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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

   

 2018 لیآور 4کانادا 

 

 که دوسش داشتم رو دادم ... یدر خواست آهنگ یج ید به

 سرد و خشک خالص بشم  یجو رقص ها نیتا از ا یرانیآهنگ ا هی

 رو سن ...  میرفت کردمیکه باهاش حال م یمیآهنگ قد یرو گرفتم و هم زمان با پل ایو جول نیکاتر دست

 

 به خونمون  رمیم دهیآسمون ع یبهار ا یا

 جان یجان ا یجان ا یا زنمیم داد

 رم به تهران یبه تهران  دارم م رمیم دارم

 ادیگل به سبزه زار م ادیمن بهار م نازه

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 اومد جوونه ها دلم پر از بهونه ها در

 ایها عشق به من گفت که ب ییاز اون جدا بعد

 ایبه من گفت که ب عشق

 به خونمون رمیم دهیآسمون ع یبهار ا یا

 جان یجان ا یجان ا یا زنمیم داد

 رم به تهران یبه تهران دارم م رمیم دارم

... 

بردن از آهنگ  یو لذت م کردنیکه همه به ما نگاه م یطور  میکرد یاجرا م میرو صحنه داشت یعال شینما هیسه  هر

... 

 یآهنگ بدنم رو تکون تمیو هم زمان با ر اوردمینگم رو با حرکات موزون رو هوا به رقص در مر ییبلند و خرما یموها

 ... دادمیم

 نشست رو لب هام ...!  یلبخند م دمیرقص یموقع م هر

بشه و با موهام  شتریب میشد هر لحظه انرژ یسالن به پرتاب شده بودن ، باعث م یکه تو همه جا یینورها رقص

 برسونم ... یخودم رو به اوج لذت جوون شتریب

 ... دمیکشیشونه ها و صورتم ... تن تن نفس م یشد رو ختهیتموم شدن آهنگ موهام از رو هوا ر با

من رو  یکارن بود که دست ها نیکه دوتا دست نشست رو بازو هام !! کارن !!!! واقعا ا نییپا امیاز رو سن ب خواستم

 کرد ...! ریچند لحظه گ یبرا نهیگرفت ! نفسم تو س

تو سالن که  یبچه ها غیآهنگ مخصوص رقص تانگو زده شد و با دست و ج هیتنم به تنش  دنیزمان با چسب هم

 رفت به هوا !!! م،یدانشگاه بود کی یها دانشجو یشتریب

 کنم . شیشروع کردن به انجام دادن حرکات تانگو... !! و من مجبور شدم همراه کارن

 !! میدیرقص یر بود که با اون مبا نیاول یبرا
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 یمن تانگو م ایحواسم به اطراف نبود ! فقط غرق اون چشم ها شده بودم  !! پسر مغرور و سرد دانشگاه داره  اصال

 رقصه ! 

 گرفت  یکه نفسم رو م یو بدون پلک بود ! طور رهیکارن خ یبود ...! نگاه ها یبیعج یها هیثان

بشه ! اما چرا با  کیرابطه دوستانه برقرار کنه و نخواد با عشق نزد هیبودم که تونسته باهاش فقط  یتنها دختر من

 من هم عاشقش بشم !!  دیکرد آنقدر جذابه که شا یکارش قصد کرد دل منو بلرزونه ! چرا درک نم نیا

 یم یاس داشته باشم ...! سعبا دست هاش تم گهیباعث شد گونه هام رنگ بندازه و نتونم د نمونیجو ب رییتغ نیا

 !  زاشتیاما اون نم رمیکردم ازش فاصله بگ

 نیاتفاق که باعث شد وسط آهنگ هولش بدم و به صورت دو از پله ها فرار کنم و از ب نیبود ا نیبرام سنگ انقدر

 ...  به طرف خونه برم یخداحافظ یکردن ب یم میکه با صدا هاشون همراه یادیز تِیجمع

 در رو باز کرد برام و قدم زنون رفتم رو تاب نشستم ... مامان

 عالمه حس خوب دورم پخش کردم ... هیهام و بازدمم رو با  هیبه ر دمیرو کش هوا

،  انمیحرکت ناش یادآوریکارن بود !! اما با  یکف دست ها یمواز شیپ قهیکف دست هام نگاه کردم که چند دق به

 !  میشونیزدم رو پ

 ... امیاعث شد که به طرف خونه حرکت کنم و از فکر کارن در بمامان ب یصدا

 شدم! یچک م دیبا شهیمن حساس بودن و هم یکه اون دوتا به شدت رو میخانواده سه نفره بود هی ما

 انقدرا مهم نبود . گهیپاپ بودم ، د یقیبرام سخت بود اما االن که ترم آخر موس اوال

حسرت شده بود رو دلم ! چون اون  نیوقت من رو نبردن و ا چیتهران داشتن اما هسفر دو روزه به  کیها هر ماه  اون

وقت  چیها، اما ه یرانیمناسب رو بپوشم مثل ا یحرف بزنم و لباس ها یکردن داخل خونه فارس یها من رو مجبور م

 کشورم رو بهم نشون ندادن ! 

 خواب ... یبا مادر و پدر ، رفتم تو اتاقم برا لمیف هی دنیاز د بعد
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و پدرم تا دانشگاه من رو  ختیعادت هر روز صبح ، مامان موهام رو کرم زد و صاف و لخت دور شونه هام ر طبق

 کرد . یهمراه

 بود که ازش متنفرم!! ییاز موردها یکیاتفاق  نیشدم باد زد به موهام و پخش و پال شدن دورم ! و ا ادهیپ نیاز ماش تا

 سانت مو داشته باشه !!! ۷۰ دیمتر قدشه ، چرا با یسانت۱۵۰! دختر تو کال بگه مادر من  ستین یکی آخه

 ببافم تا جلو دست و پامو نباشه !  زاهیم یبزنم و نه حت زارهیم نه

 و وارد سالن شدم ... رونیرو با حرص دادم ب نفسم

  نمشیب یو نم ستیبا کارن مشترک ن یچند روز کالس نیا یسر کالس و خدا رو شکر کردم که ط رفتم

 برگشتم به خونه  یو خوشگذرون دنیخند یو بعد از کل میزد یکاف هی میرفت ایو جول نیاز اتمام کالس هام با کاتر بعد

 ! کرد نگاه بهم و باال اومد سرش بود  شرکت یمال یبرگه ها یورودم به سالن ، بابا که مشغول برس با

 گفتم : یرانیو به زبان ا دمیبرداشتم به طرفش و صورتش رو بوس قدم

  یسالم خسته نباش-

 داد ! یبا صورت گرفته سرش رو تکون اما

 تونست راحت حرف بزنه ! یشد نم یم ادیروش ز یفشار عصب یوقت اون

 آشوب شد ! کنارش نشستم و دستش رو تو دستم گرفتم  دلم

 شده بابا !! یچ-

 و با حرص گفت : رونیکه دستش بود اومد ب یمامان از آشپزخونه با مالقه ا هوی

 انقدر اعتماد نداشته باش! گوش کرد !؟ یرانیشرکت ا نیصد بار بهش گفتم به ا-

 گرد شده به هر دو نگاه کردم !! یچشم ها با

 شده !! یمامان چ-
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دش هم من هم خو میبشه !؟ آقا چند ماه نتونسته قسط بانک رو بده و ممنوع خروج شد یخواست یم ی! چ یچیه-

 رانیتونه بره ا یباال آورده . حاال هم که نم یهم پول قرض گرفته و االن بده یرانی، از اون ورم از شرکت ا  چارهیب

 ؟! هیچ یهمه بده نیا لیدل  چه خبره! نهیبب

 !  اوردهیما ن یبابا ورشکسته شده ! اما به رو یعنیشد !!  یجا به جا م نشونینگاهم ب یجیگ با

 گه مامان ؟! یم یبابا !! چ-

 و دست گذاشت رو سرش ... نییسرش رو انداخت پا بابا

 بود !  یغرغر کردنش تموم ناشدن یول مامان

 گرفتم طرفش ستیرو به صورت ا دستم

 لحظه فرصت بده مامان !  هی-

 : دمیبابا نگاه کردم و پرس به

 ؟ یباال آورد یبابا چرا بده-

  نییرو انداخت پا سرش

فرار  کمیشر یگرفتم . ول یرانیاز شرک ا یدالر ونیوام ده مل هیشدم و  ییشد ؛ هوا شنهادیسود بهم پمعامله پر  هی-

 الخروجم کرده !  ممنوع ادیز یکرده و بانک به خاطر بده دمیکرد ! و حاال هم شرکت تهد

 اومده افتضاح بود !  شیپ طیکردم !! شرا یدهن باز داشتم نگاهش م با

 !  دیاما بغض مامان با صدا ترک میسه سکوت کرد هر

 مامان !!!-

به  یدیبود اما فعال ام یبد تیبدمش... وضع یکردم دل دار یجام بلند شدم و رفتم تو آغوش گرفتمش و سع از

 !  ستیدالر کم ن ونیمن بود . ده مل یحساب بانک

 یها ول یاعصاب خورد نیام ... با اش یسر سفره  میباالخره مامان و بابا رو آروم کردم و هر سه نشست یاز مدت بعد

 آماده کرده بود . یعال یغذا هیباز مامان 
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 برداشت از حسابم رو دادم ...  شنهادیکه پ میصرف شام بود مشغول

دالر  ونیو االن در حال حاضر با سودش پنج مل نیمن هر روز داخل حسابم پول گذاشت یسال زندگ۲۳ نیشما تو ا-

 داخلش پول هست .

   مخالفت کرد بابا

 هستش تو یزندگ یاصال حرفش رو نزن ! اون برا-

 تونم داشته باشم !! یم یا یمن چه زندگ یشما تو فشار یوقت-

 شد ... سکوت

. چون سود اون  شهیبانک هم درست م یبده هیدرست بشه قض یرانیبگم ! اما اگه سود شرکت ا یدونم چ ینم- بابا

 ادهیز یلیخ هیسرما

 ؟ میبد یرانیرو به شرکت ا یاول بده یعنی-

  شهیدر آمد ساخته م یراه برا هیو حداقل  شهیبهتر م تیوضع یطور نیا-

 باشه ؟ دیهم نگران نباش گهی. د یکن کاریکه چ ریبگ میپول رو شما خودت تصم نیباشه ا-

 کردن! چرا !؟ یپر اشک داشتن بهم نگاه م یلبخند به هر دو نگاه کردم ... اون ها فقط با چشم ها با

 !! رونیب دیپر هویگرفت و صداش  خندم

 !  دیپولو خودتون جمع کرد نی! خوبه حاال ا دیکنینگاهم م یطور نیچرا ا-

 ... دنیخواب یبرا میجو خونه آروم شد و هر سه رفت باالخره

 شدم و رفتم به دانشگاه... داریدست مامان ب یبا تکون ها صبح

! البته اگه  گهیرفت و آمد ها . خستم کرده بود د نیوتموم بشه بره و من ا رمیبگداشتم  زودتر مدرکم رو  دوست

 هم بخونم !  گهیمدرک د هی یمامان و بابا من رو اجبار نکنن که برا
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 یرو لقمه م میکردن و اتفاقات مهم زندگ یم کتهیبرام د دیرو با یدست خودم نبود که ! همه چ میزندگ یچیه کال

 تو دهنم ! زاشتنیکردن و م

تو راه من بود !!  قاینشسته ! دق مکتین یکه با دوتا از دوست هاش رو دمیدانشگاه شدم کارن رو د اطیوارد ح تا

بهش  گهیجور د هی یلحظه ا یکردم و برا انتیکردم که بهش خ ینگاهش کنم ، چون احساس م دمیکش یخجالت م

 فکر کردم .

 کردم ...به کالس انتخاب  دهیرس یرو برا گهید راه

 رنگم رو مرتب کردم و وارد کالس شدم ... ییمویل کیو تون دمینفس راحت کش هی

 که کارن وارد کالس شد !!! ادیبودم ب یاز اتمام کالس منتظر استاد بعد بعد

 کنارم نشست ... یصندل یقلبم رفت رو هزار ! با لبخند بهم سالم داد و رو تپش

 استاد کالس دارم  نیمنم با ا-

 دونستم  ی!؟ نمجدا -

 ما زوم بود . یهمونا هم چشماشون رو ینبودن ول شتریکالس ده نفر ب داخل

 بعد از کالس؟ یوقت دار-کارن

 چطور ؟-

 رفته ! ادتیرو بهت نشون بدم ،  ییجا هیبهت قول داده بودم -

  دمینه ، بهت خبر م ای شهیدونم وقت م یاوم نم ادمهینه ... نه -

 سرش رو آورد دم گوشم و آروم گفت :  کارن

  یخبر فرار کرد یب یبرام وقت یبود ندرالیس هیشب-

 کرد !!! یقلبم رو سوراخ م میداشت مستق اوه

 لبخند زدم بهش  هیچشم هاش نگاه کردم و  به
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 !  داشتم یتماس فور هیمن فقط -

 « ارواح عمت » دلم گفتم  تو

 پس هیطور نیا ا - کارن

 ... میکرد یلبخند به هم نگاه م با

 پاره شد و نگاه هامون رفت به جلو ... نمونیحرف ب یورود استاد رشته ها با

نداشته باشم و بخوان دونه دونه  تیطرفدارش امن یدخترا نیب گهی! فکر کنم د رونیاز کالس با کارن رفتم ب بعد

 من بشه ها  فیکه حر ستین یموهام رو بکنن !! البته کس

... خود من هم جز  میدر دانشگاه فاصله گرفت یخوش رنگ و خاص کارن شدم و با شتاب از جلو یلیخ نیماش سوار

خانواده فوق  هیبود اما نسل سوم  ییایتالیو ا ییقایدو رگه آفر هیکه  نی، اما کارن با ا ومدمیثروتمند ها به حساب م

 : دمیداشت . پرس یقو شهیر هیالعاده ثروتمند بود و 

  م؟یریبپرسم کجا م شهیم-

 نه -

 چرا !-

  ینکن میهمراه دیشا یچون اگه بدون-

 افته چون من عادت ندارم به جا زدن  یاتفاق نم نیاما ا-

 تو موهامو لبخند زد : دیکش دست

  گاهیجا نیبه ا رمیبا تو دارم م نیبخاطر هم-

 موهام برداشت و زمزمه کرد : یهاش رو از رو دست

  بایموبلندِ ز-

 باز نشه شمیکردم ن یکه به کار برد بد جور حال کردم ! اما سع یلفظ از
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 بلند ! یلیبرج خ هی ی، اونم جلو میشد ادهیو پ ستادیا باالخره

 جا هتل پدرم هستش  نیا-

 گرد شده بهش نگاه کردم ! یعقب و با چشم ها دمیقدم پر هی

 زد : انهیلبخند موذ هی

  میبر میخوا یتو اتاق هاش نم-

 که فکر نکنه که واقعا از اون فکرا کردم !  یکنار طور دمیرو نا محسوس از روش کش سرم

 حرف رفت تو آسانسور و طبقه آخر رو زد ...! یو اون ب میدو وارد شد هر

واقعا  یعنیبود . چون من کوتاه تر از حد نرمال بودم .  ادیبردم باال تا به صورتش نگاه کنم ... اختالف قدمون ز سرمو

و سرمو  دمیآه کش هیفاصله داشتم باهاش ..   یلیبلند هم باز خ یقدم نبود !! و با پاشنه ها شتریب میمترو ن کیمن 

مدل معرف  هیاندام حتما  نیچهره و ا نیبودا ! شک ندارم اگه قدم بلند بود با ا یقد هم نعمت یی... خدا نییانداختم پا

 . میشد یم

همون باال پشت بوم »برج ی... دستم رو گرفت حرکت کرد به طرف باال میشدو از آسانسور خارج  میدیرس باالخره

 هاش چشم هام برق زد !  یگل کار ییبایاز ز میبرج شد یرو یوارد فضا« خودمون 

 کرد !!! زونیآو نییکارن رفت کنار برج نشست و پاهاش رو به پا دمید هویکردم که  یذوق داشتم بهشون نگاه م با

 و دست گذاشتم رو دهنم !!! زدم غیج دنشید با

 !!! یکن یم کاریکارن !!! چ-

 رو چرخوند و بهم لبخند زد : سرش

 کنار من  یایب دیتو هم با-

 لبخند زدم  رونیاز حدقه زده ب یچشم ها با

 بود  یبامزه ا یشوخ-
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 !!یکارا بلد نبود نی؟ تو که از ا یزنیجا م یدار یعنی-

 خطرناکه !!!  یلیکارن اونجا خ-

  یمن باش شیاگه پ ستین -

 فکرشم نکن  یحت-

 ؟ یجا زد-

 تونستم از اون شجاعت و جرعتم بگذرم  یگذشتم !؟ نه نم یاز خصلت هام م دیکردم ... با سکوت

 شدم خوبه ؟ یمیاصال غلط کردم که باهات صم ؟یکن یمن رو به مرگ دعوت م یدار-

  گهید میریم یبا هم م ممیریمن مراقبتم بم ایب-

 !؟ یکارن تو از من متنفر-

 حرف دستش رو به طرفم بلند کرد ... یبهم نگاه کرد و ب قیعم

قدم به طرفش رفتم ... سر انگشت هام خورد به سر انگشت هاش... تا دستمو گرفت جرعت کنارش بودن رو  چند

 کردم ... دایپ

 !  نیکنارم و بش ایدستت رو گرفتم فقط آروم ب-

 !  دیلرز یسر ترس تمام بدنم م از

 ترسم  یکارن من م-

 وفتهیبرات ب یاتفاق بد زارمینم-

 نبود! دنیارتفاع اصال قابل د نیمن رو نشوند کنار خودش ، اما من حاضر نبودم چشم هام رو باز کنم ! ا آروم

 دستش رو مثل کمربند گرفت دورم ، اما من جرعت تکون خوردن نداشتم  کارن

 چشم هات رو باز کن -
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 نه -

 قشنگه ها  یلیخ-

  یمنو بکش یخوا یتو م-

 چونم  ریرفت ز دستش

 به من نگاه کن -

 آروم چشم هام رو باز کردم و به صورت خوشگلش نگاه کردم ... آروم

وقت ها شجاع باش ، قرار  ی! بعضیرو تجربه نکن زیچ چیو ه یرو انجام بد یتکرار یکارها شهیکه نم شهیهم - کارن

 !وفتهیبرات ب یحتما اتفاق بد ستین

زدم و  غیبلند بلند ج یبازش کردم ... از شدت وحشت زدگ یبرج و وقت نییآروم سرمو چرخوند به طرف پا آروم

 خودم رو فشار دادم به کارن و اون هم من رو در آغوش گرفت 

 ماماننننن باباااااا غیییییییج رمیم یاالن م یوا-

 بشم و سرش داد بزنم  یکارن باعث شد عصب یخنده ها یصدا

 !!! یخند یم یجا اون وقت دار نیا ی!!! منو آورد یخند یم یدار-

 خودش رو گرفت و گفت : یجلو

  یبامزه شد یلیآخه خ دیببخش-

 زل زد بهم  قیرفتار داد و عم رییتغ هوی

 . زنه ... حرف هات .. یخوشگلت که حاال داره از ترس برق م یباد تو موهات ... چشم ها یباز-

 !؟وفتهییبرات ب یاتفاق زارمینم یرفتار کنم تا بفهم دیدونم چطور با ینم واقعا

 !  یگ یم یچرت و پرت یچرا دار-

 گذاشت رو لب هام  دست
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  ییکجا رمیم ادتیکه اصال  باستیلحظه به ابر ها و پرنده ها نگاه کن ! آنقدر ز هیو  ریآروم بگ سسیه-

 گفتم : یدیناام با

  شمیاز روت سه بار رد م نیبا ماش یعنیبکنم !  یجا جون سالم به در ببرم ، مو که ندار نیکارن از ا-

 بنیبندازمت پا -

 بهش  دنیحرف رو زد محکم تر چسب نیا تا

 کارو نکن  نینه ! نه کارن با من ا-

  یبعد خط و نشون بکش یایپس حداقل بزار از چنگ من در ب-

 ازت متنفرم -

 باال و به آسمون نگاه کن  اریجا آوردمت . فعال سرت رو ب نیکه ا یشید ازم ممنون مزو یلیخ دمیبهت قول م-

 نه -

 گوش کن به حرف من -

 .. رمیکردم به خودم مسلط بشم و سرم رو به آسمون بگ یسع

 ونیرنگ کرده بود ... م ییکه آسمون رو کهربا یبود غروب بایز یلیشد ! خ یچشم هام رو باز کردم ... ذهنم خال تا

 بودن ... دهیو بنفش رس یبه خاکستر یکه از زرد ، نارنج ییابرها

 ...ومدنیبه نظر م هیسا هینور ، شب یکه جلو ییپرندها

 !! اصال وجود داشته !!؟؟ ییبایهمه ز نیکردم ... ا یپلک زدن نگاه م بدون

  ارمتیبد نم یجا یدید-

 نبود اصال! ی!! باور کردن ییبایمه زه نیجواب دادن بهش هم زل زده بودم به آسمون ... ا بدون

 تونه باشه !  یم بایتوهم ز هیفقط  نی! آخه به نظرم ا امیتا که از شوک در ب دمیهام رو مال چشم
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 آوردمت بهشت مسلمون  - کارن

 ! دیچرخ یزبونم نم گهیچرخونم به طرفش ... اما د سرمو

  دیکش لپمو

 ؟ یآروم شد-

 تکون دادم ...  هنوز غرق غروب بودم ... نییبه پا سرمو

 ؟  ایدن-

 به طرفش ! دنیاسمم از زبونش نا خواسته چرخ دنیشن با

 جا رو ؟ نیآرامش ا یحس کرد-

 کرده بود  رییلحن حرف زدنمم تغ یقرار گرفته بودم که حت ریتحت تاث آنقدر

  باستیواقعا ز نجای...! ا یلیخ-

  کهیچقدر کوچ ایباال دن نیاز ا نمیبنگاه کن و ب نییبه پا کممیحاال -

  نییکردم و سرمو بردم به طرف پا ادیدست هاش ز یفشار دست هام رو رو-

طرف و اون طرف  نیکه به ا یمورچه ا یها رو ! آدم ها نی! ماش یقشنگ ی! چه طرح هاییها ی! چه درخت کار واو

 ...!رنیم

 دوستم ! یچشم و دهن بش یترسم دوچاره گشاد یم- کارن

 ... دیخند یگرفت از حرفش ، با خنده بهش نگاه کردم و اون هم مثل من م خندم

 جا  نیا امیوقت با تو ب یدوست دارم بعض-

 چرا با من ؟-

  یهست یقو یلیچون تو خ-
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  دمیخند

 ؟یچه حسابرو-

 تهیوجودت پر قدرت و جذاب نمتیب یهر بار م-

حرف ها منو به  نیتونه با ا یکه فکر کنه حاال م اوردمیخودم ن یاما به رو اوردمیهاش داشتم پر در م فیاز تعر یعنی

 ! رهیکار بگ

 ! نمیب یها رو تو خودم نم نی، اما من ا فتیممنون از تعار-

 مشکالتم پر قدرت باشم  یکردم تو یسع یلی، چو خ نمشیب ی، من م یچون تا حاال ازش استفاده نکرد-

 !؟؟ امکان نداره ! یمشکالت هم داشت مگه تو-

 یدختر محکم یلیداشته باش . تو خ ادیدربارت به  شهیدوست ندارم دربارش حرف بزنم . اما حرف من رو هم-

 .  یهست

 ...نمونیشد ب سکوت

 کرد !  یبه طرفش... داشت نگاهم م دیکارن ... سرم چرخ یخورد به صورت و دست ها یبلندم و م یبه موها زدیم باد

 ...!!  قیعم

 ازش نمونده بود ... یادیز زیچ گهیکه د یدیهام رو انداختم به خورش چشم

 ؟  یندار گهید زیچ ای یمشکل قلب-کارن

 نه من چهار ستون بدنم سالمه به جز قدم -

  دیخند

 اعتماد به نفست رو از دست نده  ادیبه چشم نم-

 ممنون -

  شهیم رتی؟ د میبر-
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 قشنگه! یلیجا خ نیکجا ! نه ا-

 که !  یسه بار از روم رد بش نیبا ماش یخواست یتو که م-

  نییانداختم پا سرمو

   دیببخش-

 سادیهم زمان با من وا-

 ؟  ستیخطرناک ن-

 نه -

 !! ستادیلب ساختمون ا قایمن دق یاومد رو به رو هوی... اما اون  ستادمیحرکات دست کارن هر دو ا با

 فقط لذت ببر - کارن

 رو تو آغوش گرفت و خودش رو رها کرد !من  یاوج ناباور تو

 خفه شده بودن !  یهام تو گلوم از سر نا باور غیج

 !! میشد یم کیبه مرگ نزد میداشت یادیز یلیکارن زل زده بود تو چشم هام و ما با سرعت خ 

!!! در عرض چند  میروش !! بعد پاره شد و دوباره رها شد میموند یلحظه ا یصفحه و برا هیبه  میاما محکم خورد-

 زدم !!  غیهم پاره شد و من با تمام وجودم ج نی!! ا گهیصفحه د هیبه  میخورد هیثان

کم تر  یبا فاصله ها گهید ینگهمون داشت و صفحه ها هیدو ثان کیو  گهیرو صفحه د میبار افتاد نیو ا میشد رها

 یم غیشد ! اما من فقط ج یم شتریموندمون بو هر بار سرعت بر خوردمون کم تر و زمان  میکرد یبهشون بر خورد م

  غیییییییزدم ... ج

 باز کنم !! یلحظه ا یحاضر نبودم چشم هام رو برا یحت

 و من فکر کردم که مردم ! میشده بودم باالخره ثابت موند دیلحظه که نا ام نیتو آخر اما
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کارن رو به رو  یگذشته بود که احساس زنده موندن کردمو تا چشم هام رو باز کردم با صورت پر انرژ قهیدق کی دیشا

 شدم !!! 

 : دمیتعجب پرس پر

 م؟یما زنده ا-

  میاومد نییطبقه رو با لذت به پا ۵۰و  میدهم هست یآره تو طبقه -

 کردم !!!  یدهن باز نگاهش م با

  گهید هیبچه پول دار یها یاز سر گرم یکی- کارن

 ها -

 ... شتریمن ب یاریتر شد و هوش قیعم لبخندش

 یو مشت هام رو م دیخندیاون فقط م یفحش بلد بودم بهش گفتم ول یکردم به زدنش با مشت هام و هر چ شروع

 زدم  غیییییییپاره شد و چنگ زدم به کارن و ج یکیصفحه پالست هویگرفت که 

 که کارن گفت : گهیه دصفح هیبه  میبار خورد نیا

  نگید نگید ۵ یطبقه -

  دادمیو همون جا بغل گوشش بهش فحش م رمیبار جرعت نکردم ازش فاصله بگ نیا

 پنجره اشاره کرد  هیشد و نشست و  بلند

 پاره نشده از اون پنجره برو تو  نمیتا ا-

 همه سقوط آزاد رو داشتم !  نیمن پاهام خشک شده بود ! من ا اما

 !! ابونیبه کفه خ میخورد یبار م نیو ا شهیپاره م نمیا هوی ینر-

 رمیم رمیباشه باشه م-

 و با ترس و لرز رفتم به طرف پنجره و وارد شدم ... ستادمیا
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 زدم ...! یشدم و هر دو تن تن نفس نفس م نیپخش زم دمیبه کف رس تا

 ... نیهم اومد و کنار من افتاد رو زم کارن

تونستن نگه دارن ، نه دو  یفقط وزن من رو م یکیپالست یداشتم بود ! چون اون صفحه ها که یفرود نیبهتر- کارن

  میرینفر رو ! احتمال داشت هر دو بم

 گفتم : دهیبر دهیبر

 کشمت یکارن من م-

 باحال نبود ؟ ییخدا-

 روت  امیبار دنده عقب م۳و  شمیاز روت رد م نیبار با ماش۶-

 : دیخند

  میکار رو انجام بد نیازم که دوباره ا یخوایبعد خودت م یدفعه  میبند یشرط م-

 من غلط کردم -

 یگیبندم که م یشرط م-

 حرف زدن نداشتم  ینا گهید

 ... دمشیمکث سر کش یآورد و من ب وهیبرام آب م خچالیاز جاش بلند شد و از داخل  کارن

 

 و از دست کارن جون سالم به در ببرم !  نمیتونستم رنگ در خونمون رو بب باالخره

 کنجکاو بهم نگاه کرد  یدر خونه نگه داشت و با چشم ها یجلو

 ؟  میباز هم قرار بزار-

 لبخند زدم و و سرمو کج کردم و گفتم : هویاخمو بهش نگاه کردم ... اما  اول
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 سی-

  دیلبخند زد و لپمو کش اونم

 شدم و براش دست تکون دادم و اون هم رفت ... ادهیپ نیماش از

 با کارن ...  اونم شدمیراه قشنگ م هیوارد  داشتم

 !! ستادنیجلوم ا نهیوارد خونه شدم مامان و بابا دست به س تا

 کردم  رید بعله

 که من به خواب برم ... یدو شروع کردن به غر زدن ... تااااا وقت هر

 ستم ساعت ها بخوابم ...تون یبود و من م لیبعد تعط روز

 به گوشم... دیبابا و مامان رس دادیداد ب یکه... صدا دینکش یطول اما

خودم رو انداختم رو مامان تا  عی!! سر دمیبابا با مامان رو د یکیزیو تو صحنه اول برخورد ف رونیب دمییهول وال دو با

 زد : ادیمنو مامان و فر یرو پرت کرد رو زیرو م ینزنتش ! بابا از ما فاصله گرفت و تمام برگه ها گهید

 میک چی، به جهنم که پول قسط بانک عقب افتاده ، اصال دوست داشتم به ه شنیم ادیها دارن ز یبه جهنم که بده-

 نداره  یربط

نکنه  شتریرو ب شیزبون مامان بود که آت یبابا و تنها راهشم فقط گرفتن جلو یبودن ها یعصب نیداشتم به ا عادت

 تا بابا آروم بشه ...

 و بابا اون ور تو خودش بود ... میگوشه بود هیساعت منو مامان  مین کینزد

 یآدم عصب هیگرفته بودم با  ادی گهیکه کنار بابا بودم د یعمر نیجام بلند شدم و رفتم کنارش نشستم ... تو ا از

 رفتار کنم ... دیچطور با

 دستم گرفتم و بهش لبخند زدم ... شدم دست هاش رو تو کیبهش نزد آروم
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رو درباره  یو اون همه چ میشد که با هم حرف زد یساعت کیباهام حرف بزنه اما جواب داد ...  دیطول کش کمی

بود اما  ینیسنگ می...! تصمرانیکه من برم ا میدیرس جهینت هیهم به  یبهم گفت و هر دو با هم فکر یرانیشرکت ا

   بند نبود ! یچیو ما دستمون به ه دکر یم شتریبابا رو ب یبده لیدل ینبود ! اون شرکت ب یچاره ا

اطالعات به  یرانیدرباره شرکت ا یکارت انتقال دادم و کم هیداخل حساب هامو به  یروز گذشت ... پول ها چند

 دست آوردم که به مشکل بر نخورم ...

 زنگش بود ! نامرد نیاول نیمون ا دارید نی... بعد از آخرنگاه کردم  یزنگ خورد، به صفحه گوش میگوش

 دادم اما سرد ... جواب

  دییبفرما-

 سالم -

 ؟ یسالم خوب-

 ... نمتیبب دینه ، با-

 طور نیمنم هم-

 شد ... یتنگ م شیکردم ... دلم برا یم یقبل از رفتنم باهاش خداحافظ دی... با نمونیشد ب سکوت

 رفتن با مامان و بابا آماده رفتن به قرار شدم ... رانیدرباره ا یزیاز برنامه ر بعد

 بود نشستم ... یا شهیش یوارهاید کیکه نزد یا یصندل یشاپ شدم و رو یسالن کاف وارد

 دوست داره !  یدونستم چ یچون نم ادیسفارش ندادم تا کارن ب یچیه

 به احترامش  ستادمیکارن اومد و من ا قهیاز چند دق بعد

 تفاهم !  یعنی نی! ا میرو سفارش داد زیچ هیهر دو  یو در کمال خوش شانس میدو نشست هر

 گرفته و در هم ...! داًیو اون شد نمونیبود ب سکوت

 گفتم ... یم دیکردم ... با یشروع م دیبا
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 ... رمیمن دارم م-

 ... رمیمن دارم م-

!! 

 ...!  میکرد یهم نگاه م یو هر دو با تعجب به چشم ها میجمله رو گفت نیدو با هم ا هر

 نه !-

 نه !!!-

 ... دیبار خندم گرفت ! و اون هم به خنده من خند نیو ا میبا هم حرف زد باز

 یشد که هر دو با هم م قهیدق کی دی!!! شا دیخند یاونم انگار خوشش اومده بود و با من م دمیخند یم یالک من

 !  میکرد یم و به هم نگاه میدیخند

 !! به خنده من !! یاما اون بر چ دمیخند یبخاطر هم زمان حرف زدنمون م من

 پر از حرف ها بود ... نمونیکه ب یسکوت هیلبخند ثابت ... با  هیکم خنده هامون شد  کم

 تا من رو از پدرم دور نگه داره و من مجبورم که برم ... ختهیبرم ، مادرم هزار جور برنامه ر دیبا - کارن

 ؟  یتا ک-

 ؟! یریدونم ! و تو کجا م ینم-

 ... رانیا-

 ؟  یچ یبرا-

  رانیبرم ا دیاومده با شیپ یپدرو مادرم ممنوع الخروج شدن و من بخاطر مشکالت مال-

 تنها !-

 آره -
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 !شیدیند تا حاال یبه اون کشور !! تو حت یبر زارمینه من نم-

  گردمیمعلومه و زود بر م نگران نباش من بر عکس تو مسافرتم زمانش-

 به رفتنت ندارم !  یحس خوب-

 طور  نیمنم هم-

 باز سکوت... و

 خطرناکه رانیمواظب خودت باش ا- کارن

 : دمیخند

 وقته مشتاق رفتن هستم. یلیباشه کشورمه و من خ یهر چ-

 ما از احساسات مون زده نشد ! نیب یها تموم شد اما حرف یدنینوش

 جام بلند شدم  از

 برم  دیبا گهیمن د-

 هم از جاش بلند شد  اون

 رسونمت ... یم-

 ! میبه هم بگ میتون یعالمه حرف هست که ما نم هیمن باز هم  یخدا یوا

 در خونه نگه داشت ... یو جلو میشد نیماش سوار

 امیم دنتید یبرا- کارن

 مونم ... یمنم منتظرت م-

 دونم ! یعاشقش شدم ؟؟؟ نم یعنیچشم هاش بودم ...  غرق

 کردم ... یشدم و ازش خداحافظ ادهیپ نیماش از
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 کردم ... یلحظه بهش نگاه م نیرفت و من تا آخر اون

روز  رانیا دمیرس یحرکت انتخاب کنم که وقت یرو برا یمیظهر بود ... بابا کمکم کرد تا تا ۱۲پروازم ساعت  زمان

 اشه و به مشکل نخورم ب

رو چک  یباشه ، همه چ کمیگذاشتم تا نزد میدست فیمهم رو داخل ک یرو آماده کردم و تمام مدارک ها چمدونم

 سر کنم ... دمیبرام آورده بود رو گذاشتم کنار تا رس رانیسفرش از ا نیکه مامان تو آخر یروسر هیکردم و 

 !!!  ختنیهر دو با هم اشک ر دنیهام از اتاق خارج شدم و مامان و بابا تا من رو د لیوسا با

 هام رو گذاشتم کنار و هر دو شون رو تو آغوش گرفتم ... لیوسا

 دیاریکنم اشک منو در ن یگردم خواهش م یبر م گهی! چند روز د رمیکه نم شهیهم یبرا-

 ه هام رفت تو اتاق و بابا دست گذاشت رو شون مامان

 متاسفم -

 به طرف فرودگاه ... میلبخند زدم و هر سه حرکت کرد بهش

ببرم ... اما  نیرو از ب دمیدیکه تو چشم هاشون م یدیشد یکردم ناراحت یم یهام سع یفرودگاه بودم و با باز داخل

 ...مادر پدرم خارج شدم  دیو از د دیرس یشد !! باالخره وقت خداحافظ ینم

به تهران ، دارم  رمیخوندم : دارم م یخودم م یزدم و برا یبره تو ابر ها بشکن م مایکه هواپ یتا زمان ریکل مس تو

 به تهران  رمیم

 ...  دمید یخاک تورنتو رو نم گهیمامان و بابارو کنارم حس نکردم ! د گهید ی... اما وقت اما

 جمع شدم ...  کیگرفت و تو خودم کنار پنجره گردو کوچ دلم

ساعت بود و ۱۵ رانیبه ا دنیخسته شده بودم ! حداقل زمان رس گهیو من د رهیداره م مایساعت هاست که هواپ االن

 یا کهیجا رو بخورم و نه ناهار خوردم و نه شام ! فقط به ت نیسلف ا یمن واقعا کالفه شده بودم !! دوست نداشتم غذا

 ...شدم  یراض تییستکویب

 رو بخورم ... ییهر جا یدوست نداشتم غذابودم ، اما  ییآدم شکمو کال
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 ! میشد رانیخلبان اعالم کرد که وارد آسمان ا باالخره

صبح ۱۱االن ساعت  دیجا شبه !! مگه نبا نیرو نگاه کردم ، اما چرا ا رونیچشم هام رو چسبوندم به پنجره و ب عیسر

 باشه !! 

 کنه؟!؟!؟! یاشتباه نی! چطور امکان داره بابا همچ دمیبابا ترس یاشتباه محاسبات نیاز ا یلحظه ا یبرا

 من ! یخدا ی؟!؟ وا دمیترسناکه و االن من شبه که رس گنیم یطور نیهم رانیا

خروج از فرودگاه رو  یسرم گذاشتم و موهام رو مرتب کردم و بعد کارها یرو رو یخودم مسلط شدم و روسر به

 ... ستادمیدر ا یانجام دادم و جلو

ازش  یچیکه ه یچمدون ، تنها تو مکان هیشب هاش بود ! و بعد از اون خودم رو با  یاهیکه حس کردم س یزیچ نیاول

 دونم ...! ینم

 و خودم رو به محکم بودن دعوت کردم ... دمیکش قینفس عم هی

 یکردم و تپش قلب م یاحساس غربت م شتریرفتم ب یکه م یمن به هر پله ا یخدا یاول ... دوم... سوم... وا پله

 گرفتم ...

 خورد به گوشم  یسیمرد به زبان انگل کی یجاده شدم و صدا کینزد

 د؟یخوا ینم یتاکس-

 !!  یتاکس هیبهتر از  یچ

 زدم سرم رو براش تکون دادم  لبخند

 و اون چمدونم رو گذاشت صندق عقب ... نشیداخل ماش نشستم

که  ییرو بلد بودم و فقط زمان ها یمن به اندازه آداب و معاشرت فارسکه کجا برم ؟  دیراه افتاد و از من پرس به

 تونستم حرف بزنم . یحالم خوب نبود نم ایگرفت و  یاسترس م

 کردم و گفتم : میو رو تنظ یفارس زبان

 هتل معتبر  کیخوام برم به  یمن م-
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 حرف زدم جا خورد  یکه فارس نیا از

 ؟ یبلد یشما فارس-

 زدم : لبخند

 دارم یرانیصالت من ا-

  رانیبه ا نیخوبه پس خوش آمد-

 متشکرم -

 ...رسوندم یپر از لحجه بود اما منظورم رو م میکه زبان فارس نیا با

و دعا دعا کردم که  دمیآه کش هی... شب  ازدهیصبح !  ازدهیبود اما نه  ازدهینگاه کردم ! بله ساعت  نیساعت ماش به

 زودتر برسم به هتل ...

 !!  بایبودن و شهر هم ز یعاد یها که آدم ها نیغرق در سکوت بود و من غرق شهر ...! ا نیماش

 گرفتم باال و گفتم : کیرو به صورت ال دستم

  باستیامن و ز رانیا -

 : دیخند مرد

  باستیکه ! همه جا آروم و ز دینیب یدونن ، اما م یرو نا امن م رانیها ا یخارج شتریب-

ما و به  نیزد به ماش یکیاز پشت  هویکردم که ...  یم دایپ یام ... کم کم داشتم احساس خوبنشست رو لب ه لبخند

 شدت پرت شدم جلو !!! 

حرف قفل فرمون  یشد !! شک زده بودم از حرکت راننده !!ب ادهیپ نیقفل فرمونش رو برداشت و از ماش راننده

 برداشت !!

 محکم خورد به گوشم !!! یو ضربه ها دادیدادم ب یطور مونده بودم که صدا همون
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 یبود که چمدون من اونجاست و م ییجا قایکنم ! اوج دعوادق کاریچ دیدونستم با یشدم ... نم ادهیزده پ وحشت

 برم جلو و سطح دعوا کتک رو من بخورم !! دمیترس

 شدم از چمدونم ... دیشد و من نا ام یم شتریتعداد افراد دعوا ب کمکم

و من رو از  سهیباالخره وا یکیدادم تا  یها دست تکون م نیماش یمهم نبود . برا ادیاس داخلش بود زفقط لب البته

 جو متشنج خارج کنه ... نیا

 و سوارش شدم ... ستادیا نیماش هی باالخره

 ...و سر جام نشستم و به راننده نگاه کردم  دمینفس راحت کش هی میدور شد از اون جو تا

 شدم ؟!؟؟ ینیپهن و معتاد !! م...من سوار چه ماش لیبیمرد س هی

 گفتم : یکردم به خودم مسلط بشم ... به فارس یسع

 خوام برم هتل  یم-

 گفت : یهم سرش رو به طور کامل برگرداند به عقب و با لبخنده زشت اون

 هتل میریآره م-

 !! میشیپرت م یها ابونیوارد خ میدار یکردم ه احساس

 قابل مشاهده نبود !  رونیکه اصال ب یرفته بود !! طورهم گ یدیشد بارون

 گفتم : دهیترس یصدا با

 آقا نگه دار -

 گوش نکرد !!! اما

 اما باز گوش نکرد !! ستهیازش خواستم با یسیزدم و به زبان انگل داد

 گفت : یبا سر خوش انسالیم مرد

 شده واسه شب جمعمون  دایپ یزیعجب چ-
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 !ستهیزدم که با ادیو باز فر دمینفهم یادیز زیحرفش چ از

 دوشم محکم کردم و کفشم رو از پام در آوردم و شروع کردن ضربه زدن به سرو صورتش ... یرو رو فمیک

 !!  ستادیزدنش که باالخره فرمون از دستش خارج شد و ا یمقاومت کردم برا آنقدر

 !!!  فمیدر رو باز کنم و فرار کنم که دست انداخت به ک خواستم

 تا فرار کنم !! دیرس یگرفته بودتش و من زورم بهش نم محکم

 یکردم اما کس یو در خواست کمک م زدمیم غیتونستم رهاش کنم !! ج یبود !! نم فمیمدارک و پول ها داخل ک تمام

 مفیمجبور بودم از ک گهیموند دست اون مرد و من د فمیپاره شد و ک فمیشد !! بند ک ینم دهیبارون د لیس نیتو ا

 بگذرم و فقط جون خودم رو نجات بدم ...

جاده  نیا یدر رو به روم بود !! اونم انتها هیاومد و من فقط  یزمان با فرار من اون مرد هم پشت سر من م هم

 من ...! یکه شده بود جهنم برا کیترسناک و تار

 تا بازشکنن ... دمیکوب یبه در م یزدم و دو دست یبهش و تن تن زنگش رو م رو رسوندم خودم

 در باز شد و خودم رو انداختم داخل و در رو بستم ... باالخره

 دادم بهش ... هیتک

کلمه بدبخت شده  کیکردم ... در  یکه از دست داده بودم فکر م یزدم و فقط به پول و مدارک یتن نفس نفس م تن

 بودم ..

غول داره از طرف  هی دمیاون همه درخت د نیو از م دمیخونه سرسبز و پر درخت رو د هیسرم و آوردم باال اول  تا

 به در !!  دشیو کف دست هام چسب نیبه زم دیدوع به طرفم !!!!! پاهام چسب یخونه م

 میمتر کیبهم و تو فاصله  دیشد !! رس یم دهید شتریشد گنده بودنش ب یتر م کینزد یقفل کردم !! هر چ کال

 و نفس گرفت ...!  ستادیا

 ؟؟! یمن رو کجا آورد ایشانسم !! خدا نیکنم به ا یتوف م یعنی

 ...! نمیکه راه داشت برده بودم باال تا چهرشو بب ییو تا جا سرم
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 یبه سرم ، نا خواسته بغضم شکست و همون جور که بهش نگاه م ییو ترس از آوردن بال بتیسر وحشت از اون ه از

 .. زدمیکردم ، بلند بلند داشتم زار م

 کردم ... هیزدم و بلند تر گر غیجخم شد روم  تا

 گفتم : یسیحرف بزنم و به زبان انگل یتونستم فارس یحالم بد بود که نم آنقدر

 ... دیمن مسافرم لطفاً کمکم کن-

 کردم ... یم هیباز بغضم شکست و بلند بلند گر اما

 دیکردم با ینم هیده بودم واقعا گرغول مون هی یو من رو به رو دیبار یکه به شدت بارون م کیتار مهین یاون فضا تو

 کردم !!  یم کاریچ

 : گفت

 ؟ یگم شد-

 نه نه  ی!!! وا یکنه چ تمیخواست اذ یگم شدم و م دیفهم یگفتم ؟؟ اگه م یبهش م یچ دیبا

 گفتم : یخودم مسلط شدم و به زبان فارس به

 خانوادم ببره  شیکمکم کنه و من رو به هتل پ یکیجا رو زدم تا  نیخراب شد و درِ ا نینه ماش-

 نه !  ایدونم باور کرده بود  یصدام پر التهاب و لرزش بود نم کال

 ببرم  ییهوا شما رو جا نیتونم تو ا یو نم ستیجا ن نیا نمیمتاسفم اما در حال حاضر من ماش-

 وش و گفتم :نو نو روم خم شد که دستم رو گرفتم جل شتریبار ب نیو ا هیگر ریزدم ز دوباره

 همون فاصله کم مونده بود و من چشم هام رو بسته بودم ... تو

  ینشد ضیداخل تا مر میبر ای. ب ستیخوب ن میسیچون من انگل یبلد یخوبه که فارس-

 گفتم : نو یخش دار یچشم هام باز شد و با صدا خودکار

 اون مرد گرد شد !! یها چشم
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 برات ندارم !  یمن آزار-

 خدا ... یشد اعتماد کرد آخه ! ا یم یبه ک گهید

 کردم ؟  یم کاریچ دی... باکردم  سکوت

  ستادیفاصله گرفت و صاف ا ازم

 ؟  یاوک یبه من اعتماد کن یتون یشما م-

 !!  گهیروش حساب کرد !!! واقعا داره راست م شهیواقعا م نمیکردم که بب یبه چشم هاش نگاه م فقط

 داخل و به خانوادت زنگ بزن میبر ایب میشیم یالخ سیهر دو خ میدار-

اعتماد کنه !! به طرف خونه به راه  یابونیغول ب هیتونست به  یآدم کوچولو واقعا م هی...  ستادمیدر جدا شدم و ا از

 داشتم ... یپشت سرش قدم بر م اطیافتاد و من هم با احت

متر فاصله بود اما ۵۰  هیشدت بارون هم حس کرد ... از در تا دم خونه فکر کنم  نیشد با ا یخونه رو م اطیح ییبایز

 !! دمید یپهن بود که اصال جلو رو درست نم بهیمرد غر نیآنقدر ا

 کردم یو ازشون در خواست کمک م رسوندم یم سیزمان خودم رو به اداره پل نیتو اول دیبا

 زدم ! غیت گذاشتم رو صورتمو جو برگشت به طرف من که دس ستادیا هویدر  جلو

لعنت به اون خندهات جون به سرم  یخنده !!! ا ی! بهش نگاه کردم و متوجه شدم داره موفتادین یچون اتفاق اما

 !! یکرد

 اهیسردِ س ی... پر از سکوت !! با رنگ ها ییصدا چیمن باز کرد ! خونه بزرگ بود و بدون ه یخونه شد و در رو برا وارد

 داشته باشم به خونه ...! یشد حس بدتر یکه باعث م دیو سف

 ... نمیکرد و گفت که کنارش بش ادیرو ز نهیشوم

 ازش سر زد فرار کنم ... یرفت و من به طور کامل هواسم بود که تا حرکت اشتباه خودش

 لباس دستش بود و گرفت به طرفم ... کهیبرگشت چندت یوقت
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منو رو بپوش تا  یها لباس  .نکردم  دایلباس مناسب پ نینشده بخاطر هم خونه نیتا به حال وارد ا یخانم چیه-

 لباس هات رو خشک کنم ...

 شکم من سکوت رو به هم زد !! یبه طرفم دراز بود و هم زمان صدا دستش

 گشنمه -

 ...رفت باال  ابروهاش

 کنم . یبرات گرم م زیچ هیمنم  یتا شما لباس عوض کن-

 تونع آنقدر آروم مهربونم باشه !!!  یچطور م بتیه نیب باال سرم لباس ها رو ازش گرفتم ... اعالمه عالمت تعج هی با

 نقشه داره !!  نکنه

 یداخل اتاق و لباستو عوض کن یبر یتون یم-

 سراغم !!! ادیمونده که برم تو اتاق و خودش ب نی!!! هم ییییچ

 خوام لباس هامو عوض کنم . ینه اصال نم-

 !! یش یم ضیحتما مر سیلباس خ نیبا ا-

 دستش بود و گرفت به طرفم  دیکل هیبرگشت  یمحو شد !! وقت دمیدکردم ... اومد رفت به طرف پله ها و از جلو اخم

  یدر اتاق اوله ، قفل کن تا راحت باش دیکل-

 به شک به دستش نگاه کردم و ازش گرفتم  دو

 طبقه باال ... یرفتم به طرف اتاق ها دیجام بلند شدم و با ترد از

 چک کردم و مطمئن شدم درسته وارد شدم و قفلش کردم ...قفلش رو اول

نگاه انداختم به لباس ها ... با  هیخونه ارواح !!  هیبود !! شب بیخونه عج نیتخت داشت !! واقعا ا هیکمد و  هیفقط  اتاق

اصال قابل فکر کردن  یچیلوارشو که هشد !! ش یمن توش جا م نیتا ع۶چشم هام چهارتا شد !! حداقل  رهنیپ دنید

 نبود!! 
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دور  دمیچیلنگ رو پ یکیلنگه شلوار و اون  هیرو تنم کردم و دوتا پامو کردم تو  رهنیهام رو در آوردم و پ لباس

 روش ... دمیرو کش راهنمیو پ نییپا وفتهیکمرم تا ن

 پشتم تا زودتر خشک بشن ... ختمیشده بود رو در یرو که آب بهش خورده بود و موج موهام

خورد  یکه به مشامم م ییغذا یخودم نگه داشتم ... با بو شیرو پ دیاز اتاق خارج شدم و کل نهینگاه کردن به آ بدون

 به آشپزخونه ... شدمیم دهینا خواسته کش

بود !!! آنقدر خوشمزه  یلی...! خ یو شروع کردم به خودن مکاران ینشستم رو صندل میبه آشپزخونه مستق دمیرس

 خوردم ...!  ی... با ولع چشم هام رو بسته بودم و فقط م دنشیجوو یتونستم صبر کنم برا یگشنه بودم که نم

 خوردم !!!؟  یمامانم که نبود بگه نخور ! چرا کم م گهیذره بود !!! د هینشدم !! کال  ریبه ته ظرف !! اما س دمیرس

 ده نگاه کردم ...آوردم باال و به اون مرد واقعا گن سرمو

 کرد !!! با پشت دستم دهنمو پاک کردم و گفتم: یدهن باز داشت بهم نگاه م چرا

 خوام یباز هم غذا م-

 خوردم . یبلد بودم وگرنه واقعا به مشکل بر م یته دلم خدا رو شکر کردم که فارس از

 ، ذرت ، بادمجون و... گذاشت جلوم !!  ای، کنسرو لوب یو دو تا کنسرو ماه خچالیسر  رفت

 برداشتم و سبد نون ... مویآب ل هی...  خچالیرو باز کردو و چپه کردم تو ظرف و نگاه انداختم داخل  یماه کنسرو

 و باز شروع کردم به خوردن ... نشستم

 ...  دمینفس راحت کش هیکردم و  یریتموم شد باالخره منم احساس س یماه تا

 رو از جلوم برداشت...  فیکث یحرف ظرف ها ی... ازش تشکر کردم و اون ب یکردم رو صندلرو ول  خودم

 اعتماد کنم ... یتونم بهش به طور اجبار یو م هیکردم مرد خوب یم احساس

 بود ... زیکه اون ور م مییرو به رو یرو صندل نشست

 ؟ یجا سر در آورد نیچطور از ا-
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  نمیبب بیرو بگم آس قتیحق دمیترس یکردم ... م سکوت

 ؟  سیاداره پل دیمنو ببر شهیم-

 رفت ! شهینم ییبله حتما ، اما االن جا-

  سیبه اداره پل دیکنم من رو االن برسون یخواهش م-

 خانم رو بدم دستش  هیاعتماد کنم و  یتونم به کس یندارم و نم یا لهیمن وس-

 هام از حرف هاش گرد شد !! چقدر به خودش اعتماد داره ! چشم

 به خودتون؟!؟ دیانقدر اعتماد دار-

  سیاداره پل میو فردا با هم بر یجا بمون نیهم تا فردا ا یتون یو م یاالن بر یتون ی، م یدون یخودت م-

 کردم ...  سکوت

 : دمین باهاش پرسآشنا شد شتریب ینداشتم ! برا کلیمرد درشت ه نیبه ا یبد احساس

 اسمتون رو بدونم ؟ شهیم-

 باربد هستم -

 ؟  دیکن یم یتنها زندگ-

 رو ندارم  یآره کس-

 خودتونه ؟ یخونه برا نیا-

 شدا!! ییبازجو هیآره اما سواالت شب-

 نه نه فقط خواستم باهاتون آشنا بشم -

 چونش و گفت : ریدست گذاشت ز-

 ؟  یکن یشما هم خودت رو معرف شهیم-
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 خب...خب ...-

 کرد  یبهتر کمکم م دیگفتم شا یرو بهش م قتیگرفتم و به لکنت افتاده بودم ! بهتر بود حق استرس

 هستش  یرانیا تمیاما اصل رانیا امیباره که م نیهستم ، اول ایمن دن-

 ؟  نیکجا بود میمق-

 کانادا و ساکن تورنتو -

 ؟یاومد یبا ک-

 تنها ...-

 تنها !!-

 ...امیب رانیپدرم مجبور شدم به ا یالت مالبله بخاطر مشک-

 سر هم اتفاق بد افتاد برام ... پشت

دونستم منظورم  یو نم زدمیبلد نبودم نا خواسته دو زبانه حرف م یرو به فارس یسیاز کلمات انگل یمعادل بعض چون

 نه ! ایتونم برسونم  یرو م

 : دمیپرس

 ؟ نیمتوجه شد-

 لحظه مکث کرد و گفت : چند

 واقعا !! بی! عجد؟یایآره متوجه شدم ، اما چرا تنها گذاشتن ب-

 خب مادر پدرم ممنوع الخروج بودن !-

 اومد ؟ لتونیسر وسا ییچه بال-

 : دمیپرس زونیکردم و آخرش با لب و لوچه آو فیاتفاقات رو براش تعر تمام
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 ؟ هیجمله چ نیا یمعن« شده واسه شب جمعمون  دایپ یزیعجب چ»-

 : دیخند

 گفته  یچرت و پرت ستین یمهم زیچ-

 بد بود  یلیخ-

 درست بشه  تیتا وضع سیبهتر هر چه زودتر شما رو ببرم اداره پل-

 چسبوندم به هم و گفتم :دست هام رو کف

 واقعا ممنونم ازتون -

 زد ... لبخند

 اشاره کرد  ییرایجاش بلند شد و به پذ از

  دینیاونجا بش دیایب-

 باربد همانا ! یصدا یب دنیجام بلند شدنم همانا و خند از

 : دمیتعجب پرس با

 افتاده ! یاتفاق-

  دینه نه ببخش-

 که همه بد باشن!  ستی... هنوز کامل بهش اعتماد نداشتم اما قرارم ن ییرایبه طرف پذ میرفت

 ..رو روشن کرد و کنترل رو داد به من و خودش با فاصله از من نشست . ونیزیتلو

 رو گرفتم به طرفش و گفتم : کنترل

 ندارم  یو یاعصاب ت طیشرا نیاصال تو ا-

 رو خاموش کرد و گفت : یو یت
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 قهوه ؟  ایبزارم  ییبراتون چا-

 قهوه لطفاً -

 ... دمینفهم یزیچ گهیسرم افتاد رو مبل و د هویجاش بلند شد و رفت به طرف آشپزخونه ...  از

به روح  هیکه شب یشخص کیبه آسانسور و  هیشب ییجا هی...! افتاده بودم تو  دمید یکابوس وحشتناک م هی داشتم

که با  یخواستم ...! طور یو کمک م زدمیم غیمن راه فرار نداشتم !! تو خواب تن تن ج دادمیبود داشت منو آزار م

مرد درشت  هی زمان هم  کجاست !!! کیتار مهیخونه ن نی!!! من کجا بودم !! ا دمیبلند خودم از خواب پر غیج یصدا

زدم !! اومد و دست گذاشت  غیدست گذاشتم رو سرمو باز ج دنشیبه طرفم !!!! با د دیدو یداشت از پله ها م کلیه

 کرد : یرو بازوم ، وحشت منو صد برابر کرد !!! اون مرد المپ ها رو زد و پشت سر هم تکرار م

  ستین دنیترس یبرا یزیچ سی... ه ستین زیچ-

 به سرم اومده ... ییاومد من کجامو چه بال ادمیهمه خونه رو از نظر گذراندم و کم کم  ونیگر یچشم ها با

 ...خودم دوباره اشکم در اومد  یسر آوارگ از

 ... دمشیافتاد ...! آره باربد برام آب آورد و من سرکش یم ادمیمرد  نیداشت اسم ا تازه

 ...  هیگر ریکردم و باز زدم ز یحالم جا اومد ... ازش معذرت خواه کمی

 غر زدم : یسیمرتعش به زبان انگل یکردو با همون صدا میعصب زشیر یخنده ها یصدا

 من خنده داره ؟ ختنی؟ اشک ر دیخند یم دیدار یبدونم به چ شهیم-

 بودم ! دهیند یطور نیا ی هیرهام گ لمی! تا حاال تو ف یکن یم هیبچه ها گر هیشب یول دیببخش-

 کرد و گفت : یکردم که معذرت خواه اخم

خودم تمام کارهارو انجام  دمی،فردا قول م شهیجا سخت م نیا دیدادم بهتون بخواب دیکه کل یتو همون اتاق دیبر-

 ؟ یبدم . اوک

 ... دمیرفتم. به طرف همون اتاق و دوباره خواب زدمیم جیتکون دادم و همون طور که گ دییبه نشونه تأ سرمو

 شدم و چشم هام رو باز کردم ... ریاز خواب س باالخره
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همه پول رو از دست دادم ! چطور روم بشه برگردم ،  نیو رفتم تو فکر ... چطور به بابا بگم که ا دمیباز دراز کش تاق

 من !  یکنم خدا کاریکشور تنها آواره چ نی!! تو ا یاونم دست خال

بلندم رو درست کنم ! همون  یموها یختگیشونه نداشتم تا به هم ر هی ی... حت رونیو از اتاق اومدم ب دمیآه کش هی

 کجاست ! سیدونم سرو ی...حتما نم ییرایرفتم به پذ دمیمال یطور که چشم هام رو م

 ... سهیکدوم سرو نمی! دوباره پله ها رو رفتم باال تا در ها رو باز کنم و بب نییطبقه پا دمیند یچرخوندم اما در چشم

باربد  یبود !! در سوم رو که باز کردم هم زمان چشم ها یفن یورزش لیاول که بر خودم بود... در دوم هم پر از وسا در

اما  دمیادبانه خجالت کش یکار ب نی... من از ا میکرد یحرکت به هم نگاه م یبود باز شد ...! ب دهیکه رو تختش خواب

 ...!  زدیاون پشت سر هم پلک م

 هول کردو نشست رو تخت !!  هوی

 : گفتم

 هستم ؟ سیمن دنبال سرو دیببخش ریسالم صبح بخ-

 هستش  یفرنگ سیدر سالن سرو نیآخر -

 زدم و گفتم : لبخند

 متشکرم -

 رو بستم و رفتم به طرف در آخر ... در

 

 کنه  یم رییتغ ندهیگو زبان

 

  باربد
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 ...!!  شدم اریهوش خودکار  !! از شوک ستین یاتفاق معمول نیباز شدن در اتاقمه!!! ا یصدا

 خت !!!به خودم اومدم و نشستم رو ت هویشد ...!  یهام درک صحنه رو به روش رو نداشت و فقط بازو بسته م چشم

 هستم ؟ سیمن دنبال سرو دیببخش ریسالم صبح بخ-

 هستش  یفرنگ سیدر سالن سرو نیآخر-

 زدم و گفت: لبخند

 متشکرم -

 رو بست و رفت ...! در

 وجب قدشه چرا انقدر مو داره !!!  هیجور خشکم زده بود !  همون

 اتاقم ... سیجام بلند شدم و رفتم به سرو از

 ... از اتاق خارج شدم سیاداره پل یدست لباس مناسب برا هیبا  یراحت یلباس ها ضیاز تعو بعد

 نه !  ایمو قشنگ خشک شده  نیا یلباس ها نمیسر زدم به تراس اتاق ورزش تا بب هی نییاز رفتن به طبقه پا قبل

 توجهمو جلب کرد ...!  شیو محل یگل گل یرو جمع کردم تو دست ، اما رو سر همه

 من ... یخال شهیهم یمهمون ناخوانده تو خونه  هی

 ...مبل قرار دادم و رفتم داخل آشپزخونه تا صبحونه رو حاضر کنم  یلباس ها رو رو نییاتاق خارج شدم و طبقه پا از

 که مثل خرس افتاده بود رو مبل !! شبیآنقدر زود بلند شده پس !! د نیخورد به ساعت !! چرا ا چشمم

 زیومد و سر مموهاش بود ا ریو اون مو قشنگم همون جور که درگ دمیچ زیرو رو م لیفکرم خندم گرفت و وسا از

جا فکر  نیا نتشیبب یکی!! ببرمش امروز کاراشو بکنه ردش کنم بره ،  اینشست !! کال انگار عادت داره به حاضر خور

 ...!واسم  شهیسر م دکنه آش نخورده دهن سوخته ... خالصه بد جور در یبد م یها

 ...  میو هر دو مشغول خوردن شد یرو صندل نشستم

 خوره !! ینم کلشیهمه بخوره !! اصال به ه نیا یتون یبود ! چطور م یشاهلل عجب غول ما
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 ... دیکش زیدست از م باالخره

  ارهیب نمویشما برو لباس هاتو عوض کن تا من زنگ بزنم دوستم ماش-

  یاوک-

 االن برسه  گهی، فکر کنم د دیشدم زنگ زده بودم به حم داریهاشو رو برداشت و رفت ... همون لحظه که ب لباس

تشکر کردم و فرستادم بره .  دیاز خونه از حم رونیبه گوشم ... همون ب دیزنگ در رس یرو جمع کنم صدا زیمن م تا

 !!  دید یجا م نیا شونیپر یموها نیوقت صبح با ا نیدختر رو ا نیفکر کن ا

 به خونه و اسمش رو صدا زدم : برگشتم

 خانم ؟  ایدن-

 اومدم -

 اداره ... نیتر کیو حرکت کردم به طرف نزد مینشست نیاالخره هر دو داخل ماشب یقیاز دقا بعد

 بشه در رو قفل کردم ... ادهیپ ایدن نکهیو قبل از ا ستادمیپاسگاه ا یدر ورود جلو

 رو  لشیدادم دل حیجا خورد بعد بهش توض اول

 کنه  یم جادیمشکل ا کمیو بلندت  شونیپر یتنت مناسبن اما موهاتو ی، لباسها رانیا سیاداره پل میریم میما دار-

 شد و پر تعجب بهم نگاه کرد و گفت : زیهاش ر چشم

 ! شونیپر-

  هیکاف تیروسر ریز یخب موهات رو ببر-

 جلو !!!  دیرو کش شیموهاش و روسر یرو برد به طرف جلو دستش

 سرش !! یبه جلو دهیهمه مو پشتش رو ول کرده چسب نیا اووووو

 : دیاشاره کردم ... همش رو گرفت تو دستش و پرسپشت موهاش  به
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 کنم ؟ کاریرو االن چ نایا-

 سوالش هنگ کردم !! و هم خندم گرفته بود !! از

 یروسر ریکردم ببر ز اشاره

  نییپا ختیر یکرد باز م یولش م یتو گردنش و وقت کردیم یها ه جیمثل گ اما

 یزی!! اما چ شهیم دایپ دیخر رهیکه بشه ازش گ یمغازه ا نمیکنم !! به اطراف نگاه کردم تا بب کاریخدا االن من چ یا

  دمیآه کش هیو  دمیند

 : گفت

 ؟ رمیبگ ادیتا منم  یدرستش کن شهیم یاگه بلد-

 باشه -

دم نبود ! خم شدم به طرفش و کل موهاش رو تو دستم گرفتم و فکر کر یاما چاره ا دمیکش یخجالت م یلیخ

 میروح تیبهتر شدن وضع یبرا یخوشم اومد وقت یلیکار خ نیکنم ؟! شروع کردم به بافتن موهاش ... از ا کارشیچ

 ...  دمیدیعاشقانه م یها لمیف

 بافم! یرو م یواقع یکه االن دارم موها ینکردن باور

بستم ...از  یم یرو دور هنسفر یکیکوچ میافتاد س ادمیببندمش !  یبه آخرش ... فکر کردم با چ دمیتا رس بافتم

 داشبرد برش داشتم و بعد از باز کردنش بستم به موهاش ...

 تا باز نشه ... چوندمیرو دورش پ شیقسمت از روسر هیرو گرد کردم و  موهاش

 نه ؟ ایخوب شده  نمیعقب تا بب دمیکش

 دادم . یاوک  ا انگشتم! با دست هولش دادم داخل و به مدل خودش ب ختهیموهاش به هم ر یجلو کمی او

 داد ... یزد اونم با شصتش اوک لبخند

 به طرف جلو خشکم زد !!! دنیچرخ تا
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 مات من شده بودن !!! قایباشگاه دق یتا از بچه ها دو

 دست گذاشتم رو صورتمو سرمو چرخوندم به پشت ... عیسر

 گفتم :  ایدن به

  امیشو برو منم پشت سرت م ادهیپ-

 خارج شدم ... دید از و  شدم ادهیپ نیکرد رفت و منم از پشت ماش گوش

 بود  ستادهیگوشه ا هیفقط  ایکردم و دن یاداره همه کارا رو من م داخل

 اطالعات شرکت ما رو داد !!!  هویرفت که  یم شیپ یداشت عاد یچ همه

 کردم !!  یپرسش نگاهش م ایدن هی با

 ... رونیب میاز اداره اومد ایدن تیو وضع تیشکا یود ! بعد از اتمام کار هاحرف زدن نب یبرا یمناسب یجا اونجا

 : دمینشستسم پرس نیداخل ماش تا

 شرکته!!!  نیپدرت به ا یبده-

 رو به نشونه آره تکون داد  سرش

 اطالعات بده  شتریب-

  یعاملش سورن اشرف ریشرکت فرزاد راد و مد سیاسم ر-

رو روشن کردم و حرکت  نیحرف ماش یگرفتم ! ب یم شیاز شدت خشم آت دمیشن یدوتا اسم رو م نیموقع ا هر

 کردم به طرف شرکت ...

 !! هیچ هیقض دمیفهم یم دیبا

 باز کردم  ایدن یشدم و در رو برا ادهیشرکت پارک کردم و پ دم

 آزارم و آروم ... یبود ! خوب حقم داره اما من کال ب دهیاز اخمم ترس انگار
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 بدون در زدن وارد اتاق فرزاد شدم ... یحرف حت یب شهیو مثل هم میشرکت شد وارد

 رو به داخل دعوت کردم ... ایبعد از وارد شدنم با احترام دن و

 ...خواد هر دو شون رو تو لحظه نابود کنم  یقاب ؟ دلم م هی!!! فرزاد و سورن کنار هم تو  یصحنه مزخرف چه

 انیمن هم به پا ی... بعدش زندگ نهیتا اومدن محمد زود بود ... دوست داشتم جلو چشم هاش مرگ پسرش رو بب اما

 .روح گذشته .. ی، همون جور که تا االن انقدر ب ستیبرسه هم مهم ن

 و گفتم: زیومن رفتم به طرف م ینشست رو صندل ایدن

 پس بده !  دیهمه با نیآنقدر نبوده که االن ا یبلغ بدهاصال م گهی؟م هیخانم به شرکت چ نیپدر ا یبده هیقض-

 یبزن تا حرف بزن یدنینوش هی نیبش یسالم پسرم خوش اومد-

  دمیم حیبا شما ترج دنیزهر رو به نوش-

 بزار برس بعد زهر مار شو - سورن

 دهیتو دهنتو ببند بو گند م-

 کردم به فرزاد و تکرار کردم : نگاه

 ؟ هیخانم چ نیا هیقض-

 : دیپرس فرزاد

 اسم ؟ مشخصات ؟ -

 اشاره کردم که بگه ... ایدن به

 کمیلطفاً  دمیبشه پول شما رو پس م دایگفت که هر موقع دزد پ یرو داد و آخرش با ناراحت حاتیهم تمام توض اون

  نیفرصت بد

فرق  یلیخ هیاعالم شده به دست من پول نرسه قض خیبه پدر شما فرصت دادم ، اگه تا تار یمن به اندازه کاف - فرزاد

 کنه  یم
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 آوردم !! یرو با خودم آورده بودم ! فقط بد شانس یاما من نصف اون بده - ایدن

 کنه دخترش  کاریپرسم که چ یزنم و ازش م یپدرت زنگ ممن به االن

 رو برداشت و زنگ زد ... تلفن

 ت :گف ایکس جواب نداد ! فرزاد رو به دن چیه اما

 جواب نداد !  یکس-

 کنه ، لطفاً  دایدزد رو پ سیتا پل دیشما فقط چند روز به من وقت بد رمیگیخودم باهاشون تماس م- ایدن

 کردم : دخالت

 ماه فرصت بسه ؟  یکی-

 دخالت کرد  سورن

 روش  ادیسود پول هم ب دیماه بشه با کیاگه قرار -

 نگاهش کردم ... یاخم وحشت ناک با

 نداره  یبه تو ربط-

 کرد تیباز هم از سورن حما فرزاد

دالر  ستیدو یماه یدو ماه ول دمیکه بهت م ی. حداکثر فرصت رمیگ یم میشرکت منم و من تصم نیا ریمد سسیه-

 ؟  یرو پول اوک ادیم

 بهتر براش . یطور نیحداقل ا وفتهیداره از ترس و استرس پس م چارهیخوب بود براش ؟ آره دختر ب دوماه

 گفتم : ایدن به رو

 دالر رو هم فکرشو نکن ۴۰۰ ینگران نباش ، دو ماه فرصت دار-

 واقعا ممنون از کمکت -ایدن
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 اشاره کردم که از اتاق خارج بشه ... ایبه دن یخداحافظ یحرف و حت یب

 با بغض گفت : ایو دن میشد نیماش سوار

 کردم ؟!!!!  یم کاریچ دیمن با دادیراه من قرار نم جلو اگه سرنوشت شما رو-

 لبخند زدم : بهش

 بهتر از من جلو روت بود . یکی دیحرف هاست من نبودم شا نیخدا مهربون تر از ا-

 با ارزشه  یلیکه به شما دارم خ ینه حس اعتماد-

 بود . ختهیبه هم ر تشیبدجور تو خودش بود ! البته حق داشت ! واقعا وضع ایکردم به طرف خونه ... دن حرکت

مهمون  هی یسال زندگ۲۷کنه ! به هر حال بعد از  الیببرمش خونه و باز فکر و خ یخال یخال یطور نیهم ومدین دلم

نگاهش کردم ...  میلحظه حواسم نبود برگشتم و مستق هیدختر موقشنگ ... چشم هاش؟!  هیبرام اومده !! هه ... اونم 

 !!  ی!؟ سرمه ا رهیت ی!؟ آب ی؟! طوس هیآب ستی! معلوم ن بهیواو چشم هاش عج

 ، فرمون تو دستم چپ و راست شد !! ینگاه دزد یگر ینگاهم رو ازش گرفتم !! از سر ناش عیبه خودم اومدم سر تا

 من ؟؟ یکنه درباره  یم یمن االن چه فکر یخدا یوا

 عوض شدن جو گفتم : یبرا

 ؟  یتهران گرد میبر یدوست دار-

 وقت من آزاده  امروز

 گرفته گفت : یلیخ

  دونمیمن-

  زارمیناراحت نکن من مهمون ناخوندم روتنها نمخودت رو-

 ممنون -

 ؟ میبر یلبخند بزن و بگو کجا دوست دار-
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 !  ستمیرو بلد ن ییمن جا-

 خوب  یلیخ یجا هیبرمت  یپس خودم م-

 ... میدیرس یگرفتم و بعد از مدت شیرو پ عتیپل طب راه

 ... ستادیو کنارم ا نییهم بعد از من اومد پا ایشدم و دن ادهیپ

 کردم به دو طرف پل و گفتم : اشاره

 رو پل ؟  میبر یکنه دوست دار یرو به هم وصل م بایز یلیخ طیپل دوتا مح نیا-

 لبخند گفت : با

  دمیجا رو د نیآره!! آره عکس ا-

 ... میلبخند زدم و هر دو کنار هم حرکت کرد بهش

هم ربط داره ، اما  میروح یها یماریبه ب نی. البته ا رونیب رمیدختر م هیباره با  نیباورش نشه ! اما اول یکس دیشا

 از چند تا مکالمه صحبت داشته باشم !!  شترینتونستم ب یجنس مونث چیوقت با ه چیه

 کرد ... یدور نگاه م یلیخ یبه ساختمون ها یادیز یانرژ هیبا  ایپل و دن یبه باال میدیپل ... رسرو میزنون رفت قدم

که داشت به نظرم  یادیز ی!اما از انرژ گهیم یشدم چ یحرف زدن !! من که متوجه نم یسیکرد به زبان انگل شروع

 گفت ! یم یقشنگ یحرف ها

 لب هام به لبخند باز شد ...!  تشینها یب ییبایرو چرخوند و بهم لبخند زد ! منم از ز سرش

 گفت : یفارس به

  هیقشنگ یجا یلیخ-

 داره  یادیز یبایز یجاها رانیبله ا-

 پل ... نییبه طرف پا میآروم حرکت کرد آروم

 ... میبه طرف خونه حرکت کرد یسنت یفضا هیناهار تو  کیو بعد صرف  عتیاز گشت و گذار اطراف پل طب بعد
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کرد  یگوشه کز م هیافتاد آروم  یاتفاقات م ادی یبود و وقت طونیو ش یپر انرژ یلیحالش خوب بود خ یوقت ایدن

رو... اما دوست نداشتم اعتراف کنم انقدر  لشیدونم دل یخوبه !! م یلیو من حالم خ میروز که کنار هم کی!حدود 

 ها کنارم رو دارم ...تنها بودم که عقده بودن آدم

 بود ! گهیجور د هیشد حالم  یزن تو خونه پخش م هی یحرف زدن ها یکه صدا نیخونه از ا میدیرس یوقت

 : دیو مبل نشست و پرسرفت ر ایدن

 تونم به خانوادم زنگ بزنم ؟ یم-

 بله حتما -

 جواب نداد!  یهم زنگ زد اما کس گهیجواب نداد!! به دوتا شماره د یرو برداشت و زنگ زد اما کس یگوش

 از سرش کند و چنگ زد داخل موهاش ... یرو عصبان یروسر

 آوردم تا بخوره ... دمشکیشربت ب وانیل هی یبرا

 بدم بهش گفتم : یکه دلدار نیفاصله ازش رو مبل نشستم و واسه ا با

 دنینگران نباش دوباره زنگ بزن جواب م-

 بستش ...!  یچشم ها یتکون داد و سر انگشت هاش رو گذاشت رو دیرو به نشونه تاک سرش

 هیآروم گر لیدل دی..! شاصدا . یآروم ب یلیکه از گونه هاش روون بود! خ یقطر اشک دنیمتوجه نشدم ! اما با د اول

 هم دردناک تر باشه!  یلیکردنش خ

 فاصله نشستم ... یکنم ! بلند شدم و رفتم کنارش با کم کاریدونستم چ ینم

 ! گهیکنم د ینکن من کمکت م هیکنم گر یخواهش م-

 نخورد ! سرمو خم کردم به طرف گوشش و آروم گفتم : یتکون اما

 یراه رانیا یخودم با سوغات دمی! بهت قول م وفتهیب یتو اتفاق یبرا زارمیبکشم ، نم شیشده اون شرکت و به آت-

 کنم . خوبه ؟  یکانادات م
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خودش رو پرت کرد  هویبهم کرد و بعد  قیعم یلینگاه خ هیچشم هاش برداشت و اول  یهاش رو آروم از رو دست

 روم و دست هاش رو دور شونه هام قفل کرد !

 شد ! نا خواسته به سکسکه افتاده بود یدهنمم بسته نم ی!! همون جور خشکم زده بود ! حتکرد  خیتنم  تمام

 ?کرد یطور نی...چرا اچ

 کرد ...! دایپ انیانگار به خودم اومدم و خون تو بدنم جر شیگر یبلند شدن صدا با

 از خودم جداش کنم ...کردم استرسم رو کنترل کنم و با دست هام آروم  ینباشه رفتارم سع عیکه ضا نیا یبرا

بهم و بلند تر  دیباز چسب دمیو آروم خواستم از خودم جدا کنم که د فشیظر یلیخ یلیخ یبازوها گذاشتم رو دست

کنه !!  یم یطور نیبهم ! اااااا چرا ا دیاما محکم تر چسب دمشیمحکم تر کش کمیبار  نیکرد !!!مکث کردم و ا هیگر

 !!  نهیبب بیباشه و آس اشاز توان استخون ه شتریب زنمیکه م یندونسته زور دمیترس

 خوام بلند شدم اما ولم نکرد باز ! یتکون دادم به خودم که انگار م یسر ناچار از

 به من !  دهیچسب یطور نیچرا ا نیا شمیم وونهیمن دارم د ایخدا

   یبه طرف تلفن ! آخ دییو دو نییکولم اومد پا از سر و عیتلفن سر یبلند شدن صدا با

 الو بابا ؟ -

 رو گرفت طرف من ... یشد و گوش یطوالن سکوتش

 رو گرفتم یشدم و ازش گوش بلند

 بله ؟-

  یگفت یم قتیپسر حداقل به رف یطرف دخترا !! وا یحرف بچه ها راست بوده ! باالخره رفت یعنیباربد !!! باربد!! -

 !  دنید یچهار ستون بدنم رو لرزوند نکنه اون دوتا پسر تو باشگاه گفتن که چ دیحم یها حرف

 گفت :  دیشد که حم یطوالن سکوتم

 ؟ ینگفت یزیبه من چ یدیباربد خجالت نکش-
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مهمون ناخونده اومده به خونم و  هی! من فقط  ستین یکن یدهنتو ببند ! اصال اون جور که تو فکر م قهیاه بابا دو دق-

 کشور خودش  رهیش درست بشه مکارها

 معرفت  یبرو برو ب-

  نیمن هستش هم یخانم فقط مهمون خونه  نی، ا گمیمن دروغ نم دیحم-

 مهمون ؟ نیاز کجا اومده ا-

 کنم  یم یاالن خداحافظ میزنیبعدا حرف م-

 بند اومده بود نگاه کردم ... شیکه گر ایرو قطع کردم و به دن تلفن

 کنم  یواسه شام صدات م یتو همون اتاق و استراحت کن یبر یتون یم-

 تونم بخوابم ، استرس دارم  ینه نم-

  نیبب ونیزیخوب پس تلو یلیخ-

 رو روشن کردم و کنترل رو دادم بهش ... یو یت

 کرد  ینم دایپکه دوست داشت رو یزیکرد و چ یتن کانال ها رو جا به جا م تن

 نداره! یچیچرا ه-

 نداره یچیوقت ه چیه-

 یداشت بهش نگاه م قیکرد و اون عم یپخش مرو یرانیا یاز کاال تیحما یها غیاز تبل یکی... داشت  کیشبکه  زد

 کرد ...

 رو هم تو اتاق ورزشم باشم ... یمیتا هیدور شدم و رفتم تو اتاقم تا لباس هامو عوض کنم و  ازش

 ... نییساعت نرمش دادن به عضله هام حوله رو انداختم دور گردنم و از پله ها اومدم پا کیاز  بعد

 یحلقه ا نیتاپ آست هیبازوهام ...! آخه  یرو یزل زد به رگ ها قیعم یلیمن چشم هاش گرد شد و خ دنیبا د ایدن

 پام بود  دیشلوار سف هیو  دیسف
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 رفتم داخل آشپزخونه ... و نیی! سرمو انداختم پا دمینگاهش خجالت کش از

 که بشنوه گفتم : ییصدا با

 شام ؟  یبرا یخور یم یچ-

 کنه  یفرق نم-

  دمیسفارش م یپس دوتا ماه-

  یاوک-

  زارمیکه تنهات م دیببخش رمیدوش بگ هی رمیمن م-

 اشکال نداره -

 دوش... ریرو دادم و رفتم داخل حموم ز یماه سفارش

 آب داغ خورد به تنم ، لرزم گرفت ...  تا

 خورد... یبدن اون دختر کوچولو ...نفس هاش که به پوست گردنم م یگرما

 دمیداخل موهام و پشت سر هم چندتا نفس کش دمیدست کش کالفه

 تا به خودم مسلط بشم ... دمیکش قینفس عم هی

 دار رو انتخاب کردم ... نیلباس گشاد و آست هیبار تو انتخاب لباس هام دقت کردم و  نیا

 بعد قبل از رفتنم به باشگاه براش صبحونه حاضر کردم و رفتم در اتاقش رو زدم ... روز

 به گوشم  دیخواب آلودش رس یصدا

 بله ؟ -

 بهت بگم ؟ زیچ هی دی؟ با نمتیشه بب یلحظه م هی-
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 رونشیب یاش سوخت که با همون لباس هاو بعدش دلم بر دمیرو د ختشیبه هم ر یرو باز کرد و تو نگاه اول موها در

 بوده . دهیخواب

 و بهم نگاه کرد ... دیمال پشت دستش چشم هاش رو با

شبه و ۹ساعت  امیکه ب یزمان نیبرم باشگاه ، زودتر دیهستم و االن با یباشگاه بدن ساز هی: من صاحب  گفتم

هم  ی، همه چ یانجام بد یو هر کار دوست داشت یراحت باش یتون یجا رو نداره ، م نیا دیجز خودم کل کسچیه

 داخل خونه هست 

 باشه ؟  زنمیبه تلفن خونه هم باشه که بهت زنگ م حواست

 چشم هاش خوابش رفت و باز شد !  ستمین ۹همون لحظه که گفتم تا ساعت  قایدق

 ایم... منو تنها نزار- ایدن

  نی. هم یرو جواب ند یزنگ در چیو ه ینشکن فقط از خونه خارج  یتو امنه سع یخونه جا نیتو ا-

 ؟  یبر دیبا-

 کنم ؟  کاریخب بمونم خونه چ-

 منم با خودت ببر -

 مردونست  طیمح هینه اون جا -

  نمیشیگوشه آروم م هی-

  شهینه اصال نم-

 و دست انداخت به لباسمو با التماس گفت : جلو اومد

  یریکنم منم ببر هر جا که م یخواهش م-

  شهینه بابا زشته نم-

 بهم دست هاش رو دور کمرم گذاشت  دیچسب شتریب
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  ترسمیتنها م-

 ؟!؟ یبه سرم آورد ییخدا چه بال یکردم ؟ ا یم کاریچ دیبا

 باشه ؟ یکن یمن گوش م یو به تمام حرف ها یکن یباشه اما موهات رو جمع م-

 ... سیلبخند سرش رو تکون داد و رفت به طرف سرو با

  ارمیالتماس هاش نتونستم نه ب یکار نبودم اما جلو نیبه ا ی. اصال راض میباالخره از خونه در اومد یمدتاز  بعد

 ! شمایامروز سوژه همه م یعنی

با  ایبار بخاطر دن نی، اما ا رمیم ادهیپ شهیفاصله داره که هم لومترینبود . در حد سه ک ادیباشگاه تا محل کارم ز فاصله

  میدر اومد نیماش

  میبه طرف باشگاه رفت ایپارک کردم و با استرس با دن میشگیپارک هم یدر جا جلو

نباشه ! همه رو فرستادم  یکه تا اتاق کارم داشتم کس یریوارد بشه خودم رفتم داخل تا تو مس ایکه دن نیاز ا قبل

 شد ... یم شتریمن هم ب شد تپش قلب یم کیرو صدا کردم اومد ... هر چقدر که به سالن نزد ایاون ور سالن و دن

اخم  نیتر دی!!!شد ایکه با چرخونِ سرم متوجه شدم همه بچه ها از پشت دستگاه ها زل زدن به دن میسالن بود وسط

 رو هول دادم داخل اتاق ... ایدن عیرو بهشون کردم و سر

 جا !! نیا یآورد یبرش داشت یبود ضیبگو مر آخه

 و خودم هم وارد اتاق شدم و در رو قفل کردم  دمیآه کش هی

 و غر زدم  میرو صندل نشستم

 که ! یدیصاحب مونده! گوش نم یبمون خونه امنه اون خونه ب گمیبهت م-

 ها رو برداشت و کشون کشون آورد کنار من گذاشت و با لبخند گفت : یاز صندل یکی ایدن

 م به چند متر فاصله از تو هم اعتماد ندار یحت -

 نتونستم بدم بهش ! یگفت که اصال جواب یزیچ هی
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 ینم یو نه سو استفاده ، گنده هم که هستمو کس دهید یو تنها مونده و از من نه آزار بیکشور غر هیداشت تو  حقم

 !!؟ رهیتونه مزاحمش بشه ! چرا ازم فاصله بگ

 آدم شدن ...!  هی تیبرام ...باعث امن هیکردم ، حس خوب دایپ یفکر خودم احساس خوب از

 ها ... نیبه صفحه دورب کردمیفکر بودم و نگاه م تو

 ورزش ؟ یجا برا نیا امیتونم ب یمنم م-

 چرخونم به طرف چشم هاش... سرمو

  ارمتیم شهیکه بسته م ییزمان ها-

 زد و گفت : لبخند

کنم که االن با  کاریبشه چ دایکه دزد پ یکشور حداقل تو رو دارم . مونده بودم تا وقت نیخدا رو شکر که تو ا یوا-

 خوبه  یبودن تو همه چ

 ... یتموم شدن حرفش از جاش بلند شد و شروع کرد به قدم زدن تو اتاق و سر کش با

 شرکت واسه پدرتونه؟ -

 نه -

 ن؟یبا هم داشت یپس چه نسبت-

 ... یریگ یماه یالرو برا هیبود  ستادهیکه کنارش ا یو پسر ادینوع زالو به حساب م هیاون -

 به طرفمو با تعجب بهم نگاه کرد ! برگشت

 به اون دو تا آدم ؟ یکن ینگاه م یطور نیچرا ا-

 خوره  یچون حالم ازشون به هم م-

 باهاشون ؟  یکیپس چرا شر-

 خودشون برداشتن  یدرصدش رو برا۶۰کال اون شرکت واسه منه اما اون ها -
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 ! شهیمگه م-

 یهام سود برداشت و خودش رو تو همه چ ییکفالت اون زالو بودم و اندازه تمام دارا ریز میسالگ۱۸آره قبل از -

 کرد کیشر

 ! هیچه آدم بد-

 ... دادیکه هر بار طعم آزار رو تلخ تر بهم نشون م ییرفتارها ادیکه با اون دوتا هم خونه بودم افتادم ...  ییروز ها ادی

 بسه -

 بدونم  تیخوام ناراحتت کنم . اما دوست دارم درباره زندگ یباشه نم-

 روز باهات درد و دل کردم  هی دیشا-

 نشست و گفت : یاومد رو صندل ایدن

 ؟  یمن بدون یدرباره  شتریب یدوست دار-

 آره -

 درست کرد ... یصندل یرو رو جاش

سنم کم بوده به کانادا سفر  یلیخ یاما وقتگرفته شده  رانیساله و شناسنامه من ا۲۳هستم .  مانینر ایمن دن -

بلند  یمادر برا یها ریتو روال که تنها مشکلم گ یزندگ هیخوب و آروم بود ...  ی.همه چ میاونجا شد میو مق میکرد

کردم اما  یملکه زندگ هی هیشب ارهیباال ب یکه پدرم بده یچک شدنم توسط پدرم . تا وقت شهیکردن موهام بود و هم

نتونم  گهیترسم د یو م نمیب یم ایرو ایخواب  هیتو کانادا رو مثل  میزندگ ی... همه  رانیبه ا دیکه پام رس نیبعد از ا

چه  یحت دونمیمموندن داشتم . اصال ن یبرا یخوب بود و من خونه ا یکه همه چ ییروزها به برگردم به اون روز ها ...

 پرسن ؟! ی! چرا منو آواره کردن و حالمو نمدنیبه سر مادر پدرم اومده ! چرا جواب منو نم ییبال

 و ادامه داد ... دیآه کش هی

رفته بودم .  ایتالیکردم و االن به ا یبه نام کارن ازدواج م یبا مرد دیاومد شا ینم شیبرام پ رانیسفر به ا هیاگه قض-

خوب  یلیخ یزندگ هیشد مخش رو زد و  یکه م دادمیکه احتمال م یطور میبود یمیرابطمون عاشقانه نبود اما صم

از  یهمه بال سرم اومده و بدبخت شدم و حت نی! حال هم که ا آوردجا و به کنار تو  نیداشت . اما سرنوشت من رو به ا
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به تهران رو گوش  رمیدارم م گفتیکه م یآهنگ اند شهیکرد! هم رییتغ هوی یهم ندارم ...! همه چ یخانوادم خبر

  رانیخواد پام رو بزارم ا یدلم نم گهیآهنگ متنفرم و د نی... اما االن از ادمیرقص یش مکردم و باها یم

  دمیخند

 نبود  یطور نیا تتیمثل من ! وگرنه االن وضع یبه پست آدم یباز خوبه خورد-

 برادر ... هیمثل  یخوب یلیندارم . تو خ یبه چند متر دور تر از تو هم اعتماد نهیاوهم بخاطر هم-

 حرفش دیتاک یهم انگشت شصتش رو گرفت باال برا باز

 گفتم : ایخورد ... رو به دن یدر تقه ا به

 اریسرت رو هم باال ن یوارد اتاق شد حت یهر موقع کس-

 دییبفرما-

 . اومد دست داد باهام اوردیواقعا سرش رو باال هم ن ایدن یباز وارد اتاق شد و دو تا سالم داد ول شین هیبا  دیحم

  یپر یبا از ما بهترا م یشد دای؟ کم پ یچطور -

  یمدت کوتاه هیآره مهمون دارم -

 گفت : ایرو برد به طرف دن سرش

 ما  قیبه خونه رف نیخوش اومد یلیخ-

  اوردیسرش رو باال ن ایدن

 من اشاره کرد که چشه ؟  به

 ؟  یکار داشت-

 داخل ؟ ادیب بزنه  خواد باهات حرف یرو داره ، م یخاص طیآوردم ، شرا یمرب هیباشگاه خانم ها  یخواستم بگم برا-

  ادیآره بگو ب-
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 بد لباس و مو بلوند وارد اتاق شد  چه وضعشه ! یلیخانم خ هی یزمان کوتاه هیرفت و بعد از  دیحم

 نشست  یو با ناز رو صندل اومد

 باشم  کیروبیا  یراد هستم و از من در خواست کردن که مرب ایسالم من کامل-

 کرد !! یکه حواس آدمو پرت م زدیبا ناز حرف م انقدر

 نگاه کرد  ایآروم آروم سرش اومد باال و به کامل ایدن

 خودم رو دارم و ... یکنم و اصول کار یحقوم رو خودم انتخاب م شهیبودم و هم یباشگاه ها مرب نیمن بهتر- ایکامل

منم  یگفت که حت زیچ هی یسیبه انگل ایکه دن دادیکرد و به سرو کلش قر م یم فیطور داشت از خودش تعر نیهم

 !! دمینفهم

جاها جا باز  نیها بر خودت ا یعشوه خرک نی! عمرا اگه بزارم با ا یچه اعتماد به نفس تیکرگدن کلیه نیبا ا- ایدن

  یکن

  میکرد یکه لبخند رو لب هاش بود نگاه م ایفقط به صورت دن ایکامل منو

 شینو انگل-ایاملک

 و گفت : دیبلند خند ایدن هوی

 ؟ شهینم تیزبون حال یوقت یناز یم تیپس به چ-

  ستادیگوجه قرمز شد و ا نیع هوی ایکامل

 نداره یبا شما کار یکس-

  یتا ورزش کن یکاباره ها کار کن یبهتر بر افهیق نیبا ا - ایدن

 زنم تو دهنتا  یم-

 گفت :  یسیانگ یاز جاش بلند شد و فارس ایدن

 باد کردت یبا اون لب ها زنمیقبلش من م-
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 ... ستادنیهم ا ی!!! رو به رو ایهم قدم برداشت به طرف کامل ای، دن ایبرداشت به طرف دن ایکه کامل یزمان با قدم هم

 سانت قدش کوتاه تر بود و الغر تر ۱۵حداقل  ایمن دن یخدا یوا

 !  نمیتا صحنه رو نب میشونیپگذاشتم رو دست

  رونیرفت و آمد دارن ، پس خودت برو ب تیبا شخص یجا آدم ها نیا- ایدن

 ؟  یکن یم کاریجا چ نیا ینداز یجفتک م یدار وونیح هی هیکه شبتو-

 تا اون روم بلند نشده  رونیبرو ب- ایدن

 هم چنگ زد تو موهاش  ایو دن ایدن قهیدست انداخت به  ایکامل

 شد ! یوضع چه

 موهامو ول کن ... گهیکنه و م یداره از درد ناله م ایکامل دمید هوی

 ی!حاال خوبه موها دیکش یکرد و با تموم قدرت موهاش رو م یداشت بهش نگاه م انهیوحش یلیخ یلیخ ایدن اما

 .شد .. یم نیبلندش جمع بود و گرنه وضع اونم هم

 چندیپ موهاش رو ایو تا اومد مشت و لگد بزنه دن وفتهیکه از درد موهاش داره پس م دمیفهم ایکامل یداد ها یصدا از

 و رفت پشت سرش و زانوش رو گذاشت رو کمرش !

 ایعقب ... اما دن دمیرو کش شونیکیبه طرفشون و با هر کدوم از دست هام  دییدو عی! سرمرمیداشت م چارهیب دختر

 !وجب قد چه جنگجو هم هست  هی! دیکش یبراش خط و نشون م یول کن نبود و ه

 بسه  ایزدم : دن داد

  زارمیجا نم نیپامو ا گهیهمون جور که بغض کرده بود گفت : من د ایو کامل نییآروم شد و سرش رو انداخت پا ایدن

 یکن یم یکار خوب - ایدن

 رو برداشت و رفت ... فشیهول داد ک دستمو

 کردم ! یو فقط با تعجب داشتم نگاهش م ایبه طرف دن برگشتم



 2بگذر از جانم 

57 
 

 ... نییو مثل اول نشست و سرش رو انداخت پا شیبه طرف صندل دییدو ایبار دن نیدر زدن و ا هوی که

 وارد شد و گفت :  دهیترس دیحم

 دختره رو  نیا یکرد کاریباربد چ-

 گوشه نشسته بود... هی نیکه آروم و مت اینگاه کرد به دن هی دی!حم دادمیم یچه جواب دیبا

 ! یسرش آورد ییخانم زشته ! چه بال هی یجلو-

 نبود  یخوب نهیولش کن گز یچیه-

 ؟؟ یچرا اشکش رو در آورد یکرد یردش م-

 برو ولش کن  دیحم-

 باشه -

 لب هاش زد . دنیلبخند در حد کش هینگاه کردم و که آروم سرش اومد باال بهم  ایدن به  رفت و در رو بست ... دیحم

 ؟ یکن یکتک کار یطور نیداشت ا یلی! چه دل یهست یبیواقعا دختر عج-

. از همون اول از  زهیقرار بود کار کنه نه که عشوه بر دیناز یخودش بود که آنقدر داشت به خودش م ریتقص-

  شهیدعوام م ستنین یچیکه ه فتهیخودش یدخترا نیمتنفرم . دفعه اولم نبود که با ا نیطور نیکه ا ییدخترها

! اما به احترام مهمون بودنش  شدمیگفت و من اصال متوجه نم یم یسیانگل یهمش فارس رو یطوالن یها جمله

 ... فتادهین یجور رفتار کردم که انگار اتفاق هیبهش نگفتم و  یچیه

 ... میاز باشگاه خارج شد ایشد و با دن میوقت کار آخر

 ناراحت شدم . ییجورا هی.  چرخهیخوابه و م یم رونیبا همون لباس ب ایکه دن شدمیروز متوجه م هر

انداخته بود  ریرو چطور گ ایکه کامل یاون روز ادی!  چارهی. ب چارهیگناه داشت ب دمیخر یبود براش چندتا لباس م بهتر

 ! رهیگ یناخودآگاه خندم م وفتمیم

 ؟ یکن دیکم خر هی میاالن بر یخانم حوصله دار ایدن-



 2بگذر از جانم 

58 
 

 ؟ یدیرو دارم ، اما چه خر دیحوصله خر شهیمن هم-

  یتا راحت تر باش یخوام لباس بخر یم-

  دمیبرگشتم بهتون پس م یوقت نیباشه اما فاکتورش رو بهم بد-

 که غرورش رو نشکنم گفتم : نیا یبرا

 باشه -

 ... میوارد شد نیپاساژ و بعد از پارک ماش نیتر کیبه نزد رفتم

 طونیآزار ... اونم ش ی... من آروم و ب یفنجون و لیف کلی...ه دیاختالف قد شد هی... با  میرفت یکنار هم راه م میداشت

دختر مسافر فکر کنم !  هیبه  قیقدر عم نینکردم که االن بخوام ا یهمه سال از همه زن ها دور نیو خطرناک ... هه ا

 هوم ؟ 

داخل اتاق  رمیچندتا چوب کار لباس انداخت رو بازوهاش و بهم گفت که م ایو دن میشد یمغازه لباس خونگ هی وارد

 خوام !  یکدومو نم چیدر اومد و گفت ه یمیتا هیپرو و بعد از 

 مغازه تا شلوار بخره ... هیو رفت داخل  می!!؟ از مغازه خارج شد یچیاون همه لباس ه نیب

جنس  نیکه ا فیآورد و شروع کرد به تعر ایپسر سوسول و خوش صحبت بود . چند تا شلوار مناسب دن هی فروشنده

 ایدن هوی!  نیما خارج یجنس ها گفتیکرد و همش م فیمارکش االنه ، مدلش فالنه ، خالصه از همشون تعر ترکه و

 نگاه کرد بهش و گفت : 

 ؟  دیشو ندار یرانیا -

 خشکش زد ! فروشنده

 شلوار هارو هول داد عقب و با لحجه افتضاح گفت :  ایدن

  جانیآذربا اشاسونی-

 ... میشد منو گرفت و از مغازه خارج دست

  دمیخنده و منم به خنده اون خند ریزد ز میخارج شد تا
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 خواست جنس هاش رو بندازه بهمون  یهر جور بود م  - ایدن

 بد جور  یکرد عشیضا-

 و دنده عقب قدم برداشت و گفت : ستادیرو به روم ا اومد

 کنم  یم تیحما یرانیا یمن از کاالها-

 دوباره شصتش رو گرفت جلو چشمم !  و

 ... ارمیکه پشتش بود نخوره و از حالت دنده عقب درش ب یرو گرفتم تا به شخص دستش

رفتن کار سخت و اعصاب  دیبه خر ایکه واقعا با دن دمیرس جهینت نیو و به ا میمغازه ها رو نگاه کرد هیهم بق کنار

 ! کیتون هینگرفت جز  یچیهمه پرو کرد و ه نی! چون ا هیداغون کن

 ه برگشت گفت :من تاز یخدا یوا

 گه؟یسنتر د یتیس هی میفردا هم با هم بر شهیم-

 مکث کردم که بگم نه ، اما باز گفتم آره ... اولش

 کهیکوچ زیچ هیبازار و خانم هر بار  هیبرمش  یخونه م امیکه از باشگاه م نیاالن چند روزه که من هر روز بعد از ا و

 : گهیم زنمیغر م یخره و وقت یم

 حرکات رو ازت نداشتم  نیها مهمون نوازن اصال انتظار ا رانیا-

 !! یشلوغ نیتو ا یخرم از بازار رو آورد یرو که بر خودم لباس نم یآخه بهش بگه المصب تو من ستین یکی

 دهیرس منو کش یعنی!  ایتا از دلش در ب کردمی، صد برابر قبل براش جبران م دمیدیرو م شیناراحت یوقت و

 ... بیو غر بیمسافر عج نیا

دادن ! اگه طرف قرار داد  یجواب تلفن ها رو نم ایخانواده دن ینشد !! و حت یخبر سیاز اداره پل یرفت ول یم روزها

 رو داشته باشه !  یکردم حرف هاش رو که اصال تو کانادا کس یپدرش شرکت خودمون نبود باور نم

 دمیرس یپخت و من به کارهاش م یمن غذا م ی، اون برا میداشت زیمسالمت آم یستیهم ز هیمدت  نیا تو
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 هیکردم :  یم دیاومد و هر بار تاک یپخت اصال قابل خوردن نبودن ! چون با مزاج من جور در نم یکه م ییغذاها البته

 بپز ! یرانیا یغذا

  اومد! یاز دستم بر نم یشتریشد و کار ب یتر م نیتر و غمگ یهر روز عصب ایدن

خونه با خودش حرف  یکه با گوش دمیو افسرده نبود اما بارها د نیبود چون کنار من اصال غمگ یا یدختر قو اون

مرد  هیدختر جوون ! هم خونه شدن با  هی یآزار دهنده بود برا طشی. واقعا شرا کردیم هیو از پدر و مادرش گال زدیم

 چیقررون از پولش رو ه هی یکه حت یو صاحب شرکت نهیگکه آنقدر سن یا یمال یکشور ... بده هیبودن تو  بی... غر

 بخشه . یوقت نم

که  یبهم بد یقدرت هی دوارمیدور نگهش دارم . و ام بیدختر تا از آس نیجلو راه ا یممنون که منو گذاشت ایخدا

 اشتباه ... یکار ها یوسوسه نشم برا

طلب رو از حساب تو  نیاز دست بره ا یکرده بود که اگه بزار دیمنه و چند بار بهم تاک شیپ ایدونست دن یم فرزاد

 کرد که مواظب باشم .  یم دیتهد ییجورا هیکشم .  یم

 عصر بود که زنگ خونه به صدا در اومد ! ۷ یها کینزد ساعت

 ؟ یچ یفرزاد و سورن تعجب کردم !اومدن خونه من !؟ برا دنیاومد باال و با د ریتصو زدم

اون دوتا  یسرش بندازه . اصال دوست نداشتم جلو یگفتم بره موهاش رو جمع کنه و روسر ایه دنرو باز شد و ب در

سر  یو فقط عادت نداشت به روسر دیپوش یمناسب م یبلندش . البته کال لباس ها یباشه با اون موها بایآنقدر ز

 کردن !

 باز کردم... ریرو براشون با تاخ یهام رفت تو هم و در ورود اخم

 ؟یخوا یسالم پسرم مهمون نم- دفرزا

 رو  ینه هر آدم-

 یبار اومد یطور نیکنه و ا تتیکه ترب یرو نداشت یمتاسفم کس - سورن

  یخودت متاسفم باش که آنقدر به زالو شباهت دار یبرا-

 به طرف مبل ها ... دیما رو کش یدخالت کرد و هر دو فرزاد
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 کردم ... ینگاه م زیدوتا آدم نفرت انگ نیتفاوت به ا یو من ب میسه رو مبل نشست هر

 به گوشمون ... دیاز پله ها رس ایدن یقدم ها یکه صدا یسکوت بود تا وقت نمونیب

 فرزاد سرش رو چرخوند و زل زد بهش و بعد سورن ... اول

جوون !! واقعا  دختر هیزل بزنه به  یطور نیهمه سن ا نیتونه با ا یسورن انتظار داشتم اما فرزاد رو نه ! چطور م از

 بود !  یفیآدم کث

 به طرف من  دیبرگرد-

 !  دیاما فرزاد انگار اصال صدام رو نشن دیچرخ سورن

 تر تکرار کردم  بلند

 ور  نیبرگرد ا-

 رو از کاور درآورد و گذاشت رو لب هاش و روشنش کرد ... گارشیو کالفه س دیسرش چرخ فرزاد

  یباشه که همه بهش نگاه کنن!!! لعنت بایآنقدر ز دیتحمل کنم !! چرا با ایدن ینگاهاشون رو رو ینیتونستم سنگ ینم

 کنن متنفرم ... یکه نگاهش م ییهمه مردها از

 گفتم :  یخواست قهوه دم کنه که عصب ایدن

 برو باال  ایدن-

 حرف رفت باال ... یب دیدرو مینگاه عصب یخشکش زد اما وقت اول

 بهم پوزخند زد : فرزاد

 خوشگل خانم  نیبا ا میکار داشت-

 خانم به من اعتماد کرده و از من انتظار کمک داره  نیفعال که ا-

 ? یخوبم دار یا ! تو رو - سورن
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  یا ینه واسه هر طعمه مردن-

جمله رو بارها تکرار کردم تا به دوتاشونم بفهمونم که فقط منتظرم محمد برگرده تا جلو چشم هاش روزگار هر  نیا

 ... ادیکنم . فقط منتظرم محمد ب هایسه شون رو س

  میخواست که مواظبت باش ی؟ نگرانت بود و م دیپرس یمحمد ، حال تو رو م دنیرفته بودم د- فرزاد

 . دیکه سر منو خانوادمو کمند آورد یی. تاوان بالها دیتاوان بد دیهمتون با دیهه شما بهتر مواظب خودتون باش-

 شد  یجد فرزاد

 نداره ینکش وسط چون به تو ربطکمند رو-

به سرش آورده ربط  ییمحمد چه بالها دمیکه د ینداره ، اما به من یاز مادرش نبرده ربط ییپسر که بو نیبه تو و ا-

 داره .

 سورن اشاره کردم ... به

به  دنینفس کش اقتیبچه ل نیآوردنش جونش رو از دست داد . ا ایجون اون زن بود آخرشم سر به دن یبچه بال نیا-

 مادرش رو نداره . یجا

تا از  می. اومدمیومدیجا ن نیها ا هیقض نیا یاما ما برا  یدخالت نکن یپس بهتر تو هر کار یکن ینم نییرو تو تع نیا-

فرصت نداره .اگه حداقل نصف  شتریماه ب کیدو ماه بود اما االن  می؟ تصم دهیما رو م یبده یکه ک میخانم بپرس نیا

 کنم . یم گهیفکر د هیرو به من نده  یبده

 از خونه خارج شدن .. یخداحافظ هیو فرزاد از جاشون بلند شدن و با  سورن

 داخل موهام ... دمیدست هام رو کش کالفه

 بچه جونش رو از دست داد ... نیکمند که سر ا یبرا رمیبم

 گرفتم ... یتا آروم م زنمیوزنه م دیشد و با یم شتریداشت ب تمیلحظه شدت عصبان هر

 شده بود ... ادیز یلیجام بلند شدم و رفتم تو اتاق دستگاه ها سرعت حرکتم از سر حرص خ از

 رو از تنم در آوردم ... راهنمیکرد... پ یبه شدت عرق م تنم
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ل چشم هاش من او یصورت عصب دنیخودش بره اما در رو باز کرد و با د دیندادم تا شا یبه در خورد اما جواب یا تقه

 گرد شد و بعد آروم آروم قدم برداشت به طرفم ...

بود رو به روم  ستادیرنگش ا ییبلند و خرما یبا اون موها ایو حاال دن زدمیم ییلویک یس یبا هر دستم وزنه ها داشتم

... 

هام بخاطر  یحال بد نیتمام ا ی... دوست نداشتم ناراحتش کنم وقت رونینداشتم سرش داد بزنم بگم برو ب دوست

صورتم کم  ینداشته توش . کم کم اخم هام با نگاه تو چشم هاش کم تر شد ... قرمز یریکه اون تقص یمرور گذشته ا

 شد!  یو حالت لب هام عاد زدمیتر ... آروم تر وزنه م

 لبخند زد  ایدن

 ! یهست یعصب یوقت یشیلبو گنده م هی هیشب-

 لبخند زد : نیبهش لبخند زدم اما اون غمگ آروم یلی، خ میکه فکر نکنه عصب نیا واسه

 نکن . تتیاذ گهیتا د رمیجا م نیکنن. از ا یم تتیاذ زیپدرم اون دوتا مرد نفرت انگ یکه بخاطر بده دیببخش-

 و آروم گفتم :  دمیکش قیآه عم هی

 . ستیتو ن هیناراحت بودن اآلنم قض لیدل-

 ؟ یکن ی؟ چرا با من درد و دل نم هیپس چ-

 حک کرده بودم اشاره کرد  نیکتفم به زبان الت یکه رو یکیکوچ یخالکوب به

 ؟ هوم ؟  هیکمند ک -

رو برداشتم و تنم  راهنمیهول کردم و وزنه ها رو از همون باال ول کردم و پ هویجلوش بودم !  رهنیمن بدون پ اوه

 کردم 

 :  دیخند ایدن

 کنم  یبد نم یاشکال نداره نترس فکرا-

 ! دیاما اون خند دمی! من خجالت کش ییبود خدا ییودختر پر چه
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 ترسم . یمن از تو م یکه تو بترس نیا یانگار برعکس شده ! به جا-

 دختر مسافر پناه داده  هیکه به  یمرد واقع هیترسم چون باورت دارم به عنوان  ینه من از تو نم-

 شرکت خودم وسط بود  یچون پا-

  ی. اما من تو رو باور دارم که خوب یدونیکه خودت م یلیحاال هر دل-

 ... نمونیشد ب سکوت

 ؟ هیکمند ک یبگ شهیم - ایدن

 تونه داشته باشه یزن م هیمرد با  هیکه  یعشقم، خانمم ، مادرم ، خواهرم ... هر نسبت-

 نگاهم کرد  یجیبا گ ایدن

  ؟یبد حیکامل تر توض شهیمتوجه نشدم ! م-

 پس ولش کن  یکه بدون یندار یازین-

  یباش یطور نیخواد ا یو افسرده ! اصال دلم نم یتو همش آروم یاما من دوست دارم تو با من درد و دل کن-

 ... نهیجام بلند شدم و رفتم پشت دستگاه پرس س از

 نداره پس نخواه که حال مهمون چند روزم رو بد کنم  یلحظه خوب چیمن ه یزندگ-

 خوام بدونم  یاما من م-

 ؟  یچ یبرا-

 تو خودت  یزیر یرو م زیهمه چ شهیو هم یکن یکس درد و دل نم چیکه تو با ه نیواسه ا-

  الیخیب-

 و دست گذاشت رو دست هام  اومد

  یبا من حرف بزن تا سبک بش-
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 ؟  هیزور-

آروم ! همش  ینکرد یکار خاص چی! ه یاز چند کلمه حرف نزد شتریبار ب کی یمدت حت نیآره چون نگرانتم ، تو ا-

 خوام هم دردت باشم  یو من م هیافسردگ ینشونه ها نی! و ا یباشگاه اومد یسرو صدا رفت یو ب

 نداشتم بگم !  یحرف

 ؟  هیمشکلت با اون دوتا چ - ایدن

 دلم رو از تو وجودم سبک کردم ...رو نیسنگ یذره حرف ها هیکردم ... اما فقط  یسکوت طوالن هی

 چشم هام  یبه اسم محمد هستش و االن زندانه ، محمد پدر و برادر منو کشت جلو یپدر سورن مرد-

 دست هاش شل شد و افتاد کنارش  ایدن

 نه !-

که به سن  یکفالتشون و تا وقت ریکه محمد پسر خونده پدرمه من رو گرفتن ز نیا قیبعد از مرگ پدرم از طر -

. درصد کل ۸۰کمتر از سهم خودم رو بهم برگردوندن . در کال  یحتاز اموال من بردن و  یادیز یبرسم سود ها یقانون

 منه. هیاون دوتا آدم ارث پدر ییدارا

 دست هاش رو گذاشت رو لب هاش ایدن

 ؟ یکرد یم یبا اونا زندگ-

همه اموال رو ازش پس گرفتم اما اون  دمیرس یکه بر خودم خونه گرفتم و به سن قانون یآره مجبور بودم . تا وقت-

 چند سال کرده بود رو بهم نداد . نیکه تو ا یدرصد از سود کی یحت

 ؟  هیکمند ک-

 مادر سورن و همسر محمد -

 باال سرش پر از عالمت تعجب و سوال شد  ایدن

 ؟  یپس چرا اونو دوست دار-
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که بتونه نگهش داره به اجبار  نیا یکنه و برا یبود که محمد مجبورش کرد که باهاش زندگ یاون زن فرشته ا-

 نگه داره... خواست که اون بچه رو یازش م دیباردارش کرد و با تهد

 خب ؟-

روز اومد  هیکمند رو ،  یها دنیکش تیاذ دمیدیو من م میکرد یم یزندگ میبا هم داشت یمنو کمند و محمد تو دب-

 خودش ... شیبره پ یاما من رو هم زود م رانیا رهیگفت که م

  نییکردم و سرمو انداختم پا مکث

 ی، خوب بودن رو برام معن دی! اون زن از من دفاع کرد ، برام مادر شد ، بهم رس دمشیوقت ند چیه گهیاما رفت و د-

 یبچگ قشنگ اتفاق تنها اون ،  رفت . داغش هنوز برام تازست ایبچه ناخلف از دن نیکرد . اما ... اما خودش بخاطر ا

 منه  یها

 کرد  یبهم نگاه م یاشک یبا چشم ها ایدن

 مرگ پدر و برادرته؟ دنید تیافسردگ لیدل یعنی-

  رمیگ یآره ، و فقط با انتقام آروم م-

 ییها زیچ هی یسیو به زبون انگل هیگر ریشد و خودش رو انداخت تو بغلمو باز بلند بلند زد ز یباز احساسات ایدن

 کرد ! یزمزمه م

که دوست نداشتم تموم بشه  یداشت ! طور یشتریدفعه اول بهم شوک وارد نشد اما هزار برابر بغلش آرامش ب اندازه

... 

 فاصله گرفت و گفت :  ازم

 . باشه ؟  یریکنم تا ازشون انتقام بگ یغصه نخور من کمکت م گهید-

 لبخند زدم :  بهش

 باشه -
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 یخورد و م زیکار رو کرد پاهاش ل نیا ییهوینشسته بودم و  رو گرفت و به طرف در حرکت کرد ! اما من چون دستم

 نیخواست با کله بخور زم

 ! یکن یم یطور نیچرا ا-

 حرص گفت : با

 ؟ نیتا بخورم زم یدیچرا منو کش-

 از جام تکون هم نخوردم ! یمن حت-

 ابروش رو داد باال هی

 دلم گرفته رونیب میبر-

 حوصله ندارم -

  یشهر باز یاالن منو ببر دی؟ با یچ یعنیا ! -

 ؟ یگ یبه من زور م یدار-

 شد و گفت :  زونیلب و لوچش آو ایدن

  یستیها مهمون نواز ن یرانیتو اصال مثل ا-

 حالت قهر از اتاق خارج شد ! به

 پرو بود ! نه !  یلیکردم ! خ یرفتنش نگاه م به

و با لباس مناسب  رمیدوش بگ هیرفته بود که فقط تونستم  میآنقدر انرژ گهیدستگاه ها ... د هیکردم به زدن بق شروع

 تنها نزارم نیاز ا شتریرو ب ایتا دن ییرایبرم تو پز

 کنه ! یعروسک آنابل رو نگاه م لمیگذاشته جلوش و داره ف پسیظرف چ هی دمیرو د ایو دن نییها رو رفتم پا پله
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رو محکم پرت  پسی؟ ظرف چ یترس یگفتم : نم ی! چون وقت کشیمن اومدم نزد دیبود که نفهم لمیغرق ف نیهمچ

 هیکه  ونیزیخورد وسط سرش و دست گذاشت رو سرش و هم زمان نگاهش خورد به تلو نییاومد پا یکرد رو هوا وقت

 زد  غیو وحشتناک داشت ! ج عیصحنه سر

 زد غیصحنه ج دنیزمان با د خورد تو سرش و هم پسیظرف چ ی؟ اما وقت دیکردم !! واقعا ترس یفقط نگاه م اول

 یاشاره م پسیخنده و با انگشت اشاره به سرش وظرف چ ری! زدم ز رمیبامزه بود که نتونستم جلو خندم رو بگ آنقدر

 کردم ...

 بود !!  یمن !! چه صحنه ا یخدا یوا

  یسکتم داد یریمرگ بگ یا- ایدن

 بردم باال و گفتم :  میهام رو به صورت تسل دست

 ؟  یشیناراحت نم یشام بخور ییخواستم ازت بپرسم تنها یواقعا قصدم ترسوندنت نبود . م-

 گفت :  یبا ناراحت ایدن

 تنها شام بخورم ؟  دیچرا با-

 به خواب دارم . ازین دیازم گرفته شده و شد یانرژ یلیچون من خ-

 رو زد به دسته مبل و گفت : پسشیچ یکیبچه ها ظرف پالست نیا مثل

 نه  ییخوام تنها ینه نمنه -

 !  ادیم میخوا یلیآخه من خ-

 و گفت : دیاز جاش پر هوی

 ؟  میسر حال بش می، گوش بد تیکردم تو گوش دایآهنگ توپ پ هی-

 کردم  یدادم به مبل ... مثالً که خوابم برد... از گوشه چشمم کاراشو نگاه م هیهام رو بستمو سرمو تک چشم

  ونیزیمنو برداشت و وصل شد به تلو یو آخر گوش دییدو یور اون ور م نیموش ا مثل
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حرفام که تو  نیدونست پرت تر از ا یانگار خودش هم م داشتیو برش م گرفتینم یمن اجازه ا یدر مورد گوش کال

 بایدختر فوق العاده ز هیهمه وقت رو با  نیمرد جوون ا هی شهیباورش م یکنه ! هه ... ک دایپ ییزایچ هی میگوش

و سرد  یافسردگ لشیدل دیدونم ! شا ی! نم نکردهبا نگاهش ازش سو استفاده  یبار هم حت کیکنه و  یم یدگزن

 ... ایدن یموها دنی... البته تا قبل از د ستیبرام قشنگ ن یچی! ه هیشدنم از زندگ

رو از سرش برداشت و با اون بلوز و  یمن روسر یجلو چشم ها ایشدن آهنگ نا خواسته چشم هام باز شد و دن یپل با

 ! دنیرنگش شروع کرد به رقص یشلوار آسمون

 دل نواز اومدم اما  چه

 ناز اومدم با

 اومدم اما  زیر شکوفه

 اومدم  زیعز

 نکن  رید یگفته بود آخه

 نکن  ریو دل گ عاشق

  ایزود ب یبود گفته

  ایموعود ب ی لحظه

  نیریش اریاون  منم

 با ناز  اریاون  منم

 عاشق دل تنگ  ی واسه

 دل باز  یخونه  دلم

... 

تونستن به خودشون تکون بدن تا از  یکه تمام رگ ها هم نم یشد ! طور یم تر محکم لحظه هر هام قلب ️❤ تپش

 نکنه ...!  ستیکه جلو چشمم بود قلبم ا ییبایشدت ز
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شده بودن به قلب  لیمغزم تبد ی...! تمام رشته ها رونیب زدیراهش رو گم کرده بود و داشت از چشم هام م نفسم

 کردن ... یبود رو داشتن خراب م ایمنو دن نیکه حرمت ب یواریکه د یزیر یها

 تو روح و روان و جسمم ... یبود ! همه چ ختهیبهم ر یچ همه

ش به صورتم ... بودم ... حرکات موهاش ... برخورد موها فشیگذاشتم رو قلبم ... غرق حرکات موزون و ظر دستم

 ... دیچرخ یوار م وانهید یوقت

 سرم ؟! ادیداره م ییچه خبر شده !؟ چه بال دونم ... ینم  دونم ! ینم

نفس نفس زدنش  دنیصورتش و با شن یو موهاش پخش شد جلو ستادیا ایدن باالخره...   کردم ینگاهش م فقط

 کردم !  یمتوجه شدم آهنگ تموم شد ! اما من هنوز نگاهش م

 داخل موهام ... دمیکه آرامشم برگرد چشم هام رو رو هم گذاشتم و دستم رو از رو قلبم برداشتم و کش نیا یبرا

 یکه برا یرقصنده بودم . طور نیگرفتن من بهتر یدانشگاه م یکه بچه ها ییها ی؟ تو مهمون دمیخوب رقص-ایدن

 . دنیرقص یبود برا یهمراه خوب یلی، و کارن خ یجید شیمخصوص داشتم پ یخودم آهنگ ها

 ... یکرده ! لعنت یم یدل بر یطور نیچشم اون همه آدم ا یجلو

 بهش لبخند زدم و گفتم :  ییمصنو

  یرقص یم یعال-

 ؟ میشام بخور میبر-

  میبر-

 و نشستم ... زیم یصندل یرو رفتم ! اما خودم رو رسوندم یمتعادل راه م نا

 رو به روم نشست ... یو رو صندل دیرو چ زیم ایدن

  دمیعوض شدن جو متشنج تو وجودم پرس ی... برا میبود یمکاران یخوردن مشغول

 پدر مادرت جواب ندادن؟ -
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 ...! زیقاشقش افتاد تو ظرفش رو سرش رو گذاشت رو م هوی

 شده بود . ریشدم اما انگار د مونیسوالم پش از

 نبردن  ادیشک نداشته باش تو رو از -

. هر چقدر  دونمیازش نم یچیکه ه یرهام کردن تو کشور یطور نیا یفدا کردن ، وقت یقربان هیمثل  اون ها منو-

شدن  میخوره به کمرم و به تسل یسوال ها مثل ضربه پوتک م نیکنم خودم رو گول بزنم ... آخرش باز ا یم یسع

سراغم و من  ادیباشم که سفارت خودش م نیا دیام هتونم ب ینم یساله دارم و حت کی یزایکنم . متاسفانه و یفکر م

 بابا راحت بشم . یبره و از دست فرزاد و بده یم رانیاز ا

 من که هستم -

  یپول بگذر اردیلیم کیاز  یشیتو هم حاضر نم یشرکت یاز سهام دارا یکیتو هم -

 دزد رو  یکن دایکنم تا پ یدارم کمکت م-

  شهینم دایاما پ-

 بردار و با لبخند غذات رو بخور من مواظبتم  زیسرت رو از رو م-

 ..کرد . یم یاشتها با غذاش باز یکه بهم زد ب ینیرو بلند کرد و با لبخند غمگ سرش

 تا ناراحت بشه  دمیپرس یازش نم یسوال کاش

 ... دمیو آب کش ستادمیتنها ظرف ها رو بشوره کنارش ا ومدیاز صرف شام دلم ن بعد

 شد که ... یجور م هیشد... خب ... خب اگه  یم یجور هیکه اگه  یبود ! طور ادیز یلیخ میتکه داش یکلیه اختالف

 کنم !  یرابطه باهاش رو هج هیتونستم  یتو فکرم هم نم یحت هه

 کشش خنده دار نبود ... نگران کننده بود.  نیخودم خندم گرفت ... اما ا یسادگ از

 ...میاز تموم شدن ظرف ها هر کدوم به اتاق خودمون رفت بعد

 ... میشونیپرو تخت و بازوم رو گذاشتم رو دمیکش دراز
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 برد!  ینم خوابم

تخت به  هی یشب کنار من رو کی ایکردم ...  یکه بتونم دوباره موهاش رو لمس کنم فکر م ییبه کارها ناخودآگاه

 ببوسمش !  ای...  ایبودم ؟ هوم؟  ادیرو  یرزشخواب بره ... مثالً بخوام بهش حرکات و

 ایاونه  ری. تقص ییبایهمه ز نیاما من عادت نداشتم به ا دیرقص یصورتم ... اون طبق عادتش م یرو دمیکش دست

 من ؟ 

 اطیصبح بود اما من هنوز به خواب نرفته بودم ! کالفه از جام بلند شدم تا برم تو ح3ساعت نگاه انداختم ... ساعت  به

 قدم بزنم ...

 افتاد ... یاز سرم نم ایفکر دن اما

 شب رو به سر کردم و خواب آلود رفتم باشگاه ... باالخره

از دستورات پزشکم بود که  یکی نیکرد . ا یم یدگیبه همه کار ها رس دیتو باشگاه نداشتم حم یکل من کار در

سابم داشتم و سود شرکت و البته درآمد خود که از ح یخودم رو به کار کردن مشغول کنم . وگرنه همون سود

 که اصال پول برام ارزش نداشت !  ی... جور ارتالش و ک یدرآمدم بود . بدون حت ونیمل۱۰۰ انهیماه کنم فکر  باشگاه

 با صورت گرفته وارد اتاق کارم شد و در رو بست ! دیحم

 شده ؟؟ یچ-

 دست هاش  نیرو گرفت ب سرش

  یخاستگار میکننن بر یخانواده ملکا قبول نم-

 ?چرا -

  دمیدیدختر نم بهیو به غر میکه ما رو رسم و رسومات خودمون رو دار یپدرش م-

 سوزونه ؟  یم شیداره آت یخواد پس ک یتو ! ملکا هم که تو رو م هیوا ! پسر به خوب-

 کنن ، نگرانشم  یبه  منو هم که خانوادش قبول نم رمیکنه که من نم یم یزار هیملکا گر-

  دمیبه پدرش بگو ما تمام رسم و رسومات شما رو انجام م-
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 دیخرجش رو تو با میریگ یم یما چهار شب مهمون گهیم یدخترم بخر یمن خونه برا یخونه  کینزد دیبا گهیم-

 . میکن یخانواده ملکا زندگ کیسال اول رو نزد کیو  میریاونجا بگ دیرو هم با ی، تازه عروس یبد

تو شهرستان  یبر یرو ول کن تیسال زندگ کی یتون یچه قدر زورگو پدرش ! دوتا شرط اولش گردن من ، اما تو م-

 ؟  یکن یزندگ

 کنم . یجا زندگ نیتونم ملکا رو اونجا تنها بزام و خودم ا ینم ینه ول-

 . یرس یم تیتهران و به زندگ یایبعدش م ستین یزیسال چ کیرو قبول کن  طیپس شرا-

 ؟  یخانوادم چ-

 رو جز خودت نکن نزار ملکا از دستت بره یکس چیفکر ه-

 ندارم که باز از تو پول قرض کنم  ییاما من رو-

 . دمیم یدارم کادو عروس پیداماد خوش ت هیکه ! به  دمیپول نمجمع کن بابا خودتو ، به تو -

 !  ادهیز یلینه خ-

 سال بود بهش دست نزده بودم رو گرفتم جلوش  که مخصوص سود شرکت بود و چند یکارت فمیک از

 بود بکش  اجتیداداش هر چقدر احت ایب-

 نه اصال -

  یدیباشگاه کم زحمت نکش نیتو واسه ا ریبگ-

 خجالت کارت رو از دستم گرفت و تشکر کرد با

 ها  ینره منو هم دعوت کن ادتیفقط -

 : دیخند

  یاریب دیخانم رو هم با اینه دن-

 ارمشیاگه تا اون موقع کارش جور نشده باشه و نرفته باشه م-
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 کنن یخوبه من برم دارن صدام م-

شرکت  یخرج کردن پول ها یبرا یوقت دل چیداشتم . ه یبودم حس خوب دهیکه بخش یرفت و من از پول دیحم

 نداشتم ...

باشم ... از باشگاه خارج شدم و قدم  ایشده بود و من فقط دوست داشتم برگردم خونه تا کنار دن کیهوا تار گهید

 یکردم ! مثل لباس ها یو بهش فکر م دادمیربط م ایرو نا خواسته به دن یزیزنون به طرف خونه حرکت کردم ... هر چ

 که تن

 بشن ... شونیکه به موهاش بخوره و پر یمینس ایها بود ... و  مانکن

 تیوقت اذ هیعادت کرده بودم . تا  گهیمدت د نیتو ا یعنیدم . خونه و قبل از ورود با زنگ در اعالم حضور کر دمیرس

 جون  یمهمون ... نه بال نینشه ا

 کرد ... یبود و موهاش رو شونه م ستادهیا یصندل یکنسول رو نهیآ یجلو ایوارد شدم دن یوقت

 کرد ... یو ته موهاش رو نگاه م ستادیا یوقت ها رو پنجه پاهاش م یبعض و

 ازش کندم و سالم دادم  یهام رو به سخت چشم

 ... ستادیو اومد جلوم ا نییپا دیپر یاز رو صندل ایدن

 ؟یموهام رو بباف شهیم-

 گفتم : یعاد یلیداد ! خ یشنهادیچه پ اوه

 بافم برات  یم یآماده کن ییچا هیلباس هام رو عوض کنم و تا تو -

  ایباشه پس زود ب-

 ... نییپا حالت ممکن لباس هام رو عوض کردم و خودم رو رسوندم نیدور شدم و داخل اتاق با سرعت تر ازش

 و اومد پشت بهم کنارم رو مبل نشست  زیرو گذاشت رو م ییظرف چا ایدن و

 باز نشه  رمیبعد که دوش بگ یسفت بباف تا سر-
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 یدونم فکرم تا کجاها م یگرفت . وگرنه نم یکه من نبودم دوش م ییممنون بودم ازش که حداقل زمان ها چقدر

 رفت ...

تونستم آروم دست هام رو حرکت  یموهاش رو گرفتم تو دست هام ... نم دار بود و خوش بو ... هر چقدر که م کل

 به آخر ... دمینشده بود دست هام که رس ریتا بافت موهاش به آخر نرسه... اما هنوز س دادمیم

تا االن  یعنیبار بسته بودم موهاش رو بست !  نیاول یکه برا یمیس کهیوهاش رو دادم دستش و اون با همون تم ته

 کش سر نداشته !

 ؟  یدیکش مو نخر رونیب میهمه رفت نیچرا ا-

 رفت  ادمیهر بار -

 فردا  رمیگ یبرات م-

 مهربون  یمرس-

تا اون  دادیم هیمن تک یشد به شونه  یو کاناپه ... کاش مو از کنارم بلند شد و خودش رو ولو کرد ر دیرو کش لپم

 کاناپه ،

 رو ازش گرفتم و گفتم : چشمم

 نگرفتن ؟  ینشد ، خانوادت تماس یکه خبر سیاز پل-

 وار جواب داد زمزمه

 بردن  ادینه انگار اصال منو از -

 ؟  یجوابش رو بد یخوا یم یچ ادیفرزاد ب-

  دونمینم-

 سفارش بدم ؟ یزیدوتا د الیخیب-

... 
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 ... دنیخواب یبرا مینگاه کردن از هم جدا شد لمیاز شامو ف بعد

 کردم فردا براش هزارتا مدل کش مو بخرم ... یفکر م نیبه ا دمویتخت دراز کش رو

 دمیخر یرو م ومدیکه خوشم م یسر رهیشد رفتم و هر کش مو گ یکه م یبه خونه هر مغازه ا دنیبعد تو راه رس روز

... 

ها رو  نیدادم بهش نگفتم که همه ا یبزرگ دستمه! وقت یلیکاور خ هیدم خونه ، متوجه شدم  دمیرس یدر آخر وقت و

 ... ادیتو از چندتاش خوشت ب دیدستم اومد برداشتم تا شا یدونه به دونه انتخاب کردم ؛ فقط گفتم که هر چ

 کردن ... یخودشون رو جا م ایدن یموها یشد و انگار ال یرفت ذره ذره قلب من هم از وجودم جدا م یلحظه که م هر

 شتریموند ... و ب یکنارم م شتری... ب زدیباهام حرف م شتریفرق کرده بود با اول ها ! ب یلیهم خ ایدن یرفتارها یحت و

 …کرد یم وونمیاز قبل د

... 

 

 ... زدیکه استارت انتقام از اون سه نفر رو م یاتاق کارم نشسته بودم و منتظر تماس بودم . منتظر تماس تو

 انتظار تموم شد و زنگ زدن ... باالخره

 در اومد -

 اون جام  گهید قهیهستش ، ده دق 442رزرو شده شمارش »...« تو هتل  تییسو هی-

 رو قطع کردم و از باشگاه خارج شدم و به طرف هتل حرکت کردم ... یگوش

و نشستم رو مبل تک نفره و منتظر بودم تا  تییوارد سو  دمیبه اتاق مورد نظر و کارت کش دمیرس یوقت کش بدون

 ... ادیب

 ... رادی... اول اون مرد وارد شد و پشت سرش ه دنیباالخره رس ریتاخ نیده م با

 سالم کوتاه هر دو نشستن ...  هی با
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  دنتیخوشحالم از د یعطر امکیخب س-

 ؟  یهست ی؟ اصال تو ک ینیبمنو ب یخواست یم یچ یبرا-

 شانس در خونه رو زده ! ییجورا هیشناسم ،  ی، اما من تو رو خوب م یتو منو بشناس یستین یازین-

 شده بهم نگاه کرد ... زیر یچشم ها با

 ؟  یچه شانس - امکیس

 . خوبه ؟  دمیصد تا پول نقد بهت م یاگه به سوال هام جواب بد-

 هام گرد شد  چشم

 بگم ؟!! دیبا یچ-

 بودن ؟  ایهم بندت ک-

 کرد و گفت : مکث

 ؟  یاز کجا معلوم پول رو بد-

 و گفتم : زیگذاشتم رو م ونیمل ستیب فیداخل ک از

 روش ؟ ادیتا م۲۰ یهر سوال که جواب بد-

  یبه : محمد اشرف دیکرد به گفتم دونه به دونه هم بند هاش تا رس شروع

 ؟ یتو بود شیمیصم یاز دوست ها یکی یمحمد اشرف-

 داشت  یبا من رفتار خوب شتریکه نه اما ب یمیصم-

 ؟  شهیآزاد م یک-

  ۵برج -

 گفت ؟  ینم یزیخواد بکنه چ یم ییکه چه کارها نیدرباره ا-
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 و باهاش خوشحال باشم . نمیگفت دوست دارم هر چه زودتر دخترم رو بب یچرا م-

 :  میداد زد رادیزمان منو ه هم

 ?دختر -

 عقب و گفت : دیسرش رو کش امکیس

دختر مو بلند رو نگاه  هی یکه داشت عکس ها دمیبار د هیبچم ، اما من  گفتیچه خبرتونه ! دخترم رو حاال نگفت م-

 کرد . یم

 بود ! محمد دختر ندارد که !  یحرف هاش هنگ کرده بودم ! پس سورن چ از

 مثال زنش نبوده ؟  کرد ؟ یکه اون عکس بچش بود نگاه م یمطمئن هست - رادیه

کنه . اما اون عکس ، عکس دخترش بود عکس بچش ، کل روز رو  یگفت اون رو داره فراموش م یم ستینه زنش ن-

 . زدیکرد و لبخند م یبهش نگاه م

 ! کجاست !  هیبند اومده بود ! اون دختر ک زبونم

 نگفت ؟ یزیکنه چ یم یکه زندگ ییاز اون دختر و جا-

بار گفت بچم  کیروش حساس بود .  یلیو گرنه خ دمید یمکیزد اون عکس رو هم من قا ینم یرفح ینه کال با کس-

 دیکه من باهاش بودم هر ماه عکس جد یده سال نی. تو ا بایستاره روشن و ز هیگفت که مثل  یخواهرمه ، م یکپ

 . ومدیبراش م

 رفته بودم تو فکر ... قیچونم و عم یرو دمیکش یاشارمو م انگشت

 مترسک بوده ؟!  هیهمه سال سورن فقط  نیا یعنی

  امکیس قهیدست انداخت به  رادیه

محمد بفهمند که با ما  یسورن ... حت ایبه حالت اگه فرزاد  یکارت اما وا یپ یریم یداریاالن پوالات رو بر م نیبب-

 ؟  یدیبود . فهم دیدته هی نیبه فنا ، ا دیریخودت و دخترو پسرت و زنت رو همتونو م یعنی!  یقرار داشت

 بفهمه  یزیچ یقرار کس نیفکرشم نکن که بزارم از ا یپس حت زارهیمحمد هم بفهمه من رو زنده نم-
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 از جاشون بلند شدن اما من هنوز هنگ بودم !  امکیو س رادیه

  میکن یصحبت م میباربد بر - رادیه

نشسته بودم و  نیرفتم و خارج شدم ... داخل ماش  گهیراه پله د هیمن از  یاون دوتا رفتن و بعد از مدت کوتاه اول

 دادم  نیبه ماش یحرص گاز محکم یلفت دادن باالخره سوار شد و من از رو یبودم . با کم رادیمنتظر ه

  میخونت حرف بزن میبر- رادیه

 مهمون دارم  شهینم-

 ؟  هیک-

 مفصله  شیقض-

 ؟  ستی. مگه سورن پسر محمد ن نمیبا ماش رمیمو من خودم  میحرف بزن نگیپارک نیتو هم نیپس چند م-

 اومد  یبه نظر م یطور نیا-

 ...  محکم زدم رو فرمون یشدت اعصاب خراب از

 کنم بسپار به من یپسر آروم باش درستش م یه- رادیه

کرده تا دست من بهش نرسه .  میهمه سال کجا قا نیرو ا یو اون بچه تکبت دهیکش یچه نقشه ا ستیمعلوم ن یلعنت-

 کنمممم یم کشیت کهیت یعنی

. خودتو  میکن یم داشیکه محمد آزاد بشه پ نیاصال دروغ گفته ! دروغ هم نباشه قبل از ا دیشا ریباربد آروم بگ -

 !! یدیچرا آزار م

 م نگه داره .اون سورن رو گذاشته مترسک تا بچه محمد رو سال شهینقشه ها از گور فرزاد بلند م نیهمه ا-

از  یخود محمد هم کار ی، فرزاد و حت میکن داشیقبل از اومدن محمد پ میفعال که به نفع تو شده . اگه ما بتون-

 ؟  ی. متوجه حرفم هست یریانتقام بگ یهر جور بخوا یتون یو تو م ادیدستشون بر نم

 خوام  یمحمد اون بچه رو م دنیخوام من قبل از رس یمن اون بچه رو م رادیه-
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 میریدنبالش بگ میتون یراحت م میکن دایعکس از خواهر محمد پ هی میمحمد . اگه بتون یهنوز سه ماه مونده به آزاد-

 داره  یکه چه چهره ا میفهم ی. حداقل م

 خوامش یماه م نیکردنش با تو هم دایعکس خواهرش با من پ-

 کنم . یم داشیباشه تو عکس رو به من بده من پ-

بار به  کیخورد . چرا  یحالم بهم م زدمیکه بهش سنگ م یکه سرم رفته بود و مترسک ینبودم ! از کالهآروم  اصال

 ?بچه دختر باشه و از ترس آزار دادانش بهم نشونش ندن ! چرا دیکه شا دیذهنم نرس

  ری! آروم بگ یترک یم تیاز عصبان یباربد دار-

 آرومم ... آرومم -

 : گفتم

 برم خونه دیتو برو من با قیرف دیببخش-

 کن  یباشه فقط آروم رانندگ-

 بخوابم  کمیداشتم  ازیشده بودم ن وونهیبودم د یپر و عصب یلیرفت و حرکت کردم به سمت خونه ... خ رادیه

صحنه  هیشدم که با  ییرایآروم بشم ...وارد پذ دیتا شا دمیکوب یخشن در ها رو به هم م یلیدم خونه و خ دمیرس

 و به رو شدم !ر بیعج

بود جلوم ! و شروع کرد به حرف  ستادهیا یبا فاصله کم یشلوار منو بسته بود به کمرش و دست به کمر عصب ایدن

 آوردم !  یسر در نم یچیکه من ه یسیزدن با زبان انگل

 نیا ی؟ بر چ یاز دستم راحت بش رمیبم یمنو بترسون یخوا یها ؟ م ؟یکوبون یم یطور نیدر رو ا یبر چ- ایدن

؟ها با  یاریسرش ب ییهر بال یتون یم یآورد ریکس و کار گ یب ی؟ فکر کرد یکن یبهم نگاه م یبا اخم دار یطور

 توام ؟؟

 کردم  یخودمو کال غالف کردم ! با چشم و دهن باز نگاهش م تیعصبان

 ؟! ایدن یخوب-
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 واسه تو مگه مهمه -

 ! زدیحرف م یسیبه زبون انگل یو ه نمیسکرد جلومو تو  یداشت پرت م یمبل رو بر م یها کوسن

 شده !! یاهلل ! جن بسم

 رو گرفتم ... یجلو بازوها رفتم

 چت شده !؟-

 کرد ! یبلغور م یسیو انگل زدیدست و پا م یه

 !! اما اصال جون نداشت واقعا ! 

 بلند شد  زیشدم با زور نشوندمش رو مبل که ت نگرانش

 نووو-

 :  دمینگاهش کردم و پرس شتریتعجب ب با

 ؟  ادیبگم دکتر ب-

 داد زد گفت :  باز

 نووو-

 پس حرف بزن چته ! ایدن-

 گفت :  یگذاشت رو کمرش و به زبان فارس دست

  رمیمیدارم م-

 کنه ؟ یخدا نکنه ! کمرت درد م-

  یلیخ-

  یبرگرد ماساژش بدم خوب بش-
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 کشم  یخجالت م-

 بهم نگاه کرد  ونیگر یبا چشم ها و

 و گفتم : دمیخند

 ؟  یدید یزیاز من تا حاال چ-

 نه -

 ؟  یترس یم-

 نه -

 پس بزار کمکت کنم دردت کمتر بشه بچه کوچولوووو -

 دراز بکشم  دیبا-

 تو اتاقت  میبر-

تر از خودم رو هوا ببرمش طبقه باال که مجبور شدم دست بزارم دور کمرش و جلو یجور داشتیمتعادل قدم بر م نا

... 

 شد!  یطور نیا هویرمق بود ! چرا  یب یلیخ

که دستم خطا نره شروع کردم به ماساژ  یروش تا گردنش و طور دمیکردم دمر دراز بکشه و بعد مالفه رو کش کمکش

 هاش ... هیدادن کمر و کل

 کم کم انگار به خواب رفت ... اما

 روش تا سردش نشه  دمیدستم رو از رو کمرش برداشتم و پتو رو کش آروم

 خورده امروز ؟  یگرفته ! چ یضیبچه !؟ نکنه مر نیچش شده ا ستیمعلوم ن چیه

 از اتاق خارج شدم و رفتم تا آب بخورم ...  کالفه
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رفت واقعا ! نکنه واقعا دارم عاشق  ادمیخودم  دمیرو د ایحال دن یشد ! وقت یبودم و االن چ یشیچه آت یاومدن هه

 ؟ نکنه شدم ؟  شمیم

 و کنار تخت نشستم ... ایدن شیپ برگشتم

نگاه  ینگاهش کنم ... حت یخم شدم روش تا از فاصله کمتر کمیتو موهاش ...  دمیهام رو مثل نوازش کش دست

 کرد ! یم ایموج در هیسرم رو صاف و شب یعصب یها یکردن بهش همه خط خط

بهش نگاه  دهیعقب و ترس دمیکش عیبشه سر داریو دستش محکم خورد تو صورتم !! هول کردم که ب دیچرخ هوی

 کردم که متوجه شدم خواب خوابه 

 دختر شده !  هی خیچطور م نیاومده خندم گرفته بود ... مرد گنده بب شیاتفاق پ از

 خندم از اتاق خارج شدم ... یترس بلند شدن صدا از

 

  ایدن

 

 ؟  یاریرو سر من م ییبالها نیمچچرا هر ماه ه ایشکست خدا یشدم ... کمرم داشت م داریاز سر درد از خواب ب باز

و خسته از جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم ... انگار باربد نبود ! االن ساعت چنده ! به ساعت نگاه کردم ،  کالفه

هم نداشتم . خودمو ول کردم  یکار چیحوصله ه ی! و حتو من نه ناهار خورده بودم و نه شام  دادیشب رو نشون م۱۱

 ! یینکردم کجا دایمسکن هم پ یبود و حت یلیه دردم خرو مبل ... ن

 گرفتم  یاز باربد کمک م دینداشتم با یا چاره

 پله ها رو رفتم باال و در اتاقش رو زدم ... یسخت به

 باربد ؟ -

 نکنه نباشه !؟  ی! وا دمینشن ییصدا

 کنم کمک کن بهم  یباربد خواهش م-
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 ... نیحال کنار در اتاقش نشستم زم یو ب دی! بغضم ترک دمینشن یباز جواب اما

 ... یبر من درست کرد یچه زندگ نیا ایخدا

 هویرو ندارم ! آخه چرا  کسچینکردم و ه یوقت تو کانادا زندگ چیو انگار ه رانیکه من اومدم ا شهیماه م کی داره

؟ تا کجا  یمنو بکشون یخوا یجا متا ک ایمرد باشم ؟ خدا هی زونیاالن آو دی؟! آخه چرا با دیچیآنقدر به هم پ یهمه چ

 ؟  ینیدردمو بب یو تو هم نخوا ارمیخودم ن یلبخند بزنم و به رو

 رو تو خودم جمع کردم و سرم رو گذاشتم روش ...  پاهام

نداشتم  یچیکردم. چون ه یحس م شهیو دردناک تر از هم شتریب یلیبار خ نیهر ماه رو ا یشدن ها یعصب نیا

 آروم شدن ... یبرا

 ؟ ایدن-

 ؟ ایدن-

 تر بشه  نیآروم باربد باعث شد بغضم سنگ یصدا

 کنه بزار ماساژ بدم باز  یخانم ؟ اگه باز کمرت درد م ایدن-

خودم رو  یگم شده بود . من فقط اتاق خونه  میبهش نگاه کردم ... درد کمرم تو درد آوارگ نیآوردم باال و غمگ سرمو

 خواستم ... یم

 م کرد و وارد اتاق شدش شد رو گرفت و بلند بازوم

 کردم  یبا تلفن صحبت م اطیمن تو ح دیببخش-

 روم و مثل غروب شروع کرد به ماساژ دادن کمرم ... دیتخت خوابوندتم ، پتو رو کش یرو تخت و دمر رو نشوندتم

 ... دیشد روش حساب کرد و از بودن کنارش نترس یمرد بود که م هیازش ممنون بودم . اون واقعا  

 شد  یرو کمرم کم کم دردم داشت قطع م شیحرکات حرفه ا با

 هام رو بستم و زمزمه کردم ... چشم
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 یخوب بود... من که ناشکر یآروم بود ... همه چ ی؟ همه چ دمیجا رس نی؟ چرا به ا میشد زندگ یطور نیچرا ا-

 نکرده بودم !

 و گفت : دیآه کش هی باربد

 یلیخ یروزا دیخوره . نگران نباش شا یهزار بار چرخ م نیرو درخته تا کنده بشه و برسه به زم بیمثل س یزندگ-

  یدار شیبهتر رو در پ

سرم  ییبودم و چه بال ها دهیدونم به کجا ها رس یبودنم واقعا اگه تو رو نداشتم نم رانیندارم به ا یاصال حس خوب-

 اومد  یم

  یفرستمت بر یم یبهت قول دادم که با سوغات یچشم من یرو یهست رانیا یآروم باش تا وقت یپس تا منو دار-

 خندم ... یم میمیصم یگردم کانادا و با دوست ها یکه من دوباره بر م یبه زمان ی! فکر کرد هییایواقعا رو-

 هیشدن-

 رو به طرف صورتش چرخونم و با لبخند نگاهش کردم ... سرم

 تونست خوب باشه که باربد خوب بود !؟  یمرد م هی چقدر

 تر کردم و از ته قلبم گفتم :  قیرو عم لبخندم

 دوستت دارم  یلیخ-

 باشه !  دهیشن یبیاون ماتش برد ! انگار حرف عج اما

 هاش رو رو هم فشار داد و بهم لبخند زد :  چشم

 دوستت دارم مهمون کوچولو  یلیمنم خ-

 مهربون یدارم گنده  دوست یلیبگم خ دیاع پس منم با-

  دمی... منم خند دیخند

 کمرت خوب شد ؟  - باربد
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 جام بلند شدم و نشستم رو تخت دست هاش رو گرفتم تو دستم ... از

 مطمئن ام  یکه نداشتم هم مهربونم تر یاز برادر یممنونم ، تو حت-

 .  زن هست رو انجام دادم هینسبت به  یمرد واقع هی فهیکه وظ یمن فقط کار ها-

  اد؟یتو هم خوابت ن شهیم ادیمن خوابم نم-

 ؟ هیبا خواب من چ مشکل تو-

 کنما  یم هیباز گر یاگه بخواب-

 : دیخند

 ؟ میکن کاریچ میبمون داریب-

 . دلم گرفته  میحرف بزن-

 کنم  یوقت ها اونجا تنها به آسمون نگاه م یلیخودم ساختم که خ یسکو برا هی؟  اطیح میبر-

  میبر-

 یتا زحمت منو هدر ند یگرم بپوش یلیخ یلباس ها دیاما تو با-

  امیپوشم م یباشه االن لباس م-

 منتظرتم -

دورم و از اتاق خارج  دمینداشتم پتومو کش یسرم کردم و چون لباس گرم نیزم یروسر هیاتاق خارج شدم و  از

بودمش! بله سکو پشت خونه بود که من  دهی ندکه مد نظر اون بود و من اصال ییبه جا میشدم و کنار باربد حرکت کرد

 بودم  دهیند

 کاور روش رو برداشت متوجه تلسکوپ شدم . یتلسکوپ کنارش بود . البته وقت هیکه  یسه در چهار متر یبلند هی

 که داخل کاور بود در آورد و باز کرد  واریهم از گوشه د میگل هی

 جا المپ نداره؟ نیا-
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  ستیبه نور ن یاجیاحت امیماه کامله م ینه چون وقت-

 رو دوست ندارم  کیتار یمن جا-

  شتمینترس من پ-

 نیکرد و تو کمتر زونشیرو باز کرد و من رو با همون پتو نشوند روش و خودش رفت سر وقت تلسکوپ ... م میگل

 من قرارش داد و اومد کنارم نشست و بهم لبخند زد  یفاصله از چشم ها

 سردته ؟ -

 کمی-

 واقعا ؟!؟-

 اوهم-

  میحرکت بزن هیبزار  پس

دست تلسکوپ  هیپشت من نشست و پاهاش رو از کنارم دراز کرد و با همون پتو من رو فشار داد به خودش و با  اومد

 کرد !  میرو دوبار تنظ

 بخاطر خاص بودن باربد بود . نینداشتم ! و ا یمرد بودم ترس هیکه کنار  نیاز ا اصال

 ممنون -

  ؟یبخاطر چ-

  یکه آنقدر خوب نیا-

 به ماه نگاه کن -

 زدم و دستمو گذاشتم رو لب هام  غیماه اونم آنقدر بزرگ ج دنیچشمم نگاه کردم داخل تلسکوپ رو و با د با

 قشنگه یلیخ-

  دیخند
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 کنم  یکنم و هر روز نگاهت م یم داتیتلسکوپ پ نیجا با ا نیا امیکشورت م یبرگرد-

هات  یخوب نیفرستم و اونجا همه ا یتو دعوت نامه م یکنم . اما برا یپشت سرمم نگاه نم گهیبرم د رانیاز ا یعنی-

 کنم  یرو جبران م

  یدر بر یتون یفرزاد م نیاز دست ا نیفعال بب-

 کنم  یاالن پولت م ؟یدیبگه پول نم سهیگندش جلوم وا کلیهاشو اون ه لیبیاع فکر کن با اون س-

 ... دیو باربد هم خند دمیخند

 چرخونم به طرف صورت باربد ... سرمو

  میخند یبا هم م یدوست دارم وقت-

خم شدم به طرفش و باز  شتری! ب دیاونم بلند خند دمیبلند خند ینشون داد و من الک دیرو به نشونه تأک سرش

 و گفت : دیروم کش رشتیبه خودش فشار داد و پتو رو ب شتریبار منو ب نیو ا دیو اونم خند دمیخند

 داخل تلسکوپ رو نگاه کن -

 ستاره ... هیچرخونم و نگاه کردم و جاش رو عوض کردم و زوم کردم رو  سرمو

 کرد  رییها تغ زیچ یلیتو خونم خ یکه اومد نیبعد از ا - باربد

 ! یدوست هم نبود یدختر حت چی. اما باورم نشد که تا حاال با ه نهیهم رییتغ تیخاص-

 شده کیبهم نزد یهست یجنس مونث نیز کمند تو اولبعد ا-

 کردن !! عمرا  یدخترا انتخابت نم یعنی-

مکالمه کوتاه هم نبودن  هی یبرا یکدوم برام قابل تحمل حت چیبودن که بخوان باهام باشم اما ه یادیز ینه دخترها-

 ... یشب بارون هی! تو  یتو اومد هوی! بعد 

 و درد  ییاز تنها نیبار سنگ هی... تو همون نگاه اول  دمیغصه د یلیتو چشم هات خ-

  دیآه کش هی باربد
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که  یی! مورد سو استفاده کسا دمیسالم بود مرگ پدرم رو د۶ذره بچه بودم مادرم ولم کرد رفت !  هی یفکر کن ! وقت-

به نقطه  دمیردم ... تا رسمحبت رشد کردم ... و رشد ک یبا پدرم مشکل داشتن شدم ! تنها بودم ! تنها گذاشتنم... ب

 ادیوقت محبت کردن رو  چی! چون من ه ستین بیعج نکردم دایپ یزن چیبه ه یکه عالقه ا نی! ا یصفر احساس

 ... یکه تو اومد ینگرفتم . تا وقت

 یبگ یتون ی!! چطور م ی!! واقعا تو مهربون و خوب یکرد هست دایپ ایشه تو دن یکه م یمرد نیاما از نظر من تو بهتر-

 ؟؟ یهست یتو نقطه صفر احساس

  ستیقشنگ ن یزندگ-

 ی... من از خدا م شهیقشنگ م ی... همه چ شهیدرست م یکه حالت رو خوب کنه همه چ یباش یکیبا  یچرا وقت-

باشه و من  یمن رفتم با اون حالت عال یدختر خوب و خوشگل آشنا کنه تا وقت هیخوام که قبل از رفتن من تو رو با 

 جا به خنده هات نگاه کنم  از اون

 ؟ یبر رانیاز ا شهیهم یبرا یخوا یم-

 کنم  یپشت سرم رو هم نگاه نم یحت گهید شهیآره واسه هم-

 کرد ...! سکوت

 شد... !  نیچشم هام سنگ هوی... اما  میدیدیستاره ها رو م میهم داشت با

 !  میشدم ... ما کجا بود اریهوش یگربه کم یصدا با

همون سکو خوابمون برده بود و  یباربد جا خوردم !!! هم من هم باربد رو تیوضع دنیچرخوندم و با د کمی سرمو

 باربد منو بغل کرده بود و سرش رو گذاشته بود رو شونم !!!

و پتو رو از دور خودم باز کردم و همون جور که  دمی!! با هول و وال از جام پر خیبود !!  خیگذاشتم رو صورتش !!  دست

 گفتم : ینداختم دور باربد م یم

 برات  رمی! بم یجا نگهت داشتم و خوابت برده از خستگ نیخدا منو بکشه که ا یکرد خیباربد -

 کردش ... خی یو خودمم رفتم تو بغلش و دست هام رو گذاشتم رو گوش ها دمیرو دورش کش پتو

 حرارت دست هام رو حس کرد چشم هاش باز شد ...!  تا
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شد  یم ضیجا نگه داشته بودم تا خوابش برده االن مر نیرو هم چارهیشده بود بغضم گرفت ب یطور نیکه ا نیا از

 ! یچ

 و سرش رو بغل کردم  دمیدورش کش شتریبغض تو گلوم پتو رو ب با

  دیببخش دیجا نگهت داشتم ببخش نی! لعنت به من که ا دیببخش-

... 

 و پتو رو دور من چفت کرد !! و باز چشم هاش رو بست نیزم دیخواب یدورمو همون طور دیچیپ دست هاش رو باربد

 بود ! یحد و مرز یفاصله انداخته بود و نه حت نمونیب ییبار نه پتو نی!ا دمینشن یبار صداش کردم ... اما جواب چند

مو ببرم تونستم سر یکه از خجالت نم یکرد ! طور یمعذبم م یلیخ نیو ا میشده بود دهیشاخه و برگ تو هم تن مثل

بشه انگار نه انگار !!  داریب ادیکنه ! هر چقدر تکون خودم تا به خودش ب یآخه م هی! چه کار نمیباال صورتش رو بب

 تکون بخورم ! حتتونستم را ینم یفشارم داده بود به خودش که حت نیهمچ

 شدم ...!  یخفه م داشتم

رو  شینینوک ب مینیبردم باال و با سر ب کمیدست هاش کال قفل شده بودم ! به زحمت سرمو  ریهام مونده بود ز دست

 تکون دادم و اسمش رو صدا زدم ...

 معذبم ! یطور نیشو من ا داریکنم ب یباربد ؟ خواهش م-

 بهم نگاه کرد ... قیآروم آروم چشم هاش رو باز کرد و عم باربد

 هام رو بستم  چشم

 فاصله  نینگاهم نکن از ا یطور نیباربد ا-

 کنه !! چشم هام رو بستم  یباز داره نگاهم م دمینزد ! چشم هام رو باز کردم د یحرف

 کنم ولم کن ! یخواهش م شمیدستو بالت پودر م ریباربد دارم ز یوا-

و کانادا رو  رانیمن چرا فرهنگ ا یبهش اعتماد کرده بودم ! خدا یادی! نکنه من ز دمیلحظه ترس هینزد !! یحرف باز

 نکردم ! کیتفک
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 گفتم : یهام رو باز کردم و زل زدم تو چشم هاش، جد چشم

  زنمیم غیج ای یکن یولم م ای-

 کردم ! یخدا چه غلط یتکون خوردن برام نزاشته بود ! ا یجا یذره ا یکرد ،! حت یداشت نگاهم م باز

 شتریترسم ب کمی!  آوردیخودش هم نم یبه رو ی. .. حتزدم  غیزدم ... زل زدم تو چشم هاش و ج غیول نکرد ! ج باز

 شد !

 دمیکش رشیدستم و از ز هیباز کردم و  کمیدور بدنم کم تر ... از فرصت استفاده کردم و دست و پامو  ینیسنگ کمی و

 ... دمیو موهاش رو کش رونیب

 من ! چش شده ! یاز دست هاش دستم رو گرفت و رو هوا نگه داشت ! خدا یکیبا  اما

 ترسم  ی!! دارم م یکن یم یطور نیباربد چرا ا-

دونم تو کانادا چه  یبشه ؟ نم نیا ریغ دیآخرش با یسر کن یکه شب رو تو بغل هر پسر نیبه ا یعادت کن یا؟ وقت-

، از االن تا آخر  ینداز یتو بغلش خودت رو م یطور نیتنها ا ی! اما دفعه آخرت باشه کنار هر مرد یکرد ییکارها

. نه من و  یمرد بخواب هیآنقدر راحت تو بغل  یکانادا هم حق ندار یاگه برگرد ی. حت دمیعمرت دارم بهت هشدار م

 ؟؟ یدیفهم یا گهیکس د چینه ه

 !من به تو اعتماد دارم  یک یم یچ-

 ؟  یآنقدر راحت به همه اعتماد کن یعادت دار-

 ! ی! من فقط نگرانت شدم و بغلت کردم تا گرم بشیترسون یمنو م یباربد دار-

 سرم داد زد ! تیعصبان با

  یکن یمرد بغل م هیآنقدر راحت  یغلط کرد-

 در اومد  میمونده بود گر ینیبدن سنگ ریشکست و همون جور که دست و بالم ز بغضم

 ! یکن یم یطور نیباربد چرا ا-

 ؟؟ یموند یمن م شیپ که آنقدر راحت یدیچند بار تو بغل مرد ها خواب-
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 !یگ یم یدار یباربد چ-

 یهم باشم تو حق ندار یاگه من خنث یحت یشی! تو اصال متوجه نم دمیدارم اعتمادم نسبت بهت رو از دست م-

 بزار کنار . یهست رانی. فرهنگت تو کانادا رو تا ا یبش کیآنقدر به من نزد

 کردم زمزمه کردم  یم هیطور که گر همون

 باشه باشه -

به  دمیمکث دو یکه گرفته بودم ب یاما باالخره ولم کرد و من از سر حس بد دیطول کش کمی...  حرکت موندم یب

 طرف خونه ...

 کردم ؟ کاریپتو ... دلم گرفته بود از حرکتش مگه من چ ریرو تخت رفتم ز دمیکرد !؟! پر یطور نیا چرا

 سر کردم . یهم زمان برگشتنش شد ، موهامو بستم و روسر یتا بره باشگاه ، و وقت ومدنیاصال از اتاقم در م صبح

هستم که راحت شب رو تو  ییدختر هر جا هیبشم ؟ از نظر اون من  یمیداره که من انقدر بخوام باهاش صم یلیدل چه

 دارم  یادیکه من فقط به اون اعتماد ز دمیگذرونه . اما بهش نشون م یمرد م هیخونه 

جا خورد !  دمیخند یسر من بود و نم یکه روسر نیشد و از ا دهیبعدش چهره باربد د نیخونه زده شد و چند م زنگ

 تو فنجون و آوردم گذاشتم جلوش  ختمیکه دم کرده بودم رو ر یاز کنارش رد شدم و بهش سالم دادم و قهوه ا

نداشت ! مثل  یچیرو روشن کردم ... ه ونیزی! نشستم رو کاناپه و تلو ارمیقهر بودم اما بچه نبودم که به زبون ب باهاش

 ... شهیهم

 کردم ... ینگاه م یطور نیو هم یبازرگان امیپ زدم

 باربد خورد به گوشم  یصدا

 ؟  یخند ینم گهیچرا د-

 لبخند مسخره گفتم : هیچرخوندم به طرفش و با  سرمو

 باشم  نیسر سنگ یرانیزن ا هی دمیم حیترج-

 بهم نداد  یابجو یبه خنده باز شد ول شیها لب
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برگرد بهم بگه از  هویکه  نیافتاده بود و هم ترس ا نمونیکه ب یسکوت یبود . هم برا یشب مزخرف یلیشب خ اون

 پول و مدرک ! یرفتم ! ب یم دی! کجا بادیلرز یکردم هم بدنم م یبهش فکر م ی! حت رونیخونه من برو ب

 ! رونیبخواد بگه از خونه من برو ب هویتو اتاقم و تا توجهش رو جلب نکنم تا که  رفتم

بلد بود !!  دنیو نه اون اصال ناز کش امیکه کوتاه ب دادیزده نشد ... نه من غرورم اجازه م نمونیب یسه روز حرف دو

 ینم یچیتو عمرش انجام نداده واقعا ! اصال ه نیا گهیکار د چیمرد جز رفتن به باشگاه و ورزش کردن ه نیا یعنی

 ر با خانم ها ...دونست از رفتا

 گشتم تو اتاقم ... یو بر م دامیرو م شییبه موقع غذا و قهوه و چا رونیکه بندازتم ب نیکه چند روز از ترس ا خالصه

 

  باربد

 

از  یکیتا  نمیکنن رو بب یکه االن خونه فرزاد کار م یرفتم خونه نحس فرزاد تا خدمتکار ها ایپدر دن یبده یبهانه  به

  ارهیخواهر محمد رو برام ب یعکس ها

 « یخونه ا نیا یداخل تو برا ایب یدیجا در نزن با کل نیا یکه هر موقع اومد»کرد :  یم دیکه خود فرزاد تاک یدیکل با

 آپارتمان حرکت کردم ... یخونه شدم و به طرف در ورود وارد

باشه و من احمق فقط نشستم و  ونیتونست صد ها مل یساختمون م نیکه فقط درآمدش از ا ینوساز و بزرگ برج

 خودش مال برداشت  یمن چقدر برا یکه با پول ها دمید

 و وارد خونش که تو طبقه آخر بود شدم  دمیآه کش هی

 از خدمتکارا اومد و خم شد جلومو گفت : یکیتو سکوت بود ! چند قدم برداشته بودم که  خونه

  نیسالم آقا خوش اومد-

 ... شیاول نیا خب

 کجاست ؟ فرزاد-
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  ستنیدر حال حاضر خونه ن شونیا-

 کجان ؟  گهی؟ خدمتکاران د یفقط تو تو خونه ا-

  میبله در حال حاضر سه نفر خدمه دار-

 کارشون دارم  انیبگو ب-

  ستیفرصت بود چون فرزاد هم ن نیرو مبل نشستم و منتظر بودم تا صف بشن ... بهتر رفتم

 خانم الغر و بداخالق ... هیدختر جوون ...و  هیسال ...  انیخانم م هی...  ستادنینفر جلوم ا سه

 سه سالم دادن و جواب دادم و گفتم : هر

 ؟  رهیبگ یاونجا و پول خوب ادیتونن ب یروز م کی تونیکیکنم کدوم  زیخوام خونمون رو تم یمن م-

  شنیآقا ناراحت م-انسالیم زن

. دارم  اجیاز شما احت یکیاومد رفته شهرستان و االن به  یم شهیکه هم یخوام ! خانم یم یکمک هیروز  کیفقط -

 . دمیروزتون بهتون پول م کیچهار برابر حقوق 

 گفت : عیجوونه سر دختر

  امیآقا من م-

 باشه پس فردا منتظرتم -

  نییرو انداخت پا سرش

 فقط  امیتونم جمعه ب یندارم . م ینه آقا تا آخر هفته مرخص-

 ، درسته ؟  گهیچهار روز د -

 بله -

 خونه من اگه اجازه داد بهم زنگ بزن  یایکه قرار ب یگ یو م یریگ یاول از فرزاد اجازه م-
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 مکث کردن از خونه خارج شدم ... یگرفت  ب یرو گرفتم طرفش و وقت کارتم

 . ختتمیبهم ر ایسرد دن یراه خونه که افتادم با شفکر رفتارها تو

و  ادینم شمیپ گهیموندن شدم . د یکه تو خمار یمعتاد ینه لمس کردم ! مثل آدم هاو  دمیروز موهاش رو نه د چند

 رسه به گوشم ... یخنده هاش هم نم یحت

تنشو ... ت ن  یبغلمو گرما دیپر یاون طور هویخودش هم بود ! چرا  ریشدما !خب تقص یرتیکردم که غ یغلط عجب

 ... 

مرد رو ؟؟  هیبغل کرد  هوی!! خب چرا  زهیمنو به هم بر ی! چطور تونست اون طور زمیریکنم به هم م یبهش فکر م اه

 دارم  اه  تیمگه من چقدر ظرف

 رو فرمون و بلند به خودم گفتم : زدم

 !  گهیپس چته ؟؟ جمع کرد خودتو د-

دونست  یرو م زیهمه چ به طور کامل ای. درباره دن ایدرباره دن رمیتا ازش مشورت بگ رادیزنگ زدم به ه یسر ناچار از

 شد که ازش کمک بخوام  یو م

 از چندتا بوق جواب داد : بعد

 جانم ؟-

 ؟ یسالم داداش خوب-

  میستیبد ن یا-

 ؟ییکجا-

 رو وصول کنم  یکیاومدم اصفهان تا پول -

 ؟ یبهم بکن یکمک هی یآها وقت دار-

 حتما -
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 زنه! ین حاال باهام حرف هم نمباهاش بد برخورد کردم و او ا،یدن یها یراستش سر سبک سر-

 تو گوشم  دیچیخندهاش پ یصدا

  ؟یتو خمار یموند-

 ؟ یدیاز کجا فهم-

 کنه بهت ؟ یم یتوجه یرفته ...ب یتو دله رو داد یکار یبابا کجا یا-

 آره -

 سکوت کرد و گفت : کمی

 توپ بهم بدم ؟  شنهادیپ هی-

 آره-

  میمحرم بش میکه هم من و هم تو راحت باش نیا یمال بردار ببر خونه بگو برا هیاالن برو  نیهم-

 زدم تو ترمز  ابونیخ وسط

 !ییچ-

مدت خوش باش باهاش بعدشم  هیکم کم برو تو نخش  دیبزار محرم بش چارهیفرصته ب نیچته گوشم کرد شد !! بهتر-

  گهید رهیم

 ؟ ستین یفیکار کث-

  دیخند باز

 به خواسته هات شک نکن  ارهینه نم رونیب شیکه بنداز نی، از ترس ا ی؟ تو بهش جا داد یفینه بابا چه کث-

 !هیفیکار پست و کث یلیکار خ نیا رادیه-



 2بگذر از جانم 

97 
 

دلت رو بزنه وگرنه برگرده  یاری، شانس ب یبش کیو راحت تر بهش نزد دیکارو بکن بزار محرم بش نیهم ستینه ن-

.  یکرد دایدختر کشش پ هیبه  دمیباره که د نیاول نیکشورش ک... پارست . پس تا وقت هست باهاش خوش باش ا

 پس خودت از فرصت استفاده کن 

 کردم ... سکوت

 کنم  یبهش فکر م-

بغل و رفتم تو نخ حرف شدم و زدم  یپشت یها نیپشت سر همه ماش یرو قطع کردم و تازه متوجه بوق ها یگوش

 ... رادیه یها

کار ممکنه که بخاطر  نیتر فیگفت کث یدلم م هیرفت واسه تو بغل گرفتنش ...  یگفت خوبه و دلم قنج م یدلم م هی

 کارش کنم ! نیرو نداره مجبور به ا ییکه جا نیا

 ... رونیکار رو از سرم انداختم ب نیبه خودم مسلط شدم و ا آخر

دور گنده  هیکنترولم رو از دست دادم و بدون کم کردن سرعت  هویبه خونه که ...  دمیرس یکردم ... داشتم م حرکت

 ... محضر رسوندم نیزدم و خودم رو به اول

 تونستم تحمل کنم !  یموهاش رو نم یدل تنگ گهیلحظه هم د هی یحت

 دختر !! هیواسه  زدمیداشتم له له م یطور نیمن بود که ا نیکردم ! ا نهینگاه به آ هیشدنم  ادهیاز پ قبل

!!  امیم یحاضر نشدم عاقد بگه ک یعاقد برداشتم و حرکت کردم به طرف خونه ... حت هیگرفته بودم ...  میتصم گهید

 عقد موقته  هیبهش پول دادم و اونم گفت زمانم کمه منم گفتم فقط 

  میخونه شد اطیسوارم شد و با عاقد وارد ح طونیکه ش خالصه

 تر ... نییپا دیرو کش راهنشیجلو و پ دیکش شتریرو ب شیحرکت روسر نیجا خورد و تو اول ریآخوند پ دنیبا د ایدن

نداشتم که بگم ! اما  ییرو صدا کردم تو اتاق خودم ... رو ایچند لحظه رو مبل و دن نهیعاقد اشاره کردم که بش به

 ود ! که بهش داشتم خوارم کرده ب یالمصب کشش

 جا تکرار کرده بودم رو به زبون آوردم  نیبه ا دنیکه هزار بار تا رس ی... جمله ها میبود ستادهیهم ا یبه رو رو
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 درسته ؟ ستیتو فعال معلوم ن فیتکل-

 آره -

 نداره یخوب گاهیاصال جا نیا رانیو تو ا میکه هم خونه شد میآقا و خانم هست هیکه ما  نهیو مشکل ما ا-

  دمیاوهم شن-

 که من گرفتم رو قبول کن  یمیپس تصم-

 ؟ یمیچه تصم-

 کشورت  یکه برگرد یتا وقت میشیما به مدت محدود به هم محرم م-

 کردم که جرعت مخالفت نداره یهام گرد شد !! اما حس م چشم

 درست بود  رادیه حدس

 یم یو راحت تر کنار هم زندگ میش یما محرم م ی. فقط رو چهارچوب اسالم میانجام بد ستیقرار ن یکار خاص-

 ؟  ی. متوجه شد میکن

   تکون داد دیرو به نشونه تأک سرش

 خواستم بهم فحش داد! نیکرد! اما مطمئن ام بخاطر ا یدونم چه فکر ینم

  دیباشه هر جور که شما بخوا- ایدن

 کار داره  یلیچون عاقد خ میپس بر-

 ... نییپا میکنار هم پله ها رو به طرف عاقد رفت میدو از اتاق خارج شد هر

 میخوا یو عاقد گفت : شاهد م میمبل دو نفره نشست رو

 !؟ اوردمیم ریاز کجا گ شاهد

 نفرم باشه بسه ؟  هی-
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 کنم  یاجبار نم ستین می. چون عقد دا شمیخودم م شمیکیآره -

 باز  شین هیاون هم اومد ... اما با  یمیتا هید از و ازش خواستم که خودش رو برسونه خونم و بع دیزدم به حم زنگ

 عقد ... یو عاقد شروع کرد به موندن خطبه  میو امضا زد میعقد موقت رو پر کرد برگه

 دمق بود . یلیخ ایداشتم اما دن استرس

و در آخر  میدیاول گفت بله !! به جز خودش ما سه تا خند یهمون سر ای؟ دن لمیوک ایبار گفت آ نیاول یبرا عاقد

 نهیگفت : عروس رفته گل بچ دیحم

 گفت : یبه شوخ دیو حم میدیبار هم خند نیگفت بله ! ا عیبازم سر ایدوم هم که گفت دن یبرا عاقد

 عروس رفته کانادا -

 نداد! یجواب ای؟ دن لمی: بند وک دیبار سوم که پرس یبرا

 : دی... سرش رو آورد باال و پرس مینگاه کرد بهش

 ؟  دیخند یباز مبگم بله -

 ...! جونم  یباز هم خنده ما رفت به هوا ... خالصه که بله رو گرفتم از بال و

 مونه و قرار شد که عاقد رو اون ببره ... یخودمون م نیکرد که ب دیگفت و تاک کیو تبر کیاومد نزد دیحم

 ... ایتموم شد مراسمات و من موندم و دن باالخره

 که قبول کنه گفتم : یطور یکردم بهش و جد نگاه

که  یتا زمان یراحت باش نیبعد از ا یتون ی. پس م یخونه شد نیاالن خانم ا یول یخونه بود نیمهمون ا تا االن تو-

 کنم . یو کمکت م رمیگ یمشکالتت رو درباره مدارک گم شده رو گردن م تیهم مسول یبر رانیاز ا

 و زمزمه وار گفت : نییرو انداخت پا سرش

 ممنون -

 کار رو کردم  نیتو ا یپس شک نکن فقط بخاطر راحت وفتهیب یاتفاق خاص میچون محرم شد ستیقرار ن-
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 رو باز کرد و از سرش برش داشت ! شیلحظه گره روسر همون

تونستم بهش  یشد ! کاش م یم یطور نی! مگه عشق ا دیدلم لرز شیلحظه که دستش رفت به باز کردن روسر اون

 لرزونه ... یبرداشتن هاش دل منو بد جور م یوسراعتراف کنم ر

چشم  یجلو یجور نیا یکنه وقت یداره با من م کاریدونست چ یسخت ... و اون نم یلیرو ازش گرفتم ...خ نگاهم

 کرد ...!  یبافته شدش رو باز م یهام موها

بودم ! اما قلب من  دهیهم تو رفتارهاش ند یرییتغ یکه محرمم شد احساسم بهش هزار برابر شده بود ! حت نیاز ا بعد

 خنده هاش... یشده بود موج موهاش و صدا تمشیبعد از بله گفتنش ر

دو روز رو لب هام جا خوش کرده بود باعث سوال همه شده بود .  نیکه کل ا یروزه که خانم خونم شده ! لبخند دو

 گرفتم !  یم ادیو لبخند زدن رو  رفتن یم نیخال هام داشتن از ب ییجورا هیحالم خوب بود ... 

 یبود هوا یبام تهران ... چون دو روزه هوا بارون می... به انتخاب اون قرار شد بر رونیب میبر یبود امشب دو نفر قرار

 ... دیشد د یشهر رو م یها یکه همه روشن ی... طور بایو ز زیتم تینها یتهران ب

 به طرف بام تهران ... میو حرکت کرد ایخونه دنبال دن رفتم

 ... میرو پارک کردم و حرکت کرد نیگوشه ماش هی

 ایحس از کجا بود ! از سر احساسم  نیدونم ا یعروسک شکنندس ! نم هیکنم  یاحساس م ستادمیا یم کنارش

 بود . ریهمه جور کارش به من گ ایقدرتم ! دن

 یدست هاش رو گذاشت رو لب هاش و رفت جلوتر ... رواز سر ذوق  ییاون همه روشنا دنیبا د ایباال ... دن میدیرس

 حرف غرق تهران شد ... یسنگ نشست و ب هی

 بودنش فرار کنه ... یرانیتونست از اون ژن خالص ا یکه اون ازش متنفر بود ! اما نم ییجا

شدم ! اون موها ...  یطور نیا هویحرف غرق سکوتش بودم ... اصال چرا  ینشستم و ب گهیسنگ د هیکنارش رو  رفتم

 تنش ... ی... گرما فیچشم ها ... خنده ها ... اون اندام ظر

 و به جلو نگاه کردم ... رونیشدت لرزش قلبم نفسمو پس دادم ب از

 گرفته  یلیدلم خ - ایدن
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 تونم کمکت کنم ؟  یم-

 نزد ... یحرف

 بت کنم ؟ توانم خو یچطور م یبگ شهی. م نمیرو بب تی؟دوست ندارم ناراحت ایدن-

 یبعد اون رو پاک کن . م ی. تموم لحظه ها دمیرقص یخوش بودم و م یکه تو مهمون یآره منو برگردون به اون شب-

 ؟  یتون

 االنت رو قشنگ کنم  یتونم لحظه ها یم ینه ول-

 وجود نداره یقشنگ زیچ چیه یبیپناه و غر یب یوقت-

 !  یمن یاما تو خانم خونه -

 کنه  یکم نم نمیاز اون غربت تو س یچیبازم ه-

 کنم تا کم بشه ؟  کاریچ-

  یچیه-

 دست هاش شکوند و دل منو خون کرد !  ونیرو م بغضش

  میکشورت ! بلند شو بر یها یکنم مثل همون مهمون یم دایشبانه پ یپارت هیاالن  نیبلند شو بلند شو هم-

 االن ! -

  یهر موقع که تو بگ-

 ؟  یدیقول م-

 کردم ... آخه چطور تحمل کنم جلو اون همه آدم موهاش رو تکون بده و ناز کنه ؟ سکوت

 نه -

 گفت : یسرش رو چرخوند و حرص ایدن
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 دروغ گو -

 صدام رفت باال  تن

 برقصه ؟؟ لیآخه من چطور قبول کنم خانمم بره جلو اون همه آدم مست و پات-

  نیرو دوست دارم . هم یکار ندارم من فقط جو مهمون یمهمون یمن با آدم ها-

  یمهمون هیببرمت  یخوا یواقعا م یعنی-

 حالت قهر سرشو چرخوند و گفت : با

 خوام  یاصال نم-

 شد  یبردمش از دستم ناراحت م یفکر کردم ... اگه نم کمیرو گاز گرفتم و  مینییپا لب

 ... میفضا لذت ببر نیحرفش رو نزن تا از ا گهیفعال د میریم یمهمون هیباشه -

 و سرمو بزارم رو شونت؟  مینیکنار هم بش نییاون پا شهیم-

 جونم  یا

 آره حتما -

وزن چطور منو مجنون  لویک۴۵قد و  میمترو ن کیدختر با  هیداد به من ...  هیو اون تک مینشست نیهم رو زم کنار

 کرده بخدا ! 

  یسیآهنگ برات بخونم ... اما به زبان انگل هیخوام  یم- ایدن

 ن بخو-

دونستم ! اما تن صداش  یکلمات رو نم ی... معن یسیآهنگ به انگل هیرو صاف کرد و شروع کرد به خوندن  صداش

 کرد ! رفته بودم تو خلسه .. یتموم عضله هام رو سست م

 بمونم !  یخواستم تو نقطه صفر احساس شهیحس رو تجربه کنم !! چرا هم نیهمه سال نخواستم ا نیا چرا

 بود که عاشق نشدم !؟ امیتو دن ای... اما بهتر از دن اما
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 از اتمام آهنگش با سر انگشت هاش رد اشک رو از صورتش پاک کرد  بعد

 شیبزنم . اما دوست نداشتم بخونم ! پ یرو به خوب تاری، گ الونی، و انویکردم پ یسع شهیخوندم ...هم یقیمن موس-

 تو احساس بد وجود ندارد برام 

طرفه  هیعشق  هیبده  یلیکنه و به من دل بده ، خ رونیوشم اومد کاش اون هم فکر کارن رو از سرش بحرفش خ از

 دوستت دارم ! یبگ یکه نتون

 رو دوست دارم  تاریگ یمن صدا یهمه ساز بزن نیا یتون یخوبه که م یلیخ-

  زدمیداشتم برات م تاریاگه گ-

 خرم برات یم-

  دیخند

  یکه هنوز بهم نداد یا هیهد نیممنون بخاطر ا-

  یو بزن یبرام بخون دیکنم اما با یخواهش م-

 حتما -

 یآورد و بعد ادا یعقدمون اومده بود رو در م یکه برا یآخوند یبامزه بود ! ادا یلی... خ میآخر شب کنار هم بود تا

 گرفته بود و بخاطر تو بغلم موندنش دعواش کردم . رتمیکه اون شب رگ غ یمنو وقت

 ... خالصه سکوت کرده بودم تا صداش رو قطع نکنم  ی... فارس یسیانگل زدیو حرف م دیخند یم

تحرک برام خوب  کمیبرد ! رفتم اتاق ورزشم ...  یخوابم نم یخونه ... اون رفت به اتاقش و من ول میشب برگشت آخر

 دور بشم و به خواب برم ... ایشدم تا از فکر دن یخسته م دیبود...  با

... خالصه که همه جوره داشت  ی... خارج یرانی... ا نیخوند ... شاد ... غمگ یبودم و هر شب برام م دهیخر ارتیگ براش

 ترکوند ... یقلب منو م

 ... یزکاریتم یخونه من برا ادیاون دختر خدمتکار زنگ زد و قرار شد جمعه ب باالخره

  میروز داشته باش هی یگفتم که قرار خونه تکون ایدن به
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 خدمتکار تموم شد صداش کردم تو اتاقم تا پولش رو بدم ... یکه کارها نیجمعه بعد از ا روز

 اتاقم نشستم و اون رو هم دعوت به نشستن کردم ... زیم پشت

 پول کار امروز شما  نمیخب خانم ا-

 دستتون درد نکنه -

 ؟  یریچند برابرش رو از من بگ یاما دوست دار-

 کرد  رو آورد باال بهم نگاه سرش

 براتون انجام بدم ؟ یمن کار دیخوا یشما م-

 باشه ؟ شتریکه دنبال پول ب نیهست یآدم نمیبب دمینه فقط پرس-

 . دمیرو انجام م دیکه شما بخوا یدارم . من هر کار اجیبه پول احت میزیجه هیبله بله من بخاطر ته-

 کف دستش رو محکم زد رو لب هاش و

 دهنم قرص قرصه -

خوام سخت  یکه ازت م یزیبهت بگم چ دیبا یزی!؟ خوبه پس قبل از هر چ یهست یباهوش زرنگمعلوم دختر -

 ؟  ی. متوجه شد یکرد کاریبفهمه که تو چ دینبا کسچیمهمه برام ه هیبق دنیاما نفهم ستین

 کنم ؟ کاریچ دیبا دیکنم فقط بگ یبله آقا حواسمو جمع م-

 خونه فرزاد کجاست ؟ یآلبوم ها یدون یم تو-

 کنم  داشیتونم پ یم ینه ول-

به خودش کنارش  هیمرد الغر و شب هیخوام . احتمال داره با  یدختر به اسم ستاره رو م هیاز داخل آلبوم عکس -

 تنها  ایباشه 

 ؟  یتولد هاش عکس داشته باشه . متوجه شد کیبا ک شتریب دیو شا باستیز یلیکه خ یدختر عکس

 کنم  داشیراحت بتونم پ یلیتو اتاق آقا فرزاد ، فکر کنم خ دمیرو د شونیبار عکس ا کیآره آقا من -
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 . دمیخوب م یلیپاداش خ هیبهت  یاری، اون عکس رو برام ب نیآفر-

 ! گهید یهفته  کی شهیهستش و نوبت من م یخونه چرخش یزکاریممنون آقا ، اما تم-

  یاریخوام هر موقع که ب یاما من اون عکس رو م دمیبهت م یشتریپول ب یاریزودتر ب یاگه تونست-

  ارمشیکنم زود ب یم یحتما سع-

 یبر یتون یم-

 کوتاه رفت ...  یخداحافظ هیبا  خدمتکار

 شد . یخراب م یبده و فرزاد بفهمه ! اون وقت همه چ یسوت دمیترس یم

 وارد اتاقم شد ... ایزده شد و دن در

 نشده ؟ یخبر سیاز پل-

 نه -

 گفت :  شونیحالت پر با

 نشده !  دایو هنوز پول پ شهیداره زمان فرزاد تموم م-

 نگران نباش من خودم حواسم هست -

 همه پوله وسط ؟  نیحرف ا یوقت دهیچه فا-

 حرف در رو بست و رفت... یب

 کرد ... یم هیگر شتریو ب ختیر یبه هم م شتریب ایدن دیرس یروز که به تموم شدن فرصت فرزاد م هر

 ! ستین یپول کم ونیمل۵۰۰دهنده بود برام اما حق داشت .  آزار

 بود ! ختهیرو به هم ر ایدن یکه همه زندگ یکردن دزد دایپ یهفته برا کی...  میهفته وقت داشت کی کال
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 یدردناک تر شروع کردم و تمام خشمم رو رو یلیانتقام خ هیکردن دختر محمد و  دایپ زهیروز هفته رو با انگ نیاول

 کردم تا اون لحظه که دستم به اون پدر رو دختر برسه ... یم یدستگاه ها خال

دادن اون دختر خدمتکار ... اصال آرامش نداشتم ... تا  یطرف سوت هیبه فرزاد بودم و از  ایدن یطرف نگران بده هی از

!  زمیر یبه هم م یعیو اتاق کارم داخل باشگاه نشستم باز هم به طرز فجاالن که ت یاون شب... آره اون شب که حت

 خالص رو خوردم ...!  ریاون شب من ت

 قشنگ واسه من ... یخواب یب هیو  ایدن یکابوس وحشتناک برا هیبامداد ...  ۳بود ... ساعت  شیشب پ دو

به  ایدر با شدت باز شد و دن یکوتاه یمیچشم هام رو باز کردم و تو تا یکرد و وقت ارمیهوش ایدن غیج یصدا اول

 تخت ...!  یخودش رو انداخت تو بغل من رو رجهیصورت ش

اون لحظه ... چون هم خواب آلود بودم و  دمیبود به صورتش ! ترس دهیکرد !! تمام موهاش چسب یم هیبلند گر بلند

 ... ایهم نگران دن

 پاک کردم ... اشکش رورو زدم کنار و  موهاش

 ؟؟ یدی؟ خواب بد د ی! خوب ایدن-

 شدم !! یو من اصال متوجه حرف هاش نم زدیحرف م یسیبه زور انگل هیگر با

لباس خواب نازک  هی!! سرمو آوردم باالتر متوجه شدم که فقط  دشیسف یشدم چشمم خورد به ساق پاها زیخ مین تا

 تنشه !

روش اما برخورد بدن داغش به   دمیشدم و شماره نفس هام تند شد ...! پتو رو کش یخال  هویبادِ بادکنک  هیشب

 کردم !  یبود بهم که ناخون هاش رو تو گوشم حس م دهیتونستم بکنم !! چنان چسب ینم یکار چیخودم رو ه

 زمزمه کردم : آروم

  وفتهینم یاتفاق بد چیه شتمی؟ خانمم ؟ من پ ایدن-

  یزدیمنو م یتو ... تو داشت-

 ...  هیگر ریزد ز دوباره
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 کردم ! یداشتم نازت م دیمن غلط کنم ! خواب زن چپه شا-

  یکرد یکردم اما تو گوش نم یم هی! من گریکرد یدست و پات خورد م ریمنو ز ینه تو داشت-

 گفتم : یکردم تو چشم هاش و جد نگاه

 قبول ؟  وفتهیوقت ن چیاتفاق ه نیا دمیبهت قول مردونه م-

 ...!نداشت  یهاش تموم هیکرد و گر یبهم نگاه م ایدن

 ؟ یبشه چ یاگه واقع-

 نینکرده ا ییوقت هم خدا هیمردونه ... اگه  یبشه ! من قول مردونه دادم بهت ... مردونه  یفکرشم نکن واقع یحت-

 زنم . یوقت نم چی. مهمونم رو ... ه... من خانمم رو .. رمیکار رو کردم حقمه بم

 ؟  یگ یراستش رو م-

 دارم بهت بگم؟ یچه دروغ کلیه نیآره با ا-

 پاک کرد و گفت :چشم هاش رو اشک

 ترسم  یم ییجا بخوابم ؟ تنها نیهم شهیم-

 نه ! عمرا !  دمی... اما بعدش... د یلباس مناسب بپوش هیکه  یخواستم بگم به شرط یم

 راحت بخواب من کنارتم  الیباشه با خ-

  دیباال و گونم رو بوسرو آورد  سرش

 ممنون -

 خوابه !  یم یطور نیا دیشدم ...! چ ... چرا با یبسته شدن چشم هاش دوباره مثل بادکنک خال با

 !؟ یخواب یم رهنیچرا بدون پ خودت

 جمع شده پشت لب هام رو قورت دادم و مثل مجسمه خشکم زد رو لب هاش ... آب
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 کنه!  یکار رو م نیاحمق ا هیگفت : نه فقط  یم گرید یرو هینه ! اما گفت :بگو بره لباسش رو عوض ک یم وجدانم

پتو رو محکم زد کنارو با دستش خودش رو باد زد و بعد  هویگذشته و من هنوز تو شوک بودم !! که  قهیدق چند

 گردنش رو خواروند ...!

 تونستم بکشم ... یپتو رفت بند دل منم رفت !نفس نم تا

کردم ازش جدا بشم و از دستش فرار کنم ... دستش رو سفت چرخوند دور گردنم ! باالخره تونستم ازش جدا  یسع

داشتم !! دست  یبد تر دید هیزاو نیمن از ا یخدا ی...! وا یدادم به در ورود هیو تک دمیبشم و مثل اسفند از جام پر

 صدا از اتاق خارج شدم ... یگذاشتم رو چشم هام ب

 قدم هم نتونستم برم و همونجا پشت در نشستم و دستم رو گذاشتم رو قلبم ... هی اما

 پام بود هر ساق پاهاش... یاز عضله ها یکیخودم نگاه کردم ... اندازه  یجلو چشمم ... به پاها ومدیاندامش م همش

 جام از زور به  کنم ! یته مخدا االن سک یشدم ... فکر کنم فشار خونم رفته بود باال ! وا یمثل بادکنک خال دوباره

 رو صورتم ...  ختمیر شوی... بق دمیآب سر کش یبطر هیو  خچالی به رسوندم رو خودم و شدم بلند

 ! ادی... همش جلو چشم هام م زیو سرمو گذاشتم رو م یرو صندل نشستم

قابل کنترل تر بشم ...  ریشد من غ یم باعث روش بود افتاده  که از پنجره یجام بلند شدم برگشتم تو اتاقم ... نور از

 که نتونم چشم هام رو ازش بردارم ...!  یطور

رو صورتم ... بهتر بود برم  دمیاندامش ... کالفه دست کش ییبایقشنگ بره ! اما ز یرو روشن کردم تا اون فضا چراغ

 تو اتاق اون بخوابم ...

تونم کنارش باشم و  یم یبرم وقت دیزدم : چرا با ... اما به خودم تشر رهیدستم رو گذاشتم رو دست گ دنیچرخ

 نگاهش کنم ؟؟ 

و  دمیتخت و کنارش دراز کش ی... آروم رفتم رو دمیسرو صدا برداشتم و پوش یدار ب نیآست رهنیپ هیداخل کمد  از

 به طرف صورتش ... دمیچرخ

 نیهمچ ی! چطور تونست ای.. خدا. رونیاز توش زده بود ب دیصورت کوچولو سف هیپخش شده بود رو تخت و  موهاش

 !  یرو خلق کن ییبایز
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 ... نمشیپشتش تا راحت تر بب ختمیآروم موهاش رو از صورتش زدم کنار و همش رو ر یلیخ

از بند  یکیرنگ روش بود ! و  یخورد به گردن و شونه هاش که فقط دوتا بند مشک زیشکلش چشمام ل یچونه مثلث از

خودم  ی... بازوهاش رو با بازوها یکیاز انگشت هام آوردمش باال کنار اون  یکیبازوهاش! با  یها افتاده بود رو

 کنارش... نهیبب روسکع هی هیکردم ! حق داره ناخودآگاهم که اون رو شب سهیمقا

بخواد  یترو نشناسه ! ح ایوجود نداشت که دن یتو قلبم ذره ا گهیفکر خودم لبخند نشست رو لب هام ... نه واقعا د از

 هی...  ارهیدختر خوشگل مثل خودش ب هیمونه ... برام  یکنم و تا ابد همسرم م یم یبرگرده کانادا هم ازش خاستگار

 بردم . یم تخودم لذ ینگر ندهی...از آ ارهیپسر مثل باباش ب

 کردم ! انگار آدم شدم !  یفکر م یآدم عاد هیداشتم مثل  هه

 بادکنک پنچر شد هیشکمش اومد باال ! دوباره مثل  یجا به جا شد و لباسش تا رو ایدن هوی

پاهاش ... همون شونه  یرو دمیو پتو رو کش نییپا دمیشد کش یکه م ییشدم و لباسش رو تا جا زیخ میبار ن نیا اما

 شدن بس بود !  ونهید یهاش برا

 یرو حس کردم ! آفتاب زده بود و من هنوز لحظه ا دیخورش از پنجره نور هویچرا آنقدر زود گذشت ! اما  دونمینم

 جا به جا نشده بود !  یمیمترو ن کی ریمس نیچشم هام از ا

من باز کرد ...!  داریب یچشم ها یبه بدنش داد و آروم آروم چشم هاش رو رو به رو یکش و قوس هیچشم بسته  ایدن

من بازه دستش رو گذاشت رو صورتم و بهم لبخند زد و با  یچشم ها دی! تا د یبود لعنت گهید زیچ هیچشم هاش 

 خواب آلود گفت : یصدا

 نکردم ؟ تتیشب که اذ ریصبح بخ-

 کرده بود ! تمینکردم !!؟ اذ تتیاذ

 امروز  یایب ستین یازیام داد ن یپ دیخواستم برم سرکار که حم یشدم . م دارینه منم تازه ب-

  میتا ظهر بخواب ایجدا! پس ب-

 ...! دیتر شد و همون جور که دستش رو گذاشته بود رو صورتم خواب کیزدن بهم

 برم باشگاه !!  یخواب یب نیتونستم با ا ینم واقعا
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خودش رو رها کرد تو حصار دست هام  دیترد یتو آغوش گرفتنش باز کردم و اون هم ب یدست هام رو برا اریاخت یب

 ها چشم هام رو بستم ... ...! محکم به خودم فشارش دادم و بعد از ساعت 

 !زنهیاون شب واقعا قلبم محکم تر م یآورد ادی از

کردم که کار  یرو خودم کار م یلیهاش من خ دنیکرد به لباس پوش یدقت نم گهیهم د ایبعد از اون شب دن یحت

 یوقتا بغلم م یکه خودش بعض نینکنم تا دلش رو بخاطر از دست دادن اعتمادش نسبت بهم بشکنم . هم یاشتباه

خواست که من از  یم گهید یعاشق چ هی! واقعا  دکرد . بس بو یو بهم نگاه م زدیم تاری... گ دیرقص یکرد ... برام م

 نگرفته بودمش؟؟ ایدن

 خونه لبخند نشست رو لب هام ... یشماره  دنیزنگ خورد و با د میبعد از ظهر ... گوش۴شنبه بود ... ساعت  پنج

 جانم ؟ -

 تنمو لرزوند!!  ایبغض آلود دن یصدا اما

 ترسم منو ببرن با خودشون  یجا ! م نیباربد ، فرزاد و سورن اومدن ا-

 امیغلط کردن ! برو تو اتاقت درم قفل کن تا خودم ب-

  ایزود ب-

خبر اومده !  یب یبه طرف خونه ... بر چ رو برداشتم و به حالت دو از باشگاه خارج شدم و با سرعت رسوندم چیسو

 کثافت 

 باز کردم و گاز دادم جلو در نگه داشتم . موتیرو با ر در

 هاش اومده بود !؟ گاردیداغ شد ! چرا با دوتا از باد تیسورن و فرزاد صورتم از عصبان دنیسالن شدم و با د وارد

 جلو ... رفتم

 خونه من ؟  نیاومد یخبر بر چ یب-

 قرار بده  یاون دختر پول منو ک نمیخوام بب ی! م میبا تو کار ندار-

 نشده  دایهنوز دزد پ-
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 کنم  یبرمش و اندازه پولش از خودش استفاده م یبا خودم م ایبه من  دهیامروز پول رو م ایبرام  ستیمهم ن- فرزاد

 حرفش بدم اومد ! از

 مواظب حرف زدنت باش -

  ستادیفرزاد ا یو جلو نییاز پله ها اومد پا ایدن

  نیفرصت کوتاه بهم بد هیکنم  ینکردم خواهش م دایرو پ من هنوز دزد-

 ؟ ی. متوجه شد ارمیاز خودت پول در م یکه پول رو نداد یفرصت دادم تا وقت یبه اندازه کاف- فرزاد

 چشم هاش پر اشک شد و گفت : ایدن

 اما پدرم به شما بدهکاره نه من !-

 پولم بشم ؟  الیخیکه ب یفعال که بابات هم تو رو دور زده هم منو ، انتظار ندار-

 با زانو افتاد جلو فرزاد  ایدن

 شهیم دایدزد پ نیکنم بهم فرصت بد یخواهش م-

 بشه  دایکه دزد پ یتا وقت یاینه تو االن با ما م-

  ستادیچشم هاش گرد شد و بلند شد اومد پشت من ا ایدن

  رمیجا نم چیم...من ه-

  یمن کار کن یبرا دیبشه و پول ما جور بشه با یکه از پدرت خبر یچرا تا وقت - فرزاد

 و سورن از جاشون بلند شدن  فرزاد

  میریم گهیخب ما د- فرزاد

  رونیرو از پشت من بکشن ب ایکردن دن یم یمنو سع یدوتا مرد پشت سرش اومدن جلو اون

 زد !  غیج ایکف دستم محکم هولش دادم که دن با



 2بگذر از جانم 

112 
 

که با  رهیخواست دستش رو گاز بگ ایرو گرفت دن ایدن یمحافظ که درشت تر بود رفت پشت سرم و تا بازو یکی اون

داد  ایبرداشتم به طرفش که دن زیحرکت از من دورش کرد !! خ هیو با  دیجلو سرش رو کش یدستش موها یکیاون 

 زد :

 نزن  بیکنم به خودت آس یخواهش م ایباربد ن-

 یرو زد رو یکیخبر شوک الکتر یمحافظ ب یکیرو ول نکرد و اون  ایمشت زدم تو صورتش اما دن هینکردم و  گوش

 شدم ... نیدستش بود پخش زم ایکردم مقاومت کنم اما سخت بود ! با لگد اون مرد که دن یم یشکمم !! سع

 کرد به طرف من از خونه خارج شدن ...!  یم که خودش رو پرت ایاون دوتا با دن و

  ستادیباال سرم ا فرزاد

 مسئله ها نکن پسر جون نیا یخودت رو قاط-

 حس نکردم ... یزیچ گهیخارج شدن اون ها د با

 

  ایدن

 

که زدم دست گذاشت  یغیرفت ... با ج یبود و راه م دهیچیمرد کثافت بودم ! دست هاش رو دورم پ هی یدست ها ریگ

 و در رو بست !!  نیرو دهنمو پرتم کرد داخل ماش

 فرزاد هم کنارم نشست و راننده حرکت کرد ! یفاصله کم تو

 کردم !  یم کارینکنم که بفهمن احساس ضعف کردم اما بغضمو چ هیکردم گر یم یسع

کردم تا قبل از  یم یفرزاد ... هر جور بود سع با پاهام به زدمی... لگد م زدمیم غیزدم به در تا باز بشه ... ج یم چنگ

 جا رو بلند نبودم !  چیفاصله گرفتن از باربد فرار کنم چون ه

 آروم باش دختر خوب سیه- فرزاد

 کنه  یکرد که انکار داره به طعمه نگاه م ینگاهم م یجور هی 
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 که داشتم داد زدم : ییصدا نیبلندتر با

 نگه دار ...-

فحش کش کردن  یسیرفته بود و شروع کردم به زبان انگل ادمی یگوش نکردن ! از سر استرس باز زبان فارس اما

 داشت ! یکه نگاه ماتش رو از روم بر نم زیه ریمرد پ نیراننده و ا

 نکرد !  رییباز تغ یچیه اما

 تو تنم نبود ...!  یجون گهیدست و پا زده بودم که د آنقدر

 و نفس نفس زدم... یه صندلدادم ب هیرمق تک یب

  زمیآروم باش عز - فرزاد

 گرفتن دست هام که با تمام توانم زدم تو گوشش ... یرو دراز کرد برا دستش

 که زده بودم و لبخند زد ... یلیس یانگشت هاش رو گذاشت جا سر

 ! یشد یچقدر بزرگ و قو-

 بزار برم-

 کجا!؟ -

 کنم ولم کن برم  یباربد ، من پول رو برات جور م شیپ-

 ؟  نیشما عاشق هم شد-

 به ضرر ؟! دیکرد و شا یرو به نفعم م ییزهایچ هی دیجواب شا نیکردم ا مکث

 میآره ما عاشق هم-

 و چندش آور گفت : دیخند بلند

 عاشقتم  شتریاما من ب-
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نتونستم بغضم رو قورت بدم و  گهیمرد حالم بد شد و د ریپ هی یچندش آور از لب ها یکلمه ها نیا دنیشن با

 ... دمیترک

 هی ینداشتم ... حت تیاحساس امن گهیبه در رو دست هام رو گذاشتم رو چشم هام ... د دنیفاصله گرفتم چسب ازش

 تونستم فرار کنم ...!  یکرد نم یم خیتنم رو س یکه موها یفکر از  ذره ... نکنه بخواد منو هم خوابه خودش کنه !

... و با فاصله در طرف من هم باز  دمیباز شدن در طرف فرزاد رو شن یو صدا نیماش ستادیا باالخره ااز مدت ه بعد

 سورن خورد به گوشم ... یشد و صدا

  یخوش اومد-

دار آماده کردم تا خم شد داخل با لگد بزنم  هیبه اون در و پاهام رو زاو دنیاز دست هام جدا کردم و رفتم چسب سرمو

دور بدنمو منو گرفت تو  دیچیدر پشت سرم باز شد و دوتا دست گنده پ هوینتظر بودم خم بشه که تو دهنش ... م

 بغلش !

اما اون من رو  رمیکردم ازش فاصله بگ یزدم و سع غیحالت ممکن ج نیفرزاد به وحشت ناک تر یچهره  دنید با

 ! دیخند یبچه بغل کرده بود و م هی هیشب

بازم رو سرو صورتش پخش شده بود  یاز سرم افتاد و موها میبود که روسر ادیاز دستش ز یخالص یتالشم برا آنقدر

. 

از بدن درد جونم رفت و سرم افتاد رو شونه  آوردیمن م یکه به ضربه ها ییهمون چند قدم اول بخاطر فشار ها تو

 هاش ...

 دش جدا کرد و گذاشت رو مبل ...که باالخره من رو از خو نیتا ا دمیدینم رو ییجلو چشمم بود جا موهام

 پاک کردم و موهام رو زدم پشت گوشم ...چشمم رو ریز اشک

 بودن ... ستادهیده تا آدم با فاصله کم رو به رو ا حداقل

پا نشسته بود و  یاز همون مرد گنده ها بودن و چندتاشون هم انگار خدمتکار و سورن که رو مبل پا رو ییچندتا

 کرد ... یمداشت به موهام نگاه 

 پدرش درست بشه ! یتا بده میازش کار بکش اردیلیم کیاندازه  دیاومده با دیخدمتکار جد هیخب - فرزاد
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 ...!  دیبه فرزاد نگاه کردم که لپمو کش تیعصبان با

 ایتونه منو هم خواب خودش کنه  یبازش ! کور خونده که م یها شین نی! نه به اون اخمو تخم هاش نه به ا یعوض

 من ...! ای رهیم یاون م

دست  ریموهام ... خواستم پس بزنم که دستش رو همون جا مشت کرد و موهام گ هیفرزاد دست هاش رو برد ال-

 هاش شد !

 از جاش بلند شد و به طرف پله ها حرکت کرد ... یهمون طور یاون عوض یکج موند ول سرم

 . دیآماده کن یخدمتکارلباس  هیخانم کار دارم ؛ اما براش  نیمن فعال با ا-

 ! دیخند یو اون م دادمیرو هر پله بهش فحش م یسیمجبور بودم باهاش از پله ها برم باال و به زبان انگل منم

 منو ول کرد ... یاتاق بزرگ شد و در رو قفل کرد و موها هی وارد

 تخت منه  نیخب ا-

 که با فاصله از تخت خودش بود اشاره کرد : یبا دستش به تخت و

 من  یاتاقه و انجام دادن کارها نیا یزکاریتو تم ی فهیتخت تو ، وظ نیو ا-

 کردم که گفت : یداشتم بهش نگاه م انهیوحش

 ارمتیتر رفتار کن تا بچه به حساب ن ینیسرسنگ کمیتخس بهم نگاه نکن !  یدختر بچه ها نیمثل ا-

  یبه من دست بزن یتون یم یر کرداگه فک یکور خوند-

 ترم کرد  یبلند عصب یفرزاد گرد شد و پشت سرش خنده ها یها چشم

 خوش گذشته ؟ یلیخ یباربد بود شی!؟ هوم ؟ نکنه پ یکن کاریچ یخوا یمثال م-

  نیدونم چقدر در حق باربد ظلم کرد ی. فکر نکن نم ستین وونی... مثل شما ها ح یمرد واقع هیاون آدمه -

 داره ؟ یبه تو چه ربط-

  رمیمیم ایکشمت  یم ای! من  یاریسرم ب یسر اون بده یخواست یتا هر کار امیکه کوتاه ب ستمین یمن دختر-
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 و زد رو پاهاش !! دیخند یشتریبار با ذوق ب نیا فرزاد

 !یکن یبابات نگاه م نی!! ع یبابات نیع-

 رو خورد و گلوشو صاف کرد ... خندش

 رو معلوم کنم  فتین تا تکلفعال استراحت ک-

 اتاق خارج شد و منو تنها گذاشت ... از

 شد  یشد که بهتر نم یبدتر م ی... همه چ نییخوردم و افتادم پا زیل وارید گوشه

 خودت نجاتم بده  ایباربد هم نبود دلم بهش قرص باشه ! خدا حاال

 ساعت گذشت و من تو همون حالت مونده بود که در اتاق زده شد چند

 وارد شد و در رو بست ... سورن

 نشست  یمتر کیمن تو فاصله  یرو تخت رو به رو اومد

 من سورن هستم -

 و اخمو گفتم : یرو قطع کردم و جد حرفش

 یمن شما ها رو بهتر از خودتون م ستین یبه معرف یازیکشت ؟نباربد رو یپسر اون محمد قاتل که خانواده -

 شناسم .

 گرد شد و سرش رو به چپ و راست تکون داد : کمیهاش  چشم

  ییپرو یلیخ-

  ینیب یرو هم م گهید یزاینشو چون چ کیپس بهم نزد-

 ؟ شونتیپر شهیهم یموها ایمثال اندام قشنگ ؟ -

  رهیگ یسگمو که بد جور گاز م ینه اون رو-
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 کرد دایپ شهیم یوحش وونیهزار جور ح رایز ری؛ فقط چهرت قشنگه ! اون ز حیصح-

  یکدوم رو به رو نش چی، مواظب باش با ه قایدق-

 شکارم ازت  یلیازت سر نزنه ، چون خ یمن اشتباه یخونه درباره  نیهم مواظب باش تو اتو-

 رفت تو هم  شیما دوتا اخم ها دنیباز شد و فرزاد با د در

 جا ؟  نیا یاومد یبر چ-

 بهم لبخند زد و گفت : سورن

  نمیاومدم مهمونمون رو بب-

 رونیبرو ب-

 از من فاصله گرفت و از اتاق خارج شد ! سورن

روش بود رو باز کرد و پشتش لباسش  فلیکه طرح برج ا یشنیرو باز کرد و هم زمان پارت راهنشیپ ییدکمه باال فرزاد

 رو عوض کرد 

 به مخالفش چرخوندم و زمزمه کردم  سرمو

  شیا-

 کنم یم دارتیشام ب یاخورده بخواب بر هی-

 خورم ینم-

  یهر جور راحت-

 همون جا خوابم ببره از جام تکون نخوردم ... یوقت تا

 

  باربد
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 نیو تونستم خودم رو جمع کنم . باور کردنش سخت بود ! ا یکیباالخره خالص شدم از اون شوک الکتر یاز مدت بعد

 رو واقعا از من گرفتن و بردن ! چطور تونستن !! ایکه دن

  دمیترک یداشتم م تیعصبان از

 !  رمیمشورت بگ هیتا ازش  رادیزدم به ه زنگ

 رو جواب داد  یاز چندتا بوق گوش بعد

 جانم -

 ؟ییکجا-

  یهر جا که تو بخوا-

 خونم ؟ یایم-

 آره -

 رو قطع کردم و کالفه دست هام رو گذاشتم رو سرم ... یگوش

  یکنن!! لعنت تشی! نکنه اذ ارنیبه سرش ب ییبال نکنه

 سورن هم جواب نداد! یزدم به فرزاد اما جواب نداد !حت زنگ

 حال من جا خورد ! دنیاومد و با د رادیه یمیتا هیاز  بعد

 شده ؟! یچ-

 رو برد  ایفرزاد دن-

 ببرتش !! یذاشتغلط کرد ! چرا گ-

 بشم . فیبا آدم هاش اومده بود نتونستم حر-
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 گفت فرزاد؟ یچ-

 برمش  یم یبدهکار یگفت که به جا-

 نشده !  دایهنوزم دزد پ-

 نه -

 بهش بده  گهیفرصت د هیفردا باهاش صحبت کن بگو -

 رو خودم بدم  شیخوام بده یم-

 !  یهمه پول رو بد نیمگه ا ینه بابل اسکول-

 دوسش دارم -

  رهیپس دلت گ-

  یاز نگران شمیم وونهیجاست که تا شنبه د نیمنتظر بمونم تا بانک باز بشه . مشکل ا دیاما تا شنبه با-

 ... نمونیشد ب سکوت

 از اون خدمتکارها نشد؟ یخبر-

 کرده  داشی، انگار از اتاق فرزاد پ ارهیچرا گفت فردا ظهر عکس رو برام م-

 یدو روز اتفاق نیتو ا دیحتما نبا یکن بهش فکر نکن یبگم !سع یدونم چ یه صبرت تا شنبه نمخوبه ؛ اما دربار-

 که! وفتهیب

 خوشگله ؛ نگرانشم  یلیخ ایدن-

 : دیخند رادیه

 هم نبود . شلخته و اخمو بود . یمال نی!حاال همچ ینینب الیل ییبایبه جز ز یزیچ ینیمجنون نش ی دهیاگر در د-

  دیخند یواسه من م-
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 ها  ینا جور دل داد-

  دمیآره تاوانشم م-

 خوبه ؟ ینش وونهید ییمونم تا از تنها یجا م نیامشب ا-

 آره -

 ؟ یمشروب دار-

 نه -

 ... ارمیخودم م نیاز ماش رمی!م یستیاه تو آدم بشو ن-

 سخت ... یلیبه سر کردم اما خ رادیشب رو به کمک ه اون

 اریچون من رو مبل خوابم برده بود زودتر هوش فونیآ یکه با صدا میتا ظهر خواب بود شبید یها یخواب یب بخاطر

 خونه رو! میبود دهیکردم ... اه اه به گوه کش رادینگاه به دور خودمو ه هیشدم بلند شدم از جام... 

 چهره اون خدمتکار جوون چشم هام باز تر شد !  دنیاومد باال و با د ریتصو زدم

 روصدا زدم ... رادیه کردمیبرگشتم و همون جور که آشغال ها و ظرف ها رو جمع م عیرو باز کردم و سر در

 بلند شو دختر اومده  راد؟یه-

 سرش اومد باال  هوی رادیه

 کو؟!کو کدوم دختره ؟؟-

  ارهیاهع همون که قرار عکس خواهر محمد رو ب-

 دختر خوشگل و خوش اندام ... هیآها فکر کردم -

 گشاد -

 و از جاش بلند شد نشستم و هم زمان دختره در رو باز کرد و وارد شد ... دیخند
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 و دعوتش کردم به نشستن  میو سالم کرد و ما هم جوابش رو داد کینزد اومد

 ه زود برم . براتون چندتا عکس آوردم که فکر کنم به دردتون بخور دیمن عجله دارم با-

 ممنون -

 تر بود و گرفت و رو به من گفت :که دست دخ یپاکت رادیه

 تو برو پولشو بده زود بره کار داره -

 باشه -

 دینبا یزیکس چ چیه هیقض نیکردم که از ا دیکه قول داده بودم رو بهش دادم و تاک یتو اتاق و پول میدختره رفت منو

 بفهمه 

 پاکت عکسها ... و رادیو اون از خونه رفت و من حرکت کردم به طرف ه میدو با هم خارج شد هر

 نشستم  رادیه کیمبل رو نزد یرو

 ح. ر.و.م. زاده رو ؟  نیا نیکو بب-

 کرد بهشون !!  یپلک زدن نگاه م یدوتا عکس رو کنار هم گذاشته بود و ب رادیه

 نم؟یبب-

 سرش رو آورد باال و تو چشم هام نگاه کرد ... رادیه

 یزیریپشم م نیع ینیبب-

 هم زمان با حرفش عکس ها رو به طرفم برگردوند...!  و

 باشم !  دیاشتباه د دیسر شوک چند بار پلک زدم تا شا از

 تو خارج ! یچتر یبا موها ایعکس ... عکس دن یکیمحمد ... و اون  خواهر

و  دیا عاشق هم بششما دوت دیکه شا یکیتو تار ریت هیو  ایکردن تو به دن کینزد یهمش نقشه بوده برا نایا - رادیه

 ؛ که تا عشقش رو خوب جلو رفتن اما ... یانتقام بگذر نیا ریاز خ گهیتو د
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 ! دادیم یداشت منو باز ایدن-

 نیکه پدر مادرش ک نیا ی، حت چیاز ه ایراحت حدس زد که دن شهیو اتفاقات افتاده م فاتینه اشتباه نکن با توص-

 خبر نداره ! 

 بود ؟  یاز همون اول همش باز یعنی-

  یو تو باخت-

 !  ینیب شیقابل پ ریو غ زیسخت بود ! شوک برانگ یلیاتفاق خ نیا هضم

  دمیعشق چند روزه نم هینه من نباختم انتقام چند ساله رو به -

 یبزن بیبه اون آس یتون ی! تو نم یرو که تو وجودت دار یعشق نمیب ی! من م یبه اون وابسته شد یلیاما تو خ-

 شک نکن 

 خودم  شیرو برگردونم پ ایدن دیتونم فقط با یچرا م-

 چطور ؟-

 گردانم  یو برش م دمیپولش رو م-

 یداره تا قولش رو ادا کنه و دست اون ها رو بزار تو دست ها ی! اون نگهش مدهیرو به تو دوباره نم ایاون دن وانهید-

 هم

 کنه  یم فرق هیقض یلیعاشق و مجنون بودنش رو داشته باشم خ یاگه ادعا-

 ؟ یکه عاشقش یکن یباز لمیف یپول رو بد یخوا یهم زمان که م یعنی-

 خودش نگه داره  شیتونه زن منو پ ینامه رو دارم . نم غهیمن سند ص-

 باهاش ؟  یکن کاریچ یخوا یخودت ؟ م شیپ شیحاال فکر کن آورد-

 التماسم کنه که جنازشو بدم بهش  ادیکه محمد از زندان در اومد فقط ب یتا وقت دمیانقدر عذابش م-

 ! یعذاب بد یجور نیرو ا یخبر از هر اتفاق یب و  گناه یاون دختر ب هوی ی! عمرا بتون یباربد تو عاشق اون دختر-
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 گردونم  ی... عذاب رو بهش بر م دمیبه خودم مربوطه ، عذاب کش گهید نایا-

که چه قدر کارت  یفکر کرد نی! به ا نهیآزار بب دیا بادونه که چر ینم یبگم ! اما اون دختر حت یدونم چ ینم-

 وحشت ناکه؟

 که اون ها سر من آوردن  یوحشتناک ینه به اندازه کارها-

 راه بهتر باش  هیبرنامه ام ؛ دنبال  نیاما من مخالف ا یدون یبگم ! خودت م یدونم چ ینم گهید-

 تازمیاالن برگ برنده دست منه و من م-

 سرش رو به طرفم هم کرد و گفت : رادیه

اون  یکه رو یکن ینم دایپ نوی. تو جرعت ا هیهمش هارت و هورت اضاف نای؛ ا یباخت یهمون موقع که دل دادتو-

  یدست بلند کن

 از جاش بلند شد ... رادیه

 در خدمته شهیزنگ بزن ،خالصه آچار فرانسه هم یاما کمک خواست یدون یباز خودت بهتر م رمیم گهیخب من د-

  یمرس-

 هم نکردم ! یلباس هاشو رو عوض کرد و رفت ... آنقدر تو فکر بودم که اصال باهاش خداحافظ رادیه

 یعنیمن شد !  یبا برنامه وارد خونه  ایاز همون اول دن یعنیکه خورده بودم خودم هم جا خوردم !!  یرو دست از

درباره  یزیوقت برگرده کانادا ! واقعا اون چ چیتونه ه ینم گهیکه اون د هیمعن نیجواب ندادن تلفن مادر پدرش به ا

 دونه !  ینم قتیحق

 انتقام نداشتم . یجز طعمه بودنش برا یاحساس ایبه دن گهیذره هم د هی ی... حت دمیبا دست هام موهام رو کش کالفه

 رو گرفت  یشد انتقام خوب یم یطور نیا آره

که عذاب مداوم داشته باشه تا محمد  ارمیبه سرش ب ییکردم که چه بال ها یم یزیاون جمعه روداشتم به نامه ر تمام

 ...هیبه پام ... آخ که چه لحظه ا وفتهیبرسه ...آخ که اون روز که محمد ب

 کردم ... یم شتریب ایدلم نسبت به دنتورو نهیلحظه تخم نفرت ک هر
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 فرزاد حرکت کردم ... ینه پول برداشتم و به طرف خو میبعد اول صبح از حساب بانک روز

 داشتم ...  یتا بازش کنن ... وارد شدم و با اعتماد به نفس کامل قدم بر م ستادمیا اطیدر ح پشت

و هم زمان با نشستنش رو مبل منو هم  نییپا اومد ها پله از فرزاد...  شدم وارد  حرف یرو برام باز کردن و ب در

 دعوت کرد به نشستن ...

  یخوش اومد-

 رو ببرم  ایومدم دنا-

 : دیخند

 تو  یخونست نه برا نیاالن مال ا ایدن-

 برمش  یو م دمیاون رو م یمن بده-

  رهینم ییهم جا ایکنم .و دن یرو قبول نم یپول یچیه گهیمن د-

  دیجا نگهش دار نیا دیتون یزنه منه و نم ایدن دهیکه نشون م میعقد موقت دار هیاما من عاشق اون دختر شدم ! ما -

 ابروهاش رفت تو هم  فرزاد

 متوجه نشدم !!-

 عقد موقت رو گرفتم جلوش  برگه

  ینگهش دار یتون یماه زنه منه ، وشما نم۶اون به مدت -

 اما اون به من بدهکاره ؟-

 رو گذاشتم جلوش  فیک

 پول نقد  ونیمل۵۰۰ نمیا-

 خوام  یپول رو نم نیاما من از تو ا-
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 مرد عاشق  هیخم کردم به طرفس و رفتم تو نقش  سرمو

من  یزار یو م یکن یرو قبول م نیا ایتونم تحمل کنم .  یرو نم شیدور یلحظه ا یمن عاشق اون دخترم ، حت-

 برم  یجا م نیو زنمو از ا ارمیمأمور م رمیم ایببرمش ، 

 تند نرو  یه یه-

 برمش  یپس م-

 کرد ... مکث

 پس شرط داره -

 یچه شرط-

 هیخوام  ی؛ ازت م دمیوقت ها واقعا تو رو مثل پسرم د یلی، خ نمیتو رو بب یدوست داشتم خوشحال شهیمن هم-

  نمیو من خوشحال بودنت رو با خانمت بب دیکن یمن زندگ یجا تو خونه  نیمدت هر دوتاتون ا

 !! نهیمنو بب یواد خوشحالخ یخراب کرده حاال م موی، زندگ دهیمنو دوش ی، مثل چ رهیگ یحرف هاش عوقم م از

 کردم .  یم یصبور کمی دیبه همشون بزنم با یضربه کار هیکه به وقت  نیا یخواست قبول کنم ! اما برا یدلم نم اصال

  میمون یجا م نیروز ا کیباشه من -

 هفته  کیروز نه حداقل  کینه -

  شهینم-

  شیببر زارمیپس نم-

 اون زن منه! عشق منه!-

 پسرم  اریرو ، نه ن تیخوشحال نمیو من بب میهم باش شیهفته پ کی دیبا-

 که... نیکه ... ا نیکه به من نگو پسرم ، دوم ا نیاول ا-

 نداشتم  یتونستم قبول کنم ! اما چاره ا ینم اصال
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 یش یمزاحم خانم من نم گهیو شما د میریبعد م میمون یجا م نیهفته ا کیکه ما فقط  نیدوم ا-

 جرعت داره مزاحم عروسم بشه !  ینه ک-

 خورد  یهاش داشت به هم م ییدو رو نیاز ا حالم

 کجاست ؟  ایدن-

 رو صدا زد : یبلند خانم فرزاد

 خانم ؟ برو اون درو باز کن  میمر-

 اومد ! یسیهم زبان انگل ایدن دادیداد و ب یباز شدن در ، صدا یزن رفت باال و هم زمان با صدا اون

 کرد  یو نگاهش م دیخند ی! اما فرزاد م دمیفهم یکه نم من

 کرد !  ی، فکر کنم داشت همه رو فحش کش م تیقرمز از عصبان یو صورت شهیآشفته تر از هم یبا موها ایدن

 بهم ! دیو تا چشم تو چشم من شد بلند اسمم رو صدا زد اومد چسب نییپله ها با حرص اومد پا از

 ...!  دادیجا خوردم ! اما اون با تمام توانش داشت منو فشار م شییهویحرکت  از

 گذاشتم رو موهاش نوازشش کردم ...  دست

 کرد  یو چپ چپ به فرزاد که کال لبخند به لب داشت نگاه م ینشست رو صندل درست

 : گفتم

 نباش  یچینگران ه گهیاومدم که ببرمت ، د زمیسالم عز-

 ؟  یچ میواقعا ؟ پس بده-

 پرداختش کردم -

 گرد شده و با ذوق گفت : یبا چشم ها ایدن

 جا ببر  نیزود بهت بر گردونم ؛ فقط منو از ا دمیباربد ممنونم ازت ، قول م یوا-
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  زمیعز میریباشه م-

 بهش نگاه کرد و گفت : انهیموذ فرزاد

 ؟ یچقدر براش مهم نیچاک ، بب نهیعاشق س هی گنیم نیبه ا-

 گفت : یداربا حالت غرور  ایدن

 گردونم ، مهم خوب و مهربون بودنشه که اون جبرانش سخته  یبهش بر م ستین یالبته منت-

 جا خورد و بعد از صاف کردن گلوش گفت : ایاز جواب دن فرزاد

  دیکن یما زندگ شیجا پ نیهفته ا کیدونست و آقا ، اما قرار  هیالبته که پسر من فقط -

   دست به کمر شد ایدن

 چرا مثال؟!-

  نمیپسرمو بب یخوام خوشحال یچون من م-

 شده االن مهم شده ؟ یچ دن؟یدیا اون موقع ها که داغون کردنش رو راحت تر م-

 بودنش به دردم خورد باالخره ! جا پرو هی

  یپسرم باش یبرا یو بهتر شما فقط زن خوب هیمورد خانوادگ هی گهیاون د - فرزاد

 جا خورد !  یاز جمله آخرش کم ایدن

 زن ! -

 گوشش گفتم : دم

  دمیم حینگو بهت توض یزیفعال چ-

 رو تکون داد برام و باز تکرار کرد : سرش

 ؟  میبر-
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 جوابش رو بدم ! که فرزاد گفت : یدونستم چ ینم

 خونتون  دیریو بعد م دیکن یم یجا با من زندگ نیهفته ا کینه عروس گلم شما دوتا -

 امکان نداره!-

 نیهفته ا کی دی. پس با میکن یجا زندگ نیهفته ا کیهست که  نیمن ا شیبرگشتنت پ طیاز شرا یکیجان  ایدن-

  میجا باش

 اتاقتون باال آماده شده - فرزاد

 و باز دست به کمر شد  سادیوا ایدن

 ؟ یخوا یاز جونمون م یچ یمونم ! پولت رو که گرفت یجا نم نیهم ا قهیدق هیمن -

  نمیخوام بب یپسرم رو کنارت م یخوشحال دنید یول یچیاز تو ه-

 داد : بداخالق جوابشو ایدن

و  یباربد استفاده کن یکه از سادگ زارمیپسرم! فکر نکن من م یشکوفا شده !؟خوش هوی!! احساساتت  یچ یعنی-

 ! یگولش بزن

تونستم جمع کنم  یم یکه رو لب هام بود رو به سخت یکرد ؛ پوزخند یخودش از من دفاع م هیداشت بر عل ایدن هه

... 

هفته مهمون  کیو  یبه باربد گفتم پسرم اآلنم تو عروسم شهیمنو پسرم دخالت نکن ، من هم یتو کارها- فرزاد

 خونه من .

 کردم  دخالت

 . پس بحث نکن  میمون یجا م نیهفته ا کیما  ایدن-

 کرد ... یبه فرزاد نگاه م ینشست کنارم و جنگ نهیحرف من دست به س با

  دینیبب دیبر دیتون یدر سالن باالست م نیخب اتاق شما آخر- فرزاد
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 رو گرفتم و گفتم : ای، دست دن تینرمال بودن وضع یبرا

  مینیاتاق مون رو بب میبر زمیعز-

 باال ... میبه فرزاد از پله ها رفت یلبخند مصنوع هیو با  ستادیبا من ا ایدن

 رهیبه چپ م یکیکه  امیکرده بود ! و من اونو ! دن لمی! فرزاد منو ف نییبود پا یکردم که چه جو باحال یفکر م داشتم

 تهش پاره نشه دوارمیبه راست ... ام یکی

  یخوشحالم که االن کنارم یلیخ- ایدن

 جوابش رو دادم : میرفت یکه پله ها روم یطور همون

 جا رفت و آمد ندارن ؟  نیا گهید یو مردها ؟ مگه سورن ، فرزاد ستیسرت ن یچرا روسر-

 کنم . یفرصت سر م نینکردم ! اما تو اول دایپ مویروسر یچرا ول-

 ما آماده شده بود .  یکه برا یجلو در اتاق ستادمیو ا میهم لبخند زد به

 ...  میقبل از من در رو باز کرد و هر دو وارد شد ایدن

 شده بو یاتاق طراح نی! ا میاتاق بود دیرنگ قرمز و سف بیدو مات ترک هر

 

 زده به حرف اومد  رتیح ایدن

 شاه و ملکه هاست !  یقصه ها ی! انگار برا هییایقشنگ و رو یلیجا خ نیا-

 یکیتار مین یشده بود ! و نور پرداز نییتخت تز ریاز سقف تا ز ییها ریکه به حر یبه تخت خواب دیجلو تر و رس رفت

 یو قرمز و گاه دیکرد ! همه جا سف یجدا م یمتر۷۰ دید واقعا اون قسمت رو از اتاق شاکه روش انجام شده بو

 ... یصورت

 رو تخت و خودش رو ولو کرد  دیپر ایدن

 نرمه !  یلیتخت خ نیباربد ا یوا-
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 ... دیپر یم نییبچه ها روش باال پا مثل

نظرم عوض شد ؛ االن وضع تو اون  کمی دمی! بعد کارن رو د میایکردم ما بچه پولدار به حساب م یمن فکر م- ایدن

 کردم ! دایبودن پ ریاحساس فق گهیکال د نمیب یفرزاد رو م

 ها تهش واسه منو خودش بود  نیحرفش خندم گرفت ، همه ا از

 اتاق چرخوندم ... تو تخت نشستم و نگاهم رو یجلوتر و گوشه  رفتم

رو درست کرده ! اما من دارم از پشت همه راه  یاتاق نیو عاشق هم کنه که همچانگار واقعا قصد داشت ما ر فرزاد

 ...، کور خونده  نمیب یکارهاش رو م

 دست هاش رو انداخت دور گردنمو و سوارم شد !! موهاش پخش شده بود رو بدنمو بازوهام ...  ایدن هوی

 کنه !  یم وونمیلرزه و موهاش د یکه اآلنم برنامه انتقام ازش دارم باز هم قلبم م نیبا ا المصب

 .!خورد .. یرو تخت و رو کول من تکون م دیپر یبا زانو م یه

 خونه رو فحش کش کرده بود !  نیکال ا شیپ قهیشد چند دق یکه آدم باورش نم دیخند یم نیهمچ

 گذاشتم رو بازوهاش... دست

  ریآروم بگ یطور نینکن ا ایاِ دن-

 صورتم  یآورد رو به رو سرم سرش رو برعکس یباال از

  یخوشحالم که االن تو کنارم یلیخ-

 کردن ؟ تتیمگه اذ-

 گرفته شد و زمزمه وار گفت : صورتش

... واسه دختر آواره و  ی، تو خود آرامش یتی. تو خود امن شهیکسم تو نم چی، ه شهیتو بودن نم شیجا پ چیه ینه ول-

 .  آوردمیجا دووم نم نیمثل من . واقعا ازت ممنونم بخاطر رها نکردنم . من ا یبخت برگشته ا

 ! از روکولم اومد رو پاهام نشست و بغلم کرد ! بیحرکت عج هی تو
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 رو شونم ! دادیکرده بود فشار م یکیرو دور بدنم چرخونده بود و سرش رو با زور دست هاش  پاهاش

 تونستم ! یدست هام رو نم ییهویسرد شدن  ینفهمه ول ایتند شدن نفس هام رو دن کردمیم یسع

 کنم  یهات رو جبران م یمن تمام خوب- ایدن

 رو نوازش کردم ... پشتش

 ! یکن یمنو خفه م ی، اما االن دار زمیباشه عز-

 کارهاش ...! نیمنو با ا یکیزیف ستمیس نیبهم نکرد ...! خدا سالم به در کنه ا طونیو آورد باال و ش سرش

 رو تخت !!  میوفتیرفت عقب و اومد جلو محکم تنش رو زد به تنم که باعث شد هر دو ب هوی

 تونم بگم وا دادم ... ی!!! اما تو کلمه م شدمیازش متنفر م دیگنده بودم ! صد برابر اون زور داشتم ! با آره

 بود دورمون !  ختهیپرده ر هی هیشب ایدن یهم و موها یهامون رو به رو صورت

 کردم نلرزه گفتم : یم یکه سع ییدهنمو قورت دادم و با صدا آب

 ! ستین ونیبرخورد با آقا یحرکات مناسب برا نیخانم انجام ا ایدن-

 ! دیو لپمو کش دیخند

  ییحرف ها نیمقاوم تر از ا یلیتو خ-

 ... هویمقاومت داره ! بعد  یحد هیبه هر حال هر کس تا -

 کن باز کرد حد مم نیچشم هاش رو تا آخر ایدن

 ؟  یچ هوی-

 کرد ! یولم نم دنشیچشم هاش بودم ... اما وسوسه بوس غرق

 هنوز وقت بود تا اومدن محمد ... الیخیب

 بار به خودم جرعت دادم که ببوسمش ... نیاول یبرا
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 گذاشتم رو لب هاش ... یهام رو گذاشتم دو طرف سرش و سرمو بردم باال لب هامو محکم و طوالن دست

 شد ! و من اصال انتظارش رو نداشتم ! ی... هر لحظه جدا شدن ازش داشت سخت تر م دمشیبوس یمکث م یب

 به خودم مسلط شدم و سرشو ول کردم ... هوی

 دادم ... شده بود جوابشو یکه موج ییکرد ... با صدا ینگاهم م مات

 ... دیجاها رس نیبه ا یدید هوی-

 ودش رو با دست هاش باد زد ...! هول کرده از روم بلند شد و خ یلیخ

 و قرمز شده بهم نگاه کرد  اخمو

 اصال ازت انتظار نداشتم !-

 نوبت من بود که چشم هام گرد بشه !  حاال

 ! یداشته باش دیرو با یمنو انتظار چ یکن یبغل م یطور نیتو ا یوقت-

 کنم .  یم یمن ...من فقط باهات باز-

  دمیخند

 ! شهیو من مقاومتم داره تموم م میهست یوست کردم ، اآلنم وسط بازب یباشه پس منم وسط باز-

 من هم آمد باال ...! طنتیبار اون رگ ش نیاول یبرا

رفت ... اما تهش  ی!! داشت دنده عقب م دیرو تخت آروم بلند شدم و حرکت کردم به طرفش که رنگ و روش پر از

 بود ! وارید

 خواست االن بغلش کنم و آنقدر بوسش کنم تا لب هاش کبود بشه !  یدلم م واقعا

 گفتم : طنتیکه بود رو باز کردم و با ش یازش در یمتر کیهم انتقام گرفتن هم خوب بود ! نه !! تو فاصله  یطور نیا

 اتاق  سیسرو نمیا-
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 ... دیشد و خند یخال  که تا اون لحظه پر از استرس شده بود با حرف من مثل باد ایدن

 دارش خندم گرفت ... زمایبه خنده کار منم

 بردم جلو گفتم : سرمو

 کنم یپس اول من افتتاحش م-

 وگفت : ییبرداشت به طرف دست شو زیو خ نمیخواستم برم داخل با کف دستش زد به س تا

 اول من -

 کردم و خارج شدم ... هنینگاه به خودم تو آ هینداشتم ، فقط  ینگهش داشتم و اول خودم رفتم و چون کار اما

 و گفت : شینیدر اومدم و تا اون خواست بره داخل ، دست گذاشت رو ب من

 باده !!!  کلتیه یدرشت نیا شتری!!! باربد نکنه ب یکرد کاریچ یوا یوا-

 از تعجب گرد شده گفتم : یچشم ها با

 استفاده نکردم !! سیمن اصال از سرو-

 زشته  کلیقد و ه نیزشته با ا هیدروغ کار بد-

 کشمت !! یم ایدن-

 !! سیتو سرو دیزد و با خنده پر غیخواستم خم بشم روش ج تا

که رو لب هام جا خوش کرده بود کم کم بسته شد و قدم برداشتم به طرف شزلون قرمز  یبسته شدن در لبخند با

 ... یمخمل رنگ

 تو موهام ... دمیروش و دست کش نشستم

 کنم ؟ نیبهش توه ایبزنمش !  هویتونم  یبود . چطور م دایت و استخوان و روان من پبود . اون تو پوس یکار سخت نه

 ... رونیدر اومد ب اطیبا احت سیاز سرو ایدن
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 ... رونیب دییرو باز کرد و دو یشدم که اون در خروج زیخ مین هویکه بهش شوک وارد کنم  نیا واسه

 منظم کنم  ذهنم رو یتا کم دمیرو تخت دراز کش رفتم

 ... رمیانتقام بگ دیشدم من با یجنگ م نیبرنده ا دیبا من

خونه  نیجا تحمل کنم افراد ا نیکه مجبور نشم بمونم ا نیا ینداشتم منم برا یجا جاش امن بود و نگران نیکه ا ایدن

 گردم ... یزمان بر م نیرتریباشگاه و تو د رمیرو تا شب م

 رهبگذ یهفته اجبار نیا تا

 گرفت ... حالم

 ها نبود  یباز نیا یقاط ایدن کاش

 جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم ، تو راه پله ها به طرف طبقه اول با سورن برخورد کردم ! از

 پر از نفرت بود !  چهرش

 شاه داماد  یخوش اومد-

 به سالن ... دمیجواب از کنارش رد شدم و رس یمثل قبل ازش متنفر نبودم ، ب گهید

 به گوشم  دیهاش بود . مکالمه هاشون رس یکه مشغول حاضر جواب ایکرد به دن یم نگاه  باز هم فرزاد

 کنم  یم زونتیاز همون موهات آو یکن تیپسر منو اذ-فرزاد

 دستت  دمیم ارمیچشمات رو در م یچطور نیمن شو بب کینزد یتو جرعت دار -ایدن

 دختر زبون دراز بزاره ! نیاومد سر به سر ا یکرد ! انگار خوشش م یم شتیو اذ دیخند یم الیخیب فرزاد

  دمیرو بوس شیشونینشستم و پ ایدن شیرفتم و پ آروم

 ، باشه؟ یجا مهمون هست نیبه هر حال تو ا یکن احترام آقا فرزاد رو داشته باش یسعهفته رو نیخانم ا ایدن-

 باهاش ندارم  یسر به سرم نزاره کار نیا-



 2بگذر از جانم 

135 
 

 ما  یرو آورد و گرفت جلو وهیظرف م خدمتکار

 بر نداشتم  یزیو چ دیچسب یجا بهم نم نیا یزیچ چیکه ه من

 پوست بکن  بیواسه پسرم س- فرزاد

 ابروش رو داد باال  هیگاز محکم زد و  هیبرداشت و خودش  بیس هیچندش آور بهش نگاه کرد و  ایدن

 :  چند لحظه خم شد دم گوش منو گفت هیبعد از  و

 کنم  یپوست م بیدوباره ده تا برات س دیببخش-

 عقب ... دینشون دادم و کش دیبه نشونه تأک سرمو

 خطر داره ها یتره اگه به حرف هاش گوش ند یاز تو قو یلی، باربد خ ایدن - فرزاد

 یش یم یرنگ هیکه هر روز  ییخطرناک شما -ایدن

 نکرد !  دایپ ایدن یبرا یباز فرزاد جواب و

 : دیاز خدمتکار پرس فرزاد

 ؟ شهیآماده م یناهار ک-

 شده و آمادست  دهیچ زیم گهیساعت د میتا ن- خدمتکار

 خوبه -

 به ما نگاه کرد و گفت : فرزاد

  دیبزن یدور هی اطیداخل ح دیتون یبه چندتا از تماس هام برسم ؛ شما هم م ساعتمین نیبهتر تو ا-

 باشه -

فرزاد رو در آورد ! آنقدر بامزه شده بود که خندم  یرو داخل ظرف انداخت و با لب هاش ادا بیس ایرفتن فرزاد دن با

 ... دیگرفت ! و اون هم خند
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 تونست ؟ یتونست به خنده برسه ! مثال وسط کتک خوردن از من ! م یم یتو هر حالت کال

 و گفت : دیکش یبلند ازهیخم ایدن

رو از ترس فرزاد نتونستم بخوابم ! تخت منو تو اتاق خودش جا  شبیکل دمنتظرم زودتر ناهار بدن برم بخوابم ، -

 ! شهیداده بود !باورت م

 و تو رو بده دست بابات سهیوا دینبوده چون سر قولش با بیذهن خودم جوابش رو دادم : کارش اصال عج تو

 رو ندادم و سکوت کردم  جوابش

 گذاشت رو شکمش  دست

 گشنمه -

  شهیصبر کن آماده م کمی-

 انتقام ... یکرد و من تو سرم دنبال هزار تا راه بودم برا یکنجکاوانه به همه جا نگاه م ایدن

 ... میکمند با فرزاد گذروند یبه لج باز دنیآخر شب رو به هر اجبار و خند تا

 ... دیمال یهمون جور که رو مبل نشسته بود چشم هاش رو م ایدن

  رمیخواب ، منم دارم م یبرا دیبر میهم بودامروز کنار  یبه اندازه کاف- فرزاد

 حال گفت : یهم از جاش بلند شد و ب ایرفت به طرف اتاقش ودن ریشب بخ هیبا  فرزاد

  ایب یتو هر موقع خواست رمیظهر هم نتونستم بخوابم ، من م-

 منتظر جواب من نشد و تلو تلو زنون رفت باال... گهید

تخت تنها بمونم! واقعا سخت بود !!  کی یاتاق ، رو هیرو نداشتم که دوباره باهاش تو  نیرفت اما من جرعت ا اون

 سخت اما لذت بخش !! لذت بخش اما خطرناک ...

 قدم بزنم ... کمیتا  اطیداخل موهام و رفتم تو ح دمیدست کش کالفه
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  ایدن

 

 دادم به بدنم ... یکش و قوس هیشدم و  ریاز خواب س باالخره

 خارج شد و بهم لبخند زد  سیبا باز شدن چشم هام ، باربد از سروزمان  هم

 برم باشگاه دی، من با ریسالم صبح بخ-

 ! داد زدم : دیحرفش دلم لرز از

 جا تنها نزار ! نینه منو ا-

 گردم  ینباش زود بر م یچینگران ه-

 .اما ... اما ..-

 انجام بده تا من شب برگردم باشه ؟ یراحت هر کار دوست دار الینداره ، با خ یبرات خطر یچیجا ه نیا-

 که حرف بزنم از اتاق رفت و در رو بست ! نیتا قبل ا باربد

 افتادم رو تخت ... دیام نا

 ظهر تو اتاق بودم که در زده شد  تا

   بله-

 صرف ناهار  یبرا دیایشده ب دهیچ زیخانم م-

 خورم  ینم-

 کرد ! یم هیخون گر یکه داشت از گشنگ دمیشن شکمم رو یهمون لحظه صدا یول

  امیباشه االن م-

 ... ستادمیا نهیآ یو بعد از شستن دست و صورتم جلو سیجام بلند شدم رفتم سرو  از
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 ! دمیخواب یطور نیکنه که من تنبل و شلختم که ا  یهمون  لباس خوابم برده بود ! حتما باربد فکر م با

 از اتاق خارج شدم... و با همون لباس دمیآه کش هی

 که رو به روم سورن بود و کنار من فرزاد بود ... یا یسالم نشستم رو صندل یو ب یناهار خور زیبه طرف م رفتم

 ها رو بدم نیخواست به ا ینبودم اما دلم نم یادب یب دختر

 !!!  دمیخواستم ژله رو بردارم فرزاد با پشت قاشق زد رو دستم و دستمو کش تا

 هام رفت تو هم  اخم

 کنه  یاول بزرگ تر شروع م- فرزاد

 ! نمیب یرو با احترام نم یجا کس نیمن ا-

  یومدیاز آب در ن یدرست زیهمه خرج باز هم چ نیبا ا - سورن

 رو متوجه نشدم ! اما جوابش رو دادم  حرفش

 پولداره ؟باز موفق و  دیکه شما خورد یهمه پول نیکه باربد با ا یریمیم یدار یاز حسود -

  دیبس کن- فرزاد

 ...زیشدم و نگاه انداختم به م یجو جنگ الیخیب

قسمتم بشه که  گهیبار د کیخواست  یبار تو عمرم خورده بودمو دلم م کیجان کال  یخورد به ظرف دلمه ، ا چشمم

 شد 

دونه  هیبرداشتم و فقط  گهیخواست باز ! دوتا د یبرداشتم و شروع کردم به خوردنشون... تموم شد اما دلم م دوتا

شد که فرزاد  یدونه بودم !!دلمم داشت تموم م هیخوردم اما چشمم دنبال اون  یموند تو بشقاب ! اون دوتا رو م

 یکه م یافتاد! نه اون مال من بود ! با تموم سرعت تپشرفت به طرف دلمه ...! قلبم به  یداشت م دمیچنگالش رو د

 برش داشتم گذاشتم تو بشقابم  عیدلمه و سرشد قاشق چنگال و رو گذاشتم رو 

 همون طور دستش رو هوا موند! فرزاد
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 زدم و گفتم : لبخند

 عروستون واجب تره -

 جا گذاشت تو دهنش ! هیو  دیبا سرعت تر از من از داخل ظرفم دلمه روکش یلیخ یلیاون خ اما

 ... کردمینگاه م خوردیزده به دهنش که تکون م حسرت

 جا بزارن تو دهنش !! هیتونست همشو  یبخوره ، چطور کوفت

 ... دمیبرنج رو برداشتم و کش سیشده د زونیآو یلب ها با

  میبزن رونیب یدور هی دیامروز منو تو با - فرزاد

 ؟یبا من-

 آره-

  امیجا نم چیتا باربد نباشه من با تو ه-

 که واسه خودت خوبه  میحرف بزن کمیو  دیخر میبر میخوا یچون به نفع خودته ، م یایم-

 ؟ یمثال چه حرف-

 هنوز  دیکه بدهکار یدرباره خانوادت و پول-

 ! یسال بهم فرصت بد کی دیبا شیحداقل بر بق-

راه کار  هی شنهادی، پ نیوجود نداره ، بخاطر هم یفرصت گهیبه پدرت فرصت دادم . االن د یمن به اندازه کاف رینخ-

 رونیب میبر مگیخوام بهت بدم که م یم

 کردم ...  یباز غذام باز یکردم و کم سکوت

 کردم ؟  یقبول م دیبا

  شهیکشه اما شک ندارم به نفع تو م یچند ساعت طول م-فرزاد
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  رمیاز باربد اجازه بگ دیپس با-

  ستین یازینه ن-

 من به شما اعتماد ندارم -

 جا و رفت ، پس تو هم اعتماد کن  نیباربد اعتماد داره که تو رو گذاشت ا-

  میریباشه م-

 ... میپنج عصر بود که فرزاد صدام کرد و با هم از خونه خارج شد یها کینزد ساعت

  میو من و فرزاد پشت نشسته بود میراننده هم داشت البته

 سرش رو چرخوند به طرفمو گفت : فرزاد

 ها ، چطوره ؟ دیل خردنبا میحرف ، بعدش بر یو کم میبزن یدنینوش هیاول -

 یدون یخودت م-

 ؟ ی! تو چرا آنقدر نچسب و زبون دراز ایدن-

 رو نگاه کردم و جوابش رو دادم  رونیپنجره ب از

 ، تنها خورده نشم  نیسرزم نیبشم تا تو ا یطور نیبدم و ا ریینبودم اما مجبور شدم خودمو تغ یطور نیا-

 همه تلخ ! نیخوره !! دخترم ا یتو رو م یک-

 دیچپ بهش نگاه کردم که خند چپ

  یخوشگل تر یلی، اما تو از باربد خ دیببخش

 ...ستادیا نیرو ندادم تا که باالخره ماش جوابش

 ... میشده بود نشست دهیمجنون چ دیدرخت ب هی ریکه ز یها یو صندل زیم یرو میهم رفت با
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!!گارسون اومد و سفارش گرفت و  یبخور زیچ هی دیافتاد با ینم ادتیداشت اطرافش که اصال  ییبایز نیزاید آنقدر

 رفت ...

 نه؟ هیقشنگ یجا-فرزاد

 ! یلیخ-

 بهت بدم  شنهادیپ هیتونم  ی، اما م ستیازشون ن یخبر چیمادر و پدرت ه -

 ؟ یشنهادیچه پ-

پول رو آورد تا تو رو بتونه با خودش ببره !  ونیروز فاصله پونصد مل کی یکه بدون حت یباربد عاشق تو شده ، جور-

 ؟ نهیاز ا ریغ یارزش دار یاردیلیم ایو  یونیلیم یاز رقم ها شتریب یلیاون خ یتو برا یعنی

 ..هام رو رو هم فشار دادم  لب

 !نهیب ی! انگار که اصال منو نم ستین یطور نیدونم ! اما اون تو رفتار اصال ا ینم-

 یسخت م یلیشه گفت اون خ یم ییجورا هیبوده .  یتکرار یو روزها یافسردگ ریرو درگ یادیز یباربد سال ها-

 یم ییکارها هیبده . اما  رییها تغ یزود نیهمه سال به ا نیخودش رو بعد از ا یدست و تکرار کی تیتونه شخص

 سرعت ببخشه  هیقض نیتونه به ا

 ؟ یمثال چ-

کشش داره به جنس مخالفش ، مخصوصا اگه براش مهم باشه و  ادیز ایکم  یمرد هستش، و هر مرد هیکه اون  نیا-

اون پونصدتا  ی. تو برا دمیباربد رو به تو د یعاشقانه نگاهش کنه . من عشق تو چشم ها یمکیوقت ها قا یلیخ

و من خودم برات  شهیمن صاف م ی، بده یباش شتههم براش ارزش دا گهیپونصدتا د یتا االن ، اگه بتون یارزش داشت

  یفرستمت بر یخرم و م یم تیبل

 متوجه حرف هات نشدم !-

آنقدر  نیهست یهفته که با هم هم اتاق نیکن تو ا یجلوش سع یبگرد یهپل یطور نیکه ا نیا یبجا یعنی- دیخند

 ستین یرشتاصال پول د اردیلیم کیباربد  یکه من ازت پول خواستم باز اون پرداخت کنه .برا یکن وونشیعاشق و د

 . یاگه واقعا تو براش ارزش داشته باش
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 ؟ یچ یعنی یکنم ؟ هپل کاریچ دیمن با یگیشما م یعنی-

عاشقت بشه  شتریکه باربد ب یباش یو عال یبه خودت برس دیهفته آنقدر با نیو تو تو ا دمیخر یلباس م میریاالن م -

 ؟  یپول منو بد یخوا یتو چطور م چارهیرو بده . ب یو حاضر بشه اون بده

 تونم از باربد سو استفاده کنم ! یمن من نم-

اون  یبرا دیبره چرا با یباهات حالش خوبه و از حضورت تو لذت م ی!!! اون عاشق تو شده و وقت هیسو استفاده چ-

با لگد اون اگه ازت خسته بشه  یشناس یبه فکر خودت باش ، تو مردها رو نم چارهیپول ما سخت باشه ؟ ب هیدادن بق

 . یببر ادهکن استف یسع ی، االن که براش ارزشمند رونیندازتت ب یم

 تو فکر... رفتم

 با احساساتش نبود ؟ ینبود ؟ باز یبد کار

 آخه ...-

،  یپوش یو براش م یخر یرو م یخوا یلباس م یبازار تو هر چ میریهامون م یدنیآخه نداره بعد از خوردن نوش-

کن  ی. پس سع یسورن بپوش ایمن  یبرا اون لباس هارو یشیمجبور م یکار رو نکن نیخوام اگه ا یمن پولم رو م

 خوام ! یم. من فقط پولم رو  یرو از دست ند دمیکه دارم بهت نشون م یراه

 آور بهش نگاه کردم و جواب دادم  چندش

 !؟ کاریچ یخوا یهمه طمع پول رو م نیا یریسر پ-

 برو ثواب داره  شگاهمیآرا هینشده  ریا دت مینداره فقط بخور بر یبه تو ربط-

 به طرف بازار ... میبه بدن و حرکت کرد میهارو زد یدنیچپ بهش نگاه کردم جوابش رو ندادم و تو سکوت نوش چپ

 کرد برم داخلش !!  یو مجبورم م دادیداشت رو نشون م یاون جور یکه لباس ها یبازار فرزاد هر مغاز ا داخل

 ... دمیکش یاومد داخل کارت رو داده بود دستم و من م یم یانداخته و نه حت یم کهیخودش نه ت ییخدا یول

 همه لباس برام نگرفته بودن ! نیخانواده خودم هم ا ی! حت دمیشد رو به انواع مدل ها خر یکه م یهر لباس یعنی

  یایتا ب میمون یم نگه داشت و فرزاد گفت که منتظر شگاهیآرا یو جلو میشد نیسوار ماش دیخر یاز کل بعد
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 تو روش گفتم : منم

 کنه !  یپول چه آدم ها رو صبور م-

 ... شگاهیو رفتم به طرف آرا دمیدر روبه هم کوب محکم

از مادر شوهر خواهر دوستش تا پسر داداش شوهر عمش که باال  شگریو چرت آرا یالک یحرف زدن ها یاز کل بعد

!؟  یزنیور ور حرف م یه یبگه بابا به من چه !!! چرا دار ستین یکیباالخره کارم تموم شد ...! آخه  گفتیسر من م

 ببرم  نیبموهام رو از  یموج ها نیتا ا دمیچند تا کرم مو هم ازش خر

 خونه ... میو باالخره بعد از ساعت ها برگشت نیتو ماش برگشتم

به  هی رفتمیبه چپ م هیبخوام ، همش رو گرفتم تو دست هام ...!  کمک یهام از کس لیبردن وسا یخواستم برا ینم

 راست !

  ارهیب الدیمگه !! بده م یمجبور -فرزاد

 تونم  یخودم م-

 همه پله رو ! نیا رهیم یک ی... وا دمیزور و مشقت باالخره تا کنار پله ها رس به

 مشون رو گرفت تو دستش نشست کنار دست هام که کاور ها رو گرفته بودم و وزن ه یدست هوی

 فرزاده! دمیرو چرخوندم و د سرم

 گهید یبر یم یببره االن خودت دار یکس یزارینم-

 باال ! میرفت یاون بود و هم قدم از پله ها م یکاور ها بود اما کال وزن رو دست ها رهیهم دستمون تو دستگ دوتامون

 به گوش فرزاد  دیگرفت و صداش رس خندم

  ستیفقط لپت سوراخ ن یخند یمامانت م نیع-

 !!ادشهیهام گرد شد !! نکنه به مامانم نظر داشته که آنقدر خوب چهرش  چشم

 اخم گفتم : با
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 ها  یبهش فکر کن نمیمامان من شوهرش رو دوست داره نب-

  دیخند

 تونه دوست داشته باشه یآره مامانت وحشت زده بابات رو م-

 منظور ؟-

   الیخیب-

 ها کج شدم و باعث خنده فرزاد شد ! لیوسا ینیدستش رو برداشت که در رو باز کنه من از سنگ هی تا

 میستادیو هر دو ا نیهارو کنار تخت گذاشت رو زم لیوسا باالخره

  ارمیتونم ب یگفتم که خودم م-

 رفت به بابات ؟ یم دی!! حتماً اخالقت با شهینم یاریدر ن یگنده باز -فرزاد

 نکنا نیمن توه یبه بابا گهید-

 خورم  یباباتم م چیخودت که ه-

 !! دیو سر انگشتش رو بوس دیشد که لپمو کش دیهام شد اخم

 بدم اومد  یلیکارش خ نیا از

 یتون یم کاریچ نمی، بب ریدوش بگ هیتو کمدت و  نیها رو بچ نیهمه ا عیخونست سر گهیباربد دو ساعت د- فرزاد

 پولت هم صاف بشه ؟ هیکه بق یآنقدر رو خودت حساب باز کن یتون یهفته ؟ م نیا یبکن

  یبر شمیتونم االن ممنون م یم-

 بزنم از درد و اون با دوتا قدم بلند از اتاق خارج بشه! غیکه باعث شد ج دیبار دوتا لپمو محکم محکم کش نیا فرزاد

 مرد گنده و پرو! ریپ نیبود ا وونهید اه

! اوردنیبودم قشنگ بودن و لبخند به لب هام م دیکه خر ییکردم به جا به جا کردن لباس ها ... واقعا لباس ها شروع

فرزاد و مخصوصا سورن بپوشم . دوست ندارم  یبودم که بتونم جلو دهیجور خر هیرو  شیبق یسر هیالبته به جز 
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باشم  بایخواست انقدر جلوش ز یکه دلم م ی؛ طور مداشتاندامم جلو چشم اون ها معلوم باشه . فقط باربد رو دوست 

 ...شبیکه احساس خطر کنم ! مثل د

 لبخند نشست رو لب هام... شبید یآور ادی با

دست  هیبه دوش گرفتم و بعدش موهام رو خشک و صاف و لخت کردم و  دمییتخت و دو ریز ختمیکاورها رو ر همه

بامزه بود! آنقدر که دوست داشتم  یلیخ  . دمیکالهش دوتا گوش خرگوش داشت پوش یرنگ که رو دیلباس ست سف

  چمیهو هی

 ! اوردمیگرفتم تو دست هام و ادا در م یداشتم که م هم

 و به خودم نگاه کردم ... ستادمیا نهیآ یرو گذاشتم و جلو کالهم

بسته بودم و لباسم هم نه تنگ بود و نه  کیکش کوچ هیگردنم با  یکرده بودم و هر کدوم رو رو کهیرو دو ت موهام

 دختر بچه ها شده بودم ! مخصوصا که قدمم کوتاهه! نیا هیبچگونه بود ! شب کمیکوتاه ، اما 

 گرفتم لباسم رو عوض کنم که در باز شد !! میتصم

 باربد اومد ! هول کردم !  ییییوو

 سالم -

 ه خند ریزد ز هویهمون جور که زول زده بود بهم  باربد

 !!؟ یخرگوش شد-

 هام رو مثل خرگوش کردم و چند بار زدم رو هم  دندون

 چیآره اومدم دنبال هو-

 ! انگار متاسف شد برام !! چرا !!؟  دیسرش رو تکون داد و خند باربد

  امیو زود م رمیگ یدوش م هیمن -

  نییپا میبا هم بر یایمونم ب یباشه منم منتظر م-
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 ونیکنم که براش پونصد مل یفکر که چطور دلبر نیو رفتم تو ا دمیرفت حموم و من رو تخت دمر دراز کش باربد

 ارزش داشته باشم ؟؟ گهید

اون کارها  یکارن بود که اونم به جا هیسرم  ری!! دوست پسر که نداشتم خ دمینرس یا جهیفکر کردم به نت یهر چ اما

 ! نییپرت کرد پا رو انجام دادن باهاش منو برد از برج

 رو !! یلوند رمیبگ ادیآخه من از کجا  

 و رو تخت نشست ... رونیاومد ب دشیها و روش ها بودم که باربد با تن پوش سف وهیش غرق

 ؟ یدیشن یکه صدامو نم یغرق کجا بود-

  نشستم

  یچیه-

  دیلباسم رو گرفت و کش یگوشم ها باربد

 خرگوش کوچولو -

 هوم ؟  دمیخند یقشنگ م یلیبود االن خ بهتر

 به لفظ بچگانه دادم  و جوابش رو دمیخند

  چیمن اومدم دمبال هب هییآقا-

   رونیب اومد بلند  و با خنده دیداخل رخت کن حمام لباس هاشو رو پوش باربد

 بخوابم  امیب ادیخستم زود ب میشام بخور میکن بلند شو بر یطونیکم ش-

 هام رو درست کردم و گفتم : چشم

 دارن ؟ چمیهب-

 نه  ایدارن  مینیبب میبر-

 ... نییپا میو از پله ها رفت میجام بلند شدم و کنار هم از اتاق خارج شد از
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 تنها نشسته بود و منتظر ما بود  فرزاد

 بهش میو سالم داد میهم کنار هم نشست ما

 به به دوتا مرغ عشق چطورن ؟ - فرزاد

 جواب دادم : یطونیش با

 از مرغ ها خرگوش شده !  یکیفعال که -

 سورن رو حس کردم  یخال یو جا دمیسه خند هر

 سورن کجاست ؟-

 ادی،آخر هفته م ماستیسفر به آلمان داره االن تو هواپ هی-

 که جلوم بود نگاه کردم ... یا چهیپلو با ماه یتکون دادم و به باقال سرمو

 ها  ییها شباهت داشت نه کانادا یرانیبه ا شتریکه من ذاعقم ب دمیرس جهینت نیا به

 ... یحرف چیبدون ه میخوردن شد مشغول

 و رو به من گفت : ستادیاز غذا باربد ا بعد

 زود بخوابم  دیغذام هضم بره چون با یقدم بزنم تا کم رمیمن م-

 کنم  ینگاه م یو یباشه من هم ت-

 رفت و فرزاد تشر زد بهم  باربد

 ؟ یچرا باهاش نرفت جیگ-

 قدم بزنه آخه ! رهیم یک یدراز بکش دیکن بابا بعد از غذا فقط با ولمون-

 رفته تو ! یبه ک تیتنبل-

 بود ، نشستم ... یفوق العاده بزرگ که مدلش منحن ونیزیغذامو خوردم و رفتم رو کاناپه جلو تلو هیبق
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 همه پول رو از کجا آوردن ! نیا واقعا

 ساعت باالخره باربد اومد.... میاز ن بعد

 گفت و رفت بخوابه ... ریشب بخ یاز صرف چا بعد

 نشست کنارم و با حرص گفت : فرزاد

 خوابه ! یاالن م گهیدختر بلند شو تو هم برو د-

 کردم : اخم

 بچسبم  یکیبه  یه ادیبدم م-

 که مونده فکر کن  ییبدبخت به اون پونصدتا-

 کف دستم زدم رو پامو گفتم : با

 !! ادیدر ب متیق نیدر ارزشش با دالر فرق داشته باشه که اآنق رانیپول ا دیاه چرا با-

  یحرکت بزن که پونصدتا ارزش داشته باش کمیخوابه برو  یبلند شو بدو االن م-فرزاد

 جام بلند شدم و رفتم به طرف اتاق... از

رو  راهنشیمن همون جور پ دنیکه با د آوردیرو در م راهنشیو در زدم و وارد شدم . باربد داشت پ ستادمیدر ا پشت

 دوباره تنش کرد !

 خراب شده برم . نیخدا کمکم کن تا بتونم زودتر از ا یبود ! ا یکه کار سخت نیکنم با ا وونشیتونستم د یم دیبا

باربد احساس معذب بودن نداشتم بدون رفتن تو رخت  شیو راحت برداشتم . پ فیتاپ شلوارک لط هیداخل کمد  از

فاصله خودمو پرت کردم رو تخت  نیحوصله از دورتر یجلو چشم هاش لباسم رو عوض کردم و ب یاپرده  چیکن و ه

 و کش موهامو باز کردم و دست گذاشتم رو چشم هام ...

دلم  یزنِ ... حت هیزنِ...  هیمرد مثل  هی یکه برا نیکردم !! ا یفکر نم ییروزها نیوقت به همچ چیگرفته بود ؛ ه دلم

 . زمزمه کردم ... دادیپول رو هم م هیدردسر بق یکنم . کاش باربد ب خواد تکرارش ینم
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 دلم گرفته -

 چرا ؟-

 !؟دنیچرا مادر پدرم جواب منو نم-

 هستم شتیاشکال نداره من که پ-

 به طرفش و نگاهش کردم ... دمیچرخ

  ونمیمد یلیمن به تو خ-

  یو چه موقت یکه به همسرم کمک کنم ، حاال چه رسم فمهیمرد وظ هیبه عنوان -

 ممنون -

 لبخند زد ... دست گذاشتم رو صورتش و نوازشش کردم ... بهم

 دیبود و شا یعال کلشی، اما ه دهیو لب ها کش ی، چشم و ابرو مشک یگندم ی، پوستچهره ساده داشت هی باربد

 وان ! نامبر

  رهیدوست ندارم دلت بگ-

 که دلش برام بسوزه گفتم : یلفظ با

 ؟  یکن یبغلم م-

 تو آغوش گرفتن من ... یمکث کرد ...! اما بعدش دست هاش رو باز کرد برا اولش

 رو ... دیگاه و ام هیتک نیهام رو بستم و محکم تو بغلم فشارش دادم تا حس کنم ا چشم

 . رسوندیکارش واقعاً من رو به اوج آرامش م نیکرد و ا یدستش موهام رو نوازش م با

 ... کم چشم هام به خواب رفت کم
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 طونیو انگار ش دارهیمتوجه شدم باربد هنوز ب مینییپا یاری! اما تو همون هوش دمیبود که از خواب پر یدونم ک ینم

 ... رونیرو از تنم بکشم ب رهنمیمثالً تو خواب پ یکرده بود تا الک داریمنو از خواب ب

 واکنشش رو ، باز به خواب رفتم ... نمیچشم هام باز نمود تا بب گهید

 نیصبح بود و ا۸آنقدر زود رفته ! چرا ! به ساعت نگاه کردم ، ساعت  یعنیشدم باربد کنارم نبود !  داریب یوقت صبح

 چسبه . یناز کردن م شتریشد صبح ب فیزود رفته ! اه ح کساعتیطور که معلومه باربد 

گفتم خودم هم  یروغ بود اگه م! البته د دمیکش یمرد نقشه م هیگول زدن  یفکر خودم خندم گرفت ، داشتم برا از

 کارها ... نیبردم از ا یلذت نم

 و تاصبحانه بخورم ... رونیبار زود رفتم ب نیا

 نشسته بود ! زیدر کمال تعجب باز فرزاد خونه بود و سر م اما

 نشستم و گفتم : یرو صندل رفتم

 ؟! یهمش خونه ا یتو کار و بار ندار-

 دیخند

 دارم اما مهمون هم تو خونم دارم -

 من راحت ترم  یتو نباش-

خونه!  نیداره ا یعجب آشپز ییخوشمزه ... خدا یمرویبا حالت قهر چرخوندم و شروع کردم به خوردن ن سرمو

 تونه انقدر خوشمزه آمادش کنه! یم یچطور

  یاتاق من استفاده کن انویو پ الونی، و تاریاز گ یتون یم رهیاگه حوصلت سر م - فرزاد

 مرد داره ! ریپ هیها رو  نیهمه ا-

 ها دل ندارن !  رمردیآره مگه پ-

 خواد یبزرگ م یمهمون هیدلم  یزیاز هر چ شتریاما من ب-
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 هاش گرد شد  چشم

 بله !-

 یحت یچهمه  رانیاومدم ا یمن تو کانادا بود و از وقت حیتفر نیبکشم . ا غیکه بتونم برقصم و ج یمهمون هیخب -

 رو هم از دست دادم  میو انرژ میروح

که مثل خانم ها  یقول بد دیاما با رمیگ یبزرگ م یمهمون هیشما  یباشه من آخر هفته به مناسبت جشن نامزد-

 یرفتار کن

 خندم ! خانم نه! یرقصم و م یها فقط م ینه من تو مهمون -

 :دیخند

 اون جا ها یخودمه که گذاشتم بر ریتقص-

 بله !-

 ، خوبه ؟ لباست هم با من  یباش وونهید یتون یرفتن م یرسم یرو مهمون ها گریباشه نصفش رو خانم باش نصف د -

 پوشم  یمن لباس باز نم-

 . دمیم هیبهت هد کیدونم ، لباس بسته و ش یم-

 ابروم رو بردم باال و گفتم : هی

 ایستیهم ن یمرد بد ریپ میلیخ-

محمد  ایتونه درست من و  یها رو نم قتیوقت تا نفهمه حق چیدونه و ه یداره رو نم تیکه واقع زهایچ یلیباربد خ-

 که اون ساخته رو باور نکن . یطانیش ویرو قضاوت کنه .پس د

 باربد ؟ اصال به من چه ! ایراست  نیتو فکر ؟! حرف ا رفتم

 ؟ یاوک یتوجه کن تا ارزش داشته باش ها ! خوب به باربد ینباش الیخیخونه ، باز ب امیاصال امشب ن دیمن شا-فرزاد

  یاوک-
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... 

لباس انتخاب کردم که بپوشم ، چون تنها مرد خونه  هیدوش گرفتم و  هیزدن شدم و بعدش  تاریشب مشغول گ تا

 کوچولو راحت تر لباس بپوشم ، مثال... هیتونستم  یباربد بود م

 داشت ینازک مشک یکه خط هابود  یفیکه جنسش از پارچه لط یرنگ یریش مونویمدل ک کیتون

 شد . یم دهیکه سر شونه هام د یداشت !طور یباز یلیخ یقیقا ی قهی یاومد ول یزانوم م یرو تا

 بامزه یلیکه خ یراه راه یونیتل پاپ و

مرز موهام  نیآوردم رو شونه هام و تل رو زدم ب یو موهام رو نصفش رو دادم پشت و از هر طرف کم دمیرو پوش لباس

 اومد . یم دمیسف یرنگ که تا وسط ساق پاها دیشلوارک سف هیبا 

 شد  یکردم ؛ عال نهینگاه تو آ هی

 کرد رو آوردم ... یکه آهنگ شاد پخش م یکانال هیاتاق خارج شدم و کنترول ماهواره رو برداشتم و  از

 که باربد در رو باز کرد و اومد داخل ... دادمیبر خودم بدنمو تکون م داشتم

 ! بعله خوشگل کرده بودم براش ها  خورد جا

 طرفش و سالم دادم ، اون هم جواب داد  رفتم

 کرد ... مینشستن رو مبل و اون هم همراه یکردم برا دعوتش

 لباست بازه زشته جلو فرزاد ! قهی-

 اتاقش بخوابه  رهیم نهیرو بچ زینرگس خانم هست که گفت م هیفقط  ستیجز تو خونه ن یمرد چیه-

 ؟  یاریبرام ب ییچا هی شهیم-

 باشه -

برگشتم  دیچ یرو م زیبه نرگس خانم که داشت م یخسته نباش هیو با  ختمیباربد ر یبرا ییچا هیآشپزخونه و  رفتم

 باربد  شیپ
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 رو نخور  یچا یخوا یم شهیداره حاضر م زیم-

 باشه -

 ... میو مشغول صرف شام شد زیسر م مینرگس خانم هر دورفت یصدا با

 کرد ! یمن نگاه کنه ، اما نگاه نم شهیکار کنم هم هیخواست  یسکوت بود . اما من دلم م نمونیب

  میدعوت یچهار شب عروس گهیهفته د-

 آخ جون چقدر خوب ! کجا هست ؟-

  مینیترکمن ها رو قرار بب یعروس-

  میکن یمتفاوت رو تجربه م یعروس هیپس -

 میایبه حساب م ژهیدوست بنده هستش و ما مهمون و میتر یمیصم یبله عروس-

 ذوق دست هام رو زدم به هم  با

  یعال-

 که بهت دادم ، اونم چهار روز ! یا یقول اون مهمون نمیا-

 .  دمیم هیگرفته و گفت لباست رو من بهت هد ینه فرزاد آخر هفته مهمون-

 از تعجب گرد شد  یچشم ها باربد

 ! یچ-

 ما  ینامزد یجشن برا-

 گه! یکه داره به همه م تمونینشده وضع ی!؟ ما که هنوز رسم یچ یعنی-

 شد  زونیو لوچم آو لب

 ؟ یخوا یتو منو نم یعنی-
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 کرد ... مکث

 گرفته ؟؟ یمن مهمون یفرزاد بدون هماهنگ یبر چ-

  رهیبزرگ بگ یمراسم نامزد هیکه تو رو خوشحال کنه و برات  نیواسه ا-

 الزم نکرده -

 قاشق و چنگالش رو پرت کرد تو ظرف غذاش و رفت به طرف اتاق ... یکالفه و عصب فرزاد

پس بر  امیکه دوست نداره من نامزدش به حساب ب نیبابا ا یداخل موهام ... ا دمیغذامو ول کردم و دست کش منم

نم که براش پونصدتا کار ک هیمن هنوز نتونستم  یعنی ی! وا ینخواد بده چ شویهمه پول رو داده ! اگه بق نیا یچ

بجنب  ای!! دن یمن یکه تو االن به عنوان خانم خونه  هگ یمثل قبل نم گهید یحت یعنیهم ارزش داشته باشم !!  گهید

 باز بهت دل داد ! دیچندتا حرکت بزن شا

 طرفش ... دمییغذامو ول کردمو دو منم

 عاشقم بشه . تو رو خدا نیراه بزار که ا هی! خدا جونم ؟  ایخدا

  دیمال یو همش صورتش رو م دیرس یکالفه به نظر م یلیاتاق رو باز کردم و وارد شدم اون خ در

 ترسناک بهم نگاه کرد !  یلیبه طرفمو خ دیسرش چرخ هویکنارش نشستم که  رفتم

 دهنمو با صدا قورت دادم و نا خواسته دو وجب ازش فاصله گرفتم ... آب

 کردم مگه !!  کاریاز اون خشم تو چشم هاش!! چ دیاش ! زبونم برتو موه دیسرش رو چرخوند و دست کش که

 نامحسوس و آروم دستمو بردم گذاشتم رو مچ دستش و گفتم : یلیخ

و بگو من  ریاسمم کنار اسمت باشه اشکال نداره پولت رو پس بگ یاگرم دوست ندار میکن یرو کنسل م یمهمون-

 خوام .  یدختر رو نم نیا گهید

بهش  یکردم و سرم رو گذاشتم رو شونه هاشو و با احساسات فوران زده ساختگ نیو مظلوم و غمگخودم ر ی چهره

 گفتم :

 فاصله ازت سخت برام  یکه حت یاما من عاشقت شدم ! طور-
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  رمیبا دستش راستش سرمو هول داد تا ازش فاصله بگ ینزد ول یحرف

 به من نداشت !؟ یحس گهیکارش دلم گرفت ، اون واقعا د نیا از

 دمر پرت کردم رو تخت و چشم هام رو گذاشتم رو دست هام ... خودمو

 براش نداشتم ؟ یارزش گهیکه د نیا ایکردنش بهم  یتوجه ی! ب ختیدونم چرا آنقدر به هم ر ینم

 کردم محکم باش دختر خوب ... یبغض م دیمن نبا نه

 .  دیاز اتاق خارج شد و در رو محکم به هم کوب باربد

 ، اما چرا آنقدر زود !؟ رونیندازتت ب یگفت با لگد م یکه فرزاد م میدیفکر کنم به اون مرحله رس گهید

خودتو  ی؟ دار ی!؟ تو مگه غرور ندار یطور نیغرورم اومد باال و به خودم تشر زدم : چته ؟ چرا ا یاون رو هوی اما

 ی، به جهنم ، مرگ شرافتمندانه بهتر از به هر کار هویذره پول !؟ به درک که تو رو پس زد  هی یبرا یکن یخورد م

 دست زدنه 

سرمو با  دمیرس یمشکل و پولدار به نظر م یدختر ب هیخوب بود و من  یجام بلند شدم و مثل قبلنا که همه چ از

 خواب ... یو رفتم برا دمید یو یو ادامه غذام رو خوردم و بعد بدون توجه به باربد ت زیغرور آورد باال برگشتم سر م

 دمگیکه سردم بود اما پتو نکش نیو با ا دمیلباس خواب افتضاح پوش هیسر لجش  از

 ! هر چقدر خواستم بخوابم نتونستم ! هر چقدر فحش بهش دادم آروم نشدم !  ومدیمنتظر موندم ن یهر چ اما

باربد رو ندارم  یتوجه یتونستم قورتش بدم ؛ تحمل ب یشده بود ! نم نیبغض سنگ نیا گهینشستم تو جام ... د کالفه

 لحظه ... هی یبرا یحت

رو هوا مونده بود و  ختهیبه هم ر یلیگرفت بود و خ تهیسیسرمو رو بالشت جا به جا کرده بودم که موهام الکتر آنقدر

 و بغض قرمز و زشت شده بود . هیصورتم از از شدت گر

!! با اون قد  دهیآب بردارم که متوجه شدم باربد رو کاناپه خواب خچالیتا از  نییپا با حرص رد شدم و رفتم نهیجلو آ از

 تونه بخوابه !! یچطور آخه اون جا م کلیو ه

 ... دمیبر نداشتم و سر کش وانیل گهیبرداشتم و د یا شهیش یبطر هی خچالیاز  رفتم
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رو از دهنم برداشتم و  ی! بطرنمیب یاز داخلش م شهیبزرگ ته ش یلیزشت و خ زیچ هی دمیقلوب خوردم که د چند

اونم هم با قدرت هزار اسب  یسوسک زشتو بزرگ همانا و پرت کردن بطر دنی، که د نمیرو بب یقصد کردم ته بطر

خورد شده گم شد اما  ی شهیناک ش حشتو یمن تو صدا غیج یآشپزخونه همانا !! صدا یکیسرام نیبخار رو زم

 به طرفم که ساختمون به لرزه در اومد !  دییدو یباربد طور

 یبه طرف پاهام که باعث شد هول کنم و بدوام رو ادیمتوجه شدم سوسک با سرعت داره م نییسرمو آوردم پا تا

 ها تا بتونم فرار کنم !  شهیش

سوسک و با پاهاش  یپاش رو گذاشت رو یانگشت ها عیپاره شدن کف پاهام رو حس کردم و باربد سر قشنگ

 رتش کرد اون ور و اومد سمت من پ

 ... نیفاصله گرفتنم از اون سوسکه به خودم اومدم و نشستم روزم با

 که داخل پاهام مونده بود فشارم افتاد ... یا شهیش یکه از کف پاهام روون بود و تکه ها یخون دنید با

 غیکه ج رونیرو از داخل پام بکشه ب شهیو باربد کف پام رو گرفت و قصد کرد ش واریدادم به د هیحال سرمو تک یب

 کرد  یپاک ساز شهیکه بهم داد از ش ینبودم ! دوتا پاهام رو با عذاب فشیزدم و خواستم پسش بزنم اما حر

 به پاهام بود ... یدگیتوجه به من مشغول رس یکردم و اون ب یم هیگر فقط

 کردن . یها عفونت م یپارگ نیوگرنه ا میرو داشت هیاول یحداقل جعبه کمک ها خوبه

اخم ابروهاش رفت و با سر انگشتش رد اشک هام  هویمن نگاه کرد و  ونیاز تموم شدن کارش تازه به صورت گر بعد

 رو پاک کرد 

 سوسک !؟ هیبخاطر  بیهمه آس نیا-

 شد و اخمو جوابشو دادم  شتریب بغضم

 مسخرم نکن -

 کرد ؟  یم ی! داشت چه فکر نمشینبو سرش رو به مخالف صورت من چرخوند تا مثال  دیخند

 ؟  یترس یاز سوسک م-
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 ترسن  یهمه م-

 ؟  یترس یم یاز چ گهید-

 هیکه  یتر کرد ، طور ختهیرو به هم ر یسوال باربد همه چ نیبود و ا دهید بیدرد داشت و االن جسمم هم آس روحم

 ... رونیب دیجواب از ته قلبم از لب هام پر

 تو  یتوجه یاز ب-

 حرفم نداشت !  یبرا یگاه کرد و پلک زد ... انگار جوابهم ن به

 و به کف پاهام نگاه کردم ... نییانداختم پا سرمو

 شکنه ...! یکه غرورمو م یکمک ندارم جز مرد یرو برا یکس چیدوتا پاهام از کار افتاده بودن و ه هر

 به هوا رفت  غمیقصد کردم بلند شدم ، اما تا فشار اومد به کف پاهام ج اطیبا احت یلیخ

 کمکم کنه که پسش زدم  خواست

 خوام یکمکت رو نم-

 باهات نداشته باشم !؟ یکه کار یخوا یبعد خودت م یمنو ندار یتوجه یتحمل ب یگیم-

 حرف من فقط حرف منه نه تو  یزن یمنو پس م یوقت-

 بچه نشو بزار کمکت کنم ببرمت اتاقت -

  رمیخودم م -

 کنم  یپس نرگس خانم روصدا م-

  رمیگفتم خودم م یکن داریاون رو ب یالزم نکرده نصف شب-

 ؟  یگ یبه من زور م یدار-

 کنم  یدارم غرورمو حفظ م رینخ-
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 زد که ترکوندتم یآروم حرف یچهره  هیرو کج کرد و با  سرش

که هر لحظه  یکس شیبگو که آنقدر قدرت نداشته باشه غرورت رو هر موقع بخواد بشکنه ! نه پ یرو جلو کس نیا-

 تونه خوردت کنه  یم

 پناهم بودنش رو ؟ ای؟  دیکش یزد ؟! داشت پولش رو به روخم م یحرف ها رو م نیباربد بود که ا واقعا

!! مگه من دادینفرت م ی، حرف هاش چرا بو رمیتا هولش بدم عقب و بتونم نفس بگ نشیگذاشتم رو قفسه س دست

 کرده بودم ؟؟  کاریچ

 نبود برام  بیاصال عج نیتو فاصلمون نزاشت ! و ا یریدست هام تأث فشار

اومد تا لحظه آخر باهاش  یهام باال م یباز یوحش یبه جز باربد بود اون رو گهیهر کس د هیسورن  ایاگه فرزاد  دیشا

 دی!شا دونمیکه جلوش داشتم هم ته ته قلبم برام لذت داشت ؛ نم یضعف یکردم اما باربد نه ! حت یم یبرخورد سخت

 کرده بودش ... شهیهاش تو وجودم ر یبکه از خو یعشق ایکه ازش داشتم و  یاون باور لشیدل

 دلخورم تو چشم هاش ... یشده بود نگاه ها یطوالن یلیخ

 و تو خودم جمع شدم ... دمیسرد آشپزخونه دراز کش نیزم یکردم و رو سکوت

 تکون خورد... یزد و نه حت ینه حرف یول باربد

داشته باشم  یابونیخ یاومده بود که با مردها دعوا ها شیپ تشیموقع یکه حت یخواست جوابش رو بدم ! من ینم دلم

 نداره !  یفیکه زبونم حر ی! من

 جو دورم کنه ... نیخواب منو ببره و از ا دیقورت دادم و چشم هام رو بستم تا شا بغضمو

حرکت منو تو بغلش گرفت و  هیوست تنم حس کردم و با پ یباربد رو رو یبود که دست ها دهینرس قهیبه دق هنوز

 حرکت کرد ...

باال و دعوامون  ادین مییجنگجو یگگو اون خو رمیخودم رو بگ یهام رو محکم رو هم فشار داده بودم تا جلو چشم

 نشه ...!

 به تخت و منو خوابوند ... میدیخدا رو شکر تو صلح رس که
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کردم  یکرد و هر لحظه احساس م ینگاهم م نییبود اما اتاق کامال روشن و پر نور ، باربد از باال تا پا کیتار مهین نییپا

 شد ! حقم داشت ... یچشم هاش گرد تر رو صورتش قرمز تر م

  نمشیو بالشت رو گذاشتم رو سرم تا نب دمیو پشت بهش دراز کش دمیتوجه بهش چرخ یب اما

 یک نیآروم گرفته بودم . بب ییجورا هیکم بهتر کرده بود و  هیبود رو اندامم حالم رو افتاده  ریکه چشم هاش گ نیهم

 جلوش گشتنا ... یجور نیا دادیکار دستم م

 هی یلحظه اون طور هیعشق بود .  تیشده بودما! البته خاص وونهیکه نشسته بود رو لب هام رو خوردم ، د یلبخند

 ... یطور نیلحظه ا

 دست و پاهام رو باز کردم تا جاش تنگ بشه  یباربد کنارم شدم اما از سر لج باز دنیدراز کش متوجه

 یو فشار دستم رو رو دمیبدنم رو کش ینباشه فاصله رو پر کردم و الک عیجور که ضا هیاون ور من  دیخورده کش هی

 بازوهاش گذاشتم 

 زیخ میکه ن میبه هم بود دهیچسب قای دق َ! حاالبار چرخ زدم و که مثالً جام عوض شده  نیاون ور ا دیکش گهیبار د هی

 کرد اما من اخم کردم  ینگاهم م یرکیز ریشد و با لبخندِ ز

 خاره؟  یتنت م-

  دونمیرو نم شیوانمود کردم که معن یبودم اما الک دهیاصطالح رو شن نیرو شکر ا خدا

 نه من خارش ندارم !-

 به من ! یچسبون یخودت رو م یلباس ه نیبا ا خاره که یکه تنت م کنمیا ؟ اما من احساس م-

 چشمم رو چپ کردم و جوابش رو دادم  یحالت افاده ا با

  ینگاه نکن یتون یم-

 کارا هم بکنم  یلیتونم خ یاما م-

 شنیم یطور نیا فیضع یبله آدم ها-

 تر از گردنم و فشار داد ! نییدستش رو گذاشت پا یکمال نا باور در
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 قلبم بود !  یرو قایبند دلم پاره شد !! دستش دق یعنی

 بهم نگاه کرد و گفت : کج

 خاره  یگفتم تنت م یدیباال ! د رهیداره م یه  ضربان قلبت ...!-

 جور که خشکم زده بود تند گفتم : همون

 دستتو بکش -

 زد ! یبیحرف عج یجد یلیو دست هاش رو دو طرف بدنم ستون کرد و خ دیحرکت چرخ هی تو

خودم . تو  یجا کنار پاها نی، هم کنمیپاهات رو خودم بند م نیا از بعد  ، یدیاالن که پاهات رو خودت بر نیبب-

 حرف وحشتناک ... هی ایعاشقانه برداشت کن  یخوا ی، م یشیاز دست من راحت نم گهی، د یپا ندار گهید

 ادیرو اشتباه  یمن کلمات فارس ایفرزاد بود ! سر و ته نداشت !  یکردم ! مثل حرف ها یهاش رو درک نم حرف

 گرفته بودم ! 

 ؟  یتو منو دوست دار-

 رو آروم آورد دم گوشم و زمزمه کرد  سرش

 عاشقتم -

 هم بودن ... یداره ! سرش رو آورد باال و صورت هامون با فاصله کم رو به رو یقشنگ یمتوجه شدم چه صدا تازه

 که خودم بهش داشتم رو ... یبود تا بفهمم عمق عشق یکافاعترافش  نیهم

  دمیآوردم باال لب هاش رو آروم و کوتاه بوس سرمو

   کاریچ خوامیمن پا رو م یتو کنارم باش-

 نزد ... یو حرف دیو کنارم دراز کش دیمکث کوتاه چرخ هی با

 دادم سکوت کنم  حیکه منم ترج یبود طور نیسنگ نمونیب جو

 ... یتکون یحرف و حت یاما ب میبود داریدو ب هر
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 هوش شدم . یکه خورده بودم ب ییبخاطر مسکن ها گهیساعت چند بود که د دونمینم

 یم یمتوجه باربد شدم که داره زخم ها رو برس نییو تا سرمو بردم پا دمیبا احساس درد تو پاهام از خواب پر صبح

 کنه 

 سر درد کالفه گفتم : از

 ؟! یکنیم کاریچ-

 خواد  یم هیزخم هات بخ-

 نترسون منو ! شنینه خوب م-

  میایب میلباس درست بپوش بر هیبلند شو -

 درد داره ! هیرم بخ یمن دکتر نم-

  میلباس بپوش بر هیبچه نشو بلند شو -

 کردم به پاهام  اشاره

 پا چطور بلند شم ؟ نیبا ا-

 من بهت بدم  یخوا یم یباشه بگو چ-

 جاش بلند شد و در کمد رو باز کرد  از

  برام آورد رو هام لباس  اشاره دست انتخاب کردم و با

تونستم بپوشم !! مکث کردم که باربد شلوارمو از دستم گرفت و از  ی... اما شلوار چطور م دنیکردم به پوش شروع

 . دمیخودم پوش شویو بق شلوار گشاد تر آورد و خودش از کف پاهام ردش کرد و کمرشو داد دستم هیکمد 

 ندارم ! یبودم جلوش اما انگار اصال وجود خارج یطور نیبود ! من ا یاحساس یپسر مقاوم و ب ییخدا

 و حرکت کرد یدست هیاز آماده شدنم من رو تو آغوش گرفت  بعد

 حالت گله گفتم : با
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 ؟! یبلند کرد یمگه گون-

 : دیبچه خوابوندتم تو بغلش و خند مثل

  یباش یاز وزن گون شتری، پس انتظار نداشته باش برام ب زنمیبه وزن تو رو م یا هر دستم هزار بار وزنه هادر روز ب-

 هام رفت تو هم  اخم

 ینیب یم زیمنو ر یطور نیقدت از من بلند تره که ا کمیتهش  نهیب یم کیکه به منو کوچ لوعیانگار خودش چند ک-

 آقا 

 زدم ! غیدستش فقط دور شکمم بود !! از ترس افتادن ج هیمنو سر ته کرد و  هوی

 منو چرخوند و پرت کرد باال و تا سقف رفتم و دوباره گرفتتم !!  یتو حرکت بعد اما

 ترس نفسم گرفته بود ! از

تونم تو بغلم انقدر فشارت بدم تا  یاالن م نی؟! هم یکن یم سهیفنچ مقا هیبا  یوزن رو دار ۱۴۰سانت قد رو ۳متر ۲-

 تو تنم  یحل بش

 و داد زدم  نشیزدم به س مشت

 کنم  یم تی! ازت شکا یکن یم تیمنو اذ یتو دار ن،یمنو بزار زم-

 چارهیبرن ب ی؟خودتو اول م یپاسپورت دار-

 باربد ازت متنفرم -

 !! دیخند یم داشت

منو مهربون بغل کرد و  هوی، باربد  میبا فرزاد رو به رو شد اطیکه تو ح نشیبه قفسه س زدمیمشت م یبار دو دست نیا

 !  میشونیبوسه زد رو پ هی

 و سالم داد  ستادیفرزاد ا جلو

 شدم داد زدم و دستم روبه طرف فرزاد دراز کردم  کیبه فرزاد نزد تا
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 ! فرزاد منو نجات بده  وونهید نینجاتم بده از دست ا-

 گرد شده به باربد نگاه کرد که باربد لبخند زد و گفت : یبا چشم ها فرزاد

 میکنیم یشوخ میدار-

 هم بلده ؟ یا ! باربد ما شوخ- فرزاد

 کشت ! ی!! اون منو داشت م گهیگه ! داره دروغ م یدروغ م-

 : دیخند باربد

 کردم تا درد پات فراموشت بشه  یم یجان من شوخ ایجنبه باشه ! دن یکردم ب یفکر نم-

 کرد یمنو گرفت تو دستش و برس یحرف باربد هول کرده پاها نیبا ا ادفرز

 شده !! یچ-

  هاشهیرو ش دهییدو دهیخانم از سوسک ترس-

 دکتر یبر دیاز دست تو با ایدن یوا-

 برمش یدارم م-

 منتظرتونم  دیایب دیپس مکث نکن زود بر-

 داد زدم  باز

 تنها نزار ! نیفرزاد منو با ا-

و خودش  نیزد بهم و حرکت کرد و من رو گذاشت داخل ماش یطانیلبخند ش هیدست تکون داد و رفت و باربد  فرزاد

 پشت فرمون نشست و حرکت کرد ...

 !  دمیترک یدر آورده بود از کاراش ، داشتم م حرصمو

 زدم رو داشبورد و داد زد : محکم
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 !؟ یدیکنم ؛ فهم یکبابت م دارمویبر م خیا سدو ت یاز اون حرکت ها با من انجام بد گهیبار د هیاگه -

 گرد شده نگاهم کرد  یبا چشم ها باربد

 بزار روش ! ریکن که تأث دیرو تهد یکس-

 گرفتم جلوش و داد زدم  دیاشارمو به صورت تهد انگشت

 .یکن یچپ و راست م ی، باربد دفعه آخرت باشه منو اون طور رمیگ یحالت رو م یچطور نینزار روت بب ریتاث-

 گفتم فکر کنم ؟  یچ دی! نفهمیسیشدم زدم کانال انگل یباز عصب یلعنت اه

بگم و آخرش هم همون انگشتم رو  یجمله رو هم فارس هیکردم بق یگفته بودمو دوباره گفتم و سع یکه فارس ییجا تا

  کشمتیم یعنیرو گردنم که  دمیکش

 !  دیخند یصدا فقط م یب اما

 به مادرت تا اون پدرِ ... یرفت یم کمیکاش -

 ؟ یدیخانواده حق نداره نظر بده،فهم یب هیدرباره خانواده من -

بود زد تو  یلیمن مثل برخورد با تر یکه برا یقدرت هینگاه بهم انداخت و با  هیزد رو ترمز و وحشتناک  ابونیخ وسط

 گوشم !

 که سرم خورد به داشتبرد !  یطور

 اومد ی! از درد صورت و دندون نفسم باال نمکردم  یبهش نگاه م ناباورانه

 

  باربد

 

 کردم ! خشکم زده بود ! من ! من زدم تو گوشش !؟ کاریباورانه نگاه کردم بهش ! من چ نا

 پشت سرم مجبور شدم حرکت کنم ... نیممتد ماش یبوق ها یصدا با
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 یدونم ! بهش نگاه کردم ، داشت از سرش خون م یرو نم ایکارم ! دن دیرس یخودم هم وحشتناک به نظر م یبرا یحت

 کردم ! یکار نی! خدا بکش منو که همچ ارمیاخت یب یاومد ! لعنت به اون رو

! خودم برش  ارنیفرصت ندادم برانکارد ب یو حت مارستانیو چه جور رسوندمش ب یمتوجه نشدم با چه سرعت اصال

 م دادم و دکتر و پرستارها جمع شدن دورش ...رو انجا یرشیپذ یکارها عیداخل و سر دمییداشتم دو

 دندون هاش رو و دو نفر هم مشغول باز کردن پانسمان پاهاش بودن ... یکیکرد  یسرش رو داشت درست م یکی

اومد  ی! من اون رو خوب شناخته بودم؛ اصال نم ختیر یصدا اشک م یآروم و مظلوم ب یلیکه خ ایکردم به دن نگاه

 مغروره ! یپر انرژ شهیکه هم یچهره به دختر نیا

 سرمو گرفتم تو دست هام ... مونیو پش یروصندل نشستم

 که بهش زدم افتادم و به دستم نگاه کردم ... یمحکم یضربه  ادی اما

 داشت ؟  یاصال سود یمونی، واقعا پش واریتمام تالشم رو انجام دادم تا نکوبونمش به د یمشتش کردم ول محکم

 به گوشم ! رفتم کنارش و دستش رو گرفتم تو دستم ... دیرس ایدن یناله ها یصدا

 چقدر محکم بوده . یلیدستم رو و من اون لحظه متوجه شدم که اون س دادیدرد محکم فشار م از

 !  مونمیبفهمه چقدر پش دیو دستش رو محکم تر گرفتم تا شا دمیآه کش هی

 کرد  یانگار دم گوشم تکرار م ییصدا هی اما

 ؟  یباش مونیپش یلیبخاطر اون س دیاون دختر محمده ، چرا با-

رو  لشیدل دیفهم یم دیبود حداقل با ی! نامرد نهیآزار بب دیدونست که چرا با یاصال نم ایفکر رو پس زدم ؛ دن نیا اما

 بعد ...

 گفت : یلحن بد هیکنار رو با  دیکه باال سرش بود منو کش یتموم شد و دکتر شیکار بخ باالخره

 از دندون هاش شکسته و داخل دهنش زخم شده .  یکینشون نده .  فیدختر ضع هیرو به  تیزور و گندگ گهید-

 رو شونم و آروم گفت : زد
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 باش اما مرد باش  لویک مین-

 فاصله گرفت و رفت ... ازم

چرخدار گذاشتمش و  یندلص ی. رو میخارج بش مارستانیاز ب میتونست یباالخره کارهاش تموم شد و م یاز مدت بعد

 خودش رو برد ... ضیازم گرفت و مر یکی یو برگشتن میرفت نیتا دم ماش

 شدم و به راه افتادم ... نیماش سوار

 خودم ی. حرکت کردم به طرف خونه  دادیآزارم م ایدن تیوضع نیو ا نمونیب سکوت

 ببرمش با خودم ! دادی، عمرا اجازه م دیدیرو م ایدن تیوضع نیبا ا فرزاد

 دمیلحظه ترس هیو تا خونه ببرم ، اما چنان داد زد که واقعا  رمیرو بغل بگ ایشدم تا دن ادهیو پ میخونه شد اطیح وارد

 ! 

 به من دست نزن -

 از دستم خورد بود اشکال نداره .  اعصابش

 بار بهم فحش داد !! نیخم شدم برش دارم که ا دوباره

 ... یروان وونیخوام ح یکثافت ، ازت کمک نمبهت گفتم بهم دست نزن -

 زد و خدارو شکر متوجه نشدم  یسیحرف هاش رو انگل هیبق

 بهش بگم : یچهره جد هیبلد نبودم ! مجبور شدم با  دنیکنه و منم اصال ناز کش یم یرو ادهیداره ز دمید

بار چنان  نی، ا یو فحش بد یبرام بلند کن یطور نیصداتو ا گهیبار د هی یخب ؟ اگه بخوا مییجا تنها نیا نیبب-

 ؟ ی. متوجه شد یکه زبونت رو از دست بد زنمیم

 کرد ...! یحرف و دلخور بهم نگاه م یب

  میبچه خوب ساکت باش تا ببرمت داخل حرف بزن هیمثل -

 مشکل برش داشتم و حرکت کردم به داخل خونه ... یبار ب نینزد و من ا یحرف
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 ...وسط مبل  زیم یگذاشتمش و خودم نشستم رو به روش رومبل  یآروم رو یلیخ

 کرد !  یکرد اما آماده به جنگ به من نگاه م ینم هیگر گهید

 که جو رو آروم تر کنم باهاش صحبت کردم  یو شمرده طور آروم

که  نیا یبشه برا یخوب لیدل دیبا یمونیپش نیا نظرم به و  شدم ، اون هم به طور کامل؛ مونیمن از کارم پش نیبب-

 یاون اتفاق رو و منو ببخش یتو فراموش کن

 ! انتظار نداشته باش فراموش کنم  یزد رو من تو  بابامم ، اما شک نکن بدتر از اونم، نیازت متنفرم ، آره من ع - ایدن

 کنم ! یم یاما من دارم ازت معذرت خواه-

 دندون و دهن من خوب بشن ؟! یمعذرت خواه هیبا  یانتظار دار-

 نکنه ارزشمنده رییو رفتارت باهام تغ مونمیکه پش یحداقل بدون ینه ول-

 کردن رو !  یبلد نبودم معذرت خواه نیاز ا شتریب گهیکرد و من د یخشونت داشت بهم نگاه م با

 ببخش منو ستمیبلد ن نیاز ا شتری؟ من واقعا ب ایدن-

 بهم نداد! یشد و باز هم جواب نهیسرش رو به سمت چپ چرخوند و دست به س ایدن

بهم  گهیفرصت د هیو  یبخش ی؟ پس چرا بخاطر اون حس االن منو نم یمنو دوست دار یخانم مگه نگفت ایدن-

 ؟  یدینم

 منو ؟ یبزن یآهن یفرصت بدم که دوباره با اون دست ها-

 خوبه ؟ ینینب یبیآس گهیکه بشه د ییکنم تا جا یرو متونم بدم ، اما تمام تالشم  یقول نم-

 ییهه واقعا پرو-

 دختر خوب  یخداتو شکر کن یبر دیخوام تالشمو کنم با یقدر که م نیهم-

 زد تو چشم هام  زل
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خانوادم چه  یچه خبره ؟ برا دیگ یکه دو پلو هستن !؟ چرا نم دیزن یرو م ییتو ،فرزاد ، سورن ! همتون حرف ها -

 ی؟باربد بخدا من نم یبا من انقدر بد شد هویکنه ؟ تو چرا  یاومده ؟ چرا آنقدر رفتارهاتون باهام فرق م شیپ یمشکل

 باهام ؟ یبهم بگو ؟ بزار بدونم چرا آنقدر بد شد اقلکرده ! حد رییکردم که تو رفتارهات تغ کاریدونم چ

 جام بلند شدم  از

 افتاد باشه ؟ نمونیب ی. فقط نزار فرزاد بفهمه امروز چه اتفاق میدربارش حرف نزن گهیبهتر د-

  دمیاما من تو رو نبخش-

 رو ، باشه ؟  تیناراحت نیکنم ا یجبران م دمیخودمون بمونه قول م نیباشه اما بزار ب-

 اخم و صورت تو هم رفته زل زد بهم و گفت : با

 دوست دارم  یلیکه خ فیح-

 ه زحمت لبخندم رو جمع کردم که ب ی، طور دیبهم چسب حرفش

  دمیرو بوس شیشونیکنارش و پ نشستم

 من که عاشقتم -

 و نشست رو پاهام و من رو تو آغوشش گرفت ! دیآروم چرخ یلیمن ، خ یچپ بهم نگاه کرد اما در کمال ناباور چپ

 بار شوک بهم وارد نشد ! آروم گرفتم ... نیا یکه بغلم کرد ...!ول یبار نیمثل اول قایدق

 خودم بود . یبرا ای، دن ایدن نیشد ؟ کاش حداقل تو ا یدختر محمد م ایدن دیچرا با واقعا

 نرمش زدم ...و دیگردن سف یبوسه رو هیو  دمیچیهام رو دورش پ دست

بخشمت ،  ینم گهیباهام نکن ، چون دکار رو  نیا گهیکه زدم بد بود و من هم مقصرم ، اما د یقبول دارم حرف - ایدن

رو انقدر دوست داشته  یکس ادیم شیکم پ یلیبخشم ، خ یکم م یلیاگه اندازه االن دوست داشته باشم . من خ یحت

 .  زنمیسوختن دوتامون باد م یها رو برا شیاون آت ه، چون اون وقت من هم زینر شیآت نمونیب گهیباشم . پس د

 کرد نگاه  بهم یو جد قیرو آورد باال و عم سرش
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 حرف هام  نیتر از ا وونهیمن د -

 لبخند زدم : بهش

 گندس  یلیهات خ دیاما تهد یهست ییکه دختر کوچولو نیبا ا-

 ؟ ینکن متوجه شد نیبه من توه گهیگذشتم ! د یلیس نیکه از ا یزیبرام عز یلیخ-

 چشم -

 تر تو بغلم فشارش دادم... قیبار عم نیمن رو تو آغوش گرفت و ا دوباره

 سخت ... یلیبود بد شدن باهاش ! خ یسخت کار

 کنه  یدندونم درد م-

 کردم  یکار نیمن که همچ رمیبم-

 رو ندارم  ی، من جز تو کس یریخوام بم ینه نم-

   حواسم بهت هست-

 !  دیبار منو بوس نیدوم یزد و برا مینیرو به سر ب شینینوک ب یرو آورد باال و با لبخند آروم سرش

 گمیعذاب بکشه ! چرا دارم م دیآزارش بدم ! با دی! من با زنمیرو بهش م یینبود که دارم چه حرفا میحال اصال

 نداشت ؟  تیحرف مسول نیمواظبشم؟ ا

 لحظه ها آروم کنم ... نیا یهام رو رو هم فشار دادم تا فکرم رو برا چشم

شدم که انگار تموم عمرم رو به  یم وونهیکردن ، آنقدر از شدت لذت د یم ریفاصله کنار هم گ یبار لب هامون ب هر

 کردم !؟ یم یمن زندگ ایو پوچ گذروندم ! واقعا قبل از دن چیه

 واقعا مضحک بود .«نه »  هی جوابش

ه ک مبل رو بره بچرخه خواست و گرفت فاصله ازم  تا احساس خطر کرد ایاز دستم رفته بود ! اما دن اریکه اخت من

 ناخواسته دستم رو دورش چرخوندم تا نره !
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 نگاه کرد و گفت : قیو براقش بهم عم طونیش یبا چشم ها ایدن

 ؟ یاخالق ها ندار نیپا ندارم فرار کنم اما تو که از ا-

 که بهم دادن بود جوابش رو دادم  یهمون حالت خمار با

  یانداخت یتو منو از همه چ-

 بود دست هام رو شل کردم تا بره سر جاش ... یکه کار سخت نیو با ا دیقشنگ خند یلیخ

 کنه  ی؟ صورتم درد م نمیخودمو داخلش بب یدار کیکوچ نهیآ - ایدن

 کردم به صورتش ... نگاه

 کرد . یانداخته بود و درد م یانگشت هام رو صورتش رنگ کبود یحقم مردن بود ، جا یعنی

 هام رو محکم رو هم فشار دادم  چشم

 ینیخواد خودت رو بب یدارم نمنه ن-

 دست هات کبود شده یشناسم مطمئن ام االن جا یپوست خودمو م-

 داخل موهام  دمیکش دست

  دیببخش-

 تکرار نشه  گهیاگه د دمتیبخش-

 و با لبخند گفت : دیکش لپمو

 حرف ها دوست دارم  نیاز ا شتریب-

و محکم فشارش بدم  رمشیخواست از فوران احساساتم بگ یکه دلم م زدیرو م ییحرف ها هی ییهویوقت ها  یبعض

 تو بغلمو تو گوشت ، پوست و خونم حلش کنم تا آروم بشم !

 آوردم تا بزارن رو صورتش  خی براش
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 دونستم که اون هم کمتر از من دل نداده ! یرو م نیبود اما ا ریازم دلگ هنوز

هم دارم که  طونیش یرو هیبته تازه متوجه شده بودم که من ، ال میو ناهار خورد میشب کنار هم بود یها کینزد تا

رو انجام بدم تا  ییکرده بود کارها طونیبدجور منو ش ایپا شدن دن یب نی! ا ستیبشه قابل کنترول ن کیتحر یوقت

اقعا منو ببره به هوا ! ترسش از حشرات و ی، خنده ها تماسها و صدا زدن اسمم به ال غیاون نتونه فرار کنه و با ج

 یبزرگ و به قول معروف شاس یاز مورچه ها یسرم کننده شده بود برام . حت یلینقطه ضعف خ هی نیبود ! و ا یجد

  هیقض نینداره واقعا خنده دار بود ا ییوقت معنا چیه میبه اسم ترس تو زندگ یزی! منم که کال چ دیترس یبلند هم م

 ...ایخونه فرزاد نگران اومد طرف دن میکه برگشت شب

 . دمیتفاوت و ترسناکش فهم یب شهیهم یرو از تو هم رفتن چهره  نیپدر نگران بود ؛ ا هی مثل

ما رو اعالم کنه و اون  یآخر هفته حق نداره نامزد ی، فقط بهش گفتم که تو مهمون نمیفرزاد رو بب ادیخواد ز ینم دلم

 هم قبول کرد !

 خواب ... یصرف شام رفتم برا بدون

برنامه  ایتونستم برگردم خونمو درباره دن یم یمهمون نیو بعد از ا میدیخونه رس نیوز آخر موندن تو ا. به رباالخره

 کنم . یزیر

و شلوار مردانه خوش  رهنیست پ هیو اون برام  دیخر میبا هم رفت ایرو نداشتم اما به خواسته دن یمهمون حوصله

  ادیدوخت و مدل دار انتخاب کرد و با زور تنم کرد و باز انگشت شصتش و گرفت جلوم گفت که بهم م

کنارم جا  ایها از حضورم اونجا و بودن دن یلیخ یشک امشب تو مهمون ی، ب دمشینخواستم دلش رو بشکنم خر گهید

 خورن  یم

 رو نابود کنم  یمهمونبمب ساعت کل افراد اون  هیدارم با  دوست

 نیساده اصال به ا یمدل موها نیکردم ا یموهام رو شونه کردم ... اما احساس م نهیو جلو آ دمیلباس هام رو پوش 

نگاهم کنه و  شهیاز هم شتریب دنمیبا د ایتا دن شگاهیگرفتم قبل از رفتن به خونه فرزاد برم آرا می! تصم ادیلباس نم

 کنه  فیازم تعر

 گردنم نبود دربارش  یتیو مسول شدیبه خواسته فرزاد همه کارهاش داخل خونه انجام م اون
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که لحظه به لحظه تحمل آدم هاش وحشتناک بود برام  یا یاز تموم شدن کار موهام حرکت کردم به طرف مهمون بعد

... 

 در سالن رو باز کردم و وارد شدم ... قینفس عم هیرو پارک کردم و با  نیماش

 نمیتفاوت و بدون سالم از همشون گذشتم تا برم اتاق بب یجا ! ب نیمشت آدم چرت و مزخرف جمع شدن ا هیه ا اه

 کجاست ایدن

 ، به طور کامل قفل کردم ! دمیچرخ یراه بودم که دستم گرفته شد و نگهم داشت ! وقت یها وسط

 دیزده من چرخ رتیح یچشم ها یجلوباز کرد و  یسرخ رنگش بهم لبخند زد و دست هاش رو کم یبا لب ها ایدن

!... 

 خوشگل شدم ؟-

 رییکه تغ ییقسمت از موها هی  ! نیمن رو چسبونده بود به زم یپاها یطور نیا یخواست بشنوه وقت یم یجواب چه

کنار و  دیاز صورتش کش یشده بود رو با سر انگشتش کم فیرد شیشونیپ یماهرانه رو یلیحالت داده بود و خ

  دیدوباره چرخ

 پوشم  یلباس م یمدل نیباره ا نیانتخاب فرزاد بود، اول-

 شد . یلباسش که پخش م نییمدل پا یزدیچرخ م یاومد مخصوصا وقت یبهش م یلیکه خ لباسش

 کیصورتش به صورتم نزد کمیو متوجه شدم  ستادمیقدم به طرفش برداشتم و جلوش ا هیبه خودم اومدم  باالخره

 تر شده !! 

 ؟ یشد خیسوار م ایقدت بلند شده -

 رنگش رو بهم نشون داد یریش یو کفش ها دیخند

  یلقب کوچولو رو از روم بردار یده سانت یپاشنه ها نیمگه با ا-

 رو گذاشتم رو کمرش و دم گوشش زمزمه کردم  دستم

 یکوچولو سرگرم کننده ا هیتو در هر صورت -
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 کرد تو چشم هام   کسیهاش رو ف چشم

 گنده !؟ یشیکوچولو م نیا فیتو رقص حر نمیبب-

 ...! دنیمن شروع کرد به رقص یشده  خیم یجلو چشم ها ایدن یآهنگ شاد و پر انرژ هیاومد  با

کرد ! همون قدر هماهنگ ...  یضربان قلب من شنا م یکه انگار داره رو موج ها دیرقص یبا ناز و خوشگل م انقدر

 ن ...!م یتاب شده  یقلب ب یکننده برا وونهیهمون قدر د

بلد نبودم و فقط دلم  یچی! اما من ه دنیکرد من رو وادار کنه به رقص یم یرو گرفت و به حرکت در آورد ، سع دستم

 خواست نگاهش کنم ... یم

 آروم گرفت و نفس گرفت و به من طعنه زد  ایتموم شدن آهنگ دن با

 ؟  ینش رمیوقت اس هی یکن ینگاهم م یطور نیا-

 پلک زدم و زمزمه کردم  آروم

 اسارت مال توِ نه من -

حرف هام  یکنه ! هه همه  یکه از فردا تجربشون م هیوحشتناک یها دیحرف ها همشون تهد نیدونه که ا ینم اون

 اون فقط عاشقانه بود ... یبرا

از طرف پسر  ایدن یبازوتفاوت تر بهش نگاه کنم اما با گرفته شدن  یکردم ب یبار سع نیو ا دنیشروع کرد به رقص باز

 !! گرمیارشد سهام دار سوم شرکت هزار تا چاقو با هم خورد تو ج

 طرفش و اشکان بهش لبخند زد : دیو چرخ ستادیا ایدن

 سالم -

 گفت : ایبردم باال رو به دن میهاش رو به صورت تسل دست

بار  نیبشم رقصتون شروع شد و ا که وسط رقصتون نگهتون داشتم آخه هر بار خواستم باهاتون هم کالم دیببخش-

 مجبور شدم  گهید

 ؟! دیدار یرقص با من چه حرف یقسمت برا نیا یشلوغ نی، اما شما تو ا ستین یمشکل - ایدن



 2بگذر از جانم 

174 
 

 ریو من به شدت درگ دی، گفتن که شما ساکن کانادا بود شمیممنون م دیاگه فقط چند لحظه وقتتون رو به من بد-

 شما بشم  ونیو من مد دیکمکم کن دیتون یچند تا سوال هستم که شما م

 اوه بله حتما -

 طرف منو گفت : دیچرخ ایدن

 ؟ یاوک شتیپ امیکنم م یصحبت م شونیمن چند لحظه با ا-

 نه -

 من باز جوابم رو تکرار کردم  یهاش گرد شد ول چشم

 نه -

 فقط چند لحظه -

 گفتم نه -

 گوشم گفت : کیجلوتر رو نزد اومد

  گهیزور بهم نگو د-

 رفت !  گهیمرد د هیکه توش محو شد بودم ! با  یریمس مات

 و حرکت کردم به طرف اتاق... دمینرس یا جهینت چیکنم ! آخرم به ه کاریچ دیبا دونستمینم

 وارد اتاق شد... ایدر اتاق باز شد و دن یمدت طوالن هیاز  بعد

 : دیکنارم رو تخت نشست و پرس اومد

 جا ؟! نیا یچرا اومد-

 تحمل نداشتم  گهیبود حرص خورده بودم که د کهیاون مرت شیکوتاه که پ میتا نیتو هم آنقدر

 گذاشتم رو بازوهاش و خوابوندمش رو تخت و زوم کردم تو صورتش  دست
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  یهم کالم بش یحق ندار یمرد چیبا ه گهید-

 کرد  یبهم نگاه م دهیترس یچشم ها با

 باربد ! -

 ؟  یزد که ازت سوال داره تو هم باور کرد یزر هیکوفت و باربد ، اون -

 رو رد کردم  شتریب ییآشنا شنهادیاما من پ-

 بود تا بترکم ! یحرفش کاف نیهم

 کشمش یخواست باهات دوست بشه ! م ی! م یچ-

 که محکم گرفتتم رمیازش فاصله بگ خواستم

 لحظه گوش کن  هیباربد -

 خواستم برم اون پسر رو از وسط جر بدم ! یمن فقط م اما

 پاهاش رو دور کمرم قفل کرد و با بلند شدن من اون هم با من اومد باال ! ایدن

  ریلحظه گوش کن آروم بگ هیباربد -

 کردم و بهش نگاه کردم  ستیا

 کرد و رفت  یخودش معذرت خواه دیفهم یدونست که من نامزد تو هستم ، وقت یاون نم نیبب-

 یگ یدروغ م یردا-

 و و با خواهش ازم خواست که صبر کنم  دیلبمو بوس ایدن

 حرفش گوش دادم و آروم گرفتم  به

  گهیرو ول کن د هیخوام پس بق یکنم نرو واسه دعوا من که فقط تو رو م یخواهش م - ایدن

  ریگرم نگ یمرد چیبا ه گهید-
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 ! یکردم آنقدر حسود باش یکه فکر نم دیچشم ، ببخش-

  نی! از خودم جداش کردم و گذاشتمش زم دیخند یرکیز ریز

 باشه ؟ میریجا م نیاز ا یبرداشت کن ، بعد از صرف شام بدون معطل یخوا یهر جور م-

 داره ! یعالمه برنامه خوشگذرون هیاما آخر شب فرزاد -

  میریما م -

  نیرو زد زم پاهاش

 باربد -

 یب یخونه لعنت نیاز ا دیبا یبرمت ول یم یهر جا دوست داشته باش رونیب میریرو دوست ندارم ، م یمهمون نیمن ا-

  میمکث بر

 آروم گرفت  دیبودن من رو د یجد یوقت

  میریباشه م-

 هویحرکت کردم به طرف خونه  میشد نیهر دو سوار ماش یاما وقت دمیاز اون خونه واقعا عذاب کش میایآخر در ب تا

آزار دادن  یبرا وهیش یلیکارها کنم ! خ یلیخ ایتونم با دن یفکر که من م نیاومد تو وجودم با ا یاحساس قو هی

 هست ...

 ؟ رونیب میمگه قرار نشد بر- ایدن

 خونه  میرینه م-

 گفت : دلخور

 باربد !-

کنم تا بدون در نظر گرفتن  یپس آنقدر رو خودم کار م رهیتونست جلومو بگ ینم یکس گهیرو ندادم د جوابش

 پدرش ... نیتنفر بشم . عاحساسم ، ازش م
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 ...رو دوره کردم  ارمیکه سرش قرار بود ب ییخونه همه باالها میبرس تا

 تمرکز کنم  کمیگفتم زودتر از من بره داخل تا من  ایپارک کردم و به دن اطیرو داخل ح نیماش

 قدم برداشتم به طرف خونه ... یکردم و جد دیاخم رو صورتم رو شد ایبعد از رفتم دن قهیدق چند

تا  ستادمی، رفتم جلوش ا اوردیسرش رو در م یها رهیگ نهیآ یشدم و اول نگاه کردم کجاست ؟ داشت جلو وارد

 برگشت دستم رو بردم کنار سرم تا محکم بزنم تو گوشش ...

 بزن ... بزن ... کردمیجا دستم خشک شد ! تو مغزم تکرار م همون

 کار رو انجام بدم !؟ نیه اون چشم ها نگاه کنم و اتونم ب یچطور م اما

 بازوم رو گرفت و ماساژ داد ...! ریبا دست هاش ز ایدن هوی

 عضله هات گرفته ؟-

 زدن باشه !  یباال رفتن دست، برا نیا دیکنم اصال به مغزش خطور نکرد که شا فکر

 ماساژ دادم  یو خودم بازوم رو الک نیینباشه دستم رو آوردم پا عیکه ضا یطور

 بود  نیسنگ نمیآره امروز تمر-

  ارمیگرم ب یبرات حوله  نیبش ایپس ب-

 شم  یبخوابم بهتر م ستین یازینه ن-

 زد و گفت انهیموذ لبخند

 که تموم نشده ! ی؟ هنوز مهمون یکجا بخواب-

 !! یچ-

 کنم  نیباهات رقص تمر کمیخوام  یم-

  ستمیکارا ن نیمن اهل ا-
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 یبدم تا با هم تو مهمون ادیخوام بهت رقص  یورزش کردنه اما االن من م یکه تا حاال کرد یدونم ، تو تنها کار یم-

 ها بترکونم 

 داشت !؟ یاحساس چه انتظار یسرد و ب شهیدختر از منه هم نیها ! ا یگرد شد ! تو مهمون رتیهام از ح چشم

 اصال فکرشم نکن -

 دونم  یمن نم میبا هم برقص دیایاونم چهار شب ! ب یوسعر میقرار بر گهیما دو روز د-

 گرفت از فکرش  خندم

کنه . اونجا! اونم تو دهات !  یفرق م یدیکه تو کشورت د ییها یبا عروس میکه قرار بر یا یعروس الیخوش خ-

 ؟! میبا هم برقص میتون یبنظرت واقعا ما م

 !  شهینم-

 نه -

 فکر کرد و پشتش رو کرد به من  کمی

  نییلباسم رو بکش پا پیپس ز-

 من !-

 تونم که ! یخودم نم-

 رو گرفتم تو دستم ... پیمکث دستم رو بردم جلو و سر ز یکم با

کردم  یم یدستم خشک شد !! سع دشیرو پوست سف یبند مشک هی دنیکه با د نییپا دمیپشتش کش یوسط ها تا

از جلو چشمم مهو بشه برسه به  ایبه آخر برسه و دن یا وقتداشت ! و ت پیکمرش ز یشد ! تا انتها ینگاه نکنم اما نم

 شده بودم ...! شییبایاتاق ، مات اون ظرافت و ز

 داخل موهام و فحشش دادم  دمیرفتنش کالفه دست کش با

 ! یمنو از راه به در کرد یطور نیدختر که ا یریکوفت بگ یا-



 2بگذر از جانم 

179 
 

 !فمیبه خودم فحش بدم که انقدر ضع دیبا نه

 ! ختمیر یبه هم م یطور نیا دیبا دیپوست سف یرو یبند مشک هی دنیبا د کلیقد و ه نیبا ا واقعا

 رو مبل ... نشستم

 دادم : اشکال ندارد هنوز فرصت هست  یافتاد من قرار بود بزنمش ! به خودم دل دار ادمی

 و من باز تنها شدم !؟ ستمین یهم اتاق گهیافتاد که ما د ادمیبرم بخوابم که  خواستم

 !!  شیریگ یتو بغلت نم گهیکه د یبعد ناراحت یازش متنفر بش یخوا یزد : تو م ادیتو سرم فر ییصدا هی باز

حوصله لباس هام رو در آوردم و خودمو پرت کردم رو تخت  یبودم! ب ختهیداغ کرده بود ! به طور کامل به هم ر مغزم

 تا بخوابم ...

  یجلو چشمم ! چرا !؟! لعنت ومدیهمش اون صحنه م اما

 رفتم باشگاه ... ایدن دنیحوصله و بدون د یچطور به خواب رفتم ! روز بعد ب دمینفهم اصال

 راه کار بودم . هیو دنبال  زینشسته بودم و سرم رو گذاشته بودم رو م یاتاقم رو صندل تو

 وارد اتاق شد ... رادیزده شد و پشت سرش ه در

 یگرفت و کار طرف رو هر چ یبود که پول م نیکارش ا ییجورا هیبخاطر نفوذ پدرش تو نظام  بود که یپسر هی رادیه

 میشد یمیبهم کمک کرد و کم کم صم یو پول یادار یتو کارها یلی. تو باشگاه باهاش آشنا شدم و خدادیبود انجام م

 به دردم خورده  شهیهم و رمیگ یکارهام هم ازش مشورت م نیتر زیتو ر یو االن حت

 انداخت  کهینشست و ت یسالم کوتاه اومد رو صندل هی با

 کرده ؟ کارتیچ فهیوجب ضع میچته پهلوون؟ ن-

 کرده با من ؟  کاریچ یوجب میحرفش خندم گرفت ! واقعا ن از

 و گفت : دیخنده من اونم خند با

 نه  یگفت یرو باخت یباز نیااُزون... همون اولش گفتم تو  هیاندازه ال ،یشد وا  پسر ، یوا داد-
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 شدم ، خندم رو قورت دادم و اخمو بهش نگاه کردم  یم یاومد عصب یکلمه باخت م یوقت

 بازم به اون زالو ها  یوقت نم چیمن ه-

 برد باال  میهاش رو به صورت تسل دست

 بشه یخوا یکه تو م یوناومدم جلو که فکر کنم هم شنهادیپ هیکنم؟ اآلنم با  یباشه بابا گفتم که خودم کمکت م-

 ؟ یشنهادیچه پ-

 ؟ یاگه اون دختر رو واقعا دوست داشته باش شهیبرات سخت م شنهادمیپ کمیخب -

 مهم تره  یلیدوسش ندارم ، عاشقشم ، اما انتقامم خ-

 تیاذ یرو بخوا یکه کس یرو ندار یاخالق نیدونم که تو همچ یو من م یرو آزار بد ایدن یتون یخب چون تو نم-

کار هات  هیبق یتون یو تو م ارمشیمحمد برات م یروز قبل از آزاد کیبه من ، من  شیبد دمیم شنهادیبهت پ یکن

التماست رو  ادیکنه و م یرو فراموش م ونشدخترش ج تیوضع دنیشک نکن محمد با د یرو طبق برنامت انجام بد

 . یکن یمرگش رو تو انتخاب م ای یکنه و اونجاست که حق زندگ یم

 

 ی... حت ی!؟! حت ی!؟؟ روح یکه آزارش بده !؟جسم گهیمرد د هیدست  دادمیرو م ایبود ! من دن نیهاش سنگ حرف

 ؟ یجنس

 کار رو کنم !  نیتونم ا ینه نم-

 ؟ یرو باخت یگفتم تو اون باز یدید-

 زدم  داد

 ؟  یدیجمله رو تکرار نکن ! فهم نیا گهید رادیه-

  ؟یکن یپس چرا قبول نم-

 کردم  مکث
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 کنم  یدربارش فکر م-

دخترش رو ازش  یریتو م ادی،محمد ب یکه دل باختش شد یو قبول کرد یرو آزار بد ایدن یاصال نخواست نیبب-

 ای،  یمحمد بگذر نهیاز انتقام ک دیبا ای؟  یفکر کرد نایپدر زنت بشه ؟ ها ؟ به ا یقبول کن یتون ی؟ م یکن یخاستگار

 دوتا راه هست  نی. فقط ا ایاز احساست به دن

 ... دمیمحکم روصورتم دست کش یعصب

 خواد باهاش انجام بده ؟  یکه هر کار م گهید یکی دادمیرو م ای؟ دن دادمیم دیبا یجواب چه

روز قبل از  کیتا  یفروشم قرار داد یمبلغ خوب م هیرو به  ایخودم نگه دارم . دن شیرو پ ایخوام دن ینم- رادیه

 .  دارمیخودم برات نگهش م یتحمل کن یاگه باز هم تو نتونست یو حت رمیگ یبعد ازش پس م محمد ، یآزاد

 هاست وحشتناک بود ! وحشتناک !!  حرف

 ؟ ستین گهیراه د -

  ندهیمحمد و قبول کردنش به عنوان پدر زن آ دنیچرا ، بخش-

 وقت  چیه-

 ؟ یتون ی، م یاز احساست بگذر دیپس با-

 تونم  یآره م-

 ، چون با اون شخص قرار داد دارم . یاز دو هفته فرصت ندار شتری، اما ب برمشیم امیم یباشه هر موقع بگ-

 گفتن نداشتم .  یبرا یحرف یعنینزدم ،  یحرف

 ازجاش بلند شد  رادیه

 خداحافظ-

شه تو  یم ختهیر مزیه هیاز بس همه اتفاقات شب رونیب زنهیم شی، تازه احساس کردم از کلم داره آت رادیرفتن ه با

 ...سرم
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 به مشامم  دیرس یقرمه سبز یبرگشتم خونه بو یشب شد ! وقت یک دمینفهم الیفکر و خ از

که قرار  نیبوده لذت بردم ، از ا یکیکه توآشپزخونم  نی... تا وارد شدم از ا دیکش یمن رو به آشپزخونه م بوش

 به آسمون ... دیحس لذت رس نیا ایدن دنیداشتم . و با د یکه داغه رو بخورم حس خوب ییغذا

اون بلد بود چطور منو  ای!  دونمیبود ! نم ختهیبلندش رو دورش ر یبود و موها دهیتاپ شلوارک سرخ پوش هی ایدن

 بودم ! فیضع یلیمن خ ایکنه !  وونهید

 !  دیشد لپمو بوس یوباال ! و تا صورتش با صورتم مسا دیشونه هامو پر یو دستش رو گذاشت رو سادیجلوم وا اومد

 گذاشتم ... یها ؟! برات قرمه سبز یاومد رید یخسته نباش-

 برداشت و بو کرد  یقابله روبرداشت و با قاشق کم در

 ها هستم  ییکایآمر هیکردم شب ی، اما قبالً فکر م لمیاص یرانیزن ا هیساختم ! من  یهومممم به به چ-

 !  گهیداره م یکردم ... اصال متوجه نبودم چ یرنگش نگاه م ییخرما یبه موها فقط

 نگهش داشتم  وفتهیکه ن نیباال و سوار گردنم شد ! از کارش جا خوردم ! اما واسه ا دیو دوباره پر دیچرخ هوی که

 ؟ یکن یم کاریچ ایا دن-

  دیخند

  کنمیم یدارم کوه نورد-

 کردم و گفتم : زیهام رو ر چشم

 بندازم ؟ رتیروت گ زمیسنگ هام رو بر یخوا یم-

 زد ... یم مینیرو به سر ب شینیب آروم

  یایدلم برات تنگ شده بود . کاش شب ها زودتر ب-

 ... نیو گذاشتمش زم دمیآه از ته دلم کش هی

 کردم  یراحت تر فراموشش م دیرفت شا یچقدر زودتر م هر
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 جواب دادن بهش رفتم تو اتاقم  بدون

  یلعنت یلعنت

 ... دادمیفحش م ایکردم و به دن یلباس هام رو پرت م یعصب

 کلیعرضه ، فقط ه یکردم !ب یعمل م کمیفکر کردن  یهمه سال به جا نیرحم بودم ! کاش تو ا یب کمیحداقل  کاش

بهش ، تا  یزن ی! مثل اسکوال زل م یازش چشم بردار یتون ینم یتو دهنش حت یبزن یجرعت ندار ،یگنده کرد

 ، نفهم  حمقبچه محمده ؟ ا رهیم ادتیکنه  ی؟ تا بغلت م یش یکنه خر م یبوست م

 رو برداشتم و محکم زدنش تو پنجره  یصندل

دختر خسته شده بودم . چرا قبل از  هی ییبایز یاز کم آوردن جلو گهیهمه ضعف خسته شده بودم . د نیاز ا گهید

 !!؟ دیچیبه هم پ یهمه چ هوینبود ؟! چرا  ییها یزیچ نیهمچ نیا

 کرد  یگرد شده بهم نگاه م یدر رو باز کرد و با چشم ها ایدن

 زدم ... یکردم و نفس نفس م یخشم بهش نگاه م با

که هر لحظه امکان داشت چنان بزنمش که به لحظه آخر  یپر جرعت بود ! چون قدم برداشت طرف من یلیاون خ اما

 مرگش برسه ...!

 ...  نمیه کرد و سرش رو گذاشت رو سجلو دست هاش رو دور کمرم حلق اومد

 ختت؟یبه هم ر یطور نیا یباربد ؟ چ-

  یدیاز کجا رس ستیخواست االن داد بزنم بگم تو ، تو که معلوم ن یدلم م چقدر

 باز سکوت کردم ... اما

 دیدارم و با یکه من مشکل روان دمیرس جهینت نیهام بود . اما االن به ا یمشاوره هام بخاطر کم کردن افسردگ قبالً

 ! ستیمثل من ن یهمه ضعف مال آدم نیآدم سالم نبود ! ا هیکار  فیبالتکل یرفتارها نیبشم ! واقعا ا یبستر

 ؟ لطفاً امشب تنهام بزار  ایدن-

 بهم  دیتر چسب محکم
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 یمونم تا آروم بش یم شتی، پ یکن یم الیفکر و خ شتریب ینه تنها بمون-

 خواست آرومم کنه !؟ یطور ممن خودش بود چ الیفکر و خ تموم

 کردم آروم باشم  یسع

 تو برو من آرومم -

 رمیمن نم رینخ-

 خواستا  یخودش دلش کتک م نیتو موهام ، ا دمیدست کش کالفه

  رونیبرو ب ایدن-

  رمینه نم-

 رو گذاشت سر جاش  یگوشه و صندل هیها رو جمع کرد  شهیاز لباسها همه ش یکیفاصله گرفت و با  ازم

 لبخند اومد کنارم  با

 بپوش یلباس راحت ارمیم وهیآب م هیتا من برات -

داشت و هم  تیهم اون امن یطور نیبه در زدن هاش گوش نکردم . ا گهیتا از اتاق خارج شد در روقفل کردم و د اما

 من آروم بودم 

 عالمه کلنجار باالخره خوابم برد ... هیاز  بعد

 باشه  کمینزد ایگذاشتم دن ینه سر کار رفتم و نه حت دیحم یعروس یبرا میکه بر یوقت تا

 بود ... ستادهیهم که قبل از من آماده جلو در ا ایرفتم ، دن یم دیرو با دیحم یعروس اما

 ... میدیو چون حوصله گشت و گذار رو نداشتم زود رس میصبح بود که راه افتاد یها اول

 نبود ! فیترکمن ها قابل توص یکه مهمون نواز نیبمونم با ا ادیز دیزن حم یها لیفام یشد بخوام خونه  ینم روم

 خودم  یبرا یکیو  ایدن یبرا یکیگرفتم  تیسو دوتا میدیرس تا
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دل  یشدم برا یآماده م دیخواست با کارهاش هر بار منو از راه به در کنه ، با ینبود اما دلم نم یکارم راض نیاز ا ایدن

 کندن ...

آدرس گرفتم و بعد از  دیاز حم یساعت شروع مهمون کیاستراحت ، و نزد یبرا میکدوم داخل اتاق هامون رفت هر

 پدر زنش ... یبه خونه  میدیپرس و جو رس یکل

 یکه من درباره زندگ یزیهمون چ قایگاو گوسفند ها دق یبزرگ وسط درخت و گل که با بو یلیخ ییالیو یخونه  هی

 کرد ... یم یم رو برام تداعکرد یفکر م ییروستا

بزرگ و  یخونه به کوه ها وانیا یو من هم از باال دیکش یو همه جا سرک م دیخندیکه از سر ذوق فقط م ایدن

 کردم ... یسرسبز نگاه م

 نیمن و خانوادش کارش رو ول کرده و برگشته ا دنیاومد اما بدون عروسش ! البته فکر کنم بخاطر د دیحم باالخره

 جا ،

 گفتم  کیآغوش گرفتمش و داماد شدنش رو بهش تبر وت

 ؟ ینگو که بدون زنت اومد - دیحم

 ؟  گهید یخواستم بدمش دست مردها یزن من بود و من م ای؟ واقعا دن زنم

 دست جلو صورتم تکون داد  دیحم

 ؟  یکجا رفت-

 رونهیکجا رفت ؟ اما ب دونمینم-

 شد  شونیپر دیحم چهره

 یدونه رو ول کرد ینم یزیچ یرانیکرده و از فرهنگ ا یکه کانادا زندگ یدختر هی بیغر یجا یا وونهیپسر مگه د-

 مشکل داره  یو آدم ها وونیجا پر از ح نیبه امون خدا !! ا

 دلم آشوب شد !  هوی باحرفش

 رفت حاال ؟ یکدوم سمت- دیحم
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 جنوب خودم اشاره کردم  به

  ومدمیوگرنه باهات م ادهیکجاست ! من کارم ز نیاون سمت رودخونه هست زود برو بب- دیحم

 . استیدن شیپ میدنبالش ، گوش رمیباشه تو برو من خودم م-

 رفته بود ... ایکه دن یمکث حرکت کردم به سمت یرفت و من ب اون

م کرد ینم داشیو پ دادی! هر بار که جواب نم دادیجواب نم زدمیزنگ م یگوش یکیکارم هر چقدر به اون  یگوش با

 شد  یم شتریترسم ب

 نبود !  یکردم ول یراه ها رو نگاه م یراه ها و ب همه

 شدن استرسم تند تر شد  شتریقدم هام هم زمان با ب سرعت

 کنن! ینقطه رو نگاه م هیبه رودخونه که متوجه شدم همه دارن  دمیرس

 روم ! ختنیر خیسطل آب  هیرفتم جلو تر تا سرمو چرخوندم  منم

که قبالً سرش بود و االن شده بود  یبزرگ یو روسر یبود با چوب دست ستادهیبا چند تا پسر بچه وسط رودخونه ا ایدن

 گرفتن بود ! یمشغول ماه یریگ یتور ماه

 کردن ! یم زشیبهش داشتن آنال رهیمردها خ شتریکرد و ب یبسته شده بلندش رو باد جا به جا م یدم اسب یموها

 مز شد !قر تیاز عصبان صورتم

 یبغلم و حرکت کردم به طرف بوته  ریصدا زدن اسمش رفتم تو آب و زدمش ز یتند کردم به طرفش و بدون حت قدم

  مینباش دیتا جلو د یبزرگ

  دمیکردم نره هوا ترک یم یکه سع ییو با صدا نیحرص گذاشتمش زم با

 !  ی؟! تو عقل ندار یکن یم یهر غلط یرکشورته که دا یایجا مگه سواحل در نی! احمق ا؟یکن یم یچه غلط یدار-

 زده بودم تو دهنش ! زدیکلمه حرف م هی یعنیکرد ،  یبا ترس داشت نگاهم م ایدن

 رو از کنار رودخونه برداشتم و چلوندم و انداختم رو سرش  شیفاصله گرفتم و روسر ازش
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  یاریسرتو باال نم میریم یوفتیحرف با من راه م یب-

 مردها نگاهش نکن  نیاز ا شتریجلو تا ب دمیکش یرو کم شیروسر

بر خورد  دیبه خونه و با پدر حم میدی. تا که رس زدیهم نم یداد و حرف یگفتم رو انجام م یکه م ییهمه کارها ایدن

 کردم 

 حالت چطوره؟  یبه به پسرم خوش اومد-

 کردم به خودم مسلط بشم و لبخند بزنم  یسع

 هم سروسامان گرفت  دیحم ممنون عمو مبارک باشه باالخره-

 گفت : نیو غمگ دیآه کش هی عمو

  مینبود یازدواج راض نیما که به ا-

 برم با اجازه  دیمن با دی، ببخش دیکن یقبول دیعروستون شد با گهید-

 رو بستم  شیبود شدم و در چوب یکه خال یرو گرفتم و وارد اتاق ایدن دست

 نگاهش کردم  تیعصبان با

 یگوشه م هیبچه خوب آروم  هیو مثل  یکن یعوض م میزخ یروسر هیلباس بلند و مناسب و  هیلباست رو با  عیسر-

 ؟  یدیفهم ینیش

 نکردم ! یباربد من که کار-

 ؟ یاز من دور نشو اوک گهید میزنیخونه دربارش حرف م میبرگرد میحرف نزن که ازت شاک ایحرف نزن دن-

 یاوک-

 ها رو گذاشتم جلوش و اون هم پشت پرده لباس هاشو رو  چمدون

 کرد  عوض

 موند !  یچشم هاش باز نم یور اون ور رفته بود از خستگ نیکرده بود و ا یطونیش آنقدر
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 به هتل ... میو ما برگشت دیبه آخر رس یشب عروس نیاول

رفت خودش رو پرت کرد رو  میرد شد و مستقکه بر اتاق خودش تا من در اتاقم رو باز کردم وا نیا یبه جا ایدن اما

 تخت من !

 حال گفت : یب یبا صدا ایتعجب وسط در خشکم زده بود که دن با

 ریدوست ندارم تنها بمونم تو اون اتاق شب بخ-

 و منو آواره کرد !  دیگرفت خواب یلباس راحت هیبشر باز با  نیا 

تونستم حس کنم که  یتونستم نگاش کنم ! قشنگ م یمراحت  الیتونستم ازش چشم بردارم ، و نه با خ یم نه

موندم  یبرد و من م یخوابش م عیو سر زدیلبخند م هیاومد تو بغلم  یو هر بار که م رمشیدوست داره تو آغوشم بگ

 ... کردیرو برام زهر م رفتنشکه فقط تو آغوش گ یبرزخ یو چه کنم و لحظه هاچه کنم  ایدن هیو 

دونه  هیقرمز رنگ کرد تو پاچمونو  یترکمن یلباس محل هیگشت تو شهر و  یبرا میصبح رفت ایبعد به اسرار دن روز

،  دمیگفت برام لباس رو بخر من پولش رو بهت پس م یپرو بود !! به من م یلیبوسم کرد ! خ ابونیوسط خ یمکیقا

 خرج کردم !  یلکا ونیخانم پونصد مل هگفت که خندم گرفت ! انگار نه انگار واس یبا غرور م نیهمچ

کردن ، آنقدر  یبلندش نگاه م یکوچولو باموها یایمتاسفانه همه به منه گنده و دن ایدن یها و خنده ها طنتیسر ش از

 ول کن گشت و گذار نبود  ایاما دن دمیکش یکه خجالت م میتو چشم بود

 ... میشد دیخونه پدر زن حم یدست از سر کچل من برداشت و راه باالخره

 گفتیو م دیکش یدستم رو م یه ایاستراحت کنم اما دن یکه رفت و آمد کم بود کم یخواست داخل اتاق یم دلم

ناخواسته به خواب رفتم  شبید یخواب ی، و آخرش هم با قهر ولم کرد رفت و من هم بخاطر ب میتو دهات بگرد میبر

... 

 ... دمیدر از خواب پر یضربه  یصدا با

و خونه شلوغ  انیشم کم کم همه مهمون ها دارن م داریکرد و گفت که بهتر ب یمعذرت خواهبود که ازم  دیحم پدر

 شده 

 جام بلند شدم و رفتم کنار چشمه تا با آب خنکش صورتم رو آب بزنم  از
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 !  ارهیجا گند باال م هیافتاد به جونم ! نکنه باز داره  ایدن یآب به صورتم خورد دلشوره  تا

 !  دمشیداشتم رو چک کردم ، اما ند دیکه د ییجام بلند شدم و دست به کمر تا جا از

 !  دتشیخر بود د هیدنبال  یبار وقت نیگفت آخر یکیکه  میدیپرس ایخونه از آشناها درباره دن برگشتم

 دهات دنبال خانم گشتن... یمثل آواره ها افتادم تو کوچه ها باز

 پسر جوون بود !  هیکه افسارش دست  دمشیخر د هیسوار  یطوالن ینییسر پا هی یباالخره باال تا

 داد زدم  دمیاومد ! قدم تند کردم به طرفش و تا رس یخونم در نم یزدیکارد م یعنی

  ایدن-

 سرعتش رفت باال یبیو تو سراش دیکش ههیخر رم کرد و ش هوی که

 بدتر خره رم کرد که پسر با لحجه داد زد : ایدن غیبا ج که

  ندازتشیاالن م-

 زدم : داد

  رشیسفت بگ ایدن-

 رفت ! یم عیسر یلیاما خره خ دمییدو ییو اون پسر دوتا منو

 گنده خودمو بهش رسوندم کلیزحمت با اون ه به

 بپر رو من بدو  ایدن-

  زدیم غیبا ترس فقط ج ایدن

 فت و دست هام روباز کردم فاصله گر یبه خودش جرعت داد و از خر کم کمیبار  نیتکرار کردم وا دوباره

 حاال بپر بدو -
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که بدتر خودم تعادل رو از دست  رمشیبگ نیکه مجبور شدم خم بشم تا قبل از خودن زم دیو کوتاه پر انهیناش یلیخ

 من ... یو اون افتاد رو دمیکتلت بشه چرخ ایرو دن میوفتیکه من ب نیدادم و قبل از ا

  میلحظه هر دو توشوک بود چند

 آوردمش باال  ایبه خودم اومدم دست انداختم به شونه دن تا

 ؟  یخوب-

 ؟  یتو خوب-

 و اول اون رو بلند کردم و بعد خودم بلند شدم و لباسم رو تکوندم  دمینفس راحت کش هی

 کردم ؟!  یم کاریدختر پر دردسر چ نیبا ا دیمن با االن

کنم دست  یه اما تا دست به کمر شدم و با اخم نگاهش مکه حالش خوب دادینشون م نیو ا کردینگاهم م یعاد اولش

 گذاشت رو شونه سمت چپش و ناله کرد 

  رمیمیباربد دارم م یدستم شکسته وا رمیمیدارم م یآ-

 دست گذاشت رو کمرش  دوباره

 کنم !! باربد پاهام کو ؟ یخدا کمرم ! کمرم نصف شده پاهامو حس نم یوا-

 رفت عقب  قدم هیقدم برداشتم طرفش که  هی

 سر جات سایوا-

گرفتمش چپ و  یبار آنقدر حرصم داده بود که م نیو ا دییزد و به صورت دو دو غیرو تند تر گذاشتم ج یقدم بعد تا

 کردم  یراستش م

 دنبالش ... افتادم

نتونه فرار کنه اما  گهیپرتگاه که د ایمنتظر بودم بخوره به بنبست  یبود محل رو ! چون ه ادگرفتهیانگار خوب  اما

 روم ...! دیرودخونه شدم آب پاچ کیتا نزد ستادیرفت وسط رودخونه ا دییدو
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 گرفتم جلو صورتم  دستمو

 کشتمت  رمتیبگ ایدن-

 من  یرو دیپاچ یو تن تن آب م دیخندیم الیخیب

 کم سطح ، یلیمن خ یاون بود و برا یزانو یرودخونه شدم ، آب رو وارد

 کرد به سنگ و افتاد تو آب !  ریپاهاش گ هویکه  رفتیدنده عقب م داشت

 ... ستادمیکه بتونه بلند بشه باالسرش دست به کمر ا نیاز ا قبل

 کرد ... یترس بهم نگاه م یکم جانویه با

پاهام فرار کنه که پامو سفت کردمو کنترول شده  نیباز ب یحرکت تند خواست چهار دست و پا از فضا هیتو  که

 نشستم رو کمرش ،

 زد  غیآب بود ج ریبازوهاش ز تا

  شممممیلح م شمیخورد م نیییییباربد نش-

 بچه ؟! هی؟ با  یطرف یبا ک یفکر کرد-

 کنم  یشلوغ نم گهید دینه نه ببخش-

 شد؟ ی.کو ؟ چ یکن ینم طنتیش گهید یقول داد روزمید-

 گفت : هیرحالت گ با

 آب ریز رمیروم تو رو خدا م نیباربد نش-

 آب  ریز یبر ای یوزن منو تحمل کن دیبا ای-

 کنه  یشد حدس زد داره التماس م یشدم !اما با لحنش م یمتوجه نم یچیباز که من ه یسیکانال انگل زد

 دراز شدم و برش داشتم  دمیبا فاصله کم از خودم د یمتر میچوب ن هی
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  یشلوغ نکن گهیکنم تا د یم هتیامروز تب-

کنن با چوب  یم هیکه بچه هاشون رو تنب ییمادرها هیشب  و به پشتش نگاه کردم ، خندم گرفت نییآوردم پا سرمو

 ضربه متوسط زدم پشتش که داد زد  دونهی

 ! ینبود یطور نیباربد تو که ا-ایدن

عقل  کمیکردم !! ها چرا  یم کاریچ دیمن باپر سنگ به نظرت  نیرو زم یشد ی! از خر پرت م یکرد وونمیتو د-

 فکر نبود  یباباتم اندازه تو ب ی!! حت یرفت یتو ! به ک یندار

 بار انگار واقعا دردش اومد چون صداش بغض دار شد  نیزدم که ا گهید یکی

  یآ-

دختر  هی یطور نیچوب ا هیبا  ادیکردم ! چطور دلم م یمونیبه شدت احساس پش هوینگفت ، اما من  یچیه گهید

 کنم ! یرو خورد م تشیرو آزار بدم ! دارم شخص فیضع

 کرد ! یم نگاه بهم بغض و اخم با  روش بلند شدم خواستم کمکش کنم بلند شه اما اون از

و  ختیخبر وزنش رو انداخت رو شونه هام و تعادلم به هم ر یب هویکنم که  یشدم رو زانوم تا ازش معذرت خواه خم

 نشستم تو آب !منم مثل اون 

 و زبون برام در آورد  ستادیکنار آب ا یسنگ ها یبا خنده از جاش بلند شد و رفت رو عیسر

 اما من باهوش ترم  یگنده ا-

 یهاش رو نم هینبود ! منو باش فکر کردم االن گر زادیآدم هیدختر اصال شب نیهام از تعجب گرد شده بود ! ا چشم

 تونم جمع کنم !

 بلند کند و از همون فاصله گرفت جلو من  ین هی

 رو بزارم برم  یکه عادت ندارم کس فیح-

 کرد مثال !؟ یداشت به من کمک م هه

 از من ! دیمثال ترس یبار فرار نکرد ، اما گارد گرفت جلوم که الک نیجام بلند شدم و رفتم کنارش رو سنگ ها ، اما ا از
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 ؟ مینیاون کوه غروب رو بب یباال میبر شهیم-

   ستادمیآفتاب ا یجلو

  میبر دیآره اما امروز نه ، مهمون ها اومدن با-

  میریپس بهم قول بده فردا م-

 اومد تو ذهنم  یفکر هی

 ؟  مینیرو بب ایطلوع در میبر هینظرت چ-

 گذاشت روصورتش و با ذوق گفت : دست

 واقعا !؟-

 وبه ؟ بندر ترکمن خ میریو م میکن یحرکت م یآره بعد از مهمون-

  یعال یعال-

و تا  میخونه شد یراه سیخ یرو صاف گرفتم جلوش و اون هم کف دستش رو زد رو دستمو با همون لباس ها دستم

 عوض کردن لباس هامون  یاتاق برا میکه راه داشت بدون تو چشم بودن رفت ییجا

 بود  یلباس محل دنیمدل پوش ریدرگ ایعوض کردم اما دن عیسر من

 گرفت و بست  ادی یآموزش پیکل هیرو از رو  یهم باالخره تنش کرد لباس رو و بعد روسر یکمکش و با هم فکر رفتم

 مونده بود اما باز بود  یروسر ریبلند شم پشتش ز یموها

  دیچرخ و من جلو اومد  حاضر شد، یوقت

 خوبه؟-

  رونیب ادیفقط نزار موهات ب یعال-

 ؟ میچشم بر-
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 آره -

 ...که خانم ها بودن  یبه سمت خونه ا میو کنار هم با لبخند راه افتاد میشد اتاق خارج از

 رفت من هم به سمت مردونه رفتم  ایدن یوقت

 یمسئله ها نیا دوارمیبودن ، ام یعاد دیحم یها لیبودن و فقط فام دهیپوش یمهمون ها لباس محل شتریب داخل

 شون رو خراب نکنه !  یتفاوت فرهنگ زندگ

و تو ساحل  ایبه در میتا هر چه زودتر برس میبه راه افتاد ایو با دن میکرد یخداحافظ یاز صرف شام بدون معطل بعد

 ... میچادر بزن

 ... دنیمناسب واسه چادر زدن و خواب یجا هیبه  میدیسه نصف شب بود که رس یها کینزد ساعت

  دنشید یبرا میباش یخوب یکنه تا جا یاز کجا طلوع م دیخورش میکرده بود که بدون یهم برس ایدن

  میکه وجود داشت ما بود یبود و تنها چادر کیجا تار همه

 کرد !  یمنو ول نم یبود و بازو دهیترس ایدن

من رو روش کرد تا  یرفت داخلش و فلش گوش عیراحت کارهام رو انجام بدم ! بعد از نصب چادر سر زاشتینم یحت

 چادر روشن بشه 

  دمیچادر رو کش پیرو آوردم داخل و ز میشد دشونیکه مجبور به خر ییمن هم دوتا پتو نیاز ماش نانیاز اطم بعد

گوشه جمع شده بود  هیکه  ایمن تکون خوردن داخلش واقعا سخت بود. نشستم و به دن یبود و برا کیکوچ چادر

 نگاه کردم ...

 رفتم طرفش ؟  یم یزامب هی ایده شده ؟ مرد که جن ز هی هینه ؟ مثال شب دادیکردنش االن حال م تشیاذ

 کار  نیفکر خودم خندم گرفت اما پسش زدم تا وسوسه نشم واسه ا از

  ستمایهمه سال آروم بودم آروم ن نیکه ا نیمنم همچ ییخدا نه

 ته ته وجودم مونده ... یانسان یها هیهنوز روح کمی
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 نداشتم . اجی، چون خودم احت ایرو دادم به دن یکیو اون  ریز میاز پتو ها رو انداخت یکی

  میطلوع خواب نمون یبخوابه تا برا عیسر ادیهم گفتم ب ایسر جام و به دن دمیکش دراز

 ! ارمیرو در ب غشیبه سرم که ج زدیم یطانیش ینا خواسته فکرها باز

 ایکه ... ایبهش نگاه کنم ؟  یبشه و من باز هم همون طور داریب هویو زول بزنم بهش بعد   نمیخوابه بش یوقت مثالً

 که...

 زد : غیج ایخندم بلند شد که دن یفکر ناخودآگاه صدا نیشدت خنده دار بودن ا از

 !!  یخند یم یباربد چته ؟ چرا الک-

 خودش یبار بالشت رو برداشت و گرفت جلو نیخندم رفت باال که ا یرقصه !! دوباره صدا یکه نزده م نیا

 ؟ یشد یجن-

 تونستم آروم بمونم  ینم گهیواقعا د نه

 مات بهش نگاه کردم  یخوردم و با چهره ا خندمو

  یخوشمزه ا یلیتو جسم باربدم تو انگار خ ثیروح خب هیمن -

 زد و بالشت رو گرفت جلو صورتش  غیج ایدن

 باربد ! باربد ؟؟ -

 نیا میاگه تنها نبود یعنی!!  دیفوق بنفش کش غیبار چند تا پشت سر هم ج نیکه ا دمیجلوتر و بالشت رو کش رفتم

 شده ! یچ نیشدن تا بب یجا ، همه جمع م

 گذاشتم رو دهنش از فرصت سو استفاده رو کردم  دست

 ... دمیبغلم گرفتمش و برگشتم سر جام خواب تو

 تونست تکون بخورده! یاما عمرا م زدیدست و پا م یه
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 یم یداشتم جن گهیجور د هیبار  نیشد و من ا یدست هام رد م ریخورد ناخواسته تمام اندامش از ز یتکون م یوقت

 شدم ...!

 نیبا ا یولش کنم ... تو بغلم بود حت تونستمیکنم اما نم رونیمنحرف رو از سرم ب یتا فکر ها دمیکش قینفس عم هی

تونستم برم  یشدم و راحتم نم یبود که ازش خسته نم یباز هیهاش باز هم برام آرامش داشت . انگار  یباز وونهید

 مرحله بعد ...

 کرد !  یم هیاز جون افتاد و آروم گرفت ، اما داشت گر باالخره

 کرده بودم ؟ یرو ادهیکنم ز فکر

 موهاش رو باز کردم تا بتونم نازشون کنم ... ی رهیو گ دمیرو بوس شیشونیپ

 و هم نوازش کردنش ... دنشیآور بود ؛ هم بوس ادیاعت ییجورا هی

 تونستم . یم بره باال ، بخاطر انتقامم نمداشتم دُز مصرف ازیهر بار ن و

 ... دمیکش یم شیبا پا پ یول زدمیبود . با دست پس م یخود آزار واقعا

  شتمینترس من پ یچیه از باربدم،  کردم یخانم من باهات شوخ ایدن سیه-

 بهم فحش بد داد ! یسیانگلگرفت و  شگونین هیدستش از بازوم  با

 حرفش خندم گرفت  از

 بخواب بچه من مواظبتم -

  یبچه خودت-

  ریشب بخ-

عقب ، اما باز  دمیهاش رو گذاشت رو بازوم و محکم گاز گرفت ! از کارش جا خوردم ! اما سرش رو با دست کش دندون

 رهیبگ شگونیکتفم رو ن یکه سرش رو گرفتم! با دستش خواست رو رهیبازوم رو گاز بگ یکیسرش و آورد جلو تا اون 

  دمیتو دستش ، خند ومدین یزیکه چ

 خاره انگار ؟ یباز که تنت م ایدن-
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 !! یکرد تیتو منو اذ-

 ؟  هیمشکلت چ ادهیزورم ز-

 زوم با یکه انتظار نداشتم دندونش رو انداخت رو یبا سرعت هویبهم نگاه کرد که  یسر جاش و جنگ نشست

 شد ینم یطور نیبار دردم گرفت ! نه ا نیتا ته فشار داد !! ا و

 دست نگه داشتم و و سرش رو با فاصله از سرم نگه داشتمو و با تعجب بهش نگاه کردم  هیهاش رو پشتش با  دست

 نه من ! یشد ی؟ تو جن یاریدر م یباز یچرا وحش-

 کرد  یاخم بهم نگاه م با

 کردم ... ینگاه م شیکنم ... با لبخند به صورت عصبان تشیبازم اذ شمیبد جور وسوسه م شیگربه ا یاون چشم ها با

 کنم فقط بزار دستم آزاد بشه.  یم یباربد همه کار هات رو تالف-

 دستم که آزاد بود ابروهاش رو لمس کردم ... یانگشت اشاره  با

چشم  یرو دمیکش شینیومد انگشتم رو از رو با یم شی، طوس یآب یبه چشم ها یلیو بورش خ دهیپر و کش یابروها

رو لب هاش که به طور  دیخوشگلش و انگشتم رس یگونه ها یچشم هاش رفتم رو یهاش که بستتشون ، از رو

 عقب !  دمیشکه ک رهیکرد انگشتم رو گاز بگ یخورد! و چند بار سع یمداوم داشت تکون م

دندون هاش و تا خواست  کیکج رو لب هام ، انگشتم رو بردم نزدلبخند  هیگرفت کنده بود ! با  یانگشتم رو م یعنی

 عقب ... دمیکش رهیگاز بگ

 بود  یپر رنگ تر شد . واقعا بامزه و وحش خندم

 باز انگشتم رو بردم جلو و تا دهنش رو بست لبمو گذاشتم رو لب هاش ... نیبلند تر شد ا خندم

 دندونش  ریگرفته بودمش تا لبم نره ز سفت

 ...شد که شل شدن لب هاش رو حس کردم و خودم هم فشار لب هام رو کم کردم  یبوسم طوالن آنقدر

 که تمام بدنم پر از حرارت شد ... دیدلم لرز نیکرد ! همچ ینشد اما اون منو داشت همراه باورم
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لحظه از  نیو اما رو ت یچیه یشد فاصله رو تحمل کرد وقت یبودم ! چطور م وونشیاون دوسم داشت ...هم من د هم

 کرد !  یهم جدا نم

 اون دختر محمد بود و باعث مرگ کمند ... اما

 عقب  دمشیگرفتن دست هاش سفت شد و کش یکه شل شده بود برا دستم

 کنه  یهام رو بستم تا نگاهم نره تو چشم هاش که وسوسم م چشم

 ... صداش

 دوست دارم !-

 قتیگرفت حق دهیشد ناد ینبودم ! اما چطور م ینبود ! منم راض یضفاصله گرفتن را نیبود که انگار از ا یجور لحنش

 رو ؟

 بار دلخور گفت : نیا

  شمیهم نم کینزد یبهت حت گهید یریفاصله بگ گهیبار د کیاگه -

 حرفش چشم هام باز شد و بهش نگاه کردم ... با

 رو بدونه !  لشیکه دل نی، بدون ا زدمیجور پسش م هیدختر مغرور بود و من هر بار  هیداشت ، اون  حق

 رو ول کردم و تو آغوشم گرفتم دستش

 رو گذاشتم روسرش... چونم

 ببخش -

  ستمیتو بخشنده ن یمن اندازه -

 ! میشد داریچقدر بعد از خواب ب میدی، آنقدر که نفهم نمونیشد ب یطوالن سکوت

 شدم  داریکش و قوس به بدنش داد که باعث شد منم از خواب ب ایدن

 گفت : خوابالو
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 موقع طلوع آفتاب نشده ؟-

 خوابآلو تر از اون  منم

  دونمینم-

 هوا چطوره  نیبرو بب-

 تونم تکون بخورم  ینم ادیخوابم م-

 ... میخواب بود جیدو گ هر

 منم خوابم  - ایدن

 ! دونمیکه خوابم برد باز ، اون رو نم من

 چقدر گذشت ... اما باالخره خوابم تموم شد و نشستم سر جام  دمینفهم

 شو  داریب ایدن-

 : دیرو خاروند و پرس پشتش

 طلوع آفتاب نگذره -

 ، به ساعت نگاه کردم که خشکم زد !! میکردم متوجه شدم که طلوع رو از دست داد یکه حس م یشدت نور از

 ظهره ! بلند شو  ۲!! ساعت  ایدن-

  نشست زیت ایدن

 !!!یییییییچ-

 زدم  حیلبخند مل هی

  میخواب موند-

 و در چادر رو باز کرد که آفتاب چشمش رو زد!  دیجاش پر از
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 دهات ... میاز پا دراز تر برگشت دست

 یبر م یشد . چون وقت ی، دوست نداشتم اون چند روز تموم م رمیرو در نظر نگ ایدن یها طنتیها و ش تیاذ اگه

 بودم ! فیو من هنوز بالتکل دادمیجواب م رادیهبه  دیگشتم تهران با

 پنچر بود و هم من ... ایهم دن میتو راه برگشت افتاد یآخر وقت روز

 تونستم حس کنم  یآورد اما م ی، به رو نم رانیبود و خودش آواره تو ا شیمادر پدر قالب نگران

 خودشونم ظلم کردن  یدر حق سوگل ی، فرزاد و محمد حت ختیر یبه هم م یلیرو خ قتیحق دیفهم یم اگه

رفت اتاقش اما من کالفه رو مبل نشستم تا بفهمم چند چندم با  ایخونه هر دو حالمون گرفته بود . دن میدیرس یوقت

 خودم !

 فکر کردم  رادیه یدست هام گرفتم و به حرف ها ونیم سرمو

 تونم محمد رو پدر زنم بدونم و باهاش خوب باشم ؟ یم

 که باعث مرگش شد رو ببخشم ؟  یکمند بگذرم و بچه ا تیاز مظلوم ای

 تحمل کنم !؟ یطور نیرو ا ایدن یتونم دور یم اما

 !؟ گهید یقبول کرد آزارش بدن مرد ها شهیم

 کنم ، یکارو م نیچرا نتونم ؟! حداقل خودم ا خودم

 ؟ نه ... یتون یم

 کم کنم  یکلم کم یرو ماساژ دادم تا از داغ میشونیپ

 نداشتم . یاومد باشگاه و ازم جواب خواست ؟ اما من جواب رادیبعد ه روز

 به من  یسپار یبه من و کارهارو م شیدیم ای یدارینگهش م ایروز وقت دارم ،  هیگفت : فقط  بهم

 تونستم ببخشم  یبد بشم و محمد هم نم ایتونستم با دن ینم خودم
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 رییتغ یکرد که همه چ یم ییکارا هی ای، دن ادیازش خوشم ن گهیتوجه بشم و د یب ایکردم به دن یم یچقدر سع هر

 ! رمیتونستم ازش فاصله بگ یکرد و نم یم

 ؟  دیبخش یمنو م ای؟ دن یشدم چ یم مونیرفت و پش یم اگه

 ؟  یگرفتم چ یوجدان م عذاب

 ... فیهنوز بالتکل یروز وقت داشتم . ول هیشدم ! فقط  یم وونهید الیمن داشتم از فکر و خ یخدا یوا

اما من زل زده بودم بهش و فکر  یآروم بود و عاد نمونی، جو ب میکرد ینگاه م یو یت میداشت ایآخر بود . منو دن شب

اگه فقط  ی؟ حت دادیکردم که واقعا چقدر دوسش داشتم ؟ اصال دوست داشتن واحد احساسم بهش رو جواب م یم

 ا ... اما ...تونستم ازش بگذرم ام یدوسش داشتم هم م

 کرد !؟  یم یچه کمک تیوضع نیبهش تو ا دمیپس زدم ، تکرار احساسات شد فکرمو

 رو کرد ...! ریز یلیرو زد که منو خ ییحرف ها ایدن اما

تو  یفرصت بده نیتو اول دمیبرگردم کشورم ؟ بهت قول م یریبگ مایهواپ تیازت خواهش کنم برام بل شهیباربد م-

 رو بدم .

من که اعتراف کرده بود دوسم داره آنقدر هام ارزش نداشت  شیموندن پ یعنی!  کردیداشت به رفتن فکر م اون

 براش !؟

محمد بزار  یآزاد یها کیفرزاد امکان نداشت نزد دادمیاگه من اجازه م ینداشت ، حت یا یتو کانادا اون زندگ گهید

 بره . ایدن

 ؟ یتنهام بزار یخوا یم-

 یبده هیسال قبل از بق هیسر  دمیکنم بزار برگردم قول م ی! خواهش م شمیم وونهیآشوبه ، دارم د نه نگرانم ، دلم-

 تو رو بدم . یفرزاد بده

 خواست بره و من رو تنها بزاره؟  یکردم ، اون م سکوت

 به فکرت بوده ؟ ایکنارت بود؟  یآقا باربد از اولش مگه کس هه
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 و نخواهد شد . ستیمحمد ! اون سهم تو ن شیگرده ، چه بره کانادا و چه پ یبر نم گهیاون بره د الیخ خوش

 زنگ زدم ... رادیو به ه اطیبشم رفتم ح مونیکه پش نیتو سرم مهر خورد ؛ قبل از ا یجواب قطع باالخره

 زارهروم ب یانتقام جلو یرو برا یخوب یتونست راه ها یآرومش باعث شد به جوابم مطمئن تر بشم ، اون م یصدا

 ببرش  ایفردا ب-

 ؟  یرو گرفت متیتصم-

 آره -

! از  یتحمل کن یتون ی! تو نم یها ! تو دلشو ندار رهیگرده ها ! از دست م یمثل االنش بر نم گهیباربد اون بره د-

 ! یریمیعذاب وجدان م

محمد واسه  یروز قبل از آزاد هیمن  یبکن ول یخوا یم یببرش هر کار ای؟ بهت گفتم ب یگ یچرت م یچرا دار-

 خوامش  یانتقام م

و  یرو فراموش کن ایکه عشقت نسبت به دن یخوا یخوام ، تو م یکنم و ازت جواب م یبار تکرار م نیآخر یبرا-

 ؟! یریازش انتقام بگ

 آره -

! من  شهی! خورد م شهی! تموم م شهیوجود نداره ها ! لح م ییایدن گهی؟ باربد اون بره د یفکر کن شتریب یخوا ینم-

 !!؟ یریبگ یمهم نیبه ا یمیلحظه احساس تصم هی یخوام برا ینم

 یحت ادیبه سرش ب ییخوام ، هر بال یرو نم ایدن گهیچرت و پرت نگو من د یکار رو نکن نیکه ا یاگه دنبال بهانه ا-

 نداره یبرام ارزش گهیهم د رهیبم

از  گمیبهت م قیرف هی. به عنوان  یتحمل کن یتون یدستم ، اما تو نم ادیم یکنم ، چون پول خوب یکار رو م نیا-

 رو از دست نده  ایمحمد بگذر و دن ی نهیک

 . رهیم نیاز ب ایندارم . احساسم به دن ایدن نیرو تو ا یمن کس-

  دمیرو شن یپشت گوش رادیه یآه پر صدا یصدا
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بهش  یا یاضاف حیتوض چیبرم ، ه دیاومده و با شیبرام پ یمسافرت کار هی یگ یخب فردا صبح بهش م یلیخ-

 با من . باشه ؟ شیبق گهید یش یو از خونه خارج م یدینم

 باشه -

 ..رو قطع کرد و من برگشتم خونه . یگوش یبدون خداحافظ رادیه

 حرف رفتم تو اتاقم و در رو قفل کردم ... یب ریشب بخ هینگاه کردن بود . با  لمیمشغول ف ایدن

 رو تخت و چشم هام رو بستم ... دمیکش دراز

 انتقام وحشتناک ... هی،  رمیگ یهمشون انتقام م از

که محمد جلو پاهام  یتا روز دادمیخشونت رو پرورش م نیشد و ا یم یخشونت اضاف یداشت به وجودم کم تازه

 زانو بزنه و جونش تو دست هام باشه 

 ...هزار جور فکرو نقشه باالخره به خواب رفتم  با

 ... ایحاضر شدم و رفتم سمت دن رهیچند روزه م یمسافرت یکه برا ییکسا هیروز بعد شب صبح

 صبحونه مشغول ؛ بود شده  صد برابر شییبایلباس ز یرنگش رو ییخرما یبراق تنش بود و موها دیلباس سف هی

 ... بود خوردن

 گرد شد بلند شد اومد سمتم  یچشم ها دیچمدون رو د تا

 !؟یریکجا م -

 برم  دیخورده بهم با ییهویمسافرت چند روز  هی-

 التماس بهم نگاه کرد  با

 کنم  یمنم با خودت ببر خواهش م-

 گردم  یکشه زود بر م یطول نم ادیز یمسافرت کار نیا شهینه نم-

 انداخت  چهره وا رفته بهم نگاه کرد و دست هاش رو دور کمرم با
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  شهیدلم برات تنگ م-

  امیزود م-

 احساس دستش رو پس زدم و چمدونم رو گرفت دستم ... یتفاوت و ب یب یلیخ

 برم ، برو صبحونت رو بخور دیشده با رمید-

 باشه -

 از پشت بغلم کرد  ایدن هویطرف در حرکت کردم که  به

 ترسم  یم یندارم؛ از همه چ تیاحساس امن شهیم ادی؟ فاصلت ز ینر شهیباربد نم-

 کردم ... سکوت

 که ساخته بودم ... ییایرو یو تمام لحظه ها میکه داشت یشد ... تمام لحظه ها یتموم م یهمه چ گهیچند لحظه د تا

 پسش زدم و بدون برگشتن و نگاه کردن بهش از خونه خارج شدم ... دوباره

 ... نیباز هم ول کن نبود ! اومد تا کنار ماش ایدن

 شدم ! ونشیگر یافتاد تو صورتش که متوجه چشم ها نگاهم

 نره ... نیاز ب شینگاهمو ازش گرفتم تا دلم سخت عیسر

 زدم در بسته شد . موتیکه دوباره نگاهش کنم از خونه خارج شدم و با ر نیا بدون

 زدم رو ترمز سرمو گذاشتم رو فرمون ... ابونیخ سر

 بشه  ریکه د نی: برگرد قبل از ا زدیتو سرم داد م یه یزیچ هی

 باشم  یقو دیکردم با یتحمل م دیبا اما

 و رفتم باشگاه  دمیکش قینفس عم هی

 شد که هنوز فرصت هست برگرد  یتموم وجودم رو پر کرده بود ، همش تو سرم تکرار م استرس



 2بگذر از جانم 

205 
 

 ...همشون رو پس زدم و مشغول زدن وزنه ها شدم  اما

 بود  رادیزنگ خورد ، ه میساعت گذشت که گوش چند

 تموم شد . -

   اومد جوابش رو بدم ینم حرفم

  گمیبهت م یرو دوستانه نه ، جد زیچ هیفقط -

 کرد  مکث

 ینره چه ظلم ادتی فقط  بـ... وحشتناکه ، یمهمون هی یراه چارهیمن که کارمو کردم پولمو هم گرفتم و االنم اون ب-

 در حق اون دختر ، آهش گردنته  یکرد

 ... نیپاهام شل شد و کنار دست گاه نشستم رو زم نیرو قطع کرد ! حالم خراب شد آنقدر که سنگ یگوش

 چپم رو تا کردم و آرنجم رو گذاشتم روش  یپا

 کرده بودم !؟  کاریچ من

  دمیدادم به دستم و چشمم رو مال هیتک سرمو

 !؟  هیگفت چ یکه اون اسمش رو م یا یمهمون

 رو در آوردم سرچ کردم میگوش

 شدم ... نیعکس تا تهش رو خوندم و مثل کره ذوب شدم و پخش زم هی دنی! با د دمیبه نوشته نرس اصال

 گناه !  یخبر و ب یاون دختر ب یساختم برا یکنه ؟؟ من چه سرنوشت کارشیقرار چ دمینپرس چرا

که از اون  یکردم با اون دختر ! چند تا صحنه ا کاریچنشد ! من  مینبود ! حال میدورم جمع شدن ! حال اینبود ک میحال

تونن  یم یوحشتناک ییشد ... چه بالها یاون ها بود تکرار م یجا ایکه دن یهمش جلو چشمم وقت دمید یمهمون

 ! ارنیسرش ب

 اومد ! نفسم ... نفســ ... یباال نم نفسم
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 به گوشم  دیرس ییشدم وصدا اریهوش یکه به چشم هام خورد کم یدینور شد با

 حالش خوبه  ادیداره به هوش م-

 پشت سر هم باز کردم .... یکم چشم هام رو با پلک ها کم

 !  دمیرو د رادیهمه جا تار بود تا بعد از چند لحظه که باالخره ه اما

 ! نییخودمو پرت کردم طرفش که از تخت افتادم پا دمشید تا

و سر درد  جهیمنو تکون بده ! آخرش هم خودم با همون شدت سر گتونست  ینم یپرستار ها رو خبر کرد اما ک رادیه

 رو تخت  دمیاز جام بلند شدم و دراز کش

 کمیاومد نزد رادیه

 چته !؟-

 کجاست ؟ ایدن-

 دونم  ینم-

  قشیانداختم به  دست

  یبرش گردون دیاون رو با رادیدونم ؟ ه ینم یچ یعنی-

 مزخرف ... یلی! اونم خ دیخند

 شده رید یلیخ-

  قشیانداختم به  دست

 قرار استفاده بشه کثافت ؟ یبر چه کار یچرا همون اول نگفت-

  نه؟یا ریبکن ، غ یخوایببرش هر کار م ایب ی! تازه گفتیدیخودت نپرس-

  شیاریم یریاالن م نیهم-
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 بود .  شیمهمون نیاول شبیهه د-

 ؟ شی! مگه امروز نبرد شبید-

  یمارستانیسه روز ب-

 کجاست ! ستیمعلوم ن ایو بدتر کرد ؛ سه روزه دنحالم حرفش

 زدم : داد

 ؟ یدیفهم یگردونیرو امروز بر م ایدن رادیه-

 شد  یو حرص قمیدست انداخت به  رادیه هوی

نگفتم ؟؟ حاال  ای، گفتم  رینگ میتصم ی، بهت گفتم لحظه ا یتحمل کن یتون یچند بار تکرار کردم ، بهت گفتم تو نم-

اگه به گوش فرزاد  یدون ی! نفهم م یمونیپش ی؟ گوه خورد یمونیخبر و االن پش یدختر ب هی یبه زندگ یکه گند زد

 احمق  زارهی؟ زندت نم ارهیبرسه پدرتو در م

 ول کرد و از اتاق خارج شد و در رو محکم به هم زد  قموی

دادم بره به  یکه صدا یبر بشه ! طوراومد جلو چشمم و باعث شد سر دردم هزار برا یاز اون مهمون یصحنه ها دوباره

 هوا و دوباره از حال برم ...

خدا من  یبده ! وا نویخواست جواب ا یم یفرزاد بود ! ک دمیکه د یچهره ا نیبار که چشم هام رو باز کردم اول نیا

 کردم !؟ کاریچ

 زد عقب  میشونیکنارم رو تخت نشست و موهام رو از رو پ فرزاد

 کجاست ؟ ای؟ دن یشد یطور نیا هویچرا -

 کردم آروم باشم تا شک نکنه بهم  یسع

 من بود  شیهم رفت خونه استراحت کنه پ ایشدم بعد از چند سال ، دن ضیسالم انگار مر-

  یخودم تنها نمونه تا مرخص بش شیپ ارمشی! ناراحت نباش م  یشد یطور نیحتما ناراحته که تو ا-
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 کرد و ادامه داد  مکث

 اومده ؟! شیپ یکه بهت وارد شدس ! مشکل یا یکل شوک عصبدکتر گفت مش-

 زدم  لبخند

  شمیخوب م ستین یمهم زینه چ-

 ؟ ادیم یک ایدن-

 شدن و تنها تحمل کردن  ماریشما برو من عادت کردم به تنها ب ستیمعلوم ن-

 به فکرتم ... شهیمن هم یبفهم یوقت نخواست چیبچگانت که ه یها یتک رو باز نیمنم عادت کردم به ا-

 نزدم  یبه سمت مخالفش چرخوندم و حرف سرمو

 آوردم !  قشیسر دختر رف ییکه بفهمه چه بال یبه روز یوا

 ؛ لعنت به من ... نهیبب بیآس نیاز ا شتریب زارمیکنم و نم یم داشیمن پ اما

 شد ؛ یچشم هام باز نم یرفت و دوباره تنها شدم ؛ آنقدر سر درد داشتم که حت فرزاد

 کردم  یکه زده بودم رو جمع م یگند دیجا بخوابم ، با نیراحت ا یطور نیتونستم ا ینم ماا

 خودم ... صیترخ یکارا یو رفتم برا دمیجام بلند شدم و به زحمت لباس هام رو پوش از

 خارج شدم  مارستانیکردم و از ب داشیو پ نگیگذاشته بودن ، رفتم پارک بمیرو بچه ها تو ج نمیماش چیسو

 ...!  نمیجلومو بب دادیهمش جلو چشمم بود . قطر اشک تو چشم هام اجازه نم ایخندون دن ی چهره

گرفته بودم !  میلحظه تصم هی. واقعا چرا تو  دیکش یجا داشت عذاب م هی ایدن یتونستم قورت بدم وقت ینم بغضمو

باشه  یا گهیهر گوه د ایاگه دختر محمد  یباشم ؟! حت رتیغ یتونم آنقدر ب یچرا حماقت کردم !؟ چطور فکر کردم م

 !؟ 

 به من ... لعنت
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تونستم دست و پاهام رو حرکت بدم ! به زحمت گوشه  یانگار فلج شده بودم و نم دیکش یکه سرم م یریشدت ت از

 نگه داشتم و دست گذاشتم رو سرم ابونیخ ی

رو گرفتم و  رادیه یکردم من ! شماره  یاومد جلو چشمم ! چه غلط یم یاز اون مهمون یعیوج یهمش صحنه ها اما

 خونه ... هیتو  ششیبا هزار جور فحش و دعوا باالخره گفت کجاست و رفتم پ

 اخم هاش رفت تو هم !  دیتا منو د رادیه

 ببرش ؟ یکامل نگفت تی؟ مگه خودت با رضا یشد وونهید یبر چ-

  ستادمیا کشینزد

 برش گردون  مونمیاالن پش-

 دونم اون االن تو کدوم کشوره! چطور برش گردونم ! یهه من اصال نم-

 زدم : عربده

 اون دختر رو برگردون  رادیه-

 از جاش بلند شد و داد زد  اونم

  یبا خودت چند چند یدیفهم ریسر من داد نزن د-

 دنبالش  رمیآدرس اون آدم روبده خودم م-

  یکن دایاونو پ یتون یتو نم-

 ره بده نداره آدرس و شما یبه تو ربط-

 از من کمک نخواه  یمشت آدم کش افتاد هیو  ایماف ریاما اگه گ دمیباشه بهت م-

  قشیانداختم به  دست

 ! یداد ایرو دست ک ای,تو دن-

 کجاست  نمیحداقل بزار من پرس و جو کنم بب یاریب ریاونو گ یتون ی، تو نم یدست مشتر-
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 ول کردم  قشوی

 االن بپرس  نیهم-

 نگاهم کرد و گفت : یچشم ریز دیاخم شد با

  ارمیب ریتا من برم شمارشو گ نیبش-

 برگشت ... نیمن فاصله گرفت و بعد از چند م از

 اومد جلوم دهیترس یبه چهره  رادیه

 رابطمون رو ! یخط ها ی! حتدهیکدوم از شماره هاش رو جواب نم چیه-

 ! یچ یعنی-

 برش گردونه !؟ گهینکنه نخواد د دونمینم-

  دمیاسفند از جام پر مثل

 کشمت  یمن م رادی! ه یچ-

  ارتشیقرار داد ب خیتو تار دیشا-

 داد زدم  تیسر عصبان از

 من رو تو حساب کرده بودم ! رادی!؟؟ ه دیشا یگیم یدار-

 رو صورتش  دیدست کش کالفه

 کنم  یدرستش م-

 خوامش  یمن االن م-

 ؟ حاال تاوانش رو بده . یفکر نکرد شتریاهع چرا اون موقع ب-

 بردم به طرفش که رفت عقب  هجوم
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 صبر کن  ششیپ رمیفردا م رمیامروز نشد تماس باهاش بگ گردونمینشو برش م یوحش-

 عقب  دمیدستم رو بردم داخل موهامو کش کالفه

 منتظرتم -

 ! مشیببر میتونست ینم میکرد یخونه جا نخور ، هر کار م یرفت-

 رمیجا نم چیمن ه ادیگفت تا باربد ن یم همش

 . مشیتونست مقاومت کرد اما باالخره با کتک برد یکه م ییجا تا

 خونه خارج شدم و برگشتم خونه خودم ... از

 بود ! ختهیبه هم ر یرو باز کردم خشکم زد ! همه چ ییرایدر پز تا

 ... نیخوردم و نشستم رو زم زیجا پشت در ل همون

، چشم هام  دیکش ریآزار دهنده تو سرم سرم ت یاز افکار ها رمیتونستم آروم بگ ینم گهی. د دمیشک یواقعا نم گهید

 .آزار دهنده بود  یباز صحنه ها اهمیس یرو بستم اما پشت پلک ها

 ! نمیرو بب ایکردم تا دوباره دن ی؟ چطور دو هفته رو تحمل م دادمیفرزاد رو چطور م جواب

 در نشستن باالخره از جام بلند شدم تا برم تو اتاقم ... از ساعت ها داغون پشت بعد

 بگذرم پاهام سست شد ایدر اتاق دن یتا خواستم از جلو اما

 تو وجودم حس بشه یلحظه ا یبرا ایتا عطر تن دن دمیکش قیاتاق رو باز کردم و به دم عم در

 به تموم شدنشون نبود . یدیبودن که ام یبد نیسنگ یها لحظه

اون  دیشدم ! از دکترم وقت مشاوره گرفتم تا شا یم وونهیقرص به خواب رفتم و روز بعد باز از سر درد داشتم د با

 کمکم کنه  یبتونه با حرف ها

 وارد اتاق شدم ... دیرس نوبتم

 کمکم کرده بود . شهیمعرف بود . و تو تموم مشکالتم هم یلیسال خ انیمرد م هی دکترم
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 لبخند زد  دیمنو د تا

 !یچت شده جوون ؟ پنچر-

 ... دمیکش قیآه عم هیو  ینشست ، نشستم رو صندل یلبخند هم رو لب ها نم یحت

 کردم ... یخراب کار-

  نمیکن بب فیتعر-

لحظه رو براش گفتم و هر  نیتا ا میوارد زندگ ایکه دن یدونست و من فقط از وقت یمن م یرو از زندگ یهمه چ اون

 گرفت ... یقلبم درد م دمیرسیبه فاصله االن م نمونیاحساس و شاد ب یچقدر از اون لحظه ها

تا نظرت عوض  یو عجله کرد یو بعد خودت بهش دامن زد یکار شد نیبه ا یلحظه راض کیتو فقط  یعنی - دکتر

 ؟  یشد مونینشه ؟ اما بعدش پش

« آره »  هیهام رو به « نه »تموم  گهیاز رفتن حرف زد ، د ایکار ، اما تا دن نیا یشدم برا ینم یجور راض چیه-

 ! رمیمیفراموش کردم . االن دارم از از عذاب وجدان م

 عذاب وجدانه؟ لشیاالن تو تنها دل میعذاب وجدان ؟ به نظرت حال وخ-

 کردم ... مکث

 نه -

 پس بدون گول زدن خودت تکرارشون کن -

 داده بود .دوسم داشت منم دوسش داشتم  هیبود ؛ اون دختر فقط منو باور داشت و به من تک یرتیغ یته ب-

 جا برسه ؟ نیبه ا یپس چرا گذاشت-

 کردمش  یرو وارد مشکالتم با محمد نم ایدن گهیگشت د یانتقام ، اما اگه زمان بر م-

 ؟ یکن کاریچ یخوا یشده ، م رید ینیب یاالن که م-

 صورتم  یرو دمیدست کش کالفه
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 ینم یچیاگه باعث مرگ مادرش هم بود باز هم اون ه یشد . حت یقربان لیدل یب ای، دن دهیداره آزارم م نیهم-

 دونست 

از دست فرزاد و محمد !  یداشته باش تیتا حداقل امن یکن دنبال راه حل باش ی، اما سع یرو دار یسخت تیوضع-

که زمان  ی! اونم وقت یداغون کرد یطور نیر کن بفهمه که تو اون رو ابود . حاال فک یفرزاد همه چ یاون دختر برا

 ... دهیمحمد رس یآزاد

 

 آروم گرفتم ... یتا کم میها با دکتر صحبت کرد ساعت

 شد تو تموم وجودم ... ختهیر ایتا از مطب خارج شدم باز غم دن اما

 که تعادل نداشتم ! یبود ؛ طور نیکرخت و سنگ بدنم

 و برگشتم خونه ... نیبه ماش دمیزحمت رس به

معنا داشته که بتونم بهش فکر  ایمن قبل از دن یزندگ ی، اما ... اما کجا یندار یکه ازش خاطره ا ییگفت برو جا دکتر

 ! ستین ادمی یچیکرده بودم ! ه کاریکنم ؟کجا رفتم ؟ چ

! رفتم خونش نبود ! رفتم پاتوق  ستیجواب نداد ! چند بار زنگ زدم که آخرش گفت در دسترس ن رادیزدم به ه زنگ

 دست اونه کجا رفته!؟ ایهاش نبود !! دن

بود  ادیفشار روم ز یلینفس بکشم تا آروم بشم . اما خ قیکردم عم یم یسکته کنم سع ابونیکه وسط خ نیترس ا از

 ... نیافتادم رو زم نیبه ماش دنیو قبل از رس

 ! چند تا مرد و زن دورم جمع شدن ... نمیرو بب ییجا تونستمیو نم دیکش یم ریت سرم

 بشم  نیاشاره کردم و اون ها کمکم کردن تا سوار ماش نیزحمت به ماش به

 ... یرو صندل دمیو دراز کش نییرو دادم پا یصندل نینشستم تو ماش تا

 کردم داخل وان حمومم ... یعرق کرده بودم که احساس م آنقدر

 بود . دهیتو بدنم کم بشه ، اما سر دردم امونمو برتا از فشار  دمیکش یسر هم نفس م پشت
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 داشت ؟ دهیکنم ! اما چه فا یخواست داد بزنم و خودزن یم دلم

تموم  یهوش بودم ! پس ک یروندم... هنوز فقط پنج روز گذشته ! سه روزش هم که ب یها م ابونیآواره ها تو خ مثل

 !!؟ شهیم

 باشه رفتم که از هر جا چند بار رد شدم ... رادیکردم ه یکه فکر م ییها و جاها ابونیتو خ آنقدر

نتونستم خودمو کنترول  گهی؟ د دهیداره آزارش م یکیاالن حالش چطوره ؟ نکنه  یعنیشد و دلم آشوب تر ...  شب

 تر شد !  دیزدم ... اما فقط سر دردم شد ادیکنم و داد زدم ... چند بار پشت سر هم از ته گلوم فر

 بوکس ... سهیدست کش شروع کردم به ضربه زدن به ک دنیرو در آوردم و بدون پوش راهنمیو پباشگاه  رفتم

 زدم ... یضربه م تیتموم حرص و عصبان با

مگه قرار بعد از  یزینبود . اصال چ میآوردم درد گرفته بودن اما من حال یکه بهشون م یادیهام بخاطر فشار ز دست

 ااااایاالن کجاست ؟ خدا ایدن یعنی!!  یمونیبشه جز عذاب وجدان و پش میحال نیا

 شد ...! یم شتریته ته وجودم نعره زدم اما هر بار فقط درد مغزم ب از

 از هوش رفتم ... یو فکر کنم دوباره بخاطر فشار عصب نیحال افتادم رو زم یب

رو جواب  یاز جام بلند شدم و نشستم ، گوش عیبه هوش اومدم ! با سر درد وج زیرو م میپشت سر هم گوش یصدا با

 دادم ...

 . لهیمدت باشگاه تعط هیباشگاه بودن ، بهشون گفتم تا  یها بچه

 قطع کردم  گهیبدون حرف د و

 و به سقف بلند باشگاه نگاه کردم ... نیرو زم دمیکش دراز

  رمیمیروز مونده ! هفت روز ! من م ۷تازه روز ششم شروع شده ! هنوز  امروز

 حال بستم ... یهام رو ب چشم

 کردم ... باز
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 ؟! نهیمن جهنمت ا یخدا یحال خرابم ! وا شهینم تموم

 ... نیحرکت مونده بودم رو زم یمغز قفل کرده و داغون همون جور ب هیشب با  تا

 قرص هم نخورده بودم . یکم تر شدن سر درد هام حت ینخورم و برا یچیروزه ه دو

تر ...  فی... ضعتر کی! کوچ شمیکردم هر لحظه دارم جمع تر م ی! احساس م دادیاتم رو نمجز م یمغزم دستور کال

به  یعمرم خوشحال بودم وقت یافسرده بودن داشتم ، متوجه شدم چقدر سال ها یهمه سال که ادعا نیهه بعد از ا

 کنم . یچند روز فکر م نیا

کردم تا  یکرد ! اما من هر کار م یم دمیتهد یفرزاد . کم کم شک کرده و ه یدور بودم از جلو چشم ها یسخت به

 خواستم !  ینم نویو من ا مردمیم ایدن دنیباهاش رو به رو نشم . وگرنه قبل از دوباره د اینکردن دن دایقبل از پ

 یای؟ دن یتیما با چه وضع، ا ایدن دنیدوباره د یبرا دادیم دیبهم ام یکه ذره ا یخیفقط سه روز مونده به تار االن

 خراب شده ؟ داغون شده ؟

هم نبود به دادم برسه !  دیحم ی! حت نیکردم !! انگار آب شده رفته تو زم ینم دایکثافت رو پ رادیچقدر گشتم ه هر

اول بشه .  یایمونم تا همون دن یانقدر پاش م یداغون طیخورم با هر شرا ی؟! قسم م شدیسخت تموم م یروزا نیا

 ! مونمیبفهمه که چقدر پش دی! اون با ببخشهمنو  دیجبران از جون خودم بگذرم . اون با یشد برا یحت

 میباشه ؛ بزرگ تر رادیکه احتمال داشت ه ییشدم تا دوباره برم جاها نیاز باشگاه خارج شدم و سوار ماش اطیاحت با

کثافت ! اون به تو  یش دادم : تو از اون د..و.ث تر.و .. بود . زدم رو فرمون و به خودم فحیاشتباهم اعتماد به اون د.

 فتیذات کث ناعتماد داشت ! تو رو باور داشت . توف به او

هم هم  ای گهیخورد ! روحم و جسمم د یاز خودم حالم به هم م گهیمدت به خودم فحش داد بودم که د نیتو ا آنقدر

 و داغون  ... فینداشتن ! کث یخون

 صفحه جواب دادم  دنیزنگ خورد و بدون د میگوش

 بله ؟-

 آدرس االن  نیبه ا ایرو پس گرفتم ، ب ایدن-
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محکم خورد بهم و پرت شدم به جلو و  یپشت نیکه ماش یزدم رو ترمز ! طور ابونیوسط خ رادیه یصدا دنیشن با

  دمیه از رو پلکم افتاد رو دک یخون ی! فقط قطره ها دمی! درد نفهم نییپا ختیبر خورد کرد و ر شهیسرم به ش

 » ...«الو الو جواب بده-

 اومد بازش کردم و متوجه شدم آدرس رو فرستاده !  امیپ یقطع بود ! تا صدا یگوش اما

 مکث گاز دادم تا زود برسم یب

به در خونه مورد نظرم متوجه شدم در داره آروم  دمیتا رسشد کمتر اشتباه برم  یباعث م نیمحل رو بلد بودم و ا اون

بازش کنه گاز دادم و زدمشون کنار و با  موتیکه ر نی! که تحمل منتظر مونده نداشتم و قبل از ا شهیآروم باز م

 کنم  یم یمدت رو تالف نیتموم حال خراب ا یعنیداخل  دمییول کردم و دو نیبرداشتن قفل فرمون ، ماش

 ... ایبه سالن چشمم خورد به دن دمیرو هول دادم و تا رس در

  ایدن

 باز شدن در بودم ... منتظر

 میباعث شده باشه که اونم مثل من از دور شیمسافرت طوالن نیذره شده بود ! آنقدر که فکر نکنم ا هیبراش  دلم

 بشه ! وونهید

 توجهش بهم جلب بشه یطور نیا دیبودم تا شارژ قرمز خوش رنگ زده  هیبودم و  دهیلباس رو پوش نیتر خوشگل

 وا رفتم !  دنشیدر باز شد و با د تا

ترس تو جونم  نیراننده فرودگاه ا یقفل فرمون دستش که بخاطر تجربه دعوا هیو صورتش پر از خون بود و  سرش

 ؟! یافتاد که اونم قصد دعوا داره !! اما بر چ

 وسط راه خشکش زده بود ! تند کردم به طرفش... اما اون همون جا قدم

 : دمیپرس ینگران با  برسه ! شیشونیتا دستم به پ ستادمیجلو ، رو پنجه پام ا رفتم

 شده ؟!  یچ-
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 یصورت هامون رو به رو قایبغلمو بردتم باال ! حاال دق ریدستش ، دست انداخت به زاون با همون قفل فرمون تو اما

 کرد ! یزده داشت نگاهم م رتیح ایهم بودن ! اما اون مات 

و سفت تو بغلم فشارش دادم و دم  دیلباسم خون رو صورتش رو پاک کردم و باالخره انتظار به آخر رس نیآست با

 هام زمزمه کردم ... یگوشش از دلتنگ

 که هنوز بدن من رو هوا بود و فقط دست هام دور گردنش بود . یاون ماتش برده بود ! طور اما

 م و با لبخند بهش نگاه کردم بلند کرد سرمو

 ؟ یکن یمنتظر اومدنتم ! چرا پس بغلم نم یاز ک یدون ی. م زمی، نگران نباش عز ستین قیزخمش عم ادیسرت ز-

 ... واریداد به د کهیمنو چسبوند به خودش و ت هویکردم که  زیر یهام رو به نشونه ناراحت چشم

 !  شکست یکه استخون هام داشت م دادیفشارم م چنان

 پر درد زمزمه کردم  یصدا با

 تو هم دلت برام تنگ شده بود . دمی! باشه فهم یباربد لحم کرد یآ-

 از خودش جدا کرد و به صورتم نگاه کرد ... منو

 غر کردم : غر

؟ واقعا که چقدر دلم خوش بود که  یسر وضع و قفل فرمون اومد نیبا ا دنمیبه د یایب یکه با سوغات نیا یبه جا-

 ! یخر یبسته شکالت م هیبرام حداقل 

 و دست کرد داخل موهام ...! میشونیرو چسبود به پ شیشونیاون پ اما

  بهش نگاه انداختم انهیاز من براش سخت بوده ! از فکرشم حال کردم و موذ یآنقدر دور یعنی

 ؟ یشد یطور نیمن ا یاز دور-

 کرد !  یو بهم نگاه م دیکش یاون فقط پر صدا نفس م اما
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وقت  هیچند تا مرد گنده و دوست نداشتم مسخرش کنن  نیا یشد جلو یم ادیداشت ز شیعاد ریغ یرفتارها گهید

! 

 وشش گفتم :گو بغلش کردم و دم  دمیبوس ننینب هیکه بق یطور یمکی! لبش رو قا ستیاصال تو باغ ن نینه بابا ا دمید

تو اتاق ، اون وقت چنان  میخودتو کنترل کن تا بر کمی!  یزشته جلو چندتا مرده گنده منو مثل بچه ها بغل کرد-

 دلش تنگ شده. شتریب یک یتنها گذاشتنات تا بفهم نیسر ا رمیگ یگازت م

  نیشد حس کردم دستش شل شد ! اما منو باز نزاشت زم یکیبا افراد رو مبل  شیو زاو دیتا چرخ اون

و بعد با لبخند  دادیشدم که براش دست تکون م شیمیدوست صم رادیسرمو چرخوندم و اول متوجه لبخند ه منم

 کج فرزاد و صورت در هم و بداخالق ممد جونم ...

 نچسب و اخمو  شهیسورن هم که مثل هم صورت

 چرا االن اخمو شده ! دونمیهم بامزست...! نم یلیباباشه . اما محمد که مهربون بود ! تازه خ نیکه ع الحق

 جمعشون اشاره کردم و رو به باربد گفتم : به

قضاوت ها و  یدرست اون ها رو درباره  یها قتیخوب و مهربون آشنا شدم ، و حق یمرد ها نیکه با ا یبعد از مدت-

 یرو بفهم قتیحقکه تو هم  نیبعد از ا دیبهشون شا یفرصت بد هی، متوجه شدم که بهتر  دمیاشتباه تو شن یباورها

 نظرت دربارشون مثل من عوض بشه .

 گرفتم تو دستم  قشویخانوادم افتادم و ذوق زده  ادی بعد

 یواقعا دارم از خوشحال گهی! حاال با امدن تو د نمشونیب یو م رانیا انیهم م گهیرو بابا داد و چند روز د یتازه بده-

 ترکم  یم

 کور شد ... هیبق یحرکت باربد رو یبخاطر صورت مات و ب ذوقم

 گرفتم که بهم نگاه کرد رو شینیبا دستم ب محکم

 !  نیحداقل بزار منو زم-

  نیبار پلک زد و گذاشتتم زم چند
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 رو مرتب کردم و رو به جمع گفتم : لباسم

 من برم به سر و صورت آقامون برسم  یقبل از احوال پرس دیببخش-

 خوردم ! با حرص داد زدم  یم زیکه داشتم ل یخورد ! طور یاما اون تکون نم دمیکشیرو م دستش

 باربد !-

 به طرفم و دنبالم اومد ... دیچرخ سرش

 کنم و چسب زخم بزنم  یتا اول خون ها رو بشورم و بعد ضد عفون سیسرو بردمش

صورتش رو با برد داخل موهام! یکرد و همش دستش رو م ی! فقط بهم نگاه م زدیخورد نه حرف م ینه تکون م باربد

 چسب بردارم که دستمو گرفت  هیاول یکمک ها یپاک کردم و خواستم از جعبه  یدستمال کاغذ

 ؟! یخوبه سرم ، تو خوب-

؟! نگرانت  یشد یطور نینبود ؟ پس چرا ا ی؟ مگه مسافرتت کار یا ختهیچرا آنقدر به هم ر ؟یشونیچرا انقدر پر-

 شدم 

 زد ! بیغر بیعج یها حرف

 بودم ؟من مسافرت -

 تعجب سرمو خم کردم و جوابش رو دادم  با

 بمونم ؟  ششیمن پ یکه برگرد یتا وقت ی!؟ مگه تو از فرزاد نخواست یپس کجا بود-

 با تته پته گفت : هویکرد و  مکث

  یفرزاد باش شیآ...آره آره من گفتم پ-

 ؟! یزنیحرف م یطور نیپس چرا ا-

 زمیعز یچیه-
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که از وسوسه  یمهربون و عشقوالنه رو بهم داد طور یاز اون بغل ها یسر نیجلو منو تو آغوش گرفت ... ا اومد

 نتونستم رد بشم ... میرفع دل تنگ یبرا دنشیبوس

 بعد از مدت ها نبودن کنار هم لذت بخش بود  یبوسه طوالن هی

 ... میهم نگاه کرد یو چشم هابه هم و ت میهامون رو چسبوند یشونیشدن لب هامون پ رآبیاز س بعد

با محمد هم بد نباش تا حرف هاش رو  هیبق شیپ میرو بتونم تموم کنم . فعال بر میکارا هست که دلتنگ یلیهنوز خ-

 ، باشه ؟ یبشنو

 خوب شده !  تیفارس-

  دمیخند

 گرفتم  ادیو منم کلمات سخت رو  زنهیم حرف باهام همش  آره ممد جونم-

 ممد جونم ؟! مگه اون ... یگیچرا بهش م-

 کرد و ادامه حرفش رو خورد  مکث

مثالً بابا  ایممد؟  ییتونم بگم ؟! عمو ممد؟ دا یم یبه اون چ گهیفرزاد ، د گمیبه فرزاد که از اون بزرگ تر م یوقت-

 محمد ؟ 

 گرفت و دست گذاشتم رو لب هام  خندم

  هیریکبیا ادیاع فکر کن سورن داداش من بشه اه اه ازش بدم م-

 باربد رفت باال  یابروها

 ؟ یریکبیا-

 گرفتم  ادیمنم  گهیمحمد م-

  دمیجام بلند شدم و دستش رو کش از

 بدو بدو زشته -
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 بودن ...! یخصوص یکه انگار مشغول حرف ها هیبه طرف بق میرفت

 نزد ! یسالم دادم و منتظر بودم باربد هم بگه سالم اما حرف بلند

 گرفتم خودم حرف بزنم  میباربد شدم تصم یمتوجه اخم ها یدو نفره و وقترو مبل  مینشست ییدوتا

. چون هر دو  دیکن یو با هم آشت دیما هم اومد، من دوست دارم که شماها گذشته رو فراموش کن یخب باالخره آقا-

  نیبد حیبهش مثل من توض دیرو دارن ، فقط با طشیطرف شرا

 ؟  شهی؟م یترک کن یکوتاه میتا هی یجمع مردونه رو برا نیکه تو ا یبله حتما به شرط- فرزاد

 که برگشتم جمعمون جمع بشه  یبه شرط-

 آره تو برو تو اتاقت تا باربد صدات کنه -

  دمیجام بلند شدم لپ باربد رو کش از

 من دوستشون دارم خوب گوش کن -

 ...کردم به طرف اتاق  حرکت

 

  باربد

 

 به گوشم  دیرس رادیه ی... آخه تو شوک بودم! صدابود  ایبه رفتن دن چشم

تا قدم به قدم گذاشتنش چند سال داره  دنشینفس کش نیرو که از اول یهاست کس یسادگ نیبه هم یفکر کرد-

 برده ؟  هیکرد به  لشیرو تبد شهیچک م

 اخم بهش نگاه کردم که دست هاش رو از هم باز کرد  با

 !؟ یمرد خارج هیدست  دادمیرو م ایآقا فرزاد واقعا دن یبه جا ی!؟ نکنه دوست داشت هیچ-

 گفتم : دانهیاشارمو گرفتم طرفش و تهد انگشت
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 من با تو کار دارم -

که  یو به طور کامل تموم افراد ینظر بود ریتو شدم ، لحظه به لحظه تو ز یوارد زندگ یمن به خواست آقا فرزاد حت-

  یرد کرد شونیاز بحران ها رو با کمک ا یلیخشدن . تو  یبودن چک م کیبهت نزد

 جوابشو دادم  یجد

 ندارم  اجیاحت یمن به کمک کس-

 یکه خودش دوچار شده بود ، برا یمواظب تو باشم تا سرنوشت ایدن یخواست محمد بود ؛ ازم خواست اندازه - فرزاد

  نینداشت یفرق چیمن ه یبرا این و دنتو سور یاما دوست دارم بدون ستیسرت ن یمنت چیتو دوباره نوشته نشه . ه

 نگاهش کردم که اون ادامه داد  فقط

تمام  نی. بعد از ا دیبه آخر رس تیشده بود و به موفق یزیتا االن برنامه ر رانیبه ا ایتمام اتفاقات از لحظه ورود دن-

  شهیبه پدرش مربوط م ایمسائل دن

 گفت : دانهیبه طرف محمد که پر تعجب و تهد دیچرخ چشمم

 دختر منو !!؟-

پدرش رو ول کنه با من بمونه !؟ اخم هام  دیبده ؟ شا حیمنو دوست داشت از کجا معلوم بخواد اون رو به من ترج ایدن

 تر شد  قیعم

 بمونه یک شیکه بخواد پ رهیگیم میخودش تصم ایدن-

که گفتم  یبود ! زمان رادیه به گوشم! مکالمم با دیسورن رس یضبت شدم از گوش یتموم نشده بود که صدا حرفم

 و ببرتش ! ادیب

 داشت . گهیباور د هیاز تو  ای! دن یبره تو باش یم دونیم نیکه تو ا یکنم کس یفکر نم - محمد

 شد !  یبگم و سکوتم طوالن یچ ندونستم

 کنار ، اما انتقام من از تو سر جاشه  میزاریرو م ایدن-

  یدون یها رو نم قتیتو حق-
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 قابل انکاره  ریقاتل بودن تو غ-

 امیدربارش باهات حرف بزنه تا خودم ب یچرا ؟تا االن نخواستم کس یدون یپدرت رو کشتم ، اما نم یدون یتو فقط م-

  یاز مرگش خوشحال باش دیبود و تو با یپدر تو چه ح. ر.و.م زاده ا گمی، خودم باشم تا بهت م

  یتو دروغ گفتن رو خوب بلد-

 گه ؟ ی؟ اونم بهت دروغ م یکمند چ-

 آوردن اسمش چشم هام گرد شد  با

  ارین فتیاسم مادرمو به زبون کث-

 ! دیزد که تمام وجودم لرز یحرف اما

و آرامش  یآوردن بچه مرده تا دنبالش نر ایدروغ ر گفتن بهت که بخاطر به دن نیسال ها ا نیکمند زندست ، تمام ا-

 یحداقل همه چ یطور نیرو اون بهت بگه ، ا قتیخوام حق یزندست . م گمی، اما االن من بهت م  یریرو نگ شیزندگ

 من !  ی ربارهغلط د یها تی. نه با ذهن یریگ یو انتقام م یدون یرو م

 شدم و با مشت زدم رو دسته مبل  یعصب

لتماس کردن هاش رو ، عذاب ا دمی، با چشم د یداشت یتو با کمند چه رفتار دمیغلط ؟؟ من به چشم د تیذهن-

 یبدتر یلیبودن باشه تو از پدر من خ یطانیهاش رو ،اگه به ش دمیکش

که  ادیاز دهنت در ن یموردها حرف ها نیدرباره ا گهیکن د ینداره سع یبود و به تو ربط یمنو کمند شخص رابطه

 جبار بود اما آزار نبود . درباره اون انجام ندادم ، ا یاشتباه چیتاوان داره ؛ کمند مال من بود . ه

 نه تو  گهیرو کمند م نیا -

  یبه حرف هاش گوش بد دیپس خوب با-

 مونه  یمن م شیپ ایمنتظرم ، تا اون موقع دن-

 پدرشه ! یخونه  ایدن یخونه - فرزاد

 من با اعتماد به نفس داد زدم  اما
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  ایدن-

کردم  یفرزاد و محمد نگاه م یو همون جور که تو چشم ها نییبودم که از پله ها اومد پا دهیتکرار اسمش نرس به

 گفتم :

 ؟  یایبا من م رمیمن دارم م-

  میا باربد قرار بود دور هم باش-

 نگاه کردم  ایدن به

 آماده شو  یایاگه م رمیوجود نداره . من دارم م یصلح چیفعال ه-

 شمیباشه االن آماده م-

 رو لب هام ... نهیبش یروزیعث شد لبخند پبا نیبا صورت دو رفت تو اتاق ، ا ایدن

  شیببر یحق ندار - فرزاد

 دخالت کرد  محمد

 خواد باشه  یدونه ، بزار هر جا م یها رو نم قتیفعال حق اینداره دن یاشکال -

 از کجا معلوم دوباره نخواد براش مشکل بسازه ؟!- سورن

 بهم نگاه کرد ... قیعم محمد

 . نهیب یم بیاون اول خودش آس دنید بیکه من به کمند داشتم ؛ قبل از آس هییاون نگاه ها هینگاه چشم هاش شب-

 یبخاطر نازک رشیو بخاطر نبستن دکمه مانتوش و لباس ز نییپا ومدیتند داشت از پله ها م فیک هیشلخه و با  ایدن

 : میسه نفر با هم گفت هوی ستادیتاپش معلوم بود ! تا کنارم ا

 بند دکمه هاتو ب-

 رهیهمون جور که از تعجب ابروهاش  بره باال و خندش بگ ایمنو فرزاد و محمد باعث شد دن یزمان شدن صدا هم
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 یو سورن دست داد و خداحافظ رادیکرد به بستن دکمه هاش و رفت جلو اول به فرزاد ، بعد محمد و بعد ه شروع

 کرد . متنفر بودم از حرکت دست دادنش با مرد ها !

  میگرد ید بر مزو- ایدن

 و دست گذاشت رو دهنش ! نیبه ماش دیو زودتر از من رس دییدو ایاما دن نیافتادم به طرف ماش راه

 !؟  یکرد کاریچ نموینازن نیباربد ماش-

 بوده !! یچ میپشت نیپشتش رو نگاه کردم ! کل صندق جمع شده بود ! مگه ماش رفتم

  میبر نیولش کن بش-

 و حرکت کردم به طرف خونه ... نیتو ماش نشست

 فرزاد رو خوردم  یکرده بودن ! چقدر من ساده گول باز یبود . هه چقدر صحنه ساز ختهیخونه داغون به هم ر هنوز

 که گذشت ... ییرفته بودم تو اتفاقات لحظه ها قیعم

که  یتو تله ا میوفتیب باعث شد که قیدق یها ینیبرنامه چ نیرفت آزاد شده بود و ا ایکه دن یهمون روز محمد

راحت  ایرو درباره دن الشونیرو دوست دارم و خ ایگذاشته بودن . ناخواسته به همشون فهمونده بودم که چقدر دن

 رابطم باهاش خراب بشه! شهیهم یداشت برا الاحتم دیشن یم ایکه اون مکالمه رو اگه دن نیکرده بودم . و ا

 منو به خودم آورد  ایداد دن یصدا

 زنم ؟؟ یباربد ! مگه دو ساعت تو رو صدا نم-

 قرن بود که ازش دورم کاش زودتر برسم خونه هینگاه کردم ... انگار  بهش

   خونه کارت دارم میبزار برس-

شدم و پا تند  ادهیرو نگه داشتم پ نیخونه شدم و تا ماش اطیکردم و وارد ح شتریجواب دادن بهش سرعتم رو ب بدون

 عقب ! دیشدم و کش یتا بغلش کنم که سرعت باالم باعث سو تفاهم شد و اون فکر کرد باز جن اینکردم به طرف درد

 باال رفته بهش نگاه کردم  یابروها با
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 خوام بغلت کنم ! ینترس م-

 برگشت سر جاش و با غر غر گفت : هوی

 یمثل جن زده ها م یطور نیا ای یایم یبا صورت زخم ای یایبا قفل فرمون م ایخب ؟ اه  یکن یم یطور نیچرا ا-

 ! یبغلم کن یخوا

 لبخند زدم و گرفتمش تو بغلم و ادامه داد  بهش

 من کو ؟؟ یچته ! کو سوغات ستیاصال معلوم ن-

 باهام حرف بزنه . یطور نیتونست ا یدونست و م ینم یچیخوب که ه چقدر

 رو تخت محکم تو بغلم قفلش کردم ... دمیحرف رفتم تو اتاقم دراز کش یب

 داشتم بهش.. ازیآروم گرفته بودم ! واقعا ن یلحظه ا یبودم و نه حت دهیمدت نه خواب نیا تو

دونست  یکس نم چیبهش رو نداشت ! ه قتیکس دل گفتن حق چیدونست چه به روز من گذشته بود ! ه ینم یحت

 . دید ینم یرو کس ایحال خوب دن نیا گهیو د ختیر یبه هم م ی!؟ همه چ شهیم یچ ایعکس العمل دن

 انتقام من از محمد ... یشد ، حت یدرست م یهمه چ کاش

 یم ای رتیکرده ز ریگفت موهام گ یآورد ، همش م ی، بهونه م زدی! غر م زدیهمش حرف م ایتو فکر بودم و دن من

فتن شروع کرد به گاز گر زنمینم یحرف دی! آخرشم د رمیلحظه نزاشت آروم بگ هی یعنی.  یکن یلحم م یگفت دار

گرفت  یدوشم برداشته شده بود نداشتم ! گاز م روکه از  ینیحال چشم باز کردن رو بخاطر بار سنگ یدست هام ! حت

اما  داشتمیکرد سرش رو عقب نگه م یم ریاما حوصله سرو کله زن باهاش رو نداشتم و فقط اگه دستم گ ومدیدردم م

 محکمم... یکرد تو عضله ها یدندون هاش رو م دادیم یاون جا خال

 شد و بغلم کرد تا مثل من بخوابه ... الیخیاز چند تا گاز محکم باالخره ب بعد

 کمند زندست ؟ یدون یباربد ؟ م-

 نشست رو لبم  لبخند

  ستیدل تو دلم ن دنشیآره واسه د-
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 نشست باال سرم ! یجنگ ایدن هوی که

 شدم داد زد  دشیهام رو باز کردم که متوجه اخم شد چشم

!! باربد  یتوجه کن شتریخوام به اون ب یفقط م یعنی!  یاز من دوست داشته باش شتریخوام فقط اونو ب یم یعنی-

 زدم کشتمشا  یدید هوی وونمینکن من د کیکنم . منو تحر یدونه دونه موهاش رو از سرش م یعنی

 کرد ؟! یم یشد ! داشت به مامانش حسود یگرد م شتریلحظه از حرف هاش چشم هام ب هر

 که صداش در اومد  یگرفت طور خندم

 ؟ ها ؟؟ ستیاسم من ن یاسم اون رو دار ی!! اصال چرا تو خالکوبیخندیم-

 گفتم : ارمیکه حرصش رو در ب نیا واسه

 سالم بود عاشق اون شدم !۶ یمن از وقت-

 کرد  یبار واقعا قاط نیا قمیزد و دست انداخت به  غیج

 کشمش یکشم ،م یباربد من اونو م-

 رو نوازش کردم  اشموه

 کمتر از زنش دوست داشته باشه !!؟ که مادرش رو یدیرو د یدختر خوب تا حاال کدوم مرد-

 خودش اشاره کرد  به

 ها  ونستیشدم نگو زنم د وونهینشه د یطور نی؟ اگه ا یدیفهم  کمند از بعد  اول من-

 چشم هام رو بستم  یالیخ یب با

 باشه فعال بخواب -

 ... میدیگرفت هر دو خوابآروم  باالخره
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 کل  ی: دانا ندهیگو زبان

 

 دیکش یشد نشست بود و انتظار اومدنش رو م یغرق چشم هاش م شهیکه هم ییهمون جا یمیکافه قد یصندل یرو

!... 

 اون سال هاست ! یها براش سخت تر از همه  قهیدق نیهمه سال چشم انتظار بود ! اما ا نیا

 شده !  یهمه سال چطور نیبعد از ا یعنیآور بود !  جانیه براش

 ...  که دوست داشت یقشنگ و فانتز یبود . از اون گلدون ها دهیبوته گل رز قرمز خر هیها براش  میقد ادی به

 کرد و غرق خاطراتش شد ... کسیبود ف اوردهیوقت از دستش در ن چیکه ه یحلقه ا یهاش رو رو چشم

کرد ، نا خودآگاه سرش رو آورد باال و چشم هاش خورد به  یش حسش مکه تموم عمر ییبا برخورد عطر آشنا اما

 که آزارش داده بود ...! یمعشوقه ا

 رفت  یو قربون صدقش م دید یم بایبرد ! سر تا پاش رو از دور هم عاشقانه ز ماتش

 آورد که چند ساله که ازش دور بوده! ادیرنگ نگاه کرد و به  یمشک یکنار موها دِیسف یتارها به

 زی! ر یصندل یکمند نشست رو یشد و وقت یکه با هر قدم کمند رو لب هاش پر رنگ تر م یبرده بود و لبخند ماتش

 کرد  ...! یچپش خم کرد بود و فقط نگاهش م یو سرشو به سمت شونه  دیخند یو صدا دار م

... و  نیبغض ... کم کم سنگ هیدرست شد ، نا خواسته خنده هاش شد کمند  یکه تو چشم ها یحلقه اشک دنیبا د اما

 ... آوردیکه دل سنگ رو هم به درد م یمیقد یلیآخرش شکست بغض خ

رو  نیآنقدر سنگ یحت یکه چطور اشک ها ادگرفتهی گهیکه پشت سر گذاشته بود د یدردناک یاما تو روزا کمند

 رو هم فشار دادش حبس کنه ... یداخل چشم هاش جا بده و بغضش رو پشت لب ها

کمند که کمند ازش فاصله گرفت و اشک گوشه چشم هاش رو  یگرفتن دست ها یدست هاش رو بلند کرد برا محمد

 نگاه کرد ... رونیبه ب شهیگرفت و از ش
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که هر لحظه احتمال داشت دوباره بشکنه حرف بزنه ، اما نتونست  یسن و سالش با بغض نیبراش سخت بود با ا محمد

 معشوقش رو تحمل کنه ! یبغض تو چشم ها

 نه واسه چشمات ؟ محتاج تر از م ایدن نیا یهمه سال نگات نکردم االن کجا نیقربونت برم من بهم نگاه کن ، ا یاله-

 ! یستیبار تو خوابم ن نی، بزار باور کنم که ا نمتیبزن ، بزار صدات برسه به گوشم ، بزار بشنوم ، بزار بب حرف

هاش رو  یکه تموم عمرش دلتنگ یلب هاش و باز هم براش سخت بود نگاه کنه به مرد یدست گذاشت رو کمند

 تو خودش حمل کرده بود ... یدزدک

 کنم برگرد و بزار نگاهت کنم  ی! االن ازت خواهش م ستمیاون محمد ن گهیکمند من د - محمد

 به زحمت جوابش رو داد مندک

 سراغم ؟  یاومد یچ یهمه سال برا نیبعد از ا-

، کمند منو ببخش ... بخاطر تموم اشتباهام . نگاهم کن  شتیاومدن پ یبودم . پا نداشتم برا یهمه سال رو زندان نیا-

 غرور  یسرو صدا و ب یمرد ب ریپ هی؟ شدم 

  یبرگرد یتو حق نداشت-

 کنم ؟  یبدون تو چطور زندگ-

  میکرد یساله بدون هم زندگ۲۴-

 نکردم !  ینکردم ، به واهلل من زندگ یمن زندگ-

 برو  نجایاز ا-

 ندارم واسه رفتن  یجون یبرم ! تا نگاهم نکن یخوا یو حاال ازم م یجا اومد نیتا ا-

آسم رو  ینگران محمد اسپر یچشم ها یباز نفسش گرفت و جلو یکمند طبق معمول از سر شک و استرس اما

 استفاده کرد 

 آخر برات مشکل ساز شد نه ؟  - محمد



 2بگذر از جانم 

230 
 

  ادیم شیپ شمیم یعصب-

 شدنت باشم  یعصب لیدوست ندارم دل-

 سرش رو آروم چرخوند به طرف محمد... کمند

  یمغزم یمشکل عصب نیکننده تر کیتو تحر - کمند

 لبخند زد  محمد

 گردم ... ینگو که دارم تو چشم هات م یزیفعال چ سیه-

 ؟ یدنبال چ-

 کمند  کیسرش رو آورد نزد محمد

 هات یدنبال دلتنگ-

 نشو  میساله پس مزاحم زندگ ۱۸پسر  هیمحمد من شوهر دارم و -

 متاسفم بخاطر مرگش یازش نداشتم ، ول ی!دل خوش ینکن بهم دروغ بگ یوقت سع چیه-

 سکوت کرد  کمند

  یمن یکه باز برا یمون ی. پس فقط تو م دهیم لیمادر پدر بهراد داره ادامه تحص شیپ ایپسرتم تو استرال- محمد

  یزارم بهم زور بگ ینم گهید-

 زد  شخندیر محمد

 ؟ ستیحرف ها شدم ، معلوم ن نیتر از ا رمیپ-

  یمون یم ی! باز همون آدم زورگو خود را یشیتو صد سالتم بشه باز عوض نم-

 ؟  یهست یپرداز و احساسات ایختر رو؟ تو هم هنوز همون د یتو چ-

 رو با دست به طرفش بردم  گلدون
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 کمند باعث شد محمد بحث رو عوض کنه  سکوت

  ینیبب دیرو با یکی-

 شد  قیو دق زیکمند ر یها چشم

 ح... زاده ؟ کهی؟ اون پسر کوچولو آواره ؟ پسر اون مرت ادتهیباربد رو -

 بره  شیخوب پ شیبه فکرش بودم و دعا کردم زندگ شهیهم ادمهیآره آره -

 ش؟ینیبب یخوا یم-

 آره -

 گردنته یا فهیوظ هیاما -

 ؟ یچ-

که پدرش  یبهش بگ دیرو باور نداره ! با یکس چیدونه و به جز تو ه یرو درباره گذشته و پدرش نم قتیاون پسر حق-

 کرد  کاریچ

 دوست دارم کمکش کنم -

 کار رو انجام بده  نیپس ا-

!  ستین یکرد که بهراد راض یداشت اما کمند احساس م یهردو ... محمد که ازش چشم بر نم نیسکوت شد ب باز

 نگاهش کنه! یکه محمد ساخته بود حت یکه با اون همه مشکالت نیبه ا یراض

 با حضور گارسون شکسته شد ... نشونیب یطوالن یها نگاه

  دیاومد ییهمه سال خوشحال که باز دوباره دوتا نیلبخند زد : صاحب کافه خواستن بهتون بگم که بعد از ا گارسون

 بهش لبخند زد محمد

  شنیاز هم جدا نم یواقع یشما هم بهش بگو عشق ها-

  دیپرس عیرفتن گرفته که سر یرو برا فشیدسته ک ایبا رفتن گارسون محمد متوجه شد که دن 
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 خبر ؟چه  انیاز ک-

 کنه  یو باهات برخورد م شهیناراحت م دنمید یاگه بفهمه اومد-

 ازدواج کرده ؟-

 نه حاضر به ازدواج نشد ؛ االن استاد دانشگاه شده -

 ! دهیهمه سال هنوز منو نبخش نیبعد از ا-

 از من  شتریب ی! حت یآزار داد یلیتو اون رو خ-

  رمیگ یم تیازش حالل-

 کمند لبخند زد  باالخره

 افتن یاشتباهتشون م ادیباال تازه  رهیآدم ها سنشون م گنیم نهیهم-

 بودم  یبد مشکالت ریاشتباه نه سو تفاهم ، من اون موقع ها درگ-

 یچندتا آدمو خراب کرد یسو تفاهم هات زندگ نیآره با هم-

  دیکش قینفس عم هی محمد

 تا وقتش بشه . االن از خودت بگو  میبهتر درباره گذشته حرف نزن-

 اخم هاش رفت تو هم  کمند

 با تو ندارم  یحرف-

 محمد دلش تنگ شده بود واسه سروکله زدن باهاش  اما

 لبخند کج بهش نگاه کرد و گفت : هی با

  ایتپل شد-

 گرد شده نگاهش کرد یسرش رو آورد باال و با چشم ها کمند
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 تر شد  قیمحمد لبخندش عم که

 تو گوشم  چهیخنده هات بپ یقلقلکت بدم و صدا دهیحال م شتریاالن ب یخوشگل تر شد-

 اسمش رو صدا زد  یبا حالت خجالت زده ا کمند

 محمد !-

 آخ جون دلم -

 !یش یتو درست نم-

 ندارم ! شتریکمند بانو که ب هی-

  یمنو از راه به در کرد اتیزبون باز نیبا هم-

  خنده محمد رفت به هوا یصدا

 که ... ستین ادتی!  یتو اول منو از راه به در کرد ادمهیکه  ییتا جا-

  شینیانگشت اشارش رو گذاشت رو ب کمند

 تکرارش نکن  سیه-

 گرفت به طرف کمند زویدست هاش رو گذاشت رو م محمد

  میدرد کنار هم بود یها ب یصندل نیکه رو هم ییروز ها ادی، به  رمیبزار دست هات رو بگ-

 پاهاش گذاشت  یداد دست هاش رو به رو هیتک یاما به صندل کمند

  ستیما ن نیب یچیه-

 خوبمون ... یبا ارزش ، مثل احساساتمون مثل روزا یلیخ یها یزیچ هیهست -

 نزاشته  ادگاریبرام به  یخوب یهات روزا یبد-

 !  یگیدروغ م یدار -



 2بگذر از جانم 

234 
 

 گفت : شده بوده هول کرد و تند که اون شک کنه که واقعاً دلش برام تنگ نیاز ترس ا کمند

  گمیمن دروغ نم -

 سرش رو دوباره به طرف کمند خم کرد  محمد

، از اولش  ی، تو دلتنگم شد یکرد ی. تو به من فکر م ستیکس اندازه من تو رو بلد ن چی. ه یگ یدروغ م یپس دار-

 . میباز هم عاشق هم بود طیشرا نینداشت ، ما تو بدتر نمونیب یتو فاصله  ییهم بهراد جا

 من دلم برات تنگ نشده بود  ستیکدومش درست ن چینه ه-

 رو  یکه تو نگاه اول تو چشمات بود لو داد همه چ یبغض-

 اخم کرد  کمند

 برم  دیمن با-

 کجا ؟-

 خونه -

 رسونمت یم-

 شما فقط جلو چشمم نباش -

ها رو بهش  قتیو حق ایحتما بخاطر اون پسر ب یول چیتا درباره مالقاتت با باربد بگم ، من ه زنمیفردا بهت زنگ م-

 بگو 

  نمشیدلم براش تنگ شده دوست دارم بب-

 کرد  زیچشم هاش رو ر محمد

  یتوجه داشت شتریبچه هم بود باز به اون ب-

 کرد  یلحظه نگاهش م نیمحمد دور شد و محمد تا آخر یچشم ها یآروم از جلو یخداحافظ هیبا  کمند

 شد لبخند بزنه  یباعث م اری داریرفتن کمند باز هم حس خوب د با
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 رو با لذت به آخر رسوند و حرکت کرد به طرف خونه فرزاد ... یدنینوش

 شدن  یهماهنگ م دیبود که با یادیز یحرف ها و برنامه ها هنوز

 مبل نشست  یروخونه شد و کنار فرزاد  وارد

 مشغول حساب و کتاب بود  فرزاد

  یخسته نباش - محمد

 رو بهش ادا کرده بود لبخند زد  نشیکه د یقیبه رف فرزاد

 ؟ شیدید-

 لبخند محو جوابش رو داد  هیو با  دیکش قینفس عم هی محمد

 آره هنوزم همون قدر دوسش دارم -

 مرد  ریخجالت بکش پ-

 شدن برسم  ریببرم تا به پ نیاز ب دیرو باحسرت ها با کمند  یلیهنوز خ-

 ؟ دیدختر دار یبهش گفت-

  میریکنترل خودمون بگ رینه زود بود بهتره اول باربد رو ز-

 ؟ رهیاز کجا معلوم آروم بگ-

 ما مشترکن نیو کمند ب ایچون دن رهیگیم-

چطور  یدیشده !!! د وانهیکرده بودم ! اصال د یزیکه من برنامه ر یاز حد شتریب یلیدوسش داره ! خ یلیباربد خ -

 اومد داخل !؟

  دیبا لذت خند محمد

پرو و زبون دراز !به  ایزبون بود دن یاون آروم و ب یستارست اما هر چ هی! چهرش شب هیواقعا دوست داشتن ایدن-

 ؟  دهینظرت رابطشون به کجا رس
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د تنهاست ، اما پاشو کج نزاشت ، شک ندارم دخترت اونو کر یفکر م شهیباربد پدر مادر باال سرش نبود هم نیبب-

کرده باشه . اون رو من به  یجز سورن و من بد یکه به کس دمیوقت ند چیاون نداره. ه یبرا یآزار چینخوره باربد ه

 استیدن یهمسر برا نیکنم که بهتر یم دییطور کامل تا

  دیخند محمد

 نگران باربد بود ! دیبا شتریپس ب-

 خودته  نیع-

 یهم ستاره رو دوباره دارم و هم خلوق و خو ها ایچسبه ، من االن با دن یبهم نم نیاز ا شتریب یکلمه ا چیهه ه-

  نمیرو بب یخوب یلحظه ها ایبهم بده بتونم با کمند و دن یعمر هیخوام فقط  یکمند رو ... از خدا م یخودم و بو

 نباش یچی، تا من هستم نگران ه قیرف ینیب یم-

 با اون موقع هات  یفرق کرد یلیخ-

  گهید نهیزمان هم گذر

بخاطر شباهتش به ستاره منو  نتشیوسط ، کمند بب میاریب دیرو فعال نبا ایتو قرار گذاشتم اما دن یبا کمند خونه  -

 فکر کنه من بعد از اون ازدواج کردم ! دیکنه ! و شا یم چیسوال پ

. ما شاهلل خاطرخواهات  یشرر گنده هم با اون داشت هیبهراد مرده ، وگرنه االن  شیشانست زده که چند سال پ-

 !  ادنایز

 یم یاز خدا شاک شمیگشت پ یاز خدا خواستمش اگه برنم شهیآخر ، هم یکمند مال من بود از همون اول تا لحظه -

 شدم

 : دیخند فرزاد

 دورت ؟ یو آدما یزندان خوب ساختتا ! قبلنا که خودت بود-

 گذشت...-

 ... ستادیپنجره رو به باغ ا یرنگش و جلو یرفت به اتاق بزرگ و ارغوان محمد
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 رفت ... یاومد و قربون صدقه اون م یلب هاش م یکمند لبخند رو یادآوری با

که تو وجودش پر  یبار از حس لذت نیاومدن و ا یچشم هاش م یجلو ایدن طنتیپر ش یبعد از اون چهره و کارها و

 ...دیکش قینفس عم هیشد چشم هاش رو بست و 

که باربد قرار  نیا یآور ادینگه داشتنش داشت ! و با  یبرا یلیبود ، دوست نداشت با باربد بره . اما دل ایدن دلتنگ

 دامادش بشه لبخندش جمع شد و رفت تو فکر ...

بده  حیاون رو ترج ایفکر که دن نیبرسه !؟ از ا یهاش ارث به نوه دیاز ذات خراب اون مرد به پسرش و شا دیترس یم

 ترس داشت .

 بده ! یرفت جواب ادشیچند لحظه  یرو جواب داد برا یکمند گوش یبعد به کمند زنگ زد و وقت روز

 الو ؟ -

-... 

 الو!-

 سالم -

 بار مکث کرد  نیا کمند

 سالم -

 حالت خوبه ؟-

 بله ممنون -

 باربد  دنید یبراآدرس  نیبه ا ایب ۳ساعت -

 جاست که من به شما اعتماد ندارم  نیمشکل ا-

 کنم ؟ بزنمت ؟ ببرمت ؟ ... کاریمثالً بخوام چ یفکر کرد-

  نیستیبه هر حال شما قابل اعتماد ن-
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! باربد از  یبه من اعتماد کن یکه تو نخوا ستین نمونیب یمسله ا ایمشکل  چی، منو تو فعال ه اریدر ن یکمند باز-

 شده ! پس ظلم نکن در حقش  وانهیتو د دنیذوق و شوق د

 داد  تیبار رضا نیباز سکوت کرد و ا کمند

 باشه آدرس رو بفرست -

  زمیعز  منتظرتم-

 خدانگهدار -

 رو انتخاب کرد ... شیرو قطع کرد و با وسواس خاص دوش گرفت و لباس ها یگوش محمد

 کمند همون محمد اون موقع ها بشه  یببره و جلو نیصورتش و از ب یوکهاو چر نیدوست داشت چ یکه حت یجور

 از دو ساعت برگشت کنار فرزاد ... بعد

  دیکش یسوت دنشیبا د فرزاد

 شدم! ریاز تو پ شتریب یلیمرد!فکر کنم من خ یساخت یچ-

  یستیچون عاشق ن یشد ریپ-

   ؟ یدیهم د یخوش یگ یکه م یعشق نیسر جات بابا ! تو مگه از ا نیبش-

  هیخوش نمشیکه بب نیآره خودشو ، هم-

 کنم چرت و پر هات رو ! یهه اصال درک نم-

 وقت اومدنش بود  گهیو به ساعت نگاه کرد ، د قشیشونه رف یزد رو محمد

 ادیتر از کمند باربد قرار ب ریساعت د کی -

 ؟! یبر چ-

 باشه ! شمیپ شتریخب کمند ب-
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 کنم برن  یهمه خدمتکارها و رد م رمیکنم م یم یاحوال پرس هیمن  !! یشورش رو در آورد گهید -

  یمرس-

  دیشدن زنگ در محمد از جاش پر دهیشن با

 به حالت مسخره گفت : فرزاد

  یوقت سکته نکن هیمرد  ریپ-

  هیدر رو باز کردو اعالم کرد که ک خدمتکار

 یمبل قرمز رنگ و سلطنت ینشست رو عیدر شد سر کیکه نزد یو وقت زدیکرد و لبخند م یپنجره به کمند نگاه م از

... 

  ستادنیبا استرس وارد شد و محمد و فرزاد به احترامش ا کمند

 زد  یکمند لبخند دوستانه ا دنیبا د فرزاد

 سالم کمند خانم -

 سالم -

  دییبنده بفرما یخونه  هیخوش اومد -

مبل تک نفره  یکمند رو یسالم بده و رو به رو هیبه مبل اشاره کرد و محمد که غرق کمند بود فقط تونست  فرزاد

  نهیبش

 کرد... یکردن اما محمد کمند رو با دقت نگاه م یم یو کمند احوال پرس فرزاد

 باربد کجاست ؟ - کمند

 تو راه - محمد

 زود برم  دیمن با-

  ریهم در نظر بگ ریساعت تاخ کیباربد بد قول هستش احتمالِ -
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 گرد شد  یچشم ها کمند

 ساعت !! یکی-

  میجا نشست نیبه هر حال ما ا دیگفتم شا-

 نزد فرزاد به محمد نگاه کرد و لپ هاش رو باد کرد که حرفش رو یو حرف نییسرش رو انداخت پا کمند

 تپل شدن کمند به محمد برسونه  ی درباره

 محمد با لبخند جوابش رو داد ... و

 از جاش بلند شد  فرزاد

 گردم  یکارها برسم اما زود بر م یسر هیبه  دیخب کمند خانم من با-

  دییبله بفرما-

 بود که بتونه نفوذ کنه دوباره به قلبش ...! دواریحرف زدن با کمند ، اون ام یرفتن فرزاد محمد آماده شد برا با

 کمند ؟-

 آورد باال  یکم سرش رو کمند

 من نباشه ؟  یبودنت برا ریسر به ز شهیم - محمد

 زد  یلبخند طعنه دار کمند

  ستیتو ن یاز من برا یچیه-

 تو دلش جوابش رو داد   محمد

 « دخترت مال منه »

 حرف فقط لبخند زد : نیچون زود بود گفتن ا اما

 روز که مال من بود ؟ هی-



 2بگذر از جانم 

241 
 

 روز جوون بودم و ازدواج نکرده بودم  هی-

 ! یندار یهمسر یاالنم فقط تپل تر شد-

 کنم  یفکر نم گهیکس د چیبهرادم ، پس به ه ونیرو مد میمن زندگ-

نه خودت  ستین گهی؟!! کمند بهراد د یفتادیگذشته ن ادی!  یهمه سال  به من فکر نکرد نیکنم تو ا یمن که باور نم-

 رو آزار بده نه منو

 خانواد من از تو متنفرن -

 کرد : دیتاک یبه حالت نکته ا محمد

 درسته ؟  یستیخانوادت ؟ پس تو ازم متنفر ن-

 دادم فراموشت کنم . حیترج-

 کنم  ی! کمند خودت رو گول نزن خواهش م یاما نتونست-

 حرف ها گذشته  نیا یدوره ا گهیمحمد د-

کنه .  یم دایکرده و االن دوباره داره ادامه پ ستیز ورود به زندان ا، فکرم همون لحظه قبل ا مینه نگذشته من زندگ-

 گذرم  یکمند من از تو هنوز هم نم

 لبخند کج نشست رو لبش و خم شد طرف کمند  هی محمد

  یبش ایزن دن نیاگه تپل تر یحت-

 با حرص جوابش رو داد  کمند

 ! ستمیمن چاق ن-

 کردم . یشوخ-

 که ذهنش رو مشغول کرده بود افتاد یسوال ای محمد
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 یاون روبان ها یدورش نبود ! و حت یگل چی؟ قبل از زندان رفتنم ه زدیبه خاک ستاره سر م یسال ها ک نیتو ا-

 بودم ! دهیرو ند یرنگ

  دیآه کش هی کمند

 کردن ...  لیرو تحو، کتاب خوندن تا سال  دهیروز هاش رو اون جاست ، همه کارهاش رو اونجا انجام م شتریب انیک-

روون شد  یبه اشک ها لیکه تبد یکه تو قلبش نشست دستش رو گذاشت رو قلبش اما بغض یاز شدت درد محمد

شباهتش باعث بشه آروم  دی، شا انیدل ک یبشه برا یمرحم ایبود که دن دواریکنه ! تو دلش ام یرو نتونست کار

 ... ختنیو سکوت شروع کردن به اشک رمحمد بغض کرد و هر دو ت دنی! کمند هم با د رهیبگ

 شدن سنشون انگار هر دو آروم تر و شکننده تر از قبل شده بودن  شتریب با

 رو محمد شکست  یطوالن سکوت

  نمیرو بب انیک دیبا-

  یکن یفقط حالش رو بدتر م-

 باهاش حرف دارم -

 نهیب یآرامش رو داره م یرو کمیشرر رو دوباره شروع نکن ،  مادر من تازه -

 حرف هام باهاش مردونست -

 بزنتت ؟  یبزار یخوا یباز م-

 به کمند نگاه کرد  زیت محمد

 کنه  یکار هم دلِ شکسته اون رو آروم نم نیا یافتاد ، حت یقرار باهاش چه اتفاقات نیبهم گفت که تو آخر - کمند

 کنه  یداده که همه ما رو آروم م هیخدا بهم هد زیچ هیکنم  یچرا من آرومش م-

 مشکوک بهش نگاه کرد  کمند

 ؟  یچ-
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 گفت : طونیش محمد

  هیخصوص-

 با اخم صورتش رو از محمد گرفت  کمند

  گمیبه تو هم م یباش یدختر خوب- محمد

 خوام بدونم  ینم-

  هیدنی، د ستین یدونستن-

 ... ستادیحرف ا نیا دنیاعالم کرد که باربد اومد و کمند با شن خدمتکار

همون پسر  نیکرد ا یباربد قند تو دلش آب شد ! اصال باور نم یو درشت بتیتا وارد سالن شد کمند از ه باربد

 بود !!؟  ریپذ بیو آس کیکوچ

با اون بوده و از  یروز هیفرشته بالدار بود که  هی هیباربد کمند شب یحرکت مونده بود ! برا یکمند ب دنیهم با د باربد

همه سال  نی! بعد از ا هیباور نکردن تینها یبراش ب نیه اون فرشته جلو چشم هاش بود ! و ادستش داده ، و حاال دوبار

 کرد اون مرده ! یکه فکر م

 

  باربد

 

 و باورش کنم !  رمشی! اون همون فرشته منه؟ پرواز کردم به طرفش تا تو آغوشم بگ هینکردن باور

 رفت  نیب عالمه از غصه هام از هیبغلم که فشارش دادم انگار  تو

 عمر بنده خودش کرد  هیمن رو  یمدت کوتاه کنار من بود ول هیفقط  اون

 کمند گوشم رو نوازش کرد  یصدا

 ! یچقدر بزرگ شد-
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 لبخند زدم  بهش

 پسرم ؟  یانقدر شدم که بهم بگ-

  یمرد کامل شد هیخودت  یماشااهلل برا زمیعز یمن که تو پسر من باش یافتخار برا-

 . میتا حرف هامون رو بزن دیایب شهیم رتیکمند خانم د - محمد

 ندارم از سر حسادت و ترس مکالمه ما روقطع کرد  شک

 دستم رو گرفت و کنار خودش رو مبل دو نفر نشوند... کمند

 لحظه هام رو گذروندم  ادشیتا آروم بشم ، من سال هاست که با اسمش و  رمشیداشتم تو آغوشم بگ دوست

 محمد در اومد  یشدم که صدا کیر شونه هاش انداختم و بهش نزدرو دو دستم

  ریازش فاصله بگ-

 نبودم که ازش حساب ببرم  کیکوچ یاون بچه  گهیمن د اما

 ترس نگاه کردم و از جام تکون نخوردم  یچشم هاش ب تو

  ریبهت گفتم ازش فاصله بگ - محمد

نبودم . اما کمند با لبخند به روم دستش رو از رو شونه  ایه باما من کوتا زدیحرفش رو م یا یجد یلیبا لحن خ محمد

 با فاصله از من نشست! یبرداشت و کم

 داد ! حیازش حساب ببره ! چرا اون رو به من ترج دیبا چرا

 ییها قتیپدرت حق یجاست تا درباره  نی، االن کمند ا یدوباره کمند خوشحال شد دنیخب مطمئن ام از د- محمد

 رو بگه 

که محمد اشتباه کرد که پدرت  نهیحرفم ا نی، اول گمیروم قتیطرفانست ، فقط حق یباربد جان قضاوت من ب- کمند

خود محمد رو  یمن ، برادرم ، ستاره خواهر محمد و از همه مهم تر زندگ یرو خودش قصاص کرد و اما پدر تو زندگ

 اعتماد ها رو ... ی، آرامش و حت یالخوشح،  یما رو گرفت ، عشق ، زندگ هیاون همه چ یعنیخراب کرد ! 
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 من عاشق خواهرم بودم . - محمد

اتفاق  هیکه  نیرفت تا ا یم شیداشت خوب پ ی، من محمد و ستاره ، همه چ میخانواده بش هیما قرار بود - کمند

 ستاره افتاد  یوحشتناک برا

 نداشت یکمک خواستن هم زبون یبرا یآزار بود حت یمن پاک بود مظلوم و ب یستاره - محمد

 کرد  یجور هیمحمد حلقه زد حالمو  یکه تو چشم ها یاشک

جون منو  یرو انداختن گردن برادرم ، و محمد هم اعتمادش رو از ما گرفت ، از اون لحظه شد بال یهمه چ - کمند

کرده  دشیرت آزار داده ، و تهدپد یعیفج یلیکه معلوم شد ستاره رو به طور خ نیمن ، تا ا یآوارگ لیبرادرم ، شد دل

  دهیکشه و باز هم اون رو آزار م یروم دکرده محم کاریبود که اگه بخواد به محمد بگه باهاش چ

 رو پشت سر گذاشتن ... یسخت یفهمند که چه روزا یبود بهم م ریکه از گونه کمند سراز یاشک

 کنه  یم یبرادرش خود کش دنید بیو ستاره از ترس آس- کمند

 نگاه کرد  گهیعالم د هیبغضش رو قورت داد و به محمد که انگار رفته بود تو  دکمن

  ارمیم ادتیمحمد ببخش که به - کمند

 قورت داد و جواب داد  انهیناش یلیبغض رو خ محمد

 بره!؟  ادمیمگه قرار از -

 نگاهش رو به من انداخت و ادامه داد کمند

و کم کم بشه  رهیو محمد از ما انتقام بگ وفتهیگردن برادر من ب یداد که همه چ یجور کار هاش رو انجام م هیپدر تو -

، اما من بهش  رهیگ یفهمه و انتقام م یرو م یکس و کار که براش پر سود بود . اما محمد همه چ یهمون محمد ب

  سیگفتم که بسپارش دست پل

 بودم . پس تنها راهش انتقام گرفتن خودم بود. ریزد من هم گ ی، اگه اون حرف م میمنو اون هم دست بود- محمد

 شدم  یکه باز هم خودخواه بود عصب نیا از

 یکه خودت حکمش رو داد یدر صورت یتو پدر منو کش-
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 حقش بود -

 کف دستت  زارمیمنم حقت رو م-

 دخالت کرد  کمند

 دیاصال نبا یکه از دستش داد نینبود .و تو از ا یکنم اما پدر تو مرد خوب ینم تیباربد آروم باش از محمد حما-

  یناراحت باش

، البته در هر صورت اون پدرت بود و  یاومد یخوب و سالم از آب در نم نجوریندارم اگه اون مرد باال سر تو بود ا شک

 .زنمیپرده حرف م یمنو ببخش که دارم ب

 کردم اما اون حرفش برام حق بود . سکوت کردم ... یبود باهاش بد برخورد م یا گهیبه جز کمند هر کس د اگه

 قمیرف نیخبر تو اونو ازم گرفت ، بهتر یاز خدا ب یمن بود . بابا یزندگ یمن بود . اون معن ییستاره تنها دارا - محمد

 یزایاون باشم . اون همه عز یازم سود ببره و فقط برا شتریرو ازم دور کرد تا ب میرو خراب کرد و تنها عشق زندگ

 منو ازم دور کرد 

 برداشت و گذاشت رو لبش ... گاریس هی زیاز جعبه رو م گارشیس محمد

حرکت موند ! و بعد از مکث از رو لب هاش  یکمند و ب یکرد تو چشم ها ریتا خواست فندک بزنه چشم هاش گ اما

 و رو به کمند گفت : زیبرش داشت و پرتش کرد رو م

 کشم  ینم گهید-

 سرم  یموها یرو دیکه داشت دست کش یاشک یه طرف من چرخوند وبا چشم هاسرش رو ب کمند

کنم تو تموم  یعمرت چطور با انتقام و نفرت گذشته ، اما ازت خواهش م یتونم حس کنم سال ها یم زمیباربد عز-

بزار من  میری! بزار تموم بشه بزار آروم بگ میجهنم رو ، بزار تموم بشه ، به واهلل که محمد و من کم تاوان نداد نیکن ا

  رمیقرار نگ نتونیب

 وسطه امیدن یآخر کمند رو تو دلم جواب دادم : کاش فقط تو وسط بود جمله

 بود   شتریکل حرف ها سکوت من از همه ب تو
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 دنیداشتم به شن ازیاز همه ن شتریب چون

مثل پسر خودم دوست  نیبرس بعد از ا تیتموم کن به زندگو نفرت رو  نهیباش ، اما ک قیبا محمد رف گمینم - کمند

  زارمیها تنهات نم یدارم و تو سخت

محمد بودم  یمرد کرده ! واقعا من جا هیبا ناموس  یکار نیپدرم همچ یوقت گفتمیم دیبا ینداشتم بزنم ! چ یحرف

 تونستم بگذرم ؟ عمرا  یم

 کمند نگاه کردم  به

 ؟  یچ میدیکه خودمو خودت د ییآزار ها-

.  ستیدخالت تو ن یبرا یلیما بوده و دل نیبوده ب یمنو محمد رو اصال نکش وسط ، هر چ لیکه مسا نیاول ا- کمند

 بوده ؟  یآورده تا االن چ شیتو پ یکه برا یاما مشکالت

من رو سرنوشت  هیکه رفتم زندان از فرزاد خواستم مواظبش باشه تا شب یگفت : من از همون روز اول عیسر محمد

کرد مواظب  یپدر سع هیاز  شتریب یلیخ یحت دینداشته باشه ، و فرزاد هم حاضرم قسم بخورم اندازه پسرش و شا

  شهنشه و باعث خراب شدنش ب کیبهش نزد یبد آدمچیباربد باشه تا ه

 دست گذاشت رو دستم  کمند

 گه ؟  یراست م-

 !  دادمیم یجواب چه

 افسرده بودم  شهیکس و تنها بار اومدم و هم یب یاما از همون بچگ دونمینم-

به  ومدیو هر بار فرزاد م یپر از اشتباه از منو فرزاد متنفر بود تیذهن هیبود . تو با  نیهم بیحد آس نیکم تر - محمد

 ! و من به فرزاد گفتم برات خونهنتتیفرزاد بب یدیاجازه نم یکه آنقدر رفتارت با اون ها بده که حت گفتیم دنمید

، تو  یموند یو آنقدر سالم نم یشد ی. وگرنه تو آنقدر خوب بزرگ نم بودمواظبش باش ، و  یو بزاره دور باشه ول ریبگ

  یاون ونیرو مد تتیاجتماع تی! تو امن یفرزاد ونیرو مد تیزندگ

 رو نخواستم  یکس چیمن کمک ه-

 شد ...  یطوالن نمونیب سکوت
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 کنم االن وقت حرف زدن من بود  فکر

  شیبکش یطور نیا یرو در حق تو کرد اما حق نداشت یبد یدرسته ، پدر من اشتباه ها-

 صفت  طانیوقت هم ناراحت نباش از مرگ و نبود اون مرد ش چی، و ه ستمین مونیاما من پش-

 و با خشم گفتم: دمیجام پر از

 پدر من درست صحبت کن  یدربارش -

 من تا فاصله رو نگه داره و گفت : ی نهیهم بلند شد و دست گذاشت رو س کمند

. ازت  میکن یزندگ دیکه با میما هست نیا االن و شده پاک خون با خون ، شده تموم گذشته  باربد آروم باش-

آروم باشه اون ها به اندازه  یکنم بزار همه چ یو نفرت رو ! باربد خواهش م نهیتخم ک رونیکنم بنداز ب یخواهش م

، پس بزار تموم بشه  یمرد واقع هی یاالن شد وهمون قدر با توجه بهن بزرگت کردن  کردن یکه در حقت بد یا

 بخاطر من 

 کردم ... یکرد نگاه م یکردم و به کمند که التماسم رو م سکوت

عشقش  یبعد از اون همه عذاب هنوز پا یعنیکرد !  یهنوز هم محمد براش مهم بود که بخاطرش التماس م یعنی

 مونده !؟

 رو دادم به کمند  یو کارت باشگاه دمیکش قینفس عم هی

 شماره همراه خودمه بهم زنگ بزن-

 لبخند زد:  کمند

 حتما -

 برسونمت ؟ یخوا یم-

 از حرف کمند محمد جواب داد : قبل

 برمش  یخودم م-
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  دمیاز کمند پرس دوباره

 برسونمت ؟ یخودت بگو دوست دار-

 آوردم  نینه خودم ماش-

  رمیباشه پس من م-

 بازوم رو گرفت و گفت : کمند

 رو ، باشه ؟ یداستان مرداب نیا یازت خواهش کردم که تموم کن-

 رو گاز گرفتم  نمییکردم و لب پا مکث

 دربارش فکر کنم خدافظ  دیبا-

 رو کرده ! آنقدر بد بوده !؟ ییکارها نیهمچ یعنیدور بشم !پدر من  نیازشون فاصله گرفتم تا زود از اون جو سنگ-

 رو پارک کردم و به طرف در خونه حرکت کردم ... نیخونه ! ماش دمیرس یتو فکر بودم که اصال متوجه نشدم ک آنقدر

 رو به جز کنار من بودن نداشت ! البته فعال  ییتو خونم بود و جا ایخوبه که دن چقدر

متوجه  دیچک یاز از سرو کلم م یآب یکرد! اول شوک بودم اما با قطرها خیرو باز کردم تمام وجودم  یدر ورود تا

شده  نیروم ! سرمو آروم آوردم باال بهش نگاه انداختم ! از خنده پخش زم دهیرو پاچ خی خیسطل آب  هی ایشدم دن

  بود زده خشکم سرما  از شدت شوک یبود ! اما من همون جور

  زدیبه زحمت وسط خنده هاش حرف م ایدن

  یباحال یلی، باربد خ سادهیوا لیگور هی! شب افشویق یوا-

  ارمیدرت م خیکنمت تو  یوجدانن م ایدن-

 گفت : دهیمثال ترس یاز جاش بلند شد و دنده عقب رفت و الک ایدن

 بود  یخب حاال شوخ-

 بهت نشون بدم من  یشوخ هی-
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مونده بود قدم برداشتم  لیگور نیع ایکه عرق سوز شدن و دست هامم که به قول دن ییکسا هیجور پا باز شب همون

 و رفت عقب تر باز از خنده غش کرد  دییبه طرفش که دو

 ؟  یکردن شد سیکه جاشون رو خ یبچه ها هیچرا شب-

 کشتمت  ایدن-

 سرش رو کند و گفت : عیکه کنار دستش بود رو سر یآرد سهیک ایدن

  یکنم خوشگل بش دتیسف کمیبزار -

 من !!  صورت و بدن یرو دیتموم آرد رو پاچ و

 آمپرم سوخت از حرص ! داد زدم  گهیبار د نیا

  ایدن-

و اون  دمشیبازو بلندش گرفتم تو دستم بعد کش یگنده برداشتم به طرفش و موها زیخ هیباز فرار کنه که  خواست

 کنم ؟ کارشیزدم ! چ یبغلم و از حرص تن تن نفس م ریعقب ... زدمش ز ادیمجبور شد ب

 بشه !!؟ یخالتا حرصم  کردمیم کارشیچ

 خواست از دستم فرار کنه  یو م زدیم غیج یه ایو دن دیبار یاز سرو کلم م آرد

 ریرو که زده بودم ز ایکردم ! قدم تند کردم به طرف حموم ، واردش شدم و دن یم فیسروکله همه جا رو کث نیا با

 !خشوی خیرو داخل وان باز کردم اونم  ریبغلمو سفت نگه داشتم و ش

 صورتم و با اخم بهش نگاه کردم  کینزد ادیجور کردم که سرش ب هیدستم رو  هیزاو

 !! یبا گنده تر از خودتم شوخ یشوخ یشوخ-

  نمیترس دستش رو دور کمرم انداخت و سرش رو به زور چسبوند به قفسه س ی! و بدیباز خندش ترک ایدن اما

 مظلوم بهم نگاه کرد  و

 ؟ هوم ؟ خیوان  نیتو ا یندازیکه منو نمتو-
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 !؟ شاخ داشتم خبر نداشتم !!؟ کردیکارهاش منو خر م نیبا ا داشت

 ! امیاما من که کوتاه نم دادیهام ناخواسته گرد شد ، جسمم داشت وا م چشم

 خودم که پر شده بود از آب سرد ... کلیدر حد ه قیحرکت پرتش کردم تو وان بزرگ و عم هی با

 ... نییرو بردمش پا نشیاما پامو گذاشتم تخت س دیکش نفس باال اومد  آب و دوباره ریرفت ز کال

 نداشتم  یجنبه شوخ ادیبود اما من ز کوچولو

 بار دستش رو از گوشه وان ول کرد و گرفت به طرف من  نیسبک کردم که اومد باال دوباره نفس گرفت و ا پامو

 کردم  یرنگش پخش شده بود تو آب و نگاهش م ییخرما یموها

چون شدت  یسر نیو البته ا نییبار اسمم رو خواست صدا بزنه که باز بردمش پا نیپامو برداشتم و اومد باال و ا باز

 حال رو آب شناور شد .  یدست پاهاش کم تر شد و پامو برداشتم و ب

 حرکت فقط نگاهش کنم  یهول کنم و ب رو بدنش باعث شد دشیتاپ ناز سف ی... اما چسبندگ اما

 به گوشم  دیرس ایدن یصدا

 !یجنبه باش یکردم آنقدر ب یفکر نم-

 ینگاهمو انداختم تو چشم ها لکسیر

 ! یکرد تیتو منو اذ-

 کنم  یم کارتیچ نیبب امیوان در ب نیاز ا رمیبزار جون بگ-

 دراز کردم و آب گرم رو باز کردم تا سرما نخوره  دست

 نفهمه  یجا خفت کنمو کس نیتونم هم یفعال که م-

 رحم تر وانمود کنم  یب کمیباعث شد  نیگرد شده نگاهم کرد و هم یچشم ها با

اعتماد آدم  ادیدارم که خوشم م ونهیرگ د هیمن  یدون ی!؟ م یمهم ی؟ بر ک ییجا نیدونه که تو ا یم ی؟! ک هیچ-

 ساده مثل تو رو دوست دارم  یکنم . کال آزار دادن دخترا رو عوض یهمه چ هویبعد  ارمیهارو به دست ب
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  دیچشم هاش گرد تر شد و رنگش بدتر پر ایدن

بردتش،  یها رو محمد با خودش م قتیحق دیفهم یرو به زحمت جمع کرده بودم . به هر حال اگه م انمیموذ لبخند

 فرق کنه ... میزندگ کمیپس بهتر بود تا هست 

 محکم و کنترول شده فشار دادم  یو کم فشیرو گذاشتم دور گردن نازو ظر دستم

و  دیکه خندم ترک یزد خنده دار بود واقعا ! طور یکه م یبا دست هاش خواست دست منو باز کنه اما زور که

 ترسناک گفتم :

 ای؟  ارمیو از جاش در بدونه به دونه همه استخون هات ر یخوا ی!؟؟ م یجلو من مقاومت کن یخوا یزورت م نیبا ا-

 !؟ ؟یدیم حیشکستنشون رو ترج

  ادیزد تا بتونه از دست من در ب یبار مدافعانه لگد م نیکرد و ا شتریفشار دستش رو ب ایدن

زد که آخر نتونستم  یبود آنقدر تمرکزمو به هم م دهیکه تاپش بهش چسب نشیقفسه س یرو یاون برآمدگ المصب

 لمسش نکنم ! 

 یم شتریترسناک هم رابطم باهاش ب یشوخ نیشده با ا یلمث کردنا از سر خواستنه ! حت نیکه ا اوردمیبه رو ن اما

تا االن  زاشتمیبودم ! البته خودم خواستم اگه راهش رو م ینیزم بیتو خونمه و زنمه اما من مثل س یکنم ، از ک

 پوزخند زدم  هیمحمد نوه دار هم شده بود ! از فکر خودم 

 خره از شک در اومد و حرف زد باال ایدن که

 ؟! یکن یم یطور نیباربد چرا ا-

 بردم جلو صورتش و نگاهش کردم  سرمو

 کنم ؟؟ کاریچ یدختر کوچولو عروسک هیبا  ی؟ انتظار دار یچطور-

 ! یستیتو ... تو باربد ن-

 ان ...آوردم تو و مویاز نقشم در اومدم و مثل تشنه ها بدن آرد یک دمینفهم گهیو د دمشیبوس 

 تونستم ازش جدا بشم! یخودم ! نم یرو آوردم رو ایدن و
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کنه که من دارم باهاش  یآخرم اون داره فکر م ینبود بخاطر جمله ها ادمیدر حرکت بود ... اصال  اریاخت یب دستم

 کنم !  یم یبدرفتار

 رو متوجه شدم ! نیا قهیو من بعد از چند دق زدیبدن سرد و لرزون منو پس م هیو  هیخشم و گر با

 حرکت شد و فقط بهش نگاه کردم  یبه خودم اومدم دست هام ب تا

 رفتم  یم شی! و من آنقدر خودخواهانه داشتم پ ونیکرد با صورت گر یوحشت زده داشت نگاهم م اون

ر من به طو یبلند شدن ! چون دست ها یزد تو گوشم !جون نداشت برا دهیکش هیلرزونش رو آورد باال  یها دست

 کامل ازش جدا بودن ...!

 جون تر از قبل  تو گوشم  یدستش رو آورد باال و ب دوباره

 شد  یحال تر م یهر لحظه ب چرا

 : دمیپرس ینگران با

  یخوب-

 دمشیجواب داد و نفهم یسیبه انگل یمرتعش یاون با صدا اما

 نداشت که خودش رو بکشه باال  یآب بود و هم جون ریاما هم بدنش ز ادیکرد از تو وان در ب یم یسع

به قفسه  دیاون سرش چسب یول ادیآب در ب ریباال تا سرش از ز دمیکش یدستم جمع کردم و کم هیرو به  موهاش

 رمق چشم هاش رو بست  یمن و ب نهیس

 خواست که از جام بلند شم  ینداشت ، اما آنقدر برام جذاب بود که دلم نم یوزن

 بشه ، دوست نداشتم ازم دور بشه...  شتریدوباره بفاصله  نیخواست ا ینم دلم

 رو  یچشم آب یبایز نیداشته باشم ا شهیشد تو خودم حلش کنم و هم یم کاش

گرده داخل آب ولرم  یبر م شیاریزود هوش یلیکه فقط از حال رفته و خ دمیرس جهینت نیرو چک کردم و به ا نبضش

 باشه
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 دادم به سرش و چشم هام رو بستم ... کهیرو دورش گذاشتم و سرم رو ت دستم

 یاز نشونه ها یکیخواد تو بغلم نگهش دارم !  یاالن فقط دلم م یپر از حس ش... ه... و... ت بودم ول شیپ قهیدق چند

باشه ، سرخ مثل لب  یداشته باشه ، احساست همه رنگ یکه معشوقت برات معن نیباشه ؟! ا نیتونه هم یعشق م

 که آرومت کنه ... ییو گرما راهنشیمثل پ دیهاش تا سف

 ... دشیسف یشونه ها یرو یبند مشک هی یداره ! حت یدربارش معن یداره ، آره همه چ یبرام معن اون

 و موهاش رو نوازش کردم ... دمیرو بوس سرش

 باشه  نمونیرو بستم تا سکوت ب ریو ش دیرس یکم آب داشت به حد نرمال م کم

 یخواست فکر کنم که محمد رو انتخاب م یفهمه فکر کنم ، دلم نم یهارو م قتیحقکه  یخواست به وقت ینم دلم

 برگردم . اگه بخواد بره ... یتونم به زندگ یسخت دوباره م یلیخ ایکنه ! من بدون دن

 تو افکارم هم تکرارش سخت بود یحت

 کنم  یرو که ازش خاطر دارم رو نابود م ییکنم ، اصال تموم جاها یبخواد بره اول خونه رو عوض م اگه

رم  یتو خونه و هر موقع دلم گرفت م زنمیمونه اصال عکس هاش رو م یازم نم یچیه گهیکارو کنم د نیاگه ا نه

 کنن ؟  یم کاریچ هیکه با اون بودم ؟ هوم؟ کدومش !؟ بق ییجاها

 رد ...ک یو نگاه کردم به دست هام که رو موهاش حرکت م دمیکش قیآه عم هی

 خوش رنگ ... بلندو

 خرم ... یخونم ، براش عروسک م یپارک براش قصه م رمیباهاش م یبره وا ایکه به دن میدختر داشته باش هیکن  فکر

  دمیرو بوس شیشونیو پ اینشست رو لب هام و نگاه کردم به صورت دن لبخند

تا حداقل از دست آرد  میستادیدوش ا ریو ز میبه خودم فشارش دادم و چون نگرانش بودم از وان خارج شد شتریب

 گرفتم ایدن یآب هم رو هی! و  میها خالص بش
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خواست باهاش  یکرد ! همش دلم م یکردنش انگولک م تیاذ یمنو برا یزیاز هر چ شتریبودنش ب رهیم زهیر نیا هه

زد  یم هویها کرد چون  یشوخ نیاز ا ادیشد باهاش ز ینبود اخالقش ، نم فیلوس و ظر ایکه دن فیکنم ! اما ح یباز

 ترکوندتت!  یتو پرت و با اون زبونش م

  یجنگجو کوچولو بغل هیفکرم خندم گرفت   از

 شد  ینم یطور نیا یعوض کردن لباس هاش نداشتم  ول یبرا ییبود و من رو سیرو بستم اما لباسهامون کال خ دوش

 شد  یم ضیدر صد مر صد

 روش  دمیرو گذاشتم و پتو رو کش ایرو پهن کردم رو تخت و دن حوله

 تونستم  یکردم ؟؟؟ نه واقعا نم یکنم !؟ لباسش رو عوض م کاریو فکر کردم که چ ستادمیا کنارش

  یبش کیبهش نزد یتون یم یطور نیکردن که تو ا یکه بهش داشتم همش تکرار م یاون ور احساسات از

 اومد شیسو تفاهم پ یبه اندازه کاف  یمتیبه چه ق اما

 کنم تموم  یکار رو نم نیمن ا نه

 خودم لباسم رو عوض کردم و سشوار اتاق ورزش و سشوار خودمو آوردم و زدمشون به برق ... عیسر

 کنار و سشوار رو زدم رو گرما و گرفتم روش ... دمیکش ایدن یپتو رو از رو بعد

شد و فشار  یفوق العاده جذابش کم تر م یها یگرفتم و هر لحظه از اون چسبندگ یسشوار م یدو دست نییتا پا باال

 رو من هم قابل کنترول تر ...

 شینخ یلباس ها یخشک کردن لباسش رو ، باالخره بعد از مدت کوتاه نییروش کردم و دوباره از باال تا پا پشت

 ...و برش داشتم و رفتم به طرف آشپزخونه  دمیچیبرداشتم و دورش پ گهید یپتو هیخشک شد و از داخل کمند 

 آب قند براش درست کردم و فشار خونش رو گرفتم ... هیمبل گذاشتمش و  نیتر کینزد رو

 ?اومد  ینرمال بود اما چرا به هوش نم یچ همه

 نشستم و صداش دادم کنارش
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  ایدن-

  ایدن-

ط زد و خواست با دست خ غیشد که تا چشمش خورد به من ج یم اریتکون خورد و آروم آروم داشت هوش باالخره

 لحاف  ریبود ز ریکنه که گ میخط

 نشست رو لب هام  یکمرنگ لبخند

! فقط خواستم  خیواقعا بندازمت تو  ایتونستم که بزنمت  یبود آروم باش من همون باربدم نم یهمش شوخ زمیعز-

   شد ادتریز کمیبترسونمت که از  کمی

 شده بود  وونهید ایدن

 فحش بد هم بود  هیکلمه رو متوجه شدم که  هی! چون فقط  دادیفکر کنم داشت بهم فحش م یسیانگل

  دمیشد با همون پتو فشارش دادم تو بغلم و سرش رو بوس شتریخندم ب شدت

 ؟  می! صلح کن گهید میشد کیبه  کیاالن -

  میصلح کن یتو منو سکته داد-

  یتو هم منو شک زده کرد-

 بود  یکیکار من با تو -

  الیخیحاال که تموم شد رفت ب-

 زد  غیج

 کشم  یباربد من تو رو م-

  ریباشه فعال آروم بگ-

 تونست که  یاما نم رونیکرد دست هاش رو از پتو بکشه ب یم یو سع زدیحرف م یه ایدن اما
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 فیکه حر فیسرگرم کننده باشه فقط ح یلیتونه خ یکوچولو تر باشه جستش م یلیکه از خودت خ یزن هی داشتن

 زبونش نبودم !

 تکرار کردم دوباره

تو هم دست نزدم و با دوتا سشوار خشکت کردن تا  یبه لباس ها یبود . من حت یشوخ هیاون حرف ها فقط  ایدن-

شدن  شتریب هیخودت پا یدونم که اگه واقعا دوسم داشته باش یو م یخونه ا نی. تو خانم ا یکار رو کن نیخودت ا

 بشم  کترینزد و من هم قصد ندارم به اجبار یزیر یرابطمون رو م

  یخودته که انقدر خوشگل ریو اونم تقص رهیوقت ها از دستم در م یکنترول بعض البته

 غر زد: ایدن

  ادهیروت ز یلی؟ خ یمن شد همه چ ریحاال تقص-

مردم که تو زنم به  هیو منم  یحجاب رو ندار تیو رعا یگرد یو خوشگل م یرو گفتم ، خوشگل قتیمن فقط حق-

 ؟ یک ریشه تقص ی، پس حاال م یایحساب م

 کنم  یم تیازت شکا-

 کنم؟ یغش م عیکه سر فمیآنقدر ضع یبگ یخوا یم ایشوهرم بوسم کرده ؟  یبگ یخوا یم-

دست انداختم موهاش رو بکشم که  عیخم شد و لپمو گاز گرفت  از حرکتش جا خوردم و سر عیسر هویکه  دمیخند

دست و پا زد در اومد و بدو رفت پشتمو تا من تکون  عیپتوش بازش شد سربره عقب و ولم کنه که تا دستم از دور 

  دیبخورم نشست پشت مبل و چنگ زد تو موهام و سرمو کش

 بود !جونور عیسر یلیخ حرکاتش

و از درد مجبور بشه ول کنه موهامو اما خواستم آروم باشم تا خودش صلح  رمیتونستم با دستم دست هاش رو بگ یم

 بده 

  یزنیشوهرت رو م یزشته دار  ایدن-

 جواب داد : یحرص یصدا هیبا  ایدن
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 ؟ یخند یو حاال م ی! تموم احساس و اعتمادمو و تو چند لحظه ترکوند یتو منو تا لب مرز سکته برد-

 شما  یکچل بشم زشت م دیخندم ببخش یباشه نم-

 کرد  کسیصورتم ف یو صورتش رو از باال رو ستادیا

 بود. ناراحت

 هیدختر آنقدر خوش شانس باشه که تو  هی شهیبوده ! آخه چطور م یباز یحظه فکر کردم واقعا تا االن همه چل هی-

  یخوب نیمرد به ا هیبخور به  بیکشور غر

 لبخند زدم و زمزمه کردم  بهش

 . هیاز خودش دوست داشته باشه شدن شتریاکه اون مرد ب-

 برق تو چشم هاش ... هیشد به  لیتبد شیناراحت

 با هم بودنمون دل نداده بود. یروزا نیهم کمتر از من تو ا ایشک دن یب

 لبخند زد : ایدن

 خواد فقط با لب هات بخند برام  یاگه بوسه دلت م-

رو  دیکه از لذت قلبم کش یریوقت اون ت چیرو لب هام  !! ه زدیبوسه م زهیر زهیهاش رو گذاشت رو لب هام ر لب

 کنم ... ینمفراموش 

 ... دمیرو جز آرامش نفهم یچیه گهیتو بغلمو د دمشیکش

 آروم و لذت بخش بود ... نمونیب یرفت و ما همه چ یها م لحظه

 کرد ... یبرام دم م ایکه دن یاول صبح یچا از

 پروند ... یکه خواب رو از سرم م یریبوسه شب بخ تا

 قتیحق یکه استرس من رو برا یهر کس ایبا محمد و  داریبار د کی ی، بدون حت میبود ایروز که فقط منو دن چند

 کنه  شتریب
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خودش ! و  یخانوادگ جمع تو هم اون  سالگرد تولدش نیم۵۱تولد  یباالخره کمند بهم زنگ زد و دعوتم کرد برا که

  ژهیمهمون و هیبه عنوان 

وارد بشه  یمتوجه بشه بهش شوک عصب ییوهیرو هم برد اما محمد بهم گفت که احتمال داره اگه  ایشد دن یم کاش

  ارهیها سر در ب هیتر از قض ریهر چه د ایکنه و من هم از خدام بود که دن جادیو براش مشکل ا

 تونه در حد مامانم باشه ؟  یم یبراش بخرم ؟ چ یبودم که کادو چ نیا ریو من درگ دیروز تولدش رس باالخره

دردناک و آزار دهندس  شهیدونه هم یامان ،المصب حسرت و عقده سن نمخواد بهش بگم م یدلم م یلی!! خ مامان

... 

 خوشگل بخرم  یلیگردنبند خ هیکه براش  دیفکرم رس هیبزرگ ، و  یلیخ یطال فروش هیخورد به  چشمم

گرون به دلم نشست و  یشده ول یبراق و سنگ کار یلیست خ مین هیباالخره  یادیداخل مغازه و با وسواس ز رفتم

  دنشید یمکث رفتم خونه تا هر چه زودتر آماده بشم و برم برا یو ب دمشیخر

 نشه!  رمید نیاز ا شتریو ب رمیرفتم دوش بگ ایسالم و بوسه به دن هیوارد خونه شدم با  تا

که تنها لباس قشنگم  دمیرس جهینت نیگشتم که آخر به ا یلباسم م نیو دنبال بهتر دمیاز دوش حولمو پوش بعد

 هیگفتم و تا  یبرام انتخاب کرده ، چون قبل از اون فقط تعداد برداشت از هر لباس رو م ایهمون ست لباس که دن

 ها هوس کنم منم لباس نو تنم کنم ... یبشه به بهانه شلوغ دیمدل لباس تنم بود تا که ع هیسال فقط 

 ؟! یمزخرف یچه روزا ای؟  یداشتم ! زندگ یواقعا چه زندگ

 ...کمند نشستم  یو موهام رو مدل دار شونه کردم و رو تخت کنار کادو دمیهام رو پوش لباس

 تا برش داشتم متوجه شدم که درش باز شده !  اما

زن  هیکنه با  یو اگه بهش ندم فکر م دمیاون خر یکنه برا یباشه فکر م دهیرو د نیا ایاگه دن یهام گرد شد! وا چشم

 یم دیبا کاری!! هنگ کردم ! چزهیریبه هم م یکنه ببرمش و همه چ یتولد کمنده مجبورم م یه بگم برا! و اگگمید

 جلو چشم !!؟لعنت به من  ذاشتمکردم و گ یفکر ی؟ چرا ب ادین شیسو تفاهم پ نیکردم ا

  دمیکمند خر یرو برا نیتونستم چون من ا ینه نم ا؟یدادمش به دن یبود م بهتر
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 یاگه سفارش هم بدم باز چند روز طول م یشه حت ینم دایپ گهید یمدل به اسم ما خورده و جا نیگفت ا فروشنده

 کشه 

 سفارش بدم  ایدن یکه برا دمیرس جهینت نیفکر کردم و به ا کمی،  ختیتو موهامو به هم ر دمیدست کش کالفه

 نییه ها رفتم پاو از پل نتشینب ایکاور گذاشتم که دن هیرو داخل جعبه جا دادم و داخل  کادو

 مشغول شام پختنه  دمیگشتم که د ایبا چشم دنبال دن و

سو تفاهم به  نیو از ا دمینگاهش رو فهم یبهم نگاه کرد ، من معن شهیبهم لبخند زد و متفاوت تر از هم دیمنو د تا

 خودم لعنت فرستادم 

 برم آخر شب احتماال برگردم شامت رو بخور و بخواب منتظرم نمون  دیجا با هیمن امشب  ایدن-

 سر گاز و ظرف غذا رو به هم زد  دیاز هم وا رفت و چند بار پشت سر هم پلک زد و چرخ ایدن چهره

 باشه برو -

 رو هم فشار دادم و با مکث گفتم : لبمو

   خدافظ-

 گردم  یتهران هستن و من باهاشون بر م گهیدراستش محمد زنگ زده بود و گفت که پدر مادرم دو روز -

 شوهر از پدر مادر جلوتره-

 که کمند داده بود... یخارج شدم و حرکت کردم به طرف آدرس عیگه و سر یم یچ نمیبب نسادمیوا

به  دیکمند رس یکه گل توش بود رو بردم باال و زنگ در رو زدم و صدا یو با استرس دست دمیرس کساعتیاز  بعد

 گوشم 

 باال گل پسر  ایب-

 مختلف داشت شدم یباغچه ها یقشنگ یلیکه به طور خ یکیکوچ اطیباز شد. و وارد ح در

 کمند در رو برام باز کرد  یمرد کپ هیو  یبه در ورود دمیرس
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 اون مرد لبخند زد بهم  یهنگ کردم ول اولش

 هستم  انیمن ک دیسالم خوش اومد-

 کرد  یی! با لبخند بهش دست دادم و اون من رو به داخل راهنما هیافتاد که ک ادمی تازه

 پسر نوجوان که کنار کمند بود رو به رو شدم  هیو البته  ریمرد پ کیبا دو خانم مسن و  ییرایپذ داخل

 که کنارش بود  یبه کمند و پسر دمیمسن رس یمرد و بعد خانم ها ریاز پ یاحوال پرس با

 لبخند زد بهم  کمند

 پسر منه  شونیبه جمع ما ا یالم که اومدخوشح-

 مبل دعوت کرد  ینشستن به رو یمن رو برا انیو ک میخوش با هم دست داد یرو با

 و استرس داشتم اما حضور کمند درمانش بود  دمیکش یخجالت م کمی

 االن  نمتیب یکرده و خوشحالم که م فیتعر یلیآقا باربد عروسم از شما خ یخوش اومد- ریپ مرد

به  یجمع و بعد از سال ها باالخره کمند خانم رو که حق مادر نیخوشحالم که دعوت شدم به ا یلیممنون من هم خ-

 . نمیگردنم داره رو دوباره بب

 دایهم رو پ یکه من تو سن کم وابسته اون شدم و االن اتفاق نیکه فقط در حد ا میبا کمند هماهنگ کرده بود قبالً

 هی دمیخورد که باور کرده باشه و احتمال م ینم انیدعوت شدم . اما به چهره و رفتار ک یو امشب هم افتخار میکرد

 برده باشه ییبوها

باعث شد همه سکوت کنند و کمند با استرس  فونیآ یشدم که صدا یم لکسیآروم بود و کم کم داشتم ر یچ همه

 نگاه کنه  انیبه ک

 چرا !؟ اما

 به طرف کمند  دینگاه کرد و سرش چرخ ریبه تصو یبلند شد و بدون برداشتن گوش انیک

 که امروز برات پست شده  یگلدون نیدهم نمیا-
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  شیشونیو دستش رو گذاشت رو پ نییسرش رو انداخت پا کمند

 گرفتن گل  یبرا رهینم یکس- انیک

اون گل ها کار محمده ؟  یعنیکرد !  یبار به من چپ چپ نگاه م نیرو قطع کرد و برگشت سر جاش اما ا فونیآ و

  زارمیبار من نم نیبکشه ؟! البته ا شیکمند رو به آت یخواد زندگ یحتما باز م

 از جاش بلند شد  یعصب انیک

 کار دارم  ییبرم جا دیاما من با دیببخش-

  دیحرف کمند پر نیبا ا که

  سایوا انیک-

 شه ینم گهینه د-

 ؟!  یبر یخوا یکجا م-

 کنم دایفرسته پ یکه واسه خواهرم گل م یشده ابرم اون گور به گور -

 جوابش رو داد  یبرگشت به سمت کمند و با لحن بد هوی انیک

؟ کمند  مونیرو زندگ وفتهینحصش ب هیسا دیکرد بس نبود ؟ باز با اهی، تو اون سال ها روزگارمونو س انیزهر مارو ک-

  امیکوتاه نم یسر نیا

 به طرفش رفت و دست برادرش رو تو دستش گرفت  کمند

با محمد خوب باش اما تموم  گمیو انتقام رو ، من نم نهیک یچرخه  نیتموم کن ا دمیتو رو به روح بابا قسم م انیک-

  نهیک نیبشه بگذر از ا مونیکن ، بزار صدقه آرامش زندگ

 به گوشم  دیمادرشون رس یصدا

، اگه از  رونیاز خونه برو ب یهست یتو هم عصب انی. ک میمهمون دار دیا خراب نکنحرف ه نیرو با ا یامشب دور هم-

که حاال  یکرد یهمه سال مرده پرست نی؟ ا تیهمه سال خواهر مردش شده زندگ نیا یچ یبرا ادیاون مرد بدت م

 ؟  یبا هم خونش جنگ کن یبخوا
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 نیا یگذشته به زندگ یچ یعنیبود !  دهیکه انگار همون لحظه داغ د نیبه مادرش نگاه کرد ! انقدر غمگ نیغمگ انیک

 چند نفر !!!؟

 کتش رو از رختکن برداشت و از در خارج شد انیک

 طرفش  رمیاز جام بلند بشم و کادو کمند رو بگ یکه باعث شد سر ییها جهیبه نت دمیافکارم رس تو

 نه با اجازه . که تنها نمو رمیم انیکادو شماست ، من با آقا ک نیا-

وارد کوچه شدم اون رو  یوقت و کردم تند پا  نبود ! اطیتو ح انیکمند کادو رو گرفت منم از در خارج شدم و اما ک تا

 ... دمیته جاده د

 رو روشن کردم و کنارش نگه داشتم  نیماش

  دیسوارش انیآقا ک-

 و بهم نگاه انداخت  ستادیا انیک

 تنها باشم  دمیم حیترج-

 ؟ دیستیمگه دنبال محمد ن-

 شده بهم نگاه کرد  زیر یچشم ها با

 چطور؟-

  میحرف بزن یباال کم دیایب-

 اعصاب در رو باز کرد و نشست ... یب انیک

 کردم ... حرکت

 کردم !؟  یم کاریچ دیبا حاال

 ؟ یستیکمند بود ن شیکه پ یتو همون پسر بچه ا - انیک

 کرده  یکار نیکه با خواهر محمد همچ یدرسته من همون پسر بچم و پسر مرد-
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 بهم نگاه کرد  زیت انیک هوی

سال  نیاما تو تموم ا ادینم ادمیازش  یچیازش جدا شدم و ه میو تو همون بچگ ستمیخب من مقصر بد بودن پدرم ن-

 یو انتقام فکر م نهیک نیاالن بخاطر دو نفر دارم به تموم کردن ا یها دنبال انتقام از محمد و دوستش فرزاد بودم ول

 کنم .

 دو نفر ؟-

که با گذر زمان بسته شده  رو یخواد زخم ها یو دلم نم نمیب یکمند هستش چون من اون رو مادر خودم م یآره اول-

 رو دوباره باز کنم براش

 نگاه کرد  قیبهم عم انیک

 نفر ؟ نیو دوم-

 دادم و به جلو نگاه کردم ... یشتریگاز ب نیماش به

 نه ؟  ایگفتم  یبهش م دیبا

 ! ختیبه گوشم که تموم محاسبه هامو به هم ر دیرس انیک یتر شدن سکوتم صدا یطوالن با

 اون بچه زندست ؟-

  یزده بهش نگاه کردم که باعث شد محکم بزنه رو داشبرد و داد بزنه : لعنت رتیح یچشم ها با

 ؟؟ یدون یاز ...از کجا م-

 رو سر و صورتش  دیکالفه دست کش انیک

 پسر ؟ ایدختر -

 جوابش رو دادم  آروم

 خوام از دستش بدم  یخانممه ، دوسش دارم ، نم-

 گرد شده بهم نگاه کرد  یبا چشم ها انیک
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  یپس چطور دنبال انتقام از محمد بود-

 ؟ دیدونیبچه م نی، اما شما چطور درباره ا هیقصه طوالن-

 جواب داد  ینگاه کرد و حرص رونیبه ب انیک

 اومده  ایدن به مرده و نارس گفت که بچه مارستانیبهراد کمند رو رسوند ب یوقت-

 بهراد همسر کمند بودن ؟-

 رفت. ایاز دن یو قلب یویبخاطر مشکالت کل شیآره اما چند سال پ-

 کرد و ادامه داد  مکث

از  یادیو سراغ دکترش ، گفت که خون ز میشد من و بهراد پر استرس رفت یافتضاح کمند برس تیوضع یوقت -

رو به حد نرمال برسونن و اون موقع دکتر به ما گفت که مطمئن که بچه کمند  تشیکردن وضع یدست داده و سع

به ما  نانیبا اطم یداخل بدن مادر نبوده ! دکتر ول یو حت یکی نیزنده مونده که کنار ا یکیدوقلو بوده و احتماال اون 

 ستیاز بچه ها ن یکید دوقلو بوده و گفت که بچه کمن

 یپدر مادرم بهراد افتاد به پا دنی!اما قبل از رس میکن کاریچ میدونست یو نم میبود ختهیبهراد به شدت به هم ر منو

که کمند بخواد بره زندان دنبال محمد  دیترس یمن که به کمند نگم احتمال داره بچش از محمد زنده باشه چون م

 . دکمند رو نشه کنترل کر گهیپس گرفتن اون بچه و د یبرا

 شد اما ادامه داد  یسکوتش طوالن انیک

تونست دوباره بچه دار بشه و بهتر بود  یکنم ! بهراد قصد داشت با کمند ازدواج کنه و کمند م کاریدونستم چ ینم-

که اون  میفکر کرد نیو به ا میکردحذف بشه . و من و بهراد تموم عمرمون سکوت  شیمحمد به طور کامل از زندگ

 بچه مرده 

 چرخوندم به طرفش و جلو در خونم نگه داشتم  سرمو

که محمد بخاطر  یا بچه عاشق دوباره که کنم فکر  ، دمیشما شن یکه درباره  ییاما اون بچه زندست ؛ و با حرف ها-

 . دیش یباز کرده ، م ایدن نیداشتن کمند پاش رو به ا

  ستیمد برام قشنگ ناز مح زیچ چیه-
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 باز کردم  یرو برا انیشدم و در ک ادهیپ نیماش از

 فرق داره... کمی نیا-

 به طرف خونه ... میشد و من در خونه رو باز کردم و هر دو حرکت کرد ادهیبا مکث پ انیک

 شد !  یم شتریاسترس من ب میشد یم کیچقدر به در نزد هر

 اینخوادتش ! دن یکس ایکه پدرش محمد سر خوردش کنه  نیبخاطر ا ایرو بخواد طرد کنه  ایدن ینداشتم کس دوست

 حق انتخاب داشته باشه دیبا

 رو با استرس باز کردم  یورود در

 تعارف کردم بره داخل و بعد خودم وارد شدم ... انیبه ک و

از گوشه پله ها بهمون  دهیترس ونیگر یو چشم ها شونیپر یبا موها ایکه دن میبود دهیسالن نرس یبه مبل ها هنوز

 داشت !  یا گهید لیدل ایانقدر ناراحت شده بود !!  یعنیکادو  هینگاه کرد . سر 

 شد سکسکه کرد !  کسیف ایتا چشم هاش تو صورت دن انیک

 انگار ترسش رفت و پا تند کرد به طرف ما ... دیتا منو د ایدن

 گفتم : ایدن به عیدست گذاشت رو قلبش که سر انیک هوی

 برگرد اون ور زود باش  ایجلو ن ایدن-

گرفتم تا  انیپشتش رو به ما کرد و من دستم رو دور ک عیسر هیاول تعجب کرد بعد متوجه شد که حرف من جد ایدن

 !  وفتهین

 نشوندمش رو مبل  آروم

  اریآب قند ب ایدن-

 رو تکون دادم انیک

  دی؟ آروم باش ی؟ خوب انیآقا ک-
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 نزد !  یبهم نگاه کرد و حرف رتیبا ح انیک

  ستادیا انیک یبه صورت دو آب قند رو رسوند و رو به رو ایدن

و بهشون  میدار قهیسل هی! اما هر سه  شنیم اریاخت یهر دو ب انیستارست که محمد و ک هیچقدر شب ایدونم دن ینم

 باشه زیستاره براشون انقدر عز دمیحق م

 بود ...! ریکرد و قطره قطره اشک بود که از گوشه چشم هاش سراز یآشفته نگاه م یبا اون موها ایبه دن انیک

 دستش رو تکون داد  انیصورت ک یجلو ایدن

 آقا ؟ حالتون خوبه ؟-

 با بغض زمزمه کرد  انیک

 ستاره -

 گفتم : انیرفت دم گوش ک ای، و تا دن ارهیآب برام ب وانیل هیگفتم  ایبگه به دن یشتریب زیچ انیکه ک نیاز ا قبل

  قتیحجم حق نیهضم ا یآماده بشه برا طینگو تا شرا ی، فعال حرف یچیه دونهینم یچیهنوز ه ایدن-

 چند بار پلک زد پشت هم  انیک

 ؟  استیاسمش دن-

 دیوسط ، با نیباشه ا یخوام قربان یرو دوست دارم و نم ایکه من دن یدرک کن یتون یم یآره شما که عشق رو بلد-

 شییدا یهمه بخوانش حت

 ! انیک یخم شد رو تیبا جد هویکرد و  یمشکوک به هر دومون نگاه م ایدن

 هستم ؟ یمن ک-

 نبود ! قتیحق دمیفهم یبرا یسوالش تپش قلب گرفتم االن اصال وقت مناسب از

 حولش دادم عقب  یدستم کم با

 چه وضع برخورد با مهمونه؟! ایا دن-
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 ستادیا نهیدست به س ایدن

 ی؟! چه ربط نیپره ک یرنگشون م ننیب یکه تا منو م یآدم ها نیبفهمم ا دیچه خبره ؟ من با نجایبفهمم ا دیمن با-

 ... رانیبار پا گذاشتم تو ا نیاول یکه برا یمن دارن ؟ من یبه زندگ

 وسط حرفش دمیکه پر یسیزد کانال انگل یم تیاز شدت عصبان داشت

  ستین یطور نیا یکن یاشتباه م-

 بشه ؟ ها ؟  یبفهمم چه خبره که چ دیزار یو نم نیو درش و بست شهیش هیتو  نیاحمق هام ؟ منو کرد هیا؟ من شب-

 و فشار داد  انیک قهیدست انداخت به  هوی ایدن

 ؟  یهست یکتو-

 زد و گفت : یلبخند کج هویجا خورد اما  ایاز حرکت دن انیک

 یردشد که اخالق سگِ بابات رو به ارث ب فیح-

 گرد شده به من نگاه کرد و بلند تر از قبل داد زد : یبا چشم ها  

 به شما فروخته ؟ ها ؟؟؟  یتر زمی!؟ها ؟ پدر من مگه چه هزنهیحرف رو م نینفره که ا نیچندم نیباربد ؟ ا ینیب یم-

 محکم عقب جلو کرد ! قشویو با دستش  انیسرش رو برگردوند به طرف ک بعد

 حرف بزن-

آروم مظلوم و  یلی!! چون ستاره خ دیپر ایدن یرفتارها نیتوهم درباره ستاره زده بود با ا یهر چ انیکنم ک فکر

 ... ایبود ؛ نه مثل دن یدوست داشتن

 داد زد : ایفکرم لبخند نشست رو لبم که دن از

 کرده ها ؟ یپدر من چه گناه دیبگ دیاالن با نی؟ هم یخند یم-

 ادشیهمه سال با  نیرو که ا یکنم هنوز باور نکرده ! باور نکرد کس یو فکر مکرد  یحرف فقط نگاهش م یب انیک

 فهمم ... ی! قبلنا نه ، اما االن عشق رو م نهیزندس دوباره جلو چشم هاش بب
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 رو لمس کرد و دوباره سکسکه کرد ... ایدن یبا پشت انگشت اشارش گونه  انیک

 . میکرد ریجور توش گ هیرو که هممون  یلعنت یگذشته  نیتشابه چهره باعث بشه همه تموم کنن ا نیا دیشا

 گفت : انیشد ! با همون گارد به ک یاخم هاش باز نم ایدن

 ؟ یهست یتو ک-

 لبخند گنگ تو چهرش جوابش رو داد  هیبا  انیک

 من عاشقتم -

 بنفش زد غیج ایبار دن نیا

 باربد ! -

 گفت : یبهم نگاه کرد و عصبان بعد

 هی؟؟؟ تا االن شک داشتم اما االن مطمئن ام  نیک نایجا چه خبره !!؟ ا نیو محمد هم بهم زدن ، ا حرف روفرزاد نیا-

 !؟! دونمیهست که من نم یزیچ

 ؟  دیمحمد تو رو د- انیک

 بده!؟  ایدونم که خوبه  یکرد و من نم یرو مشکوک تر م ایبا هر سوال و جوابش داشت دن انیک

 به من داره ؟ یمحمد چه ربط-

از جاش تکون  یبود که حت یبه خودش کامال راض ایدن یکیانگار از نزد انیو ک قشیبود به  دهیوار چسب وونهید ایدن

 خورد !  ینم

 ؟ دهیکمند تو رو د- انیک

 دوباره داد زد : ایدن

 ?به من داره  یکمند چه ربط-

  ایدر آورد و گرفت طرف دن بشیکارت از ج هی انیک
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  دنمیبه د ایب یرو بشنوها  قتیحق یخوا یاگه م-

  ستمیبلد ن رانویمن ا-

 بهم زنگ بزن -

 ؟ زهیر یبه هم م نهیب یتا منو م یاول بهم بگو چرا هر ک-

 ستیبهم زنگ بزن ، االن وقت حرف زدن ن-

  ستادیلباسش رو ول کرد و عقب تر ا قهی ایدن

 بهم ؟ یگ یاز کجا معلوم راستش رو م-

 رو بهت بگه منم  قتیتونه حق یکه م یتنها کس-

 ! دمیوقت تو رو ند چیمن ه -

 من هر روز تو رو نگاه کردم  یول-

 تر شد  قیعم لبخندش

 از جاش بلند شد و گفت : انیک

 برم دیبا -

رسونمت هم  یمن که گفتم م یبه صدا یدرست از خونه خارج شد و حت یبه خداحافظ یبدون مکث و حت انیک

 نکرد ! یتوجه

 بود ... ستادهیثل بازجوها دستش رو گره کرده بود پشتش و باال سرم ام ایرفت دن انیک تا

 االن  نیهم یرو بهم بگ یخودت همه چ دیباربد با-

 گفتن ندارم فعال  یبرا یزیچ-

 ! دیزن یپشت سرم حرف م دی! همه دار دیکن یرفتار م گهیجور د هی، شما همتون با من  یگ یدروغ م-
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 تونه کمکت کنه  یصحبت کن ، اون م یدیکه د یمرد نیبا هم-

 سرو کله بزنم  یخوام با کس یرو قبول ندارم ، جز تو نم یکس چیاما من جز تو ه-

 من نشست رو پاهام و پاهاش رو رد کرد پشتم یطرف خودم و اون هم رو به رو دمشیرو گرفتم و کش بازوش

 رو زدم پشت گوشش  موهاش

 ؟ یکرد یم هیچرا گر-

 بهم نگاه کرد اما انگارش کرد ! یبا ناراحت ایدن

  یچیه-

 ؟ هیچیه لشیکرده اون وقت دل هیخانم من گر-

 ؟ یامشب کجا بود-

 لبخند جوابش رو دادم  با

  میزندگ یآدم ها نیتر زیاز عز یکیتولد -

 نزد !خواست از رو پاهام بلند شده که نزاشتم یحرف یشد ول یشیصورتش آت ایدن

 کجا ؟ -

 خوام برم بخوابم  یم-

 بود نوازشش کردم  دهیچیدست هام که دور کمرش پ با

 ، دلم برات تنگ شده  یباش شمیاما من دوست دارم پ-

 برگرد همون جا  یوقت شب برگشت نینصفه مونده که ا تیفکر کنم مهمون-

 ؟  یتو به من اعتماد ندار-

 میش یاز هم جدا م ندهیچند روز آ یو ط انینداره فردا پدر مادرم م یفرق گهید-
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 جرعت داره خانمم منو برداره ببره ؟ یک-

 شم  یمزاحمت نم گهید نیممنون ، بعد از ا یو تحملم کرد یتا االن مهربونم بود-

 !؟یو انقدر راحت بر یتنهام بزار یخوا یهمه کنارم من بودن حاال م نیها !! بعد از ا یزنیم شیش ایدن-

  رمیم ادتی یکن یازدواج م-

 رفت تو هم  ابروهام

 دار ؟ خیتار یبه بودن ها یمگه من زن ندارم ؟ عادت دار-

 یانگار تو عادت دار ینه ول-

 !؟یگیم یطور نیکردم که ا کاریچ-

 نداره ولم کن برم  یبه من ربط یچیه-

 تر نگهش داشتم  محکم

 ؟  یکن یقضاوت م یو بدون یکه بپرس نیقبل از ا-

 تن صداش رفت باال ایدن

واسه کدوم  ستیکه معلوم ن دمیرو د سیآقا ، من با چشم اون سرو هینی؟ قضاوت من ع یدیطال خر سیسرو یکبر -

 که من هنوز به عنوان همسرت تو خونتم یوقت یگرفت یخر

 شدم  یکه لفظ خر رو آورد شاک نیا از

 کنم  یم یبعد باهات برخورد بد یها ! دفعه  ید یدفعه آخرت باشه بهش فحش م-

 به آسمون ! دیبار تن صداش رس نیتر کردم و ا وونهیرو د اینشد به حرفمو دن حواسم

  ؟؟؟یکن یمنو بخاطر اون زن دعوا م یدار-

و تن تن  یسیکه باز زد کانال انگل دیرس یشما به حد تیشد و عصبان یهاشهاش هر لحظه گرد تر و قرمز تر م چشم

 پشت سر هم شروع کرد به حرف زدن ...!
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 یبه من بود . کاش م تشیحساس یاز حسادتش که نشونه  دیگه ! فقط ته دلم لرز یم یچ دمیهمف یکه نم من

 بره ... نیاز دست دادنش از ب یتا تموم استرس هام برا میهر چه زودتر عقد کن میتونست

و  زدمیم یشتریزور ب دیخواستم بازم نگهش دارم رو پاهام با یکه اگه م یزد ! طور یبه شدت دست و پا م ایدن

 یگربه  هی هیبرخورد نکنه ولش کردم ، شب ییکه دست و پاهاش با جا یطور  اطی! به احت ادیاحتمال داشت دردش ب

 شده بود  یوحش

 یا ی! واقعا دختر خطرناک و جنگ نیزم دیکوب یاومد رو م یجلو دستش م یو هر چ زدیتن پشت سر هم حرف م تن

 بودا !

حرف زدن تا مثال حرص من در  یشروع کرد به فارس یفهمم به سخت یو نمکنم و حرف هاش ر ینم یمن کار دید

  ادیب

 خوره ! یکه حالم ازت به هم م یمرد تنوع طلب مزخرف هی، تو  یکس نبود چیکه با ه یاز اولشم تو دروغ گفت-

که به  یمن یبرا نیکنه و ا یمجبور بود کلمه به کلمه با مکث حرف بزنه تا بتونه جملش رو به من حال تیاوج عصبان تو

 اومد  یخنده دار به چشم م یلیخودم شک نداشتم خ یگناه یب

 خواسته خندم گرفت و دست هام رو به طرفش باز کردم  نا

 به زبونت استراحت بده  کمی زمیعز ایب ای,ب-

 شد  شیاسفند رو آت مثل

 مونم  ینم نجایلحظه ا هی گهیمن د-

مانتو  هیبعد با  قهیاز پله ها رفت باال و چند دق دییاما قبل از جواب دادن من دو ومدیحرفش خوشم ن نیاز ا گهید نه

لحظه برگشت و کلمات  هی یو به طرف در حرکت کرد ول نییبازش انداخته بود اومد پا یموها یکه رو یروسر هی

 و زد : دیرو کنار هم چ یبد یلیخ

  یبد میباز یطور نیر ابهم نداد که آخ ینحص منه که جز تو پناه یزندگ ریتقص-

 در خونه رو باز کرد و رفت!! مکثیب
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از خونه رفت ! چند بار پشت سر هم  ایاومده تو شک بودم اما کم کم متوجه شدم که واقعا دن شیاز اتفاق پ اولش

 پلک زدم و تند بلند شدم و رفتم دنبالش ...

بلند داره به  یکجا رفته ؟ که متوجه شدم با قدم ها نمیتا بب رسوندم یخونه خارج شدم و خودم رو به در خروج از

 گمش کنم  هویترسند که  یمن رو م نیرو بلد نبود و ا ییکوچه جا نیاز ا شتری. اون ب رهیم یطرف جاده اصل

 شدم و گاز دادم ... نیدر رو زدم باز شد و سوار ماش عیسر

 زدم  یحرف م یباهاش جد شهیرفتم و از ش یم نیقدم باهاش با ماش هم

 افته یبرات نم یخوب یاتفاق ها یسوار بش یایاگه تا سه شماره ن-

  تیترب یحرف فقط انگشت وسطش رو بهم نشون داد و قدمش رو تند تر کرد ! ب یب ایدن اما

 کنارش قرار گرفتم  دوبار

 سوار شو  ایکه از کوره در برم ب نینداره قبل از ا یبا من کل کل کردن عاقبت خوب ایدن-

 کرد  شتریب نیداد و فاصلش رو از ماش یسیفحش معرف انگل هیکه داشت  یظیبا لحجه غل ایدن

جور رفتار کرد که  هیاز قصد  ایدر اومدن و دن ایدن یکردم که سه تا پسر نوجوون از رو به رو یم یداشتم قاط گهید

 انگار مزاحمش شدم 

 داشت گفت  لیکه سب شیکیو  نیسه تا پسر اومدن کنار ماش اون

 ؟ یمگه خودت ناموس ندار یهو-

 نیپسره محکم زد به ماش یکی اون

 مرده  رتشیها ، مرد با غ هیزیفکر نکن لگنت چ-

 به گوشم  دیرس ایدن یکرد و آخر زدم رو ترمز که صدا یترم م یهاشون داشت عصب حرف

 آقا مزاحم من شده  نیا-
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و حاال سه تا پسر  رونیبود ب دهیمناسب پر ریو لباس غ شونشیپرباز و یچپ بهش نگاه کردم ، با همون موها چپ

 ! دارم براش  دادیم حیالت و الوات رو داشت به من ترج

 لباسم  قهیاز داخل پنجره دست انداخت به  پسره

 . نمیبب نییپا ایب-

 بهشون نزنم  یجد بیتا آنقدر رو خودم کنترول داشته باشم که آس دمیکش قینفس عم هی

بود شل شد و افتاد ! پشت سرش هم  قمیکه دستش به  یمن پسر کلیقد و ه دنیشدم با د ادهیرو باز کردم و تا پ در

 گفت: دهیترس یکه جلوتر بود با صدا یقدم رفتن عقب و پسر هی گهیدوتا پسر د

  میکرد یدخالت م یتو بحث خانوادگ دیشرمنده داداش ما نبا-

شدن آزمون که  یحرف داشتن دور م یهام به شدت تو هم بود اما آروم موندم تا شررشون کم بشه که شد . ب اخم

 خورد تو اعصابم  ایدن یصدا

  دیدعوا کن دیسی؟! وا دیر یکجا م یه-

از تر  عیسر یلیحرکت خ هیبا  ایقدم برداشتم که دن ایسه تا پسر قدم اشون تند شده بود و من هم به طرف دن اون

 طرفش دمییها دو وونهیو مثل د تمیبه ته ظرف دمیرس گهیو منم د دییرفتن دو یکه اون پسر ها م یمن به همون طرف

 کشمت  یدستم بهت برسه م-

دوام فکر کردن که دنبال اون هام شروع کردن به  یدارم م یعصبان دنید دیسه تا پسر تا سرشون چرخ اون

رفت و منم مجبور بودم برم ، اما المصب سرعتش  یرفتن م ید هر جا اونا مرو بلد نبو ییهم که جا ای! دندنییدو

 شد  یکردم فاصلم از دو متر باهاش کمتر نم یم یباال بود و هر کار یلیخ

 داد زدم 

 کشتمت  رمتیبگ-

 هی ایطرف رفتن و دن هیو هر کدومشون از  یبه سه راه دنیشد ! رس شتریگفتم سرعت اون سه تا پسر ها ب نویا تا

 که باز نشد ! رمشیبه خودم فشار آوردم تا بگ شتریبار ب نیدرهو ا بلیلحظه مکث کرد و افتاد دنبال اون پسر س
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 به بنبست  دنیسوخت که رس یآمپرم داشت م گهید

...تا  زدمیو تن تن نفس نفس م ستادمیازش ا یوسط موند و منم تو فاصله دو متر ایاما دن واریبه د دیپسره چسب اون

کرد  یم یسع یکه اون پسره داد زد و گفت کمک و مثل گربه ه ایاومد سر جاش قدم برداشتم به طرف دن نفسم

بده بره باال ! من اصال حواسم نبود که اون سه تا بچه فکر کردن با اون ها دعوا دارم !  ریگ وارید یجا هیدستش رو به 

 هه 

و پرو بود که به  رهیاما آنقدر خ نمیتونستم بب یبرق بود م ریکه از المپ ت یرو با همون نور ایدن یتو چشم ها ترس

 خواست التماس کنه ! یافتاده بود هم باز نم ریحاال که گ یآورد! حت یخودش نم یرو

 بود  واریکنه و رفت عقب ... اما پشتش د یستادگیجلو ترسش ا گهیدو قدم آخر باهاش نتونست د تو

 ... واریدادم به د هیستم رو کنار سرش تکد هیو  ستادمیجلوش ا واریخورد به د تا

 شدم ! یتر م یکه آنقدر رو داره جر نیکندم و از ا یرو با حرص م نمییلب پا پشت

 باز هم زبونش کوتاه نبود ! ایدن اما

 سرت  زنیهمه بر زنمیم غیبه من دستت بخوره ج-

 یبه روز یگم ، وا یجا دارم بهت م نیاما هم گذرمیبار م نی!! ا شهینه نم نمیب یگم دستم روت بلند نشه م یم یه-

سگ من  ی، فقط نزار اون رو ادیکنم که زبونت بند ب یچنان باهات برخوردم نمیرو بب رتیخ یرفتارها نیکه دوباره ا

 منه  ی خونه یکه دار ییکه تنها جا ی، حداقل تا وقت ادیباال ب

 بزنه کرد اما جرعت نداشت حرف  یداشت نگاهم م یباز جنگ ایدن

رو  نیو در روقفل کردم تا خودم برم ماش اطیانداختم داخل موهاش و کشون کشون بردم پرتش کردم تو ح دست

 خودم رو آروم کنم  یو کم ارمیب

 که باز بود دوتا غذا گرفتم و به طرف خونه حرکت کردم  یاز تنها رستوران دنیچرخ یالک نیساعت با ماش کیاز  بعد

کشه با  یطول م یلیشناسم و نه اون من رو ، خ یم شده مثل من ؟! البته هنوز نه من اون رو مکنم اونم االن آرو فکر

 نقطه عطف  هیبه  میهمه تفاوت برس نیا

 نه اخم آلود وارد خونه بشم  یکردم با چهره عاد یشدم و سع اطیح وارد
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  زیم یرو دمیشام رو چ لیگذاشتم و وسا زیم یپر از سکوت بود ! رفتم تو آشپزخونه و غذا ها رو رو خونه

 کنم تو اتاق من که نبود و در اتاق خودش هم قفل بود ! داشیآماده شد رفتم طبقه باال تا پ یهمه چ یوقت

 و در زدم  ستادمیدر اتاقش ا پشت

 ؟ ایدن-

 !  دمینشن یجواب اما

 عیجوابمو بده سر ایدن-

 ولم کن -

 نگرفتمت که ولت کنم-

 ازت متنفرم -

دارم ،  میمن فقط تو رو تو زندگ یکن یدرباره من اشتباه برداشت م ی، بخدا دار میکن یصحبت م میغذا بخور ایب-

 کنم آخه !  کارینبود، االن دوتا دوتا چ یهمه سال با کس نیا

  یتو با من بد حرف زد-

 یانتظار دار یاریدر م یباز وونهیمن د یبرا یسه تا پسر جرعت نکردن تو چشمم نگاه کنن اون وقت تو اون جور-

 تموم کردن دعوا یبرا امیدم ب یبعد بهت قول نم یبار گذشتم دفعه  نیکردم !؟؟؟ تازه ا یم کاریچ

 خوام در رو باز کنم  ینم-

 بزار رابطمون خوب باشه انیمادر پدرت فردا م-

 بشه ؟ یکه چ-

 درو باز کن بهت بگم-

 ! سادینه جلوم واقلدورا یلیبا ضرب در رو باز کرد و خ ایدن

  هیکرد که بهش بگم بر من جوجه رنگ یم کیبدتر منو تحر اوردیدر م یگنده باز اصال
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 زد  غیپاش و انداختنش رو کولم که ج ریانداختم ز دست

 پسر گنده ولم کن  -

 پشتش  زدم

 کن  غیج غیکم ج-

 عقب و به غذا اشاره کردم  دمینشوندمش و کش یغذا خور زیم یصندل یرو

 کنهیگشنمه مخم کار نم میزنیفعال بخور بعد حرف م-

 خورم  ینم-

 ! دمایبه خوردت م امیم-

  یبهم بگ یزیچ یجرعت نکن گهید ارمیپسر گنده مثل خودت م هی! بزار یگیهمش زور م-

 بهش نگاه کردم  قیلبخند عم هی! نا خواسته با  دیلحظه قلبم لرز هیحرفش  از

 شد ... یطوالن ایدن یپ هابا رنگ انداخت ل نمونیب سکوت

داره  یسع شهیو هم گستید زیچ هیشد ! انگار ذاتش  یزود هم رنگ به رنگ م یلیپرو و زبون دراز بود اما خ یلیخ

 خودشو نشون بده ! گهید زیچ هیکه 

 رو باور دارم . نیمادرشه و من ا نی! ع ستیمحمد ن هیشب ایدن

 چه خوششم اومد ! - ایدن

  دمیرو بوس شیشونیپ

 یمادر بچه هام-

 بخاطر حرفم خندش گرفت  ایدن

 !؟یخوا یمگه چند تا بچه م-
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  گهیتا د۴حداقل -

 تو گلوش دیپر غذا

 !ارمیب ایچهار تا قول مثل تو رو چطور دن-

 مثل تو کوچولو در اومدن  دمیشا-

 شدم  یطور نیاومدم ا ایماه به دن۶چون  ستمیمن کوچولو ن-

 دمیخند

  یچرا انقدر هول گمیم-

 و سکوت کرد  دیلپمو کش ایدن

 مشغول خوردن غذام شدم ... منم

 ... میدیرس یحساس م یلیخ یبه مرحله ها میو کم کم داشت انیشب قرار بود مادر پدرش ب فردا

 نخواد ما رو قبول کنه ! ایکه دن یدارم از روز وحشت

  میکاناپه ولو شد یرو میو رفت میرو جمع کرد زیاز خوردن شام با هم م بعد

 ! ییدو یتند م یلیخ یول ایدن-

به نظرم  لیگور هی هینرفته ، شب ادمی دمتیکه د یبار نی، هنوز اول ییدو یترسناک دنبال آدم م یلیتو هم خ-

 کنه  یدرخت ها به طرفم حمله م هیکه داره از ال یاومد

 گرفت  خندم

  یرقص یم یکه انگار دار یدیلرزیم نیبه در همچ یبود دهیبود ، از ترس چسب یدنیتو د افهیق یول-

 و نشست رو پام  دیشد و چرخ وونهیباز د ایخندم رفت باال تر که دن یصدا

 . ینیکس و کار نب یمنو ب گهیتا د انیبزار مامان بابام ب-
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 کس و کار ؟!  یب هه

 رو زدم پشت گوشش  موهاش

 ترسونه  یهمون کس و کارت منو م-

 شه؟ یبرگردم کانادا دلت برام تنگ م-

 چشم هاش نگاه کردم  هیفقط  دیچرخیتو دهنم نم حرف

 خوب شد رفت  یگ یحتما تو دلت م - ایدن

 کانادا ؟! یتو مگه قرار برگرد-

 آره -

 هم من شوهرتم گهیماه د۶تازه  یتو هنوز زن من ؟یبا اجازه ک-

  میداره ! ما فقط همخونه بود یچه ربط-

که  نیمگه ا یبر ییجا یمن حق ندار شی. تو از پ یکن یم یعصبان یو دار یزن یم یالک یحرف ها یباز دار نیبب-

 منم کنارت باشم 

 تر شد  قیعم ایدن لبخند

 کانادا ؟؟ یایباهام م یعنی-

  رانیا یمونینه تو باهام م-

 اون جاست ! میاما من همه زندگ-

 ؟ ستمین یزندگ نیاز ا یمن جز-

 ایپس تو هم با من ب-

،  ستیکانادا در انتظارش ن یتو یزیچ چیبفهمه چه خبره و ه ایکه دن یا برسه روزندادم ت یکردم و جواب سکوت

 ... یو نه خونه ا یپدر مادر یحت
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 کل  یدانا ندهیگو زبان

 

 خودش قفل کرد  یزده برگشت خونه و در اتاقش رو رو رتیو ح ختهیبه هم ر انیک

شد  یافتاد تازه متوجه م یچهره ستاره م یها ینگاهش به نقاش یکه وقت یشدت بهش شوک وارد شده بود ! طور به

  زهیناچ یلیخ ینقاش نیا ییبایاون همه ز یکه برا

 حضور توجمع رو نداشت ! یاصال آمادگ انیکمند خراب شده بود اما ک تولد

ه تو وقت محمد نتونه کمند رو دوبار چیطرد کنه تا ه دیکرد که اون بچه رو با یخودش تکرار م یبرا شهیکه هم نیا با

 بود . ختهیرو به هم ر زیهمه چ یشباهت لعنت نی، اما ا رهیدست هاش بگ

 افتاده  یکمند هم ظاهر نشد تا اون حس نکنه اتفاق یچشم ها یجلو یو حت دیصبح خواب رو به چشم هاش ند تا

 که گرفته بود براش واقعا با ارزش بود . یکرد و آرامش یکرد اما تا خود صبح داشت به اون دختر فکر م یباور نم انیک

رو نداره و  ایکه تحمل انتظار زنگ دن دیرس جهینت نیکلنجار رفتن و طول و عرض اتاق رو رفتن آخر به ا یاز کل بعد

  نهیرو بب ایباربد تا دن یخودش رفت به طرف خونه 

 کرده بود  وونهیرو د انیاون دختر ک دنیبار د کیشده بود انگار همون  اریاخت یب

 باربد رسوند و با استرس زنگ در رو زد... یتموم سرعت خودش رو به خونه  با

 

 جا اومده!  نیزود به ا یلیخواب آلود باربد تازه متوجه شده بود که خ یصدا با

 !! دید ۹ساعت  یساعت نگاه کرد و عقربه رو رو به

 زده جواب داد  خجالت

  نمیرو بب ایخوام دن یشرمنده حواسم به ساعت نبود ، م-
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 دختر رو قبول کرد  نیهم ا ییپس دا-

 جواب داد یمکث طوالن هی با

 خوام باهاش حرف بزنم  یم-

 اون فعال خوابه  میزنیباال حرف م دیایب-

 وارد شد ... انیباز شد و ک در

قلبش روشن  یتو یدیر امنو هی،  انیک ی ختهیبه هم ر تیوضع دنیباربد به انتظار نشسته بود و با د ییرایپذ داخل

 کنه  یرو درست م یبه عمش همه چ ایشباهت دن نیشد که ا

 باربد نشست  یدو نشستن و لبخند رو لب ها هر

 کنه  یم اریاخت یشباهت همه شما رو ب نیعمشه اما ا هیچقدر شب ایدونم دن ینم-

 عمر تازست هیهمه بعد از  یرفت که داغش برا ایگناه از دن یبود . و آنقدر مظلوم و ب زیهمه عز یستاره برا- انیک

 اونه ؟ هیکه به شدت شب دیرو دار یکیکه االن  نیستی، خوشحال ن نیشما عاشق ستاره بود-

  میرو بگذرون یچند ساعت ایخوام امروز با دن یهمه شباهت اما م نیباورش سخته ا-

و احتماال  انیکه بزرگش کردن م ی، امشب زن و مردبدونه  دینبا یاز کس یزیچ چیه ایندارم اما فعال دن یمن مشکل-

  قتیگفتن حق یکه محمد همه رو جمع کنه برا هیفردا روز

 نهیب یم بیاما کمند آس- انیک

 کنه  یمحمد هنوز هم داره به داشتن کمند فکر م-

 غلط کرده -

برنامه داشته باشم تا کمند دوباره  هیشه دست کم گرفت ! دوست دارم با شما  ینماما محمد رو ستمین یمن هم راض-

 محمد رو انتخاب نکنه 

  نییسرش رو انداخت پا انیک
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 کنه  یکمند هنوز هم به محمد فکر م-

  شهیدر حقش کرده ازش متنفر م یاگه بفهمه که محمد چه ظلم-

شد ، اما  یرش تموم نمبود تنف یکرده بود ، انقدر آزارش داد که هر کس اهیکمند س یرو برا ایدن ییروزا هیمحمد تو -

 مورد چطور برخورد کنه ! نیدونم با ا ی، نم دیکمند محمد رو بخش

  رهیجا ازمون بگ هیو کمند رو  ایکنه که دن یکار هیترسم  یهفت خطه م یلیمحمد خ-

  رهیکمند رو ازم بگ زارمینم گهینه د-

 رو از دست بدم  ایخوام دن یو من هم نم-

 ؟ یدوسش دار یلیخ-

 اومد  ایدن یتا خواست جواب بده صدا باربد

 ! میمهمون دار-

و چشم هاش رو  ومدیم نییرنگ از پله ها به پا یو شلوار طوس رهنیپ هیکه با  دیچرخ ایهر دو به طرف دن سر

  دیمالیم

 حرکت مونده بود  یب دنشیبا د انیک

 بره کنارش  ایباربد اشاره کرد که دن اما

چرخوند و اون رو تو  ایدن یقدم برداشت به طرف باربد و کنارش نشست ، باربد هم دست هاش رو دور شونه  ایدن

 نگاه کرد  انیآغوشش فشار داد و به ک

 منه یایدن نیا-

 نگاه کرد  انیخواب باربد و ک یب یباز به صورت ها مین یبا چشم ها ایدن

 ؟ یکنیم کاریجا چ نیآقا شما ا-

 کرد آروم باشه  یهول کرده بود اما سع انیک
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 ؟ میو حرف بزن رونیب میمگه قرار نشد با هم بر-

 باز شد  ایدن یها چشم

 باشه  دیمن آمادم ، اما باربد هم با-

  دیرو بوس ایدن یشونیپ باربد

 آقا مورد اعتماد و منم هم امروز کار دارم  نیا زمینه عز-

 با حالت غر زدن گفت : ایدن

 یبه من کار دار یسریتا م-

 : دیخند باربد

 واسه من بمونه آخه ! یگذاشت یتو کار و زندگ-

 باربد در آورد یزبونش رو برا ایدن

 ها رو هم داره نیخانم داشتن هم ایدن-

 گرد شده گفت : ینگاه کرد و با چشم ها انیبه ک باربد

 ! دارهیو منو تو خونه نگه م ارهیبهونه م هیهر روز -

 کارت  ایمن واجب ترم -

  دیو کوچولو لپش رو بوس عیسر انیک یزده  رتیح یچشمها یجلو ایبهش لبخند زد و دن باربد

 شه  یتر م بیهر روز گنگ تر و عج یچون همه چ رونیب رمیم شونیباشه امروز با ا-ایدن

 ؟، چطوره  میو بعد به کارهامون برس میسه نفره بزن یصبحونه  هیبهتر اول  -باربد

تر  قیشد حساس تر و دق یداشت عجب بود و باعث م انیکه باربد نسبت به ک یتیمیهمه اعتماد و صم نیا ایدن یبرا

 نگاه کنه  یبه همه چ
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 هم شروع کرد به آماده کردن صبحونه ... ایدعوت کرد و دن زیرو به سر م انیک باربد

 کرده بود  نیجو رو سنگ ایدن یرو انیک ی رهیخ ینگاه ها یهر سه جا گرفتن ول زیم سر

 ؟ میک هیمن شب -ایدن

 من  یها یدختر نقاش-

 چرا ؟-

 دخالت کرد  باربد

  دیزنیبعدا حرف م دیفعال صبحونه بخور-

 ... انیک یشد و زوم کرد تو چشم ها نهیدست به س ایدن

 !  دیکن یم رییتغ دینیب یهمتون که تا منو م نیاشتباه گرفت یدونم که منو با ک یواقعا نم-

 دخالت کرد  باربد

  میفعال صبحونه بخور ادهیحرف ها ز نیواسه ا یوقت-

 تر بشه  نیشد جو سنگ یباعث م انیک ی رهیخ یبود اما نگاه ها یطوالن سکوت

  ستادیا انیک کیداد لباس هاش رو نزد رییمکث تغ یب ایاز صبحانه دن بعد

 من آمادم-

 اما من بعد از ظهر منتظرتم  یشونیناهار مهمون ا - باربد

 دم گوش باربد زمزمه کرد  ایدن

 ترسم  یم یستیقابل اعتماده؟ تو باهام ن-

 سرش و گفت : یخوش رنگ رو یرو زد داخل روسر ایشونه دن یرو یموها باربد

 راحت باشه التیخ زمیآره عز-
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 بد از خونه خارج شد ...بار یبه چشم ها دیپر ترد یهم با نگاه ها ایاز خونه خارج شد و دن انیک

Rشدن و به راه افتادن ... انیک دیسوار سمند سف 

دونست چطور  یهم نم انیخبر نداشت و ک یچیکه از ه ایبگن! دن یچ دیدونستن با یبود و هر دو نم یطوالن سکوت

 رفتار کنه ! دیبا

 ؟  میریکجا م- ایدن

 دونم  ینم-

 نگاه کرد و لبخند زد  انیبه ک ایدن

 دنبالم !؟  یپس چرا اومد-

  دیرو فهم نیکامل ا ایدست هاش نا متعادل شد که دن ریفرمون ز ایلبخند دن دنیبا د انیک

 نگاهش کنه  شتریصرف کنه تا بتونه ب یدنینوش هی ایآروم با دن طیمح هیگرفت تو  میباالخره تصم انیک

 یکه اطرافشون گل کار یچوب یها مکتیشاپ که داخل باغ بود نگه داشت و هر دو کنار هم به طرف ن یکاف هی یجلو

 شده بود رفتن 

زن مورد عالقه عمرش بود  هیکه از وجود خواهرشه و شب یبه دختر اریاخت یباز هم ب انیهم نشستن و ک یرو روبه

 کرد  ینگاه م

  دیما حرف بزنندارم و فقط دوست دارم ش لیم یزیمن چ- ایدن

 جواب داد  ایبه گارسون سفارش داد و رو به دن انیک

  یمن نشست یجا رو به رو نیهات تا االن که ا یاول تو بگو ، از بچگ-

  دیاما قرار بود شما حرف بزن-ایدن

 ؟ ستیطور بهتر ن نیبهتر اول با شما آشنا بشم ، ا-
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 هیکه پدرم به  یداشتم تا وقت ینیو روت یعاد یخب من ساکن کانادا هستم و تموم عمرم رو اونجا گذروندم ، زندگ-

 بدهکار شد  یرانیشرکت ا

 خب ؟-

کرد ! آخر  یم شتریرو ب یعدد بده لیدل یب یرانیسر مشکل ها ممنوع الخروج شده بود و شرکت ا هیپدرم بخاطر -

 لیو دل ارمیب رانیکرد با خودم به ا یرو نصف م یو حدودا بده میرو که جور کرده بود یکه پول میدیرس جهینت نیبه ا

 ...گذاشتم  رانیا نیزم یرو پاکه  یبود تا وقت یعاد یها رو بدونم ، همه چ یبده نیا

 رتیمحمد ح یها یزیاز برنامه ر انیبازگو کرد و هر لحظه ک انیک یکه به سرش اومده بود رو برا ییتموم بالها ایدن

 دیرس یبه نظر م یگرفته بود که همه اتفاقات براش عاد یبه باز یدختر رو طور نیشد . محمد ا یتر م یزده و عصبان

 ...رانیتو ا ایدن هبا باربد و فرزاد و حضور آواره گون شیی، مثل آشنا

  دیرس انینوبت به ک ایدن یاز تموم شدن صحبت ها بعد

 بگه و از کجا شروع کنه !  یدونست که چ ینم انیک اما

 حاال نوبت شماست - ایدن

 سرش رو به عقب هول داد  یموها انیک

 عاشقش بودم  شیوقت پ یلیکه من خ یهست یدختر هیخب راستش تو شب-

 گرد شد  ایدن یها چشم

 اما من باربد رو دوست دارم -

 به خنده افتاد  انیک ایجواب دن بخاطر

 لی!؟! فقط خواست بگم که دل ادمیسن ز نیبدم ، اونم با ا شنهادیکه بخاطر شباهتش بهت پ ستین نینه منظورم ا-

  دهیقرار م ریمنو تحت تاث یلیشباهت که خ نیرفتار هام ا رییتغ

 ؟ ننیب یزن مورد عالقشون م هیافراد چطور ؟ همه من روشب هیبق-

  دیشا-
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 ؟ یشناس ی!؟ محمد رو م دیشا-

 شناسم  یم-

 ؟  دیزن بود هیون عاشق دوتا ت-

 مکث کرد  انیک

 آره -

 رفت تو فکر و گفت : ایدن

 باربد هم دوسم داره ! نیکمندم ؟؟ بخاطر هم هیکمند ؟ من شب-

  زیمشت زد رو م با

  دمیفهم یها م نیزودتر از ا دیبا-

 ؟ یدون یم یاز محمد چ-

 شد یوقت ها چشم هاش پر اشک م یکنه و بعض یتازه از زندان در اومده و اون هم مثل تو همش به من نگاه م-

  یدوباره ا ی هیهد هیتو -

 جا خورد  انیاز حرف ک ایدن

 اتفاقه هیشباهت فقط  نیا امیمن فقط دن-

 رو بکشم  تینقاش خوامی؟ م میشه عکس بنداز یم-

 دوست دارم  یلیآره خ-

 ... یگرفت و چند تا هم دو نفر ایاز دن یچند تا عکس تک انیک

 از قبل دوست داشت و آروم تر بود  شتریدختر رو ب نیحظه ال هر
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تمام  انیو ک دیپرس یدرباره اون دختر م انیشده بود و از ک یمیبا اون صم ای، دن انیمهربون ک یرفتارها بخاطر

 داشت رو تکرار کرد  شیکه از تنها ستاره زندگ یخالصه ا

رفت ، خسته  ینگاه کردن بهش م یبود و آنقدر مظلوم و آروم بود که اگه تموم عمرت برا بایستاره ز هی هیاون شب-

 تموم شد  یاما با مرگش همه چ یشد یاز قبل عاشقش م شتریو هر لحظه ب یشد ینم

 مگه مرد ؟-

 گذشته پر اشک شد  یادآوریبا  انیک یها چشم

 رو با خودش برد  یگناه رفت ، مظلوم رفت و همه چ یب-

 زده گفت : رتیح ایدن

  رهیگ یم ی!؟ محمد به باربد گفته اون زندست ! اگه باربد بفهمه افسردگ ستیمگه کمند زده ن-

 بده !  یدونست چه جواب ینم انیک

  ستیزنم کمند ن یدختر که دربارش حرف م-

 !؟ هیپس ک-

 جا  نیبسه تا هم-

 ؟  هیرو بگو اون ک نینه نه ا- ایدن

 خواهر من -

 ... دیمحمد هر دو سرشون به سمت چپ چرخ یصدا با

 محمد  قهیو دست انداخت به  ستادیا اریاخت یب انیک

  یمیصم قیرف میدیباز همو د-محمد

 خورد  یبا تموم وجودش حرص م انیک

  ستمیاتفاق خوشحال ن نیاصال از ا-
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 نریتا از هم فاصله بگ انیمحمد و ک یبلند شد و دست گذاشته رو شونه ها عیسر ایدن

  میزن یبا هم حرف م دیایزشته ب ونیآقا-

 نگاه کرد ایفشار کند و با لبخند به دن هیرو با  انیدست ک محمد

 ؟ یگرد یما م یخانم با آشناها ایبه به دن-

 اون دوتا بود نشست  نیکه ماب یا یو خودش هم رو صندل نهیبه محمد اشاره کرد که بش ایدن

  یبود انیشما هم در جر یباشه وقت یاتفاق ییآشنا نیکنم ا یفکر نم-

 ؟  یتو از حضور محمد خبر داشت ایدن - انیک

 جواب داد ایزودتر از دن محمد

 خبر باشم ؟ یوجود داره که من ازش ب ایتو دن یزیبه نظرت چ-

 بفهمه  انیداشت تا منظورش رو ک دیتاک ایکلمه دن یرو

  یعوض  - انیک

  میدور هم باش میخوا یبعد فعال ما فقط م ما بمونه واسه یخصوص یحرف ها - محمد

 کرد ! یآروم محمد رو درک نم یشده بود و بر عکس اون چهره  انیک یمتوجه گارد جنگ ایدن

خوبه  میکرد یشما بود صحبت م یکه مورد عالقه هر دو یدرباره شباهت من به دختر میداشت شونیخب منو ا-ایدن

 بدم  تونیو آشت میجا حل کن نیمسله رو ا نیا میبتون دیشا یاومد

 نگاه کرد  ایبا لبخند به دن محمد

 ؟  یرفت یتو ! به ک یچقدر مهربون-

 گفت : ایتر به محمد نگاه کرد که دن یو عصب یچوب زیکه مشت کرده بود رو زد رو م یدست انیک

 کانادا  گردمیعدش هم بر مو دو روز ب ستمیکس و کار ن یکه من ب دیش یو متوجه م ادیمن امشب پدر مادرم م ندیبب-
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 زده نگاهش کردن رتیو ح ایبرگشتن به طرف دن عیسر یلیخ انیو ک محمد

 هول کرد  ایدن

 که همون باشم ! ستیقرار ن نیشما دوتام ، هم یاون دختر تو زندگ هیمن فقط شب ندیبب-

  کنمیرو هم دعوت م انیمن هستن و آقا ک یدرسته امشب پدر مادرت مهمون خونه  - محمد

  میاما ما قرار خونه باربد باش-

 پدرت دعوت من رو قبول کرد -

 شد  یتر م نیسکوت کرد و جو هر لحظه سنگ ایدن

  یهنوزم همون جور کثافت- انیک

 ! یباش یا نهیکردم انقدر ک یفکر نم-

 هم کمه  یریلحظشه تو هزار بار بم هیواسه  نهیک-

 کمند تنگ شده  یدلم برا-

 رو عقب نگه داشت  انیو ک زیخودش رو پرت کرد رو م غیبا ج ایبرداشت به طرف محمد که دن زیخ انیک هوی

شناسنش اما  یمرده ! همه جا حرفش هست همه م ایکمند زندست  دی! االن به من بگ دیآروم باش ونیآقا-ایدن

 !  ستیخودش ن

 مگه بعد از من  رهیبم ستیوقت قرار ن چیکمند ه- محمد

 پاهاش جون بدن چطور ؟  ریجنازه تو ز-انیک

  یاون هنوز به من عالقه داره ، همون جور که تو هنوز عاشق - دیخند محمد

 ... نیحاال با ا یدیما رو به گند کش یهمه  یخفه شو ، تو زندگ-

 ... نیا
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 گفت :  ایرو به دن محمد

خونه من هستن ، با  گهیت دو ساعت داومدن پدر مادر یبرا یتو رو برسونه خونه تا آماده بش گمیمن راننده اومده م-

 اونجا  ادیکنم که ب یباربد هم هماهنگ م

 باربد باشم  شیپ دمیم حیاما ترج-

اومد پدر مادرت آماده  ی، دوست دارم خودت خونه رو برا شتیپ ادیشلوغ نکن دختر خوب برو با راننده باربد هم م-

 بره  نیاز ب رانیتنها بودنت تو ا یهاشون برا یتا نگران یکن

 مکث کرد و جواب داد  ایدن

  ادیب دیباشه پس باربد هم با-

 حتما -

 حرکت کرد ... نیجلو تر از راننده به طرف ماش ایبه راننده اشاره کرد و دن محمد

  یشد ریپ یلیخ-محمد

 محمد رو گرفت  ی قهی زیم یبرداشت و از رو زیخ انیک

 زنده مونده باشه بچه دوم  دیزدم که شا یحدس م دیکثافت آشغال با-

 زنده باشه دیکه بچش شا یمن ؟ تو به کمند نگفت ای ی، حاال تو کثافت یاما به کمند نگفت-

  انیو لباسش رو مرتب کرد خم شد به طرف ک دیرو محکم کش انیدست ک محمد

تونم دوباره کمند و ستاره رو  یاما حاال من م دیریتا کمند رو از من بگ نیکرد یو اون بهراد که هر کار ییکثافت تو-

 ازشون  یندار یسهم چیبا هم داشته باشم و تو ه

 ؟ ی؟ کم آزارش داد یالتماست رو کنه و تو دوباره ازش سو استفاده کن ادیکه ب گفتمیبهش م-

دوباره  زارمینم گهیخواستم هم از دستش بدم . د یخواست عذاب کشه و نم یمن کمند رو دوست داشتم ، دلم نم-

 ز دستم بره  ا
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 گرده  یتو بر نم شیکمند پ-

 گرده  یدخترش وسط باشه ، اگه هنوز دوسم داشته باشه بر م یاگه پا-

 کشمش  یخودم م-

 هیستارست ،  یستارست ، اون تکرار دوباره  ی! اون کپ یازش بگذر یخود تو هم نتونست یدخترمو ؟ حت یدید-

  ستیتونه انکار کنه که اون دخترش ن ی، کمند نم رتشیازم بگ یکس زارمینم گهیکه د هیهد

 کنهیحق انتخاب داره و تو رو انتخاب نم ایدن-

تونه از باربد  یمن نباشه نم شیبخواد پ یبرگشت به کانادا نداره حت یبرا یکه راه دمیچ یهمه مهرها رو جور-

 مونه یکس براش نم چیبگذره و اگه از اون بگذره ه

 ؟ یکه سر منو کمند آورد ییاز بالها ینشد مونیدادن همه نه ؟ هنوز هم پش یبه باز یعادت دار-

 مونه  یوسط نم نیا یحرف چیدختر هم مال منه ه نیاما کمند از اولش مال من بود و ا مونمیاز رفتارهام با تو پش-

 ؟  شهیم یاگه بفهمه چه حال یفکر کمند رو کرد چیه-

ستاره شب تا صبح خوابت نبرده ، کمند  یاطر حس برگشتن دوباره ؟ شک ندارم بخ یدیفهم یتو ناراحت شد-

 دوستش داشت یلیستاره رو خ

 شد ...  یهر دو طوالن سکوت

 هر دو ارزشمند بود  یکه برا ییزایداشتن چ یهر دو آماده نبرد بودن برا انگار

 ؟  یدیپسر کمند رو د-

 یزندگ یکمند بشه که بتونه عاد یزندگ کینزد یهمه سال نزاشتم کس نی، ا یآزارم بد یتون یحرف ها نم نیبا ا-

 نداره  یتیپسرش هم برام اهم ستیکه از بهراد متنفر بودم اما االن مرده و ن نیکنه با ا

 کنه  یاما کمند اون رو ول نم-

 داشته باش یدوبار مشکل یکنم با سال ی، فکر نم نهیب یدو بار م یرو سال اریکمند مه-
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 تم که خوبه آمار-

 خنده زد و سکوت کرد ... شخندیر محمد

بشن . اما  دونیم روزیدونستن چطور بشکوننش تا طرف مقابل رو آزار بدن و پ یکه دو طرف نم یباز هم سکوت و

 رو دوباره داشته باشه  قشیانگار محمد واقعا دوست داشت رف

 ، تاوان دادم تمومش کن نفرتت رو  دمیمنو ببخش ، بزار گذشته فراموش بشه ، من حبسمو کش - محمد

 هنوز زخم هام تازست ...-

 گرفته جواب داد  یبا صدا محمد

رو جلو چشم هامون پر پر کردن ؛  اهمونیرو یهامون و حت یرو گذروندم که توش خنده هامون ، خوش ییما روزا-

  یمن شکستم ... آره تو هم شکست

  دمیشکون-

  شهیم یشکسته زخم شهیبخوره به ش یهر ک-

  دمینفهم یچیعمرم تموم شد و ه-

زد  یاز اون جا داشتم که دلم پر م رونیب زیکه دوتا عز نی، با ا دمیند یزیزندان چ واریشدم و جز د ریو من پ-

 براشون 

 به خودش اشاره کرد  محمد

 نیه هر دومون ا، از درده . فرصت بده ب ستین یریصورتم فقط از پ یرو یو چروکها نیچ نیو ا دیسف یموها نیا-

  ادیکش م یرو هر چقدر بکش نهیک

 کمند رو بزن  دیپس تو هم ق-

بار کمند خودش  نیاگه ا دمیشدم اما هنوز عقده داشتن کمند تو جونم مونده بهت قول م ریتونم پ یشه نم ینم-

فرصت بده ما ستاره رو دوباره  هیبه هممون  انی. کنهینکنم که آزار بب یکار گهیبمونم ، د شیانتخاب نکنه که تو زندگ

  میخانواده باش هی میتون یما م میدار
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 که باعث مرگ ستاره بوده ؟ یبه پسر مرد یدخترت رو بد یشد یچطور راض-

  رهیرو ازم بگ ایاز هم جداشون کنم ، مگه باربد بخواد دن ادیاونو دوست داره و من دلم نم ایدن ستمین یراض-

به حالت اگه اون ها انتخابت نکنن و  یکشم عقب اما وا یکمند م ایخوره اما بخاطر دن یکه ازت حالم به هم م نیبا ا-

  یاجبار رو تکرار کن یتو باز بخوا

 شه یگذشته تکرار نم گهینه د-

 ؟ یبه کمند بگ یخوا یچطور م-

 با تو هستش تیمسول نیصحبت کنم ، ا نیهم یاومدم درباره -

 تونم  یمن نم-

  یتون یفقط تو م-

 ؟ یچطور-

 نیقبل از ا میرسن و ما حداکثر سه روز وقت دار یرو بزرگ کردن امشب م ایکه دن یکن ، زن و مرد دایراهش رو پ-

 بره با خانوادش  رانیبخواد با عجله از ا ایکه دن

 بمونه ؟! رانیبخواد باز ا یانتظار دار یآوارش کرد رانیا دهیتا رس-

 وجود نداره یرگشتمونه ب یم-

 رهیسازه م یاگه به تو رفته باشه راه خودش م-

 لبخند زد : محمد

ساده و شادمون  یها یخوش گذرون ادی رونیب میرفت یکه با هم م ییروزها ادی، هنوزم  قیدل تنگتم رف یلیخ-

 ، من بد بودم  قی. منو ببخش رف رهیگ یاون روز ها قلبم درد م یدوباره  دنیاز حسرت ند وفتمیم

 گره کرده بود و چشم هاش رو بست  زیدست هاش که رو م یسرش رو گذاشت رو محمد
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فرو  یتونست جا یافتادن اما چطور م یشدن و م یبود شل م دهیدور محمد کش انیکه ک ینفرت یکم سنگ ها کم

 نبود ، داغ بود . نهیسنگ ها رو تو قلبش فراموش کنه ! غم اون ک یرفته 

 ش رو قورت داد بغض انیک

 کنه  یآرومم نم یچیکشم و ه یمظلوم رفت ، هنوز درد م یلیستاره خ-

 نگاه کرد  دیکه عشقش رو نفهم یمرد یآورد باال و به چشم ها یسرش رو کم محمد

 رفتن ستاره درد نبود تموم شدن عمرمون بود  -

 گرفت  شیگونش رو با پشت دست ها یمکث کرد و قطر اشک رو محمد

 کاریچ میدار میدیفهم یکدوم نم چیکه ه ی، در حال میبه جون هم افتاد میشد وانهی، د میرفت و ما هم مردستاره -

 شهر ... یهم آواره  چارهی، و کمندِ ب یا شهیخبر من داغون و ش ی! تو تو زندان ب میکن یم

  دیآه پر بغض کش هی محمد

 ما لطمه خورده  یاز همه  شتریباربد ، اون ب یو حت ای، من ، تو کمند دن میریآروم بگ گهیبار د کیبزار -

 نخواد بمونه ؟ ایاگه دن-

 نگاه کرد  انیک یتو چشم ها نیغمگ محمد

 اگه کمند نخواد بمونه !؟-

 زمان هر دو پوزخند زدن : هم

  شهیانگار باز هم گذشته داره تکرار م-انیک

 یاون ییبار تو دا نیاما ا-

 لبخند زد : انیک

  رمیگ یکنم جون م ینگاهشم م-

 ، کمند و ازم دور نکن  رمیپس بزار منم جون بگ-
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 فرزاد هر دو به طرفش نگاه کردن یصدا با

 آخه !  یچه معرکه ا یریمردها جمعن و بحث عاشق و معشوق رو دارن !! بابا سر پ ریبه به پ-

 نشست و به محمد چشمک زد  انیکنار ک مکتین یرو فرزاد

گفتم من  دید یدل قلوه م دیجداتون کنم بعد متوجه شدم دار نیدیکردم که اگه به دعوا رس یداشتم از دور نگاه م-

 جا نمونم 

 لبخند زد : محمد

 یما تازه م ریعمته به ما نگو پ ری، پس پ شهیمنجمد شده و االن دوباره داره شروع م شیسال پ۲۴ مونیما زندگ-

  مونیسوم زندگ هیتو ده میبر میخوا

 : دیخند فرزاد

 وسط !؟ نیشدم ا ریپس فقط من پ-

  تیو به درد نخوره زندگ یریپ یعاشق نشد یتا وقت-محمد

 ؟  دیبه خودتون نگاه کن هیعاشق بشم که مثل شما ها بشم ؟ داغون و شکسته ؟ -فرزاد

 شد  ینگاهشون طوالن نیبه هم نگاه کردن و سکوت ب انیو ک محمد

 سهم دارم !  ایفقط اومدم بگم منم از دن - فرزاد

 هر دو چپ چپ به فرزاد نگاه کردن انیو ک محمد

 هر دو چپ چپ به فرزاد نگاه کردن  انیو ک محمد

 یبرا ایاز دن کمیهمه سال مواظبش بودم همش نگاهش کردم و قربون صدقش رفتم دختر که ندارم حداقل  نیخب ا-

خبر دربارش  یمنه دختر خودمه ، ب یایدن ایدن که ! دشیبخوا دیستارست فقط نبا هی! حاال چون شب گهید شهیمن م

  دایرینگ میتصم

  میفعال که همه ترس رفتنش رو دار- انیک
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 با مکث جواب داد  فرزاد

 مونه  ینم ایدن-

 ؟ یزن یچرا نفوذ بد م - محمد

  رهیجا م نیشده بره تو کانادا کارتن خواب بشه از ا یخودته اون شده تونل بکنه حت نیچون ع-

 مونه  یمونه بخاطر ما هم نمونه بخاطر باربد م یم گمیمن م -محمد

 که بزرگش کردن تو کانادا داره ؟  یرو جز زن و مرد یکس- انیک

 نباشه  تیمیمنع کردم تا حس صم یرو از بچگ یفقط چندتا دوست ، رفت و آمد خانوادگ- فرزاد

 کانادا !!کشور مثل  هیانقدر جرعت داره که تنها برگرد  ایدن یعنی -محمد

 باال  ارهیگرده کانادا و انگشت وسطش هم بر ما م یآره اگه به تو رفته باشه بر م-

 : دیخند انیک

 رفت  یکاش به جز چهره اخالقش هم به ستاره م-

 دونه بود  هیستاره - محمد

 محمد که خوب بلند  میدار یفوقش به زور نگهش م دینگران نباش- فرزاد

 اون ها  یخندش رفت تو مخ هر دو یصدا و

 بهش سلطه داشت  شهیوقت نم چی،ه ستیاون مثل کمند ن- محمد

 دلخور به محمد نگاه کرد  انیک

 ؟ دیفقط زورت به خواهر من رس-

بهراد و تو  زاشتمیکه دست رو دست م یخواهر تو زن من بود مادر بچم بود تموم عشق و جون من بود .انتظار نداشت-

  رونیب دشیشاز چنگم بک
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 یی، محمد تو تموم روز ها دمیکه به چشم د هیقتیچون حق گمیطرفانه م یو ب یرو واقعا وجدان یزیچ هی انیک- فرزاد

کمند ! اون فقط نسبت به کمند به  یکنه قصدش آزار باشه برا یکه م ییکار ها دمیوقت ند چیکه کمند کنارش بود ه

، محمد واقعا عاشقش بود ؛ و واقعا  نیرو بند کنه . هم کمند یه بتونه پاکرد ک یرو م یشدت خود خواه بود . هر کار

  مونیاز آزار دادن تو پش

 به محمد نگاه کرد و زمزمه کرد : انیک

 هم بود . یخوب یدروغگو-

 رو خورد  دنیسرش رو آورد باال و به قلوب از نوش محمد

 شد ؟  یبهتر م یزیگفتم چ یراستش رو م-

 ! یبچش رو ازش پنهون کرد یحت یشد . تو تموم عمرت به کمند دروغ گفت یبدتر نم یزیحداقل چ-

  یو بهش نگفت یدیفهم تو اما  بودم ، دنمید یمن پنهون نکردم من منتظر اومدن کمند به زندان برا-

 داد  ینم رییرو تغ یزیگفتنش چ گهیبهراد نزاشت ، بعد از مرگشم که د-

 دیمردونه و دوستانه همون بغل کن دیبلند ش ستیبهتر ن شهیم یداره طوالن یلیو انتقام خ نهیک نیا انیآقا ک - فرزاد

 ؟  دیو با هم خانواده هاتون رو داشته باش

 سکوت کرد  انیک

 نشم شیاگه کمند منو نخواد مزاحم زندگ دمیبهت قول م - محمد

  یهست یخوب ییتو دروغ گو-

 ؟ یکن یخورم به روح ستاره حاال باور م یقسم م-

 محمد نگاه کرد  یبه چشم ها قیعم انیک

 هر دو شوند حق انتخاب دارن  ایکمند و دن-

 هر دوشون حق دارن -
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  انیدستش رو گرفت طرف ک محمد

 حله ؟ -

 در آخر با محمد دست داد  یدو دل بود ول انیک

 گرده ... یم بر داره دوباره  که رفاقتتون دیهمو بغل کن دیبلند ش ادیسر عقل م دیانگار دار - فرزاد

 شه یوقت مثل اول نم چیما ه یرابطه  - انیک

 شه  یاما حالمون بهتر م-

 اون ها دور شد ... یاز هر دو یخداحافظ یاز جاش بلند شد و ب انیک

 و سوارش شد ... نیقدم بر داشت به طرف ماش سردرگم

 کرد  یو کمند رو با هم رو به رو م ایدن دیبهتره ! چطور با یدرسته و چ یدونست چ ینم

از هر جلسه درس رو جلو  شتریکه ذهنش پرت بشه ب نیا یساعت داشت رسوند و برا نیکه تو ا یرو به کالس خودش

 که همه دانشجو ها صداشون در اومده بود ! یبرد ، طور

 استراحت نکرد و خسته به طرف خونه برگشت ... یکالس لحظه ا نیآخر تا

 سالم کوتاه داخل اتاق خودش رفت و در روقفل کرد  هی با

 جمع کرد تو دست هاش و بهشون نگاه کرد ... که از ستاره داشت رو یها ینقاش تمام

 ! ایبود وجود دن ییایرو انیک ی، براشدن  یبرگه ها پرت م یرو  شدم و به یم نیسنگ یاشک تو چشم ها یقطرها

 براش تنگ شده بود  دلش

 

  باربد
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چطور بوده! چطور  ایخونه قبل دن نیکردم ا یفکر م نیمبل نشسته بودم و داشتم به ا یسکوت خونه تنها رو یتو

 کردم! یم یتوش زندگ

 ...  که فقط چند ساعته رفته نیدلم براش تنگ شده ، با ا یلیخ

 کنم !؟ چطور ادامه بدم !؟ کاریانتخابم نکنه چ اگه

 و چشم هام رو بستم  دمیکش قیآه عم هی

 باشه  ایاز دن یکه خبر نیا دیروش به ام دمیهول کرده پر میگوش یصدا با

 دادم  جواب

 بله ؟ -

، محمد گفت که من  میمحمدم با مامان و بابا صحبت کردم گفتن امشب رو خونه محمد مهمون یباربد من خونه -

 دلم خواست رو براشون آماده کنم  یزودتر برم و هر چ

  یکه به من خبر بد نین ابدو-

 جا باشه ؟ نیا ای! زود بدو ب گهید دمیاالن دارم خبر م-

 خونه محمد ! یرفت یبر چ ایدن-

 جان  نیخب مامان بابام ا-

 جا  نیاالن برگرد ا نیهم

 خونه تو  میریجا ! بزار امشب بگذره همه م نیا یایتو ب شهیم یباربد ! خوب چ-

 جا ؟  نیا یایب انی؟ مگه قرار نبود بعد از صحبت با ک یخود سر شد-

 ، محمد هم اومد انیخوب وسط صحبت با ک-

 کرد !  یبهش نگاه م انیک یچه جنگ یدون ینم یوا 

 ؟؟  انیجا خوردم ! محمد و ک ایحرف دن از
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 االن کجان ؟-

من به هم  دنیو چرا همه با د هیچ هیقضکنم  فیجا برات تعر نیا ایدونم محمد منو با راننده فرستاد خونه ، ب ینم-

 زنیر یم

 : دمیپرس دیبا ترد دهیترس

 چرا ؟-

 با خنده جواب داد  ایدن یول

، و اون دوتا به شدت اون دختر رو دوست داشتن  انیخواهر محمد و معشوقه ک شهیکه م میکس هیانگار من شب-

 دهیحال م یلیخ

 ؟  نیهم-

 هم هست ؟  گهید زیآره مگه چ-

 نه نه -

 مکث کرد  ایدن

  یاون ها آشنا نبود ییباشه وگرنه تو با دوتا گهید یزایچ دیاما به نظر من با-

 اونجا  امیولش کن دارم م الیخیب-

  ایباشه ب-

 رفتم تو فکر ... یقطع شدن گوش با

ساز مخالف  اید و دن، از محمد متنفرم هنوز اما کاش کمن میپاچ یبکشه عقب از هم م مونیکیاگه  دمیچیبه هم پ همه

 نزنن 

 رو از دست بدم  ایخواد دن یدلم نم اصال

 وقفه به طرف خونه محمد حرکت کردم ... یبا عجله آماده شدم و ب نمشیو بب ایکه زود تر برسم به دن نیا یبرا



 2بگذر از جانم 

303 
 

 ؟  یتو ذهنم گفت : کجا عمو ؟ چرا آنقدر هول یکیکه زنگ بزنم انگار  نیو قبل از ا ستادمیدر ا یجلو

 احساس پوچ !؟ هی ایبود  قتیحق نیرو نداشتم !!؟ ا ایتحمل چند ساعت فاصله از دن واقعا

 خونه شدم ... اطیدر رو زدم و بعد از باز شدن در وارد ح زنگ

  ی! عوض ایداد فرزاد سر دن می، هه چه باز رهینم ادمیخونه  نیکه پا گذاشتم تو ا یبار نیاول

شد  چند  یبول پخش م تیپ  ممکن داشت آهنگ ید تو گوشم  رو بلند صداآهنگ پر ش یوارد سالن شدم صدا تا

 خندم گرفت  ایدن دنیقدم رفتم داخل که با د

خندم  دمیتکنو بود ! تا حرکات بامزدش رو د هیرفت که شب یم بیقر بیرقص عج هیتنش بود داشت  یسر هم هی

خواست اندازه  یرفتم جلو همون جا وسط رقص گرفتمش و محکم به خودم فشارش دادم ؛ دلم م اریاخت یگرفت و ب

 شکوالت کنمش و قورتش بدم 

عقب مثل گربه شروع کرد به پنچول  دمشیکش دتایدندون هاش رو محکم فشار داد تو گوشم که همه حسم پر هوی

  دمیشن ینم یچیانداختن و حرف زدن اما آنقدر صدا بلند بود که ه

 که لبخند به لبم بود گفتم : یحرص خوردنشم بامزه بود همون طور یحت

 ؟ یچ-

 با پاش زد وسط پام! هوی که

 تو خودم جمع شدم ...! نیزم یو رو نیرو گذاشتم زم ایچشم هام رفت اومد و از درد دن یاهیلحظه س هی

 کنه  یم میاتفاق بد جور عصب نیا دمیکه تا حاال کش هیدرد نیبدتر یوا

 یخم شدم به طرفش که صدا دهیشده ! ترس نیکه متوجه شدم اون هم مثل من پخش زم رمیموهاش رو بگ خواستم

 سرش  ریرفت ! نشستم کنارش و دست انداختم ز ادمیآه و ناله هاش خورد به گوشم !! اصال درد وحشتناک خودم 

 شده بهت؟! ی؟ چ ی!؟ خوب ایدن-

 کرد! یهاش رو صورتش بود و فقط ناله م دست

 شد بهت ؟! یتو رو خدا بگو چ نمتیبب ایدن-
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 گرفته گفت : یبا صدا ایدن

 باربد پام ...-

 شده ؟؟ ی؟؟؟ چ یپات چ-

 پام ...-

 حرف بزن -

 که گفت : دمیچشم هاش رو د یانگشت هاش کم نیب از

 رفت  یاشتباه-

از دستم فرار کرد و با  زیت یلیخ ایدنکه  دمیبلند کش یییییآ هیافتاد و  ادمیهام گرد شد و همون لحظه دردم  چشم

  ستادیفاصله ازم ا

 کشتمت  ایدن-

 !  یرو باهام باز کرد یخودته که سر شوخ ریکم آورد بزنم وسط پاش ، تقص یهر مرد یخب ...خب عادت دارم جلو-

 کردم به خودم مسلط بشم و بلندشم یهام گرد تر شد و آروم آروم سع چشم

 من فقط بغلت کردم نامرد !!کنم ،  یموهاتو م رمتیبگ-

 من قدرتم اندازه توع؟ ی!! فکر کرد یکرد یلهم م یتو داشت-

  یچ یعنیله شدن  گمیاالن بهت م-

  دنییزد و مثل مرغ پر کننده شروع کرد به دو غیج ستادمیا تا

 گوشه مونده بودن  هیها که از خنده هر کدوم  خدمتکار

 نداختم یم رشیبهتر بود گ دمیرس یسرعت بهش نم تو
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کار رو  نیمکث ا یافتاد ، ب یم ریبه طرفش گ دمیپر یجور شد که اگه م هی ستادندیا هیکه زاو دییدو یطور م نیهم

رو کول فرزاد و محکم  دیبنفش پر غیج هیبا  ایدر اومدن و دن ایدن یمحمد و فرزاد جلو هویاز اون ور  یکردم ول

 بهش  دیچسب

 کردن یداشتن نگاهمون م دهیخبر ترس یدوتاشون ب هر

 رو گرفت  ایدست دن محمد

 کرده  تتیاذ یک-

 آدم فروش هم انگشت اشارش رو گرفت طرف من  یایدن

 خواد بزنه  یمنو م-

 !یچ-محمد

 ؟! دهیباربد چرا رنگت پر-فرزاد

 جمع شده گفتم: یچهره  با

 خانم بپرس  نیاز ا-

 گفت : ایه رو به دنباال رفت یابرو هیو با  نیرو گذاشت زم ایدن فرزاد

 ؟؟ یپسر منو زد-

 پاهام خورد به پاهاش  هویخب - ایدن

 رو به من اخمو گفت : محمد

 که مجبور شده از خودش دفاع کنه ؟  یکرد یم کاریچ یمگه داشت-

 که بسوزه و حسادتش بزنه باال که اون هنوز نتوانسته دخترش رو بغل کنه گفتم : یطور

 خانممو بغل کردم -

 ل از محمد گفت :قب فرزاد
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  دیکن ینداره! برو بوسش کن آشت یبغل که ضربه فن هی گهیدختر کماندو د-

 کنه که به اجبار بغلش کرده  یمعذرت خواه دیباربد با - محمد

 نبود که قبول کنم از دست دادنش رو ... یزیچ ایزد و دن یجنگ رو م یجرقه ها نیداشت اول محمد

 منم ایدن یبود بهش بفهمونم که نفر اول زندگ الزم

 گفتم : ایرو به دن یجد یصدا با

  رمیجا م نیمن از ا ایمن  شیپ یایاالن م ای-

 گفت : دیچشم هاش گرد شد و پر ترد ایدن

 !؟ یبر یزاریکه منو تنها نمتو-

 کنم  یکار رو م نیاگه الزم باشه ا-

  رونیمن برو ب یاالن از خونه  نیهم - محمد

  ستیحرف ها ن نیبسه االن وقت ا-فرزاد

  رونیمن برو ب یاز خونه -محمد

 اتفاقات رو نداشت و حاال مونده بود وسط  نینگاه کردم که انگار انتظار ا ایدن به

 تونم بدم  یجواب پدر مادرت و من نم یبر شونیخانم اگه با ا ایدن -محمد

 اومد طرف من  ایدن

 پام خورد باور کن . هویمن از قصد نزدم وسط پات  دیببخش-

 بود  تیاون ضربه هم نبود بحث مالک هیقض االن

 کردم !؟ یم کاریچ دیبا

 دخالت کرد  فرزاد
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 رسدن  یاالن مهمون ها م مینیبش دیایب-

 منو گرفت و کشوند به طرف مبل ها و روبه محمد گفت : و ایدن دست

  ایبرو زود ب میما منتظر؟  یریدوش بگ یخواست یمگه نم-

 کرد یگذاره منو نگاه م یم یتونستم بخونم که تو فکرش چ ینم گهیکه د یابا چهره محمد

 کرد . شونینیب شیشه پ یرو داره که نم یبرنامه ها شهیو هم هیزرنگ یلیدونستم آدم خ یم

 زد : ادی!! چون دوباره فر ادیخواست کوتاه ب یانگار هنوز هم نم اما

  رونیمن برو ب یاز خونه -

گرفتم تو مشتم که دوتا اسلحه گرفته لباسش رو قهیبرداشتم به طرفش و  زیخ اریاخت یو ب ختیبار اعصابم بهم ر نیا

 ما و دست گذاشت رو دست من  نیشد به طرفم و فرزاد هول کرده اومد ب

 ...عقب  دیاسلحه ها رو بکش-

 به من نگاه انداخت  و

 لباسش رو ول کن ی قهین اال نیباربد هم-

 گفت : یتو چشم هام زل زد و با لحن بد محمد

 کن  یخداحافظ ایتا آخر عمرت با دن گهید-

 لباسش رو تکون دادم و مثل خودش جواب دادم  قهی

 کنه یوقت قبول نم چیتو فقط اسم پدر روته اون تو رو ه-

 میگفتن فرزاد باعث شد بهش نگاه کن سیسسیه یصدا

 حرف ها  یسر هیجنگ ها تون بمونه واسه بعد از ستیحرف ها ن نیاالن وقت ا-

 زیها خواسته خ وونهیاونم مثل د هویدر چه حالته که  نمیتا بب ایبه طرف دن دمیلباسش رو ول کردم و چرخ ی قهی

 برداره به طرف محمد که گرفتمش 
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 ها  یبا همسر من بر خورد کن یخواستزارم هر جور  یم یآقا فکر نکن چون با بابام دوست یه -ایدن

 بسه زشته بزرگ تر از تو هستش ایدن سیه-فرزاد

کنه  یم نیبهش توه یطور نیکنه و بعد ا یمهمون دعوت م یبزرگ تره احترام خودش رو نگه داره به چه حق -ایدن

 تو خونت  نیشما هم بش میریم میداریفرودگاه مامان و بابا رو بر م میریم می؟؟ منو باربد خودمون خونه دار

  رهیبگ نویبتونه حال ا ایخودشه و فکر کنم آخرم فقط دن نیالحق که دخترشم ع هه

 و قرمز شده داد زد  یبار عصب نیا فرزاد

  رهیهم نم یکس چیحق نداره حرف بزنه ه گهیکس د چیه گهیبسه د-

 محمد بود  نیخواست بس کنه ! درست ع یود و نمب یشیانگار هنوز آت ایدن یپا تند کرد و از پله ها رفت باال ول محمد

 بهش بگه با من طرفه یزیچ یکس گهیبار د هیکنه اگه  یاحترام یبه باربد ب یفرزا من دوست ندارم کس-

 لبخند کج زد و گفت : هی فرزاد

 و مظلوم دفاع تو رو حتما الزم داره  زهیر یلیکه خ نینه ا-

 به هر حال اون نامزد منه -

 فرودگاه  میشماست برو لباستو عوض کن بر یاتاق باال برا نیآخر- فرزاد

  دیبا ذوق پر ایدن

  شهیداره تموم م یکس یو ب یآوارگ گهید -

 چپ چپ نگاه کردم که متوجه شد و با تته پته گفت : بهش

 یتباه نماش یمنو با کس گهیها د یلیو خ انیخب االن خانوادم م یول ینبود که تو مواظبم نبود نینه منظورم ا-

 !رنیگ

 گرد شد و قدم برداشت به طرفمون و رو به من گفت : کمیما چشم هاش  دنیخونه باز شد و سورن وارد شد ، با د در

 ؟  یراه گم کرد-
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 جلوش  ستادیدست به کمر ا ایاز حرف زدن من دن قبل

 ؟ یآره راه گم کرده ، تا االن بابات بود حاال تو اومد-

  دیکش قینفس عم هیهاش گرد تر شد و  چشم

 یخانم یستیفعال جز آمار ن-

 با حالت پر تعجب رو به فرزاد گفت : ایحرف رفت باال و دن یحرفش اون هم ب نیاز ا بعد

 !وونن؟ید یخانوادگ نایا-

  دیخند فرزاد

 ژنش هم قالبه  چیمحمد خودش که ه-

 حرف فرزاد خندم گرفت  از

 شد  زیر یچشم ها ایدن که

 جا چه خبره ؟ نیتونم درک کنم ا ینم ؟! چرا هیبا ک یک-

  میتند شد هویمنو فرزا هر دو  میچونیرو بپ ایکه حرف دن نیا واسه

  سیبرم سرو دیمن با- فرزاد

 گفتم  ییرم دست شو یتونستم بگم م ینم گهیکه د منم

 آب بخورم رمیم-

 رفت هوا  ایدن یفرار ما دوتا صدا با

 بابامم  نیجا چه خبره به قول خودتون من ع نیفهمم ا یمن که آخر م-

  میبه استقبال بر میحاضر شد یساعت همگ کیاز  بعد

 بزرگ کردن  ایرو ک ایداشتم بدونم دن دوست
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 و محمد و فرزاد و سورن با هم اومدن  میرفت نیماش هیبا  ایدن منو

 بود  شهیهمبود و انگار خوشحال تر از  دهیبه خودش رس یلیبود که سورن خ بیعج برام

 بود ! شیکه مثل اسفند رو آت ایدن

وقت مادر پدرش رد نشن و تا چشمش خورد به مادرش  هیکرد و که  یم زیو همه رو آنال شهیبود به ش دهیچسب ایدن

براش دست تکون داد و هر دو به  دیها تا توجه اون ها رو جلب کنه که مادرش تا د دیپر یزد و مثل بچه ها م غیج هی

 طرف هم حرکت کردن 

 رو بغل کرد ایتو بغل مادرش و پدرش هم از پشت دن دیبدو بدو پر ایدن

 سه شون انگار واقعا دلتنگ بودن فرزاد پدرانه زد پشت سورن و با لبخند گفت : هر

 من بهت سخت نگذشته باشه  شیپ دوارمیام یکنار خانوادت نیبعد از ا گهید-

 و سورن جا به جا شدن ! ایمتوجه شدم که دن ازهت

  دیبغل کردن سورن هم قدم برداشت به طرفشون و دست پدرش رو بوس ریدل س هیرو  ایکه دن نیاز ا بعد

 مادرش اون رو تو بغلش فشار داد  و

 اتفاق جا خورده بود  نیاز ا ایدن

 ؟؟ دیکن یبغل م نویا یچ یبرا - ایدن

  میچون سورن هم پسرمونه و دوسش دار-

 رهیو با حسادت به سورن نگاه کرد که باعث شد همه خندشون بگ دیجمع شده دست مامانش رو کش یبا چهره  ایدن

 مثل منو سورن ، در کل مشکل اون بود قایواقعا با هم ناسازگار بودن دق ای، سورن و دن

 گفت : ایبه من دن دیگرم از محمد و فرزاد تشکر کرد تا رس یلیخ ایو پدر دن میسه نفر هم به سمتشون رفت ما

 آقا باربد هستن و نامزد بنده  شونیبابا ا-

 گفت : ایگرد نگاه کردن که دن یو مامانش با چشم ها بابا
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 و ... می! کم کم به هم عالقه مند شد دهیو آواره بودم به دادم رس دیهمه وقت که شما ولم کرده بود نیخب باربد ا-

 ادا ادامه داد  کمیبا حالت خجالت زده و  ایدن

  میکن یبه ازدواج فکر م میاالنم دار-

 محمد با حالت شتاب زده گفت : اما

 دیخونه و استراحت کن میبهتره بر میکن یحاال صحبت م- محمد

 ... ستین ارمی یمتوجه شدم که جز خودم کس ایاز نگاه و برخورد مادر پدر دن و

 ... میو به سمت خونه حرکت کرد میبا هم از فرودگاه خارج شد همه

 : دیدل خور پرس هوی یکرد ول یذوق زده بود و تن تن پدر مادرش رو بغل م یلیخ ایدن

 جا  نی؟ من آواره و تنها مونده بودم ا دیداد یچرا جواب تلفن هام رو نم-

 سکوت بود جوابشون  اما

 اومد  یبه سرم م ییه باالدونم چ یاگه باربد نبود نم -ایدن

 با ارزشه  نیهم یخوشحالم که با باربد خوب شد -ایدن پدر

 حرف ابروهاش رفته باال  نیا دنیبا شن ایدن

 شما !؟؟ نیکرد یروزا فکر م نیمگه به ا-

  یرو انتخاب کرد یکه شخص خوب نهیمن منظورم ا-

 مواظبه منه  شهیخوبه و هم یلیآها ، آره خ-

 پشت دست گذاشت رو صورتم  یاز صندل ایدن

 تا االن مرده بودم  دیاگه باربد نبود شا-

 ییما یمواظب تو هستن تو سوگل شهیهمه هم زمینه عز -ایدن پدر
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 گفت : یبا لحن بامزه ا ایدن

  گهید تمیجذاب یخدا-

 ... کس یمنه ب یها قشنگن ... البته نه برا دنیلبخند رو لب هامون بود و خوشحال ... انگار رس همه

 خوام سر به تنش نباشه  ینوبر واال ! م یپدر زن نیخونه محمد و اخم هام رفت تو هم ، همچ میدیرس

 کردم  یم یباز میبا گوش یمبل پا رو پا انداخته بودم الک یکرد و من رو یم ییفرزاد همه رو به اتاق هاشون راهنما با

 با چهره خندون اومد سمتم و کنارم نشست گفت : ایدن

 راحت شد  المیخانوادم با تو مشکل داشته باشن اما حاال خ دمیترس یم-

 مشکل داشته باشن ؟ دیچرا با-

 یرو که دوست دارم برا یبود که مرد نیا دادیآزارم م شهیکه هم ییاز فکر ها یکیخب من از همون سن بلوغم -

 انتخابش کنم رو خانوادم نخوان و ما رو جدا کنن میزندگ

  میشیوقت خوب نم چیکرده منو محمد ه دایپ تیترسش واقع قایواب گذاشتمش ... دقج یزدم و ب لبخند

 !؟اد؟یهم قراربود ب انیک یراست-

  ادینم-

 کنم !! شی! دوست دارم به خانوادم معرف ادیاما من از اون مرد خوشم م-

  دنشیبه د میریبا هم م گهیوقت د هی-

 خوبه  یلیخ-

 نا محسوس به اطراف نگاه کرد و اومد جلو دم گوشم گفت : یلیخ بعد

 باشه ؟  میبر دارمیفردا اول صبح مامان بابامو بر م-

  زمیباشه عز-
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 و همه انگار حالشون خوب بود  میهمه دور تا دور مبل نشسته بود میتا هیاز  بعد

داشت به همه افراد اون جمع نگاه  یکخطرنا یها یچشم ریو محمد از اون ز زدیم ابشینا  یاز اون خنده ها سورن

 کرد  یم

 تونه دخترش باشه  یمارمولک تر از محمد فقط م ایدنتو یعنی

 شد  دهیلپم کش هویفکر خوندم خندم گرفت که  از

 آنقدر خوشگل نخند  -ایدن

 و خجالت زده گفتم : آروم

 زشته-

 : دیفرزاد خند که

 اومد !! رتیو زبون دراز گپر رو  هیآخرشم  ینبود یهمه سال با دختر نیا-

 جوابشو داد  یبه حالت غرور دار ایدن

 شهینم یقسمت هر کس-

  هیبود و انگار نه انگار که اصال خبر داریآروم و پا جمع

 حرف ... یگوشه نشسته بودم آروم و ب هیآروم  منم

 جا خوردم ! انیاسم ک دنیزنگ خورد و با د میگوش

 سالم-

 ؟ یسالم خوب-

 سخته  کمیچهره ها  یتحمل بعض یا-

 ما ؟ یخونه  یایب ایفردا با دن یتون یآره سخته ، م-
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 در خواستش جا خوردم ! از

 ؟ یچ یبرا-

 کن  یرو به عنوان نامزدت به کمند معرف ایدن-

  ستادمیجام بلند شدم کنار پنجره دور از جمع ا از

 ! یاما شباهتش به خواهر محمد چ-

  میرو از دست بد ایکه دن نیا از قبل  شروع کرد دیتونم حدس بزنم ! اما باالخره با یواکنشش رو نم-

  امیم ایبا دن یکه بگ یباشه من فردا هر ساعت-

 هممون وجود داشته باشه یعاقبت خوب برا هی دوارمیخوبه ام-

  رونیب میایچاله در م اهیس نیاز ا یکی یکیما  یداره شما نگران نباش همه -

 فردا ناهار منتظرتونم -

 نمتونیب یم-

  ریشبت بخ-

 ...رو قطع کردم و برگشتم سر جام  یگوش

 : دینشستم محمد پرس تا

 بود ؟  یک-

 روش کم بشه اما جواب دادم  رمینگ لشیخواستم تهو یم

 ، منو خانمم رو فردا ناهار دعوت کرده  انیک-

 همه سکوت کردن ! هوی

 جو رو عوض کرد  عیسر فرزاد
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 خوش بگذره  یلیکه قرار خ دیآماده باش یواسه مهمون-

  میدار یعال یمهمون هیهمه کارهاش رو انجام دادم شک ندارم  - سورن

 بپوشم ؟؟ یحاال من چ یوا- ایدن

 بهش لبخند زد و گفت : محمد

  دیخر میریفردا با هم م-

 گفت :  یبا حالت هول کرده ا ایدن

  رمیبا باربد م گهیوقت د هیکنه  یمن فردا پام درد م زهی...چیچ-

  میر یراه نم ادیز -محمد

  رمیخوام لباس بگ ینه اصال کال نم-

 ؟ یبابات رو بپوش ژامهیب یخوا یم-

  دیخند ایدن

 خوام لباس کارآگاه گجت رو بپوشم تا بفهمم دورم چه خبره  ینه م-

... 

 خوب بود اما من استرس فردا رو گرفته بودم  ایدن یبخاطر کارها جو

 شب شد و من قصد کردم برگردم خونه ... یها آخر

 ببرمش !؟ ایبمونه  ایدونستم بزارم دن ینم

 یبار برادرانه و با لبخند از سورن خداحافظ نیاول یکردم و برا یخداحافظ ایرفتم شدم و اول از پدر مادر دن آماده

 کردم 

 به فرزاد دستم رو مردونه فشار داد  دمیرس
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 گذاره ؟ یبهت بد م یبمون-

 لبخند کج زدم  هی

 ها چرا  یواسه بعض یواسه من نه ول-

  ادیبا محمد کنار ب یخوا یرو م ایاگه دن-

 بردم جلو سرمو

  ادیبا من کنار ب دیخواد با یرو م ایاون اگه دن-

 حرف هاست  نیمحمد ترسناک تر از ا-

 کنه  یفرق م کمی هیخترش وسط باشه قضد یپا یوقت-

کنم .  یم حذفت خودم چون بهش نزن دامن پس  کنم یمن تمومش م یعنیتموم بشن  دیها با نهیهمه نفرت و ک-

 ؟ یاوک

 جلوم دیپر ایچپ بهش نگاه کردم و ازش فاصله گرفتمکه دن چپ

 ؟ یر یکجا م-

 خونه-

 خبر ؟؟ یب-

  یبرد ادیما رو از  گهید یدیتو که مامان بابات رو د-

  ستین یطور نیا رینخ-

 باهام ؟ یایم-

  دادیکرد و موهاش رو آروم آروم به چپ و راست تکون م مکث

 که جوابش نه  دمیفهم
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 شینیکمند تا بب شیپ میبر میخوا یدنبالت م امیم۱۱فردا ساعت -

بچه ها همش ازش  نیا نیو ع ارهیاسمش رو م یلی، آخه خ نتشیبب می، محمد هم ببر نمشیب یآخ جون باالخره م-

 شهیکنه و باعث م یم فیازش تعر ی، بدتر از تو ه هیکمند اون طور هیطور نیگه کمند ا ی!! همش مزنهیحرف م

  ادیازش بدم م شتریب

 کردم  اخم

  یزنیحرف رو م نیدفعه آخرت باشه ا-

 رو انداخت دور گردنم  دستش

 ؟ یناراحت شد-

 حرف ها نشنوما نیدرباره کمند از ا گهید-

 خودت باش مواظب

 هستم -

 بوس کرد و تا جلو در همراهم اومد لپمو

 ! یچه برسه تشکر و خداحافظ نمیخواست محمد رو بب یشدم و به راه افتادم ، اصال دلم نم نیماش سوار

 خونه ... رفتمیداشتم م ایاز مدت ها بدون دن بعد

 بترسم؟؟ ییاز تنها دیکردم حاال چرا با یهمه سال تنها زندگ نیا !! هه دمیترس یکه م یپر از سکوت بود طور نیماش

 یبرا یواقعا ترسناک بود حت نی...! و ا یپوچ یعنیو نبودش  میبا ارزش زندگ یزهایکرده بود به تموم چ دایراه پ ایدن

 عالم بودم ... یکه جز گنده ها یمن

 مبل نشستم ... یخونه و رو دمیرس

بود ! پس من چرا همه جا  شهیسکوت بود که همه جا رو گرفته بود ! به همه جا چشم انداختم ، همه جا مثل هم بازم

 قابل تحمل و آزار دهنده بود ! ریبرام غ
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 کردم آروم باشم ... یو سع دمیکش قینفس عم هی

 و بالشتش رو بغل کردم  دمیتختش خواب یجلو چشم هام بود ! رفتم رو ایهمش دن اما

 توهم تو بغل گرفتنش که تو لحظه به خواب رفتم ... ایدونم بوش آرومم کرد  یمن

  ایبعد با وسواس لباس هام رو عوض کردم و رفتم دنبال دن روز

 هم نبود  ازیخبر نداشت فعال ، البته ن ایکمند و دن داریاز د محمد

 ! دهینشون م یدونه کمند چه واکنش یکس نم چیه

 یهم حت جینداشت و من گ ی، گوش نییپا ادیرو زدم تا بگم کمند ب فونیگه داشتم و رفتم آمحمد ن یدر خونه  یجلو

  رمیبگ یمدت براش گوش نیتو ذهنم نبود که تو ا

ذره به خودش  هی یعنیتوپ اومد کنارم ! المصب چرا آنقدر خوشگل بود ؟!!  یلیخ پیت هیبا  ایدن قهیاز چند دق بعد

  زهیبه هم بر میتا همه چ وفتهیبود چشمم بهش ب یکاف گهید دیرس یم

 دست انداخت دور کمرم و چونش رو گذاشت رو شکمم  ایجور خشکم زده بود که دن همون

 

 حرفش خندم گرفت و سرم رو به طرفش خم کردم از

 ؟ یکن یم یحسود-

  یاز من دوست دار شتریتو اونو ب-

 رو با حسادت خراب نکن  دارید نیکنم اول یم ، خواهش نیهست زیدوتاتون هم برام عز زمینه عز-

 ؟ یبهش نگاه نکن حواست به من باشه اوک ادیپس ز-

  دمیخواسته بلند خند نا

  نشیبار بب هیحاال بزار -

 ... میو به راه افتاد میشد نیماش سوار
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 و اون چشم از من بر نداشته  میکه ما راه افتاد شهیم قهیکرد ! فکر کنم ده دق یمکث داشت بهم نگاه م یب ایدن

 به من !؟ یچرا آنقدر زل زد-

  یستین شمیکه پ ییکنم واسه وقت ها رهیکنم تا ذخ یبدون تو سخت بود برام ، دارم نگاهت م شبید-

 بهش نگاه کردم  قیعم

 ؟  ستمین شتیکه من پ ییبه روزها یکن یفکر م یدار یعنی-

 جدامون کنه  یکس زارمینم-

 ش رو دادم وار جواب زمزمه

  یکار رو کن نیا یتون یفقط خودت م-

 !؟ یچ-

 دادم... شتریگاز ب نیکردم و به ماش سکوت

 

 کل  یدانا

 

 آماده کنه  دارید نیا یکرد اون رو برا یم یبود و سع ستادهیکمند ا یپر استرس رو به رو انیک

 ...بود  ختهیبراشون برنامه ر یکل نیو بخاطر هم نهیکرد که قرار نامزد باربد رو بب یکمند فقط فکر م اما

 باشه ؟ یارینم رو یکس چیاون دختر اسم ه یجلو زمیکمند جان عز- انیک

 لبخند زد  کمند

 !!  ارمیرو قرار ب یاسم ک-

 باشه ؟ میزنیموند بعد از رفتنشون با هم حرف م یکه اومد تو ذهنت باشه ؟ اگه حرف یاسم هر کس-
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 هی دیکرده با یدختر کانادا زندگ نیدسر ها رو آماده کنم ا نی! برو کنار بزار ا یرو تکرار کرد نیباشه باشه هزار بار ا-

 رو  زیم نییجور باشه که دوست داشته باشه تز

  هیعال یدرست کن یهر چ ییقربونت برم تو که کدبانو-

 رفت عقب و به خودش اشاره کرد  کمند

 کنه خجالت بکشه  یم یعرفمنو م یلباسم خوبه ؟ دوست ندارم باربد وقت-

  زمیعز یهست یعال-

  نیی، و لب هاش رفت پا یافتاد ، گفت که تپل شد دارشید نیحرف محمد تو اول ادی کمند

 الغر ایخودش تشر زد : به اون چه که من تپلم  به

 دوست داشت  شتریالغر بودن رو ب شهیمحمد هم اما

 درک  به

  ستین مهم

محمد لبخند  ادیوقتا با  یکرد تو ذهنش با محمد کش مکش داشت و بعض یم نییهمون جور که دسر هارو تز کمند

 نشست  یم یلب ها یرو

 یبه محمد نداره اما اون ته ته ناخودآگاهش هنوز هم طراوت اون عشق یتونست انکار کنه که حس یتو ظاهر م دیشا

فقط  نیکه براش ساخته بود و ا یبعد از اون همه عذاب یکه براش تموم احساسش رو خرج کرده بود رو داشت ... حت

 عشق محمد تو قلب کمند باشه یقو یها شهیتونه حاصل ر یم

و  ژهیو یمهمون ها یبار خودش رو آماده کنه برا نیآخر یبعد از تموم کردم دسر ها به اتاق رفت تا برا کمند

 ...زشیعز

سرش انداخت که  یشالش رو رو یانداختتشون و جور یآورده بود افتاده و سر یکه باربد برا یست جواهرات ادی

 داشته باشه  دید یگردنبند به خوب
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و باربد کمند هم  ای.مان با ورود دن یسرعتش رو تند کرد و قدم برداشت به طرف در ورود فونیآ یصدا دنیشن با

 افتاد ...! ایدن یکه چشم هاش تو چشم ها دیرس یآخر م یداشت به قدم ها

 کنه ! یتونست تو ذهنش حالج یرو جز اون چهره نم یچیحرکت مونده بود و ه یب

 بوده یکه حاال متوجه شده بود صاحبش ک یگردنبند یهم فقط چشم هاش زوم شده بود رو ایدن

 شتریچشم هاش از تعجب ب انیک دنیبا د ایو دست هاش رو دور شونه خواهرش گذاشت و دن ستادیکنار کمند ا انیک

 بود برداشت به طرف کمند رفت  زیکه رو م یاز حد باز شاز شربت

  میدیم حیرو توض یمامان ؟ آروم باش همه چ-

 بهش دست داده بود  یعصب یکمند نفس هاش به شماره افتاده بود و دوباره حمله  اما

 و قرص کمند رو براش آورد و به خوردش داد  یو اسپر دییدو نایک

همه شباهت  نیکرد ا یکرد که ستاره دوباره برگشته باشه ! باور نم یشد ! باور نم ینگاهش کنده نم ایکمند از دن اما

 کرده بود ؟  انتیبود که اون دختر محمده ! محمد به اون خ نیکه قابل باور بود ا یزیرو ! و تنها چ

منو  یکرده به من ، اون زندگ انتیشد : اون خ یشد و مدام تکرار م یبر ضد محمد م شتریکمند هر لحظه ب افکار

 کرد ... انتیبوده ؟ اون همه حرف هاش درباره احساسش دروغ بوده ؟؟ محمد خ گهیکه با زن د یخراب کرد در حال

 خواهرش رو تو آغوش گرفت و دم گوشش زمزمه کرد  انیک

  دمیم حیاز رفتنشون بهت توض دیآروم باش سسسیه-

 یکرد ، اون بخاطر محمد هم خودش و هم برادرش و حت یبرادرش نگاه کرد ، احساس شکست م یبه چشم ها کمند

 بچه داره ؟ ؟؟ یا گهیتونست فراموشش کنه اما حاال اون از زنه د یهمسرش رو آزار داده بود چون نم

 : دیوار پرس زمزمه

 طمئن ام !بچه محمده ! م-

 زمزمه کرد  انیک

 االن فقط نگاهش کن باشه؟  ادهیحرف هام ز میزنیستارست اما فرصت بده حرف م یآره بچه محمده کپ-



 2بگذر از جانم 

322 
 

 کنه !  یفکر م یکه کمند داره به چ کردیفکرش هم نم یحت انیک

 ...گ هیواکنش از سر چه افکار نیا لیدل و

 بغض کرد  کمند

 کرد !؟ انتیمحمد به من خ انیک-

 جواب بده که اون آروم بشه !؟ یدونست چطور ینم انیک

  قتیدروغ و حقکرده بود تو ریگ

 کنم  ینپرس به مهمونت برس خواهش م یچیفعال ه-

 زمزمه کرد  رتیباز هم با بغض و ح کمند

 بچه بچه محمده  نیبچه بچه محمده بخدا ا نیکرده ! ا انتیتونم باور کنم محمد به من خ یتونم ! نم ینم-

و با صورت پر بغض از کنار برادرش  دارهیرو بر م نیماش چیزنه و بدون توجه به اطراف سو یپس م برادرش رو کمند

 ... ایدن یکنه تو چشم ها یلحظه فقط مکث م هیشه و  یرد م

ه بعد از اون همه خواست گله کنه ، داد بزنه سرش ، چطور تونست ک ی، م نهیخواست محمد رو بب یاون فقط م اما

 بود  نیبراش سنگ یلیخ نیفکر کنه ا گهید یکیآزار دادنش به ازدواج با 

 رو زد  نیماش یباربد سوار شد و قفل مرکز ای انیک دنیپا تند کرد و قبل از رس نیتعادل به طرف ماش یب

 که از محمد داشت رفت ... یآدرس نیخارج شد و با سرعت به طرف آخر اطیح از

 خودش داره ؟؟ یاالن برا گهید یبچه  هیکرده !! چرا بچه منو کشت و  انتیکه چرا بهش خ دیپرس یازش م دیبا

و فقط متوجه بوق  نهیجلو رو نب شهیامونش باعث م یب یاشک ها یکرد که لحظه ا یحرکت م ادیجاده با سرعت ز تو

 بشه .. ونیکام کیممتد  یها

 

  ایدن
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 برادر دوقلو کمند بود ! انیکه چشم تو چشم کمند شدم تموم سوال هام هزار برابر شدن ! ک یهمون لحظه اول از

زد و دم گوشش  یبهش قرص و اسپر انیکردم که کمند حرکت هاش مشکوک شد و ک یزده داشتم نگاه م رتیح

 رو ...! ییزهایچ هیکرد  یزمزمه م یه

 ! گستید یکیحالش بخاطر شباهت من به  نیفکر کنم ا اع

 ! مایافتاد یریمن چه گ یخدا یوا

 نگاه به من انداخت و رفت ! هیرو برداشت و  نیماش چیسو هیکمند با گر هوی

 حراسون گفت : باربد

 ره؟؟یکجا داره م-

 باربد هم رفت  اطیهم پا تند کرد به طرف ح انیک

 کردم ... یپشت پنجره نگاهشون م از

 هم نتونستن نگهش داره و کمند رفت ! آخر

 و هر دو حرکت کردن به طرف خونه  یکیبودن باربد زنگ زد به  شیدو مثل اسفند رو آت هر

 اکتفا کرد  «یچیه» هیاتفاق رو اما اون فقط به  نیا لیدل دمیباربد پرس از

 !! دیمن رنگ روش پر دنیزن وارد سالن شد و اون هم با د ریپ هیکه  میسه رو مبل نشسته بود هر

  لیازراع میشد گهید بعله

 گفت : انیک

  میزنی؟ بعدا حرف م یفعال به مهمون ها برس شهیم ییمامان کمند مجبور شد بره جا-

به باربد شروع کرد به  یکیبدون توجه کوچ یحرف همون جور که رو صورت من ماتش برده بود و حت یب مادرش

 از ما ... ییرایپذ
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 هر دو پر از استرس بودن  انیبود و انگار باربد ک نیسنگ یلیخ جو

 جا !؟ نیچه خبره ا دیببخش-

 گرده  یکمند االن بر م ستین یزیچ - انیک

 !؟  امیجلو چشم هاتون ن گهیتا د دیاگه مشکل همتون منم راحت بگ-

 لبخند زد  انیک

 تا کمند برگرده  میدور هم باش دیایفعال ب ستیحرف ها ن نینه ا-

 کرد !  یشد و با بغض بهم نگاه م یرنگ به رنگ م یو مادرش ه زدیم یدرگوش یحرف ها یبا مادرش ه انیک

 یازشون نم یچیها و ه نیا شیاومدم پ گهید ی ارهیس هیو ناخوانا بود ! انگار من از  بیاطراف من عج یهمه چ واقعا

 فهمم!

 افتاده !  یبد یلیبودم انگار اتفاق خ یآشوب بود به جور دلم

 ساعت هم از رفتن کمند نگذشته بود که تلفن خونه زنگ خورد  کی هنوز

  دمیشن یرو جواب داد و من صداش رو واضع م یگوش انیک

 سالم -

-... 

  دییبله بفرما-

-... 

 طرفش دنیو باربد با عجله پر غی! مادرش با جنیپاهاش شل شد افتاد زم دویرنگش پر انیک هوی

 حرف زد : یبا پشت خط انیک اما

 ؟؟ مارستانیب کدوم-
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-... 

  امیاالن م-

 لرزون گفت : یرو قطع کرد و با صدا یگوش انیک

  مارستانهیکمند تصادف کرده تو ب-

تا خودمون رو  رونیب میبدیانگار نفسش گرفت !! همه با عجله دو هویزد تو صورتش باربد هم  یکه دو دست مادرش

 به کمند ... میبرسون

 !!  رهیبم نکنه

 ها !! نیکرده با ا کاریفرستاد ! واقعا محمد چ یکرد و محمد رو لعنت م یم هیفقط گر مادرش

 که صورتش پر بغض بود و باربد که به شدت تو فکر ... انیک

 وسط سرگردون ! نیکه ا منم

منم موندم تا کمک کنم  مارستانیبه سرعت خون آشام ها حمله کردن به داخل ب انیباربد وک مارستانیب میدیرس

  ارمیمادر کمند رو ب

   دادیکرد و به محمد فحش م یبه من نگاه م یه

سر کمند  ییبال نیبودم که همچ ومدهیکه گردنش بود در ن یو کمند و اون گردنبند انیک یاز شک خواهر برادر هنوز

  دیمون رد شد و اصال ما رو ندمحمد مثل موشک از کنار هویداخل که  میرفت یم میاومد  ما قدم به قدم داشت

 انقدر حواسشون به کمنده ! اه ادیبدم م شیا

  ژهیو یو باربد ما رو برد پشت در اتاق مراقبت ها هیبق شیپ میدیهام رفت تو هم و باالخره رس اخم

خراب شد ! همه حس حسادتم بهش رفت ! دست هام رو  امی! انگار دن دیدونم چرا دلم لرز یچشمم بهش خورد نم تا

 کردم ... یو بدون پلک زدن نگاهش م شهیگذاشتم رو ش

 حال درونم بد شد که نا خواسته اشک هام روون شد  آنقدر



 2بگذر از جانم 

326 
 

 عالمه دستگاه بود و تمام سر و صورتش زخم ... هی ریز چارهیب

 دست هاشون ونیون سر هاشون رو گرفته بودن منشسته بودن و همش یرو صندل فیو باربد به رد انیو ک محمد

 ... دمیبغض از باربد پرس با

 مونه ؟ یزنده م یعنی-

 نوازش کرد  که متوجه حال بدم شد بلند شد و بازوهام رو باربد

 تو بخش  ارنشیبره تا ب یزمان م کمیهم نداره فقط  یخطر گذشته مشکل حاد زمیآره عز-

 آخه  دیکن یم رکایبا من چ یبدون هماهنگ - محمد

 کردم فکر کنه که ... یرفتار کمند رو نداشتم ! اصال فکر نم نیانتظار ا- انیک

 نگاه به من انداخت و سکوت کرد ... هی

  میو ازشون دور شد دیدستم رو گرفت و کش باربد

 مادر کمند من رو نشوند و گفت : کنار

 بره من کار دارم  ییتنها جا دینزار ستیرو بلند ن ییجا ایمادر دن-

 و محمد ! انیک شیبدون گرفتن جواب از ما دور شد و رفت پ و

 داد .. یبه محمد م یمتفاوت یانداخت و فحش ها یچنگ مکرد و صورتش رو یهم مادر کمند به من نگاه م باز

 خسته شدم و آخر گفتم : گهیکه د یطور

 راحت بشه ؟  التیخ یرجا سرش رو بب نیا ارمیبرم محمد رو ب یخوا یمادر جان م-

 تعجب بهم نگاه کرد و با حرص گفت :  با

 و مظلومم چارهیدختر ب یزندگ یما هستش بال یزندگ ی!اون بال رهیم یها نم یراحت نیاون به ا-

 نگاه انداخت  هیزد تو صورتش و به محمد با گر باز
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! واقعا دنیاتفاقات باشم ! همه به من واکنش نشون م نیا لیدل دیوسط چرا با نیچه خبره ! واقعا من ا قایدونم دق ینم

 کنم ! یدونم ! درک نم ینم

 یگرفتتش اما مادرش ول کن نبود و ه انیو داد حمله کرد به طرف محمد که ک هیمادر کمند بلند شد و با گر هوی

  دادیکرد طرفش و فحش م یخودش رو پرت م

بخاطر تذکر پرستار مجبور شدم  دادیچشم هاش رو فشار م یوقت ها گوشه  یبود و بعض نییهم سرش پا محمد

 دخالت کنم 

 ... مارستانیب اطیداخل ح میتا بلند بشه و با هم رفت دمشیطرف محمد و دستش رو گرفتم و کش رفتم

 ... مینشست یصندل رو

رو صورتش و محکم  دیمشت آب پاچ هیخوردنش  یمحمد به جا یآب در آوردم گرفتم طرفش ول یبطر هی فمیک از

دونستم ، اما عشق  یآدم ها نم نیا یها رو از زندگ زیچ یلی! درسته خ کشتتشی! بغض داشت م دیهاش رو کش شیر

 کشه  یکه داره م یدرد یدونستم ، و حت یمحمد به کمند رو خوب م

 ...شدم و سرش رو آروم گذاشتم رو شونم  کینزد بهش

 ... دنیبار یم شده بودن برابود و ابر ها متراک زییپا یهوا هوا

 من گذاشت و زمزمه کرد  یشونه  یمخالفت سرش رو رو یب محمد

 من تحمل نبودن کمند رو ندارم !-

  شهیاون حالش خوب م شهینم یچیه-

 بودم  شیباعث خراب شدن زندگ شهیآزارش دادم ، هم شهیهم-

  رونیو از خونه زد ب ختیر حالش به هم دیمن بود ، اون تا منو د ری، تقص ستیطور ن نینه ا-

 سکوت کرد اما شکستن بغضش سکوتش رو کوتاه کرد ... محمد

 کرد ! اما از ته قلبش ... یم هیبچه کوچولو ها گر مثل
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، االن که  هیمقاوم و سخت یلیمرد خ هیحس کردم که اون  دمشید که اول بار همون از  کردن بلد نبود ! هیگر انگار

 ! شهیشده ! انگار داره قلب منم سوراخ م یجور هیکنه حالم  یم هیگر

که همه برگشتن به طرفمون و محمد  ی! جور هیگر ریاون زدم ز یبلند تر از صدا هویبغض من هم پر شد و  ناخواسته

 رفت باال  میگر یتن صدا گهیبار د هیصداش قطع شد و با تعجب بهم نگاه انداخت ! اما من دوباره بغضم پر شد و 

 دیپدرانه تو آغوش گرفت و سرمو بوسمحمد منو  که

 تو وجودم جوونه زد ! دیحس جد هیمنو تو آغوش گرفت انگار  یمن ، اما وقت یبود برا بهیمرد غر هی اون

 نبودم اصال ! یطور نیبودن ! من ا دیحس ها جد نیا

 کرد  یم هیمهمربون تو آغوشش گرفته بود و با من گر یلیمنو خ محمد

 تا محمد با سر انگشت هاش گوشه چشم هامو خشک کرد و بهم لبخند زد  میتو همون حالت موند آنقدر

 مطمئن ام  رهیگ یخدا کمند رو آزمون نم زمیپاشو پاشو عز-

 بهش لبخند زدم  منم

 همه دوست داشت  نیکاش باربد هم منو ا-

  میداخل حرکت کردگرفت و بلندم کرد و شال رو سرمو مرتب کرد و کنار هم به طرف  دستمو

 ! دونمیمتفاوت !؟ نم ایبود اخالق هاش ! جذاب !؟  یجور هیدوسش داشتم ،  ییجورا هی

 !  ختیمحمد باز به هم ر دنیپشت در اتاق کمند که مادر کمند با د میدیرس

 : دیو پرس ستادیکنارم ا باربد

 ؟ نیکجا رفت-

  میکرد یم هیگر میداشت اطیتو ح-

 : دیتعجب پرس با

 چرا ! گهیدتو-
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 هامو انداختم باال  شونه

  دیکن یکدوم شما اونو قبول نم چیه یکمند رو دوست داره ول یلیهم چون محمد خ دیدونم ! شا ینم-

 دخالت نکن  لیمسا نیفعال تو ا-

 که اون واقعا عاشق کمنده نیبا ا دیکن یم رشیتحق دیدیفحش م چارهیدخالت نکردم اما شما همش به اون ب-

 قضاوت نکن  یدون ینم یزیچ یتوق-

 حرص سرمو بردم جلو چشمش و گفتم : با

 کنم ؟؟ بگو زود باش یوسط حال همه رو بد م نی؟من چرا ا هیبه ک یجا ؟ ک نیچه خبر ا نمی! بگو بب گهیبگو ؟ بگو د-

 داخل موهاش و ازم دور شد! دیدست کش باربد

 کردن انکار کنن ! یم یمنو اسکول کرده بود ! همشون سع همشون

 نفر بمونه  کیفقط  دیگفت که با مارستانیب حراست

 یخصوص مارستانیخواد کمند رو انتقال بده به ب یشد و گفت که م یشاک محمد

 نا معلوم  تشیبود و وضع ومدهیکرد چون کمند هنوز به بخش ن یمخالفت م انیک اما

  یخصوص مارستانیبود که کمند رو ببرن ب یه و راضمون یکمند دخالت کرد و گفت که همه برن و خودش م مادر

 ... میخارج شد مارستانیشد و آخرش هم مادرش موند و ماها از ب یکه جو داشت آروم م خالصه

نگاه انداخت به منو رفت ! کم مونده بود باربد هم چپ چپ بهم نگاه کنه بره !!  هیحرف رفت ! محمد هم فقط  یب انیک

 بود ! اه  یطور نیباربد هم ا ی!حتدنیدیهم نم نید منو خاک رو زمش یوا اصال حرف کمند م

  میاشاره کرد و سوار شد نیبه ماش باربد

 مادر و پدرم  شیمنو ببر پ-

 حوصله جواب داد  یب باربد



 2بگذر از جانم 

330 
 

 رفتن  رازیسفر چهار روزه به ش هیبا سورن -

 خبر کجا رفتن ! ی! بدددیحرفش مخم سوت کش از

 بدون من ؟؟ بدون خبر دادن به من ؟؟ اصال متوجه هستن که من بچشونم ؟؟-

 ترکه  یخونه سرم داره م میسکوت کن برس کمی،  اینپرس دن نیاصول د-

 خبر رفتن! یچرا ب نمیبده زنگ بزنم بب تویگوش-

  انیم گهیول کن دو روز د-

 ؟؟!  ستمین نایمگه من بچه ا نمیبده بب تویگفتم گوش-

 بود  شیحاال که رفتن پروازشون دو ساعت پ ایکوتاه ب-

 بده  تویگوش-

 شد و داد زد  یعصب هوی باربد

 نرو تو اعصاب من-

 !؟ یزنیسر من داد م-

 که !! یش یساکت نم قهیبابا دو دق-

 !؟ یباربد تو سر من داد زد-

  میزنیخونه حرف م مینگو تا برس یچیفعال ه-

 دادم به پنجره ... هیکردم و سرمو تک سکوت

 وجود داره !؟  یروز مگه روز نیتر از ا گند

 فشار روم بود . یلیکنم ، غرورم مهم تر بود اما خ هینداشتم گر دوست

  دمیخارج شدم و رفتم تو اتاق خودم و در رو محکم کوب نیحرف از ماش یخونه ب دمیرس تا
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 شد یچون دعوامون م نمشیخواست بب ینم دلم

 تم رو صورتمو بغضمو شکستم رو گذاش بالشت

کشور بودم حاال  نیهمه وقت منو ول کرده بودن و آواره تو ا نیتونستن بدون مشورت با من با سورن برن ! ا چطور

 خبر !؟  یهم که اومدن رفتن !؟ اونم ب

 هم نداشتم بهشون زنگ بزنم  یگوش یحت

کانادا تموم  میفردا برگرد نی! چرا نموندن هم ستینحواسش به من  یکه با من دارن ! چرا کس هیچه رفتار نیا واقعا

 ؟؟  یبشه همه چ

 آروم بشم ... یتا کم دمیکش قینفس عم هی

 بهم سر بزنه ! ومدین یساعت گذشت اما باربد حت چند

 پشت پنجره ... رفتم

 پر کرده بود یاهیغروب رفته و همه جا رو س یهوا گهید

  رمیگرفته ! آنقدر که دوست دارم بم یلیخ دلم

توجه باشن؟! چرا با سورن رفتن ؟؟چرا به منو باربد  یتونن آنقدر به من ب یمادر پدرم بدون من رفتن ! چطور م چطور

 نگفتن !؟

 باربد ... یتوجه یآزار دهنده بود و از همشون بدتر ب یچ همه

 حالت چطوره ! دینپرس یسر به من نزده ! حت هی یحت میاومد یوقت از

 باربد  یکه در اتاق زده شد و پشت سرش صدا بودم ریشدت درگ به

 ؟  یداری؟ ب ایدن-

  نمتیخوام بب یگفتم : نم ی. از سر لج باز ستیباش حالم خوب ن شمیپ ایخواست بگم : آره ب یدلم م یلیکه خ نیا با

 اون در رو باز کرد و وارد شد! اما
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 کردم  یرو نگاه م رونیرو بهش کردم و از پنجره ب پشتم

 ... ستادیو پشت سر من ا اومد

 ؟! شهیآدم چقدر گنده م هیبدنش افتاده بود جلوم ! مشااهلل قول بود ! مگه  هیسا

 هاش رو گذاشت دو طرف شونه هام و سرش رو آورد دم گوشم  دست

  دیببخش-

 نکردم که گفت : یتوجه بهش

 ؟  یامشب با قهرت حالمو خراب تر نکن شهینم-

  رونیبرو ب رینخ-

  گهینکن د تی! اذ ایا دن -

  رونیبرو ب-

 برم هر جا برم  یاما تو رو هم م رمیباشه م-

کردم با چنگ و دندون ازش  یم یبلندم کرد و به طرف در حرکت کرد ! سع نیدست انداختم دور شکمم و از زم هوی

 اما اون دست هام رو هم گرفت! رمیفاصله بگ

 ریموهامو که باز بود رو گذاشت ز دهیداشت رو تخت دراز کشکه منو تو بغلش  یاتاق خودش شد و همون طور وارد

 بدنش ! 

 باربد نگه دارم  نهیس کیشد و از درد سرم مجبور بودم سرمو نزد یم دیهر تکون سرم موهام کش با

  گهیبرو د رسهی؟ زورت م هیچ - باربد

 داشت !! یریکردم گوشتش رو فشار بدم اما مگه بهش تاث یفحش دادم و با دست آزادم سع بهش

 ولم کن-

 من که دستم بهت نخورده !!-
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 موهامو ول کن -

  اریدرش ب یتونست-

 دستش رو  هیکرد و  ینداشت ! اونم که فقط بهم نگاه م دهیبکشم اما فا رشیکردم با دستم موهام رو از ز یم یسع

 دادیکمرم آروم تکون م یرو

 بخاطر رفتار تندم  دیببخش یخانم-

 حرص داد زدم  با

 که االن رفتارت خوبه  نیا نه-

 ... ستین فتیبا زبون حر دمیرس جهینت نیبه ا-

 رو مشت کرد و ادامه داد  شیعضوله ا یدست ها بعد

  رمیگ یبا زور بهتر ازت جواب م-

 زدم  داد

 کشمت آخر  یم زنمیباربد م-

 گفت : یو احساس یجد یلیتکون داد و خ کمرمو

 ! یوقت منو کشت یلیتو خ-

 ...شیلحظه قفل کردم بخاطر لحن دوست داشتن به

 حرکت موندم و اون باالخره وزنش رو از موهام برداشت و منو محکم تو بغلش فشار داد  یب

زبونت رو فعال  یها هیو کنا شیکن اون موقع ها اصال ن ی، سع شمیحوصله و اعصاب م یب یلیوقت ها خ یمن بعض-

  میبر شیدونم بعدش تا کجاها پ یچون نم ،یکن

 ؟ ادتهیتو گوشم ،  یتو زد-
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تو هم همون قدر  شمیقابل کنترول م ریغ یشدن یکه تکرار نشه ؛ همون قدر که من عصبان نی، اما مهم ا ادمهیآره -

 ؟ یخراب باشه . متوجه حرفم هست یآروم شدم همه چ ینکن که وقت ی، پس کار یریپذ بیآس

  یزاریاز من ارزش م شتریتو به کمند ب-

دارن به نفع خودشون قصه رو تموم  یشاخ شدن و سع هیهمه واسه خودشون  ستمیکمند فقط من وسط ن هیسر قض-

 مونه  یوسط فقط منم که تنها م نیبجنبم ا ریکنن ، اگه د

 نفر براتون مهمه !!!  هیچرا آنقدر -

  ستینفر ن هیاون -

 گرد شده نگاهش کردم ! یچشم ها با

  دیرو بوس میشونیپ

 کنولش -

 زدم  شیکردم و باز پ اخم

 خوام برم  یولم کن م-

  یا ! چرا باز بداخالق شد-

 تو اخالقت بده -

  شهی، چپ و راستت کنم اخالقم خوب م دندیبوس یاالن به جا یعنی-

 تو کمند برات مهم تره -

  دیکه خند نشیزدم تو س ستین یکه شک نیتو ا -

 نداره!! هیکه گر نیخب تو رو هم دوست دارم ا-

 ادیتا دردش ب دمیانداختم تو موهاش و کش دست

 ولم کن برم  -
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 دور دستش  دیچیمنو پ یاون هم موها که

 برو  یجرعت دار-

نفس  ی!! اما االن جا ارمیکم ب یکیها قبول کنم جلو  یراحت نیتونستم به ا یشد !! اصال نم یداشت کنده م موهام

  یابونیغول ب نیدست ا رینداشتم ز دنیکش

 تا کنده نشه سرم  رمیخودمو بگ یکه باعث شد دستمو از رو موهاش بردارم و موها دیمحکم تر کش موهامو

  یباربد سرمو کند-

 رام کرد  یطور نیا دیکنه رو با یکه با شوهرش بد رفتار م یزن-

 و با داد گفتم  دیبه اوج رس تمیواقعا عصبان گهیبار د نیا

ما  نیب یجا همه چ نیمثل تو بشم و هر روز بخوام ازش کتک بخورم ؟؟ هم یمگه زن آدم وونمید شمیمن زن تو نم-

 تموم شد 

تو  یغلط کردم خاص هیکرد ! کال  یداشت بهم نگاه م دهیتوانم و اون ترس نیکردم به مشت و لگد زدن با آخر شروع

 شده  رید کمیچشم هاش بود اما 

، دست هاش شل شد و باالخره من آزاد شدم و با  ارمینم  وقت کم چیهرفتارها رو ندارم  نیمن اصال تحمل ا چون

 جواب دادم  یو عصب ستادمیحرص با فاصله ازش ا

  رمیجا م نیمن از ا ستیما ن نیب یچیه گهیتموم شد د یهمه چ گهید-

من سو  یکیوچبفهمه حق نداره از گنده بودم خودش و ک دیاون با امیکوتاه نم گهیماتش برده بود اما من د باربد

 استفاده کنه 

فرصت بود . اگه تو دعوا و  نیگرفتم و االن بهتر یاز باربد فاصله م دیبرم فعال با رانیکه بتونم از ا نیا یبرا بعدشم

گردم  یثبات گرفت بر م میو بعد از چند ماه که آرام شدم و زندگ رمیتونه منو نگه داره م ینم گهید میقهر باش

  ششیپ

 یقبل یایخوام مثل همون دن یکس و کار بوده نگاه کنه ! م یکه بهش رحم کرده و ب یندارم به من مثل کس دوست

 دونه . یم شتریقدرمو ب یطور نیغرورم رو دوباره داشته باشم ا دیبشم با
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 شتریرو بکه افکارم زد تهش شدت دعوا  یدییها رو تو چند لحظه گرفتم و آخر با مهر تا جهیفکر ها و نت نیا تموم

 کردم و داد زدم 

  یخواد که تو ندار یم اقتیداشتن من ل ستین یکن یام که فکر م یطور نیکس و کارم ؟؟نه ا یمن ب یفکر کرد-

 زده اسمم رو صدا زد  بهت

 ! ایدن-

؟؟نه آقا تموم شد من  یباهام رفتار کن یهر جور خواست یتون یم ادهیچون زورت ز ی، فکر کرد اریاسم منو ن گهید-

 مونم یجا نم نیا گهید

 از دستش فرار کنم  رهیکه باربد بتونه جلومو بگ نیاتاق خارج شدم و قبل از ا از

که بهم داده بود گرفتم و خدا  یکارت یمحمد رو از رو یشماره  عیمانتو انداختم رو دوشمو از تلفن خونه سر هی فقط

 جواب داد  عیرو شکر سر

 خونه باربد دنبالم ؟؟ یایب شهیمالو محمد ؟ -

 شده ؟؟ یچ-

 االن  نیدنبالم هم ایب-

 شده ؟ یچ گمیبهت م-

 کرده ، منو زد  تمیاذ -

 زد ؟؟؟-

گرفتم تا دوباره رابطمون درست شروع بشه  یفعال از باربد فاصله م دیبود استفاده از فعل زد ! اما با یرو ادهیز یلیخ

  میکن یو با هم ازدواج م زنمیخودم هر جور شده مخشو م ادیاگه اون ن یحت

 اون جام  گهیچند لحظه د- محمد

  نییاز اتاق خارج شد و از پله ها اومد پا دهیآروم ترس باربد
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 ؟؟ ی! کجا شال و کاله کرد ایدن-

 نداره یبه تو ربط-

 ؟! یبر یخوا یاالن کجا م-

 جا  نیبه جز ا ییهر جا-

 داد زد  یعصب

 !!؟ یگرفت یآنقدر جد یو بر چ یشوخ هی-

 ؟؟ یآورد ریکس و کار گ یب ی؟؟ فکر کرد هیکردن و آزار دادن شوخ نیا ؟ توه-

ازت سو استفاده کردم  یمنت سرت گذاشتم ؟؟ ک یک یهمه وقت خونه من بود نی؟؟ ا یگ یچرا چرا و پرت م ایدن-

 !؟ها ؟؟

 ؟؟  یندار یشوخ جنبه

 من شکستن غروره  یاما برا هیتو شوخ یقدرت برا دنیبه رخ کش-

 بر داشت به طرفم که رفتم عقب و داد زدم  قدم

  زنمیم غیج یبش کیبه من نزد-

 بزن  غیج-

 و از خونه خارج شدم  دمییکنم دو یکه باز قفلم کنه و نتونم کار نیاز ا قبل

  دمییدو یو من با تموم توان م ومدیمحکم داشت دنبالم م یعصب یقدم ها با

دست راستش رو گذاشت پشتم تا تعادلم به هم  عیمحمد سر یمحمد ول نهیباز کردم خوردم به تخت س در رو تا

  زهینر

  دینگاه کرد و نگران پرس بهم

 حالت خوبه ؟ -
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  یآره خوبم ممنون اومد-

 حرکت شد ! یب دیجلو در و تا محمد رو د دیحرفم تموم شد باربد هم رس تا

 شد !  یطور نیاز سرش گذشته بود که ا یدونم چ یکرد ! نم یحرکت به محمد نگاه م یب باربد

 کنه آروم نگهش داره گفت : یم یسع یول تهیکردم پر از عصبان یکه حس م ییبا صدا محمد

 کرده ؟  دایدست هات مشکل پ دیبه به آقا باربد ! جد-

 !؟ یکن یم کاریجا چ نیتو ا-

 گفتم : عیسر

 من بهش زنگ زدم -

  میایما هم االن م نیما برو داخل ماشخانم ش ایدن -محمد

که با محمد بود در رو برام باز کرد و من  یاز مرد ها یکینداشتم اما قبول کردم  یحرف محمد حس خوب نیا به

 باربد ! ینشستم و بعد در رو از مرکز قفل کرد و همشون رفتن داخل خونه 

ما هستن  یکه خانوادش مهمون خونه  یخواد بگه که چرا دختر یدونم چرا ! تهش محمد م یگرفتم اما نم استرس

 شه!! ینم یزیکه چ نیاز ا شتری، ب یکرد تیرو اذ

 ؟؟ میبر رونیاومد ب یگذشت اما چرا محمد نم قهیدق چند

 و در رو بستن  رونیاومدن ب گهیربع در خونه باز شد و محمد سه تا مرد د کیبعد از  باالخره

 پشت فرمون نشست و محمد کنار من ... یکی

 بهم نگاه کرد  لکسیر یلیبه راه افتاد و محمد خ نیماش

 ؟یخوب-

 خم کردم طرفش و گفتم : سرمو

  یدعواش کرد-
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 زد و بامزه دستش رو تکون داد  لبخند

 دکتر ؟ میبر یدار ازیکوچولو ، ن هی یا-

 جا دروغ گفتم  نیرو زودتر بکشونم اکه شما  نینه نه بابا اصال منو نزد که ! فقط واسه ا-

 محمد گرد شد یچشم ها هوی

 کرده بود ! کارتیپس چ-

  دمیکش قینفس عم هی

 رو بزرگ کردم تا دعوامون بشه  نمونیب کیبحث کوچ هی یخب الک-

 ؟ یچ یبرا-

به حالت نرمال  میزندگ تیوضع یبرم وقت رانیکه چند ماه از ا نیرفتن ، و ا یبرا رهیمنو بگ یچون که نخواد جلو-

خب ! تا  دونهیقدرمو م شتریو اون موقع اگه انتخابم کنه ب رانیبرگشت و شدم همون دختر مغرور و پولدار برگردم ا

 یغرورمو م ییجورا هیکرده رو به عنوان زن انتخاب کنه ،  نهیکه بهش پناه داده و براش هز یکه بخواد دختر نیا

 خوام برگردونم 

 چپ و راست تکون داد و بهم نگاه کرد  سرش رو آروم به محمد

  یدست خودت داد یبد کار-

  دمیتعجب پرس با

 چطور ؟-

 حاال حاال ها دور رو بر باربد نگرد  یول یچیه-

 شده ؟ یزیچ-

 زد و گفت  ییلبخند مصنو هی محمد

 نه -
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فکرانه خودم رو  یاضافه به محمد کار ب حیخواستم با توض یکه انگار م یکردم طور یم یمونیکارم احساس پش از

 کنم ! هیتوج

 یهمسر یکس و کار رو قرار برا یدختر ب هیرو برگردونم تا فکر نکنه  تمیغرور و شخص کمیخب من فقط خواستم -

 انتخاب کنه من فقط ...

 گذشت ...  گهیکنم به هر حال د یانقدر تکرار نکن من درکت م زمیباشه باشه عز- محمد

 شد  زونیهام آو لب

 کردم ؟ یکار بد-

 وقت به من دروغ نگو ، باشه ؟ چیه گهید-

 دعواتون شد ؟-

  دیخند

  یا-

 اما اون منو نزد من بحث رو گنده کردم چون... یممنون که ازم دفاع کرد-

  گهیتموم شد رفت د یکرد ی، خراب کار دمیباز تکرار نکن فهم ایدن یوا-

 کردم که گفت : سکوت

 حالت بهتر بشه ؟  کمیتا  میآروم و قشنگ بر یجا هی! حداقل میبر میتون ید که نمکمن شیپ-

 آزار دهنده کنم یفکر ها یخواد برم خونه و تنها تو اتاقم ه یآره اصال دلم نم-

 نکن  فکر باربد رو گهیپس د-

 ... تگریچ اچهیدر دمیرس یاز ساعت بعد

 حدودا خلوت  اچهیشب بود و و اطراف در۱۱ ساعت

 بود  نمونیو سکوت ب میداشت یو محمد کنار هم آروم قدم بر م من
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 درخت کوتاه قد و پر کنارش بود خوشم اومد و اشاره کردم بهش  هینور دار و شفافش که  یها یطرح صندل از

 ؟  مینیاونجا بش کمی شهیم-

 آره حتما -

 و گفت : دهیآه کش هیکه محمد  میهم نشست کنار

 حرف ... ایدن هی،  میداشت طنتیعالمه ش هیجا  نیا میاومد یبود که منو کمند با هم م ییروزا هی-

 دلت براش تنگ شده ؟-

 خلع نبودنش تو وجودم هست  شهیدلتنگشم ، هم شهیهم-

 !!؟؟یهمه سال باز هم آنقدر عاشقش هست نیبعد از ا شهیچطور م-

 ... هوی، که  میبود ختهیرو براشون برنامه ر یادیز ی، روزها میرو با هم ساخته بود یادیز یاهایخب منو کمند رو-

 پرش ... یجوگندم یداخل موها دیکرد دست کش مکث

، که باعث شد کمند از من فاصله  نمونیشکاف بزرگ افتاد ب هیبر عکس شد !  یخراب شد ! همه چ یهمه چ هوی-

 شکاف رو بزرگ تر کنه  نیو بهراد ا رهیبگ

 ؟ بود یبهراد آدم بد-

 پوزخند زد  هی محمد

 نه فقط اشتباهش کل کل با من بود و انتخاب کمند -

 کمند رو دوست داشت ؟-

 بود  یبیغر بی! آدم عج دونمینم-

 االن کجاست ؟-

 پسر داره  هیکمند ازش  یمرده ول-
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 !؟  یکن کاریچ یخوا یپسرش رو م-

  یچیه-

  دیدوست دارم تو و کمند به هم برس-

 جدا !؟-

  یشما ها چه خبره ! اما دوست دارم تو به کمند برس نیب قایدونم دق یمن نم-

 زد : لبخند

 ممنون-

 لبخند زدم که گفت : قیعم منم

 در حقم ؟؟ یکن یلطف هی شهیپس م-

 هیچ نمیبب دیاوم با-

همراه  یحداقل چند روز قبول کن شهیکمند م شیبرم پ زارنینم ننیقیو  ادیمادر و برادر کمند از من خوششون نم-

 تا من هم بتونم کنارت همراه کمند باشم ؟ یکمند باش

 ! میبمون ششیدوتامون هم پ-

  شهیدرست م یاون وقت همه چ کمیشر سشیکه با ر یا یخصوص مارستانیب برمشیآره هر جور بشه م-

 برنامش خوشم اومد و با ذوق گفتم : از

 مخالفت کنه  یکه کس نیبدون ا یچند روز رو با کمند باش یتون یم یطور نیچه باحال ! ا یوا-

 افتاد  ادمی یزیچ هی اما

 !؟ یچ ییاگه کمند به خانوادش بگه که تو هم اونجا-

 بگه  زارمینم-
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 از خونه رفت ! یمن آنقدر حالش بد شد و اون طور دنیمن هنوزم درک نکردم که چرا اون روز کمند با د-

 فکرشم نکن  ستیمهم ن-

!  هیپازل چ نینتونم بفهمم جواب ا شهیو باعث م نیمن حذف کرد یرو برا قتیاز حق کهیت هیکنم شما  یساس ماح-

، اما  رانیاومدن ا یو م زاشتنیوقت ها منو تنها م یلیخ می! تو کانادا هم بود بهیمادر پدرم هم رفتارهاشون عج یحت

 ! برنجا هم منو تنها بزارن و با سورن  نیانتظار نداشتم ا

  انیم گهیدو سه روز د الیخیب-

 ازشون دلخورم -

 کنم  هیبرات ته یخواست یبرات انجام بدم و هر چ یبخوا یهر کار دمیکار رو برام انجام بده بهت قول م نیتو ا-

 ؟ یفقط دو تا کار برام انجام بد شهیم-

 ؟ یچ-

 بهش صاف بشه ؟  میبه باربد تا بده یبد ونیمل۵۰۰ شهیم-

 حتما -

 ؟ یکن داشیو پ یباش دنیکه ازم دزد فمیک یادار یکه دنبال کارها نیو ا-

 ؟ گهیچشم ، د یهم به رو نیا-

  دمیخند بلند

 ها  رهیبد جور کارت گ-

 آورد جلو و بامزه گفت : یسرش رو کم محمد

 فلجِ فلجم  چیکه ه ریکمند وسط باشه گ گهید-

  دمیخند بلندتر

 ها  یکارهاشو انجام بد دیبگما خودت با-
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 گفت: انهیگاز گرفت و موذ هیرو  نشییپا لب

 حله  شیبق یتو فقط چشم هاتو ببند-

 و تعجب باالتره بره !! رتیخندم از ح یباعث شد متوجه حرفش بشم و صدا چشمکش

  یهست یمرد باحال ریعجب پ یوا-

 مرد باباته من هنوز قرار با کمند برم ماه عسل و چند تا بچه درست کنم ! ریپ-

 پاره نشه !! رتیبار دست هام رو گذاشتم جلو دهنم تا دهنم از ح نیا

 !!  رمیمیو منم که داشتم از خنده م دیخند یم اون

 مرد !  ریپ نیبال بود ا چقدر

 ازت  ادیخوشم م یلیخ-

 من خودم زن دارم  دیببخش-

 خشک و سرده  یلیکنم خ یاحساس م ستیکه زنت مثل خودت باحال ن فیح-

 و گفت : دیکش قینفس عم هی محمد

 ؟ میبزن یچ یدوست دار-

 ؟ یکن یاگه بگم دعوام نم-

 نه -

 هم نزدم ! کیپ هی یحت رانیاومدم ا یاز وقت-

 رفت  شیمحمد گرد شد و لبخند از لب ها یها چشم

 خواد  یذره از گلوم رد بشه خب دلم م هی یحت دادیخورد به منم اجازه نم یشد ! خب باربد نم یچ-

 !؟ یکرد یم ادیکارا ز نیتو کانادا از ا-
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  یلینه خ-

 ؟! میبا هم بنوش یاالن انتظار دار-

 ؟ هیمگه چ-

 کنم  یمن کله فرزاد رو م یعنی-

 چرا اون !-

 تکون داد  نییرو به باال پا سرش

 خونه  میباشه بر-

 جا  نیخونه نه هم-

 ! ایدن-

 کنم  یخواهش م-

خورد آنقدر  یاومد ! اما بهش نم یکار خوشش نم نیاون هم مثل باربد از ا ایخورد  یدونم محمد داشت حرص م ینم

 مثبت باشه!

 گفت : رتیاون مرد با ح هویگفت که  یزیچ هیاز افرادش  یکیدم گوش  محمد

 ناموسن !!-

  ایاهع حرف نزن برو زود ب-

 با تعجب به من نگاه کرد و رفت ! مرد

 پس  یقسمت ساحل میبر-

 آره -

 کنار آب ... میو قدم زنون رفت میشد بلند
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 سنگ ها نشستن ؟ یبا رو یمشکل ندار- محمد

 نه اصال -

 و گفتم : میهم نشست کنار

 خواما یرو م نشیمرغوب تر-

 گرد شده سرش رو تکون داد  یبا چشم ها محمد

 !؟ یرفت یشد به بابات نم ینم-

  نیسر حرص پامو چند بار پشت سر هم زدم زم از

حرف رو  نیا گنی!؟! چرا انقدر همه م هیمن مگه چطور یبابا چارهیحرف رو زدن بهم !! ب نیشدم از بس ا وونهید یوا-

!! 

 و به آب نگاه کرد  دیخند محمد

 داد به محمد رفت ... لشیکه تهو نیسبد اومد و بعد از ا هیتو سکوت رفت که اون مرده با  قهیدق چند

 یگذاشت و کم السیپهن کرد جلومونو تو تا گ دیپارچه سف هیتب آروم و مر یلیدر سبد رو برداشت و خ محمد

 داخلشون رو پر کرد ...

 کمند  یبه سالمت میزنیم-

 ... میدیرو برداشتم تو دست هام و زدم به ظرف محمد و سر کش السیگ

 مزش ! یعال یوا-

 لبخند زد  محمد

 طعمم نیمنم عاشق ا-

 خودمون  یبه سالمت میبار بزن نیپس ا-

  میدیو سر کش ختمیبار من ر نیا
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 رو بست و گذاشت تو سبد  شهیسوم محمد در ش کیپ ختنیقبل از ر اما

 بسه -

 خواست ! یمن دلم م اما

 رو برداشتم و گذاشتم رو لبم ... یدراز کردم و بطر دست

 و منگ به محمد نگاه کردم  جیو ک دمیکه معدم بسوزه سر کش ییجا تا

 شدم  یحاال اوک-

 کرد که گفتم: یحرکت بهم نگاه م یرفتم تو فضا ... محمد ب یم مکم داشت کم

 ؟یدیتو چرا کم نوش-

 ؟ یمهمون یرفت یم ادیتو کانادا ز-

 دانشگاه فقط  یها یمهمون-

 ؟ یدوست پسرم داشت-

 که با کارن دوست شدم... نیبودن ! تا ا یازم فرار ایشدن !  یم بیجور غ هینه هر بار -

 ؟ یباهاش بود-

  ایتالیاومد و اون هم مجبور بود بره ا شیپ رانیکه برنامه ا دیرس ینه تازه داشت رابطه دوستانمون به قرار و عشق  م-

 ؟ یباربد رو دوست ندار یعنی-

 گفتم ... یشد و م یاز دلم رد م ینبود اما هر چ میحرف هام حال اصال

  هیمرد دوست داشتن هیچرا عاشقش شدم اون -

 ؟ یپس کارن چ-

 فراموش کردم احساسم بهش رو -
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 یفراموش کن یتون یپس باربد هم م-

 خوام از دستش بدم ینه باربد جون منه نم-

 ... و تعادل نداشتم دیچرخ یم یه سرم

 داد  هیدستش رو دورم گذاشت و من رو به خودش تک هیرو متوجه شد و  نیا محمد

 دم سن و موهام رو تکون ب یخواست برقصم رو یدلم م شهیهم-

 !؟یدیجلو اون همه آدم رقص-

 شد رقص هامون یاز دوست هام هماهنگ م گهیکه با دوتا د یداشت رقصم مخصوصا وقت یادیز یطرفدارها-

 از جام بلند شم و برقصم که دست هاش سفت شد  خواستم

 خونه برقص  میریجا نه م نیا-

 شل و ول شده بود  صدام

 جا نیا -

  یکرد یرو ادهیز-

 شهیفراموشم م کمی یطور نیاز رفتارم با باربد ، ا مونمینه ، پش-

 تو کانادا خوب بود ؟ تیزندگ-

برام  یزیو از محبت هاشون چ دنیرو انجام م فشونیکردم پدر و مادرم فقط دارن وظ یتنها بودم احساس م یلیخ-

  دادیزارم محدشون ... همش آ یب یدادن ها ریو گ تیچند روزشون... حساس یکنن!مسافرت ها یخرج نم

 ...  شد بدنم یسکوت کرد و من هم کم کم داشتم سر م محمد

 

 کل یدانا
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 نیاما انگار هم زنیرو آب بر یسوم داخل بطر کیکرده بود که  دیکه تاک نیشد با ا ایدن یحال یمتوجه ب محمد

 بود  یکاف ایچت کردن دن یقدرش هم برا

 ... نیبغلش رو گرفت و حرکت کرد به طرف ماش ریز

 نشنوه  یهاش رو کس یتا چرت و پرت ایدن یرو لب ها دادیخواست رد بشه دست هاش رو فشار م یکنار هر کس م از

 رو گرفت طرفش  دشیبا حرص انگشت تهد نیگذاشتتش تو ماش تا

  ینیب یم یحت زایچ نیدفعه آخرته که از ا-

  دیو در رو محکم کوب نشست

 داد زد  تیرو برد داخل و در روقفل کرد و با عصبان ایخونه دن دیرو کنترول کنه و تا رس ایکرد دن یم یخونه سع تا

  یخور یدفعه آخرته تو عمرت که مشروب م-

  دنیشروع کرد به خند یحال نشست و الک یرو مبل ب ایدن

 محمد رو مسخره کرد و

 رو بده  شهیحرص نخور بابا ش یفلفل شد هیشب-

 تا نره بزنه تو گوشش  دیکش قیبه نفس عم محمد

 کنار پنجره و به فرزاد زد زنگ ... ستادیدوش گرفت و با تن پوشش ا هیداخل اتاقش و  رفت

 سالم -

 صداش رو صاف کرد  محمد

 ؟ ییسالم کجا-

 کجا باشم !  دینصف شب با-
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 برو خونه باربد  یاگه کار ندار-

 شده مگه !! یچ-

 داره مکث نکن  اجیبه کمکت احت-

 خبره  محمد چه-

 ششیرو بزار پ یکیفقط برو سراغش الزم شد  یچیه-

 رو تخت  دیقطع کرد و دراز کش محمد

که  یبخاطر دروغ ایدونست ! از دست دن یبود که خودش هم جوابش رو نم یسوال نیکرده بود ؟ ا یرو ادهیز کمی

کرده بود به  لیرو تبد کیکوچ یدعوا هیباربد رو به کتک داد ! و از همه بدتر  یبود چون الک یشاک یلیگفته بود خ

ها ببخشه ! به نفع محمد بود اما براش  یراحت نیرو به ا ایباربد ، فکر نکنم دن یبرا یآزار دهنده ا هیقض نیهمچ

 شد  یهم تموم م نیسنگ

 ... ایدن شیو رفت پ دیهاش و پوش لباس

  دیخند یم یوقت ها الک یباز هم همون طور رو مبل ول شده بود و بعض ایدن

 و فرستادنش به کانادا !  یدختر نیلحظه تاسف خورد بخاطر داشتن همچ هی

 خودش رو انداخت بغل محمد  ایکنارش نشست که دن رفت

 کمند ؟ شی؟ پ یکجا رفت-

  دیباز هم خند و

 رو پدرانه تو آغوش گرفت ... ایاز فرصت استفاده کرد و دن محمد

بلند  یوقت از دست نداده ! سر انگشت هاش رو داخل موها چیکرده بود که انگار ستاره رو ه دایپ یحس خوب آنقدر

 کرد ... یو دست هاش رو لمس م دیکش یکمند م

 یرو تکرار م قتیخودش حق یبرا یداره !! براش قابل باور نبود ! و وقت ایبه بزرگ دن یسوال بود که واقعا دختر براش

 تر بشه  دیهر لحظه شد ایه دنب شیشد وابستگ یکرد باعث م
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 به خواب رفت ... ایرو نوازش کرد تا دن ایدن یمحمد موها آنقدر

وقت از  چیشد محمد برگشتن ستاره رو باور کنه ! انگار که ه یبود باعث م نشونیکه حاال ب یآرامش و سکوت نیهم

 دستش نداده! 

ساعت که  کیاز  شتریتونست فکر کنه ! و االن ب یخواب نم یو دلچسب بود که به لحظه ا یحس و حالش عال آنقدر

 بود ... دهیخودش هم به آرامش رس ایدن یبا نوازش موها

 از خدمتکار ها در رو باز کرد و اعالم کرد که فرزاد اومده  یکی!!  دیمحمد پر فونیآ یرگبار یصدا با

کنه  ییرو از خودش جدا کرد و از جاش بلند شد تا به دوستش خوش آمد گو ایفرزاد آروم دن دنیقبل از رس محمد

 !  دیکه انتظارش رو نداشت د یکه رفتار

 محمد  قهیدست انداخت به  تیبا صورت قرمز از عصبان فرزاد

 کارا  نیاز ا مینداشت-

 و آروم گفت : شیرفتارش رو انگشت اشاره دستش رو به حالت سکوت گذاشت رو ببن لیدونست دل یکه م محمد

  میکن یتو اتاق صحبت م میریم-

 رو ول کرد و به همراه محمد وارد اتاق شد و در رو بست و داد زد  قهی فرزاد

 بچه !؟  نیبا ا یکرد کاریچ-

 بعد  هیچ هیقض نیصبر کن بب-

 کار نکرده بد بخت  چیخواد باشه !!! خودش گفت که ه یم یچ هیقض-

زمان  نیدنبالم ، منم تو کمتر ایبهم گفت که باربد منو زده ب هیبهم زنگ زد و با حالت گر ایدن شیچند ساعت پ-

   خودم رو رسوندم

 منو زده !!  یکیگه  یدخترم م یوقت رمیآروم بگ ی! انتظار داشت زهیچقدر برام عز ایکه دن یدون یم تو

 مگه زده بود !!-
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 داخل موهاش  دیمکث کرد و دست کش محمد

 دروغ گفته بود تا من رو بتونه بکشونه اون جا نه بهم -

 آره ؟؟ یسر باربد آورد یخواست ییاون وقت تو هم هر بال-

 دروغ بوده دمیفهم یشدم وقت مونیپش-

 داد زد : فرزاد

 یبیآس چیه ایکه دن یشناسمت امکان ندارد تو متوجه نشده باش یچند سال م یدور بزن یتون یمنو نم گهیمحمد د-

 !  یلش خوبه ! تو از قصد اون طفل معصومو زدو حا دهیند

  زیمحکم با کف دستش زد رو م فرزاد

طرف خودت ، محمد واسه من  یرو بکش ایو دن یو باربد رو خراب کن ایتا رابطه دن یبال روسرش آورد نیتو از قصد ا-

  اریمهربونو در ن یباباها یادا

 با حالت دفاع از خودش جواب داد  محمد

و اون کار هارو با باربد  ختمیبه هم ر هویگه !!  یدروغ م ایدن دمیمن اولش نفهم گمی؟؟!!! م یگ یچرت م یچرا دار-

 شدم  مونیگفت دروغ گفته پش ایدن یکردم ، اما وقت

 بود  دهیشما به اوج رس تیعصبان فرزاد

باربد  ریهدفت فقط از تحق؟ قسم بخور که تو  یشد مونیمحمد به روح ستاره قسم بخور که از کتک زدن باربد پش-

منافع خودت ، قسم بخور که  یو مسخره برا کیکوچ یدعوا هیبوده نه سو استفاده از  ایجبران کتک خوردن دن

 نبوده  یکار انتقام شخص نیقصدت از ا

 داد زد  محمد

 فرزا بس کن -

 نگاهش کرد  تیشده از عصبان یخون یلباس محمد و با چشم ها قهیپا تند کرد و دست انداخت به  فرزاد
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بار  کی،  یکارا با باربد کن نیاز ا گهیبار د کیفقط  گهیبار د کیاگه  یرفاقتمون سر جاش ، شراکتمون سر جاش وا-

حساسم  یلیمنم . محمد من رو باربد خ یکه باهاش طرف یاون وقت کس یو باربد رو خراب کن ایرابطه دن یبخوا گهید

 ؟  یدیطرفت منم فهم یکن راکا نیاز ا ی، بخوا ایو به دنت تیاز حساس شتریب یلیخ

 رو با ضرب به عقب هول داد و از خونه خارج شد ... محمد

 و رفت تو فکر ... دیتختش دراز کش یاتفاق رابطه ش رو با فرزاد خراب کرده بود رو نیکه ا نیکالفه از ا محمد

شد ، از  ایمتوجه دروغ دن یبود که وقت نیا شیبود ! و تنها نکته منف ایزدن دن یتنها قصد اون از زدن باربد تالف واقعا

 نشده بود . وگرنه دنبال خراب کردن رابطه ها نبود ! مونیکار پش نیا

 افکارش بود که به خواب رفت ... ریدرگ آنقدر

به طرف آشپزخونه شد و بعد از مرتب کردن خودش  داریاز خواب ب یکمند پر انرژ دنید دیروز بعد محمد به ام صبح

 رفت ...

 افتاد و لبخند از لبش رفت  شبید ادی ایدن دنید با

  نییخجالت زده سرش رو انداخت پا ایدن

 کنم  یکار رو نم نیا گهیاشتباه کردم د یلیخ شبیمن د دیببخش-

 سرش رو تکون داد  محمد

  یخود بش یو از خود ب یسر بکش یکه بخوا ینیب ینم گهید-

 تا برگردم کانادا ممنوع -

  میانتقالش رو انجام بد یکارها مارستانیب میبر میحاضرش می؟ زود بخور میدار یصبحونه چ-

 فکر نکنم بزاره ها  انیاما ک-

 تو  یکن یم شیراض-

 ؟یچطور-
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 انمارستیجا ب نیخوام همراه بمونم ، اما ا یکنم مقصرم ، م یکنم و حس م یمن احساس عذاب وجدان م یگیم-

 تا بهتر و راحت تر باشه  یخصوص مارستانیبره ب دیبزار شمیهستس و من برام سخته ممنون م یدولت

 ؟ دهیاثر م-

 آره  یباش یخوب گریاگه باز-

 گفت  ایبهش چشمک زد که دن محمد

 یاوک-

 هر دو از خونه خارج شدن ... یاز ساعت بعد

 ؟ ادیبنظرت باربد م- ایدن

 نه -

 بخاطر دعوامون -

  دیشا-

 از کارم  مونمیدلم براش تنگ شده ، پش-

  یو به من دروغ نگ یاشتباه نکن نیکن بعد از ا ینداره ، سع یا دهیفا-

 اوهم -

 نیحاکم بود ... ا نشونیسکوت ب مارستانیب تا

 تا استرس رو از خودش دور کنه  دیکش قینفس عم هی محمد

 شدن  مارستانیبه دوش دخترس وارد ب دوش

 کمند رو گرفت  دیار اتاق جداطالعات آم از

 زشونیو خانواده بهراد و نوه عز انیاتاقش هم مادرش بود و هم ک داخل
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 وفتهیراه ن ییرفتار کنه تا دعوا یکرد محکم باشه با همه عاد یسع محمد

 افراد هم به زحمت سالم دادن هیبق انیکمند که پشتش رو کرده بود به محمد و به جز ک مادر

 و گفت : ستادیمد امح یروبه رو انیک

 ؟ نهیتو رو فعال نب ستیبهتر ن-

  شمیتو فکر کمند محکم تر م ادیهر چقدر کش ب هیقض نیرو بفهمه ا قتیحق دیبا-

 تخت کمند شد  کیو خود محمد نزد انیبود اشاره کرد که بره رو مخ ک یکه مشغول احوال پرس ایبه دن محمد

تونست اندامش رو بخاطر  یسخت م یلیصورتش چند تکه پانسمان داشت و خ یرو قیعم یبخاطر زخم ها کمند

 محمد به زحمت حرف زد  دنیتکون بده ، اما با د دیشد یکوفتگ

 از جلو چشمم دور شو -

 سرش رو برد جلوتر و آروم گفت : محمد

 حرف هامو بشنو بعد -

 کمند باز هم خواست که محمد رو از خودش دور کنه ! اما

 دور دست محمد ! دیچیلحظه دست پسر کمند پ تو همون و

 پر از اخم بود  صورتش

 ؟ یهست یشما ک-

 تر شد  یجر اریشدن سکوت محمد ، مه یسکوت کرد ، چون حرف نداشت !اما با طوالن محمد

 ؟  یهست یگم ک یبهت م-

 دخالت کرد  انیک

 کارت دارم  رونیب اینباشه ، محمد ب تیمسائل کار نی؟ به ا اریمه-
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 و بعد از چند لحظه محمد از اتاق خارج شدن  انیک اول

 ؟ یرو داره که اومد دنتیجا چشم د نیآخه ا یجا !؟ ک نیا یاومد یبر چ-انیک

 اومدم  یم ادی، ب اوردیدلم طاقت ن-

 ؟ یکه حال کمند رو بدتر کن یایب-

 کنه  یاما اون داره اشتباه فکر م-

  ستیبه هر حال االن وقت حرف زدن ن-

 نشستن یو رو صندل دیدست محمد رو کش انیک

 خوام همراهش بمونم !! یگه م یم ایدن -

امکانات  نیکمند تو بهتر دیجا بمون با نیزنمو دخترم ا زارمیآره به منم گفت ، احساس عذاب وجدان داره اما من نم-

 باشه 

 انگشت اشارش رو گرفت جلو محمد  انیک

 زنم  یگ یدفعه آخرت باشه م-

 کمند ؟  ایبگم ؟ مادر بچم ؟  یچ-

  اریاصال اسمشم ن یچیه-

 کشه  یشلوغه اعصابم نم یلیجا خ نیا میانتقالش رو انجام بد یکارا ای، ب ستیحرف ها ن نیباشه فعال وقت ا-

 مکث کرد که محمد گفت : انیک

 شه تا زود خوب بشه خوب و راحت با یجا هیاصال ! بزار  دمیرو خودم م نشی! هز گهید مارستانهیب هیبابا -

همراهش  ایکه دن یچند شب نی، ا  میدیبشه ، انتقالش م یعصب دنتینزار با د مارستانهیپولتو به رخ من نکشا ! تا ب-

  رهیباشه فکر کنم کم کم آروم بگ

  یبه کمند منو جلوش خراب کن قتیبا نگفتن حق یخوا یتو م-
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 ؟  یدیفهم یدور رو بر کمند بگرد یکه گفتم ، فعال حق ندار نیهم-

 ؟ یگیزور م-

 کاره چیآره کمند خواهر منه و تو ه-

 ؟ استیطور نیا-

 ادیشررمون در م یآره حرف اضافه بزن-

 انتقالش... یدنبال کارا میبر ایب میباشه تسل-

 داشتن ... یدو بعد از سال ها کنار هم قدم بر م هر

 باربد کجاست ؟ - انیک

  ادینتونست ب-

  دنشیخوام برم به د یم-

 هول کرد  محمد

  ستینه چند روز قرار بره مسافرت ن-

 خبر ! یچه ب-

 آره فعال دنبالش نرو -

 اتاق بشه  یوارد محدوده  یاجازه نداد محمد حت انیباالخره کارها انجام شد و ک یاز ساعت بعد

 شد  یکم وقت مالقات داشت تموم م کم

 محمد ... ریتحق یکرد برا یمختلف رو انتخاب م یشد فحش ها یمحمد رد م یاز جلو یاز خانواده کمند هر کس و

 یاون رو دوست نداشته و نخواهد داشت ، حت کسچیکه ه نیکرد شنونده نباشه ، اما دلش گرفت از ا یم یسع محمد

 تر از االن بشه  ریپ یلیاگه خ
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 موندن... انیو محمد و ک ایدن فقط

 شه کرد جلو چشم اون نبا یم یخودش سع ایکه دن یشد ! طور یاشک هاش روون م ایدن دنینا خواسته با د کمند

و  ایکمند رفت سمت دن یاز جا نانیبعد از اطم انیشد و ک دشیباالخره کمند وارد اتاق لوکس و جد یاز ساعت بعد

 گفت :

 ته بگو ها هستن که همراه بمونن، پس اگه برات سخ یلیمن با همراه بودن مشکل ندارم خ-

 لبخند زد  ایدن

  ستین ینه مشکل-

  یکن بهش محبت کن یسع- انیک

 سرش رو تکون داد  ایدن

  دیاون رو بوس یشونیخواهرش شد و پ کینزد انیک

 باهاش مهربونم باش -

 که داخل چشم هاش مونده بود رو رها کرد و گفت : یقطر اشک کمند

 دختر محمده ؟ -

 زمزمه کرد  انیک

 رو بهت بگم  یو همه چ یایدر ب مارستانیبهش نزن تا از ب یدونه پس حرف یآره اما هنوز خودش هم نم-

 ازش فاصله گرفت  یا گهیحرف د چیبدون ه و

 تونست بگه که اون دخترته یبه کمند ! نم قتیبراش سخت بود گفتن حق انیک

 به محمد اشاره کرد که باهاش بره  انیک

 کرد خودش هم رفت  دایپ نانیاز رفتن محمد اطم یوقت انیرج شدن و کخا مارستانیدو از ب هر
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 جواب داد ایشد زنگ زد به اتاق کمند و دن انیمتوجه رفتن ک یوقت محمد

 بله ؟-

  امیخوشگل بزنم ب پیت هیخانم من برم  ایدن-

  دیخند ایدن

 ایباشه زود ب-

 رو قطع کرد و به کمند لبخند زد و کنارش نشست  یگوش ایدن

 دوستتون داره  یلیمحمد خ-

 تونه در جواب بگه !  یم یدونست چه حرف یفقط سکوت کرد ! چون نم کمند

 : دیاز سکوت کمند دلخور شد و پرس ایدن

 ؟  ادیاز من خوشتون نم-

 به زحمت حرف زد  کمند

 ستینه فقط حالم خوب ن-

 کمند قلبش به درد اومد  یاشک ها دنیبا د ایدن

 کنم محمد همون قدر که دوستتون داشته آزارتون داده  ی! احساس م دیکن یم هیچقدر مظلوم گر-

 سکوت کرد و چشم هاش رو بست و به خواب رفت ... کمند

 دم غروب چشم دوخت ... یزییپا یو به هوا ستادهیکنار پنجره ا ایدن

 کرد یم ییاحساس تنها شتریگرفته بود ، با دور شدن از باربد ب دلش

 روز رو هم نداشت !  کیتحمل  یکه حت یخواد چند ماه از باربد دور بمونه در صورت یچطور مسوال بود که  براش

 ! دیدر پر یتو فکر فرو رفته بود که با صدا آنقدر
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 کمند رو چک کرد و رفت ... تیوارد اتاق شد و وضع دکتر

 آب کرد  یبود تقاضا دهیدکتر از خواب پر یکه با تکون ها کمند

قرار شد که اتاق کمند دوتا همراه  مارستانیکادر ب یبرگشت و با هماهنگ مارستانیباالخره محمد به ب یاز ساعت بعد

 داشته باشه و داخل اتاق دوتا تخت اضافه قرار دادن 

  دیکش قینفس عم هیو  ستادیبعد از انجام دادن کارها پشت در اتاق ا محمد

 آرامش وارد شد و سالم داد  با

 نگاه کرد  ایاون ها شد ! اول به دن یهر دو یمتوجه ناراحت اول یتو لحظه  اما

 شده !؟ یزیچ-

 هم با لبخند جواب داد  ایدن

 بدم  لیجا کمند خانمو تحو نیا ای! ب یکرد رینه د-

سرش رو به طرف محمد چرخوند و محمد هم از اون لبخند  یچشم هاش گرد شده بود به سخت ایکه از حرف دن کمند

 رو بهش زد  انشیموذ یها

 ، خودم قرار مواظبت باشم  زمیسالم خانم عز-

 کرد ! یزنگ پرستار رو زد و ول هم نم یمکث صدا یب کمند

 هر دو از تعجب خشکشون زده بود ! ایو دن محمد

 توان صداش حرف زد  نیو دکتر وارد اتاق شدن و کمند با آخر پرستار

  رونیب دیبنداز نویا-

 دکتر صحبت کرد و ردشون کرد رفتن ... یبه پرستار محمد

  ستادیتخت کمند ا کنار

 حرف دارم باهات -
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 گمشو از جلو چشمم -کمند

 نگاه انداخت  ایبه دن محمد

 ؟ یچند لحظه تنهامون بزار شهیم-

 حتما -

 محمد سبک تر شد  یجو برا ایخارج شدن دن با

 ؟ رونیب یاز خونه زد ی؟ چرا اون روز اون طور هیمشکلت چ-

 کار  انتینداره آدم خ یبه تو ربط-

 به خودش اشاره کرد  محمد

 ؟  یکردم ؟؟؟ ک انتیمن !! من خ-

حاال  یحرف آورد یپشت سرم کل یبچمو کشت یمنو خراب کرد یخوره ، زندگ ی! حالم ازت به هم م یرو دار یلیخ-

 مادرش کدوم ... ستیکه معلوم ن یدختر ؟؟یدیدخترت رو بهم نشون م

 کمند یانگشتش رو گذاشت رو لب ها عیسر محمد

  زمیر ینباشه که خون م تیبه مادرش کار سیه-

 کرد  ینگاه م دیرس یبه نظرش م حیرو که آنقدر وق یو حرص مرد رتیبا ح کمند

 لبخند زد  محمد

 شد ؟  تیحسود هیچ-

 و گرفتتش تو دستش  دیتا خواست زنگ رو باز بزنه محمد دستش رو کش کمند

 تموم نشدن  هنوز حرف هام-

  ادیب گمیم انیاالن به ک رونیاز اتاق من برو ب-
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مونم تا  یجا م نیکردن من ، آنقدر ا رونیب یبرا یبکن یتون ینم یکار چیمگه ؟ ه یبلند شدن دار ؟؟جونیچطور-

 درست بشه  یهمه چ

 ! یکن فیتعر گهیزن د هیجلو من از  یتون یمحمد خفه شو ! از جلو چشمم برو ! چطور م-

 اداس؟ نایو همه ا ی؟ نکنه هنوز هم روم حساس شهیم تیحسود هیچ-

  یبه گند بکش یطور نیا مویخودم متاسفم که گذاشتم تو زندگ ینه فقط برا-

 ... دیکمند کش دیو سف یمشک یکمند رو باز کرد و سر انگشت هاش رو داخل موها یگره روسر محمد

 رو نخواستم  تو یوقت بد چیقربونت برم من ه-

کرد دست  یم یشد و با دست چپش که سرم وصل بود سع الیخ یدست راستش رو که گچ گرفته بود رو ب کمند

 تونست ! یمحمد رو پس بزنه اما نم

 حرف دارم واسه گفتن  یلیکمند ؟ خ-

 نداره  یتو که تموم یها و دروغ ها یانتکاریخ ستیدونم ل یم-

 نداره  یاون عشقم به تو که تموم زمینه عز-

 با حرص جواب داد  کمند

  هیواسه خر کردن بق یهنوز هم زبون چرب و نرمت رو دار یمرد شد ریپ-

 کمند رو نوازش کرد  یلبخند زد و موها محمد

 من فقط واسه تو زبون دارم -

  یفکر ازدواج داشته باش یحت یکردم به جز من با کس یوقت فکرش رو هم نم چیخوره ه یحالم ازت به هم م-

  نداشتم-

 ؟ یهاته ؟؟؟ به اونم رحم نکرد یحاصل خوش گذرون ایپس دن-

 نگه داشتن مادرش  یعاشقانست برا یخودخواه هی، حاصل  ستیحاصل ه. و. س ن ایدن-
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 گونه هاش روون شد  یاشک هاش رو کمند

  دهیبس کن محمد صدات آزارم م-

 نه بزار بگم -

 خوام بشنوم  ینم-

 شیسال پ یلیکه خ یپدر و مادر هیکه عاشقش بودمه ، حاصل  یسبت به کسمن ن هیحاصل عشق و خودخواه ایدن-

 مجبور شدن از هم جدا بشن و اون بمونه وسط 

 بدونم  گتید یخوام از معشوقه ها یبسه محمد نم-

خاکستر مونده هنوز داغ و  ریز شیروشنه ؟ بگو که اون آت ششیچرا ؟ اعتراف کن که ما هنوز عشقمون آت-

  یکنیبه من فکر م یسوزندس ؟ اعتراف کن که هنوز دار

 گهیزن د هی! اون وقت همون موقع ها با  ی! تو بچه منو کشت نمتیخوام بب ینم یحت گهیحرف هات د نیاما با ا-

 !هیته نامرد نی!؟ ا یبود

 نبودم جز تو یمن باکس-

 پس اون بچه از آسمون اومده ؟-

 ؟ ی، تو هنوز هم به من حس دار خوامین جواب ماول م-

 قابل کنترول بود به حرف اومد ریکه غ یبا بغض و اشک ها کمند

داشتم فکر که با تو ییبه روزا شهیکوتاهم با بهراد بودم ، هم یزندگ ریدرگ یوقت یسال ها حت نیداشتم ، تموم ا-

 هات فکر کردم ، یهات و خوب یبه بد شهیکردم هم

! اما االن واقعا ازت  یشد یو هر لحظه تو سرم تکرار م یداشت انیخون من جر یدم نبود ! انگار تو تودست خو 

 ... انتتیمتنفرم ، بخاطر خ

 بچه تو دوقلو بود -

 حرف محمد رشته افکار از دستش در رفت و ماتش برد ! دنیبا شن کمند
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 بچه هامون دوقلو بودن -

 م...محمد !-

از بچه ها قلبش مشکل داره و احتماال  یکیگفت که  تیبعد یجانم ؟ همون اولش دکتر گفت به من اما تو سونوگراف-

خواستم  یاتفاق حالت رو بدتر کنه آزارت بده ! منم بچه رو نم نیکه ا دمیرو تموم کنه ، ترس ینینتونه دوران جن

، من و فرزاد با  یو از هوش رفت یزود راس شد مانیزا ردوچا یها وقت یریخواستم ؛ موقع درگ یتو رو م یبستن پا

بچه دوم رو خدا بهمون  یاومد ول ایاز بچه ها مرده به دن یکیباال سرت ،  میاریدکتر ب میتونست یهزار جور بد بخت

 ستاره ... هیشب هیهد هیداد ،  هیهد

و  نیبود !! سنگ نیبراش واقعا سنگ دیشن یکه م ییمحمد ، حرف ها یبا چشم هاش زل زده بود به لب ها کمند

 سخت !

از وجود تو  ایخوام ؛ دن ینم نیرو هم بعد از ا یکس چیرو نخواستم ، و جز تو ه یوقت جز تو کس چیمن ه -محمد

 هستش باهمون جنس موها ...

 محمد رو درک کنن ! یتونستن حرف ها یسرش نم یعصب یها امیحرکت مونده بود! چون پ یب کمند

، کنار دخترمون!  میکنار هم باش مونیمن ، بزار چند سال آخر زندگ شیکنم برگرد پ ید ازت خواهش مکمن -محمد

من زور گفتم و تو  شهیمنو خراب نکن ! هم یایکنم رو یخوام خواهش م ینم یا گهید زیچ چیه ایدن نیمن از ا

 کنم ترکم نکن  یحاال التماست م ی، ول یخواهش کرد

 !؟ یمه سال به من نگه نیا یچ...چطور تونست-

که به فرزاد بسپارم مواظبش  نیتونستم بکنم جز ا یم کاریچ یازدواج کرده بود گهید یمن زندان بودم ، تو با کس-

 باشه تا من بتونم برگردم 

  نهیسنگ یلیمحمد حرف هات خ-

  یستارست و آنقدر دوست داشتن هیعشق ما شب وهیکه م قتیحق نیا ینیرینه به اندازه ش-

 دختر ماست !؟ ایواقعا دن یعنی-

 توش وجود نداره  یشک-
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 اون بود  یسکوت کرد و محمد عاشقانه غرق نوازش موها کمند

  میخانواده هست هیما کنار هم -

  دیکمند کش یزده شدن در محمد دست هاش رو از موها با

 داخل  ایب-

 به تخت کمند گفت : دیوارد شد و تا رس طنتیبا ش ایدن

 گذاره  یخوش مکه  نمیب یم-

 کرد ... ینگاه م ایبه دن یا گهیبار جور د نیا کمند

 رو ! زمزمه کرد  ایبود دن دهیتازه د انگار

  ایدن-

 اون هم جواب داد  و

 جانم -

  دیرس یکمند به گوشش م یو رفت پشت پنجره و فقط صدا رهیاشک هاش رو بگ ینتونست جلو محمد

 نامرده ؟  یزندگ یلیخ یدونست ی؟م ایدن-

 جمع شد  ایدن چهره

 چطور ؟-

  دیناخواسته کمند رو تو آغوش گرفت و بوس ایرشته کلمات پاره شد و دن گهیبغض کمند د دنیبا ترک اما

 کرد ؟ آره ؟ تتیمحمد اذ-

  شهیوقت تموم نم چیآره دروغ هاش ه-

 تن صداش رو برد باال  یبار عصب نیا ایدن
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 ؟ یکه حالشو خراب کن ششیپ یایب یهمه خودت رو کشت نیا-

 زد  شیشونیپ یرو یکمند رو پاک کرد و بوسه ا یاشک ها ایدن

 ادیواال از تو عاشق در نم رهیآروم بگ کمی حداقل  جا نیبرو از ا-

 دخترش ... یگونه ها یرو دیبا لذت دست کش کمند

 نه به بلند کردن موهاش ...شروع ک ادیم ایکه به دن یدختر داشته باشه و از همون وقت هیدوست داشت  شهیهم

 از لذت بزرگ شدنش نبرده بود !  یسهم چیساله داره و ه۲۴دختر  هیحاال  یول

 و کمند  ایرو پاک کرد و برگشت به سمت دن شیاشک ها محمد

 ؟  دیموافق وهیآب م هیبا -

حرف فقط به  یاز رو دوشش برداشته شده بود ب ینیکمند که انگار بار سنگ یکه چپ چپ بهش نگاه کرد ول ایدن

 ... کردیهمه سال از فکرش نرفته بود و حاال با دخترش برگشته نگاه م نیکه ا یمرد

  شمیم وونهید یکن ینگام م یاون طور -  محمد

 و جوابش رو داد  اوردیکم ن ایدن

  یرو هم دوست دار هیکردن بق وونهیکال د-

  گهید مینیما ا-

  یستین یا گهید زیسر چ یمته تو نه شما جز-

 و محمد هر دو از تعجب چشم هاشون گرد شد  کمند

 !؟ هیچ - ایدن

 زبون موندم نه ؟  یوسط ب نیفقط منم ا - کمند

 رو برداشت و گرفت باال  کیرنگ کوچ دیسبد سف یرکیز ریبا خنده ز محمد
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 منم ندارم -

 حرف محمد کمند خندش گرفت  با

 دیبا خنده کمند محمد هم خند و

 اون ها شد  نیکه متوجه خنده ب ایدن

 به کمر شد  دست

 ؟! یرکیز ری!؟؟ اخمو تخمتون جلو منه خنده هاتون زهیچ-

  ایدن کیاومد نزد محمد

 زبون دراز  یرکیز ریخنده هامون کوچولوع دوست داشتنمون ز-

 زبونشو درآورد  ایدن

 کنم  یدراز ترش م یکن تیاگه کمند رو اذ-

 کرد شده نگاش کرد  یبا چشم ها محمد

 و باربد افتادم که ! انیبدتر از ک ریاوووو گ-

 بشه ! فتیبتونه حر ایمگه باز دن - کمند

دست کمند  کینزد ینیخودش و کمند رو داخل س یو برا ایرو داد به دن یکیو  ختیر وهیآب م وانیسه تا ل محمد

 گذاشت

 شد  کینزد ایدن

 ! وهیآب م هیتونن بلند بشن بخاطر  یکمند خانم که نم-

 جواب داد  اوردیکه تخت رو باال م یدر حال محمد

 بلدم خانم یپرستار-
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  یبلد یشما همه چ - ایدن

 زد پشت دستش  محمد

 تو !! میمن بودا ! االن رفت تو ت میجا تو ت نیرو خدا ! قبل از اومدن انگاه تو-

 نن ...تونن حس ک یهمه م -کمند

 حرفش رو نصفه ول کرد  کمند

 صورت کمند و آروم گفت : کیسرش رو برد نزد محمد

 کنن که چقدر عاشقتم ؟  یحس م-

 زده گفت : رتیح ایدن

 ! امیب یتو کالس مخ زن شیپ دیباربد با-

 چشمک زد : ایبه دن محمد

 که ! ادیبه حساب نم یکه از ته دل باشه مخ زن یحرف-

 برد  یحرف زدناش دل م نیبا هم میجوونم بود-کمند

 کمند لبخند زد  یداخل موها دیدست کش محمد

 من  یاز قبل برا شتریتو و هم ب یاالنم همون حس ها هست ، هم برا-

  شهیوقت رابطه ما مثل قبل نم چیه -کمند

  شهیاتفاقات گذشته تکرار نم دمیبهت قول م -محمد

 ییتو هنوز هم مثل همون موقع ها-

  دمیحبسش رو کش-

 بودم که تاوان دادم  یمن کس -
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 چرخوند  ایمحمد رفت و کمند سرش رو به طرف دن یاز لب ها لبخند

 ؟  ایدن-

 بله ؟-

 چیاز مرد ها ه یلینعمته ، خ هیزبونه خودش  یگه و آنقدر ساده و ب یکه بهت دروغ نم نیقدر باربد رو بدون ، هم-

  ستیدلشون ن چون حرف هاشون حرف شنیوقت مردت نم

 سکوت کرد و به محمد نگاه کرد  ایدن

 دلخور گفت : محمد

  یانصاف یب یلیخ-

 در مقابل حرف محمد سکوت کرد و چشم هاش رو بست،  کمند

   دخترشه ! اینبود که دن یبراش باور کردن هنوز

 کالفه از اتاق خارج شد ... محمد

 داشت... یقدم بر م لیبزرگ و طو یهدف داخل راه رو یب

فکر رو داشت که  نیوجود نداشت که قبول کنه به کمند صدمه زده ! تو تموم ذهنش فقط ا یزیچ چیمحمد ه توافکار

 کنه! تیوقت کمند رو نخواسته اذ چیاون ه

 شد  مارستانیو سرسبز ب کیش اطیح وارد

 آروم گرفت ... یفضا کم ییبایز بخاطر

 تر بود  نیسخت تر و سنگ یلیخ قتیداشته باشه اما حق رفتارها رو نیکمند ا زدیکه حدس م نیا با

خلع حضور  یزیچ چیه گهیسن د نیبه ا دهیکرد اما هنوز نسبت به کمند خودخواه بود  اما حاال که رس یم انکارش

 تا حالش خوب بشه  کردیهضمش م دیلقمه درشت بود که با هی! انگار  ایدن یکرد ! حت یکمند رو براش پر نم

 کمند ببره  یگلدون گل برا هیگرفت که  میکلنجار رفتن با خودش تصم یاز کل بعد
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 رو انتخاب کرد . یکرد و با وسواس گلدون گل رز صورت دایگلخونه پ هیگشتن  یاز کل بعد

 دوتا تقه به در وارد شد ... ایبه طرف اتاق کمند رفت و  دیذوق و ام با

ته بود و به خواب رفته بود !! کمند اشاره کرد که سر و صدا کمند گذاش یشد که سرش رو کنار دست ها ایدن متوجه

 نکنه 

 آروم کنار کمند قرار گرفت و کنارش نشست  یلیخ

 اشاره کرد  ایلبخند به دن با

  رمشیخواد تو آغوشم بگ یدلم م یلی؟انگار خود ستارست ! خ ینیب یم-

 دختر ماست ؟  نیمحمد ا-

رو کنار هم  یو از اول همه چ میدوباره درستش کن میتون یعشق پاره پوره شده که خودمون م هیآره حاصل -

  میبساز

 ! شهیوقت مثل قبل نم چیها ه یپارگ یاما جا-

 ! ینبود یا نهیکمند بس کن تو که ک-

 که بچمون زندس یبه من نگ یحق نداشت-

 ، اون ها بهت نگفتن دنیو بهراد فهم انیک-

  دایکمند پر از تعجب شد و کم کم رد اشک پ یها چشم

 خودم نداشتم ؟من حق انتخاب نداشتم ؟ یاز زندگ یسهم چیمن ه-

 بهراد نخواست از دستت بده -

 بغض کرد  کمند
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خراب تنها گذاشت ، دو سال ازش  هیروح هیبچه ! منو با  هیبخشم ، منو تنها گذاشت با  یوقت نم چیاونم ه-

!؟ محمد من از  ستین یخودخواه نیزنده باشه ! ا دیقبل از مرگش هم بهم نگفت بچه من شا کردم اما اون یپرستار

  میعاقبت زندگ نهی! و ا نیگرفت میمن تصم یجابه مه!شماها ه انیدارم ، از تو از بهراد از ک تیخدا شکا شیهمتون پ

 کنم  یکمند گذشته رو ول کن فراموش کن خواهش م-

 : دیپرس عیو سر دیاز خواب پر ایشکسته شدن بغض صدا دار کمند ، دن با

 شده !  یچ-

 کرد قورت بده اما دلش پر بود .  یم یبغضش رو سع کمند

 به محمد نگاه کرد  ایدن

 زن !  نیآخه با ا یکرد کاری!!!؟چ ختیبه هم ر دیباز تو رو د-

 با بغض زمزمه کرد : کمند

  نیکرد همتون وسط راه دست هامو ول-

 صورت کمند رو نوازش کرد  ایدن

  زمیآروم باش عز-

معرفتن ،  یوقت ازشون نگذر آدما نامردن ب چیرو نبخش ، ه گنیکه بهت دروغ م یوقت آدم ها چیه ایدن-

 خودخواهن 

 به نفس نفس افتاده بود  کمند

  رونیمحمد برو ب-

 کمند شد و پرستارها و خبر کرد ... یمتوجه حمله عصب عیسر محمد

که بهش زده بودن به خواب  ییها نیبرگشت و بخاطر مرف یباالخره کمند به حالت عاد یدگیرس کساعتیاز  بعد

 رفت 
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  ستادیمحمد ا یروبه رو ایدن

 خوام  یم حیمن توض-

 گذشته منو کمند ؟ -

 تو رو هم بشنوم  یخوام حرف ها یم یگفت ول ییزایچ هیآره باربد -

 باشه بشنو -

 شاپ حرکت کردن ... یدو کنار هم به سمت کاف هر

 هم نشسته بودن  یدو تو سکوت روبه رو هر

 چرا کمند آنقدر ناراحته ؟  -ایدن

 سازه ؟ یرو م یهر شخص ندهیو آ ی، زندگ طیکه شرا یاعتقاد دار-

 آره -

 ... دیداغش نوش یاز کاف یکم محمد

  دیداغش نوش یاز کاف یکم محمد

خواهرم که بخاطرش مادرم رو از دست داده بودم افتاد گردنم ، پدرم ، پدرم  تیمادر شدم و مسول یسالم بود ب ۶ -

 بود  شیتوجه به ما و زندگ یمرد معتاد و کامال ب هی اون  تونم اسمش رو بزارم پدر ! چون در حدش نبود ! ی؟!؟ نم

کفن و دفن  یکارها مونی! اونم از ترس پول خرج کردن ! مرد همسامارستانیکفن و دفن مادرم هم نرفت ب یبرا یحت

 یشد ما همگ دایپ دشیکه سروکله پدرم با زن جد نیمراقب ما بود و بعد از ا مونیمدت همسا هیمادرم و کرد ، تا 

 تی، وضع زدیمکم بود و پدرم هر روز کتکش  یلیخ هوش بیزن ساده با ضر هیداخل خونه خودمون ، زن بابام  میرفت

 خواهرمو بکشه  یپول یمنو ستاره خواهرم افتضاح بود ! پدرم خواست سر ب

 من نزاشتم  اما

  میها بود هیخونه فرار کردم باهاش ، آواره خونه همسا از
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  زاشتیما کنار م یته مونده غذاش رو برا هرکس

 نکردم  ییوقت گدا چی، اما ه ینرفتم و شروع کردم به دست فروش مدرسه

من بود فقط  دیام مویگرفتم و وضعمون قابل تحمل تر شد، ستاره خواهرم تموم زندگ ادیکم راه پول درآوردن رو  مک

و من مواظب  دیکن یخونه ما زندگ دیایخانواده گفت که ب هی. تا وضعمون خوب شد زن  کردمیبه عشق اون تالش م

 خونشون ... میاشتباه کردم و رفت ادرپدر م یدر عوض تو هم خوب کار کن ؛ که منه ب شمیخواهرت م

 خورد تا بغض باعث نشه تکرار خاطرات تلخش آزارش بده  یدنیاز نوش یدوباره کم محمد

 روز ... هیحال ، کوفته ... یبدنش کبود بود ، ب دمیدیهر موقع ستاره رو م-

  دیکش قینفس عم هیبغضش رو قورت داد و  محمد

 ... خبر رفتم داخل خونه یروز ب یعنی-

 مشتاق تر شد  ایشدن سکوت محمد دن یطوالن با

 بگو -

 زمیکه پسر اون خانواده که دو سال از من هم بزرگ تر بود داشت به خواهر عز دمی... با چشم د دمیرفتم خونه و د-

 کرد ! یم یدست دراز

 صورتش قرمز شده بود  محمد

 گذشت ؟ یبه من چ یدرک کن یتون یم ایدن-

 هم بغض کرد  ایدن

 تا خورد زدمش و خواهرمو برداشتمو رفتم ...-محمد

 که مرگ رو با شرافت تر بهت نشون بده ... ییداغون ... داغون ها ! از اون حال و روزا مویبود آواره

واسه من کار کن من مواظبتونم ، اولش  یهست یزرنگ یبابام اومد سراغمون و گفت که تو بچه  یاز دوست ها یکی

که  یحروم یشدم برده اون مرد و پول ها شهیم یدگیحال ستاره خوبه و بهش رس دمید یاعتماد نکردم اما وقت
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گرفتم و  یاز سنم بود گردنم م شتریب یلیخکه  یها تیخوب بود و من مسول یدندونم اومده بود . همه چ ریمزش ز

 شد و باالخره خونه گرفتم و با ستاره رفتم توش ... یبود و پول هام هر روز ضرب دو م یعال یموفق بودم . همه چ

 اون موقع چند سالته بود ؟- ایدن

کارها  نینداشت که بگه نکن ا یباالسر چیکرد و ه یگنده تر از سنش م یپسر نوجوون که داشت کارها هیسالم ۱۷-

 رو !

 نیکرد ! بب رییتغ یهمه چ دمید ییمویل یپالتو هیکه کمند رو با  یبار نیآشنا شدم و تو اول انیباشگاه با ک داخل

خوره چون  یکه از تموم جنس زن فاصله گرفته بودم و حالم از رابطه هاشون به هم م یرو شدم ! من ری!! ز رهاییتغ

بودم کمند  یعوض شد ! آدم شناس خوب یکمند همه چ ورودشد . بعد از  یش... ه...و...ت م یستاره داشت قربون

داره ! و باور  یبر عکس خودم ؛ کم کم متوجه شدم که اون هم نگاه هاش معن ییجورا هیآروم و ساده بود  یلیخ

 شعر برام نوشت بود و به عشقش اعتراف کرده بود !! هیبرگه  هیروز اون تو  هیبود که  نیا میاتفاق زندگ نیتر ینکردن

 : دیخند یکیستریه محمد

بشم ، اما  کیشد به کمند نزد یروم نم انیاما بخاطر ک اوردمیداشتم ! داشتم بال در م یچه حال یدون ینم ایدن یوا-

به کمند و  یزیچ تیواقع ینکرد چون من قصدم ازدواج بود و درباره زندگ یهم کم کم متوجه شد و مخالفت انیک

 ودم .کرده ب یپسر ساده و کار کن و سالم معرف هینگفته بودم ، خودم رو انیک

 چقدر دروغ !-

گرفته بودم  میبود و من تصم یعال یرفت همه چ یم شیداشت خوب پ یکرد ، همه چ یرو بهتر نم یچیه قتیحق-

 افتاد ... یاتفاق هیبد نرم ، اما  یدنبال قاچاق و مواد و کارها گهیرو بزارم کنار و د میکار قبل

 شد اما دوباره ادامه داد  یمکثش طوالن محمد

 یم هیجا ، گر نیا ایب دمیروز بهم زنگ زد گفت خواب بد د هیکه  میو منتظر جشن عقدمون بود میه بودمحرم شد-

خراب  یچ همه که بود جا اون...  ستاره دنبال  کرد که ستاره هم ببرم ، به حرفش گوش دادم رفتم یکرد و التماس م

 شد 

 شد ؟؟ یچ-

 بخونش  دمیکه از زندان در اومدم ، بهت م یکه ستاره رفت تا روز آخر یدفتر دارم که تو زندان نوشتم ، از روز هی-
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 !نیدیرس نجایچطور به ا نمیکنجکاو شدم بب یلیحتما خ-

 لبخند زد : محمد

وقت گول انکار  چیو ه خونمیاز چشم هاش م نویشد اما عشق منو کمند هنوز هست ا نییباال پا یلیما خ یزندگ-

 خورم .  یکردنش رو نم

  ایدن کیسرش رو برد نزد طنتیبا ش و

 تو هم گولشو نخور -

  دیخند ایدن

 ؟! یکن یم تشیاما تو اذ-

 شده برام  یعاد گهیکنم !! د یم تشیکنم دارم اذ یهمه فکر م واال من برم اونو بوسشم کنم-

 بهش ! یدروغ گفت یلیخب خ-

 پوزخند زد  محمد

 یدیحاال کجاهاشو د-

 !؟  یکرد یرو مخف تیواقع یگنده تر که زندگ نیدروغ از ا-

 چشمک زد  محمد

 آره البته بهش گفتم راستش رو-

 دیبا حرص خند ایدن

 !یهست یک گهیتو د-

 در جواب فقط سکوت کرد ... محمد

 کمند که هنوز خواب بود  شیو حرف زدن برگشتن پ دنیاز نوش بعد
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 کمند رو چک کرد  تیدکتر هم وارد شد و وضع ایزمان با ورود محمد و دن هم

 بمونه؟ یتونه بستر یچقدر م -محمد

 تحت نظر باشه  دیهفته با کیحداقل -

 بشه ؟ شتریب شهینم- محمد

 جواب داد  ایچشم هاش گرد شد که دن دکتر

  شمیممنون م دیزودتر مرخصش کن یدکتر هر چ یآقا دیگوش ند-

 نگاه کرد و دکتر رفت  ایچپ چپ به دن محمد

 ؟ یه گهید یکن تشیاذ یخوا ی؟؟ م هیها چ-ایدن

 کمند باعث قطع مکالمه شد  یصدا

 ...؟ آب  ایدن-

  ستادیگذاشت داخلش و کنار کمند ا ین هیو پر آب کرد و  وانیل عیتکون بخوره محمد سر ایدن تا

 تو جون بخواه -

  واریبود به د دهیاز شدت خنده چسب ایدن

 د خسته و اخمو به محمد نگاه کر یبا چشم ها کمند

 !  گهینگاه نکن د یاون طور-محمد

 آب خورد ... یسر کمند رو گرفت باال و کمند کم محمد

 کرد ! رونیب شهینم نویا رینخ-ایدن

 نگاه کرد ... ایابرو رو برد باال و به دن هی محمد
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  ایدن

 

 محمد نگاه کردم ... طونیچهره ش به

که باعث بد شدن حال  ییاز وقت ها ریاومد البته غ یازش خوشم م یلیمرد واقعا جذاب و باحال بود ! خ ریپ هی اون

دوتا  نیخواست ا یدلم م بیبود و من ته ته ناخودآگاهم عج یا یزن دوست داشتن یلیشد . کمند خ یکمند م

 یبردم ! همه ابراز عالقه هاش قلب یلذت م دمیدیمحمد به کمند رو م یمحبت ها یدوباره کنار هم باشن ، اصال وقت

 کرد  یکرد و بدتر محمد رو پرو تر م یبود و کمند هم بدجور براش ناز م

کنه باعث  یبد مو خم ها بره تا همون قدر که حالش رو چیشناخت و انگار بلد بود از کدوم پ یخوب کمند رو م محمد

 لبخند زدنش هم بشه 

با محمد حرف  یبهتر ... مثالً وقت شیو روح شهیو حال کمند هر روز بهتر م میدو روزه منو محمد کنار کمند موند االن

به تخت کمند و آخرشم تختش  دهیسره چسب هیفرصت استفاده کرده و  نیو محمد از ا شهیحالش بد نم گهید زنهیم

کردن ، البته  یخواست ها ! از وسط دو نصفش م یجا م نیباربد رو ا ای انیفقط ک یعنیرو چسبوند به تخت کمند ! 

گچ  یحرف ها بود که کمند با اون دست و پا نیرو دار تر از ا یلیمحمد خ یها ! ول دهیش رو نمبه یلیکمند هم خ

 بشه ! فشیگرفتمش بتونه حر

 گفت  یجد یول یبار به شوخ کیخود کمند  نیمارمولک بود و ا یلیفکر خودم خندم گرفت محمد خ از

 گشت  یرفت و بعد از ساعت مالقات بر م یشد محمد از ساختمون م یوقت مالقات م یروز وقت هر

 دنیکه به د یجاست ! تنها کس نیگفت محمد ا ینم یتو گوشش خونده بود که کمند به کس یدونم محمد چ ینم

 اومد باربد بود ! یکمند نم

سفتش تنگ شده  یو دلم واسه بازوها و دست ها دمیدیتنگ شده بود . آنقدر که شب ها خوابش رو م شیبرا دلم

خوام تحمل کنم چند  یدونم چطور م یکه تو ذاتش بود تنگ شده بود نم یبود ، دلم واسه بغل کردنش و اون آرامش

 فاصله ها رو! نیماه ا

عوض نکردم و همراه موندم اما  یمحمد من جام رو با کس یشدن کمند بود و بخاطر خواهش ها یسوم بستر روز

 تخت نرم و راحت بخوابم  هی یباربد و شب رو رو شیخواست برم پ یواقعا خسته شده بود ! دلم م
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ده صبح بود که  یها کیکرد و من فقط اون جا حضور داشتم ساعت نزد یکمند رو خود محمد م یهمه کارها البته

 زیاومدن پانسمان صورت کمند رو کامال برداشت و محمد با ذوق و شوق فراوون با پنبه شروع کرد به شستن و تم

 کردن پوست و صورت کمند ... 

کردم  یداشتم بهش نگاه م اقیکرد که منم با اشت یچسب پاک م یو چا یبا وسواس صورتش رو از خون مردگ آنقدر

 ! 

 رو لب هاش  دیدست کش محمد

 ؟ یدار نایاز ا-

  دیکمند هر دو خندمون ترک منو

 پرو نشو  گهیا محمد د-کمند

 آوردم دادم دست محمد  ریرژ لب گ هیمخالفت کنه  شتریکه کمند ب نیاز ا قبل

کمند  یلب ها یاما آخر سر محمد سرش رو گرفت و با وسواس رژ رو رو دادیسرش رو به چپ و راست تکون م کمند

 زد 

 بوس واسه کمند فرستاد  هیعقب و  دیسرش رو کش محمد

 فرستمش  یبوست کنم از دور برات م یزارینم-

 با ذوق و شوق گفت : زید و تمصورت کمند خوشگل ش تا

 صورت تو زخم نشه  گهید یول رمیقربون اون صورتت بشم ! من بم-

 و به جاش جواب دادم  اوردمیو به من نگاه کرد منم کم ن دیخجالت کش کمند

 نشه  شیزیکاش زبون شما هم چ-

 و محمد به خنده کمند باز گفت : دیخند کمند

  زمیگونه هات عز بلندتر بخند دلم تنگ شده واسه چال-
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 سرش رو چرخوند به طرف محمد  کمند

 مرد  ریزشته پ ایدن یجلو-

 گرفت  خندم

  گهیخوبه د ندشیبر آ رهیبگ ادیبزار -محمد

رو برداشت و  دادنیاون قرار م یکمند رو رو تیکه برگه وضع یا یتر شد که محمد تخته شاست قیخندش عم کمند

 با انگشت هاش روش ضرب گرفت 

 که رقصم گرفت و شروع کردم به تکون دادن خودم با ضربه آهنگش  ی!طور زدیقشنگ م یلیخ

 شروع کرد به زدن ... شتریب یکردن و محمد با انرژ یگرد شده داشتن نگاهم م یکمند با چشم ها محمد

 هی، حرفه ا یاون تخت فلز یمحمد رو یکه ضربه ها کردمیخونده بودم و قشنگ حس م یقیموس خودم

 آورد  یکه از خودش در م ییتند شدن آهنگش و آواها با

 گل کرد و رقصمو تندتر کردم ... میبامزگ منم

چرا پر از اشک شده  دونمیکرد محمد هم چشم هاش نم یخندم گرفته بود ! اما کمند فقط نگاهم م میاز ادا باز خودم

 بود ! 

 هاشون رو دوست داشتم ... دنیو لب هاشون ، خندهام بامزه تر شد کمند و محمد هم لبخند اومد ر یادا باز تا

خنده ها و حرف  یشد که صدا یساعت مین هی دیپروند ... شا یبامزه م یها کهیمحمد ت یآوردم ه یمن ادا در م یه

که دلم  یکمند شده بودم ! صورتش تپل و نرم بود طور ییبایزدن هامون پخش شده بود تو اتاق و من تازه متوجه ز

 ! مخصوصا االن که محمد خوشگلش کرده بود ... یخواست بوسش کنم ه یم

شد جو اتاق رو دوست  یم نمونیب شتریو خنده ب یباعث شاد نیشد و ا یکمند و محمد بهتر م نیرابطه ب هرلحظه

 داشتم 

کرد  یم هیهالزم داشتم برام ت یموند و حواسش به منم بود و هر چ یبه کمند جا نم یدگیلحظه از رس هیکه  محمد

 تا دستم باشه  دیبرام خر یگوش هیتو تنم خسته نشم !و  یگرفت تا از لباس ها یلباس برام م یسر هیهر روز 
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 شد !  یکه آدم شرمنده م یاز خودش توجهش به منو کمند بود جور شتریمحمد ب کال

بار هم حال منو  کی یعنیبچشون!  شیپ ارنیرو م فشونیکه تشر نمیتماس رو با مادر پدرم گرفتم تا بپرسم بب نیاول

 رو جواب داد  یبودن ! بعد از چند تا بوق بابا گوش ختهیبودنا! واقعا اعصابمو به هم ر دهینپرس

 یکوک بود و فقط م فشیخبر رفتنشون اما بابا ک یبه ب کردمیو اعتراض م زدمیباهاشون حرف م یو ناراحت هیگال با

 ... میای... م میایگفت که م یو م دیخند

 نترکم! تیتا از عصبان دمیکش قینفس عم هیقطع کردم و  یخداحافظ یب

 شده ؟ یزیچ-کمند

 کنن!! یرفتار م یطور نیدونم چرا ا یزنگ هم بهم نزدن ! نم چیه رازیخبر از من رفتن ش یمادر پدرم ب-

 رفتارشون باهات خوب بود ؟ یکانادا بود یوقت-

 برام کم نزاشتن ، اما االن انگار نه انگار من وجود دارم ! یچیآره تا حاال ه-

  زمیغصه نخور من هستم عز-

 زدم  لبخند

  نیهست ینداره! دوتاتون هم مهربونم و عال یا یمعن ییشما و آقا محمد تنها شیپ-

 ؟  دنمیبه د ومدهیاز باربد چه خبر ؟ چرا ن-

 ! منم ازش خبر ندارم  دونمینم-

 ؟ نیدعوا کرد-

 سبک بشم کمینه !؟ اما گفتم تا  ایدونستم بگم  یکردم نم ثمک

واسه رفتن  رهیفرصت بودم که رابطمو با باربد کم رنگ کنم تا جلومو نگ هینبود ، اما من دنبال  یدعوا که انقدر جد-

 مد ...رو نداشتم زنگ زدم به آقا مح ییافتاد منم گندش کردمو چون جا نمونیب کیکوچ یلیبحث خ هیبه کانادا ، 

 خب؟-کمند
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دنبالم  ادیگفتم که اون منو زده و خواهش کردم زود ب یالک ادیوقت توجه نکنه و ن هی دمیترس یکه م نیواسه ا-

 کانادا  میو برگرد انیببرتم خونش تا مادر پدرم ب

 کرد ! یپر استرس بهم نگاه م کمند

ساعت اومد و  مین ایربع  کیو خودش رفت داخل خونه بعد از  نمیبش نیمحمد اومد و به من گفت برم تو ماش-

 . میحرکت کرد

 وحشت زده صداش رفت باال  هوی کمند

 !؟! نیبه سر اون بچه آورد ییخاک بر سرم چه بال-

 هام گرد شد  چشم

 ! فقط چند روزه ازش خبر ندارم  یچیه-

 به زحمت نشست رو تخت  کمند

 کجاست  نیبدو بدو قبل از اومدن محمد برو دنبال باربد بب-

 شده مگه !؟ یچ-

 داد  یهول زده بود با دستش منو هول م کمند

 باربد کجاست  نیبرو بب یبر زارهینم ادیبرو برو زود باش محمد ب-

 کمند خانم !!-

 سرش اومده  ییچه بال نی! برو تو رو خدا رو بب یالک یالک یکرد چارهیپسر مظلوم منو ب-

 اون قول بزرگ !؟ ادیبه سرش ب ییمگه قرار چه بال-

 کجاست  نیبب برو ادیبه دو نکن برو االن محمد م یکیبا من  ایدن-

 باشه باشه -

   آژانس خودم روبه خونه باربد رسوندم هیخارج شدم و با  مارستانیهام رو مرتب کردم و از ب لباس
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 بودم  گفت حدودا بلدش شهیکه م ییجا تنها

 و زنگ زدم  ستادمیدر ا پشت

دور بودن ازش واقعا اشتباه بود ! االن باهاش حرف  یبرا ممیگرفته بودم اما دلم براش تنگ شده بود تصم استرس

 شه یدرست م یو همه چ زنمیم

 بود ! اطیداخل ح نشیبار زنگ زدم در باز نشد ! از گوشه در نگاه کردم ماش چند

 ش ...کردم به طرف باشگاه حرکت

دونم چرا تا مرد ها  یکردن اما نم یکردم و واردش شدم ، تو کانادا که زن و مرد ها با هم ورزش م داشیزحمت پ به

 و دست راستم رو بردم باال و سالم دادم  ستادمیهمشون خشکشون زد ! ا  دنیمنو د

 سالم باربد کجاست ؟-

 بوکس بود اشاره کردن  سهیک هی سالن که یهمشون به خودشون اومدن و با دست به انتها هوی

 داشت !!  ی!! چه زور نییپا ومدیم یرفت باال ه یم یبوکسه ه سهی! فقط ک دمید یرو نم یکس

 رد شدم تا برسم به باربد ... نشونیاز ب دیببخش هی با

تنش بود و تن و بدنش کال  یمشک یرکاب هیبشم !!  کیقدم بهش نزد کی یکه حت نیاز ا دمیترس دمشی... اما تا د اما

 !  ختیر یاز بدنش مثل آبشار عرق م دیشد تیقرمز ! و بخاطر فعال

افتاد که ما همو دوست  ادمی!؟ اما دوباره  امیلحظه از ترس به خودم گفتم برم با محمد ب هیمتوجه من نشد !  اولش

  میدار

 قدم بر داشتم به طرفش و اسمش رو صدا زدم  دو

 باربد ؟-

 بود !  یمن ! چشم ها و صورتش قرمز و عصبان یبه طرف صدا دیسرش چرخ زیو ت دیاز مشت زدن دست کش هوی

 !!  کمیهست نزد یک نمیخوف ورم داشت که برگشتم به پشت سرم نگاه کنم بب یجور یعنی
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 ... کشیبرم نزد گهیقدم د هیباعث شد جرعت کنم  نیکردن و ا یباشگاه داشتن به ما نگاه م یپسرها همه

قدم برداشتم اون قدم تند کرد به طرفم !! با ترس شروع کردم به عقب عقب رفتن و اون هم داشت با همون  تا

 تونستم قدم بردارم !! ینم گهیو د وارید یرو ی شهیخوردم به ش هویاومد طرفم که  یم یسرعت و ترسناک

 رص به حرف اومد با ح ختیر یو از تنش عرق م زدیبهم و همون جور که نفس نفس م دیرس

 ؟  یکن یم کاریجا چ نیا-

 که یبودم که با ضربه مشت دهیتونستم !! من ؟ من واقعا ترس یکردم حرف بزنم اما نم یدهنمو قورت دادم و سع آب

 اون بلند تر  یها خورد شد ، وحشتم چند برابر شد و تن صدا شهیبغل گوشم زد و ش قایدق

 دست گذاشتم رو سرم  غیج با

 من ؟ شیپ یایباز ب یچطور جرعت کرد-

بار کال  نیور سرم خورد و ا نیا گهیمشت د هیبودم که  ومدهینداشتم چشم هامو باز کنم هنوز از شوک در ن جرعت

 نیافتاده بود روم و ا اهیمثل چادر س کلشیه هیکردم بهش نگاه کنم ! سا یجرعت نم ی! حت نییپا ختیر شهیش

 کرد  یوحشتناک ترش م

 داد زد  تیبا عصبان دبارب

 ؟حرف برن  یاومد یواسه چ گمیبهت م-

گوشه از اون مشت هاش تن  هیکه هر لحظه امکان داشت  یچطور انتظار داشت االن من بتونم حرف بزنم در حال واقعا

 !!  رهیو بدن منو بگ

 صورتم آورد کیو صورتش رو نزد واریمنو گرفت و باز کرد چسبوند به د فیسرد و ضع یدست هاش دستا با

 هم جرعت چشم باز کردن نداشتم !! هنوز

 چشماتو وا کن -

 شدم  یوحش یگفت چشم هام رو باز کردم و چشم تو چشم اون چشم ها نویا تا
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که پاهام شل شد اما بخاطر  ینداشتم ! طور ستادنیواسه ا یا یانرژ گهید یبدنم از ترس به لرزه افتاده بود ! حت تمام

 باربد جام عوض نشد  یدست ها وبودن دست هام ت ریگ

 کرد  ینگاهم م انهیوحش

 ؟؟  یدوباره برگشت یبا چه جرعت-

 اومد !  یازم در نم ییخورد اما صدا یلب هام به هم م یه

 کرد بلندتر داد زد : یم نگاه  جور که به من همون

 االن  نیهم رونیب دیهمه بر-

 من ...! یزده بود تو چشم ها زل

 و دوباره داد زد  هیرخوند به طرف بقلحظه سرش رو چ هی

  رونیب-

کردم اما  یبا التماس نگاه م رونیرفتن ب یاالن داشتن راحت م یکه راه نجاتم بودن ول ییچرخوند به مردها سرمو

 همشون رفتن !

 آنقدر ترسناک بود که بغضم شکست  ییتنها نیو ا میباربد موند منو

 ؟  یکن یم هیگر-

بکسش و باز شروع کرد  سهی... برگشت پشت ک نیدست هام و ول کردم و افتادم زم هویچشم هاش نگاه کردم که  به

 محکم ... یبه زدن ضربه ها

 نداشتم از جام تکون بخورم  جرعت

که  یها شهیاون ش یبزنم و خودم رو غیرو ول کرد و پا تند کرد به طرفم که باعث شد پشت سر هم ج سهیک هوی

 ودن با دست بکشم و تمام دست و پاهام رو زخم کنم ب رمیز

 شد روم و داد زد  خم
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 ؟؟؟کرده بودم کارتیکردم ها ؟ چ کاریچ-

 و صورتم تا نزنه تو صورتم رو گذاشتم ر میخون یها دست

 داد زد  دوباره

زده بودمت که به  یها ؟؟ چه طور یرفت یخورده بودم که ول کرد یاز گل کمتر بهت گفتم ؟؟ زده بودمت؟؟ چه گوه-

 زدمت ؟؟  یاون کثافت گفت

 که خون دست هام پرش کرده بود دمیشکسته صورتمو د یها نهیکردم اما تو آ یدست هامو حس نم درد

 ...اوردیو دست کش هاش رو از دستش با حرص در م یصندل یازم فاصله گرفت و نشست رو باز

 من !!  شیپ یباز برگرد یواقعا چطور جرعت کرد-

 کردم باربد بتونه آنقدر ترسناک بشه !  یوقت فکر نم چیه

رفتار حقم باشه !؟ دوست داشتم از  نینکردم که ا یاومدم ، اما آخه من فقط ول کردم رفتم ! کار یتنها نم کاش

 لب باز کردن نداشتم  یبرا یخودم دفاع کنم اما واقعا جرعت

 حرکت موند  یرو از دست کش هاش آورد رو من و ب سرش

 !  یزد بینوز سر انگشتم لمست هم نکرده آنقدر به خودت آسه-

تو  یها یدگیاز بر دینزدم و فقط دستم رو از صورتم برداشتم و بهشون نگاه کردم ! دل خودم لرز یمن باز حرف اما

 بود !  دهیوحشت زدم و اون هم بر یاز پاهام از کفشم در اومده بود تو حرکت ها یکی یدستم و حت

  ادیو زخم باعث شد دوباره اشکم در ب همه خون نیا

! وحشت برخورد  یداشتم هم جسم یو روان یکنم ! اما االن واقعا هم فشار روح هیاومد من گر یم شیکم پ یلیخ

 باربد به تن و بدنم افتاده بود تو جونم  یدست و پا

 تونستم فرار کنم از دستش  یحداقل م کاش

وارد شد و پا تند کرد  دیباربد ، حم یمیو پشت سرش دوست صم یاومد یدر ورود یو صدا دیخدا صدامو شن انگار

 به طرفمون 
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 چه خبره !-

 زمان با اومدن اون سمتم منم لنگون لنگون پا تند کردم به طرفش  هم

هم استفاده  میزخم یزدم و از پا غیج وفتمیب رشیکه دوبار گ نیباربد خورد به گوشم و از وحشت ا یصدا هوی که

 و داد زدم  دنییدو تیروع کردم با همون وضعکردم و ش

 تو رو خدا  ادینزار ب دیحم-

 یکردو نفس  م یم دایپ انیشدم انگار خون تو بدنم جر یکه از باربد دور م ی... هر قدم رونیباشگاه اومدم ب از

 تونستم بکشم 

 طرفم !!!  ادیباربد داره م دمیکه د ادیب رمیگ نیماش هیکنار جاده تا  ستادمیا یخون یهمون صورت و دست و پا با

 داخل و داد زدم  دمیو پر نیماش هی ینگه داره خودمو انداختم جلو نیماش نسادمیوا گهید

 آقا برو برو -

 شد یکم م نیباربد هر لحظه داشت فاصلش با ماش کردویاما حرکت نم مرده

 داد زدم  که

 تو رو خدا برو -

 نفس بکشم  هیگاز داد و من تونستم  ادیو با شتاب ز گذاشت ریانگار اسم خدا روش تاث که

 دمیکش قیو چند تا نفس عم یدادم به صندل هیتک

 س؟یشده برم اداره پل یخانم چ- راننده

 که محمد بهم داده بود رو در آوردم گرفتم طرف راننده ... ییتموم پول ها فمیداخل ک از

 که محمد بهم داده بود رو گرفتم طرف راننده  ییپول ها تمام

 » ...«  مارستانیآقا فقط منو برسون ب-

  ادهیز نیا-
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 تراول برداشت هیداخل کل پول ها  از

 رسونمتون یم-

  یدادم به صندل هیهامو بستمو تک چشم

 قم نبود ! رفتار ح نیشد ؟؟ کارم اشتباه بود اما ا یطور نیچرا ا ایکرد !؟ خدا یطور نیباربد ا چرا

 باربد باربد من نبود !  نیگرفتم ! ا یاومد جلو چشمم تپش قلب م یچهره باربد م تا

و بعد از خورد  ندنیتا زخم هام رو ب نگه داشت و من لنگون لنگون خودمو اول به اورژانس رسوندم مارستانیدر ب جلو

 مکث به طرف اتاق کمند رفتم  یتو کف دستم ب هیتا بخ۶

  دمیترس یم ییتنها از

 چشمم خورد به باربد !!  هویرفتم که  یتو سالن به طرف آسانسور راه م داشتم

 جا دنبالم اومده بود !!  نی! تا ا نیزم دیبود اما از ترس پاهام چسب ینکردن باور

 .وارد آسانسور شدم .. تیجمع نیچشمش دور شدم و ما ب دیخودم اومدم و از جلو د به

و چشم تو چشم هم  دیچرخ آخر لحظه همون  بسته بشه اما المصب نهیکه منو بب نیقبل از ا زدمیتن تن م یه

 !!! میشد

 اون در بسته شد  دنیتر دکمه رو زدم خدا رو شکر قبل از رس تند

 شدت استرس پاهام سست شده بود  از

معلومه !!سه تا در با اتاق  یراضطرا یپله ها یباربد سرش از رو دمیو تا خارج شدم د ستادیچهارم آسانسور ا طبقه

 کمند فاصله داشتم ...

 که بهم برسه برسم به کمند  نیتند کردم تا قبل از ا پا

 به زبون اومدم دمیتخت د یرو تند باز کردم و تا کمند رو رو در

 کمند خانم تو رو خدا به دادم برس -
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 کرد  یمنو نگاه م یبا وحشت داشت دست و پا کمند

 شده !! یچ-

 رفتم کنار سر کمند و دست هامو انداخت دور بازوهاش  غیهمون لحظه باربد در رو باز کرد و وارد شد !! با ج تو

  ستادیتخت ا یتو چند قدم باربد

  ایاصال بهم سر نزد مارستانمی؟ چند روزه که ب یسالم پسرم چرا آنقدر آشفته ا -کمند

 و لبخند زد دیکش قینفس عم هی باربد

 اومدم  یدست خال دیالبته ببخش امیبهتر شده قصد داشتم امروز ب تونیجسم تیوضع نمیب یسالم خوشحالم که م-

 لرزون گفتم : یصدا با

  رونیکمند بگو بره ب-

 ابروهاش به هم گره خورد و چپ چپ بهم نگاه کرد  باربد

 دستتو  نمیبب-

 کمند رو زدم  یاورژانس زنگ  فتم وبشه بدتر پشت کمند ر کیقدم بهم نزد هیباربد خواست  تا

 پرستار وارد اتاق شد و تند گفتم  هی عیسر

  دیمرد مزاحم رو ببرن زود باش نیا انیحراست ب دیزنگ بزن-

 باربد از سر تعجب رفت باال  یتموم شدن حرفم ابروها با

 ؟ یکن یخبر م سیواسه من پل-

 جا چه خبره ؟  نیا-کمند

  ستین یمهم زیچ ایمنو دن نیب یبحث خصوص هی- باربد

 وسط حرفش و کف دست هامو به کمند نشون دادم  دمیپر
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 ترسم  یشده بخدا کمند  من ازش م وونهیبه سر من آورده ؟ د ییچه بال نی؟؟ بب ستیمهم ن-

  یاز اسمم وحشت کن چیمن به تو نشون بدم که ترس که ه یوونگید هی یعنی- باربد

 شده  یچ نمیزدنه ؟؟ درست بگوببچه طرز حرف  نیا باربد ا-کمند

 داشته باشم  یصحبت هیخانم  نیمن با ا دیاول با ستیاالن وقت حرف زدن دربارش ن-

  نیزدم و نشستم زم غیبرداشت طرفم که ج گهیقدم د هی باربد

 زمان با نشستم من در باز شد و محمد وارد اتاق شد پرستار از اتاق فرار کرد  هم

 نگاه انداخت  هیبه چهره هممون  محمد

 چه خبره ؟؟ نجایا-

 به سرم آورده ؟  ییچه بال نیشد بب وونهیگفتم : محمد نجاتم بده د عیسر

 و منو بده دستش  رهیوقت طرف اونو نگ هیدست هام و گرفتم طرفش و صورتمو پر درد نشون دادم تا  کف

 زل زد به باربد  تیبا عصبان محمد

 تو ؟ یآدم نشد-

 مشت زد تو صورتش !!! هیلباس محمد رو گرفت و  قهیحرکت  هیتو  باربد

 نشست رو تختش  عیداغونش سر تیاز وحشت خشکم زده بود اما کمند با همون وضع من

 ؟؟ یکن یم کاریچ یباربد دار-

 مشت زد داخل شکمش  هیمحمد و  یوقت زل زده بود تو چشم ها یول باربد

خودش رو رسون بهشون و دست هاش رو بند دست  یمند به سختزدم که ک غیج رهیکه محمد بم نیبار از ترس ا نیا

 باربد کرد  یها

 باربد بسه برو عقب -
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 شده ؟؟ ادیز نجتیکاه و  -محمد

 تن صداش رفت باال  باربد

 جرعت داره حرف بزنه  یک نمیخوام بب یشده ، م ادیآره ز-

 تا بعد حساب کتاب کنم باهات  رونیگمشو ب-محمد

 بزنه که کمند دخالت کرد  گهیمشت د هیخواست  باربد

  ارمیاسمتو نم گهیباربد اگه سر انگشتت بهش بخوره د-

  نییباربد رو هوا خشک شد و اومد پا دست

 و بچه من نشو مزاحم زن رونیگمشو ب-محمد

؟ با خودم بزنه  یجرعت داره حرف یک نمیبرم بب ی؟ من االن بچتو با خودم م هیچ یدون یزن و بچت ؟؟ اصال م -باربد

 جرعت داره بگه نبرش ؟؟  یک نیبرمش بب یم

 چتونه شما ؟  دیداد زد : بس کن کمند

 گوشه خشکم زده بود !  هیکه  منو

 شو  کشینزد یتو جرعت دار -محمد

 تکون داد  قشویمحکم  باربد

، هر  ارمیم ایسر دن ییچه بال نیدور بر خونه من بپلک بب یچطور جرعتشو دارم ، اما اگه تو جرعتشو رو داشت نیبب-

 کنم  یکه از تو باشه رو خودم نابود م یزیکنم ، هر چ یم یتالف نیتا االن دو دل بودم بعد از ا یچ

 به طرف من ! بسم اهلل ... دیو چرخ واریمحمد رو محکم هول داد که خورد به د باربد

، اما نه محمد به هوش  زنمید رو صدا مو محمد و کمن زدمیم غی! ج دیبازومو منو کش ریسمتم و دست انداخت ز اومد

صورتشو آورد جلو و  هویکه  زدمیم غیو من ج دیکش یکنه !! مثل برده ها منو م یتونست کار یبود و نه کمند م

 کرد  دمیخشن تهد
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 ؟  یدیکنم فهم یزبونتو م میتنها بش ادیاگه صدات در ب-

 منو پرت کرد داخلش و حرکت کرد ... نشیبه ماش میدیمخالفت نکردم باهاش ، تا رس گهیبسته شد و د دهنم

رو  زدیکرد و م یگشت به من نگاه م یبر م هوی نیم کیو با فاصله با حدودا  دادیگاز م یگرفته بود ه کیت انگار

 فرمون ...

 شده بودم ! انگار تموم جرعت و زبونم از دست رفته بود !  خشک

  رونیانداخت ب نیو از ماش دیدستمو کش شد اومد سمت من و ادهیخونه شد و پ اطیح وارد

  رونیخونه بزار ب نیفقط پاتو از ا یجرعت دار-زد  داد

 حرفش تکون دادم که بار داد زد  دییتأ یبرا نییبه باال پا سرمو

 برو تو اتاقت جلو چشمم نباش -

   گفت از خدا خواسته با لنگون لنگون پرواز کردم به طرف اتاقم نویا تا

 کردم  تیاحساس امن کمیقفل کردم  در اتاقمو تا

رفت هوا ! از درد اشک تو چشم هام  غمیکه به دستم اومد ج یباز خودمو پرت کردم رو تخت که بخاطر فشار تاق

  یکردم احساس بدبخت یم ییجمع شد ، چقدر احساس تنها

  دنیترک یکم هم از درد م یدگیکش هیسوخت و با  یهاش م هیپانسمانس ، دست هامو که بخ یکرد جا یدرد م پاهام

 داشت ؟  دهیکردم اما چه فا یم هیگر

 کشت  یو به دادم برسن ، باربد منو م انینبود زنگ بزنم به بابا و مامان ب شمیهم پ میگوش یحت

 لگد محکم زد به در  هیکار رو کرد و  نیچند بار پشت سر هم ا شهیباز نم دید یو وقت نییشد پا دهیدر کش رهیدستگ

 و باز کن در ر-

 کردم ؟ جرعتشو رو هم نداشتم باز نکنم !  یباز م دیکردم ! االن با یسر جام و وحشت زده به در نگاه م نشستم

 به گوشم  دیدل بودم که صداش رس دو
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 برم  یدست و پاتم م هیبق شهیتو با همون ش امیاگه بازش کنم ب ایدر رو باز کن  نیا ای ایدن-

مکث رفتم در رو باز کردم و تا چشمم توچشم هاش باز خوف ورم داشت ! آنقدر  یدهنمو قورت دادم و ب آب

 دونستم ؟؟! یوحشتناک بود و من نم

 کردم ... یرفتم عقب و فقط نگاهش م یاومد جلو من م یکه اون م یهر قدم با

 دادم نه ؟  ادی؟ بهت رو ز یکن ی؟ نگاه م هیها ؟ چ-

 نزدم و نشستم رو تخت یحرف

 ! اصال دوست نداشتم دست هاش بدنمو لمس کنه  دیلرز ی! بدنم داشت م ستادیسرم ا و باال اومد

 شد !  یافتاد زبونم بسته م یم کلشیکردم حرف بزنم اما تا چشمم به ه یم یسع یها

 ، پاشو پاشو  یو در روقفل کن یجا باش نیا ستینه حقت ن-باربد

   زحمت از جام بلند شدم با

  ایدنبالم ب-

 خودش شد و به تخت اشاره کرد  اتاق وارد

!  نییپا یایازش ب ای نیخوام پات بخوره زم یفقط م یعنیخونه همون اندازه تخته ،  نیحد و اندازه تو ، تو ا اقتیل-

 کنم  یبار خودم پاره پوره م نیمن دست و پاتو ا یعنی

دستم بندازم که از درد صدام  یمنو هول داد و پرت کرد رو تخت ... بخاطر حفظ تعادلم مجبور شدم وزنمو رو بعد

 رفت هوا پخش تخت شدم 

حالم بد جور گرفته بود  دادیداشت آزارم م یهم نداشتم ، همه چ شیتوجه یتحمل ب یکرد ! حت یفقط نگاهم م باربد

 اما باالخره حرف زدم 

 ؟ یکن یرفتار م یطور نیمن اباربد چرا با -

 داد زد : باربد
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 کردم ؟ زدمت ؟ بشکنه دستم که نمک نداره تتیاذ یمن بود یچند ماه تو خونه  ؟یکرد یطور نیتو چرا ا-

 گفتم : هیگر با

  ستیرفتارت ن نیشدمو خودم برگشتم ! بخدا حقم ا مونینکردم ! فقط قهر کردم و رفتم بعدشم پش یمن که کار-

 ؟ یبه محمد دروغ گفت یچ یبرا-

 رو جز اون جا نداشتم  ییدنبالم ، من جا ادیوقت شک نکنه ب هیکه  نیا یفقط برا-

 ؟ یرفت یاصال بر چ-

 برگردم کانادا  ینزار دمیترس یخب ...خب م-

 ؟ یمگه قرار بر گرد-

 شناختم ! ینم یطور نیمنه ، تو رو ا یپرواز برا نیشک اول یب تیوضع نیبا ا-

 بابات ! دروغگو و دو رو  هیشناختم ! آنقدر شب ینم یطور نیمنم تو رو ا-

 کردم تن صدام رفت باال  اخم

 درباره پدر من درست صحبت کن -

 باربد با شتاب اومد سمتم که از ترس جمع شدم تو خودم و چشم هامو بستم  هوی

 دروغ نگو  گهید-

 ... رونیو از اتاق رفت ب دینگفتم که چرخ یچیه

 و پخش شدم رو تخت  دمینفس راحت کش هیاز اتاق رفت  ات

 برسه به دادم  یکیتا  رمیجلو زبونمو بگ کمی دیگذشته فعال ! فقط با ریبخ

 یوقت هیتن عرق کرده قرمز شب هینصف شب بود با  کی یکایاز باربد نبود ! ساعت نزد یساعت گذشت اما خبر چند

 که تو باشگاه بود وارد اتاق شد ! 
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 ... شیبه تاج تخت چوب دنیعقب و چسب دمیاز سر ترس کش ی! با هع دیرنگ از روم پر دمشید تا

 نگاه رفت داخل حموم  هی یحرف و حت یب

  نییضربان قلبم اومد پا کمیدر رو بست  تا

 که انداخته به جونم ! یوحشت نیکنه با ا ینه رفتارش خوبه ! داره جون به سرم م زنهینکبت نه م اه

در  اهشیبخوابم ! باالخره آقا با تن پوشش س دمیترس یگرفت اما م یشدن و خوابم م یم نیش سنگهام هم چشم

  رونیاومد ب

اون باربد  یبود دلم ضعف رفت براش ! واقعا دلم برا دهیچسب شیشونیپ ینم دارش که رو ینگاهم افتاد به موها تا

 تنگ شده بود 

   دتشونیداخل کمدش لباس برداشت و پشت به من پوش از

 برگشت سمتم باز ضربان قلبم رفت باال  تا

جور  هی! قبالً همش خودم  مینگاه به باربد ! دوتامون چه جور با فاصله قرار بود روش جا بش هینگاه به تخت کردم و  هی

  نمونیباشه ب تینها یخواد فاصله ب یتو بغلش اما االن فقط دلم م رسوندم یم

 نفسم گرفت برداشت به طرف تخت که من قدم

  دیرو تخت و بالشتش رو صاف کرد و دراز کش نشست

درد  دینکنه باز داغون بشم ! هنوز دست هام شد ریوقت دست و بالش بهم گ هیکه تو خودم جمع شده بودم تا  منم

 کرد  یم

 دستت رو  نمیبب-

 مکث کردم اما دست هامو گرفتم جلوش  اولش

 لرزون گفتم : یقب و با صداع دمیخواست بهشون دست بزنه دستمو کش تا

 نکن  تمیاذ-
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 طرف خودش دیاما با دستش دست هامو کش قیکرد عم یچشم هام نگاه م تو

 خورد؟  هیچندتا بخ-

 تا ۶-

  دیکش قینفس عم هی باربد

  یاحمق یلیمتاسفم برات خ-

 غرورمو تکون داد اما نتونستم جوابش رو بدم  حرفش

 شست؟یپر ش رتیز یدیند یکور بود- باربد

  دتهیببخش یبه جا-

 شد و بلند گفت : زیخ مین هوی

 ؟ یچ-

 کف دهنم  دیچسب زبونم

 ؟ ها ؟ یکه چ دیببخش-

  نییانداختم پا سرمو

 برگشت سر جاش  که

  بشه کمتر دردت و هات دست به برسه خون تر کم تا سرت باال بزار هاتم دست  بخواب-

  شهیکمتر نم یطور نیدرد من ا-

 ؟  شهیمتر م؟ ک یبا کتک چ-

 بغض بهش نگاه کردم که چشم هاشو بست  با

 خستم اعصابم ندارم مزاحم خوابم نشو -
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 اما من جا ندارم -

 تو رخت خوابت  یکمتر تکون بخور یریگ یم ادی نیبعد از ا-

 جا بخوابم ؟؟ نیاالن چطور ا وفتمیباربد من از تخت دو نفر م-

که  رمیازت بگ یحال هیتا  یتخت خارج بش نیو از محدود ا نییپا یوفتیخوام ب ینداره من فقط م یبه من ربط نیا-

 بشه  یعقدم خال

  دمیاخم بهش نگاه کردم و پشتم رو کردم بهش و دراز کش با

 پشتتو نکن به من -

  دادمیدونه رو عمرا گوش م هی نیا گهید

 ؟یدینشن-

 ندادم  یجواب

  شمیمثل قلتک از روت رد م ندازم روت یچرخم و تمام وزنمو م یم یاگه بر نگرد-

 ؟؟  یکرد چ یکارو م نیافتادم نفسم گرفت ! اگه ا شییلویک۱۴۰جسته بزرگش و وزن  ادی

 ، دو ، س... کی-

  نمیسمتش و چشمامو بستم تا پوزخندش رو نب دمیچرخ

 باز ! دیتموم نکرد و نخواب اما

  ستیبالشتک جا ن یو برا یپاهام تا راحت تر بخوابم االن جامو تنگ کرد نیبالشت بزارم ب هیعادت دارم -

 ! رونیبه سرم خودکار چشم هام از حدقه زد ب دیکه رس یفکر از

 فکرشم نکن  یحت-

پاهام سرتم ببر عقب تا چشمم به چشمت  نیجلو دست هات رو ببر باال سرت و پاهات رو بزار ب ایاالن ب نیهم-

 نخوره 
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 ! یکن یاز من سواستفاده م یارباربد تو د-

 ؟ یاز کمر تا کنمت کال اندازه بالشتم بش یخوا یمگه؟ م یکن یکار یتون یم هیچ-

 ب... باربد !-

  یکه باهام کرد ییکارا نیاز ا ادیحرصم در م یکن یترم م وونهید یاریاسممو م-

 کردم مگه ؟  کاریچ-

  یچیه-

وجب بود ؛  هیپاهاش و دست هامم گذاشت باال سرم ، فاصله صورت هامو کمتر از  نیو گذاشت ب دیپاهامو کش باربد

 زل زده بود بهم ...

 کرد  یحرف نگاهم م یب

 سختمه ! یطور نیباربد من ا-

 جلو رفتم تو بغلش دتمیدستش کال کش با

 کنم  یبرات نم یکنه کار یزیچون خون ر ارینداره به دستتم فشار ن یبخواب به من ربط-

 کنه دستم  یدرد م -

  رهیم ادتیبخواب -

 پام  شهیداره لح م-

 کنم ! یحس نم یزیمن که چ-

  یطور نیباربد تو رو خدا نکن ا-

 کرد یآهن بود و دست هامم درد م رینداد پاهاش مثل ت جوابمو

 تحمل کردم ... کمی
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 یتم تحمل کنم بغضم شکست ، از بنتونس گهیپاهامم از حس رفته بود ! د گهیتونستم تکون بخورم !! د ینم اصال

 و رفتار شکنجه گر باربد  میکس

 صداش زدم  هیگر یصدا با

  رمیمیباربد دارم م-

  وونمیگر یهاش رو باز کرد و نگاه کرد به چشم ها چشم

 کنه ؟ یدستت درد م-

  یلیخ-

 جاش بلند شد و به طرف در حرکت کرد به لحظه برگشت طرفم از

 گشنته؟-

 کردم مظلوم گفتم : یداشتم ضعف م یاز گشنگ یعنی

  یلیخ-

 برگشت طرفم که جمع شدم تو خودم  هوی

 ؟ یراه بر یتون یم-

 نداره باز شدم  میشدم کار متوجه

 تونم یآره م-

 غذا بخور  نییپا میبلندشو بر-

 از رو تخت بلند شدم و لنگون لنگون قدم برداشتم ... یآروم و به سخت یلیخ

 رفتم هوا !!  هویکه بود  نییپا یلیخ سرعتم

 از پشت کمرم رو گرفته بود و جلو تر از خودش بلند کرد و به طرف آشپزخونه رفت باربد
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 هیغذا برداشت داغ کرد گذاشت جلوم و از جعبه قرص ها مسکن برداشت و با  خچالیو از  ینشوند رو صندل منو

 آب گذاشت کنارم  وانیل

 اول غذا بخور بعد قرص رو-

 طور  نیرو آوردم اون هم هم یکیرو آوردم باال قاشق رو بردارم که کل دستم پانسمان بود ! اون  دستم

عقب و خودش شروع کرد قاشق به  دیو سرمو بردم طرف بشقاب تا با دهن بخورم که باربد سرمو کش دمیآه کش هی

 قاشق بهم غذا دادن ...!

 و مهربونم بود حرکاتش ، برعکس چهره اخموش ! آروم

انگشتاش رو رو لبم  گهیاز تموم کردن غذام لبمو با دستش پاک کرد اما انگار خوشش اومده بود چون چند بار د بعد

 ! دیکش

 آب و قرص رو آورد جلوم  وانیکردم که هول کرد و ل نگاش

 بخور-

 رو خوردم قرص

  امیپاشو برو سمت اتاق تا من ب یکردن من ندار داریب یبرا یبهانه ا گهیحاال د-

 ... دمیبه تخت و روش دراز کش دمیباالخره رس قهیداشتم و بعد از چند دق یلنگون قدم بر م لنگون

 رفته بود ... ادمیکه درد دستم  ومدیخوابم م آنقدر

 

  باربد

 

 ربع برگشتم تو اتاق ... کیاز  بعد
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دل زدنشو داشتم ،  کمید ! کاش واسه من نزاشته بو ییجا گهیخانم پاهاش رو تا حد ممکن باز کرده بود و د ایدن بعله

  ومدیخورده جون داشت دلم م هیکاش 

  دمیو رفتم تو اتاق خودش خواب برگشتم

 آخه ! هیک ی! اول صبح دمیزنگ در از خواب پر یبا صدا صبح

 فرزاد اومد !  یرو زدم چهره  فونیآ ریتصو

  ادیپس خودش جرعت نکرد ب هه

 در باز شد و دست و صورتمو شستم  زدم

 وارد سالن شد  فرزاد

 رفتم و سالم دادم  جلو

 قلدور ! یبه به آقا-فرزاد

  نهیرو ندادم و تعارف کردم بش جوابش

  ادهیکه روشون ز هییواسه کسا یقلدر باز-

 !  یهم بلد باش یکردم رو کم کن یفکر نم-

 شد ! خود محمد کو ؟ یطور نیا هویدونم چرا  ینم ستمیبلد ن-

 خند زد : شین فرزاد

 ومدیاز ترس کمند ن-

 چطور!؟-

 کیرو ، گفت که  زیکنه همه چ یباهاش تموم م گهیسراغ تو و باز دعوا راه بندازه د ادیکرد که اگه ب دشیکمند تهد-

  دیکن یآشت دیبا گهیو د نیبارم باربد االن صاف به صاف هست کی یکار رو کرد نیبار تو ا

 واقعا ؟ -
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 بود  ایجا چون نگران حال دن نیا امیساعت دعوا کردن و آخر محمد قبول کرد و به من گفت که من ب کیآره -

 طور  نیپس که ا-

 ؟  شیزد-

 کمند بود و حرفش رو متوجه نشدم  شیپ حواسم

 ؟ یچ-

 رو ؟ ایدن شیزد-

 بزنمش  ادینه بابا مگه اون جون کتک خوردن از منو داره ! اصال دلم نم-

 و پاهاش زخم بود ؟ پس چرا دست-

کردن!  ی! همه داشتن نگاهش م شمیبودم اونم جلو اون همه مرد اومده بود پ تیاومد بود باشگاه منم تو اوج عصبان-

کردن حرصم مشت زدم  یداده بود واسه خال هیتک نهیفحش هم ندادم بهش ! به آ یسرش داد زدم ، حت کمیمن فقط 

 دیها کش شهیو خودش رو رو ش دیرفتم طرفش ترس وباره! بعد د ایورد به دنسر انگشتم نخ یاما حت ختیو ر نهیتو آ

راه  یزخم یشد بهش ! داشت با پاها یچ نمیشد ! فرار کرد نگرانش شدم افتادم دنبالش تا بب دهیو دست و پاهاش بر

   دنبالشم بدتر وحشت کرد! دیرفت و نگرانش بودم ! اما تا د یم

 ؟ یسر در آورد مارستانیچطور از ب-

که کمند  یمارستانیدوستم افتادم دنبالش که متوجه شدم اومد ب نینباشه با ماش یراننده آدم حساب دمیترس-

 بود  یبستر

بخواد  ایسر به کمند بزنم ، اصال انتظارش رو نداشتم محمد سر بسه و دن هیرو بفهمم و هم  ایگفتم هم حال دن گهید

اتفاقات رو  نی! خالصه که ناخواسته شررم با محمد در اومد ، وگرنه اصال انتظار ا ارهیدر ب یباز یکول یاون طور

 نداشتم ! 

 باور کنم حرفت رو ؟-

که بخوام بخاطر محمد اون رو آزار  ستمیناراحتم اما آنقدر نامرد ن ایدروغ گفتن ندارم ، از دست دن یبرا یلیمن دل-

  میاال صاف به صافبه سرم آورد ! ح ییمحمد چه بال یدیبدم ، تو د
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که اون رفتار رو کرد ! وگرنه اون هم  یرو زد ایکرد تو دن یدرسته قبولت دارم مرد ، اما محمد هم واقعا فکر م-

 دوست داره

 خندش گرفت : باربد

 دوستم داره !!!؟-

خواست که نزارم مثل  یکم نزارم ازم م یزیگفت که برات چ یبه من م شهیکه زندان بود هم یآره اون تموم سال ها-

 از زندان در اومد متوجه رفتار بد تو شد سر لج افتاد  ی، اما وقت یبابات بش

 رسه ینم چکسیبه ه رشیاون خ-

که نکنه خرابت کنن! تو  میازت قافل نبود یسال ها لحظه ا نیچشم رو نباش ! منو محمد تموم ا یمثل گربه ها ب-

  یمثل پسر خودم

 باور کنم ؟-

  یبا محمد صلح بد دیبا یخوا یرو م ایدروغ ندارم ، اگر دن یابر یلیدل-

 وقت  چیه-

  دیدیوسط دوتاتون هم از دست م نیرو ا ایپس دن-

 کنه  یخودش انتخاب م ایدن-

 ؟ یاگه دوتاتونم انتخاب نکرد چ-

 فرزاد نگاه کردم و رفتم تو فکر ... به

 فرار نکنه  دیرو فهم قتیحق یداشته باشه تا حداقل وقت تیاحساس امن ایبزار دن -فرزاد

 سکوت کردم  باز

واسه  ریبگ یلباس مناسب و عال هیقشنگ  رهیبگ یمهمون  خواد یآخر هفته محمد واسه مرخص شدن کمند م-فرزاد

 نیبفهمه که ب ایوقتشه دن گهید شهیبحث تموم م نیو ا یکن یم ی، اونجا با محمد آشت یمهمون دیایب یو دو نفر ایدن

 کنه  یم یداره زندگ ایک
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 ! ایمن واهمه دارم از رفتار دن-

 نداره  دهیفا گهید هیقض نیهمه دارن ، اما کش اومدن ا-

 واال دونمینم-

 برم  نمشیبب ادیب ایبگو دن-

 ؟ یبر چ-

 حالش چطوره  نمیخوام بب یم-

 به حرفم ؟؟ یاعتماد ندار-

  نمشیخوام بب یدارم اما م-

 زدم : داد

 ؟ ایدن-

 !دمینشن یجواب

 ؟؟ یداریب ایدن-

 بله -

  عیسر نییپا ایب-

 شد ... دایکه باالخره سر و کلش پ نهیرو بب ایمنتظر بود تا دن فرزاد

 انگار زبونش وا شد و سرعت حرکاتش رفت باال  دیفرزاد رو د تا

 رفت سمت فرزاد حرف زد  یجور که م همون

 خواد منو بکشه  یم زنهیمرد منو م نیافرزا به دادم برس ، کمکم کن -

 هام گرد شد از حرف هاش !! چشم
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 به فرزاد دیچسب رفت

 شده  وونهیمرد د نیکنم ا یجا ببر خواهش م نیمنو از ا-

 بدجور حرصم در اومد  گهیبار د نیبا شک بهم نگاه کرد که ا فرزاد

 بخدا  یبار رو کتک بخور هیحقته -

  انیخودت تا خانوادم ب شیندارم منو ببر پ یجان تیجا امن نیفرزاد من ا یدید ؟یدید-ایدن

 چطور زدتت - فرزاد

 کرد  یبحث رو ماست مال اوردین ریگ یکبود یکه جا ایدن

  نیتونم نشون بدم ، تازه دست هامو بب یکه نم ییجا گهیزد د-

 به من نگاه کرد : فرزاد

   یبار رو آزاد کیکتک بخوره  هیواجب شد -

 نه ؟ هیم ارثه ییدروغگو-

 : دیبلند خند فرزاد

 فکر کنم -

 به ساعتش نگاه انداخت و از جاش بلند شد  فرزاد

 دارم  ادیخب من برم کار ز-

 کشه  یمنو م نیبه فرزاد نرو ا دیچسب ایدن

  نمتیب یم ایاشکال نداره اون دن- فرزاد

  دیرو از خودش جدا کرد و بوس ایآروم دست دن یلیخ

 مواظب خودت باش کوچولو -
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 خانم دروغگو ... نیرفت و حاال من موندم ا فرزاد

 کردم فقط ...!  یچونم و نگاهش م ریگذاشتم ز دست

 دهنش رو قورت داد و تو مبل جمع شد و با ساق دستش کوسن مبل روگرفت جلو خودش آب

  دیببخش-

 شاخ دارش رو ! یکردم ! نه دل زدنشو داشتم و نه اعصاب دروغ ها ینگاهش م فقط

 تو سرم  ینر خیمثل م یطور نیشد تا ا یم شیزیچ هی! پاهاتم لنگه ! کاش زبونتم  یدست که ندار-

 دیببخش-

 

 پاشو برو سر جات جلو چشمم نباش -

 با حرص برگشت طرفمو غر زد : هویبلند شد و چند قدم رفت بعد  ایدن

 کردن اه  یهمشون با تو مشکل داشتن و طرف من بودنا ! حاال منو ول م نایا-

 و حرکت کرد که بلند گفتم : دیچرخ

 قبول نداره یآدم دروغگو رو کس-

 سمتم  برگشت

کجاش  نی! ا یدیمنو شکنجه م ی! دار رمینه رفتارت خوبه که استرس نگ یتموم کن یزنی!!!؟ واال نه م هیدروغم چ-

 دروغه !!

 کردم ؟؟ کارتیمن چ ایدن-

خودش  نی، ا شمیدوباره زنده م رمیمیسمتم م یایبه جونم هر بار م یفقط ترس کتک خوردن ازت رو انداخت یچیه-

 محترم  یآقا ستیکم از کتک خوردن ن
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حقته ترسش تو جونت بمونه تا  هیکیدوتاشم  یچه بترسون یبچه رو چه بزن گنیم نهیصداتو واسه من نبر باالها ، هم-

 کوتاه بشه  کمیاون زبونت  دیاش

 جمع کرد  مهیاز همون فاصله دست هاش رو آورد باال و انگشت هاش رو ن ایدن

 دست هام خفت کنم  نیخواد با هم یباربد دلم م-

 از جام بلند شدم  زیت

 ؟  یگفت یچ-

 تونست بره باال  یو پا تند کرد اما بخاطر درد پاهاش از پله ها سخت م دی! چرخ دیاز صورتش پر رنگ

پاهاشم نداره فقط زبونش رو دست و تیریبزنه ! قدرت مد بیبدتر به خودش آس وفتهیهول کنه از پله ها ب دمیترس

 کنه ! یتر م زیهر روز ت

 ... یساز رو زدم و نشستم رو صندل ییتو آشپزخونه چا رفتم

تونم ولش کنم  یدونم چرا نم یکرده ! اما نم نموویاز دستش ناراحتم و واقعا د یلیرفته ! خ ایدن قستیچند دق االن

 چسبه  یم یلیکه ازم داره خ یکنم ترس تشیبرم باشگاه و بهش فکر نکنم !؟ دوست دارم اذ

غرور و  نیمنم که ب چارهیو ب شترهیکشش قدرتش از جاذبه هم ب نیو ا شنیپر م ایانگار تمام خأل ها با دن المصب

 ... شمیاحساسم دارم خورد م

 کنه  یتونست کار یم شهیمنطق هم کاش

 رفتم به سمت اتاق  ختمیر ییچا دوتا

برد از حرفم چون بهش گفته بودم حق نداره از تخت  ی، پس واقعا حساب م دمیتخت د یرو رو ایرو باز کردم و دن در

  نییپا ادیب

 رو گذاشتم کنارش و نشستم رو تخت  ییچا

 برات آوردم  ییچا-

 رو و بو کرد  یفنجون چا نییباال پا یو با ابروها ییجاش رو درست کرد و خم شد به طرف چا ایدن
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 توش ؟  یختیسم ر-

 از حرص به نفس نفس افتاده بودم که داد زدم  گهیبار د نیا

 اااایدن-

 خنده و گفت : ریزد ز ایدن

  افشویکردم بابا ! ق یشوخ-

 بردم جلو و ترسناک گفتم : سرمو

 دارم  یمن با تو شوخ-

 لبمو بوس کرد و گفت : یعوض

 دارم  ینه من با تو شوخ-

 کرد کال وا داده بودم !! ینگام م یداخل کس یکه از بوسش بهم وارد شد ! اما از نما یشوک اوردمیچهرم ن یرو به

عقب ... تا متوجه عقب رفتنم شد چهرش  دمیکش یسرش رو آورد جلو که من نا خواسته کم کمیماتم برده  دید

سرم رفت سمت تاج  شتریتر که من ب کیشد !دست هاش که قابل استفاده نبود با زانوهاش رو تخت اومد نزد انهیموز

 تخت ...

 ... نمیبدنش رو بده به قفسه س هیجلو و مجبور شد تک اومد

 اندازه دوتا دست بود !  دیفاصلمون شا حاال

واقعا  ای دمیشن یم یدونم من اون طور یکه نم یلحن هیدندون هاش و با  یو گذاشت ال رونیزبونش رو آورد ب 

 کج کرد و گفت : یکننده بود سرش رو کم وونهید

 ؟ یترس یاز زبونم م-

 خنده  ریزد ز هویکردم که  یرو بدم و فقط نگاهش م ینتونستم به مغزم فرمان کار باز

  هیکیتاشم دو یچه بترسون یآره بچه رو چه بزن-
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 ؟!؟ دادیم ی! داشت منو بازدیگفت حسم پر نویا تا

 عقب که خندش رفت دمشیانداختم به بازوهاش و کش دست

 کردم !  یم ید...داشتم شوخ-

 گفتم: ی! جد آوردیکارهاش سرم م نیبا ا ییکردم صدام نلرزه که متوجه بشه واقعا داشت چه بال یسع

 ؟ یبا نقطه ضعف مردام شوخ یشوخ یشوخ-

 ! یتو که ضعف ندار-

 چرا اتفاقا اون رنگ زبونت بد جور ضعف آورده برام -

 رو تخت و خم شدم روش ، چشم هاش تا حد ممکن گرد شده بود !  خوابوندمش

 !  یزنینشده بهم دست نم یازدواجمون رسم یتا وقت یب..باربد تو گفت-

 کنم تشینوبت من بود که اذ حاال

 !؟ رمیدختر زبون دراز دروغگو رو بگ هی وونمیازدواج ! با تو !! مگه د-

 رفت ؟  ادتی؟ حرفات  یچ یعنی -

 زده بودم ! یچه حرف ها ادینم ادمی-

 رفت تو هم  شیاخم ها ایدن

 رفته !؟  ادتی میما قرار ازدواج گذاشت-

 کردم  زیهامو ر چشم

 رمت؟؟یگیاخالق هات م نیبا ا یکن ی! بعدشم چرا فکر م ادینم ادمی-

 متوجه چشم هاش شدم که پر اشک شد  یاوج ناباور تو

 کردم ؟ کاریمگه من چ یکن یم یطور نیباربد چرا ا-
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که منو از دست بده ! دلش ...پاهاش ...همه  نیاز ا دیترسیبرام بدجور لذت داشت! اون م شیمورد ناراحت نیتو ا 

 جا ، آره خودشه  نیبود ا ریگ شیچ

 ؟ یخونه رفت نیکه از ا ید؟؟ مگه تو نبو یشیچرا ناراحت م-

 بغض جواب داد  با

، اون وقت تو ...  ینیبرگردم و تو منو کم نب میاصل تیم...من فقط قهر کردم تا بتونم برگردم کشورم و با غرور شخص-

 کنار ؟؟ یمنو گذاشت یتو سر

  رونیدستم بکشه ب ریکرد بازوهاش رو از ز یم یسع

 ولم کن به من دست نزن -

 کردم  یشوخ یه یه-

 بهم نگاه کرد  دلخور

 ؟ یبا احساستم شوخ یشوخ یشوخ-

 زدم بهش  لبخند

  میاالن صاف به صاف شد-

 چشمک زدم و گفتم : هی بعد

  رمتیگ ینترس م-

 شد  دیاخمش شد هوی

 شمیبرو کنار دارم خفه م-

 سرمو بردم جلو  شتریب

  زمیعز یعادت کن دیبا-

 پرو -
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  ییتو-

  ییتو-

  ییتو-

 آورد باال و لپمو بوس کرد سرشو  هوی

 باشه منم -

 جا باال سرش خشکم زد  همون

 : دیخند

 آتش بس؟-

 منو ؟ یگول زد -

 : دیقشنگ خند بازم

 آره -

  زنمتایم-

 نداره یآقا ، حنات رنگ یتا االن زده بود یبزن یخواست یتو اگه م-

  یمارمولک یلیخ ایدن-

 : دیخند بلندتر

 به قول خودت رفتم به بابام -

 به چپ و راست تکون دادم  سرمو

  یمامانت بش هیتا شب نمیچ یسر و دمت رو م یزن من بش ی! بخوا ینیب شیقابل پ ری! و غ ییبال یلیخ-

 کنه منم  یکار رو م نیکه ا یمن زبون ، شک نکن کس یتو زور دار-
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 کنمت. یم زونیبوکسم از سقف آو سهیک یاون وقت منم به جا-

 سرش رو کج کرد  یسر هم پلک زد و کم پشت

  زنمیمختو م یدیکه د یجور نیمنم هم-

 ...! ختتمیر یو به هم م دیخند یکردم اونم همش م یم نگاهش

نبود نه زبون  نمونیتونه تو رو به آرامش دعوت کنه ، اگه عشق ب یم یریتو اوج درگ یواقعا قشنگه ، چون حت عشق

 کردن  یمن تحمل م یشد و نه دست ها یکوتاه م ایدن

 خودم و سرش رو گذاشتم رو شونم  یآوردمش رو ادیکه به دست هاش فشار ن یو جور دمیدراز کش کنارش

  نمونیبود ب سکوت

 ؟  ایدن-

 جانم-

 وقت بهم دروغ نگو  چیه-

  گمینم-

 مثل باباتم نباش -

 رو آورد باال بهم نگاه کرد  سرش

 !؟ هیمن چ یاصال تو مشکلت با بابا-

 مادرت باش  هیشب یاون باش هید شبخوا یفقط دلم نم یچیه-

 اما درباره پدر من درست صحبت کن  رمیگ یحرفت رو به دل نم-

 لبخند بهش نگاه کردم که گفت : با

 ؟ یباشه ؟ ازش خبر دار دهید بیآس یلیفکر کنم خ یکه محمد رو زد یاون جور-
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  ختیر یاعصابم به هم م ومدیاسم محمد م اصال

 حالش خوبه-

 کمند  شیپ ومدهیکه م دنیحتما همه فهم-

 ؟ییییچ-

 هاشو گرد شد  چشم

 ! یچیه-

 مونده ؟؟ یتو کمند م شیمحمد کال وقت رو پ-

 بود  یاوهم تازه کمند هم راض-

 نه !-

 شک ندارم نویآره کمند دوسش داره ا-

 نگو  یچیه سسیه-

 شد ؟ تیحسود-

 نگو  یچیه-

  یرده بود ؟ لعنتکمند محمد روقبول ک یعنیاز حرفش ،  ختیبهم ر اعصابم

 رو گذاشتم کنار رو از اتاق خارج شدم  ایدن

 چرا !؟ دتش؟؟یکمند بخش چرا

 بکس  سهیتو اتاق ورزشم و بدون دستکش شروع کردم مشت زده به ک رفتم

 رو نداره اقتشینکرده ل یکدوم خوب چی، اون در حق ه ستنیحق اون ن ایو دن کمند

 شد و مشت هام محکم تر  دتریشد تمیعصبان
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  ستیحق محمد ن ستیقابل قبول ن نیچطور تونست محمد رو ببخشه ! نه ا کمند

 اومد داخل  ایاتاق باز شد و دن در

  زدمیمن فقط مشت م اما

  شهیو بدنت قرمز م رونیب زننی! همه عضله هات م یش یوحشتناک م یلیخ یزنیبوکس مشت م سهیبه ک-ایدن

 ندادم  جوابشو

 تو صورت اون  زنمیمشت ها رو م نیخواست همه ا یمحمد جلو چشمم بود ، دلم م چهره

 ! یانتظار داره آخر هفته هم برم واسه دست بوس هه

 باربد؟-

 حوصله ندارم  رونیبرو ب ایدن

  ستادیا میچند قدم ایدن

 !!!  یخور یبه رابطه کمند و محمد ؟ خب اونا همو دوست دارن تو چرا حرص م یچرا آنقدر حساس-

  رونیبرو ب ایدن-

 ؟ یزنی؟ چرا با من حرف نم هیدردت چ-

  نیطرفش که تعادلش به هم خورد و افتاد زم دمیمشت شده چرخ یبا همون دست ها هوی

 رهیکه افتاد باعث شد خندم بگ یاتفاق ختمیاوج مغز به هم ر تو

 زد  غیشدم به طرفش که ج زیخ مین

  ضیمر یروان-

 من نبود که ! ریصتق گهید نیا دیببخش-

 بشه ؟؟ یچ یسمت آدم انتظار دار یایم هوی لیمثل گور-
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 که لیگه گور یا آدم به شوهرش نم-

 زد  غیج تیبا عصبان ایدن

  نمیبب بیمن آس شهیباعث م تیتو همه چ-

 جاش بلند شد و از اتاق خارج شد ! از

 کردم ؟ یم یمعذرت خواه دیبا یعنیرفتنش بود !  مات

  الیخیب

 بکس ... سهیشروع کردم به مشت زدن به ک دوباره

رو مبل جمع شده و  دمیرو د ایاومدم که دن نییکه خسته شدم برگشتم تو اتاق دوش گرفتم از پله ها پا نیاز ا بعد

 ...دختر و پدر  نیب یاحساس یلیصحنه خ هیکنه ، اونم  ینگاه م ونیداره تلوز

 کنه !  یم هیجلو تر که متوجه شدم داره گر رفتم

 !؟  هیزن چ هیرفتار با  نیبهتر یزمان هاب نیدونستم تو همچ ینم یعنینکردم،  ینشستم اما کار کنارش

 شدینم ایدن یبودم ؟ البته هر کس دهیها نچش نیلذت رو زودتر از ا نینبودم !؟ چرا ا یمن چرا تا االن با دختر واقعا

 احساس و سرد بودم  یب یلیهم من خ دیشد ! شا یم یمات کس قهیبار چشم هام چند دق کیوگرنه حداقل 

 شده ؟ یچ-

 ادامه داد  شیبدون نگاه کردن بهم به گر ایدن اما

 تو بغلم  دمشیانداختم دورش و کش دست

  زمیشده عز یچ-

 مگه برات مهمه ؟-

 ها ! یکرد یم هیقبلنا کمتر گر زمیریتحمل اشکهات رو ندارم به هم م-
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راحت  یلیکه دوسم داشته باشن! خ یپدر مادر یندارم ، حت یچیداشتم اما حاال ه تیقبلنا غرور داشتم ، شخص-

 من رو ول کردن رفتن 

 داشتن  لیخودشون دل یحتما برا-

! نه جوابمو دادن و نه دنبالم اومدن و  دونمیازش نم یچیکه ه میپس ؟ باربد االن چند ماه من آواره کشور یمن چ-

 داشتم  یوحشتناک یمن روزا یتونم درک کنم ! اگه تو نبود یرو نم ناینکردن ! ا یاومدن احساس نگران یوقت یحت

  یچقدرم تو قدرمو دونست-

که بودم  ییایاز دن گذرهیبرگردم ، هر روز که م میاصل تیخواستم برگردم کشورم و با غرور وشخص یداشتم م لیدل-

  ستیو مغرور ن یپر انرژ یایناون د ایدن نی، ا شمیدورتر دارم م

و با دوست هات  ی، مشروب بخور یبر ی، من دوست ندارم پارت یکه بعد من شد ییای، دن امیدن نیاما من عاشق ا-

  یآزاد باش

 من آزار دهندس  یها برا نایا

 رو دوست ندارم  یزندگ نیمن ا-

 ؟ یمنو چ-

 ؟  یتو منو چ-

 گفتم : یکردم ول مکث

 ؟ یهات منو کنار بزار یبخاطر خوشگذرون یتو حاضر-

 ؟ یبد رییهات منو تغ یبخاطر تعصب ها و خودخواه یخوا یکه م یتو چ-

ما شروع نشده چون تو  نیب یزیپس چ ینکن رییاگه تو تغ شهیم جادیا راتییبا تغ یخانم به هر حال هر شروع ایدن-

  میستیهم ن ریمس

 برگردم کشورم  خوامیمن فقط م-

  تهیهم زبان مادر یو فارس نجاستیو اکشور ت-
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 اما کانادا بزرگ شدم و به اونجا عادت دارم -

  یزنیساز مخالف م یدار ایدن-

  یریگ یم یمنو به بردگ یو تو دار-

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 ! ایدن-

 دست هاش گذاشت نیرو ب سرش

برگردم کانادا تا نفس  دیتو ، من با زونیبودم و آو یپناه یکشور تو استرس و ترس و ب نیاومدم به ا یمن از وقت-

 رو دوست ندارم  نجای، من ا رمیبگ

 به کانادا فکر نکن  گهید-

 چپ بهم نگاه کرد  چپ

  رمیاما من م-

  زارمیو نم  زارنیخواست بگم : نم یم دلم

 نگاه انداختم  یو یسکوت کردم و به ت اما

 از جاش بلند شد  ایدن

 محمد و کمند  شیخوام برم پ یم-

 هام رفت تو هم  اخم

 سر جات  میباز دور برت نداره ها !بش دمیبهت خند قهیحاال دو دق-

 ترسم  یمن ازت نم-

 گذاشتم رو چونم  دست
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  وفتهیباز که زبونت داره راه م-

  هیطور نیزبون من کال هم-

 ها ! رمتیگینم یکن یم یطور نیا-

 کنم  یم تیازت شکا رمیمنم م-

 ؟ یبگ یکه چ-

 رو گذاشت رو کمرش  شیچیباند پ یها دست

  یکه منو نگرفت-

  دمیخند

 ها  یا دهیکنن ترش یاون وقت فکر م-

 هام و گفت : قهیمن و اداهاش عوض شد !دست گذاشت رو شق یو روان یروح کیتحر یموج کانال هازد رو باز

  گهیکس د چیه ایتو  ایترشم  یم میرینگ اگه تو-

 که راه داره کنارش باشم و نه آنقدر رو ییتو بغلم و تا جا رمشینه جرعت و رو داشتم که بگ یعنی!  ماتم برده بود باز

 کردم  یتفاوت بشم ! کامال هنگ م یخودم کنترول داشتم که ب

 سرش رو آورد جلو که من باز رفتم عقب  ایدن

 بازم که ماتت برد !؟-

 آروم جوابش رو دادم  اما

 یبش تیخوام اذ یبره چون نم یماتم م-

 تر شد گفت : انهیکه بخاطر جوابم لبخند رو لب هاش موذ ایدن

 کن  تمیاذ-
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 !  ایدن-

 کن  تمی!؟ اذ هیچ-

حق داره بدون و انتخاب کنه ،  ایها هست که دن قتیحق یلیتو ، قشنگ بود برام اما خ یمن برا یعنیحرف هاش  نیا

 خوام فکر کنه ازش سو استفاده کردم  ینم

 بعد از جنگ  یپس همه چ شهیاآلنم باعث جنگ م تیاذ-

 ؟  یچه جنگ-

 کرد  یبه شک بهم نگاه م دو

  یفهم یخودت م-

  امیخبر از دن یو من فقط ب دیزنیباربد همه مشکوک م-

 فرار کردم  ششیعوض کردن بحث از پ یبرا

 برم باشگاه  دیمن با-

 زد  داد

   یمنو تنها بزار یخوا یم-

 ؟ یکن تمیکه تو اذ شتیبمونم پ-

 که جوابش رو دادم  دیخند ایدن

 از تو بترسم دیواال دور زمونه برعکس شده من با-

 ...دیبلندتر خند ایدن

 ییوارد باشگاه شدم متوجه حضور محمد کنار بچه ها شدم !! چه رو یاز خونه خارج شدم و وقت نیاز چند م بعد

 داشت واقعا 

 رو بستم  توجه بهش وارد اتاقم شدم و در یب
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 اجازه من وارد شد  ینگذشته بود که در زده شد و ب قهیدق چند

  یآروم قدم برداشت سمت من و نشست رو صندل آروم

 سالم-

 مشغول نوشتن با خودکارم بودم  منم

  کیعل-

 چند کلمه حرف دارم -

  میبا هم ندار یما حرف-

  ادنیچون وجه اشتراک هامون ز میدار-

 اد کردم که ادامه د سکوت

کرد ! اما  یم وونمید یرو زد ایکه دن نیفکر کردن به ا یعنیمتاسفم ،  شمیاومد پ ایکه دن یبخاطر رفتار اون شب-

داغون و صورت  یرو با دست و پا زتیشدم ، اون روز هم تو فکر کن عز مونیدروغ گفته واقعا پش دمیبعدش که فهم

از فرزاد انتظار  شهیوقت بد تو رو نخواستم و هم چیه ما؟ باربد من آدم بد ا یش یم ی!؟ چه حال ینیوحشت کرده بب

 . یپدرت نش ایبهت توجه کنه تا به وقت مثل من  ایداشتم اندازه دن

 دادینداشتم بگم چون غرورم اجازه نم یسکوت کرد اما من جواب محمد

،  میرو نگه دار زهامونیعز میکه بتون میارهدف د هیحل بشه ما هر دو  نمونیب یمساعل هیحرف بزن بزار - محمد

؟مشکالت  یتوام ، متوجه هست میموندنش بشه من تو ت لیتونه دل یبا تو ازدواج کنه اما اگه م ایدوست ندارم دن

 نکن  ایمساعل دن یرو قاط نمونیب

 ؟ یخوا یم یاز من چ-

تا فکر  میهماهنگ باش خوامیدوست داره ، م ایکنم چون دن یقبول م یمن تو رو به داماد میرو داشته باش ایبا هم دن-

 رفتن به سرش نزنه !

 اعتماد کرد  شهیبه شما نم-
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 میچالش رو تموم کن نیبزار با هم ا میرو دار ای؟ کمند هم ترس رفتن اونو داره ، همه وحشت واکنش دن یبه کمند چ-

 ؟ یاوک

 رفتم تو فکر ... کمیکردم و  مکث

مشترک بودن و  نمونیو کمند ب ایاما دن چیش درست بود ! مشکالت منو محمد هکردم حرف ها یجور حساب م هر

  میجز صلح ندار یچاره ا

 شرط دارم -

 ؟ یچ-

هم نداره ، هر  مونیحق دخالت تو زندگ چکسیداشته باشه و ه دیرو نبا ایحق مخالف با ازدواج منو دن چکسیه-

 با خودمه  تشیتمام مسول نیبعد از ا نینظر بود و حق انتخاب هاش رو گرفت ریچقدر تا االن ز

 نره اون دختر منم هست  ادتیاما -

 منم هست  یهست اما زندگ-

 باشه ؟ میبش قتیآماده گفتن حق یخوب بشه تا همگ دیبا یآخر هفته همه چ یپس تو مهمون-

 باشه -

 از جاش بلند شد و به طرف در قدم برداشت اما قبل از خارج شدن برگشت و بهم نگاه انداخت  محمد

 باش  امیمواظب دن-

 هستم -

 فکر کردم ... ندهیداخل موهام و کالفه به آ دمیروم کم شد ، دست کش ینیاز سنگ یرفت و کم اون

  زدیبلند ساز رفتن رو م یلیخ ایبودم با محمد خوب بشم،  دن مجبور

خو  شتریبا خانواده کمند ب ایکمند تا دن دنید میکه فردا بر دمیرس جهینت نیاون روز رو تو فکر بودم و آخر به ا کل

  رهیبگ
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 خونه شدم ... یکردم و راه دیخر یسر هیبرگشت به خونه  موقع

 یلیاندازه عاشقش بودم و اون خ یکرد ! متاسفانه ب یتو خونم حالم رو عوض م ایاز مدت ها حس حضور دن بعد

 خودخواه.

قشنگ  تیواقع نیا دمیبو کش قیخورد تو دماغم ! چشم هام رو بستم و عم یقرمه سبز یدر خونه روباز کردم بو تا

 منتظرمه  یروکه کس

  دمشیگشتم که سر گاز د یم ایشدم و با چشم هام دنبال دن وارد

شدم !  یرفتم جلو متوجه لباس خوشگل تو تنش م یم شتری! هر چقدر بموهاش رو باز گذاشته بود و تل زده بود  یوا

خواست  یدلم م بیوقت ها عج یکرد . بعض یرو برام شکننده تر م زشیتاپ و شلوار خوش رنگ که اون اندام ر هی

 کبود بشن  شکه تو بغلم آنقدر محکم فشارش بدم که تمام انگشت هام رو بدن

 !!! چقدر خشن ! لحظه از فکر خودم جا خوردم  هی

 از دستم افتادن !  کهایبرگشت از شوک پالست ایدن تا

 شده بود  خوشگل

 لبخند زد سرش رو کج کرد  بهم

 آقامون خوشگل کردم  یدادم و برا یبه خودم سخت کممیدرد دستم کمتر شده بود و -

 خشکم زده بود ! بازم

 موهاش رو تکون داد و به غذا اشاره کرد  ایدن

 گهید یبخش یمنو م گهیهم درست کردم ، د یتازه برات قرمه سبز-

 و نشستم رو مبل و گرفتمش توبغلم ... ییرایپز تو دمشیرو گرفتم و کش دستش

 داشت  اجیکرد بلکه اون هم به آغوش من احت ینم مخالف

 کرد  ینم رییدرست بود . فقط کاش انتخاب ها تغ یخوب بود ، همه چ یچ همه
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 کردم  یرفته بودمش و موهاش رو نوازش مآغوشم گ تو

 از هزار تا حرف قشنگ تر بود ... نمونیب سکوت

 صداش ...! ی.... وا دیلرز یم شتریو دلم ب زدیرو از روشونم برداشت و نگاه کرد تو چشم هام ، بهم لبخند م سرش

 ما با هم حالمون خوبه -

 ردم ...دعوتش ک یبوسه طوالن هیرو گذاشتم پشت سرش و به  دستم

  دیرو کش شینیب ایکه دن میخودمون بود یو هوا توحال

 !؟ادیبو م-

  دمیبو کش منم

 به طرف غذا ! بعله کامل سوخته بودن  میدیدوتامون پر هوی که

  شیشونیزد رو پ ایدن

 رفت ادمیخاموشش کنم اما  عیکردم که بعدش سر ادیگاز رو ز-

  دمیخند

  گهید میاشکال نداره کار داشت-

 تو دست هامو شروع کنم به چرخوندنش رمشیبشم و بگ وونهیو کج بهم نگاه کرد و باعث شد د دیخند اونم

 و من اصال متوجه سرعت باالم نبودم ... زدیم غیج

 بشم .... نیکه باعث شد از خنده منم پخش زم واریخور به در و د یم یه نیکه گذاشتمش زم بعد

 نفس زد  شد و نفس نیاومد و کنار من پخش زم اونم

 و فاصلمون رو کم کرد و با حرص گفت : دیگرفتن دست هاش دراز کردم و اون چرخ یهامو برا دست

 شد  یچه خبرته !؟ چه خبرته!!! کلم داشت کنده م-
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 لبخند زدم : بهش

 سر جاشه فقط کاش زبونت نبود  تیفعال که همه چ-

 جواب بمونه و با انگشت هام زبونش رو گرفتم  ینزاشتم ب یسر نیا گهیبار زبونش رو برام در آورد که د نیچندم یبرا

که از خنده دست  یبامزه شده بود ، طور یلیکرد به پس زدن دست من اما مگه من ول کن بودم ! چهرش خ شروع

 بزنه  غیهام شل شدن و تونست زبونش رو از دستم دور کنه ببره تو و فرصت کنه ج

 باربد !!-

 که انگار قصد نداشت تموم بشه جوابش رو دادم  یخنده ا با

 جانم -

 !! یکن یم تیتو منو اذ-

 بگه ؟ یزیتونه چ یم یدوست دارم ک-

 چپ بهم نگاه کرد  چپ

 فتمیخودم حر-

 و با ضرب نشست رو شکمم و دست انداخت به گردنم تا خفم کنه  دیچرخ

 تا نکشتمت  دیبگو ببخش-

 شد بهش جواب داد  یقدر که نمتونستم جمع کنم ! آن یرو نم خندم

 که دردم اومد  نییباال و پا دیشکمم پر رو

 شکمه ها  یاو-

  دیبگو ببخش-

  دیخب ببخش یلیخ-
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 دستم بردم پشتش و بهش نگاه کردم  هیباز گردنمو فشار داد ! دست هاش رو گرفتم و با  یول

 ؟  یخفم کن یخوا یم-

  یآره حرصمو در آورد-

 زد  غیخندم گرفت و اون ج باز

  یه یکن یتو منو اسکول م-

 دارم !!!؟  کارتیچ-

 کنم  هتیتنب دیدستمو ول کن با-

 رفت باال  ابروهام

 چرا -

 خواد  یچون دلم م-

! خوشم اومد و انگشتمو بردم جلو دندون  رهیرو صورتش که خواست گاز بگ دمیاشاره دستم که آزاد بود کش انگشت

 عقب  دمیکش یم رهیگاز بگ خواست یهاش تا م

 !!  کردیمگه ول م گهیانگشتمو گرفت ! د هویکار رو کردم که  نیبار ا چند

  دیغلط کردم ببخش یآ یآ-

 ول کن نبود داد زدم  اما

 انگشتم خورد شددد دیببخش ایدن-

 سرو کله زدن باهاش بس بود  یعنی نیا و نداشتن جون هاش دست اما ، گردنم به انداخت دست باز  ولش کردم تا

  نمیهاش رو بردم عقب و خوابوندمش رو س دست

 بسه -
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  زدینفس نفس م ایدن

  یلی... گوریلیخ-

 ؟ یاالن فحش داد-

 آره -

 شده تو وجودم !  یم ختهیکردم ، انگار از همون سر انگشت هام آرامش ر یرو با سر انگشت هام نوازش م موهاش

 نباشه !؟ یواقع ایباشه و دن ایها رو نیکرد! نکنه همه ا یزندگ شهیم ایبدون دن چطور

 تر توآغوشم گرفتمش  محکم

 ! شمیباربد دارم خفه م-

 وقت تنهام نزار  چیه ایدن-

 صورتش پخش شده بود یموهاش رو یرو آورد باال ول سرش

 زدمشون کنار  آروم

 ؟ یچ یاگه تو منو تنها گذاشت-ایدن

  دمیخند

 امکان نداره!-

 کردم ... یکرد منم نگاش م یهام نگاه م چشم به

 ؟ یچ یاگه تنهام گذاشت-ایدن

 رو زدم پشت گوشش موهاش

 منو ، شک نکن رفتنم دست خودم نبوده  یببخش دیبا-

 دست هاش رو دور بدنم سفت تر کرد  ایدن



 2بگذر از جانم 

426 
 

  امیمنم پشت سرت م یبدون تو همه جا برام ترسناکه هر جا بر-

  میقرار منو محمد با هم دوست بش میدعوت یآخر هفته مهمون-

 گرد شد  ایدن یها چشم

 محمد !؟ ای ی! تو خواست هیمگه شدن-

 کمند خواسته -

 تونه شماها رو درست کنه  یهمه جا خرش برو داره همون اون م ادیخوشم م-

 بشه  ریبا من درگ ایو  ادیاون از من دفاع کرد ، به محمد گفت که حق نداره دنبال تو ب-

 اخم کرد  ایدن

 که ازش کردم  یاون پرستار فیجون من واسه کمند مهم نبوده !؟ ح یعنی-

 تو ندارم  یبرا یدونست که من آزار یاون م ستین یطور نینه ا-

 دونست ؟ یازکجا م-

 بهش نگاه کردم  قیعم

 دونن عاشقتم  یهمه م-

 نزد  یلبخند کج بهم نگاه کرد اما حرف هی با

 مهمه  یمهمون نیا میکن دیخر یسر هی میبر دیبا یمهمون یبرا-

  میاالن بر نیکردنم هم دیمن که عاشق خر-

 نه بزار دو روز بگذره دستت زخم هاش جمع بشه -

 کنه  یدرد نم گهیشده د-

 ها  شهیم یاوک تیهمه چ شهیم یتا حرف خوشگذرون-
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 و از روم بلند شد  دیخند

 شام هم مهمونم کن  دیخر میفردا بر-

 خرجت کردما! ونیمل۵۰۰ شیچند وقت پ نیهمبد نگذره ؟ -

 کرد  اخم

 خوام  ی، اصال لباس نم دمیبهت پس م-

  دمیخند

 !  رهیگ یچه زود به خودش م-

 فاصله گرفت و رفت طرف پله ها!  ازم

 شه!؟ ینم شیحال ی! شوخ دیاتاقش شد و در رو محکم کوب وارد

 بار تا صبح در اتاقش رو زدم اما باز نکرد ! لوس و ننر  چند

 بخورم  زیچ هیتا  خچالیاز جام بلند شدم و رفتم سر  صبح

 هم رفتم اتاق ورزش ... بعدش

  دیرفتن و خر رونیشده بود واسه ب یساعت گذشت و ساعت خوب چند

  ایو رفتم پشت در اتاق دن دمیهامو پوش لباس

قابل کنترول  ریغ یشدن یکه عصبان یدونیبشم که بشکونمش ؟ م یآنقدر عصب یخوا یم ای یکن یدر رو باز م-

  شمیم

 اومد  صداش

 دست از سرم بردار -

 شدم که با تو باشما  الیخیکارامو امروز ب دیخر میبر دیبا رونیب ایب-
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 خوام  ینم-

 نکردم  یدر رو باز کن تا قاط ستیبا تو ن-

 ترسم  یازت نم-

  دمیمشت محکم به در زدم و داد کش هی

 باز کن  گمیم-

 جواب نداد  اما

 بردم باال تر  صدامو

 وونهیکنترول شدما ، در رو باز کن تا د یب گهید هوینداره ها !  یعاقبت خوب یاریها در م یپرو باز نیبر من از ا ایدن-

 نشدم 

 و زل زد بهم  ستادیاجلوم  یزدم به در که در باز شد و با چهره عصبان گهیمشت د هی

 کنم دیپولشو ندارم خر-

 با خودمه  شیدعوت نکردن ؟ پس همه چ یمهمون نیداره ؟ مگه من و تو رو به ا یبه تو چه ربط-

  امیب خوامیمن نم-

  تیروسر ری؟ موهاتم جمع کن ز یدیفهم یایب دیبا نی، تا من برسم دم ماش ستیبا تو ن-

 بود !  ستادهیا یدور شدم اما اون همون طور ازش

  ادیداره م دمیرفتن رو که د نیماش شیلفتش دادم پ کمی

 بود  یحرف گوش کن دختر

 ... دیو رفتم مرکز خر میشد سوار

  زدمیبود اما من به روش لبخند م اخمو
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  دیبلند د یها نیهفت با آست قهی یماکس هیکه  نینگفت تا ا یچیتا مغازه اول که ه چند

 گردوند به طرف هوا و انگشت اشارش رو برد طرف لباسه نزد فقط سرش رو بر یحرف

 که من قهرم ! مثالً

 برو بپوشش-

 رو گرفتم و دادم دستش اونم رفت تو اتاق پرو ... لباس

 دیخواست اندامش رو د یبپوشه اما اون خواسته ته ته قلبمو که م زاشتمریم یمهمون یلباس ها که عمرا برا نیا از

 بزنه ول کنم نبود ! 

 اومد  ایدن یصدا

 تونم بکشم باال !! یلباس رو نم پیمن ز دیببخش-

 جلو و وارد اتاق پرو شدم  رفتم

 کو بده من بکشم -

ده  ستادمیا یصاف م یعنی!  ایمنو به طور تنها نداشت چه برسه با دن تیاتاق ! اتاق ظرف واریبه د دیاون چسب اما

 شد !! یجدا م نیسانت از زم

 کنن یبد م یاالن فکرا شم،یدارم خفه م گهیبدو د-

 و پشتش رو کرد بهم ... دیمشکوک چرخ آرومو

 یگاو م هیکه منو مثل  یقرمز خوش رنگ هیبار قرمز رنگ بودن !  نیبه سرم ! اما ا دنیچی! باز اون بند ها انگار پ واو

 کنه ...! یتونست وحش

 بهش نگاه کردم  نهیباال و تو آ دمیرو کش پشیز آروم

 عاشق !؟ یادیمن ز یچشم ها ایانقدر خوب بود  اقعاو

  رونیبرو ب یمرس-
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 حرف از اتاق خارج شدم ، اما آدم قبل ورود به اتاق نبودم !  یب

 کرد ! یداشت مغزم رو سوراخ م دمینفسم گرفته بود و گردش خون شد انگار

 ... نشونیو سرمو گرفتم ما ب یرو صندل نشستم

 !  یرو بپوشه جلو کس نیبزارم ا عمرا

  زیباالخره در اومد و لباس رو گذاشت رو م نیاز چند م بعد

  ومدیخوشم ن-

 حرف از مغازه خارج شد و منم پشت سرش رفتم  یب و

 که ! درست رفتار کن  رونیب یومدیبا دشمنت ن-

 شد ... یچپ بهم نگاه کرد و وارد مغازه بعد چپ

تونستم  یاون صحنه نم یتکرار دوباره  یگشتم ! برا یبلند داشت م پیز هیکه پشتشون  یدنبال لباس ها ناخواسته

به هم  ایشد ناخواسته منو دن یباعث م نیخانم ها بود نه منه گنده ! و ا یخود دار باشم ! همه اتاق پرو ها مناسب برا

 کردم  یبه بهانه فروشنده مرد قبول نم کشرو ب پیز رونیاز همون ب گفتیو هر چقدر م میبچسب

 اون هم قبول کرد رو انتخاب کردم و گفتم که بپوشه  یپف یلباس بند هی

 باشم  یکردم عاد یم یکه چه به روزم اومده و سع آوردمیمنو صدا زد ! به روم نم پیباز موقع بستن ز و

 یخود آزار دمی؟ شاکردم  یسو استفاده م ایبردم  یدلم ...! داشتم لذت م دیبازم نگاهش کردم و دوباره لرز نهیآ تو

 !؟

 هم شده بودم . یسمیمازوخ دایآزار دل چسب ،هه جد هی

لباس  هیکه انتخاب کردم  یلباس نیتا لباس تو همون سبک باز انتخاب کردم و همه جوره نگاهش کردم و آخر چند

 تنه بود و بند نداشت و کوتاه ... مین

 شدم ! یدرجه داشتم طمع کار تر م هیبار  هر
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 جا نموند  ایکه از نگاه دن یفکر خودم خندم گرفت طور از

 تو اتاق پرو و منتظر صدا کردنش بودم  رفت

 فرق داشت !  هیبار قض نیصدام کرد رفتم جلو اما ا تا

 گفتم  ایکنم ! در رو بستم و از پشت در به دن سکیتونستم ر ی!نه نم زدیآخر رو م ریلباس ت نیلباس ... ا نیا

 !  تمهیاز ظرف شتریب گهیدونه د هی نیا ایدن-

 خندش خورد به گوشم  یصدا

  ایزود باش ب ییحرف ها نیتر از ا ینه تو قو-

 خواره انگار ...!  یمتوجه شدم که نِ اونم تنش م تازه

که لباس عروس هم داشت بزرگ تر از  نیاتاق پرو بخاطر ا نیو وارد اتاق پرو شدم ، البته ا دمیکش قینفس عم هی

 است ه یقبل

 تنش گرفته بود و تا من وارد شدم پشتش رو کرد به من ...رو رو لباس

 ... چیکه ه پشمیکه باز بود ، ز نییپا باال،

 رو گاز گرفتم تا کنترول کنم خودمو  نمییپا لب

 که دستمو گرفت  رونیب امینگاه کنم خواستم از اتاق ب نهیکه به آ نیا بدون

 ها  ینظر نداد-

 خندش حالمو بدتر کرد  یچرخوندم ، تا چشمم بهش خورد از سر شوک چشم هام رو بستم که صدا سرمو

 ؟ یبند یاون وقت چشم هاتو م یکن یلباس انتخاب م-

 و زمزمه وار جوابشو دادم  نهیرو دادم به آ شیدستش رو گرفتم و تک آروم

 ؟  یخوا یچشم باز م-
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 من ادامه دادم  یجمع شد ول لبخندش

 نبودنش بدجور ... زهیر یجور به همم م هیقرمز رو تنت که بودنش  یبمونه اون بندها المصب-

 دهنش بسته شد و چشم هاشم گردتر... ایدن

  دهیکه آخر کار دستت م دنتیالمصب بمونه اون زبونت و اون خند-

 کنه !  یکنترولت که داره صبر منو تموم م نیالمصب بمونه ا-ایدن

!اونم  رونیب دید برام ! مشکل از صبر من بود !؟از شوک خندم گرفت!با بازدم، خندم پربو نیسنگ یلی... خحرفش

 لبش به خنده وا شد 

 بردم جلو و دم گوشش زمزمه کردم  سرمو

 که تو خطره منم ؟! یانگار کس-

 کرد اما لبخند کج رو لبش پر از حرف بود ... سکوت

 دنبال لباس  یمهمون یبرا میبر اریدرب نارویمنتظرتم ا رونیب-

 ؟ میکرد یم کاریچ  پس تا االن-

 چرا ؟!  دونمیتونستم ببوسمش! نم یبردم جلوتر ... اما نم سرمو

 هم بتونن نگات کنن  هیکه بق میزیدنبال چ نیکردم بعد از ا یتا االن داشتم نگات م-

 کننیقشنگه! تازه ، همه هم نگاهم م یلیکه خ نیا-

 خورن  یمشت هم م هیبعدش همشون  یطور نیا گهینه د-

 رحم بود  ی!! چقدر ب دیبا ناز خند باز

 فاصله گرفتم و گفتم : ازش

 منتظرتم  رونیب-
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 کردم آروم بشم اما تا سرمو آوردم باال متوجه خنده فروشنده ها شدم !!  یسع قینفس عم هیاتاق خارج شدم با  از

 کنن االن ! یم یچه فکر یوا

 در اومد دستش رو گرفتم و فرار کردم ... ایدور شدم تا دن دید هیامکان از زاو حدال

 زدیغر م یه ای، از نظر من قشنگ بود اما دن مشیدیو خر میکرد دایلباس مناسب پ هیباالخره  گهید یاز چند جا بعد

 پوشم !! باالخره که گرفتم براش و زبونش کوتاه شد  ینم یمن گون

 ازم  دیدیخشم اژدها م هی دیزبونش وگرنه هر روز با تیریمدکردم به  یاز االن شروع م دیبا هه

 شد !!  یتموم نم ایدن یخونه اما غر زدن ها میغذا برگشت  یدنیاز صرفه نوش بعد

دونه رو رفته بود به کمند  هی نی! ستاره هم که زبون نداشت فکر کنم ا ستیدونم محمد اهل غر زدن ن یکه م ییجا تا

 به اون ! رفتیم دیخوب ! اون وقت غرش با یزایهمه چ نیشانس ! ا نیبخشک ا ی! ا

 هویکردم  ینگاه م ونیبپوشه ، داشتم تلوز یمهمون یشد لباس رو برا یساعت باالخره آروم گرفت و راض کیاز  بعد

 پام! چند بار پاک زدم  نشست رو سیتو ف سیاومد ف

 !!! یکن یبرنامه رو نگاه م نیچقدر ا -ایدن

 ؟کنم  کاریپس چ-

 رو تکون داد موهاش

 منو نگاه کن -

 دسته از موهاش رو گرفتم تو دستم  هیلبخند زدم و  بهش

 کنم  یخب االن دارم نگات م-

 کرد  اخم

 ؟؟؟ ینگاهم کن یطور نیهم یخوا یا چقدر م-

 حرفش خندم گرفت  سر
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 مینشه و حلقه هامون نره تو دست هامون ، ما فقط همخونه ا یرسم تمونیوضع یبهت که گفتم تا وقت-

 کشه  یطول م یلیخ-

  شمیکشه اما حداقل من آدم بده نم یطول م-

 ؟؟ یکه آدم بده قرار بش یکن یتکرار م یچرا تو ه-

 سر جاش باشه  یخوام همه چ یخبر نداره م ندهیاز آ یکس-

 باربد ؟ -

 رو زدم پشت گوشش موهاش

 جانم -

 محمد تنگ شده ! یباشه اما دلم برا بیعج دیشا-

 دیچپ بهش نگاه کردم که خند چپ

 ؟ یکن یاخم م ادی!؟ چرا تا اسمش م هیچ-

 اون تنگ شده !! یدلت واسه چ-

جور با  هیرسه!  یجنتلمن به نظر م یلیخ یزنه ، سنش باالست ول یبامزه م یجذابه و حرف ها یلیخب محمد خ-

 نی! تازه بعد از ا هیبیعج رمردیپ یلیبه حرفش گوش داده !! خ یفهمه ک یخودش هم نم کنه که کمند یکمند رفتار م

 بچه هم آورده !  یحت گهیمرد د هیبودن هنوز هم همون طور عاشق مونده اما کمند از  یهمه سال زندان

 قضاوت نکن  یدون ینم یزیچ یخانم وقت ایدن-

 جا ببره ! انگار دشمنشم !  نیمنو از ا ادیب ی! چند روز مراقبت کردم از کمند اون وقت نزاشت کس هیقضاوت چ-

 درباره کمند درست صحبت کن-

  نمیتخت س زد

 بهش حساس بشم اه  یش یو باعث م یتو که اونو انقدر دوست دار ریتقص-
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 از رو پاهام بلند بشه که گرفتمش  خواست

 دوسش نداشته باشم ؟؟ یچطور انتظار دار ونمیبهش مد مویند مثل مادر منه زندگچته ؟ خب کم نمیبب سایوا-

 دوست داره  یزیاز هر چ شتریمحمد هم کمند رو ب یحت-

 به تو داره !؟  یمحمد چه ربط-

 کمند  یبرا زارهیهمه توجهش رو م شهیجور م هیدونم ! اما دلم  ینم-

 کشه !!؟  یخون آدمو م گنیگرد شده نگاهش کردم ، راسته م یچشم ها با

 آخه !؟ هیمحمد چ-

 حرص جواب داد  با

 آدم خوبه ؟  نیدنبال من ! ا انی؟ رفته به همه گفته حق ندارن ب هیکمند چ-

 شتریمنو محمد ب نیب یکارو کرد که دعوا نیاومد !؟؟ کمند ا شیبرات پ یمگه مشکل یجا موند نی!!! تو ا ایدن یوا-

 کنم  یباهات نم یاردونست که من ک ینشه ، اون م

 دونست ؟؟ یاز کجا م-

 هستم  یکه من آدم متعهد ییاز اون جا-

  یخودت رو قبول دار یلیخ-

 میآدم نیچون همچ-

 هم ندارم  یاز کمند دوست دارم ، با کمند کار شتریبه هر حال من محمد رو ب-

 باشه بس کن -

  زدم داد  خواست از رو پاهام بلند بشه که دست هام رو رو کمرش فشار دادم باز

  گهیسر جات د نی!!؟ بش نییباال پا ی یم یه هیاهع چ-
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 درشت شده بهم نگاه کرد  یچشم ها با

 خوام برم  ی! م رمینم نییمن باال پا-

  نیپس بش یفعال که من نگفتم بر-

  یکن یم تمیاذ-

 من با تو ؟-

 تو -

 کنم  یم تتیکه دوست ندارم حرف هات دروغ باشه اذ ییخب از اون جا یلیخ-

  دیبغل هاشو شروع کردم به قلقلک دادنش... از خنده ترک ریانداختم ز انگشتم

 باربد نکن بسه بسه -

 نه ؟ شهیاالن حرفت داره راست م-

 آره آره ولم کن مردم -

 بغلم که قلقلکم بده  ریون دست هاش رو انداخت زا نییپا ارمیهامو ازش جدا کردم که تا دستمو ب دست

 کردم !  یکرد اما من فقط نگاش م یداشتم اون داشت انگشت هاش رو تو بدنم فرو م یحس یکال بدنِ ب اما

 شد  زونیهام آو لب

  کمی-

 حرفش خندم گرفت  از

 ها ستیقلقلک ن نی! ا یدیتا مغز استخونم فشار م یانگشت هات رو دار ایدن-

 بخند  کمیخو -

 تو بدنم دارم  خیاحساس چند تا م دنیاز خند شتریاالن ب-
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 که جمع شده بود گفت  یهاش رو برداشت و با چهره ا دست

 کنه! تیدونه چطور تو رو اذ یاحساس آدم اصال نم یاه ب-

 کج کردم  سرمو

  یکن یم تمیاذ یو ناخودآگاه دار یکه کجا نشست یش یمتوجه م یدقت کن کمیاگه -

عوض کردن جاش شروع کرد به  یکه نشسته بود شد ، اما در کمال تعجب به جا ییو متوجه جا نییرو آورد پا سرش

 !!!  دیو خند دنیپر نییباال پا

  دیخند یو اون بلند تر م دیپر یم شتریبار رنگم ب هر

سمت اتاقش  دییو دو نییپا دیپر عیسر رمشیشدم و خواستم بگ یقابل کنترول م ریداشتم غ گهیلحظه آخر که د که

 و زبونش رو برام در آورد!!

 دختر !!  نیبود ا یجونور عجب

 سر جاش ... ادیتا حالم ب دمیکش قینفس عم چندتا

 گرفت !  یخندم م طنتشیکرد اما بعدش از شدت ش یفتادم اول بدنم داغ م یحرکت هاش م ادی

نشه که بعدش فکر کنه داشتم ازش  نیاز ا شترین بکردم تا رابطمو یو آرامش باهاش رفتار م اطیبا احت یمهمون تا

 دوست داشتم ... شتریسمتش کشش داشتم اما خودش رو ب یلیکردم . خ یسو استفاده م

  دیسر رس یمهمون باالخره

صاف کردن موهاش کمکش کنم و من با لذت  یو فقط از من خواست که برا شگاهیگفت که دوست نداره بره آرا ایدن

 هام رو هم نزده بودم !! شیته ر یخودم حت کهیکردم ، طور یماده شدن اون کمک متمام داشتم به آ

 ساده هم کرد و گفت که آمادست ! البته آماده اون دو ساعت کار بود  یلیخ شیآرا هی

  رمیدوش بگ رمیپس من م-

 ! یطور نیا یزاریااا منو منتظر م-
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 نشسته  نیزودتر تو ماش یک نمیبب-

  نییو آماده شدم و از پله ها اومدم پا دمیداخل حمام و بعد از دوش گرفتن لباس هامو پوش رفتم

 ؟  می؟ بر ایدن-

  دیبدو اومد جلوم و پرس بدو

 الک ناخونم خشک نشده ! -

 !!؟  یالک بزن دیافتاده که با ادتیاالن  ایدن یوا-

 ا خو کار داشتم -

 کنم ؟؟ کاریاالن چ-

 کن انگشت هامو فوت  ایب-

 گرد شده نگاش کردم  یچشم ها با

 شده !!  یآخر و عاقبت ما چطور نیبب-

 رو مبل کنارش نشستم و شروع کردم به فوت کردن ناخون هاش ... نشست

 خندش سرمو آوردم باال  یبا صدا که

  یبامزه شد یلیخ-

 ؟؟  یخند یبه من م-

 باشه ؟ فوتت هم جون داره المصب  یتو خشک کن ارمیبه بعد الک هامو م نی! از ا دیچسب یلیمن خ یخدا یوا-

 خنده  ریزد ز درباره

  دیجام بلند شدم که اونم پر از

 میخب باشه بر یلیخ-
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 ...میکه محمد گرفته بود شد یهتل یو راه میحرص خوردن باالخره از خونه در اومد یکل با

 گفتم : ایراه روبه دن یها وسط

  یکنیکل کل م یو نه با کس یرینه طرف محمد م یخور یاون جا از کنار من تکون نم-

  یکن یقاط یخوا یباز م ینیبه تو بگم ! االن محمد و کمند رو با هم بب دیها رومن با نیا-

 کار نداشته باش  گهیتو به مسائل د-

  دیآه کش هی ایدن

 توجه بودن  یجا اما باز به من ب نیمامان بابا اومدن ا-

 دارن  لیکارشون دل یحتما برا-

 به اون سورن چندش همش دنیچسب-

  شهیحرص نخور درست م-

 لباس رو دوست ندارم  نیا-

 به غر زدن  یبابا باز شروع کرد یا-

  یکن یتو اصال به من توجه نم-

 گرفت از حرفش خندم

  ریآروم بگ قهینکن دو دق وونمید ایدن-

 شده  بیخوام شما همتون با من رفتار هاتون عج ینم

  ادیخوشم نم ادینگران نباش اآلنم سکوت کن من از حرف زدن ز هشیدرست م-

 داد زد  هوی

 الل شم !! یگ یبه من م یباربد دار-
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 گرد شده نگاهش کردم  یچشم ها با

 حرفو زدم ؟؟ سخت تر از عضله ساختن سرو کله زدن با شما زن هاستا؟؟ نیا یمن ک ایدن-

 قرمز شد  ایدن

 ؟؟ یکن یبدتو شروع م یرفتارها یاز االن دار-

 خنده  ریتر زدم ز بلند

 هم بشم  یبجنبم فکر کنم قاتل و جان رید ایدن-

 سردت  یرفتارها نیبا ا گهید یکش یمنو م میدار-

 حالت قهر گفت : با

 خوشگل شدم یبهم نگفت یحت-

 خوان  یم فیخانم تعر دمیاوووو فهم-

 نه توجه  فیتعر-

  ستیبه گفتن ن یازیاصال ن یخب تو کال خوشگل-

 یخوام تو بگ یاما من م-

  دمیرو گرفتم تو دستمو بوس دستش

 چشم خوشگل خانم -

 نگاه بهم کرد و سکوت کرد ! هیعشوه و نازو قهر  با

 رو گنده ... یکیکوچ زیهر چ ایکردن و  یم نیسنگ یحرف ساده برداشت ها هی! از  نیبیزن ها موجودات عج کال

 دعوا بشه و آبرمون بره  دمیترس یجلو هتل استرس گرفته بودم ، م میدیرس

 ... میو فنجون وارد سالن شد لیرو گرفتم و قدم به قدم کنار هم مثل ف ایدن دست
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ذوق رفت  یکنار سورن نشستن رفت سمتشون و با انرژ زیم هیکه رو  دیمامان باباش رو د ایهمون چند قدم اول دن تو

 سمت مادرش 

  یدر دلم تنگ شده بود برات مامانچق یوا-

 طور  نیفقط جوابش رو داد و با نشست سر جاش ! پدرش هم هم لکسیآروم و ر یلیزنه خ اما

 پوزخند رو لب هاش ... هی شهیهم که مثل هم سورن

اون ها شد با بغض دست منو گرفت و ازشون  یتوجه یباز متوجه ب ایدن یرسم احترام من هم سالم کردم و وقت به

  میدور شد

 ؟ انگار نه انگار من آدمم  یدید-

  شهیدرست م یصبور باش همه چ کمی-

 باز سالم داد  یراهمون و با رو یجلو ستادیا فرزاد

 جان ! دوتا مرغ عشق جنگ جووو نیا ایک نیبه بب-

 که تو خودش بود اما من لبخند زدم بهش ایدن

  شهیهم ادیم شیبه هر حال بحث و دعوا پ گهید-

 شما ؟ ییخانم کجا ایدن-

 زد یبه فرزاد لب خند پر بغض ایدن

 خوبم از معرفت شماها -

  دیلپش رو کش فرزاد

 ستین یزبونتم که سرجاشه !تازه خرجتم کرده ؛ پس مشکل یدست هات رو که باز کرد-

 داد  هیچپ چپ بهش نگاه کرد دست هاش رو دور بازوم چرخوند و سرش رو بهش تک ایدن

 ندارم  یاجیجز خودش احت میخوبه به کس ییفعال که حالمون دوتا-
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 زنه یمنو نم دیاگه محمد و کمند رو قبول نکنه ق یاومد تو دلم که حت یدیام هیرو دوست داشتم  حرفش

لباس بسته  ایدن یکه برا نیبودن و از ا دهیو فاخر پوش یرسم یکه تو سالن بودن همشون لباس ها یافراد همه

 شدم  یراض شتریانتخاب کرده بودم ب

 اشاره کرد  ی! فرزاد به صندل ستیحالش خوب ن ایشدم دن متوجه

  دینیبش-

  دیمکث سر کش یو اون ب ختمیرو نشوندم و براش آب ر ایدن

 باربد  ایلحظه ب هی-فرزاد

 دیو آروم دم گوشم پرس ستادیکرد رفتم ا یکه اون اشاره م ییجا به

 الش بده ؟چرا ح -

 نگرفتن لشیتحو شییمادر پدر کانادا-

 محمد خواسته -

 یطور نیا نامیدوتا خوش بود که ا نیدلش به اومدن ا یدختر گناه داره! بعد از چند ماه آوارگ نی!؟ ا یچ یعنی-

 کار ها رو آه  نیا دینکن

 جا شروع بشه  هیاز  دیبه هر حال با-

 دختر رو  نیا نیکرد ریتموم بشه بره پ دیبگ نیبابا شما از هزار جا شروعش کرد یا-

  شهیدرست م یکن ، با ازدواج کمند با محمد مخالفت نکن همه چ یتو با محمد آشت-

 صدام رفت باال  تن

 عمرا بزارم کمند رو دوباره بدبخت کنه !-

 نه ! ک یخود کمند داره به ازدواج مجدد فکر م یوقت یا کارهی؟؟ اصال تو چ یا یچه بد بخت سسیه-

  کنهیمحمد باز داره زورش م-



 2بگذر از جانم 

443 
 

نکنه و گذشته رو فراموش کنه ؛  یشده که اگه کمند محمد رو خواست مخالفت یهم راض انیخود ک ستینه زور ن-

 بخشه!!! ینم یبخشه ، شل قل یشاه م

 کمند رو نداره  اقتیمحمد ل-

 مشکالت حل بشه  کمیکن بزار  یآشتخودت رو بد نکن ، با محمد هم  یدونه نه تو ، پس الک یرو کمند م نیا-

 معذرت بخواد  دیمحمد با-

نکن  یکنه ، اما تو هم کار یپامو بوس کن هم م یبگ ریکمند گ شیاول اون معذرت بخواد ، فعال پاش پ گمیباشه م-

و  دیکن یم یآروم و قشنگ رو بوس یلی؟ خ یبشه ، اوک داریسگ محمد بعد از گذشتن خرش از رو پل ب یکه اون رو

 خودت تکرار کن  یرو برا نیا رهندا یبه تو ربط یچیکمند هم ه هیسر قض دیزنیبه هم لبخند م

 خواد یخود کمند بهم بگه که اونو م دیبا-

واسه  یمن تو رامسر اونجا قرار همه چ یالیو میریفردا صبح همه م میفعال امشب رو رد کن میرس یباشه به اونجام م-

 از رو دوش هممون برداشته بشه  نیبار سنگ نیو اآماده بشه  تیرو شدن واقع

 ؟ یبخواد بره چ ایاگه دن-

 ها اون بره  یراحت نیبه ا زارهیمحمد نم-

 کجان؟ انیکمند وک-

  ومدنیهنوز ن-

  ایدن شیپ رمیمن م-

 باشه برو -

 حوصله گفت  یب اینشستم که دن یرو صندل ایفاصله گرفتم و کنار دن ازش

 یخود یب یچه مهمون-

از عزا  یدل هیمشت پسر و دختر وسط قر بدن تو هم  هیکه االن  ی، انتظار نداشت هیرسم یمهمون هی نیا زمیخب عز-

 ! یاریدر ب



 2بگذر از جانم 

444 
 

 رهیمن حوصلم سر م یطور نیا ادیدل من از عزا در نم-

 پدر مادرت  شیبرو پ-

 خوام اونا اصال به من توجه ندارن  ینم-

  ستیهم ن یطور نیا-

 سورن !! ی! شدن بند پا ستمیهست انگار من اصال بچشون ن-

 خوام بهت نشون بدم  یقشنگ رو م یلیخ یجاها هی  ، اکناریدر میریخبر خوب بهت بدم ، فردا م هی الیخیب-

 زد  یلبخند آروم ایدن

 بسمه  دمیتو چادر خواب ایکه با توکنار در یشب هیهمون -

  دمیخند

 خوش گذشت یلیخ-

  میدیرو ند دیطلوع خورش میبا کارهات آخرش هم که خواب موند یکته دادبله منو س-

 بردم جلو  سرمو

 آره اما عوضش من تا صبح تو بغلم داشتمت -

 من تو رو تا صبح داشتم  ینه گول خورد-

   چشمک زد ادامه داد هی و

 چسبونم به شونه هات  یچرخه و صورتمو م یدست هات دورم م یوقت دهیحال م یلیخ-

 ذوب بشه و حالمو عوض کنه  زیچ هیباعث شد ته دلم  حرفش

 وقت تنهام نزار  چیه ایدن-

 ؟ یچ یکار رو کرد نیاگه تو ا-
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 شک نکن که دست خودم نبوده -

  شتیپ امیم-

  گهیمرد د هی شیشده پ یحت یرو داشته باش یزندگ نیبهتر دینه توبا-

 خوام  ینم یچیمن جز تو ه-

 نشستم میزدم بهش و درست رو صندل لبخند

 وارد سالن شدن  انیشد که باالخره کمند و ک یم شتریلحظه تعداد مهمون ها ب هر

 خوشحال شدم که حالش خوبه یلیصورتش مثل قبل خوشگل شده بود خ کمند

 به طرفشون  میاشاره کردم و دستش رو گرفتم رفت ایدن به

 کیلبخند کوچ هیهم با  انیسرد به کمند دست داد و سالم کرد و به ک یلیخ ایدن

 سرد بود  ایرو تو آغوش گرفت اما دن ایکرد و آخر نتونست تحمل کنه و دن ینگاه م ایبا عشق داشت به دن یول کمند

 ستت داره دو یلیحالت چطوره ؟ خوشحالم که رابطتت با باربد خوب شده من مطمئن بودم که باربد خ رمیعز-کمند

  دیخند ییمصنو ایدن

 معرفت رو شناختم  یب یمنم خوشحالم که آدم ها-

 کمند رفت  لبخند

  زمیرو در نظر گرفتم عز گهید یها زیچ یلی! من به فکرت بودم اما خ ستین یکن یکه تو فکر م یاون طور-

 خوبه دستتون درد نکنه -

 رفت  شیروش رو برگردوند طرف صندل ایدن

 کنه امشب برو ریکرد ، خدا بخ یم یاز دست پدر مادرش داشت همه رو قهوه ا شیناراحت بخاطر

 ناراحت نشدن کمند لبخند زدم به روش  یبرا
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 شده  زیدلخوره زبونش ت گهید یناراحت نشو از جا-

 که چهرش گرفته شده بود گفت : کمند

 من اونو ول نکردم -

 پا  ریز نیکنه که شما بخاطر من اون رو گذاشت ی، اون فکر م شهیدرست م ستیبه گفتن ن ازین-

 نبوده ! یطور نیاما ا-

 دونم  یم-

 نشست و دستش روگرفت ... ایبا عجله از ما جدا شد و رفت کنار دن کمند

 معرفت نبوده  یکرد که ب یرو قانع م ایاما انگار داشت دن دمیشن یرو نم صداشون

  دمینگاه کردم و پرس انیک به

 خواد با محمد ازدواج کنه !!؟ یکمند م-

 داخل موهاش  دیدست کش انیک

 کمند احترام بزارم  یمجبورم به خواسته  یول ستمین یباشه من راض ی، کمند هم راض دونمینم-

 ؟؟ یمرد عوض نیدست ا مشیبعد از اون همه بال و آزار باز بد یعنی-

 یسخت یلی، چون کمند تا االن خ میایکه کوتاه ب میجواب کمنده اگه محمد رو بخواد قبول کنه مجبور یجواب قطع-

 با محمد حالش خوب بشه  دیشا دهیکش ییو تنها

  ستمین یمن راض-

 کن بزار جو آروم بشه  یتو فقط با محمد آشت ستیبا تو ن-

 کردن  یم میعصب انیفرزاد و ک یها حرف

  مینشست ایکنار کمند و دن میرفت انیک با
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داشت قانعش کنه که اون  یو سع زدیحرف م ایاما کمند باز هم داشت با دن میشد از خودمون ییرایپذ مشغول

 که درست بوده رو گرفته وگرنه قصدش آزار دادن اون نبوده  یمیتصم

 نحس محمد اومد جلو چشمم  یچهره  باالخره

شد  یدرست کرده بودن ، کال م کیمدل ش هیرو  شیجوگندم یبود و موها دهیپسر جوون کت شلوار پوش هی مثل

منو  گریکه رو لبش نشست انگار ج یشده بود چون تا کمند چشمش بهش افتاد و لبخند گهیمحمد د هیگفت انگار 

 پاره کرد 

 هیتر از بق یمیدست داد و خوش آمد گفت و به به کمند و با من صم انیو اول به ک ستادیبا لبخند کنارمون ا محمد

 قرار داد و گفت : ایدن یبازو یر آخر دست هاش رو روکرد و د یاحوال پرس

 مو قشنگ ما خوشگل تر از قبل برگشته! یکه زندون نمیب یا م-

 باز ناراحت جواب داد  ایدن

 از معرفت شما هاستج-

  ینبود یهلو و تو دل برو تو مهمون یطور نیدنبالت االن ا ومدمیآره واقعا اگه اون موقع م-

 چشمک زد  هیو  دیرو کش ایلپ دن محمد

 دنبالم  یایمنتظر بودم ب-ایدن

 شد ! یکه بد م ومدمیم-

 چرا ؟-

 شد  یچون رابطتت با باربد خراب م-

 ؟یچ کشتیم زدیاگه منو م-

  دیخند محمد

 کشتم یاونو م ومدمیمنم م-
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 رو نگاه کنه  رونیما جدا شد و رفت از پنجره ب زیمحمد قانع نشده بود با حالت قهر از م یبا حرف ها ایدن

 نگاه کرد  انیجاش نشست و به ک محمد

  میبره و ما باز کنار هم خوشحال باش نیامشب همه کدورت ها از ب دوارمیام نیخوشحالم که اومد-

 من متمرکز شد  یمحمد و کمند هم زمان رو نگاه

 کش بده نه ؟ شتریمشکالت رو ب نیمطمئن ام که باربد آنقدر عاقل و خوب هست که نخواد ا -کمند

 نداشتم  یکردم چون جواب سکوت

 دهید بیداستان آس نیکس اندازه من تو ا چیرو ، فکر نکنم ه دنیشروع کرد بخش دیجا با هیبه هر حال از -انیک

 بتونه دیباشه اما گذشتم ، پس باربد هم با

 و ... میهم باش یبرا یخوب یدوباره دوست ها میتون یما م -محمد

 من  یدونه زد روشونه  هی

دوتا  یحت ایکه دخترم عشق رو باهاش تجربه کرده ، البته اگه به من رفته باشه عشقش کم و  یداماد عال هیتو هم -

 شک نکن  شهینم

 وسط بودن ... ایکه کمند و دن فیخواست با محمد دهن به دهن بشم اما ح یچون دلم نم زدم،ینم یحرف کال

  ایرفتم سمت دناز جمع جدا شدم و  منم

 که تو چشم هاشو پر شده بود شدم ! یچشمم بهش افتاد متوجه اشک ها تا

 !! ایدن-

 کنار انگشت هاش اشک هاش رو پاک کرد  با

 ندارم  یاصال حس خوب-

 ؟ زمیچرا عز-

  ستین یعاد یچیکنم ه یاحساس م-
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  زمیعز شهیدرست م-

  یوقت درستش نکرد چی، ه یزنیحرف رو م نیتو فقط ا-

 طرف خودم  چرخوندمش

 یترسم منو داغون کن یم ینداشته باش تیترسم ظرف یترسم ، م یم-

  شهیعوض نم ییباربد من انتخابم تو-

  دوارمیام-

 گرفت جلومون و من دوتا برداشتم و گرفتم طرفش یدنینوش خدمتکار

 با کمند درست رفتار کن -

 بهم نگاه کرد  زیت

 تو کمند برات مهم تره -

  یستیتر از اون ن تو هم کم-

 ازش متنفرم -

 نداشت  یخوب یاصال معن نیاز کمند فاصله گرفته بود و ا ایدن لیدل یرو ندادم ، ب جوابش

همه رو رو خودش  یبرگشت به جمع خاص و متفاوت مون که چشمها ایو به اسرار من دن میکرد یها رو خال یدنینوش

 شرکت رو ... یآورده بود . مخصوصا سهام دارا

 با محمد مکالمه داشت  شتریکرد و ب یجور اون رو دور م هیهر بار  ایبشه اما دن یمیصم ایخواست با دن یم یه کمند

 با کمند بد بود با محمد خوب !!  یالک ی؟ الک هییدختر بابا گنیراسته م یعنی

بدن  شنهادیرو پ دنیچند تا آهنگ مناسب رقص هیاسرار کرد به محمد تا آخر محمد و فرزاد مجبور شدن  ایدن آنقدر

 تا خواننده ها بخونن !
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 زیعز یتوجه یب هوی. خب سخت بود  دادیکرد و بغضش رو قورت م ینگاه به مادر پدرش م هیهر چند لحظه  ایدن

  شییو تنها یهمه آوارگ نیشامل حالت بشه اونم بعد از ا تیزندگ یآدما نیتر

 ! هیدونستم رقص چ ینم یکه حت ی!اونم من میکه با هم برقصدست منو گرفت و خواست  ایدن

 یکه وقت یبرد ! طور یرحمانه داشت دل م یب و  کرده بود یکیماهرانه سرعت اندامش رو با موهاش  یلیخ ایدن

 گرفت  شیکنن! انگار قلبم آت یسرمو چرخوندمش متوجه شدم که همه دارن بهش نگاه م

 ادامه نده که چشم هاشو پر از تعجب شد  گهیدستش رو گرفتم تا د عیسر

 نرقص گهید الیخیب-

 باربد !!-

 دنیبسه رقص نینگو برو بش یچیه-

 خوام  ینم-

 تن صدام رفت باال  ناخواسته

  نیبرو بش گمیبهت م-

خوب رفت کنار محمد نشست و با حالت قهر سرش رو از طرف من چرخوند به  یحرفم گوش داد و مثل دخترا به

 طرف محمد

 !  دیگفت بهش که خند یمحمد چ دونمینم

  ستادیاومد کنارم ا کمند

 دارم ! ییبایز نیدختر به ا هی شهیباورم نم-

 گفتم  یشوخ به

 باشه  یطونیو ش یزبون دراز نیدخترت به ا یو آروم یخوب نیتو به ا شهیمنم باورم نم-

  دیخند
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 محمده  هیشب ایدن-

 آره متاسفانه -

 محمد خوبه -

 و ناراحت بهش نگاه انداختم  قیعم

 !؟یدوباره انتخابش کن یخوا یواقعا م-

 جواب داد  یمکث طوالن هیاز شربتش رو خورد و با  کمی کمند

به سرمون اومد و  ییتونل وحشتناک که هر بال هیتو  میرفت هویمحمد رو انتخاب کردم ، فقط  شیوقت پ یلیمن خ-

.محمد تاوان اشتباهاتش رو با  میم اون بالهارو ، زخم هارو با هم فراموش کنکه تما میحاال بعد از چند سال فرصت دار

. ما میسالم داشتن رو بهم بد یفرصت زندگ میاگه نخوا هیانصاف یب یلیسال حبس داده خ۲۳از دست دادن ستاره و 

 . میکن یاشتباه م مونیهمه تو زندگ

  دمیآه کش هی

 رو نداره اقتتیاون ل-

مرد  نیاگه محمد بدتر یحت شهیباز نم یاون گره احساس یکن یگره کور هر کار هیعشق من و محمد کوره ، مثل -

 باشه  ایدن

 ! یگ یم یمنطق ریغ زیچ هی یحرف ها ! دار نیا دهیکمند از تو بع-

،  دمیترم ازم بخشرو گرفتم بهراد رو هم بخاطر پنهون کرده دخ ممیوجود نداره ، من تصم یمنطق چیمنو اون ه نیب-

کرد ،  وونمیآرامش خودم ، عذابم داد ، د یخودمه برا یپسرم هم تا لحظه آخر حواسم بهش هست ، اما محمد برا

 رو دارم ، با همون شدت  دیبار دلم براش لرز نیاول یاکه بر یحس اون لحظه ا قایحاال دق دمشیدروغ گفت ، اما بخش

 ؟یچ انیک-

 شد  یحرف هارو به اون زدم و اون هم با سکوتش راض نیهم-

 منم سکوت کنم ؟ یعنی-
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 زد  لبخند

 باش  یتو فقط داماد خوب-

 رفت ... ایکردم و کمند به طرف محمد و دن سکوت

 کردم به خانواده سه نفرشون ... نگاه

 فکر کرد به حضور هر سه شوم کنار هم ؟!! شهیهمه سال م نیبعد از ا واقعا

 خانواده و تنهام  یفقط منم که ب شهیم آره

 و رفتم تو تراس ... نییانداختم پا سرمو

 محمده ، شیکه قهر کرد باهام کمند هم که پ ایدن

 همه آدم ... نیا ونیم هییخود تنها نیرو ندارم که تنها نباشم ... ا یکس چیه

 ....و به آسمون نگاه کردم  دمیآه کش هی دوباره

 شم ؟با نجایا شهیم دیببخش-

 از نظر من  کیو ش بایخانم ز هیبود ،  ستادهیکه کنارم ا یدختر یچرخوندم به طرف صدا سرمو

 زدم بهش  لبخند

  دیراحت باش ستین یمشکل-

 لبخند زد  بهم

 ممنون -

تونست مثل  یکه دلم نم یبلند ! در حد یلیبود و قدش خ ی... اندامش ورزشکار ستادیلحظه تو سکوت کنارم ا چند

 بهش لقب کوچولو بده گهید یدخترا

 نه ؟ دیکن یوقت باشه که ورزش م یلیبه نظرم شما خ-
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 نگاه کردم  بهش

 گذرونم  یرو م میاله که هر روز با ورزش زندگس نیبله من باشگاه پرورش اندام دارم و خودم هم چند-

 کنم  یمتفاوت رو دنبال م ی، من هم ورزش ها هیعال یلیخ-

 رو ؟ ییچقدر خوب چه ورزش ها-

 اندام انتخاب شدم  ییبایمسابقات ز یاما از همه بهتر تو شنا و بسکتبال مدال دارم و دو سال هم برا ادنیخب ز-

 گرد شد  رتیهام از ح چشم

 کنم  یخانم ورزشکار و پر تالش صحبت م هی! خوشحالم که با  یواقعا!؟ چقدر عال-

  دیخند

 مثل شما  یبا مرد یفرصت هم صحبت یمن هم خوشحالم برا-

 نیموفق بود یلیوقت دنبال مسابقه ها نرفتم اما شما خ چی، من فقط ورزش کردم ه نیدار اریاخت-

 !؟ نیچرا نرفت-

 ندارم  ادیکار ها رو ز نینداشتم و حوصله ا یخب عالقه ا-

  دیدنبالش باش فهیبه نظرم ح-

 دور بازوم  دیچیدست پ هی هوی

بسه  نیکنه هم یمن ورزش م یمسابقه! همسرم برا یخانومش بره برا یاگذاشتن بر یکه به جا هیاون وقت فیح-

 خوام ازش  یمدال نم

بود ! صورتش به  دهیشدم ! با کفش پاشنه بلندش هم باز به شونه هام نرس ایکه متوجه دن نییچرخوندمش پا سرمو

 ! دیلباسمو گرفت و محکم لپمو بوس قهیخشن  یلیخ دیرس یصورتم نم

 اهلل ! بسم

 ؟ زمیمگه نه عز-
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 گرفت!! شگونیبازومو ن هوی! بشیعج یزده بود سر رفتارها خشکم

 آره آره -

 لبخند زد به دختره  ایدن

 دختر با تعجب روبه من گفت : که

 !  نیداشته باش یخانم نیخوره همچ یبهتون نم-

رو  وفتهیو مثل اون دفعه م شهیمبلند  ونشید یاون رو ایاالن دن الیبود فکر کنم ! واو ایدن زیر کلیقد و ه منظورش

 بره  یسرو کله دختره آبرمونو م

 با حرص جوابشو داد  ایدن

 شما ؟ یدوست داره مشکل دار یو بغل زهیآقامون ر-

 بازوش رو سفت گرفتم  عیقدم برداره به طرفش که سر خواست

 !قهیاختالف سل نیو جالبه !ا بیعج کمینه فقط  -دختره

 عقب و رو به خانم گفتم : دمشیتو دستش که کش رهیبافته شده دختره رو بگ یخواست موها ایدن

  میشیما از حضورتون مرخص م دیببخش-

 هی یعنیبه جهت مخالف ، دمشیکش یطرف دختره منم م دیکش یکه خودش رو م یرو چرخوندمش همون طور ایدن

 خورد ! یاصال نم کلیگنده داشت که به اون قد و ه یلیخ یرگ خشونت و خطرناک

 که گفت ولم کن  میدختره دور شد از

  قمیآروم و کنترول شده ولش کردم که دست انداخت به  منم

 کشم یکنم بعد تو رو م یم کهیت کهیاول اونو ت نمتیبب گهید یبا زنا گهیبار د هی یعنی-

 قرمز شده بود ! چقدر حسود و حساسه !  تیحرص و عصبان از

 که خود به خود باز شده بود نگاه کردم که صداش در اومد  یلبخند با
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 !؟  هی؟! ها چ هیچ-

  یحسودِ کوچولو تو بغل-

 گاز گرفت  نشییپا لب

 موضوها منو انگولک نکن  نیباربد سر ا-

خورم ،  یمن چقدر حرص م یایو عشوه م یرقص یجلو همه م یاون طور یوقت یحرص بخور حرص بخور تا بفهم-

  یبرقص یجلو کس یرحق ندا گهید

 رقصم  یم-

 گردم  یورزشکار و قد بلند م یپس منم دنبال خانم ها-

از درد صدام در  یکه منه عضله ا یخم شد و دندونش رو انداخت رو بازوهام و با تموم قدرتش فشار داد !!! طور هوی

 عقب  دمیاومد و کلشو کش

 عقب  دیروگرفت کش ایفرزاد اومد و دن یصدا هوی

 !!؟ یکن یم کاریچاِ اِ -

 که سوراخ شده بود !  ششیدندون ن یدندون هاش رو لباسم نگاه کردم !! جا یجا به

 کردم  ینگاش م یزدگ رتیح با

همون اون  کشمیآقا من هم تو رو م ریمن از اون دخترام که بزارم راحت مختو بزنن ببرنت؟؟ نخ یفکر کرد-ایدن

 دختر قد بلند و ورزشکارتو

 خنده فرزاد اومد یصدا

 شده پس یرتیغ خانم

 کنم ؟؟ کاریچ دیگه دنبال دختر ورزشکار و قد بلندم !؟ به نظرت من با یبرگشته به من م-ایدن

 ریمحکم تر گازش بگ یچیه-فرزاد
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 لباسم هم مونده بود !  یرو یدندون هاش حت یاما جا دیدوباره خند و

 حسود خانم  ایب میبر ایب- فرزاد

 گاه کردم ...رفتنشون ن به

 گرفت  یاومد و خندم م یحال م گرمیکه آنقدر روم حساس بود ناخودآگاه ج نیدرد داشت دستم اما از ا یدونیم

  دمیخندیکردم و م یگازش رو لمس م یکه با سر انگشتم جا یطور

 بود  دهیکش ییمثل من که تموم عمرش رو تموم زخم ها و درد هاش رو تنها یآدم یهمه توجه برا نیبخش بود ا لذت

 نرده ها گذشتم و به درخت ها نگاه کردم ... یهامو رو دست

نقطه ضعف  هی نیوصل بود و ا ایسرش به دن هیکرد  شیمعن شهیکه م یزیمن بود همه چ یایدن یایتموم دن ایدن

 شد  یداشت م

  برام

بپره رو  نتشیبب ایاآلنم که دن دیپر رنگم دمشی، تا د کمیبرگشتم برم داخل که اون دختره باز اومد نزد ایدن یهوا به

 سرو کلش 

  دمینبود به نفس راحت کش کمینزد گهید یرومو برگردوندمو پا تند کردم و ازش دور شدم و وقت عیسر

شدم هر سه  کیو تا من نزد دنیخند یو م زدمینشسته بود و داشتن با هم حرف م انیکنار محمد و فرزاد و ک ایدن

  دنیو بلندتر خند دنیاوووووو کش

 کرد یفقط از گوشه چشمش بهم نگاه م ایدن اما

 نکن  یدختر باز هی رتیوقت با غ چیه - انیک

 فرار کن  عیسر یکرد میباز -محمد

 کن  یخداحافظ یآورد با زندگ رتیگ-فرزاد

  دیخند یکرد و م یبه محمد نگاه م یرکیز ریهم ز ایو دن دنیخند یسه م هر
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 و دم گوشش گفتم  ایکنار دن نشستم

  میکنیخونه صحبت م میبر-

 با هول گفت : ایدن هوی

 خواد منو بزنه  یم -

! تو  ینکه گوشتشو بکن یبهش نگاه کن یکه جرعت نداشت یبه حرف تو بود که االن آنقدر کتک خورده بود-فرزاد

 کنه  ینم یاون کار یاونو نزن

محمد رفت  یکردن که صدا یکه روش مشروب سرو م یاربا حالت قهر از جمع خارج شد و رفت طرف چرخ ب ایدن

 نامحسوس عوض شد به طرف کمند  ایدن ریهوا و هم زمان مس

 ها  ینزد یدست زد-محمد

  شهیبزنه حالش خوب م کیپ هیبزار  یدار کارشیچ -فرزاد

 گرد شده گفت : یبا چشم ها محمد

سنگ کوپ کنه ! بعد برگشته به  دمیشب انقدر زده بود که ترس هیکشه ! اصال حد نداره!  یسر م نی!!؟ ا هیچ کیپ-

 خورم !  یهمه م نیا شیگه من عاد یمن م

 محمد هر سه دهنامون وا موند که فرزاد گفت  یحرف ها از

  گنیم نیدختر به ا -

  یش ینم فشیژن تو رو داره خودتم حر یکیجهش ژنت نمیب یتوع اما االن م هیکردم شب یفکر م- انیک

 گفتم : یو جد یخنده که من به شوخ ریبلند زد ز زادفر

 ترسم  یزنم قرار بشه ؟ من م-

 نبود خواسته هاش!  یرانیا یزن ها هیاصال شب ایاما من رفتم تو فکر دن دنیحرفم همه خند نیباا

 دور بهش نگاه کردم ... از
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 ، زبون دراز ... طونی، کوچولو ، ش خوشگل

  دیخودآگاه از دهنم پر نا

 رو دوست دارم شیهمه چ-

 شهیمعلوم م یکش سیو گ سیبه گ نیکه افتاد گهیسال د-فرزاد

 به فرزاد نگاه کرد  زیآم ریبا حالت تحق محمد

  یهنوز مجرد یشد ری! تو پ رهیزن بگ هیگه که انگار عرضه داشته بره  یم یجور هی-

 جونم کنم؟ یرو بالمونه  یم یرو که مثل بمب ساعت یموجود احساسات هیبا  وونمیمگه د-

  دیکش قیآه عم هی انیک

  میشد ریاز ازدواج و االن پ میجور جا موند هیهر کدوم -انیک

 برگشت اگه باورهات عوض بشن  شهیم - محمد

 خاک باشن رینه وقت که همه باورات ز-

 ... یحرف چیکردن بدون ه یهر دو به هم نگاه م انیو ک محمد

 بود که فرزاد دخالت کرد  نیسکوتشون سنگ آنقدر

  میقدر همو بدون میتا زنده هست دیایگذشت ، خدا رحمت کنه ستاره رو ب الیخیب-

 رو هم ندارم  ستادنیقدرت دوباره ا یمن حت ه،یریاندازه گ یقدر برا -انیک

  دمیبهت قول م شهیدرست م یهمه چ-محمد

 پوزخند زد  انیک

جلو چشمم تکرار  یحداقل گذشته ه یباز نبود ؟یکه ازمون برد ییبروبا داشتن کمند ؟ بعد اون همه آ ؟یچطور-

 شد  ینم
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 بار از ته دلت منو ببخش کیهممون بسازم ، فقط  یآرامش رو برا یرو نیبعد از ا دمیگذشته تموم شد قول م-

  رهینم ادمی یکه رو تن و بدنم گذاشت ییاون داغ ها هیچیکمنده ، وگرنه ه میقدرشم بخاطر تصم نیهم-

 بود گذشت  یهر چ گهید دی!تموم کن دیکن یمکالمه ها رو تکرار م نیهر روز ا گهیبابا بسه د یا-فرزاد

 منو خواهرم  یو آرامش زندگ ندهیتموم آ یآره ، گذشت ... اونم از رو-انیک

 شما تاوان دادم  ییاز دوتا شتریب یلیمن خ-محمد

  میتو سوخت شیتو حقت بود اما منو کمند تو آت-

کمند فکر  یبه حرف ها ی، دوست نداشتم محمد جلو چشمم باشه اما وقت مونیبدجور دلش پر بود و محمد پش نایک

 حقشه  دنیبه فرصت داره ، اون تاوان داده و بخش ازیگه، محمد ن یشدم درست م یکردم متوجه م یم

انداخت تا به جمع و مخصوصا کمند  یمکالمه راه م هیاومد سمتم و باهام  یمحمد م یهر فرصت تو یآخر مهمون تا

فکر کنم تو باطن هر دو  مینداشت یجز ظاهر ساز یخوب شده . خوب نشده بود اما چاره ا یما همه چ نیبفهمونه که ب

  میدیکش ینقشه مرگ همو م

 کنه کینزد ایجور خودش رو به دن هیکرد  یم یسع یبود و کمند ه نیکه باهام سر سنگ امیدن

 اومد !  یاون حرصش در م دیخند یکه محمد به کمند م یبه طرف محمد کشش داشت ! طور بیغر بیعج ایدن اما

 شیکم آت یبود با فاصله ها ستادهیکه کمند ا ییو جا دیصدا مثل بمب ترک هی هویکه  یمهمون یبه آخرا میدیرس

دقت کردم متوجه شدم  یهم مثل من شک زده شده بودن اما وقت هیرنگ به رنگ روشن شد !! فکر کنم بق یها یباز

شده بود و فقط کمند وسط مونده بود که از ترس دست گذاشت بود رو صورتش و تو  یقسمت خال هیلحظه  هیتو 

 خودش جمع شده بود ! 

 بدوام برم طرفش که فرزاد دستمو گرفت  خواستم

 گرفته شیریمعرکه گ یریکنه ، سر پ یاد از کمند خواستگارخو یخود محمده م یبرنامه ها نای. اسایوا سیه-

 کرد نگاه انداختم  یکه تو خودش بود و به کمند نگاه م انیچرخوندمش به به ک سرمو

 زل زده بود به کمند ... یقطع ارتباط چیه بدون
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 مرد عاشق نگاه کردم  ریپ نیا یبرنامه ها هیو به بق ستادمیکمند رو داشت ؟ ا اقتیمحمد ل واقعا

 و با ذوق گفت  ستادیاومد کنارم ا ایدن

 منتظره!! ریکنه !!چه قدر باحال و غ یاز کمند جلو همه خواستگار خوادیمحمد م یوا-

 کردم و جوابش رو ندادم  سکوت

 جلوش و اسمش رو صدا زد  ستادیافتاده بود و ا ریکه توش کمند گ یا رهیرفت داخل دا محمد

 کمند ؟-

 سرش رو از داخل دست هاش جدا کرد و به محمد نگاه انداخت  دکمن

  زدیرسا حرف م محمد

جا  نیکردم ، اما هم یادیز یدونم دلت رو شکستم و اشتباه ها یو آزارت شدم ، م تیباعث اذ یلیدونم خ یم-

که  یفرصت هی،  یفرصت بهم بد هیخوام  یخوام و ازت م یکه شاهد هستن ازت معذرت م یتموم آدم ها یجلو

 بتونم تموم اشتباهات مو جبران کنم 

 کرد  ینگاه م انیکه شک زده بود فقط به محمد و اطراف کمند

 صورت کمند  کیدستش رو آورد باال نزد محمد

 که دستش بود رو باز کرد  یدر جعبه ا و

 به من فرصت دوباره داشتنت رو بده -

 کرد  یحرف فقط به محمد نگاه م یمنتظره بود ب ریکه براش غ کمند

 خواستم نگاه کنم که نبود !  انیبه ک دوباره

  دمشیشد د یلحظه آخر که داشت از در خارج م تو

 شیحرف ازش فاصله گرفتم و رفتم پ یمحمد بود ب یها یساز لمینگاه کردم که غرق اون ف ایچرخوندم به دن سرمو

 ... انیک
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 کرد  یه منگا نیداده بود به درخت و زم هیتک

 مکث سر حرف رو باز کردم  هیو بعد از  ستادمیا کنارش

 کنه!؟ یرو شیمحمد انقدر پ یدیچرا اجازه م یستین یاگه راض-

 بیمن آس یها یمحمد ، حاال از خودخواه باز یخوام بعد از اون همه خودخواه یکمند محمد رو انتخاب کرده ، نم-

 یحرف ها یسخته بخوا یلیتکرار وصلت ، اما خ نیکردم به ا ی، خودم مادرم رو هم راض ستی، پدرم که ن نهیبب

  یو آشناها رو تحمل کن لیفام

 کنم  یکار میتون ینم هیکمند راض یاما وقت ستمین یمنم راض-

  دیآه کش هی انیک

 بشم  یکاش دوچار فراموش-

 رو شونش  زدم

 جان  ییغصه نخور دا-

  دمیلبخند زد منم خند اون

  میمحمد رو نداشت یها زیسورپرا دنیبا د یکدوممون عالقه ا چیچون ه میو حرف زد میبا هم قدم زد اطیتو ح یکم

 داخل .. میفرزاد که صدامون زد رفت یصدا با

خنده و کرکرشون تا آسمون  یکه دور کمند و محمد جمع شده بودن و صدا یجوون یچشمم افتاد به دختر پسرا که

 رفت  یم

  زدیدامن م یهم کنار محمد نشسته بود و با حرف ها کار هاشور به اون جو پر انرژ ایدن

 سه تاشون نگاه کردم ... به

  رییتغ یبه هم !با کل دنیکردن و االن رس یزندگ ایگوشه دن هیخانواده که هر کدوم  هی
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تونستم اون همه فاصله  یکه م یخاص تر ! جور یلیمحمد و کمند خ یبود و نگاه ها شیتر از ساعت پ یپر انرژ کمند

 شدن یدور م دنشونیفاصله تو چشم هاشون حس کنم که هر لحظه با هم رس نیو درد و غصه رو از هم

  ششونیاشاره کرد که برم پ دیتا منو د محمد

 با لبخند بهم نگاه کرد  ایانداختم که دن ایدن یو دستم رو دور شونه ها ستادمیا ایو کنار دن رفتم

 و جوون کنار هم  ریدوتا زوج پ -محمد

 پروند  زیچ هیاز دخترا با حسادت و خنده  یکی که

  نیگلیب یگلیو ب لیانگور لیگو هیالبته زوج جوونمون شب-

 زشیاز در اومدن زبون ت یرینگاه انداخت به دختره که من تپش قلب گرفتم از ترس و واسه جلو گ یو جن زیت ایدن

 م و گفتم رو تو آغوش گرفت ایدن عیسر

 و حرف گوش کنم  کیبچه کوچ هیمثل  ششیمنه من پ یایدن ایدن-

 گفتم : ایگوش دن دم

 جوابش رو نده بخاطر من  گهیم یداره از حسود-

 تکون داد  دییچند بار پلک زد و سرش روبه نشونه تا ایدن

  شونیبه سالمت دیایپس ب دمیهستن که د ییزوج ها نیتر بایو ز نیاز جذاب تر یکیو باربد  ایدن-محمد

به  میخواست سر بکشه هم زمان منو محمد با هم دست انداخت ایاما تا دن دنیها رو زدن به هم و سر کش شهیش همه

 وانیل هیو با همون زاو نییگرد بهمون نگاه کرد ! اما تو لحظه آخر سرش رو آورد پا یبا چشم ها ایکه دن السشیگ

 همشو خورد !!! 

  دهیبر سیدختر گ یا- محمد

!! من اصال قصد نداشتم  دیمنم خم کرد و سر کش السیلحظه گ هیبهش اخم کردم که برام زبون درآورد و تو  منم

 خورد !!! یچرا آنقدر م ایبخورمش اما دن

 کرد  یو به منو محمد نگاه م دیخند یبلند بلند م طنتیاز سر ش ایدن
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  شنیکمند م نیفکر کرده همه ع شدیکه محمد هم جلوش کم آورده بود دلم خنک م نیکه آروم بودم کال اما ا من

 یباهاش آشت یو محمد به طور کامل رابطش با کمند خوب شده بود منم مصلحت میدیرس یمهمان یبه انتها باالخره

 کردم و فعال جو آروم بود 

  میخونه صبح از اون جا حرکت کن میبر ایآخر شب هم قرار شد منو دن و

 و فرزاد هم با هم و سورن و پدر مادرش با هم  انیو محمد و ک کمند

بهشون نگاه  یسوخت که هر بار با دلخور یم ایدن یو مسخره بود ! دلم برا عیبهش واقعا ضا ایمادر پدر دن یتوجه یب

 کرد  یم

 یو همش دست منو م دکریم یحوصله از همه خداحافظ یب ای! دن ادیتعارف هم نزدن که باهاشون ب ایبه دن یحت

  میکه بر دیکش

  میکنم و از هتل خارج شد ینزاشت درست خداحافظ آخرشم

 و حرکت کردم  مینشست نیتوماش

 کردما  یداشتم صحبت م انمیخداحافظ

 ! اه گهید ایب یعنی ایب گمیم یوقت-

 کرد ... یرو نگاه م رونیداده بود به پنجره و ب هیپره سکوت کردم و اون هم سرش رو تک یدونستم دلش از چ یم

 بشم ، مثل برگ درخت ها  زییپا نیاز ا یفکر کنم منم جز ادیداره م زییپا -ایدن

  دمشیرو گرفتم تو دستم و بوس دستش

  یندار اجیاحت گهیکس د چیتا من هستم تو به ه-

 بهم نگاه کرد نیلبخند غمگ با

 چونش ریهاش رو زد ز دست

 کنم یم ییاحساس تنها یلیخ-
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 ؟ هیتنها ک یدون یم -

 نه-

رو  ییتنها یکه معن یکنه ! آدم ینم دایرو پ یکس چیه یحالش بده تنها نباشه ول یکنه وقت یم یکه هر کار یکس-

 تنها نبودن نداره یبرا یراه چیدونه ه یم

رو داشتن که بهش  یزیکنن ؛ چون هر موقع حالشون بد بوده چ ی، فقط حسش م دوننیرو نم ییتنها یمعن هیبق

 بشن  کینزد

 کرد  یسکوت بهش نگاه م تو

 تو بوده ؟ یبرا ییتنها نیا-

  یلیخ-

 لبخند زدم : 

 البته قبل از تو ...-

 دوست دارم  یلیباربد خ-

 کنم تو فقط خوشحال باش  یرو نخور من خودم مثل قلتک مشکالتت رو صاف م یچیمن ، غصه ه ینه به اندازه -

داد عقب و منو محکم  یرمو پاهاش رو از کنار صندل دیپر ایدن هویکه  میبزرگ خلوت بود ابونیخ هی فرمون تو پشت

 ستادمیا ابونیکه به زور کنترول کردم و همون جا وسط خ واریبزنم در رو د خواستمیبغل کرد !!! تعادلم به هم خورد م

 ده

 ک... یم کاریچ ایدن-

طرفه به قلبم حمله ور  هی میمغز یلب هام باعث شد تموم عصب ها یتموم نشده بود که فشار لب هاش رو حرفم

 ...  بشن

 تمومش رنگ احساس بود ... دنمونیبوس

 بود  یافتنیحس ناب و دست ن هیمن  یکه برا یاحساس
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 کرد یبه چشم هام نگاه م قیو عم میشونیداد به پ کهیرو ت سرش

 دستمو شل کردم  کمی عیدورش تنگ تر کردم و محکم تو آغوشم فشار دادم که صداش در اومد و سر دستمو

  دیسرش رو آورد باال خند ایدن

 با کنترول با من رفتار کن  کمی-

  دمیخند منم

 !!! میهمه اختالف قد و وزن عاشق هم شد نیکه منو تو با ا هیچه قسمت نیا-

  یو نگه داردلت یچون من خوشگلم تو نتونست-

 کردنش گفتم  تیواسه اذ منم

 اما من دختر قد بلند و ورزشکار دوست دارم -

 دست انداخت به گردنمو خواست خفم کنه  هوی

 کشمت  یباربد من م-

 بدتر شد و حرص خوردن اون بدترتر  خندم

 رو گرفتم بردم پشتش و با خنده گفتم دستش

 ! یپهن بش رمیز یوقت بمون هیترسم  یم ییبابا انقدر کوچولو-

 باربد !!-

 کنم ؟؟ کاریوقت نفست گرفت چ هیرو گردنت  وفتهیب یدستم اتفاق هیخب  هیچ-

 گفت : یناراحت با

 اومدم و کوچولو موندم !؟؟ ایماه به دن۶کنم که  کاریخو من چ-

 سازه !؟؟ یپس چرا زبونت با اندازه هات نم-
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 درآورد و گفت : زبونشو

  یکنم هنوز منو نشناخت یم وونتیذره زبونم د هیبا همون  یکن تمیاذ-

 ؟یترسون یمنو از چند سانت گوشت م-

 کننده بهم نگاه کرد ! بسم اهلل ... وانهیججور د هیعوض شد و  ایرنگ نگاه دن هوی

 ؟یترسون ینه تو منو از چند سانت گوشت م-

  دیهام گرد شد و از دهنم پر چشم

 چند سانت ؟-

 رو گردنم!  دیزبونشو در آورد و آروم کش ایدن

 دهنمو قورت دادم  آب

 نکن برو سر جات  ایدن-

 گفت: انهیموذ یلیزل زد تو چشم هام و خ میمستق

 ؟  یترس یاز زبونم م هیچ-

کردم تا اون فکر نکنه ازش  یباز صبر م دیها با قتیدادم که فقط دو روز مونده به روشن شدن حق یخودم دل دار به

 استفاده کردم سو 

 هام رو بستم  چشم

 کارا  نینکن از ا ایدن-

 حرکت کردم تا دوباره نپره روم  عیو سر یگذاشتم رو صندل دمشیکش

 دست هاش رو زد به هم  ایدن

  یش یمن نم فیحر یکم آورد یدید-
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 متاسفم و گفتم : یتکون دادم به نشونه  سرمو

  یخطر برسون تیمنو از حالت کنترول به وضع یک نیبخدا بب یدون یقدرمو نم-

 ! یگ یچه ترسناک م-

 محرکم یرفتارم پس آنقدر نرو تو قسمت هورمون ها رییترسناکه تغ-

  دیقشنگ خند ایدن

  ییانتخابم تو یداره وقت یچه فرق-

 کرد ... شترشیبوسه ب هیبا  ایکه رو لبم بود رو دن یگوشه چشم بهش نگاه کردم و لبخند کج از

 کرد  یم وونمینشست قشنگ د یمنبع آرامش بود اخالق هاش بد جور به دلم م ایداشتم ، دن یخوب حس

 تو اتاق من  ومدیرفت اتاقش و منو تنها گذشت !کاش م ریشب بخ یخانم خواب آلو خواب آلو ب ایخونه دن دمیرس تا

 دنیخواب یو منم رفتم برا دمیآه کش هی

 صدا کردنش  یدوش کوتاه رفتم برا هیشدم و بعد از  داریب ایروز بعد قبل از دن صبح

 اتاقش رو زدم  در

 ؟ ایدن-

 تووو این-

 شده !! یزیچ-

  ستیمناسب ن تمیوضع-

 در رو باز کردم یسر اریاخت یگفت ب نویا تا

 حجابش خشکش زد رو من  یتو همون حالت ب ایدن که

 ! رونیبرو ب-
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 کردم ... ینگاه م دشیو سف کیکوچ یمن به شونه ها اما

 خواست فشارش بدم تو آغوشم  یم دلم

 ؟ یبخواب یومدیمن ن شیپ شبیچرا د-

 ! ستیاالن وقت حرف زدن ن رونیباربد برو ب-

 المصب ! یچرا آنقدر تو خوشگل-

 رنگش رو تاب داد ... ییبلند و خرما یو با عشوه موها دیاخندیدن

 بزار روم !!؟ ریتونه تأث یکه آنقدر م شهیچطور م یعنیخورد ،  یهمون تاب موهاش دل منم تاب م با

 نفسم دنده عقب از اتاق خارج شدم و از پشت در بسته گفتم  اریاز دست نرفتن اخت واسه

  ایبه طرف کوه و جنگل و در میکن یآماده شو حرکت م-

 داد زد  ایدن

 با تو جهنمم خوبه -

 که نشست رو لب هام واقعا آرامش ساز بود . یلبخند

 میایاز خونه در ب می! هر بار بخوا میباالخره از خونه در اومد ایدن یالک یکش دادن و بدو بدو کردن ها یاز کل بعد

 بگم واال  یدونم چ ی! نم زارهیداره و منو منتظر م ریساعت تأخ میحداقل ن

 اخم هام تو همه طلب کارانه گفت : دید

 ! گهید میدر اومد رید کمیخوب  میچ-

 ها  یساعتها منو کاشت هیتو  ایدن-

 ییمتر مو رو تنها هیکه !  یموهامو شونه کن یتون ی، حداقل م گهیکشه د یطول م یکمکم کن یاینم یخب وقت-

  زنمشونیسخته جمع و جور کردنش اصال از ته م

 چپ چپ نگاه کردم  بهش
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 ! خوب خستم کرده !هیچ-

 کنم  یم کارتیچ نیتو دست بزن به اون موها بب-

  قمیست انداخت به اخم د با

 مو هامو !؟ ای یدوست دار شتریمنو ب-

 چشماتو -

 تصادف کنم که کنترول کردم  ییرو به رو نیخواستم با ماش هوی

 و نشست سر جاش ... دیهم ترس ایدن که

 خوب بود و آروم ... یچ همه

  شتریاسترس من ب میشد یتر م کینزد الیهر چقدر به و اما

  ایواهمه داشتم از رفتار دن واقعا

 بود  شیچند برابر باورهاش از زندگ شیزندگ یها قتیحق تعداد

 و توکل کردم به خدا ... دمیآه کش هی

 مینفرات نیمتوجه شدم که جز آخر الیبه و میدیرس یوقت

 رفت طرفش و تو آغوش گرفتتش  عیکمند سر ایدن  وارد شدن با

 کرد  یبا من احوال پرس وبعد

 !؟  داد یغرورش اجازه نم ایروش رو نداشت  دونمیمونده بود ! نم ایهم انگار تو حسرت و آغوش گرفت دن محمد

 خندون و شاد ازمون استقبال کرد  یهم با چهره ا فرزاد

 ... شهیم شتریبازم خوبه ! اما استرس من هر لحظه ب یچ همه

 میبه کار هم نداشت یکار گهیاومد! کال د یمثل قبل از سورن بدم نم گهید
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 شام هم افتاد گردن فرزاد ... میبزن یرو قرار شد مهمون کمند، قرمه سبز ناهار

 کردن  یم یبا هم تو آشپزخونه مشغول بودن محمد و فرزاد هم با هم تخته نرده باز ایبود. کمند و دن یخوب یلیخ جو

 یاما به رو دادیرو بد جور آزار م ایداشت دن هیقض نیو پدر مادرش هم طبق معمول مشغول گذشت و گذار..و ا سورن

 اوردیخودش ن

شکنه! البته  یدلش م ایدن یطور نی، ا ستیاز اون دوتا خوب ن اینظر من انتخاب محمد درباره سرد شدن دن از

 ... قتیهمه حق نیبار ا ریشکستن نه خم شدن ز

  ایکمند و دن شیو رفتم پ دمیآه کش هی

گردنم شد ! دست انداختم دور کمرش تا وزنش  زونیباال و آو دیپر کمویهم اومد نزد ایمن لبخند زد دن دنیبا د کمند

 کامل رو گردنم نباشه

 کارات  نیبا ا یتو سر و گردن بر من نزاشت ایبابا دن یا-

 : دیخند ایدن

 خوبه آخه  یلیخ-

 تو دختر  یطونیچقدر ش -کمند

 سر محمد اومد داخل آشپزخونه  هوی

 ؟ طونهیش یک-

 رو گردن من  نییباال و پا دیدوباره پر ایدن

 گه  یمنو م-

 گرد شده گفت : یبا چشم ها محمد

 ! یدختر گردنشو شکست یکن یم کاریچ یا-

 بابا  شهینم شیزیگردن با تبرم چ نیا-ایدن
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 ... ایبه دن میو نگاه کرد میهر سه مون سکوت کرد ایکلمه بابا دن بخاطر

 هم متوجه شد  ایشد که دن یسکوت طوالن آنقدر

 ایوجود دن لیاندازه کمند ! البته دل یحت دیدوست داشت شا یلیرو خ ایشد ، دن گهیرنگ د هیچشم هاش  محمد

 کنه براش یکمند رو پر نم یجا ایوقت دن چیداشتن خودخواهانه کمند بوده پس ه

 شد !؟ یچ-ایدن

 داشته  یرفتار عاد هیکردم  یحرف رفت ، سع یب محمد

  نیرو گذاشتم زم ایحرف انداختم وسط و دن هی

 ؟  یبزن تاریگ ایکنار در میغروب بر ایدن-

 گذره یخوش م یلیآره خ-

 کنم  یمن خودم ناهار رو آماده م دیهم باش شیپ دیبهتر شما دوتا بر کمند

 که سهم ما شده بود ...  یداخل اتاق میرو گرفتم و رفت ایخدا خواسته دست دن از

 در رو بستم  نویشداتاق  وارد

 داد  چیبا انگشتش به موهاش پ دویدراز کش یکننده ا وونهیحالت د هیرو تخت با  طنتیبا ش ایدن

 تختمون مشترکه؟-

 خندم گرفت:  طنتشیشدت ش از

  ؟یدوست ندار زمیعز هیچ-

 اخم کرد و جواب داد  یعشوه ا هی ایدن

  شمینه آخه صبحش سخت از خواب پا م-

حالت داد و با خنده صورتش رو برد تو بالشت، آنقدر شناخته بودمش که بفهم از حرفش  رییحرفش تموم شد تغ تا

 کار رو کرد  نیکه ا دیخجالت کش
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 کنارش و بغلش کردم...  رفتم

 آنقدر هم ختیبه هم ر دیتا اون ها رو د ایخوب بود که سورن و پدر مادرش اومدن ، دن یغروب همه چ یدم دم ها تا

 !؟ دیکن یم یطور نیشد بره بگه چرا ا یمغرور بود که حاضر نم

 ... ایکرده بود رفت کنار در هیکه محمد براش ته تاریپالتو تنش کرد و با گ هیبغض کرده  ایدن

 ...  تارشینشست و چونشو گذاشت رو گ نیزم یکردم ، رو یپشت پنجره نگاهش م از

 که محمد صدام زد : ششیبرم پ خواستم

  میباش ششیبار نوبت منو کمند پ نید؟ ابارب_

 ... نییکردمو سرمو انداختم پا سکوت

 ... ایکمند رو صدا زد رفتن به طرف دن محمد

 

  ایدن

 

قصه گم شده و من  یجا هیعوض شده و من جا موندم  ریداستان مس یجا هی! ستیدرست و رو روال ن یچیه اصال

 کنم!!!  ینم داشیپ

 محمد به خودم اومدم، کمندم کنارش بود  یصدا با

 مطمئن ام  نویدوتا هست ا نیمنو ا نیب یزیچ هی

  بیو غر بیعج زیچ هی شنیبشن م یساز تو قاط یبا صدا ایامواج در یفکر کنم صدا - محمد

 لبخند زدم :  بهش

  یدار یقشنگ یبرامون بخون صدا کمی - کمند

 همون لبخند به کمند چشم دوختم...  با
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کنم!!!  دایرو پ لشیتونستم دل یکردم نم یبود که من هر چقدر به کمند نگاه م عیمحمد به کمند آنقدر وس عشق

! قیرف هیدوست داشتم مثل  گهیجور د هیاخم کمند! اما من محمد رو ناخواسته  هی یحت ی وانهیبود! د وانهیمحمد د

 با اون سن و سالش!  یحت

 ند کم یدست انداخت دور شونه ها محمد

 بزنه  شیچال داره جوون یبرام بخون کمند خانم واسم از اون خنده ها زیچ هی-

 ابرو براش نازک کرد که محمد ماتش برد و گفت : هیبا لبخند  کمند

 کننده!  وانهیکننده! همون قدر د بی! همون قدر تخری! انگار هر بار همون عشق تو نگاه اولیشیاصال تموم نم-

  شیجو گندوم یو مو ها دهیمرد عاشق و تنها با اون صورت درد د نی! چقدر به دلم نشسته ایالبود! ع یمحمد عال واو

 گفت:  یجور خفن هیو محمد  دیبه کمند نگاه کردم که بهم خند انهیو موذ طونیش

 جان جان -

  دمیاحساس معذب بودن کردم و منم با کمند خند که

 که در داشته باشه  ستین مارستانیب گهیجا د نیجاست ا نیآقا محمد بچه ا-

 رو گاز گرفت به کنارش نگاه کردم اما محمد جواب داد  نشییلب پا کمند

 ادیمگه مرگ ب میآخرم واسه هم میو جدا شد میداره؟؟ نه جانم ما اول واسه هم بود ریرو ما تاث زایچ نیا یفکر کرد-

 وسط 

 اخم کرد و اسم محمد رو ناراحت صدا زد کمند

 رو هستم فعال یدو سه سال هی  - محمد

 محمد بو دار بود اما دنبالش نکردم و شروع کردم به خوندن و زدن... حرف

 

 وا نکن یک چیه یمن به رو ریبه غ آغوشتو
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 ها آرامشم جدا نکن یدل خوش نیاز ا منو

 با تو بودن پر عشق و خواهشم یبرا من

 کشم یبودن کنارت، تو بگو به هر کجا پر م واسه

 آغوش تو مقدسه ر،یتو آغوشت بگ منو

 نفسه کیمن، تولد  یبرا دنتیبوس

 کشه یم شیمهربون تو، منو به آت یچشما

 شهیتو، عادت، ترکم نم یدست ها نوازش

... 

 خوندم.  یآهنگ رو م نیکردم و ا یته قلبم به باربد فکر م از

 همخونه هی یحت ایپسر و دوست  هیبشه نه فقط  میزندگ کیخواست شر یداشتم آنقدر که دلم م دوسش

 دست زدن و کنار محمد نشستم  برام

 بود یعال -محمد

 که تو چشماشون هست عشقه! اما چرا؟؟  یزیدوتاشون زول زده بودن بهم! چ هر

 بده دلمون شاد شه  یدادیم مارستانیکه تو ب ییپاشو چند تا از اون قر ها - محمد

 که کمند گفت : دمیخند

 باشه آقا محمد  نیسنگ دیدختر با-

 نگاه به من کرد : هی محمد

 چشمک بهم زد  هیباحال و تو دل برو باشه و  دیدختر با-

 فکر بد کنه که بحث رو عوض کردم  هوی نهیکمند بب دمیترس
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رو  تمیاحساس حساس شتریکرد! ب یاما محمد اون حس بد رو اصال بهم منتقل نم ومدینخ بده خوشم نم یاز مردا کال

 شد!!  یم مینا خواسته بهش حسودکمند بود 

  ا؟یتو در میبر-

 گفت: نه سرده  کمند

 بهش نگاه کرد  انهیمحمد موز اما

 کارم  نیمنتظر ا یاز ک -

 تونه تکونش بده  ینه نم دیتند پاشد و خواست کمند رو برداره که د محمد

 به کمند نگاه کرد و گفت : زونیلب و لوچه آو با

 ! زم؟یتو آب عز یایخودت ب شهیکردها! م رییوزنت تغ کمیکمند جان -

 عقب  دیکش یکم کمند

  یکن تیمنو اذ یخوا ینه اصال! تو م-

 لبش رو گاز گرفت  محمد

  یهنوزم بهم اعتماد ندار میمرد شد ریزن پ ریپ-

  م؟؟یبر یخوا یمن با آب مشکل دارم بازم م یدون یمحمد تو م - کمند

 حواسم بهت هست  میبر-

 زد  شخندیر هی کمند

 شناسمت آقا  یلحظه من باز گول تو رو بخورم! من تو رو م هیفکر کن -

 لباش رفت باال و گله کرد  محمد

 بر نگشته نه؟  شتیهنوزم پس اعتبارم پ گهیدستت دردنکنه د-
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 : دیخند کمند

 شناسم یبرو... برو من تو رو م-

 رو آورد باال  دشیانگشت تهد محمد

 کنما  یکه بخوام رو م یمن کار یدون یها!؟ مرفته  ادتیکمند تو منو -

 دست انداخت طرفش و شروع کرد به قلقلک دادن  هویاخم کرد اما محمد به من چشمک زد و  کمند

 کرد  یم شییراهنما ایو محمد به طرف در دیچیپ یمثل مار به خودش م کمند

 به گوشم  دیباربد رس یشده بودم که صدا نیپخش زم ازخنده

 !؟؟؟ یدار کارشیچ یه-

 کشت یباربد االن محمد رو م اه

جامو تو  وفتادنمیرو سرو کله باربد که باربد واسه ن دمیمنم پر وفتهیکه شر ن نیمحمد رو دوست داشتم واسه ا چون

 بغلش محکم کرد و بهم نگاه کرد 

  ایدر میبدو بدو مام بر-

 اره کردم اش ایو به در دمیپر نییکرد که باال پا یبا تعجب نگام م باربد

 بدو بدو -

  یوفتیم هوینرو  نییباال پا یخب خب اون طور - باربد

 کمند حرکت کرد به طرفش  یبه صدا باربد

 بود  یپر انرژ یلیمحمد خ ی!!!! اما از اون ورم صدازدیم یغیچه ج کمند

 زنه  یم غیبه محمد و داره ج دهیکمند چسب دمید کشونینزد میدیرس

 تونستم با باربد حرف بزنم  یبود که از خنده نم یصحنه باحال آنقدر
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 آب  ریز میرفت هویباربد رو انداختم تو آب و هر دو  یجور فن هیشد  ادیعمق ز کمی تا

 باال باربد بداخالق بهم نگاه کرد که گفتم : میاومد تا

  ست؟یکمند حالش خوبه جاشم خوبه چرا حواست به من ن-

 کنه تشیخواد اذ یاون م ستیترسه شنا بلد ن یکمند از آب م-

 انداختم دور شونه هاش و با ناز گفتم : دست

 شدنا رو دوست دارم  تیجور اذ نیمن ا-

 نرم شد و حواسش اومد سمت من  کمی

  یشنا بلد-

 بله که بلدم -

  ا؟یوسط در میبر-

  ایبرمت اون ور در یم-

 ... شتریبه عمق ب میعشوه اومدم با نگاهم براش و دستش رو گرفتم و حرکت کرد کمی

 آب بودم اما اون رو شکمش بود!!  ریچه عرض کنم من ز البته

 شدم و دست انداختم دور شونه هاش  شتریعمق ب الیخیب

 ...شیشونیچسبوندم به پ میشونیپ

 ! میشد یهم غرق م یتو چشم ها میاما داشت میآب بود تو

 ندازم...  یموج م دارم تو روح و روانش یعنی نیشد و ا یهاش داشت تند م نفس

 دنیلذت بخش واسه بوس یکالفگ هیبود،  شینشون دهنده کالفگ نیشصتش رو کمرم به حرکت در اومد و ا انگشت

 خود دار بودن...  ای
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 بهش دل بسته بودم.  تینها یکه ب یکیبود،  یمرد واقع هیمدت باربد رو شناخته بودم، اون  نیا تو

 ... دمشیهام رو رو لب هاش گذاشتم و آروم بوس لب

سرد و پر  یایو در یکیلب هامون رو وسط تار یاون طعم گرم میولش کن میتونست یبود... چون نم یبرق گرفتگ مثل

 سر و صدا... 

  شیشونیرو دوباره چسبوندم به پ میشونیآخر من تموم کردم و پ اما

 ما!  یشونیجمع شده بود تو پ ایار تموم آرامش دنهم گم شده بود انگ یهامون تو نفس ها نفس

  یتموم کرد امویدن ایدن - باربد

  ستین یخانم که الک ایدن - دمیخند

  یفقط بهم بگو دوسم دار-

 گوشش بردم و زمزمه کردم  کیهامو نزد لب

 عاشقتم-

 نعره زد و رو هوا چند متر انداختم باال  هویعقبمو به چشم هاش نگاه کردم که  دمیکش سرمو

 بهش  دمیچسب نییدلم پاره شد و تا اوموم پا بند

 !!!! یا وونهیمگه د-

 محکم تر گرفتمش و داد زدم  نییزدم و تا اوموم پا غیبار ج نیمنو کند و انداخت باال ا دوباره

 باربد -

 جانم -

  یطور نیا نکن

 داشت و بهم با لبخند نگاه کرد  نگهم
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  یبهم نگفته بود یطور نیتا حاال ا-

 : گفتم

 ایاما تو نگفت-

 کنه!  فیدونم چطور بگم که اندازه احساسم بهت رو توص یمن نم-

 به صداقتش  دمیخند

 یمن قربونت برم که انقدر صاف و صادق یاله-

 ن زدن به ساحل بودن صدامو کیلحظه محمد و کمند که نزد نیهم تو

رو  ایاز حد آب در شیب یاز داغ میاما منو باربد داشت دیش یم ضیسرده مر یلیهوا خ رونیب دیایبچه ها ب - محمد

 !! میکرد یم ریتبخ

 هوا باربد انداختم رو شونش و حرکت کرد به طرف ساحل یب هوی

 تو اتاقمون راحت ترم-

 ... دمیهاش رو بوس قهیشق دمیخند بلند

 

 تر بودن...  طونیاز ما هم ش نایکنار محمد و کمند متوجه شدم ا میدیرس تا

 خوش گذشت : -به محمد گفتم  رو

 هامون یاز جوون شتریب یحت-

 !شه؟یمگه م-

صفر و  یبه نقطه  یرس یم یاما وقت یدون یهمه روزا خوشن، قدر لحظه ها رو نم یکن یوقت ها فکرم یبعض -کمند

 کوتاه واسه لذت نبردن سخت گرفت یچقدر زندگ یفهمیتازه م یکن یدوباره شروع م
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 یها و کارا یبچه باز دیها شماهافعال با هیریواسه دوران پ نیبه کامته، البته ا ایدن گهیاون جاست که د-محمد

 دیاشتباهتون رو بکن

 وا محمد! - کمند

سرتون هست رو انجام که تو  یهر اشتباه دی! برحتیبه پند و نص مشونیکنن بست یاالن فکر م الیخیب - محمد

 دیایکم کم خودتون سر عقل م نیبد

 حرف محمد خندم گرفت و گفتم از

 مصرف کنم نیدوست داشتم کوکائ شهیهم-

 کمند دست گذاشت رو دهنش و بهم نگاه کرد هوی

 : دمیبه محمد نگاه کردم و پرس انهیموذ

 ؟یعنیبزنم -

 چپ چپ بهم نگاه کرد و گفت : محمد

آنقدر مشروب خورده بود که  یکمند بخدا اون سر د،یچشم سف یسازم دختر یباهات م نیکنم، کوکائ یم پودرت

  رهیبم دمیترس

 سرشو به چپ و راست تکون داد کمند

 توع ریتقص -

 فرزاده! ریبه من چه تقص-

 به گوشم دیفرزاد رس یصدا هوی

  ارم؟؟یمقدس در ب میتو کانادا مر نیخواست ی!؟؟؟ مه؟یچ-

 !هیجور هیهاشون  حرف

 باربد حرف رو عوض کرد هوی
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 داخل میسرده بر-

 گفت : الیخیب فرزاد

 بابا دیدختر دارم شاهشم نداره جمع کن-

 کنم!؟ منظورشون منم؟کانادا؟ یمشت مزخرفه! چون اصال درکشون نم هیهاشون  حرف

 میقدم بزن میخوا یم کمی ایداخل منو دن دیشماها بر - محمد

 یمکث طوالن هیکرد دم گوش فرزاد! باربد هم با  یو فرزاد کنار هم راه افتادن و رفتن البته کمند داشت غرغر م کمند

 رفت...

 ستادیکنارم ا محمد

 ؟یتو فکر-

 حرف هاتون...-

 ؟یحرفامون چ-

 ! دیکن یرو پنهون م یزیچ هی دیکنم همتون دار ی! احساس مبهیعج-

  م؟ینک یپنهون م میرو دار یبه نظرت چ-

  بهیغر بیعج یهمه چ یلیدونم! خ ینم-

  ؟یکن یچطور برخورد م تیزندگ یها قتیکال با حق-

 گفتم : یتعجب بهم نگاه کردم و به مسخره گ با

 مجاز  ریبا سرعت غ-

  دیلپمو کش محمد

 بامزه -
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 ! چقدر دوسش داشتم!! ومدیکارش بدم ن نیجالب! از ا چه

 خب متوجه منظورت نشدم!؟ -

  ؟یایچطور کنار م تیزندگ یها قتیبا حق-

 باشه  یقتیخب مونده چه حق-

 انداخت  اینگاهش رو به در محمد

 کشتنم  یگفت، زهر بود، چون داشتن م شهیداشتم البته تلخ نم میرو تو زندگ یتلخ یلیخ یها قتیمن حق-

 بدونم  شویکی شهیم -

آرامش و  یچون و چرا بود برا یب قتیحق هیشدم اون  یقشنگ بود، وارد خونه که م قتیحق هیخواهرم، اون -

 هوی ستین وفتادیم ادمیهر بار که  ،یزهرمار قتیحق هیرفت، شد  شمیاز پ یمن، وقت از دستش دادم... وقت شیآسا

 کمر صاف کنم  قتشیحق نیتونستم از بار سنگ یشدم و نم یم یخال

 عمرم بودم شهیداداشش بود ش یهمه زندگ اون

 کرد  کسیتو موهاش و چشم هاش رو تو چشمام ف دیسکوت کرد و دست کش محمد

 قشنگ  قتیحق هی یشیکنم م ینگاهت م یوقت یتو انگار خود ستاره ا-

 اونم؟  هیچرا من آنقدر شب-

 چون خدا دوسم داشت-

 گفتم  هویرفتم تو خودمو  کمی

 ربط داره؟  قتیمورد به حق نیا-

 بهم لبخند زد  محمد

  یبرس یخوا ینم قتیو به حق یکن یکه تو باورش نم قتهیخود حق نیا-

 خواد که!  یباور نم نیا گهیآدم د هیشباهت به  گهید ادیم شیکرد! چه خبره! پ یحرفش دلمو خال نیا
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 کردم!  یسوال و متعجب بهش نگاه م پر

 زد:  یکج لبخند

 رابطت با باربد چطوره؟ -

 کانادا  ادیباشه که ب نیدوسش دارم احتماال شرط ازدواجمون ا یلیخ-

 چرا!!!؟  دیخند بلند

  شیزندگ شهیاون جا تازه بهترم م ادیرو نداره! ب یجا کس نی! باربد که ایخند یچرا م-

  یبر یتون یحاال خودت م نیبب-

  ؟یچ یعنی-

 ...الیراه افتاد به طرف و محمد

 ! ستین یاما من همون جا خشکم زده بود! محمد اصال حرف هاش معمول رفت

 بو دار یحرف ها نیخسته شدم از ا گهیو بافته شدم... د سیخ یبه موها دمیکش دست

 پدر مادر خودم!  یحت بم،یغر نشونیکنم ب یبشم که احساس م یدوست ندارم وارد جمع نیجا نشستم زم همون

 موهامو شروع کردم به باز کردن...  بافت

 که تو موهام بود شدم  یدست هیتموم شد متوجه موج قشنگ و  یوقت

سطح صاف جا مونده بود رفتم برش داشتم و چندتا  هیباربد چند متر اون ور تر رو  یقشنگ شده موهام!! گوش چقدر

 بلند و حالت دارم از خودم گرفتم  یعکس خوشگل با اون موها

 سمت من  انیهمه دارن م میدیچرخوندم د سرمو

 رو گذاشتم سر جاش... باربد  یچرخوندم و گوش یبا ناراحت سرمو

 ! ستیچرا حواستون به من ن ای! آخه لعنتومدنیو م دنیخند یبودن و باز هم مامان و بابا داشتن با سورن م همه
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 و گفت : دینفر محمد بود که اومد لپمو کش نیاومد طرفم صدام کرد که برم تو جمع اما آخر یک هر

  میکن یباز بالیبا هم وال ایمو قشنگ ب-

 کردم که صورتشو با ادا کج کرد : یبا اخم نگاش م  شستیبه دلم م یلیچقدر محمد باحال بود خ یخدا یوا

  میکن یباز ایب گهیاخم نکن د-

اومد جلو  یموهام م یکردن اما من ه یباز بالیبه وال میمنم بلند شدم و شروع کرد دیدستامو گرفت و کش اومد

 بوسه نشست رو سرم  هیشد و موهام از پشت گرفته  هویکه  دمید یچشمم و نم

  زمیصبر کن موهاتو ببندم عز-

که موهامو  نیبود. بهش لبخند زدم و بعد از ا یمهربون و احساس یلیدوسش نداشتم اما خ ادیکه ز نیبود با ا کمند

 کردن...  یبست بازم شروع کردم به باز

اون هم  یبرد چشم ها یموهامو هر جا م زدن جوجه ها بود باربد هم رو سنگ نشسته بود و باد خیمشغول س فرزاد

 رفت که با اشاره به باربد محمد گفت:  یم

  شونتیپر یکنه اون پرواز موها یم کاریچ-

 رو درآوردم موهامو خودم تکون دادم انیکه عشوه م ییدخترا یلبخند زدمو ادا هیچشمک  با

  ایمن خودم زن دارم عشوه خرکی ن-

 رو سر باربد  دمیدادمو طبق معمول پر یتا حرفش تموم شد خواست با توپ بزنتم که جا خال محمد

 و آروم  ریچقدر من شلوغ بودم او سر به ز هر

 کرد.  یکردنش وسوسه م تیرفتار هاش بد جور منو واسه اذ نیا

 ... ش،یدور آت میشده بود جمع

 عا؟ بهم نداشتن! چرا واق یو بابام اصال توجه خاص مامان

 گرفتم که محمد صدام زد  شیرو در پ الیدوباره گرفت راه و حالم
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  اریب هم رو اون  جعبه گذاشتم هی زیم یاتاقم رو یایب یهر موقع خواست ایدن-

 باشه -

 به طرف خونه...  رفتم

 

  باربد

 

 رفت محمد از جاش بلند شد  ایدن تا

  شهیم قتیوارد اتاقم بشه متوجه حق ایدن د،یبه من توجه کن-

  دنیم حیتوض ینیام یو اول خانم و و آقا میکن یاومد سکوت م یوقت

  م؟یبگ یما... ما چ - ینیام خانم

 فقط بزرگ کردن اون بوده  فتونیکه وظ دیبگ -محمد

  م؟یبر میتون یما م یک - ینیام یآقا

 آمادس واسه رفتن یهمه چ قتیبعد از روشن شدن حق یاز لحظه  قایدق

  یگفت یکاش بهم م-کمند

  میجمع شد هیقض نیا یما برا-محمد

 ! ومدهین انیک-کمند

 خواست باشه  یاون نم-

کردن تموم  یو احساس سرما م دیلرز یکه تمام بدنم م یاز همه استرس داشتم! جور شتریکردم من ب یم احساس

 ...! دمیچیدر هم پ یعضله ها
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 هام رو بستم...  چشم

 خواستم تا اومدنش بازشون کنم...  ینم

  ؟یچ گهیاگه منو نخواد د ؟یبدونه و بزار بره چ اگه

 ترسناکه!  یچ همه

 ! ستیازش ن یخبر چیه دمی! چشم هام رو باز کردم و دومدیهر چقدر منتظر موندم ن اما

 محمد گفتم : به

 !ومدیچرا ن-

 ! دونمینم-

 جام بلند شدم  از

 چه خبره  نمیبب رمیمن م-

 !! نیدم اتاق محمد متوجه کمند شدم که افتاده رو زم دمیگرفته بودم تا رس دلشوره

 سمتش و بغلش کردم : دمییدو

  ا؟؟یدن-

 از فاصله بلند داد زدم تا محمد بشنوه  رونیسمت ب دمییبرش داشتمو دو عیسر

 هوش شده  یب-

 ... مارستانیو گاز دادم به طرف ب نیگذاشتمش تو ماش اد،یبهم برسه و باهام ب یکس نسادمیوا

 جا  نیا ادیب یکیبدو رفتم اورژانس گذاشتمش رو تخت و ناخواسته داد زدم  بدو

  تشیسکوت شد و دوباره شلوغ! دوتا پرستار و دکتر اومدن سمتش و شروع کردن به چک کردن وضع هوی

 اومد  یزد نفسم باال نم یتن تن م قلبم
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 شده بهش؟  یدکتر چ-

 فقط از هوش رفته  دیقا نگران نباشآ یچیه-

 نوشت و رفت  ییزایچ هیبرگه  هی رو

 شدم  یکرد من آروم نم یچشم هاش رو باز نم ایدن تا

  انیکه دارن م دمیسرمو بلند کردم محمد و کمند رو د تا

 دست انداخت به لباسم  دیتا رس محمد

 من برسم؟؟  ینسادیچرا وا-

 کنم  ینم حسابش  برم ینگفتم که چقدر لذت م یچیرو پس زدم و ه دستش

  هیگر ریرو گرفت تو دستش و زد ز ایدست دن کمند

 قشنگ قتیحق هی میشیتحمل کن ما برات م-

 چند تا آمپول زدن بهش و رفتن  سرمو

 بود و زول زده بود بهش...  ستادهیجلوش ا قایدق محمد

  و من هم با فاصله ازشون... یهم کنارش رو صندل کمند

 محمد باز کرد...  یناله تکون خورد و چشم هاش رو رو به چشم ها یبا صدا ایدن

 کرد بلند بشه  یشکستش و سع ایبود که دن نشونیب نیو سنگ یسکوت طوالن هی

 چشمش به منو کمند خورد بغض کرد  تا

 مونم.  یشماها نم نیلحظه ب هی گهیمن د دییشماها دروغگ-

  ایدن نهیقفسه س یدست گذاشت رو محمد

 فکر کن  یطور نیکنم ا یتونه باشه خواهش م یم یقشنگ قتهیحق-
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 با مادر و پدرم حرف بزنم  دیبا قتیمن هنوز باور نکردم که برام بشه حق-

 خونه آروم باش حالت بدتر نشه  میفقط تا برس میکن یخونه و صحبت م میریم - کمند

 به کمند نگاه کرد :  قیعم ایدن

 تونم ببخشم  یکنه رو نم یکه بچش رو ول م یوقت مادر چیه-

 چشم هاش پر اشک شد  کمند

 دونستم  یبخدا نم یدونستم تو هست یم... من اصال نم-

 دونست  ینم-محمد

 به محمد نگاه کرد  ایدن

 دخترش نبوده  شیوقت پ چیکه ه یو پدر-

 صورتش  یسفت کرد و سرش رو برد جلو ایلباس دن یکرد و دست هاش رو رو یمحمد قاط هوی

 نبودم؟  شتیبودمو پ رونیاون ب یعنی-

 و پسش زد  دیمحکم دستش رو کش ایدن

 دیدیبا هزار تا دروغ کش ایمنو از اون سر دن ن؟؟ینبود شمیکدوم پ چیمن براتون مهم بوده و ه ندهیو آ یزندگ یعنی-

  م؟؟یآورد ایما تو رو به دن دیجا که بهم بگ نیا

 صداش روبرو باال مدمح

آمارشو  یرفت یرو داشتم، هر جا م یگرفت یم تیکه با گوش یینظر داشت، تموم عکس ها ریتموم لحظه هات رو ز-

 داشتم، 

رو من ازت دورش  نییکرد پا یکه داشت تو رو از طبقه آخر هتلش پرت م یرو من انتخاب کردم اون کارن رشتت

که تو رو  یکردم، اون زن و مرد یرو با تموم افرادش من چک م یرفت یکه م ییها یها و پارت یکردم، تموم مهمون

 بزرگت کردن رو من انتخاب کردم...
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 بلندتر داد زد ایمحمد تموم نشده بود که دن حرف

 ...یمنو به گند کشوند یآره پس تو زندگ-

 شدمجوابش رو داد و متوجهش ن یسیشد و انگل یعصب یلیادامه بده که فکر کنم خ خواست

 دو در حال نعره زدن بودن و منو کمند وسطشون آواره هر

 بحث آرومشن کردن یباالخره دکتر و پرستارها اومد و با کل که

 ! چرا آخه؟؟ستمیکرد! انگار ن یاصال به من نگاه نم ایدن

لند داد زد و کمک کنه که ب ای. کمند خواست به دنمیخارج بش مارستانیاز ب میرو مرخص کردن و تونست ایدن باالخره

 گفت ولم کن!

 رفتم طرفش و زول زدم تو چشم هاش تیعصبان با

 سرش داد نزن گهیکمنده، د نیاون محمد بود ا-

 سر منم داد زد: که

 یریبا من از محمد انتقام بگ یکه نتونست ینکنه ناراحت ؟؟یگ یم یتو چ-

دست گذاشتم جلو دهنش و به طرف  ه،یخودیکار ب هیکه در حال انفجار  یکردم االن بحث کردن با دختر حس

 بردمش نیماش

 حرکت کرد...  نیمحمد و کمند هم سوار شدن و ماش ن،یو اون هم نشوندم تو ماش نشستم

 !؟!ستین یشد شدن ی! اما چرا متوجه نمایدست من در ب ریکرد از ز یم یبا تموم جونش داشت سع ایدن

 گوشش زمزمه کردم دم

 !!؟یتون ینم یمتوجه نشد-

 کنه یرو خال تشیولش کن بزار عصبان - محمد

 زد غیولش کردم دست گذاشت رو گوشش و ج تا
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 از همتون متنفرم-

و  دادیو فحش م زدیم غیبا تموم قدرت ج ای. اما دنمیها رو داشت یناراحت نیچون انتظار ا میسه تامون ساکت بود هر

 کشت!  یتونست سه تامون رو م یاگه م

 گوشه کز کرد  هیکرد و  هیهم گر آخرش

 ! مینداشت ایرو از دن یباز یهمه کول نیکدوممون انتظار ا چیبود ه یداغون تیوضع کال

 ... الیبه و دمیرس

 شد و رفت  ادهیبدون توجه به ما پ ایدن

 سورن با پدر مادرش رفتن فرودگاه -محمد

 چرا؟؟ -کمند

  شنینفر حذف م 3 یطور نیه، گفتم حداقل اکن یکنه و بدتر جو رو متشنج م یرو بهتر نم یچیحضورشون ه دمید-

  شهیسخت تر م ایدن یبرا یطور نیا یول - گفتم

 کنه  ینفر رو کم م 3با  ایاما نبود اون ها بحث دن دهینم رییرو تغ یزیچ شتریب کمیبه هر حال سخت هست -

 به طرف خونه...  میو رفت میشد ادهیپ

 رمیزنه! بم یو اسم مادر پدرش رو صدا م رهیکه مثل مرغ پر کنده داره تو سالن راه م میدیرو د ایدن میوارد شد تا

 براش! 

 رفت سمتش...  کمند

  میزن یآروم باش حرف م ایدن-

 سر کمند داد زد: ایباز دن که

 با تو ندارم  یمن حرف-

 داد محکم زدم  هیشدم  یناخواسته عصب که
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 گفتم سر کمند داد نزن -

 اومد سمتم  ده،یکه پارچه قرمز د یعوض کرد و مثل گاو ریمس ایدن هوی

 ! یداد میباز ینامرد؟؟ تو هم بهم دروغ گفت یگ یم یتو چ-

 نگفتم  یچیتو موهام و ه دمیکش دست

  یباش شمونیپ میخوا یو م میآروم باش ما همه تو رو دوست دار کمی ایدن - محمد

  دیجواب منو بد دیایپس؟؟ ب دییمامان؟؟ بابا؟؟ کجا -ایدن

 سورن پسر اون ها بود، پسرشون رو برداشتن و رفتن -محمد

 چند لحظه سکوت کرد و سر محمد داد زد  ایدن

  ؟؟یخانواده کرد یبرن نه؟ دلت خنک شد منو ب شونیتو فرستاد-

 میو دوستت دار میما خانواده تو هست ایدن-

 رفت سمت محمد و کمند...  ایدن

  ن؟یافتاده دختر دار دتونایسال تازه 24بعد از -

  دمیدونستم تازه فهم یمن نم -کمند

 سرشو خم کرد به طرف کمند  ایدن

 خوا...  یمن مادر خراب نم ؟؟یبچه پس انداخت گهید یکیو از  یبا آقا بهرادت خوش بود-

 محکم زد تو گوشش و داد زد : دهیکش هیتموم نشده بود که محمد  حرفش

 دهنتو ببند -

 رو تموم کرد...!  ایکه انگار دن یسکوت هیشد،  نیسنگ سکوت

 زد  غیج ایکه دن رهیرو تو بغلش بگ ایخواست دن کمند
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 ... ادیم ادمیباربد  یولم کن، تازه داره حرف ها-

 نگاه کرد به محمد  ایدن

فره چون بودم باربد از من متن یخواست چون اجبار یکمند منو نم ،یکه کمند رو داشته باش یتو منو پس انداخت-

عشق و نفرت  یکه وسط قربان میسوخت!!! نگو من همون بدبخت یسورن م یباعث آزار کمند بودم! منو باش دلم برا

 چندتا آدم شده. 

 کرد و به کمند اشاره کرد  هیبغضش شکست و گر ایدن

که  دیگ یرو م قتیبهم حق دیخانواده تو کانادا، حاال بعد از چند سال دار هی شیپ دیو ولم کرد نیمنو پس انداخت-

 بخشم.  یرفتن نم نیخبر ولم کرد یکه ب نیوقت مامان بابا رو بخاطر ا چی!! هدیبشه؟؟ چقدر شماها پست و نامرد یچ

 نفس زنون وارد سالن شد  فرزاد

 رو سرتون  نیچه خبره خونه رو گذاشت-

 به طرفش و اخمو گفت : دیچرخ ایدن

 کشها؟ بگو خجالت ن یش یمن م هیتو ک-

 لبخند خوشگل زد و گفت : هی فرزاد

 دلم  زیمن عموتم عز-

 گرفت  یکرد لرزم م یبهش نگاه کرد که به من نگاه م یجور ایدن

 کرد  سیتو دهن منو سرو تیسر ترب ینیب یاون باباتو م - فرزاد

 زدن که!  نیآخرشم که آرزوش شده هروئ -محمد

 : دیبلند خند فرزاد

 من نبود  اراتیجز اخت گهیاون د-

 و گفت : ایاومد طرف دن فرزاد
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 رو...  قتیداد بزن اعتراض کن اما قبول کن حق یباش یعصبان یحق دار-

 کمند اشاره کرد  به

نه!  ای یمون یمعلوم نبود تو زنده م یبود حت یداغون تیمن اونجا بودم وضع یاومد ایبه دن یوقت ،یتو دوقلو بود-

 و نارس، من پدرم در اومد تا تو رو تونستم نگه دارم!  فیضع یبود گوشت کهیت هی یاومد ایبه دن یوقت

 کاش مرده بودم -ایدن

 همه سال رو تو زندان دووم آورد نیا رهیروز بتونه تو رو تو آغوشش بگ هیکه  نیمحمد فقط بخاطر ا-فرزاد

 گرو بودم تا اون بتونه کمند رو داشته باشه  هیاما من فقط  -ایدن

که تو بغلم گرفتمت  یمن از لحظه ا ای! دندهیکه خدا دوباره بهم بخش ی! تو خود ستاره اید اونتو از وجو - محمد

 عاشقت شدم. 

 هیگر ریباز زد ز ایدن

شماها مهم  یاز من برا یزیچ چیکردم! ه یم تی! چون کمند رو اذرهیخواست از من انتقام بگ یباربد م ی... حتیحت-

 که فقط منو پس انداخت  یجز کمند ستین

 دخترم  میما عاشقت -محمد

 پر بغض داد زد  یبا صدا ایدن

  تونیلعنت یها قتیبا حق دیکرد یمنو خورد نم یزندگ تیهمه سال تموم باور و شخص نیبعد از ا نیاگه دوسم داشت-

  دییبلند شد و اون به طرف اتاقش دو ایدن هیگر یصدا

  میهمه انگار پنچر شد ایرفتن دن با

 کمند بلند شد  هیگر یکه صدا یرو صندل نشستم

 ساخته تو ذهنش!؟!  یاون از من چ-

 کرد کمند رو آروم کنه یم یسع محمد
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  ریبه دل نگ هیاون عصبان-

  یهمه سال بچمو ازم دور نگه داشت نیو ا یتوع که به من نگفت ریتقص-

 نگفت اما کمند بدتر کرد  یچیتو موهاش ه دیدست کش محمد

 پات تا...  ریز یزاریهمه رو م ،یخود خواه بود شهیهمتو -

 و هم زمان بلند شد و داد زد : نییکمند تموم نشده بود که محمد با کف دستش زد به گلدون و افتاد پا حرف

موند به  یپدر داره؟؟ تا آخر عمرت ننگش م یکه پس فردا پشت سرت حرف بزنن بچه ب شتیبمونه پ زاشتمیم-

 ایتنمو فرستادم اون ور دن یکه پاره  دمیرو سنج یکمند من همه چ ؟؟یکرد یزدواج نموقت ا چیسرت و ه

بزرگ بشه اون  ایدن طیشرا نیانتخاب رو کرد. اون کجا که تو بهتر نیکنم اما اون بهتر یاز کار محمد دفاع نم - فرزاد

 باشه  شیشونیننک رو پ هیکجا که 

  دادیآزارم م طیشرا نیشد و ا یکمند قطع نم هیگر یصدا

 تنها بمونه؟!  کمیبهتر بود  ای ایدن شیدونستم برم پ ینم

 گرفتم...  شیرو پ ایو راه در دمینرس یا جهینت چیبه ه آخرم

 ... ایدر یاطراف و صدا سکوت

 گرفت  ی. ترس از دست دادنش تموم آرامشم رو مآوردیم ادمیبه  ایخاطره هامو با دن تموم

 ... میکن یسقف زندگ هی ریز ایپر ترس و با دن یروزا نیتموم بشه ا کاش

 رو آروم کنه ...  ایتونه دن یم انیشدم! حس کردم ک انیسرمو چرخوندم و متوجه ک نیماش یصدا با

 

  ایدن
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 یچیکرده بودم گم شدم! ه یکه زندگ ییشدم! انگار تو تموم سال ها یباز هم آروم نم ختمیر یچقدر اشک م هر

  یتی! و نه شخصی! نه خانواده ایندارم! نه کشور گهید

 ! از کمند تا محمد و سورن و باربد! ومدیتو ذهنم م دیجد یزایبار چ هر

 دونست من دختر محمدم و بهم جا داد تو خونش!!  یم باربد

  دمیبردم داخل موهامو موهامو کش دست

 من گم شدم!  ستیدرست ن یچیه

 جا متنفرم  نیا یخوام برم از همه آدم ها یمن کجا رفتن!! کانادا!! منم م یو بابا ب مامان

 وارد اتاق شد  انیحال خراب خودم بودم که در زده شد و ک غرق

 که بغض پر شده بود توش گفتم : ییصدا با

 تنهام بزار -

 جونم؟  ییدا-انیک

 گرد شده بهش نگاه کردم  یچشم ها با

 م اما حق دارم حرف بزن دمیرس ریباهات حرف دارم، د کمی - انیک

 جمع کردم و سرمو گذاشتم روش  پاهامو

 اما بزار همه حرف هاشون رو بزنن  یها رو قبول کن قتیحق نیازت انتظار ندارم حالت خوب باشه و راحت ا - انیک

 اومد و کنارم نشست  انیک

 به من نگاه کن -

 متورمم بهش نگاه کردم  یچرخوندم با چشم ها سرمو

  زدیتن صدا حرف م نیبا آروم تر انیک
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که خدا دوباره بهش  یکه محمد باور داره که تو خود ستاره ا یهست یشیعشق آت هیتو دختر کمند و حاصل -

که اسم بردم  یتو هستم. تموم اشخاص ییاندازه عاشق ستاره بودم و االن دا یهستم که ب یو من مرد دهیبخش

که تموم عمرش رو تنها  یبه باربد شتریببه من، کمند، محمد و از همه  یدیجون دوباره بخش هیعاشقن، عاشق تو که 

! پس آروم باش دهیکه به همه جون دوباره بخش ییقطره از خدا هیباورت نشه اما تو  دیکرده بوده. شا یو پر درد زندگ

 و باور کن 

 تونستم افکارمو باهاشون هماهنگ کنم!  یبود که نم ییزایکردم! حرف هاش چ ینگاهش م فقط

 قورت دادم و جوابشو دادم  بغضمو

  ن؟یهمه سال کجا بود نیا-

دونست بچش  ینم یروحشم خبر نداشت! حت یکمند حت یهمه سال رو من با فکر زنده بودن تو گذروندم ول نیا

 دوقلوع 

 خراب کنم یهمه زندگحدس و گمان آرامش خواهرمو بعد از اون  هیخواستم رو  یمن هم نم و

   صدام رفت باال تن

 بچت زنده باشه؟؟؟!  دیکه شا یتو به کمند نگفت-

  نییسرشو انداخت پا انیک

 کنه یرو بهتر نم یزیچ قتیگفت : حق یم شهیمحمد هم-

 

وقت آرامش نداشت و تموم  چیه گهیبچشش زندس د دیفهم ی: اگه کمند م گمیجمله رو به تو م نیو من االن ا-

 افتاد یمحمد م یبه دست و پا ایگشت  یدنبال تو م دیبا ایعمرش 

 گذاشتم دو طرف سرم دست

 دیهمتون کمند رو انتخاب کرد-

 !؟؟!! اون مادرته!ایدن-
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 شما متنفرم یاز همه  شتریاز اون ب ستینه ن-

 رفت باال میگر یصدا دوباره

کمند رو داشت تو بخاطر  نهیشتم، محمد با من کمند رو داشت، باربد از من کندا یشماها ارزش یوقت برا چیمن ه-

عمم شدم براتون  هیام که حاال چون شب یاضاف یپسمانده هی هی! همه جا اول کمنده!! من شبیکمند منو پنهون کرد

 زمیعز

 ما همه عاشقتم ستین یطور نیبخدا ا اینه دن - انیک

  رونیبرو ب-

 زدم : غیج

  رونیبرو ب-

 تو موهاش  دیدست کش انیک

 کنه  یرو بهتر نم یزیچ قتیهم حق شیطور نیا یحت-

 تو اتاق بود رو شکستمو پرت کردم...  یحال خرابم بلند شدم و هر چ هیتر شدم! واسه تخل وونهید انیرفتن ک با

 کردم  هیرو تخت و دوباره گر نشستم

 به خودم اومدم  هویهام  هیگر وسط

جا  نیکنم و از ا یکه پدر مادرشون رو گم کردن؟!؟ من غرورمو حفظ م یمثل بچه کوچولوها کنم یم هیچرا گر من

  رمیکنم م ییشده اونجا گدا یکانادا حت رمیم رم،یم

 و با غرور از اتاق خارج شدم...  دمیشده از اشکم رو جمع کردم و لباس مناسب پوش سیخ یجام بلند شدمو موها از

 جلوم  ستادیا کلشیباربد با اون قد ه نییپله ها که اومدم پا از

 کجا؟ -

 برو کنار -
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  ؟یریگفتم کجا م-

 زدم تو چشم هاش و گفتم : زول

 نداره  یبه تو ربط-

  دیکش قینفس عم هی باربد

 نکن  یمنو عصبان ایدن-

 از دست دادن دارم؟؟  یبرا یزیچ گهیکنم من د یها؟ فکر م شهیم یکنم چ تیعصبان-

 داد زد : باربد

  میکه قرار بود با هم بساز یه زندگآر-

 : زدم  داد منم

 وقته خوندم برو کنار یلیرو خ یاون زندگ یمن فاتحه -

 

 شده بود تو دستشه!!  دهیکه ازم دزد یفیک دمیبه گوشم سرمو چرخوندم که د دیمحمد رس یصدا

  یمونده که بدون یادیز یها قتیهنوز حق-

  دمیرو از دستش قاپ فمیتند کردم به طرفش و ک پا

 کنه!!  یم کاریدست تو چ نیا-

باربد  دیو با نقشه کشوندتم خونه باربد، تا شا ینظر بود ریز رانیتو ا یکه پات رو گذاشت یاز همون لحظه ا - محمد

ز لجباز تر ا یلیهم شد، اما تو خ یطور نیکردنت نباشه، ا تیدنبال اذ گهید یتو دختر من دیفهم یعاشقت بشه و وقت

  ییحرف ها نیا

 هام گرد شد!! به باربد نگاه کردم  چشم

 من دختر محمدم؟؟  یدیفهم یتو ک-
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 ! چند هفته قبل از آزاد شدن محمد -

 تعجب بهش نگاه کردم  با

  ؟؟یریازم انتقام بگ یخواست-

 وجه! من دوست دارم  چینه به ه-

 نکردم  یبه باربد کرد اما بهش توجه ینگاه مشکوک هی محمد

  رمیجا م نیمن از ا-

  هیخال فیاون ک - محمد

 مات بهش نگاه کردم  برگشتم

  یبر رانیاز ا زارمینم-

 خنده  ریبه ذهنم آورد زدم ز رانیکه موندن تو ا یاز شدت افکار مسخره ا هویکردم بعد  یفقط نگاهش م اول

  نیبمونم؟ پس هنوز منو نشناخت رانیمن ا ینزار یخوا یتو؟ تو م-

 که دستش بود رو گرفت طرفم  یکیکوچ کیپالست محمد

  دمیرو م شیجزع یلیفقط وسا-

 برداشتم و زنگ زدم به بابا که خاموش بود!!  مویو اول گوش فمیرو انداختم داخل ک کیتند کردم به طرفش و پالست پا

از با خارج  یراه ارتباط چی. هتر،یو تو ستاگرامینیا یو نه حت ستنیروشن ن تیگوش یکدوم از شماره ها چیه-محمد

  یاز کشور ندار

 همشون خاموش باشن!!!  شهیتو فکر مگه م رفتم

 نه! واقعا تموم شماره ها پاک شدن!!!  ست،یتو ل رفتم

 نفرت بهش نگاه کردم و داد زدم  با
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  رمیجا م نیهر جور شده من از ا-

 برم که خوردم به باربد  برگشتم

  ؟یبر یخوا یکجا م-

 نداره  یبه تو ربط-

 لباسم و سرشو آورد جلو صورتم  قهیباربد دست انداخت به  هوی

  یوجم ازم دور بش هی یعمرا اگه بزارم حت میهستم ما با هم قول و قرار داشت یک میکه بدون نیقبل از ا-

 رو با حرص پس زدم  دستش

  ستیما ن نیب یچیه گهید ی!؟؟ کور خوندیریبا من از محمد انتقام بگ یخوا یم ؟؟یکن یمنو زندون یخوا یم-

 زد : داد

  یفهم یاگه دنبال انتقام بودم تا االن گرفته بودم م-

 توجه به محمد دستمو گرفت و به طرف اتاق حرکت کرد که وسط راه کمند صداش زد و دست گذاشت رو دستش  یب

  شهیدرست م میحرف بزن کمی ،بزاریطور نیا شهیباربد دستشو آنقدر محکم نکش! نم-

 دادم  بشوجوا

  یو رفت یکه منو پس انداخت یزن خراب هیحرف زدن تو... تو...  یبرا یندار یحق چیتو ه-

خوردو با  زیبود که پام ل نیدستش سنگ یطرف صورتم رو داغ کرد جور کیحرفم تموم شد دست محکم باربد  تا

 شدم  نیپشت پرت زم

 نعره زد : باربد

 شعور!  ینفهم ب یبا کمند حرف نزن لعنت یطور نیبهت گفتم ا-

 کمند بود  ریبرام تموم شد دلم به باربد گرم بود که اون هم... همش تقص یهمه چ گهیاون لحظه د تو
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  ختمیصدا اشک ر یتو خودم جمع شدم و ب نیکنم!؟ همون جا رو زم کاریدونستم چ ینم

  ؟یکرد کاریبا من چ ی!! زندگایشد من همون دن ینم باورم

 داد کمند بلند شد  یصدا

اسمتون  گهیخدا شاهد د دیکارو کن نیا دیبخوا گهیبار د کی دیکش یبلند م ایآخرترتون باشه دست رو دن یدفعه -

 من بکنه  یرو درباره  یتونه هر فکر یو نه از گذشته خبر داره پس م شناسهی. اون نه منو مارمیرو هم نم

 دورم  دیچیکمند پ یها دست

 ! یباش یطور نیتونم تحمل کنم ا ینم زمیپاشو پاشو عز-

 بود  نیسنگ یلیحرف ها بودم که جوابشو بدم دست باربد خ نیجون تر از ا یب

 بغلمو گرفت و حرکت کرد به طرف اتاق مشترکم با باربد...  ریز کمند

 رو تخت خوابوند و اومد تا صورتمو چک کنه  منو

 قایطرف صورتمو چون دق هی دیشد یتونستم حس کنم کبود یه از خودم داشتم مک ینبود با شناخت دنیبه د الزم

 آروم تر و کنترول شده تر  یلیخ یمحمد هم همون جا زد ول

 رفت  یو قربون صدقم م ختیریسر اشک م هی کمند

فرصت !! من دوستت دارم فقط بهم یبش یطور نیمن دوست نداشتم تو بخاطر من ا زمیبرات ببخش منو عز رمیبم-

 بده تا از خودم دفاع کنم 

 حرف زدن نداشتم  یحوصله  گهید

بار  کی یبچه هامو بهم نگفت! حت تیجنس یدونستم بچه هام دو قلو بودن! محمد حت یبخدا من نم ایدن -کمند

که مرده بود رو گذاشت کنار  ینیهوش بودم اون جن یمن ب دیاومد ایبه دن ی! وقتنمشونیبب ینزاشت تو سونو گراف

نه!؟ اما  ای ینر یطرفه به قاض هی یتون یدونم م یمکسم بهم نگفت که بچه هات دوقلو بودن! ن چیمن و تو رو برد! و ه

 گوش کن و بعد حکم بده 

 چرخوندم نگاهش کردم  سرمو
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  ؟یدیهمه سال هم نفهم نیا یحت-

 ارم،یناهار و اون گفت نامزدم رو هم م یوز باربد رو دعوت کردم براکه اون ر نیدونستم! تا ا یبه روح ستاره قسم نم-

به سن و سال تو داشت  یداشته و دختر گهیزن د هیفکر که محمد  نیاز ا ،یحسم گفت که تو دختر محمد دمتیتا د

 رفتم و تصادف کردم؟؟  ونهاز خ هیبا گر ادتهیدلم شکست، چون هنوز دوسش داشتم! 

 آره -

 هیاگه  ی! حتیچیدونستم ه یاز تو نم یچیمن ه ایتو بپرسم! دن یمحمد تا ازش درباره  شیرفتم پ یمن داشتم م-

 گشتم  یهم داشتم که من بچه دارم تموم عمرم دنبالت م کیشک کوچ

 بهم گفت  نویهم هم انیک-

 ام،یوقت کوتاه نم چیه زمیمحمد رو نداشتم اما سر عز یقدرت مقاومت جلو دیمن شا یشناس یبخدا تو منو نم ایدن-

  یاز باربد بپرس یتون یم

 بغض گفتم : با

  اریاسم باربد رو ن-

  یدیاما بهم بگو که فرصت دفاع از خودم رو بهم م ارمیباشه نم-

 گذاشتم رو سرم  دست

  رونیبرو ب-

 د... -

  رونیگفتم برو ب-

 از اتاق خارج شد  یحرف چیبدونه ه کمند

 شدم تازه درد صورتم رو حس کردم! باربد زد تو گوش من؟؟!  تنها

 یکشستن اون آدما مویهمه چ هوی ؟!کردن تمومم ها  غصه ایاومد! قصه رو باور کرده بودم  یاشک از چشمم نم گهید

 معرفت  یب
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  تا االن... می! از بچگدیچرخ یدور سرم م یبود که همه چ شیساعت پ 12ساعت نگاه کردم... حدود  به

 داشتم  یکیبه سکوت و تار ازیرو سرم ن دمیپتو رو کش دمویآه کش هی

  رونیدر باعث شد از فکرام پرت شم ب یصدا

 یکه روم بود متوجه شدم باربده! اصال دلم نم ینیبغلم کرد! از وزن سنگ یکیپتو  یاز رو هویبود؟! که  یک یعنی

  وفتهینگاهم به نگاهش ب یخواست حت

 شدم  اریاخت یب هوی دیببخش-

 گم شده بود  نشونیب نیبود که ا ادیندادم، آنقدر بحث ها و مشکالت ز جوابشو

 رو ندارم. هزار بار بهت گفتم با کمند درست رفتار کن  تیباهام حرف بزن تحمل ناراحت ا؟یدن-

رو رو کتفش اسم کمند  یکه خالکوب یاز همون روز اول دیاون قدر که اونو دوست داشت به من عالقه داشت، با کاش

  دمیفهم یم دمید

  ؟یدیجوابمو نم-

  رونیبرو ب-

 دلم برات تنگ شده -

  رمیچون من هر جور شده م یبهتر حست به منو بکش-

  ؟یچ میکه قرار بود با هم بساز یپس زندگ-

اتفاق همه  نیا ی! اما قاطدمیشن یعشقم به باربد رو م یگفتم؟؟ من از ته قلبم صدا یبهش م دیبا یکردم، چ سکوت

 کردم؟  یم کاریچ ییهوی

 نگو یچیفعال ه-

 بزار بغلت کنم -

  ارمیدر م یباز یچه کول نیدستت بهم بخوره بب هیفقط کاف-
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 !!! ایا دن-

 کنم رو سرت  یرو خراب م یهمه چ یبار بهت گفتم اگه بازم دست رو من بلند کن هی هیچ-

 عوض شده  تیخواستم بهت بگم خط داخل گوش-

  ستین بیعج یچیه تیوضع نیا تو

 خوام تنها بخوابم  یم-

  دیاومد کنارم دراز کش باربد

 اتاق مشترکه  نیمتاسفم ا-

  رمیپس من م-

  زارمینم-

 تو آغوشش  دشیجام بلند شدم که برم اما باربد دستمو گرفت و کش از

 که باعثش بودم  ییمنو ببخش بخاطر تموم اتفافا-

 ولم کم -

 ترسم از نبودنت  یمن م اینه دن-

 چشم هاش نگاه کردم  تو

 دنبالم  یایب یتون یکنار اومدم م میبا خودم و زندگ یوقت رم،یجا م نیمن از ا-

  ستیکس منتظرت ن چیو ه یچیتو کانادا ه-

  یریبگ تیها تابع یراحت نیبه ا یتون ینم گهید یعوض شده و حت تتیتو به طور کامل هو-

 نیشماها هنوز منو نشناخت-

  یتو هم هنوز محمد رو نشناخت-
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 دختر همون مردم -

 یپس باالخره قبول کرد-

 کردمو پشتمو کردم به باربد  سکوت

  دینامرد یلیگمشدش خودمم؟! شماها خ ی کهیکه دنبالش بودم ت یپازل یتونم باور نکنم وقت یچطور م-

 منه تنها و داغون  هیکردن عل یاشک هام داشتن انقالب م باز

 رو موهام  دیکش دست باربد

 خوان یهستن با تمام وجود تو رو م رونیکه اون ب ییواهمه نداشته باشم، همه آدم ها یچیاز ه-

 

 داشتم اما باربد زد تو گوشم!! اجینفر احت هیبه  تیوضع نیا تو

ازش استفاده  دیدارم با اجیجواب بده ) من به اون احت میکردم تو ذهن خودم و اجازه دارم اون منطق درون سکوت

 کنم(

 گفتم : نیچرخوندم و غمگ سرمو

 ؟یناراحت یلیکه من دختر محمدم خ نیتو از ا-

 روزم بدون تو بگذره کیخوام  یاولش آره اما االن فقط داشتنت مهمه من نم-

 ...زیتر شد و اشک هام سر ر نیتو چشم هام سنگ بغض

 منو تو آغوشش گرفت باربد

 اشک هاتو نمینب-

 ؟یجا ببر نیازت بخوام منو از ا شهیم-

 کجا ببرمت؟-
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 جا نیهر جا به جز ا-

 شمیمحمد نم فیحر-

 میبر یمکیقا-

 کنه یکه داره بهش فکر م هیمعن نیبه ا نیمکث کرد و ا باربد

 به پاهاش افتادم

 شمیم وونهیکنم منو ببر من دارم د یازت خواهش م-

 هول شد باربد

 کارهارو! کجا ببرمت؟؟  نی!! پاشو پاشو نکن اایدن-

 برم  ریبگ تیبل هیبرام -

  ؟؟یبر-

  ایتو هم ب-

  زارهیمحمد م یکن یفکر م-

 شدم داد زدم  یعصب هوی

  نیمنو تو رو کمند رو بدبخت کرد هم ؟؟اونیکن یمحمد محمد م یکه ه هیمگه محمد ک-

 مزاحمت بشه  یکس زارمینم یخونه خودم و تا آروم نش میریم-

  خوبه؟

 فقط منو ببر  آره-

 محمد  شیپ رمیآماده شو م-

 از اتاق خارج شد...  یا گهیحرف د یب باربد
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  باربد

 

 ... واریداد به د هیاتاق خارج شدم و تک از

 و حرکت کردم به طرف اتاق محمد  دمینفس راحت کش هیمنو انتخاب کرد!  ایدن

 زدم که و وارد شدم...  در

 بود  ستادهیکاناپه و محمد سر پا ا یدور هم نشسته بودن رو انیو فرزاد و ک کمند

 کو؟  ایدن - انیک

 جا ببرمش  نیاتاق منه ازم خواست که از ا-

  رهیجا نم چیه ایدن-محمد

 من ببرمش خونم، اون اونجا راحته  دیبزار شهیدرست نم چیبا فشار ه-

  شیکه تا تهران ببر دهیم تیبره فکر کنم داره باز رانیاون قصد داره از ا - فرزاد

 نکن  یبه حرف هاش توجه هیاون فعال مثل مار زخم -محمد

 

 اخم جواب دادم  با

 شناسمش یاز تو کنارش بودم و م شتریفکر کنم من ب-

  میبهش فرصت بد کمیتو فشاره بهتره  یلیخ ایدن - کمند

  ؟یبرنامه احمقانه از ما دور بشه چ هیاگه نتونست نگهش داره و خواست با  - محمد

 تونه بره؟ یبدون مدارک کجا م-
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  رهیاز دوستانش تو کانادا تماس بگ یکیبتونه با  دیبه هر حال شا-محمد

 دنبالش  دیایهر موقع آروم شد ب رمیگ یرو گردن م تشیمن مسئول-

 همه سال با عکسش سر کردن؟  نیا ستیخودم باشه، بس ن شیپ دیتحمل کنم با شویتونم دور ینه نم - محمد

 جاست کنارمونه؟  نیمگه االن ا - انیک

 کرد  شیمجبور به کار شهیکه من از اون دارم نم یبا شناخت - فرزاد

 به محمد طعنه زد : و

 اون با مامانش فرق داره -

 داشت  یهم انگار دل پر انیک

  ادیتونه بر ب یاز حق تو دخترت م-

 دست هاش رو به نشونه اعتراض برد باال  محمد

  ه؟یکمند منو دوباره خواست، مشکل چ دینیب یبه من!!؟ االن که م نیهمتون حمله کرد هیچ-

 محمد  قهیشد و دست انداخت به  یعصب انیک هوی

 کمند بخاطر دخترش برگشت  ،یکه سرمون آورد ییاون بالها رهیم ادمونیفکر نکن از -

کنه، حقم داره  یم یفقط داره حرص خال انیدوست داره و ک یکمند هنوز هم محمد رو قلب میدونست یما م همه

 ماها  یبد کرد با زندگ یلیمحمد خ

  ستادیا انیمحمد و ک نیب فرزاد

  شهیبند نم ییدستمون جا گهید رونیبزار ب رانیپاش رو از ا ایدن ستیاالن وقت شاخ به شاخ شدن ن-

 داره آخه؟ ویکجا بره؟ ک-محمد

 محکم گفتم : یصدا با
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 یم یبرمش خونم و سع یکنه، من م یمنو انتخاب م یطیهم با هر شرا ایکمند تو رو دوباره انتخاب کرد پس دن اگه

  ادیکنار ب قتیکنم آرومش کنم و کم کم با حق

  ؟یچ ینگهش دار یاگه نتونست - فرزاد

 بچه رو نگه دارم!!!؟  دختر هیتونم  یو سن نم کلیقد و ه نیمن با ا یعنی-

  شیخوام ببر ینه نم - محمد

 خواست خرخر محمد رو با دندونم پاره کنم اه  یم دلم

  رمیباشه پس من م-

 شدم...  الیزدم استفاده کردم، برگشتم تو اتاق و مشغول جمع کردن وسا یکه اون سر یترفند از

  امیمنم م - ایدن

 بهت  دهیمحمد اجازه نم-

 شد با حرص پا  ایدن

 خود کرد!  یمحمد ب-

 ستادیرو جمع کرد و کنارم ا لشیهم وسا ایدن

  میبر-

 همه تو سالن بلند شدن  میحرکت کردم تا وارد سالن شد روزمندانهیلبخند پ هی با

 داد زد : یو عصب یجد ایدن

  ارمیناخونام چشماشو در م نیبا هم رهیخوام بخواد جلومو بگ یفقط آدم م یعنی-

 جمعش کرد  عیسر یول دیفرزاد خندش ترک هوی نیاوج جو سنگ تو

  دیببخش-
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  ؟یبر یخوا یم یبر چ - محمد

 جواب داد  یعصب ایدن

  نمیشماها و نب ختیتا ر رمیم-

 ترسناک گفت : یلیو خ ایاومد سمت دن محمد

 یبدون که اگه باربد ساده رو بخوا نویاما ا ،یراه واسه برگشتن به کانادا هست هیدونم تو دنبال  یمن که م نیبب-

کنه، امروز تو رو برد اما جرعت داره برت  یدست و پاش خداحافظ یباربد با تموم انگشت ها دیبا یو بر یچونیبپ

 نگردونه 

 نزدم و از سالن خارج شدم... یحرف

 هم در رو باز کرد و نشست ایدن نینشستم داخل ماش تا

  میبر-

 حرف به راه افتادم... یب

 ... نمونیبود ب سکوت

 بخوابم!  رمشیدوست داشتم برسم خونه تو بغلم بگ فقط

 ... خستم

 که راه انداخته بود!  یزونیاشک ر نیبا ا ومدیبه نظرم م شهیتر از هم یطوالن ریمس اما

 ها رو بردم داخل...  لیبردم و وسا اطیرو داخل ح نیباالخره! ماش میدیرس

 حوصله رفت سمت اتاقش...  یهم اومدو ب ایدن

 من باش  شیامشب پ-

 نگاه بهم کرد و وارد اتاقش شد  هی ایدن

 ! امیکه نم یعنی نیا
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 ... میشونیکردم و نشستم رو کاناپه و بازوم رو گذاشتم رو پ نیهارو پخش زم لیوسا کالف

 دلم به تو آغوش گرفتنش خوش بود.  ستیخوب ن حالم

 که به خواب رفتم...  هام رو تو سکوت بستم انقدرچشم

 !؟ دهیشدم! چرا رو من دراز کش ایخودم شدم! دقت کردم که متوجه دن یرو یشدم متوجه جسم داریب یوقت اما

 هام رو جمع کردم تا تو بغلم فشارش بدم  دست

 تنش رو تو وجودم پخش کردم...  یبو دمویکش قینفس عم هی

 ! دادیجور به من لذت م نیه اتنش بودن ک یبدنم معتاد بو یتموم سلول ها انگار

! بزرگ کنه! ارهیب ایکه اون مال من بشه، بچه منو به دن ی... وقتایخوبم با دن یهام رو بستم و فکر کردم به روزها چشم

 گردش! بغلش کنم...  میبا هم بر

 تر تو بغلم فشارش دادم که سرش اومد باال و خواب آلود گفت : محکم

  ؟؟یکن یم کاریچ-

 نگاش کردم  فقط

 رو هم؟؟  یدیجا که دست هات رو فشار م نیمنو ا ینیب یکمرم شکست مگه نم-

 کردم  یمثل منگ ها نگاهش م اما

 کرد و گفت : اخم

 زده به سرت؟ -

 دلم واسه تو آغوش گرفتنت تنگ شده بود باورم نشد! -

  نمیدوباره سرش رو گذاشت رو س ایدن

 تونستم بخوابم  ینم-
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  ؟یدیجا خواب نیا-

 آره -

 گفتم : طنتیش با

  ؟یشد یبغل-

 خورد به گوشم  زشیخنده ر یصدا

 ورت نداره ها  الیآقا باربد خ یه-

  یرو بردار نمینترس تو زودتر دل و د-

 تاب انداخته گفت : یآبرو هیاومد باال و با  سرش

 ! یکرد شرفتیپ-

  یکن شرفتیپ دیبا یخانم خوشگل و کوچولو موچولو داشته باش هی یوقت گهید-

 رو کمرش...  دمیکش دستمو

  رمایگ یگازت م یدیبا دست هات ماساژم م یاون طور-

 !!؟ ییمگه تو هاپو-

 کردم و ادامه دادم  انهیکردنش حالت صورتمو موذ تیواسه اذ بعد

 شه  یم یقشنگ اخالقت سگ یشدن یالبته عصب-

 لباسم  قهیحرص دست انداخت به  با

 باربد -

 بگم خو!  رو لشیدل سایوا-

 کرد  یبا اخم کجش نگاهم م ایدن
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حرکت اضافه  هیاگه  یول یندار یو کار یکن یکم کم خودت ول م یو سکوت کن یموقع دعوا باهات اگه آروم باش-

  یکن یم کشیت کهیبکنه طرف درجا ت

 واقعا که -

 بچه  کردیم یمنگ یچنگ یتوشمال همه رو داشت-

  نمیگذاشت رو س سرشو

 کردم  یکار خوب-

  ؟یکرد نیبهش توه یطور نیبهت کرد که ا یچه بد چارهیکمند ب ؟یچ یعنی-

 داد زد : یعصب هوی

 اه  اریاسمو اون ن-

 از روم بلند بشه که نزاشتم  خواست

 زده تو گوشم باشم  یکه اون طور یولم کن نخواستم تو بغل آدم-

 کردم!!  یمن که معذرت خواه-

  یتو طرف کمند رو گرفت کار؟؟یخوام چ یمعذرت رو م-

 !! میجا نبود نیاگه طرف اونا بودم که االن ا-

 تو بخاطر اون زن خ... -

 گذاشتم رو دهنش  دست

 نگو  یچیبهت گفتم رو کمند حساسم بهش ه-

 کرد به محکمتر دست و پا زدن  شروع

 !!! اون مادرته! ایدن ا؟یدن-
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 ...!دیشد و دست از دست و پا زدن کش ریگفتم مادرته اشک از چشم هاش سراز تا

 از رو صورتش ورداشتم  دستمو

 آورد  ایکه فقط منو به دن یمادر - ایدن

 اون تازه از وجود تو با خبر شده!  زمیعز-

 شد  یوقت با خبر نم چیکاش ه-

 حرف از روم بلند شد رفت...  یکردم اونم ب سکوت

 گذره  یداره براش سخت م یلیم. خشد ایدو روز کامل متوجه افسرده شدن دن نیا یط

 اتاقش و در رو بست...!  رفت

 کردم  یحالش رو بهتر م دیرو کاناپه و گوشه چشم هام رو فشار دادم، قبل از صحبت درباره محمد و کمند با نشستم

 ! مدیرسینم یا جهینت چیو آهنگ و رقص رو نداره! هر چقدر فکر کردم به ه یحوصله مهمون ننیقی! ؟یچطور اما

 رو صدا زدم  ایو دن دمیصبحانه رو چ زیم رو

  زیانگشت هام رو گونش اومد نشست سر م یجا یبه عالوه کبود هیبا صورت قرمز از گر ایدن اما

 کرد  یطور نیکه صورتت رو ا یبشکنه دست-

 کار رو کنه  نیبخواد ا گهیبار د هیرو که  یشکونم دست یم-

 : دیاز دهنم پر هوی

 یهم گفت یاون سر-

 کرد  یناجور داشت نگاهم م الیباال، واو ارمیباعث شد سرمو ب سکوتش

  نیبودو پرت کرد زم زیرو م یکرد و با دستش هر چ یقاط هوی

 نداشتم  یمن منظور دیب... بخش-
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 زد : ادیو فر ستادیا

  امینه آقا من هنوز همون دن ؟یباهام کن یتون یم یبخوا یکس و کار شدم هر رفتار یاالن ب یفکر کرد-

 چطور خودمو پرت کردم جلو در  دمیاتاقش و لباسش رو عوض کرد و به طرف در خروج پا تند کرد که اصال نفهم رفت

  ؟یکن یم کاریچ-

 برو کنار -

 کردم  ی!! شوخایا دن-

کنم برو  ید مرسه خودمو جلوت خور یبهت نم میندارم فکر نکن چون زور جسم یشوخ یمن سر غرورم با کس-

  یکنار لعنت

اما داشت منو فهش  شهیکردم خودش خسته م ینبودم!! فکر م فشیزد واسه رفتن!! حر یتموم زورش رو م داشت

  وفتهیاتفاق بد ب هی ایسکته کنه  دمیازش!! ترس دمینشدم و ترس فشیاومد!! آخر حر یکرد و اصال کوتاه نم یکش م

 که بحث تموم بشه نعره زدم  نیا واسه

 بسته -

 دادیکرد از من رد بشه و فهشم م یلحظه سکوت کرد و دوباره سع هیفقط  ایدن اما

 شد!!!  یخسته نم چرا

  نمیبغلم گرفتمش و دهنش رو فشار دادم تو س تو

 گوه خوردم بس کن -

 که تموم کرده دست هامو شل کردم اما داد زد : نیا الیو سکوت کرد! به خ دیاز دست و پا زدن کش دست

 مونم  یجا نم نیا گهیمن د-

  ؟یبر یخوا یکجا م-

  دنیکنم واسم پولم م یم یخورده دلبر هی اده،یآدم ز ابونینترس کف خ-
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 دستم رفت باال اما همون جا موند...  اریاخت یب باز

 زول زد توچشم هام  ایدن

 قطع کنم  شهیباهات رو از ر میبزن تا تموم زندگ-

 م و بغلش کرد نییآوردم پا دستمو

  رتم؟؟یرو غ یزاریخواد ببره؟!؟ چرا دست م یم ی! دلبر منو کشهیم وونهیآدم د یزنیم یحرف هی-

 برو کنار من برم  یدار رتیغ

  ؟؟یکجا بر-

 جا  نیاز ا ریهر جا به غ-

 تو رو خدا بس کن  ایدن-

  هیکیحرفم -

  نیزانو نشستم زم چهار

 محمد  شیباشه صبر کن تا ببرمت پ-

  دمیم هیمرگ رو ترج -

  رمیجا بمون من م نیپس هم-

 ستادیدر رو باز کرد و کنارش ا رفت

  رونیبفرما ب-

 گرد شده نگاهش کردم!!!  یچشم ها با

 برم  ای یریم-

  یمونیاما شب تنها م رمیباشه م-
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 تنهام  شمیطور نیهم ستین یمشکل-

 باشه حداقل بزار لباس بپوشم -

از  شتریبحث ب نیرفتم ا یم دیرو برداشتم برگشتم. چاره نداشتم با نیشما چیتو اتاقم لباس عوض کردمو سو رفتم

 نداشت  دهیفا نیا

 از خارج شدن از خونه برگشتم نگاهش کردم  قبل

 خونه  امیشب بگو ب یدیاگه ترس ارهیبرات م کیشب پ 8و  2شام و ناهارم ساعت  ،یخور یصبحونتو کامل م-

 بهم نگاهم نکرد و گفت : یحت

 به سالمت -

 بهش نگاه کردم اما اصال براش مهم نبود!  ریدلگ

 در رو باز کردم و خارج شدم...  موتینشستم و با ر نیتو ماش رفتم

من  ادیب شی! اگه مشکل براش پ؟یچ ارهیبه سر خودش ب ییفکرم خراب بود. تو خونه بال زدم،یپرسه م ابونیخ تو

 که!!!  ستمین

 رفتم باشگاه...  دمیآه کش هی

 دونم چه خبره  یرسم و اصال نم یباشگاه نم یمدته اصال به کارها هی

 که شدم همه بچه ها سالم دادن دوباره شروع کردن به کار خودشون...  وارد

 ایکه دن ی... از لحظه اولدمیدو ی! فقط مهی... اصال حواسم نبود رو چه درجه الیهامو عوض کردم و رفتم رو تردم لباس

که تو بغلم بود،  ییرفت... تموم لحظه ها یم لمیف هیکردم جلو چشمم مثل  یلحظه که خداحافظ نیتا آخر دمیرو د

و  بایگل ز هی! مثل بهیعج یلیلرزوندن! عشق خ یم دلمو... تمومشون آوردیادا درم د،یخند یم دمش،یبوس یم

 ای! اگه من به دن؟یچ یت نرسوق چیکنه.، و اگه ه یقلبت رو زخم دیعالمه خار با هیبهش  دنیرس یخوش بو که برا

  ؟؟؟یچ دمیرس ینم

 بهش فکر کنم  شتریخوام ب یتنفسم تندتر شد! استرس تو همه وجودم پر شد! نه نم ناخواسته
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 بردم رو دکمه و خاموشش کردم که متوجه شدم همه دورم جمع شدن!!  دستمو

 !! انگار هنوز استرس اون فکر تو بدنمه!! زدمیرفت و نفس نفس م یازم عرق م شرشر

 : دیاز بچه ها با تعجب پرس یکی هوی

 همه سرعت!!! چطور امکان داره!!!  نیا-

 متوجه حرفت نشدم! -

 توجه بهشون برگشتم تو اتاق، چقدر خسته شده بودم!!!!  یب

  دوامیم لیکنم حواسم نبوده که چقدر زمانه که دارم رو تردم فکر

 تو اتاق...  یدوش اختصاص ریز رفتم

 حوصله دوش هم نداشتم  یسوزه!! آبو بستم حت یاحساس کردم پوستم داره م هویتو حال خودم نبودم  اصال

 ... میپوشمو تنم کردم ولو شدم رو صندل تن

  ؟؟یکار خطرناک کنه چ ایکردم... اگه االن دن یهام رو بستم و به خونه فکر م چشم

 اومد داخل  یدرباز شد و سر عل هوی

  ؟یستیدر زدن بلد ن-

 ! ستیپشت درم! شما انگار حالتون خوب ن قستیآقا من ده د-

 داخل  ایب-

 هاو... او وووو  هیدرباره باشگاه و بچه ها و شهر حیاومد تو و شروع کرد به توض یعل

 بسه ادامه نده -

  زیسکوت کرد و برگه ها رو گذاشت رو م یعل

 آقا باربد حالتون خوبه؟ -
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 نه -

 معلومه -

 بردم باال نگاهش کردم  سرمو

 که حالم خوب بشه؟  یدار یراه-

 فکر کرد و گفت : کمی

 ! هیبدونم مشکل چ دیاول با-

  وفتهیبراش ب یحاال هم نگرانم اتفاق بد رونیبا خانمم دعوام شده بهم گفت برو ب-

 : دیو پرس دیخند یرکیز ریز

  رون؟؟یانداختتون ب یعنی-

 تم و بداخالق شدم گرف منظورشون

 درست صحبت کن -

 : دیتر خند بلند

  رونیکردم زنتون بندازتتون ب یوقت فکر نم چیه

 : دمیخند خودمم

  یش یعشقت باشه کال خلع سالح م فتیحر یکنه اما وقت یلهش م زنهیآدم طرفشو بتونه بزنه م-

ازت متنفر  شنیمثل قبل نم گهید شونیبار بزن کیبا زور و کتک حرف زد،  شهیزن فرق داره، با اونا نم تیخب جنس-

  شنیم

 االن اون از من متنفره؟  یعنی-

  یبخشه اگه خالصانه بهش محبت کن یم راحتم جنس  حتما، اما اون شیاگه زد-
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 کنم؟  کاریمثال چ-

درست  ،یکن یکار رو نم نیا گهیهر جا که دوست داره و البته بهش قول بده که د رونیبراش کادو بخر ببرش ب-

 کنم براش؟ کاریچ دی. سکوت کردم...باشهیم

 ساعته که ازش دورم! 3ساعت نگاه کردم... االن  به

 برگشتم  یطرف عل به

 خودمون بمونه ها نیممنون داداش ب-

 راحت التیخ-

 از جاش بلند شد یعل

 گهیمن برم د-

 از اتاق خارج شد و پا شدم لباس بپوشم یعل

 دیمرکزخر نیم اولشدم و رفت نیهول سوار ماش با

 ناهارمون یچند مدل غذا برا هیو  دمیدوست داشته باشه رو خر دیشا ایکردم دن یکه فکر م یچ هر

 راه افتادم به طرف خونه لیپر وسا نیماش هی با

ها رو تو دست هام جا  لیشدم و به زحمت همه وسا اطیوارد ح ارمیکردم که بتونم از دلش در ب یم نیخودم تمر با

 کردمو وارد خونه شدم 

 ینکرد!! انگار اصال متوجه من نشد! گوش رییمبل تغ یرو ایدن دهیکه پر سرو صدا وارد شدم اما حالت خم نیا با

 !دادیرو داشت گوش م ییصدا هیدستش بود و 

 جلوتر...  رفتم

 ...!نیزم ختیخودم تمام وجودم ر یصدا دنیباشن
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مرد  هیرو به  ایکه توش من ازش خواستم دن ی! همون مکالمه ادادیگوش م رادیکالمه من رو با ه... اون داشت ماو

 عرب بفروشه و شکنجه بده تا محمد اومد عذابش بدم! 

 ! رونیب وفتهیتپش قلب گرفته بودم که انگار از دهنم قلبم داره م چنان

 کرد  یازم گله م هیگر نیو ماب هیگر ریبلند زد ز یبا صدا هوی... پر بغض بود، دیآروم به طرفم چرخ ایدن سر

 ... یخواست ی... میخواست یباربد! تو... تو منو م-

  هیبزار حرف بزنم اون دروغه، ساختگ اینه دن-

 کرد حالش واقعا بد بود  یم هیفقط گر ایدن

 جاش بلند شد و به طرفم اومد از

 ستادیا جلوم

 یکردم انقدر دو رو باش یاصال فکرشم نم-

 یدیقسمتش رو شن نیبدم! تو فقط بدتر حیفرصت بده بهت توض ایدن-

 خوام برم یخوره، برو کنار م ینگو حالم از همتون به هم م یچیه سسسیه-

 !!یباز شروع کرد یکجا بر-

 برو کنار -

 زدم : داد

  یبس کن خستم کرد ایدن-

 گفتم برو کنار -

 خروج رو گرفته بودم وگرنه رفته بود!  یآوردم که کال جلو شانس

 تو گوشم زدیم دیرس یو اگه دستش به صورتم م زدیکرد به زدن من با تمام تاوانش داشت بهم مشت م شروع
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 و دست هاش رو گرفتم تو دستم نیها رو گذاشتم زم لیوسا

 فرصت بده ایدن-

 یم یآزار دهنده ا یلیخ یاما حرف ها نیرو زم حال افتاد ی! انقدر منو زد تا خسته شد و بزدیم غیاون فقط ج اما

 زد... 

 ...ای... خداای!؟ خدامیشد زندگ یطور نیکرده بودم! چرا ا یمن چه گناه ایخدا-

 زد: غیدوباره شکست، نشستم کنارش که ج بغضش

ها؟؟؟ اگه محمد نجاتم  ؟؟ی! چرا دلم شکستیدوسم دار ی! گفتیتا آخرش با من ینشو نامرد! تو گفت کیبه من نزد-

 مرده برده دار؟؟ هیبه  یداد یتو منو م دادینم

 شد اصال یآروم نم امی! دنزدیسرم دو دو م شدمیم وونهیبغضش شکست! داشتم د دوباره

رو برداشت گذاشت رو  شهیاز ش کهیت هیو  نیبرداشت و کوبوند زم زیرو از رو م یا شهیدراز کرد و گلدونه ش دست

 شاه رگش...

 بهم گفت : هیشده از بغض گر یمتالش یصدا اب

 کشم یکشم، بخدا م یبرم خودمو م یاگه نزار-

 کنم!! کاریدونستم چ یکرده بودم نم هول

 !!یبر یخوا یباشه آروم باش برو اما کجا م-

 آشغال ینداره عوض یبه تو ربط-

 بزار از خودم دفاع کنم ایدن-

 خوره یمشت دروغ؟؟ حالم ازت به هم م هی ؟؟یبگ یکه چ-

 نکن بزار حرف بزنم ادیفاصله رو ز ره،یگ ینگو دلم م یطور نیا ایدن-

 ندارم باهات یحرف ستین یچیه یحرف زدن جلو سند کتب-
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 کشم یخودمو م ایبرو کنار  ای

 ..یکجا م رمینم-

 رگش!!! یرو دیرو کش شهیبود که ش دهیبه آخر نرس حرفم

 طرفش و تو بغلم گرفتمش... دمیوحشت پر با

 فقط...! ختیر یحال اشک م یهاش بسته بود و ب چشم

 گرفتم... شیرو پ مارستانیمکث راه ب یمکث تو بغلم گرفتمو ب یب

 !وفتادیبراش م یاتفاق هیبود هر روز  مارستانیروز کارم ب هر

رو  سیکه اون و ینداختم و خودمو و هر کس ینگاه بهش م هیبود! با هر بار دنده عوض کردن  نیبدتر گهید نیا اما

 دادمیبراش فرستاده رو لعنت م

 ستین ینگران یکردن و باالخره بهم گفتن که خطر رفع شده و جا شیاورژانس و بستر دمیرس

 ...نیخوردم افتادم زم زیل واریشد و گوشه د ینفس راحت انگار باد تو بدنم خال هی با

 داخلش... میریم میدار یباتالق شده که ه هیخورد! انگار  یار دهنده بهم مو آز نیجو سنگ نیداشت از ا حالم

اما با چه  دنش،یتونم برم واسه د یرو آوردنش تو بخش و گفتن که م اینه!؟ دن ایدونستم به کمند و محمد بگم  ینم

  ؟ییرو

فلش  شیکه گوش نیفرستاده بهش، بخاطر ا یرو ک سیو نیا نمیدر آوردم و قصد کردم برم بب بمیرو از ج شیگوش

 خورده بود رمز نداشت 

 هست یصوت امیپ هی دمیاسم بود اونم مطمئنم شماره سورن بود!! رفتم داخلش و د هیهاش... فقط  امیتو پ رفتم

 خودم شدم... یکردم و متوجه صدا یپل

 هاش رو خوندم  امیپ هیتر و بق نییپا اومدم

 داره  قتیحق سیو نی! اما ایکن یم یه باربد چه فکردونم که دربار ی:نم شیاول
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 بهش اعتماد نکن  هیی:اون آدمه دو رو شیدوم

 بده!!  ایدن لیتحو ییدروغ ها نیتو وجودم! چطور جرعت کرده همچ ختنیانگار سرب داغ ر امیدوتا پ نیهم دنید با

 کنم!  هیتونستم داد بزنم خودمو تخل یبودم نم مارستانیب تو

 ... ایگرفتم تا از فشار رو بدنم کم بشه سکته نکنم! رفتم سمت اتاق دن قینفس  عم چندتا

 کرد!  یدرباره من م ییاالن چه فکرها اون

 و من ومدهیاز دست داده بود و هنوز به هوش ن ادیتختش نشستم، خون ز کنار

  موندیزنده نم دیرس یبود. دستم به سورن م یخط خط اعصابم

 ! ؟یمن باشه چ شیکرد پ یاومد و باز هم قبول نم یبه هوش م ایدن اگه

 یخوبش رو برا یاز اتاق ها یکیبرداشتم و به دوستم که صاحب هتل بود زنگ زدم و ازش درخواست کردم  مویگوش

 من بزاره کنار... 

 رو تو دستم گرفتم  ایرو قطع کردم و دست دن یگوش

 نه!  ایدونستم به کمند و محمد بگم  ینم

 شد یمحمد خورد م شیپ تمیشخص یطور نیا نه

  ششیحواسم رفت پ ایتکون سر دن با

  ا؟یدن-

 کرد!  یچشم هاش رو باز و بسته م یداشت! چون ه جهیانگار سرگ ایدن اما

 بغلم گرفتمش  تو

 حالت خوبه؟  زمیعز ا؟یدن-

 ها داد زد و بهم چنگ انداخت!  وونهیمثل د م،یمتوجه شد من ک تا
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 ! دییدو مارستانیو با همون لباس ب نییارو تخت اومد پ از

 !! دمیرس یم نیدنبالش اما مگه به اون پرنده خشمگ افتادم

 رشیبغلش گ ریگرفتنش باز کردو ز یفرزاد جلوش در اومد و دستش رو برا هوی دنسییدو  آوردم وسط شانس

 نداشت!  یدرست ی! اصال حالت روانردیم غیتن صدا ج نیبا بلند تر ایانداخت! دن

گفت  یدونم چ یکرد... نم یرو نوازش م شونیپر یفشار داد و موها نشیگرفتتش تو بغلش و صورتش رو تو س فرزاد

 باالخره آورم شد!  ایدم گوشش که دن

 شد که فرزاد اشاره کرد برم عقب  وونهیمتوجه من شد باز د ایرفتم به طرفشون که تا دن دمیکش قینفس عم هی

 حرکت کرد  یبه طرف در خروج عقب و فرزاد رفتم

 و بعد از خروج اونا حرکت کردم...  ستادمیجا ا همون

 حرفا بود  نیداغون تر از ا وضع

 یگه که برم خونه  یکه داره بهم از دور م دمیفهم یخوابوند و با لب خون یپشت یها یرو رو صندل ایدن فرزاد

 مشترک

 راه افتاد و من پشت سرش...  اون

 خراب کرد  ایدن شیتونست فقط سورن باشه که منو پ یتر از حالم م مزخرف

 دستم رو از جاش نکنم... کثافت...  ریتا فرمون ز دمیکش قینفس عم هیکه کرده  یا ینامرد یآور ادی با

در اومد و  قهیکه نزاشت من برم داخل! اما بعد از چند دق نیو در رو بست! متعجب بودم از ا اطیرفت داخل ح فرزاد

 رو برام باز کرد  یورود

 به طرف خونه...  میشدم و کنار هم راه افتاد داخل

  د؟یمحمد فهم-

 گردن من مونده هنوز  ایدن یابیرد ی! شانس آوردیجا نبود نیکه االن ا دیفهم یم - فرزاد
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 بهش  یچرا نگفت-

 کنه؟  تتیگفتم که اذ یم - فرزاد

 بهش نگاهش کردم  قیکردم و عم مکث

 نگاه نکن، از اولم روت حساس بودم یاون طور- فرزاد

 رو مبل  میو نشست میخونه شد وارد

 کو پس؟  ایدن-

  دهیاتاق خواب-

 دمیمنم انگار سبک شدم و دراز کش ایخواب راحت دن دنیبودم که با شن دیچند ساعت تو استرس شد نیتو ا آنقدر

 رو مبل سه نفره... 

 ... میشونیگذاشتم رو پ بازومو

 عوض شده  یلیخ ایدن-

 ... بهیکشور غر هیخوانواده و آوار  یدختر ب هیمغرور حاال به فکر خودش شده  یایحق داره اون دن-

 نگاه انداخت بهم  فرزاد

 طور شده!؟  نیکرده بود؟چرا با تو ا یچرا خودزن-

 د فرستاده بو ایدن یرو برا ایمکالمه داشتم واسه فروش دن رادیکه من با ه یسیسورن اون و-

 کرد و رفت  یکه از تو داشت رو خال یا نهیبود، آخرشم اون ک ایح یگربه ب نیاونو من بزرگش کردم ع - فرزاد

 آخه؟!  یا نهیچه ک-

 داشت، اصال دوسش نداشتم  یحسود تیشخص یلیاون خ د،یبود تمیو بعد تو، تو اولو ایدن شهیمن هم-

  یاز اون منو دوست داشت شتریب یعنی-
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 لبخند کج زد : هی فرزاد

 یروح تینگران وضع شهیهم  یبود یبردم چون درشت و قو ینداشتم اما از بزرگ شدن تو لذت م یمن بچه ا-

وقت من برات قابل  چیمواظبت باشه. باربد تو ه شتریکردم که ب یم دیزدم و تاک یبودم و به دکتر روانشناست زنگ م

  یبود زیعز یلیاحترام نبودم اما تو برام خ

  ادیمد اما اصال از من خوشش نممح-

کرد که تو رو سالم و  یم دیکنه اون تاک ینم یسود نداشته باشه کار یزیجداس، اون تا واسش چ شیمحمد قض-

 یفرق م شی... البته کمند کال قضیباش یعاشقش شد حداقل شخص درست اننیخوب نگهت دارم که دخترش اگه اح

 یکال همه  شهیشدن، حرف کمند م ریاالنش که پ نیکه چشم محمد به کمند افتاد، تا هم یکرد براش، اصال از وقت

  شهیقانون هاش عوض م

 خودخواه بود سر کمند  یلیمحمد خ-

 که کمند رو هم از دست بده نیمحمد افتضاح بود وحشت داشت از ا تیاما اون موقع وضع دمیبهش حق نم-

 کرد یاما نامرد-

 : دیفرزاد خند سادیم واکرد اما پاش ینامرد-

 یبا هزار تا کلک رابطش رو باهاش شروع کرد بعد که با هزار تا ترفند باعث شد اون باردار بشه دوباره برگشت با کل-

 !! رمیگ یرو گردن م تشیمنت به کمند گفت اشکال نداره من مسئول

 بلندتر شد و ادامه داد خندش

 خودش باشه  تونه از جنس یکه لنگش فقط م هیاصال جونور-

  رهیشده تونل بکنه م یحت شه،ینم فشیمحمدم حر یحت رهیم نیحاضرم شرط ببندم که ا ؟ینیب یرو م ایدن نیهم

 نگو  یطور نیا-

  رهیشناسم بهش دل خوش نکن اون م یمن اون دختر رو م-

  زارمینم-
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 مورد نه  نیاما تو ا یبود فشیاگه دعوا و بزن بزن بود، آره حر-

 میموند یکه هم خونم بود م ییکاش تو همون روزا-

 جونش تموم بشه یشده به بها یحت رهینداره دنبال راه باش اون دختر م دهیغصه فا-

 ترسم یمن م یگ یم یطور نیا-

 فقط دنبال راه باش-

 از جاش بلند شد فرزاد

 مونه یمنم نم شیپ گهید ییجا نیتو ا نهیب یم نییپا ادیم شهیم داریپاشو پاشو برو االن ب-

 تنها برم؟-

 ببر امینه پ دن-

 بمونم؟ شهیم شیتو اتاق بغل-

 ینه! من به محمد م ای شهیآروم م مینیبزار چند روز من لفتش بدم تابب م،ینکن سکیبهتر ر ستیباربد اون نرمال ن-

 خودم شیگم خودم آوردمش پ

 حرف از جام بلند شدمو رفتم... یو ب نییانداختم پا سرمو

 

 ایدن

 

 چشم هامو باز کردم... یحال یب با

 و دمر شدم و سرمو کردم تو بالشتم... دمیکش قینفس عم هی

 ...ینه مادر ینه پدر مایتیخونه به اون خونه... مثل  نیمثل آواره ها از ا-
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بودم که بهم بفهمونه  کیکوچ زیچ هیکردم، دنبال  یرو دوباره پل دادیآزارم م یلیکه خ یسیدرآوردمو و و مویگوش

خواد منو آزار بده بخاطر انتقام !!تمام پازل  یکه م ستیاون ن ی! صداستیعشق من ن ی! صداستیباربد ن یصدا نیا

 امهیهمه دن ینابود یساوم  که نمیب یرو م یزیها سر جاشون هستن و من متاسفانه چ

کنم که  یم ییها شدم! کارها وونهید نیر حالم بده که عکنم، آنقد داینجات پ طیشرا نیراه بزار جلوم تا از ا هی ایخدا

 کردم انجام بدم...! یوقت فکر نم چیه

 مردم؟! یپانسمان دستم نگاه کردم، من داشتم م به

 ستیخوب ن یچیآشفتم... ه یتو موها دمیکش دست

 ببرتم؟ رانیتونه بهم کمک کنه و از ا یم یکه ک نیهام رو رو هم گذاشتم و فکر کردم به ا چشم

ندارم! نه  ادیکدوم از دوست هام رو هم به  چیبچه خودشونو برداشتن و رفتن! شماره ه چ،یوبابا که ه مامان

 شماره خودم!  ی! و نه حتیراه ارتباط چینه ه ستاگرام،ینیا

 رو ازم گرفتن که نگهم دارن! اما کور خوندن هنوز منو نشناختن... یچ همه

 که گم شده... یدختر بچه ا هید... شدم خواسته باز گلوم پر بغض ش نا

 یحالت رو بد نم یزیهر چ یمشکالت محکم یتو جلو دم،یکه د یهست یدختر نیتر یگفت تو قو یم شهیهم کارن

 کنه

 که چه به روزم اومده؟ نهیبب کجاست

کرد که چه آدم  یاون جاهام تحت نظر بودم و محمد انتخاب م یافتادم... حت رونیرفتم ب یکه باهاش م ییروزا ادی

 رانیا هیشدم که قض یبا کارن م یرابطه عاطف ریکه داشتم درگ یهمون وقت قاینشن، دق ایبشن و  کیبهم نزد ییها

 اونا انتخاب کردم اتفاق افتاد یشدم هر چ واستنکه اونا خ یاومد! از همون لحظه تولدم مثل برده هر چ شیپ

داد کوتاهش کنم چون محمد  یکرد و اجازه نم یزور بلند م موهام رو مامان به یداخل موهام حت دمیکش دست

 !یقیرشته موس یواسه الغر موندنم حت جاتمیسبز ییبرنامه غذا یبلند دوست داشت و حت یموها

 کردم! کاریسال چ 24بلند تر شکست... من  بغضم

 گذرم یکدوم نم چیه از
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 روزا نیمرگ شرف داشت به ا ای... خداغی.... جغیزدم... ج غیرو سرم و ج دمیرو کش پتو

 پتو تکون نخوردم ریبا سرعت باز شد اما من از ز در

 حرف بزنم یخوام با کس ینم

 کنارم نشست  یکی

 تونم تحمل کنم آنقدر حالت بد باشه  ینم-

 من یفرزاد بود اصال حوصلشو نداشتم اون مثل زندان بان بود برا یصدا

اونا که انقدر دوست  هو،یشد  گهید یکیاصال پدر مادرت  ؟یکن یون مخودت رو داغ یبس کن چرا انقدر دار ایدن-

  ه؟؟یدارن پس دردت چ

 هه...  ه؟یچ دردم

کمرمو صاف کردمو چشم هام رو  ،یاز روم برداشت و من هم بخاطر نشکست غرورم تو اون حالت بغض هویرو  پتو

 پاک کردم 

  ؟یمزاحمم شد یبر چ-

 خوام باهات حرف بزنم  یم-

 ندارم  یحرف-

  ؟یکن یپس چرا تموم نم -

 خوام برگردم کشورم  یرو شروع نکردم که تموم کنم فقط م یچیمن ه-

 یخوا یم ؟؟یبر یخوا یجاست کجا م نیا تتیجاست، مل نیجاست،. عشقت ا نیجاست، خانوادت ا نیکشورت ا-

  ؟یخانواده بمون ینشون و ب یب

 داشته باشم  ییمامان هر جا هیبا  یزندان یبابا هیکه  نیبهتر از ا-
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 دیکمند خانمه خانم، با شم،یم ینگو که عصب یچیبه کمند ه گمیهزار دفعه گفتن، هزار دفعه م سسسسسیه-

  هیخوب ویپاک نیمادرت زن به ا یافتخار کن

 : دمیخند یعصب

 نکنه از تو هم بچه داره؟  هیچ-

  دیکش قینفس عم هیچشم هاش رو بست و  فرزاد

آره من کمند رو دوست  یکن وونهیکه همه رو د یکن یم نیهمه رو کمند حساسن از قصد بهش توه یدون یتو م-

  ادیدارم چون ناموس من به حساب م

  یحتما عاشقش بود-

مواظب کمند باشم،  یطیمحمد و کمند عاشق معشوق بودن به محمد قول دادم تو هر شرا یوقت شینه چند سال پ-

خود تو رو هم من  یشد و حت یخود محمد نجاتش دادم، بخاطرش با محمد دعوام م یدست کتک ها ریچند بار از ز

 بار من تو بغلم گرفتمت.  نیاول یو برا ارمیب ایخواستم به دن یم

 دست گذاشت رو شونم فرزاد

بهتر  یچه کار نیخورده فکر کن بب هی! کمند اصال از وجود تو خبر نداشت، محمد حبس داشت! یدون ینم یچیتو ه-

دختر بالغ به حساب  هیو االن  یکار وجود داشت که محمد انجام نداد؟ تو بدون کمبود و مشکالت بزرگ شد نیاز ا

 رو نداشتم ازت!  یهمه بچه باز نیانتظار ا یایم

  م؟یگن ما تو رو ساخت یکه دارن م ییبا آغوش باز برم طرف کسا یانتظار داشت-

 بر داشت تو خ یمحمد از لحظه به لحظه زندگ-

 یباهام رفتار م انمیاطراف دادیتو دست هاتون بودم و هر جور اون فرمان م چهیباز هیکه مثل  دهیآزارم م شتریب نیا-

جور ازم فاصله گرفتن! همه کارهام تو روز برنامه  هیتا پسر خواستن باهام دوست بشن که هر کدوم  4کردن، تو کانادا 

 فهمم چرا!  یدارم م النبود و من ا کتهیمثل د یثابت داشت، همه چ یها

 محمد دوستت داره -

 شدمو داد زدم  یعصب
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 حاال دوسمم داره؟؟  شیمحمد غلط کرد، منو کرده عروسک باز-

 یما رو بفهم یحرف ها یخوا یاصال نم ایدن یوا-

 حرف از اتاق خارج شد!  یب فرزاد

  رمیکه بتونم ازش کمک بگ یتن دنبال آدمتوجه به رفتنش دوباره شروع کردم به گش یهامو بستم و ب چشم

 شماره رند اومد تو ذهنم  هی هوی

 هام خودکار باز شد و دوباره اون شماره رو تکرار کردم  چشم

رو حفظ  یشماره ا چیوقت ه چی! فقط شماره فوق العاده روندش تو ذهنم تکرار شد! من ههیمال ک ستین ادمی یحت

 شماره تو ذهنم مونده بود  نیا یکردم ول ینم

 برداشتم و شماره رو گرفتم...  مویگوش

 گرفت!!  ی! دوباره گرفتم... گرفتم... گرفتم... اما نمنگرفت

 تو دلم جوونه نزده مرد  دیپخش تخت شدم... ام دیام نا

 باربد افتادم...  ادیو  دمیکش قیپشت سر هم نفس عم چندتا

 چقدر ساده و خوب باور کرده بودم! دو رو بود و من یلی... اون خنامرد

 بخشمش  یوقت نم چیه

 کردن فکر کردم  یرو گذاشتم رو صورتم و به خود کش بالشت

 بود  یآوارگ نیشرافتمندانه بهتر از ا مرگ

تا حاال بهش فکر نکرده بودم! زدن رگ؟ نه درد داره و  ست؟یتر از بق عیداشت و سر یدرد کمتر یخودکش چطور

گاز تو  ی. باز کردن فلکه ی! داغون بشیرینم دی. پرت شدن از ارتفاع؟ نه شاینیب یظه به لحظه ممرگ خودت رو لح

 . دار زدن... جهیپ یهمه جا م یگوشت کباب یبو ازهدرد داره ت یلیخ ی!؟ واشیندارم! آت یاتاق؟ اما من که خونه ا
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!! دمیگرفتم از جام پر یکه م یهمون شماره ا دنیبرداشتمو با د مویحواسم پرت شد، گوش میزنگ گوش یصدا با

 جواب دادم  عیسر

 الو!؟؟ -

 تو گوشم!!  دیچیپ ییایتالیکارن با زبان ا یصدا

 دادم  نیجوابش رو به زبان الت یاندازه  یذوق ب با

 !! یشه تو االن پشت خط یسالم کارن، باورم نم-

 دختر؟ نگرانت بودم  یی! تو کجاا؟؟یدن-

 رانمیا-

  ؟یومدیهنوز ن-

 دنبالم  رانیا ایدارم ب اجیبد افتادم، بهت احت یآدما ریجا گ نیا زارن،ینه نم-

 شده!!؟  یچ-

 شکست  بغضم

 اجیتونم برگردم کانادا، کارن بهت احت یجا به زور نگه داشتنم نم نیرو از دست دادم، منو ا ینابود شدم، همه چ-

 دنبالم ایدارم ب

  ؟یکن یم هی! چرا گرایدن-

 دنبالم؟  یایم-

 اما کجا؟  زمیعز امیآره حتما م-

  یکس یاز ب رمیم یمن دارم م ایکنم زود ب یخواهش م رانیا ایتو فقط ب-

 رانمیزمان ممکن تو ا نیآروم باش من زود تر-

 کارن؟ -
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 جانم -

 بده  تیحرف بزن بزار صدات بهم احساس آرامش و امن-

 به گوشم  دیآرومش رس یصدا

  امیهر جور شده م ندهیفرودگاه باش من تا چند روز آتو  زمیآروم باش عز-

 بار کارن صداش پر استرس تر شد  نیبغضم شکست که ا دوباره

 شده به تو؟  یچ ا؟یدن-

  ایب ییتو دمیکارن من همه ام رم،یم یدارم م-

  یتنها بمون زارمینم یمیزندگ یآدما نیتر زیتوجز عز امیکه م دمیقول شرف م-

 ممنون -

 شده؟  یحداقل بگو چ-

  میرو در رو باش دیبا ه،یطوالن-

 حال خودت خوبه؟ -

 آوارم، تنهام...  -

 مامان بابات کجان!؟ -

  اریاسم اونا رو ن-

 چرا؟ -

 زده شد و من هول کردم در

 زنم  یکارن؟ بهم زنگ نزن خودم بهت زنگ م-

 گوشه پنهون کردم  هی مویرو قطع کردم و گوش یگوش



 2بگذر از جانم 

535 
 

  ه؟یک-

 به گوشم  دیفرزاد رس یصدا

 ناهار  ایب-

 باشه -

 ... زیصورتمو شستمو استوار قدم ورداشتم به طرف م-

 نشستم شروع کردم به غذا خوردن...  زیسر م هیتوجه به بق یب

 تیوضع نیشد ا تموم

 کرد  ینگاهم م یچشم ریز فرزاد

 خراب شده  نیاز ا رمیسازم م یچسبونم کف پام پله م یهمتونو م-

 ! یزن یمشکوک م - فرزاد

 آوردم باال با اخم بهش نگاه کردم  سرمو

  نزن حرف دهیصدات آزارم م-

 کرد! یفرزاد گرد شد و با تعجب نگاهم م یها چشم

 بره  یمنو م ادیبرن به درک کارن م همشون

 شده که اعتماد به نفست برگشته!؟  یچ- فرزاد

 رو ندادم و به خوردن غذام مشغول شدم...  جوابش

 بزرگ تر درست باهام رفتار کن هیبه عنوان  - ادفرز

 بهش نکردم و حرفمو زدم : یهم توجه باز

 به جهنم  دیهمتون بر-
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 رو برداشت و گذاشت دم گوشش  شیگوش

 رو ببر  ایجا دن نیا ایباربد؟ ب-

 کردم تو چشمش  زیرو ت چشمم

 بده به خودش  لشیاون وقت تحو اد،یمد ببه کمک نداره، نگهش دار تا مح ازین گهیخواستم کمکش کنم اما د یم-

 پرت کردم تو ظرف و داد زدم : قاشقمو

  رمیباربد نم شیمن پ-

 رو قطع کرد  یگوش

 دتیجد طیبا شرا تیکانادا و تو آرامش به ادامه زندگ یخواستم کمکت کنم بر ،یجا موندن رو نداشت نیا اقتیل-

  یشدن با محمد و باربد رو ندار قهیشدم، ارزش دست به  مونیاما پش  یفکر کن

 گفت!  یداشت راستشو م یعنی

 نگاهش کردم  رتیح با

  ؟یگ یراست م-

 گفت : یو عصب دیدست سرشو مال با

 رفتارهات رو نداشتم نیکه اصال انتظار ا گهیحرف نزن حرف نزن د-

 دیببخش-

و  یو همه رو ازت دور کنم تا آروم بشبرت گردونم  تیعاد یخواستم دخالت کنم ورت دارم ببرمت کانادا به زندگ-

 یکرد مونمیاما پش یو افراد عادت کن طیشرا نیبا ا یبتون

 دیفرزاد ببخش-

 برو آماده شو  سیه-

  رمیمن نم-
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 با دستمال گوشه لبش رو پاک کرد و به طرف اتاقش قدم برداشت... فرزاد

 ستادمیجلو راهش ا دمییدو

 حرفات راست بود؟-

 واسه دروغ ندارم یلیدل-

 بهم بده گهیفرصت د هیغلط کردم تو رو خدا  -

 متاسفم-

 کنم یخواهش م-

 برو کنار  هیکیحرفم -

 به گوشم و باعث شد پر از استرس بشم  دیزنگ در رس یصدا

 جا بمونم  نیخوام برم حداقل بزار هم یمن نم -

 ورود باربد به سالن دست انداختم به لباس فرزاد  با

 جا باشم  نیببره فقط بزار ا نزار منو-

 موهامو زد پشت گوشم و آروم گفت : فرزاد

  شهیباربد مشکل درست م یبرا-

 کار رو با من نکن  نیآخه!؟!  ا یچه مشکل-

 از حد لوس و پرو بارت آوردم  شیب تتیخودم که تو ترب یرو من حساب نکن متاسفم برا گهید-

 داد زد : فرزاد

 ببرش  ایباربد ب-
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که دست انداخت دور کمرم و نگهم  رمیزدم و خواستم ازش فاصله بگ غیحس کردم ج کمیباربد رو تا نزد یپا یصدا

 داشت 

 زول زد تو چشمام  فرزاد

زنم و  یخواست خودشو بکشه خودم با محمد حرف م گهیبار د هیخودت نگهش دار و اگه  شیببرش هر جور شده پ-

 دستش، باالخره باباشه  میدیجنازشو م

 نگران نباش مواظبشم -

 زدم  یدنده عقب گرفت و به طرف در حرکت کرد و من نعره زنون داشتم اسم فرزاد رو صدا م باربد

 دست و پا زدم تا باربد با من نشست پشت فرمون!!  آنقدر

  یکن یم ییآدم رو وادار به چه کارا نیبب - باربد

دونه منو بوس  هی قهیکرد و هر چند دق یه و فرمون کار مبا دند یداشت یدست هیزدم اما اون  یم غیسر هم ج پشت

 کرد!  یم شتریکرد و فشار دستش رو ب یم

 و در ها روقفل کرد!  یبغل یسر شدم آروم گذاشتتم رو صندل دید تا

 رمق گفتم : یب

 برگرده  میصبر کن بزار انرژ ارمیپدرتو در م-

 کنم بر نگرده  یکار م هی-

 ازت متنفرم -

 کنه یم یاون سورن کثافت داره ضد من برات داستان ساز یکن یه فکر ماشتبا یدار-

 من دروغ  یچشم ها و گوش ها دیگ یشماها همه راست م-

 خوب باش کمیفقط  میکن یصحبت م-

 جلو پاهاش!!!؟  یمحمد اومد، منو داغون بنداز یبرده دار که عذابم بده و وقت هیبه  یمنو بد یخواست یتو م-
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شده  وونهید نمتیکه بب یشدم تا وقت مونیمن همون لحظه پش ایشدم، دن مونیکار رو کنم اما پش نیآره خواستم ا-

 رهیبود که حال منو بگ دهینقشه ها رو محمد کش نیبا قفل فرمون و صورت داغون اومدم تو خونه؟ همه ا ادتهیبودم! 

  وفتهیتو ب یقرار نبوده برا یاتفاق چیوگرنه ه

  یو تو امتحان محمد شکست خورد یکار رو انجام داد نیمهمه که تو ا نیقط اکار ندارم، ف یچیبا ه-

 خبر بودم حالم داغون بود  یکه ازت ب ییشدم همه جا دنبالت گشتم، تو اون روزا مونیجان من پش ایدن-

 به آزار دادن من  یشد یاما تو راض-

 !؟ یتمومش کن یخوا یم یشدم، اصال گوه خوردم ک مونیحماقت کردم، پش-

 بخشم  یکدومتون رو نم چیکنم، ه ینم-

 آخه!؟  یا نهیچرا انقدر ک-

 شدمو داد زدم : یعصب

 ریاز همون لحظه اول به وجود اومدم ز دمیفهم  مویشدن تو زندگ دایپ هویکه  ییدارم از آدما نهیک م،یا نهیآره ک-

 انتظار دارن بهشون لبخند بزنم و بگم اونا انتخاب کردن و حاال میرو تو زندگ یدستشون مثل عروسک بودم و همه چ

 نیبرام درست کرد یبدون کمبود یممنون که زندگ

 شکست  یبغض لعنت دوباره

  نیآورد ایبگم ممنون که منو به دن-

 من کنارتم -

  یتو از همه اونا دو رو تر رو نامرد تر -

  یطور نینگو ا ایدن-

 حرف دلمو زدم  نیکردم گوشه ماش کز

 دست به دست شدن ها رو  نیکنم ا یتموم م رموی. مرم،یباالخره م-
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  ،؟یمنو تنها بزار یخوا یم-

  یانتقامت کن یمنو قربان یخواست یتو تنهام گذاشت-

 بره!  ادتیکنم  کاریچ-

 جا ببر  نیمنو از ا-

 کارن!  یجا گذاشتم!! وا مویافتاد گوش ادمی هوی

 مونده  مویباربد برگرد برگرد گوش-

 ولش کن-

 خدا برگرد تو رو -

 صبر کن -

 رو درآورد و تماس گرفت  شیگوش

 جا مونده  ایدن یالو آقا فرزاد؟ گوش-

- .. 

 چرا!؟ -

- ... 

 باشه -

 کرد  قطع

 ! گهیبرگرد د-

  دمیرو بهتون نم یهم گوش دیبرگرد یفرزاد گفت تماس با خارج از کشور داشت-

 !! یچ یعنی-
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  ؟یزنگ زد یبه ک-

  ده؟یاون از کجا فهم-

  یرو بشناس نایهنوز مونده ا-

 مشت دراکوال طرفم  هیبا -

 لبخند زد : باربد

  م؟یاون وقت من چ-

 جالد خونه  یبر یمنو م یو االن دار یتو جالد-

 گرد شده بهم نگاه کرد  یچشم ها با

   بهت نشون بدم یجالد هی-

 رو نگاه کردم تا نفهمه ترسمو...  رونیترس افتاد به جونم! از پنجره ب هوی

 دوسش نداشتم...!  گهیهم د دینداشتم! شا یغول بزرگ اعتماد نیبه ا گهیچون د دیچرا!!؟ شا اما

 عشق رو...  نیکنم ا یزارم احساسم به باربد برگرده تموم م ینم گهید شهیتموم م یدنبالم همه چ ادیم اد،یم کارن

 شد اول در رو قفل کرد و بعد اومد سمت در من  ادهیپ نیماشتا از اطیخونه و اون داخل ح دمیرس

 من دستمو گرفتم به در تا اون نتونه در رو باز کنه و بلند گفتم: اما

 بمونم  نیخوام تو ماش یم-

 !! ایدن-

 باهات  امینم-

 ندارم!  تیکار-

 و به طرف خونه رفت  رونیب دمیکش نیو صبر نکرد من حرف بزنم از ماش دیرو محکم کش در
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  ارمیاز دلت در م-

  یاز دلم در اومد-

 یگ یدروغ م-

 و در رو قفل کرد  نیوارد خونه شد و گذاشتم زم 

 کرد !؟  یم یمنو زندان داشت

 کنم  یم یوگرنه باز خودکش یریواسه رفتن جلومو بگ یتون ینم-

 شد  شتریتجربم ب یسر نیا-

 کردم به طرف اتاق خودم  حرکت

 واسه غذا  ایب گهیاعت دس مین-

  ستیگشنم ن-

 اتاق شدمو در رو بستم  وارد

واسه  یانرژ گهیوگرنه د ستنیجا خوبه محمد و کمند ن نیآواره ها بودم چند ساعت اون جا چند ساعت ا نیع

 با اون ها نداشتم  دنیجنگ

 چطور با کارن حرف بزنم! چرا حواسمو جمع نکردم!!؟ یبودم بدون گوش مونده

 ... هیواه دیام هی... فکر کنم اومدن کارن هم دمیآه کش هی

  میتخت تو خودم جمع شدم... همش تو اضطراب و افسردگ رو

 دوباره حالم خوب بشه؟  شهیم یعنی

 که گذشت فکر کردم...  ییهامو بستم و به روزها چشم

... گذشتم... ایکنم گم شدم! تو دن یم که باهاشون دوست بودم... احساس یی... دانشگاهم... آدم هامی... نوجوونمیبچگ

 تو خودم...!  ی... حتندمیآ



 2بگذر از جانم 

543 
 

 ...!دمیمال یکف دست هامو رو صورتم م یدادم و ه یگرفته بودم پاهامو تند تکون م کیت

 به گوشم   دیباربد رس یصدا

  ایب ایدن-

 بود! من کجام؟! دستمو گذاشتم رو سرمو تو خودم جمع شدم...  یک یصدا نیا

 ! امیدن ی! کجام؟ی!؟ من کنیک نایجا کجاست؟! ا نیا

 غول گنده خورد به چشمم!!  هیدر باز شد و  هوی

 زدم... اومد منو گرفت تو دست هاش  غیزدم... ج غیترس ج از

 زدم...  غیج دمیترس بدتر

 خورد به گوشم  یدوست داشتن یصدا هی یزمزمه ها یصدا هوی

 آروم باش  زم؟یعز ا؟یدن-

 بود!؟  میزندگ یبود! باربد!؟ کجا یک نیکرد... ا یموهامو نوازش مدست هاش  با

 حال شدم...!  یب هویبغلش بودم که خودمو رها کردم... انگار  تو

 رو تخت و منو گرفت تو بغلش  دیدراز کش آروم

 کارارو با خودت عشق من  نینکن ا-

 !؟ ا؟یدست ک چهیشدم!؟ باز یبودم؟! معشقوقه ک ی! عاشق کعشق؟

 به حال خودم...  امیشد بکه انگار باعث  دمیکش قینفس عم هی

 بهش نداشتم  گهید یاحساس چیباربد چشم دوختم... ه به

 و خاموش شده بودم...  کیذره از نور تو دلم وجود نداشت... تار هی یحت گهید انگار

 به اومدن کارن بود  دمیباز هم ام یول
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 رفتم...  رفته بود که به خواب لیتحل میانرژ آنقدر

 

 هام رو با احساس نوازش صورتم باز کردم  چشم

 آشنا !  یقیموس هیکه دورم روشن بود و  ییخونه شدم و شمع ها یکیچشم هامو باز کردم متوجه تار یوقت

 

 کردن با موهام بود یکردم به باربد که تو بغلش بودمو با دستش مشغول باز نگاه

 دیموهامو بوس یبهم لبخند زد و رو باربد

 آروم باش کمیفقط  ستمینزن اصال فکر کن منم ن ینگو، حرف یچیه-

رو گذاشته  میدادیگوش م ادیز ییکه دوتا یعاشقانه! آهنگ یکارها نیروشن... باربد و ا یدوختم به شمع ها چشم

 کرد... یکه بهش گفته بودم دوست دارم موهامو نوازش م یزد فقط اون جور ینم یبود، خودش حرف

 ...میمزخرف بودن تموم زندگ دنیکردم برگشتم به قبل از فهم یواقعا آروم شده بود! احساس م دلم

 لبخند زد بهم... هیآوردم باال و بهش نگاه کردم و اون هم  سرمو

 نشیدادم به س هیسرمو تک دوبار

 شدم تا کارن برسه یآروم م دیکردم، با یرحم م کمیبود به خودم  بهتر

 روشن... یودم به شمع هاحرف چشم دوخته ب یب

 باربد آرامشم رو پاره کرد  یتو سکوت گذشت که صدا آنقدر

  م؟یشام بخور-

 خواست یم تزایاالن دلم پ ینخورده بودم ول یچیروز بود ه چند

 بردم باال و بهش نگاه کردم سرمو
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 خواد یم تزایدلم پ-

 به چشم یا-

 کرد یحرف فقط موهامو نوازش م یزد و سفارش داد و قطع کرد و باز ب زنگ

 کش و قوس به بدنم دادم هی

 ؟یآشت-

 اخمو بهش نگاه کردمو بعدش به شمع ها نگاه کردم-

 هیقض نیشدم و بخدا ارزشش رو نداره ا مونیکردمو پش یاشتباه هیمن دوستت دارم،  ایدن-

 یتو دست بزن دار-

 گرد شده گفت : یچشم ها با

 من!! من غلط کنم تو رو بزنم-

 کنم ینم تیمن کنار تو احساس امن ،یزد یول-

 ؟یترس یواسه خودت آخه؟!تو از من م یگ یم یدار یچ-

 بهت اعتماد ندارم-

 چرا!-

 یبا من اون کارا رو انجام بد یخواست یچون م-

 ؟یایکوتاه م یطور نیبزن، ا یتون یکه م ییمنو تا جا ایبس کن اصال ب ایدن یوا-

 حرص تو چشم هاش نگاه کردم با

 بخشمت یو پارت کنم بعد م کهیچاقو به من بده ت هیآره -

  ؟یبخش یم-
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 آره -

 رو درآورد  رهنشیآشپزخونه رو آورد برام و پ یچاقو نیجاش بلند شد بزرگ تر از

 بزن -

 زد؟  یم نینگاه بهش انداختم! چطور باربد رو با ا هیرو گرفتمش تو دستمو  چاقو

 تو واسه دلم  از دستت، شمیم وونهیرفتارهات رو ندارم، دارم د نیتحمل ا گهینباشه، بزن که د تیکار شیبق بزن با-!

 رو نهیک نیا کن تموم بزن شده تنگ گرفتنت بغل

 به باربد...! هیکردم  یبه چاقو نگاه م هی

 بدو تمومش کن، فقط تو قلبم نزن-

 ازش فاصله گرفتم  کمیجام بلند شدمو  از

 ن بلند شد و فاصله رو پر کرد او اما

 بزن -

 عقب تر اما اون فاصله رو پر کرد!  رفتم

فاصله، چاقو خوردن قابل تحمل تر از بد بودن تو باهامه بزن، تو رو خدا بزن تمومش  نیخسته شدم از ا گهیبزن د-

 کن 

  ؟یچ یبرو عقب! زدم مرد یه-

 بهم چاقو بزن  یخوا یتو هر چقدر م رمیم ینترس نم-

 بدبخت  یریم یم-

  رمیپس همون بهتر بم یدوسم ندار یعنی رمیکه من بم یجور بهم چاقو بزن هی یاگه تو بخوا-

 جلو!!  ومدیم یکنه اما باربد ه یتن و بدنمون رو زخم ز،یت یچاقو هوی دمیعقب تر که بازم اومد جلو!! ترس رفتم

  گهید بزن د-
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 دستش!  یگذاشت رو دستمو چاقو رو گذاشت رو بازو زد روم و دست مهیکه باربد خ واریبه د خوردم

 بکش -

 برو عق...-

زدم و خواستم دستمو از رو چاقو  غی!!! جرونیب دیرو بازوش و خون پاچ دیتموم نشده بود که چاقو رو کش حرفم

 بردارم که دست باربد رو دست هام بود 

 من غلط کردم  ایدن د،یببخش - باربد

 رو کتفش و دوباره خون روون شد!!!  دیچاقو کش هی دوبار

 زد  غیبار از ترس چشم هام بستمو ج نیا

 !!! رهینبود داره ازش خون م شیباربد حال اما

 کنم  یلحظه زندگ هیتونم  یکه کردمو، من بدون تو نم یتو رو خدا فراموش کن اشتباه ایدن - باربد

 نکرد!  رییعقب اما فاصلم باهاش تغ دمیکش یخودمو م یزدمو ه غیرو کتفش!!! ج دیچاقو رو کش دوباره

 اگه زدم تو گوشت  دیببخش-

 دوباره بزنه که داد زدم  خواست

  یتو رو خدا بس کن روان-

 گوه  یکرد مویرفتارهات زندگ نیتو که با ا یروان م،یآره روان م،یروان-

 خواست بزنه که التماسش کردم  دوباره

 باربد تو رو خدا نزن -

 تو رو تحمل کنم؟؟  یبد رفتارنزنم که درد -

 بار از ترس بغضم شکست  نیخواست بزنه که ا دوباره
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  دمیهمه رو بخش دمتیبخش دمتیباربد بخش-

 و آروم تو چشم هام نگاه کرد  نییاومد پا دستش

  ؟یریگ یازم فاصله نم گهید-

 آخه!؟  دادمیبهش م یقرار بود برم با کارن! چه قول من

 شد که دستش اومد باال که هول کردم  یطوالن سکوتم

  رمیگ یباشه باشه نم-

 رو از دستم گرفت پرت کرد کنار و بغلم کرد چاقو

 زارم رابطمون خراب بشه  ینم گهید-

 از ترس گرفته بود  زبونم

 خ...خو...و...ن-

  ستین یزینترس چ-

 من نگرانتم ادیداره خون م-

  ستین یزیچ-

 ترسم  یم-

 بوس کرد و گفت : میشونیپ

  میبند یرو م یکه زد ییزخمها نیباشه پس اول ا-

 من نزدم -

 چاقو دست تو بود! -

 حرف نزن من نزدم!! -
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  اریرو ب هیاول یجعبه کمک ها بر

 بخوره،!!!  هیبخ دیبا-

  ستین ازین-

  یبخور هیبخ دیباربد با-

  دهینبر قینه انقدر عم-

 رفتم جعبه رو آوردم و نشوندم رو مبل...  بدو

 رو از دستم گرفت  جعبه

   ایب دونه از اون لباس هارو بپو هیگوشه اتاقت  یبرو از جعبه ها-

 زدم : داد

  رهی!! داره ازت خون میگ یچرا چرت م-

 حالم خوب بشه به حرفم گوش بده  یخوا یاگه م-

 نه... -

  ستنین یزینگران نباش زخم هام چ زمیبرو عز-

 زده ازش فاصله گرفتمو رفتم تو اتاق  رتیح یچشم ها با

 دادم  هیرو بستمو بهش تک در

 شده بود!  وونهیبودم اون د دهیترس واقعا

 شد که دوش نگرفته بودم، رفتم داخل وان و آب گرم باعث شد آروم تر بشم...  یهفته فکر کنم م کی

  رونیدرآور اومدم ب یدوش خستگ هیاز  بعد

 شده بودن!  ختهیکه رو هم ر یادیز یافتاد به کاور ها ممچش
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که  یکپک زده ا یغذا یلباس شب! و حت یشد! حت یم دایتوشون پ یزانوم نشستم و همشونو نگاه کردم همه چ رو

 جا مونده بوده  نیفکر کنم چند روزه که ا

 !! ششیگه لباس هامو عوض کنم برم پ یبا اون زخم و دردش چطور بهم م واقعا

 نهیجلو آ یکه وقت دمیکه خوش رنگ به نظرم اومد رو برداشتم پوش یتاپ و شلوارک هیو  دمیکش قینفس عم هی

کنه من قرار بود  یگشتم، اما االن بحث فرق م یجلوش م ادیز یطور نیتازه متوجه باز بودن لباسم شدم! ا ستادمیا

 کردم؟  یم ینبود اگه با احساساتش باز یبرم! نامرد

  الیخیب

 برداشتم و با سشوار موهامو مرتب و کردم اما هنوز نمدار بودن شونه

 و رفتم به طرف سالن  رونینگاه نکردم و از اتاق در اومدم ب نهیتو آ گهید یموهام رو هم زدم ول کرم

 سخت بود براش پانسمان کردنش  یدست هیمشغول زدن چسب رو زخم بازوش بود که  باربد

 جلو خودم پانسمان رو سفت کردم  رفتم

  یکن کاریچ یخواست یم یمردیم وونهید-

 گذاشت رو دستم  دست

  یلعنت یوقت منو کشت یلیتو خ-

 تو آغوشش دینگاه بهم انداخت و منو کش هی

 توجه بهش گفتم : یب

 من کو؟  یتزایپ-

 زنگ در به صدا در اومد  که

 م کرد رو مبل که اخم کردو پرت رمیجام بلند شدم برم بگ از

 گرفت و گذاشت تو آشپز خونه و دوباره اومد منو بغل کرد  رفت
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 بود، دوش گرفته بودم و بدتر گشنه تر شده بودم  تزاهایبه پ چشمم

 به من نگاه کن -

 نگاه اخمو بهش کردم که صداش در اومد  هی یگذر

 ها  ینگام کن ینکردم که اون طور یهمه خود زن نیا-

 نگاهش کردمو گفتم : یهمون طور دوباره

  ینکن یخود زن یخواست یم-

 شد  زیهاش ر چشم

 ها  ییروت تا خونه محمد بدو زنمیم یحرکت هی هوی ستمایاول ن یباربد روزا گهیمن د ایدن-

 دمتای! االن بخشیکن یم دیتهد-

  ینبخش یخواست یم-

 زدم : داد

 باربد -

 اونم داد زد:-

 جانم-

 داد زدم : منم

 گشنمه-

 :دیخند

 عشقم میبر-

 !نیبا پا لگد زد افتاد زم نمیکه خواستم بش یا یاما هر صندل زیسرم میرفت
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 چته!؟ -

  ست؟یمن مگه جا ن یرو پا-

 تمام رفتم نشستم رو پاهاش  یتوجهم اما با عشوه  یکه انگار بهش ب یجور

 به خوردن...  دونه برداشتم و شروع کردم هیبا هر دستم  یرو گذاشت جلومون و من از گشنگ تزایپ

 !! میترک یداشتم م یعنیکامل کردم  یریهم خوشمزه بود! انقدر خوردم تا احساس س چقدر

 !! ی!حق منم که خوردایدن-

 ضرر داره واست-

 خورم یبچه پرو االن منم تو رو م-

 آوردمیاز خنده داشتم باال م شتریاز حد پر بود ب شیکرد به قلقلک دادنم اما چون شکمم ب شروع

  رونیب زمیریباربد نکن... نکن االن همشو م-

 و بلند شد دیکش تیاز اذ دست

  میبدو بر-

 کجا!!؟ -

 به مبل و نشست روش  دیرس-

 تو بغل من -

 کردم و نگاهش نکردم که چونمو گرفت و چرخوند طرف خودش  یتوجه یبهش ب بازم

 منه به چشمات؟  یخونه محتاج تر از چشما نیا یکجا-

 رو که االن تو بغلشم رو دوست داشتم...  یم... دوسش داشتم، من مردنگاه کرد بهش
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رو  یطور نیا یوقت یدار ینگو چه حال ،یتو دلم بهم گفت بهش نگو! نگو دوسش دار یزیچ هیهام رو بستم و  چشم

  یبوسه ا هیو هر لحظه منتظر  ینیش یپاهاش م

  دیلبامو بوس هویکه  دمیکش قیآه عم هی

 فاصله دوباره اومد...  یعقب اما ب دیکش

 داشتم همراهش باشم اما من قرار بود برم! دوست

 ... شیذهنم شروع کردم به همراه یبر خالف حرف ها یول

کنه! دست گذاشتم رو  شتریب یشگیتنفس باربد تند شد و خواست رابطمون از حد هم هویکه  میغرق هم بود آنقدر

 دستش 

 نه باربد-

 حال خراب بهم نگاه کرد هیبا  ریدلگ

 میرد نکن! منو تو قرار ازدواج کن-

 ادامه بده خواست

 نه... نه...-

 ؟یکن یبه رفتن فکر م یهنوزم دار-

 دروغ بگم نتونستم

 آره-

 شل شد و ازم فاصله گرفت...! دستش

 یدیآزارم م-

 گرفتم دستشو

 بهم فرصت بده-
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 کردنت؟ دایسه پو آواره باشم وا امیب ایدن یبعد کجا ؟یبدم که بر-

 نه-

 نکن یبا من باز ایدن-

 گهید زیبهم فرصت بده، فقط بخاطر آماده شدن افکارم نه چ-

 و منو گرفت تو بغلش دیکش قیچشم هاش رو بست و نفس عم باربد

 باشه-

 شد نیسنگ نمونیب جو

 شد یبه خودش باد شکمم خال یمنو فشار دادن هوی که

 دیصداش پخش شد باربد از خنده ترک تا

 خجالت سرخ شدم! آبروم رفت از

 شد؟!!! یخال گهید یکیشانس گند من دوبار هم خواست به خودش فشار بده  از

 سیخجالت تند از رو پاهاش بلند شدم رفتم سرو از

 کرد یتونست حرف بزنه و فقط با انگشتش به من اشاره م یاز خنده پخش مبل شده بود و نم باربد

 باز خندش شروع شد دیتا منو دبرگشتم اما باربد  سیسرو رفتم

 رونیب دنیباد م یدیبچه کوچولو ها افتادم که شکمشون رو مالش م نیا ادی ایدن یوا-

 ادیم شیپ گهیباربد! بس کن د-

 چشمش رو پاک کرد گوشه

 تموم شد، خندم تموم شد-

 کردم ینگاه م یو یمثال داشتم ت ینشستم و الک کنارش
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 رون پاهام شده! خینگاه کردم بهش که متوجه شدم م یچشم ریز

 گفت : هوی

 اتاق ورزش میپاشو بر-

 وقت شب!؟  نیا-

هم باهات نداشته باشم خو حداقل ورزش  یکار یانتظار دار یلباسم جلوم نشست نیمنو بعد با ا یکرد شمیبابا آت-

 رهیم میکنم انرژ

 دمیخند

 جنبه یب-

 مگه من سنگم!!؟-

 وبردم جل صورتمو

 ینه شما عشق من-

 اتاق ورزش میبا هم رفت دمویرو بوس گونش

 خوام شنا برم یپشتم م بپر

 شروع کرد به شنا رفتن آنقدر رفت که خودم خسته شدم کلیپشتش و با اون ه نشستم

 آه بسه خسته شدم!-

 :دیخند باربد

 کنم؟ یکار رو م نیا یمن با دست و کتف پاره پوره چطور دار یگ یاونجا نم یلم داد-

 نییپا دمیهول کردم و پر هوی

 نمیبب-
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 کردم یبابا شوخ ستین یچیه-

 دادیشده بودم وزنه واسه آقا همه ورزشا رو با من انجام م من

 ادامه دادکه صدام در اومد آنقدر

 تو یبسه چقدر حوصله دار یوا-

 ه با بچه هاوقت هام تو باشگا یبرنامه رو دارم صبح، ظهر، شب و بعض نیساعت ا 3من هر روز -

 !؟یشیخسته نم-

 گرفتم که االن مثل تو بودم یاگه شل م-

 گذاشتم رو کمرم دست

 مگه من چمه؟-

 کوچولو یفوتت کنم رفت-

 کوچولو؟ یگ یبه من م-

 بگم گنده!؟-

 خوبه؟ یلیگنده بودن خ یکن یگنده، فکر م گمینه من به تو م-

 هیکوچولو موچولوع تو بغل هیعشقت  یآره وقت-

 قدمش رو بلند کرد سمتم که نا خواسته دنده عقب رفتم!  هویابرومو بردم باال بهش نگاه کردم که  هی

 طرفم یاریم ورشی هویااا چته -

 خوام اون لپ هاتو بکنم بخورم یم-

 و اون هم افتاد دنبالم...  دمییخنده براش زبون درآوردم دو با

 ... میدیصبح خواب 4که باالخره ساعت  میسر به سر هم گذاشت آنقدر
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 کل  یدانا ندهیگو زبان

 

 یراض انیک یکرد ول یمراسم ازدواجش با کمند رو در خواست م ینشسته بود و داشت بگذار انیک یروبه رو محمد

 و تنها پسر کمند  هیبق ینداشت جلو یخوب یشد! چون جلو ینم

  زیکف دستش رو زد رو م محمد

 کاریچ یستاره مرد کجا بودن؟ معتاد شدم کجا بودن!؟ تو تو زندان موند یزن یصشون رو مکه حر یاون مردم-

 کردن؟؟؟

 که حسرت ما دوتاس!؟ یعروس هی ریگ یموند حاال

 هی دیبا دیریهستش، اگرم کمند خودش بخواد جشن بگ یخانوادگ هیاالن قض یانتخاب کمند انتخاب خودش بود ول-

 ما یخبر دار شدن آشنا ها یجا باشه و بدونه حت نیدور از ا یجا

 کنه یکمند قبول نم ینباش یتو راض یلعنت-

 ستمین یراض-

 از جاش بلند شد انیک

 تو یخوره از دست کمند واسه انتخاب دوباره  یمادرم داره حرص م یبه اندازه کاف-

 د؟یچرا همتون با ما مشکل دار-

 داره بچه گست،یخانواده د هیچون کمند عروس -

 مگه از من نداره؟-

 تو یدختر شماست؟ محمد آبرو واسه ما نزاشت ایدن میبگ لیاالن ما چطور به فام-
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نتونه  گهید ایپدرش؟ یاومد بمونه دست کمند که هزار تا حرف بشنوه سر بچه ب ایهمون موقع که به دن زاشتمیم-

طور، لحظه به لحظه حواسم  نیهم هم ایبا بهراد کم داشت؟ مگه بعدش کم داشت؟ دن شیازدواج کنه؟ مگه تو زندگ

 بهش بود

که  یبه آرامش برسم؟؟من یزاریچرا نم دمیمن حبسم رو کش انیزندون تنها و افسرده بودم. ک یخودم گوشه  یول

 مونم یاز چند سال زنده نم شتریب

 بهش نگاه کرد زیت انیک

 !یچ-

  شیجو گندوم یداخل موها دیدست کش محمد

 دونم چطور به کمند بگم!  ینم-

 و؟یچ-

 شیدادم و چند روز پ شیرو چک کردن چندتا آزما تمیوضع یوقت مارستان،یداخل زندان حالم بد شد بردنم ب-

 دستم...  دیجوابش رس

 کرد یگرد شده نگاهش م یبا چشم ها انیک

 !!؟یچرا به کمند نگفت-

 احتش کنمخواستم بفهمه و نار ینم-

 محمد قهیبلند شد و دست انداخت به  انیک

 !؟یتنهاش بزار یزود نیبه ا یخوا ی! و تو مشهیاحمق؟؟ اون داره دوباره بهت وابسته م یچرا نگفت-

 زارم بفهمه یمرگم نم یتا لحظه -

 ؟؟یچ یو تو هم مثل بهراد تنهاش گذاشت دیاگه فهم ؟یچ دیاگه فهم-

 دست گذاشت رو صورتش انیک
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 خواهرم چارهیب-

 چشم هاش رو بست محمد

 بازم حق ندارم داشته باشمش؟ یعنی-

مراقبت کرد و  شیماریاون چند سال از بهراد بخاطر ب ؟؟یبه آزار دادنش یپس چرا راض یتو اگه دوسش دار وانهید-

به روز اون چه  یدون یم وفتهیتو ب یاتفاق برا نیکه دوسش نداشت باز افسرده شد! اون وقت ا نیمرد با ا یوقت

 اد؟؟؟یم

  شیاومد تو زندگ یبه روح ستاره قسم نم دمیفهم یاگه زود تر م-

 یتو هنوز هم خودخواه-

 بهش بگم که غصه بخوره؟-

 رو مثل قبل ادامه بده شینه برو و جلو چشمش نباش تا زندگ-

 ارمیماهم دووم نم هیبدون اون -

 شهیم ماریار هم از دستت بده بب نیها؟ کمند ا ارهیبعد از مرگ تو اون چطور دووم ب-

 خوام ازش دور باشم ینم-

 ؟یبازم داغون کن یخوا یم-

 داد زد : محمد

خبر برم؟؟ پسش بزنم؟؟؟تا  یب یخوا یداشتن کمند گذروندم االن ازم م دیسال ها به ام نیبس کن، تموم ا انیک-

 مرگم هم باز اون رو نداشته باشم؟ یلحظه 

 نکن کمند دوباره افسرده بشه یمحمد تو رو خدا کار-

 بس کن-

 ش؟یتو زنوگ یچرا دوبار اومد یریبم یخوا یم یدونست یتو که م-
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نه! من کمند  انینه! نه ک گهیمجبور شدم ازش جدا بشم اما االن د شیسال پ24من  ؟؟یفهم یمن عاشقشم! م انیک-

 خوام یرو م ایخوام، من دن یرو م

 خودخواه-

 ...دیوبرفت و در رو محکم ک انیک

 نتونست بغضش رو نگه داره رفت جلو عکس خودشو ستاره محمد

کنم که خودخواه  کاری!! من چیگه خودخواه یخوش واسه من حرومه؟ م یچقدر زندگ ینیب یم ؟یآبج ینیب یم-

 ه؟یچ یکنم؟ بازم بگذرم؟ از جونم، همه کسم بگذرم؟ پس سهم من از زندگ کاریبرم؟ چ دینباشم؟؟ ها!؟ کجا با

 حسرت؟

بودن به گلوش...  دهیچسب کهیت کهیکه ت یحسرت دار ی... پر بود از بغض هانیزم یمحمد خم شد افتاد رو یزانوها

 تاب دوباره تنها شدن رو نداشت گهیو خسته شده بود و د ریاون پ

 فکر کرد... ایداد و بدون در نظر گرفتن خودش به کمند و دن هیتک وارید یبه گوشه  محمد

 تر احساس کرد...!  کیکه مرگ رو به خودش نزد دیرس یا جهیبه نت و

 کرد و با فرزاد تماس گرفت و فرزاد بعد از چند بوق جواب داد یبرنامه کامل طراح هیبشه  مونیکه پش نیا قبل

 بله؟ -

  ؟ییکجا-

  ام؟یکجا ب نمیتو ماش-

 رو  میماریگفتم ب انیبه ک-

 !؟ یواسه چ-

 که ازش داشتم یبخاطر حس رفاقت دیدونم! شا ینم-

 گفت؟  یچ-
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  رونیکمند برو ب یاز زندگ-

 شد  یفرزاد طوالن سکوت

 کنه  یکمند ترکت نم کارست؟یغلط کرد اون چ-

 گرفتم تموم کنم  میگفت بهش فکر کردمو تصم یدرست م انیک-

  یاریدووم نم یماریسالم با اون ب هیچرت نگو، تو بدون کمند -

  نهیه کمند آزار ببخوام دوبار ینم-

 ! ستیمحمد اون تو رو انتخاب کرد االن وقت جا زدن ن-

  شهیبعد از مرگم کمند افسرده م-

 ! ینیب یرو کنار خودت م ایکمند و دن یکار ها رو! تازه دار نیمحمد تو رو خدا نکن ا ره؟یمیم یدونه ک یم یک-

 اصال  ستیحالم خوب ن-

  شتیپ امیدارم م-

 بار با دخترم حرف بزنم  نیآخر یخوام برا یم شهینظرم عوض نم-

 محمد نکن تو رو روح ستاره قسم نکن -

 که کمند بهم دوباره وابسته بشه  نهیاالن برم بهتر از ا-

  یکن یبخاطرش عمرت رو کوتاه م یحاال که دار یدیسال حبس کش 24عشق  هیلعنت به تو که بخاطر -

 کالفه داد زد فرزاد

 سوزونه  یم گرمویتو که ج یبتلعنت به سرنوشت نک-

  شهیمحکم پرتش کرد تو ش اریاخت یرو قطع کرد و ب یگوش فرزاد

 لعنت به همتون لعنت به تو کمند لعنت -
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 ... ایباز هم به حرف محمد گوش کرد و رفت دنبال دن یحالش خراب شد ول فرزاد

خواد مجوز  یکرد، قطعا م یبزنه فکر م ایخواست به دن یکه محمد م ییو به حرف ها ستادیدر خونه باربد ا پشت

 رو صورتش...  دیدست کش یکرد! عصب یکار باربد رو داغون م نیخروج از کشور رو بهش بده و آزاد بزارتش! اما ا

 طرف و طرفدار همه بود  یب شهیهم اون

 شد و زنگ در رو زد  ادهیپ

 وارد شد و رو مبل  ینیحس غمگ چیه یدر رو باز کرد و فرزاد محکم و ب باربد

 !؟ ،یکن یم کاریجا چ نیا-باربد

  نهیرو بب ایخواد دن یمحمد م-

  ؟یبر چ-

  ادیدونم بگو حاظر بشه ب ینم-

 و محکم جواب داد  دیفرزاد رو شن یصدا ایدن

  امینم-

  دنشید یبرا یایبرات داره به نفعته که ب یخوب یخبرا - فرزاد

 نداره  یریخ چیاون ه-

 مت؟ ببر ای یایم-

 داد زد: ایدن

 مشت زورگو افتادم!  هی ریگ-

  نییلباش رو آورد پا فرزاد

 برات مظلوم  رمیبم یآخ-
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 رو صورتش  دیدست کش یعصب فرزاد

 لباس تنت کن کار دارم -

 حرفش رو گوش کن  ایدن - باربد

  نییو اومد پا دیبا اخم رفت لباس پوش ایدن

 خودمم باهاش حرف دارم -

و اصال حواسش  دیکش یم گاریس ینشستن و فرزاد حرکت کرد. .. عصب نیدنبالش... تو ماش امیراه افتاد دن فرزاد

 !زهیر یباالست و داره خاکستر رو رو خودش م شهینبود که ش

 : دیمشکوک پرس ایدن

 شده؟  یزیچ-

  ؟یدیبهم م یقول هی-

  ؟یچه قول-

 فقط قبولش کن-

  رسه؟یبه من م یچ-

 من  لطف در حق هی-

  دمیباشه قول م-

 مکث کرد و لب هاش رو رو هم فشار داد  فرزاد

 محمد رو دوست داشته باش -

 هم صداش گرفت : ایدن

 دوسش ندارم -
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 به من  یقول داد-

 کنم  یکار رو م نیباشه ا-

 به محمد زنگ زد  فرزاد

  ارمش؟یکجا ب-

 سر مزار ستاره  - محمد

 رو قطع کرد  یگوش فرزاد

 شدن...  ادهیحرف سر قرار نگه داشت و پ یب

 رفت...!  ینگاه ایحرف  چیرو برد سر مزار و بدون ه ایدن فرزاد

 کرد...  یبه محمد داشت! اما محمد کنار مزار ستاره نشسته بود و با گالب مزارش رو نوازش م ینگاه اخم آلود ایدن

 برد  ایسرش رو به طرف دن محمد

 مزار ستارست، عمت... -

 نشست  یرو صندل ایاز کنار مزار بلند شد و کنار دن محمد

 دوباره کمند و تو آغوش گرفتن تنها دخترم بود.  دنیرفتن سر مزار ستاره بود، د اهام،یتو زندان بودم رو یوقت-

 خوش دوختش رو باز کرد  یکالفه دکمه کت مشک محمد

 سهم منه  کیل ماه که فقط قسمت تارمن از اون دسته آدم هام که سرنوشت برام مث ایدن یدون یم-

 تفاوت جواب داد  یب ایدن

  یبود نیهم قیال دیشا-

 خراب باشه؟  یکنه که همه چ یم یکه خودش کار یسرنوشت قی! ال؟یچ قیال-

 و ادامه داد  دیکش قیآه عم هی محمد
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از  شهیم لیهاشون تشک تیو شخص طیکنن از مح یم دایپاکن و کم کم درک پ شن،یهمه آدما از مادر متولد م-

 یزندگ طیبه عنوان شرا یقتیو حق شونیزندگ اتیتجرب

 تعجب کرد  ایو دن دیخند هوی محمد

 داخل موهاش دیبا لبخند دست کش محمد

  یواسه رز گلخونه ا گمیکوهستان م یدارم از سرد-

 خانوادم به لطف شما  یکس و کارو ب یب هیبودم اما االن -

 برات سخت بود؟  قتیچرا انقدر حق-

 جور پدر مادر رو نداشتم!!  نیوحشتناک بود چون اصال انتظار ا-

 با لبخند ادامه داد  محمد

 هی نیباهاش، ع رونیرفتم ب یم م،یکرد یکه با کمند عشق م ییبزار از اون وقتا بگم... از روزا ایدن یمگه چمونه؟ وا-

 کنم  تشیو کله بزنم، اذسره فقط باهاش سر هیخواست  یبود! دلم م یبره تو دل

  دیبلند تر خند محمد

 نیبود که کوکائ نیا هیگرفتم شب ی! اون لحظه ها که دستش رو منییپا ختیریم هویدلم  شستیاصال کنارم م-

 هیتپل شده ها  کمی نی...! االن رو نبواریخواست سرمو بکوبونم به د یکرد که دلم م یم میحال هیاصل زدم! المثب 

بندازم تو آب و  رشیبودم که گ نیا یگرفت، روان یخوره نفسش م یترسد و تا آب به پاهاش م یذره بود، از آب م

نشم برو  کیقول دادم بهت نزد انیبزنه و بچسبه بهم من پسش بزنم و بگم من به ک غیباهاش سرو کله بزنم، اون ج

 عقب!! 

 تر بهش نگاه کرد و ادامه داد...  یشد و پر انرژ ایمتوجه لبخند کج رو صورت دن محمد

 تونست تو بغلم نباشه  یپا گذاشته بودم و نه کمند م ریرو ز انینه حرف ک یطور نیا-

 نگفت  یزیچ یول دیخند ایدن

 خندش کمرنگ تر شد  محمد
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م برات بگ یدوست داشتم، واا شتریکوچولو ب هیستاره رو  یکمند عشق من بود هنوزم هست البته راستش رو بخوا-

بود که برم خونه ستاره در رو برام باز کنه و  نیهر روزم ا دیاز ستاره! انقدر خوشگل بود، آنقدر مهربون بود، تنها ام

 دکتر بشه...  ده،خواست کنکور ب ی! مدیخند یبهم بخنده! انقدر ناز م

 از رو لب محمد رفت...  لبخند

 نیسر ا ؟یدورش بودم تا تازه و باطراوت بمونه رو پرپرش کردن! سر چ یکه خودم خارها یاما پر پرش کردن! گل-

هم دلش  چارهیاون بود. اون ب یکه خودش دلباخته  انینخواستم بد باشم! پرپرش کردن انداختن گردن ک  گهیکه د

 پاره پوره شد

 اشاره کرد به کنار قبر ستاره...  محمد

 کردم   یخوندم رو زمزمه م یم شهیکه هم ییهمون جا ستاره رو گرفته بودم تو بغلم براش الال ؟ینیب یاونجا رو م_

 چند قدم اون ور تر اشاره کرد به

 دادیبسته داشت از غصه جون م یبا دست و پا انیهمون جا ک قایدق ؟ینیب یاونجا رو م-

 ایدن ینگاه کرد به چشم ها محمد

 من... یجون تو دست ها یما و ستاره هم ب نیود بواسه کمند، آواره مونده ب رمیبم-

 بغض تو گلوش پر شد ایدن یاشک تو چشما دنیبا د محمد

دوست دارم! دوس داشتم باال  یلیتوشه قسم خ زمیکه عز یخاک نی! به همیشیستاره مظلوم م نیبغض نکن! ع-

 م،یکن یطونیش رون،یخودم بزرگت کنم، بغلت کنم اوووو موهات رو ببافم، باهات برم ب یسرت باشم تو دست ها

 ترس نداشتنش نباشه!  گهیباشه د شمی! کمند پمی! آره بخندمیبخند

 یخورد تو دست دشمنام و مثل ستاره ازم م یم زیل میجنب یم ریرو داشت د یکمند واسه من حکم ماه آخه

بود! آخر سر ستارمو ازم گرفتن... رابطمو با کمند خراب کردن... و باعث  یوحش یهاگرفتنش!  دور من پر از گرگ 

 کنم تا کمند رو از دست ندم!  یفان یایدن نیشدن تو رو وارد ا

 وقت خودم مهم نبودم  چیه-

 رو تو دستش گرفت  ایدست دن محمد
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که از  یروز نیتو! اول شهیا آخرش مهمون قدر که کمند و ستاره رو دوست داشتم، جمع تموم اون دوست داشتن ه-

زندان از ذهنم  یها یکه تموم خستگ یبهم آرامش داد یانگار دوباره متولد شدم! جور دم؟یزندان اومدم و تو رو د

 رفت! 

  دیرو کش ایلپ دن محمد

 ! یتو همه کس من یتو جوون من-

 برد  ایرو به طرف دن سرش

  یکمند یتو هوو-

  دیخند بلند

 ایاالن دن گمیکه حد نداره بهش م دمیکرد!! انقدر بهش خند هیدوست دارم گر شتریرو ب ایاون روز بهش گفتم دن-

! دوتاتونم میدوست دار شتریرو ب ایهمه دن یکن یفکر م یدوست دارن و تو دار شتریکنه همه کمند رو ب یفکر م

 به واهلل!  دیا وونهید

 کمند منو دوست نداره -

 گه دخترم کو؟ دختر من کو؟  یم زنهیسر زنگ م هیست نداره! ! کمند دویچ-

 !ستمیتو ن یکنه اصال انگار من بابا یدخترم دخترم م یجور هی

 . رمیبگ میخودم تصم اریبه اخت یزاشتیم یاگه دوسم داشت-

 کتش در آورد و گرفت طرفش  بیرو از ج ایمدارک دن محمد

 خوام  یم یقول هیواسه انتخاب کردن اما ازت  یتو آزاد ر،یبگ-

 کشه  یبمونه تا هر موقع که کمند نفس م یکه پدر دختر یقول هی

  ؟یچ-

 و به کمند سر بزن  ایچند بار ب یسال-
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 فقط به کمند؟! -

 لبخند زدن  ایعاشقانه به دن محمد

که من نباشم، اما سر قولت بمون و به مادرت  هیدونم که باعث خوشحال یما هستش، م دارید نیآخر نیا رمیآره عز-

  ؟یدیسر بزن، قول م

 !؟ یستیچرا تو ن-

 قول بده -

  دمیقول م-

 مهربون و خونگرم هستش  یلیاون خ ،یدختر واقع هیباهاش خوب باش مثل  ششیپ یهر موقع اومد-

 !!؟ بدون کمند!ییتو کجا-

 چشم دوخت به آسمون  محمد

  شمیپ ادیروز باالخره م هی-

 از اون دوست دارم  شتریتو رو ب-

 ها  یوقت دلشو نشکن هیاون عشق منه -

 ! بهیمحمد حرف هات عج-

  میباز هم قرار هر سه تنها بمون یول میدوست داشتم منو تو کمند کنار هم باش به،یکردن عج یکال زندگ-

 حرف هات  دهیاسترس م-

  ایلبخند زد و دست انداخت دور گردن دن محمد

تو توانم نبود!  نیاز ا شتریشد! ب یجور نیا تیاگه زندگ دی! ببخشدهیخوب رو م یهات به من همه حاال اما چشم-

اگه پدر نشدم و باال  دیو ببخش دیشد یکه نزاشتم کمند از وجودت خبر دار بشه! آخه دوتاتون هم داغون م دیببخش

 سرت نبودم 
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  ؟یبخش یمنو م ایدن

خراب  یها تیوضع نیبا ا ینداشت حت یدوست داشت و بهش حس بد قیو عمچشم دوخت به محمد... محمد ر ایدن

 که تو دستش بود نگاه کرد  یبه مدارک ایبود دن یباز هم ته ته دلش محمد براش دوست داشتن

 تونم برم!  یواقعا م یعنی-

  زمیآره عز-

 نظرت عوض شد؟  هویاما... اما چرا -

 شمیکنه... دارم عاقل م یمغزم داره کار م کمیاالن  یتو و کمند! ول دنیداغ بودم، از بس که ذوق داشتم واسه د-

 !! ؟یریاز کمند فاصله بگ یخوا یکه م یشیعاقل م-

 ...ایدن یلبخند تلخ زد و تو سکوت زول زد به چشم ها هی محمد

 یم لمیزت فا یمهمون یرفت یم یکه کانادا بود یحال کنم با دختر خوشگلم! وقت کمینگات کنم، بزار  کمیبزار -

 شدم  یکردم و آروم م یگرفتن و من نگات م

 نه؟  یروح کنار من بود هیپس مثل -

 گرفتن و من شب تا صبح بهت نگاه کردمو با انگشتم موهاتو ناز کردم  لمیازت ف یبار شب تا صبح که خواب بود هی-

 زده گفت : رتیح ایدن

 محمد! -

و من  ییتنها یکرد یکه کجاها فکر م شهیو عکس ازت دارم که باورت نم لمیجانم دختر خوشگلم؟ اووو و انقدر ف-

 اونجا بودم

 !!یچقدر تو ترسناک-

 حرف از زبون کمند افتاد و لبخند زد: نیا ادی محمد

 از خودم دوسش دارم شتریکه ب ینه واسه کس-
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 م؟ینیب یباره که همو م نیآخر نیچرا ا-

 یبابات رو از دست بد شهیهم بشم، قراره واسه ستیچون من قرار کال ن-

 شد که بغض کرد ی! انقدر احساساتدیبا لفظ بابا دلش لرز ایدن

 ییبابا-

منه، همه  ریتقص نای! همه ایدونست تو وجود دار ینبودم از کمند ناراحت نباش اون نم شتیجانم؟ منو ببخش که پ-

 کنم بد از رفتن من حواست به کمند باشه یمنه ازت خواهش م ریتقص یچ

 ؟یبر یخوا یکجا م-

 خوام دربارش حرف بزنم.  ینم -

  دیکش قینفس عم هیو  ستادیا محمد

  میکن یاما بهتر خداحافظ شمینم ریازت س-

  دیرو بوس ایسر دن یخم شد رو محمد

 دوستت دارم مواظب خودت و مادرت باش یلیخ-

 شد...  یدور م دشیبه راه افتاد و آروم آروم قدم گذاشت. ..اون داشت از همه ام یحرف اضافه ا چیبدون ه محمد

 تر بود...!  کیقدم به مرگ نزد هیگرفت انگار  یفاصله م ایکه از دن یهر قدم با

 رفت...  یبا کمند م شهیکه هم یرو با خودش برد و محمد رفت کافه ا ایدن فرزاد

 زد...  ینشست و لبخند م یرو به روش کمند م شهیکه هم یصندل ینشست رو تنها

 کمند...  یشکر برا یتلخ و کم یتا قهوه  دو

 کرد...  ینگاه م شیخال یحرف نشسته بود و به صندل یب

 اشک حمله ور شدن به سمت گونه هاش...  یصدا قطره ها یبغضش شکست و ب هوی و
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 کرد اون خودخواهه یرفت هم باز کمند فکر م یاگه م یحت

 بود.  یآدم خودخواه و از خود راض هیاون  یکردن خودخواهه! در هر حالت یفکر م هیموند هم بق یم یحت

که دوست داشت بعد از زندان باهاش بسازه... به دختر خوشگلش که  ییکمند چشم دوخت... به روزا یخال یجا به

 رسونه...  یکه اون رو به مرگ م یقیعم ییستارس و به آخر تنها هیشب

 اولش...  یبرگرده سر جا یرفت، تا همه چ یم دیهاش رو بدون پاک کردن صورتش تموم کرد، اون با اشک

 رو برداشت و شماره کمند رو گرفت  یگوش

 داخل گوش هاش  دیچیخواب آلود کمند پ یبعد از چند بوق صدا و

 بله؟ -

  ؟یجانم خواب بود یا-

  مایامروز قرار نزاشت ؟ییکجا ؟یشدم خوب یم داریب دیبا گهینه د-

  ت؟یکه دوباره اومدم تو زندگ یبخش یمنو م -

 ... ایاتفاق بود! تو و دن نیبهتر نیچرا بخشش؟ ا-

 کمند؟ -

 جانم؟ -

  م؟یمن آدم خودخواه-

 کم نه -

 من آرامشت رو به هم زدم؟ -

  یتو خود آرامش-

 خالص رو زد  ریسکوت کرد... و ت محمد
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 کن  ینم، تو آرامش زندگک یترکت م شهیهم یمن برا-

 سفرش رو آماده کنه...  لیرو قطع کرد و برگشت خونه تا وسا یقبل از جواب دادن کمند گوش محمد

 جا بره...  نیاون به ا دنیقبل از رس دیکوبه و اون با یمحمد رو م یزود در تمام خونه ها یلیخ کمند

 راد افتاد...  دیافتاده بود... آهنگ مسافر از سع یو قشنگ یمیآهنگ قد ادی

تو برده...  ادیتو برده.... منو از  ادیغربت منو از  یکه دلتنگ یبه جاده تن سپرده.... ا یمسافر... ا ی) با تو هستم ا

 تو داره....(  داریخونه عطر د یهنوزم هوا

 رو بست و به فرزاد زنگ زد  چمدونش

 ... رمیمن دارم م-

 تو گوشم  چبدیفرزاد پ یعصب یصدا

  زارمی!!!؟ نمیبر یول کن هی؟ مگه الککجا؟-

 دنبالم نباش خداحافظ  گهیرفتم د ینگو وقت یچیه سیه-

... پشت فرمون نشست و حرکت یرو قطع کرد و چمدونش رو تو دستش فشار داد و رفت به طرف در خروج یگوش

 کرد... 

 داد...  یگوش م جواب داد و تو سکوت به صداش دیخورد... تا تماس کمند رو د یزنگ م یه شیگوش

  ؟ید یرو جواب نم تی! چرا گوشهو؟یمحمد! چت شد -

 ... 

 الو؟ الو؟؟؟ -

 ... 

 محمد!؟؟ -

 آهنگ مسافر...  یشروع کرد به خوندن دوباره  محمد
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 به جاده تن سپرده یمسافر ا  یتو هستم ا با

 

 غربت یکه دل تنگ یا

 

 تو برده ادیاز  منو

 

 خونه یهوا هنوزم

 

 تو داره دارید عطر

 

 به گل گوشه به گوشه گل

 

 ارهیمن م ادی تورو

 

 یمرا شکست نیتو من چه کرده بودم که چن با

 

 یصدا شکست یتفاوت سردو ب یوداع و ب یب
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 به سراغ خاطراتم گردمیگذشته بر م به

 

 خاطراتم ادیشود دوباره از تو  یم تازه

 

 دنیرس تیدر نها شهیرسم هم یتو م به

 

 از من گردمیو باشم به تو بر م یکجا باش هر

 

 ریتقد ی نهییآ یمن تو ی شهیهم ییتو آن

 

 ریاز دست تو دلگ ستمیهمه شکستن از تو ن با

 

  ؟یگ یم یمحمد چ-

 کن  یتو آرامش زندگ ادیز یلیدوستت دارم خ-

 محمد!! -

 بغض نتونست ادامه بده و قطع کرد بخاطر

 ازش بره... یشد سمت ستاره و نتونست بدون خداحافظ دهیخواسته کش نا

 

  ایدن
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 رو داد دستم و دنده رو عوض کرد  یکه حواسش به جلو بود گوش یهمون جور فرزاد

 ؟یبر یخوا یم-

 آره-

 ها چند بار پشت سر هم زد رو فرمون داد زد!! وونهیمثل د هویسکوت کرد اما  فرزاد

 به در دمیچسب دهیترس

 چته؟-

 ؟یردبغلش ک-

 نه-

 راحت بره؟ یگذاشت-

 ( و اون خوشحال شد ییبار بهش گفتم )بابا هی یآره ول-

 محمده جز معرفتت نیع تیمعرفت همه چ یب-

 کردم؟! یم کاریچ-

 ها؟ یرشیچه خبره که انقدر گ ایاون سر دن-

 سر من داد نزن ها یاون طور-

 حرف نزن، همه مدارک هات دستته بردار برو-

 رمیکه م یپس چ-

 یکن یم یرو قربون زهاتیعز یطور نیکه ا دنیم راتیخ یچ ایاون سر دن نیبرو بب-

 کرد و گاز داد رفت ادهیمنو جلو در خونه باربد پ فرزاد
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 ذوق و شوق رفتم داخل و باربد رو بغل کردم  با

  یمدارکمو گرفتم درست شد همه چ-

 کرد  یمتعجب نگاهم م باربد

 !؟ کجا؟ یبر-

 درست شد  یمه چکانادا باالخره ه-

 !؟ یمگه قرار بر-

  ایب یتو هم دوست داشت رمیآره م-

  ام؟یدوست داشتم ب-

 بود!  گهیجا د هیانگار فکرش  دیپرس یکوتاه م یپر تعجب سوال ها باربد

 اخم هاش رفت تو هم  هوی اما

  م؟؟یمگه قرار نبود کنار هم باش-

 کانادا  میر یم-

 من  شیپ یمون یجا م نیو ا یرینه تو نم-

 جا مونم!  نیتونم ا یاما من نم-

 چرا؟ -

 من اون جاست  یچون زندگ-

 اونجا؟  یرو دار یک-

 جا بمونم  نیتونم ا یبرم! نم دیدوست هام، دانشگاهم و همه آرامشم باربد من با-

  یمنو تنها بزار یخوا یم-
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 ایتوهم ب-

 کجا؟؟  امیمن کشورمو ول کنم ب-

 جا؟؟  نیو ول کنم بمونم امن کشورم یخوا یپس چطور تو م-

  ؟یبر یخوا یجاست! کجا م نیا تتی!!! مادر و پدرت،. همسرت، خانوادت، ملا؟؟؟یدن-

 شدمو داد زدم  یعصب

 دنبالم یایم یو اگه تو دوسم داشت رمیمن م-

  یبر زارمینم-

 و حرکت کرد به طرف اتاقش و من داد زدم  دیجلو و مدارکمو ازم دستم کش اومد

  رهیمنو بگ یتونه جلو ینم یکس-

  رونیپاتو از خونه بزار ب یجرعت دار شم،یمن م یتو نشد ول فیاگه محمد حر-

 داد زدم  ستادمیاما جلوش ا هیکردم عصب یبردم و حس م یکه ازش حساب م نیا با

مون منم ه یدست برده فروشا و آزارم بد یدادیم یراه رفتنم، همون جور که منو داشت یجلو یستین یچیتو ه-

 تا آزارت بدم رمیطور م

  دمت؟یبخش یمگه نگفت-

 بشم یو عصب نیکه باعث شد پرت شم زم دتمیکش محکم

  یرم کرد وونیها!؟ مثل ح یهست یچ ی! فکر کردیکن یرفتار م ایوحش نیع-

 لحظه انگار نفسم رفت و برگشت  هیکه  نمیبهش بر خورد و زد تخت س انگار

 درست صحبت کن -

  ؟یبکستم عوض سهیمن ک یفکر کرد-
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 تر بشم  یمشت زدم بهش و درد دستم باعث شد عصب هیجلو تر و  رفتم

 یتو زندگ یستین یچیتو ه ،یکن یسر من خال یخوا یخانواده که عقدت رو م یب یخوره از تو یحالم ازت به هم م-

  یا بهیغر هیمن تو فقط 

 ... دمیبخش ینم گهیبار د نیاما ا دم،یبزرگ و سختش رو چش یدوباره طعم دست ها و

 .. نیغرورمو گرفت... داغون افتاده بودم رو زم تموم

 زد :  ادیفر

 نامرد  یعوض شد یکرد دایتا بال رفتن پ -

 زدم تو چشم هاش زول

  رمیمن م -

  زارمینم-

 کشون منو برد انداخت داخل اتاقم و در رو قفل کرد و داد زد : کشون

 با محمد معلوم کنم  فمیتکل رمیم-

 خبر موندم تو اتاق... یرفت و من داغون و از همه جا ب باربد

 برداشتم زنگ زدم به کارن اون تنها راه نجات من بود...  مویگوش هیگر با

 از چند تا بوق باالخره جواب داد  بعد

 الو کارن؟ -

 پس تو!!؟  ییکجا ا؟؟یدن-

  ؟ییکجا دیازم گرفته بودن ببخش مویگوش-

  رانیگرفتم واسه ا طیمن مدارکم درست شد بل-
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 کانادا؟  ای ایتالیا-

 ایتالیاز ا-

 پس من چطور برم کانادا؟ -

  ؟یکن یم هیگر یدار-

 بده  یلیحالم خ-

  ؟ینباش فقط مدارک دار یچینگران ه-

 تو درستش کنم  دنیکنم تا رس یم یاونم ازم گرفتن اما سع-

 رسم آروم باش  یزود م-

 تو فرودگاه منتظرتم  من

 رو قطع کردمو پخش تخت شدم...  یگوش

 مونم  ینم گهیکه مدارک دارمو محمد اجازه داده د حاال

 به پاهام وفتهیب ادیکنم باربد ب یم یکار هی

که  یرفتم در صورت یکنه! چطور با کارن م یکال فرق م هیشد! من اگه با کارن بخوام برم قض یلحظه مغزم خال هیاما   

 کمکم نکنه!  دیه باربد رو بخوام، کارن شابخوام منتظر باربد باشم؟ اگ

 کانادا کجا رو داشتم بمونم؟ رفتمیاگه م اصال

که روم بلند کرده بود از عشقم کم شده بود و االن واقعا  یکه از باربد خورده بودم افتادم... با هر دست ییکتک ها ادی

  شمینم یا گهید زیچ چیبکس واسه اون ه سهیمن جز ک نمیب یم

 منتظر کارن باشم فقط.... دیکه با دمیرس جهینت نیهام رو رو هم فشار دادم و به ا چشم

 ! محمد کجا مگه قرار بوده بره!؟ ومدهیچند ساعته که رفته و ن باربد

 ... امیدر ب یاتاق لعنت نیاز ا دیبا
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  باربد

 

 شدمو رفتم به طرف خونه محمد...  نیماش سوار

 از نکرد! زنگ زدم به فرزاد و بعد از چند تا زنگ جواب داد در رو ب یهر چقدر در زدم کس اما

 سالم محمد کجاست؟-

 کار؟یچ یخوا یم-

 رو داده و گفته برو ایمدارک دن یبر چ-

 بره شهیخواد واسه هم یاون م-

 کجا؟-

 همه رو ترک کنه و بره شهیخواد واسه هم یسرطان داره و م -

 !! سرطان؟یچ-

 ویهمه چ دیخواهرم و اون هم داره ق یتو زندگ یدوباره اومد یبر چ یریباهاش دعوا کرده و گفته قرار بم انیآره، ک-

 زنه.  یم

 شد به زن و بچش یکردم...! دلم براش سوخت! اون تازه داشت دل خوش م سکوت

 ؟یجلوش رو نگرفت-

 :دیآه کش هی فرزاد

 بگم؟ یبرم چ-

 گفت؟ یکمند چ-

 کجاست؟ ایبهش نگفته! دن یاون هنوز خبر نداره و انگار کس-
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 زارمیاما نم رمیکفش که م هیش رو کرده تو اونم پا-

 یش ینم فشیحر-

  ؟ییکجا شم،یم-

 کنه یاون کار دیرو بگم تا شا هیخوام برم به کمندقض یم

 محمد چارهیب-

 کرده. جلو در خونه کمند هستم فعال خداحافظ محمد از همون اولم مظلوم بود فقط خودشو پشت هزار تا نقاب گم-

 رو قطع کرد یگوش

 ...ستادمیا ابونیخ یهدف شدم گوشه  یمن چون ب و

 هیهمه سال نیا لشیدل دیدونم شا ی! نمرمیو ازش واسه محمد بخشش بگ انیک شیگرفتم برم پ میتو لحظه تصم اما

 خواست که انجام بدم! یکار رو م نیکه هوام رو داشتن! و دلم ا

 بود میتا نیتو ا یزنگ زدم و باهاش قرار گذاشتم دانشگاه انیک به

 ...میهم نشست یدانشگاه رو به رو طیمح یها یصندل یرو  رسوندم بهش و خودمو

 جا؟ نیچرا اومد ا - انیک

 رهیمحمد داره م-

 بره دیآره با-

 ش؟یدیتو نبخش-

 که مربوط به کمند رو نه یزیاما هر چ دمیچندتاش رو بخش-

 وفتن؟یاز هم جدا ب یرو دوست دارن، چرا باعث شد گهیکمند و محمد هم د-

دونم که تحمل تکرار رو اونم با  یداغون و افسرده شد و من م یلیمدت بهراد خ یطوالن یها یماریچون کمند سر ب-

 شهیمحمد نداره و داغون م
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 شه؟یاالن بره داغون نم-

 شهیهش وابسته نماالن بره حداقل ب-

و کمند هم  یریبا دور کردن محمد ازش انتقام بگ یخوا یهستش اونا عاشقن و شما م یعشق باالتر از وابستگ-

 رو ادامه بده شیعاد یزندگ

 ؟یهست یتو کدوم طرف-

 محمد، ببخش و بزار اون هم چند روز عمرش رو تو آرامش باشه یبرا رمیخوام بخشش بگ یمن االن واسطم، م-

 سکوت کرد انیک

 کرده  یادیاشتباهات ز یلیمحمد خ-

 گذشت، بگذر  د،یاون حبسش رو هم کش یکنن ول یهمه آدما اشتباه م-

 از خون باباو عمو و داداشت؟  یتو گذشت-

 کار بودن  ریآره گذشتم چون اونا تقص-

  میگناه بود یاما منو خواهرم ب-

بگو برگرده، شک ندارم کمند آنقدر دوسش داره که تا لحظه اون تاوان گناهش رو داد، تموم کن! بهش زنگ بزن -

 آخر عمر محمد باز هم بخواد کنار اون روزهاش رو بگذرونه 

  ؟یبگذرونه اما بعد از مرگ محمد چ-

 کنه؟  یدونه چقدر عمر م یم یک-

 رو برداشت و تماس گرفت و گفت  شیسکوت، گوش قهیسکوت کرد و بعد از چند دق انیک

 خاموشه! -

 دنبالش...  میرفتم دنبال کمند تا بهش داستان رو بگم و بر یخداحافظ هی! با شهیم رید یلیداره خ گهیکه د دمیهمف

 آزار دهنده  یها یباز نهیبس بود ک گهید



 2بگذر از جانم 

583 
 

کرد و  یم هیمثل ابر بهار گر یطور نیرو به کمند گفته بوده که ا یکمند... انگار قبل از من فرزاد همه چ شیپ  رفتم

 آورد  یهاش اسم محمد رو م هیوسط گر

  دمیدیم یطور نیشد کمند رو ا یم شیر دلم

 و دستش رو گرفتم : رفتم

 مونه؟  یزنده نم ادیکه ز نیبا ا یش؟حتیخوا یهنوزم م-

 کرد به خبر رفت! هنوزم خودخواه  یتحمل نبودنش رو ندارم! اون نامرد گهید-

 دخالت کرد  فرزاد

  ینیبعد از مرگش حالت خراب بشه، االن رفت که کمتر آزار بب دیترسنشدن تو رفت،  تیاون بخاطر اذ-

 چطور فکر کرد که بره من راحت ترم؟  دن،یبه عذاب کش میمنو محمد عادت دار-

 ازش خواست  انیک - فرزاد

 کرد  هیبلند تر گر کمند

 چرا اومد که بره-

 دونست  یدستش نم دیرس ششیجواب آزما شیچند روز پ فرزاد

 کنه  یتحمل نم شتریچند روز ب یطور نیکنم، اون ا داشیپ دیبا-

 اما کجا؟ -

 از جاش بلند شد فرزاد

 کمند آماده شو  رهیفکر کنم بدونم کجا م -

  امیمنم م-

 ... میفرزاد به راه افتاد نیماش با
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 رفت...  یاما با تموم سرعت م رهیدونستم کجا م ینم

کردم!؟!  یم کاریشد من چ یم یطور نیا ایمحمد دن یردم اگه به جالحظه فکر ک هی...! ختیر یصدا اشک م یب کمند

 نتیتر زیباشه که عز نیتونه تلخ تر از ا یم یمردم! چ یقبل تر از اون م ایافتاد و  یفکر کنم درجا قلبم از حرکت م

  ؟یرو از دست بد

 کجاست؟  ایدن - فرزاد

 خونست در اتاقش قفله -

  ونستید ی ونهیپس االن د-

  میکنار هم خوشحال باش ییتا 3قرار بود  - کمند

 بغضش دوباره شکست  و

  شهیبراش زهر م یخوش باشه همه چ ادیبراش که تا م رمیواسه محمد بم رمیبم-

 لشیدل دیدونم شا یاومد، نم یازش بدم نم گهیبودم، د دهی... من محمد رو بخشمیحرف کمند همه سکوت کرد نیا با

 ه بودن عمرش...! کوتا دیشا ایترحم بوده و 

 و رو به کمند گفت : ستادیو ا نیماش هی یجلو دیچیتند پ چیپ هیفرزاد با  هوی

 برو باهاش حرف بزن -

 شد و من هم همراهش راه افتادم...  ادهیپ کمند

گوشش و بغضش  یکمند زد تو اره،یاما تا خواست اسم کمند رو به زبون ب ستادیشد و ا ادهیپ دیتا کمند رو د محمد

  دیترک

  ؟یولم کن یطور نیدوباره دلمو لرزوند که ا ؟یخبر بر یکه ب میتو زندگ یدوباره اومد-

  نییسرش رو انداخت پا محمد

 خوام عمر کوتاهم آزارت بده  ینم-
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 م؟یدیآرامش رو د یرو یقرار تموم بشه؟ منو تو ک یآخرشم به خوب یدرد سر بوده که فکر کن یعشقمون ب یما ک-

  ؟یمن بر یب یچرا خواست م؟یدیهمو تو آغوش کش هیگر یب یک

 کمند بلند تر شد  هیگر یصدا

  یخودخواه یلیوقت، تو خ چیه دمتیبخش یوقت نم چیه دمتید ینم گهیاگه د-

  دیآه پر درد کش هی محمد

تونم، منو ببخش اگه از غصه تو  یخوام کنارت بمونم اما نم یمنو ببخش اگه م ضمیمر دمیفهم ریمنو ببخش که د-

  یشیبرم، کمند تو بعد من داغون م دیو جا زدم اما با دمیترس

  شم؟یداغون نم یتو کنارم نباش-

   سکوت کرد و با دستش صورتش رو گرفت محمد

 محمد شد  هیمحمد رو از رو صورتش برداشت و متوجه گر یرفت جلو تر و دست ها کمند

 آنقدر پر غصسس  میزندگدونم چرا انقدر  ینم-محمد

 اشکش رو پاک کرد و جواب داد  کمند

 لحظه رو با تو تموم کنم هیخوام اون  یمن باز هم م میکن یزندگ میتون یلحظه م هیاگه بگم  یحت-

 ! ستمین شتریب یاما من چند سال-

 چند سال؟ یگ یلحظه تو م هی گمیمن م-

  ؟یبعد من چ-

 ؟یاگه من زودتر مردم چ-

 محمد هم تکرار کرد  و

  ؟یاگه من زودتر مردم چ-

 کردم دخالت
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  ستیمرگ که دست ماها ن-

 دست گذاشتم رو شونش  ادیکه از اون حال داغون در ب نیسمت من و من واسه ا دیسرش چرخ محمد

   میکن یرو درست م یهمه چ-

 زد و به کمند نگاه کرد  لبخند

 تنهام نزار  گهید - کمند

 تونم بدم  یقول رو نم نیا-

  دمیقول رو من بهت م نیپس ا-

 بهتر شدن حالشون گفتم : واسه

 ! رهید کمیکه  نیالبته با ا دیرو با هم بساز یدوباره همه چ دیتون یو م دیهم بخش انیک-

 ترکشون کنم  دیشد و من متوجه شدم که با یمحمد و کمند طوالن نیب سکوت

 حرکت کردم...  نیحرف به طرف ماش یب

و عاشق  ننیب یباره که همو م نیدوتا سنشون باال بود اما عشقشون تراوت عشق تازه رو داشت! انگار هر بار اول اون

 شنیهم م

  نیتو ماش نشستم

 هنوز با هم کار دارن  نایا میبر-

 لبخند زد و حرکت کرد  هی فرزاد

 کنم ینم داشیپ گهیو د رهی! گفتم االن محمد مدمیبد شد ترس یهمه چ ییهوی-

 شدن محمد بود دهیتلنگر واسه بخش هی نیفکر کنم ا-

 دونم  ینم-
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 ... نمونیشد ب سکوت

 کنم بره کانادا فیرو رد یهمه چ ایمحمد گفت واسه دن-

 هوا!  دمیاسپند پر مثل

  ؟ی!! واسه چیچ-

 نگهش دارم  گهیخوام به زور و اجبار د یگه نم یم-

 بره!  زارمیمن نم-

 به خودتون ربط داره محمد اجازش رو داد  گهیاون د-

 تو موهام  دمیدست کش کالفه

  ایبهش نگ-

 یکنم بره پ یم یش اوکرو مثل قبل برا یهمه چ ینشد فشیحر گهیگم اما خواست بره و د ینم یاگه تو بخوا-

 ... شیزندگ

 کردم  شیدعوامون شد زندان یاومدن ا،یدن شیبرم پ نمیماش شیبرسون پ منو

 کنه واسه رفتن  یترش م یکارت جر نیاون لج بازه ا-

 زارم از دستم بره من اونو دوسش دارم!  یخود حق نداره بره شد دست و پاشو ببندم نم یب-

 محمد!  نیع یتو هم که شد-

 بگم برو به سالمت؟  یکنم؟ انتظار دار کاریخو چ-

 واسه تو  ست،ین ادشونی ایدنهمن و  ریبکن فعال که محمد و کمند گ ینه هر کار دوست دار-

 کرد و رفت...  ادهیپ نمیمن رو کنار ماش فرزاد

 حرکت کردم به سمت خونه...  الیفکرو خ یکل با
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 شد!  ینم یطور نیزدم، ا یحرف م ایبا دن دیبا

در رو  نبود ! بدو رفتم باال و قفل نیمدارک هاش رو زم یخونه که متوجه باز بودن در خونه شدم! وارد شدم ول دمیرس

 باز کردم... 

 رو به رو شدم که احساس ضعف کردم...!  یصحنه ا با

 و از داخل خونه مدارکش رو برداشته و رفته!!!  نییلباس ها رو به هم گره زده بود و باهاشون از پنجره رفته بود پا همه

 تماس گرفتم  شیبا گوش عیسر

 بوق خورد و تا جواب داد داد زدم : چندتا

  ؟ی!!! کجا رفتایدن-

  یمنو تو خونه نگه دار یتون یتو نم-

  ؟ییاالن بگو کجا نیهم-

اما  ،یاریب یسرش خواست ییباشه و هر بال یکه شخص یخوا یتو خونت م لهیوس هیاز دستت ناراحتم تو منو مثل -

  ستمیمن از اون آدما ن

 ! یستیرو بلد ن یینگرانتم تو جا ؟ییفقط بگو کجا م،یزن یحرف م-

هستش، من  یکه در حقم کرد ییبلد باشم رو بلدم، اگه جوابت رو دادم بخاطر تموم محبت ها دیرو که با ییاج-

 تحمل کتک خوردن ازت رو ندارم، خداحافظ  گهیچون د رمیم

 زدم : داد

 ایدن-

 به گوشم...! دیبوق اشغال رس یفقط صدا اما

وصله! زنگ زدم به  ابیافتاد کمند بهش رد ادمیکرد!  یم بیکن مغزمو داشت تخر داشیکه بره و نتونم پ نیا ترس

 فرزاد 
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 جانم؟ -

 رفته!!  ایدن-

 زنم  یکنم بهت زنگ م یرو االن چک م ابشی! ردرهیدختر م یریگ یبابا پدر رو م یا-

 رو قطع کرد و پر از استرس بودم...  یگوش

 باالخره زنگ زد  فرزاد

 حداقل من برش گردونم خونم  مدویاونجا، اگه با تو ن ایتو فرودگاه هستش ب-

 رو قطع کردم و به راه افتادم...  یحرف گوش یب

 بخاطر دعوامون ازش معذرت بخوام... دیبا

 یورود  گوشه پارک کردم و پا تند کردم به طرف در هیرو  نیماش عیروندم به طرف فرودگاه... سر یسرعت م با

 ها رو چک کردم... یوارد شدم اول صندل تا

 کنم؟ دایدختر رو پ هیتونستم  یچطور م یو شلوغ تیزدحام جمعاون ا تو

 رفتم...  یو راه م دیچرخ یهام م چشم

بود؟ تو بغل اون  ای!! چند بار پلک زدم! دنبه؟یمرد غر هیبود! که رفت تو بغل  ایخودم شک کردم! دن یبه چشم ها هوی

 بود! ایخدا دن یبود!!؟؟ وا ایمرد؟ دن

طرفشون اما قبل از زدن مشت تو دهن اون مرد فرزاد جلومو گرفت!! به واهلل جز فرزاد هر  دمییها دو وونهید مثل

 !رهیتونست جلومو بگ یبود نم یا گهیکس د

 زدم : نعره

 ایدن-

 !!یاون بدتر چنگ زد به لباس اون مرد لعنت اما

 کشمت یمن م ای؟؟ دنکه بغلش کرد  هیاون ک ایدن-
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 محو شدن!! هویجمع شده بودن دور ما که اون پسره حراست رو خبر کرد و تا چشم از روشون برداشتم  همه

 !! دوباره نعره زدم :دمشونیچرخوندم اما ند چشم

 !!ایدن-

 دست گذاشت رو دهنم فرزاد

 آروم باش سیه-

 ه؟؟یزده بود! چه خبره؟ اون ک خشکم

 اال ازش در خواست کمک کرده و اون هم اومدهاحتم شه،یآروم باش اون دوست دانشگاه - فرزاد

 ؟؟یبر چ-

 رهیبهت گفتم که اون هر جور شده م-

 !می!! ما قول قرار داشتهینامرد نیا-

 شهیم یچ مینیصبر کن بب-

 سخت بود!  یلیخ نی! و ادمید یم گهیمرد د هیرو با  ایبار بود دن نیتونستم راه برم! اول یآنقدر خراب شد نم حالم

 گشتم همه جا رو...!  ینشونتم اما من با چشم هام م یرو صندل فرزاد

  رنیرو بگ طشونیتا بل رنیاطراف هتل بگ نیهم دمیاحتمال م رون،یاز فرودگاه رفتن ب - فرزاد

 بره؟  گهیمرد د هیخواد با  یاون م-

 شده بود  کهیت کهیت رتمیمن غ یسکوت کرد ول فرزاد

 کشم یبخدا جفتشونم م-

 آروم باش -

 رو گرفتم باورم نشد اما جواب داد ایدرآوردم و شماره دن مویگوش
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  ؟یباربد؟ خوب-

 !!؟ یکرد انتیکشمت! خ یکشمت بخدا م یدستم بهت برسه م ایدن-

  رانینه فقط ازش کمک خواستم واسه رفتم از ا-

  شهینم میحال یچیه گهیدستم بهت برسه د ایمن  شیپ یایم یکن یاالن ولش م نیهم ای-

 کنم  یمن هر کار بخوام م ؟یدینکن فهم دیتحد منو-

 پوست برسه  اهیس کهیاگه دستم به اون مرت یوا ایدن یوا-

  یبکن یتون یکار نم چیه-

 قطع کرد!!!  یخداحافظ یرو ب یگوش ایدن

 نگاه کردم  یگوش به

 کنه  یم یدوست داره اما همون جور که گفتم واسه رفتنش داره هر کار ایدن - فرزاد

 رفت تو بغلش؟  یدوسم داره و اون طور-

  میخب اونا دوست بودن، پاشو بر-

 جا مونم  نیخوام ا ینه م-

  ؟؟یبر چ-

 بپرسم چرا!؟  ایخوام از دن یم-

 و اون از دستت ناراحته  یزد ادیرو ز ایتو دن ؟یباز بزن ای یبپرس-

 دستم کار کرده!  هویم... من نزدم فقط وسط بحث -

 تونه تحمل کنه کتک خوردن از همسرش رو  یمغروره نم ایدن ،یش یم مونیو پش یزن یم نهیدست بزن هم-

 زنمش!  ینم-
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  یکن یکار رو م نیاما باز ا یگ یهر بار م نویا-

 نزنمش اگه برگشت  گهید دمیقول م-

  ؟یچ یانداخت رشیاگه خودت گ-

 زنمش...  یم-

 !!! یچ-

 پرسم  یزنمش فقط ازش سوال م ینم-

  دوارمیام-

 جا رفتن  نیاز ا م،یبر پاشو

 خوام برم اونجا  یبگو کجاست م-

 شرمنده قطع شد -

 چرا!؟ -

 خاموش شد!  شیفکر کنم گوش-

  یلعنت-

  میپاشو بر-

  ؟یکجا!!؟ اگه رفتن چ-

 همه مدارکش رو داره  ایدن یکن یکار یتون ینم-

 پاشه بره  اههیبا اون س زارمیبه جون کمند نم زارمینم-

 یلیکه خ یشدن باهاش سخته مواظب باش کار اشتباه نکن فیاز اندازه پولدار، حر شیاسمش کارنه، دو رگس و ب-

 دم کلفته! 
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 رفت!  یا گهیبدون حرف د فرزاد

 اون لحظه افتادم...!  ادیگرفتم تو دست هام و دوباره  صورتمو

 ... دیترک یکه داشت م یرتیبودم پر از حسادت و رگ غ تیاز عصبان پر

  ؟یچ شهیرفت واسه هم یکردم آخه خدا! اگه باهاش م یم کاریچ

 

  ایدن

 

 ... ایتالیا یانتظار نشسته بود و چشم دوخته بودم به پرواز ها یها یصندل رو

جور  هیاومد! انگار  یاز محمد بدم نم یکه همشون دو رو هستن... ول ییشهر و آدم هاش متنفرم! آدم ها نیتموم ا از

 دوستش داشتم! انگار با تموم اتفاقات باز هم اون برام فرق داره...!  یراه خون هی .. مثلگهید

هم  شی! گوشستیازش ن یخبر چیجام و ه نیکدوم کارن نبودن! االن چند ساعته ا چیکردم اما ه یهمه نگاه م با

 خاموش...! 

 زیعز هی! انگار بعد از چند سال دمشیگشتم و باالخره د یدنبال کارن م دیپرواز امروز هم نشست و من پر ام نیآخر

 دیو بوس دیبغلش، اون هم محکم من رو تو آغوش کش دمیو پر بدمی! دودمیرو د

 دلم برات تنگ شده بود کوچولو-

 به گوشم!!!. دیزد رس ادیباربد که اسمم رو فر یلبخندم تموم نشده بود که صدا یبهش لبخند زدم ول قیعم

کرد  یشده بود!خدا رحم کرد فرزاد گرفتتش و کارن زرنگ دنهینر که آماده در ریش هی نیاسترس نگاهش کردم! ع پر

که کارن بهم  میشد خارج فرودگاه از  شد یم یوگرنه وضع داغون میفرار کن میتونست مویاستتار کرد تیجمع نیو ب

 مشکوک نگاه کرد

 بود؟ یاون ک-

 انداختن و آزارم دادن رمیجا گ نیکه ا ییاز همون ها-
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 نشون داد!؟ تیاون روت حساس اما-

 حرف ها واسه گفتن دارم یلیخ-

 میاسترس صحبت کن یو اونجا ب میریهتل بگ هیاول  ایخب ب یلیخ-

 باشه-

 و کارن دو تا اتاق گرفت دمیهتل رس به

 رو باز کرد رهنشیپ ییو کارن تا وارد شد دکمه باال میدو وارد اتاق کارن شد هر

 کرد طرفمون!! یقول داشت حمله م هی نیع-

 ناراحت بشم! ایدونستم بخندم  یحرفش نم از

 عقب و خودش هم رو به رو نشست دیمن کش یرو برا یسفارش شام رو داد و صندل کارن

 و چشم هات داغون شدن!؟ یچقدر الغر تر شد-

 تو گلوم پر شد بغض

 شد  اهیس میهمه زندگ رانیپام رو گذاشتم ا یاز وقت-

 کن فیرو برام تعر یآروم باش و همه چ-

 شدم تا رفتار باربد رو بهش گفتم... رانیکه وارد ا یاز لحظه ا قیآه عم هی با

 بود : نیا دیکه پرس یسوال نیاول اما

 بود؟  یرابطتت با باربد چطور-

 و تنهام بزاره  میبگم عاشق هم شد دمیترس

  میفقط همخونه بود-

  دید یهمخونه تو رو نم هیفقط  دمیکه من د یزیاما چ-
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 دوسم داره  کممی-

 افتاد!؟  نتونیب یتونه بگذره، اتفاق یکس از تو نم چیه یتو باهاش همخونه بود ایدن-

 نه اصال -

  ؟یگ یراستش رو م-

 آره -

 منتظرته؟  یاالن تو کانادا ک-

 کردم و جواب دادم  مکث

  ؟یکن یکس تو کمکم م چیه-

 ما بدون خانواده؟ نداشته باش ا یا ینگران چیه یآره از نظر مال-

 تونم قبولشون کنم  ینم-

 دستمو گرفت تو دست هاش کارن

بهتر  ؟یبکن یخوا یم کاریاما تنها چ دم،یانجام م یبخوا یکنم، هر کار یبرات آماده م یبخوا یتو هر چ نیبب-

  ؟یریبگ میعاقالنه تر تصم ستین

 کنم  یم یجا احساس خفگ نیا-

 از دور نگاه کن ...  کمی! یچون همش تو استرس بود-

  ؟یکه منو با خودت نبر یگ یها رو م نیا-

 : دیخند کارن

 کنم اون وقت نخوام ببرمت؟  یمن دارم به در خواست ازدواج بهت فکر م یایباهام ب یاگه بخوا وونهینه د-

 تو چشمش نگاه کنم  زیحرفش جا خوردم که باعث شد ت از
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 اومد  شیمادرم پ تیسفر تو و وضع هویدر خواست رو بدم اما  نیخواستم ا یاتفاقا م نیمن قبل از ا ه؟یچ - کارن

  دمیپرس دیسوال رو بپرسم اما با ترد نیا دمیترس یم

 و اگه جواب من نه باشه؟ -

 دوست باز هم پشتت هستم، اما چرا) نه(؟  هیمن مثل -

 گفتم؟ هنوزم دلم با باربد بود...  یم دیبا ی... چنییانداختم پا سرمو

 تو رو زده؟  یلیاون مرد خ-

 کنه  یاول بدنش کار م شهیم یکه عصب یاون چند بار دست روم بلند کرده و موقع یبود ول ادیبار هم ز کیمن  یبرا-

 مونه باهاش!  ینم یزن چیباشه ه یطور نیواو اون قولتشن اگه ا-

 خوبم داره  یاخالق ها-

 سرش رو آورد جلو  کارن

  یتو دوسش دار-

  کردم هول

 نه نه اون دست بزن داره و من رو زده، ازش متنفرم -

 قبل از رفتن با مادر و پدرت صحبت کنم؟  یخوا یم-

  ؟یچ یبرا-

 واسه شناخت -

  شهیخراب م یباربد دستش بهمون برسه همه چ یعنیباز!  رنیترسم بخوان جلومون بگ یم-

 ازش؟  یترس یم-

  هیخورده قاط هی-
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 : دیخند

  یبه انتخابت فکر کن شتریخوام ب یها!!، اما چون دوست دارم ازت م یحساب ببر یبودم از کس دهیند-

 کانادا  میریو از اونجا م رمیگ یم ایتالیپرواز به ا نیاول یبرا تیدوتا بل من

  ؟یکن ینم یپشتمو خال-

  میحرف ها ما دوست بود نیقبل از تموم ا ه؟یچه حرف نیا-

 واقعا ممنونم ازت -

 اتاق زده شد  در

 سفارش ها اومد -

 تا در رو باز کرد فرزاد اومد داخل!!  اما

 از جام پا شدم و وحشت زده شدم از حضور باربد! -

 کنه  یکار نم ابتیخاموش شد و رد تیبهش گفتم گوش ستینترس باربد ن-

 جا؟؟  نیا یکارن رو کشوند یبر چ یکن یم کاریچ-

 رفتم؟  یاومد چطور م ینم-

 ! یزد بیبه باربد آس یطور نیکنه، ا یم یرو خودش اونجا برات اوک یهمه چ یعنیمجوز رفتنت رو داد  یمحمد وقت-

 بار هم من  هی زدیم بیاون آس شهیهم-

  ؟یتو مگه به اون قول قرار ازدواج نداد-

 شدم  مونیپش-

  ؟یسادگ نیبه هم-

 که اون غرور منو شکست  یا یآره به همون سادگ-
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 داره  هیباربد رو بزار کنار، محمد سرطان ر هیقض-

 !!!؟ یچ-

  ؟یمون یکنارش و نم کمیو  نییپا یاینم طونیچرا از خر ش ست،یزنده ن شتریاون چند سال ب-

 خوام  یشده رو نم داشونیپ هویهمه سال تنهام گذاشت و  نیرو که ا یمن پدر مادر-

  ؟یکن کاریچ بیکشور غر هیتنها تو  یخوا یم-

 دوست و آشنا دارم  یمن اونجا کل ستم،یتنها ن-

کس  چیاونجا ه گه،ید یرفتن جا ایبودن و  گهیواسه شهر د ای یباهاشون دوست بش یکه تو تونست یهمه افراد-

 بفهم  ستیمنتظرت ن

 نظر بودم!؟!!  ریکردم! تا چه حد ز رتیحرف هاش ح از

 ره خو یبه هم م نیکه برام ساخت یا یزندگ نیحالم از ا-

  دیدست فرزاد رو کش کارن

 خودش انتخاب کنه  دینکن بزار تشیاذ-

 فرزاد جوابش رو با زبون دست و پا شکسته داد  و

 دارن اجیها بهش احت یلیجا خ نینبرش ا-

 گفتم : یو جد ستادمیا

 دنبالم ادیتونه ب یمنو خواست م یکانادا، هر ک رمیکنه! من م یجا منو داره خفه م نیا یمونم هوا ینم نجایمن ا-

 رو به من گفت : فرزاد

 وقت ها به محمدو کمند سر بزن خداحافظ  یحداقل بعض-

 کردم... میشونیو دستمو ستون پ یرفت... و من ولو شدم رو صندل فرزاد
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 دو...  یو هم بمون یبر یتون یناراحت نباش، االن هم تو م - کارن

 جا حالم بده  نیخوام برم، ا یکارن من م-

  میریآروم باش م زمیباشه عز-

 گوشه تخت نشستم و سرمو تو دست هام گرفتم  کالفه

 کنم یها زندگ نیخوام برم و به دور از همه ا یمن فقط م-

 برم شهیخوام واسه هم ینم وگرنه

 ؟یکه برگرد یبر یخوا یچرا م-

 جا آرامش ندارم نیکنم، ا یجا زندگ نیمن دوست ندارم ا-

 اومد کنارم رو تخت نشست کارن

 میمن دوست دارم باهام ازدواج کن ایدن نیبب-

 نییانداختم پا سرمو

 یرو دوست دار نیفقط شهامت داشته باش بگو اون مرد خشمگ-

 ندارم-

 یدار-

 شدمو داد زدم  یعصب هوی

 شکنه رو دوست ندارم یندارم، من اون مرد رو که دست بزن داره و غرور من رو م-

 خب آروم باش یلیباشه خ-

کانادا  میریکار رو انجام دادم م یسر هیکه من  نیو بعد از ا ایتالیواسه ا رمیگ یهم م تیلیمن همه جور پشتتم ب-

 خوبه؟
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 آره-

  دیتخت ولو شدم و کارن هم مثل من دراز کش رو

  ی! از همون اولش خاص بودیداشته باش یسرنوشت نیکردم همچ یوقت فکر نم چیه-

 خاص بد شانس  هی-

  یعاشق وحش هیهمه آشنا و  نیچرا بد شانس!؟ دوتا مامان دوتا بابا ا-

من  مونیسر زندگ میشد! فکر کن رفت ینم شیحال یچیه میشدن یکه بود عصب یخندم گرفت! قو یلفظ وحش از

  ادیفوتم کنه بگه برو بزار باد ب هویحرف حرف من، بعد  گمیدارم جلوش شاخ و شونه م

 تو موهام و رشته افکارم پاره کرد  دیتش رو کشدس کارن

از حد  شیبود! چون کارن ب بیعج یلیخ نیتو وجودم پر شد!!! و ا یلحظه حس بد هیچرخوندم طرفش و  سرمو

 بود!  یجذاب و عال

 به جهت مخالف...  دیخواسته سرم چرخ نا

 زمزمه کرد : کارن

 چقدر دلم برات تنگ شده بوده!!  دمیبغلت کردم تازه فهم یوقت-

کردم آروم  یزنه! هر چقدر تالش م یداره بهم چنگ م یکیانگار  یکردم، ول یانگشت هاش رو تو موهام حس م سر

 رفت!  یباشم اون حس بد نم

 و دوتا دست هاش رو گذاشت دو طرف بدنم...  دیگردونم چرخ یسرمو به طرفش بر نم دید

 نگام کن! -

 سرمو چرخوندم تو چشم هاش...  آروم

 یرو سن اون طور ایو  یکرد یم طنتیش یبود! وقت شتیدلم پ ختمیرو با تو ر یکه دوست یمن از همون اول-کارن

! و یکرد ینم شتری! اما تو اصال رابطمون رو بختیر یهمه وجودم به هم م یدیرقص یم تیرانیوار با آهنگ ا وانهید

باهات  دنیتانگو رقص یو برا یکرد وونمید گهیسن د یکه رو نیبدم! تا ا شنهادیبهت پ دادیمن هم غرورم اجازه نم
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نشون  یتون یبودنت نم ایکه بخاطر با ح یبهم دار یتو هم حس دمی! اونجا بود که فهمیتو فرار کرد یاومدم باال ول

 و هم من!  یهم تو رفت هویتر بشم....اما  کیکردم بهت نزد یبعد از اون اتفاق سع ،یبد

کنم!  کارایباشم و چ ایکرده که با ک ینظر پدرم بودم، همه اتفاقات با برنامه بوده و اون برام انتخاب م ریتموم عمرم ز-

 بودم!!  چهیاونا مثل باز یمن برا ؟ینیب یم

 صورتم  کیرو آورد نزد صورتش

  ؟یش یواسه من م-

 و گفتم : میعوض کردن بحث خند واسه

  یرانیو ا ییکانادا ،ییایتالیا ،ییقای!! آفریتیصد مل شهیماون وقت بچمون -

 تو بشه نیمهمه که دخترم ع نیا-

 ! یتو که جذاب تر-

  یتر گریتو ج-

 کارن؟ -

 کنم.  یاگه جوابت بهم نه باشه هم باز همه جور ساپورتت م-

 گفتن من، جواب رو داد  قبل

 لبخند زدم : بهش

  ید یممنون که بهم فرصت م-

  یرو دوست دار یتو اون مرد وحش-

 ندارم -

  یدار-

 ندارم -
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 بار اون داد زد  نیا اما

 که بتونم بشناسمت  دمی! انقدر آدم دیکن یو نگام نم یلرز یم یدست هام دار ریز یطور نیکه ا یدار یلعنت یدار-

 رو به فرودگاه...  یروم بلند شد و رفت پشت پنجره سرتا سر از

 زهیاتاقت رو م دیفکر کن. کل تیبا ارزش زندگ یبه آدم ها یباهاتم از رفتن نترس ول که بتونم ییتا جا-

 حرف از جام بلند شدم و رفتم تو اتاق خودم...  یب

 زاشت با کارن آروم باشم...  یباربد مونده بود و نم شیکه پ یواسه قلب ختمینشستم و اشک ر نیدر رو زم پشت

 یفراموشش کن شهیفاصله باعث م نیو ا یریم یریگ یم طیلیدادم، اشکال نداره ب هیبه خودم روح اما

 !!دمیترس یاز خواب رو به رو شدن با باربد هم م یزنه! حت یباربد منو گرفته و داره م دمید یهمش تو خواب م 

 رفته بود...  ادمیاز  دنیصبح خوابم نبرد! انگار خواب تا

 رو پر کرد  مییکه باالخره صبح شد کارن تنه تا

 صبحانه؟ یبرا میبر ریصبحت بخ-

 آره فقط چند لحظه صبرکن آماده بشم-

 در اومدم تینداشتم همون لباس ها رو مرتب کردم و از سو گهیلباس د-

اصال جالب  ششونیقد بلند در اومدن و من پ انمی... کارن هم قد بلند بود!از شانسم کال همه اطرافمیهم راه افتاد کنار

 رسم! ینم به نظر

 ...میو مشغول صبحانه خوردن شد زیسر م مینشست

 به گوشم!! دیمحمد و کمند رس یصدا دیبه آخر رس یوقت

 و آماده فرار شدم که محمد طعنه زد : دمیترس حضور باربد باهاشون نا خواسته از جام پر از

 میاوردینترس جالدت رو ن-
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و رفتم طرفش و تو  دیناخواسته دلم لرز ضه،یحرف فرزاد افتادم که محمد مر ادیسکوت بهشون نگاه کردم و  تو

 دمشیآغوش کش

 بشه!؟ متاسفم یطور نیا دیچرا باز با یهمه سخت نیبعد از ا-

 دست هاش رو دورم تنگ تر کرد محمد

 روز به عمرم اضافه بشه هیشک ندارم هر روز  یهر روز بغلم کن یاگه قول بد-

 اره کردبه مبل ها اش کارن

 میصحبت کن دیایب-

 که کمند رو به من گفت : میمبل نشست یرو همه

 خودش رو رسونده به شما!؟! ایاز اون سر دن شونیشما دوتا هست که ا نیب یچه رابطه ا-

 نکرد و گفت : یکارن ترجمه کردم که کارن هم نامرد یبرا

 میبود یا یمیصم یدوست ها یبه طور کل یدر خواست ازدواج دادم ول شونیمن به ا-

 تو عمل انجام شده قرار گرفته بودم گفتم چون

 میدوست بود شتریالبته ب-

 ناراحت گفت : بله متوجه حرفشون شدم کمند

 بهم دیتوپ یبه زبان فارس و

 ؟یپس باربد چ-

 خب... خب...-

 دخالت کرد محمد

 نگو یزیدونه کدوم انتخاب بهتره چ یخودش م ایدن-
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 یبر یتونه برگرده کشورش و تو هر جا خواست یرو به من گفت : به کارن بگو من خودم پشت تو هستم اون م محمد

 محمد رو به کارن زدم و اون گفت حرف

 زارم یخودش ازم نخواد تنهاش نم یاز من در خواست کرده و من تا وقت ایدن-

 ا؟یدن هینظر تو چ - کمند

 و محکم گفتم : یجد

 رمینظر باشم من با کارن م ریخوام ز ینم گهید-

 کارو نینکن ا - محمد

 میرو با هم باش یتنهامون نزار، بزار چند سال ایدن - کمند

 شم! یمن متوجه حرف هاتون نم - کارن

 که نرو و بمون گنیگفتم : دارم م بهش

 دم گوشم گفت : کارن

 شک نکن یبمون یخودم باهاتم دوست ندار-

 که محمد گفت : نییانداختم پا سرمو

 میتو هست ادیبه  شهیهم ما هم یاگه بر یحت-

 ما رو تنها نزار ا،یکنم دن یخواهش م - کمند

برم و اگر خواستم  دیبرم! با دیشدم که با یمتوجه م شتریکردم ب ی... هر چقدر به موندن فکر منییانداختم پا سرمو

 دنبالم  انیب

  دیبهم سر بزن ادیب-

 کنم  یرو آماده م یبه کارن بگو بره من خودم ب ات همه چ ،یو باربد رو دوست دار یبر یخوا یاگه م ایدن-
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 کارن نگاه کردم  به

 جا  نیوقت برگردم ا چیه گهیخوام د یخوام با کارن برم نم ینه م-

 ! ه؟؟یهمه اسرار چ نیا لیدل - محمد

 نگاه کردم  قیچشم هاش عم تو

 آروم بشم  دیبرم! بزار دیخودمو گم کنم و افسرده بشم، تو رو خدا بزار-

 از جاش بلند شد  محمد

  می! کمند بریو قلب اونو با کارن بودنت نابود کرد رتیباربد رو فراموش کن، چون توم غ شهیهم یپس برا-

 نگاه رو بهم انداخت و رفتن... نیآخر کمند

 فشار داد...  نشیمتوجه شد که حالم خرابه، دست انداخت دور گردنم و سرمو تو س کارت

 بودن یدوست داشتن یلیخ تیآروم باش، پدر و مادر اصل-

  دمیکش قیآه عم هی

 کنم  یم ییاحساس تنها یلیمن خ-

  دیرو بوس میشونیپ

 نیبه ا یکنه و بعد فکر کن رییتا حالت تغ میگذرون یها و خوش م یمهمون میریم یبه هفته به کو م،یجا رفت نیاز ا-

 ! یمن بد شنهادیبه پ یچه جواب یو دوست دار یخوا یم یکه چه کار

 ممنونم ازت -

  رمیبگ تیبل رمیبرو اتاق باال من م-

   باشه-

  ام؟یباهات ب یخوا یم - کارن
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 زدم : لبخند

  ستین ازینه ن-

  امیپس من برم که زود ب-

  ؟یریگ ینم ینترنتیچرا ا-

 خودم برم  دیچند تا سوال دارم، با-

 باشه -

 و رفت و من بلند شدم و راه افتادم به طرف اتاق... دیرو بوس میشونیپ

 شد رو در!!!  دهیدست گنده کوب هیبه در اتاق خودم تا خواستم بازش کنم  دمیرس

 باربد نفسم رفت...!  بتیه دنیو با د دمیزده چرخ وحشت

که دست گذاشت رو  نیزم نمیخوردم تا بش زیبغل سرم!! وحشت زده ل واریمشت زد به د هیرو در...  دیکوب دوبار

 شکمم و نگهم داشت... 

 نعره زد  یقرمز و خون یچشم ها با

  ؟؟؟یکرد انتیبه من خ-

 دوباره داد زد  یکرد ول یکار نم زبونم

 !! ؟؟؟یستیمگه تو مال من ن-

 مشت محکم زد تو در که چوبش شکست!!  هی

 !!!؟ یخواد ببره لعنت یتو رو م هیبوسه!!! اون ک یکه تو رو م هیاون مرد ک ؟؟؟یستیه تو زن من نمگ-

و  دیکش یعقب!! اما اون محکم خودش رو به سمت من م دنشیبهم رحم کرد و چند تا مرد درشت اومدن و کش خدا

 رد  ینعره م

 کار!  انتیخ یتو مال من-



 2بگذر از جانم 

607 
 

 اومد منو تو بغلش گرفت و زمزمه کرد : محمد

 آروم باش -

 بار صداش دو رگه شد از بغض نیدوباره داد زد، اما ا باربد

  انتکاریخ ارمیبه واهلل نم ارم،یاسمت رو نم گهید یبه جون کمند اگه با اون مرد بر-

 رو پس زد کنار و رفت...  گهید یمحکم مرد ها باربد

 ! ترس زبونم بند اومده بود از

 داخل و منو رو تخت خوابوند و آب قند برام درست کرد  میدر رو بار کرد رفت محمد

 تو یدندگ هی نیآخه دختر!؟!؟ از دست ا یکن یدنبالت که باربد و وحش ادیپسر ب هی یزنگ زد تیوضع نیتو ا-

 کنم!  یتونستم کار یبودم تو شوک! اصال نم رفته

 بودم...  یجور هیتونستم جواب بدم!  ینماما  دمیشن یزد صداش رو م یحرف م محمد

 به خودم اومدم!  هویطرف صورتم سوخت و  هی هوی که

 یبغضم با صدا هویکرد! که  یتن تن صدام م دیمال یباال!!! محمد پشتمو م ادی! نفسم نمشمیدارم خفه م دمید هوی

 ... دیرس یبه گوش م میگر یصدا یو پشت سر همون هر بار کوتاه تر از قبل دیترک یگوش خراش

 کرد تن تن  یمنو تو بغلش گرفت و بوسم م محمد

لحظه باربد رو  هی میرفت یم میکنه! داشت تیتو رو بتونه اذ یآروم باش من مگه مردم که کس زمیآروم باش عز-

 نکردم و نرفتم!  سکیخوب شد ر دم،ید

 حرف محمد محکم تر بغلش کردم  نیا با

 اون وحشتناکه! -

 قربون صدقتم بره!!؟  ادیب یخوا یم یکن یم یباز یدار رتشیبا غ-

 دوسش ندارم  گهید-
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 پوزخند زد  محمد

 یکه دار ی! انقدر دلتنگش شدستین تیو حال یکن یچند ساعته بهش فکر م یدار ینیب یم هوی یبر یگ یاالن م-

  یشیم وونهید

 کنم  یزندگ یعصب یانرو هیبا  ستمیوقت حاظر ن چیباربد واسه من تموم شد!من ه گهینه د-

و  یشیم مونیعشق و نفرت و شکست و دردم، از من بشنو تو پات برسه اون ور پش یبچه من خودم ته هر چ نیبب-

  نییپا ایب طونیاز خر ش ،یریگ یم یافسردگ

 مطمئنم به رفتنم  گهینه د-

 تو  یدندگ هی نیاما از ا یه-

 محمد جدا شوم  از

 ممنون ازت حالم خوب شد -

  ریبگ تیزود تر بل ایهتل رو عوض کن  ایجا دور کنم  نیتونم از ا ینم ادیخوبه من باربد رو ز-

  رهیبگ ایتالیا تیآخر شب بل یبرا-

  زمیخدانگهدارت باشه عز-

 تکون دادم و محمد رفت...  نییآروم به باال و پا سرمو

 

 اومد داخل و خواب من رو پروند ... یمحل یها و لباس ها یدست پر از خوراک هیکه کارن با  دمیخواب یکم

 ... دیرفت و باالخره ساعت پرواز ما رس یها به سرعت م ساعت

 نشستم دلم گرفت...  مایتو هوا پ تا

 

  باربد
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بود با پول بخوام اسمش رو  ایکردم و اگه دن یکانادا رو چک م یپروازها یکردم تا ساعت ها یپول خرج م یبار کل هر

 حذف کنن 

گردم دنبالش اما  ینبود!! االن چند روزه که دارم م ایدن ینبود! هتل رفتم ول ایدن یکار رو کردم ول نیبار ا چند

 !! ستین

 اومد خونم، چون داغون بود حالم  کمند

 کنارم و دست هام رو تو دستش گرفت...  نشست

 باربد جان آروم باش -

 رفته! کانادا هم ن ی! حتستین یخبر ایدونم چرا از دن ینم-

 جاست  نیکنم ا یفکر م هنوز

 : دیدو رگه پرس یشد و با صدا گهیجور د هیحالش  کمند

 ول کن  گهید-

 کنم هنوز هست  یحس م یطور نیدلم آروم تره! ا یطور نی! اکهیدارم که نزد دینه چرا ول کنم؟؟ هنوز ام-

 شو باشه؟  الشیخ یباربد ب-

 خواستن! سرمو به جهت مخالف کمند چرخوندم  یازم م یچ

 بره!  گهیمرد د هیکنه با  یول نم یطور نیاون هنوز نرفته اون منو ا-

 و سرمو تو بغلش گرفت : ستادیا کمند

نداشتم، اون رفت  یکنم دختر یجور که من دارم فکر م نیوقت نبوده هم چیدردت به جونم فراموش کن فکر که ه-

 باربد... رفت 

 قورت دادم  وبغضم



 2بگذر از جانم 

610 
 

 چرا رفت؟  ایدن-

 کنه اون خودش خواست بره چون اون جا حالش بهتره، تو هم فراموش کن یزندگ رانیتونست تو ا یاون نم-

 : دمیآه کش هی

 کنم...  یفراموشش م-

کردم به دوباره تنها موندن و تنها  یکردم... آره عادت م یبه نبودنش عادت م دیکردم که رفته با یباور م دیبا گهید

 کردن...  یزندگ

 کمند هم حالم رو بهتر نکرد و محمد اومد دنبالش رفتن...  یحت

 رفتم تا قبول کنم فراموش کردنش رو...  یصبح خوابم نبرد،. با خودم کلنجار م تا

و دعام  دی! انگار خدا صدامو رو شنگهیآدم د هیقرمز و متورم رو زد، انگار شدم  یصبح شد، آفتاب چشم ها یوقت و

 کردن...  یرفت! پا شدم و شروع کردم به زندگ نیاز ب ایرو قبول کرد و درد دن

 ... یتکرار ی... و دوباره روز هاونیخوردم، ورزش کردم، تلوز صبحونه

 حرف بودم، کم حرف تر شدم...  کم

 چروک تر...!  دیبودم، خسته تر شدم... آروم تر و شا دیام یب

 ...ایمن بعد از دن یشد زندگ نیو پژمرده تر بود! و ا رتریبود! چهرم پ یو زخم دهیچروک قلبم

 

 عاشقانشون تازه شروع شده بود و هر دو انگار چند سال جوون تر شده بودن! یو کمند روزها محمد

گفتن : عشق  یو م دنیخند یهر دو م دیدرد باش یآنقدر خوشحال و ب دیتون یچطور م دمیپرس یازشون با م یوقت

و تا  زاره،یرو مون اثر نم یچیو ه میمقاوم شد گهیبد بوده، ما د یغصه و اتفاق ها شیاصل یما داستانش از اول چاشن

هم با چهره پر تعجب من رو  ی! وقتمیبر یهم لذت م ارو از دردهامون کن دمیخند یلحظه به تموم غصه ها م نیآخر

 ی... فکر کنم همه جاختنیر یم دشونیجد یها یواسه خوش گذرون دیو برنامه جد دنیخند یشدن، م یبه رو م

 شدنش...  دیش وقت بده با نا امرفتن و گشتن! و محمد هم اصال قصد نداره به سرطان ایدن
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 کاریچ ایدن یروزام عاشقانه بگذره! اما نشد که بشه... وا ایخواست با دن یشد بهشون! آخه منم دلم م یم میحسود

 ...!دادمیکه واست جون م یبا من!؟! من یکرد

رو از  ایزد تا دن یباهام حرف م یجور هیکم داشت و آروم شدنم، کم یرفتم واسه روانکار یدکترم م شیپ دوباره

و غرور و دل منو  رتیتونم قبولش کنم! اون غ یاگه برگرده هم نم یذهنم پاک کنم. چون بهش گفته بودم حت

 شکسته بود! 

شبا که  یتوش چند ماه که همون جور مونده بود! فقط بعض یها لیقفل کرده بودم و با وسا یاتاقش رو همون طور در

 رفتم  یحالم خراب بود م

 رفتم... یبه خواب م بیغر بیکرد و عج یتنش آرومم م یرفتم رو تختش و بو یم

کس، اون دختر شده  یو ب چارهیکرد! اما من ب یداغونم نم یطور نیا ایکس نبودم رفتم دن یاگه آنقدر تنها و ب دیشا

 رفت! گهیمرد د هیکرد!!؟ با  کارینفسم! اما اون چ تمیبود همه کسم! همه ر

 داغون... ،یغول زشت! عصب هیهامو بزنم! شده بودم  شیر یره ه یم ادمیمدته  هی

داده  ایکه دن یفرزاد هم حواسش بهم بود، اما اون درد یکردن، حت یاومدن، دعوتم م یم شمیپ یلیو کمند خ محمد

 بود بهم رو درمانش رو هم با خودش برده بود...

 کنم... یفکر م ایو دارم به دن واریهم حواسم نبود! چند ساعته رو مبل نشستم و زل زدم به گوشه د باز

 ماه که رفته... 4 االن

 حال خرابو.... نیاون رفته تموم کن ا یلعنت

 شب بود که فرزاد اومد خونم... 9 یکاینزد ساعت

 !دمیخر یم یزیخوردم و نه چ ی. آخه چند ماه بود نه درست غذا مد،یچ خچالیآورده بود و تو  ییمواد غذا برام

 اومد کنارم نشست فرزاد

 ارمیبرات ب رمیهات رو بده من صبح کله پاچه بگ دیکل-

 خواد  ینم-
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 خواد، دوست دارم با تو بخورم  یخودم دلم م-

 رو برداشتم و ولو شدم رو کاناپه...  یو یها رو دادم دستش و کنترول ت دیکل-

 و صدام کرد که بخورم  دیشام رو آماده کرد و چ فرزاد

  هیقرمه سبز ایب - فرزاد

  ستیگشنم ن-

 چسبه  یتنها بهم نم گهید ایب-

 ستیبه موال گشنم ن-

 یگ یم نویهر بار هم ایپاشو ب-

 دمیکش ازهیخم

 بخوابم نیتونم سنگ ینم-

 بچه ایپاشو ب گهیبابا کوفتم نکن د یا-

 ...زیتنهاش بزارمو رفتم سر م ومدیدلم ن گهید

 موند یخوردم انگار معدم پر بود و تو گلوم م یهر بار غذا م اما

 کنمفرزاد تموم بشه و جمع  یتا غذا دادمیخوردم، لفت م کمیفرزاد به زحمت  بخاطر

 اصال حالت بهتر نشده چرا - فرزاد

 من خوبم-

 ماه رفته بفهم 4؟ اون  یبمون یطور نیا یخوا یم یتا ک-

 ؟یجا داغ دلمو تازه کن نیا یاومد-

 ؟یش کنفراموش یخوا یم ینه اومدم بپرسم ک-
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 رفتم یهر وقت که اومد بهم گفت دوست نداشتم که رفتم نگه چون دست بزن داشت-

 ؟یمورد نیا ریچرا انقدر گ-

 شدم یم اریاخت یب هویبلند کنم، اما  ایوقت نخواستم دست رو دن چیچون من ه-

 حاال فکر کن دوست نداشت و رفت -

 گهیمرد د هیبا  هویکه  نیرفت! نه ا یکرد و م یبا من تموم م دیرفت،. با یگفت دوست ندارم و م یبهم م دیبا-

 گفت  یبهم مخواست  یبره!! منو نم یخداحافظ یو ب نمشیبب

 شد؟  یم یگفت چ یم-

 کردم رفتنش رو!  یموندم، باور م یکردم هنوزم منتظرش نم یهمه روزا رو بهش فکر نم نیا-

  ایکردم به اتاق دن اشاره

 کنه  یکنم تو اتاقه االن در رو باز م یوقت ها فکر م یبخدا هنوزم بعض-

  ؟یاگه برگرد و از اون اتاق در رو باز کنه چ-

  یکه تا االن باهاش گذروند یا کهیهمون مرت شیگم برو پ یم تو گوش زنمیم-

  ؟یدیو بهش فرصت نم شیبخش ینم گهید یعنی-

 کردم...  مکث

 مگه هنوز پاک باشه  دونم،ینم-

 ادامه نداد  گهید شهیحالم داره بد م دید فرزاد

 مبل نشست... شستتشون و آمد کنارم رو  ییتنها شهیو فرزاد مثل هم میرو جمع کرد زیم

کردم تا از کت و کول افتادم و  نییو قصد رفتن کرد، تا اون رفت رفتم اتاق ورزشم آنقدر وزنه باال پا میبا هم بود کمی

 دوش گرفتم و رفتم رو تختم که بخوابم...  هی

 تونستم بخوابم  یباز هم نم یانرژ لیهمه تحل نیشب ها با ا شتریب یبود کارم، حت نیشب هم هر
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 ... دمیبار زود خواب نیا اما

آرامش پر شده  یانگار همه جا بو رونیشدم! تا از اتاق اومدم ب داریاز خواب ب یآرامش بخش یلیخ یبو هیبا  صبح

 رو نگاه کردم...  رونیبود! صورتمو شستم و از پنجره ب

 شدم  یخوردم تا سرحال م یصبحونه کامل م هی دیدعوت داشتم واسه مسابقات با امروز

 باز شد!!! چند بار پلک زدم!! نه واقعا وا شد!!!  ایدر اتاق دن هوی زی... تا نشستم سر مختمیر موییو چا دمیرو چ زیم

!!! دمیترس شتریب دمیشده د داریکه معلوم بود تازه از خواب شونشیبازو پر یرو با موها ای!! اما تا دندمیلحظه ترس هی

 که سرش رو آورد باال و بهم نگاه کرد  دمیاز جام پر دهیهم جن بود!! ترس دیجن بود! شا هیشب

  زیبر ییچا هیواسه منم -

 دستش رو آورد باال و گفت : هویاز پشت افتاد!!!  میکه صندل دمیترس چنان

 نترس -

 و دنده عقب رفتم...  دمیمن بدتر ترس و

   نییچند تا پله اومد پا اون

 نترس منم -

  اید... دن-

 چهرش ناراحت شد  هوی

 کنم هر چقدر تالش کردم نشد! نتونستم  یببخش که رفتم، بدون تو نتونستم زندگ-

! فقط حمله کردم به یدونم بر چ یطرفش!!! اصال نم دمییدو هویدونم چرا  یبود!!!! تا مطمعا شدم خودشه نم ایدن خود

 !! دییزد و دو غیطرفش که ج

 : زدیبا وحشت داد م ایدن

 کمک -
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 انداختم...  رشیته اتاق گ هویطرفش که  دمییدو ینبود فقط م میمن حال اما

  ایگفت جلو ن یزد م یم غیو تن تن ج دیلرز یوحشت تن و بدنش داشت م از

 به خودم اومدم!!  هویمتر باهاش فاصله داشتم که  چند

 ! استیبار پلک زدم تا باورم بشه دن چند

 و التماسم کرد نرم طرفش  هیگر ریقدم برداشتم سمتش که زد ز هیخودش بود  آره

 جلو! غلط کردم اومدم ایجلو، تورو خدا ن این-

 بگم!؟  دیبا یدونستم چ یمن نم اما

  گمیزنم به محمد م یبهم زنگ م یدست بزن-

 ندارم!  شینکردم! اصال کار یواقعا وحشت زده بود! اما من که هنوز کار اون

  دمیپرس

  ؟یچرا برگشت-

 غلط کردم -

 ؟ اون مرد کو-

 بمونم  شتیاومدم پ نم،یتنها اومدم تو رو بب-

 شناسم  یمن تو رو نم-

 ... نییکردم بهش و از پله ها رفتم پا پشتمو

 اومد  یپشت سرم م اطیفاصله و با احت با

 کردم  یباربد؟ منو ببخش بچگ-

 داد زدم : یعصب



 2بگذر از جانم 

616 
 

 بشه؟؟  یجا که چ نیا یحاال اومد کهیبا اون مرت یهست یکدوم گور ستیماه معلوم ن4-

 و من موندم کانادا  ایتالیبخدا من با کارن نبودم اون رفت ا-

 برگرد همون جا  یبود یهر جهنم-

 باربد! -

 افتاده منم هستم؟  ادتیو دوباره  یکرد گهیمرد د هیعشق و حالتو با  یدرد و باربد، کوفت و باربد، رفت-

 کرد  یم نیتام مویزندگ ی نهیدوست هز هی! اون فقط به عنوان دمیمن اصال اون رو ند گمیم-

  رونیاالن از خونه من گمشو ب نیباورت ندارم هم گهید-

  یطور نیباربد نگو ا-

  اوردمیخودم ن یبغض رو تو صداش حس کردم اما به رو 

 کار  انتیمعرفت خ یب رونیبندازم ب ای رونیب یریم-

 باربد من با اون نبودم-

 جا برو  نیاز ا یتو واسه من مرد-

 زد  یجلو از همون دور حرف هاش رو م ادیب دیترس یم

 ازش دلخور بودم  یلیمن خ اما

  دیبغضش ترک ایدن

 باربد منو ببخش، بهم فرصت بده من اون موقع فقط تو فکر رفتن بودم به بعدش فکر نکرده بودم! -

 از جلو چشمم گمشو -

 تر شد  کیبهم نزد یسر نیا ایدن اما

 ن با من کارو نک نیا -
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 زدم : ادیفر

 بامن  یکار رو تو کرد نیهم-

 ببخش -

  یپاهات له کرد ریچطور ببخشمت؟! فقط برو، برگرد همون جا که بخاطرش همه رو ز یتو منو شکوند-

 کرد  یو التماس م ختیر یاز چشم هاش م اشک

 اشتباه کردم ببخش بهم فرصت بده -

  رونیمن برو ب یاز خونه  -

 باربد -

 تو دهنت  اریاسم منو ن-

 بار از شوک حرکتم نتونست حرکت کنه و دوتا بازوهاش رو گرفتم  نیشدم و رفتم سمتش اما ا وونهید هوی

 یبگ یو االن برگرد یبر گهیمرد د هیبا  یمن بود چطور تونست یدست ها یلب من بود، رو بدنت جا یلبات جا یرو-

 بمونم؟!؟  شتیخوام پ یم

 شدم  یخود م یرفت باال و داشتم از خود ب یم مرفته تن صدا رفته

 تکونش دادم و نعره زدم : محکم

 معرفت  یب شمیاومد! بهت گفتم بدون تو داغون م یرفت م یمنو تو نفس هامون با هم م-

 منو ببخش؟  یگ یم یماه اومد 4بعد از  یرفت گهیمرد د هیبا  یکرد ولم

  کنم فراموشت  کردم که یماه داشتم تالش م 4بخدا من با اون نبودم -

  یکه بود ییماه فراموشت کردم برو همون جا 4 نیاما من تو ا-

 کرد  یم هیبه پام و بلند بلند گر افتاد
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 باربد بگذر-

 برو -

 حرف ازش رد شدم و رفتم تو اتاقم در رو بستم...  یب

 یزیو مغزم از هر چ دمیفهم یو فقط نفس نفس زدن هام رو م میشنونیو بازوم رو گذاشت رو پ دمیتخت دراز کش رو

 تونم راحت تر نفس بکشم  یاز رو دوشم برداشته شده و م نیبار سنگ هیزده بودم  ایکه به دن ییبود! با حرف ها یخال

به خودم  هویسمتش تا بغلش کنم اما  بدمیدو یاز شدت دلتنگ دمشید یفهمم که وقت یکنم م یکه فکر م االن

 گفت که باهاش نبوده!؟  یراست م یعنیگفتم بره؟  ایومدم و تردش کردم! واقعا من به دنا

 به گوشم  دیبلند دنبا رس یها هیگر یصدا

  یستیرو بلد ن دنیتو بخش شهیواسه هم رمیم رم،یباشه م-

 به گوشم...  دیپله ها رس یپاهاش رو یشد و صدا دهیاتاقش کوب در

 زد :نزار بره ادیفر یزیچ هیته دلم  هوی

 کردن...  یدوباره سرپا شدن و زندگ یانقالب برا هیدوباره خواستنش انقالب کردن!  یلحظه تموم وجودم برا هی تو

 سمتش و قبل از خروجش از در، گرفتمش تو بغلم...  دمییدو

 گفت ولم کن بزار برم بزار برم  یزد م یبود! چون با خشونت منو پس م یعصبان

نازش رو بکشم اما منم واسه  شتریخواد ب یو م ارهیکه داره ادا در م دمیفهم نیبخاطر هم زدیا مبد دست و پ یلیخ

 که با ترس بهم نگاه کرد و تند گفت: یو گفتم هر جور راحت نیگذاشتمش رو زم یتالف

 خوام برم که!  ینم ییمن برم قربونت جا زمینه عز-

 هیبه ر دیکش یتنمو م یکرد و بو یبود بهم تن تن بوسم م دهیرو سرم!! مثل چسب چسب دیپرش محکم زد و پر هی

 هاش... 

 ... دمیفهم یم شتریخودمو ب یکرد که دل تنگ یجور لمسم م هی
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قلو باردار بود!!! زد رو دست  3 اینفره! دن 5خانواده  هی میجاست که ما چند ماه بعد از ازدواجمون شد نیا شیجالب

 بردم...  یکردم و زنگ بچنو م یجا بغلش متوپ گرد که همه  هیکمند! شده بود 

 شد واسم خاطره...  ییتنها هوی هه
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 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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