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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 دوباره نفس رمیبگذر از جانم تا بگ

 در جهانم که با تو باشد آرامش بس بگرد

 چه کنم؟ یحجم دلتنگ نیبا ا من

 آن داغ بر دل چگونه سر کنم؟ با

 شوم... یآن چشم ها م دلتنگ

 …آن خاطرات ناب کنار هم  دلتنگ

 

 

 کرد  یبهم نگاه م یلبخند آرامش بخش با

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 شه  یبهتر از حضورت کنارم نم یچیه-

 و مهربونش شدم ... نیغمگ شهیهم یچانه ام  و غرق چشم ها ریگذاشتم ز دست

 که دوست داشتم رو تکرار کرد: یتر شد و کلمات قیعم لبخندش

 شه !  یروح م یسخت و ب یلیخ ینداره ...! زندگ یا یشعر برام معن یتو نباش-

 …شد بغض کنم   یراف به عشقش باعث مبار اعت هر

 . ستیطرفه ن کیفهمونه عشقم  یبهم م یعاشق تن صداتم وقت-

 چشمک زد : هی

 دل ما تو یخودتو که انداخت-

 بود که زودتر از اون اعتراف کرده بدم ! یمن چ ریگرفت از حرفش ...تقص دلم

 …نوشتم نگاه کردم یکه داخل اون شعر م یکردم و به دفتر سکوت

 کمند؟ -

 . بهم نگاه کرد ... ارهیخواست از دلم در ب یکنم متوجه شد که ناراحت شدم م فکر

 زد تو چشمام و به داخل دفتر اشاره کرد گرفت: زل

مثل کمند بانو  یکیخوشبختم که  یلیکه من خ سیکنه... بنو یخود م یعشق تو چشمات منو از خود ب سیبنو-

 دارم!

 حوصله گفتم: یب

 !شهی، دل نوشته م شهیشعر نم نیا-

 خوام یشعرو ولش کن من فقط تو رو م اصال

 چقدرم اشتهات خوبه!-
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 یدرسته عاشقشم ول رمیگ ینم لشیگرفت منم تحو یبهش نگاه کردم. غرورمو به باز یور هینازک کردم  چشمامو

 کنه !  تمیاذ دینبا

 اصال قهرم-

 خوره  یبهم م کمیزیف ستمیس یکن یادا اطواراتم ،ناز م نیجان جان...قربون ا-

 و با اخم بهش نگاه کردم:  زیرو م دمیدوتا دستمو کوب کف

 محمد-

 جون دلم؟ -

 ها! ستیحالت خوب ن -

 انداختم رو دوشم ... فمویاز جام بلند شدم ک 

 داد :  ریگ شهیهم مثل

 کوتاه نپوش ؟ یمگه بهت نگفتم لباس ها-

 پوشم یدوس دارم م-

 ها یپوش یلباس تنگ نم گهیجان!!؟؟د-

 گفتم : یلج باز با

 پوشم یم-

 نگاهم کرد: لکسیر یلیدور به هم زد... خ کیرو  یقاشق فنجون کاف با

 داشته باشم؟ یکیزیباهات برخورد ف تیموردا تا لحظه آخر زندگ نیاجازه گرفتم که تو ا انیمن از ک یدونستیم-

 ؟ یچ یعنی

 و از کافه خارج شدم ... نییپا دمیتم رو با دوتا دستم کشنداشتم بگم ! مان یصورتم اخمالو شد. حرف ناخواسته
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 ... انیک نیا دادیحرصم م یآ

 بود و سرد...  زییپا یهوا هوا

گرفتن  کمیخواست...  یم یرو ادهیهام بردم. دلم پ بیرو سرم گذاشتم و دستامو داخل ج ممیزخ زییمانتو پا کاله

 آرامش....

 دارم به درس و دوستام . یشروع دانشگاهم خوب نبود اما حاال با گذشت سه ترم حس بهتر 

 قیآه عم هیبود که زودتر از اون عاشق شده بودم ؟  یلرزوند...گناه من چ یکه محمد بهم انداخت دلمو م یا کهیت 

 ... دمیکش

 و پام نداشتم.ت یحس گهیکردم تا د یرو ادهیرو به راه افتادم... انقدر پ ادهیپ تو

 شدم و به طرف خونه حرکت کردم... ادهیپ ابونمونیبشم. سر خ یگرفتم سوار تاکس میتصم 

تمو انداخ دیخونه  و کل یو مشک ییبه در طال دمیداشت ،  رس یخوب طیمح اریبود و بس کیمحله کوچ هیخونمون تو  

 …رفتم داخل

 ... دادیآب م اطمونویح یمیداشت درخت انگور بزرگ و قد مامان

 سالم مامانم-

 شدایم کیداشت هوا تار گهی؟؟ د یکرد ریسالم چرا د-

 کردم. یرو ادهیعالمه پ هیخواست،  یم یرو ادهیامروز دلم پ-

 .شمینگرانت م این ریانقدر د گهید یخوبه ول-

 دیچشم، ببخش-

 محکم بوس کردم  لوپشو

 بزن نسوزه  یسر به قرمه سبز هیبرو  -

 چشم -
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 گذاشت و انیمنو ک تیترب یداشت اما کل عمرش رو برا یخوب یکه مادرم مدرک دانشگاه نیطرف خونه رفتم با ا به

 خانم خونه دار شده بود ! هی

 یرو نگاه کردم. و بعد لباس راحت ی، وارد خونه شدم اول رفتم قرمه سبز مونیخورد به در ورود یتا پله م چهار

 دلم براش تنگ شده  یلیخ یخونه وا ادیب رهیبگ یمرخص انیک ادی... فردا جمعه بود به احتمال زدمیپوش

 به خواب داشتم ... ازین دیخستم کرده بود شد یرو ادهیپرت کردم رو تخت... پ خودمو

 پاک کنم.  موینیبشم و با دست ب اریهوش  یباعث شد کم مینیب ینوازش رو حس

 … دمیمر خوابجا به جا کردم و د خودمو

  رهیطور داره م نیسرم هم هم شهیم دهیکردم موهام داره کش حس

 واکنش نشون دادم  دیهول و هراس چشمامو باز کردم و شد با

  رهوووویت-

 بغلش  دمیول کرد پربود!!! تا موهامو  انیک

 عشقم   یاومد یک -

  دیکنم ببخش دارتیگفتم ب دنتیخسته شدم از خواب گهیهست د یساعت کی هی-

 یاشکال نداره خوشحالم که اومد-

 یمرس- 

 نوازششون کرد:  شهیدستاش و مثل هم ونیگرفت م دستامو

  یریبگ یانرژ میشام بخور میبلند شو بر-

  میباشه بر-

 و از جام بلندم کرد دیکش دستامو
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... 

 مامان تو آشپزخونه بود بابام رو مبل خوابش برده بود. م،یاتاق خارج شد از

 سالم -

 خوش خواب  نیسفره رو ببر بچ ایسالم ب کیعل-

 چشم ، بابا چرا رو مبل خوابش برده ؟-

 مونده.  میامروز اضافه کار گهیخستس د-

 . میبود یخانواده عاد هیکنه...  کال  یاونجا کار م ادمهی یکارخونه بود از وقت هیسرکارگر  بابام

محکم و  یو رفتم کنار بابا نشستم، دستم رو انداختم دور گردنش و سرمو گذاشتم رو شونه ها دمیرو چ سفره

 مردونش :

 ؟ییبابا-

 بلند کرد و منو تو بغلش فشار داد:  سرشو

 ییجان بابا-

 شام بخور برو بخواب ایسفره بازه ب-

 زمیباشه عز-

 زیسر م میرفت  

 پادگانو که معدمونو داغون کردن! یآشپزها نیخدا بکشه ا یا یبه به چه قرمه سبز-

 برات  رمیبم-

 نمکه... ینگن شور ب یبشن ه یراض نایمامان لوسش نکن حقشونه بزار از اون غذاها بخورن تا به ا شیا-

 بدبخت یعقده ا-
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 :دیخند بابا

 ؟یباز پسر باش یکمند دوست دار-

 .ییبایعشق است ظرافت ز هینه بابا پسر بودن چ-

 باشه! یمهمون یبرا یچه لباس دنیدختر خانما بهتر مشغلتون پوشکمند خانم، شما -

 کچلو، شما برو از همون غذاها بخور . انیک-

 گهید دیبه هم؟ غذاتونو بخور نیدیبابا باز شما رس یا-

 چشم-

 چشم-

 . میکرد یهمو مسخره م ای میاوردیهم زبون در م یبرا انیبر قرار شد. اما منو ک نمونیب سکوت

 طنتامونویما هم دور از چشمش با هم ش نیبخاطر هم یکن یشوخ ای یسر سفره حرف بزن ومدیبدش م یلیخ مامانم

 .میکرد یم

  گهید میخواهر برادر دو قلو بود 

تو  قرن ازم بزرگ تره : کیبشر در آورده! انگار  نیپدر منو ا قهیدق کی نیسر ا یعنیبزرگ تر،  قهیدق کی انیک البته

ون به من لحظه ا هیمامانو بابا دوتاشون اندازه  یعنیتنگ نپوش !  ینباش ، لباسا رونیوقت ب ی، ب ی، تو بچه ا یدونینم

 طلبش. یکی!! پردهبه محمدم س یحت نیاون وقت ا دادناینم ریگ

 خوردم از جام بلند شدم برم اتاقم:  غذامو

 اتاقم کارت دارم . ایب یزود انیک-

 ؟ یبداخالق شد هویوا چرا -

  یفهم یم یایب-

 باشه -
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 . شورمیم امیمامان ظرفام بزار بمونه م-

 تو استراحت کن  شورمینه دوتا ظرفه م-

 چسبه ها یغذا بهم نم یطور نیا امیم ینه مامان-

 باشه پس زود بشور-

 چشم  -

 خورد محمد بود. جواب دادم:  یداشت زنگ م میدور شدم رفتم تو اتاق، گوش هیبق از

 دختر خانم ! زنمیدفعه سوم دارم زنگ م-

 پسر جونم. فتهیوظ یهزار بارم زنگ بزن-

 کمند تو چرا انقدر زبونت درازه؟-

  دونمین-

 اومده؟ انیک-

 ؟؟یپرسیاز من م-

 بپرسم؟ یاز ک-

 مفصل باهاش داشته باشم . یدعوا هیتو اتاقم  ادیخوره بهش گفتم ب یاومده داره شام م-

 ؟یبرا چ-

  یزد که امروز بهم یحرف نیبخاطر آخر-

 که چقدر دوسش داشتم. .. یگوشم واتو دیچیخنده پ یصدا

 دارم به اون چه؟  ارتویاخت یخانمم-

 محمد از دست تو یواااا-
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 بدون خانم. یدونستیبه تو شک کنه اما به من عمرا ، نم دیشا یهفته هم با من باش هیتو -

 حرص گفتم : با

 محمددددد-

 جانمممممم-

 کشم  یجفتتونو م-

 ! دمیستر یلیخ-

 پرو ! ستاره چطوره ؟-

 کنکوره خوبه اونم مشغول درسو -

 خونمون ؟ ادیب یزاریآخه چرا نم-

 بفهمه  دیرو با یکس یعادت کنه. ب گهیخوام جز خونه خودمون به خونه کسه د یچون نم-

 برا اون ممنوع؟ یکن یچرته، خودت همه کار م یلیاخالقو رفتارت خ وهیش نیمحمد ا-

  ستیممنوع ن گهید یزایچ یلیبرا اون خ-

 . یمثل ستاره باهام رفتار کن زارمینم میروز ازدواج کن هیاگه -

 !  شهیکنم اخالق تو... البته فقط با کتک درست م یدرست م-

 محمد!-

  زنیریمحمد که هورمون هام بهم م یگ یم یجور هیمحمد ... کوفتو -

  شیا-

 اتاقم زده شد.  در

 اومد فعال خدافظ  انیک-



 بگذر از جانم

 
12 

 

 یروشن کنه با شویباشه بگو گوش-

رو  انیبا محمد حرف زدن . به انگشتر نشون داخل دستم نگاه کردم و بعد با لبخند ک انیسخت بود جلو ک کمی برام

 به داخل دعوت کردم :

 داخل ایب-

 رو سرو کلش : دمیاومد داخل درو بست تا درو بست پر انیک

 کشمتتت یم ؟یا یتو هم سلول ؟یآدم فروش آخه تو داداش-

  هویچند تا دون دون سرمم بکن  نیهم ؟یهوشههه چته وحش-

 نادون؟ یچرا منو فروخت-

 ؟؟؟ یگ یم یچ-

 داشته باشه ؟ یکیزیتونه باهام بر خورد ف یلحظه جونم م نیدرباره حجابو لباسم تا آخر یتو به محمد گفت-

 رفت هوا  انیخنده ک یصدا

 آدم فروش   یرو آب بخند-

 کنه یم تیور کامل تو رو داره درست تربخوبه پس به ط-

 نشده ! یرسم تمونی؟ ما هنوز وضع یچ یعنی انننننیک-

 ! بهیحاال شد غر یشد چشی؟ تو پنج ساله سپ هینشده چ-

 دوست دارم ؟ شتریمن محمدو ب یکن یچرا فکر م- 

 وقت دارم  یلی، من درک خوندن نگاهتو، رفتاراتو خ یگرام یهم سلول-

  شیا-

 .یرینگ لیمارو تحو گهید ،یعروس بش گهیمدت د هی یخوا یبغل کن که م هیداداشتو  ایبسه، بدو ب-
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 تو بغلش:  رفتم

 .یکرد کیممنون که محمد رو بهم نزد-

 .دیکش قیآه عم هی هوی

 جان؟؟؟ -

 از پادگان رفتن خسته شدم. یچیه-

  شهیداره تموم م گهیماه مونده د۱-

 فتادما ی. به نکشادهیماه هم ز۱-

چته!!چرا آرومو قرار  تو فهممیواهلل من نم یکن یم یمسافر کش ای یمشغول کار ای یپادگان ایتو؟؟  یگ یم یچ-

 !یندار

 الیخیب-

 ! یستیتو اصال با من راحت ن انیک-

 نگفتن دارم. یبرا یمحکم تر لیهستم اما دل-

 کارت داره یروشن کن تویاوففف باشه محمد گفت گوش-

 ؟یمن رفتم کار ندار یاوک-

 شعر کوبنده بسازم.  هیباشه دربارت  ادمیآدم فروش  ینه آقا-

 راحت باش عروس خانم -

 اسم رو فعال ب من نچسبون  نیا انیک-

  ادیتو هم که بدت نم-

 بروووو -
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 یبابا-

باز دوسش  ارهیب باشه بازم عشق منه، هزارتا بال سرم یمحمد هر چ دم،یو در رو بست. رو تخت دراز کش رونیب رفت

 دارم.

 نشون بدم ... انیساعت تو خودم بودم...چند ماه فرصت دارم تا خودمو به محمدو ک کی حدود

 ست :اومد کنارم نش انیکه ک نمیبب لمیف کمیگرفتم  میجام بلند شدم رفتم سراغ ظرفا بعد از شستنشون تصم از

 رون؟یب میبر یایم-

 کجا مثال -

  ستین یبد ینترس جا-

 ! زنهیاز خوابش داره م انیکه ک هیخوب یجا حتما

 ری. فقط از مامان بابا اجازمو بگامیباشه م-

 ایبرو حاضر شو ب -

م ، مانتو رو دوست داشت نیبودم ،اما کوتاه بود برام، ا دهیخر شیسال پ زموییجام بلند شدم رفتم تو اتاقم مانتو پا از

براق. امشبم هوا سرده....خوب بود بپوشم،  یکت پشم هیدامن کلوش داشت و باال تنه  نییرنگ بود. پا یمشک

شده بد نشه.  اهیهم سر کردم که لباسم همش س یمشک نیشال پر نگ هی٬دادیلباس بهم اعتماد ب نفس م نیا شهیهم

  رونیبرداشتم و از اتاق اومدم ب ممیدوش فیک دم،یهم پوش مینقره ا یاسپرت مشک یکفشا

 نگاهم کرد بابا

 .دینگران نباش میرینم یدور یجا -

 نگاه کنه  ونویباعث شد بابا تلوز انیحرف ک نیا

 ! ادیب کهیت هی! حداقل یدیچرا پوش نویبهم نگه ا یحت انیبود از ک دیبع

 . دیراحت بخواب میکرد رید دیشا دیمنتظر ما نباش میمامان ما رفت-
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 به سالمت دیباشه بر-

 … میبابا شد دیپژو پارس سف نیسوار ماش میو رفت میخونه خارج شد از

 ؟ میریخوبه حاال کجا م-

 خونه محمد -

 وقت شب ؟ نیا یییبیبیییچ-

 تولد ستاره هستش. یعنیخونشون ، خودش ازم خواست منم رد نکردم  ینیشب نش میآره بر-

  دمیپوش یم گهیلباس د هیمن  یگفتیخب... خب م-

 زد:  یا انهیموذ لبخند

 ؟یدیترس هیچ-

  ستیحرفا ن نیمال ا رمینخ-

 باشه پس نگران نباش -

... نیبود. بد ب دیپارانوئ یماریباز. محمد از نظر من دوچار ب شهیگفت بهم االن دعوامون م یگرفته شد. کاش م حالم

. مدیرس یم جهینت نیبه ا شتریکردم اشتباه باشه حدسم، اما هر بار ب یدعا م شهی، هم یرتیاندازه حساس و غ یب

 بهم گوش زد کنه. نویهم قصد داشت ا انیک

 ...ستادیا نیافکار خودم بودم که ماش تو

 بود! انیدست ک کیپالست هیشدم  ادهیپ م،یدرشون بود جلو

 ه؟یچ نیا-

ا ام ادته،یکردم  یاز طرف خودت بده بهش فکر م نویا دم،یتولد ستاره کادو خر یمن برا دیفضا بودشما تو یوقت-

 نبوده  دتایانگار 

 کنم ؟ کاریبر من حاال چ یوا یا-
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 از طرف خودت بده بهش  نویاشکال نداره ا-

 ؟یچپس تو-

 بزار اون بچه دلش خوش باشه  ستمین مهم که من ٬الیخیب -

 از دستش گرفتم :رو  کیکنم پالست یجبران م انیک دیببخش -

 هست؟  یحاال چ-

 لباس هی-

 !! یدیگاد تو برا ستاره لباس خر یاو ما-

 . وفتهیکمتر ب رمیزده بودن گفتم از همون جا بگ یجا حراج هیآره -

  میآهان باشه بر-

 داخل  میدر رو زد و رفت زنگ

که محمد سه ماه قبل از تموم  یزیداشتن . چ یخوب یها هیاما همسا کیو کوچ یاونا تو آپارتمان بود. اجاره ا خونه

بودن که عشق  یقتیحق نی! و ا یزندگ ینبود برا یمحمد اصال عادگشت.  یخونه دنبالش م یکیشدن قولنامه اون 

 . دشیفهم یمن نم تینها یب

منم رو کردم بهش و دنده عقب  رونیدر رو برام باز کرد تا برم ب انی. ک میشد ادهیتو آسانسور طبقه پنجم پ میرفت

 : شدمیداشتم از آسانسور خارج م

 داده  ادیپس احترامو جنتلمن بودنو بهت  یسرباز-

 بنفش منم همانا  غیچهره محمد همانا ج دنیدو تا دست نشست دور کمرم د هوی

 !! ؟یزنیم غیچته چرا ج سیه-

و با اخم به محمد نگاه  چوندمیپ انی. دستامو دور بازو ک میهم بود هیهم قدش بودم ... کال شب  ستادمیا انیک کنار

 کردم
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... 

 به به آقا محمد -

 بغل کردن  گرویفش و هم درفت طر اقیبا اشت انیک

 میدیخوبه ما تو رو د-

 شده ! بتینص یآره چه افتخار-

 داخل  ایب دنتیخوشحال شدم از د یلیخ-

 داخل؟ یایب یبودم !خانم مانتو کوتاه شما قصد ندار ستادهیبا خنده وارد خونه شد منم مات ا انیک

 با من حرف نزن یطور نیا-

 .میرس یتو ، به حساب شما هم م ایباشه حاال ب-

 تعجب به چشماش نگاه کردم  با

 چپم  یبا کف دستش آروم زد تو رون پا هوی

 ؟یلباس بهم نشون بد نیبا ا نویهم یقصد دار-

 حرکتش جا خوردم ! از

 شد: زونیآو لبام

 دیببخش-

 مهم بود حرف هام یذره دوسم داشت هیبه خدا اگه -

 !!ادیمن بدم م یدیم ریگ یلیمحمد خ-

 :  دیلبخند آرامش بخش زد و لپمو آروم کش هی

 و ستاره  انیک شیپ می...بریمال خودم-
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 …لبخند زدم بهش وهمراهش حرکت کردم  هیعادت کرده بودم به رفتارهاش  چون

 بود ختنیر ییمشغول چا ستاره

 کنارش رفتم

 تولدت مبارک  زمیسالم عز-

  نیریذوق و شوق بهم نگاه کرد و محکم بغلم کرد... هر چقدر محمد تلخ بود ستاره ش با

 ناقابل برات یکادو نمیا-

 ازم گرفت و دوباره بغلم کرد کویپالست

 کرد  یبهمون نکاه م یقیبا لبخند عم انیافتاد به ک چشمم

 ت...عاشقانش بهم بفهمونه که حواسش بهم هس یکرد با نگاه ها یم یهم سع محمد

و محمد هم کنار هم  انی. منم رفتم رو مبل تک نفره نشستم کنمیبرم بش یعنیمبل هارو بهم نشون داد که  ستاره

 بودن 

نگاه کردم به صفحه شمار ناشناس بود! جواب  ارم،یدر ب مویو گوش فیباعث شد دستم رو ببرم داخل ک میگوش یصدا

 دادم :

 دییالو بفرما-

-... 

 الو-

...- 

 شد !! قطع

 بود!!حتما اشتباه گرفته! یک یعنی وا
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 محمد بلند شد: یکه صدا فمیخواستم بزار تو ک مویگوش

 بده  ویگوش-

 کردم !!!!!! ینگاه م انیچهارتا شد با تعجب داشتم ب ک چشمام

 بدش به من  اریب-

 کمند حرف گوش کن خب-انیک

 بردم دادم بهش برگشتم نشستم سر جام دهنم بسته شد به طور کامل مویگوش یاندازه ا یب یهنگ با

 کرد ! یم کاریکردم معلوم نبود داشت چ نگاهش

دست ستاره رفته  ییچا ینینگاه کردم ، حواسش به س انیکنه!به ک یمنو چک م ی.داره گوشمردمیحرص داشتم م از

 نبود اصال!!! الشیخ نیبود وع

 رو جلوش گرفت : ییچا ینیس ستاره

 اومدم یدست خال دونستمیمن نم دیممنون ستاره خانم تولدتون مبارک ببخش-

 محمد  یزد و رفت جلو حیلبخند مل هی

 …نشست رو مبل دو نفره مییبرداشت اومد طرف من و بعد از برداشتن چا اونم

 بلند شدم رفتم کنارش نشستم  منم

 نیحساس بودن محمدم هم لیدل دیبود شا بایتونه حرف بزنه؟؟ستاره واقعا ز یکه نم ستین بایدختر ز نیا فیح

 نبود که ! ییباشه ! اما خوب خونه ما که هر جا

 بگم واهلل !! یچ

 زم؟یعز یکرد کاریبا کنکور چ-

 خودکار و نوشت ؛ هیدرآورد با  بشیاز ج ادداشتیدفترچه  هی
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 رو بخونم دوازده ساعت یما روز یکنم تا د یتمام تالشمو م-

 دانشگاه حق تو هستش نیمطمئنم بهتر هیعال یلیخ-

  زمیعز یمرس-

 انداخت دورم و سرشو رو شونم گذاشت  دستشو

 یاز کس دهیمحبت ند شیبراش از بچگ رمیبم

 ...شدیم نیمنم محکم تر بغلش کردم بغض تو گلوم داشت سنگ 

 سرد یتو هوا چسبهیم ییم؟چاینگاه کن رونویتو تراس ب میبر یدوست دار-

 تکون دادن سرش موافقت خودش رو نشون داد با

 …تو تراس میرفت

 رو نرده  میو دستامونو گذاشت میبست درم

  دهیبهم م یحس خوب زییپا یهوا یخنک-

 برگه نوشت  رو

 روز تولد من تلخه برام  شهیاما هم-

 دوستت داشته ...به اندازه جونش یلیمادرت خ-

 خواد یم ی...دلم همه چتیمحبت ... اهمخواد  یدلم مادر داشتن م-

 کنه؟ یم تتیمحمد اذ-

 زد: یتلخ لبخند

 جا رسونده نیمحمد همه کس منه، محبت اون منو به ا-

 محمد تا حاال تو رو زده ؟-



 بگذر از جانم

 
21 

 

 ؟یتولد رو آماده کن یالیوسا یریستاره جان م-

 سر از تراس خارج شد دییبا تا ستاره

 من موندم و محمد... 

لمو صحنه د نیبود نگاه کردم. چقدر ا دایمربع مربع ازشون پ یکه فقط نورها ییپشتمو کردم بهش و به ساختمان ها 

 کرد یآروم م

 دست بزنم داشته باشم؟ هیبه عالوه اخالق سگم  یترس یم-

 تعجب سرم رو چرخاندم و بهش نگاه کردم با

 بخدا ستین یطور نینه ا-

 رفتار رو هیمن با دوتاتون  یکن یکه فکر م هیکیتو و اون مگه  گاهی!جایخوام از ستاره بکش یآمارمو م ادیبدم م-

 دارم ؟

 قلب گرفتم ...  تپش

 شده بود یعصبان انگار

 شده؟ یحاال مگه چ-

 زد... یشد رو صورتم...اما حرف نم خم

 ...دیدستش رو انداخت دور کمرم و به طرف خودش کش رمیخواستم فاصله بگ ازش

 بهش بود و اون چونه شو گذاشت رو شونم تمپش

 …کردم جو رو عوض کنم اما لرزش و اضطراب پر بود تو صدام  یم یسع دیبا

 ؟یکه برات گرفتم رو تو دستت ننداخت یچرا انگشتر-

 خودمه یکال اخالقات خور یدون ی،میستیوارد ن ادیز چوندنیتو بحث پ-
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 ازم؟ یریفاصله بگ کمی شهیمحمد م-

 نه -

 کنم  یخواهش م-

 نپرس یزیمن چ یاز ستاره درباره  گهید-

 ؟ هیمگه چ-

 گازت گرفتما یدید هویمن دوست ندارم -

 ؟ییمگه هاپو-

 ! گهید شمیباشه منم هاپو م شمیموش کوچولو خوشمزه پ ی یوقت گهید-

 و بردم باال و به صورتش نگاه کردم  سرم

 زد... میشونیرو پ یبوسه طوالن هی

 ... میرو باور کرده بود دنمونیرس گهیبود . اما انگار د یزبون شهیمنو محمد هم یعاطف روابط

 …و چشماشو بست دیمال مینیرو به سر ب شینیب

 ؟یآرامش دار ییبا من تنها یوقت یکن یفکر م- 

 دارم اما اخالق هات... ارویمن با تو دن-

 ... ادامه نده ... سیه-

 چسبوند : میشونیرو  به پ شیشونیپ

 م؟یسقف باش هی ریو ز میزودتر عقد کن یکن یکمند من عاشقتم قبول م-

 !یبش کیانقدر بهم نزد یچطور شده به خودت اجازه داد گمیم-

 . رمیگ ینم یرو به باز انیمن اعتماد ک-
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 پس ؟!! یانداخت رمیجا گ نیچرا ا-

 برد باال و با لبخند گفت : ابروهاشو

 بوست کنم -

 خندم گرفت  طنتشیش از

 از همه مهم تر حس آغوشتو ...لطافت پوستت...  -

 کشم! یبسه خو من خجالت م-

 …و هر دو لبخند رو لب هامون  میبود سیتو ف سیف

 ؟یشیخانم خونم م-

 نه-

 ؟یچ-

 براش در آوردم  زبونمو

  شمینم-

 بود.  ینیب شیقابل پ ریغ شهیکنم اما مثل هم تشیاذ کمیخواست  یم دلم

 و من رفتم هوا !! دیهمه جا چرخ هویزبونمو نبرده بودم تو که  هنوز

 محمد دور کمرمه!!  یو فقط دست ها رونیبدنم از تراس اومده ب شترینصف ب دمیبه خودم اومدم د تا

 زدم و چشمامو بستم و داد زدم: غیج نییچشمم افتاد به پا تا

 محمدددددددد ...محمدددددد -

 به گوشم :  دیرس صداش

 م جوابت نه؟باز-
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 آره  یعنیآره نه  یعنینه نه نه -

 زدم : غیافتاد و ج نییباز چشمم به پا هویباز شد  چشمام

 نیمحمد تو رو خدا منو بزار زم-

 خونسرد گفت : یلیخ

 ؟ یشیخانم خونم م-

 شممممیم شمیآره م-

  رهیمنم خندم بگ شدیخندهاش باعث م یصدا

 بندازمنت ؟!؟-محمد

 داشتم. مانیبه محمد ا من

 بنداز -

 ندازما یم-

 حالتو خوب !؟ یک نییپا یندازی؟ منو ب شهیسخت م یکه بدون من زندگ یمگه نگفته بود-

 و دست هاش رو دور کمرم حلقه زد ،سرشو به سرم چسباند و زول زد بهم : نیحرکت منو گذاشت رو زم هی با

 تو ؟ یبود یآرامش ک-

 ...دادیام تکون م یشانیپ یرو رو سرش

 بود.نا خواست چشم هام پر اشک شد... ایدن نیا یو حال اون لحظه منو محمد خارج از تمام حس ها حس

 اش چسبوند : نهیدست هاش رو دور گردنم گذاشت و سرم رو به س 

 ؟یکن یم هیکنم گر ی...چرا هر موقع من به عشقم اعتراف مونهید-

 آغوشم فشارش دادم : تو
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 یتو تموم احساس من-

 به گوشم دیزنگ در رس یصدا

 میبر ایاومد ب انیک-

 ییرایبه طرف پذ میهم، رفت یلبخند به رو هی با

 هم وارد شد : انیزمان با ما ک هم

  کیاز ک نمیمبارکه ا-

 .میبا هم دست زد همه

 رو ... کیو از کارتون درش آوردم ک زیم یگذاشت جعبه رو رو انیک

 خوشگل وبه رنگ قرمز. یلیگل رز بود خ هی 

تر بود و  کیاز من چهار سال کوچ شه،یسالش م۱۹اون امسال  کیرفت از اتاق دوتا شمع آورد و گذاشت رو ک محمد

 از محمد هفت سال...

ه انداز یب انیگفت ک یبهم م یبیچشماش پر اشک شوق شده بود. حس عج میتولدت مبارک براش خوند ییتا سه

اونو  دیبرد که شا یپ نیشد به ا ی! اما از حرف هاش نم یفراتر از دل سوز زیچ هیکنه!  یعاشقانه به ستاره نگاه م

 …دوست داشته باشه

 دهیکه مثال من خر ییو نوبت به باز کردن کادو شد... ستاره کادو میستاره گرفت یجشن تولد کوچولو برا هیدور هم  

 بودم رو باز کرد...

 گرفته؟؟؟ عمرا!!! یاز حراج انیرو ک نیا که دستش بود دهنم باز موند!!! یراهنیپ ییبایز از

 انگار به دلش نشست ! چون محکم منو بغل کرد . یلیخ

 گفتم  کیبوسش کردم و تبر منم

 مدل بود. نیلپ تاپ آخر هیمحمد هم  یکادو
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 ... میشب گذشته بود و ما قصد رفتن کرد میساعت از ن گهید

  میشد نیو سوار ماش میکرد یخداحافظ

 خواست از محمد جدا بشم  ینم دلم

 کرد ؟ شهیچه م اما

 : رونیمن رو از افکارم پرت کرد ب انیک حرف

 د؟یدیبا محمد به کجا رس-

 کل صورتم داغ شد نییانداختم پا سرمو

  میخوشبخت بش دوارمیام-

 قهقه زد : انیک

امادمون محمد باشه بهتر که د نیاز ا یخجالت نداره که چ نمتی...حاال سرتو باال کن ببیچه جواب کامل-

  شااهللیا نمیبب تونویخوشبخت

 بهش نگاه کردم ... یچشم ریز

 یممنونم ازت بخاطر همه چ-

لوغ فردا ش شهیبرم پادگان فکر کنم فردا رو کال بخوابم م دیمن؟ شنبه صبح با یکنم فقط کمند خانم یخواهش م-

 میشیصاف به صاف م یطور نیا ؟ینکن

 !یریخونه وا م یکه اومدن ارنیسرت م ییتو پادگان چه بال ستیبال معلوم ن یا-

 وحشتناکه -

 کنم  یبدبختا، باشه فردا خونه رو برات سکوت کامل م-

 قربونت یآ-



 بگذر از جانم

 
27 

 

 : دادیخونه مامان تو حال نشسته بودن و با استرس  پاهاشو تکون م میدیرس

 سالم -

 سالم -

 بابا بزرگ چطوره؟-

 بگم واهلل  یچ-

 بهم نگاه کرد  مامانم

 بهم زنگ زده بود  زیعز-

 نگه داشته؟ داریگفته که تا االن شماها رو ب یباشه چ ریخ-انیک

 کردن و بابا و مامان به هم نگاه کردن سکوت

 محمد و کمند معلوم بشه . فیتکل دیگفت قبل فوت بابا با زیعز-مامان

 خواب شدن  یناراحت و ب یرطو نیمحمد رو قبول نکردن و ا یباطن لیپس هنوز هم با م اوه

  دیبخواب دیاالن بر میزنیفردا حرف م -بابا

 من اعصاب ندارم! م،یحرف بزن دینیبنش دیایب ییخونه دا میخوابه بعد از ظهر قرار بر یم انیفردا ک- مامان

 …مخالف  یبازم شروع ساز ها یوا

  میمامان ول کن بزار بخواب-انیک

 گهیمعلوم بشه ، م فیتکل دیهفته با نیگه ا یشدم. مامان م هیقض نیا ریاز بس درگ برهیشه من خوابم نم ینه نم-

 بازم نشون بمونن. ستیخوب ن

  نیبشم مننننن آفر زیقربون عز یا

 باز نشه  شمیکردم ن یسع
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 ؟ یخوا یکمند تو واقعا محمد رو م-

 خواد که االن نشون کردشه یم-انیک

 حرف منو زد راحت شد ما  یآخ

  میجاش هم خودش خواست و ما هم قبول کرد نیکمند حق انتخاب داره تا ا میمر-بابا

 کنه با محمد نه ما  یاون قرار زندگ میستین یخواد ما کاره ا یم اگه

 صبر کنه  دیبا دیمن به محمد گفتم تا ع یول-انیک

 خواسته  یطور نیکه مامان ا ینیب یم-مامان

 نمونیشد ب سکوت

 . میزنیبن فردا حرف مبزار برن بخوا میمر-بابا

 و گفت: یشانیدستش رو گذاشت رو پ مامان

 ریشب بخ-

 وقت شب جلسه گذاشته! نیکه ا ستیبود مامان حالش خوب ن معلوم

 میبه طرف اتاق هامون حرکت کرد ریشب بخ هیهر کدوم با  اما

 یهمگ ریشب بخ -

 . رمیمنم برم چون دارم از هوش م -انیک

 گهیحداقل راحت بشه و د ای... کاش حال بابا بزرگ خوب بشه میهر کدوم به اتاق خودمون رفت میدور شد ازشون

 ارزش عذابو نداره ایدن نیدرد تحمل کنه ! ا گهیچقدر د چارهیانقدر عذاب نکشه ب

 رو تخت ... دمیلباسامو عوض کردم موهامو باز کردم پر-

 سردم بشه ... شدی،باعث م دادیم محضورم کنار محمد به یادآوریکه از  یخواسته لذت نا
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 …فاصله ها  نیزودتر تموم بشه ا کاش

 

 را اهتیس راهنیکنم لمس پ ینم باور

 آغوش گرمو سوزان پر عشقت را آن

 میشگیهم یایرو یا مینمانده برا ییایرو

 میبا هم دوباره ساخت یخاطرات چه

 سرنوشت  یترس دارم از باز آه

 ننوشت میکنم اگر آغوشت را برا چه

 

 …از چشم هام افتاد یاشک قطره

 کرده بود  ونهیمحمد منو د هه

 خوبم با محمد فکر کردم که خوابم برد ... یبه روزا انقدر

 میبودم ! گوش دهیچقدر خواب یوا دادیرو نشون م قهیدق۴۵ ازدویوا کردم و به ساعت نگاه کردم ساعت  کمی چشمامو

 خورد! یم برهیو

 نگاه کردم. جواب دادم :داشتم و به شماره  برش

 بله ؟-

 ا کهواقع نمیخوام نخواب بلندشو بلندشو بب یمن زن تنبل نم ؟یدیساعت خواب نیکمند تو تا ا ی!!!وایخواب بود-

 خروپف در آوردم یصدا یکه الک زدیطور داشت حرف م نیهم اوووو

 کوفت درد  یا-
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 گرفت: خندم

 بزار بخوابم -

  ینخواب گهیدکردم که  یکار م یاونجا بودم -

 شماینکنا زنت نم دمیپسر نادون تهد یاو-

 مگه یجرعت دار-

 ! ییبه تمام معنا یزورگو یتو-

  یتنبل خانم هیتو هم -

 که هست نیهم-

 جانننن-

 که ! ستمین یمن خانمم خوشگلم ورزشکارم اوووو خالصه کم الک ستیکه ن نینه نه هم-

  نیآهان آفر-

 نادووون-

 رون؟یب میامروز بر یخودت-

 هم بودم! شیپ شبید-

 با حرف من؟ یباز مخالفت کرد-

 رون؟یب امیب ی! خوب من به چه بهانه ایشیم ونهیوا چرا د-

 شوهرم شیخوام برم پ یبگو م-

  زارمیمامانمم گفت اسم بچتونو من م-

 خنده: ریزدم ز بلند
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  یکه تو بغلم یخنده هارو بزار برا وقت نیا-

 کردم سکوت

 زبونتو موش خورد؟  هیچ-

  رمینخ-

 یشگیهم یساعت چهار جا-

 امینم-

 یایخوبم م یایم-

 زورگو-

 که هست نیهم-

 اه باهات قهرم-

 قطع کردم  تلفنو

با آرنجم بود اما چون همش  یباز بود. حدودا مواز شمیم داریجام بلند شدم، موهام مثل هر صبح که از خواب ب ازسر

خواست که بتونم با  یرو م یبود.دلم روز دهیشد. تاحاال محمد موهامو ند یم دهیدست نگهش داشتم ، بلندتر د هی

 …محمد همراه باشم 

 .میاز عشقمون برس یوانگیهر دو به مرز د میکه بتون یروز

 نشست رو لبم ... لبخند

 اتاق خارج شدم  از

 شد  ینم داریکه حاال حاال ها ب انیک

  نمیرو بچ زیگفتم و مامان گفت که م ریمامان و بابا صبح بخ به
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 که مامان گفت: میچند لقه نخورده بود زیدور م مینشست

  میآخر رو بزن یجا حرف ها نیا ادیشب ب هی دیمحمد با-

 نگفتم : یزیسکوت کردم و چ منم

مخالفتمون رو هم نشون  یاما بخاطر تو حت میازدواج هست نیمن و مادرت مخالف ا یدون یکمند خودت م-بابا

 نه سر عشق کور کورانه یمحمد رو قبول کرد ی. من انقدر بهت اعتماد دارم که مطمئنم  با آگاهمینداد

 شد جوابشون رو بدم  یروم نم نییو انداختم پا سرم

با  دیبا تره و از همه مهم تر که تو نییاز ما پا شیمال تیسخته دخترم ،محمد کس و کار نداره ، وضع یزندگ-مامان

 !  یکن یستاره زندگ

 و آوردم باال  سرم

 نیبش یازدواج راض نیکنم به ا یانتخاب کردم ازتون خواهش م میزندگ یمن محمد رو برا-

 دو سکوت کردن ... هر

 من تموم شد  صبحانه

 جام بلند شم و به طرف اتاقم رفتم  از

 خوندم  یدرس بودم و م ریدرگ یساعت چند

 افتاد به ساعت... چشمم

 ۴ساعت مونده به  مین

 نرم؟ ایبرم؟

 رممممیم

  ییتو گوش مامان گفتم و اجازه گرفتم قرار شد از اون جا برم خونه دا رفتم
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 …تو اتاق و حاضر شدم  برگشتم

 گفت  رونیرم ب یمن دارم م دیشده بود تا د داریب انیک

 ؟یریکجا م-

 امیکار دارم م ییجا-

 برسون آها به کارت سالم -

 لبخند زدم و از خونه خارج شدم  هی

 بود  ریدلگ یلیخ کمی زییپا یها غروب

 کرد ... یم یرو عال زی، همه چ اریبا  داریبه طرف د یدار یکه قدم بر م ی...لذت  یرنگ ی...بارون... برگ ها باد

 گرفتم و به طرف کافه رفتم  یتاکس هی

 وارد کافه نشده بودم که محمد صدام زد: هنوز

 ! یکرد رید-

 و بهش نگاه کردم  برگشتم

 .دیچهار هستش ببخش کینزد دمیچشم باز کردم د هویخوندم  ی، داشتم درس م ییسالم آقا-

 بهم زد : قیلبخند عم هی

  شدمیم ونهید یاومد ینم-

 تو ؟ میحاال که هستم ، بر-

  گهید یجا هی مینه بر-

  ؟کجا مثال-

 اتاق من -
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 کردم بهش  اخم

 :دیخند

  اچهیدر میکردم ،بر یشوخ-

 .ستین ادیوقت ز مییبرم خونه دا دیدوره منم با یلیخ-

 کرد : اخم

 که اسم پسرش محسن؟ ت؟همونییکدوم دا-

 آره -

 یپس فکرشو نکن بزارم زود بر-

 محمد !!-

 میکه گفتم. سوارشو بر نیهم-

 کنه منو! یول نم گهید نیشدم ا چارهیب یوا

 میو حرکت کرد میشد سوار

 محمد، محسن مثل داداشمه بخدا-

  یستیاما تو بر اون مثل خواهر ن-

 دارم آخه ؟! کاریمن به اون چ-

 بسه ادامه نده -

 رمایپس من سر وقت م-

 ؟ یبکن یخوا یم کاریچ نمی، بب یزارم بر ینم-

 کنن یمحمد خانوادم دعوام م-
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 تموم ،یبه انگشترت نگاه کن؟تو بر من-

 گرفت سکوت کردم . یبحث باال م دامیادامه م اگه

 اچهیدر یبه طرف قسمت ساحل میحرکت کرد نیکه مد نظر اون بود و بعد از پارک کردن ماش ییبه جا میدیرس

 … تگریچ

 بوس کرد  مویشونیو محمد دستش رو انداخت دور گردنم ، پ میآب نشست کینزد

  یقربونت برم من که انقدر دل منو برد-

 خمارش نگاه کردم  یزدم و به چشم ها لبخند

 کنه. یدور م شیعالمه آت هیچشمات مثل دوتا نقطه آرامشه که من رو از -محمد

 !یشیچه آت-

 . ممنونم ازت فهممیرو م ی. هر بار، کنار تو زندگیزندگ یو بد یسخت شیآت-

 .دمیجالت کشخ ییجورا هیآب نگاه کردم .  به

 افتاده ... یاتفاق هی-

 ؟یچ-محمد

 معلوم بشه ،قبل از مرگ بابا بزرگ  ادیکه داره م یهفته ا نیمحمد و کمند ا فیتکل دیگفته با زیعز-

  میمن از خدامه زود عقد کن یعال یلیخ-

 تموم کردن حرف ها  یخونمون برا یایزنگ بزن به بابام و بهش بگو دو شنبه شب م-

 فردا شب، چطوره؟ ایامشب  نی، هم رهیدوشنبه د-

 تو  یچقدر هول-

 اون وقت ببرمت تو اتاقم بعد ... یخواد هر چه ،زودتر حاللم باش یعاشقم عشقم، دلم م-
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 گفتم : عیسر

 ادامه ندههه-

 : دیخند

 نگاهت کنم . چقدر فکرت منحرفه، اع ریدل س هیببرمت تو اتاقم قشنگ -

 منحرف یخودت-

 انقدر قلقلکت بدم که ... مریدستاتو بگ ییوا-

 !گهیم یما چ یکنن آقا یم ییچه کارا هیواقعا که، بق-

 تعجب بهم نگاه کرد: با

کرده!!  یشرفتیخوام باهات بکنم بگم؟؟؟اووو کمند خانم ما چه پ یکه م ییاالن از کارا یدوست داشت یعنیجان!!-

 گمیاالن از اول تا آخرش بهت م زمیباشه عز

 زدم: فیخف غیخنده ج با

 نه محمد-

 گهیخونه د میبر ایجووونم؟ب-

 غلط کردم  -

 تموم شد  یمجوز داد گهینه د-

 عقب ، خطرناک شده بود دمیکه کش رهیباز منو تو آغوشش بگ خواست

 ؟؟یکشیاز دست من عقب م-

 محمد زشته-

 جلو  ایب-
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 نه -

 ایب-

  رفتمیطرف من و من عقب م ومدیم اون

 شهیم یکه چ یدون یم ارمیب رتیکمند گ-

 نههههه-

 تا از محمد دور بشم  دمییجام بلند شم و دو از

 خواست  یم یدنبال باز دلم

 به گوشم دیمحمد رس یصدا

 ارممممممیم رتیگ-

 بود  یپر از شاد صداش

 هم دست اون بود  میدست فیاون هم دنبالم تازه ک دمیدویم من

 ! ادیدوچرخه کنارم داره م هی دمید هویکه  دمیدویم یبا خوشحال داشتم

 زدم  غیافتاد بهش از شک ج چشمم

 بود !! محمد

 !  نیپسر نو جوون افتاده زم هی دمیو چرخوندم پشت د سرم

 به محمد نگاه کردم  بعد

 ومدهیبپر باال تا مامانش ن-

 محمد زشته-

 روت دمیبپر باال تا نپر-
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 کنه ! یکارا م نیمحمد، دفعه اولش نبود که از ا نیدست ا از

 ...لهیروم نشستم

 شروع به پا زدن کرد  یادیبا سرعت ز محمد

 و موهام  تو باد رها کنم  ارمیسرمو در ب ریخواست گ یم دلم

 گوشم گفت :  دم

 رو عمل نشون بدم  یحاتیتوض هیگردم تا بهت  یخلوت م یجا هیخوش به حالت نشه دارم دنبال  ادیز-

  میبخور گهیدوچرخه د کیخوردم که باعث شد دوچرخه جا به جا بشه و ما به  یحرفش تکون تند نیا با

 آروم باش-محمد

 نگاه کردم: بهش

  یکن یکارو نم نیا-

 خوام خواست تو برآورده کنم  یم زمیچرا عز-

 تو گوشم  دیچیخندهاش پ یصدا

 نا خواسته لبخند زدم: منم

 باز شد ! شتین هیااا چ-

  ایشد طونیمحمد ش-

 عشقم  گهیالن خوب بودن بسه دتا ا-

 صبر کن  گهید کمی گهینه د-

 داد زد: هوی

 صبر  نیاز دست ا یوااااا-
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 و گذاشتم رو لب هاش، همه برگشتن بهمون نگاه کردن  دستم

 باز بلند گفت : محمد

 عشقمه-

 شد  یخجالت لپم صورت از

 کت محمد و گفتم: ریبردم ز سرمو

 محمد آبرمون رفت -

 خورهههههه یتعادلم به هم م ایز اونجا در بکمند ا ییییاو-

رفت توش و هر  کیکه الست یو چاله ا شهیفرمون داره چپ و راست م دمید هویبهش که  دمیچسب شتریسر لج ب از

 ... میشد نیدو پخش زم

 شانس بد ، محمد پرت شد روم  از

 ترس گفت: با

 ؟ یخوب-

 ؟ یخوبم تو خوب-

 شد  طنتیصورتش پر ش هوی

  یچه فرصت خوب-

 محمد زشته تو رو خدا بلند شو -

 بوس کرد و از روم بلند شد دستمو گرفت و بلندم کرد  لپمو

 رو تکاند و شال رو سرم رو مرتب کرد  لباسم

 لبخند به روم زد  هی
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 ومدنیزن کنارش با سرعت داشتن م هیو  هیصاحب دوچرخه با گر میایپسره باعث شد به خودمون ب یصدا هوی

 مونطرف

 کمند بدوووووو-

 دنییو شروع کرد به دو دیکش دستمو

 که نفس کم آورده بودم دییدویتند م انقدر

 نداشت  دیدرخت دورش رو گرفته بودن و اصال د یکه کل یوارید کیبه  دمیکرد و من چسب رییراهش تغ هوی اما

 از تعجب گرد شد  چشمام

 آورده  باشه شده بود. ریکه طعمه گ یکس هیمحمد شب ی چهره

 ؟یکن یم کاریه؟چیچ-

 خوام خواست تو برآورده کنم  یم-

 و فشار دادم نشیرو گذاشتم رو قفسه س دستم

 ولم کن -

 هیکیکه حرف من  یدون یم-

 کارارو نیمحمدددد نکن ا-

 نفر  هینوشت و ارسال کرد به  زیچ یرو در آورد و انگار  شیگوش

 بشیرو گذاشت تو ج شیاومد و گوش امشیپ یکه صدا دینکش هیثان به

 من نگاه کرد :  به

 عشق من؟ یچطور -

 از تعجب باز مونده بود ! دهنم
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 خوب من دوست دارم اول موهاتو باز کنم ...-محمد

 سرم رو باز کرد  ریرو در آورد و گ شالم

 کردم دستش رو پس بزنم  یسع

 کنم  کارتیبزار بهت بگم دوست دارم چ سسسیه-

 داد ریپاهاش گ نیرو ب بدنم

 نم داشت... تازه دوش گرفته بودم  یموهام کم هنوز

 ... دادیهاش رو داخل موهام تکون م دست

 از موهام رو آورد رو صورتم  کهیت هی

 زبانم از کار افتاده بود  جانیشک و ه از

 هوم؟!! یرو از نگاه من محروم کن ییبایز نیبه ا ییموها ی...چطور تونست یرحم یچقدر تو ب-محمد

 ستایمحمد حالت خوب ن-

 …ندارم حالم خوبه الیبا تو تنهام...فکر و خ یاتفاق االن فقط حالم خوبه ...وقت-

 کرد: یکرد و با انگشت هاش نوازششون م یموهام نگاه م یتارها به

 آخر ! یکن یم ونهیکمند تو منو د یچقدر نرم و لختن موهات ... وا-

 ؟؟؟یچ یعنیکرد .  ینگاه م میحواسش به من نبود همش به موها اصال

 موهامو؟!!! ای یدوست دار شتریمنو ب-

 …لب هاش یلبخند به رو هیچشم تو چشم خشکش زد و  هوی

 !ونهید-

-... 
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 لب هاش رو لب هام مغزم رو به طور کامل از کار انداخت ... یحرف بزنم که گرما خواستم

 ... رمی...استرس ....همشون باعث شد که محکم هول بدمش عقب تا بتونم نفس بگ قلب...کم آوردن نفس تپش

  زدیتن نفس نفس م تن

 رو گاز گرفت و گفت : نشییپا لب

 ؟یاریکنم نفس کم ب یقرار هر بار بوست م یعنی-

 ارمیکه زود نفس کم م یدون یکارو نکن م نیا گهید-

 فرار کنم اما محمد ول کن نبود ! نیزدم تا از اون جو سنگ یتفاوت یرو به ب خودم

 خوام بهت بگم  یکه م ییکجا؟هنوز مونده کارا-

 کردم: اخم

 بسه -

 زد:  لبخند

 تا حالت خوب بشه  میبخور زیچ هی میبر ای...بابهیرنگ انداختت که کم  یقربون اون گونه ها-

  دیزد و بلند خند طنتیآخرش رو با ش جمله

 حالت قهر گفتم : به

 محمد -

 جانم -

 نکن  تمیاذ-

 گهیبا خانمش سرگرم باشه د دیآخه ، آدم با یخانمم-

 کرد؟ یم یبا من باز یداشت یعنی-
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 دمیسنج ینه داشتم قدرت مقاومتم رو م-

  میحرکت کرد نیچشمک زد هر دو کنار هم به طرف ماش هی

  رفتیته ته دلم ضعف م یکرد ول یمعذب م کمیبا نگاه هاش منو  محمد

 از حرفاشون اوردمیسر در ن یزیزنگ زد و جواب داد اما چ شیکه گوش مینرفته بود لومتریک۱حدود  میشد سوار

 ؟یگ یچرا چرت م-

-.... 

 ندارم  طشویاصال شرا-

-.... 

 دفعه آخرت باشه -

-... 

 رو قطع کرد و با لبخند بهم نگاه کرد  یگوش

 انجام بدم  دیاومده که با شیکار برام پ هی زمیعز-

 دور زد ... و

 ؟یچه کار-

  نیتو ماش نیبش نیفقط تو چند م ستین یمهم زیچ-

 شد  ادهیپ نیدر نگه داشت و از ماش هی کنار

 رو نبست اطیدر ح یرو قفل کرد و وارد اون خونه شد. ول نیبگم در ماش یزیتا چ اما

 جا کجا بود؟؟ نیا-

 بود یمشک دیپرا کیمحمد  نیرو قفل کرده !ماش نیشدم ! در ماش کنجکاو
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 در اومد  نیماش ریآژ یباال و تا در رو باز کردم صدا دمیدر رو کش قفل

 رو بستم و به طرف در خونه رفتم . در

 نبود! یکس یول اطیآروم سرم رو بردم داخل ح یلیخ

 بود... یبزرگ یلیپر درخت و خ اطیح هی

 متر با من فاصله داشت. ۳۰خونه حدود   یورود در

 رو ول کردم و چند قدم رفتم جلو... در

که داشت به طرفم با  ی... تا سرم رو چرخاندم چشمم افتاد به سگدیسگ به گوشم رس هیپارس وحشتناک  یصدا

 ! ومدیسرعت م

  میدیبنفش زدم و به طرف در خونه دو غیج

 که محمد به دادم برسه  نیا دیام به

 زدم: غغغغغیج

 محمددددد-

 و من چند قدم با در فاصله داشتم ... دیرس یداشت بهم م سگ

 سگه بپر روم  یداخل ول میدیمکث در رو باز کردم و دو یب

و بودنش ر یکلیتونستم ه یشدم که م یمرد یدست ها ریشد رو سرم و اس دهیکش زیچ هی هویاسم: محمد..  ادیفر با

 حس کنم!

 زدم : غیاز ترس ج بدتر

  زدمیشدت دست و پا م به

 داد زدم:  بلندتر
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 محمددددد.... دارم ...نفس ...نفس ...کم...-

 مکث منو بلند کرد حرکت کرد ... یکه اون شخص ب گهید یکیدست به دست شدم و رفتم تو بغل  هوی

 و اون پارچه از سرم برداشته شد . نیرفتم که گذاشتتم زم یداشتم از هوش م گهید

 کرد  یم تو چشم محمد شدم که با ترس داشت بهم نگاه چشم

 رو خدا حرف بزن ؟؟تویکمند؟خوب-

 تونستم به لباس محمد چنگ بزنم و نفس نفس بزنم  فقط

 فشار رو اعصابم کم بشه  ینیاز سنگ کمیزدم تا  فیخف غیافتاده نا خواسته ج یشک اتفاق ها از

 من رو تو آغوش گرفت و در کمال تعجب فحش داد  محمد

 !نییپا یایب نیبهت اجازه داد از ماش یشعور ک یاحمق ب-

  نیبه طرف ماش دیحرف دستم رو گرفت کش یگشت محمد ب یداشت سر جاش بر م نفسم

 رو نشوند داخل و در رو بست خودش هم نشست  من

 در رو بست داد زد: تا

 نشوووو ادهیها؟؟؟؟؟کمند مگه من بهت نگفتم پ یش ادهیپ نیبت گفت از ماش یک-

 کردم! یبه در و با تعجب بهش نگاه م دمیشده بود!!!چسب ونهیرو فرمون ، د زد

 کرد !؟؟؟ یرو از من داشت پنهون م یچ

 رو زد تو دنده و حرکت کرد نیماش

 …نگاه  هی یحرف و حت یب

 بر حرف،  دیچرخ ینم دهنم
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مجوز بده. پس بگو  هیکردم تا خودش  یسکوت م دیبراش وجود نداشت. با یحیو توض لیبود دل یعصب یوقت محمد

 ...اچهیدر میچرا گفت بر

 پاساژ نگه داشت و گفت: کی جلو

 شو ادهیپ-

 ؟؟یپاساژ بر چ-

 شو  ادهیگوش کن به حرفم، پ-

  میشدم و پشت سر محمد وارد پاساژ شد ادهیبچه خوب پ هی مثل

 مغازه لباس زنونه رو رفت داخل  نیاول

 رو به من گفت :  و

 ق پروبرو اتا-

 که بتونه گوش نکنه!!!! هیک

 و کفش و مانتو شلوار رو شال ب دست در اتاق رو باز کرد  فیمحمد با ک قهیداخل اتاق و بعد از چند دق رفتم

 تو دستم و گفت: ختیر همشو

  رونیب ایبپوش ب -

 در رو بست!  و

  رونیاق اومدم بو از ات دمیعالمه عالمت تعجب و سوال، همشون رو پوش هیبرده بود با  ماتم

 گفت: یو به پشت خط دیپا به طرف من چرخ یصدا دنیبا شن زدیداشت با تلفن حرف م محمد

 ستین صیقابل تشخ -

 رو قطع کرد و با لبخند بهم نگاه کرد:  یگوش
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  ادیدارم من چقدر بهت م یاو چه خانم خوشگل-

 بهش شک کردم ! شتریب دشیرفتار جد رییتغ از

 محمد؟چه خبره؟ شده؟-

  نیکنم هم زتیخواستم سورپر یعشقم م یچیه-

 ؟یها رو از کجا آورد نیاما پول ا-

 بر تو کنار گذاشته بودم فکرشو نکن -

 فشار داد  یدوتا انگشتش گرفت و کم نیرو ب مینیب

  شهیخوب م یبر یخوا یم تمییمبارک باشه االن خونه دا-

 آروم دم گوشم گفت: بعد

  ادیتا چش محسن در ب-

 گرفت از حرفش خندم

 به خودم نگاه کردم  نهیآ تو

 داشتن  یریرنگ کرم ش بیترک همشون

 تازه عروس ها شده بودم  هیشب

 کارش  نیبهم داد ا یخوب حس

 هام رو گذاشتم رو دهنم و با ذوق به محمد گفتم: دست

 خوبههه یلیخ-

 چشمک زد بهم  هیهم  محمد

  رونیازم خواست که از مغازه برم ب و
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 قبول کردم.  منم

 که داشتم رو جمع کرد! ییها لیرفت اتاق پرو و همه وسا خودش

 از چشم شتریو خراب کردن حالم شدم . من به محمد ب دنیسوال پرس الیخیب نیداشتم لباسم رو بخاطر هم دوست

 هام اعتماد دارم.

آهنگ شاد گذاشته  هیدنده نگه داشت بود و  یدست هاش رو ریهام رو زدستم  ییجلو در خونه دا میتا برس محمد

 بود و باهاش  ما هم

 ... میکرد یم یهم خون 

 خوب بود  یلیخ

 نگه داشت و بهم نگاه کرد : ییدر خونه دا جلو

 ... اصال باهاش حرف هم نزن ایبه محسن نگاه کن نمینب-

 چشم -

 هبرو عشقم برو داخل منم برم ستاره منتظرم-

 به چشم هاش نگاه کردم  قیعم

 مثل من  اونم

 کوچولو زدم:  غیج هی

 محمد  یوا-

 کج کردو با تعجب بهم نگاه کرد:  سرشو

 چه کنم؟ ونهیبچمون مثل تو بشه با دوتا د-

 زدم: قهقهه
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  یکن یم یزندگ-

گفت  یم انیکه ک یشدم و براش دست تکون دادم و اون با فشار دادن چشم هاش رو هم، و لبخند ادهیپ نیماش از

 …رو بهم نشون داد و رفت  زنهیفقط به من م

 از جلو چشمم نرفته بود که دل تنگش شدم  هنوز

 رفتم  ییو به طرف خونه دا دمیکش قینفس عم هی

 باز اتفاقات اون خونه اومد جلو چشمم... اما

 بود نیسنگ یلیجو خ ییدا خونه

 همه نگران حال بابا بزرگ بودن. ییجورا هی

 ازدواج بود. نیمخالف ا دیو شد زدیبا مامان درباره من حرف م ییاد و

 خورم  یگوشه نشستم و تخمه م هیکه فقط  من

 موند. ینم یحیخواستم پس توض ی. من محمد رو مشدمیوارد بحث ها م دینبا

 .شدیم داریصبح ب۴ دیخونه تا استراحت کنه ، چون با میبرگشت انیاز شام به در خواست ک بعد

 خونه و لباس هام رو عوض کردم.  میدیرس

 اتاقم زده شد  در

 بفرما -

 اومد تو انیک سر

 اجازه هست ؟-

  ایب زمیآره عز-
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منم بهش گفتم دو شنبه شب بر حرف و جمعه بر عقد اما اون گفت  اد؟یب یک رهیمحمد بهم زنگ زد تا مشورت بگ-

بابا بزرگ  تیو با وضع ومدهیعمه مژگان در ن ۴۰نوز به مامان بابا گفتم ، گفتن ه ی،  وقت رمیخوام جشن بگ یمن م

 .ستین یشدن

 م؟یکن کاریپس چ-

 بخونن و عقد رو با جشن بندازن. خوبه؟ تیمحرم غهیص هیاحتماال -

 زدم: لبخند

  هیعال-

  ریشبت بخ زمیعز یخوشبخت بش-

  ریشب تو هم بخ-

 بودم . و ازش ممنونم  انیک ونیو درو بست. من محمد رو مد رفت

 یوقت بود اما دوست داشتم صداشو بشنوم. شمارشو گرفتم و بعد از چندتا بوق صدا ریبر محمد تنگ شد. د دلم

 تو گوشم  دیچیخواب آلودش پ

 زهیجانم....صداش چقدر برام عز یا

 بله -

 حرف بزنه و من بعد جواب بدم شتریداشتم ب دوست

 خوابم نصف بمونه ! ادیکمند بدم م-

 ت. من دلم براش تنگ شده بود فقط !از رو لبم رف لبخند

 حرف قطع کردم و از حرص خودم رو پرت کردم رو تخت  یب

 احساس بود. یب یلیخ

 زنگ خورد ... میگوش
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 بر جواب دادنش نرفتم

 زنگ خورد  میگوش دوباره

 جواب ندادم باز  اما

  یرو گوش دمیاومد . پر اممیپ یصدا

 کردم  بازش

 "حوصله جوابت رو دادم   یکه ب دیبغلم ، ببخش ایدلم ب زیعز "

 مقاومت کنم دلم بر صداش تنگ شده بود . گهیتونستم د ینم نه

 زنگ خورد جواب دادم  میگوش تا

 ؟یشیعوض م ادیتا اسم بغل م هیها چ-محمد

  دمیخند

 ؟یبلندتر بخند کمی شهیم-

 اوهم -

 دمیتموم احساسم خند با

 . دمیرو شن دیکه کش یقیعم نفس

 انصافه؟ یکن ونهیمنو د یبخند یطور نیبالشت بغل کنم تو اونجا ا دیجا با نیمن ا- محمد

 :  دمیخند بلندتر

 آخ آخ آخ یجا بود نیآخ اگه االن ا-

 ... ادیدوست دارم جمعه زودتر ب-

 جا  نیا یایکنم نزارن شب ب یخون به پا م یعنی. ادیخواد شبش ب یمنم دلم م-
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 چه پر توقع -

 رو دارم  ارتیاخت یمال خودم-

 راحت  التیخ م،یزارن تا عقد نکن ینم-

 تو راحت  التیخ ارمتیم-

 محمد ؟-

 جانم -

 تحمل فاصله ها رو ندارم  گهیکن چون د دارمیخوابم جمعه ب یمن م-

  زمیعز شهیتموم م-

  نمونیشد ب سکوت

 .باشه؟ میحرف بزن ییدوتا یمسائل یخوام درباره  یشنبه ساعت چهار منتظرتم ، م کی-

 ؟یدرباره چ-

 ستاره -

 کنه  یندارم ستاره با ما زندگ یمن مشکل ستین ازین-

 اما...-

 کنن که یخوان زندگ ینم نایاما نداره که مامانم-

  یکن یرو درک م طمیو شرا یممنون که انقدر خوب -

 ها  یاخالقات رو درست کن کمی دیفقط بهت بگم با-

 اونم به چشم -

 شم باشه  داریرم بخوابم جمعه ب یکردم دلم برات تنگ شده بود. من م دارتیب دیببخش-
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 ؟یباش یخوا ینم یدوشنبه خواستگار-

 مامان و بابا  یاز حرف ها ترسمینه م-

 ارنیزارم که اونا بخوان بهانه ب یکم نم یزینترس من چ-

 اوهم ممنونم ازت برو بخواب -

 یغم ندار یترس بخواب تا منو دار یتو هم ب-

  ریشب بخ زمیمنون عزم-

  ریشب تو هم بخ-

 کردم بخوابم... یرو تختم سع دمیکردم و پر قطع

 ... زهیو پر از انگ دیروز جد کیشد و  صبح

 شهیتموم م یدو شنبه که همه چ دنیرس یکردم برا یم یلحظه شمار 

 بعدش جمعه شب برسه و بعدش محمد مال منههههه و

 غیییییج

 

 و من سر تا پا پر استرس  دیرس یخواستگار شب

 شدن پشت من. یبود با خال یو نبودش مساو رهیبگ ینتوانسته بود مرخص انیک

 شب بود که محمد به همراه ستاره وارد خانه ما شدن..۹ ساعت

 خواست محمد نتونه ازم چشم برداره . یبودم . دلم م دهیلباسم رو پوش نیبهتر

درشت  یگفت من عاشق چشم ها یردم . من چهرم واقعا ساده بود. محمد مام نگاه ک دهیبه صورت گرد و کش نهیآ تو

 . ظاهرت بشم ریدرگ زارهیکه نم یدار بایذات واقعا ز هیگفت تو  یکه رو لپته شدم.بهم م یو چال گونه تپل یمشک
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 وارد حال شدم...  یاحوال پرس یاز اتاق خارج شدم و برا 

 جلو اومد و من رو بغل کرد.کرد و ستاره  یبا لبخند بهم نگاه م محمد

  نیخوش اومد یلیسالم خ-

 رو محکم بغل کردم  ستاره

 عشقم؟ یچطور-

به بزرگ و چندتا جع یلیبا تکون دادن سرش بهم فهموند که خوبه، رو مبل کنار ستاره نشستم و به دست گل خ اونم

 محمد ! نیبود نگاه کردم . چه کرده ا زیکه رو م ییکادو

 کنم .  ییرایو پذ ارمیب یگذشت که مامان گفت چا یکم

 .دادیجواب مامان و بابا رو م یخوب یها لیو محمد با دل رفتیم شیخوب پ یچ همه

 .وفتادمیور از ذوق و شوق داشتم پس م نیا منم

 نداره. فیحر آقامون

کرد جو رو  یم یشدت سعوقت ها مامان به  یگرفت و بعض یوقت ها سر خانواده نداشتن محمد بحث باال م یبعض

 متشنج کنه  یمهمون نیبر هم زدن ا یبرا

 خوام  یم یدونستم چ یباالخره مامان بابا گفتن باشه هر جور کمند بخواد . منم که همه م ازیهزار جور نذر و ن با

 مسائل هم حرفش زده شد. هیتا و بق۱۱۴تعارف کردم و مهرم شد  ینیریهمه ش به

 که برام آورده بودن رو باز کرد. ییبلند شد و کادو ها ستاره

 طال بود!!!!! سیسرو هیکه  یبودن و آخر یشخص لیلباس و وسا یاول یچندتا

 دهنم باز مونده بود. یمتیق سیاون سرو دنیشوک د از

  یدوسش داشته باش دوارمیناقابل ام هیهد هی-محمد
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 کرده االن!! شیروز به محمد گفته بودم دوسش دارم و اون برام ته هیرو من  سیسرو نیا

 محمددددد  یوا

 دهنم کنترل کنم.  یبا گذاشتن دست هام رو شهیکردم ذوقم رو مثل هم یسع

 شد. یصورتش پر از خوشحال سیسرو دنیهم با د مامان

 داره ... تیاهم شتریبر مامانم ب ییها زیدونست چه چ یخوب م محمد

ساده خونده بشه و جشن عقد بمونه بر  بعد  تیمحرم غهیص هیشد که جمعه فقط  نیف ها زده شد و قرار بر احر تمام

 از چهل عمه 

 شب شد و محمد قصد رفتن کرد . یآخرا

 ازم دور شد... یخداحافظ هیخواست ازش جدا بشم اما با  ینم دلم

 روز جمعه تو دلم روشن کردم... یشمارم رو برا هیگفتن و من ثان کیو بابا بهم تبر مامان

بار بدون  کیکردم زودتر جمعه برسه و من بتونم  یبه محمد دعا م مانیلحظه کم شدن ا کی یو بدون حت یانرژ پر

 .رمیعذاب وجدان تو آغوش محمد آروم بگ

 

 

 هستم از حضورت کنارم خوشحال

 که عاشقانه من به تو دارم یاحساس

 یکن یم ریحس مرا تعب نیتر فیلط تو

 یکن یحضورت کنارم دلم رو آروم م با

 که تموم شه فاصله یفقط برسه روز کاش
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 بدون ترس و گله  یو شب کنارم باش روز

 دارم مانیعاشقتم به تو ا من

 مرد روزگارم نیبهتر یهست که

 

 ییییییسازم. همشم شاد بندر یکه با محمد دارم شعر م یحس یفقط برا نیاز ا بعد

 گرفت... یافکار خودم خندم م از

 کیو  دیشال سف هیخونه. من  میاریو حاج آقا رو هم ب ادیب انیک میروز مثل باد گذشت و قرار شد منتظر بمون سه

 نکنم. شیکه آرا نیخواسته محمد بود و ا یعنیبودم  دهیو شلوار کرم پوش دیمانتو سف

 داره ! یاومد و گفت که ده روز مرخص انیظهر بود که ک۳ ساعت

 یآرامش ابد نی... کاش ا بایز تینها یب یبود...همه چ یعال یمن چند برابر بشه ..همه چ یباعث شد خوشحال نیا و

 بود و محمد مرد من...

 ما بودن . تینفر شاهد محرم2۰ کینزد ی. به طور کلمیمراسممون فقط بزرگ ها رو دعوت کرده بود یبرا

 یاز دستم افتاد و همه  وهیکت شلوار خوش دوخت ، ظرف م کیمحمد داخل  دنیو ستاره اومدن و من با د محمد

 شد . نیها پخش زم وهیم

 ...میدوتا با فاصله چند متر چشم تو چشم هم مونده بود هر

 نمونیظاهر شد ب انینگاه هامون که ک دیچقدر طول کش دونمینم

 جمع کن خودتو-

 داخل ظرف  وهایبه خودم اومدم و شروع کردم به جمع کردم م انیک یحرف جد با

 نموند سالم بدم ! ادمی یحت

 و حساس تر ... شدمی....هر روز عاشق تر مزدیتن تن م قلبم
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 و مامان قرآن رو داد دست من  میو محمد کنار هم قرار گرفت من

 کردم و بازش کردم تین

 توبه اومد  ی سوره

 چندبار پشت سر هم پلک زد ...اسم سوره  دنیمحمد با د و

 لم؟یبنده وک ایآ یریخانم کمند ام عروس

 جا ! نیبه ا دیرس یک اع

 نهیعروس رفته گل بچ-

  دیشروع کرد به حرف زدن و دوباره پرس دوبار

 لم؟یبند وک-

 بخوره لیعروس رفته پاست-

  دنیهمه خند انیحرف ک نیا با

 .شمیاومدن پ یبه دست م لیپاست شهیهم انیدوست داشتم و محمد و ک یلیخ لیپاست من

 لم؟یپرسم بنده وک یبار سوم م یبرا-

 جا پر سکوت شد...  همه

 با اجازه مادر پدرم و برادرم بله-

 من همه دست زدن  یجواب بله  با

 االن محمد بر منه؟ یعنی

 من گذاشت یشونیپ یرو یبوسه طوالن هیمحمد نگاه کردم ...و او هم خم شد و  به

 حس خوب بشم ... نیرو بستم تا غرق ا چشمام
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 محمد فکر نکن خواهرم بر تو شد رفتا-انیک

  مینگاه کرد انیدو به ک هر

 انداخت  یمحمد عکس م یگوش با

 ...گمیم کیتبر هیعکس هاتون عال-

 و محمد قول داد همه رو برام چاپ کنه و داخل آلبوم قرار بده. میانداخت یدو نفر یعکس ها یلیخ 

راه  یصورت یهنوز رو ابرها کم،یکوچ ییو سر خوش ...منو محمد به قول دا میاز ته دل خوشحال بود دوتامون

 ...میرفتیم

 بود ... یخوب یلحظه ها یلیخ

 دی!!!هوم؟بادیرس یهمه پول از کجا م نیا دونمیمحمد تمام خرج هارو گردن گرفت. نم یشام خونه ما بودن ول همه

 حساس تر بشم به کارهاش. کمی

 یگوشه و با هم پچ پچ م هیرو صدا کرد  انیبود و همه مهمون ها در حال رفتن... محمد، ک ۱۱ یها کینزد ساعت

 کردن.

 ...یکرد و مشغول خداحافظ یبه ستاره افتاد که چادرش رو سرش م چشمم

 و مامان و بابا رو به رومون: ستادمیمحمد ا کنار

ا خودم ببرم چون ستاره امتحان داره و کمند قول داده بود که من کمند رو امشب ب دیدیپدر جان اگه اجازه م-

 کمکش کنه 

 داشت محمد! ییچه رو یخواستم ذوب بشم وا یو بابا هر دو اخم هاشون رفت تو هم ، من هم از خجالت م مامان

 کنار مامان بابا قرار گرفت و با لبخند صحبت کرد :  انیک

 گردونم. یکمند رو هم بر م شت،یپ امیخوام ب یدارم م نداره فردا منم کار یبه نظر من که مشکل-

 حرف ازمون دور شد و رفت تو آشپزخونه ... یب مامان
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 :دیکرد و کامال مشخص بود که مخالفه، ازم پرس ینگاه م انیهم چپ چپ به ک بابا

 ؟یبر یکمند جان دوست دار-

 و سکوت کردم ... نییرو انداختم پا سرم

کردن خواسته دل من رو برآورده کنن  یم یازمون دور شد. اونا سع ریشب بخ هیول کرد!! وبا بابا قب یکمال ناباور تو

 و من ممنونشون بودم.

 گرفت... یدلم م یلیرفتم خ یامشب با محمد نم اگه

 چشمک به من زد. هی محمد

 : دیرو بوس میشونیپ انیک

 . خوش به حالتون، کاش منم به عشقم برسم نیدیبرو که باالخره به هم رس -

و محمد  میشد نیکردن ما در رو بست و رفت.سوار ماش یو اون بعد از راه میسر به سرش گذاشت یمحمد کم منو

 حرکت کرد... 

 خوند... شدیمهربونش م یرو از چشم ها نیاز حضور من خوشحال بود. و ا ستاره

 ن اممطمئ نویا میشیخوب م یلیخانواده خ هی ما

 ...میدادیرقص خودمون رو تکون م هیآهنگ شاد گذاشت و منو ستاره با هم شب هی محمد

 رو دوست داشتم دمیجد خانواده

 آهنگ ها قطع شد. ینگه داشت و صدا یفروش یکنار بستن محمد

 …ستاره رو  یشونیو بعد پ دیمن رو بوس یشونیشد اول پ خم

 م؟یبخور یبستن هیآخ من قربون دوتاتون بشم.  ـ

 گفتم: یخوشحال با
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 آرههههه-

 کرد. دییهم با سرش تا ستاره

 شد و رفت ... ادهیپ محمد

 ستاره نگاه کردم و لبخند زدم  به

 دختر خوشگل باشه که ستاره انقدر خوشگله!! هی شهیهم بهم لبخند زد ... واقعا چقدر م اون

  نیبه دست اومد داخل ماش یبستن قهیبعد از چند دق محمد

رو گذاشتم  ینیخودشو برداشت و من هم س یداد دست من و فالوده خودش رو برداشت ، ستاره هم بستنرو  ینیس

 بود.  یرو پاهام و شروع کردم به خوردن ، عال

 یتو اون چشم ها شدمی... هر بار باز هم غرق م میشد گهیمن و محمد تو هم گره خورد و هر دو مات لبخند هم د نگاه

 مرموز...

 ...میو به ستاره نگاه کن میایو باعث شد دوتامونم به خودمون ب نمونیمد بستاره او دست

استرس  میشدیم کیو محمد به راه افتاد. هر لحظه که به خونه نزد میهامون رو خورد یو خنده بستن یشوخ با

 یمن! تپش قلب گرفته بودم و احساس م یخدا یکردم. من ...محمد ...وااااا یاحساس سرما م یو ه شدیم شتریب

 تونستم درک کنم! یرو هم نم لشیاز محمد فرار کنم...دل دیکردم با

 رسونهیو خودش رو به ما م میبرد و به ما گفت که بر نگیرو داخل پارک نیماش محمد

 .میشد ادهیتو طبقه مورد نظر پ میستاره سوار آسانسور شد با

 کرد. ییهاش به من خوش آمد گودر رو باز کرد و با دست  ستاره

 میلبخند وارد شد با

 مانتو و شالم رو گرفت و رو برگه نوشت: ستاره
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و همه سال با ت نی. بزار بعد از انهیبود که تو رو تو خونه بب یلحظه ا نیمنتظر همچ یلیرم اتاقم ، داداشم خ یمن م-

 آروم باشه...

 رو بوس کرد و رفت داخل اتاقش  گونم

 من موندم و استرس و تپش قلب ... حاال

 باز شد و محمد وارد خونه شد  در

 کردم. یهمون طور وسط خشکم زده بود و فقط به محمد نگاه م من

 و اومد سمت من  دیخند انهیتا چشمش بهم افتاد موذ محمد

 ستادیقدم رفتم عقب و او ا کیخواسته  نا

 :دیخند

 !یکن یچرا فرار م-

 ن، سرده خونتو دونمینم-

 ؟یتو استرس گرفت ایخونه سرده -

 ؟ رمیاسترس بگ دینه چرا با-

 نه؟یا ریزنه . غ یجا خشکت م هیحرکت  یو ب شهیسردت م یریگ یاسترس م یتو وقت-

 تعجب بهش نگاه کردم با

 !؟؟یکن یتو به همه حرکات من دقت م-

 کنم. یخم شدنت نگاه م هیمن به زاو یشیخم م یتو حت-

 بار قدم هاش رو تند کرد و من رو تو آغوش گرفت ... نیمنظورش نشدم اما ا متوجه

 شدم ؟ یطور نیزده بود، چرا من ا خشکم
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  امیبه خودم ب کمیمحمد دم گوشم باعث شد  یصدا

همه سال بهت بد نگاه نکردم، مطمئن باش تحمل چند هفته رو دارم .فقط  نیعشق من؟من ا یرو دار یاسترس چ-

 .یشم باشبزار تو آغو

 خودم غلبه کردم و دست هام رو دور شونه هاش گذاشتم و به خودم فشارش دادم  به

 … زدمیتن نفس نفس م تن

 آهنگ بود. نیمحمد که پر از کلمات عاشقانه بود کنار گوش هام بهتر یصدا

 خواستم فراموش کنم  یهارو با فشار دادنش تو آغوشم م یفاصله ها ...دلتنگ تموم

 رفت  :بغضم گ بازم

 کنما یدعوات م یبغض کن-

 شد براش ... یم یرفتارهام معن نیتر کیکوچ یشناخت حت یمن رو مثل کف دست هاش م اون

  رونیاتاق من اون بالشت مسخره رو پرت کنم ب میبر-محمد

 زد یرو با شوخ حرفش

  یجا موندگار نشدم که بالشت رو فروخت نیهنوز که من ا-

 راحت التیجا خ نیکشونمت ا یبهانه م هیهر شب با -

 کنه ها!  یم یقاط هویمامان من -

 نترس من رگ خواب همه رو بلدم بزنم -

 دور کمرم ... گشیزانوم و دست د ریدستش رو انداخت ز هوی

 کرد و به طرف اتاق خوابش رفت ... بلندم

 هاش...کردم با کارا یمن هنوز استرس حضورش کنارم رو داشتم و نا خواسته مخالفت م اما
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  میهم بود سیتو ف سیف یوجب کیبالشت قرار داد و با فاصله  یرو آروم رو سرم

 کنم االن تو ستاره رو دارم! یباور نم-محمد

 ؟ زمیچرا عز-

 تاوان دادم  یلینگه داشتنتون خ یچون برا-

 زانوهات خم بشه  دیمن با دنیبوس یزانوهات رو خم کنه ، فقط برا یزندگ یزارم سخت ینم گهید-

 کرد:  یبهم نگاه م نیغمگ

 دوست دارم  یلیخ-

 تر دوست دارم  شتریمن ب-

 لبخند بازش کردم هیهام رو گذاشتم کنار لب هاش و شب دست

  گهیبخند د-

 دیزد و من رو تو آغوشش گرفت و دراز کش لبخند

 دمید یسر من بود صورتش رو نم یباال سرش

 نمونیسکوت شد ب قهیدق چند

 دوست داشتم باهام حرف بزنه اما

 محمد ؟-

 !دوباره صدا زدم:دمینشن یجواب

 آقا محمد ؟-

 و به اجبار سرم رو باال بردم و در کمال تعجب با صورت غرق خواب محمد رو به رو شدم!!! دمینشن یبار هم جواب نیا

 !!!شهیم مگه
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 !!بخوابه! عیتونه سر یقدر استرس و  ذوق دارم اون انقدرم نیمن ا چطور

 !میفرصت نداد لباس هامون رو عوض کن یحت

 اومد با تکون هام باعث بشم اون بد خواب بشه ...  یدلم نم یکنم و حت داریمحمد رو ب ومدیدلم ن اما

 داشتم ... اجیبه خواب احت دایدو شب گذشته شد یخواب یحرکت موندم و بخاطر ب یهم همون طور ب من

 

 باز شد ... یلب هام چشم هام کم یرو ییحس گرما با

 محمد رو به رو شدم  یبا صورت پر انرژ و

 دوش گرفته بود و لباس هاش را عوض کرده بود! یزدم بهش و سالم دادم. او حت لبخند

 ؟یدیخوب خواب ریصحبت بخ زمیسالم عز-محمد

 یتو چطور تونست مید که کنار هم بودبو یشب نیخوابت ببره !!ما اول عیکردم تو انقدر راحت و سر یاوهم اما فکر نم-

 ؟؟؟یذوق و شوق بخواب یب

 خوابم هویانقدر بر من آرامش بخش بود که  یکه تو آغوشم بود نینداره هم یتیبر من اهم گهید یمسائل اون طور-

 شب خواب راحت نداشتم. کیوقته بود  یلیبرد. خ

 تیباشه که اهم ریبال تجربه داشته که انقدر سنداره؟مگه ق یتیبراش اهم گهید یچ یعنیومد،یحرفش خوشم ن از

 نداشته باشه!

 رفت تو هم و انگار محمد متوجه شد که گفت: اخمم

 مورد بشم اونم انقدر زود. نیا رینخواستم درگ ینش تیکه اذ نیا یبرا یخوب تو منبع آرامش-

 گفت! یم راست

 دارم ... مانیبابا من به محمد ا آره

  رفتیقربون صدقم م میشونیپ دنیشد و او هم با بوس لیبه لبخند تبد اخمم
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 و موهام پخش شانه هام شد ... دیسرم رو کش رهیگ

 ... ختیبرد و به هم ر میمردانه اش را داخل موها یها دست

 پوستم حس کنم . ینوازشش رو رو یدست ها دیتا شا دادمیهم سرم رو تکون م من

 ...دیرو به طرف زانوهاش کشتمام موهام رو داخل دستش گرفت و سرم  هوی

 اخمو شد و ابروهاش گره خورده ... صورتش

 ...!دمیلحظه ترس هی

 بعد با لبخند ترسم رو پنهان کردم یلحظه  اما

 ها  یموهات رو بزن نمینب-

 چشم-

 اخم هاش باز نشد  اما

 آروم برش داشتم و زدم به شونه محمد  یلیدستم بود. خ کینزد بالشت

 به من اخم نکنا یطور نیمو ا هیبخاطر  -

 : دیخند

  یدیترس یلیتو هم که خ-

 بالشت رو به شونه هاش زدم. دوبار

 خواد؟ یم یطونیا دلت ش-

 بالشت خودش رو برداشت و زد رو کله من  محمد

 ضربه با بالشت زدم تو صورتش هیو  اوردمیکم ن منم

 چشم هاش رو چپ کردو گفت : یمسخره باز یبرا
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 آخ مردم-

 رفت هوا...خندم  یصدا

 که در زده شد  میبود یبالشت باز مشغول

 کرد. یما . با لبخند بهمون نگاه م کیبه ستاره اجازه ورود داد و اومد نزد محمد

 محمد فهموند که صبحانه حاضر شده به

 دستش رو گرفت و نشوند کنار من...  محمد

 دوتامون نگاه کرد: به

 شهیهم دیمواظب هم باش دیشما دوتا با-

 ممیخانواده پشت هم هیکه ما مثل  میو با گرفتن دست هامون به محمد فهموند میو ستاره به هم نگاه کرد من

 بوسه زد هیدوتامون رو تو آغوش گرفت و رو سر هر کدوممون  محمد

  دهیاالنش رس یتا به زندگ دهیتونستم درک کنم محمد چقدر عذاب کش یم االن

 گفت رو بده بهم ...  یکه م یزودتر اون دفترچه خاطرات کاش

 صبحونه  یبه سو شیپ-محمد

 شد و دست منو ستاره هم گرفت ... بلند

 ... بیوقت ها عج شتریوقت ها سرد .... و ب یبود ... بعض طونیپسر بچه ش هیوقت ها مثل  یبعض محمد

 عاشقش بودم... بیبود که عج یتیمرد چند شخص کی اون

خورد. انقدر  یکه فقط م انی... کمیناهار توپ با دست پخت ستاره زد هیر هم اومد و ما دو انیظهر بود ک یها کینزد

 تونست تکون بخوره.  یاز جاش نم گهیخورد که د
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دست پخت کمند رو  دیبه بعد که مجبور شد نیکه آخر به ستاره گفت که از ا میکرد تشیو محمد انقدر اذ من

 .میسرتون گذاشت یچه کاله دیفهم ی. مدیبخور

 ...میهوا نشد یکیگذشت که اصال متوجه تار یخوش م انقدر

 خونه  میزنگ زد و گفت که برگرد مامان

 ... میو به طرف خونه حرکت کرد میکرد یمحمد و ستاره خداحافظ با

کنارم هم بودنمون  یبرا یخوب یگذشت و محمد هنوز نتونسته بود بهانه  یکه خونه محمد بودم م یروز از شب دو

 کنه ... دایپ

 شنبه ظهر بود.... هس

 ... یزییروز پا کیآبان ماه و ۱۳

 کنن! یم دادیکه داد و ب شمینفر م ۳درخت ها متوجه  یکه از ال زدمیباغ قدم م هیتو  داشتم

 افتاد به جونم ... یترس و خوف هی

 !زدنیکه اون سه نفر توش دست و پا م یبه باتالق دمیهارو رد کردم رس درخت

 ... یصورت ترسناک و زخم کیزدم . اون محمد من با  غیکه پشتش به من بود سرش رو چرخوند...از ترس ج یکس

... و نفر سوم  زدیم غیخواد! با تموم وجودش ج یو کمک م زنهیهمون لحظه متوجه ستاره شدم که داره حرف م تو

 کرد. ..! یکرد و به ستاره نگاه م یم هیبود که گر انیک

من رو گرفت  یجلو چشمم ظاهر شد و دست ها هویو ستاره بود که متوجه نشدم که محمد  انیپرت کحواسم  انقدر

 .دیکش یو با تموم قدرت به طرف باتالق م

 درد بکشم ... شدیمشت محمد رو بدنم باعث م یضربه ها ی...اما با هر حرکتزدمیم غی... ج دمیترس یمحمد م از

  دمیتو باتالق که با اسم محمد از خواب پر شدمیپرت م داشتم

  زدمیو مامانم رو صدا م زدمیم غیج یکیستریه
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 بود مگه؟! یزیخواب چ نی... وحشت ناک تر از ا زدمیم غیزدم داخل موهام و باز ناخودآگاه ج چنگ

 اومد سمتم  شونیو و پر دهیترس مامان

 من رو تو آغوش گرفت  و

 تونست من رو بزنه؟ ی.محمد چطور مدادیتو بغلش فشارش م محکم

 ... دیبغضم ترک باز

  یدیشده ؟آروم باش خواب د یکمند؟ چ-

 رفت  یاما اون صحنه ها از جلو چشمم نم زدیکرد باهام حرف م یسرم و نوازش م مامان

 ...محمد....من...انی...کستاره

  میکدوم خوب نبود چیخوابم ه تو

 االن نیهم نمشونیبب دیبا

 ادیب انیکه از ترس گرفته بودم به زور به مامان فهمونم که زنگ بزنه ک یلکنت با

 خودم رو برداشتم و به محمد زنگ زدم  یگوش

 ...هیگر ریزدم ز دمیجانم اش رو شن یصدا تا

 شده؟ یکمند؟؟؟؟؟چ-

 داد ... یاجازه حرف زدن بهم نم هیگر

 ید حرف بزن جون به سرم کرد-

 جا ... نیا ایب شمیپ ایم...ح...مد  ب-

 شده؟حرف بزن تو رو خدا  یچ-

 ... دمیخواب بد د-
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  دمیشن یمحمد رو از پشت گوش قینفس عم یصدا

 نداره  یزار هیکه انقدر گر دنیخواب د هی... یدختر تو منو کشت-

 ... یزدیمنو م یتو داشت-

 من غلط کنم -

 مرداب ... کیتو  میتازه انداخت-

 ندازما تو بغلم ، خوبه؟ یخواب زن چپه حتما م-

 بود و من اصال حالم مناسب نبود  یپر از شوخ صداش

  شمیپ ایب-

 االن؟سر کارم آخه-

  یاریب دیستاره هم با یایب دیاالن با نیهم-

 ؟یبر چ گهیاون د-

 ادیهم گفتم ب انی. به ک دمید یاونم تو خواب بد م-

 : دیخند بلند

 خواب ! هیبخاطر  یآواره کن یخوا یتا آدم رو م۳ یخانمم، خوشگلم، وسط روز-

 بغض خواهش کردم : با

  ایتو رو خدا ب-

 . فقط آروم باش  ارمیکنم م یم دایهم پ انیک ارمیرم ستاره هم م یآروم باش االن م زمیباشه عز-

  ایزود ب-

 چشم فعال خدافظ-
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 خدافظ-

 م کردم و خودم رو پرت کردم رو تخت و به سقف نگاه کرد قطع

 کرد ... یم تمیکه داشتم اذ یبد بود ... چقدر حس حالم

 

 شود با تو بودن یتمام م نیروز غمگ کی در

 شنیم رهیشب چ یاهیبد مثل س اتفاقات

 کنار تو بودن... یبرا د،یروشن ام ینورها

 شنیخسته م ییتو از روشنا یرفتارها با

 رسد لمس آغوش تو و من... یم انیبه پا و

 من؟ ایحسادت سرنوشت تو بود  نیا

 

 رفتم... ی! کالفه طول و عرض اتاق رو راه م ومدنیکدومشون ن چیگذشت اما ه یها م قهیدق

 !دادنیهاشونم جواب نم یگوش یساعت شد دو ساعت ... حت کیگرفته بودم .  استرس

ه تنم ک یریرنگ حر یآب کیتون کیو  یشلوار ل کینداشتم با عوض کردن شلوارک با  دنیلباس مرتب پوش حوصله

 بود. چادر سرم کردم و رفتم به طرف مامان 

 زدم و بهش گفتم : صداش

 کنم دایرو پ انیرم محمد و ک یمامان من م-

 خب  انیم سا،یوا-

 . ستیتونم حالم خوب ن ینم گهینه د-



 بگذر از جانم

 
71 

 

 رو داد بهم.  نیماش چیسو مامان

 برو  نیحداقل با ماش-

 خدافظ از خونه خارج شدم . کیدستش گرفتم و با  از

 ... ستیسرکار محمد ، گفتن ن رفتم

 شدم و به طرف خونه محمد حرکت کردم  ... نیماش سوار

 به کوچشون ... دمیربع رس کیاز  بعد

 ... شتریو استرس من هم ب شدیهمه جا شلوغ تر م شدمیم کیچقدر به خونه نزد هر

 بود. ستادهیکه کنار در ا سیپل نیبود ....  ماش دهیکه تازه رس یجمع شده بودن و آمبوالنس یادیز افراد

 ...دمیخونه پارک کردم و به طرف در ساختمون دو کیرو نزد نیسست شد به زحمت ماش میپاها

 ها  سیبه پل دمیبا تنه زدن رد شدم و رس تیجمع نیب از

 عقب  دیخانم کجا ؟بر-

 گفتم: شدیر رنگ تر مکه هر لحظه پ یانداختم به بازوش و با بغض دست

 جاست تو رو خدا بزار برم داخل . نیآقا من خونم ا-

 واحد چند؟-

 واحد)...(-

 برو تو -

 ... از پله ها رفتم. ادیبدو وارد ساختمون شدم صبر نداشتم تا آسانسور ب بدو

 مکث تا طبقه چهارم رفتم ... یب

 داخل  قلبم از جاش گنده شد. رفتم تیجمع یها و شلوغ سیپل دنید با
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  رونیب دی؟بر دیایخانم کجا م-

 کردن برم... یکه داشتن نگاه م ییتونستم به طرف جا یشده بود فقط م نیسنگ بدنم

 به اتاق خواب ... دمیرس

 ... دمیشن یآدم هارو نم یقلبم انقدر پر سرو صدا بود که صدا تپش

مرگ بود ... سرم  یداخل اتاق پر از بو یکردم تموم ذرات هوا یقتلگاه شده بود...احساس م هیروم مثل  یجلو صحنه

که  ستین یو کس یکرد ریکه داخلش گ یکابوس هی... مثل زدمیم کیو ناخواسته ت دادمیرو به چپ و راست تکون م

 شو تموم شد... داریحداقل بزنه تو گوشت بگه ب ای رونیبکشتت ب

 ... بهشون نگاه کردم شهیتموم نم وقت چیکه ه یمن تازه شروع شده بود کابوس یبرا

 ... انیبرهنه ک مهیافتضاح ستاره... اندام ن تیوضع

 از خواب بپرم شدیکور بودم... کاش م د؟کاشیدیرو م یمن داشت چ یها چشم

 که اتاق رو پر کرده بود ... یکردم جز جو نحس یرو حس نم یچیمن ه یشد ول یم دهیکش دستم

 رو نداشتم ... یکردم اما باز م یدم م یتونستم نفس بکشم ... ه ینم

 از ته گلوم تونستم اسم داداشم رو صدا بزنم ... ییو فقط با صدا نیزم افتادم

 ...نهیرو بب ییخواست چشم هام جا یدلم نم گهیشد و من د کیجا تار همه

 باور کرد ؟ یکرد و حت فیشد اون صحنه رو توص یم چطور

 بود؟ سرش آورده انیک یی!!؟چه باالستاره

 دمیخودم از خواب و پر غیج یبودم که با صدا دهی... انقدر ترسومدیاون صحنه مثل کابوس جلو چشمم م تمام

 مامانم بود جلو چشمم! ونیو گر دهیچهره ترس دمیکه د یزیچ نیسر جام و اول نشستم

 پر اشک بهش نگاه کردم به چشم هاش یهاش رو تو دستم گرفتم و با چشم ها دست
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 خواستم بدونم.  یسوال هام...ترس هام رو با صدا زدن اسمش م تمام

 آروم باش دخترم آروم باش -مامان

 تو گوشم  یچیپ شیگر یباش آخرش تموم نشده بود که صدا آروم

 اون صحنه جلو چشمم جون گرفت  دوباره

 حال شدم و افتادم رو تخت ... یب

 کنم ... دیغزم رو مثل اون صفحه سفبتونم م دیرو به روم نگاه کردم تا شا دیسقف سف به

 در اومد و بابا وارد اتاق شد. یصدا

 بلند کردم  دنشید یرو برا سرم

 ...  هیگر ریقرمزش افتاد زدم ز یچشمم تو چشم ها تا

 شده ! یریطوریشده ؟چرا ا یبابا چ-

 اومد من رو بغل کرد  بابا

 کشمش. یرو کرده باشه خودم مکا نیا انی. اگه کستیمعلوم ن یچیآروم باش دخترم هنوز ه-

 شد؟؟؟؟ یستاره؟؟؟ستاره چ-

 شد! یبابا مامان طوالن سکوت

 ن،ییرو پس زدم و از رو تخت اومدم پا بابا

 شده !!!! یچ دمیفهم یم دیبا دمید یستاره رو م دیبا

 یپرستار ستگاهیندادم و رفتم به طرف ا تیمامان و بابا اهم یصدا زدن ها به

 کدوم اتاقشه؟ یخانم ستاره اشرف-

 گفت : یحوصلگ یبا ب پرستار
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 من چه بدونم-

  زیرو م زدم

 جواب منو بده اون تو کدوم بخشه؟-

 اورژانس دیبر-

 کرد و ناخواسته داد زدم: میهاش عصب حرف

 ستاره کجاست ؟؟؟ گمیاحمق بهت م-

 از جاش بلند شد تو جوابم رو بده که مامان من رو تو آغوش گرفت  پرستار

 که کرد.  یادب یاز ب دی. بگذرستیدخترم حالش خوب ن دیخانم پرستار تو رو خدا ببخش-

 بازوم رو گرفت و قصد کرد من رو از اون قسمت دور کنه. ریز مامان

 و بهش نگاه کردم: ستادمیا

 .نمشیبب دیمامان تو رو خدا بگو ستاره کجاست من با-

 لحظه  هیکمند صبر کن آروم باش -

 گفتم: دیبر یکه راه نفسم رو داشت م یبغض با

 .نمیاالن ستاره رو بب دیتونم، من با ینم-

رو پس زدم و قصد کردم به طرف اورژانس برم. چند قدم از مامان فاصله گفته بودم که حرفش باعث تموم  مامان

 آروم عمرم شد ... یلحظه ها یشدن همه 

 ستاره مرده. کمند تو رو خدا آروم باش.-

 ..زد . خشکم

 حرفش تو سرم مثل اکو بود. تکرار
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 مرده!!!! ستاره

 ...  نیزم یو چرخاندم به طرف مامان و افتادم با زانوهام رو سرم

 سمتم و من رو تو آغوش گرفت ... دیدو مامان

 کرد... یبدتر م یلیبغض دارش حالم و رو خ یها زمزمه

 کرد ی...اما اون ...خودکششد خوبش کرد اما یبود...م یبد تینتونست تحمل کنه...تو وضع-

 من ... یخدا یوا

محمد بود.  یمردانگ یعمر محمد بود...همه  شهی....اون شاشیستاره اومد جلو چشمم، لبخند هاش...مهربون خاطرات

 کارو کرده بود! نیا انیک یعنیکرده بود؟  یبشه!ستاره مگه چه گناه یطور نیا دیچرا با

 ... دیچینبود تو سرم پ یقلب ستیبه ا هیشب یکه ب یبوق آزاد یصدا

 

 گرم  یروز آفتاب کی میبود ما

 بدون حس طعم غم ییها لحظه

 سخت تو یبودم آرامش لحظه ها 

 کنار هم شهیما بودند هم یها دست

 مانیشدند در اسارت دل ها یها م یشاد

 غم یلحظه ا ینداشت حت یاز خوش که

 سرنوشت صانهیحر یبر حسادت ها آه

 رحم یمن،آن ب یکه خشکاند احساس ها 

 روز که باشم کنارت کیبرگردد  کاش
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 روشن حضورت یلحظه ها ریدرگ

 

اتفاقم؟محمد  یامکان داره؟ستاره چرا مرد؟؟من االن کجا ان؟؟؟؟چطوریداشت؟کجا بود؟ک یاالن چه حال محمد

 ان؟یکنه با ک یم کاریچ

سوال ها گرفته  نیکه از ا یکردند و سر درد یسوال بود تو سرم ...انگار سوال ها افکارم رو داشتند تکه تکه م فقط

 ... شدیپر دردم م یبودم باعث ناله ها

 مارستانیو من هم قرار بود برم خونه تا استراحت کنم از ب سیساعت گذشت ...بابا و مامان رفته بودن اداره پل چند

 شروع کردم به رفتن ... ادهیخارج شدم و پ

 !دمیترس یآروم نبودم و از واکنش محمد م اصال

 نشستم ... مکتین نیداخل پارک و رو اول رفتم

 رو برداشتم و رفتم رو شماره محمد  میگوش

 بوق ... یرو زدم و صدا تماس

 شده بودم از جواب دادن که جواب داد : دینا ام گهید

 زم؟؟یالو ؟الو محمد ؟عز-

-... 

 کارو نکرده ! نیا انیمحمد حرف بزن با من، بخدا ک-

  دمیشن ینامنظمش رو م ینفس ها یزد...فقط صدا ینم حرف

 ... شتیپ امیخوام ب ی؟مییمحمد؟کجا-

-... 

 صدامو بردم باال  هیحرف نزد با گر بازم
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 ...  گناهیب انیکشم . ک ید جواب بده نگرانتم. بخدا منم دارم اندازه تو عذاب م-

 بوق بهم فهماند که اون تماس رو قطع کرد ... یصدا

 تونه... یبدون ستاره نم محمد

 دست هام گرفتم  ونیرو م سرم

 هضم کرد؟  شهیاتفاق رو چطور م نیا

 شروع شده بود... یرحم یب یباز چه

 رمق خودم رو پرت کردم رو تخت  یخونه و ب دمیرس

 تو اتاق  دیچیبلندم پ هیگر یجا پر سکوت بود . بغضم شکست و صدا همه

 یم هی. بدون کنترل گرمیتامون که قرار بود خانواده بش۳بر  رمیبر بخت کوتاهت، بم رمیستاره ... بم یستاره....وا-

 ... بردمیم یبه عمق فاجعه پ شتریشدم ، انگار هر لحظه ب ینم یکردم ... اما خال

 محمد بشه! خواست کنکور بده ...درس بخونه ... افتخار یهنوز م ستاره

 شد ؟ خدا چرااا یطور نیا چرا

 کردم که از هوش رفتم ... هیگر انقدر

 چشم هام باز شد ... یخورد کم یکه به گوشم م ییها یلیمامان و س یها غیج یصدا با

 شد  ینیریگرم و ش عیپر ما دهنم

 رو و نشستم رو تخت  وانیزدم ل پس

 مامان و بابا نگاه کردم  شونیچهره پر به

 کو؟ انیک-

 حالت خوبه دخترم ؟-
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 ...دیخانواده نو پامون از هم پاش یوقت یزدم . چطور خوب باش یتلخ لبخند

 شد؟ یچ دی. فقط بگدیخوبم نگران نباش-

 : ینشست رو صندل بابا

 و وقت دادگاهش بشه  ادیب یفعال بازداشته تا جواب پزشک قانون-

 د؟یدیمحمد رو د-

  دیصورتش کش یروکف دست هاش رو چند بار محکم  بابا

. بعدشم فکر کنم دادیکارهاش رو انجام م گهیمرد د هیکرد.  ینگاه م وارینشسته بود و به د یگوشه رو صندل هی-

 بردتش خونه.

 کردم  بغض

  نمشیخوام بب یم-

 خطرناکه ستینه اون االن حالش خوب ن-مامان

 برم دیداره با اجیاون به من احت-

 تنم بود.  رونیب یجام بلند شدم هنوز لباس ها از

 دستم رو گرفته  بابا

  یبر دینه... نبا-

 شکست:  بغضم

 االن کنارش باشم  دیبابا من زنشم من با-

 اتفاقات. نیکه برادرت متهمه ا ینه وقت-
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خواستم محمد رو از دست بدم من از تموم  ینگاه کردم . حرفش راست بود اما من نم یبابا طوالن یچشم ها به

 باشم . دیاتفاقات جدا با

  رونیو از خونه زدم ب دمیکش رونیرو از دست بابا ب دستم

 در خونه محمد نگه داشت  یگرفتم جلو یدربست هی

 اگه تاوانش جونم باشه  یموندم . حت یکنار محمد م دیاز حرکت کردن ...اما با دیترسیم پاهام

 به طرف در ساختمون حرکت کردم  یشدم و بعد از حساب کردن با تاکس ادهیپ

 بود و چشم هام دوتا کاسه خون ... نیسنگ تنم

 من نبود. تیحالم بد بود، در حد ظرف انقدر

 شدم ... ادهیدر پ یآسانسور شدم و جلو سوار

 ترس رفتار محمد شده بود. یکردم تمام افکارم زخم یگرفت احساس م یتمام وجودم رو داشت گاز م استرس

 شدم و در زدم . مونیلحظه پش کیآوردم ، اما رو در  دیکل

  ومدین یبار زدم جواب کی

و قد بلند پشت در  یکلیمرد ه کی یبندازم که در باز شد و چهره عصبان دیخواستم کل یم گهی... سه بار... ددوبار

 ظاهر شد .

 قدم رفتم عقب  کی بتیشک اون ه از

 پر خشم گفت  یصدا با

 ؟ یخوا یم یچ ه؟یچ-

 بند اومده بود  زبانم

 باال  دیکش یانداخت به شالم و من رو کم دست
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 رو ندارم ؟ فهیمزاحم اونم از جنس ضع کیاالن اصال حوصله  یدونست یم-

 کرد  یم یرو ادهیداشت ز گهید

 ؟یکن یم کاریجا چ نیمنه ، شما ا یجا خونه  نیا-

 رفت باال ابروهاش

 !یچ-

 محمد  شیرم پخوام ب یمنه برو کنار م یجا خونه  نیا-

 زوم شد تو چشم هام و در کمال تعجب گفت : بخند! کمی

 حرفش جا خوردم  از

 لبخند گشاد زدم و گفتم : هیمسخره  یلیگرفتن حالش خ یبرا

 ندارم ؟ یاالن اصال حوصله مسخره باز یدونست یشما م-

 !وا !  نیبه چال گونم نگاه کرد و من رو گذاشت زم عیسر

 رو، نشناختمتون میادب یب دیببخش-

 بحث نداشتم . خواستم پسش بزنم برم داخل که دستش رو سد راهم کرد: حوصله

 نداره  یخوب طیمتاسفم اما محمد االن شرا-

 دونم. منم همسرش هستم و اومدم کنارش باشم  یم-

  دیایب گهیوقت د هیو  دیکنم . پس بهتر برگرد دییشما رو تا یجان تیتونم امن ینم-

 زدم : داد

  رونیب دیآقا به شما چه؟از خونه من بر-

 لطفا دیجا بر نیکمند خانم از ا-
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 برو کناررر رمینم-

 به گوشم دیدستش فرار کردم و رفتم داخل صداش رس ریز از

 کارتون با خودتون تیپس مسول-

 به حال المپ ها خاموش بود و نور خونه کم . دمیرس

 نشسته و زوم کرده رو عکس ستاره و خودش... یشکتک نفر م لیمبل است کیمحمد شدم که رو  متوجه

  دمیکش یپا پس م دیاز رفتارش اما نبا دمیترس یم

 پاش زانو زدم و دست هاش رو داخل دست هام گرفتم ... یجلو تر ...جلو رفتم

 ماتش نگاه کردم ... یرو باال آوردن و به چشم ها سرم

 حرف ... ایقطر اشک و  کیاز  غیدر

 محمد...-

 نکرد  یرییتغ نگاهش

 آقا محمدم؟-

 .ستمیکرد!انگار اصال من اونجا ن ینگاه نم بهم

 جام بلند شدم و سرش رو تو آغوشم گرفتم: از

 گناهیب انیاما مطمئناام ک یداغ رو تحمل کن نیکنم ا یمحمدم من کنارتم، کمک م-

 به طرف لب هام ... دیچرخ زیاومد به زبانم سرش ت انیاسم ک تا

 باختم  یخودم رو م دیترس زبانم قفل شد اما نبا از

 کنم. یآرومت م شهیمن مثل هم یزارم تنها بمون یمونم نم یکنارت م زم؟منیعز-

 نشست . زیم یها یبا فاصله از ما رو صندل یکلیمرد ه اون
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 کرد . یتفاوت داشت به من و محمد نگاه م یب

 آغوش رو براش داشته باشم. نیکردم آروم تر یم یو سع دمیسر محمد رو بوس رو

 کرد... یحرکت مونده بود و به ستاره نگاه م یب 

 گذاشتن که حرف بزنم:  یو اشک نم بغض

 گناه ... یب انیبشن. من مطمئن ام ک شتریزارم غصه هات ب یمحمدم؟با من حرف بزن من کنارتم نم-

  نیزم یتموم نشده بود که بازوم رو با دست چپ گرفت و پرت کرد رو حرف

 خشکم زده بود  زیخ مین یشک کارش همون طور از

  دیکش یموهاش م یدست هاش رو تو کالفه

 استراحت کنه  یجام بلند شدم تا ببرمش تو اتاقش و کم از

 دم کنم . شنیآو کمیاستراحت کن تا منم برات  کمی میبر ایمحمد ب-

 نرم از جاش بلندش کنم. یلیکردم خ یرو گرفتم و سع بازوش

 باز به طرف من گرفت و بهش من رو نشون داد  مهینگاه کرد و دستش رو ن یکلیبار به اون مرد ه نیپسم زد و ا دوباره

نشدم منظورش رو اما همون مرده بلند شد اومد سمت من و دست انداخت دور کمرم و من رو از محمد دور  متوجه

 کرد و به طرف در حرکت کرد ...

اما محمد  زدمیاسم محمد رو صدا م زدمیبه من دست بزنه ! دست و پا م دهیخوام برم چطور به خودش اجازه م ینم

 کرد. یبه من نگاه نم یلحظه ا

 خوام بمونم  یمن م یولم کن عوض-

 . شهیشک نکن حالش بدتر م دنتیآروم باشه با د کمیبرو بزار -

اون  یرفته بودم دنبال محمد تو یرو سرم وقت دیچه کشپار کیهمون مرد هستش که  نیلحظه حس کردم ا هی

 ساختمون... 
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 ... ستادمیحرکت ا از

 همون لحظه اون من رو گذاشت اون ور در و در رو بست . و

 برد... ماتم

 بلند شدن نداشتم  یبرا یانرژ یخراب بود که حت میروح انقدر

  انیک دنید یرفتم برا یم دیبا

 رفتم داخل آسانسور...از جام بلند شدم و  یسخت به

 

 هفته بعد ... دو

بد بود فکر کنم چشم هاش از  یلیاونم تو دادگاه حالش خ نمشیبار تونستم بب کیهنوز بازداشته و من فقط  انیک

گفت من عاشق ستاره  یبا ستاره کرده باشه!!! م یکار نیهمچ انیباور کرد ک شهیاشک خشک نشده بودن .چطور م

 تیچشم هام رو باز کردم با وضع یوقت وهوش شدم  یب هویگفت من  یکنم؟ م یکار نیتونم همچ یبودم چطور م

 خراب ستاره رو به رو شدم. 

اشک فقط  یقطره ا یحرف و حت یآمد جز محمد که ب یو ناله هاش تو دادگاه همه اشک هاشون در م هیگر یصدا از

 نشسته بود . یصندل یجا رو کی

 .میمواظب باش دیقبل طوفانه... با گفت محمد هنوز تو آرامش یم بابا

 وقت... چیزارم از محمد دورم کنن، ه یاما من نم 

 به عشق ستاره اعتراف کرد و حاال خودش متهم شده به تجاوز... رید یلیخ انیک

 ...دهیکه ستاره رو تو اون لحظه د یرتیدرد غ حاال

 ... یخودکش

 شدنش... قینارف
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 کشه یبرادرم که انقدر عذاب داره م یبرا رمیبم 

 تونه به صورت محمد نگاه کنه؟ یچطور م 

 بوده تو دادگاه.   انیک هیبر عل زیداشتم اما تا االن همه چ نیقی انیبود ک گناهیبه ب 

 دردناک بود و من مرکز تمام دردها ...برادرم....عشقم... خواهرم یچ همه

 ن بعد از دو هفته انجام بشه کفن و دفن ستاره باالخره گذاشت یکارها

با هزار جور  لشی، وک انیک یجنازه ... بخاطر خواهش ها عیتش یبرا میبر میشیحاضر م میحاال من و مامان و بابا دار و

 .یخاکسپار یبرا رهیزمان بگ انیک یساعت برا کیفقط توانسته بود  قهیکار و سند و وث

بشه که فقط با آمپول و  فیباعث شده بود انقدر بدنم ضع نیوعده غذا نخورده بودم و ا کیروز ها سر جمع  نیتمام ا 

 سرم بتونم راه برم.

ه ب میدیچطور بدون اون برگرد خونه؟هوم؟رس م؟محمدیجا و بر نیا میبه قبرستان...ستاره رو قرار بود بزار میدیرس

 خاص آمبوالنس اومد... طیبعد از ما با شرا قهیکه قرار بود دفن بشه ، چند دق ییجا

و  مییها از خانواده ما بودن مثل خانواده دا یشتریو ب دنیرس ینفر نم ستیبه ب دیکه اونجا بودن شا یافراد تمام

 عموهام

 شدن . ادهیو محمد پ یکلیو اون مرد ه ستادیمحمد پشت آمبوالنس ا نیماش

که  نیز ا... اما قبل ارنیتابوت رو بگ ریار نفر بودن تا زتابوت ، حاال فقط چه ریگرفتن ز یرفتن برا یمرتض ییو دا بابا

 بخوان برش دارن محمد همه رو پس زد و ستاره رو تو آغوشش گرفت ...

 ... ی...چه وداع سخت نیسست شد و افتادم زم میپاها

انداخت و از داخل  شیزانوها ریسر ستاره رو تو آغوش گرفت و چشم هاش رو بست ... و بعد دست هاش رو ز محمد

 تابوت درش آورد و به طرف قبر حرکت کرد ...

 و به طرف من برگشت  ستادیمن خواست رد بشه ا یجلو از

 چشم هام نگاه کرد و آروم گفت  تو
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 ستارس -

 دیبلندتر ترک بغضم

خونه تکون  یم ییکه داره بر بچش الال یو کنار قبر نشست و ستاره رو تو آغوش گرفت و خودش رو مثل مادر رفت

 ... دادیم

 مردانه ... یناله ها یبه گوشم ... همه سرشون برگشت به طرف صدا دیرس انیک یهمون لحظه صدا 

  رفتیراه م یکرد و به طرفش به سخت یدست بند خورده به ستاره نگاه م یبا دست و پا انیک

 و خودش رو کشون کشون رساند به جنازه ستاره ... نیکه بهش برسه خورد زم نیقبل از ا اما

 بود ... فیقابل توص ریحالش غ انیک

کابوس رو ... تموم عمرم به عشق تو  نیجرعت کرد به تو دست بزنه؟بلندشو تو رو خدا تموم کن ا یستاره؟ستاره ک-

 نرو... امیمن ؟ستاره من دووم نم یب یبودم ...حاال کجا رفت

 ستارهههههههه  ستارهههههه

 باعث شد باالخر بغض محمد بشکنه... و او هم شروع کنه به درد و دل کردن... زدیکه م ییها عربده

 رفتم کنارشون... 

 ... دمیخودم د یلحظه شکستن دوتا مرد رو با چشم ها اون

 ستاره نگاه کردم  دینشستم و به کفن سف یحالت زار با

به  کردم ینم هیگر انیبخاطر ستاره و ک گهیکرد که د یم هیود انقدر مظلوم گرتازه انگار زخم دلش باز شده ب محمد

 کردم. یم هیشکستن محمد گر

 پارچه رو صورتش رو زد کنار و باهاش حرف زد : یکم

جا برم؟چطور برگردم  نیشد به تو ؟ من تحمل نبودنتو ندارم ... چطور بزارمت تو خاک سرد ا یچ یستاره جان آبج-

 برام ؟ یکن یکه تو درو باز نم تو اون خونه
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 از درد مرگ عشقش انی...انقدر محمد از نبود ستاره گفت ک میکرد هی... انقدر گردیبوس یمکث م یستاره رو ب صورت

د و کر یکمک م انیدور بازوهام مامان ازم خواست بلندشم بابا هم به ک دیچیکرد که احساس کردم دوتا دست پ هیگر

 هم به محمد ... بیاون مرد عج

 دل کند از ستاره ؟ شدیمگه م اما

 بهش دست بزنه ... یکرد کس یقبول نم یشد حت یاز ستاره جدا نم محمد

 کنه که ستاره رو برداره بزار تو قبر ... یباز فقط همون مرد تونست اون رو راض 

 ... رهیتونست از ستاره فاصله بگ یستاره رو گذاشت داخل قبر اما انگار نم 

کرد و کنترل کردنش کار  یم یکرد نگهش داره اما خود زن یو سع  رونیب دیمرد محمد رو با زور خودش کش ونا

 بود .. یسخت

خودش رو پرت  انیاسم ستاره رو صدا زدم ...ک دیکش ری... قلبم ت زنیو محسن رفتن جلو تا رو ستاره خاک بر ییدا  

 کرد جلو اما بابا نگهش داشته

ط وس نیا دیکه شا گناهیب هیآواره بودم ... نشونیاز محمد نداشت و من که ب یهم دست کم انیک کرد یم هیگر محمد

 بشه... دیبا یقربان

... . انی... رفت سمت کستیواقعا ستاره ن گهیکه د دیفهم یخاک کردن ستاره تموم شد انگار محمد تازه داشت م تا

 شد...  شتریمن ب دهیقلب ترس یتپش ها

 کنه که اون مرد  اجازه نداد  یهم بودن... بابا خواست کار یلباسش و چشم تو چشم ها قهیزد به  چنگ

 بهم نگفت  یچیشدم ه کیمن نزد یوقت اما

زاره بمونه  یرو نم یشناختم، حرف یبرام سخت شده بود ... من اون رو م دنیکنارشون ... از استرس نفس کش رفتم

 جا کنار ستاره... نی... همشدیجا معلوم م نیمحمد ا می...تصم

  زهیبود تا تمام وجودم بر یاولش کاف کلمه
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 کی... فقط تو رو گذاشتم به ستاره نزد یکه وارد اون خونه شده بود یبود ی.... نامرد ... تو...تو تنها مرد قینارف-

 ؟یکاروکن نیبا خواهر من ا ی...آشغال چطور تونست یبش

 ته گلوش داد زد  از

 ؟یبه ستاره من دست بزن یباش یهمه ل.ا.ش. نیا یها ؟بگو  چطور تونست-

 بغض گلوش رو قورت داد و حرف زد  انیک

 کارو نکردم م.. نیمحمد به جون مادرم به خدا من ا-

 که در گوشش زد قطع کرد  یلیرو با س حرفش

، هرز پست فطرت ...ستاره من پاک بود .... خودم با دست  یبش کیبه ستاره نزد یتونست یکثافت انقدر م یفقط تو-

 چوبه دار ... یبرمت باال یخودم م یها

 کرد اسمش رو صدا زدم... یم یرو ادهیداشت ز نه

 محمد -

 حس کردم مواظب من بود!اما چرا! ستادیکنار من ا یکلیمن نگاه کرد...همون لحظه اون مرد ه یچشم ها به

 قدم اومد سمت من که اون مرد با کف دستش فاصله من و محمد رو حفظ کرد  کیرو ول کرد و  انیک قهی

 نگاه کرد  انیبه من و ک یشیآت یچشم ها با

 دار؟ خون با خون...  یچرا چوبه -محمد

 لباسش رو گرفت  قهیباز  انیبه طرف ک رفت

.... من چوب اعتماد به تو رو خوردم ...تو هم تاوان  یخودت خودت رو بکش دی...بایحس کن دی....با ینیداغ بب دیبا-

کشه ....اما  یرو کمند جلو چشمت م دیکه ستاره من کش یشکستن اعتماد من رو سر هوست بده ... همون درد

 سخت تر  یلیسخت تر ....خ یلیخ

 اشک چشم هاش رو با دست پاک کرد  انیک
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کنم داغ ستاره  یمعلوم بشه بعد قضاوت کن. من درک م ی... صبر کن حداقل همه چ مینکرد یمنو کمند گناه-

 سخته  یلیخ

 .نیتاوان بد دیگذرم دوتاتونم با ینبوده از گناهت نم کیانقدر به ستاره نزد یجز تو کس-

 یچیه گهیرو هول داد و رفت کنار خاک ستاره و شروع کرد به درد و دل کردن اما من د انیبا کف دستش ک محمد

  دمیشنینم

 :دمیرو شن بیاون مرد عج یوشم زمزمه هاگ کنار

 ...نزار دستش بهت برسه به حرفم گوش کن.  ریآروم بشه ازش فاصله بگ یتا وقت-

 پاتک محکم بود تو سرم... هیمحمد ....اون مرد... همشون  یحرفا

 شد... اهیاز شک حرفش بهم فشار اومد که همه جا برام س انقدر

 

 ما آمدند انیمحکم انتقام م یها وارید

 تو رنگ باخت...  نهیک یمهربان ب یها نگاه

 خواب آمدند  یها به سراغ منه ب کابوس

  بیعج ییآدم ها انیشوم م یم آواره

 فاصله ها آمدند انیها از سر تو ...از م آن

  رودیبه هر لحظه که م میشویم دور

 آمدند یم شهیما هم یخنده به لب ها کاش

وز . هر رشهیباعث خوب شدن حالت نم یزیهر چ گهیمثل قبل بود. د شهینم گهی... دییامیتصم هی...ییروزا هیاز  بعد

 نیافته زم یگذره م یکه م ییو تو لحظه ها شهیاز وجودت خشک م کهیت هی یکن یاحساس م

 کنه... یتوانسته حالج یفکرشو مغزت نم یکه حت یکن یرو تجربه م ییزهایچ
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 مرگ ستاره آرامش از همه گرفته شد... با

 ایتونم راحت بخوابم ...بدون محمد آرامش ندارم . خدا یشبا نم گهید انیسرنوشت...من بدون ک یاز باز رمیگ دل

 تو شاهدش باش ... گناهیمرداب ... برادر من ب نینجاتم بده از ا

 یقبول م شهیسر نماز صبح رو هم یگن دعا ید. مروشن شده بو گهیسر جا نماز التماس خدا رو کردم که هوا د انقدر

 کنه خدا

 ... دمیگوشه و دراز کش هیرو جا نماز رو گذاشتم  چادر

 نتونم چشم هام رو ببندم  شدیجلو چشمم و باعث م ادیم تیتو اون وضع انیبستم صحنه ستاره و ک یهام رو م چشم

 بزنه . ابینا یخواست...تا بهم از اون لبخندها یمحمد رو م دلم

 چشم هام کارشون رو شروع کردن... باز

 کرد از خونه برم یدانشگاه هم قبول نم یبرا یبابا حت یعنیبودم ...  دهیمحمد رو ند گهیستاره د یاز خاکسپار بعد

 ...رونیب

سر و هر روز ساعت چهار باهاش  زدمیشبا قبل از خواب باهاش حرف نم گهیمن از محمد ... د یماه دور کیشده  االن

 رفتم  یقرار نم

 شب آغوش و خواب آروم بود ... کیمن از محمد فقط  سهم

از جام بلند شدم و رفتم  یناگهان میتصم هی... تو  دمیرس یوانگیدلم براش تنگ شده بود انقدر که به مرز د یلیخ

 ... ششیتا برم پ دنیلباس پوش

 کرد مطمئن ام . ینم تیمنو اذ اون

 میحال زایچ نیهنوز هوا کامال روشن نشده بود اما من ا رونیصبح زدم ب6اجازه از مامان و بابا از خونه ساعت  بدونه

 شد  ینم

 انداختم و وارد خونه شدم . دی... در نزدم فقط کل ستادمیدم خونه و سوار آسانسور شدم جلو در ا دمیآژانس رس با

 خونه خوف ورم داشت  دنیزدم و با دالمپ رو  دیکل نیجا تو سکوت بود ... اول همه
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  شهیپر ش نیداغون بود و همه زم یچ همه

 قدم به عقب برداشتم.  کیتو شک بودم که متوجه اون مرد رو مبل نشدم اما تا چشمم بهش افتاد  انقدر

 تنش بود ! یهاش خواب آلود بود اما هنوز لباس رسم چشم

 تعجب گفت : با

 !!!یکن یم کاریجا چ نیا-

 ردم:ک اخم

 شوهرم  شیاومدم پ-

 ... ستادیقدم فاصله ا کیپوزخند مسخره زد و از جاش بلند شد اومد طرف من با  هی

 احمقانه محمد عمل کنم.  یبرگرد خونت، نزار مجبور شم به خواسته ها-

 ؟ یهست یتو ک-

 نصفش بودم  قایشد رو سرم ...دق خم

  ستمین یمن آدم خاص-

 ؟یچرا مواظبم-

 چون محمد عاشقته-

  ستیجواب سوال من ن نیا-

 نشست.  یصندل نیاول یرو برگرداند و رو روش

برگشت نداشته باشه و  یبرا یزده باشه که راه بیشد،انقدر بهت آس مونیاز رفتار با تو پش یروز هیدوست ندارم -

 یبرگردوند نباش یکه محمد رو به زندگ یمثل کمند گهیکه د یتو انقدر شکسته باش

 بر تو داره؟ یچه سود-
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 رفاقت...-

 گناه ... یب انیک-

  دونمیم-

 با التماس نگاهش کردم: نیپاش نشستم زم یجلو رفتم

 ؟؟ یزنیپس چرا با محمد حرف نم-

  یخواست یرو نم نیکنه ازم ا یرو داره تحمل م یمحمد چه درد یدونست یاگه م-

 اره؟یسرم ب ییبال نیخواد همچ یکه به من داشت رو کال فراموش کرده که م یعشق یعنی-

 در اتاق محمد با دستش اشاره کرد  به

نم. من ک یکارو م نیتو بگه گردنش رو بشکن ، شک نکن که ا دنیاگه االن محمد در اون اتاق رو باز کنه و با د نیبب-

تونم  یکار م هیفقط دارم انجام بدم. االنم  یکه درسته رو سع یکه بتونم جوابت رو بدم فقط کار ستمین یآدم احساس

 بکنم ...

 ؟یچ-

 شیسبشنا شتریتو ب شهیتوش نوشته باشه و باعث م زارویچ یلی. فکر کنم خدمیبهت دفترچه خاطرات محمد رو م-

 صفحه هاش رو بر داشتم  یبعض البته

 چرا !-

  ینداره بدون یلیدل-

 چسبوند یقسمت ورود واریمن رو پشت دقابل باور  ریغ یدر اتاق محمد اومد و اون مرد با سرعت یلحظه صدا همون

 گذاشت و از من سکوت خواست... شینیب یرو رو انگشتش

 به گوشم ... دیمحمد رس یصدا
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 ...ییفرزاد کجا-

 جا دادم  فمیدفترها رو داخل ک آروم

 بهم انداخت و رفت به طرف محمد  قینگاه عم هیاسمش فرزاد بود !  پس

 شده؟ یچ-

 کرد : یناله م محمد

 خوام  یترکه باز دارو م یسرم ...سرم داره م یآ-

 محمد رو نشوند رو مبل  فرزاد،

 کرد  یرو ادهیز شهینم-

 محمد بود واقعا ؟ آب دهنمو قورت دادم  نیفحش بد بود داد بهش ... ا یدهنش رو باز کرد هر چ محمد

 رو صدا زد : انیشد و اسم ک ونهید هویآروم شد چند لحظه... اما  محمد

 ...یدرد بکش دیبا ینیداغ بب دیکشمت ...کثافت ... .... با یم انی..ک.انیک-

 زیاز حرفش و فحش هاش تمام بدنم سست شد و ل ومدیشکست اما با گذاشتن دست هام رو دهنم صدام در ن بغضم

 ... نیخوردم نشستم زم

 انگار محمد واقعا عوض شده بود ... نه

 تونستم مرحمش باشم رو نداشتم . یکه من نم ییتحمل حرف هاش و ناله ها گهید

 در خونه خارج شدم و خودم رو رسونده خونه از

 ...یو یت ینشستم رو مبل روبه رو کالفه

به  یچیه ؟یچ ادینم ادشیکارو کرده و االن  نینداشته ا یعیحالت طب ؟اگهیکار رو کرده باشه چ نیواقعا ا انیک اگه

 ستین انینفع  ک
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 همدرد مامان و بابا باشن ... یباهم و اونا کم میونمون تا مشورت کنخ انیب نایمییقرار دا امروز

  میاومدن خونمون و به استقبال رفت ناییغروب بود که دا یها کینزد

  دادیکنار من آزارم م یمنف یانرژ کی هیشب انیک یخال یبه لب نداشت و جا یکس لبخند چیه

 من  یجلو دیرس محسن

سالم کوتاه ازش دور شدم و  کیخوشحال که من از محمد جدا شدم فقط با  یلینگاه کرد بدون حرف ... حتما خ بهم

 رفتم داخل آشپزخانه... 

 کردن  یو همشون به من نگاه م مینشست یناهار خور زیهمه دور م یو چا وهیاز خوردن م بعد

 بشه ...تا حالش خوب  یمدت از محمد دور باش کیکمند به صالح -ییدا

 نگاه کردم : ییدا به

 وقت  چیکنه ...ه یبا من نم یمحمد کار-

 بشه شیکه عشق حال ستین ی... الک یمشکل ناموس کیاومده  شیپ هیقض-محسن

 محمد ... یمن فرق دارم برا-

 شده  ونهیمحمد اون د شیپ یبر یکنم اگه بخوا یحاللت نم - مامان

 . ینباش هیقض نیداخل ا انیک یگناه یب دییمدت حداقل تا تا کیکه  نهیراه ا نیبهتر-ییدا

 مکث کرد و اضافه کرد به حرفش: ییدا

 . ستیبه نفعش ن یچیگناه باشه ... فعال ه یاگه ب البته

 زنگ در باعث شد همه حواسشون پرت بشه. یصدا

 رو جواب دادم : فنیآ رفتم

 ه؟یک-
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  نییپا ایب-

 کنه . یم یبدتر قاط نهیجا بب نیرو گذاشتم ...محسن رو هم ا یگوش عیبود!!! سر محمد

  دادمیجواب م دیبا ی؟ چ هیک دیپرس مامان

 رفت  یحرف به طرف در خروج یچون ب ه،یحدس زد که ک دمیفکر کنم از نگاه ترس محسن

 داد زدم : عیسر

 سایمحسن نرو وا-

 روبه رو شدن ... نایباز ا یگوش نداد و من مجبور شدم بدوام دنبالش و زودتر از اون به در برسم... وا اما

 کرد ... به حرف اومدم : یبه هر دومون نگاه م یشیآت یبا چشم ها محمد

 محمد جان حالت خوبه ؟-

 زد در گوشم  یلیس هیمکث  یب

 ... شدت ضربه صورتم داغ شد و اشک داخل چشم هام پر از

 کنارم  دیفاصله رس هیبا چند ثان محسن

 لحظه به من نگاه کرد ... کیمحمد رو محسن بود و  نگاه

 شناختمون... ریکه د فیح یتو هم مثل داداشت هرز بود-

  رهیمحمد رو بگ قهیو  ادیحرفش باعث شد خون محسن به جوش ب 

 مواظب حرف زدنت باش یهو - محسن

 ) ... ( یگ یم یتو چ - محمد

 بلند زدم... غیج هیکله به سر محمد زد و از ترس من  هی محسن

 سرش رو تکون داد و باز به محسن نگاه کرد:  محمد
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 آشغال-

 دست هاش رو زد تو صورت محسن  مشت

 هنوز متوجه حضور محمد نشده بودن! نایانگار مامان یگرفت ول یداشت باال م دعوا

 جلو تا جداشون کنم . رفتم

مشت  یتا بزنتش، اما وقت وارین جلو چشمشون رو گرفته بود . محسن ، محمد رو چسبوند به ددوتاشونم خو اما

که قرار اون مشت به محمد بخوره نا خواسته خودم رو جلو محمد پرت کردم و اون  نی، از ا دمیدست هاش رو د

 مشت خورد به شکم من ... 

 ... رونیب دیشدت ضربه باال بود از دهنم خون پاش انقدر

 کرد و اسمم رو زمزمه کرد... یبا وحشت داشت به من نگاه م حسنم

 کمند...-

 و برگردوندم به طرف محمد و زمزمه کردم...  روم

 برو -

 یدست ها ونینداشتم افتادم م ستادنیا یبرا یجون گهیماتش برده بود دوباره ازش خواستم که بره ، اما د محمد

 متوجه اطرافم نشدم... گهیمحسن و د

 باز کردم ... ینیریش عیهام رو با حس ما چشم

 تا کله جلو چشمم بود! چند

 فاصله گرفتن. یبا باز شدن چشم من راه نفس همه باز شد و از من کم انگار

 تو گوشم : دیچیمحسن پ یصدا

 ؟یکمند خوب-

 بمونم  یشکمم باعث شد همون طور هیتختم نشستم و درد ناح رو
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 : دمیپرس ی. بهش نگاه کردم و به سختدادیکمرم رو مالش م بابا

 محمد کجاست ؟-

 اخم کرد:  بابا

 رفت-

 من با کمند تنها صحبت کنم؟ شهیم - محسن

 مکث خارج شدن و در اتاق رو بستن... یو مامان و بابا هم با کم رونیاز اتاق رفتن ب ییو زن دا ییدا اول

 زد: ادیفر

 !یدفاع کردجلو؟اون تو زد،اون وقت تو ازش  یاومد یبر چ-

 دونست از عشق؟ یم یچ اون

 ،نه؟یتا حاال عاشق نبود-

 حماقته ستیعشق ن نیا-

 فراموش کنم... یلیدارو با س شهیسال عشق ر۵تونم  ینم-

 خورد صورتش قرمز شده بود . یکه م یحرص از

خونه هم هستم. مواظبتم تا  نیمن پسر ا ستین انیک یبره... تا وقت یرو م لیآبرو تو و خانواده و فام طیشرا نیا-

 ؟یبه اونا فکر کن کمی یتون یم برهیشبا خوابش نم یحداقل تو جات امن باشه ، عمه از نگران

 رو فراموش کن.االن فقط برادرتم. نمونیبوده ب یتا االن هر چ 

 کرد و به گل فرش نگاه کرد... سکوت

 یپسر آروم بود. تا وقت هیکار رو انجام بده؟محسن  نیخانواده ا یفقط مجبور شده بخاطر آبرو ایاز دل بود؟ حرفش

و کردم اون از من س یچون احساس م رمیکردم ازش فاصله بگ یبود برام اما بعدش سع انیمثل ک میخاستگار ادیکه ب

 من ... یخواستگار ادیاستفاده کرده بود . اون حق نداشت ب
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 کمند ؟-

  رونیب دیمن رو از گذشته کش صداش

 نگاه کردم بهش

کنم بفرسمت به  یم یسع ندهیروز آ ۳. تا ینر ییو بدون خبر دادن به من جا یبا من هماهنگ باش دیبا -محسن

 شهر پر آشوب ...  نیدور از ا ییجا

 ندارم به کمکت ممنون  ازین-

 ه؟اریسرت ب ییخوام اون کثافت هر باال یخانواده بره؟م یآبرو نیاز ا شتریب یکن یکار هی یخوا یم-

 زد : ادیفر

 دم؟؟؟یبخش یوقت خودم رو نم چیمن ه یکرد یم یداخل یزیاگه خون ر یدون ی!م یاحمق یلیکمند تو خ-

  دیهاش رو کالفه رو صورتش کش دست

 کن. یمدت دور هیکنم بخاطر خانواده از محمد  یازت خواهش م-

 : نییو انداختم پا سرم

 باشه -

 به من چم شده؟ نهینموند بب یمحمد حت یعنی. دادیاز اتاق خارج شد. درد شکمم آزارم م یا گهیحرف د یب

 خودم زنده کردم... یو با اشک و آه خاطرات محمد رو برا دمیتخت دراز کش رو

 عاشقانه ...   ی... شعر ها یبارون یهوا

 روز تولدش افتادم ... ادیشدناش ... حرف هاش ...  یرتیغ

 

 ؟!! یرو از کجا آورد ینهمه مهربو نیا-
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 از تو -

 ؟ ستمین یطور نیپس چرا من ا-

 از خودت،حواست به منه شتریآخه تو ب-

 پس بزار بغلت کنم!-

 فاصله گرفتم : کمی ازش

 کشم! ینه خجالت م-

 : دیخند

 ؟یریگ ینم ادی نارویچرا ا گه،ید هیمهربون نمیخوب ا-

 کج کردم و نگاهش کردم سرمو

 شده گفتم : زیر یچشم ها با

 خطرناکن! نایا-

 بسته یمهربون شم،یبه بعد خطرناک م نیپس از ا-

 در اومد:  غمیخنده هام ج یخم شد طرفم که با صدا هوی

 خوام مهربون بمونم. کمککک ینههههه محمد م-

 آغوشش فشارم داد و در گوشم گفت: تو

 خطرناک باش ...بزار من از تو، خودت رو داشته باشم...-

 

 خاطره هامون بغضم گرفت ...  ادی از
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رفتم. تا محمد آروم  یفضا فاصله م نیمدت از ا هیبخاطر آبرو خانواده هامون  دیمحسن درست بود . من با یحرفا

 سرنوشت ... نیگناه ؟چقدر دردناک ا یب انیک یعنی... انیک یگناه یبشه و ب

 کرده... رییروزا چهرش تغ نیادر اومد و بابا اومد تو اتاق و کنار من نشست . چقدر تو  یصدا

 کمند ؟-

 شد پنهان کرد جواب دادم : یکه نم یبغض با

 جانم -

 رو ندارم. دنتید بیمحسن گوش کن ... من... من تحمل آس یو به حرفا ریکنم از محمد فاصله بگ یازت خواهش م-

 زدم : ینیغمگ لبخند

 رم  یشهر م نی. اصال از ا رمیگ یاز شوهرم فاصله م ییچشم بابا-

 بلند شد .... بابا من رو تو آغوش مهربونش جا داد و من رو به آرامش دعوت کرد... میگر یصدا

 بود... نهیهمشون انتقام و ک یبودم که معن یرحم یافکار ب ریمن گ اما

ا به نفع م نیبود و ا نییپا یلیسرعتشون خ انیک یدلم و زخم احساساتم گذشت ... دادگاه ها یروز با درد ها چند

که به  یزی. و تنها چ انیک یگناه یب یکرد برا یواقعا تمام تالشش رو م انیک لی. وکمیکن دایسرنخ پ یبود . تا کم

بوده.  انیک یکیزیف طیستاره افتاده و شرا یکه برا یاتفاقات ودرباره اختالل ت یپزشک قانون یبود جواب ها انینفع ک

 ...انیک ایاز محمد ... و  ای..  رهیخواسته انتقام بگ یبوده که م یکردن کس دایپ یتنها برگ برنده ما گرفتن وقت برا

اون  یعنیشناخت؟ یستاره رو م یبوده. وگرنه ک  انیک ایکار رو کرده دنبال انتقام از محمد و  نیکه ا یشک کس یب

 تونه باشه؟ یم یآدم ک

 کنه... یکنم که کلم داغ م یانقدر فکر م اوف

 جا و از برنامه اش درباره جابه جا شدن من بگه ... نیا ادید بامروز قرار بو محسن

 ... شهیباشه که خود محمد باعثش م دیسرنوشت جد هی نیا دیشا و
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 ساعت گذشته بود که زنگ خونه به صدا در اومد. هی

 شد . دهید توریرو زدم و چهره محسن داخل مان فونیآ دکمه

 رو زدم باز شد و شالم رو سر کردم.و منتظر محسن شدم تا وارد خونه بشه ... در

 رفته بود خونه بابا بزرگ و بابا هم سر کار بود . من تنها بودم تو خونه ... مامان

 ...میکردم و به طرف مبل ها اشاره کردم و هر دو با هم حرکت کرد یباالخره وارد شد. احوال پرس محسن

 نشست و من هم رو مبل دو نفره  ینفررو مبل تک  اون

 نیافتاد یبخاطر من از کارو زندگ دیآقا محسن ببخش-

 برسم ... جهینت هیکه فقط تونستم به  یمن رو ببخش دیمنه، شما با فهیکنم وظ یهر کار م-

 : دمیهام بلند شد و پرس شاخک

 ! یدیرس یا جهیمگه به چه نت-

 زد : لبخند

 ها  ینبود یطور نی؟ایآب دست من بد وانیل ی یخوا یدختر عمه نم-

 هیگذاشتم تو  کیک کهیشربت آلبالو درست کردم و چندتا ت وانیل کیگفت بلند شدم رفتم  یراست م یوا یا

 محسن آوردم  یبرا ینیبشقاب و داخل س

 حواس پرت شدم ... یلیمدت خ ی... من  ییپسر دا دیببخش-

 درست بشه  یهر چه زودتر همه چ دوارمیام-

 ممنون -

 قرار دروغ بگه!. ایگفتن حرفش استرس داره ... و  یکردم برا ی... احساس م دینفس سرکش هیشربت رو  وانیل

 بگه ... زیچ هینشسته بودم تا  ساکت
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 تونه باشه ... یم یخواد بزنه حرف ترسناک یکه م یحرف یعنی نیکرد و ا یم یبا انگشت هاش باز محسن

 چینه من و نه ه یکنم قبول کن. چون اگه قبول نکن یخوام بگم رو ، ازت خواهش م یکه من م یزیخب چ-محسن

 . شهیراحت نم الشیتو، خ تیحداقل از نظر امن گهیکس د

 نکن حرفت رو بزن.  یمحسن با کلمه ها باز-

 من نگاه کرد ینشست و به چشم ها صاف

خودش رو به من داده . بهم  یالیو دیل ، و دوست من کلبرم شما دیبا یو مال یادار یکار ها یسر کی یمن برا-

 . یمون یدسته منه اونجا م دیاون کل یو تا وقت یای... تو با من م یبمون یتون یم یگفت تا هر وقت بخوا

 حرفش دهنم باز موند!!! از

 تنها با محسن برم شمال!!!! من

 هیمن االن مثل  یحرفم هم هستم ؛تو برا یخونه ... و پا امیب دنیخواب یکنم شب برا یمن فقط وقت م-محسن

 .... گهید زیچ هی... و البته  یخواهر

  ؟یچ-

  نییرو انداخت پا سرش

 کنه ... یم یزندگ جانیکه قصد دارم باهاش ازدواج کنم اله یدختر-

 حرفش ماتم برد ... از

 محسن و دوست دختر؟؟؟-

 رفع مشکل ... یمن برا شیخونه و چند بار اومد پ یداره فوق م یعنی.. . دمشیتو دانشگاه د یفکر بد نکن اتفاق-

 نگاهش کردم ... انهیموذ

 گرد نگاهم کرد : یکرد، برد باال و با چشم ها یلب هاش کنترل م یکه به زور رو یهاش رو با لبخند شونه

 سقوط آزاد رو تجربه کرد... هینگاه دلم  هیخوشگل بود نتونستم نگاهش نکنم ... بعدشم که تو  یلی!!! خوب خهیچ-
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 لبخند نشست رو لب هام ... رهیگ یکه محسن داره سر رو سامون م نیاز مدت ها از ا بعد

 کنه ... یچادر سر م- محسن

 ... یخوا یکه تو م هیپس همون -

که  کنه یحواسم رو به طرف خودش پرت م شمهیپ ی... انقدر که ، وقتزهیر یقلبم م نمشیب یم یوقت یول دونمینم-

 کنم ... یخونمو فوت م یم یالکرس تیناخواسته آ

 خندم رو کنترل کنم ... ینتونستم صدا گهیحرفش د از

  نمشیدوست دارم بب-

 ه؟یاگه رفت شهرش حتما . حاال بگو نظرت چ-

نه من هستم و نه  یطور نیدنبال کنه ؟ا یرو ک انیک یدادگاه و ادار ی؟کارهایندارم اما بابا و مامان چ یمن مشکل-

 تو ...

 تو فکر ... رفت

 خطرناک تره... انیتو از ک تیآره حرفت درسته اما وضع-

 گفتم: میخبر نشسته بود تو گلو یکه ب یبغض با

 کنه ... ینم تیمحمد منو اذ-

 . ستین یشناختیکه تو م یاز حرفم ناراحت نشو ... اما محمد االن اصال اون محمد-

  رمیراه اشک هام رو بگ یتا جلو دمیکش قینفس عم هی

  امیندارم م یمن مشکل-

 که حالش خوب بشه ... یخواد محمد دستش بهت برسه . حداقل تا وقت ی، اصال دلم نم یخوبه ممنون که قبول کرد-

 ... نمونیشد ب سکوت
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 از جاش بلند شد و قصد رفتن کرد. محسن

 من هم بدرقه اش کردم  و

 کردم  یم نیسبک سنگ دیمحسن فکر کنم. با شنهادیدرباره پ یکم داشتم ازین

 !! دیرفتن با محسن!! بدونه بابا و مامان!! اونم چند هفته شا شمال

 کشت و هم من رو ... یهم اون رو م دیرس یبه گوش محمد م اگه

  رمیکه آرامش بگ نیا یو سرم رو تکون دادم برا رونیب دیموهام را از موهام کش کش

 از عادت هام بود... یکی

 ها گذشت و شب شد مامان و بابا اومدم خونه ... ساعت

کس  چیه ییو زن دا ییبودن و قرار شد جز مامان و بابا و دا یکار راض نیصحبت کردم و هر دو به شدت با ا باهاشون

 من خبر دار نشه ... یاز جا یا گهید

 سر و صدا بود . یصبح ب ۴حرکتمون  ساعت

 من تمام شب از فکر خوابم نبرد ... یول

 بود. از جام بلند شدم کار هام رو انجام دادم و لباس هام رو عوض کردم  میسه و ن ساعت

 قرآن رد کردن. ریو بابا هر دو با اشک من رو بدرقه کردن و از ز ماما

شدم ... انقدر  بیه عجرا کی یبود راه شیموفق تو درس و کار و زندگ یسالم که مرد2۹ ییبا محسن پسر دا من

 فراموش افکارم بشه ... دیها داخلش شا زیچ یلیمتفاوت که خ

 خارج شد . اطیو بعد از سوار شدن من از ح اطیرو آورد داخل ح نیماش محسن

 نشم. دهیزدن،محسن کامال حواسش بود تا من د دید یرو گذاشته باشه برا یکه محمد کس نیترس ا از

 که خوابم برد ... میتازه تو راه جاده هراز افتاده بود 
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 چشم هام ناخودآگاه باز شد... نیماش دیتکون شد با

 خندون محسن جلو چشمم بود. با چشم هاش اشاره کرد که به جلو نگاه کنم  چهره

مات طلوع تازه  یو چرخاندم به صحنه رو به روم ...از سر ذوق دست هام رو رو لب هام گذاشتم ... همون طور سرم

که گوش هام رو نوازش   یامواج آروم یرنگ شده بود و صدا ییهم کهربا یکه حاال کم یآب یایدر هیآفتاب پشت 

 ...دادیم

 ساحل نگه داشتم . نیصحنه هارو، تو اول نیا یدونستم دوست دار یم-

 زدم . غیو زول زدم تو چشم هاش و باز ج دمیو به طرف محسن چرخ سرم

 ممنون-

 خنده ... ریز زد

 . یمون یهمون کمند م شهی... هم یکن ینم رییوقت تغ چیتو ه-

 تو آب  میبدو بر-

 به طرف آب  میدیرو باز کردم و دو در

خواست  یشده بود که دلم م بایکردم و شنا کردن بلد نبودم اما انقدر االن ز یم یدور شهیکه از آب هم نیا با

 داخلش غرق بشم ...

خواست رو صورتم جا  یبودم که دلم م ییو منتظر قطره ها دمیپاش یکردم و من به باال م یهام رو پر آب م دست

 آب لذت ببرم ... یخوش کنن تا من از خنک

  ییبایز نیممنون بودم بخاطر ا ایو در دیاز خورش 

 رو...  پر احساست یای. دوست دارم دننیتونن بب یها نم یلیکه خ ییتو پر از حس ها یایدن-

 محسن لبخند زدم : به

 برد .  ارویخواد لذت دن یدلت م یلیکه خ یزیداشت و با اون چ شهیرو نم یزیاما هر چ-
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 بشم . نیغمگ شدیمحمد باعث م ادیو پاهام رو بغل کردم ...  یساحل یرو سنگ ها نشستم

 بهشون فکر کرد... شهینم گهید یکنه باهات که حت یکار م هیاما سرنوشت  یدوست دار یلیرو خ ییزایچ هیاوهم ،-

 کنارم نشست و چندتا سنگ تو دست هاش گرفت: محسن

 کیآرزوهاتم نتونن اون رو به تو نزد ی...حت یآرزو کن ینتون یرو حت شیخوا یرو که م یزیچ هیبد یلیدرد خ-

 . یو نه فراموشش کن یازش بگذر یتون یکنن.... نه م

 نگاه کردم: رکانهیمحسن ز به

 سرت آورده؟  ییچه باال ومدهیها؟چه خبره؟ دختر ن-

 : دیخند مهربون

 نداره؟ گهیزد تو قلب عاشقم و حاال ازش دورم . درد داره د ریت هی-

 رحمانه از دست دادمش...  یب یلیمن که محمدم رو خ یکنم بهش برس یدعا م-

 تلخ ... یلیخ

 

 انتها ...  یب یها ایدر یآب امواج

 از آدم ها ... رمیدل گ یلیخ من،

 دور کن درد ها و آشوب ها را ... 

 ها را ... دیگناه ، ترد یمنه ب از

 پر بهانه ام... یمن و اشک ها یها بغض

 رحم... یبر سرنوشت ب آه

 عاشقانه ام... ینشد رام لبخند ها که
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 کنه  یتونه تمام حال  لحظه هارو معن یشعر هات م شهیهم-محسن

 کردم  سمج گوشه چشمم رو پاک اشک

 با کلمات رو ... یدوست دارم باز-

 اگه حالت رو خراب کردم  دیببخش-

 . فمینه اشکال نداره من ضع-

 مونده  یلیخ الی؟هنوز به و میبر-

  یداد هیصحنه رو بهم هد نیواقعا ازت ممنونم که ا میآره بر-

 زد  لبخند

 قابل تو رو نداشت -

 دوستش ... یالیو محسن حرکت کرد به طرف و میشد نیدو سوار ماش هر

 یتازه خونه ها ا،یکنار در قایرنگ که انگار دو طبقه بود  و دق دیساختمون سف کیبه  دمیساعت رس کیاز حدود  بعد

 بود . ادیز یلیجا خ نیفاصلشون با ا گهید

و محسن  میخونه رفت یرودهامون به سمت در و لیرو کنار خونه نگه داشت و بعد از برداشتن وسا نیماش محسن

 درو باز کرد و اول در خواست کرد که من برم داخل ...

و زرد  یو حدودا کرم یا روزهیاز ف یبیدست خونه شدم !! همه رنگ ها ترک کیرنگ  بینگاه اول فقط غرق ترک تو

 کرد . یآدم منتقل م رو به یمثبت  یو انرژ دیتاب یبلند و بزرگش به داخل م یبود ... نور آفتاب هم از پنجره ها

 جارو نفروخت . نیورشکسته شد هم ا یوقت یدوست داره . انقدر که حت یلیجارو خ نیقشنگه نه؟ دوستم ا یلیخ-

 چه جالب -

 نه؟ بهیعج کمیآره انقدر عالقه -
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  متیگرون ق یالیو نیشده به ا بندیخونه داره که پا نیتو ا یزیچ هیحتما -

 در هستش سمت چپ  نیباال آخر یاتاق تو طبقه-

 ممنون -

 شدم . الیو نیرفتم باال و وارد سالن دوم ا چیمارپ یهام رو برداشتم و از پله ها لیوسا

 به بحالشون چقدر پول دارن... خوش

 اتاق شدم  وارد

 شدم. یبود و من معذب نم یعال نیو ا یبهداشت یها سیاتاق کامل البته با سرو کی

 رو دادم . دنمونیمان زنگ زدم خبر رسهام رو عوض کردم و به ما لباس

 موج ها برسه... یپر از صدا ییتا بهم هوا رونیخواست بدو بدو از ساختمون رفتم ب یم ارویآزاد و در یهوا دلم

 باختم ... یخودم رو م دینبا یداشتم ول الیفکرو خ یلیکه خ نیا با

 شن ها نشستم... رو

 ... دادیآزار م یلیمن رو خ میو من هر دو از هم دور هست انیکه ک نیبود و ا لدایشبه  گهید ی هفته

 که تنها دق دقمون ست کردم لباس و موهامون بود... ییافتادم ...روزا مونیدوران بچگ ادی

و  دیپوش یو اون لباس دخترونه م میکرد یوقت ها جاهامون رو با هم عوض م یبعض مینوجوون بود یوقت ریبخ ادشی

 .سر کارشون  میکرد یم تیمه رو اذمن لباس پسرونه بعد ه

 ... میدیخند یو بعدش چقدر م میذاشت یم

چاله  و دمیخند یکه م نیبده ... مگه ا صیتونست تشخ یوقت ها بابا نم یبود که بعض ادیانقدر ز انیمن و ک شباهت

 بود . نی. تنها تفاوت ما اشدیم دهیگونه من د

 کشن. یمامان و بابا چقدر عذاب م چارهی... ب دمیکش قیآه عم هی
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 ... ایشدم به در رهیچونه زدم و خ ریهام رو ز دست

 . نمیآرامش رو نب یرو گهید نیداشتم فکر کنم بعد از ا یآروم و قشنگ یچقدر زندگ هر

 بزارم ... دیافتاد ناهار با ادمیو من  شدیظهر م داشت

 هست ! یچ یچ نمیتا بب خچالیداخل خونه و رفتم به طرف  برگشتم

 محسن رو صدا زدم: زیم دنیتوپ گذاشتم و بعد از چ یساعته مکاران کیبرداشتم خورد کردم و  ینیزم بیتا س چند

 ؟ییپسر دا-

 اومدم -

 محسن شدم ... دوش گرفته بود و لباس هاش رو عوض کرده بود.  منتظر

 داخل آشپزخونه  اومد

 دخترعمه   یبه به چه کرد-

 زدم : لبخند

 کنم. یخونه دار کمی دیبا گهیمدت کارم بخور بخواب باشه. د هیجا قرار  نیا گهید-

 ؟یکرد کاریرو چ یدانشگاه یامتحان ها یراست-

 پاس نکرده موندن تا ترم بعد بر دارم  یچیه-

  یچه بد عقب افتاد-

 اتفاقات رو نداشتم  نیاوهم اصال انتظار ا-

 کرد ... فیتعر یتا متوجه حال گرفته من شد بحث رو عوض کرد و از مکاران محسن

 

 کنه و از  یم رییتغ ندهیگو زبان
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  شهینوشته م گهید تیشخص زبان

 

 بود نگاه کردم : یکه مشغول چت کردن با گوش انیفشار دادم و به شا یگاریرو داخل جا س گاریس

 ؟یکن یساعت چند حرکت م-

 بخوابم  دمیرسرم که  یفردا شب م-

 م؟یمن بر نیبا ماش-

 با محسن ؟ یشر درست کن الیو یاریدختر ب یخوا ی، باز م گهیخودت د یالیتو کجا؟برو و-

...ش نباشه ویبخورم؟ محسن سرش تو کار خودشه اون پسر عمه د یخودم چه گ.و.ه. یالیبرم و ییآخه من تنها-

 به من نداره  یکار یکس

 من یالیو یاریب یدختر حق ندار گمیدارم بهت م-

 : دمیخند

  یکن ینم ییرایتو هم که بد ازشون پذ-

 بهم نگاه کرد : یور هیچشمک زد و  هی

 خوره . یخوبه به من م قتیسل-

 کردم و بهش نگاه کردم زیرو ر چشمام

 کثافت... یا-

 : دیخند

 ایخودت ب نیبا ماش یخونه من، ول ایباشه ب-

 رم.  یپس من صبح م -
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 خودم هم بزنم . یالیسر و هی

 یکنم پشت در نمون یتو برو من با محسن هماهنگ م-

 لوس و چندش آورش رو مخمه  یها سیو یباش ، حاال از اتاق من برو که صدا-

 چندش؟ یگ یم یا یداف اسم نیبه همچ یکش یخجالت نم-

 کردم رو تخت : لش

 فقط واسه تخت خواب خوبن  نایا-

  شنیم مینه بابا زن زندگ-

 پوشن  یها لباس عروس م لیبرگرفته از کتاب کروکد-

 : دیخند

 !! یخوا یهپو هستن م یزنا که هپل نیحتما از ا-

 نگو ها  یزیبه زن من چ-

 بابا  یر...-

 ... رونیب-

 نصفه شبه هنوز نرفته !!!۳ساعت  گهید رونیجاش بلند شد و رفت ب از

 اه تنه لش  هیو تهش رو بزنن تو گوش سر

 ... دمیرست کردم و خوابد جامو

  دمیاز خواب پر میزنگ گوش یصدا با

 چرا همه با خواب من مشکل دارن !!!! یواااااا

 رو برداشتم چشم بسته جواب دادم  یگوش
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 !هیچ-

 ؟یخواب بود دیمن ... ببخش یوا یا-

 جام بلند شدم نشستم رو تخت ... از

 اما هنوز احترامشون همون قدره ... رمیکه ازشون دل گ نیا با

 کرد. یسرم درد م کمیسالم ، حالت خوبه؟نه خواب نبودم -

 بگو بهم  ؟ها؟یبرات چرا سر درد گرفت رمیبم یاله-

  دینگران نباش ستین یزینه چ-

 دست چپم گوشه دوتا چشمم رو فشار دادم تا آروم بشه ذهنم با

  یسر به من بزن هی یایمدلم برات تنگ شده چرا ن زمیبهراد جان عز-

  هیگر ریزد ز شهیهم مثل

  ستمیبه شمال دارم فعال ن یسفر کار هیاالن  زمیعز امیم-

 ... نهیچند سال جوابت هم-

 کردم ... و جواب داد: سکوت

 بعد برو  نمتیبب ایقبل از رفتنت ب-

 .دیدوست دار یلیکه خ امیشمال م یها یتازه براتون از هنر دست شتونیپ امیبرم برگشتم م-

 قربونت برم . مواظب خودت باش  ایمن منتظرتم زود ب-

 خدا نکنه، خدا نکهت داره برام.شما هم مواظب خودت باش  -

 استراحت کن تا سر دردت خوب بشه  شمیمزاحمت نم-

 چشم به بابا سالم برسون خدافظ-
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 دل من  زیخدافظ عز-

 سیو از جام بلندشم تا برم سرو دمیکش قینفس عم هیکردم و  قطع

 بخورم.... زیچ هیاز شستن دست و صورتم رفتم  بعد

 و حرکت کردم به طرف جاده چالوس ...  نیپشت ماش ختمیهارو جمع کردم ر لیده صبح بود. وسا ساعت

 ودکا هم کنار دستم ... شهیباندها آخر و ش یعادت صدا طبق

 هم.ندن ب ریتا گ شدمیجلو افسرها آروم م فقط

 کنه؟؟؟؟ یتو جاده چالوس مست م یآخه کدوم آدم عاقل هه

د از ب رهیگ یشدت م یزیخ وهیرو از دست ندادم... اع فقط ب یزیهم چ رمیبم ستین یتو خاص بودن من که شک البته

 مرگم ...

 به افکارم ... دمیخند

 رفتم ... انیشا یالیخودم و کارا هام رو انجام دادم و بعد از انجام کارها به طرف و یالیرفتم و اول

خوب  با بچه ها باشم  ی.ولادیآمارش دستم ب یجا مونم و  کم نیرشت ا یها نیهفته بخاطر زم کیداشتم فقط  قصد

 بردم ... یگذشت و لذت م یخوش م شتریب

 هماهنگ کرده با نه  نمیتا بب انیبودم که زنگ زدم به شا الیو یها کینزد

 بوق جواب داد: نیاول تو

 جانم ؟-

 نه؟ ایخونست  ینیبب یسالم ، حرف زد -

 .دمیمنم خبر م یرفته تا تو برس ادمی دیآخ ببخش-

 از تو بهتر کند ذهن.  یحافظه ماه-
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 رو و با سرعت کم روندم ... یکردم گوش قطع

 چهل متر فاصله داشت  کیکه با خود ساختمون نزد الیو یبه در ورود دمیرس

 جواب نداد ... یدر رو زدم اما کس زنگ

 بر نداشت  یبازم کس یزدم ول گهیبار د چند

از رو در وارد شدم و بعد از باز کردم در ، حرکت کردم به طرف  نیبرگشتن به خونه رو نداشتم به خاطر هم حوصله

 ساختمون 

  ستیهم خونه ن یکس یعنی! پس تسیجا ن نیمحسن که ا نیماش

 خونه حرکت کردم  یرو برداشتم و به طرف ورود فیو ک کوله

 مبل پرت کردم ... یهام رو رو لیخونه شدم و وسا وارد

 .دمیآب رو سر کش شهیو ش خچالیسر  رفتم

 شهیم لیوسا یث صداهاکنه و باع یم ییکارها هیبا سرعت داره  یکی! انگار ومدیپله ها رفتم به طرف باال... صدا م از

!! 

بود  انیشا یهم که اتاق شخص ینبود باز چهارم یبود کس سینبود!در دوم که سرو یتعجب در اول رو باز کردم کس با

پسرعمه محسن اومد  انیدر رو خواستم باز کنم زود تر از من در باز شد و در کمال تعجب ک نیقفل داشت و آخر

سالم داد. اما  ریآروم و سر به ز یلیکنم ؟خ ملرو تح نی... چطور ا یو در رو بست!!اه چه شانس گ.و.ه. رونیب

 !! ستین بیعج کمیاسترس از  لرزش صدا و بدنش معلوم بود. 

 هام رفت تو هم  اخم

 جا ؟  نیتو رو راه داده ا یک-

 تعجب به چشم هام نگاه کرد ...چشم هاش خاص بود! با

 ن با محسن اومدم خب ...خب م-
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 فه؟یمرد ظر کیاز حد  شیکنم صداش ب یبر خورد داشتم . اما چرا احساس م شیوقت پ یلیخ انیک با

  رونیرو جمع کن گمشو ب لیوسا یساختمون باش نیتو ا ادیخوشم نم-

 درشتش رو من بود یگرد شد و تو سکوت لب هاش ، چشم ها شتریهاش ب چشم

 رونیگمشو ب-

 نیلباسش رو گرفتم پرتش کردم پشتم رو زم قهی

 آورد!! یتو دعوا کم نم انیک ادمهیکه  ییجا تا

 ...  نییگرفته بود و به صورت دو از پله ها رفت پا یاما کاله رو سرش رو دو دست 

 خشکم زد !! فرار کرد ؟! 

شکمم زد... قشنگ دوتا  ریرو که به ز یره لگد ینم ادمی میکه دعوا کرد یحضورش حالم گرفته شد. اون سر از

 جوجه پر درآوردن  رفت تو آسمون ...

 رو تخت  ختمیهام رو ر لیاتاق از سمت راست شدم و وسا نیاول وارد

 کم استراحت  هیخواستم و  یدوش م هیفقط  االن

  نییخوردن ناهار رفتم پا یساعت دو ظهر بود که برا یها کینزد

 رفتم  چالخیقهوه دم کردم و بعد به سراغ  هی اول

 و پلو ، چشم هام برق زد  یقرمه سبز دنیبود !درشون آوردم و با د خچالیدو تا قابله داخل -

 ؟؟؟! نویپخته ا یک

 ... ویتو ماکروو گذاشتمش

  یام س یرو برداشتم و زدم پ یو یت کنترل

 ...یآهنگ پر انرژ هیکرد  یکردم آهنگ الکساندرا رو پخش م ادیصدا رو ز و
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 شدم . یخونگ یلذت مشغول خوردن غذا با

هارو  یهارو ...همون نوع سبز هیپخت که من دوست داشتم ، همون ادو یم یا یبرام قرمه سبز شهیپروانه هم مامان

 سبهیچ یبدون تو اصال بهم نم یگفت قرمه سبز ی... م

 خورده؟ یسال ها قرمه سبز نیتو ا یعنیهه  

 و قاشق رو تو بشقاب پرت کردم . ختیر تکرار اتفاقات گذشته اعصابم بهم از

 که نداشتم دعوت کردم . یرو تو دست هام گرفتم و خودم رو به آرامش سرم

 آشپزخونه  یکیسرام نیکردم رو زم توف

 ... یزندگ نیتوف به ا-

 .ارمشیباال مونده بود حال نداشتم برم ب گاریس

 ... یرو برداشتم و شروع کردم به خوردن ادامه غذا قاشقم

 وضع ام بود ...  نیخوردم هم یچند سال هر بار قرمه سبز نیا تو

 رو خاطرات ... دیکش یخط محکم م هیلقمه زهرا  نیشد و تو آخر یخاطره برام زنده م هیهر قاشق  با

 بهش فحش بدم و بگم گور باباش  ریدل س هینتونستم بخاطر کارش  هنوزم

 تو گور؟ نکبت  رهیها م یراحت نیقدرت طلبش مگه به ا یگرفت ... اون بابا خندم

 دادم  یخنده هام به همه به جز مامان و بابا و زهرا فحش م ونیخنده ... و م ریزدم ز لیدل یب بازم

 رسوند  یمن رو با دو تا لقمه به جنون م یقرمه سبز المصب

 ها... ی...با جد و آباد منم کار دار یل.ا.ش. یقرمه سبز یا

 رفتن کردم رونیقصد ب ایقدم زدن کنار در یته غذاهارو خوردم و برا تا

 زدم  ... یرو پل یمحمد اصفهان کیرو گذاشتم رو گوش هام و موز میس یب هدفن
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 ... ایبارون...منو در منو

 آسمون صدا کن ... منو

... 

 بردم. یما آفتاب لذت مخورد و من  از گر یکه به تنم م یخنک مینس یبود ول میسر ظهر تند و مستق آفتاب

 کردم  یتو رشت فکر م نیزم یایجغراف تیو به موقع زدمیم قدم

 برام شدیبه کنارش بخوره سود خالص م یجاده اصل هیکار کنم که  هیتونستم  یم اگه

 داده...جا  خودم! هیکنار پله ها تک واریبه د انیک دمیبودم که د نیافکار مربوط به زم ریدرگ

 .ستادمیمتر کنارش ا هیجلو تر و تو فاصله  رفتم

 دهنش رو قورت داد و زل زد بهم. آب

 کردم: اخم

 ه؟یچ-

 !زدیرنگش زار م دیسف یشرت یگشاد بود و ت یلیتو تنش خ یکرد ... شلوار ل یبهم نگاه م فقط

 تر به صورتش نگاه کردم ... قیزانو نشستم و عم هیشک رفتم کنارش رو  با

 یپوست صورتش و هم زمان گر گرفتن صورتش رو احساس کردم و لپ  هاش صورت یرو دمیدستم رو کش پشت

 رنگ شد!!

 از ابروهام رو دادم باال و بهش مشکوک نگاه کردم یکیبه شک انداخت !  شتریپوست صافش من رو ب ینرم 

 ؟!! یداد تیجنس رییتغ-

 زد فقط مثل بز زل زده بود بهم ! یحرف نم اصال

 ؟یزبون ندار-
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 کرد...  یحرف نگاهم م یو باز ب نییپا دیکش شتریکاله رو سرش رو ب یدست دو

 شدم بهش که تو خودش جمع شد ! کینزد شتریب

 دست ببرم به طرف کاله رو سرش که منو محکم هول داد و قصد فرار کرد ... خواستم

 زیچ هی... قصدم نگه داشتنش بود اما با دمیدادم و از سرش محکم کش ریمن زرنگ تر بودم و انگشتم رو به کاله گ اما

 فوق العاده رو به رو شدم!!!

 دستش همانا ... کیصاف  یمشک یکاله همانا پخش شدن موها دنیکش

 شک صحنه رو به روم دهن باز مونده بودم!!!! از

جا ک یزیسورپر نیورودش به ساختمون رو گرفتم. همچ یپله ها،جلو یجلو ستادنیبه خودم اومدم و با ا هیاما تو ثان 

 در بره؟؟هوم؟

 گرفت...  ایراهش رو به طرف در انهیناش میتصم هی با

 باشه  انیتونه خواهر ک یم فقط

 زدم : داد

 ؟؟؟یگول بزن یخواست ی. منو منمیبب سایوا یییییه-

 زانو رفت تو آب ... تا

 ده متر باهاش فاصله داشتم ... کیگرفت طرف من که نزد ستیو دستش رو به صورت ا ستادیجا ا همون

  ایجلو ن-

 کردم ... میزدن اندام لرزون دختر روبه روم تنظ دید یرو برا نمیب زیت یو چشم ها ستادمیا

 زد: داد

 کردم:  زیکشتت چشمام رو ر یمحسن م یبش کیبه من نزد ایجلو ن-
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  ی... پس با دوست پسرت اومد یاوک-

 نه محسن داداشمه-

 زدم:  زیلبخند تمسخر آم هی

 سالم؟ حاتیواسه تفر یبا داداشت اومد-

 زد: غیقدم رفتم جلو که ج هی

 جلو  ایگفتم ن-

  ؟یکن کاریچ یخوا یجلو م امیمثال ب-

  زنمیم غیج-

 عادت کرده ... غیمن به ج ی... گوش ها امیخوب پس م-

 قدم رفت عقب و من دو قدم رفتم جلو  هی

 کرد... یم کیتحر یو مخ زن طنتیش کمی یمن رو برا دیمورد شد نیدرشتش پر از ترس از من بود و ا یها چشم

 روشن کردم... متمیبرداشتم و با فندک گرون ق یگارینخ س هیکه تنم بود  یشلوار بیج از

 پک زدم و بهش زل زدم: هی

 ؟یشنا بلد-

 کرد ... سکوت

 ؟یکن ونهیو دجلوم که من یسادیوا شونیپر یبا اون موها-

 زد : داد

 محسننننن-

 !یدار یقشنگ یواو چه صدا-
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 زد ... غیج

 بزنا ... غایج نیجوونم بغل گوش منم از ا یا-

با  اش رو انهیحس کرد رابطه ناش شدیم ومدیبه دادش برسه و با هر موج که م یکی دیکرد تا شا یبه اطراف نگاه م یه

 ...ایدر

 کوچولو... یشیپ ای... ب شمیپ اینترس کوچولو ب-

 انگشت هام گرفتم .. نیب گاریکام از س هیطرف چپ چند قدم رفت ... من هم رفتم و  به

 زد: داد

 کمک -

 رلکس گفتم: یلیخ

 ؟یخوا یم یکمک چ زمیجوونم عز-

 افتاد تو آب ... ختیموج بلند باال خورد بهش و تعادلش به هم ر هیجوابمو بده که  خواست

 کرد ! یم شتریدختر رو ب نیا تیشده بودن و جذاب سیکنندش خ وونهید یموها حاال

 هام رو باز کردم به طرفش: دست

 ییبغل عمو ایب-

 بار اون بخاطر عمق آب نتونست بر عقب ... نیقدم رفتم جلو و ا دو

 خندم رو بخاطر حالت گاردش گرفته بودم : یزور جلو به

 نه ؟ شن؟یخوره خفه م یکه پاشون به آب م یهست ییاز اونا-

 کمک خواست ... باز

 بودم ... گارمیس دنیو آروم مشغول کش ستادمیا شیچند قدم تو
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 ... شدیرو باهاش انجام داد . واسم دردسر م ییکارا هی شدیآشنا بود نم یعنی

 کشتت یمحسن م یکن تیمنو اذ-

 دارم؟ یاالن من به تو کار-

 ؟یانداخت رمیجا گ نیا یبر چ-

 ! یخاب کردرو انت ریمس نیخودت ا-

 پس برو کنار تا برم-

 بوده؟ یچ یجا زد  انیک یکه خودت رو جا نیقصدت از ا یاول بهم بگ دیبا گهینه د-

 لرزون جواب داد : یصدا با

 ... گفت جلو چشمت نباشم تا خودش رو برسونه.یستین یم...محسن گفت تو آدم درست-

  رونیشد ب دهیجمله اولش خندم از رو لب هام با صدا پاش بخاطر

  یلیداشتم خدا وک یسابقه درخشان چه

 گفت؟ یچ گهیمحسن د-

 یهست یگفت... گفت تو آدم بد-

 !؟یداداشت زد یکه خودت رو جا یکرد یحاال چه فکر-

  یبهم نداشته باش یتو کار-

 احمقانه نبود ؟ کمیبه نظرت کارت -

 . دیکه محسن دربارت زد به ذهنم نرس ییبا حرف ها یا گهیکار د-

 رو انداخت کنارش تو آب ... گارمیخنده... ته س ریزدم ز بازم

 ... شناسنیهام من رو بهتر از خودم م قیانگار رف-



 بگذر از جانم

 
121 

 

 برداشتم به طرفش... زیخ

 خطرناک بشم تا حرف هاش راست بشه ، چطوره؟ کمیپس بزار -

 ...شیزندگ یخودم پشتش قرار دادم تا بهش فرصت بدم بدو بر پ ییجورا هیداد و من  یجا خال رمشیخواستم بگ تا

 ... شدمیکه به چپ و راست پرت م ییکردم و موها ینگاه م دنشییدو به

 یفندک و هدفونم تو خشک ،یکه وارد خونه شد. رفتم تو ساحل و با گذاشتن گوش نیاز ا بعد

 تو آب ... دمیپر

 

 .دمیساحل دراز کش یم رو قسمت سنگاستراحت رفت یآفتاب  برا ریاز شنا ز بعد

 وارد خونه شدم ... رهنمیپ دنیگرما، بدون پوش ریاز خشک شدن بدنم ز بعد

 از حد سادس! شی... انگار ب زدیاسکول م یخورد ها ول یدروغ چرا قصدم واکنش دختر بود. البته سنش بچه نم البته

نصف  ... رمیشدم و رفتم تو اتاقم تا باز دوش بگ الیخیسالن نبود!رفتم طبقه باال متوجه شدم که داخل اتاقه. ب تو

 خواب... ایدوش بودم  ریز ایعمرم 

 

 کنه ... یم رییتغ یراو

  کمند

 

 کردم که محسن باشه  یاومد و من دعا م یپا از راه رو م یصدا

 در اتاق اومد و که باز و بسته شد ... یصدا اما
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کرد که حداقل  یم ینه کار یلحظه آروم نشده ... وحش کی دمشید یبود!!!! تپش قلبم از وقت یبیچه جونور عج نیا

 کرد برم! یولم م یو نه حت هیبفهمم قصدش چ

 زدم . غیفکر کردن به حرف هاش بودم که در با سرعت باز شد و من از ترس ناخواسته ج ریدرگ

 محسن جلو چشمم ظاهر شد  شونیپر چهره

 ؟ یخوب-

  تیاز امن رهیبود تا قلبم آروم بگ یرش کافچه دنید

 زدم: لبخند

 خوب شدم  یاومد-

 اون پسر خطرناک از پشت سر محسن اومد  یصدا

 شده؟ یچ-

 گرفت: قشوی دتشیتا د محسن

 چته؟؟؟-پسره اون

 ؟یکرد کارشیچ - محسن

که من بشنوم  یلبخند زشت خم شد به طرف گوش محسن و طور هی. با شدیم دهیاون پسر هم کنار محسن د چهره

 گفت :

 کنن یکه همه م یهمون کار-

 بود تا مشت محسن جا خوش کنه تو صورتش  یکاف نیهم

 !! شدیداشت دعوا م یوا

 محکم زد تو گوش محسن و داد زد : یلیخ یلیمشت خ هیخبر  یو ب دیمشتش رو مال یکف دستش جا با
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 ... ستمین یمن آدم درست یش گفتکه به یگ.و.ه خورد-

 زد : ادیباز فر 

 ...   ستمیباشم ناموس دزد ن یهر کثافت-

 رنگش سکسکم گرفته بود.  یطوس یزد به من که از ترس اون چشم ها زل

 نه  ایباهات کردم  یبهش بگو کار-

 جا خشکم زده بود ! همون

 کرد . یو ناله م نیهم افتاده بود رو زم محسن

 :دیمن نگاه کرد و محکم پرس یچشم ها تو

 کردم؟ تیکار-

 تونستم سرم رو تکون بدم به چپ و راست  فقط

 لبخند رو لب بهم چشمک زد: هیدر کمال تعجب با  و

من،  بد فیکردم که بزنه تا منم بزنمش بخاطر تعر یکار م ی دیکنه. با یو مسکن حالش رو خوب م خی کمینترس -

 شما . شیپ

 حسن و بلندش کرد و رفتن...بغل م ریانداخت ز دست

 هنوز همون طور خشکم زده بود ... من

 ... ونستیآدم د نی...ایا

 و به طرف محسن بدوام ... امیبه خودم ب دیطول کش قهیدق چند

 چالخینشسته بود و اون پسره به  یرو صورت دوتاشون شدم .محسن رو صندل خی کیبهش متوجه پالست دمیرس تا

 داده بود. هیتک
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 کنار محسن و به صورتش نگاه کردم  رفتم

 حالت خوبه؟-

 ؟یجا بد انیک یآره نگران نباش ... تو خودت رو جا-

  نییو انداختم پا سرم

  دیبه ذهنم نرس یا گهیکار د-

 .رونیب ایبودش که از اتاقت ن نی. من منظورم ا یاشتباه کرد-

 نزدم  یحرف

 حاکم بود که اون پسر حرف زد : نمونیب سکوت

 با هم بزنم  یکیپ هیو  میکن ی. بهتر آشتمیحساب به حساب شد گهیخوب د-

 چپ چپ بهش نگاه کرد : محسن

 بهراد؟مشروب ممنوع-

 کج کرد  سرشو

 من اومدم شمال بر عشق حال -

 به من نگاه کرد و گفت: بعد

ت قرض شون بدم کنم چند ساعت به یم یکه سع ارمیدوست برات م یخانم شما اصال نگران نباش من هر روز -

 .چطوره؟

 فرقشه یلیدخترعمه من با اونا خ-محسن

 کنه ! یخب تجربه کسب م - بهراد

 محسن رفت تو هم : اخم
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 تجربه هارو داشته باشه . نیالزم نکرده ا-

 کرده بود ! ریسوال ذهنم رو درگ هی

 ن؟یشما دوتا مگه االن همو نزد-

 خب؟-بهراد

 !!ننیزنیبا هم حرف م نیچرا دار-

 .گهید نهیهم قی؟ رف امتیقهر قهر تا روز ق میمثل شما دخترا بگ یانتظار دار - بهراد

 محسن نگاه کردم و گفت : به

 ... ال اهلل اهلل...یاخالق ها نیعادت کردم به ا-

 دیخند بهراد

  نییکشم پا یشلوارتو م یبه کس یاز از من بد بگ گهیبار د هی-

 فت:س بلند رو به بهراد گ یه هیبا  محسن

 مواظب حرف زدنت باش  سسسسیه-

   ییرو پرت کرد تو ظرف شو خی کیپالست

 از ما دور شد  و

 گوشه محسن گفتم : دم

 وونست؟ید-

  دیخند

 متفاوته کمی-

 ره؟یم یک-
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  دونمینم-

 داره. تی... اختالل شخصضهی... مر ترسمیمن ازش م-

 : دیخند

 هیبوده . بر خودش کس ۱۵7 شیهوش بیضر گنینه بابا م-

 خوره! یبهش نم-

 برات  ادینم شیپ ی، مشکل هیآدم قابل اعتماد-

 !یگفت یم گهید زیچ هیتو که -

 چون خودم نبودم -

 رفت باال  ابروهام

 زدم : لبخند

  ریرم اتاقم روزت بخ ی. من م یممنون بخاطر همه چ-

 من بود... یکه برا یدور شدم و رفتم داخل اتاق ازش

 بود.تو موهام  اینم آب در هنوز

 استراحت کنم یتا کم دمیدوش گرفتم و بعد از زدن کرم موهام دمر رو تخت دراز کش رفتم

.. 

 رو کرد ... ایدر یبعد از ظهر بود که دلم هوا ۵ یها کینزد ساعت

نبود؟از داخل  ادمیافتاد !چرا تا االن  ادمیدفترچه خاطرات محمد  هویو قصد رفتن کردم که  دمیمناسب پوش لباس

 چمدونم دفتر اولش رو برداشتم و تو آغوشم فشارش دادم: 

 تنها عشقم  یسالم نوشته ها-
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 نشستن یبودن برا دهیکه تراش یتو ساحل نشستم رو سنگ ایاتاق خارج شدم و کنار در از

 ... دمیانتها رس یب یاینگاه به آفتاب قرمز رنگ کردم و به در هی

 رو باز کردم ... دفتر محمد قینفس عم کی با

  یدومش خال یبود. و صفحه  "میبسم اهلل رحمان رح" هیصفحه اول  تو

 به برگ سوم و با خوندن جمله اولش وارد گذشته دردناک محمد شدم... دمیرس

 

 ...یدفتر رو بخون نیروز ا کی دیکه شا یبه کس سالم

 مرحم باشه رو زخم هام .... هی دیتا با خودم دردو دل کنم و شا سمینو یم میمن از زندگ راستش

 ... سمیها بنو شیوقت پ یلیخوام از خ یسالمه و م۱6من  االن

 ساله بودم. 7که یزمان

 ...ارهیخواهر کوچولو برام ب هیمادرم قرار بود   و

کشونده باشه  شیکه تمام وجودت رو به آت یباش دهیرو کش یدرد یندارم اما وقت ادی هیخوب  یلیروزا رو خ اون

جمع کرد و برد  دهیآب ترک سهیمامانم رو با ک اطیمون رو که اومد از کف ح هیمرد همسا ادمهیمونه...  یم ادتی

  مارستانیب

 طیگشتم. تا بهش خبر بدم شرا یشد م یکه با دوست هاش جمع م ییکنم من اون موقع دنبال بابام تو مکان ها فکر

 مامان رو.

اومد دنبالم و با موتور  مارستانیکه مادرم رو برده بود ب یهر جا گشتم نبود ! برگشتم خونه و پسر همون مرد اما

  مارستانیب میرفت

 بهش اون داخل اتاق عمل بود ... دمیرس یکنم . اما وقت دایکرد تا مامانم رو زودتر پ کمک



 بگذر از جانم

 
128 

 

پاهام رو  واری. من گوشه دستیو حالش خوب ن دهیعذاب کش یلیکه مامانم خ دیفهم شدیم هیزن همسا یحرف ها از

 کرد.  یم دتریمن رو شد بانهیحس غر نیبود و ا ومدهیکردم. بابا هنوز ن هیبغل کرده بودم و فقط گر

 ...هیو بدون نگاه کردن به من رفت سراغ مرد و زن همسا مارستانیساعت بعد بابا اومد ب کی

 بود. ژهیمن زد،اسمشیزن نسبتن چاق م کیاسمش رحمان بود و خانمش که  هیهمسا مرد

ها رو  فحش نیکردو بابا هم بدتر یم هیبابا گال یرتیغ یبابا شروع کرد به دعوا کردن باهاش ... از ب دنیرحمان با د آقا

 .دادیکه باعث نجات جون زن و بچش بود م یبه مرد

خورد...  یاز دعوا نداشتم ... مامانم هر روز کتک م یشده بود که اصال ترس یبرام عاد یصحنه دعوا و کتک کار انقدر

 هاش حس کنم . ادیرو از فر "درد  "تونستم  یم میکه با همون افکار محدود کودک ییشکل ها نیبه بدتر

 جا خوابم برد ... همون

 شدم  که گفت : داریخانم از خواب ب ژهیمن یبا صدا 

 مونم. یادرت مم شیپسرم بلند شو رحمان ببرتت خونه بخواب من پ-

 یداشت . کجا برم ب یمن و اون خونه با حضور مامانم معن دیتمام ام ییجورا هیبه رفتن نبود.  یمن دلم راض اما

 اون پدر پدر سگ خمارم؟ شیمادرم؟پ

 نگفت: یزیچ یول دمیکرد نرفتم. ازش حال مامانم رو پرس یکار هر

 خانم ژهی. پس مامانم کجا بود! من میدیخانم بود رو م ژهیکه دست من یا زهیم زهیشد و فقط دختر بچه ر شب،صبح

گفتم من  یکردم و م یم هیدور... و من هم فقط گر یجا هیگفت رفته  یداد... فقط م یدرباره مامانم نم یجواب درست

 رو چرا نبرده؟

 ... یخون یکه از من م تو

 ی.. م دمیبزرگ تر شدم کش یع داشتم رو وقتکه اون موق یاما من درد یدار تییدونم چقدر با کلمه درد آشنا ینم

 تونست درکشون کنه ... یبود که مغز من نم نیانقدر حجم اتفاقات سنگ یدون
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کنم . قبول کردم و  یخانم باز ژهیخواهر من کهیکردن تا برم خونشون با دختر کوچ یمن رو راض مونیهمسا خانواده

 دونستم . یخواهر کوچولو نماز مامانم و  یچیرفتم... سه روز اونجا موندم و ه

 یمامانم نم یک چیاما ه دیرس یبهم م یلیخانم خ ژهیشدم ... خواهر من ضیمامانم مر یهفته گذشت و من از دور کی

 شد .

 خانم بهم نشون داد و داد بغلم ... ژهیبد بود. باالخره خواهرم رو من یلیخ تمیوضع

 . یبه صورت لیما دیدرشت و پوست سف ییدختر خوشگل با چشم ها هی

 ... شدیکردم حالم خوب م یبود که هر بار نگاهش م بایز انقدر

 خانم رو گرفت و رفت تو اتاق ... ژهیخانم سکوت کرد . آقا رحمان دست من ژهیو باز من دمیمامانم پرس از

 آقا رحمان به من گفت که باهاش برم. یزمان کوتاه هیاز  بعد

 نشوند رو ترک موتور پسرش و حرکت کرد ... منو

و قبول  مارستانیبودم. هه مردک بخاطر ندادن پول ب دهیبه بعد ند مارستانیرو از اون موقع که اومده بود ب بابام

 نکردن اون بچه معصوم خودش رو گم و گور کرده بود.

 تو بغلش گرفت و حرکت کرد... که قبرستان کنارش بود نگه داشت و من رو یرحمان کنار امام زاده ا آقا

 ... نیو من رو گذاشت زم ستادیو برآمده ا یگل نیزم کهیت هی کنار

 رو نشون داد... یزانو نشست و با انگشت اشاره خاک گل کیرو  کنارم

 مگه نه؟ یآقا محمد؟تو مرد-

 رو تکون دادم و ادامه داد سرم

 نی.پسرم مامان تو مرده ببشتیپ ادیتونه ب ینم گهیخدا و د شیمامان تو رفته پ نیبب-

 رو بفهمم یکس یب شدیشناختم اما نبود مامانم خوب باعث م یرو نم مرگ

 مزار مادر من بود ... یگل ی... اون برآمدگ آره
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 رفت و منو ستاره کوچولو رو تنها گذاشت ... مامان

 من... یتموم شدن بچگ یعنی نیا و

 اقیبدن و من با اشت ریخواست که ستاره ش یکرد و ازشون م یم دایداشت رو پ کیکه بچه کوچ ییخانم زن ها ژهیمن

 کردن با ستاره بزارم . یباز یدوست داشتم تمام وقتم رو برا

زن که بچه  کیخوابند و ستاره رو  یبچه هاش م شیخانم من رو پ ژهی... من دادنیها بهمون غذا م هیهفته همسا چند

 .داشتیشب ها نگه م شتریشد ب یدار نم

 که بهم لبخند بزنه... یمامان گهیاومد و نه د یماه گذشت و نه بابا م دو

 . دیو ازم درباره خواهرم پرس دیکردم بابا اومد. من رو بوس یم یروز که تو کوچه باز هی

 دفعه خوب بوده که خوش اخالق شده بودش! نیکنم جنس موادش ا فکر

 پفک داد  هیگرفت برد داخل و بهم  دستمو

 کرد آورد خونه . دایمردم ستاره رو پ یها از خونه رفت

 نداشت . یچیو البته خوش چهره بود . و در عوض از نظر ذات و عقل ه یکلیمرد قد بلند و ه هیمن  یبابا

  ارهیمامان برامون ب هیخواد  یگفت م بهم

 شد! یما نم یبنگ یشعور بود. البته اگه کودن نبود که زن بابا یب انسالیزن م هیاون مامان نبود  اما

ت باشن که برات وق ینه پدر و نه مادر ی. وقتیخوب داشته باش یزندگ یتون ینم چوقتیباشه ه فیضع شهیر یوقت

 بزهکار و انگل جامعه... کی یشیبزارن ، اون وقت تو ناخواسته م

 واریون دبه ا یبخور یه دیبا شرفتیپ یبرا یندار یراه یخودش تالش کنه. اما به نظرم وقت دیآدم با گنیم

 بنبستش ...

 رو آورد باال سر من و ستاره ... شیا غهیزن ص بابا

 خوابوندتش یکرد شب ها، اون با شربت خواب آور م یم هیموقع ستاره گر هر
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ساکت  یطور نیگفت ا یکرد و م یدودش رو تو صورت ستاره فوت م دیکش یتو خونه مواد رو م یبابا هم وقت یحت

 ... شهیم

و اگه من جلو دستش  زدیزنش رو هم م نیکردم ... بابا طبق معمول ا یموقع ها فقط ساکت به کارهاشون نگاه م اون

 . زدیبودم من رو هم م

 سال گذشت و من هشت ساله شدم . مدرسه نفرستاده بودنم . کی

 فرستاد مدرسه ... یها هم، بابا من رو نم هیاسرار همسا به

خانم و بدون در  ژهیخودم رو مدرسه ثبت نام کردم به کمک من شدیهر جور که م ... یکردم به دست فروش شروع

 گذاشتن بابا ... انیجر

 ! ستیستاره ن دمیبرگشتم خونه د یبود که وقت یروز تابستون کی

 آمد! یکار بغل خونه م مهیاز ساختمون ن دادیداد و ب یصدا

 ! ستادهیطبقه چهارم ساختمون ا بابام ستاره رو گرفته تو دستش و تو دمید رونیب میدیدو

 تو جونم... فتهیبار ترس از دست دادن ستاره ب نیاول یبود که برا یصحنه کاف همون

 زدم : داد

 بابا-

 بود و منتظر مرگ ستاره بود . ستادهیگوشه ا هی نییبابام هم پا زن

 خودت.  شیخوام برش گردونم پ یبچه رو ندارم . م نیخداااا من پول خرج شکم ا یا- بابا

 تازه متوجه شده بود ستاره حرف  پدرم

 خواست از دستش راحت بشه  یکردم بخاطر نقصش م یزنه و من احساس م ینم

که داشتم رو جمع کردم و  ییجرقه زد به ذهنم. تمام پول ها هیستاره رو نجات بدم ؟  یکنم!چطور کاریچ دونستمینم

 .دادیکه به بابام مواد م یساغ شیرفتم پ
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ساختمون رفتم باال تو طبقه چهارم  یکار و آجر مهین یو با تموم سرعت برگشتم از پله ها دمیشد خر یم چقدر هر

 و داد زدم  ستادمیا

  ریبگ ای.... ب ایب-

 موادها از گوشه ساختمون دور شد و به طرف من اومد.... دنید با

 من ازمون دور شد . شیرو بو کردو با پرت کردن ستاره پ کیکوچ یها بسته

 ... یروز تلخ و فراموش نشدن کیبود...  یزییروز پا کی... اون متولد  شدیاون موقع داشت دو ساله م ستاره

 رنگ شده یب یبچه گشنه بود ... لب هاش از تشنگ نیکردم با نوازش کردن، آرومش کنم . اما ا یکردم و سع بغلش

 بود.

و  فیودم قول داده بودم محکم باشم ... نه بخاطر خودم. بخاطر خواهر ضعنکردم . به خ هیکردم ... اما گر بغض

 کردم... یها رو فراموش م یکوچولوم که انقدر خوشگل بود که من با لبخند هاش تمام خستگ

اون بچه  یخورد و خوراک ستاره بزارم ... من به درک ول یرو برا ارمیکه در م یمدرسه رو زدم تا پول دیاجبار ق به

 من و بابام... یبود تو زندگ اهگنیب

 ... شدیم رشتیبهم بدن ب یشتریکه پول ب یکردن کار دایپ یو تالشم برا شدیم شتریبه ستاره ب میروز وابستگ هر

 هی. شب دیفهم یمحبت رو م یبودنش بازم هم معن کیتر شد... با همون کوچ بایسال گذشت و ستاره راه رفت... ز دو

 ...«ازش  رمیآرامش بگ شدیباعث م نیمادرم بود و ا

 

 سرم رو باال آوردن و به طرف صدا چرخاندم! دمیکه از کنار گوشم شن ییصدا با

 کرد اما چرا ؟!! یحرف فقط بهم نگاه م یادب بود. ب یپسر ب همون

 پوششم مشکل داره دیکردم شا فکر

  دمیکش میرنگم رو رو زانوها یجلو و مانتو کرم دمیسبز رنگم رو کش یریحر شال
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 ؟یچ یعنیبهش نگاه کردم.وا باز زل زده بود بهم !!!!  باز

 تونه من رو از پردازش اطالعات مغزم جا بندازه... یم یصورت بارون هیفقط -

 از اشک هام رو پاک کردم  سیبا پست دستم صورت خ عینبود!!سر ونمیگر یحواسم به چشم ها اوه

 پوزخند زد : هی

 ...یمحکم تر بکش تا پوست صورتتم ببر کمی-

 جور مسخره کردن بود!!! هی حرفش

 اخم کردم:  

 ن؟یهم کار دار هیبق یشما به اشک ها-

 هاش رو انداخت باال  شونه

  یغرق بش یستیباال شما هم شنا بلد ن ادیسطح آب ب دمینه فقط ترس-

 هام از چرت و پرت گفتناش رفت باال... ابرو

 رآورد گذاشت رو لبش رو د گاریس پاکت

 !دیکش یم گاریچقدر س-

 رو کج کرد بهم نگاه کرد  سرش

 ؟ نیبودن مردمم کار دار یشما با بنگ-

 پرو بود ! چقدر

 جا ؟ نیا نیاومد یبر چ-

 زد و تو صورتم فوت کرد  یگاریپک به س هی

 بکشم  گاریس ایاومدم کنار در-
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 ها شهیمحدود نم کهیت هی نیبه هم ایدر-

 درست بشه  یهمه چ دوارمیاومده گفت . متاسفم براتون ام شیاز اتفاقات پ ییزایچ هیمحسن  -بهراد

  دمیکش قیآه عم هینگاه کردم و  ایدر به

 داخلش میر یم میباتالق شده... همه دار هیکه شب دهیچیانقدر به هم پ-

 ... دیاز اون فضا دور شد یکرد یکار خوب-

 د؟یکرد یم هیچرا گر 

 نگاه کردم : بهش

 خوندم. یگذشته همسرم م یداشتم دربار زندگ-

 خورد  جا

 !!!یمگه شما ازدواج کرد-

  نییرو انداختم پا سرم

 دوسش داشتم . یلیبود که خ ی... کسمیقرار بود همسرم بشه ... نشون هم بود-

 ؟یچند سال باهاش بود-

 سال با خودش۳سال با عشقش بودم ۵-

 ؟؟یاالنم عاشقش یعنی-

 بپره  ستیعشق مثل عطر ن-

 ؟یبسوزونتت چ دیهه اگه مثل اس-

 کردم : اخم

 کنه یکار رو نم نیمحمد با من ا-



 بگذر از جانم

 
135 

 

 ... میدیمکث به طرف اتاقم دو یجام بلند شدم و ب از

 در اتاقم رو بستم بغضم شکست ... تا

 رو برداشتم رفتم رو اسمش  میگوش

 جام آخه؟  نیچرا من ا ... عشقش باهامه ، ادشیهنوز اسمش ...  "محمدم  "

 به محمد زنگ زدم ... یفکر چیه یپشت دستم رد اشکم رو پاک کردم و ب با

تو  دیچیبم و خستش پ یتا بوق خورد و قطع شد ... باز گرفتم جواب نداد ... انقدر زنگ زدم تا باالخره صدا چند

 گوشم...

 رو قورت دادم و فقط تونستم اسمش رو صدا بزنم: بغضم

 محمد -

 گفت. ینم یچیکرده بود و ه وتسک

گناه ، منو خودت  یب انی. محمد ک میدرد رو با هم تحمل کن نیا میهم باش شیمحمدم؟دلم برات تنگ شده . بزار پ-

 رو عذاب نده. 

 گذره؟ آره؟ ی؟ ها؟؟ با اونم بهت خوش م یرفت ؟کجایبا محسن دمینفهم یفکر کرد ،ییهر جا یخفه شو ... دختر-

حساس بود  یطور نیکردم ... محمد هم یم هی.... از رو عجز گر دیشک حرف هاش چشم هام گرد شد و بغضم ترک از

 کنه؟ یم یمن . االن چه فکرها یبه محسن و رفت و آمد ها

 یکارم ... چرا نم چیوسط ه نیخوام . از من بگذر ... بابا من ا یکس رو نم چی. من جز تو هشتیمحمد بزار برگردم پ-

 !!یمفه

به سر تو  ییباال هیکشم . بعد  یکه دستم بهت برسه ... اول اون محسن رو جلو چشمت م یبه روز یکمند وا یوا-

 .... یستاره رو بفهم یکه حال اون لحظه ها ارمیم

 کرد . یداغونم م یلیاومد . حرف هاش خ یبند نم میگر
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 ؟؟یحرف بزن یطور نیبا من ا یتون یمحمد من کمندم.... چطور م-

  یستین یچیه گهیتو د-

 ... بوق ...بوق

 تو گوشم ... دیچیبوق پ یصدا

... دوتا... سه تا ... حالم خوب نبود . گذشته محمد... از دست دادن یکیزدم ..  غیهام رو گذاشتم رو گوشم و ج دست

 ستاره... متنفر شدنش از من...

 پر سرو صدا ... کردم  یم هیگر یطور نیا شهیهم یعنیهام پر صدا بود .  هیگر

 اتاق زده شد! داد زدم : در

 تو ...  ادیکس ن چیه-

 کردم . هیشام محسن صدام بزنه گر یکه برا یرو سرم و تا وقت دمیرو کش پتو

 جام بلند شم و به ساعت نگاه انداختم...  از

 م رو کم کردم .چشم ها ریز یاهیسرم مرتب کردم و با پد کرم پودرم، س ی.  شالم رو رودادیشب رو نشون م۱۰

باز کنم . هر روز کارم  یمحدوده ا هیاز  شتریتونستم ب یهام رو از بس کنده بودم همه جاش زخم شده بود و نم لب

 ...انی.... محمد... ک یمنف ی... استرس... فکر ها هی... گر نهیهم

 ... شهیم دهیکه داره از هر طرف کش لهیوس هیبودم  شده

 دونم تحملم چقدره ... ینم

 اتاق خارج شدم رفتم به طرف آشپزخونه  از

  گهید بهیپسر غر هیافتاد به  چشمم

 ورم داشت  خوف
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 خواد باشه!!!! یم یچه جانور گهید نیا یوا

 آب  یبطر دنیفاصله باهاش چند متر بود و اون مشغول سر کش-

 ... رونیب دیمن آب داخل دهنش رو با شدت پاش دنیو با د دیمن چرخ یپا یصدا به

 کردم  یو مبهوت بهش نگاه م تما

 خند گفت:  شین هی با

 فرق کرده !!!! قشیچه زود دست به کار شده ... چقدر سل-

 و به طرف من قدم برداشت  زیرو گذاشت رو م یبطر

 قدم رفتم عقب و داد زدم : دو

 محسننننن-

 هاش گرد شد  چشم

 !!!!یانیک هیتو چقدر شب-

 قدم بر داشت به طرفم و من رفتم عقب ... باز

 افتادم ... گهیآدم د هی ریگ باز

 داد زدم : دوباره

 محسننننن-

 !!!یکرد هیگر ؟چرایهست یتو ک-

 ... ستادمیو ا زیچ هیبه  خوردم

 ...  ستیکه مال من ن ینیب یتو خونت م یعشقم هر دختر-

 برگردوندم بهراد پشت سرم بود !! سرمو
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 و؟محسن ک-دمیپرس

 رهیگ یکار داشت و گفت غذا هم م-

 افتاد ترس به جونم  یعنیمحسن  نبود

 دهنم رو قورت دادم به دوتاشون نگاه انداختم ... آب

 شناختمش برام قابل اعتماد تر از بهراد بود یکه نم یهم اون مرد باز

 بود ! مثل محمد .. بیعج یلیخ بهراد

 

  میمونده بودم و هر سه تو سکوت بود وسطشون

 جا چه خبره... نیا-

 دختر خورد به گوشم !!! هینا متعادل  یصدا

 برگرده !!! یطور نیدوتا مرد ا یکردم جلو یتنش بود !!! باور نم یچه لباس افتضاح یسه بهش نگاه کردم . وا هر

 رون پاش بود. یتا وسط ها شیتنش بود که بلند کیتون هی فقط

 ... زیکه دستش بود رو به صورت ضرب گذاشت رو م یمشروب شهیاون پسره شد و ش زونیآو اومد

 جا؟ نیا هیدختر ک نیا انیشا-

 باال  میبر ایب زمیعز یک چیه-

 کردم ! یباز فقط نگاهش م دهن

 آورده بود!!! چطور بهش اعتماد کردم!!! یمن رو چه جهنم محسن

 داشت ؟!!! ییدوست ها نیآدم پر ادعا چطور همچ اون

 قبل از حرکتش گفت:  انیشا
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 اومده؟ یک ه؟بایک-

 جمع کن برو باال فعال  نوی، ا انهیخواهر ک-بهراد

 و با اون دختر رفت باال  نییسرش رو انداخت پا دیببخش هیبا  پسره

 بهراد نگاه کردم که گفت: به

 ... ادیاز آب در نم یچون دوست خوب ت،یبد شانس یمزخرفه ، متاسفم برا یلیدوست دخترشم آورده اما خ-

 من نبود . یجا جا نیا گهیبه گوشم !! د دیبلند دختره رس یخنده ها یصدا هوی

خاص  یوقت ها یتو چمدونم و چادرم رو که برا ختمیهام رو ر لیرو زدم کنار رو به طرف اتاقم رفتم و تمام وسا بهراد

 ... رونیآورده بودم تا سر کنم ، سر کردم و از اتاق اومدم ب

 رفتم ... یبا بهراد به طرف در خروج یو بدون حرف نییکشون چمدون رو از پله ها آوردم پا کشون

 ؟یریوقت شب کجا م نیا-

 نداره  یبه شما ربط-

  ادیمحسن ب سایوا-

 رسه  ینم ریاز اون به من خ-

 رو باز کردم که با فشار دست بهراد بسته شد  در

  ستین رونیتو اون ب یوقت شب جا نیا-

 اومد! یبودن اصال نم یرتیکردم ... اون هم اخم هاش تو هم بود. بهش غ ماخ

 رم  یخودم م تیبرو کنار با مسول-

 خواهر دوستم رو دارم . تیمسول یمن ول-

 زدم : داد
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 گفتم برو کنار -

 پله ها اومد : یاز رو صدا

 شده؟ یچ-

 زنگ بزن به محسن  انیشا- بهراد

 دختر بدحجابش چرخوندم:رو به طرف اون پسره و دوست  سرم

 ستین یازین-

 صورتم : کینزد نییسرش رو آورد پا بهراد

 . انقدر م یکه بر یرو هم ندار ییجا چی. مطمئنم که هستیتو، ن ،یتنها، جا رون،یوقت شب، اون ب نیبهت گفتم، ا-

 .ادی. پس برگرد اتاقت تا محسن ب یایاز پس خودت بر ب یکه بتون یستین یدختر زرنگ

 خوره. داد زدم: یهمشون حالم به هم م از

 برو کنار-

 بار اون عربده زد!!! نیا اما

 سر من داد نزن. برگرد تو اتاقت -

 جلوش و گفتم: ستادمیو همون طور ا دمینترس ادشیفر از

 ها ؟ یکن کاریچ یخوا ینرم م-

 رنگش زل زد تو چشم هام .. ترسناک شده بود... یطوس یبار با اون چشم ها نیا

کنه . تا تعادلم به هم نخورده  یره باال قبل از فکرم، دستم کار م یم یحد هیاز  تمیعصبان یمن معموال وقت نیبب-

 بکن . یخواست یبعد هر غلط ادیبرگرد و منتظر بمون محسن ب

 شدم . نیمحکم پرتو کرد عقب که با چمدونم پخش زم چنان
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 بود  یکرد!! وحش یترس بهش نگاه م با

 لحظه در باز شد و محسن وارد شد. همون

 محسن  نهیغذا رو از محسن گرفت و با کف دست زد تو س بهراد

 رشیبگ لیتهو-

 نگاه کردم به من ازمون فاصله گرفت رفت تو آشپزخونه ... بدون

 با چهره پر از تعجبش بهم نگاه کرد  محسن

 شده ؟!! یچ-

 متنفر شده بودم . ازش

 کنار من  نیزدم محسن نشست رو زم غیج اوردمیکه کم م ییتموم وقت ها مثل

 شده؟حرف بزن  یکمند چ-

من به تو  یبود ... مامان بابا شتریهستن؟محسن از تو انتظارم ب یچه موجودات نایجهنم ها؟ا نیتو ا یچرا منو آورد-

 اعتماد کرده بودن.

 و به طرف در حرکت کردم راه افتاد ... از جام بلند شدم و چمدونم رو تو دستم سفت فشار دادم  اشکم

 بازوهام رو گرفت اما من محکم پسش زدم  محسن

  دیشده؟بهم بگو؟اصال غلط کردم ، ببخش یآخه چ-

 کی ی. همشونم مشکل دارن ! من حت شهیاضافه م یکیاما هر دفعه  ستیکس ن چیجا ه نیا یخوام . تو گفت ینم-

 مونم. برو کنار یجا نم نیلحظه هم ا

 شده ! یچ نمیفقط فرصت بده بب میر یآروم باش . باشه م کمیکمند تو رو خدا -

 زل زدم بهش ... یاشک یچشم ها با
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 چمدونم رو از دستم در آورد و من رو به طرف مبل برد و نشوند... اومد

 کمونیو اون دختره اومدن نزد انیشا

 دختر بد اخالق؟ نیبا کدومتون اومد ا-دختره

 دست محسن رو لب هام باعث شد حرف نزنم  یهست رو بهش بگم ول قشیکه ال یزیدهنمو باز کنم چ خواستم

 کارتون دارم. دینیلحظه رو مبل بنش هی دیایساکت باش ... بچه ها ب نایت-

 من . یرو به رو یاومد نشست رو تک نفر تزاشینشستن رو دو نفره و بهراد با همون کارتن پ نایو ت انیشا

 کرده ؟ تیکمند رو اذ یک-محسن

  مینکرد شیواال ما که کار-نایت

 به بهراد نگاه کرد  محسن

 ...ستمیکه گشنه ن یدون یم-

 ! دمینفهم "گشنه  "رو از کلمه  منظورش

 به من نگاه کرد  محسن

 شده؟ یپس چ-

 خوام برم  یفقط م یچیه-

 جا رو   نیا یبه اجبار تحمل کن دیجا پس با نیا یایب یاما تو مجبور شد-

 بهتر از کنار تو بودنه یلیتنها تو هتل موندن خ یباش یآدم نیهمچکردم  یاصال فکر نم-

 جام بلند شدم که با گذاشتن دست هاش رو شونه هام نشوندتم... از

 صبر کن ، فرصت بده با همشون آشنا شو بعد قضاوت کن -

 تونم داشته باشم ؟ها ؟ یپسر خوش گذرون م هیو  یطور نیدختر ا هیمن درباره  یچه قضاوت-
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 مادر بزرگ مواظب حرف زدنت باشا یاو -انیت

 داخلش ... دیاجازه اومد یکه ب دی، ببخش المیو نیمن صاحب ا-انیشا

 بود . جواب دادم: کهیپر از ت حرفش

 صاحبشه ... یآدم نیدونستم همچ یکه نم دیببخش-

 کرد . یما نگاه م یحرف به بحث ها یب بهراد

 باشن . یآدم بد نیطور نیچون ا ستیقرار ن ه،یطور نیهاشون ا یها زندگ نیکمند ا-

 و نه دوست هاش رو ... رهیتونست طرف من رو بگ ینه م محسن

 مونم  یجا نم نیا گهیمن د -

 نداره  یبا تو کار یکس-بهراد

 رو گذاشت تو دهنش تزایپ کهیاز حرفش ت بعد

 نفرت بهش نگاه کردم . با

 . به من اعتماد کن .ادینم شیبرات پ یجا مشکل نیکمند ا- محسن

 کردم؟ یبهش اعتماد م دیبا باز

  ستمیجا راحت ن نیمحسن من ا-

 .کنم کمند یکنم خواهش م یم گهیفکر د هی یایباهاشون کنار ب یتون یبازم نم یدیفقط دو روز تحمل کن اگه د-

 کردم ... اصال خواستم برم، کجا برم؟  سکوت

 گفت: انیکه شا میتو سکوت بود همه

 کنم به موندن تو خونم یجا، دعوتت م نیا یو مهمون یفقط چون خواهر دوستم هست -

 رو ندادم و رو به محسن گفتم : جوابش
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 مونم  یباشه م-

 کنم یممنون ، االن با بچه ها آشنات م-محسن

 هستش اشاره کرد. نایدونستم اسمش ت یکه فقط م یدختر به

 انیخانم هستن دوست شا نایت شونیا-

 به عنوان جواب تکون داد فقط ... رو سرش

 اشاره کرد : انیشا به

 الیو نیهستن و صاحب ا انیشا شونیا-

 نگفته بود. یزیچ انیبود که من درباره تو به شا نیبخاطر ا نیو اگه دوتاتونم جا خورد 

 باهاتون ییخوشبختم از آشنا-انیشا

 جام بلند شدم  از

 مونم  یباشه م-

 رو برداشتم و به طرف اتاقم راه افتادم  چمدونم

 شام؟-

 خورم  ینم-

 تو اتاقم و در رو محکم بستم  رفتم

 خوب نبود... حالم

 آروم شدن نداشتم ... یرو برا یکس رحمانهیب چقدر

 در نشستم و پاهام رو تو آغوش گرفتم . پشت

 جا بود... نیمحمد ا کاش
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 دم ...رو برداشتم و بهش زنگ ز میناخواسته گوش باز

 دادیجواب نم اما

 ...رمیآروم بگ دیگرفتم به خاطرات خوبمون فکر کنم تا شا میتصم

 لبخند هاش افتادم... ادی

 ... دیع دیخر یبازار برا میکه رفت یروز

 

 زدم و گفتم : غر

 محمد پام درد گرفت -

 لبخند زد:  بهم

 بغلت کنم ببرمت  ایب-

  گهیخونه د میبسه بر-

کنم تا با لباس هات  دایو کفش رو برات پ فیاون ست ک دی. من بااوردمین ریخوام رو گ یکه م یزینه هنوز اون چ-

 ست بشه .

 حالت زار گفتم : با

  میبر ایخوامش ب یمحمد من اصال نم-

 رو باز کرد به طرفم : دستش

 برمت .  یبغلم خودم م ایب-

 عقب  دمیکش

 کشم . یا محمد نکن خجالت م-
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 خب یخانمم-

 بخورم  ریبگ زیچ هی پس برام-

 ؟ یدوست دار یچ-

 بلند بودن افتاد  ییییلیکه خ ییها یفیق یبه بستن چشمم

 یزدم و به بستن انهیلبخند موذ هیکنه  یم یبخورم فرار م یفیق یکه جلوش بستن نیدونستم محمد از ا یم چون

 اشاره کردم 

 خوام  یاز اونا م-

 صورتم  یزد بهم و صورتش رو آورد جلو یلبخند کجک هیانداخت رو  ینگاه به بستن هی

 خوردنت حساسم ... یفیق یکه به بستن یدون یدستتا ... م دمیکار م-

 کردم پس بزنم. یم یکه به صورتم وارد شده بود رو سع ییرو گاز گرفتم و گرما نمییپا لب

 به من نگاه کن!-

 د :بو یآوردم باال و به چشم هاش نگاه کردم . صورتش پر از انرژ سرمو

 هااااا ... سه ساله باهاتماااا  یدون یقدر خوب بودنم رو نم-

 چهرم رو ناراحت نشون دادم: یالک

 خوام  یاصال نم-

 ، بزار سالم برسونمت خونه ... نیآفر-

 

حواسش  شهیخوب بود ... هم شهیکرد . هم یم یبد به من فکر کنه دور شدیکه باعث م ییزهایاز چ شهیهم محمد

 باهام پاک بود ... شهیبهم بود... هم
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 ... زننیهم دارن اسم محمد رو صدا م واریکردم همه در رو د ی... از زمزمه اسم محمد احساس م دیترک بغضم

 هام رو بستم و دست هام رو گذاشتم رو گوشم ... چشم

 شد ... یچشمم ظاهر م یجلو انیچهره ک اما

 ... دمیرو نشن انیک یهفته هاست که صدا االن

 آرامش نداشتم ... یالحظه  یحت

 رسوند ... یآرامش بهم نم یکس قطره ا چیگل پژمرده شده بود ... ه هی هیشب

 

 

  بهراد

 

  میمشغول شام خوردن شد یهمگ مینشست

 اندازه سبک بود .  یاومد ب یخوشم نم نایت از

 رفتن اتاقشون کیدوتا مرغ عشق ف نی... باالخره ا لمی... فیاز شام ... چا بعد

 باهاش حرف بزنم کمیصدا زدم تا  رو محسن

 نشست رو به روم  

 : دمیپرس

 ه؟یتیاالن تو چه وضع انیک-

 یپزشک قانون یاز پاسخ ها یجز بعض ست،یبه نفعش ن یزیچ چیفعال که ه-

 شد؟ یبوده چ ششیپ میگفت اون تا یم انیکه ک ی... اون مرد یاوک-
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 نبوده . ششیپ انیک گهیکنه... م یگه... اعتراف نم ینم یلعنت-

  دیاون به پا بزار یبرا دیبه نظرم با-

 کنن. یتونن کار یجا... عمه و شوهرش دست تنها نم نیاما منم موندم ا دونمیآره م-

 رو در آوردم و گذاشتم رو لبم و با فندک روشنش کردم  گارمیس

 به اون مرده تا اعتراف کنه  نیبد شتریپول ب-

 قبول نکرد. یداد ول شنهادیبهش پول پ یلیکنه . عموم خ یرو قبول نم یپول چیه-

 گذره ! یاز پول نم ی... وگرنه کس هیهاست آدم درشت هیقض نیکه پشت ا یشخص یعنی نیا-

 به صورتش دیکالفه دست کش محسن

 کارهاست ! نیپشت ا یدونم ک یدشمن نداشت . نم انیک-

 ؟یدرباره محمد چقدر اطالعات دار-

 ...  یچیه-

 ؟ شهیمگه م-

دونم  یکه م ییازدواج بود . اما تا جا نیبه ا یمادر پدر کمند مخالف ازدواج کمند باهاش بودن . فقط خود کمند راض-

 کس و کاره . یب

 ه؟یکارش چ-

 کرد  یم یابیفکر کنم بازار-

 براتون بکنه  ییکارا هیندازم تا  یدختر که آواره شده به بابا رو م نیفقط بخاطر ا-

 االنش... نیهم یبه محمد عالقه داره . حت یلیکه کمند خ نهیداش... مشکل ادستت درد نکنه دا-

 رفع و رجوع کرد . شهیرو با عالقه نم یناموس هیاما قض-
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 آره مخصوصا که ستاره تنها شخص خانواده محمد بود.-

  دهیچیبه هم پ یلیخ-

.  شهیکمند کم م یها یقرار یکنه بهمون و ب یخودشم کمک م رونیب ادیب انیبا سند ک میکار کن هی میحداقل بتون-

 دوتا جونشون به هم بستس...  نیا

 ! برو بخواب  هیک شیقاض نمیبب رمیگ یباشه آمار م-

 نیخستم ، امروز شما دوتا من رو جون به سر کرد یلیخ-

  شهیم نیهم یبدون بهیما رو غر یوقت-

 ... ادیدر نم گهیاز اتاق د رونی... تا نکشونمش بگهید نیشناختم . حاال بب یاخالق کمند رو م-

 مثبته نه؟ یلیخ-

 : دیکش قینفس عم هی

 آره ... محمد خوب نگهش داشت...-

 ابروم رفت باال هی

 چطور؟-

  ریشب بخ الیخیب-

 دور شد و رفت  ازم

 شدم ... رهیخ اینصفه بود ... رفتم پشت پنجره و به در گارمیس

 رو دست زهرا... زیچ هی یچشم هام معصوم و خوب بود... حت دنیاز حد قدرت د شیدختر ب نیا

 ... زهرا ...هه

 منو پس بزنه!!!  یطور نیقدرت طلبش ... چطور تونست ا یتو سر اون بابا خاک
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واقعا برام  شییبایخوشگل ... ز یدختر چادر هی... رونیرفتم ب یکه با زهرا م ییروزها ادیگذشته افتادم ...  ادی 

 بود.  یستودن

 تو دستم و بهش بوسه بزنم... رمیگوشه از چادرش رو بگ هیدست هاش  یاون روزا دوست داشتم به جا چقدر

 تلخ... یلیتلخ از دستش دادم ... خ یلیبود ... خدا... باهام بود ...خ یوقت تا

 ... رمیخوام بگ یم ایکنار در لیظرف پاست هیبا  ییسالگرد تولدش رو تنها نی... و من چهارمکهیتولدش نزد روز

براش؟ و زهرا  رهیگ یم یخواد بکنه ؟ چ یم کاریتولدش چ یفکر نکنم که شهاب برا نیکنم به ا یم یسع یلیخ

 ... رهیگ یچطور اون رو تو آغوش م

 یماه تو بطن زهرا۳بچه  هیبگم ... اما اون عاشق بچه  بود... و حاال  کیبرام سخت بود مادر شدنش رو بهش تبر یلیخ

 مویزندگ هیگفتم :کل سرما ی... منم م میگفت دوست دارم هزار تا بچه داشته باش یم شهیکنه... هم یمن داره رشد م

 تو و بچه ها که !!! لیبدم فقط پول پاست دیبا

 خورم... یهمشو خودم م نن،یزارم که بچه ها نب یجا م هیگفت  یم دیخند یم اونم

 جلو چشمم ... دردش برام هنوز تازست... اوردیو مگذشتن... اما هر بار خوار مادرم نایا

 زهرا نشه...  هیبچش شب دوارمیام

 نه ... ایتونم شهاب رو به خاطر داشتن دوتا فرشته بکشم  یم دونمیوقت نم اون

 ... دمیکه با محسن مشترک بود و خواب یرفتم تو اتاق گارمیاز تموم شدن س بعد

 کرد ... دایو مشغول خوندن دفتر خاطرات محمد بود پ یوقت ایدر بغل شدیروز گذشت و کمند رو فقط م چند

 شدیباعث م نیرفت و ا ینم شیهم اصال خوب پ نیزم یخورد ... کارها یبرد م یغذا رو براش تو اتاق م یحت محسن

 کالفه باشم .

ظرف  هیتو  ختمیبودم رو ر دهیکه خر ییها لیو من قبل از طلوع آفتاب تموم پاست دیروز تولد زهرا رس باالخره

خواست طلوع روز تولدش رو  یحرکت کردم ... دلم م ایبه طرف در کیلباس ش کی دنیبزرگ و با پوش یا شهیش

 ...نمیلحظه به لحظه بب
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قلب دور  هیآوردم و  لیشده که خوش رنگ تر بودن و چندتا گوش ف سیخ یرو گذاشتم تو شن ها لیپاست ظرف

 ظرفش درست کردم ...

 یاز روز هام م یکیگرفتم... بخاطر فرق کردن  یمراسم رو فقط بخاطر زهرا نم نیصادقانه بخوام بگم هر سال ا اگه

 گرفتم  ...

 بخاطر زهرا بود...  شترترشیب اما

 و به طلوع آفتاب چشم دوختم...  ستادمیا

 ... دیرس یقشنگ به گوش م یلیموج ها خ یرنگ بود و صدا ییجا کهربا همه

 مونده خونه ... میافتاده گوش ادمیعکس بندازه بزارم تو صفحم ... اما  لمیمثل هر سال از ظرف پاست خواستم

 حرکت کردم... ایسرو صدا برداشتم و به طرف در یرو ب میطرف خونه برگشتم و گوش به

ولدش رو فقط تو روز ت لیظرف پاست یکنم... معن یخواست زهرا بدونه که هنوز بهش فکر م یدونم چرا دلم م ینم

 دونست... یاون م

 تونه باشه؟؟!! یم یک یعنیبود !!! لیکه کنار ظرف پاست یخورد به زن چشمم

 بشم ... کیآروم قدم برداشتم تا بهش نزد آروم

 ... ستادمیجلوش ا رفتم

 جا!!!  نی!!!االن!!!اکمند

 خورد !!! یمن رو م یها لیهاش بسته بود و با ولع تمام داشت است چشم

چشم هاش  ی... حت اوردیچپوند تو دهنش و از خودش صدا در م یها رو م لیهام گرد شد! مشت مشت پاست چشم

 منو!!!!  نهیکرد تا بب یرو باز نم

اجازه ازش  یبار موهاش باز بود و دورش پخش شده بود... ب نیفرق که ا نیسرش بود فقط با ا یریشال سبز حر همون

 عکس انداختم.
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 رد ؟ک یم کاریجا چ نیا

 !!! یرو با هم بخوره!!!! واو چه قدرت لیهمه پاست نیتونه ا یم چطور

 گرفتم ... یحالش رو م دیگرفته بود ... با خندم

 سرو صدا نشستم و زل زدم بهش... یفاصله رو به روش ب نیتر کیتو نزد رفتم

 داشت! یبلند یمژه ها چه

خوشگل بود... به چال  یلیافتاد رو لپ هاش... خ یمچاله  هیخورد  یها رو با سمت چپ دهنش م لیبار پاست هر

 انگشت کردن ... یبرا دادیکردم ... جون م یگونش فقط نگاه م

 فکرم لبخند اومد رو لبم ... از

 جا خردنش رو حس کرد . شدیمن راحت م دنیچشم هاش رو باز کرد و با د هوی

 بامزه شده بود . یلیبود. چهرش خ لیلپشم پر پاست دوتا

 عقب... دیبهش شک وارد شد و پر چارهیخنده... که ب ریو زدم ز رمیجلو خندم و بگ نتونستم

 تو گلوش... دیپر زیچ هیانگار  و

 کرد به سرفه کردن ... شروع

  رهیکرد ازم فاصله بگ یم یاون سع یخفه بشه رفتم زدم پشتش ول دمیترس

 لحظه خواست فرار کنه بره که  هی تو

 نییبشه و شال از رو سرش افتاد پا نیتا پخش زم دمیرفتم و کشقصد مچ پاش رو گ از

 هام و بده  لیکجا؟پول پاست-

 تونست حرف بزنه یکرد .هنوز دهنش پر بود و نم یپشت سر هم بهم نگاه م یگرد شده و با سرفه ها یچشم ها با
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بند و بار  ... اون وقت خودت  یکافر ... ب یگ ی؟به ماها م یدی!!!خجالت نکشیهامو خورد لیاجازه همه پاست یب-

 ؟یکن یم یدزد

 کرد و گفت:  یرو خال دهنش

  دیببخش-

 ؟؟؟یبخور یو چطور تونست لیهمه پاست نیببخشم ؟؟؟ا ؟یچ-

 خرم بخدا  یبراتون م-

  ایتو در ندازمتیبرم م یخوام وگرنه م یاالن م نیمن هم-

 خواست خالف جهت من بره .. یزدن به شن ها م ترش کنم اما اون با چنگ کیتا به خودم نزد دمیرو کش پاهاش

 کنم . تشیخواست اذ یدختر از بس ساده بود هر بار دلم م نیا

 ولم کن -

  رمیحقم رو بگ دیدزد گرفتم با گهینه د-

 االن ادی...محسن م زنمیم غیج-

 . رمیمالم رو ازت پس بگ دیمن با ستی... مهم ن ادیب-

 کنم . یآقا بهراد خواهش م-

 . ینکن یدزد یخواست یخواهش نکن . م-

  هیگر ریزد ز یگفتم دزد م یبهش م گهیبار د هی یعنی

 کارت افتاده به کافر ها ؟ هی! ها چ میکه منو دوستام اهل جهنم بود روزیحاال شدم آقا بهراد؟تا د هیچ-

 نداشتم  یم... من منظور بد-
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 کنه . نیتوه هیبق دیحق نداره به عقا ی؟  کس یرف هارو بزناون ح انیو شا نایبه ت یپس چطور به خودت اجازه داد-

  ارمیکه دزد مالم رو ببرم پرت کنم تو آب و تا دستمو بوس نکرده درش ن نهیبر ا دمیاالن مثال من عق

 کرد... ینگاهم م دهیترس یچشم ها با

 .میدید یهم رو درست نم یبود و چهره ها کیتار یهنوز کم هوا

 .  دیکنم تو رو خدا منو ول کن یم یآقا بهراد من ازشون معذرت خواه-

 ؟ میکن کاریها رو چ لیاون پاست ؟پسیبر یکه فرار کن-

 خرم براتون  یم-

 خوام ... یاالن م -

 . میبخر میباشه ... باشه بر-

 ره؟ببرمش تو آب بچسبده بهم و التماس کنه بهت ایبهتر؟  دیفکر کردم... باهاش برم خر کمی

 خوب ترههههه ایدر 

 کنم تو آب  یاالن شما رو پرت م دمیمن بر اساس عقا رینخ- 

 بزنه دستم رو گذاشتم جلو دهنش ... غیبخواد ج زدمیبه طرف خودم . چون حدس م دمیرو کش پاهاش

 آغوشم فشارش دادم و از جام بلند شدم . تو

 رفتم  ایطرف در به

 حال شده !!! یب یلیکه احساس کردم خ دیرس یعمق آب به کمرش م داشت

 شد!!! یرو برداشتم و بهش نگاه کردم .. صورتش کبود شده بود .چ دستم

  دادمیصورتش رو تکون م گهیدستم رو دور بدنش چرخاندم و با دست د هی

 شد؟ یکمند خانم؟کمند؟؟؟چ-
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 !!!چرا!!!دیرس یم یعاد کرد و کم کم رنگ صورتش داشت به حالت یرو تکرار م یقیعم یو باز دم ها دم

 باال  ادیخواد ب یجونش رو  دور گردنم انداخت و متوجه شدم که م یب یها دست

 بود!!!چه شده بود!!! دهیترس واقعا

 باسنش و بردمش باال تر از خودم ... ریدستم رو گذاشتم ز دوتا

 ... شهیکردم نفس هاش داره آروم م یم حس

 شد بهت؟ یکمند؟چ-

 ...ارمیم... من... ن... نفس ... کم م-

 تونست بگه یزحمت چندتا کلمه رو م به

 مارستان؟یب میبر-

 ... شمینه خوب... م-

  نیینگهش داشته بودم که با حرفش دستم شل شد و افتاد پا یطور همون

 ...هیچه طلوع قشنگ یوا-

 شونه هام... یبرگروندن تعادلش دست هاش رو گذاشت رو بخاطر

 کرد یپشت سرش بود و موهاش رو باد جا به بجا م آفتاب

 ...زدی... نفس منفس

 رو ... دنینبود نفس کش ادمی یمن حت یول

 خواسته دست هام رو دور کمرش قفل کردم و به خودم چسبوندمش ... نا

 ... شدیم شتریاوند نا خواسته زورمم ب یم شیها برام پ طیشرا نیموقع از ا هر

  سر درد زمزمه کرد: از
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 آه ...-

 قلبم رفت رو هزاررررر  ضربان

 رهاش کردم ازش فاصله گرفتم 

 ... نییحرف سرم رو انداختم پا یداخل موهام و ب دمیکش دست

 باهاش قرار گرفتم و ازش گذشتم... طیشرا نیبود که تو ا یدختر نیکنم اول فکر

 کارا نبود . نیدختر مال ا نیا

 حرکت ماتش برده بود ... یب

 گرفتم : دیعوض کردن جو، انگشت اشارم رو به طرف خورش بخاطر

 ا طلوع آفتاب رو نگاه کن -

 چرخاند  دیسرش رو به طرف خورش عیبود .سر نیجو براش سنگ نیهم انگار ا اون

 کو؟-

 حرفش خندم گرفت از

 قشنگه ... یلیخ-کمند

 :دمیپرس

 !نیکرد یم کاریجا چ نیوقت روز ا نیا-

 گفت: ینیغمگ ینگاه کردن و با صدا بدون

 برد . یخوابم نم هیتلخ بود ... انقدر که از گر یلیخوندم ... خ یمحمد رو م ینوشته ها-

 بدونم  شتریداشتم از محمد ب دوست

 ؟ میو دربارش حرف بزن مینیبش یتو ساحل کم میبر یدار لیم-
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 نگاه کرد و با مکث گفت : باشه بهم

 به طرف ساحل ... میکرد حرکت

 نشیس یشده بودم و اون تا رو سیکمرم خ یها کیتا نزد من

ه بود . البت یکار سخت یبهش نگاه نکنم ول یلیکردم خ یم یقشنگ شده بود. سع یلیرنگ لباس هاش خ یهارمون

 ...دمشیفهم یاز بس داغ بودم که نم یسرما بد جور رفته بود تو جوونمون ول

 .نمیتونستم بب یسرش انداخت اما نوک موهاش رو م یرواول شالش رو برداشت و  

 متر از من نشست  کیفاصله  با

 ... رونیب یوقت اومد نیا ییتنها ینکرد یکار درست-

 یدوست دارم از خود ب لیپاست یلیهاتون رو خوردم... من خ لیپاست دی. بازم ببخشنمیبب رونیب ادیقصد نداشتم ز-

 خود شدم. 

 زدم بهش : لبخند

 کال نداره اش-

 گفت: یکیتو ذهنم انگار  هوی بعد

 شیزهرا رو تا ته خورده اشکال نداره!!!! خاک تو سر اون دختر بدبخت که  سه سال پ یها لیاشکال نداره!!!!پاست-

 جلو چشمش... یخورد و جد و آبادش رو آورد لشیبه ظرف پاست یاشتباه

 پلک هام رو هم فشار دادم که از ذهنم بپره ... محکم

 !! رونیب نیاومد یلباس رسم نیو ا لیظرف پاست هیوقت صبح با  نیکه شما چرا ا بهیبرام عج -کمند

 در آوردم گذاشتم رو لبم ... یکیضربه به پشتش  هیرو در آوردم و با  گاریس پاکت

 دمید یرو باهاش م ندمیکه تمام آ هیروز تولد دختر دیطلوع خورش نیا-

 ! ستیپس چرا کنارتون ن-



 بگذر از جانم

 
158 

 

 ردم:ک مکث

 داره.  یخوب یزندگ شیبا همسر و بچه تو راه-

 نتونستم بدم بهش... یجواب نیجز ا یعنی

 !دیریگ یتولد م ادشیشما هر سال به  یول گستید یکی یکه برا نیچقدر سخت... با ا یوا-

فکر نکرده بودم که چهار سال فقط  هیقض نیبه ا یو احساس قیخودمم انقدر عم یعنیتعجب بهش نگاه کردم!  ای

 برام هست... ادشی

 ! ادیم ایخوابه و بچش داره به دن یم قمیهه... هنوز باورش سخته برام که شبا تو بغل رف 

 رفتم ... گاریاز س یکام طوالن هیرو روشن کردم و  یگاریس

 فحش بدم ؟  یک به

 ن؟یدیچرا با شما ازدواج نکرد؟چرا به هم نرس-کمند

 محمد بگو برام  یوام دربارش حرف بزنم . شما از زندگخ ینم-

 قرار بوده منم تجربه کنم... دیرو گفت که شا ییزایرو محکم تر تو بغلش فشار داد و چ شیپاها قیآه عم هی با

بچه هاش به اونا ربط نداره ، دست هاش  تیها بفهمونه که ترب هیکه به همسا نیمحمد نوشته بود که باباش بخاطر ا-

مادرش اومده  یکه جا یچرخه ... نوشته بود که باباش زن یبنده به پشت موتور با طناب و تو محل با موتور م یرو م

 شب برگرد. اریگفت برو پول در ب یم رونیانداخت ب یبود رو از خونه م

ز باباش ... ا یکتک ها ریمونده ز یمواظبت از ستاره زنده مفقط با ستاره ادامه داشت... فقط بخاطر  میگفت زندگ یم

 بود... دهیکه کش ییشکنجه هاش نوشته بود... از دردها

 

حرف هارو تکرار  نیا یکردم حال داغونش رو وقت یشکسته شدن بغضش باز هم حرف هاش رو قطع نکرد... حس م با

 کرد... یم
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....  دیبزرگ کردن ستاره عذاب کش یهمه برا نیرورش ستاره بود... ا... همه غ دیند ینکرد ... خوش یمحمد من بچگ-

 شد.  یطور نیاون وقت ا

 

 ...دادیرو بهم م یدختر حس آروم نیکردنش هم مثل چهرش مظلوم بود . چقدر ا هیگر یصدا

 سوال تونستم بپرسم : هی. فقط  دمیشن یهاش رو نم حرف

 !!!یکن هیانقدر مظلوم گر یتون یچطور م-

 زل زد بهم ... ونیگر یهمون چشم ها با

 !!! ادیبهش م یاشک یکردم بخدا ... چرا چشما هول

 رو گرفتم طرفش تا بکشه آروم بشه یگاریس

 ؟یکشیم-

 دختررررر  هینبود به حرفم ... فقط از رو عادت گفتم . اونم به  حواسم

 ل برام نذاشت بمونه ...دختر تعاد نیرو پرت کردم تو آب ... ا گاریهاش درشت تر شد ... س چشم

 خونه  میبر-

 . چرا انقدر هول کرده بودم!!! ستادمیجام بلند شدم و ا از

  میهم بلند شد و کنار هم به طرف خونه راه افتاد اون

 با شما فرق داره. کمیو افکارشون  طیفقط شرا نیخوب یدوست باش . بچه ها نایو ت انیبا شا-

 هستش... لدایبودم. فردا شب  دهیرس جهینت نیاوهم خودمم به ا-

 ... میزنون وارد خونه شد قدم
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 ... خچالیمن گرسنه بودم و رفتم به طرف  یرفت به طرف اتاقش ول یخداحافظ هیبا  اون

 بار کمند هم به جمعون اومده بود . نیشدن و ا داریساعت بعد باالخره همه ب چند

 رفت و اصال ماها یراه متاپ و شلوارک داشت جلو ماها  هیبا  نایمعمول ت طبق

 ! میبه ... نبود 

هم موفق شده بود  یدوست بشه و تا حدود نایکرد با ت یم ی. کمند هم با لبخند سع دیرو چ زیگذاشت و م یچا نایت

. 

 . زی، نشستم سر م نگلی، منم که س انیکنار شا نایکنار محسن نشست و ت کمند

 ؟ میکن کاریچ لدایشب  - انیشا

 خانوادتون!!! شیپ دیبر دیخوا ینم یعنی: دیبا تعجب پرس کمند

 کنن  یم یقاره زندگ هیمن که هر کدوم تو  یمامان بابا -نایت

 : دیگرفت و بوس نارویدست ت انیشا

 عشقم رو تنها بزارم. ادیمنم دلم نم-

 ... اما گفتم :ستیکسم منتظرم ن چیرو ندارم و ه یبه من نگاه کرد. منم که کس کمند

 بمونم  دینوز کارهام تموم نشده . باه-

 برم تهران دیاما من با- محسن

 نه !  ایهست  یزیچ نشونیکرده بودم. دوست داشتم بدونم ب زیمکالمه هاشون ت یهامو برا گوش

 :ستادیکمند ا یرو به رو دیمال یهمون طور که چشم هاش رو م محسن

 زنگ زده بود  انیک لیوک-

 گفت ؟ یم یجدا؟چ-
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 . دهیخونه د هیداخل  رفتیبوده رو چند بار که م ششیپ انیکه شاهد حضور ک یاون مرد ایگو-

 اون خونه کجاست؟-

 سر تهران  هیبرم  دیبا دونمینم قیدق-

 ؟؟؟؟یپس من چ-

 واقعا... بهراد قول داده برگشت تهران با پدرش حرف بزنه و کمکمون کنه  دونمینم-

 به من نگاه کرد  کمند

 .دیکنم کمکمون کن یهش مآقا بهراد خوا-

کنم خود  ی. اگرم محسن رفت تهران با بابا هماهنگ مزنمیقرار برگردم تهران با پدرم حرف م ندهیچند روز آ یط-

  ششیمحسن بره پ

 هستن؟ کارهیپدر شما چ-کمند

 هستن  یسرهنگ باز نشسته آگاه-

 انجام بدم.  انیک یبرا یبشه که کار دوارمیجدا ؟ پس ام-

در  طیشرا نیاز ا انیکنم تا ک یتالشمون رو م یهمگ دی، اما نگران نباش گهیکه داره د یو پرونده ا یمونده به قاض-

 . ادیب

  زمیهم رو من حساب کن عز یاز نظر مال-نایت

 زد . نایلبخند مهربون به ت هیهم  کمند

 حرفا!! نیا نایت

 براش ... خالصه از چپ و زهیر یمامانش پول م یسر هیبراش  زهیر یباباش پول م یسر هیپولدار بود خفننننن ،  البته

ونه م یبده ... محبت کنه. انقدر تنها م تیاهم چارهیبه ب ستین یکی... فقط زنیریپوله م شهیراست تو کارتش هم

 ... انیخوش گذرون مثل شا یپسرا ههم یشده دست مال شیوقت گذروندن زندگ یکه برا چارهیب
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. اون  یپول یاز ب دیهمه عذاب کش نیرو نداشت به دادش برسه و ا یکیاون محمد بدبخت  ه؟ییایچه دن ینیب یم

 و اونه  ... نیداره اون وقت در به در محبت ا ییهلو نیپدر مادر به ا نایوقت ت

 دوتا ...  نیا نیما ب یزیچ هی منم

  یدون یباز هم خودت م ی. ول یجا بمون نیو هم یایکمند بهتره که با من ن -محسن

 من ... ینگاه به چشم ها هیکرد و  انیشا ینگاه به چشم ها هیتابلو  یلیخ کمند

 نه؟؟؟؟ هیبراش  میخطرناک هست دیفهم یاالن داشت با نگاه تو چشم هامون م یعنی

  جالبه

 بهش نگاه کردم ... دیرس یبه نظر م انهیکه موذ ییو با چشم ها آوردمیکم ن منم

 مکث گفت: یلحظه ب همون

  امیم-

 ینا خودآگاهم سر چشمه م ریاز ضم نیباشه ... و ا شمینگاهم . اما دوست داشتم کمند پ یآن ریگرفت از تاث خندم

 ... ارهیدختر در ب نیقرار پدر دل منو ا یعنیگرفت و 

 گذره بهمون ... یخوش م یچند ماه هی زنمویم دیمخ جد هی

 شدم ... یچا دنیمشغول نوش شهیسرو صدا مثل هم یو ب آروم

امروزشون  یهم داشت برنامه گشت و گذار ها نایت  انیو کمند از جمع خارج شدن تا حرف بزنن با هم، و شا محسن

 ... دنیچ یرو م

 روز تولد زهرا هم که تموم شد ... سال

 .ستامینیخورد رو گذاشتم تو صفحه ا یهارو م لیداشت پاست یعکس کمند رو وقت اما

 زهرا برام پر شده؟هوم؟ یکه همه بفهمن جا نیا یبهانه باشه برا هیداشت کمند  یاشکال چه

 "مامان"اسم  دنیاز جام بلند شدم و از رو اوپن برداشتم و با د میگوش یصدا دنیشن با
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  رونیب ختیاز گلوم ر قیآه عم هی

 دادم و قدم زنون رفتم ... جواب

 

 کمند

 

 . بشه شتریاسترسم ب شدیباعث م نیدوست هاش بمونم و ا شیپ نجایرفت تهران و من قرار بود ا یم دیبا محسن

 تنها... محمد تنها... و ستاره تنها... انیتنها... ک نجایمن ا لدایبد که شب  چقدر

 خواست... ی. دلم آغوش محمد رو م شمیم ونهیگرفته ... انقدر که دارم د دلم

 شب کنارش... نفس به نفسش باشم. کیفقط  ستین انصاف

 کنم ... شیراه یخداحافظ هیرفتن و من فقط تونستم با  یداشت برا عجله محسن

 .تیاز آرامش و امن یکه شده ته ییحس ها ی... مثل مجموعه بانهیحس غر هی با

 حس کردم ... شهیمحسن از جلو چشمم دور شد و من خودم رو تنها تر از هم نیماش

 امواج نا آروم ذهنم صاف ایدر یبا صدا دیبودنش رفتم ، تا شا دهیتراش یکه مثل صندل یبه طرف سنگ قیآه عم هی با

 بشه

 گرفتم دفتر محمد رو که با خودم آورده بودم رو بخونم ... میگذشت...تصم قهیدق چند

 جور شکنجه بود... هیخواست بخونم  یکه باز دلم م نیکرد و ا یمحمد حالم رو بدتر م یزندگ اتفاقات

 ..بود . دهیکه محمد همشون رو به چشم د ییکردم. و باز پرت شدم تو لحظه ها دایرو پکه نصفه مونده بود  یا صفحه

 

 بودم  رو بدم بهش .  دهیکه براش خر ییو کادو میچلو کباب بزن هیبرم  میخوا یو با هم م شهیساله م۹ستاره  امروز
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 یخواست مثل همه دخترها یلم مپالک طال ... د ریزنج هیاش کنم .  هیکنم تا بتونم ته یهفتس شب روز جون م دو

 کنه. یزندگ گهید

 یکردم اما تموم تالشم رو برا یتو خونه حبسش م شهیکه هم نیرنگ بود. با ا ییبراق و طال یزهایعاشق چ ستاره

 .  دادمینداشته باشه انجام م یکه تو خونه کمبود نیا

اره خواست ست یدلم نم شدمیم ریداشتم پ یمشت گرگ و حروم هی ونیبرسونن ... من م بیبهش آس دمیمترس یعنی

کنم با  یخوب باشه تا هر وقت من در خونه رو باز م شهی. دوست داشتم حالش همنهیبب یزیچ یزندگ نیاصال از ا

 روزم رو فراموش کنم . یهامن پر از آرامش بود، تمام سگ دو زدن  یکه برا یلبخند هاش و سکوت

که  هیزمان یاتفاق برا نیسالمه و ا۱6گفت من مردم و دوباره زنده شدم ... االن  شهیکه م یروز تلخ افتادم... روز هی ادی

 سال داشت .  ۴سالم بود و ستاره ۱۱فقط 

 که خونه رو به باد داد رفت ، زنشم که ولش کرد.  دمیند ریخ یبابا

که دلش به حالمون بسوزه  یو کس ی... بدون حام میبا ستاره که تو بغلم بود. آواره بود ابونیمونده بودم تو خ من

هام کار به ما نداشتن. از بس بابا  هیهمسا گهید یقرار بود . حت یکرد و ب یم هیگر زییپا ی.ستاره من بخاطر سرما

 رو آورده بود تو محل . یناحساب یهاشون رو به هم زده بود. و آدم ها یزندگ

 یم نیکه از درخت به زم یخشک یبه برگ ها بودم رهیو من خ میگوشه تو خودمون جمع شده بود هیمنو ستاره 

 یها مقاوم م یتموم سخت یکه به ستاره دارم من رو جلو یکشتم . اما حس یخوردن... اگه ستاره نبود خودم رو م

 کرد . 

ما با خبر دار شده بود، و اومد  تیکرد از وضع یم یما زندگ یکه تو کوچه کنار یشب بود، زن ۱2 یها کینزد ساعت

 سراغمون...

 و رو به من گفت: دیچیرو تو آغوشش گرفت و چادرش رو دورش پ ستاره

 بچه طاقت سرما نداره  نیخونه ما ا میبر ایمحمد ب-

 خدا خواسته قبول کردم و همراهش راه افتادم ... از

 داخل خونه... میرفت یو بعد از چند قدم میشد اطیداشت. وارد ح یکوتاه یها واریبه خونشون که د میدیرس
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جا و دورگه بودن: عرب و  نیچهره که از جنوب مهاجرت کرده بودن به ا اهیزن الغر و س هیاکرم خانم بود  اسمش

 یرانیا

 ... رونیب رفتیوقت ها م یکه با مامانم بعض ادمهیفقط  

 داد تا بخورم. یطرف غذا مکاران هینشوند و به منم  یخانم ستاره رو کنار بخار اکرم

آزار دهندست .االن دو ماه  یلیخ یآب دهنم روون بشه. گشنگ شدیباعث م یهمکاران دنیگشنم بود که د انقدر

 هضم نکرده یزیو نون چ نیریش یکه شکمم جز چا شدیم

 یپسر گند بیساله داشت که عج۱۳پسر  هیتنش کرد . اون فقط  زیتم یخانم ستاره رو برد حمام و لباس ها اکرم

 چند بار دعوا کرده بودم باهاش ی...و حتیکار و عوض انیبود. ز

در  یپول هیخودش نگه داره تا من بتونم کار کنم و  شیو اکرم خانم قبول کرد که ستاره رو پ میشب رو گذروند اون

 حق اکرم خانم رو بدم و هم خرج ستاره رو ... ارم،همیب

 شت...روز گذ چند

 . رمیبگ ادیو کامل  یکار رو فن نیکردم ا یم یبودم و سع کیموقع شاگرد مکان اون

 خونه اکرم خانم شدم . یشده بود و من انقدر دلتنگ ستاره بودم که نا خواسته راه شب

هست ! از اکرم  یمشکوک یها یبدنش کبود یحال و رو یب یلیستاره رو تو آغوشم گرفتم متوجه شدم که خ یوقت

 رو! لشیدونه دل یگفت که نم دمیخانم پرس

 ! چه خبره نمیتا بب دمییپا یکنن . چند روز خونه رو م تیستاره رو اذ دمیترس یداشتم . م هیقض نیبه ا یبد حس

 زن پولدار رو ریپ هیخونه  یکارها رفتیم یو اکرم خانم هم چند روز رونیاول صبح که شوهر اکرم خانم رفت ب صبح

 بشه ... شتریاسترسم ب شدیباعث م نیموند تو خونه و ا ی. فقط پسرش مدادیانجام م

 ...دیروز نحس رس اون

 سرو صدا وارد خونه شدم. یداخل و ب دمیخونه پر واریدونستم پسر اکرم خانم خونست از د یکه م یخبر ساعت یب
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رو  یزیسرم رو آوردم باال...چ یسرو صدا برم داخل ... اما وقت یکردم ب یرنگ رو کنار زدم...و سع دیسف یتور پرده

لذت بردن اون پسر ! از ستاره داشت  یبرا یا لهیمن شده بود وس یکه نابودم کرد ... کمرمو شکست... ستاره  دمید

 کرد!!!ستاره من ! یسو استفاده م

هوس هاش  یزبون من رو برا یخواهر بکه  یطانیخود شدم و به طرف اون پسر ش یاون صحنه از خودم ب دنید با

 شد و جون داشت زدم .  یکه م ییبرهنه کرده بود رو تا جا

 نیبچه چهار ساله همچ هیکار رو بکنه ؟؟؟ چطور تونست با  نی.... چطور تونست ا زدمیکردم . داد م یم هیو گر زدمیم

 بکنه !!! یکار

 . خورد شده بودم . شکستم ...شدمینم یزدمش ... خال یمن هنوز م یپسر از حال رفت ول اون

 ... واریعقب رفتم و خوردم به د عقب

 قدرت حرکت نداشت ... تیتو گوشم اما بدنم از لرز و عصبان دیچیپ یستاره م هیگر یصدا

 خواهرم... چارهیصحنه جلو چشمم بود...ب اون

 زدم  ادیبلند تر از قبل شکست... فر بغضم

 خدا...-

 کرد ... یم هیمکث گر یبه طرف ستاره که ب رفتم

حالم بد بود  هیاز تو آغوش گرفتنش ، لباسش رو تنش کردم و بعد به خودم فشارش دادم ... خودم از شدت گر قبل

 تونستم اون رو آروم کنم ؟ یچطور م

 ... میرفت یجا م نیاز ا دیبا

 امن نداشت... یجا گهیمحل د نیا

که بهمون  یا یستی... بهزیگرم خونه ا هی یم و به همراه ستاره راهپول و طال بود رو برداشت یرو گشتم و هر چ خونه

 ....کیدختر کوچ هیپسر بچه و  هی. میحداقل جا بده شد

 میپارک نشست هی تو
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 کردم آروم باشم تا بتونم به ستاره هم انتقال بدم  یم یسع

 کرد و من نا خواسته  یم یبودم باز دهیکه براش خر یداشت با توپ ستاره

 بود ... ریاز چشم هام سراز اشک

 داد ... یجام بلند شدم و رفتم ستاره رو تو آغوش گرفتم ... بغض مجال حرف زدن نم از

 ستاره منو ببخش که نبودم... منو ببخش ...-

 کنم ... هینتونستم آروم گر گهیو د دیترک بغضم

 یرو م یخوب همه چ یلیبود اما خ کیکرد و من رو تو آغوشش گرفته بود. ستاره کوچ یم هیهم با من گر ستاره

 ... دیفهم

.  منیتونستم چهره اش رو بب یبود و من نم دینشست رو شونم ... سرم رو چرخوندم ... پشت سرش خورش یکی دست

نشون داد که من رو به همه خواسته هام  دیراه جد هیشدم و بهم  یسرش رو خم کرد به طرفم ، و چشم تو چشم مرد

 رسوند... یم

 شده پسر؟ یچ-

 نداره  ریخ نمیبود بهمون ا دهینرس ریخ یخودم گفتم: از کس با

 توجه بهش سرم رو به طرف ستاره چرخوندم یب

 شده به شماها؟ یپسر جون چ-

 برو آقا یچیه-

 رو سرم  دیکنارم و دست کش نشست

 ن؟یهست دهیند ریخ روسیاون س یشما بچه ها-

. آخه همه دوست هاش به بابا پول قرض داده بودن و بابا بهشون  دمیترس شتریدونست ب یکه اسم بابام رو م نیا از

 پس نداده بود .
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 تا کمکتون کنم . دیایشناسم . با من ب یبهتون بزنم . بابات رو م ستیقرار ن بیمن آس -مرد

 یم و بداد و به من لبخند زد شل شدم . بچه بود یعروسک خرس هیبه ستاره  دمید یمقاومت کردم اما وقت اولش

 تجربه ...

 بشه ... کیمرد بهش نزد هیکرد که باز هم  یتو وجودم قبول نم زیچ هیاما  رهیرو خواست تو آغوش بگ ستاره

 به طرف خودم و به مرده نگاه کردم  دمیستاره رو کش عیسر

  ارمشیخودم م-

 ... ابانیلبخند کج زد و حرکت کرد به طرف خ کی مرد

  میرو باز کرد و از ما خواست سوارش بش نیدر ماش موتیمدل باال شد و با ر نیماش هی کینزد

 نخورده  ییسرش به جا ینشستم ستاره هم تو آغوشم فشار دادم. تا موقع رانندگ جلو

 رو روشن کرد و به راه افتاد ... نیماش

  یکن یکه تو داخلش کار م یا یکیاسم من بهرام هستش ، صاحب اون مکان-

 جوابم رو داد : دمش؟کهیفت باال !! پس چرا من ندر ابروهاش

ا ب یهست یکرده برام که چه پسر زرنگ فیتعر یلی،اما آقا رضا از تو خ گستید زیچ هیاونجا کارم  رمینم ادیمن ز-

 که سنت کمه. نیا

اهرت رو و خو یاریپول درب شتریکه ب نیا یفرصت بدم برا هیگفتم بهت  دمتید طیتو اون شرا یکه االن اتفاق خالصه

 . یهم نگه دار

 بود ... زیوسوسه انگ شنهادشیپ

 ؟یاما رو چه حساب -

 رو حساب زرنگ بودنت-

 اما...-
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 اما نداره به نفع توع پسر خوب گید-

 کنم یم یپول درآوردن هر کار یمن برا-

 ؟یهر کار-

 گفتم : محکم

  یهر کار-

 . آره؟یاریکه بهت راه بدم تا پول درب یخوا یپس م-

 ه ، فقط خواهرم ...آر-

 از تموم شدن حرفم گفت  قبل

 ای رمیگ یاگه کارت خوب باشه براش پرستار م دمیمنم قول م یدار ینگه م یخودت هر جا که بخوا شیخواهرت پ-

 کنه چطوره؟ یازش نگه دار یستیتو ن یخانم که وقت هیبه  دمشیم

 کوچه  هیداخل  دیچیرو عوض کرد و پ دنده

 !!هیچ لشیهمه خوب بودن دل نیا

 ؟ دیکن یمن م یکارها و برا نیاما شما چرا ا-

 زد : یلبخند کج باز

 مگه نه؟ یو باهوش زیپسر ت هی، تو  یرو برام انجام بد ییکارا هیکه تو هم  نیا یبرا-

 کنم براتون  ینکنه من همه کار م تشیاذ یخواهرم جاش خوب باشه و کس-

  یند یضعف دست کس که نقطه نهیدرست ا نیاول-

 خواهرمه -
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 نمی. ا دیداشته باش یخوب یتا زندگ یو فقط کار کن یازش دور بش یکن یسع دیشده نقطه ضعفت ، با یآره ول-

 قانون کارت  نیدوم

  شهیمن بدون ستاره حالم بد م-

 . دارمینگهش م ازین یمن خودم ب یاگه تو ازش دور بش یعنی شهیخوب و راحت م شیاما اون زندگ-

 مکث گفتم : یب

 خبر باشم . یاگه از ستاره ب شمیم ونهینه ، من د-

 هاش رفت تو هم  اخم

خونه  هی یکنم تا بتون یخواهرت رو خوب م یجا گمیپسر جون م نیها ! بب یاریپول در ب یتون ینم یطور نیا-

 ... شهیو اون موقع کارت سخت تر م شیو با خودت ببر یریبگ

 چرا ؟-

 گم . یبهت اون موقع م-

  د؟یبر یخب ستاره رو کجا م-

 رسه . یخوب و مهربون که مطمئن ام بهتر از تو بهش م یاز خدمتکار یکی شیپ-

اعتماد به نفسم رو  نیچهار مرحله جلوتر و ا دمیشدم که از اون مرحله پر دیمرحله جد هیکردم... وارد  سکوت

 کرد ... یم شتریب

 کار شدم نیکردم و بعدش که آلوده ا یجا م هیرسونش بودم و بعد براش بسته جا  امیاون مرد چند ماه اول پ یبرا من

 ... هیکه کارم چ دمیکرد و من به طور کامل فهم یو راه برگشت نداشتم،   بسته ها رو بهم معرف

که  گهید یها زیچ یلیو خ نییوقت ها هرو یبعض شهیوقت ها ش یکردم . بعض یبراش مواد مخدر جا به جا م من

 یه براکن تشیکه بتونه ترب نیخواست تا کمتر بهش شک کنن و ا یپسر بچه م هیدونستم . اون  یازش فقط اسم م

مثل من که نه خانواده داشت و نه بلد بود از هوش و استعداد هاش چطور  یکی قایکه به دردش بخوره ... دق ندهیآ

 استفاده کنه ...
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ها رو داشته باشم ...  نیا دنیهوس کش دیوقت نبا چیبود که ه نیداد و ا ادیآخر رو بعد از چهار سال بهم  مرحله

 . یندار ییمن جا شیپ گهید یو امتحانش کن یگفت اگه وسوسه بش یو م دادیجلو دست و بالم قرارش م شهیهم

 شد... دواریاز قبل بهم ام شتریمن اشتباه نکردم و اون ب و

گفت و  یرو بهم م یرام  خونه اجاره کرد...بهرام خان راه و چاه همه چباالخره پول رهن در آوردم و آقا بهرام ب 

سن به  نیگفت تو ا یدرست . م یها میکرد بخاطر هوش و سرعت فکرم تو گرفتن تصم یم نیمن رو تحس شهیهم

 .  یاریپول در م شتریکنمت و اون وقت ب یبزرگ بشم دست راست خودم م دمیجاها رس نیا

شدم  یخود م یشد از خود ب یتا حرف پول م یعنین رو از خواهرم به پول انتقال داده بود. خان نقطه ضعف م بهرام

... 

پول درآوردن . از ستاره هم  یکنم برا شتریتالشم رو هر روز ب شدیبه مشامم باعث م دیرس یکه م ییپول ها یبو

 شد . یتر و خوشگل تر از قبل م یراحت بود. و اون هر روز پر انرژ المیخ

 . میبود دهیرس ییایرو ییو من و ستاره به روز ها رفتیم شیخوب پ یهمه چ خالصه

 کرد بهم چپ نگاه کنه ... یجرات نم یاون روز ها انقدر اعتماد به نفس داشتم که کس ریبخ ادشی

 آروم ... یبدون مزاحم و با لحظه ها میکن یم یخونه زندگ هیمنو ستاره تو  حاال

درد و دل کنم و ازش  یکیخواد با  یدلم م یلیتا آروم بشم ... خ سمینو یم یسالگ۱6 خاطرات رو من تو سن نیا

 رو ندارم ...  یکس چیبخوام بهم محبت کنه. اما ه

 هم مامانمو... ایدوست دارم .... بعدش بهرام خان و تو اون دن ایستاره رو تو تموم دن فقط

حرف نزنم تا باعث  ششیکنم از مامان پ یم یکنه ... سع یم هیگر یشاد یستاره هر سال روز تولدش به جا چارهیب

 بشه  ... شتریبشه حسرت هاش ب

 توجه داره ...  یلیکنه و به من خ یمحبت م یلیبهرام خان هستم. اون به ستاره خ ونیرو مد میزندگ همه

 

 ؟ یش یخبر م یمطالب جالبه که از دور و اطرافت ب نیانقدر ا یعنی-
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  دمیم بود از جام پرکه کنار یشخص یصدا با

 و ترسناکه ... یمرد موز نیگرد شده بهش نگاه کردم چقدر ا یچشم ها با

 منو  دیآقا بهراد ترسوند-

 و لبخند زد دیهاش رو رو هم کش لب

 جا نشستم خانم  نیساعته ا کیمن -

 گفت:  یم دروغ

 ن؟یزنیم یچرا حرف الک-

تو  نیچون رفت ارهینم ریو همه رو ببره شما رو گ ادیب یکه اصال سونام دیغرق اون دفتر شد نیهمچ هیچ یحرف الک-

 دفتر 

 گرد بهش نگاه کردم !!!! یچشم ها با

 نیستیجا ن نیکه اصال ا نهیمنظورم ا-

 بهش ندارم  یکرده ! حس خوب ریتو گذشته محمد ذهنم رو درگ یآهان راستش اسم شخص-

 بوده حاال؟ یک-

 ...اوردهیرو در م شیکرده و خرج زندگ یکه محمد براش کار م یکس-

 نگاه کردم : ایو ناباورانه به در دمیآه کش هی

 ...ابیبوده و چند سال شده بازار کیشاگرد مکان هی یمحمد به من دروغ گفته بود که از بچگ-

 ستاره ؟ هیشخص امکان داره مربوط بشه به قض نیا یعنی-بهراد

 مهربون بوده ! یلیبا ستاره که انگار خ یول دونمینم-

 بوده؟ یچند سالشه؟ چطور-
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 نشده  اتیوارد جزئ ادیشاد رو نوشته. ز یلیدردناک و خ یلیخ یفقط قسمت ها ایرو خالصه نوشته  زیمحمد همه چ-

 م؟یشخص فقط اسم دار نیما از ا یعنی-

 داشته .  یکیمکان هیمحمد  یها یکه تو محله بچگ نیآره و ا-

 ؟ اون محل کجاست یدون یتو م-

 کرده . یم یهاش تو محله )...( زندگ یبار بهم گفت که بچگ کیدروغ نگفته باشه  نمیاگه ا-

 . رمیگ یبرگردم تهران آمارشو م-

 نگاه کردم  بهش

 ممنون که براتون مهمه-

 جور خوب بودنم رو به شما نشون بدم ... هی دیبه هر حال با فستیوض-

 بو دار بود ! حرفش

 ؟یچ یبرا-

 زد و جواب داد : لبخند

 ... دیریکه ازم فاصله نگ-

 بستم؟ هوم؟ یافکار در همم م ینخ ها رو من کجا نیا االن

 شدم و دفتر رو بستم  یجد

 ... یاوه چه ژست هولناک-

 ابروم رو بردم باال و بهش نگاه کردم  هی

 تمام زل زده بود بهم !! ییاون باز هم با پرو اما

 . دیایبا من ب نی. گفتم بهتون بگم اگه دوست داشت رمیبگ هیمادرم چند تا هد یخوام برم برا یمن م-
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  رونیبشر برم ب نیفکر کن من با ا هه

 نه ممنون-

 ستنیهم تا فردا ن نایو ت انیشا-

 کجان؟-

 هم قبول کرده  انیدوستش ، شا شیخواد بر مازندران پ یدلش م نایت-

 خبر؟ یانقدر ب ؟؟چرایچ-

  ختنیبعد از صبحانه برنامشو ر-

 شد : زونیو لوچم آو لب

 رفتم ... یکاش منم با محسن م-

 مواظبتم-

 ندارم  اجیاحت یمن به کمک کس-

 دوست داره؟ یلیجا رو خ نیا انیکه شا یدیشن-

  دمیبله شن-

 ؟یدیشن لشمیدل-

 نه-

و دکتر ها  شهیبود. دچار سرطان م تر کیخواهر داشت که چند سال ازش کوچ هی انیگم ... شا یپس من بهت م-

بگذرونن و فقط  الیو نیمونه رو تو ا یکه شهره زنده م یکه مدت رنیگ یم میکنن. خانوادش تصم یم دیازش قطع ام

رو همون تخت اتاق تو  قایشب دق هیاون دختر  امالحظه هارو تجربه کنه ...  نیتوجه کنن تا بهتر زشونیبه دختر عز

ش با ارز یلیخ یجا هی انیشا یجا برا نیکه فوت کرده و بعد از اون اتفاق ا ننیب یم انیو صبح روز بعدش م رهیمیم
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جا  نیا ادیهر موقع م گهیجا گذرانده. و م نیلحظه هارو با خانوادش و خواهر مهربونش ا نیچون بهتر ادیبه حساب م

 ...رهیکه تو خونه داره راه م نهیب یرو م هرشخوا

 کردم ! یاز داشتم نگاهش مدهن ب با

 گن که... یگم؟ تازه م یدروغ م یکن یم ه؟فکریچ-

 .دیترسم. ادامه ند یم زایچ نیم... من از ا-

خودم و فردا عصر به طرف تهران  یالیو رمیامشب م نیجور حرفا . بخاطر هم نیترسم از ا یراستش من خودمم م-

 کنم . یحرکت م

 تنهام؟ الیامشب من تو و یعنی-

 رمیجا بمونم و م نیترسم ا یآره چون من خودم م-

 کشه  یترسه!!مرد گنده خجالت نم یم زایجور چ نیکه انگار واقعا مثل من از ا دادیجواب م یجد انقدر

 جا کنارتون؟ نیامشب ا ادیب دیندار ییآشنا یدوست-بهراد

 گردم تهران. یو بر م رمیگ یم تی. بل میرو ندار ینه ما شمال کس-

 ان؟یخواهر شا ایبه نظرتون االن محمد ترسناک تره -

 کردم : اخم

 رسونه ینم بیمحمد به من آس-

 ؟یاز کجا انقدر مطمئن-

 اون عاشق منه-

 ه .سخت ییتنها کمیجا  نی. چون واقعا شب ها ا دیریبگ میو تصم دی. با محسن صحبت کن دیدون یبازم خودتون م-

 دهنمو قورت دادم و از جام بلند شدم و به طرف خونه حرکت کردم . آب
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که تا حاال بهش  انیخواستم وارد خونه بشم احساسم متفاوت بود. چشمم خورد به عکس خواهر شا یبار وقت نیا اما

 نوادش...چه زود رفته و داغ گذاشته رو دل خا چارهیساله . ب۱8 ای ۱7دختر  هیدقت نکرده بودم. چقدرم ناز بود. 

رفتم رو  عیهول کرده بودم ... سر یرو برداشتم که متوجه شدم محمد چند بار بهم زنگ زده !از خوشحال میگوش

 اسمش و تماس رو زدم 

 بود برداشت ... نیاول تو

 تو گوشم ... دیچیمحمد پ یناله ها یخنده رو لب هام محو شد ... صدا اما

 ... ی. ستاره رفت تو چرا رفتکمند ... کمند ... دلم برات تنگ شده ..-

 کردم ... بغض

 بده ... یلیخ حالش

 کنم ... یکنم ، موهاتو ناز م ی، بغلت م شتیپ امیخودم م رینکن ... آروم بگ هیقربونت برم ... گر شتیپ امیم-

 ... چرا ستاره رفت؟نمیب یعذاب م ی... ستاره رو تونمیب ی... هر شب کابوس م ستیحالم خوب ن-

 نتونستم راحت جوابشو بدم... گهیگرفت و د میگر

 محمد...-

 حالم بده... یلیخ-

 زود یلیخ شتیپ امیم-

!!!اما مگه  زنهیکشه و از سر درد داره داد م یکردم داره درد م یتو گوشم ... حس م دیچیداد محمد پ یصدا هوی

 من  یخدا یکردن؟؟؟وا یداشتن م کارشیچ

 خودآگاه داد زدم : نا

 ؟؟؟محمد ؟؟؟؟محمد!!!!!شد یمحمد چ-

 ممتد ... یصدا قطع شد و بوق ها اما
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 جا چه خبر بود؟؟؟؟ اون

 من  یخدا یوا

 نداره  یا دهیفا گهیجا موندنم د نیرفتم ا یم دیبا

 زدم به محسن ... بعد از چند تا بوق جواب داد . قبل از حرف زدنش من جواب دادم  زنگ

 تهران  امیمن دارم م-

 شده؟ ی؟چیچ-

 ششیبرم پ دیداره با اجیمحمد به من احت-

 !!یشد ونهیکمند د-

 هم ربط نداره خدافظ یشوهرم به کس شیخوام برم پ یم-

 و لباس هام رو عوض کردم ... ختمیهام رو داخل چمدون ر لیسرعت وسا با

  نییچمدونم رو گرفتم و از پله ها اومدم پا دسته

 ..خونه خارج شدم و به طرف در حرکت کردم . از

 جلوم دیچیبهراد پ نیچند قدم مونده بود که برسم به در ماش اما

 جلو چشمش... ارمی، جد و آبادش رو م رهیفقط جرات داشت جلومو بگ یعنی

 گرفته آماده بودم تا جنگ راه بندازم ... گارد

 شد و به طرفم اومد ... ادهیپ نیماش از

 ... ستادیا یمتر هیفاصله  تو

 بهم آره؟ یگه جلوتو گرفتم فحش خواهر مادر بدکه ا یاالن آماده شد-

 به شما ندارم یبرو کنار آقا بهراد من کار-
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 رو کم کرد و سرش رو به طرف گوشم خم کرد... فاصله

 تهران؟ یبرگرد یخوا یم یچطور-

  نالیترم رمیم-

 کجاست ؟ نالیاون وقت ترم-

 !!کجاست

 کردم  سکوت

 ؟ میجا فاصله دار نیاز ا یچقدر با جاده اصل دیدون یشما االن م یچیاون ه- بهراد

  یجاده اصل رمیم رمیگ یم نیماش-

 ؟ دیکن یآهان اون وقت چطور بهش اعتماد م-

  امیخودم بر ب یخودم بلدم از پس کار ها-

 انیدونن چطور از پس شما بر ب یاونا هم م قایدق-

 مشکل خودمه نیا-

 شما برام  یشیبشم و کتک بزنم و بخورمو ... خالصه دردسر م ریباهاشون درگ دیمشکل منم هست چون با-

 دنبالم  دیاین-

 ؟ رتمیغ یپسر ب هیکه من  دیکن یم نیشما به من توه دیآهان االن دار-

 کردم !!! نیبهش توه یزنه ؟من ک یچه قدر حرف م یوااا

 به من نداشته باش  ی؟من گفتم شما کار هیچه حرف نینه آقا بهراد ا-

 تو چاه ؟ فتهیتا ب دیمون یتو چاه کنار م رهیکه داره م دینیبچه بب هیاگه شما  یعنی-

 !!!! نیگه ا یم یچ یواااااااااا
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  ستمیکنم اما من بچه ن یکار رو نم نینه ا-

 و ابرو هاش رو برد باال و گفت: لباها

 .  رنیگ یو انقدر احمقانه م ییهوی یها میجدا؟ اما فقط بچه ها تصم-

 با من  دیت کندرست صحب-

 زد : لبخند

  نیدختر باوقار رو عاقل هست هیشما که نه ، بچه ها ... شما -

 تونم برم ؟ یحاال م-

 کجا؟-

 تهران-

ز که ما چقدر ا دیتون یرو هم نم نیکجاست ؟و ا نالیترم یدون ینم ی. شما حتدیتا بر نیجواب دوتا سوال اولم رو بد-

 . ستین نیجا اصال رفت و آمد ماش نیو ا میفاصله دار یجاده اصل

 رفتم ... یم دیهاش راست بود . اما من با حرف

 منو  دیخب شما ببر-

 و سالم برگردونم تهران  حیمحسن زنگ زد گفت نگهت دارم و فردا با خودم صح-

  رهید یلیفردا خ-

 خوبه ؟ میر یاول صبح م-

 ؟ میاالن بر شهینم-

 برام سخته  یامش بدم و شب ها رانندگانج دی، من کار دارم با زمینه عز -

  نییانداختم پا سرمو
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 فرصت ببرمتون تهران ... خوبه ؟ نیتو اول دمیحالتون بهتر بشه من قول م میدور تو بازار بزن هی میبا هم بر دیایب-

 االن با دوتا کلمه مخمو زد !! یعنی

 کنم آره  فکر

 ... واریداد به د هیرو نشون داد و چمدونم رو گرفت ازم و تک نیدست ماش با

 :دیو اون با لبخند ازم پرس میشد نیدو سوار ماش هر

 م؟یبر-

 ... دونمینم-بغض گفتم :  با

 حرکت کرد ... نیماش

 کرد منو !! زمیپنوتیشدم؟ انگار ه یبرد ! چطور شد راض ماتم

 ...زدیبهم لبخند م شدمید چشم تو چشم مو هر بار که با بهرا میزد یکدوم حرف نم چیه

 داخلش ... میو رفت میشد ادهیو پ دیبازار خر هی میدیرس

 کیسر کوچ ریگ هیمن فقط  یمامانش ول یبرا دیخر زیچ هیداشت که بهراد هر از کدوم  یدست یتا مغاز هنرها چند

اول بهراد نشونم داد و بعد من ازش خوشم اومد .  یعنیقشنگ بود .  یلیو برداشتم . خ دمید یدیو مروار یصدف

ال نداره ! اص یاصال با برخورد اولم باهاش سازگار النشا یبود ... رفتارها یبیداشت ... کال آدم عج یخوب یلیخ قهیسل

 نه! ای هیمرد خوب دونمینم

 صرف ناهار ... یرو دعوت کرد به رستوان برا من

 ارف کردن گفتم :آنقدر گشنه بودم که قبل از تع منم

 خواد یم دهیمن فقط دلم کوب-

 لبخند کج بهم نگاه کرد. هیکرد و با  زیهاش رو ر چشم

  یعال دهیکوب هیباشه مهمون من -
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و براق بود که چشم  دیداشت... آنقدر کف سالن سف یکیمدرن و ش یلیخ یلیخ یکه طراح یداخل رستوران میرفت

به  دیپاهام چسب شیبود . خالصه تو همون ورود ییو طال دیو سف زیر یها ید ی! سقفش پر از ال ا زدیهام رو م

 ...نیزم

 ! ینیبش یخوا ی؟نمیخانم-

 که اون اشاره کرد حرکت کردم   ییبه جا 

 بلند تر از حد معمول بود . یلیگاه هاشون خ هیبدون دسته و تک ییها یبودن ! صندل بیعج یلیهاش خ یصندل واو

  ییجا نینبودم بر همچ عیضا ادمیکردم ! نه ز پمینگاه به ت هی

 پسندم  یم یلیجا رو خ نیا-

 نگاه کردم  بهش

 بره. ییجاها نیتونه همچ یشخص پولدار م هیبله... فقط -

که دوسشون دارم  ییزهای. تالش کردم و پولدار شدم . حقه منه که بخاطر زحمت هام به چ ستمیمن پول دار ن-

 برسم.

 ه؟ینباشه ، کار شما چ یاگه فضول دیببخش-

  تیریمد یدارم و مدارک دانشگاه یغیشرکت تبل هی-

 ن؟یدرس خوند یتا چه مقطع-

 گرفتم . یاچ د یدفاع کردم و پ شیسال پ کیاوم -

 بد دهن دکترا داره؟؟؟؟ یگاریس نی!!!! اجانننننن

 واقعا؟-

 زد : لبخند

 بعدش بخاطر پر شدن وقت هام و فرار از کم بودن... یبه خاطر خانواده درس خوندم ول یآره . البته تا کارشناس-
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 کم بودن!-

 کس رو ندارم. چیکه ه یبودن تو اجتماع فیآره ، کم بودن و ضع-

 پس پدر مادرتون؟-

 ندارم-

 ن؟یکادو گرفت یپس بر ک-

 که بزرگم کرده  یکس-

 االن پدر مادر شما کجا هستن ! یعنی-

 من رو کنار ... یخانواده صبورسال رو داشتم که  کی، من فقط  دونمینم-

 کنم ادامه حرفش براش سخته  یکرد ، حس م مکث

 نداشتن نگه داشتن من رو  یکردن و چون فرزند دایجدول پ یمن رو کنار سطل زباله،رو-

 چه بد ، متاسفم -

 زد: نیلبخند غمگ هی

 رو دادم... یبد یکس و کار بودنم بود. تاوان ها یبدتر از ب یلیخ دنشیفهم-

 ن؟یدیرو فهم هیقض نیمگه ا یمتوجه نشدم ! شما تو چه سن-

هام رو خارج کنن، اما چند ماه  هیاز کل یکیکردم و دکتر ها مجبور شدن  دایپ هیمن مشکل کل شیچند سال پ-

 نرفته بود که..

رو داشتم . اما بعد  یسخت یلیخ تیشدم و وضع یم زیالیسال د کی کیهم مشکل دار شده بود . نزد هیکل یکی اون

رد. ک شیشه کار یهستش و نم یگفت ارث یقابل استفاده نبود. دکتر  م گهیهم د هیاون کل یحت گهیسال د کیاز 

که چرا از خانوادم  نیبود ! ا بیبرام عج زیچ هیو به طور کامل تحت درمان بودم ... اما  مارستانیشدم تو ب یبستر

 بدن ؟ شیآزما شنینم یادر پدرم راض؟چرا م ادینم شیدادن آزما یبرا یکس
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 و رفت... زیرو گذاشت روم میکه سفارش داده بود ییغذاها گارسون

 خب؟-

روز همشون رو  هیداغون بودم ... از درس و دانشگاه جا مونده بودم که  یانقدر درد داشتم ....انقدر از نظر روح-بهراد

 که از هوش برم گله کردم از خدا و خانوادم ... ییو تا جا رونیب ختمیبا هم ر

کنم . دکتر اومد تو اتاقم  ییاحساس تنها شتریب شدیباعث م نیو ا دنمید یبرا ومدنیروز گذشت و مادر پدرم ن چند

رو بهم گفت ... اولش شک بهم وارد شد اما کم کم حالم گرفته شد و دلم شکست ... وضع  زیو در رو بست ... و همه چ

 گفتم کم کم رفتارش میزندگ تیبهش از واقع یبد بود زنگ زدم به زهرا و وقت یلیحالم خ یا بدتر شد که وقتاونج

 آمدن یخانوادش هم به مالقاتم نم یحت گهیباهام فرق کرد ... د

 احوالمو... دادیم رییتغ یبا کارهاش کم انیداغون ... فقط شا هیروح هیموندم با  مارستانیماه شد تو ب کی من

 شده؟ یپرم وسط حرفتون، زهرا چ یم دیببخش-

 گفت؟  یچ یدون یمرخص شدم رفتم سراغش ،م یوقت-

 ؟یچ-

رو  حرف نیا هی... زهرا با بغض و گر شهیرگ و ر یبچه ب هیبا اصل و نسب باشه نه  دیگفت پدرش گفته داماد من با-

 شک ندارم بخاطر خانوادش مجبور شد من رو بزار کنار  یعنی.  ستمیاز دستش ناراحت ن نیبهم زد . فقط بخاطر هم

ردش  هیک ستیمعلوم ن شیکه پدر مادر اصل نیبوده... فقط بخاطر ا یجمع شد تو چشم هام .... چه مرد نامرد اشک

 کرده؟

 دیانقدر راحت شما رو رد کنن؟مهم خودتون بود هیقض نیچطور تونست بخاطر ا-

 براش بد بشه .  دیترس یمدار پر نفوذ و معرف بود. م استیس هیپدرش -

 ن؟یدوسش داشت یلیخ-

بود  یکه واقعا دختر خوب و مثبت نیپدرش و ا تیبخاطر موقع شتریدوسش که داشتم اما عاشقش نبودم . ب-

 انتخابش کرده بودم.
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 ازدواج کرد ؟-

 شیرفت خاستگار دیشده به ماه نکش یچ دیفهم یخودم وقت قیرف-

 دوست شما رو قبول کنه؟ دیزهرا چرا با-

 ! دونمیجواب سوال رو خودم هم نم-

 ... میکدوم به غذا دست نزده بود چیه

 گفت  شیداشتم که باهام حرف زد و از زندگ یحس خوب اما

 زدم : لبخند

  نیممنون که با من حرف زد-

 لبخند زد : اونم

 رو گفتم  یبحثش باز شد و نا خواسته همه چ ییهوی-

  یبا کس دیخوبه که حرف بزن یلیکنه خ یم ینیو رو دلتون سنگ دهیچون آزارتون م-

 د؟یخوان یم یروانشناس-

 بله -

 حال منو دیکن یهمونه که انقدر خوب درک م-

 بود واقعا ! تیجذاب یبشر خدا نیا

 داره  ریفرد تاث هی یخانواده رو زندگ یلیخ - بهراد

 محمد ... یها یاوهم موافقم مخصوصا بعد از خوندن دوران بچگ-

 مثل شما رو پرورش داده  یکه خانم نیپدر مادر خوب داشت کیشما  یول-

 نزدم و اون گفت: یو حرف دمیخجالت کش کمی فشیتعر از
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 باز  میحاال فعال سوپت رو بخور تا بعدا حرف بزن-

  متیگرون ق یلیرستوران خ نیبه ا نیممنون که دعوتم کرد -

 وجود داره برم ایکه تو دن ییجاها نینه بابا من دوست دارم با شما بهتر-

 قشنگه یلیجا خ نیا-

 ... دیخوره و امکان داره شما هم به من عالقه مند بش یهامون به هم م قهیپس سل-

 برق بود!!! یولتاژ قو هی هیشب حرفش

 و به سرفه افتادم ...  میتو گلو دیپر غذا

 ستادیاومد کنارم ا عیبرام و سر ختیر آب

 شد؟؟؟ یچ-

 تر شد بدتر راه گلوم گرفت  کینزد بهم

 زد پشتم و راه گلوم باز شد  یضربه فن هی با

 دمینفس کش هی

 کیبهم نزد ییهویاز استرس زبونم بند اومده بود . چرا انقدر  یعنیاون با فاصله کم زوم کرده بود رو لب هام  یول

 شه؟؟یم

 گفت : بیاعتماد به نفس عج هی ایو آروم  یلیخ

 که عاشقتون شدم! نیحرفم شد یمتوجه معن عیچقدر سر-

 کرد !! یانقدر راحت داشت اعتراف م چرا

 کردم ! یگرد شده داشتم بهش نگاه م یچشم ها با

 نشست... ادامه غذاش رو خورد  شیاز حرفش ازم فاصله گرفت و رفت رو صندل بعد
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 ود.همون جور خشکم زده ب منم

 . شهیقرارمون هم جور م نیانشاهلل دوم نیرفتیدعوتم رو که پذ نیاول-بهراد

 قرار بود؟؟؟؟ نیاول نیاز نظر اون ا یعنی جان؟؟؟

 پرووووو

 کرد  یبهم نگاه هم نم یسکوت بود و حت تو

بود رو با دوتا انگشت دست راستم تکون دادم و پشت دستم  رو به طرف بهراد  دهیکه محمد برام خر یحلقه ا-

 گرفتم و آروم گفتم :

 نگاه کن -

 رو آورد باال  سرش

  یو خوش رنگ فیچه دست ظر-

 !!!ها

محمد هستش . محمد هنوز همسر منه و من مثل قبل عاشقانه شب ها قبل از  یمن برا تیحلقه مالک نیآقا بهراد ا-

 سازم ... یم ایهاش روخواب با

 گفت: یجد بهراد

 که! من  دیکن انتیشما هست، خ الیو به خ ستیکه همسرتون ن یو به کس دیمنم نگفتم باهام باش-

تونم بر اساس محاسباتم درباره اتفاقات و خاطرات گذشته محمد ، بگم که محمد تا  یحسم رو گفتم . و م صادقانه

و کرده و کار ر نیا یک دیو بفهم دیاریب یبال انتقام هستش و اگرم خوش شانسگناه دن یب انیکه مطمئن نشه ک یوقت

 . شهینم یمحمد اون محمد قبل نیتبرئه بشه ، باز هم ا انیک

 آروم تر از قبل گفت : 
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و . دیمن گفتم تا بدون یرو محسن بهم گفت و ازم خواست که بهت نگم . ول نیکنه ... ا یمحمد مواد مخدر مصرف م-

 دیااما شما ب زنمیحرف رو م نیکه ا دیبا شما ... منو ببخش یادامه زندگ ینداره برا یخوب تیبه نظر من ،االن اصال وضع

 ...دیریبگ دهیادمن رو ن دیاگه بخوا ی. حت دیمحمد رو کنار بزار

 سر محمد من اومده ؟ ییآخرش چشم هام پر اشک شد . چه باال یجمله ها با

 برگرده عقب ... یهمه چ شدیم کاش

 تو گلوم پر شده بود بغض

 سازم. یخودم دوباره محمدمو از نو م-

 برده بود تو چشمام ... بدون پلک زدن ... ماتش

 زد  گهیچندتا پلک پشت سر هم د هوی

 لرزه ... یکنم قلبم م یو تو چشم هاتون نگاه م دیکن یم هیگر یوقت-

 رو به طرفم خم کرد و مهربون گفت : سرش

 خوام ازت.  یمنو فراموش کن من معذرت م ینکن... اصال حرف ها هیگر-

 بکنم ! یچه برداشت شییهوی یموضع ها رییدونستم از تغ ینم

 پشت دستم اشک رو صورتم رو پاک کردم  با

 خونه؟ میبرگرد شهیم-

 ال؟یتو و دیبمون دیتون یشما امشب تنها م-

 ... یخونه بزرگ نیکردم ... امکان نداشت من تنها بمونم تو همچ مکث

 تهران؟ میامشب برگرد شهینم-

 من کار دارم . شهینه واقعا نم-
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 د؟یخودتون نر یالیحداقل و شهیم-

 کرد و بعد از قرار دادن قاشق داخل ظرفش گفت: سکوت

 سوال! هی ی. راست امیبخاطر شما م یکه اصال اونجا تنها موندن رو دوست ندارم ول نیبا ا-

 د؟ییبفرما-

 !دیجا بمون نیشمال و االن تنها ا دیخانوادتون چطور گذاشتن شما با-

 نی. دوم ا امیخودم بر ب یبزرگ کردن که از پس کارها یو خانوادم من رو جور دمیرس یکه من به سن قانون نیاول ا-

 ... رهیم ادشونیوقت ها من رو  یهستن که بعض انیک یکارها ریکه انقدر درگ

 ست؟یحواسشون به شما نکه  دیش یناراحت نم-

 نباشم . گهیدردسر د هیاون ها  یانقدر عاقل و توانمند باشم که برا دینه خب من با-

 تکون داد : نییرو به باال و پا سرش

ه تو ک نیگرفت ادیکردن. شما  تیکه شما رو انقدر خوب ترب دیدست پدر مادرتون رو بوس دیخوبه ... خوشم اومد. با-

 . دیه نکنمطلق هم اشتبا یآزاد

 ییاعتقاد دارم که بچه رو مخصوصا اگه دختر باشه بخاطر ترس از بال نیخوب من به ا ینظر لطف شماست . ول-

تو  دیبفهمه چطور با یو بزار یبد ادیبهش  دیتجربه کرد. به نظر من با یمحدود و ب دیسرش اومدن تو اجتماع ، نبا

 .ادیاندازه آزاد گذاشتن بچه اصال خوشم نم یبر عکث ب یجامعه رفتار کنه . من از بسته نگه داشتن فکر و حت

 و بشه بهش اعتماد کرد . ادیبتونه تنها از پس کارهاش بر ب دیپسر با ایدختر  یسن هی تو

 لبخند زد: بهراد

خودشو ننداخته  یبد یر خورد داشتم . پس دلم جامثل شما ب یدوست دارم افکارتون رو ... خوشحالم که با شخص-

... 

 نیگفت و ا یبحث ها ، جو رو از ابراز عالقه دور کنم اما اون صادقانه حسش رو م رییکردم با تغ یرو م میسع تمام

 !!بهیبرام عج یلیخ
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 یدونستم ول ینم رو نی. اسم ماش میبهراد شد یمدل باال نیو سوار ماش میاز اتمام غذا از رستوران خارج شد بعد

 بزرگ ... یلیرنگ بود و خ دیسف

 که جا داشتم خوردم. ییتا جا یداشتم ول یبا هم گفت و گو یلیکه خ نیبود و با ا یعال غذا

 رگایخواد کنارم س یگذاشت رو لبش و با فندک روشنش کرد .چون اصال دلم نم گاریس هی شیوسط رانندگ بهراد

 سرفه کردم تا خاموشش کنه ...  یبکشه الک

 کنه ؟ یم تتیاذ گاریس یبو-بهراد

 بهش عادت ندارم -

 تونم نکشم ؟ ی؟منم نم میکن کاریخب پس چ-

 رو ببره گارتونیخونه و باد دود س میزود بر دیبا سرعت تر بر کمیخب -

 هم نگاه کرد : انهیموذ

 ؟ نیسرعت دوست دار-

  دمیرس یخب زودتر م-

 ت رو ببندباش ، کمربند-

بودم به  دهیرفت... چسب یاز حد م ادیشدم ... اما داشت ز یشدن سرعتش م ادیرو بستم و متوجه کم کم ز کمربند

 ... یصندل

 !!!یییکن یم کاریچ-

از  ییاون مو یول گهید یها نیماش کینزد میدیو اونجا وحشتناک تر شد که رس شدیم شتریهر لحظه ب سرعت

 .شدیکنارشان رد م

  عشیو سر ییهوی یو پام سر شده بود بخاطر ترمز و گاز ها دست

 آقا بهراد آروم -
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 صدامو!! دیانگار اصال نشن رونیزد و دودش رو از پنجره داد ب یگاریپک به س هیترمز که زد  تو

 شدن سرعتش از ترس تصادف مرگ داد زدم  ادیز با

 بهراددددد-

 همون سرعت سرش رو هم کرد طرفمو گفت  تو

 مجوون-

 آروم برو -

 گاز داد و همون جور زل زده بود بهم  بدتر

 بود. نیصاف و بدون ماش رمونیحاال مس خوبه

 ! یخودت گفت-بهراد

 اوردمیکردم و داشتم باال م یناهار خورده بودم رو سر جلوم احساس م یچ هر

 گوشه نگه داشت و  هی عیکه زدم سر یعوق با

 حالم بهتر شد ... کمی من

 ؟یخوب-

 اخم بهش نگاه کردم  با

 نگام نکن  یترسم اون طور یم-

 ؟ دیکوفت کن دیخوا یاونم م نیناهار به من داد هی-

 :دیخند

 گهیروندم . د یو مهربون م نی، فقط من به آروم رفتن عادت ندارم . بخاطر شما داشتم مت هیچه حرف نینه بابا ا-

 ؟تونم حرکت کنم یمنم گوش دادم ... م نیاجازه داد یوقت
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 آروم  یبله ول-

 چشم -

 من رو رسوند خونه با اون دست فرمون گندش ... باالخره

 خونه ... نیبشر تنها تو ا نی... خدا امشب رو بگذرونم با ا دمیرو برداشتم رفتم اتاقم و رو تختم دراز کش چمدونم

 چرت کوتاه زدم  هی

 شدم ... دهیدوش و بهتر شدن حالم ، نا خواسته به طرف دفتر محمد کش هیجام بلند شدم و بعد از  از

 و موهام رو باز کردم دورم ... دمیرو باز کردم. دمر رو تخت دراز کش دفتر

 

م . بود یخوشحال و راض یلیبزرگ و موفق کمک کنم، خ یسنم تونسته بودم به آقا بهرام تو کارها نیکه با ا نیا از

سلطه  ریز میرو گرفت گهید یها یچند تا از دسته ها و ساق یمجموعه ها ریو ز میستیروش نما خرده ف گهیاالن د

 خودمون...

 دهیاز قبل بها م شتریداره و بهرام خان به من ب یسعود ریمن، هر روز س یره و حساب بانک یم شیخوب پ یچ همه

... 

تا من  ارنشیش قرار داده بودم تا ببرنش و بمحافظت از یمشغول درس خوندن بود و من دو نفر رو برا زمیعز ستاره

 کمتر نگرانش باشم و فکرم پرت نشه از کار ...

 یروز اتفاق هیمرد کامل و تمام . هیو از نظر آقا بهرام  شمیساله م۱8من  گهیروز د ده

 یانرژ کنه پر یم یسع شهیبود و هم انیبا معرفت و باحال بودش ، اسمش ک یلیپسر آشنا شدم که خ هیباشگاه با  تو

 باشه 

بت ث یآموزشگاه برا میبرداره و بر ییبه طرف خونشون تا اون از خونه مدارک شناسا میرفت یم میروز با هم داشت هی

 نامش...
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جذبش  ییجورا هیخوب و قابل قبول بود .  یلیتر بود . اما اخالق و رفتارش خ کیکه چهار سال از من کوچ نیا با

 شدم 

 دعوت کرد  باشونیز اطیکرد و من رو به داخل حباز  دیرو با کل در

 هیا ب انیک یدختر کپ هیباز شد و  اطیاز خونه برگرده ... همون موقع در ح انیکنار باغچه منتظر مونده بودم تا ک من

 شدن ! اطیزن که فکر کنم مادرش بود وارد ح

بهم  یقیلبخند عم هیگفت و اون دختر با  ییکردن خودم مادرش بهم خوش آمد گو یجا خوردن و بعد از معرف اول

 نگاه انداخت ...

 تونه باشه! یم یدونم اسمش چ یشدم ... نم یجور هی

 رنگ سادش... ییمویخواسته زوم شدم رو اندامش و مانتو ل نا

 فکر نکردم و آروم بودم ... یچیبه ه قهیبار چند دق نیاول یکنم برا فکر

 نس مخالفم شدم ...بار جذب ج نیاول یبود که برا اونجا

 یمن رد م یول دادیفرصت بودن با اون هارو به منم م شهیزن ها رابط داشت و هم نیباتریو ز نیبهرام با بهتر آقا

 ستاره افتاده بود متنفر بودم از هوا و هوس و ... یکه برا یکردم . بخاطر اتفاق

ده رو کر ریقشنگ بود و  تمام وجودم رو ز یلیکه خ یدو لبخن ییمویمانتو ل هیاون دختر با  دنیبعد از اون روز و د اما

 نتونستم به نخواستنم ادامه بدم ... گهیو من د دیبخش دیجد یبود ... انگار بهم حس ها

جور عذاب  هی...  شدیبد م یافتادم وجودم پر حس ها یستاره م ادیشدم... هر بار  یداشتم ... آروم نم یحس بد اما

 کنم. آخه دوسش داشتم! یم انتیکردم به کمند هم دارم خ یحد که فکر م نیدر ا ی...حتیمونیوجدان...گناه... پش

 

 باهاشون رابطه داشته؟؟؟ یبوده؟حت گهید یواقعا محمد با دخترها یعنیاون شب افتادم که محمد خوابش برد ...  ادی
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. من  دمیو حرص موهام رو کشزدم و از ر غیکه ازشون خبر نداشتم ج ییگلوم و پر کرد و با تمام حسادت ها بغض

برام  یحت نیشد ... ا رینبوده ... اشکم سراز یا گهیکردم محمد جز من با دختر د یچقدر ساده بودم که فکر م

 بودنشه... یتر و دردناک تر از ساغ نیسنگ

 قرار بود ازدواج کنم؟ یچه مرد با

 خوندم...  یقسمت رو نم نیبد شد ... کاش اصال ا حالم

 ذهنم رو آروم کنم... یهام رو گذاشتم رو چشم هام تا کم دست

 کنه به جنس مخالفش... لعنت به من  دایپ یمن باعث شدم حس ها یعنیکرد...  رییمن تغ دنیبعد از د اون

... دمیفهم یکنم خودم رو ... اما نم تیاذ دیدور محمد و من نبا یلیمربوط به گذشته خ نیکه ا امیتونستم کنار ب ینم

 مد مال من بود فقط ... مح

 کردم به احساس خودم مسلط بشم و ادامه بدم ... یسع

 

 ... یو بداخالق یخستگ هیلذت داشت و بعدش  یکه فقط لحظه ا ییکم افتادم تو رابطه ها کم

 نفهه ... یزیکارا چ نیخونه اجاره کردم تا ستاره درباره ا هیخودم  بر

 و چهره ساده بود . ییمویمانتو ل هیکرد اون دختر با  ینم رییتو ذهنم تغ یزیچ اما

 

 صفحه زدم جلو ... چند

 

مجبور  انیعموش بود. مادر پدرش زودتر رفته بودن و ک یمتفاوت تر ...  عروس یلیبار خ نی... اما ا دمشید دوباره

و بره تاالر ... مجبور شد به من برداره  شگاهیبود.منتظر بمونه تا اون رو از آرا دهیشده بود بخاطر کالسش که طول کش

 برم دنبالش و برسونمشون ... نیبگه تا با ماش
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 کمند رو صدا کرد ... شگاهیشد و از داخل آرا ادهیپ انیو ک شگاهیدم آرا میدیرس

 بهش لبخند زد و کمند هم جوابش رو با لبخندش داد... انیک

 تمسیس سمینو یاالنم ازش م نیهم یده بود که حتکنن ونهیو اون لبخندش د ومدیرنگ لب هاش به صورتش م انقدر

 تر شد ... قیو لبخندش عم دی... با همون لبخند سرش رو به طرف من چرخ زهیر یبه هم م میکیزیف

 چاله گونه رو صورتش شدم ... متوجه

 دستم بودن فرق داشت! ریکه ز ییبود!! چرا انقدر با اون دخترها بایدختر چقدر ز نیا

  نینشستن داخل ماش انیو با ک نییسرش رو انداخت پا کمند

 و آرومش که بهم سالم داد آشوب تر کرد حالمو... فیظر یصدا

 بهم داد رفتم .... انیکه ک یو به طرف آدرس دمیکش قینفس عم هی

 شدم... یآروم م دیو من با شدیتر م دیحس هام شد دمید یبار کمند رو م هر

 

 بخش که درباره دوست دخترهاش بود متنفرممممم نیاچند صفحه زدم جلو از  باز

 کشمتتتت  یم محمد

 

 سرده ... یروز زمستون هی امروز

ارهام از ک یباشه و هم بعض گاردمیافراد گروه رو قرار بفرسته که هم باد نیو کار بلد تر نیمرد از باوفا تر هیبهرام  آقا

 رو انجام بده 

خودمون بود اما شک نداشتم که بهرام خان  میاز من بزرگ تر بود . درسته از ت یفرزاد هستش و چند سال اسمش

 نظر داشته باشه ... ریمن رو ز یفرستادتش تا کارها ینیخبر چ یبرا
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من اون پسر  یتونه من رو از انجام کار هام دور کنه ول ینم یا گهید زیچ چیدونه جز خواهرم ستاره ه یاون م البته

 رو قبول کردم...

 دهیتونه عاقل و فهم یهمون قدر هم م هیکیماه متوجه شدم که همون قدر که ترسناک و ه کیحاال با گذشته  و

بخواد  یکس هیروز  هی دمیترس یوقت باهاش درباره ستاره حرف نزدم . چون م چیه یشدم ول یمیباشه . باهاش صم

 از ستاره سو استفاده کنه ...

به اتاق فکر منو بهرام  گهینفر د هیبود . از نظر من حاال  اریهوش شهیو هم دادیمها رو  شنهادیپ نیبهتر شهیهم فرزاد

 خان اضافه شده بود.

من تنها  و مینتوانست یول میریسلطه بگ ریز میرو به اجبار خواست کیکوچ یاز گروه ها یکیبود که  شیهفته پ چند

 انتقام ... یبدونن و بخوان ازش سو استفاده کنن برا یزیبود که از ستاره چ نیترسم ا

درس خوندنش داخل خونه بود. مجبور  شدیبرد. کاش م یکه استرس ستاره رو داشتم که شب ها خوابم نم انقدر

 تیمدرسه و با حساس ادیقبول کنن که ستاره فقط بر امتحان ب رفتیکه م یکار کنم مدرسه ا هی دیشدم با پول و تهد

 گرفتم ... یش معلم خصوصبرا ادیز

 کرد و اون رو افسرده  یمن رو آروم م نیرفتن نداشت و ا رونیب یبرا یلیستاره دل حاال

کشتم . من خودم رو بخاطر اون  یخودم رو م یعنی شدمیافتاد من نابود م یبراش م ینداشتم. اگه اتفاق یچاره ا اما

و اون هر شب با خندهاش حالم رو خوب کنه . دلم  نمیکردنش رو بب شرفتی. دوست دارم پ زنمیم یشیدارم به هر آت

 ... میدیدخواد با افتخار بگه من برادر دارم . پدر مادر که ن یم

 

 لباس مناسب و شال از اتاق خارج شدم . هی دنیرو بستم و با پوش کتاب

 جا گذاشته  نیمحسن انقدر به دوست هاش اعتماد داره که من رو ا قطعا

 ه طرف آشپزخونه  آب بخورم ب رفتم

 ... دمی!! اولش ترس دیقهقهه به گوشم رس هیشب یخنده ها یرو باز کردم صدا خچالیدر  تا

 به خودم جرعت دادم و به طرف صدا رفتم ... اما
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 باشه !!! انیخواهر شا نکنه

 مرد بود! یصدا نیا اما

 که رو مبل نشسته ... یکس دنید یو آروم سرم رو خم کردم برا رفتم

 !؟یشکل نیکردم بهراد بود اما چرا ا یطور که فکر م همون

 . ..ستادمیکنارش رد شدم و جلوش ا از

 دستش بود و چشم هاش قرمز شده بودن ... یچهار ضلع یا شهیش یبطر هی

 کردم !!چشه؟ یتعجب بهش نگاه م با

 دم؟یشدم به طرفش و پرس خم

 شده حالتون خوبه؟ یچ-

 نداشت انگار  یحالت عاد یعنیبود بهم ... ترسناک شده بود ..  زده زل

 اشاره کرد: شهیش به

 ؟یخور یم-

 ه؟یچ-

 : دیخند هوی

 تا حاال؟ یدی... ند یتر زهیهم پاستور ریاز ش-

 نداشت و اون مست بود ... یخوب یاصال معن نیحدس زد که مشروبه و ا شدیم فقط

 عقب و با اخم بهش نگاه کردم  دمیخودم رو کش عی، سر هیکه مسته چه جور یکه کس نیا یآور ادی با

 ... دیرو آورد باال و سر کش شهیش

 کرد  سکیر دی... اصال نبا رفتمیم دیبا
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 از کنارش رد بشم که دستم رو گرفت تپش قلبم رفت رو هزار ... خواستم

 خدا بدبخت شدم  ایشد ...  یدستم رو بکشم اما نم خواستم

 رو به طرفم چرخاند: سرش

  ستمیمن مست ن-

 کردم ... یآروم محل رو ترک م یلیخ دیخواست داد بزنم بگم آره جون عمت اما با یم دلم

 لبخند زدم و گفتم : بهش

  ارمیب یتا براتون چا دیدونم دستم رو ول کن یم-

 ؟یزن یگولم م یدار-

 !! دیفهم

 که !! نیدزد نگرفت دی. دستم رو ول کن ارمیب یخوام براتون چا ینه م-

 به پشت سر من و با اشار انگشتش به پشت سرم گفت: قایهاش رو زوم کرد دق چشم

 ... پشت سرته... انیخواهر شا-

 ترسوند؟! ینبود !! داشت منو م یزیچ یول دمیبرگشتم پشت سرم رو د عیسر

  دیدستم رو ول کن-

 . پس ازم فرار نکن  ستمیبهت گفتم مست ن-

 خوام برم اتاقم  یندارم ! فقط م یمن به شما کار-

 هم ندارم. یخودم. شوخ یالیرم و یم دیتنهام بزار دیترسم؟؟؟اگه بخوا یجا م نیمگه نگفتم من از تنها موندن تو ا-

 حالت ممکن بود . نیوحشتناک تر نیا

 کشش دستم کم کردم  از
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 ؟ی. اوکدیقابل کنترل شدنم نباش ریغحرف هاست. نگران  نیاز ا شتریب یلیخ تمیمن ظرف-بهراد

 نداشتم بدم ! ادامه داد  جواب

  مینیبب لمیبا هم ف ایب-

 از جاش بلند شد... هویداشتم بهش! که  شک

 ... ستادیکم رو به روم ا یلیجاش بلند شد و تو فاصله خ از

  یرفت یجا ول کرد نیورم داشت ، محسن خدا لعنتت کنه که منو ا خوف

 قدم ازش فاصله گرفتم  هیدهنمو قورت دادم و  آب

 انداخت به شالم و گرفت تو مشتش ... دست

 ترسم ... یکه م شهیمثل هم قایزده بود و قدرت حرف زدن نداشتم دق خشکم

 زد تو چشم هام  زل

 ؟ یترس یاز من م-

 خراب بود  تیکردم؟؟؟وضع یم دیکار با یچ

 و رفتم به طرف اتاقم ... دمیدو تا دستم دست هاش رو محکم کش با

 کوچولو  یبکش غیو ج یتا التماس کن ایبردمت وسط در رمتیکجا؟ بگ-

 بودم که داد زد  دهیبه پله نرس اما

 ندارنا دیباال کل یاتاق ها-

 بودم . چارهیشد ب یرفتم باال درش قفل نم یکردم؟؟اگه م یحرفش رو باور م دیبا

 یخشن پرت کرد جلو یلیمشروب دستش رو خ شهیخونه گرفتم که ش گهیراهم رو به طرف د یناگهان میتصم هی تو

 بودددد وانهیبزنم . د غیشد باعث شد از ترس ج کهیراهم و هزار ت
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 نه؟ یدوست دار یدنبال باز-

 ...ومدیآروم آروم دنبالم م اون

 آقا بهراد محسن به شما اعتماد کرده -

 بود گهیجور د هیجدا؟اولش که -

  دیتمومش کن-

 که حاال برام مونده بود خروج از خونه بود ... یهاش رو تند کرد به طرفم و من تنها راه قدم

 و خوردم بهش  ستادیپرش جلوم ا هیاز در خارج بشم که با  خواستم

 !!! یکن یفرار م یچ ی. برا ستمیبهت گفتم مست ن-

 عقب قدم برداشتم و خوردم به مبل تک نفره ... عقب

 ؟ دیکن یم یطور نیپس چرا ا-

 : دیخند انهیموذ

 نرمالم؟ یتا بفهم رمیبگ تمیاالن برات لگار یخوا ی؟میچطور-

  نیاما شما مشروب خورد-

 خب ؟ -

 کنم ! ینم تیمن احساس امن-

 ؟ مینیبب لمیف هی می. بر ستمیجنبه ن یانقدر ها هم ب-

 کرده بود . رییها شده بود و حرف زدنش تغ یزامب هیشب چهرش

 نداشتم  یاما چاره ا نمیبب لمیواست باهاش فخ یدلم نم اصال

 . باشه؟دینخور یزیچ گهیکه شما د یبه شرط مینیبب لمیف میباشه بر-
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 تو دستم؟ دینیبب یم یزیکه در راه شما شکوندم . االن چ شمویش-

 مینیبب لمیف میبر-

 نشستم . ونیتلوز یرو مبل مدل ال رو به رو رفتم

 انهیخواهر شا هیشب گنیعروسک آنابل، م م؟ینیبب یخوب چ-

 هام گرد شد ! چشم

 . دینکن سهیفوت شده دوستتون مقا زیاون عروسک رو با عز-

 عمرش یاون شده بوده آخر ها هیشب گنیخوب م-

 . دیبزار گهید زیچ هیکنم .  یترسناک نگاه نم لمیمن ف-

 .زارمیرو م یعمو جان یها لمیاز ف یکیباش پس -

 هست!!! یک-

 خنده : انهیموذ

 کله کچل و ... هیمرد خوب و مهربون با  هی-

 کله کچل!عاشقانست؟-

 کنه... یشاد م یلیآره بابا روح منو که خ-

  دیباشه بزار-

 بار با لبخند رو بهم گفت: نیا

 . خوبه ؟ میشب سال رو با هم بگذرون نیتر یتا طوالن زارمیقشنگ م یلیخ شنیمیان هی، برات  الیخیب-

 من بله خوبه ، شام هم با -

  تزایشب رو شاد باشم و بدون دغدغه ، اصال شام مهمون من پ هی دیبزار گهینه د-
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 دوست دارم  تزایپ-

 ... دیاع پس احتمالش هست خانم خونمم بش-

 !؟یچ-

  میدوست دار تزایفقط هر دوتامونم پ یچیه-

 مورد نظرش رو باز کرد ... لمیداخل فلش و ف رفت

رفت . آدم  نیخوب کرده بود و ترسم از مست بودن بهراد از ب یلیفوق العاده خنده دار بود و حال من رو خ لمشیف

و  یاز حد همه چ ادیکرد!!! فکر کنم ز یاشتباه نم یباشه ول یتیآدم چند شخص هیخورد  یبود . م یبیجذاب و عج

 ... دونهیم

 حالمون خوب بود . لمیف یساعت کنار هم با تماشا دو

 تموم شد رو به من گفت: یوقت

 ... لمیف نیبهم ا دیچسب یلیخ-

  نییانداختم پا سرمو

 بود یباحال یلیخ لمیآره ف-

 ؟یخور یم یچ تزایپ-

 ارنیب دیهم بگ دیمخلوط ، فقط سس سف-

 چشم-

مشروب شکسته شده رو جمع  یها شهیش کهیرو برداشت و ت یاز سفارش غذا از داخل آشپزخونه جارو شارژ بعد

 کرد ...رو به من آروم گفت :

 یبخاطر پرت کردن بطر دیببخش-

 کج کردم و لبخند زدم: یمبل قرار دادم و به سمت بهراد خم شدم و سرم رو کم یپشت ی!دستم رو رو یپسر خوب چه
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 اما اشکال نداره دمیکه ترس نیبا ا-

عکس  کیت ینگذشته بود که صدا هیدر آورد و چند ثان بشیز جرو ا شیو خاک انداز رو گذاشت کنار و گوش جارو

 به گوشم ! دیانداختنش رس

 !!نیعکس انداخت یبر چ-

 ... شهیدلم براتون تنگ م میفردا که از هم جدا بش-

 غرور بود!!!؟ ی!!!چرا انقدر بیییییچ

 ؟ دادمیبهش م یچه جواب دیبا االن

 بهتون فکرم کنم؟ یتونم حت ینم یعنی-بهراد

  دیکه به من فکر کن دیندار یلیو پس شما دل امیزن متاهل به حساب م هیمن -

 به عنوان همسرتون رهیمنو بگ قهی ادیم یک نمیکنم تا بب یاما من به شما فکر م-

  ومدیحرفش خوشم ن از

 بشم  یچون من رو همسرم حساسم و احتمال داره عصبان دینکن یرو ادیبهتر ز-

 لبخند کج زد  هیابروش رفت باال و  هی

 آره؟-

 گفتم : تیجد با

 آره -

 ... ومدیکرد داشت به طرفم م یمبل پرت کرد و همون طور که بهم نگاه م یرو رو یگوش

 جون عمت ... ایکردم ... ن غلط

 شد! یکه نم ارمیو کنارم نشست و مچ دستم رو تو دستش گرفت ... خواستم از دستش در ب اومد
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 جذاب تر باشه !! ونتیگر یتونه از چشما یت چقدر مچشما نمیشو بب یعصبان- بهراد

 بود! ونهیپسر د نیا

 . دیآقا بهراد لطفا از اعتماد دوستتون سو استفاده نکن-

 کارو کرد ؟ نیا انیپس چرا ک-

 دونه یرو م نیوسط  محمد هم ا اریگناه ، اسم اون رو ن یب انیک-

 ن؟یشما و محمد محرم هم شد-

 ماه  ۳بله به مدت -

 ؟ شهیتموم م یماه همه چ۳بعد  یعنی-

 . میکن یما عقد م رینخ-

 ن؟یو اگه عقد نکرد-

 نیستیشما ن میکه انتخاب بعد دیمطمئن باش-

 چرا اون وقت ؟  -

 تفاوت هست  نمونیب یلیچون من و شما خ-

 هم ؟  هیشما شب ایشما بشم  هی،من شب یاوک-

تون کنم باور دی. پس انتظار نداشته باش نیدل بردن هست یو الک یدونم شما فقط دنبال خوش گذران یمن م دینیبب-

. 

 د؟یدون یها رو از کجا م نیاون وقت ا-

 مثل شما شدن و آخرش شکستن  ییآدم ها ریاز دوست هام درگ یلیخ-

 طور ... نیپس که ا-
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 تلخه شهیبله تجربه هم-

 ...یتجربه متفاوت بود هیمخالفم ، تو برام -

 !یزنیم حرف رو نیا یرو چه اصول-

 .یپر تجربه من بود یمورد زندگ نیکه تو بهتر یرو اصول-

 متوجه نشدم!-

 :دیخند

 یشیبداخالق م یبهتر متوجه نش-

 هام رفت تو هم  اخم

  یپسر هوس باز هیتو -

 شد: انهیصورتم و چهرش موذ یرو آورد جلو صورتش

  یزیدختر جذاب و هوس انگ هیتو هم با اون چاله گونه ، -

  یروان-

 دو کلوم حرف زد ... شهیوقت نم چیجونور ه نیفاصله گرفتم ، با ا شاز

رفتن به اتاقم نگرفت. رفتم تو اتاقم... دوباره دفتر محمد رو برداشتم که تا فردا دفتر اولش رو  یبار جلوم رو برا نیا

 تموم کنم ...

ر داره دفت هیو درد آور بود . محمد بهم گفته بود فقط  نیسنگ یلیبودم برام خ دهیکه درباره محمد فهم ییها قتیحق

نگفته بود . پس چرا  یزیرو نوشته و دوست داره منم بخونمش ، اما از دفتر اولش چ شیکه بعد از حضور من تو زندگ

خان رو  بهرام دیبه اون مرد بد بدن و قد بلند ندارم؟ با یخوب حسدفتر رو بدون اجازه اون به من داد؟ چرا  نیفرزاد ا

 دیمرد قدرت مند با هیمحمد باشه اگه درست حدس زده باشم اون  یسالگ 2۰ینوشته ها برا نیکردم ... اگه ا یم دایپ

 دمیم سیپل لینرسه حتما اون رو تحو بیباشه ! اگه به محمدم آس
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 ... هیقض نیاز ا ارمیسر در ب دیبا 

ساختم رو  یم ایکه عاشقانه باهاش رو یمرد یزندگ قتیو حق دادنیکه آزارم م ییرو باز کردم و باز نوشته ها دفتر

 کنه ... یبرام روشن م

 

ماه ۳ ایماه 6. به اجبار هر شدمی... هر روز با استرس از خونه خارج م شدیم شترینسبت به ستاره ب تمیروز حساس هر

که ستاره نقطه  دمیخان رس نفهمه. آره ، حاال به حرف بهرام یزیدرباره ستاره چ یکردم تا کس یخونه رو عوض م

 داشته باشه... یخوب و راحت یتا زندگ رمیازش فاصله بگ دیضعفه منه و با

کردم که  دایزن قابل اعتماد پ هیرم خونه و  یبار م کیکه هر چند روز  هیمدت هیاما  دنشیعذاب آور بود ند برام

 ... رهیکنارش باشه و تنها نمونه. و دو تا محافظ تا دلم آروم بگ

وقت ها خوش  یباهاش بعض شدیبود و م یپسر خوب یعنیبودم .   ختهیرو ر یقیعم یرابطه دوست انیبا ک دایجد

 نایشدم . ک یمیداده بود،باهاش صم ادیبخاطر خواهرش کمند که احساس داشتن رو بهم  شتریگذروند اما راستش ب

 ندهیدر آ دیرفت و آمد داشته باشم. تا شا شخوام از حضور ستاره خبر داشته باشه و با خانواد یکه م هیتنها کس

سقف  ریکه کمند ز نیبود... ا یافتنیو دست ن بیعج یلیخ یایرو هیکنم از خانوادش ...  یبتونم کمند رو خواستگار

 و آروم بخوابم ...  رمشیخونه من کنار ستاره باشه و من بتونم شب ها تو آغوشم بگ

به جن یسر و گوشش داره م کمیمونه  یستاره م شیکه پ یکه متوجه شدم زن یبود تا اون روز دهیستاره رو ند انیک

... 

 نجاتمون داد... انیانداختن که ک یروز داشتن من و ستاره رو به دام م هیشدم بهش و براش مراقب گذاشتم.  حساس

  ایتالیرفته بود ا یلیبودم و بهرام خان هم بنا به دال یا هیمرد ترک هیقرار داد بستن با  ریدرگ

 زنگ خورد ! شماره محافظ اول ستاره بود ! ترس افتاد به جوونم  میجلسه گوش وسط

 دادم : جواب

 شده؟ یچ-

 ؟؟ییآقا کجا-
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 شده؟؟؟ یخارج شهرم چ-

بدم .  یمن فقط تونستم خانم رو از اون جا فرار یمرد، ول دیبودن تو خونه ... حم ختهیخونه لو رفته ... چند نفر ر-

 نیخودتون رو به ا دیتون یکنم . م یتونم رانندگ ینم یدونم کجا برم؟حت یم و تمام بدنم پر خونه ، نمخورد ریاالن ت

 بدم؟ لشیتا من تحو دیآدرس برسون

 تا مرز سکته رفتم و برگشتم ... بخدا

 یهانناگ میتصم هیجا کنارم بود. تو  نیفرزاد هم ا یرو داشتم ... حت یتونستم خودم رو برسونن اونجا و نه کس یم نه

 خونه باشه  دیزنگ زدم ... ساعت دو ظهر بود و اون االن با انیبه ک

 از چند تا بوق جواب داد  بعد

 سالم داداش -

 ان؟یک-

 شده!! یجانم ؟چ-

 شد کنترلش کرد.  یجوره نم چیبود که ه ادیترس و استرس تو صدام ز آنقدر

 مونم  یم ونتیتا آخر عمر مد ؟یکن یکار برام م هی انیک-

 منه. جون بخواه  فهیداداش وظ هیچه حرف نیا-

 خونه خودتون؟  شیبرس دنبالش و ببر شهی)...( مونده . م ابونیمن خارج از شهرم و خواهرم تو خ-

 ...یایتا تو ب شمیآره داداش اونم مثل خواهرم مثل چشمم مواظبش م-

 خوندن بودم که در اتاق زده شد ... ریدرگ

  بود صد در صد بهراد

کردم که موهام رو ببندم و شالم رو سر کنم ! چهار دست و پا رو تخت داشتم با سرعت دنبال  ینم دایسرم رو پ رهیگ

 گشتم... یسرم م رهیگ
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  دمید یرو نم یزیبود و جز جلو چشمم چ ختهیدو طرف صورتم ر میموها

 در باز شد و من سرم رو به طرف در چرخاندم و چشم تو چشم بهراد شدم... هوی

  دمیبلند کش یهع هی

 کردم !!! ینم داشیپ یرو بردم باال ول سرعتم

 کنه ؟؟؟؟ یطور نگاه م نیپس در رو نبست بره!!!چرا داره هم چرا

 زدم به طرف شالم و انداختمش رو سرم  رجهیشدم و ش رهیگ الیخ یب

 بهش نگاه کردم با اخم  و

 د؟یش یخانم م هیوارد اتاق  یطور نیا دیکش یخجالت نم-

 خانمم؟ ایخانم -

 رو هم نداشتم که بخوام باهاش بحث کنم ... یطی، شرا دادمیحرص دندون هامو رو هم فشار م از

 

 بهراد

 

حوصلم نگرفت  گهیبار در رو زدم و دفعه دوم د کیشدن ...اما  ینداشتم به در زدن و با اجازه وارد اتاق دختر عادت

 و در رو باز کردم ...

 افتاد... اهیآبشار س هیرو از رو دسته در بردم باال و چشمم به  سرم

 ... نییپا ختیبار دلم ر نیاول یبرا

 کرد! یم کاریبا من چ داشت

 زد و انداخت رو سرش ... رجهیش شیبه طرف روسر هویو  رفتیسرعت رو تخت چهار دست و پا راه م با
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 با اخم بهم نگاه کرد  یاز هر کار قبل

 د؟یش یخانم م هیوارد اتاق  یطور نیا دیکش یخجالت نم-

 : گفتم میشدم. با اعتماد به نفس ذات یم کیبهش نزد دیبهش نگاه کنم ... با یتونستم عاد ینم گهیواقعا د نه

 خانمم؟ ایخانم -

داغون ،  تیوضع نیتو ا یبود حت ستادهیمحمد ا یکه انقدر محکم پا نی.. از ا. کردمیگرفتن صورتش رو حس م گر

 تونه از من بگذره !اما کمند گذشت ... یم ی. کومدیازش خوشم م شتریب

  رونیب دیلطفا بر-

 تنها بود زبونشم موش خورده بود ... چون

 میبخور دیایب شهیرو آوردن داره سرد م تزایفقط خواستم بگم پ-

 .امیمنم م دیشما بر-

 نیا از شتریرفته بودم و ب تشیخواست. اما فکر کنم تا حد ظرف یم طنتیدلم ش بیپر از حرص بود و من عج صداش

 ... شدیکردم برام داستان م یانگولکش م

 نییباش من منتظرتم پا-

 ... نییو رفتم پا برگشتم

و متوجه  خچالیطور زل زده بودم به  نیهمنشستم ... آنقدر اون صحنه موهاش تو ذهنم پر رنگ بود که  یصندل رو

 اطراف نبودم...

 بار دستم رو نی... و ا دیبرام داشت ... دو باره قلبم لرز یبیعج تیجذاب هی یکه با تموم سادگ یلخت و مشک یموها

... برام  یا گهیمونث د چیبا ه یحس رو با زهرا تجربه نکردم ... و نه حت نیبار هم ا کی یقلبم گذاشتم... حت یرو

 کردم ... ینم دایبراش پ یلیخاص بود و دل

ترشح شده تو  عاتیرو هول دادم جلو و با قورت دادن ما زیهول کردم که م نیکمند جلو چشمم ظاهر شد!! همچ هوی

 دهانم بهش نگاه کردم ...
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 شده  ... دمشیخوشگل تر از هر بار که د یلیکردم خ یم احساس

 ؟ ختمیکنه آخه! چرا به هم ر یم یطور نیبا من ا یا یصحنه ساده و تکرار نیهم چرا

 ... تزایحرف شروع کردم به خوردن پ یب

 ... میزد یرو گاز م تزایپ یشد و هر دو فقط تکه ها یزده نم نمونیب یحرف

 ؟ میکن یفردا ساعت چند حرکت م-کمند

 میبش داریهر وقت ب-

 من ساعت هفت صبح حاضرم -

  شمیم داریظهر از خواب ب۱2منم ساعت -

 گفتم تا حرصش بدم  یالک

 د؟یدارشیشه زودتر ب ینم-

  نم؟یشما رو نتوانم بب گهیبدم و د لیو زودتر شما رو تحو دارشمیزودتر ب دیچرا با-

 د؟یشما غرور ندار-

 گذار زل زدم تو چشم هاش  ریتاث یلیخ

 من صداقت دارم -

 که چطور رفتار کنه  ستیصال بلد نجز محمد بر خورد نداشته چون ا یکنم تا حاال با پسر فکر

 برداشت  تزایپ کهیت هیکرد و  سکوت

 بزنه ... غیکه ج ارمیخواست آنقدر حرصشو در ب یم دلم

 که از کنارش بودن داشتم لبخند نشست رو لب هام ... یحس لذت از

 خواست ازش دور بشم ... یداشتم ... اصال دلم نم دوسش
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 کردم ... یاون آشپزخونه رو جمع جور کرد و من هم رو مبل ول بودم و فوتبال نگاه م تزایاز خوردن پ بعد

 خانواده بودن رو ندارم... یشد هر شب اون تو خونم باشه ... با اون احساس ب یم کاش

 هی ایعشق بودم  هیتونستم بفهمم که حاصل  یهجوم آوردن به سرم ... کاش م دادیکه ذهنم رو آزار م یافکار باز

دارم؟  لیفوت کرده بود؟ فام ایکه من رو داره  دی... پدرم اصال فهم یهرزگ ایولم کرد  یهوس... مادرم از سر بدبخت

 م؟یماه چهبوده؟متولد چه روز و  یخواهر! برادر! دارم ؟ اسمم چ

 رو روشن کردم ... یگاریو س دمیکش قیآه عم هی

 هام رو بستم تا آروم بشم ... چشم

 نایا دمیترس ی... مدیاد ، گفتن کمند چشم هام؟ رو باز کردم ... تا چشمم بهش افتاد دوباره دلم لرزآقا بهر یصدا با

 بدم .... دیباشن که با ییزلزله خطرناک تو قلبم باشه ... و پس لرزه هاش تاوان ها هی یلرزه ها شیپ

 یزدن با هر جونور کیخسته شدم از ت گهیداشتم ... د ازیمثل اون ن یداشتم... به زن ازیمن ن اما

منو آروم کنه ... اون محکم و با احساس بود...  یها یتونه اون نا آروم یزهرا هستش م هیمثل کمند که شب یکی

 ...یمشک یمهربون و باوقار ... با موها

  نییبره که ! به زور نگهش داشته بودم پا ذاشتمی... نم دمید لمیشب با هم ف یآخر ها تا

 : دمیپرس ازش

 عاشقانه باشه  کمیشدم کاش  ست؟خستهیاکشن ن یلیخ لمیف نیخانم ا کمند-

 نداد  یجواب

 بعله خوابش برده و سرش رو گوشه مبله ... دمیرو به طرفش چرخاندم د سرم

ر کنم بر س دارشیرو خاموش کردم و به طرفش رفتم تا ب یو ینگهش داشته بودم. ت داریکه ب نیشدم از ا مونیپش

 جاش 

 و صداش زدم  ستادمیا کنارش
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 کمند ؟-

 خانمم؟عشقم ؟-اومد رو لبم  زیآم طنتیلبخند ش هینشد!  داریب

 بلندتر گفتم  ینشد ! نکنه مرده ! خدا نکنه . با صدا داری! باز بنه

 زم؟یکمند؟عز-

 !؟خورش کرده بودم خبر ندارم  زیبود! به خودم شک کردم!نکنه چ نیانقدر خوابش سنگ یتکون نخورد !چطور اصال

 گذاشتم رو بازو دست راستش،و تکون دادم  دست

 کمند ؟-

 بزارم بخوابه  ادیجا هم دلم نم نیحس نداره . ا رینخ

 دست هام رو گذاشتم دور بدنش و تو آغوشم گرفتمش ... یآروم و بدون حرکت تند یلیخ

 شد ... دیبه وجودم تمام بدنم پر از حس جد دیرس یتنش وقت حرارت

 و انگار پاهام حس نداشتن زدیتن تن م قلبم

 حس رو بهم نداد ... نیکدوم ا چیدونم اما ه یکه باهاشون بودم رو نم ییدخترا تعداد

تاد اف یهمه اتفاق نم نیخودم تو عمل انجام شده قرار گرفته بودم ... اگه امشب کنارش نبودم ا یالیرفتم و یم کاش

 شد... ینم تیباهاش داشتم انقدر تقو دارید نیکه من از اول یو حس

 جا خشکم زده بود ...  همون

 ستین یراه برگشت گهی... د نه

 کنار اومدم و بدون کار اشتباهش اون رو به اتاقش بردم و رو تختش گذاشتم  میدرون یسخت با خواسته ها یلیخ

 کردم. یازش جدا شدم گرما و عطر تنش رو هنوز استشمام م یوقت

 رو از تنم در آوردم چسبوندمش به صورتم ... رهنمیسرو صدا رفتم تو اتاقم و پ یب



 بگذر از جانم

 
212 

 

 تنش تو خاطرم بمونه .. یداشتم بو دوست

 قرار دادم  مینیرو کنار ب رهنمیو پ دمیکش دراز

ونم. برس بیآس شمیکه امانت پ یبود به کس یباز یته ل.ا.ش. یبا ارزش بود ول یلیکه کنارش بودن برام خ نیا با

 باشم ... تیشخص یتونستم آنقدر ب یبود و من نم یفیواقعا کار کث یعنی

 آنقدر کلنجار رفتم تا خوابم برد... دمیاحساس جد با

 

بافت  هیو  یخی یشلوار ل هیلباس هام رو عوض کردم به  یدوش عال هیشدم و بعد از  داریصبح از خواب ب۱۰ ساعت

 رنگ  یطوس

 به خانمم  ولیاتاق خارج شدم و کمند رو داخل آشپزخونه مشغول حاضر کردن صبحانه بود . ا از

 لبخند رفتم طرفش  با

 خانمم  ریسالم صبح بخ-

 چپ بهم نگاه کرد  چپ

 دیبرسد باش یکه به کار م یلطفا مواظب کلمات-

 !نهیخانمم ؟ منظورتون ا-

 بله من کمند هستم -

 ندمکم سویاوووو قربون خانم گ-

  زهیبر یتر شد و اون پشتش رو به من کرد تا چا قیعم لبخندم

 یادیز مکیمن  یکوتاه نبود ول یلی. البته قدش خ نمیتونستم بب یسرش رو م یرو قای... دق ستادمیپشتش ا رفتم

 ... هیبلند بودم نسبت به بق

  اوردیخودش ن یحس کرد حضورم رو اما به رو ننیقی
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 شدم و سرش رو بوس کردم و آروم گفتم خم

  یممنون که صبحانه حاضر کرد-

 جلو چشمم ... ارهیجدو آبادمو ب رونیب زیبترکه بر یک نینداد . بب یپر از اخم شد و جواب صورتش

 ... میبه راه افتاد ۱۱از خوردن صبحونه و حاضر شدن کمند ساعت  بعد

 کردم . یتونستم بهش نگاه کنم استفاده م یکه م ییت هامن از تموم فرص یشد ول یزده نم نمونیب یحرف

 نخورم ... لیروز تعط نیا کیرفتم تا به تراف یشناختم م یم دنیزودتر رس یکه برا ییبر ها انیم از

 ... شدیم شتریزده بود و شدت برف هر لحظه ب خی جاده

 .میجا بمون نیبه طرف تهران بسته بشه و ما هم یلحظه تو دلم آرزو کردم که کاش تموم جاده ها هی

 حس کردم هویتموم نشده بود که  میآرزو

 !اونم تو سرعت باال  رهیگ یداره انحراف م نیماش 

 گوشه نگهش داشتم  هی یفرمون رو نگه داشتم و به سخت یدست دو

 :دیحالش خوبه! پرس نمیکمند نگاه کردم بب به

 شده ؟ یچ-

  میفکر کنم پنچر کرد-

  مییجا تنها نیهستش و ما ا یجاده فرع نیچه بد ا یوا-

 که درستش کنم  فتادین ادمیافتاده زاپاس هم پنچر بودش و من اصال  ادمی

 شدم  ادهیپ نیو از ماش میتو موها دمیدست کش هی کالفه

 چرخ پشت نگاه انداختم  به

 کردم ها !االن دوبار پشت سر هم!!  یبار هم پنچر نم کی یشانس ... سال نی...م به ایر یعنیشده بود! اصال ...  پاره
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 شد و با دست هاش خودش رو بغل کرد . ادهیپ کمند

 شده !! یآقا بهراد چ-

  میپنچر کرد چیه-

  گهید میبر دیآها خوب عوض کن-

 ندارم...-

 ؟یچ-

 زاپاس -

 هاش گرد شد و گفت : چشم

 ابون؟یوسط خ میم...موند-

 باش ن یچیتا من هستم نگران ه-

  یزمستون یهوا نیا ینازک برا یلیشدم لباس تنش خ متوجه

 ن؟یچرا لباس گرم تنتون نکرد-

 بر نداشتم  یچون فکر زمستون نبود و لباس-

 رو بزن بدو  یبخار نیبرو داخل ماش-

  ستین ازینه ن-

  یبد لشیتحو یاریسالم ب یگه نتونست یاون وقت محسن م یشیم ضید برو بچه مر-

 باشه -

 کردم ... شیرو آت یگاریو س نیدادم به ماش هیتک فیو من بالتکل نیداخل ماش رفت

 شدم یوانت آب هی متوجه
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 دست تکون دادم و اون هم نگه داشت  براش

 بردم داخل  یکلفت گنده بود ! سرم رو از پنجره کم لیبیمرد س هی

 ؟ ستین یا یکیمکان ای یا یآبادجا  نی. من پنچر کردم زاپاس هم ندارم . انیسالم آقا ممنون نگه داشت-

 گفت : ظیلهجه غل هی با

 اونجا ؟ میرو بردار بر کتیالست یخوا یهست. م یآباد هیجاده  نیا یسالم انتها-

 ؟یبر یشما منو م-

 باال  ایآره بابا ب-

  ستمیمن خانمم هم هست تنها ن-

 اشکال نداره -

 ها رو انداختم پشت وانت و در سمت کمند رو باز کردم ... کیلبخند زدم و رفتم دوتا الست هی بهش

  یداخل آباد میوانت بر نیبا ا دیکمند خانم با-

 شد و با چهره گرفته گفت:  ادهیپ نیماش از

 ترسم  یمن م-

رو  شیشونیدست گذاشتم پشت سرش و پ یادیز یلیبا سرعت خ دهیدونستم عکس العمل نشون م یم چون

  دمیبوس

 !میپس من چ-

  امینم ؟منیچ ارهیسرمون ب ییاگه بخواد باال-

 راحت باشه . التیخ یبا من زمیعز ایب-

 هارو قفل کردم و به طرف وانت رفتم و درش رو باز کردم... در
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  نهیتو بغل من بش دیجووونم با یا

 .ادیرو خوردم تا ازم بدش ن میطانیش لبخند

 و دستم رو باز کردم  نشستم

 نیبش-

  منیش یمن پشت م-

 پشت نشست  شهیسرما نم نیتو ا-

 ادهیکارم ز میدار یشد ما نزر رید نیبش ایخانم ب-وانت مرد

  نهیو مجبور کردم بش دمیرو کش دستش

 حالت ممکن به من بود ! نیتر کیو اون تو نزد مینشسته بود ییدوتا یصندل هی رو

بار منو کمند تو هم  هیکرد  یبود ! هر بار دست انداز رد م یخر زیعجب چ ییخدا یحاال وانت سوار نشده بودم ول تا

  میگشت یبر م یو دوباره به حالت عاد میشد یحل م

 کرد ادهیپ یکیمکان هی یو اون ما رو جلو یبه آباد میدیرس باالخره

 حتما  دیایمسجد بغل ب نیهم میدار یآقا ما نزر-

  میبر دیما با یممنون آقا ول-

  گهید ینزر دیهر جور راحت-

 ما برد باال و گاز داد رفت  یرو برا دستش

 خلوت  یلیو روستا مانند بود و خ کیمحل کوچ هی

  میبر عیسر دیکنم درستش کن یخواهش م- کمند

 چشم -
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 ... یکیمکان شیها رو قل دادم تا پ کیالست دوتا

هن پ نمیماش یها کیبدم بهش. المصب الست شتریاگه پول ب یحت شهیحاضر نم گهیکه زودتر از دو ساعت د گفت

 و رفت.  دیشد دوتا خر یاومد و نم ینم ریگ ییبود و هر جا

 ... ستادمیجدا شدم و کنار کمند ا یکیمکان از

  میشده بود بهیده غر هیهر دو آواره  حاال

 دونم؟ یسرد رو خستم کرده بود . کمند رو نم یکه دوست داشتم هوا یهوا سرد بود که من آنقدر

 بردم و گفتم  بمیهام رو تو ج دست

 !دینش ضیلباستون کمه مر-

 :گهیخورد ها اون وقت م یهاش از سرما محکم به هم م دندون

  ستیسردم ن -

  رمیبرات لباس بگ میاریب ریمغازه گ هی میبر ایب یستین یخوب یدروغ گو-

 ... میکنار هم به راه افتاد آروم

 !میدید ینم یآدم چیبود و ه دیجا سف همه

 طرف ما... ادیکه بدو بدو داره م دمیسگ هارو د هوی

 به من  دیزد و چسب غیج دتشیتا د کمند

 خطرناکن  یلیخ یمحل یبودم ! آخه سگ ها دهیمن خودمم ترس راستش

 تا متوجه ما نشن  واریبه پشت د میدیبغلم فشارش دادم و چسب تو

 نفس راحت بکشم . خودم به درک کمند امانت بود. هیخدا رو شکر ازمون رد شدن و من تونستم  که

 جا رو دوست ندارم. نیتو همون مسجد، من ا میآقا بهراد تو رو خدا بر-
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  دیش یم ضیمر رمیبراتون لباس بگ دینه با-

 مسجد تو رو خدا  میخوام بر ینم-

 ... هیگر ریزده بود ز دید یسگ م گهیبار د هی یعنی

 ل تو مسجد مح میناچار برگشت به

 ... ونیرفت تو خانم ها و من رفتم تو قسمت آقا اون

 

 کنه  یم رییتغ ندهیگو زبان

 

  محمد

 

 تو وجودم ... دمیرو کش شهیداخل ش دود

 شدم ... یم وونهیشد د یم رید کمی یحالم خوب بود ول زدمیکه م ییوقتا

 تو وجودم ... دمشیکش دوباره

 ... شدمیم ونهیشد قلبم و د یرفت و باز کم کم داغ م یم ادمیچند لحظه داغ ستاره از  یبرا

 از مصرف، لش کردم رو تختم... بعد

 ... شهیتر از هم بایزنه ... ز یکه داره بهم لبخند م میدیرو باال سرم م ستاره

 و من باور کرده بودم که ستاره کنارمه شدیم شتریداشت ب میانرژ

 رو به طرفش دراز کردم ... دستم

 از اتاق ... میو خارج شد دیت و من رو به طرف در اتاق کشرو گرف دستم
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 چاقو داد دستم ... هیلبخند بردتم به طرف آشپزخونه و  با

 انگشت اشاره به طرف پنجره اشاره کرد ... با

 ...دمیرو د انیسرم رو چرخاندم ک یوقت

 کردم با تمام وجود ازش متنفرم ...  یم احساس

 رو گرفتم کنار سرم تا به طرفش حمله کنم ...قدم هام رو تند کردم چاقو

 تونستم چاقو رو تو قلبش فرو کنم! ینم آوردمیفشار م یهر چ اما

 ایمحمد به خودت ب-

 کم چهره فرزاد جلو چشمم ظاهر شد ... کم

  دمیبار پلک زدم و به طور کامل فرزاد رو د چند

 کردم  یبه اطراف نگاه م جیاز دستم افتاد و همون طور گ چاقو

 ستاره کو ؟-

 محمد آروم باش -

 داد زدم : میته گلو از

 گفتم ستاره کوووو-

 بفهم ستین گهیستاره د-

 گرد شده بهش نگاه کردم .  یچشم ها با

 ! ستین

 از دهنم در اومد بهش گفتم  یخنده و هر چ ریحرفش بلند زدم ز از

 انداخت دور بدنم و من رو تا اتاقم برد... دست
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 دمیتخت دراز کش رو

 رو تموم کن.  یلعنت ادیاعت نیا-

 قاتل ستارست... انیگن ک یشنوم که م یم یی... صدا زنهیکه داره بهم لبخند م نمیب یباال سرم ستاره رو م باز

 ... زنهیداره اسمم رو صدا م یکیو ناله ...  هیگر یصدا

 گذاشتم رو سرم داد زدم... دست

 ینم یا جهینت چیدونستم ! و به ه ینم چی! و من هدادیستاره فرزاد رو بهم نشون م شهیکه داشتم هم یتوهمات تو

 ! دمیرس

تونستم تو توهماتم با ستاره  یکه م نیوقت ها از ا یبعض ی...حتونیو بعد گر دمیدیستاره رو خوشحال م شهیهم

نبود که اون فرزاده نه  میحال گهیو د شدمیم یوحش دمشید یبد م تیوضع هیبا  یقتو یباشم خوشحال بودم ول

 کردم ... یو بهش حمله م انیک

 ساعت گذشت... چند

 گشتم ... یبر م یکم داشتم به حالت عاد کم

 ... افسرده... تنها ...آروم

 خواد من رو زنده نگه داره؟  یم یدونم بعد از انتقام خون ستاره چ ینم

 خواد حال من رو خوب کنه  یم یچ

 ... یشلوار مشک هیرو برداشتم با  یاهیس رهنیکنار و پ دمیکمد لباس هام رو کش در

 کنم ... یم فیکث یکارا یوقت یعنی... زدمیم شهیکه هم یپیت قایدق

 یادیهم نفوذ ز گهید یتو شهر ها ی... اون حت رمیازش کمک بخوام تا انتقامم رو بگ دیبا دنشیبه د رفتمیم دیبا

 .اوردیم ریداشت . قطعا کمند رو گ

 برو بستم و کرواتم رو زدم ... رهنمیپ یها دکمه
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 نگاه کردم ... نهیخودم تو آ به

 ...ستاره

 ... شهیبرام تکرار م انیهام رو بستم ... همه جا ستارست... همه جا اون صحنه ستاره و ک چشم

و ت دیرو بکشه... حس کنه... آنقدر با دمیکه کش یخوام درد یم یتونستم تو زندان بکشمش ، ول یراحت م یلیخ

 زندان کتک بخوره و عذاب بکشه تا حالش بهتر از االن من نباشه .

 که دستم به کمند برسه ... یبه روز یوا یوا

 داره... میرابطه مستق انیبا حسم به ک قای... دقشهیم شتریروز نفرتم ازش ب هر

 اتاق خارج شدم  از

 بلند شد: فرزاد

 آقا ؟ دنید یبرا یریم-

 آره -

 نرو ...-

 چرا؟-

  نهیخوام حال خرابت رو بب ینم-

 استراحت کن. رمیخواست . تنها م یشدم که اون م یزیچ قایمن خوبم ... حاال دق-

  شهینم-

 خفه شو -

 ... رونیشدم و زدم ب نیسوار ماش رهیکه جلو راهم رو بگ نیچرمم رو برداشتم وازش رد شدم. قبل ا کتم
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 ممی... مثل حال وخ شمیشون نم یمتوجه بلند یکه حت ییها لیو سب شیشده و صورتم پر از ر اهیچشم هام س ریز

 ... 

 تونه من رو آروم کنه یکه م یزیتنها چ انتقام

دم از ش ونهیباز د کنم ... آنقدر که مثل ستاره خودش رو بکشه ... ونهیرو د انی... تشنه اون لحظه که بتونم ک تشنم

 تو سرم ... یحرف ها

 زدم و زدم رو فرمون  داد

 لعنت بهت لعنت به تو... انی... کارممممینم رتی... چرا گ ییییلعنت یکمندددد... کجا ییکثافتتتتت... کجا-

 و بر عکس حالم خراب تر ... شدیکم تن صدام کم م کم

 کردم شتریرو شل کردم و سرعتم رو ب کرواتم

 زنگ خورد  میگوش

 شدم ... امکیکردم متوجه اسم س نگاه

 که زنگ زده!!! دهیکمند رو د یعنیشک بود برام .  هی مثل

 جواب دادم  عیسر

 شده ؟ یچ-

 کنم ؟ کاری. چستادنیدرشون ا یجلو یمرد جوون هیاالن کمند خانم با  نیسالم آقا هم-

 ...مرد جوون!م

 محسنه؟-

  گستید یکینه آقا -

 نجا اگه مرد خواست بره برو دنبالش او امیدارم م-
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  نیایچشم آقا زود ب-

 اونجا  رسمیاالن م کمینزد-

 شاگرد و با تموم سرعت به طرف خونه کمند رفتم ... یرو پرت کردم رو صندل یگوش

 گشتم ... یو با چشم هام دنبالش م دمیکوچه رس سر

 ... دیلرز قلبم

 قابل کنترل شد ... زوم کرده بودم روش... ریلحظه غ هی... چشم هام دمشید

 ... دمیمرد رو کنارش د هیبعدش ...  اما

 

 شدم  ادهیپ نیکه جلو درشون بود پارک کردم و از ماش ینیماش کنار

 چند متر با کمند فاصله داشتم... فقط

 کرد بهم نگاه

 هاش ...  چشم

 قابل باور بود ریغ

 لبخند زد... یول 

 گونش... چال

 محمدم-

 صداش  ی... واداشص

 تو آغوشم و حسش کنم ... ادیجا خشکم زده بود ... منتظر بودم ب همون

 اول رو برداشت ... قدم
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 ...دوم

 من اون مرد مانع شد... یقدم کی

 گذاشت دور مچ دستش... دست

 زد به کمند!! دست

 بوق آزاد پخش شد تو سرم ... هی

 و عقب تر از خودش نگه داشت دید رو کشاون مرد دست کمن یبا اخم بهش نگاه کرد ول کمند

 شد راحت حسش کرد یکه م یاعتماد به نفس هیزد به من ... با  زل

 ؟ یخوا یم یچ-

 من و کمند مانع باشه! نیکنه ب یجرعت م چطور

 سرخ شده بود  تیاز عصبان صورتم

 که افتاده جلو راه من؟ یفضله کدوم پرنده ا-

  دیاز چنگال هاش ترس دیکه با یفضله همون عقاب-

 زمیر یکرک و پرشو م-

 رو آورد جلوتر ... سرش

 کنه  یم یو زمان داره تو رو قهوه ا نیفعال که زم-

  نی...چسبوندمش به ماشقشیانداختم تو  چنگ

 رو مشت کردم و بردم باال تا دهنشو خورد کنم ... دستم

 پوزخند بهم نگاه کرد: با

 بهت بگم... یزیچ هیخوام  یم-
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 دادم به چپ... لیما یرو کم سرم

 مال منه ...  -بهراد

 حرفش نشدم ! متوجه

 یبا من طرف یبش کیبهش نزد-

 بود! بهیبرام غر حرفش

 حرف آخرش باعث شد که خشمم هزار برابر بشه ... اما

 یتو تموم شد-

 تمام قدرتم خواستم بزنم که دستم رو هوا گرفته شد  با

 ! دمیرو چرخوندم و چهره محسن رو د سرم

 مشت زد تو صورتم ... هیو  دیرو به عقب کش من

 ... دیاسمم از زبون کمند به گوشم رس ادیو فر غیج یقبل از درد ، صدا اما

 و دست محسن رو گرفت و زد تو شکمش  دیرس امکیس

 کرد از اون جداش کنه  یو سع امکیبه طرف س دیمرد هم پر اون

 ...نمیو سرش رو چسباند به س دیچیکمند دور کمرم پ یدست ها ریواگ ریاون هاگ تو

 همون طور رو هوا خشک شد... دستم

 از اون جو خارج شدم ... اصال

 تو گوشم ... دیچیکردنش پ هیگر یصدا

 جا برو ... نیمحمد ... محمد از ا-

 بردمش ... یکردم و با خودم م یاز فرصت استفاده م دیبا
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 فتم:گوشش آروم گ دم

  ایبا من ب-

 بهم نگاه کرد ... ونشیگر یرو آورد باال و با چشم ها سرش

 تنفر!  ایچشم هاش بود!  ونهیهنوز د دلم

 ترسم  یازت م-

 کنه!  یترسه و به اون مرد اعتماد م یبود . از من م نیبرام سنگ حرفش

  نیافتاده رو زم امکیرو بردم باال متوجه شدم که س سرم

 شد و از من جدا شد... دهیکمند محکم کش بازو

 ... بد جور رو مخمه... یوحش یبار با چشم ها نیا یمرد بود. ول همون

 رفتم و سوار شدم با شتاب حرکت کردم ... نیبه طرف ماش یحرف چیه بدون

 بود؟چقدر آشنا بود!از کجا اومد؟ یهنوز دوسش دارم ؟ اون مرد ک چرا

 ... رهیگفتم آمارشو بگ یمبه فرزاد  دیخونه،با برگشتم

 

  کمند

 

 به طرف بهراد برگردوندم رومو

 تموم توانم زدم تو گوشش ... با

 نالم بلند شد . یانگشت هام درد گرفت که صدا آنقدر

 دوتاشون خشکشون زده بود از کارم... هر
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 گرفت تن تن ... یرو گاز م نشییچشم هاش رو بست و لب پا بهراد

 تونستم حرف بزنم . اما گفتم حرف دلم رو  یبود که نم ادیدرد دستم ز آنقدر

حق دخالت به شما رو  یمحمد؟ک شیبرم پ یو نزار یریگفت دست من رو بگ ی؟کیمنو محمد اومد نیب یچ یبرا-

 د؟یمن دار یتو زندگ یداده؟چه نقش

 . رونیب دیمن بکش یدگو از زن دی. لطف کن نیآروم کردن محمد رو با حضورتون از من گرفت یاز راه ها یکی شما

 به طرف خودش  دیبود و من رو کش قمی یدست انداخت به قسمت شالم که رو هوی

 پر از خشم بود . صورتش

 قرار گرفت  نمونیمحسن ب دست

بخشم . دفعه بعد دستت به صورت من بخوره ،  یم یکه برام دار یبار رو بخاطر ارزش نیبار رو... فقط ا نیفقط ا-بهراد

 تو دهنت . شهیرد مدندونات خو

 هولم داد به طرف عقب و رفت ... محکم

 ... نیسست شد و افتادم زم میشوک تمام اتفاقات افتاده پاها از

  شهیخراب م تیکردم و بدتر وضع انتیکنه بهش خ یمحمد ، مطمئن ام که فکر م شیبرم پ دیبا

 بازوم رو گرفت و من رو به طرف در برد  ریز محسن

 داره و در رو از پشت قفل کرده  دیشدم کل متوجه

 وسط  انینخواستم عمه و بابات ب-محسن

  دیزد تو گوش محسن و بابا بازوم رو از دستش کش دهیکش هیدر رو باز کرد مامان  تا

 ها؟ یهست یک یفکر کرد یکه در رو قفل کرد یغلط کرد -رو به محسن  مامان

  نییسرش رو انداخت پا محسن
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 نداشتم  یقصد بد فتهیبدتر ب یاتفاق ها دمیعمه ترس-

 چپ چپ بهش نگاه کرد  بابا

 دخترم  نیمن پدر ا-

 آقا بخدا من قصدم فقط ادامه دار نشدن دعوا بود  یعل-

 خواست از مامان جدا بشم ... یلحظه هم دلم نم کی یداخل و من حت میرفت همه

 روون بود... لیس هیهام مثل  اشک

  امیاز آغوش مامان در ب یخواست لحظه ا ینم دلم

 به عالوه محسن  گهیمرد د هی دنیتر بشه اونم با د ونهیمحمد د دمیترس یبود دلم... م آشوب

 ...شهیبراش بزرگ م یزیشده و هر چ یمطمئنم که دوچار وسواس فکر طیشرا نیا با

 کرد ... یم هیمن گر یهم پا به پا مامان

 کردن  یو بهمون نگاه م ما نشسته بودن یو محسن هم رو به رو بابا

 ان از زند ادیبا سند بتونه در ب انیکار کنه که ک هیتونه  یبا پدر بهراد صحبت کردم گفت م یمن تلفن-محسن

 مشینیقرار بزار باهاش بب هیپس -بابا

 به من نگاه کرد  محسن

 برامون بکنه یبزار پدرش کار گهی... فکر نکنم دهیکمند زد تو گوشش ... بهراد پسر لج باز-

 م؟یدار کاریخوب ما به پسرش چ-مامان

 ! شناسه یفقط درخواست بهراد بود.چون ما رو نم لشمیکنه. و دل یاستفاده م تشیاون داره از اعتبار و موقع-محسن

 کالفه دستش رو گذاشتم دو طرف سرش بابا

 بغض دار گفتم: یصدا با
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 کنم  یم یازش معذرت خواه-

 پوزخند زد : محسن

 دخالت نکنه که! یگفت یم یکه داشت شیپ قهیو دتا د-

  نییهام رو بستم و سرم رو انداختم پا چشم

 کردم . یبودم . و فقط به محمد فکر م یاون موقع عصبان-

 بهمون کمک کنه یلیتونه خ یرو خودت جمع کن . پدرش م یکه زد یبه هر حال گند-محسن

 از جاش بلند شد  محسن

 برم که دانشگاه کار دارم  گهیو سالم . من د حیدخترتون صح نمیخب ا-

  میبلند شد همه

 پس ؟ میکن کاریاالن چ-مامان

 دونه . خدافظ یکمند م-محسن

 ازمون دور شد و رفت  محسن

 که قصد داشت کمکت کنه؟ یتو گوش کس یزد یدیخجالت نکش -بابا

 رو با خودش به همراه داره یآثار بد یلیکرد که خ یمحمد کار یشناسم . اون جلو یبابا من محمد رو م-

 . از اولش هم انتخاب اون اشتباه بودیبه محمد فکر کن یحق ندار گهید-مامان

 امیمن هنوز زن اون به حساب م یول-

  دمیمعتاد نم یجنازه تو رو هم دست اون روان گهیخود. من د یب-مامان

 مامان محمد ...-

 رو. بسه کمند . بسه بنداز از دهنت اسم محمد-
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 دیرسیشکلش م نیحالم داشت به بدتر گهید

 دو هفته ازش دور بودم ... کیبه طرف اتاقم که نزد دمیدو

 شد .  یم انیو نه اون مرد شاهد ک میداشت یبود و ما نه سرنخ انیدادگاه ک گهید یدو هفته  قایدق

 کردم . یم داشیپ دیکه اسمش بهرام بود. با یرفتم دنبال مرد یم دیبا

 داشتم . ادیمحمد به  یاز حرف ها یآدرس ذهن هیمحمد رفتم. فقط  یمیبعد تنها به طرف محل قد روز

ترسم چون بهش  یمن از محمد نم یکنن ول یباهم برخورد م رونیام به شدت خانواده بخاطر تنها رفتن ب مطمئن

 داشتم . مانیا

 شدم و به طرف اون محل رفتم ... یتاکس سوار

 شدم... یداغون تر و چهره و لباس مردم کهنه تر مرفته خونه ها  رفته

 .  میکرد یم یزندگ نیمحل با فرهنگ و پولدار نش هیاما تو  مینداشت یخوب یوضع مال ما

 . دیبابا بود که بهش رس یاون خونه ارث پدر یعنی

 سوپر مارک شدم  نیشدم و وارد اول ادهیمحل پ سر

 بود رو پاش  دهیلحاف کش هینشسته بود و  یمرد پا به سن گذاشته رو صندل هی

 سالم پدر جان -

 سالم -

 . کاش بتونه کمکم کنه  زدیبه زور حرف م چارهیب

 د؟یکن یم یمحل زندگ نیوقته تو ا یلیشما خ-

 وقته  یلیآره خ-

 ؟ دیشناس یو بزرگ که اسم صاحبش بهرام باشه م یمیقد یلیخ یکیمکان هیجا  نیا-
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 گرد شود و با لکنت گفت : رمردیپ یها چشم

 شناسم  ین...نه نم-

 شناسه  یجواب داد! شک ندارم که م عیانقدر سر چرا

  نمیبب دیپدر جان من اون آقا رو با-

 برو ... برو دختر -

 کردم . یشدنش رو حس م ی. عصبزدیدست هاش من رو پس م با

 فاصله گرفتم  ازش

رار قصه محمد ق انیمحسن رو هم در جر ایو  ادیب انیمنتظر بمونم ک دی. با امیکار بر ب نیتونم از پس ا ینم ییتنها-

 دونست برام عذاب آور بود.  یکه بهراد هم م نیرو اصال دوست نداشتم . هم نیبدم که ا

 به داخل محل به راه افتادم ... ادهیپ

 بود تو هر کوچه!! یگدا و نمک چقدر

 !ایبود! ته دن ییجا چطور جا نیا

 جا  نیکه تنها اومدم ا نیاز ا دمیترس یتم مداش گهید

 رسوندم و برگشتم خونه ابونیزدم و با تموم سرعت خودم رو به سر خ دور

 رو گذاشتم کنارم فمینشستم و ک یرو صندل کالفه

 کردم ؟ یم کاریچ دیبا

 به گوشم  دیمامان رس یصدا-

 !!رونیب یرفته بود-

  دیببخش-
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 یشده . دختر تو چرا نم ونهیداره د ادیکنم. اون اعت یمحمد حاللت نم شیپ یبر یاگه بخوا انیبخدا به جون ک-

 ؟یبه اون اعتماد کن یتون ینم گهید یفهم

هستم که قرار  ی. من اون آدمدیکن یاون رو جلو من خراب م دی. همه داردیگو یاز محمد بد م دیمامان همه دار یوا-

 منو ؟ دیزاریچرا به حال خودم نم نهیب بیآس

   یرو ندار ینگران اقتیاحمق ،برو تو اتاقت . تو ل یخترد -

 ازم دور شد و از خونه رفت ... مامان

  رمیآروم بگ دیگوش هام گذاشتم تا شا یبدتر شد . دست هام رو به رو حالم

 تیکرد؟جز وضع رییتغ یجا دور شدم رفتم شمال. اما چ نی. به حرفشون گوش دادم و از ا دادنیداشتن آزارم م همه

 موندم.  یرفتم و کنارش م یخراب محمد که خراب تر شد . کاش نم

  زیرو گذاشتم رو م سرم

 ...مردمیستاره من م یبه جا کاش

 تونستم راحت چشم هام رو ببندم و بخوابم یلحظه آروم و قرار نداشتم و نم هی یحت

... 

 شد بتونه کمکمون کنه . یگفتن کاش م یو م زدمیاز پدر بهراد حرف م یو بابا ه مامان

 کنم .  یخواستن غرورم رو بشکنم و برم ازش معذرت خواه یداشتن ازم م میمستق ریغ

 رو جلب کنم . تشیبرم رضا دینداشتم با یا گهی، راه د آره

 رو برداشتم و شماره محسن رو گرفتم میگوش

 از چندتا بوق جواب داد: بعد

 جانم؟-

 که نشدم ؟ ؟مزاحمتیخوب-سالم-
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 !یشماره منو گرفت یخانم، اشتباه به-

 خوام  ینه شماره آقا بهراد روم-

 ؟یکن یازش معذرت خواه یخوا یم-

 رسه  یداره م انیدادگاه ک گهیآره ، د-

 .میرفت یاومدم با هم م یفرستم . خارج از شهرم وگرنه م یباشه شمارش رو برات م-

 منتظرم بفرستش ستین ازینه بابا ن-

  یاوک-

 شماره برام اومد  نیرو قطع کردم و بعد از چند م یگوش

 رو صاف کردم . جواب داد  میرو زدم و گلو تماس

 بله؟-

 کردم ! هول

 ن؟یسالم آقا بهراد ، خوب هست-

 شما ؟-

 ؟ میقرار مالقات کوتاه با هم داشته باش هی میتون یم یک نمیکمند هستم . خواستم بب -

 وقت ندارم -

 ... بوق ... بوق

 کرد!! قطع

 نگاه کردم . یگرد شده به گوش یچشم ها با

 شدم  یم میتسل دینبا
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 بکنه گفتم؛ یکه کار نیجواب داد و من قبل از ا رید یلیبار خ نیشمارش رو گرفتم و ا دوباره

 یبودم و کنترل رو کار هام نداشتم . خواهش م ی، من اون موقع عصب نمتونیبب دیکنم بزار یآقا بهراد خواهش م-

 باهاتون صحبت کنم . دیکنم بزار

 وقتم پره -

 کوتاه هم بسه  میتا هی-

  شهینم-

 کنم  یخواهش م-

 شد . یطوالن سکوتش

 . امیتونم ب ینم ییخونم من جا یایب یتون یم یکن یاسرار م یلیاگه خ-

 پدر و مادرتون خونه هستن؟-

 پدرم نه -

 اونجا  امیمن م نیباشه آدرس رو بد-

 یاوک-

 خبر قطع کرد! یاز برو ب یگوش

 تیشخص یب پرو

 هام رو عوض کردم و از اتاق خارج شدم... لباس

 یکردم با نه ول یدونم کار درست یخوام برم خونشون. نم یبهشون نگفتم م یگذاشتم ول انیو بابا رو در جر مامان

 . ومدیباز کش م هیقض نیبرم و ا دنیمطمئن بودم اجازه نم

 رسوندم تگریخودم رو به چ یخونه خارج شدم و با تاکس از
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 !ننیجا بش نیخوبشون ا یمال تینداشتم با اون قدرت پدرش و وضع انتظار

 .  یعنیبدم بهش. کوفتش بشه  یتا به عنوان معذرت خواه دمیدست گل خر هی

 دینشسته بود ازم پرس زیکه پست م یمرد هیکه اصال طبقه هاش قابل شمارش نبود!  یطبقه ا nبه ساختمون  دمیرس

 رو گفتم  کشیدونستم و فقط اسم کوچ یبهراد رو نم یلیجا ؟ من هنوز فام نیکارم دارم ا یبا که با ک

 تماس و اعالم حضور من اجازه داد برم باال  هیاز  بعد

 خونش بود . سوار آسانسور شدم و طبقه مورد نظر رو زدم  2۴کردم طبقه  چک

 باز شد ... در

 جلوم بود !!! گهیدر د هی!!!!! ها

 در محو شد . یحرف از جلو یبهراد بازش کرد برام و ب که

 !!! من وسط خونه بودم چرا !!!ها

 وسط خونش هستم !  قایتعجب پشتم رو نگاه کردم و متوجه شدم من دق با

 دوست داشتم  یجور نیخودم ا-

 نگاه کردم بهش

 وقت مزاحمتون شدم. یاگه ب دی، ببخش ریسالم روزتون بخ-

 دعوت کرد  ییرایحرف من رو به طرف پذ یابروش رو داد باال و ب هی

 و گفتم: زیرو دو نفر نشستم و اون رو مبل تک نفر رو به روم . گل رو گذاشتم رو م من

 دیمن رو بخاطر کار اشتباهم ببخش دوارمیام-

 . دمیهمون موقع بخش-

 ممنون از خوب بودنتون. مادرتون کجاست ؟ یلیخ-
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 خونش -

 بله!-

 مادر و پدرت خونن؟  یشما گفت-

 منه نه اونا! یجا خونه  نیگفتم خونه هستن . ا ـمنم

 !!زدیدروغش داشت تبصره م یدهن باز بهش نگاه کرد. چرا برا با

 !دیدونستم تنها هست یم... من نم-

 ه؟یمگه چ-

  یچیه-

 باهاش تنها نمونم ادیحرفم رو بزنم برم تا ز عینشستم تا سر صاف

 کنم . یبود ازتون معذرت خواه تیبخاطر اون کارم که از رو عصبان فقط خواستم-

  دمیگفتم که همون موقع بخش-

 خواهش داشته باشم ؟ هیازتون  انیدرباره ک شهیم-

 آزاد بشه .  قهیدادگاه بزارن با وث نیپدرم دنبال کارهاش هستش. احتماال تو ا-

 جدا!-

کار  بخاطر اون نیکه فکر کرد ایکارو کنم !  نیخواستم ا یکه بهتون دارم م یمن فقط بخاطر حس نینکنه فکر کرد-

 کنم! یکمک نم انیک یبه خانوادت و آزاد گهیزشتتون د

 ممنون ازتون یوا-

 که بلد بودم بهش نگاه کردم تا قدر دان کارش باشم یلبخند نیتر یپر انرژ با

 زل نزن بهم  !! یاوفففففف اون طور- بهراد
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 نییع شد و سرم رو انداختم پاجم لبخندم

 مامان پروانه و بابا  شیپ میبا هم بر میناهار بزار برام بخور هیپاشو پاشو -بهراد

 هام گرد شد! چشم

 !یبر چ-

 ننیرو بب ندشونیخوام عروس آ یم-

 گفت! یداشت م یباز زل زدم بهش.چ مهیدهن ن با

 ن؟یگفت یچ نیآقا بهراد متوجه شد-

 از لبخند بد زد : هی

 دیخونه ما شما خودتون با پدر بنده صحبت کن میکردم، بر یشوخ-

 جام بلند شدم  از

 رسونم. یمن خودم رو بهتون م دیکه شما بگ یبرم هر ساعت دیمن کار دارم با-

 چند ساعت خانم خونم شو هی! بلند شو ادیمن که در نم یقلب یدست گل ناراحت هیکجا ؟ با -

 من کار دارم .-

  سراغت ها امیم-

 . رفتمیم دیدهنم رو قورت دادم و به طرف در راه افتادم .با آب

 که ... یزارم بر یناهار نم یب-

 توجه به حرفش پا تند کردم به طرف در ... یب

 در باز نشد!! دمیرو کش رهیدست گ یوقت اما

 باز نشد!! یامتحان کردم ول دوباره
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  دیاز پشت سرم بهم رس صداش

 ...زمیعز-

 دمیزدم و چسب فیخف غیج هیبود و در هم قفل ، بهم شک وارد شد و نا خواسته  کیکه انقدر صداش بهم نزد نیا از

 به در ...

 با تعجب تکرار کرد  باز

 ه؟یدر قفل چ یمعن یدون ی؟ م زمی... عز زمیعز-

 چ... چرا قفله-

 یخوام بزارم بر یچون نم-

 کردم  اخم

  یکارو بکن نیا یشما حق ندار-

 برو  یتون یم باش ،-

 درو باز کن برم-

 !یخوام تو بر ی، من که نم یبر یخوا یتو م گهینه د-

  ارمیرو در ب میتا گوش فمیکردم تو ک دست

 رو معلوم کنه  فتیتکل ادیب گمیاالن به محسن م-

 و گرفت کنار سرش دیرو درآوردم از دستم کش میتا گوش اما

 وار؟یبکوبونمش به د ایباشه  یگانیو با بمیبزارمش تو ج یدیم حیترج-

 !یهست ماریشما ب-

 باالتر از کتفم و خم شد روم  کمیدستش بود رو گذاشت  یکه گوش یدست
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 کنه؟ یم ییچه کارا گهید ماریب هی-

 جا نیکردم اومدم ا یبسته شد. چه غلط دهنم

 تر ... نییکرد که من مجبور شدم پاهام رو جمع کنم و برم پا کیبه صورتم نزد شتریرو ب صورتش

 درست کن  ینیزم بیبرام کوکو س- 

 کردم باز سکوت

 قدرتم رو به رخ بکشم؟ شتریب یدوست دار ای یکن یدرست م-

  ادیازت بدم م-

 : دیخند یور هیچشمک زد و  هی

 من دوست دارم -

 عقب لطفا  دیبکش-

 چشم -

 که رو مبل بود رو بر داشت و نشست رو مبل: ییبرگه ها یفاصله گرفت و دسته  ازم

 رنده کن زیرو ر ازیکوکو، پ یبرا-

 زدم: داد

 در رو باز کن من برمممم نیا-

 خوام خانممممم یکوکو م-

  یکوفت بخور-

 به طرفم و لبش رو گاز گرفت  برگشت

  تیترب یهع ب-
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نه ک ینم یکه مطمئن بودم کار اشتباه نیا موندم .با یبود که باهاش تنها م یجا پشت در نشستم . دفعه دوم همون

 تو جونم بود. یترس هیباز هم  یول

 که کوکو درست کنم بدم بهش تا کوفت کنه بزار من برم . دمیرس جهینت نیبه ا آخر

 داخل آشپزخونه  رفتم

 . دیرس یو مرتب به نظر م زیتم یلیخ یمرد تنهاست ول هیکه خونه  نیا با

 ها کجان؟ ینیزم بیس-

 که الزم داشتم. ییها زیچ هیداد بهم و بق ینیزم بیس نتیشد اومد تو آشپزخونه و از کاب بلند

 و مرتبه ! زیتم یلیخ ینسبت به خونه مجرد-

 هستم . یزیمن کال آدم منظم و تم-

 ن؟یکش یم گاریپس چرا س-

 داشت؟ یچه ربط-

 کنه  یو چندش آور م کیرو کوچ تتونیشخص گاریس-

 هم نگاه کرد گرد شده ب یچشم ها با

 داره ! یقدرت نیهمچ گاریدونستم س ینم-

 تون هم ضرر داره یسالمت یبرا-

 نکشم گهید دیبا تو ازدواج کنم شا-

 گفتم که من متاهل هستم -

  شهیتموم م گهید یتا آخر هفته -

 !یدون یشما از کجا م-
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 برام یمهم-

 یپرورشگاه یبچه ها شیزندم هر سال پ یمحمد تا وقت شیتبرئه بشه و من برگردم پ انیاما من نزر کردم اگه ک-

 برم و بهشون محبت کنم .

 ارین یآخ آخ اسم نزر-

 رو با زور بردمش اونجا  چارهیافتادم . ب دادیاون مسجد که غذا م ادی

 شد ؟ یاونجا چ یدیاصال فهم -بهراد

 نه!-

  ییظرف شو نیداده بود به ماش هیکندم و اون هم تک یپوست م ینیزم بیداشتم س من

آب گوشت خوردم که در  هی یعنیدادم به حرفت.  یکاش گوش نم ی. که امیبخور ینزر هیتا  میبه اصرار شما رفت-

کمک !!من!!تو خونه خودم  ایتاوان دادم براش!! تو قسمت مردونه اومدن سفره باز کنن به من گفتن ب کیشلیحد ش

 کنم اما اونجا مجبور شدم هزار بار خم و راست بشم  یکار نم

 بود؟!  فیلباستون کث رونیب نیاومد یچرا وقت یراست-

 :دیخند یرو هم فشار داد ول یهاش رو به حالت عصب چشم

باهاش داشت گوشت برداره ، مرده چنان زد در  یچه نسبت دونمیمرده که نم هیپسر بچه اومد از بشقاب  هیبابا -

گوشت خورد به لباس من ، از اون  کهیو اون ت شیروغن یتمام دست ها یوااااا یکه پرت شد رو من ، وااک.و.ن.ش 

 ور آب گوشتم برعکس شد و پاهام سوخت 

گوشت  کهیت هیجا آب گوشت خورده و بعد سر  هیرفته  یهمه سوسول نی... فکر کن با ا مردمیخنده داشتم م از

 سرش اومده !!! ییباال نیهمچ

 هارو پوست کنم ... ینیزم بیتونستم س یشدت خنده نم از

 !!!یخند یم-

 رو جمع کردم  خندم
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  دیببخش-

 !کامیرو قسمت هورمون تحر رهیچال گونه تو چرا انقدر م نیا-

  نییخندم جمع شد و سرم رو انداختم پا کال

 خنده  ریاون زد ز حاال

  ییکوچولو یلیخ-

 گرفت  شگونیبلند نکردم اما اون لپم که چال گونه ام روش بود رو ن سرمو

 کوچولووووو-

 کنه . تیکنارم بود ازم حما یخواست بزنم تو دهنش اما نه روشو داشتم و نه کس یم دلم

 کندم... یها رو با حرص پوست م ینیزم بیو س نییسرم رو انداختم پا شتریب

 رو برداشت و گفت: رنده

 بزار  ییکنم تو به جاش برام چا یسوزونه . بده من رنده م یت رو مچشم ها ازیپ-

 رو داره چرا !! یهوس هر چ یمثل حامله ها ه نیاه ا اه

 و گذاشتم روش  ختمیخشک ر یچا یتو قور یساز رو زدم و کم یشدم و چا بلند

 رو روشن کردم تا داغ بشه رشیگذاشتم رو گاز و ز ختمیتابه روغن ر تو

 من داد و دست هاش رو شست لیشدن کارش ظرف رو تحو از تموم بعد

 کرد. یشروع کردم به سرخ کردن و اون گوجه خورد م من

 خورد! یم داشتیتو بشقاب، بهراد از اون ور برش م دادمیکردم قرار م یسرخ م یچ هر

 کمویمنتظر بمونه همش سرخ بشه ! ش اینبود داغه  شیحال اصال

  گهیکوکو بود د کهیدو ت هی! هیبدم بگم نخوره. مگه چ ریبهش گ ومدین دلم
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  هیعال-بهراد

 نوش جان -

 نکیداد به س هیتک

 کن از خودت  فیخوب کمند خانم تعر-

 ندارم  فیتعر یبرا یزیچ-

 بشناسمت شتریب کمیخوام  ی... کال م یکه دار ی، هدف تی، رشته دانشگاه یدوست دارم از خودت بگ-

 اون وقت چرا؟-

 رنگش زل زد بهم  یطوس یرو به طرفم خم کرد و با چشم ها سرش

  گهیبدونم د ییزایچ هی دیبا گهید یی، عمر ما ییبه هر حال شما عشق ما-

  ومدیحرفش خوشم ن از

 ؟ نیکه من رو دوست دار نیدیرس جهینت نیشما تو چند هفته به ا-

 . یگم شدم هست مهین دمیفهم یکرد یو داد م غیج ایوسط در شونتیپر یهمون دفعه اول که با موها-

 کنه ! یحرف نا مربوط بزنه حقشو بزارم کف دستش . در رو من قفل م هیپر اخم بود و منتظر بودم  صورتم

 درست بشه . یمونم تا همه چ یبه شما ندارم و به منتظر محمد م یاما من عالقه ا-

 اون  شیپ یبرگرد یکه بتون ستین یراه یچیه گهیکه د یدون یخودت هم م-

 تر گفتم : یجد

  شهیچرا م-

گم شدم رو ازم  مهین دمیتونه ترک کنه . و من اجازه نم یرو م ادشیکنن، و نه محمد اعت ینه خانوادت قبول م-

 .رنیبگ
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 !دیکن یکنم چرا انقدر راحت اعتراف م یدرک نم-

  یدوست دارم و بهم فکر کن یخب چون دوست دارم بدون-

 تگسید یکیمن  دلم با  -

 بهتر از اونم  یلیمن خ-

 خواد . یدل من اون رو م ی. ول دیشا-

 کن منو بخواد. یسع-

 متاسفم -

 کشم  یپس منم متاسفم . چون راحت ازت دست نم-

 ! نیهست بیعج یلیشما خ-

 گفت خاصم  شهیبهتر م-

اطر چند روز کنار غرورم رو براش بشکنم که شما بخ یطور نیکه انقدر عاشق محمد بودم حاضر نشدم ا یمن یحت-

 ! دیزنیحرف م یطور نیهم بودنمون ا

 گرده به افکار و نوع طرز فکر  یبر م نیخب ا-

شدن  کی. و من اصال احساس کوچ ادی، جز شکستن غرور به حساب نم ینظر من اعتراف به دوست داشتن به کس از

 ای.  شهیکار مثبته ، و طرف مقابلت از احساس شما خبر دار م هیاعتراف  نیو شکستن ندارم. چون از نظر من ا

 .یکه فراموشش کن یرسیم جهینت نیبه ا ایو  شهیعاشقت م

 .دیپس منو فراموش کن-

 کنم . ی. پس صبر م دیریدرست بگ میدرباره من تصم دیکه بتوان دیستین یطیشما هنوز تو شرا-

 کنم. یکه من فقط باهاش ازدواج م هیمحمد... کس-

 کنم  یکه من فقط باهاش ازدواج م نیهست یشما هم تنها کس-
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 کردم و از گوشه چشمم بهش نگاه کردم . قیبازدم عم هیحرص  با

 داخل ظرف فقط دوتا دونه کوکو مونده بود! یکردم کوکو ها تموم شد ول سرخ

 گرد شده بهش نگاه کردم . یچشم ها با

 !نیچطور همشونو داغ داغ خورد-

 داغ داغشو دوست دارم. ویمن کال همه چ-

 حرف زدنش بو دار بود ! بحث و عوض کردم  لفظ

 خونه پدرتون میو بر دیدوتا هم بخور نیپس ا-

  میبزن دیچرت کوتاه هم با هی-

 م؟یبزن-

 هاش رو به طرف من باز کرد و گفت دست

 . میبزن گهیآره د-

 شعوررررر کور خونده بخواد منو بغل کنه  یب

 گررر گرفت و صدام رفت باال  تیاز عصبان مصورت

 ؟؟؟ دیادبانه رو بزن یب یحرف ها نیکه ا دیدی. چطور به خودتون اجازه مدیمواظب حرف زدنتون باش-

 خورد !! یبدنش تکون م زیر زیرو گذاشت رو دهنش و ر دستانش

 ن؟؟یدیداره . فهم ینیبعد عواقب سنگ یدفعه -

 خنده هاش قطع نشده بود. یهاش رو از رو صورتش برداشت و برد باال سرش ول دست

 ییییییییعوض

 . دادمیپشت سرتون رو نشون م ینگفتم !داشتم اتاق ها یزی. من که چ می، بابا تسل میتسل-بهراد
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 دست هاش رو آورد باال  دوباره

 ا !داره ه شهیاتاق . فکرتون خورده ش نیشما اون اتاق ، بنده تو ا-

 گفت ! دوتا در به موازات دست هاش بود! یسرم رو نگاه کردم . راست م پست

 شده بودم . عیضا

 سرم مرتب کردم و گفتم  یرو رو شالم

 خب حاال -

   شدیکه از سرم داشت دود بلند م یخنده . جور ریبار بلند تر زد ز نیا

 زور خودم رو نگه داشتم و از آشپزخونه خارج شدم ... به

 

خونه پدرش  یاز مرتب کردن آشپزخونه و تموم شدن چرت بهراد خان باالخره به خودش تکون داد و راه بعد

 ....میشد

 کردن... یم دیرو سف نیکه داشتن زم میدرشت شد یمتوجه برف با دونه ها میساختمون خارج شد یوقت

 صحنه رو دوست داشتم ... نیا شهیهم

 شهیزرد رنگ ... اون هم یجاده پر از درخت و چراغ ها هیهوا بود ... تو  نیقدم زدن با محمد تو ا اهامیاز رو یکی

 باشم . یبارون یو قدم زدن تو هوا عتیدوست داشتم غرق طب شهیبره بر عکس من که هم رونیکرد کم ب یم یسع

 کمند خانم ؟-

 ودن بهش نگاه کردمسوختم پر شده ب یاهایکه از دود رو یاشک یرو به طرف بهراد چرخاندم و با چشم ها سرم

  مینیرو باز کرد و اشاره کرد که بش نشیحرف در ماش یب

 هم نشست و حرکت کرد  خودش
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 سوزوندن... یدلم رو م دیکه مثل اس یبرف یدادم و چشم دوختم به دونه ها هیرو به پنجره تک سرم

 حرف هر دو غرق افکار خودمون بودم  ... یب

نخواد بهم  یسرگرم یپسر هوس بازه و خوش گذرونه . از کجا معلوم برا هیاون دوسم داره ! اما  یلیگفته خودش خ به

 بشه ؟ کینزد

 خونه تو محله ولنجک نگه داشت  هی یدو ساعت باالخره جلو یال کیاز  بعد

 که منتظرن می، بر میدیرس-

 که براش آورده بودم رو آورده ! یشدم که متوجه شدم بهراد دسته گل ادهیپ نیماش از

 بهتره  یطور نیبده به پدرم . ا هیرو هد نیا - بهراد

 ممنون -

 کرد  یکار نیخوب که همچ چقدر

 سرش رو کج کرد و لبخند زد . از اون ور صدا اومد  فنیآ یرو زد و جلو زنگ

 من فدات بشم عمرم ، جونم  یآخ اله-

 در باز شد  و

 و گفت : دیکردم که خند یدهن باز داشتم نگاهش م با

 گهیدوست داشته باشه د دیهم ما رو با یکیباالخره -

 ! ارنیهمه پول رو از کجا م نیبزرگ رو به روم بود! اوووو ا ییییلیو خ ییالیخونه و هی

 !میچرا ما ندار پس

 هیبا  کیش یلیکت و شلوار خ هیبا  انسالیخانم م کی هیکه در خونه باز شد و  میبود دهینرس یبه در ورود هنوز

 لبخند رو لب  اومد سمتمون
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 به بهراد محکم بغلش کرد دیتا رس زنه

 دنم؟یبه د یومدین یاز ک -

 کرد . یتو بغلش مادرش رو نوازش م بهراد

  میمامان؟گفتم که مهمون دار-

 شد که بهراد رو ول کنه و از کنار بازو بهراد به من نگاه کنه یباالخره راض مامانش

 هاش برق زد و دستش رو به طرف من بلند کرد  چشم

  زمیسالم عز-

 ؟ نیسالم خانم خوب هست-

 ! دیکاویطرف صورتم رو بوس کرد و با دقت صورتم رو داشت م دو

 شلوار هیو  پسیکل هی!گفتم االن با  یا دهیدختر ساده و آفتاب مهتاب ند نیانتخاب همچ دیبهراد جان از تو بع-

 جا ! نیا یاریم یدار یرو ور م یکی یچسبونک

 خنده بهراد رفت هوا  یصدا

 .هیزن زندگ نیانتخاب درستت ا نیبه ا نیپسرم . آفر نیآفر-

  نییخجالت سرخ شده بودم و باز روم نشد که بخوام جوابش رو بدم . سرم رو انداختم پا از

 خانم هنوز من رو قبول نکرده نینگو ا یپروانه جوون اون طور-بهراد

 اونجا! امیبا خانمم دارم م یپس چرا گفت-لهخا

 !!!!! بهراد با انگشت اشاره دست چپش پشت گردنش رو خاروندیییییییچ

 ها !-

 گفت مال منه یکه دوست داشت رو م یهر چ ی، از بچگ هیطور نیبهراد ناراحت نباش هم نیدخترم از دست ا-
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  میردطرف ساختمون اشاره کرد و بدون توجه به بهراد حرکت ک به

  دیبهراد از پشت سر بهم رس یصدا

 یییییانقدر زود منو فروخت یعنی-

 .یخجالت بکش دیبا یحرف رو زد نیاجازه کمند خانم ا یکه ب نیاز ا-

  نمیب سایپروانه سبک بااااال وا - بهراد

تونه باشه.  اصال  یخوب و مهربون م تینها یکردم ب یپوش و خوش اندام بود و احساس م کیزن ش هیبهراد  مادر

 خورد مادر و پسر باشن! ینم

 میخونه شد وارد

 پروانه من رو به طرف مبل ها  خاله

 کرد.  دعوت

 داشتن یو سلطنت یونیخونه واقعا اع هی

 که نشستم بهراد وارد خونه شد  نیبعد از ا 

 دیبرداشت و سر کش یبطر هیو  خچالیرفت سر  میمستق

 و آروم  گفت : ستادیپروانه کنارش ا خاله

 یآب بخور یو بخوا یایکه تو ب نیا دیتوش به ام زمیر یبخور پسرم هر روز آب تازه م-

 نظار گر بودم  یاز فاصله چند متر من

 . دیرو تو دستش فشار داد و خاله پروانه رو تو آغوش کش یبطر بهراد

تونستم حس کنم  یکه داشت رو م یحس تلخ و عذاب آور یبهراد به طرف من بود ... چشم هاش بسته بود ول صورت

. 
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 کرد. یداشت که به فکرش باشه و بهش محبت م یمادر نیمحمد هم همچ کاش

 ... دیبوس یبلندش رو طوالن یشانیدست گذاشت پست سر مادرش و پ بهراد

 مامانم تنگ شد . یبود که دلم برا یاحساسشون واقع انقدر

 اق ها اومد از قسمت ات یمردانه ا یصدا

 زن منو  یتموم کرد-

 من قرار گرفت یهم رو به رو شونیجام بلند شدم و ا از

  ریسالم روزتون بخ-

 .شونیعشق باز یشرمنده که مادر و پسر ، شمارو ول کردن رفتن پ یسالم دخترم خوش اومد-

 راحت باشن  دیبزار هیچه حرف نینه ا-

 آشپزخونه رفتو خودش به سمت  نمیدست اشاره کرد که بنش با

 ... یحرف چی... بدون هستادیبهراد ا یبه رو رو

 به طرفش قدم برداشت و پدرش رو تو آغوش گرفت... بهراد

 پدر و پسر ، اومدن کنار من  ... نیب یبغل کردن طوالن هیاز  بعد

بودنش رو احساس  یشد نظام یداشت . از تمام رفتارها م یکامال ورزش یمرد با قد متوسط و اندام کی یمیکر یآقا

 بود . یبر عکس همسرش پروانه خانم که پر احساس و امروز قایکرد و دق

 خانم به من نگاه کرد و گله کرد: پروانه

 زنه. یبهمون سر هم نم ی، حت دمشیچند ماه که ند کینزد -

 نزد  یو حرف نییسرش رو انداخت پا بهراد

  االن که اومده گه،ینکن د هیخانم گال - یمیکر یآقا
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 من نگاه کرد و گفت  به

 برادرت طیدرباره اتفاقات و شرا یبد حیخودت به طور کامل توض شهیم دمیاز محسن و بهراد شن ییها زیچ هیمن -،

 ؟

 بله حتما ...-

 ... چارمیخودم... محمدم.... خواهرم ستاره ... و برادر ب یقصه تلخ زندگ فیکردم به تعر شروع

 تونستم کنار بزارمش یم یزد به گلوم و من هر بار به سخت یهر بار چنگ م بغض

... سخت بود برام تکرار یو قاض قهیدرباره سند ، وث دیچند تا سوال ازم پرس یمیکر یاز تموم شدن حرف هام آقا بعد

 ... دمیشدن بخت سف اهیاتفاقات و س

 

 باشه حداقل بتونه انیبه نفع ک یدگاه همه چدا نیتا تو ا دمینباش من تمام تالشم رو انجام م یچیدخترم نگران ه-

 و خودش دنبال کارهاش بره  ادیاز اون جا در ب

متوجه شده که داخل زندان  انیک یاز حرف ها لشی. وک میهست انیک تی. همه نگران وضع شمیواقعا ممنونتون م-

 .دنیآزارش م

 کار محمد -بهراد

 اخم بهش نگاه کردم : با

 کنه.  ینم یکار نیوقت همچ چیمحمد ه-

 کرد  زیچشم هاش رو ر بهراد

 تر از افکار شماست . فیهفت خط تر و کث یلیگناه و مظلوم؛اما شک ندارم که خ یاز نظر شما محمد کال ب-

 به پدرش گفت: رو



 بگذر از جانم

 
252 

 

 یکه کرده نوشته م ییدفترچه خاطرات داره درباره گذشته محمد ، داخلش از خالف هاش و کارها هیبابا کمند خانم -

 . میاز اون هم استفاده کن میتون

  فتهیزارم محمد تو دردسر ب ینم نهههه

 ندارم . یاطالعات چیندارم و از محمد هم ه یدفترچه خاطرات چیمن ه رینخ-

 برادرتون انجام بدم . یبرا یادیتونم کار ز یمنم نم دیو طرف محمد باش دیکن یهمکار دیکمند خانم شما نخوا-

 هام پر اشک شد : چشم

 کنم  کاریدونم چ ینم زنیشون برام عزدوتا-

 نیهم هستن، اونم به بدتر یرو به رو قایچون االن دق یرو انتخاب کن یکی نشونیب دیبا یکنم . ول یدرکتون م-

 شکل ممکن

 گذاشتم رو صورتم  دست

 من تحملش رو ندارم . دیرو تکرار نکن قتیحق نیکنم ا یخواهش م-

 نگران نباش زمیعز شهیدرست م -پروانه خانم  

 . فتهیاتفاقات ب نیبهتر دوارمیکنم و ام یبه هر حال من تالشم رو م - یمیکر یآقا 

  نییهام رو آوردم پا دست

 ممنون -

  دمیند زیموندم رو جا شتریب گهیو د میساعت مشغول صحبت بود کی حدود

  ییرایجام بلند شدم و از پروانه خانم تشکر کردم بخاطر پذ از

 پدر مادر داره  ادیب ادشیپسرمون هم  دیجا شا نیا ایختر جان باز بد- یمیکر یآقا

 ناراحت بشم !!!! ایدونستم لبخند بزنم  ینم
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 کمند رو برسونم رمیم -بهراد

 ؟یکن یفرار م یدار -خانم  پروانه

 رو در آورد  گاریپاک س مشیکت کرم رنگ زخ بیاز داخل ج بهراد

  دنمهیکش گارینه وقت س-

 خارج شد ییرایکرد بهشون و از پذ پشت

 کردن رفتنش رو ... ینگاه م یاشک یکنه ! مادر و پدرش هر تو با چشم ها یم یطور نی!!! چرا ا وا

 کردم و از سالن خارج شدم  یهم خداحافظ من

 سرعت کجا رفت ! نینبود . به ا اطیتو ح یحت

  نییرو آورد پا شهیضربه زدم و اون ش شهیبه شنشسته  نیکه متوجه شدم تو ماش رونیدر خروج هم اومدم ب از

 رم  یخودم م شمیمزاحم نم گهی. دنیپدرتون آورد شیکه من رو پ نیممنون از ا-

 بداخالق گفت: یلیخ

 باال  ایب-

 م...-

 رو فرمون  زد

 اه  یبر  یخوا یبرف و بوران کجا م نیباال تو ا ایب-

 زنه!!!! یسر من داد م ی. به چه حق ومدینوع بر خوردش اصال خوشم ن از

 رو بردم باال  صدام

  دیسر من داد بزن دیحق ندار-

 حرکت کردم  یطرف جاده اصل به
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 زد اما توجه نکردم  بوق

  زدیو اسمم رو صدا م ومدیمن م یپا به پا نیماش با

 بودم . یعصبان کمی دیکمند؟ ببخش سویخوشگله؟ گ زم؟یکمند ؟عز-

 کردم  ینگاهش هم نم یحت

 یباز بزن در گوشم. تو که خوب بلد ایسر من داد بزن ... اصال ب ایبابا غلط کردم اصال ب -

 گوشه چشمم بهش چپ چپ نگاه کردم  از

کال  گهید یخونم بر معذرت خواه یایتو گوشم ب یبزن یسر نیتو گوشم ؟ ا یبزن ینکنه باز هوس کرد هیها چ-بهراد

 ... متویجر یپرداخت کن دینگ با. قش یشب زودتر از خونم بر هیزارم  ینم

   گمیم یانتظام یروین یآقا مزاحم نشو وگرنه به برادرها-

 : دیخند بهراد

 . تو منو فقط از اون زبونت نترسووووون  آرهیبازداشتگاه بابام در م میبنداز-

 داشت ! ییحرف ها بزنه ؟ چه رو نیتونه آنقدر راحت از ا یبود!!! چطور م یشعور یچه پسر ب یوااا

 بهراد نگه داشتن!  نیرنگ جلو و عقب ماش یمشک نیکه دوتا ماش میبود دهینرس یبه جاده اصل هنوز

 شدن و به طرف بهراد رفتن ... ادهیازش پ یکلیمرد ه چندتا

 کردم  یاحساس خطر م یچند متر ازشون فاصله داشتم ول من

 سر بهراد ... ختنیهمشون ر هوی

 زدنشیبد م یلیبه گوشم و اون مرد ها خ دیرس یبهراد م ادیداد و فر یصدا

 جرات نداشت بر جلو ... یکس یدورشون جمع شده بودن ول مردم

 رفت... یکه بهراد داشت از هوش م دیرس ییبهراد پاره و قرمز رنگ شده بود . به جا دیسف رهنیپ
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  دمیکوب یزدم و تو سر و صورتم م یم غیشک صحنه رو به روم فقط ج از

 ناجوانمردانه بودم . یدعوا هیو من نظار گر  شدیاون ها خورد م یت وسط دست و پاهاداش بهراد

 به بطرفشون میدیدو ییهوی میتصم هیتو  

ردم ک یو داد م غیتونستم تکونشون بدم!! ج ینم یکردم اون ها رو از بهراد دور کنم اما حت یم یبا تمام تالشم سع و

 شد!!  ینم یکردم از بهراد دورشدن کنم ول یم یو با تمام توانم سع

ه ور ک نیکرد ا یکرد اون ور اون شوتم م یشوتم م نیحواسشون به منم نبود که افتاده بودم وسطشون فقط ا یحت

 دست و پا نباشم  ریز

 بخاطر من تموم کنن دیخودم رو انداختم  رو بهراد و سفت از پشت بغلش کردم تا شا آخر

 نمیآدم رو جلو چشمم بب هیتونستم کتک خوردن  ینم گهیته بودم و آماده مرگ شدم ... دهام رو محکم بس چشم

 کردن ... یو اون مرد ها باال سرمون بهمون نگاه م میافتاده بود نی...هر دو رو زم

 بشه زیمرد باعث شد گوش هام ت هی یصدا

 ... بسه  دینزن-

 ییها زیچ هیآروم تو گوشش  یلیبهراد رو تو مشت گرفت و خ یهمون مرده اومد موها دمیهام باز شد و د چشم

 دیکوب نیزمزمه کرد و دو بار پشت سر هم سرش رو به زم

 زدم و دوباره چشم هام رو بستم . غیترس ج از

 هاشون رو احساس کنم . نیدور شدم ماش یاون لحظه که صدا تا

 از رو بهراد بلند شدم و روش رو برگردوندم  عیسر

 ش پر خون بود و من وحشت کرده بودم !!و صورت سر

 به هوش بود  مهین

 حرکت کردم ... مارستانیبه طرف ب عیو سر نیتونستم بزارمش داخل ماش یسخت به
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و پرستار خبر کنم  ارمیرو از دست داده بودم و تا برسم داخل اورژانس و برانکارد ب یهول کرده بودم که تعادل انقدر

 ... نیدو بار خوردم زم

 ومدمیسرعت تمام بردنش تو اورژانس و من هم کنارش راه م با

 نتونستم از حالش خبر دار بشم ... گهیمن بستن و من د یرو رو در

 

  بهراد

 

 که تو بدنم بود چشم هام رو باز کردم ... یا یحس یب با

 تونستم تکون بدم  یداخل گچ بود و گردنم رو نم نییچپم از بازو به پا دست

 تونستم عضالت رو حس کنم . یم یسخت به

 سرم اومده ؟ ییچه باال ایخدا

 زدم : ادیفر

 کمند-

  تمیپرستار وارد اتاق شد و شروع کرد به چک کردن وضع هیکمند  یبه جا اما

 کمند کجاست ؟-

  دیتکون نخور دیکن یسع ه؟یکمند ک-

 ومده باشه .سرش ا ییوسط دعوا باال ایاومده باشه  شیپ یکمند هم مشکل یبرا دمیترس یم

 داد زدم : باز

 کمندددددد-
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 گفت: یبا بداخالق پرستار

 جاست  نیچه خبرتونه!االن فقط پدرتون ا-

 من بابا ندارم . کمند کجاست ؟-

 مارستان؟یکه شما رو آورد ب یدختر-

 آره خودشه . سالمه؟-

 جا بود رفت  نیبله خوبه . ا- 

 کجا ؟-

 داغونم خشکش زد وسط راه ... تهیوضع دنیتو و با د دیپر انیاز جواب دادنش در باز شد و شا قبل

 هم از فرصت استفاده کرد و از اتاق خارج شد  پرستار

 رو گچ دستم  دیاومد کنارم و دست کش انیشا

 ه؟یخبر یکار کدوم از خدا ب-

 نشم... ونهیدم گوشم د کهیحرف اون مرد یادآوریهام رو بستم تا با  چشم

 کرده ... یبا خواهرش کار انیک گنیکه م یمحمد ، همون-

 !!یبود کارهیوسط چ نیتو ا-

 نداشتم بدم ... یجواب

 وسط داستانشون!! یبهراد به من نگاه کن !! نگو که خودت رو انداخت یه-

 سرم  ختنیر هویپدرم که  شیبا کمند رفته بودم پ-

 براش بکنه .  یخواد کار ی. اصال به پدرت بگو نم رونیپاتو بکش ب-

 شدم حس کنم : یپوزخند زدم که باعث شد درد رو تو تمام صورت زخم هی
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 . ادیخوشم م یباز نیتازه داره از ا-

 ندارم . ینیب یم یکه تو مثل باز یاتفاقات نیبه ا یبهراد اصال حس خوب-

 با چشم نهیبب دی... با نهیکه امروز باهام کرد رو بب یپاهام له بشه، تا تاوان کار ریخواد ز یدلم م دیمن دارم . شد-

 تونه بکنه . ینم یکار چیو ه شهیهاش که کمند بر من م

 رفت هوا  انیشا یصدا

 .یداشته باش دیبا یخوا یرو که م یزیچ شهی! تو چشمت افتاده به کمند و مثل هم یدیجا رس نیپس بگو چرا به ا-

 چشم هاش نگاه کردم . خم شد طرفم و آروم گفت  به

داره که  یچ یفلج لپ نی... آخه ا دهیدختر رو به باد م نیمزخرف دوتاتون که آخر سر ا قهیسل.د.م. به یر. یا-

 !!! یرو شروع کن یباز هی یخوا یبخاطرش م

واسه داغون کردن محمد، خودم  نیبعد از ا یتا االن به خاطر خواسته محسن و کمند بود تا پدرم کمکشون کنه ول-

 گردم  یهم دنباش م

 .دهید بیگردنم آس یاز مهر ها یکیبود، تمام بدنم کبود بود و  شده

با من انجام  یکار نیکننده... چطور جرعت کرد همچ یبد و عصب یلیحس خ هیقابل تحمل بود برام .  ریغ تمیوضع

 بده ! 

 زد شد و کمند وارد اتاق شد ... در

 نشون دادم . یخودم رو سرحال و قو شهیلبخند زدم و مثل هم بهش

 نیسر به ما زد هیبه به کمند خانم خوبه -

  نییرو انداخت پا سرش

 ونیرو مد نیداد و ا یدو هفته بهش اجازه مرخص یو قاض میبود انیدادگاه ک ریدر گ دی؟ ببخش نیسالم بهتر شد-

 پدرتون هستم .
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  ومد؟ین انیخوبه پس چرا ک-

 بهتون بگم  زیچ هیبا خانوادتون هستن من زودتر اومدم داخل تا  یمشغول احوال پرس رونیخانواده اومدن ب-

 !یچ-

 رو آورد جلو و گفت : سرش

 گستیشخص د هیانجام بده مطمئن ام کار  یکار زشت نیمحمد امکان نداره همچ-

 اندازه به محمد داشت، خندم گرفت : یکه ب یو اعتماد شیسادگ از

 کار محمد بود  یول-

 کنه  یکار ها نم نیمحمد من از ا-

 دار تر از حد افکار شماست .  شهیخورده ش یلیمحمد شما خ-

 من ...-

 و مادر رو پدرش وارد اتاق شدن ... انیاز ادامه حرف هاش ک قبل

 گرفت  شیدلم آت انیک دنید با

ش اومده سر یی. چه باال ادیسال به چشم ب انیمرد م هی شدیکه داشت باعث م یانبوه یها شیشده بود و ر الغر

 بود!!

 ... یحالت رییتغ چیآروم اومد بهم دست داد بدون ه یلیخ

 ؟ زهیو انگ یپس اون همه انرژ کو

 داغونش بودم  تیوضع مات

  یممنون ازت که بهم کمک کرد-انیک

 ! هیچه حرف نیداداش ا فستیوظ-
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 سرت اومد! ییچه باال-

 کنم خواسته بترسونتم  یمحمد متوجه شده دارم به تو کمک م-

 صورتش قرمز شد و با نفرت گفت : انیک

  دنیو آزار دادنم دست نکش تیلحظه از اذ هیکشمش تو زندان  یدستم به اون محمد برسه م-

 دارم . یشخص هیتصو هی. منم باهاش هیآدم ح... زاده ا-

 م . کن یگناه سرم آورده تو زندان رو تالف یکه ب ییانتقام تمام بالها دیبا-

 ؟یتو اون کار رو کرده بود ان؟واقعایک-

 : دیکش قیآه عم هی انیک

 مویزندگ ریکه عاشقانه باهاش مس یتونم دختر ی. من چطور ممیبرس تیوضع نیروز به ا هیکردم  یفکرشو نم یحت-

بار تو  کی دیتونم به خواب برم ...شا یم دنشید دیباهاش تا کنم ؟هر شب به ام یطور نیساختم رو ا یداشتم م

 ... تارمس یقابل تحمل تر بشه .... ستاره ...وا میو دلتنگ نمشیخواب بب

 ...ستیداد که هنوز داغ داره و حالش اصال خوب ن یکه از چشم هاش روونه شد نشون م ییها اشک

به من با هم مشغول حرف زدن بودن و اصال حواستون انگار  انیکه وقت مالقات تموم بشه خانواده من و ک یزمان تا

 نبودش!

به عنوان بهرام خان  یاز آمار محمد و اسم شخص کمیصحبت کردم و  انیبا پدرم درباره ک انیاز رفتن خانواده ک بعد

 رو دادم .

ل ... اما ک رونیبکشه ب هیقض نیکرد من رو از ا یم یناراحت بود و سع یلیاومده بود خ شیکه برام پ یاز اتفاق پدرم

 به پام ... فتهیب دی! با شهیها تموم نم یسادگ نیکل با من که به ا

 یبودن واقعا داشتم عذاب م مارستانیکه تو ب نیهفته مرخصم کنه و من از ا کیکرد که کمتر از  یقبول نم دکتر

 . دمیکش
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  کمند

 

 انیک ی. حت ستین گهیکار ها د نیباشه اهل ا ی!! محمد هر چ شهیتونستم باور کنم کار محمد باشه اصال مگه م ینم

 زندان  یو آزار ها تیکه کار محمد بوده اذ نیکنه درباره ا یهم اشتباه م

 نداره . یذات بد یبوده باشه ول یساق دیشا محمد

 یم یتو اتاقش و سع رفتمیشدم م یکار م یبرگشته بود خونه،بعد از مدت ها خوشحال بودم . تا ب انیکه ک نیا از

 و اون حالت بدش رو کم کنم ... یخوب افسردگ یکردم با حرف ها

  انیتو خونه سر رفته بود . رفتم به طرف اتاق ک حوصلم

 به اتاقم برگشتم... قیآه عم هی دنینداد . فکر کنم خواب بود . با کش یجواب یبار در زدم ول دو

.  بزنم ششیآت ایکنم  یامن مخف یجا هیدفتر رو  دیافتاد دفتر محمد چند صفحه آخرش مونده و من بعدش با ادمی

  فتهیدفتر دستشون ب نیبه خونش تشنه شدن و دوست ندارم ا انیبهراد و ک

 رو باز کردم دورم ... میو موها دمیعادت دمر رو تخت دراز کش طبق

 

 ...  ارمشیدوست ندارم به زبون ب یکه حت یخواب هی...  دمیخواب بد د هی شبید

 یبرا هست انی، ک ستمیکه به کمند و ستاره مربوط نباشه برام بسه . من مهم ن نیهم یداره ول یریدونم چه تعب ینم

 مواظبت از اون ها...

ه من باره که ب نی. اما اول میکن یکارا م نیکه از ا ستیسلطه خودمون ... دفعه اول ن ریگروه ز هیگرفتن  یبرا میبر قرار

 ...دنیاسلحه م

ده ش ادیز یلیمدت خ هیاون هم  ی. البته نگاه ها نمیتونم کمند رو بب یو دوباره م انیک شیعصر برم پ۴ساعت  قرار

  رونیب رسمیم ییو سه تا ادیم انیهمراه ک شهیرو من! معموال اون هم

 لحظه هام همون موقع هاست ... نیبهتر ییجورا هیگذره .  یخوش م یلیخ
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 ... زنهیو اون بهم لبخند م شمیکه چشم تو چشم کمند م ییلحظه ها همون

 ؟ یداغون منو چه به حس عاشق یزندگ هه

راحت و دل  یمن کجا! زندگ اهی... اصال دل ستشهیبزرگ تر از ظرف یلیفهمه کمند خ ی، نم وونستی... د گهیدل د اما

 پاک اون کجا !

 پاراگراف شدم ! هیبودن ! تو برگه آخر متوجه  دیسف یصفحه زدم زدم جلو همه برگه ها چند

 منو ببخش ... ای... خدا ایکار رو کردم ؟ خدا نیکردم؟ چطور شد ا کاریمن چ ای! خدا شهینم -

... چهره اون مرد ادیگلوله و رنگ خون جلو چشم هام م یبندم صدا ینصفه شبه و من هر بار چشم هام رو م االن

 من به خوابم... زارهینم

 ترسم ازش... یم

 

و  دمینبود!!! به جلد دفتر رس یزیرنگ ! زدم صفحه بعد اما چ دیصفحه سف یحرف ها آخر صفحه بود و باال نیا

 بود! ماتم برده بود رو کلمه خون ... یمحمد چ یحرف ها نیبعد از اون کنده شده !! ا یمتوجه شدم صفحه ها

 پر از جمله شد ... ذهنم

 آدم کشته ! محمد

 چند خط مونده!! نی!! چرا هم رهیبم دیبا یکیآدم کشتن!! چرا  دهید

 که به محمد زنگ بزنم ... دیبود که سکسکه گرفته بودم! فقط به ذهنم رس زیشک برانگ نقدرآ

 رو گذاشتم دم گوشم ... یگوش

 سالم -

 تونستم حرف بزنم ... ینم

 کمند ؟-
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 ... امیزحمت تونستم به حرف ب به

 ؟یتو ... تو آدم کشت-

 !!!یییچ-

 ؟ یم... م...محمد تو آدم کشت-

 نه کمند من آدم نکشتم -

 ؟یگ یراست م-

 آره -

 بگو به روح س ...-

 به گوشم  دیبوق آشغال رس یصدا

 کردم بغضم رو قورت بدم ... ینگاه کردم و سع یترس به گوش با

  شهیامکان نداره اصال نم نه

 تونم به محمد شک کنم  یباور کرد ! نه بازم نم شهیدست گذاشتم رو گوش هام.... چطور م کالفه

 گرد شده به مامان نگاه کردم  یکردم و با چشم ها یباز شد و مامان وارد شد . نا خودآگاه دفتر رو پشت بدنم مخف در

 چت شده دختر!- مامان

 مامان برو -

 شام بخور ایب-

 برو-

 رسه! یش به مورچه هم نممحمد اصال آزار هیهمش الک نایخوام. ا یبدونه... نه نم زیاز محمد چ یخوام کس ینم

 از خاطر هام با محمد افتادم ... یکی ادیزده شده بودم و همون طور افتادم رو تخت ... چشم هام باز مونده بود و  شک
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 عاشقانه ما ... یها داریچهار عصر ... ساعت د ساعت

 ... میکرد یو تو سکوت به هم فکر م میزد یهم قدم م کنار

 د ...زنگ خور شیگوش شهیهم مثل

 فقط گفت : بگو ... محمد

 رنگش ... یمشک یداخل موها دیدست کش شونیحالت پر هیقطع کرد و با  هیاز چند ثان بعد

  رهیگرم بگ یدنیتا اون بره دو تا نوش نمیبنش مکتیجا رو ن نیگفت هم بهم

 به خواسته اون گوش دادم و رفتن محمد رو با چشم هام دنبال کردم ... منم

. اون وقت به چشم  میبزن خیو  میبخور ی! دوست داشتم دوتامون بستن خی یهوا نیخواست تو ا یدلم بستن هوی

 هاش نگاه کنم 

 به چهره اخمو شدش بخندم . و

 افتادم دنبالش ... اما دکه رو رد کرد !!! راه

ها  از اون مرد یکی! . چهارتا مرد هم کنارش بودن  نمیتونستم بب یاز بدنش رو م یمی... من فقط نوارید هیپشت  رفت

 رفت ... یعقب جلو م یرو محمد بغل کرده بود و دست راستش ه

لحظه بعد از افکار  هیبه اون مرده و ناخواسته دست گذاشتم رو دهنم ! اما  زنهیاول حس کردم داره چاقو م لحظه

 کار رو انجام بده ! نیخودم خندم گرفت . امکان نداشت محمد ا

 که من یمتوجه لبخند یوقت ینگاه انداخت ! ول دهیترس یبه طرف من و بهم با چشم هالحظه برگشت  هیمحمد  سر

 شد اون هم بهم لبخند زد . زدمیبهش م شهیهم

به سمت خودش ... محمد هم با  دتشیکش گهینفر د هیو  دیرو بوس شیشانیبرگشت به طرف اون مرده و پ سرش

 عوض کرد و به سمت من حرکت کرد ... گهیکاپشن د هیحالت ممکن کاپشنش رو با  نیتر عیسر
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 خاطر تپش قلب گرفتم ... نیا یآور ادی با

که آرزو گرفتنش رو داشتم  یی!!!محمد آدم کشته ! با همون دست هازدیمحمد واقعا داشت به اون چاقو م یعنی

 آزار ! یکه آروم بود و ب ی؟محمد

 تر شد  نیتو گلوم سنگ بغض

بود ...  دهیکه کش ییها تیدرباره اذ انیک ی... حرف هاومدیداشت درست از آب در مهمه حرف ها درباره محمد  انگار

 کتک خوردن بهراد ...خالفکار بودنش ... دختر باز بودنش ...

 قاتل بودن رو نه ...  یفراموش کرد ول شهیهارو م نیا همه

 ندم ؟؟ تیچقدر بهشون اهم گهیچقدر خودم رو گول بزنم !!! د گهید

 من ...  یخدا یول

... از جام بلند شدم و  دادیبهم دست م ی... باز داشت حس خفگ رونیتونستم بدم ب یبازدمم رو نم یکردم ول یم دم

 هام کردم ... هیتازه رو وارد ر یرفتم به طرف پنجره و هوا

تم . دست گذاش بود تمیاز حد ظرف شتریب گهید یها رو ، ول نیکردم باز هم قبول نکنم درباره محمد ا یم یسع یلیخ

 یاز ک دیهارو با نیبود!! ا یبسازم!! محمد واقعا ک امویقرار بود دن یبودم ! با ک یرو قلبم تا سکته نکنم . من عاشق ک

 ؟  دمیپرس یم

 شدم ... نیاز حال رفتم و پخش زم یمتوجه نشدم ک یبودم که حت ختهیبه هم ر آنقدر

 

  محمد

 

 رو برداشتم  یفشار دادم و گوش یگاریتو جا س گارمویزنگ خورد . س میگوش
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 دوست داشتم اومد تو صفحه . کمند! چرا االن زنگ زده !  یلیکه خ یو اون عکس "کمند بانو" اسم

 سالم -

 دایشده و مشکل تنفس پ یدچار شک عصب یعنی نیو ا دیرس یکمند به گوشم نم زونینام یجز نفس ها ییصدا

 کرده اما چرا !!! 

 کمند؟؟-

 ؟ ی. محمد تو آدم کشتم ... م..-

بدنم درد گرفت و از کار  یلحظه تمام عصب ها هی یرو بدنم بود !! برا خیپارچ آب  هی ختنیر هیآخرش شب کلمه

 افتاد...

 زحمت خودم رو جمع کردم : به

 نه کمند من آدم نکشتم -

 بگو به روح س...-

 قطع کردم  عیخواد بگه و سر یم یدونستم چ یم

 !!! دیسوال رو از من پرس نیچرا ا کمند

 زده شد و فرزاد اجازه ورود خواست در

 تو  ایب-

 رفتم ..  ینشست و من از جام بلند شدم و کالفه طول اتاق رو راه م یو رو صندل اومد

 شده؟ یچ- فرزاد

  د؟یپرس یچ یدون یکمند زنگ زده بود . م-

 ؟یچ-
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 ول زدم تو چشم هاش  ز

 شک ها از کجا اومده ؟؟ نیدونه از گذشته من . ا ینم یزی! فرزاد اون چ یتو آدم کشت-

 دونم ! ینم-فرزاد

 باهاش صحبت کنم  دیبا نمشیبب دیبا-

 ؟یبر چ-

 !!دهیداره به کمند آمار منو م یک نمیبب-

 سکوت کرد : فرزاد

 رو برداشتم تا دوباره به کمند زنگ بزنم دست فرزاد نشست رو دستم  میگوش

 فراموشش کنه و اصال باورش نکنه . دی. اون انقدر دوست داره که شا ستین صبر کن ، االن حالش خوب-

 دی. با ارمیخودم از ذهنش در ب دیوقت ... با چیاما با آدم کش بودنم ه ادیبا تموم گذشته من بتونه کنار ب دیکمند شا-

 رو بده  انیخوام تاوان کار ک ینم گهیکمند رو بکشم کنار... د

 شده ! رید کمی یکن یاحساس نم-

 زدم : داد

گرفتم . کمند منو دوست  میکنم و االن تصم یتا االن دارم در بارش فکر م دمشیکه د ی. از وقت ستین رینه ... نه د-

 کنم . یبد رو پاک م یها تیواقع نیداره و من از ذهنش ا

  یکن یفکر م ییایرو یمحمد دار-

 م.کنه که من آدم کشت یخفه شو... خفه شو کمند باور نم-

  یکشت یول-

  رونیگمشو از اتاق ب-
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 یشد ... خراب تر م یداشت بدتر م یمشروب رو گرفتم دستم . همه چ شهیمن هم کالفه ش رونیاز اتاق رفت ب فرزاد

 کشمش  ی؟ م دهیداره بهش آمار م یشد ... ک

  نیمشروب رو محکم زدم زم شهیحرص ش از

 شده بود مصرفم ... یاجبار گهیسر مواد مورد عالقم... د رفتم

تو  دمیمورد استفادم... با تمام وجود دودش رو کش شهیقسمت گرد ش ریرو گرفتم ز متمیگروون ق یفندک اتم 

 وجودم...

 کرد ... لش کردم رو تخت ... ی... حالم رو خوب م دادیداشت مصرفش... فاز م لذت

 ... خنده هاش ... اشیشدنش ... مهربون شد ... بزرگ یجلو چشمم تکرار م لمیف هیبا ستاره مثل  خاطراتم

 تو همون زمان بودم  قای. انگار دق دنیخودمون شروع کردم به خند یلذت تکرار خاطر ها از

 هام رو به طرفش بلند کردم... دست

 ستاره از من دور نشو -

 رفت ! از جام بلند شدم و به طرفش حرکت کردم  یاون داشت م اما

 سایستاره ... ستاره ... وا-

 درخت رو کندم تا با برگ هاش صورت نازش رو قلقلک بدم ...  یاز شاخه ها یکی

 لبخند دوباره و دوباره صداش زدم ... ای

گرفت  یتونستم برم به طرفش ! اخم هام رفت تو هم. ستاره داشت ازم فاصله م یسنگ ... نم هیکردم به  ریگ هوی

 !!! دیرس یدستم بهش نم گهید

 انگار ... دیکه رو صورتم حس کردم توهمم پر یدرد با

  یکن یخودت رو نابود م یرو . محمددددد دار یمواد کوف نیمحمد؟؟ محمد!!! ترک کن ا-

 سرم گذاشتم ... یمبل خودم رو انداختم و دست هام رو رو رو
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 مردم !! یفروختم به جوون ها یآشغال ها م نی!! من چند سال از اه؟یچه کوفت نیا

 ... شمیپ ادی... ستاره مفرزاد -

 . تموم افکارت شده ستاره و انتقام خون ستارهستیها همش توهمه . تو حالت خوب ن نیمحمد ا-

 کنه  یکمند آرومم م-

 داره ؟ تیتو امن شیشدنت، به نظرت پ اریاخت یوضع توهم و ب نیبا ا-

 کنم  یترک م-

 خوب بودن تو رو ؟ ایکنه  یحرف اون رو قبول م ، االن به کمند بگه یرو تو زندان آزار داد انیک- فرزاد

 ... رونیرو از اون جا آورد ب انیبه روز اون بهراد کثافت که ک ی... وا یوا

  یرو ببخش انیکه ک یدر صورت یداشته باش یتون یتو کمند رو م-

 رو  انیکنه نه ک یکمند من رو انتخاب م-

 رو بدونه! زیکه از گذشتت همه چ یاما نه وقت-

 ادامه نده -

 و دعوات شد ؟ یتصادف کرد نشیبار با ماش هیکه  ستین یهمون بهراد نیمحمد! ا-

 رو صورتم  دمیدست کش کالفه

 مریگ یجور نفسش رو م هیتاوان اون کارش رو بده .  دیبار با نیپدرش و قدرتش متوجه شدم همونه . ا دنیبعد از د-

 بکنه . یکه باباش هم نتونه کار

. اون کنه یم یرانندگ یطور نیچرا ا یبهش گفت یبا بداخالق یوقت یکار اون بود . ول ریوقع تصادف تقص... م ادمهی-

 و منو بنداز زندان  ریخسارت بگ یتون یلج کرد و گفت م

ه شدن ب کیداره نزد یکنم که چه عواقب یم یبهش حال یفقط بخاطر باباش زبون داشت. کار ندارم به گذشته ول-

  اریمنو ب یکمند ... گوش
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 فعال به کمند زنگ نزن -

 چرا ؟-

 صبر کن  کمی-

  ادیهم ب انیک یبزار دادگاه بعد-

 بشه  کیاز حد به کمند نزد ادیترسم بهراد ز یم یحرفت درست . ول-

 یجا هاشم فکر م نیبه ا دیبا شیکرد دیکه مجبور شد فرار کنه و انقدر بد تحد یباهاش رفتار کرد یاون طور یوقت-

  یکرد

 کنم .  یصبر م انیک ینشده فقط تا دادگاه بعد ریاالنم د-

 ازم فاصله گرفت و من رو تو همون حالت خراب ول کرد ... فرزاد

 مخصوص کارم بلند شد : یگوش یصدا

 خان بود!  بهرام

 ؟ دیسالم آقا خوب-

 ؟ یبه به آقا محمد حالت چطوره؟بهتر شد-

  ادیو م رهی... به زور انتقام نفس هام م یا-

 تموم نشده!  انیهنوز کار ک-

 . رمیگ یآروم نم رمیتا انتقام نگ ینه ، ول-

 ... شهیحال و هوات عوض م ایهست ... ب یمهمون هی-

 به شاد بودن ندارم ... یاصال حس نه

  یباش دیبا میسیقرارداد خوب بنو هیقرار  یمهمون هیتو  یعنیهستش ...  یکار-
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 کنم باشم  یم یباشه سع-

 برام  ریاز االن آماده باش و آمار طرف رو بگ گستید یدو هفته  یزمانش برا-

 چشم -

 رو پرت کردم اون ور ...  یکرد و گوش قطع

 

بعد از  یشدم ول یشغل ازش جدا م ریی! داشتم به بهانه تغ دارهیهم دست از سرم بر نم یذهن یها یریدرگ نیا تو

و خب باشم رو از دست دادم  یمرد معمول هیتونستم  یکه بخاطرش م ییها دیکه واسه ستاره افتاد ، تمام ام یاتفاق

... 

 همه سود ندارم ! نیبه ا یو به نفع بهرام شد ! چرا حس خوب دیچرخ هوی یهمه چ انگار

 

 

  کمند

 

 روزه از تموم کردن دفتر محمد گذشته... چند

و درد مرگ ستاره داشت فراموشم  انیکه ک یبره! در حد یمحمد خوابم نم یبودن زندگ قتیشب ها از ترس حق واقعا

 شد. یم

 دهنم جواب دادم : یبه صدا در اومد بعد از شست و شو میمسواک زدن بودم که  گوش مشغول

 د؟ییبفرما-

 جلو درتون بده به من اریاالن ب نینگو و فقط گوش کن : دفتر محمد رو هم یچیسالم . ه-

 شما ؟-
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 منتظرتم  یشناس یجلو در م ایب-

 تونم به شما اعتماد کنم  ینه من نم-

 .ستیخونه ن یدونم جز تو کس یخونه ها . م امیم نییپا یایکمند ن-

 !!  دمشیهمون مرده بود که خونه محمد د نیقلب گرفتم ا تپش

 سیبه پل زنمینکن زنگ م دیمن رو تحد-

 . ستین یبا من کل کل کردن اصال تجربه جالب نیبب-

 ببرتت  ادیب سیترسم همون جا بمون تا پل یمن ازت نم-

  دمیکش قینفس عم هیرو قطع کردم و  یگوش

 به گوشم  دیخونه رس یباز شدن در ورود یبود که صدا دهیبازدمم به آخر نرس هنوز

 ... یاز گوشه در اتاقم نگاه انداختم به در ورود عیسر

 رفت درشت خورد از ترس راه نفسم دوباره گ کلیچشمم به اون ه تا

 کردم که چشم هاش خورد بهم ... یبا صدا دم م آنقدر

 گرفتم ، نتونستم از جام تکون بخورم  یکه استرس م شهیبزرگ به طرفم حرکت کرد و من مثل هم یقدم ها به

 دور دست هام ... دیچیبند اومدن نفس هام دست هاش پ یتو همون لحظه ها 

 آرومش از شوک من کم کنه  یکرد با حرف ها یم یصورت کبود شدم شد. سع متوجه

 ؟یفهم یبرات ندارم م یگم من آزار یباهات ندارم . کمند ؟ م یمن کار سسسیه-

 شد  یراه نفس من باز نم اما

 آب آورد و گرفت طرفم  وانیل هیدور شد و با سرعت از داخل آشپزخونه برام  ازم

 اون هم با محمد همکار بوده ! یتونم نترسم وقت یم چطور
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 برد باال  میآب رو گذاشت کنارم و دو تا دست هاش رو به حالت تسل وانیل

 ، آروم باش ، باشه؟ ستیبهت ندارم ، محمد هم همراهم ن یکمند من کار-

 ... دمیآب رو برداشتم و سر کش عیمونده بود. سر یطور همون

بپرم سرش و فرار کنم از  هیثان هیکردم تا تو کمتر از  یرو چک م میگوش یداشتم جا وانیل دنیزمان با سر کش هم

 دستش...

تم تخ یرو برداشتمو رفتم باال میمکث گوش یرو محکم پرت کردم طرفش و ب وانی، ل وانیآوردن ل نییلحظه پا تو

  ستادمیا

 بلند شد اومد سمتم... چرا فکر بعدش رو نکرده بودم !!!! نیافتاد بهش ... خشمگ نگاهم

 از دستم افتاد ... یآخم در اومد و گوش ی. آنقدر محکم که صداچوندیبود رو گرفت و پ یکه گوش یسرعت دست با

 مثل آدم با تو رفتار کرد !نه ؟ شهینم-

 ول کن دستمو  ییییییآ-

 زدم : داد

 کمک-

 ییرایت گذاشت رو دهنم ... همون طور من رو رو هوا گرفت و برد رو مبل پذبه طرف خودش و دس دیرو کش دستم

 انداخت 

 رو بده من زود باش  یکوفت ی. اون دفتر ها یبر یم نیاز ب ی. کمند اخالق خوبم رو دار یکن یم میعصب یدار-

 رو کنترل کردم و گفتم : خودم

 بودن نه؟ یاونا واقع-

 رو مبل دو نفر نشست  کنارم

 خوام باهات حرف بزنم . یجلو من. م نیبش ایوهات رو جمع کن بعد ببرو م-
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 بود  دهیبه سرم . نه لباسم مناسب بود و نه موهام پوش دمیکش دست

  ششیپوشش مناسب برگشتم پ هیداخل اتاقم رفتم و با  به

 بفهمه  دینبا یچیدفتر ها رو بده به من محمد ه-

 داره؟ تیصفحه واقع نیخراول بهم بگو اون حرف ها مخصوصا نوشته آ-

 از محمد بپرس-

 دشمنش ؟ ای یبه من؟تو دوست محمد یتو چرا اون دفتر رو داد-

 رو صورتش دیدست کش کالفه

نگو و اون  یچیشدن من رو ازت دور کنه . پس ه یاز عصب یکه بتونه خطرات ناش ستین یجا کس نیاالن ا نیبب-

ور د هیبه اون بهراد ، قبل از محمد خودم  ای یبگ یزیچ سیبه پل یباشه که بخوا ادتیرو  نیدفتر رو بده به من. و ا

 کنم . یکامل دست پات رو جا به جا م

 نگاه انداختم و آب دهنم رو قورت دادم . شیجد یچشم ها به

ن او که به احترام یگرفتن محمد به من ربط داشته باشه . تنها کار لیخوام دل یگم چون نم ینم یزیچ یبه کس-

 تونم انجام بدم یکه داشتم م یعشق

حساسه به  دی. محمد شد یریکن از بهراد فاصله بگ یخودت سع تیدختر خوب ، بخاطر بدتر نشدن وضع نیآفر-

  هیقض نیا

 کنه ؟ یمگه محمد به من فکر هم م-

 کنه . یفکر م انیو جدا کردم حساب تو از ک دنتیداره به بخش-

 ترسم یاما من از محمد م-

 بهتر ، فعال بترس - -

 زدم تو چشم هاش تا متوجه دروغ گفتنش بشم زل
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 هاست؟تیاون دفتر همش واقع- 

 و زمزمه کرد : نییرو انداخت پا سرش

 لعنت به من -

 !! ستیداخلش ن یخوب یزایچ یدونست یم یبهم وقت یچرا اون دفتر رو داد-

 بهت بدم  یتونم جواب ینم-

 کنه ! یم انتیحمد هم داره بهش خفرد به م نیتر کینگو که نزد-

 نداره  ی، قسمت اولش به تو ربط یمحمد هست یبس کن. تو جز قسمت دوم زندگ-

 نکردم ! داشیپ یمحمد هم رفتم ول یمیتو محل قد ی؟ حت هیبهرام خان ک-

 بهم نگاه کرد: زیت

 پاتو اون جا نزار  گهید-

 چرا ؟-

 داره  ینیسنگ یمطمئن باش گوش نکردن به حرف من برات تاوان ها-

 اون ستاره رو کشته ! دیشا-

 کرد! سکوت

 احتمال داره کار اون باشه !!! یعنی-

سراغت و شک  ادیزود م یلیتو مخم .  همه سوال ها رو از خود محمد بپرس خ یریم یزنیحرف م یلیکمند خ یوا-

 . یکن یو با اون زندگ یادت رو فراموش کنو خانو انیخواد ک یندارم ازت م

 . ستیکه من عاشقش بودم ن یمحمد هیشناسمش شب یکه دارم م یکنم . محمد یکار رو نم نیوقت ا چیه-

  شهیتر م ونهیکار د نیبا ا-
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 کشم . یآلوده باشه ، تموم احساسم رو منم  م یتر شدم . اگه دستش به خون کس ونهیبا گذشتش منم د-

 . ری. از بهراد فاصله بگ ینکن کیمحمد رو تحر رتیکن حسادت و غ یبگم اما سع یدونم چ ینم-

 دست چپش نگاه کرد  یساعت مچ به

 برم .  دی. من با رسنیم گهیساعت د میخانوادت تا ن-

 من جواب بده  یاول به سوال ها-

 هم برات دارم ... دیتهد هیتونم راه بهت نشون بدم . و  یمن فقط م-

 کرد : کیهام گرد شد و اون سرش رو بهم نزد چشم

 .  ینیب یآنقدر آروم نم گهیدفتر هارو من بهت دادم . اگه بفهمه اون وقت من رو د نیبفهمه ا دیمحمد نبا-

  یکرد انتیپس تو بهش خ-

 جمله رو  نیتکرار نکن ا یکن یم میعصب یکمند دار-

 . یبگ دیکاراست ؟ با نیپشت ا یبگو ک-

 بهم نگاه هم نکرد !! یشد و بدون حرف از خونه خارج شد . حت جاش بلند از

 از رفتنش رفتم تو فکر ... بعد

 گه؟ید یکیبا  ایمرد با محمد و  نیخبره ؟ ا چه

 ترکه  یمن سرم دار م یخدا ی؟!! وا رهیاون مرد بردتش . چرا داد که االن پس بگ یدوم رو هنوز نخونده بودم ول دفتر

!!  اهامی؟ محمد ! عشق من ! ته تموم رو ختهیداره... خون ر تیشد ... انگار گذشته محمد واقع ریهام سراز اشک

؟  شهیخراب تر م یرو شروع کنم ؟ چرا هر لحظه همه چ یزندگ هیقبول کرد؟ من چطور قرار بود باهاش  شهیچطور م

 زدم :  ادیشکست فر شهیبغضم بلندتر از هم

 سر راهم ... یکه گذاشت هیمحمد ک...  امیدن نیا یخداااا من کجا-
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که تموم قدم  یآدم هیکردم پوچ شدم ...  یتو خودم جمع شدم ... احساس م نیجن هیو مثل  دمیمبل دراز کش رو

 بوده... قیدره عم هی یهاش رو رو

و اشک ها تموم نشن ...  فتنیها باعث شدن اعصاب چشم هام از کار ب تیشد ... انگار واقع یاشک هام بسته نم راه

هاش  کهیاز ت یکیکه به محمد داشتم هر لحظه  یعشق ی... و حت نهیسنگ تیاز حد توان من واقع شتریب یلیخ

 موند تو گذشتم ... یشد و جا م یشکسته م

 قاتل شدم ؟ هیعاشق  چطور

 به اتاق خودش برد...من رو تو آغوشش گرفت و  انیکردم تا همه برگشتن خونه و ک هیتو اون حالت گر انقدر

و بدون نگاه تو چشم  دیلرز یم میشونیرو پ زدیبوسه م یکرد آرامم کنه... لب هاش وقت یم یبا نوازش موهام سع 

 رو حس کنم ... نشیتونستم بغض سنگ یهاش م

 سخت زمزمه کردم : یلیخ

 ... انیک-

 سخت تر جواب داد : یلیاون خ و

 جانم -

 نکن  هیگر-

 کنم  ینم هیمنم گر ینکن هیاگه تو گر-

 چشم هام رو با بازوهاش پاک کردم و بهش نگاه کردم . ریز عیسر

 کنم ! ینم هیمن که گر-

 ... میبود گهیهم د یدو غرق چشم ها هر

 داخل چشم هاش به رنگ خون شده بود . یدیچشم هاش کبود شده بود و سف ریز

 کرد ؟ یم تتیتو زندان اذ یک-
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 هاش رو بست و لب هاش رو رو هم فشار داد : چشم

 دوست ندارم با جوابش تو رو ناراحت کنم . پس نپرس ...-

 جوابش محمد... نه ؟ -

 بغض من دوباره شکست... یسکوت کرد ول اون

 و کشت ...داد . تو رو آزار داد ... ستاره ر ی، اون ... اون بهم دروغ گفت ... اون منو باز ادیازش متنفرم ، ازش بدم م-

 شد : یلحظه تن صدام بلند تر م هر

 ؟؟؟  هی؟؟؟ ها ؟؟ اون مرد ک هیاون ک انیک-

 نشست رو لب هام  انیک یها دست

 بشه ... کینزد یزارم بهت حت ی. من نم زمیآروم باش عز سیه-

 باشه! یطور نیکردم محمد ا یتوام. فکر نم دنید بیمن نگران توام ، نگران آس انیک-

 . گهید یآدم ها لهیبه وس دادهیمحمد من رو تو زندان آزار م تهیواقع یمتاسفم ، ول-

م . اون میکرد یم یما زندگ یتونم بهش بگم که با چه آدم ینم یمحمد ... حت یزندگ هیدونه از بق ینم یچیه انیک

 ... شهیمثل من باورش نم

 گذشت ... یبا اون مرد ترسناک چند روز دارمیازد

ا م ی. پدر بهراد واقعا تمام قدرتش رو برا کیکوچ دیام هیاز  غیدر یول میگشت یو محسن دنبال سر نخ م انیک با

 چطور جبرانش کنم . میدون یکه نم یگذشته جور

 نیمختلف باهام حرف بزنه . تو ا یبحث ها دنیکنه با کش یم یو سع زنهیوقت بهم زنگ م یهم که وقت و ب بهراد

 یکنه مخصوصا درباره پرونده کارها یکمکمون م یلیخ یمزاحم رو داره ول هیاون هم واقعا نقش  یذهن یها یریدرگ

 یسر چ دونمیبا بهراد داشته و نم شیکه چند سال پ یکنه. چون محمد به جز تصادف یکنکاش م یلیمحمد خ

 بل حرص بخوره ...از ق شتریشد بهراد ب یباعث م نی!! و ا ستیتو پروندش ن گهید زیچ چیدعواشون شده ! ه
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 ی. ول میکن دایاون مرد مشکوک رو پ میمحمد تا بتون یمیمحل قد میو محسن اومد انیغروبه ... من و ک یها کینزد

 نشد ...! بمونینص یزیباز هم چ

 دست هام گرفتم و چشم هام رو بستم ... ونیسرم رو م کالفه

 محسن شک بهم وارد کرد یصدا

  سیدفتر محمد رو بده به پل-

 تعجب بهش نگاه کردم : با

 دفتر !!!-

اون  ایمهم تره  انی. چرا؟ک یبهش بد یکرده تو حاضر نشد یگفت هر کار یو م زدیدفتر حرف م هیآره بهراد از -

 ح...زاده ؟ کهیمرد

 به سمت من برگشت  انیک

 !!!  یباعث شده ازش متنفر بش یاز محمد!!!چ یدون یم یکمند تو چ-

  نییرو انداختم پا سرم

 دونم  یهم از محمد نم یزیندارم چ یمن دفتر-

 کمند به من نگاه کن !-

 باال  اوردمیگم . سرم رو ن یفهمه دارم بهش دروغ م یاالن م یوا

 ؟ یگ یبه من دروغ م یتو دار-

 یم یمن رو ک یپروندش پاکه ؟ حرف ها یداره وقت ی. چه فرق گمیبسه انقدر آزارم نده . آره دارم دروغ م انیک یوا-

 کنه ! دییتونه تا

 اون دفتر - محسن

 ! هیچ هیدونم قض ینفر اون دفتر و رو به من داد تا بخونمش اما سر بزنگاه ازم گرفت . اصال نم هینقشه بوده .  هی نیا-
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تو  که یاون محمد مشیشناس یم میکه االن دار یمحمد نیکه ا یقبول کن دی. با یکمکمون کن دیکمند با - محسن

 یتا دست بکش میمجبورت کن انی. بهراد همه حرف هات رو بهم گفت و ازم خواست که من و ک ستین یبهش دل داد

 به محمد . دنیاز رس

 اون دستش به خون آلودس نمشیخواد بب یدلم نم گهید یمن تموم شد. حت یشناسم . برا ینم یمحمد گهیمن د-

 حالم رو بدتر کرد : انیکالفه ک ی... صدا میبغض پر شد تو گلو باز

 خواستم پاره تنمو بدم دستش ! یمن دوست بودم! چطور م یچند سال با چه کثافت-

 به من ... لعنت به من  لعنت

زنگ خورد  اصال حواسم به صحبت  شیرو روشن کرد و به طرف خونه حرکت کرد... اما وسط راه گوش نیماش محسن

 یبهار من نم گهیکه د فی.... ح یرحم یبودم ... چه فصل سرد و بها  ابونیزده تو خ خیهاشون نبود . غرق برف 

 رسه...

 عوض شد ... ریشدم مس متوجه

 !میریکجا م-

 اون جا  میایگفتم االن م میهم بود شیآورده ، چون پ ریگ ییزهایچ هیبهراد  - محسن

 دیخونه بر دیمنو بزار- کمند

 کرده . دایپ ایبهراد چ مینیتحمل کن بب کمی.  شهیراه دور م یلیخ- محسن

 به اجبار قبول کردم ... یول نمشیخواست بب یدلم نم اصال

 خونه ... نیبار قرار بود پا بزارم تو ا نیدوم یو من برا میدیرس باالخره

 به وسط خونش ... میدیو رس میآسانسور شد سوار

 من نه ...! یصحنه رو روش ول دنیتعجب کرد از د انیک

  میو هر سه وارد خونه شد در رو باز کرد بهراد
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 سالم دادم . هیفقط  ریز یمن با صدا یبودن ول یتا مشغول احوال پرس۳ اون

 : زدیآروم با محسن حرف م یلیکه خ نیبه گوشم با ا دیبهراد رس یصدا

 کمند هم هست ! ینگفت-

 باهامون بودش راهمون از خونه دور بود .- محسن

  یاوک-بهراد

  میرو مبل ها نشست همه

 داداش  یتو دردسر افتاد-انیک

 . ادیبرام تنوع به حساب م ستینه زحمت ن-

 من بر اون سرگرم کنندس ! یمشکالت زندگ یپسر عوض 

 راستش ... - بهراد

 من نگاه کرد  یچشم ها به

 کمند خانم حرف بزنم . یتونم جلو ینم- بهراد

 نگاه کرد : انیبه ک و

 ه. باش ندیکنم براشون خوش آ یفکر نم -بهراد

 هم هست ! یمگه رنگ یاهیدونستم . باالتر از س یرو م یمن خودم همه چ هه

 ؟ یاستراحت کن کمیو  دهیکه بهراد اجازش رو م ییاز اتاق ها یکیداخل  یبر شهیکمند م- انیک

 جواب دادم : قاطع

 نه -

  شهیکمند حالت بدتر م- محسن
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 شم  ینم نیبدتر از ا-

 بهراد اومد:  یسه سکوت کردن و آخر صدا هر

 کنم . یخب پس شروع م یلیخ-

 کاور چندتا برگه در آورد  هیداخل  از

  انیرو به ک یکیرو داد به محسن و اون  یکی

 که تو گردش حساب ها بودن. ییمحمد و تمام کسا یتموم حساب ها یگردش مال-

 بهش نگاه ن و اون لب هاش رو به باال جمع کرد : انیزمان محسن و ک هم

 با پول و قدرت بابا شد . یبود ول یکار سخت ییخدا-

 با تعجب گفت : چطور امکان داره !!! انیک

 ...وید - محسن

 هستن . یاردیلیحساب هاش همه م یها یداره . گردش مال قتیحق یول نیمطمئنم انتظارش رو نداشت -بهراد

 حرفش چشم هام گرد شد و زول زدم بهش ... اون هم بهم نگاه کرد : دنیشن با

 تونه باشه .  یعضو خورده پا نم هیاگه خالفکار هم باشه ،  یحت-

 !!!هیچه جونور نیا - انیک

 مهم تر ... زیو چ- بهراد

  گهیبگو د-محسن  

 کردم ... دایاز دوست هام پ یکی لهیکه باهاش رابطه داشته رو به وس ییاز زن ها یکی -بهراد

 برام سخت کرد  دنیبزرگ راه نفس کش یلیبغض خ هیبگو که  نیحرفش برام سنگ چنان

 تونستم نفس بکشم  یبود به هم و نم دهیهام چسب لب
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 یتر شدن حالم اومد کنارم و شروع کرد به ماساژ دادن پشتم ، و سع میشناخت ، قبل از وخ یمنو رو خوب م انیک

دونست من چقدر محمد رو دوست داشتم ... فقط  یزمزمه هاش دم گوشم حالم رو خوب کنه ...فقط اون م کرد با یم

 تونست حال خراب االنم رو بفهمه ... یاون م

 باال  رفتیتونستم راحت نفس بکشم و هر لحظه ضربان قلبم م یباز نم یول

 سرت  ی! آروم باش اشکال نداره فدا زمیکمند ؟ عز-

 شد  یم اهیس ژنیداشت از کمبود اکس صورتم

 رو سر من : دیآروم حرف نزد تمام حرف هاش ترک انیهم کنارم نشست اما اون مثل ک محسن

 ی؟تو به خاطر اون منو رد کرد یکن یخودت رو داغون م یدار ی؟ بر چ یکن یبراش حالت رو خراب م یدار یبر چ -

نحس اون مرد  هیقرار سا ی. تا ک یاون به نظر خانوادت گوش نکرد . تو بخاطر یو چند سال باهام درست رفتار نکرد

 ؟  یکن حرومخودت رو واسه اون کثافت  یخوا یم یرو سر ما باشه ؟ تا ک

  ستیخوب ن طشیمحسن گذشته رو نکش وسط کمند االن شرا- انیک

 باز شد  دنمیبلند راه نفس کش یلیخ یصدا هیبا  نیشکسته شدن بغض سنگ با

 از اتاق ها استراحت کنه تا حرف ما تموم بشه  یکیف هام هنوز ادامه داره ، ببرش تو حر- بهراد

 از اتاق ها به راه افتاد ... یکیمن و به طرف  یبازو ریدست انداخت ز انیک

 

  بهراد

 

اصال  دمیفهم یزودتر م یعنیقبال اون هم خواستگارش بوده !!!  یعنیشدم  یم وونهیمحسن داشتم د یحرف ها از

 دخالت کنه اه  هیقض نیتو ا زاشتمینم

 کمند رو به اتاق برد و خودش برگشت  انیک
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 بشه . تیخواستم انقدر اذ ینم یکه دوست داشتم بدونه و ازش متنفر بشه ول نیا با

 که من بهش دارم ... هیاز حس شتریب یلیکه بهش داشت خ یعشق

 ادامه بده - محسن

رابطه هارو با اون دوتا  نیرو... همه اون ها گفتن اول گهیاون چندتا زن د لهیبه وسآوردم و  ریخب من اون زن رو گ-

 مرد داشتن 

 به اسم بهرام و محمد ! یشخص یعنی- محسن

که  نینبودن و از ا یمعمول یباور بودن که اون ها آدم ها نیآره ،همشون فقط دو بار با هر کدوم بودن و همشون به ا-

 دور و برشون باشن ترس داشتن . 

 دوسته منه !! میزنیدر بارش حرف م میکه دار یتونم باور کنم محمد ینم -انیک

 پوزخند زدم : هی

 رونیب شیبکش یهمه خالف پروندش پاک باشه شک ندارم اگه بخوا نیتونه با ا یکه م ی؟ کس یدیحاال کجاشو د-

م ه گهید یها زیپرونده دنبال چ نیتو ، تو ا هیاز قض ری. بابا هم به غ رونیب ادیباهاش م گهیچندتا دم کلفت د هی

 هست 

 رو صورتش: دیکالفه دست کش انیک

 ره ت میوخ طشیشرا یلیمن داغونه اما کمند خ تیکردم وضع ی.فکر مدیکمند حرف نزن یجلو گهیدرباره محمد و د -

 .دیمدت حداقل تا گرفتن محمد تو خونه نگه دار هی یکمند رو برا دیبه نظر من با مادرت حرف بزن تا بتون-

  هیسخت یلی، نگه داشتنش تو خونه کار خ رهیگ یکمند آروم نم-

 بزنه  بیکه محمد بخواد بهش آس نیترسم از ا یم-

 با اخم نگاهم کردن انیمحسن و ک هوی

 گفتم : لکسیر یلیمن خ و
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 دوسش دارم -

 طرفم  هیبرگه دستش رو محکم پرت کرد  انیک

 دعوا  نیوسط ا ی. پس بگو چرا خودت رو انداخت یتو غلط کرد-

 بهش فکر کنه  گهیکردم دوتاشونم مخصوصا محسن رو تا د یقانع م دیبا

 هیقض که چقدر برام یتونم به احساسم بگم کمند رو دوست نداشته باشه . االن رک بهت گفتم تا بدون یمن نم انیک-

 . تشهیکمند و بهتر شدن وضع دنیند بیآس یکار ها برا نیهستش . تمام ا یتیثیکمند مهم و ح

 تن صدا که به گوش نیکرد با کم تر یرو گرفت و سع رهنمیپ قهیبرداشت به طرفم ،  زیاز جاش بلند شد و خ انیک

 کمند نرسه حرف هاش رو به من بزنه 

 هیمن خواهرم و به  یشیباعث م یندازیب هیقض نیخوام نه تو نه بابات . فکر نکن اگه خودت رو وسط ا یکمک نم -

 مثل تو بدم  یپسر ل.ا.ش.

 مثل خودش ! یکیخواهرش بود ؟ خواهرشم  شی! چون دلت پیداد یا ! جدا ! پس چرا به محمد م-

 مشت زد تو دهنم  هی

 خفه شو ، حساب ستاره از محمد جداست ستاره پاک بود . مظلوم بود ....-

 شده بود  یشیآت انیک یه ولرو از من جدا کن انیکرد ک یم یسع محسن

 شناسم  یکن . من تو رو خوب م رونیفکر کمند رو از سرت ب -انیک

 خواستگار  هیکنم... به عنوان  یصبر م-

 چپ چپ به محسن نگاه کردم و

  رونیها کمند از اتاق اومد ب یری.تو همون درگ

 منو ول کرد و نشست سر جاش  قهی عیسر انیک

 داشتیقدم بر م انیمتعادل به سمت ک نا
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 ! انیشده ک یچ-

 . میر یم میدار زمیعز یچیه-

 کمند خانم من دنبال کار ها هستم .-

 به طرف آسانسور حرکت کرد  فشیتکون داد و با برداشتن ک نیسرش رو غمگ کمند

 از  من رفتن  ... یهم دنبالش راه افتادن و بدون خداحافظ انیو ک محسن

 کردم . اما حس محسن رو نه !  یم ینیب شیرو پ انیک رفتار

 ... ییرایدست پذ کیبرداشتم و رفتم کنار پنجره بزرگ و  گارینخ س هی

 گرفت... دهیشد ناد یحسم به کمند هم نم  یشد قبول نکرد . ول یبودم رو که نم دیجد یسرگرم هیکه دنبال  نیا

رونده پ نی، با دقت تر به ا گهید یبخاطر به دست آوردن اطالعات درباره آدم ها شتریبود که بابا ب نیاتفاق خوب ا هی

 خوب بود. نیکرد و ا ینگاه م

 یطور نیخودش و مامان پروانه . البته ا شیجور بکشونه خونه پ هیشده بود که بابا من رو هر بار  یاتفاقات بهانه ا نیا

 ... تیقعوا دادیخب هنوز آزارم م یخودم بهتر بود ول یبرا

دنبال کار ها هستم .  ییخوان اما من تنها ینم یاز من کمک گهیو محسن بعد از اعتراف حسم نسبت به کمند د انیک

 . رمیدستم و قشنگ حالش رو بگ ریز فتهیکه محمد ب یمخصوصا اون زمان ه،یخوب یسرگرم

 یبار نه م نیباهاش خوب رفتار کرده بودم . ا یبه اندازه کاف میبا هم داشت شیکه چند سال پ یاون تصادف سر

 دارم براش. یمجلس کیش یتالف هیگذرم .قشنگ  یبخشمش و نه بخاطر بابا از کار هاش م

 ! هیافتاد که اون ک ینم ادمیاصال  دیخوندم شا یاگه پروندش رو نم البته

 شب بود و من قصد کردم بخوابم ... یآخر ها کینزد

 کردم بدون فکر کردن به خواب برم... یسع رو انداختم رو تخت خودم

 ... دمیپر میگوش یخلسه بودم که با صدا تو
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 از نصفه موندن خوابم ... متنفرم

 رو جواب دادم : یگوش یعصبان

 بله -

 تو گوشم !!! دیچیزن پ هی هیگر یصدا

 ...رمیم ی... دارم مای... تو رو خدا ب ایبهراد کمکم کن ب-

 !  دمیناله زهرا از جام پر یصدا دنیشن با

 شده !! یزهرااااا !!!!! چ -

 و التماس صدام زد : هیبا گر باز

 ) ....(ابونیدم خونم تو خ ای... ب ایبهراد ب-

 تحمل کن  امیدارم م-

رو برداشتم و با تموم سرعت به طرف  چیشرت سو یو ت یمشک یعوض کردم لباس هام با همون شلوار خونگ بدون

 دم آدرس حرکت کر

 کنه !!! تشیجرات کرده اذ یزهرا بود !!! آنقدر داغون و خراب !!! ک یصدا

 داد  یزهرا اجازه آروم بودن رو بهم نم هیگر یبد کنم اما صدا یلیتصادف خ هیلحظه احتمال داشت  هر

 شدم  ادهیپ نیدم خونش جلو در نگه داشتم و از ماش دمیرس

 کنه  یم هیباغچه خونه و داره گر یداده به نرده ها هیزهرا شدم که تک متوجه

 به طرفش ...  میدیدو

 هاش بلند تر شد  هیگر یمن محکم تو آغوشش فشارم داد و صدا دنید با

 از اون  شترینه ب یخودم خراب بود ول حال
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 سرت اومده !!! ییشده ؟ چه باال ی؟ چ زمیزهرا ؟ عز-

 انداخت ... یکرد و به لباس من چنگ م یم هیفقط گر زهرا

 شهاب کو ؟-

  مارستانیب میبر دیکنم. با یجا خواهش م نیاز ا میبهراد بر-

  زمیباشه عز-

  نیآغوشم گرفتمش و گذاشتمش تو ماش تو

 یبود خون شیزانوها ریکه ز یو دست هام رو ازش جدا کردم ، متوجه شدم دست یکه گذاشتمش رو صندل نیاز ا بعد

 شده ! 

 نشم نیگرفتم تا از حال خراب پخش زم نی... دست هام رو به ماش نییپا ختیتمام وجودم ر انگار

 شده ... یزهرا ... چ... چ-

 ... هیگر ریزد ز بلندتر

 ... مارستانی. بهراد منو برسون ب رمیم ی. دارم از درد م میتو رو خدا بر-

 حرکت دادم ... مارستانیب نیتر کیرو به طرف نزد نیو ماش نشستم

 ، خودم زهرا رو برداشتم و به طرف پرستارها رفتم ... ادیب ینکردم تا پرستار صبر

 بردنش ... مانیتخت آوردن و به قسمت زنان و زا هیبراش  عیسر

اومده  شیباشم که حدسم درباره اتفاقات پ دواریکم خودم رو آروم کنم . و ام یکردم  ینشستم و سع یصندل رو

 زهرا اشتباه باشه ... یبرا

 کشتم یمن شهاب رو م یعنی

 دست هام دو طرف سرم گذاشتم ... کالفه
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 ؟ دیآقا شما همراه اون خانم بود-

 چطوره؟ تشونیبله ، وضع-

 ؟ یباهاش دار یبه عمل دارن شما چه نسبت ازین-

 بود میروز همه زندگ هی-

 تعجب بهم نگاه کرد . جواب دادم : با

 باهاش صحبت کنم ؟ قهیتونم چند دق ی. من مانیب دمیبه خانواده خبر م-

  دیایبله به هوش هستن همراه من ب-

 پرستار حرکت کردم و اون من رو به زهرا رسوند.  کنار

 کرد . یشکمش ناله م یکرد و با قرار دادن دست هاش رو یم هیابر بهار گر مثل

 گرفت  شیزده بود ... دلم آت خیهاش رو تو دست هام گرفتم ...  دست

 مجبورم به خانوادت خبر بدم . یعمل بش دیآروم باش . با زمیعز-

 کنم . یکارو نکن خواهش م نینه ... نه ا-

  ستین یچاره ا-

  هیگر ریتر زد ز بلند

 کشه یبهراد، بابا اونو م-

 شده . بزار بدونم و کمکت کنم  یبهم بگو چ-

 شد ... یآروم نم یبلندش لحظه ا یهق ها هق

  ینگ یقول بده به کس- زهرا

 ز کردم موهاش رو نا-
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  دمی. قول م زمیعز دمیقول م-

کنه ... اون ... اووون ... به شکمم لگد زد...  یکه بچمو سقط م ستیزنه ... دفعه اولش ن یکه منو م ستیدفعه اولش ن-

خواد ...  ینم گهیمن رو هم د یخواد ... حت ی... گفت ... گفت ... بچه نم رونیو منو از خونه پرت کرد ب دیموهام رو کش

 ...ودنب شیمست بود ... حالش خوب نبود ... حال

 کردن ... یم یچاقو بودن که قلبم رو زخم هیکلمه از حرف هاش انگار  هر

 االن خونست؟-

 انداخت به بازوهام و به حالت التماس نگاهم کرد  دست

  زنهیم بیتو رو خدا نرو سراغش بهت آس-

 آروم گفتم : یلیکردم و خ چشم هاش رو پاک ریسر انگاشتم اشک ز با

 باهاش حرف بزنم  کمیکرده و  یکار نیخوام ازش بپرسم که چرا همچ ی. فقط م زمینگران نباش عز-

 بزنه ... بیترسم بهت آس ینه نرو م-

 با هم مینگران نباش. ما دوست بود زمینه عز-

 نگو باشه ؟ یچیبه مامان و بابا ه -

 استراحت کن باشه؟ کمی. االن فقط چشم هات رو ببند و  یهر جور تو بخوا زمیباشه عز-

 بمون  شمیپ-

  شتمیپ انیباشه تا مامان و بابات ب-

 به شکمش نگاه کرد  نیغمگ

 بچم مرد ...-

 ؟ شدیتا آروم م دادمیجوابش رو م دیبا یچ
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 پر شد تو گلوم ... بعد از مدت ها ...  بغض

... تمام شوق و دیکش یعاشق بچه بود. و حاال شوهرش بچش رو تو نطفه خفه کرده بود . چند ماه با اون نفس م زهرا

 احساسش رو شوهرش ازش گرفته بود... 

 که زهرا رو به من نداد ... یفاصله گرفتم و زنگ زدم به مرد خودخواه ازش

 )...( مارستانیب ادیبهش گفتم ب فقط

ناله هاش داشتم  ی... آنقدر که از صدا دیکش یدرد م یلیآرومش کنم . خ کمیزهرا تا  شیکردم و برگشتم پ قطع

... توف به هر که منو از زهرا دور کرد. با نوازش موهاش و گرفتن دست  رتشیغ یشدم . توف به اون شوهر ب یم ونهید

 کردم آروم کنم ... یزدش تو دست هام سع خی یها

 و محسن ... انیزدم به شا زنگ

 که بهشون دادم  یخواستم خودشون رو برسونن به آدرس ازشون

کردم به  یکردم تا اون ها هم برسن ... زل زده بودم به پنجره خونش ... و فکر م شیرو آت گارمویو س دمیمن رس اول

 تا آروم بشم  . ارمیسرش ب ییکه چه باال نیا

 فاصله محسن  ی.... و با کم دیرس انیشا اول

 پام لح کردم ... ریرو ز گاریشدم و س ادهیپ نیماش از

 ... میبر-

 دادن بهشون رو نداشتم . حیتوض ایاعصاب سالم دادن  یحت

 شدم... شیکاخ مانند جهنم یانداختم و وارد خونه  دیکل

 ! میکن یم کاریجا چ نیبهراد ا -انیشا

 ندادم  یجواب

 ؟ یکه باز منو محسن رو خبر کرد یبزن یخوا یرو م یک - انیشا
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 خو حرف بزن -محسن

 کردن جواب دادم : ستیا بدون

 با شهاب دارم . یشخص هیتسو هیخونه زهراست ...-

 زده به سرت  یه یه -انیشا

 دست و پام . ریز رهیبم دینه فقط نزار-

 ... میرو باز کردم و وارد خونه شد در

 بودم . ستادهیدوتاشون ا وسط

 زدم : داد

 شهاب -

 زدم ادی! درباره فر دمینشن یجواب

 شهاب -

 کرد و چشم هاش قرمز شده بود  یو به ماها نگاه کرد ... سکسکه م رونیاز اتاق ها تلو تلو اومد ب یکی از

 ؟ دیکن یم کاریتو خونه من چ- شهاب

 بره و منفجر بشم ... تمیاز ظرف شتریداشت و هر لحظه امکان داشت ب یسعود ریس تمیعصبان

  رونیگمشو از خونم ب-شهاب

  ستادمیطرفش قدم برداشتم و رو به روش ا به

 بچش سقط بشه ؟ هوم ؟ یو باعث بش یمنو بزن یزهرا یچطور تونست-

  نمیتو قفسه س زد

 وسط  نیا یگ یم یبه تو چه . ها ؟ تو چ-
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 مشت شدم رو زدم تو دهنش  یها انگشت

  نیت افتاد رو زمدوباره زدم .. زدم ... زدم ... بعد از چندتا مش یاز انجام عکس العمل قبل

 زدم تو موهاش و چشم تو چشمش شدم  چنگ

 یکه از خونه پرتش کن یکرد دایهمه جرات پ نی؟ از کجا ا یبزن بیکه به زهرا آس یکرد دایهمه جرات پ نیاز کجا ا-

 ؟ رونیب

 نبود !  شیحال یچیخورده بود که ه آنقدر

 خواست سرش رو لح کنم  یشکمش.. دلم م ریلگد ز هیلگد زدم تو شکمش ...  هی

  دادمیفحش بود رو بهش م یو هر چ نیزم دمیکه چنگ شده بود تو موهاش چند بار سرش رو کوب یهمون دست با

؟ حروممم زاده  شیکرده بود که کشت یکشمت ... اون بچه چه گناه ی!!! مشیصاحبه که زد ی... کثافت مگه زهرا ب-

 ... آشغال ... یکن یکه به زن و بچتم رحم نم یی... تو ییتو

 دور بدنم ... دیچیدست پ دوتا

 زمزمه وار محسن ... یصدا و

 بهراد بسه-

 زدم : ادیو فر رونیب ختمیکرد رو ر یم ینیرو که تو دلم سنگ ییحرف ها تمام

که عشق من بود !! چرا انتخابت انتخاب من  ی... چرا چشمات رفت رو کس ی... تو داداش من بود یمن بود قیتو رف-

بچه تو شکمشو با لگد  ی؟ آشغال چطور تونست یشکستش کرد یطور نی؟ چرا ا یبخت کرد اهیود !!! چرا زهرا رو سب

 !! شیبکش

و درد رو حس کنم، نگه  رهیشد گلوم درد بگ یکه باعث م یینکنم و خودم رو با داد ها هیکردم گر یم یسع یلیخ

 دارم  ...

 تا خورد بشن ... دمیکوب یمکث با پاهام محکم به پاهاش م یب
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 عقب.  دیدست انداخت دور شکمم و من رو محکم کش انیشا

خودش رو به پشت ستون   اوردیخون باال م نیمحسن به زور من رو کنترل کرده بودن و شهاب همون طور که رو زم با

 ... دیکش یم

 افتاد ... رو روشن کرد و به راه نیماش عینشاندن و محسن سر نمیمن رو داخل ماش انیو شا محسن

 در آوردم و گذاشتم رو لب هام ... با فندک روشنش کردم . زل زده بودم به دستم ... بمیاز ج گارمویس

  نیخونه . ممنون که اومد دیبرگرد دیخودتون بش یها نیسوار ماش دیمحسن نگه دار ، بر-

 برمش خونه  یتو برو من م انیشا-محسن

 ولش کرد  شهینم ستین شیحال یچیاسکول شده ه نینه بابا ا -انیشا

لبخند کج  هیکرد . بهش  یاز دعوا فرار م شهیپسر سوسول بود که هم هینگاه کردم . اون  دشیترس یچشم ها به

 زدم

 هنوز باباش مونده -

 زد تو ترمز و برگشت عقب  محسن

 !!!یشد ونهیبهراد د-

 چشم هام رو بستم ... دمویکش یگاریاز س یکام طوالن هی

 داد . حیخوام ازش بپرسم چرا شهاب رو به من ترج یهاش ندارم . فقط مبا یکار خاص-

 رو حرفت حساب کرد . شهی. نم یدینشون م گهیجور د هیتو عمل  یگ یجور م هیواال تو تو کالم  - انیشا

 برگرد خونه . انیشا-

 به محسن نگاه کردم : و

 .ستی، اصال حالم خوب ن ایباهام ب یرو دار طشیاگه شرا -
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خوابم .  یخونه تو م یدنیتهش شب خواب امیکه ! م شهیتو نم یها یباز یوحش فیحر ییمحسن تنها- انیشا

 شلوارکت هنوز هست ؟

 به راه افتاد و گفت : محسن

با اون گردن کلفت دهن به دهن  یخوا یکه م یتو واقعا اسکول شد گهیهم باشه خوبه . راست م انیبه نظر منم شا-

  یبش

 دادم به پنجره ... هیرو تککردم و سرم  سکوت

 کردم ...  ینگاه م یکیتار به

 نبود ... فینبود .انقدر کث یآدم یطور نی... شهاب اشیزهرا... زندگ ندهیآ به

 به راه رو  دمیحرف به طرف اتاق زهرا به راه افتادم ...رس ی... ب مارستانیب میدیرس

 عمل ... یمن زهرا رو بردن برا دنیقبل از رس یعنی نیو مادر زهرا پشت در اتاق عمل بودن و ا پدر

 ... ستادمیپدرش ا یفاصله چند متر تو

 یدامات رو شکم دخترت چنده! با چه قدرت یپا زیقدرت مند و فرصت طلب... حال دخترت چطوره ؟سا یبه به بابا-

 ماه در جا سقط شده ! 6لگد زده که بچه 

 بود رو آوردم باال  یدست هام که خون کف

پدر مادر  یمنه ب رتیجا ... باز به غ نیمن ح... زاده که دخترت رو پشت در خونش جمع کردم و آوردم ا رتیبه غ باز-

 بار هم انگاشتم محکم به زهرا نخورد .  هی یبودم حت یکه هر گوه

 به گوشم  دیداد مادرش رس ی... صدا قشیو دست انداختم به  نیرو پرت کردم رو زم گاریس

 زخم خورده بود... هنوز خون بچه زهرا رو دست هام بود ... رتمیشده بودم... غ ونهی... دمن پر بودم یول

و اصل و نسب دار مورد عالقه شما بود  شهیهمون پسر با ر نی؟ ا یبود که بخاطرش زهرا رو از من گرفت یداماد نیا-

 که به من نه بگه ! یزهرا رو مجبور کرد نی؟ بخاطر ا
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 من اصال دلم براش نسوخت  یپدر زهرا بلند شد ول هیگر یصدا

 داشت که من نداشتم ؟ یاون چ د؟یدیخند یکردم بهتون چرا م یکه التماس م یی! اون وقت هادیکن یم هیگر-

 ...نیخم شد و افتاد رو زم زانوهاش

 بس بود ... نییپا ادیکه از اون غرور تکبر ب نیبرام بس بود. هم نیهم

 

  کمند

 

ها به  شم و شب یکابوس بود . باز دلتنگش م هیکه دوباره ازش دور باشم برام شب نیبرگرد زندان . و ا دیبا انیک فردا

 خوابم ... یتختش مرو ادشی

 صورتم گرفته بودم  کیعطر دار رو دو دست نزد ی... فنجون چا دمینوش یم یزدم و چا یقدم م اطیح تو

 یکارآگاه جمع آور هی لهیپدر بهراد به وس و همه رو میدیرو درباره محمد فهم زایچ یلیبه کمک محسن و بهراد خ 

نداشته  یا یو اساس یمدرک قانون چیشد ه ی، پرونده پاک محمد بود.  که باعث م یمشکل اصل یکرده بود . ول

 .  میباش

 هی... هر شب کارم گرهام مرحم بود رو زخم  هی انیحرف ها ک یمحمد ، ول یچهره واقع دنیبرام سخت بود د یلیخ 

 شد به خواب برم . یباعث م انیک یکردن تو آغوشش بود... هر شب با نوازش موهام به دست ها

پاک بوده  دادیواقعا اون طور که نشون م ایمحمد بوده !! هیکه به ستاره هم شک کرده که اون هم شب نیاز ا انیک

همه عشق  نی. چطور ا شد  یکرد باهام قلبم فشرده م یدل مدرد و  یداشت .  وقت یریو  خود درگ دیکش یعذاب م

 اون نخوندم !! یرو من از  چشم ها

 شد ... یکنار هم بودن ما کوتاه تر و کوتاه تر م یها لحظه

 تنم قرار بره تو اون جهنم ... یکه برادرم ، پاره  دهیرس یروز زمستون هیو حاال صبح  

  میبود انیک اریاخت یب یو نظارگر اشک ها میبود ستادهیدر ا یمامان و بابا جلو منو
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 آروم زمزمه کرد  یلیبرگشت به طرف ما و خ 

 خداحافظ -

 ! ستیبه رفتنش ن یبرام سخت بود ! چرا دلم راض ییجدا نیآنقدر ا چرا

 .نرو .. انیک-تونستم تحمل کنم  یرو نم نیاز ا شتریفاصله ب گهی... د.. قدم دوم اول رو برداشت . قدم

 ما محو شد ... یاز جلو چشم ها انیحصار نگه داشت و ک هی هیبابا من رو شب یها دست

 هام تو آغوش بابا جا گذاشتم ... هیرو با گر یمنف یها یرو تو آغوش بابا رها کردم و تمام انرژ خودم

نداده و بهم  ریچند وقته بهراد بهم گ یکنم . حت یم ییاحساس تنها یلیگذره و من خ یم انیروز از رفتن ک چند

 زنگ هم نزده !

 زنگ خورد  میکه گوش میخونه بود یریمامان مشغول گرد گ با

 نگاه کردم  میو به گوش نییپا اومدم هیچهار پا یرو از

 بود ! فکر کنم بهراد باشه . جواب دادم  ناشناس

 بله ؟-

 سالم -

 شک بهم وارد شد  هیمحمد  یصدا دنیشن با

  نمتیخوام بب یکمند؟ م-

  دیچرخ یحرف زدن نم یبرا زبونم

. فقط خواستم بگم امروز یجا خشکت زده و قدرت تکلمت رو از دست داد هیکه االن به خاطر استرس  دونمیم-

 منتظرتم . یشگیهم یجا۴ساعت 

 دادم هام رو رو هم فشار دادم و محکم جوابش رو  چشم
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 به من زنگ نزن  گهی... دینیزم یآدم رو نیازت متنفرم ... تو پست تر-

 دوست دارم  یلیباز حالمو خراب نکن ، من هنوز خ شهیبهتر م کمیمن تازه داره حالم  نیکمند!! بب-

 نشو  کیبه من نزد وقتجیه گهی، د یکشدروغگو آدم هیتو -

 رو خاموش کردم  یقطع کردم و گوش 

 نم دارم رو تکون دادم  یاو مو ه رونیب دمیسرم رو از داخل موهام کش گل

 باشه !  زیتونه آنقدر نفرت انگ یچطور م ییییی...لعنت یلعنت

 مامان اومد  یخونه زنگ خورد و پشت سرش صدا تلفن

 من دستم بنده جواب بده -

 شماره جواب دادم  دنید بدون

 بله ؟-

 محمد خورد به گوشم : یکوبنده و جد یصدا

 سر قرار ؟ ارمتیب ایسر قرار  یایبگو ، م بهم فقط ٬نکن  وونمیقطع نکن ، د-

  نمتیبب گهیبار د کی یخواد حت یاصال دلم نم-

 نه ؟ ای یایم-

 مثل تو واقعا برام سخته  ینه تحمل آدم-

 سوالم جواب بده  هیفقط به -

 کردم و اون ادامه داد سکوت

 ؟ یخور یم یبه مشکل تنفس یتو آسانسور بمون-

 نداره جواب بدم . یلیدل-
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  یریمتر ازم فاصله بگ کیاز  شتریب یکه نتون یبندازم طور رتیبه نفع خودته بر من فرق ندارد کجا گ-

خواست انجام بده رو هر چقدر بد بود باز هم تو  یکه م یبود . هنوزم کار یاخالق و رفتار هاش همون طور هنوزم

 .دیپرس یروت دربارش سوال م

 داره  ریآدم ها تاث یتو زندگ یلیخ طیبفهمونم که شرا من همون محمدم فقط بهم فرصت بده بهت-

  یبه من دروغ گفت محمد تو-

 کرد  یرو بهتر نم یزیچ قتیحق-

 تر شد  نیسنگ بغضم

 تونم باور کنم که تو دستت به خون آلودس یهنوزم نم-

 نکشتم من آدم ستیآلوده ن-

 یگ یدروغ م یبازم دار-

 وار گفت:  زمزمه

 کنه  یرو بهتر نم یزیچ قتیحق-

  ریبه من فکر نکن و سر راهم قرار نگ گهید-

 کنم  یبار ، خواهش م کیقرار...  هیفقط -

 تونم بهت اعتماد کنم . یهم نم گهیبار د کی یبرا یحت-

 جدا بمونه  انیاز ک بزار حساب تو-

  یا بهیوسط فقط تو غر نی. ا ستیمن حسابم با برادرم جدا ن-

 قطع کردم و کالفه دست هام رو داخل موهام تکون دادم  یفظخداحا یرو ب یگوش
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 یدلم نم ی. حت دیکش یم شیرو به آت انیشب ها من و ک شتریکابوس که ب هیموجود ترسناک شده بود...  هی محمد

 چشم تو چشمش بشم .  گهیخواد د

 عوض شده ... یلیخ اون

 هستش و من هم قرار شرکت کنم تا درباره دفتر محمد حرف بزنم . انیدادگاه ک امروز

 تو جامعه باشه دینبا یموجود خطرناک نیهمچ

 و دستش به خون آلودست  دهیاالن که برادرم رو تو زندان آزار م یعاشق اون محمد بودم نه دراکوال من

 . میشستاول ن فیرد یها یو رو صندل میشد یاریمامان و بابا وارد دفتر داد با

 نشستن... یهم وارد شدن و اون ور ما رو صندل یکلیو اون مرد ه محمد

خرابش  تیبار چشم تو چشمش شدم و متوجه وضع کیکردم اما فقط  یخودم احساس م یمحمد رو رو یها نگاه

 .ستینو و مرتبط تنش ن یلباس ها شهیشده و بر عکس هم ادیاعت ری. کامال معلوم بود درگشدم 

 شناخته شد ... تیوردن و دادگاه به رسمرو آ انیک

 چیه یکه با محمد در ارتباط بودم رو گفت ول ییو خانم ها یاردیلیم یتمام مدرک درباره حساب ها انیک لیوک

 کرد رو نداشت ریدستگکه بشه محمد رو یمدرک

 کار رو باهاش انجام بدم ؟ نیتوانم ا یگفت من عاشق ستاره بودم چطور م یو م ختیر یاشک م شهیمثل م انیک

ه ب انیبود که ک نیوسط و فقط دنبال ا دیکش یبودم رو م دهیرو د انیکه ستاره و ک یطیمحمد هم هر بار شرا لیوک

 مجازات ها گرفتار بشه . نیبدتر

 ها بودم که با لیوک نیب یحرف ها ریدرگ

 رو باز کردم  امیبه خودم اومدم و پ یگوش امیزنگ پ یصدا

کوت . سادیسرت م یکن یکه فکر م یزیبدتر از چ یلیخ ییشک نکن بال یبگ یزیچ یدرباره دفتر محمد بخوا اگه»

 «کن و جون خودت و برادرت رو بخر 
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 بود. داتیهم جز تهد انیک یسر نیکرد اما ا دیتهدنگاهش نکردم . اون دوباره من رو یول هیدونستم ک یم

 به خودم اومدم  یقاض یصدا با

 ؟  دییبفرما یریخب خانم کمند ام-

 نگاه کردم ... بهش

 کنم  سکیر انیتونستم واسه جون ک ینم نه

 ندارم  یمن حرف-

 !دیدفتر صحبت کن کیاما شما قرار بود درباره -

 ندارم  ینه من حرف-

 ؟ هیچ یشما برا لیوک یپس صحبت ها-

 دونم یم یزیو نه چ دمید یمن نه دفتر-

 ...  دمیترس یکرد اما م یکرد و من رو شرمنده تر م یپر از تعجب به من نگاه م یبا چشم ها انیک

 هیمطمعن شده بودم که قض گهی. حاال د دمیترس یتو چاه م میبر شتریکه ب نیبود و من  از ا ختهیجلسه به هم ر جو

 گذشته محمده  یستاره مربوط به زندگ

 ری، اون داره ز هیکلیسر اون مرد ه ی! البته فکر کنم همه چخواست بفهمه  یرو نم نیدونم چرا محمد ا ینم یول

 کنه ...  یرو خراب م یخونه و همه چ یگوش محمد م

 ... ختمینگاه کردم و اشک ر انیآخر دادگاه به ک تا

 بودم... انیکردم و نگران ک یم ی. احساس نا امنخسته شده بودم  تیوضع نیا از

 ... دیرس انیبه پا ازیامت هی ینداد و بدون گرفتن حت رییرو تغ یزیدادگاه هم چ نیا

 به گوشم  دیمحمد رس یاز خارج شدن از دفتر صدا بعد
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  سایکمند وا-

 زد : ادیحرص محمد رو به عقب پس زد و فرو تیبه تمام عصبان بابا

 دخترم کم کن  یحداقل شررتو از زندگ یپسرمو خراب کرد یزندگ-

 جواب داد : یاش و رو به بابا جدتو موه دیکالفه دست کش محمد

کمند مال منه . تا االنم حالم بد بود و متوجه  یبده ول دیتاوان کارشو با انیحساب کمند از شماها جداست . ک-

 کارهام نبودم .

 لباسش قهیدست انداخت به  بابا

  شتیکه کمند برگرد پ اریلحظه هم به فکرت ن هی ی! حت یگفت یم گهید زیچ هیاما تو که -

 کمند زن منه -

 خفه شو کثافت -

  دمشیکش یالتماس بابا رو از محمد جدا کردم و به طرف در خروج با

 محکم زد تو گوش محمد، و به طرف ما قدم برداشت ... دهیکش هیمامان  اما

 گفتن به هم ! یچ دمینفهم یحت

 نشوندم و مامان هم سوار شد و به راه افتادم... یرو رو صندل بابا

 بابا نگاه انداختم  : به

 !! رهیدکتر ؟قلبت نگ میبابا بر-

  شهیبخوابم حالم خوب م کمینه بابا جان برو خونه -

خونه و به مامان و بابا کمک کردم تا دراز بکشن و براشون آب قند ببرم ..حال خودم  میدیرس یاز مدت کوتاه بعد

 .از من بود  شتریب یلیبدتر بود اما استرس و ترس اون ها خ
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ما نبود . بهراد هم که اصال  یاز دختر مورد انتخابش بود و حواسش به کار ها یاجازه خاستگار ریکه درگ محسن

 کردم  یاحساس م شهی!! خودم رو تنها تر از هم ستیازش ن یخبر

محمد هم  یهم به فکر من نبود . حت یکس چی. ه شمیها دارم له م یریو من وسط تموم درگ ستیدرست ن یچیه

، بلکه داغون تر  شمیبا فکر کردن به محمد آرومم نم یحت گهیداره و من د اجیبخاطر آرامش خودش به من احت

 ... شمیم

 خونه به صدا در اومد ... تلفن

 حالم بهتر شد . حداقل اون حواسش به ما هست ... کمیشماره عمو فرهاد  دنید با

 

 تو خونه موندن ... یکردن برا یدر و پدرم من رو اجبار مگذشت و ما یسخت م یلیخ انیها بدون ک روز

نا آروم بود که باز نا خواسته به طرف محل و من آنقدر وجودم  دادیظهر رو نشون م۳ساعت نگاه کردم ساعت  به

 شد افکارم ... یم دهیمحمد کش یمیقد

اجازه ندن و مجبورم کنن باز تو  دمیترس ی، م رونیخبر از خونه برم ب یگرفتم که  ب میخونه نبود تصم یکس یوقت

 خونه بمونم .

 شدم و قدم برداشتم ... ادهیپ نیبه سر محل ... از ماش دمیراه افتادم ... رس به

 . یزمستون  میشال زخ کیبوت ساق بلند و  هیبه همراه  بودم دهیپوش یمشک یشیپالتو پول هی

سرم قرار  ی، شال گردن سبز رنگم رو هم به دور گردنم انداختم و کاله خز دار بزرگم رو رو نشدن چهرم دهید یبرا

 دادم ...

 حرکت کردم . زدنیکه همه ازش حرف م یو خونه ا یمیقد یزنون به طرف مغازه ها قدم

جور  هیبود . انگار همه  یتمتفاو ی. محله  دمیترس یشد ازش م یکه از کنارم رد م یهر مرد یبودم ول یمحکم دختر

 . بمیدونستن من غر یکردن و م یبهم نگاه م

  زدمیکردم و باهاش حرف م یم دایاون مرد رو پ دیبا یجا نداشتم ول نیبه ا یحس خوب اصال
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اخت س یمیفقط چند متر مونده بود تا برسم به اون ساختمون قد یشد ول یم شتریلحظه استرس و تپش قلبم ب هر

 معرف بهرام خان ...مشکوک و

  ستادمیدر ا یجلو

 ! زدمیم دیطبقه بود ! کدوم طبقه رو با7ساختمون  هی

 نه ؟ اینه ؟ خطر داشت  ایزدم ؟ یم دیبا

 خودم اعتماد به نفس دادم و زنگ طبقه اول رو به صدا در آوردم . به

 من جلوش قرار نگرفتم  یبود ول یریتصو فونشیآ

 اد :مرد جواب د هی

 بله ؟-

 کنه ؟ یم یبهرام خان زندگ نیبه ا یجا کس نیسوال داشتم ا هی دیسالم ببخش-

 ! دمینشن یجواب اما

 دستش بوده یزنگ زدم اما انگار هنوز گوش دوباره

 برو باال طبقه سوم ، بهرام خان اونجاست-

 ... نیبود به زم دهیمن پاهام چسب یباز شد و ول در

 ساختمون شدم  ی، و بالفاصله در ورود کیکوچ اطیپوشاندن صورتم وارد ح شتریدهنم رو قورت دادم و با ب آب

 داشتم ... یبر مقدم اطیبا احت یلیخ

 دادم ... حیو ترسناک بود. آسانسور رو ترج کیپله تار راه

 شدم و طبقه سوم رو زدم  سوار

 بود رو زدم ... که اونجا یتو طبقه سوم باز شد و من تنها در در
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 بهم نگاه کرد  قیلبخند عم هیمرد درشت اندام در رو باز کرد و با  هیکه  دینکش یطول

 بهم نداد لبخندش ... یحس خوب اصال

 تو  ایجووون ب-

 !! ستیدرست ن یزیچ هیهام گرد شده بود !  چشم

 عقب به طرف پله ها رفتم ... عقب

 کردم ... یفرار م دیبا

که تو راه پله بود دست هام رو گرفتم و به طرف خودش  یکیتر از اون  کلیمرد درشت ه هیله که تو پ چمیبپ خواستم

  دیکش

 زدم  غیوحشت ج با

  یدیچته بابا به موقع رس سیه-

 ول کرد جلو پاش ...طور که من رو نگه داشته بود وارد خونه شد و در رو بست و من رو  همون

 بر خورد کردم که دستم تا شد ودرد گرفت  یکیسرام نیمحکم به زم چنان

 و متوجه شدم چندتا مرد مشغول مشروب خوردن هستن  دیبلند ، سرم چرخ یخنده ها یصدا با

  یده سیبر سرو ادهینترس زمان ز زمیعز-

 کرد  خیمو به تنم س حرفش

 کردم ؟؟؟ یم کاریچ دیبا

 وسط خشکم زده بود  همون

 .مدیدست بزنه بهم که عقب کش خواست

 ... دمییبود دو یکه خال یاز جام بلند شدم و به طرف یبه سخت 
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 از ازش ؟ ادیخوشت م نیجا بب نیا ای!بیکن یکجا فرار م-

 به گوشم  دیباز رس هیبق یخنده ها یصدا و

 به آشپزخونه  ... دمیرس

 کردم  دایپ کیکوچ یخور وهیچاقو م هیچشم هام دنبال چاقو گشتم و متاسفانه فقط  با

 دست بود  یو فقط گوش نیافتاده بود جلو در رو زم فمیک

 ؟؟؟ ی؟؟؟بابا ؟محسن ؟بهراد؟مامان ؟؟ به ک زدمیزنگ م دیبا یک ب

 مکث جواب دادم : یاومد! من ب میهمون لحظه اسم محمد تو صفحه گوش تو

 الو محمد به دادم برس تو رو خدا نجاتم بده -

 ؟ییشده کجا یکمند چ-

 جا پر مر.... نیطبقه ... ا7ون ... ساختم تیمیمحله قد-

  ومدنیتند به طرفم م یکه با قدم ها دمیدرو تموم نکرده بودم که دوتا از اون مرد ها رو حرفم

 زدم و چاقو رو گرفتم طرفشون  یبلند غیج

 محمد تو رو خدا نجاتم بدههههه-

  واریاز دستم و پرت کرد محکم خورد به د دیرو کش میگوش

 جونوررر ؟ یزدیحرف م یبا ک-

 تو خودش جمع بشه  شکمش که باعث شد بره عقب و ریلگد محکم زدم ز هی

 آخه اون مرد همشون جمع شدن کنار اوپن آشپزخونه ... یصدا با

 اما همشون با هم اسلحه هاشون رو گرفتن طرفم  کینزد انیباال تر بردم تا نرو  چاقوم
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فاصله اسلحه هاشون رو به طرفم گرفته بودن  نیتر کیو نزدت کلیمرد درشت ه 7 کیبود !!!نزد یوحشتناک صحنه

!!! 

 زل زدم بهشون ... زدمیو همون طور که نفس نفس م نیکه بهم دست داد چاقو رو پرت کردم رو زم یحس وحشت از

بشم  نیکه پخش زم نیمحکم زد تو گوشم و قبل از ا دهیکش هیشکمش اومد رفتم و  ریمرده که زده بودم ز همون

 رو ستون بدنم کرد  شیادست ه

 زد بهم  زل

 خوام  یکه من م یزیچ قایجذبت شدم ... دق-

  ییرایپذ یبه طرف مبل ها دتمیسرم و کش یو شالم از سرم افتاده بود . دست انداخت به موها کاله

 و التماس کمک داشتم ... زدمیم غیته دلم ج از

  دنیشن یکدوم انگار نم چیه اما

 یاز دست هام و پاهام رو گرفته بودن ... حت یکیو هر کدومشون  یراحت یمربع شکل مبل ها زیخوابوند رو م منو

 ... شدمیتر م دیهر لحظه نا ام یتونستم تکون بخورم از ته قلبم التماس کمک داشتم ول ینم

 شکل ممکن از تنم کند ... نیتر انهیرو به وحش پالتو

کردم  یسرم احساس م یها ازهیرحم بود و من درد رو تو تمام پ یمرد ب هی یلخت و بلندم تو حصار دست ها یموها

... 

 براشون مهم نبود  یچیاما ه زدمیکردم ... ضجه م یم هیگر

 کردم ... یفکر م میزندگ انیداشتم به مرگ و پا گهیو پاره کرد و من د دیکه تو تنم بود رو کش یتاپ

 پاهاشون مونده بودم  دستو ریارزش ز یب زیچ هی هیمن داشتن و من شبنگاه رو رو نیمرد ها چندش آور تر اون

 ... نمیهام رو بسته بودم تا چهرهاشون رو نب چشم

 کرد ... یبرام سخت تر مرو دنیراه نفس کش شتریبدنم هر لحظه برو فشونیکث یدست ها نوازش
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 مرد چندش آور دم گوشم زمزمه کرد ... همون

 ؟ هی! هوم ؟ نظرت چ یکه زود برم سر اصل کار یدوست ندار-

 شده بود بهش نگاه کردم : ریچشماش هام سرازاومده تو شیپ طیکه بخاطر شرا ینگاه نیمظلوم تر با

 کارو با من نکن  نیا-

 کرد و چند بار پشت سر هم پلک زد ... ریینشد اما نگاه داخل چشم هاش تغ باورم

 نه کرد اما حرفش  ریینگاهش تغ رنگ

 زاره . حاال چه برسه به دختر ! یساختمون نم نیپا تو اآدم سالم -

 زدن ... غینفسم شروع کردم به ج نیو من تا آخر نییبرگشت پا دوباره

 ...زدمیم غیهام رو بسته بودم و فقط ج چشم

 به گوش  دیمن رس یبه مراتب بلند تر از صدا ادیفر یصدا

 !!!  دیکن یم یچه غلط دیدار-

  شنیدارن ازم جدا م یکی یکیکردم همشون  یهام رو باز نکردم اما احساس م چشم

 دلم ...نشست تو دینور ام هی شیکلیدوست هاونمحمد و دنیهام رو باز کردم و با د چشم

و دست هام رو  دمییتوانم به طرف محمد دو نی... گذشته محمد ... با آخر انیرفته بود ... ستاره ... ک ادمی یچ همه

 محکم دور شونه هاش چرخوندم ...

ه ب دمینداشت محکم تر چسب ییصدا گهیکه د یغیجنرم و گرم رو که به بدنم خورد رو حس کردم و با زدن زیچ هی

 محمد ...

  شتمیتموم شد ... تموم شد من پ سسیه-

 باال ...  دیکشرو پشیکه رو شونه هام بود رو ز یهم زمان با حرف هاش کت گرم و پشم و
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 و دوباره بغلم کرد  دیبوسرو میشونیپ

اضر ح یلحظه ا یبرا یبودم به محمد و حت دهیچسب یدستحرف ، فقط دو ای هیگر ینمونده بود برام برا ییصدا گهید

 نبودم چشم هام رو باز کنم.

 صورتم کم کنم  یاز کبود یو کم رمیحداقل بتونم راحت نفس بگ شدیموهام باعث م یمحمد رو یدست ها نوازش

 دمیشن یمحمد دم گوشم رو م یحرف ها زمزمه

 ... شتمیکنه... من پ ینم تتیاذ یکس گهیآروم باش دختر خوب ، تموم شد ... د-

 ... هیهر دختر یاتفاقات برا نیکه داشت بر من افتاد جز بدتر یراه داشت تا من آروم بشم ... اتفاقات یلیهنوز خ اما

 محمد بلند شد : ادیفر یصدا

  دیچشمام نباش جلو-

کنار  قایچشم هام رو باز کردم دق یبه گوشم احساس کردم و وقت ترکیرو نزد بودزده یلیکه بهم س یاون مرد یصدا

 و تپش قلبم رفت رو هزار ... دمشیخودم و محمد د

 زدم و محکم تر محمد رو به خودم فشار دادم ... غیج

 صبر کن - محمد

 و ازم خواسته که چشم هام رو باز کنم  دیبوسالله گوشم رو  محمد

 چونم و مجبورم کرد چشم تو چشمش بشم ریدستش ، دست گذاشت ز یکیدستش که دور شونه هام بود و با اون  هی

 نباش. باشه ؟ یزینگران چ گهی، د شتمیمن پ-

 کردم تا جوابش رو بدم  نییتونستم حرف بزنم فقط سرم رو باال پا یدرد نمگلو از

 و و من هم به خواسته اون گوش دادم کرد منو از خودش جدا کنه یآروم سع یلیو خ دیمنو رو بوس یشانیپ دوبار

 دست هام شل شد ...

 ...اون مرد پشت سرم دنیشد با د یگرفتن از محمد مساو فاصله
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 پرت کردم به طرف محمد  از گلوم در اومد و خودم رو یخفه ا یصدا

 رو گرفت و با فاصله از خودش نگهم داشت هاممحمد بازو یدست ها اما

 بزنه. باشه ؟ بیتونه بهت آس یکس نم چیکمند آروم باش ه-

 اون به فرزاد نگاه کرد  یبغض بهش نگاه کردم ول با

 شد . نیمشت محکم تو سر اون مرد بد ذات خورد و پخش زم هیلحظه بعد از نگاهامون  هی قایدق و

 اون مرد یها قهیشق یاز پاهاش رو گذاشتت رو یکی محمد

 گرمش گرفت  یلرزون من رو داخل دست ها یدست ها و

 بزنش ...-

 گرد شده بهش نگاه کردم !متوجه حرفش نزدم  یچشم ها با

 تکرار کرد:  دوباره

 بزنش-

 انتظار داشت من اون مرد رو کتک بزنم !!! اون

 تونستم بهش نگاه کنم !! ینم یحت

 ق زدم .رو به چپ و راست تکون دادم ه سرم

 کرد . یمحمد رو گوش اون مرد بود و فرزاد به ما نگاه م یپا هنوز

 یو آروم ش زهیبزنش ترست بر -

 محمد یمن فقط زل زده بودم به چشم ها اما

... 

 نگاه کردم  ونیگر یمحمد با چشم ها یچشم ها به
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 رو تجربه ثابت کرده . نی. ا ینیب یمدت کابوس م هیوگرنه تا  زهیبزنش ترست بر - فرزاد

 پوزخند زد هی و

 اومده !! گهید یسر دخترا ییبال نیقبلن هم همچ یعنی

 فرزاد خفه شو - محمد

 باش - فرزاد

رو سرش نداره  یفشار چیمحمد ه یخواد بلند بشه وگرنه پاها یکردم خودش نم یاون مرد نگاه کردم . احساس م به

 !! 

 قدرت محمد ... یعنی نیا

 کرد  یش نگاه کردم و اون هم بهم نگاه مها چشماشتو

 کردم  تتیبگو گ.و.ه خوردم که اذ - محمد

 مرده هم تکرار کرد  اون

 با بغض گفتم : ننیب یمکه باباشو رو یبچه ها هیشب

 و زد تو گوشم  نیمحکم پرتم کرد رو زم-

 رو صورتش و با دست به در اشاره کرد  دیکالفه دست کش محمد

 رونیب دیبر-

 شونه هاش فشار دادم . یطرف محمد و سرم رو رو دمیپر اریاخت یاون مرد از جاش تکون خورد ب تا

 به گوشم . البته نه مهربونم بود و نگران ! دیمحمد رس یاز بسته شدن در صدا بعد

  یاز من نخورد گهید یکی، تا  ریازم فاصله بگ-

 د بهش نگاه کردم چشماش هام بوکه تو یتیبلند کردم و با تمام مظلوم سرمو
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 اون تکرار کرد: اما

 برو عقب-

 قدم فاصله گرفته بودم که عربده زد !!!! هیجدا شدم  ازش

 ؟؟؟  یکن یم کاریجا چ نیتو ا-

 رو تند تر بردارم  یبعدقدم شد دو باعث

به  ییچه بال دمیرس یم رتریلحظه د هیاگه  یدون یم جا !!! نیا ی؟چطور اومد یاومد یجا مگه هتل که بلند شد نیا-

 یایکه تنها م یکرد دایتو انقدر دل و جرعت پ یجا مردم و زنده شدم ؟؟؟از ک نیتا برسم ا یدون یاومد ؟ م یسرت م

 !!! ییجاها نیهمچ

 شد و حال من خراب تر ... یتن صداش بلندتر م یه

  امیجا نم نیا گهیجا برم . غلط کردم د نیمحمد فقط بزار من از ا-

 اون صحنه ها افتادم و بغضم شکست ، اما ادامه دادم ادی دوباره

 جا  نیکنم منو ببر از ا یجهنم برم فقط . خواهش م نیاز ا خوامیخونمون م خوام برم یم-

 نشست ... ینفر سلطنت۳مبل  یو رو دیپوف باند کش هی

 جا ؟ نیا یاومد یچطور - محمد

 جا رو دادن . نیآدرس ا دمیپرس یمحل درباره بهرام خان م یاز آدم ها-

 نگاهم کرد  زیت محمد

 !!! یشناس یبهرامو از کجا متو -

 دادم !! یسوت یوا

 به اسم بهرام خان وجود داره  یشخص هی یمیکه تو محل قد یها ! خب ... خب ... خب خودت گفت-
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 شده بهم نگاه کرد  زیر یبا چشم ها محمد

 نکردم . مورد ها با تو صحبت نیوقت درباره ا چیمن ه-

 !!! چوندیرو پ نیا شهیمگه م یوا

  یآره آره خودت گفت-

 داد  هیآروم گفت و سرش رو به دست راستش تک« خب یلیخ» هی محمد

 جا  نیا ایب-

 جا در برم  نیاالن از ا نیتونستم هم یم کاش

 هم کم خطرناک تر از اون ها نبود! محمد

خوب پنجره رو  یرفت و مثل بچه ها جیبازش کردم از ارتفاع رو به روم سرم گ یبدو به طرف پنجره رفتم و وقت بدو

 بستم .

 کنم . اصال به سودم نبود . تشیاذ ایبا محمد بداخالق باشم و  دینبا االن

 چشمم رو پاک کردم و به محمد لبخند زدم  ریز یها اشک

 ؟ میصحبت کن مونیشگیتو همون کافه هم میبر ستیبهتر ن-

  شهیمتر به زبونت اضافه م6 رونیب میجا بر نیچون از انه - محمد

 بود . نیهم تیجواب سوال هاش رو ، وضع دیفهم یتا نم یعنی دهنمو قورت دادم  آب

رو به هم وصل کردم اما روشن نشد ! چقدر من بد شانس بودم آخه  یها کهیبه طرفش و ت دمییافتادم . دو میگوش ادی

! 

 خودت حرف بزن . اریجا و به اخت نیا ایاگه کارات تموم شد ب-

 !شهیهم م گهید یکی اری.. مگه به اختاهلل . بسم
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 باز بهش نگاه کردم یدهن با

 جا  نیا ایب- محمد

 که نشسته بود من هم نشستم  یحرفش گوش دادم و با فاصله رو مبل به

 ؟یدیاسم بهرام خان رو از کجا شن-محمد

  یخودت بهم گفت-

  رونیکنم از همون پنجره ب یپرتت م شمیم یعصب هویکمند به من دروغ نگو ، -

 !! یزن یباهام حرف م یطور نیمحمد چرا ا-

  ؟یکرد دایجا رو پ نیچطور ا _ یسوال بعد-

  دادیمساختمون رو نیدرباره بهرام خان آدرس ا دمیپرس یم یخوب ... خب از هر ک-

 ؟یرو زد یزنگ چه طبقه ا-

 مرده بهم گفت تو طبقه سوم بهرام خان منتظرمه هیاول ، بعد -

 داخل؟ نییپا یبز سرت و انداخت هیمثل  یتو هم باور کرد-

 شدمیم یو عصب زدیادبانه باهام حرف م یو ب یجد یلیخ

 !!!! یزنیبا من حرف م یطور نیمحمد ... چرا ا-

 یجا ؟ کمند تو داشت نیا یتنها اومد یکرد یچه فکر؟چندسالته ؟ ها؟  ومدیسرت م ییداشت چه بال یدیاصال فهم-

تمام  دمید تیتو رو تو اون وضع یوقت یفهم ی؟م یفهم ی.م یشد یکردم م یکه بر من کار م ییمردها یدست مال

 ؟؟  یفهم ی؟؟ م نیزم ختیوجودم خورد شد ر

  نییسرمو انداختم پا 

 خونه خبر داره ؟ نیاز ا یجا؟ ک نیبه ا یدیحرف بزن ، چطور رس-
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 وفتهیب یاتفاقات نیکس خبر نداره من تنها اومده بودم . انتظار نداشتم همچ چیه-

 حماقت ها نکن نیاز ا گهید-

 جا ببر  نیاز امنو نینش لکسیر یمحمد تو رو خدا اون طور-

 بود؟ یکه تو دادگاه اسم بردن چ یاون دفتر هی! قض دمیجواب سوال هامو نشن-

  ستادیرزاد وارد سالن شد و کنار محمد ازده شد و ف در

 محمد همه رو نگه داشتم -

 خوبه-

 تکرار کرد  محمد

 ؟ هیاون دفتر چ هیقض-

 کرد  یترسناک بهم نگاه م یلیبه فرزاد افتاد که خ نگاهم

 گفتم ! یبهش م یچ دیبا

 کردم که حرف محمد به دوتامون شوک وارد کرد یچهره ترسناک فرزاد نگاه م به

 ؟ یگ یبه کمند  م یبا نگاهت چ ی؟ دارفرزاد-

 به محمد چشم دوختم  عیحرف محمد جا خوردم و سر از

اون ازم  ی. ول دمیگشت و من سر بزنگاه رس یاجازه داشت اتاقت رو م یبار اومده بود خونت با ستاره ، ب هی - فرزاد

 بهت نگم . یزیاجازه از اتاقت برداشته چ یکه ب ییخواست که درباره دفترها

 سرش روبه طرف فرزاد چرخوند  محمد

 ایو  یبکنه . مگه خودت بخوا یخوا یکه نم یبه کار یتونه تو رو راض یدختر ساده مثل کمند نم هیوقت  چیه-

  یخودت دفتر رو بهش داده باش



 بگذر از جانم

 
316 

 

 سکوت کرد و من استرس گرفتم فرزاد

تونستم  ینم یت شده بوده. چون تو دوسش داشتمن تو خونه نبودم وارد خون یداشت و وقت دیخب اون کل-فرزاد

 داشته باشم. یکیزیباهاش برخورد ف

 با اخم بهم نگاه کرد  محمد

   ؟یاجازه داد دفتر منو برداربه تو یک-

 گفتم !! یم دیبا یچ

 رو بدونم  ییها زیچ هیخب خواستم از گذشتت -

 خوام. یم حیخبرم . فرزاد من توض یهست که من ازش ب یزیشما دوتا چ نی.ب یگ یدروغ م یکمند دار-

 !! دمیفهم یرو حس کنه !!! اصال نم یتونست همه چ ی!چطور م دید یمحمد پشتش بهش بود و اصال فرزاد رو نم 

 مشت کرد رو  شیدست ها فرزاد

 ؟ هیحرف دار تو به کمند چ ینگاه ها هی؟قض هیدفتر چ هیقض-محمد

 محمد من جوابم رو دادم -

 کنه ! ینم دییوع جواب دادن کمند حرف تو رو تان یتو آره ، ول-

  دیگفت برام قابل باور نبود! نا خواسته از دهنم پر یرو داشت درست م یکه همه چ نیا

 !!! یدونست یها رو از کجا م نیمحمد تو ا-

  شیشونیپ محمد باعث شد فرزاد محکم بزنه رو پوزخند

 : ستادیمحمد ا یومد و جلودونستم اما االن مطمعن شدم. فرزاد ا ینم -محمد

 کمند حرف بزنم  یتونم جلو ینم -

 بهش نگاه کرد : نیغمگ یلیخ محمد



 بگذر از جانم

 
317 

 

 چرا ! گهیتو د -

  دمیم حیبهت توض-

 خفه شو -

 چشم هاش  یکالفه دست گذاشت رو محمد

 تونم اعتماد کنم  یخودم هم نم هیبه سا گهید دنیجد-

  دیببخش-

 تونم بدم . یکمند نم یجواب کار تو رو هم من ، جلو-

 جام بلند شدم تا از فرصت استفاده کنم . از

  دیشما به کاراتون برس رمیمن م-

 برسونمش ؟ - فرزاد

 اومد رو لبم  لبخند

 آره ممنون -

 برمش تو فقط جلو چشمم نباش . ینه خودم م -محمد

 به حرف هام گوش بده بعد -

 گاه کرد و به طرف در به راحت افتاد .که از صدتا فحش بدتر بود بهم ن یبا حالت فرزاد

  امیجا در ب نیداشتم فقط از ا دوست

 خدافظ تند گفتم . هیرفتم و  یفرزاد من هم به طرف در خروج دنبال

 فرزاد جلو در استپ زد و من خوردم بهش  هوی

 نبود که ! پاره آجر بود!! آدم
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 برگرد سر جات دختر ساده لو - فرزاد

 ر رو بست .از خونه خارج شد و د و

 جا  نیا ایب -محمد

کارها و اتفاقات افتاده  ادیدور شده بودم و حاال  اوردنیکه اون مرد ها داشتن به سرم م ییاون جو وحشتناک بال از

 خودم و محمد افتاده بودم ... نیب

 به در و با التماس به محمد گفتم  دمیمشت کوب با

 خوام برم  یمحمد من م-

 بردمت  دیباش ، شا دواریام-

 همونا بودم !!  ریکاش گ الیواو

 رو باز کن  یدر المصب نیبرم ا دیمحمد من با-

 من بدو  شیپ ای. ب شمیم یسر صدا نکن عصب-

  یاز اونا ندار یخوام تو خودت دست کم ینم-

 خوام برم.  یم گفتم

 کرد؟ دتیفرزاد تهد-

 کشه  یبگم خودش من رو م یزیچ سیآره گفت اگه بخوام به پل-

 دفتر االن کجاست ؟-

 برم ؟ شهیخودشه . اومد ازم گرفت . م شیپ-

  شهینه نم-

  ستادیمن ا یاز جاش بلند شد و رو به رو محمد
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 فعال که اصال قصد ندارم ببرمت -

 حرفش حرصم در اومد : از

  رمیاالن خودم م نیبمونم ! هم ای؟مگه با توع که من برم  یچ یعنی-

  رهیدست انداختم به دستگ و

 دم  ینجاتت نم یوفتیاون ها ب ریبار گ نیا -محمد

 باشه. اهی. هر چقدر هم که سابقش س ادیسرم ب ییبال نیکه همچ زاشتیوقت نم چیه محمد

  ایباشه ن-

 جلوم  ستادیخواست آزارم بده ا یکه م یرو باز کردم و تو قدم اول همون مرد ترسناک در

 به در ... دمیو از ترس چسب دمیبلند کش یه هی دنشید با

 حالت ممکنش زل زده بود بهم . نیتر یجد با

 برگرد تو -

 بود اعتماد به نفس گرفته بودم . شمیقلبم رفته بود رو هزار . اما چون محمد پ تپش

  ستادمیمحکم جلوش ا 

 برو کنار -

 جلوش  ستادمیمحکم ا یلیخ

 برو کنار -

 بود . شیلبخند ترسناک رو لب ها هیکرد و  یاون فقط به من نگاه م اما

 برو کنار تا نزدم تو گوشت ... -

 خواست بزنه در گوشم  یبزرگش رفت باال و انگار م یبود که دست ها دهیبه آخر نرس حرفم
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  دمیزدمو عقب کش غیج 

 گفت : یاون عصبان اما

  نمیبب سایوا-

 بهش  دمیبه طرف محمد و چسب دمییدومن رفتم عقب تا قدم هاشو تند شد  ومدیهر قدم که اون جلو م با

  دیکش یماون مرده دست انداخت به بازوهام و دستم رو اما

 تو گوش من  یبزن یخوا یچطور م نمیبب ایدختر بلند شو ب یه-

 و من با چنگ و دندون خودم رو به محمد چسبونده بودم . دیکش یممن رو یگندش بازوها یبا اون دست ها داشت

 محمددددد محمددددد-

 !!! دادیبه خودش تکون هم نم یاون حت اما

 محمدددد رمیباشهههه باشهههه نم-

 بسه  -محمد

 رفت  یمرده دستمو ول کرد و به طرف در خروج اون

 اسمش رو صدا زدم  غیاون رفت به صورت ج تا

 محمد -

 رو دورم حلقه کرد  شیرو برگردوند به طرفمو دست ها سرش

 جانم -

 بکشتم  یاون طور ی!! چرا گذاشتیازم دفاع نکردچرا -

 کنم  یازت دفاع نم یگفتم که بر-

 واقعا که -
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 من رو تو آغوشش فشار داد و زمزمه کرد  محمد

 . ادینم شیبرات پ یمشکل یباش یدختر خوب-

 داشتم . یبد یلیبود حس خ کیقاتل بهم نزد هیکه آنقدر  نیا از

 ون با تعجب به چشم هام نگاه کرد کردم با دستم پسش بزنم اما ا یسع

 ؟ یریگ یچرا فاصله م-

  یستیکه من عاشقش بودم ن یچون تو اون محمد-

  یایکن باهام راه ب یحرف ها به ضرر خودته . سع نیکمند ا-

 اخم بهش نگاه کردم  با

 ترسم . مملکت قانون داره  یمن ازت نم-

 که رفته تو فکر گفت : یکس هیشب

 دونستم !  یا؟جدا ! نم-

 !!!! یکن یمسخره م منو یدار-

 کنم. یم نییجا من قانون تع نینره ا ادتینه برام جالب بود کلمه قانون ! اما تو هم -

  رمیجا م نیبرام . منم از ا ستیمهم ن-

 فرار  یبرا یکردن راه دایدوباره از جام بلند شدم و شروع کردم به پ و

 خواستم باهات حرف بزنم ؟ یچرا تو آسانسور م یدون یم-

 رینخ -

 .  یور اون ور نپر نیا یکه مثل االن ه نیواسه ا -

  سیباشه و زنگ بزنن به پل یاون ور مسکون دیکه شا نیا دیمشت زدم ، به ام وارید به
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 کمککککک -زدم  ادیفر

 ... سر و صدا نکن  یوا-محمد

 کمک  -زدم  ادیفر دوباره

 خفه شو -محمد

 گرد شده بهش نگاه کردم یجام خشکم زد وبا چشم ها سر

 ... یستیشناختم ن یکه من م یتو اون محمد-

 دوست داشتم . شتریاون محمد رو ب-

 ازت متنفرم -

  یش یدرست م-

 گفت : یمکث طوالن هیاز  بعد

 ... یو دوم انهیلحظه به ک کی یفراموش کردن خانوادت و فکر نکردن برا یاول ٬ یدوتا راه دار-

 دمینم حیقاتل رو به اون ها ترج هیوقت  چیهه ه-

 کمند حرفات زهر داره . مواظب باش .-

 حرف بزنم و سکوت کردم  دمیترس

. اگه انتخابت من نباشم  ارمیکه سر ستاره آورد رو سرت م ییبال انیک یچشم ها یکه زدم . جلو هیحرف شیدوم-

 .یندار یا گهیانتخاب د

 .یکن نییمن حق انتخاب تع یدگزن یبرا یتو اجازه ندار-

 تاوان برادرت ؟ ایجا قانون منم . انتخاب کن . من  نیا-

 گناه  یب انیک -
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 کرد خبر داشت  یم یکه زندگ ییچون فقط اون از ستاره و جا ستین-

 بهرام از وجود ستاره خبر نداشتن ! ایفرزاد  نی! مگه هم شهیمگه م-

 نداشتن ینداشت چون با من مشکل یاون ها ستاره ارزش یبرا-

 ! یچند سالته اعتماد دار قیاز رف شتریبه اون ها ب یعنی-

  ارمیکه باال م اریناسم رفاقت رو-

 ؟ها؟ یهست یاجازه تو دفتر رو به من داد تا من بفهمم تو چه موجود یدوستت چرا ب نیگناه ، هم یب انیک-

 . ستمین انتشیکارش رو حدس بزنم و نگران خ لیدل تونم یم-

 فهمم  یاصال حرف هات رو نم-

 من باش  شی. فقط خانوادت رو فراموش کن و پ یکه حرف هام رو بفهم نیندارم به ا ازین-

 عالقه قبل رو بهت ندارم . گهیفکرشم نکن . چون د یحت-

 . شمیبسه دارم کالفه م-

 به تخت خواب کرد و دوتا بالشت گذاشت روش  لیعقب و مبل رو تبد دیمبل رو کش یپشت

 ! وفتهیخواب آروم بهم م نمیخوام بب یبعد از چندماه م-

 و به من نگاه کرد  دیدراز کش و

 جا نیا ایب-

 تو آغوشش تا اون بخوابه ؟!! رمیواقعا فکر کرده بود من م هه

 جا برممممم نیخوام از ا یم یخواد بغلم کن یاصال دلم نم-

  ارمتیجا تا بلند نشدم ب نیا ایکمند ب-

 اخم بهش نگاه کردم  با
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 ترسم دروغگو  یمن ازت نم-

 بغض نشست تو گلوم  باز

 یدیخواب گهید یبا زن ها ی... حت ی. حتیانجام داد فیکث ی، کارا ی، بهم دروغ گفت یکرد یتو با احساسات من باز-

 یبه من . چطور انتظار دار یکرد انتی. محمد تو خرو نداشتم بهش فکر کنم  یبه جز تو کس ی. اون وقت من حت

 دوباره دوست داشته باشم ؟

  یوقت نفر دوم نبود چینکردم . ه انتیکه بهت داشتم خ ینکردم ، به حس اتتیخ-

 زدم : ادیفر

 . ازت متنفرم  ینداد تیو به من اهم یبهشون دست زد یدیاما با هزار جور زن خواب-

 قرار داد : یشانیپ یو بازوش رو رو دیکش قیآه عم هی

 کار رو نکنم  نیا گهید دمیکنه . دنبال گذشته نباش . بهت قول م یرو بهتر نم یزیچ قتیبهت گفتم حق-

خواد از  یدلم نم گهید ی؟ محمد من حت شمیباز عاشقت م یکنم !!فکر کرد یمن به تو اعتماد م یهه فکر کرد-

 ..دهنت دوست دارم بش.

 و ادامه دادم دمیکش قینفس عم هیشکسته شدن بغضم نتونستم جملمو کامل کنم ...  با

... تو  ی... تو دستت به خون آلودس... تو ... تو هم خواب هزار تا زن به جز من بود نمتیبب گهیخوام د ینم یحت-

 یتون ی... م یرو تو زندان آزار داد تیمی، برادر منو ... دوست صم انی... ک یانجام داد فیکث ی... کارها یدروغ گفت

 ؟ها؟ نمهضم ک دیرو چطور با تیحجم واقع نیمن ا یدرک کن

 رسه ... یقابل کنترل شدم . ادامه نده چون داره آروم بودنم به آخر م ریغ یلیشدم، خ یعصب یلیکمند من خ-

هنوزم بهش اعتماد داشتم که بهم انجام دادم و به هشدارش گوش ندادم ... چون  مویاشتباه زندگ نیمن بزرگ تر و

 ... زنهینم بیآس

 ادامه دادم  تیعصبان با
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.  یمن حذف کرد ی. تو کلمه اعتماد رو از زندگ یخراب کرد مویزندگ ندمویرو ادامه ندم ؟چرا ادامه ندم ؟تو آ یچ-

زت !!! ا یباش گهید یو با زن ها ینیاون همه عشق منو نب ی!!!چطور تونستیآدم بکش یتونست  ؟چطوریهست یتو ک

 ممتنفر یزرد از آب در اومدمتنفرم ... از تو که آنقدر تو

 زد  ادیاز جاش بلند شد و فر هوی

 من ؟؟ طیاز شرا یدون یم یچمن ؟؟تو یاز زندگ یدون یم یخفه شو ... خفه شو کثافت ! تو چ-

 رفتم... یو من عقب عقب م شدیم کیقدم به من نزد هیهر جمله  تو

که پدر مادر باال  یی؟ تو ... توبودم یچه گند و گوه؟تو دمیمن چطور بزرگ شدم ؟قدر عذاب کش یدون یم یتو چ-

 من ؟؟ یزندگ تیاز وضع یداشته باش یتون یسرت بوده چه درک م

 به سمتم ... داشتیاون باز قدم بر م یول واریبه د دمیچسب 

  ومدیقابل کنترول به نظر م ریصورتش سرخ شده بود و غ تمام

 پول درآوردن چقدر ازم سو استفاده شده ؟ یبرا یدون یبزرگ کردم ؟م یطیمن ستاره رو تو چه شرا یدون یم-

 بهم زد تو گوشم و سرم کج شد ... دیرس تا

 ؟؟ هیکس و کار بودن چ یب یدون یه؟میدرد چ یدون یم-

  دیانداخت داخل موهامو محکم کش دست

رو تجربه  یرو شکنجه بد یکی یباش ؟مجبوریرو تجربه کرد یدم بکشبخاطر جون خودت آ یمجبور باش یوقت-

 ؟یکن یچرا قضاوت م ی؟؟لعنتیکرد

 ...اون تموم نشده بود یاما حرف ها دمیلگد زد که از درد داد کش هیو بهم  نیکرد رو زم پرتم

رده ک یگفتن ستاره خود کش یوقت یدون یبه خواهر تجاوز کنه؟چه م قتیرف نیتر زیعز یچ یعنی یدون یتو چه م-

 چه به روز من اومد؟ها 

و اون فقط  شدمیلگد هاش خورد م ری... انگار اصال متوجه نبود من کمندم! من داشتم ز زدیسر هم بهم لگد م پشت

 ! زدیزجه م
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 عقب  دیبه طرفمون و اول محمد رو از پشت گرفت و کش دییباز شد و فرزاد دو در

 محمد ول کن نبود  اما

 !!! یکن یکه قصاص م یدون یم یچ یآخه؟تو از زندگ یدون یم یاز من چتو -

 مونده بودم ... نیلگدهاش همون جور رو زم یدرد جا از

 غرورم شکسته بود و هم قلبم ... هم

 تونست منو بزنه ! چطور

 صدا اشک هام رو گونه هام روون بود و تو خودم جمع شده بودم  یب

 داد  هیتک واریشست و من رو به دفرزاد دور شونه هام ن یها دست

 ؟یخوب-

ت و دس گشیبود رو با دستش پاک کرد و با دست د ختهیر نییکه از گوشه لبم پا یخوب بودم ! خون دینظرش با به

 درمون ... یدرد ب هیبود ...  یروح بمی. اما من آسدمید بیچقدر آس نهیکرد تا بب یپام رو چک م

نه . ک دایپ یباعث شده مشکل رفتار ادیاعت یعنیشده  یمدته عصب هیکمند از دست محمد ناراحت نشو اون - فرزاد

 ببخشش

 کردم ...  یبا بغض بهش نگاه م فقط

 دست هاش بود ونیو سرش م واریداده بود به د هیو تک نیخورد به محمد که نشسته بود رو زم چشمم

 کردم ...  یباورانه بهش نگاه م نا

 داره ... نییچقدر باال پا ایجواب محمد ... هه دن ادیبودم افتادم ...  دهیکه د یخواب ادی

 تنهام ... ایکردم تو دن یلحظه احساس م اون

 و شکسته شده... تنها
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 مبل دراز بکشم . یآب قند برام آورد و کمکم کرد تا رو وانیل هی فرزاد

منتظر بود که  ریاتفاق غ نیکردم مچ پاهام شکسته . چون انقدر ا یخورد . احساس م یاز درد پاهام تکون نم یعنی

 رو خراب تر کرده بود . تشیبد تا شده بود و فشار محمد وضع یلیپاهام خ

 زانو زد : نیسرم کنارم رو زم ریبالشت گذاشت ز هی

 کمند ؟ حالت خوبه ؟-

 فت که از گوشه چشم هام روون بود رو با سر انگشت هاش گر یاشک یها قطره

  دمیرس رید دیببخش-

 دادم ... هیکه بلد بودمو هد یلبخند نیتلخ تر بهش

 . باشه ؟ رهیبگ میتا دربارت تصم ارمیجا بخواب تا من حال محمد رو خوب کنم ب نیهم-

 بغض دارم بهش جواب دادم  یصدا با

  نمشیخوام بب ینم گهید-

 حرف از خونه خارج شدن... ی. ب بهم انداخت و سمت محمد رفت قینگاه عم هی فرزاد

 تونستم راه برم  یاز پا درد نم یبودم تو اون خونه شوم . حت تنها

 لباس مناسب تنم نبود .  هی ی... حت یحت

 کردم .  یم یو نا امن یدیاندازه احساس نا ام یب

 یتوش جا م مکلیکه تموم ه یا یبزرگ و پشم یلیتو خودم جمع شدم تا پاهام رو بتونم ببرم داخل کت خ شتریب

 داخلش نیجن هیو مثل  دمیکش رونیهاش ب نی! دست هام رو هم از آستهیزیسا نیشد . فکر کنم بر فرزاد بود که ا

 جمع شدم . 

وقت از  چی. االن بابا اومده و اونا متوجه نبود من شدن . کاش همکث باز بود  یهام بسته بود اما راه اشک هام ب چشم

  زاشتمینم رونیخونه پام رو ب
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 بار بلندتر بغضم شکست ... نیا

 

  محمد

 

 شد و در رو بست.  7بازوم رو گرفته بود وارد طبقه  ریهمون طور که ز فرزاد

 بساط مصرفم رو آماده کرد و داد دستم .  خودش

 اون دختر رو معلوم کن  فیبکش حالت خوب بشه . بعد تکل-

 کردم! کاری! من چکردم  یبهش نگاه م ناباورانه

 حرف تو چشم هام رو خوند  گاران

 . شهیفراموشش م ینازشو بکش کمی،  گهینگران نباش دختر د-

 ...نبود یکمند من هر دختر اما

 هام و لذت ببرم ... هیخواست همشو بکشم تو ر یمصرفش رو داشتم . دلم م عطش

  دیکش یکنارم نشست و کالفه دست به موهاش م  فرزاد

 که افتاد به جون تو !  هیچ یکوفت نی! ا شیچطور دلت اومد بزن-

 مبل ... از تموم شدن کارم لش کردم رو بعد

شد که تو همون حالت مونده بودم و به  یساعت کی کیشد . نزد یرفت باال و حسم بهتر م یم میکم داشت انرژ کم

 گشتم . یم دنمیبخش یبرا یکرد و دنبال راه یکه با کمند کرده بودم فکر م یکار

 زد رو شونم :  فرزاد

 تن.کنن به گش یخونه رفتن ، االن همه شروع م یکرده برا رید یلیمعلوم کن . خرو فشیتکل نییپا میبلند شو بر-
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 ؟ یچرا اون دفتر رو بهش داد-

مهم داخلش بود رو کندم و داخل به کاور نگه داشتم  یلیخ یها زیکه چ یتمام برگه ها یمن قصدم بد نبود . حت -

 ! دمشونیکه کمند درباره آدم کشتنت خونده بخدا از دستم در رفت. اصال ند یاون دو خط برات . اما

 ؟ یخواست یم نویبه احساس کمند . هم یگند زد-

 تو و ستاره آشنا بشه و ... یخواستم با زندگ ینه م-

 ؟یچ-

 کنم کار بهرامه  یبشناسه . من هنوزم فکر مبهرام رو-

 کار نداشت ! نیا یبرا یلیاون ستاره رو مثل دخترش دوست داشت . اصال دل کنه . یکار رو نم نینه اون ا-

 داشت ؟ یلیچه دل انیک-

 بود  یشک عصب هی هیکردم . اسمش شب مکث

 بشه  کیخواست به ستاره نزد یبه ستاره نظر داشت . اون همش م انیک-

 اون عاشق ستاره بود. -

 غلط کرده -

  قشیشدم و دست انداختم به  بلند

 ؟یدیکشمت . فهم یروش م نیوسط باشه خودم به بدتر انتیخ یقانع نکرد منو ، اگه پا لتیدل-

 جدا شد قهیدستم و دستم از رو زد

 ی؟ ها ؟من م میکن یمنو تو چند ساله با هم کار م ؟یزن یبه من م یکه دار هیچه حرف نی!! ایشد ونهیمحمد د-

 نمیب یم قیکنم ، تو رو مثل رف یکه برات کار م نی. اما من به جز ا یکنم شک نکن تا االن مرده بود انتیخواستم خ

زود از  ای ریاما کمند د قانع کننده نباشه.  دی، شا دفتردادن  لی، برام حال خوب و بدت فرق داره. دل ی.برام مهم

که باعث مرگ ستاره شدن دنبال خراب  ییکسا دیخوند ، شا ی. کمند خودش اون دفتر رو نم دیفهم یمتو  یزندگ
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دتر از ب تیعالمه حرف اضافه شک نکن وضع هیگفتن با  یبهش م هیرن ؟ اگه بق یکمند به نظرت نم شیکردن تو پ

 شد .  یم نیا

 زد رو شونم  فرزاد

 د همکه باعث مرگ ستاره شده سراغ کمن یکه کس میرسیم جهینت نیکردم به ا یهر جور درباره اتفاقات فکر م-

 شده نه نفرت  یبه همون عشق قبل لی. مخصوصا االن که تو احساست به کمند تبد رهیم

 بهش گفتن رو . هیکه بق ی. نه حرف ها دهیخودم رو شن یتونست درست باشه . حداقل کمند حرف ها یهاش م حرف

 نشو ، اول بهش فکر کن  یدم بهت ، عصبان یم شنهادیپ هیمحمد - فرزاد

 خواست بگه ! یم یچ

 بگو -

 حرفش رو زد : دیکرد و با ترد مکث

 کمند رو طعمه کن ...-

 !!دست هام مشت شد  فیکث یباز نیتو ا دمیکش یم!!! کمند روییییچ

 فکرشم نکن  یحت-

بهرام ، تمام اتفاقات امروز  یکنم و هم برا یتو کار م یهستند هم برا نییکه اون پا ییهمه کسا نیفکر کن ، ب کمی-

 رسونن یو به گوشش مر

 نداره یمن به اون ربط یبه درک ، کارها-

ون ا شهیکه رابطه تو با کمند مثل قبل شده باعث م یجور نشون بد هیباز حرف آخر با تو هستش . اما به نظر من -

 رفته . شیفرد واکنش نشون بده ، چون بر خالف خواسته هاش کار پ

 کنه .  یکار نیهمچتونسته  ینم کسچیه انیاما شک نکن جز ک-

 حرف رو نزن ، بزار شک هامون بر طرف بشه بعد . نیمحمد انقدر قاطع ا-
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 داخل موهام دمیدر گم دست کش سر

 که من و کمند رابطمون خوبه ؟  میوانمود کن یطور نیفقط ا یعنیخب -

 نظر باشه و شنود بشه ریساعته ز2۴ دیآره بعد با-

 ؟  میکجا بزاررو کروفنیم-

و تمام قدرت و پولش رو به  میخواد بهش رو دست بزن یکارا با من ، تو فقط قبول کن . اگه کار بهرام باشه دلم م نیا-

 .میاریدست ب

 !یفرزاد تو به حرف هات فکر کرد-

 داره رو از تو داره ، بسشه یآره ، هر چ-

  میزنیدوباره دربارش حرف م-

  میخوا یاتاق فکر م هی-

 د به در اشاره کر فرزاد

 یمظلوم نگاه م نیبهش با اون واکنش مسخرست . همچ ی.د.یر. یعنی،  اریجور دل اون دختر رو به دست ب هیبرو -

 شدم . یم ونهیکرد بهم که داشتم د

 گذاشتم رو لبم و گفتم : گارمویس

 جلوش مقاومت کرد . شهیچشم ها رو داره . نم نیاون مظلوم تر-

 حالش اصال خوب نبود . اریجور دلش رو به دست ب هیخالصه برو -

  ایتو هم ب-

 !یبرو چ-

 رو امتحان کنم  یزیچ هیخوام  یم-
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 ؟یچ-

 کشمت  یکه گرفتم مخالف خواستم باشه م یفقط اگه جواب یشیخودت متوجه م ایب-

 پوزخند زد : هی فرزاد

 تو رو؟ ایکنه  یمنو انتخاب م ینیبب یخوا یم-

 ! یدیاز کجا فهم-

 یآدم بهتر دیکنه من با یشک ندارم فکر م یکرد یکنه ، چون تو باهاش بد رفتار یکمند زود به همه اعتماد م -

 باشم . هه

 روشن کردم  گارمویمتاسفانه درست بود . س حرفش

 تونم باشم . یرفتنش فقط من م لیدونه ته ته دل یکنه چون م یانتخاب م اما اون منو-

 ؟ میشرط ببند-

 طرف تو زدمت ناراحت نشو  ادیاگه ب یآره ول-

 !! ایهست یگشادچه آدم - دیخند فرزاد

 که هست  نیهم-

 رسه  ینم یکیباش زورم به تو -

 ... میو به طرف طبقه سوم حرکت کرد میدو بلند شد هر

 کردم  نی. لباس هام و موهام رو مرتب کردم و لبخند زدن رو تمر ستادمیدر ا پشت

 میآروم وارد خونه شد یلیخ

 !!! دمشیهام رو چرخوندم ند چشم

 فرزاد ! کو !!-
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 گشتقدم تند کرد و تمام خونه رو فرزاد

  ستیمحمد ن- 

 من  یخدا یسرش اومده !!! وا ییبال چه

 استرس قدم برداشتم به طرف مبل ها  پر

 پر حجم بود !!  یلیکه خفرزاد شدم یمتوجه کت پشم هوی

 فرزاد !-

 ؟ یردک داشیپ-

 فکر کنم -

 نشونش دادم .اومد کنارم و با چشم کتش رو دییدو فرزاد

 زد . قیلبخند عم هیتعجب بهم نگاه کرد و  با

 کتش نگاه کردم  به

 کمند بود که جمع شده بود داخلش  آره

 چطور اون جا جا شده !!- فرزاد

 نکن  سهیگوالخ خودت رو با خانم من مقا کلیه-

 به باال جمع شد  : شیها لب

 خانم !! -

 کنم دارشیبه طرفش تا ب رفتم

 سرش رو مبل نشستم  باال

 شد . دهیو صورتش د نییپا دمیکشکاپشنش رو پیز کمی
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 قشنگش پخش شده بود رو صورتش ... یموها

من بود .  یدست ها ی. متوجه صورت کبودش شدم. جا نمشیانگشت اشاره تار موهاش رو کنار زدم تا راحت تر بب با

 رفتم ... یوقت به طرف مواد مخدر نم چیمن بود . کاش ه اریاخت یب یکتک ها یجا

 کردم صداش زدم : یکه موهاش رو نوازش م یطور همون

 کمند ؟-

وجودش پر از استرس باشه چطور خوابش برده !  دیاما االن با نهیسنگ یلیدونستم خوابش خ یتکون نخورد ! م اما

 اومده !! شیپ شیبرا ینکنه مشکل

 نه !! ای دهید بیآس شییجا ینیبب یفرزاد تو چک کرد-

بدنش تا شده و احتماال  تاندون پاش  ریتو ز یبد با ضربه ها یلینداشت . البته مچ پاهاش خ یآره ، مشکل اساس-

  دهید بیآس

 لعنت به من -

که عاشق  یچطور دختردونم تو یرو نزدم . نم یزن ایدختر  چیکه منم ، تا حاال ه یلعنت کمه ، خاک تو سرت . من-

 ! یرو زد یبود

 شد ! یچ دمیکنترولم از دست رفت نفهم هویبخدا -

 فرزاد با اخم نگاه کردم؛  به

 روتو بکن اون ور  -

 !! نییپا ایب یگ یپس م یضیمر-

  ستادیرو به ما کرد و ا پشتش

 یهاش بود . دوست داشتم ببوسمش ... اما نه برا لب یرو به رو قایخم کردم به طرف صورتش لب هام دق سرمو

 داشتم .  ازیبهش ن یلی... خ یبخشش ، از سر دلتنگ
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 شده .  داریتکون سخت خورد و من متوجه شدم ب هی هویفاصله  نیکم تر تو اما

جور نگه داشتم که نتونه بدون بر خورد لب هام با لب  هیتموم سرعت خواست از جاش بلند بشه که من سرم رو  با

 هاش از جاش بلند بشه 

 بود . یاز اون مواد لعنت شتریب یلیکه بهم داده خ یلب هاش لذت دنیلحظه با بوس کیهمون  تو

 پرت کردقسمت مبل خودش رو نیتو دور تر یفیخف غیپس زد و با ج سرمو

  نیبه طرفش خواست قدم برداره که خورد زم دنشیو کمند با د دیبه طرفمون چرخ فرزاد

 به گوشم  دیفرزاد رس یصدا

 شد نه من  نه حرف تو-

 ادامه داد : رفتیطور که به طرف در م همون

 بگو یباالم ، کار داشت-

... 

  ستادیکمند سر جاش ا یکه با صدا داشتیبه طرف در قدم بر م فرزا

 ار .تنها نز ونهید نینرو ، تو رو خدا منو با ا-

 کرد ! یمته دلم شکست ... کمند واقعا داشت التماس فرزاد رو زیچ هی

 به کمند ... ینگاه طوالن هینگاه به من انداخت و  هی فرزاد

 و به طرف کمند قدم برداشت ... برگشت

 کمند و با پشت انگشت اشاره دست چپش گونه کمند رو نوازش کرد . یشد رو خم

 حاال حاال ها دوست داشته باشه ... یکن بزار ینگران نباش محمد هنوز دوست داره ، سع-

 و عاشقانه بود . دانهیخوشم اومد از حرفش ، تهد هه
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 لبخند کم رنگ زد و از خونه خارج شد.  هی بهم

 خواست به طرف در بره که چهرش از درد جمع شد . کمند

 ؟یآروم بشبشم و بغلت کنم تا  کیبهت نزد یزاریم-

 جواب داد : غیحالت ج با

 ؟ یکش روانآدم یدیفهم یبش کیبه من نزد یحق ندار . تو نه-

 گفت !! ... آدم کش  بازم

رده پ چیه گهیکشم . اما االن د یم گارینزاشتم بفهمه که من س یبودم و حت دهینکش گاریکمند س یوقت جلو چیه

 نبود . نمونیب یا

 لب ها روشنش کردم. .. یاشتم و روبرد نخ هی گارمیپاکت س از

 کردم ... یو نگاهش م دمیکش یم گاریمن هم س ختیر یو اشک م دیچیپ یطور که اون به خودش م همون

 ... نمونیآروم باشه جو ب کمی میداشت اجیدو احت هر

 کتاب بخونم . هیتونستم اون رو مثل  یشناختم و م یم یاز هر کس شتریکمند رو ب من

 کشم ی، عذاب م زیاشک نر-

 من ادامه دادم  ینداد ول جوابمو

 کرده بود . ونمیبودم، حرف هات د اریاخت یب-

 دادم و دوباره بهش نگاه کردم  رونیبه سمت چپ ب گارمویس دود

  نیمبل بش رو ایکمکت کنم حداقل خودت ب یزارینم-

 خوام برم خونه  یم-

 ؟ یازم درخواست کرد ای یگفتاالن آرزوت رو-
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 چشمم نباش  یخوام فقط جلو ینم یچیه من از تو-

 ؟  یکنم مهربونم بش کاریچ-

 ازت متنفرم -

 کرده بود رو زدم: نیزدنش تمر یکه برا یلبخند

 ؟یبخش یخونه منو م یبزارم برگرد اوممممم

 نگاهم کرد  زیت

 خواد ؟ آره ؟ ی؟ دلت م زمیعز هیچ-

و ازم بخواد  کمینزد ادیکردم . و منتظر بودم که با خواهش خودش ب یداشتم از نقطه ضعف هاش استفاده م قشنگ

 ببرمش 

 ؟ یجا خالص بش نی؟ من بزارمت خونه و از جو بد ا میاالن با هم بر یدوست دار-

  رهیگ یکنه همه شما ها رو م یم دامیپ سی. پل رمیم خوام خودم ینه نم-

 لبم برداشتم  از رو گارمویتکون دادم و س دییرو به نشونه تأ سرم

  هیخوب زیبودن چ دواریام-

 ازت متنفرم -

 کنم.  ینکن خواهش م هیکمند تو رو خدا گر-

 شناسم. یکه م یهست یآدم نیتر فی. تو کث ادیکنه . ازت بدم م یصدات حالمو بد م-

 کمند سپر شد دور سرش ! یجام بلندشم و هم زمان دست ها از

 کرد !! یراجب من م یفکر چه

 فاصله ازش نشستم نیتر کیتو نزد نیفشار دادم و رو زم یگاریجا ستو گارمویس
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  دیکش عقب

  ؟یبهت گفتم ادامه نده ادامه داد یکرد . چرا وقت یمنو عصب دیکه نبا یدونست یتو م-

  نییرو انداخت پا سرش

 همون موقع ؟ یبا توام ، جواب بده ؟ چرا تموم نکرد-

 دم تا ازم حساب ببره کر یهر لحظه بلندتر م صدام رو تن

 باال  اری!! سرت رو ب ستمیمگه من با تو ن-

 رو باال آورد و به چشم هام نگاه کرد  سرش

 مظلومش حاال اشک بارون هم شده بود ی. چشم ها دیلرز قلبم

 سر انگشتم قطر اشک هاش رو گرفتم با

 ؟ یریگ یچرا آروم نم-

  یتو منو زد-

  یکرد یتو هم منو عصب-

 دوست ندارم  گهید-

 قبول ؟ یکن یتو دوباره با من مثل قبل رفتار مگردونم خونه و یرو بر ممن تو-

  یستیتو اون محمد ن-

  یدوسم داشتدوست داشتم. حداقل تو  شتریاون محمد رو ب-

ته واسبچه کوچولو ها شده بود . نا خ هیبود . حالت چهرش شب دهیرس نیف نیاز مرحله آبشار اشک به مرحله ف کمند

 لبخند نشست رو لب هام ...

 بهش لبخند زدم  قیرو به طرف صورتش خم کردم و عم سرم
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 کرد ... یازم گله م نشیغمگ یکردم و اون با نگاه ها یسکوت نگاهش م تو

 رو گرفتم تو دستم  ختشیبه هم ر یدسته از موها هیآروم  یلیخ

 سرش از دستم در اومد  دنیبا کش اما

 کرد  یض مجو رو عو طنتیش کمی

 خورمشا یموش کوچولو منو نبخشه م-

دست هام رو گذاشتم رو ساق  دیکش یماخم گنده بهم کرد و همون طور نشسته نشسته به طرف در خودش رو هی

 پاهاش و نگهش داشتم .

 ااا کجا عشقم !!-

 ولم کن -

 تا از دست من رها بشه اما من محکم گرفته بودمش دادیرو تکون م پاهاش

 دیکش یمتموم توانش خودش رو با

 محمد ولم کن  یآ-

  ریجا آروم بگ هیخوب -

  دمیشدم و ساق پاهاش رو بوس خم

 به من دست نزن -

 ها !!! یخاننم-

 با تو ندارم  ینسبت چیمن ه-

 ؟!!! هیک چارهیقلب ب نیپس صاحب ا-

 خنده دار بود  یلیخ تمونیوضع
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 منم دور پاهاش بود .  یبود دست هاش به طرف در دراز بود و دست ها دهیخواب اون

که شکار کرده چهار دست و پا رفتم  یگرگ هیرو به فشار چرخوندم و اون هم از سر اجبار برگشت و من شب پاهاش

 روش 

 خورد  یدست هام نگه داشتم و حاال فقط سرش تکون م ریهاش رو ز دست

 خوره  یلم ازت به هم محا وونهیکنار د از روم برو-

 چشم هاش بود ...تو یا یکردم به اون نفرت و سرد ینگاه م فقط

 کردم ... کیرو به صورتش نزد صورتم

 کنه  دایکردن فاصله پ شتریب یبرا یداد تا راه یمکث سرش رو به چپ و راست تکون م یاون ب اما

رو  مینیبه ب شینیچرخه نوک ب یفاصله صورتم رو از صورتش نگه داشتم که هر بار به چپ و راست سرش م هی تو

 لمس کنه ...

 .  دادیاز وجود اون بهم آرامش م یکیکوچ زیخواستمش که هر چ یم انقدر

 ولم کن  - کمند

 به من نگاه کن .-

  دادیشدن انجام مرها  یاما اون تمام تالشش رو برا میچشم شدچشم تو یا لحظه

 ندارم که ! تی! کار ریکمند آروم بگ-

 ازت متنفرم زورگو -

 قرمزش شده بودم ...و دهیپرصورت رنگ غرق

 گرفته بودنم دهیپاهاشون لح شدم و ناد ریبچه بودم ، انقدر ز یهستن که ندارن. وقت یزیهمه آدما دنبال چ شهیهم-

 که االن دارم . یقدرت قایخواست . دق یداده بودنم که دلم قدرت م و سو استفاده آزار ی، آنقدر بخاطر بد رفتار

 ؟یو به قدرت خودت اضافه کن یشکار کنرو  هیبق یوحش وونیح هیباشه ؟ که مثل  یتهایآزار و اذ یکه برا یقدرت-
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 یکس و کار یو ب یپول یکه سر ب ییوقت عذاب ها چی. چون هشمینم ریکه من ازش س هیزیقدرت داشتن چ-

 کنم. یرو فراموش نم دمیکش

 نگرفتت شو یرمونیفقط بزار من برم بعد غرق اون قدرت س-

 ؟یچرا تو عاشق من شد یدون یم-

 ! سادمیخانوادمم وا ینبود . لعنت به من که سر تو تو رو میحال یچیاحمق بودم ، ه-

بودنت شدم . هر کدوم ما  و پاک یسادگ عاشق من ٬بر عکس تو  قای، دق یو مرموز بودنم شد یدگیچیتو عاشق پ-

تو آرامش داشتم و تو با  یما به هم گره خورد . من با سادگ یقاعده زندگ نی. رو هم میشد میکه نداشت یزیجذاب چ

 .  یساخت یرو م اهاتیمن رو

  یتو به من دروغ گفت-

 کرد . یرو بهتر نم یزیچ فتیحق-

 شناختمت  ینم یطور نیحداقل ا-

 . باهام خوب باش کمی. فقط  یمنو بشناس ی... انتظارشم نداشته باش بتونیشناس یتوهنوزم منو نم-

 کشت ...رو یادامه زندگ یبرا دمیچشم هام نگاه کرد و با حرفش تمام امبغض تو با

 خوام بهت فکر کنم . ینم گهید یمن حت-

  اوردمیکردم اما کم ن مکث

 ؟یکه فکر کن یجا نگهت دارم تا مجبور باش نیا نیهم یخوا یم یعنی -

  هیگر ریز زد

 کارو با من نکن  نیا-

 بغض اون منم بغضم گرفت با

 ... ریکنم ازم فاصله نگ یکمند خواهش م-
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 قطره اشک از چشم هام رو گونه اش افتاد هی

  رمایرو خودم انتخاب نکردم . مجبور بودم سخت باشم تا بتونم دووم ب می.من راه زندگ دمیکش یسخت یلیمن خ-

 از چشم هام رها شد ... گهیقطره د هی

 کارو با من نکن ، تنهام نزار ... نیا تو ٬ یمعتاد روان هی، من بدون ستاره داغون شدم ، شدم  ریآرامشت رو ازم نگ-

 هیدوتا ترک رو قلب بود. شب یمن مساو یکردن ..البته قبل از مرگ ستاره ... دو قطر اشک برا هینداشتم به گر عادت

 ... نیسنگ ، سخت و سنگکردن  هیگر

 کرد ... یدلش برام سخته بود ! چون فقط نگاهم م انگار

 قرص آرام بخش ... بهش وابسته شده بودم ... هیهاش رو رها کردم و تو آغوشم فشارش دادم ... مثل  دست

 بزار برم .-

 ؟ یکجا بر-

 خونه ...-

  یهمسرت شیتو پ-

 کنم  یبا تو ازدواج نم گهیاما من د-

 تونم ادامه بدم  یدون تو نممن ب-

 کنم . یرو ببخش و آزادش کن منم به بودن باهات فکر م انیک-

 بهش لبخند زدم : کج

 ! ینه ، راه افتاد-

 انجام بدم . یا گهیداشته باشم کار د ازیکه جز ناز کردن ن ستین یمحمد گهیکردن ... د هیتکآره بسه به تو -

 تونم همون محمد باشم  یم-
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  یقاتل که قرار اعدامش کنن باش هی یتون یتو فقط م-

 تو موهام و محکم تر بغلش کردم  دمیکرد . کالفه دست کش یم ونمیداشت ... زهر داشت ... د شیهاش ن حرف

 رسه یبه گرد پام نم یکس یتو باش-

 همه جا رو ؟ یبه فساد بکش شتریکه ب-

 . شمیم یطعنه نزن عصب گهیبسه د-

کرد . چشم هام رو بسته بودم و آغوش گرمش رو به وجودم  یاشتباه رو دوبار نم هیبار سکوت کرد . خوبه  نیا اما

 کردم  یم قیتزر

 کم بشه ... یزیشود از لذت آغوشش چ یاونجا هم باعث نم یکیسفت و سرام نیزم یحت

 ومدیبدم م نیجو سنگ نیو اون جرعت تکون خوردن نداشت . اما از ا میربع تو همون حالت مونده بود کیبه  کینزد

 . 

 صحنه بود ... نیتر بایو ز یکیسرام دیپخش شده بود رو کف سف موهاش

 صورتش نگاه انداختم .  به

 اون هم بسته بود  یها چشم

 یراه برگشت گهیو من د نمونیب ادیشکاف بزرگ ب هیروز  هیکردم . آخه ترس داشتم  یصورتش رو نگاه م یاجزا تمام

 نداشته باشم . یزندگ نیادامه ا یبرا

 از فاصله دور تر بهش نگاه کردم  کمیو  دمیرو بوس شیچشم ها یرو

  نییقطره اشک افتاد پا هیزمان با باز شدن چشم هاش  هم

 به صورتش رو کنار زدم  دهیچسب یسر انگشت هام موها با

! اصال فراموش کن گذشته منو ، با خودم باش همون یخودت داغون باش نمینب ینکن عشق من ! تو آرامش من هیگر-

 . و فقط تو بهم زور بگو . باشه ؟ شمیمحمد م
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 خورم  یگول حرفات رو نم گهید-

 ی. فقط بزار کنارم باش یبش تیخوام اذ ی! به روح ستاره قسم من دوست دارم . نم هیگول چ-

 بزار برم -

  یشکه تو دست رس من با یبه شرط-

 رو  یساختمون لعنت نیو تمام ا گمیم سیرو به پل یهمه چ-

 گفتم : یکرد ! با لحن آروم یم دیرد داده بوده مخش ! داشت منو تهد انگار

 ؟ هوم؟ دهیکه تو زندان د یگفت؟ درباره آزارها یم یچ انیک-

 چشم هام و من با لبخند جواب نگاهش رو دادم  گرد شده زول زد تو یچشم ها با

 با تموم قدرتش شروع کرد به دست و پا زدن و فحش دادن  وهی

 کردم... یکه انقدر زود گرفت ! با لبخند دست و پاهاش رو کنترول م نیخوردم از ا جا

  دمیفقط سوال پرس یه یه-

 کشمت  یم یو آزارش ادامه بد تیبه اذ یاگه بخوا-

 چشم هاش نگاه کردم و بامزه گفتم : به

  یوقته منو کشت یلیتو خ-

 زدن ... غیکرد به ج شروع

 کرد . یم یبود که تمام مغزم رو خط خط زیصداش بلند ت انقدر

 قرمز رنگش گذاشتم ... یلب ها یخود شدم و لب هام رو به رو یلحظه از خود ب هی تو

 شد... یقلبم رفت باال ... ذهنم خال ضربان

  رمیتونستم ازش فاصله بگ ینم یحت گهید
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 شود جدا شدن ... یمن بود و من هر لحظه برام سخت تر م یدست ها ریاس فشیرض اندام

 برد ... یتو خلع م شتریو سردش هر لحظه من رو ب دهیدور لب هاش تو صورت رنگ پر یگرما

 رو لب هاش ... زدمیمکث بوسه م یب

 و کوچولوش ... فیآروم اومدم به سمت الله گوش ظر آروم

 گوش و گردنش به حرکت در آوردم ... یداغم رو به همراه نوک زبونم رو نفس

 شدم... یم دهیناخواسته به طرف لب هاش کش باز

 کمند شدم!!! یها ادیفر یو صدا سیخ یمتوجه چشم ها هوی نمییگآز گرفته شدن لب پا با

 ش فاصله گرفتم ...شدنم رهاش کردم و از اریاخت یبار پشت سر هم پلک زدمو قبل از دوباره ب چند

 گارد گرفت جلوش ... هیرو شب یداد و دست ها هیهم از فرصت استفاده کرد و به مبل تک اون

کردم ! سرم رو تند چند بار به چپ و راست تکون دادم و با تعجب به چشم هاش نگاه  یم کاریمن داشتم چ اوففففف

 کردم !

 ... میکرد یبه هم نگاه م فقط

 ... دیبه گوشم رس لب هاش ریزمزمه ز اما

 ازت متنفرم -

 بود  یاز سر دلتنگ-

 جهنم برم . نیتو رو خدا بزار من از ا-

 داخل موهام  دمیدست کش کالفه

 برمت  یباشه لباس مناسب بپوش م-

 حالت گفت : نیمظلومانه تر با
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 تونم دنبال شالم بگردم . یکنه نم یپارش کردن مانتومو ، پاهامم درد م-

 جام بلند شدم  از

 کنم . یاالن درستش م زمیباشه عز-

 که سرد بشه ازم !  دمیترس یم شتریکرده بودم اما ب هول

 یحرف هم نم گهید یکرد !حت یبهم نگاه هم نم یو مانتوش رو آوردم و خواستم کمکش کنم تا بپوشتش . حت شال

 . ختیر یزد و اشک هم نم

 گهیبود نه خوب شدن باهام د اسیرفتارش از سر  رییمن و کمند! تغ نیشد ب یخراب تر م یهر لحظه همه چ چرا

 کردم . یرو از سکوتش حس م نیدوست نداشت بجنگه ... ا

 بازوهاش و کمکش کردم تا سر پا بشه  ریانداختم ز دست

 خونه ! یبر یاالن منو م یعنی-

 حرف دارم باهات کمیهم  نی. البته تو ماشآره -

 نسور بشه ...کردم تا سوار آسا کمکش

کمند رو از خودم  انیبدنش به من بود . چقدر احمق بودم که بخاطر کار ک هیآغوش خودم نگهش داشته بودم و تک تو

 دور کردم .

هم  شیبه حرکت دست هام رو بازوها یاحساس بودن کمند بود. حت یو ب یسرد دادیکه داشت آزارم م یزیچ فقط

 کرد ... ینم یتوجه

 . نیماشو آروم نشوندمش تو میرفت نیاز از خروج از آسانسور به سمت ماش بعد

 راه افتادم ... به

 هیجلو در خونه کمند باشه و بعد از تموم شدن مکالمم با اون ، کنار  گهیساعت د کیزنگ زدم به فرزاد که تا  اول

 پارک خلوت نگه داشتم...
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 کرد  ینگاه م سر و صدا فقط به جلو یکمند نگاه کردم که ب به

 ؟یزنیچرا حرف نم-

 نداد ! یجواب

 ؟یجواب منو بد یخوا ینم-

 خوام برم خونه  یفقط م-

 یپس به حرف هام گوش کن و جواب بده تا زودتر برس-

 بردن سرش بهم جواب مثبت داد  نیینگاه کرد و با باال پا بهم

خوش  یلیخ یافتاد ! ول یفاجعه برات اتفاق م هیاونجا ، دوم : داشت  یکه کارت احمقانه بود تنها اومد نیاول ا-

 نجاتت تیتونست از اون وضع یکس نم چی. به جز من ه زدمیکه تو همون لحظه من داشتم بهت زنگ م یشانس بود

 ؟ یشنو یبده. م

 شنوم  یبله م-

گفتم ادامه نده به حرفم گوش  یهمون لحظه که بهت م دیموقع و بد بود . با یب یلیخ یکه بهم زد ییحرف ها-

 ؟ نهیاز ا ری. غ یدادیم

 نه -

 کردم ... مکث

 که بعدش افتاد هم ... یدرباره اتفاق-

 خوردم   یکتک م شتریب دیآره حقم بوده . با-

 یکنم . واقعا ازت معذرت م یم کاریخود شدم و اصال متوجه نبودم چ یحرف رو نزن ! من از خود ب نیا زمینه عز-

 . شمیخوب م ینو ببخش . اگه تو با من باشخوام ، م

 . دمیرو تو دستم گرفتم و بوس دستش
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 هام بود که رفت ... یکه از لب هات گرفتم حقم بود . تمام اون بوسه ها دلتنگ یبوسه ا یول-

 !نمیب یچشم هاش نمذره احساس تو هی ی. حت میاز هم دور شد یلیکردم خ ی! احساس م نییرو انداخت پا سرش

 . میعقد کن دیبا من در ارتباط باش ،تا آخر هفته با-

 خوام  یتو رو نم گهیمن د-

 خوام  یماما من واقعا تو رو-

 کنم . یباهات ازدواج نم وقتچیه-

 اسم هامون بر تو شناسنامه  ییهوی یمنتظر باش دیپس با-

  یهست یتو آدم ترسناک-

 از خودم دوسش دارم. شتریکه ب یکس ینه برا-

 !یدوست داشتن رو بلدمگه -

 انتقام و آغوش تو زنده موندم. دیبود. االنم به ام ینیعشق زم هیفراتر از  یلیکه من به خواهرم داشتم خ یعشق-

 کنم .  یرها نم من خانوادم رو-

 . یتو باش نهینب بیکه وسط آس یکه تنها کس یبلدم . طور رو یادیز دیتهد یمن راه ها نیبب-

 ! یکن یم دیتهد-

 .  یهات باش میکنم تا مواظب تصم یم دیآره ، تهد-

 درست بشه . یکنم تا همه چ یم یپس خودکش-

 ؟ یشیخودت باهام هماهنگ م ای یخوا ی، شنود ، مراقب ! هر سه رو با هم م ابیرد-

 گرد شده نگاهم کرد یچشم ها با
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 ستمین یخودم قبول نکردم . چون من کسوصله ، شنود کردن رو  ابیاالن رد نیپرسم ! هم ی! بده دارم ازت م هیچ-

 سخته قبول کردنش . کمی نیبه حرف هات و ا دمیکه گوش م

 کجاست !-

کن  یپس سع شهیبرات دردسر درست م یلیخ وفتهیاز کار ب ابیاگه رد یباش انیداره ! فقط گفتم در جر یچه فرق-

 . ینکن داشیپ

 !!! یمن ! تو ... تو همون محمد یخدا یوا-

 دوست داشتم . شتریاون محمد رو ب-

 هاش قهیگذاشت رو شق دست

 ترکه  یسرم داره م گهیبرسونم دتو رو خدا منو-

.  یدیمن جواب م ی. و به تمام تماس ها یگ ینم یزیچ یاومده به کس شیشد؟ درباره خونه و اتفاقات پ یپس چ-

 ؟ ینگرد . اوک ابمیدنبال رد 

 باشه ... باشه -

 بونمعشق مهر نیآفر-

 رو گذاشتم رو دنده و دستم رو گذاشتم روش ... دستش

 دونستم که دارمش ، اما االن ترس دارم از سرنوشت ... یهاش سرد بود ! اما حرارت عشق من داغ ... قبال م دست

 فرزاد اومده باشه  نمیجلو درشون و چک کردم تا بب میدیرس

 خواستم . یکل کل با پدر مادرش رو نم یعنینداشتم .  یریدرگ حوصله

  زمیشو عز ادهیپ-

 شدم ... ادهیشدن اون من هم پ ادهیزمان با پ هم

 !!!یایبا من ب یخوا یتو که نم-
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 بزنم . تیدبش با پدر گرام یچا هیقرار  زمیچرا عز-

 حرفم خندم گرفت از

 کنم  یخواهش م اینه ن-

 کنن!! یفکر بد دیشا ننینا مرتب بب یرو با مانتو پاره و لباس ها! االن تو زمیعز-

 خواستم فکر بد کنن . خوبه براشون هه  یمنم م البته

 بگم  گهید زیچ هیخوام  یخوام بگم با تو بودم م یاصال نم-

 رو گاز گرفتم . نمییپا لب

  هینه دروغ کار زشت-

 به زنگ و زدم. دمیرس

 به گوشم  دیپدرش رس یصدا

 ؟ هیک-

 سهیوا نیدورب یکمند اشاره کردم جواب بده و جلو به

 منم  ییبابا-

 شدم ... یخورد و من مثل پسرش م یرقم م گهیجور د هیبود . کاش سرنوشت  یمرد خوب یلیکمند خ یبابا

 کمند !!! -

 دم در  ادیکردم که بگه ب اشاره

 هم گوش داد  اون

 جلو در  ایب ییبابا -

 آخه تو  یدخترم کجا بود انیاالن م-



 بگذر از جانم

 
351 

 

 جلو در ... دیبود که رس دهینرس هیثان به

 لباسش قهیدست انداخت به  دید من رو تا

 یکجا برده بود دختر منو کهیمرد-

 م؟یحرف زد کمی هم با ٬سالم پدر جان -

 ول کرد و کمند رو در آغوش گرفت  منو

 ؟؟؟ حرف بزن ؟شده یچشده ؟ لباس هات چرا داغونه! پاهات یچ ؟یکجا بود-

  ختیر یصدا اشک م یب کمند

 نشده  میزیبابا چ یچیه-

 کرده ؟ تتیاذ یروان نیا - پدرش

 . نیتصادف کردم و محمد نجاتم داد هم یینه بابا-

 !  یاونم چه تصادف اوه

 ؟یگ یراستشو م یکمند دار-

 نگاه به من کرد و جواب داد  هی

 آره بابا -

 برد  یگفت و کمند رو به داخل م یراه م یلب بهم بد و ب ریز باباش

 پدر جان ؟-

 بد بهم نگاه کرد  یلیخ

 . اجازه شما الزمهمیعقد کنکمند تا آخر هفته قرار با هم و من-

 محکم زد در گوشم ... چشم هام رو بستم ... یلیس هیشد و  شیپر آت صورتش
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 . ادیجلو ، با دستم عالمت دادم که ن ادیب ارزش نداشت فرزاد یلیس هیبود برام. واسه  یقابل احترام مرد

 نگاه کردم.  بهش

 . خدانگهدار پدر جان ...نمتونیب یعقد من و کمند امضاء الزمه،  پس م یبرا-

 شدم... نیلبخند زدم و سوار ماش هیکمند  به

 

  کمند

 

... دادمیآغوشم فشار م زدند و بابا رو تو یمن باز شده بود . تن تن نفس نفس م دنیرفتنش تازه راه نفس کش با

 ... تی... امن تیامن

 کردم . یکه االن درکش م یزیچ

  هیگر ریز زدم

  میمرد ینگران ؟ازیخبر کجا رفت یشده دخترم ؟ ب یچ-

 داخل  میبر ایب یینگران نباش بابا-

نگران  ... همه رو گهید یو جاها سیپل یهم اداره ها چارهیبگردن . بهراد بها رو  مارستانیو محسن رفتن ب میمر-

 ! یکرد یم کاریمحمد چ شی. تو پ یکرد

  ادیخونه به مامان بگو ب می. فقط بر ستین یچینگران نباش بابا ه-

 . هنوز ترس تو جونم بود . رمیخواست از بابا فاصله بگ یاما من دلم نم میخونه شد وارد

حس خوب هم بهش  گهید یشناختن محمد بود . حت اوردنیکه اون مرد ها داشتن سرم م ییتر از بال وحشتناک

 ندارم . انگار تا حاال دوسش نداشتم ...

 بعد مامان و محسن و پشت سر اون ها بهراد اومد و هر سه دور من جمع شدن  نیم چند



 بگذر از جانم

 
353 

 

 .. آرامش ...رو محکم بغل کردم ... آرامش . مامان

 .کرد هیکه بشه بهشون تک یرو داشته باش ییخوبه کسا چقدر

 ؟یخبر کجا رفت یب -گفت  یعصب محسن

 داشتم ... اجیاحت تشینگاه کردم ... چقدر به حما بهش

 تونستم حرف بزنم  یکه نم فیح

 خوبم ...-

 بود و بهراد تو فکر ... یعصب محسن

 شد!! یرفتن تا اشک هام تموم بشه .اما مگه م یو بابا هم قربون صدقه من م مامان

 ؟یمد اومدچرا با مح ؟یکجا بود -محسن

 نگاه کردم  بهش

 تونم حرف بزنم اما حالم خوبه  ینم-

 برداشت به طرفم که بهراد گرفتتش  زیمحسن خ هوی

 یکرد . چرا باز رفت تیهمه اذ نیا ٬رو انیهمه آزار داد ک نیا ؟یمگه تو شعور ندار ؟یکس و کار یمگه تو ب-محسن

...ث ؟ها ؟ یاون د شیپ یپات و بر ریز یبزار تتیتالش و زحمت مارو واسه امن یهمه  یخوا یم یسراغش ؟ تا ک

 ...یایب لبه عق کمیبزنم در گوشت تا  انیک یکمند بخدا االن حق به جا

 شکست  بغضم

.  مارزینم رونیخونه ب نیپامو از ا گهی. د نمشیخوام بب ینم گهی.. بسه ... من از محمد متنفرم ، دعذابم نده ... بسه .-

 کنم... یبه محمد فکر نم گهید

 تونستم ادامه بدم یبغض نم ینیشدت سنگ از

 بغلم کرد و سرمو نوازش کرد  بابا
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 شه اعتماد کرد  . ینم شهیرگ و ر یبه آدم ب یدی... خوشحالم که باالخره فهم زمیآروم باش دخترم ... عز-

 بر خورد کرد ... نیبه زم یبد یبهراد از دستش افتاد و با صدا یحرف گوش نیزمان با ا هم

 نگاه کردم ... بهش

 بابا ... چندتا پشت سر هم پلک زد ... یزده بود به لب ها زل

 ... میدیمحسن فهمرو فقط منو  نیبود . و ا نیسنگ یلیاون خ یرو از چشم هاش خوندم ... حرف بابا برا یناراحت

 رو برداشت و از جاش بلند شد .. شینا متعادل گوش بهراد

 برگشت به فرانسه دارم.  یپرواز ب هی. من امشب خوشحالم که دخترتون اومد - بهراد

 .  دیداشته باش ادیبه  یاز من خاطرات خوب دوارمیام

 من نگاه کرد و زمزمه کرد  یاشک یچشم ها تو

 خداخافظ -

 بدون جواب دادن به محسن از سالن خارج شد . یمکث ، حت یب

 برگشت !  یب پرواز

خواستم  یکرد و من نم یدرد م یلیاستراحت کنم . پاهام خ کمیاون ها مامان کمکم کرد برم رو تختم تا  خروج با

 بدونه  یکس

 و خارج شد ... دیپتو رو روم کش مامان

 زدمیم غیج یخورد و هر چ یخلصه بودم که با اومدن چهره محمد اومد جلو چشمم . هم زمان بدنم تکون نم تو

 کشه !!! یکردم اون مرد داره منو با فشار دست هاش م یاومد !! احساس م یاز دهنم در نم ییصدا

 «همون بختک خودمون ...» دیرس ینمکس به دادم چیاما ه زدمیم غیج

 ... رونیبه طرف ب دمییهام پخش شد ... از جام بلند شدم و دو غیج یبرگشتم و صدا یانگار به حالت عاد هوی
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 کردم ... یخودم رو خال میگر یو بدون کنترول صدارو انداختم تو آغوش بابا  خودم

 شد ... یباعث آرامشم م نیگشتن و ا یو بابا مثل پروانه دورم م مامان

 و من رو تو آغوشش فشار داد  دیباهام اومد کنارم دراز کش مامان

 ..خوابم برد . یلحظه ا یمهربونش من رو باالخره به آرامش رسوند و برا ینوازش موهام و صدا با

 

  بهراد

 

 تختم قرار دادم. یرو رو چمدونم

 که داشتم رو با خودم ببرم ... ییزهایچ نیقرار بود با ارزش تر فقط

 . میآرام بخش زندگ نیانداختم به عکس سه نفر منو مامان و بابا ... با ارزش تر دست

 قاب عکس ... هیکنار اون دوتا تو  من

 تو چمدون ... گذاشتمش

 رو برداشتم که مامان پروانه برام نگه داشته بود .... مییداخل کشو ، دفتر امال اول ابتدا از

 ...  ومدیدوختم لبخند رو لب هام م یبار به صفحه هاش چشم م هر

 داشتم ... برش

 شده بود . که بابا از مکه برام آورده بودش ... یحکاک یالکرس تیکه روش سوره آ یانداختم به گردنبند دست

 ... دادیبا ترس رو م دنیبهم قدرت جنگ شهیهم

 داشتم ... برش

 دارم که برام با ارزشه؟ یچ گهیکردم که د فکر
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 !  دمینرس یا جهینت چیبه ه اما

 بس بود .  نیهم آره

 ! یزندگ نیاندارم تو یزیچ من

 من نبود ...  یها هم برا نیهم

 سهم من شده بود ... فقط

 تکون دادم و در چمدون بزرگم رو بستم ... نییرو به باال و پا سرم

 رو بستم و از رو تخت برش داشتم ... چمدونم

 یجا ، چشم هام رو برا نیشدم برگردم و هم ریپ یجا بمونه ... و وقت نیطور هم نیخونه هم نیداشتم ا دوست

 ببندم ... شهیهم

 ... ییو تنهاجا ت نیگذروندم . هم ییرو تنها میکه دوران جوون یتخت یجا رو نیهم

 چمدونم رو گرفتم و از خونم خارج شدم ... دسته

 چیمهربونشون و بدون حضور ه یصورت ها دنیکردن رفتنم رو . و من مجبورم بدون بوس یو بابا قبول نم مامان

 که بدرقم کنه برم ... یکس

 ادیب دارید نیآخر یزهرا برا دیبه در تا شا دوختندیاحمق چشم م هیمثل  دی، شا دمیفهم یرو نم قتی... اگه حق زهرا

... 

و  نهیکنم ... بدون ک یو فقط فراموشش م زارمیکه براش خرج کرده بودم بهش احترام م یمن بخاطر احساس اما

 انتقام ....

 و سوار آژانس شدم ... دمیکش قیآه عم هی

از  یخداحافظ یحالت برا نیدترو سرد ب یبرف یکردم تا شهر تو خاطرم بمونه . روز ها یرو نگاه م رونیپنجره ب از

 تونه باشه ... یشهر پر خاطره م نیا
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 مرد تنها رو چه به جشن ! هی. رمیبگ یخوام جشن ینوروزه و من نم دیع گهیهفته د کی

بلوند آشنا بشم و باهاش لحظه  ی، با موها یدختر چشم آب هیشروع کردم با  سیرو تو پار میزندگ یدارم وقت دوست

نن . ک یکه با حسادت بهمون نگاه م یآدم ها ونیو م فلیکنار برج ا یبوسه طوالن هیرو داشته باشم . مثل  یخوب یها

 ندارن رو دارن .  که ییهوا زیآدم ها عطش داشتن چ گنیهه حسادت ! راسته م

 خوام .  یمرو هیبه آدما حسادت کردم که قبل از احساسم ، حسادت بق انقدر

 کنه. یخواسته هاشو رو به همه اجبار م یدم که داره به هر شکلش یآدم عقده ا هی هیشب

 فرودگاه و  چمدون به دست به راه افتادم ... دمیرس

 سخت و جا گذاشتن تمام خاطره ها ... یفراموش هی... یهمه چ شدیتموم م گهیساعت د مین

 و به انتظار اعالم پروازم . نشستم

 ردم ...روشنش نک یگذاشتم رو لب هام ول گاریس هی

 ها قرار دادم و سرم رو به پشت خم کردم.  یصندل یدو تا دست هام رو رو آرنج

 سمج اشک از گوشه چشم هام افتاد ... قطر

 .  یاجبار یخودکش هیمرگ بود.  هیسفر نبود .  هی نیشد برگشت . ا یم کاش

 شد ... یمرحم رو زخم هام م هی دیموندن نداشتم . رفتن شا یبرا یلیدل چیه من

 اعالم پروازم ،  بلند شدم و به راه افتادم ... با

 و چشم هام رو بستم  مایهواپ میصندلرو نشستم

 بود برام دل کندن از کشورم . سخت

 خواستم جور شد . یهمون موقع که م قایسال دنبال گرفتن اقامت بودم و دق چند

 رفتن ندارم!  یچرا پا اما
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 « میرمان : تسن سندهینو »

 ... ایخدا

 وقت رفتن بود ... گهید

 رفتم .  یم دمیدیشده بودم . کاش حداقل مامان و بابا رو م دیام نا

 دلم روشن شد ! حتما مامانهتو کینور کوچ هی میزنگ گوش یصدا با

 به من زنگ بزنه !! دیاسم کمند بانو از تعجب چشم هام گرد شد !! چرا اون با دنید با

 شک جواب دادم : با

 بله!-

 سالم -

 سالم -

 کرد  مکث

 ؟ رمیچند لحظه وقتتون رو بگ شهیم-

 فرصت دارم . قایدق کیفقط -

 نداشت . یلیحرف زدن باهاش دل گهیو د وفتهیبه راه م مایهواپ بعدش

 باهاتون حرف بزنم .  دیخب... خب ... من با-

 . رمیدارم م شهیهم یهستم و برا مایمن االن داخل هواپ-

 رو ...کنم ن ینه خواهش م-

 !  جان

 دارم . اجیمن به کمک شما و پدرتون احت دیکنم ازتون فعال نر یخواهش م-
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 شده  ریاما د-

 ... امیمشکالت بر نم نیاز پس ا ییکنم نرو ، من تنها یخواهش م-

 نداره ؟ یشما به من ربط یزندگ یمگه شما نگفت-

 کنم . یدارم نرو خواهش م اجیبهت احت-

 من بودم که مکث کردم . حاال

 ؟ ادیاز دستم بر م یچه کار-

 نیاش ابر گهیپدرتون د دیدارم .شما نباش اجی. من به شما پدرتون احت دیندارم . فقط نر نانیاطم میبه حرفم و تصم-

 کنم ... ی. خواهش م دیندارند. بمون یتیپرونده اهم

 دادم ؟ یدختر م هی یبه التماس ها یچه جواب دیبا

 کنه ! یداره حرکت م مایواپاما ه-

 شد! یبه گوشم . ته دلم خال دیاش رس هیگر یصدا

 مظلوم هست . حاال با اشک هات چه کنم!  یچشمات به اندازه کاف-

 . میتون ینم ییبرادرم تنهانرو منو -

 نکن  هیگر-

 دارم  اجیاحت تی. به حما ستمیمحمد ن فیحر ییفرصت بده . کمکم کن . تنها هیفقط -

 کنه ... یداره حرکت م مایمتاسفم . اما هواپ-

 جواب داد : هیگر یصدا با

 .  دیباشه ، به سالمت برس-

 به گوشم . دیپشت سر هم رس یبوق ها یصدا و
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 رو ماساژ دادم ... میشونیپ کالفه

 فرصت دوباره ؟ هیبهتر از  یچ

  

 

  کمند

 

 نبود  یهام تموم شدن هیبچه ها گر هیشب

 لب زمزمه اسم خدا رو داشتم ... ریرو تخت و ز رو پرت کردم خودم

 ـ رمیرو ندارم که بتونم ازش کمک بگ یکس چیکردم ه یبود ... احساس م یخال دلم

خواب راحت داشته باشم . همش کابوس ... محمد ... کتک ...  هیهنوز نتونستم  رونیاز اون خونه شوم اومدم ب یوقت از

 شکست ...

 کشم . یمو عذاب  شنیتکرار م همشون

 حداقل خوابم ببره ... ستمیمن اصال آروم ن یشبه ول ۱2ساعت  االن

اندازه  یمن اتاقم رو ب یسوز داره ول رونیب یبرف امساله ... هوا نیآخر نیو ا شنیهم دارن تموم م یزمستون یروزها

 گرم کردم...

 کنم سردمه یهمش احساس م ادهیبدنم از استرس و شوک ز یلرزش ها انقدر

 گهید ی! حت ادی، تموم وجودم به لرزه در م میخواد ما تا آخر هفته باهم عقد کن یافتم که م یحرف آخر محمد م ادی

 وقت ... چیوقت ... ه چیمعتاد آدم کش ازدواج کنم ! ه هیهم بهش ندارم . من چطور قبول کنم با  یحس خوب

 برام عذاب آورتره ... نی. اون وقت ا کنه تشیترسم اذ یلرزه . م یافتم دلم م یم انیک ادی یوقت اما

 رفتم ... اطیرو تنم کردم و به طرف ح میقابل تحمل شد و پالتو پشم ریاز حد اتاقم برام غ شیب یلحظه گرما هی
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 تاب نشستم و تو خودم جمع شدم ... یرو

 فقط دوتا انتخاب داشتم  حاال

 کنارش بودن ... هیقاتل و عذاب جهنم هیازدواج با  ایو مرگ  یخود کش ای

که من  یکردم انقدر محمد یکنه! اصال فکر نم رییتونه تغ یکردم که انقدر احساسم به محمد م یفکر نم اصال

 داره ... نییچقدر باال پا یعاشقش بودم با االنش فرق کنه ! زندگ

 من چقدر ساده بودم. و

 به صفحش نگاه کردم میزنگ گوش یصدا با

 برگشته باشه ... دی... شاجواب دادم  عی!!!! سربهراد

 ؟یبرگشت-

 ندارم  شتریکمند بانو که ب هیبله ، -

 ازت ممنونم -

 . من فقط بخاطر شما برگشتم . گهید یجور جبران کن هی دیخالصه با-

 کنم  یحتما جبران م-

 م؟یحرف بزن یخب ک-

 ؟ شهیاالن م نیهم-

 االن !!-

 فهمم  ی. شب و روز رو نم شمیم ونهیآره ، دارن د-

 ؟ مینیمن باهاتم اما کجا همو بب نگران نباش ،-

 خونه ما ؟ دیایشما ب شهیفهمه . م یبهم وصل کرده هر جا برم م ابیرد هیمحمد -
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 االن !!!-

  شنیپدر مادرم خوابن متوجه نم-

 ! دیخند یم یبود! به چ بیعج کمیبرام  زشیر یخنده ها یصدا

 ؟ دیخند یچرا م -

 ؟ی. اوک امیرو بردارم و ب نیاش، برم خونه م یچیه-

 منتظرترنم .-

 خونتون !! امیاالن م یعنی

 داره براتون ؟ یمشکل-

 جلو درتونم  گهید قهیدق ۴۵نه نه تا -

 .  دیو بهم زنگ بزن دیایسر و صدا ب یفقط ب-

 بد نشه ! دنیاما اگه مادر پدرتون فهم ،یاوک -

 . رمیگ یرو گردن م یمن همه چ دینه نگران نباش-

 پس فعال  یشما بگ یباش ، هر چ-

 منتظرتونم-

 لباس مناسب بپوشم . هیرو قطع کردم و به اتاقم رفتم تا  یگوش

 رو تخت و به انتظار نشستم ... نشستم

 زنگ زد : باالخره

 درم  یمن جلو-

  امیاالن م-
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  امیمن م اینه نه شما ن-

 !!یچطور-

 کنارتون  امیهم م یشما ، همون طورنگه داشتم بخاطر  مارویکه هواپ یممممم همون جور-

 بتونم لطف هاتون رو جبران کنم  دوارمیام-

 اتاقم زده شد !!! در

 فکر کنم مامانمه !! یوا-

 نگران نباش در رو باز کن -

 در رو باز کردم و با لبخند بهراد رو به رو شدم ! اطیاحت با

 دستم بود ، جواب دادم  یکه گوش یطور همون

  نیاومد عیچه سر-

 بغل گوشش جواب داد  یداخل گوش اونم

  گهید مینیما ا-

 داخل اتاق و بعد از چک کردن در اتاق خواب مامان و بابا در رو بستم و قفل کردم ... ادیکردم ب اشاره

 !! کیاز کتش رو لمس کرد!!! چقدر نزد یبرگشتم دماغم کم تا

  نهیبش وترمیکامپ زیم یدادم به در و با لبخند بهش اشاره کردم رو صندل هیتک

 رو لب هاشه  شهیمثل هم انشیلبخند موذ اون

 بله حتما  -

 و من هم رو تخت نشستم  نشست

 برگردوندن من یبرا  نیداشته باش یخوب لیکه دل دوامیام-بهراد
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 به شما اعتماد کنم .  دینه . اما من با ایاعتماد کرد  یبه کس شهیتونم باور کنم که م ینم گهید-

 ندارم یپنهان کار یبرا یزی، چ ستمی. من مثل محمد ن دیاعتماد کن دیتون یوجود نداره . شما به من م یدیبا-

 امروز ...-

 درسته؟ دیامروز شما با محمد بود-

 بدتر از بودن کنار محمد ... یلیخ هیقض-

 باشم تا بتونم کمکتون کنم ؟ انیمن هم در جر شهیم-

 هست ؟ یمشکل هی-

 ؟ یچ -

 به اسم شنود کردن گفت  یزیوصله و محمد درباره چ ابیبهم رد-

 شنوه !! یما رو داره م یاالن صدا یعنی-

 یشنوم دوست ندارم شنود بش یکنم . آخه گفت چون خودم صدات رو نم ینه فکر نم-

 از کجا معلوم راست گفته؟-

 گه یخواد بکنه رو جلو روت م یکه م یشناسم . اون رک و راست کار یمن محمد رو م-

 ؟ شیشناس یکه م یکن یهنوزم فکر م-

 تلنگر ؟!! ای نمیفحش بب هیسوالش رو مثل  نیتو فکر ... ا رفتم

 تلنگر ؟! ایفحش بود  حرفش

  نییرو انداختم پا سرم

 شناسمش  یمن محمد رو اصال نم-
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 که تو یتو دفتر با کس یتونستم بفهمم اون محمد واقع یاز حرف هات م یگفت یهمون موقع که از دفترش بهم م-

  یرو درک کن نیهمون موقع ا یو نخواست یفرق داره . اما خودت رو گول زد یعاشقش بود

رو ...  ادشیاعت دمیکرد... د یکه داشت ازم سو استفاده م دمیکه محمد منو زد ... د دمی... د دمیاما االن با چشم د-

 اندازش رو  یب یاون قدرت کوفت دمید

 م باز شد...راه اشک ها باز

 ؟یبد حیکامل از اول بهم توض شهیم-

 و خون خوارن  یمشت وحش هیاگه شنود بشم برات خطرناکه ، اونا  -

 زد: پوزخند

 از دست دادن ندارم  یبرا یزیمن چ-

 ! دیحرف رو نزن نینه ا-

 ن؟یساعت چند از خونه خارج شد دیخب شروع کن-

 بعد از ظهر بود ....-

تر رو  یمحمد رو بهش گفتم . و اون هر لحظه عصب یاومده رو به جز سو استفاده زور شیکه برام پ یاتفاقات تمام

 شد ... یقرمز تر م

 گفتم : نیحرف هام تموم شد بهش نگاه کردم و غمگ یوقت

خوام با محمد عقد کنم و مجبورم کنه از خانوادم دست بکشم و جلو چشمم داداشمو پر پر کنه . من ازش  یمن نم-

 ترسم . یتونه آدم بکشه م یکه م یترسم . من از موجود یم

نشده و  ریدردناکه ، اما باز هم د یلیخ یکه از محمد داشت ییکنم . خراب شدن تمام باور ها یآروم باش ، درک م-

 بشه . یمتالش بشونیغر بیهر چه زودتر باند عج یبا کمک هات باعث بش دیتون یشما م

 ... انیاما ک-
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و پدرم اون ساختمون رو با تمام افراد داخلش  نهینب بیکه اون هم آس میکش یم یینقشه ها هی.  دینگران نباش-

  رهیبگ

  ؟یخودش نگه داشت چ شیاگه محمد من رو به اجبار پ-

 ؟یکرد دایحل پ خودت راه یشما گفت-

 خوره  یکردم ، اما اصال به درد نم دایپ یعنینه ... -

 بدونم؟ شهیم-

 شد بگم  ی... روم نم نییرو انداختم پا سرم

تونه ازدواج کنه . من  ینم گهیمرد تو شناسنامش باشه ، با کسه د هیزن اسم  هیاگه  گهیخب ... خب ... قانون م-

 ازدواج کنم تا محمد نتونه نگهم داره  یحاضرم با هر کس

 خندش باعث شد از جام بپرم ... یصدا هوی

 گفت : دیخند یگرد شده بهش نگاه کردم و اون همون طور که م یچشم ها با

 به من !! یازدواج داد شنهادیاالن شما پ یعنی-

 از راه حل هامو گفتم. یکینه نه من فقط  -

 دادم   یسوت یوا

 حل قشنگ و خوبتونقربون اون راه -

  دیخند ریز یبا صدا باز

 گفتم  یرفت تو مخم ، کاش اصال نم یم صداش

 شما چندتا فکر اومد به سرم شنهادیگرفت . اما االن با پ میتصم عیو سر یانقدر عجله ا شهینم -بهراد

 باشم ؟ انیمنم در جر شهیم-
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 دربارش فکر کنم . شتریب دیفعال نه ،با-

 اما وقتمون کمه !-

 بهتون  دمیمن تا فردا شب جواب م-

 خوبه ممنون -

 لبخند بهم نگاه کرد با

  دینباش یچینگران ه-

 ما نداره  یکار ها یبرا یجشن عقدش هست و وقت ری. محسن که درگ یممنون که هست-

 خوشبخت بشه -

 اوهم ، همه از دستم ناراحتن -

 چرا؟-

که محسن ازم  نیسر ا یاز محمد دفاع کردم . حت شهیزدم و هم یبد یبهشون حرف ها یلیچون بخاطر محمد خ-

 ازدواج بشن ... نیبه ا یکه مبادا خانوادهامون راض زدمیکرده بود ، چند سال باهاش حرف نم یخاستگار

 ؟یمحمد رو دوست داشت یلیخ-

 ...ختیر نییشکست و اشک هام به پا بغضم

همشون جلو چشمم دود شدن و به باد  هوی... اما ... اما  ماهای، رو میمحمد بود . تمام زندگ مانمیو ا نیمن تموم د-

 رفتن ...

مرد فاسد  هیآدم کش و  هی تی... اون تو واقع دهیکه بهم زد ، آزارم م یاز درد کتک هاش ، اون شکست قلب شتریب

  هیحرفه ا

 صدا دار شد : میگر
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گردش و ستاره رو  میبر یو دوباره چهار نفر دارشمیکابوس ب نیها رو ! هنوز منتظرم از ا قتیهنوز باور ندارم حق -

 نکرد ... یزندگ گهیمظلوم رفت ... و با رفتنش برادر من هم د یلیمحکم تر تو آغوشم فشار بدم ... خ

 تلخ خراب شدن باور هات درباره آدم ها رو داشتم . هیکنم . منم تجر یآروم باش ... درکت م -بهراد

 ازدواج کنه ! گهید یکیخوب بود و مجبور شد با  یلیا خزهر نیشما چرا ؟ شما که گفت-

 در آورد و گذاشت رو لبش .. بشیاز ج گاریس هی

 قبل از روشن کردنش گفتم  اما

 کنن  ی، خانوادم شک م دینکش گارینه س-

 دونم ، قصد روشن کردنش رو نداشتم ، فقط طبق عادت گذاشتم رو لب هام  یم-

 ؟ نیتجربه رو داشت نیهم ا چرا شما دیبگ شهی. م دیببخش -

 ... ارهیتکرار اتفاقات قلبم رو به درد م یحت-

  دیبا حرف زدن سبک بکش دیشا-

 و دمشیافتضاح د تیوضع هیبا  دمیرس ی، وقت ششیگفت که برم پ یو زار هیشب زهرا بهم زنگ زد و با گر هی-

نگم .  یزیخواست به خانوادش چ ی، اما بچه سقط شده بود و حال زهرا خراب ... ازم م مارستانیرسوندمش ب عیسر

با پدرش دعوا  مارستانیزدمش ... برگشتم ب شد یشد . بهشون خبر دادم و خودم رفتم سراغ شوهرش... تا م یاما نم

 ... اما... یرس ینرمال م تیکردم ... چند روز گشت و عمل زهرا موفق بود و اون کم کم داشت به وضع

 ؟یاما چ-

بهم داد که تمام وجودم خورد  یو با من ازدواج کنه ، جواب دیریطالق زهرا رو بگ دیبه پدرش گفتم که با یاما وقت-

 شد ...

 بهم داد که تمام وجودم خورد شد ... یو با من ازدواج کنه ، جواب دیریطالق زهرا رو بگ دیبه پدرش گفتم که با یوقت-

 شه بدونم ؟ یم-
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عالمه  هیکنه .  یبدون اون زندگ شهیکنم حاضر نم یگفت زهرا خودش شهاب رو انتخاب کرده ... گفت هر کار م-

که شهاب  شهیپدرش رو باور نکردم ! آخه زهرا عاشق من بود ! چطور م ی... اولش حرف ها دادیکه آزارم م یحرف ها

م شدم و زد ونهیکنه ... اما اون قبول نکرد !  د زدواجخودش و بهش گفتم جدا شه و با من ا شیانتخابش باشه ! رفتم پ

 نتونه بازش کنه ... یکردم که کس یکار هیدر و  ریدستگ ریرو گذاشتم ز یآخر ، صندل میبه س

 فقط ... میو اون بود من

 ؟ گفت یچ یدون یکه رو دلم مونده بود رو بهش گفتم و اون م یحرف ها تموم

 تو چشم هام نگاه کرد و ادامه داد ... نیغمگ

به من نداشته . کم کم رابطمون که  یشدن به شهاب بوده . گفت ... گفت عالقه ا کیبا من نزد شییآشنا لیگفت دل-

 هیبخاطر کل مارستانیکه من تو ب ییکنه با من شهاب رو فراموش کنه . اما تو همون روزها یم یسع شهیم شتریب

 یرفتم ، اون ها با هم حرف زده بودن و قرار ازدواج گذاشته بودن ... بدون در نظر گرفتن من ... من یداشتم از دست م

رو انداخته بود گردن پدرش . و من احمق چند  شی! و آخرش بخاطر نداشتن خانواده ، جواب منف مردمیکه داشتم م

منم مثل تو داغون شدن ...  یباور ها ؟ینیب یگرفتم !! م ید مداده بود سالگر میکه باز یو خاطر دختر ادیسال به 

 کردم.  یخاطر خوب تو ذهنم ثبتش م هیتازه داشتم به عنوان 

 کنم . یبهش فکر هم نم یحت گهینزاشت و من د اما

 د؟یتون یم-

 . ارمینم ادمیاسمش هم  گهید یآره ، حت-

  ادهیز یلیپس فرق مرد ها با زن ها خ-

  شهیکه تکرار نم ییکنم . به روزها یخوبم با محمد فکر م یه روزهامن هنوزم ب چون

 !یهنوز دوسش دار-

 برام ... شهینه اما باهاش خاطره دارم و فراموش نم-

 ؟ دیازدواج بدم و خانم من بش شنهادیاگه من بتون پ یحت-
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 سخت بود ! سکوت کردم  سوالش

و مهاجرتم عقب  میکه من رو از روال زندگ نیو شما هم بخاطر ا دمیازدواج م شنهادیجا بهتون پ نیمن هم-

 کنه و نه من . ی. وگرنه نه پدرم کمکتون م دیقبول کن دیبا نیانداخت

 از محمد خطرناک تر نبود ! نی!! ادی!! تهد یازدواج !! گروکش شنهادیاز تعجب باز شد !! پ دهنم

 لبخند گشاد زد : هی

 ازتون؟ رمیجواب مثبت بگ یورط نی، ا دانهیعاشقانه ، تهد-

 کردم!!! یبهش نگاه م جیو گ مات

 نیا یپدرم تمام تالشش رو برا یطور نی. ا دیمن فکر کن شنهادی؟ به پ دیکن ینگاه م یچتونه ؟ چرا اون طور-

پرنده هم نتونه  یکنم حت یم یکار هیهم با من ،  انیتونه شما رو عقد کنه. ک یو محمد هم نم دهیپرونده انجام م

 بشه .  کیبهش نزد

 صورتمو گفت : کیسرش رو آورد نزد هوی

 من و من مسول تمام کارا ... یسپردن تمام کار ها به من . شما برا یعنیجواب مثبت شما -

 عقب  دمیدهنمو قورت دادم . و کش آب

 !!!  هویشد  یاون اومد جلو تر ... چهرش ترسناک شده بود . چ اما

 خوام  یبت ممن جواب مث-

 تونستم بزنم ... یهم نم غیج یاسترس زبونم بند اومده بود حت از

 آقا بهراد !!-

 بله خانمم ؟-

 چه زود رفت تو نقشش  نیاهلل ا بسم

 د؟یریفاصله بگ کمی شهیم-
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 ا مگه فاصله کمه!-

 من معذبم ...-

 دخترم  هیمنم تو اتاق خواب -

 من به شما اعتماد کردم -

 اعتماد کردن سقف داره ؟ یریبگ ادی یخوا یم یک-

 اما ... اما ...-

 اومد . ینم شیاتفاقات پ نیوقت ا چیه یاگه انقدر ساده نبود-

 به شما اعتماد کرد !!! شهیم دیخودتون گفت-

  د؟یدیخوب پس چرا ترس-

  دمیمن ! من نترس-

 جدا ؟ -

 رو داخل پاکت برگردوند  گارشیسر جاش س برگشت

 ؟؟یدیبه من جواب م یخوب شما ک-

  دونمین نم-

 خب پس من برم تا کار دست جوفتمون ندادم.-

  شمیبله ممنون م-

  دیخند ریز یصدا با

 بود . یو ترسناک یموجود موز واقعا

 !! وفتهیمن م ریها گ یعوض نیاز ا شهیهم چرا
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  نییرفت پا رهیجاش بلند شد که بره در اتاقم زده شد و پشت سرش دست گ از

 دست گذاشتم رو دهنم و به بهراد نگاه کردم  ترس از

 و اشاره کرد که جوابش رو بدم  دیرفت اون ور تختم دراز کش عیسر

 ترس لرز رفتم در رو باز کردم  و با چهره خواب آلود مامان رو به رو شدم  با

 شده مامان ؟ یجانم ؟ چ-

 نیباال ، نگران شدم ، ا رفتهیم اطیح واریته از دداش یکیکه  دهیگه د ی( زنگ زده بهم م یبغل هیاعظم خانم )همسا-

نرو . در اتاق خودت رو هم قفل  رونیرو قفل کردم . اصال از خونه ب ی. در ورود زارهیلحظه آرامش نم هیمحمد بر من 

 کن .

  یچشم مامان-

 خبرم کن  عیاومد سر شیپ یمشکل-

 چشم برو بخواب نگران نباش-

  ریشب بخ-

 دادم بهش  هیو در اتاق رو بستم و تک رفت

  میبدبخت شد-

 شروع کرد به باز کردن دکمه هاش و گفت : لکسیر یلیخ بهراد

 پتو و بالشت بده من هی-

 !!ینر یخوا یم یعنی-

 هست که برم ؟ یبه نظرت راه-

 نتت؟ینب یکه کس یچرا مواظب نبود-
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 اومده  شیحاال که پ-

 که آخه  شهینم-

 خانمم باشم ؟ شیکه پ نی؟ایچ-

 ؟ دیبر دیتون یاز پنجره نم-

 نه -

 خب  دیامتحان کن-

 کنم که بشه ؟ یکار دیقصد موندن دارم چرا با یوقت-

 تخت و گفت پرت کرد روپرو بودددد !! خودش رو یلیخ

 دختر هیتاحاال من نرفته بودم تو اتاق خواب -

 اشاره کردم  رونیکنار پنجره و به ب رفتم

 نداره  یپنجره کار نیا یاومد وارید یشما از باال-

 تونم  ینه نم-

 تخت تکون داد  یرو رو خودش

 !!یخواب یتختت چرا انقدر سفته ؟ چطور روش م-

 . میو پر قو ندار یمثل شما تخت پادشاه دیببخش گهید-

 گهیبسه د یشمیکه شما پ نیهم-

 لطفا به سالمت -

منو  یطور نیشب مهمونتونم ا هیبزار بخوابم . من بخاطر شما از پروازم ، مهاجرتم زدم و اومدم . حاال شما  -

 !! رونیب دیندازیم
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  میجا باش هیمنو شما   شهینم-

 باشه؟ یبا ک دیپس خانمم با-

 . ستمیمن خانم شما ن-

 . میکن یعقد م ندهیو تا دو روز آ می، ما االن نامزد یشیم-

 چه راحت !!!-

 گهید نهیهم یبابا زندگ یا-

 باشن انیدر جر دیاما خانوادم هم با-

 دارم .  ینقشه عال هی یعنیباشه . یسرو صدا و بدون دعوت کس یب دیبه نظر من عقد با-

 بدونم ؟ شهیم-

 . دیازدواج من رو قبول کن شنهادیو پ دیبه من اعتماد کن دیشما فقط با -

 درتون ازدواجه؟شرط کمک شما و پ یعنی-

 زد  ییلبخند مصنو هی

  قایدق-

 ! شهیکه نم یطور نیا-

 گذشتن من از مهاجرتم پس چرا شد؟ -

  میکن یما فردا صحبت م دیشما بر-

 جا بمونم  نیخواد امشب ا یدلم م بیاما من عج-

 بهش  دمیتوپ ریز یشدم . چه پرو بود !! با اخم و صدا یعصبان

  نمی!! بلند شو برو ببیچ یعنی-



 بگذر از جانم

 
375 

 

رو از تنش جدا  راهنشیحرکت پ هیرو باز کرد و با  راهنشیدکمه پ نیکرد آخر یبهم نگاه م لکسیکه ر یطور همون

 کرد 

 برگشتم  عیهول کردم و سر ایخجالت و ح از

 !یدیخجالت کش-

 شمیم ونهیدارم کم کم د-

  رونیتا باهاش بزنمش و از پنجره بندازمش ب دمیو بالشتم رو کش دمیچرخ

 لت گارد بالشت رو گرفتم طرفش و آروم زمزمه کردم حا با

  رونیبرو ب-

 باال رفته نگاهم کرد  یابرو ها با

 بترسم و برم ؟ دیاالن من با-

 فقط برو -

 ور بالشت رو گرفت و آروم جوابمو داد  اون

 مونم  یجا م نیمن ا رینخ-

  زنمیم غیج-

 . رمیو م رمیگ یم گهید تیبل هی رمیمنم م شهیاون وقت بر شما بد م-

 افته !!! یآدم سالم و خوب جلو راه من نم هیوقت  چیچرا ه-

 ؟یخوا یم رو یبهتر از من ک-

  دمیرو کش بالشت

 صد رحمت به محمد -
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  دیبالشت رو کش اون

 من حداقل بهت دروغ نگفتم و مثل کف دستم باهات -

  دمیمحکم تر کش من

  نیهست زیچ هیدوتاتونم -

 رو تخت !!! میهم هر دو با هم افتاد دیدر محکم کشبار آنق نیاون ا و

 بالشت رو پرت کرد اون ور دست هاش رو دور کمرم چرخوند  عیسر یلیخ

 تا بتونم بلند شم  زدمیمن محکم پسش م یول نمونیلحظه سکوت شد ب هی یبرا

 ولم کن -

  شنیم داریانقدر سر صدا نکن ب سسیه-

 گفتم ولم کن -

 گم  یم یچ نیبب ریلحظه آروم بگ هی-

 شدم و بهش نگاه کردم  آروم

 کرد  یپلک زدن بهم نگاه م بدون

  ؟یبر من باش شهیم-

 اول ... یلیبار زدم تو گوشش اما نه به قدرت اون س نیدوم یحرفش بدم اومد و برا از

 تکونم نخور  یحت سرش

 ...کم اخم هاش رفت تو هم ... کم

  یکن یکار رو م نیدفعه دومه که ا-

 من  یو اون رو نییکرد و من رفتم پا رییمن و اون تغ یپر زور جا یلیحرکت خ هی با
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 زدن برد باال یلیس یدستش رو برا یکیدست چپش دو تا دست هام رو گرفت و اون  با

 ترس چشم هام رو بستم از

 گفت:   یجد

 به من نگاه کن-

 خوردم ... یبود که م یا یلیس نیدوم نیچشم هام رو باز کردم به طرف صورتم سوخت !! امروز ا تا

دونستم تو اون لحظه جز بغض کردن چه کار  ینبودم .... واقعاً نم ییبغض بهش نگاه کردم ... دختر پرو و تند خو با

 تونم انجام بدم ! یم یا گهید

 دستش رفت باال  دوباره

 رنگش ... یطوس یعصبان یزدم به اون چشم ها زل

 ...  دیرسیبه دادم م یکیشد . کاش  یبرام بد م یلیتو اتاق منه خ بهراد دنیفهم یبابا و مامان م اگه

 نداره... یرو بدنم که دردش تموم قیبرش عم هی هیرو داشتم ... شب گهیشکست د هی احساس

 یمرد ب نیشد که من خواستم به ا یبودن متنفرم ... از ساده بودن متنفرم ... از اعتماد کردن متنفرم ... چ فیضع از

 بشم !  دواریرحم ام

 برام مهم نبود... گهید یول یلیتکرار س یجور دست هاش رو هوا آماده بود برا همون

تمام بدون توجه به حالم  تی... اما اون با عصباننداشتم  یکردم و بازدم ی... باز دم م اوردمیداشتم نفس کم م باز

 مونده بود !! یهمون طور

 و سرش رو خم کرد روم  نییاومد پا دستش

 آروم جواب داد  یبا صدا یول تیهمون عصبان با

 نیهمچ یتونه باعث بشه من بزارم کس یکه بهتون دارم هم  نم یاحساس ینه مونث بودن و نه حت یمتاسفم ، ول-

 ...  دمتونیبهتون اخطار دادم ... و بخش یباهام داشته باشه . اون سر یرفتار
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 بکشم و از فشار رو بدنم کم کنم . کردم نفس یم یفقط سع دیچرخ یزبونم به حرف نم-

 رو از داخل کشو برداشت و زد داخل دهنم  یو اسپر نییاومد پا دستش

 . دمیجواب کار بدت رو نم نیاز ا شتریب یهست یآروم باش تموم شد. چون دختر خوب-

 نفس زدنم بهتر شد  نفس

 کرد !! یاون با لبخند داشت دست هام رو داخل دست هاش نوازش م و

 االن مهربونم  گهیتموم شد د-

 !! وفتهیمن م ریگ بهیو غر بیو عج وانهید ی!!چرا هر چ چرا

 سکوت زده بودم به لب هام ... مهر

 کردم  ینگاهش م فقط

  دیببخش-

 خواست ببخشمش !!! یدعوا کرده بود و االن م منو

ر از کوره د هویگوشم . بهم حق بده نزده بود تو یکنه . تا حاال کس یفرق م کمیمن اخالق هام  دیکمند خانم ببخش-

 برم 

 تخت نشست و گفت  گوشه

 ناراحت نباش گهید دیببخش-

 شونیکنن و بعد انتظار دارن ببخش یمکه کارشون رو یخوره از آدم ها یحالم بهم م-

 تو گوش من یزد یم دیشما نبا-

 ؟ دیکه ازم سو استفاده کن دادمیاجازه م دیبا-
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وقت به اجبار  چینداشتم و ه یخانم چیوقت رفتار خودخواهانه با ه چیشما هنوز من رو نشناختن !! من ه یعنی-

 هیتو اون نور کم بودم . انتظار نداشتم جواب احساساتم  اهتیس ینشدم . من غرق برق چشم ها کیبهشون نزد

 بار دوم ! یباشه . اونم برا یلیس

  یبش کیانقدر به من نزد دیکار هام . شما حق نداشت نیتو ا یادختر مثبت و بدون تجربه  هیاما من -

  یببخش تیاز رو عصبان یلیکه من رو بخاطر اون س یشکنم . به شرط یحد و فاصله رو نم گهی، د دیببخش-

 تکرار کردم  دوباره

 د؟یرینم-

 جا کنار شما حالم خوبه  نینه ا-

  نیباشه پس شما رو تخت بخواب من رو زم-

  گهیخوابم د یجا م هی!!! شما رو تخت بخواب منم  یچ گهید-

 یآخه شما مهمان هست-

 تو گوشم ؟  یزد نیبخاطر هم-

 کنترل کرد . دیمهمون پرو رو با-

  وترمیکامپ زیم یرو صندل نشست

 بخواب -

 ؟یشما چ-

 نداشته باش  یتو بخواب به من کار-

 آخه ...-

   زمیعز ریشب بخ-
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 روم و چشم هام رو بستم ... دمیو پتوم رو کش دمیکش دراز

 هوش شدم ... یکه بخوابم اما کم کم ب دادیاجازه نم نشیسنگ ینگاه ها اولش

... 

 . دمیچشم هام رو باز کردم و بدنم رو کش دیبا تابش نور خورش صبح

 !! دمشیبهراد افتادم !!! اما هر چقدر اتاق رو نگاه کردم ند ادی هوی

 کرد و در رو باز کردم . ارترمیدر اتاقم هوش یصدا

 بود  مامان

 ؟یایبله برون ، تو نم لیوسا دیمحسن خر یبرا میزنگ زد گفت با هم بر ییدخترم ، زن دا ریسالم صبح بخ-

 کن  یعذر خواه یینه ، از زندا-

  یدار اجیاشکال نداره تو به استراحت احت-

  یممنون مامان-

 خدافظ -

 مامان خونه بود و نه بابا  نه

 خودم هم اعتماد نداشتم  هیبه سا یحت گهی... د دمیترس یاز تنها موندن م گهید

 خوردن صبحانه بودم که بهراد زنگ زد و جواب دادم  مشغول

 سالم کمند خانم -

 !! نیخبر کجا رفت ی، ب ریسالم صبحتون بخ-

 موندن نداشتم و رفتم  یبرا یلیدل گهیشما د دنیبعد از خواب-

 ه برون محسنهفردا بل یآها ، راست-
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 دعوتم  دیروز دوم ع جشنشون تو ی، تازه منم برا انمیبله در جر-

  نیخوبه خوش اومد-

 ؟ میمکث انجام بد یبرنامه و فکر هام رو بهت بگمو بدون لحظه ا یخب وقت دار-

 بله-

 شدن عقد ...  یجار یکار اجازه شما برا نیاول-

 آخه ...-

  ادیاجبار به نظر م هیعقد براتون  نیکنم که ا یمن درکتون م-

 با خانوادم حرف بزنم  دیبا دونمینم-

 نباشه انشیکس در جر چیکه ه ییبه جا انیبرنامه جا به جا کردن ک نی. دوم دیپس تا شب به من جواب بد یاوک-

 هستش 

 خوبه ممنون -

اون ساختمون  یکه داره اجازه برس یو پدر من با نفوذ دیدیاون خونه هفت طبقه رو م قیو هم زمان شما آمار دق -

  رهیگ یرو م

 خب؟-

 که تمام خانواده شما خارج از تهران هستن .  یزمان قای، دق وفتهیم دیاتفاقات روز دوم ع نیهمه ا-

 خوبه -

برد . مثل انتقام از محمد به  انیها رو به نفع ک زیچ یلیخ شهیبشن م ریدستگ گهیکه محمد و افراد د یو زمان-

 تسین ازین گهیشدن محمد د ریستاره خبر داره . تازه با دستگ هیکه از قض یکیاعتراف  یحت ایخواهرش ،  لهیوس

  دیخودتون باش ایو  انیک دنید بینگران آس

 کردم ... مکث
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ازش داره فکر نکنم  یتا حرف بزنه ؟ البته خود بهراد دل پر دنشیزندان و آنقدر شکنجه م وفتهیمحمد م یعنی-

 بزار زنده بمونه  یحت

 !یکن یبه محمد فکر م ینگو که دار ؟یکمند؟ چرا سکوت کرد-

 ؟ دینزن بیبهش آس نشیاگه گرفت یدیقول م-

 دارم . یشخص هیتسو هیچون خودم باهاش  دمینه قول نم-

 زمزمه کردم  ناخواسته

 نه ...-

 !!! ینگو که هنوز دوسش دار-

 د از اجتماع برداشته بشه آدم فاس هیخوام  یفقط ... فقط م دونمینم-

  دارمیبرش م-

 سکوت کردم  باز

 ؟ یحذف کن یمحمد رو از زندگ ستیکمند خانم ؟ بهتر ن-

 رو قطع کردم  یگوش

 تو موهام ... دمیدست کش کالفه

 تونم فراموشش کنم  ی... محمد نه ... نمنه

 کردم ؟ یم کاریچ دیبا خودم معلوم نبود . با فمیشد ... هنوز تکل ریسراز اشکم

 ادامه صبحونم رو رها کردم و دوباره به رخت خوابم برگشتم ... -

 کردم !  یکمک م سیبه پل دیبا

 دوش آب داغ داشتم ...  هیبه  ازین
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 تونستم شعر بگم و حال خودم رو خوب کنم ... یمثل قبلنا آنقدر ذهنم آروم بود که م کاش

 

 محمد

 

 رفت باال ... یروز دز مصرفم م هر

 . شدمیوابسته م شتریبروز  هر

 داشتنش نداشتم .  یبرا یجز راه قانون یراه چیشد و من ه یم ادیمن و کمند داشت ز نیب فاصله

 بره ! یرو کمند حساب کرد که راحت گذاشت شهیم - فرزاد

 ؟ هیطعمه خوب ینکردم . مگه نگفت یروش حساب-

... 

 بره ! یرو کمند حساب کرد که راحت گذاشت شهیم - فرزاد

 ه؟یطعمه خوب ینکردم . مگه نگفت یروش حساب-

 با تعجب بهم نگاه کرد : فرزاد

 چه خبره!! یبه منم بگ شهیم-

که مدرک درباره من و گروه هست رو حذف کن و به جاش هر  ی. فقط تو اون ساختمون هر چ ستین یخبر خاص-

 که مربوط به بهرامه بزار داخلش  یزیچ

 سراغ ما  ادیداده ملو اون خونه رو  شهیاونجا بوده و متوجه م دونه که کمند یاما بهرام خان م-

 بمونه. اون وقت یمدت مخف هیتونه ازم در خواست کنه که به کار ها برسم تا  یخواد بکنه !! فقط م یم کاری. چ ادیب-

  شهیکار تو شروع م
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 سلطه  ریز یریگ یرو م زیهمه چ کمکم

 چرا من !!-

 کنم. یبا کمند زندگ ایدن یجا هیخوام  یندارم . فقط م استیر نیادامه ا یبرا یا زهیانگ گهیچون من د-

 محمد !!!-

 مونده که بهش دل خوش کنم ؟ یدیدارم که بخوام بخاطرش تالش کنم ؟ بر من چه ام یچ گهیمن د ه؟یچ-

دور باشم  و کار طیمح نیاز ا دیکه کمند بتونه دوباره دوسم داشته باشه با نی. بخاطر ا امیکثافت کار نیتو ا یاز بچگ-

. 

 ؟ شهیم ریبگ ریبگ یبه نظرت ک-

ن کن یسرو صدا عوض م یرو ب انیک یگه و اون ها جا یدرباره خونه م سیکه کمند به پل نی. اما تو ا دونمیرو نم نیا-

 ندارم . یشک

 ؟یهنوزم کمند رو دوست دار-

 قرص آرام بخشه بر من . هی هیدارم . اون شب اجیبهش احت-

 !یهمه بهش وابسته شد نیچطور شد ا-

 من  یایفرق داره با دن یلیخ اشیداشت ... اون دن شهیکه هم یانرژ-

 هات بودم.  ی. من شاهد سختیکه آرامش داشته باش دوارمیبگم ! اما ام یچ دونمینم-

 لبخند زدم :  بهش

  قیممنون رف-

 کنار  یرو بزار ادیفقط کاش اعت-

 شهیکمند باشه درست م-
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 چنده !!  یخیس یفهمم !! عشق و عاشق یال من که حرف هات رو نموا-

 لبخند زدم : بهش

  نمیرو هم ببدوست دارم عاشق شدن تو-

 فکرشم نکن  یهه حت-

  میکن فیو تعر مینیبب-

 از جاش بلند شد  فرزاد

 قرار داده بشه  ییزایچ هیها حذف بشه و  زیچ یکم کم بعض دیساختمون هفت طبقه ، با رمیمن م-

 نره  ادتیفردا شب  یمهمون-

 . فعال  نه هستم-

 که با کمند داشتم رو نگاه کردم ... یرو در آوردم و عکس ها میرفتن فرزاد گوش با

انتخابش  گهیآنقدر ازم زده نشده باشه که د دوارمیخواستم کمند رو هم از دست بدم !! ام یاحمق بودم که م چقدر

 نباشم .

 بهش زنگ زدم ... یگسر دلتن از

 بار دوم زنگ زدم ، خاموش بود !!  یجواب نداد ! برا اما

 رو  تشیداخل برنامه چک کردم موقع از

 !!دادیبود . چرا جوابم رو نم خونه

 زدم به تلفن خونشون  زنگ

 با به شمار که نداشتتش . البته

 بهش  دمیبه گوشم و توپ دیبله گفتنش رس یصدا
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 . ارمیبه سرت م ییاونجا چه بال امیم نیبقطع کن ب یجرعت دار -

 کرد  یرو قطع م یبود وگرنه باز گوش ازیتند رفته بودم؟ نه ؟ البته ن کمیسکوت بود .  تو

 ؟یستیبلند ن ؟سالمیچرا ساکت-

 سالم -

 ؟یخوب-

 حالم چطور باشه ؟ یدوست دار-

 بودم . دنتیو منتظر خند میزدیکه با هم حرف م یی، مثل همون وقت هوا یعال-

 خنده  یکس به کابوسش نم چیه-

از  و ینصفه شب بهم زنگ بزن شدیکه باعث م ییمثل همون خواب ها قای؟ دق امیاالن من کابوس به حساب م یعنی-

 ؟ ینکن ییتا وسط حرف خوابت ببره و احساس تنها یو بعد آنقدر باهام حرف بزن یکن دارمیخواب ب

 از اون بدتر -

 جوابش رو بدم ! دیبا یچ دونستمیکردم . نم مکث

  یشگیهم یجا ۴ساعت  نمتیخوام بب یم-

 تونم کار دارم  ینم-

 ؟یچه کار-

  دیبرم خر دیبا-

  میریبا هم م-

 خواد بره دکتر  یمامانمم م یعنینه -

  نمتیب ی. ساعت چهار میپس دوتاشم دروغ گفت-
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 محمد؟-

 جانم -

 ؟ رنیتونن تو رو بگ یبازم نم ارمیب سیاگه االن من با خودم پل یعنی-

  گرفتخندم

 رو لبش  ادیم یطور نیهم گستید یبه جا ریذهنش گ یبامزه بود . از اون سواالش بود که وقت یلیخ سوالش

 کنن  یتونن کار ینم زمینه عز-

 یوحشتناک یستیتو ترسناک ن-

  شمیم یمنم پسر خوب یباش یدختر خوب-

 اگه شده باشه خودم باعثش بشم ی. حت شهیرو م یکه انجام داد ییاما باالخره فساد ها-

 کجاست ؟  انیک-

 اریاسم اون رو ن یاریتا کم م-

  زمیعز گهیخب دکمه خاموش روشنته د-

  یایبه نظر ب یآدم خوب شهیفکر نکن آروم و متن و مهربونم حرف زدنت باعث م-

 تونه سود مندتر باشه ؟ یم انیخانوادت و ک تیوضع یخوب و مهربونم شدنت با من ، برا یکن یاحساس نم -

 ترسم  ینممن از تو-

  ییجا هی میریدم خونتون با هم م امیا ! جدا ؟ پس ساعت چهار م-

  امیمن با تو بهشته نم-

  هیجهنم واقع هی ستینه بهشت ن-

  دیجان ترس یکرد . ا سکوت
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 و جواب دادم  دمیخند

 یراحت نم روانیک یای. باور کن اگه ن میگرد یزود بر مجا و  هی میریبا هم م یترس یکردم تو که از من نم یشوخ-

  دهیبهم آرامش م دنشیزارم . چون عذاب کش

 !!! یکن ی... به دوستتم رحم نم یپست یلیتو خ-

 کرده باشه ... زمیبا عز یکار نیکه همچ ینه دوست-

 تو رو خدا آزارش نده -

 نکن باشه ؟ ریمنتظرتم . د یمشک وندایه هیمن ساعت چهار سر کوچه تو  زمیباشه عز-

 التماس گفت : با

 محمد -

  میکن یبا هم صحبت م ایجانم ب-

 من باشم اما بودم . لشیبود . دوست نداشتم دل یشونیپر از دلهره و پر صداش

 به من فکر نکن  گهیکنم د یخواهش م - کمند

 نکن  شتریرو ب نمونیکنم فاصله ب یخواهش م-

  یستیتو اون محمد ن -

 . فقط بهم فرصت بده درکم کن  شمیمحمد م همون-

 بمونه که بتونم بهت فکر کنم یبرام نزاشت یچیدرکت کنم ! فاسد و خالفکار بودنت رو درک کنم ! محمد تو ه-

  نمتیب یساعت چهار م-

 تو موهام ...  دمیرو قطع کردم و کالفه دست کش یگوش

 قرارم با کمند بود . گهیساعت نگاه انداختم ... دو ساعت د به
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تو صورتم پر  یادیز یها شیو ر دیرس یشونه هام م یسرم به رو یبودم . حاال موها دهیوقت بود به خودم نرس یلیخ

 شده بود .

 دوش و چشم هام رو بستم ... ریز رفتم

 کرد . یم ونهیشد و منو د یبود ... تکرار م یشگیستاره جلو چشم هام هم یلبخندها

 نه! ای مریرو اشتباه بگ انینه ! اون همه نفرت به ک ایداره رو قبول کنم  انیکه کمند به ک ینم شباهتتو یم دونمینم

 خواستم  یرو نم یآغوش چیکرده بودم . جز اون حس ه یمن با کمند خو گرفته بودم ... باهاش زندگ اما

کردم که من هنوز زنده  یقبول م دیبا بود اما نیماه از مرگ ستاره زدم . درد ستاره سنگ ۴رو بعد از گذشت  صورتم

 موندم ... یسرپا م دیبا رمیکه سخت انتقام بگ ینداشتم . حداقل تا زمان یکنم . چاره ا یزندگ دیهستم و با

 پشتم جمع کردم . زیر یلیکش خ هیرو زدم و موهام رو با  صورتم

  ستادمیا نهیآ یجلو دمیتن پوش سف با

 شدم  یحجم بزرگ افسردگ هیتو چشم  چشم

 ... شهیکه سرد نم یداغ هی

 لبخند نشست رو لب هام ... هیکمند نا خواسته  یآور ادی با

که  دهیبد زدمش اما شک ندارم منو بخش یلی... خ یاخالق داشت به اسم ببخشش و فراموش هیبه حالش ...  خوش

ه رو هم شهیبد . چون هم یلیخ گرانیاخالقش فقط نسبت به من خوب بود و نسبت به د نیدربارش حرف نزد! البته ا

 کرد ...  یدوباره بهش محبت م نهیک یو ب دیبخش یم

تنگ شده ... اندازه ستاره دوسش نداشتم ... اما بعد از  دنشیبار از ته دل خند هیبراش تنگ شده ... دلم بر  دلم

 ستاره ، قبل از خودم اون رو دوست داشتم .

 ... دمیو لباس هام رو پوش دمیکش قیآه عم هی

 بدنم یتا کم ستادمیا نهی. و کنار شوم دمیکرد پوش یانتخاب م شهیپالتو خوش دوخت ، از اون ها که کمند هم هی

 گرم بشه .
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اتاق من و رو خاموش کنن .  یها نیها بودن زنگ زدم و در خواست کردم دورب نیکه تو اتاق دورب یدو تا مرد به

 !جا  نیشد که کمند رو آوردم ا یجور هی دیشا

 بودن ، البته به جز خونم با ستاره  ینگهبان یهر خونه حداقل دو نفر برا تو

 کارهارو انجام بدم . یلیتونستم راحت خ یوقت نم چیبودن و ه زونمیچند نفر آو شهیداشتم ... هم یمزخرف یزندگ

 شدم  نیو سوار ماش رونیخونه زدم ب از

آب  شهیگرفت . کاش آفتاب بره و هوا سرد بشه تا برف ها آب نشن ... هم یبود که کمند دلش م ییاز اون هواها هوا

 صحنه قتل عام بود . مرگ برف ها ... هیشدن برف ها براش مثل 

  دمیسوز کش گریآه ج هیزدم و دوباره  شخندیر هیافکارم  از

 بوته گل رز قرمز گرفتم.. . هینگه داشتم و  یشگیهم یگل فروش کنار

 .یبد یو رنگ یگل با گلدون فانتز هیدست گل بهش  هی یجا دوست داشت به اون

 هامون  یشاد یبرا میکش یگوسفنده ... ما راحت اون گل هارو م دنیدادن مثل سر بر هیکرد دست گل هد یم فکر

نم ک یاالن بهشون فکر م یخو گرفته بودم که برام عادت شده بود . اما وقت شیبامزه ذات یمدت انقدر با اخالق ها هی

.... 

 . ادیتکرار نشدن اون روز ها ، قلبم به درد م از

 خارج بشه . دیاز خونه با گهید قهیدق کیبود و کمند  ۴ساعت  قایسر کوچه دق دمیرس

 رو چک کردم  شیمکان تیموقع

 شد  دهی. در خونشون باز شد و اول سر مادرش و بعد کمند د ادیداره ب آره

!! منم دستم رو بردم باال و با لبخند براش تکون  دادیلب داشت فحش م رینگار زاخم کرد و ا دیتا من رو د مادرش

 دادم ...

 اون رفت تو و محکم در رو بست ! دستم رو هوا موند !!  یول
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 کمند باز کردم  یشدم و در رو برا آدهیپ نیو از ماش نییآوردمش پا آروم

 به سالم خانم خوشگلم -

 سالم -

براش بستم و پشت فرمون رفتم . هم زمان با حرکت کردنم، با لبخند بهش نگاه کردم و و در رو  نینشست تو ماش 

  دمیرنگش رو کوتاه بوس دیسرد و سف یدست ها

 خودم گذاشتمش رو دنده  یعقب ، با دست ها دیدست هاش رو نکش چون

 ؟ زمیعز یخوب-

 بله -

 گل ها که خشک نشدن ؟ یکیاون  دمیبرات گل خر-

 اما اون بداخالق جوابمو داد  دمیپرس یشوخ یاما برا دونستمیرو م جوابش

 ؟یپرس ی، چرا م یدونیخودت که جوابشو م-

 زدم : لبخند

  یکن یاز گل نگه دار دیبا یچطور ینگرفت ادیپس هنوزم -

 بلدم -

 شهیم دایپ یهست که تو اتاقت فقط گلدون خال نمی، بخاطر هم دونمیآره م-

 بهم اخم کرد یشتریو اون با شدت ب رمیجلو خندم رو بگ نتونستم

 درشتش رفتم  یو قربون صدقه چشم ها دمیرو کش لپش

 سکوت شد  نمونیب باز

 ؟ میکجا بر یدوست دار-
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 جا  چیه-

  یکه تو رو به روم نشسته باش میجا بر هی دیبا گهینه د-

 باشم  یقاتل و جان هیخواد چشم تو چشم  یدلم نم-

  رمیآروم بگ قهیحرف ها بزار دو دق نیکمند نگو از ا-

 ؟ میریکجا م-

 بهش فکر نکرده بودم -

 زنگ خورد و جواب دادم  میگوش

 بله -

 !!ییمحمد کجا-

 کمند شیپ-

 ؟!! یبا کمند قرار گذاشت یچ یبرا تیوضع نیتو ا-

 شده مگه ؟  یچ-

 ؟یکن کاریچ یاخو یبا اون گردش!! آمارش بره م یرفت ریبگ ریبگ یبرنامه ها نیبابا وسط ا-

  دمشید یم دیبا -

  دیجلو چشم باش دیخونه من اونجا امنه . اصال نبا ایرو ببرم . ب ضتیدل مر نیمرد شور ا یا-

 اون خوشگله هم خونست ؟-

 بخند  کمی ایترسه ب یآره اگه کمند م-

 گفتم :  دهیکه تو ذهنش بود خوشم اومد . کش یا انهیفکر موذ از

 یاو ک-
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 تو گوشم  دیچیخنده پ یصدا

  رمیمن م دیایب-

 باشه -

 رو قطع کردم  یگوش

 ؟ یبر یخوا یکجا م - کمند

  میکه تنها باش ییجا هی-

 زود برگردم  دیبا-

 گهید اریانقدر بهانه ن-

 که با کمند تنها باشم بس بود . نیشهر بود اما هم نییکردم به سمت خونه فرزاد ، پا حرکت

 رفتم ... یپارک کردم و به همراه کمند به طرف در ورود اطشیح نگیو تو پارک میدیرس یمیتا هیاز  بعد

  ستادیقدم مونده بود به در که ا چند

  امیمن نم-

 ا ! چرا ؟-

 تو اون خونه  امیمن نم امینم-

 کرد  یمنتظرشه تا خونشون فرار م یدونست چ یرو گرفتم و نگهش داشتم ، اگه م دستش

  یشگیهم یجا میبر-

  ستیجور ن طیشرا یعنینشد ، -

 و تا وارد خونه شد قفل در رو زدم  دمیرو کش دستش

 لبخند اومد رو لب هام ... هی
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 طرف من  دییاز ته سالن با تموم سرعت دو یبود که گرگ دهیکمند به قدم دوم نرس هنوز

  دیاز چهره کمند پر رنگ

  بهم دیزد و رفت پشت سرم و محکم چسب غیج دیرو د یگرگ تا

 به خودم نگهت دارم ... کینزد دیبا یطور نی... ا آها

 شد !!  یکمند تموم نم یها غیبهم و دست گذاشتم رو سرش اما ج دیرس یگرگ

 سرش فرزاد با خنده اومد سمتم ، بهش اشاره کردم نخنده و اون هم خوب رفته بود تو نقشش  پشت

 یو روشن . تا حاال آدم ها رهیت یجسته بزرگ و ترسناک به رنگ قهوه ا هیگرگ بود . با  مهیسگ و ن مهین هی یگرگ

ما  یرو داًیخوب بود و شد یلیمن و فرزاد بزرگ شده بود باهامون خ شیپ یبود اما چون از بچگ دهیرو در یادیز

ن جداش کنه اون از م دنیبا در دیکه با دادیاون م بهحس رو  نیبه من ا دهیکه االن کمند چسب نیهم یعنیحساس . 

! 

  دیچرخ یخواست بر پشتم اما کمند م یم یه یگرگ

  نیسالم کمند خانم خوش اومد - فرزاد

  زدیم غیفقط ج یکمند با هر تکون گرگ اما

محمد  رو کمیکنه ،  یاحساس خطر م یهست کیبه محمد نزد یلینداره باهات فقط چون خ ینترس کار- فرزاد

 حساسه 

 اشاره کرد  ییرایچشمک به من زد و به طرف پذ هی

 خونه خودتونه  دییبفرما-

 تونستم راحت راه برم  یبود بهم که نم دهیسفت چسب نیهمچ

 بهت نداره  یکار شتمی؟ من پ زمیکمند ؟ عز-

  یسگ وحش نی، ا ممممیجا بر نیمحمد از ا - کمند
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لحظه احساس خطر کنه طرف مقابلش رو تو لحظه  هی شدس ، اگه تیترب یسگ شکار هی یکه نه ول یوحش - فرزاد

 کشه  یم

 کرد اون رو ازم جدا کنه . یم یبا گرفتن گوشه لباسش سع یو گرگ دیبهم چسب شتریب کمند

 به سالن و نشستم رو مبل  دمیرس

 نشست رو پاهام و جمع شد تو خودش  کمند

 یکار کمند با که فهموندم بهش ٬به کمند شییهویکنم از حمله  یریکه جلو گ نیا یو برا یرو سر گرگ دمیکش دست

 نداشته باشه 

. فرزاد که از  زدیم غیج یمن و با هر بار پارس گرگ نهیتمام دست و پاهاش و سرش رو جمع کرده بود تو س کمند

 . ه بودهارو کشت یلیبه کمند حمله کنه . تا حاال خ هوی یرفت ، اما من واقعا نگران بودم گرگ یخنده داشت از حال م

 رو نوازش کنه  یاز کمند در خواست کردم که سر گرگ یکمند به گرگ یاز معرف بعد

 یترسناک زیچ هیداشت و  کلیاندازه خودش ه یسخت تر بود . حقم داشت گرگ یکار از رام کردن گرگ نیانجام ا هه

 بود . 

 کنه  ینم تتونیاذ گهید دیکمند خانم اگه االن بهش دست بزن- فرزاد

 به من  دیمال یخودش رو م یهم که ه یو گرگ شدمیبود بهم که داشتم خفه م دهیچسب نیاوه همچ اوه

 سر جاش  رهیم ینترس سرش رو نوازش کن-

 !دینترس شهیداشتم ازش !! چطور م یچه انتظار هه

 دستش رو گرفتم تو دستم هام ... خودم

 قینفس عم هیدستش رو با دستم نوازش کردم و  بهم وصل شد ... به شدت احساس آرامش کردم ... یولتاژ قو هی

  دمیکش

کردم . کاش خودش تو  یدست و بدنم فکر م یکمند رو یخارج شدم و فقط به فشار دست ها ایلحظه از دن هی اصال

 گرفت من رو ...  یآغوش م
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 اون  شیبغل من که فرزاد صداش کرد و رفت پ ادیباال تا ب دیپر یگرگ هوی

 با گوش هاش ...  یکرد به باز شروع

 فشار دست هاش کم شد  کمینگاهم انداخت به سگ و  هیاز گوشه چشمش  کمند

 

 ؟ یترس یم ینداره که ! از چ یکار نییپا ایب-

 جا ؟؟ نیا یمنو آورد یچ یبرا ادیمن از سگ بدم م یدون ی. ازت متنفرم تو م میجا بر نیمحمد از ا-

 جا بود ... نیمناسب تر نجایو ا نتمونینب یکسکه  یخونه ا هی میرفتیم دیما با زمیعز-

 گوشش گفتم : دم

 رو مبل زشته جلو فرزاد  نیبش-

 اخم بهش نگاه کرد و گله کرد  با

  یهست یجا ؟ تو واقعا آدم مزخرف نیا یمنو آورد یبر چ-

 پسش زدم  یگرفتم و عصب جذبه

  ؟یکن یباز به من اعتماد م یبه من ؟ ها ؟ بر چ یدیچسب یا پس بر چ-

 کرد  ینگاه م یتو خودش جمع شد و به گرگ ینشست رو مبل ول اطیاحت با

 خوام برم  یم-

 برو -

 رو پشت به کمند کردم سرم

 و به فرزاد با لبخند چشمک زدم  ارهیشدم کمند داره به طرف در قدم بر م متوجه

 گفت و شروع کرد به پارس کردن به طرف کمند  یتو گوش گرگ زیچ هی فرزاد
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 آماده به حمله بودنش به من نگاه کرد  دنیسرش رو برگردوند و با د ندکم

 طرفما  ادیب یمحمد نزار-

 دواریشدنم ام دهیتونم به بخش یهنوز م یعنی نیداشت ... هنوز من رو باور داشت ... ا مانیهنوز هم به من ا کمند

 باشم .

 کردم . یرو تماشا م تشیجذاب هاش شدم ... و یدادم به دستم و غرق ساده لوح باز هیتک سرمو

 

  کمند

 

برگشتم به طرفش و متوجه  عیوحشتناک بهم پارس کرد !! سر وونیقدم مونده بود تا برسم به در که اون ح چند

 برسه  بیبه من آس زارهیشدم آماده حمله به منه !! به محمد نگاه کردم . نه اون نم

 طرفما  ادیمحمد نزار ب-

 کرد  یسرش و بهم نگاه م ریگذاشت ز دست

 . دادمیقرار م انیجا اومدم. کاش بهراد رو در جر نیاشتباه کردم که باهاش تا ا یلیخ

 رفتم  یرو بغل کردم و رو به سگه داشتم دنده عقب م فمیک

 از جاش بلند شد  فرزاد

  رمیمن دارم م-

 طرف من اومد و اون سگ هم کنارش راه افتاد  به

  یبه در خروج دنیو اون سگ رسکنار و فرزاد  دمیکش

  دیبا تکون دادن دستش از خونه خارج شد و اون سگ ، پشت در خواب فرزاد
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 به سه تاشون اه  لعنت

م و خورد ستادیبشه دوباره دنده عقب برگشتم به طرف مبل ها که محمد ا شتریکه فاصلم با اون سگ ب نیا یبرا

 بهش 

 به گوشم  دیو خرخر گلوش رس سادیخوردم به محمد اون سگه وا تا

 اهلل ... بسم

 هوم؟ میجا که جلو چشمش نباش هی میبهتر بر-

 جا  نیاز ا میکال بر-

 کنارت بودنه ؟ ییبهتر از تنها یچ گهینه د-

 نهیاما بر من بدتر-

  یطرف یبا گرگ یکن تمیاذ یبخوا-

 ترسم  یمن ازش نم-

 : دیخند

 نگات کنم  نیکنار من بش قهیدو دق ایباشه تو نترس ، ب-

 اجبار باهاش هم قدم شدم ... به

 مبل به اون سگ رو انتخاب کرد  سیسرو نیدورتر 

 رو مبل دو نفره ... نشست

 نگفت ؟ یزی؟بابات درباره عقد چ زمیخب چه خبر عز-

  میعقد کن زارمیمن نم-

 بشه ! یخوا یکه تو م یکه هر چ ستیقرار ن گهید-
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 منه  یزندگ-

 یهست یک یمهمه که تو زندگ نیاما ا-

 بهش دادم  یچشم هاش نگاه کردم و جواب کوبنده اتمام تو دتیجد با

  شمیبه عقد با تو نم یوقت راض چیتو رو قبول ندارم و ه گهیمن د-

 برداشت گذاشت رو لب هاش و روشنش کرد  گاریس هی

 شتریکشه؟ چرا آنقدر بهش اعتماد داشتم؟!! و قبل ازدل دادن بهش ب یم گاریکه س دمیوقت نفهم چیه چرا

 ... من اینشناختمش ؟ خدا

 بدم !! لیخانواده تشک یبود با ک قرار

 هام رو داخل دست هاش گرفت و نوازش کرد  دست

 یکیاون و قدرتم و  میکار یزندگ یکیساختم ،  یخودم دوتا زندگ ینگفتم . من برا یکمند من به تو دروغ نیبب-

که بهت دروغ  یمن نبود ی؟ تو اصال تو اون زندگ ینیب یشد . م یساده و خوبم که مربوط به تو و ستاره م یزندگ

 گفته باشم .

  ی. ستاره هم خود تو به کشتن داد یکن یم حیخودت رو توج یکارها یمسخره دار یلیخ-

 شد و دوباره کم  ادیدست هاش رو دستم ز فشار

با خواهر من  یکار نیکس جرعت نداشت همچ چینشد ؛ و ه دهیوقت با من د چیکس از ستاره خبر نداشت . ه چیه-

 ننداز هیبکنه ؛ پس گناه برادرت رو گردن بق

 بشم . کیبهش نزد یخواست حت یدلم نم گهیکرد . نه واقعا د یبهم نگاه م یبهش اخم کردم و اون هم عصب 

 نداره  یبه من ربط تیزندگ هیم . بقفقط ازم نخواه که کنارت بمون-

رو انقدر راحت بزارم  ارهیکنارمه لبخند به لب هام م یو وقت شهیکه باعث خوب شدن حالم م یزیمن چ یانتظار دار-

 کنار ؟
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 خواد برادرم رو زجر کش کنه ازدواج کنم ! یکه م یمن با آدم یتو چرا انتظار دار-

  دهیاون تاوان گناهش رو م-

 اهگن یاما ب-

 بشه کیتونست انقدر به ستاره نزد یستاره خبر داشت . فقط اون م ای، فقط اون از خونم  ستین-

 کار هارو نکردن ؟ نیکه اون ها ا یکن ی! چرا فکر نمیو خالفکار رفت و آمد دار فیمشت آدم کث هیاما تو با -

 کار رو ندارن  نیچون جرعت ا-

 خوام برم  یندارم م یبا تو حرف گهیپا داره . من د هیمرغت  شهیمثل هم-

 نکرد  یمحمد کار یجام بلند شدم ول از

 قدم ازش دور شده بودم که گفت : چند

 بهت حمله نکه یکنم گرگ ینم نیتضم-

 بهش نگاه کردم : 

 !!! یماری!! ها ؟ مگه ب رمیکه نتونم ازت فاصله بگ یکن یکار م هیهر بار  یچ یبرا-

 لبخند مهربون زد : هی

روش ها استفاده کنم . اگه االن تو اون  نینگه داشتنت از ا یخودت رو درست کن تا مجبور نباشم هر بار برا اخالق-

 که ! یتون ی، اما االن نم یرفت یخبر و بدون اجازه م یب میکافه بود

 دستت به برادرم برسه. دمیکنم و اجازه نم یوقت با تو عقد نم چیبمونم ؟ من ه دیبا یبر چ-

 از جاش بلند شد  یگفتن محمد ، اون سگ وحش یگرگ یقدم بردارم که همزمان با صدا هی خواستم

 کرد ! یپارم م کهیتو لحظه ت یعنی...  نیبه زم دیچسب پاهام

 که محمد دوست داشت گفتم : یدهنمو قورت دادم و به محمد نگاه کردم و با همون لحن آب
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 مهربون گهیبزار من برم د-

 ا خنده محمد رفت هو یصدا

 هیشب شتری... ب شتری... ب ستین یکه باعث بشه تو باهام مهربون بش یبرام جذاب تر از قدرت ینوع قدرت چیه-

 که دوسش داشتم شو . یکمند

 داشتم با تموم قدرتم بزنم تو گوشش  دوست

 زدم : غیحرص ج با

 محمد -

 ؟ ی!! نکنه باز کم آورد یزنیم غیجانم ! چرا ج-

  دیخند دوباره

 بود رو برداشتم تو دستم تا بزنم تو سر اون سگ هار و فرار کنم  کیکه بهم نزد یا یخودم جرعت دادم و صندل به

 خوشم اومد  یکرد دایپ یدل و جرعت چه- محمد

 قدم برداشتم به طرف سگه ... یصندل با

گرفت... من دلم به  دهیشه ناد یرو نم نی. البته ا ارمیمحمد کم ب یقلب گرفته بودم اما دوست نداشتم جلو تپش

 .وفتهیبرام ب یاتفاق بد زارهیمحمد گرم بود که نم

 دو قدم با اون سگه فاصله داشتم  فقط

  رشی... بگ یگرگ-

بنفش زدم و با پرت  غیج هیبرداشت به طرفم و شروع کرد به پارس کردن  زیحرف رو زد اون سگه خ نیمحمد ا تا

  دمییبه طرف محمد دو یکردن صندل

 کنم  دایپ گهیو من از کنار محمد با سرعت رد شدم تا به راه نجات د ومدیبا سرعت داشت به طرف من م سگه

 ... زدمیم غیو ج دمییدو یقفل کرده بود فقط م مغزم
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 دست و پاهاش بود !! ریبا موندن ز یلحظه مکث مساو هیکه  یسرعتش باال بود جور یلیسگ هم خ اون

 رنگ ... یبه چند تا در قهوه ا دمیرس

 هوا و دیدر ، اون سگ پر یکه کردم برا یدر رو باز کردم ... اما بخاطر مکث کوتاه عینشست تو دلم و سر دینور ام هی

 رنگ ... اهیرو تخت دو نفر س میمن و اون سگه با هم پرت شد

  دمیمرگ رو جلو چشم خودم د یعنی

 بدون عکس عمل شده بودم ! یسگ وحش یلباس هام با دندون هاشدن  دهیو نسبت به کش هیگر ریز زدم

 ... اون دوست تو هستش ، باهاش مهربونم باش  یگرگ-

زدن سر و  ستیچندش آور شروع کرد به ل یلیلحظه بهم نگاه کرد و خ هی!!!  دیفهم یمانگار حرف محمد رو سگه

 صورتم 

 و هم نداشتم ...جرعت تکون خوردن ر یحت یول ارمیخواست باال ب یم دلم

 . زدیم سمیشد و ل یدست و پاهام و بدنم رد م ریاز ز یسگ ه اون

 جرعت نداشتم اسم محمد رو صدا بزنم  یحت

 منو ... رهی، گاز بگ سیل یبه جا هویکه  نیترس ا از

 کردم  یم هیصدا گر یب فقط

 کنه ؟ یم یداره باهات باز نی؟بب هیپسر خوب یدید-

 زمزمه کردم : ریز یصدا با

 کشمت  یمحمد م-

 سوهان روح من شده بود  هیمحمد شب یپر انرژ یصدا

 من  شیپ یایکنار و با زبون خوش ب یدل و جرعتت رو بزار یخواست یخودت بود . م ریتقص-
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 ازت متنفرم -

 ؟ رهیبگم گازت بگ-

  رمیخوام بم یآره م-

 آروم با دست هات نوازشش کن  یلی، خ رهیباهات خو بگ کمیخوام  یکردم . م یشوخ یه یه-

 کردم جواب دادم  یم نیف نیجور که ف نیهم

 ؟یچ رهیاگه گازم بگ-

زدن به تو بود همون جا  بینداره . اگه قصدش آس یتنت رو حس کرده و به تو حس بد یها بو شیوقت پ یلینه خ-

 جلو در کارت تموم بود . 

 زنه !! ینم بیکه بهم آس یدونست یتو م یعنی-

 چیه ریبگ ادیشدم .  هیقض نیبوده که ! االن متوجه ا دهیتنت رو حس کرده بود تا حاال خودت رو ند یخب . بو نه-

 گرفت . یشک نکن گازت م یدییبود چون دو گهیسگ د هی. اگه  یتند نکن یحرکت ها وونیح هی یوقت جلو

 ها متنفرم  وونیاز تو و تموم ح-

 . بچه پرو افتاده روت ... شهیم میبودنش بهت حسود کیهمه نزد نینازش کن بره دارم بخاطر ا کمی-

 ... زدیم سیشروع کردم به نوازش کردن بدنش ... اون هم به طور چندش آور سر و کله منو ل واشی یلیخ

 جا  نیا ایب یگرگ-

  ستادیروم رفت و کنار محمد ا از

 جا بخوابه  نیگفت که هم یدر رو بست و به گرگ  محمد

 تخت افتاده بودم و از ترس بدنم سر شده بود اومد ...که همون جور رو یه سمت منخودش ب و

  نمیکرد بش کمکم



 بگذر از جانم

 
404 

 

 ع ... یخوب-

 تموم نشده بود که با تموم قدرتم زدم تو گوشش ... حرفش

 به گوشم و آماده حمله به من شد !!  دیخرخرش رس یصدا یمن ، گرگ دهیزمان با کش هم

 اون سگ نسبت به محمد باشه  تیکه از سر حما یمد از ترس حمله اخودمو انداختم تو بغل مح 

  نیبش یگرگ-

 نشست از محمد جدا شدم و به دستم از که درد بر خورد محکمش با صورت محمد گرفته بودم نگاه کردم  یگرگ تا

 مثل بهراد باشه ... نمیکرد ... نکنه ا یتفاوت بهم نگاه م یافتاد به محمد ... پب چشمم

 دست هاش گرفت و ماساژ داد تا دردش کم بشه  ونیآروم دستم رو م یلیخ

 کردم  یرو ادهی، ز دیببخش-

 بغض بهش نگاه کرد :  با

 تمام صورتم رو نجس کرد-

 کرد  یکار رو م نی. از سر عالقه داشت ا ستین فیشده کث یدگیشدس و بهش رس تیاون ترب-

 ترسم  یازش م-

 خورد ؟ یچه به درد کار ما م گهید یتو هم ازش نترس یاگه قرار بود-

 حرفش جا خوردم  از

 ... یعنی-

 که با تو جور شد بسه. نیرو ول کن هم شیبق-

 بهم نگاه کرد  دادیطور که دستم رو ماساژ م همون

 ؟یباهات خوب رفتار نکنه . خوب شد گهینکن ، چون احتمال داره د یبا من بد رفتار یگرگ یجلو گهید-
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 اوهم -

 هیخوب بشه . انقدر دست هات سرده استخون هات با  نتیهزار بار بهت گفتم برو دکتر تحت درمان باش تا کم خون-

 .شنیضربه داغون م

 ! دیفهم یرو م یهمه چ شهیدونست ؟ چرا هم یدرباره من م شهیرو هم یاون همه چ چرا

 چشم دوخته بودم ... بهش

 لبخند زد : بهم

 بگذره ؟ یلیس هیمثل من بتونه از  یبد آدم ی؟ انتظار نداشت هیچ-

 تکون دادم  نییرو به طرف پا سرشو

 : دیخند

  دمیرو قول نم یازدهمی، اما  یکه باهات داشتم تا ده تا برخود بد آزاد یعوض اون رفتار بد-

 متفاوتش ... یو با قانون ها بیلبخند زد ... مثل همون موقع ها عج باز

 نیتوانم ا یو م یکن یم یمن زندگ شیپ محضر وقت گرفتم بعد از عقد تو هیتو  ادیکه داره م یخوب جمعه ا- محمد

 بهش نداشته باشم . یکار گهیکه دادگاه مجازاتش کنه و خودم د کنمانیلطف رو در حق ک

  ستمیبه ازدواج با تو ن یاما من راض-

 اگه خانوادت من رو نتونن قبول کنن یخوام حت یرو م نیاما من ا-

 ؟یچ رتتیبگ سیاگه پل-

 . ادینم شیپ یمشگلتو یبرا وفتهیافته و اگرم ب ینم یاتفاق به راحت نیا-

 رو دوست ندارم  یزندگ نیاما من ا-

 ... بدون ستاره ... میکن یم یجا زندگ هی میریهمشو و بعد با هم م کنمیفرصت بده ، تموم م-
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 ش افتاد ...اسم ستاره اومد رو لب هاش احساس کردم شونه ها یوقت

 بهم نگاه کرد :  نیغمگ

 دلم واسش تنگ شده ... یلیخ-

 خدا جاش خوبه ... شیپ-

 شد آخه ! یطور نیچرا ا-

 رحمه  یب یلیدونم ... سرنوشت خ ینم-

 قطر اشک افتاد  هیتر شد و  نیسنگ بغضش

 برام  نهیسنگ یلیداغ ستاره خ -

 محکم بود ... شهیمحال بود !آخه اون هم زیچ هیکه از نظر من  یزی... چ دمیبار د نیدوم یمحمد رو برا هیگر

 گناه ... یب انیستاره خوبه اما ک یجا-

 ... شمیوقت ها ازت متنفر م یبهش بعض یکه انقدر شباهت دار نیتونم قبول کنم . و از ا یمتاسفم اما نم-

 گرد شده بهش نگاه انداختم  یچشم ها با

  ستادهیه عشق تو از اون حس نفرت باال تر اچقدر دوست دارم ک نی! بب هیچ-

... 

 ... باشه

 گرد شده بهش نگاه انداختم !! یچشم ها با

 ! ستادهیچقدر دوست دارم که عشق تو از اون حس نفرت باال تر ا نی! بب هیچ-

  یدوسم نداشته باش یتون یم-
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پاره  کهیکنم و از ت یرو روشن م نمیاالن دورب نینخواه ، چون که بخوام دوست نداشته باشم هم نویا گهینه د-

 فرستم .  یم انیک یو برا رمیگ یم لمیف یگرگ لهیشدنت به وس

مرگ  ی؟ با همون به لحظه آرزو یبار با همون مرده که ازش وحشت داشت نیکنم ا یبرمت باز خوبت م یدکتر م بعد

 ر حالت که خوب شد ...برمت دکت یفرستم . بعد باز م یم انیک یو برا رمیگیم لمیرسونمت و ف یم

 بسه  -

 !!! آوردیلحن ممکن داشت به زبون م نیتر لکسیحرف ها رو با ر نیتر وحشتناک

 بغض و تعجب بهش نگاه کردم اما اون با لبخند دست انداخت دور شونه هام و با خودش خوابوند رو تخت ... با

 رو بوس کرد : میشونیپ

 مشت مزخرف بود . فراموشش کن  هیحرف هام -

 فکر کنه !! یکار ها حت نیتونه به ا یشخص آدمه !! چطور م نیکه اصال ا نیلحظه شک کردم به ا هی

 حرف و بدون حرکت تو بغلش خشکم زده بود . یب

 ...  یاگه از پشت بهم خنجر بزن ی... حت وفتهیوقت نم چیاتفاقات ه نی، ا رینگ یجد-

که  یهست یزیچ نیو عادت هات فرق داشته باشه . و تو متفاوت تر تیبا تموم اصول زندگ زیچ هی دیوقت ها با یبعض

 من دارم ...

 بر حرف دیچرخ ینم زبونم

 بسه برام ... یبه کمند باش هیهم عروسک شب قهی. دو دق شهیخوبه که زبونت به حرف باز نم-

 دهنمو قورت دادم  آب

  ایو ب رمیدوش کوتاه بگ هیبرو  یدار یحس بد یگرگ یزدن ها سیاگه بخاطر ل-

 !! رمیبرم دوش بگ نیا شیمونده پ نیهم

 نه -
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  ایب ریچرا ؟ برو دوش بگ-

 نه -

 ! یترس ینکنه م-

 نه-

 یلحظه لذت نم هی ی. و تو رو برا ستمیهوس باز ن یباشم ول یآدم بد دیبدون من شا یاوهم کامال مشخصه . ول-

 . ایب ریدوش بگ هیبرو  ازهین یکن یخوام . پس اگه فکر م

 کردم ! یدونم چرا باز بهش اعتماد داشتم ! چرا حرف هاش رو زود باور م ینم 

 دونست که من چقدر حساسم به نجس شدن لباسم  یچندش آور بود و اون خوب م واقعا

 اشاره کرد :  ییهاش رو از دورم باز کرد و به در رو به رو دست

 کنم . یمن هم  قهوه دم م یایاونجاست ، تا تو در ب-

 جاش بلند شد و از اتاق خارج شد ... از

 .  دمیم یبد یبو یلیکردم خ یرفتم چون احساس م یم دیرفتم!!! ؟ آره ، با یم دیبا

 صورت جمع شده وارد حمام شدم  با

 اتاق بزرگ بود !  هیبه اندازه  حمام

 جا متفاوته.... نیا یکنم همه چ یچرا ! احساس م اما

دوش گرفتم و قبل از خروج تمام لباس هام رو شستم و چلوندم تا تمام آب ها خارج بشن و بعد به اجبار همون  هی

 ... رونیتنم کردم و اومدم ب سیخ سیطور خ

 شمیکردم از سرما دارم منجمد م یم احساس

 بهش ... دمیخورد رفتم کنار شوفاژ و چسب یطور که دندون هام به هم م همون
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 رو سرم انداخته بودم ...شالم هم  یحت

 زده شد ... در

 تو  ایب-

 داد زد : تیبا عصبان دیتا منو د محمد

 تو !!! یبچه مگه عقل ندار-

 شتمشون یم...م دین... نجس بودن ب ... با-

االن عوضشون  نی. هم نمیشلوارک برداشت چپوند تو س هیو  دیسف یپشم رهنیپ هیحرف در کمد رو باز کرد و  یب

 کن تا من لباس هات رو خشک کنم .

 از اتاق خارج شد ... و

 فرزاده  یبرا زدیعوضشون کردم . داد م عیلباس ها نگاه کردم و از خدا خواسته سر به

 !ومدیبر من به حساب م یکه مانتو بود و شلوارکشم شلوار کرد راهنشیپ

 !! وفتادیتم شلوارم مداش یتا دستم رو از کمر شلوارم بر م یول دمشونیپوش

 جور دست به کمر مونده بودم که محمد اخمو وارد اتاق شد  همون

 بندازم زود خشک بشن  یکیلباس هات رو بده ببرم رو هر شوفاژ -

 جلو لباس هارو برداشت و رفت ... اومد

 همون طور دست به کمر مونده بودم ! منم

 : دیبار پرس نیبرگشت و ا دوباره

 زده ! جا خشکت هیچرا -

 تونم کمرش رو ول کنم ... ینم-
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  ستادیشرت برداشت و اومد رو به روم ا یت هیزد و از کمد  لبخند

 رو بده باال  رهنتیپ-

 تونم  ینم-

 شرت رو به عنوان کمر بند بست دور کمرم  یزد باال و اون ت یرو کم راهنمیپ خودش

 خوب شد ؟-

 رو برداشتم و بخاطر کار بامزش ناخواسته لبخند زدم  دستم

 بامزه شدم  یلیآره خ-

 ... یشد یاالن خوردن یبامزه بود-

 لحن مشکوکش سرم رو آوردم باال و با اخم بهش نگاه کردم  با

  یداد یکار دستم نم یطور نیکه ا ی!! اگه بانمک نبود هیها چ-

 کردم  سکوت

 نشوند  نهیآ یرو به رو یدلاون دستم رو گرفت و رو صن اما

  دمیخب باالخره به آرزوم رس-

 . ستادیسشوار و برس برداشت و پشت سرم ا هیداخل کمد  از

 !! یکن کاریچ یخوا یم-

 خوام موهات رو خشک کنم  یم-

 نه ...-

 کنم. یم یحرف نزن که قاط سیه-



 بگذر از جانم

 
411 

 

آروم  یلیجا خوش کرده بود موهام رو جمع کرد پشتم و خ شیلبخند کم رنگ که رو لب ها هیرو برداشت و با  شالم

 شروع کرد به شونه کردن ...

 ... دادیرو بهم م یسشوار رو پوستم حس خوب یگرما

 بهم نگاه کرد و لبخند زد : نهیتو آ از

 قشنگه یلیموهات خ-

 ندادم  ...  یجواب

 کنه ...  یبار باشه که باهام خوب رفتار م نی، آخر دی... و شامیباره که کنار هم نیآخر نیکنم ا فکر

 آدم بکشه و فساد داشته باشه !  یتون یکه من عاشقش بودم چطور م یصورت آرومش شدم ... آدم مات

 بود ... یهمش الک کاش

 من رو به خودم آورد  صداش

 یادن اون قطره هادوش آب داغ منتظر افت ریو ز یچند مشت آب به سقف حمام بپاش یکمند ؟ هنوز هم عادت دار-

 ؟  یآب سرد رو اندامت باش

 گرد شد !!  چشمام

 !! ادتهی-

 تر شد:  قیعم لبخندش

 ... یکه کرد یلیبره !! مخصوصا تحل ادمی دیو حالم خوب بود چرا با دمیحرفات خند نیچند روز سر ا-

 خنده  ریزد ز بلند

 ی... من وقت یدون یتا سرما . م دنیحس سوزش رو بهت م شتریسرد ب یدوش آب داغ اون قطره ها ریکه ز نیا-

با  یتونست یپر استرس بود و آشوب ... و فقط تو م میزندگ شهیهم یعنیدرک احساسات متفاوت نداشتم ...  یبرا

 باشم . یمرد معمول هینزاشت من  طی... ببخش که شرا یمثبت بد یکارات چند روز به من انرژ
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 یلیبه جز اونه . شک ندارم خ یکه انتخابم هر کس نیا یدلم ازش معذرت خواستم ... براتو... و من هم  دیآه کش هی

 خوام . یمحمد رو نم نی. من ا ستین ی! اما چاره ا دهینشون م یواکنش بد

 از خشک و صاف شدن موهام دست برد داخلشون و با صورتش نوازششون کرد  بعد

 دوست دارم  یلیخ-

کار رو  نیرفت ...بعد از تموم شدن کار موهام ازم خواست براش املت درست کنم . و من هم ااز من نگ یباز جواب اما

 کردم . 

 ی. اما با من کار. ترسناک بود  ادیانقدرام بدم نم گهید یو حاال از گرگ میدو ساعت تو اون خونه با هم بود کینزد

 نداشت 

 شد من رو برسونه خونه ... یمن باالخره راض یالتماس ها با

 در خونه نگه داشت  یو اون جلو میراه افتاد به

 تیمحرم غهیص یکه برا یشاتیهمون آزما دمیجمعه صبح انجام م یعقد رو برا ی، من کار ها یبود شمیممنون که پ-

 ، فقط جمعه صبح منتظرم باش یچینداشته باش به ه یبسه تو کار میداد

 کنم  یمن با تو عقد نم-

 : دیکش لپمو

 که عشقم  ستیدست خودت ن-

 نداره یاجبار عاقبت خوب نیا-

 کنه  یرو درست م یزمان همه چ-

 تو نباشم ؟ یاگه من برا یحت-

 نباشم  ایدن نیتو ا گهیلحظه که د نیو تا آخر دمی، از همون لحظه که تو رو د یتو از اولش هم واسه من بود-

 خدافظ-
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  نمتیب یجمعه م-

 شدم و به طرف خونه رفتم ... ادهیپ نیماش از

 کنم . یکنه رو خودم پاره م یکه مارو به هم وصل م ییها سمانی... تمام ر خدانگهدارت

 خودش بگم ... یدلم رو جلوتو یتونستم حرف ها یم کاش

 خونه شدم ... همه منتظر من بودن ...مامان بابا و بهراد ... وارد

رف ح یاز بابا خواستم اجازه بده تا من با بهراد کم فتادهین یاتفاق چیوبه و هکه بهشون فهموندم حالم خ نیاز ا بعد

 وقت بگذره ... دیهم نبا یلحظه ا یبزنم . و او هم قبول کرد. حت

 و بعد از ورود ، در رو بستم  میهم به طرف اتاق رفت با

 و من هم رو تخت نشستم  نهیکردم که بش اشاره

  ایکن یم یب هر کار دوست داربا من خو یبدون هماهنگ - بهراد

 ؟ میما زود عقد کن شهی. م دیرو ول کن هیرفتم . اون قض یم دیبا-

 تر ها بله با اجازه بزرگ-

 چپ بهش نگاه کردم  چپ

 االن خوبه ؟ نیهم-

جمعه که جشن عقد محسن  یشمال برا میریم یمکث عقد و دو روز بعدش همگ یو ظهرش ب شیفردا صبح آزما-

 هستن.

  رهیاون خونه رو بگ یو حکم بازرس شهیعوض م انیک یکنم جا یخوبه من هم با پدرم صحبت م-

 ؟  رهیم شیکار ها خوب پ نیهمه ا یعنی-

 آره فقط به من اعتماد داشته باش -
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 نه  ایدونستم کارم درسته  ینم یرو تکون دادم و به چشم هام نگاه کردم ... حت سرم

 باشم ... یشد منم راض یباعث م نیبودن و ا یو بابا راض مامان

 . شهیو قطع م میکن یم دایشمال با دستگاه پ میبر میخوا یرو هم همون لحظه م ابیرد-

 خوبه -

 کردم ... یم یو با ناخون هام باز دادمیتکون م یاسترس پاهام رو نا خودآگاه ه از

 نباش . باشه؟  یچینگران ه - بهراد

 اوهم-

  رمی. االن شناسنامت رو بده تا من برگه بگ شگاهیآزما یایب دیفردا تنها با-

 کوتاه رفت ... یخداحافظ هیرو دادم بهش و با  شناسنامه

 

  بهراد

 

 شدم و به راه افتادم ... نیسوار ماش یاز خداحافظ بعد

 روشنش نکردم ... ،دنیکش گاریترک س یچند ماه برا نیرو گذاشتم رو لبم اما طبق عادت ا گاریس

 داشته باشم!!  دیبا یونم چه حسد ینم

تونه باشه و من از عذاب  یم ریبا دم ش یباز هیکه محمد دوسش داره شب یدونم عقد کردن با دختر یرو م نیا اما

 بردم .  یاون لذت م دنیکش

 لذت نبرد ! شهیمثل کمند به عنوان همسرم هم نم یاز داشتن دختر البته

 از ضرر هاست شتریسود ها ب پس
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 ذهنم نفس بکشه ... کمیکردم تا  ادیگذاشتم رو صداش رو ز آهنگ

 کنه و قبل از عقد برسه ؟ یتونست حدس بزنه که کمند داره با من عقد م یمحمد م یعنی

 بود ! یجواب یسوال ب اوم

 بود و من وحشتناک تر از اون .. رکیشباهت ما کم نبود ! محمد وحشتناک ز البته

 بردم ... یکه راه افتاده بود به شدت لذت م یو از باز کردم سیزبونم لبم رو خ بانوک

 ... هه

ه قرار حمل یچه روز قایبدون دق دیکس نبا چیه یکه داره از االن هماهنگ کنه ول ییبابا تا با آشناها شیرفتم پ اول

 ستیطور ن نیا که یدر صورت وفتهیاتفاق قرار ب نیا نیفکر کنه دو فرورد دیخود کمند هم با یبشه به اون خونه ! حت

 تیخوب بود جز امن ی. همه چ ادیم رمیهمسر توپ گ هیهم  نو م شهیتو همون زمان عوض م قایهم دق انیک ی. جا

 خودم 

! اون  یکشه . اما کمند رو چ یشکل م نیحرف خودم خندم گرفت ! محمد اگه دستش بهم برسه من رو به بدتر از

کمند  تیکنه ! هوم ؟ االن امن ینم یا گهیساده و سرزنش کار د یدعوا هیدوست داره شک ندارم جز  یلیکمند رو خ

 رو ببخشم؟ متوانم خود یمن چطور م وفتهیبراش ب یهم با منه ! اگه اتفاق بد

 ارزش شروع کردن داره ؟ یباز نیا اصال

 کنم . یخود کمند خواست پس منم فقط قبول م اما

 به حداقل برسه  شگاهیآزما یتا فردا کارها رمیرو بگ یمحضربا بابا برگشتم و رفتم برگه  یاز هماهنگ بعد

 . میبش دهیمنو کمند کنار هم د دینبا اصال

 گرفتم ... . یآروم م دیبود و نگران ... اما با ریدرگ ذهنم

خون گرفتن و گفت منتظر  شیو منتظر ورود کمند بودم با مادرش اومده بود ! از من آزما شگاهیبعد رفتم آزما روز

  میجواب باش

 کردم . یقسمت سالن تنها نشسته بودم و داشتم به برنامه ها فکر م نیهمونجا موند اما من تو دور تر کمند
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 کالس  میاز چند ساعت و سوختن وقت ، باالخره گفتن بر بعد

 رفت منم رفتم ... اون

پ تو یلیلباس خ هیرفتم و دنبال  یور م می!! با گوش دادنیم ادیپا افتاده رو داشتن به من  شیمشت مزخرف پ هی

 باشه . نی... دوست داشتم خانمم بهتربشه  یعال یلیخواد خ یجشن محسن واسه کمند بودم . دلم م یبرا

 بود و غرق خجالت  نیی... سرش پا ششیرفتم پ انهیلبخند موذ هیاز اتمام کالس با  بعد

 به اطالعاتم اضافه شد . شما چطور ؟! یلیزدن . خ یخوب آموزنده ا یچه حرف ها-

 جوون ها  یآگاه یکالس ها خوب هستن برا نیبله ا-

 البته-

 و کتاب رو گرفتم طرفش ید یس

 ؟ مینیخونه ما باهم بب میبر-

 لبخند کج نشست رو لب هام  هیچشم هام نگاه کرد و منم نا خواسته تو زیت

 زدم بهش : چشمک

 تونم برسونمتون . یکه نم دی. ببخش دیا و مادر برکردم .اول شم یشوخ-

 نه اشکال نداره-

 . میصبح ما اونجا هست ۱۱ساعت  شهیعقد فردا صبح داخل خونه شما انجام م-

 !یباشه چ ینیخبر چ یجلو در برا یاما اگه کس-

 کارا گردن منه نیا دی. نگران نباش میایجدا جدا قرار ب-

 بازم ممنون -

 خواهش خانمم-
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 رو کنار سرش آروم تکون داد و رفت ... شدست

وقت ها هم دوست دارم بزنمش ، از بس که  یبزنه بعض غیدوست دارم ج یچسبه .حت یبهم م یلیکنم خ یم تشیاذ

 مظلومه !

 رمیلبخند تا لحظه آخر که جلو چشمم نباشه بدرقش کردم و خودم برگشتم خونه مامان و بابا تا اجازه ازدواج رو بگ با

 ! یبی. هه چه ازدواج خطرناک و عج

 ... ششونیگرفتم و رفتم پ ینیریدسته گل و ش هی

 یلی... خ دادیم ادیبهم  یگشت و مهربونم بود و بابا درس مردونگ یمثل پروانه ها دورم م شهیپروانه هم مامان

ندارم که به  یی. آخه رو نمشونیبب ادیدوست ندارم ز یکنم ... حت یتونم باهاشون زندگ ی. اما نم ونمیبهشون مد

 به من  دنیبخش یچشم هاشون نگاه کنم ! اون ها زندگ

  میمبل نشستمامان و بابا رو با

  زیرو گذاشتم رو م ینیریمن وسط نشستم و گل و ش البته

 کنه ! یپسرم داره ازدواج م یعنی - مامان

  دمیدست هاش کش یلبخند دستم رو رو با

  شهیداره داماد م گهیآره د-

 مثل تو  یداشتن پسر یخوشحالم برا - بابا

  دیرو بوس مویشونیخم شد و پ بابا

 بچه هات  دنیبود و د یلباس دامادتو دنتیتنها آرزوم د-

 باشه براتون  یکمند عروس خوب دوارمیام-

  هیخواستم بگم که انتخاب خوب ی، همون دفعه اول م هیعال- مامان

 فردا  یبرا رمیجا و ازتون اجازه بگ نیا امیبقسمت من بوده . گفتم  گهیباالخره د-
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 پسرم . یمبارکت باشه . خوشبخت بش-

 خانواده ! هی هیسه حالمون خوب بود... شب هر

 یاچ د یپ هی. مخصوصا درباره رفتار با کمند . اما من  ختنیرو دوشم ر حتیعالمه نص هیآخر شب باهاشون بودم و  تا

 رفتار با خانم هارو داشتم !

 من کالس هه شیپ انیب دیاب هیبق

 خواب ... یشب برگشتم خونم و رفتم برا آخر

 برد ... دل آشوب بودم  یخوابم نم اما

 رو برداشتم زنگ زدم به کمند ... میگوش

 گرفته جواب داد یصدا هیاز چندتا بوق با  بعد

 بله -

 هع

 کمند !!-

 سالم -

 هع

 !!یخوب-

 بله-

 هع

 گرفت  خندم

 ؟یسکسکه گرفت-
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 نه-

 هع

 پس چته !!! -

 گفت : یمکث طوالن هی با

 یچیه-

 کنه ؟!؟! یحالمو بهتر نم یچیکنم و ه یم هیدارم گر یعنی یچیه

 خانمم غم باشه  یتو چشما نمینب-

 گفت : نیغمگ هوی

 دوست ندارم -

 جوابم رو گرفتم نگران عقد کردن با منه اوووم

 نداره !!! دوسم نداشته باش . من  به اندازه جفتمون دوست دارم . هیکه گر نیا-

  یهوس باز-

 کنه .. یمون م یقشنگ داره قهوه ا بعله

 قضاوت نکن -

  دیببخش-

 جدا حالش خوب نبود !  نه

 ؟ شتیپ امیب یخوا یم-

 نه-

 بخونم ؟ ییبرات الال یخوا یم-
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 نه-

 کنم ؟ فیرو برات تعر شگاهیکالس آزما یآموزش یخوام حرف ها یم-

 گفت : عیسر

 نه-

  دمیخند

 هق هق هاش به گوشم نرسه ؟ یطور نیکنم تا خانمم ا کاریبگو من چ-

  میجداش دیهر موقع بخوام با-

 کنه باشه  یاگه حال تو رو خوب م-

  یشینم کیبه من نزد-

 اجرا کنم !!؟ ی!! پس ک دمیاع تازه امروز آموزش د-

  دیتون نگهش دار یسمت اطالعات عمومتو ق ستیبه اجرا ن ازین-

 ؟ ستین یا گهیچشم امر د-

 نکن  تیهم منو اذ گهید-

 بزنمت  رمیخواد بگ یدلم م یاز بس مظلوم-

 یمنو زد نیبخاطر هم-

  یلی!! آها اون سیک

 داشت . یتیجنبه ترب شتریتکرار نشدن اشتباهاتت بود ... ب یجواب بود برا هینه اون -

 زد . گفتم: یحرص نفس نفس م با

 نکن باشه؟ هیگر گهی. د هیاون قض الیخیحاال ب-
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 تونم  ینم-

 ؟ ییاالن کجا-

  زنمیقدم م اطیحتو-

 سر جام  نشستم

 !!! اطیح یموند یسرما بر چ نی!!! تو ا یا ونهیدختر مگه تو د-

ب داغ ، از لذت دوش آ ریز رمیم یهوا سرده... قبل از دوش گرفتن قدم بزنم تا وقت یدوست دارم وقت شهیهم-

 شده . ابیرو لبم . مخصوصا االن که حس خوب تو وجودم کم  ادیآب ، لبخند ب یگرما

 بودا ! نه؟ بیعج کمیخانم ما هم  نیاهلل ا بسم

 بگم واال !  یچ-

  دیباهاش به مشکل بر نخور دوارمی. ام ادهیمتفاوتم ز یخو خلق و کمیمن -

 خاص تر جذاب تر و تو دل برو تر  یهر چ-

  دیعاشقم نش-

 حالت مسخره گفتم : هی با

  دیشما هم دل نبر-

 برم فکر کنم سرما رفت تو جونم دیمن با-

 نره !! گهید یجا-

 مثال کجا ؟-

 خنده  ریز زدم

 من زهیپاستور ریبرو ش زمیبرو عز یچیه-
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 !!!یکن یمسخرم م یدار-

 یاشب شمیپ دیو با ی، بخواب که فردا شب مال من ریدوش بگ عیم پاک من . برو سرکنم خان یم فیمن دارم ازت تعر-

  یبابا

 از اعتراض کردنش قطع کردم  قبل

 کردم به خواب برم ... کنه ... یسع یبار با حس بهتر نیا و

  محمد

 

 حالم اصال خوب نبود . امشب

 . دمیشن یمزاشتم. حداقل االن صداش رو  یو براش شنود م دادمیبود دلم ... کاش به حرف فرزاد گوش م آشوب

 کار رو انجام بدم . نیبخاطر کمند ا دیکردم . سخت بود اما با یترک م دیبا

 مشکالتم رو به حداقل برسونم تا دوباره انتخابش من باشم  دیبا

 کنم  داریاومد کمند رو ب یشب گذشته بود و دلم نم مهیبرد ساعت هم از ن یکالفه بودم که خوابم نم انقدر

 یازمون گرفته بود. هه چقدر همه چ انیروز محرم شدنمون نگاه کردم . همشو ک یرو برداشتم به عکس ها میگوش

 کرد ... رییتغ

 شدم .  داریظهر بود که از خواب ب  ۱ساعت  یها کیسخت بخواب رفتم و صبح نزد یلیخ

 صبحونه هینه! بعد از خوردن  ایشده  یکنه که اون خونه از تمام مدارک مربوط به من خال دییفرزاد زنگ زدم تا تا به

وند و م یم تیحما یبهرام ب دیخواستن با من کار کنن . با یکه م یینگه داشتن آدم هامختصر رفتم دنبال انتخاب و 

 شد . یم فیضع

.  بهم برسه انیمکان ک رییاز تغ یبودم نشونه ا رفت و فقط منتظر  یم شیخواستم پ یداشت اون جور که م یچ همه

 بود . یشد تو اون زمان بهرام اونجا باشه عال یاگه م
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رو از زندان  انیشب بود که آمار بردن ک 8ساعت  یها کیعالمه مشغله تموم کردم و روز بعدش نزد هیروز رو با  اون

 قرار گذاشتم هیگرفتم و با بهرام داخل خونه هفت طبقه 

 کردم ... یدر رو چک م یخونه و جلو یادیله زفاص از

از من داشت رو بکشه تا  یادیکه اطالعات ز ییها سه تا از محافظ ها ریبگ ریهم آماده بود تا همون زمان با بگ فرزاد

 .  ادیبه حساب ب یریمرگشون در گ لیدل

 از ورودش نگذشته بود که تمام خونه محاصره شد  قهیچند دق یوارد خونه شد و در کمال خوش شانس بهرام

زنگ خورد  میتا االن درست در اومده بود. گوش اتمیو من تمام حدس رفتیم شیداشت خوب پ یبود . همه چ یعال

 صد در صد بهرام بود 

 بله -

 !ییکجا-

 شتیپ امیدارم م-

 جا ببرن نیمن رو از ا. فقط چند نفر بفرست بتونن  رهیبگ ریجا محاصره شده بگ نیا این این-

 لو رفته !! یاونجا ک یوا-

. اگه نتونستم فرار کنم قبل از  رنیبگ دیرو نبا . تو ارمیکارت پدرتون در م نیسر ا یعنی تسیکار اون دختر افر-

 ؟ یدی. فهم یاریاز اونجا درم ب دیشروع شدن دادگاه با

 دمیببرنت االن به همه خبر م زارمیاما من نم دمیآره فهم-

 بسه بدو بدو وقت تلف نکن  یفقط منو نجات بد-

 چشم -

 دست هام گرفتم .  ونیکردم و فنجون قهوه ام رو م قطع

 نگذشته بود که فرزاد زنگ زد و مرگ اون چند نفر رو اعالم کرد . قهیدق چند
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 رفته بود لبخند نشست رو لب هام  شیکه برنامه هام آنقدر خوب پ نیا از

سمت خودمون و بعد از دو هفته  میرو بکش یتا قبل از برگشتن بهرام همه چ میبه دو هفته فرصت داشت کینزد حاال

 …و اون بشه انجام دهنده کار ها  سیمن بشم ر

 کردن ... هیتخل یبازرس یشدن و خونه رو برا ریبودن و زود همه دستگ فیها ضع یریدرگ

 رفت  یم شیخوب پ یبود  . همه چ یعال

قدم از اون عقب تر  هیکرد، اما به قول فرزاد بس بود  یم تمیاذ کمیکه به بهرام کرده بودم   یانتیحس خکه  نیا با

 بشه  شتریچند قدم بردارم تا قدرتم ب دی. با ستادنیا

 فرزاد ... یبود برا ییدو هفته طال نیا

 ... میدیرس دیشد و به روز دوم ع یسپر یروز هم به خوب اون

 رو نداشتم . زنگ زدم به کمند جوابمو نداد ! ی.. خوشحالی... تازگدیحس ع اصال

 شده !! ینکردم !!! چه خبره !! چ دایخواستم چک کنم که پرو شیمکان تیموقع

 شده! میگوشه قا هیاز ترس آزار دادنش باز  فتادمین ریکه من گ نیبخاطر ا دادمیم احتماال

 خورمشش  یم رمشیتم و االن بگکار رو نداش نیکنه من انتظار ا یفکر م حتما

 ... عشقه ، عشق  هه

 کرده بود ! رید یجا اما کم نیا ادیقرار بود ب فرزاد

 زنگ در زده شد و بچه ها در رو باز کردن  باالخره

 بهرام  بودم که حضور فرزاد رو کنارم حس کردم  ییدارا یبا برگه ها یباز مشغول

 لبخند به صورت گرفتش نگاه کردم !!  با

 شده ! یچ-
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  یچیه-

 یبد رییرو تغ یهمه چ یبود از االن تا دو هفته فرصت دار یکارت عال-

 حرف فقط زل زده بود بهم ! یب

 شده ؟ یزیفرزاد! چ-

 محمد ؟-

 بله -

 ؟ میبکش گاریس-

  میبکش-

 رو دادم به اون ... شیکیبرداشتم و با هم روشنشون کردم و  دوتا

 کنه ! یمن رو نگران م رفتارهات داره نی! اینیشیچرا نم-

 برداشت ... شهیش هیکه تو سالن بودن گفت کال خونه رو ترک کنن و از کمد مخصوصا  یدو نفر به

 .هوم ؟ میهم بخور یبه سالمت ایب-

 و گرفت طرفم  ختیبرام ر السیگ تو

 چشم هاش نگاه کردم  به

 خبر باشه ؟ هیپشتش  دیبا ینیچ نهیهمه زم نیفرزاد ! ا-

 و گرفت باال  ختیخودش هم ر یبرا

 سر بکش -

 ضربه آروم زدم : هی زیرو م السیو با ته گ دمیکش سر

 حرف بزن -
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 سرش رو خاروند یسر انگشتش موها با

 خب ... خب -

 مکث نکن -

 کمند با بهراد عقد کرده-

 !! دمیرو نشن حرفش

 تکرار کن ؟ گهیبار د هی-

 ، انگار کمند عقد دائم رو قبول نکرده کرده ... البتع موقت  کمند با بهراد عقد-

 باش!تونن کنار هم  یکلمات نم نیا

 !  شهیم مگه

 ! یحتما اشتباه متوجه شد-

 کار داشته!.  نیا یبرا یمحکم لیآروم باش حتما دل ی. ول نهیسخت و سنگ یبرا یلیدونم خ یم-

 !! یگ یم یدار یتونم باور کنم ! فرزاد چ ینم-

 منم شوکه شدم !-

 شدم  ونهیحس نفرتم به بهراد د یآور ادیجور خشکم زده بود... اما با  همون

 کمند  شیپ رفتمیم دیاالن با نی، هم نیرو پرت کردم رو زم رمیرو م یها لیوسا تمام

 جام بلند شدم و به راه افتادم ... از

 فرزاد مانع شد  یدست ها اما

  نمشیبب دیبا -

 لحظه صبر کن  هیمحمد  سایوا-
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 دم :ز ادیفر

 برو کنار -

 ؟ یبر یخوا یکجا م ستنیجا ن نیشمالن ، ا-

 . شمال ! ستادمیا

 شمال ؟ یچ یبرا-

  جانیکمند هستش ، همه رفتن شمال ، اله ییجشن عقد محسن پسر دا-

 اونجا  میریاالن م نیهم-

 آروم باش  دمیمحمد تو رو به روح ستاره قسمت م-

 گرفت !! دهیبپرسم چرا !! چرا منو ناد دی، با نمیکمند رو بب دی. من با ارررررین اسم ستاره رو-

 دست انداخت به شونه هام و محکم من رو تو آغوش گرفت  فرزاد

بودنت کار  یو اون وقت باهاش حرف بزن . عصب ارمیب ریبرات ، اما عجله نکن ، بزار خودم کمند رو گ هیاتفاق بد-

 . باشه ؟ مشاریخودم برات م ی.بزار آروم بش دهیدستت م

 کمند بود ... چرا تنهام گذاشت ؟ دمیاصال نداشتم . تمام ام گهیدونه رو د هی نیهام خم شدن ... تحمل ا شونه

 ... نیخم شد و افتادم زم میزانوها

 داشته باشه ؟ ها ؟ تیتونه ظرف یآدم چقدر م هیفرزاد ! -

  یهست یا یتو آدم قو-

 سوزه ؟ یم باشم اتفاقات بد دلشون برام فیاگه ضع-

 ی. محکم باش ، شک ندارم روزها یکن یها رو حس نم یوقت لذت آرامش بعد از سخت چیه یباش فینه اگه ضع-

 ... کهیخوب تو نزد
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 یحس چی... ه رهینم جلو یچیرو با کمند ساخته بودم . بدون اون ه یکنه ... من همه چ یحرف هات حالمو خوب نم-

 ؟ ها ؟ گستید یکیکنم حاال که مال  کاریمونه . بگو چ ینم

  میکن یجداش م-

  ستین یراه گهیبه اجبار نگه نداشتنش کردم . اما د یمن تمام تالشم رو برا ؟یچطور-

 . باشه ؟ ارمشیبهرام تموم بشه خودم برات م ینباز ، بزار کارا هست فقط خودت رو-

 اگه تا اون موقع ...-

 افته  ینم نشونیبه جونت ، اون اتفاق ب هوفتیفکر ها مثل خوره ب نینزار ا-

 نگاه کردم : بهش

 ترسم مثل من نتونه خوب مواظبش باشه ... یترسم ... م یفرصت طلبه م یلیبهراد هوس بازه خ-

 دونه یرو م ی! خودش بهتر همه چ ستینگران نباش کمند که بچه ن-

 ؟ شیاریبرام م-

بهرام  ی. فقط بزار کار ها رمیگ یبخواد برامون دردسر بشه خودم گردن م ییآدم ربا هی. اگر هم قض دمیقول م-

 .  میریقدرت بگ کمیبزار حذف بشه ، بزار  بره  شیدرست پ

 شد ... یتر م صیهر روز داشت حر فرزاد

آورد .  ریگ شهیمدت شک ندارم کمند رو نم هیداشتم . تا  اجیاحت یشتریحرف هاش درست بود . من به قدرت ب اما

 تو آغوش ... دیکه شا نیتونم شب ها رو بگذرونم با فکر ا یپس تنها راهم صبر بود... صبر ؟ چطور م

  دمیکش قینفس عم هیهام رو رو هم فشار دادم و از جام بلند شدم و  چشم

 هت برسه ...که دستم ب یبه روز یکمند وا یقابل جبران باشم ... وا ریمواظب اشتباهات غ دیمحکم باشم . با دیبا

  کمند
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 و رنشیکردم تا بگ یحد که آروز م نیبا بهراد عقد کردم وحشتناک بودن محمد برام هزار برابر شده . در ا یاز وقت 

 داشته باشم .  تیمن امن

عقد موقت ، و بعد اگه شد  یماه برا۳فرصت  هیسفره عقد ، باز هم نتوانستم عقد دائم رو قبول کنم و از بهراد  سر

کار  نیبود که از ا دهینرس قهیهم نبود باز هم به دق میکه عقدم دا نیبشه رو خواستم و اون هم قبول کرد .اما با ا میدا

 یم ٬  زیداشت از همه چ یدرک خوب شهیبهراد نگاه کردم . اون هم یشدم و با اشک به چشم ها مونیاحمقانه ام پش

بود و  نیکمک ا یکرد ؟ هم شرط اون برا شهیخوب چه م ی. ول کار برام دردناک بوده نیخوند از چشم هام که چقدر ا

 انیمقابله با محمد و نجات ک یبرا یقو یحام کیداشتم به  ازیهم من ن

اجازه  یکنه ول رییکنه . قبول نکردم رنگ موهام تغ یموهام کار م یداره رو شگریهستم و آرا شگاهیمن تو آرا االن

رو  ییبار استفاده کردم .البته درست چشم هام جا نیاول ید کار کنه و از لنز براخوا یدادم با ابرو هام هر جور که م

 ... دیدینم

خوشحال کنه . پسر  یطور نیقرار بود من رو ا کیکوچ هیهد هیبهراد به عنوان  یعنیبودم !  دهیلباسم رو ند یحت

خوام بگم ، و  یم یکه چ دیفهم یقبل از حرف زدن من م یعنیمارمولک و زرنگ بود .  یادیز یلیخ ینبود ول یبد

 اومد . یخوشم م ارانهیاخالق با دقت و هوش نیمن از ا

باز  یمیبسته و ن مهیساده کار کرده بود و موهام ن یلیصورت و موهام تمام شد . صورتم رو به خواسته خودم خ کار

 بود پشتم . ختهیو منظم ر دیشونه هام اتو کش یبود و رو

  الیخوش خ یهم گرفته بود آقا هی. آخه وقت آتل ارهیرو برداشتم و زنگ زدم به بهراد تا لباسم رو ب میوشگ

 ؟ییسالم کجا-

 در  یلحظه جلو هی ادیو به صاحب مغازه هم بگو ب ریلباس رو بگ ایدر ب یجلو-

 باشه -

  رونیب میبود اشاره کردم و با هم رفت شگاهیآرا ریکه مد یخانم به

 حرف لباس رو گرفتم و برگشتم داخل اما اون خانم موند  یب من

 تو اتاق پرو و لباس رو از کاور در آوردم ... رفتم
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 لباس چند لحظه دهن باز خشکم زده بود !  ییبایز از

 ! دنشیتونستم ازش چشم بردارم و شروع کردم به پوش یبود که نم بایلباس ز آنقدر

 م که نا خواسته لبخند نشست رو لب هام لباس چنان به ذوق اومده بود دنید با

 به گوشم  دیخانم رس هی یزده شد و صدا در

 ؟ دیکمکتون کنم تا لباستون رو بپوش دیدیخانم ؟ اجازه م-

  دیشد پوش ینم یلباس نگاه کردم نه اصال تک به

 کردن  یتنم کنم . هر دو دهن باز داشتن به لباس نگاه مرو باز کردم و دوتا از خانم ها کمک کردن تا لباس رو در

 بهم گفت صبر کنم داخل اتاق و خودش از اتاق پرو خارج شد  شگاهیآرا ریمد

  امیبعد صدام کرد تا از اتاق در ب قهیدق چند

 اشاره کرد  رونیو به بکه کمکم کرده بود در رو باز کرد  یجوان دختر

 شدم گفتم : یاز لباس بودم همون طور که خارج م کهیت هیمنظم کردن  ریبود و درگ نییپا سرم

 منظم کنم ؟ نییقسمت رو تا پا نیکمک کنه ا یکی شهیم-

 سرم رو آوردم باال چشم تو چشم بهراد شدم !!! تا

 عیبازه !! سر یلیافتاد پشت لباس خ ادمیلحظه به خودم اومدم و پشتم رو کردم بهش ، اما  هیزده بود !!  خشکم

 هام  نهیبرگشتم و دست گذاشتم رو گردن و س

 داخل !! یشما چطور اومد-

 کرد یبا لبخند بهم نگاه م فقط

 نبود !!!  یسالن نگاه کردم اما کس هیبق به

 چه خبر شده !!-
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 چند لحظه! یگرفتم برا یتونم بگم فراموش یاغراق م یکه ب یشد بای. انقدر ز نمتیفقط خواستم بب یچیه-

 هام که داخل دست هاش بود رو گرفت باال  کفش

 هارو پات کنم؟ نیخودم ا یدیاجازه م-

  نیرفتم تو زم یشدم م یآمد جلو من از خجالت آب م یقدم م هیخجالت صورتم گر گرفته بود و اگه  از

 جا خشکم زده بود هیگرفتم  یس مکه استر شهیهم مثل

 از پاهام رو آورد باال کفش رو پام کرد  یکیشد جلو پام و  زیخ میجلو و ن اومد

  رمیشونه هاشو رو بگ یدستو مجبور شدم دو ختیبه هم ر تعادلم

 لنگه رو هم پاک کرد  یکیرو آورد باال و دوباره بهم لبخند زد و اون  سرش

 شت رو بازو هام و دوتا دستش رو گذا ستادیا

 بال مثل تو رو خدا داد بهم یفرشته ب هیمرد منم که  نیخوشبخت تر-

 تکون دادم  نییبگم !! فقط سرم رو به باال و پا یدونستم چ یهول کرده بودم که نم انقدر

 دستم رو گرفت و به طرف در حرکت کرد ... بهراد

 و اشاره کرد چند لحظه صبر کنم  ستادیدر ا یجلو

 دار برگشت  نیآست یشنل پشم هیو با  رفت

 کرد تا بپوشمش  کمک

 شد  ریکه د میبر-

 ! دیبوس مویشونیهم زمان با حرفش پ اما

 شدم و به راه افتاد  نیکرد سوار ماش کمکم

 ... دیدیلباس م نیهم بود و من رو تو ا انیک کاش
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 گلوم پر بغض شد ... انیمحمد و ک یآور ادی با

 با من ! یکن یم کاریمرد باشم! سرنوشت چ نیاکنار  دیاالن با چرا

  میکه قرار بود عکس بنداز ییبه جا میدی... رس نمونیبود ب سکوت

 بود !! اون ورشم جنگل !! ایجا که لب در نیا اما

  اینگاه کردم و اون دستم رو گرفت و کمک کرد تا برسم لب در بهش

 از استرس بود  شترشی... البته ب کمیبود  سردم

 نبود اونجا ... کسچیجز ما ه به

 و دستاش رو دور کمرم قرار داد  ستادیبه رو ا رو

 گرفت!! یم لمی!! فکر کنم داشت ف دیچرخ یدورمون م یه ینیپرنده ماش هی

 میبا هم داشته باش زیخاطره انگ لمیف هیبزار _

 آخه...- 

 ..بزار چند لحظه حالمون خوب باشهلبخند بزن . کمیآخه نداره -

 تونستم لبخند بزنم ... ینم قعاوا

 بود ... انتیخ

 و ایبود و کنار در بایلباس واقعا ز نیکردم .ا یو شاد دنیلحظه چشم هام رو بستم و خودم رو اجبار به خند هی یبرا 

 لبخند بزنم  دیمن ! پس با یاهایتمام رو یعنیجنگل بودن 

  دمید یم بایبهشت ز هی هیتر شد و اطراف رو شب بایباز کردن چشم هام بهراد برام ز با

 و آروم چشم تو چشمش گفتم : کیبردم نزد سرمو

 تونم بچرخم ؟ یم-
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 بامزه گفت : یلیهم خ اون

 یبچرخ یتون یآره م-

 دور کمرم رها شد و من کفش هام رو در آوردم و گرفتم تو دستم ... چشم هام رو بستم ... یها دست

 ... دنیکردم به چرخ شروع

بلند تر از  ایدر یموج ها یخواست صدا یرو دوست داشتم ... دلم م دیقرمز و سف یعالمه گل برگ ها هی بارش

 برسه به گوشم ... شتریجنگل محکم تر به هم بخورن و صداشون ب یباشه و برگ درخت ها شهیهم

 شد... یم بایلحظه ها ز اهامیبا رو شهیهم

 حال خوبم شده بود نگاه کردم  نیکه باعث ا یهام رو باز کردم و به مرد چشم

 تر بهش لبخند زدم و اون به طرفم قدم برداشت ... قیعم

 گفت : بلند

 ... یبوسه بدهکار هی-

 !!رونیپرت شدم ب ایهام گرد شد و چند قدم به عقب برداشتم! انگار از رو چشم

 ... ندییاما اون قدم هاشو رو تند کرد و من برگشتم و شروع کردم به دو 

 دوست نداشتم بوسم کنه !!  فرار کردم از دستش  گهیواقعا د نه

 بودن !! ستادهیبه دست اطراف ا نیدو تا خانم شدم که دورب متوجه

 بهراد شدم ! نهیبه س نهیشد و س دهیاز پشت بازوم کش یتعجب بهشون نگاه کردم ول با

 گرد شده نگاهش کردم !! یچشم ها با

 لبهام گذاشت ! یمکث لب هاش رو رو یاون ب اما
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که وارد خونم شده بود  ینیکردم ! از شدت آدرنال یلب هام فکر م یلب هاش رو یحرکت فقط به باز یو ب مات

 ... سمیتونم رو پاهام وا یاحساس کردم نم

 محکم تر گرفت من رو و با تموم کردن بوسه به چشم هام نگاه کرد ... اون

 بردار از خجالت سرم بردم تو گردن بهراد ... لمیکات ف یصدا با

  گهید یجا هی می! بر یبرنامه برامون ساخت یرو ب یی، چه لحظه ها بایو ز یخانم خجالت-

 ! یکس رهیگ یم لمینبود ف ادمیاصال - بهراد

 جوون گهید یعاشق- بردارلمیف خانم

 وونهیهم د گهی... چند روز د دایعاشق و ش-بهراد

 یواقعا لحظه ا گهیبهراد د یها طنتیو از شدت ش دادمیبردار گوش م لمیهر دو به حرف ف گهیانس داز اون سک بعد

 اومد ! واقعا که پرووووو بود!! یدر نم یصورتم از گر گرفتگ

 تاالر ... میرفت یبردار لمیاز اتمام کار ف بعد

 وارد شدم مامان با ذوق و شوق اومد بغلم کرد و قربون صدقه رفت  تا

 ها خاله هام نشستم ... ییو رفتم کنار زن دا نییکردم و من فقط سرم رو انداختم پا یبه من نگاه م همه

 یتر م بایز یلیبود و خ بای.... واقعا ز یبا چشم ابرو مشکل دیدختر سف هی دمیدیبار بود عروس رو م نیاول یبرا

 . دیخند

 شدم از انتخاب خوب محسن  خوشحال

 رقص بود . یکه برا یرفتم قسمت ییبه در خواست زن دا باید و زآهنگ شا هیشروع شدن  با

 یمثل قبل حس بد گهیبودمش . د دهیوقت بود که ند یلیخوشحال شدم خ نایت دنیبودم که با د دنیرقص مشغول

 بهش نداشتم 

 و گفت : میهم دست داد به
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 ییاز دخترا یلیخ یخبر خوشحال شدم چون اونجا نیو از ا یبا بهراد عقد کرد دمیدختر !!  شن یشد بایز یلیخ-

 سوزه  یکه دنبالش بودن م

 و من گفتم : دیحرف خودش خند از

 ؟ یاومد انی. با شا زمیممنون عز-

 جا هستن و از من خوششون اومده !! نیآره ، تازه خانوادش هم ا-

 … دیهم خند باز

  کهیخوبه پس جشن شما هم نزد-

 کنه  یبخواد ازشون خاستگار انی. احتماال شا رانیا انیهفته ب نیقرار ا ی! اما دد و مام دونمینم-

  زمیعز یخوشبخت و سرزنده باش دوارمیام-

  گهید میما هم عروس گهی؟؟ د میبا عروس برقص کمیبه  میبر شما  نیهمچن-

 بودن ... یو پر انرژ نیبه رقصد میوسط و شروع کرد میدو با هم رفت هر

 ... یموندن ادیشب به  هیبود ...  یشب عال هی

  میاون ها باش یالیشب مامان و بابا دعوت خانواده بهراد رو قبول کردن و ما قرار شد مهمان و آخر

  الیو میدیشب بود که رس کی یها کینزد ساعت

 خودش رو انداخت وسط  عیسر بهراد

 اتاق رو انتخاب کنه  هیخب هر کس با خانمش -

 خوام پسرمو انتخاب کنم  ین مم یا ول -بهراد پدر

 خوشگل شده بودا !!! یلیبابا خانمت امشب خ گهینه د-

 بهراد جا خوردم ! چقدر رو داشت !!پلو حرف دو از
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 شد  یم دهید نییکه طبقه باال بود و از پا یکرد به اتاق اشاره

تخت دو نفره هست . شما راحت  هیاتاق و مخصوصا مهمان ها ، البته تو هر اتاق  نیاتاق شما هم اونجاست ، بهتر-

  دیبخواب

 بگن  یزیگفت که مامان بابا نتونن چ یجور هی پرو

 بخواب  یممنون پس کمند جان شما هم هر جا راحت- مامان

 بخواب  یهر جا دوست داشت زارمیدخترم رخت خواب  داخل اتاق مامان و بابا م-بهراد  مادر

 ممنون -

 وسط سالن با بهراد موندم ! یو پف نیخواب هاشون و من با همون لباس سنگ نفر دو نفر رفتن به طرف اتاق دو

  یکمکت کنم لباست رو عوض کن میبر ایب-

 اخم بهش نگاه کردم : با

 کنه  یاتاق مامان و بابا ،مامان کمکم م رمیممنون م-

 تو اتاق من  یایاونجا قرار ب یشما جا ندار گهینه د-

  دیفکرشم نکن یحت-

 با لحن آروم گفت : یول یجانیه

 یمال من-

 اتاق رو باز کرد و بعد از وارد شدن در رو قفل کرد . هیرو گرفت کشون کشون از پله ها رفت باال و در  دستم

 ها  شهیبر خودت بد م یبزن غیج-

اجازه فاصله رو کم  یب یکارا نکرد!! حت نی!! چرا پس محمد از ا نیبود ا یطور نیکردم !! چرا ا یدهن باز نگاهش م با

 نکرد!! 
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 کردم ! یبهش نگاه م مات

 رو شل کرد و گفت : کرواتش

 آوردمت و در رو قفل کردم  یطور نیکه ا دیببخش-

 یجا م نیا دیبودم و با شیحرف زدن نداشتم . به هر حال من همسر عقد یبرا یلیدل یعنینزدم .  یمن حرف اما

 موندم . 

 لباس هام بودم . رییتغ یبرا ییجا هیگوشه تخت و بدون توجه به بهراد دنبال  نشستم

 من تو چمدون مامانه !! یلباس ها یراست-

 کمکت کنم لباست رو عوض کن  ایب دمیخودم بهت لباس م الیخیب-

 گفتم : یجام بلند شدم و کامال جد از

 . دینیب یبد من رو م ی. وگرنه اون رو دینش کیاز حد و اندازتون به من نزد شتریبهتر ب-

 تکون داد : نییرو به باال و پا سرش

  رمیگ یم یرو جد دتیتحد-

  نیخورد و نشست رو زم زیپشت در ل یبرداشت گذاشت رو لب هاش ، و همون طور گاریس هی بشیج از

 کنم  یفقط نگاهت م-

  دیریلباس من رو از مادرم بگ دیبر -

 .ی.از داخل کمد من لباس بردار . برات گشاده و راحت تر شهیح باز نماتاق تا صب نینه در ا-

 لباس رو نداشتم  کهیکل کل سر دو ت حوصله

بد فکر نکنم ، باز هم نشد که  یزهایبه چ ارمیدرش ب یلباس تو تنمه تا وقت نیا یکردم از وقت یهر چقدر سع یعنی

 و فکر کردن به محمد دردناک بود. سخت انیمثل قبل باشم . واقعا نبودن ک یبتونم پر انرژ
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 ... یبهش ندار یکه حس یاز همه بدتر بودن کنار مرد و

 لباسم رو عوض کردم . یاجازه بهراد از کمد لباس مناسب برداشتم و به اجبار داخل حمام به سخت با

 یلنز ها ادیرو هم روشن نکرده بود !  گارشیس یپشت در نشسته بود و حت یوارد اتاق شدم ، بهراد همون طور یوقت

 ینم یبار بود که گ داخل چشم ها گذاشته بودم ! حت نیتونستم باهاش بخوابم و اول یچشماش بود افتادم ! نمکه تو

 ! ارمیدونستم چطور درش ب

 لبخند زد: دیتا من رو د بهراد

  یخوشگل شده بود یلیخ-

 ؟ ارمیدر ب یممنون اما لنز داخل چشم هام رو چطور-

 برق زد  یکردم چشم ها احساس

  ارمیخب من برات درش م-

 ؟ ارمیتا خودم در ب دیبد ادی شهینم-

 و حساس  هینه کار سخت-

 فکر کردم  کمی

  ستی. مامان خودم که بلد ن ارهیمادر شما بتونه درش ب دیتا شا رمیباشه پس م-

 ! شهیدر تا صبح باز نم نیگفتم که ا-

  ادیخوابم م یلی؟ خ دیاریشما لنز رو از چشم هام در ب شهیپس م-

 جاش بلند شد  از

 تخت بخواب رو-

 قدم رفتم عقب  هی
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 : دیخند

  ارمیتا من بتونم درش ب یدراز بکش دیخب با ه؟یچ-

 واقعا؟-

 خوبه در خواست خودت بود !-

 باال  رفتیم دنیو وقت دراز کش ! دیرس یکوتاه به نظرم م کمیکه تنم بود  یرهنی. پ دمیتخت دراز کش گوشه

 و بهراد کنارم نشست  نییپا دمیرو کش راهنمیدست هام پ با

 کتش و خم شد روم  بیرو گذاشت تو ج گارشیس

  نیجا رو بب نیاووو ا-

 تر از گردنم  نییپا یبه کم دمیرو دنبال کردم رس نگاهش

 باال تا بپوشونمش ، دمیرو کش راهنمیپ عیسر

 کمرم و وباره تکرار کرد  یاون نگاهش رفت رو اما

  نیجا رو بب نیاوووو ا-

 نگاهم داشت و با خنده گفت : نمیقفسه س یخواستم از جام بلند شم که با کف دستش رو ییییییییعوض

 بخواب بابا -

 !یکن یبه من بد نگاه م یشما دار-

 ها !!! یخانمم-

  یاریدر باصال نخواستم لنزم رو -

  ارمیاالن درش م زمیعز دیخشباشه بب-

 صورتم شد  کیبهراد نزد یو انگشت ها دمیخواب باز
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 چشمات رو باز نگه دار -

 بستم  یچشم هام رو م دیرس یتا انگشتش به چشمم م اما

 !! بازش کن یبند یاااا چرا چشمات رو م-

 کرد  یلمس م نا محسوس با دست هاش تمام صورتم رو یلیچشم هام رو باز کردم اما اون پسر پرو خ باز

 چشم هام بسته شد  باز

 گفت : یعصبان

  یدون یخودت م یچشمات رو ببند عیسر نیاهع ا-

 به چشم هام نگاه کردم ریبد بود . دلگ یلیحرف زدنش خ لحن

لنز  دو تا چشم هام رو   هیچشم هام و تو ثان نییدستش رو گذاشت باال و پا یزد و دوتا از انگشت ها میلبخند مال هی

 در آورد و خودش رو پرت کرد روم 

 خسته شدما  یوا-

 تونستم تکون بخورم  یجور انداخته بود روم که نم هیرو  وزنش

 آقا بهراد!! دیکن یم کاریچ-

 جور  هیلنزت سخت در اومد خسته شدم ! حداقل جبران کن -

  ؟یمثال چطور-

 رد گرفت خو دستم د یعضله ها-

 لوس !!! پسش زدم کنار و با اخم بهش نگاه کردم  چقدرم

 واقعا که -

 کنار و رو تخت نشستم  دیکش
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 کرد  یسرش و با لبخند نگاهم م ریهاش رو گذاشت ز دست

 و دمیبار تو رو امروز سر حال د نیاول ی... برا گذرهیم یچند ماه دارمونید نیاز اول-

 . یکه فرصت بودن کنارت رو بهم داد نی! ممنون از ا یمات به نظرم اومدچش تیجذاب تر از مظلوم یلیخ

 نبود ! بهش لبخند زدم . یهم پسر بد یلیخ نه

 کرد  رییبا حرفش نظرم به طور کل تغ اما

 . میمشترکمون رو شروع کن یشب زندگ نیاول ایخب ب-

  ستادمیحرفش چنان شک بهم وارد شد که ا از

 ؟؟ دی!! مگه من نگفتم حد خودتون رو نگه دار یچ یعنی... ی-

 پوزخند زد : باز

. شمیگوشه تو خودم جمع م هیمنم  یخواب یکه شما رو تخت م شهیم یجور نیمشترکمون ا یشب زندگ نیخب اول-

 باشه !! یا گهید زیمگه قراره چ

 ندارم . هیقض نیبا ا ی، چون مشکل نیزم یو من رو دیطوره . اما شما رو تخت بخواب نینه هم-

 بخواب  یهر جا که راحت-

 کار ساز بودا   دمیتفاوت شد !! تهد یانقدر ب هوی چرا

  میشیبه نظر من هر دو رو تخت جا م-

 نه ممنون -

 کنم. یبهت ندارم ته ته تهش نگات م یمن کار-

 پشتم رو بهش کردم. عیلباس و و من سر رییشروع کرد به تغ زدیکه حرف م یطور همون
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داشت . بالشت هم گذاشتم و رفتم . به  یکیکه فرش کوچ یپتو از رو تخت  برداشتم و پهنش کردم رو قسمت هی 

 شستن صورتم ... یبرا سیطرف سرو

 ! دنشیراحت خواب نیبرگشتم بهراد خواب بود . نه به اون به زور آوردنش ، و نه به ا یوقت

 شده بود و هم سردم بود .برد ... هم جام عوض  یسر جام ... اما خوابم نم رفتم

 کم بود واقعا ! یلیو رو خ ریز یبرا کیپتو کوچ هی

، اون شب واقعا  نمیاومد ...  با اون افکار داغون و غمگ یمن خواب به چشم هام نم یگذشت ول یبه ساعت م ساعت

 باز هم به طرف بهراد نرفتم .... یبود. ول یشب سخت

 صبح بود که باالخره خوابم برد ... یدم ها دم

 که باعث شد نخوام چشم هام رو باز کنم  یجور هیگرم و نرمه !  یلیهوشار تر شدم متوجه شدم جام خ یوقت

 بودم افتادم و چشمام خودکار باز شد ... دهیکه خواب ییجا ادیلحظه  هی اما

 چشم تو چشم بهراد شدم !.. میمستق

 به طرف خودش ... دیکه بهراد گرفتتم و کش وفتمیم از تخت بکه خواست یعقب ! جور دمیپر

 کردم . گفتم که بهت !! یکه!! فقط داشتم نگاهت م یدیند الیچته مواظب باش گودز یه-

 کنم !!  یم کاریمن رو تخت چ-

 تشکرته؟ یجا . به جا نیبد بود آوردمت گذاشتمت ا یلیجات خ-

 من نخواستم ازتون -

  ادینم کال به شما یبله خوب-

  یتخت پهن کرده بودم !! روان نییکه پاا ییهولم داد افتادم رو پتو هوی

 جاش بلند شد و از اتاق خارج شد ... از
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 به طرفم و گفت : دیلحظه سرش چرخ هی اما

 تا زبونت کوتاه باشه . اوردمیبه سرت م ییبال هی شبیهمون د دیبا  یهمه خوب بودن من رو ندار نیا اقتیل-

 بوده حرفام ؟؟!! نیسنگ یلی! فکر کنم براش خزدیحرف هارو به من م نیداشت ا تیعصبان با

 رو بست و رفت  در

 باهام !  وفتهیسر لج ب نکنه

 رو رها کردم و افتادم رو تخت  خودم

 برد ... یزمان م ییهوویهمسر  نیا شناخت

 . ارهیزدم به مامانم تا لباس هام رو برام ب زنگ

  رونیمامان ، از اتاق زدم ب یها چیلباس ها و سوال پ ضیاز تعو بعد

 نفره داخلش بود نشسته بودن  ۱2 سیسرو هیکه  یتو آشپزخونه بزرگ همه

 ... مینشستم و مشغول صبحانه خوردن شد ریاز سالم و صبح بخ بعد

 میاطراف بزن یدور هی میبر -بهراد پدر

 خواد خوش بگذره بهمون  یدلمون نم انیبگم واال ... بدون ک یچ - بابا

 گفت : نیغمگ مامان

 ؟ میجا مونده اون وقت ما کجا بر هیپسرم االن تنها -

 هیجاش عال دینباش انینگران ک-بهراد

  دیش یم ضیمر الی، وگرنه از فکرو خ الیخ یو ب دیخوش باش دیبا کمیآره خواهر ، نگران نباش شما -بهراد مادر

اما مادر و پدر ها گفتند که ما  نیتله کاب میگرفت که بر میو در آخر بهراد تصم از حرف خاله پروانه سکوت شد بعد

 . میایگردش م یبرا یول میشیسوار نم
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 ... میرفت نیتلکاب نیتر کینزد میو به راه افتاد میاز صبحانه همه حاضر شد بعد

  نیبه طرف تلکاب میبه اجبار بهراد ما دوتا رفت یول زدنیقدم م بایسبز ز یفضا هیو پدر ها تو  مادر

 که گفت : میشد نیماش سوار

  یمنو سر لج انداخت ؟ی. اوک یحرف بزن ینتون غیو صبحت رو بدم که از سر ج شبید یکارا یخب حاال چنان تالف-

 گرد شده نگاهش کردم  یچشم ها با

 نگه دار -

 سر جات که چوب خط کارات پر شده نیهه بش-

 ...نایبه مامان زنمیزنگ م االن-

 پاش ریرو از دستم گرفت و پرت کرد ز یگوش

 گفت : یبداخالق با

 خم شو برش دار -

 داره !! یکنم ! حتما قصد سکیتونم ر یشدم اما االن که گفته نم یگفت خم م ینم اگه

 بهش نگاه کردم که محکم زد رو فرمون  اخمو

 !! یکن ینگاه م یچرا اون طور ه؟؟یچ-

 داد زدم : منم

 نگهدار -

 کنم  یندم ولت نم یدرس حساب هیتا بهت -

 !!یشد ونهید-

 !!! هاااا یبش یچ ینش ونهیباهات داره د یبرخورد نیزنت همچ یوقت-
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 تونستم ! یترسم ... اما نم یدوست داشتم داد بزنم بگم ازت نم یلیخ زدیداد م فقط

 ؟یریکجا م یاالن دار-

 جا که پوستتو بکنم  هی-

 حرف ها !!! نگه دار  نیا یچ یعنی-

 

  بهراد

 

 کشن ... یدم حجله م گربه رو گنیجاست که م نیا

 و البته ترسناک رو گرفته بودم براش ... یمرد بداخالق و عصب هیشدت ژست  به

بهم  یمظلوم یبعدش با اون چشم ها یاگه شده مجبور باشم بزنمش ! وا یحت ٬ازم حساب ببره  رهیبگ ادیاز االن  دیبا

 نگاه !...

 یبردم وقت یکردم ... لذت م یو من اخمو فقط به برنامه هام فکر م زدیم واریمرغ پر کنده خوش رو به درو د مثل

 شد  یموش م

 عیو اون سر قیداخل قا نهیبود . همه جا هم خلوت... دستش رو گرفتم مجبورش کردم بش قیکه قا ییجا میدیرس

 که اجارش کرده بودم  یرنگ دیسف یموتور قیقا واریبه د دیچسب

 ... ایگاز دادم به طرف وسط در ادیبخواد به خودش ب تا

 !!؟یریم یچرا دار ی!!! ه یر یم یبهراد !!!! کجا دار-

 کنم و بندازمت اون تو  دایپآب رو یجا نیتر قیخوام عم یم-

 زد : غیج

 بهراد !!!-
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 زدم : انهیبهش بود لبخند موذ پشتم

 کنن یو بد مزه آماده م یاستخوان یغذا هیگشنه دارن شکمشونو واسه  یکه کوسه ها میریم ییاونجا-

 بد مزه!!!!  یگ یبه من م-

 ! ادیآرغشونم نم یبهت بر خورد ! شک ندارم اگه تو رو بخورن بعدش حت هیچ-

 برگرددددد-

 ینزارمثل صبح بر من تاقچه باال  گهیتا د هیشوهرت چه طور آدم یمتوجه بش دیبا گهینه د-

 ددددیببخش-

 داشت و همون جور که آمار گرفته بودم آروم و صاف ... یزیر یلیخ یآب هم موج ها د،یشد د یساحل رو نم گهید

موج من رو تو  هیاگه  ینداشتم. حت یترس گهیبودم .اما بعد از چند بار د دهیترس یلیجا خ نیاول که اومدم ا دفعه

 خورد ... یخودش م

 داشتم و برگشتم به طرفش نگه

 مثل من افتاده ! وونهید هی ریو گ ستیجلوش ن یزیترسه حاال که جز آب چ یاز آب م یطور نیکرده بود ! هم خوف

 که من با آب مشکل دارم  یدون یکنم . م یخواهش م میبرگرد ایب دیببخش-

 سرم رو تموم دادم : لکسیر

 جا  نیا میاومد نیبخاطر هم-

 شدم . دلم براش سوخت ، خانمم بودا یجور هی!  زدیمدو  دو هاش از ترس چشم

 هام رو باز کردم  دست

 بغلم  ایب-

 تونم از جام تکون بخورم  یم... من نم-
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 چرا !-

 تو آب  وفتمیم-

 منم .  یته همه چ یریگ یم ادیجا  نی، اما ا یدیکنم ترس ینجاتم. درکت م قی. من خودم غر شهینم تیزینترس چ-

 !!!! یا وونهیتو د-

 ؟ ونهید نیتو آغوش ا یایبهت رحم کنه ! نم دیپس خدا با-

  ینه تو از محمد هم بدتر-

ما  ریتقص  یخور یمثل من و محمد م ییها آدم پست به ٬که تو  نیبدم. ا حیخوام بهت توض یرو م یزیچ هی نیبب-

 کشه طرفت . یمثل ما رو م یکه آدم ها زماتهیاون کار ری. تقص ستین

 . شنیو آدم کش جذبم م وونهیمشت د هیخاک تو سر من که -

 : دمیخند

 حرف رو نزن  نینه عشقم ا-

 مممممیبرگرد-

 بزن و خواهش کن   غیج-

 بشه !!! لیموج بزرگ تو آب تشک هیبنفش زد !! از اونا که فکر کنم باهاش  غیج هی

 بود جذاب  یلیتونستم بداخالق باشم ! خ یتونستم لبخند نزنم ! نم ینم

 شالت رو بردار و موهات رو رها کن -

 در آوردم و گرفتم طرفش . یکیشونه کوچ بمیج از

 برات شونه هم آوردم .-

 کار رو خودش هم دوست داشت ! چقدر خوب که قبول کرد... نیازم گرفت ! انگار ا 
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 !!یکار رو داشت نیبرنامه ا-

  شهیم یسال ۵ هی-

 ! یچ-

 که ... نیکارا بکنم . مثال ا یلیپنج سال ، من دوست دارم با خانمم خ-

  رو آوردم باال کیکنار و از داخلش ک ادی، ب قیاز کف قا یتا در قسمت دمیپام بود رو کش ریکه ز یکردم و طناب مکث

 شده بدم . میوارد زندگ شهیهم یکه برا یبه خانم ییخوش آمد گو یبرا ینیریش هی  ایوسط آسمون در-

 کرد ینگاه م کیلبخند زدم ... اما اون مات به ک هی بهش

 . یخوشحالم که تو رو به روم نشست و

 رو چند تا پشت سر هم باال سرمون زدم. یکاغذ رنگ یرو گذاشتم تو دستش و بمب ها کیک

 . شینیب یکه با چشم م ییایرو هی هیشب قایخواستم بود... دق یهمون جور که م قایدق

 که نا خواسته سرنوشتش با من گره خورده بود، شدم ... یچشم تو چشم دختر یرنگ ها یعالمه کاغذ ها هی ونیم

 منه ... یاتفاق زندگ نیبهتر اون

 گرفت ... یم یقلبم رو به باز بیکه عج یرها شده ا یپشت سرش بود و موها دیخورش

 دم . خطر نداره! مال منه! یدارم دل م یادی... نه ... ز نه

 خواستم  یکه من م یزیچ قایکرد بهم ! شک ندارم انتظارشم نداشت ، دق ینگاه م فقط

 موهاتو شونه کن -

 و شونه رو داخل موهاش زد ... دیکش قینفس عم هی

 برد ... یداشت دلمو ذره ذره م ی... به سرعت سال نور واو

 کردم به همسرم ...  یلذت نگاه م با
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 هم به من نداشت ... ینگاه مین یتکرد و ح یاون موهاش رو شونه م و

 . یمن دوست دارم که تو دوسم داشته باش-

 شونه زدش رو رها کرد  یموها

 برام نزاشته بمونه  یاما محمد احساس -

 هیکه هر دو به  میبرس یی. بزار به جااون وقت تو ذره ذره بهم برش گردون  دمیخب من تمام احساسم رو بهت م-

  میاندازه عاشق باش

 شد  یهاش اشک چشم

 من قسمت شما شد یاحساس ی... متاسفم که ب میهم قرار گرفت یجلو رو یطور نیمتاسفم که ا-

 سرت . من دوس دارم خانمم حالش خوب باشه  یفدا-

 ممنون -

 با بغض نگو ... با لبخند بگو  گهینه د-

 پاک کرد لبخند زد و با پشت دستش اشک هاش رو صورتش رو  بهم

 دست هام گرفتم  ونیو دست هاش رو م قیزانو نشستم کف قا با

لحظه که نفس نکشم ، تمام مشکالتت رو بنداز رو دوش من ،  نیلحظه تا آخر نیکنه ، از هم تتیاذ یکس زارمینم-

هم باهام خوب  یالک ی. فقط باهام بد نباش ، حتشمیگاه دست هات م هیکوه تک هینباش . مثل  یچینگران ه گهید

 ؟ شهی. م نباش

 فشار داد و لبخند زد : یهام رو کم دست

  شهیم-

 همه حرف  آماده کرده بودم که ... نیبعد از ا یبوسه طوالن هیگرفتن  یو من خودم رو برا میهم بود یچشم ها غرق

 زنگ خورد !  میگوش
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 شدم ! جواب دادم  مونیاسم بابا پش دنیبا د یول ٬ هیفحش دادن به پشت خط هی

 بله ؟-

 خبر خوب دارم براتون  هی-

 ؟یچ-

 بزار رو بلندگو تا کمند هم بشنوه -

 به چشم  یا-

 شدم و زدم رو بلند گو  کیبه کمند نزد شتریب

  شنوهیکمند داره م-

 بشه ، چون من تو رو دوست دارم شتریما بمحبتت نسبت به پسرم و یخبر باعث بشه که کم نیا دوارمیدخترم ام-

 :گفت  یریز یبا صدا کمند

 ممنون عمو جان-

 . شهیداره ثابت م شیگناه ی، ب شتیگرده خونه پ یبر م انیدخترم ک-

 زد و دست گذاشت رو دهنش  غیج هی کمند

 !!!!؟یگ یم یبابا !!!! چ-

ه ک نیو ا دهیبوده رو د انیکه شاهد ک یاعتراف کرده که چند بار اون مرد میکه گرفت یاز اون افراد یکیآره پسرم -

 تو اون زمان بهرام خان داخل اون خونه رفته

 !!!!!یگ یم یجد یپدر دار-

 به گوشم  دیخنده بابا رس یصدا

 خبر از هوش رفت  نیاز ذوق ا مارستانیب میخانم رو هم آورد میآره بچه جون ، االن مر-
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 ممنون عمو یوا -کمند

 بغلم ...بار از سر ذوق شکست و خودش رو انداخت تو  نیاول یبغضش برا و

 رو در آغوشم فشردم... زمیهمسر عز لیرو قطع کردم و با کمال م یگوش

ه بود ب دهیکه تو عمرش شن یخبر نیخبر بهتر نیآغوشش رو تجربه کردم . فکر کنم ا نیو آسمون اول ایدر وسط

 ! ومدیحساب م

 شتریرو ب شیباشه تا خوشحال شتریجانم چقدر فشار دست هاش محکمه ! دوست داشتم فشار آغوشش ب یا

 احساس کنم.

 رو آوردم عقب و به صورت خوشحالش نگاه کردم :  سرم

 بارون پر نعمته هی هیبرام شب زهیریشوق از چشمات م یکه برا ییاشک ها-

 و بدون مخالف رو تجربه کردم ... یبوسه طوالن هیرو خم کردم و  سرم

 ن پوست صورتش مواجه شدم !شد ی، با صورت میکه فاصله گرفت نیاز ا بعد

 رو گرفتم طرفش  کینشه ک نیسنگ نمونیکه جو ب نیا واسه

 . هوم؟میرو بخور انیک یعقدمون و آزاد ینیریش ایب-

  لیبا کمال م-

 یم ریس گهید یایدن هیکرده بود! انگار تو  رییتغ یبود، کمند رفتارش به طور کل انیکه درباره ک یخبر دنیاز شن بعد

 کرد ...

 میبرگشت نهیو چون کمند دوست داشت زودتر پدر و مادرش رو بب میبود ایساعت اونجا وسط آسمون در کی کینزد

 تو ساحل 

  میشد نیو با هم سوار ماش ادیدر ب قیکردم که از قا کمکش

  نیرو برام ساخت یممنون که خاطره قشنگ-
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 یکه باهام خوب رفتار کرد نیمنم ممنون بخاطر ا-

 رو بدونن  یشتریب اتییاالن برگردن تهران و جز نیخوان هم یم ایگو ٬خونه به طرف میرفت

 ن؟! ایدونستم بزار کمند بره  ینم اما

 بودن ... یخونه ، کمند پدر و مادرش رو محکم در آغوش گرفت و هر سه از سر ذوق و شوق پر از انرژ میدیرس

 .استراحت کنم .. یبه پدر مادر کمند به طرف اتاقم رفتم تا کم کیاز سر تشکر زدم و بعد از تبر یبابا لبخند به

 

 کمند

 

رو بهم نشون  یکه راه خوب ییحالم خوب بود . مثل المپ ها تینها یبودم ب دهیکه شن یخوش یخبر ها بخاطر

 ... دادنیم

به عنوان احترام ، ازش بزارم و  انیخودم دونستم که بهراد رو در جر فهیرو وظ نیتهران ، و من ا میبود برگرد قرار

 ! رمیاجازه بگ

 هام رو داخل چمدون جمع کردم و به طرف اتاق بهراد رفتم  لیوسا

 !  دمینشن یجواب یاتاقم رو زدم ول در

 زد: ادیفر هوی

 ؟ ههههههیک-

 !!! دمیجام پر از

 کمند هستم -

 گفت : آروم
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 تو  ایب-

 ! ومدمیم گهیزمان د هیبود ! بهتر بود  دهیتخت خوابشلوارک رو هیاتاق شدم اما اون دمر و فقط با  وارد

 تا از اتاق خارج بشم که گفت : دمیچرخ

 کجا-

 کردم  دارتونیاز خواب ب دیببخش امیزمان بهتر م هی-

 گفت : بداخالق

 پس نرو. یحاال که خوابمو خراب کرد-

 و چند قدم به طرفش رفتم ... برگشتم

 شد ! یبدنش نره ! اما مگه م دهیچیپ یکردم چشم هام به طرف عضله ها یم یسع

 تهران . رمیخواستم بهت بگم که من دارم م-

 باز کرد و بهم نگاه کرد :  یچشمش رو کم هی

  یبر زارمینم-

 : دمیتعجب پرس با

 چرا !!-

 چون من فعال قصد رفتن ندارم -

 برادرم  شیخوام برم پ یاما من م-

  یمون یمن م شی. پس پ شینیب یهم فعال نم ی! تو بر ادیوز در نمکه هن انیک-

 من دوست دارم برم -

 نداره ها  یکمند با من کل کل کردن عاقبت خوب-
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 تو ؟ ایکنه !!! من  یداره کل کل م یک-

 ؟یبر یخوا یجاست تو م نیشوهرت ا یچرا وقت-

  رمیمن با پدر مادرم دارم م-

  رهیگ یم میتو تصم یشوهرت برا-

 گوشه تخت نشستم و اخمو گفتم : دادیهاش آزارم م حرف

  ینیمن رو به عنوان همسرت بب یتون یکه م یباور کن یبهت گفتم حق ندار-

  شمیبداخالق م یادامه بد گهیکلمه د هی. اگه  یندارم ... همسر من دنیبه د یازیاالن ن-

 من ادامه دادم و اون من رو زد ... یکه گفت ادامه نده ول یمحمد افتادم .... وقت ادیکردم ...  مکث

 ...  ستین یوقت نداشت چیکه انتظارش رو ه یبدتر از کتک خوردن از دست کسان یچیگرفت ... ه دلم

 خودم ... یاخالق ها یبعض دادیم آزارم

 گرفت ... دشیناد شهیکه نم قتهیحق هی نی... ا فمیضع یلیخ 

 نگاه کردن به من باز کرد  یچشم هاش هم برا یکیشد و بهراد اون  یطوالن سکوتم

 شد ! یچ-

 کردم ...  سکوت

 گفت ... یکه محمد دربارم م یزیچ قایو مظلومم ... دق یاندازه احساسات ینبودم ... فقط ب فیمن ضع نه

 و از جام بلند شدم  دمیکش قیآه عم هی

  رمیباشه نم-

 دام زد :از اتاق خارج بشم که ص برگشتم

 کمند ؟-
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 بر نگشتم ادامه داد : یول ستادمیا

خواد بهت زور بگم که  ی... دلم نم یخودم باش شیخواد پ ی. دلم م ینیب یرو نم انیباز ک یبخدا اگه االن هم بر-

 ی.... من واقعا دوست دارم تو کنارم بمون  یبمون

ستم تون یبه کنارش بودن ندارم ! چطور م یحس چیتونستم تو روش بگم که ه یگفتن نداشتم ، چطور م یبرا یحرف

 دفن کرد !  هویاون همه عشق و احساس رو  شهیکنم ! چطور م یبه محمد فکر نم گهیگول بزنم که دخودم رو

 بود ... هم به بهراد و هم به خودم ... انتیخ

 دم ....قبول کر لمی... اما بر خالف مکنم  یباز یدوست نداشتم با احساسات کس یوقت چیه

  رمیباشه ، نم-

 جا  نیا ایب-

 و نگاهش کردم  برگشتم

 کار دارم -

 جا  نیا ایب گمیاِ بهت م-

 کنار تخت نشستم ... دوباره

 دو نفر بزرگ کنار پاش رو باز کرد و دست هام رو داخل دست هاش گرفت  یتوجه به من پتو یبهراد ب اما

 کنم یم دارتیب گهیاعت دس کیبخواب ...  کمیجا  نیا ایب یدینخواب شبید-

 !!!! جان

 کردم !! یگرد شده بهش نگاه م یچشم ها با

 زد  یکم رنگ لبخند

 رفته  تیکل انرژ گهید یو داد کرد غیهم که آنقدر ج ایاز خواب ... وسط در شنیچشمات باز نم-
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 کار رو ک ... نینداشت ا امکان

 شد شُک بشم !  یتن گرم که باعث م هیپتو و احساس  ریشدم ز دهیتو ذهنم تموم نشده بود که کش جملم

 چشم هام بود نگاه کردم ... یبه چشم هاش که باال نییگرد شده از پا یچشم ها با

 سسسیه-

 تونستم حرکت کنم!  یقفل کرده بود و نم زبونم

 دست هاش رو تنگ تر کرد و دوباره چشم هاش رو بست ... حصار

 کردم ... یم باز بهش نگاه یمن همون طور اما

 کوتاه رو لب هام زد و برگشت به همون حالت قبل ! یلیخ یو بوسه ا نییبا سرعت نور سرش اومد پا هوی که

 !! ومدینفسم هم داشت بند م گهیبار د نیا

بودم ! اما آنقدر جام خوب بود که چشم هام حال باز شدن نداشتن  دهیگرم و منحرف کننده خواب یجا هیتو  لنتیسا

... 

 

 شدم ... یم اریاحساس تکون خوردن موهام آروم آروم داشتم هوش با

که رو دست هام نشست چشم هام رو  یدست یشد رو گرفتم ... اما با گرما یکه نوازش م ییسر انگشت هام موها با

 شدم ... دیسف یبا پوست دهیباز کردم و سرم رو آوردم باال و غرق اندام ورز مهین

 یزیمتوجه چ شتریب کمی! سرمو تکون دادم تا  هیدر همش ... ک یول زده بودم به عضله هامنگ خواب بودم ... ز هنوز

 باشم ! نمیب یکه جلو چشم م

  مونینخور-

 نشستم سر جام !!! عیبردم باال تر... تا چشمم به صورت بهراد خورد سر سرمو
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 قهیو  نیکه آست یرنگ دیو تاپ سف نییپاشده بود افتاد  دهیکش نییبازوهام پا یدورم و مانتوم که تا رو ختیر موهام

 کرده!!! یم کاریبود خورد به چشمم !! داشته چ یاش حلقه ا

 : دمیو منگ بهش نگاه کردم و پرس مات

 !!یخواب بود-

 آره  یبود داریکه تو ب یتا وقت-

 شده! داریب نیا دمیکه من خواب نیا منظورش

 مانتوم رو آوردم رو شونه هام و دکمه هاشو بستم . اخم کردم : عیسر

 ؟ یکش ینم یخجالت-

 خجالت بکشم ! دینه چرا با-

 واقعا که -

 گفت : جانیو ه یمسخرگ با

 !!!!یدار ینیواقعا که چه خواب سنگ-

 ادم !و افت دیو افتادم ... دوباره خواستم بلندشم که باز دستمو کش دیاز رو تخت بلندشم که دستم رو کش خواستم

 نکن-

 فقط نگات کردم !-

 اجازه  یب-

 ! ؟ رمیازت بگ یاجازه تو دست منه ! من چه اجازه ا-

  رمیشد با مامان و بابا م یطور نیحاال که ا-

 رفتن -



 بگذر از جانم

 
458 

 

 گرد شده بهش نگاه کردم : یچشم ها با

 ! یخداحافظ یب-

  چوندمیبا تو رو پ یخداحافظ ییجورا هی،  یباز بهانه رفتن کن یبش داریب دمیترس-

 !!! یییبیبیییچ-

 زد : چشمک

  ششونیپ میریفردا ما هم م-

 داد زدم :  تیعصبان از

  یکن یدخالت م یادیز یدار-

 رو برد باال و با خنده گفت : دستش

 کوچولو دلت واسه مامانت تنگ شد؟ ین ین-

 داد ... یجا خالزدم به طرفش که  پرش

 شکمش اشاره کرد گفت :جلو در و با چشم هاش به  رفت

 منه  شیپستونکت پ-

 به طرفش و اون از اتاق خارج شد  دمییدو دمیفهم یمتوجه نشدم ! اما وقت اول

 کشمت  یم-

 و بکشمش  رمشیتمام دوست داشتم بگ تیعصبان با

 کردن  ینگاه م ونیکاناپه نشسته بودن و تلوز یو پدرش رو مادر

 خواد منو بکشهههههه یکمکککک م- بهراد

 زدم : غیتوجه بهشون ج یب
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  سایوا یبهراد جرعت دار-

 ... میشد یو اون گرگه از جلو دوتاشون رد م گیم گیمثل م یه

 سر بهراد خودش رو انداخت وسط مامان باباش و گفت : آخر

 نینجاتم بد-

 !یکن یم تیبچه چرا دخترمو اذ -بهراد  پدر

 ؟یکن تشیکه اذ ینگه داشت رنگی؟ دختر مردمو با هزار جور ن یکش یبهراد خجالت نم -پروانه  خاله

 گفت :   یبه حالت شعار گونه ا بهراد

 زنمه بابا ... زنمه ... حقمه ... سهممِ ... -

 که ! یکن تشیاذ دینبا -پروانه  خاله

  کنم یببخشش من خودم آدمش م یسر نیدخترم ا-بهراد  پدر

 ؟ نمیرو بب یک ادیب یکن تیبابا جان من نخوام شما ازم حما- بهراد

 گوشه بهراد رو گرفت و گفت : بابا

 کن . یاالنم ازش معذرت خواه یبا من طرف یکن تیعروسمو اذ گهیبار د یعنی-

 به من نگاه کرد و گفت : لکسیر یلیخ بهراد

 کردمو ... یکه خانمم رو بغل کردمو با موهاش باز دیببخش-

 که از سر خجالت دست گذاشتم رو دهنم و گفتم : دادیادامه م داشت

 ادامه نده -

 کارانه گفت : طلب

 بهت خواستم پ... یگرفت یبهانه مامانت رو م یکه ه دی! تازه ببخشهیچ-
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 بار به مامان نگاه کردم !  هیبار به بابا و  هیخم شدم و دست گذاشت رو دهنش و  عیسر

 د ادامه ندهبسه تموم ش-

  رونیندارمت ب ینکن چون از خونه م تیعروسمو اذ گهیبهراد د -پروانه  خاله

  نی! من رو به عروستون فروخت ستمیالحق که بچه شما ن - بهراد

 حرکت کردم و جواب دادم ... یبه طرف گوش میزنگ گوش دنیشن با

 الو -

 ... انتکاریخ-

 اون ادامه داد: یبود ! جواب نداد ول محمد

 !  یریبگ دهیمن رو ناد یمعرفت ... نامرد ... من دلم به تو خوش بود چطور تونست یب-

 کنم  یکه ما رو به هم وصل کنه رو پاره م یزیگفتم که هر چ-

 زد : ادیفر

رو با هم  امونیمگه ما دن ؟ی. مگه تو از اولش بر من نبود یزن یکه منو پس م ی... تو گ... خورد یتو غلط کرد-

 ؟ها  مینساخته بود

 خورم . یگول حرف هات رو نم گهیکه نشناخته بودمت ... د یآره ... اما تا وقت-

 ... یوفتیکمند دعا کن فقط دست من ن-

محمد ... و محمد ادامه حرفش  یجلو دادیم تیزمان با حرف اون برگشتم و به بهراد نگاه کردم ...اون فقط بهم امن هم

 رو زد :

 که سر یتا بکشمت ... تاوان یپامو هم بوس کن یانگشت ها یاز محمد رو نشونت بدم که حاضر باش دیجد یرو هی-

 ... انِیک یبرا یتر از تالف نیسنگ یلیخ یبد دیکارت با نیا

 شد و بهراد گذاشتتش کنار گوشش  دهیاز دستم کش یگوش هوی
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 ... دمیشن یبهراد رو نم یمات حرف هاش بودم که صدا چنان

 رو قطع کرد و جلو پام نشست  یرو آروم نشستم بهراد گوش واریافتاد ... دست انداختم به د فشارم

 ؟یخوب-

 ...زارهی، بهراد رو زنده نم یچیکردم ... من ه نگاهش

  ستمینه خوب ن-

 دونه بکنه  ینم یغلط یچینگران نباش ه-

  یلیخطرناکه ... خ یلیمحمد خ-

 زد به روم : لبخند

 وحشتناکم ، خوبه؟خب پس منم -

 مشکالته... یلیکه باعث رفع خ یخودکش هیشد احساس مرگ کنم ...  یمحمد باعث م یها حرف

 دستم رو گرفت و بلندم کرد : بهراد

 سر جات . ادیفشارت ب یبخور ارمیبرات ب زیچ هیاستراحت کن تا من  کمیبرو تو اتاق -

 حالم بهتر شده بود ... کمیکمکش  با

 شد  یغروب بود و دلم هر لحظه گرفته تر م یها کینزد

 . اما اصال حالش رو نداشتم  میقدم بزن میداد بر شنهادیمتوجه حالم شد و بهم پ بهراد

 کنم واقعا ! کاریدونستم چ یمحمد تو سرم کم بشه ! نم یبرد تا از التهاب حرف ها یخوابم هم نم یحت

 ی، موافق شهیم دایتوش پ یباحال یلیخ یهست و آدم ها یدور هم هینکن امشب  یخود خور یطور نیا -بهراد 

 اونجا؟ میبر

 شد !  یدرست نم یزیجا ماتم گرفتن که چ هیجواب بدم ! اما با  یدونستم چ ینم
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  میبر-

   میریم گهیساعت د هیحاضر شو  ریدوش بگ هی، پس بلند شو  یاوک-

 اوهم -

 : دیکش لپمو

 ناراحت نباش ، باشه ؟ گهید-

 تکون دادم و اون از اتاق خارج شد  نییرو به باال پا سرم

 رو بشوره و ببره ... یافکار منف دیداشتم ... تا شا اجیدوش احت هی واقعا

  میساعت به راه افتاد کیاز  بعد

 افتادم ... یم میخونه فرزاد بود یوقت یکه محمد به شوخ ییها دیاون تحد ادیهام رو بسته بودم و نا خواسته  چشم

 چشم هام رو باز کردم و به بهراد نگاه کردم ... نیماش ستادنیا اب

  امیو ب رمیبرات بگ یمهمون نیلباس مناسب ا هیلحظه برم  هیمن -

 حرف چشم هام رو بستم  یب

 ... میاومد و به راه افتاد رفت

 نگه داشت و صدام زد : یمیتا هیاز  بعد

 غم غصه تموم شد  گهیکه د نییبپر پا یکمند خانم-

 باشه بود !  دیکه با یاز حد شتریب کمی شیانرژ شهیهم بهراد

  میعالم درخت بود حرکت کرد هی ونیکه م ییالیو به سمت و میشد ادهیهم پ با

 دستم رو گرفت و بهم لبخند زد : بهراد

 شه؟یکه آزاد شد ، پس چند ساعت رو خوش بگذرون . م انیک-
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 لبخند کم رنگ زدم : هی

  شهیم-

 ستادیبهراد ا یجلو در ورود-

 و دست گذاشت رو چشم هام با تعجب دست گذاشتم رو دست هاش و گفتم : ستادیا پشتم

 !!!یکن یم کاریا بهراد چ-

 تموم نشده بود که در باز شد و بهراد به به جلو حرکت کرد  جملم

 که پشت سرشون بود !!! یتیرو و جمع انیشا گهیطرف د هی دمیرو د نایطرف اول ت هیدست بهراد برداشته شد و  هوی

 دیکش یزدن و کِل م یبا هم دست م همه

 ااهللی...عروس دومادو ببوس  ااهللیعروس دومادو ببوس -

ه و خند ریبهراد که باعث شد همه بزنن ز رهنیکه بهم وارد شده بود نا خواسته با دست چپم چنگ زدم به پ یشک با

 باعث شد بدتر داغ بشم نی! ا یدست بزنن و نه حرف گهینه د

 بود گفت : شیبودن قاط لکسیو ر جانیکه ه یبهراد با خنده ا هوی

 خانم منه-

 گفت : انیو شا دنیاووووو کش همه

  میکن یکه ول نم مینیماچ از عروس نب هیما امشب -

 بدو بوسش کن   -نایت

 آخه دهیو آروم د نیمت ! تا االن مارو زهیترسش بر کمیتا خانم ما  نیحاال فرصت بد -بهراد

 همه پخش شدن  نایو ت انیاشاره شا با

 دست منو گرفت و به طرف پله ها حرکت کرد  بهراد
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 باال و وارد اتاق شد و در رو بست  رفت

  ختمیحالت ر رییدرصد تغ کی یبرنامه رو فقط برا نیا-بهراد

  ستمیرفتن نجاها  نیمن اهل ا یدون یواقعا که ، حاال خوبه م-

  یبر یبا من همه جا مجاز-

 منتظرتم  رونیب

 که انتخاب بهراد بود شدم ... یلباس رییاتاق خارج شد و من مشغول تغ از

 برام مهم نبود  شی، بق دمشیبسته و مناسب بود پوش چون

 ... نییپا میاتاق خارج شدم و به همراه بهراد از پله ها رفت از

 ! دمید یداشتم افراد رو م تازه

 !! یدورهم ایبود  یپارت نیا

 ورود ما باز صداها رفت باال و دست زدن ... با

 داشت  یانرژ یادی، اما بهراد ز زدمیم میلبخند مال هیفقط  من

 نفر بودن همه دختر و پسر !  2۰گفت  شهیم حدودا

 ... میداخل جمع و نشست میرفت

 گفتن  یوش آمد مگفتن و ورودم رو به جمعشون رو خ یم کیبهمون تبر همه

 هستن  هیخوب و پا یلیکنم خ یبودن ، اما االن احساس م بیعج اولش

 کرد ... یهم رد نم یشد و کس یوسط ... مشروب بود که سرو م ختنیآهنگ رفت باال و همه ر یصدا هوی

 کمیمورد عمق اشتباه من بود . چون بعد از خوردنش  نیمشروب بخورم و ا کیمجبور شدم دو پ یسیرو دروا سر

 کردم  یم یو احساس سبک زدمیم جیگ
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 دستم رو گرفت و گفت که با بهراد برقص !! نایجا نشسته بودم که ت هی آروم

 چرا بلند شدم و بهراد دست هام روگرت تو دست هاش ... دونمیداشتم ...اما نم ینداشت ! البته اگه حالت عاد امکان

 

  حمدم

 بودم . ختهیبود بد جور به هم ر دهیکه امروز به گوشم رس یخبر ها با

ونه ت یبود ! اگه کار اون باشه ، فقط مرگ م نیسوال رفتن بهرام برام واقعا سنگ ریز یخوب بود ... ول انیک یگناهیب

 کرد! چطور امکان داره !  یستاره رو به لفظ دخترم صدا م شهیبه آرامش برسونتش ... اون هم

 زدم ... گهیپک د هی

 دوباره شکست ... دوباره از پشت خنجر خوردم ... چرا ؟! قلبم

 بود اما من داغ بودم  خیاستخر  آب

 و خودم رو به پشت رها کردم داخل آب ... ستادمیلباس گوشه استخر ا با

 من ... می... گرما ... حال وخ سرما

 ادمیجسم خودم هم  یکردم ... حت یسرما رو احساس نم یشده ... حت دهی... همه تو هم تن دهیچیبهم پ یچ همه

 کننده ... وونهیآب ... سکوت مطلق ... آرامش د رینبود ... رفتم ز

که آزارش دادم تنگ شده  یقیرف یخودم و کمند تنگ شده ... دلم ... دلم برا یستاره تنگ شده ... دلم برا یبرا دلم

 ... دیکش یم شیتمام وجودم رو به آت زومیکه کار بهرام باشه مثل ه نیفکر ا ی... حت

  ریز نیآب ... نه تحمل اون باال رو داشتم و نه ا ریرو آب و دوباره رفتم ز اومدم

 ! شمی... نه آروم نم نه

 ...  زدمیزدم ... پشت سر هم ... به آب ضربه م ادیزدم ... با تمام وجودم فر ادیباال و فر اومدم

 هام متورم شده بودن ... قهیو تمام شق دیکش یم ریشد ... سرم ت یم یقبل ادیهام هر لحظه بلندتر از فر ادیفر
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 ... دادیو موهاش رو باد تکون م زدیلحظه چشم تو چشم کمند شدم که بهم لبخند م هی

 کرد ... دایپ انیلحظه احساس کردم همه وجودم گرم شده و خون توش جر هیشدم ...  آروم

 کردم و طول استخر رو به طرفش رفتم ... یطرفش راه افتادم ... فقط بهش نگاه م به

 شدم !  یکننده ا کیلباس تحر هیبا  یدختر مو بلند و چشم رنگ هیلمسش کردم ... متوجه  یوقت اما

 !  شمیآروم م گهید یکیبود که من با  دهیرس جهینت نی... کار فرزاد بود... چطور به ا ختیوجودم ر همه

 چسباند  میشونیرو به پ شیشونیتو موهام و پ دیدست کش دشینرم و سف یدست ها با

 هستم  یسالم مالن-

 ندادم اما اون گفت :رو جوابش

 داره  انیجر یآروم باش زندگ کمی-

 ... دادیجواب نم گهیبودن د وانهیو د یگر یبزنم بگم از جلو چشمم گمشو... اما وحش ادیخواست فر یم دلم

 باال و کنارش نشستم ... اومدم

 !!!ینش ضیمر سهیتمام لباس هات خ-

 که کنارت نشسته  هیجسم ستین ادمیکه  یزیتنها چ-

  نمیرو قفسه س دیرو باز کرد و دست کش راهنمیپ ییباال دکمه

 ... ارمیم ادتی-

 رو پس زدم : دستش

 دست نزن به من-

 عقب و موهاش رو مرتب کرد  دیدستش رو کش آروم

 سمتم ؟ یاومد اقیچرا پس با اشت-
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 ...آروم جونم جلو چشمم بود  دمیدیتو رو نم-

 آروم جونتون االن کجاست ؟ نیا -

 جواب ... ی... بنی... سنگ.سخت..بود  یبد یلی... سوال خیدونیرو به طرفش چرخوندم و رفتم تو فکر ...م سرم

 ؟یدار گاریس-

 : دیخند

 ...  دهیجواب حال تو رو م گاریمگه س-

 گرفت جلوم.... شینخ حش هی

 م؟یبا هم بکش-

 نه -

 گرفتم و برام روشنش کرد  ازش

 بودم ! دهیبودم اخالقات فرق داره ! اما با چشم ند دهیشن-

 نخ تموم شد  هیکه  یسکوت بود تا وقت نمونیرو ندادم ... ب جوابش

  دمیاستخر دراز کش گوشه

 اون آروم جونت باشم ؟ یتونم جا یچند ساعت هم نم یبرا یحت -یمالن

  یاریفکرشم نکن ، چه برسه به زبونت ب یحت-

 ! ارهیهمه عشق رو چطور تونسته تو وجود تو ب نیا-

 خاطراتم با کمند افتادم ... ادی

 امام زاده صالح ... میکه رفته بود یروز

 که گفت : یحرف ادی...  ختیاذان اشک ر یامام زاده با صدا اطیرو سرش کرد و تو ح یاون چادر گل گل یوقت
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 تونن تحمل کنن! یدونم چرا چشم هام نم یکنم نم یبه نداشتنت فکر م یکردم ... وقت دایپ ادیمحمد من بهت اعت-

اشک هاش من باشم ... اما  لیوقت نزارم دل چیکه من در جواب اشک هاش دادم بهش قول داده بودم که ه یلبخند

 .  قبل از من اعتراف کرد ...که من زودتر از اون مجنون شدم ...  کمند با شهامت تر از من بود دیوقت نفهم چین هاو

 ؟  یکجا رفت یه-

 !  بایو فر بایز ی... زن یمالن یکردم به چشم ها نگاه

 آره؟  ،یبار که قرار با من باش نیتو اول ؟یمالن-

 گفتن ... یو خشن بودنت م تیبودم ، همه از اون جد دهیشن زایچ یلیآره اما ازت خ-

 بیداشته باشم که بهت آس یانقدر تعادل روان دمیچون قول نم ،یاالن از جلو چشمم دور بش نیپس بهتره هم-

 نرسونم .

 ! ستیولت کنم برم ! حالت اصال خوب ن یطور نیخوام ا یاما من نم-

 حال من کال به خوب بودن عادت نداره-

 کنم که حالت خوب بشه؟  کاریچ-

 . فقط برو ... جلو چشمم نباش  یچیه-

 واقعا؟-

 آره -

 محمد؟-

 محمد گفتن کمند تو گوشم اکو شد ! یصدا

  دمینگاه کردم و دوباره کمند رو د بهش

 یمونیپشاحساس  شتریمعلوم شده بود ب انیک یگناه ی... معتاد ... عاشق بودم ... حاال که ب ماری... ب وانهی... د مجنون

 تند رفته بودم . یلیکردم . تند رفته بودم ... آره من خ یم
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 ... اون عاشق ستاره بود ...دیهم کم تر از من عذاب نکش انیکردم ک یداشتم درک م تازه

 نبود ! یمالن گهینگاه کردم داطرافم رو یچقدر تو فکر بودم ... اما وقت دونمینم

 طرف خونه به راه افتادم .... به

 تونستم راحت تکون بخورم  یبدنم گرفته بود و نم تمام

 ...دمیدوش داغ گرفتم و رو تختم دراز کش هی میمستق

 رو برداشتم و به عکس کمند نگاه کردم...دلم صداش رو خواست ! میگوش

 کرد!  یآرومم م دیزنگ زدم صداش شا بهش

 اد :شده بودم جواب د دیما ام گهیخورد ... بعد از چند تا بوق که د زنگ

  دییبفرما-

 کرد : بیبهراد تمام اعصاب نداشتم رو تخر یصدا

 کثافت -

 کرد : وونمیخندش د یصدا

  یش یبه تو بگم کثافت که مزاحم زنم م دیمن با-

 رو بده به کمند  یخفه شو گوش-

 رقصه و من غرق تماشام  یتونم ، چون داره جلوم م یاومممم  نم-

 کار رو بکنه !!!  نیتونه ا ی... کمند چطور م ستادمیا

 کشــ ... یمن تو رو م-

 !!  دیبه گوشم رس یپارت هی هیشب یمهمون هیداد  غیج یصدا

 مزاحممون نشو  -بهراد
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 !!! مشروب خورده !!! یپارت شیبرد-

 زدم : عربده

سو استفاده ها ازش نکردم . اون زن مال منه ...  نیبار از ا کیکارا نکرده ... چند سال داشتمش  نیآشغال اون از ا-

 اون رو بر خودم نگه داشته بودم .... یالش

 بغض ... نخواستم جلوش بشکنم ... هیبه  دمیکه رس یی... تا جا نییپا ومدیرفته ولم صدام م رفته

 ... دمیکردم و با قورت دادن بغضم دوباره رو تخت دراز کش قطع

 وارد اتاق شد  اتاقم زده شد و فرزاد در

 ؟ یریگ یآروم نم کمیآخه ! چرا  یکن یم یمحمد؟ چرا خود آزار-

 فکر کردم بدون در نظر گرفتن فرزاد  بلند

چند ساله من رو به باد  یاون همه آدم برقصه ! اون مرد داره زحمت ها یباشه و جلو یامکان ندارد تو حالت عاد -

 بکنم ! یتونم کار ی. چرا پس من نم..کنه  ی. داره کمند منو خراب م.. شهیم

 رمایکمند رو م ندهیلحظه تا سه روز آ نیبه نفع تو هستش . من از ا نی... ا شهیداره معلوم م انیک یگناه یب- فرزاد

 ی. خوبه؟آروم م رهیلحظه نتونه ازت فاصله بگ هی یبرا یتختت ، که حت نیبندمش به هم یم ریجا... اصال با زنج نیا

  ؟یش

 بود !! نیمن مگه فقط ا درد

  یآزارش بد ی... بخاطر عقد با بهراد نخوا شیهنوز بخوا یکه واقع یبه شرط - فرزاد

 سخته  یلیخ-

. اما  ارمشیخودم برات م یو آزارش ند شیداشته باش یکنه ، اگه واقعا دوست دار یمرو شیاون دختر داره زندگ-

 ینم کار رو نی، من ا یدون یخودت م یریگرفتنت رو ازش بگ دهیادو ن انتیدستت بهش برسه که انتقام خ یاگه بخوا

 کنم .

  ارشیبرام ب-
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  یدب مشونیکه قرار بفرست یبرم دنبال اون چند نفر دیو بخواب . من با ریپس تو هم آروم بگ-

 برو ... -

بهراد بهم دست داد بود  یکه از سر حرف ها یاز فشار و حسادت کمیمن  شهیپ ادیزود کمند م یلیکه خ نیفکر ا با

 گه ! یاون دروغ م دیکرده بودم ! شا دایپ یریآروم شد ... واقعا خود درگ

 که خوردم باالخره خوابم برد ... یچند تا آرام بخش با

 نکردم .  شیآزاد یبرا یکار چیستاره معلوم بشه ، ه هیکه قض نیزندان بود و من واسه ا بهرام

شد و  یمن م یتموم بود. همه قدرت و ثروتش برا یکار بهرام بوده! اون وقت همه چمنتظر بودم که اعالم بشه  فقط

 گرفتم ... یسخت ازش م یانتقام

 

 از کمند وجود نداره !  یگه اصال نشونه ا یروز گذشته ... فرزاد م دو

 غروب بود که فرزاد بهم زنگ زد : یدم ها دم

 !! ییالو ؟ محمد کجا-

 پر از استرس بود !  صداش

 شده! یچ-

 شده  دهیکمند دزد-

 !یییییچ-

 ؟یدیخارج شو فهم عیسر یاگه خونه ستاره ا دنیکمند رو دزد گمیم-

 !!! کمند کجاست!!یگ یم یدار یفرزاد چ-

 از دستم افتاد. ... یگوش میکن یم داشیپ باش آروم فقط ٬خونه من  ایب-
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 انجام بده ! یکار نیجرعت کرده همچ یک

 از خونه خارج شدم ... عیرو برداشتم و سر کتم

 تونه باشه!!! یم ی. کار ک دمیدیفرزاد رو م دیبا

 جلو در خونش ، میدیدو هم زمان رس هر

 . چون قرص و آرام بخش تو دست هاش بود . ارهیخبر چه به روز حال من م نیدونست ا یم قشنگ

 داخل  میبزار بر- فرزاد

 مکث حرف زد :  یب میوارد خونه شد تا

فرصت مناسب بودم که قبل از  هیکردم ، منتظر  دایپگرفتم جاش رو یبهراد و خانوادش رو داشتم م یآمار خونه ها-

 و فرار کردن  نیرستوران انداختنش تو ماش یموتور کیاز در خونه به بهانه پ نیمن دو تا ماش

  دین نرسدستمون بهشو گهید میکرد یمتوجه شدن هر کار یدنبالشون ، اما وقت میافتاد

 فرزاد  قهیانداختم به  دست

 بودن ؟ یک یخوره . بهم بگو اون ها آدم ها یحرفا به درد من نم نیفرزاد ا-

 ازشون برسه  یتا خبر میمنتظر باش دیدونم ! فقط با ینم-

 تونم تا اون موقع صبر کنم .  ینم-

مربوط به مسائل بهراد و خانوادش  ییرباآدم  هیکه قض نیزنن ، مگر ا یاون ها زود زنگ م ریمحمد آروم بگ-فرزاد

 . ادیاز دستمون بر نم یباشه که اون وقت ما کار

 داخل موهام و نشستم رو مبل  دمیدست کش کالفه

 دنیلحظه بهم فرصت نم کی یاتفاقات بد حت-

 ... 
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  بهراد

 

 سر به شرکت زدم  هیاز مدت ها  بعد

! درسته ، همسرم بود. اما  رمیتونستم ازش فاصله بگ یباهاش تنها بودم واقعا نم یکمند خونه من بود و من وقت آخه

هنوز عاشق محمد بود !  دیشا دونمیبه من نداشت ! نم یطرفه باشه ! اون واقعا احساس هی یخواست همه چ یدلم نم

 .  ادیافتاده بود کنار ب براشکه با محمد  یکشه از شک اتفاقات یمدت طول م هی دمیشا

نه ک یکه باهام سرد رفتار م ییوقت ها هی یبکشم ... ول گاریافته که س ینم ادمیوقت ها اصال  یمدته که بعض هی

 خوام  یرو نم گاریجز س یچیه

 پل نگه داشتم  یو رو دمیدست داخل موهام کش کالفه

 هام حس کنم  هیرو تو ر یعال یهوا نیگرفتم تا ا قیدم عم هیو  نییپا دمیرو کش شهیبود ... ش یو بارون یبهار هوا

 ؟  رهیجاش رو بگ گاریقرار بعدش س یوقت دهی... چه فا هه

س نفر از جن هیبار  نیاول ی، اما فکر کنم برا شمیها وابسته و دل داده کمند نم یزود نیکردم به ا یکه فکر م نیا با

 مونث رو دست کم گرفته بودم . 

 زدم ... گارمیپک به س هیدادم و  هیتک یو به صندل سرم

 افتادم  یاون شب تو دور هم ادیو بستم و  چشمام

بار بدون  نیو ا دیچرخ یلختش م یبا اون موها ای... کنار در وانهیمست بود و د شهی... کاش هم دیقلبم لرز دوباره

 ...  ایرفت داخل در یترس م

 ! نهیهاش رو نب یباز ونهید ینگه داشته بودم تا جز خودم کس الیزحمت همه رو داخل و به

 کردم ... یداشتم حرف محمد رو درک م تازه

 «خودم نگه داشته بودم  یاون رو برا من»
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رو درک کرده بود . واقعا داشتن دختر  نیزدن بود . محمد زودتر از من ا کیکرد و نه اهل ت ینگاه م ینه به کس کمند

 ... دیرس یاتفاق به نظر م نیمثل من و محمد بهتر ییآدم ها یمثل اون برا یپاک و ساده ا

 به راه افتادم ... گارمیاز تموم شدن س بعد

 . چتشیداشت بپ یقرمز مشک یکه قلب ها یو در خواست کردم با پارچه ا دمیدسته گل خر هی

 از گرفتن دست گل راه خونه رو رفتم ... بعد

 کردم! چه خبر شده!!  یقلب ستیلحظه ا هیشده بود !!  نیپخش زم تزایپ هیجلو در ! اما در باز بود !! و  دمیرس

 زدم : ادیوارد خونه شدم اسمش رو فر یبه طرف خونه و وقت دمییدو

 کمند!! -

 کمند!!!-

 اتاق ها رو چک کردم نبود !!!  همه

 زنگ خورد  میکه بهم وارد شده بود خارج نشده بودم که گوش یشک از

.... 

 بود! جواب دادم : یره ناشناس نگاه کردم . کدرش آوردم و به شما بمیزنگ خورد ، از ج میگوش

 الو ؟-

 کمند کجاست کثافت-

 یتار از موهاش کم بشه ، محمد من م هی هی. فقط کاف رمتیگ یم یسر نیاز تو بپرسم ! ا دیسوال رو من با نیا-

 کشمت 

 . ستی! اصال کار من ن ستیمن ن شیپ-

 من  شیپ یگردون یامروز برش م نی، هم وسیکم دروغ بگو پف-
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 بوده !؟ یکار ک نی، فکر کن بب دمشی، من ندزد ستیکار من ن گمیاحمق م-

 شده ! دهیدزد یدیپس از کجا فهم-

منه رو بدزده!!! من  یکه برا یزیجرعت کرده چ یک دونمیفرصت مناسب واقعا بدزدنش . اما نم هیچون قرار بود تو -

 وسط  یخودت رو انداخت یگ.و.ه خورد یازش مواظبت کن یکشمش .... عرضه نداشت یم

 ! ستیکار تو ن یعنی.. ی-

 . میبهش برس ریترسم د یزود باش ، م هیکار ک نیکن بب قینه به روح ستاره ، تحق-

 سست شد و افتادم رو مبل  پاهام

 االن کجاست ؟ ه؟یمحمد کار ک-

 دیباشه . چون بد جور با ادهوفتیبراش ن یاتفاق نیبخاطر شغل پدرت همچ دوارمی! اعصابم داغونه فقط ام دونمینم-

  نیتاوان بد

 ... بوق ... بوق

 رفتن ... یعالمه فکر جلو چشمم رژه م هیکردم  ینگاه م یکرد! همون طور که به گوش قطع

 بابا ... شیرفتم پ یم دیبا

درباره  قیتحق یبرا یانتظام روین یاز از درجه دار ها یکیدفتر اداره تا با  میو قرار شد هر دو بر رونیخونه زدم ب از

  میکمند حرف بزن

باشه که خواب بود و من با  یمون همون لحظه آخر دارید نیرو داشتم که آخر نیبودم ... کابوس ا ختهیبه هم ر یلیخ

 از رو گونه هاش ، تنهاش گذاشتم . یبوسه ا

 ... وفتهیبراش ب یتونم ببخشم اگه اتفاق بد یوقت خودم رو نم چیه

 و دست از پا درازتر تر برگشتم خونه ... دمینرس یا جهیهم به نت یانتظام یروین با
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تو  یخونه االن کجا بود! کاش حداقل چند روز نیکرد تا واردش بشم . عروس ا ینم یاریدر رو باز کردم ، پاهام  یوقت

 کردم ... یم یخونه باهاش زندگ نیا

 ... یلینگرانش بودم ... خ یلیخ

 زدم به محمد  زنگ

 د تا بوق جواب داد :از چن بعد

 ه؟یکار ک نیدیشد! فهم یچ-

 نه ...-

 زد :  ادیفر

 سر کمند اومده باشه !!!  ییبال نیوسط که االن همچ یخودت رو انداخت یعرضه !! بر چ یاز دست تو ب ی... وا یوا-

 قطع کرد  مهیهم نصفه ن باز

 تو موهام ... دمیدست کش کالفه

 ... رونیتونستم خونه بمونم . زدم ب ینم نه

 

  محمد

 

 رفتم  یها تو اتاق راه م ونهید مثل

 زنگ نزد!!  یپس کس چرا

 نداره  یاز کمند خبر یدو روز که کس االن

 بود ! دهینرس یا جهیبهراد هم به نت یحت
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 داره دور زدن من ... ینیتاوان سنگ یعنیباشه عمرش تموم شده .  یهر ک کار

به  یشد ول یم شتریب انیک یگناه یکردن و احتمال ب یم دایسر نخ پ هیرفته بود! هر بار  ادمیهم  انیک یحت گهید

 جاش بهرام متهم تر ...

 !  بهرام

 اومد  قهیرو خبر کردم و اون کمتر از چند دق فرزاد

 هم بودن . یفاصله بود و رو به رو زیم هی نشونیکه ب یا یرو دوتا صندل مینشست

  اریآمار پسر بزرگ بهرام رو در ب-

 ! ستیکار ما ن ی! اون که اصال قاط؟یاون افتاد ادیچرا -

دونن که من  یرو بهش پس بدم . اونا م تشیبدم و موقع یکه من بهرام رو فرار نیا یکار اوناست برا دمیاحتمال م-

 رو کمند حساسم 

  سکی، پر از خطر رو ر نهیما همگفتم انقدر بهش حساس نباش ، کار  شهیهم هم نیبخاطر هم-

 که کار بهرام باشه  نیحالت ممکن ا نیبهتر-

 آره اون وقت خودش گور خودش رو کنده ، نه؟-

 کنم .  یبودن رو خودم سالخ کیستاره شر هیکه تو قض یخوام تمام کسان یرود خون راه بندازم . م هیخوام  یم-

 اما هنوز اثبات نشده ! -

 نیخواست من ا یکار رو کرد . اون نم نیبا کمند ا میخاطر نگه داشتن من و خراب کردن زندگکار خودشه ... اون ب-

 رو برداشت شهیکه مانع م یزیهر چ نیکار رو رها کنم ، بخاطر هم

  زیبا مشت زد رو م فرزاد

 .  ادیپازل هم درست در م یطور نیلعنت بهش ، ا-

 از جاش بلند شد  فرزاد
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  دمیتا شب بهت خبر م-

 زنگ خورد  میاز در خارج نشده بود که گوش هنوز

 صبر کن -

 برگشت کنار من و جواب دادم : فرزاد

 بله ؟ -

 به گوشم !! دیکمند رس غیو ج هیگر یصدا

 زدم : ادیو فر ستادمیخواسته ا نا

 کمند!!-

 محمد کمکم کن -

 تو گوشم  دیچیمرد پ هی یکمند صدا یصدا یبار به جا نیا و

 نه؟ ٬کال دست نزدن بهش برات مهمه  دیجونش برات مهمه؟ نه ببخش-

 ؟ یمحمد ، فکر کنم خوب من رو بشناس گنی، آخه به من م ارمیم ریمن که شماها و گ نیبب-

  دیمرگ کن یکه آرزو ارمیبه سرتون م ییبال هی،  ادیب شیکمند پ یبرا یمشکل اگه

  یما گوش بد یو به خواسته ها یدهنت رو ببند دیفعال که با-

 ؟یخوا یم یچ-

 و از کشور خارجش کن . اریبهرام رو از زندان در ب-

 نداره انتخاب نکردم من ! یکه عاقبت خوب دیدون ی؟ م نیپس کار شماست ، به من پشت کرد-

 تا هارت و پورت کردن  یکن کارت رو درست انجام بد یساطوره ، سع ریاالن دستت ز-

 د ! قطع ش یگوش
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  واریتموم قدرت زدمش به د با

 نیدیم شیکنه فرار یم دایکه داره انتقال پ ی، دادگاه بهرام فرداست، زمان زدمیحدس م نیزودتر از ا ایب-

 ؟ مشیکجا ببر-فرزاد

 جا  نیهم-

 !!یگ یم یجد-

و  رمیگ ی. نقشه آخره... انتقامم رو ممیکن دایکمند رو پ یو جا میوقفه بگرد یب دیآره ، البته تا فردا هر دو با هم با-

 . دارمیخودم نگه م شیکمند رو پ

 رو خوب انجام بدم . فمیکنم وظ یم یخوبه ، سع-

 کردم ... یاز اتاق خارج شد و من به برنامه فکر م فرزاد

 رو لب هام ... نهیکه باعث شد لبخند بش دمیخوب رس ی جهینت هیدر آخر به  و

 رو رفع کنم و به آرامش برسم  هیزمان چند تا قض نقشه هم نیبا ا دونستمیم

 . میدیکه طرف بهرام بود رو خر یو هر ک میرو کرد ریصبح با فرزاد همه جا رو ز تا

 کرد ... شهیبا پول همه کار م المصب

 کنه . یپارت م کهیخنجر از پشت ت هیکه اگه پول نباشه همون آدم با  نیآدم ها ... با ا دنیخر یحت

 ... دیزمان محاکمه رس باالخره

 رفته بود .  شیخوب پ یچ همه

 محاکمه ... یبرا یو خال دیسف یکیسرام نیزم هیمبل تک نفره با  هی یمن االن رو و

 ساعت دور مچم نگاه کردم  به

 حالم خوب بود  یول دیدیتار م یبودم چشم هام کم دهیاصال نخواب شبیکه د نیا بخاطر
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 و چشم هام رو بستم ... دمیکش قینفس عم هیانتقام بودم .  یتشنه  چون

کار من شد ...  چهیگناه من باز یزبون و ب ی... خواهر ب ختمیر یاشک م یخوشحال نیکردم و در ع یستاره فکر م به

دوست داشت کنکور بده ... دانشگاه بره ... دکتر بشه ... مواظبم باشه ... پول دکتر رفتن هامون رو حذف کنه ... هه 

 . رفتیم نییمن باال و پا یحساب ها یاردیلیکه م نیبا ا یمونده بود . حت یپول یتو ذهنش فقر و ب شهیاون هم

 عمر کوتاه و پر حسرتش... یبرا رمیبم

 

  کمند

 

 شب ها ! شهیم یوحشتناک یجا یلیموندم! خ کیاتاق بسته و تار هیچند روزه تو  االن

 خورم  یرو م دهیکه او هر وعده بهم م ییکنم و غذا یم هیگر فقط

 ترسناکه ... دوسش ندارم. یلیجا خ نیفحشم بده بزنتم!! ا ادی! حداقل بشمیپ ادیکار محمد هستش پس چرا نم اگه

 کنه . یمحمد وحشتناک تر بود . شک ندارم به خونم تشنست و من رو زجر کش م البته

 !ارمیکنم از استرس و ترس نفس کم م یکه با محمد رو به رو بشم فکر م نیبه ا یوقت یحت

 یگشیهم ی، البته اگه ته ته قلبم اون دلتنگ نمشینب گهیمحمد بود . کاش اصال د دنیجا موندم بهتر از د نیا آره

 بزاره ...

 خودم جمع شده بودم که در به شدت باز شد و دو تا مرد گنده اومدن سمتم  تو

 هر دو به طرفم رو گرفتن و حرکت کردن  یگون هیر مثل طو نیانگار متوجه نبودن من آدمم! هم اصال

 زدم : غیج

 ... با شما هستم  دیولم کن یه-

 انگار کر و کور بودن !! اما
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 مرد کنارم نشسته بود . هیبود و  یها دود شهیکه تمام ش نیماش هیداخل  انداختم

 رو گرفت طرفم و من تا خودآگاه دستام رو بردم باال  اسلحه

  ینیجا بش هی نیم و متآرو دیبا -

 به در  دمیتکون دادم و چسب نییرو به باال و پا سرم

  ستیبه نفع من ن یچیوقت ه چیه کال

 شد ! یبه نفع من نم یزیهم چ یباز یبا کول یهم حت االن

 شد ! یبه نفع من نم یزیهم چ یباز یبا کول یهم حت االن

 راه بود !  یو ب ابونی! اما همش ب میریدونم کجا م ینم اصال

 به اون مرده نگاه کردم  برگشتم

 تفاوت نگاهم کرد : یهم ب اون

 ن؟یشناس یشما محمد رو م-

 ابروشون رفت باال  هی

 چطور؟-

 د؟یکن یاون کار نم یشما که برا-

 تونم به سواالت جواب بدم  ینم-

 تفنگ بکش نیجا من رو با هم نیهم نمشیکنم اگه قرار بب یفقط خواهش م-

 چرا!!-

 کشه  یها نم یراحت نیچون اون من رو به ا-

  یهمون جا بمون زاشتیم دینکن ، با ییمزخرف گو-
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 کارا رو خود محمد نکرده !!! نیمگه همه ا- 

 انجام بده  دینه آقا محمد در عوض تو چند تا کار با-

 گذاشتم رو صورتم : دست

 !!! رهیخواد هر جور شده ازم انتقام بگ یانقدر به خونم تشنست که م یعنی-

 . فعال دهنت رو ببند  دیدونم شا ینم-

 کردم و روم رو ازش گرفتم  اخم

 چه خبره !  ستیمعلوم ن اصال

 ... میخونه و واردش شد هیدم  میدیرس یمیتا هیاز  بعد

 بود . نیسنگ یلیجا ، خ نینداشتم به ا یخوب احساس

 ... نیا بردنم داخل و پرتم کردن رو زمدوتا مرد باز من رو رو هو اون

که رو مبل نشسته و چهرش  دمیدسرم رو آوردم باال تر محمد رو یخورد به چشمم  و وقت یکیسرام دیاول کف سف 

رو کم کنه شده بود ! آب دهنم رو قورت دادم و نشسته نشسته دنده  یکی یخواست رو یکه م ییمثل همون وقت ها

 عقب رفتم ...

 همون مرده که اسلحه دستش بود نگاه کردم و گفتم : به

 خوام برگردم تو همون اتاق  ی...مم-

 داد !! خند جوابم رو شیر هیاون با  یول

 به محمد نگاه کردم  دوباره

 محاکمه شروع شده ! نیجاست !! انگار اول نیا یک مینیخب بب -محمد

 ... رونیاز وسط اون دوتا فرار کنم ب هویو  مایآروم به نظر ب یلیکردم خ یجام بلند شدم و سع از
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 و بعد گذاشتمش رو لپم : دمیکش مینیب ریو با دست چپم ز ستادمیا

 ؟ میو با هم حرف بزن یشگیهم یجا میبر ستیخب بهتر ن-

برات  یبهت نداشته باشم اصال اتفاقات خوب یکن دوست داشته باشم ؟ چون اگه احساس یبهت گفتم که سع ادتهی-

  یشیمحاکمه م انتکاریخ هی. و به عنوان  یتو قسمت دومش هست قایافته ؟ تو االن دق ینم

، اما محکم خوردم به اون دوتا نره  یبه طرف در خروج دمییبا تموم سرعت دو هیثان هیتو  هویشد !!  شتریب استرسم

 شدم !! نیقول  و پخش زم

 جواب بده  دیناز کنم شا کمی!  شدیفرار نم نه

 رو سرم بود رو مرتب کردم و از جام بلند شدم ...که  یشال

 و برگشتم به طرفش ... دمیکش قینفس عم هی

  دیکش یسر م السیگ هی داشت

 محمدم؟-

 !!  رونیشد ب دهیداخل دهنش پاچ اتیتو گلوش و تمام محتو دیقرمز رنگ پر یدنیزمان با حرف من اون نوش هم

 با ناز گفتن اسمش بود !  ریتاث یعنی

 دایکه راه فرار پ یکردم ؟ تنها راهم صلح بود . حداقل تا وقت یم کاریچ دی!  االن با اوردیخودش ن یپس به رو چرا

 کنم 

 مطمئن قدم برداشتم به طرفش ... نا

 دستمال برداشتم و گرفتم طرفش  زیرو م از

 !!یخور یم هیچ تایکوف نی!! آخه ا ارمیبرات آب ب یخوا یم-

 دست گذاشتم رو دهنم  عیسرمتوجه حرفم شدم و  هوی

 گفت : یدیاخم شد با
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  ریازم فاصله بگ-

 واقعا دوسم نداشت  گهیانگار د نه

اتفاقات باشم ... اما چشم هام  نیکه قرار منتظر بدتر نیاز ا ایدوسم نداشت ناراحت شدم  گهیکه د نیدونم از ا ینم

 تر ... نیپر از اشک شد و بغضم سنگ

پشت سر هم پلک زد و  دیمن رو د یاشک یچشم ها یکردم و اون هم وقت یبهش نگاه م یاشک یهمون چشم ها با

 نگاهش رو ازم گرفت 

 به دادت برسه  ستیخواد؟ االن که بهراد ن ینکنه دلت باز کتک م هی، چ ریبهت گفتم ازم فاصله بگ-

  ستادمیا یکیسرام دیسف نیفاصله گرفتم و وسط اون زم ازش

 کرده خوب و درسته؟ انتیکه بهت خ یدختر یبرا یجازاتخب به نظرت چه م-محمد

من  ینیب یکنم . م یکنه رو پاره م یکه مارو بهم وصل م ییبهت گفتم که همه بند ها ینکردم . حت انتیمن بهت خ-

 سکه درباره تو محکم و سفت بود . پ یکه بهت داشتم ... به باور ی... به اعتماد یکرد انتینکردم ، اما تو خ یانتیخ

 . ی، و قبول نکردن حرف هاش انقدر عذابش داد قتیرف دادنکه بخاطر عذاب  یی... تو یمحاکمه بش دیکه با ییتو

 یباهاش بکنه؟!! تو م یکار نیتونست همچ یدست ستاره بود . چطور م شیزندگ شهیاون عاشق ستاره بود ، اون ش

ز کم تر ا انیمن و ک یکن یکه تمام احساسته؟ ها ؟ فکر م یباش یچقدر عذاب داره محکوم به تجاوز و قتل کس یدون

  یرو خراب کرد قتیساده رف یلیخ ،یکرد یانصاف یب یلی؟ خ میدیکش عذابتو 

 خفه شو -

 . رمیخراب شده م نیبشم؟  بهراد همسر منه و من از ا انتیگناه محکوم به خ یخفه شم که ب-

 مشروب رو کوبوند جلو پام  شهیش هوی

  یستیاون ن ی، تو برا اریکثافت رو جلو من ناسم اون -

 به خودش اشاره کرد گفت : یعصب یلیجلوم و خ اومد

 خودم نشکستمش ... یکه حت یبودم دور تو ، خط دهیقرمز کش رهیدا هیمن  ؟یفهم ی... م یتو مال من-
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 زد: ادیادامه جملش رو با فر و

به اون همه صبر تحمل  انتیخ نی!!! استین انتیخ نی!!! کمند ایدیو جلوش رقص یمهمون یاون وقت تو با اون رفت-

  ست؟؟؟؟یو گذشت من ن

 پس سگ شده !  نهیدونست !! هم یاون شب رو از کجا م هیقض یوا

 نبودم  یمن تو حالت عاد-

هم شناسمت  یکه مثل کف دستم تو رو م نی. ا یجا نبود نیکه االن ا یکرد یکار رو م نیو ا یبود یتو حالت عاد-

 مورد جز قسمت خوبشـ ... نیخوبه و هم بد ، ا

 ساله وارد حال شدن ! 6بچه  هیجملش درباز شد و چند تا محافظ با چند مرد و  یزمان با انتها هم

 ... سایگوشه وا هیبرو  دهیفعال زمان اعالم حکم تو نرس - محمد

 شد .  یکم م تمیاصال خوب نبود ، چون امن نیکرد و ا یو سخت با هام بر خورد م نیسنگ یلیخ محمد

 بودن نگاه کردم  ستادهیکه ا یگوشه رو مبل نشستم و به محمد و اون افراد هی رفتم

 ؟  دیکمند رو دزد ینفر ، اول ک 6شما  نیخب ب -محمد

 مرد هی یبود به پا دهیهم با ترس و لرز چسب کینزدن! اون بچه کوچ یکدوم حرف چیبراش مهم بود! اما ه یعنی

ار ک دیاگه خودتون بگ ی! چون احتمال داره همتون رو به رگ بار ببندم . ولستین یخوب دهیحرف نزدن اصال ا-محمد

 افته  ینم یبوده فعال اتفاق یک

 از اون مرد ها زانو زد و با التماس گفت:  یکی هوی

 دمیبه من ، من فقط دستور رو انجام دادم و اون رو دزد دیآقا رحم کن-

 بهت دستور داد ؟ یک -محمد

 شد !  سکوت
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که زانو زده  یبرداشت و گرفت طرف اون مرد زیپارچه رو م ریاسلحه از ز هیمن ، محمد  یکمال تعجب چشم ها در

 بود !! کشیهم نزد کیبود! اون بچه کوچ

 زد :  ادیاون پسر بچه که محمد فر یچشم ها وسط و دست گذاشتم رو دمییخود آگاه دو نا

 نشونه اسلحه به اون سمته ؟؟  ینیب ینم ؟یکن یم کاریچ یکمند دار-

 مثل خودش داد زدم :  منم

 به طرفش؟؟  یریگ یجلو بچه اسلحه م یکش یخجالت نم-

فاوت ت یتونستم ب یافتاده بود ! نم دادیمرگ م یکه بو یطیمح هیبچه وسط  هینبودم اما االن  یپر دل و جرعت دختر

 نگاه کنم 

 م زاده رو ولش کن از جلو چشمم گم شو ، االن اصال حوصله بحث با تو رو ندارم .اون ح. ر.و-محمد

  دادمیبچه رو نجات م نیا دیمن با اما

 بلند شدم : نیبچه رو محکم به خودم چسبوندم و از زم پسر

  یمن رو بکش دیاول با یبزن بیبچه آس نیبه ا یاگه بخوا-

 محمد !! یمرد کتک خورده رو فرزاد محکم پرت کرد جلو پا هیبهش نگاه کردم و تو همون لحظه  یشیو آت یجد

 کرد و گفت : هیگر دیتا اون مرد رو د بچه

 بابا -

 رو برگردونم و خودم به اون مرد نگاه کردم  روش

 صورتش قرمز شده بود  تیاز عصبان محمد

 به اون مرد گفت :  رو

تر و باهوش  یاز تو قو یکه خودت بزرگش کرد یبچه ا یکرد یهم باشه نه؟ فکر نم یروز نیهمچ یکرد یفکر نم-

 نه؟  ادیتر از آب در ب
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 نگاهش رو من بود :  یانگشت اشاره به طرف اون مرد سال خورده گرفته بود ول محمد

گفت ستاره مثل دختر  یگفت دخترم ، م یباعث مرگ ستارس ، بهش م یح.ر.و.م. نیقاتل ستارست ، ا نیا-

 نداشتمه ، اما آخر خودش بهش تجاوز کرد 

 ستاره ...  نی...ایا یعنیکردم !  یو به اون مرد نگاه م مات

 نفر رو خراب کرد ... ۴ما  یکه زندگ یکردم به آدم ی...فقط نگاه م دیچرخ یتو ذهنم نم کلمات

  یریحاال حاال ها بم دی... تو نبا یچ یعنی زیداغ عز یکنم تا بفهم یبچه هات رو جلو چشمت زجرکش م-محمد

 بود !  یطانیبچه اون مرد ش نیکرد... به بچه تو بغلم نگاه کردم ! ا یم ینیسنگ بغضم

کردم تا بکشنش ! نه من  یرحمانه  رهاش م یصفت بود رو ب طانیکه فقط پدرش ش ییبایبچه معصوم و ز دینبا نه

 ... یمتی. به هر ق دمیبچه رو نجات م نی، جون ا ستمیمثل محمد ن

 قدم رفتم عقب  هی

 گناهِ  یبچه ب نیمحمد ا-

 کنم . ی، تمام خاندانش رو نابود م رهیبم دیبچه هم مثل پدرش با نیمن بود . ا یگناه ستاره  یب-

  دیفهم یرو نم یچیتو اون مرحله بود که ه قایبود ... دق دهیرس تیبا اوج عصبان محمد

 نداشت !  رو به فرزاد گفتم: دهیاباهاش ف بحث

  میبر طیمح نیاز ا دیبچه با نیمن و ا-

 گفتم : یاون به محمد نگاه کرد . من هم رو به محمد جد اما

 .  یمن رو بکش دیاول با یبزن بیبچه آس نیبه ا یگفتم اگه بخوا-

 رفت به طبقه باال حرکت کردم ... یکه م یبه طرف پله ها هیتوجه به بق یب

 گناه وسط جنگ بزرگا جا بمونه !  یبچه ب هیتونستم بزارم  یبهم بخوره اما نم ریت هیلحظه امکان داشت  هر
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 ... دمینفس راحت کش هینشستم و  عیشد سنگر گرفت ، سر یکه پشتش م یواریبه د دمیرس تا

  هیگر رینشستم بچه زد ز واریپشت د یوقت

 بابا ... داداش ماهان ... عمو ... -

 ... زدیکرد و اسمشون رو صدا م یم هیگر

شد . اون نارو خورده بود و تمام احساساتش از  یگرفت آروم نم یاومد ... محمد تا انتقام نم یاز دستم بر نم یکار اما

 رفته بود. نیب

نشه . اما  یرو قطع کنم تا محمد عصب شیگر یکردم حداقل صدا یرو پاک کردم و سع شیسر انگشتم اشک ها با

کرد که  یرو هم درک م نیکنه ... کاش ا یم کاریبود که محمد داره با خانوادش چ دهیاون بچه با همون سن انگار فهم

 برده بودن  نیاز ب ممکنشکل  نیمحمد رو به وحشتناک تر یزندگ یآدم نیتر زیاون ها عز

 ... دیتو بغلم آروم گرفت و خواب نوازشش کردم و مثل گهواره تکونش داده بودم که باالخره بچه انقدر

 کردم تا صدا هارو بشنوم  زیهام رو ت گوش

 ... دادیو فحش م زدیم ادیبود . هنوز فر یشیهنوز آت محمد

  دیبودم همون بهرام خان هستش به گوشم رس دهیکه حاال فهم یاون مرد یمحمد قطع شد و صدا یلحظه صدا هی

، دوست داشتم بهش دست بزنم ، خوشگل بود و شهوت  ومدیول ازش خوشم ممن به ستاره تجاوز کردم ، از همون ا-

 بزنه ...اون لحظـــ ... غیتونست ج ینم یرو باهاش داشتم... حت نیس.ک.س و جذاب تر نیتر انهیوحش ی...وا زیانگ

 تموم نشده بود که محمد عربده زد : حرفش

 !!! یبا اون دختر مظلوم بکن یکار نیهمچ یکثافت کثافتتتت چطور تونست-

 به گوشم  دیرس شیطانیخنده ش یصدا

...  یآزارش بد شتریکرد تا ب یتر م وونهیچشماش آدم رو د ختیریمظلوم بود ، آره اون لحظه ها که از درد اشک م-

محمد کردم باهات ،  کاریچ یو به محمد بگ یچرا خودش رو کشت؟ چون بهش گفتم اگه زنده بمون یدون یم یراست

 کشم ... یرو م و... گفتم ت ارمیباال ها رو هر روز سرت م نیکشم و هم یرو م
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 زد : قهقهه

 ... یبود زیبراش عز یلیکردم واقعا خودش رو بکشه ! انگار خ یساده و احمق ، فکر نم یدختر-

 کرد ؟! یتحمل م یاومد محمد داشت چطور یو عذاب نفسم باال نم هیجا از شدت گر نیبود... من ا یآدم پست واقعا

 شدن بچه نشه ... داریبا صدا شکست ... اما دستم رو گذاشتم رو دهنم تا صدام باعث ب بغضم

 ... یستاره ... چه سر نوشت تلخ یبرا رمیمحمد ... بم یبرا رمیبم

 شد حس کرد ... یبغض دارش م یشکسته شدن محمد رو با صدا یصدا

... تو  دمید یوقت تو رو نم چیهام برسونه ... کاش ه یباشه من رو به آرزو یکیکردم که  یوقت آرزو نم چیکاش ه-

 ... تو... 

 تونست حرف بزنه  یشده بود که نم نیبغضش سنگ انقدر

شکستن محمد رو نداشتم ... طاقت  یطور نی... طاقت ا نییو از پله ها رفتم پا نیآروم گذاشتم رو زم یلیرو خ بچه

 نداشتم ... رو دوشش رو نیبار سنگ نیا

 محمد رو گرفتم دو دست هام ... یو اشک هام رو پاک کردم و دست ها ستادمیرو به روش ا رفتم

 اون من رو داغون کرد  یکردم با چشم هام آرومش کنم ... اما حرف ها یگفتن نداشتم ... فقط سع یبرا یحرف

 گه ...  یاون م دهی... داره از عذاب کشزنهی!! داره درباره ستاره من حرف مینیب ی؟ م گهیم یچ ینیب یکمند ... م-

 تونست حال ما رو خوب کنه ... ینم یچیکردم ، ه یتمام کلمات خوب رو هم جمع م یحت

 گذرم  یها از خون ستاره نم یراحت نی... من به ا رمیگ یمن انتقام م-محمد

 ، من دوست ندارم دست تو به خون آلوده بشه  سیبده به پل لی، تحو ستین یکشتن راه خوب -

 و آروم گفت : دیرو بوس میشونیپ

 متاسفم -



 بگذر از جانم

 
490 

 

 خواستم محمد دستش دوباره به خون آلوده بشه !!! یمن واقعا نم اما

 نکن کار رو نینه محمد ... نه ا-

 فرزاد -

 بازوم گرفته شد  هوی

  ایبا من ب-

 !! رفتمیم کجا

 خوام محمد آدم بکشه  یولم کن ، من نم-

 زد : ینیسنگ یلیاون دم گوشم حرف خ اما

 بشه  یبار مرگشون راض کیکه به  یباعث بش یتون یتو فقط م سیه -فرزاد

 ... دمیکش ی.... اما من خودم رو به طرف محمد م دیبهش نگاه کردم و اون من رو به طرف پله ها کش مات

 نکن ... محمد نکش ... محمددددد کار رو نیمحمد ... محمد... تو رو خدا ا-

 لحظه پرت شدم تو اتاق و فرزاد در رو بست  هیصحنه از جلو چشمم محو شد و تو  هوی اما

 زدمشیمشت م با

 بزار برم -

 دستم رو گرفت و چشم تو چشم بهم نگاه کرد  فرزاد

زنده موندنش گرفتن  لیقامه... محمد دل... محمد تشنه انت یبد رییتغ یتون یرو نم یچیکمند آروم باش ... تو ه-

 تقاص جون ستارست ...

 جا بمون  نیفقط هم پس

 ؟یدیبکشه فهم زارمیاون بچه رو نم-
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 دادگاه تموم بشه . قول؟  نیتا ا ری، فقط آروم بگ شتیجا پ نیا ارمیمن مباشه ، باشه اون بچه رو-

 بغض سرم رو تکون دادم با

ورق قرص آرام بخش گرفت  هیکه داخل اتاق بود و  یدر خارج شد و با اون پسر بچه برگشت ، گذاشت رو تخت از

 طرفم 

وابه خ یفقط چند ساعت م ادینم شیپ شیبرا یدونه بهش بده . مشکل هیشد  داریبچه ب نیخودت دوتا بخور و اگه ا-

 به استراحت  یدار ازی، خود تو هم ن

 قفل شدن در اتاق ... یدادن سرش از اتاق خارج شد و صداگرفتم و با تکون  ازش

 سرم گذاشتم  ریو دستم رو ز دمیاون بچه رو تخت دراز کش کنار

 ...باشیدوخته بودم به صورت ز چشم

 برجسته ... یو لب ها دیبلند پر ، صورت سف یها مژه

 داشت ... یسر نوشت نیبچه که همچ نیا فیح

  هیگر ریو زد ز دیاز خواب پر هوی

 و تو بغلم گرفتمش  نشستم

 ... آروم باش پسر خوشگلم ... زمیآروم باش عز سیه-

 شد !! یتا به خواب بره اما نم دادمیم تکونش

 رو دادم بهش تا بخوره ... شیکیکه فرزاد داده بود ،  یقرص

 از خوردن اون قرص کم کم باز به خواب رفت ... بعد

 گرمش تو بغلم خراب نشه  یرو تخت، تا  جا دمیطور که تو بغلم بود خواب همون

 آروم نبودم که خوابم ببره  اصال
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 دونستم ! یکه هنوز اسمش رو هم نم یو براق پسر یمشک یدوخته بودم به موها چشم

 کرده بوده ؟! یبچه چه گناه نیمن رو خراب کرده بود اما ا یکه پدرش زندگ نیکردم ... با ا یم نوازشش

 هر دو تامون و من کم کم به خواب رفتم ... یرو دمیرو آروم کش پتو

 

  محمد

 

 صفت ... طانیماهان پسر اون ش یاز پاها یکیرو گرفتم به طرف  اسلحه

 ... نیپاش افتاد زم یکیاون  دوم رو زدم تو ریزد ... ت ادی، بهرام فر ریت نیاول با

 به طرف پسرش ... دین کشون کشتونست راه بره ، خودش رو کشو یاز بس کتک خورده بود که نم بهرام

 چقدر سخته  زیداغ عز نی... با چشم بب نیآره بب-

 کتف سمت چپ ... ریت هیزدم به کتف سمت راست و با فاصله کم  گهید ریت هی

 زدم تو قلبش ... رینبود ... و در آخر به ت میحال یچیجلو چشم هام رو گرفته بود ... ه خون

 ... ی... بعدی... بعدیبعد نفر

 ساختم ... یکه من براش م یدر آخر موند بهرام ... و روزگار و

 سرش... یشدم روش و چنگ زدم به موها خم

 یاز ته ببرم تا نتون دی...گوش ... زبون !! نه اول زبون ! زبونت رو با گهیبه تو ... اول پا بعد دست ، اوم د میرسیخب م-

 .هوم؟  یداد بزن

  اریالبته پسرت هم خوشگله ها ! نه ؟ فرزاد ؟ اون بچه رو ب... کاش ...  یدختر داشت هیکاش -

 رو انتخاب کردم  گاردیباد نیچرخوندم و گنده تر چشم
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 کار تو هستش ، مناسب و جذاب -

 !زدیبود و انگار با نگاهش باهام حرف م ستادهیجا ا هی یول فرزاد

 ؟یستادیچرا ا-

 جلو و دم گوشم گفت : اومد

  زارهیکمند نم-

  ارشیاالن برو ب نینداره ، هم یبه اون ربط-

 چشم -

 پله ها رفتم باال ...  از

 به گوشم !  دیو داد کمند رس غیج یصدا اما

  رهیفرزاد رو بگ یگشت تا بتونه جلو یبچه دستش بود اما کمند داشت خودش رو م فرزاد

 بزاره ! رینست انقدر روم تاثتو یچطور م کم شد ... میاز اون وجود پر تنش و وحش کمیکمند  دنید با

 که گفته بودم اومد طرفش ...  یگاردی. و اون بادکرد رو گذاشت جلوم .. یم هیکه به شدت گر یو بچه ا دیرس فرزاد

 زد به طرف بچه و دست اون رو پس زد : رجهیکمند ش ارهیاون مرد خواست لباس اون بچه رو در ب تا

 بعد ... گمشو ... گمشو کثافت ... رمیاول من بم دیبهش ... با دیدست بزن زارمی... نم زارمینم-

 شد! یبازو کمند رو گرفت پرتش کرد اون ور اما کمند از بچه جدا نم گاردیباد

جلو خانوادش مقاومت کرد... بخاطر من  یلیکرد....بخاطر من خ یم یپافشار شهیخواست هم یکه م یزیکمند رو چ 

... 

که دور اون بچه  یتیند رو گرفت و محکم پرتش کرد اما باز هم کمند حاضر نشد حسار امنکم یبار بازو نیدوم یبرا

 بود رو بشکنه ... دهیکش
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 نگم :  یزیواقعا نتونستم چ گهیبار که خواست پرتش کنه ... د نیا

 بهش دست نزن -

 رو گرفتم به طرف کمند ... تفنگ

 کنم  یکار رو م نی، ا رمیرو بگبچه  نیکه بتونم ا یریباشه ... اگه قرار اول تو بم-

 نگاه کرد :  قیکه از اشک قرمز شده بود بهم عم یهمون چشم ها با

شمت . بخ یوقت نم چیوگرنه ه ینداشته باش یبچه کار نیکه به ا نهیا عتمیوص نیآخر یاگه قرار باشه من رو بکش-

 کنم . یکه برات گذاشتم رو حاللت نم یوقت اشک ها و احساس چیه

 هاش رو بست  چشم

 بزن-

 بود تا ماشه رو بکشم ... یکردن ...فقط کاف کیشل یکردم ... تفنگ رو آماده کردم برا یبهش نگاه م مات

 !! یکن یم کاریچ یمحمد دار-

 ... اما زدمیکشتمش گلوله بعد رو تو مغز خودم م یکمند شده ... اگه م میزندگ لیدل نیدونست آخر یخوب م فرزاد

 ! ارمیکه کم ب ستمین یمن آدم

 کمند ...  یها قهیجام بلند شدم و سر تفنگ رو گذاشتم رو شق از

 از آب هم واهمه داشت ... یکه حت یدختر نیکنه ا یچقدر مقاومت م دمید یم دیبا

 فشار دادم : یرو کم اسلحه

  رهیبم دیولش کن ، اون بچه با-

 بهش ... دیچسب شتریب

 شماها بشه  یباز یگناه قربان یبچه ب نیزارم ا یکشم نم یکه من نفس م یتا وقت-
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 بار به چشم هام نگاه کن  نیآخر یباشه پس برا-

 قاتل ارزش نگاه کردن نداره ! هی یچشم ها-

 بود که دستم شل شد و افتاد کنارم ...  نیانقدر برام سنگ حرفش

 بشنوم ! دیاز طرف کمند نبا یحرف نیهمچ نه

صحنه ها  نیکمند ا دیشدم از کارم ! نبا مونی... پشوفتهیکردم داره فشارم م یم... احساس  دمیکش قینفس عم هی

 ! من باز تند رفته بودم ...  دیدیرو م

 هام سست شد و اسلحه از دستم افتاد ... انگشت

 بود و االن به رنگ خون ... دیکه قبال سف ینیکردم به زم نگاه

 رو صورتم ... دمیدست کش یعصب

 بهم وارد کرده بود ! یاطراف نگاه کردم ... هم زمان مصرف موادمخدر بود و هم حرف کمند شک بد به

به خواب رفته بودن به سکسکه افتاد ! فکر کنم  نیزم یکه غرق خون رو ییمردها دنیسرش رو چرخوند و با د کمند

 بوده !  دهیلحظه ند نیتا ا

 گرفتم ... هیرو بعد از انقامم هد یبد شکست

 کردم ...  یجا خشکم زده بود و به کمند نگاه م هیکنم !  کاریچ دیدونستم با یمن

 دست گذاشت رو شونم  فرزاد

 ... دمیجارو سرو سامان م نیاستراحت کن من ا برو

 کمند از حال رفت و افتاد رو اون بچه!! هوی اما

 رو چک کرد یعیطب میاون زود تر بلندش کرد و عال یطرفش ول میدیو فرزاد هم زمان پر من

 هوش شده ، ببرش تو اتاق خودت . یب-
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 بغلش گرفتم و به طرف اتاقم راه افتادم ... از

 ! سمیکه به لباس کمند زده بود باعث شد وا یاون بچه و چنگ هیگر یراه صدا وسط

 زد  یهاش به کمند بود و با التماس اسمش رو صدا م چشم

 کمند-

 خواست کمند رو نگه داره  یم هیو گر غیج با

  کرد یکمند نگاهمم نم گهیافتاد د یبچه م نیا یبرا یاگه اتفاق یعنیبراش سوخت ...  دلم

 ... ادیو بهش گفتم که باهام ب دمیکش قینفس عم هی

 یکرد ! رو یم هیتخت خوابوندم ... اون بچه محکم بغلش کرده بود و گر یو کمند رو رو میسه وارد اتاق شد هر

 ... دمیتاشون پتو کشدو

 از پاهام رو جمع کردم تا دستم رو بزارم رو زانوم...  یکی...  نشستم

 لب هام گذاشتم و چشم هام رو بستم ... یرو رو گارمیدادم به تخت ...س هیتک

 شد حالم بدتر بشه !  یجون اون بچه باعث م یب یها هیگر یصدا

 بود به کمند که انگار خداشه! دهیچسب یجور

 …رو خم کردم و گذاشتم رو تخت  سرم

 ... دمیکش یم گاریداده بودم و س هیتک

 سرُم به کمند وصل شده بود !  هیبچه افتاده بود و  هیگر یدونم چقدر گذشت ! اما صدا ینم

 متوجه اطرافم نبودم ... واقعا

 و از اتاق خارج شدم ... بلندشم

 شده ! زیمو ت یرفتم و متوجه شدم خونه عاد نییطرف طبقه پا به
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 رو صدا زدم ... فرزاد

 گذاشتم رو شونش وگفتم : دست

  قیممنون رف-

 انتقام آرومت کرد؟-

 کردم ... مکث

 آره -

  ستیخونه امن ن نی، ا میجا بر نیاز ا دیبا-

 به خواب دارم  اجیاحت دیرو آماده کن آخرش به من بگو ، شد یباشه همه چ-

 اون بچه ... یبرو بخواب ، ول-

 .  میکن یکار میتون یفعال نم-

 ... ستین نینه حرفم ا-

 شده بهش نگاه کردم  زیر یچشم ها با

 شده؟ یچ-

 وارث نصف اموال ما هم هست  یگفت اون حت شهیم یعنیهاش رو زده به نام اون بچه  ییبهرام تمام دارا-

 گرد شده نگاهش کردم  یچشم ها با

 !!!! یچ یعنی-

زشون ا میو بتون میریکه کفالتش رو بگ نیکرد ا شهیکه م ی. تنها کار میکار رو کرده که ما نگهش دار نیا یعوض-

  میاستفاده کن

 من توله اون پدرسگ رو نگه دارم !! هه عمرا یعنی-
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  میزنیموضوع حرف م نیحالت خوب بشه درباره ا کمیبزار -

 کمند ... شیفاصله گرفتم و برگشتم پ ازش

 ... دمیهام رو عوض کردم و کنارش دراز کش لباس

 بودم تمام وجودم گرم و آروم بود... کیکه انقدر به کمند نزد نیو من از ا میپتو بود هی ریسه ز هر

 کردم ... کشیبه خودم نزد شتریدست گذاشتم دورش و ب دیترد با

 تو خواب هم باز خودش رو چسبوند به کمند !!  یاون بچه حت اما

 هام رو بستم و به خواب رفتم ... چشم

 کنه ... یخنده و من رو تو آغوش خودش غرق م یکه داره م دمیدیمخواب ستاره رو تو

 و از دستش ندادم !  شمهیبود ... انگار که ستاره واقعا پ یعال احساسم

و  افتادم یبلند هیاز  هوی کردم ... دست هاش تو دستم بود که یرفتم و بهش نگاه م یبا ستاره راه م اهامیخواب رو تو

 ... دمیبا وحشت از خواب پر

 چشم هام باز شد اول به دست هام نگاه کردم !! تا

 من رو نیبود و ا ومدهیو به صورت کمند نگاه انداختم! هنوز به هوش ن دمیکش قینفس عم هیشدم  اریکه هوش بعد

 کرد!  ینگران م

 کرد !!  یمند نگاه مباز به ک یاون بچه نگاهم رفت که با چشم ها به

 هوو اومده بود سرم ! گهید آره

 کنم چشم هاش رو بست  یمن نگاهش م دید تا

 با اخم بهش گفتم : یول آروم

 باهات کار نداره یبخور ، نترس کس زیچ هی رونیبرو ب-
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 کمند رو بغل کرده بود!!  یطور نیا شدیدونم چرا اعصابم خورد م یبه کمند !! نم دیاون محکم تر چسب اما

 ببرتش  ادیرو در آوردم و زنگ زدم به فرزاد تا ب میگوش

 در رو زد ... قهیهم بعد از چند دق اون

 داخل  ادیو گفتم ب دمیکمند کش یرو شتریرو ب پتو

 بده بخوره  زمیچ هی -

  میکن یحرکت م گهیساعت د۱باشه ، -

 خوبه  یاوک-

 گفت نه ... نه ... یم یو ه هیگر ریرو خواست بغل کنه که بچه زد زآروم و مثال مهربونم بچه  فرزاد

 و نفس نفس زنون به هر سه ما نگاه انداخت!! دیکمند از خواب پر هوی

  دیکه فرزاد دستش رو کش رهیرو محکم گرفت و دست فرزاد رو خواست گاز بگ بچه

 آروم باش هاپو کوچولو  یییییه-

 چشمک ... هیلبخند زد و  هیچپ به فرزاد نگاه کردم که اون در جواب  چپ

و کمند خودش رو به  زدیدست کمند رو گرفتم و فرزاد محکم اون بچه رو از بغل کمند کند !!! بچه دست و پا م من

 طرفش پرت کرد که من جلوش رو گرفتم و افتاد تو بغل من ...

 ه ، رفت غذا بخوره باهاش ندار یکار ی، کس نهیب یآزار نم-

 عقب و با فاصله ازم گارد گرفت  دیچشم تو چشم من شد اول خشکش زد ، اما چند لحظه بعد ... کش تا

و در آخر اسم .. « و. رمیرحم ، ازت متنفرم ، بزار برم ، من م ی، ب یقاتل ، جان» خواد بهم بگه  یشد ... االن م شروع

 ترکونه !ب تیو من رو از عصبان ارهیبهراد رو ب

 داخل موهام ... دمیو دست کش نییرو انداختم پا سرم
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 متاسفم -

که من احمق براش احساس خرج کردم ... من متاسفم ،  یرحم یاون دل ب یخودم ... برا یمن متاسفم ... اونم برا-

 آدم کش بودم ...  هیخودم که عاشق  یبرا

 گرفتم  یانتقام م دیبا-

  سیبه پل یبد لیتحو یتونست یم-

 شدم! ینم یشدم ، راض ینم یخال یاون طور-

  میریجا م نیگناه از ا یبچه ب نیکن ، اما من و ا یزندگ یهر جور دوست دار-

 کردم  اخم

 هنوز دادگاه تو مونده -

 ... دمیرو د دیکه تو چشماش دو یترس

 کرد !  یم ونمی... د دادیدوسش داشتم اما حرف هاش آزارم م یلیکه خ نیا با

 به طرفش گرفتم و گفتم : رو دستم

 جا  نیا ایب-

 دهنش رو قورت داد و پتو رو تو دست هاش فشار داد !  آب

 رحمم یکه من قاتل و ب ینیب ی، م یفقط منتظرم مخالفت کن یعنی-

 بزار برم -

 برو ...-

 کردم و ادامه دادم : مکث

  یتون یاگه م-
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 برم  یاون بچه رو هم با خودم م-

 جا  نیا ایاالن به حرفم گوش بده و ب ی! ول یتون یباشه ببر ...اگه م-

 خوام  ینم-

 چشم هاشخم شدم به طرفش و زل زدم تو کمی

 ؟یترس یم ه؟یچ-

 نزد  یحرف

 ... نییشدم و اون از تخت افتاد پا کینزد بهش

 !  دمیفهم ینشت رو لب هام رو نم یم یکه ه یخنده ا لی، دل تیاون وضع تو

  واریبه د دیرفتم جلو که چسب گهیذره د هی

که فقط نگاه کردنش  نیاز ا ادتریز یلیدلم براش تنگ شده بود ! خ یلیکردم ... خ ینگاه م قیصورتش رو عم اندام

 کنه ... رابمیس

 ... دادمیخواست تو آغوشم فشارش م یم دلم

 ... ختیریشد ... همه نقشه هام به هم م یاالن نم اما

 ! اما باالخره به حرف اومد  میدونم چقدر تو همون حالت موند ینم

 خوام  یمامانمو م-

 اون خاطره بندازه!  ادیحرف من رو  نیخواست با ا یعنی!  مامان

 ...زدیکرد و اسم مامانش رو صدا م یم هیو گر میکرده بود ریکه تو آسانسور گ یاون روز ادی

 گفت : دمیرو ازش پرس لشیدل یوقت
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تونه ذهن من رو آروم  یکنم فقط فکر کردن به مادرم م یفکر م یبه خودکش ایکنم و  یقع احساس مرگ مهر مو-

 کنه .

 کنه !  یاون االن داره به مرگ فکر م یعنی

 بود استرس دادن بهش ! بس

 سر جام  برگشتم

 منتظرته . ی، گرگ میریم میآماده باش دار-

 از اتاق خارج شدم ... نهیرو بب انمیذکه لبخند مو نیجام بلند شدم و قبل از ا از

 در اومدم از اتاق خوردم به راه فرزاد ! تا

 اومد جلو گفت : دمیتا من رو د فرزاد

 ؟ یکن یم یتا بناگوش بازه ! اون وقت بر ما نقش هاپو کومار رو باز شتین ینیبیتا کمند رو م هیها چ-

 کردم  تشیاذ کمیترسه ! منم  ی، اما اون به شدت از من م یِاتفاق بد یلیخ-

م که چقدر حال یدید- یعاشقت بشه . باز هم تند رفت شتریب یکه تو راه انداخت یبا اون همه خون ینه پ انتظار دار-

 بهم زد؟ یکه چه حرف ها یدیبد بود؟ د

  نییسرش رو انداخت پا فرزاد

 تونم بگم  یرو م نیخدا بهت صبر بده و آرامش ، فقط هم-

  م؟یتا بر دی، حاضر دوارمیام-

 نخورد ! یچی. اون بچه هم ه میها بش نیسوار ماش دیآره فقط با-

 حق داره اون رو تو ببر کمند با من -

 پس  دیایب یاوک-
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 برم اتاق کارم پرونده هام رو بردارم -

 باشه -

 میخالص بش یمنف یخونه که پر از انرژ نیرد شدم و بعد از انجام کار هام رفتم سراغ کمند تا از ا ازش

 همون جا مونده باز !! یبرگشتم متوجه شدم کمند همون طور یوقت

 ! میبر دیا بلندشو با-

  امینم-

 مگه با توِ ؟؟-

 هنوز !! دمشیگشت خونه من ند یبر م انیمحمد ولم کن تو رو خدا ! امروز ک-

 خب به من چه؟ -

 !!یکن یهم نم یازش معذرت خواه یحت ؟یکش یواقعا خجالت نم-

 ؟ ارمتیب ای یای.م یبد یتو نظر ستین ازیمردونست ، ن لیمسا نیا-

 م؟یریکجا م-

 . رمیحال تو رو بگ کمیکه بتونم  ییجا هی-

د خوا ی. دلم نم دنشهیعذاب کش دنیدست گذاشتم رو چونم و قلونج گردنم رو شکوندم ... ترسوندنش بهتر از د و

 ... ادیخوشگلش ب یاشک از چشم ها یقطره ا یحت

 برم طرفش که خودش بلند شد  خواستم

 دختر خوب  نیآفر-

 دستش رو خشن گرفتم تو دست هام ... کمینزد اومد

 ! ختنیتو دلم ر خیعالمه  هی هوی انگار
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و ت یلیخواست خ ی، دلم نم میشد نی...زودتر سوار ماشرفتمیو تند م دمشیکردم لو ندم خودم رو ! محکم کش یسع

 باشه  دید

 اننده حرکت کرد نشستم و ر کنارش

 اون بچه کجاست! -کمند

 ... خوبه ، تو به فکر خودت باش  یاون بچه  یجا-

 ازت متنفرم -

 ؟ هوم؟ بزار حاال که انتقام گرفتم یکوتاه کنزبونت رو کمی ستین شه؟بهتریم یکه من ازت متنفر بشم چ یدون یم-

 از خشونت دور باشم ! کمی

 کرد و تو خودش جمع شد  سکوت

 به طرفش کشش داشتم ! دیمن شد اما

عد ... اونم با کمند ! ب میکن یمدت داخلش زندگ هیکه قرار بود  یبه خونه مد نظر و پرت میدیرس یزمان طوالن هیاز  بعد

 از گرفتن انتقام ! 

 طبقه و بزرگ بود  کیخونه  هیکه انتهاش  یبزرگ و پر درخت اطیداخل ح میرفت

 ستادیشدم و کمند هم کنارم ا ادهیپ نیماش از

 کنه !  دایکرد تا راه فرار پ یهمه جارو نگاه م زیبه ر زیر داشت

 بود ! دهیاز ما زودتر رس فرزاد

 جاست ! نیدونستم ا یطرفم !! اع نم ادیبا تموم سرعت از ته باغ داره م یگرگ دمید هوی

 گفتم تا کمند بشنوه : بلند

 چه خوب ادیداره م یگرگ-

 رو سرو کول من !  دیفرا بنفش زد و پر غیج هی یگرگ دنیبا د دیسر کمند چرخ تا
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 تنش ... مغزم از کار افتاده بود ! یبدنش... بو یگرما

 شکمم !!!از درد خم شدم و داد زدم !!! ریمحکم خورد به ز یگرگ هوی

 احساسم دود شد و به هوا رفت ! تمام

 !! سادیمیپا واروفرق سرم جفت  رفتیاگه راه داشت م کمند

 گفتم بره عقب تر تا کمند خفم نکرده ! یو به گرگ دمیزحمت درد رو به جون خر به

 ... دادیو دم تکون م ستادیبا فاصله ازم ا یگرگ

 و به کمند نگاه کردم : ستادمیا

 چته! -

 ! زدیاسمم رو صدا م یو ه زدیپر استرس به لباسم چنگ م یلیخ

  میباشه ، بر-

  میرو ببره ، و با کمند به طرف داخل حرکت کرد یکه گرگراننده گفتم  به

 شدم و با همون حالت گفتم : یعصب مثال

  یکن یرو تجربه م نیفرار کردن نداره. بدتر از ا-

  میو رو مبل نشست میسالن شد وارد

 رو مبل نشست  یفاصله گرفت و عاد ازم

 اون پسر بچه کجاست؟-

 همون لحظه فرزاد و اون بچه از اتاق خارج شدن ... تو

 جاست  نیا-

 تو آغوش گرفتمش باز کرد  یبه طرف ما و کمند هم دست هاش رو برا دییبچه با سرعت دو پسر
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 رفتن تو بغل هم کمند شروع کرد به قربون صدقه رفتن ... تا

 نگاه به فرزاد کردم که زمزمه وار گفت : هی

 هوو اومده سرت -

 منم بهش فهش دادم و به کمند نگاه کردم  یلب ریز

 بچه باربد و پسر اون بهرام ح.ر... نیاسم ا-

 تموم نشده بود که کمند گفت :  حرفم

 رو درباره پدرش خراب نکن ! تشیجاست ، ذهن نیبچه ا سسسیه-

 کرد ! گفتم : یمعذرت خواه عیسر یول دیفرزاد خندش ترک هوی

 داره! یا یدرست حساب یبابا یلیحتما خ-

 بچه بهش احساس داره  نیبه هر حال اسم پدر روش هست و ا-

 بهش خوش بگذره  ستیبچه و خانوادش ندارم پس قرار ن نیاز ا یمن دل خوش-

 زدم : داد

 بلندشو گم شو اون ور -

 گفت : یدیمحکم تر تو بغلش فشارش داد و با اخم شد کمند

  یدون یخودت م یبگ یزیبچه چ نیبه ا یبخوا یعنیمحمد -

 ! یکرد یکه التماسمو م شیپ قهیتا دو د-

 ؟ی. متوجه شد یآزارش بد ی، حق ندار میشیبچه آروم نم نیاما سر ا ستمیخودم مهم ن-

خنده خودشون رو گرفتن!! بله  یکه اونجا بودن به زحمت جلو ییاطراف نگاه کردم و متوجه شدم همه مردها به

 کنه ! یم دشیشو گرفته و داره تحد ستگاهیدختر ا هیمثل من رو االن  یاعصاب خراب
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 که  !... مردمیکشتمش! خودمم بعدش م یم ای!  زدمشیکردم! م یم کارشیچ

 تو موهام ... دمیدست کشموهام روباز کردم و  کش

 کردم  یبود بحث رو عوض م بهتر

 موهامو کوتاه کنه  اریرو ب یک هیفرزاد -

 باشه -

 جام بلند شدم  از

 و اون بچه رو بزار بمونه  ایکمند با من ب-

 به کمند ! دیمحکم تر چسب یول بچه

 همه آدم ترسناک و زشت بزارم  نیا ونیبچه رو تنها م نیتونم ا ینم -کمند

 اون همه مال و ثروت بشم ! الیخ یکردو امکان داشت بکشمش و ب یم میبچه داشت عصب نیا گهید

 زدم و اون بچه رو پرت کردم اون ور  : ادیفر انهیبار وحش نیا

 بزنم تو دهن جفتتون؟؟ ای یدیکار نداره . فهم یبچه کس نینکن با ا وونهیکمند منو د-

 کرد  یوسط دوتا مبل تو خودش جمع شد و کمند همون طور که خشکش زده بود بهم نگاه م بچه

 رو گرفتم و به طرف اتاق راه افتادم  دستش

 رو بستم ... و در میاتاق شد وارد

 باز داد زدم : اما

 عربده بزنم ؟؟؟  ادی!!!؟خوشت میکن یمنو وحش ادیخوشت م-

 جا جلوم خشکش زده بود ! همون
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! من به سکوت عادت کرده بودم ...  زدیآروم بود و حرف نم شهیشد هم یچقدر خوب م دهیبهم آرامش م آرامشش

 !! کنهیم وونمیکمند سر اون بچه د یکرد . اما کل کل ها یستاره با حرف نزدنش آرامش من رو هزار برابر م

 رو نوازش کردم: دشیپشت انگشتم گونه رنگ پر با

 . ستیخانم ن هیمناسب  تتیاصال وضع ریدوش بگ هیبرو -

 کارا ندارم. نیا یبرا یلیدل گهیپس د یمنو بکش یخوا یتو که م-

 ! دمتیبخش دمیو نکشمت ! شا بخوام زجرت بدم دینگرفتم! شا  میفعال که دربارت تصم-

 بخشمت  یاما من نم-

 همه وقت موهام رو کوتاه کنم  نیتا من بعد از ا ریدوش بگ هیفعال برو -

 رمینم-

 گوشه چشم هام قرار دادم تا باز صدام نره باال سر دو تا از انگشت هام رو کالفه

 . خوبه ؟ ادین شیپ یاون بچه مشکل یبرا دمیبهت قول م-

 تکون داد بنیروبه پا سرش

 یکنم. نه بخاطر ترس فرار تو ... بخاطر آدم ها یاما در رو قفل م ستمی،من داخل اتاق ن ریدوش بگ هیپس برو -

 ؟ی. اوک رونیکثافت اون ب

 تکون داد  نییهم سرش رو به پا باز

 لبخند مهربونم زدم و از اتاق خارج شدم ... هی بهش

 نفس گرفتم ... هی دادم و هیدر رو بستم بهش تک تا

 یطور نیو هنوز دوسش دارم که ا دمیخودش هم شک نداره من آزارش نم یکردم ؟ حت یم کاریباهاش چ دیبا

 ...سهیمیمن وا یبخاطر اون بچه تو رو

 که قرار بود موهام رو کوتاه کنه اومد کنارم ... یبا مرد فرزاد
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 محمد کجا کارش رو بکنه ؟-

 کارت دارم  ایتو اتاق کارم ، تو هم ب-

 ... یو نشستم رو صندل میسه وارد اتاق شد هر

 بود ... بشیدستش داخل ج هیبود و  ستادهیرو به روم با فاصله ا فرزاد

 ! یکردم انقدر راحت از بهرام بگذر یفکر نم -فرزاد

که  یکس هم درباره حرف ها چیفکر کنه که مرده و ه دیبدونه ، با یزیخوام کمند دربارش چ یازش نگذاشتم ، نم-

 خبر داشته باشه  دیبهران بهت زده  نبا

 ! یستیکنم هنوز آروم ن ی. اما احساس م شهیخبر دار نم یکس-

 هام رو رو هم فشار دادم و بازش کردم : چشم

 ، چون هنوز کمند رو ندارم  دمیبهرام رو ند دنیچون هنوز عذاب کش-

 تعجب گفت : با

 که ! یدار-

 که عقد بهراد هستش ! یتا وقت نه ندارمش-

  ؟یاریاز عقد درش ب یخوا یچطور م-

  میامضا تمومش کن هیبا گرفته  میتون یکمند عقدش موقته و م-

 اگه نخواد بده؟-

 مجبورش  کنم -

 !ینگهش دار نیبعد از ا یخوا یچطور م-

 تونم به تو بگم ینم هیخصوص-
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 شه ... ینم تیاذ-

  شهیم تیکنم اذ یهر کار-

 ...  نمونیشد ب سکوت

 به فرزاد گفتم : رو

  اریب ریخوب و دهن بسته گ یلیمتخصص زنان خ هیبرام -

 اگه ... یکن یکمند رو خورد م تیکار؟شخص نیبه ا یمحمد فکر کرد-

م من نشونش بد رو یزنده نگه دار تا عذاب واقع یو زندگنداره. فعال بهرام رو لب مرز مرگ  یها به تو ربط هیقض نیا-

. 

 قرار داد : یصندل یدسته ها یرو رو یو دستش ها کیاومد نزد فرزاد

  یکمند رو آزار ند یقول داده بود-

 ! ستمیکه الزم باشه سر قولم با یاوردیکمند رو تو برام ن-

 نهیآزار بب نیاز ا شتریفقط اشتباه نکن ، نزار ب-

 بهش نگاه کردم و گفتم : یجد

  ؟یدیکمند فقط به من مربوطه ، فهم زینداره ، همه چ یبه تو ربط-

 :دیعقب و پرس دیکش

 ؟یخوا یمدکتر رو یک-

 باهاش حرف بزنم دیاول با-

 باشه -

 بند رو از دورم جمع کرد و گفت: شیپ شگریآرا



 بگذر از جانم

 
511 

 

 مبارکه آقا تموم شد -

 جام بلند شدم و به طرف اتاق حرکت کردم ... از

 نرم ؟  ایدونستم برم  ینم

 و وارد اتاق شدم ... دمی! کارت کش دمینشن یجواب یزدم ول در

 و نه بخوابم!  نمیتونستم بش یمو شده بود نه م کلمیبود ! تمام ه ومدهیهنوز در ن نه

 به صورتم ... دمیدست کش کالفه

 ... دیشد د یکمند رو از گوشه در م یاز چشم ها یکیباز شد و فقط  یهمون لحظه گوشه در کم تو

 !!! رونیبرو ب -کمند

 رو از کمد برداشتم و گذاشتم جلو در ... حوله

عد تو داخل ، ب رمیم عیمن سر رونیب ایبندم تو ب یکه بتونم تو خونه راه برم ، چشم هام رو م ستیجور ن هی تمیوضع-

 . باشه؟  رمیلباس بپوش من دوش بگ

 غرغر کرد : کمند

 من معذبم !  یطور نی!!! ا یچ یعنیمحمد! -

 همه جا رو به گند کشوندم!! رونیب ایکنم ب ینگاه نم گمیبابا م-

کار رو اصال دوست  نیزدن نداشتم چون کمند ا دیهام رو چشم ها بود و پشت به در حموم  واقعا قصد د دست

 رو عوض کرد ... دونیکه کمند زد کال م ینداشت اما حرف

 من به تو اعتماد ندارم -

 ردن باهاش عوض بشه !بود تا نظرم دربار درست رفتار ک یحرفش کاف نیهم

 رومو برگردونم و بهش نگاه کردم : یدیاخم شد با
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 ! یگفت یچ-

 که خودش خودش رو به باد داد... دیکرد ... فکر کنم فهم سکوت

 تند کردم به طرف در ...حوله رو برداشت تا خواست در رو قفل کنه محکم ضربه زدم به در باز شد ... قدم

 بود رو بشکنم ... نمونیکه ب یینشده بودم که حرمت ها وونهیهنوز انقدر د اما

 زدم : ادیفر

ا ج هیتا  یکن یمنو وحش دیکردم که خودم خبر ندارم!!! حتما با کارتیها ؟؟ چ ؟یزنیضررا م نیکردم که از ا کاریچ-

 ؟یریآروم بگ

 بترسه ... شتریو ب ادیلگد محکم به در زدم که صداش در ب هی 

ار ک هی یخوا یجا کارتو تموم کنم؟؟؟ م نیهم یخوا یقدرتمو بهت نشون بدم تا زبونت کوتاه بشه!!! م دیحتما با-

 ؟؟  یگرفت یبا توام چرا الل مون ؟؟یبهم اعتماد کن ینتون گهیکنم واقعا د

سخت  یلیو براقش فقط معلومه ! خ یمشک یموها دمینگاه انداختم داخل د هینامحسوس  یلیاومد ! خ ینم صداش

 تونستم چشم هام رو ازش بکنم ...

 ... مرد بودم ... اما مردونه هم دوسش داشتم ... آره

دونم چرا  یوسط بود نم گهید یکی یپا یگوشه ! اما وقت هی رفتیشد م یکرد موش م یدعواش م یکی یوقت کال

 شد ! یخواد چنگ بندازه م یکه م یگربه ا هی هیشب

 نداشت  دهی... دعوا کردن باهاش فا الیخیب

 گفتم : آروم

  رونیبرو ب ایب-

 پتو .. ریخوب اومد و رفت ز یبچه ها مثل

 بچه پرو  ؟یمردیم یومدیهمون دفعه اول م-
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 تو موهام ... دمیدوش ... دست کش ریرخت کن شدم و بعد از آماده شدن رفتم ز وارد

. از اون موقع تا االن تنها نشده بودم ...التهاب بغض .. زدیکه بهرام م یجلو چشمم ... حرف ها ومدیستاره م ی چهره

همه بشکنم ... اما  یخواست اون جا جلو ی... دلم نم یکس یجلو هیتو گلوم آروم نشده بود... عادت نداشتم به گر

  ... قتیحق ندیغسل دادن خودم بعد از کشتن اون همه آدم... بعد از انتقام... بعد از فهم یاالن تنها بودم ... تنها برا

دوش و تو خودم جمع شدم  ریتونستم کمرم رو صاف نگه دارم ... نشستم ز یشد و نم یتر م نیلحظه بدنم سنگ هر

 شد ...  یبهرام تکرار م ی... حرف ها

 ...« یبود زیبراش عز یلیکردم خودش رو بکشه! انگار خ ینم فکر»

مردم ... دوباره صداش  یشد م ینم ی.. اگه بغضم خالنشونه . یبه سرفه شکوندم تا کس هیشب ییرو با صدا بغضم

 تو گوشم ... دیچیپ

 ...«آزارش بدم  شتریخواست ب یتونست داد بزنه ... چشماش مظلوم بود... دلم م ینم»

که از  یسرد حموم... آب یکیافتادم رو کف سرام ی! همون طور نمیبش ینتونستم حت گهیزدم داخل موهام ... د چنگ

 کرد ... یکه دل من گرفته بود رو خاموش نم یشیسرد بود... اما آت یلیخ ختیر یدوش رو بدنم م

بار دفع سومم بود که توبه  نیکردم... خودمو زدم ... توبه کردم... غسل کردم ... اما ا هیگر ریدل س هیاز مدت ها  بعد

 شکستم ... یآدم کشتنم رو م

لند ب یبرا ارمیبغضم قابل قورت دادن باشه ! اما باالخره تونستم جون رو تو بدنم بتا  دیدونم چقدر طول کش ینم 

 توش ... دمی... وان رو پر آب کردم و دراز کش نیشدن از کف زم

 ... ختمیر یبرنامه م دیحساس با هیشد ... درباره چندتا قض یذهنم آروم م کمی دیبا

 خراب تر بشه ... یهمه چ شد یباعث م دیحرکت اشتباه درباره کمند ، شا هی

 .... میشد یبا هم هماهنگ م دیکردم ... با یصحبت م یبا اون دکتر خصوص دیبا فردا

 رو تکرار کردم ... ارمیکه سر بهرام قرار بود ب ییبار برنامه ها درباره کمند رو مرور کردم و چند بار بالها چند

 راه نداشت ... نیاز ا شتریب گهیدو ساعت داخل حمام بودم و د کینزد
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 مخصوص برداشتم و تنم کردم ... یو تن پوشم رو از جا رونیب اومدم

 پتو شدم!  ریگرد ز یبرآمدگ هیو اول متوجه  رونیحمام اومدم ب از

 کردم نشستم بغل تخت ... یطور که با کاله سرمو خشک م همون

 کمند!-

 بله-

 !!یهست ریچرا هنوز اون ز-

 زشت شدم ! یلیخ دمیتو رو از کمد برداشتم پوش یلباس ها-

 زدم : لبخند

 کنه که ! ینم رییتغ یزیچ یاشکال نداره تو از اولشم زشت بود-

 بلند شد نشست ! همه موهاش رو صورتش بود و چشم هاش به شدت اخمو بود ... عیسر هوی

 زشت!!  یدختر بگ هیبه  یتون یم یزشتن . چطور رونیگنده اون ب ی، اون مردا یزشت!! خودت زشت یگ یبه من م-

 کنه  سیتا دهنتو سرو یزاشتیم بیبود روش ع ینگاهش کردم ... هنوز همون اخالق هارو داشت ... فقط کاف قیعم

 !  یبلندشو برو موهاتو مرتب کن تا بهت نگفتم کمند جنگل یاگه خوشگل خانوم-

 .تارزان رو درآوردم و مسخرش کردم .. یادا بعد

  نهیآ یحرص از جاش بلند شد و رفت جلو با

 عقب و دست گذاشت رو دهنش ... دیخودش پر دنید با

 هع چشماتو ببند!!! نگاهم نکننننن-

 رو ازم گرفته بود ... دمر افتادم رو تخت و چشم هام رو بستم ... میتمام انرژ حموم

 بود که به خواب رفتم ... دهیکنم اصال سرم به بالشت نرس فکر
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 دمیو باز از خواب پر دمیدیمباز خواب ستاره رو ماا

 !دمیخواب یاز انتقام هم باز راحت نم بعد

 سر جام و به اطراف نگاه کردم ... نشستم

 افتاد کمند هم داخل اتاق !! ادمی

 تا بتونه بازش کنه !  رهیرو به طرف در چرخوندم و متوجه شدم که داره با در ور م سرم

 و گفتم : رونیهام زدم ب هیبازدم از ر هی

  شهیکن باز م یمج یعج-

 کردم !  یکه کنار دستش بود ... مثال که من داشتم به گلدون نگاه م یو دست انداخت به گلدون دیجاش پر از

 گفتم. : یقیلبخند عم با

 کنند... یخر ها پرواز م-

 زد ... ییلبخند مصنو هیرو چرخوند و  سرش

 چشمام عاشق بود ... یادید ! کال زهاشم برام خاص بو یلودگ یحت

 ... ختهیدورش ر شونیهنوزم پر موهاش

 دلقک شده عشق جونمون هیبود... کال شب دهیگرم کن منم پوش ست

 !!!! نیچشمم خورد به دورب هویبه روش نخندم، که  نیاز ا شتریرو چرخوندم تا ب سرم

 رو عوض کرده قلبم از جاش کنده شد !!! یکه کمند لباس ها نیلحظه فکر ا هی

 ها رفتم ... نیو به طرف اتاق دورب دمیرو زدم کنار و با تموم سرعت کارت کش پتو

 قسمت اتاق ... نیزدم به طرف دورب رجهیرو باز کردم و ش در

 وجود نداشت !!! یلمیف
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 اون قسمت رو از کار انداختم . نیها بودم . پاکش کردم و دورب نیمن پشت دورب-

 ... قشیانداختم به  دست

 ؟یدید یزیچ-

 کرد !!! ینداد فقط نگاه م یجواب

 زدم : داد

 !!!یدید یزیچ-

 نه -

 ... دهیکردم که ند یداشته باشم ، پس بهتر بود قبول م نیسنگ یتونستم با فرزاد بحث ها ینم

 رو کال قطع کردم  نیاون دورب میکردم و س ولش

 باشه  اطیح تو اونم محافظ دوتا کال ٬ شهیعنوان وصل نم چیه به-

 کنارش رد شدم و برگشتم به اتاق ... از

 !!!زدمینگاه به خودم کردم!! من با تن پوش داشتم قدم م هیرو باز گذاشته بودم !  در

 و اسم کمند رو صدا زدم ... میشونیرو پ زدم

 

 کمند

 

 از اتاق خارج شد و در رو نبست !!  ییهوی عیسر یلیخ محمد

 تو دلم روشن شد  دینور ام هی
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محمد  یاز شلوارک ها یکیشناختم چنگ انداختم داخل کمد و از شانس گند من  یکه از خودم م یتمام سرعت با

ستم ددستم !!! وقت فکر کردن نداشتم ... مثل عمامه بستم رو سرم تا موهام جمع باشه بعد گلدونه رو گرفتم  دیرس

 تا بتونم پرتش کنم !

 گنده خورد به چشمم !!! ییییلیمرد خ هی هویداشتم به طرف در که  یبلند بر م یها قدم

 زدم و گلدون رو به طرفش پرت کردم ... غیج محکم

 برسم ... یطرفش تا من زودتر از اون به در خروج کردمیجلو دستم بود رو پرت م یبهش نخورد !! هر چ اما

 !!! چرا !! دمیند یا رهیدستگ چیبه در ... اما ه دمیشدم ... رس یموفق م داشتم

 به در ... زدمیضربه م یکارت داشت !!!! دو دست یجا هی فقط

 کمک ... کمککککک ...-

 شکم بود!  ریکه بلد بود زدن ضربه به ز یاون مرد افتاد روم !!! تنها کار هیسا هوی

 نیزدم و از ب رجهی! از فرصت استفاده کردم و ش ادهیپاهاش ز نیکه راه خروج من رو ببنده فاصله ب نیا یبرا اما

 ... دمیخورم و اون ور در اومدم و به طرف پنجره ها دو زیپاهاش ل

 کرد ... یرو خراب م یلحظه مکث همه چ کی یعنی

 ..!کم بود . نیبه پنجره ... بازش کردم ... فاصلش با زم دمیرس

 و وحشتناک شروع کرد به پارس کردن ستادیمن ا یپا ریز قایدق یگرگ هویکه  نییرو پنجره خواستم بپرسم پا رفتم

... 

داشت  یبرگردم داخل که چشمم خورد به اون مرد گنده و فرزاد ... پشت سرشون هم محمد داشت قدم بر م خواستم

 به طرفمون ...

 ار دادم و دوباره بهشون نگاه کردم ...گذاشتم رو چشم هام رو محکم رو هم فش دست

 و اسلحه رو گرفت طرفم : ستادیبه قدم از اون ها جلو تر ا دیتا رس محمد
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 نه؟  دمیخند ادیبه روت ز-

 گرد شده بهش نگاه کردم! یکنه !! با چشم ها کاریخواست چ یم محمد

  نییاز همون پنجره خودت رو بنداز پا-

 هام گردتر شد ! چشم

 اونجاست!  یگرگ-

 به درک -

 م...محمد !-

 ؟  رونیب یایبت اجازه داد ب یخفه شو ... ک-

 فرار کن ! یتون یاگه م یخودت گفت-

 که تو نظرت بود فرار کن   ییباشه پس از همون جا-

 ! نهییاون پا یگرگ شهینم-

-۱...2...۳... 

 یتو شک بودم و گوش هام بخاطر صدا !!! نییباعث شد پرت بشم پا واریکه از گوشه سرم رفت خورد به د یریت

 ... دیشن ینم یزیگلوله چ

 کشه !!! یداره به شدت لباسم رو با دندون هاش م یخودم اومدم متوجه شدم گرگ به

 تو خودم جمع شده بودم !!! زدمویم غیج فقط

 شدت گرفت... میاز پاهام بود گر یکه بخاطر گاز گرگ یدیدرد شد با

 ... دینجات جونم رس یبرا یکیباالخره  

 که از سر درد بود رو سر دادم ...  یو ناله ها میبه ناج دمیچسب
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نجات داده بود رو که جونم رو یشد التماس کس یباعث م نیو ا دیرسیبه نظرم م یوحشتناک تر از هر آدم یگرگ

 بکنم ...

 ستین قیفقط گرفته پات رو ، گازش عم ستیگازش محکم ن ی، جا ریآروم بگ-

 حالم رو بهتر کرد . کمیهاش  حرف

 ... ستادیخونه شد اما بعد از چند قدم ا وارد

 به گوشم! دیمحمد رس یعصب ادیفر یصدا

  ؟؟؟یبه تو گفت بهش دست بزن یک-

 نگاه کرد  میناج به

  ؟یهمه رو آزار بد ادیخوشت م-

 ؟یدی: بهت گفتم تو مساعل مربوط به کمند دخالت نکن نفهم محمد

 تفاوت باشم !!! یب یشد انتظار دار یداشت داغون م چارهیدخترم ب-

 ؟یتفاوت باش یب یتون یم هیچرا نسبت به بق-

 کرد  یجو رو متشنج م نیفرستاد باال و ا یهر دو م یتن صدا داشت

 و آروم گفتم : یفرزاد نگاه کردم و جد به

  نیمنو بزار زم-

 ! یپا راه بر نیبا ا یتون یمگه م-

 من رو  نیمتونم بزار ز یم-

 ... نیزم یشد و گذاشت من رو رو یطوالن کمیروم  نگاهش

 و لنگون لنگون به طرف محمد حرکت کردم ... ستادمیرو پاهام ا یسخت به
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 : نییجلوش و سرم رو انداختم پا دمیرس

 ترسناکه ... یلیخ یشه ، فرزاد فقط قصد کمک به من رو داشت ، گرگ یتکرار نم گهید دیببخش-

 زندان بود ... هیکه شب یکنارش رد شدم و رفتم داخل اتاق از

 گوشه تخت و غصه خوردم ... نشستم

 شد... یخوب م یلیتونستم فرار کنم خ یم اگه

 پام رو چک کرد و رفت ... تینفر اومد وضع هی

 ... ومدیساعت گذشت اما محمد ن چند

 فتاده باشه ! براش ا ی! نگران بودم اتفاقومدیاما محمد ن دیبه شب رس یحت

 داره که من نگرانشم!! یلیرو محکم زدم رو سرم ... چه دل بالشت

 به صبح رسوندم ... ییهم تنها شب

 رفت ... ینم نییاز گلوم پا یعنینخورده بودم ...  یدرست یغذا چیمحمدم ، ه ریکه گ یتو دو روز 

 شد ... دایشب بود که سر و کله محمد پ ۹ساعت  کینزد

 بودمش ! دهیند یطور نیوقت بود که ا یلیمرتب ! خ یو موها پیکت شلوار خوش ت هی با

 بداخالق وارد اتاق شد و در رو بست ... اما

 چرمش چند تا برگه در آورد  یدست فیداخل ک از

 امضا کن -

 گرد شده بهش نگاه کردم  یچشم ها با

 !نیها چ نیا-

  یحضور ریفسق عقد موقت ، غ -
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 !!!!یچ-

 گفت: دهیکش دهیرو آورد جلو کش سرش

  یحضور رِیبه صورت غ تیفسق محرم-

 گفتم : یو جد فیرو انداختم رو ک برگه

 خانوادم و همسرم . شیگردم پ یفکرشم نکن من بخوام با تو ادامه بدم ! من برم یحت-

 بهم نگاه کرد و تکرار کرد : یشیآت

 امضا کن -

 فاصله گرفتم و بلندتر گفتم : ازش

  شهیباز هم حرفم عوض نم یمن رو بکش یاگه بخوا یخانوادم ، حت شیگردم پ یکنم . من بر م یکار رو نم نیمن ا-

 رو به زبون آورد ... یبد یلیخ یپرت کرد به طرفم و حرف هاها رو برگه

باهاش  دنیانگار خواب هی! مگه اومدنت با خودت بود که رفتنت دست خودت باشه !ها چیمگه دست توع که نخوا-

 بهت ساخته!؟آره !!

 کشمت ... یافتاده باشه ! من م نتونیب یکشم اگه اتفاق یمن تو و اون رو م کمند

 ... ستیقرمز شده بود ! اما االن وقت کوتاه اومدم ن تیاز عصبان صورتش

 رو بردم باال  صدام

 ..  یبکن یواستتا هر کار خ نمیشی! فکر نکن آروم م یجا من رو نگه دار نیا یبتون یکور خوند-

بازم و دور دستش  یبرداشت به طرفم که باعث شد نتونم حرف هام رو ادامه بدم ... دست انداخت داخل موها قدم

 چرخوند ...

 افتیکه ازش در یا یمنف یکرد ! از اون نگاه ها که فقط انرژ یداشت بهم نگاه م انهیتونم بگم وحش یجرعت م به

 باشه ! یکردن شلوارت کاف سیخ یبرا شهیم
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 !؟یباهاش رابطه داشت -محمد

 نه-

 زد : عربده

  یگ یدروغ م یدار-

 و پرتم کرد  دیرو محکم کش موهام

 ها؟؟؟ یازش جدا بش یخوا ی... پس چرا نم یگ یدروغ م-

رو بگذرونم... محمد همه  میادامه زندگ یقاتل جان هیخوام با  یدروغ ندارم ، فقط نم یبرا یلیگم ، دل یمن دروغ نم-

 ما تموم شد . نیب یهمون موقع که دروغ هات برام روشن شد همه چ ؟؟یفهم یما م نیتموم شده ب یچ

 محمد بلندتر بود : یاما صدا میزدیدو داد م هر

 نگفتم ی! پس بهت دروغیمن نبود یقسمت از زندگ نینداشت. تو اصال جز ابه تو  یربط چیکار ها ه نیا-

 اه کردم : بهش نگ یگرد شده و عصب یچشم ها با

!! یمن بش ی!! تو قرار بود مرد زندگیریگ یم دهی!!! چه راحت من رو نادیکن یچه راحت خودت رو تبرعه م-

 !  یدروغ گفت شهیکه هم ییتووووووو ؛ تو

 ! یفهم یچرا نم ینبود یزندگ نیدروغ نگفتم ! تو جز ا گمیم-

 ... دنیفهم یندارم برا ازین گهیخوام بفهمم ، د ی، نم ستیبرام مهم ن گهید-

 حد ممکن بردم  نیتن صدام رو به باالتر و

 جا برممم نیخوام از ا یمن فقط م-

 رو یخودم کار پزشک قانون ای یکن یبرگه هارو امضا م نیا ایتموم نشده کار دارم.. هنوز کارم با تومن هنوز با تو-

  دمیانجام م

 ... ادیز یلیبود ! خ حانهیهاش وق حرف
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 ست تو گلوم نش بغض

 !!یحرف بزن نیا یتون ی!چطور م؟یانقدر پست باش یتون یچطور م-

  ارمیبه سرت م ییچه بال ینیتا بب یشک داشته باش هیآره ؟؟؟ فقط کاف ؟یبه خودت شک دار هیچ-

 ... یشرم یمن به خودم شک ندارم اما از توانتظار نداشتم ! از تو که انقدر ب-

 امضا کن  -

 ..دنبالم . ادیکنه ، اون م یم دایکنم . بهراد من رو پ یجا خراب نم نیرفتن از ا یرو برا دمیتنها ام یول رمیحاضرم بم-

 زد : ادیاون باز هم فر یگرفتم ول واریمحکم زد تو گوشم اما دستم رو به د دیکش هی

 جز من صدا نزن !!! رو یمرد چیاسم ه گهید-

 زد تو گوشم : دوباره

  اریمن ناسم اون کثافت رو جلو -

 ... نیسوم نشستم زم یلینخوردن س یبرا

 از تن صداش کم نشده بود ... یبند اومده بود اما اون هنوز ذره ا زبونم

  ینیب یمسگ من رو یدروغ باشه حرفت ! اون وقت اون رو هیکنم . فقط کاف یرو با تو معلوم م فمیمن تکل-

 گفتم : یبغض آلود یصدا با

 من به خودم شک ندارم -

به حالت ! اگه راست باشه  یبه جواب اون داره ... اگه دروغ باشه حرفت وا یبستگ ی، همه چ ارمیمتخصص م -

 خانوادت ... شیپ یبرگرد زارمیم

 شک حرفش سرم اومد باال و بهش نگاه کردم ! از

 برم! یزاریم...م-
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 رو کرد به من و آروم گفت : پشتش

 ، البته بعد از امضا در خواست فقس عقد موقت رو  چون بهت اعتماد دارم یبرگرد زارمیآره م-

 . دارمیبه اجبار نگهت نم گهیو من هم د یش یخانوادت اما از بهراد جدا م شیپ یگرد یم بر

فرصت رو از  نیا دی... محمد حرفش حرف بود ، منم که به خودم شک نداشتم پس نبا ستادمیجام بلند شدم و ا از

 دادمیدست م

 خانوادم قول؟ شیبرگردم پ یبزار دیبا یول شمیکنم ، از بهراد جدا م یقبول م-

 به جواب دکتر داره  یبستگ یهمه چ-

  ؟یدیخونه قول م رمیمحمد من به خودم شک ندارم ، فردا م-

 هم روش رو به طرفم بر نگردوند! باز

 خانوادت شیپ یری، بعد م یکن یاول در خواست رو امضا م-

 باشه -

 برگردوند : ... روش رو دمیعقد موقت رو بخش هیکردم و بق رو امضا برگه

 به خودت ! یآنقدر مطمعن -

 یدرک م شتریدروغ رو ب یفقط معن نمیب یمخوامه ، هر بار تو رو یکه م یزیجا تنها چ نیا از شدن خالص ٬آره -

 کنم .

 لبش رو گاز گرفت و به حمام اشاره کرد: محمد

 ادیتا دکتر ب ریبگدوش  یخب اگه عجله دار یلیخ-

 مکث از اتاق خارج شد و در رو بست  یب محمد

 بود ... دمینه ! اما فعال تنها راه ام ایکه گرفتم درسته  یمیدونستم تصم ی... نم دیلرز یبه شدت م بدنم
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 ... دمیخودم رو پوش یبار لباس ها نیدوش گرفتم و ا هی رفتم

 کردم که در زده شد و با انداختن شال رو سرم اجازه ورود دادم ... یرو داشتم با حوله خشک م موهام

 !! ادیهم به نظر نم یعصبان گهید یکه حت یاسترس داره! طور یلیکردم خ یوارد اتاق شد ... احساس م محمد

 ؟یبود چ یاگه جوابش منف -

  ستین-

 ! هوفتیتونن باشه که قراره ب یم یاتفاق نیبه سرت آوردم از دستم ناراحت نشو ، چون بدتر ییاگه باشه هر بال-

 من به خودم مطمئن ام -

نرسونم ،  بیکه بهت آس دونمینباشه قول نم یگ یدرست باشه! چون اگه اون طور که تو م حرف تو دوارمیباشه ام-

  ؟یدیفهم

 فرشته نجات من ! سال اومد جلو چشمم ... انیخانم م هیزده شد و چهره  در

 ید مخو یکردم از خود ب یگشتم خونه فکر م یبه فردا که بر م یبود. اما وقت تمیرفتن شخص نیکار باعث از ب نیا

 شدم ...

 شد به محمد نگاه کنم ! به پنجره نگاه کردم و آروم گفتم : ینم روم

 رونیبرو ب-

.... 

 اما پر استرس بهم کرد و از اتاق خارج شد ... قیعم نگاه

 و بهم نگاه کرد  زیت رو مرو گذاش فشیک دکتر

 . دمیکنم فشارت افتاده ! اولش چکاپ انجام م یاحساس م-

 ... نمیبش یرو آورد کنارم و گفت که رو صندل یپزشک گهید لیو وسا فشارسنج
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 بهم بزنه ! دیآمپول با هیچکاپ انجام داد و گفت که بخاطر عفونت گلوم  عیسر یلیخ

دوست واز ر نیبار سنگ نیتموم بشه بره ... تا ا عی! کاش سرگهید زیچ هیدکتر  نیبودم ! فاز ا گهید زیچ هی ریدرگ من

 برداشته بشه 

 زد بهم و گفت که آماده بشم ... یآمپول تو رگ هی

 دونستم ... یکه جوابش رو م نیشد ! با ا ادیز استرسم

 کنار  دیحرف کش یرو انجام داد و ب کارش

 بپوش-

 اد :زده شد و دکتر اجازه ورود د در

  دییبفرما-

 پر استرس ! یبود ول یپوش و عال کیهنوز همون طور ش محمد

 بودم به پنجره ... دهیتونستم فاصله رو باهاش کم کنم و چسب یشد و من از خجالت نم وارد

 داد که تمام وجودم به لرزه در آورد ! یدر کمال تعجب جواب اما

  دمیند یزیچ-

 تجربه ها بود ... نیرت زیاز وحشت انگ یکیمحمد  زیت نگاه

 لکنت افتاده بودم ! به

 !!!یحرف رو بزن نیا یتون ی!!! چطور م؟یگ یم ید... دکتر چ-

 گفت: لکسیر یلیکردو، خ یرو جمع م یها لیهمون طور که وسا  دکتر

 که مشاهده کردم رو گفتم  یزیمن چ-

 رو گرفت دستش و از اتاق خارج شد ... فشیک
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 خارج شد و رفت ! عیصحبت باهاش تند کردم و اسمش رو صدا زدم اما اون سر یهام رو برا قدم

 من موندم محمد ! حاال

 من بود ! با بهت بهش نگاه کردم و گفتم : دنیآماده در انگار

 نکردم ! ی! من کار گهیبخدا داره دروغ م-

 گفت: یکرواتش رو شل کرد و عصب محمد

 !  یخودت رو نگه دار یچند روز نتونس ... تو ییتو ستیکه قابل اعتماد ن یآدم-

 درست نبود!! نیمن نبود ! ا یحق پاک نیا نه

 جلوش و چشم تو چشماش نگاه کردم تا باور کنه حرفم رو ...  ستادمیا

 کس ... چیوقت و با ه چیکار رو نکردم ...ه نیمحمد من ا-

 زد :  ادیدر اشاره کرد و فر به

 بود !  گهید زیچ هیاما جواب اون -

 یدون ی، تو م یشناس یمن نگاه کن ! تو منو م یچشم هاگه !!! محمد تو ی! به جون مادرم دروغ م گهیبخدا دروغ م-

 گم ! یمن دروغ نم

 تخت ...افتادم رو نمیمحکم زد تخت س محمد

 و یپارت یرفت ی!؟ همون شب که باهاش بلند شدیبهم رو دست بزن یتون یم یمن احمقم؟ فکر کرد یفکر کرد-

 !!! فتادهین نتونیب یباور کنم اتفاق یانتظار دار یشروب خوردم

 کنه ! یرو باور نم نیگناه بودم ... محمد چرا ا یبود ... من ب یهام از چشم هام جار اشک

 داد راحت حرف بزنم ...  یاجازه نم ینیسنگ بغض

 گناهم !  ی! من بنکردم  ی، به روح ستاره اون دکتر دروغ گفت! من کار انیمحمد ... به جون ک-
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 کوه آتش فشان شده بود... هیمثل  محمد

 شد روم و ترسناک گفت: خم

 فهمم یپس خودم جواب درست رو م-

 لحظه ضربان قلبم رفت رو هزار !! هی یهام از حرفش گرد شد و برا چشم

 کردم !  یم کاریچ دیبغض بهش نگاه کردم ... االن با با

 حرفام رو ... یکن یچرا باور نم-

 ... راهنشیپ یشکست اما اون شروع کرد به باز کردن دکمه ها بغضم

 گذاشتم رو دستش  دست

 نکن ! کار رو نیمحمد تو رو خدا ا-

 زد : ادیفر

 ثابت کن !  یگ ی؟ ها ؟ اگه راست م یپاک یگ یخفه شو !! مگه نم-

 : دیغر ریش هیشد روم و مثل  خم

 ثابت کن ... یگناه یشدم ... اگه ب وونهی. االن د شمیم وونهیبهت گفتم اگه دروغ باشه حرفت د-

 کردم ... یم هیکنم! فقط گر کاریچ دیدونستم با یبود ! نم ختهیبه هم ر یچ همه

 کند... یم تیمحمد لباس هاش رو با عصبان اما

 !! دیشن ی... اما انگار نم اوردمیبه زبون م غیشدم گوشه تخت و اسمش رو با ج جمع

 زد روم  مهیبه طرفم ... دست انداخت به گردنم و چسبوندتم و خ اومد

 ... زدمیو اسمش رو صدا م زدمیم غیج

 محمد ... محمد تو رو خدا ... باورم کن ...-
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بدنم جون مقاومت نداشت ...! سر شدم و  گهی...! د نهیب یو چشم هام تار م شهیم نیکردم سرم داره سنگ احساس

 رو از دست دادم ... میاریلب هام... به طور کامل هوش یمحمد رو ی. با فشار لب هادست هام افتاد کنارم ..

 

 افتاده بود ! یمن چه اتفاقات یبود و قبل از باز شدن چشم ها یچه زمان دونمینم

!  داشتم ینیبود، بودن!دو ب دهیچیکه دور بدنم پ ییکه احساس کردم دست ها یزیچ نیشدم ، اول اریهوش یوقت اما

 !  نمیتونستم اطراف رو راحت بب ینم

 و سرم رو تکون دادم ... دمیهام رو مال چشم

شد اما با لمس اندامم  یچشم هام درست نم ینیرو تو تنم احساس نکردم ! دو ب یلباس چیخورد به بازو هام ! ه دستم

 افتاد ... ادمیتمام اتفاقات 

محمد باشه ! ازش  زدمیبود ! حدس م دهیوش کشکه دور بدنم بود و من رو تو آغ ییگذاشتم رو دست ها دست

 متنفرم !! ازش متنفرم !! 

هام رو داخل بازوهاش فشار دادم تا بتونم بکنمشون از دورم ... اما اون دست هاش رو محکم گرفته بود !! با  ناخون

 ... دارهیکه ب دمیحرکتشان فهم نیا

و پاهام  دیچیپ یخوردم درد تو تمام دلم م یکه تکون مرو قورت دادم و شروع کردم به پس زدنش ... هر باز  بغضم

 کنم !  شتریب فاصله رو یگذاشت من ذره ا یزد اما نم یکرد ... حرف نم یدرد م

 ازت متنفرم ... متنفرم  ؟؟ی! آخر منو خورد کردیکرد رو خودت کار آخر ٬کثافت ، نامرده -

زد ! فقط محکم به خودش فشارم  یحرف هم نم یو حت کرد یباز نم یشد اما اون چشم هاش رو حت یهام جار اشک

 داد ... یم

حرمت ها بر  گهیشد ... د یدرست نم گهیکه از دست رفته بود د یزیداد ... چ یجواب نم گهیگله کردن هم د یحت

 گشت ... ینم

 کرد !  یاون چشم هاش رو باز نم یشد ول شتریب میگر شدت
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 ... دیرس یمقابل با دست هاش به آخر م یبرا میشد اما انرژ یچشم هام درست م ینیکم داشت دو ب کم

 کردم ... یدرک م میحال یرو از ب نیکرد و ا یشدت فشارم داشت افت م به

 لباس تنش بود !  یرو تخت ول نشست

 خودم نگه داشته بودم ... یپتو رو رو گهیلباسش و با دست د قهیانداختم به  چنگ

 ینم گهیکه د ی! طور چوندیما اون دست هام رو از لباسش جدا کرد و پتو رو دورم پشدم ! ا یاز جآم بلند م دیایب

 ... امیپتو در ب یجمع کنم تا از ال یتونستم انقدر انرژ

 . تو موهاش .. دیو دست کش ستادیا

  امیصبر کن االن م کمی،  یغذا بخور دیفشارت افتاده با-

حرف ها رو بدون نگاه کردن بهم زد و از اتاق خارج شد ! چطور تونست انقدر نامرد باشه و بعدش خجالت  نیا تمام

 بکشه!!

 شده بود نداشتم ...! دهیچیکه دورم پ یبزرگ یپس زدن پتو یبرا یتوان یکاغذ لول شده بودم ... حت مثل

 برگشت داخل اتاق ... ینیمحمد با به س یاز مدت بعد

 ت و ستون دست هاش رو گذاشت دو طرف من ...رو تخ گذاشتمش

 چشم هام نگاه کنه ! تو میتونست مستق یهم نم باز

  یبخور زیچ هی دیفشارت افتاده با-

 کرده !  بمیکه تخر نیبخورم ! بعد از ا زیچ هیمن انتظار داشت  از

رو هم زمان با  رهنیمردونه برام آورد . نشوندتم رو تخت و پ رهنیپ هیشد ... رفت از داخل کمد  یطوالن سکوتمون

اتاق عمل ! دست هاش رو به پشت بدنم برد و دکمه هارو  یجدا کردن پتو تنم کرد ! اونم پشت رو !! مثل لباس ها

 بست ... 
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خت ت یم به روکرد یبلند داشتم سقوط م ینویدوم هی هیآورد جلو تر... اما من شب یکمرو ینیفاصله گرفت و س ازم

 ... 

 رفت و ضعف داشتم ... یم یاهیهام س چشم

بود  دهیچیکه دورم پ ییپتو یبه رو ینیس دنیسپر کرد و هم زمان با کشقبل از سقوط من دست هاش رو  محمد

 خودش رفت پشتم نشست و پاهاش رو از کنارم دراز کرد ...

 رمق گفتم : یب شهیحالت خوب م یلقمه غذا بخور هیاالن -

 خورم  ینم-

 گرفت! یتوجه داشت لقمه عسل م یاون ب اما

 گرفت جلو دهنم رو وهیآب م وانیاز گرفتن لقمه ، ل بعد

 بخور راه گلوت نرم بشه  کمی-

 رو گذاشت رو لبم !!  وهیرو به چپ چرخوندم اما اون به کف دستش چونم رو گرفت و به زور آب م سرم

 گفتم : دهیرو هم چسب یبا دندون ها 

 خورم  ینم-

تو  ختیرو ر وهیکه به گلوم آورد دهنم باز شد آب م یمن رو خم کرد به عقب و با فشار خودش و یاون عوض اما

 صاف شد ... عیدهنم و سر

 رو قورت بدم ...! وهیخفه نشدنم مجبور شدم آب م یبرا

 شده بودم !  فیهوش بودم که انقدر ضع یدونم چند روزه که من ب ینم

 ش دادم بهش فح یلب ریز

 ... یعوض-

 بار لقمه رو گرفت طرفم ... نیاون ا اما
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 برد گفت: یور اون ور م نیطور که رو هوا لقمه رو ا همون

 ...ادیرو زبون خوش مزه خانمم فرود ب دیشده با یکه دوچاره نقض فن میدار مایهواپ هیخب -

 به طرف مخالف بردم .... شتریبار سرم رو ب نیا

 نیرو محکم نگه داشته بودم تا نتونه لقمه رو به خوردم بده ! اما باز دست گذاشت رو چونم و خم شد پشت ... ا سرم

دست گذاشت رو لپ هام و  یکردم . اما اون عوض یمحکم دهنم رو نگه داشتم و باز نم زنهیم یچه کلک دمیبار فهم

 فشار داد ...

 آ کن ... آ کن -

 به هم فشرده بهش فحش دادم  یهمون دندون ها با

 ... یعوض-

 کرد : میخندش عصب یصدا

 !  یجلو من مقاومت کن یبچه بخور جوون داشته باش-

 عو...-

 بگم ، لقمه رو چپوند تو دهنم و دست گذاشت روش ... ادیکه قصد داشتم با فر یدهنم باز شد بر فحش تا

 ! یدهن باز کن ارمیحرصت رو در ب دی، حتما با کالیآ بار-

 رو تخت ...  مینشست دوباره

 بار گفت : نیلقمه درست کرد و ا باز

 ! یاه اه چه دختر زشت و بد اخالق-

 گ... یبه من م-

دندون هام و لقمه رو گذاشت تو دهنم و دست گذاشت رو لب هام و به چشم هام نگاه  یبرد ال عیهاش رو سر انگشت

 بچه غذا بدن گفت  :خوان به خورد  یکه م ییمامان ها نیکرد و مثل ا
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 بخور ... بخور دختر گلم -

 تا غذا بخورم  زدیکه روم م ییخسته شدم از حرکت ها گهید

 پتو در آوردم و بداخالق گفتم : ریهام رو از ز دست

 زد به سرم ... یفکر هیخورم تا چاقو رو گرفتم دستم  یخودم م-

موهام انگشت هاش رو  یکردو از کف سرم تا انتها یم یلقمه گرفتم و خوردم ... محمد داشت با موهام باز هی یالک

 ...  دیکش یم

و و ت دمیو سر کش وهیخوردم تن تن و آب م گهیگلوش ! چند تا لقمه د رینه هنوز انقدر جون ندارم چاقو بزارم ز دمید

 و چاقو رو گذاشتم رو گلوش ... دمیچرخ هیاز ثان یکثر

 و رها کرد رو تخت ...کرد و خودش ر یتفاوت نگاهم م یاون ب اما

جور که اون نفهمه ،پشت  هی ادیچاقو داره خون م یاز جا دمینکرد ! د یحرکت چیرو رو گردنش فشار دادم اما ه چاقو

 پوزخند بزنه ! هینشه که باعث شد  یچاقو رو گذاشتم رو گردنش تا واقعا گردنش زخم

 تهران پاس کردم .  یالت ها شیرو پ یچاقو کش یمن کالس ها-

 مکث کرد و گفت : کمی

 من؟ دیتهد یبه جا ییلباس بپوش یبلندش ستی! بهتر ن ادیخشونت اصال بهت نم-

و جاهامون عوض شد ... چاقو رو  دیسکسکه کردم و تا خواستم از جام بلندشم محمد چرخ هیخودم نگاه کردم !!  به

 از دستم گرفت و گفت :

 تونم ازت بگذرم ... ینم گهیمتاسفم اما د-

 یتر م دینا ام ییرها یمحمد هر لحظه من رو برا یتو وجودم باعث شد خشکم بزنه !! اما کار ها دییکه دو یوحشت

 کرد ...

 نبودم ... یبود... حواسش بهم بود ... اما راض آروم
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 تخت ...کارش خودش رو پرت کرد کنارم رو دنیرس انیبغض نشست تو گلوم ... بعد از به پا باز

 ... شتریکرد و شدت اشک هام رو ب یقابل مصرف ، حالم رو خراب م یش هیراش که شده بودم ب نیا

 و موهام رو نوازش داد... دیرو تو آغوش کش من

 ینم گهیاتفاقات د نیرو بخوام ... اما ... بعد از ا یزیوقت نخواستم جز خودت چ چیاتفاقات ه نیتا قبل از افتادن ا-

 تمیاز حد ظرف شتری... همه کارهام مختل شده چون ب رمیونم ازت فاصله بگت ینم گهید یتونم مثل قبل باشم ... حت

 به طرفت کشش دارم ...

 شناختم تو چشم هاش گفت: یکه م ینگاه کرد و با صداقت قیعم سمیخ یو به چشم ها نییرو آورد پا سرش

خورم  یتونم اندازش رو بهت نشون بدم ! اما به روح ستاره قسم م یدونم چطور م یدوستت دارم ... نم یلیخ-

 از کلمات باشه ... یداره ... نه که فقط مجموعه ا تیاحساس من به تو واقع

 و چشم هاش رو بست ... دیرو بوس میشونیپ

 بد بود اما حرفم رو زدم  حالم

خارج  نمیاز جو زم یدروغ هات حت یبا ضربه از احساس ها  یلیوجود نداره... خ گهیها د زیچ یلیمنو تو خ نیب-

 !یمن رو باور نکرد تو ؟یشد کیچطور بهم نزد ینیب یشدن ... م

 نداشتم  یداشتنت چاره ا یبرا-

 تعجب بهش نگاه کردم : به

 ... یعنی. .. یعنیهمش نقشه بود ؟!!!!  یعنی-

 ... متاسفم ، یقرار نبود انقدر زود بفهم-

  دارمیخودم نگه م شیکنم و تو رو به عنوان همسرم پ یکه کردم رو قبول م یکار تیمن مسول یول

از اولش هم قصد نداشت بزاره  یعنیهمه حرف هاش دروغ بود !!  یعنیگفت!  یم یکردم ! داشت چ ینگاهش م فقط

 خانوادم ! شیمن برگردم پ
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 سخت بود !  که ازش خورده بودم ی... باورِ رو دست دادمیرو به چپ و راست تکون م سرم

 ... ستادیجاش بلند شد و رفت کنار پنجره ا از

 حال و هوات عوض بشه  میبزن یدور هی میقشنگ تره ! لباس بپوش بر یلیجنوب از شمال خ یایدر-

 من هنوز تو شوک حرف هاش بودم ... یول

 ازت متنفرم -

 زد : لبخند

  رهیم ادتی-

 !  ستین یاتاق قبل اون هیاتاق نگاه کردم ! تازه متوجه شدم شب به

 هوشم! یمم...من چند روزه ب-

 از کارام برسم  یتا من به بعض یبود دهیچند روز خواب هیفقط  ستین یمهم یزیچ-

 کردم !  یم کاریچ دینشون بدم! االن با یچه واکنش دیدونستم واقعا با ینم

 ... من باهاتم  ریبه خودت سخت نگ-

 کنسول مشغول شونه کردن موهاش بود  یو جلو دیپوش یکت شلوار اسپرت مشک هی

 ، منتظر بودم با خودت برم . دیخر میریم-

 من هنوز همون جا خشکم زده بود ... اما

 کنار بشقاب ... دیبعد از شونه کردن موهاش اومد چند تا لقمه گرفت چ محمد

 گرفت گذاشت تو بشقاب...  لقمه

 شده بدنت  فیضع یلیخ یسرما بخور ترسم یم  ر،یدوش بگ ایبعد ب رمیلباس بگ میبخور بر-

  امیجا نم چیمن با تو ه-
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 و خم شد روم...  کمینزد اومد

 باربد؟   ادته؟یاون پسر بچه رو -

 کردم اما اون ادامه داد : سکوت

 . یشنو یکردنش رو نم هیگر یصدا یباش یاگه دختر خوب-

 هم فشار داد یزد و چشم هاش رو رو یلبخند مصنوع هی بهم

 !!! یکن یم دیمنو تهد یدار-

 رو گاز گرفت و گفت : شینییپا لب

 کنه!  تتیو داد کردنش اذ غیج یحرف رو نزن من فقط دوست ندارم صدا نیا -

 آمد  یجز حرف زدن از دستم بر نم یکار چیه

 خواد بکشمت یدلم م-

 : دیخند

 خوشگل بپوش  یتو فقط لباس ها یارینه نه انقدر به خودت فشار ن-

 کردم...  یبهش نگاه م یا نهیکه گرفته بود رو خوردم و ک یندتا لقمه احرص چ با

 کنم  یچکارت م نیبب رمیبزار جون بگ-

 باز لبخند رو لب هاش بود!  یاون عوض اما

 کرده بودن تو گلوم!!  ریگ  یفیتن تن لقمه ها و گذاشته بودم دهنم که همشون  پشت سر هم رد آنقدر

 ... نمیگشتن!!  چندتا زدم رو قفسه س یرفتن نه بر م یم نه

 شد!!  ینم اما

 زد : ینشت کنار و به پشتم آرام ضربه م محمد
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 آخه!  یستیغذا خوردنم بلد ن-

 هزار بار مردم و زنده شدم...  نییاما تا اون لقمه ها برن پا دمیرو سر کش آب

 خنده محمد تا مغز استخوان رو سوزاند : یکه صدا دمینفس راحت کش هیاز رفتنشون   بعد

 کنه!!  یم دیاون وقت منو تحد-

 اسمش رو صدا زدم:  یلحن عصب با

 محمد -

 خنده رو گذاشت کنار رو مهربان گفت : اونم

 جانم-

 و مرتب گذاشت کنارم: دهیکه قبال تنم بود رو ات و کش ییلباسها

  دن؟یپوش یبرا یخوایکمک م-

  رینخ-

 سراغت . امدمیشه حاضر شو تا خودم ن یم کیداره هوا تار-

 ... دمیاتاق خارج شد و من هم از جام بلند شدم و به اجبار لباس ها رو پوش از

 ! شهیدر االن باز م نیو بازش کردم ...  انقدر به در بسته خورده بودم باور نداشتم ا رهیگذاشتم رو دستگ دست

 داشت!  یبا فرهنگ جنوب یسنت طیمح هینبود اما  کیش یقبل یرو نگاه کردم...  مثل خونه ها اطراف

 بزرگ...  یطبقه بود ول هی

 قدم برداشتم که محمد جلو راهم سبز شد!  چند

  ؟یآماده ا-

 فقط اخم کردم در جوابش 
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 بود حرکت کرد...  اطیکه داخل ح ینیرو گرفت و به طرف ماش دستم

 رو نشونت بدم یخاکستر شهیجنوب هم یها ییبایز میبر-

 و به راه افتاد...  میشد نیماش سوار

 اون بچه کجاست؟ -

 نگران نباش  یجاش خوب-

 رو حرف تو حساب کرد؟  شهیمگه م-

 نگاه کرد و دستم رو گرفت گذاشت رو دنده : بهم

 یاتفاقات ببخش نیانقدر سنگ بنداز تا دستت باز بشه و منو بخاطر ا زمیبگو عز-

 بخشم  یهم نم امتیهه من تو رو روز ق-

 برم جهنم . یاشکال نداره تو رو هم با خودم م-

 پرو ...-

 شد و در رو برام باز کرد  ادهی... پ دیبازار خر هیبه  میدیرس

 بانو کمند من  دییبفرما-

 ها نگاه کردم ... سیفرار و پل یشدم اول به راه ها ادهیپ نیماش از

 دم گوشم گفت : محمد

 رنیگ یها هم طرفت رو نم سیو پل یستیجا رو بلد ن نی. تو ا ستیتو امن تر از کنار من بودن ن یبرا ایدن یجا چیه-

 ؟ی.اوک میکن دی!بزار مثل دوتا انسان متمدن خر

 ... میو داخل پاساژ رفت میخودش نگهم داشت . به راه افتاد کیرو دور کمرم گذاشت و نزد دستش

 و لباس بچه !! یسمونیس یتو مغازه ها رفتیم یه محمد
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 ! حسم اصال خوب نبود ... زدیوقت نم چیحرکت رو ه نیمحمد ا اصال

 !دادیگرفت و بهم لباس بچه هارو نشون م یاما محمد دست من رو م میدیدست لباس خر چند

 کتاب کردم ...  حساب

 که گرفتم فشارمو انداخت ! یا جهینت و

  سهیو دست محمد رو فشارمو دادم تا وا ستادمیا

 برم داروخونه ! دی...محمد من بام-

 حرکت کرد ! یاون بدون دادن جواب اما

 کرد !آخر داد زدم : ی! اما اون فقط مقاومت م سهیکه وا دمشیکش یم یه 

 محمد -

 من همه نگاهمون کردم و باالخره تونستم محمد رو نگه دارم  یصدا با

 بهش نگاه کردم  دیزده و پر ترد وحشت

 خونه  داروخونه میبر دیبا-

 ؟؟ EC ؟یریبگ یخوا یم یچ-

 آره -

  یندار یازین-

 بلند اسمش رو صدا زدم : دوباره

 محمد -

 بار کالفه و آروم گفت : نیا اما

  میزنیخونه دربارش حرف م میریذهر مار ... م-
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  میریبگ دیاالن با نیهم-

 زمانش گذشته ...-

 حرفش جون دست هام کم شد و محمد به راه افتاد ... نیا با

 افتاده باشه قدرت حرکت نداشتم ... دیکه شا یفکر اتفاق از

 

  محمد

 

 اشتباه در اومده بود و کمند قبل از مثبت شدن جواب احتمال باردار بودنش رو متوجه شده بود !  مینیب شیپ

ها ... آره مقصر خودمم که  یبچه و اسباب باز یلباس ها دنید یاصبر نداشتم بر یجورا هیخودم بود ...  ریتقص البته

 شد یمتوجه م دیکرد !باالخره با یهم نم یدادم . البته فرق یسوت

 بود ... شونیبه طرف خونه بودم ، اما کمند به شدت تو فکر و پر یمشغول رانندگ من

ر ... البته اگه س زاشتمشی، رو چشمم م نهیکردم که آزار بب ینم یکار چیه گهید ومدیمورد هم کنار م هی نیاگه با ا-

 نکشه ... کیبار یبچه کارمون به جاها

  میشد اطیو زدم در باز شد و وارد ح میدیرس

 ! میدیشدم و در رو براش باز کردم ... اما اون انگار متوجه نشده بود که رس ادهیپ

 ... ادیرو گرفتم تا به خودش ب دستش

 شد و کنارم به راه افتاد ... هادیپ نیماش از

 االن  نی. هم میحرف بزن ادیب هیقض نیدرباره ا-

 خونه چشم  میبزار برس-
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رو از آرامش االن کمند  نیو ا دیرس یم یبحث به کتک کار نیکه خدمتکار بود گفتم بره ، ا یخونه و به زن میدیرس

 کردم ... یکه شک ندارم بعدش طوفان بود حس م

 تونستم کنترولش کنم . ینم گهید ومدمیباهاش راه م ادیبود اما ز زمیعز برام

 جلوم ... ستادیلباس ها رو پرت کرد رو مبل و ا کیزنه خارج شد کمند پالست تا

 اون قرص رو بخرم ؟ یچرا نزاشت-

 شد  یم وونهینه !! د«  یخوام باردار باش یچون م»  یگفت جمله  یزود بود برا کمیکردم ...  مکث

!! ؟؟یاریسرم ب یتون یم یبخوا ییهر بال یآورد رمیکس و کار گ یب یها ؟ فکر کرد یسر من آورد ییچه بال -کمند

 آره ؟

 شد  یم یخال کمی! اما فعال حق با اونه و بهتر بود  دمیکه باعث شد چشم هاش پر اشک بشه رو د یبغض

!!! من آدم یبکن یهر کار خواست دیبا یچون قدرت دار ؟یرو سرم آورد ییبال نیهمچ یجنوب؟ بر چ میاومد یبر چ-

 ؟ من حق انتخاب ندارم ؟ ستمین

 کردم ... یدم و بازدم کردم و تو سکوت نگاهش م هی

کرد ! از فکرم خندم گرفت !! اما خونم حالل بود  یشدن حال م قهیکتم! کمند کال با دست به  قهیانداخت به  دست

 ! دیدیترکه لبخند من رو م یم تیکه اون داره از عصبان یوقت

 ؟؟یکارا رو با من بکن نیا یتو !!چطور توانست یانقدر نامرد ؟؟چرایزن یمحمد چرا حرف نم-

 گذاشتم پشت بدنش و خودم رو ول کردم رو کاناپه  دست

 کردم ... یم یبغلم نگهش داشته بودم و با موهاش باز تو

 زدم ... یحرف م دیکم کم با اما

 ؟یلباست رو عوض کن یاول بر ستیبهتر ن-

 : دیبمب ترک مثل
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ها !!کثافت حرف بزن !! منو  ؟؟یدی!! چرا جواب نم یکن یم وونمید یزنم ؟؟؟ محمد دار یمگه من با تو حرف نم-

قرص بخورم؟؟؟چرا  یبرم!! چرا نزاشت یکن یخانوادم؟؟چرا ولم نم شیبرگردم پ یزارینم ؟چرایجنوب بر چ یآورد

 خوام ؟ یتو رو نم گهیمن د یفهم ی؟؟چرا نم یدیآزارم م یدار

 ...شهیدرست م الیخ یآخرش ... ب جمله

برام نزاشت! مجبور شدم  یچاره ا گهیکند !! د یکردم با دست هاش تمام حواس پنج گانم رو م یکنترولش نم اگه

 شرر بگم  : نیافتادن ا یدستم پشتش نگه دارم و برا هیدست هاش رو با 

 نباش  چیبود . پس نگران ه DMPAاون شب زد که دکتر  یآمپول-

 هیشب ییجورا هیبهش رو دست زده بودم !  یادیمدته ز هیدونم چکار کنم باور کنه !  یکرد ... نم یتعجب نگاهم م با

 ...چوپان دروغگو شده بودم 

 گفت :  دیترد با

 ؟یگ یراست م-

بلد باشم ! بعدشم من فقط برنامم در حد شروع رابطمون  دیندارم بگم وگرنه من از کجا اسم اون آمپول رو با یدروغ-

 تا برات آزار دهنده نباشه . میخوان یم تیمحرم ی قهیص هیبچه !بخاطر تو  هی یپا دنیبود نه کش

 ندنمچویگفتم ! هوم؟ من کال پ یمرو قتیگفتم داشتم معکوس حق یمثال بگم بهت دروغ نم دیفهم یتونم وقت یم

 ! نیده ... همتن چشیپ یادیز  کمی

 :  دیپرس دوباره

 باور کنم حرفت رو ؟ -

 هفته فاصله گرفتن برام سخت بود ... کیچون  ینگفتم اگرم نزاشتم اون قرص رو بخور یاما دروغ یدون یخودت م-

 کنم جمله آخرم باعث بشه که باور کنه ! فکر

 با خشم نگاه کرد تو چشم هام ... میشد و مستق یجن هویتو فکر بود ... اما  اول

 خوام برگردم تهران  یم-
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 دوست داشت برگرد تهران اما ارشاد اجازه نداد که ! یلیهم خ یاند-

کنم تا منو  یانقدر مقاومت م ای،  نمیش یجا نم هیآروم  گهی. د رمیجا م نینه تو ارشاد ، من از ا مینه من اند-

 آخرمه  . حرف یبکش دیمن رو با ای،  یبرگردون

 : دیکردم ... که پرس یگرد شده نگاهش م یچشم ها با

 تهران ؟ میکرد یبر م یک-

 و شمرده گفتم : آروم

 وقت  چیتو ه یمن فردا ... ول-

 خورد ! یتکون م یدونم چرا باز ه یبود نم ریزدن ! دستو پاش که گ برهیشروع کرد به و باز

 زد : یم ادیصورتم فر یمتر یفاصله چند سانت تو

 خوام برگردمممم .... یبرگردم ... م خوامیمن م-

 اومدن !!! یزد کن تمام عصب هام به لرزه در م یم غیچنان ج یواااا

 عوض شدن بحث گفتم : یعقب و برا دمیرو کش سرم

 دختر زشته ! هی ی!! واقعا که برا؟یاااا کمند !! مسواک نزد-

 گفت : شد و دهنش رو بست ! سرش رو برد عقب و با خجالت آروم

 ... شمیدارم دست به دست م ینیزم بیس یگون هیمثل  یمسواک ندارم از ک-

 لبخند زدم و گفتم : بهش

 . باشه ؟ یدوباره شروع کن به مقاومت کردن تا آزاد  ایگرفتم برو مسواک بزن ب یبرات همه چ-

 چپ بهم نگاه کرد ... چپ

 رده ! از رو پاهام بلند بشه که متوجه شد به من گره خو خواست
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  دیاوه ببخش-

 پاهاش رو آزاد کردم و بعد دست هاش رو ... اول

 ها ! دیفاصله گرفت رفت سر خر ازم

 رهیکوه آتشفشان بود ! االن م شیهستن ! انگار نه انگار چند لحظه پ یا دهیچیو پ بیزن ها موجودات عج کال

 شناختم ... یرو م گررریج نی! من ا یکنه به فحش کش یباز شروع م ادیم زنهیمسواک م

 نداشتم ... یگرفت ... البته تو متفاوت بودن کمند هم شک یافکار خودم خندم م از

 برگشت کمند ، زنگ زدم به فرزاد ...  تا

 به شاه داماد -

 ؟یخوب-

د تا برج چن !! فقط شهیکه بگم باورت نم ادهیاون زالو انقدر اموالش ز یعنی.  میریبگ میاگه کفالت باربد رو بتون میعال-

 !!  میداره که اصال ما ازش خبر نداشت

 !  شهیباالخره که بر ما م الیخیب-

 کنه  یم شتریاحتمالش رو ب یایچون تو هم فرزند خونده بهرام به حساب م شه،یم میپول خرج کن کمی-

 تهران  امیفردا م-

 !!!! یبر چ-

 برم ... رانیتونم بدون انجامشون از ا یتموم دارم که نم مهیچندتا کار ن-

 خطرناکه !-

 انجامش بدم . دیخطرناکه اما با-

 . میکن یم فشیرد ایباشه ب-
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 رو قطع کردم و بهش لبخند زدم : یاومدن کمند گوش با

 دختر خوب ؟ یمسواکتو زد-

 ! اخمو بود ! ومدیکه تنش بود بهش م یلباس چقدر

 زدم  -

 رو که فرستادم رفت  چارهی. اون زن ب میشام درست کن بده بخور هیحاال بلند شو -

 گرد شده گفت : یهاش رو از هم باز کرد و با چشم ها دست

 هم بکنم !! یبرات آشپز-

 !! شهیغذا که نم ی؟؟ب یتا آزاد یکه مقاومت کن یداشته باش یانرژ  دیمگه ! مگه نبا هیچ-

 به کمر شد : دست

 !! یکن یمنو مسخره م یدار-

 ... نیبب !! گمیم یعلم زیچ هینه خب دارم -

 رو گرفتم و نشوندمش رو پام ... خواست بلند بشه که گفتم : دستش

 یمبدنت سوخت و ساز ن یو ... نخور نی، پروتئ نیتامی، و یاگه تو کالر نی، بب گمیم یچ نیگوش کن ...گوش کن بب-

 کنه ، خب؟

 خب!-

 چرخه ... یزبونت نم گهیاگه سوخت و ساز نکنه د-

  دادمیها رو نشون م یلیبا انگشت هام دل یکی یکی

 ... شهیم نیکنه ، مغزت خنگ تر از ا یمشت و لگد زدن حرکت نم یدست و پات برا-

 گرفتم جلوش ... کیانگشت شستم رو به صورت ال و



 بگذر از جانم

 
546 

 

 ... شهیو البته کار من راحت تر م-

 زد و دست غیجه شد جبهش نگاه کردم و انگشتم رو تکون دادم که متوجه منظورم بشه ... تا متو انهیلبخند موذ با

 گذاشت رو صورتش 

 !!!یهست یمحمد تو چه موجود ی!!! وا یحیوق یلیتو خ-

 . ییکه خواب و خوراکش تو یهمون موجود-

 شام درست کن تا نخوردمت  هیبرو  

 خوام  ینم-

 باش  ی، دختر خوب گهیدرست کن د-

 تهران  امیمنم فردا باهات م-

 جاست  نیمتاسفم ، اما تو جات فعال هم-

 شد باز صداش رفت باال ... بلند

 ... یکن یم میعصبان یمحمد دار-

 شام هم نپخت ! چیکردن و غرغر کردن بود !ه دادیشب بشه و اون رو مبل خوابش ببره مشغول داد و ب تا

 ینشدن و کنترول کردن خودم جلو یعصبان یرو از صورتش زدم کنار رو نگاهش کردم ... تمام تالشم رو برا موهاش

 قرار صبور باشم ! یدونم تا ک ی. اما نم دادمیکمند انجام م یها یپرخاشگر

 هیکنم ؟! دارشیب ایبرم  یتونستم بدون خداحافظ یروز بعد آماده رفتن شدم ... کمند هنوز خواب بود و نم صبح

 ...نتونم برگردم  گهیو د ادیب شیبرام پ یمشکل دمیترس یم ییجورا

 و از اتاق خارج شدم ... شیشونیپ بوسه کوتاه زدم رو هیدونستم ! اما فقط  یحس رو نم نیا لیدل

راحت حرکت  الیخ ایاز خونه خارج بشه و به دو تا از مردهام سپردم مواظب خونه باشن و  دیخدمتکار گفتم نبا به

 کردم ...
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 ... یبدهکار هیحرف ها باهاش دارم و  یلی... من هنوز خ دمید یرو م انیک دیبا

 فرزاد ... شیتهران و رفتم پ دمیاز ساعت ها رس بعد

پروندم مثل قبل پاک  گهی... د ییداد بهم !لو رفتن چند تا خونه ... ممنوع خروج شدنم ... آدم ربا ینم یخوب یها خبر

  یعنی نینبود و ا

 مواظب باشم ... شتریب دیبا

  بودم... انیصحبت کردن با ک یفرصت مناسب برا هیرو انجام دادم و روز دوم دنبال  یمال یاول کار ها روز

 گفتن داشتم ... یبرا یادیز یبود اما حرف ها یخطرناک کار

 نیکه مقصدش من ، و تو ا یا یو اون سوار تاکس دیاز خونه رس انیظهر بود که آمار خروج ک۱ یها کینزد ساعت

 کافه خارج از شهر بود ...

شد و  باز تیاز جمع یداشت ... باالخره در کافه خال یو بلند که فقط دوتا صندل دهیکش زیم هیبودم ...کنار  منتظرش

 تونه باشه !  یم انیهمون ک نینداشت ! چطور ا تیوارد شد ... اول نشناختمش ! واقع انیک

 کردم ... یو مات نگاهش م ستادمیسر بهت ا از

 ... دیشن یحرف هام رو م دیرو گرفتن . زود بود . اول با حمله کنه بهم که جلوش خواست

گفت  یبهم م ومدیاز دهنش م یو هر چ دیبار یم شیو نگهش داشته بودن ... از چشم هاش آت یرو صندل نشوندنش

... 

 ... یرو صندل نشستم

 : دمی... بو کش مینیب یبودم تا آروم بشه ... فنجون قهوه رو با سر انگشت هام گرفتم جلو آروم

 تلخه ، مثل قصه رفاقت ما ...-

 شد... ینم ادیزد ... تن صداش کمتر از فر یم عربده

 گشمت کثافتتت یکشم ... م یخواهرم کجاست ؟!! حروم زاده خواهرم کجاست ؟؟؟ من تو رو م-
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 اشه ...که االن قرار بود بشنوه رو داشته ب ییشد تا تحمل حرف ها یآروم م دینزدم ... فعال با یهم حرف باز

 کردم ... یبود رو بو م شهیکه تلخ تر از هم یزد ... اما من فقط قهوه ا یکه م یکبود شده بود از حرص انیک

 افتاد و آروم شد ... دنیاز جنگ کمی

کردم و اون  یکردم ... بهش نگاه م یرو براش پل دادمیگوش م شهیاز هم شتریروز ها ب نیکه ا یآهنگ هیاز  کهیت هی

 ... زدیم رو بهش مآهنگ حرف ها

بهونه  گهیبسه د شتیگرده پ یبر نم ؟اونیریگ یبازم م یکه رفته رو دار یعاشق من؟چرا سراغ اون قیچته رف-

 ! یریگ

 ...یریمیاز غصه م یروز هی یبه فکر اون باش اگه

 هیبه گر یشروع کن  یفرصت هی!منتظر  یادگاریشده سه چهارتا عکس  تی؟ تموم زندگ یدار یچه حال روز نیبب

  یزار

 ... یندار یریتو تقص زمیعز ریدست تقد نیا

 ... میبود یزار هیاحساس کردم ... هر دو واقعا آماده گر نمونیدوتامون نشست رو از سکوت ب یکه تو گلو یبغض

 رو قورت دادم و شروع کردم ... بغضم

کردم ! اما به خواهرم چشم داشت ... اون باعث  یکه سال ها به اسم پدر بهش نگاه م یانتقام گرفتم ... از مرد-

کشه ! ستاره بخاطر من مرد !  ینکنه من رو م یکرده بود که اگه خودکش دیستاره بود ... اون ستاره رو تهد یخودکش

 ! دستاره بو دمیبخاطر من خاک بر سر که تموم عمرم همه ام

 بغضم رو قورت دادم و ادامه دادم ... دوباره

مواد  نیکردم به بدتر دایپ ادیاعت ی... حت یبود که عقلم از سرم رفته بود ! حت نیدر داغ ستاره برام سنگباور کن انق-

کار رو با  نیکه تو ا نی! ا دادیآزارم م یکه تو اون موقع اونجا بود نیخراب بود . ا تمیمن واقعا وضع انیمخدر ! ک یها

 کرد ... یم وونمید یستاره کرده باش

 به حرف اومد  نشیبغض سنگ با
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که  یخواستم مرد یم... من م-بودم ! دهیبه ستاره چ دنیرس یمن عاشق ستاره بودم ... من همه برنامه هام رو برا-

ار ک نیمن ا یبار باور کن کی یبشم ! محمد ستاره تمام فکر و ذکر و قلب و جون من بود ... چرا نخواست یخوا یتو م

 ؟ چرا المصب ؟  یرو نکردم ؟؟چرا باورم نکرد

 خودش اشاره کرد و گفت : به

 یدیرو به گوه کش میتوئه ... تو زندگ یتوئه همش سر کار ها ریافتادم ؟ همش تقص یبه چه روز ینیب ی؟ م ینیب یم-

 ها !! یتموم کن یخوا یم یک-...  ی... آزارم داد ی... خواهرمو ازم گرفت یبه کشتن داد اتی... عشقم رو با کثافت کار

 کردم ... مزمهز

 کمند ...-

 نگه داشته بودن نگاه کردم تا مواظب باشن ...  رو انیکه ک یدو تا مرد یچشم ها به

با  عقد موقتش هیبگم کمند بق دیتونم حرفم رو بزنم که آزارت نده ! اما ... با یبهتر نم یکلمه ا چیمتاسفانه با ه-

 ن اون از من بارداره ...واال میو دوباره ما با هم محرم شد دیبهراد رو بخش

 کرد و حق داشت ... یپر از بهت بود ... وحشتناک نگاهم م انیک یها چشم

 بارداره به طرفم که گرفتنش ... زیخ خواست

 خطرناک تر  ... یلیکرد اما خ یکمند بود ... مثل همون نگاهم م هیشب چقدر

 گفت و من رو از همون فاصله )...( یمکث فحش بود که م یب

 بهش نگاه کردم  یو جد زیرو گذاشتم رو م قهوم

 وجود نداره !  تتیعصبان یبرا یلیمن بود . پس دل یاز اولشم کمند برا-

 کثافت ! گستید یکیکمند زن -

تموم  نشونیرو ب یهمه چ گهیو د یریکمند رو از بهراد بگ یخوام باهات حرف بزنم . اگه بتون یهم م نیبخاطر هم-

که اسم اون رو کمند  یاما تا وقت ارهیب ایخودتون باشه و بچه من رو به دن شیگرد خونه و پکمند بر دمیاجازه م یکن

  دیمن رو به عنوان داماد قبول کن دیکمند برگرده با یخوا یم همونه . اگ یمن هر جا که من برم کنارم م شیباشه ، پ
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 دم آشغال  یکمند رو هم به تو نم یتار موها هیمن -

 یتار از موهاش باش هیدنبال  دیفعال که تو با-

 خواست حمله کنه به طرفم که گرفتنش ... باز

 گفتم : نمونیو برا آروم شدن حو ب دمیکش قیآه عم به

 شهیبود... هم کیشناختم ... اون  تمام روزهاش رو با فکر تو شر یستاره هم تو رو دوست داشت ... خواهرم رو م-

 ... دیکش یچهرت رو م یکرد و نقاش یبهت فکر م

 کاور بود هول دادم به طرفش .... هیهارو که تو  برگه

 وقت ها آرومت کنه ... یبتونه بعض دیشا-

 دلگرم بشه گفتم : یکه کم یشدم به طرفش و جور خم

 یبرش گردونم. به زندگ دمیکن . قول م یجدا شدن از کمند راض یکمند جاش خوبه ... نگرانش نباش و بهراد رو برا-

 ... یعاد

 کرد ... ینگاهم م یعصب باز

 وقتش بود ...  گهید خب

 انداختم ... یصندل یاسپرتم رو رو یجام بلند شدم رو کت مشک از

 نگاه کردم : بهش

 مرهم بشه رو زخم هات ... هیو  مونمیپش یکه بفهم نیفقط واسه ا-

 و به اون دوتا مرد گفتم : ستادمیمتر ازش ا کیفاصله  با

  دیو بدون نگاه کردن به پشت سرتون از اتاق خارج بش دیولش کن-

 دو با تعجب و همزمان با هم گفتن : هر
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 آقا !-

 . دیبه پشت سرتون نگاه کن دیحق ندار-

 رو رها کردن و به طرف در حرکت کردن ... انیک

 بزن-

 بزن -

 آورد ... ورشیلحظه مکث نکرد و به سمتم  هی یبرا یحت انیک

کرد... اولش جون داشتم اما بعد از چند  ی... بغض م دادیفحش م ... زدیزش سراغ داشتم داشت مکه ا یتموم قدرت با

زدم ! از درد لب هام رو رو هم فشار  یکرد و دم نم یتا ضربه افتادم رو دو زانو هام ... لگد بود که به تنم بر خورد م

 م نشده بود ! حق داشت بزنه ! حق داشت پر باشه ...آرو انی... اما ک ککم انیبزنم و ب ادیتونستم فر ی... م دادمیم

حساب نکرد... عشقش رو  قشیکه رو حرف رف یحاال حاالها جون داشتم ... حقم بود ... حق آدم شدم ... نیزم پخش

 ازش گرفت ... خواهرش رو ... آرامشش رو ازش گرفت 

 که پاهاش جون لگد زدن نداشته باشه... دیرس یم یبه مرحله ا داشت

 شدم ... من !  یدست و پاش داشتم لح م ریز

کرد ... مثل  یاون رو آروم نم یحرف چیکردم ... ه یبه طرف صورتش چرخوندم ... فقط نگاهش م یرو به سخت سرم

کشتم ؛ اما اون جرعتش رو  من بود... من یحال اون موقع ها هیگفت ... حالش شب یکه بهرام از ستاره م یاون لحظه ا

 نداره ...

 به گوشم ! دیفرزاد رس یصدا

 بسه !!بسه !! چتونه شما ؟!-

 ... دادیرو گرفته بود اما هنوز هم فحش م انیک

در آوردم و گذاشتم رو لبم ... روشنش کردم و پک زدم  بمیرو از ج گارمی... س واریدادم به د کهیزحمت نشستم و ت به

... 
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 دادم و نگاهش کردم... هیتک واریون بود ! سرم رو به ددهنم پر خ تمام

 بد شده بودم ؛, چون حالم بد بود -

 گرفت ... اما ادامه دادم : یهر کلمه حرف تمام عضالت صورتم درد م با

 گوهه ...  شهی... اما ... اما ؛ گوه هم یمن از اولش گوه بود ... بعد از تو قابل تحمل ... با کمند شد عال یزندگ-

 رفت باال ...  یم یصدام ه تن

شد ... گاز گرفت ...  یخندم وحش یدارم م دیبود ... حسود بود ... تا د یسگ می... از اول زندگ دمیاز اول عذاب کش-

 هار شدم ... همه رو آزار دادم ... 

 کرد ... یصدام از شدت بغض دوباره داشت افت م تن

 و شرف من بود ... رتیمن بود ... همه غ ی... ستاره همه زندگ دمید انتکاری... همه رو خ دمیهمه رو بد د-

 بار از شدت خشم ... نیتن صدام رفت باال اما ا باز

 کرد ...  دشیکه بهش اعتماد داشتم بهش چشم داشت ... آزارش داد ... خوردش کرد ... تهد یکس-

 داشتم به خودم اشاره کردم : گاریکه س ینگاه کردم  با دست زدیکه تن تن نفس م انیک به

سخته... تحمل نبودن ستاره ...  یلیخ قتیحق نی!  تحمل ادهیستاره خودش رو بخاطر من کشت؛ ! آزارم م انیک-

 کشم المصب !! ینم گهیکشم ... د ینم گهینداشت تو ... نخواستن کمند ... من د

 . شد رو بستم .. یم زیکه از گوشه چشمم لب ر یانگشت شصتم اشک با

 خوام تنها باشم ... یم-

 رو به زور از کافه خارج کرد و حاال من تنها بودم ... انیک فرزاد

 ...  کارمیزدم به س گهیپک د هی

 کم شده بود ... دمیکش یکه رو دوشم م ینیاز بار سنگ کمی
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... همون جور که من لهش کردم ... همون جور که  شدمیله م دیاومدن فرزاد رو نداشتم ! وگرنه حاال حاالها با انتظار

 من 

 دادم ... آزارش

 زده شد و فرزاد تا وارد شد پا تند کرد به طرفم ... در

 !!  یضی!! مریشد وونهید-

 نگاه کردم ... گفت : بهش

 دکتر  میبلند شو بر-

 خوبم -

 !!   یمحافظ خرج کرد گرفتن یکه برا یپول  فیهمه محافظات ح کلیبه ه یدی! ر یخوب یغلط کرد-

 خوبم  گمیم-

 دکتر حرف نباشه  میر یحرف نزن ،م سسیه-

  نیمنو بب یطور نیها ا یرونیخوام ب ینم-

 لو نداده باشه ! انیکه ک میجا بر نیزود از ا دیکنم برن ، فقط با یباشه ردشون م-

  ستیمهم ن-

 کرد ... نمیبغلم سوار ماش ریرو هم حساب کرد و با گرفتن ز یهمه رو رد کرد و پول کافه چ عیسر فرزاد

 دکتر  شیپ یبر ستیالزم ن-

 !یمطمعن-

 تونم تهران بمونم  یروز نم ۳از  شتری. ب شمیبخوابم خوب م کمیآره فقط برو خونه -

 !؟ میریم رانی. اما بعدش از ا میرسون یهم خودمون رو م یبرو جنوب منو اون بچه نکبت-
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 اونا  نیکنه با بهراد! فعال توپو انداختم تو زم یم کاریچ انیک نمیال ... تا ببفع میریم-

 ! جوون نمیبفهمه کمند با من بوده بب یخواهد چهره بهراد رو وقت ینشست رو لبم ... دلم م انهیلبخند موذ هی هوی

 ... رهیگ یم شیآت

 کنه؟  ینم تیکمند اذ-

 رو آروم برگردونم و گفتم : سرم

 نداره  یبه تو ربط-

 ادامه داد ... یکرد و به رانندگ سکوت

 

  بهراد

 

مربوط به کمند  یبهتر و زود تر انجام دادن کار ها یو مشغول رشوه دادن به درجه دار ها برا سیشب تو اداره پل روز

سر  یچیده و هبه هم خور میدونم کجاست ! دو هفتس همه زندگ ینم ی! حت ستیکه ن شهیبودم ... االن دو هفته م

 کرده بودم!  دایقلب پ شکلشده بودم ! آنقدر استرس داشتم که م وونهی! د ستیجاش ن

 عرضه بودم ... یبه من که نتونستم ازش مراقبت کنم ... لعنت به من که ب لعنت

شه ب دایپ در تالش بودن تا کمند زودتر ختمیشناختن بخاطر حال بهم ر ی... و تمام افراد که من رو م انی، شا محسن

... 

دونم کمند  ینم ی! حتستیاز اون هم ن یحت یخبر چیبودن . ه دهیبردنش دزد یدادگاه م یاگه برا یرو زمان بهرام

 تر از اونه !؟! یکدوم آدم عوض شیپ ایمحمد !  شیپ

 زدم ... قیپک عم هیرو گذاشتم رو لبم و  گارمیس

کردم ! من  یجز حال االن کمند رو احساس نم یچیه گهیحالم خراب نبود !چون د گهی... د دیکش یمخم نم گهید

 ...  وفتهیبراش ب یقول داده بودم مواظبش باشم ! قول داده بودم نزارم اتفاق
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 ... ستیخودش ن یهست ول انی... اما حاال ک انیبرگشتن ک یذوق داشت برا چقدر

 دارم تا ببخشن شدن . اما من باز هم به خونشون رفت و آمد یکمند از دستم شاک خانواده

 سوخت ... یاون م یاز خودم دلم برا شتریب یشده بود ! حت ریکه پ چارهیب انیک

 زاره ... یلحظه آرومم نم کی یکنم ... عذاب وجدان برا داشیشد زودتر پ یم کاش

 خوب ... یخبر ها دنیشن دیجواب دادم ، به ام دمیرو د انیزنگ خورد ...تا اسم ک میگوش

 الو ؟-

  نمتیبب دیبا-

 شده !  یزیچ-

 اصال خوب نبود !  سکوتش

 خونت  امیدارم م-

 منتظرم  یاوک-

 ... ادیکردم و منتظر موندم تا ب قطع

 باالخره اومد ... قهیدق ۴۵از  بعد

 مبل تک نفره ... ی! رو مبل نشست منم رو به روش رو مینداشت یکدوممون حال احوال پرس هر

 : دمیپرس

 شده ! یزیچ-

 کرد : مکث

 آره ...-

 خب؟-
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 ؟یتحملش رو دار-

 بد به دلم افتاد ...!  هوی

 خم کردم و مشکوک بهش نگاه کردم  یکم سرمو

 محمد آره ؟ شیکمند پ-

 آره ... -

 باشه  یزدم کار خود اون عوض ی، حدس م یلعنت-

 در خواست دارم  هی، ازت  ستین نیا هیقض-

 ؟یچ-

  دهیعقد رو بخش هیکمند رو فراموش کن . اون بق-

 هام گرد شد : چشم

 !یچ-

  ریاز کمند فاصله بگ-

کنم ! من کمند رو دوست دارم  یکار رو نم نیزنمو طالق بدم !! من ا یانتظار دار یچ یعنیحرف ؟؟!  نیا یچ یعنی-

!!! 

 رو صورتش  دیدست کش انیک

 از تو جدا بشه  دیبا میندار یچاره ا-

 چرا ؟-

 برگرده  زارم یمحمد گفت اگه از تو جدا بشه م-

 !؟یک ؟؟؟یدیتو محمد رو د-
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 .رو عوض کرد و مقصدش محمد بود  ریکه راننده مس سیپل شیرفتم پ ینبودم ، داشتم م انیدر جر-

 !یخبر نداد سیچرا به پل ؟یک-

 زارم کمند برگرده ینداشت ! محمد گفت اگه کمند از بهراد جدا بشه م یبردم اما اون کافه مشکل سیبود ، پل روزید-

 داشته باشه  یعاد یزند هیو 

  ندازمیم ری، خودم محمد رو گ ستیبه آوردن اون ن ازیکنم . ن یم دایمن کمند رو خودم پ-

 کالفه تر شد  انیک

 ؟یمتوجه یخواهر من رو طالق بد دیبهراد تو با-

 وقت  چیکنم ! ه یکار رو نم نیوقت ا چیه-

 زد : داد

 ؟ یدیفهم یباش وننتیب زیبه تموم کردن همه چ یراض دیتو با-

 بلند تر از اون داد زدم : منم

 کنم  یکشش نم شیکس پ چیمن زنمو دوست دارم و به ه-

 و دست گذاشت رو چشم هاش ... دیکش قینفس عم هیکرد ...  سکوت

 ازش  یجدا بش دیبا ستین ی، چاره ا نِیخانواده ما سنگ یبرا ییآبرو یب نی.. اکمند بارداره .-

 جمله اولش از کار افتاده بود ... ینی! مغزم از سنگ دیرس یصداش به گوشم نم گهیبود ! د یجملش ...  چ اولش

بهش  هم یهام رفع نشده بود که مشکل قلب هی... هنوز مشکل کل دیکش ری... قلبم دوباره ت زدمیسر هم پلک م پشت

 : دمیاضافه شده بود! با عجز پرس

 ! یگ یم یدار یچ انیک-

 دست هاش ... ونیگرفت م رو سرش
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 دونم ... فعال که تنها راه برگشت کمند جدا شدن از تو هستش ی... نم دونمینم-

 کردم افتاده بود  ...   یکه بهش فکر م یاتفاق نیبدتر

 کنم ! یکار رو نم نیمن ا-

  یبه در خواست ما گوش بد دیو تو با میما خانواده اون دختر-

 کنم .  یم داشونی، من پ نیبهم فرصت بد-

  ستیمحمد هم به صالح کمند ن شیلحظه موندن پ هی یحت-

  دیجدا بش دیبا

 بردم باال  صدامو

از من نخواه  یبندم . ول یاگه بد نام بشه دهن مردمو م دادمی!! اون زن منه ! اگه بچه داره خودم نگهش م؟یچ یعنی-

 که طالقش بدم تا زن اون کثافت بشه !

 هفته کیهفته ، فقط  کیاما  دمیفرصت مباشه ... باشه من بهت -

... 

 

زم تونستم بسا یکه با کمند م یخوب ی، دلم شکسته بود ! من تازه داشتم به روزها رتمیغرورم ، غ انیک یحرف ها با

 شد ... یم میزندگ یسال ها نیبهتر دیکه شا یکردم . به چند سال یفکر م

 ... ختمیر یتو مغزم کوبنده بود و من به شدت به هم م انیک یهم حرف ها باز

 شکست خوردم !  ییجورا هیبودم ...  ختهیکه روم بود تمام خونه رو به هم ر یاز فشار انیاز رفتن ک بعد

 دست هام گرفتم ... ونیرو مبل و سرم رو م نشستم

! چقدر شنیها وحشتناک م قتیاز حق یکه چقدر بعض یاومد ! وا یاز دستم بر نم یکار چیدرست نبود ! ه یچیه

 کمند !  یوحشتناک سلطه محمد رو
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! باورش سخته باردار بودن  ومدیمن خواب به چشم هام نم یول دادمیبامداد رو نشون م۳ساعت نگاه کردم ...  به

 کمند از محمد !!!! 

 زدم ...  ادیفر اریاخت یب قتیحق نیا یروونیشدت و از

 ییییییی... لعنت یییییییلعنت-

... من به کمند قول داده بودم  نمیتونم راحت تو خونه بش ی... نم رونیرو برداشتم و از خونه زدم ب نیماش دیکل

 مواظبش باشم... چطور خودم رو ببخشم ؟ 

 شدم به رو به روم ... رهیگوشه تو خودم جمع شدم و خ هیبام تهران و  رفتم

 کرده بودم ... من مواظبش نبودم ... ینم . من بد قولک یقبول م تشیکمند رو هر جور باشه وضع من

 فرصت بده تا دوباره کنارش باشم ... هی ایخدا

 

  محمد

 

مند ک یکردن تو امارات برا یمدت زندگ هیکمند ! شک ندارم  شیاز سه روز پر تنش حاال برگشته بودم جنوب پ بعد

 یه مک یکه اتفاق نیا دیبه ام ریخون بگ شیز کمند آزماکردم تا ا یم دایدکتر خوب پ هی دیتونه جذاب باشه ! با یم

 خوام افتاده باشه !

 !  دیکش یسقفش نفس م ریکه کمند داشت ز یخونه ا یپشت در ورود دمیرس

 ! کهیزدنس انقدر نزد لیدل یکنه نبض قلبم وقت یم یچه حال اوف

و خودم به طرف خونه حرکت کردم  اطیرو ول کردم تو ح یشدم ... گرگ ادهیسر و صدا  پ یرو بردم داخل و  ب نیماش

... 

 ... امیبه نظر ب بایکمند ز یچشم ها یبودم تا جلو دهیشد به خودم رس یکه م ییجا تا جا نیاز اومدن ا قبل
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من فنجون از دستش افتاد و  دنیبود ! با د یفنجون چا کیدر خونه رو باز کردم کمند جلو روم مشغول خوردن  تا

کوچولو  هیشد  یکه برادرش رو صورتم گذاشته بود باعث م ییزخم ها وفتهیب ادمیبدش باعث شد که  یصدا

 دل رحم ...!  یونزند نیا یکوچولو زشت و ترسناک برا هی! هه !  امیترسناک تر به چشم ب

 پر تعجب اسمم رو صدا زد :  یصدا با

 محمد !-

اشه داشته ب قتیحق نیا شهیم یعنیشد حس کنم نگرانم شده !  ینگاه پر تعجب بود که باعث م یقاط یدونم چ ینم

 ... دمیکه تو نگاه پاک کمند د یزیها چقدر لذت بخشن! مثل چ قتیحق یکه بعض ی!! وا

 آخ کوچولو دست گذاشتم رو صورتم ... هیلبخند زدم که لب و دهن چاک خوردم به درد اومد و با  هی بهش

 زد !!!  غیفنجون شکسته شده و ج کهیاز پاهاش رفت رو ت یکیکه  ادیخواست به طرفم ب کمند

و ر هیاول ینمونده باشه توش ! نشوندنش رو مبل و کمک ها یزیپاهاش رو چک کردم تا چ عیبه طرفش و سر دمییدو

 پانسمانش کردم ... عیآوردم و سر

 داد .  ینشون نم یآروم عکس العمل ینبود کمند جز ناله ها قیعم یدگیبر

 لبخند کج بهش نگاه کردم : هیکردم و با  زیر یافتادم و چشم هام رو کم دمیکه تو چشم هاش د یزیچ ادی هوی

 بود تو چشم هات !!! هوم ؟! یاون چ-

  نمتینب گهیتا د زدیکه زدتت محکم تر م یکاش هر کس-

 ... دمیرو از سست حرف زدنش فهم نیگفت؛ ا یم دروغ

 ... کیدبردم نز شتریکج کردم و صورتم رو ب سرمو

 ؟ینگرانم شد-

 رو آورد باال و بهم نگاه کرد !  سرش

 : دمیشن یکه از نگاهش خوندم رو م یحرف قشنگ
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 «فهمه یرو زود م یهنوز هم همه چ یعوض»

 تر شد اما اون اخم کرد  قیترجمه خودم لبخندم عم از

 شد . یدلش خنک م دیدیجا بود تا صورتت رو م نیا انیدوست داشتم ک-

 حرفش لبخندم جمع شد و چشم هام رو ازش برداشتم ... از

 و تکونش دادم ... شونشیباز و پر یبردم داخل موها دست

 لباسم رو عوض کنم . میریم-

 لباس هام ... ضیتعو یجام بلند شدم رفتم به طرف اتاقم برا از

خشک کردن لباس هاش  یبرا یباحال یتوپ رو به رو شدم ! واو ! چه جاها یلیصحنه خ هیدر اتاق رو باز کردم با  تا

 به طرفم !!  دییدو یکه لنگون لنگون داشت م دمیکمند رو د هویانتخاب کرده بود !! 

تو  یخندم گرفت! اون حدفش جمع کردن لباس خوشگلش بود ... منم جمع کردن لوب و لوچم برا انمیفکر موذ از

 م رفتم تو در رو بستم ...آغوش گرفتن تموم احساسم ... تا کمند وارد اتاق شد و من

 

 ساعت گذشت ...  چند

تعادل شده بودم !  یخورده ب هیخوردم  یزخم هام م یکه برا ییسر قرص ها یها و خواب آلودگ یخواب یب بخاطر

 کرد !!  یم شتریرو ب یساز مخالف و لج و لج باز یمکث صدا یکمند هم ب

 ...! یکرد تا آزاد یو اون باز هم به قول خودش مقاومت م میبود ییرایدو تو پذ هر

 کردم ... ینگاه م یو یحرف داشتم ت یب منم

 برگشت گفت :  هوی

 تو باشم . شیشهر آواره باشم تا پ نیا یها ابانیتو خ دمیم حیترج-

 و گفتم ... دمیکش قینفس عم هیکرد اما باز هم  میعصب حرفش
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 ه ؟! خوب یتا از دستم راحت بش یگنده عرب کمیش یها خیش نیاز ا یکیفروشمت به  یم یدوب مینگران نباش بر-

 زده نگاهم کرد  رونیاز حدقه ب یچشم ها به

 !!! رانیاز ا یمنو ببر یخوا یها !!! م یبه اون عوض یمنو بفروش یخوا یمحمد تو م-

 هیوعده شام توپ تو  هیبه اونا حداقل با پولِ فروشت  دمتی!؟خوب میبمون یخوا یمن نم شیپ یگ یمگه نم-

 !!! یها بش ابونیخورم خو ! چرا بزارم آواره خ یرستوران معرفش م

 مونده بود !  یهم همون حالت باز

 چرخوندم به طرفش و گفتم : سرمو

 ی!! کجا میکرد سیبابا دهنمو سرو گهی!! بسه د یچقدر غر زد دمیمن رس یحساب کتاب کن که از وقت کمی ییخدا-

 !؟!؟؟یکن یفحش کشم م یدار یکردم که ه کارتی!! ها ؟ چیبر یخوا

 : دیرفت هوا و ترک صداش

تا  یکن کاریچ یخوا یم گهیبود که دست هام رو بسته بود !!! ها ؟ د یک شی!!!؟؟ چند ساعت پیکرد کاری!!!چیچ-

 ! محمد ازت متنفرم ! ازت متنفرم !  یکرده باش یکار

 کاریم چتون یبه نظرت م ینداز یمثل گربه پنچول  م یاز گل کمتر بهت گفتم !!!؟ وقت ؟یدیدستت بسته بود؛ آزار د-

 کنم !!!

 ... ستادیچاقو برداشت و اومد جلوم ا هیرفت از آشپزخانه  تیزد و با عصبان غیج کمند

 تو رو ... ایکشم  یخودمو م ای-

 به طرفم ... دییمن دو دنیوارد خونه شد ! با د یرگتموم نشده بود که در باز شد و گ جملش

 بهش نخوره  یبشه پشتم تا گرگ میکرد قا یم یخودش رو پرت کرد کنارم و سع دیرو د یتا گرگ کمند

 خنده و دم گوش کمند آروم گفتم : ریز زدم



 بگذر از جانم

 
563 

 

 ؟  یرو بکش یاول گرگ هینظرت چ-

 داخل موهاش  دمیاومد جلوم و دست کش یگرگ

 خونه  نیبه ا یخوش اومد یهست یتو چه پسر خوب-

 یکمند و دست هام رو گرفتم باال سر کمند و گرگ کیکه دست هاش رو بزار رو دست هام آوردمش نزد نیبهانه ا به

 !! زدیم غغغغیو ج یگرگ ریبلند شد و دست گذاشت رو دستم . حاال کمند مونده بود ز

 گفتم : یشوخ با

 بزن بکشش  رهیووو االن مکمند بکشش !! بدو بدو-

 و دست هاش رو گذاشته بود رو سرش ... زدیم غیکمند فقط ج اما

 بود گناه داره عشق جونمون  بسش

 رو رد کردم رفت اما کمند هنوز به همون حالت مونده بود! یگرگ

  یبامزه ا یلی!!! اووووو کمند خ یکن یم دیتهد اون وقت منو یبکش یتون یسگ نم هیبچه تو -

 ممنون ... ای! چه قدر خوب که کمند کنارمه ... خدا دمیخند یخنده ... بعد از مدت ها داشتم بلند م ریزدم ز بلند

 رسونه ! یاون خودش رو م میبر رانیما از ا دیطول کش یباربد کم یروز گذشت ... فرزاد خبر داد که کار ها چند

 راد، کمند رو طالق بده .به شهیباعث م انیبودم که ک دواریقبول نکردم ! ام اما

 آروم بشن  کمیو هر دو  رمیبگ انیبا ک یریتماس تصو هیبودم که کمند مرتب و آروم باشه تا  یزمان هی منتظر

... 

 .. اومد و همه جا رو شست . یبارون بهار باالخره

 کمند ... دنیخوشحال د یبود برا یخوب فرصت
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که شب ها سرش نرفته رو  ،یتا آزاد چارهیجنگه با منِ ب یصبحه و خانم ما آنقدر م 8اتاق خواب بود ! آخه ساعت  تو

 ... ! رهیبالشت به خواب م

 کنارش و موهاش رو نوازش کردم ... رفتم

 بردم ...  یکردم و لذت م ینگاه م بهش

 !! ومدیم بایهاش هم به چشمم ز رادیکه ا یمن عاشق بودن ! طور یخوشگل نبود اما چشم ها یلیخ کمند

 گوشش گفتم : کیوار نزد زمزمه

 ؟ زمیکمند ؟عز-

 رو بگم رفتم تو فکر ... یکه جمله بعد نیاز ا قبل

که  یکالم یب یو آهنگ ها میشد یخوردن م یمشغول کاف قیآالچ ریمنو اون ز یبا اومدن هر بارون شیپ یها سال

! خنده دار بود ! اما من بخاطر کمند  میدلمون رو از چشم هامون گوش بد یف هاخواننده حر یتا جا زاشتیکمند م

 یقلب ها کین کار مسخره نبود ؛ بلکه ته ته نزدیکار رو کردم ؛ و کم کم درک کردم عمق احساس کمند رو ! ا نیا

 دوتا عاشق به هم بود ...

 ... ادایکمند ؟ داره بارون م-

  چشم هاش باز شد !اسم بارون اومد سرش اومد باال تا

  دمیلبخند زدم و دستش رو گرفتم و کش بهش

 !شهیداره قطع م میبدو بدو بر-

 میرفت اطیرو گرفتم و هر دو به طرف ح دستش

 داشت ... ینبود اما باغچه قشنگ ادیز یلیتعداد درخت هاش خ اطیح

 و کمند از سر ذوق دست گذاشت رو صورتش ... میشد اطیح وارد

 خوشگل تو تنش ... قلبم به تپش افتاد ... یسر هم هیبود و  شونیکردم ... موهاش پر نگاهش
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 بارون دست هاش رو باز کرد ... ریز رفت

 بفرستم ... انیک یگرفت تا برا لمیفرصت استفاده کردم و ازش ف از

 بود ... یو چشم هاش رو به آسمون ابر دیچرخ یبارون م ریمعمول ز طبق

 شد ...  یکه عاشقشم بسته م یکرد و نطفه  بچه من تو وجود زن یرو به من ملطف  نیخدا ا کاش

 ... یتر کن کیخوام من و کمند رو به هم نزد یبارونت ازت م نیا ریز ایخدا

 ... یریتماس تصو هی یدادم که آماده باشه برا امیپ انیبه ک 

 گرفتم اول خودم حرف زدم : یریجواب داد و من تماس تصو انیگذشته بود که ک قهیدق چند

 دونم !  یاونجا رو نم یباره ول یجا بارون م نیا ریسالم ، صبحت بخ-

 بارون رفته بود تو حس ... ریرو برگردونم به طرف کمند که در ز یگوش

 ؟ حالش خوبه  ینیب یکمند خانم ؛ م نمیا-

 به گوشم ... دیرس انیک  هیگر یاما صدا دمید یرو نم یگوش صفحه

 ... یموند بیبرات که غر ریقربونت برم خواهرم ؛ داداشت بم یاله-

رو از دستم  یطرف منو گوش دییدو هویرو با همون فاصله حس کرد ! اول خشکش زد اما  انیک یانگار صدا کمند

 گرفت ...

 کرد ! یرو بوس م یو پشت سر هم صفحه گوش هیگر ریزد ز دیرو د انیک تا

 غصه منو به درد هات اضافه نکن  گهیتو رو خدا د ؟یشد یشکل نیقربونت برم چرا ا ی!! الهی! خودت انیک-

 خواست ینم دمیبپوشونه ! فکر کنم معذب بود ! شا انیک یکرد اندامش رو جلو یم یسع یبا دست آزادش ه کمند

 افتاده تا نگرانش نکنه ! هه  نمونیب یبفهمه چه اتفاقات انیک

 بزنه ! غیتم که باعث شد جرو به زور از کمند گرف یگوش
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 نگاه کردم و گفتم : انیک به

  میگرد یچند لحظه صبر کن االن بر م-

 زدیو داد م یکرد طرف گوش یگذاشتم ، کمند با تموم قدرت خودش رو پرت م زیم یرو رو یو گوش میخونه شد وارد

... 

 زحمت بردمش داخل اتاق و دست گذاشتم رو بازوهاش  به

 اما قبلش ... یباهاش حرف بزن زارمیکمند ! کمند آروم باش م-

 شال انداختم سرش  هیبافت برداشتم گرفتم طرفش و  هیداخل کمند  از

  یباش یطور نیحرف بزن من دوست ندارم ا انیبپوش و با ک نارویقبلش ا-

 ...و منم پشت سرش  یبه طرف گوش دییلباس رو تنش کرد و دو یشد و با قدر دان آروم

 رفت ...!  یم انیکرد و قربون صدقه ک یم هیگر باز

  دمیو مهربون نشستم کنار کمند و دست انداختم دور کمرش و سرش رو بوس آروم

 خواهرت حالش خوبه و مواظبشم ؟ینیب یم-

  شتونیگردم پ یمامان بابا چطورن ؟ بگو غصه منو نخورن من حالم خوبه هر جور شده بر م انیک- کمند

 بهراد ...- انیک

 متوجه شد و گفت : عیو اون سر مینیخواد بگه انگشتم رو گذاشتم رو بب یم یچ دمیفهم تا

 بهش؟ ینگفت-

 که کمند شک نکنه گفتم : یلبخند جور با

 ... شهیم تیبشه چون اذ ییخوام هوا یمن خانمم رو دوست دارم نم-

 .و دست هام رو تکون دادم .. دمیتر لب هام رو کش قیعم
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 با تعجب بهمون نگاه کرد ! دکمن

 کمند ؟ -انیک

 جانم ؟-

  ؟یخوب-

 اگه تو حالت خوب باشه خوبم -

 ...نیانگشت اشاره دستش رو آورد جلو دورب انیک

  یمنم حالم خوبه اگه تو خوب باش-

 هم انگشتش رو مثل اون آورد باال !  کمند

 فاصله دعام پشت سرت هست نیاز هم- کمند

 فاصله هم حواسم بهت هست  نیاز هم- انیک

 بس بود  گهی! د دیباز بغضش ترک کمند

  ؟یاوک دیزن یباز با هم حرف م گهیوقت د هی- گفتم

 با التماس گفت : عیسر کمند

 و گفتم : دمیکمند رو بوس یشونیکارو نکن تو رو خدا قطع نکن پ نینه محمد نه ا-

 .  دیزن یباز هم با هم حرف م یباش یاگه دختر خوب-

 ... میگه که ما کجا هست یم انیبه ک یمکیداره قا ننیقیشدم  پشت دست کمند به طرف منه و  متوجه

 

 ! بله انتظارشو داشتم ... دادیآدرس م انیبه ک یمکیقا داشت

 هم بشنوه گفتم :  انیکه ک یآروم بردم دم گوشش و بلند طور سرمو
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 ، آره ! میما جنوب-

 و بهم نگاه کرد : کرد و دستش رو گذاشت رو دهنش هول

 زدم تو چشم هاش و گفتم : زل

 حرف بزنم . انیخوام با ک یبگو م ی! اون وقت ه یجنبه ندار یدید-

 رو از دستش گرفتم و گفتم : یگوش

  میمردونه دار یبرو صبحونه حاضر کن ما حرف ها-

 گفت : بلند

به  یبفروش یدب یمنو ببر یخوا یو م میجنوب و االن تو بندر عباس ا یخواستم بگم تو منو آورد یمن نم-

 ... یعرب یپولدارها

 نگاه کرد و گفت : انیسرعت به ک با

 برم  رانیخوام از ا ینجاتم بده من نم انیک-

 حرفش تموم شد ازم فاصله گرفت و برام زبون درآورد ! تا

 پوزخند گفتم :  با

 خوش باش فعال -

 کمند دور شدم و رفتم داخل اتاق در رو بستم از

 گفت ؟ یبهراد چ-

 کنم  و دو هفته هم ازم فرصت خواست  یکش نم شیپگفت من زنم رو-

محمد  یها ! دوباره نگ دیدیکمند رو هم د دیدی، پشت گوشتون رو د یریطالقش رو نگ  یعنی انیغلط کرده ! ک-

 کرد ! یناموس دزد
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 موس حرف نزن ! دهن منو باز نکن محمد !از نا گهیخفه شووو تو د-

 . یریگ یمکمند هم شده ، شک ندارم خواهرت رو پس  یکمند بره .  بخاطر آبرو یمجبورش کن از زندگ-

 کثافت -

 بسه  گهیخب د-

  نیکه هست یینکن بخاطر گفتن جا تیکمند رو اذ-

 تر زدم : قیپوزخند عم هی

  یبا-

 رو قطع کردم و به طرف آشپزخونه رفتم  تماس

 کرد ... ادیرو ز یو عرض یفاصله طول دیتا منو د کمند

 کشمت کمند ! ی! من تو رو م انیتموم شد حرف زدن با ک گهید یعنی-

 که دستش بود و گرفت جلو صورتش و گفت : یقور کمند

  انیک شیپ رمیو من م ادیم سیتموم شد االن پل گهید-

 ... یو دست گذاشتم رو قورجلو تر  رفتم

 ؟ یخوشحال یلیاالن خ-

 ترس گفت : با

 اوهم -

 لبخند زدم و موهاش رو تکون دادم : بهش

  زمیعز یلذت کامل رو ببر یخوشحال نیاز ا یفرصت دار نیم 2۰ -

 حرفم دهنش باز شد و با تعجب بهم نگاه کرد !  نیا با
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 زده به روش گفتم : جانیه منم

 منو دور زد !! اونم تو !!! موش کوچولو خوشمزه  !!!  شهیم یفکر کرد یعنی-

 رو با دو تا انگشت فشار دادم  شینیب

  میبر دیبرو لباس عوض کن با میوقت صبحونه ندار-

  امینه نم-

 ساعت نگاه کردم ؛ به

 به زور لباس تن تو کردن  یبرا زارمیرو م قهیدق 2۰از  قهیده دق-

 ... میبر بدو

 و به زور بردمش و آمادش کردم ... دمیرو کش دستش

 کردن ... هیو کمند مشغول گر میبود یساعت بعد داخل کشت کی

خروج  نیمتفاوت و ا طیشرا نی... اون تا حاال از کشور خارج نشده و از همه بدتر با ا دادمیبهش حق م شهیهم مثل

 !یقاچاق

 گوشه کز کرده بود نگاه کردم ... هیعرشه نشستم و به کمند که  یرنگ و خوش فرم رو دیسف یصندل رو

 یخودم و هم درباره  یبود . هم برا یخوب یلیاتفاق خ نیبه مواد مخدر رو از دست داده بودم و ا ادیخودآگاه اعت نا

 رفتار با کمند ! 

 نگاه کردم ... ایگذاشتم رو لبم و به در کارمیس

 !!!  ارهیدم کمند داره باال مبه گوشم ! تا سرمو چرخوندم متوجه ش دیعوق زدن رس یصدا هوی

 به طرف خودم ... دمشیبه طرفش ... دست گذاشتم دور شونه هاش و کش دمییدو

  یشیخوب م یبخور دمیاالن بهت قرص م یزده شد ای؟ در زمیکمند ؟ عز-
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 ... دیآب سر کش وانیل کی ایقرص داد و کمند  هی عیاز خدمتکارا سر یکی

 ورد ! مدت گذشت اما اون باز باال آ هی

 ؟!؟! استیفقط بخاطر در ایکردم باشه؟!؟!؟  یکه من فکر م یزیشد اون چ یم یعنی

 تونه جواب بده ! یخون م شیاون گفت فقط آزما یکنه ول نهیدکتر گفتم معا به

دنش ازش بو ماریبه دکتر گفتم که به بهانه ب رمیخوام تست ازش بگ یکه م نیکه کمند شک نکنه به ا نیا یبرا منم

 ...یبه دب میتا برس رهیخون بگ

 یکرد و تن تن عوق م یم هیمکث گر ی. کمند که ب میخارج شد رانیرفت و ما بدون دردسر از ا شیخوب پ یچ همه

 زد !

 !  یکه کالفم کرده بود از نگران یطور

 کشور ... نیهر زمان که اومدم ا یعرب بهم بود برا خیش هی هیکه هد یبه خونه ا میدیرس باالخره

کرد به قول معروف تور کنه منو ! هه خوش  یم یسع شییبه من داشت و دختر زشت و هر جا یدیعالقه شد کال

 ... الیخ

 شناختم رفتم ... یکه م یشگاهیآزما نیکمند رو داخل اتاق در بسته گذاشتم و به اول میکرد دایاسکان پ تا

 ... که جواب مثبت رو بشنوم نیا یتو دلم نبود برا دل

 و من به شدت ضد حال خوردم . امیگرفتن جواب ب یگفت که غروب برا شگاهیآزما یول

 بود !! دواریخون ام شیشد به جواب آزما یو االن م میهفتس که منو کمند با هم بود ۳ کینزد

 کمند باز کردم ... یخونه و در رو برا برگشتم

 اون رو تخت افتاده بود !! گرفتمش تو بغلم و تکونش داد ! به زحمت چشم هاش روباز کرد و آروم گفت : اما

 نخوردم فشارم افتاده  یزیچ-

 براش غذا آوردم که بخوره ... عیرو تخت و سر خوابوندمش
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 خورده بود رو باز باال آورد !!!  یهر چ اما

 . زمیعز یش یدرست م یاستراحت کن کمی استیبخاطر در-

 صحت نداشت...! نیجز ا یجواب فعال

 کنه ... دیمرحله جد هیما رو وارد  شیبودم جواب آزما دواریکرد اما ام یبد کمند داشت کالفم م حال

 نفس راحت بکشم .  هیباالخره به خواب رفت و من تونستم  کمند

 ساعت نگاه کردم  به

 ... شگاهیردم و حرکت کردم به طرف آزماست اسپرت مارک عوض ک هیدوش گرفتم و لباسم رو با  

 جا پارک کردم پر استرس رفتم داخل ... هیرو  نیماش

 دادم و منتظر بودم تا جواب رو بهم بده ... لیرو تهو برگه

 شده بود !  زونیتو دلم نبود ! تپش قلب هام نا م دل

 رفتم ... یم تا تهش رو مو خود دمیفهم یم ونیدر م یکیشدم اما  یخوب متوجه نم یلیرو خ یعرب زبان

 برگه رو گرفت جلوم و لبخند زد : طرف

 مثبته  شتونیمبارکه جواب آزما-

 هنگ کردم ! اما از سر ذوق نا خواسته لب هام به لبخند باز شد ... اول

 حرکت کردم ... نیکردم و به طرف ماش افتیمکث برگه رو در یرو گاز گرفتم و با کم نییپا لب

از تنم  دمیجواب کش نیمثبت کردن ا یکه برا یزحمت یکش و قوس به تنم دادم تا خستگ هیپشت فرمون و  نشستم

 در بره ...!

 فکر خودم خندم گرفت و به خودم فحش دادم !  از

 کار نشد نداره ! ؟ کمند مال منه ، از اولشم واسه من بود . یدی... درو فرمون   زدم
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 افتادم ... رو مرتب کردم و به راه لباسم

 نشده !! چرا !  داریخونه متوجه شدم هنوز کمند از خواب ب دمیرس یوقت

 دارع ! شهیخانمم بار ش دیببخش اوه

 . زهیو برنامه هام به هم بر وفتهیاتفاق ن نیا دمیترس یم یلیباز بود ! خ شمیخواسته کال ن نا

 داخل اتاق و کنارش رو تخت نشستم ... رفتم

 یحت گهی! د دهیجواب عشقم بهش رو هم نم تینها یکلمه ب گهینگاه کردم ... نه ...نه !! دو مهربون بهش  قیعم

 به اندازه دادن احساسم فکر کنم !!  شهینم

 !  دیرس یبه کمرش هم م شیرو با دست هام صاف کردم رو بالشت ... فکر کنم حاال بلند شیلخت و مشک یموها

 بزنه !  یعنی! ها! یباردار یهمه مو برا نیا یسخت باشه نگه دار  دیشا

 هام رو رو هم فشار دادم و زمزمه کردم ... چشم

 !! رهیعشقمو بگ یبخواد موها دهیکرده اون بچه که نرس غلط

 ... دمیو خواب دمیاز خدا خواسته رفتم کنارش دراز کش منم

 

  کمند

 روز گذشت ... چند

 یشده بودم اما باز احساس م داریکه تازه از خواب ب نیا تونستم چشم هام رو باز کنم ! با یم یروز صبح به سخت هر

 نیا ارهیحق نداشت منو ب یعنی.  زاشتمینم رونیبخوابم ! سر مخالفت با محمد از اتاق پامو ب دیخستم و با یلیکردم خ

 . ونهکنم برم گرد یم یکار هیو  امیجا و من کوتاه نم

 سال وارد اتاق شد !  انیخانم م هیزده شد و  در

 افتضاح بود !  میگفت که من اصال متوجه نشدم !!! کال عرب یزیچ هی یزبان عرب با
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 از اتاق اشاره کرد !  رونیفهمم اومد دستم رو با احترام گرفت و به ب یمن نم دید آخر

 ... میها ! و با هم از اتاق خارج شد یبچه باز نیخواستم مخالفت کنم اما بعد گفتم زشته ا اول

 حالم بد بود که متوجه خونه نشده بودم ! از بس  یاومدن

شد مغزم ارور بده و دهنم باز  یخونه فوق مدرن بود که باعث م هیکه جلو چشم من بود که خونه نبود !!  یزیچ البته

 بمونه !

 بود برد ... ستادهیکه محمد کنارش ا یا یناهار خور زیو اون من رو به طرف م نییپا میپله ها رفت از

 محمد اخم هام رفت تو هم خواستم برگردم که اون زنه نزاشت !  دنید با

 رو گرفت و من رو کنار محمد قرار داد ... دستم

 ... ستادمیا نهیبه محمد دست به س پشت

 سرم گذاشت ... یاون دست هاش رو از پشت آورد و دور شونه هام حلقه کرد و سرش رو رو اما

 خانمم باهام قهر باشه ها !  نمینب-

 ازت متنفرم  ستمیهر نق-

 

 ! گهید رانیا میگرد ی، بعدشم بر م یسفر کوتاه به دب هی میحرف ها ! اومد نیاز ا گهینگو د-

 ؟یدیفهم یاریب تیمنو بدون رضا یحق نداشت-

 . هوم ؟ میشام دو نفره بخور هی، حاال برگرد به طرفم و بزار  دمیفهم-

 ده !شام زهر و کوفتو در نیکوفت بخورم بهتر از ا-

 با دستش من رو به طرف خودش برگردوند و لبخند زد : محمد

 غذا بخور بعد شروع کن به غر زدن باشه ؟ -
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 شکمم بلند شد !!!  یکه صدا یخوش رنگ بودن ! طور یلیغذا نگاه کردم ... خ زیم به

 خنده محمد دست گذاشتم رو معدم! دنیترک یصدا با

 یصندل یآروم و مهربون من رو رو یلیگرد شده بهش نگاه کردم ! اما اون دست گذاشت پشتم و خ یچشم ها با

 نشوند ...

 که کال رو به من بود  یهم کنارم نشست ... البته طور خودش

 و گذاشت جلوم !!  دیساالد، ژله ، سوپ و ...از همش کش یکم برام

 ...! رونیب زهیهنمو قورت دادم تا نربهش نگاه کردم و چشم تو چشمش آب د یدیتعجب شد با

 و ازم خواست که شروع کنم ... دیرو بوس لپم

که گرفتم باعث شد قاشق رو  یگند سوپ و حالت تهوع ا یرو که خواستم بزارم دهنم از بو یقاشق سوپ نیاول اما

 پرت کنم تو ظرف و با چهره تو هم به محمد بگم :

 بو شده !  بد یلی!!! خ نیتو ا ختنیر یاه محمد چ-

 تر شد و چند بار پشت سر هم پلک زد ! قیمحمد لبخندش عم اما

 : دمیتعجب پرس با

 ! ضربه خورده به سرت ! یخوب-

 کنم  ینه فقط دارم نگاهت م-

 کردم معدم تا خر خره پره ! یدادن و احساس م یگند م یبخورم ! همشون بو یزیکردم نتوانستم چ یکار هر

 رو صورتم  دمیدست کش کالفه

 ندارم باهاش  ینکن سازگار یسوار کشت گهیمحمد منو د-

 بخور  زیچ هیچشم قربونت برم فعال -
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 غذام رو هول دادم عقب  ظرف

  ستیگشنم ن-

 لقمه گرفت و گفت : برام

 یکن بخور یسع-

 ینم لمیا پس من مو ... چر یدنیهمه دسر و غذا و نوش نیبود که ا بیبه خوردن نداشتم ! واقعا عج یلیاصال م اما

 !  دیکش

 داخل ساالد!  یلحظه چشمم خورد به ذرت ها هی

 خوردم ... یداشتم و م یساالد رو گذاشتم جلوم و با قاشق و چنگال دونه دونه زرت ها رو بر م ظرف

 !! زیکاسه ذرت اومد رو م هی دمیدهوی

 ... زدیبار بهم لبخند م نیا یسال بود ول انیزن م همون

که تکه تکه شده بود و هر  ینون جو ا هیذرت رو گرفتم و شروع کردم به قاشق قاشق خوردن .... چشم خورد  ظرف

 بود ! باز خوردم ... گشنم بودا !  یرو نون و خوردم ...! طعمش عال ختمیلقمه بود ...ذرت رو ر هیتکه به اندازه 

خندش رو گرفته بود و  یهاش و با به زحمت جلو  قهیمحمد که دستش رو گذاشته بود رو شق هیچشمم خورد  هوی

 کرد ...!  یبهم نگاه م

 اهم کردم تا گلوم صاف بشه ، بعد آروم دوباره شروع کردم به خوردن نون و ذرت ...  هی

 عقب و گفتم : دمیکردم کش یریکه احساس س نیاز ا بعد

 دستتون درد نکنه -

 گرد شده چشم تو چشمش خشکم بزنه !  یمحمد باعث شد با چشم ها یخنده پر انرژ یصدا

 تهران زود باش  میبرگرد ریبگ طیچته ؟!!! بل-

 خوش بگذرون بابا کمی!  یقشنگ نیخونه به ا-
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 خانوادم و شوهرم . شیخوام برگردم پ یندارم . فقط م یا یخوش چیمن با تو ه-

 !  والیه هیشد به  لیکلمه شوهر رو آوردم انگار تبد تا

 و ترسناک گفت : قمیو قرمز شده چنگ زد به  یعصب

سمو کنم التما یم یکار هی، من  یبگ نیاز ا ریغ یزیچ گهید اری کی؛ اگه  شیتکرار کن تا بفهم نویشوهر تو منم ؛ ا-

 . یکنم که با کتک بفهم یم یکار هیمن  یفهم یآدم نم نیتا نکشمت . باهات تعارف هم ندارم . اگه ع یکن

 داد  یهم جواب نم دیتهد گهیآب از سرم گذشته بود د گهیرحمانه زد ... اما من د یهاش رو ب حرف

 ...رو زدم تو گوشش  یلیس نیرو بردم باال و محکم تر دستم

 که همه انگشت هام از درد احساس کردم شکستن ! یطور

 جام بلند شم و محکم گفتم : از

ا ج نی، اما ا یسرم آورد یخواست یی، هر بال یکرد یکه خواست ی، هر غلط رمیگ یآروم نم گهی، د امیکوتاه نم گهید-

 تونم تحمل کنم . ینم گهیاومدن ، منو از کشورم دور کردن رو د

 . رمیانقدر بزن تا بم یخواست رمیجا م نیا از

 حرکت کردم ... یو به طرف در خروج دمیدست لباس مناسب پوش هیتو اتاق  رفتم

 جا رو نداشتم . نیتحمل ا نیاز ا شتریب هگیجا هستم و د نیروزه من ا کی

 واهمه قفل بودن در رو داشتم ... دیشد یبه در ول دمیرس یم داشتم

 ... دمیکوچک و نرده دار رس اطیدر باز شد ! با لبخند از خونه خارج شدم و وارد ح دمیرو کش رهیدست گ یوقت اما

 جلومو نگرفت !! یکس یعنی

 شانس  نیبر نداشتم ! آه گند بزنم به ا یچیاز خونه خارج بشم ، ه زارهیکه نم نیبودم از ا دینا ام انقدر

 شدم و به چپ و راست نگاه کردم ... ابونیخ وارد
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 دونستم کجام !! ینم یدونستم کجا برم ! و حت ینبود ! نم رانیا هیجا اصال شب نیا

که  یشب و سکوت یاهیتم جلو ترسم از سرف یم یدور بشم ... اما هر چ یکردم از اون خونه المصب یم یسع فقط

 شکستتشون ...! یم یابونیمست خ یخوش بگذرون ها یفقط صدا

  یییییی! عوض یدوننست چه خبره که گذاشت برم . عوض یم محمد

 زنگ بزنم ... انیبه ک ارمویب ریگ یگوش هیو به فکرم خورد برم  دمیدر خوشگل د هی

 پشت در و زنگ رو زدم ... رفتم

 جلوم !  ستادیا دادیالکل م یپوست که به شدت بو اهیدختر س هیبعد  نیم چند

 شدم از حرف زدن باهاش ! مونیپش اصال

 ازش فاصله گرفتم ... عیگفتم و سر یسیانگل دیببخش هی

 ییو طال یسلطنت یبود و نرده ها کیش یلیو خ ییالیو یزدم اطرافش پر از خونه ها یکه من توش قدم م یابونیخ

 یوحشت نم یزیقشنگ بود اگه من مثل آواره ها از هر چ یلیجا خ نیشده بود ! ا دهیر ساختمان ها کشدور تا دو

 کردم ...

 گوشه کز کردن و تا صبح حداقل زنده موندن بود !  هی یمناسب هوا برا یکه آورده بودم دما یشانس باز

 نبالم! بود د ومدهیبود که چرا محمد ن بیکه کمکم کنه ! عج یکیبود کز کردم تا صبح برم سراغ  دیگوشه که کم د هی

 که خواست سرم ییهر بال ییییییییییشناسم .اوففففف عوض یداره ! من اونو م یکار قصد نیحتما از ا یعوض اون

 ها ! ابونیخ نیآورده بود و حاال منو ول کرده بود تو ا

 !  رهیجلوم رو نگ یکس دیکردم که شا یهم فکر م نیحداقل قبل از خروج به ا کاش

که محمد سرم  ییکه خانوادم کنارم باشن ... بعد از اون بال ها نیگرفته بود ... تو غربت آواره بودم .... بدون ا حالم

 آورده بود ... 

همه شعر هام  شمیکنم متوجه م ینوشتم اما حاال که تجربش م یتو شعر هام ... متن هام ... از غربت م شهیهم

 حس تلخ ... نینشون دادن ا یودن برامزخرفات ب
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 نه ... اون قول داده بود مواظبم باشه . اون ... اون ...  ایدونستم بهراد دنبالم هست  یم کاش

 ... هیگر ریاجازه نداد بهش فکر کنم و زدم ز بغضم

تو خودم جمع  شتری!! ضربان قلبم رفت باال ! ب دیرس یبه گوش هام م شتریچند مرد هر لحظه ب یخنده ها یصدا

 حرکت موندم !  یشدم و ب

 شد !!!  یم کیاندازه به گوش هام نزد یصداهاشون داشت ب اما

 عقب !!! دمیگفت که پر یزیچ هیدم گوشم  یبه زبان عرب شونیکی هوی

 ...! کردمیهام ستون بدنم بودن و وحشت زده به اون مرد ها نگاه م دست

که جلوشون داشتم از ترس  یبه من دنیخند یکردن و بلند بلند م یمسخرم م شتریرفتم اون ها ب یعقب م دنده

 کردم ! یسکته م

 اومدن ! یرو شکر با عقب رفتن من جلو نم خدا

 که اومده بودم ... یریبه مس دنییمکث شروع مردم به دو یحس کردم راه فرارم به طرف خونه محمد بازه ب تا

کردم  یدونستم کجاست فکر م ینم یکه حت یو به در خونه ا دمییدو ینه ! فقط م ایباهامه  یمتوجه نبودم کس گهید

!! 

 تو دلم روشن شد ! دینور ام هیمتوجه شدم راه رو درست اومدم و در خونه خورد به چشمم !!  دنییدو یبعد از کل اما

 شد ... یم کیزدکه هر لحظه بهم ن ییبه در و زل زده بودم به مرد ها دمیکوب یبا مشت م یبه در رو دو دست دمیرس

 کرد !!! یدر رو باز نم یچرا کس اما

 زدم :  داد

 محمد ... محمددددد-

تو خونم رو تیو امن دمینفس راحت کش هیدر باز شد و من خودم رو پرت کردم داخل و در رو محکم بستم ...  که

 کردم ... قیتزر
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 یمن ب تیتونه انقدر به وضع ی!؟ چطور م دیمال یبوده ! داشت چشم هاش رو م دهیانداختم به محمد ! انگار خواب نگاه

 تفاوت باشه !! 

 : دمیزدم و با حرص به محمد توپ غیج

سرو پا ! اون وقت تو  یمشت الت ب هی ری، گ ابونیجهنم ، آواره شدم تو خ نیتو ا ی!!؟ منو آورد یبود دهیخواب-

 !؟!  یباش تیمسئول یانقدر ب یتون ی!! محمد چطور میبود دهیخواب

 محمد با تعجب گرد شد و گفت : یها چشم

 تو بغل مامان و بابا ! یدیو االن رس یشد مای! گفتم سوار هواپییجا نیاع تو که هنوز ا-

 زدم : غیج باز

 ؟!؟ ها ؟؟ ابونیتو خ یمنو ول کن ی!!! چطور توانستیکن یمنو مسخره م یمحمد ! تو دار-

 ؟  یبرگشت ی! بر چ یرفت یدت پا شد! خویگ ی!! چرا مزخرف م ابونیولت کرد تو خ یک-

 بود با خورد شدن غرورم ... یآخرش مساو سوال

نکنه و حواسش بهت  تتیحما یبودم ... چقدر سخته کس چارهی... چقدر من ب نییسر بغض لب هام افتاده بودن پا از

 نباشه ...

 لبخند مهربون زد و من رو تو آغوشش گرفت ... هیبهم -

 !  ستیتو امن تر از کنار من بودنت ن یبرا ایدن یجا چیبهت که گفتم ه-

 افتاده بودم  نیف نیرو ندادم اما به ف جوابش

 وقت شب مگه وقت رفتنِ!! نیآخه دختر خوب ا-

 وار گفتم : زمزمه

  یعوض-

 : دیخند
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  گهیفحش نده د-

 و من رو به طرف اتاق برد ... دیرو بوس میشونیپ

 اون خودش رو پرت کرد رو تخت ... گوشه اتاق تو خودم جمع شدم اما رفتم

 ؟  یایکوتاه ب کمی ستی؟ بهتر ن زمیکمند؟عز-

 جواب دادن بهش نداشتم ... یبرا یبود و قدرت نیتو گلوم سنگ بغض

شه طبق خواسته من کارها  یها نم یسادگ نیبه ا یدون ی! خودتم میحال خودت و منو خراب کن یخوا یم یتا ک-

 !؟ ؟یکن یم ی! چرا خود آزار؟یکن ینره ! پس چرا مقاومت م شیپ

که چطور هر لحظه داره همه جا رو  ینیب یکه با چشم هات م یلیداشت ... مثل س قتیکه حرف هاش حق افسوس

 کنه ... یخراب م

 : دمیپناه بودم ... با بغض پرس یقدرت داشت و من ب اون

 ؟ یقدرتت رو به رخم بکش ادیخوشت م-

حق نداره  یتونم باهات بکنم اما جز من کس یم یمن هر کار نی. بب یشیدرت من مکه تو متوجه ق ادینه خوشم م-

 . باشه ؟ نمینب یچشم هات رو اشک گهیچپ نگاهت کنه . پس با من خوب باش تا د

  یعوض-

!  یحرف زده بود انیتا االن چند بار خر شده بودم و با ک زمیعز یاگه گفته بود یعوض یگ یانقدر که تو به من م-

 !  ایناز کن یستیاصال بلد ن

 حرف بزنم ؟؟  انیتونستم با ک یم یطور نیا یعنیبهش نگاه کردم !  زیت

 داشته باشم !  استیس دیکه ازش متنفرم اما با نیهام رو محکم رو هم فشار دادم و تمرکز کردم ... با ا چشم

 هام رو باز کردم و بهش لبخند زدم : چشم

 محمدم ؟ -
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 محمد خودشو جمع کردو گفت : هوی

 اوه-

 رو کنترول کردم و لبخندم رو حفظ کردم . تمیعصبان دیکرد !! اما با یخنده !!! داشت مسخرم م ریزد ز بعد

 محمدم ؟ -

 جانم -

 غر زدم و بداخالق بودم  یلیکه خ دیببخش-

 رو انجام دادم . یکه دوست نداشت ییتو ببخش که من کارها-

 ؟  رانیا یمنو برگردون شهیم؟  زمیمحمدم ؟ عز-

 رو هم کرد و گفت : سرش

 ؟  میبعد بر میجا خوش باش نیمدت ا هی یبزار شهیکمندم؟ خانمم ! نم-

  مینه االن بر-

  میرینه حاال حاال ها که نم-

 زد رو تخت !! یخنده و با مشت م ریزدم و بداخالق بهش نگاه کردم که باز زد ز غیج

 بود  یکمند عال یوا-

 رو بخورم رو آروم بشم دوباره  تمیکردم عصبان یسع

 رو صاف کردم و رفتم مثل بچه ها رو شکمش نشستم  گلوم

 حرف بزنم  انیبزار با ک-

 کرد ! یسرش و با لبخند بهم نگاه م ریهاش رو گذاشت ز دست

  رمیگ یباشه فردا باهاش تماس م-



 بگذر از جانم

 
583 

 

 واقعا ؟!-

 ندم ! بخواد و من انجام زیچ هیخانمم  شهیبله مگه م-

 با بهراد هم حرف بزنم ؟ یبزار شهیم-

 ...! دادیبه اخم م شتریاز رو لب محمد رفت و هر لحظه جاش رو ب لبخند

 هاش رو بست و لب هاش رو گاز گرفت : چشم

 بلند شو برو اون ور -

 گند زدم !! یوا

 خوا... یاصال نم دیببخش-

 زد : ادیفر

 برو اون ور  -

رو صورتش و بعد از اون  دیکردم ! دست کش یبهش نگاه م دهیعقب و کنارش رو تخت نشستم ! ترس دمیترس کش از

 دست داخل موهاش چنگ زد : هیبا 

  ار؟یبهت نگفتم اسمش رو ن-

 کردنش ! یکردم ... فکر کنم قشنگ انگشتم رو گذاشته بودم رو دکمه عصب سکوت

 ما تموم شده ! من دوسش نداشتم. نیکه ب ی!همه چ دیخب ... خب من که گفتم ببخش-

 فکر هم نکن ؟  یدربارش حت گهیمگه نگفتم د-

 لباسم !! قهینشت و دست انداخت به  هوی

 نگفتم ؟ ایبهت گفتم -

  دیببخش-
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  ایآروم بشم بلند شو برو اون لباس قرمز رو بپوش ب یخوا یاگه م-

 گرد شدن !!!  رتیهام از شدت ح چشم

 فرصت !!  نیاز ا یکن یسو استفاده م یتو دار-

 !ارمیبه سرت م ییآروم نشم چه باال نینپوش بب-

 منو !!! یکن یم دیتهد یدار-

 کنم ؟ ها ؟  کاریچ یخوا یآره م-

 زدم : غیشد و با حرص ج شتریهام ب اخم

  ییپرو یلیمحمد تو خ-

 : دیبه لبخند شد و لب هام رو بوس لیتبد اخمش

 ؟  یکن کاریچ یخوا یکه هست م نیهم-

 رو تخت بلند شم و از اتاق خارج شدم ... از

 و پاهام رو بغل کردم ... واریدادم به د هینداشتم برم ! کنار در تک ییجا

محمد دلم ضعف  یخوب بود از کار ها یمثل اون موقع ها که همه چ گهید یاومد ! حت یکردنمم نم هیگر یحت گهید

 ... رهینم

 

 

 

و  دیکش یم ریشکمم به شدت ت ری! ز رمیاون خونه فوق مدرن انقدر سرد بود که باعث شد دل درد بگ ینتیلم نیزم

کردم چاقو خورده بهم  یشدم ! احساس م نیشکمم و پخش زم ری!! دست گذاشتم رو ز رمیتونستم آروم بگ یمن نم
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گشت و من  فقط درد رو  یدور سرم م داشت یجون ندارم از جام تکون بخورم !! همه چ یکردم حت ی!! احساس م

 ...! دمیفهم یم

 متوجه اطراف نشدم ... گهیهام بسته شد و د چشم

 

  محمد

 

رو تخت و رفتم تو فکر  دمیکرده بودم ! دراز کش یرو ادهیز دیفکر کردم ...! شا کمیحالت قهر از اتاق خارج شد !  با

... 

 هم باشم !!  شینگران احساسات قلب دیای یعنیه ؟ احتمال داشت کمند از بهراد خوشش اومده باش یعنی

 ... رمی... محکم گوشه چشم هام رو فشار دادم تا آروم بگ ختیبه هم ر اعصابم

 کردم !  زیبه گوشم ! گوش هام رو ت دیآروم رس یناله ها یصدا هوی

 کمند  باشه !! با سرعت از رو تخت به طرف در حرکت کردم ... یصدا نکنه

 شدم ...! نیزم یجون کمند رو یمتوجه تن ب واریکنار د و

گذاشتمش رو تخت و به دو تا دکتر  نی!! برداشتمش از زم دمینشن یتو بغلم اسمش رو صدا زدم ... اما جواب گرفتمش

 ماما ... یو دوم یدکتر عموم ی... اول انیخبر دادم که ب

 کمند از استرس تمام وجودم آشوب بود... شیاون ها برسن کنار تخت پ تا

 کارش رو شروع کرد ... یو دکتر عموم دنیدکتر ها رس باالخره

 شده و سروم وصل کرد ... یحال یاعالم کرد که افت فشار و قند خون باعث ب نهیاز معا بعد
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و  یبدن دیشد تیشد گفت که وحشت رو انداخت به جونم !! گفت که بخاطر فعال یکه ماما زد م ییحرف ها اما

ساعت گذشت اما  کیداشته باشه !  دیکرد که استراحت مطلق با دیسقط بشه !!! و تاک نیاسترس ، احتمال داره جن

 اعالم رفتن کرد... اقرار شد بمونه اما مام یبود! دکتر عموم ومدهیکمند هنوز به هوش ن

 اره تمام جمله ها رو تکرار کرد ...و اون دوب دمیدر موقع بدرقه دوباره از حال کمند و بچه پرس یجلو

استراحت مطلق داشته باشه تا چند روز  دیکرده ، اون با ادیرو ز نیفشار اومده بهش ، استرس احتمال سقط جن-

  تشیچک کردن وضع یبرا امیباز ب گهید

 که سر فرار کمند کرده بودم ...  یبخاطر کار یمونیپش ایدن هیرفت و من موندم و  دکتر

 بود ...  دینسخه جد هیباال سرش و دکتر مشغول نوشتن  برگشتم

 چیداشته باشم و به ه دیبا تیکامال پر خاص هیتونن مصرف کنن پس تغذ ینمرو ییچون باردار هستن هر دارو -دکتر

 انجام بدن  نیکار سخت و سنگ دیبه حد نرمال ، نبا نیجن تیعنوان تا برگشت وضع

 !!! ادیب شیپ یبچه مشکل یبرا دیگذشته ! چرا انقدر زود با ی! کال سه هفته از باردار دونه بارداره یاما دکتر اون نم-

و استرس وارد کردن  یتوجه یمشکل رو شما با ب نیهستش ، و ا یتو سه ماه اول باردار نیآمار سقط جن نیشتریب-

 . به هر حال ما تالشمون رو کردم  نیکرد جادیبه همسرتون ا

 کنارشون هستم . ادیبه هوش ب شونیتا ا من

 ممنون  -

 خلوت ... اطیاتاق خارج شدم و رفتم داخل ح از

!  تونستم خودم رو ببخشم یافتاد اصال نم یاون بچه م ایکمند  یبرا یاتفاق! اگه اتفاق نیبودم از ا دهیشدت ترس به

 !  بوده دهیجا رس نیبود و بعد از اون همه استرس کارش به ا دهییحتما کمند کل راه رو دو

 برداشتم گذاشتم رو لبم ... گاریس هیتو موهامو  دمیکش دست

 نداشته ... ! ییوقت جا چیکلمه ه نیهم تو سز گذشت من ا دی! شاادیانگار آرامش به من نم اصال

 اما من آروم نشدم !  دیبه آخر رس کارمیس
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 بود ... یبا گوش یمشغول باز یکمند ... کنارش رو تخت نشستم و دکتر هم با فاصله رو صندل شیبرگشتم پ دوباره

 شکمش !  یصورتش بودم که متوجه شدم صورتش اخمو شد و دست هاش رفت رو غرق

 رفتن اون بچه رو نداشتم !!!  نیقلب گرفتم از ترس !! نه اصال تحمل از ب تپش

 چک کرد ...رو تشیاومد باال سرش و وضع دکتر

 شب نگذشته  مهیمن برم تا زمان از ن نینرمال هستن ؛ اگه اجازه بد میو همه عال انیداره به هوش م-

  دیخودتون رو برسون هیاز ثان یتو کسر دیو شما با رمیگ یبله ممنون الزم شد تماس م-

 بله حتما -

 دستم ...رفت و من دست کمند رو گرفتم تو دکتر

 باز کرد  یحال یهاش رو با ب چشم

 من چم شده ؟؛-

تا  یچند روز استراحت کن دیدکتر گفته روده هات مشکل داره و با شهینگران نباش حالت خوب م زمیعز یچیه-

  یخوب بش

 نداشتم ! یمن که مشکل-

 زدم : لبخند

ز استراحت روال بدنت به هم خورده ! دکتر گفت چند رو کمیمدت  نی، احتماال تو ا ستین ینگران نباش مشکل-

 کنه  یدرستت م

 و خوابوندمش!!  نهیاز جاش بلند بشه که دست گذاشتم رو قفسه س خواست

 ! یبلند بش یخوا یم ینه بخواب بر چ-

 خوبم ! -
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  یبخواب دینه با-

 !!! دهیچیدستم رو پس بزنه و بلند بشه که باز از درد به خودش پ خواست

فتاد ا یو دوباره به راه م ستادیا یگفت من قلبم م یبود!! هر بار که اون آخ م یپر استرس و وحشتناک تیموقع یلیخ

 کنم ...! یتونستم کار یکرد و من نم یکه اون احساس م ی! نه فقط بخاطر بچه ! بخاطر درد

 : دمیالمپ رو خاموش کردم و دراز کش عیکه بتونم بخوابونمش سر نیا یبرا

  ریوقت خوابه ، بخواب شب بخ-

 چنده !  ساعت-

 بخوابه  دیصبح تا شا۴گفتم  یالک

نگه داشتنش سر جاش  یبرا یجواب داد دروغم و اون آروم گرفت ... کمند به خواب رفت اما من دنبال بهانه ا که

 بودم ! 

... 

 نداشتم !  یچاره ا یعنیروز بعد مجبور شدم دست هاش رو ببندم کنار تخت !  صبح

 زد !  ادیاسمم رو فر یبستش شد عصب یتا چشم هاش رو باز کرد و متوجه دست ها کمند

رفتن  سیسرو ی؛ البته فقط برا دیخواب یچند روز م دیکردم که آرومش کنم ... با یم یخوش سع یمن با رو اما

 حواسم بهش بود !  ادیمجبور بودم بزارم بلند بشه اونم تا بره ب

 شده رو تخت نگهش داشتم ... یدو روزه به هر روش االن

!  توریصفحه مان دنیسونو ازش گرفته بشه !! به بهانه مشکل روده هاش کشوندمش مطب و بدون د دیگفت که با دکتر

 . ستین یمشکل گهیگذشت و دکتر گفت که مشکل رفع شده و د ریباالخره به خ

! اول شوک شدم اما با کر کردن بهش لبخند کنار و گفت که بچه دوقلو هستش دیکمند حاضر بشه دکتر من رو کش تا

ل  کمند ... حرف هاش مث شیدربارش حرف بزنم با دکتر و بعذ از تشکر ازش  رفتم پ شتریاومد رو لبم ... فرصت نشد ب

 ... دیشد شن یکه م یحرف نیبود ! بهتر میشیآت یرو سر تا پا خیآب  هی
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 و به طرف خونه حرکت کردم ... نیتو ماش نشوندنمش

از  دیکه امکان داشت با ییگفتم ... تا جا یبهش دروغ م نانیبا اطم یلیکرد و من خ یم چمیسوال پ یخونه کمند ه ات

 کنه ! یم کاریبا بهراد چ انیک نمیموند تا بب یخبر م یب هیقض نیا

 بردمش تو اتاق ...  اطیخونه و با احت دمیرس

 کرد  یپر از سوال و فکر بهم نگاه م ینشست رو تخت با چهره ا تا

 !؟؟یمحمد چرا انقدر مواظب من-

  زمیعز یخوام زود خوب بش یکشم ، م یمنم عذاب م یبش ضیخب تو مر-

هارو  سیمن داخل سرو یزارینم ی! تو حتیایبهم و هر جا رفتم ب یکه بچسب یاخالق ها نداشت نیاما تو اصال از ا-

 ؟!؟ ستین بیعج ! بهیعج یلیخ نیتنها برم !!! ا

 زدم : ییلبخند مصنو هی بهش

 که خودخواهانه باز دست هات رو بسته بودم . دیکنم . ببخش یکار هارو نم نیا گهید نیبعد از ا زمیباشه عز-

 بهم نگاه کرد : زونیآو یچهره گرفته و لب ها با

 کیحرف بزنم و االن  انیبا ک ی... قول داده بود یتازه بد قولم هست ت،یکتاتورید یعادت کردم به رفتارها گهید-

  یتو نزاشت یهفته گذشته ول

 . خوبه ؟  رمیگ یدستم بعد باهاش تماس م رسهیلپ تاپ م گهیدو روز د-

 از حرفم باز شد : چهرش

 واقعا ؟ -

  یباهاش حرف بزن یتون یم یآره هر چقدر دوست داشته باش-

 ... هاش رو از سر ذوق گذاشت رو صورتش دست

 شد !   یکمند داشت کالفه م گهیتماس نگرفتن ، اما د یبرا ارمیبهانه م هیروز گشت ... هر بار  چند
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 یم دیکمند داشت نا ام گهیکردم جواب نده ! چند تا بوق خورد ... د یتاب رو آوردم و آماده کردم ... دعا دعا م لپ

 شد که جواب داد !!

 شانس یبخشک یا

کرد و قربون صدقش  یرو پشت سر من بوس م انیمثل بچه ها رو زانوهاش نشست و صورت ک دیرو د انیچهره ک تا

 !!!  دیخودش نبوس لیبار منو با م کیمدت  نیشد !!! تو ا میرفت ! واقعا حسود یم

 تقربونت برم من حرف بزن ، حرف بزن بزار صدا ی!! اله نمیب ی؟ واقعاذاالنددارم تو رو م یخوب انی!!! کانیک- کمند

 ... رمیبرسه به گوش هام و آروم بگ

که حال من خوبه ، االنم  ینیب یگلم ، حالت خوبه ؟ م ی، آج زمیخوشگل بشم ، سالم عز یقربونت چشم ها - انیک

  شونینیمامان بابا تا فرصت هست بب شیرم پ یم

 و دست گذاشت روشون ... هیگر ریزد ز دیتا مادر پدرش رو د کمند

 ؟؟  ستی؟ چرا حالتون خوب ن نیمامان ... بابا ... چرا همتون الغر شد-

 گفت : یلبخند زد و پر انرژ ونیبا همون چهر داغون و گر کمند

 ... دیندارم و محمد حواسش بهم هست ! تو رو خدا غصه منو نخور یمن حالم خوبه ! من مشکل دینیبب-

 اد :بار بلندتر بغضش شکست و ادامه د نیکمند ا اما

  شتونیگردم پ یبر م دیغصه منو نخور دیذره شده ! مواظب خودتون باش هیقربونتون برم من دلم براتون -

 رو خراب کرد !!  یو زجه ! اما حرف پدرش ... همه چ هیکرد از گر یم یخط یداشت سر و صورتش رو خط مامانش

 پشت سرت حرف بزنه ... یزارم کس ینگران اون بچه نباش نم-

 کردم !!!  یگند رو جمع م نیچطور ا دیبه طرف من ... با دیخشکش زد...! سرش آروم چرخ دیحرف زو شن نیا ات کمند

 استفاده از  لفظ بچه !!؟  لیکه دل نیا ایکردم !  یبودن خانواده رو جمع م دهیکه فهم یگند رابطه ا دیبا اول

 داد ... یدروغ جواب نم گهیچند روز گذرونده بود ، د نیکه تو ا یچه خبره ! اما با مشکالت دیفهم انیک
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 و آروم رو به خانواده کمند گفتم : دمیکش قیآه عم هیخوردم ...  شکست

 اون بچه پدر داره ، پدرشم مثل کوه پشتشه-

 وحشت ناک بود... یآرامش قبل از طوفان نیباز هم خشکش زده بود ! و ا کمند

 گردونم یمن برت م-!؟ خودت رو بخاطرش آزار نده ؛ محکم باش  یخبر ندار یچی! فکر کنم تو از ه زمیعز- انیک

 و من ...  انیک یپر سوالش تو چشم ها ینگاه ها نیکمند همون جور مونده بود !! ب اما

 رو بشنوه براش واقعا دردناک و خورد کننده بود .  یحرف نیکه از زبون پدرش همچ نیگفتم ! ا یخودم بهش م کاش

 یخداحافظ هیکنم!  کاریدونستم چ یبره تو حالت خطرناک ، نم تشیبهش شک وارد بشه و باز وضع دمیترس یم

 کردم و در لپ تاپ رو بستم ... عیسر

 دادم  هیهام رو دور شونه هاش حلقه کردم و سرم رو به پشت گردنش تک دست

  یخواستم انقدر زود بفهم ینم-

 باز سکوت کرده بود !! اما

 پدرم در اومد تا خوبت کنم ! اریه! اما به خودت فشار نحرف بزن !فحش بد-

 

 آغوشم گرفته بودمش و منتظر واکنش بودم ... تو

 یها که باهاش همه وجودت رو خال هیکردن ... از ته دلش ... از اون گر هیفقط بغضش شکست ! شروع کرد به گر اما

 کرد !!  یم هی! کمند داشت خون گر رونیب ختیر یکردو م یم

رفتم  یکه آزارش داده م ی... قربون صدقه خودش و اون بچه ا دادمیرو موهاش ... پشتش رو ماساژ م دمیکش دست

 کرد ! یکنندش کم نم بیتخر یاز عمق اشک ها ی... اما کمند ذره ا

جواب  یکه ب فیکردم که نفهمه اما ح یزد ...! هر کار یم شیآت گرمویج شیگر یبود ... صدا ختهیبه هم ر اعصابم

 بود .
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 !  یروح هیداشته باشه به تخل اجیاحت دیکردم تا آروم بشه ... شا سکوت

 !  دایوحشتناک به نظر م یلیخ ننیقیتو شناسنامه داره ،  گهیکه اسم مرد د یدختر یبرا یطور نیشدن اونم ا مادر

 شد ... نیف نیبه ف لیتبد شیگر یاز مدت ها باالخره صدا بعد

 و گفتم : دمیشد تو چشم هاش نگاه کنم ! سرش رو بوس ینم روم

 خانوادت  شیگردونم پ یکنم و تو رو بر م یرو درست م یمن مواظب جفتتونم ، همه چ زمیعز-

 نزد ! اما خودش رو گوشه تخت جمع کرد و دست گذاشت رو صورتش ... یهم حرف باز

 آوردم دادم تا بخوره  نیریشربت ش وانیل هیو  رونیکنم ! رفتم ب کاریدونستم االن چ ینم

 لب نزد ! اصال لب هاش تکون نخورد !  اما

 موندم تا آروم بشه . یمنتظر م دیتو موهام... با دمیدست کش کالفه

و باشه که ت نیتونه وحشتناک تر از ا یم یمخالفت نکرد ! چ یو گرفتمش تو بغلم ... حت دمیکنارش دراز کش منم

 شک مونده  !!! 

 حرکت از کمند !  هی یاز حت غیت گذشت ... اما درساع چند

 تحمل نداشتم ، به زور بلندش کردم و نشستم رو به روش  گهید

ر کتک ، چه بدونم ه ای!  فحش  یباش زنهیوجود تو داره قلبش مکه تو یمواظب اون بچه ا ابدی نیکمند بس کن ! تو ا-

 تو خودت  زینر یطور نیمن آمادم . فقط ا یآروم بش شهیکه باعث م یچ

 بهم نگاه کرد  دهیرنگ پر یقرمز و صورت یبا چشم ها کمند

  میبخشمت بخاطر خراب کردن زندگ یوقت نم چیه-

 رو صورتم  دمیدست کش محکم

ردم که ک ییتمام کارها تیمن مسول زمیعز دینداشتم واسه نگه داشتن و گرفتن طالقت ؛ ببخش یمجبور بودم ، راه-

 کنم . تو فقط آروم باش  یرو قبول م
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 !! شمیم وونهیخدا دارم د یهم سکوتش رو نشکست ! واااا باز

 سکوت رو ندارم  نیکمند حرف بزن من اعصاب ا-

ز ا شتریب یلیخ یپست یلی!؟ محمد تو خ یازم پنهون کرد ارویچ گهی! د یهمه بهم دروغ بگ نیا یچطور توانست-

 .  دمیشن تیکه از زندگ ییها قتیتمام حق

 کار هارو بکنم . نیبهش بفهمون مجبور بودم که ا ایکنم . ب یتونم بدون تو زندگ یبفهمون من نم ایب حاال

 کرد ؟  یم باور

و . و من قول دادم ت رهیطالقت رو از بهراد بگ دیبا یخواهد تو برگرد یبهش گفتم اگه م انیمن سر قرارم با ک نیبب-

و تو بازم بر  امیمن داماد اون خانواده به حساب م یطور نی. ا یاریب ایخانوادت بچه مون رو به دن شیرو برگردونم و پ

 . یمن

 باشه !  دیبچه نبا نیا-

 مواظبت از اون بچه ... یکنم برا دتیاگه شده تهد یخوام از دستت بدم ، حت یعنوان نم چیبه ه -

 !  وفتهیبزنه تا ب بیاز قصد بخواد به بچه آس دمیترس یبغض بهم نگاه کرد ...! تحملش رو نداشتم اما م پر

 خوام  یبچه رو نم نیم... من ا-

 نگه  یزیهم چ یتونه ما رو به هم گره بزنه و کس یبچه م نیخوام ، ا یمبچه رو نیمن ا-

 زد و زد تو شکمش  غیج

 خوام  ینمبچه رو نیمحمد من ا-

 رو تو مچم گرفتم و اخمو شدم : دستش

که برات مهم هستن  ییکسا دنیندارم اما شک ندارم عذاب کش یبا خودت کار یبزن بیبه اون بچه آس یبخوا-

 راحت نباشه! 
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بهتر از سکوت بود . شروع کرد به مشت و لگد زدن  یلیشدنش خ یخال یبرا نیشد و ا یم یکم داشت وحشت کم

 ! گفتم : دمیترس یکردم اما م یحدال امکان کنترولش م

  میزنیحرف م ریآروم بگ اریودت فشار نبه خ یه یه-

 نطفش هم خودخواهانه بسته شده بود ...! یکه حت یداد به منو اون بچه ا یاون فحش م اما

 من تو جنگ بود ...! یو با تمام قوا با دست ها زدیم غیج کمند

 خسته شد و خودش رو پرت کرد رو بالشت  باالخره

 : دمیپرس عیسر

 ؟یخوب-

 زنگ زدم به دکتر ... عیرنگ رو نداشت !! سر شیمثل چند روز پ باز

 بخدا !! دمییزایمن هر روز صد بار م زاشتیم نیبارش رو به زم نیتا ا یعنی

 ... تشیدکتر ها باز اومد و شروع کردن به چک کردن وضع دوتا

بدم از وسط از بس حرصم در خواست خودم رو جر  یباز براش سنو نوشت و باز هم استراحت مطلق !!! دلم م ماما

 تونم کمند رو ببرم سونو و با دکتر سر سازش داشته باشه ! یشدا ! موندم چطور م یاومده بود!! تازه داشت خوب م

 

 از بچه ها درست یکیگفت که قلب  ی....! م دمیاز دکتر نشن یخوب یبار اصال حرف ها نیا یاجبار بردمش سونو ول به

گرفت ، اما نزاشتم کمند بفهمه که بچه دو قلو که بدتر حالش بد  یلیه زنده نمونه ! حالم خنشده و احتمال دار لیتشک

بچه ! نگران خودش بودم ...اما حال  ی! گور بابا رهیو دلش بگ هاز بچه هاش ناقص یکیبشه و بعدش بخواد بفهمه که 

که از خودم  یبود! طور دیزور و تهد ها و دکتر رفتن هاش همه با یخوب کرد ! سنوگراف یچیشد با ه یرو نم شیروح

 نداشتم ...! ی! اما چاره ا ومدیبدم م

براش در  یشناسنامه جعل هیمجبور بودم  گهیبهراد هنوز حاضر به طالق نشده ! د یول شهیماه م۳کمند داره  االن

 ارمیب



 بگذر از جانم

 
595 

 

و  شگاهیافسرده ها شده بود ! از ترس من مواظب بچه بود و تمام آزما هیبود باردار شده شب دهیکه فهم نیاز ا بعد

 خورد ... یغذا م کهیت هیکرد و به اجبار من  یگوشه کز م هیاما همش  دادیسونو ها رو انجام م

کرد ! و من  ی، مادر پدرت حرف بزن ! اما اون قبول نم انیگفتم که با ک یکردم م یرفتم ازش درخواست م یم خودم

 نگاه کردن به چشم هاشون نداره ... یبرا ییرو گهیدونستم که د یم

 یم یرو بدونم ، داشتم هر کار تشیاما من دوست نداشتم جنس دیایبچه ب تیجنس یبرا گهیگفته دو هفته د دکتر

 داشتن خودش کردم . یکار هارو برا نیکردم که کمند بفهمه خودش از اون بچه برام مهم تره و من ا

 شد  یم دهیلبخند رو لب هاش د یو نه حت زدیباهام حرف م نه

 شد ... یم رهیخ وارید هیموند و  یتو اتاق م فقط

 من ... شیانجام داد و فرستادتش پ تیاون بچه رو با موفق یکه باالخره فرزاد کار ها نیا تا

ه شد ! خدمتکار در رو باز کرد و اون که در زد میکرد ینگاه م یونیزیمسابقه تلو هیو  میکمند رو مبل نشسته بود با

 وارد سالن شدن ... گهیبچه و دو مرد د

کمند از پشت گرفتمش و  نگهش داشتم ! اون جور  یمتر کیبه طرفش ! اما من تو فاصله  دییدو دیتا کمند رو د بچه

 شد !!! یخفه م چارمیخواست بر بغل کمند بچه ب یکه اون م

 لبخند برگشتم سر جام نشستم ... هیکه کمند ناراحت نشه بچه رو آروم گذاشتم بغلش با  نیا واسه

 کرد ... یبود بهش و کمند هم موهاش رو نوازش م دهیمحکم چسب بچه

 به باربد گفتم : رو

 بهش ! یدیچسب یطور نیخانم منه ها ا-

 کردم به شدت از من متنفره ! به درک ! یبه کمند ! احساس م دیبدتر چسب اما

 نگرانت بودم  یلی، خ زمیعز یخوش اومد -کمند

 خواست یدلم تو رو م- باربد
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 باعث شد دوباره کمند بغض کنه  حرفش

 . میش ی، ما باالخره خالص م شمیخودم مامانتم و مواظبت م نی، بعد از ا زمیعز -

 کردم !؟!؟ یم کاریبراش چ دیبا گهیبود ! واقعا د یکمند واقعا تو مخ یها حرف

 داخل موهام و ازشون دور شدم ... دمیکش دست

 زنگ خورد !  میگوش

 جانم ؟-

 سالم پدر نمونه ! بچه هات چطورن ؟-

 بود ؟ یکارت چ-

ن که به س یهاش تا وقت ییاز تمام دارا میتون یخودم گرفتم و االن م یبرا یکفالتش رو همون جور که خواسته بود-

 . میبرسه سود جمع کن یقانون

 کارا گردن خودته  نیخوبه اما همه ا-

 باش تو فقط خوش بگذرون -

 ، همه کارها افتاده گردن تو  رهیجا گ نیمن پام ا ادین ایبچه به دن نیتا ا-

 اشکال نداره تو خوش باش-

 رو قطع کردم ... یباشه گوش هیو با  دمیآه کش به

 بگذرونم ؟!  هه ... خوش

اومد  یو بخاطر اون م دمید یرو م دنشیبا باربد بود خند یبهتر شده بود ! حداقل وقت یلین باربد کمند خاز اومد بعد

کرد تمام  یم یکه باربد از من کتک نخوره سع نیبخاطر ا یشد ... و حت یغذا ... به خاطر اون از اتاق خارج م زیسر م

رو  زاشتیکردم بگم باال چشمت ابروع !! دست م یجرعت نم هاون بچه رو به جون بخره و منم ک یها یگندکار

 !  دمییزایقلو م شیشکمش من پشت سر هم ش
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که  نیکنن! از ا یسرمو آوردم باال که متوجه شدم هر دو دارن با اخم بهم نگاه م یحرف خودم خندم گرفت و وقت از

 یمقاومت کردن جلو یداشتم برا اجیاحت یلیگرفت ... به محبت کمند خ یانقدر با هم خوب بودن و با من بد دلم م

 دوباره شروع نکردن مواد ...

 بخوابم ... کمیدور شدم و رفتم تو اتاق تا  ازشون

 !  دمیدر از خواب پر یصدا دنیخواب بودم که با شن تو

خورده بزرگ  هیسرم ... دوست داشتم فقط نگاهش کنم ...! شکمش  ریو دست گذاشتم ز دمیبود ! صاف خواب کمند

رو کمرش و از خودش  زاشتیکه دست م ییشدم ! مخصوصا وقت ها یم وونهیکردم د یبهش نگاه م ید ؛ وقتشده بو

 کردم ... تو کمد دنبال لباس بود !  اهتر بهش نگ وونهیآورد ! باز هم لبخند نشست رو لب هام و د یصدا در م

 !؟یگرد یم یدنبال چ-

 تونم تحمل ینم گهی،د رمیگ یخونه حالت تهوع م نیا یاز بو خسته شده ، منم میقدم بزن میباربد دوست داره بر-

 کنم .

 دارم ! آره ؟ چیجا نقش هو نیمنم ا-

 کنم . تیهر جور شده راض امیخواستم لباس بپوشم بعد ب یم-

 منتظرتم ایب یدیاع پس من خوابم لباس پوش-

 ! گهید یخودت گفت گهید-

 یکنه ! اصال وقت یبا هزار جور مدل زنونه بخواد منو راض شمیپ ادیخروپف در آوردم ... دوست داشتم ب یصدا یالک

 خندم لبمو گاز گرفتم ...! دنی! واسه نترک سادنیمیبدنم وا یگفت محمدم تمام سلول ها یم

 کنار تخت نشست و گفت : اومد

 محمدم ؟ -

 گفتم : یباز کردم و پر انرژ یهام رو با انرژ چشم

  یبز جاست !سالم مامان نیا یک نیا بب-
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 خوره  ی؟ داره حالم از خونه به هم م رونیب میبر شهیم-

 باز بشه . خوبه ؟ مونیتوپ تا دل مامان بز یجا هی میریم یی! االن دوتا شهیچرا نم زمیآره عز-

 خوام  یمنم نم ادیباربد ن-

 کج کردم و گفتم : سرمو

 !؟ یهوو سرم آورد-

  رهیبگ یسوزه ، دوست ندارم افسردگ ی! دلم براش م یخانوادش کرد ینه فقط گناه داره بچه ، تو ب-

 رنگش رو نوازش کردم : یصورت یها گونه

 . خوبه ؟ میریم گهیساعت د میحاضر شو اون بچه هم حاضر کن تا ن زمیباشه عز یخوا یچون تو م-

 اوهم -

 رو تخت خواست بلند بشه که صداش زدم : از

 کمند؟ -

 د نز یحرف یرو برگردوند طرفم ول سرش

  رهیم ادتیها از  نهیها و ک یبد شهیممنون که مثل هم-

 بهم لبخند زد : تلخ

 بار مجبورم ... نیا-

 لباس هاش ... ضیفاصله گرفت و شروع کرد به تعو ازم

 نداشتم که بگم  ینداشتم حرفش رو ... اما جواب دوست

 سکیر یکردن ، حت یساپرتمون م نی... دو تا ماش مینشستم و به راه افتاد نیساعت هر سه داخل ماش کیاز  بعد

 نبود . دیبع یچیکردن هم االن خطرناک بود! از بهراد ه
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 ... میراه افتاد به

باردار بودنش ، به عالوه اون  دنیاما بعد از فهم زدیکرد و هم غر م یمن بود کال باهام بد رفتار م شیپ یاز وقت کمند

 شده بود ! ریافسرده و کم حرف و گوشه گ دیها شد

خال ها رو پر  نیکردم با محبت کردن ا یم یکردم و سع یکرد! اما فقط تحمل م یاعصابم رو خورد م یلیخ هیقض نیا

 کنم .

تو راه گشت و گذار  یحال کمند رو بهتر کرد ! وگرنه االن به جا یو کم دیشد ! باز باربد به دادمون رس یمگه م اما

 ... دادمیکمند رو از اتاق گوش م هیگر یصدا دیبودن با

و  مینیبش کمی ایبغل در میکه همون بر دمیرس جهینت نیباشه بودم !  به ا یرو ادهیکه کم خطر و بدون پ ییدنبال جا 

 توپ مهمونش کنم ؟! هوم ؟  یجا هیشام رو تو 

 کمند هم دست باربد رو ... شلوغ نبود ! من دست کمند رو گرفتم و یلیگرفتم ... خدارو شکر خ شیپ ساحل رو راه

جا  هیهر کدوم رو با فاصله  مینباش عیضا یلیکه خ نیا ینفر بودن اما برا8محافظ اومده بودن هم  یکه برا یافراد

 شده بود ... نییتز یریحر یکه با پارچه ها یقیقرار دادم و با کمند رفتم داخل آالچ

 کرد ! یبود بهم توجه م ریکارش بهم گ یکرد !!! فقط وقت ینم به من نگاه هم یتمام حواسش به باربد بود ! حت کمند

 بود ! حرصم در اومد و اسمش رو داد زدم : یانصاف یب یلیخ یعنی

 کمند -

م تو خواست بزن یدلم م یعنیتعجب و ترس دوتاشونم بهم نگاه کردن که باربد با اخم اومد سر کمند رو بغل کرد !  با

 بچه گوه رو !  نیفقط ا رهیدهنش بم

 کنترول خودم چشم هام رو رو هم فشار دادم و بازش کردم  یبرا

  میقدم بزن میبر ییبلند شو دوتا-

 اخم کرد و گفت : کمند

 تونم  یکنه نم یمن دلم درد م-
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 رو برگردوند به طرف باربد ! بدتر حرصم در اومد سرش

 و گفتم : دمیرو کش بازوش

 ر من حالت بد !چرا واسه اون بچه حالت خوبه ب-

 زد تو چشم هامو گفت : زل

 که با زندان بانش خوب باشه ؟! یدیرو د یتا حاال کدوم زندان-

، دست کمند رو گرفتم و  قیطرح دار آالچ وارهیاز کوره در رفتم و باربد رو محکم پرت کردم که خورد به د متاسفانه

 مجبورش کردم از جاش بلند بشه 

 که بترسه گفتم : یزدم تو چشم هاش و طور زل

 زندان بان رو ؟  نیسگ ا یبهت نشون بدم اون رو یخوا یم-

 کرد ... گفت : یسکوت بهم نگاه م تو

  میقدم بزن میباشه بر-

 از افراد اشاره کردم که مواظب اون بچه باشن و با کمند شروع کردم به راه رفتن ... یکی به

 اگه بداخالق شدم  دیببخش-

 !یمگه تو خوش اخالق بودن رو هم بلد-

 بهت نگم  یزیبدت چ یکنم که بخاطر رفتارها یتحمل م یلیخ یینکن ! خدا یانصاف یب گهیکمند د-

  رهیبچه بم نی، انقدر که ا میدوست دارم بزن-

 رو به روش ... ستادمیو ا دمیچرخ

 ! یآدم رو بکش هی یکه بخوا یرحم باش یکردم انقدر ب یفکر نم-

 .... یکرد ... لعنت بغض
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 با رحم تر و بخشنده تره  یلی، مرگ براش خ یو مادرش زندون هیرحم یاون بچه پدرش قاتل ب یوقت-

 یمحبت م یخار به پاشون بره ، فقط اون پدر کم ستیباشه عاشق مادر و خود اون بچست ، حاضر ن یپدرش هر چ-

 ... رییتغ یخواد برا

  شهیذات خراب عوض نم-

 کنم . یم رییمن چقدر تغ نیخوب بساز بب طیخراب بود . تو برام شرا طمی... شرا ستیمن ذاتم خراب ن-

 گذاشتم رو شونه هاش ... دست

کنم انقدر تردم نکن که باز مصرف کننده بشم ...  یمواد ... خواهش م دینکش یمن فقط بخاطر تو مقاومت کردم برا-

 رو گذاشتم کنار  ادیحرفم رو ؟ من بخاطر تو اعت یفهم یم

 یلیخ یباردار بودنم هنوز شعله ها دنیقبل از فهم دی، شا ستیدرباره تو برام مهم ن یزیچ چی، ه ستیبرام مهم ن-

  وفتهیخوام چشم هام داخل چشم هات ب ینم یحت گهیاز عشقت بود ؛ اما االن خاموش شده ! االن د یفیضع

 ؟! یزنیحرف هارو م نیکمند چرا آخه ا-

 ! یازم گرفت موی! همه چیتو منو خورد کرد ی، هر چقدر دوستم داشته باش یکه سرم آورد ییر تموم بالبخاط-

همه خود  نیکنه . چرا ا یبه اسم احساس آرامش حالمو خوب نم یچیمونه ؛ ه یبرام نم یچیمن بدون تو ه نیبب-

 تو ؟!!! یخواه

 زد : پوزخند

 تو !!!! ایمن -

خوام تو  یذره هم اون بچه برام ارزش نداره ! من فقط م هی یانصاف من که همه جوره حواسم بهت هست ! حت یب-

 دارم . اجیبه تو احت یادامه زندگ یمن برا ی، خودخواهانست ، ول یکنارم باش

 

  کمند
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 ... میکرد یهم نگاه م یو فقط به چشم ها نمونیشد ب سکوت

 کتف محمد !!!  از پشت خورد به ریت هی هوی که

 کرد !! یفیناله ضع محمد

 زدم !!  غیگذاشتم رو دهنمو ج دست

 دونیم هی هیشده و شب یفرار کردن !! اطراف کال خال یمعمول یبه طرفمون و همه آدم ها دنییمحافظ ها دو عیسر

کرد منو  یم یبود که سع نی! جالب ا دیها کنار من اومد و دست من و گرفت و کش گاردیاز باد یکیجنگ شد ! که 

 آروم کنه !!

  دی، شما آروم باش ادینم شیپ یمشکل چی، ه ستین یچیخانم ه-

 ... ومدیشده بود! و هم قدم ماها م یهم دست گذاشته بود رو کتفش و تمام بدنش خون محمد

قدم به قدم  گهید یو محافظ ها نیبه طرف ماش میرفت یرسوند و همگ عیباربد رو داد زدم و اون خودش رو سر اسم

 یکردم طرفشون و نجاتم م یبودن تا خودم رو پرت م سیکردن ! کاش پل یم کیبودن که شل یک نای!! اودنیدور ما م

 دادن 

 کرد و خودش نشست پشت فرمون ... نیما رو سوارماش یاون مرد هر سه  باالخره

 خورد به سرش !!! زیت هیتا خواست استارت بزنه از پنجره  اما

 میتو بغل هم جمع شد میزد غیجباربد هر دو منو

 گفت : یپر درد یبا صدا محمد

 کمند آروم باش-

 ترس و لرز گفتم : با

  ید یخون از دست م ی! دار یخورد ریت محمد تو-
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 ها پنچر شد !!  کیبار الست نیگاز داد اما ا عیاومد نشست پشت فرمون و سر گهید یکی

 بود !!  ختهیوضع به هم ر یلیخ

 داخلش ...!  میو در رو باز کرد تا ما بر ستادیا نیکنار ماش گهید نیماش هیکه  دینرس قهیدق هب

مچ دستم رو گرفت و هم زمان با  یکیکه پنچر شده بود  ینیکه از سمت چپ ماش میبود نیحال عوض کردن ماش در

 من گفت :  غیج

  ایبا ما ب میما از طرف بهراد اومد-

 از بغل گوشم رد شد ! ریت هیبرگشتم  یهنگ کردم اما تا خواستم باهاش برم ، محمد صدام زد و وقت اول

  نیماش نیتو ا ایاصال به پشتت نگاه نکن ب- محمد

 وقت فرار بود !!! نه

رو  داشته باشم تیوضع نیشد با ا یکه م یشدم و با تموم سرعت ادهیپ نیاز ماش عیگرفتم و سر میتصم هیثاان تو

 داشتم ...

 یریوسط درگ قایخوام برم به طرف اون ها ازشون رد شدم... حاال دق یافراد محمد بفهمن که من دارم م نکهیاز ا قبل

 اومد ! ینم گهیها د کیشل یها بودم و صدا

 ... دمییدو یبا اون شکم باال اومده م یسخت به

دن کر یانداز ریاز پشت سرشون چند نفر بهشون ت هویکه  دادنیکه برام دست تکون م ییبه جا دمیرس یم داشتم

!!!! 

 زدم و سر جام خشک زد  غیج

 هیدست هاش گرفت و سنگر گرفت پشت  یکه از طرف بهراد بودن به سرعت من رو رو یاز همون افراد یکی هوی

 ...!  نیماش

 : دیجامون امن شد پرس تا
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 ! ؟یخوب-

 بهراد -

 یما شما رو سالم بر م دیر رو ندارن ، و مارو فرستادن ، اصال نگران نباشحق خروج از کشو یلیبنا به دال شونیا-

  میگردون

 رو با استرس تکون دادم  سرم

برات  یمن مشکل دنییزنن ، شما فقط حدال امکان سرت رو جمع کن تا موقع دو یم ریاز پشت هم دارن بهمون ت-

 ؟یاوک  یبغل یرو صندل دیبر عیخودتون سر نیتو ماش میدیرس ی، و وقت ادین شیپ

 سرم رو تکون دادم  باز

 ...۳...2...۱خوب ...  یلیخ-

 که با ما چند متر فاصله داشت و درشهم باز بود ... ینیشتاب گرفت به طرف ماش هوی

 و اون گاز داد ... یبغل یرفتم صندل عیو سر نیبه ماش میدیدوتا قدم رس با

 رفت ...! یشد م یکه م ییتموم سرعت از هر جا با

 شدم !  میزیکه تازه متوجه خون ر میدور شده بود یریاز اون صحنه درگ گهید

 کرد ...! یبد باهام بر خورد م یلیحرکتم خ نیسر ا آوردیم رمیخراب بود ! اگه محمد دوباره گ تمیوضع یوا

 : دمیپرس میرفت یم میمشکل داشت یکه ب فعال

 ؟  دیکرد دایچطور منو پ-

 دونم  یکار خود بهراد بود من نم-

 ؟!! دیدنبالم بود یعنی-

 زد : پوزخند
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 رو کرده ریرو ز اینقشه جغراف -

 هیجلومون و تا اون مرد خواست دنده عقب بره  دیچیپ نیماش هی هوینفس راحت و آسوده بکشم که  هیخواستم  یم

 !  ستادیپشتمون ا گهید نیماش

سرم اومد باال متوجه  ی... اما وقت نییکردن و اون سر منو برد پا یانداز ریرفش تبره که به ط گهیراه د هیاز  خواست

 صورت پر خون شدم ! هی

 کردم ! تکونش دادم  یزده نگاهش م شک

 کنم منو تنها نزار ! یآقا ؟ آقا ! خواهش م-

 جلوم !  سادیاز افراد محمد وا یکیلحظه در باز شد و  همون

که حاال نفس  یمرد یزدم و جمع شدم تو خودم ! با اشک و زجه دست انداخته بودم به بازوها غیترس افکارم ج از

  دیکش ینم

 جا ببر  نیآقا !!! تو رو خدا منو تنها نزار ! منو از ا-

بودن به  دهیچسب یکنه ... اما من دو دست ادهیپ نیکرد منو از داخل ماش یم یسع کلیمرد درشت ه هیاون ور  از

 مرده !!! مرده !!! مرگ ! انقدر راحته !  گهیزدم و االن د یباهاش حرف م شیحظه پچند ل یکس

بد نبود که از هوش برم ...! اما به  می... انقدر حال جسم رونیب دیکش نیهام شل شدن و اون مرد منو رو از ماش دست

کرد که نخوام چشم هام رو باز  یم زهیانگ یحال و ب یو ترس از رو به رو شدن با محمد من رو ب میشدت حال روح

 نگه دارم ...

 پشت خوابوندنم ... یها یکردن و تو صندل یو شاست یمشک نیماش هیسوار  منو

 یپشت پلک هام م یوحشتناک یصحنه ها یلیکردم ... اما خ یو چشم هام رو باز نم یهوش یرو زده بودم به ب خودم

 کردم ... یم هیصدا گر یو ب دمید

 کس و تنهاست یب یلیسوزه ... خ یافتاده بودم فکر کنم بچه سقط شده بوده ! دلم براش م که یزیخون ر با

 خونه  میدیرس
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داشتم و من رو برد تو اتاقم با محمد ... قبل از من متوجه شدم باز اون دوتا دکتر تو  یحمل و نقل انسان یمعمول طبق

 بود ! من محمد اون ها رو آورده  دنیقبل از رس یعنیاتاق هستن ! 

 ... تمیکردن به چک کردن وضع شروع

 ... نیدردناک و غمگ یلیداشتم ! خ یسرنوشت مزخرف یلیخ

 !! انیشدن که بند ب ینم یاصال راض یعنینبودن !  میمستق یصراط چیهام به ه اشک

 ... گهیمشت قرص د هیاز تموم شدن کارشون باز استراحت مطلق داد و  بعد

 در ظاهر شد ! یزمان با خروج دکتر ها فرزاد جلو هم

 بود !  تیپر از تعجب و عصبان نگاهش

 اتاق شد و در رو بست ... وارد

 روم و چشم هام رو بستم ... دمیکش شتریرو ب پتو

 !!!؟ یساز یبا محمد نم کمیچرا -

 ندادم ... یجواب

 اصیکه محمد بهت داره اصال قابل ق یعشق یلیا وک!! خد؟یرو آزار بد چارهیخودت و اون ب یکمند چرا دوست دار-

 ! ستیبا بهراد ن

 اومد  یجا دنبالم نم نیاگه نبود تا ا-

 یخر تر رو عاشق تر از محمد !!! چرا نم یکن دایپ یخوا یرو م یک چارهیاون دوتا با هم کل دارن از همون اولش ، ب-

نرفتن تو از حس پدر شدنش کامال گذشته ! اون  یاون برا یکن ی! چرا درک نمیاون یتو قلب متحرک و خارج یفهم

 خواد تو رو داشته باشه  یفقط با اون بچه م

  رونیبرو ب-

 ها !  شهیم وونهید هویکمند آنقدر محمد رو آزار نده ، -
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 زدم : ادیفر

 رووووونیبرو ب-

 ت رو بکنه پوستفرارت  هیو سر قض ادیاستراحت کن تا محمد به هوش ب رمیخب م یلیباشه خ-

 دست تکون داد و از اتاق خارج شد ... هی

بود ... اون مرد کنار من مرد!! اون مرد تنها راه نجات من  ختهیبه هم ر ی... همه چ هیگر ریسرمو زدم ز دمیرو کش پتو

 بود .

...  مرده بودن جلو چشم هام بود گهید ریو بعد با ت دنیکش یکه داشت نفس م ییمرگ آدم ها یصحنه ها ی همه

 مرگ چقدر راحت بود ! اون ها خانواده نداشتن !؟!؟!!

 ها گذشت ...  ساعت

 دوست نداشتم از جام تکون بخورم ... گهید یعنیمن از جام تکون نخورده بودم ...  اما

 بابا و داداش تنگ شده بود ...  میزندگ یمامانم تنگ شده بود ... دلم واسه تنها مرد ها یبرا دلم

و تپش  دمیپر یبستم با وحشت م یتونستم از ترس بخوابم !هر بار چشم هام رو م یصبح بود اما من نم یدم ها دم

 گرفتم ... یقلبم م

 زندون ... نیشده ا یگل کار اطیجام بلند شدم  رفتم به طرف ح از

 بود ... کیکه نزد یرو گل رز قرمز دمیو دست کش مکتیرو ن نشستم

 و دلچسب بودن ! اما االن ...  فیخواب آور بود از بس لط برام ییروز ها هیبرگ هاش  لمس

 فکر نکنم ... یکننده ا دینا ام زیچ چیدادم به ه حیو ترج دمیکش قیآه عم هی

 یداشته باشم جلو یمنیخود ا دیباشه ، با یقو دیبودم اما روح من با یو جسم یروان یسخت طیکه تو شرا درسته

 که خودشون رو مثل کابوس چسبوندن به افکارم ... ییتمام لحظه ها
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و  دمید یم گهیجور د هیچشم هام رو محکم رو هم فشار دادم و با باز کردنشون همه جا رو  میشگیعادت هم مثل

 ... زنمیلبخند م

 درد ها بشه ... الیخیهست که ب یآنقدر روحم قو نهیهم یزندگ آره

 خانوادم ، سه تا بوسه زدم رو گل ...  ادیو به  دمییشدم و گل ها رو بو خم

 لب هام نگه داشته بودم و از گل چشم هام رو به آسمون انداختم ... یرو رو لبخند

اره ... دوب انیبا ک طنتیکردم ... مثل برگشتن کنار خانوادم ... ش یخوب فکر م یها زیو به چ دمیکش قینفس عم هی

 رفتن ...  رونیبچه ب هیدختر سر زنده ... دختر ! نه با  هیرفتن ... مثل  رونیدانشگاه رفتن ... با بچه ها ب

 بچه منه !  نینگاه کنم و بگم ا انمیخوام تو چشم اطراف ی... چطور م نییافتاد پا سرم

 جام بلند شدم و برگشتم تو اتاقم ... از

اما اون هم کال  زدیوقت ها بهم سر م یعض!! فرزاد ب دمیهفته گذشته از اون اتفاقات و من اصال محمد رو ند کی االن

 خونه نبود !

 دونم ! یاما خارج خونه رو نم میخانم خدمتکار بود هیخونه منو باربد و  داخل

 نیحالم از ا گهیخونه با باربد و د نیکه من تنهام تو ا شتریماه ب کیهفته شد دو هفته...سه ...چهار ... و حاال  کی

 خوره ... یخونه به هم م

و روز ها با  دیخواب یمن رو دوست داشت و شب ها کنار من م یلی...! اون خ ییباربد نبود تا االن مرده بودم از تنها اگه

 بچه یلیبچه نمونه ! اما انگار خ نیا دیباشه تا شا ادیکردم تحرک هام ز یم یو سع میکرد یمختلف م یها یهم باز

هر ش نیاما ته ته دلم باز اون بود کم تر از ا نمیمحمد رو بب گهید وقتچیخواست ه یبود ! دلم نم یسر سخت و محکم

 دارم ... یپناه یشه ! اما االن احساس ب یدونستم که اون مواظبم م یبدم ترس داشتم ... حداقل م طیو شرا بیغر

ن البودن ! ا دهیچیدوستشون نداشتم ... باز به هم پ گهیکه د یبلند یداخل موها دمیرو تخت و دست کش نشستم

االن   ی. ولدیرس یکرد و بهشون م یشونه نکرده بودمشون ! قبلش هم خود محمد شونه م ستیماه که محمد ن کی

 کنم ... یرو احساس نم یچیه گهیدنداره !  یبرام معن یچیه گهیخستم کرده بودن  ... بغض کردم ... د

 نوازش چنگ زدم داخل موهام و بلند گفتم: یجا به
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 اه نیخستم کرد-

رو از کشو در آوردم ... همه موهامو گرفتم تو دست هامو با حرص از  یچیو ق ستادمیا نهیآ یجام بلند شدم و جلو از

رو دوست ندارم ...  یچیه گهیبدنم بود... اما د یاز اعضا یقطع شدن عضو هیرو انداختم داخل موهام ... شب یچیته ق

 خودمو ... یحت

 ... ختمیر یو اشک م زدمیشد م یکردم ... از هر جا که م یم یچیو ق مدادیرو محکم داخل موهام فشار م یچیق

رفت باال تر ... باربد در رو باز کرد و با  میگر یجا باشم !!!! صدا نیا دی... چرا آخه من با یشده بودم از همه چ خسته

 کرد !  یتعجب بهم نگاه م

 طرفمو منو بغل کرد و گفت: دییدو

 آروم باش مامان جونم-

 ... ومدینفسم بند م هیکردم و از گر یم یخود آزار یچیمکث با ق یمن ب اما

 ، منم مثل تو از اون بچه متنفرم  گهینکن د یطور نیکمند جونم تو رو خدا ا- باربد

 کنم!! یمن من دارم چهار رو رد م یخدا یکنه ! وا یکه تو شکم من داره رشد م ی! بچه ا بچه

بغضم رو قورت  یاومد !  به سخت یمدته که حرف زدنم هم نم هی یطرح چوب شده بود ... حت ینیپخش زم موهام

 !  نهیمنو بب شانهیروان پر یکارها نی. دوست نداشتم ا رونیدادم و به باربد گفتم که از اتاق بره ب

 و در رو قفل کردم ... رونیرفت اما به زور فرستادم ب ینم

 ... نییخوردن و افتادم پا زیدر ل پشت

.. . رمیآروم بگ دیکردم تا شا یکه راحتم کنه ... اسم مامانمو زمزمه م یکردم ... به مرگ یفکر م یبه خودکش داشتم

 داد ...! یاون هم جواب حال خراب من رو هم نم گهیاما د

رو برداشتم و بهش نگاه  کهیت هی... شکست...  زیرو زدم به گوشه م یا شهیزحمت از جام بلند شدم گلدون ش به

 کنه ...!  یبا آدم م ییروز بخوام خودمو بچمو با هم بکشم !!! سرنوشت چه کارها هیکردم  یوقت فکر نم چیکردم ... ه
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جلو چشمم  لمیف هی... مامان بابا ... مثل  انیرو گذاشتم رو شاه رگم و چشم هام رو بستم ... چهره خندون ک شهیش

 بود... 

 یهام ب هیگر یبند آوردن صدا یتمام تالشم رو برا رونیب دیهم فشار دادم ... اما بغضم که از گلوم پر یهام رو رو لب

 ...  غیجواب گذاشت ... نگاه انداختم به دستمو و ت

  یفان یایدن نیاز ا می... بزار با هم بر ستیقشنگ ن ایدن نیگناه من ... ا یب نیببخش مادر... ببخش جن-

 رو بکشم که محکم به پر ضربه خورد !  غیت خواستم

 کمند !! کمند درو باز کن زود باش -

 اومده ... ریمحمد بود ... د یصدا

  دمیکنم قول م یرو درست م یدر رو باز کن ! کمند در و باز کن همه چ انیکمند جان تو رو جون ک-

 زدم تا بشنوه  ادیقورت دادمو فر بغضم

 ینم گهیبچه د نی!! منو ا یرفت یماه ولم کرد کیجهنم  نیتو ا ی! منو آورد دمیبر گهیخوام ... خسته شدم . د ینم-

 تموم شده  ی، محمد همه چ یتموم شد همه چ گهی... دمیادامه بد میخوا

خانوادت  شیگردونم پ یدر رو باز کن ! برت م نیلحظه ا هی یکه دوست دار یکمند تو رو خدااا کمند جون هر ک-

 ر رو باز کن پ نیلحظه ا هیفقط 

 کنم .  یرو حرف هات حساب نم گهیتو رو باور ندارم ، د گهید-

نه خانوادت رو ! همشونو  زارمیبه روح ستاره نه باربد رو راحت م یبزن بیبه خودت و اون بچه آس یکمند بخوا-

 یدر المصب نیکنم. ا یکار رو م نی، کمند به روح ستاره قسم خوردم که ا دنی، تاوان کارت رو اون ها م دمیعذاب م

 رو باز کن ...

قرمز  یافتادم و چشم ها نییبه پا یلب ها ی! دوباره بغضم رو قورت دادم ولیچ دادیزد ! اگه واقعا آزارشون م خشکم

 رفتن ... از جام بلند شدم و رفتم به طرف در رو بازش کردم ... یحاال حاال ها نم میو اشک

 کرده !  شیکه خودش روان یتو نگاهش ترهم بود ! هه واسه کسکرد !  یفقط مات داشت نگاهم م محمد
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 !! یکرد کاریکمند با خودت چ-

 کردم  یکه تا االن رو دوشم بود رو خال ینیو تمام بار سنگ دیترک بغضم

 ی؟؟!! محمد حالم ازت به هم م ی؟؟ تو آدم یبچه ول کرد هیجا تنها با  نیها ؟ چرا منو ا یرفت یچرا منو ول کرد-

 !! یآنقدر نامرد باش یتون یه !! چطور مخور

شده بودم !  یروان یعنیزدم !  شیپ انهیدستش رو گذاشت پشتمو خواست من رو بغل کنه اما من وحش هی محمد

 کنم ! ادامه دادم ... یم کارینبود که چ میحال

!!!  یترف یو خودت ولم کرد یکرد میخونه زندون هیتو  بویکشور غر نیتو ا یتو شکمه منو ولم کرد یبچه گذاشت هی-

 ازت متنفرم کثافت 

 ، آروم باش من تو رو ول نکردم ، من اون بچه رو ول نکردم ! دمیم حیکمند آروم با توض سسیه-

  نشیزدم و با مشت زدم تخت س غیج

  یکجا رفت یماه منو تنها ول کرد کیها !!!  یکرد کاریپس چ-

االن زندم فقط بخاطر  نیبهم خورده ! هم ری، سه تا ت رمیزور دارم راه مهفتس به  کیبودم  یبابا من سه هفته بستر-

 توِ 

 یدیپرسحالمو ن یبار از کس کیبشم که  وونهید دی!من با مینیبب یبار نخواست کیباشم که  یاز دستت شاک دیبا من

 اول رو جلو چشم تو خوردم !  ری!!! ت

 آروم گرفتم ... کمی

 !  تیحرف و عصبان یکردم ... ب یکردم اما اشک نداشتم ، به چشم هاش نگاه م یم نیف نیف یکه ه نیا با

 خورده بود !  ریتا ت۳

 در رو بست ... مویرو رد کرد رفتن و منو خودش وارد اتاق شد هیبق محمد

  دیکش قیآه عم هی نهیچشمش خورد به موهام که پخش زم تا
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 آخه  یکرد یچه غلط-

 نشستم و پاهام رو تو خودم جمع کردم ... وارید کنار

 کرد ... یبود و نگاهم م ستادهیکنارم ا محمد

 ازش ... دمیترس یکردم ، م ینگاه نم بهش

 بیبه خودت آس یخواست یم ی! بر چ ایکن مانیاالن زا نیبزنمت که هم نیکارات همچ نیحقته سر ا یعنی- محمد

 ؟ یبزن

 روش پرت کرد !!  لیرو با وسا زیصداش رفت باال م تن

 ی!!! کمند تو چه طور موجودی؟ مگه تو رحم ندار یستی؟؟ مگه تو مادر ن یبزن بیبه خودت آس یخواست یم یبر چ-

 !!!  یهم خودت و هم بچتو بکش یخواست یکه م یهست

و خودت یحرف بزن داشت ی!! پس چطور امکان داره ! هااااا لعنت یستیفهممت ! تو مگه کمند ن یفهممت!!! اصال نم ینم

 بشه ؟  یکه چ یبرد یم نیاون بچه رو از ب

 رو داخل پاهام بردم و دست گذاشتم رو گوش هام ... سرم

 بار عربده زد : نیا اما

 ؟!!!!!!!!!؟ یزد یچ یموهاتو بر-

که  نیا ای بود لشیدوبار محمد دل دنیدونم د ینبودم ! نم شیو روان پر یمثل قبل عصب گهیقلب گرفته بودم د تپش

 شتریسرم آورده باشه بازم ب یی! هر بال زدمیمحمد ولم نکرده ! جواب هر دوش محمد بود نه ؟ داشتم خودم رو گول م

 رحم ... یخودخواه بود ... نه ب قطتونم بهش اعتماد کنم . محمد نسبت به من ف یم هیاز بق

 یآدم عوض هیداشتم از ذهنم بپره ! اون فقط  یجان که درباره اون مرد قاتل و یمثبت یرو تکون دادم تا فکر ها سرم

 بود .

 جا  نیا ایبلند شو ب-

!!! 
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 ؟ ستمیمگه با تو ن-

کرد  یم یجمع شده از درد داشت سع یآوردم باال و بهش نگاه کردم ...! نشسته بود رو تخت و با صورت سرمو

 ... رونیرو از تنش بکشه ب رهنشیپ

 گفت : یکرد تو چشم هام و جد زوم

 اونجا گوشاتو وا کنم ؟ امیب ؟یکر شد-

 ... ستادمیجام بلند شدم و رفتم رو به روش ا از

 سمت چپ شکمش ! یکیپانسمان رو کتفش بود و  یجا هی

 ها  ریت یرو برداشت و اشاره کرد به جا بانداژ

 هم تو استخوان پام خورده  گهید یکی؟  ینیب یم-

 م نگاه کرد و آروم تو چشم ها قیهام رو گرفت و عم دست

با مرگم بود ... اونم فقط بخاطر تو  دنیزنده بودن االنم فقط بخاطر جنگ لیحاضرم به روح ستاره قسم بخورم که دل-

 یکردم ... اما لحظه ا یوقته که به مرگ فکر م یلیبچه ، بخاطر تنها نزاشتنت .... دوباره لمس کردنت... من خ نیا

 بشم . میبودن تو کنارم ، نزاشت تسل تِیمسول

 کردم ... یبهش نگاه م یکرد ... با دلسوز سکوت

 اخم کرد : هوی که

 !!!  یخودت و اون بچه رو بکش یخواست ی!!! م یاون وقت تو موهاتو زد-

 کرد !  ینزدم اما اون با اخم بهم نگاه م یحرف

 بچه بودم  نیقرن دل تنگ تو ا هیماه اندازه  کی نیفعال بزار بغلت کنم که ا-

بچم هم حسش کرد و تکون  یبود که حت ادیکه بهم داد ز یتیو من رو تو آغوش گرفت ... آنقدر حس امن ستادیا

 خورد ...!
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 پدر بچمو تو آغوش فشردم ... یهام رو بستم و بدون فکر کردن به افکار منف چشم

هم  دنیتو آغوش کش یاکه بر ییروز ها ادیاتفاقات انداخت ...  نیدوران قبل از ا ادیمحمد منو  یصدقه ها قربون

 ... زدیدلمون پر م

 خواست فقط آرامش رو احساس کنم ... یخواست چشم هام رو باز کنم ! دلم م یدلم نم اصال

 ته وجودم زمزمه کردم ... از

کنم ،  یبزرگ م ارمیم ایبچه هم به دن نی. ا شمیکنم باهات خوب م یباهات لج نم گهید رانیا میتو رو خدا برگرد-

 خانوادم باشم ! شیخواد پ یجا رو ندارم ! من واقعا دلم م نیتحمل ا گهیرو ! من د تیوضع نیفقط تموم کن ا

 کوتاه شدم رو نوازش کرد ... یو موها دیکش قیآه عم هی محمد

تو باربد با جا دارم رو انجام بدم . اون وقت منو  نیکه ا ییبهم فرصت بده کارها کمیاما  میگرد یبر م زمیباشه عز-

  رانیا میگرد یهم بر م

 و از رو شونش برداشتم و بهش نگاه کردم : سرم

 ؟یگ یراس م-

  دیبوس مویشونیپ

 ؟ ها؟  یکن کاریچ یخوا یدروغم باشه م-

 اخم بهش نگاه کردم که اون لبخند زد : با

  یکن یکار هی دیتهران ، البته تو هم با میگرد یبر م ندهیماه آ کیراسته راسته ، ما تا  یکی نیا زمینه عز-

 ؟یچ-

  رونیها بکشه ب هیقض نیکه بهراد پاش رو از تموم ا یصحبت کن انیبا ک-

 رو باهاش ندارم پس بهتره تموم بشه  یوقت دوست نداشتم و قصد ادامه زندگ چیکردم ... من که اون رو ه مکث

  میخوام که جدا بش یباشه من خودم ازشون م-
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 دختر خوب ، قربونت برم من  نیآفر-

 نوازش تکون داد ... یدست گذاشت رو شکمم و دست هاش رو برا محمد

 چطوره ؟ ییبابا گریج-

 پوست منو کنده -

 غلط کرده ! -

 !! یدیا چرا فحش م-

 !  گهینکنه د تتیاذ گهیفحشش بدم تا د دیتونم بزنمش که! با ینم-

 ! یکن یم تیاذ شتریتو که منو ب-

 کردم !!! تیتو رو اذ یاع من ک-

 حرص چشمام گرد شد و دهنم باز !! از

 !؟!؟ ینکرد تیمحمد تو منو اذ-

 کردو گفت : زیهاش رو ر چشم

 نه ! فکر نکنم!!-

 گرد نگاهش کردم  یلب هام و با چشم ها گذاشتم رو دست

 !!! یییییپرو یلیخ-

کارو کرد تا  نیسر که گل آفتاب گردون روش داشت برداشت و زد داخل موهام ! شک ندارم ا رهیگ هیداخل کشو  از

 ! من که راحت شده بودم ! ومدیکنار م دیاون با شتری.البته ب امیکنار ب دیکوتاه با یبا موها گهیبفهمم د

 بخور  گهید زیچ هی ای... حرص نخور حاال ! ب یییییهلو یلیتو هم خ-

 م کردم عقب و اخ دمیپر
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 دلم !  یآخ دلم ! وا-

 : دیپرس دهیترس محمد

 شد !؟! یچ-

  رونیاستراحت کنم برو ب دیبا-

 و گفت : ستادیهمون جا سر جاش ا لکسیر

  یگ یم یالک یدار-

 خودم رو پر درد نشون دادم ... شتریب

  نمیجا بب نیا ای! ب یکه دو تا گوش داره خودت ی... اون یکمند ؟ خودت-

 پا تند کردم و از اتاق خارج شدم ... یسمتم که به طرف در خروج ومدیهمون خنده رو لب هاش داشت م با

 !!! رتمیکه بگ مودیبه پله ها ... محمد مثال داشت دنبالم م دمیرس

  رمتیگ یم نییتند نرو من طبقه پا یکمند آروم برو ... عجله نکن ... مواظب باش ... ه-

 چشمک داد ... هیلبخند سرمو برگردوندم به طرفش و اون جوابم رو با  حرفش خندم گرفت ! با از

منحرف کننده  یاومد و دم گوشم حرف ها ی... محمدم پشت سرم م ومدمیم نیینرده پله ها گرفته بودم و آروم پا از

 زد !!!  یم

 از خجالت قرمز بشم !!  ایدونستم بخندم  ینم

 دونستم ...! یازش نم یچیرو که در عوض ه یکال بلد بود ، منکجا و االن کجا ! هه محمد  شیساعت پ هی

 کردن !! یتنش نبود و خانم خدمتکار و باربد  هم داشتن بهمون نگاه م رهنی... محمد پ نییبه طبقه پا میدیرس

 موهات کووووووو ! - باربد

 لبخند تلخ به باربد زدم  هی
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 دوسشون نداشتم  گهید-

 ,من که داشتم -باربد -

 !! هیگر ریکمال تعجب باربد زد ز در

 هم زل زده بود به محمد !!! خدمتکار

 کردم به محمد  رو

  یباش یطور نیا گهیزن د هی یدوست ندارم جلو-

 براش فرق کنه !  دیرابطه داشته ... چرا با یادیز یرفتم تو فکر... محمد با دختر ها هوی

 ... یبه بودن با هر زن یالبته تو عادت دار-

 کرد ... یدرست نم یجز فراموش یچیخراب رو ه یدونستم اما سابقه  یم نویبود ... ا نیسنگ حرفم

 چهره خندونش پر از خجالت شد ... محمد

 سکوت رو شکست و به طرف اتاق حرکت کرد ... نیشد... اما محمد ا یهامون طوالن نگاه

 محمد رفت باربد اومد بغلم کرد  تا

  ؟یکمند جونم خوب-

 رو نوازش کردم و لبخند زدم  موهاش

 مگه نه ؟ ی! تو منو هنوز دوست دار یدیمنو بد اخالق و ترسناک د هویاگه  دی، ببخش زمیآره عز-

 محکم تر بغلم کرد و چشم هاش رو بست  باربد

  یآره تو مامان مهربون من-

 ...  میایا در برو مبل و باربد رو کنار خودم نشوندم تا هر دو از اون جو بد اول لحظه ه نشستم
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من و رو مبل دراز  یکرد ... باربد سرش رو گذاشت رو پا یکه کارتون پخش م ییرو روشن کردم زدم جا ونیزیتلو

 کرد ... ینگاه م ونیزیو تلو دیکش

 ...  دمیشن شیاز زندگ یدردناک یحرف ها یلیخ زدمیکه باهاش درباره خانوادش حرف م ییها وقت

 کوچک بوده ولش کرده رفته و  یلیخ یمادرش گفت که وقت از

اون ها رو  ی...! و هر دو دشید یوقت ها نم یلیکه خ یحواسش بهش بود و در آخر پدر شهیبزرگش که هم برادر

 ی! م دیدیرو م دیسف یکیسرام نیمرگ بار تو اون سالن با زم یمحمد کشته بود... باربد شب ها کابوس اون صحنه 

که داخل خونه بودن  یافراد قیقرار گرفته بود از طر یمورد آزار جنس رانیمن تو ا شیکه برسه پ نیگفت قبل از ا

 محافطت ...! یبرا

بمونه و عذاب بکشه  ادشیصحنه ها تو  نیتا آخر عمرش ا دیکه شا یکیبچه کوچ یکردم برا یم هیگفت و من گر یم

 یم یو براش مادر سمیمی... من محکم وا خراب بشه شیزارم زندگ یبشه مثل پدرش ... اما من نم یکیهم  دی... شا

 کنم .

 !!  یهمه دور نیو نه به ا یطونینشد ! نه به اون همه ش یها گذشت اما از محمد خبر قهیدق

 رو پام خوابش برده بود ، جاش رو درست کردم و از جام بلند شدم ... باربد

 عوض کردن لباسم رفتم به طرف اتاق ... یبهانه  به

 !  دادیآروم گوش م یلیکالم خ یآهنگ ب هیبود و  دهیتخت دراز کشرو باز کردم و وارد شدم ... محمد رو در

 برداشتم ... کیتون هینظر داشتمش ، در کمد رو باز کردم و  ریجور که ز همون

 محمد باعث شد مکث کنم ... یصدا یول

! اما اون گذشته تموم شده ، و فقط با  یدونم که حقم دار یگذشته من ... م دهیدونم آزارت م یکمند م- محمد

کنم به من فرصت بده و بزار دوباره از نو شروع  یهارو بهتر کرد . ازت خواهش م زیچ یلیشه خ یفراموش کردن تو م

 کنم . بزار بتونم با تو خوب بشم . 

 ت ! سرش رو هم به طرفم بر نگردوند ! فقط حرف هاش رو زد تو همون حال اصال
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 از اتاق خارج شدم ... یرو صندل کیکردم و با پرت کردن تون سکوت

 رابطه داشته !  گهید یبا زن ها ارمیم ادمیبگذرم رو  میانتظار داشت آنقدر راحت از حس زنانگ هه

 کنم که آدم کشته !!  فراموش

 ... میکن یم یبا پا گذاشتن روشون خود زن میها شکسته شده بود و فقط داشت زیچ یلیمنو محمد خ نیب

 همه فساد ... نیگذشتن از ا ستین راحت

 ینم ریوقت ها از نگاه کردن بهش س یکه بعض یبود ! طور یو باهوش بایز یلیباربد ... پسر خ شیپ نییپا برگشتم

 شدم ...!

 از خانواده بود برام ! یعضو هیشب واقعا

 یملکه زندگ هیداد و من واقعا داشتم مثل  یآزارم نم ی! اما کس بیشهر غر هیو از خانوادم دور بودم اونم ت درسته

 چون و چرا !  یبخوام ! همون لحظه ب یزیبود که چ یکردم ! هر روز انواع غذاها ... لباس ها ... فقط کاف یم

که آنقدر راحت نفس آدم ها رو  یکنم کنار مرد تیتونم احساس امن یالمصب زندان زندانه ... ته ته تهش من نم اما

 !رهیگ یم

 شام شد ... وقت

 ...  میو من و باربد نشست دیرو چ زیم خدمتکار

 توجه بهش غذام رو بخورم ؟!  یب ایدونستم منتظرش بمونم  ینم

 ؟!؟ دیکش یمحمد از من خجالت م یعنیبخورم !  یزیتونستم چ یرو گرفتم دستم ، اما نم قاشق

 یبد اون م یرو از زندگ زیگرفت . من دفترچه خاطراتش رو خونده بودم و همه چ دهیرو ناد طشیشه شرا ینم البته

 پر از تله و مرداب بود . شیزندگ یدونستم . واقعا همه جا

 بود ؟  یخوب و سالم رشد کرد !!! واقعا کار ساده ا یبزرگ تر چیافتضاح و بدونه ه طیشد تو اون شرا یم چطور

 و قاشق رو داخل ظرف گذاشتم ... دمیکش قیآه عم هی
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رو نداشته که بهش راه خوب و بد رو نشون بده ! اون ... اون ... واقعا مظلوم واقع شده  یبراش سوخت ... اون کس دلم

 بود .

 براش کباب شد ... دلم

 نیصد بار ا یروزباز هم همش تو جنب و جوش بودم و  تمیوضع نیجام بلند شدم و دوباره راه اتاق رو رفتم ... با ا از

 اومدم ... یرفتم و م یم یرو ه ریمس

 تا تقه به در زدم و با مکث وارد اتاق شدم ... چند

 بالشت بود !!  ریدستش ز هیرو خاموش کرد و  ونیزیسرمو آوردم باال محمد تلو تا

 کرد! یم کاریچ داشت

 داد ! رییو خسته تغ نیبه غمگ دهیشک بهش نگاه کردم و اون چهرش رو از ترس با

 رو تخت نشستم و گفتم : کنارش

  میشام بخور یخوا یآقا محمد ؟ نم-

 گفت : آروم

 کشه  ینم لمینه م-

 چرا ؟-

 از حرف هات ناراحتم -

 منم از خودت ناراحتم -

  دیآه کش هی

 صاحابم پاک بشه از ذهن تو !؟ یگذشته ب نیکنم ا کاریدونم چ ینم یهع-

  یخانوادم بد لیکنار و من رو تهو یرو بزار یکه به طور کامل همه چ نیکنه ا یپاکش نم یچیه-
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 ابروش رفت باال و بهم نگاه کرد  هی

 ؟ میهست یبچه چ نیپس منو ا-

  دارمیگفتم که بچتو نگه م-

 خواد و هم مادر  یندازه ! بعدشم اون بچه هم پدر م یشما داره شلنگ تخته م کمهیبچمو! فعال که تو ش-

 نشیبب ایا بوقت ه یبعض-

 !!  نمیبب دیاون بچه ! من خودت رو هر شب با یگور بابا-

 کردم و بهش نگاه کردم  زیهام رو ر چشم

 آخم در اومد که محمد دو دست گرفتتم  یو صدا دیکش ریدلم ت ریز هوی

 شد !  یچ-

 ! رونیبالشت پرت شده بود ب ریکه هم زمان با دستش از ز یا یخورد به دسته سون چشمم

نشون داده  نیخودش رو غمگ دمیکرد و تا من رس یم یباز یاون داشته سون یعنیدراز کردم و برش داشتم !  دست

 ؟!!!

 حرص داد زدم : با

 محمد !!!!-

 دست گذاشت رو صورتش و با خنده گفت : محمد

 یصورتمم شطرنج-

 ییبخاطر حرف ها ینشون داداما تا من اومدم خودت رو ناراحت  یگذرون یکردو خوش م یم یباز یسون یتو داشت-

 ؟؟!!؟ یکه از گذشته زدم ؟!؟تو ... تو منو گول زد

 نه !  ایدرسته  نمیکردم بب ی! نه گلم ! من فقط داشتم امتحان م زمینه عز-



 بگذر از جانم

 
622 

 

 !!!! یلی! خ یهست یعوض یلیمحمد تو واقعا خ-

 کرد منو بغل کنه !! یم یبه زحمت جلو خندش رو گرفته بود و پرو پرو سع محمد

 کنم خب!!؟ کاریرو از دست داد ! چ تشیگوش هام حساس گهیکه د یزنیخو آنقدر غر م-

غذا نتوانستم  یگرفت یو افسردگ یزیر یاشک م یدار یجا نشست نیکه تو ا نیاز سر ا نییواقعا که ! من اون پا-

 !!!یکرد یم یجا باز نیبخورم ! اون وقت تو ا

  یسون یاصال گور بابا-

 شد . پسش زدم  کیبهم نزد شتریرو پرت کرد اون ور و ب دسته

 نشو !!  کیخوام ! بهم نزد ینم-

  شیشونیپ زد رو محمد

 واسه غر زدن و آسفالت کردن دهن من !!  یکرد دایپ گهید هیقض هی یوا-

  دمیترک یحرص داشتم م از

 تو ... تو...-

 و لبخند زد: دیلپمو کش محمد

 کرده  وونهید یجور نیاکه منو  کتهیدل کوچ نیهم-

 !  زدیزبونش مخ مارمولک رو هم م نیبا ا یعنیکردم ...  سکوت

 رو کردم بهش و از اتاق خارج شدم ... پشتم

 ...سرم اومد  پشت

  مایدار رانیماه بعد برنامه ا ی! برات خبر دارما ! برا نمیبب سایعشقم ؟ وا-

 !  رانیکردم ؛ ا ستیا
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 گگردم تهران  یبر م- محمد

 نگاه کردم ... بهش

 رو آورد جلو و به لپش اشاره کرد  صورتش

 بوسم کن -

 وار گفتم : زمزمه

 پرو -

... 

با هم مشکل داشتن و چند بار هم باربد از محمد کتک  دایگذشت کنار محمد و باربد ! شد یپشت سر هم م روزها

 نیگفت چشماش ع یباربد متنفر بود و م خورده بود که من دخالت کردم و اون بچه رو نجات دادم. محمد به شدت از

 پدرش  نیع شهیگفت بزرگ بشه م یپدرشه ! م

 زیچ هیمحمد  یحرف ها یمرد موفق باشه ول هیخواستم باربد  یدوست نداشتم حرفش رو قبول کنم ! من م اصال

 گفت ! یم گهید

 یرو م تشیقلب بچم رو اجازه دادن گوش بدم و نه جنس ینه صدا وقتچیکه چند بار سونو رفته بودم اما ه نیا با

 گفتن!

 بچه بدونم ! نیاز ا یزیمن چ زاشتیگذشت که نم یتو سرش م یدونم واال محمد باز چ ینم

 ! رانیگشتم ا یشد اما من داشتم بر م ی! باورم نم دیزمان برگشت ما به تهران رس باالخره

کنه تا من به خواسته  ینقطه ضعف ازش استفاده م هیگه به عنوان  ی! م میاجازه نداد باربد رو با خودمون ببر محمد

نبود  یطرف بگه ...! ناراحت شده بودم اما چاره ا یاون عمل کنم ! هنوزم عادت داشت هر همه کارها رو تو رو یها

 جز جدا شدن از باربد...
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مدت رو بدون من تحمل کنه !  هینم که ک شیراض دیدونستم چطور با یشد و من نم یازم جدا نم یبچه لحظه ا اون

کرد ... کابوس  یم هی... گر دیخند یم یتنها اسم کمند رو لب هاش بود! وقت شهیاون به شدت وابسته من بود ! هم

 ... دیدیم

 آخر رفتن بردمش تو اتاق ... یها لحظه

 ... بعد از ساعت ها باالخره به خواب رفت !  دمیبغلم گرفتش و رو تخت خواب تو

 در رو باز کرد ... بهش اشاره کردم که سر و صدا نکنه !  محمد

 ازش دور شدم ... شیشونیپ یبه رو یآروم از باربد جدا شدم و با بوسه ا یلیخ

 خودم ... شیپ ارمشیکرد تا ب یمدت تحمل م هی دیبود برام اما با سخت

 ... میحرکت کرد یو به طرف کشت میکرد یمحمد از همه خداحافظ با

 ! رانیاز ساعت ها انتظار باالخره من پا گذاشتم تو خاک ا بعد

 احساس غربت نداشتم !  گهی... د دمیکش قینفس عم هی

 ... میکه قبل از رفتن داخلش بود یساپرتمون کردن تا خونه ا نیتا ماش دو

 کرد ! آنقدر یرفتار م یواقعا باهام عال میفتیکه به طرف تهران راه ب یاومد . اما محمد تا وقت یخونه خوشم نم نیا از

 شد ... یوقت ها دوباره قلبم آماده قبول کردن دوباره م یخوب بود که بعض

 روز بعدش به طرف تهران بردنمون ... و

! دمیچسب یشدن به محمد م یم کیبودن ! هر بار بهم نزد زیکه تابع دستورات محمد بودن وحشت انگ ییکسا تمام

 شک !  یکشن باونا همشون آدم 

 ش... زینفرت انگ یمرد ها نیا نیب دادیم تیحضور محمد بهم آرامش و امن واقعا

 دمید یآشنا م یها ابونی! من داشتم خ زدمی! نا خواسته لبخند م دیهاش خشک شهیحس غربت تو وجودم ر باالخره

 !! 
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 شکرت ... ایخدا

 بودم !  دهیو تهران از درد شکمم فقط دو روز دراز کشت میمستقر شد یچند روز که وقت نیتو راه بودم تو ا آنقدر

 می! االن سه روز تهران هست شمیپ ومدیاتاق گذاشته بود و خودش فقط شب ها م هیهم طبق معمول من رو تو  محمد

 کردم ... یم شیراض دی! با زدمیخودم باهاش حرف م دیاما بهراد هنوز حاضر به طالق نشده !! با

 هینه شب بود که محمد خسته و کالفه وارد اتاق شد ! با دست کرواتش رو شل کرد و خم شد  یها کینزد ساعت

 شکم برآمده زد : یبوسه رو

 عشقم چطوره ؟ -

 : دمیرو ابروهاش و مهربون پرس دمیکش دست

 !؟ یستیانگار تو خوب ن-

 سرم : یکرد و بوسه زد رو بغلم

 شه . درست ب یهمه چ دمیصبر کن بهت قول م گهید کمی-

 شد . یشد ... فقط قابل تحمل تر م یدرست نم یچیه گهیوقت د چیمن ه یکردم ... برا سکوت

 کرد ؟ کاریبهراد چ-

 ...! ی کهیهم کردم اما قبول نکرده مردت یگه باهاش کتک کار یم انیک-

 کنم . شیکنم راض یم یبزار من باهاش حرف بزنم ، سع-

 چپ چپ بهم نگاه کرد !  محمد

  نی! بهتر خودم باهاش حرف بزنم بهش بگم که من اصال دوست ندارم باهاش ادامه بدم . هم هیچ-

 کنه  یکار رو م نیخودش ا انیالزم نکرده ک-

 ... الیخیشد ب یم وونهیکردم د یهام رو انداختم باال ... اسرار م شونه
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 کرد...! ینگاه کردم ... اونم با لبخند مهربون نگاهم م بهش

پر از آفتاب  قهی هی یکه رو  یریزرد حر کیتون هیبود  دهیکه خودش لباس هامو چ ید شد و از کمدجاش بلن از

 گردون بود داد بهم ! 

  نمتیتونم راحت بب ینم گهیرو بپوش ! برت گردونم خونه د نیا رمیگ یتا من دوش م-

 ... رهیو رفتم دوش بگ دیرو بوس لبم

که عادت به  فیرو خراب کرد با کارهاش... اما ح میآزارم داده بود ... زندگ یلیخ یلیلباس نگاه انداختم ... محمد خ به

 نداشتم ... یجنگ و لج باز

 بودن کنارش رو نداشتم ... یبرا یفرصت گهیخانوادم د شیگفت برگردم پ یم راست

 لباس شدم ... دنیاز جام بلند شدم و مشغول پوش یسخت به

 یدلم م وفتمیم دمیکش یکه تو دب ییعذاب ها ادیبچه رو دارم !  نیماه من ا7کردم ! هه  یماه رو کامل م7 داشتم

 خواد خودم و محمد رو بکشم !

 دلم نخواست اون رو از تنم کنم ... گهیاتفاقات د یآور ادی با

 که محمد در رو باز کرد ... ارمیاز تنم درش ب خواستم

 !!!  نیاووووو زن و بچه خوشگل منو بب-

 و رفتم پشت پنجره ... قورت دادم بغضمو

 

  بهراد

 

واره آ ای...  نیتو ماش ای...  بردیتو اداره خوابم م ای!  دمیراحت نخواب الیتونم بگم چند ماه رو تختم با خ یجرعت م به

 سر نخ ... هیکردن  دایپ یشهر بودم برا
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 یو بزن بزن بود ! اگه کمند رو رها م یواقعا جد انیداخل موهام ... دعوام امروز با ک دمیو دست کش دمیآه کش هی

اگه مجبور بشم بچه  یکردم . حت یقبول م دیمحمد شکست رو با شیو پ دادمیاز دستش م شهیهم یکردم ، برا

 ! نمیکمند رو با محمد بب ستمیمحمد رو خودم بزرگ کنم باز هم حاضر ن

 بودن !  یجهنم یچند ماه روزها نیشب گذشته ... واقعا ا مهیطرف خونه راه افتادم... ساعت از ن به

 یکه حت یبه کس یکن مشیتقد یدو دست یرابطه داشته باشه و بخوا گهید یکیداره همسرت... عشقت ... با  درد

 اون زن رو هم نداره ! اقتیل

 اتاق خوابم شدم با فاصله خودم رو پرت کردم رو تخت ... وارد

 پاهام رو باز کردم و زل زدم به سقف اتاق ...و دست

 که محمد باهام گرفته بود افتادم ... حرف هاش ... تعنه هاش... خورد کردن غرورم ...  یتماس ادی

 گرفت ! یرو ازم م کیکوچ یشکل داشت انتقام اون اتفاق تصادف نیبه بدتر اون

 ... دمیچش ینم یجور نیعم عشق رو اط وقتچیرفته بودم ... کاش ه رانیهمون موقع از ا کاش

فندک رو بردارم !واقعا  زیتونستم از رو م یدر آوردم و گذاشتم رو لبم ... آنقدر خسته بودم که نم میرو از ج کارمیس

 ... !  دمیکش ینم گهیافتاده بودم ! د یبه نکش

وضعشون خرابه رو  یلیکه خ ییوقت ها حال آدم ها یتونه بعض یم ی... واقعا چ دادمیرو لب هام تکون م کارمیس

اونو از من  دی! تو نبا ستیحق ن نیحال من !!! ؟ خدا ا نیا یوجود داره جز مرگ برا ییدارو نیخوب کنه !! واقعا همچ

 ... یریبگ

 درش آوردم و جواب دادم : بمیبلند شد ... از ج میزنگ گوش یصدا

 بله ؟-

 بهراد ؟ بهراد ؟؟-

 کمند نشستم : یشوک صدا از

 کمند !!!!-
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تموم  یکنم برو و بزار همه چ یدونه باهات تماس گرفتم ، ازت خواهش م یحرف زدن ، محمد نم یوقتم کمه برا-

 بشه 

 نیکرد و بدون ا یم یابیمن و خانواده کمند رو رد یکه خط ها یسرو صدا زنگ زدم به کس یب میگوش یکیاون  به

 دادمیطول م قهیچند دق یمکالمه رو برا نیا دیشماره رو ، و حاال با نیکنه ا یابیرد که کمند بفهمه بهش فهموندم که

... 

 !!!؟ یخوا یم یکمند تو از من چ-

 خانوادم  شیرو تا من بتونم برگردم پ زیبا تو رو ندارم . فردا تموم کن همه چ یادامه زندگ طیمن شرا-

 خودمو خانوادت ! شیگردونم پ یمن خودم برت م-

  ستین یعاد طمیشرا گهینه بهراد من د-

 مونم یم تیعاد ریغ یها طیتموم شرا یمن پا-

 بچه باشه ؟ هیاگه اون  یحت-

 محمد باشه  یاگه اون بچه ،بچه  یحت-

 کمند دلمو کباب کرد  هیگر یصدا

 .خواستم با محمد ادامه بدم ! اما ... اما اون .. یبشه ! من اصال نم یطور نیخواستم ا یمن نم-

 محمدو تمام اون قدرتشم  فیتنه حر هیناراحت نباش من که هنوز هستم ! خودم  زمیعز-

  ادیقطع کنم االن خدمتکار م دیبا-

 ؟یی! االن کجا ساینه نه وا-

 !  میکردم از بس جا به جا شد یهم قاط ارویباورت نشه اما جغراف دیدونم ! شا ینم-

 کمند ...-

 زدم : ادیبه گوشم !!! اسمش رو فر دیآزاد رس یبوق ها یصدا هوی
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 کمندددد!!!-

 تماس گرفتم و اعالم کردن که ردش رو زدن !!! عیسر

 گفتن و خوشحال بودن ! یم کیهمه بهم تبر دمیسر ذوق نتوانستم خونه بمونم و رفتم اداره... تا رس از

 بیکه باعث بشه کمند آس یریاز درگ دیترس یخبر رو بهش دادم اونم اما باز مخالف کرد ! م نیو ا انیزدم به ک زنگ

 ... میختیبرنامه ر یانتظام روین ینکردم و با بابا و چند تا از دم کلفت ها یاون توجه ی!آما من به مخالفت ها نهیبب

 من رو شناخته بودن ! هه ... یانتظام یروین یمدت فکر کنم تمام اداره ها نیا تو

  محمد

 

 نکرده !  یو هنوز بهراد کار میهستش که ما داخل تهران هست یروز نیششم امروز

 شیپ گشت یکنار کمند باشم . چون بر م شتریتونستم ب یاز حجم کارهام کم شد و م یورود فرزاد به تهران باز کم با

 ... نمشیتونستم بب یسخت تر م یلیخانوادش خ

 میباربد بود ییسود بلند مدت از دارا هی یبرا ینیشب بود ومن و فرزاد تو حال مشغول برنامه چ8 یها کینزد ساعت

... 

ون از جام رونیب یپ یپ یها کیبه شدت بحثمون باال گرفته بود که با شل میکه چطور اون بچه رو نگه دار نیا سر

 ...! میدیپر

 ! ختیافتاد ... بهراد آخه زهر خودش رو ر دمیترس یزش مکه ا یجلو در آمار گرفت ...  اتفاق یاز نگهبان فرزاد

 کور خوندن  یحاضر کن اونا دنبال کمند اومدن ول نیماش یفرزاد همه رو خبر کن و جلو در پشت-

 برم . یجا م نیوجود نداره نگران باش من تو کمند رو از ا یجا مدرک نیا- فرزاد

 از داخل کمد اسلحه داد به همه ... فرزاد
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 نمینب بیکه آس یاسلحم صدا خفه کن وصل کردم و جور  یبه طرف اتاقم با کمند ... قبل از باز کردن در رو دنییدو

 در رو باز کردم ...! 

 درست بود و دو نفر ورود کرده بودن به اتاق کمند !!  حدسم

 زدم ... یسرعت اسلحه رو نشونه رفتم  به سمت سرشون هر دو رو قبل از انجام کار با

 تنشون بود !!  ژهیو سیپل ی!لباس ها نیهر دوتاشونم کنار کمند افتادن رو زم هجناز

و صد در صد تک  ومدیپنجره باز آدم م نیشک از ا یبه طرف کمند... فرصت نداشتم حالش رو بپرسم ، چون ب رفتم

 نظر دارتش !  ریاندازه ز ریت

 ... ادیکه به بچه فشار ن یحرف کمند رو گرفتم تو بغلم طور یب

 و دست گذاشته بود رو صورتش !!  زدیم غیاز ترس فقط ج کمند

  زمیتو امنه عز یآروم باش آروم باش جا سسیه-

 گرفت !! شوکه شده بود ...! یکمند اصال آروم نم اما

 از محافظ ها اطراف ما اومدن  ... گهیو سه تا د فرزاد

 من حواسم هست  یمحمد برو به طرف در پشت- فرزاد

 ... ستادمیو پشتش ا واریم رو رسوندم به دسرعت خود به

 و صداش زدم ... شیشونیکمند بودم ... بوسه زدم رو پ نگران

  ؟ی؟ خوب زمیکمند عز-

 من ...! رهنیبه شکمش و پ زدیآه و ناله هاش بلند شد ! چنگ م یصدا

 رممممیم یمن دارم م یخدا یوا رمیم یمحمد دارم م-

 من گذاشت  یکمند کنار دست ها ریکمند فرزاد خودش رو رسوند به ما و دست هاش رو ز یها دایداد و ب با
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 شده ؟ یچ-محمد !! -

 شد !!! ختهیهر دومون ر یاز آب و خون رو یادیتموم نشده بود که حجم ز حرفش

موقع، وحشت زده از کار  یاتفاق ب نیشک مغز دوتامون اون لحظه از ا ی!!! ب میدو وحشت زده به هم نگاه کرد هر

 افتاده بود !

 : زدیم ادیاز درد فر کمند

 رممممیمی... دارم م ادیب ای... بچه داره به دن رمیم یمحمدددددد دارم م-

 پر استرس گفت : فرزاد

  ادیب ایاالن بچه به دن نیهم دیبا دهیآب بچه ترک سهیمحمد ک-

 آورد !! شهیدکتر نم تیوضع نی!! تو ایاالن !! چطور-

 نگهش دار محکم - فرزاد

 که درش کنارمون بود... یرو از تنش در آورد پهن کرد داخل اتاق رهنشیپ فرزاد

 جا بدو  نیا ارشیمحمد ب-

 بشه !!  یزیکه به کمند چ نیکرده بودم !! از ترس ا وحشت

 د آورد ...!پارچه و لباس بود جمع کر ی... و فرزاد از داخل کمد هر چ نیرو گذاشتم رو زم کمند

 !!! یبکن یخوا یم کاریفرزاد چ-

 . رنیمیهر دوتا م ادیاگه االن بچه در ن ستین یچاره ا-

 فرزاد  نهیزدم تخت س محکم

 !؟!؟  یکن یچه غلط یخوا یم-

 لباسم  قهیدست انداخت به  یو عصب یجد فرزاد
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 !  میرسونم به دکتر ندار یبرا ی؟؟؟ فرصت یهر دوتاشونو از دست بد یخوا یاحمق م-

 انداخت ...!  یکردم به کمند که از درد و تمام صورتش کبود شده بود و به همه جا چنگ م نگاه

که  یکنم . تو زنگ بزن به دکتر یدرست انجام دادن کارم م یآوردم، تمام تالشم رو برا ایمن قبال بچه به دن- فرزاد

 بگو تا به دادمون برسه  بچه رو طیکرده ، شرا نهیقبال کمند رو معا

 رسونم ... یکمند رو گفتم و اون گفت خودم رو دارم م تیزنگ زدم به دکتر تا جواب داد شرح وضع عیسر

 نزار کمند از هوش بره - فرزاد

 رسونه ! یدکتر گفت خودش رو م میمواظبش باش کمی-

 که کمند نفهمه گفت : یگوشم طور کینزد فرزاد

 نرمال رو نداره ! مانیزا طیدکتر باال سرش باشه ! اصال شرا هی دیبابچه دوقلو هستش ، کمند -

  میکن ی...آره صبر م میکن یکشه ! صبر م یمغزم نم گهید-

 ... ارمشیب رمیمن م - فرزاد

 کنار کمند و سرش رو تو بغلم گرفتم ... نشستم

  وفتهیبرات ب یزارم اتفاق یمن نم زمیآروم باش عز-

 : زدیانداهت و اسمن رو با التماس صدا م یاز درد به لباسم چنگ م کمند

 رمیمیمحمد ... محمد من دارم م-

 رسه ... ی، تحمل کن ... تحمل کن االن دکتر م رمیامکان نداره من بعد از تو بم زمینه عز-

کردم  یم یعرفت !! اما من س یاز درد داشت از هوش م گهیگذشت و کمند د یوحشتناک به سخت قهیدق چند

 نگهش دارم ... اریهوش

 شد ... یافراد من تعدادشون کمتر از اون ها م ننیقیبود و  ادیز یلیها خ یریدرگ یصدا
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 دکتر و دوتا پرستار اومد... وارد اتاق شدن و فرزاد در رو قفل کرد ... هیفرزاد با باالخره

 کمند ... تیتر بشم به وضع دواریشد ام یباعث م نیآورده بودن و ا ها رو لیخودشون انواع وسا همراه

 دستور موندن ... یبچه ها ب رونیرم ب یمحمد من م -فرزاد

 ... سایوا-

 رو گرفته بودم ... میفکر هام رو کرده بودم ... آره من تصم همه

 نه فرزاد از اتاق خارج نشو -

 چرا !! -

 . میمقابل نداشت یبرا یبرنامه ا چی، ما ه  میجنگ رو باخت نیما ا-

 زارم  ینه من نم-

 کنار کمند بلند شدم و رفتم روبه روش ... از

 بچه معلوم بشه تا بهت دستور بدم  نیا فیصبر کن ... بزار تکل-

 نه محمد خطرناکه !-

 کار دارم باهات صبر کن -

  ارمیرو ب یمال یپس بزار برم برگه ها-

 تو بمون  رمیمن م-

 !!!یچ-

  میبشن ... فرصت داشت کیچک کردم ...هنوز آنقدر نتوانسته بودن نزدرو  طیاتاق خارج شدم و شرا از

 رفتم و تمام برگه هارو جمع کردم و با خودم برداشتم ... زیبه طرف م اطیاحت با

 هست ... یمهم یافتاد داخل اتاق هم مدارک ها ادمی
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 مهم از اتاق کارم به طرف اتاق حرکت کردم ... یها گذروندم و بعد از برداشتن برگه ها ریت نیخودم رو از ب یسخت به

 بچه خورد به گوشم !!! هیگر یزمان با باز کردن در صدا هم

 ! خشکم زد !!  دیلرز قلبم

 برگه هارو از دستم گرفت و در رو بست  فرزاد

 اومد ! ایعمو به دن یباالخره فسقل-

  ستادمیتند کردم و کنار دکتر ا پا

 شد !! یدکتر چ-

 کرد گفت : یجور که ناف بچه رو کوتاه م همون

 قهیقبر تو دستگاه اگه تا چند د دی، بچه با میاریب ایرو تونستم سالم به دن یکی یاومد ول ایاز بچه ها مرده به دن یکی-

ت تح دیبا شونیمادر بهتره . ا تیبچه از وضع تینره تو دستگاه احتمال زنده موندنش کمه اما در کل وضع گهید ی

  رنیقرار بگ ژهیو یمراقبت ها

 اندازه خون از دست داده بود و از هوش رفته بود ...!  یکمند نگاه کردم که ب به

  دمیده برابر بهت پاداش م یزنده نگهش دار یبچه ، اگه بتون نیدکتر جون تو جون ا-

 ! دونمیهست اما مادر رو نم یدینگران نباش به بچه ام-

 که کمند نفس نکشه ! نینم به اتونستم فکر ک ینم یحت

 کنار ... دمیکردم ! فرزاد رو کش یوقت رو تلف م دینبا

 گذاشتم رو بازوهاش : دست

 خوب گوش کن  زنمیکه م ییبه حرف ها-

 سکوت کرد و من ادامه دادم ... فرزاد
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مکانات بتونن ا نیکه دکتر ها با هم ستیکه بشه جابه جاش کرد ، انقدر هم زمان ن ستین یکمند جور تیوضع-

رها کنم ! خوب به حرف هام گوش کن  تیوضع نیکمند رو تو ا یلحظه ا یتونم حت یحالش رو خوب کنن ، من هم نم

زندان ! اگه ...  رمیم ای...  رمیمیم ایبه تو ، من  سپارم یهام رو م ییسپارم به تو ، تمام اموال و دارا یبچه رو م نی... ا

 کنم زندان رو ... یتحمل م یرو نگه داشته باش ییکه برگردم و تو بچمو و دارا یروز دیاگه رفتم زندان ... به ام

 داد زد : فرزاد

 !؟یگ یچرت م یچرا دار میدیهمه زحمت کش نی!! ما ایگ یم یچ یدار یفهم یمحمد م-

 تونم ول کنم ! ینممن کمند رو-

 دختر !!! هیداره براش !!! بخاطر  ی!! حضور تو چه فرق رهیم یاون داره م-

 لباسش قهیانداختم به  دست

 ترسو فرار کنم  هیرها کنم و مثل  یطور نیتونم عشقم رو ا یمن نم-

  ششیمونم پ یخب تو برو من م یلیخ-

 ! شهینه نم-

گروه تو  رنیکنم ، اگه من رو بگ یگروه م ی! من خودم رو فدادارهیدست از سرمون بر نم رهیبهراد تا من رو نگ- 

 یبرا ستیانقدر سابقم خوب ن گهی. االن د ادیدر ب یدنبالم تا گند همه چ انی، اما اگه فرار کنم آنقدر م تهیامن

  چوندنیپ

 فهم!!  یمحمد اصال نم-

من هر موقع از زندان آزاد  یهام رو با خودت ببر ، ول ییبچه و تمام دارا نیبه حرفم گوش کن و ا ستیفرزاد وقت ن-

 !! یدیخوام . فهم یموالمو مخوام ... ا یشدم بچمو م

 !!یجا بمون نیتونم بزارم ا ینم-

 زدم:  ادیفر

  ستیفرزاد خفه شووو خفه شو االن وقت گوش نکردن به حرف هام ن-
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 دکتر بچمو گرفتم تو بغلم ...  از

 ... شیشونیزدم رو پ یا بوسه

 که من برگردم... یبفهمه تا وقت دیهم نبا وقتچیزارم کمند بفهمه بچش زنده مونده ؛ ه یمن نم-

 به طرفش و بچه رو گذاشتم تو آغوشش... رفتم

 ... رهیبه تو سپردمش ... برو فقط برو نزار بچم بم-

 مکث کرد ... فرزاد

 اما زنده موندنش با خداست... میمادر کرد تیوضع یما تمام تالشمون رو برا-دکتر

 با التماس به فرزاد نگاه کردم  دوباره

 تو رو خدا برو ...-

 معلوم بشه ... فشونیوپرستار حاضر بودن تا تکل دکتر

 شده بود نگه داشت  دهیچیپارچه پ یدست بچمو که ال هیبا  فرزاد

  قیرف یتا تو برگرد زارمیم عیجونم واسه بچت ما یمحمد تا پا-

 نشده ... ریبرو ... برو تا د-

 اد به همراه اون سه تا از خونه خارج شدن ...و فرز میهم انداخت ینگاه رو به چشم ها نیآخر

 و گذاشتم  دمیچیمرده رو داخل پارچه پ نیجن بالفاصله

 ... کمند

 کمند رو تو آغوشم گرفتم و زنگ زدم به بهراد ... سر

 بوق خورد که جواب داد ، اما قبل از حرف زدنش گفتم : چندتا

  مارستانیبره ب دیاالن با نیهم رهیم یکمند داره م-
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 سرش آومده ! یی!!! چه بالیچ-

 ... رهیکمند داره از دستم م بدو ... فقط بدو-

 داخل ... انیباشه االن دکتر ها م-

 ها کم شد ... یانداز ریت یکم صدا کم

 در و کمند رو مرتب کردم و تو آغوش گرفتمش ...رو پرت کردم جلو اسلحه

 بشه ... یزیزارم به تو چ یمن نم زمیتحمل کن ... تحمل کن عز-

 اسلحه گرفتن طرفمون ... سیباز شد و چند تا پل در

 ارژانس... میت هیسرشون بهراد وارد شد با  پشت

 من رو گرفتن و به دستم دست بند زدن ... اطیها با احت سیپل

 شد ... یکمند برداشته نم یمن چشم هام از رو اما

 کردم ...دوستت دارم ... زمزمه

 ردم ...ک یخوب شدنس التماس خدارو م یکردم و برا یبود رو نشکستم ... فقط نگاهش م ینیکه تو گلوم سنگ یبغض

 

 

 ماه بعد ... سه

 

  فرزاد

 

 بود . دهیرس یعاد طیبعد از چند ماه بچه محمد به شرا باالخره



 بگذر از جانم

 
638 

 

 موند ... یبهش آورده بودم و اون تمام روز مواظبش م یده ریش یرو برا یقابل اعتماد زن

نفهمه  یهم نداره تا کس یحضور یدادگاه ها یبود متوجه شدم که محمد رو بردن زندان و حت دهیه رسک ییآمارها از

 زن کرده بود ... هی ی! متاسفانه اون بد جور خودش رو فداارنیدارن به سرش م ییچه بالها

 قرار گذشته رو فراموش کنه !  یدونستم چطور و ک یشده بود و نم دیشد یهم که دچاره افسردگ کمند

 چارهیو دوباره بچه دار شدن ... البته اگه باز هم اون ب یادامه زندگ یباشه برا یدیحداقل بهراد رو داشت تا ام خوبه

 دردناک کمند تیوضع یچینشده کمند ، اما انگار ه تیاذ یکرد برا یتالش م یلیدلش بخواد بچه دار بشه !! محمد خ

 ..!نداده . رییرو تغ

اون  ! وفتهیبراش ب یاتفاق دمیترس یمونده بود  و م یگرفتم ؛آخه تنها تو دب یزدم و آمار باربد رو م یروز زنگ م هر

 متحرک بود ...! یطال هیاالن 

کنم  ارکیکنم ! با باربد چ کاریدونستم با بچه محمد چ ینم چیهام به هم گره خورده بود که ه تیکارها و مسئول آنقدر

 طیشرا نیتونم از پس ا یخواد !؟ اصال م یم یکنم !! محمد برگرده از من چ کارشونیدست منه !! چ ییهمه دارا نی!! ا

 ! امیبر ب

 بچه محمد ! یبدم ... من به عنوان پدر ... باربد به عنوان برادر برا لیخانواده تشک هیکردم که  یفکر م نیا به

 کشتش ! یرو روز اول م فکر خودم خندم گرفت ... هه باربد اون بچه از

 داخل موهام ... دمیدست کش کالفه

 ... میداد یم لیخانواده تشک هی دیدوتا بچه گردنم بود و ما با تینداشتم ! به هر حال مسول یچاره ا 

 و متفاوت ...  بیخانواده سه نفره عج هی

 

 

 فصل اول ... انیپا
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! و فرجام عشق محمد و کمند و بهراد به کجا  رهیگ یبچه محمد م یبرا یماتیفرزاد چه تصم دیبدون دیدوست دار اگه

 عضو کانال : دیتون ی...! م رسهیم

 @mahe_mannn متفاوت ... ی... فصل دیرو شروع کن دیو فصل جد دیبش 

 

 کردن بنده  یبخاطر همراه«  روشنا » مزادهیتشکر از فاطمه ابراه با
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