
♕♔رمان سرنوشت♔♕

ژانر:عاشقانه 

دختر و پسری که خیلی همدیگه رو دوست دارن.......



جونشونو برای همدیگه میدن... 

ولی اتفاقی میفته و از هم جدا میشن 

حاال اون اتفاق چیه

چه اتفاقی میفته که همدیگه رو ترک میکنن

ینی میشه دوباره بهم برسن 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉............سرنوشتشون چی میشه

♕♔سرنوشت♔♕

پارت1#

الو سالم مهسا خوبی..... آماده ای یا نه.......

من دیگه کم کم میام دنبالت....ینی چی.... 

من نمیتونم صبر کنم............. 



زود باش.... خیل خوب پنج خونه تون هستم..... 

صدای مامانو شنیدم: آیدا مامان بیا پایین یه چیزی بخور دیگه 

اگر خواستی برو

من:باشه مامان االن میام

راستی من خودمو معرفی نکردم من آیدا سعادت هستم 

22ساله دختر لیال و فرهاد سعادت.....

بابام کارخونه داره کال وضمون خوبه بد نیست 

بابام خیلی سختگیره خیلی هم توی خونه با ما خوب 

نیست.......

ولی بااین همه که خیلی باما وقت نمیگذرونه ولی خیلی 

دوستش دارم هم باباموهم مامانمو

حاال از قیافم براتون نگم االن میگین چه دختریه چقدر اعتماد 

به نفس داره



خوب به من نمیشه بگی معمولی خوشکلم در حد خودم، شاید 

بقیه بگن خیلی خوشکله و جذابه.....

شاید باورتون نشه ولی من دوست ندارم کسی ازخوشکلیم 

تعریف کنه

یه دوست دارم مهسا اونم از من دست کمی 

نداره............  

اونم خیلی خوشکله من و اون همدیگه روخیلی دوست داریم از 

بچگی با هم بزرگ شدیم....

امروز میخوام باهم بریم بیرون اونی که دلمو برده بهش نشون 

بدم اونی که عاشقم کرده اونی که من و کشیده سمت خودش، 

خیلی عاشقشم 

زیاد............

دو دفعه اومده خاستگاری ولی بابام اصال بهش مهلت نداد و 

گفت من دختر به تو نمیدم آخه بابام دکتر مهندس میخواد ولی 

احسان یه فروشگاه مواد غذایی خیلی بزرگ داره ولی با یکی از 

دوستاش شریکه...



دیشبم با بابام دعوام شد روی همین موضوع یه سیلی نوش 

جان کردم بعدم بهم گفت دیگه حق 

نداری اونو ببینی  

مهم اینه که من دوستش دارم خودشم میگه دست نمیکشم 

میام و میرم تا بابات قبول کنه...  

توی همین فکرا بودم که دوباره صدای مامانو شنیدم:بیا دیگه 

دختر اون باال چیکار میکنی؟ 

من:اومدم اومدم

از پله ها رفتم پایین

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......رسیدم به آشپزخونه

♕♔سرنوشت♔♕

پارت2#

مامان:بیا این شیر کاکاعو رو بخور جون بگیری.... 



گفتم:قربون مامانم برم که همیشه به فکر منه 

مامان:تو نمیخواد قربون من بشی.... 

فقط زود بیا که من حوصله غرغرهای باباتو ندارم.........

بوسی روی لپش زدم وگفتم:چشم

به ساعتم نگا کردم وگفتم:مامان من دیگه میرم بیرون کاری 

نداری...؟؟

مامان:نه برو دست خدا

از در سالن زدم بیرون

سوار دویست و شش آلبالوییم شدم از در حیاط زدم 

بیرون.......

وقتی رسیدم مهسا دم درشون بود

مهسا:به به خانم تشریف آوردن



من:سالمت و خوردی بعدم مثل اینکه تو همش دیر میکنی و 

میگی یکم دیر تر بیا پس دیگه چه مرگته...

مهسا:بابا غلط کردم یکم نفس بگیر

من:مهسا به خدا میکشمتا

مهسا:آیدا حاال بگو ببینم این آقای خوش شانسی که میخوای به 

من نشونش بدی؟

خوشتیپ هست یانه؟ 

گفتم:اول که تو چکاربه خوشتیپیش داری بعدم خودت میای و 

میبینی.... 

مهسا:باشه بابا چرا حاال اینقدر غیرتی میشی،نمی خورمش... 

خنده ای کردم وگفتم: مهساخفه 

اونم خنده ای کردو گفت:باشه چته حاال 

میگم مهسا 



مهسا:هوممم

من:از آقای شما چه خبر؟؟ 

مهسا:محمد که همش دور کاره ولی به من خیلی میرسه توی 

فروشگاه خیلی کار میکنه...... 

من:خوش به حالت، نامزد کردی من که دارم دیوونه میشم 

مهسا:آیدا بابات خیلی سخت گیره آخه بابای منم میتونست 

همین حرفا رو بزنه ولی گفت ماهم اولش هیچی نداشتیم ولی 

محمد که بازم وضعش خوبه معمولیه آیدا بابای تو دلش 

میخواد باکسی که خودش 

میگه ازدواج کنی تو هم که احسانو دوست داری  

من:من به جز احسان هیچ کس و نمیبینم، 

هیچکس....... 

بغضم گرفته بود



مهسا:ااا آیدا نمیخواد آبغوره بگیریا ایشاال درست میشه شما هم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉به هم میرسین

♕♔سرنوشت♔♕

پارت3#

جلو فروشگاه وایسادم 

روکردم طرف مهسا وگفتم:بفرما اینم از 

فروشگاه احسان  

مهسا:واراست میگی، اینجا که مال محمدم هست 

دوتامون روکردم به هم باهم گفتیم: ینییییییییی... 

مهسا:واقعا باورم نمیشه ینی واقعا باهم شریکن 

محمد گفته بود یه شریک داره ولی اسمشونگفته بود 

من:واال منم تعجب کردم 



داشتم برای مهسا حرف میزدم که مهسا گفت:آیدا اونجارو 

وقتی نگا کردم دیدم آره دوتاشون باهمن

مهسا:آیدا ببین محمد اونجاست اونی که کنارشه احسانه؟ 

من:آره قربونش برم خودشه

آیدا:ای بیشعور چه چیزیم زیر چشم کردی چه خوشتیپ و 

خوشکله... 

من:چشمات حاال نیاد بیرون به نامزد خودت نگا کن........ 

مهسا:باشه بابا حاال چه زودم بهش برمیخوره..... 

میگم که بریم جلو 

من:نه شاید خوب نباشه آخه ممکنه احسان در مورد من به 

محمد چیزی نگفته باشه... 

مهسا:خیلی خوب َپس من میرم پیش محمد 

تو هم زنگ بزن تا احسان بیاد پیشت  



من:باشه پاشو برو دیگه

مهسا رفت 

الو سالم نفسم...من جلو فروشگاهتم...

آره با ماشین خودم اومدم یکم بیای جلو من و میبینی آخه من 

دارم میبینمت....آره بیا....

مهسا داشت باهاشون حرف می زد

حرفاشون که تموم شد اونا رفتن داخل

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....احسان و دیدم که داره میاد طرفم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت4#

سرمو بیرون آوردم و گفتم:احسان، احسان بیا اینجا........... 

اونم من و دید سوار ماشین شد



سالم 

سالم احسان خوبی 

آره خوبم تو چطوری دستمو گرفت بوسه روش زدوگفت:چرا 

توی همی؟؟؟

من:آره دیگه از دست بابام خسته شدم 

دست گذاشت زیر چونمو صورتمو برگردوند وگفت:پس دوباره 

دست روت بلند کرد
               

من:احسان اینو ول کن من میگم بابام قبول 

نمیکنه............. 

احسان:عزیزم آروم باش من اینقدر میام و میرم تا بابات قبول 

کنه..... 

نگران نباش 

من:آخه احسان تو که نمیدونی من همش باید با 



بابام سرو کله بزنم.......

دیشبم گفت دیگه نباید ببینیش 

احسان من و کشید توی بغلش و گفت: درست میشه.........

من درستش میکنم 

من:احسان بیا فرار کنیم 

با این حرفی که زدم احسان تعجب کردو گفت:آیدا چی میگی؟ 

من:اینجوری نگام نکن من دارم از دوریت

دیوونه میشم 

بیا فرار کنیم هرچی زودتر بهتر 

احسان:آیدا اینجوری نکن ببین داری من و توی شرایط سختی 

قرار میدی.... 

من:ببین احسان تو که خانوادت اصال تورو 



حمایت نمیکنن چرا چون تو مثل برادر خواهرای دیگت درس 

نخوندی........ 

تو بابای به اون پولداری داری ولی انگار هیچی،میدونم دوست 

داری روی پای خودت وایسی برای همینم اون موقع تا حاال 

باهات راه اومدم 

ولی اگر بابات میومد جلو  

نذاشت حرفمو کامل کنم وگفت:آیدا اصال 

حرفشم نزن....  

من نمیتونم به بابام التماس کنم 

تو ارتباطتو با کل خانوادت به هم زدی فقط مامان بزرگت تورو 

دوست داره و تو باهاش خوبی...... 

احسان:امروز میخوام برم پیش مامان بزرگم 

میای...........؟؟  

من:ینی میخوای من و ببری پیشش 



احسان:آره میخوام تورو بهش معرفی کنم 

من:باید به مهسا بگم وایسا...... 

احسان:مهسا کیه؟ 

لبخندی زدم وگفتم: همونی که االن اومدو با دوستت رفتن توی 

فروشگاه 

احسان:ینی چی؟.. 

خوب نامزد دوستت، دوست منه 

احسان:من برای نامزدیشون نرفتم وگرنه می شناختمش 

من:آره نیومدی وگرنه اونجا همو می دیدیم 

فقط احسان؟... 

احسان:جانم 

من:باید با ماشین من بریم 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........احسان:باشه اشکال نداره

♕♔سرنوشت♔♕

پارت5#

در حیاط بزرگی که مثل باغ بود یکی از کارکنان که اونجا بودو 

برای ما باز کرد... 

چقدر بزرگه اصال باورم نمیشه حتما خیلی پولدارن.......... 

اگر یکی از همینا پشت احسان بود،ما االن این وضعو نداشتیم 

احسان:خوب پیاده شو تا بریم 

من:احسان من استرس دارم 

احسان:بیا بریم مادربزرگم خیلی مهربونه اونو اصال نباید با 

بقیه خانوادم یکی بدونی من فقط 

همین یه عزیزو دارم 

من:باشه پس بریم 



رفتیم جلو صدای یه پیر زنو شنیدم که با اون صدای مهربون و 

لطیفش داشت میگفت:احسان عزیزم اومدی؟ 

احسان:آره عزیزم اومدم 

اون روی یه صندلی نشسته بود من خیلی توی دیدنبودم.....

احسان رفت دستشو بوسید واونم سرشو بوس کرد........

رو کردطرف من و رو به احسان با لبخند گفت:ایشونو معرفی 

نمیکنی قربونت برم 

احسان لبخندی زدوگفت:مامان بزرگ ایشون همون دختر آقای 

سعادته که باهاتون درموردش 

باهاتون حرف زدم...  

پس درمورد من باهاش حرف زده من فکر کردم مامان بزرگش 

نمیدونه.... 

رفتم جلوسالم کردم دستشو گرفتم بوسی روش زدم اونو کم 

لطفی نکرد و سرمو بوس کرد... 



گفت:خوبی دخترم؟؟ 

من:ممنون خوبم خانم اشرفی 

خانم اشرفی:خانم اشرفی چیه؟!... 

سرمو تکون دادم و به احسان نگا کردم اونم با لبخند بهم نگا 

کردم 

من:ببخشید ولی منظورتونو متوجه نشدم.... 

خانم اشرفی:باید بهم بگی مامان بزرگ 

وقتی اینو گفت خیلی تعجب کردم دستمو گرف من و کشید 

توی بغلش و گفت:من تورو از همین حاال عروسم حساب 

میکنم.... 

من که داشتم از  ذوق غش میکردم با صدای 

آرومی گفتم:چشم مادر بزرگ 



توی همین حال و هوا بودیم که احسان گفت:مامان بزرگ از 

همین حاال من و فراموش کردی.... 

دوتامون باهم خندیدیم مامان بزرگ گفت:نه پسرم تو همه چیز 

منی.... 

هیچکس برای من تو نمیشه که قربونت برم,این همه بچه و نوه 

دارم کدومش غیر از تو به من سر میزنه 

یکم ناراحت شدم آخه چطوره که این همه بچه وثروت داره 

ولی هیچکس بهش سر نمیزنه.... 

مامان بزرگ:بیاین بریم داخل 

ماهم قبول کردیم 

کلی باهم وقت گذروندیم و برگشتیم توی راه بودیم که احسان 

گفت:شاید همه بگن من فقط برای ثروت مامان بزرگم میرم 

پیشش ولی من 

فقط خودشو دوست دارم آخه میدونی چرا این حرفو میزنن 

چون هیچ کس نه پیشش میاد نه بهش زنگ میزنه فقط منم که 



بهش اهمیت میدم 

مادر بزرگم پارسال همین موقع ها سکته کرد من خیلی ترسیدم 

که اونو از دست بدم 

دستشو گرفتم وگفتم: تو نباید به هیچکس 

اهمیت بدی تو کار خودتو بکن 

رسیدیم به فروشگاه 

بهش نگا کردم وگفتم: خوب رسیدیم 

احسان:من میرم ولی حرفامو یادت نره من 

باالخره باباتو راضی میکنم......  

یه دفعه من و کشید سمت خودشو بوسی ریزی روی لبم زد 

گفتم:ااا احسان زشته اینجا

احسان:اشکال نداره اینجا توی دید نیست که.... 



اومدم یکی بزنم توی بازوش که فرار کردو با خنده از ماشین 

پیاده شد...... 

الو مهسا....... آره بیا من رسیدم.... کنارفروشگاهم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........همون جای قبلی...........منتظرم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت6#

مهسا سوار شد و حرکت کردیم به سمت خونه... 

وقتی مهسا رو رسوندم داشتم میومدم خونه که 

گوشیم زنگ خورد...... 

مامان بود

الو سالم

آره دارم میام



نمیذارم بابا بفهمه اشکال نداره زود میرسم

جلو در خونه وایسادم

این پسره بی شعور هر روز اینجا وایساده من و کشیک 

میده.....

اسمش چی بود؟ آهان یادم اومدمرتضی

اومد خاستگاری،بابا هم بهش جواب منفی داد 

اینو خیلی خوش حال شدم که نظرش منفی بود وگرنه از اینی 

که هستم بدبختتر میشدم........ 

توی همین فکرا بودم که دیدم داره میاد سمتم وای داره میاد 

اینور نتونستم کاری کنم........ 

دستشو گذاشت روی ماشین و گفت:به به خانم سعادت،چی شد 

ماشما رو دیدیم 

من:کاری داری؟

مرتضی:بابات میدونه تا این وقت شب بیرونی... 



من:به تو ربطی نداره

مرتضی:آهان راستی اسمش چی بود، اسمشم هی یادم 

میره....... 

آهان احسان........ 

وقتی اینو گفت تعجب کردم این که احسانو 

نمیشناسه..........  

بعدم، اینکه وقتی هم اومده بود خاستگاری رفته بود کارخونه 

با، بابا حرف زده بود،کال کسی احسانو نمیشناخت 

گفتم:نمیدونم در مورد چی حرف میزنی..... 

مرتضی:بهتر نیست به خاستگاری من جواب

مثبت بدی.......  

من:برو گم شو حالم ازت بهم میخوره..... 



مرتضی:فکرکنم داستان خوبی بشه برم به بابات بگم با اون 

عوضی هستی و.....

من:برو گم شو من نمیدونم درمورد چی حرف میزنی نمیخوام 

هم بفهمم،شیشه رو کشیدم باال که دستشو سریع کشید........

رفتم توی حیاط و ماشینو پارک کردم خدایا این چی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........میگفت

♕♔سرنوشت♔♕

پارت7#

من یک و سال و نیمه با احسانم ولی هیچکس نفهمید........

تا اینکه رفته بود پیش بابام،اینم که میگم مال دوماه 

پیشه.......

بابامم که اجازه نداده ببینمش منم که میبینمش کسی 

نمیفهمه...... 

رفتم داخل 



مامان مامان 

مامان و توی درگاه آشپزخونه دیدم: ورپریده چه خبرته....

سالم مامان جونم خوبی 

مامان:غذا خوردی؟ 

من:نه 

مامان:پس بیا بشین سرمیز..... 

من:چرا مگه بابا نمیاد 

مامان:شانس آوردی زنگ زد گفت امشب دیر تر میاد

 ...........

احسان 

دیگه دارم دیوونه میشم 



از یه طرف بابا اینا 

از یه طرف بابای آیدا 

باید یه کاری کنم اینجوری نمیشه 

از یه طرف میگم از مامان بزرگ پول بگیرم ولی غرورم اجازه 

نمیده 

رفتم خونه هنوز خونه نگرفتم،خونه بابا هستم.... 

باید یه خونه بگیرم اینجور نمیشه همش تحت فشارم......... 

از ماشین چهار صدوپنج سفیدم پیاده شدم 

آخه من که همه چیز دارم چرا پدرش اینکارو با ما میکنه....

چی میخواد که من ندارم.....

رفتم توی سالن



داشتم به همین چیزا فکر میکردم که فرهاد و دیدم داداش 

کوچیک ترم آخه من بزرگترم دوتا برادر یه خواهر از خودم 

کوچک تر دارم 

نشسته بود روی کاناپه و من و نگا می کرد 

اعصابم خورده و اینا هم همشون دم در آوردن..... 

گفتم:چیه چیِز تعجب آوری دیدی؟؟ 

فرهاد:چه خبره خونه که نمیای وقتی هم میای این 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........وضعشه

♕♔سرنوشت♔♕

پارت8#

ولی عجیبم نیست تو کال از ما جدایی 

من:فرهاد حرف نزن که امشب هرچی دق دلی دارم سرتو خالی 

میکنم دهنتو ببند 

فرهاد:مثال چیکار میکنی......؟؟؟



من:به هیچ وجه من و امتحان نکن 

فرهاد جلوم وایساد گفت:تو هیچ کاری نمیتونی بکنی چون نه 

برای ما نه برای بابا دیگه ارزشی نداری اگه کارایی که بابا گفته 

بود و کرده بودی االن به این روز نمی افتادی 

با این حرفش دستمو بردم باال که بزنم توی 

صورتش ولی دستم با صدای بابا توی هوا موند  

مامان هم اومد و همون جا وایساد هیچکس توی این خونه من 

و دوست نداره هیچکس اونم 

حرفی نمیزد ینی اون چه مادریه که با بچش 

همچنین کاری میکنه 

بابا:دستت بهش بخوره خودت میدونی، حرفاش 

دروغ نیست.....

پس بهتره دستتو پس بکشی روکردم طرفش و گفتم:دیگه جای 

من توی این خونه نیست من دیگه اینجا نمیام



به سمت پله های طبقه باال رفتم 

بابا:پس کجا میری؟؟ 

من:میخوام وسایلمو جمع کنم 

بابا:تو هیچ جا نمیتونی بری اصال کجا میخوای بری؟ کجارو 

داری که بری؟خونه داری؟ 

من:حاال می بینیم 

رفتم باال و هرچی وسایل داشتم و جمع کردم..... 

وقتی داشتم میومدم هیچکس دیگه توی سالن نبود و منم زدم 

بیرون.........

 .........

آیدا 

از وقتی اومدم توی فکر حرفای مرتضی بودم 

نمیتونم از فکرش بیام بیرون لعنتی از کجا 



فهمیده نکنه بره به بابا بگه.....  

توی همین فکرا بودم که گوشیم زنگ خورد 

احسان بود 

سالم عشقم 

احسان:سالم عزیزم خوبی 

من:خوبی چراصدات گرفتست؟؟ 

احسان:آره با بابام دعوام شده از خونه زدم بیرون دیگه اونجا 

نمیرم..... 

من:چرا آخه؟ 

احسان:دیر یا زود باید این اتفاق میفتاد دیگه 

اونجا نمیتونستم نفس بکشم.....  

من:حاال میخوای چیکار کنی تو که..



نذاشت حرفمو کامل کنم گفت:فردا میخوام برم یه خونه ببینم 

باهام میای..... 

خوش حال شدم وگفتم:واقعامیخوای خونه بگیری.......؟؟ 

احسان:آره... 

میای باهام؟ 

من:البته که میام تو جونمم بخوای من بهت میدم چه برسه که 

بیام باهات خونه 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........ببینم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت9#

یه لحظه صداش قطع شدو گفت:فردا ساعت هشت بعد اینکه 

بابات رفت میام سرکوچه 

دنبالت.....  

من:احسان تو نیا من خودم میام..... 



احسان:چرا؟ 

من:خودم با آژانس میام میترسم مامانمم بفهمه که باهات در 

ارتباطم..... 

احسان:خیل خوب باشه کاری نداری فعال 

من:نه برو فقط یه چیزی..... 

احسان:چیه؟ 

من:مواظب خودت باش..... 

احسان:چشم 

من:بی بال

خداحافظ 

خداحافظ



گوشی روقطع کردم وای خدا میخواد خونه ببینه منم میخواد 

ببره.........

نمیخوام بگم همیشه  نماز میخونم نه من اصال بلد هم نبودم 

نماز هم بخونم ولی چند وقتیه شروع 

کردم و میخونم مثل بچه هایی هست که  

بهشون میگن اگه اینکارو بکنی خدا بهت اون چیزو میده منم 

دارم نماز میخونم که خدا احسان و به من 

بده...  

یکم مسخرست ولی من به خدا اعتقاد دارم

صبح وقتی نماز میخوندم کلی گریه کردم.......... 

صبح ساعت هفت بلندشدم و رفتم حمام 

آخ که این موهام یکم حالت داره همیشه باید بهشون سشوار 

بکشم شیطونه میگم برم 

کوتاهش کنما ولی نه احسان موهای بلند دوست داره دلم نمیاد 

اونارو بچینم..... 

مانتو سفید خوشکلی که روی کمرش کمربند 



طالیی میخوردو پوشیدم و یه شلوار جین مشکی با یه شال 

مشکی کفش اسپرت سفیدی هم پوشیدم کیف دستیمم که فقط 

برای گوشیم و پول بود و برداشتم و رفتم به سمت پایین 

هیچوقت هم آرایش نمیکنم آخه نیاز ندارم فقط یکم رژ 

میزنم....

سالم مامان 

مامان:سالم نفسم  

من:بابا رفته؟

مامان:جایی میخوای بری ببین آیدا خودت که حواست هست 

چیکار میکنی دلم نمیخواد دوباره از دست بابات کتک بخوری 

آخه من که 

نمیتونم جلوشو بگیرم 

من:باشه مامان نگران نباش

مامان:بیا بشین صبحونه بخور کاشکی دانشگاهتو ول نکرده 

بودی حاال سرگرم بودی..... 



من:مامان چند بار بگم من عالقه نداشتم اینم که رفتم فقط 

بخاطر اصرارای شما بود همین..... 

صبحونه خوردم و زدم بیرون..... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....سوار آژانس شدم حرکت کردم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت10#

احسان

الو سالم آیدا...... اومدی.....باشه اومدم...

رفتم و آیدا رو جلو فروشگاه دیدم

سالم

سالم آیدا خانم خوبی

آره خوبم



ولی قیافت اینو نشون نمیده که، حاال بیا توی ماشین باهم 

حرف می زنیم..... 

سوار ماشین شدیم حرکت کردیم

احسان:خوب حاال بگو ببینم چته؟؟ 

نتونستم قضیه این پسره مرتضی رو بهش بگم

گفتم:هیچی همین داستانای همیشگی بهتره بهش فکرنکنیم 

گفتم:حاال تو بگو چیشد چرا میخوای خونه جدا بگیری؟؟ 

احسان:دیروز فرهاد بهم گیر دادمیخواستم

بزنمش بابام جلوش در اومدو منم عصبانی شدم این اتفاق باید 

میفتاد تو نگران نباش همه چیزدرست میشه..... 

من:باشه تو هم نگران نباش.... 

جلو یه آپارتمان وایساد بلندی آپارتمان زیاد بود..... 

احسان:خوب باید اینجا وایسیم تا بنگاهیه خودش بیاد



ولی به نظرم خیلی خونه خوبی باشه..... 

من:احسان میخوام یه چیزی بگم فکر نکنی من فکر میکنم 

شاید تو نمیتونی ولی، پولشو از کجا آوردی از بابات که 

نگرفتی.......... 

آخه اینجا معلومه خونه هاش گرونه.. 

احسان:نگران نباش بعد از این همه کار کردن پول دارم.....

اون کسی که می خواست خونه رو بهمون نشون بده اومد

احوال پرسی کردیم و رفتیم باال..... 

خیلی خونه خوبی بود

رفتیم توی یکی از اتاقاش..... 

اون آقاهه رفت بیرون ما توی اتاقه بودیم

احسان دستمو گرفت وگفت:چطوره؟.... 



من:عالیه

احسان سرشو جلو آوردو روی پیشونیمو بوسید وگفت:تو اصال 

نگران نباش من همه چیزو درست میکنم...

راستی آیدا

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......من:جانم؟

♕♔سرنوشت♔♕
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احسان:من باید چند روزی برم مشهد

من:برای چی میخوای بری چیزی شده؟ 

احسان:نه چیزی نشده فقط جنسایی که قرار 

بوده بیاد یکم به مشکل برخورده ولی چیزی نیست......... 

من:احسان مطمعنی فقط این موضوعه؟ 



احسان:آره نگران نباش..... 

من:باشه حاال که اینجوری میگی پس باشه

احسان:ممنونم که باهام کنار میای و همیشه پشتمی........ 

داشتیم حرف میزدیم که..... 

آقای اشرفی؟ 

احسان سرشو برگردوند

بله

خونه رو پسند کردین

بله خیلی خوبه

خوب پس،فردا بیاین بنگاه..... 

چشم

سوار ماشین شدیم برگشتیم



احسان:آیدا بریم یه چیزی بخوریم.....

به ساعت نگا کردم وگفتم:ساعت دهه من باید یه ساعت دیگه 

خونه باشم لبخندی زدم و گفتم:فقط نیم ساعت..... 

احسان لبخندی تحویلم دادوگفت:باشه

وارد کافه شدیم و سر یه میز نشستیم..... 

احسان:چی میخوری؟ 

من:من یه قهوه با شیر

احسان:ببخشید آقا؟ 

بفرمایید 

یه قهوه باشیر ویکی تلخ برامون بیارین 

چشم...

داشتم قهوه مو میخوردم که چشمم خورد به یه نفر........



کی رو اینجا میبینم فکر کنم بدبخت شدم 

مرتضی؟ 

ولی به خودم استرس وارد نکردم نمخواستم 

احسان چیزی نفهمه... میخواستم بدون نگرانی بره سفر......

داشت با پوزخند بهم نگا می کرد لعنتی ازش متنفر شدم..... 

قهوم که تموم شد سریع گفتم:احسان بریم؟ 

اونم مخالفت نکردو من بردخونه..

 ........

احسان

وقتی توی کافه بودیم آیدا یه دفعه رنگش پرید.... 

متوجه شدم

وقتیم گفت بریم اصرار نکردم بمونیم

رسوندمش.....  



وقتی مشکلمو به محمد گفتم اون کمکم کرداون خونه مال 

خودشونه قراره به نام من بشه ولی نصف پولشو بیشتر ندارم 

اونم گفت اشکال نداره گفت کم کم بهش بدم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........نتونستم به مامان بزرگ بگم کمکم کنه

♕♔سرنوشت♔♕
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آیدا

امروز قراره احسان بره مشهد از همین حاال دلتنگش شد......

نمیتونم ببینم ازم دور میشه میخوام امروز برم ببینمش آخه 

برای ده روزمیره خیلی بده که ازش دورم..........

رفتم پایین توی آشپزخونه...... 

مامانی:اومدی باالخره....... 



چرا چند روزه خودتو 

توی اون اتاق حبث کردی؟.....  

من:مامان اصال حوصله ندارم....

مامان:ینی چی حوصله نداری؟

من:همین که گفتم حوصله ندارم

مامان:خیل خوب حاال بیاچنتا میوه بخور....

من:مامان، بابا دیشب چش بود؟

مامان:نمیدونم انگار توی شرکت به مشکل بر خورده بود مثل 

همیشه....

من:ولی مثل همیشه نبودا خیلی بدتر بود..

مامان:نمیدونم واال

من:مامان من یه ساعت دیگه میخوام برم با مهسا بیرون..... 



مامان:برو تا یکم روحیه بگیری انگار شدی روح..... 

من:باشه

رفتم باالو آماده شدم همه لباسامم تیره کردم..... 

انگار کسی میخواد بمیره...

آماده شدم با ماشین زدم بیرون رفتم همون کافه ای که اون 

روز باهم رفتیم هنوز نیومده بود منم رفتم و روی یکی از 

صندلیا

که میز چهارنفره بود نشستم.... 

پنج دقیقه ای بود که نشسته بودم که احسان اومد........

سرم پایین بود

سالم

سرمو باال کردم و احسان و دیدم لبخندی زدم و گفتم:سالم..... 

نشست سرمیزو گفت: خوبی..... 



من:آره خوبم

احسان:ولی قیافت که اینو نمیگه..... 

من:ببین احسان نتونستم طاقت بیارم و یه قطره اشک از 

چشمام اومد

احسان:اینجوری نکن دیگه همش ده روزه زود میرم و میام......

من:تو نمیتونی من و درک کنی....

واقعا میترسیدم 

از یه طرف ترس از مرتضی از یه طرف بابام و یه طرف ندیدم 

احسان... 

احسان:ما یه عمر میخوایم باهم باشیم تو میخوای هردفعه این 

کارو کنی،اینجوری که منم نمیتونم با دل خوش برم..... 

بهش نگا کردم وگفتم: باشه سعی میکنم قیافم بهتر بشه....... 



احسان:من نگفتم قیافت و درست کن فقط کافیه برام یه لبخند 

بزنی،همین.... 

راستم میگه چرا باید اینکارو بکنم 

لبخندی زدم وگفتم: باشه نگران نباش تو برو زود برگرد......... 

خنده ای کردوگفت: خیالم راحت باشه؟؟

من:آره راحت راحت 

دستمو و گرفت و بوسی روش زدوگفت: من دیگه باید برم یک 

ساعت دیگه پرواز دارم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...من:باشه برو

♕♔سرنوشت♔♕
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احسان رفت و من و اینجا تنها گذاشت منم دیگه طاقت نیوردم 

از کافه زدم بیرون..... 



سوار ماشین شدمو حرکت کردم به سمت خونه..... 

جلو خونه وایسادم که در باز شه که مرتضی 

رو دیدم.........  

با یه پوزخند وایساده بودو من و نگا می کرد 

اعصابم خوردبود نتونستم جلو خودمو بگیرم و از ماشین پیاده 

شدم و رفتم سمتش 

من:چته هان تو چته چرا اینجا وایسادی؟؟ 

مرتضی:به تو چه مگه مفتشی؟.... 

من:ببین سر راه من نیا بد میبینی..... 

مرتضی:توهم بهتره بامن راه بیای وگرنه بد میبینی.......

من:تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی.... 

مرتضی:حاال می بینیم 



رومو کردم طرف خونه و رفتم به سمت ماشین سوار شدم و 

رفتم توی حیاط....... 

شب بابا هنوز نیومده بود منم شام نخورده 

رفتم توی اتاقم........  

هنوز یه ساعت نبود که صدای عربده بابا توی سالن پیچید 

بابا:آیدا کجایی بیا بیرون فقط دستم بهت نرسه،میکشمت..... 

ترسیدم این داره چی میگه بلندشدم یه دفعه در باصدای بدی 

باز شد....... 

با خشم بهم نگا می کرد و رو به روم وایساد و 

سیلی محکمی بهم زد 

اشک توی چشمام جمع شده بود و گفتم:مگه من چیکار کردم... 

بابا:مگه نگفتم دیگه با اون نمیری بگردی هان 

آیدا میکشمت  

بعدم چنتا عکس آورد بیرون،اون روزی که 



رفتیم کافه،رفتیم خونه رو ببینیم همش بو....  

بابا:حاال درستت میکنم.... 

من و گرفت زیر مشت و لگد و تا میتونست من و زد وگفت:که 

باهاش میری خونه خالی آره؟چه غلطی کردی هان؟هرزه چیکار 

کردی؟ 

این بابا بود که به من می گفت هرزه آخه مگه من 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉چیکارکردم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت14#

بابا:از االن گوشیت دست منه با کسی هم 

نمیتونی تماس بگیری کسی رو نمیتونی ببینی به همین زودی ها 

شوهرت میدم فهمیدی,اونم میکشمش اگر نخواد دست از سرت 

برداره 

شک نکن که این کارو میکنم.... 



بعدم درو روم قلف کردو رفت بیرون 

تا تونستم همون جا روی زمین گریه کردم 

نمیخوام شوهر کنم نمیخوام به غیر از احسان به کسی فکر 

کنم...... 

اگه واقعا بالیی سرش بیاره چی..... 

حتما کار اون بی شرفه همون روز بهم گفت.. 

حتما کار خودشه شک ندارم...... 

االن دو روزه که توی اتاقم حبسم حتی غذا هم نخوردم دارم 

میمیرم..... 

احسان کجایی ببینی توی چه وضعیتی هستم..... 

توی همین فکرا بودم که بی هوش شدمو از حال رفتم......... 



همینطور بی هوش بودم که صدای بابا رو از پشت در شنیدم که 

داشت با مامان حرف می زد...... 

مامان:ولش کن کاری به کارش نداشته باش

بابا:امروز باید بریم دکتر فهمیدی؟ 

مامان:اون هیچ کاری نکرده من مطمعنم

بابا:اگر از اون پسر دست نکشه اونو میکشم بدون اینکه کسی 

بفهمه اینو بهش بگو بعد از ظهر هم امادش کن باید بریم 

دکتر.......... 

من دیگه نابود شدم کارم به جایی کشیده که میخوان من و 

ببرن دکتر که ببینن دخترم یانه... 

برو که تا االن چند بار احسان بهم زنگ زده وکسی نبوده 

جوابشو بده..... 

خدایا دارم دیوونه میشم دیگه نمیخوام زنده بمونم......... 

دوروزه همین طور که هستم از روی زمین تکون نخوردم...... 



دوباره از خستگی و گریه کردن خوابم برد

مامان:آیدا قربونت برم بیدار شو 

سرمو بلند کردم و بهش نگا کردم وگفتم: مامان 

هنوز صدام بیرون نیومده بود که بغض کردم و خودمو انداختم 

توی بغلش.... 

اونم میخواست من و آروم کنه ولی نمیتونست...... 

توی بغلش زار زدم ولی انگار چیزی از دردام کم نمیشد 

مامان:بلندشو باید بریم دکتر 

روکردم بهش و گفتم: تو هم من و باور نداری.... 

مامان:اگر من تورو باور نداشته باشم کی تورو باور کنه؟ 

من به تو اعتماد دارم ولی بابات چی؟ میتونی اونو راضی کنی؟

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....نه نمیتونی



♕♔سرنوشت♔♕

پارت15#

پس بیا و مقاومت نکن االنم پشت در وایساده تا تو بیای 

بیرون.....

پاشو قربونت برم پاشو..... 

من:مامان نمیتونم، کل بدنم درد میکنه میفهمی؟ 

نمیتونم...... 

مامان:میدونم،میدونم ولی تحمل کن....... 

مامان بلندم کرد خیلی بدنم کوفته بود 

لباس تنم کردو از در اتاق زدیم بیرون... 

رومو کردم طرف بابا بهش نگا کردم ولی دوثانیه طول نکشید 

که رومو ازش گرفتم..



روی تخت دراز کشیدم و دکتر اومد معاینم کنه....

معاینه کرد با تعجب گفت:عزیزم چه مشکلی با شوهرت داری؟ 

یه دفعه مامانم گفت: خانم دکتر چی میگین؟..... 

خودمم تعجب کرده بودم این چی میگه؟ 

دکتر:خب عزیزم برای اینکه دختر هستی گفتم شاید با شوهرت 

مشکل داری... 

نفسمو دادم بیرون وگفتم:خانم دکتر من شوهر ندارم..........

بعدم اینکه میشه به بابام بگین که من هنوز دخترم رومو کردم 

اون ورو آهسته گریه کردم 

من همینطور روی تخت بودم ولی صداشونو میشنیدم....

دکتر:خوب خانم میتونین آقاتون رو صدا کنین....

در باز شدصداشو شنیدم:خانم دکتر چه خبره چش شد......؟؟ 



دخترتون سالمه آقا هیچ مشکلی نداره 

دکتر اون حرفا رو میزد ومن به حال خودم گریه میکردم که چه 

بابایی من دارم که بهم اعتماد نداره...... 

از روی تخت پایین اومدم و پرده رو کنار زدم بهشون اهمیت 

ندادم و از اتاق زدم بیرون مامان پشت سرم اومد........ 

آیدا یه لحظه صبر کن 

آیدا وایسا ببینم از پشت دستمو گرفت

رومو برگردوند وگفت: بابات به این راحتی ولت نمیکنه پس 

لجبازی نکن... 

من:باشه فقط من و ببر خونه.... 

مامان:خیل خوب عزیزم.... 

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم



بابا:فک نکن این موضوع تموم شده من حساب تورو خوب بلدم 

برسم توی همین هفته کارو تموم میکنم.... 

من:من نمیخوام باکسی ازدواج کنم.. 

نمیخوام........

بابا:ساکت شو دختره احمق هیچی نفهم فکر کردی نمی فهمم 

چه کثافت کاری هایی کردی.... 

سرمو گذاشتم روی صندلی و فقط گریه کردم..... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..آخ احسان دارم اینجا دیوونه میشم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت16#

امشب قراره خواستگار بیاد اصال نمیدونم کی هم هست......

به مامان گفتم امروز باید مهسا بیاد اینجا



میخوام برای احسان یه نامه بنویسم وبگم دیگه دنبالم نگرده 

دیگه نمیخوامش فراموشم کنه بگم  دیگه نمیخوام ببینمش 

امروز روز سومه که 

اون رفته و خبری هم ازش ندارم،دارم دیوونه میشم...... 

میخوام نامه رو بدم مهسا اونم بده محمد که به دستش 

برسونه. 

برگه ای برداشتم و شروع کردم.... 

این نامه رو مینویسم تا احساس واقعیمو بهت بگم........ 

من اصال تورو نمیخواستم من توی خونه بابام آزادی نداشتم 

میخواستم باهات ازدواج کنم 

گفتم چون خانوادت پولدارن بابام اجازه میده ولی اینطور 

نبودو تو از طرف بابات ترک شده بودی......... 

حاال هم دیگه همه چیز بین ما تموم شده دیگه دنبالم 

نیا.......... 

وقتی اینارو می نوشتم فقط گریه کردم.... 



در اتاقم زده شد 

سریع نامه رو گذاشتم توی کشو

مهسا بود گریه کنان رفتم توی بغلش 

مهسا:عزیزم چی شده چرا بابات داره اینکارو میکنه بهش نگا 

کردم و دوباره گریه کنان رفتم توی بغلش.... 

همه چیزو براش تعریف کردم هرچیزی که اتفاق افتاده بود 

مهسا:میخوای واقعا بااون آدمی که بابات گفته ازدواج 

کنی...؟؟ 

من:حتی من نمیدونم اون کی هست چطوری این کارو 

کنم......... 

نامه رو بیرون آوردم و دادم دستش و گفتم:

میخوام اینو به محمد بدی که بهش بده  

مهسا:چی نوشتی؟ 



من:چیزی نوشتم که اونو از خودم دور کنم گفتم دوستش 

نداشتم 

مهسا:آخه چرا اینکارو میکنی اون باید بدونه که تو توی چه 

وضعیتی هستی...... 

من:بابا گفت اگر دوباره ببینمش میکشتش.... 

مهسا:چطور آخه اینکارو میکنه من که نمی فهمم.... 

من:اون حتی من و دکتر هم برد برای اینکه ببینه سالمم 

یانه......... 

فقط محمد نباید از این مسائل چیزی بفهمه فهمیدی.....؟؟؟

اگر بدی از من دیدی من و ببخش

مهسا:دیوونه مگه میخوای بمیری که داری اینجوری حرف 

میزنی.... 

من:آره میخوام بمیرم



مهسا:اینجوری نگو

...

مهسا رفت و نامه رو هم باخودش برد.... 

همه چیز آماده بود کم کم دیگه میرسن

منم مثل یه مرده متحرک آماده شدم و همون جا روی تخت 

نشستم... 

صدای در اتاقم و شنیدم... 

مامان اومد داخل  

روبه روم نشست وگفت:آیدا میدونم برات سخته ولی کاری از 

دستم بر نمیاد تو بگو برات چیکار کنم..

رفتم توی بغلش دوتامون داشتیم باهم گریه میکردیم......... 

گفتم:مامان باشه تو گریه نکن من میام پایین باهم رفتیم 

پایین........... 



همین که رسیدیم پایین صدایی ایفن بلند شد..... 

طاقت نداشتم روی پاهام وایسم... 

تا دیدمش چشمام میخواست از کاسه بیرون بیاد اول مامان 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........باباش اومدن داخل

♕♔سرنوشت♔♕

پارت17#

دلم میخواد خفش کنم اصال چشم دیدنشو ندارم.... 

این مرتضی، بی همه چیز حتما کار خودشه آخه بگو من چه 

سنمی باتو داشتم که این کارو با من کردی...... 

اومدن داخل گل و گرفت جلومو وگفت: سالم خانم سعادت 

بفرمایید... 

با خشم توی صورتش نگا کردم وگل و ازش 

گرفتم و گفتم:کثافت بی همه چیز  



مرتضی:آآآحواست باشه چی داری میگی نکنه یادت رفته کجا 

وایسادی و چرا وایسادی.... 

صدای مامان اومد:آیدا عزیزم بیاین آقا مرتضی رو همراهی 

کن.....

پوزخندی بهم زدو رفت طرفشون منم مات و مبهوت همون جا 

وایساده بودم.... 

رفتم توی آشپزخونه داشتم میمردم نمیتونستم طاقت 

بیارم..... 

مامان هم اومد گفتم: مامان تو میدونستی این میخواد بیاد 

آره؟

چرا به من نگفتی چرا؟

مامان:چی بهت میگفتم،میگفتم کسی که تا چند روز قبل اومد 

و بابات راضی نبود االن چطور راضی شده.... 

من:معلومه که میخواد از لج من اینکارارو کنه



مامان:آیدا حواست هست بهش نگاهی کردم گفتم:چی میگی 

مامان:مگه یادت نیست بابات گفت اگر با جواب منفی از اتاق 

بیای بیرون میکشمت هان؟

به مامان نگا کردم و رفتم توی بغلش گفتم: مامان من میخوام 

بمیرم ولی با اون 

ازدواج نکنم....  

مامان:خیل خوب گریه نکن اگر بابات بفهمه 

عصبانی میشه....  

این اشکاتم پاک کن زود باش.. 

وقتی صدات زدم چایی هارو بیار... 

منم خودم وانداختم روی سرامیکای آشپزخانه و یواش یواش 

گریه کردم.... 

خدا لعنتش کنه



چایی ها دستم بود هرلحظه امکانش بود که از دستم بیفته ولی 

دوست نداشتم کسی بهم بگه دست و پا چلفتی.... 

اول رفتم جلو مامان باباش.... 

جلو خودش که وایسادم با خشم بهش نگا کردم.... 

چشمام میخواست از حدقه بزنه بیرون اونم چایی رو برداشت 

و پوزخندی زدو روشو کرد اون ور........... 

باباش:خوب آقای سعادت نوبتی هم باشه نوبت اینه که درمورد 

این دوتا جوون صحبت کنیم 

بابا:هرطور شما بگین،صاحب اختیارین..... 

ببین چطوری باهاشون حرف میزنه میگه هرطور شما بخواین!! 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........خدا به من کمک کن

♕♔سرنوشت♔♕

پارت18#



بابای مرتضی:آقای سعادت بچه ها برن 

حرفاشونو بزنن اگر به تفاهم رسیدن من یه نفرو میشناسم 

همین امشب بینشون صیغه بشه هم برای خودشون خوبه هم 

راحت تر میتونن باهم 

معاشرت کنن وهمدیگه رو بشناسن........  

سریع به بابا نگاه کردم کارم ساخته شد خدایا بگه نه،بگه نه 

بابا:من موافقم 

با این حرفی که زد خورد شدم من امشب از اون اتاق لعنتی 

زنده بیرون نمیام همونجا میمیرم.... 

مرتضی که خیلی خوش حال بود

بابا:آیدا، مرتضی رو همراهی کن...... 

وقتی این حرفو زد فاتحه خودمو خوندم 

بلند شدم و آروم آروم رفتم به سمت باال..... 



مرتضی هم باهام اومد 

داشتم میمردم 

مامان:آیدا بیا این آب میوه هاروهم ببر همونجا بخورین.......

از دستش گرفتم و رفتیم باال.....

درو باز کردم و رفتیم داخل نشست روی تخت 

منم دور ترین نقطه ازش نشستم سینی هم گذاشتم روی میز 

خودمم روی صندلی نشستم... 

همینجور داشتم با عصبانیت بهش نگا میکردم که سرحرفو باز 

کرد:خوب ما که حرفی نداریم بهتره الکی هم که شده یکم اون 

زبونتو باز کنی.. 

من:میشه خفه شی 

بلند شدو و اومد سمتم باالی سرم وایساد وگفت:ببین خوشکله 

اگر بخوای اینجوری کنی جور دیگه ای باهات رفتار میکنم، 



هنوز من و نشناختی یکم اومد جلو وسرشو گرفت جلوم یه 

دفعه دستشو برد کنارمو لیوان آبمیوه رو برداشت.... 

من:ازت متنفرم،متنفر 

رفت و سرجاش نشست و گفت:باید من و تحمل کنی از حاال به 

بعد جلو چشمم،تا چند دقیقه دیگه هم باهم محرم میشیم 

بعدم خنده ای کرد.. 

ده دقیقه ای بود که نشسته بودیم و دیگه حرفی نزدیم........ 

مرتضی:دیگه بسه بلند شو بریم 

باید یه جوری از دستش خالص میشدم

یادم اومد،سینی رو برداشتم یکم تکونش دادم و لیوان افتاد و 

ریخت روی لباسم.... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........کل لباسم خیس شد

♕♔سرنوشت♔♕



پارت19#

مرتضی:چیکار کردی، وایسا تمیزش کنم 

من:نمیخواد اگر لطف کنی بری بیرون من لباسمو عوض 

میکنم...

یکم بهم نگا کردو گفت:باشه.... 

رفت بیرون و منم رفتم توی حموم همونجا کلی گریه کردم 

رفتم طرف تیغ توی حموم........

گرفتم دستمو گفتم: احسان من بهت خیانت نکردم من دوستت 

داشتم من و نابود کردن من و ببخش اینو گفتم و تیغ و کشیدم 

روی دستم 

حالم بد شدو افتادم همونجا دیگه نفهمیدم چی شدو همون جا 

از حال رفتم 

 ........



راوی

مرتضی که آمد مامان آیدا کمی نگران شد 

ینی این دختر کجاست روکرد طرف مرتضی 

وگفت:آیدا کجاست؟؟ 

مرتضی هم در جواب گفت که لباس اون کثیف شده و گفته 

کمی منتظر باشیم 

ده دقیقه ای شدو آیدا به پایین نیامد

مامان آیدا خیلی نگران بود به سمت باال رفت در اتاق راباز کرد 

ولی آیدا را ندید با خود فکرکرد ینی این دختر کجاست....... 

به سمت حمام رفت  نفسش در سینه حبس شد... 

این آیداست که اینجوری افتاده اونجا

اشک امانش را بریده بود.......

باید چیکار می کرد اگر سرو صدا میداد که 



آبرویشان میرفت و اگر هم سرو صدایی نمی کرد که دخترش از 

دست میرفت.... 

سریع به سمت پایین رفت اشک هایش را پاک کرد پدرش را 

صدا زد توی آشپزخونه به او گفت که چه اتفاقی افتاده.... 

پدرش که انگار آیدا برایش اهمیتی نداشت به مامان آیدا 

گفت:به پیش آیدا برود

من هم مهمان هارو به خانه اشان میفرستم

با چه بهانه ای میخواست آنهارا بیرون کند.... 

مامانش به باالی سرش رفت آیدا بی هوش بود 

پنج دقیقه ای شد که بابای آیدا اومد گفت مهمان ها رفته اند

گفت:هیچکس نباید بفهمد همچین اتفاقی افتاده است 

باالفاصله او را سوار ماشین کردند و به بیمارستان بردند.... 

مادرش یکریز گریه میکرد آخر کدام مادریست که بچه اش را 

این گونه ببیند و دم نزند 



آخر این چه پدریست که بادختر خود همچین کاری می کند 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....چه کسی؟

♕♔سرنوشت♔♕

پارت20#

آیدا را به بیمارستان بردند و دو پرستار اومدند او را بردند....

مادرش دیگر برایش اشکی نمانده بود....

دوسه ساعتی بود که از آیدا هیچ خبری نبود..... 

پدرش که اهمیتی نمی داد دلش می خواست حتی اون بمیرد 

ولی به خاطر آبرویش اورا به بیمارستان برد......

دکتر از اتاق عمل بیرون آمد

مامانش با شتاب به کنار اورفت حال آیدارا جویا شد او دل در 

دل نداشت که بفهمد سر یکی بچه اش چه آمده است......... 



دکتر تا دید این مادر اینقدر بی تاب است 

گفت:آرام باشد دخترش سالم است ولی باید کمی صبر کنن تا 

او رو به راه شود 

پدرش جلو آمدو گفت میخواد همین االن 

اوراببرد........    

ولی دکتر اجازه نمی داد گفت باید حداقل پنج روز اینجا باشد 

ولی اوگوشش نمیشنید وگفت باید تا فردا اورا ببرد............

دکتر گفت باید امضا بدهند که می خواهند اورا ببرند.........

اوهم قبول کرد که امضا بدهد

ولی چگونه میخواست اورا ببرد......

او تصمیم داشت اورا به ویالی شمال ببرد که همه تجهیزاتی در 

آنجا وجود دارد ولی چه کسی میخوادست از او مراقبت کند؟ 

قطعا نمیگذاشت مادرش با او برود 



آیدا هنوز بی هوش بود پدرش میخواست صبح اورا به شمال 

ببرد ولی چطوری؟؟ 

 ......

آیدا 

چشمامو باز کردم من کجا هستم چی شده؟ 

به دستم نگا کردم همه چیزو یادم اومد گریم 

گرفت چقدر من بدبختم که حتی خدا هم من و نمیخواد چرا 

آخه چرا؟ 

توی فکر بودم که در اتاق باز شدو مامان اومد داخل تامن و دید 

با گریه اومد کنارمو من و توی آغوش کشیدوگفت:چیکار کردی 

با خودت چیکار 

کردی.......؟  

من که جونی برام نمونده بود همش گریه میکردم کاشکه 

احسان اینجا بودو حداقل اون من و درک می کرد...



خیلی داشتم گریه میکردم برای همین اومدو آرامبخش بهم زد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..و خوابیدم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت21#

بیدار شدم همه جا برام مبهوت بود من کجا بودم.......

به درو دیوار نگا کردم اینجا کجاست؟؟؟ 

اومدم دستمو تکون بدم خیلی درد میکرد توی دستم سرم بود 

در باز شد و یه خانم اومد تو و گفت:سالم خانم سعادت 

بهترین؟

من:من کجا هستم؟ 

خانومه:ای وای ببخشید من خودمو معرفی نکردم من 

پرستارتون اسماعیلی هستم شماهم االن توی ویالی شمال 

پدرتون هستین 



گفتم:مامانم، مامانمم هست.... 

سرشو زیر انداخت و گفت:نه پدرتون،نه مادرتون اینجا 

نیستن.............. 

ینی هیچ یک از اعضای خانوادتون اینجا نیستن... 

فقط توی ویال سه چهارنفر هستیم 

اشکم میخواست بیرون بیاد.... 

حتی مامان هم من و تنها گذاشت حتما بابا نذاشته که 

بیاد......... 

گفتم:میخوام با مامانم حرف بزنم 

اسماعیلی:ببخشید ولی باباتون گفتن تا چند روز گوشیتون رو 

بهتون ندم بعد اینکه گوشیتون رو کالعوض کردن و هیچ شماره 

ای داخلش نیست...... 

تماس هاتون هم کنترل میشه 



نیم خیز شدم و گفتم: ینی چی من گوشیمو 

میخوام دستم تیر کشید و آخی گفتم 

اسماعیلی:لطفا دراز بکشید بلند نشید 

دوباره دراز کشیدم 

اسماعیلی:اینجا بشین تا من براتون غذابیارم 

چند روزه که هیچی نخوردین  

من:نمیخوام، میخوام بمیرم میفهمی چه دلیلی داره که زندگی 

کنم.......... 

اسماعیلی بدون حرفی از اتاق زد بیرون 

منم توی تنهایی خودم فقط گریه کردم.... 

احسان و میخواستم کاشکی اینجا بود کاشکی، دلم براش تنگ 

شده.... 

 .........



االن شش روزه از اون همه اتفاق و از رفتن 

احسان میگذره....  

فقط شش روز،توی این شش روز چیزی که سرم نیومده 

نیست......... 

دلم میخواد همین جا بمیرم رفتم توی آشپزخونه فقط من و 

خانم اسماعیلی با یه پیرمرد و پیرزن اینجا هستیم............ 

دیگه هیچکس اجازه نداره بیاد اینجا

ولی از یه لحاظ،این خودکشی من و از دست اون بی شرف 

نجات داد........... 

اون نمیخواست بفهمه که من یکی دیگه رو 

دوست دارم، بگذریم... 

پیرمرد پیر زنی که اینجا هستن دوتا بچه دارن..... 

یکی پسر یکی دختر که اونا هم رفتن سر خونه زندگی 

خودشون....... 



خانم اسماعیلی هم که هنوز بچه نداره...... 

شوهرش توی همین شمال کار میکنه برای همین تا من اینجا 

هستم و خوب بشم اینجا هست و به من کمک میکنه...

دیگه خسته شدم که بخواد کسی کمکم کنه 

همش به من میگن این قرصو بخور این قرصو نخور این کارو 

بکن این کارو نکن.....

آدم سالم هم بود خسته میشد چه برسه به من..

بی بی اومد داخل آشپز خونه گفتم:سالم بی بی

بی بی:سالم دختر قشنگم خوبی، بهتری، 

صبحونه بیارم برات... 

من:میل ندارم بی بی

بی بی:ینی چی که میل نداری زود باش

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......منم نشستم پشت میز



♕♔سرنوشت♔♕

پارت22#

احسان

امروز هشت روزه که اینجام...... 

هر چی به آیدا زنگ میزنم جواب نمیده 

نمیدونم چرا جواب نمیده همش میگه خاموشه.... 

نکنه بالیی سرش اومده باشه..

نکنه باباش فهمیده، همش به همین چیزا فکر میکنم........ 

نمیتونم فکرمو آزاد کنم... 

همین فردا برمیگردم 

توی همین فکرا بودم که گوشیم زنگ خورد

بهش نگا کردم المیرا بود خواهر کوچکترم که از همه کوچیکتره 



این با من چیکار داره

رد تماس دادم بازم زنگ زد بازم رد تماس دادم.... 

برام پیام داد:کار واجب دارم جواب بده

زنگ زد جواب دادم

بله

المیرا:چرا جواب نمیدی؟... 

من:خوب حاال حرفتو بزن

نفسی کشید وگفت: باید برگردی اینجا اتفاقاتی افتاده که....

من:حرف بزن.... 

المیرا:احسان،مامان بزرگ فوت کرده....

با صدای بلندی گفتم:چی؟؟؟ 



المیرا:هرچه زودتر برگرد، سکته کرده

داشت نفسم بند میومد این چی داشت میگفت دستمو گرفتم به 

دیوار که نیوفتم، دیگه طاقت این یکی رو نداشتم..... 

چی داره به سرم میاد تنها تکیه گاهمم رفت 

سریع هرچی وسایل داشتم جمع کردم و رفتم فرودگاه......... 

یه بلیط گرفتم خدا رو شکر برای یه ساعت دیگه بود....... 

منتظر موندم..... 

پامو از هواپیما پایین گذاشتم به محمد گفته بودم ماشینمو 

بیاره سریع خودمو به بیرون از فرودگاه رسوندمو محمدو دیدم 

که کنار ماشینم وایساده بود

سالم محمد

سالم داداش خوبی....

محمد:تسلیت میگم منم خیلی وقت نیست فهمیدم... 



من:ممنون

دلم میخواست گریه کنم ولی غرورم اجازه نمی داد... 

سریع سوار ماشین شدم و حرکت کردم

محمدو در فروشگاه پیاده کردم و رفتم به سمت خونه مامان 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.............بزرگ

♕♔سرنوشت♔♕

پارت23#

درو باز کردن و ماشین و بردم داخل خیلی 

شلوغ بود 

قدم هامو آروم آروم برمی داشتم،آخه اون که حالش خوب بود

چطور شد که سکته کرد.......

فرشیدو دیدم اون دوسال از من کوچکتره ینی بچه دومه....... 



دستمو بردم پشت گردنم یکم گردنمو ماساژ دادم... 

احساس میکنم داره خورد میشه

فرشید به سمتم اومد حاال که من بهترین کسمو از دست دادم 

داره به سمتم میاد آره؟

دستمو گرفت وگفت: سالم داداش!!...... 

یه دفعه وایسادمو به دستش که دستمو گرفته بود نگا کردم 

وگفتم:سالم 

بعدم دستمو از دستش کشیدم بیرون...... 

دوباره راه افتادم به سمت ساختمون..... 

در سالن و که باز کردم سرا همه به سمت من 

چرخید!!........  

از بابا گرفته تا عمو و عمه و بچه هاشون

با خشم به همه شون نگا میکردم... 



به طرفشون رفتم و یه دفعه منفجر شدم و 

گفتم:چی شده؟؟!!..

جلسه گرفتین.. 

برای شما که کسی نمرده اصال اینجارو چطوری پیدا کردین که 

اومدین..... 

شما چند ساله که دیگه اینجا کسی رو ندارین

پس چرا اومدین....؟؟  

بابا اومد حرفی بزنه مثل همیشه خودشو باال بدونه که گفتم: 

آقای اشرفی شما مادری نداشتین اونو خیلی وقته کشتین... 

فهمیدین.؟.

یکیتون نیومدین اینجا بگین مامان غیراز پول چیز دیگه ای 

میخوای یانه فقط دور کارای 

خودتون بودین 



دیگه هیچکس حرفی نمیزد انگار می دونستن که من دارم حرف 

حق میزنم 

رو کردم طرف فرشید وگفتم:مامان بزرگ کجاست؟

فرشید:توی سردخونه

با داد گفتم:کدومش؟

....

امروز مامان بزرگ به خاک میره دارم دیوونه میشم.... 

دلم میخواد من و هم با اون خاک کنن

دارم از دوری آیدا هم دیوونه میشم هرچی 

براش زنگ میزنم که جواب نمیده،خودشم  

هیچی.....  

رفتم خونه و دوش گرفتم و لباس مشکیامو پوشیدم و از خونه 

زدم بیرون رفتم سردخونه که جنازه رو تحویل بگیرم 

 .......



سوار ماشینم شدم و پشت سر آمبوالنس حرکت کردم......... 

وقتی به قبرستون رسیدیم همه چشمشون روی من بود

جنازه رو پایین آوردن و نمازشو خوندن خیلی سریع جنازه به 

خاک رفت و من بی مامان بزرگ شدم، خیلی آسون 

خدایا چرا این کارو کردی چرا تنها تکیه گاهمو ازم گرفتی.....

از سر خاک بلند شدم تمام لباسام خاکی بود 

یکی از پسر عمو هام باالی سرم وایساده بود بهش نگا کردم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........ولی خیلی اهمیت ندادم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت24#

بلند شدم به سمت ماشینم رفتم همه قراره به خونه مامان 

بزرگ برن برای همین به سمت اونجا حرکت کردم........ 

........



همه مراسم های مامان بزرگ توی یک چشم به هم زدن تموم 

شد دوهفته مثل برق و باد گذشت 

تلفنم زنگ خورد

بله

سالم آقای اشرفی

بفرمایید شما؟

من افخمی هستم وکیل شخصی مادر بزرگتون

بله بفرمایید

افخمی:امروز راس ساعت 5عصر توی خونه مادر بزرگتون 

باشید...  

گفتم:چرا؟

افخمی:تشریف بیارین خودتون میفهمین.... 



ینی چی میخواد بگه

به ساعت نگا کردم ساعت دوازده و نیم بود

رفتم و غذا سفارش دادم کارم شده همین فقط غذا سفارش 

بدم و بخورم،محمد واقعا برادری کرده در حقم این دوهفته 

اصال سر کار نرفتم حتی نگفته بیا من دست تنهام 

........

سوار ماشین شدم و حرکت کردم ساعت 4بود تا برسم نیم 

ساعت طول میکشه 

در باز شدو رفتم داخل وقتی رسیدم بابا ومامان وفرهادو 

فرشادو المیرا بودن زودتر از همه اومدن..

توی همین فکرا بودم که المیرا گفت:سالم

سالم کوچیکی کردم و رفتم نشستم 

هنوز چند دقیقه نگذشت که عمو با زنشو و بچه هاش اومدن 



اونا هم سالم کردن و نشستن منم خیلی اهمیت ندادم 

کم کم همه جمع شدن عمه با شوهرش و  تنها دخترش هم اومد

 .....

افخمی:خوب امروز گفتم بیان تا درمورد ارث و میراثی که مادر 

بزرگتون براتون به ارث گذاشتن حرف بزنم.... 

فقط قبلش میخوام بگم که این وصیت نامه رو من شخصا از 

مادر بزرگتون گرفتم و البته جلو چشم خودم نوشتن تازه من 

ازشون صدای ظبط شده هم دارم پس کسی نمیتونه اعتراضی 

کنه 

خوب شروع میکنم نصف بیشتر ارث و میراث هابه..... 

همه به افخمی نگا میکردن و منتظر بودن ولی من انگار هیچ 

چیزی توی اون لحظه برای اهمیت نداشت و مثل یه مرده 

متحرک نشسته بودم همون جا........      

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.افخمی:میرسه به احسان اشرفی



♕♔سرنوشت♔♕
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من که انگار هیچی حالیم نبود از این حرف شکه شدم و فقط 

به یه نقطه نگا میکردم...........

افخمی:خوب من میدونم که شما شکه شدین ولی آقای اشرفی 

تنها کسی بود که کنار مادر بزرگتون بود ایشون از هیچی هم 

خبر ندارن و 

مادر بزرگتون دوماه پیش این وصیت رو نوشتن و اصال 

نمیخوام که شما آقای اشرفی رو تحت فشار قرار بدین به هیچ 

وجه..... 

افخمی:خوب حاال میخوام تک تک به این وصیت نامه نگا کنین 

که بعدا حرفی داخلش نباشه.... 

همه شون تک تک نگا کردن و به من که رسید جلوم گرفت  اصال 

بهش هم نگا نکردم که بفهمم که حتی کی اونو جلوم گرفته.... 



افخمی:خوب حاال که همه تون اونو نگا کردین حاال میخوام 

صدای ظبط شده شونو بشنوین 

روکردطرف من و گفت:آقای اشرفی لطفا نگاهی به وصیت نامه 

کنین 

من که اصال به هیچ کدومشون نگا نکردم

ولی نگاهای اونا من و داشت آزار میداد...  

رو کردم طرف افخمی و یکم صدامو بلند کردم وگفتم:دیگه 

بسه...... 

فهمیدین دیگه نمیخوام چیزی بشنوم

من هیچی نمیخوام بعدم رفتم بیرون ماشینمو سوار شدم و از 

در حیاط زدم بیرون......

........

آیدا 

وای که دارم اینجا دیوونه میشم 



قرار بود خیلی وقت پیش گوشیمو بهم بدن ولی تا حاال بهم 

ندادن فقط با تلفن خود ویال به مامان زنگ زدم و باهاش حرف 

زدم اونم همش گریه میکنه و منم طاقت ندارم و همراش گریه 

میکنم.....

دیگه باید احسان و از ذهنم بیرون کنم دارم 

خودمو آزار میدم باید دلمو سنگ کنم دیگه بهش فکر نمی کنم 

اونم دیگه باید با این وضع کنار بیاد.........

آخه چطوری بهش فکر نکنم توی همین فکرا 

بودم که بی بی صدام زد 

بی بی:آیدا دخترم کجایی؟ 

من:اومدم بی بی اومدم

رفتم طرف آشپزخونه آخه اونجا بود 

من:کارم داری بی بی

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉............بی بی:بیا دخترم بیا



♕♔سرنوشت♔♕

پارت26#

من:جانم بی بی 

بی بی:میخوام قرمه سبزی که دوست داری 

درست کنم میخوای کمکم کنی؟...  

خوش حال شدم وگفتم:واقعا؟ 

بی بی:آره دخترم

کلی با بی بی سر قرمه سبزی بحث کردیمو خوش گذروندیم 

بعداز چند وقت امروز از ته 

دل خندیدم...  

سر میز توی آشپزخانه نشسته بودیم و غذا 

میخوردیم 

من:بی بی واقعا دستت درد نکنه خیلی خوشمزه شده..........



بی بی:دست توهم درد نکنه امروز خیلی کمک کردی...........

من:این چه حرفیه همه کارارو تو کردی

رو کردم طرف مش رمضون و گفتم: میبینی خانومت چه دست 

پخت خوبی داره... 

خنده ای کردو گفت: ممنونش هستیم دخترم

بعدم لبخندی زد

شب بود اصال خوابم نمی برد رفتم بیرون یکم آب بخورم 

اومدم بر گردم اسماعیلی رو دیدم گفتم:شما هم بیدارین؟ 

اسماعیلی:آره خوابم نمی بره 

گفتم:میدونم که از بابام دستور میگیری بهت گفته بهش گوشی 

رو نده ولی من دیگه خسته شدم میشه گوشی رو بدی 

اولش گفتی فقط چند روز بهت نمیدم فکر نمیکنی دیگه از چند 

روز بیشتر شده 



اسماعیلی:میخواستم درمورد همین باهات 

صحبت کنم....... 

بابات اجازه داد بهت بدم گوشی رو

گفتم:واقعا؟ راس میگی

اسماعیلی:آره

بلند شدو رفت و اومد یه گوشی دستش بود 

ازش گرفتم گفت:فقط حواست هست که،به 

هرکی زنگ بزنی کنترل میشی 

گفتم:باشه مواظبم

اسماعیلی:نمیدونم چرا اون کارو با خودت کردی ولی به فکر 

مادرت باش هیچکس مثل مادر نیست که برات نگران باشه.... 

اشک توی چشمام جمع شد اون موقع به هیچکس فکر نکردم 



فقط به این فکر کردم که میخواد چه بالیی سرم بیاد..........

گفتم:شب به خیر

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........اسماعیلی:شب توهم به خیر

♕♔سرنوشت♔♕

پارت27#

رفتم توی اتاقم به ساعت نگا کردم ساعت دوازده و نیم شب 

بود.. 

ینی مهسا االن بیداره

براش پیام دادم شماره شو حفظ بودم.... 

نوشتم منم که اگر بیداره سریع برام زنگ بزنه یه دقیقه نشد که 

صدای گوشی رفت باال

برداشتم



هنوز حرف نزده بودم که صداشو شنیدم

احمق کثافت بی شعور چرا زنگ زدی؟،اصال زنگ نمیزدی.......!!

کجا بودی ُمردی آره؟

اینارو با گریه میگفت

حرفشو قطع کردم و گفتم:مهسا 

صداش برای یه لحظه قطع شدو دوباره صداشو شنیدم:جانم 

لبخندی زدم وگفتم: ببخشید 

با بغص گفت:کجایی دیوونه هرچی اومدم خونه تونو سراغتو 

از مامانت گرفتم جوابمو 

نداد........  

همه چیزو با گریه براش تعریف کردم

گفتم:مهسا من دارم اینجا دیوونه میشم



مهسا:سراغی از احسان نمیگیری؟ 

من:مهسا دیگه اسمشو جلوم نیار من دیگه اونو فراموش کردم 

مهسا:ولی آخ...

همین که گفتم دیگه بس کن... 

مهسا:باشه ولی هنوز نتونستم بهش بدم همین روزا بهش میدم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......من:باشه

♕♔سرنوشت♔♕

احسان 

پارت28#

دیگه اعصاب برام نمونده.......

یه هفته از اون ماجرای وصیت نامه میگذره و هرشب و هرروز 

افخمی برای من زنگ میزنه منم جوابشو نمیدم........ 



رفتم در خونه آیدا ولی اصال ندیدمش ینی کجاست این 

دختر،من میدونم یه اتفاقی براش افتاده ولی هیچکس 

نمیدونه.

توی همین فکرا بودم که ایفن به صدا در اومد..... 

رفتم نگا کردم ولی کسی توی ایفن دیده نمیشد

گفتم:کیه؟

افخمی هستم آقای اشرفی میشه درو باز کنین

دیگه این برای من اعصاب نذاشته ها

گفتم:آقای افخمی اگر............. 

نذاشت حرفمو کامل کنم گفت:لطفا شما باز کنید این درو

سری تکون دادمو درو باز کردم

در آپارتمانم براش باز کردم



اومد داخل دونفر بودن،اون کی بود دیگه

سالم آقای اشرفی

سری تکون دادم وسالم کردم بعدم با دوتاشون دست دادم 

گفتم:بفرمایید بشینید

تا نشستند گفتم:خوب آقای افخمی بفرمایید 

کاری با من داشتین؟  

افخمی:ببینید آقای اشرفی قطعا میدونین 

میخوام درمورد چی باهاتون حرف بزنم 

میدونم که شما راضی به این همه ثروت نیستین ولی من باید 

به وصیت نامه مادر بزرگتون عمل کنم......

شما میتونین این برگه هارو امضا کنین ولی 

بعدش به هرکس دوست دارین بدین در هرصورت این اسناد 

همه باید به نام شما بشه..... 

حتی میتونین اونارو آتیش بزنین ولی مادر 



بزرگتون دوست داشت کسی باالی سر مال و  

اموالش باشه که لیاقتشو داشته باشه 

حاال هم شما مجبورید این برگه هارو امضا کنین اگر امضا 

نکنین اینا همین طور روی هوا میمونه. 

آقای سروری هم آوردم که شاهد باشن حاال تصمیم باشماست 

چیکار میکنین؟ 

یکم بهش نگا کردم وگفتم:من از کوچیکی با مامان بزرگ و 

بابابزرگ خیلی خوب بودم بیشترش هم اونجا بودم کال انگار 

بچه های اون دوتا بودم، حاال نمیخوام بقیه درموردم فکرای بد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......بکنن

♕♔سرنوشت♔♕

پارت29#

افخمی:همون روزی که شما نموندین که اون 

صدای ظبط شده رو بشنوین مادر بزرگتون همه چیزو برای اونا 

گفت پس نمیخواد نگران این چیزا باشین درسته یکم ناراحت 



شدن ولی.... 

من:من اهمیت نمیدم که اونا ناراحت میشن آخه اونا هیچوقت 

به من اهمیت نمیدادن و نمیدن.... 

فقط نمیخوام بعدا هرجا نشستن و پا شدن بگن ارث بهش 

رسیده میفهمین که....

افخمی:میفهمم که چی میگین درکتون میکنم 

ولی شما باید با همه چیز کنار بیاین، اگر شما اینارو امضا کنین 

جوری پولدار میشین که کسی نمیتونه نگاه چپ بهتون کنه،من 

همه چیز براتون آماده کردم اگر اینجا هارو 

امضا کنین اینا همش مال شما میشه به خدا من بیشتر عذاب 

میکشم وقتی میبینم مادر بزرگ چیزی خواستن من و نتونستم 

عملیش کنم 

کمی بهش نگا کردم وگفتم:خیل خوب کجا رو باید امضا کنم 

خوش حال شدو گفت: اینجا



یکم به دورو برش نگا کردوگفت:تازه به اینجا اسباب کشی 

کردین...

من:بله هنوز وسایال رو کامل نچیدم

نگاهی بهش کردم و گفتم:هنوز پولشم کامل ندادم............ 

امضا ها تموم شد

افخمی:ممنون، واقعا خیلی ممنون

من:این چه حرفیه من از شما ممنونم که اینقدر پیگیر وصیت 

نامه مامان بزرگم بودین..... 

افخمی:خوب من از حاال به بعد وکیل شما هستم هرکاری 

داشتین میتونین روی من حساب کنین... 

اگر بخواین میتونم براتون خونه رو آماده کنم چون صاحبشو 

میشناسم.... 

من:شما از کجا میشناسین؟ 



افخمی:خوب چیزه.. 

من:آقای افخمی میشه توضیح بدین... 

افخمی:این خونه ای که االن داخلش هستین االن کال مال 

خودتون هست بدون اینکه بخواین پولی بدین............ 

ینی این خونه مال مادر بزرگتونه وقتی شما با خانواده تون 

مشکل پیدا کردین مادر بزرگتون به من گفت کمکتون 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉............کنم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت30#

من با دوستتون حرف زدم و قرار شد از طرف ایشون باشه... 

حاال هم اون پولی که پرداخت کردین دوباره بهتون 

برمیگرده.......

من:ینی این خونه کال مال منه.. 



افخمی:بله

آخ مامان بزرگ که همون موقع هم ولم نکردیهمون موقع که 

محمد این قیمت و گفت خیلی تعجب کردم ولی گفت بابام 

خیلی بهش احتیاج 

نداره و میتونی قسطی بدی 

پس قضیه اینجوری بوده

آقای اشرفی، آقای اشرفی

من:بله بله

افخمی:خب کار ما دیگه تموم شد شما باما کاری ندارین........

من:نه ممنون

افخمی:خوب دیگه ما رفت زحمت میکنیم

اون دو نفر رفتن و من توی این همه فکر غرق شدم...........



مامان بزرگ همیشه به فکر من بوده هیچوقت من و تنها 

نذاشت..... 

 .........

امروز چهلم مامان بزرگه این همه روز از اون همه اتفاق گذشته 

ولی من هنوز آیدا رو پیدا نکردم به هرکس که بگی گفتم که 

دنبالش بگرده من مطمعنم باباش فهمیده و بردتش یه جایی 

همه مقدماتو برای چهلم، خودم آماده کردم هیچکدومشون 

نیومدن بگن چیزی نیاز داری یانه حاالکه بیشتر اموال مامان 

بزرگ به من رسیده دیگه هیچکس هیچ کاری نکرد.... 

رفتم خونه و دوش گرفتم و لباسامو پوشیم.... 

 ............

در حیاط باز شدو با ماشین خودم رفتم داخل 

با خودم گفتم اگر بخوام ماشین جدید بندازم زیر پام دیگه  

همش پشت سرم حرفه که نذاشت یک ماه هم بشه رفت 

چیزاشو جدید کرد به 

خاطر همین هنوز به هیچی دست نزدم  



وقتی رسیدم خیلی از مهمونا اومده بودن زن و مرد همه داخل 

بودن......... 

برای همین تا رسیدم همه به من نگا میکردن انگار یه آدم غریبه 

رو دیده بودن از این 

نگاهاشون بدم میاد 

رفتم روی یکی از صندلی نشستم و تا آخرمجلس هم هیچ 

حرفی نزدم.... 

عینکمو زدم کم کم اشکالم روی صورتم

می ریخیت ولی نذاشتم هیچکس بفهمه وقتی همه رفتن،رفتم 

توی آشپزخونه هنوز پامو 

توی آشپزخونه نذاشتم بودم صدای دختر عمم سارا رو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉شنیدم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت31#



میبینی با چه غروری اومد نشست روی صندلی فکر کرده حاال 

کیه؟... 

دختر عمو بهرام هم بود اسمش نگاره گفت:خاک برسرت 

اینجوری نگو بدبخت، اون حاال از همه ما پولدارتره به جای 

اینکه بشینی اینجا، بهش چی بگی، یکم برو بچسپ بهش 

خوشتیپ که هست، خوش قیافه هم که هست دیگه چی 

میخوای....... 

سارا:نگار خفه شو چی میگی خیلی ازش خوشم میاد.... 

نگار:من که یه جورایی ازش خوشم میاد 

سارا:چرت نگو......... 

این دوتا دیگه دارن شورشو در میارن صدایی دادم ورفتم داخل 

دوتاشون رنگشون پریده بودو 

به من نگاه میکردن... 

پوزخندی زدم 



رفتم یکم آب بخورم و اومدم برم که پشت کردم بهشون و 

گفتم:شما که اینقدر حرفای گنده گنده 

میزنین پس پاش وایسین و مثل رنگ پریده ها به من نگا 

نکنین......... 

داشتم میرفتم که صدای نگار و شنیدم:حاال دلت 

خنک شد دیدی چطوری سنگ روی یخمون کرد.....  

میخواستم سوار ماشین بشم که یه نفر صدام زد رومو 

برگردوندم دیدم محمده.... 

گفتم:سالم

محمد:سالم خوبی

چرا هرچی صدا میزنم حواست نیست

من:ببخشید فکرم جایی درگیر بود

کارم داشتی



محمد:آره فردا بیا فروشگاه باید به چیزی بهت بدم........ 

من:چیه

محمد:واال نمیدونم مهسا بهم داده گفت یه نفر جلوشو گرفته 

گفته نامزدت دوست احساِن تو اینو بهش بده تا من به تو بدم 

ولی خیلی برام عجیبه کی میتونه باشه 

مهسا گفت اولش قبول نکرده ولی گفته آشناست فامیلیش هم 

 ......𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉گفته ولی مهسا فراموش  کرده

♕♔سرنوشت♔♕

پارت32#

من:خیل خوب باشه فردا میام ازت میگیرم 

راستی محمد.... 

محمد:بله 



من:قضیه خونه رو فهمیدم خیلی َمردی ممنونم.... 

دستشو گذاشت روی بازوموگفت:این چه حرفیه؟.... 

محمد:من که کاری نکردم هرکاری کرد،مادر بزرگت بود 

من:به هرحال ممنونم هیچ وقت فراموش 

نمیکنم 

 ...........

آیدا

کم کم باید به بابا بگم من و از اینجا ببره باید کاری کنم من و 

ببره بهش میگم فراموشش کردم دیگه سمتش نمیرم.... 

توی همین فکرا بودم که گوشیم زنگ خورد حتما مهسا هست... 

مامان زنگ میزنه روی گوشی ویال

الوسالم مهسا

مهسا:سالم خوبی



من:آره خوبم تو خوبی

مهسا:زنگ زدم حالتو بپرسم، بابات نمیخواد 

تورو از اونجا بیاره 

فک کنم دیگه برات کافی باشه این همه وقت..... 

من:نمیدونم واال شاید یه روز بیاد اینجا کاری میکنم من و ببره 

مهسا:چطوری؟

من:بهش میگم که فراموشش کردم و دیگه نمیخوامش 

مهسا:مطمعنی فراموشش کردی؟

من:مهسا تودیگه لطفا اینارو یادم نیار من خیلی سعی میکنم 

فراموشش کنم 

مهسا:خیل خوب باشه کاری نداری فعال

من:مهسا میگم که....



مهسا:چیه؟! 

من:نامه به دستش رسیده 

مهسا:آیدا ببین احسان مادر بزرگش فوت کرده ....

من:واقعا

مهسا:آره 

خیلی ناراحت شدم کاش نمی رفت تنها حامی احسان بود

مهسا:حال روحیش خیلی خوب نبود اگر اون موقع اونو بهش 

میدادم بیشتر داغون میشد... 

قراره فردا بهش بده 

میگم که آیدا نصف بیشتر اموال مادر بزرگش به احسان رسیده 

اون االن خیلی پولدار شده به نظرت اگر دوباره بیاد خاستگاری 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........بابات قبول نمیکنه؟

♕♔سرنوشت♔♕



پارت33#

من:مهسا دیگه اصال حرفشم نزن من با اینکه خیلی دوستش 

داشتم االن دیگه نمیخوام باهاش ازدواج کنم.... 

مهسا:ولی آیدا تو ک........ 

من:همین که گفتم 

مهسا:باشه 

من:فعال خدا حافظ 

مهسا:خداحافظ 

بعد از اینکه تلفن و قطع کردم کلی گریه کردم ولی من میتونم.

من تحملشو دارم آره من میتونم،من میتونم، من مطمعنم بابا 

من و به احسان نمیده چون اولش من و به اون نداد حاال هم 

اگر اون بیاد و قبول کنه غرور خودشو خورد میکنه صد در صد 

این کارو نمیکنه پس من باید احسانو از ذهنم بیرون کنم...



 ...........

شب بودو هواهم تاریک بود 

ساعت ۱۱ شب بود 

خوابم نمیومد

اومدم توی حیاط

یکم به اطراف نگا کردم دلم میخواست برم یکم کنار ساحل 

ولی میترسیدم ویالی بغلی هم شلوغ بود برای همین خیلی 

امنیت نداره 

عقب گرد کردم و رفتم توی سالن 

وقتی برگشتم دیدم مهسا سه بار زنگ زده 

براش زنگ زدم 

الو سالم مهسا 

مهسا:سالم چرا اون گوشی لعنتیتو بر نمیاری؟ 



من:چی شده مگه 

مهسا:امروز رفتم خونه تون 

من:خوب بعدش 

مهسا:آیدا هیچکس خونه تون نبود 

من:ینی چی هیچکس نبود 

مهسا:نمیدونم واال هرچی در زدم کسی جواب نداد.....!! 

من:نکنه دارن میان ویال!! 

مهسا:نمیدونم فقط میدونم که هیچکس توی خونه نبود..........

من:قبال هم رفتی 

مهسا:نه این بار اوله که تو نبودی و من رفتم خونه تون 

من:مهسا میخوام یه چیزی بگم ولی شاید 

درست هم نباشه...  



من صبح با مامان حرف زدم با تلفن خونه هم بود......... 

مهسا:چی میخوای بگی؟ 

من:بابام نذاشته در رو روت باز کنن میدونسته که تو ازهمه چیز 

با خبری نمی خواسته یه دفعه 

جلو همسایه ها ضایع بشن،نمی خواسته تو یه چیزی بگی و اون 

مرتضای عوضی و خانوادش بفهمن.... 

مهسا:خیل خوب من دیگه برم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........من:برو

♕♔سرنوشت♔♕

پارت34#

بابا دیگه داره شورشو در میاره

مهساهم دیوونه شده بلندشده رفته خونه مون آخه اون بابای 

من که گوشش به این حرفا بدهکار نیست....



شاید به خاطر پول هرکاری بکنه نمیدونم واقعا دیگه مغزم 

نمی کشه که بخوام کاری انجام بدم 

فقط دلم میخواد از احسان دور باشم همین 

دیگه نمیخوام برای خودم دردسر درست کنم 

نمیخوام یه بار دیگه دست به خودکشی بزنم...... 

اگر همین االنم من یه کاری کنم و بابا بفهمه من و زنده نمیذاره 

......

احسان 

جلو در فروشگاه پیاده شدم و رفتم داخل 

چون فروشگاه بزرگ بود محمدو ندیدم 

سالم آقا 

رومو برگردوندم دیدم یکی از کارکنان همین 



جاست....  

سالم، محمد کجاست؟ 

آقا اون آخر هستند 

رفتم همون طرف محمدو دیدم 

سالم، روشو برگردوندم بهم نگاه کرد

سالم احسان خوبی 

من:اومدم اون نامه رو بگیرم دیروز تا حاال 

فکرمو مشغول کرده 

محمد:باشه بیا بریم بهت بدم.... 

دنبالش رفتم

محمد یه پاکت گرفت جلوم 

گرفتم،گفتم:همینه 



محمد:آره همینه 

من:من میرم خونه اینو میخونم 

محمد:باشه 

........

روی مبل نشستم سر پاکت و باز کردم.... 

از کلمه اولش شروع کردم هرکلمه ایشو که 

میخوندم نفسم بیشتر بند میومد داشتم  

عصبانی و عصبانی تر میشدم....  

یه دفعه دست بردم و هرچی روی میز بود پرت کردم روی 

زمین، آیدا میکشمت به خدا میکشمت کاری میکنم از کارت 

پشیمون بشی حاال میبینی چنتا داد پشت سر هم کشیدم و 

گفتم:لعنتی، لعنتی....

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...اون نامه لعنتی و رو پاره نکردم

♕♔سرنوشت♔♕



پارت35#

پیدات میکنم و نابود میکنم اگر این کارو نکردم احسان نیستم 

زیر پاهام خوردت میکنم مطمعن باش بعدا هم اون نامه لعنتی 

رو ميندازم توی صورتت 

..........

یک ماه از اون نامه لعنتی میگذره و من 

هرروزشو دارم بهش فکر میکنم که چطوری 

تونست اینکارو بکنه  

چطور من و این همه عاشق خودش کردو غیبش زد.......... 

اگر خودش نمیخواست پس ینی خودش به باباش هم گفته به 

من جواب رد بده.... 

میدونم باهاش چیکار کنم کاری میکنم صد بار آرزوی مرگ کنه 



دستامو مشت کردم و ابروهامو کردم توی هم آره با پول 

هرکاری بخوای میشه بکنی 

پدرشو میزنم زمین و اونو به دست میارم و 

کاری میکنم از کردش پشیمون بشه  

 .......

آیدا 

احساس میکنم دارم اینجا فسیل میشم از 

تنهایی....  

درسته که چند نفری پیشم هستن ولی من دلم برای مامان خیلی 

تنگ شده..... 

کم کم داره احسان از ذهنم میره درسته خیلی سخته ولی من 

میتونم اونو فراموش کنم داشتم میرفتم توی آشپزخونه که 

صدای اسماعیلی رو شنیدم:آره امروز بهم خبر داد ینی خوش 

حال میشه؟ 

بی بی:نمیدونم واال چی بگم، نمیخوای بهش بگی؟ 



اسماعیلی:آخه گفتن چیزی بهش نگیم 

بی بی:خدا کنه مادرشم بیاره که حداقل اگر نمی خوان ببرنش 

مادره دخترشو ببینه..... 

اسماعیلی:راستم میگی من هنوز مادر نشدم ولی برای یه مادر 

خیلی سخته که این همه از بچش دور باشه........ 

ینی واقعا میخوان بیان اینجا 

خدایا خودت کمک کن که من و ببرن 

عقب گرد کردم و رفتم توی اتاقم

زنگ زدم به مهسا 

یه بوق دوبوق بوق سوم برداشت 

الو مهسا سالم 

مهسا:سالم خوبی 



من:آره خوبم، یه خبر خوب دارم

مهسا:منم یه خبر خوب دارم... 

من:خوب اول تو بگو 

مهسا:نه تو بگو 

من:ِاِا بگو دیگه اذیت نکن 

مهسا:خیل خوب باشه میگم، من محمد تا یک ماه دیگه 

عروسیمونه 

من:واقعا، خیلی خوش حال شدم ایشاال 

خوشبخت بشی...  

مهسا:ولی ناراحتم تو نمیتونی بیای

من:کی گفته من نمیتونم شاید تونستم بیام 

مهسا:ینی چی؟ 



من:خوب امروز از اسماعیلی شنیدم که بابام میخواد بیاد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..............ویال

♕♔سرنوشت♔♕

پارت36#

مهسا:راست میگی، اگر بتونی باهاش بیای همه چیز حل میشه 

فکرشو بکن میتونی دوباره بیای خونه... 

من:آره، ولی همه چیز نه 

مهسا:میدونم سخته، میخوام از همین حاال 

بدونی که اگر بخوای به عروسی من بیای اونجا احسانو میبینی 

شک نکن.... 

میفهمی که چی میگم؟؟

من:آره میفهمم،من دیگه نمیخوام به احسان برگردم،میدونم 

دارم در حق اون هم بدی میکنم ولی من دیگه نمیتونم 



مهسا:تو باید خودتو برای هر اتفاقی آماده کنی بدجور ازش جدا 

شدی فقط با یه نامه 

حتی اون روز که رفتم در خونه تون مرتضی  

سراغتو ازم گرفت  

حتی پدرت نذاشته اوناهم بفهمن 

من نمی فهمم چطور نفهمیدن که خودکشی کردی 

من:تو هنوز بابای من و نشناختی 

مهسا:نمیدونم واال از خدا میخوام کمکت کنه.... 

من:فعال کاری نداری 

مهسا:نه برو، بای 

من:بای 

گوشی رو گذاشتم روی تختو جلوی آینه

وایسادم  



هیچوقت نمیذارم احسان بفهمه خودکشی کردم نمیخوام از 

اینی که هست داغون تر بشه 

میخوام نفرتش از من بیشتر بشه و دیگه سمت من نیاد 

داشتم با خودم فکر میکردم که از بیرون سرو صدا شنیدم 

در اتاقو باز کردم از پله ها رفتم پایین 

بی بی چی شده چه خبره 

رو شو کرد طرفم و گفت:قربونت برم مامان بابات اومدن... 

من:واقعا مامانمم هست؟ 

بی بی:آره دخترم 

جلو در سالن وایسادم از ماشین پیاده شدم 

مامان تا من و دیدی به سمتم اومد و من بغل 

کرد............  

کلی توی بغلم گریه کرد 



مامان:قربونت برم خوشکلم چقدر الغر شدی،فدات بشم 

با اشکهایی که داشتم می ریختم صورتشو 

بوسیدم...........  

من:مامان نگو که اومدی دوباره من و تنها بزاری، نگو.........

مامان:نمیدونم دخترم نمیدونم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........گرفتمش توی بغل و گریه

♕♔سرنوشت♔♕

پارت37#

بابا هم همونجا وایساده بود و اصال جلو نیومد 

منم مامان و بلند کردم و رفتیم داخل... 

روی کاناپه داخل سالن نشستیم 

گفتم:بی بی میشه یکم اب برای مامانم بیاری 



بی بی:آره دخترم 

من:دستت درد نکنه

.........

االن دوازده  روزه که مامان و بابا اومدن 

بابا که توی صورتمم نگا نمیکنه 

ولی مامان خیلی باهام خوبه 

باورم نمیشه دوازده روزه اومدن و بابا نگفته میخوایم بریم

از اون بعیده حتما نمی خوان من و ببرن وگرنه این همه،اینجا 

نمیموندن... 

توی اتاق با مامان نشسته بودیم 

بلند شدم شونه رو برداشتم تا موهامو شونه کنم.... 

مامان:بیارش بده من 



من:چی رو 

مامان:شونه رو 

من:برای چی 

مامان:میخوام خودم مثل بچگیات موهاتو شونه بزنم......... 

لبخندی زدم و رفتم سمتش 

کم کم شروع کرد به شونه زدن موهام 

گفتم:مامان؟ 

مامان:جانم

من:بعد از اینکه من و آوردیم اینجا چی شد؟ 

مرتضی چطور دست برداشت 

مامان:خوب وقتی تو اینطوری شدی بابات یه جوری 

پیچوندشون که برن ولی مامانش اومدو سراغتو گرفت 



همون موقع هم بابات خونه بود گفت من دختر به این نمیدم و 

این چیزا بابات فقط به خاطر اینکه تو دست از سراحسان 

برداری میخواست تورو به اون بده 

وقتی هم اون اتفاق افتاد دیگه گفت نمیذاره بیای خونه و باید 

توی ویال بمونه 

حاال هم نمیدونم که میخواد برت گردونه یانه من خیلی بی 

قراری میکردم به خاطر همین اومدیم 

وگرنه اون اصال نمیومد  

روکردم طرفشو گفتم: مامان تورو خدا کاری کن من و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..ببره

♕♔سرنوشت♔♕

پارت38#

تازه عروسی مهسا هم هست من میخوام توی عروسیش باشم 

به خدا من دیگه اونو فراموش کردم چطور بهتون بفهمونم 

مامان:من باهاش حرف میزنم باشه؟ 



بغلش کردم وگفتم: ممنون مامان 

مامان:من وقتی میتونم بهش بگم که اون بگه میخوایم بریم 

اگر زودتر بهش بگم یه دفعه قبول نمیکنه و 

بیشتر لج میکنه 

من:باشه

 ........

سه روز دیگه هم گذشت ولی خبری از رفتن نشد دیگه دارم 

کالفه میشم داشتم میرفتم توی آشپزخونه که از اتاق مامان و 

بابا صداشونو شنیدم 

مامان:ولی بچم گناه داره سه ماهه اینجاست دیگه طاقت 

نمیاره..... 

بابا:میخواست از اول اینکارارو نکنه با اون پسره نمی رفت و 

نمیومد حاال که اینکارو کرده باید پاش وایسه...... 

مامان:ولی اون دیگه نمیتونه اینجا بمونه



بابا:همین که گفتم 

در اتاقو باز کردم و به دوتاشون نگا کردم با چشمای اشکی به 

بابا نگا کردم وگفتم:بابا تورو خدا من و ببرین من دیگه 

اونوفراموش کردم با چه زبونی بگم 

بابا:تو باید اینجا بمونی فهمیدی؟ 

جلو پاش زانو زدم با زجه گفتم:به خدا من دیگه کاری از دستم 

بر نمیاد......... 

من و ببر به خدا فراموشش کردم دیگه بهش فکر نمی کنم.... 

اونو توی دلم کشتم 

اومد بره پاشو گرفتم ولی اون اهمیت نداد و

پاشو از دستم کشید 

مامان با گریه بلندم کردو ُبردم توی اتاقم تابعدازظهر بیرون 

نرفتم مامان ناهار هم برا آورد ولی  نتونستم خیلی بخورم......



همین طور توی تختم مثل جنازه افتاده بودم که یه دفعه در 

اتاق باز شدو مامان اومد داخل انگار خوش حال بود.... 

مامان:آیدا، آیدا بلند شو بابات موافقت کرد مثل برق گرفته ها 

بلندشدن وگفتم:چی؟ 

مامان:بابات قبول کرد تورو هم ببریم 

من:راست میگی؟ 

مامان :آره عزیزم، بلندشو، بلندشو لباساتو جمع کن فقط نیم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....ساعت بهت وقت داده

♕♔سرنوشت♔♕

پارت39#

احسان 

نمیدونم فقط یه کاری کن به پول من احتیاج پیدا کنه فهمیدی 

میخوام نابودش کنم 



از زندگی بندازش کاری کن کارخونش بخوابه برو بهش پول 

بده........... 

تو کاری رو که گفتم و بکن بقیش به خودم مربوطه........ 

پشت خط:آقا ظاهرا به پول هم نیاز داره 

من:چقدر میخواد؟ 

پشت خط:یک میلیارد 

من:خیلی خوبه برو بهش نزدیک شو این پولو بهش بده و اسمی 

هم از من نبر فهمیدی؟ 

چشم 

گوشی رو قطع کردم 

به خاک سیاه میشونمت 

فکر کردی میتونی از دست من َدر بری 



اون آیدای کثافتم به سزای اعمالش میرسونم 

اون باهام بازی کرد....... 

سه ماهه ندیدیمش و وقتی دیدمش میخوام بهش بفهمونم که 

با چه آدمی در افتاده اون من و خورد کرد 

تا قبل از آیدا باهیچکس نبودم حاال هم نیستم....

سوار ماشینم شدم و حرکت کردم به سمت شرکت.......... 

بابا چقدر توقعش زیاد بود 

درسته که من اونطوری که بابا میخواست درس نخوندم ولی 

فوق دیپلم عمران گرفتم ولی بابا راضی نبود..........

به هرحال همه چیز تموم شدو منم به اندازه خودم فهم و شعور 

دارم...... 

اصال لعنت به همه شون نمیخوام بهشون فکر کنم مخصوصا به 

آیدا ولی بعدا خیلی تاوانشو پس میده.......... 

رفتم داخل شرکت و توی اتاقم روی صندلیم نشستم........ 



تلفن روی میز زنگ خورد برش داشتم........

کیه؟ 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......نه نمیشناسم، بفرستش داخل

♕♔سرنوشت♔♕

پارت40#

در باز شدو یه دختر که صورتش از آرایش پر بود اومد 

داخل............... 

درو پشت سرش بست

دوسه قدم اومد جلوگفت:سالم

گفتم:بفرمایید...... 

نشست روی مبل و شروع کرد به حرف زدن:



من دختر یکی از صاحب های شرکت های پر فروش همین شهر 

هستم میخواستم اگر بشه 

باهم قرارداد ببندیم......... 

یکم بهش نگا کردم چه عشوه خرکی هم میاد 

گفتم:خوب چه قرار دادی؟

گفت:میتونم بیام سر میزتون؟......... 

گفتم :بفرمایید

پرو پرو اومدو کنار دستم وایساد

هرچی توضیح میداد همش الکی بود و چشمش کال روی من 

بود دیگه داشت اعصابم خورد میشد.......... 

یه دفعه دستشو گذاشت روی دستم که دیگه زدم به سیم آخرو 

گفتم:خانم بفرمایید بیرون 

دختره :آخه چرا؟ 



من:گفتم بفرمایید 

دختره:واقعا که با این ادبتون 

من:شما هم از دفعه بعد خواستین پسری رو تور کنین اول 

طرفتون و بشناسین......... 

بعدم براش پوزخندی زدم

دختره:براتون متاسفم حاال انگار چه تحفه ای هستین......... 

اینو گفت و از اتاق زد بیرون 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..............دختره بی شعور بی همه چیز

♕♔سرنوشت♔♕

پارت41#

امروز رفتم فروشگاه که به محمدسر بزنم آخه از بس کار زیاده 

دیگه نمیتونم برم و اونجا وایسم



سالم محمد............ 

سالم احسان چه خبر 

من:تو بگو چه خبر اینجا رو به راهه ببخشید دیگه کم کم 

میان،واقعا نمیتونم بیام، میخوام درمورد یه چیزی باهات حرف 

بزنم........... 

محمد:من سرو پا گوشم 

من:میخوام سهم خودم از فروشگاه و به نام تو بزنم......... 

یکم با تعجب بهم نگا کردوگفت:چی میگی، ینی چی؟...... 

من:میخوام کال اینجا مال خودت باشه 

محمد:اینجوری نمیشه، اول که چرا بعدم اینکه من که پولی 

ندارم سهمتو بخرم کجا میخوای بری 

من:فکر پولش نباش نمیخواد بهم بدی فقط میخوام اینجا 

همش مال تو بشه من که دیگه نمیتونم بیام اینجا پس همش 

دست خودت باشه بهتره........... 



محمد:ولی اینجوری بدون هیچی نمیشه که 

من:میشه........

حاال که اینو گفتی میخوام یه چیز خوب بهت بگم........

من:چیه 

محمد:من و مهسایه پانزده روز دیگه میخوایم عروسی 

بگیریم.......

من:واقعا؟؟ 

محمد:آره، میخواستم زودتر بهت بگم ولی خیلی سرت شلوغ 

بود به خاطر همین یکم دیرشد..... 

من:ایشاال خوشبخت بشی همینم که گفتی برای من بسه........ 

محمد:از همین حاال دعوتی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉............من:ممنون



♕♔سرنوشت♔♕

پارت42#

از فروشگاه که زدم بیرون برای همون کسی که قراره از طرف 

من به بابای آیدا پول بده زنگ زدم.............. 

الو سالم چیکار کردی 

سالم آقا من بهش پول دادم برای ده روز دیگه باید 500میلیون 

به شما بده...... 

من:مگه نگفتی یک میلیارد بعدم اینکه دوهفته خیلی 

زیاده......... 

نه آقا قبول نکرد که همه شو بدم شما نگران نباشید من کاری 

کردم که فقط ده روز باشه ولی خودش نمیدونه........ 

من:خیل خوب همینم خوبه نمیتونه توی ده روز این همه پولو 

پس بده، برو به کارت برس......

خداحافظ 



گوشی رو قطع کردم 

...........

آیدا 

یه هفته از اومدن من به اینجا میگذره 

بابا نذاشته برم بیرون...........

هشت روز دیگه عروسی مهساو محمده من هیچ کاری 

نکردم..........

خدا کنه حداقل بذاره با مامان برم یه لباسی بخرم...........

رفتم توی آشپزخونه

مامان جلو گاز وایساده بود غذا درست می کرد

گفتم:مامان؟

مامان برگشت طرفمو گفت:جانم؟؟



من:میگم مامان هشت روز دیگه عروسی مهساست بابا رو 

راضی کن باهم بریم من لباس بخرم....... 

تورو خدا؟

مامان نگاهی بهم کردوگفت:باهاش حرف میزنم

ولی نمیدونم قبول کنه یا نه.... 

بغلش کردم وگفتم:مرسی خیلی خوبی

مامان:بیا، بیا برو مزه نریز............ 

خندیدم و رفتم توی اتاقم

زنگ زدم به مهسا گفتم قراره مامان با بابا حرف بزنه......... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉............اونم خیلی خوش حال شد

♕♔سرنوشت♔♕

پارت43#



شام که خوردیم من رفتم توی اتاقم

گوشیم زنگ خورد هرچی الو الو کردم انگار هیچی......... 

گوشی رو گذاشتم دوباره زنگ زد برداشتم ولی مثل قبل 

بود........... 

ولی عجب رویی داشت دوباره زنگ زد برای همین تا برداشتم 

گفتم:چرا زنگ میزنی چیکار داری؟ 

مهسا:آیدا چی میگی دیوونه شدی....... 

من:ای وای مهسا من به گوشیم نگا نکردم همینطور 

برداشتم......... 

یکی دوبار یه نفر زنگ زد ولی حرف نمیزد

مهسا:خوب شماره شو نمیشناختی

من:نه برام آشنا نبود..... 

مهسا:خوب حاال چیکار کردی برنامه چیدی یانه 



من:هنوز جواب نداده بابام......... 

مهسا:خیل خوب جواب که داد خبر منم بده

دوساعتی همینجوری با گوشیم ور رفتم و 

ندونستم کی خوابم برد............. 

صبح ساعت نه بود بیدار شدم

رفتم بیرون 

مامان مامان

جانم کجایی تو 

توی درگاه آشپزخونه وایسادم گفتم:مامان چی شد؟ حرف 

زدی؟ 

مامان:قبول کرد

من:واقعا؟ 



مامان:آره واقعا 

خوش حال شدم و رفتم بوسیدمش گفتم:تو بهترین مامان 

دنیایی

مامان:بازم که داری چابلوسی میکنی 

خندیدم وگفتم:من برم صبحونه بخورم..... 

مامان:آره برو رنگ توی صورتت نیست این چند وقت..... 

صبحونه خوردم و به مامان گفتم :مامان بعد از 

ظهر بریم؟ 

مامان:گفته فردا فقط 

من:باشه..... 

رفتم توی اتاقمو گوشیمو برداشتم و یکم باهاش ور رفتم

ولی هیچ داخلش نبود حوصلمم سر رفته بود 



یه بسته اینترنت گرفتم و گفتم یه فیلم سینمایی نگا کنم 

ولی همین اولشو که دیدم از هرچی فیلم بود 

بدم اومد و اومدم ازش بیرون..... 

اول که عاشقانه بودو دیگه نمیخواستم 

داستانای مزخرف عاشقانه رو نه بشنوم نه نگا کنم اول فیلم هم 

تصادف کردن و دوتاشون باهم مردن چه داستان 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......مزخرفی

♕♔سرنوشت♔♕

پارت44#

اولش از داستانای عاشقانه خوشم میومد ولی االن ازش 

متنفرم..... 

موقع ناهار بودو قرار بود سر میز بشینیم ولی هرچی نشستیم 

بابا نیومد یه دفعه دیدیم با عصبانیت در سالن و باز کرد اومد 

داخل.... 



بعدم رفت توی اتاقش درم زدبه هم که از بس با ضربه زد در 

بسته نشد و دوباره باز شد...

بابا:بهش بگو ازش شکایت میکنم 

قرار بود دوهفته باشه حاال شده ده روز..... 

ینی چی مدرکی نداریم مگه تو لنده هور اونجا نبودی......... 

ینی چی که گولت زدن 

فعال قطع میکنم هرکاری از دستت برمیاد انجام بده نمیدونم 

هرکاری........

با تعجب داشتم به اتاق نگا میکردم اخخخخ اینم از ناهار 

امروزمون.........

 .......

احسان



امروز قراره برم کارخونه سعادت که فقط یه پیشنهاد بهش 

بدم.... 

اگر قبول نکرد سر ده روز پلیس میبرم در خونش.......

امروز ظهر بهش خبر دادن که چه کالهی سرش رفته.......

پس منم امروز بعد از ظهر میرم کارخونش..... 

زنگ زدم به افخمی

الو سالم

سالم آقای اشرفی

من:امروز ساعت پنج آماده باش میخوایم بریم 

کارخونش......... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...افخمی:چشم

♕♔سرنوشت♔♕



پارت45#

افخمی:سالم خانم میخوایم آقای سعادت رو ببینیم........

منشی:وقت قبلی داشتین....

افخمی:نه نداشتیم

منشی:بفرمایید چند دقیقه ای بشینید تا صداتون بزنم.... 

افخمی:باشه

نشسته بودیم که چند نفری از اتاق بیرون اومدن

منشی رو کرد طرف ماوگفت:

بفرمایید داخل

افخمی درو باز کرد

اول خودش رفت داخل

سعادت:بفرمایید



ولی تا نگاهش به من خورد با خشم به من نگا کرد و از سر 

جاش بلندشد

سعادت:بفرمایید بیرون آقا

افخمی:چه خبر تونه آقا آروم باشید......... 

سرحرفو باز کردم گفتم:پس راسته که میگن آدما وقتی بی پول 

میشن خیلی عصبانی میشم خب چرا عصبانی میشی تو 

میتونی به خودت کمک کنی....... 

سعادت:تو چی میدونی برو بیرون

افخمی:شاید نمیدونی طرف حسابت کیه؟ 

نگاهی به من کردوگفت:من میدونم طرف حسابم کیه؟ 

پس نمیخواد شما بهم یاد آوری کنید

افخمی:نه نمیدونید چون طرف حسابتون آقای اشرفی 

هستند........... 



سعادت با تعجب به من نگا می کرد که گفت:این اقایی که میگی 

اینقدری پول نداشت که بتونه

کسی رو به دست بیاره حاال چطور جرات کرده جلو من 

وایسه......... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..با این حرفی که زد خیلی عصبانی شدم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت46#

افخمی:حاال همین آقا که میگین خیلی پول از شما میخواد..... 

سعادت که باتعجب داشت به من نگا می کرد گفت:امکان نداره

گفتم:حاال که شده........ 

رو کردم طرف افخمی وگفتم:میشه تنهامون بذاری....... 

رفت بیرون 



کمی به میزش نزدیک شدم وگفتم:دوروز دیگه وقت 

داری.......... 

یا من و به اون چیزی که میخوام میرسونی..

یا باید بری زندون 

سعادت:منظورتو نمی فهمم.......... 

من:خوبم میفهمی 

چیزی که خیلی وقت پیش میخواستم سعادت: اون دیگه تورو 

فراموش کرده.......... 

منم بخوام اون نمیخواد

من:تو میتونی راضیش کنی، ینی به خاطرباباش 

حاضر نیست این کارو کنه.......... 

به هرحال من تا دوروز دیگه بهت وقت میدم 

خودم خبرت میکنم که جوابتو بشنوم......... 



از اتاقش زدم بیرون و با افخمی از کارخونش 

اومدیم بیرون........... 

مردیکه فکر کرده میتونه جلو من وایسه حاال بهت نشون 

میدم........

...........

آیدا

دیروز که به مامان گفتم گفت بابا گفته فردا، ناهارمون و 

خوردیم و مامان گفت بعد از ظهر میریم......... 

کم کم دارم احسان و فراموش میکنم

ولی نمیدونم وقتی توی عروسی دیدمش چیکار کنم....

مامان :آیدا کجایی بیا بریم دیگه

من:اومدم اومدم

با مامان سوار ماشینم شدیم و حرکت کردیم......



وارد یه پاساژ شدیم وداشتیم مغازه هارو نگا 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......میکردیم

♕♔سرنوشت♔♕
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مامان گفت:ببین آیدا این لباسه خوشکله نه؟

بهش نگا کردم واقعا که سلیقه مامانم حرف 

نداره......

یه لباس مدادی که روی سینش مهره کاری شده بود، بلندهم 

بود،آستینشم بلند بود کال خیلی  خوشکل بود و 

پوشیده........... 

گفتم:واقعا که مامان سلیقت حرف نداره بریم بپوشم..... 

وارد که شدیم فقط چند نفر مشتری داخل بودن و سه چهار نفر 

فروشنده که هیچ کدومش  دختر نبود همش پسر بود..... 



مامان:ببخشید میشه اون لباسی که اونجا هست و 

بیارید.......... 

پسره نگاهی به من کردوگفت:باشه 

لباسو گرفتم و رفتم توی اتاق که لباسو بپوشم....

یه طرف اقاق اینه بود که می شد خودتو ببینی 

لباسو پوشیدم وای محشره خیلی خوشکل بود 

درو باز کردم که مامانم اونو ببینه..........

مامانم نگا کردو خیلی خوشش اومد 

مامان رفت کنار توی آینه به خودم نگا کردم..... 

دیدم یه پسره داره از توی آینه من نگا میکنه..... 

عصبانی شدم درو به هم زدم و لباسمو عوض کردم و اومدم 

بیرون.......... 

پسره بی شعور انگار نه انگار ِبُرِبر وایساده من و نگا 

میکنه......... 



پیش مامان وایسادم گفتم:مامان سریع حساب 

کن تا بریم......... 

پسره همش چشمش روی من بود 

مامان پولو حساب کرد اومدیم بریم بیرون رومو کردم طرف 

دیگه که بریم  همون پسره زد بهم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........ینی فهمیدم که از قصد زد

♕♔سرنوشت♔♕

پارت48#

با خشم رومو برگردوندم و نگاهی بهش کردم وگفتم:جونت 

میخاره آره.......... 

هرکس از راه میرسید میگفت شاید دیوونه شدم

پسره که انگار خیلی تعجب کرده بود رو کرد طرف من و 

گفت:ببخشید از قصد نزدم......

دستی به مانتوم کشیدم وگفتم:فکر کردی من احمقم........ 



مامانم کنارم بودو هی مانتومو می کشید که چیزی نگم......... 

گفتم:اگر خواستی کاری کنی اول طرفتو بشناس 

رومو طرف مامان کردم وگفتم:بریم 

وقتی داشتیم میرفتیم از پشت شنیدم که پسره گفت:بابا این 

دیگه کی بود........ 

.....

احسان

هنوز خبری از سعادت نشده ساعت نه شبه میخوام براش زنگ 

بزنم......... 

فردا آخرین مهلتشه، فقط تا فردا صبح

الو

سالم آقای سعادت میخواستم بگم فقط تا فردا 

صبح وقت داری فکراتو بکن تا دوساعت دیگه 



خبرم کن......... 

بعدا قطع کردم اصال نگذاشتم حرف بزنه

همینطور چشمم به گوشیم بود

نفهمیدم چقدر گذشت که گوشیم زنگ خورد

به گوشیم نگا کردم و پوزخندی زدم

برداشتم

گفتم:چی شد

سعادت:باشه، ولی نمیتونم به این زودی راضیش کنم

من:میخوام یه کاری کنی 

سعادت:چی

من:تو میدونی عروسی دوستشه؟

سعادت:آره مامانش گفت 



میخوام تا اون روز چیزی بهش نگی و اینکه بذار بیاد به 

عروسی.......

خودشم تنها باشه  

سعادت:ولیی..

من:کاری که گفتم و بکن، نترس کاری باهاش ندارم هنوز اونقدر 

بی غیرت نشدم........ 

سعادت:خیل خوب 

سعادت:ولی تا اون روز یه هفته دیگه مونده اشکالی 

نداره.........

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉............من:نه

♕♔سرنوشت♔♕

پارت49#



آیدا 

امروز اون روز خوبیه که قراره من هم خوش 

حال بشم هم ناراحت 

بلند شدم و رفتم حمام 

هرچی هم مهسا بهم گفت باهام برم آرایشگاه قبول نکردم 

وگفتم خودم، خودمو درست میکنم

خیلی حوصله آرایشگاه نداشتم.......... 

خیلی تعجب کردم که وقتی به بابا گفتم میخوام برم عروسی 

مهسا هیچ مخالفتی نکرد تا حتی مامان هم گفت من نمیتونم 

بیام ولی گفت اشکال نداره برو ولی خیلی من و متعجب 

کرد... 

از حمام اومدم بیرون 

تو آینه به خودم نگا کردم چی بودم چی شدم 

چقدر الغر شدم.......... 



شسوارو گرفتم روی موهام یکم موهام حالت داره و بلند برای 

همین خیلی بهش سشوارکشیدم که لَخت بشه......... 

جلوش هم با ُاتو درست کردم و باز گذاشتمش 

آرایشم کردم........ 

محشر شدم ولی واسه کی، خدایا من و امشب 

با احسان رو به رو نکن تورو خدا........ 

اون حتی با خانوادشم درمورد من حرف زده بود......... 

همون بار اول ولی اونا گفته بودن سعادت به تو دختر 

نمیده......... 

لباسم که خیلی بلند و پوشیده بود 

برای همین ساپورت الزم نداشتم 

مانتومو روش پوشیدم و کفش هم پام کردم شال مشکیمم 

انداختم روی سرم......... 

دست بردم روی تختو کیفمم برداشتم و رفتم پایین........ 



مامان، مامان

جلو درگاه آشپزخونه وایسادمو گفتم:واقعا نمیای؟

مامان:نه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........من:آخه چرا؟

♕♔سرنوشت♔♕

پارت50#

مامان:من امشب یکم حال ندارم تو برو 

رفتم و لپشو بوسیدم وگفتم:باشه پس بای 

مامان:فقط آیدا......... 

من:جانم؟ 

مامان:با ماشین خودت میری،مواظب باش



من:چشم 

مامان:چشمت بی بال برو به سالمت 

دستی تکون دادم و رفتم به طرف در سالن...... 

سوار ماشینم شدم و حرکت کردم ساعت هشت بود فکر نکنم 

هنوز عروس اومده باشه......... 

توی راه دسته گل خوشکلی هم گرفتم 

جلو در خونه شون وایسادم خونه شون یه خونه تقریبا مثل 

خونه خودمون......... 

وارد شدم 

زنونه داخل بود و مردونه بیرون 

راهی که برای زنا به سالن میرفت هیچ ربطی به توی مردونه 

نداشت و یه راه جدا بود....... 

در سالن که باز شد خیلی شلوغ بود 



صدای موزیک هم بیرون هم داخل خیلی زیاد بود......... 

تا رسیدم مامان مهسا اومد جلوم آخه با مامانم

دوستن......... 

خاله ملیحه:سالم دخترم خوبی 

من:سالم خاله ممنون شما خوبین 

خاله:پس مامانت کجاست؟....... 

من:شرمنده مامان یکم ناخوش بود نتونست بیاد 

خاله:خیلی ناراحت شدم سالم من و بهش برسون........ 

عزیزم کجا بودی این همه وقت خبری ازت نداشتیم......... 

من:ویال بودم مهسا خبر داشت چیزی بهتون نگفت...... 

خاله:نه عزیزم



داشتیم حرف میزدیم که یه خانم اومدو گفت: ملیحه جون 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...معرفی نمیکنی؟؟؟

♕♔سرنوشت♔♕

پارت51#

خاله رو کرد طرف من و گفت:دختر دوستمه 

دوست مهسا هم هست....... 

زنه:ملیحه جون بیا توی آشپزخونه باهات کار دارن...... 

خاله: باشه، االن میام 

رو کرد طرف من گفت:عزیزم برو وسایالتو بذار توی اتاق 

مهسا.... 

من:ممنون خاله،چشم 

انگار خیلی کسی من و نمیشناخت برای همین یکم تیز بهم نگا 

می کردن....... 



منم رفتم توی اتاق مهسا و وسایلمو گذاشتم توی اتاقش...... 

دستی توی موهام کشیدم که تا روی باسنم میومد........ 

فقط شالمو گرفتم دستم که وقتی داماد هم میاد 

بندازم روی سرم..... 

گل و هم باخودم آوردم پایین 

روی یکی از صندلی ها نشستم و گل و گذاشتم روی صندلی 

یکم به دورو برم نگا کردم 

جوونا وسط داشتن میرقصیدن

یه دفعه صدای جیغ ودستا بلند شد

در سالن باز شدو عروس و داماد اومدن داخل 

همه بلند شدن و براشون دست زدن......... 

با هم دیگه اومدن جلو جایگاهشان وایسادن و 

محمد شنلو از روی سر مهسا برداشت........ 



بوسی روی پیشونیش زد و نشستن 

مهسا مثل فرشته ها شده بود 

واقعا که خیلی خوشکل شده بود 

با چشماش داشت همه جا رو نگا می کرد 

خودم فهمیدم که داره دنبال من میگرده 

نگاهش افتاد توی صورتمو لبخندی زد 

منم براش لبخندی زدم که خنده ی ریزی کرد

این فیلم بردار هم همش بهشون میگفت این کارو کنن،این کارو 

بکنن

داماد با عروس دست داد و از سالن رفت بیرون 

شالمو گذاشتم روی صندلی و گل و دست گرفتم و رفتم طرف 

مهسا....... 



بهش که رسیدم بغلش کردم 

گل و گرفتم طرفش و ازم گرفت

بغلش کردموگفتم:ایشاال خوشبخت بشی قشنگم 

مهسا:میدونم یکم مسخرست ولی ایشاال قسمت 

خودتم بشه....... 

با اشک توی چشماش نگا کردم وگفتم:مرسی 

مهسا:امشب گریه کردن نداریما ببین چه خوشکل شدی........ 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........اینجوری نکن با خودت

♕♔سرنوشت♔♕

پارت52#

من:باشه فقط به خاطر تو

مهسا:مرسی که اومدی....... 



من:این چه حرفیه 

اگر نمیخواستم توی مراسم توبیام برای کدوم دوستم 

میخواستم بیام..... 

دوباره بغلم کردو گفت:بریم برقصیم 

خندیدم وگفتم:فک کنم من باید به عروس میگفتم بیاد 

برقصیم 

مهسا:فقط برای اینکه حال و هوات عوص بشه 

من:میدونم، ولی واقعا حالش نیست 

مهسا:ینی چی حالش نیست

بدو ببینم باید برقصیم 

من:ولی آخه.... 

مهسا:همین که گفتم 



با زور مهسا رفتم وسط 

با اینکه توی رقصیدن مهارتم زیاد بود ولی نمیتونستم 

برقصم........ 

آخه من یه مدت،ینی یه مدت هم نمیشه بگی 

رفتم کالس رقص حتی تدریس هم میتونم بکنم ولی خودم 

نخواستم.......

یکم رقصیدم ورفتم نشستم 

یکم که نشستم یه زن تقریبا هم سن مامان کنارم 

نشست.......... 

وگفت:سالم عزیزم 

من:سالم 

زنه:تو دختر آقای سعادت نیستی؟ 

یکم تعجب کردم آخه نمی شناختمش گفتم:بله هستم ولی شما؟ 



زنه:من مظفری هستم یه مدت توی کارخانه ی بابات کار 

می کردم تورو اونجا دیدم........ 

وقتی بهش گفتم شما یکم دستپاچه شد

من:خوشبختم

مظفری:منم خوشبختم 

مظفری بلند شدو رفت 

امشب خیلی عجیبه به نظرم این زنه دروغ میگفت....... 

ولی آخه چرا بهش نمی خورد کسی باشه که توی کارخانه بابام 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........کار کنه

♕♔سرنوشت♔♕

پارت53#

رد جایی رو که رفت و گرفتم 



رفت پیش یه زن و یکم توی گوشش پچ پچ کرد

زنه خیلی برام آشنا بود ولی نمی شناختمش..... 

انگار به یکی شباهت داشت ولی نمیدونم کی 

خیلی عجیبه... 

همینجور توی فکرش بودم که خاله ملیحه اومد

بلند شدم..... 

خاله:عزیزم مهسا باهات کار داره

من:چشم خاله االن میام 

رفتم پیش مهسا 

گفتم:کارم داشتی 

مهسا:آره، چرا اینقدر توی خودتی 

همه نگاها روی توعه 

من:هیچی داشتم به یه چیزی فکر میکردم 



میگم که مهسا

آیدا میگم یه چیزی 

دوتامون باهم گفتیم 

گفتم:تو بگو 

من:اون خانومه که اونجا یه دخترخوشکلم کنارش نشسته رو 

میشناسی؟ 

روکردطرفمو گفت:میخواستم همینو بهت بگم 

ولی ناراحت نشیا اون اون...

من:بنال دیگه 

مهسا:خوب اون مامان احسانه اونم که کنارشه 

خواهرشه......... 

وقتی اسم احسان شنیدم قلبم تند تند زد ودستم و گذاشتم 

روی قفسه سینم......... 



پس بگو چرا زنه اومد ازم سوال کرد بعدم رفت با اون پچ پچ 

کرد..... 

مهسا:چی شد خوبی 

من:مهسا ببخشید من دیگه نمیتونم بمونم باید برم حالم خوب 

نیست...... 

باشه

از حیاط بیرون زدم و سوار ماشینم شدم 

دوسه تا کوچه رفتم جلو اصال حالم خوب نبود تا چشممو 

درست باز کردم دیدم یه جایی هستم که خودمم نمیدونم 

کجام.......... 

خیلی ترسیدم 

اومدم دنده عقب بگیرم دیدم یه ماشین مدل باال پشت 

سرمه...... 

دیگه بیشتر ترسیدم 



یه آدم هیکل گنده ازش اومد پایین و اومد طرف من........ 

من و از توی ماشین کشید بیرون 

اومدم جیغ بکشم ولی دستشو گذاشت روی دهنم....... 

من وپرت کرد پشت ماشین و درم بست 

توی ماشین تاریک بگو 

چنتا جیغ کشیدم و زدم به شیشه دیگه داشت اشکم بیرون 

میومد......... 

فقط باهم حرف می زنیم

این دیگه کیه چقدر صداش آشناست مثل یه حس آرامش...... 

یکم خیره شدم سمت چپ ولی خیلی تاریک بود 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....المپ باالی سرمو زدم و روشن کردم

♕♔سرنوشت♔♕



پارت54#

گفتم:تو؟ 

احسان بود 

احسان:آره من....... 

من:من باتو حرفی ندارم بزنم 

احسان:ولی من حرف دارم....... 

من:من همه چیزو برات توضیح دادم بااون نامه 

میفهمی.......... 

من تورو دوست ندارم پس دلیل این کاراتو نمی فهمم....... 

اومدم دست ببرم برای در که دستمو کشید ومن وکشید سمت 

خودش......... 

درست روبه روی صورتش 



گفت:من که میدونم دوستم داری؟ چرا اینکارو میکنی........ 

با این حرفش برگشتم به قبال 

من و تکیه داد به صندلی و یه دفعه لباشو گذاشت روی 

لبم............. 

تا به خودم بیام داشت دستشو می برد که شالمو برداره...... 

یه دفعه چشممو تا آخر باز کردم و خودمو ازش جدا کردم...... 

اومدم سیلی بیارم توی صورتش که دستمو گرفت...... 

گفتم:چطور جرات کردی هان؟ حاال فکر کردی پولدار شدی 

میتونی هرکاری کنی؟

احسان بدون هیچ حرفی گفت فردا شب منتظر باش میام 

خاستگاری........ 

من:چی میگی چی فکر کردی من دیگه زن تو نمیشم فهمیدی؟..

من دیگه تورو از زندگیم حذف کردم از همون اولم هیچی نبود..



وقتی این حرفو زدم قلب خودم از درد سیخ کشید....... 

اونم نگاه سنگینی بهم کرد وگفت:مهم تو نیستی 

مهم منم 

پس منتظر باش

بعدم در باز کردو گفت:میتونی بری 

با عصبانیت درو به هم زدم و رفتم توی ماشین 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........خودم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت55#

تا رسیدم خونه ده بار میخواستم تصادف کنم از اول هم گریه 

کردم تا وقتی رسیدم خونه........ 

به ساعتم نگا کردم 11بود ماشین و بردم داخل



المپا همه خاموش بود...

در سالن و باز کردم اولین چیزی که توی چشمم خورد المپ 

اتاق مامان و بابا بود که مثل همیشه صدای بابا رفته بود 

هوا...... 

با حال پریشونم داشتم میرفتم باال کهههه.... 

با شنیدن اسم احسان سر جام میخکوب شدم 

بابا:همین که گفتم باید راضیش کنی

مامان:ولی اون دیگه طاقت نداره نمیفهمی

اون دیگه احسان و فراموش کرده

چی دارم می شنوم خدایا خودت صبر بهم بده

بابا:میفهمی اگه قبول نکنه من باید برم زندان 

مامان:ولی اون قبول نمیکنه 

در اتاقو ُهل دادم که صداش بیرون اومد 



دوتاشون سراشون اومد طرف من

مامان که حال زارمو دید به طرفم اومد وگفت: عزیزم کی 

اومدی، چرا حالت اینجوریه 

با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفتم: داشتین درمورد چی 

حرف میزدین؟ 

مامان :هیچی دختر قشنگم، برو استراحت کن برو......... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......انگار میخواست من و بفرسته برم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت56#

گفتم:مامان تورو خدا توضیح بده 

بابا:باید با اشرفی ازدواج کنی 

تا اینو شنیدم از بابا متنفر شدم، متنفر 



گفتم:من دیگه با اون ازدواج نمیکنم میفهمی اون االن یه ببر 

زخمیه اون میخواد من و عذاب بده دیگه من و نمیخواد من 

دیگه هیچوقت باهاش ازدواج نمیکنم.......... 

بابا:چطوری بودکه به خاطر اون خودکشی کردی  ولی حاضر 

نیستی باهاش ازدواج کنی........ 

روکردم طرف بابا وگفتم:من همه چیزو تموم کرده بودم....... 

میفهمی من بهش گفتم دوستش نداشتم اون میخواد انتقام 

بگیره...... 

بابا:به هرحال فرداشب میاد خاستگاری جواب رد بدی دوباره 

باید خودکشی کنی فهمیدی...... 

داد زدم وگفتم:آخه تو چه بابایی هستی تو چه بابایی هستی که 

میخوای دختر خودتو بکشی واقعا برات متاسفم.......... 

مامان داشت گریه میکرد حالشو میفهمم اون اصال مثل بابا 

نیست...... 

رو کردم طرف بابا و گفتم:ازت متنفرم 



با این حرفم سیلی زد توی صورتم که پرت شدم روی 

زمین......... 

گفت:حاال می بینیم اگر قبول نکنی هم تورو میکشم هم 

اونو......... 

سرمو بردم باال وگفتم:کاش همون موقع که خودم خواستم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بمیرم میذاشتین بمیرم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت57#

نمیخوام بالیی سر احسانم بیاد اون هنوز نفس منه هنوز براش 

میمیرم....... 

ولی اون فکر میکنه من دوستش نداشتم 

بلند شدم دستمم روی صورتم برداشتم وگفتم:

من فقط برای تو مثل یه کاال هستم پول در برابر دخترت سری 

براش از روی تاسف تکون دادم و از اتاق زدم بیرون......... 



درو اتاق و باز کردم و خودمو با شتاب پرت کردم روی تخت و 

تا تونستم زجه زدم تا صبح گریه کردم و ندونستم کی خوابم 

برد.......... 

...

احسان

میخوام برم خونه بابا بهشون بگم امشب اگر دوس دارن 

میتونن بیان اگرم دوست ندارم خودم تنها میرم......... 

البته پای آبروشون وسطه فکر حرف مردم هستن ولی فکر پسر 

خودشون نه اونا که نمیدونن از همین حاال جوابشون مثبته

در سالن و باز کردم و رفتم داخل 

فک کنم همه االن دارن ناهار میخورن پس سر وقت 

اومدم........ 

رسیدم بهشون حدسم درست بود سر میز ناهار بودن........ 



وایسادم و عینکمو برداشتم 

حواسشون به من نبود 

گفتم:سالم 

همه سرا چرخید سمت من 

پوزخندی زدم و رفتم طرف میز 

صندلی رو کشیدم و نشستم وگفتم:انگار بدون من نشستم سر 

میز براتون عادی شده...... 

بابا اومد حرفی بزنه که گفتم:اومدم حرف بزنم 

مامان:پریوش برای احسان بشقاب بذار

نذاشتم حرفش تموم بشه گفتم:زحمت نکشین من زیاد نمیمونم 

اینجا برای من غریبه ست.... 

بابا:حرفتو بزن 



من:باشه حرفمو میزنم و زود میرم اینطوری برای شما 

بهتره........ 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........نه؟

♕♔سرنوشت♔♕

پارت58#

مامان:احسان چرا این حرفو میزنی؟ 

گفتم:مامان تو دیگه هیچی نگو از همه توقع داشتم به غیراز 

تو........ 

فرهاد و فرشادو المیرا هم ساکت بودن و هیچ حرفی 

نمیزدن..... 

گفتم:مختصر میگم و میرم....

امشب خاستگاریه

وقتی این حرفو زدم همه تعجب کردم



بابا:چی؟

من:همین که شنیدین مجبور هم نیستین بیاین

بابا:کیه؟

من:همون که از اول بود، قرار نبوده کس دیگه ای باشه...... 

درضمن نمیخواین که مردم بگن آقای اشرفی بزرگ، برای پسر 

بزرگش نرفت خاستگاری آخه خیلی بد میشه من تنها 

برم.......... 

البته با من مخالف نیستن چه شما بیاین چه نیاین این ازدواج 

سر میگیره

از روی صندلی بلند شدم وگفتم:من دیگه میرم

داشتم میرفتم که صدای بابا رو شنیدم........ 

بابا:ساعت چند؟



رومو برگردوندم و لبخند کجی زدم وگفتم:امشب ساعت 8 

آماده باشین میام اینجا....... 

بابا دستشو مشت کرده بود روی میز

راهمو کج کردم و رفتم به طرف در سالن سوار ماشینم 

شدم....... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....حرکت کردم به سمت شرکت

♕♔سرنوشت♔♕

پارت59#

....

آیدا 

نمیدونم ساعت چند بود 

چشمامو باز کردم 



به ساعت گوشیم نگا کردم ساعت 2 بود وای من چقدر 

خوابیدم......... 

همین که از روی تخت بلندشدم و خودمو توی آینه دیدم همه 

چیز یادم اومد........ 

دوباره افتادم به گریه هرچی روی میز بود وپرت کردم روی 

زمین......... 

رو تختی رو پرت کردم زمین بالشت و پرت کردم طرف میز 

کامپیوترم که نزدیک بود کامپیوتره پخش زمین بشه........ 

زانو زدم روی زمین و تا تونستم جیغ زدم 

مامان پشت در بود میگفت:آیدا عزیزم تو رو خدا 

این درو باز کن داری با خودت چیکار میکنی من 

جواب باباتو امشب چی بدم....... 

من چیکار کنم هان؟ 



داد زدم:مامان تورو خدا ولم کن راحتم بذارین چرا 

نمیفهمی؟...... 

راحتم بذارین

صدای مامان قطع شد 

چند ساعتی بود که همینطور بی جون افتاده بودم روی زمینو 

گریه میکردم.... 

تق تقی به در خورد گفتم:مامان برو نمیخوام دلتو بشکنم....... 

من بیرون نمیام 

منم دیوونه این درو باز کن........ 

مهسا بود اونو هم کشیدن اینجا 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......خودمو از روی زمین بلندکردم

♕♔سرنوشت♔♕



پارت60#

درو باز کردم تا دیدمش مثل بچه ها پریدم توی بغلش..... 

مهسا:چیکار کردی با خودت؟ 

چرا اینکارو میکنی؟........ 

بیا بیا بشین اینجا برام تعریف کن 

ببین اتاقو چیکار کردی لباسای دیشبتم که بیرون 

نیاوردی............ 

من و نشوند روی تخت و خودشم کنارم نشست 

رو کرد طرفم وگفت:خوب حاال برام تعریف کن چی شده؟...... 

چرا اینجارو اینطوری کردی

گفتم:مامان چیزی نگفت...... 

مهسا:نه چیزی نگفت



فقط گفت بیا آیدا حالش خوب نیست

همه اتفاقات و با گریه بهش گفتم همه چیزو

مهسا:میخوای قبول کنی؟

من:مهسا دارم دیوونه میشم از یه طرف باباو گریه های 

مامان،از یه طرفم احسان........ 

احسان االن زهرش بیشتر از عشقشه

االن فقط میخواد از من انتقام بگیره که باهاش بازی 

کردم........ 

مهسا:به نظرم تو باید بهش بگی همه چیزو

گفتم:مهسا اون نباید هیچی بفهمه اگر بفهمه نابود میشه......... 

تورو خدا نباید هیچی بهش بگی میفهمی؟

مهسا:ولی آخه....... 



اگر باهات بد رفتاری کنه چی؟ 

من:مهسا تورو خدا

مهسا:باشه هرچی تو بگی ولی اینجوری برای خودت 

سختره........ 

من:من حاضرم سختی بکشم ولی اون نفهمه که چرا ازش جدا 

شدم....... 

مهسا:قطعا امشب خانوادشم میان

من:نمیدونم

مهسا تو نباید میومدی تو دیشب خسته بودی

گفتم:االن حالت خوبه؟ 

لبخندی زدوگفت:آره خوبم نگران نباش

مهسا:االن ساعت پنجه پاشو باید به خودت

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........برسی



♕♔سرنوشت♔♕

پارت61#

من:مهسا میفهمی چی میگی من نمیتونم

مهسا:دیوونه خانوادش که نمیدونن تو به خاطر 

پدرت داری باهاش ازدواج میکنی........ 

اونا فکر میکنن مثل قبل دلباخته همدیگه این

بلند شو بلندشو...... 

بلندم کرد و در حمام وباز کردوگفت:زود باش

تا تو میای بیرون منم اینجا هارو مرتب میکنم

حوله خواستی صدام بزن........ 

من:نمیخواد تمیز کنی ولش کن تو خسته ای من خودم 

تمیزمیکنم...... 



من و هل داد داخل و گفت:کارت نباشه

درو روم بست

به لباسام نگا کردم

حیف این لباس که تن منه چقدر خوشکله

وانو پر کردم و لباسامو بیرون آوردم

رفتم توی آب نیم ساعت داخل آب بودم و کلشو گریه کردم 

دیگه از گریه کردن هم خسته شدم.... 

در حمام باز کردم و گفتم :مهسا؟ مهسا؟

مهسا:بله؟

من:اون حوله رو بده

حوله رو داد دستمو پوشیدمش و اومدم بیرون

کل مومامو ریختم بیرون....... 



مهسا:موهاتو بکن توی کاله حولت،میخوای سرما بخوری...... 

من:دیگه هیچی برام مهم نیست هیچی

از امشب جسم و روح خودمو دفن میکنم با این کارم....... 

مهسا:اینجوری نگو احسان واقعا تورو دوست داشت...... 

کاشکه همون موقع به من گوش کرده بودی وهمه چیزو بهش 

گفته بودی........ 

من:اگر بهش گفته بودم میومد پیگیر میشدو بابامم یه بالیی 

سرش میورد من اینونمیخواستم

مهسا:خیل خوب گریه رو بزار کنار بیا اینجا 

بشین موهاتو سشوار کنم

من:تو نمیخواد سر پا وایسی من خودم سشوارش میکنم........ 

مهسا:خیل خوب من اینجا نشستم زود باش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........ببینم



♕♔سرنوشت♔♕

پارت62#

موهامو سشوار کردم کامل مهسا نگاهی بهم کرد 

وگفت:خوبه بیا آرایشت کنم زود باش....... 

من:مهسا من نمیتونم، نمیتونم،میفهمی؟ 

کنارم نشست وگفت:اینجوری نکن ببین دیگه داری من و هم 

ناراحت میکنی؟ 

دستمو گرفت وگفت:من همیشه کنارتم هیچوقت تنهات 

نمی ذارم........ 

گفتم:میدونم 

مهسا:پس بذار کارمو بکنم 

کار آرایشم تموم شد

مهسا:خودتو ببین چه خوشکل شدی 



وقتی خودمو نگا کردم خیلی تعجب کردم 

فکر نمیکردم اون چشمای بادکرده که زیرش هم سیاه شده بود 

االن این شکلی شده باشه 

مهسا رفت سر کمد لباسامو گفت:برات یه لباس هم انتخاب کنم 

بپوش...... 

این چطوره؟ 

رو کردم طرفش یه کوت و دامن گلبهی که خیلی هم خوشکل 

بود گرفته بود دستش....... 

گفتم:بد نیست 

مهسا:بد نیست؟ 

این عالیه با این روسری صورتی 

لباسو داد دستمو گفت:زود باش زود باش بپوشش.......... 



من میرم یه چیزی بیارم بخوریم تا میام بپوش

وقتی لباسو پوشیدم دلم میخواست این لباس و توی 

خاستگاری بپوشم که هیچ داستانی پشتش نبود من بدون 

دردسر عروس میشدم........ 

نه االن که نمیدونم چی میخواد سرم بیاد توی همین فکرا بودم 

که مهسا اومد داخل با یه سینی 

یه دفعه وایساد وبهم نگا کردوگفت:خیلی خوشکل شدی....... 

من:کاش نشده بودم آخه خوشکلی امشب به چه دردی 

میخوره........
.

سینی رو گذاشت روی میزو اومد طرفم ودستمو گرفت و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......گفت:میدونم برات سخته ولی چاره ای نیست

♕♔سرنوشت♔♕

پارت63#

احسان



حاضر و آماده وایساده بودم که همه بیان و بریم

اولین نفری و رو که دیدم بابا بود......

که از در سالن زد بیرون و بقیه همراش اومدن

اومد جلوم وایساد وگفت:بریم

گفتم:یه لحظه وایسین

بابا وایساد رو به روموگفت:چیه؟ 

همه شون وایساده بودن و مارو نگا میکردن

گفتم:حواست هست که باید اونجا چطوری حرف بزنی....... 

دلم نمیخواد مشکلی پیش بیاد حتی یه سر

سوزن.......... 

یه دفعه مامان اومد جلو وگفت :عزیزم ماکه بد تورو 

نمیخوایم.......... 

یکم عصبانی شدم وگفتم:شما همیشه جلو پای من سنگ 

مینداختین........ 



پس دلم نمیخواد امشبو هم خراب کنید

البته امشب عاقد میاد و اگر جوابشون مثبت بود

بینمون صیغه جاری میشه..........

مامان:فکر نمیکنی یکم سریع داری پیش میری

گفتم:سریععععع؟

سریع و یکم کشیده گفتم

من:فکر نمی کنم یه سال ونیم خیلی زیاد باشه

همش تقصیر شماست که من االن توی این وضعیتم........ 

بابا:نفهمیدم،توی چه وضعیتی هستی؟

من:اگر شما مانع نشده بودین االن با هم ازدواج کرده 

بودیم........ 

این ازدواج که سر گرفت راه من از شما جداست



راهمو کج کردم و رفتم سمت ماشین دروبازکردم وگفتم:حاال 

هم سریع باشین دیر میشه........ 

بابا ومامان اومد طرف من و فرشادو فرهاد و المیرا هم با 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......ماشین فرشاد اومدن

♕♔سرنوشت♔♕

پارت64#

توی راه دیگه حرفی زده نشد منم یه جایی وایسادم تا گل و 

شیرینی بگیرم......... 

از ماشین پیاده شدم با جذبه خاصی وارد گل فروشی شدم که 

خیلی هم بزرگ بود...... 

رفتم و جلو فروشنده وایسادم وگفتم:یه گل شیک واسه شب 

خاستگاری میخوام

گل فروش:در چه قیمتی براتون بذارم؟..... 

من:قیمتش مهم نیست فقط گل رز قرمز بزارید



آخه آیدا خیلی دوست داره....... 

گل فروش:چشم

من:تا شما اینو آماده میکنید من میرم و بر میگیرم....... 

گل فروش:باشه

رفتم مغازه بغل که یه شیرینی فروشی بودو شیرینی روگرفتم 

و سریع رفتم و گذاشتم توی ماشین برگشتم توی گل 

فروشی.......... 

من:آقا آماده نشد؟

گل فروش:االن آماده میشه

یه چند دقیقه ای گذشت

داشتم به آیدا فکر میکردم که امشب چطوری میخواد بله 

بگه......



با زور باباش ولی خودش نمیخواد

ازش متنفرم،قسم میخورم تا روزی که زنده ام زجرش 

بدم........ 

آقا بفرمایید،آقا 

گفتم:بله 

گلی فروش:گلتون آمده است......... 

از دستش گرفتم و کارت بانکیمو دادم دستش 

پولشو حساب کردم و اومدم بیرون....... 

نشستم توی ماشین 

چه سکوتی توی ماشین حاکم بود 

هیچکس حرف نمیزد 

هیچکس نمیتونه روی حرفم حرف بزنه



چقدر پول کثیفه چرا آدمابا پول به قدرت میرسن،از این قدرت 

خوشم نمیاد......... 

ندونستم کی شد که جلو خونه سعادت پیاده شدم........ 

همه جلو در وایساده بودیم که المیرا گفت: داداش به نظرت این 

پسره مشکوک نمیزنه خیلی بد داره مارو نگا میکنه...... 

تا بهش نگا کردم یادم اومد اون روز توی کافه دیدمش........ 

آره آیدا اونو دید که رنگش پرید آره یادم اومد 

گفتم:شما همین جا باشید تا من بیام رفتم سمتش........ 

با پوزخند داشت بهم نگا می کرد 

تا بهش رسیدم خودش حرف زدوگفت:میبینم که بازم اومدی 

خاستگاری جواب رد بشنوی.......... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......من:خفه شو عوضی

♕♔سرنوشت♔♕



پارت65#

پسره:اون فقط من و دوست داره میفهمی قرار بود باهم ازدواج 

کنیم رفتم خاستگاریش ولی نمیدونم چی شد همه چیز به هم 

خورد ولی اون من و دوست داره........ 

من که از این حرفش شکه شده بودم و رگ گردنم متورم شده 

بود،پس ینی آیدا این پسره رو میخواست که من و پس 

زد.......... 

گفتم:تو هیچی نیستی در برابر من فهمیدی از امشب آیدا زن 

منه......... 

پسره تعجب کرده بود 

پسره:دروغ میگی اون با تو ازدواج نمیکنه 

من:حاال می بینیم 

یه دفعه یه زنه که نمیدونم از کدوم خونه بیرون اومد 

گفت:مرتضی بیا بابات کارت داره....... 



اونم انگار خیلی عصبانی بود پس اسمش 

مرتضی ست...... 

من:بهتره دیگه دورشو خط بکشی 

با این حرفی که زدم به سمتم یورش اوردوگفت:کثافت...... 

چون هیکل من از اون درشت تر بود و قوی تر نتونست من و 

بزنه.......

منم جاخالی دادم و یه مشت زدم توی صورتش 

که باالفاصله فرشادو فرهاد اومدن طرفمون و مارو از هم جدا 

کردن......... 

گفتم:فرشاد ولم کن تا لت و پارش کنم هرجور بود اونو کشیدن 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........کنارو من و بردن جلو خونه سعادت

♕♔سرنوشت♔♕

پارت66#



اون کنار لبش پاره شدو خون میومد ولی من حتی یه ضربه هم 

از دستش نخوردم....... 

پسره بی شعور فکر کرده چیزی که مال منه رو میتونه ازم 

بگیره........ 

باالخره زنگ درو زدن، در که باز شد رفتیم داخل

.....

آیدا

کم کم دیگه قرار بود بیان باید خیلی ریلکس رفتار 

میکردم......... 

آخه چطوری باید جوری رفتار میکردم که هیچ اتفاقی 

نیفتاده...... 

آماده آماده بودم 

مهسا میخواست همون موقع بره ولی من نذاشتم بره........ 



آخه تنها بودم

دیشب شب عروسیش بود االن باید پیش شوهرش باشه ولی 

پیش منه...... 

مهسا:آهای کجایی 

هرچی صدات میزنم 

گفتم:کارم داشتی 

مهسا:مامانت میگه بیا توی آشپزخونه االنه که دیگه مهمونا 

برسن........ 

من:باشه االن میام 

مهسا:میخوای وایسم باهم بریم پایین 

من:خیل خوب وایسا کفشمو بپوشم االن میام 

تا پامو گذاشتم توی آشپزخونه صدای ایفن بلند شد........ 



خیلی استرس داشتم نمیدونم چیکار کنم خدایا من و نجات 

بده.......... 

یه کاری کن من و از این باتالق بکش بیرون صداشونو شنیدم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........یکی یکی سالم کردن و نشستن

♕♔سرنوشت♔♕

پارت67#

وقتی صداشو شنیدم دلم میخواست برم کنارش فقط برام 

حرف بزنه........

ولی حیف که دیگه رابطه بین ما خراب شدو دیگه درست 

نمیشه....... 

مهسا اومد توی آشپزخونه وگفت:آیدا زود باش بیا........ 

مامانت میگه چاییا رو بیار 

من:باشه 



مهسا:استرس داری 

من:نه ندارم 

مهسا اومد بره گفتم:مهسا؟ 

مهسا:جانم؟ 

من:ناراحته یا عصبانی

مهسا:قربون اون دلت بشم هیچی نمیشه 

نمیخوام بهت استرس بدم ولی یکم خشن شده 

من:میدونم میدونم تقصیر خودمه ولی همه چیز به خاطر 

خودش بود........ 

اگر من اون کارو نمیکردم االن اینجا نبود بابام حتما یه بالیی 

سرش می آورد....... 

اون موقع من نابود تر میشدم 



حاال هم توبرو من چاییا رو میریزم و میام 

ُاپن آشپزخونه روبه روی سالن بود اگر این پرده تزیینی جلوی 

ُاپن نبود همه شون من و میدیدن

چاییا رو ریختم دستم میلرزید نمیتونستم سرپا وایسم ولی 

چاره ای نبود.....

باید این کارو میکردم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....سینی رو دستم گرفتم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت68#

از آشپزخونه زدم بیرون 

تا چشمم توی چشمش خورد از خود بی خود شدم یه لحظه 

همونجا وایسادم......... 

مهسا اومد طرفم وگفت آیدا عزیزم برو جلو 



سالمی کردم که همه شون جوابمو دادن بجز احسان....... 

جیگرم آتیش گرفت.... 

اشک توی چشمام جمع شده بود 

جلو همه شون گرفتم و رسیدم به احسان دستام کال داشت 

میلرزید....... 

سینی رو محکم تر گرفتم 

سینی رو گرفتم جلوش..... 

چایی رو برداشت توی صورتمم نگا نکرد

لعنتی چرا اینکارو میکنی آخه....... 

رفتم سینی رو گذاشتم روی میزو نشستم 

آقای اشرفی انگار خیلی دلش نمیخواست اینجا باشه........ 

معلوم بود من که دیگه میدونم 



مامانش سرحرفو باز کردو گفت:خوب آقای سعادت شما 

خودتون بهتر میدونید که این دوتا جوون خیلی وقته همدیگه 

رو میخوان پس بذارین این دوتا باهم ازدواج کنن مطمعن 

باشین احسان میتونه خوشبختش کنه.....

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........شک نداشته باشین

♕♔سرنوشت♔♕

پارت69#

بابا نگاهی به احسان کردو گفت:هرچی آیدا خودش بگه......... 

با پوزخندی که روی لب احسان بود گفتم امشب دیگه کارم 

ساختست دیگه باید جواب بله روبدم 

مامان احسان:خوب اگر اجازه بدین دوتاشون برن باهم صحبت 

کنن........ 

باباش که اصال حرف نمیزد 



بابا رو کرد طرف من و گفت:دخترم آقا احسان و راهنمایی کن 

اتاقت........ 

پاش گیره که اینجوری نرم حرف میزنه و میگه آقا 

احسان....... 

جوری میگه دخترم انگار من براش ارزش دارم 

بلند شدم و احسان هم پشت سرم میومد...... 

از پله ها باال رفتیم 

جلو در اتاق وایسادم 

درست رو به روش بودم 

یکم بهش نگا کردم 

لبخند کجی بهم زد وگفت:نمیخوای درو باز کنی 

اشک توی چشمام جمع شده بود ولی نذاشتم بفهمه........ 

درو باز کردم و رفتیم داخل 



پشت سرم احسان اومدو درم  بست........ 

روی صندلی کنار میز کامپیوترم نشست 

منم نشستم  روی تختم 

بی مقدمه گفتم:چرا اینکارو میکنی؟ 

یکم جا خورد ابروهاشو داد باال وگفت:خیلی زود شروع 

کردی....... 

من:گفتم چرا اینکارو میکنی، چرا دست از سرم برنمیداری...... 

نمیفهمی که من فراموشت کردم اصال توی زندگیم جایی 

نداری......... 

نفهمیدم این حرفا چطوری از توی دهنم بیرون 

خودمم نفهمیدم چی شد...... 

بلند شدم و وایسادم وگفتم:حاال هم بهتره بری من باتو ازدواج 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......نمیکنم



♕♔سرنوشت♔♕

پارت70#

با این حرفی که زدم پشیمون شدم 

چون احسان اومد طرفم و جلوم وایساد 

دوطرف بازومو محکم گرفت و با عصبانیت گفت:آره ولت کنم 

که بری با اون مرتضی بدبخت ازدواج کنی آره.......؟ 

آرزوشو با دلت میذارم پشت سرم گریه میکردی، دور از چشم 

باهاش میپریدی و بعدشم توی نبود من میخواستی باهاش 

ازدواج کنی.......... 

نمیدونم از کجا قضیه خاستگاری رو فهمیده بود و چطوری این 

فکرو کرده بود که من دوسش دارم......... 

نمیدونم این شهامت و از کجا آوردم وگفتم:آره ازت 

متنفرم...... 



میدونی درست فهمیدی میخواستم بااون ازدواج کنم..... 

حاال هم دست از سرم بردار بذار زندگیمو کنم 

با این حرفی که زدم سیلی آورد توی صورتم که پخش شدم 

روی تخت ولی خیلی محکم نزد 

چون خیلی شل وایساده بودم افتادم روی تخت ولی درد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......داشت

♕♔سرنوشت♔♕

پارت71#

احسان:االن از این در میرم بیرون توهم میای و جواب مثبتتو 

میدی وگرنه باباتو ميندازم زندان 

تا آب خنک بخوره........... 

با اشک توی چشماش نگا کردم 

احسان:این اولیش بود منتظر بقیه شم باش 

بعدم از اتاق زد بیرون....... 



خدایا دیدی بهت گفتم اون دیگه من و دوست نداره فقط 

میخواد من و عذاب بده.......... 

میخواستم گریه کنم ولی نمیتونستم 

بلند شدم و توی آینه به خودم نگا کردم 

جای دستش روی صورتم مونده بود 

یکم آرایش کردم و کمتر معلوم شد 

خودمو مرتب کردم و اومدم بیرون ولی احسان نرفته بود 

وایساده بود پشت در تا دیدمش با عصبانیت بهش نگا کردم 

اومدم برم که از پشت مچ دستمو وگرفت وگفت:حرفامو که 

یادت نرفته؟ 

با خشم توی صورتش نگا کردم و دستمو از دستش کشیدم 

بیرون و حرکت کردم به سمت پایین....... 

وقتی دوتامون رو باهم دیدن مامانش لبخندی زدوگفت:خوب 

چی شد؟؟



اومدم جوابشو بدم که احسان پیش دستی کردو گفت:ماتصمیم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....گرفتیم ازدواج کنیم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت72#

اصال نذاشت من حرف بزنم نامرد

مامانش رو کرد طرف من و گفت:آره دخترم؟ 

چی شد که یه نفر به من احترام گذاشت و ازم پرسید....... 

نگاهی به بابا و نگاهی به احسان کردم وگفتم: بله

با بله گفتن من صدای دستاشون رفت باالرفتیم و 

نشستیم....... 

وقتی نشستیم احسان گفت:من و پدر آیدا والبته خود آیدا 

قبول کرده امشب صیغه بشیم، تا روز عقدمون تا راحت تر 

باشیم......... 



من که چشمام میخواست از کاسه بزنه بیرون من کی این 

پیشنهادو شنیدم و قبول کردم........ 

خدایا به من صبر بده

مامان توی این مدت هیچ حرفی نزد و همش با چشمای اشکی 

من و نگا می کرد......... 

بابای احسان:آقای سعادت درست میگه احسان؟ 

بابا هم سری تکون داد به نشانه مثبت

پس بگو کارای خودشونو کردن و من از هیچی خبر 

ندارم.......... 

یه دفعه صدای  ایفن بلند شد

احسان رو کرد طرف ما و گفت:فکر کنم کسی هست که قراره 

برامون صیغه رو بخونه...... 

نگاهی به من کردو پوزخندی زد



مامان احسان گفت:خوب حاال محریه ت چقدر باشه 

عزیزم........ 

رو کردم طرف بابا وگفتم:تا حاال بهش فکر نکردم هرچی بابا 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......بگه

♕♔سرنوشت♔♕

پارت73#

احسان نذاشت بابا حرف بزنه وگفت:با اجازه تون من هزار تا 

سکه در نظر دارم........ 

روکرد طرف بابا وگفت:چطوره آقای سعادت؟ 

بابا:خیلی خوبه ایشاال خوشبخت بشین

اصال حرفشو باور نکردم اگر میخواستی من خوشبخت بشم از 

همون اول میزاشتی ما باهم ازدواج کنیم.......... 

مامان احسان:خوب دیگه به توافق رسیدیم هزار تا سکه....... 



احسان:من دلم میخواد عقدو عروسی رو باهم بگیریم برای 

همین گفتم این چند وقت صیغه باشیم....... 

بابا هم گفت مشکلی نیست 

ینی به جای من تصمیم گرفت...... 

توی همین هیرو ویر در و باز کردن

یه دفعه دیدم احسان نیست....... 

یکم که گذشت با مادرش از اون طرف سالن به طرف ما اومدن 

ینی چیکار میکردن.....

یه مرد میانسال بود که وارد سالن شد

اومدو با احسان دست دادوگفت:خوبی آقا داماد

احسان:ممنون آقای شادمان 

شادمان:خوب عروس خانم کجا هستن؟ 



بلند شدم و وایسادم وگفتم:سالم 

شادمان:سالم دخترم 

شادمان:خوب آقای مهندس اگر میشه یکم سریعتر من میخوای 

یه جای دیگه هم برم 

همه چیز توی یه چشم به هم زدن تموم شدو 

من و احسان محرم هم شدیم........ 

آقای شادمان رفت 

مامان احسان به طرفم اومد و یه جعبه قرمز مخمل و باز کرد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....جلوم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت74#

داخلش یه انگشتر خیلی خوشکل بود 

جلوم گرفت و گفت:دستتو بیار جلو عزیزم 



انگشتر و دستم کردو گفت:اینم به عنوان نشون 

که عروسمون و ندزدن تا روز عقدو عروسیتون بعدم خنده ای 

کرد........ 

مامان اومدو محکم گرفتم توی بغلش و گفت:

متاسفم دخترم........ 

من:تقصیر تو که نیست من خوبم تو نگران نباش 

المیرا اومد جلو وگفت:مبارک باشه زن داداش 

منم بغلش کردم و گفتم:ممنون 

به ترتیب فرشادو فرهاد هم اومدن وتبریک گفتن 

احسان دستمو گرفت رو کردطرفم وگفت:به جهنم احسان 

خوش اومدی......... 

با چشمای اشکی بهش نگا کردم وگفتم:ازت بدم میاد......... 



نمیخواستم این حرفو بزنم من که ازش بدم نمیاد من دوسش 

دارم....... 

ولی نمیدونم چی شد که این حرفو زدم 

با چشمای برزخی بهم نگا کردو دیگه حرفی نزد 

مامان احسان:خوب ما دیگه کم کم رفت زحمت کنیم. 

سریع همگی بلند شدن........ 

مامان احسان روکرد طرف بابا وگفت:آقای سعادت فردا هماهنگ 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......میکنیم با هم بریم برای خرید حلقه

♕♔سرنوشت♔♕

پارت75#

بابا سری تکون داد وگفت:اختیار دارین 

مامان احسان:فردا ظهر هم مهمان ما هستین خواهش میکنم 

تشریف بیارین......... 



مامان:این کارا الزم نیست 

مامان احسان:این چه حرفیه آیدا دیگه االن عروس ماست 

وخانوادش هم برای ما ارزش دارن......... 

مامان:خواهش میکنم این چه حرفیه، پس مظاهم 

میشیم.......... 

مهسا که از اولش انگار ناپدید شدو رفت توی آشپزخونه....... 

دیدمش که از آشپزخونه اومد بیرون روبه روم 

وایسادوگفت:آیدا محمد اومده دنبالم باید برم دیگه کاری 

نداری........ 

من:شنیدی که،باید فردا باهام بیای

مهسا:اینجوری نکن دیگه من کجا بیام........ 

من:همین که گفتم

مهسا:خیل خوب باشه 



فردا ساعت هفت میام اینجا خوبه 

من:آره 

مهسا:من دیگه باید برم 

صورتمو بوسید ورفت

اونا هم خداحافظی کردن ورفتن 

وقتی رفتن نتونستم طاقت بیارم وباگریه رفته توی اتاقم.......

درو قلف کردم کنار در سر خوردم واومدم پایین 

تاچند ساعت همونجا گریه کردم هرچی هم مامان اومد پشت 

در جوابشو ندادم نمیدونم کی خوابم برد که دیدم یه نفر پشت 

دره میگه:آیدا چیکار میکنی بیا بیرون دیگه دیر میشه ها مهسا 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........بود

♕♔سرنوشت♔♕

پارت76#



از روی زمین بلند شدم ودرو باز کردم مهسا تا من و دید تعجب 

کردوگفت:این چه وضعیه آیدا؟ 

من:مهسا تورو خدا ولم کن 

مهسا:ینی چی ولم کن تو هنوز لباسای دیشب تنته....؟؟ 

چیکار کردی با خودت شاید اصال اینطوری که

نشون میده نیست....... 

شاید باهات خوب شد

شاید دیگه اذیتت نکرد 

من:مهسا این شایدا رو تموم کن؟؟ 

همین دیشب ازش یه سیلی خوردم تو چی میگی؟..... 

مهسا تعجب کردوگفت:چی میگی. 
 ....

من:دیشب که باهم حرف می زدیم 



دستمو گرفت وگفت:میدونم برات سخته ولی تو نباید خودتو 

ببازی........ 

حاال هم پاشو خودتو جمع و جور کن 

....

آماده نشسته بودم که احسان بیاد

گوشیم زنگ خورد

شماره احسان بود 

برداشتم:الو 

احسان:بیا بیرون 

بعدم گوشی رو قطع کرد 

رفتم پایین رو به مامان گفتم:مامان من و مهسا میریم شماهم 

تاکسی بگیر برو خونه مامان احسان به بابا خبر بده دیگه یادش 

نره......... 



مامان:باشه عزیزم مواظب خودتون باشین 

از در حیاط زدیم بیرون....... 

المیرا هم بود،عقب نشسته بود 

منم رفتم نسشتم جلو مهسا هم عقب 

سالمی کردم ساکت نشستم 

....

احسان

رسیدیم خونه 

مامان:خیالت راحت شد حاال پسرم...... 

من:تا عقد داعم نشیم من خیالم راحت نمیشه 

بعدم از ماشین پیاده شدیم 

المیرا رو صدا زدم 

المیرا....؟؟ 



روشو کرد طرفم 

گفتم:یه لحظه بیا 

بهم رسیدو گفت:کارم داشتی داداش؟ 

من:آره فردا آماده باش میام دنبالت

المیرا:باشه، نمیای داخل 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........من:نه

♕♔سرنوشت♔♕

پارت77#

اومدم سوار ماشینم بهش که مچمو گرفت وگفت:داداش به خدا 

حساب من و از بابا جدا کن من دوستت دارم نمیخوام بدیتو 

ببینم شاید بعصی موقع ها بد بودم ولی به خدا بابا گفت باید 

باهات اینجوری رفتارکنیم تا سر عقل بیای توهم که خیلی یه 



دنده بودی هیچ کدوم از ما تقصیری نداریم به خصوص مامان 

اون خیلی برات نگرانه اینو بفهم.......... 

دستمو از دستش کشیدم وگفتم:

راجع بهش فکر میکنم 

لبخندی بهم زد و رفت 

شاید هیچکدومشون تقصیری نداشته باشن ولی همه شون جلو 

بابا سر خم کردن........ 

در سالن و باز کردم و رفتم داخل 

فکر نمیکردم یه روزی به اینجا برسم 

من خیلی مامان بزرگ و دوست داشتم 

من به خاطر پول نمی رفتم طرفش 

با محمد کار می کردم 



میتونستم خرج خودمو و زندگیمو بدم 

ولی بابا همه چیزو خراب کرد 

اون سعادت بی همه چیز 

وقتی آیدا رو آوردم  توی این خونه که با هم پسندش کنیم و 

بخریمش خیلی خوش حال بودم گفتم اونم من و میخواد منم 

اونو ولی اون باهام بد کرد..... 

خیلی هم بد کرد 

لعنتی 

اگر این کارو نکرده بود و من و دوست داشت االن توی این 

وضعیت نبودیم....... 

رفتم و دوش گرفتم 

توی همین فکرا بودم 

که گوشیم زنگ خورد.........



آخه این وقت شب کیه ساعت ده و نیم بود 

یکی از شرکت دارا بود که خیلی شراکتش برای شرکت خودم 

خیلی خوب بود و من سود خیلی 

زیادی میکردم ولی نمیدونم چرا االن زنگ زده 

برداشتم 

بفرمایید 

سالم آقای مهدوی 

سالم آقای اشرفی ببخشید این وقت شب مزاحمتون 

شدم........ 

میخواستم بگم االن یه قرار داد براتون میفرستم اگر موافق 

هستین میتونین امضاش کنین آخه 

تا فردا صبح باید آماده باشه قرار دادو دخترم میاره.......... 

باشه 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......قطع کردم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت78#

حاال چه الزم بود که دخترش بیاره میدادی تاکسی 

می آورد........ 

توی همین فکرا بودم که صدای ایفن بلندشد منم که باحوله 

حموم بودم........ 

درو بازکردم

یه جفت کفش قرمز که پاشنه های بلندی داشت و دیدم تا 

سرمو بلند کردم اخمام رفت توی هم 

همون دختره بود که همون روز توی شرکت اومد 

پس بگو من بعدش با باباش قرار داد بستم 

دختره:سالم آقای اشرفی 



اینو با عشوه زیاد گفت 

گفتم:من باید برم لباس بپوشم شما بفرمایید 

دختره:نه نمیخواد من زیاد نمیمونم 

فقط اینو امضا کنید من رفتم 

اما خیلی مشکوک میزد گفتم:باشه ولی باید اول بخونمش

دختره:باشه 

صدای قاپ قاپ کفشش توی سالن پیچیده بود اومدو قرارداد 

گذاشت روی میزو خودشو راحت پرت روی کاناپه.......... 

منم رو به روش نشستم 

داشتم قرار داد و میخوندم که اومد کنارم نشست کنارم..... 

میدونستم قصدش چیه

قطعا قصد خوبی نداره



بهش رو ندادم و به قرار داد نگا کردم..

سر حرف و باز کرد 

دختره:فکر میکردی یه بار دیگه من و ببینی؟ 

من:نه 

دختره:از حاال به بعد بیشتر همو میبینیم

دستشو گذاشت روی مچ دستم پرونده رو از دستم گرفت 

وگفت:نمیخوای یه چیزی مهمونم کنی........ 

فهمیدم منظورش چیه 

برای همین گفتم:من االن اینو امضا میکنم تو میتونی 

بری......... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....دختره:ولی من دوست ندارم برم

♕♔سرنوشت♔♕



پارت79#

با تعجب بهش نگا کردم و کمی عصبانی شدم اومدم پسش بزنم 

که دستشو  گذاشت روی قفسه سینمو گفت:این عصبانیتتو 

دوست دارم میدونی؟ 

سرشو آورد نزدیک و نزدیک تر و کار از کار گذشت تا به خودم 

اومدم لباشو گذاشت روی لبام به خودم لعنت فرستادم که این 

حوله لعنتی رو بیرون نیوردم که این دختره تحریک نشه

داشت حوله رو از تنم بیرون میورد که به خودم اومدم هلش 

دادم عقب و گفتم:دختره ی هرزه چیکار میکنی هان؟ 

دختره که خیلی ریلکس بود گفت:چرا عصبانی میشی 

عزیزم........ 

قرار دادو امضا کردم وگرفتم جلوش وگفتم: دیگه 

نبینمت........ 

دختره یکم رنگ عوض کردو گفت:نمیتونی جلو من 

وایسی........ 



یا باید با من باشی 

یا کاری میکنم بابام قرار دادو بهم بزنه فهمیدی 

این قرار داد خیلی برام مهم بود نمیتونستم از دستش 

بدم........ 

گفتم:من زن دارم بفهم 

دختره:دروغ نگو فقط میخوای من و از سرت باز کنی......... 

ولی اینو بدون من اگر چیزی خواستم باید به دستش 

بیارم....... 

پس باهام راه بیا

وگرنه کاری میکنم نابود بشی بعدم قراردادو دستش گرفت و 

رفت بیرون......... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......اهههههه لعنتی این دیگه منو تهدید میکنه



♕♔سرنوشت♔♕

پارت80#

باید یه جوری باهاش کنار بیام وگرنه قرارداد از دستم 

میره........ 

ولی من از این دختره چندش بدم میاد...... 

اههههههه لعنتی 

رفتم و حولمو با یه لباس راحتی عوض کردم و خوابیدم........

...

آیدا

هیچکس حرفی نمیزد که المیرا گفت:داداش اول بریم حلقه و 

ساعت بگیریم...... 

احسان:باشه

جلو یه پاساژ وایسادیم



المیرا و مهسا جلو شدن

جلو ماشین وایساده بودم و داشتم به پاساژ نگاه میکردم........ 

دلم نمیخواست پامو اونجا بذارم ولی چیکار میشد کرد........ 

این قیافه هارو نگیر نمیخوام المیرا چیزی بفهمه

بهش نگا کردم احسان بود

گفتم:مشکل من نیست....... 

مشکل توعه،اینقدر هم به من گیر نده

همین که اومدم برم بازوموگرفت و گفت:یادت باشه کوچولو که 

داری با کی حرف میزنی........ 

جوری داشت دستمو فشار میداد که مطمئن بودم که کبود 

میشه........ 

یه دفعه صدام در اومدوگفتم:آخخ



پوزخندی بهم زدو گفت:بریم

لعنتی 

پشت سرش راه افتادم

المیرا داشت با فروشنده حرف می زد که ماهم رسیدیم....... 

المیرا:داداش بیا ببینین چه حلقه های خوشکلی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........داره

♕♔سرنوشت♔♕

پارت81#

احسان رو کرد طرف من و گفت:برو یکیشو انتخاب کن.......... 

من انگار مجسمه همون جا وایساده بودم که یه دفعه مهسا 

دستمو گرفت و من و به اون سمت کشید......... 

مهسا و المیرا هرکدوم یکی از حلقه هارو دستم میکردن....... 



تا اینکه یکیشو قرار شد برداریم

حلقه ای که روش نگین کار شده بود

ولی برای احسان ساده بود

المیرا رو کرد طرفمو گفت:خوب آیدا جون چطوره خوشت 

میاد....؟ 

واقعا نمیشد بگی بده آخه محشر بود

گفتم:آره همین خوبه

ساعت هارو هم انتخاب کردیم از این مغازه زدیم بیرون....... 

المیرا:داداش بریم برای لباس عروس

احسان:نمیدونم شما بهتر میدونین، بریم

وقتی رفتیم داخل یه نفر به سمت المیرا رفت

یه دختر خیلی خوشکل که همه شم با ناز حرف می زد....... 



کال دختر خوبی بود 

المیرا :ستاره جون اومدیم برای زن داداشم لباس عروس 

انتخاب کنیم........ 

میخوام مدلیای محشری رو نشونمون بدی

ستاره:حاال عروس خانم کیه؟

المیرا روکرد طرف من که ستاره گفت:عزیزم بیا باهم بریم بهت 

نشون بدم...... 

با اندامی که تو داری هر لباسی بهت میاد یکم خوش حال شدم 

که ازم تعریف کرد وقتی به لباس عروس ها نگا کردم هنگ 

کرد........ 

خیلی خوشکل بودن

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....اصال نمیشد انتخابشون کنی

♕♔سرنوشت♔♕



پارت82#

ستاره:خیل خوب آقا داماد تشریف بیارین دیگه

احسان هم اومد ولی هیچ عکس العملی نشون نمی داد....... 

مهسا:آیدا اون لباسه چطوره؟ به نظر من خیلی عالیه......... 

المیرا هم حرفشو تایید کرد

گفتم:باشه همینو میپوشم

 ستاره:این خوشکل ترین لباس عروسمونه امیدوارم خوشت 

بیاد....... 

آخه همین امروز هم رسیده

رفتم توی اتاق که لباسو بپوشم 

ستاره خودشم اومد که کمکم کنه 

اتاقه خیلی بزرگ بود 



لباسو پوشیدم

ستاره:وای عزیزم خیلی خوشکل شدی محشری به خدا........ 

لبخندی زدم نمی دونست که میخواد با این ازدواج چه بالیی سر 

من بیاد......... 

گفتم:ممنون عزیزم 

ستاره:خیلی بهم میاین ایشاال خوشبخت بشین

من:مرسی...... 

خوب من برم آقا داماد صدا کنم بیاد 

تا اومدم جلو شو بگیرم که نره بهش بگه رفت

وای االنه که بیادو من نمیتونم جلوش اینجوری وایسم....... 

حاال چیکار کنم خدایا خودت یه کاری کن 

این لباس عروسی که تنم بود محشر بود 



روی سینش سنگ کار شده بود وآستیناش هم بلند بودن 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......وکمرش تنگ تنگ بود

♕♔سرنوشت♔♕

پارت83#

از کمر به پایین به شدت پفی میشد 

دستی به موهام کشیدم که اونارو دم اسبی بسته بودم و زده 

بودم توی مانتوم ولی االن مانتو تنم نبودو موهام دیده 

می شد......... 

هنوز چند دقیقه نگذشته بود 

توی فکر بودم که دستی دور کمرم حلقه شد 

از توی آینه جلوم دیدمش..... 

احسان بود 

توی چشماش نگا کردم یکم اشک توی چشمام جمع شد ولی 

نذاشتم بفهمه........ 



سرشو کرد توی گودی گردنم و بوسه ای روی گردنم زد....... 

میدونم میخواد با این کاراش من و عذاب بده 

دوتا دستمو گرفت من و به سمت خودش کشید 

که درست رو به روش وایساده بودم....... 

چشم تو چشم هم 

پوزخندی زد و بهم نزدیک شد 

اومد لباشو بذاره روی لبام که سرمو عقب کشیدم و گفتم:دیگه 

بسه با این کارات به کجا میخوای برسی؟....... 

به چی میخوای برسی به عذاب دادن من....... 

هنوز حرفم تموم نشده بود که با خشم دست گذاشت پشت 

گردنمو سرمو جلو آورد و لباشو گذاشت روی لبام......... 

شکه شدم از حرکتش 

هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم 



ازم جداشدو گفت:فکر کردی زندگیت میخواد چطور باشه که 

داری برای من ناز میکنی از همین حاال بهت بگم باید نیاز های 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........من و برطرف کنی تو دیگه زن منی

♕♔سرنوشت♔♕

پارت84#

تا چند هفته ی دیگه هم عروسیمونه

پس نمیخوام این حرکات ازت سر بزنه فهمیدی؟ 

با نفرت میخواد نزدیک من بشه 

من نمیخوام رابطه مون اینجوری باشه 

چطوری تحمل کنم که وقتی با منه توی فکر انتقام باشه....... 

یکم صدامو بلند کردم وگفتم:من نمیخوام باهات باشم میفهمی 

دلم نمیخواد با کسی که ازم متنفره توی یه تخت 

بخوابم......... 



با خشم نزدیکم شدو گفت:پس فکر کردی میارمت توی خونم 

که عشق و حال کنی نه اینجوری نیست......... 

پس این افکار احمقانه هاتو از خودت دور کن 

خودت و جمع جور کن...... 

من هرجور دلم بخواد رفتار میکنم 

بهت قول نمیدونم اگر بخوای اینجوری ازم سرپیچی کنی تا 

شب عروسی هم صبر کنم

فهمیدی یا نه؟.......... 

با اشکی که توی چشمام جمع شد قطره اشکی از چشمام 

چکید........ 

نشنیدم فهمیدی یانه؟ 

من:آره فهمیدم...... 

احسان:خوبه 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...گریه و زاری هم بذار کنار و بیا بریم آبرومون و نبر

♕♔سرنوشت♔♕

پارت85#

من:اینم بدون مهسا از همه چیز خبر داره 

روکردطرفمو وگفت:تو چه غلطی کردی؟ 

جوری این حرفو زد که از حرفی که زدم پشیمون شدم....... 

احسان:یه بار دیگه تکرارش کن 

با صدای لرزونی گفتم:مهسا همه چیزو میدونه 

احسان به طرفم یورش آورد مچمو گرفت وگفت:تو چیکار 

کردی هان؟ 

دیگه به کی گفتی غیر از مامان بابات و مهسا 

دیگه به کی گفتی جواب بده.......؟ 



دستم داشت توی دستاش ِله میشد گفتم:به هیچکس 

به خدا......... 

دستمو شکوندی دستمو ول کن 

یه دفعه تقه ای به در خورد

المیرا بود 

گفت:شما اون تو چیکار میکنین؟ 

نیم ساعته مارو اینجا گذاشتین 

بیاین بیرون دیگه ما هم میخوایم لباس عروسو ببینیم......... 

احسان که صدای المیرا رو شنید رفت به سمت درو، درو باز 

کرد.... 

المیرا و مهسا چشمشون که من افتاد دوتاشون به طرف من 

اومدن و بغلم کردن........ 

المیرا:زن داداش عالیه 



مهسا:آیدا این لباس خیلی خوبه به نظرم همین و بگیر 

دیگه......... 

لباس دیگه نپوش این خیلی بهت میاد خودتو دو دل 

میکنی........ 

باشه حاال که اینجور میگین منم خوشم اومده 

دیگه احسان ندیدم  رفته بود بیرون 

وقتی به حرفاش فکر میکنم اتیش  میگیرم 

ینی من با عشقی که توی قلبم دارم باید بجنگم 

نباید بذارم بفمه من هنوز دوستش دارم هرچیز دیگه ای که الزم 

داشتیم گرفتیم و سوار ماشین شدیم و رفتیم به سمت خونه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......مامان احسان

♕♔سرنوشت♔♕

پارت86#



توی راه مهسا رو رسوندیم 

به خونه شون رسیدیم 

درو برامون باز کردن و احسان ماشین و برد داخل........ 

با پیاده شدنمون مامان و مامان احسان اومدن طرفمون........ 

مامان احسان:سالم عروس گلم 

من:سالم خانم اشرفی 

کمی نگاهم کردوگفت:بهم بگو مامان جون اینجوری راحت 

ترم....... 

لبخند کم رنگی زدم و گفتم:چشم مامان جون

اونم لبخندی زدوگفت:چشمت بی بال

رفتم طرف مامان وگفتم:سالم مامانی 

مامان:سالم قشنگم 



بغلم کردوگفت :خوبی 

تو چشماش نگا کردم و گفتم:آره خوبم نگران نباش........ 

احسان و المیرا هم سالم احوال پرسی کردن و با هم رفتیم 

داخل......... 

تا رسیدیم چنتا خدمتکار اومدن و وسایال و ازمون 

گرفتن........ 

مامان جون:آیدا برو توی اتاق احسان استراحت کن تا موقع 

ناهار........ 

من:اشکال ندارم تا ناهار خیلی نمونده من راحتم 

مامان جون:باشه دخترم هرجور خودت راحتی 

کنار مامان نشستم وگفتم:مامان پس بابا کجاست؟...... 

مامان:با آقای اشرفی رفتن اون طرف باغ 



من:واقعا؟ با آقای اشرفی....؟ 

مامان:آره

توی همین حرفا بودیم که صداشون اومد 

با همدیگه اومدن وسالم و احوال پرسی کردن و نشستن....... 

من که خیلی تعجب کردم که داشتن خیلی صمیمی باهم حرف 

میزدن......... 

چشمم خورد به احسان دلم براش غش رفت 

خیلی با غرور نشسته بود روی مبل

احسان بلند شدو رفت توی آشپزخونه صداش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........میومد

♕♔سرنوشت♔♕

پارت87#

مامان زنگ بزن فرشادو فرهاد بیان 



باشه االن زنگ میزنم ببینم کجا موندن 

هنوز یه دقه نگذشته بود که صدا ماشینشون توی حیاط 

اومد........ 

احسان:مامان زنگ نزن، اومدن 

مامان جون:خیل خوب 

فرشاد و فرهاد اومدن 

اولین نفر من بودم برای همین بلند شدم واوناهم اومدن جلو 

وگفتن:سالم زن داداش 

فرشاد بود 

سالم خوبین 

فرشاد:ممنون 

فرهاد:خوبی زن داداش



من:به خوبی شما 

رفتن و نشستن

خدمتکار:خانم بفرمایید میز ناهار آماده است

همگی به سر میز رفتیم........ 

برنج بود و خروشت سبزی وای که چه خروشت سبزی دوست 

دارم......... 

خیلی غذاهای دیگه ای هم بود ولی من فقط دلم اونو 

خواست........ 

یاد وقتی افتادم که ویال بودیم و با بی بی درست 

کردیم......... 

لقمه اولی رو خوردم 

دومی 

سومی رو اومدم بخورم دیدم توی گلوم داره میسوزه....... 

از سوختن گذشته بود داشت آتیش می گرفت 



من به چیزای تند الرژی داشتم

هیچ غذایی تندی نمیتونستم  بخورم 

میخواستم تحمل کنم ولی نتونستم و دست بردم برای آب یکم 

خوردم ولی آروم نشد......... 

افتادم روی سلفه که همه شون به من نگاه کردن 

سلفه کردنم زیاد شد........ 

اومدم بلند شم نتونستم دستمو گرفتم به صندلی همون جا 

نشستم....... 

احسان فهمید چرا اینجوری شدم آخه سریع اومد طرفم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......وگفت:آیدا آیدا

♕♔سرنوشت♔♕

پارت88#

احسان:مامان توی غذا فلفل بود؟ 



مامان جون:آره خوب..... 

احسان:آیدا به چیزای تند آلرژی داره نفس تنگی میگیره........ 

تا همین جا فهمیدم 

دیگه نفهمیدم چی شدو تاریکی مطلق

چشمامو که باز کردم توی یه اتاق بودم همه  جاش سفید 

بود......... 

یه دفعه همه چیز و به یاد آوردم اینجا بیمارستانه...... 

توی دستمم ِسُرم بود 

اومدم بلند شم که قفسه سینم خیلی درد میکرد و نتونستم بلند 

شم........ 

در باز شدو یه پرستار اومد داخل وگفت:سالم خوبی 

عزیزم...... 



حالت بهتره؟ 

من:ممنون خوبم 

پرستار:باید بیشتر حواست جمع کنی اگر یه دفعه دیگه 

اینجوری نفس تنگی بگیری خیلی برات بد میشه.......... 

من:فلفل توی غذام بود من نمیخواستم که بخورم،متوجه 

نشدم.......

پرستار:میدونم عزیزم شوهرت گفت

یادم به احسان افتاد

لعنتی، لعنتی

از همین حاال خسته شدم

نمیتونم، نمیتونم

پرستار:کم کم مرخصی.......



من:ممنون

پرستار:خواهش میکنم 

توی همین فکرا بودم که در باز شد

همه ریختن داخل ولی احسان نبود

مامان به سمتم اومد وگفت:

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......الهی فدات بشم چی شد

♕♔سرنوشت♔♕

پارت89#

من:هیچی نیست مامان

مامان جون:خیلی مارو ترسوندی

من:نگران نباشین چیزیم نیست فقط یه الرژیه همین....... 



المیرا:حاال بهتری یا فقط به خاطر اینکه ما ناراحت نشیم چیزی 

نمیگی...... 

من:به خدا خوبم

یکم سرمو اون طرفو اون طرف کردم انگار گردنم گرفته 

بود........ 

مامان:چی شده؟ 

من:هیچی فقط یکم گردنم درد میکنه..... 

سالم 

همه روشونو برگردوندن طرف در!!..... 

احسان بود 

اومدم بلند شدم که قفسه سینم تیر کشید

دستمو گذاشتم روی قفسه و گفتم:آ آخ



احسان قدم تند کردو اومد کنارم وگفت:بهتری؟ 

توی چشماش نگا کردم وگفتم:خوبم خوبم

پرستار اومد داخل

پرستار:اگر میشه دور مریض رو خلوت کنین

ایشون االن تا چند وقت دیگه حداقل یه هفته

نفس تنگی دارن پس یکم مراعات کنین...... 

االن هم بفرمایید بیرون وقت مالقات تمومه فقط یه نفر میتونه 

اینجا بمونه......... 

احسان:شما برین من هستم

ینی میخواد پیشم بمونه

حتما بازم میخواد زخم زبون بزنه

نمیتونم بهش حقیقت و بگم اگر بره بالیی

سر مرتضی بیاره بدبخت میشه........ 



هم اینکه نمیخوام غرورش خورد بشه

احسان که اینجور گفت همه رفتن بیرون

احسان بلند شدو رفت کنار پنجره 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...دستشو کرده بود توی جیبش و پشتش به من بود

♕♔سرنوشت♔♕

پارت90#

من:میشه اینقدر تظاهر نکنی که من و دوست داری و برات 

مهمم......... 

من که میدونم توی سرت چیا داره میگذره

روشو کرد طرف من و گفت:تو هیچی نمیدونی 

وگرنه اینکارو باهام نمیکردی پس خفه شو........ 

وقتی گفت خفه شو به معنی واقعی خفه شدم 

آخه هیچوقت اینجوری باهام حرف نزده بود 



بغضم گرفت........ 

احسان:بهتره زود تر خوب بشی من حوصله مریض داری 

ندارم....... 

بیشتر بغضم گرفت و هیچی نگفتم 

احسان:برای منم اشک تمساح نریز من دیگه اون احسان نیستم 

که اگر اشکتو میدید دنیارو زیرو رو می کرد........ 

دیگه تموم شد 

گفتم:احسان خیلی دلت سنگ شده 

یه دفعه به سمتم اومدو گفت:تو کردی 

تو خواستی من اینجوری بشم

تو خواستی 

فهمیدی همش تقصیر توعه 



یادت بیار که چیکار کردی 

تو همه چیزو خراب کردی 

پس برای من مظلوم بازی در نیار 

من:باشه هرچی تو بگی....... 

احسان:معلومه که هرچی من بگمه،تو فقط یه چیز بی ارزش تو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...دست منی

♕♔سرنوشت♔♕

پارت91#

یه چیز بی ارزش،من با این آدم چیکار کردم 

چیکار کردم فقط اینکه نمیخواستم از روی حماقت بالیی سر 

مرتضی بیاره یا بابام بالیی سرش بیاره........ 

گوشیش زنگ خورد،از اتاق زد بیرون 



لعنت بهت بابا 

به تو نمیشه بگی بابا 

آره اون دیگه بابام نیست........ 

فقط زندگی من و خراب کردی 

بلند شدم ِسُرم و از دستم کشیدم بیرون یکم خون اومد ولی نه 

زیاد....... 

وسایلمو جمع کردم 

 ...........

احسان

عصبانی بودم از اتاق زدم بیرون و گوشی رو جواب دادم...... 

بله بفرمایید

سالم آقای اشرفی



من:شما؟!..... 

شراره هستم، شراره مهدوی

یه دفعه یادم اومد!..... 

دستام از عصبانیت مشت شد

من:بفرمایید کاری داشتی....... 

شراره:تصمیمت وگرفتی

من:دقیقا از من چی میخوای؟..... 

شراره:من واقعا دوست دارم چرا نمیخوای بفهمی.......... 

من:ولی من تورو اصال دوست ندارم

شراره:یه مدت که بگذره نظرت عوض میشه وگرنه....... 

من:من و تحدید میکنی؟!..... 

شراره:نه من فقط میخوام عشقمو به دست بیارم....... 



نذاشت من حرف بزنم وگفت:باید با من راه بیای 

این حرف و زدوقطع کرد

لعنتی احمق

آخه کدوم دختری دیدی که اینجوری به پسری پیله کنه........ 

رفتم در اتاقو باز کردم ولی کسی نبود

ینی چی؟ 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........کجاست این؟

♕♔سرنوشت♔♕

پارت92#

کیفش روی تخت بود ولی خودش نبود



گفتم شاید خودش تنها رفته،ولی نه کیفش بود نفسمو آروم 

بیرون دادم...... 

نگران نباش فرار نمیکنم

رومو برگردوندم دیدم آیداست

خیالم راحت شد

از کنارم رد شدورفت داخل روی تخت نشست یکم قفسه 

سینشو ماساژ داد،از بس سلفه کرد اینجوری شده........ 

آیدا:لطفا کارای ترخیصمو انجام بده

من:مگه دکتر گفت مرخصی؟

من:پرستار گفت امروز مرخصی؟ 

آیدا:من دیگه نمیتونم اینجا بمونم

اگر انجام نمیدی خودم میرم 



نذاشتم حرفشو کامل کنه از اتاق زدم بیرون 

....

آیدا 

توی ماشین نشسته بودیم داشتیم به سمت خونه حرکت 

میکردیم هوا تاریک بود...... 

هیچ حرفی نداشتیم که بزنیم 

هیچ حرفی 

صدای گوشیم بلند شد 

ولی هرچی میگشتم نبود 

اصال یادم نیست گوشیم کجاست 

گوشامو تیز کردم...... 

گوشیم جلو ماشین احسان بود گفتم:میشه گوشیمو بدی....... 



احسان:نه 

من:چرا؟ 

احسان:همین که گفتم

من:چرا نمیفهمی میگم گوشیمو بده شاید کسی کار واجب 

داشته باشه......... 

یه دفعه یه جایی وایسادو توی چشمام نگا کردو گفت:هیچکس 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......باتو کار نداره

♕♔سرنوشت♔♕

پارت93#

تو چقدر خودتو مهم دونستی 

تو اصال برای هیچکس مهم نیستی حتی 

خانوادت..... 



با این حرفش یه سیلی آوردم توی گوشش و گفتم:دیگه بس کن 

فهمیدی دیگه این مزخرفات و به زبونت نیار......... 

خیلی تعجب کرده بود که اینکارو کردم 

بازومو گرفت و من و به سمت خودش کشوند وگفت:همین پس 

فردا شب، عروسی میگیریم،تو خیلی پاتو از گریمت دراز تر 

کردی......... 

وقتی دیگه نتونستی از خونه بیای بیرون حالیت میشه.......... 

وقتی فقط مالکت من شدم دیگه دهنتو میبندی 

نفسم بند اومد........ 

منظورش از مالک رو خوب میفهمیدم 

گفتم:نمیتونی بدون رضایت من حتی دستامو بگیری...... 

احسان:حاال می بینیم 

با این حرفش دلم لرزید 



کاش بابا این کارو نمی کرد 

کاش ازدواج االنمون واقعی بود 

کاش میشد احسان مثل گذشته ها دوستم داشته باشه...... 

بازومو محکم هل داد که سر جام نشستم 

 ........

احسان 

آیدا رو رسوندم خونه شونو گوشیشم بهش دادم

خودمم برگشتم خونه خودم...... 

زنگ زدم به افخمی 

الو 

سالم آقا اشرفی بفرمایید 

میخوام بدونم قرار داد آقای مهدوی رو تا کی نیاز داریم....... 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.افخمی:خوب دوهفته دیگه نیازش داریم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت94#

بعد راهتون از هم جدا میشه

ولی االن برای شرکت خیلی مهمه

من:ینی تا دوهفته دیگه کار ما تموم میشه

افخمی:آره فقط باید مواظب باشین،جنسایی

که میخوان براتون بیارن خیلی مهمه جنسارو که بیارن دیگه 

همه چیز تمومه........... 

دیگه گوشی رو قطع کردم 

ینی من باید تا دوهفته دیگه  این دختره نچسپ و تحمل 

کنم........ 



شراره نمیدونه فقط دوهفته دیگه مونده وگرنه زود تر دست به 

کار میشد...... 

احمق لعنتی

لبخندی زدم

البته بدم نمیشه توی این دوهفته یکم آیدا رو زجر بدم و اونو 

بیارمش خونه....... 

....

آیدا

رسیدم خونه

وقتی رسیدم مامان خیلی تعجب کرده بود

مامان:عزیزم کی اومدی؟!..... 

چرا خبر ندادی آخه؟ 

من:هیچی مامان مرخص شدم،نگران نباش



بابا هم نشسته بودن هیچ حرفی نمیزد

مامان:راستی تو نمیخوای کسی رو برای هفته دیگه دعوت کنی 

آیدا؟..... 

گفتم:هفته دیگه؟ 

مامان:آره دیگه برای عروسی تون....... 

پس وقتی گفت پس فردا شب یه فکری کرده بوده........ 

بازم خوب که یه هفته دیگه ست

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....خوب که همون پس فردا شب نذاشته

♕♔سرنوشت♔♕

پارت95#

باالخره از راه رسید

روز بدبختی من



یا شایدم یه برگه جدیدی از زندگی برام باز شده

نمیدونم نمیدونم 

مامان:آیدا آیدا؟ 

کجایی پس؟....... 

من:بله مامان 

مامان:زود باش دیگه االن احسان میاد دنبالت چیکار 

میکنی؟؟؟؟ 

گفتم:باشه اومدم

گوشیم زد خورد

بدون هیچ حرفی 

احسان:بیا بیرون 

منم مثل خودش گفتم:اومدم 



سوار ماشین شدم و حرکت کردیم 

حتی سالمشم نکردم 

قرار بود المیرا و مهسا هم بیان 

توی راه هیچ حرفی نزدیم 

زیر چشمی بهش نگا کردم 

چقدر من این ظالم و دوست داشتم 

ولی  چیکار کنم که این اتفاقات رخ داد....... 

توی افکار خودم میچرخید که صداشو شنیدم 

بهش نگا کردم...... 

احسان:پیاده شو

به اون طرفم نگا کردم جلو آرایشگاه بودم 

اومدم پیاده شم که بازومو گرفت 



رومو برگردوندن طرفش 

به دستش نگا کردم 

یه کارت بانکی بود 

گرفتم  ازش،رمزشم گفت

احسان:آماده شدی زنگ بزن 

حوصله ندارم معطل بشم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.............من:باشه

♕♔سرنوشت♔♕

پارت96#

پیاده شدم ورفتم داخل وقتی رفتم داخل مهسا و المیرا اومده 

بودن...... 

المیرا:پس کجا موندی تو دختر خوب؟ 



من:به من چه به داداشت بگو..... 

خنده ای کردوگفت:آره میدونم اون همیشه برای همه چیز دیر 

میکنه....... 

مهسا:آیدا زود باش 

باید بری زیر دست آرایشگر 

من:خیل خوب باشه...... 

اول صورتمو با ابروهام برداشت 

حدود یه ساعت بود زیر دست آرایشگر بودم برای آرایشم....... 

آرایشگر:عزیزم لباست از پایین قابل تن کردن هست؟ 

گفتم:آره

آرایشگر:خیلی خوبه پس بیا موهاتو درست کنم 



فقط چون موهات خیلی بلنده باید شنیون پایین برات درست 

کنم......... 

من:باشه 

دوساعتی هم زیر دستش بودم برای موهام، آخه بلند بودو وقت 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....میبرد

♕♔سرنوشت♔♕

پارت97#

آرایشگر:خوب خانومی بلند شو که مثل ماه شدی....... 

چشمامو از اول بسته بودم

چشمامو باز کردم وقتی خودمو دیدم تعجب کردم....... 

ابروهایی که خیلی خوشکل برداشته شده بود 

آرایشی که من و یه نفر دیگه کرده بود...... 

موهایی که با مهارت خیلی زیاد پیچیده شده بود خیلی 

دوستش داشتم...... 



ارایشگر:چطوره؟ 

روکردم طرفشو گفتم:عالی شده ممنون 

از اتاق عروس بیرون اومدم و رفتم توی سالنش

مهسا و المیرا تا من و دیدن با هیجان اومدن طرفم........ 

مهسا:وای آیدا خیلی خوشکل شدی، خیلی 

من:شما هم خیلی خوشکل شدین....... 

المیرا:ولی نه اندازه تو، وای اصال باورم نمیشه داداشم امشب 

ازت نمیگذره....... 

گفتم:بی حیا 

بچه ها باید برم لباسمو بپوشم کمکم میکنین؟ 

مهسا:البته 

لباسمو که تنم کردم دیگه شدم یه عروس واقعی 



ولی چه عروسی؟.... 

عروسی  که عشقش مثل قبل دیگه دوستش نداره...... 

من:المیرا میشه زنگ بزنی به احسان بگی بیاد دنبالمون..... 

المیرا:باشه زنگ میزنم 

اومد بره گفتم:اون کارت و توی کیفم بردار پول آرایشگاه و هم 

حساب کن...... 

المیرا:باشه 

هنوز ده دقیقه نگذشته بود که..

آرایشگر:عروس خانم آقاتون اومد 

المیرا:ما همه وسایال تونو می بریم تو خودت برو

من:باشه فقط گوشیمو هم ببر اون کارت پولو هم دست خودت 

باشه....... 



رو کردم طرف مهسا وگفتم:محمد میاد دنبالت دیگه؟..... 

مهسا:آره میاد

من:من رفتم پس.... 

شنلمو انداختم روی سرمو رفتم پایین 

یه جفت کفش مشکی و پاهای کشیده رو جلوم دیدم.... 

سرمو باال کشیدم و دیدمش...... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.............آره خودشه

♕♔سرنوشت♔♕

پارت98#

سرمو بلند کردم چشم تو چشم شدیم

یکم بهم خیره شد ولی خودشو نباخت



دستشو سمتم دراز کرد که دسته گلی که دستش بودو 

بگیرم...... 

اونو گرفتم ولی دوباره دستشو باال آورد 

به دست دراز شده طرف من نگا کردم

ینی واقعا دستشو بگیرم...... 

احسان:همینطور میخوای همین جا وایسی

به خودم اومدم و دستشو گرفتم

اونم من و میکشید سمت خودش 

لباسم خیلی بلند بود و پفی بود

یکم راه رفتن برام سخت بود

در ماشین و برام باز کرد ورفت سوار شد

منم نشستم و درم بستم



فیلمبردار هم همش همراهمون بود 

میگفت اینکارو کنیم 

اون کارو نکنیم 

توی راه هیچ حرفی نمیزدیم که احسان گفت:

نمیخوام امشب مشکلی پیش بیاد.......... 

به پدر مادرم گفتم

اگر مشکلی پیش بیاد که این عروسی خراب بشه

خونه شونو روشون خراب میکنم...... 

من:احسان تو چت شده واقعا میخوای از من انتقام بگیری؟... 

فقط برای اینکه من دوست نداشتم... 

خیلی بچگانه ست

دادی کشیدو گفت:خفه شو خفه شو 



احسان:من توی این چند وقت درست شناختمت 

میدونستم دوستم داری پس این حرکات مسخره رو از خودت 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....بیرون نیار

♕♔سرنوشت♔♕

پارت99#

نمیخواستم بیشتر از بحث کنم گفتم:من ازاولش به خاطر پول 

وارد زندگیت شدم...... 

من یکی دیگه رو میخواستم،ولی نشد میفهمی 

نفسمو بیرون دادم وگفتم:آره عاشقت شدم برای همین پا پس 

کشیدم من نمیتونستم به اون خیانت کنم وقتی فهمیدم 

عاشقت شدم که دیگه کار از کار گذشته بود..... 

بهش نگا کردم 

با خشم وعصبانیت بهم نگا می کرد 

با صدای بلندی که داد توی جام محکم نشستم 



اومد دستشو بیاره توی صورتم که با خشم پس کشید 

وگفت:امشب رو بهت کاری ندارم ولی فکر نکن اینجا تموم 

شد..... 

کاری میکنم از کردت پشیمون بشی 

بعدم توی جاش نشست 

شنل و بیشتر کشیدم پایین که نتونه صورتمو ببینه........ 

اشک توی چشمام جمع شده بود 

آخه این چه سرنوشتی بود که من داشتم 

این سرنوشت،من و تا کجا میخواست ببره؟ 

سرنوشتی که تهش معلوم نبود این چه سرنوشت نحسی بود که 

من داشتم ودارم..... 

توی همین فکرو خیال بودم که ماشین وایساد 

فک کنم اومدیم آتیه....... 



چه نیازی به آتلیه بود 

ما که نمیخوایم این عکسا روبا خوش حالی بگیریم..... 

رفتیم داخل 

احسان اصال بهم هم نگا نکرد 

رفتیم توی یه اتاق هنوز چند دقیقه نگذشته بود که یه دختر 

هم سنای خودم اومد داخل که فجیح آرایش کرده بود نمیشد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....فهمید دختره یا عجوزه پیر

♕♔سرنوشت♔♕

پارت100#

دختره:من ساناز هستم اومدم ازتون عکس بگیرم چقدر هم که 

با عشوه حرف می زد دستمو با خشم مشت کردم....... 

دختره:عروس خانم شنلتون رو بیرون بیارین دیگه،ما عروس و 

داماد بعد شما هم داریم..... 



از این حرفش ناراحت شدم 

من:برای این دوسه دقه معطلی هیچی نمیشه 

پس ناراحت نباشین...... 

انگار انتظار این و نداشت من جوابشو بدم 

شنلمو بیرون آوردم رومو کردم طرف احسان 

که خیره شده بود روی من..... 

چند ثانیه ای همین جور داشت من و نگا میکرد

که دختره گفت:خوب اگر میشه بیاین اینجا 

این ژست خیلی بد بود....... 

آخه باید دراز میکشیدم 

ولی موهام اجازه نمی داد و باید خودمو توی هوا 

نگه می داشتم....... 

دختره گفت من دراز بکشم 

به احسان هم گفت کنارم دراز بکشه 



ولی از یه طرف روم خیمه بزنه و توی چشمام نگا کنه...... 

همینطور که توی چشمام نگا می کرد یه قطره اشک از چشمام 

اومد...... 

نتونستم خودمو کنترل کنم 

صدای تیک دوربین اومد که ازمون عکس گرفت

احسان که حالمو دید روم بیشتر خم شدو چشمام و 

بوسید...... 

وای که چه حالی بود 

این دختره هم از فرصت استفاده می کرد و ازمون عکس 

می گرفت... 

دوباره خم شد و گلومو بوسید 

دیگه نمیتونم االنه که غش میکنم خدایا من و از این حال و هوا 

بیرون بیار....... 



دستی که سمت مخالف عکاس بودو روی دست 

احسان گذاشتم و گفتم:احسان داری با کارات 

من و نابود میکنی میفهمی؟ 

احسان توی چشمام نگا کردو گفت :اینو دیگه چیکار 

میکنی....... 

ندونستم منظورش چیه یه دفعه لباشو گذاشت 

روی لبام که لرز کردم،دیوونه شدم..... 

این دختره بی شعور هم همش داشت عکس می گرفت..... 

دستمو که روی دستش گذاشته بودم و فشار دادم..... 

خودمو ازش جدا کردم و گفتم:دیگه بسه 

دختره:عالی بود، خیلی عکسا خوب شد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......حاال ژست های بعدی رو برین

♕♔سرنوشت♔♕



پارت101#

احسان برام پوزخندی زدو دیگه بهم نگا نکرد 

خیلی عکسایی دیگه ای هم گرفت که من دیگه داشتم از حال 

میرفتم..... 

دختره همش دستش و روی صورت احسان میذاشت....... 

فهمیدم که چشمش افتاده پای احسان

دختره:این آخرین عکسه....... 

اومد صورت احسان و این ور کنه که دستشو به لباش زد که 

داغ کردم....... 

دستشو گرفتم با عصبانیت گفتم:دیگه بسه 

دستشو با زور انداختم اون ور 

دختره که انگار خیلی تعجب کرده بود گفت: چتونه خانم 



من:من میفهمم چمه...... 

تو نمیفهمی پاتو از گلیمت نباید دراز تر کنی 

رو کردم طرف احسان و گفتم:میشه بریم 

خشمم گرفت که اینقدر بهش نزدیک بود 

شنلمو پوشیدم و رفتم بیرون 

احسان:آیدا، آیدا وایسا ببینم 

از پشت دستمو گرفت که نزدیک بود برم توی بغلش ولی 

خودمو گرفتم با اون کفشی هم که پام بود راه رفتن خیلی 

سخت بود...... 

احسان:این چه رفتاری بود کردی 

من:لطفا دستمو ول کن..... 

لطفا رو به یه لحن خاصی گفتم 



دستم و ول کردو رفت سوار ماشین شد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........منم سوار شدم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت102#

احسان:نمیدونستم اینقدر روم حساسی 

من:نمی فهمم چی میگی....... 

احسان:پس اگر این نیست،دلیلش چی بود 

من:اصالنم اینجور نیست........ 

احسان:پس برای چی اینکارو کردی اون نمیتونست یکم لبای 

من و لمس کنه....؟ 

عصبانی شدم وگفتم:بس کن، بس کن 



احسان که خیلی عصبانی شده بود گفت:اگر واقعا عشق من و 

سرکوب کردی دیگه این حرکاتاتت چیه؟....... 

داشتیم حرف میزدیم که ماشین وایساد 

رسیده بودیم........ 

احسان:جوابمو بده چرا؟ 

هنوز حرفش تموم نشده بود که..... 

دستمو گذاشتم پشت گردنشو به خودم نزدیکش کردم و لبامو 

گذاشتم روی لباش....... 

یه لحظه دلم میخواست زمان همینجا وایسه 

احسان دستشو گذاشت روی صورتم....... 

انگار اونم دلش می خواست ولی نمیشد 

دستمو برداشتم و ازش جدا شدم 

توی چشماش نگاه کردم و گفتم:آره دوستت دارم و داشتم...... 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......ولی ما مثل قبل نمیشیم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت103#

احسان که هنوز توی شک کارم بود گفت:میدونی  

با اون همه کاری که کردی،هیچ شانسی نداری که من 

ببخشمت،معلومه که نباید ازم انتظاری داشته باشی......... 

بعدم ازماشین پیاده شد 

همون موقع فیلم بردار هم اومد وگفت اینکارو 

کنیم و اون کارو نکنیم....... 

رفتیم داخل خیلی شلوغ بود 

اصال کسی رو نمی شناختم 

رفتیم و توی جایگاهمون نشستیم 

 ......



هنوز یه ساعت نگذشته بود که قرار شد عاقد بیاد برای عقد 

ولی اول باید صیغه رو باطل کنه بعد عقد........ 

...........خانم آیدا سعادت  برای بار سوم میپرسم........حاضرم 

شمارا به عقد داعم احسان اشرفی درآورم......؟؟......

داشتم میلرزیدم

با اجازه پدرو مادرم(بله) 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......وقتی گفتم بله کل سالن به هوا رفت

♕♔سرنوشت♔♕

پارت104#

توی یه چشم به هم زدن شدم زن احسان چقدر کارم سخت 

شد........ 

حلقه هامونو دست هم کردیم 



دستام میلرزید وقتی دست احسان به دستم می خورد........ 

مامان و بابا برام دو جفت النگو و بابا مامان احسان هم همین 

طور....... 

تو فکر بودم که  سردی چیزیو دور گردنم حس کردم........ 

بهش نگاه کردم وای چه خوشکل بود 

به پالک خیلی زخیم که با یه کلمه انگلیسی طراحی شده 

بود...... 

می درخشید دستمو گذاشتم روش

وقتی بهش نگا کردم دیدم به اسم احسانه..... 

وای ینی احسان پالک اسم خودشو انداخت گردنم........ 

صدای آرامبخشی رو کنار گوشی شنیدم احسان بود...... 

احسان:اگه فقط یه لحظه اونو از گردنت در بیاری کالهمون 

میره تو هم حلقه تم همینطور... 



بعد از پشت سرم سرمو بوسید

اخمام رفت توی هم همیشه کاراشو با زود میخواد انجام 

بده...... 

مهسا با یه گل به سمتم اومد و گونمو بوسید 

مهسا:ایشاال خوشبخت بشی

با نگاه مظلومی نگاش کردم که گفت:اینجوری نکن....... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........من:باشه

♕♔سرنوشت♔♕

پارت105#

المیرا با خوش حالی اومد طرفمو گفت:سالم عروس 

خوشکله...... 

من:سالم المیرا جونی خوبی؟ 



المیرا:من که عالیم 

میبینی هیچ مردی اینجا نیست...... 

برای عقد هم بازور احسان اجازه داد بیان داخل 

احسان روت خیلی حساسه خیلی دوستت داره 

من اینو میفهمم....... 

بهش نگا کردم وگفتم:تو از کجا فهمیدی کلک؟ 

المیرا:حاال دیگه...... 

دست المیرا رو گرفتم وگفتم:المیرا اون دوتا دخترا کین یه 

جوری نگا میکنن...... 

المیرا؟؟ 

اون دختر عموم هست اسمش نگاره 

اون یکی هم دختر عمم سارا هست 

آهانی گفتم و نشستم........ 



احسان دیگه نبود رفته بود توی مردونه 

المیرا دستمو گرفت و گفت:بریم برقصیم

اومدم اعتراض کنم که دستمو گرفت و رفتیم وسط....... 

وقتی تموم شد اومدیم نشستیم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....المیرا:وای دختر تو چقدر توی رقص مهارت داری

♕♔سرنوشت♔♕

پارت106#

لبخندی زدم وگفتم:آره تازه میتونم مربی بشم ولی خودم به 

همین بسندش کردم....... 

المیرا:آیدا، احسان داره میاد 

احسان اومد و بهم دست داد وکنارم نشست..... 

المیرا اومد کنارمونوگفت:زود باشین ببینم 



گفتم:چی میگی؟ 

المیرا:پاشین برقصیم زود باشین..... 

احسان:المیرا بس کن.... 

المیرا:احسان به جان من بلند نشی خودت میدونی....... 

بلند شو تورو خدا....... 

المیرا دست احسان و گرفت گذاشت روی دست من و با هم بلند 

مون کرد........ 

احسان داشت من و به سمت خودش می کشوند

دستشو گذاشت دوطرف کمرم

دست منم گذاشت روی شونه هاش....... 

خیلی مالیم داشتیم با آهنگ میرقصیدیم 

آهنگ رو برای رقص تانگو گذاشتن......... 



حدود پنج دقیقه داشتیم باهم میرقصیدیم 

که باالخره تموم شد....... 

مهسا اومد طرفمون و گفت:آیدا االن یه آهنگ دیگه برای خودت 

تنها میذارن فقط تو تنها میرقصی...... 

ای وای خودم تنها دیگه خیلی سخت شد..... 

خیلی نرم داشتم میرقصیدم 

حتی برای یه لحظه هم احسان ازم چشم برنداشت..... 

تا اینکه رقص تموم شد 

احسان به طرفم اومد دوطرف صورتمو گرفت و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....بوسه ای روی پیشونیم زد که از شوق لبریز شدم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت107#



باالخره رسیدیم

هنوز پیاده نشده بودیم

دوتاییم نشسته بودیم توی ماشین

به آپارتمان نگاهی کردم وگفتم:این خونه؟

احسان:آره این همون خونست بعدم پوزخندی زد

همگی جلو خونه ازمون خداحافظی کردن و رفتن......... 

جلو در آپارتمان بودیم درو باز کردو من رفتم داخل....... 

به دور تا دورش نگا کردم

خاطره اون روز توی ذهنم اومد

بوسه ای که احسان روی پیشونیم زد

دیگه جونی برام نمونده

احسان:نمیخوای بری جلوتر 



من:نمیتونم، نمیتونم، چرا این خونه، چرا؟ 

احسان:نمی فهمم چی میگی؟ چرا این خونه نه؟ 

شاید نمیتونی کاری که باهام کردی و فراموش کنی........ 

پامو جلوتر گذاشتم و رفتم روی کاناپه نشستم وگفتم:احسان 

بس کن.... 

احسان:برو توی اون اتاق میتونی بری حموم 

نگاهی به اتاق کردم بلند شدم و رفتم توی اتاق 

روی صندلی جلو میز آرایش نشستم

دونه دونه گیره هارو از توی موهام جدا کردم 

ولی هرچی کردم نتونستم زیپ لباسمو پایین 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......بکشم،لعنتی

♕♔سرنوشت♔♕



پارت108#

بلند شدم و دستمو گذاشتم روی میز آرایش و 

یکم خم شدم و توی آینه به خودم نگا کردم...... 

امشب چه بالیی سرم میاد 

ینی میخواد بهم نزدیک بشه........ 

دروغ چرا منم دوست داشتم این شبو با احسان باشم...... 

ولی نمیدونم توی این وضع با نفرتی که احسان داره این کار 

شدنی باشه...... 

دستی دورم حلقه شد 

احسان بود 

احسان:چرا معطلی،تو میدونی من برای این شب روز شماری 

کردم؟...... 

آخ که دلم پر میکشه براش ولی نمیتونم بهش دست بزنم....... 



به سمتش برگشتم

دست برد پشت سرم و زیپ لباسمو پایین کشید 

چشمامو بستم،لباسو از روی شونم یکم پایین تر آورد........ 

بوسه ای روی شونم زد 

داغ شدم 

داشت آستین لباسمو میکشید از دستم بیرون 

زمزمه کردم:احسان........ 

انگشتشو گذاشت روی لبمو گفت:هیسسس.... 

لباس کال ازم جداشدو افتاد پایین پام

احسان به صورتم نگا می کرد......... 

صورتشو کم کم آورد جلو ولی سرم و کج کردم



دستشو محکم گذاشت یه طرف صورتمو سرم و راست سر 

خودش کرد....... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........در یه لحظه لباشو گذاشت روی لبام

♕♔سرنوشت♔♕

پارت109#

خیلی نرم داشت لبامو میبوسید 

ولی کم کم خشن شد 

انگار میخواست لبامو از جا بکنه........ 

دست انداخت زیر پاهام از از ترس یقه شو چسپیدم..... 

دیگه کارم تمومه 

ولی مخالفت نکردم...... 

من و جلو حمام گذاشت 



توی صورتم نگا کردوگفت:برو حمام 

اون لباس خوابی رو که برات گذاشتمو بپوش 

پس تموم نشده...... 

اومد بره که گفتم:ولی آخه....

احسان:همین که گفتم فقط بیست دقیقه وقت داری........

زیر لبم گفتم:ظالم 

یه دفعه وایسادوگفت:شنیدم چی گفتی 

زود باش برو حمام همونجوری که گفتم برگرد

من که دیگه داشت اشکم در میومد....... 

رفتم توی حمام 

زیر دوش تا میتونستم گریه کردم وزجه زدم

امشب دیگه کال میشم زن احسان 



رفتم حوله رو برداشتم و نم موهامو گرفتم 

به لباس خوابم نگا کردم 

یه لباس قرمزو مشکی،حریر بود 

دووجب پایین تر از باسنم 

خوشکل بود و خیلی هم باز بود 

کل آب موهامو گرفتم 

لباسو پوشیدم

توی آینه حموم به خودم نگا کردم 

لباسه خیلی بازه 

من که نمیتونم اینجوری برم بیرون 

دلم میخواد بشینم اینجا فقط گریه کنم 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........ینی میشه؟میشه؟

♕♔سرنوشت♔♕

پارت110#

با صدای احسان به خودم اومدم:چیکار میکنی اونجا بیا بیرون 

دیگه...... 

صداشو که شنیدم دلهره گرفتم 

تمام بدنم داشت میلرزید

بلند شدم آخرش که چی باید از این اتاق میرفتم بیرون...... 

درو باز کردم و رو به روش وایسادم 

چشمش که بهم افتاد اخم کرد ولی بعدش دوتای دستمو گرفت 

وگفت:محشر شدی تعجب کردم که این حرفو زد..... 

با ضرب من و روی تخت انداخت 



دردم نگرفت 

ولی ترسیدم 

روم خیمه زد 

نفسام تند تند بود 

سرشو کرد توی گودی گردنمو وگفت:حرفی که میخوام بزنم و 

فراموش کن برای همیشه از فردا دیگه من و اینجوری نمیبینی 

پس بهتره ازامشب خوب استفاده کنی..... 

تو چشمام نگا کردوگفت:خیلی دوست دارم 

نفسم حبس شد خدایا من چیکار کردم با این آدم.......

لباشو گذاشت روی لبام 

خشن شد

محکم لباشو روی لبام میکشید 



دستشو گذاشت روی بازوم و فشار داد 

منظورشو فهمیدم 

آخه باهاش همکاری نمیکردم عصبانی شد 

سرشو بلند کردو بهم نگا کرد 

موهاش ریخته بود توی چشماش 

ولی توی چشماش اشک جمع شده بود 

سرمو بلند کردم و بوسه ای روی چشماش زدم

که خیسی چشماشو احساس کردم...... 

احسان دست برد کنار تخت و آباژورو خاموش کرد........ 

گفتم:اینو بدون منم خیلی دوستت داشتم 

ولیییی....

نذاشت حرفمو تموم کنم 



با لباش دهنمو بست 

کم کم با دستاش جای جای بدنمو لمس می کرد 

سرمو عقب کشیدم و بهش نگا کردم....... 

دستشو گرفتمو

گفتم:احسان تو قصدت چیه؟چیکار میکنی؟چیکار کنم که 

تمومش کنی....؟؟؟ 

احسان با اون چشمای غمارش گفت:آیدا فقط یه امشبو اینقدر 

مالیمم پس خرابش نکن و هیچی نگو........ 

دیگه آب از سرم گذشته بود 

من دیگه با احسان ازدواج کردم نمیتونم جلوشو بگیرم......... 

دیگه هیچی نگفتم و خودمو سپردم بهش

تا وقتی به خودمون اومدیم دوتامون بدون لباس توی بغل هم 

بودیم واحسان وسط دوسینمو بوسید......... 

چشمامو بستم



پایین تر رفت و بوسه ای زیر دلم زد

خواست پایین بره که نذاشتم بره........

سرشو بلند کردو گفت:فقط میخوام کمتر درد بکشی...... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........دیگه هیچی نگفتم و

♕♔سرنوشت♔♕

پارت111#

چشمامو باز کردم هیچکس نبود 

اتفاقات دیشب یادم اومد...... 

یه دفعه زدم زیر گریه 

چرا اینقدر نرم باهام رفتار کرد

یه دفعه در باز شدو قیافه مهسا رو دیدم خدایا مهسا اینجا 

چیکار میکنه.......؟. 



مهسا:آیداچته؟ چی شده؟

کنارم نشست ومن و رفت توی بغلش........ 

مهسا:چیه؟درد داری؟ 

با هق هق گفتم:مهسا من دیشب نابود شدم 

مهسا:چرا آخه،باهات بد رفتاری کرد؟ 

من:نه؟ 

مهسا:پس چی؟ 

من:دیشب خیلی خوب بود ولی میدونی چی گفت،گفت از فردا 

دیگه من و اینجوری نمیبینی 

میفهمی ینی چی، ینی جهنم شروع شد..... 

از همون روز اول گفت به جهنم احسان خوش اومدی...... 

تو چرا اینجایی؟ 



مهسا:خوب راستش احسان بهم زنگ زد گفت بیا

من:ساعت چنده؟ 

مهسا:ساعت ۱٠ صبح....... 

من میرم بیرون برو حموم 

من:باشه 

مهسا رفت بیرون 

به مالفه خونی که نشون از دختر بودن من بود نگا 

کردم.......... 

مالفه رو دورم پیچیدم و رفتم توی حموم

مالفه رو گذاشتم توی حمام....... 

وانو پر کردم و نشستم داخلش 

تمام بدنم باز شد 



گریه کردم 

اصال چرا باید گریه کنم

من باید مقاومت داشته باشم....... 

من اگر بخوام گریه کنم هروز باید گریه کنم، حتی امروز نمونده 

ببینه من حالم خوبه یا بد 

حوله رو تنم کردم و رفتم بیرون فقط لباس زیرامو 

پوشیدم....... 

در اتاقو باز کردم و رفتم جلوتر 

از توی اشپزخونه صدا میومد

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........مهسا بود

♕♔سرنوشت♔♕

پارت112#

من:مهسا چیکار میکنی؟ 



من:خیلی دلم درد میکنه 

مهسا:وایسا برات مسکن بیارم....... 

چرا با حوله اومدی بیرون مریض میشی 

من:نمیتونستم لباس بپوشم حالشو نداشتم 

قرصو خوردم و همونجا روی مبل نشستم 

نمیدونم چی شد که خوابم برد

خسته بودم

وقتی بیدار شدم با یه سروصدای بد بیدار شدم

اومدم بلند شم که زیر دلم درد گرفت......... 

با سرو صدایی که میومد نتونستم طاقت بیارم 

رفتم طرف اتاق خوابمون....... 

احسان بود داشت وسایالی اتاقو به هم میریخت....... 



با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفتم:احسان چه 

خبره؟....... 

روشو کرد طرف من خیلی عصبانی بود 

احسان:به تو ربطی نداره فهمیدی تو کارای من دخالت نکن...... 

من:باشه دخالت نمیکنم ولی آخه چرا اتاقو اینجوری 

کردی....... 

اومد طرفم دوطرف بازومو گرفتوگفت:میدونی چیه از این اتاق 

بدم میاد....... 

چشمام و بیشتر گرد کردم و گفتم:چرا چون دیشب با من بودی 

آره؟.... 

احسان:آره برای همین چون دیشب باهات خوب بودم،ولی دلتو 

خوش نکن....... 

از این به بعد همینه باید من و تمکین کنی 



نیومدی اینجا بخوری بخوابی....... 

دوطرف یقه شو گرفتم وگفتم:میدونی ازت بدم میاد......... 

دلم نمیخواد ببینمت ولی همش جلو چشمامی 

فکر کردی برای من آسونه که اینجا باشم........ 

احسان دوتا دستمو از یقش جدا کردو جوری ُهلم داد روی تخت 

که زیر دلم درد گرفت........ 

انگشتشو تهدید وار جلوم گرفت و گفت:از این به بعد دیگه مثل 

خونه بابات نیست..... 

باید اینجا مثل کلفتا کار کنی 

اشک توی چشمام جمع شد ولی نذاشتم بفهمه 

روی تخت نشستم..... 

جلوش وایسادم وگفتم:فقط همینو میتونم بهت بگم..ازت 

متنفرم..

با سیلی که اومد توی صورتم دوباره روی تخت افتادم...... 



ولی این دفعه از ضعف بی هوش شدم

وقتی به هوش اومدم هیچی حالیم نبود 

سرم گیچ بود........ 

هنوز با همون حوله بودم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........روی تخت نشستم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت113#

به جای زخم روی دستم که به خاطر احسان خودکشی کردم نگا 

کردم........

عصبانی شدم 

من به خاطر کی این کارا رو کردم 

با شتاب بلند شدم ولی سرم گیج بود 



رفتم توی سالن 

احسان نشسته بود روی مبل و یه سیگار دستش بود.......... 

یه شیشه سرخ رنگ هم روی میز بود 

ینی شراب بود 

احسان از کی سیگار میکشه و شراب میخوره 

چشمش خورد به من چشماش خمار بود 

جلوش وایسادم اون نشسته بود یقه شو گرفتم وگفتم:از کی 

اینقدر بد شدی 

چرا این کارارو میکنی........ 

همینجوری داشت بهم نگا می کرد هیچ کاری نمی کرد......... 

فقط با چشمای خمارش به من نگا می کرد 

یه دفعه افتادم جلو پاهاش و دیگه هیچی نفهمیدم..... 



 .........

احسان 

وقتی توی اتاق اونجوری بحثمون شد 

نتونستم طاقت بیارم و سیلی بهش زدم 

خودمم داغون شدم..... 

نمیدونم کی رو آوردم به مشروب و سیگار 

آیدا دیگه از اتاق بیرون نیومد....... 

خیلی داغون بودم 

دوساعت بود همینجور روی مبل داغون افتاده بودم...... 

یه دفعه قامتشو جلو چشمام دیدم 

جلوم وایساد همینطور که نشسته بودم یقه مو گرفت و گفت:از 

کی اینقدر بد شدی.....؟ 



چرا اینکارو میکنی 

یه دفعه افتاد جلو پام 

غش کرد!؟....... 

تا به خودم اومدم دیدم دست و پام به لرزه افتاده..... 

 .......

آیدا 

چشمامو باز کردم 

یه پرستار باالی سرم بود 

احسان کنارم روی صندلی نشسته بود 

رومو اون ور کردم که نبینمش اومد حرفی بزنه که در باز شدو 

یه زن که معلوم بود دکتره اومد داخل....... 

برام آشنا بود 



وای نه همون دکتری که برای خودکشیم بود 

رومو کردم اون ور که خیلی معلوم نباشم دکتر:سالم خوبی 

دخترم؟

من:ممنونم

احسان:خوب خانم دکتر چی شده 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........چرا خانومم غش کردن؟

♕♔سرنوشت♔♕

پارت114#

خانم دکتر:توی رابطه تون اشکالی نبوده ولی ایشون ضعف 

داشتن و باید تقویت میشدن

احسان سری تکون داد من خیلی بهش نگا نمیکردم....... 

یه دفعه دکتره گفت:دخترم تو خیلی برام آشنایی....!!



گفتم:من تا حاال این بیمارستان نیومدم

خانم دکتر:آخه سه چهار ماه پیش یه دختر جونن مثل تورو 

آوردن خود کشی کرده بود من درست نمیدونم ولی فک کنم یه 

پسری رو دوست داشته نذاشتن باهاش باشه میخواستن بدنش 

به یکی دیگه.....

پریدم وسط حرفشو گفتم:نه خیر من تا حاال اینجا 

نیومدم........ 

دکتر:ولی خیلی شبیهشی

وا ول کن نیستا.....

دستی که روش جای تیغ بود و قایم کردم نذاشتم دکتره 

ببینه...... 

دکتر:راستی باید غذا بخوری که حالت تهو نگیری...... 

آخه شکمت خالیه 

سرمو تکون دادم ینی فهمیدم 



وقتی رفت بیرون چشمام خود به خود اشکی شد..... 

احسان مشکوک نگام کردوگفت:بهتری؟ 

من:به لطف تو آره خیلی خوبم 

احسان:خیل خوب بهتره حرف نزنی اعصاب ندارم.... 

من:بایدم اعصاب نداشته باشی وقتی یه شیشه شرابو الکل و 

خوردی...... 

احسان:آیدا بس کن... 

روی تخت نیم خیز شدم وگفتم:بس نمیکنم؟ 

احسان:آیدا دیگه داری حوصله مو سر میبری

ِسُرم و از توی دستم کشیدم خون نیومد چون میدونستم 

چجوری بکشم....... 

احسان:چه غلطی داری میکنی؟ 



من:به تو ربطی نداره… 

احسان:آیدا به خدا همین جا میزنم میکشمتا 

پوزخندی زدم و گفتم:میشه من و بکشی وراحتم کنی.... 

احسان با تعجب بهم نگا کردوگفت:نه نظرم عوض شدتو باید 

زنده بمونی و من و درک کنی که چه بالیی سرم آوردی.... 

من:یه روزی از دستت خالص میشم 

یه روزی میرم که خودتم نمیفهمی 

یه روزی میرم که با خودت میگی کاش اینکارو نکرده 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......بودم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت115#

وقتی گفتم میرم احسان صورتش در هم شد یه دفعه دست 

انداخت روی گلوم و من و خوابوند 



روی تخت توی چشمام نگا کردوگفت:تو فکر رفتنو بکن ببین من 

چه بالیی سرت در میارم...... 

من:همین االن فکرشو کردم 

احسان:دیگه نمیکنی 

من:سخت در اشتباهی....

همه وسایال رو آماده گذاشتم کنارم

احسان اومد حرفی بزنه که در باز شدو یه پرستار اومد 

داخل....... 

رو کرد طرف من و گفت:خوب تو مرخصی میتونین برین عزیزم 

تو قبال اینجا پرونده داشتی........ 

من:نه نداشتم 

پرستار:ولی ما پرونده از شما داریم توی بیمارستان از خودک... 



نذاشتم ادامه بده و گفتم:خانم پرستار دارم میگم من نیستم 

چند بار بگم...... 

احسان:خانم پرستار میشه توضیح بدین؟ 

نذاشتم حرف بزنه و بلند شدم وگفتم:من باید برم......... 

دلم نمیخواست بفهمه برای همین از اتاق زدم بیرون....... 

احسان دنبالم میومد،ولی من از دستش فرار میکردم......... 

از پشت سرم صداشو شنیدم 

احسان:آیدا وایسا اگر بگیرمت بد میبینی

وایسا بهت میگم

نذاشتم بهم برسه سوار تاکسی شدم و رفتم به سمت 

خونه،نمیخواستم جایی برم فقط میخواستم از بیمارستان 

دورش کنم............ 

جلو آپارتمان وایسادم



احسان اومد،وای داشتم از استرس میمردم

جلو پام ترمز کرد،از ماشین پیاده شدو اومد سمتم....... 

دستمو با عصبانیت گرفت و گفت:حاال بهت نشون میدم......... 

درو باز کرد با ضرب انداختم زمین 

از زمین بلندم کردو سیلی آورد توی صورتم که چشمامو روی 

گذاشتم و هیچی نگفتم....... 

اینقدر عصبانی بود که دیگه نمیتونستم جلوشو بگیرم،خوبه 

تونستم کاری کنم که از بیمارستان دور شه.... 

احسان:تو چی میخوای ،میخوای من بکشمت آره؟اگه اینکارا رو 

کنی بیشتر کتک میخوری جوری من و انداخت روی کاناپه که از 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........گشنگی حالت تهو گرفتم

♕♔سرنوشت♔♕
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خودم فهمیدم که از گشنگیه که اینجور شدم 

آخه همش ُهق خشک میزدم سریع احسان کنار زدم و رفتم به 

سمت آشپزخونه......... 

هرچی ُهق زدم هیچی نبود که بخواد بیاد باال 

دکترم بهم گفت یه چیزی باید بخوری........ 

رومو برگردوندم یه دفعه خوردم به یه چیز سفت......... 

سرمو که بلند کردم احسانو دیدم که با اخم داشت من و نگا 

می کرد........ 

احسان:بیو برو به چیزی کوفت کن که میفتی روی 

دستم......... 

من:نمیخوام برو به درک،نمیخوام ببینمت 

با لبخند خبیثی بهم نزدیک شدو گفت:باید یه چیزی بخوری 

آخه اول کاره که من میخوام زجرت بدم یه دفعه زیر دستم 

میمیری....... 



آخه من چه گناهی در حق این آدم کردم که داری اینجوری 

مجازات میکنی خدا........ 

دستمو گرفت و من و نشوند روی صندلی وگفت:

یه چیزی میخوری بعد میای فهمیدی.... 

رفت بیرون

منم یه چیزی خوردم 

حدود نیم ساعت معطلش کردم ولی دیگه نمیتونستم همین جا 

بشینم........ 

رفتم سمت اتاق 

دلم یه حموم میخواست ولی حالشو نداشتم 

احسان که توی اتاق بود دیگه اصال نمیشد..... 

رفتم طرف اتاق، المپ اتاق خاموش بود خوش حال 

شدم........ 



احسان روی تخت خوابیده بود و دستشوگذاشته بود روی 

پیشونیش......... 

با این اذیتاش بازم دلم براش تنگ شده بود دوریش برام سخت 

بود..... 

حولمو با لباس زیرامو برداشتم تا برم اتاق بغلی حموم ولی با 

صداش میخکوب شدم....... 

احسان:کجا؟ 

وایسادم گفتم:میخوام برم حموم؟ 

احسان:همینجا برو 

من:ولی آخه.... 

احسان:میگم بیا برو همینجا کَل کَل نکن....... 

رفتم توی حموم وانو پرکردم و داخلش نشستم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........خیلی خوب بود،خیلیییی



♕♔سرنوشت♔♕
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حدود نیم ساعت همینطور توی وان نشستم دیگه داشتم خوابم 

می گرفت........ 

برای همین بلند شدم نم موهامو گرفتم 

آخه موهام بلند بود 

احسان خیلی موهامو دوست داشت 

از لجشم که شده موهامو میچینم 

حولمو پوشیدم ولی لباس زیرامو نه

رفتم بیرون 

داشتم همینطور با خودم زمزمه میکردم و به احسان فحش 

میدادم ولی صدام به احسان نمیرسید....... 



نور گوشیمو انداختم توی کمدتا قیچی رو پیدا کنم......... 

داشتم با خودم زمزمه میکردم:میچینمش اصال برام اهمیت 

نداره من که خیلی وقته دلم میخواد بچینم........ 

داشتم دیگه خسته میشدم آخه قیچی نبود 

ولی چشمم خورد به قیچی 

خوش حال شدم....... 

اومدم برگردم که یه جیغ بنفش کشیدم چشمام چهارتا شده بود 

نمیتونستم حرف بزنم....... 

آخه احسان یه دفعه ای جلوم سبز شد 

چشماش توی اون تاریکی می درخشید........ 

احسان قیچی رو از دستم گرفت و گذاشت روی میزو 

گفت:میخواستی چه غلطی بکنی؟....... 

من:به تو ربطی نداره



احسان:فقط اگه یه درصد... 

فقط یه درصد به کوتاه کردن موهات فکر کردی 

فراموشش کن........ 

من:تو هم فراموش کن که من اینکارو نکنم چون 

من تصمیممو گرفتم...... 

احسان:اگه بچینیش کاری میکنم از کَردت پشیمون بشی...... 

دروغ چرا ترسیدم 

من:برو کنار میخوام برم لباس بپوشم

کنارش زدم که برم بیرون ولی دستم و گرفت 

و با شتاب انداختم روی تخت........ 

توی چشماش نگا کردم وگفتم:احسان دیگه بسه تمومش 

کن..... 

احسان:تازه میخوام شروعش کنم 



من:ولی من نمیخوام دیگه شروعش کنی 

احسان خنده ای کردوگفت:تو تصمیم نمیگیری

من:من رابطه اینجوری رو نمیخوام میفهمی؟ 

احسان:خودت خواستی اینجوری بشه........ 

دستمو گرفت و روم خیمه زد

همون دستی روگرفت بود که رد تیغ روش بود 

ولی نکنه دستشو بکشه روی جای تیغ......... 

دیدم اتفاقا داره همین کارو میکنه دستمو از توی دستش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........کشیدم نذاشتم بفهمه
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احسان:میدونی وقتی فرار میکنی من بیشتر حریص میشم..... 



سرشو آرود جلو و جلو تر 

درست توی گودی گردنم 

موهامو توی دستش گرفت...... 

یکم کشید ولی دردم نیومد 

حولمو داد کنار 

نه نه دوباره یه رابطه بی احساس...... 

ولی احسان واقعا توی رابطه قبلی هم باهام خوب بود.....

روی شونمو بوسه ای زد ولی پشتش یه دندون گرفت،که 

صورتم جمع شد....... 

تا به خودم اومدم حوله رو از تنم جدا کردو منم 

هیچی نتونستم بگم.....

بوسه ی ریزی روی لبام زد که از خود بی خود شدم....... 



دوباره تکرارش کرد ولی ایندفعه حریص تر 

جوری داشت من و میبوسید که کل فکم بی حس شده 

بود........ 

دستشو برد سمت باال تنم 

با دستاش نوازشم می کرد وای من نوازششو نمیخواستم...... 

من عشقشو میخواستم 

برای همین نمیتونستم باهاش همکاری کنم...... 

چونمو با دستاش گرفت و گفت:اگر بخوای باهام همکاری نکنی 

برای خودت دردناک میشه پس بهتره باهام راه بیای......... 

دستمو روی بازوش گذاشتم اومدم حرفی بزنم که دوباره لباشو 

گذاشت روی لبام........ 

نتونستم دیگه طاقت بیارم و باهاش همکاری کردم...... 

احسان دستشو کرد توی موهام 



همینطور که من و میبوسید گفت:فقط کافیه یه تار ازموهاتو 

بچینی تا بفهمی چیکار میکنم...... 

دستاشو دور کمرم حلقه کردوهمینجور روم خیمه زده بودکه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......درد بدی توی کل وجودم احساس کردم
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احسان

از خونه زدم بیرون 

چند روزی هست که دارم شراره رو دست به سر میکنم....... 

همش میاد شرکت 

خیلی داره اذیت میکنه 

هرجوری شده میخواد خودشو به من بچسپونه 



امشب میخواد بیاد خونه،باهم حرف بزنیم،هم که یکمی آیدا رو 

زجر بدم........ 

فقط سه چهار روز دیگه مونده تا از دستش خالص بشم....... 

دیشب نتونستم از دستش بدم 

وقتی بااون حوله دیدمش 

وقتی میخواست موهاشو بچینه دیوونه شدم 

حاال هم برای شب براش برنامه دارم.... 

شراره که اومد حتما میخواد بهم بچسپه میخوام ببینم وقتی 

اینجوری مارو میبینه 

چیکار میکنه....... 

 ........

شب بود ساعت هفت،ظهر نرفتم خونه 

درو که باز کردم بوی خوبی به مشامم خورد بوی قرمه سبزی 

بود...... 



ینی آیدا غذا درست کرده بود 

رفتم توی درگاه آشپزخونه وایسادم 

آره خودشه با اون موهایی که دم اسبی پشت سرش بسته شده 

بود....... 

گفتم:نمیدونستم از کاراهم بلدی 

یه دفعه برگشت انگاری یکم شکه شده بود

گفت:سالم تا تو بیای منم میزو میچینم 

دیگه هیچی نگفت روشو کرد طرف گازو وایساد 

منم رفتم توی اتاقمون....... 

لباسمو عوض کردم 

وقتی اومدم و میزو دیدم گشنم شد 

هیچ کدوممون حرفی نمیزدیم



غذا تموم شد گفتم:امشب مهمون دارم 

یکم کنجکاو نگام کرد گفتم:نباید بفهمه تو زنمی 

تو فقط خدمتکارم هستی........ 

اگر بفهمم چیزی فهمیده میکشمت

فهمیدم اشک توی چشماش جمع شد 

ولی در برابر عذابی که من کشیدم هیچی نیست 

داشتم میرفتم وایسادم و از پشت گفتم:راستی کسی که 

میخواد بیاد دوست دخترمه پس درست باهاش رفتاد 

میکنی.........

هیچی هم نمیفهمه  وگرنه بد میبینی بهش بی احترامی نمی  

کنی.......... 

پذیرایی میکنی و دیگه پیدات نمیشه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......بعدم رفتم به سمت اتاق
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آیدا

نفهمیدم چی شنیدم

ینی چی میخواد دوست دخترشو بیاره

دیگه اینو نمیتونم تحمل کنم

من دیگه این یکی رو نمیتونم

نمیتونم برم بگم من خدمتکارشم و هیچی هم نگم....... 

اون اصال آدم اینجوری نبود

چرا آخه چرا اینجوری شد....... 

رفتم و لباسامو عوض کردم

احسان رفته بود حموم



منم از این فرصت استفاده کردم و سریع اومدم بیرون........ 

همه چیز هم آماده کردم که دیگه  توی اتاق نرم

اومدم پامو بذارم توی آشپزخونه که صدای ایفن اومد...... 

یه دختر بود!... 

چطوری امشب و به صبح برسونم

جلو در وایسادم

اومد باال، یه دختر که سرتا پاش مصنوعی بود، 

صورتش از آرایش پر بود...... 

جلو وایساد یکم بهم نگا کرد ولی بعدش بهم تنه زد و اومد 

داخل پوزخندی زدو گفت:تو دیگه کی هستی؟

اومدم حرفی بزنم که با حرف احسان دهنم بسته شد 

احسان:خدمتکارمه..!!! 

دختره:ینی همه خدمتکارات اینقدر اینجا راحتن



اومدم حرفی بزنم و پوزشو بخوابونم زمین که احسان 

گفت:شراره بیا کاری به این کارا نداشته باش....... 

منم رفتم سمت آشپزخونه

شراره نگاهی به من کردو رفت طرف احسان 

تا بهش رسید لباشو گذاشت روی لبای احسان

دیگه مغزم کار نکرد........ 

احسان دستشو انداخت پشت گردنش و با هم رفتن طرف 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......اتاق
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روی صندلی پشت میز ناهار خوری نشستم 

تا تونستم گریه کردم....... 

دیگه از گریه کردن زیاد بی هوش شدم ینی خوابم برد........ 



وقتی بیدار شدم که احسان و شراره داشتن توی 

سالن باهم حرف میزدن....... 

سرمو بلند کردم و بهشون نگا کردم ولی اونا من و 

نمی دیدن........ 

شراره:احسان این دختره رو اخراج کن نمیخوام پیشت 

باشه......... 

احسان:درموردش فکر میکنم

دستامو مشت کردم ینی چی بهش فکر میکنم 

شراره دستشو انداخت دور گردن احسان و زیر گوششو بوسید 

و گفت:خیلی دوست دارم...... 

احسان هیچی نگفت و شراره رفت بیرون 

سرمو گذاشتم روی میزو اشکام سرازیرشد 

سرمو بلند کردم اشکامو پاک کردم که احسانو توی درگاه 

آشپزخونه دیدم......... 



بلند شدم که از آشپزخونه بزنم بیرون که دستمو گرفت و 

گفت:چته چرا اینجوری میکنی؟.... 

من:احسان دستمو ول کن

احسان:اگه ول نکنم 

من:اومدم برم که من و چسپوند به دیوار و سرشو توی گردنم 

فرو کرد و بوسه ای روش زد

دستمو روی سینش گذاشتم و هولش دادم عقب 

توی چشماش نگا کردم و گفتم:دوتا دوتا زیادت میشه......... 

بهتره امشبو پیش دوست دخترت باشی نه زنتو ببسوسی.... 

بعدم از کنارش رد شدم

رفتم به سمت اتاق 

احسان پشت سرم اومد

ولی دیگه ندیدمش بیاد توی اتاق



جلو میز آرایش وایسادمو 

خیلی عصبانی بودم

وقتی صحنه بوسه شونو یادم میاد آتیش میگیرم،دوباره اشکام 

شروع شد....... 

یکی از شیشه های عطرو برداشتم و زدم به شیشه که شکستو 

صدای بدی داد...... 

با این صدا احسان با قیافه ترسیده وارد اتاق شد با شتاب اومد 

نزدیکم وگفت:آیدا چه مرگته؟ 

من:هیچی میفهمی من هیچیم نیست 

فقط میخوام دیگه نبینمت........ 

میفهمی دیگه نمیخوام ببینمت 

میخوام بمیرم......



تا اسم مردن اومد  ُهلم داد که افتادم روی زمین 

احسان:میخوای بمیری آره؟ آره؟ 

کمر بندشو باز کرد...

خدایا نه

زیر لب زمزمه کردم:میخوای چیکار کنی؟ 

احسان:همون کاری که از اول باید میکردم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........با ضربه اولی که بهم خورد فاتحه خودمو خوندم

♕♔سرنوشت♔♕
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این واقعا احسان بود که من و میزد

با هر ضرباتش میمردم و زنده میشدم....... 



کارش که تموم شد بهم نگا کردوگفت:میدونی چرا دارم 

اینجوری میزنمت....؟

آره؟ میدونی؟ چون تو دیگه واسه من ُمردی 

جایی توی زندگی من نداری.........

ولی حیف که االن تو به جای شراره هستی 

اون باید االن اینجا مثل شاهزاده ها زندگی می کرد ولی تو 

جاشو گرفتی..... 

اینو گفت و از اتاق زد بیرون 

صدای در سالن و شنیدم که رفت بیرون 

احسان خیلی بی رحم شده من دیگه اونو نمیشناسم.... 

مثل یه مرده متحرک وسط اتاق افتاده بودم هیچ کاری هم 

نمیتونستم انجام بدم...... 

حتی نمیتونستم به یکی زنگ بزنم بیاد کمکم 

این وقت شب به کی باید زنگ بزنم....؟ 



چی باید بگم 

بگم بیاین من و از دست شوهرم نجات بدین 

که من نمیدونم چرا من و میزنه...... 

نمیتونم جلو کتکاشو بگیرم 

نکنه راست راستی ازش متنفر بشم 

نه نه من اونو دوست دارم...... 

حتی اگر اون ازم متنفرباشه

با هرجون کندنی بود از روی زمین بلند شدم 

رفتم طرف حموم....... 

لباسام و از تنم کندم

توی وان نشستم 

خدایا خودت بهم تحمل بده 



از حمام بیرون اومدم مثل همیشه حولمو پوشیدم وبا لباس 

زیرامو...... 

با همون حوله خوابیدم

وقتی بیدار شدم که صدای شکستن چیزی اومد

از خواب پریدم...... 

به ساعت نگا کردم 

ساعت سه بعد از نصفه شب بود 

حتما احسان برگشته

با اینکه بدنم خیلی کوفته بود ولی بلند شدم 

تا به سالن رسیدم احسانو دیدم 

زده بود میز شیشه ای توی سالن و شکسته بود 

همه جا شیشه بود..... 

من دمپایی پام بود،به خاطر همین رفتم جلو 

احسان انگاری خیلی حالش بد بود....... 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......مست بود؟ اره مست بود

♕♔سرنوشت♔♕

پارت123#

رفتم جلو وگفتم:احسان چیکار کردی با خودت

احسان:جلو نیا...... 

هر لحظه امکان داشت بیافته روی زمین دستشو گرفتم...... 

اومد دستشو بکشه 

ولی من محکم تر دستشو گرفتم وگفتم:تودوباره مست 

کردی؟.... 

احسان:به تو ربطی نداره

نزدیکش شدم دوتای دستشو گرفتم و کشیدم سمت خودم 

گفتم:توی چشمام نگا کن و بگو ازم متنفری........ 



چند ثانیه ای توی چشماش نگا کردم ولی هیچی نگفت.... 

دستشو کشیدم به سمت اتاق گفتم:خیل خوب بیا این مستی 

کثافت و از سرت بیرون کنم.... 

میخواستم ببرمش حموم 

وضعش خیلی خوب نبود 

دست بردم برای دکمه پیراهنش که دستمو گرفت 

توی چشمام نگا کردوگفت:داری چیکار میکنی؟ 

نکنه میخوای باهام بخوابی

بعدم خنده ای کرد...... 

یکی زدم تخت سینش و گفتم:مزخرف نگو

هنوزکتکای چند ساعت پیشت یادم نرفته 

یه دفعه دستش افتاد کنارش و دیگه هیچی نگفت........ 



منم لباساشو غیر از لباس زیرش بیرون آوردم و بردمش توی 

حموم........ 

وانو پر کردم هنوز دستم توی دستش بود...... 

وایساد توی وانو دستمو کشید 

بهش نگا کردم...... 

چرا دستمو ول نمیکنه 

دستمو گرفت و کشیدگفتم:من تازه حموم کردم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......احسان به حرفم گوش نداد

♕♔سرنوشت♔♕

پارت124#

اون توی وان بود و من بیرون ولی روبه روی هم بودیم....... 

دست برد برای بند حولمو بازش کرد 



حوله رو از تنم بیرون آورد 

افتاد روی زمین........ 

خوب که لباس زیرام تنم بود وگرنه از خجالت همونجا آب 

میشدم....... 

دستمو گرفت و باز زور من و کشید توی وان 

اول خودش نشست و من و نشوند جلو خودش 

واقعا که توی بغلش آرامش دارم........ 

ولی چه آرامشی 

احسان االن مسته هیچی حالیش نیست...... 

همین چند ساعت پیش گفت دیگه تو برام ُمردی 

من کدومو باور کنم..... 

رفتار االنشو 

یا رفتار قبلش 



موهامو از پشت گردنم کنار زدو پشت گردنمو بوسید.... 

داشتم داغ میشدم 

از توی بغلش بیرون اومدم 

درست جلوش بودم گفتم:احسان تو االن مستی هیچی نمیفهمی 

بذار من برم بیرون....... 

احسان:مست نیستم چرا نمیفهمی........ 

من:کدوم رفتارتو پس باور کنم هان؟ کدوم 

رفتارتو؟ 

احسان بسه دیگه فقط با من بد باش من این رفتارارو 

نمیخوام..... 

یه ساعت خوبی یه ساعت بد 



اومدم از وان بیام بیرون که دستمو گرفت و افتادم توی 

بغلش...... 

سرمو بلند کردم توی چشماش نگا کردم 

نرم لباشو گذاشت روی لبام 

دستشم گذاشت پشت گردنم 

جامونو عوض کرد........ 

سرمو تکیه داد به لبه وان 

کم کم حریص تر شد 

ازش جدا شدم 

توی چشماش نگا کردم با التماس گفتم:بس کن 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....ولی اون به حرفم تو جه نکرد

♕♔سرنوشت♔♕



پارت125#

یه دفعه یه صدای خیلی بد اومد که دوتاییم باهم لرز 

کردیم..... 

احسان که انگار دلش نمیخواست از من جداشه 

ولی با صدایی که اومد نتونست طاقت  بیاره 

و بلند شد حوله شو پوشید و رفت بیرون منم پشت سرش یه 

حوله تمیز که توی حموم بودو دورم پیچیدم و رفتم 

بیرون....... 

انگار یه نفر اومده بود توی خونه آخه درآپارتمان باز بود........ 

نکنه احسان وقتی مست بوده نفهمیده و باز گذاشته و دزد 

اومده داخل......... 

یکم جلو رفتم ولی تا اومدم یه قدم دیگه بردارم 

اخم رفت باال روی مبل نشستم........ 

شیشه رفته بود توی پام 



احسان سرشو کرد طرف من و جلوم زانو زدو گفت:چیکار 

کردی؟....... 

من:هیچی نکنه یادت رفته تو شیشه هارو شکستی...... 

کالفه دستشو کردتوی موهاش و گفت:وایسا برم یه چیزی 

بیارم پانسمان کنم برات.... 

من:نمیخواد الزم نیست 

احسان:آیدا بسه یکم بهت رو میدم لوس میشی 

من:پس مستیت از بین رفت...؟؟؟ 

احسان:آیدا بس کن نکنه کتکای دیشبت یادت رفته........ 

من:نمیکنم، تو بس کن

اومدم بلند شم که پام درد گرفت و نشستم 

اومد جلوم فکمو گرفت وگفت:همین جا میشینی تا من بیام 

فهمیدی؟؟؟... 



بعدم رفت!!! 

چیزی به اذان صبح نمونده  ولی ما هنوز بیدار بودیم...... 

حواسم هست که چند وقتیه نمازام قضا میشه 

با خدا قهر کردم........ 

ولی نمیتونم عادت کرده بودم به نماز باید بخونم باهاش 

آرامش میگیرم... 

از وقتی اومدیم توی خونه خودمون من اصال بیرون نرفتم..... 

دارم توی این خونه فسیل میشم 

توی همین فکرا بودم که احسان اومد 

جعبه کمکم های اولیه رو اورد و گذاشت کنارش 

خالصه با آخ و اوخ های من برام پانسمان کرد 

حولمو سفت گرفته بودم آخه  از این حوله های ساده ها بود 

نمیشد ولش کرد 



موهای بلندم دورمو گرفته بود....... 

اومدم بلند شم با بلند شدنم احسان که جلوم زانو زده بود 

موهام خورد توی صورتش..... 

فهمیدم که یکم کالفه شد 

خودشم لباس برش نبود به غیر از لباس زیرش 

با هرجون کندنی بود خودمو به اتاق رسوندم 

جلو میز آرایشم نشستم و از توی کمدم لباس برداشتم..... 

اومدم برم توی حموم لباسامو بپوشم که احسان 

دستمو گرفت وگفت:بزار کمکت کنم.... 

من:نمیخواد.... 

تا گفتم نمیخواد دستمو ول کرد گفت:به درک 

قلبم تیر کشید خدایا تا کی این خفتا ادامه داره 

ینی باید دلو به دریا بزنم و برم همه چیزو بهش بگم..... 

نه نه نباید بگم



به بالکن توی اتاق نگا کردم هوا کم کم داشت روشن میشد.... 

رفتم توی حموم 

لباسامو پوشیدم....... 

وقتی اومدم بیرون باچیزی که دیدم جیغم رفت هوا......

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....ازشدت ترس داشتم پس می افتادم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت126#

خودش بود

آره خودش بود،خودم دیدمش

ولی از جلو چشمام محو شد

مرتضی بود



از بالکن پرید........ 

احسان سراسیمه اومد طرفم ولی هنوز بهم نرسیده بود از ترس 

بی هوش شدم....... 

......

احسان 

تا به اتاق رسیدم و به آیدا رسیدم آیدا روی دستم از حال 

رفت........ 

خدایا چیکار کنم 

گذاشتمش روی تخت..... 

زخم پاش خیلی عمیق بود و دوباره خونریزی کرده بود...... 

عرق کرده بودو خیلی تب داشت 

نمی دوستم باید چیکار کنم.... 

همش داشت کابوس میدید 



اسم یه نفرو زیر لب می رد که معلوم نمیشد درست چی 

میگه،سرمو بردم جلو دهنش...... 

یکم برای مبهم بود...... 

ولی آخرش فهمیدم اسم کی میاره 

میگفت مرتضی 

با شنیدن این اسم عصبانی شدم 

ینی هنوز بهش فکر میکنه..... 

با وجود من بازم بهش فکر میکنه 

ولی باکلمه بعدی که گفت تعجب کردم 

میگفت:مرتضی،ازت متنفرم 

هرچی صداش میزدم انگار نه انگار 

سریع رفتم اب و دستمال آوردم....... 



دستمال و خیس کردم و گذاشتم روی پیشونیش 

اومدم بذارم روی دستش ولی با چیزی که دیدم 

چشمام میخواست از حدقه بزنه بیرون....... 

رد یه زخم روی رگ دستش.......!! 

دستمو روش کشیدم 

ینی این،این.........

یاد حرف دکتر توی بیمارستان افتادم.... 

نکنه،نکنه واقعا...

نه نه این امکان نداره...

آیدا فقط به خاطر پول به من نزدیک شده 

همین و بس.....

ولی نه نمیشه.....



این چیه روی دستش..... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......من باید بفهمم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت127#

آیدا 

نمیدونم چند ساعت بود که خوابیده بودم 

چشمامو بازکردم.... 

احسان کنارم خوابیده بود 

این چیه روی پیشونیم........ 

یه دستمال بود 

اینو که دیدم همه چیز یادم اومد 

یه دفعه زدم زیر گریه 



حتما احسان تا حاال دستمو دیده 

چطور ندیده؟ 

حتما دیده مطمعنم....

مرتضی اینجا چیکار داشت خودم دیدمش

ینی چطوری فرار کرد..... 

نذاشتم احسان بفهمه که دارم گریه میکنم 

نه نباید بدونه........ 

ولی نمیشد جوری گریم شدت گرفته بود که 

دیگه ُهق ُهق میکردم........ 

تا به خودم بیام دیدم احسان نشسته و داره من و نگا میکنه.... 

کاری کرد دراز بکشم 

احسان:می شنوم توضیح بده.... 



من:نمیدونم درمورد چی حرف میزنی

احسان:خودتو به اون راه نزن 

اون رد زخم روی دستت چیه..... 

آخر فهمید نباید اینجوری میشد از چیزی که میترسیدم سرم 

اومد....... 

من:ما خیلی وقت پیشه

احسان:چطوره که من اونو ندیدم 

اههه چه جواب احمقانه ای بود 

احسان:آیدا یا درست حرف میزنی یا..... 

چی دیدی که غش کردی؟ 

با این سؤالش انگار برق سه فاز بهم وصل کردن 

من:فکر کردم یه چیزی دیدم.... 



وحشت کردم همین....... 

احسان:به خاطر همین اینجوری غش کردی 

داشتم دوباره از این سوال کردناش غش 

میکردم.....

من:آره 

احسان:آیدا به من دروغ نگو این چرت و پرتا 

چیه تحویلم میدی.... 

من:چرت و پرت نیست 

احسان:خیل خوب باشه نگو ولی من میفهمم 

بعدم از اتاق زد بیرون 

من چه گناهی کردم آخه..... 

اگر بهش بگم اینجوری خودش عذاب میکشه 

اگر بهش نگم بازم اینجوری..... 



من چیکار کنم 

اون مرتضی کثافت چی میخواست اینجا 

خودم با چشمای خودم دیدمش 

خودش بود 

نکنه دوباره اومده که من و عذاب بده 

آخه چرا به خاطر اینکه فقط بهش جواب منفی دادم....... 

بلند شدم و رفتم توی آشپزخونه 

صبحونه آماده کردم..... 

پس این احسان کجا رفت 

هرلحظه احساس میکنم مرتضی میخواد بیاد سمت من........ 

از ترس هیچ کاری نمیتونم بکنم 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......دیگه دارم دیوونه میشم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت128#

با شنیدن صدای احسان که گفت:نمیخوای بیای بشینی..... 

مثل برق گرفته ها برگشتم سمتش و یه جیغ کوتاهی 

کشیدم...... 

داشتم نفس نفس میزدم 

احسان:آیدا تو چته؟ 

من:هیچی 

احسان:پس این رفتارا ینی چی؟ 

نتونستم طاقت بیارم زدم زیر گریه و رفتم توی اتاق........ 

بعدم رفتم توی حموم و درو روی خودم بستم



احسان داشت در میزد......

احسان:آیدا بیا بیرون درست و حسابی بگو دردت چیه؟ 

من:احسان دست از سرم بردار میتونی؟ 

احسان:من تا نفهمم چه مرگته از اینجا نمیرم 

من:پس همون جا بمون چون من بیرون نمیام 

احسان:تو غلط میکنی......

احسان:زود باش بیا بیرون وگرنه این در لعنتی رو میشکنم.... 

من:احسان یا میری یا همین جا خودمو میکشم 

احسان:خیل خوب باشه خودت خواستی........

هنوز دوثانیه نشده بود که در با صدای بدی باز شد،جیغی 

کشیدم که احسان با صورت قرمز شده اومد داخل..... 

احسان دستمو محکم گرفت و دنبال خودش کشید.... 

احسان:حتما باید کتک بخوری که حرف بزنی؟ آره؟...... 



من و انداخت روی تخت وگفت:حاال حرف بزن 

من که خیلی ترسیده بودم نمیتونستم حرف بزنم،انگار فهمید 

که خیلی ترسیدم،کنارم نشست 

دستشو روی موهام گذاشت و سرشو توی گودی 

گردنم کرد...... 

گفت:آیدا حرف بزن 

چیزی نگفتم 

یه دفعه موهامو محکم کشید و با دادگفت:آیدا حرف بزن....... 

با دادش پریدم باال 

با چشمای اشکی نگاش کردم وگفتم:احسان تورو خدا...... 

احسان:بگو فقط همین 

خیلی ترسیده بودم نمیدونستم چیکار کنم وچی بهش بگم 

باالخره لبام از هم باز شدوگفتم: خوب..... 



احسان:خوب چی حرف بزن 

من:دیشب... 

دیشب من مرتضی رو توی بالکن همین اتاق دیدم....... 

یه دفعه دستش از توی موهام افتادو رفت به سمت بالکن....

برگشت طرفمو و گفت:چرا همون دیشب نگفتی 

لعنتی به راحتی میتونسته بیاد توی بالکن این اتاق و فرار 

کنه...... 

مشکوک نگام کردوگفت:اصال چرا باید بیاد هان 

من:خوب نمیدونم..... 

من از هیچی خبر ندارم.... 

احسان:آیدا اگر بفهمم چیزی بوده و تو به من نگفتی کالهمون 

میره توی هم.... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....از اتاق زد بیرون و رفت



♕♔سرنوشت♔♕

پارت129#

احسان

فردا دیگه همه چیز تموم میشه و من از دست این شراره کثافت 

خالص میشم..... 

البته دوباره امشب خودشو دعوت کرده خونه

گوشیم زد خورد..... 

برداشتم محمد بود

من:سالم محمد خوبی

محمد:سالم بی معرفت کجایی پیدات نیست

من:به خدا درگیرم

محمد:خواستم اگر وقت داری بیا یه مسافرت باهم بریم..... 



آخه مهسا خیلی دلش می خواست باهم بریم آیدا هم باشه...... 

من:خوب نمیدونم واال

محمد:دیگه این حرفا رو نداریم

شما که عروسی کردین جایی نرفتین ماهم نرفتیم پس بیاین 

بریم..... 

منم که توی دوراهی گیر کرده بودم گفتم:خیل خوب باشه....

محمد:پس برای هفته دیگه هماهنگ میکنم بریم شمال....... 

من:میخواین بریم ویالی شمال ما؟

محمد:آره خوبه

من:کنار دریا هست خوبه... 

محمد:پس برای هفته دیگه آماده باشین

من:باشه... 



بعدم قطع کرد.... 

اوفف اینم برای هفته دیگه

اما من میخواستم برم حساب اون عوضی رو بذارم کف 

دستش.... 

تلفن زنگ خورد 

بله......... 

آره 

بفرست داخل..... 

شراره بود 

دیگه از دستش خسته شدم،همش میاد اینجا..... 

در باز شدو شراره اومد داخل 

شراره:سالم عشقم..... 



اخخخخ چه عشوه ای هم میاد 

اومد پشت سرم.... 

دستشو کرد دور گردنم 

بوسه ای روی گردنم زدو گفت:تو چرا به من زنگ نزدی...... 

من:وقت نداشتم 

شراره:باید برای منم وقت بذاری........ 

یکم صندلیمو عقب کشیدو خودش روی میز جلوم نشست...... 

سرشو آورد جلو که من و ببوسه ولی تلفن زنگ خورد..... 

اومدم بردارم که دستمو گرفت وگفت:دلت میاد این لحظه رو 

خراب کنی...... 

ابروهامو دادم باال از داخل داشتم آتیش میگرفتم...... 



تلفن و برداشت ودوباره گذاشت سر جاش دیگه داشتم عصبانی 

میشدم..... 

دوباره سرشو آورد جلو که بازم تلفن زنگ خورد گفتم:شراره 

وایسا ببینم کیه...؟ 

شاید کار واجب داره 

برداشتم 

الو بفرمایید 

یه خانم بود 

خانومه:آقای اشرفی؟ 

من:بله بفرمایید 

خانومه:از بیمارستان زنگ میزنم 

یه دفعه بلند شدم و گفتم:بله بفرمایید 



خانومه:میشه تشریف بیارید بیمارستان 

من:خوب میام ولی میشه بگین چی شده 

خانومه:خانومتون توی بیمارستان هستن 

خودتون بیاین میفهمین 

بلند شدم.........

به صدای شراره که میگفت:احسان کجا میری 

گوش ندادم..... 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........ندونستم کی خودمو به بیمارستان رسوندم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت130#

آیدا 



داشتم وسایالی توی اتاق خواب و جمع و جور میکردم که یه 

صدایی شنیدم سریع رفتم توی سالن....... 

ولی با چیزی که دیدم ترس برم داشت 

در آپارتمان باز بود 

خدایا ینی دوباره مرتضی اومده...... 

با صدایی که شنیدم سرمو برگردوندم 

خدایا نه مرتضی بود 

مرتضی:درست حدس زدی..... 

با پته پته گفتم:تو اینجا چیکار میکنی 

مرتضی:اومدم حقمو پس بگیرم...... 

من:حقت؟ 

مرتضی:آره حقم 



داشتم ترس میلرزیدم 

یه تفنگ دستش بود 

با همون تفنگ رفت سمت در آپارتمان و درو بست....... 

من:نمی فهمم منظورت چیه..... 

مرتضی:حق من تویی! 

اون احسان احمق فکر کرده به همین سادگی دست از سرتون 

برمیدارم؟.... 

نه اینطور نیست 

بعدم خنده ی زشتی کرد.....

من:چرا نمیفهمی من دیگه با احسان ازدواج کردم دوستش دارم 

ما به هم ربطی نداریم 

مرتضی عصبانی شد وگفت:نه هیچوقت این اتفاق نمیفته که تو 

همیشه مال اون باشی فهمیدی؟ 



دیگه کم کم داشتم غش میکردم 

کم کم به سمتم اومد 

دستمو گرفت که مقاومت کردم

مرتضی:اینطوری نکن این همه با اون خوابیدی یا امروز و هم با 

من باش هیچی نمیشه...... 

دستمو محکم از دستش کشیدم که عصبانی شد 

دست کرد توی موهام و محکم کشید من و انداخت روی 

کاناپه...... 

دیگه نمیدونستم چیکار کنم 

داشتم از حال میرفتم 

فقط خدا رو صدا میزدم......... 

لباش که روی گردنم اومد حالمو بد کرد 



هرچی مقاومت میکردم نمیشد از دستش خالص شم...... 

زورش خیلی زیاد بود...... 

دست برد برای بلوزم که دیگه فاتحه خودمو خوندم...... 

ولی قبل از اینکه بیرونش بیاره دست بردم برای تفنگش که یه 

دفعه سرشو بلند کردو به من نگا کرد..... 

هی من دستشو میگرفتم و اون دستش عقب می برد....... 

یه دفعه اسلحه شلیک کرد 

که درد بدی توی شکمم احساس کردم 

دردی که قابل تحمل نبود........ 

دلم میخواست بمیرم 

مرتضی از روم بلند شدم 

لباسم خونی بود 



مرتضی دستشو زد سرشو وگفت:وای خدا من چیکار کردم بعدم 

سریع از در سالن زد بیرون 

کثافت...... 

دیگه نفهمیدم چی شد و تاریکی مطلق...

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

احسان

ببخشید می خواستم وضعیت آیدا اشرفی رو بدونم..... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......پرستار:توی اتاق عمل هستن

♕♔سرنوشت♔♕

پارت131#

ینی چی، خوب چی شده

پرستار:هنوز چیزی معلوم نیست

ولی خانم اشرفی توی خونه گلوله خوردن



من میدونم کار کیه

من میدونم

بی چارش میکنم......

داشتم با پرستار حرف میزدم که دوتا پلیس اومدن 

وگفتن:سالم رستمی هستم اومدم به خاطر خانومی که امروز 

تیر خوردن تحقیق کنم..... 

کسی ازاقوامشون اومده؟

پرستار:هنوز نه ولی فکر کنم ایشون ازاقوامشون باشن..... 

من:بله من شوهرشون هستم

رستمی:خیلی خوبه میتونین به سوال هامون جواب بدین

من:در خدمتم.... 

رستمی:شما موقع حادثه کجا بودین؟



من:من توی شرکتم بودم خونه نبودم

رستمی:به کسی هم شک دارین؟

من:بله به یه نفر شک دارم ینی مطمعنم

رستمی:خوب کی هست.....؟

من:من دقیق نمیدونم ولی اگر از پدر مادرش بپرسین بهتره، 

هنوز خبر ندارن.........

ببخشید من باید برم نمیتونم اینجا بشینم

رستمی:خیل خوب شما برین.... 

ما بقیه بحثمون رو با پدر مادر خانومتون ادامه میدیم......

سریع رفتم به سمت اتاق عمل....... 

همونجا نشستم خدایا خودت کمک کن من بدون آیدا 

نمیتونم...... 



در باز شدو یه دکتر اومد بیرون

سریع رفتم سمتش

من:آقای دکتر چی شد خانومم خانومم چطوره؟ 

دکتر:نگران نباشید عمل خوبی داشتن ولییییی...

من:دکتر چی شده لطفا بگین؟ 

دکتر:جنین رو از دست دادین....... 

وای ینی... 

ینی آیدا باردار بوده،برای همین چند هفته؟ 

نفسمو دادم بیرون

همون پشت در اتاق عمل بودم که در باز شدو آیدا رو آوردن 

بیرون........ 

سریع به سمتش رفتم بیهوش بود 



من:خانم پرستار کجا میبرینش

پرستار:مستقیم به بخش میبریمشون

وقتی رفتم رستمی داشت با پدر مادر آیدا حرف می زد..... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......بهشون رسیدم که رستمی دیگه رفت

♕♔سرنوشت♔♕

پارت132#

گفتم:سالم آقای سعادت

سعادت:سالم احسان چی شده؟ 

مادر آیدا:احسان جان چی شده تورو خدا یکی جواب من و بده 

دارم میمیرم...... 

من:ناراحت نباشین آیدا خوبه بردنش بخش 

ولی شما باید به من یه چیزو بگین...... 



مادر آیدا سوالی نگام کردوگفت:چی میخوای بدونی؟ 

من:آیدا خودکشی کرده بوده؟ 

مادرش با تعجب بهم نگا می کرد 

شاید انتظار این سوال رو نداشت 

با پته پته گفت:خوب خوب..... 

رو کردم طرف آقای سعادت و گفتم:شما بگین 

آیدا خودکشی کرده؟ 

دوتاشون داشتن به هم نگا میکردن که مادرش گفت:آره 

وای خدا، نکنه اون اون..... 

نکنه حرفای دکتر درست باشه 

من:چرااااا؟ 

جواب نمیدادن 



با داد گفتم :جواب بدین چرا؟..... 

مادر ایدا:خوب ما نمیتونیم بگیم اگر آیداخودش خواست بهت 

میگه....... 

پس بهتره اصرار نکنی 

عصبانی بودم با خشم به سعادت نگا میکردم گفتم:میدونم یه 

چیزی هست که از اولش از من پنهون کردین پس بهتره تا خودم 

نفهمیدم بهم بگین........ 

وگرنه بد میبینین،مخصوصا شما آقای سعادت 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........بعدم به سمت اتاق آیدا رفتم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت133#

یه ساعتی بود که باالی سر آیدا بودم هنوز به هوش نیومده بود 

که صداشو شنیدم......... 

فکر کنم هزیون میگفت 



بابا تو رو خدا من کاری نکردم 

من نمیخوام با مرتضی ازدواج کنم،من اونو دوست دارم..... 

بابا من و نزن من و نزن،اون هیچ کاری نکرده..... 

نه من دخترم من دخترم 

یه دفعه با دادی که زد چشماش باز شد 

چشمش به من خورد ولی هیچ عکس العملی نداشت چون هنوز 

اثر بی هوشی نرفته بود.... 

دوباره خوابید

ینی وقتی گفت،من اونو دوست دارم، منظورش من بودم،خدایا 

خودت کمکم کن...... 

نذار همه چیز دوباره به هم بریزه 

کنار آیدا خوابم برده بود 



که صدای آیدا رو که می گفت احسان شنیدم 

چشمامو باز کردم..... 

آیدا رو دیدم که چشماش باز بود 

یه دفعه بلند شدم و گفتم:بیدار شدی؟ 

لبخندی بهم زدو گفت:تو خوبی؟ 

نگاهی به خودم کردم وگفتم:من خوبم تو خوبی؟....... 

به دورو برش نگا کردو گفت:من کجام؟

وای ینی آیدا هیچی یادش نمیاد

حتما مال بی هوشیه

من:هیچی یادت نمیاد

ایدا:یه چیزایی رو یادم میاد...... 

ولی نه خیلی



من:آیدا میشه برام بگی هر چیزی که یادته

آیدا:خوب من داشتن توی اتاق لباسا رو مرتب میکردم که یه 

صدایی شنیدم..... 

وقتی رفتم مثل اون شب دوباره در سالن باز بود،یه نفر داخل 

بود..... 

یکم فکر کردوگفت:اونو یادم نمیاد کی بود؟

من:مطمعنی یادت نمیاد...... 

نکنه مرتضی بوده؟

آیدا با تعجب بهم نگا کردو گفت:تو از کجا فهمیدی؟ 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......آره یادم اومد خود پست فطرتش بود

♕♔سرنوشت♔♕

پارت134#



داشت اشک میریخت و تعریف می کرد

اون میخواست..... 

اون میخواست.....

آیدا حرف بزن اون میخواست چیکار کنه؟ 

صدای گریش توی اتاق پر شده بود

آیدا:اون میخواست بهم دست درازی کنه........ 

من مقاومت کردم...... 

توی اون ِکش َمِکش دستش رفت روی ماشه و شلیک کرد

من...

من دیگه چیزی یادم نمیاد از هوش رفتم

نمیدونم کی کمکم کرد...... 

میخواستم ازش بپرسم،درمورد خودکشیش



ولی مامان باباش اومدن داخل

من به مامان اینا خبر ندادم وگرنه اونا هم میخواستن بیان و 

خودشونو نگران کنن........ 

مادر آیدا به سرعت رفت سمت آیدا و بغلش کرد 

مادر آیدا:خوبی دخترم؟

آیدا:خوبم مامان فقط یکم آروم تر درد داره

مادر آیدا:ببخشید 

آیدا اصال به باباش نگا هم نکرد 

ینی چی 

چرا اینجوری میکنه

پرستار اومدو گفت:وقت مالقات تمومه

سریع گفتم:شما برین من خودم هستم



مادر آیدا:اینجوری نمیشه تو هم از کار زندگیت میفتی که...... 

من:اشکال نداره شما برین 

میخواستم با آیدا صحبت کنم 

همه رفتن..... 

فقط من بودم و آیدا 

رو کردم طرفش دستمو گرفته بود 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....به دستم که توی دستش بود نگا کردم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت135# 

چی میشد این لحظه ها واقعی باشن..... 

سرمو بلند کردم که با آیدا چشم تو چشم شدیم.... 

آیدا:نمیخوای حرف بزنی؟...... 



من:آیدا میخواستم یه چیزی بهت بگم

دلم میخواد به کسی هم نگی آخه چیزی نبوده که تو بخوای هم 

خودتو عذاب بدی هم بقیه رو......

آیدا یکم نیم خیز شد که صورتش از درد رفت توی هم..... 

آیدا:میدونی اینقدر توی این مدت دردسر داشتم

که دیگه نمیدونم برای کدومش ناراحت باشم 

من:آیدا تو باردار بودی........ 

آیدا با تعجب بهم نگا کردو به قطره اشک از چشماش اومد.......

دست برد برای صورتش و گفت:اینا چیه؟ 

اینا چیه میباره

دیگه نمیخوام بباره

دیگه هیچی نمیتونه اشک من و در بیاره



ینی میتونم ینی میتونم

من:آیدا یه موضوع دیگه..... 

آیدا:احسان تورو خدا هرچیه بگو

فکر میکنم ظرفیتم داره تموم میشه

من:آیدا قضیه خودکشیت چی بوده؟

باید بهم بگی...... 

این دفعه دیگه نمیتونی از دستم فرار کنی

آیدا:احسان هیچی نبود، همین.... 

من:آیدا داری من و گول میزنی..... 

اون نامه کوفتی چی بود برای من فرستادی همین االن بهم 

جواب میدی........ 

این دفعه دیگه راه فراری نداری 



آیدا:احسان نمیتونم،نمیتونم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......چرا نمیفهمیی

♕♔سرنوشت♔♕

پارت136#

من:یا میگی یا میرم یقه اون باباتو و مرتضی رو میگیرم..... 

آیدا:احسان هرچی نفهمی بهتره 

دادی زدم و گفتم:آیدا یا میگی یا کاری که گفتم و میکنم...... 

نیم خیز شدم برم که با صدای آیدا وایسادم

آیدا:خیل خوب خیل خوب میگم.... 

داشت گریه میکرد 

آیدا:وقتی تو رفتی نمیدونم چی شد یادته وقتی میخواستی 

بری رفتیم کافه،مرتضی رو همونجا دیدم...... 



تحدیدم کرد که اگر با تو باشم به بابا میگه من به حرفش گوش 

نکردم..... 

یه شب بابا اومد و تا تونست من و زد

کار همون کثافت بود 

فرداشم من و برد دکتر که ببینه دخترم یا نه

به اینجا که رسید زد زیر گریه....... 

دیگه ازخودم بدم میاد

میدونستم یه چیزی هست

آیدا دوباره ادامه داد:گفت باید بااون کثافت ازدواج کنی،من 

نمیخواستم

نمیخواستم باهاش ازدواج کنم 

چون..

چون تورو دوست داشتم 



تو چشمام نگا کردو اینو گفت و زد زیر گریه 

من چیکار کردم چه غلطی بااین دختر کردم 

به مهسا گفتم اون نامه رو به دستت برسونه 

همون شب خودکشی کردم.... 

ینی همون شب خاستگاری

بابا بدون اینکه کسی بفهمه من و برد ویالی شمال..... 

برای همین این چند وقت نبودم 

میدونی وقتی نبودم چه عذابی کشیدم

توی اون سه ماه من دیگه فراموشت کردم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....یا میخواستم که فراموشت کنم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت137#



دارم دیوونه میشم ینی همه اینا راسته... 

من این دخترو بدون هیچی عذاب دادم.... 

بعد چند وقت که تنها بودم بابا و مامان اومدن

بعد از سه ماه........ 

سه ماه کم نیست،برای من خیلی زیاده،خیلی..... 

با کلی التماس بابا راضی شد من و ببرن من نمیخواستم تو 

بالیی سر مرتضی بیاری........ 

خدايا چرا اینجوری شد...... 

چرا..... 

 ......

آیدا 

همه چیزو گفتم 



ینی،ینی چیکار میکنه؟ 

خدایا یه کاری نکنه 

آخه خیلی توی فکر بود 

با شتاب بلند شدو میخواست از در اتاق بزنه بیرون که صداش 

زدم....... 

من:احسان؟ 

وایسادوگفتم:از اینکه همه چیزو بهت گفتم پشیمونم نکن،من 

خیلی وقته تورو بخشیدم...... 

اگر کاری کنی و جوون خودتو توی خطر بندازی 

دیگه نمیبخشت...... 

از اتاق زد بیرون،خدایا خودت کمکم کن 

چند ساعتی میشه از رفتن احسان میگذره ینی کجا رفته؟ 

شاید نباید بهش همه چیزو میگفتم 



من لعنتی هم ریز به ریز همه چیزو بهش گفتم

خواب بودم نمیدونم ساعت چند بود که یه نفر کنارم دراز 

کشید....... 

اولش ترسیدم ولی با صورت احسان خیالم راحت شد 

اومد 

اومد..

خدایا ممنونم 

خواب بود......

به صورتش نگا کردم..

ولی وقتی صورتمو بردم جلو صورتش فهمیدم رفته الکل 

خورده...... 

سیگار کشیده 



من چیکار کنم 

چیکار کنم......

ینی نباید بهش میگفتم..

دستمو گذاشتم روی صورتش 

من این مرد و دوست داشتم......

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....نه دوستش نداشتم،عاشقش بودم

♕♔سرنوشت♔♕
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صبح بود 

چشمامو باز کردم 

نور خورشید اذیتم می کرد 

یه دفعه کنارمو نگا کردم 



احسان نبود 

نه، نه ینی چی نیست، کجا رفته، من احسانو میخوام..... 

داشتم گریه میکردم که یه پرستار اومد داخل دید دارم گریه 

میکنم گفت:چیه، درد داری؟ 

من:شوهرم.... 

شوهرم کجاست؟ 

پرستار:نگران نباش عزیزم داره کارهای ترخیصتو انجام 

میده..... 

من:میشه بگین بیاد 

تورو خدا...

پرستار:باشه عزیزم........

پنج دقیقه ای بود همینجوری منتظر احسان بودم......



یه جفت کفش جلوم ظاهر شد

سرمو بلند کردم توی چشماش نگا کردم......

با حال زاری نگام کرد

من:میشه اینجوری نگام نکنی

در اتاقو بست.....

حرفی نزدو بهم نزدیک شد

کنارم وایساد.......

هیچ حرفی نمیزد

دستمو گرفت.......

نیم خیز شدم روی تخت

رفت و کیفمو آورد 

گفت:دکتر مرخصت کرده باید بریم خونه 



داشت پیراهنمو در میورد...... 

دستشو گرفتم و توی چشماش نگا کردم وگفتم: این رفتارت 

آرامش قبل از طوفانه؟ 

بازم هیچ حرفی نزد 

منم دیگه حرفی نزدم.... 

 .........

در آپارتمان باز شدو 

من اولین قدمو برداشتم

تا چشمام به کاناپه خورد حالم بد شد 

این همون کاناپه لعنتیه....

حالم ازش به هم میخوره 

رفتم روی مبل اون طرفی نشستم 



احسان خیلی عجیب شده 

دیگه باهام حرف نمیزنه...... 

میدونم یه چیزایی زیر سرشه 

ولی نمیتونم حدس بزنم که میخواد چیکار کنه 

توی همین فکرا بودم که جلوم ظاهر شد........

سرمو بلند کردم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........خیلی آرومه �اش�ی همینجوری بمونه

♕♔سرنوشت♔♕
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من:احسان میشه اون کاناپه رو عوض کنی دلم نمیخواد 

ببینمش......... 

نمیخوام خاطره اون روز هی بیاد توی ذهنم 



بغض کرده بودم....... 

احسان:باید استراحت کنی بیا بریم اتاقت 

دستمو گرفت که بلند شم ولی نتونستم و دوباره نشستم روی 

مبل....... 

احسان:چی شد نمیتونی راه بری؟ 

من:چرا میتونم.... 

بلند شدم و دستمو گرفتم به بازوی احسان 

ولی توی یه چشم به هم زدن دیدم روی هوا هستم....... 

احسان بغلم کرده بود..... 

من دوست داشتم این بغل کردنمون مال شب عروسیمون 

باشه..... 

ولی حیف که نشد 



اشکام پشت سر هم روی صورتم می بارید 

احسان من و گذاشت روی تخت میخواست بره...... 

ولی تا صورتمو دید کالفه شد 

دستشو گرفتم وگفتم:احسان نرو 

اینو با بغض گفتم...... 

احسان:آیدا اینجوری نکن تو نمیتونی از کاری که میخوام بکنم 

منصرفم کنی....... 

من:احسان ول کن من برات اهمیت ندارم 

احسان:بسه بس کن....... 

من:حاال که اینجوریه یا من،یا انتقامی که میخوای 

بگیری.......... 

احسان که حرفمو شنید عصبی شد...... 



اومد بره که یه چیزی برداشت و زد توی آینه توی میز 

آرایش..... 

انگار این اینه نباید درست بمونه..... 

خیلی ترسیدم و جیغی کشیدم

بعدم نشست همون جا و دستشو به سرش گرفت...... 

با هر سختی بود بلند شدم..... 

شکمم خیلی درد میکرد 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......جلوش نشستم

♕♔سرنوشت♔♕
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خدایا داره گریه میکنه 

چیکار کنم 



نمیتونم اشکاشو ببینم 

دستشو گرفتم کاری کردم که صورتش معلوم شد...... 

من چیکار کردم کاشکی بهش همه چیزونمیگفتم 

من:گریه نکن نمیخوام گریه مرد زندگیمو ببینم میفهمی..... 

طاقتشو ندارم....... 

احسان توی چشمام نگا کردو گفت:نمیتونم نمیتونم توی 

چشمات نگا کنم.....

صداشو بلندترکردوگفت:نمیتونم لعنتی نمیتونم 

بااون همه کاری که کردم عذابت دادم فکر میکنی برای من 

آسونه.......؟ 

تو با این حرفا و حرکاتت بیشتر من و عذاب میدی........ 

من:باید این عذاب هارو تحمل کنی...... 

چون من نمیذارم کاری که میخوای انجام رو انجام بدی....... 



با این حرفم لبامو گذاشتم روی لبش.... 

شاید با این کارم آروم بشه بگه واقعا آیدا من و بخشیده..... 

احسان موهامو توی چنگش گرفته بود یه دفعه ازم جدا شدو 

وایساد....... 

میخواست از اتاق بزنه بیرون که گفت:من کاری که گفتم و 

میکنم اول بابات و ورشکست میکنم 

بعد اون عوضی رو سر جاش میشونم...... 

از اتاق زد بیرون....... 

خدایا چیکار کنم 

باید از تصمیمش منصرفش کنم....... 

 ...........

احسان 



هرلحظه که آیدا برام تعریف می کرد من دیوونه تر میشدم..... 

نمیتونستم تحمل کنم 

برای همین از بیمارستان زدم بیرون 

خیلی حالم بد بود...... 

یکی از دوستام زنگ زدو گفت بیا مهمونی 

شاید میشد خودمو آروم کنم 

از این عذاب وجدانی که داخلش گیر کردم بیام 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........بیرون

♕♔سرنوشت♔♕
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جلو در ویالیی خیلی بزرگی وایسادم 



از داخل خونه صدای آهنگ میومد که صداش خیلی بلند 

بود.... 

رفتم داخل...... 

با هیچکس حرف نزدم که دوستم که اینجا خونش بود 

اومد..... 

اردالن بود اسمش 

اردالن:سالم احسان، چطور شده افتخار دادی و اومدی....؟ 

من:اردالن امشب اصال اعصاب ندارم فقط یه چیزی بیار آرومم 

کنه..... 

اردالن:خیل خوب داداش 

وقتی رفت انگار شراره رو دیدم اینجا چیکار میکرد........ 

امرزو قرار داد تموم شد

ولی هنوز بهش نگفتم که همه چیز تموم شده 



اگر بشه همینجا همه چیزی تموم میکنم بهم نزدیک شد....... 

دستشو دور گردنم انداخت و گفت:سالم عشقم 

چرا بهم خبر ندادی اینجایی....... 

دستشو از دور گردنم جدا کردم وگفتم:شراره امشب دورو برم 

نباش..... 

شراره:احسان چی میگی؟ 

من:دیگه اصال نباش دیگه همه چیز تموم شد فهمیدی؟ 

دیگه نمیخوام ببینمت..... 

شراره:احسان واقعا شوخی مسخره ایه

داشتیم حرف میزدیم که اردالن با یه شیشه که مخلوط داخلش 

قرمز رنگ بود برگشت...... 

اردالن:بیا داداش اینو بخور میری توی آسمونا 

اینو گفت و خنده ای کرد....... 



من:برام یه اتاق جور کن البته بدون دختر 

اردالن:تعجبی هم نداره تو هیچ دختری رو توی اتاقت راه 

نمیدی 

میشه بفهمم چرا؟.... 

شراره وایساده بود 

برای همین دیگه میخواستم تموم تمومش کنم

من:چون من عشق خودمو دارم بهش خیانت 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........نمیکنم

♕♔سرنوشت♔♕
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شراره با تعجب وایساده بودو نگا می کرد 

اردالن:اااا داداش کی تو عاشق شدی؟

من:آره خیلی وقته 



اردالن:تو کی اینقدر دوستش داری چرا دستشو نمیگیری و 

ازدواج نمیکنین...... 

من:خیلی وقته ازدواج کردیم 

با این حرفم شراره اومد طرفم وگفت:چی میگی احسان تو به 

من خیانت کردی؟...... 

من:تو در برابر آیدا هیچی نیستی 

اردالن وایساده بودو مارو نگا می کرد

شراره:آیدا کیه؟ 

من:همون دختری که همون روز توی خونه دیدی 

شراره تو فقط برای من یه طعمه بودی با سیلی که آورد توی 

صورتم هیچی نگفتم به سمت باال حرکت کردم........ 

در اتاقو باز کردم و روی تخت افتادم پشت سرم شراره 

اومد...... 



این دست بردار نیست

سرمو کردم توی بالشت 

از پشت روی بدنم خوابید و گفت:احسان تو دروغ میگی..... 

من دوستت دارم چرا اینجوری میکنی 

اصال حالم خوب نبود 

بلند شدم و از روم رفت کنار کنارم نشسته بود..... 

گفتم:شراره برو من زنمو دوست دارم 

دست برد برای پیراهنم..... 

دیگه داشتم عصبانی میشدم 

لباشو گذاشت روی لبام که دیگه از خود بی خود شدم و هلش 

دادم عقب که از تخت افتاد پایین..

جلوم وایساد گفت:بد کردی با من بدبخت میکنم 



من:هیچ غلطی نمیتونی بکنی.....

از اتاق انداختمش بیرون.........

هرچی هم حرف زد اعتنایی نکردم... 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....سر شیشه رو باز کردم،تا تونستم خوردم

♕♔سرنوشت♔♕
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ندونستم چطور گذشت که خوابم برد 

وقتی بیدار شدم هیچی یادم نمیومد که کجا هستم...... 

به ساعت گوشیم نگا کردم ساعت سه بود..... 

خیلی سرم درد میکرد 

دستامو گذاشت این ورو اون ور سرم وفشارش دادم یه دفعه 

بیمارستان یادم اومد.... 



آیدا یادم اومد و با شتاب بلند شدم که سرم گیج رفت...... 

یادم اومد باهاش چیکار کردم 

دیگه نمیتونم بهش نگا کنم.... 

اول باباش و بدبخت میکنم 

بعدم اون کثافت و پیدا میکنم..... 

سریع اومدم پایین 

هنوز مهمونی بود 

سرم گیچ میرفت 

اردالن و دیدم 

اومد سمتم

اردالن:کجا میری با این حالت؟ 

من:من و برسون.... 



اردالن:خیل خوب بیا بریم 

سوار ماشین خودم شدیم حرکت کردیم.... 

اردالن:آخه این دختره کیه؟ 

من:ولششش کن.....

اردالن:آخه تو کی ازدواج کردی چرا ما نفهمیدیم... 

من:حاال ولش کن فقط من و ببر بیمارستان 

بعدا بهت میگم......... 

اردالن:الاقل بگو پیش کی این وقت میخوای بری بیمارستان.... 

یکم صدامو بلند کردم وگفتم:زنم، حاال میشه 

این ماشین کوفتی رو یکم گازش بدی...... 

به بیمارستان رسیدیم 



اردالن تاکسی گرفت ورفت منم سریع رفتم به سمت 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......بیمارستان

♕♔سرنوشت♔♕
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اومدم برم که نگهبان گفت:کجا، کجا آقا؟ 

من:میخوام برم داخل مگه نمیبینی 

نگهبان:این وقت؟

من:مریضم همراهی نداره برو کنار 

نگهبان:باید زنگ بزنم بپرسم

تا اومد زنگ بزنه من رفتم داخل که صداش بیرون اومد...... 

رسیدم به اتاق دیدمش،خواب بود رفتم کنارش دراز 

کشیدم........ 



خوابم برد 

وقتی کنارش خوابیدم فکر کنم فهمید که اومدم..... 

آرامشی که پیش آیدا دارم و پیش هیچکس ندارم ولی حیف که 

این همه اذیتش کردم 

ینی واقعا من و بخشیده.... 

تا صبح پیشش خوابیدم 

صبح رفتم برای کارای ترخیصش 

داشتم کاراشو انجام می دادم که پرستار اومدوگفت:آقای 

اشرفی؟

من:بله

پرستار:خانومتون خیلی دارن بی تابی میکنن 

همش سراغ شما رو میگیرن....... 

وای چیکار کنم اصال نمیتونم توی صورتش نگا کنم...... 



کاشکی اصال توی صورتم نگا نمی کرد 

حتما فکر کرده رفتم دنبال انتقام

کاش از دستم عصبانی بود ولی اون خیلی خوب

رفتار میکنه......... 

رفتم توی اتاق تا دیدمش حالم یه جوری شدو 

داشتم نگاش میکردم که گفت:میشه اینجوری نگام نکنی...... 

منم درو بستم ورفتم سمتش وگفتم:دکتر مرخصت کرده باید 

بریم خونه........ 

روی تخت نیم خیز شدو میخواستم کمکش کنم لباسشو عوض 

کنه که دستمو گرفت وگفت:این آرامش قبل از طوفانه؟....... 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........اره خوب فهمیده بود

♕♔سرنوشت♔♕
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رسیدیم خونه آیدا تا رسیدیم یکم مکس کرد 



خیره شده بود روی کاناپه...... 

میدونستم چرا اینجوری نگاش میکنه....

رفت روی مبل اون طرفی نشست 

اون عوضی رو میگیرم و به سزای اعمالش میرسونم....... 

بهم گفت این کاناپه رو عوض کنم 

برو که چقدر اذیتش کرده.... 

وقتی بهش فکر میکنم اعصابم خورد میشه سرم خیلی درد 

میکرد........ 

گفتم باید بریم استراحت کنه

اومد بلند شه که نتونست..... 

بهش گفتم:چی شد؟ 

گفت:هیچی....



نمیتونست راه بره..... 

وایساد و دستمو گرفت........ 

نتونستم تحمل کنم و بغلش کردم و بردمش توی اتاق......... 

ولی تا گذاشتمش روی تخت و اومدم برم دیدم داره گریه 

میکنه 

بهم ریختم.......... 

دستمو گرفت وگفت:نرو 

آخه این دختر چقدر خوبه 

گفتم آیدا اینجوری نکن بسه نمیتونم

بعد از اون همه بحثی که داشتیم من از اتاق زدم بیرون........

داشتم توی خیابونا میچرخیدم نمیتونستم فکر کنم،گوشیم زنگ 

خورد......



من:سالم بله خودم هستم بفرمایید.... 

سالم رستمی هستم میخواستم بگم مرتضی مومنی رو پیدا 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........کردیم برای شکایتتون بیاین کالنتری

♕♔سرنوشت♔♕

پارت146#

نه من میخواستم خودم مجازاتش کنم 

اینجوری نمیشد.... 

فکر کنم دعا های آیدا برآورده شد 

من:ممنون مظاهمتون میشم...... 

رستمی:آقای اشرفی میدونم به خونه وخانومتون تجاوز شده 

ولی باید با قانون جلو بریم........ 

اگر خودتون بخواین دخالت کنین قانون با شما هم مخالفت 

میکنه...... 



پس مراقب باشین 

من:بله متوجه هستم 

رستمی:توی کالنتری میبینمتون

من:خداحافظ.... 

گوشی رو قطع کردم 

پس من نمیتونم حسابتو برسم آره......؟ 

ولی حساب بابای آیدا رو میرسم ميندازمش زندان که آب خنک 

بخوره!!!!! 

لعنتی.... 

زنگ زدم به وکیلم 

الو سالم افخمی 

میخوام اون چک پونصد میلیونی رو بذاری اجرا...... 



آره کاری رو که گفتم و انجام بده 

همین امروز.... 

نذاشتم حرف بزنه و گوشی رو قطع کردم 

من و نابود کرد..... 

نابودش میکنم

غرورمو شکست.... 

غرورشو میشکنم.... 

عشقمو به سختی به دست آوردم 

رابطم با خونه بابام قطع کردم.... 

المیرا هراز چند وقت برام زنگ میزنه.....

باید برم کالنتری 



جلو کالنتری وایسادم.........

رفتم داخل وسایلمو تحویل دادم 

رسیدم به در قهوه ای رنگی که اتاق رستمی بود،

مسعول پرونده ما........

در زدم و وارد شدم 

با وارد شدنم رستمی به سمتم اومدو دست داد

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........و نشستیم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت147#

رستمی:بفرمایید آقای اشرفی 

من:ممنون 

رستمی:خوب ما همه چیزو از پدر مادر خانومتون 

پرسیدیم...... 



پس از شما دیگه سوالی نداریم 

فقط اینکه شما باید به جای خانومتون دنبال شکایتتون 

باشین....... 

من:بله میدونم 

رستمی:االن متحم رو میارن ولی نباید حرکتی انجام بدین...... 

زیر لب گفتم:من از خودم مطمعن نیستم 

در باز شدو آوردنش داخل 

تا چشمم بهش خورد نتونستم تحمل کنم هر چیزی که رستمی 

بهم گفته بود یادم رفت یورش بردم طرفش مشتی زدم توی 

صورتش دوتاشون اومدن و گرفتنم،گفتم:عوضی اشغال با 

دستای خودم میکشمت....... 

مرتضی:هیچ غلطی نمیتونی بکنی..... 

اون مال منه 



با صدای بلند گفتم:خفه شو.... 

ببین هنوز هم داره میگه مال منه 

یادت نره اون زن منه کثافت 

رستمی:آقایون آروم باشین اینجا کالنتریه.... 

آقای اشرفی خواهش میکنم شما که دیگه نباید این کارا رو 

کنین....... 

نشستم و مرتضای کثافت هم نشست جلو من.....

رستمی:آقای مومنی شما جرم بزرگی مرتکب شدین...... 

خانم ایشون و زخمی کردین.... 

قضیه رو ناموسی کردین 

به خونه شون تجاوز کردین والبته... 



نذاشتم جمله شو کامل کنه وگفتم:واینکه به زن من چشم 

داشته آره اینه میفهمی........ 

با چشمای برزخی نگام می کرد 

زیر لب گفت:کثافت که از چشم من دور نموند 

رستمی:آقای اشرفی اینجا رو امضا کنین 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........برای شکایتتون هست،امضا کردم

♕♔سرنوشت♔♕
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رو کرد طرف مرتضی وگفت:تو هم اینجا رو امضا کن.... 

رستمی:آقای اشرفی یه هفته دیگه دادگاه دارین 

خانومتون هم باید باشه..... 

سعی کنین تا اون روز بهتر بشه 



سری تکون دادم واومدم برم که چشمم خورد به مرتضی که 

داشت با عصبانیت بهم نگا می کرد 

یه لحظه وایسادم وگفتم:به خاک سیا میشونمت.

اومد بلند شه که دستاشو محکم گرفتم.......

از کالنتری زدم بیرون... 

باید برم خونه ولی نمیتونم

اول یکم توی خیابونا بچرخم تا حالم بهتر شه.... 

تا برم شبه.....

.........

آیدا 

احسان که از خونه زد بیرون خیلی حالمو بد کرد.... 

من میدونم حتما میره یه کاری میکنه 

خودشو توی دردسر میندازه...... 



رفتم و توی سالن روی مبل نشستم 

از وقتی رفته کارم گریه کردنه........ 

توی خودم جمع شده بودم 

اصال حواسم به بخیه هام نبود 

خیلی هم درد میکرد..... 

دوسه ساعت بیشتره که احسان رفته و من همینطور بی حال 

افتادم و همش دارم گریه میکنم......... 

دیگه اشکی هم برام نمونده

هوا تاریک شده بود ولی هنوز احسان نیومده 

همه المپا خاموشه 

خودمم خودمو نمیدیدم.....

نمیدونم چطور شد که خوابم برد 



  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........با صدای در از خواب بلند شدم

♕♔سرنوشت♔♕
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ینی احسانه؟ روی مبل نیم خیز شدم..... 

دیگه اشکی هم برام نمونده بود 

المپ و روشن کرد و باهام چشم تو چشم شدم

بدون هیچ حرفی به سمتم اومد..... 

با سختی جلوش وایسادم 

خیلی از دستش عصبانی بودم

دستام میلرزید..... 

توی چشماش نگا کردم 

چشماش اشکی بود،چشمای منم..... 



با سیلی که آوردم توی صورتش به خودش اومد 

با تعجب بهم نگا می کرد...... 

داشتم گریه میکردم وگفتم:کجا بودی؟ 

هان؟کجا بودی لعنتی؟ 

رفتی دنبال اون لعنتی 

من اگر میخواستم این کارارو کنی از همون اول بهت 

میگفتم..... 

چرا با من اینجوری میکنی 

من دارم زندگیمو به تو میدم..... 

ولی تو خودتو توی خطر میندازی 

توی چشماش نگا کردم وادامه دادم:اگر تو چیزیت بشه من 

میمیرم چرا نمی فهمی....... 



هیچ حرکتی نمی کرد فقط به شکمم نگاه می کرد که گفت:تو 

خونریزی داری....... 

اومد دستشو بیاره سمتم که پسش زدم وگفتم:

اگر تو میخوای خودتو بکشی 

من نمیخوام خوب بشم میفهمی.. 

تقال میکردم اونم فقط میخواست من و آروم کنه......... 

یه دفعه از پشت بغلم کردوگفت:معذرت میخوام 

چی داشتم می شنیدم....... 

احسان داشت از من معذرت میخواست 

احسان:بذار پانسمانتو عوض کنم 

دستشو انداخت زیر پامو بلندم کرد... 

روی تخت خوابوندم 



تاپمو بیرون آورد 

میدونم خیلی براش سخته من و اینجوری ببینه و نتونه بهم 

دست بزنه..... 

ولی خودشو کنترل می کرد 

پانسمانمو عوض کرد یه لباس دیگه تنم کرد

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......خودشم کنارم خوابید

♕♔سرنوشت♔♕
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دلم میخواد بغلش کنم،بگم چرا خودتو عذاب میدی....... 

من که تورو بخشیدم، اینکارو نکن

باالخره صداش بلند شد 

احسان:امروز رفتم کالنتری 



با کلمه کالنتری چمشام باز شد..... 

ادامه داد:مرتضی رو گرفتن،یه هفته دیگه دادگاه داریم....... 

تو باید خوب بشی تا بتونی بیای توی دادگاه 

حتما هم باید بیای.... 

اومد از تخت بره پایین که دستشو گرفتم وگفتم:نرو 

بمون........ 

دستشو کشید ولی من دستشو محکم تر گرفتم

روم نیم خیز شد..... 

گفت:آیدا نمیتونم بفهم 

من:میفهمم تو نمیفهمی 

چرا نمیخوای بفهمی که بخشیدمت.... 

این عذاب وجدانت برای چیه

درسته که خیلی اذیتم کردی 



ولی من اصال ازت عصبانی نیستم 

من بهت نیاز دارم.... 

اگر میخوای کنارم باشی،همین حاال باید کنارم باشی.... 

میفهمی احسان؟میفهمی؟ 

با حرکتی که کرد یکم شکه شدم

لباشو گذاشت روی پیشونیم و بوسه ای طوالنی نشوند روی 

پیشونیم که چشمام و بستم......... 

اومد ازم فاصله بگیره که دستمو گذاشتم پشت گردنش و توی 

اون تاریکی توی چشماش خیره شدم...... 

با اینکه بخیه هام درد میکرد ولی نمیتونستم ازش جدا بشم 

فقط اونو میخواستم........ 

لباش که روی لبام اومد همه چیزو از یادم بردم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......فقط احسان و میدیدم



♕♔سرنوشت♔♕

پارت151#

چشمامو باز کردم توی بغل احسان بودم 

چه حال خوبی بو،توی بغل عشقم بودم.... 

دیگه دلم نمیخواد ازش جدا بشم،دوباره خوابیدم.... 

از بس این روزا دردسر داشتیم یه خواب راحتی نداشتم،برای 

همین با آرامش خوابیدم.... 

داشتم خواب میدیدم احسان سوار یه کشتی بود...... 

میخواست بیاد سمت من،من و از کنارساحل ببره...... 

ولی طوفان اومد توی یه چشم به هم زدن 

کشتی دود شدو رفت هوا........ 

هرچی هم صداش زدم کسی نبود 



هیچ کشتی روی دریا نبود

یه دفعه گفتم احسان و از خواب پریدم زدم زیر گریه کنارم نگاه 

کردم احسان نبود یه دفعه بیشتر زدم زیر گریه که احسان از 

توی حموم بیرون اومد..... 

با دیدن من سریع اومد سمتم وگفت:آیدا چی شده؟ 

چرا گریه میکنی؟ 

من:هیچی خواب دیدم 

تورو خدا من و تنها نذار،تورو خدا 

احسان من و کرد توی بغلش و دیگه هیچی نگفت 

 ......

احسان 

بعد از اون همه اتفاق دیشب یه خواب راحت داشتم...... 

گوشیم زنگ خورد 



سریع برداشتم..... 

الو 

الو سالم آقای مهندس 

همون دختره که چند باری اومده اینجا،دختریکی از همونا که 

براتون بار می اوردن........ 

پریدم توی حرفشو گفتم آره میدونم کیه خوب حرفتو 

بزن......... 

آقای مهندس، اومدن اینجا و دارن سروصدا میکنن رفتن توی 

اتاقتون نشستن 

اگه میشه زودتر بیاین..... 

من:خیل خوب باشه االن میام 

این دختره دیگه شورشو در آورده کثافت..... 



من میگم نمیخوام ببینمش..... 

این هی میاد جلوم روم.........

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......سریع رفتم و دوش گرفتم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت152#

حولمو پوشیدم و اومدم بیرون..... 

ولی با دیدن آیدا که اونجوری زده بود زیر گریه حالم بد شدو 

رفتم سمتش گفتم:آیدا چی شده؟ 

آیدا:خواب دیدم،فقط من و تنها نذار 

بغلش کردم

سرشو بلند کردوبهم نگا کردگفتم:خوبی؟ 

سرشو به عالمت مثبت تکون داد 



سرشو بوسیدم وگفتم:باید برم شرکت زود برمیگردم...... 

نمیخواد کاری انجام بدی

زنگ زدم یکی از کارمندای شرکت چند روزی رو اینجا 

میمونه...... 

صبحونه هم آماده میکنه 

ولی من باید برم 

اومدم برم که دستمو گرفت و گفت:زود برگرد 

من واقعا میترسم...... 

دستش که دستمو گرفته بود وبه لبم نزدیک کردم و بوسه ای 

روش زدم وگفتم:باشه زود برمیگردم........ 

وقتی از آسانسور میرفتم پایین یه دختر جلو مو گرفت 

وگفت:سالم آقای مهندس

من نمی شناختمش



ولی به نظرم توی شرکت کار میکن

گفتم:بفرمایید...

دختره:محمدی هستم اومدم برای تمیزی خونه....

من:مگه قرار نبود خانم سوگندی خودشون بیان 

محمدی:ببخشید کاری براشون پیش اومد 

نتونستن بیان به جاشون من اومدم... 

من:خیل خوب میدونی که باید کدوم طبقه بری؟ 

محمدی:بله....

من:حواست به خانومم باشه 

هرکاری که گفت و انجام بده 

حرفای زیادی هم نزن که ناراحتش کنی 

محمدی:کامال خیالتون راحت باشه 



من:خانم سوگندی گفته بود کار داره نمیتونه 

ولی من اصرار کردم..........

اگر کارت خوب بود میذارم روزای دیگه هم بیای 

محمدی:ممنون........... 

اون رفت و منم رفتم پایین 

سریع سوار ماشین شدم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...........به سمت شرکت رفتم

♕♔سرنوشت♔♕
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توی راه همش به این فکر میکردم که اگر بابای آیدا بیفته زندان 

آیدا چیکار میکنه......... 

درسته خودش میگفت ازش متنفرم ولی هرچی باشه 

باباشه........ 



ولی نمیتونم همه چیزو فراموش کنم

من و آیدا هر چی سرمون اومد فقط به خاطر باباش بود....... 

بعد از ازدواج هم که،من آیدا رو عذاب میدادم

به محمدم زنگ زدم و شمال و کنسل کردم ولی درمورد آیدا 

چیزی نگفتم....... 

فقط گفتم حالش یکم خوب نیست

توی همین فکرا بودم که جلو شرکت وایسادم

سریع رفتم داخل........ 

وارد که شدم منشی اومد جلوم

منشی:سالم آقای مهندس

من:سالم چه خبره اینجا..... 

منشی که خیلی دستپاچه شده بود گفت:به خدا آقای مهندس 

من تقصیری ندارم نتونستم جلوشو بگیرم...... 



رفتن توی اتاقتون نشستن.....

من:خیل خوب

برو به کارت برس هرکس هم اومد اجازه نده بیاد داخل.... 

منشی:چشم

درو باز کردم،درم پشت سرم بستم 

روی صندلی من پشت میز من نشسته بود؟؟ 

چشمام از خشم درد میکرد..... 

رفتم جلوتر 

شراره:به به ببین کی و میبینم 

من:سریع کارتو بگو و گورتو گم کن.... 

شراره:خیلی داری سریع پیش میری 



من:حرفتو بزن.... 

چی میخوای؟ 

شراره:اومدم بهت بگم چرا اینقدر سخت میگیری 

من که میدونم تو ازدواج نکردی

پس اینکارا و نکن.... 

من:حالم ازت به هم میخوره 

تو چطور دختری هستی....؟؟!!!

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........شراره:من فقط تورو میخوام همین

♕♔سرنوشت♔♕
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من:زیادیت نشه؟ 

شراره بلند شدو اومد سمت من 



درست جلوم بود 

گفت:پسری مثل تو معلومه یه شب هم تخت خوابت خالی 

نبوده........... 

پس باید از خدات باشه که من اینجوری میام سمتت...... 

این داشت به من چی میگفت،کثافت..... 

یه دفعه پشت موهاشو گرفتم وگفتم:هرزه ی بدبخت....... 

فکر کردی کی هستی..... 

حرف دهنتو بفهم... 

من زن دارم میفهمی اینو چند بار باید بهت بگم 

شراره:تو کثافتی تو دروغ میگی 

انداختمش روی صندلی و رفتم به سمت کشوی 

میزم... 



با کلید درشو باز کردم 

عکسی رو که برای عروسیمون با آیدا گرفته بودیم و یکیشو 

داشتم....

برداشتم رفتم جلوش وگفتم:چشم کورتو باز کن و ببین با ترس 

به عکس نگا کردوگفت:این 

دروغه، دروغه

من:حاال که دیگه فهمیدی 

گورتو گم کن و برو

 .....

از اتاق زدم بیرون و رو به منشی گفتم:اگر این خانم تا ده دقیقه 

دیگه بیرون نیومد زنگ بزن به پلیس.... 

از توی دوربین هم حواست بهش باشه 

یه چیزی ِکش نره



منشی:چشم.... 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.یکم کار داشتم اول رفتم به کارام برسم

♕♔سرنوشت♔♕
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آیدا 

احسان رفت 

ولی هنوز چند دقیقه نشده بود که صدای در سالن اومد،حتما 

خدمتکاره...... 

یکم سختم بود که بلند شم دیشب هم یکم به شکمم فشار 

اومد.... 

ولی وقتی توی بغل احسان بودم به هیچ چیزی فکر نکردم.... 

یکم خودمو تکون دادم فکر کنم بتونم بلند شم 

رفتم به سمت آشپزخونه از توی آشپزخونه سروصدا میومد.... 



رفتم جلوتر تا وقتی که دیگه وارد آشپزخونه شدم....... 

یه دختر بود داشت صبحونه آماده می کرد 

خوشکل بود از قیافش معلوم بود مهربونه...... 

تا چشمش به من خورد سریع سمتم اومدوگفت:

سالم خانم 

من:سالم شما همونننن..... 

حرفم کامل نشده بود که گفت:محمدی هستم چندروزی رو توی 

خونه تون میمونم و از شما مراقبت میکنم..... 

من:ممنون... 

دستمو گذاشتم روی شکمم ورفتم جلوتر وگفتم: میشه صندلی 

رو بکشی عقب من بشینم.... 

سریع به سمت صندلی رفت و کشیدش عقب و گفت:خانم 

هرچی الزم داشتین بگین 



من:باشه میگم.... 

محمدی:آقا خیلی نگران بودن به منم خیلی گوشزد کردن که 

مراقبتون باشم........ 

به میز نگا کردم همه چیز برام گذاشته بود ولی آخه من که 

تنهایی چیزی از گلوم پایین نمیره که.... 

رو کردم طرف محمدی وگفتم:اسم کوچیکت چیه؟...... 

محمدی:یاسمین هستم خانم 

من:یاسمین میشه تو با من صبحونه بخوری آخه از گلوم پایین 

نمیره........ 

یاسمین:آخه خانم.... 

من:بیا اشکال نداره

رو به روم نشست،با هم شروع کردیم به خوردن 

 ........



یاسمین ناهار درست کرد 

بهش اجازه دادم بره استراحت کنه 

خیلی دلم شور میزنه...... 

با زخمی که روی شکمم بود داشتم توی سالن راه میرفتم...... 

دستمو زدم به سرم و نشستم روی مبل تازه متوجه شدم کاناپه 

نیست...... 

لبخند محوی روی لبام نشست ولی دوباره دلشوره جاشو 

گرفت........ 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......احسان قرار بود زودبیاد ولی هنوز نیومده

♕♔سرنوشت♔♕
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یه دفعه کلید توی در چرخید 



زود بلند شدم که شکمم درد گرفت...... 

احسان و دیدم که با خستگی اومد داخل 

تا دیدمش به سمتش رفتم بدون هیچ حرفی 

بغلش کردم،یکم شکه شد ولی زود خودشو جمع و جور کرد 

دستشو کرد دور کمرم وگفت:آیدا خوبی؟ 

من:خوبم کجا بودی؟ قرار بود زود بیای؟ 

احسان ازم جدا شد توی چشمام نگا کردوگفت:

آیدا من فقط چهار ساعت نبودم....... 

چرا آخه اینجوری میکنی؟ 

اشک توی چشمام جمع شدوگفتم:احسان میشه اصال بیرون نری 

فقط پیش من باشی...... 

من میترسم تو چیزیت بشه..... 

احسان یکم بهم نگا کردوگفت:نترس من هیچیم نمیشه،تو فقط 

استراحت کن..... 



دستمو گرفت و رفتیم توی اتاق وایساد گفت:اینجا بشین من 

برم دوش بگیرم 

من:باشه 

اومد بره که دستشو گرفتم وگفتم:به مهسا که چیزی نگفتی؟ 

احسان:نه نگفتم 

من:خوبه نمیخوام نگران بشه

احسان:من برم 

من:برو 

رب ساعتی بود که همونجا نشسته بودم 

رفتم توی اتاقی که یاسمین بود 

روی تخت دراز کشیده بود 

برای اینکه بفهمه من اومدم 



دوتقه به در زدم که مثل برق گرفته ها از روی تخت بلند شد تک 

خنده ای کردم وگفتم:ببخشید بیدارت کردم 

یاسمین:نه اشکال نداره 

من:شوهرم اومده میشه بیای غذا حاضر کنی 

یاسمین:باشه چشم 

دوباره رفتم توی اتاق.....

در حمام باز بود

رفتم دیدم هیچکس نیست 

کجا رفت این.... 

چشمام خورد به بالکن،درش باز بود.....

پرده ای که جلوش بود داشت تکون می خورد 

حتما رفته اونجا........ 



رفتم توی بالکن 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......آره همونجا بود،پشتش به من بود

♕♔سرنوشت♔♕
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از پشت بغلش کردم چرا من به سمت این آدم کشیده میشم آخه 

این آدم چی داره که من اینجوری محو نگاهش میشم..... 

به سمتم برگشت با دیدنش جا خوردم چشماش اشکی بود..... 

لباش تکون خورد 

احسان:آیدا من با تو چیکار کردم؟ 

انگار قلبم از جا کنده شد 

دستمو روی صورتش گذاشتم وگفتم:احسان هیچی نگو...... 

احسان:چطوری هیچی نگم 



تو به خاطر من خودکشی کردی  

من:احسان من نمیخواستم بهت خیانت من دوست داشتم.... 

من..... 

نذاشت حرفمو کامل کنم و انگشتشو گذاشت روی لبام وگفت 

:هیسسسس،میدونم 

میدونم..... 

سرشو آورد جلو و جلو تر وقتی لباش رو لبام نشست دستمو 

پشت گردنش گذاشتم..... 

ازش جداشدم

توی چشماش نگا کردم و با بغض گفتم:با هر بوسه ای که روی 

لبام میزنی من همه چیزو فراموش میکنم..... 

دستمو نوازش بار روی صورتم کشیدو گفت: خیلی دوست دارم 

آیدا..... 



داشت دوباره بهم اعتراف عشق می کرد 

دستمو توی دستاش گذاشتم وگفتم:منم دوست دارم....... 

احسان:میشه اسممو بگی...... 

لبخندی زدم وگفتم:دوستت دارم احسان......... 

با این حرفم دیگه نذاشت حرف دیگه ای بزنم و سریع لباش 

روی لبام گذاشت...... 

خیلی نرم و آروم لباشو روی لبام میکشید 

با تقه ای که به در خورد دوتامون از جا پریدیم 

احسان:بله؟ 

یاسمین بود 

آقا میز ناهار آماده است 

احسان:االن میایم 



دستشو گرفتم که بریم که احسان دستمو کشید وگفت:کجا؟ 

لبخندی زدم وگفتم:بریم ناهار دیگه.... 

احسان:من ناهارم چیز دیگه ایه

مشکوک نگاش کردم وگفتم:ینی چی؟ 

احسان:ناهارم جلوم وایساده......

من:اذیت نکن دیگه بیا بریم 

احسان:باشه میریم.... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....بوسه ی ریزی روی بینیم زدوگفت:بریم

♕♔سرنوشت♔♕
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دستمو گرفته بودو آروم حرکت می کرد که به من فشار 

نیاره..... 



احسان:میخوای بغلت کنم 

خنده ای کردم وگفتم:نه برای چی؟ 

احسان:آخه داری مثل الک پشت راه میری 

میدونستم داره شوخی میکنه 

گفتم:آره بغلم کن 

اومد دست بندازه زیر زانوم که گفتم:ول کن زشته جلو 

یاسمین..... 

احسان وایسادوگفت:خودت گفتی 

من:من غلط کردم 

داشتم بهش نگا میکردم که یه دفعه دیدم توی هوام..... 

جیغ کوتاهی کشیدم وگفتم:احسان؟ 

احسان:جون دلم؟ 



توی آشپزخونه گذاشتم زمین...... 

یاسمین همونجا بود وقتی مارو دید قیافش یه جوری شد 

احسان کردم،چشماش اشکی شد....

احسان صندلیمو عقب کشید وگفت:بشین خانومم....... 

وای که وقتی میگه خانومم قند توی دلم آب میشه....... 

ناهارمون و خوردیم 

احسان همش میگفت اینو بخور اونو بخور 

ساعت چهار بود....... 

احسان دوباره رفت شرکت منم رفتم پیش یاسمین....... 

روی مبل جلو تلویزیون نشسته بود

کنارش نشستم وگفتم:چیزی شده؟ 

اول یکم نگام کرد..... 



این دختر خیلی خوشکله مخصوصا چشماش 

گفت:نه خانم.....

من:میدونم شاید دوست نداشته باشی به کسی بگی ولی منم 

مثل خواهرت اگر دوست داری میتونی دردودل کنی آخه 

میدونی من خواهر ندارم.....

ولی یه دوست دارم که از خواهر برام با ارزش تره......... 

فهمیدم وقتی ظهر من و احسانو دیدی قیافت تغییر کرد...... 

یاسمین:من ازدواج کردم با حرفی که زد سرمو چرخوندم 

طرفش....... 

نمیخواستم حرفی بزنم 

میخواستم خودش بگه...... 

دوباره شروع کرد:وقتی پونزده سالم بود ازدواج کردم خانواده 

مون یه خانواده سطح پایین بودن 

به خاطر پول من و به عقد یه نفر درآوردن 



آخه اون آدم از بابام پول میخواست......... 

اون آدم خیلی پولدار بود ما بهم نمیخوردیم

من هیچ حسی بهش نداشتم ولی کم کم عاشقم شدو بهم ابراز 

عشق کرد...... 

منم بهش بی میل نبودم 

خانوادش با من رفتار خوبی نداشتن....... 

ولی اون جلوشونو میگرفت نمیذاشت بهم بی احترامی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........کنن

♕♔سرنوشت♔♕
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تا اینکه من حامله شدم و یه پسر به دنیا اوردم 

سعید انگار دنیارو بهش داده بودن خیلی خوشحال بود....... 



یه روزکه داشت از سر کار برمیگشت تصادف کردو.... 

اینجا که رسید هق هقش رفت باال......

دستمو پشتش گذاشتم و یکم دلداریش دادم 

یاسمین:رفت توی کما.........

االن سه ماهه توی کماست 

خانواده سعید بچه مو ازم گرفتن و من و از خونم بیرون 

کردن..........

چقدر این دختر رنج دیده بودخیلی دلم براش سوخت..... 

شب بود و نشسته بودم منتظر احسان بودم..... 

تلفن زنگ خورد رفتم سمتش و برداشتم

الو......

الو سالم دخترم 

الو مامان جون خوبی.....(مامان احسان بود) 



ممنون خوبم شما خوبین 

خوبم دخترم چه خبر 

سالمتی شما 

احسان کجاست؟ 

هنوز نیومده خونه 

وقتی اومد بهش بگو پس فردا شب بیاین خونه 

یه مهمونی به مناسبت شما گرفتم..... 

وای مامان جون چه کاری بوده کردین اصال این کارا الزم 

نبود...... 

این چه حرفیه که میزنی دلم خواسته،راستی خونه بابات هم 

دعوتن....

ممنون مامان جون زحمت کشیدین.... 

ایفن به صدا در اومد 



یاسمین رفت که درو باز کنه 

گفتم:مامان جون من برم فک کنم احسان اومد 

باشه برو دخترم فقط به احسان بگو همه فامیل دعوتن..... 

باشه چشم..... 

گوشی رو گذاشتم روش اومدم برگردم به یه چیز سفت برخورد 

کردم...... 

دستمو گذاشتم روی پیشونیم وگفتم:اخخخخ

سرمو بلند کردم... 

احسان و دیدم که با یه لبخند خوشکل داشت من و نگا 

می کرد..... 

لبخندی زدم وگفتم:سالم 

احسان:سالم با کی حرف میزدی 

صدامو یکم بلند کردم وگفتم:یاسمین میزو بچین 



یاسمین:چشم

اومدم از جلوش رد بشم که دستمو گرفت و گفت:کجا؟

من:توی آشپزخونه 

احسان:نه دیگه نشد 

من:چی نشد 

احسان:کی بود؟ 

خنده ای کردم وگفتم:بیا بریم سر میز میگم بهت

احسان کتش و کیفشو گذاشت و اومد توی آشپزخونه 

به به چه میزی 

یاسمین رفت توی اتاقش 

فقط ما دوتاموندیم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....یکم رفتم توی فکر



♕♔سرنوشت♔♕
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اصال نمیدونستم در مورد چی دارم فکر میکنم 

احسان:خوبی؟ 

از فکر بیرون اومدم وگفتم:آره خوبم 

من:احسان مامانت زنگ زد 

احسان یکم جدی شدوگفت:مامان من؟ 

من:آره 

احسان:خوب چی میگفت 

من:برای پس فردا شب دعوتمون کرد 

احسان:چه دعوتی؟ 



من:گفت به خاطر ما که ازدواج کردیم 

احسان:زنگ بزن بگو نمی آیم 

من:آخه چرا 

احسان:اونا نمیدونن که تو تیر خوردی تو هنوز خوب 

نشدی...... 

من:احسان زشته همه رو دعوت کرده مامانت 

من حالم خوبه تا اون موقع هم بهتر میشم..... 

میدونم که دلت نمیخواد باهاشون رفت و آمد کنی ولی..... 

احسان:همین که گفتم 

بلند شدم و رفتم کنارش روی پاش نشستم

توی چشماش نگا کردم و گفتم:به خاطر من 

اینجوری نکن دیگه 



احسان:آیدا نکن 

صورتمو جلو بردم و گونه شو بوسیدم 

چشماشو بسته بود 

گفت:باشه باشه...... 

خنده ی بلندی کردم وگفتم:خیلی دوستت دارم 

یه دفعه چشماشو باز کردوبا چشمای اشکی 

گفت:واقعا بعد از اون همه اتفاقایی که افتاد هنوز (خیلی 

دوستم داری؟ )..... 

توی چشماش نگا کردم وگفتم:آره 

با آره گفتن من لباشو روی لبام گذاشت..... 

عقب کشیدوگقت:نمیذارم دیگه هیچکس ناراحتت کنه 

مخصوصا خودم...... 



دستمو روی صورتش گذاشتم وگفت:اینقدر خودتو ناراحت 

نکن..... 

از روی پاهاش بلند شدم وگفتم:حاال شام بخوریم...... 

دستمو گذاشتم روی شکمم یکم بهش فشار اومده بود درد 

میکرد....... 

احسان:چی شد؟ 

من:هیچی یکم بهش فشار اومده 

احسان:من میگم تو هنوز حالت خوب نیست میگی نه... 

من:احسان اذیت نکن دیگه 

احسان :باشه بیا غذا بخورد رنگت پریده 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......خالصه که با خنده های من شام تموم شد

♕♔سرنوشت♔♕
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فردا شب مهمونیه و من هنوز هیچ کاری نکردم 

روی لبه تخت روبه روی در اتاق نشسته بودم 

توی فکرو خیال خودم بودم که صدای در سالن اومد...... 

یاسمین که توی آشپزخونه بود.... 

منم توی اتاق خوابمون 

میخواستم بلند شم که احسان و توی چهار چوب اتاق دیدم.... 

یکم تعجب کردم احسان لبخندی زدو اومد داخل و درو پشت 

سرش بست..... 

کیفشو و کوتشو در آورد گذاشت روی تخت 

روی من خم شدکه من روی تخت کال خوابیدم...

دوتا دستمو با دستای خودش باالی سرم قلف کرد و لباشو 

گذاشت روی لبم.....

خیلی نرم و آروم میبوسید



بدون هیچ سالمی اومدو این کارارو کرد خیلی 

تعجب کردم.... 

سرشو بلند کردو گفت:آخيش دلم تنگ شده بود 

توی کل صورتش نگا کردم وگفتم:احسان خوبی؟ 

احسان یکم صورتش رفت توی هم ولی زود خودشو جمع 

کردوگفت:آره خوبم.... 

من:خوبه که خوبی

احسان نگاهی بهم کرد وگفت:بخیت چطوره؟ 

من:به نظرم دیگه باید بریم بکشیمش 

احسان:فردا وقتشه 

من:واقعا؟

احسان:آره 



احسان:مامانم زنگ زد 

یکم کنجکاو شدم وگفتم:خب

احسان:ببین آیدا میخوام یچیزی بهت بگم.......

من:احسان داری نگرانم میکنی 

احسان:چیز نگران کننده ای نیست..... 

من:خوب اگر نیست زود تر بگو

احسان:مامانم یه دختر خاله داره که دخترش تقریبا هم سن 

توعه......

من:خوب 

احسان:چند سال یپش که من هنوز با تو آشنا نشده بودم اون 

ایران بود..... 

مامانم خیلی دوست داشت که من ازدواج کنم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.............برای همین ستاره رو برای من انتخاب کردن
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نفسم حبس شد 

ادامه داد:ولی من اونو دوست نداشتم

بابامم خیلی راضی بود..... 

بابام گفت یا باید با ستاره ازدواج کنم یا قید خودشونو 

بزنم..... 

من اونو نمیخواستم

یه دختر خودشیفته بود..... 

من همیشه به تو گفتم به خاطر درس خوندنم بوده ولی اینطور 

نبود.... 

من به خاطر این ازدواج زوری از خونه رفتم 



ازهمون موقع هم دیگه میونه مون خوب نشد

حتما تو سرت سواله که چرا اینقدر بابام دوست داشت من 

باستاره ازدواج کنم....... 

آخه باباش خیلی پولدار بود و قرار بود برای بابام یه کاری 

انجام بده........

چون من باهاش ازدواج نکردم این اتفاقا افتاد...... 

االن هم ستاره خارج از کشوره و هنوز نمیدونه من ازدواج کردم 

مامانم اونو هم دعوت کرده برای فردا شب..... 

ولی بهش درمورد ازدواج من چیزی بهش نگفته 

شاید اگر وقتی تورو دید شکه بشه ولی آخرش میفهمه 

دیگه..... 

نمیخواستم بهت بگم ولی دوست نداشتم اوجا بفهمی و شکه 

بشی....... 



دستمو گرفت و بوسه ای روش زدوگفت:از دستم که عصبانی 

نیستی؟ 

سرم به عالمت منفی تکون دادم وگفتم:نه 

بغلم کردوگفت:خیلی دوست دارم 

چقدر احسان (دوستت دارم) و آسون به زبون میاره چون دیگه 

بین ما هیچ مرزی نیست...... 

ازم جدا شدو گفت:خوب سریع بلند شو که باید بریم خرید..... 

من:چه خریدی؟ 

احسان:برای فردا شب دیگه زود باش!! 

از اتاق زد بیرون و من رفتم لباس بپوشم آخه این مرد چقدر 

فکر منه.... 

میخواد برام لباس بگیره..... 



یه شلوار لی مشکی با مانتو سفیدی که تقریبا کوتاه بودبا یه 

کمربند سفید پوشیدم..... 

یه کفش سفید اسپرت با یه شال مشکی هم پشیدم..... 

کیف دستی مشکیمم با گوشیم دستم گرفتم 

آرایشمم فقط یه رژ کم رنگ بود..... 

نگاهی از توی آینه به خودم کردم خیلی خوب بود...... 

این مانتو با قد بلندی که داشتم خیلی بهم میومد.... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....رفتم بیرون

♕♔سرنوشت♔♕
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احسان روبه روم وایسادو نگاهی بهم کرد

دستمو گرفت و من و بیشتر به خودش نزدیک کرد..... 



بوسه ای روی پیشونیم زدوگفت:بریم؟ 

من:اره

 .........

جلو یه پاساژ وایسادیم و احسان اومد درو برام باز کرد...... 

پیاده شدم وگفتم:مرسی آقای من 

احسان خنده ای کردو گفت:خواهش میکنم خانومم...... 

وای که وقتی میگه خانومم از این روبه اون رو میشم....

رقتیم توی یه مغازه لباس فروشی 

هرلباسی هرکفشی هر مدلی که میخواستی توش پیدا 

می شد..... 

احسان رفت جلو دست داد 

انگار اون پسره باهاش دوست بود 



دستم توی دست احسان بود...... 

پسره:چطور شده به من سر زدی؟ 

احسان:اینجوری نگو من باید از تو گالیه کنم که برای عروسیم 

نیومدی..... 

پسره:خوب مگه دروغ میگم 

میدونی چقدر وقته ندیدمت...... 

خوب به خاطر عروسیت هم خودت میدونی که خارج بودم 

حاال تو ببخش به خاطر اون ولی تو باید میومدی..... 

احسان:ببخشید حاال نمیخوای بگی برای چی اومدین....؟ 

پسره نگاهی به من کردو گفت:سالم خانم.... 

من:سالم 

احسان:ایشون خانومم هستن 



پسره دوباره نگاهی به من کردوگفت:خوشبختم 

من:همچنین...... 

پسره:ببخشید که برای مراسمتون نیومدم 

من:این چه حرفیه 

احسان:آرش میخوایم همه جور لباسی برای خانومم بیاری...... 

پسره که حاال فهمیدم اسمش آرشه گفت:باشه بذار خانم 

شهوانی رو صدا کنم....... 

احسان:خیل خوب فقط لباسا و نشون بده... 

ما خودمون انتخاب میکنیم..... 

آرش:باشه 

آرش صداشو بلند کردوگفت:خانم شهوانی؟ 

دختری با قیافه خوشکل ولی افاده ای و با کلی آرایش...... 



با اون کفش قاب بلندش که صداش کل مغازه رو برداشته بود 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......اومد سمت و ماو با عشوه گفت:بله
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آرش:ایشون و خانومشون و راهنمایی کنین هرچی خواستن و 

نشونشون بدین...... 

شهوانی:باشه..... 

شهوانی:بفرمایید از این طرف 

یه جوری به من نگا می کرد 

آروم تو گوش احسان گفتم:احسان؟ 

احسان:جانم؟.... 

خنده ای کردم وگفتم:توی قیافه من اشکالی هست..... 



وایسادو نگاهی بهم کردوگفت:نه برای چی؟.... 

من:آخه این دختره یه جوری نگا میکنه..... 

یکم قیافه مو توی هم کردم وگفتم:ازش خوشم نمیاد....... 

احسان:یکم تحمل کن اشکالی نداره....

حاال بیا بریم..... 

دستمو گرفت و دوباره رفتیم..... 

احسان رو به شهوانی گفت:اول لباس زیر برای خانومم بیار..... 

دستمو کردم توی دنده احسان وگفتم:بی حیا 

گوشی احسان زنگ خورد 

احسان:من یه لحظه برم وبیام 

من:باشه

احسان رفت 



بهتر که رفت آخه یکم خجالت کشیدم برای این لباس زیرا..... 

شهوانی:سایتون چیه...؟؟؟ 

گفتم:........ 

شهوانی:به نظرم بیشتر باشه 

بعدم پوزخندی زد..... 

گفتم:شما کاری نداشته باش 

اون اندازه ای که گفتم بیارین لطفا،دختره نچسپ... 

یه لباس زیر داد دستم وگفت:این ست هست

برو بپوش...... 

رفتم و پوشیدم 

انداره ی اندازه بود.... 

دختره ی نفهم 



من دیگه اندازه خودمو میدونم.........

تقه ای به در خورد 

گفتم:بله..... 

احسان بود 

احسان:خوبه یانه 

من:آره االن میام.........

لباسو بیرون آوردم ودادم دست شهوانی و گفتم:

اندازه بود چند دست دیگه از همین سایز برام بذار،بعدم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...............پوزخندی زدم
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دختره کَنه



فکر میکنه نفهمیدم از وقتی اومدیم چشم از احساس 

برنمیداره.......

وقتی همه ی خریدامونو کردیم خیلی خسته شده بودیم و توی 

ماشین بودیم......

احسان:آیدا بخیه هات که درد نمیکنه؟؟؟

من:نه اصال

احسان:خوبه پس بریم یه بستنی بزنیم

من:باشه

احسان اومدو درو برام باز کرد

اومدم پایین.....

ولی وقتی چشمم به کافه افتاد یه جوری شدم

همون کافه همیشگی گفتم:احسان اینجا؟؟!!!



احسان:میدونم یکم سخته منم خیلی عذاب میکشم ولی باید با 

گذشته کنار بیایم......

من بیشتر عذاب میکشم

دستمو گرفت دستشوگذاشت روی زخم دستمو وگفت:به خاطر 

این کاری که باهات کردم هرروز دارم خودمو لعنت میکنم

من:این به خاطر تو نیست با خودت اینجوری نکن..... 

احسان:شاید این به خاطر من نباشه 

ولی من خیلی باهات بد کردم خودتم میدونی 

یکم توی چشماش نگا کردم و قیافه مو شاد کردم و دستشو 

گرفتم وکشیدم به سمت کافه وگفتم:بیا بریم با گذشته بجنگیم 

بعدم خنده ی آرومی کردم.......

همین که پامو گذاشتم داخل یه لحظه وایسادم 

احسان دستشو گذاشت پشت کمرمو رفتیم داخل....

نشستیم پشت میز 



احسان:خوب چی میخوری؟

اومدم بگم که احسان گفت:بستنی شکالتی 

یا قهوه؟

لبخندی زدم وگفتم:همون بستنی شکالتی 

چه خوب که هنوز یادش بود که من این دوتا رو خیلی دوست 

دارم.... 

احسان:آیدا دلم میخواد وقتی ستاره رو دیدی 

خیلی عکس العمل نشون ندی باشه؟؟ 

من:باشه نگران نباش.... 

احسان:وقتی میخواستن ما روبه هم بچسپونن

من قبول نمیکردم اونا هم خیلی پافشاری میکردم.....

برای همین ازشون جدا شدم 

اونا هم لج کردم و نیومدن خاستگاری 



حاال ولش کن 

بستنیمو خوردم

احسانم خورد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉............دیگه کم کم وقتش بود بریم
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احسان:بیا درمورد فردا شب حرف بزنیم که میخوای دل من و 

ببری.......

خجالت کشیدم و سرمو پایین انداختم و گفتم: ااا احسان........

احسان:جان احسان

توی چشماش نگا کردم وگفتم:میشه زود تر بریم 



احسان:باشه با اینکه میخوای فرار کنی شکی نیست ولی باشه 

بیا بریم........

خنده ای کرد که دل من واز جا کند.... 

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم 

 .......

دارم آماده میشم 

برای برای کشیدن بخیه..... 

از فردا دیگه میخوام یاسمن نیاد 

آخه دیگه بخیمم میکشم و خوبم...... 

با لباس زیرام جلو میز آرایش وایساده بودم 

همین که شلوارمو پوشیدم در اتاق باز شدو احسان اومد 

داخل........

داشت من و نگا می کرد 



کل موهام دورم ریخته بود..... 

چشمش روی شکمم بود 

وقتی نگاهش دنبال کردم فهمیدم داره بخیه هامو میبینه......

چشماش اشکی بود... 

اومدو پشت سرم وایساد.... 

دستشو دورم حلقه کرد 

موهامو ریخت یه طرفم 

روی کتفمو بوسید... 

داشت دلم و زیرو رو می کرد 

من:احسان؟.... 

احسان:هیچی نگو



رومو برگردوند طرف خودش توی یه حرکت لباشو روی لبم 

گذاشت..... 

اشکام بیرون اومد 

چقدر من سختی کشیدم برای این روزا.... 

احسان ازم جدا شد 

انگار هول کرده بودگفت:ببخشید نمیخواستم ناراحتت 

کنم.......

نمیدونم چرا این حرفو زد آخه ما که رابطه داشتیم......

اومد بره که دستشو گرفتم وگفتم:کجا؟

احسان:آخه.... 

نذاشتم حرفشو تموم کنه اینبار من پیشقدم شدم برای بوسیدن 

لباش.... 

ازش جداشدم وگفتم:میدونی چرا گریه کردم 



چون اصال فکرشم نمیکردم به اینجا برسیم 

دیگه هیچوقت فکر نمیکردم به تو برسم....... 

با یه حرکت من و کشید توی بغلشوگفت:همه ی زندگیمو میدم 

که دیگه ناراحت نشی.....

ازش جدا شدم وگفتم:نمیخوای من و ببری 

فکر کنم این بخیه دیگه داره اذیت میکنه...

احسان:بازم که داری فرار میکنی.... 

خنده ای کردم وگفتم:اااا احسان اذیت نکن دیگه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....احسان:لباساتو بپوش تا بریم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت167#

پشت در مطب نشسته بودیم 

همش پامو میزدم زمین.... 



احسان:استرس داری؟ 

من:نه 

فقط حوصلم سر رفته..... 

یه دفعه زنگ میز منشی به صدا دراومدوگفت:

آقای اشرفی بفرمایید.......

احسان دستمو گرفت و رفتیم داخل... 

دکتر که انگار با احساس هم سن بود،دوست هم بودن........

دکتر:سالم احسان جان خوبی.....؟؟ 

احسان:سالم دکتر خوبی؟

من خوبم...... 

دکتر:باید حتما یه چیزی بشه که بیایی و به من سر بزنی؟؟..... 

احسان:دکتر جونم خودت که میدونی درگیر بودم......



حاال ببخشید..... 

دکتر:حاال که التماسم می�نی میبخشمت 

احسان:دیگه لوس نشو 

اصال حواسشون به من نبود..........

اصال انگار نه انگار من اینجام 

یه سلفه ای کردم که دوتاشون متوجه من شدن 

دکتر یه نگاهی به احسان کردو یه نگاه به من وگفت:احسان 

ایشونو معرفی نمیکنی؟ 

احسان:ای وای ببخشید 

خانومم هستن 

دکتر:دروغ نگو........

احسان:مگه من باتو شوخی دارم...... 



دکتر:تو کی ازدواج کردی که من نفهمیدم؟

احسان:همون موقع بود که تو رفته بودی خارج 

خودتو گم وگور کرده بودیا همون قوقع آقا شاهرخ......

دکتره که حاال فهمیده بودم شاهرخ بود که گفت:ببخشید حاال 

چته........

من که فکر میکردم اظافه ام 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........هم خندم گرفته بود
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گفتم:اگر فکر میکنین من اظافه ام برم بیرون 

آخه چه خبر تونه؟......

مثال من مریضم،بعدم خنده ای کردم 

احساس:ببخشید خانومم



شاهرخ:ببخشید خانم اشرفی 

رو کرد طرف احسان و گفت:حاال چی سرش آوردی که میخواد 

بخیه بکشه...... 

احسان گفت:جای گلوله ست؟

شاهرخ:چی میگی احسان؟ 

احسان:قضیش مفصله بعدا میگم 

شاهرخ:خانوم اشرفی میشه دراز بکشین.... 

دراز کشیدم وگفت:برات بی حسی میزنم بازم یکم درد داره....

سری تکون دادم وگفتم:باشه 

هرنخیش رو که میکشید انگار یه سوزن میزدم توی جونم،ولی 

خیلی درد نداشت..... 

شاهرخ:میتونی بلند شی 



به شکمم نگا کردم بخیه نبود ولی جاش بود...... 

احسان اومد کنارمو گفت:درد که نداشت 

من:نه.... 

احسان:خوبه امشب دیگه راحت راحتی 

بلند شدم یکم درد گرفت ولی حرفی نزدم که احسان ناراحت 

نشه....... 

با شاهرخ خداحافظی کردیم و رفتیم..... 

سوار ماشین شدیم.... 

احسان گفت:برای فردا شب برات نوبت آرایشگاه گرفتم..... 

من:مگه قراره برم آرایشگاه 

احسان:ببخشید ولی یه دفعه ای شد 

مامان برام زنگ زد..... 



موهاتو نمیخواد ولی ارایشتو گفت بری آرایشگاه 

آخه مهمونی مختلطه گفتم دیگه موهاتو نمیخواد.......

من:اصال نمیخواد من خودم بلدم 

احسان:آخه مامان گفت..... 

من:احسان عزیزم نمیخواد چه کاریه خودم بلدم 

احسان:باشه هرجور راحتی..... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........من:آفرین
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در آپارتمانو باز کردو رفتیم راخل 

رفتم توی اتاق

احسان پشت سرم اومد 



روکردم طرفشو گفتم:دیگه میتونم برم حموم 

احسان:آره میتونی بری ولی االن باید بریم غذا بخوریم.......

با همون لباسا دستشو کشیدو رفتیم توی آشپزخونه 

یاسمین توی آشپزخونه بود 

یاسمین:سالم خانوم 

من:سالم خوبی 

یاسمین:آره خیلی خوبم 

صورتش می خندید...... 

انگار داشت توی آسمونا میچرخید 

چال توی گونش به خوبی پیدا می شد 

این دختر واقعا خوشکل بود 

با مهربونی نگاش کردم وگفتم:یاسمین؟؟ 



یاسمین:بله..... 

من:شوهرت بهتره؟ 

یاسمین:خانوم امروز به هوش اومده 

من:پس تو چرا اینجایی?

یاسمین:آخه..... 

من:زود باش برو،زود باش 

یاسمین:ممنون این لطفتون رو هیچ وقت فراموش نمیکنم.... 

داشتم ظرفا رو میشستم که دست احسان دورم حلقه شد...... 

احسان:نمیشه ظرف نشوری 

من:نه.... 

احسان:چرا نمیشه.....؟



من:چون باید شسته بشه 

احسان:تو مگه نمیخواستی بری حموم 

من:چرا ولی اول ظرفا و بشورم..... 

احسان:بیا دیگه لوس نشو.... 

من:نه اول اینا... 

احسان:نمیای دیگه 

من:نه.... 

یه دفعه دیدم توی هوام من کی رفتم توی هوا؟

وسط اتاق من وگذاشت زمین دقیقا پشت سرم حموم بود.... 

احسان:نمیای نه......؟؟اینجوری میارمت.....

تو میگه نمیخواستی بری حموم 



من:آره میخوام برم ولی تو نمیذاری 

احسان:حاال میریم..... 

من:میریم؟؟من که نگفتم با تو میرم گفتم خودم میرم.......

احسان:حاال من میگم 

اومدم از دستش فرار کنم و برم توی حموم 

که از پشت گرفتم که دماغم خورد توی درو 

گفتم:آخخخخ.... 

اخسان:کجا فرار میکنی خانم کوچولوی خودم

بعدم خنده ای کرد که قند توی دلم آب شد.... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....اومدم جوابش بدم که با لباش دهنمو بست

♕♔سرنوشت♔♕ 
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دستشو انداخت دور کمرمو در حمومو باز کردو 

دوتاییم رفتیم توی حموم 

بدون اینکه از هم جدابشیم.... 

نمیدونم کجا بودم و توی چه شرایطی بودم 

آخه چشمام بسته بود....

یه دفعه اب روی سرم باز شدو چشمام و باز کردم.... 

آب توی وانو هم بازکرد 

به احسان نگا کردم که با عشق بهم نگا می کرد 

زیر گوشم گفت:خیلی دوستت دارم........

دستمو گذاشت تو طرف صورتشوگفتم:منم خیلی دوستت دارم 

احسان.......

با این حرفم بیشتر حریص تر شدو بیشتر لبامو به آتیش 

کشید.... 

جوری که احساس می کردم میخواد از جا کنده بشه...... 



کل لباسام و ازم در آورد به جز لباس زیرام..... 

خودشم همینطور 

احسان من و به سمت وان کشید ازم جدا شد......

خودش رفت نشست منم نشستم جلوش..... 

سرمو گذاشتم روی سینش دلم میخواست بخوابم.... 

احسان:آیدا؟ 

من:جانم؟ 

احسان:میشه دوباره بگی 

من:چی رو؟..... 

احسان:جانم

سرمو برداشتم و رو به روش نشستم وگفتم: جانم 



احسان دستشو دراز کرد و من دوباره توی بغلش جا گرفتم...... 

مثل یه بچه کوچیک.... 

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

حوله رو تنم کردو رفتیم بیرون 

نشستم جلو میز آرایش 

احسان:قهوه میخوری؟ 

مشکوک نگاش کردم وگفتم:امشب خبریه 

آخه هرشب قهوه نمیخوری...... 

امشب شب بیداری داری؟

احسان خنده ای کردوگفت:آره میخوام امشب باتو بیدار 

باشم......

شیشه عطرو برداشتم �ه پرت �نم براش �ه با خنده از اتاق 

زد بیرون......



منم مشغول خشک کردن موهام شدم......

چقدر این حموم چسپید  

برای اینکه با  احسان بود دوست داشتم.....

.....

احسان با دوتا استکان قهوه برگشت..... 

یکیشو داد دستمو وگفت:بفرمایید خانومم 

من:مرسی آقای من،بعدم خنده ای کردم 

احسان:این خنده هارو نکن من دیوونه میشم...

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....من:خوب دیوونه شی چیکار میکنی؟

♕♔سرنوشت♔♕
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احسان استکان و از دستم گرفت وگفت:بیا بریم بخوابیم اذیت 

نکن......... 

من:خوب باشه بابا چته؟...

روی تخت دراز کشیدیم

احسان اومد دستشو بکنه دور کمرم که دستش و از حولم عبور 

کردو رفت روی پوستم...

احسان انگار کالفه بود

یه دفعه بلند شدو گفت:آیدا پاشو لباساتو بپوش 

من:چرا خوب؟...... 

احسان:میگم پاشو....

میدونستم میخواد من اذیت نشم و جلو خودشو می گرفت......

گفتم:احسان داری خودتو اذیت میکنی،من واقعا حالم 

خوبه...... 



احسان:نمیخواد میگم بلند شو لباساتو بپوش 

من نمیخوام اذیت بشی......... 

انگار خیلی جدی بود 

بلند شدم و رفتم جلو آینه...... 

اومدم حولمو بیرون بیارم دوتا سرشونش توی دستم بود

وقتی چشمم خورد به احسان کالفه شده بود.... 

از دستم سر خورد و افتاد روی زمین موهامو دادم یه 

طرفم..... 

االن فقط لباس زیرام تنم بود و همینجوری جلو احسان وایساده 

بودم.....

احسان میخواست جلو خودشو بگیره که من اذیت نشم آخه 

تازه بخیه مو کشیده بودم.......

داشتم فکر میکردم که یهو تنم لرزید...



احسان پشت سرم وایساده بود....

سرشو کرد توی گودی گردنمو نفسشو بیرون داد 

و با صدایی که انگار یکم خشم توش موج میزد گفت:مگه 

نگفتم لباس بپوش 

میدونی حاال که نپوشیدی چه عواقبی داره......

المپا خاموش بودو درست چشماشو نمیدیدم 

رومو کردم طرفش وگفتم:اگه من بگم عواقباشو 

با تو دوست دارم بازم تو میخوای خودتو عذاب بدی؟...... 

با این حرفی که زدم جوری من و انداخت روی تخت که تخت 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....صدای بلندی داد

♕♔سرنوشت♔♕
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روم خیمه زد وگفت:آیدا راه بدی و انتخاب کردی 

من نمیتونم جلو تو خودمو کنترل کنم.... 



با این حرفش لباشو گذاشت روی لبام 

انگار یه گرگ وحشی بود که نمیشد جلوشو گرفت....... 

بعد از اون همه اتفاق دیگه با هم رابطه نداشتیم 

لباس زیرامو که از جا کند فهمیدم چه غلطی کردم.....

احسان امشب یه آدم دیگه شده بود..... 

زمزمه های عاشقانش من و از خود بی خود میکرد...... 

دستای اون تو موهای من........ 

دستای من توی موهای اون..... 

درسته یکم جای بخیم که تازه بود درد میکرد 

ولی زمزمه هایی که احسان زیر گوشم می کرد 

همه چیز و خوب می کرد..... 

احسان:آیدا اگر نمیتونی 



دستمو گذاشتم روی لباشو گفتم:خوبم 

احسان:آماده ای؟ 

سری تکون دادم به عالمت اره

با دردی که زیر دلم حس کردم 

ناخونام توی بازوی احساس فشار دادم...

 ........

صبح بود بلند شدم 

نمیدونم ساعت چند بود 

به احسان نگا کردم......... 

با اینکه دیشب اولش یکم خشمگین بود ولی بعدش خیلی 

مهربون شد..... 

خیلی دوستش دارم....



به ساعت روی دیوار نگا کردم 

ساعت هفت بود.... 

االنه که احسانم بیدار شه 

پیراهن احسان و پوشیدم و رفتم دستشویی 

رفتم توی آشپزخونه.... 

همه چیزو آماده کردم 

جلو سینک وایساده بودم که گوشیم زد خورد.... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....برش داشتم

♕♔سرنوشت♔♕
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الو 

الو و کوفت و مرض..... 



مهسا بود وای چه وحشتناک شده بود 

صدامو مظلوم کردم وگفتم:سالم.... 

مهسا:برای من مظلوم بازی در نیاز که کله تو میکنم.......... 

من:خوب چی شده مگه چرا اینجوری میکنی 

مهسا:حاال هم میگه چی شده.... 

اگر من زنگ نزنم تو زنگ نمیزنی نه؟ یه هفتست من تورو 

ندیدم....... 

من:خوب ببخشید.... 

اومدم حرف بزنم که دست احسان دورم حلقه شد.......... 

سرمو بلند کردم و بهش نگا کردم 

قیافش خندون بود 

بوسه ای روی لبهام زدواروم زیرگوشم گفت:



دوستت دارم..... 

اومدم جوابشو بدم که مهسا از پشت گوشیم داشت خودشو 

میکشت...... 

الو مهسا..... 

مهسا:کوفت و مهسا 

تو کجایی االن 

من:خونه مون..... 

احسان منو چسپوند به دیوارو سرشو کرد توی گردنم.......... 

گوشی رو از گوشم فاصله دادم واروم گفتم: احسان،اذیت 

نکن...... 

ولی اون کار خودشو می کرد 

داشت اذیت می کرد..... 



من:مهسا میگم چیزه 

مهسا:ببین آیدا من تا دوساعت دیگه خونه تونم 

احسان داشت دستشو جای جای بدنم تکون میداد ومنم قلقلکم 

میومد......

با خنده گفتم:باشه باشه بیا 

مهسا:من دیگه قطع میکنم 

بای... 

من:بای... 

گوشی رو قطع کردم 

احسان توی چشماش شیطنت بود.... 

تا اومدم بهش برسم از دستم فرار کرد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........من:احسان میگیرمت



♕♔سرنوشت♔♕
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احسان:خوب بیا بگیر..... 

من:احسان خودت بیا اذیت نکن 

احسان:یکم تحرک داشته باش چاق شدی 

یه دفعه وایسادم وگفتم:واقعا من چاق شدم..... 

به احسان نگا کردم که به دفعه زدزیر خنده و 

منم دویدم دنبالش...... 

اومدم برم که از پشت کاناپه بگیرمش 

اون،اون طرفش بودو من این طرفش 

دستمو دراز کردم که کله پاشدم و افتادم روی کاناپه....... 



احسان از فرصت استفاده کردو روم خیمه زدو گفت:تو 

میخواستی من و بگیری؟ االن که من تورو گرفتم..... 

خواستم یکم نرمش کنم 

خنده ای کردم که احسان گفت:نخند 

من:چرا؟ 

احسان:چون وقتی میخندی من از خود بی خود میشم...... 

من:مثال از خود بی خود بشی چیکار میکنی...... 

احسان:دیشب فهمیدی اگر از خود بی خود بشم چیکار 

میکنم..... 

توی چشماش نگا کردم وگفتم:احسان خیلی دوستت دارم 

هیچوقت من و ول نکن.... 

احسان بغلم کردو گفت:آیدا من یه کاری کردم ولی بعدش 

پشیمون شدم....... 

من:چیکار کردی؟ 



احسان :چک باباتوگذاشتم اجرا

من:احسان تو واقعا...... 

یه دفعه دستشو گذاشت روی لبامو گفت:آره کردم اون موقع 

هیچ چیزی دیگه ای به ذهنم نمی رسید فقط میخواستم زهرمو 

بریزم...... 

میدونی مادوتا چقدر زجر کشیدیم 

من:میدونم،میدونم ولی.... 

احسان نذاشت حرف بزنم وگفت:به هرحال من شکایتم پس 

گرفتم ولی میمونه اون کثافت 

چند روز دیگه موقع دادگاهه توهم باید باشی..... 

حاال ولش کن تو فقط بخند....... 

لبخندی زدم که گفت:نمیخوای به من صبحونه بدی..... 

من:اگر توجه کردی بودی همه چیز آماده بود 



ولی تو اذیت کردی نذاشتی صبحونه بخوریم..... 

احسان:توهم خیلی شیطونی میکنی.... 

بوسه ای روی پیشونیم زدو گفت:حاال بیا بریم بخوریم..... 

من:باشه اگر تو پاشی منم پا میشم 

احسان خنده ای کردو بلند شد..... 

دستمو گرفت و رفتیم توی آشپزخونه 

صندلی رو برام عقب کشید و من نشستم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........خودشم رفت نشست

♕♔سرنوشت♔♕
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احسان:امروز خیلی کار داریم 

من:چه کاری؟ 



احسان:برای جشن امشب دیگه 

راستی مهسا و محمد هم دعوت هستنا

من:واقعا؟ 

احسان:آره 

میبینم که خیلی خوش حال شدی 

من:آره مهسا همیشه برای من مثل خواهر بوده 

وقتی اون همه اتفاق افتاد اون همیشه کنارم بود....... 

حاال ولش کن صبحونه مونو بخوریم 

احسان:نه ولش نکنیم برام بگو چی شد.... 

چی کشیدی.....؟

من:احسان من نمیخوام تورو عذاب بدم پس بحثشو نمیکشم 

وسط...... 



احسان:اگر پدر من و پدر تو اینقدر لجبازی نکرده بودن مااز 

همون اولش پیش هم بودیم...... 

دستشو گرفتم وگفتم:اون موقع رو ول کن حاال رو دریاب..... 

صبحونه مون تموم شدو احسان رفت شرکت 

منم همه چیزو جمع و جور کردم و نشستم.... 

ساعت نه و نیم بود،تلفن زنگ خورد 

الو 

سالم مامانی

مامان:سالم دختر قشنگم 

خوبی؟ 

من:آره خوبم 

شما خوبین؟ 



مامان:ماهم خوبیم 

احسان چطوره 

من:خوبه سالم میرسونه 

مامان:زنگ زدم حالتو بپرسم

من:دستت درد نکنه 

مامان چرا صدات گرفته 

مامان:چیزی نیست دیشب خوب نخوابیدم سردرد داشتم..... 

من:چرا آخه؟

مامان:هیچی ولش کن 

من:مامان یه چیزی شده بگو 

مامان:درمورد همون چکیه پدرت دست احسان داشته...... 

من:مامان نگران نباش احسان شکایتشو پس گرفته.... 



مامان:واقعا؟ 

من:آره 

مامان:خیالم راحت شد 

من:خودتو خسته نکن که امشب سر حال باشی 

مامان:باشه دختر قشنگم....... 

آیفن صداش رفت باال گفتم:مامان من باید برم 

مهسا پشت دره..... 

مامان:باشه دخترم خدافظ

گوشی رو گذاشتم رفتم و درو باز کردم،چند دقیقه ای شدو 

مهسا اومد داخل........ 

با قیافه ای که خیلی عصبانی بود اومد داخل 

خودشو انداخت روی کاناپه وگفت:سالم 

من:سالم چته چه خبرته؟ 



مهسا:به تو چه اصال 

رفتم کنارش نشستم وگفتم:ببخشید خوب...... 

مهسا:تونباید یه زنگ به من بزنی 

من:خوب یه مشکالتی پیش اومد 

مهسا:چه مشکالتی؟ 

من:مهسا من تیز خوردم 

مهسا به خودش اومدوگفت:چی میگی تو درست حرف بزن 

دارم میمیرم........ 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....همه چیزو براش گفتم

♕♔سرنوشت♔♕
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مبهوت نشسته بودو هیچی نمیگفت..



مهسا:آیدا دارم دیوونه میشم

من:چند روز دیگه دادگاه داریم.... 

مهسا:چطوری شد، چی شد؟ 

نمیشه برگردیم به چند سال قبل؟ 

خنده ای کردم وگفتم:ولشش کن بیا بریم آشپزخونه که من غذا 

درست نکردم...

باهم رفتیم توی آشپزخونه

همه چیز روی میز بود گفتم:از خودت پزیرایی کن...... 

خالصه که مهسا که اومد یکم با هم حرف زدیم و من دردو دل 

کردم... 

مهسا خیلی دوست خوبیه..

داشتم تلویزیون نگا میکردم و منتظر احسان بودم که بیاد...... 



نمیدونم چی شد که خوابم برد..

دستی روی موهامو نوازش می کرد

چشمامو باز کردم که احسان و دیدم احسان: سالم خانم خابالو

من:سالم کی اومدی؟..... 

احسان:خیلی وقت نیست..

من:احسان؟

احسان:جان دلم

یاد مهمونی امشب افتادم که باید با ستاره رو به رو بشم.... 

من:بیا باهم فرار کنیم

احسان که انگار خیلی تعجب کرده بود گفت:چی میگی آیدا؟

من:من از آدمای این شهر خسته شدم

احسان:حاال چیشد که به این فکر افتادی



من:دلم نمیخواد ستاره رو ببینم

احسان من و کشید توی آغوشش وگفت:تو اولین و آخرین عشق 

منی فهمیدی.....؟؟؟ 

به خودم اومدم وگفتم:بریم ناهار بخوریم؟

احسان:آره بریم......... 

.......

احسان رفته بود ساعت چهار بود

منم رفتم حمام واومدم بیرون

موهامو خشک کردمو کامل سشوارش کردم که لَخت لَخت 

شد....

صدای احسان میومد که می گفت:آیدا کجایی؟ 

اومد توی اتاق و گفت:سالم 

من:سالم خوبی؟ 



احسان:خوبم 

من برم حموم 

من:برو فقط زود برگرد که دیر نشه 

دستی به موهام کشیدو گفت:چشم 

لباس بلندی که همون روز با احسان گرفتیم و پوشیدم....... 

یه لباس پوشیده که رنگش خیلی خوشکل بود

روی سینش سنگ کار شده بودواز کمر به پایین گشاد تر 

میشد....

رنگشم صورتی خیلی کمرنگ بود کفش سفیدمو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........پوشیدم

♕♔سرنوشت♔♕
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دوباره نشستم جلو میز آرایش و شروع کردم به آرایش 

کردن........ 

رژ لب قرمز ولی مالیمی کشیدم 

خط چشم خوشکلی هم روی چشمام کشیدم که چشمای بزرگمو 

بیشتر توی چشم میورد.......

احسان اومد بیرون با دیدن من یکم نگام کردو بعد اومد 

طرفم.....

در عرض یک ثانیه لباشو گذاشت روی لبام

ازم فاصله گرفت و گفت:خیلی پررنگ بود

بعدم سرتا پامو نگاه کرد گفت:آیدا ساپرت بپوش

من:ِاااااا احسان لباسم که خیلی بلنده اصال هیچ جام معلوم 

نیست......

احسان:اونجا قراره بری وسط برقصی اگر پاتو بردی باال و یه 

جایی معلوم شد چی؟ 



اگه نپوشی نمیریم...

پامو زدم زمین و گفتم:اصال من ساپورت ندارم...

با اون حوله ای که دورش پیچیده بود رفت سمت کمدمو، یکم 

کمدو زیرو رو کردو گفت:پس این چیه؟..... 

یه ساپورت سفید دستش بود

گفتم:احسان من نمیپوشم...... 

احسان اومد نزدیکم

سرشو کرد توی گردنمو و من و به سمت تخت کشیدوگفت:باشه 

پس نمیریم...... 

اومد زیپ لباسمو بکشه پایین که گفتم:خیل خوب باشه 

میپوشم......

ازم فاصله گرفت وگفت:آیدا باهام لج نکن



سرمو نزدیک کردم و زیر گلوشو بوسیدم و گفتم: ینی اینقدر 

برات مهمم که برام غیرتی میشی؟؟...

احسان دستشو گذاشت پشت کمرمو گفت:کاری نکنامشب نریم 

و همین جا به لقمه چپت کنم....

حاال هم برو اون ساپورت و بپوش زود باش

بذار منم لباسمو بپوشم....

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........خنده ای کردم وگفتم:باشه

♕♔سرنوشت♔♕
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احسان دستمو گرفت و گفت:آماده ای بریم

من:آره آماده ام..... 

در سالن باز شدو ماباهم رفتیم داخل 

دست احسان و فشاری دادم وگفتم:اینجا خیلی شلوغه.... 



احسان:آروم باش..... 

احساس دستمو فشاری دادو با هم رفتیم طرف مامان بابای 

احسان.... 

مامان جوم:سالم پسرم چرا اینقدر دیر کردین 

این مهمونی مال شما بوده ها..... 

احسان:سالم بذار مابرسیم،مامان گیر نده 

مامان جون سرشو تکون دادوگفت:خوبی دخترم؟ 

من:خوبم مامان جون...... 

بابای احسان که اصال باهامون حرفم نزد 

احسان:بریم باال لباساتو عوض کن 

من:باشه...... 

با هم رفتیم طبقه باال 



احسان در اتاقو باز کرد..... 

نگاهی به اتاق کردم که احسان گفت:این اتاق قبلی منه....... 

من:عجیبه هنوز همینجوری مونده 

احسان:نمیدونم واال...... 

مانتوم و بیرون آوردم و شالمو بیرون آوردم وگفتم:احسان 

شونه داری اینجا...... 

احسان که روی تخت نشسته بود بلند شد رفت جلو میز آرایش 

و یه کشو باز کردو شونه رو بیرون آورد...... 

گفت:بیا..... 

من:دستت درد نکنه 

شروع کردم به شونه کردن موهام.... 

احسان:آیدا؟ 



بدون اینکه نگاش کنم گفتم:جانم؟.... 

احسان:میدونی که از این در پاتو گذاشتی بیرون باهاش رویه 

رو میشی پس..... 

تو حرفش پریدم وگفتم:میدونم احسان میدونم 

آروم باش حواسم هست..... 

موهامو که کامل شونه کردم رفتم طرفشو گفتم:

خوبی؟...

احسان:نه خوب نیستم 

من:چرا؟ نکنه هنوزززز.... 

تو حرفم پریدوگفت:اصال چیزی نبوده که من بخوام بهش فکر 

کنم.... 

روی تخت نشسته بود جلوش زانو زدم ودستشو گرفتم و 

گفتم:به من بگو چته؟ 

احسان:ایدا من و ستاره برای یه هفته صیغه بودیم........



با این حرف روی زمین نشستم وگفتم:احسان نگو.... 

گریم گرفته بود 

گفتم:احسان نگو که باهاش رابطه داشتی... 

با این حرفم احسان جلوم نشست و گفت:به خدا نه به روح 

مامان بزرگم نه....... 

من اینو بهت گفتم که از دهن کسی دیگه نشنوی فقط 

همین...... 

من:احسان هرچی هست بگو من تحملشو دارم 

احسان:نیست دیگه چیزی نیست 

به خدا نیست.... 

گریه نکن،تورو خدا.... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........من:باشه



♕♔سرنوشت♔♕
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سرمو بوسید و دستمو گرفت و بلندم کردم 

شال صورتی سفیدمو انداخت روی سرمو گفت: آیدا به خدا 

میخواستم بهت بگم ولی نشد من و ببخش..... 

من:باید همون روز بهم میگفتی 

احسان:میدونم میدونم.... 

حاال اجازه میدی بریم 

من:باشه بریم ولی یادم نرفت این موضوع همین جا تموم 

نمیشه.... 

احسان سرشو بلند کردو توی چشمام نگا کرد وگفت:توی خونه 

حرف می زنیم 

رفتیم بیرون..... 



از پله ها داشتیم میرفتیم پایین که چشمم خورد 

به یه دختر که لباس مشکی تا روی زانو با ساپرت مشکی 

پوشیده بود که شالم سرش نبود

موهای کوتاهی داشت خوشکل بود ولی از من سرتر نبود...... 

با چشماش داشت و من و می خورد 

وقتی چشمش خورد به من  نفرت و توی چشماش دیدم...... 

پس این، همون ستارست 

به آخرین پله که رسیدیم احسان دستمو فشار داد ستاره اومد 

جلو خودشو توی بغل احسان انداخت وگفت:سالم..... 

احسان سالم کردوگفت:سالم،کی اومدی؟.... 

ستاره:هنوز پنج دقیقه نیست،نتونستم با کسی حرف بزنم..... 

همین که خاله بهم گفت بیام مهمونی به افتخار تو گرفتن 

فرداشم گوشیم افتاد توی آب..... 

دیگه گوشی جدید نگرفتم تا االن که اومدم.... 



خوب نگفتی برای چی جشن گرفتین؟ 

نگاهی به من کردو لبشو کج کردوگفت:معرفی نمیکنی؟.......

احسان دستشو از یه بر دورم حلقه کردو گفت: معرفی میکنم 

همسرم آیدا........

آیدا دختر خالم ستاره که بهت گفته بودم 

ستاره که معلوم بود از سرو صورتش آتیش میباره گفت:تو کی 

ازدواج کردی؟......

چرا من نفهمیدم 

احسان:چند ماهی هست 

نمیدونم ما به خاله گفتیم حتما نمیخواستم بهت بگن...... 

ستاره:پس یه دختر تونست دل تورو ببره..... 

من که دیگه داشتم از حرص لبمو میجویدم



ستاره:اون چند وقتی که بامن بودی اینجوری دست من و 

نمیگیرفنی...... 

از هر راهی میخواست استفاده کنه که اگر من قضیه رو 

نمیدونم،بفهمم..... 

ستاره:نکنه زن عزیزت نمیدونه.... 

نذاشتم حرفشو کامل کنه وگفتم:نمیخواد زحمت 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........بکشی

♕♔سرنوشت♔♕
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من همه چیزو میدونم 

ستاره که انگار متحیر شده بود گفت:خوبه پس.... 

احسان:اگه حرفات تموم شده میخوایم بریم برقصیم...... 

ستاره دستاشو مشت کردو دیگه هیچی نگفت..



رفتیم وسط و احسان دستشو انداخت دورکمرم و یکم بهم 

نزدیک شدو گفت:ببخشید 

زیر گوشش گفتم:هیسسسسس..... 

سرشو کرد توی گودی گردنمو بوسید 

احسان:االنه که میخوان شامو سرو کنن.... 

گفتم:من که به لقمه هم نمیتونم بخورم 

احسان:معذرت میخوام همش تقصیر منه 

من:احسان ولش کن 

امشب قرار نبود اصال شب خوبی برای ما باشه 

دستشو دور کمرم سفت تر کرد....... 

احساس کردم استخونام میخواد خورد بشه 

که یه دفعه خودش ول کرد به پشت سرم نگا کردم..... 



آره ستاره بود،این ستاره بدبخت 

دستمو روی صورتش گذاشتم وگفتم:احسان آروم باش 

 ........

سرمیز داشتیم غذا میخوردیم که یه دفعه احساس کردم نفسم 

داره بند میاد.... 

نمیتونستم تحمل کنم 

به روبه روم خیره شدم..... 

ستاره یه جوری نگا می کرد 

انگار میدونست چه اتفاقی میخواد بیفته.... 

لبشو کج کرده بودو من و نگا می کرد 

هرچی دستمو به سینم میزدم انگار نه انگار 

احسان نگران نگام کردوگفت:آیدا...... 

آیدا عزیزم چت شده



اومدم بلند شم که نتونستم افتادم پایین میز 

توجه همه به ما جلب شده بود....... 

احسان دادزدوگفت:اینجا چه خبره؟ 

رو به مامانش گفت:مگه نگفتم حواست باشه چیز تند توی 

غذای آیدا نریزین..... 

مامان:واال من حواسم بود 

احسان دستشو انداخت زیر پامو بلندم کرد 

منم دیگه چیزی نفهمیدم...... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....خاموشی مطلق
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چشمامو باز کردم 



بازم مثل اون دفعه شدم 

حتما کار اون ستارست..... 

پرستار اومد باالی سرم وگفت:سالم عزیزم خوبی به هوش 

اومدی.....؟؟؟ 

سه روزه بی هوشی 

اومدم حرف بزنم ولی نتونستم 

پرستار:ببین عزیزم یه مدت نمیتونی حرف بزنی 

خیلی سلفه کردی..... 

به حنجرت آسیب رسونده 

روی حنجرت عمل انجام دادیم.... 

تا چند هفته نمیتونی حرف بزنی 

اشکم در اومد.... 



ینی چی من نمیتونم تا چند هفته حرف بزنم..... 

پرستار:شوهرت خیلی نگرانت بود 

من برم تا بتونه بیاد.... 

رومو کردم طرف مخالفش 

چند دقیقه ای گذشته بود که در اتاق به صدا دراومد...... 

رومو کردم اون طرف که احسان و دیدم با نگرانی اومد 

سمتم... 

احسان:آیدا عزیزم خوبی؟ 

داشتم گریه میکردم 

احسان اشکامو پاک کردو گفت:گریه نکن عزیزم 

میدونی که طاقت گریه هاتو ندارم..... 

داشتم سعی می کردم بهش بگم چیم نیست 



احسان:به خودت فشار نیار تا چند هفته نمیتونی حرف 

بزنی.... 

دستمو بوسیدو گفت:استراحت کن تا من برگردم......... 

االن دوروزه که اینجا هستم 

دیگه میخوام مرخص بشم 

لباسامو پوشیده بودم و منتظر بودم که احسان بیادو با هم 

بریم....... 

در باز شدو احسان اومد 

احسان:کارای ترخیصتو انجام دادم باید بریم 

دستمو گرفت و کیف و برداشت و رفتیم بیرون.......... 

توی ماشین نشسته بودیم داشتیم میرفتیم که احسان 

گفت:االن میخوایم بریم خونه بابا آخه خیلی نگران بودن...... 

گفتم تورو میبرم پیششون 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......بعد میریم خونه
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در باز شدو رفتیم داخل 

یکم بی حال بودم..... 

ولی میتونستم روی پاهام وایسم 

احسان در سالن و باز کردو باهم رفتیم داخل 

تا رفتیم داخل مامان جون به سمتم اومدو گفت:سالم دخترم 

الهی بمیرم...... 

بهتری؟ 

سری به عالمت بله تکون دادم 



احسان:مامان آیدا به خاطر عملش نمیتونه حرف بزنه،بهش 

فشار نیارین..... 

مامان جون:خاک برسرم 

ستاره رو دیدم که داشت از پله ها میومد پایین 

دستم مشت کردم.... 

لعنتی، لعنتی..... 

اومد پایین وگفت:شنیدم احسان چی گفت 

آخی نمیتونی حرف بزنی...... 

توی چشمام پر از نفرت کردم و بهش نگا کردم... 

احسان:ما باید بریم توی اتاق یکم آیدا استراحت کنه...... 

دستمو گرفت و رفتیم باال....... 

در اتاقو باز کردم و رفتیم داخل



گوشیمو در آوردم نوشتم..... 

احسان من میدونم کار کیه این بالرو سرم آورد 

ینی مطعنم..... 

دادم دستش و خوند 

یه دفعه گفت:میدونم تو هم شکت روی ستارست،آره میدونم 

فهمیدم..... 

نشستم روی تخت و نوشتم:احسان خیلی گلوم میسوزه......

احسان:اشکال نداره طبیعیه 

بهت مسکن میدم.........

رفت و به مسکن و آورد و داد دستم 

لیوان آب رو هم بهم دادوگفت:بخور

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......قرصو خوردم و یکم دراز کشیدم
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احسان

از اتاق زدم بیرون

باید به این دختره بفهمونم که دیگه جاش اینجا نیست...... 

هم اینکه آیدا رو اذیت میکنه

رفتم طرف اتاقش 

بدون اینکه در بزنم رفتم داخل 

درو قلف کردم

روی تختش نشسته بود 

موهاشو رخته بود دورشو با عشوه اومد طرفم 

ستاره:میبینم که اومدی اینجا...... 



چیزی شده؟........ 

هلش دادم روی تختو باالی سرش وایسادم وگفتم:فکر کردی 

نفهمیدم چه گهی خوردی.... 

ستاره:چی میگی نمی فهمم...... 

من:خودتو به اون راه نزن 

ستاره:واقعا نمیفهمم

من:میفهمی..... 

فکر کردی نفهمیدم تو، فلفل ریختی توی غذای آیدا.......

ستاره یکم تعجب کرد 

گفتم:اگر تا همین فردا رفتی که رفتی نرفتی ابروتو جلو همه 

میبرم.... 

اومدم برم که دستمو گرفت و تعادلمو از دست دادم خیمه زدم 

روش........ 



با خشم توی چشماش نگا کردم اومدم بلند شم که دستمو گرفت 

و نذاشت بلند شم....... 

کم کم صورتشو آورد جلو 

ولی همین که به صورتم برسه از پشت موهاشو گرفتم و سرشو 

عقب کشیدم و گفتم:توی خواب ببینی که این اتفاق بیفته بعدم 

سرشو هل دادم طرف مخالف....... 

گفتم:فقط بهت دوروز وقت میدم 

ستاره:ولی تو نمیتونی این کارو کنی 

تو هیچ مدرکی نداری که این کارو کردم

من:پس اعتراف میکنی که کار توعه.... 

ستاره:حقش بود، تو حق منی، نه هیچ کس دیگه

پوزخندی زدم وگفتم:فقط دوروز.... 



ستاره:بازم میگم هیچ کاری نمیتونی بکنی 

من:آهان یادم رفت بگم یکی از خدمتکارا تورو دیده بود..... 

اینو دروغ گفتم همینجوری گفتم

رنگ از روش رفت 

گفتم:زود وسایالتو جمع کن حقی هم نداری به کسی چیزی 

بگی.... 

از اتاق زدم بیرون 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........لعنتی
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دوباره رفتم توی اتاق 

همش به خاطر اون عوضیه 



اون کاری کرد تا چند هفته آیدا نتونه حرف بزنه....... 

درو باز کردم 

آیدا خوابیده بود 

کنارش نشستم سرشو نوازش کردم چشماشو باز کرد،پس بیدار 

بود..... 

یه دفعه چشماش اشکی شد 

گوشیشو برداشت و چیزی نوشت و گرفت جلو من،میشه کنارم 

بخوابی...... 

دستشو گرفتم و بوسه ای روش زدم 

کتمو در آوردم و کنارش دراز کشیدم 

سرشو گذاشت روی سینمو دوباره خوابید 

منم خیلی خسته بودم  و تنها کسی که بهم آرامش میداد آیدا 

بود.... 



راحت خوابیدم 

 ........

دوروز گذشته و امروز قراره ستاره بره

میخواستم همون روز آیدا رو ببرم خونه ولی مامان نذاشت

آیدا اصال از اتاقش بیرون نمیاد 

همگی نگرانش هستیم 

اون روزتا حاال مامانش و مهسا خیلی اومدن و بهش سر زدن 

ولی بازم از اتاق بیرون نیومد..... 

منم کارم شده برم شرکت از شرکت بیام خونه

اومدم خونه که صدای مامان و شنیدم

آخه دخترم کجا میخوای بری

ستاره:خاله دیگه باید برم



مامان:حاال یه چند روز دیگه میموندی

ستاره:نه دیگه خاله کار دارم

از پله ها داشت میومد پایین که چشم تو  چشم شدیم...... 

پوزخندی بهش زدم که مامان اومد طرفموگفت:

احسان تو یه چیزی بگو

من:چی شده؟ 

مامان:ستاره میخواد به همین زودی بره

من:خوب بره شاید کار داره

بعدم به حرفای مامان توجهی نکردم ورفتم باال

درو باز کردم ولی کسی توی اتاق نبود یکم ترسیدم صدای اب 

هم نمیومد..... 

اومدم برم بیرون دنبالش که صدای در حمومو شنیدم....... 



رومو برگردوندم طرفش با حوله حموم اومد بیرون......

از اون روز حتی لبخندم بهم نزده به خاطر اینکه قضیه صیغه 

رو  نگفته بودم

رفتم طرفش..... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......سرشو تکون داد به عالمت سالم

♕♔سرنوشت♔♕

پارت185#

دستشو گرفتم وگفتم:سالم

هنوزم نمیخوای بهم حداقل به لبخند بزنی

داری من و میکشی..... 

تا اینو گفتم دستشو گذاشت روی لبم

دستشو کشیدم و روی تخت نشستم



موهاشو دورش ریخته بود ولی نمشو گرفته بود..... 

موهاش و گرفتم و بردمش یه طرفش 

سرمو بردم جلو یه بوسه کوچیک روی لباش زدم 

نمیتونستم...... 

نمیتونستم جلوش مقاومت کنم 

دستمو بردم و یکم حوله رو از روی شونش پایین تر زدمو بوسه 

ای روش زدم...... 

لرزی کرد 

ولی چشماشو بسته بودو هیچی نمی گفت..... 

کالفه شدم 

چون هیچ حرکتی نمی کرد 

نمیتونستم بهش بی احترامی کنم 



هم قضیه ستاره ذهنمو ریخته بود بهم 

بلند شدم و دستی توی موهام کشیدم و اومدم برم که دستمو 

گرفت...... 

کاری کرد که بشینم  

نوشت:چته؟

من:هیچ 

آیدا:میدونم به چیزیه بگو 

من:ستاره رو فرستادم رفت 

ایدا:ینی چی که رفت 

من:تهدیدش کردم که اگر نره به همه میگم که این کارو کرده 

اونم راهشو کشیدورفت..... 

آیدا یکم صورتشو کرد توی هم 



ولی به خودش اومدو نوشت:احسان من و ببر خونه...... 

یکم تعجب کردم وگفتم:بریم خونه؟ 

آیدا:آره،اینجا راحت نیستم 

من:باشه میریم 

آیدا:به خاطر اون قضیه هم باید بگم من ناراحت نیستم....... 

درسته اون موقع یکم ناراحت شدم 

چون اون ستاره همش جلو چشمم بودو اذیتم نمی کرد 

ولی.....

نذاشتم حرفشو کامل کنه و گفتم:نگران نباش دیگه 

برنمیگرده... 

لبخندی زد که گفتم:واقعا این لبخندت واقعی بود؟ 

سرشو تکون داد به عالمت آره..... 



گفتم:آیدا من اگر تورو نداشتم چیکار میکردم 

آیدا یکم جدی شدو نوشت:احسان اگر من یه روزی بمیرم تو 

ازدواج میکنی؟؟؟ 

سوالشو که دیدم هنگ کردم..... 

وگفتم:دیگه هیچوقت این حرفو نزن باشه؟....... 

من اصال حتی نمیخوام بهش فکر کنم 

دستمو فشرد

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉 ......گفتم:امشب میریم خونه
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سه هفته از اون ماجرا گذشته و امروز قراره بریم پیش دکتر که 

وضعیتم ببینه..... 



آماده وایساده بودم تا احسان بیاد.....

توی فکر بودم که احسان از پشت سرم گفت:آیدا بریم...؟؟

من:آره بریم

......

توی مطب نشسته بودیم

منشی:آقای اشرفی بفرمایید

با هم رفتیم داخل،یه دکتر مسن بود......

دکتر:بفرمایید

نشستیم

دکتر:خوب خانم اشرفی تاحاال سعی کردی توی این چند هفته 

حرف بزنی؟ 

سرمو به عالمت منفی تکون دادم



دکتر:خوب االن به نظرم میتونی حرف بزنی......

بگو سالم.... 

دهنمو باز کردم که بگم سالم اول یکم سوخت ولی بعدش 

تونستم،واقعا تونستم..... 

دکتر:خیلی خوبه از امروز حرف بزنین ولی خیلی به خودتون 

فشار نیارین اولش که حرف می زنین یکم میسوزه ولی اشکال 

نداره..... 

احسان:ممکنه بازم.... 

دکترپرید توی حرفش و گفت:نباید سرما بخورین 

نباید سرفه کنید تا چقدر وقت..... 

شاید تا یک سال نباید سرفه های بد کنین.... 

احسان:خیلی ممنونم.... 

از مطب زدیم بیرون 



احسان:شنیدی که دکتر چی گفت نباید خیلی به خودت فشار 

بیاری.... 

سری تکون دادم و آروم گفتم :باشه 

رسیدیم خونه توی راه هیچ حرفی ردو بدل نشد

درو باز کردو گفت:بفرمایید خانومم.... 

پامو گذاشتم داخل و گفتم:هیچ جا خونه خود آدم نمیشه.... 

احسان:آره خیلی خوبه 

بعدم خودشو انداخت روی کاناپه 

احسان:راستی آیدا تو که دیگه عمل کردی و نتونستی بیای 

دادگاه... 

نمیخواستم بهت بگم ولی این حق توعه بدونی 

مرتضی به سه سال حبث محکوم شد 

مبلغ.........پول باید پرداخت کنه 



یکم سکوت کردم وگفتم:خیلی دلم میخواست باشم چطور 

دادگاه راضی شد من نباشم؟؟؟..... 

نامه پزشکو بردم و نشون دادگاه دادم گفتم که نمیتونی 

بیای..... 

من:اهان

احسان؟؟.... 

احسان:جانم 

من:چرا من اینقدر بدبختم 

احسان کنارم نشست وگفت:این چه حرفیه 

چرا این حرفو میزنی؟..... 

من:احسان خودتم میدونی چرا..... 

سرمو گذاشت روی سینشو گفت:کاری میکنم همه چیزو 

فراموش کنی..... 



من:میدونم،خیلی میخوامت 

احسان:منم خیلی عاشقتم 

سرمو بلند کردو به چشمام نگا کردو گفت:دیگه هیچوقت 

نمیذارم گریه کنی.....

لباشو آروم گذاشت روی لبم منم آروم همکاریش کنم اما یه 

دفعه گلوم درد گرفت

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........گفتم:آخخخخخخخ
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احسان ازم جدا شد وگفت:چی شد 

من:هیچی یکم گلوم درد گرفت

احسان:ببخشید 

من:تو چرا میگی ببخشید 



احسان:اگر جلو خودمو گرفته بودم دردت نمی گرفت...... 

من:منم تورو میخوام ناراحت نباش فقط یکم گلوم درد 

گرفت..... 

احسان:راستی یه چیزی 

من:چی؟؟... 

محمد قبل اینکه تیر بخوری برام زنگ زدو پیشنهاد سفر داد 

حاالهم تو بهتر شدی هم برای روحیت خوبه،موافقی بریم..... 

من:نمیدونم.... 

احسان:تصمیمتو بگیر و فردا بهم بگو 

من:باشه

احسان:میخوای تلویزیونو روشن کنم 

من:آره روشن کن 



احسان تلویزیونو روشن کرد..... 

دوتامون داشتیم نگا میکردیم یه فیلم خارجی بود عاشقانه هم 

بود........ 

فیلمه داشت صحنه دار میشد که گفتم:احسان بزن یکی دیگه 

من دوست ندارم این فیلمه رو 

احسان:نه من که دوست دارم بعدم خنده ای کرد..... 

گفتم:احسان اذیت نکن 

زد یه شبکه دیگه وگفت:الهی قربون خانم خجالتی بشم......

سرمو بوسید وگفت:بریم بخوابیم من خیلی خستم....... 

من:آره تو برو منم میام..... 

رفتم توی آشپزخونه و یه لیوان آب خوردم..... 

اومدم برگردم توی اتاق که تلفن زنگ خورد 

آخه کیه این وقت شب،ساعت یازده 



برداشتم ولی هرچی گفتم الو الو کسی برنداشت 

منم اهمیتی ندادم و رفتم داخل اتاق خواب....... 

احسان:کی بود این وقت شب؟ 

من:نمیدونم هرچی گفتم الوالو کسی نبود...... 

احسان:عجیبه، حتما اشتباه گرفته بوده ولش کن

دستشو زد کنارش ینی بیا انیجا..... 

منم المپو خاموش کردم ورفتم کنارش دراز کشیدم...... 

احسان:میخوام یه چیزی بهت بگم ولی چیز نگران کننده ای 

نیستا فقط یه خاطرست...... 

من:دوست دارم بشنوم 

احسان:من وقتی  دوسال بوده تشنج کردم 

از تب زیاد........ 



اون موقع خیلی کوچیک بودم 

مطمعنن هیچی از اون موقع یادم نمیاد ولی مامانم میگه وقتی 

تشنج  کردم تا چند لحظه مرده بودم...... 

ممکن بود من اصال اینجا نباشم..

بعضی وقتا میگم کاشکی همون موقع مرده بودم و اونطوری 

تورو زجر نمی دادم...... 

من:اینجوری نگو من به خاطر تو این همه سختی رو تحمل 

کردم... 

آیدا اگر تو میخواستی بامن بد باشی چی؟؟ اگر میخواستی 

تالفی اون روزا رو در بیاری چی؟؟من نابود میشدم...... 

تو چطور تحمل کردی؟ 

من:من فقط به خاطر تو تحمل کردم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........احسان:میدونم
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امروز میخوایم بریم شمال، خیلی هیجان دارم...

آیدا؟..... 

آیدا؟؟....

من:بله چه خبره؟

احسان:آیدا زود باش االنه که صدای محمد میره باال....... 

من:باشه

احسان:زود باش دیگه...... 

من:احسان اذیت نکن دیگه اومدم

در آپارتمان بستم و راه افتادیم به سمت پایین....



سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت خونه مهسا اینا،آخه همه با 

هم با ماشین ما می خواستیم بریم......

جلو خونه شون وایسادیم و رفتیم پایین جلو در منتظر 

بودن..... 

محمد:چرا اینقدر دیر کردین؟

احسان:من نمیدونم از زن داداشت بپرس

محمد:آیدا؟.... 

خندیدمو گفتم:بابا چتونه!؟؟ 

مهسا:من تورو آدم میکنم....

احسان:نمیخواین سوار شین؟

محمد:چرا چرا.... 

من و مهسا پشت نشستیم و احسان و محمد هم جلو..... 



حرکت کردیم به سمت شمال.....

وقت ناهار بود 

محمد:یه جایی وایسا برای ناهار

احسان:باشه......

جلو به رستوران وایسادیمو رفتیم داخل 

سرمیز نشستیم و احسان گارسن و صدا زد.....

داشتیم غذا میخوریم که سرمو بلند کردم و چشمم خورد به یه 

دختر که با خونسردی تکیه داده بود به میزو داشت ما رو نگا 

می کرد...... 

بیشتر نگاش کردم کجا دیدمش آره یادم اومد.....

قاشق از دستم افتادو داشتم بهش نگا میکردم

که احسان گفت:آیدا چی شد؟....

رد نگاهم گرفت و اونم دیدش زیر لب گفت:شراره...... 



مهسا و محمدم متوجه شدن ومحمد گفت:چی شده احسان کجا 

رو نگا میکنی؟ 

محمد اومد سرشو برگردونه که احسان گفت:سرتو 

برنگردون........ 

شراره داشت به سمت ما میومد دست احسان مشت شد که 

دستمو گذاشتم روی دستشو گذاشتم و گفتم:آروم باش.... 

شراره وایسادو گفت:به به آقای اشرفی چی شد ماشمارو 

دیدیم...... 

احسان:شراره برو

شراره:اهههه چته..... 

احسان خواست بلند شه که گفتم:احسان بشین

احسان نشست سر جاشو گفت:ازجلو چشمام گم شو..... 

شراره:ماهنوز باهم کار داریم



احسان:ما هیچ کاری باتو نداریم....

شراره:من میرم ولی هیچی تموم نشده 

شراره رفت و من نفس راحتی کشیدم 

احسان:کثافت.... 

من:احسان ولشش کن دیگه گذشت 

محمد:احسان چه خبره؟.... 

احسان:هیچی 

محمد گفت:باشه نگو،ولی منم ولت نمیکنم که.... 

آخرش خودت میای بهم میگی بعدم تک خنده ای کرد..... 

غذا مون که تموم شد حرکت کردیم و دیگه اصال واینسادیم.... 

منم خوابیدم.... 



آیدا آیدا بلند شو 

وای چقدر میخوابی 

چشم باز کردم و گفتم:ااا مهسا چه خبرته 

مهسا:بلند شو رسیدیم 

پیاده شدم و به ویالی بزرگی که جلوم بود نگا کردم..... 

گفتم:محمدو احسان کجان؟؟ 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........وسایال و بردن،زود باش پیاده شو
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خالصه پیاده شدم ورفتم باال خیلی ویالی بزرگی بود...... 

من:احسان کجا گذاشتی وسایالرو.... 

احسان:از پله هارو برو باال سمت چپ دره بازه...



من:باشه..... 

محمد:احسان من میرم بیرون به چیزایی بخرم مهسا هم توی 

اتاقه حواست باشه دیگه.... 

احسان:باشه 

از پله ها زدم باال و رفتم توی همون اتاق.... 

وسط اتاق بودم 

یه اتاق مشکی سفید باپرده های سفید.... 

تخت و کمد مشکی،خیلی خوشکل بود..... 

دستی دورم حلقه شد 

رومو برگردوندم که با احسان چشم تو چشم شدم...... 

احسان:خوشت اومد 

من:عاشقش شدم 



سرشو کرد توی گردنم وگفت:منم عاشق تو شدم 

خنده ای کردم وگفتم:احسان؟ 

سرشو بلند کردوگفت:جانم؟؟ 

میای بریم لب دریا 

احسان:فردا میریم االن خیلی خستم 

لبمو روی لباش گذاشتم و بوسه ای ریز روی لبش زدم 

وگفتم:باشه بخواب..... 

اومدم برم که دستمو گرفت و گفت:کجا؟ 

کارتو میکنی و میخوای بری....... 

خنده ای کردم وگفتم:تو خوابت میومد دیگه برو بخواب....... 

همین که درو باز کردم برگردوندم و محکم چسپوندم به درو 

گفت:آیدا دیوونم نکن...... 



یکم خشن شده بود دستشو برد پشت سرمو درو قلف کردو 

گفت:دیگه نمیتونی فرار کنی.... 

من:کی من؟من که نمیخواستم فرار کنم..... 

احسان:نمیتونی هم فرار کنی 

اومدم حرف بزنم که دهنمو با لباش بست.... 

دستشو انداخت زیر پامو بلندم کردو رفت به سمت تخت.... 

من و انداخت روی تخت و خودشم روم خیمه زد........ 

احسان:وقتی از دستم میخوای فرار کنی من حریص تر میشم 

میدونستی؟ 

توی چشماش نگا کردم وگفتم:منم وقتی خشن میشی خیلی 

خوشم میاد میدونستی؟..... 

چنگی توی کمرم زدو گفت:من که همه جوره دوست دارم...... 

من:منم 



دستشو کرد زیر لباسمو....... 

با تقه ای به در چشمامو باز کردم 

من:احسان پاشو ببین کیه 

احسان:خودت پاشو......... 

من:ااا احسان خجالت بکش شاید محمد باشه 

من با این وضعم... 

نذاشت کامل حرف بزنم وگفت:خوب محمد باشه خودت برو 

چه اشکالی.... 

هنوز حرفش کامل نشده بود که گفتم:باشه االن میرم...... 

یه دفعه مثل میخ نشست وگفت:غلط کردی بشین ببینم..... 

خنده ای کردم وگفتم:باشه 

لباسشو تن کردو درو باز کردوگفت:چی میگی؟ 



محمد:بابا از گشنگی مردیم بیاین بیرون شب

شده میخوایم غذا بخوریم...... 

احسان:خیل خوب تو برو ماهم میایم.... 

احسان اومد باالی سرموگفت:پاشو بریم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....من:نمیام هنوز خوابم میاد

♕♔سرنوشت♔♕

پارت190#

احسان:دستی به گردنم کشید و سرشو جلو آورد وگفت:باشه 

پس نمیریم منم به کارم میرسم 

من:خیل خوب باشه باشه بیا بریم..... 

چه خوش اشتها هم هست 

احسان:تقصیر خودته دیگه.... 



اومدم بلندشم که گفت:اینجوری که نمیشه 

مشکوک نگاش کردموگفتم:احسان برو کنار

احسان:آخه بابا فقط یه بوس بده..... 

انگشتشو روی گونش زدوگفت:زود باش 

همین که اومدم گونشو ببوسم سرشو تکون داد که لبام روی 

لباش قرار گرفت..... 

اومدم ازش جدا بشم که دستشو پشت گردنم گذاشت و حریص 

تر بوسیدم....... 

ازم جدا شدوگفت:من که از تو سیر نمیشم 

 ......

خودش تک تک لباسامو تنم کردو رفتیم بیرون 

رسیدیم پایین که مهسا گفت:چی شد که شما دوتا افتخار دادین 

و اومدین.......... 



من:مهسا اذیت نکن خوب خسته مون بود.... 

من:حاال غذا چی داریم 

مهسا:هیچی 

من:ینی چی هیچی 

مهسا:محمد همون موقع رفت و چیز میز گرفت 

ولی میخوابم بریم بیرون..... 

من :باشه 

 .........

داشتیم غذا میخوردیم 

غذامون تموم شد،اومدیم بیرون از رستوران 

محمدو احسان قرارشد برن برامون بستنی بخرن که احسان 

گفت رب ساعتی طول میکشه..... 

من و مهسا هم همینجوری سر پا وایساده بودیم 



سرم پایین بودو داشتیم به جلوم نگا میکردم که 

یه جفت کفش جلوم وایساد........ 

با خیال اینکه احسان باشه با لبخندی سرمو بلند کردم که 

چشمم خورد به یه پسر دیگه.... 

این اینجا چیکار می کرد یکی از خواستگارام بود........ 

البته توی دانشگاه نه وقتی سال سوم دبیرستان  بودماز همون 

موقع که جواب رد شنید ده بار دیگه هم اومدو من دیگه 

محلش ندادم.........

دوتا دیگم همراش بودن 

سپهر:به به ببین کی و میبینم اینجا خانم سعادت و دوست 

خوبشون....

من:سالم آقای غالمپور

سپهر:اینجا چیکار میکنین....؟؟ 

من:باید به شما جواب پس بدم 



مهسا دستمو کشید که حرف نزنم 

سپهر:خیلی وقته همو ندیدیم حاال که همو دیدیم افتخار 

نمیدین به قهوه بخوریم 

من:الزم نمیبینم با شما...... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........اینجا چه خبره

♕♔سرنوشت♔♕
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یا خدا احسان پشت سرمون بود جلو اومد و رو به 

سپهرگفت:این کیه؟ 

سپهر:شما کی باشی؟؟؟ 

احسان رو کرد طرف من و گفت:آیدا میگم این کیه؟؟؟ 

من:احسان عزیزم.... 



سپهر توی حرفم پرید وگفت:یادم نمیاد برادر داشته باشی 

آیدا.... 

آیدا رو از حرص احسان گفت.... 

احسان دندوناشو روی هم سایید وگفت:آیدا؟؟؟ 

یه دفعه مشتی توی صورتش فرود آورد وگفت: میکشمت...... 

محمد سمتش رفت که نگهش داره ولی نمیشد 

سپهر:اصال تو کی هستی که اینجوری میکنی 

احسان:شوهرشم حاال فهمیدی؟شوهرشم...... 

سپهر با تعجب نگا میکردوگفت:شوهرش؟؟ 

احسان دستمو گرفت و کشون کشون برد سمت ماشین،محمدو 

مهسا هم اومدن...... 

من و پرت کرد روی صندلی پشت اوناهم سوار شدن و حرکت 

کردیم..... 



اینم از امشبمون خراِب خراب شد..... 

همین که جلو ویالرسیدیم پیاده شدیم و احسان دستمو گرفت 

و رفتیم باال..... 

همین که در بسته شد گفتم:احسان آروم باش 

چیزی نبود که اینجوری بزرگش کردی...... 

احسان باداد برگشتوگفت:ینی چی چیزی نبود 

جلو خودم داشت بهت پیشنهاد میداد چرا نمیفهمی..... 

من:تو نمیفهمی احسان میتونستی جور دیگه ای برخورد کنی نه 

اینجوری.... 

احسان:آیدا خفه شو هیچی نگو که اعصابم خورده...... 

یه قطره اشک از چشمام اومد و از اتاق زدم بیرون...... 

به من گفت خفه شو.... 

از ویال زدم بیرون 



نفس کم آورده بودم..... 

چشمم به دریا خورد که چقدر آروم بود کاش زندگی منم آروم 

بود...... 

خیر سرم اومدم شمال حالو هوام عوض بشه روی ِشنا نشستم 

و به حال خودم گریه کردم...... 

همینجوری نشسته بودم که یه صدایی شنیدم

سرمو بلند کردم که یه پسرو دیدم نه انگار من امشب نباید 

راحت باشم....

پسره:خوشکله افتخار میدی؟؟

من:برو گم شو که اصال حوصله ندارم

پسره:من دخترای خشن و دوست دارم،باهام راه بیا پول خوبی 

بهت میدم...... 

اومدم بلندشم که دستمو گرفت گفتم:عوضی ولم کن....... 



دستمو کشیدوگفت:قول میدم به دوتامون خوش بگذره....

داشتم گریه میکردم ومیگفتم که ولم کنه ولی اون اصال 

نمیشنید..... 

در ماشینشو باز کرد

داشتم امیدمو از دست میدادم که صدای دادی اومد...

عوضی چیکار میکنی 

رومو برگردوندم که ناجیمو ببینم که احسان و دیدم،بیشتر 

ترسیدم.... 

ترسیدم  احسان یه بالیی سر پسره بیاره 

افتاد روی سرشو و تا میتونست زدش..... 

صورتش غرق خون شده بود..

بلند شدو باالی سرش گفت:بی ناموِس بی شرف 

کنارش وایسادم با صدای ارزونی گفتم:احسان کشتیش ولش 

کن بیا بریم....



با سیلی که خورد توی صورتم مات و مبهوت نگاش کردم که 

گفت:بیا بریم حاال باتوام کار دارم،اگر نمیومدی اینجوری 

نمیشد...... 

بعدم دستمو گرفت و با شتاب من و برد سمت ویال...... 

فقط خدا خدا میکردم مهسا و محمد بیدار نباشن که همینجورم 

بود....... 

درو باز کردو با شتاب انداختم توی اتاق که افتادم روی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......زمین

♕♔سرنوشت♔♕
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با چشمای اشکی بهش نگا میکردم

انگار خون جلو چشماشو گرفته بود

زیر گردنمو گرفت و از زمین بلندم کرد



احسان:حاال برای من قهر میکنی آره؟

اصال انگار نه انگار من گلومو عمل کرده بودم

احساس می کردم به سوزش افتاده...... 

با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفتم: احساس ولم کن داری 

خفم میکنی..... 

ولی اون هیچ اهمیتی نداد

روسریمو از سرم کشیدو محکم موهامم گرفت

من انداخت روی تخت.... 

احسان:حاال نشونت میدم......

کمر بندشو باز کردو پیچید دور دستش یا خدا ینی میخواد 

بزنتم.... 

نه نه خدا میدونه دیگه نمیبخشمش

اصال.....



با ضربه اولی که زد همه ی خاطرات خوبمونو فراموش 

کردم...... 

احسان خوب و فراموش کردم

به جاش احسان وحشی اومد توی ذهنم...

سه تا ظربه زد...... 

بعدم از اتاق زد بیرون

حاال که اینجوری شد بچرخ تا بچرخیم

من دیگه اون آیدای سابق نمیشم بهت قول میدم

گریه نمیذاشت به خودم بیام..... 

بدنم کوفته بود...

اومدم صدامو بلند کنم سوزش داشت نمیتونستم حرف 

بزنم...... 



ینی نمیشد وای سخت بود 

اونجوری که احسان گلومو فشار داد میدونستم همینجوری 

میشه...... 

بلند شدم و به سمت حموم رفتم خیل حالم گرفته بود..

با همون لباسا توی وان نشستم و به حال خودم گریه کردم.... 

احسان ازت.... 

نمیتونستم بگم متنفرم... 

آخه من عاشقش بودم 

چطور میتونستم؟؟ 

ولی اون که تونست 

ینی من نمیتونم..... 

سرمو کردم زیر آب 



داشتم نفس کم میوردم.... 

نمیخواستم بیام باال میخواستم بمیرم

یه دفعه یه نفر من و کشید باال که دیدم بله آقا احسان باالی 

سرمه...... 

نمیتونستم روی پاهام وایسم..... 

گذاشتم زمین 

با داد گفت:این چه کاری بود کردی؟؟ 

با سیلی که آوردم توی صورتش،صورتش به سمت مخالف 

برگشت...... 

گفتم:غلط کردی من و آوردی باال 

یادم نبود به گلوم فشار اومده.... 

به سلفه افتادم جوری سلفه میکردم که احساس کردم میخوام 

خفه بشم.... 



با لخته خونی که افتاد کف دستم،یه نگا به دستم کردم ویه نگا 

به احسان..... 

احسان:آیدا؟؟ 

من:خفه شو نمیخوام صداتو بشنوم 

رفتم کنار رو شویی که دستمو بشورم سرم داشت گیچ 

میرفت..... 

داشت چه اتفاقی میفتاد نزدیک بود بیفتم که احسان من و 

گرفت و گفت:آیدا به خدا غلط کردم...... 

به خودم مسلط شدم واروم گفتم:برو بیرون 

احسان:اما

من:میگم برو بیرون 

احسان:آیدا بذار.... 



با داد گفتم:میگم برو بیرون 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..رفت بیرون و منم در حمومو قلف کردم
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دوساعتی بود همونجوری پشت در نشسته بودم

اصال هیچ حسی نداشتم.... 

دلم نمیخواست برم بیرون دلم میخواست همینجوری اینجا 

بشینم..... 

خوابم برده بود 

صبح بود....... 

از پشت در صدای احسان و شنیدم:آیدا بیا بیرون...... 

چرا حالیت نیست اونجا مریض میشی لعنتی....... 



من:میخوام بمیرم میفهمی؟میخوام بمیرم 

احسان:آیدا اگر نمیای من میام

من:میدونی چیه دیگه دلم نمیخواد ببینمت 

بفهم...... 

احسان:آیدا این مسخره بازیا چیه.....؟

من:اتفاقای دیشب مسخره بازی بود؟ 

واقعا بود؟؟ 

احسان:بیا بیرون حرف می زنیم..... 

بیا بیرون یه چیزی بخور، گلوت خون اومد بیا بیرون....... 

من:مگه برات مهمه؟؟ 

اگر مهم بود گلومو اونجوری نمیگرفتی 

احسان:غلط کردم خوبه؟ 



من:احسان برو..... 

احسان:باشه میرم 

ینی به این زودی قبول کرد 

صدای برخورد در اتاق اومد..... 

درو باز کردم و آروم رفتم بیرون 

ولی همین که اومدم بیرون دستم کشیده شد 

بهش نگا کردم وگفتم:ولم کن 

احسان:نمیکنم 

اشک چشمام جاری شد وگفتم:احسان ولم کن 

احسان کشیدم توی بغلش کشید وگفت:به خدا غلط کردم دیگه 

کاری نمیکنم..... 



از بغلش اومدم بیرون وگفتم:همیشه همینو میگی ولی بعدش 

خرابش میکنی..... 

احسان:اشتباه کردم دیگه اینکارو نمیکنم 

پیراهنم زدم باال گفتم:ببین چیکار کردی 

خودت ببین.... 

به نظرت با یه معذرت خواهی تموم میشه 

احسان جلوم زانو زدو جای جای کمربندو بوسید 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......ولی قلب شکستمو چی
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بلند شدو توی چشمام نگا کردوگفت:آیدا به خدا دیشب خودمم 

داغون شدم...... 



دستمو روی سینش گذاشتم و به عقب هولش دادم وگفتم:تو 

دوتامونو داغون کردی

سرمو بلند کردم وبه چشماش خیره شدم..... 

صورتشو جلو آورد و لبامو به آتیش کشید 

دستمو روی سینش گذاشتم که از خودم جداش کنم ولی اون 

محکم تر از اون حرفا بود...... 

من و گذاشت روی تخت و روم خیمه زدو پیشونیمو بوسید..... 

احسان:آیدا غلط کردم، به خدا وقتی دیشب اون پسره رو دیدم 

از خود بی خود شدم..... 

بعدم که تو اونجوری رفتی لب ساحل و دوباره یه پسر 

دیگه..... 

من و درک کن........ 

من:نمیتونم کتک زدناتو حضم کنم 



تو وقتی عصبانی میشی میزنی..... 

احسان تو باید خودتو کنترل کنی.... 

میدونی من چه دردی کشیدم 

احسان:نمیتونم،نمیتونم 

تو نمیدونی من چقدر روی تو حساسم اگر میدونستی بهم حق 

میدادی..... 

احسان:من و میبخشی 

من:توقع داری به همین زودی ببخشمت؟ 

احسان:نه ولی من و ببخش

لباشو گذاشت روی لبامو آروم میبوسید 

دستاش که روی سینم اومد خودمو عقب کشیدم وگفتم:احسان 

بریم..... 



احسان خمار نگام کردوگفت:ضدحال نزن 

من:احسان االنه که صدای محمدو مهسا بلند بشه....... 

کالفه بلند شدو گفت:خیل خوب 

من:چند روز دیگه میمونیم 

احسان:دلت میخواد برگردیم

من:به نظرت ولم میخواد بمونم؟ 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....دستمو گرفت و گفت:همین فردا برمیگردیم

♕♔سرنوشت♔♕
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در آپارتمانو باز کردو دوتامون رفتیم داخل 

بعد از اتفاقات اون شب دوروز دیگه موندیم...... 



اونم فقط به خاطر محمدو مهسا آخه اونا که گناهی 

نداشتن...... 

ما بودیم که مشکل داشتیم رفتم توی اتاق...... 

در آپارتمان زنگ خورد 

احسان داشت با یه نفر حرف می زد 

ممنون لطف کردین 

من:کیه؟؟........ 

وقتی ما نبودیم برامون به بسته اومده 

سرشو باز کرد هرلحظه که بهش نگا می کرد تعجبش بیشتر 

می شد...... 

داشتم از قیافش میترسیدم..... 

بسته از دستش افتاد رفتم و برش داشتم 



وای خدای من نه اینا چیه؟؟....... 

عکسای من و مرتضی 

اینا حقیقت نداره 

من با این عوضی رابطه نداشتم 

به احسان نگا کردم که صورتش از خشم زیاد قرمز شده 

بود....... 

گفتم:احسان به خدا اینا حقیقت نداره 

با سیلی اول که اومد توی صورتم فاتحه خودمو خوندم....... 

میدونستم که این دفعه دیگه هیچی جلو دارش نیست...... 

من و زیر مشت و لگد گرفت و هرچی هم گفتم کار من 

نیست،اینی که توی عکسه من نیستم گوش نداد....... 

ایندر من و زد که دیگه هیچی نفهمیدم 

.......



احسان

وقتی اون عکسا رو دیدم از خود بی خود شدم..... 

تا تونستم آیدا رو زیر مشت و لگد گرفتم 

پس باهاش در ارتباط بوده که اون میومد خونه..... 

آیدا رو جوری کتک زدم که بیهوش شد 

نمیدونم چرا من اینجوری شدم

ولی اون به من خیانت کرد...... 

صدایی ازش بیرون نمیومد 

بردمش بیمارستان...... 

داشتم از نگرانی میمردم

داشتم جون میدادم.... 



دکتر:چی شده این خانم چه بالیی سرش اومده 

من:نمیدونم 

دکتر:مگه نمیگی شوهرشی چطور نمیدونی؟..... 

این خانم زیر مشت و لگد آسیب دیدن 

من :چی میگی خانم دکتر؟ 

درست حرف بزن چی شده...... 

طحالش آسیب دیده 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........بچه سقط شده

♕♔سرنوشت♔♕
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وای نه خدایا نه بازم یه بچه دیگه........ 

خیلی وقت از سقط بچه اولمون نمی گذشت 



اینبار دیگه آیدا من و نمیبخشه..... 

هیچوقت.... 

من:خانم دکتر یه کاری کن تورو خدا 

دکتر:خیل خوب ببرینش اتاق عمل 

این دفعه دیگه نمیبخشتم.... 

مطعنم 

ولی اونم با من بد کرد.........

نکنه واقعا اون عکسا دروغ باشه و اونا آیدا نباشه........ 

زنگ زدم به محمدو همه چیزو براش گفتم 

گفت با مهسا االن میان.......... 

مثل آدمای دیوونه نشسته بودم پشت در اتاق عمل که محمدو 

مهسا اومدن...... 



بلند شدم..... 

مهسا جلوم وایساد و یه سیلی آورد توی گوشم وگفت:چه 

غلطی کردی 

هان چه غلطی کردی..... 

چی به سرش آوردی 

میدونی چقدر آیدا زجر کشید که به تو آسیبی نرسه....... 

چطور فکر کردی بهت خیانت میکنه.... 

به خاطر چنتا عکس بی ارزش ببین چیبا سرش آوردی...... 

محمد:مهسا آروم باش 

مهسا:چی چی رو آروم باشم 

ببین چی به سرش آورده 

محمد همین االن برو قضیه این عکسا رو معلوم کن...... 



محمد:باشه آروم باش... 

 با محمد رفتیم خونه دنبال عکسا 

محمد:پسر چیکار کردی.....؟؟؟ 

اگر دروغ باشه آیدا هیچوقت نمیبخشتت

من:تو که نمیدونی وقتی این عکسارو دیدم چی کشیدم عکسا 

رو بردیم کالنتری......

سرگرد:باید بررسی بشه

چون این مرتضی هست

ما باید از اونم باز جویی کنیم........ 

من:چقدر طول میکشه بفهمین

این عکسا درسته یا فتوشاپ

سرگرد:همین االن



من:واقعا؟؟؟؟

سرگرد:بله.... 

نیم ساعتی بود نشسته بودیم که سرگرد گفت: خوب فهمیدیم

دل توی دلم نبود.... 

اگر آیدا اینکارو کرده بود که میکشتمش

ولی اگر این کارو نکرده بود خودمو میکشتم.... 

سرگرد:باید بگم که......

عکس مرتضی درسته ولی عکس خانم شما فتوشاپ بود...... 

دنیا روی سرم خراب شد.....

نشستم روی صندلی

وای من چیکار کردم



نابودش کردم

محمد:حاال چی میشه

ینی کار مرتضی ست..... 

سرگرد:فکر نکنم

آخه اون که توی زندانه

به احتمال زیاد باید همدست دومی داشته باشه..... 

آقای اشرفی شما به کسی شک ندارین....؟؟؟

یاد شراره افتادم

اون توی شمال هم مارو دید

نکنه کار اون باشه گفتم:چرا شک دارم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......سرگرد:خوب کی

♕♔سرنوشت♔♕
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همه چیزو تعریف کردم

االن بیست روزه که آیدا بیهوشه

با دستای خودم زندگیمو خراب کردم.....

پدر مادر آیدا از هیچی خبر ندارن که چی شده، من گفتم 

تصادف کرده..... 

گناه خودمو مخفی کردم فقط مهسا و محمد میدونن.....

گوشیم زنگ خورد

برداشتم از کالنتری بود..

آقای اشرفی همین االن بیاین کالنتری

زنگ زدم به محمدو با هم رفتیم

توی ماشین بودیم..



من:ینی کار کی میتونه باشه

محمد:هنوز معلوم نیست که پیداش کرده بانش

آروم باش.... 

من:چطور آروم باشم دلم میخواد بمیرم

میبینی چی به سرش آوردم........ 

دیگه من و نمیبخشه

محمد:خیل خوب حاال آروم باش

آروم رانندگی کن....... 

رسیدیم....... 

سریع رفتیم داخل

محمد:احسان اینجوری نمیتونی

آروم باش دیگه



با سرگرد دست دادیم و نشستیم

من:چی شد پیدا شد؟

سرگرد:خوب بله 

نفسم حبس شدوگفتم:خوب کی بود..؟؟ 

سرگرد راهنماییمون کرد توی یه اتاق دیگه 

از توی شیشه نگا کردم انگار اون طرف شیشه اتاق باز جویی 

بود........ 

در باز شدو یه نفرو بردن داخل اتاق..... 

وای نه شراره بود 

سرگرد:میشناسینش؟ 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....من:آره خودشه همونی که گفتم

♕♔سرنوشت♔♕
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سرگرد:خوب این خانم به خاطر کارهای خالف پدرشون و اینکه 

خودشون هم توی این کار ها دست داشتن تحت تعقیب 

بودن..... 

چند روز پیش میخواستن از مرز رد بشن ولی میگیرنشون.... 

پدرشون کشته میشه ولی ایشون زنده می مونن 

وقتی شما گفتین به این خانم شک دارین من ازشون بازجویی 

کردم.... 

اولشم نگفتم که مضنون هست.....

بهش گفتم که شما متهم به این کار هستین 

آخه وقتی خونه شون رو بازرسی میکردیم

نمونه ای از عکسا همونجا بود ولی خانم شما نبود......... 

صورت واقعی اون خانم بود..... 

داشتم به حرفاش گوش میدادم 



ادامه داد:خودش هم اعتراف کرده که کارخودش بوده....... 

خدایا من چیکار کنم 

دستمو گذاشتم روی شیشه 

آخر زهر خودتو ریختی آره؟ 

کثافت اشغال

سرگرد:آقای اشرفی شما بفرمایید 

نامه دادگاه به دستتون میرسه....... 

 ........

یک ماه دیگه هم گذشت و دادگاه تموم شد 

شراره رفت زندان...... 

ولی آیدای من هنوز به هوش نیومده از خودم بدم میاد...... 

هر شب مهمونیای جور واجور 



خوردن مشروب 

کارم شده اینا.... 

توی اتاقم بودم که گوشیم زنگ خورد 

الو بفرمایید 

بلند شدم وایسادم وگفتم:واقعا؟ 

من االن خودمو میرسونم 

وای خدا آیدای من به هوش اومده بود 

سریع وسایلمو برداشتم و رفتم به سمت 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........بیمارستان

♕♔سرنوشت♔♕
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آیدا 



نمیدونم کجا بودم

هیچی نمیفهمیدم..... 

چشمامو که باز کردم هوا تاریک بود 

نمیدونم ساعت چند بود...... 

خیلی تشنم بود 

من چرا اینجا بودم 

چند دقیقه ای فکر کردم و باالخره یادم اومد 

همه چیزو یادم اومد..... 

از اون عکسا گرفته تااااااکتکای احسان..... 

دیگه باهاش نمیمونم بمونم،فقط طالق میگیرم 

دیگه صبرم لبریز شده.... 

نمیتونم کنارش باشم.... 



خیلی تشنم بود 

به سختی میتونستم دستمو تکون بدم 

یه دکمه کنار تخت بود 

هرجور بود فشارش دادم.... 

هنوز چند لحظه نشده بود که در اتاق باز شدو 

چندتا پرستاراومدن داخل 

همه جا روشن شد..... 

پرستار:زود باشین دکترو خبر کنین 

خانم سعادت حالتون خوبه 

با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفتم:بله 

پرستار:خیلی خوبه، خیلی خوبه 

دکتر اومد 



یه دکتر مسن بود..... 

دکتر:به به دخترم باالخره بلند شدی 

توی چشماش نگا کردم که گفت:میتونی حرف بزنی..... 

آروم گفتم :بله 

دکتر:پاهاتو چی؟ 

میتونی تکونش بدی؟ 

پاهامو تکون دادم..... 

دوتاش تکون می خورد 

دکتر:حاال دستاتو تکون بده 

تکون می خورد 

دکتر:عالیه..... 



همه چی نرماله 

واقعا یه معجست....!!

خانم پرستار ایشون خیلی خوبن تا یک ساعت دیگه ببرینون 

توی بخش.... 

من:ساعت چنده؟ 

دکتر:شش صبح

من:من چقدر وقته توی این حالم؟ 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........دکتر:حدود دوماه
 

♕♔سرنوشت♔♕
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من:من چیزیم هم شده یا فقط بیهوش شدم 

دکتر:وقت برای این چیزا زیاده حاال استراحت کن....... 



من:خواهش میکنم 

دکتر:خوب شما طهالتون آسیب دیده و عمل شدید....... 

بچه تون هم فقط دوهفته تون بوده که سقط شده........ 

وای خدا این چی میگفت 

ینی من دوباره حامله بودم.... 

احسان با من چیکار کردی 

من که بی تقصیر بودم.... 

هیچ وقت نمیبخشمت 

نمیدونم کی بود که با صدای یه نفر بیدار شدم 

چشم که باز کردم مهسا رو دیدم خوشحال باالی سرم بود....... 

مهسا:الهی قربونت بشم تو که ما رو کشتی 

محمد:به به میبینم که بیدار شدی..... 



لبخندی زدم وگفتم:آره.... 

بازم اومدم اذیتتون کنم 

محمد:این چه حرفیه.....؟؟؟ 

من:چی شد؟ 

مهسا:چی رو چی شد؟ 

من:میدونی منظورم چیه؟ 

مهسا:خوب.... 

خوب مقصرش پیدا شد...... 

نفسی از سر راحتی کشیدم وگفتم:کی بود؟ 

مهسا:شراره

من:واقعا؟.... 



در زده شد و قامت احسان و دیدم 

رومو کردم اون طرف و گفتم:بهش بگو بره بیرون... 

مهسا:اما آخه

من:گفتم بگو بره.... 

محمدرفت ویکم با احسان حرف زد واحسان رفت بیرون......

مهسا:میخوای چیکار کنی؟ 

من:میخوام ازش جداشم 

مهسا:ولی تو خیلی سختی کشیدی تا به احسان برسی...... 

من:همین که گفتم نمیخوام حرفی بشنوم اون بچه خودشو 

کشت....... 

مهسا:نمیدونم.....چی بگم......هرجور خودت میدونی....... 

من:نمیخوام ببینمش ولی..



مهسا:ولی چی؟ 

من:بگو بیاد باهاش حرف دارم....... 

مهسا:یه جوری بگو که دادوبیداد نکنه...... 

مهسا رفت و یه چند دقیقه ای شدو احسان اومد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..........داخل

♕♔سرنوشت♔♕
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اومد طرفم 

خواست دستمو بگیره دستمو کشیدم وگفتم: نگفتم بیای اینجا 

نازم کنی نگرانیتم نمیخوام..... 

احسان اشک توی چشماش جمع شد وگفت:آیدا بذار توضیح 

بدم...... 

من:نمیخوام توضیح بدی 



حتما میخوای بگی وقتی عکسارو دیدم هیچی نفهمیدم و تو 

من و درک نمیکنی...... 

احسان همه چی تموم شد 

من دیگه نمیخوام باهات زندگی کنم.... 

این حرفو که زدم کالفه بلند شدو گفت:من طالقت نمیدم 

فهمیدی به هیچ وجه...... 

تا چند روز دیگه هم مرخصی میای میریم خونه...... 

من:من دوتا بچه سقط کردم و تو یکیشو کشتی 

تو بچه خودتو کشتی... 

دیگه نمیخوام برگردم 

میفهمی یانه....؟؟ 

چقدر سختی کشیدم 



چقدر تحقیر تحمل کردم.... 

فقط به خاطر تو 

بعدشم که این بالها و سرم آوردی...... 

حاالهم برو بیرون 

احسان:اینو یادت باشه من طالقت نمیدم 

از اتاق زد بیرون..... 

........

امروز قراره مرخص بشم 

خیلی استرس دارم که احسان نذاره برم..... 

توی این چند روز همه اومدن و بهم سرزدم.... 

توی اتاق آماده نشسته بودم تا مامان بیاد 

بهشون گفته بودم چندروزی میخوام برم...... 



با کمک مهسا یه وکیل پیدا کردم که کار های اولیه طالق رو 

انجام بده 

فردا احضاریه دادگاه به دستش میرسه........ 

مامان اومد داخل 

مامان:آیدا آماده ای؟ 

من:آره آماده ام 

مامان:میتونی راه بری؟ 

من:آره خوبم 

همین که اومدیم بریم بیرون یه نفر با شتاب درو باز کردسر که 

بلند کردم احسانو دیدم..... 

احسان با اخم زیاد وایساده بودو من و نگا می کرد....... 

احسان:ببخشید میشه چند لحظه ای مارو تنها بزارین؟ 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......مامان:باشه پسرم

♕♔سرنوشت♔♕
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احسان اومد دستم و گرفت وگفت:آیدا میای بریم یانه؟؟....... 

من:دیگه نمیتونی من و با زور نگه داری اون از ازدواج 

زوریت...... 

اینم از نگه داشتن زوریت....... 

یه دفعه دستمو ول کردو رفت به سمت در 

رفت بیرون....... 

چرا یه دفعه اینجوری کرد 

با مامان رفتیم خونه..... 

فردا



گوشیم زنگ خورد 

اسم احسان افتاد روی گوشیم 

ترس برم داشت....

ریجیتش کردم

بازم رنگ زد بازم رد دادم... 

زنگ زد برداشتم:چی میگی؟ 

با داد گفت:چیکار کردی؟ 

اینچیه؟.... 

گفتم:نمی فهمم چی میگی؟

رفتی تقاضای طالق دادی 

من:آره خوب کردم 

دیگه نمیتونم تحمل کنم.... 



گوشی رو قطع کردم 

مامان:آیدا چیکار میکنی؟

من:هیچی 

مامان:بیا پایین 

من:برای چی؟ 

مامان:بابات کارت داره...... 

من:چیکارم داره؟ 

مامان:نمیدونم.......

رفتم پایین بابا روی مبل نشسته بودو به من نگا می کرد که از 

پله ها میرفتم پایین......

بابا:بیا بشین اینجا ببینم...... 

من:چیزی شده؟ 



بابا:پاشو برو خونت 

من:برای چی؟.... 

بابا:چیکار کردی برای چی میخوای طالق بگیری؟ 

اینا از کجا فهمیدن....

مامان:چی میگی؟ینی چی که میخواد طالق بگیره...... 

بابا:همین االن میری وسایالتو جمع میکنی و میری خونه 

شوهرت..... 

من:این تصمیمیه که خودم گرفتم و به هیچ کس ربطی نداره ما 

میخوایم طالق بگیریم..... 

رفتم باال وسایالمو جمع کردم ورنگ زدم به آژانس...... 

گنج دقیقه ای شد ایفن زنگ خورد 



وسایالمو جمع کردم ورفتم پایین مامان با دیدنم اومد سمتم و 

گفت:کجا میخوای بری؟ 

ولی به حرفشون توجه نکردم 

ورفتم سوار آژانس شدم 

میخواستم برم خونه مهسا 

زنگ زدم بهش

الو سالم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........خونه ای،االن میرسم
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در خونه شو زدم و مهسا درو باز کرد 

مهسا:سالم عزیزم خوبی



من:سالم

مهسا:چیکار کردی با خودت؟ 

من:بابا میگه نباید طالق بگیرین 

منم نمیتونستم اونجا باشم 

محمد نیست....... 

مهسا:نه نیست 

هنوز فروشگاه هست 

خوب حاال میخوای چیکار کنی.... 

به همین راحتی که نمیشه طالق گرفت 

من:نمیدونم مهسا،نمیدونم 

میشه من استراحت کنم...... 

مهسا:اره



بیا بریم اتاقتو نشونت بدم

رفتم توی اتاق 

دراز کشیدم روی تخت و تا تونستم گریه کردم

من بدون احسان نمیتونستم....... 

ولی دیگه ممکن نبود بتونم باهاش زندگی کنم..... 

آخ چیکار کنم با این زندگی نحسم.....

نمیدونم چقدر خوابیده بودم که صدای داد و بی داد میومد.... 

بلند شدم

اومدم درو باز کنم که در با شدت باز شد.... 

چشمام از خشم میخواست بزنه بیرون 

احسان:اینجا چه غلطی میکنی؟؟ 

هان؟ 



من:تو اینجا چیکار میکنی؟ 

درو بست و اومد سمتم 

رفتم عقب تر..... 

اون میومد جلو من میرفتم عقب تر 

بازومو گرفت و من و به خودش نزدیک کرد و سرشو کرد توی 

گردنم و گفت:چرا اینجوری میکنی؟.... 

هلش دادم عقب که تعجب کرد گفتم:دیگه بسه 

دیگه نمیتونی گولم بزنی...... 

احسان دادی زدو گفت:من گولت میزنم

من:آره تو گولم میزنی 

چی میگفتی؟..... 

(آهان 



من به تو اعتماد دارم 

من خیلی دوست دارم)

دیگه نمیتونی با این حرفا گولم بزنی 

احسان:بیا بریم وگرنه کاری میکنم که پشیمون بشی.... 

من:هیچ کاری نمیتونی بکنی 

احسان:حاال می بینیم.... 

بعدم از اتاق زد بیرون

خدایا من چرا اینقدر بدبختم.... 

در باز شد سرمو بلند کردم

محمد بود

محمد:آیدا خانومی میتونم باهات حرف بزنم

سرمو تکون دادم به عالمت بله........ 



روی تخت نشستم اونم با فاصله نشست

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......محمد:احسان چی میگفت
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من:هیچی میگه من طالقت نمیدم

حاالهم که من میگم طالق تهدید میکنه

خوب تهدید کنه چیکار میخواد بکنه

هیچ کاری نمیتونه بکنه..

محمد:بالیی سرتو که نمیاره ولی شایددد

من:شاید چی؟

محمد:من میترسم دیوونه بشه یه بالیی سر خودش بیاره...... 

من:ینی ممکنههههه



محمد:از احسان همه چی بر میاد

من دیگه برم استراحت کن

من:ممنونم به خاطر همه چیز

محمد:این چه حرفیه

محمد رفت و من موندم و یه دنیا فکر و خیال

نکنه واقعا یه بالیی سر خودش بیاره..... 

نه دیگه تا این حد هم نیست

 ........

همه ی مراحل طالق و رفتیم

وکیلم از بیمارستان پروندمو آورد و به دادگاه اراعه داده

امروز هم به احتمال زیاد آخرین دادگاهمونه 

هرچی وایسادیم احسان نیومد 



رفتیم داخل

یه ساعته نشستیم و هیچ کس نیومده 

وکیلشم نیومده 

داشتم پامو به زمین میزدم

گوشیم زنگ خورد

اسم احسان روی گوشیم افتاد 

وای خدایا 

چرا به من زنگ میزنه 

برداشتم..... 

من:چرا نمیای؟ 

احسان:سالم عشقم

جا خوردم چرا اینجوری حرف میزنه 



احسان:جوابمو نمیدی؟ 

ببین امروز خیلی برات روز خوشیه نه؟ 

داری از من جدا میشی 

دیگه نمیخوام زنده بمونم

گغتم:احسان چی داری میگی؟ 

نمی فهمم.... 

احسان:من بدون تو نمیتونم

ببخشید که اذیتت کردم 

خیلی دوستت دارم

بی نهایت 

حاال که اینقدر دوست داری از من جدا بشی 

اشکالی نداره من میرم که تو راحت باشی.....



خدافظ تا قیامت

یه دفعه صدای برخورد ماشین اومد 

جیغ کشیدم

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......دستام میلرزید دستمو به دیوار گرفتم که نیوفتم
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زنگ زدم به محمد

الو محمد سریع بیا زود باش 

نمیدونم، نمیدونم فقط بیا.... 

چشمام سیاهی میرفت

یه دفعه خوردم زمین و دیگه هیچی نفهمیدم



آیدا 

آیدا 

بیدار شو 

چشمامو باز کردم 

مهسا و محمد نگران باالی سرم بودن  

مهسا:آیدا چی شده؟؟؟ 

به گریه افتادم وگفتم:مهسا، احسان، احسان برام زنگ زد.... 

داشتم هق هق میکردم

مهسا:خوب بگو چی شد کشتیمون

من:داشت باهام حرف می زد 

میگفت دوستت دارم.... 



گفت حاال که من و نمیخوام میرم 

یه دفعه صدای تصادف اومد

دارم میمیرم 

میفهمی؟ 

اگر بالیی سرش اومده باشه چی؟؟ 

مهسا:آروم باش 

محمد رفت دنبالش بلندشو بریم خونه.... 

با گریه گفتم:مهسا من بدون احسان میمیرم نمیتونم..... 

اگر اون یه چیزیش بشه چی؟؟ 

مهسا:پس چطور میخواستی ازش طالق بگیری؟؟ 

من:غلط کردم به خدا اگر برگرده پیشم دیگه ترکش نمیکنم قول 

میدم..... 



رفتیم خونه مهسا...... 

روی تخت دراز کشیدم و سرمو روی بالشت گذاشتم...... 

نمیدونم چی شد که چشمام روی هم رفت و خوابیدم....... 

صدای جرو بحث مهسا محمد میومد 

مهسا:نباید بهش بگی طاقت نمیاره

محمد:خوب چیکار کنیم همینجوری بشینیم اینجا و هیچی هم 

بهش نگیم........ 

مهسا:محمد توبرو 

محمد:نمیشه باید همین حاال بهش بگیم شاید دیگه هیچوقت 

نتونه ببینتش...... 

مهسا:اگر فلج بشه چی؟؟ 

محمد:نمیدونم االن بی هوشه 



دکترا گفتن باید عمل بشه 

خانوادش همه اونجا هستن 

نمیدونن قرار بوده اینا از هم طالق بگیرن 

همش سراغ آیدا رو میگیرن منم گفتم از حال رفته خونه 

ست..... 

مهسا:توبرو من بهش میگم 

محمد:مهسا چرا نمیفهمی میخوام ببرمش.... 

اگر این آخرین باری باشه که ببینتش و تو نذاری تورو مقصر 

میدونه اینو بدون.... 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.............همونجا زانو زدم
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افتادم زمین که دوتاشون سراشونو به سمت من کردن....... 

مهسا به طرفم اومدوگفت:آیدا خوبی؟ 

فقط تنها چیزی که گفتم این بود که محمد من و ببر 

بیمارستان..... 

سه تایی سوار ماشین شدیم و رفتیم بیمارستان 

همین که ماشین نگه داشت پیاده شدم........ 

مثل دیوونه ها راه میرفتم و همش اسم احسان زیر زبونم بود 

نمیدونستم باید کجا برم به کدوم سمت برم...... 

مهسا دستمو گرفت و رفتیم..... 

همه وایساده بودن پشت در یه اتاق.... 

همین که من و دیدن مامان جون به سمتم اومدو بغلم کرد...... 

من:احسان؟ احسان کجاست؟ 

مامان جون با گریه گفت:دارن امادش میکنن برای عمل.... 



تا اینو گفت یه بالنکارد ازتوی اتاق بیرون آوردن 

به سمتش یورش بردم..... 

این احسان من بود... 

خدایا من چقدر میتونم تحمل داشته باشم 

تا چقدر...... 

به صورتش نگا کردم 

همه جاش کبود شده بود....

به پیشونیش بوسه زدم وگریه کردم... 

پرستار:خانم ببخشید باید بریم وقت کمه..... 

من و از بالنکارد جدا کردن و رفتم توی اتاق عمل....... 

سه ساعته پشت در اتاق عمل همگی وایسادیم ولی هیچ خبری 

نیست



لعنت به من 

لعنت به من 

چرا گفتم طالق.... 

چرا اسم طلتقو آوردم 

خدایا احسان و بهم برگردون

خدایا خودت یه کاری بکن 

چرا من....؟؟ 

چرا احساِن من

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......کاشکی من جای اون بودم
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از سه ساعت،شده پنج ساعت ولی بازم هیچ خبری نیست... 



به دیوار تکیه داده بودم 

همینجوری سر خوردم و رفتم پایین

مهسا کنارم نشست و گفت:با خودت اینجوری نکن..... 

ببین االن میارنش بیرون

من:اگر سالم از اون در بیرون نیومد چی؟؟ 

خدایا اگر یه چیزیش شد منم با اون ُبکُش

مهسا:این چه حرفیه 

دیگه این حرفو نرن 

داشتیم با مهسا حرف میزدیم که در باز شدو 

دکتر اومد بیرون.... 

همه با هم به سمتش رفتیم 

من:دکتر چی شد.؟؟ 



تورو خدا بگو که خوبه 

دکتر:آروم باشین خانم!!!... 

مریضتون کی بوده؟؟ 

فرشاد:احسان اشرفی

دکتر:خدارو شکر حالشون خوبه نگران نباشین عمل خوبی 

داشتن..... 

با این حرف دکتر خودمو پرت کردم توی بغل مهسا وگریه 

کردم.... 

المیرا:آقای دکتر خوب کی میارینشون 

دکتر:تا چند ساعت دیگه میاریمشون توی بخش

نگران نباشین به لطف خدا همه چیز خوبه..... 

 ......

احسان و از اتاق عمل بیرون آوردن و بردن توی بخش..... 



ولی هنوز به هوش نیومده 

پرستار از توی اتاق بیرون اومد وگفت:آیدا خانم کی هستن؟ 

رفتم جلووگفتم:منم چیزی شده؟؟ 

پرستار:چه نسبتی باهاشون دارین؟ 

من:همسرشم

پرستار:همش شمارو صدا میزنن 

دکتر گفتن پیششون باشین

سریع رفتم توی اتاق 

دکتر:توی خواب همش شمارو صدا میزنن لطفا پیششون باشین 

تا وقتی که بهوش میان..... 

من احتمال فراموشی حافظه رو هم میدادم 

ولی االن که شمارو صدا زدن پس فراموشی نگرفتن..... 



همه رفتن بیرون و من کنارش نشستم 

یکی از دستاش شکسته بود 

سرش باند پیچی شده بود 

یکی از پاهاش هم توی گچ بود 

صورتش کال کبود بود

دستشو که سمتم بودو توی گچ نبود رو توی دستم گرفتم و 

سرمو کنارش گذاشتم و خوابیدم

با احسان نوازش موهام چشمامو باز کردم...... 

به باال نگا کردم که یه جفت چشم داشتن من و نگاه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......میکردن
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زیر لب گفتم:احسان؟ 



احسان:جان احسان 

با گریه پریدم توی بغلش وگفتم:چکیار کردی با خودت؟ 

احسان:آیدا هیچی نگو

ازش جداشدم و بسه ای روی لب هاش زدم وگفتم:غلط کردم 

آخه چرا اینکارو کردی؟....... 

ینی من ارزش جونتو داشتم که بخوای جونتو بگیری 

احسان:خودتم میدونی که من بدون تو نمیتونستم........ 

دستمو گذاشتم دوطرف صورتشو گفتم:ولی با اینکار من صد 

بار مردم و زنده شدم...... 

اگر تو به چیزیت میشد

دستشو گذاشت روی لبم وگفت:حاال که چیزیم نشده..... 

بازم میخوای ولم کنی بری



گریم شدت گرفت و گفتم:ببین تا همین حاال هم فکر اذیت 

کردن کنی...... 

میدونی چقدر زجر کشیدم؟ 

وقتی فهمیدم تصادف کردی با خودم گفتم اگر سالم از اتاق 

عمل بیرون اومدی هیچوقت ترکت نکنم...... 

آخه من بدون تو میمیرم

احسان:زندگی بدون تو برام سخت بود که اینکارو کردم....... 

پیشونیشو بوسیدم دوطرف صورتشو بوسیدم 

لباشو بوسیدم وگفتم:دیگه ولت نمیکنم مطمعن 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......باش
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پنج سال بعد 



وایسا ببینم 

ِاِاااااا وایسا ببینم فسقلی 

آبتین:نمیخوام وایسم باید من و بگیری

من:بیا باید بخوابی بچه ساعت یازده شبه 

آبتین:مامان نمیخوام بخوابم بابا هنوز نیومده

شام هم نخورده.......

من:تو نگران بابات نباش 

بابات میاد 

شامم همون جا خورده

از پشت میز بیا کنار

بچه چهار سالت شده دیگه خودت باید بخوابی 

آبتین:من میخوام با بابا بخوابم 



من:میبینی که بابات نیست

خواستم دوباره برم دنبالش که صدای احسان اومد...... 

ول کن اون بچه رو 

سرمو اون ور کردم وگفتم:سالم 

کی اومدی؟ 

احسان:از بس حواست به خواب و خراک این بچه هست که 

هواست به من نیست...... 

من:حسود 

بیا برو خوابش کن همش میگه من میخوام بابا خوابم 

کنه........ 

آبتین پرید توی بغلش و با هم رفتن توی اتاق

احسان که شام خورده بود....... 



منم رفتم توی اتاقمون المپو خاموش کردم و روی تخت دراز 

کشیدم........ 

بیست دقیقه ای بود که صدای در اومد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉........لباساشو بیرون آورد
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تخت باال پایین شد و احسان کنارم دراز کشیدو من و توی 

بغلش کشید....... 

احسان:یه خسته نباشی هم به من ندادیا

میدونستم این حرفش ینی چی؟ 

رومو کردم طرفش و روی گونشو بوسیدم 

اخم کردوگفت:اینجا که قبول نیست!.... 



خودش پیش قدم شدو لبامو بوسید 

لباشو به دندون گرفتم و ازش جدا شدم وگفتم: احسان بخواب 

تو مگه خسته نیستی؟

احسان:من وقتی میام پیش تو خستگیم میره 

روم خیمه زدوگفت:تازه امشب باهات کار دارم

صورتمو کردم اون طرف و گفتم:نه دیگه نمیشه 

امشب دوتامون خسته ایم بگیر بخواب....... 

احسان صورتمو صاف کردو و با خشم لباشو روی لبم 

گذاشت........ 

از این که توی رابطه یکم خشم داره خوشم میاد 

دستشو برد سمت لباسم که بیرونش بیاره ولی با تقه ای که به 

در خورد ازم جدا شد. 

از روم بلندشدو درو باز کرد

آبتین پشت دربود و گریه میکرد



صاف توی تخت نشستم وگفتم:چی شده مامانی

آبتین:میترسم....... 

میخوام پیش شما بخوابم

من:خیل خوب بیا 

احسان کالفه شده بود 

خندم گرفت

به خواستش نرسیده بود

احسان،آبتین و وسط خوابوندوگفت:آبتین چرا میترسی؟؟ 

آبتین:یه هیوال میخواست من و بخوره 

احسان خندید وگفت:خواب دیده........

سری تکون دادم گفتم:اره

آبتین:مامان خیلی دوست دارم 



احسان:پس من چی؟........

آبتین:تورو هم دوست دارم 

احسان دوتامونو توی بغل گرفت و گفت:منم شمارو دوست 

دارم........ 

با لبخند محوی نگاه شون می کردم

چه خوب که همچین خانواده ای داشتم!

درسته قبال خیلی اذیت شدم ولی حاال هزاران بار خدارو به 

شکر میکنم..........

پایان
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