکم گفت نیا با

بود فرزاد بود و نسبتش با  ستادهیهم که کنار من ا یاما خوب کس...مثل برادرم بود دیفر...میحرف ها رو نداشت

 .....حرف رو بزنه نیبود که ا یعیطب...مشخص بود "من هم کامال

پوش  کیش شهیاما مثل هم...الغر شده بود...کنارمون نشست نایبعد س قهیچند دق میها نشست زیاز م یکی پشت

 ....يشراره جان؟؟چقدر خوشگل شد يچطور:و بهم گفت دیبا لبخند حالمون رو پرس...و مرتب بود

 ..نایس یمرس:زدم لبخند

 !!؟؟یامشب برامون بخون يخوا ینم:عمق گرفت و گفت لبخندش

 .امشب نه...نه:کردم گفتم يخنده ا تک

 زمیعز...شراره جان:مقدمه گفت یب...دمیباال نگاه کردم و فرزاد رو د...شونه هام حس کردم يرو رو یدست فشار

 يبه لبخند و چشما ینگاه...دیکش ستیو مهلت حرف زدن بهم نداد و من رو به سمت پ...میبرقص يخوا یم
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حاال اگه لنز :فشار داد و گفت رودستاش با خشونت کمرم ...شدم دهیانداختم و دنبال فرزاد کش نایس نیغمگ

 نمشد؟؟ یذاشتینم

 !!شده؟؟ یمگه حاال چ:حرص گفتم با

 ...بابا ولش کن یچیه:سر تکون داد تیعصبان با

رنگ شب فرزاد چشم  يخواست به چشما یدلم م میدیرقصیو م میدیچرخ یآهسته و نرم م گهیآغوش همد تو

 ....غرق نشم اهشیس ينقطه زل زده بودم تا تو چشما هیانداخته بودم و با سماجت به  نییبدوزم اما سرم رو پا

چرا نگاهم :گفت دیکش یکه سرم رو باال م یچونه ام انداخت و در حال ریفرزاد دستش رو ز قهیبعد از چند دق اما

 !!شراره؟؟ یکن ینم

و تو چشمام  دیدریزمان و مکان و فضا رو م...بود غیچشماش مثل ت...چشماش سر خورد ينگاهم رو ناخودآگاه

افتاد  یاتفاق عیسر یلیو روشن باغ خ کیتو تار...سرش رو خم کرد...بود قیبرق عم هیتو چشماش ...رفتیفرو م

کردم با  یحس م...دلم آشوب بود...ختمسو یاونقدر لبام داغ بود که از حرارتش م...و رو کرد ریکه دلم رو ز

 ریآورد و ز نییفرزاد سرش رو پا...فرزاد افتادم يدستا يسست شدم و به سمت عقب رو...اس ختهیهوس آم

امه خونه و اد میریشراره جان م ستیاالن وقتش ن:چندشناك گفت یآهسته و لحن ییگوشم با صدا

رو ؟؟ ازش جدا شدم و به سمت  یچ!!...م؟؟یدیم ادامهخونه و  میریم...دیصداش تو گوشم سوت مکش...میدیم

 .شدم یو خال کیکوچ يدر سالن رو با ضرب باز کردم و وارد خونه ...دمیساختمون دو

 شدمیز خودم متنفر ما...نگاه وا داده بودم هیخورد که با یحالم از خودم بهم م...رو پشت سرم بستم ییدستشو در

 ....که لمسش کرده بودم یاومد از حس هوس یدلم بهم م...دمیکش یداغم م يدست رو لبا یوقت

خورده و نخورده بودم  یو هرچ زدمیعق م...نیهم...نداره فقط هوسه و هوس ییجا نمونیکردم عشق ب یم حس

دهنم رو شستم اما هنوز ...ارمیدلم باال ب ياون صحنه رو هم با تمام زردآب ها شدیکاش م...اوردمیرو باال م

 یب ییوارد شدن به دستشو يدر قفل بود و تالش فرزاد برا...زدمیکردم و دوباره و دوباره عق م یحسش م

 !!شراره تو چت شده؟؟:بود جهینت

مسواك  هیاول  يتو اتاق باال سمت راست تو کشو...خفه شو:بلند داد زدم...صداش رو نداشتم دنیشن تحمل

 .....اریهست اونو برام ب
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نگاهش کنم  نکهیدرو باز کردم و بدون ا...به در خورد يشد و تقه ا کیکه نزد دمیرو شن ییقدم ها يصدا

شش بار  کینزد...سه بار...دو بار...بار هی...و درو به روش بستم دمیرمق مسواك رو از دستش کش یسست و ب

 ...رهیم نیاز ب رهدندونهام دا ينایس کردم ممسواك زدم اونقدر که از لثه هام خون اومد و ح

 حسم رو  لیخودمم دل یحت...حس گس و بد طعم هی...انزجار داشتم حس

مبل نشسته بود و با  يفرزاد رو...برداشتم رونیقدم به ب یرو باز کردم و با سست ییدر دستشو...دونستم ینم

 يایجلو ب گهیقدم د هیفرزاد :که دستم رو جلوش گرفتم و با خشم گفتم ادیشد تا به سمتم ب زیخ میمن ن دنید

 ....و خودت یدون یخودت م

رژ لبم رو درست کردم و دوباره به مهمون ها ...مبل وارفت و منم به سمت اتاق رفتم يبا غم رو فرزاد

 نیکنار عمه مه..زل زده بود یخال يفضا هینا معلوم تو  ينقطه  هینشسته بود و به  يفرزاد هم گوشه ا...وستمیپ

عمه هم کت ...هم داشت یمیمال شیآرا...دکلته و کوتاه خوشگل تنش بود رهنیپ هی نیثم...نشستم نیو ثم

بعد رو ...مبارکه عمه جون:رو به عمه گفتم...اومد یبه رنگ پوستش م "تنش بود که واقعا یرنگ یدامن زرشک

 ...شااینوبت شما ا:ادامه دادم نیبه ثم

 ...شاایا:سرخ شد و عمه به جاش جوابم رو داد نیثم

ناخودآگاه به ...دارن یپسرا چشم ازت بر نم ایخوشگل شد یلیخ:و گفتم دمیکوب نیثم يمشت آهسته به بازو با

رد نگاهش رو گرفتم و ...شد نیکه چشمام زوم برق نگاه فرز رمیبگ زشونیپسر ها نگاه کردم اومدم نگاه از م زیم

 نیثم...دمیبلند خند...داد ریینگاهش رو تغ ي هیسرش رو چرخوند و زاو دیتا نگاه من رو د نیمث دمیرس نیبه ثم

 ...کلک يا:گفتم...دیهم خند

 خانم؟؟ یخودت چ:گفت طنتیش با

 !!؟؟یمن چ:کردم اخم

 ......نیوسط داشت دمتونید:گوشم گفت ریکرد و ز کیرو به گردنم نزد سرش

چند نفر  ستیخدا معلوم ن يوا:دمیتو دلم نال...دیشنیو گوشام نم...بسته بودم خیچون  دمیحرفاش رو نشن هیبق

 ....دنیما رو د گهید

 ...تونه خودش رو کنترل کنه ینم..فرزاده نیا ریهمش تقص:حرص گفتم با

 ...یشیآت يکه امشب شراره  "واقعا...يستاره شد "امشب واقعا چارهیخوب حق داره ب:گفت دویخند نیثم

 .دمیخوبه قرمز نپوش:رو عوض کردم بحث
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سر جاشون  یوقت....بودن ییایو رو بایز "هر دوشون واقعا...دست تو دست هم وارد باغ شدند ایو ثر شاهرخ

به ...وستنیهم به من پ هیشدم و بق ستیآهنگ تند کردم و بعد هم خودم وارد پ هیاز ارکستر درخواست ...نشستن

 ....همه جا شلوغ پلوغ بود...وسط مرو آورد ایوسط بعدهم ثر دمشیو کش سمت شاهرخ رفتم و دستش رو گرفتم

وسط  نیا يکه دار یاون موقع ؟؟ازیکن یچرا فرزاد رو بلند نم:مقدمه گفت یب یلیکه خ دمیرقص یشاهرخ م با

 .....چشم ازت بر نداشته یکن یم ییهنر نما

 ..به جهنم:حرص گفتم با

شده شراره؟؟دعواتون  يزیچ:چند لحظه حرکت دستاش متوقف شد و گفت يجا خورد که برا يطور شاهرخ

 شده؟؟

 ..آره سر لباسم بحثمون شد:تکون داد دییبه تا يسر

 ...لباست که خوبه:به سرتا پام انداخت و گفت ینگاه شاهرخ

ولش کن ...امیب ذارهیداد که عوضش نکنم نم ریگ...کوتاه بود کمیاون لباسم فقط  یآره ول نیا:طعنه گفتم با

 .....زهیریاعصابم بهم م "اصال

 ...که گفتم خودم شاخ درآوردم اما دلم خنک شد یدروغ از

نگاه همه به  دیبا هم برقص...گهیبسه د:به سمت من اومد و گفت...به سمت فرزاد رفت و بلندش کرد شاهرخ

 .... شماست

بعد رفتم و  قهیدو دق یکی...اما من داغون بودم...بود یخوب يوهمپا دیرقص یو مردونه م کیش فرزاد

 ...دیببخش:فرزاد هم کنارم نشست و گفت...نشستم

 ...دمیباشه بخش:زدم پوزخند

 ...گهید دمتیگفتم بخش...هیکاف...بسه فرزاد:بگه که گفتم يزیباز کرد تا چ دهن

 ...کنه یناراحتت م درنقیدونستم کارم ا یمن نم...بخورش ایب:دستم دا دو گفت یشربت وانیل

 ...و ساکت موندم  دمینفس سرکش کیرو  شربت

موقع ...کردن و باغ خلوت شد یو مراسم حلقه ها مهمون ها کم کم خداحافظ کیاز خوردن شام و ک بعد

 نه؟ ای دیایشراره فردا م:شاهرخ گفت یخداحافظ

 ...شهیم یچ نمیکنم فرزاد کار داره حاال بب یفکر نم:گفتم
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تند و بلند به سمت  يشدم و با قدم ها ادهیپ عیرو داخل باغ خونه متوقف کرد سر نیفرزاد ماش نکهیمحض ا به

 ...و درو از پشتم قفل کردم دمیکفشام رو کنار پله ها درآوردم و به سمت اتاق دو...دیفرزاد پشتم دو...سالن رفتم

 ...ندارم تیکار...صبر کن شراره:گفت یکه م دمیشنیداد فرزاد رو م يصدا

ساکم رو بستم و دوش ...نکردم یچند بار در زد و ازم خواهش کرد تا درو به روش باز کنم اما توجه فرزاد

 ...فرو رفتم یقیو بعد به خواب عم دمیاز شاهرخ مکان و زمان حرکت رو پرس...گرفتم

رزاد خونه ف...به سرعت آماده شدم و آروم از اتاق خارج شدم...زنگ ساعت چشم باز کردم يبا صدا صبح

 یبازگشت گهیرفتن د نیا دیشا...خونه رو نگاه کردم واریراحت درو د الیبا خ...افتاد که رفته جلسه ادمیتازه ...نبود

دونستم  یخودم هم نم...گشت یبرم فرزاد شیخودم دادخواست طالقم پ يرفتم و به جا یمن م دیشا...نداشت

دور  میها از عشق زندگ لومتریک...و دور شدم...دور بشم از فرزاد دیدونستم با یفقط م...کنم کاریقراره چ

رو به خودم و  ییها زیچ هیرفتم تا  یم دیبا یول...ریهرچند سخت و نفسگ...یزندگ نیاز ا کندمیدل م دیبا...شدم

مقصد نا  هی...دادم و به سمت مقصدم حرکت کردم يرو داخل صندوق عقب جا مساک...فرزاد اثبات کنم

 ...بود دهیسفر برامون د نیکه ا ییمن رفتم و غافل بودم از خواب ها...معلوم

بعد از دو تا بوغ صداش تو  یوقت...شدمیبود که باهاش هم کالم م يبار نیآخر نیا دیشا...فرزاد زنگ زدم به

 بله شراره؟؟:اشک تو چشمام حلقه بست دیچیگوشم پ

 !!؟؟ينکرد دارمیچرا ب:قورت دادم و گفتم یرو به آروم بغضم

 ...دکتر هاست يامروز فقط برا يمگه دکتر قوام نگفت جلسه :گفت میمال

 ییجا رمیمن دارم م...آهان باشه:وقت بود که هوش و حواس رو ازم گرفته بود یلیفرزاد خ...حواس شده بودم یب

 ..خداحافظ...امیممکنه تا شب ن نییپا يمحله ها میبر میخوا یاز دوستام م یکیبا ...کار دارم

 ...صبر کن قطع نکن!! شراره؟؟:تند گفت فرزاد

 ..شنوم یبگو م:گفتم خشک

 ...شبیبه خاطر د:گفت آهسته

 ..میحرفشو نزن:دمیحرفش پر نیب

 ...اما:گفت

 ...میگفتم حرفشو نزن:گفتم دوباره

 ..ایشبم زود ب...مواظب خودت باش...باشه:گفت وسیما
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 ...باشه خداحافظ:گفتم یگوش يپا...باش الیخ نیگفتم به هم یکه تو دلم م یحال در

که همه اومده بودن با همه  دمیرس یوقت...قرارمون اول جاده چالوس بود...چالوس رفتم يسمت جاده  به

 !!حرفتون شده نه؟؟؟:گوشم گفت ریشاهرخ ز...ادیکردم و گفتم که فرزاد کار داشت و نتونست ب یاحوالپرس

شاهرخ  يمن اگه خار به پا...حق داشت...زدیچشماش نگران م...و به صورتش نگاه کردم و لبخند زدم برگشتم

آروم ...از هم بپاشه یخواهرش به راحت یحاال چطور توقع دارم شاهرخ تحمل کنه زندگ...مردمیرفت م یم

 ...پس مطمئن باش...نبودم نجایاگه حرفمون شده بود من االن ا:گفتم

 !!بگم؟؟ یچ:با شک گفتداد و  سرتکون

من تو اتاق ...جا گرفت یتو اتاق یهرکس...میدیپدرم رس يالیبود که به و 1 کیساعت نزد میکرد حرکت

و  دیهم با فر نایساسان و س...اتاق اشغال کردن هیهم هر کدوم با خانوم هاشون  انوشیو ک ارشیک...میشگیهم

بابا و عمو ...خودش موندگار شد اقاتاق و شاهرخ هم تو ات هیهم رفتن تو  نیو ثم ایثر...هم اتاق شدند نیفرز

سالن بزرگ  هیفقط اتاق داشت با  الیو نیخانواده ا ياعضا ادیرو باهم ساخته بودند و به خاطر تعداد ز الیو نیا

تا اتاق دو  3باال داشت و  يتا اتاق دو نفره طبقه  5نفره و  هیتا اتاق  7"بایبزرگ تقر "نسبتا ياشپزخونه  هیو 

استراحت به اتاقاشون  يبعد از خوردن ناهار همه برا...بود نییپا ينفره هم طبقه  هیتا اتاق  2نفره و 

در اتاقم  نکهیبه محض ا...میشده بود که برگشت کیساحل و هوا تار میغروب رفت يو برا میاستراحت کرد...رفتن

دونستم که  یم...ندادم بجوا...فرزاد بود...شب بود 9 "بایساعت تقر...بلند شد لمیزنگ موبا يرو باز کردم صدا

زنگ نزد اما  یاما در کمال تعجب به کس...ندادم تیشاهرخ زنگ بزنه اما اهم ایبه مامان  دیاگه جواب ندم شا

ه باالخر دارهیدست برنم دمید یوقت...بود 11:30ساعت ...خورد یوقفه زنگ م یب 11خودم تا ساعت  لیموبا

 !!بله؟؟: جواب دادم

 ...شبه 11:30ساعت...شراره ییکجا:دادزد

 ...من شمالم:آرامش گفتم با

 ...رو از گوشم دور کنم یاونقدر بلند داد زد که مجبور شدم گوش...کجا؟؟:زد ادیفر

 ...شمال يالیو:گفتم خونسرد

 ؟؟؟یکن یم یاونجا چه غلط:دیکش یزد عربده م یدادنم گهید

 ...حیتفر:تونستم کنترلش کنم گفتم یعنوان نم چیکه به ه يخنده ا با
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 دمینشونت م:زد یصداش گرفته بود اما همچنان داد م...رو از گوشم دور کردم یگوش عیترس کر شدن سر از

 ...کشمت یم...بذار پات به تهران برسه...شراره

پام به تهران  يکه االن زد یپس مطمئن باش با حرف...نطوریکه ا:کرد یترش م يکه جر يخنده ا...دمیخند

 .رسهینم

 .تهران يایم یوفتیاالن راه م نیشراره هم:دادیگوشم رو قلقلک م یتو گوش شیتند و عصب ينفسا يصدا

 ...یکنیم دادیچرا داد و ب...باشه فرزاد آروم باش:سکته کنه دمیترس یبود که م یاونقدر عصبان...شدم يجد

 یگیشمال بعد م یسر خود رفت ياجازه راه افتاد یخبر و ب یب يگه؟؟؟پاشدیم یخانم چ نیهه بب:دیحرفم پر نیب

 ؟؟یکن یم دادیچرا داد و ب

بهم  یتون یبا آروم حرف زدن هم م "دوما...ندارم يازیتو ن يرفتن به اجازه  ییجا يمن برا "اوال:کردم اخم

 ....که کارم غلطه یبگ

 شراره مگه نه؟؟؟ یکن یم یتالف يدار...کارت غلطه يخوبه که قبول دار:زد يصدا دار پوزخند

 ...فکر کن ينطوریتو ا:لبم گفتم يبا همون لبخند پر رنگ رو...نابغه بود هیزدم فرزاد  لبخند

 ...يدیاز چشم خودت د يدید یوگرنه هرچ...تهران شراره ایپاشو ب:حرص کرد دوباره

 ..وفتمیشد اما فردا صبح راه م ریباشه امشب که د نکهیدوم ا...کی..یمجبورم کن یتون ینم:پوز خند زدم "متقابال

نکنه ...شراره يبهت رو دادم نه؟؟سرخود شد...رو با تو روشن کنم فمیتکل دیمن با يایب دیبا یعنی...ایاره ب: گفت

 ...شمیماه پ 6 يرفته من همون انتقام جو ادتی

 ادمیکه  يذاریتو نم یعنی...نرفته ادمیه ن:هم فشار دادم اما خشمم رو فرو نخوردم و داد زدم يرو رو دندونام

رو  فمیتکل يخوا یم يچجور نمیخوام بب یم امیباشه من م...کنهیگوش زد م نویهر روز ا...حرفات...کارات...بره

 ...یلعنت...یروشن کن

 ...امیباش تا ب:رو مقابل صورتم گرفتم و با خنده گفتم لیرو قطع کردم و موبا یگوش يا گهیحرف د بدون

 يتخته نرد باز دیسربه سر بچه ها گذاشتم و تا ظهر با فر یشدم کم داریبود که از خواب ب10ساعت  صبح

اومد  یم نییکه از پله ها پا یبود شاهرخ در حال 1ساعت ...سرگرم بودن یبچه ها هم هر کدوم به نوع...کردم

 يا گهیکس د...ز پله ها باال رفتما ومرموز زدم  يلبخند...خودش رو کشت تیگوش نیبابا ا ایشراره ب:بلند گفت

رو به گوشم بچسبونم  یگوش نکهیسبز رنگ رو لمس کردم اما قبل از ا يدکمه ...تونست باشه یبه جز فرزاد نم

 ؟؟يدیرو جواب نم تیگوش ؟؟چرايدیشراره؟؟پس چرا هنوز نرس ییکجا:داد فرزاد بلند شد
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 ...زمیشمالم عز:و گفتم دمیخند

 !!!ایکن یم وونمید يدار گهید ؟؟شرارهيومدیتهران؟؟چرا ن ایمگه نگفتم ب!! کجااا ؟؟:داد زد دوباره

از رفتارات خسته شدم ...از حرفات...از تو...کنم حیتفر...خوام تنها باشم یم...خوام ینم:بار منم دادزم نیا

 ه؟؟؟یاومدم استراحت کنم حرف...فرزاد

درسته که قول ...دوباره زده بود به سرم...قطع کردم و خاموشش کردم رو یمنتظر جوابش باشم گوش نکهیا بدون

 نه؟؟ ایخواد  یم نویکه فرزاد هم ا دمیفهم یم دیبا یرو بسازم و از نو شروع کنم ول میداده بودم زندگ

ن خواست یم نایهمه از من و س...میبود که همه تو سالن جمع شد 5کوتاه ساعت  یاز خوردن ناهار و استراحت بعد

اما  میاول قبول نکرد...مشیبارها باهم خونده بود نایکه منو س یاهنگ...میتا اهنگ دوست دارم رو براشون بخون

 قهیاول چند دق...میرو بغل کرد تارهامونیو گ مینشست نیزم يرو...میاهنگ رو بزن میبا اصرار جمع مجبور شد

 :شروع کرد نایو بعد س میکالم نواخت یاهنگ ب

 /شمیاز تو دور م دارم

 /قلبم شهیتنها م داره

 /کم کم رهیگیدونم نبودن تو جونمو م یم

 /بعد دل شکستن تو...از تنم نمونده يزیچ

 /اتاق ساکت وسرد هی

 /فکر رفتن تو منو

مائده  يبود که رفته بود برا ارشیک ادیبه احتمال ز...مینواخت یتوجه م یب نایزنگ در اومد اما من و س يصدا

 ...خرهب یبستن

 /دوست دارم:میهم ادامه داد با

 /یدارم هنوز عشق من دوست

 /يبریم ادیدونم منو از  یم

 /یتوئ دنمینفس کش ي بهونه

 :همه باهامون هم صدا شدند/یدارم تو قلب من فقط توئ دوست

 /دارم دوست

 /یدارم هنوز عشق من دوست
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 /يبر یم ادیدونم منو از  یم

 /ییدوست دارم تو قلب من فقط تو...يتو دنمینفس کش ي بهونه

 /رمیمیتو هر لحظه م یب/رمیتو م ادیدارم از :من خوندم فقط

 /جاست نیهم میزندگ ته

 /رمیم یکه م نویا بدون

 /رمیگیتو اروم نم یب...گم عاشق تو هستم یم

 /یدوست دارم هنوز عشق من...دوست دارم:میهمه خوند دوباره

هرچندکه گشتن الزم ...سرم رو بلند کردم و دنبال منشا بو گشتم...رو نوازش کرد مینیعطر اشنا ب هی يبو

داشتم ...خشکم زد...مبل تک نفره نشسته بود و با اخم به من زل زده بود هی يمن رو يفرزاد رو به رو...نداشت

 :دادم اهنگبه بازوم هواسم رو به  نایس يکه با ضربه  زدمینت ها رو اشتباه م

 /شمیدور م از تو دارم

 /کم کم رهیگیجونمو م...دونم نبودن تو یم/قلبم شهیتنها م داره

 /بعد دل شکستن تو...از تنم نمونده  يزیچ

 /منو فکر رفتن تو...اتاق ساکت و سرد هی

 /یدوست دارم هنوز عشق من...دوست دارم:خوندن همه

 یاهنگ رو زمزمه م هیکه به همراه بق ییلبها...فرزاد دوخته شده بود يخوندن و نگاه من به لبها یم هیبق

 ....که فقط به من بود یاما نگاه...کرد

 .کرد و تو عمق نگاهش پر از حرف بود یکه با خشم نگاهم م يباعث شد دل بکنم از مرد قیتشو يصدا

با همه ...شدیگشاد تر نم نیچشمام از ا گهید...ساك برگشت هیبعد با  قهیرفت و چند دق رونیاز سالن ب فرزاد

مامان ...اونقدر که اخم کرده بودم شدیابروهام باز نم يگره ...بهش نشون بدم یکرد و خواست تا اتاق یاحوالپرس

 ...ياتاق اخر دیشراره جان بر:مشکوك نگاهم کرد و گفت

 ..نه مامان همون جا خوبه:زدم لبخند

 ..يرگفتم برو اتاق اخ کهیاونجا که کوچ:اخم کرد و با تحکم گفت مامان

 ...چشم:دمیکش یپوف

 ؟؟یکن یم ينجوریشراره چرا ا:فرزاد درو پشت سرش بست و گفت میاتاق خودم شد وارد
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 یاب هیمن عاشق اون اتاق بودم چون اب...رفتم يو ساکم رو برداشتم و از اتاق خودم به سمت اتاق اخر لباسا

ساك ...فرزاد درو بست و حرفش رو تکرار کرد...دبو یاز مالفه ها گرفته تا پرده ها و فرش اتاق اب زیهمه چ...بود

 ؟؟يچرا اومد:کردم گفتم یحفظش م یکه به سخت یانداختم و با آرامش يرو گوشه ا

چه  نیا!! شراره؟؟:حس کردم اشک به چشماش نشست اروم و مبهوت گفت...اول با بهت نگاهم کرد فرزاد

 ؟؟یازت بپرسم چرا رفت دیبا ه؟؟منیسوال

چرا :گذاشت و آروم گفت يفرزاد ساکش رو گوشه ا...بود هیکه به بغض دارها شب ين مردکردم از لح بغض

که  یفهم یشراره؟؟م میو تو زن و شوهر ؟؟منیفرار کن یخواست یخاطر اون بوسه م ؟؟بهیتنها باش یخواست

 !!؟؟یشکنیمنو م يکارات دار نیبا ا

و  دمتیچند ماه چقدر داغون شدم؟؟چقدر شکستم؟؟چند بار بخش نیمن تو ا یفهمیم ؟؟؟تویتو چ:دیچک اشکم

 ؟؟يبار سبو پر کردم و تو شکوند ؟؟چنديرو خراب کرد زیتو دوباره همه چ

چرا؟؟چرا ...میکشیعذاب م میشراره دار:جلوم زانو زد و گفت....تخت يبازوم رو گرفت و آهسته نشوندم رو فرزاد

چرا به ...گذشته ازت معذرت خواستم يرها به خاطر حرف ها و رفتارهاکه با م؟؟منیاز نو شروع کن يخوا ینم

 !!بشم؟؟ کیبهت نزد يکار کنم تا بذار ی؟؟چيدیشروع دوباره رو نم هیخودم و خودت فرصت 

 ریآرامش به دلم سراز...فرزاد حرف دل منو زده بود...شروع تازه هی...خواستم یرو م نیمنم هم...رو بستم چشمام

 ...شد

 ...بودم یعصب...اومدم یخبر م یب دینبا...دیببخش:بغض گفتم پر

تا ساعت  شبید یوقت!؟يچقدر نگرانم کرد یدون یم:و گفت دیرو تخت نشست و سرم رو تو اغوش کش کنارم

 ....برات افتاده یفکر کردم اتفاق يجواب نداد لتمیو موبا يومدین11:30

 زهیانگ هیاالن ...روحم آروم بود...قلبم سبک بود...اما حاال...اشتمرو د یحساب دادیداد و ب هیانتظار ...زدم لبخند

 يا یزندگ...با من بسازه...خواست بامن شروع کنه یاگه عاشقم نبود عوضش م...اگه فرزاد دوسم نداشت...داشتم

 ....شیکم و ب یب...کم و کاست یب...میبود مقصرما هر دو ...کنار هم...میرو که با هم خراب کرده بود

 ؟؟یکه کار داشت نجا؟؟تویا ياومد يچجور:طعنه زدم...شدیکرم وجودم مگه آروم م اما

کارا رو سرو سامون :به چشمام زل زد و گفت...بزرگش صورتم رو قاب گرفت يرو بلند کرد و با دستا سرم

در ضمن من ...دعوامون شده دهیفهم...رو هم از شاهرخ گرفتم نجایآدرس ا...از سامان هم کمک گرفتم...دادم

 ...دیبا آرامش بوس مویشونیسر خم کرد و پ...تو وقت دارم يبرا شهیهم
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فقط آرامش ...توش نبود یحرف "اون بوسه هم که اصال...نطوریبرق چشماش هم هم...داشت یمعن یلیخ حرفش

 ....کردم یکه درکش نم یعالمه حس گنگ و مبهم هیتوش بود و 

 مگه دعوامون شده؟؟؟:کردم گفتم یکه لباس ها رو تو کمد جا به جا م یحالجا بلند شدم و در  از

 مگه نشده؟؟:با خنده از پشت بغلم کردو گفت فرزاد

 ...نه:دادم سرتکون

 نجا؟؟یا يو اومد ياگه نشده پس چرا تو قهر کرد:و گفت دیام رو بوس گونه

 ...من قهر نکردم:گفتم

 !!؟؟يخبر اومد یپس چرا ب:گفتکردم دستش رو پس بزنم اما نذاشت و  یسع

 ادتی...من که بهت گفتم...امیب یذاشتیکه نم گفتمیخوب اگه م!!...ه؟؟یسوال ستیفرزاد ب يوا:گفتم کالفه

 يآ: گفتیکه م یفرزاد در حال...ساعد دستش خط انداختم يبعد با ناخن هام رو...يبر يحق ندار یگفت!!ست؟؟ین

 ..يکه تو گوش کرد قدرمچ:حرکت بلندم کردو پرتم کرد رو تخت و ادامه داد هیبا  ؟؟یطونیش يآ

 ...رفتم و فرزاد هم به دنبالم رونیحرف از اتاق ب یشدم و ب بلند

 مینشست ایبعد شام کنار در....میشاهرخ صرف کرد يو سر به سر گذشتن ها دیفر يها یرو کنار هم با شوخ شام

 ....خندوندمون یهاش حساب يهم طبق معمول با دلقک باز دیفربرامون خوندن و  نایو شاهرخ و س

 يشد و رو زیخ میفرزاد ن...شکمم بود يطاق باز بودم و دستام رو...و فرزاد هم کنارم دمیتخت دراز کش يرو

 یکن یفکر م یبه چ:آهسته گفت...شدیصورتم پخش م يکه هرم نفس هاش رو کیانقدر نزد...صورتم خم شد

 شراره؟؟

 ...فرزاد هیذهنم خال...یچیبه ه:رو بستم و لب زدم چشمام

خوام با خاطرات  یم...ينگهش دار یبهتره خال:آرومش گوشم رو نوازش کرد يرو حس کردم و صدا لبخندش

فرو  نیریش يخلسه  هیتو ...نرم و آهسته...ذره فاصله رو هم برداشت هیبعد همون ...خوب پرش کنم

رفت و خوش آمد  یم راهپوستم  ریآروم و نرم ز...داشت انیه تو تمام تنم جرک یذهنم پر شد از حس گرم...رفتم

امشب نه :و گفتم دمیلباسم رفت که سرم رو عقب کش يدستش به سمت دکمه ها...دیجد يبه حس ها گفتیم

 ...امشب نه...فرزاد

 ...شده هاماه 6!!؟؟يبه من افتخار بد يخوا یم یتو باالخره ک!!؟یچرا نه؟پس ک:کرد زیرو ر چشماش
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 دهیرو که به صورتم دو یخون میبود و فرزاد حجم عظ کیخوشبختانه اتاق تار...ییپروا یهمه ب نیاز ا دمیگز لب

در ضمن مثل ...ندارم شویآمادگ...تونم یامشب نم:سرم رو به طرف پنجره برگردوندم و گفتم...دیدیبود رو نم

 ....روننیعالمه آدم اون ب هی...ستیحواست ن نکهیا

 ؟؟؟یترس ینکنه م:زد و گستاخ گفت یچشمک طنتیش با

 ...بسه فرزاد تمومش کن:تحکم اخم کردم و گفتم با

 ....فرو رفتم یقیبدون حرف اضافه به خواب عم...تو سکوت...کوتاه و آروم...طونینرم و ش دیخند فرزاد

و  دیگونه ام رو بوس...موهام چشم باز کردم و به صورت خندونش لبخند زدم يبا نوازش دست فرزاد رو صبح

 ...ریصبح بخ: گفت

 ...ریصبح تو هم بخ:نشستم و گفتم دمیمال یکه چشمام رو م یحال در

 يالیو...نمک آبرود میبعد از ظهر بر میخوا یما م:گفت یمقدمه و بدون هماهنگ یب یلیناهار فرزاد خ زیم سر

 ...ادیدوست داره با ما ب یکس...ما

خواستن تنهامون بذارن تا راحت  یهمه م...نداشت يکار "نگاهشون اصال یخوندن معن...به هم نگاه کردند همه

 ....میباش

و بعد از  میرو جمع کرد لمونیبعد از عصرانه وسا...کار فرزاد بکنم نیبه ا یجمع نتونستم اعتراض يهم جلو من

 ....میبه سمت نمک ابرود رفت هیاز بق یخداحافظ

هوا ...نمک آبرود يبایز ي اچهیپشت به در زییو تم کیش يالیو هی...میدیرس الیبود که به و 8"بایتقر ساعت

 ییلباس و جا به جا ضیبعد از تعو...کرد یرو نوازش م مینیب اچهیدر هیشور يبو...بود فیخوشبو و لط...کیتار

 ....شده بود  نیخوشگل تزئ یآب حوض هیرنگارنگ و  يکه با گل ها یاطیح...شدم الیو اطیساك ها وارد ح

با  دمیچمن ها دراز کش يفرزاد رفت تا قهوه آماده کنه و منم رو...زد مینیب ریخورده ز سیخ يچمن ها يبو

 ...دمیتمام وجود عطر گلها رو به مشام کش

 

 

 دهم فصل

اش کنار زد و صورتم بود رو با انگشت يکه رو ییچند تا تار مو...موهام چشم باز کردم يفرزاد رو يبوسه  با

 ...ندارم لیم:داخلش انداختم و گفتم دیسف يو فنجون ها لوریس ینیبه س ینگاه...پاشو قهوه ات رو بخور:گفت
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 یبه ستاره ها نگاه م...دیآهسته منو تو آغوش کش...دیو نرم کنارم دراز کش دیرو کنار کش ینیبدون حرف س فرزاد

شده  یعطر تنش با ادکلنش قاط يبو...موند رهیفرزاد رو صورتم خم شد و به چشمام خ...کردم به آسمون صاف

کنه مدت  یداره که مجبورم م ینگاهت چ:زمزمه کرد...پلک زد و دوباره به چشمام وصل شد...گلها يبا بو...بود

 ها بهش زل بزنم؟؟

 يخنده ...دیرو صورتم خم شد و آروم خند شتریفرزاد ب...سمخوام از تو بپر یکه من م هیسوال نیا:زدم لبخند

 ....انداخت یکه رعشه به اندامم م یجذاب

 یاسم یبود ول نمونیکه ب یحاال من بودم و فرزاد و حس...رفت نیکه بسته شد فاصله ها هم از ب چشمام

 ...نداشت

 یحس م...رفت یبه لحظه باالتر محرارت بدنم لحظه ...اسم عشق روش گذاشت اما هوس هم نبود شدینم دیشا

 نیاول...صورتم پخش کرد ينامنظمش رو رو يو نفس ها دیسرش رو عقب کش...گرفتن شیکردم گونه هام آت

بود که باعث به  يزیچ ناو نیو ا...نیریطعم ش نیتو ساختن ا شدمیم کیکردم و شر یم شیبار بود که همراه

اول  نیا دمیکه او هوا معلق شدم تازه فهم یوقت...فرزاد بود يلب ها يرو بایوجود اومدن اون لبخند ز

 ....ماجراست

 ....ش...فرزاد:و گفتم دمیلب گز...اتاق شد و با پا درو پشتش بست وارد

چشمام رو ...یطاقت یو ب يقرار یسرشار از ب...پر از خواهش و تمنا...تو چشماش پر از التماس بود...دیرو بر حرفم

 ..."خرابش نکن لطفا...شیه:آروم و لرزونش گفت يکه با صدا نمینببستم تا نگاهش رو 

 ...شروع تازمون رو بسازه خراب نکردم يها ادیرفت تا بن یکه م یمن لب فرو بستم و به قول فرزاد شب و

 .....شدم که بهش قول داده بودم باهاش از نو بسازم يمرد میصدا تسل یو ب نرم

چشمام رو فشار دادم تا خاطرات شب گذشته ...و درد بود یبدنم پر از کوفتگ...کرد دارمیب میشونیپ يرو يا بوسه

 ؟؟یخوب:فرزاد گفت...رو مرور نکنم

 ...خوبم...سالم:و چشم باز کردم دمیکش یقیعم نفس

 ...ریصبحتون بخ...سالم خانم خانما:زد و گفت يلبخند فرزاد

شد و  رهیبرهنه ام خ يبه بازوها و شونه ها طنتیبا ش فرزاد...رو با دست گرفتم تا از روم کنار نره مالفه

 م؟؟یصبحانه بخور میرنگت زرد شده بر:گفت
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و بغلم  ستادیتخت بلند شد و تخت رو دور زد و کنارم ا ياروم از رو...رمیخوام دوش بگ یاول م:تکون دادم  سر

 نیصورتم رو از ا...کرد یم کرد و پوست تنم رو دون دون یسردم برخورد م يداغش به بازوها يدستا...کرد

 شد؟ یچ:و گفت ستادیدر حموم ا يفرزاد جلو...سوزنده جمع کردم يگرما

 ...یچقدر داغ:گفتم

 ...چقدر گرمه شیآخ:گفتم دمیتو وان پر از کف دراز کش یوقت...يتو سرد ستمیمن داغ ن: زد لبخند

 ....ایزود ب...کنم یصبحانه حاضر م يریتا تو دوش بگ:با خنده گفت فرزاد

روبه روم خط  يمروین يبا چنگال رو...رانهیمن فق يشاهانه بود اما اشتها زیم...اشپزخونه شدم وارد

بشقاب راه افتاده بود چشم  يکه تو یظیزرد و غل عیتخم مرغ پاره شدم و من به ما يمحافظ زرده ...دمیکش

 ...دوختم

 ؟؟يخور یا نمچر:به فرزاد نگاه کردم که گفت یپرسش...دستم نشست يرو یدست

 ...ندارم لیم:با انزجار جمع کردم لبامو

خوردن  یبا شکم خال...رو کنار زدم مرویبشقاب ن...یزود بخورش تا از حال نرفت...نهییفشارت پا...بخور:کرد اخم

بعد ساکت و ...خوردم و چند لقمه هم خامه و عسل رینون و پن...نبود لمیباب م "اصال يکره ا يمرویاون ن

 ...گرفتم شیاتاقم رو در پ صامت راه

 چته؟؟:تخت نشست و گفت يبودم که فرزاد هم پشت سرم رو دهیتخت دراز کش يرو

پس :و منو تو بغلش گرفت و گفت دیفرزاد کنارم خواب...تکون دادم یچیه يبه معنا يو سر دمیکش یقیعم نفس

 ؟؟يحال و پکر یب نقدریچرا ا

 ؟؟يدیشراره خواب:ندادم که گفت جواب

 ...نه:گفتم...نداشت یلیکه دل نیبغض سنگ هی...داشتم بغض

 ...خوام بخوابم یم...خستم فرزاد:در جوابش فقط گفتم...رو تکرار کرد سوالش

 ...یفیضع یلیخ:دیخند فرزاد

 ...منظور:کردم و سر بلند کرده به چشماش زل زدم اخم

مثل کوه رو شونه هام  شبیخاطرات د دمینپرس يزیمنم چ...ادامه نداد...شبیفقط د...منظور یب:باال انداخت شونه

کرد بغض کنم و پشت بندش اشک  یکه وادارم م یحس...بد یلیخ...حس بد داشتم هی...کرد یم ینیسنگ

حس بزرگ پر از حس  هی...یشدننا فیتوص...یدرك نکردن...یحس ناگفتن هی...کرد یکه منزجرم م یحس...زمیبر
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 یم تمیدست فرزاد برخالف خوب بودنش اذ يگرما...دادیکه روحم رو آزار م يزیچ هی...گهیجور واجور د يها

 يفکرا نیا...خوب يمانع از فکرا...شدیگرفتن از لمس دستاش م يبود و مانع از انرژ بیکه عج یحس...کرد

قبل از ساختن ...کرد یخراب م شیپ شیرو پ میرو داشت تنشرو که قصد ساخ يزیمخرب داشت آروم آروم هرچ

 ...برج آرزوهامون دنیقبل از سر به فلک کش...بنا

گلوم  يشده؟؟دستم رو رو یچ:دیفرزاد از جا پر...از جا بلند شدم...برام سخت شد دنینفس کش لیدل یب

که تو  یاز شب...و به دستم داد دیکش رنیرو ب میکتش اسپر بیو از ج دیپر نییاز تخت پا يفور...گذاشتم

رفت اتفاق اون  ادمیمن  اگهتا  ذاشتیکتش م بیتو ج ياسپر هیعمو اون اتفاق افتاده بود فرزاد هم  یمهمون

فرزاد کنارم نشست و نگران ...رو از دهنم خارج کردم يو اسپر دمیکش یقینفس عم...شب تکرار نشه

 تو؟؟ يشد ينجوریا ؟؟چرایخوب:گفت

فرو  یقیبعد فرزاد به خواب عم قهیچند دق...میدیدراز کش دوباره کنار هم...ستین يزیچ:رو بستم و گفتم چشمام

و سرم رو به  دمیتو وان دراز کش...تخت بلند شدم و وارد حموم شدم يآهسته از رو...بردیرفت اما من خوابم نم

 ....شدند ياشکام آروم آروم راه باز کردن و از کنار صورتم جار...دادم هیپشت سرم تک وارید

چرا ...بود که برات مونده بود يزیدخترانه ات تنها چ يایدن...شراره؟؟ يچرا اجازه داد:رو سرزنش کردم خودم

از انتقامش باشه  یهم جزئ نایاگه ا...نفوذ کنه اتیتو دن یچرا گذاشت...ره؟؟یفرزاد اونم ازت بگ ياجازه داد

سرت  ییچه بال یدون یم!!..وفته؟؟یم یقاتفاچه  يشراره فکر کرد!! ؟؟..اگه بره!!...اگه ولت کنه؟؟...؟؟یچ

 !!شه؟؟یم یکه اون روز چ يفکر کرد نیبه ا!!..اد؟؟یم

از نو شروع کردنا و از نو  نیا...ستیاون عاشقت ن...شهیباز نمیا...اون دوست نداره...يشراره حماقت کرد يوا

گت رو امضا خودت حکم مر يبادستا يچه جور ؟؟يکرد کاریبا خودت چ...ساختن ها هم همش کشکه

 ینیبینم...دور گردن خودت یتخودت طناب دارو انداخ يتو با دستا...یاز اون هم فراتر رفت یتو حت...نه...يکرد

 ....ازت گرفته؟؟  زتویآروم آروم همه چ ینیبیشکنه؟؟نمیداره با دمش گردو م ینیبیفرزاد چقدر خوشحاله؟؟نم

افکارم ذره ذره خودم رو خورد ...دادیکه گلوم رو گرفته بود عذابم م یبغض...شدینامنظم م...شدیهام تند م نفس

اون ...کردن یتکرار م "جمله رو دائما هیشده بودند و فقط  یکیحاال عقل و قلبم با هم ...فقط خودم رو...کرد یم

باره شروع دو هیاون فقط از ...داشتن نزد وستاز د یفرزاد که حرف...يتو گول خورد...دوست نداره شراره

 ....فقط خدا به دادت برسه...شراره يخر شد هیپا یب يجمله  هی نیتو با هم...گفت
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سال عذاب  6 ا؟؟مگهیچرا خدا....خدا...خدا....خدا...و تکرار کردم دمیپشت سرم کوب واریرو آهسته به د سرم

 ...نبود یساسان کاف

 يها يفداکار نیا...یطرفه تا ک هی يعشقا نیا...یتا ک...نبود یسال کاف6خودم تو اون يشدنم جلو خورد

 ...؟؟یتا ک یواشکی

مگه چقدر  ایخدا!!...؟؟یرفتن ها و سوختن ها و ساختن ها تا ک نیاز ب نیا...؟؟؟یتا ک یشگیخورد شدن هم نیا

 ینم شیاز پ يدهنم هم کار يفشار دستام رو...هق هقم اوج گرفته بود...تاوان بدم دیحد با نیگناه کردم که تا ا

سال تو گلوم کهنه 6رو که  یمهار کنه بغض تتونس ینم...گرفت یسال مونده رو نم 6هق هق  نیا يو جلو برد

گشاد  يدرو حموم باز شد و فرزاد با چشما...ختیر یم رونیبود و قطره قطره ب انوسیکه اق یبغض...شده بود رو

 يدستاش رو باال آورد تا گونه ها!!...؟؟یکن یم هیچت شده؟؟چرا گر!! شراره؟؟؟:شده وارد شد و با هول گفت

مشت هام رو گره کردم و به  سیخ يبعد با همون دستا...رو به شدت پس زدم ستاشرو پاك کنه که د سمیخ

کرده  کاریانتقامم فرزاد؟؟مگه من چ نیا یچرا من؟؟چرا من قربان:داد زدم...دمیفرزاد کوب يها و بازوها نهیس

کرد تو  یفکر م هکه به اشتبا نیا!! که برادر تو عاشق من بود؟؟ نیا!! بود؟؟ یجرم من چ!!بودم؟؟؟فرزاد چرا؟؟

چرا به زور مجبورم ...خواستم یرو نم یهم آغوش نیمن ا...خواستم یمن نم!وونه؟؟یچرا د!؟یهم عاشق من

 !!.....؟؟يکرد

 يو نه رو...حرکاتم ينه رو...صدام داشتم يرو ینه کنترل...زدمیضجه م...زدم یم ادیفر...زدم یحرف نم گهید

 ...حرفهام

 هیبا ...فرزاد جمع شد ياشک تو چشما...دادیمدت عذابم م نیرو که ا ییها یتمام ناگفتن ختمیر یم رونیداد ب با

 یاونقدر سفت و محکم که حت...دستام رو تو دستاش قفل کرد و بغلم کرد ینشده و ناگهان نییتع شیحرکت از پ

 .تونستم درست نفس بکشم ینم

و  دمیلرز یم...گذاشتم رو تخت سمیتوجه به تن خ یبعد بغلم کرد و ب...رو باز کرد و صورتم رو شست دوش

در  يرو از تنش خارج کرد و از ال سشیشرت خ یت...دیچیلحاف رو دورم پ...گرفت یدندونهام رو هم بند نم

من مجبورت :پر بغض گفت وگونه ام گذاشت  يدستش رو رو...حموم يگوشه  هیحموم که باز بود پرتش کرد 

 یشراره از من تو ذهنت چ...که اگر بنا به اجبار تو کارم بود همون شب اول یمن!!کردم شراره؟؟من؟؟

 !!رت؟؟یغ ینامرده ب هی!!...دو سر؟؟ وید هی!! ؟؟؟یساخت
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 یمن ک! اره؟؟!! چرا ؟؟ يدیتا حاال از خودت پرس...تونم انقدر پست باشم؟؟ یم يکه فکر کرد يدید یمن چ تو

 !!م؟؟یدیرس نجایبه ا يشراره ما چه جور!! گفتم ازت متنفرم؟؟ یک!!...کارم انتقامه؟؟ نیگفتم ا

که  يروز:چشماش رو گرفت و ادامه داد ریگونه ام برداشت و با همون دست نم ز يدستش رو از رو...زد پوزخند

درباره ات  يحرف زد يقهوه باهام اونجور يرباره و د يتو چشمام زل زد یو با گستاخ یپا تو مطب گذاشت

 هی...يعادت شد...يشد يبعد برام عاد...ادیاز کجا م یدل ریهمه ش نیکنجکاو شدم تا بفهمم ا...کنجکاو شدم

 نیتا هم ریبزرگت بگ ياز عمو...تو خانواده همه دوست داشتن...یمنش هیفقط ...يو منظم شد قیدق یمنش

زود جوش ...يپوش بود کیش...يا گهیدوست داشت و تو ساسان رو جور د ي گهیور دتورو ج نایاما س...دیفر

و  نیزم يکه تو پارك خورد يتا اون روز...يدختر ها بود يهمه  ثلدختر م هیمن  ياما برا...يفعال بود...يبود

دلتنگ  دنتیبا ند...و زود گذر فیلرز خف هی...بغلت کردم لرز نشست تو جونم یاون روز وقت...دستت شکست

به دستم  هیاحضار هیصبح همون روز ...بعد اون اتفاق افتاد...به روال سابق برگشت زیبر عکس همه چ...نشدم

تا آدامس  ستادمیدکه ا هیسر راه دم ...رفتم دادگاه ینفر به عنوان روانشناس م هی هیشهادت عل يبرا دیبا...دیرس

 يتا مرد دکه ا...سر درد داشتم...منو به جنون کشونده بود خبر بودن ازش یب...رفتنش...دیفر ينامه ...رمیبگ

دلم ...تو ذهنم جرقه زد يزیچ هی...يکه تو خوند یبا همون عنوان دمیروزنامه تو دکه د هی ارهیآدامس رو برام ب

تو شکل  ییجورا هیو هم  يبهتر از تو که هم دم دستم بود یکنم و ک یخال یکیخواست حرصم رو سر  یم

 يکه تو دار یکردم با هوش یفکر م...اومدم مطب و اون حرف ها رو بهت زدم...یاون اتفاق سهم داشت يریگ

 ...شهناز بود...زنگ خورد لمیتو راه بودم که موبا...يبریم یپ زیزود به همه چ یلیخ

 جیا بعد اونقدر گام يتو اول باور نکرد...بر علت شد تا من راحت تر به نقشه ام بال و پر بدم دیشهناز هم مز سفر

که تو مطبم  يانتظارم از اون شراره ا...يقبول کرد زویآب خوردن همه چ یکه به راحت يو گنگ و ناراحت شد

محکم  یلیخ...میدیم يقو یلیتو رو خ...زور بره فبار حر ریز یاز اون حرف ها بود که به آسون شتریب یلیبود خ

 یحت...کنم دتیخواستم با مجوز نظام تهد ینم...کرده بودم فتیخودم ضع...خودم شکسته بودمت نکهیغافل ازا

 یب یگفت یوقت يترم کرد ياما تو با حرفات جر...اما...ضبط شده وادارت کنم يخواستم با اون صداها ینم

اونو نسبت  يکه به فربد گفته بود یتو با دروغ...يکار نبود ریکم تقص یدونست یم ودتمکه خ یدر حال...يریتقص

که  یدر حال تهیتو زندگ یکه کس یباز کردن فربد از سر خودت به دروغ گفت يتو برا...يکرده بود نیببه من بد

شدم اما نخواستم به کار  مونیپش رونیب یو از در مطب رفت يقبول کرد یوقت...تو نبود یکس تو زندگ چیه

 شیکردم پ یکه من فکر م يزیتر از اون چ عیسر زیهمه چ...غلطم اعتراف کنم نخواستم غرورمو جلوت بشکنم
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 يبرا رهیکردم پدرم اونقدر خوشحال بشه که همون روز به پدرت زنگ بزنه و از پدرت اجازه بگ یفکر نم...رفت

عواطفم  يشدم اما اون موقع نه پا مونیچقدر پش میتعقد نشس يسر سفره  یوقت دونهیفقط خدا م...يخاستگار

خواستم باهات بد  ینم...دو تا خانواده بود يکه مهم بود آبرو يزیانتقام و غرورم تنها چ ينه پا...وسط بود

رفته رفته و آروم آروم ...خواست یرو بکنم که دلم نم ییکرد کارا یو وادارم م دادیاما کارات عذابم م...باشم

تا آروم  یرنیم شیو خودت رو به آب و آت یکش یعذاب م يکه چجور دمیدیم یوقت...نشست لممهرت به د

 یفکر نم "تو اون روزها اصال...خواست جون بدم به جات یدلم م يتو استخر افتاد یوقت...دمیکشیب معذا یبش

کردم اگه شهناز  یفکر م...یخبر داربش يکردم اونطور ینم شه؟؟فکرشمیم یروز شهناز برگرده چ هیکردم اگه 

اما اومدن ...دمیم حیرو برات توض زیبعد خودم آروم آروم همه چ چونمشیپ یم رهیبرگرده و سراغت رو بگ

 ياونجور یپاره شد وقت کهیتو ت يپاها يدل من به جا...رو خراب کرد یشهناز و تلفنش به تو همه چ یناگهان

 ...دمتیشکسته و داغون د یوقت...یخورده ها راه رفت شهیش يرو

رو نجات  میرو کردم تا زندگ میبعد از اون تمام سع...نگم یچیو ه نمیبب تویتونستم نابود یداشتم و نم دوست

خوب شروع ...شکستن غرورم متیبه ق یحت...حفظ کنم مونویخواستم هرجور شده زنگ یعاشقت بودم و م...بدم

 يالیتو و شبیتا پر...ياومد ینم کوتاهاما حاال تو ...میخواست خوب ادامه اش بد یاما من دلم م مینکرده بود

 ...شروع دوباره هی يبرا...داد ياون حرف ها بهم انرژ...بابات

 ....روون بود یخشک ناشدن يباریاز چشمام مثل جو اشک

 میما زن و شوهر...با تمام وجودم...من دوست دارم شراره:دستش رو جلو آورد و اشکام رو پاك کرد و گفت فرزاد

رو دوباره  زیهمه چ ایب...میگذشته رو فراموش کن ایب...عشق بود و عشق "شراره اون تماما...هوس نبود شبمیکار د

کنم که عاشقم  يکار دمیمن قول م یول یاشهر چند که عاشقم نب...خوشبختت کنم دمیمن قول م...میبساز

 يماهه 6نه تو  يکردیداره که تو مطبم کار م ییتو همون روزا شهیعالقه ام ر دمیمن تازه امروز فهم...یبش

 ....مونیزندگ

 یحس م...فرزاد عاشقم بود...مثل پر سبک بودم...دیو بستم رو بوس سیخ يرو جلو اورد و پشت پلک ها سرش

 ...نمیبیکردم خواب م

 شراره؟؟:کرد صدام
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که عاشق اسمم  اوردیبه زبون م بایاونقدر اسمم رو ز...شدمیکرد که غرق لذت م یصدام م نیریش اونقدر

 شیآت يشراره !!شراره خانم؟؟!...شراره؟؟:جواب ندادم تا دوباره صدام بزنه و اون دوباره و دوباره گفت...شدمیم

 !!من؟؟؟

جوابمو :و گفت دیخواست بخوابم فرزاد گونه ام رو بوس یشده بود که دلم م ریآرامش به دلم سراز اونقدر

 ؟؟يدینم

 ...فرزاد من...من:نگاهش کردم و گفتم یرو باز کردم و پرسش چشمام

 یم ؟؟يفقط بگو دوسم دار...نگو یچیه سییه:حرفم شد يلبم نشست و مانع ادامه  ياشاره اش رو انگشت

 ؟؟يرو کنار من ادامه بد تیزندگ ي هیبق يخوا

 ....وقته یلیخ...من دوست دارم فرزاد:رو باال آوردم و مچ دستش رو گرفتم و گفتم دستم

 ...گوب گهیبار د هی؟؟یچ:گشاد شد چشماش

 ...گفتم دوست دارم:زدم لبخند

 .....یمرس...خدا یمرس:بغلم کردو دادزد یحرکت ناگهان هیبا  فرزاد

که  يتمام اتفاقات خوب و بد...که برامون افتاده بود یتمام اتفاقات يلب خدا رو شکر کردم برا ریز منم

 دنیبهم رس يبرا دیبا دیشا...که خدا برامون در نظر گرفته بود یقسمت يبرا...سرنوشتمون رو عوض کرده بود

 ....رو میکه داشت یعشق قدر...میبدون شتریرو ب مونیتا بعد ها قدر زندگ میدیکش یعذاب م ينجوریا

 ....میخوب ادامه بد میخواست یاما م میما خوب شروع نکرده بود دیقول فرزاد شا به

 ....میاستفاده کن مونیقشنگ زندگ يتا از لحظه ها دادینوشت اجازه ماگه سر...ذاشتیم ریاگه تقد البته

از کنار هم بودن  گهیبار د نیا...میدیخند یکنار هم م...میزدیقدم م اچهیکنار در...میروز تمام نمک آبرود موند 10

 ....عشق ایدن هیبا ...و خنده میداشت یفقط و فقط خوش...میدیکش یعذاب نم

 ریز يبودم چجور دهیاز ترس چشمام رو بسته بودم و به فرزاد چسب یکه وقت رهینم ادمی...میسوار شد نیکاب تله

 !!؟؟یترس یم یمن کنارتم از چ...عشق من:گوشم گفت

 دهیچیمحافظ دور تنم پ هیعشق فرزاد مثل ...دمینترس یچ چیوقت از ه چیه گهید...دمینترس گهیاون به بعد د از

شام رو  هی...کرد یتر و قشنگ تر م نیریرو ش زیهمه چ نمونیعشق ب...عذاب بکشم...نمیآزار بب ذاشتیبود و نم

 ...کرد یم لیتبد ییایشب رو هیرستوران ساده به  هیتو 
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 يماریراجع به ب قاتیتحق نیاخر يمبل نشسته بودم و سرم تو لب تابم بود و داشتم رو يسالن رو تو

گاه مبل  هیت دور شونه ام حلقه شد و منو به سمت تکاز پش یکس يکردم که دستا یکار م یزوفرنیاسک

 ....بهم زل زده بود نگاه کردم طونیش يدادم و سرم و بلند کردم و به فرزاد که با چشما هیتک یبه پشت...دیکش

 ....یسالم خسته نباش:خوش عطرش پر کردم و گفتم يرو از بو وجودم

 ...تو هم:کرد گفت یبهم زد و همون طور که با کف دست شونه ام رو نوازش م یچشمک طنتیبا ش فرزاد

موفق  یکردم دستاش رو از خودم دور کنم ول یو سع دمیآهسته خند...کرد یم طنتیداشت آروم آروم ش دستاش

 ...شدمینم

 ....دمشیفهم یخاص بود که فقط من م هیقرار یجور ب هینگاهش  تو

 ....خانم تو خونه اس زشته ژهیفرزاد من:رو گاز گرفتم و گفتم لبم

 ....صورتم خم شد و زمزمه کرد عاشقتم ياز باال رو فرزاد

 ؟؟يخور یم ؟؟قهوهيفرزاد جان مادر؟؟اومد:خانم فرزاد رو تکون داد ژهیمن يصدا

خنده ام ...کردن یزرگب يشده بود که خطا ییپسر بچه ها نیا نیاش ع افهیق...به شدت دستپاچه شد فرزاد

 ....دمیخند یم زیر زیگرفته بود و ر

بعد به سرعت جت از ...نه ممنون:چشم غره به من گفت هیاخم کرده خودش رو جمع و جور کرد و با  فرزاد

 ...استخرمون برگشت يچشمام محو شد و چند لحظه بعد با ساك ها يجلو

 ؟؟یفرزاد خوب:گشاد شده بهش نگاه کردم و گفتم يچشما با

 ....ستمینه خوب ن:به سمت در سالن رفت و گفت دیکش یکه دستم رو م یسمتم اومد و در حال به

 .....بود بیغر بیهم خوب نبود و رفتاراش عج "واقعا

استخر رو هول داد و وارد شد و منم به دنبال  يا شهیدر ش...جواب موند یسوالم ب...چته فرزاد؟؟:خنده گفتم با

 ...پهن شده بودم نیزم يبعد من رو يا هیانداخت و ثان يو گوشه اساکها ر...دیخودش کش

 یسر در نم يزیهم گنگ بودم و از رفتاراش چ "و واقعا...؟؟یکن یم کاریچ يدار:رو باال بردم و گفتم ابروهام

 ....آوردم

من بدو فرزاد ...بلند شدم و پا به فرار گذاشتم نیحرکت پسش زدم و از زم هیتو ...سوختن لبام به خودم اومدم با

پس باالخره :فرزاد از پشت بغلم کردو گفت...ستادمیکه من نفس کم آوردم و کنار استخر ا میدیاونقدر دو...بدو

 ؟؟يخسته شد
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 ...به دنبالم خودش رو انداخت تو استخر دویفرزاد به قهقهه خند...تو آب دمیو پر دمیآرنج تو شکمش کوب با

جر و بحث ساده حرفهامون به  هیبا ...میداشت ادیچون مشکالت ز یگم عال ینم...کنار فرزاد خوب بود یزندگ

 ....فرزاد یمن گاه یگاه...میدادیکرد و با اتفاقات گذشته خودمون رو عذاب م یم دایگذشته راه پ

 هیعشق مثله ...بود یها فقط نمک زندگ یمیبه قول قد نایو ا میرو دوست داشت گهیها همد یبا تمام سخت اما

 .....داشتیمحکم مارو کنار هم نگه مچسب 

 یو آرزو م میبافت یم ایرو....میکرد یو با عشق به تازه ساخته هامون نگاه م میختیر یم یپ...میساختیهم م کنار

 ....میکرد یو تو عالم خودمون اسم نوه هامونم انتخاب م میکرد

 ...رفت یم شیخوب پ زیچ همه

 ...نکهیا تا

 

 

 ازدهمی فصل

 یبزرگ یمهمون...خواست براش سنگ تموم بذارم یدلم م...هفته به سالگرد ازدواجمون مونده بود کی فقط

 یفرزاد رفته بود تا لباس سفارش...میدعوت کرده بود لیو همه رو از دوست و آشنا گرفته تا فام میداده بود بیترت

 ....رهیبگ اطیمنو از خ

کردم که تلفن زنگ  یمهمون ها و نوع غذاها رو چک م ستینشسته بودم و داشتم ل زیتو اشپزخونه پشت م منم

 ....خورد

سالم شراره :جون تو گوشم زنگ خورد نیشاد پرو يرو به گوشم چسبوندم صدا یگوش یکردم وقت تعجب

 زم؟؟یعز یخوب...جان

 پدر جون چطورن؟...دیشماخوب...من خوبم...جون نیسالم پرو:خنده گفتم با

 ....فرودگاه دیایشب ب 9شراره جان همه خوبن زنگ زدم بگم ساعت:ند گفتعجله داشت چون تند ت انگار

 د؟؟یبر دیخوا یم ییاونجا چرا؟؟جا:گفتم متعجب

 ...ادیخواد ب یم یکس زمینه عز:خنده گفت با

 ؟؟یک:گفتم

 ....دینیبیفرودگاه خودتون م دیایب:گفت انهیموذ
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 شناسمش؟؟یمن م هیخوب ک:گفتم کالفه

 ...شناسدشیفرزاد م یول زمینه عز:گفت میمال

 اد؟؟یخواد ب یم یک دیبگ...گهید دینکن تیجون تو رو خدا اذ نیپرو:دمینال

 ...شیشناس یاخه دختر گلم من اگه بگمم که تو نم:و مهربون گفت دیجون با صدا خند نیپرو

 ....فرودگاه میایم 9پس ما ساعت ...باشه:گفتم نیبود بنابر ا یمنطق "کامال حرفش

 ...میباشه منتظر:و گفت دیکش یقیعم نفس

 ...خداحافظ...چشم:گفتم

دستگاه گذشتم متفکر به تلفن زل زدم که فرزاد در سالن رو باز کردن و با لبخند  يرو رو یگوش یوقت

 ...وارد شد شیشگیهم

 ؟؟یخوب...سالم خانم خانما:گفت

 ...رمیدستش بگلباس رو از  يرفتم سمتش تا جعبه  دادمیکه جوابش رو م یو در حال دمیخند

 ؟؟يزدیحرف م یبا ک:گفت

 زدم؟؟یحرف م یبا کس يدیاز کجا فهم:نگاهش کردم و گفتم متعجب

 ...موش کوچولو يبود ستادهیتلفن ا زیخوب اخه کنار م:و گفت دیرو تو دستام گذاشت و لپم رو کش جعبه

 ...فرزاد...ا: کردم اخم

 بود؟؟ یک یباالخره نگفت:جوابش رو ندادم که گفت...جون دلم:و گفت دیام رو بوس گونه

 ...فرودگاه دیایب 9جون بود گفت ساعت نیپرو:جمع کردم و گفتم لبامو

 !!؟؟یچ يفرودگاه؟؟؟برا:کرد رتیح فرزاد

من  البته گفت که...ینگفت ک یول...ادیخواد ب ینفر م هیگفت  یم:رفتم گفتم یطور که به سمت پله ها م همون

 ....شیشناسیتو م یشناسمش ول ینم

 ه؟؟یک...شناسمشیمن م یول شیشناسیمامان گفته تو نم:گفت فرزاد

 ..دونم واال ینم:باال انداختم ابرو

 نییهمون موقع که من از پله ها پا...مادرشه دمیفهم...زنهیحرف م یکه فرزاد با کس دمیسمت اتاق رفتم و شن به

 ...کردم نگفت يهر کار:رو سر جاش گذاشت و رو به من گفت یرفتم فرزاد هم گوش یم

 ...گهید مشینیبیفرودگاه م میریم ستیخوب مهم ن:گفتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يتقو تایب  –در عشق  يگمشده ا

wWw.98iA.Com ١٨٢ 

چرك انتخاب  یکت دامن صورت هیبعد از دوش گرفتن ...میاستراحت کرد 5و تا ساعت  میرو با هم خورد ناهار

 يجوراب شلوار هیو  دمیلباسم رو پوش...ردمهم ک یمیمال شیآرا...سرم جمع کردم يکردم و موهام رو ساده باال

رنگ هم سر  يریشال ش هی...بود يا قهوهکرم  "بایکه تقر دمیپوستم رو پوش يپالتو...دمیهم پوش میضخ "نسبتا

حال هم معقول به  نیپوش و در ع کیمهمون تازه وارد ش نیا يخواستم جلو یم...رو برداشتم فمیکردم و ک

فرزاد با اون کت و ...زدم رونیو از خونه ب دمیدر سالن پوش يرنگم رو جلو يبلند قهوه ا يبوت ها...نظر برسم

 ....منتظرم بود نیسوخته تو ماش ياو مارك داره قهوه  کیشلوار ش

فرزاد دسته گل رو از دستم گرفت و دستش رو پشت ...میبود که وارد سالن فرودگاه شد 9به  قهیدق 5 ساعت

چشمشون به در سالن بود  هیکه  میدیجون و پدر جون رو د نیباالخره پرو...کرد تمیهداکمرم گذاشت و به جلو 

 ...اشون به سالن پرواز گهیو چشم د

مهمون ناخونده اضطراب  نیجون به خاطر ا نیپرو دیرس یبه نظر م...به سمتمون برداشتن یما قدم دنید با

 ....داره

 مادر؟؟ نیرکردیچرا د:به فرزاد گفت رو

 ...شده 9تازه ساعت  میما زود اومد نیپرو:جون گذاشت و گفت نین با لبخند دستش رو پشت پروجو پدر

 ه؟؟یمهمونتون ک نیا نیبه ما بگ دیخوا یباالخره نم:کرد و گفت دییهم با سر تا فرزاد

بابا شما که  يا:دوخت گفت یگرفت و به سالن پرواز م یکه چشم از ما م یو در حال دیخند طونیجون ش نیپرو

 ...گهید دشینیب یخودتون م دیهم صبر کن قهیچند دق دیتا االن صبر کرد

فرودگاه  جریتو پ...شده بود هیقض نیا ریدرگ يذهن فرزاد هم مثل من بد جور ایگو...کرد یکالفه پوف فرزاد

 ....نشست نیاعالم کردن که پرواز بانکوك به زم

 ه؟؟؟یلندین تامهمونتو:جون نگاه کردم و گفتم نیپرو به

 ریو فرزاد ز میرد و بدل کرد یبا فرزاد نگاه...لندیرفته تا حیتفر يبرا...هیرانینه ا: نیریبا آرامش و ش...دیخند

 ...لندیرفته باشه تا حیتفر يرو بشناسم که برا یکس ادینم ادمی:گوشم گفت

 ...باالخره اومد...اومد...اومد:جون پر ذوق گفت نیپرو...باال انداختم شونه

 یآب يساده  شرتیت هیکه  یبه مرد خوش چهره و خوش اندام دیجون رو دنبال کردو رس نیرد نگاه پرو نگاهم

نقطه  هینگاه همه به ...کرد خیچهره اش چرخ خورد و دستام  ينگاهم رو...يبود با شلوار کتان سرمه ا دهیپوش

و لحظه به لحظه  دیکش یرنگش رو دنبال خودش م یمحکم چمدون مشک يبا قدم ها که يبه مرد...بود
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با نگاه بهش ...بازوم نشست ریدست فرزاد ز...خوردم يرفت و سکندر جیسرم گ...شدیتر م کیبهمون نزد

 ....نشده که يزیشراره آروم باش چ:و گفت دیفرزاد لب گز...فهموندم که حالم چقدر بده

 ای يکه عمد یاتفاقات...اتفاقات گذشته رو؟؟ ایحضور فربد رو !!...کرد؟؟یرو انکار م یفرزاد چ!!...نشده؟؟ يزیچ

با اومدن فربد شروع شد  شیپ کسالیکه  یاتفاقات...داده بود رییسرنوشتمون رو تغ....ناخواسته ایخواسته ...يسهو

 ...در انتظارمونه يزیدونست که چه چ یدا مخ قطو حاال با برگشتن دوباره اش ف...و با رفتنش اوج گرفت

کردم به خودم مسلط  یسع یول دیلرز یزانوهام م نکهیبا وجود ا...ستادمیرو باز و بسته کردم و صاف ا چشمام

 ...باشم

 ....بفهمن يزیچ دینبا نایمامان ا زمیخودت رو کنترل کن عز:گوشم گفت ریز فرزاد

 نقدریچرا ا زمیعز...شراره:گفت یدستم و گرفت و با نگران...دمقرمز شده بود نگاه کر یصورتش که کم به

 ؟؟يسرد

که پشتم بود نوازش کرد  یفرزاد کمرم رو با همون دست...وفتمیفرزاد دستت رو برندار وگرنه م...خوبم:گفتم اروم

 ...تموم شده زیهمه چ...اروم باش شیه:و گفت

 نیبا پرو یبعد از روبوس...بود پیهمونقدر جذاب و همون قدر خوشت...نکرده بود رییتغ "اصال...فربد نگاه کردم به

 ....دشیفرزاد رو تو آغوش گرفت و برادرانه بوس...نبود یچیتو نگاهش ه...جون و پدر جون به سمت ما اومد

ذاشتم و جلو بردم و تو دستش گ یدستم رو به آروم...زن داداش؟؟ يتو چطور:رو جلوم دراز کرد و گفت دستش

 نیا...رنگ بود ینگاهش ب...شد ختهیبود که رو تمام التهاباتم ر يزن داداش آب سرد يکلمه ...دمیزود پس کش

محبت  هی...زدیتو چشماش موج م صمحبت خا هیفقط ...تو چشماش بود و نه عشق نهینه ک...کرد یخوشحالم م

 ....فرزاد يبرا...من يبرا...برادرانه

 د؟؟یشما چطور...خوبم آقا فربد:گفتم

 ...منم خوبم...شکر:زد لبخند

 ...شناسم یمن که آقا فربد رو م...دیشما سر ما رو کاله گذاشت...جون نیپرو:جون و گفتم نیکردم به پرو رو

 ...خواستم پرتتون بندازم یم:و گفت دیجون خند نیپرو

 ....دیطونیش یلیخ:خنده گفتم با

 ....میخوب بر یلیخ:جون گفت نیو پرو دندیخند همه
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 یبه کاف دیصحنه ها از مقابل چشمانم به عقب برگشت و رس...ستادیفربد ا يو رو دیو چرخ دیچرخ نگاهم

رفت و ...که کردم یاشتباه...که دادم يجواب رد...بعدش يبه روزها دیرس...فربد از من يبه روز خاستگار..شاپ

 ..دمیکه کش یعذاب...خوردم هک ییها ضربه...فرزاد يحرفها...اون روز تو مطب...به چند روز بعد دیرس

پر ...هوا پر از خفقان بود...نفسم تنگ بود...کرد یو حس تهوع رو بهم القا م دیچرخ یفرودگاه دور سرم م سالن

 يصدا...ومدیوارد دهانم شد صداها از دور م ییلبهام قرار گرفت و هوا نیب يزیچ...یپر از خال...یژنیاکس یاز ب

 ...فربد ستین يزیچ يصدا...پدر جون يد گفتن هایآروم باش يصدا...نگران فرزاد يصدا....جون نیپرو يناله 

 .....چشمام ظاهر شد يجلو اهیس يپرده  هیفرزاد چنگ زدم و بعد  يلحظه به بازو هی يبرا

کردم و  به فرزاد نگاه...گنگ و تار بود زیهمه چ...از هم دورشون کردم یبه سخت...بود دهیهام بهم چسب پلک

 يبازم دستم رو بلند کرد و رو يچشما دنیفرزاد با د...که تو دست فرزاد بود یدست...دستم که گرم بود

 زم؟؟یعز یخوب:و گفت دیرو بوس وکتیانژ ریدرست ز...دستم

 من کجام؟؟...خوبم:لب باز کردم یسخت به

 ...زمیعز میدرمانگاه:گفت میمال

 کجان؟؟ هیبق:هم فشار دادم و گفتم يرو رو چشمام

 دفعه؟؟ هیاخه چت شد ...نایمامان ا يهمه رفتن خونه :دستم رو نوازش کرد و گفت يرو

 ...شد یچ دمیچشمام و بعد نفهم ياومد جلو زیلحظه همه چ هی...دونم ینم:تکون دادم یرو با لخت سرم

 زیهمه چ:گفتکرد  یکه موهام رو نوازش م یتخت نشست و در حال يبلند شد و لبه  یصندل ياز رو فرزاد

تو هم بهتره گذشته رو ...خواست یهمون طور که خود فربد م...يتو با من ازدواج کرد...تموم شده شراره

 ...خونم یم اشاز چشم نویا نطوریفربد هم هم...منم فراموش کردم...گذشته کسالی...یفراموش کن

 م؟؟یر یم یحاال ک...باشه:رو بستم چشمام

 ...میریم شهیسرمت تموم م گهید قهیچند دق:زد لبخند

نگاه ...رفتار ها...بود يعاد زیبر خالف تصور من همه چ...نایپدر جون ا يخونه  میاز درمونگاه رفت بعد

 يگفت و برامون آرزو کیرو داد و دوباره بهمون تبر مونیعرس يها و کادو یتفاوت سوغات یفربد ب...حرفها...ها

 ...شرکت کنه مونینتونسته تو عرس هنکیکرد و ابراز تاسف کرد از ا یخوشبخت

منظم ومرتبه ناهار  زیمطمئن شدم که همه چ یوقت...روز سالگرد ازدواجمون بود...شدم داریزود از خواب ب صبح

 ...شگاهیرفتم ارا 4خوردم و ساعت
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رو  موهام...گذاشتم یلنز عسل...روشن کردم و ابروهام رو همرنگ موهام ییموهام رو خرما شگریاصرار آرا به

شونه  يرو گهیطرف رو کامل جمع کرده بود و طرف د هیکه  يطور...جمع و باز کرده بود ونیفرکرده بود و شن

دکلته با کمر تنگ و ..رنگ بود یلباسم نبات...کرد یم ییموهام خودنما يهم رو ییتاج طال مین هی...هام بود

 ظیغل "بایتقر شمیآرا...بزرگ داشت ونیکمربند با پاپ هیفقط دور کمرش ...ساده يساده ...دامن پف دار

سرم انداختم  يشنلمو رو...بعد هم فرزاد اومد دنبالم قهیدق ستیب...دمیو پاشنه بلندم رو پوش یلیاکل يکفشا...بود

 ....کرد نذاشتم شنلم رو برداره يفرزاد هر کار...رفتم رونیو ب

سالن تو ...ارمیجلو اومد و کمکم کرد تا شنلمو درب ژهیمن...دست و سوت بلند شد يصدا...سالن رو برام باز کرد در

!! شراره؟؟:و اون با نگاه ماتش اهسته گفت ستادمیفرزاد ا يرو به رو...شدن رهیسکوت فرو رفت و همه بهم خ

 ....شهیباورم نم!...؟؟ییتو نیا

 ...دست و سوت کر کننده شد يشد صدا کیکه به صورتم نزد صورتش

 بود؟؟ يچه کار نیفرزاد ا:اخم کردم...دیعقب کش سرشو

 !!یداره؟؟تو زنم یبیچه ع:و دستم رو گرفت و دور بازوش حلقه کردو گفت دیخند

رو از  یرنگ یمخمل مشک يفرزاد جعبه ...سالن رو پر کرده بود میمال کیموز يصدا...دورمون حلقه زد تیجمع

باعث  زدیچشم رو م یکه تو اون همه رنگ مشک انیبرل سیبرق سرو...مادرش گرفت و درش رو جلوم باز کرد

رو به گردن فرزاد  میضخ ینیپالت ریو منم زنج میکرد یبا هم روبوس...لحظه چشمام روببندم هی يشد برا

 ....انداختم

 يبه آغوش همسرم رفتم و خودم رو به دستا لیباکمال م...رو جلوم دراز کرد و ازم درخواست رقص کرد دستش

مبل  يبا اونها خسته رو دنیبعد از رقص...بودن يپدر و شاهرخ هم نفرات بعد...سپردم میدگگر مرد زن تیحما

 .....دیرقص ینشستم و به فرزاد نگاه کردم که مادرش رو در اغوش گرفته بود و باهاش م

ساسان و ...ایشاهرخ و ثر...دندیخند یخوردن و م ینگاه کردم که تو اغوش هم چرخ م یخوشبخت يزوج ها به

به صاحب دستها زل ...جلوم دراز شد یدست...نامزد کرده بودن یهم که به تازگ نیو ثم نیفرز...اراس

 دایتو دستش کنار دکتر قوام پ ربتش وانیل هینگاهم نا محسوس تو سالن چرخ خورد و فرزاد رو با !!...فربد؟؟..زدم

رو تو دستش چرخوند و با چشم و ابرو به فربد اشاره کرد و با باز و بسته کردن چشماش مطمئنم  وانیل...کرد

دستم رو ...تو راه بود يا گهیخطرات د نکهیغافل از ا...کنهینم دیرو تهد مونیاز جانب فربد زندگ يکرد که خطر

 ...میشد ستیبزرگ و مردونه اش سپردم و وارد پ يبه دستا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يتقو تایب  –در عشق  يگمشده ا

wWw.98iA.Com ١٨٦ 

 !!؟؟یبرقص دیچطور با ینگرفت ادیهنوزم :که گفت دمیرقص یله ازش مبا فاص شهیهم مثل

 ...البته به کمک فرزاد...گرفتم ادیخوب "چرا اتفاقا:زدم لبخند

 بشیمثل تو نص يخوشحالم که فرشته ا...فرزاد محشره:بود یخنده که پر از آرامش و مهربون هی...کرد يا خنده

 ...اشنا کن ستادهیسالن ا يکه گوشه  يشراره منو با اون دختر...من...اما...شده

دوست دوران ...دیچرخ لدایصورت  يکه فربد با چشم اشاره کرده بود انداختم و نگاهم رو يبه گوشه ا ینگاه

دوست نبودم که جونمو براش  يکس اونجور چیمن با ه...نه یاما جون جون...میبود یمیبا هم صم...دانشگاهم

 ....فقط شاهرخ بود و بس...همرازم..دوستم..میتو تمام دوران زندگ...بدم

 !!اره؟؟...خوشگله یلیخ!چشمتو گرفته؟؟:و گفتم دمیخند

ناز و  یلیخ:کردم و گفتم ياما اره تک خنده ا...یعسل يبا اون چشما ییجشن که تو نیا يملکه :لبخند گفت با

 ....و مثل خودت مغرور و البته سمج...مهربونه

 ...اونا گرم صحبت شدند و من ازشون دور شدم...دمیکش لدایرو به سمت و من دستش  میدیهم خند با

 خوب عروس خانوم چطورن؟؟:دستش رو دورم حلقه کرد و گفت...راهم رو سد کرد فرزاد

 ...خوبه خوبم:رو دور بازوش حلقه کردم و گفتم دستم

 ....میو به سمت مهمون ها رفت دیگونه ام رو بوس...نیرینرم و ش..زد لبخند

 ...ها بعد از صرف شام کم کم پراکنده شدند و ما روتنها گذاشتند همونم

 يامشب ستاره بود:کردم که فرزاد از پشت بغلم کرد گفت یبودم و خودم رو برانداز م ستادهیا نهیآئ يجلو

 ...یواقع يشراره  هی...شراره

 ..يمحشر بود یکت شلوار شکالت نیتو هم با ا...یمرس:و گفتم دمیخند

 موهام رو باز کنم؟؟ یکن یکمکم م:اروم زمزمه کردم...شدیکدوممون محو نم چیه ياز چهره  لبخند

موهام حرکت  ریاروم دستش رو ز...فر و لوله لوله ام دورم پخش شد يموهام رو باز کرد و موها ي رهیگ فرزاد

 ریکمرم سوخت و توسط  ییجا هی...دیکش نییلباسم رو پا پیز...چپم جمع کرد يشونه  يداد و همه رو رو

 ..دیکش

 ...یقرار بود کمکم کن:گفتم انهیموذ

 ....گذاشت زیم يام رو دراورد و رو گوشواره

 ...دادیگوشم رو قلقلک م قشیعم ينفسا
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حس لمس دستاش پشت ...اش گردنبند رو از گردنم جدا کرد گهیدستش باال گرفت و با دست د هیرو با  موهام

گردن خم بشه که با  يخواست رو...بود که تا به اون روز تجربه کرده بودم یاحساس نیگردنم لذت بخش تر

 ..قدم کوتاه شد و لبهاش به موهام برخورد کرد...کفشام رو دراوردم یرکیز

 ...نکن شراره تیاذ:و گفت دیکش یپوف کالفه

 شه؟؟یم یکنم چ تیاگه اذ "مثال:و گفتم دمیسمتش چرخ به

و ...وفتهیب یکنم اتفاق خوب یفکر نم:و اشاره اش فشار داد و اهسته گفتگردنم رو با دو انگشت شصت  پشت

 ....دیمرموز خند

 ..میکن یامتحان م:و گفتم دمیحرکت باز کردم و از گردنش کش هیرو با  کراواتش

 ...يشما سرور:و با عشق گفت دیرو بوس میشونیپ

 ...ییآقا:وار گفتم یرو از تنش دراوردم و الت کتش

 ....موهام فرو برد نیرو ب و دستش دیخند

 یو اون ساکت و صامت موهام رو نوازش م شدیگرفته م يانگشتام به باز نیب رهنشیپ يها دکمه

 یقطره اشک...شونه و گردنش گذاشتم يگود نیسرم رو ب...با محبت...بدون عجله...با حوصله...اروم...نرم...کرد

 ....افتاد رهنشیپ ياروم و نرم رو

نفس هاش و پچ پچش  يفقط صدا...گهیم یچ دمیفهم ینم...زدیگوشم حرف م ریکرد و ز یرو نوازش م کمرم

 ...بود لیدل یب ینا اروم هیکرد وجودم رو که سرشار از  یاروم م...کرد یکنار گوشم ارومم م

 !!اره؟؟ یترس یتو هم مثل من م:تخت خوابوند و گفت يفرزاد منو رو...رفت تا بترکه یم بغضم

تا ...تا ته تهش...تا ابد...من کنارتم...نترس:تاجم رو از موهام جدا کرد و گفت میلبخند زد و ن...تکون دادم سر

 ...اخرش

 ....رو دور گردنش حلقه کردم و تو آغوشش فرو رفتم دستم

 .....طوفان تو راه بود نکهیاز ا غافل

 ...يشتریر 8 يزلزله  هی

 ....ترسناك یسونام هی

 ....عالمه درد هی...وحشتناك هیریغافلگ هی
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رو  يزیدوباره نابود کرد هرچ...دیکش یم اهیروش خط س يقرار یو ب شدیرنگ م یکه کم کم ب یآرامش رنگ

 ...میکه با عشق و زحمت ساخته بود

 ....گذشت یم دیماه از ع دو

مشب بود و ا شرفتهیخوب پ زیهمه چ...ساسان هیبعدش هم عروس يبود و هفته  ایشاهرخ و ثر یعروس دیع دوم

 ابونیخ يتو مایقد ادیفربد گرفته شد با فرزاد به  يکه برا یبعد از جشن با شکوه...بود لدایفربد و  يجشن نامزد

 ...میشب بود که برگشت مهین 3"بایو ساعت تقر میها چرخ خورد

فقط دلم فرزاد ...رو نداشتم يکار چیه يحال و حوصله ...خوب نبود ادیکه بلند شدم کسل بودم و حالم ز صبح

اون برام حرف بزنه و من سر بذارم ...فرزاد باشم شیخواست پ یدلم م...داشتم یحس دلتنگ...خواست یرو م

 ...توجه به حرفاش از حضور گرم و محسوسش لذت ببرم یشونه اش و ب يرو

 يبا حس بو دمیرس شیقدم به دو یاما وقت...به سمتش پرواز کردم...بود که فرزاد از مطب برگشت7:30ساعت

 ....دمیدو ییبه سمت دستشو يدیم يبد ياه فرزاد چه بو:انداختم و با گفتن مینیبه ب ینیچ دادیکه م يبد

نگران فرزاد نگاه کردم و  يدرو باز کردم و به چشما...که خورده و نخورده بودم رو باال اوردم یهرچ ییروشو تو

 ؟؟يادکلنت رو نزد یکیچرا اون ...دهیم يگند يچه بوعطرت  نیفرزاد ا:دوباره عق زدم و گفتم

 اومد؟؟؟ یعطر بدت نم نیتو که از ا...شراره حالت خوبه:با تعجب گفت فرزاد

 ...برو عوض کن لباستو...ادیاما حاال بدم م:کردم اخم

دوباره احساس تهوع کردم و به ...نگاهم کرد و بعد بدون حرف به سمت راه پله ها رفت رهیخ رهیاول خ فرزاد

 ....برگشتم و عق ییدستشو

با لذت بو ...داد یم یخوب يبو...جلو رفتم...فرزاد لباس عوض کرده رو به روم بود...اومدم رونیب ییدستشو از

 دمیکه کش یقیکردم و با نفس عم کینزد سرم رو به گردنش...بازوهاش جا دادم ونیو خودم رو م دمیکش

 ...فرزاد يدیم یخوب يچه بو...اااوووم:گفتم

 نکهیمثل ا:داد گفت یکه سر تکون م یگرد شده نگاهم کرد و در حال يبا چشما...منو از خودش جدا کرد فرزاد

سوزوند  یرو م توجه به حرفهاش خودم رو دوباره تو بغلش انداختم و عطر گسش رو که حلقم یب...زده به سرت

که  یادکلن ياون همه بو نیب متون یآب خوردن م یشده و به راحت يکردم مشامم قو یحس م...دمیرو بلع

شد که دوباره حس تهوع به  یدونم چ یاما نم...بدم صیتنش رو تشخ نیریش يفرزادباهاش دوش گرفته بود بو
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خانم هم  ژهیمن ییاومدن من از دستشو رونیهمزمان با ب...پرت کردم ییسراغم اومد و خودم رو به داخل دستشو

 خورده؟؟ یخانم شراره از صبح تا حاال چ ژهیمن:دیازش پرس يوارد سالن شد و فرزاد فور

 یچ:گفت رتیبودم انداخت و با ح ستادهیا ییرنگ تو درگاه دستشو یحال و ب یبه من که ب یخانم نگاه ژهیمن

 ده؟؟یرنگت پر نقدریشده مگه؟؟شراره جان مادر؟؟چرا ا

 يگفت از حالت ها یم شتریفرزاد ب یهر چ...خانم شرح داد ژهیمن يرو از زمان اومدنش برا عیتمام وقا فرزاد

فرزاد با ذوق  يبا تموم شدن حرف ها...شدیخانم پر رنگ تر م ژهیمن يلبها يلبخند رو...من زیجنون آم

 ....مبارکه...مبارکه مادر:گفت

 مبارکه؟؟ یچ:گفتم یجیو با گ ستادمیفرزاد ا کنار

 ....حرفهام سر تکون داد دییسوال فرزاد هم بود چون در تا نیا

 ...مبارکه...زمیعز یشیمادر م يبه زود:گفت دیبوس یاومد و صورتم رو م یخانم همون طور که جلو م ژهیمن

 ....خانم وا موندم ژهیحرف من یلحظه از درك معن هیو باز موند  دهنم

 ....من باردار بود؟؟؟...شدن؟؟؟ مادر

 خانم؟؟ ژهیمن دیشما مطمئن:باال رفته اهسته گفت يبا ابروها فرزاد

 ارشویو...نیاشو بب دهیرنگ پر...وا مادر معلومه که:به وسعت چهره اش زد و گفت يخانم لبخند ژهیمن

 ...از سر درون دهدیرنگ رخساره خبر م...که مادرسوال نداره ...نیبب

که با  دمیدیرو م يبچه ا اهامیو من فقط تو افکارم و رو زدیبا شعف حرف م...پرذوق...بند کی...خانم ژهیمن

فرزاد  يخدا رو شکر گفتنا يفرو رفتم و صدا یتا چشمام رو بستم تو بغل کس...خوره یم ریارامش تو اغوشم ش

 یلیخ...ممنونم شراره...ما يبچه ...تو ي هپدر بچ...شمیشراره من دارم پدر م يوا:زد یداد م...دیچیتو گوشم پ

 ....ممنونم

 ؟؟؟یفرزاد اگه حامله نباشم چ شهیباورم نم:بهت گفتم با

 ....یتا مطمئن بش يدیم شیآزما میریخوب م:و گفت دیرو بوس میشونیپ فرزاد

 ...کم و کاست یب...دکر دییخبر رو تا نیا ي جهیهم نت شیآزما

تازه اول  نیاما ا...و فرزا از من هم خوشحال تر بود...ادیز یلیخ...خوشحال بودم...شدمیمادر م...بارادار بودم من

 ...ماجرا بود
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مامان ...کج خلق و بداخالق شده بودم...و بدحال بودم اریبد و...شدیحالم به مراتب بدتر م گذشتیم شتریب یچ هر

بود و همه رو خبر دار کرده  دهیترک لیمثل بمب تو فام میخبر باردار...ما بودن يخونه  کسرهیجون  نیو پرو

 غیدر زیچ چیاز ه شمیو آسا یراحت يو برا شتگ یمثل پروانه دورم م...گفتن نداشت گهیفرزاد هم که د...بود

 ...کرد ینم

 ...کرد تا حال من خوب باشه یخانم هم تمام تالشش رو م ژهیمن

 یب هیو من تو  قیخواب عم هیشب قبلش تو آغوش فرزاد بودم و اون تو ...شنبه نوبت دکتر داشتم سه روز

اروم بلند ...خورد یبه شدت دلشوره داشتم و دلم بهم م...خوب نبود "حالم اصال...زدمیدست و پا م میعظ یخواب

 ...زدمیخورد و عق م یدلم بهم م فقط شهیمثل هم...اوردم یباال نم يزیچ...رفتم ییشدم و به سمت دستشو

با ترس بهم نگاه ...دیعرق کرده اش دست کش یشونیو به پ دیفرزاد با هول از خواب پر...تخت نشستم ي لبه

 ؟؟يدیشده؟؟چرا نخواب ی؟؟چیخوب:کرد و گفت

 تو چته؟؟...برد یخوابم نم...من که خوبم:سر و صورت آشفته اش نگاه کردم و گفتم به

 ...دمیخواب بد د یچیه:گفت رو بست و چشماش

 ؟؟یچه خواب:کردم اخم

 ...بخواب یچیه:و منو تو آغوشش فشرد و گفت دیرو کش دستم

 نکهیقبل از ا...پارك کنه ابونیرو اون سمت خ نینکرد و مجبور شد ماش دایپارك پ يمطب جا يجلو فرزاد

 ...امیمنم االن م...شهیشدنت سخت م ادهیجوبه پ نجایشو ا ادهیتو پ:پارك کنه رو به من گفت

 کیبا سرعت بهم نزد نیماش هیبودم که حس کردم  ابونیوسط خ...شدم ابونیوارد خ...خلوت بود ابونیخ

در هم  نیترمز وحشتناك ماش يبا صدا زدیفرزاد که اسمم رو صدا م ادیفر يصدا...دیچسب نیپاهام به زم...شهیم

 ...ختیآم

حالم خوب ...افتادم نیزم يرو...ستادیا نیام برخورد کرد و ماشاروم به پ یلیلحظه خ نیتو اخر نیماش سپر

بودم و  دهیفقط به شدت ترس...رو کنترل کرده بود نیلحظه ماش نینبود و تو اخر یخوشبختانه راننده ناش...بود

 ....من نگران کننده بود تیوضع يبرا نیا

 یلیداد خ یکه به منش یحاتیبا توض...دیبدون توجه به راننده بغلم کرد و به سمت مطب دو...دیبه سمتم دو فرزاد

 ....میوارد اتاق دکتر شد عیسر
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و  میرفت مارستانیما به ب...مارستانیب میبر دیبا نانیاطم ياما برا ستین يزیکرد و گفت که چ یسونوگراف دکتر

 ....دیساعت بعدش دکتر هم رس کیو  میدرو که دکترم گفته بود رو انجام دا یشاتیآزما

حال منم بهتر از اون ...دادیپاهاش رو تکون م یفرزاد نگران بود و عصب...میاتاق مقابل دکتر نشسته بود يتو

 ....دیلرز یتمام تنم م وفتهیب ایبچه ام افتاده باشه  يبرا ینکنه اتفاق نکهیاز فکر ا...نبود

 نیهم حال مادر و هم حال جن"فعال:بلند کرد و با آرامش گفت شیآزما يبرگه ها يسرش رو از رو دکتر

 ...خوبه

 ؟؟؟"فعال:دیپرس یبا دو دل فرزاد

 ..."بله فعال:گذاشت و گفت زیم يرو در اورد و رو نکشیع دکتر

 !!؟؟یچ یعنی نیا:ترس گفتم با

 ...دیهست ينادر دوران باردار يماریب هیمتاسفانه شما دچار  یخانم زمان دینیبب:شمرده گفت دکتر

 ؟؟يماریب:دیمضطرب پرس فرزاد

رحم منقبض نشه و مادر جونش رو در اثر  مانیدر هنگام زا شهیباعث م يماریب نیا...بله:سر تکون داد دکتر

 ..از دست بده ادیز يزیخونر

 ...خشک شده بودم یصندل يمجسمه رو هی نیع...اما من ماتم برده بود...؟؟یچ:بلند گفت يبا صدا فرزاد

بگم که  دیدر ضمن با...کنه نیسقط جن دیکه مادر سالم بمونه با دیخوا یاگه م...طوره نیبله هم:گفت دکتر

 ...خانمتون دو قلو باردار هستند

 دو قلو؟؟:دمیقورت دادم و پرس یدهنم رو به سخت آب

 ...کرد دییتا دکتر

 ..دیدستورش رو بد"الطف...میکن یکارو م نیاالن ا نیهم:گفت يفور فرزاد

 ؟؟يببر نیبچه ها رو از ب يخوا ی؟میچ:شدم و گفتم رهیترس به فرزاد خ با

گفت؟؟تو  یکه دکتر چ يدیشراره جان شن:نشست و دستم رو تو دستش گرفت و گفت یصندل نییپا فرزاد

 ...يدیجونت رو از دست م

 ....تو گوشت فرو کن نویکنم فرزاد ا یخودم نم يمعصوم رو فدا يمن دوتا بچه ...به جهنم:زدم ادیفر

اتاق :نشوند و رو به دکتر گفت یاز جا بلند شم که فرزاد با خشونت شونه ام رو فشار داد و منو رو صندل خواستم

 ....خوام یمن قاتل جون شراره رو نم...میخوا یبچه ها رو نم نیما ا...دیعمل رو آماده کن
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دست فرزاد رو گرفتم و ملتمس ...دیچشم من چک يشه گفت و دو قطره اشک از گو يباشه ا دکتر

 ...خوام بچه هام رو بکشم تا جون خودم رو نجات بدم یمن نم...کنم فرزاد یخواهش م:گفتم

 يحق ندر...یهمسر من...یجوون...یکشینفس م...ياما تو زنده ا...گوشتن کهیت هیاونا االن فقط :اخم کرد فرزاد

و بعد  ياریب ایدوتا بچه رو به دن دمیمن بهت اجازه نم...دمیاجازه رو بهت نم نیا من یعنی...یکارو با من بکن نیا

 ...سالته 27تو فقط زمیشراره؟؟عز...يمنو تنها بذار

خانواده ...محبت رو...عشقو و ازدواج رو...تجربه کردم زویهمه چ...بسمه...کردم یسال زندگ27من :گفتم هیگر با

 یزندگ یکاف يمن به اندازه ...کار گناهه نیفرزاد ا...کنن یحق دارن زندگ...کنیکوچ یلیاما اونا هنوز خ...رو

 ...کنم یخواهش م...کردم

هر چند تا که ...شراره میاریاز پرورشگاه بچه م:و گفت ختیر رونیچشم فرزاد ب ياز گوشه  یاشک قطره

 ...نکن مونیبا زندگ نکارویشراره ا...يبخوا

رو که از گوشت و خونم  ییمن بچه ها...مونیاز زندگ ییجز...بچه هاموننفرزاد اونا  یگ یم يدار یچ:گفتم

 ...تونم یمن نم!!!ارم؟؟یهستند رو بکشم و برم از پرورشگاه بچه ب

بعد از انجام ...اتاقش اماده است:صحبت هامون از اتاق خارج شده بود وارد اتاق شد و گفت نیکه ب دکتر

 ...انجام بشه شاتیتا ازما کشهیدو ساعت طول م..کنم یعملش م شاتیازما

وسط راهرو فرزاد از پشت ...شدم و فرزاد هم پشت سرم مارستانیب يوارد راهرو...دمیشدم و به سمت در دو بلند

 اتاقش کجاست؟؟:دیمن از دکتر پرس يو دادها غیتوجه به ج یگرفتم و بلندم کرد و ب

رو  میزدم و تمام سع یو فرزاد رو م زدمیم غیج...رو گفت و فرزاد هم به همون سمت رفت یاتاق يشماره  دکتر

شونه هام رو ...تخت گذاشت يمنو رو...شدم یکردم اما موفق نم یقدرتمندش م يرها شدن از دستا يبرا

 ...کرده بودم که به هق هق افتاده بودم هیاونقدر گر...تکون بخورم ذاشتیمحکم گرفته بود و نم

فرزاد دستم رو گرفت ...کارش رو انجام بده ذاشتمیو نم زدمیم غیج...رهیوارد شد و خواست ازم خون بگ يپرستار

 يمخصوص عمل رو گذاشت رو يلباس ها يو آرنجم رو با زور باز کرد و پرستار ازم خون گرفت و بعد بسته 

 ...کنم یخودم کمکش م:که فرزاد گفت ارهیتخت و خواست لباسم رو درب

 ...که گفتم نیهم:بگه که فرزاد با تحکم گفت يزیخواست چ پرستار
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 یبهم م مارستانیالکل و ب يحال بودم و دلم از بو یب...مانتوم رفت و بازشون کرد يسمت دکمه ها به

 دیبوس یرو م میشونیکه پ یلباس ها رو بهم پوشوند و با دستاش صورتم رو قاب گرفت و در حال...خورد

 ...دمیقول م...شهیدرست م یهمه چ زمیعز:گفت

 ...فرزاد شهیدرست نم یچ چیه گهید...یچیه:هق هق گفتم با

منو  گهیبعد از عمل د یفرزاد اگه مجبورم کن:گفتم هیرو به فرزاد با خشم و گر...دیبه ذهنم رس يفکر

 ...دمیبرم دادخواست طالق م مارستانیاز ب نکهیبه محض ا...ینیبینم

 !!؟؟شراره:گفت رتیبا ح فرزاد

 ...بچه ها ایطالق  ایفرزاد انتخاب کن ...يدیکه شن نیهم:گفتم محکم

با هم  یفرق چیدوتا راه ه نیا:بود پر بغض گفت يصورتش جار يرو تیکه اشکاش با مظلوم یدرحال فرزاد

 ...من ياونم به خاطر بچه ها...يریبذارم بم نکهیطالقت بدم تا ا دمیم حیاما من ترج...جفتش مثل همه...ندارن

اگه  یحت دیشا...قسمت من مردن باشه دیشا یدون یتو از کجا م...انیب ایبچه ها بدن نیفرزاد بذار ا:گفتم دیناام

 هی رمیالاقل بذار اگر قراره بم...میخبر ندار ریما که از تقد...رمیتصادف بم هیمن تو  میبچه ها رو هم بکش

درصد امکان زنده موندنم 5...مرگ هست لد احتمادرص95تازه دکتر گفت...از خودم بجا بذارم يادگاری

 ...افته یتا خدا نخواد برگ هم از درخت نم گنیکه م يدیمگه نشن...؟؟ینیبیرو نم وانیپر ل ي مهیچرا ن...هست

اما باشه اگه ...یشیسخته که تماشا کنم چطور ذره ذره مثل شمع آب م:منو تو آغوشش فشرد و گفت فرزاد

 ...باشه یترکم کن يخوا یو م يخودت از من خسته شد

اگه من نباشم هم  یفرزاد حت یشینم مونیپش:تلخ گفتم يگونه اش گذاشتم و با بغض و لبخند يرو يا بوسه

 ...هستند امیادگاری

 ....دیکش یبه وجودم م شیهق هق مردونه اش آت يصدا...نطوریمنم هم...کرد هیبلند گر يبا صدا فرزاد

 شیکه دکتر کرد راه خونه رو در پ ییها هیو بعد از توص میبه اتاق دکتر رفتاز عوض کردن لباس هام  بعد

 ...موضوع خبر دار نشه نیاز ا یکه کس میو تو راه هم با هم قرار گذاشت میگرفت

 ...مرگ يبو...کافور يبو...کرد یحلوا رو حس م يمشامم بو...رنگ ماتم گرفته بود خونه

اما از دور شدن از ...دمیترس یاز مردن نم...میشکسته و داغون شده بود...که خودش رو به کل باخته بود فرزاد

 ...فرزاد چرا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يتقو تایب  –در عشق  يگمشده ا

wWw.98iA.Com ١٩٤ 

 یبهم نگاه م یرفتم و فرزاد با ترس و نگران یبه کام مرگ م یباور نکردن یها من با شجاعت یبا تمام سخت اما

 ....کرد

تونستم  یشبا از درد نم...دکتر استراحت مطلق داده بود...شدیم شتریمنم ب يدردها شدنیبچه هابزرگتر م یهرچ

که  شدیهفتم اونقدر فشار بهم وارد م ياخر ماهها...تونستم یخواست بلند شم و راه برم اما نم یدلم م...بخوابم

د که دکتر گفته بو...کرد یارومم م...ختیریم اشککرد و پا به پام  یفرزاد هم بغلم م...کردم یم هیاز درد گر

دردم اروم گرفت  نکهیاز شبا بعد از ا یکی...بد یلیبد بود خ یلیحالم خ...پسر هستند یکیدختر و  یکیبچه ها 

 گهیبرم و د نکهیکه وهم داشتم از ا یصورت...شدم رهیبلند شدم و تو جام نشستم و به صورت فرزاد خ

 ...خود خود مردن...که دل کندن ازش خود جون کندن بود يا مردونهصورت جذاب و ...نمشینب

بود و پتو از  دهیبه پهلو خواب شهیفرزاد مثل هم...گونه ام رو تر کردند يآهسته آهسته راه گرفتن و رو اشکام

اواخر ماه هشتم بودم و ....تخت نشستم يتنش مرتب کردم و پشت بهش لبه  يپتو رو رو...روش کنار رفته بود

 ...و شکمم رو نوازش کرد ددور بدنم حلقه ش ییدستا...نمونده بود یاز فرصتم باق يزیچ گهید

 ده؟؟یخانم خوشگل من چرا نخواب:فرزاد بغضم رو پاره کرد يصدا

 فرزاد؟؟؟:دمینال

 ...غمتو نهینب رهیفرزاد بم...جان فرزاد...زمیجانم عز:و گفت دیگونه ام رو بوس فرزاد

 ...حرفو نزن فرزاد نیا...نگو یچیه...شیه:لبش گذاشتم و گفتم يرو دست

با  نکارویکنم؟؟چرا ا یبدون تو زندگ ي؟؟چجوريکرد کاریکار کنم شراره؟؟؟تو با من چ یپس چ:گفت فرزاد

 ....رود یکه جانم م دمید شتنیمن با دو چشم خو:گهیکه م ياون شعر تیشده حکا تمی؟؟حکايکرد مونیزندگ

از  شتریب...ادیز یلیخ...دوست دارم فرزاد...شهیدلم برات تنگ م:توجه به حرفش گفتم یب...شدت گرفتن اشکام

 ...جونم

بلند شد و آباژور کنار تخت رو برداشت  یناگهان یلیبعد خ...گذاشت هیگر يسرم رو تو آغوشش گرفت و بنا فرزاد

با ترس بلند شدم و بازوش رو ...دیچیدر هم پ نهیوحشتناك خورد شدن آباژور و آئ يصدا...نهیتو آئ دشیو کوب

ب بچه ها ..بعد من مراق دیتو با...رو با خودت نکن فرزاد..کا..نیا:گفتم دهیبر دهیهق هق هام بر نیگرفتم و ب

 ...شهیمثل هم...یمحکم بمون دیبا.. تو..فرزاد تو...یباش

 يخوا ینم شکنم؟؟؟چرایمن م يبر یوقت یفهمیچرا نم...تونم ینم...یتونم لعنت ینم:و گفت دیلبش رو گز فرزاد

 ....رمیم یبدون تو م یباور کن
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 ایبدن يکه چقدر برا نیبب...نیمنو بب...من يهایادگاریبه خاطر بچه ها به خاطر :تخت افتادم با ضجه گفتم ي لبه

 ...راحت برم رمیباش و بذار اگه قراره بم يفرزاد قو...دمیکش یآوردنشون سخت

کوه درد  هی يمن خودم به اندازه ...یبس کن شهیم:دهنم رو گرفت و گفت يوپر از خون جل يبا چشما فرزاد

و دو تا بچه رو  يمن بر یو ب یکن ییوفا یب يخوا یکه م يننداز ادمی نقدریا شهی؟؟میتمومش کن شهیم...دارم

 ؟؟یکن میتی

 ....جون بچه هات تمومش کن:تو بغلش فشرد و ملتمس گفت سرمو

پسر  يبرا یاتاق آب هیدخترم و  يبرا یاتاق صورت هی...میبچه ها رو به کمک مادرم و فرزاد آماده کرده بود اتاق

 ....کوچولوم

اما ...مرگ منو گرفته بود يماه بود که عزا7...کرد یم هیهر شب گر...کرد یم هیفرزاد تو اتاقش گر...اخر بود شب

 ...و لمسشون کنم نمیرم شده بچه هام رو بببا کی يخواست برا یدلم م...دمیترس یمن فقط م

 :سمیبراتون بنو يادگاری هیخوام  یقبلش م یخوام دفتر خاطراتم رو ببندم ول یم فرزندانم

 يادیخون ارزش ز نیا...دادم یعشقم من با خون خودم به شما زندگ يها وهیم...من هیزندگ يثمره ها...زانمیعز

داره  انیکه تو رگ هاتون جر یمواظب خودتون و خون...دییکه به افول گرا یعشق يبه اندازه  یارزش...داره

 يبرا...دیو جون گرفت دیمن به وجود اومد جوداز و...دیکرد یو زندگ دیدیماه تمام تو خون من غلط 9شما ...دیباش

ردها رو به د نیمن ا...من خوشحالم یول دیکرد تمیاذ ادیز...کنار شما لذت بخش بود ینه ماه زندگ نیمن هم

 یلیاون خ دیمراقب پدرتون باش...راهم يادامه ...دیمن یشماها تمام زندگ...بدم یتا به شما زندگ دمیجون خر

و  دیباش یخوب يبچه ها دیقول بد دیبا...درکش براتون مشکله...هیعشق من به پدرتون وصف نکردن...تنهاست

 نیکه وجودتون ارزش ا دیو به پدرتون نشون بد دیمنو پر کن یخال يجا دیشما با...دیپدرتون رو خوشحال کن

 ....ارزش از دست دادن عشقش رو...رو داشته يفداکار

 ....سپارمیشما رو اول به خدا و بعد به پدرتون م نمینازن فرزندان

 ...مادرتان...دار شما شراره دوست

 

 

 دوازدهم فصل
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بابا !! بابا؟؟:رفت و در همون حال هم داد زد نییاز پله ها پا مهیو سراس دیدو رونیاز اتاق خوابش ب نیاسمی

 !!فرزاد؟؟

 !!بابا؟؟ ییکجا

 ....نداشت يکرده بود و تا هق هق فاصله ا سیگونه هاش رو خ اشکاش

 دیکاو یخاموش رو م ونیتلوز...تلخ گذشته يدر فکر روزها...نشسته بودو سخت در فکر بود ونیتلوز يجلو فرزاد

 ....شهیمثل هم...محکمخشک و ...و ساکت و سرد بود

شد؟؟بعد از اون شب  یبعدش چ...مامان تموم نکرده:خودش رو تو آغوش فرزاد انداخت و گفت هیهول و گر با

 شد؟؟؟ یچ

 مادرتون تا کجا نوشته؟؟:لبخند زد و گفت فرزاد

 ...افتاد هیو به شدت به گر...يبابا مامان چجور...تا اون موقع نوشته...تا شب قبل از عمل:با عجله گفت نیاسمی

سالم به ...سالم:وارد سالن شد و گفت اشاریبگه که در باز شد و  يزیدردهاش چ نیتسک يخواست برا فرزاد

 ...یهمگ

 شده؟؟ يزیچ:اخم کرد و با ترس گفت نیاسمی ونیگر يچشما دنیبا د اما

چطور  ؟؟امروزیجان خوب اشاریسالم :دبا چشم و ابرو ازش خواست که ساکت بمونه و جوابش رو آروم دا فرزاد

 بود؟؟

 نیاسمی نیا:گفت دیکه کش یمبل انداخت و خودش هم کنار سامسونتش ولو شد و با پوف يرو رو فشیک اشاری

 ....اما خوب بود چوندیکه منو پ

 ....از دانشگاه تهران بودند يمعمار يرشته  لیهردو فارغ التحص نیاسمیو  اشاری

 شد؟؟؟ یبعدش چ دینگفت:که آروم شده بود اشکاش رو پاك کرد و با بغض گفت نیاسمی

 !!؟؟یچ ي هیبق:یکنجکاو پرس اشاری

 ....برات گمیم:با هول گفت نیاسمی

 تو؟؟ یهول نقدریحاال چرا ا:با لبخند گفت فرزاد

 ....و ادامه نداد...؟؟يشد؟؟چجور یخوام بدونم بعدش چ یخوب م:آهسته گفت نیاسمی
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چقدر عذاب  نکهیا...؟؟یبدون يخوا یرو م یچ:که تو چشماش حلقه بسته بود گفت ییبا اشکا فرزاد

 ياز غصه ها ایبگم  هاشیداریاز شب ب!!...د؟؟یکه مادرتون چقدر درد کش!!...چقدر غصه خوردم؟؟...دم؟؟؟یکش

 .....بسوزه و نه کباب؟؟ خیبراتون بگم که نه س یاز چ!...بعدش؟

 ...هم حلقه زده بود اشاری ياشک تو چشما...دیکنم دوباره شروع نکن یخواهش م...بابا:دیحرف فرزاد پر نیب اشاری

 !!د؟؟یاش رو بگ هیبق دیخوا یبابا نم...دیکالفه ام کرد گهیبسه د:گفت نیاسمی

 ...کس چیه يبرا...نبود ندیخوشا "مرور گذشته اصال...پوزخند زد فرزاد

 !!!!!؟؟؟یپرس یخوب چرا از مامانت نم:رو هم پاك کرد و گفت نیاسمی يشکهابغضش رو فرو داد و ا فرزاد

 ....دیگونه ام چک يرو یقطره اشک...کردم یصحنه ها نگاه م نیبودم به ا ستادهیپله ها ا يباال

 ...مامان...مامان:بلند گفت يبا صدا نیاسمی

 جان مامان؟؟؟:گفتم شدمیم ریکه از پله ها سراز یرو پاك کردم و در حال اشکهام

 ...از جانم زتریسالم بر مادر عز:با خنده گفت اشاری...به سمت من برگشتند هرسه

 !!از صبح؟؟ ییتو کجا...خان اشاریسالم بر :به روش زدم و گفتم يلبخند

مجبور شدم خودم برم ...که مارو ول کرد نیاسمی نیا....نپرس که دلم خونه...مامان جان یه:کرد یینما مظلوم

 ....گهیشرکت د يدنبال کارا

دفتر ...بوده یچ نیاسمینرفتن  لیدونستم دل یخوب م...ارهیتا قهوه ب 4مبل نشستم و از سمانه خواستم  يرو

 ...خاطرات من و کنکاش تو گذشته ام

 خانم خانم؟؟ يچطور:و گفت دیرو بوس میشونیپ فرزاد

 ....خوبم شهیهم نمیب یتو رو که م...میعال هیعال:دمیخند طونیش

 نامزداتون چطورن؟:کردم و گفتم نیاسمیو  اشاریبه  رو

 ...خوبن:و هر دو باهم جواب دادن دنیخند

خواهر به نام  هیمحسن  نکهیعالقه مند شده بود و جالب ا نیاسمیدوست داشت به اسم محسن که به  هی اشاری

رو برگذار کرده  شونیدو ماه بود که مراسم نامزد...هم به اون عالقه مند شده بود اشاریمژگان داشت که 

 ....میبود

 ....دو تا عاشق شدنشون هم مثل هم بود نیگفتم که ا یبه فرزاد م شهیهم

 ن؟؟؟یکن فیتعر نیخوا یمامان نم:قرار گفت یب نیاسمی
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 خانم؟؟ دیدارن يبا من کار:قهوه ها رو بهمون تعارف کرد و بعد گفت سمانه

کالفه  نیاسمیبعد از رفتن سمانه ...ننیچ یرو م زیبچه ها م يبر یتون یشما م...نه سمانه جان:گفتم میمال

 مامان؟؟:گفت

 ....گم یم:جرعه از قهوه ام رو مزه مزه کردم و گفتم هی...کردم کیو فنجون رو به لبم نزد دمیخند

بار  نیبار و اخر نیاول يکه دفتر خاطراتم رو برا یبه شب...شب قبل از عمل هیبه  شیسال پ22کردم به  پرواز

 ...کرد یقدم فاصله ام رو با مرگ گوش زد م کیکه  یبه شب...خوندم و اون نامه رو به تهش اضافه کردم

اتاق  وارد...بشم و صبح عملم کنن يبستر مارستانیقرار بود شب تو ب...از تموم کردن خاطراتم آماده شدم بعد

من  دنیبا د...دادیبه خون نشسته اش خبر از حال خرابش م يسرش تو کاغذاش بود اما چشما...کار فرزاد شدم

 ارهیبه خودش فشار م یلیمعلوم بود خ...از جاش بلند شد یو با سست یبه سخت...دادم ؟؟؟سرتکونياماده ا:گفت

 ....نکنه هیتا گر

خواسته بودم  تیبودم و ازش حالل دهیخانم رو بوس ژهیمن يونه گونه قبل از خارج شدن از خ میزد رونیخونه ب از

تپل  يو سالم با دو تا بچه  حیو صح دیریم...شاایا...که دیریوا خانم جان سفر قندهار نم:اما اون با اخم گفته بود

 ...دیپس خبر ندار:دمپوزخند زده بودم و تو دلم گفته بو...دیگرد یمپل برم

پدر و مادر خودم و شاهرخ رو هم از قلم ننداخته ...میکرد یو خداحافظ میپدر مادر فرزاد هم رفت يخونه  به

 ....بودم

 ...و منم مثل اون ختیر یپروا اروم اروم اشک م یفرزاد ب...بودم دهیخواب مارستانیتخت ب يرو

 ...خوب؟؟؟قول بده...یمواظب بچه ها باش يقول بد دیفرزاد با:به فرزاد گفتم رو

 ...دمیقول م زمیباشه عز:جوابم رو داد نشیبا همون بغض سنگ فرزاد

بعد ...کردم و فرزاد هم دلش خون بود یم هیداد اما من فقط گر مونیدلدار یبود که دکتر اومد و کم 6 ساعت

 میدیبوس یرو م گهیو سر و صورت همد میکرد یم هیمن و فرزاد تو بغل هم گر...بردنم اومدن يپرستارها برا

ما رو از هم جدا کردن و من رو به اتاق  بتیمص یباالخره با کل...افتاده بودن هیکه پرستار ها هم به گر يطور

 ...عمل بردن

 ...اش رو تو بگو هیبق:به فرزاد کردم و گفتم رو

اون روزا براش سخت  هیادآروریهنوزم ...دمشیفهم یم...چشمش رو با انگشت اشاره اش گرفت رینم ز فرزاد

 ...بود
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بود از  8"بایساعت تقر...دعا کردم...کردم هیگر...رفتم مارستانیب يبعد از بردن شراره به نمازخونه :کرد شروع

به پدر و مادر  لمیبه طرف اتاق عمل رفتم و تو همون حال هم با موبا...التماس خسته بودم و صدام گرفته بود

 ....مارستانیب انیخودم و شراره خبر دادم که ب

 شد؟؟ یچ:و گفتم دمیبا هول به سمتش دو...اومد رونیاز اتاق ب يپرستار

 ...اومدن و حالشون هم خوبه ایدن شیربع پ هیبچه ها :کرد و گفت یتلخ ي خنده

 اون چطوره؟؟!! شراره؟؟:گفتم کالفه

 ...کنن یاما دکتر ها دارن تمام تالششون رو م ستیمتاسفانه حال خانمتون خوب ن:و گفت دیگز لب

 ....کردم هیبلند گر يزانو زدم و با صدا مارستانیب يراهرو يتو...برام مهم نبود يزیچ گهید

شراره رو به مادرش اطالع دادم در جا  تیوضع یوقت...جمع شده بودن مارستانیب يبود همه تو راهرو 9 ساعت

 ...از هوش رفت

رفتم که  یاز ترس و اضطراب داشتم از حال م...دادیهم برام طعم مرگ م دنینفس کش گهیبود د10 ساعت

 شراره؟؟:اومدبا ترس جلو رفتم و فقط تونستم بگم رونیباالخره دکتر خسته و نذار از اتاق ب

 ...میریرو بگ يزیخونر يبا در آوردن رحمش جلو میموفق شد...حالش خوبه:لبخند زد دکتر

با ...کرد یم دکتر هنوز اونجا بود و با لبخند نگاهم مبلند شد یوقت...جا سجده رفتم و خدا رو شکر کردم همون

 نمش؟یتونم بب یم:هول گفتم

 ...استراحت کنه یحساب دیو با فهیضع یلیفقط خ...برنش اتاقش یم گهیساعت د میتا ن: سر تکون داد دکتر

دادم و  ینیریرو از ذوقم ش مارستانیتا شراره رو به اتاقش منتقل کنن تمام ب...چشم گفتن من دکتر هم رفت با

 ....تامیکنه و گوشتش رو بده سازمان ا یتا گوسفند قربون 4به پدرم سفارش کردم 

تا به هوش اومدنش دو رکعت نماز شکر ...هوش بود یشراره رو به اتاق منتقل کردن هنوز ب یوقت

کبود افتاده  يچشماش حلقه  ریرنگش زرد بود و ز...ظهر بود که باالخره چشماش رو باز کرد 1ساعت...خوندم

 ...بود ژنیاکسبهش خون زده بودن و روصورتش ماسک ...دیکش ینفس م یلباش خشک بود و به سخت...بود

 ...کن فیاش رو تعر هیخودت بق:رو به من گفت فرزاد

د و خم ش دیبازم رو د يفرزاد تا چشما...شکمم چشم باز کردم ي هیتو ناح يدیفکر کردم که با درد شد يروز به

 ...دیرو بوس میشونیآروم پ

 من کجام؟؟:گفتم یتعجب و به سخت با
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 ...یخانم گهید میمارستانیب:لبخند زد فرزاد

 ...فرزاد من زنده ام:دمیپرس یبا دودل...که زنده باشم شدینم باورم

و  حیهردوشون صح ارنیبچه ها رو هم االن م...يمعلومه که زنده ا...زمیاره عز:و گفت دیگونه ام رو بوس فرزاد

 ....سالمن

 ....هممون...میخوشحال بود یلیخ

همون روزا بود که پدرتون به ...دیدون یاش رو هم که خودتون م هیبق...مرخص شدم مارستانیاز دو هفته از ب بعد

رو به عهده گرفت و تا امروز هم داره  میتیسه تا بچه  لیو تحص یزندگ ي نهیمن و شماها هز یسالمت تین

 ياز دعاها میکن یم یو خوشبخت امشو انقدر احساس آر میدیرس نجایاگه االن به ا...کنهیم تیحما ازشون

 ....نره ادتونی نویا...همون بچه هاست

ده سال ...فوت و کرد و دو سال بعد هم مادرم دنبالش رفت یقلب يکه پدرم در اثر سکته  دیساله بود 9 شماها

هممون هنوز تازه  يجون هم که برا نیپرو يهم که خدا پدرجون رو ازمون گرفت و داغ دوساله  شیپ

گشتن تصادف  یبرم رازیاز ش یخانم هم وقت ژهیآقا و من نیکنم شماها شش سالتون بود که حس یفکر م...اس

 ....خدا همشون رو رحمت کنه...کردن و درجا کشته شدند

شام  يبرا دیبه نامزداتون زنگ بزن دیبلند ش...هیکاف هیگر...گهیبسه د:ها گفتم رو پاك کردم و رو به بچه اشکم

 لداستیامشب شب  "مثال دیریازشون دعوت بگ دیشاهرخ و عمو فربدتون هم تلفن کن ییبه دا...دیدعوتشون کن

 ....ها

شده  یجوگندم روش نشسته بود و رنگش يریبه موهاش که گرد پ یدست...من و فرزاد میها رفتن و موند بچه

 ...تا ابد...دوست دارم فرزاد:و گفتم دمیبود کش

 ...زمیمن عاشقتم عز:رو صورتم خم شد و گفت فرزاد

بچه  یعروس دنیتنها آرزوم هم د...امیزن دن نیفرزاد من خوشبختر:و گفتم دیاز چشمم چک یاشک قطره

 ...هاست

 ...میشیاز دستشون خالص م رنیم گهیماه د3تا :گفت طنتیاشکم رو پاك کرد و با ش فرزاد

 ...شنیها ناراحت م یفرزاد جلوشون نگ:کردم و گفتم یاخم

نشوند و  میشونیپ يرو ياثبات محبتش بوسه ا يبرا...با تمام وجودش...از ته قلبش...با تمام عشقش فرزاد

 ...متولد شدحرارتش سوخت و خاکستر شد و دوباره  شیکرد که تمام تنم تو آت يوبعد کار...چشم خانومم:گفت
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 :شهیباشد که هم ادمانی

 ...بهتر است دنیاز نبخش دنیبخش

 ...از خراب کردن بهتر است ساختن

 ....تر است بایکردن از فرار ز مبارزه

 ...تر است قیبهتر و عم نهیاز ک عشق

 ....تر است یدوست داشتن يزیدوست داشتن از هر چ شهیهم و

 

  

 ...يسادات تقو تایب

 16:30: ساعت 91/9/8:کاغذ يرو انیپا

 23:00:ساعت 92/12/27تیدر سا انیپا

 

 

 
 

 

  92 اسفند  : یینها انیپا

  93 تیر: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member266576.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member4929.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member187118.html    :ناظر 

  

  

  

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«
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