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 ..................دو مرد خشن من............... 

 

  یاد یز  ری دختر له بشه و مورد تحق هی تیه شخصهستن ک نیکه مخالف ا  ی:کساناخطار
  یرمانو نخونن و اگرهم کنجکاو هستن که بخوننش بهتره کامنت بد  نیواقع بشه لطفا ا 

رمان جنبه  نیدرواقع ا  ه یچه طور طشینذارن چون من از اول هشدار دادم که مح
ه  درعوض رمانو هم مطالع ینذار امنتک یداره پس بهتره اگه مخافش یفرهنگ ساز 

 ینکن

 یکه زندگ ییکه از دخترا نهیکه نوشتم فقط ا  ییرمان کذا نیدخترم و علت ا  هیخودم  من
  نیو توه ر یو تحق ت یهستن که مورد آزار و اذ   یطیدارن و مدام در شرا  یسخت یلیخ

مثل   یکرده باشم و رمان یتی حما رنی گیبه خصوص جنس مذکر قرار م انشونیاطراف
رمان فقط عاشقانه   یدلگرم بشن که فضا خوننشیم  یاونا نوشته باشم که وقت یزندگ

دخترها هم به اشتباه عاشق   نیهم یگاه ستی دو دختروپسر ن نی ب یاحساسات ی ها
تر از رمان   عی فج یداره)حت یطیمح  نیهمچ هیهست که   یادیز  یو رمانها  شنیم

ژانرو دارن اما   نیکه ا  ییرمانا  هیمثل بق  یرمان عاد  هی  هیرمانم ارباب و بردگ ی من(فضا
  نیا  نیشده به خاطرهم دهیکش ری به تصو یادیدختر ز  هی  یشدنا  ریخب چون توش تحق

خوشحال   ی لیکه خ دونمیم تی سا ی رمان اومده رو نیا  دهیاالن شن کهیاخطارو دادم...اون
نوشتم تا   ی رمان نیهمچ هیکه دادم عمل کردم و  ی بهش بگم که به قول خوام یشده و م

 باشم  دهیکش ری به تصو قموی رف نیا  یاز دردا  یگوشه ا  دیشا

 

سر   ادی که سر باران م ییبالها  ه یرمان همشون واقع نیا  یصحنه ها  نکهیا  گهینکته د کی
مثل   ی تیشخص لهیبه وس  دمویاومده که من دونه دونه کنار هم چ یمختلف  یدخترها 

از صحنه هاش   یلیبا خ اتونیلیقسم بخورم خ  تونمی گذاشتم م شی باران اونو به نما 
سر   دیخونیم  دیکه دار  یکه تمام متن دیفکر کن نی ا  بهاما اون لحظه  د ی ای کنار ب دیتونینم
 ن یدختر اومده و من فقط اونو افشا کردم هم هی



 دو مرد خشن من 

7 
 

 

کنار   زهیخشونت آم یفضا  هیرمانم که   طیبا مح دوارمیدوستون دارم ام یلیخ یلیخ
 ...(ییدخترا   نی همچ  هیاز  تی به نشونه حما دی ایب

 

 

 ...دمیکش یآه

درکش   موی دونستیفقط خودمو دلمو خدام م نو یبود ا یادیز  یلیخ یمعان   یکه حاو  یاه
علت   هیبود که علتش  نیبه خاطر ا  دیاه خبر نداشت شا  نیا  یکس از معن چیه  میکردیم

 یعلت نشدن هیممکن بود   ریاحمقانه و غ

  یحسرت یتونستیم یبه خوب کردمیداشتم بهش نگاه م یچشم رینامحسوس و ز  یلیخ
سن   نی همراهم بود و تا ا  ی که از بچگ یحسرت  یبخون کردویم دادی رو که تو چشمام ب

کرد بزرگ شدو تمام وجودمو فرا   ری که همراه با بزرگ شدنم تغ یهمدمم شده بود حسرت
   کنهیم بمی تخر  یگرفت و االن داره از درون حساب

حسرت همراهه بزرگ شدن خودم نبود اخه بزرگ شدن حسرتم از خودم    نیشدن ا  بزرگ
 گاهم یخواسته ام بزرگتر از خودمه فراتر از جا  یگرفتو االن حسرتم و حت یشیپ

  یمبل جلو یچپش انداخته بود رو  یپا  یراستشو رو یکه پا  یحالت اخمو در حال با
  دیاخماش با   نیعادتش بود ا  شهیهم کردینگاه م لمینشسته بودو داشت ف ون ی زی تلو

 شد  یحتما تو هم باشه وگرنه شبش صبح نم 

 دن یکنم نافشو با اخم بر فکر

  لمیف کی کردم چون از صداش معلوم بود که   ینم یکرد توجه یکه نگاه م  یلمیف به
 یدارن چ  نایکه ا  فهمهیم یچه طور دونمینم شی که اصال دوبله نشده بود خدا هیخارج
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چون محوش شده و اصال متوجه من که   فهمهیخوب زبونشونو م یلی معلومه که خ  گنیم
 نشده بود کنمی نگاهش م یچشم ر یدارم ز 

 دلم با خودم گفتم:  یتو  یلبام نقش بست و با غرور خاص یرو  یلبخند محو  ناخواسته

 کنهینشسته و داره نگاهش م یطور ن یکه ا  هیقو  شی_خب حتما زبان خارج

وقتها    یلیکرد خ یدوبله نشده نگاه م یخارج  لمیبارش نبود که ف نیاول  نیواقع ا  در
 دی دیرو م ییها لمیف  نیهمچ هینشست   یم یطور نیهم

 مرد مغرور و قد رو دوست داشتم  نیقدر ا  چه

  لمیباهاش ف نشستمویکنارش م رفتمی خدمتکار نبودمو م هیاالن  خواستیقدر دلم م چه
با نگاهش   دادوی فقط گوش م  دادی اونم فقط گوش م موگفتی براش از دردهام م ای  دمیدیم
گرفتنشونو   یارزو  شهیمردونشو که هم یدستا  کردیبا نوازش هاش آرومم م یحت  ای

 :گفتی بعد با لحن مردونه و آرومش م کردیمنوازشم   کردویموهام فرو م  یداشتم تو 

 ارزش اشکاتو نداره  ای نکن دن هی_گر

  شدمیتوش غرق م  یکه وقت ییفکرها کنمی دخترونه م یفکرها  ن یوقتا با خودم از ا یلیخ
 اومدم  یم  رونیازش ب یبا بدبخت

 بود،قد بلند چهارشونه و جذاب  یمرده با ابهت سام

فرم   یرو  شهیعضله هاش گنده و هم ن یبه خاطر هم دادیانجام م  ن یسنگ  یها ورزش
 صفت و از سنگش بودم  یشق عظله ها داشت عا ینقص و فوق العاده ا  یب کل یبود ه

باعث   نیکس عالقه نداشت که ا چیخودش به ه یداشت ول  ادی خاطرخواه ز  سام
 صاحبش بودم   اهامیرو  یمن بود چون حداقل تو  یخوشحال

 رحم ی مغرور و صد البته ب  اریبس یعمارت بود مرد نی پسر بزرگ ارباب ا سام
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  دادمو یپرورشش م نمیس  یکه نسبت بهش تو   یچون عشق رحمیب  گمیم  نیخاطر ا  به
 د یفهم ینم دنشید نهیعلت برق چشمامو ح دیدینم

چون   یهاش دلمو سوزونده بود ول  هیکنا  شویبا ن  شهیهم خی بودو کامال از جنس  سرد
 گرفتم یکاراشو به دل نم یحرفا و حت  نیدوسش داشتم ا

ابهت    دنیو با د  گرمش یصدا   دنیخوب عطرش با شن یبا حس کردن بو  شهیهم قلبم
خودم   یاوقات دلم برا  یگاه  دیکوب یمحکم م نمیبوم بوم به قفسه س شهیمردونش هم

 چینسبت به خودم ه رحمانشیب یو رفتارها   یرحمیهمه ب  نیا ی دلم برا سوختیم
  هی  کردیباهام بد رفتار م  شهی همبهش فروخته بودم که   یتر زمیکه چه ه دمیوقت نفهم

  دایپ  شینسبت به خودم افزا  کردمی نگاهش م ی نفرت خاص تو چشاش بود که وقت
   کردیم

با من داره که باعث   یو چه رفتار  کنهیم ییچه کارها  دیدونینم دیشناسیسامو نم  شماها
لحظه هم ازش    هی  یبرا یوقت حت چیه  یبشه ول شتر یب شترویدردهام هر لحظه ب شهیم

 کنهیکه در حقم م ییبا تموم اون کارها و رفتارها یحت  ومدهیبدم ن

 ...پوووف

 وللش...  اصال

   ؟یارباب زاده اونم ک هیمنو چه به داشتن عشق   ومدهیکه خدمتکارم ن یحرفا به من  نیا

 ...سام

 دو پسر به اسم سام و سهند داشت  ساالر

چون پسر با  نسبت به سام بهتر بود  یعنیبودو قابل تحمل تر بود   کتریپسر کوچ سهند
خشک و عصا قورت داده نبود سهند  یادیها ز  یبود و مثل بعض یمحبت و مهربون

 پشتم بوده   شهی برادر هم هی نهیداشتم ع تی مراقبم بودو کنارش امن شهیهم
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  یدرواقع سهند چشما  یدنی هم مانند برادر بزرگترش جذاب بود و صد البته پرست سهند
پرپشت که ابهت  یخوشفرم ابروها  یلبا  متناسب با صورتش و  ینیداشت با ب یآب

آراسته و   ییبا یبه صورت ز  شهیداشت که هم  یخوشحالت یموها   دادیبهش م یخاص
صورتش کناره هم   یهمه چ بودمثل سام فقط سام رنگ چشاش سبز   قایمرتب بود دق

 کرد یترش م یبودو خواستن  دهیبهش بخش یو ابهت خاص تیجذاب

البته   یرسم  پی و سام ت زدی اسپرت م پی ت شتری بود فقط سهند ب یهر دوشون عال  پیت
 نسبت به برادرش کمتر  یول زد ی اسپرت م پیاوقات سام هم ت یگاه

 بزرگتر بود کمیسام نسبت به سهند   کلیه  یداشت ول ینقص ی ب کلیهم ه سهند

 ...گهید بله

سرتر و بهتر بود از    ایدن یتو یبود کال از همه مردها  گهید زی چ هیسام   یعنیخودم  عشقه
 ش یخی  یو چشما   شیاخالق سگ یهر نظر حت

 خخخخخخ

 والل 

 گم یخدا دروغ که نم  به

 هیکه با بق یطور هی یعنیبود   گهیطور د  هیاوقات در ارتباط با من   یسهند گاه البته
که   یکرد و وقت یرفتار مکرد مثال با محبت و خوب  یطور رفتار نم نیا  گهی د یخدمتکارها 

کرد که برمو استراحت بکنم تا    یگفت برعکس مجبورم م ینم یخسته بودم اصال بهم کار
 نشم  ضیمر 

البته   ستمیعمارت ن نی کرد که انگار خدمتکار ا ی رفتار م یکالم با من طور کی در   اصال
 کردم یرفتارشو نسبت به خودم اصال درک نم نی من هنوز علت ا

اصال   ذارهیفرق م یطور نی ا  نمون یو ب کنهیبا من رفتار م یطور نی فهمم که چرا ا  ینم
فهمم  یداشتو نم یتا به االن بهم توجه به خصوص یرفتارشو که از همون بچگ نیعلت ا 
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نسبت به   یخاص فهیحس وظ  هیدربرابر خطر و مشکالت ازم مراقبت کرده بود  شهیهم
چون    کردمینم یی وقت احساس تنها چیه نی به خاطر هم کردمی خودم ازش حس م

 سهند بود 

/ : 

 تر به کارهام برسم   ع یسر  دی حرف زدنو فکر کردن بسه با  گهید خب

خوب برقش   دیکردن کف سالن بزرگ عمارت بودم با  زینبودم در حاله تم کاریب درواقع
بزرگ   یلیکنم خ ز یبت من بود که کف سالنو تمبکنم آخه امروز نو زشی بندازم و خوب تم

  نیبزرگ بود ا یلیخسته و کوفته بشم البته چون عمارت خ یکه حساب شدیبودو باعث م
اگه   کردنی م زی تم گهی د یرو دخترها  گهید یقسمتها  هیبق کردمیم زیقسمتو فقط من تم 

 شد یهمش به عهده من بود که تا سه روز تموم نم

 تا براتون داستانمو بگم  دی بذار کردمی م زی طور که داشتم کف سالنو تم نیهم

پدر ساالر بودو   یاومده بودم مادرم خدمتکار شخص  ایعمارت به دن نی ا  یتو  یاز بچگ من
مادرمم شد  جهینتپدرشو گرفتو شد ارباب عمارت در  یبعد از فوت پدر ساالر ساالر جا 

 خود ساالر  یخدمتکار شخص

چه  دم یکشته شد که هنوز که هنوزه نفهم یبود که بر اثر اتفاقات   نجایباغبون ا  پدرمم
  ایپرسم   یسوال م  یو اصال چرا کشته شد از ارباب هم وقت یو توسط چه کس یطور

 ده یاصال جوابمو نم ای  دهیجواب سر باال بهم م 

 تا االن موفق به کشف... نیخاطر هم به

 _باران سام

اومدمو ضربان قلبم باال رفت قلبم اون قدر محکم   رونی ب الی صداش از فکرو خ  دنیشن با
اومد که   یم شیکم پ یلی خ رونیبزنه ب نمیخواست از س یانگار م دیکوب یم نمیبه س

  یبونش ماسممو از ز  یوقت نی داشته باشه به خاطر هم یباهام کار ای سام منو صدا بزنه 
 شدم ی ذوق مرگ م رفتوی ضربانه قلبم باال م دمیشن
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بمو مردونش که اسممو صدا زده بود باعث   یو تحکم صدا   تیپر بود از جد صداش
  یبودم البته فقط برا  یطور نیذوق کنم در واقع دست خودم نبود کال ا  یکه کل شدیم

 ی ا  گهی سام نه کسه د

 رو بهش گفتم: یبلند شدمو به سمتش برگشتم و با احترام خاص عیسر 

 _بله آقا؟ 

 بی ج یکه تو   یمهمون صورتش بود و دست شهیهمون اخم جذبه دارش که هم با
تنش بود که  دیشلوار کرم رنگ با بلوز مردونه سف هیشلوارش انداخته بود بهم نگاه کرد  

 شده بود  پی خوشت یحساب

عطرشو   یکه بو  شدیباعث نم ن یا  یبود ول ستادهی وا یاد یز  به روم با فاصله نسبتا رو
  فیو ک  کردمیعطر دلنوازشو حس م یبو  یفاصله هم به خوب نیاحساس نکنم از هم 

 کردم یم

بود  یم  کتریعطرش خوب بود شک نداشتم اگه فاصلمون نزد   یچه قدر بو   ایخدا
  دادمیصددرصد جون م

 _حواست هست؟ سام

که معلوم   یاومدمو با لحن رون یب االتمی شده بود از فکرو خ یصداش که عصب دنهیشن با
 بود خجالت زده شدم گفتم: 

 خوام ی_بله هست معذرت م

 گفتم؟  یاصال چ  ید ی_شنسام

 نداشتم  یندادم اخه در واقع جواب یجواب

 _با توام  سام

 دم یکه زد لرز  یداد با
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آدم باهام حرف بزنه  هنیع تونستیشد کال نم یکه باز عصبان نی کار کنم؟ا یحاال چ  ایخدا
 صداشو روم باال ببره  دیبا  شهیهم

چشمام لونه کرده بود باعث   ی که تو  یبود و ترس  نی خجالت سرم پا  یکه از رو   یحال در
 بگم: اری اخت  یب عیشد سر 

 دم ی_بله فهم

 "  یباش  ده یفهم یزیفکر نکنم چ ی"چه جالب ول یعنیباال انداخت که حتما   ییابرو 

گفته   یکه بفهمم چ  نیبودم چه برسه به ا دهی از حرفاشم نشن  یحاال من کلمه ا  ایخدا
 زم؟ یتو سرم بر  یکار کنم؟چه خاک  یحاال چ

 خب پس مشغول شو  یلی_خسام

 گفتم:  عیبره که سرمو باال اوردم تمام جراتمو جمع کردمو سر  خواست

 د ی_آقا ببخش

 و با متوقف شدنش همزمان بدنم گر گرفت   ستادی ا

  یکه سام باهام چ دونستی بود خدا م جانیه ی ترس و کم ی بدنم از رو یگرفتگ گر  نیا
 کنه یکار م

 نشه؟  یوحش  کهویموضوعو بهش بگم تا    یچه طور  الیخیب نارویا  حاال

 ...ـی شهی م  دیلحظه حواسم پرت شد ببخش  هی_

 حرفمو به کل بخورم   هیزد که باعث شد بق یپوزخند

 یگفت  یا  گهید  زهیتو که االن چ ی_ولسام

 گفتم:   یلحن مظلوم و شرمنده ا با

 خوام ی_معذرت م
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که   ییبرد اخما  یم شیکه تا مرزه سکته بردن منو پ ییبرد توهم همون اخما اخماشو
 کنه  فیصورتش ترسناک بشه و آدم شلوارشو کث  شدیباعث م

باهات رفتار   یچه طور دونستمیدارم وگرنه االن م ادیکه سرم شلوغه و کار ز  فی_حسام
 رو اماده کن    ییرایکارت کنم...گفتم اتاق پذ  یچ کنمو

که   ینیبه سمتم پرتاب کردو بهم پشت کرد در همون ح ینیحرف نگاه خشمگ نی زدن ا با
 همزمان گفت: رفتیم یبه سمت دره خروج 

به قران   اد یکم و کثر ب یزیبه حالت اگه چ یاماده کن...وا روی_مهمون دارم...همه چسام
 باران  کنمی م چارتیب

 گفتم:  یا  هیزا یلیدهنمو قورت دادمو با ترس خ آب

 _چشم آقا 

 دادم  رونی راحت ب نمویس   یرفتنش و بسته شدنه در عمارت نفسه حبس شده تو با

که   یاما با هر بدبخت  کردیبود و اصال هم ولش نم  دهیگلومو محکم چسب  یسخت بغض
 آب دهنم قورت دادم لهیبود بغضمو به وس

بهم   ینفرت به خصوص هیبا  شه یهم دمیفهم یزدنا و رفتارهاشو نمطور حرف  نیا  علت
 الل اعلم  یچه کار  یکردم ول یکار هیانگار   زدیباهام حرف م کردوینگاه م

باشه اون بعد از ساالر   یبترسم هر چ یبدجور  شدینفرت تو چشاش باعث م ن یا  یول
 شد یمن بد م یو برا  شدی عمارت م  نیارباب ا

لبام   یرو  یلبخند محو یاراد   ریغ یلیناخواسته و خ یزی چ هیاوردن   ادیبا به   کهوی
 نشست  

 شانس بهم داده بود  هیبود که سام  نیبه خاطر ا  دیلبخندم شا   نیا  علت
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االن   یبه سام ثابت کن فی انجام درست وظا ی که خودتو تو یخواستی باران خانوم م خب
به   دیپس با  یرو اماده کن  ییرایهمه خدمتکار به تو گفت که اتاق پذ   نیا  نهیوقتشه ب

مهمونش سربلند   شهیتا اونم پ یاز مهمون عشقت آمادش کن  ییرایپذ ی نحو برا نیبهتر
 بشه

  یلبخند رو لبم و اه  دنینگاه کردنه شد ماس نیا جه ی نگاه کردم که نت ی اطراف با لبخند به
 دم یکه از ته دلم کش

 داشتم  از یبه کمک ن  صددرصد

 ......................... 

 ت ی ری تموم شد به خ شی _پووووف آخنفس

 گفتم:  یراست کردمو با خستگ کمرمو

 باشه  یکه راض دوارمیام  میهی_ا

 دست به کمر با خشم گفت:  نفس

...پسره  مید یهمه زحمت کش نی مشکل خودشه ما ا ادی_اگه ازش خوشش ننفس
 عصاقورت داده 

 جهینه که نت ایحرفارو بشنوه    نیتا ا  ستین یکس  نمیبه اطراف نگاه کردم بب ینگران با
 جمله هینگاه کردنم شد  

 نبود"  ی "خوبه کس

 گفتم:  یخاص ینفس برگشتم با نگران روبه

 کرده؟  یاد یبشنوه...سرت به تنت ز  دی نفس...شا سی_ه

 _خب بشنوه...چه بهتر نفس



 دو مرد خشن من 

16 
 

 نه؟  یترسیهاش نم هی _اون وقت تو از تنب

 د یپر  کمیرنگش   دویلرز   کهوی

  یم گرفت یکه سام برامون درنظر م ییها هیتنها نفس بلکه همه ما از خشم و تنب  نه
تا   شدیم چاره یشامل حاله من ب شتریلطفشم فقط ب  نیکه البته قابل ذکره که ا  مید یترس
 هیبق

خواهرم   نهیکه ع یدوست شدیمن محسوب م  یو جون جون یم یدوست صم نفس
عمارت از عشقو عالقه من نسبت به پسر   نی ا  یبود که تو  یشتم تنها کسدوسش دا

  هیکه   کردیاما خب کامال درکم م  کردیمسخرم م ی به شوخ یکل نکهیارباب خبر داشت با ا
 !!! یعاد  ری غ هیزی چ نیبشه و ا  ادشدختر خدمتکار مثل من امکان داره که عاشقه ارباب ز 

همه    زدی برق م یزیبه اطراف نگاه کردم همه جا از تم تیرضا  یو از رو  یخوشحال با
 یاز دوست سام آماده شده بود من که راض یی را ی پذ یو نقره برا   ستالیکر   یظرف ها
 باشه  یسام هم راض دوارمیبودم ام

به سمت نفس که داشت به سمت   نی افتادم به خاطر هم ینیریو ش   وهی م اده ی  کهوی
 برگشتمو گفتم:  رفتیاشپزخونه م

  گهیفکر کنم د نیمخصوصش بچ  یظرف ها  یهارو تو  ینیر یو ش وه یجون م ژنی _اکس
 به اومدنه مهمون آقا باشه  کی نزد

بهم زدو با   یپس کله ا  هی  عی سر یلیبه سمتم اومد خ لکسیر یلیهم برگشتو خ  نفس
 حرص گفت: 

 د یو زهرمار دختره چشم سف  ژنیاکس ی_ا نفس

و اصال به درد سرم    دمیخند زیر  زیکه از خشم سرخ شده بود نگاه کردمو ر افشیق به
 ندادم  یتی اهم
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اوقات هم بهش بازدم   یکه براش انتخاب کرده بودم متنفر بود البته بعض یاز اسم نفس
توسط سره کاره   نمی کمر به پا هیکه بازدم گفتنم همانا و فلج شدن از ناح گفتمیهم م

 خانوم همانا 

 ردمو گفتم:ک یا  خنده

 ...خـیخب بابا ترش نکن ب یلی_خ

 تموم موند  مه یحرفم با اومدنه سام و سهند ن  ادامه

سرو   ییکهو یکوشولو هم هول شدم د خب اخه   هیسرمو مرتب کردمو   ی شاله رو عیسر 
 شده بود دایکلشون پ

 هردوشون ضعف رفت   یکه ته دلم برا یطور  داشتنیقدم برم گهیهمد  کناره

 االن...  یهردوشون برادرم بودن ول یزمان هی

بود روبه من با لحن پر   غشیت  شیمهمون صورته ش  شهیکه هم یبا اخم و جذبه ا سام
 گفت: یاز تحکم و خاص

 امادس؟  ی_همه چسام

دارم از ترس قش   نکهیا ا ی صدام نلرزه و اصال نشون ندم که هول کردم  کردمیم یسع
 که خوبه به حمد خدا موفق هم شدم  کنمیم

آشپزخونه انجامش   یمونده که اونم بچه ها دارن تو  ینیر یو ش  وهی م دنی_بله فقط چ
 راحت باشه  التونی خ دنیم

 دروغ  حاال

 باشن  ینیریو ش  وهیم  دنیبچه ها تو آشپزخونه نبودن تا مشغول چ اصال

نکنه  دای پ یبیبه همه جا نگاه کرد خدا کنه ع ین یب زیتکون دادو با دقت و ر یسر سام
 تخت اتاقم افتادم   یرو گهیهفته د هیوگرنه امروز تا  
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من ثابت موند اخه  یرو  شی زد که باالخره نگاه جنگل دیبا چشماش همه جارو د  اونقدر
خودم چشماشو   یبرا  یهمش وقت نیسبز خوشرنگ بود به خاطر هم هیرنگ چشماش  

 ی جنگل یچشما  گفتمیم  کردمیم  فی توص

 _خوبه سام

 دلم دراوردم  یدستم فشار دادم اداشو تو  یبا حرص تو  ناخنامو

 "خوبه" 

 بکنه؟  ف یتعر  میاز کاره عال  ادیم  ه؟زورشیتونست بگه عال ینم

 پسره چلغوزه  یا

که  هیپسره چلغوز کس نیبره که هم ادمی  شهی که باعث م  دهیمنو حرص م یچه طور گاین
 پرستمش  یدارم م

  یکردم با چشاش داره ازم تشکر و قدردان یکرد احساس م یبا لبخند بهم نگاه م سهند
 دم یکش  یاد یزحمت ز  نی همچ هیکنه که  یم

 کنه یهمش با لبخند به من نگاه م نمیا

 دوتا  نیخداااا از دست ا  پوووف

به نظره   نی اومدنه آرم  یبه خرج دادن برا ادیز  تی همه حساس نی سام ا گمی _مندسه
 خودت الزمه؟ 

 مهمون صورتش بود جواب داد:  شهیکه هم  یبا اخم سام

پس   نمشیچه قدر دوست دارم بعد از سه سال قراره بب نویکه آرم ی دونی_خودت مسام
 به خرج دادنها الزمه  تی حساس  نیا

 ن؟ یآرم
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  نیاومد که کجا ا  ی نم ادمیاصال    کردمی فکر م یهرچ  یقدر اسمش برام آشنا بود ول چه
  شویدلم لونه کرد که اصال معن یتو  یترس خاص هی دنشیخب با شن یول  دمیاسمو شن

 اسمش تمام بدنم مورمور شد  دنیشده بودم اصال با شن  یطور هی دمینفهم

 گفت:  تی بهم انداختو با جد ینگاه سهند

آماده بشن   ییرایپذ یبه نفس و سوگند بگو برا  یکن  ییرا ی تو پذ ستی الزم ن _بارانسهند
 تو برو استراحت کن 

خونه   نیمهمون مرد وارد ا  یسهند وقت  شهیآخه هم زنهی حرفو داره م  نی چرا ا دونستمیم
بود که  یی از عالمت سوالها  ی کی  نمیکنم و باز هم ا ییرا ی داد من پذ  یشد اجازه نم یم

 ذهنم داشتم   یموجود تو  نینسبت به ا 

 گفت:  یدار  یلحن معن هیزدو با   یبگم چشم که سام پوزخند خواستم

 حاظر بشه ییرا یپذ  ی خوده باران برا خوامی_نه اتفاقا مسام

کارا   ن یبه ا  یوقت سام کار  چیحرفش بودار بود اخه ه  نیبهش نگاه کردم ا  مشکوک 
 زد یحرف نم کترشیادر کوچحرف بر  یوقتم رو   چینداشت تازه ه

  گفتیبهم م ی حس بد هی ترسوندیم  یتو چشاش بود که منو حساب  یخاص یبدجنس هی
 شهیدارم مربوط م نی به ترسم که به آرم

 سمتم برگشتو ادامه داد:  به

 _برو خودتو اماده کن سام

  ای مواظب باشم تا آتو دستش ندم   دیخب با یول  دمیفهم یبدجنس شدنشو نم علت
 نشم ری برام پهن کرده باشه اس  دی که شا  یدام ی تو

 گفتم: شهی انداختمو آروم در جوابه دستوره اقا مثل هم نی پا سرمو

 _چشم 
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 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 

 

 نگاه کردم   نهی آ یخودم تو  به

  یو موها  دیشگل پوست سفخو  یقلوه ا  یلبا  یقلم  ینیب یخاکستر  یدختر با چشما هی
 بلند   یبلوط

 بودم اما مغرور نبودم   یکل دختر خوشگل  در

و ظرافت دخترونه که خدا بهم داده   ییبا یهمه ز  نیگفتم ا  یاوقات با خودم م یبعض
 خدمتکارم؟   هی  یداره وقت ده یواقعا برام چه فا

 نگاه کردم  نهی آ ی به خودم تو یناراحت با

داشته که    یحکمت هیحتما خدا    یبدهم تموم بشه ول ای امکان داره برام خطرناک   یحت
 ست یحکمت ن  یکاره خدا ب چیه ده ی آفر ینطوریمنو ا

 دختر... یخیب پس

 سرم مرتب کردم   یشدمو شالمو رو  الیخیکه با خودم حرف زدمو با خودم ور رفتم ب یکم

 بود   دهیفا  یرفتن با خودم کال ب کلنجار

 ه خودم انداختم  نگاه ب هی

 _خوبه 
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  یونیسام پادرم نباریچرا ا نکهیفکر ا  یبرمو به کارام برسم ول عتر یتا سر  رونی اتاق زدم ب از 
بدجنس شده بود راحتم   نقدریچرا ا  نکهیا  یکرده بودو رو حرف سهند حرف زده بود و حت

 ذاشت ینم

سهندو   ی برم صدا  نی که خواستم از پله ها پا ن یهم کهویفکرها بودم که    نیهم ی تو
 سم یمجبور شدم که وا  نیبه خاطر هم  دمیشن

 سمتش برگشتم   به

 ی بره عروس خواستی کرده بود انگار م پی خدا چه خوشت اوف

 _باران؟ سهند

 _بله آقا؟ 

  یکیهمه نزد نیقدم عقب رفتم از ا  هیکه ناخواسته   سادی جلوتر اومدو روبه روم وا سهند
  ترسمینداشته باشه اما م یمنظور   دیحاال شا  دمی ترسیداشت بهم بکنه م یسعکه   ییها

و بعد ذهنش منحرف بره    نهیسام مارو بب کهو یبود که  نیدر واقع ترسم به خاطر ا 
سهند همون سهند چندساله    نیمطمئن نبودم که ا   ندکرد هرچ یم چاره یمنو ب  ینطوریا
 نبود  یطور نی چون قبال اصال ا شهیپ

فاصله رو   یقدم اون کسر  هیپوزخند زدو با   هی خودم اومدمو به سهند نگاه کردم که   به
 جبران کرد  

طور که با تعجب  نیباال بردو شالمو جلوتر آورد که باعث شد تعجب بکنم هم دستشو 
 کارو کرد؟  نیکردم که االن چرا ا  یفکر م نیکردم به ا  یداشتم بهش نگاه م 

  هیتوجهش به شالو موهام بود با   کردویکه داشت شالمو درست م ینیدر همون ح سهند
 گفت:  ی و آروم  میلحن مال

 ؟ ی دیباتو فهم دونمیعقب بره من م نی از ا  شتری _اگه شالت بسهند
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که  یانداختمو با لحن  نی شالم برداشتو بهم نگاه کرد که منم سرمو پا  یاز رو  دستشو 
 گفتم: دمیکارش خجالت کش نیاز ا یمعلوم بود حساب

 _چشم آقا 

 زدو گفت:  یجذاب لبخند

 سره کارت  یبر یتونی_خوبه مسهند

 

☹☹☹☹☹ 

 

قهوه رو برداشتمو به   ینیحفظ کنم س  مویکردم خونسرد یسع  دموی کش یقیعم نفس
 سمتشون رفتم 

 زدن یکناره سام و سهند نشسته بودو داشتن باهم حرف م نیآرم

  نمشی ب یچرا هروقت که م دونمیبود اما نم یذابهم مثل سهندو سام پسر ج نیآرم
بود که رخ   ییفقط به خاطر ماجراها د یشا دادی نسبت بهش بهم دست نم یحس خوب
بود که انجام داده   یرحمیبود که کرده بودو ب یهم فقط به خاطر کار   دیشا  ایداده بود  

 بود

ترس   هیبودم   یطور هینسبت بهش   شهینداشتم و هم یخاطره خوش نیاز آرم من
 همراهم بود  یترس از همون بچگ  نیخاص ازش داشتم که ا

گرفتم که   نی رو سمته آرم ین یسام گرفتم که با برداشتن فنجونش س  یقهوه رو برا  ینیس
 اونم سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد که منم ناخواسته به چشماش نگاه کردم  

 ی درشتو خاکستر یخودم بود چشما  یهمرنگ چشما  چشماش
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چشاش   یاون ته مها  یزیچ  هیکردو  ری رنگ چشماش تغ دنمیبه وضوح با د نیآرم
 دادینشونش م راتریگ  شتریصورتشو صد برابر کرده بودو ب تی چشاش جذاب  دیلرز 

غرق شده بودم   یطور نی خودم بود ا یکه همرنگ چشما ییچشما   یدونم چرا تو  ینم
 کردم...  یکرده بود رو درک نم ریحالت صورتش تغ  نکهیعلت ا 

گرفتمو از   نی چشممو از آرم  عی سام و سهند سر  یسرفه مصلحت یصدا   دنهیبا شن کهوی
فنجون   هیهم به خودش اومدو اونم   نیاومدم که همون لحظه آرم رونی ب الی فکرو خ

 نگاشو ازم گرفت   عی قهوه برداشتو سر

 کنن؟ یدربارم م یدوتا چه فکر  نیاالن ا   ایخدا  یوا 

 کنن یم  چارهیکه منو ب نای...انایا

 ته گلومو گرفت  یبد بغض

 ! یکار کرد   نیمنو هم مجبور به ا  ویشد  رهیازت نگذره که به چشمام خ خدا

گذره صددرصد هردوشون زنده به   یدونستم که سهند اگه ازم بگذره سام اصال ازم نم یم
   کردنی گورم م

نگاه   بهم ی سهند گرفتم که با اخم وحشتناک  یفنجون قهوه رو برا  نیلرزونم آخر  یدستا با
 کردو قهوه رو برداشت  

   دیکوبیم شک یگنج نهیع قلبم

 بهم رحم کنه  خدا

 نلرزه گفتم: کردمیم یکه سع ییروبه سام با صدا  ییرا یاز پذ بعد

 د؟ یندار ی_آقا با من امر

 گفت:  یبه سمتم برگشتو بهم نگاه کرد سام هم با لحن محکم نیآرم
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 ی بر یتونی _نه مسام

  عیسر  کنهیداره بهم نگاه م  دمید  یکردم وقت نینگاه به آرم هیکه برم   نی قبل از ا ناخواسته
 نگامو ازش گرفتمو به سمت آشپزخونه رفتم

رفتارم و نگاه   نی علت ا دونمیگونه هام داغ شده بودن نم  زدمویشدت نفس نفس م به
برام به همراه   یعاقبت خوش  امویپ  نکهیا نمیمطم  ز یچ هیاز   یبود ول یچ  نیآرم ی ها

 نداره 

 

 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 

 

خوندم خب بهتر از   یخودم کتاب م یآشپزخونه نشسته بودمو داشتم برا  یصندل  یرو
 فکر کردن به ماجراها و دردهام بود 

  ای  زدمیخودم قدم م یعمارت برا   یباغ پشت یتو  رفتمیم  اینداشتم   یکار یوقت  معموال
 که باشه اصال برام مهم نبود  یحاال هر کتاب وندمخینشستمو کتاب م یم

رو مرتب و   یی رایگور به گور شده هم رفته بودو بچه ها االن همه داشتن سالن پذ نیآرم
از آشپزخونه   نکهیکردن در واقع کاره نظافت شروع شده بود منم که جرات ا یم  زیتم
بازم   یتاقاشون بودن ولا یسام و سهند هردوشون تو  نکهیبرمو اصال نداشتم با ا  رونیب

تونن بهم  یاشپزخونه باشم اون دوتا نم ی که تو یتا زمان گاربرم ان رون یجرات نداشتم ب
 دستشون بهم برسه  ایبرسونن   یبیآس

من    ینشونه خوب برا  هی  نینشده بود و ا دهیسهند د ای از طرف سام   یواکنش چیه هنوز 
  نیخب ا  یگناه بودم ول یکه من ب دنیموضوع شدن و فهم  الیخیب  دیشا  نکهیداشت ا 

 درست باشه  دونستمیم دیخودم بود که بع یها  هیفقط در حد حرف و فرض
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 شدمو به کتاب خوندنم ادامه دادم  الهایفکرو خ نیا  الیخیب

 یلیزن با محبت و خ هیسام و سهند که  هیخاتون دا کهویفاض داستان بودم که   ی تو
 د اشپزخونه شد  بود وار یمهربون

چهرش خندون و شاد   شهینسبت بهم لطف داشت هم شهیمادرم بودو هم نهیع خاتون
منو   نیچرا االن چهرش نگران بودو ا  دونمیاما نم دادیم یکه به هممون انرژ یبود طور

 ترسوند یم

 بهش نگاه کردم  ینگران با

 رو به خاتون گفتم:  زد یتوش موج م یکه کامال نگران یلحن با

 شده؟  یزی _خاتون چ

 یرو بهم م یزیچ هیکه داشت بهم نگاه کرد چشماش داشتن   یخاص یبا نگران خاتون
   کردمیداشتم انکارش م یشد ول یم  یعنیشد  ینم میمن حال  یفهموند ول

باشه که اصال دوست ندارم ازش بشنوم به خاطر   یخواست اون یدلم نم  دمیترس یم
 ر همون انکار کردن بودو خودمو زدم به اون راه کا نیبهتر  نیهم

 هیعصب میل ی_باران جان آقا سهند کارت داره خخاتو

 دم یترس یکه م  یزیبود از چ نیهم

 از سره جام بلند شدمو با ترس گفتم:  ینگران با

 خاتون؟  هی عصب ی_از دست ک

 نشده  یعصب نیاز ا   شتریبرو تا ب عتریسر یدونم دخترم ول ی_نمخاتون

 رم ی_باشه االن م 
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هم   یراه درست کردمو کل نهی لرزون به سمت اتاق سهند به راه افتادم شالمو ب  یپاها  با
دونستم    یبودنشو م یسالم برگشتنم نذر کردم خودم علت عصب  یصلوات فرستادمو برا

  یبد  زی حداقل اوج خشمش چ  ایکردم که اشتباه حدس زده باشم   یخدا خدا م یول
 نباشه

  نیاگه ا دونستمیامروز نداشته باشه چون م یبه ماجرا  یکردم که ربط یدعا م همش
چرا اظهارم کرده   دونمیخودت بهم رحم کن م ایخدا  کنهیم  چارمیباشه صددرصد ب یطور

 اریخود از آب در ب یبکن همه افکاره منو ب  یو بزرگ ا یتو ب یکار داره ول یو باهام چ

 حبس کردم   نمیس ی نفسمو تو ستادمو ی در اتاقش ا  یجلو

 باش دختر  شجاع

 پس نگران نباش  ستیاز سام که بدتر ن رفتارش 

سرتاسر وجودمو فرا گرفت   یآرامش خاص هیزبونم زمزمه کردم   ری اسمه خدارو ز   آروم
 گفت:  یعصب  یدستمو باال بردمو در اتاقشو زدم که با صدا

 اتو ی_بسهند

 شد ینترسم اما نم کردمیم یبود سع دهیپر رنگم

 منتظره بود ریغ یلیرفتاراشون واقعا خ دمی ترسیم  یلیدوتا برادر خ نیاز ا  شی خدا

نزنمو اصال جلوتر   یدادم که حرف حیاتاقشو باز کردمو وارد اتاق شدم درشو بستم ترج در
تا خودش به حرف   سادمی افتاده منتظر وا ی در با سر یهمون جا جلو  نی نرم به خاطر هم

 حرفشو بزنه  ادویب

خواست   یفضا حاکم بودو از اون طرفم اصال دلم نم یتو  ینیسنگ  یلیبد و خ سکوت 
نگاه کنم هرچند فکر کنم بهم نگاه   افشیبه ق ارمویجراتشو نداشتم که سرمو باال ب یعنی

 کردم  یخودم حس نم یرو  نشویکرد چون نگاه سنگ ینم
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با   دیزود با  ای  ریتو بشکنم ددادم خودم سکو ح یخواد حرف بزنه ترج ینم دمید  یوقت
  نیبه خاطر هم فتهیاتفاق ب نی ا  عتر یکه سر  دادمیم  حیشدم پس ترج  یرودرو م تی واقع

ترس بود با همون سره افتادم   یبا کم ختهیآم زدوی که توش استرس موج م ییبا صدا
 گفتم:

 آقا؟  دی داشت ی_با من کار

 گفت:  زد یکه توش تحکم موج م  یبا لحن سهند

 باال  اری_سرتو بسهند

خواستم  یچهرش ترسم صد برابر بشه نم دنهیبا د  ارمویخواستم سرمو باال ب ینم
مهارشون    زشیداشتم از ر یکه تو چشمام جمع شده بودو با هزار بدبخت ییاشکها

 شد یبد م یلیخ شدیم یعصب یبود اما وقت یپسر آروم و مهربون نکهیبا ا نهیبب کردمویم

محکم به سمتم اومدو همزمان با لحن   یآروم ول یبا قدمها از جاش بلند شدو  سهند
 گفت:  یآروم یول یعصب

  ایدختره با شرمو ح هیکال  نه یمن سرت افتادس نگاهت به زم  ی_مقابله منو جلوسهند
و   ینگاهش غرق شد  یتو  وی دادیقورت م نویبا چشمات آرم یاما امروز داشت یشیم
 ...نیا

 و داد زد: ستادیا  مقابلم

 ــــــــــــــــااااااار ی_گفتم سره تو باال بسهند

صورتم زد از شدت  ی که تو یمحکم  یلیترس سرمو باال آوردم که همزمان شد با س با
  یموفق نشدم رو   یدر مهار کردنشون داشتم ول یکه سع  ییافتادمو اشکا   نیزم یرو  یلیس

 گونم روون شدن 
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  یبود که تو  یلیس  نیبود اول نیسام سنگ هنیدستش ع  سوختیم  کردویگزگز م  صورتم
که  یبرام حکم برادر خوبرو داشت برادر شهیکه هم ی عمرم از سهند خورده بودم سهند

 بود میمیتی هام و  یکس یپناهه ب شهیهم

 حاال...  یول

من همش دوسالم نشده بود که مادرم رفت    یخودت برد شهیزود مادرمو پ یلیخ ایخدا
  لمیف هی نه یلحظه تمام صحنه گذشته ع  هی یبچه بودم افتادمو برا  یوقت  ادهیبابام   شهیپ

 چشمام رد شد  یاز جلو

خواست کتکم بزنه اما سهند مانعش شد اما   یافتاده بودم که سام م  یهمون زمان  ادهی
  یاشک  یبزنه و منم با ترس و چشمامنو  ادیکرد تا ب ینشدو تقال م الیخیخب سام ب

سهند نتونه   یعنیمن   یبود که سام از سد دفاع نیکردمو تنها دعام ا  یبهشون نگاه م
با من   یل یکه خ ییبخت از اون جا  یطور مانعش بشه ول نیعبور کنه و سهند بتونه هم

  نیزم ی که سهند رو   یوقت دو یبود زورش به سام نرس کتریبود سهند چون برادر کوچ اری
  یری جلوگ شتریصورتم زد که سهند هم از زدو خورد ب  یتو  یلیافتاد سام هم جلو اومدو س

  یبا همون دستا  دشاالن خو یشدن ول زی کردو از پشت سامو گرفتو باهم دوباره گالو
  یبرا  ای شهیکه هم ییزد دستا یلیشده بود بهم س شترمیکه مانع کتک زدنه ب یمردونه ا 
 دفاع از من باال رفته بود نه آزار و کتک زدنم یبرا ای مراقبت 

 :د ی غر زدیو حرص موج م تی که توش عصبان  ییبا صدا سهند

که   یشد  ایحیاون قدر پرو و ب  یغرق بش ینگاهه پسر یبودم تو ده ی_تا حاال ندسهند
 ؟ یشی پسر غرق م هینگاهه  ینگاهه دوستشون تو یاربابت تو  ی دوتا پسرها  یجلو

که زده   یاز زمان  شتریب شیلیس  یشدو سوزش جا شتر یحرفش هق هقم ب  نیا دنهیشن با
 بود شد

 زانوهاش خم شدو بازومو محکم گرفت  یرو
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داشتن که ماله من   یچ ی لعنت  یباران؟اون چشما ینگاهش غرق شد  ی_چرا توسهند
 !!! ؟؟ینداشتن هااااان لعنت 

 خودم شک کردم  یلحظه به گوشا   کی

انداختمو بهش    شیعصب یچشما  ی تو مویاشک یگفت؟با تعجب چشما  یاالن چ  نیا
 نگاه کردم 

 ؟ ی _جوابه منو بده کر شد سهند

 ...؟؟!!!ی_چ...چ...چ

  دی باری بازومو ول کرد کالفه بودن از سرو روش م دویموهاش کش ی تو  یدست یعصب سهند
 دستم نده  یتا کار رهی گیخودشو م یکه معلوم بود داره جلو  یطور

 نمت یخوام بب یدستت ندادم نم یکار هیتا   رونی_گمشو بسهند

  یبودو داشت با کالفگ سادهیبلند شدمو بهش که پشت به من وا  نیزم  یاز رو   یسخت با
 نگاه کردم  دیکشیموهاش دست م ی تو

مخم جابه جا شده مگرنه اون   یلیحتما با خوردن اون س دمیمن حتما اشتباه شن نه
 ...نکهیا  یعنیحرفش 

 دختر؟  ی گ یم یچ یدار یفهم  یم چیخودم تشر زدم هبه  یعصب

 اومدنه سام از اتاقش  رونیاومدم که همزمان شد با ب  رونیاتاقو باز کردمو از اتاقش ب در

آب دهنمم  رونیبزنه ب  نمیخواست از س یکه انگار م  یقلبم باالتر رفت طور ضربان 
 خشک شده بود یحساب

 د یکه تصورشو بکن یزیخطرناک تر از اون چ یخطرناک...حت  یلیخطرناک بود...خ سام
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نگامو ازش گرفتمو   عی سر  نی بمونمو جلوش باشم به خاطر هم نجایا  نی از ا  شتریب دینبا
  تی تونسته که از واقع یروم فرار کنم اما ک شهیخواستم که برمو از دست سام و عاقبت پ

 نفرش باشم؟  نی فرار کنه که من دوم

 شدم رفت  چارهیشدم تازه ب  خکوبیره جام مصداش س دنهیشن با

 سا ی_وا سام

بعد سالم   قهیچند دق نکهیشد دهنم خشک شده بودو سره ا  شتریزانو و پاهام ب  لرزش 
مکث کردمو بعد با ترس و    یکم سادمی وا کردمینه داشتم با خودم کل کل م ایباشم 
  یتونستم فرار کنم...کاش م یبود به سمتش برگشتم کاش م  انی نما  یکه به خوب ینگران

کس چون   یب یلیکس بودم خ یمن ب یپناه ببرم ول یکیتونستم االن در برابرش به 
انسان    هیشدم  یروبه رو م تی با واقع دیخب تازه با  یکسو جز خدا نداشتم ول چیه

 تکار بتونم؟ فرار کنه اون وقت منه خدم تیاز واقع  تونهیثروتمندو قدرتمند نم

  ستادی روبه روم ا  سام

  کنهیاخم م  یطور نی ا  یوقت  نکهیا  ایحاال بهتون گفته بودم که چشاش سگ داشت؟  تا
 کنه؟ یادم سکته م

کارو کرده چون   نیا  یبود که چرا و ک دهیسهند افتاد فکر کنم فهم یلیس   یبه جا  چشمش
 که تلخ بودنش تا مغز استخونام نفوظ کرد  یپوزخند تلخ پوزخند تلخ هیزد  یپوزخند

 _سهند زده؟ سام

لحن   دنیاز شن  کردمیم یسهند گذاشتم سع یل یس  یانداختمو دستمو رو  نی پا سرمو
 صداش بود سرباز بزنم تا کمتر عذاب بکشم  یکه تو  یطعنه دار

 که از برادرش کتک خوردم   دیفهم یعقال نم  د؟کاشید ینم کاش

 بردو گفت: خشمو نفرت دستشو باال  با

 هم از من بخور یکی_ سام
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گوشم که از   ی سهند تو یلیمحکم تر از س یلیس هی حرفش مصادف شد با زدنه   نیا گفتنه
 خورد   نیسرم به زم  نویشدت ضربه افتادم زم

که   یخفه و آروم یکردم هق هق کردم البته هق هق ها  میچارگیاز سره درد و ب  یا  ناله
خون   مینینره غول جرات هق هق بلند روهم داشتم؟از ب نیا  ی دلم بود مگه من جلو ی تو
 اومدو گوشه لبمم پاره شده بود  یم

 داره  یمن چه مزه ا   یپسر اونم جلو هینگاهه  یکه غرق شدن تو  یزدم تا بدون نوی_ا سام

  یبه بازوم وارد کرد که صدا  یبه شکمم زدو خم شدو مشت محکم یمحکم  یلیخ لگد
بود کم کم ضرباتش   نیسنگ ی لیبودو دستش خ اد ینالم باال رفت نامرد شدت ضرباتش ز 

و ناله منم باال رفت ضرباتش محکم به   هیگر ی محکم تر از قبل شدن که صدا  شترویب
نالم   یفکر کنم صدا مردم یکه از درد داشتم م یطور شدی و شکم و بازوهام وارد م نهیس

 اومد  رونیباال رفته بود که سهند بشنوه چون سهند از اتاقش ب یدراونق

 و...  ادیشکمت باال م گهیدو روز د رمی االن جلوتو نگ نی _اگه از همسام

  هیداشت   زدویکه االن داشت منو کتک م یکس ی صدا  دمیشن یعشقمو نم یصدا  گهید
مثله زمانه    قای نفرت بود دق یکه دونه دونه حرفاش از رو  یعشق چسبوندیانگ بهم م

کارش کرده بودم   یمگه من چ  شدیکردن تنم م خ یصداش باعث   ینفرت تو  هامونیبچگ
 از من متنفر بود؟   نقدریا  چرااصال   ایبود؟  ادی ز  نقدریصداش ا  یکه نفرت تو 

  یکه م یمرد  یدست و پا  ریز  شدویدست و مشتاش باعث جون دادنم م ینیسنگ
دستو   ریز  ف یدختر ضع هیکرد که  یدر حاله جون دادن بودم اصال درک نم دمشیپرست

 کل یه یمرده قو  هیپاشه نه 

دست و پاهه سامو   ری شدنه من از ز  دهیکش شدوی کار م نی سهند که داشت مانع ا  یصدا 
  یول دم یشن یم ی"رو به خوبکشمت ی"مگفت ی دادو نعره هاش که م یحس کردم صدا 

بردم فکر کنم  یو منگ به سر م  جیحالت گ ه ی یبرام کامال ناواضح بودن تو  ریتصاو 
 ضرباتش کاره خودشو کرده بود 
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کتک زدنها    نیبه ا  یاز ین گهید  یکش  یکارها و رفتارهات م نی منو هر روز و هرشب با ا تو
به نشون دادنه زور  یاز ین  گهید  یکنیاز روز قبل له م  شتریسام تو هر روز منو ب  ستین

 ست یهمه ن یوت جلو باز 

  دمینفهم یز ی چ گهیرفتو د  یاهیسام کار خودشو کرد چشمام س یدر پ  یضربات پ باالخره
 : زیچ  کیو آرامشم خالصه شد در 

 مطلق...  یاهیس

 ....../:.........(:........ 

از شدن درد سرم   دیکش ری ت یعیباز کردم که سرم به طور فج یآروم با کرخت چشمامو
 قورتش دادم  عی سر   یبغض کردم ول

چرخ از روم رد   جدهیه هی یانگار  کردیدرد م یکوفته شده بودو حساب یبدنم حساب تمام 
 شده بود 

چشمام    یکردو تمام صحنه ها از جلو تیمغزم شروع به فعال کهویکه گذشت  قهیدق چند
  ادیسرم اومده با به  ییچه بال افتاده و  یاوردم که چه اتفاق ادیبه   رویرد شدنو همه چ

 آوردن ماجرا اشک تو چشمام جمع شد 

 بدنم کوفتس از پس که کتک خورده بودم  نقدریا نه یبه خاطر هم پس

سرم نشسته بودو داشت    یکه باال دم یچشمم د  یتو  یاز اشک ها  یپشت حاله ا  خاتونو
شاد کردن دله خاتون   یلبخندو برا نی لبام نشست که ا ی رو یلبخند کم جون کردی م هیگر

تو کله   یچون درد بد  دمیبه جون خر  روی شاد کردنش درد وحشتناک  نی هم ی برا یزدم ول
 صورتم پخش شد 

زنو چه قدر دوست داشتم روبه خاتون   نیدونست که من ا  یخاتون نگاه کردم خدا م به
 فتم: اومد گ یکه انگار از ته چاه صدام در م  یطور فیآروم و ضع  یبا صدا
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شدم   دهی از فوالد افر  ؟من یکن یم  هیگر یطور نی ا  یمردم که دار  ؟منی شده خاتون ی_چ
  گهیکه... اون قدر از دست سام کتک خوردم که د  ستم ین یشد  دهیتو که از خاک آفر نهیع
مونم نگران نباش حاال   یدستو پاش تا سر حد مرگ هم جون بدم باز هم زنده م  ریز 

 یحلوامو بخور  ینینکن فعال زوده که بش  هیر خاتون پس گ ذارمیحاالها تنهات نم

  ییبا صدا  دوی باال کش شوینیب کردیاشکاشو پاک م شی که با گوشه روسر یدر حال خاتون
 گفت:  دهیبر  دهیبر  دیلرز یم  هیکه از شدت گر

دمو زنده شدم...توهم همش منو  ...مریزنیم هی چه حرف نای_خدا نکنه دخترم...اخاتون
  یوقت ی حت کردیبودنتم رحم نم هوشیبه ب یافتاده که آقا حت  یسکته بده...چه اتفاق 

 ینطوریپسره همش باتو ا  نیچرا ا  م یهم به زور از تو جداش کرد  یشده بود  هوشیب
 زد ی قصد کشت داشت کتکت م کنه؟بهی رفتار م

 زدم   یپوزخند

کامال سرد از   یدارم پوزخند یکه چه حسو حال  دیکه احساس کردم خاتون فهم  یپوزخند
انگار قبالها همش در حاله ناز   زدیحرف م یطور ه یرفتار سام خاتون    یجنس خوده سرد

 زنه یسام کتکم م نهیب یباره اولشه که م نیکردنم بوده و ا

  تی درحاله آزارو اذهمش  ی خاتون آقا از همون بچگ کنهی_آقا به زنده بودنمم رحم نم
از   شتریاالن هم که ب یمن بوده و هست خودت که شاهد همه صحنه ها و ماجراها بود 

 اوشـ...

  نی کردم اصال پا یکه م یبهم نداد هر کار شترویاجازه حرف زدنه ب گهیگلوم د خیب بغض
 افتاد  یبود که برام م یاتفاقات  نیو منفورتر نی از بدتر ی کی  نیو ا  رفتینم

حرف بزنمو دردودل کنم تا    یکردم تا براش کم  یم دایحرف زدن پ  ینفرو برا هی  یوقت
  یتخته سنگ به گلوم م ه ی ینیبه سنگ یبغض بد و بزرگ کهویخودمو سبک کنم  یکم

جلوشو   یشکستمش تا ک  شهیباالخره مثل هم یول شدیکنه ولکنشم نم نهیع دویچسب
 دادم؟ یم  جون غضمشکستن ب یبه خاطر گرفتن جلو  ی ک گرفتم؟تایم
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 آغوشه خاتون رها کردم  یدخترونمو تو یشدنو هق هق ها یتندتر از قبل جار اشکام 

 رفتار کنه؟  یطور  نی سام همش باهام ا  دیچرا با  ای _خدا

سربه   خواد یدر حقش کردم که م یکارش کردمو خودم خبر ندارم؟چه ظلم یمن چ  مگه
منو کتک   ی راحت ن یبه ا ینطوریکسو کار باشم تا ا   یاونقدر ب دیتنم نباشه؟چرا اصال من با 

 باشه خدا؟  یطور  نیمن ا  ی زندگ دیبزنه؟چرا با 

 خداااااااا  چرااااااا

 ...................................... 

 به خودم نگاه کردم  نهی آ ی تو

چشمام    دنیبا د  دیدونست شا  ینم یکس یکرد ول  یم دادیچشمام ب یتو  یبزرگ غم
  یغم فقط به خاطر کارها  نیحدس بزنه که ا  تونستی کس نم چیه یبفهمه که ناراحتم ول 

  یباهام ب نقدریا  دمیکشیچون عذاب م دمشیپرست  یسامه چون دوسش دارم چون م
 ه یخیمورد سردو 

  یخودم م یکردم دلم برا  یبه خودم نگاه م ی خوشگلم داغون شده بودو وقت صورت
انگشت    یخواست به جا  ی گرفتم چون اصال دلم نم نهی چشم از آ  یسوخت با ناراحت

 یگونم توجه  یرو یگونم بودن و زخم کناره لبم و کبود یسام و سهند که رو   یلیس ی ها
که با   ه یبدنم به خاطر ضربات کس یکوفتگ نیکه ا  ارمی ب ادیخواستم به  یکنم اصال نم

 تمام وجود دوسش دارم 

  کردویکه سام بهم م یکاش سوزش دامن ظلم و ستم یکه ا  دمیکشسوزناک  یآه
کردن نداشته باشه تا حالو   یبرا یسام ظلم گهید د یاون موقع شا شدی ول کن نم گرفتویم

 باشه ی طور نی روزه منم ا

 اتاقم زده شدو نفس وارد اتاقم شد  در
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که خوبم  ردمک یوانمود م ینفس طور یسه روز از اون ماجرا گذشته بودو من جلو   بایتقر 
اون    یینگرانش کنم چون خدا ن یاز ا  شتریخواستم ب یدر واقع نم ستی ن میزی و اصال چ

  خواستمی کرد نم هیمن گر  یروز نفس هم همراهه من از شدت درد جون دادو پا به پا 
که از تو   کردمیاحساس م شهیهم یباشم ول وستمد نیآزار بهتر  هیما ن یاز ا شتریب

 اره یخودش نم یبه رو یول   خونهیدلمو م یچشمام غم بزرگ تو 

 ن ی پا ییای ب یتونی رفت م رونی ...آقا بی_باروننفس

 گفتم: یبا لحن آروم و مظلوم دمویکش یآه

 تو برو  ینفس امی _االن م

  شهیپ شدمویمنم از اتاقم خارج م رفتی م رونیدو روز هر وقت سام از عمارت ب نیا  ی تو
تا االنم به حمد خدا نه با سام چشم تو   دمیرس یبه کارام م رفتموی بچه ها و خاتون م

 خوشحال بودم  یلیموضوع خ  نیچشم شده بودم نه با سهند که از ا 

دارم   ای  کنمیم  یسام فکر کنه دارم تنبل  دمی ترسی خب م یبه استراحت داشتم ول اجی احت
 کن  بار  یباقال ارویاون وقت خر ب  کنمیخودمو لوس م

و بهتر بود    نهیخواستم فعال منو بب ینم شدیکار بهترم م  نیخوب بود با ا یلیروزم خ حالو
 دوباره رفتاره اون شبشو تکرار کنه  دمیترس ینشم چون م یکه فعال جلوش آفتاب 

 _باراااااااااااااااااان نفس

ج  زدمو از اتاقم خار ینفس که نشون از حرص خوردنش بود لبخند محو  یصدا   دنیشن با
اصال خوب نبود وسط پله ها بودمو داشتم  ن یا  شدویم یشدم خانوم داشت عصبان

خواستم فحش بارونش کنم که چرا   دمیکه نفسو د نی هم کهویرفتم که  یم نی ازشون پا
سام   دنهی شده نفس تعجب کردم و باد خ خجالت و سر  افهیق دنهیکه با د  زنهیداد م

 نفسم بند اومد 

 د ی د یپشتش به من بودو منو نم سام
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 ...یول

 بود چون با خشم به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد  دهیپامو شن یکنم صدا  فکر

 نفس نگفت که رفته پس چرا االن...  کنه؟مگهیکار م یچ نجایا ن ی ا  نینه خدا ا یوا 

 گفت:  یبا لحن عصبان سام

 د یبش هیتنب دیبا یعمارت و تو به خاطر تنبل  یتو غشی_نفس به خاطره جسام

  گروید  هیتنب هیکوفته بود تحمل  یبه سام نگاه کردم من بدنم حساب یترس و نگران با
 یفهمینم  افمیق ی تو حاله داغونمو از رو یعنی یکنینداشتم نامرد چرا حالو روزمو درک نم

 ؟یکن همی تنب  ییخوایو بازم م

 پاهام حس کردم  یتو  یانداختمو لرزش نی پا سرمو

 گونم   یرو دی قطره اشک چک هی

 دوباره نه... ـــــــــــــــایخدا

 

 )سام( 

نگران شدمو فکر   دمیکه از داخل عمارت شن یغیبشم که با ج نمی سواره ماش خواستم
 به سمته در عمارت رفتم  عی سر   نیافتاده به خاطر هم یکردم اتفاق

که   دمید  کردوینگاه م پله ها یبرافروخته نفس که داشت به باال  افهی که باز کردم ق درو
 تنم حس کردم   یتو یاز شدت خشم لرزش  نباریا

 افتاده  یفکر کردم اتفاق شعوریب دختره

 ن ی پا اید ب یخدا بکشتت از دستت راحت بشم دختره توف ی_ا نفس

 توف؟؟!!!  گفتیبه باران م اون
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 که... واقعا

 : دمیافتادم با خشم غر دمیکه شن یغیج اده ی  کهوی

 _نفس  سام

افتم   یباران م ادهیتنشو حس کردم   یلرزش تو  یبه خوب د یصدام لرز  دنهیبا شن نفس
 لرزه یم  یطور نی اونم هم

صدام   دنیبا شن یهنوز متوجه حضورم نشده بود ول نیبه من بود به خاطر هم پشتش
جا خوردو سرشو با   یحساب  دید افموی برگشتو منو ق نکهیبا ترس به سمتم برگشت هم

 انداخت   نی خجالت پا

 خجالت بکشه دختره احمق  دم یبا

حدس زدم که باران    ادیم نی که انگار داشت از پله ها پا  دمینفرو شن  کی  یقدمها  یصدا 
 ریبه سمتش برگشتم اونم کم تقص نمیخشمگ افهیبا همون ق نی باشه به خاطره هم
 بشه؟  داریب دیتا االن خواب باشه و االن با  دی نداشت اصال چرا با 

من اصال   یبرا  یول ستادهیپاهاش ا  یشده بودو معلوم بود که با زور رو  داغون صورتش
 بشه هیکه کرده بود تنب یبه خاطر تنبل دیمهم نبود با 

 

 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 

 

 کردم ی وجودشون حس م  یتو ترسو

 نفس و هم باران اللخصوص باران... هم
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تعجب داشت که علت اون برقه چشماش   یبرام جا یول  دیترسیاز من م  شهیهم  باران
 بود؟  یچ  دمشیدیمن که هربار م دنهید نهیح

طور بود   ن یهم  یدر واقع از همون بچگ زدی چشماش برق م دنمیبا د شهیباران هم آخه
 گذاشتو به سمته باران رفت  یبه سهراب اشاره کردم که اونم احترام

 گفت:  یبالحن خشن  سهراب

 اری_دستتو باال ب سهراب

  یول  دمیدی چشاش م یبهم نگاه کرد عجز و التماسو تو  شی ملتمس اشک یبا چشما  باران
زدمو   یچشاش و حاله داغونش پوزخند  یبدون توجه به اون همه التماس و عجز تو 

 رومو ازش گرفتم  

به خاطر   ستیکارساز ن یو زار  هیالتماسو گر  گهی که د  دیکاره من فهم نیا  دنیبا د باران
که دستش بود   یچوب نازک کهیلرزونشو باال اورد که سهراب با اون تکف دست  نیهم

   کردینم یاما التماس شدیمحکم شروع کرد به زدنش که باران هم اشکاش روون م

به خاطر   دادی م یالتماسهاشو بشنوم چون بهم لذت خاص یصدا   خواستمیچرا م دونمینم
 به کلم زد یفکر نیهم

 گفتم:  یسهراب با لحن جد روبه

 یکی _بسه فعال برو سراغ اون 

گذاشتو شروع   نشیس  یاون لحظه باران دستشو رو  یبه سمت نفس رفت که تو  سهراب
ازم    کردویم  هیبه نفس که داشت گر  یکردن توجهم به باران بودو اصال توجه هیکرد به گر 
 نداشتم کردیالتماس م

که با  ییبود اشکها  دیچکی اون م یاز چشما   دیبه دونه دونه اون اشکها که با  توجهم
 باالخره زبون باز کردم  قهیبعد از چند دق شدیم  قیبهم ارامش تزر دنشونید

 _بسه 
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 روبه سهراب گفتم:  کردمیکه داشتم بهش نگاه م یسمت باران برگشتمو در حال به

 قرارش بده  تی بشور بعد دوباره مورد عنا  خی _دستشو با آب 

 باران ادامه دادم: روبه

 ستم یولکنت ن   یکه ازم التماس نکن ی_تا زمان

که از جنس سنگ   یدله من  یبهم نگاه کرد اما اون چشما رو شیاشک یبغضو چشما  با
نداشت خودش دلمو از جنس سنگ کرده بود وگرنه دله منم مثله   یر یتاث  چیشده بود ه

بود پر از احساس   یت و مهربونبود پر از محب یگوشتو چرب  کهیت هیاز   گهید  یهمه آدما 
  شیدله سنگ من خوده لعنت نیمسبب ا   االن  یو عاطفه پر از حس دوست داشتن ول

 که سرم آورده بودرو پس بده  ییبالها هیتاوان تموم دیبودو با 

نکرده بود دردو   یضربش بود اما هنوز التماس نی ام یاالن س  شمردمی ضرباتشو م تعداد
بود و اضافه   یاما زبون باز نکرده بود دختره سرسخت  کردمیوجودش حس م ین ین ی تو

محکم به سمتشون رفتم خودم    یآروم ول یزدمو بلند شدم با قدمها  ی کنم احمق پوزخند
متوجه اومدنم شد با اومدنه من   یوقت  سهرابوارد عمل بشم به سمتش رفتم    دیبا

  کردمیجونش نگاه م یکه داشتم به تنه ب یکنار رفت درحال دویدست از زدنه باران کش
  یدستمو روبه سهراب دراز کردم که اونم منظورمو گرفتو چوبو کف دستم گذاشت چوبو تو 

  یکه صدا  یوراز دست خودم کتک بخ   دینوبته منه حتما با گهیدستم فشار دادم حاال د
  یبه بدنش که باعث شد کم کم صدا  دمیچوبو باال بردمو محکم کوب  نباریاد؟ا ینالت درب

شدنمو    ری که د شدیباعث م دادویبهم لذت م غاش یج یبلندو بلندتر بشه صدا  شیگر
لذتو از دست ندم چشمم به دسته نفله شدش که کنارش افتاده بود    نیفراموش کنم و ا 

 نالش بلندو بلند تر شد  یاشتم که صدا روش گذ مامت یرحم یخورد پامو با ب

 شنوم ی_خب م

 بغضدار و ملتمسانش گفت:  یکردم که با صدا شترینگفت که فشارمو ب یزیچ

 _آقا تورو خدا...باران 
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 بهش انداختمو گفتم: یا  زانهی آم ری دستش برداشتم نگاه تحق ی زدمو پامو از رو یپوزخند

  دهیکه بابا اجازه نم فی ؟حیمقابله من مقاومت کن  یخواستیم  چارهی_هـــــــه بدبخته ب
باهات بکنم مگرنه االن صدبار اون بالرو سرت آورده بودمو  خوامویکه م یاون کار

 بدبختت کرده بودم  

 زدمو ادامه دادم:  یپوزخند

 کنم یسرت داغون م  یرو تویمنم زندگ  یکرد روون ی و  موی_همون طور که زندگ 

 روندم  نیرفتم و با سرعت به سمته خونه آرم  نمیماشخارج شدمو به سمته  یانبار از 

 احمق  دختره

 ؟ یکه چ باالخره

که هست   ی نیقشنگ تر از ا  یل یعمارت اون وقت روزا و شبهات خ نی ارباب ا  شمیم  من
 شه یم

 

 )باران( 

گذشت از خورد شدنه غرورم   یاون روز سام که در حقم کرده بود م  یرحمیماهه که از ب دو
بکنمو جوابه اون کارهاشو بدم چون زورمم   یکار   تونستمیرفش نماون ح دنهیو از شن

 چاره یدختر خدمتکار ساده ب هیچون اون ارباب زاده بود و من   دیرسیبهش نم

  یطور ه یرفتارش   نی ا  دنیاما هربار با د   خواستمشیداشتم عاشقش بودمو م دوسش
 تر از روز قبل  دی ناام شدمویم

که فکر کنم سام   ترسم یدخترانمم م یاهای رو یتو  ینداره که من به سام برسم حت امکان
احمقانم و از   یو درباره فکرها   زنمیکنارش نشستمو باهاش حرف م نکهیا  ای شوهرمه 

خونه   هی ی فکر کنم که کنارشم...که کنارش تو ترسمیم  زنمیپوچم براش حرف م یاها یرو



 دو مرد خشن من 

41 
 

فکر کنم که سام تنها پناهمه و تنها   ترسمی شتم مدا  شتکال از وجودش وهم و وح می تنها
 دم یترسیکه به سام مربوط بشه م یزیاز هرچ  ترسمیم یکه دارم از همه چ هیکس

خودمو آروم با خودم زمزمه    یشگیجمله هم یلرزون  یبا صدا  دمویبه موهام کش  یدست
 کردم 

  هی کنمی م هیتک  یکیبه  گهید  یمنم مثل همه دخترها کنهیم  ریتغ  یهمه چ یروز  هی"
  اهی س ی ابرها  نیهمه ا  یروز  ه یچون پناه دارم   ترسمینم یچیاز ه گهی که د رسهیم یروز 

 یکمون خوشبخت نیرنگ دوی سف یو ابرها  رهیکنار م میاز رو زندگ شونی رعدوبرق آسا سا
  ارهیدر م ارویلیخ یناله ها  ی خنده ها ی که صدا موقعساون    ندازهیم  میزندگ یرو  شویسا 

 " ارهی رو م میکه به زندگ هیو فقط خوشبخت

 

 : نستاگرامیا  یدی. آ

Kiana__bahmanzad 

 

 _آقا؟ 

  تیو اهم  رهیکه جلوش بودو توشون محو شده بود بگ ییکه نگاشو از ورقه ها نی ا  بدون
 جوابمو داد: زنمیبده که دارم باهاش حرف م

 _بله؟ سام

  یپا و اون پا م ن یا  کمیکردم درواقع داشتم  یدستم باز  دهیکش یبا انگشت ها  یکم
چرا قرعه به   دونمینشه اصال نم یعصبان کهویبهش بگم که  یچه طور دونستمی کردم نم

 باهاش حرف بزنم امویاسم من در اومد که ب

 تمام جراتمو جمع کردمو شروع کردم:  باالخره
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امروز که روز جمعس منو نفس و سوگند به همراهه چند تا    نیخواستم اگه اجازه بد ی_م
 رون یب میبر  گهید  یاز دخترها 

صورتو نگاهش   دنهیابروشو باال داد چشمام با د هیکرد   یباال آوردو بهم نگاه سرشو
  هیابروهاش نبود با  نیب یاب بود اخماون حالت جذ   یستاره بارون شد چه قدر االن تو 

 حالت جذاب به سمتم برگشته بود 

 ضعف رفته بود  یخدا دلم حساب ییجانم...ووو  یا

 د یبر  دیتونینداره م  ی_اشکالسام

  نی اجازه داده باشه و هم یراحت  ن یکه به ا شدی بهش نگاه کردم باورم نم یخوشحال با
 رم یماچه محکم از لپش بگ   هیبپرم بغلشو  تونستم یشده باشه کاش م یراض یطور

 گفتم: زدیو ذوق توش موج م یکه خوشحال  یلحن با

 _ممنونم آقا پس من رفتم 

که زد   یاز اتاق خارج بشمو برم جواب مثبت سامو به بچه ها بدم که با حرف خواستم
 دیقطره اشک لجوجانه از گوشه چشمم چک  هیخورد تو ذوقمو 

 _البته به جز تو سام

 زد  یپوزخند میاشک یچشما  دنهیسمتش برگشتمو بهش نگاه کردم که اونم با د  به

 کرد؟ یکارو م نیچرا؟چرا ا  واقعا

  دیکارت داشتم با  دیبهتره شا ی طور نیعمارت بمون ا  یبرن اما تو تو  توننی_اونا مسام
 یدمه دستم باش

م حرف بزنم تونست یچه قدر خوشحال بودم که نم نباریگلومو گرفته بود ا خی ب یبد بغض
وقتو تلف بکنم از اتاقش خارج شدمو    نکهیبدون ا دادمیفحش آب دار بهش م هیوگرنه 
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راحت با هر   یلیکه خ ییخواستم شاهد اشکام باشه اشکا ینم دمیبه اتاقم دو دنیتا رس
 ن شد  یم یاز جانب سام جار  یحرف

 ه یگر  ری تختم انداختمو زدم ز   یاتاقم شدمو خودمو رو وارد 

  یدرحاله خورد کردنه غرورم بود؟چرا همش م یه  کرد؟چرایباهام رفتار م یطور ن یا  چرا
باهام رفتار   یطور  نیچرا ا ایخواست قلبمو بشکونه؟احساساتمو خدشه دار کنه؟خدا 

 کنه؟ یم

 چرا؟ 

 چرا؟ 

اش از خودم  کار نیبابت ا  یعکس العمل هیمنم   شم؟چرایهمش از جانبش خورد م  چرا
کارت   یمگه من چ  یکن یباهام رفتار م یطور نی چرا ا  گمیدم؟چرا بهش نم ینشون نم

 دفاع هستم؟  یو ب فی انسان ضع هیمقابلش  نقدریکردم؟چرا ا

  نیا ی تو  ای و هق هق هام سرمو باال گرفتمو به سقف اتاقم نگاه کردم خدا  هیگر وسط
  نقدری...اچارمیکسو ب یمن ب نقدریکه ا  ینیب یم ی؟چ ینیب یم یکارها و حکمت هات چ

 ؟ ی دیآفر  فیشکننده و ضع نقدریپناهم...ا یدفاع و ب یب

آروم شدم   یگذشت و کم کمی   یانداختمو شروع کردم به هق هق کردن وقت نی پا سرمو
 تختم نشستم  یبالشتم دراوردمو رو  یسرمو از تو  عی افتادم سر  یزی چ هی اده ی  کهوی

برم دستور اون مهمه نه سام چون ارباب   تونمیجازه بده منم مارباب اگه ا نمیبب سایوا 
 من ساالر بود نه سام 

 ...یعنی پس

نرمش  یبه صورتم زدم بعد از کم یرفتمو آب  ییبه سمت دستشو  عی سر یخوشحال با
  چیاومدمو مشغوله خشک کردنه صورتم شدم و بعد بدون ه رونیب  ع یدادن صورتم سر 

 به سمت اتاق ارباب بزرگ به راه افتادم  یمعطل
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  نی رفته بود ارباب ا ادمیسرم افتاده بود ذوق کرده بودم که کال   یکه تو یبه فکر نقدریا
 ...یعنی نی سام بودم و ا یمن خدمتکار شخص یعمارت درسته که ساالره ول

 

 

 سادم ی روش وا رفتمو روبه جلو

ارباب بفهمه که من ازش   خواستمیدادم نم یاصال ترسمو بروز نم یول  دمیترس یم یکم
به  هیشب د یخاص بود که شا  جان ی ه هیحس من ترس نبود  نیترسم درواقع ا  یم  یکمی

 یچه طور  ایشروع به حرف زدن بکنم   یچه طور دونستمیشد نم یم  یترس تلق
 مثل ارباب گذشته ها نبود  ابارب  گهیوقت بود د یلیدرخواستمو مطرح کنم آخه خ

پا و   نیدادم خب شروع کن دختر...بسه...چه قدر ا رونش ی آروم ب دموی کش یقیعم نفس
 ی کن یاون پا م

 گفتم: عی سرمو باال آوردمو به ارباب نگاه کردم سر  عی و سر  یحرکت آن  هی ی تو

 رون؟ یب  میدخترا بر همراهه   دید ی_ارباب اجازه م

  نو یداشت اما کامال مهربون بود ا یو خشن  یسرشو باال اوردو بهم نگاه کرد چهره جد  ارباب
که هرچند مثل گذشته ها گرمو   یگفتم رفتار یبه خاطر رفتارش نسبت به خودم م

 بازهم...  ینبود ول یمیصم

 _کجا؟ ارباب

 کوه  میبر کم ی  می_خب خواست

 دیقبل از ساعت هفت خونه باش یول د ی_برارباب

 بهش نگاه کردمو گفتم: دنیدرخش یم یکه از شدت ذوق و خوشحال  ییچشما  با

 _چشم ارباب ممنون 



 دو مرد خشن من 

45 
 

 ............................. 

کرده   فی ک یخوش گذشته بود کل یلیخ میبچه ها در راه برگشت به خونه بود همراهه
  دهیخند نقدریامروز ا   میزدی م حرف مبا ه میهممون لبخند بودو داشت  یرو لبا میبود
چند ساعت    یبرا مویدراورد  یهمراه بچه ها دلقک باز   یکل میکه دل درد گرفته بود میبود

   میدختر آزاد هست  هیکه   میو فکر کرد م یکردخدمتکار بودنه خودمونو فراموش 

چون عکس قهقه هق   میمواظبش باش  یلیخ دیهق هق نهفتس که با هی  یهر قهقه ا  آخر
  میدیخند  یحسو حاله قشنگم بودمو همراهه دخترا م  یتو یامروز همش وقت شهیهق م

بچه ها   ی با کارها و حرفا  کهوی  یافتادم ول  یسام م  ادهی به  دویماسیلبخند رو لبم م   کهوی
که باشه در هر   یفرار کنم هرچ تیاز واقع  تونستمینم یکردم ول یفراموش م رویهمه چ

بهش  ی چه جواب دیبا سام روبه رو بشم اون وقت من با  دیباالخره با  یطیا زمان و شر
 بدم؟ 

حل بکنه االن هم که  نمیخودش بتونه ا دیسپردم دست زمان شا  نمیا  دمویکش یآه
  یطور چیکه ه   یداشتم دلشوره ا یدل شوره خاص هی میرفتیبه سمت عمارت م میداشت

که وارد   ن یترسوند هم  یمنو م کردوینگرانم م نی ببرم به خاطر هم نش یاز ب تونستمینم
  کردمیاز ترس داشتم سکته م  دمید سهندوعمارت شدم چهره برافروخته سام و  اطیح

 !! کنن؟؟یدارن فقط به من نگاه م افهیق نی چرا با ا نایا  ایخدا

ن نباشم  نگاشو  رراس یدر ت گهیپنهون کنم تا د  شتریب ت یجمع نیخودمو ب کردمیم یسع
 ن یعصبان میکرد  رید  یکم نکهیاز ا  دیشا

 باشن؟  یداره فقط از دست من عصبان یچه لزوم آره

 : دیبا خشم غر  سام

 تو   دیبر د ی_همتون گمشسام

دادمو    رونی به سمت عمارت راه افتادن منم نفس حبس شدمو ب  عی با ترس سر  همه
 از سرم گذشت  نمیکردم پوف ا  یخدارو شکر کردم که درست فکر م
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کامال راحت   المیوارد عمارت بشمو خودمو برسونم به اتاقم تا خ عتری تند کردم تا سر قدم
 : دیکرد غر یکه مو به تنم راست م یبشه که سام با همون خشم

 _به جزتو باران سام

باال و باالتر رفت چرا فقط   یم حسابحرفش سکتهرو زدم ضربانه قبل  نیا  دنیشن با
باهام نداشته باشه  یاگه کار کنمی نذر م ایکار داره؟خدا  یباهام چ یعنی  ای من؟خدا

مرد تنها پناهه من   نی برام بکن در برابر ا یکار هی صدهزار تا صلوات بفرستم فقط...فقط  
 کن کمپناهم نکن کم  یپس ب ییفقط تو 

که دستش بودو باهاش آروم   یشالق دنهیه با دبه سمتش برگشتم ک  سادموی جام وا سره
  یچ خوادیم   دمیفهم دیرنگم پر شدیم کی اومدو بهم نزد  یآهسته جلو م یآروم با قدمها

 کار کنه

اخه مگه من   یمنو با اون بزنه؟ول  خوادینکنه م زنه یشالق م رحمانهیب  یلینه سام خ یوا 
بکن جون   یبار کار هی نیبار بهم کمک کن هم  هی نیرحم کن هم  ا یکار کردم؟خدا  یچ

 سالم بدر ببرمو تنم خورنده اون شالق نباشه

 _خوش گذشت؟ سام

 دم یلرز یندادم از شدت ترس داشتم به خودم م یانداختمو جواب نی پا سرمو

 میداره؟بگو تا مام بدون   یکردن از دستور چه لذت یچی_سرپسام

 بود  دهیاز قبل پر  شتریشدو رنگم ب  شتریبدنم ب لرزش 

سرتو    امی ب خواستمیم  یدادیجواب نم  زدمویصدات م  ی_امروز باهات کار داشتم وقتسام
خونمو به جوش   یستین دم یدره اتاقتو باز کردمو فهم کهوی  یوقت ی از تنت جدا کنم ول

گم   یبهت م یکه وقت یترسیازم م  یاونقدر یاونقدر عقلو شعور دار  کردمیفکر م یاورد 
 ی نکن یچیــــــــــــه سرپنــــــــــ

 رم یفعال بم خوامیبه دادم برس من نم ا یاز قبل شد خدا شتریکه زد لرزش بدنم ب یداد با
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  یو همچنان کاره خودتو م یش ی قائل نم یحرفم ارزش  یمعلومه که تو اصال برا   ی_ولسام
 یکن

تنفس برام سخت تر از قبل   کردم یگذشته بودو آروم هق هق م ختنیکارم از اشک ر  گهید
هوا هم از ترس سام و شالقش پا به فرار   یها  ژن یانگار اکس ییطورا  هیشده بودو 

 گذاشته بودن 

 داد؟ یداشت دقم م زد؟چرایحرف م  یطور ن یا  چرا

 کردمو آروم همون طور عقب عقب رفتم یبود با وحشت بهش نگاه م  دهیپر رنگم

 ...شده...آ...آقا ی..چ_چ...چ.

که  یالبته با زبونه خودت با زبون یفهمینگران نباش م گمیشده آره؟االن بهت م ی_چسام
نه با  زنمیبه بعد با همون زبون باهات حرف م نیکه از ا  یبا زبون شهی م تی حرف حال
 زاد ی زبون آدم

 دستش اشاره کردو ادامه داد: یچشم به شالقه تو با

دوسش   یل یمگه نه؟فکر کنم خ  ی موقعها باهاش خورد یلیکه؟خ شیشناسی...منی _با اسام
 یبفهم نویزبون ا دیشا یفهم  یزبون منو که نم شهیم  تی حال نویخوب زبون ا یلیخ ویدار

ترسوند از ترس داشتم به خودم    یقبل م ی ها هیاز ثان  شتریمنو ب  زدویحرفارو م  نیا  سام
کار کنم    یچ دونستمینم رفتمیآروم عقب عقب م کردموی با عجز بهش نگاه م دمویلرز یم

کمکم کنه اون   تونهی سهند افتادم فقط اون م ادهی  نیهم نداشتم به خاطر هم یراه فرار
 بود  یوحش  مرده نیتنها پناهم در برابر ا 

م خراب  سر یرو  ایحرکتش دن  نیالتماس به سهند نگاه کردم که نگاشو ازم گرفت که با ا  با
 شد 
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کس بودن از درد   یپناه و ب ینکردم ب دایپناهتر پ یکس و ب یاون لحظه از خودم ب ی تو
  یول یو االن با نبودش تنها شد  یداشت رویحداقل قبال کس ییباالتره تنها یلیخ ییتنها

 من...

 پناهم در مقابل سام فقط سهند بود که اونم... دوی ام تنها

ول   ارهیمنو شالق بزنه تا خون از تنو بدنم ن  یبغض و ترس به سام نگاه کردم سام وقت با
 تختم افتادم  یفلج ها رو  نهیع گهیاالن تا دو هفته د نیپس از هم شهیکنم نم

 م؟ یبهت دادم؟ه ی من چه جواب  یدیسوال ازم پرس  هیاتاقم   یتو  ی _اومدسام

 هیعصبان نقدریا  نیبه خاطر ا نهیشدن پس به خاطر ا یجار اشکام 

 _آقا به خدا من از ارباب اجازه...

 بهت دادم؟  یچه جواب  گمی_خفه شـــــــــــــــــــــــــــو دارم بهت مسام

هم که بود  ی ا  گهیرحم د یبود هر مرد ب  دای کامال تو صورتم هو یو ترس و بدبخت عجز
گفت   یبه سرم نداشتو م  یکار  گهید لرزمیدارم از شدت ترس م یطور نیا  دید یم  یوقت

سنگدل هم فرق    یمردا  هیسام با بق یسام فرق داشت حت یشده ول  هیتنب یبه اندازه کاف
نکنه  یکه با همون شالق لباسامو خون یتا زمان ارهین دنمکه خون از ب ی داشت اون تا زمان

 بره یم  شیجون بدمم کاره خودشو از پ  رشیاگه الزم باشه ز  یتح  شهیولکن نم

کنترلشون از دستم در رفته بود روبه سام در جواب سوالش   گهیکه د ییهق هق ها با
 گفتم:

 که برم  دی_نذاشت

 ؟ ی کرد یکار م یچ  نایا  نهی_خب پس بسام

نگاه   کردیو اماده کتک زدن م  دیچیپیوحشت به شالقش که داشت دوره دستش م با
 کردم با عجز و التماس گفتم: 
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 ...ـشـی من پدرتونه منم از ا  هی_آقا ارباب اصل

  یمنو باال برد  یاطالعات عموم  نقدریحاال که تو ا دی کرد  ی_ا ممنون که بهم ابالغ رسانسام
 باال ببرم  یتورو کم یبذار منم جبرانش بکنمو اصالعات عموم

کردمو از شدت  یبه کمرم که از درد ناله ا  دیال بردو محکم کوبلحظه شالقشو با  همون
با   زدویشدن با تمام توانش محکم شالقم م   یکه کردم زانو زدمو اشکام جار یضعف

  یول دیکش   یم ری ت سوختویتمام بدنم از شدت ضربه هاش م  زد یخشمو نفرت حرف م
 د ید یآزار م خوردویاز جسمم شالق م شتریبدتر از اون قلب و روحم بود که ب

  گمیمن م یوقت  یدونستیعمارت قراره من باشم؟م  نیا  دهیارباب جد  یدونستی_مسام
...پس...حق  یمن بهت اجازه ندادم آب بخور  ی؟وقتی خودتو بکش د یخودتو بکش با

   یآب بخور یندار

 گفت:  یو غضب  نیخشمگ یدر ادامه حرفاش با لحن دوی محکم کش  موهامو

که  یکه من خودسرم و هر غلط یبگ یخواستیآره؟م  ینیبیخشممو ب یخواستی_مسام
 درستــــــه   دمیبه حرفه تو گوش نم کنمویخودم بخوامو م

   کردینالم دله سنگو آب م ینداشتم صدا  نیجز ا  یدرواقع کار کردمیهق  م هق

 _آ...آ...قا...ب....ب...ه...خ...دا...م...من... 

 نکردم لهت   نیاز ا  شتریخفه شو تا ب ی _خفه شو لعنتسام

که بدنم به شدت بسوزه و    شدیامر باعث م نی کرده بودو هم دنی شروع به بار بارون 
  یانجام دادو جلو اومدو دستشو رو  یسردم بشه سهند باالخره از خودش حرکت یحساب

 گذاشت  کردیشونه سام که با خشم بهم نگاه م

 تو   میبر ای_بسه سام...بسهند

 داد یکه آدمو سکته م ییزدو بهم نگاه کرد از همون پوزخندها  یپوزخند سام
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 _هنوز احساس ندامت نکرده هنوز ازم معذرت نخواسته سام

که چرا    کردمیاون لحظه تنها خودمو لعنت م یتو  د یچیمحکم دوره دستش پ  موهامو
لم  اصال چرا شا ای بکنه  دایسام روشون تسلط پ یطور نی موهام دراز باشه که ا  نقدریا  دیبا
سام با همون   چهی موهامو بتونه دوره دستش بپ ی که سام به راحت فتهیسرم ب  یاز رو  دیبا

  غیو ج هی کشوند که جز گر یم  نیزم یبود منو رو  چوندهیکه به دوره دستش پ یی موها
به سام بفهمونم که دارم زجر   نکهیا  یآروم کردن خودم و برا  یبرا  تونستمینم یکار چیه
 بکنم  کشمیم

کشوند و اصال براش مهم نبود که  یم  نیزم یتمام رو یرحمیآب منو با ب یسمت جو  به
کار   یچ  خوادیدونستم م ینم  شهی کارش داره لباسام پاره م نی کشم و از ا  یدارم زجر م

رو متحول   یرشت یقراره درد ب دونستمیکه بود اصال به نفعه من نبود م یهر چ یکنه ول
ذره هم که    هیولم کنه و   دیتا شا  کردمیازش التماس م زدمویم غیج نی بشم به خاطر هم

انگار کر شده   شد ینم شیباهام نداشته باشه اما انگار حال یکار ادویشده دلش به رحم ب 
 هی نهیخوند ع  یچشمامو نم  یعجز و ترس تو  دیفهم یصدامو نم  یبودو التماس تو

 مهم نبود  ی چی شده بود که براش ه رحم یب وون یح

زجه  یصدا  گهی شده بود که باعث شده بود د  ادیز  یاونقدر تشیخشم و عصبان  انگار
 کرد نشنوه  یهامو که دله سنگو هم آب م

 نکن  یوونگی سام؟د   یکارش کن ی چ ییخوا ی_مسهند

براش   یعواقب ن یبفهمه که حرفه منو گوش نده همچ خوامیکنم م تشیترب خوامی_مسام
 ه دار

 سیخ  یسرد بود به خصوص من حساب یلیکار کنه؟هوا خ یخواد چ یم  عواقب؟مگه
دندونام از شدت سرما بهم بخورن هر   شدیباعث م دیوز  یشده بودمو االن که باد م

  کردنیکه داشتن تق تق م ییدهنم از شدت سرما یکه دندونام تو دادمیلحظه احتمال م
که با پشت    یمحکم  یها یو تو دهن هابهتر بود تا با مشت  یطور ن ی ا  یخورد بشن ول

 دندونام خورد بشن زدی دستش تو دهنم م
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  ی شده بودم از موها سی خ سیخ یحساب د یباریشده بودو به شدت م دیشد بارون 
  یاضاف  یکرد هر تقال  یولم نم کردمیم یهرکار  دنیچکیخوش حالت سام داشت آب م
شده   دیناام گهی د امیاز پسش بر ب تونستمیاصال نم  بردیهم زجر و درد خودمو باالتر م

قلبم داشت به شدت   یکار کنه ول یچ مخواد باها  یبودم که م دهیبودم هنوز هم نفهم
  یکه م  ییشده بودو با هق هق ها  یطور هی دنم یاز شدت سرما نفس کش  دیکوب یم

با دهنم   یامر باعث بشه به سخت  نیو هم ارمی نفس کم ب یشد گاه یکردم باعث م
 نفس بکشم

از فطرت   سادمی سره جام وا  خی چوپ خشک شده س نهیطور ع نیلحظه خشکم زد هم هی
 بکنم یکار  تونستمیبکنم نه م یحرکت تونستمیسرما و تعجب نه م 

موقع از   نیا  یآبش تو  یآب رود انداخته بود که حساب  یتمام تو   یرحمیمنو با ب سام
  یادی ز  یاز شدت سرما خشکم زده بودو داشتم از سرما  خی گفت  شهی م  ایسال خنک بود 

که دندونام    دادمیم  نویهر لحظه احتمال ا شدنیخورد م خوردنیدندونام که داشتن بهم م
 دهنم خورد بشن ی تو

 جان ی...تعجب...شوک...هسرما

 ازم گرفته بودن   روی وهمه اراده انجام دادن هرکار همه

با   فتهیرخشه به تنم ب شدی که باعث م یوحشتناک  یلحظه ها بود که صدا   نیهم ی تو
 شد  ختهیمن ام  غیج یبلند رعدو برق و صدا یصدا 

  یآب افتاده بودم و اونم االن پاچه ها ی برد من تو زی زدو به سمتم خ ینعره ا  سام
دستاش بود جلو اومد که آه از   یکه تو  یشده بود سام با شالق سی خ یشلوارش حساب

 هادم بلند شدن

زدم که   یغیاومد ج یکتک زدن داشت جلو م یطور که حدس زده بودم برا  همون
 کردم   خی مصادف شد با برخورد شالق به تنه 
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  یرحم و مروت داشته باشه منو که تو  کمیو   رهی منو در نظر بگ  طیشرا  نکهیبدون ا  سام
کرد که به طور کل   یاز عمد کار زدیتمام با شالقش کتک م یرحمیآب رود افتاده بودم با ب

شده بودو اون شالقا و اون    سیاتفاق هم افتاد تمام بدنم خ نیو هم  فتمیآب ب ی تو
  یهم داده بودن تا شکنجه من عذاب آور تر بشه ول ستبارون همه و همه دست به د

کار باعث   نی که ا نمیآب بش یرو از کجا آوردم که تونستم بلند شم و تو  روین نیا  دونمینم
 شد شدت ضربات شالق تندتر از قبل بشه

ضرباتشو   دادویاما گوش نم  کردمیازش التماس م زدمویم غیتمام وجود و توانم ج با
بدن خودمم نداشتم   یرو یکنترل گهی ناتوان و سست شدم د زدیتندتر و محکمتر از قبل م

  هوشیشدم سرم داخل آب افتادو ب لی سمت متما   هیکج شدمو به  نمیتونستم بش یو نم
 ... دمینفهم  یچی ه گهیشدمو د 

 

 .................(:........................ 

 

 گذره ی که از اون ماجرا م دوماهه

  نی شد از ا یمو به تنم راست م  دادویبدنم رخ م یتو  یلرزش کردمیکه بهش فکر م  االنم
جمله  اد یجور موقعهاست که به   نی اصال زنده موندمو ا یکردم که چه طور یتعجب م
 افتم"من از فوالد ساخته شدم نه از خاک و گل"   یخودم م

حرکت بکنم بدنم  تونستمی مرده ها افتاده بودمو نم  نهیتخت اتاقم ع یهفته رو   هی تا
 ...یونم چه سرما خوردنو کبود شده بودو تا سه هفته سرما خورده بودم ا  یزخم یحساب

در   یدستو پاش بود و اصال رحم ریز  وونیح  هیبود انگار  رحمیب یلینسبت به من خ سام
 تخت مچاله شدمو گفتم: یخودم رو  ی کارش نبود با بغض تو

 دعات کنم وگرنه...  ادیدلم نم  فی...حیلیسام خ  ینامرد  یلی_خ
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 .................................. 

م نشسته بودن در واقع منظورم از همه فقط سام و سهند و ارباب بود  شا  زهیسره م همه
  گهی سام و طرف د  هیو سهند هم روبه رو زی طرف م هینشسته بودو سام   زیم  یارباب باال 

 نشسته بود   زیم

کردم و نفس از سام و سوگند هم از ارباب در واقع ما کنارشون   یم ییرایاز سهند پذ من
 م یکه الزم داشتنو ما بهشون بد یتا هرچ میبود

 م یما کلفت گهید بله

 بار با خودم گفتم:  نیهزارم یبرا  دمویکش یدلم اه ی تو

 کلفت نبودم   هیمن   کاش

برداشت و  بودم  ختهیرو که براش ر یزدو ظرف سوپ یکه لبخند  ختمی سهند سوپ ر  یبرا 
  یمردونه ا  تی اونم با همون جد   دویسام ساالد کش  یمشغوله خوردن شد نفس هم برا 

 داشت آروم مشغوله خوردنه ساالدش شد  شهیکه هم

طور ورو ور داشتم    نینقصش هم یب کلی...به هتش یآرامش خوردنه غذاش...به جذاب به
بود که از ته دلم دوسش   یمرد مغرور عشق من بود مرد نی ا  بردمیلذت م  کردموینگاه م

   دمشیپرست  یداشتمو م

هاشو   ییبا یو فقط ز  یشیکور م ینیمعشوقتو بب  یو ظلمها  هایبد یتون ینم نهیهم عشق
 مردانه  ی ها   ییبایو سام هم پر بود از ز  ینیبیم

 انداختم...  نی پا سرمو

کرد که   یچون با اخم بهم نگاه  سام شده بود  یکه سهند متوجه نگام رو کردمی م احساس
 جلوش گذاشتم  ختمویخودش دوغ ر   وانی ل یبراش تو  دنوی خودمو زدم به ند

سوگند هم کنارش بود  خوردو ینشسته بودو با آرامش داشت غذاشو م  زی هم سر م ارباب
 خواست براش بکشه  یزی تا اگه چ
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که   یزیسکوت گذشت تنها چ یمنوال گذشت و خوردن غذاشون تو  نی به هم قهیدق چند
  قهیبرخورد قاشق و چنگاال به ظرفا بود بعد از گذشت چند دق یصدا شکوندیسکوتو م

 گفت:  شدیبلند م  شیصندل  یکه داشت از رو ینیبلند شد و در همون ح زیارباب از سره م

 اتاقم منتظرتم  ی_باران بعد از غذا تو ارباب

 م یاوردمو همزمان به همراهه سهند به ارباب نگاه کرد باال  سرمو

 _چشم ارباب 

 

/: 

 

  دمیدره اتاقش که رس یاز جمع کردنه ظرف ها به سمته اتاق ارباب به راه افتادم جلو  بعد
که داد وارد اتاقش شدم وارد   یدر اتاقشو زدم که با اجازه ا  دمویبه لباسم کش یدست هی

اتاق که شدم پشت سرمم دره اتاق رو هم بستم و برگشتم که چشمم به ارباب افتاد که  
 کرد  ی به دستش بودو داشت مطالعش م یبودو کتاب ستهمطالعش نش  یصندل  یرو

 د؟ یداشت  ی_ارباب با من کار

 بش گذاشت  کتا یمطالعشو رو نکیباال آوردو بهم نگاه کرد کتابشو بستوع سرشو

عمارتو به  ی همه کارها  ن یهفته برم تهران به خاطر هم هی_من قراره به مدت ارباب
به  ادی نتونه از عهده همه کارها بر ب دیشده و شا ریپ گهی سپارم خاتون د یدست تو م
 ذارم یرو بر عهده تو م تی مسئول  نیا  نیخاطر هم

 زدمو گفتم:  یلبخند

...چشم...دستورتونو  دی دار نانیبهم اطم دویلطفتون ممنونم که منو ارشد قرار داد  نی_از ا 
 راحت باشه  التونیخ کنمیاطاعت م
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 رفتمو دستشو بوس کردم  جلو

کردو   یوقتها بهم لطف داشت برام پدر   یلیارباب عصا قورت داده بود اما خ هی  نکهیا با
  تونستیاحساساتشو نم  نیا دخترش منو دوست داشت اما چون خشکو مغرور بود  نهیع

همسرش به همراهه دختره    یبه خصوص وقت اره ی خودش ب یبه رو ایکنه   انیواضح ب
 نبود  یطور نیسه سالش فوت شدن وگرنه قبال ا 

مرده مهربون بودو عاشق زنو سه تا بچه هاش منم جزو بچه هاش بودم به  هی  ارباب
 چهارتا! میسارا اومد شد  یوقت  یگفتم سه تا ول نیخاطر هم

 ...سام...سهند و سارا !!! من

عمارت   دم یارباب لبخندو ند   یوقت رو لبها  چیه  گهی اون اتفاق ناگوار افتاد د ی وقت  یول
 و سرد  نیسنگ  یفضا هیکه االن هست  ینیاون عشق و شورو صفاشو از دست دادو شد ا 

  یا من پنج سال اختالف سنبود چون ب  یسالش م  فدهیدختره ارباب زنده بود االن ه اگه
 داشت در واقع من پنج سال از سارا بزرگتر بودم 

شد که االن   یسام  نیبه ا  لی وابسته بودو با فوتش تبد یلیبه خواهرش سارا خ سام
 هست  

که   یلحن پدرانه ا  هیهم بستم با   یکه با عشق چشمامو رو  د یسرم کش  یرو  یدست ارباب
 مختص به خودش بود گفت: 

چون به ظرر خودته   یکن ش یکن کمتر عصبان ی سام هم کمتر باش و سع _دوروبرارباب
کارها خواسته بکنه که فقط من   یلیخ زنهیکه اون به حد کشت تورو کتکت م ینیبیم

  شتر یپس ب  رهی که جلوشو بگ ستین یکس ستمیمن ن یوقت رم ی بودم که تونستم جلوشو بگ
 مراقب رفتارها و خودت باش 

 _چشم ارباب 
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  رونیبا ارباب صحبت کردمو از اتاقش ب گهید  یزها یهام و چ تی درباره مسئول یکم
 اومدم...

 

 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 

 

دو روزه که ارباب رفته و من تا   دادمیسهند داشتم کار نظافتو انجام م  رهیخ ینگاه ها  ریز 
بر اومدمو از   یدخترا به خوب هیها به کمک بق ت ی پس همه مسئولاالن به شکر خدا از 

  ایبا سام هم نداشتم و خوشبختانه مشکل   یادی خوشحالم برخود ز   میلیموضوع خ  نیا
از قبل شده و    شتریمن ب  یسهند رو  یو اوضاع آرومه نگاه ها  ومدهین  شیهنوز پ  یاتفاق
 دن یعذابم م یاز قبل شده که هردوش دارن بدجور  شتریرفتار سام هم ب یسرد

 باران برگرد  گمی _مسهند

 د؟ یداشت یحرف سهند به سمتش برگشتمو گفتم:بله کار   نیا  دنیشن با

 : دیازم پرس یکردو با لحن مشکوک  زیر چشماشو

 ؟ ی جوابه رد داد  می_چرا به خاستگارسهند

 دیجلو کش نویباز بحث ا  ا یانداختم پوووووف خدا  نی پا سرمو

  هی نهیبه تو نگاه کنم تو تا اخر عمر ع گهیچشم د هیبه  تونمیم یپسره خوب من ک آخه
 جواب مثبت هم بهت بدم؟  ییخوا یاون وقت م یا  گهید زه یبرام نه چ یبرادر

برادر   هیبه شما به چشم  ی_خب آقا من قبال هم بهتون گفته بودم که من از همون بچگ
 شتر یبزرگتر نگاه کردم نه کمتر نه ب
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...باران  ستی که ن یبهم نگاه کن کار سخت گهیچشمه د هیبه بعد به  نی_خب از ا سهند
  یخواستمت فکر کرد  یم یخوامت ازهمون بچگ  یدختر...من م یبفهم ییخوا  یچرا نم

 ر ی بود؟نه خ یو االنمون از سره برادر  مونیبچگ یها  تی حما 

 د یستیشما در حد من ن دیکنی ه ماشتبا   دی_آقا دار 

 گفتم یخاک به سرم جملمو اشتباه یهمزمان باهم چشمامون گرد شد وا  کهوی

که باال آورده   روی گند  نیا د یانداخت با  نی شدت خجالت سرخ شده بودمو سرمو پا از 
 کردم  یجمعش م عی بودمو سر

 بود که... نی...منظورم ا یعنی...یعنی_

 شد  شتری لبم ب دن یمن و گز   دنیخنده که خجالت کش ری زد ز  یبلند ی سهند با صدا   کهوی

 خدااااا  یییووووو

 دادم  یسوت عجب

 دم یکنم که در حدت باشم بهت قول م یم یکار ی...ولیگ ی...راست مالیخ ی_بسهند

...به خدا  ستمیبود که من در حد شما ن نینبود...منظوم ا  نی_نه به خدا آقا...منظورم ا
 نداشتم  یمنظور

 دختر؟  یو هول کرد  ید یترس ی نطوریگفتم که ا  یز یمن چ ؟مگهی _حاال چرا هول کرد سهند

ارباب زاده من    هیخدمتکارم و شما  هیمن   دیماجرا بش  نیا  الیخیب  گهی_آقا بهتره که د
 ستم یاصال در حد و شان شما ن

لبام نقش بست پس چرا عاشقه برادرش شده   یرو یحرفم پوزخند نی زدنه ا با
 زد؟ ی وار براش م  وونهی ارباب زاده نبود؟پس چرا دلم د هیبودم؟مگه اونم  

پس  ی ارباب زادرو برد  هیدله   یکردم وقت یازت خاستگار یگلم؟وقت یستی_چرا نسهند
 خوادت  یکه م یدر حدش هست یعنی
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 د یشیم  مونی ازدواج پش نی ا دو روز نگذشته از  دیخدمتکارم مطمئن باش هی_اما من  

نوزاد کوچولو   هیکه   یهمون وقت یاومد  ایکه تو به دن یمن از هشت سالگ  ی_وقتسهند
 خواستمت پس... ی خوشگل بود

اومدم سام ده سالش بود و   ایبه دن یانداختم من وقت نی گل انداختنو سرمو پا لپام
 از من... یسهند از همون هشت سالگ یعنیسهند هم هشت سالش بود 

 ...پوووف

 ...خداااااااا

  یسهند سام ازم خاستگار  یشد االن به جا یاومد؟نم  یسام ازم خوشش م  قایدق شدینم
 کردم یکرد؟اون وقت با کله قبول م یم

خوشحال   یلیآورده خ ایدختر به دن هیماه)مادرم(   یبهم خبر دادن که مهر ی_وقتسهند
  ای یبدون  دونمیشدم اسمتو سام انتخاب کرد سام اون زمانها ده سالش بود اون موقع نم

ماه و پدرم    یمهر  یشد میتی که تو هفت ماهت بود فوت شد و تو   یپدرت وقت ینه ول
  سام اسمتو باران  نیانتخاب بکنن به خاطر هم  وبه عهده سام گذاشتن که اسمه تور 

  یحس من قو   یشد یهرلحظه که بزرگتر م ی اومد  ایبه دن یبارون یشب  یگذاشت چون تو 
حس از  ن یبرادر پشتت بودم اما کم کم حس کردم که ا  هی نهیع لشیالبته اوا شدی تر م
باران   خوامیم دم خو یکه تورو برا  دمیفهم یاز پونزده سالگ نی فراتره به خاطر هم یبرادر

  نی خانومه ا یبش خوامیگلم م  کنمیبه خدا خوشبختت م یفکر کن شتری ب کمی خوامیازت م
چه از  یداشته باش یکمبود  یزندگ  یتو  ذارمینم تپهیداره برات م یکه از هشت سالگ یدل

 یلیچه از نظر محبت و چه از نظر خ ذارمیبرات کم نم یچیه یچه معنو   ینظر ماد
  یخوشبختت م یطور یو بهم جواب مثبت بد  یبا من باش هیفقط کاف گهی د یزها یچ

 ی خسته بش یدار یزندگ نیا  ی که تو یکنم که خودت از آرامش و خوشبخت

اومد عقال االن به   یسام از سهند خوشم م  یبلد بود بزنه کاش به جا ی قشنگ  یحرفها چه
  یبهش بگم که داداششو دوست دارم؟چه طور یمن االن چه طور  یول   دمیرس یآرزوم م
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اسمه منو باران گذاشت   کهیهمون خوامیکه من عاشقه داداششم و داداششو م بهش بگم
 از من متنفر بود یاز همون بچگ  کهیهمون

 تلخ افتادم   قتی حق  هی اده یزدم باز  یپوزخند  کهوی

اسمه منو هم از   یاسمه منو باران گذاشته بود حت  نیاز بارون متنفر بود به خاطر هم سام
 تنفر انتخاب کرده بود یرو

 هـــــــــــــــه 

 _باران؟ سهند

در   یاومدمو به سمته سهند برگشتم من سهندو دوست داشتم ول رونی از فکرهام ب  کهوی
 شوهر  کی برادر نه  کی حده  

غرورشو خدشه دار کنم  شتریخواست ب یاومد که دلشو بشکنم دلم نم  یهم دلم نم  اصال
اون موقع    گهید دیدادم شا  یبهش جوابه مثبت م  دیبودم شا  یاگه عاشقه سام نم  یول
زنه سهند  تونمینم یکردم ول ینگاهش م گهید د ید  هیبا  ذاشتمویخواهرانرو کنار م دید

 کردم  یبه سهند م انتویخ نی بزرگتر یطور  نیکنم ا یباشمو به عشقه وجوده سام زندگ

 شهی_آقا اگر هم من قبول کنم ارباب مانع م 

  یشدمو فقط پدرش مونده که راض یکرد من راض یکه انگار فکر م یزد طور یجذاب لبخند
 بشه

تورو به زور هم   تونمیکه من م یدونیباران خودت م نیکردنه بابا با من...بب ی_راضسهند
که تو   خوام ی عاشقانه باشه م مونی زندگ خوامیم یماله خودم بکنمو باهات ازدواج کنم ول 

 ؟ ی فهمیخانومم م یبش  ییهم منو بخوا 

 کرد... یمکث

 از طرف من بود یکنم منتظر حرف  فکر
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  خوامیداداش م هیبهش بگم که من تورو در حد    دیبهش بدم با  رویدوباره جوابه قبل دیبا
  یگفتم که من داداششو دوست دارم و نم یبهش م تونستمی کاش م  یاصال ا شترینه ب

 یبدبخت دادم ی هش مکردمو جوابه مثبتو ب یکاش قبول م یتونم باهاش ازدواج کنم اما ا 
جواب شروع   نیاز هم  قایو شبانه ام همه وهمه دق  انهروز  یمن...شکنجه ها  یزندگ ی ها

 شد

 "نه" 

 متحول کرد    مویکه واقعا زندگ یجواب نیهم

فکر کرده بودم   یداشتن عشقه پاکه سهندو نداشتم اصال من با خودم چ اقتی من ل واقعا
 تونستمی سهندو پس زدم م  یقیاصال چرا عاشقه سام شده بودمو عشقه پاک و حق

باشه   یزی چ رتی سرنوشت و تقد  یخب وقت یهام برسم ول یدرکنارش به اوجه خوشبخت
   یرینگ رستود میکه تو  تصم دنیدست به دست هم م یهمه چ

واقعا معذرت   هیجوابم منف  نی برادر دوست دارم به خاطر هم هی_اقا من شمارو درحد 
 با شما ازدواج کنم   تونمی من نم دیدرکم کن دیاما با   خوامیم

جذابش لونه کرد   یعسل یکه پشت اون چشما  یچشماش غمو حس کردم غم بزرگ  ی تو
  تونمی...سهند منو ببخش...من نم یگرفت...اونم چه گرفتن مویکه واقعا آهش زندگ یغم

 میمنو تو هردو اشتباه عاشق شد پرستمیدارم م گروید یکیدلم   یخانومه تو باشم من تو 
 م یرسیبه عشق هامون نم چکدوممونی و قطعا ه

فکر رفت    یدادو تو  هیمبلش تک  یانداختو به پشت  نی نزد سرشو با غم پا یحرف گهید
به سمت   قه یبعد از چند دق نی غم سهندو نداشتم به خاطر هم نیسکوت و ا نی تحمل ا

 کرد   یسهند برگشتم مغموم و گرفته داشت به کف سالن نگاه م

 یبرم جلو آروم بغلش کنمو بگم:ببخش داداش  خواستیم دلم

 گفتم:  ارمیب رونشیفاز ب نیا  یاز تو   نکهیتونستم به خاطر ا  ینم یول

 نداره؟  یکار زیبه تم یاز ی _آقا اتاق شما ن
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که باعث شد از  دیم نگاه کرد چشماش درخشکردو سرشو باال اوردو به  ری حالتش تغ  کهوی
 یطور نیاالن ناراحت بود پس چرا چشماش ا  نی جا بخورم ا ی حالتش حساب  نیا

 نگفتم وااااا   یزی !من که چد؟یدرخش

 میهی_ا سهند

 آقا؟  دی _خب چرا بهم نگفت

 برات زحمت بشه خواستمی_نمسهند

 حرفو زد؟؟!!!   نیمن که خدمتکارش بودم پس چرا ا   یتعجب بهش نگاه کردم ول با

و    ییا یتا ب دمی_االن داخل اتاقم کار دارم هر وقت کارم تموم شد بهت خبر مسهند
 ی کن زشیتم

 _چشم 

 پنهون شد  دم یاز پله ها باال رفتو از د یخوشحال با

  لایخ  یباال انداختمو ب یذوق کرد؟شونه ا  نقدریا  نیا  یچ یکن برا  ت یشفا عنا  ایخدا
 ... الیخ یشدم اصال به من چه...ب

 هیکه داره به  ییرو نیاز ا  میکه قراره زندگ کردمی احساس م  دادیبد م یدلم گواه یول
  یحماقت ها   رهی اتفاق هم افتاد و همشم تقص  نی بدتر وهم یعنیبرگرده  یا  گهید  یرو

 خودم و سهند بود...

 ................................... 

  زی شب شده منتظر بودم که سهند بهم خبر بده که برمو اتاقشو تم ازدهی االن که ساعت  تا
شدم حتما تا االن   الیخیب  نینداده بود به خاطر هم یکنم اما هنوز که هنوزه بهم خبر

 کنم   یم  زیاتاقشو تم رموی رفته خودم فردا م ادشی اصال   ای  دهی کارش طول کش
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انجام دادمو    یشکلک دراوردمو مسخره باز  کمیبه خودم نگاه کردم  سادموی وا نهی آ یجلو
و   دمیتختم دراز کش یرو  دمویشده بودم لباس خوابمو پوش وونهیکال د دمیخند زی ر زیر

امروز سهند   یسهند بودو داشتم به حرفا   یفکر فرو رفتم در واقع فکرم همون حرفا ی تو
 کردم   یفکر م

  نیمنو با زور ماله خودش کنه اما نه ا ی به راحت تونست یاون م گفت یراست م واقعا
کارا   نی وقت از ا  چیشناسم ه یکه من م  یمرد  ستین یمرد  نیامکان نداره اون همچ
 نکرده و نخواهدم کرد

افتاد که دره  ادمی  کهویکه  زدم ی کنار م روی منف یفکرها بودمو داشتم فکرها   نیهم ی تو
  یاتاقم بودم درشو قفل م  یتو یچه شب چه روز وقت  شهیاتاقمو قفل نکردم آخه من هم

بدون اجازه وارد اتاقم   ییکهوی راحت تر بودم آخه تا حاال چندبار نفس  یطور نی کردم ا
 زدن  دید یهم حساب  شونینبودمو ا  یوباوضاع خ   یشده بودو منم تو 

 دارن فیتشر  شعوریب یلیخ گهید بله

  الیخیب  نی اومد به خاطر هم یخسته بودمو خوابم م یلیبلند شدن نداشتم خ حوصله
 ...شدمیکاش نم  یشدم که ا 

    ......... 

  زدمی غلت م یهرچ بردیخواستم بخوابم اما اصال خوابم نم  یبسته بودمو م چشمامو
 ذره خواب  هیاز  غیدر

  یاالتیندادم چون حتما خ   یتیاهم  یاتاقم باز شد ول لحظه احساس کردم دره  هی یبرا 
اومدن و   یشدم آخه االن نفس خواب بودو سام و سهند هم که اصال به اتاق من نم

  گرفتویکرد تا خوده صبح خوابش م  یخاتون اونم که چون دارو مصرف م موندیفقط م
  دمویذره ترس هیکه  دمیپا شن یشدم صدا  یاالتی که خ میری گیم جهیپس نت  شدینم داریب

خودمو به اون راه   ایجراتشو نداشتم   ای ضربان قلبم باال رفت اما بازهم برنگشتم حاال 
نتونستم   گهی که د دمیرو شن  یقی تندتند و عم ینفس ها  یشدم صدا  یاالتیکه خ زدمیم
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بود وحشت   اقمات   یکه تو یا  هیسا   دنهیبرگشتمو با د عی سر ن یبه خاطر هم ارمیطاقت ب
 دهنم گذاشت که از ترس سکته زدم  یدستشو جلو عیبزنم که سر  غیستم جزده خوا

 آروم باش...منم...آروم باش نترس باران  سی_ه

صدا    نیامکان نداره ا  نی شد نه ا ی مشروب حالم بد شد باورم نم ی حس کردن بو با
 ...نه...نه... شه یمتعلق بود به...به...نه خدا...باورم نم

 

 )سام( 

دونم   یشده بودم نم رهیبودم به سقف اتاقم خ ده یتختم دراز کش یاتاقم بودمو رو  ی تو
  یقراره اتفاق کردمیدلشوره داشتم احساس م ی ه بردویخوابم نم کردم یم یچرا هرکار

   دونهیخدا م ی اما چه اتفاق فتهیب

  آب بخورمو  کمی  نی خواستم برم پا یرفتم م رونیبلند شدمو از اتاقم ب یحوصلگ یب با
  رهینازل بشه و خوابم بگ یبه مخم بخوره تا فرج  ییهوا  هیباغ قدم بزنمو  یبرم تو  یکم
دره اتاقش   یجلو دمیاتاق باران که رس  یبه جلو رفتمی طور کالفه داشتم راه م نیهم
  دیکار شدم چرا با نیمانع ا  کهو یره در اتاقش رفت اما یدستم به سمت دستگ سادمیوا 

 داشت؟  یدر اتاقشو باز کنم؟!اصال چه لزوم

آب خوردمو به سمت باغ   کمی به سمت آشپزخونه رفتم  دمویتو موهام کش یدست کالفه
بارانو   یمن بود همه جاش صدا   نیر یاز خاطرات تلخ و ش یلیباغ زنده کننده خ نی رفتم ا

 داداش داداش گفتنهاش... یبلنده سارا صدا  یخنده ها  یصدا   دمیشن یم

و ظلمت    یکیهمه تار  نیکه با ا ینگاه کردم آسمون کی باال گرفتمو به آسمون تار وسرم
  نی ماهو داشت هم  یعنیمخلوقات خدا   نیباتر ی و ز  ن یاز بزرگتر یکی همه ستاره و   نیا

چشمام مجسم شد که باعث   ی خواهرم جلو  ری تصو کهوی کردم  یطور که به اسمون نگاه م
 خواهر کوچولومو چه قدر دوست داشتم منکه   دونستیبزنم خدا م یشد لبخند

 زدم... یلبخند   دوباره
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...مامان تو  ای مامانو منو سهندو بابارو تنها گذاشت  شهیپ یجات خوبه؟خوب رفت ی_خواهر
سهندو   نجا ینداره اقال من ا ی اشکال  ی؟ولی...رفتنه سارا کم بود توهم رفت؟ی چرا رفت گهید

چه قدر هواتو   دونهیرو جز تو نداره مامان خدا م یچکسیپدرمو دارم اما سارا اونجا ه
اون   یقشنگت و برا  یحرفها   یتو سارا تنگ شده مامانم دلم برا  یبرا  یلیکردم دلم خ

  ی تنگ شده خواهر هاتیکردنها و لوس باز  غیج غیج  یگرمت تنگ شده دلم برا یآغوشها
 کاش...  ی...ادیشده مامانم...کاش بود دلم برا غر زدنهات تنگ 

اتاق باران   یوارد خونه شدم از جلو  قهیبه اسمون نگاه کردمو بعد از چند دق گهید کمی
 که... دمیاز تو اتاقش شن   ییصدا  کهویگذشتم که 

 

 )باران( 

 ممکنه   رهی غ نیا  کردمیوحشت بهش نگاه م با

_خب خب خب خانوم کوچولو گفتم اگه جواب رد بشنوم تورو به زور ماله خودم  سهند
 نگفتم؟  کنمیم

 _آ...آ...قا...تو...رو...خ...خ...خدا... 

  دارمیدهنت برم یاز رو م؟دستمویموش کوچولو؟ه یکنیازم التماس م  ی_چرا دارسهند
 که به ظرره خودت تموم بشه   کنمیم یکار یکن ییاگه سرو صدا  یول

 با بغض گفتم:  ع یدهنم برداشت که سر  یاز رو  دستشو 

   کنهیم  چارهیبه خدا ارباب بفهمه منو ب دیکارو باهام نکن نی_تورو خدا آقا ا 

کنم   تتیاذ  خوامیاگرهم شده به زور نم یحت یتو ماله من باش خوام ی _باران من مسهند
 دختر؟  یفهمیچرا نم

به کناره لبم بزنه که چشممو   یزدم که باعث شد مشت یغیبه حرکت دراورد ج دستشو 
 زدم  غیدردم بستمو بازهم ج یرو
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_توروخدا...نـــــــــه...نـــــــــــه...کمکـــــــــــــ...آقــــــــــــا  
 ســــــــــــــــــــــــــــــــام 

  دواریو ام د یرسی صداش به گوشم م  زدی و سام در م شدی م نی در تندتند باال پا رهی دستگ
 داشته باشم که حاظر بشه دره اتاقو بشکونه تی براش اهم یبودم اونقدر

 غیج ی چه مرگته چته چرا دار نمیدرو باز کن بب یشده باران درو باز کن لعنت ی_چسام
 بارااان  یزنیم

 : دیبا حرص آروم غر سهند

 _د خفه شو سهند

کردم تا جسم   یم  یتونستم هر کار  ینم یزاد بشم ولدستو پاش آ ریکردم تا از ز  یم  تقال
دستش به حرکت دراومد که   دیرس یزورم بهش نم یبخوره ول یاز روم تکون  نشیسنگ
لبخند کنج لبش آروم    هیلذت خاص و   هیشد با  شتریشدن اشکام و هق هق هام ب یجار

 دستشو سمت گردنم برد 

 که با زجه گفتم: دیخودشو باال کش یکم

 د یکارو نکن نیکنم آقا...ا ی...التماستون مدیولم کن_توروخدا  

به حرفام نداشت انگار هوس چشاشو کور کرده بودو اصال براش   یتوجه چیانگار ه اما
 لرزم یمهم نبود که من دارم م

دستامو دور سرش گرفته بودم تا پسش بزنم   کردم یگردنم حس م ی نفساشو رو  یگرما 
 شیاز پ  یو نتونم کار ره یتمام توانمو ازم بگ شدیکه داشت باعث م یاون و حرارت  یول

 ببرم 

به خاطر   رمی شد که گر بگ ی باعث م خوردیدا غ ش که به گر دن م م ینف سا یگرما 
رشو با تمام  به خودم اومدمو دوباره تقال کردم تا از دستش خالص بشم س  عیسر  نیهم

کردم   یکه کرد از درد ناله ا  یبا کار خوردیذره تکون نم هیاما  دمیکش یزور و توانم عقب م 
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  دادمیداشتم جون م گهیتنش د یکرد با کاراش و گرما  تیاز سره رضا   یکه اون خنده ا 
هنوز   یکردم ول یمرگ م  یشدمو داشتم آرزو دیناام گهی د دمیخودم د  یمرگو جلو چشما

   فتهیب یاتفاق ذاشتمیم  دیتموم نشده بود نبا یچیه

و ناله و زجه    زدی چنگ م شتری که دستاشو پس بزنم اما اون ب کردمی م یکار زدمویم زجه
 شدی م  شتریمن ب ی ها

  خوامیخشونت جلو بره...نم ن یکارامون با ا  خوام ی _آروم باش خانوم کوچولو...من نمسهند
 ا یپس باهام راه ب یزجر بکش  یطور  نیا

تا   بودیدمه دستم م یزیچ خواستیموقع از سهند اونقدر متنفر شده بودم که دلم م اون
که نفس نفس زدمو هق هق  دیکردم دستشو عقب کش یمحوش م ن یزم یباهاش از رو

که   نیتو دهنم هم ادیکم مونده بود قلبم ب   دمیکه ازش د یکردم با حرکات مشکوک
که باعث شد خفه بشم با دستام در    شتلبام گذا  یبزنم محکم دستشو رو  غیخواستم ج

  یکیاون   نباریا  دادمیبرام نمونده بودو داشتم جون م یمن توان  یجنگ دستاش بودم ول
 دستشو هم وارد مبارزه کرد 

 باهام نداشته باشه  یکردم تا کار ی تقال م زدمویم زجه

 دیشی م  مونی... توروخدا...به خدا پشدیباهام نداشته باش یکنم کار ی_التماستون م
 رحم کن توروخدا سهند میآقا...به پاک 

 صدام بزن   گهیبار د هیجانم...سهند... ی_ا سهند

من از   سوخت یخودم م یکه خودم داشتم دلم برا  یطور کردی هقم دله سنگو اب م هق
 کنم یم زی دوتا آخرش خودمو حلقه آو نیدست ا

نکنم تا به  یرحم نکهی...انجامیا  ن یهم یبرا   م؟من یبهت رحم کنم ه دی_چرا با سهند
 مگه نه؟  یخواست یطور نی ...خودت اارمی دستت ب

 _ولم کن 
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 ارم یو به دستت م  خوام یکنم...من تورو م ی_ولت نمسهند

 ست یراهش ن نی...اکنمی_ولم کن...التماست م

ه هر راهشه؟همونو بگو تا من از همون راه وارد بشم...ب یراهشه هان؟چ ی_پس چسهند
 ی که زدم درو به روم بست یدر

 یکنی کار م یچ یدار یفهمی...نمی_توروخدا...تو االن مست

ارزش بکنه...نگران   ی که بهت دارمو ب یعشق  تونهینم ی_اشتباه نکن...مستسهند
 یدرد بکش اد ی ز  ذارمینباش...نم

پهلوهام   یکه همون لحظه دوباره دستاشو رو  دمیحرفش از شدت ترس لرز  نی ا با
 اد یذره مونده بود نفسم بند ب هیگذاشتو محکم چنگ زد که از شدت درد  

  یفعال کس خوامیتا من کارمو بکنم نم یشیپس خفه م یبش تیاذ  ادیز  ذارمی_نمسهند
وارد عمل بشم که مطمئنن دودش تو چشم   گهی طور د  هی شمیبفهمه وگرنه مجبور م

 ره ی خودت م

مرد   نی ا  یعنیشد  یباورم نم کردمیکه روبه روم بود نگاه م  یداشتم به مرد یناباور با
بود؟آدما   اورم ی  شهیو هم دمشیپرست یکه من م  یاالن همون سهند بود؟!!همون سهند

 زود عوض بشن نقدریا  توننیم  یچه طور

  حالیب دمو یسر شدم ساکت شدم لرز   کهویخراب شد  زی چ که من کردم همه ییتقال  با
دستش سمت کمربندش رفت تا بازش کنه مغزم شروع به کار کرد از شدت  یشدم وقت

پروندم که اونم   یکه داشتمو زدم و با دستم مشت محکم  یزور نیشدم اخر حالیترس ب
 ناتوان شدنم  شتریب یبود برا  ی کاف ونکه هم  دیبه داخل شکمم کوب یاز شدت خشم مشت 

 شکمم کم کم از هوش رفتم... ی پخش شدنه درد تو با

 

 )سام( 
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درو باز کنم انگار   تونستم ینم کردمیم  نی دره اتاقشو باال پا رهی دستگ یچرا هر چ  دونمینم
و   زنهیم غ یج یطور نیخواستم بفهمم چرا داره ا   یقفلش کرده بود نگران شده بودمو م

 قا سام"  تعجب داشت که گفت "آ  یبرام جا

  ده یصداش خواب دمید یوقت نی به خاطر هم ادیازش در نم ییکه صدا  دمیکم فهم کم
 پرسم یهارو ازش م یمسخره باز  نیشدمو به سمت اتاقم رفتم فردا علت ا  الیخیمنم ب

 احمق...  دختره

 به کلش زده.... یشب نصفه

 

 )فرداصبح( 

 _بارااااااااااااااااااااااااااااااااان 

با خشم از   نیبه خاطر هم رمی خودمو بگ ینتونستم خشممو کنترل کنمو بتونم جلو کهوی
 پله ها باال رفتمو به سمت اتاق باران به راه افتادم  

 اون حالو وضع جا خوردم   یتو  دنشیباز کردم که با د   یاتاقشو ناگهان دره

  نیچرا ا   نی...انی ه؟ایچه وضع نی گاه کردم ابا اخم بهش ن یتعجب ول با
 ... نی ...چرا...چرا اه؟یطور

 

 )باران( 

پتورو دور خودم   دمویلرز ی خودم جمع شده بودم از ترس به خودم م یاتاق تو گوشه
و ترس داشتم به در   یاشک یشکمم جمع کرده بودم با چشما  یبودم زانومو تو  چوندهیپ

باور بود برام   ری اصال برام غ شدی م خی تنم س مو به  شبیاز شدت وحشت د  کردمینگاه م
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بهم ت*ج*ا*و*ز کرده باشه باور نکرده بودم   سهندامکان نداشت که  نی نبود ا یهضم شدن
 اومد    یبرنم یکار  نی چون ازش همچ

شدم اما با   داریکابوس وحشتناک بوده از خواب ب هی یکه همه چ دیام نیبه ا  صبح
دختر   گهیباختم کامال نابود و خورد شدم...من د  امویتختم دن  یاون لکه خون رو دنهید

دختر هرزه شده بودم   هیبه  لی ه*ر*ز*ه بودم من تبد  هیپاک نبودم  گهینبودم من...من د
  گهیناخواسته شد د ایخواسته  یبشه ول یطور نیخودم نخواسته بودم که ا  نکهیبا ا

 گشت   یبه عقب برنم ی چی دختر نبودمو ه

خودم جمع شدم تنها  یتو  شتریشدو ب شتریداد و نعره سام لرزش بدنم ب دنهیشن با
شده دورم بود در اتاقم به شدت  دهیچیمچاله و پ  یپناهم کنج اتاقم و تنها پوششم پتو 

شد و از شدت  انیدرگاه نما  یخوردو دوباره برگشت سام تو واریباز شدو محکم به د
حالم حالت   دنهیبا د یول  هیعصبان یلیمعلوم بود خ زدیخشم داشت نفس نفس م

رو   یو صحنه ا  تیوضع نی همچ  هیکرد انگار تعجب کرده بودو انتظار  ری صورتش تغ
 نداشت 

دختره   یدی جواب نم زنمی صدات م  یهر چ ه؟چرایختیچه سرو ر ن ی_چت شده؟اسام
 ؟ یلعنت

داداشش بود امکان   نهیاونم ع دادمیشتم از ترس جون مبغض بهش نگاه کردم دا با
حالم داغون بودو کنترل اشکام    ارهیسرم ب گهی د یبال  هیداشت هرلحظه بهم حمله بکنه و  

 چشمام ولرزش تنم رو اصال نداشتم  یو ترس تو 

 ؟ یشد  یطور نی چرا ا   گمیم  ؟دارمیزن ی_چرا حرف نمسام

وارد اتاق شدو با    عی ببره که سهند سر زیبه سمتم خواست خ دمیجوابشو نم دید  یوقت
  کی سامو گرفت تا بهم نزد  یجلو عی حالم ناراحت و مغموم بهم نگاه کرد اما سر دنهید

 باهام نداشته باشه  ینشه و کار

 حالش چه قدر بده؟  ینیبی_آروم باش سام آروم باش چته نم سهند
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 ه شیپرو م یادی دختره داره ز  نی _برو کنار اسام

 من داد زد: روبه

 آره  یزنی م دنی خودتو به نشن زنمی _حاال صدات مسام

 من... ی سام فکر کرد  واقعا

 ...الیخیب

 نگم  یچیکه ه بهتره

قفل   یگرد شده سام افتاد زبونم حساب  یمتعجب و چشما  افهیلحظه که نگام به ق هی
جا خوردو به سمتم   یتختم حساب ی لکه خون رو دنهی با د کهویبست سام  خی کردو تنم 

انداختمو اشکام   نی گرد شده بهم نگاه کردو منم با خجالت سرمو پا  یبرگشت با چشما 
 شدن   یاز قبل جار شتریب

 گفت:  یلحن مبهوت و متعجب با

اونجا    ؟چرای خواستیکمک م وی زدیم غیج شبیچه خبره؟اصال تو چرا د  نجای_ا سام
 یاللمون ؟چرا ی دیچیورو دوره خودت پپت  ینطوریهان؟چرا ا   هیچه حالو روز  نی؟ا ی د یتمرگ
 ؟ یگ  ینم یزیچ  ویگرفت

 

 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 

 

 )سام( 

 ــــــــــــــــــه؟ یلکه خون ماله چ  نی؟ا ی چه خبررررررره لعنت نجای_ا
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  شونیحاله پر شبش ید ی ها  غیج یشد صدا  می وونگیباعث د  شترینگفت که ب یزیچ
 ...نکهیبود ا  زی چ هی انگریاالنش اون لکه خون همه و همه ب

 باران نعره زدم:  روبه

 _د حرف بزن تا ناقصت نکردمــــــــــــــــــ

 دم یم حیبرات توض رو ی _آروم باش سام همه چسهند

  ی لکه خون رو نی که ا خوامیم حی توض نی هااااااان؟؟؟؟؟من از ا یبد حی توض دی _تو چرا با
 ه یتختش چ

بردو منو به اتاق خودم برد درو بستو شروع کرد به حرف   رونیمنو به زور از اتاق ب سهند
 زدن...

  گفت؟منویم  یداشت چ نی ا  شدیگرد م شتریچشمام ب  رفتی جلوم  شتریلحظه که ب هر
بار به  هی که ازش داشتم  یمن با اون همه نفرت   میاون حکمه داداشه اون دخترو داشت

ازارش بدم اون وقت اون    قیطر نیفکر کنمو از ا  یزی چ نیخودم اجازه ندادم به همچ
 آورده بود؟؟!! رشحسه مسخره به باران اون بالرو س  هیسره 

 _تو...تو...پس فطرت... 

 هوس اون کارو نکردم من عاشقش بودم  ی _زود قضاوت نکن سام من از روسهند

 !!! ؟؟ی آبروش کنـــــــــ یره؟؟؟!!!که بکـــــــــــــار...آرررر نی_با ا 

 م یشد ز یتختو باهم گالو  یبردمو انداختمش رو زیانداخت که به سمتش خ  نی پا سرشو

 

 )باران( 

خودم   یزدم تو یزیرفتم و نه لب به چ رونینه از اتاقم ب گذرهی روزه که از اون ماجرا م دو
  ی که از دستش دادم اونم از رو ییایدن یبرا  هیکردنم گر هیجمع شدمو همش درحاله گر 
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خالص    یزندگ نیکه زودتر خدا منو بکشه تا از دست ا کنمیحماقت همش دارم دعا م
 شم ی تر از روز قبل م د یناام نمیبیم  حوصب  یدیهربار که سپ  یبشم ول

 گفت:   عیبزنم که سر   غیدرگاه خواستم ج  یسهند تو  دنهیاتاقم باز شد که با د در

 ...نیسوال ازت بپرسم...فقط هم هیندارم اومدم   تی نزن کار  غی_جسهند

 گفتم:  ینسبتا بلند ی نفرت و صدا با

   رونی _برو ب

 باهات حرف بزنم باران  خوامی_مسهند

 ندارم  یحرف   چی_من باتو ه

 که باهات ازدواج کنم خوام یحرفم هستم م   ی_من هنوز هم روسهند

 مثل تو ازدواج کنم یمرد پست فطرت  هیبا  خوامی_اما من نم

 هم فشار داد  یگوشم زد لباشو محکم رو یتو  یلی اومدو س جلو

 ...من... یدختره عوض ید یم رونیاز دهنت ب یدار  ی_بفهم که چسهند

رفتنش هق هق هام دوباره   رونیبا ب رونیحرفشو ادامه بده و از اتاق زد ب  هیبق نتونست
 شروع شد 

 بشه...چرااااااااااا  یطور  نیا  من یزندگ  دیچرا با   ایخدا

 .................................... 

نرفته بودم چشمم نه به نفس افتاده بود نه به    رونی از اتاق ب گهیوقت بود که د یلیخ
 خاتون  

موضوع بکنه که   نیا  یبرا  یفکر  هیکه   یهمرو برام قده قن کرده بود تا زمان دنید سام
بودم   دهیبر یاز همه چ گهیکسو نداشتم د چیالو حوصله هح  گهیمنم از خدام بود چون د
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حوصله خاتون رو   گهی د یو آدماش حت  نجایاز ا  ریباشم به غ  ییاالن هرجا   خواستیدلم م
هام از   ینفس مثل خوشبخت ن ی ا  خواستیبکشم دلم م فساومد ن یهم نداشتم زورم م 

 ی و آزار تی و خالص از هر اذ   شدمیاون موقع من آزاد م  رفتیم نیب

جا   نینرفتمو هم  رونیگذشته باشه که بعد از اون شب از اتاق ب یچهارروز  هیکنم  فکر
که دستش بود تا   یسام به زور شالق روز ید نی هم  یول زنمینم یچ یموندم لب به ه

غذا خوردم سام موفق شده بود چون من از ترس اون شالق   کمیباهاش منو بترسونه 
 کتک نخورم  یریو  یری ه نی ا  یتو گهید دی ده به زور غذا خوردم تا شاکه ش کممی

خودم جمع شده بودم که در اتاقم باز شد اصال به سمتش برنگشتم با حس کردنه  ی تو
  یعطرشو به خوب یاز پس اومده بود بو  هیحدس بزنم ک تونستمی عطرش م یبو
   شناختمیم

تخت کنارم نشست    یرفتن تخت احساس کردم که رو نی با باال پا یبهش بود ول  پشتم
چه   دادمینم تی به خودم اهم گهی وقت بود که د یلیبهش ندادم آخه من خ یتی اهم

و اما هنوز عاشقش بودم به   دم یدیسامو م یاز همون موقع که ظلم ها   گرانیبرسه به د
  ایدن وردخ یبهم م میزندگ طی و از شرا ضعفماز خودم از  یندادم حالم حت تی خودم اهم

  ییهوا به خاطر جبران کمبود محبت ها   کردمیاونقدر بهم فشار آورده بود که احساس م
کارو   نیکه ا  خواستمیازش م  دمیفهمیاگه زبونشو م دادیم  هیهد ژنی که داشتم بهم اکس

  یهرچ  خواستیجهانو بهم داده بود دلم م نی کادوهه ا نیبزرگتر   ینطورینکنه چون ا
  یمرد  یصدا   گهید رمویاالن بم  خواستیاتاق هست بره بدرک دلم م  نیا  یتو   ژنیاکس

   شدیاما خب نم نمیشده بودو نب نیکره زم یفرد رو   نیکه چهرش برام منفورتر

  دنینه به خاطر شن رمی خفه خون بگ نبارویداد ا ح یراه ننداختم ترج ادی قبل دادو فر مثل
  تونمینم نکهیکردن با سام سره ا توان کلکل یبرا  یانرژ   رهی سهند فقط به خاطر ذخ  یحرفا

 بخورم  یزیچ
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سهند  ی اوقات دلم برا یاون حاله خرابم گاه ی انداخت تو نی کردم که سرشو پا حس
  یفقط تو  د یبهش با دنیشده بود که رس یمثل من بود عاشق کس قا یدق سوختی هم م

 خوابا شاهدش باشه 

 باران؟  ی _فکراتو کردسهند

 جواب دادم:  ی خاص تیمظلوم با

   می_اه

 باال آوردو منتظر بهم نگاه کرد  سرشو

 ه؟ ی_خب جوابت چسهند

 ه یمنف  شهی_مثل هم

بشم اما   یطور هیغم بزرگ توش لونه کرد که باعث شد   هیشدن   یطور  هی چشماش
 نگفت و بلندشد  یزیچ

 شهی هم یباران...مطمئن باش...خداحافظ برا  ینیبی منو نم  گهی_دسهند

 _بهتر 

 شدن...  ی گونم جار  یرفتنش اشکام رو رونیب با

که سرم   یی که با بال فهمهی...چرا نمخوامی...من داداششو مخوامشی...من نمفهمهینم چرا
کارش از دستش   نیبه سام داشته باشم با ا  دنیرس یدرصد شانس برا  هیاگه   یاورده حت

 دادم...

 خدااااااااا  فهمهینم چرا

  ستمی من دختر پاک قبال ن  گهیفهمه که د ی نم فهمه که بدبختم کرده چرا ینم چرا

 تباه شد   ندمیکاره سهند تمام آ  نی شدت هق هق روبه موت بودم  با ا  از 
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 کار کنــــــــــــــــــــــــــــم؟؟؟!!  یچ حاال

☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹ 

 دادم   یکه من به سهند جواب منف ییماه از اون ماجرا گذشته از اون ماجرا  هی

دگرگون شده بود منظورم از   یلیخ مونیاتفاقات افتاده زندگ یل یخ ماه  هی نیا  ی تو
 من...  یسام البته به خصوص زندگ  یمنه و هم زندگ یهم زندگ  مونیزندگ

 شیماه پ  هیدردناک  ی ماجراها ادهیهم فشار دادم   یدرد چشمامو بستمو لبامو رو  با
از گور اون دو کلمه    دهیکه سام منو م ییاالن من تمام شکنجه ها  ی افتادم تمام دردها 

که به   کردمیتصورشو نم یکه حت یدوکلمه ا شدیجواب من از گور اون حرف سهند بلند م
 بشه  لی تبد  قتی حق

 ز یکلمه نفرت انگ دو

 " شهیهم   یباران...مطمئن باش...خداحافظ برا ینیبیمنو نم   گهی"د

کار هرروزم   شهی کردم مثل هم  هیگذشته گر یماجرا   ادیه شدنو باز ب  یجار شتر یب اشکام 
  م یکه منو سهند کرده بود یو ناله کردن حماقت ختنیگذشته و اشک ر  هیادآور یشده بود  
 سام شده بود یخودمو خودشو حت یرفتنه زندگ نیباعث از ب

 ........ 

کردم که    هیشدن اون شب اونقدر گر یجار شتریگونم ب یرفتنه سهند اشکام رو  رونی"با ب
 خوابم برد   ی که ک  دمیهم افتادن و اصال نفهم  یشدنو رو نیپلکام سنگ

  زدیکه م  ییشدم مشت ها و نعره ها داریسام ب ی محکم و قو  یبا مشتو لگدها  صبحش
که به اصطالح عاشقش بودم   یکس ی دستو پا ر یز  شد یچهارستون بدنم م  دنیباعث لرز 

  هیآدم  هیتمام انگار نه انگار  ی رحمی نبود که به دادم برسه با ب یکس دادموی داشتم جون م
 زد ی کتک م ودست و پاشه به شدت من ریدختر ز 
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اون شب به من ...   ومدهیسام اس فرستاده بودو بهش گفته بود که دلش ن  یبرا  سهند
منو به زور ماله   خواستیکار م نی بوده بهش گفته بود با ا یکنه و همش فقط صحنه ساز 

  دهیخودش بکنه بهش گفته بود که عاشقه منه و چون بارها و بارها از من جواب رد شن
  نیا میگفته بود با مرگ مادر و خواهرمون دلخوش مونهب یباق نمونیب ستیقرار ن گهید

 شهیمرهم دردامو م  شهیباالخره م  کنمیکه به باران م ییبود که باالخره با محبت ها
از   ینداره ول یزندگ نی ادامه ا یبرا  یا  زهی انگ گهیبا جواب من د  یم ولقلب یزندان
  کشهیدست م یجهنم باشه از خودکش اشمیاون دن  خواستهیکه دلش نم ییاونجا

  قایدق یکنه تا بتونه منو فراموش کنه ول  یبود به تهران بره و اونجا دور از من زندگ قرار
  شهیکه به سرش وارد م یخاطر ظربه ا  و به کنهیجاده سهند تصادف م یهمون روز تو 

 ده ی و جونشو از دست م  شهیم  یضربه مغز

برادر پشتم بود مرد نابود شدم   هی نهیع یکه از بچگ  یسهند مرد کس  یراحت نیهم به
 شهیبود...پناهم بود...هم  اورمی  خواستیکه سهند م یدوسش داشتم اما نه اون طور

کار   یدلم به وجودش خوش بود اما من باهاش چ کرد یم تی سام ازم مراقبتو حما   یجلو
 کردم؟ 

 شدم که... نی مرگش شدم باعث ا  باعث

  گفتمینم  شدویاصال کاش زبونم الل م  رفتیشده بودن کاش نم یمهابا جار  یب اشکام 
من محسوب   یبرا  یعمارت دلگرم یبه مرگش نبودم وجودش تو  یمن راض   خوامتینم
  یمن که چرا بهش جواب منف  یبرا یمونیما االن سهند رفته و موند پشا  شدیم

خودم ساختم؟سهند   یبرا یدگزن  نیدادم؟اصال چرا قبولش نکردم؟چرا پسش زدمو همچ
داشته باشه سهند  ندشیمرده ا  خواستیدختر دلش م هیکه  یزیکم داشت؟هرچ  یچ

  یبود چون من برده بودمو اون ارباب زاده پس احمق یادیز  یلیمن خ یداشت سهند برا 
 کشم حقمه  یکه م یخودم بود که بهش جواب رد دادم پس هرچ یو نفهم
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کم  یکم داشت؟چ یباهاش ازدواج کنمو خوشبخت باشم مگه اون چ تونستمیم  من
 یعشق من بود نه سهند بدبخت ؟اونی داشت تا نتونه منو خوشبخت کنه؟اما پس سام چ

   ستی دوتا ن وی کی من که ی ها

دستو پاش در حاله جون دادن بودمو بعد از  ر ی اون روز اون قدر منو کتک زد که ز  سام
بودمو   یبه خاطر کتک هاش بستر مارستان یب یشدم دوروز تو   هوشیب قهیچند دق

 و اخمو وارد اتاقم شد  یجد افهیصبحش در اتاقم باز شدو سام با ق

 رسهیزودتر بلندشو االن بابام م یی_هوسام

کار کنم اخه ارباب هنوز خبردار نشده بود که پسرشو   یچ دونستمیشدن نم یجار اشکام 
 دم یترسی م یلیخ دمیترس یاز دست داده م

 روبه سام گفتم: یو مظلوم فی ضع یصدا با

 ست یحالم خوب ن  امیمن ن  شهی_م

به  دی کش دویچی بلند به سمتم اومدو موهامو محکم دوره دستش پ یبا قدمها  سام
 بلندم کرد  دم یند ریخ  یموها   نیا  لهیوس

_بلند شو تا نکشتمت بهتره که پدرم فعال ندونه که پسرشو از دست داده وگرنه  سام
 بهت بفهمونم؟  یا  گهیبا زبون د  ا ی  یدیجونت فهم رغضبی م شمیم

 بغض تو چشماش نگاه کردمو جواب دادم:  با

 کنم ی_االن خودمو اماده م

  .............................. 

  ستویمساعد ن  ادیتابلو نباشه که حالو اوضاعم ز  نکهیا  یوضعم جا خورد برا  دنهیبا د  ارباب
 لبم کاشتمو رفتم جلو و دستشو بوس کردم   یرو یخرابه لبخند کم جون 

 ارباب  دی_خوش اومد 
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 کردو روبه سام گفت:  یاخم  ارباب

 مرده ها شده؟  نه یع یطور نیا  افشیکه ق ی سرش آورد  یی_چه بالارباب

فرو کرده بود راست   نشیشلوار ج بیج یکه تو ییبه پدرش نگاه کردو با دستا  سام
 گفت:  ستادوی ا

از   دیتونی نکردم م شیمن کار  ستیخوب ن ادیحالش ز   نیم_سرما خورده به خاطر ه سام
 د یخودش بپرس

 آره؟؟  یتو بود   شی_حتما بانارباب

 گفتم: عی سر یری از درگ یری جلوگ یکرد که برا یاخم سام

 یاز خونه بودنو بامن کار رونیب شتریشما پسرتون ب ابیهفته غ  هی  نیا  ی_ارباب تو 
 نداشتن 

 لبم نشوندمو ادامه دادم:  یرو  یارباب لبخند   یحرفم رو  شتریب ریتاث یبرا 

 راحت  التونی به پسرتون نداره خ  یماجرا ربط  نی_من فقط سرما خوردم ا

اون   دنی بهم زد که با د  یکرد که باعث شد به سمتش برگردم پوزخند یبهم نگاه سام
 شدم  ی طور هیپوزخندش 

 پسره واقعا...  نیا

 و هم سام هول کرد   دمیهم من ترس شیعدحرفه ب دنهی" گفت که با شنی "خوبه ا   ارباب

 نمش؟ یبی_پس سهند کو سام؟چرا نمارباب

 کشه یمرگ پسرش بودم منو م  یارباب بفهمه من بان م؟اگهیبهش بگ یحاال چ  ایخدا

انداختم   نی سرمو پا  عیسر  یشدن ول  یاشکام جار  کهویکه   دیدلم لرز  یتو یچ دونمینم
اشکام چنان   دنهیپدرش با د  یکارو کردم چون سام جلو  نیا  ری انگار د  یول  نهینب یتا کس
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ارباب گرد شدو متعجب به   یکار سام رسما چشما  نیبهم رفت از ا  یچشم غره ا 
 هردومون نگاه کرد 

☹☹☹☹☹☹☹☹☹ 

که   دیپرسیهمش ازم م کردویکه برگشته بود همش مشکوکانه بهم نگاه م یاز روز   ارباب
  یشد ینطوریچرا تو ا زنهیچرا بهم زنگ نم ستین از سهند  یافتاده و چرا خبر  یچه اتفاق

  تونستمی کدومشون نداشتم اما من نم چیه ی برا  یجواب چیکه ه  گهید  یسواال  یو کل
 کرد یوجدان داشت نابودم م  اباما عذ تونستمیبگم نم  یزیبهش چ

دنبال    دیآسمونا با ی بفهمه که تو دی آوردم با ی بفهمه که به سره پسرش چ دیبا  ارباب
   نیزم یپسرش باشه نه رو 

کردم که جلو برمو   دا یکه سام خونه نبود جرات پ یشد که اون روز  یکه چه طور  دونمینم
کدوم   چی ه خواستمیخدا سر شاهده من نم یافتاده ول  یکنم که چه اتفاقات فیبراش تعر 

 اتفاقات رخ بده   ن یاز ا

زانو   نیزم  یل نشسته بود رومب  ی ارباب که رو ی بهش گفتم جلو زرویرفتمو همه چ جلو
   یکرد نه ارباب یبرام پدر یکه از بچگ یاربابم گذاشته بودم ارباب یپا  یزده بودمو سرمو رو 

  فیماجرارو براش تعر  زدمویکه داشتم براش حرف م یلرزون و بغض  یو صدا  هیگر  با
به صورتش نگاه   نکهیجرات ا  گفتی نم یچیکه اونم تمام مدت ساکت بود و ه کردمیم

   دمیترسی و عکس العملش م افشیکنمو نداشتم از ق

همون موقع ها بود که   یاز خشم فوران کنه تو  کهویبکنم  یحرکت  ا یتکون   دمیترسیم
سام از ترس نفسم بند اومدو تو چشمام ترس لونه   دنهیسام وارد سالن شد که با د  کهوی

 کرد 

  یمشکوک بهم نگاه کرد کم کم نگاهش غضبناک شد که با گرد شدنه چشماش حساب سام
  یاون جلو   دیتا شا دم یارباب چسب  یبرد که با وحشت به پاها زیجا خوردم به سمتم خ

جونه با    یارباب ب یکه پاها  دمیدر کماله تعجب د کهویاما    رهیشدن سامو بگ یوحش
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برده   زیسام به سمت من خ کردم ی موقع فکر م ونبه ارباب نگاه کردم ا یتعجب و ناباور
 برده بود نه به سمت من.... زیاما اون به سمت پدرش خ

فوت   نیمرگ پسرش براش سخت بودو به خاطر هم دنهیسکته کرده بود تحمل شن  ارباب
از دست   زاشو یماه سام دوتا از عز   هی ن یا  یمن بودو تو  ری بازم تقص ی راحت ن یکرد به هم

سام مرگه هردوشونو از چشم  مردی که براش م ی که عاشقش بودو پدر یداده بود برادر
  ای بدنم  یهمه جا  کردیبدنم درد م یهمه جا  دادی هر روز شکنجه و عذابم م خوندویمن م

  یکبود ضربات دست و شالق و کمربندش اون قدر محکم بودن که جا ای زخم شده بود 
واقعا به بختو اقبال خودم   سوختی دلم به حال خودم م بدنم خون مرده شده بود یجا

  مویبود ی روسع یبرا  دیاالن دنبال خر دادمیلگد زده بودم اگه به سهند جواب مثبت م
بشه  ی کیخدا و   شهیدونفر برن پ نکهینه ا می همه خوشحال بودن دورهم جمع بود

 جون عروس قاتل  یبرا  ل یعزرائ

داد مثل   یاریآب شهیجمع شدمو اشکام دوباره بالشتمو مثل هم شتریخودم ب ی تو
فکر بکنم که   ن یبه ا کردمیم یخودم جمع شده بودمو سع  ی تختم از درد تو یرو  شهیهم

 نهفتس  یرنگ ییطال  دیخورش یهستش و پشت هر ابر طوفان یراحت یبعد از هر سخت

  واریکه در محکم به د یوردر اتاقم به شدت باز شد به ط کهویهمون موقع ها بود که  تو
جونم دوباره   رغضبی صداش سکته ناقصو زدم خودش بود م دنهیاتاقم خورد که با شن 

 اومده بود 

 قفلش کرد  شهیوارد اتاقم شدو در اتاقمو بست و مثل هم سام

کاراش با بغض و ترس   نیدر برابر ا  شهیدستش جلو اومد منم هم یکابل تو  میس با
بس نبود؟چه قدر بخورم؟به  کردمیملتمسانم بهش نگاه م  یبا چشما رفتمو ی عقب عقب م

  ست؟منویسام؟بس ن  ستی بس ن یکتکم زد  یبود که کل  شیچهار ساعت پ  نیخدا هم
 شن؟ یاونا زنده م یبزن

کابل   مینه...توروخدا نه س یشروع شده بود ول دنمیشروع شده بود دوباره زجر کش دوباره
 تحمل بکنم  نویدرده ا تونمیدرد داره توروخدا االن نم یلیخ
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 _آ...آ...قا...ت...تو...رو...خدا... 

 روون شدم ادامه  دادم:  یلرزون و اشکا   یزد که با صدا  یپوزخند

امروز   یتوروخدا بسه حداقل برا   دیباهام نداشته باش یتوان کتک خوردن ندارم کار گهی_د
 بسمه 

که   یاز روم برداشتو پرتش کرد اون ور طور انهیوحشتوجه به التماسهام پتورو   یب
رو   یخودم بکشمشو درد کمتر یداشته باشم تا حداقل رو یبهش دسترس تونستمینم

  کردمیالتماسش م زدمویم غی حس کنم محکم و ناجوانمردانه شروع کرد به کتک زدنم ج
به   تینه اهم  هگیکارساز بود اما االن د  کردمیقبال التماسش م دادینم  ی تیاهم چیاما ه

 اصال براشم مهم نبود دادیاصال نم دادمیدستاش بودمو داشتم جون م ری که ز  ینیا

  کردیتکرار م رویشگی هم یبا نفرت جمله ها  زدیطور که محکمو به شدت منو م همون
 کرد یم  شتریب شترویعذابمو ب  دمویشنیکه سر هر کتک م  ییجمله ها

ماه به فاصله سه روز  کی  یتو  یباعث شد   یشد زانمیمرگ عز   یبان ی_تو لعنتسام
باعث مرگ تنها   یخواهرو مادرمو از دست بدمو االن بازهم مسبب مرگ برادرو پدرم بش

که چند سال منتظر بودم که   یخواهر دادمیکه جونمو براش م یخواهر یخواهرم شد 
که  یمادر یباعث مرگه مادرم شد  یکه دردونه دلم بود تو لعنت یداشته باشمش خواهر

داشتم  از یکه به مادرم ن یسن  یتو یهردوشونو ازم گرفت  یعاشقش بودم از شونزده سالگ
  هی  یتو یباعث مرگه پدرم شد  یباعث مرگه داداشم شد  یباعث مرگ مادرو خواهرم شد 

راحت شد   الت یخ یخونوادم شد  یباعث مرگه تک به تک اعضا  یماه هردوشونو ازم گرفت
چه طور   یتو چشام نگاه کن  شهی...آرررررره...چه طور روت میکه خونوادمو ازم گرفت یلعنت

دست   ریبه سرت نداشته باشـــــــــــــــــــم هر روز ز  یکه کار یبهم بگ شهی روت م
هر روز    یشیو توسط خودمم دوباره زنده م یری میهر روز توسط من م یشیو پام له م
بـــــــــــــــاررررراااااااان انتقام خون تک تکشونو   دمیم  نجتهر روز شک دم یعذابت م

 رم ی گیازت م
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  یتیآمپول تقو  هی  بشیاز تو ج  عی که سر رفتمیداشتم از هوش م گهی شده بودم د  حالیب
کرد سرنگو    قیتمام محکم بهم تزر یرحمیگردنمو کج کردو با ب شهیآوردو مثل هم رونیب

و   اه یس یکابل حساب میگوشه از اتاقم پرت کردو دوباره مشغوله کتک زدنم شد با س هیبه 
 کبودم کرد و بعد با مشت و لگد افتاد به جونم 

که همواره   ییکسا  شنی کتک ها م نی دردها ا نی به بعد هر روز و هر شب ا  نی_از اسام
خوش از گلوت   ذره آب هی  ذارمیدردهات نم هیهمدرده تمام  شنیکنن م یم یباهات زندگ

 گذررررررررررررم ی... نمگذرمیبره باران...ازت نم نی پا

 

 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 

☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹ 

 )شش ماه بعد( 

...درست کردن نهار...دوباره  یتیصبح کتک...آمپول تقو  نهیهم میماهه که زندگ  شیش
  یبه غرغرها  ...مرتب کردن اتاق آقا...کتک... گوش دادنیت یکتک...آمپول تقو 

 ...کتک...یحس ی...کتک...درد...بیحس یآقا...کتک...خواب...درد...ب

  مارستانی ب یشدن تو  یبستر  مارستانویرفتن به ب نشیمن بود البته ب یبرنامه زندگ نیا
 هم وجود داشت 

 شد؟  ی_قهوم چسام

 شروع به کتک زدنم کرد:  شهیحرف به سمتم هجوم بردو مثل هم  نیگفتنه ا  با

 هــــــــــــــان؟؟؟  ی_مگه بهت نگفته بودم سر وقت خودش قهوه مو آماده کنسام

 نفلم کرد ولم کردو به سمت پله ها رفت  یحساب  یوقت
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  یدستو پام صدا  ریز  کنمیم  یباشه مگرنه کار زمیم  یقهوم رو  گهیساعت د می_تا نسام
 ی سگ بد 

به چندتا کار   دیبا  ییآخه من به تنها نمیور تونستم بشرفتنش اشکامو پاک کردمو به ز  با
تونستم همشو   یکه نم یگفت اون وقت وقت   یم  گهیکارهاشو باهم د  دم؟همهیرسیم

 کرد یم یطور   نیانجام بدم ا

  ؟دردیفهم یدرد دارم م ای شه؟خدایتموم م دنامی زجر کش نی ا یشه؟کیتموم م یک  ایخدا
  نیجز تحمل کردن ندارم چون جز ا  یبازهم چاره ا  یتحمل کنم ول تونم ی نم گهیدارمو د 
 نداشتم یا  گهیچاره د 

 شه یمام بزرگه باالخره تموم م  یبرا  خدا

  ................................ 

گذاشتمو به سمت اتاقش به راه   ینیس ی فنجون مخصوصش بود تو یکه تو  قهوشو
  دهیتختش دراز کش یارد اتاقش شدم رو در زدمو و  دمیدره اتاقش که رس یافتادم جلو 

  یجا  یجا ی افتاد ترس تو  افشی چشمم به ق یبودو با وارد شدنم به سمتم برگشت وقت
 نه...دوباره نه... یشده بود وا  شب ید  لمث  افشیبدنم رخنه کرد باترس بهش نگاه کردم ق

 نکرده  ی برم تا کار نجایاز ا عتر یسر   دیگذاشتم با   زشیم  یرو قهوشو

 اومد گفتم:  یکه انگار از ته چاه در م یمظلوم  یصدا با

 گذاشتم  زتونیم ی _قهوتونو رو

 نجا یا  ارشی_بسام

 گفت:  یبرداشتمو براش بردم که بهم نگاه کرد با لحن دستور قهوشو

 ن ی_بشسام
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  نی زانوهام نشستم و سرمو پا یتخت نشسته بود رو  یمقابلش که رو   نیزم یرو آروم
 انداختم 

 _خب؟ سام

 من که...  یول  خواستیازم جواب م  دیه اشک از گوشه چشمم چکقطر  هی

 شنوم ی_مسام

 _آقا من...

 _اربـــــــــــــــــــــــــــاب سام

کردن   فی شروع کردم به تعر عی سر نیبه خاطر هم  دیکه زد چهارستونه بدنم لرز   ینعره ا با
 گفت: یحوصله ا  یماجرا سام در آخر حرفام با لحن ب

 ت ی _نهاسام

 ...نکهی_خب آخرش ا 

 بلند شدو کمربندشو باز کردو همزمان گفت:  سام

 _خب؟ سام

 ترس بهش نگاه کردم  با

اون کلمه   خوام یباهات ندارم حرفتو بزن م یخانوم کوچولو؟کار  دهی_چرا رنگت پر سام
 کنمی م ییرا ی پذ یازت حساب نبود لمیآخرو بشنوم اگه باب م

 لکنت گفتم:  با

 ...تو...نم... ی_ن...ن...نم

 گفت:  دیچیپ ی که داشت کمربندشو دور دستش م یزدو درحال  یپوزخند

 آره؟  یتونی _نمسام
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...آمپول ی...ناتوانشهی خودم جمع شدم مثل هم یسرم گذاشتمو تو یرو  دستامو 
  ی ساعت بگذره چون مدت شکنجه ها کی تا   خوردمیم ی تی...اون قدر آمپول تقویتیتقو 
  غینه توان ج گهیحال شده بودم د یساعت بود از شدت ضرباتش ب هیمن    یشگیهم

دونه سرنگ برداشتو به   ه ی ونچ دیزدن داشتم نه خواهش و تمنا کردن فکر کنم فهم
رو داخل سرنگ کردو آمادش کرد خواست بهم  اتیسمتم اومد گردنمو خم کردو محتو 

 زدم:  غ یج کنه که قشیتزر

 ام ی...توروخدا نزن...مام ی...مامی_نه...نه...م

 زد و ازم جدا شد کمربندشو دور کمرش بستو همزمان گفت:  یپوزخند

متاسفانه   یول   یخورد یکتک نم  گهی د امیم  یگفتیبچه آدم م نهی_اگه از همون اولش عسام
  التوی... حاالم گمشو برو وسا یتونینم ویکه به کتک خوردن کامال عادت کرد  ییاز اون جا 

 م یافت یجمع کن صبح زود راه م

 ........ 

کردم   هیگر   یآغوش مادرانش کل یکه ته گلوم بود محکم خاتونو بغل کردمو تو  یبغض با
 گفت:   هیخاتون با گر

 نکن...خدا بزرگه  هینکن دخترکم...گر هی_گر خاتون

 خاتون  ترسم ی...من ازش م کشهی...منو ممی _خ...خ...خاتون...منو اون تنها

 خب فکر کنم اسم داشته باشم  ی_منظورت از اون منم؟ول

  کردیداشت بهم نگاه م یظ یوحشت از آغوش خاتون جدا شدمو بهش که با اخم غل با
د که برمو سوار بشم اشکام  اشاره کر   نیبا سر به ماش نهیدست به س دمینگاه کردم لرز 

سام به   نیبه سمت ماش یحرف   چیکردمو بدون ه یشدنو از نفس هم خداحافظ یجار
 راه افتادم 
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 )سام( 

   میراه بود ی تو

حرکت بود   یهم نخورده بود کامال ب یتکون چیه  با ینزده بودو تقر  یحرف   چیاالن که ه تا
 خت یری صدا اشک م  یخودش جمع شده بود ب یهمش تو 

 گفتم:  یبهش انداختم با اخمو تحکم خاص ینگاه مین

آماده باشه   دیمثل قبله سر ساعت صبحونه... نهار...عصرونه...شام با  نی_اونجا هم قوان
بدونه اجازه من آب   کنمیمگرنه قلم پاتو خورد م  یرفتن از خونه رو هم ندار رونیحق ب

 مفهوم بود؟   یخوریهم نم

 فم با بغض گفت: بدون توجه به حر دویباال کش شوینیب

 ام؟ ی که باهاتون ب دی_چرا ازم خواستباران 

که   ییها یدهنش از همون تو دهن ینکردمو محکم با پشت دستم زدم تو ینامرد  منم
 گرفت   یدردش م شدوی دهنش پر از خون م یحساب

 یتوهم همون جا باش دیهرکجا اربابت باشه با   ینداره تو بردم یربط چی_اوال به تو ه
  کنمیبار دندوناتو تو دهنت خورد م نی مگرنه ا یر یگی م دهیشه حرفامو نشنبارت با نیآخر
   ؟؟ی دیفهم

 نداده بود داد زدم:  یجواب نکهی نگفت منم به خاطره ا  یزیکناره لبشو پاک کردو چ خونه

 ؟؟ یـــــــــــــــــــــــد ی_فهم

 گفت:  یآروم با لکنت دهیکه معلوم بود ترس یلحن با

 _ب...ب...بله باران 

بود که   نی گونش نشونه ا  یشدنه اشکش رو  یجار  شتریترس و ب ی بدنش از رو  لرزش 
 کنهی و داره به عاقبت خودش فکر م  دهیترس
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 هـــــــــــه 

  زامویتقاص خونه عز دیاوله عذابهاته خانوم کوچولو هنوز مونده... فعال اول راهه...با هنوز 
 ...یپس بد

 

 )چند هفته بعد( 

 نهیبود ع ی طور  نیهم شهیشده بودن هم یرفت و اشکاش جار یترس عقب عقب م با
 :دمیدستم فشار دادمو با حرص غر  یکابلو تو میس دی ترسیسگ ازم م هی

 هـــــــــــان؟؟  یدادی که تلفن خونرو جواب نم یکردیم یچه غلط ی_داشتسام

تکون داد  ن یسرشو به طرف  رفتوی ازم داشت عقب عقب م شهیکه هم یترسو وحشت با
به  یزیچ  تونستیحرف بزنه اما از ترس زبونش بند اومده بودو نم  خوادیم  دونستمیم

 اره یزبون ب

بهت نگفته بودم که هر وقت زنگ تلفن خونه خورد بدون منم   ؟مگهی الل شد  ه؟چرای_چ
 و حتما جواب بده؟هـــــــــــــااااان؟؟ 

صحنه   نی ا  دنیپشت سرش خورد با د  واریب عقب رفت که باالخره به دقدر عق اون
 شد   شتری دستم بود ب یکه تو  یکابل م ینابود شدنشو و ترس از س دمی خوردن شدنشو د

نشستو مثل   نیزم یلرزون رو  یدستم دادم با پاها  یکی کابلو به اون  میزدمو س  یپوزخند
کابلو   میمنم س  دیلرز   دیب نهیسرش گذاشتوع  یخودش جمع شدو دستشو رو  یتو  شهیهم

کابل به بدنش  میبرخورد س  یصدا   کردمیم ادشیپ فشیبدن نح یباال بردمو محکم رو 
که هر   ییها   غیج دادیهاش بهم لذت م غیج یصدا  کردیم  قیبهم تزر یلذت به خصوص

ها بودن که اون روز   غیج نیتا عذاب دادن روحم هم شدیلحظه باعث خنک شدن دلم م
برادرم دعوامون بشه و مادرم به خاطر جدا کردن ما ازهم جونشو از دست  باعث شد منو 

چه طور   آخه  ادمهی اما هنوز که هنوزه خوب  گذرهی پونزده سال م نکهیبا ا  ادمهیبده خوب  
 که فراموشش کنم...  شهیم
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  یکه برا  کردم یفکر م نیو به ا  زدمیخودم قدم م یعمارت بودمو داشتم برا  اطی ح ی تو
بچگونه سارا بلند شد هول   غهی ج یصدا   کهویبخرم که  یماه بعد بود چ  هیتولد سهند که 

  دادیاما جواب نم  زدمیصداش م  کردمینم داشیپ ی دنبالش گشتم ول یکرده بودم با نگران
همون   دمویشنیبارانو م یبچگونه عصبان یو صدا  شی هق هق گر ی و به جاش صدا

 کنم  داشیصداها راهنمام بود تا پ

 ادب یدختره ب یکار کرد  یچ نی_ببران با

باران هم داشت با   کردیم  هیافتاده بودو داشت گر  نیزم یکردم سارا رو  داشونیپ باالخره
آغوشم گرفتمش هنوز لرز  یتو دمویبه سمت خواهر کوچولوم دو کردی حرص بهش نگاه م

شرتم   یشدنه ت  سیکه باعث خ یپاک  یاشک ها کنمیحس م یهاشو به خوب  هیو گر 
که نبود من پونزده   یزیکم چ شدیم  ابماعص ختنیکه باعث بهم ر یی اشک ها شدنیم

دختر که    هی  میدختر بود هیاومدنه   ایچند سال فقط منتظر به دن ستویسال و خونوادم ب
حساس بودمو جونم   ادیز  یل یروش خ نی بشه خواهرم بشه سنگ صبورم به خاطر هم

 بهش بسته بود 

 گلم؟  یکنیم هی گر  ی؟چرا دارشده خواهرکوچولوم  ی_چ

   یو بغض گفت:ب...ب...با ران منو زد...د...د...داداش هیبا اون لحن بچگونش با گر  سارا

غضب به سمت باران که عروسکشو که لباسش پاره شده بودو دستش بود نگاه کردم   با
  تیدارم با غضب و عصبان  دید یافتاده باشه باران وقت یخودم حدس زدم که چه اتفاق

  دونستی خودش خوب م کردیمظلومش بهم نگاه م  وی اشک یبا چشما  کنمیهش نگاه مب
 سارا چه قدر حساسم   یکه رو

 به خدا....  ی_داداشباران 

 ستم یزدم:صدبار بهت گفتم من داداش تو ن داد
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  نیبه باران که هشت سالش بود زدم ا یمحکم  یلیشدمو به سمتش رفتم و س بلند
از کاراش به ستوه اومده بودم تا االن   گهی کردن اغده هام د یخال یبهانه بود برا  هی یلیس

 کارو بکنم نی دونستم که ا مت یسکوت کرده بودم و االن که پدرومادرم نبودن وقت و غن

 یدونیهـــــــــاااان؟؟؟م   یخواهر من دست بلند کن یرو  یکنی_تو چه طور جرات م
 آررررره هیخودش کل زنهیحرف م که باهات  نی دختره اربابته و هم

 دنهیمهم بودو د  یلیخواهرم برام خ کردیم هی افتاده بود و داشت گر   نیزم یرو  باران
ببرم که سهند سر   زیقابل تحمل بود خواستم به سمتش خ ریبرام غ شی اشک یچشما 

  نی از دست ا یوقت شهیمنو محکم گرفت تا مانع کتک خوردنه باران بشه اخه هم  دویرس
  دنیرسیدلم خنک بشه پدرومادرم سر م  تابزنمش  خواستمیم شدمو ی م یموجود عصبان

 شد یاگه اونا نبودن سهند مانع م

ازت   یکن تی بکشم بهت گفته بودم اگه خواهرمو اذ روی دختره عوض نی _ولم کن سهند تا ا
آررررررره؟مگه داداشش   یکنیدرسته بارااااااان؟؟؟ اون وقت روش دست بلند م گذرمینم

 یتنها دختر خونواده رستگار بلند کن یمرده باشه که تو دست رو 

 ی کارشون دار یتو چ کردنیم ی_آروم باش سام...بچن...داشتن باهم باز سهند

اه کردم  شده بود نگ سیخوشگلش خ یآب ی نشسته بودو چشما نی زم یسارا که رو  به
 گرفتم  شی دوباره آت

 ارهیکه بخواد اشک خواهر منو در ب ینشده کس دهی _از مادر زا

محکم کنارش زدمو به    نیبود به خاطر هم شتریاز سهند بزرگتر بودمو زورم از سهند ب  من
برداشتم باران هشت سالش بودو سارا هم سه سالش بود به  زیخ ده یسمت باران ترس

حرص   خواستیباران با کارهاش م شهینداشتن هم یاد یز  یباهم اختالف سن نکهیخاطر ا
  تی بهش اهم ادیبودو کناره مادوتا البته من ز  بابام یپاها  یرو شهی هم اره یسارارو درب

که  شدیومد چون باعث ما  یچون ازش متنفر بودم متنفر که نه ازش بدم م دادمینم
 نذاره  نشونیب یاندازه محبت کنه و فرق هیکنه که پدرم به باران و سارا به  یکار
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  یعلت ناراحت شهیخواهرم ناراحته و هم دمیدیخونه م  گشتمیکه از مدرسه برم شهیهم
بغلم تمام   دیپریسارا م گشتمو ی که از مدرسه برم ییخواهرم باران بود وقت ها ی ها

  نکهیا دیمن اون موقع پونزده سالم بود چند سال فقط به ام   رفتیتنم در ماز  هامیخستگ
خودم    شهی خدا بهم داده بودش پس هم یوقت بودم خواهر بهم بده سر کرده  هیخدا 

البته سهند هم بود اما خب اون به باران هم   دونستمیقدرشو م دیبودمو با یپشتش م
 باران دست بلند کنم  یکه من رو شد یم  نیمانع ا  شهی هم  دادوی م تی اهم

زدو شروع کرد به   یغیبه صورتش زدم که ج یا  گهیمحکم د یلیس هیسمتش رفتمو   به
  هیباران  یکشته شدو مادرشم وقت ادیب ایپدرش دن نکهیصدا زدن بابام باران قبل از ا

دختره خودش بزرگش کرد و پدرم براش   نهیمرد مادره من ع یماری لش بود بر اثر بسا 
 داد  حبتهاشونوجواب م  یطور  نیکرد اون وقت ا یپدر

که به خون باران تشنه بودم دست خودم   یطور  یعصبان یلیبودم خ یموقع عصبان اون
  نطوریباران هم هم یبرا  اوردمی زود جوش م شدمیم  یطور نیهم شهی نبود سره سارا هم

سبک کردن خودم    یبرا  ارمویاونقدر زود جوش ب  شد یباعث م کردیکه م یکار  نیکتریکوچ
 کتکش بزنم 

ند کرده بود نفرتمو  دردونم بل یکه رو  یاومد با دست یقدر از باران اون موقع بدم م چه
  قشوی دست و پامه   ریدختره هشت ساله ز  ه یدادم که  ینم تیکرده بود اهم  شتریب

که خواستم   یمشت کردیاومد و هق هق م یگرفتمو بلندش کردم از گوشه لبش خون م
شدمو به    زیبارانو ول کردمو با سهند گالو ن یبزنم تو صورتش سهند مانع شد به خاطر هم

  ییتورا   هی  موی هم بود  یو رو  دهیدراز کش نیزم  یهردومون رو  میزدیم  گرویشدت همد 
  نی هم یتو  میزد یکتک م گرو ی همد  میدر اصل داشت یول  میگرفتیم یکشت  میداشت یانگار

قدر هول   نمادرم او   ادمهیخوب   شنوهیدعواهامونو م یبود که مادرم صدا یری و  یریه
  نگیعمارت وارد پارک  یبچه هاش شده بود که به پدرم که داشت با سرعت باال از در ورود

پونصد متر   کی عمارت حداقل تزد  یمتوجه نشد)در خونه عمارت با در ورود شدو یم
و فوت   کنهیم  یداخل یزی و به شدت خونر کنهیتصادف م نیفاصله داشت(مادرم با ماش
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بود سه روز بعدش دق کردو اونم منو تنها گذاشت   سالشکه همش سه  ییو سارا شهیم
 و رفت 

 هفته از دست دادم... هیافراد خانوادمو عرض  نی زتریو عز   نیبزرگتر  یراحت نیهم به

 

 

  یگیمونده بود داد زدم:نم یدستش باق  یکابلم رو میس  یجا کردمینفرت بهش نگاه م با
  یــــــــــــــــــــــــیدادیکه تلفنو جواب  نم یکرد یم یچه غلط  یخونه داشت ی تو
 ؟؟ ی خوریم  شتریب ای

و ناتوان شده بود حقم داشت با اون شدت ضربه ها اونم بدون   زدینفس م نفس
که   نیدراوردمو هم بمیاز ج رو ی تیآمپول تقو  شدی م  یطور نی ا  دمیاستراحت و وقفه با 

 پاچه شلوارمو محکم گرفتو چنگش زد  نیزم یاز رو یکنم به سخت قی خواستم بهش تزر 

با   سوختی دلش براش م دیشن یکه هر کس م یطور  یمظلوم یلینامفهوم و خ یصدا با
 گفت:ر...ر...حم...کن...ن...ن...زن...  هیگر

 دستم گرفتم فکشو محکم فشار دادمو با نفرت گفتم: یزدمو چونشو تو یپوزخند

که اربابتم بهت رحم   یه حاال منک  ی_بهت رحم کنم؟مگه توهه کلفت به من رحم کرد
 رم ی گیازت م  زموی کنم؟انتقام خونه چهار عز

به شدت به سمت عقب هول دادمو به سمت پله ها راه افتادم و همزمان گفتم:تا   سرشو
 در انتظارت خواهد بود  یکه چ  یدونیشام آماده باشه وگرنه خودت م ز یم  گهیدو ساعت د 

 

 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 
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 باال اوردمو بهش نگاه کردم  سرمو

حق خوردن شام نداشت    نیاز خوردن شام محرومش کرده بودم به خاطر هم  امشب
بود که نذارم   یکه خورد و ضعف االنش نامرد ییچرا اما با اون شدت کتک ها دونمینم

 زدم  یا ثانهیبه غذام نگاه کردمو لبخند خب نیغذا بخوره به خاطر هم

 کار کنم...  یچ دونمی م خوب

. 

  نیزم یمونده بودو برداشتمو به سمتش رفتم که رو  یظرفم باق یمونده غذام که تو ته
داشت بهم  یخاص تینشسته بودو با مظلوم واریبه د هیسرد تک یاون پارکت ها   یرو

 :گشنته؟ دمیپرس یبه پاش زدمو با لحن سرد  یلگد آروم   کردینگاه م

نباشه من محرومم که   ایگفت:گشنم باشه  یگرفته ا یدهنشو قورت داد و با صدا  آب
 امشب شام بخورم 

که   دونمینه؟وگرنه م ایگشنته  دمی:پرسدمیازش پرس یزدمو با لحن مسخره ا  یپوزخند
 یهیتنب

به   زهینر یتا اشک کنهیم یمعلوم بود داره خوددار   یپر از اشک شده بودن ول چشماش
کار کنم    یچ خوامیدستم نگاه کرد فکر کنم خودش تا ته ماجرارو خوند که م یظرف تو

بهش زدمو   یا  گهیلگد د ن یروهم نداشت به خاطر هم ادی حوصله صبر کردن ز   یول
 به شکر خدا؟   یگفتم:کر شد

 د؟ یکار کن یچ دی خوایآروم و مظلومش گفت:آره گشنمه م یبا صدا دویباال کش شوینیب

 خم شدمو ظرف غذامو جلوش گذاشتم زانوهام مقابلش یرو

کنن از  ینم  یا  گهی کاره د دنیگرسنه غذا م یکه من بدونم به انسانها  یی_معموال تا جا
 ست ی خبرها ن  نی به بعد از ا نیاز ا  گهید  یبخورش ول ای ب گذرمی خودم م
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به ته مونده غذام نگاه کردو بعد به چشمام نگاه کرد اشکاش از   شی اشک  یچشم ها  با
پاش گذاشتمو بلندشدمو به   یزدمو ظرفمو جلو  یشدن پوزخند یاش جار گوشه چشم

اجاق    یکه توش برنج بودو از رو یروبه روش بود رفتم قابلمه ا  قایسمت آشپزخونه که دق
باال   ییکردمو ابرو  یآشپزخونه خال نی زم یرو  انبار یاشک یگاز برداشتمو مقابله چشما 

 دادم 

 ش یبخور  یتونی...نمدی_شانس اول پر 

کردمو گفتم:آآآآ شانس   شی خال نی زم یرو  یبرنج ها  یخورشتو برداشتمو رو  قابلمه
 ی بخور یتونی هم نم نویمن ا ابی...درغدیدومتم پر

 کردم  یغذاها خال یکه پر بود از نوشابه رو هم برداشتمو رو  زیم  یرو  پارچ 

نه برنج و نه خورشت از دسر هم که  یکدومشونو بخور چیه ی تونی نم گهی_االن د
 ی درست نکرد  تیریساالد هم که به خ  یتنفرم

  یگشنته فقط ته مونده غذا ؟اگهینیبیرفتمو گفتم:م کردیم  هیسمتش که داشت گر  به
 ی ا گه ی د زیخوردن هست نه چ یاربابت برا 

  شدی که به اتاقم وصل م ییحوالش کردمو از کنارش گذشتمو به سمت پله ها  یپوزخند
اخالق    ن یا  یباعث و بان دونمیو نامرد شدم اما م  رحمی ب نقدریا یاز ک   ادینم ادمیرفتم 

تورو من بدم که خودت   ییبارانه هرچند فعال مونده عذاب ها  میدل سنگ نیو ا   میسگ
 احمق دختره  یساقط کن یتی خودتو از گ

 

 )باران( 

ته مونده ظرف سام نگاه   ی که ته گلوم بود به غذا ینیو بغض سنگ میاشک  یچشما  با
 پست باشه چه قدر تونستیر ممرد چه قد هیکردم  
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چه   دمیکش یآشپزخونه جمع شده بود نگاه کردمو آه یکه از برنجو خورشت تو  یتپه ا به
 ضعف و بدن دردم جمعشون کنم؟  نیبا ا  یجور

وقاحت آقارو هم    شدمویبلند م د یضعف داشتم حاالم با کردویبدنم به شدت درد م تمام 
که داشتم   یجمعشون کنم آخه از سره جام از شدت دردو ضعف تونستمی نم کردمیجمع م

کارو کرده   ن ی نخوردم خودش ا  یاز سرجام تکون نی تکون بخورم به خاطر هم تونستمینم
درده شکنجه هاش تا   کهویشد  یدلم خال هت  کهویبود پس خودشم جمعش کنه اما  

  عی ا و شکنجه هاش سرکابل و شالق ه میاوردن درد س ادی با به  دیکش ری مغزه استخونم ت
 با اه و ناله از سره جام بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم 

 ............ 

خسته شده بودم داشتم از   یلیسرد سر خوردمو نشستم خ  نیزم یآشپزخونه رو  گوشه
 یگشنم بود و حصاب یلیاز شدت درد اشک تو چشمام جمع شده بود خ مردمیم  یخستگ

  نیبا انجام ا خواستمیسامو بخورم نم یته مونده غذا  تونستمیضعف کرده بودم اما نم
مونده   یاز غرورم برام باق  یز ی چ گهید نکنمغرورمم بشکنه هر چند فکر  مچهی ن نیکار ا

 باشه 

دلم بلند شدم به اطراف و کف   یناله تو یبا کل  یول  عیوارد اشپزخونه شد سر  سام
کرد و   ی مونده غذاش نگاهبه ظرف ته  دیآشپزخونه نگاه کردو بعد نگاهش به من رس

 باال داد ییابرو 

 گشنت بود درسته؟  ی_فکر کنم گفته بودسام

که باعث شد ناخواسته   ستادینگفتم جلو اومد و روبه روم ا  ی زیانداختمو چ نی پا سرمو
 دمیپوزخندشو شن یقدم عقب برم که صدا  هی

 م؟ یه یخورد  یزیچ  یواشکی _نکنه سام

بهم تهمت بزنه که   نکهیف اشپزخونه نگاه کرد ترس ازدو پشت به من به اطرا یکج لبخند
 خوردم باعث شد که مو به تنم راست بشه  یزیچ ابشیدر غ
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 ی حق خوردن نهار فردارو هم ندار یته مونده ظرفو نخور یکه غذا ی_تا زمانسام

همه    نیا ه یچه اسراف یدونیباال رفته گفت:م یچرخش به سمتم برگشت و با ابروها  هی با
 بشه؟  ختهیغذا دور ر

  نی قابلمه خورشت هدر داد اون وقت به ا هیقابلمه برنج و   هیزدم خودش االن   یپوزخند
به  کنهیو داره نگام م  ستادهی اسراف حواسم نبود هنوز روبه روم ا گهی چهارتا دونه برنج م

باعث شده بود   نیبود و هم دهید یکه زده بودمو به خوب یاون پوزخند نیخاطر هم
از خودش نشون نداد باز چه   یعکس العمل چیبودم که ه بمتعج  نی از ا   یبشه ول یکفر

چونم بردو سرمو آروم باال اورد بدون   ر یدستشو ز  دونهیتو سرش داره خدا م ینقشه ا 
از بدنم بود   یقسمت یآروم سام رو  یلمس دستا  نیاول  نیا  یگونه زورو خشونت چیه

چونم برده    ریدستشو ز  مآرو یل یبار با آرامش و خ  نی اما ا کردی با خشونت رفتار م شهیهم
بهش  ی که من نترسم با نگران شدینم لی آرامش رفتارش دل نیبودو سرمو باال اورد اما ا 

 نگاه کردم 

 ؟ ی در خوردن اون غذا مقاومت کن ییخوای_هنوزم مسام

 که از کدوم ور خوردم  دمیصال نفهمانداختم که سرمو دوباره باال اوردو ا نی پا سرمو

دستش   هیجا  کردیو درد م  سوختی م یافتادم صورتم حساب نیزم  یرو یلیشدت س از 
مقاومت کردمو لب    یول نهیو باعث شده بود نم اشک تو چشمام بش  کرد یگزگز م یحساب

  نینکنم اما ا  هیاز شدت درد گاز گرفتمو با پشت دستم چشمامو پاک کردم تا گر موینی پا
کن نبود چون به قول خودش تازه دستش گرم شده   لراه نبود درواقع فعال و انی پا یلیس

زدم که با پشت دستش محکم زد تو   یغیکه ناخواسته ج دیبود موهامو محکم گرفتو کش
 زدم یزجه م  کردموی ناله م  دادیدستم م یگشتا که داشت به ان  یدهنم از درد و فشار 

ولکنت    خورمیکه م ی_آره زجه بزن...ناله بکن...التماسم بکن...فعال مونده...تا نگسام
 ستم ین

بلندو وحشتناک منم   ی ها غیاز انگشتام بلند شد که پشت سرش ج یک یشکستن   یصدا 
 به هوا رفت 
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 غیج  عی هم بشکونه سر رو یکی  نیا  نکهیدستش گرفت از ترس ا  ی تو  گموید  انگشت
 ...نشکنش...توروخدا خورمی...مخورمیزدم:م

 به صورتم زد یمحکم ی لیزدو س یپوزخند

خواهش بکن با لحن مودبانه   ؟ازمیزنیم غیج یدار  ی_آرومتر خانوم کوچولو...سره کسام
 ته مونده غذاتونو بخورم تا بهت اجازه بدم د یبگو ارباب بذار یا

  نی از ا شتر یعذابم بده خورد شدنه غرورمو ب خواستیشدن چرا م  یجار شتر یب اشکام 
 چه قدر از غرورم مونده بود؟   نه؟مگهیبب

چه طور تونسته بود که انگشت    اوردمی نفس کم م مردموی شدت درد دستم داشتم م از 
 بود؟  رحمیحد ب ن یتا ا  یعنیه بود؟داد تیدستمو بشکونه چه طور دلش رضا 

 کنمی _ازتون خواهش م

 ش ی _خب بقسام

 غذاتونو بخورم  دی_بذار

 _کاملش سام

  عیدستش دوباره به سمت انگشتم رفت که سر   نیبه خاطر هم دادی هقم اجازه نم هق
 زدم: غیج

 _نه...نه...تورو خدا 

 شنوم ی_خب مسام

 غذاتونو بخورم   دی_ارباب بذار

 به دستم داد که با بغض ادامه دادم:ته مونده غذاتونو... یفشار
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  یطور نی زدو گفت:خب حاال به طور کامل ازم درخواستتو بکن...ا یا  روزمندانهیپ لبخند
 کنم یقبولش نم مهین مهین

 خدا لعنتت کنه:  یا

 ...ته...ته...مونده...غ...غذاتونو... ب...بخورم دی_ارباب اجازه بد

  سادی با حقارت بهم نگاه کرد انگشت دستمو ول کردو روبه روم وا زدو یصدا دار پوزخند
خودم جمع شده بودم که سام    یتو  ن یزم یرو   دادمیاز شدت درد و ترس داشتم جون م

ظرفو    خوادیکه م کردمیآشپزخونه بود رفت اولش فکر م زیم  یبه سمت ظرفش که رو
ناک شکستنه ظرف اونم  وحشت یصدا  دنهیشن  باجلوم بذاره تا غذاشو بخورم اما بعد 

 زدم  غیو بلند ج  دیصورتم برق از سرم پر   یجلو

خورده ها جدا   شهیبرنجاشو از ش یتونی م نینداره بب یکه شکست اشکال نیا  ی_اوخسام
 نیبب یچهاردونه برنج روهم نداشت  نیشانس خوردن ا  یبدبخت یلیکال خ  ش یبخور ویکن

 خوشگله  نقدرینداشتم شانس خودته که ا یریمن تقص

رفته آروم شروع   نکهیا  دنی رفت که با فهم رونیزدو از آشپزخونه ب ی زیتمسخر ام خنده
شده بودن داشتن صورتمو   یگونم جار یکه رو  ییکردم به هق هق کردن اشک ها

درد دستم طاقت فرسا بودو از شدت درد انگشت دستم چشمامو محکم   سوزوندنیم
 اااااااااااا :خداااااااااااااا دمیدلم نال یستمو تو هم ب  یرو

 

 )سام( 

لبه تختم نشستمو پارچ کناره تختمو   یکالفه رو   نیتشنم شده بود به خاطر هم یحساب
به  شهی هم دمیاز شدت خشم لرز  هیخال دمیکه د زمیبر  وانی ل ی آب تو یبرداشتم تا کم

  یباشه اون وقت االن خال  خیپر از آب   دیتوله سگ گفته بودم پارچ کناره تختم با  نیا
 بود
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با خشم بلند شدم تا   نیبود به خاطر هم ادیز  م یتشنگ دمیتو موهام کش یدست یعصب
 کنمیفلجش م ش یکوتاه  نیآب بخورم مطمئنن فردا به خاطر ا نی برم پا

 ...دختره

 ...پووووووووف

مشت کردم صدبار  خونه خاموش بود با خشم دستمو  یآباژورها و شب خواب ها تو  نور
کپه مرگشو بذاره اون آباژورهارو روشن کنه  رهی م نکهیبهش گفته بودم که شبا قبل از ا 

 ! هیفلج شدنش حتم گهید  نباریا

  دمیبودم که با کمال تعجب د دهیرس چیمارپ یکردمو به وسط پله ها  یباالرو ط سالن
؟با تعجب وارد  خاموششون نکرده  ؟چرایچ یعنیو آشپزخونه روشنه   نی المپ سالن پا

محکم به سمتش رفتم   یبا قدمها  دمیکف آشپزخونه د دهیآشپزخونه شدم که بارانو خواب
 زدم  نشیبه س یکوتاه  هبا نوک پا ضرب سادمویسرش وا   یباال

 ! ؟؟یدیکپ  نجایچرا ا یی_هو 

 زانوهام خم شدمو تکونش دادم   ینداد که رو یجواب

 ...بارانیی_باران...باران...هو 

 شده بود  هوشینخورد فکر کنم ب یتکون

نخورد پس به  یسمت کمرش بردم چون نقطه ضعفش بود اما باز هم تکون دستمو
چشمم به انگشت   کهویتکون دادم که  یسر دمو یکش  یشده بود پوف هوشیب تی ریخ

 هم بستمو فشارش دادم    یدستش افتاد که ناخواسته چشمامو محکم رو

 ی لعنت

دادن دستش احساس کردم   چیموقع فشار و پ اون حس شکستن استخونش که  پس
 درست بود دستمو به سمت انگشتش بردم...
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 ...پووووووف

 بوده که استخون انگشتش شکست؟!  ادی ز  چشیقدر شدت فشار و پ ن یا یعنی

پره کاه بلندش کردمو به   هی گردنش بردمو مثل   ری ز  گمویزانوهاش و دسته د ر یز  دستمو
  یساعت چهارصبحه به جا  دهیدستم م ییچه کارا گایبه راه افتادم ن یسمت در خروج

 ببرم  مارستانیبردمو به ب دیخواب باشم با  نکهیا

 ...پوووووف

 :/........ 

  شدیمگه م  یگرفتم ول یخودمو م یداشتم جلو  یه   شدمیسواالت دکتر داشتم کالفه م از 
 یاصال به شما چه ربط دینیاز کوره در رفتمو گفتم:بب  کهوی  دمیم کشتو موها یدست یعصب

 د یخودتونو انجام بد فهیداره شما وظ

  یساعت نی همچ یبدونم تو  دی پنج صبحه با  کی محترم ساعت نزد یآقا  یچ یعنی_دکتر 
 ن؟ ی کارش هست یو شما چ کنن یکار م یچ نجایوضع ا  نیبا ا  شونیا

 هان؟  یکار کن ی چ ییخوا یم سشمی _اصال تو فکر کن رئ

 ه؟ یطور نیو حالشون ا  تی شکسته؟چرا وضع ی_انگشتشون چه جوردکتر 

 ...خودم شکستمش...تورو صننه؟ هی_عجب آدم

 ؟ ی چ یعنیگرد شده گفت: یبا تعجب و چشما  دکتر

  کنترلم دست خودم نبود به خاطر زدیبه کلم م یخواب یب یخسته بودم و وقت یلیخ
 واریدستم گرفتمو چسبوندمش به د  یتو  قشو ی  یعصب نیهم

تو روهم مثل   تونمی االن م نیبردم بوده دوست داشتم انگشت دستشو بشکونم بب  یعنی_
قدر   نی و ا  ریمخم راه نرو انگشتشو گچ بگ  یرو نقدریتخت پس ا ی اون بدتر بندازم رو
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دستت   ریبه هرکس جواب پس بدم تو اگه ز  ستمی ن یسوال مسخره از من نپرس من کس
 ؟ ی کنیکارش م یچ ؟هان ی کنینازش م نهکنه به حرفو دستورات عمل نک یکار بد

  هیحرفا و   نیهمچ هیفکر کنم اصال انتظار   کردی گرد شده داشت بهم نگاه م یچشما  با
از تو دستم آزاد  قشویماش تو هم رفتو  ازم نداشت کم کم اخ  رویعکس العمل نیهمچ

 کرد 

 سم ی نوی_االن براش سرم مدکتر 

 عتر یگفتم:سر  یتکون دادمو با لحن دستور یسر

زدمو گفتم:تا هوا روشن نشده کارمو   یسمتم برگشتو با اخم بهم نگاه کرد که پوزخند به
 مارستان یب نی ا  یسالت تو  هیاز دستمزد   شتریب دمی بهت م یزود راه بنداز پول خوب

 .... 

خورد که به   یماه استراحت کرده تکون هیبه اندازه   دونمیچه قدر گذشته فقط م دونمینم
 شد  داری و ب دیسمتش برگشتم پلکاش آروم لرز 

 رفتم تا دکترو صدا بزنم رون یبلندشدمو از اتاق ب یصندل  یرو از 

 

 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 

 

 )باران( 

  کردویسرم درد م مارستانمیمواجه شدم فکر کنم ب  دیکه با اتاق سفچشمامو باز کردم  آروم
کس   چیبه اطرافم نگاه کردم ه  یاحساس ضعف داشتم درد انگشتمم کمتر شده بود کم
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دلم گرفت    کهوی طی اون شرا  یهم از سام نبود تو   یخبر یاتاق نبود حت  یبه جز خودم تو
 نبود؟ نارم موقع هم ک ن یا  یتو  یحت یعنی

  دمیبه سمت در برگشتم دکترو د  یز شد که باعث شد به سمت در برگردم وقتاتاق با در
 لبخند وارد اتاق شد  هیکه با 

 ن؟ یشد داری_باالخره بدکتر 

 میاخم پر از جذبه پشت سر دکتر وارد اتاق شد بهم ن هیزدم که سام با   یکم جون لبخند
  یو کم حوصله ا  تی اهم یلحن ب   هیانداختو بعد نگاشو ازم گرفتو روبه دکتر  با  ینگاه

 گفت:مرخصه؟ 

 ...شونیجسمان تی _بله فقط وضعدکتر 

 دستور مرخص کردنشو بده  ستی_مهم نسام

 کارته؟ یگرد شده به سمتم برگشتو گفت:چ  ی رفت که دکتر با چشما رونی از اتاق ب سام

 سمه ی_رئ

 ! ست؟ی_رئدکتر 

 _بله

که سرت اورده ازش   ییبال ن یانگشت دستتو شکسته و ا   نکهیبه خاطر ا ییخوا ی_مدکتر 
 ؟ یکن تی شکا

بود از  تی کنم؟واقعا مسخرس اگه قرار بر شکا  تی زدم من از سام رستگار شکا یپوزخند
 نه جسمم کردمیم  تیطرف قلبم ازش شکا 

 ندارم یتی _نه من شکا
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بالرو اون سرم آورده بود اما بازهم برام   نی ا نکهیسام وارد اتاق شد با ا  قهیاز چند دق بعد
 نمیبب هاشو یبد تونستمیمن عاشقش بودمو نم  یجذاب و پرابهت بود در واقع خواستن

 خواستم یچون من سامو م

 زدم  یپوزخند

 هاش...  یبا تمومه پست فطرت یحت

خندون   افه یق  هیز نداشتن اخماش؟ا ش؟از یخوشم اومده از اخالق سگ شیاز چ دونمینم
هم دارم    دیشا ایکه داره شدم   یمردونه ا  تی فقط گرفتار جذاب ؟فکرکنمیو شاد؟از چ

  شدیقدرتش باعث م  نیزور بازوشو ا یعنیهاش   یژگیو  نی همه ا کنمی اشتباه فکر م
من بود   یاها یبود مرد جذاب رو  نیسنگ یلیازش بترسم ماشاءالل دستش خ شهیهم
با من بد بود با همون اخم پر   شهیکه از ته دلم دوسش داشتم اما اون هم  یمرد

  یگفت:بلند شو...به اندازه کاف یلحن کامال دستور  هیجذبش وارد اتاق شدو روبه من با  
   اریدکتر سرمو از دستش در ب یاستراحت کرد 

اش  جمله ه شهی با اخم بهش نگاه کرد خندم گرفته بود سام عادت داشت که هم دکتر
 االن...  یباشه حت یدستور

حرفارو به سام درباره من گوشزد کرد از اتاق    یسر  هیدکتر سرمو از دستم در آورد و   یوقت
 ینکرد با ناتوان یتوجه چیاز حرفاشم ه  کدونهیبه  یقسم بخورم حت  تونمیرفت م رونیب

ست  زانوهام س کهویاومدمو چند قدم از تخت دور نشده بودم که   نی تخت پا  یاز رو
بازومو محکم گرفت دردم گرفت اما بهتر از درد افتادنم   سام فتمیخواستم ب نکهیشدن هم

 بود

هارو   یلوس باز  ن یمن حوصله ا نیگفت:بب یحوصله ا  یبا لحن کامال کالفه و ب سام
خودم خستم پس اعصابمو   ی به اندازه کاف ییایراه ب یبتون نیکن تا دم ماش یندارم سع

 کنماااا یم  یروت خال دنمویاغده نخواب کنمویلهت م زنمی خورد نکن مگرنه م

  کردمی م شی عصب دیتمامه توانمو جمع کنم نبا دیکرده بودم اما قورتش دادم با  بغض
در شدم دوباره   کی نزد نکهیراه رفتم هم  گهیتوانه کتک خوردن نداشتم چند قدم د گهید
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بازومو گرفتو   یبار سام از عمد طور نی که ا فتمیبود ب کی ه دوباره نزدزانوهام شل شدن ک 
 دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیو ناله کنم از شدت درد  ره یفشار داد که دردم بگ

 باران  یاریاز خودت درم هیچ ایمسخره باز   نی:ا دیخشم کناره گوشم غر با

 ام یراه ب تونمیگفتم:به خدا نم یلرزون  یسمتش برگشتمو با صدا به

 بغلت کنم؟  ی_نکنه االن انتظار دارسام

گفتم:نه   دمیخجالت کش یکه معلوم بود حساب یانداختمو با لحن  نی خجالت سرمو پا  از 
 ن؟ ی ریبازومو بگ شهیفقط م

منم    یکار کنه ول  یچ خواستی م  دونمیدستشو ول کرد نم دوی تو موهاش کش یدست کالفه
همون لحظه    یکه االن پشتم به در بودو روم به سام بود تو یوربه سمتش برگشتم ط

 آشنا به گوشم خورد  ییاز پشت صدا  کهویبود که 

 افتاده؟  ی_س...سام...چ...چه...اتفاق

 نفره...اونم... کی صداش...ماله   نیلحن و طن  نینفس نفس زدنا...ا یصدا  نیا

قدم   هی ناخودآگاه   شدنیکه با د میسام هردومون همزمان به سمت صدا برگشت  منو
 هیگذشته انگار پشتم به  یعقب رفتم که از پشت به سام خوردم بازهم همون حس ها

 صخره خورده بود از پس صفت بود 

 پسره.... نیا

برام   ذارهیسام نم  نکهیا  یپوچ  تیحس امن هیبهم دست داد  یخاص ت یحس امن هی  یول
  یبود تو  دهیسام چسب نهی هنوز پشتم به شکم و س دونمیم دیهرچند بع فتهیب یاتفاق

 از پس بلند بود  دمیرسیگلوشم م ریمن به زور به ز   طی اون شرا

کار   یچ نجایا  نیگفت:آرم دمی توجه به من که بهش چسب یبم مردونش ب یبا صدا  سام
 ؟ یکنیم
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که   مارستانمیب یبهم گفت یطور  هی  وونهی به سام رفتو گفت:پسره د ی چشم غره ا نیآرم
 از کرج خودمو تهران رسوندم  یچه طور دمیاصال نفهم

 مارستان ی گفتم ب ییکجا  یگفت ی_تو زنگ زد سام

 وونهی شد د تی زی فکر کردم چ  ؟یچرا تماسو قطع کرد  دیبگ شهی _اون وقت منیآرم

 ... انا ی باال رفته به من نگاه کردو گفت:شما اح یبا ابروها  نیآرم

 با اخم گفت:بارانه سام

 ش؟ ی ...چرا با خودت آورد شناسمشی_منیآرم

برده هرجا که اربابش باشه    هیگفت: نیدار روبه آرم یلحن معن  هیزدو با  یپوزخند سام
 اونــ...  دیبا

  مارستانیحاال تو بارانو ب  یگیوسط حرف سامو گفت:آها راست م دیپر  نیآرم کهوی
 ! ؟ی اورد 

 م یهیگفتم:ا یتفاوت یبا ب سام

 ی کرد  وونمی قدر سوال نپرس پسر د نی گفت:ا  نیاز کنارم رد شدو روبه آرم سام

 زد  یلبخند مردونه ا نیآرم

سام تو از داداش نداشتم برام   مارستانمیب یگفت  یبه سرم آورد ی چ یدونی_نمنیآرم
 یامازون ید یادمو دق م  یطور  نیحق بده چرا ا  یزتریعز

رفتو به   جیرفته بودم که دوباره سرم گ پشت سرشون راه افتادم چند قدم ن دمویکش یپوف
چشمامو   هیحالم بهتر بشه بعد از گذشت چند ثان  کمیدادم چشمامو بستم تا  هیتک  وارید

که همزمان   نیزانوهام شل شدنو افتادم زم نباریا  کهویراه رفتم که   گهید  کمیباز کردمو  
وقته که همراهمه   یلیکه خ ی حس کردم یبه سمتم برگشتن حس حقارت م نیسام و آرم

 سوخت ی خودم م یناتوان شده بودم دلم برا  نقدریا  نکهیاز ا
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 جلو اومد خم شدو بازومو فشار دادو بلندم کرد  دویکش یپوف سام

  ذارمی آبرو برات نم نیآرم یاعصابمو خورد نکن به خدا جلو  نقدری _بلندشو باران ا سام
 کنمی لهت م زنمیم

از   تونمی ش بتونه بشنوه گفتم:آقا به خدا نمکه فقط خود  یطور یبغض با لحن آروم با
 عمد...

 هم بستم   یفشار داد که ساکت شدمو چشمامو محکم رو بازومو

 سام پس چرا مرخصش کردن؟  ستیخوب ن ادی_فکر کنم حالش ز نیآرم

 اد یم لمی_نه خوبه داره ف سام

 انداختم نی پا سرمو

 اد ی م لمیاربابش ف  یکه برا   هی_ا عجب خدمتکارنیآرم

  شتریچال گونشو ب دیخندیم ی وقت  دیمردونه خند  نی بهش رفت که آرم یچشم غره ا  سام
 کشوند یبه رخ م

 ا یخودت راه ب کنمی_بازوتو ول مسام

 _باشه 

 ول کردو دنبالشون آروم راه افتادم  بازومو

 

  یصندل ینکردمو سرمو به پشت  یشدم به حرفاشون توجه نیعقبو باز کردمو سوار ماش در
 خوابم برد  یک دمیهم بستم که نفهم  یو رودادم چشمام هیتک
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 ده ی_خوابنیآرم

 رو یکن لعنت دارشی_اوف خداااا د خب بسام

 م ینکن دارشیب ای سام ب دهیچه قدر مظلوم خواب نی کنم اما بب دارشیب  دیبا دونمی_منیآرم

 تو؟  مشی ببر ی_خوبه اون وقت جناب باهوش چه جورسام

فک   نقدریا  ای با حرص روبه سام گفت:ب نیخوردمو آروم چشمامو باز کردم که آرم یتکون
 شد  داریخودش ب یزد

شرکت   می ری م  نیبهم نگاه کردو گفت:منو آرم نهی از تو آ   نیبدون توجه به حرف آرم سام
 منتظر نمون  میگرد ینهارم برنم یبرا 

تا   ییخوایو هم گشنمه م  هم خستم  گردمی بر نگرد اما من برم یگرد ی _واال تو برنمنیآرم
 یبکش یگاریشب ازم ب

 نهارم آماده کن میگرد ی نهار برم یخب پس برا  یلیکردو گفت:خ یتک خنده ا سام

نهار  تونمیم  یوضع ک  نید اخه من با ا نیارم ی شدیکاش الل م یاز نهادم بلندشد ا  آه
 درست کنم  

 بابا... یا

 ... 

نهارشون آماده بود ساعت سه بودو هردوشون تازه از  زیگذاشتم م زیبرنجو وسط م  سید
 شرکت برگشته بودن 

 کنه؟ یم تتیاذ  ادی ز  گمی_منیآرم

هم انداخته بود سام حموم    یمبل نشسته بودو پاشو رو  یبرگشتم که رو  نیسمت آرم به
بره بدبخت معلوم بود   رونیاز تنش ب شیتا خستگ ره ی دوش کوتاه بگ هیرفته بود تا  

 شه یبره حموم دوباره شارژ م دونستم یم  یاومد ول یخوابش م یلیو خخسته بود یلیخ
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 گمیبهش نم  یزی_نترس...بهم بگو...چنیآرم

کتکم   یک یهرروز سره هرموضوع کوچ گفتمی گفتم؟میبهش م یانداختم چ نی پا سرمو
که   کنه؟تویاوقات از خوردنه نهار محرومم م یکنه؟بعضیم قیبهم تزر ی تیتقو  زنه؟آمپولیم

 ی اوردی سرم م ییرفته اون روزها چه بالها  ادتینکنه  یخودت از سام بدتر 

 ؟ ی بگ یزیچ ییخوا ی شد؟نم ی_چنیآرم

بود   رحمیجوابشو بدم اونم مثل سام بود مثل خودش ب تونستمینم یعنیندادم   یجواب
 قدم عقب رفتم   هیمبل بلندشدو به سمتم اومد که ناخواسته   یاز رو  نیآرم

هدفش تورو به    یبدونم که سام برا خوامیندارم م تیاز من نترس من کار   نی_ببنیآرم
 نفرتش  یاز رو   ایآورده   نجایا

فراموش کرده بود سرمو باال   رویهمه چ دادوی قدر خوب خودشو ادم خوبه جلوه م چه
  یصورت مردونه جذاب و مهربون نی ادم که همچ ن یا  یبرا  فهیآرودمو بهش نگاه کردم ح

همتا   یمهربون  یو تو  نهیزم یفرشته رو  کردیفکر م کردینگاش م یداشته باشه آدم وقت 
اوقات با خودم فکر   یگاه یبودم حت  دهیند شی ونمهرب  نیاز ا  یریخ  چینداره من که ه

  رحمیادم سنگدل و ب  هیبه سام داده چون  یا افهیو ق  پی ت نیخدا همچ فهیکه ح کنمیم
 من   یبود البته فقط برا 

به   کردیبا جونو دلش به مادرو پدرو خواهرو برادرش محبت م یکه چه طور ادمهی  خوب
 یعصبان یوقت  دمیصورت مهربون رو هم د  نیمن خشم ا  نیخصوص خواهرش و اما آرم

 مثله سام   قای دق شدیوحشتناک م یلیخ شدیم

 _من...

  رونیزبونت ب ری خب نگو اما بدون که باالخره از ز  یلیشونه هامو گرفتو گفت:خ نیآرم
 ارم یخودم ب شیاگر شده تورو پ یحت  کشمیم

 زد یتعجب بهش نگاه کردم که پوزخند با
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  یکه قرار بود باهام ازدواج کنه از بچگ ی_نقشه ها برات دارم خانوم کوچولو تو کسنیآرم
با ازدواج منو اون من به دونه دونه  رمی گیازت م تویمنم تمامه خوشبخت  شیازم گرفت

صد   ی کنم تو یشب ط هی یتو  تونستمیکه م یراه  یاما تو باعث شد  دمیرسی هدفام م
 کنم  شیشب ط

 زدو ادامه داد یپوزخند

بهتر از    یلیسام به نظرم خ  شیپ یزندگ ی_هرچند فکر نکنم االنم خوشبخت باشنیآرم
خط قرمزها داره اما من نه تو   یسر هیخودش    یمن باشه چون سام برا  شیپ یزندگ
من نشون شده بود ازم   ی برا یکه از بچگ یو دختر   یخانواده سامو ازش گرفت یلعنت
 آشناس نه؟  اتبر م؟اسمشیکه؟ه شیشناسی...سارا...میگرفت

نداشتم سارا به خاطر   ینقش چیکه تو مرگ سارا ه  گفت؟منیم یداشت چ نیا  دمیلرز 
 داره؟  یفوت مادرش دق کرد به من چه ربط

 ...ن... نداشتم ینقش  چی_اما...م...من...تومرگ سارا...ه

 صورتم فرود اومد   یباال رفتو محکم رو دستش

به خودش اجازه بده و   یهر کس یعنی...نیا یعنی یکس یترک خوردنه قلبم...ب یصدا 
که پشتت بهش گرم   ستین ی چون کس یدفاع کن از خودت  یبزنه و تو نتون یلیبهت س

 باشه 

 یصحنه با اخم گفت:باز چه غلط  نیا  دنهیاومد که با د نی لحظه سام از پله ها پا  همون
 ن؟ یکرده آرم

 بود   جالب

اون منو زده بود اون وقت از خودش   نیارم  یکرد  یباز چه غلط گفتیاالن م  دیبا
 که تو خودت...  نهیاز ا ر یمنو بزنه غ  نیکرده باشم که ا یمثال من چه غلط  دیپرسیم

 ...الیخیب پوووف
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 زد ی...حرف مفت می...غلط اضافیچی _هنیآرم

  خوردمیم ی لیس  شدیکه کنارم رد م یشدن چه قدر راحت از هرکس یگونم جار یرو  اشکام 
 و مجازات شدن بودم  هیکار نکرده درحال تنب هی  یچه قدر راحت برا 

بهم دست   یحس خوب  هی دوی چیپ مینیب یخوب شامپوش تو یبو سادیروبه روم وا  سام
  ستادهی فراموش کنم همون طور که روبه روم ا یکم  نویآرم یلیکه باعث شد س یداد حس

اما طرف   کرد یبهم نگاه م بستیکه داشت بند تن پوش حمومشو م ی بودو درهمون حال
 بود  نیمخاطبش من نبودم آرم

 کار کرده؟  یچ نی _آرمسام

 غذات سرد شد ایسام...ب الیخ ی_بنیآرم

 بهم نگاه کردو از کنارم رد شد  مشکوک 

تو آشپزخونه  یبر یتونیم ینهار بخور ذارمیم کنموی_به خاطر ضعفت بهت رحم مسام
  یخودت غذا بکش یوبرا 

 

 )سام( 

  هیمن نبودم  یفکر بود نگاه کردم مطمئن بودم که وقت یکه تو  نی باران به آرم بارفتنه
  هیخورده   یلیفکره و باران هم ازش س یتو  نی آرم ینطوریه که ا گذشت نشونیب یزیچ

  ختمیریخودم نوشابه م  یکه داشتم برا   یقاشق غذا خوردمو بعد از قورت دادنش در حال
شد؟چرا   یپ چ میگشنمه برگرد یگفت یه یبود دهکر  وونمیشده؟تو که د یگفتم: چ
 ؟ یخوریغذاتو نم

 خورم ی...االن میچیسرشو باال آوردو گفت:ه نیآرم

افتاد؟من که رفتم تو خوب    نتونیب یمن رفتم حموم چه اتفاق ی:وقتدمیپرس مشکوکانه
 اما حاال... یبود
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بهم   یشرکت کم یکرج کارها   گردمی با غم بدون توجه به حرفم گفت:امروز برم نیآرم
 سر قبر سارا و سهند  میبر شهیقبلش م  یول ختهیر

هم نشون شده   یبرا  یعاشقه سارا بودو از همون بچگ  نیشدم آرم  یطور هی  لحظه هی
 بودن 

 ؟ ی افتاد ادشی  کهوی_سهند که به هرحال اما سارا...چرا  

 کنمیازدواج نکردمو به ازدواج هم فکر نم  یو هشت سالمه وقت ستی _من االن بنیآرم
  یگی اون بچه سه سالرو که قرار بود زنم بشه فراموش کنم اون وقت تو م  تونمینم یعنی

 که... 

  یختیبهم ر  کهوی  ؟چرایافتاد ادشی  ییکهویاما بهم بگو که چرا  می ر ی باشه م دونمی_م
 ن؟ یآرم

 هان؟  یمرگ خانوادت شده رو زنده گذاشت یدختره که باعث و بان نی _چرا انیآرم

  نیدادم حدسم درست بود آرم هیتک میبه صندل ظرف رها کردمو ی و چنگالو تو  قاشق
 من نبودم باهم حرف زدن   یبهش گفته و وقت یزیچ

 آره؟  ی_بهش گفت

رابطه با اون دختره حرف نزن   نیگفتم:مگه بهت نگفتم که در ا  ینداد که عصب  یجواب
 هان؟پس چرا...

  کشمیخاکه عذاب م ریو سارا ز   رهی اون راست راست راه م نمیبیم ی_نتونستم وقت نیآرم
 ی فهمیم

 داد؟  ی_چه جواب

 خورد یگوه هی_ نیآرم

 ؟ ی_چ
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ادامش بده گفت:انکار   خوادیکه معلوم بود کالفس و اصال دلش نم یبا لحن نیآرم
 دونهیکرد...خودشو مقصر نم

 آره  دونهی:که مقصر نمدمیحرص غر با

راه منو گرفتو   نیب نیبلندشدمو به سمت آشپزخونه رفتم که آرم یصندل یخشم از رو  با
 رووووون یب ایمانع شد اما بازهم بلند داد زدم:باران از اونجا ب

  افهی حالو اوضاع و ق ن یا  دنیاومد و با د رونیب یباران از آشپزخونه با هول و نگران  کهوی
متعجب بهم نگاه کرد با خشم به باران که   یو چشما  یترسناک من با ترس و نگران

 نگاه کردم  کردیو با تعجب داشت بهمون نگاه م  دهیترس

تو   فتــــــــهیآره؟پس من بودم که باعث شدم اون اتفاق ب یدونی_که خودتو مقصر نم
   یکه نبود

 نگهش دارم  نیاز ا  شتریب تونمی_باران برو تو اتاقت نمنیآرم

و  من کمتر شد    یتو چشماش جمع شد برخالف انتظارم جلو اومد که کم کم تقال  اشک
 با تعجب شل و شلتر شد نی آرم یدستا 

االن   یمدت شکنجم داد نیکه چرا تمامه ا  فهممیآروم گفت:االن م ستادو ی جلوم ا باران
اگه   فهممیم  دویلرز یچهارستون بدنم م دمشیدی چشاتو که هر وقت م یعلت نفرت تو 

اما من مقصر    یبزن اون قدر بزن تا سبک بش ینیبیمن م یمرگه خواهرتو از چشما 
که   یمدارک ید یو عروسک پاره شده منو د   اراتو فقط افتادن س  یدونی نم یچیودم تو هنب

 من بودن اما من مقصر نبودم  هیهمشون بر عل

  عی سر  نی که آرم فتهیبهش زدم که از شدتش خواست ب یمحکم یلیباال رفت و س  دستم
 گرفتش 

 ارم؟ یب ادتی  ییخوا ی رفته؟م ادتی آره؟ یکه قاتل خواهرم بود  یکنیانکار م ی_دار

 ست ی_بس کن سام حالش خوب ننیآرم
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 ارم؟ یب ادتی ...؟ی_تو خفــــــــــــــــــه...نگفت

  نیبهت زده آرم یچشما   یجلو نیتن پوش تنم بودو کمربند نداشتم به خاطر هم خودم
رو دور   نیکمربند آرم دمیبازش کردمو کمربندو از کمرش کش دمویکش نو یقالب کمربنده ارم

 عقب عقب رفت  نیآروم به سمتش رفتم که با بغض رو زم یباقدمها  و دمیچیدستم پ

 و همزمان گفتم:  دمی باال بردمو محکم به کمرش کوب کمربندو

 ... اریب ادی به  غشوی_ج

 ...یبعد ضربه

 ...شیگر   ی_صدا

 ...یبعد ضربه

 ...شیاشک  ی_چشما

 ...یبعد ضربه

 منو سهند... ی جرو بحث ها ی_صدا

 ...یبعد ضربه

 ن یبرخورد مادرم با ماش ی_صدا

 ...یبعد ضربه

 مادرم...  غیج ی_صدا

 ...یبعد ضربه

 _سرخاک مادرم...

 ...یبعد ضربه
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 پدرم... ی_اشکها 

 ...یبعد ضربه

 _دق کردن سـارا...

 ...یبعد ضربه

  نیزم یبه سمت باران که رو ع یسر   نینتونستم ادامه بدم آرم گهید دمیکه رس نجاشیا به
 رفت  کردیو داشت هق هق مخودش جمع شده بود   ی تو

 _بلندشو باران نیآرم

زجه  کردویاز شدت درد داشت ناله م  کردیو هق هق م دیلرز یفقط م خورد یتکون نم  باران
 زد یم

 دستت نداده  ی_د بلندشو دختر تا کارنیآرم

مغزم   یرو  شی گر یصدا  یبدجور کردیم  هیو همچنان گر  خوردینم یاز جاش تکون  باران
 برداشتم:  زیزدمو به سمتش خ ینعره ا   نیبود به خاطر هم

 _بلندشـــــــــــــــــــــــــو دختره المصب 

 بشم: کیکه به باران نزد   ذاشت یمحکم منو گرفته بودو نم نیآرم

 ولش کن  گهید  شیزد یحفظ کن به اندازه کاف  تو ی _آروم باش پسر...خونسردنیآرم

بارانو گرفتو آروم دره   یهم بازو نی مبل نشستم آرم  یو ر دمویتو موهام کش یدست یعصب
 ...رمی گیدختررو نکشم آروم نم نی گفتو بلندش کرد من تا ا   یزیگوشش چ

 

 )باران( 

 )شش ماه بعد( 
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دونه به دونه ستاره هارو بهم وصل کردمو   کردمیشب داشتم نگاه م اهیآسمون س به
 چشمام ظاهر شدن   یمادرم جلو ری تصو

 لبام نشسته نبود زدم   یکه چند ماه بود رو یلبخند محو  ناخواسته

  ؟کاشینیبیاوضاعمو م کشم؟حالویم ی دارم چ ینیبی؟مینی بی ...روزمو می_مامان
کس   ی ب ینجوریتا ا  یبرد ی عقال کاش منو با خودت م یذاشتیتنهام نم ؟کاشی رفتینم

وقت   چیکه ه یکاش پدر یبودیکارم؟چه قدر تنهام؟کاش م کسویچه قدر ب ینیبینباشم م
انتظار داشتم   هیفقط   کردمیتحمل م  ارودرده نی االن کنارم بود به خدا همه ا دمشیند

آغوشتون به خواب برمو تمامه دردهارو فراموش بکنم  یبود که شبا تو  نیاونم ا 
که بتونم خوب  دیبرام دعا کن دویگرفتم بهم کمک کن یمیتصم  هیمامان...بابا...من 
 خوام فردا... یانجامش بدم م

 _باران 

بلند شدمو به سمت سام   اطیتاب داخل ح یاز رو  کهویپر از تحکمش   یصدا  دنهیشن با
 بود رفتم سادهی دره عمارت با اخم وا یجلو یپله ها  یکه رو

 _بله آقا؟ 

 ؟ یرفت رونیب ی_با اجازه کسام

 باشم اطی ح یتو  یساعت  هی  تونمی م دیانداختمو گفتم:خودتون گفت نی پا سرمو

 افتاده باشه گفت  ادشی  یزیچ  هیکه انگار تازه  یبا لحن سام

 اتویخب...بسه ب یلی_آها آره...خسام

 _چشم 

 شدمو درو پشت سرم بستم الی راه افتادو رفت تو منم پشت سرش وارد و خودش

 .... 
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که داشت کراواتشو   یدرحال شم؟سامیموفق م یعنی  دمیترسی داشتم واقعا م استرس
 زودتر برگردم   دیز شاگفت:امرو بستیم

 نه  یسرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم وا   کهوی

 د؟ یگردی برم یگفتم:ک ینگران با

 جواب بدم؟  د یباال دادو گفت:با ییابرو 

 غذام اماده باشه دیبدونم که تا ساعت چند با دی_خب اخه با 

 رتر ی د ای  امیم  کی من زودتر از  ا یحاال    کیزدو گفت:آها تا قبل از ساعت   یپوزخند

 هم بهم داد ی قی توروخدا چه جواب دق نی...ببیمرس

 رنگ نگاهش مشکوک شد کهویبهم انداختو  ینگاه میدستش دادم که ن فشویک

 ده؟ یپر نقدری_چرا رنگت ا سام

گفتم تا قانع   یبهش م یچرا دستو پامو گم کردم حاال چ دونمیانداختم نم نی پا سرمو
 شد یم

 ...دونمیلکنت گفتم:ن...ن...نم با

 ؟ یدونی_نمامس

 شد  جادیتنم ا  یتو یلرزش  کهوی

 ؟ ی_ضعف دارسام

 خورم ی م یزی چ هی دی_آ...آ...آره...آره...ضعف دارم االن که شما رفت

 خب باشه یلیتکون دادو گفت:خ یسر سام

 دی_مواظب خودتون باش
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تکون دادو رفت با بسته   د ی کرد سرشو به نشونه تا ینگاه میسمتم برگشتو بهم ن به
  یبرا  می گذشت خب حاال بر   ریدادم اوف به خ رون ینفس حبس شدمو ب الی شدنه دره و

 اجرا....

 

 ....... 

 

  یدرست می واقعا تصم یعنیاد؟ی قراره سرم ب ییچه بال یعنینگاه کردم    نهی آ یخودم تو  به
 ندارم کجا برم؟  ییآخه من که جا یگرفتم؟ول

 د یقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 شم یدختره هرزه م  هیبه  لی _حتما تبد

قبل از رفتن به    رونیاز اتاق زدم ب نیبه خاطر هم  شدیم  رمی ساعت نگاه کردم داشت د به
  نیا  یجا  ینداشتم جا  یخونه خاطره خوب نیا  یجا  چیخونه نگاه کردم ازه یجا  یجا

 ...یا  گهی د زهیمن بوده نه چ  یها   دنیخونه فقط شاهده صحنه کتک خوردنها و نال

  اطی باز کردم که با باز کردنه دره ح اطویکردم دره ح ی ط اطویح  رهی مس  رونویخونه زدم ب از 
 : دیسام افتادمو پام لرز   دیتهد اده ی  کهوی

 "کنمی پاتو قلم م یبذار رون ی "اگه پاتو از خونه بدونه اجازه من ب

 گذاشتمو درو هم بستم  رونی پامو ب دشیزدمو بدون توجه به تهد یپوزخند

 دم ی کش یقیعم نفس

 ی آزاد

 قدر لذت بخش بود چه
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دوست داشتم خانومه خونت بشم اما   یلیرفتم خ رونیب تیاز زندگ شهیهم  یبرا گهید
 بود یقابل باور کردن  ریبرام خنده دار و غ اهاممی رو یفکر کردن بهش تو  یحت

گرفته بودم ترس   شیخودم در پ یرو برا  ینامشخص و نامعلوم ریمس  داشتمویبرم قدم
  یدختره تنها تو  هی دمیترسیم  دمی بود با یعاد یوجودم بود اما خب امر   یتو یبخصوص

 یی شناختن جا  ینه حت  ینه کار یشهر بزرگ نه کس نیا

  خوردمیار کردم؟اونجا عقال اگه کتک مزدم واقعا حماقت کرده بودم چرا فر یپوزخند
و سرپناه رو هم از دست داده بودم    تیسرپناه داشتم اما االن اون امن هیداشتم   تی امن

 کنه  دامیکنم که نتونه پ یپس بهتره کار کنهیام م کهیت کهیکنه درجا ت دایاگه سام منو پ

 ...یول

 آسمون نگاه کردم  به

 ی امروزو شب نشو...من سرپناه هی یکه دوست دار یآسمون تورو جون هرک یا
 ندارم...شبمو کجا سرکنم؟ 

 

 )سام( 

که معاونم برام اورده بود تا    یینشسته بودمو داشتم به برگه ها  زیپشت م یصندل  یرو
کاره امضاها تموم شد برگه   یوقت   کردمیامضاشون م  خوندمویامضاش کنمو دونه دونه م

جلسرو   خیتار  عتریگرفتمو با لحن پر از تحکمم روبهش گفتم:فقط هرچه سر هارو سمتش
 کن  نیتع

 _چشم احمدپناه 

 د یبر  دیتونی _م

 _فعال با اجازتون احمدپناه 
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برق   نهیکه ع  یماه فکر کردم شش ماه شیش نی دادمو به ا  هیتک می رفتنش به صندل با
  یا  گهید ز ی شش ماه جز رنج و عذاب باران و لذت و سبک شدن من چ نیا  یگذشت تو 

دلم   زدمیاز پس کتکش م  شدمی اوقات خودمم خسته م یتوش رخ نداده بود بعض
  ییجا هیببرمش   خواستمیم ن یخالص بشم به خاطر هم عتریاز دستش سر خواستیم

  یشما چ  ادهی هم متوجه نشه اما خب هروقت   یکنم که اصال کس  کشیت کهیت یطور
 کارو انجام بدم   نیا تونستمیافتادم نم یم  شی مظلوم و اشک

 ...امی من کوتاه نم ی ول  هیمقاوم  دختره

 ذهنم اکو شد    یتو نیمنو آرم  ن یمکالمه ب  دوباره

سام    دهینفهم زهارو یچ یتا بعض یاز دستش خالص بش عتری_بهتره که هرچه سر ن ی"آرم
 اگه اون بفهمه که...

 ن ی_اه بس کن آرم

برات   خوامینم ؟منیفهمیتو بگو بس کن...سام چرا نم گمیم  ی_پووووف من هرچنیآرم
 نو؟؟ یا یفهم یم فتهیب یاتفاق

 کار کنه؟  یچ  تونهی بکنه مثال م تونه ینم یغلط چی_اون اگرهم بفهمه ه

 کنه  تی_ازت شکا نیآرم

 _اون وقت مدرک؟ 

کنه   تی ازت شکا  تونهی_اگه از اون راه موفق نشد به خاطر ضرب و شتم که منیآرم
 ی زنیکتکش م یچه طور یدونیدرضمن مدرک هم داره خودت که م

 بکنه تونهینم یغلط چ یکنه...ه تی_اوال غلط کرده...دوما شکا 

 م؟ یبکن ییازش استفاده ها میتونی_سام...ما منیآرم
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اونقدر پست نشدم که اون  گهی د نیخشم بهش نگاه کردمو گفتم:خفه شو آرم با
 دختررو...

 ...یخودمون نه...برا یبرا  یشعوریب یلی_خنیآرم

داداشم بهش تعرض   دمیفهم  یوقت ؟منی گیم یچ  یدار یفهمیم چی ه ن ی_خفه شو آرم
که اجازه   تمسی ن رتیغ یشدم چون تا اون حد ب ز یآبروش کرده با داداشم گالو یکرده و ب

اون   ام یحاال خودم ب کنمیلکه دار نم روی دختر چیبشه من دامن ه تی ثیح یبدم دختره ب
 دختررو...

بفروشش...به   گمی...دارم مادی نفر باشه و هرزه بار ب هیگم هرشب با   ی_من که نمنیآرم
 " ده یباکره م یبه دخترا  یهمون عربه...پول خوب

   دمیکش یپوف کالفه

که  یکار کنم هرکار یچ دونمیم  نیاقال بابت اون حرف آرم  یکار کنم ول یچ دونمینم
 نکهینجابتشو لکه دار کنه مگرا  یکس ذارمیو نم  کنمیباهاش بکنم نجابتشو لکه دار نم

 ...طی شرا

 اومدمو اجازه ورود دادم   رونی در اتاقم از فکر ب یصدا   دنیشن با

 ردم امروز هماهنگ ک   یباهاشون برا سی _جناب رئاحمدپناه 

 خب یلی_خ

 _فعال با اجازه احمدپناه 

 خودت هماهنگ کن  زوی _همه چ

 _چشم احمدپناه 
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  نهایاز ا شتریبود جلسه هم امکان داره ب کی رفتنش به ساعت نگاه کردم ساعت  رونیب با
بهش خبر بدم که قرار   رمویتلفنمو برداشتم تا شماره خونرو بگ نیطول بکشه به خاطر هم

 زود برگردم   یلیخ ستین

 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 

 با پام ضرب گرفته بودم نیزم یرو یعصب

که اون بار    یدستم بهت برسه کشتمت معلومه کتک یجواب بده لعنت  ده؟دیجواب نم چرا
 انداختمو به سمت به جلسه رفتم... زیم  یرو  مویخورد بستش نبوده گوش

 

 

اومدمو به سمت اتاقم   رونی ..از اتاق کنفرانس بگفتنم همه بلندشدن. دی خسته نباش با
 ...رونی برداشتمو از اتاق زدم ب فمویرفتم کتو ک

 شدمو با سرعت به سمت خونه روندم  نمیماش سوار

که هربار که بهت   کنمیچپ و راستت م  یطور هیبار  نیآره؟ا  ید یجواب تلفنه منو نم حاال
 احمق...دختره   یزنگ بزنم هنوز بوق اولو نخورده جواب بد

 

محکم و    یبا قدمها  الیپارک کردمو با قفل کردنش به سمت دره و  نگیپارک یتو   نویماش
بار   نیا   کردمیغذارو حس م یحرکت کردم وارد خونه که شدم برخالف قبال که بو  عیسر 
 به مشامم نخورد  ییبو چیه

 ی دی منو نم  یهاااان؟حاال جوابه تلفنا یشد  میقا ی_باراااااان...باراااااان کدوم گور
 ارررررره؟؟؟ 



 دو مرد خشن من 

121 
 

به سرعت و با خشم از پله ها باال رفتمو وارد اتاقش   نیبه خاطر هم دمینشن یجواب
 بود... یشدم خال

 خونرو گشتم... کله

 ... نبود

 زدم فرار کرده بود... یپوزخند

خانوم   یرو انجام بد  یبزرگ سکی ر نیکه همچ  یبا دلو جرات نقدریا  دونستمی_نم
 یبکن یچه غلط  یتونیم  ییبدونم تنها خوام یکوچولو...م

 

از  یلیرمان خ  ینجا یتا ا  شمی:با عرض پوزش که مزاحم خوندنتون مسندهی )سخن نو
رمانو   نیبوده که به خاطرش ا ی متعلق به دختر یعن یبوده  یکه نوشتم واقع ییصحنه ها 
سرشناسو معروفه   میلیکه خ  هیصحنه ها مطعلق به دختر یبه بعد بعض نجاینوشتم از ا 

 رمانم استفاده کردم   یتو شداشته که من از  یاما گذشته وحشتناک

رمان هم جزو   نیرمانم بود ا  ن یگمشده که چهارم  مهیعشق ن یرمان ب نیقابل ذکره ع و
ر  رمان منتش  جدهیمنتشرش کردم)درواقع بعد از ه ری که د شهیآثارم محسوب م نیپنجم

  دیبذار کنمیم  یداره عذرخواه ادی پرش ز  ای فهیخورده قلمش ضع هی شد متاسفانه(اگه  
 بودم(  یناش ننوشت یتو کمیاون زمان  نکهیا  یپا

 

 

بودم اصال انگارنه انگار بردم   لکسیر یلیازش نشده بود خ یشده بود وهنوز خبر شب
نداره فقط   روی جا چیچون ه گردهیفرار کرده بود برام مهم نبود هرجا باشه خودش برم

اگرنه دنبالش    چیبگم که حماقت محض کرده اگه تا فردا صبح برگشت که ه تونمیم
 منو نشناخته بود...  هنوز  کنم یم  چارشیب کنموی م داشیپ گردمیم
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 )باران( 

 بود  شده کی هواتار

حسرت   گردمو یپاساژ اون پاساژ م نیا  یخودم تو  یهفت شب بود تا االن برا  ساعت
  یگشنم شده بود ول ینخوردمو حساب یچیاز صبح ه  خورمیم زهارویچ یلیداشتن خ

به طور کامل فراموش کنم حاال    موی که گرسنگ کردیم  یگذروندنه امشبم کار  یترس چه طور
پس فردا شب...چند   ای گذشت اما ا  ینحو بهامشبم گذشت حاال فردا شبمم  میما فکر کن

 گذره؟ یم  یاتفاق  چیو بدون ه  یهم به راحت گهیشب د

 ذهنمه... یکه تو  یزی و بدور از هرگونه چ  یعاد  یطور نیهم

 

 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 

 

خسته شده بودم اما خب جرات نشستن   یلیخ زدم یخودم قدم م یرا پارک بودمو ب ی تو
 ...دمیترسیپارک رو نداشتم م یتو  یها   یصندل  یرو

 باال اوردمو به آسمون نگاه کردم   سرمو

من   یماجرا و زندگ  ن یبمونم؟ته ا یسرپناه باق  یب یطور نیقراره من هم یعنی  ایخدا
 ادخدا؟ یقراره سرم ب ییبالها  شه؟چهیم یچ

 

 )سام( 
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 _الو سهراب؟ 

 _سالم آقا سهراب

 ؟ ی کرد داشی_پ

 میازش گرفت  یرد  هی یهنوز نه آقا ول  دی بخوا تشوی_راسسهراب

 نجا یا  ارشیکنو ب  داشی_خوبه برام پ

 _چشم آقا سهراب

 به لبم چسبوندم  روی شدم لبه گوش رهیخ  ونیز یقطع کردمو به صفحه تلو  تماسو

برات   یی برنامه ها ده؟بارانیکجا مونده؟کجا خواب  شبویرفته باشه؟د  تونهی کجا م یعنی_
 شینیبب  یتونیخواب هم نم یتو یدارم که حت

 

 )باران( 

 گذشت...  تی ریکه به خ  امشب

گند تحمل کردم چه قدر   ی پارکها موندمو بو ی ها ییدستشو  نیا  یچه قدر تو  دونهیم خدا
بودن وحشت کردم همش به  ابونیپارک و خ یپسرو مرد که تو  ی سر  هیاز  دمویترس

 یبه بدخت رفتموی خودم راه م  یطور برا نیلطف خدا بود که من امشب سالم بمونم هم
  یچه قدر خلوته دختر تو که قرار بود از جا نجایبابا ا  یا  دمی د کهویکه    کردمیهام فکر م

 ؟ یکنی کار م یچ نجایپس ا  یخلوت عبور نکن

 ...پووووف

گذاشتو محکم فشار داد   مینیب  یرو  یاز پشت سرم دستمال  یکی کهوی برگردم که   خواستم
دستش مهارم کردو محکمتر فشار   یکیکردم نفس نکشمو تقال کنم اما مرده با اون   یسع

هرزه بشم    هیکمک کن نذار   ایشده بودنو فاتحه خودمو خوندم خدا  ری داد اشکام سراز 
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با حس   دمو یکش  یقینفس عم نیبه خاطر هم شدمیکم بود و داشتم خفه م  ژنیاکس
 جون افتادم   یمرده ب یدستا  یتو  دیچیپ مینیب ی که تو یتند  یکردن بو 

 ......... 

نبود که نفهمم  یاونقدر  یول  رفتیم  جیتشنم بود سرم گ یلیباز کردم خ حالیب چشمامو
تو چشمام جمع شده بود فکر کنم   افتاده به اطرافم نگاه کردم اشک  یکجامو چه اتفاق

 کم داشتم من کجا بودم؟  نوینرسه هم انی من به پا ی ها  یوقت بدبخت چیه

 

 

  چکس یاز ه یخودم جمع شده بودمو هنوزکه هنوزه خبر یتخت تو  یهاس که رو  ساعت
 آورده؟  نجایمنو به ا  یتنم حس کردم واقعا من کجام؟اصال ک  یتو  ینشده بود لرزش

  غیج خوان؟خواستمیم یکجاست و از جون من چ نجایبفهمم ا  دیبلندشدم با یناتوان با
کردم   زیت یاز پشت در اومد که باعث شد سکوت کنم گوشامو حساب  ییصدا   کهویبزنم که 

 چه قدر صداش برام اشنا بود   گنی م یچ نمیتا بب

 ش؟ ی_آورد 

 _بله قربان 

 _کجاس؟ 

 هوشهیهنوز ب یاتاقه...ول ی_تو 

 نکرد  بتون یکه تعق ی_کس

 تخت باشه  التونی_نه قربان خ

 ی بر یتونی _خوبه م
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 _فعال با اجازه 

تخت   ی سروصدا رو  یرفتمو ب عی سر نی وارد اتاق بشه به خاطر هم خوادیکه م دمیفهم
 هوشمیبدونن من ب نکهیچشمامو بستمو خودمو زدم به خواب فکر کنم ا دمیگرفتم خواب

اتاق باز  ه؟دریآشنا ماله ک ی صدا  نیبفهمم ا دی خب با یداشته باشم ول تی امن شتریب
اما خودمو نباختمو همچنان    دمی لرز   دمیبسته شدنشو شن یشدو پشت سرش صدا 

 کردم یمصمم خودمو به خواب زدم هرچند داشتم از ترس سکته م

  ن یاشنا به مشامم خورد اما اونقدر منگ بودمو ضعف داشتم که صاحب ا یعطر یبو
پتوم قرار گرفتو پتورو باالتر    یرو  یداشت دست یخوب یقدرم بو چه   اوردم ین ادی بورو به 

موهامو نوازش نکرده بود چه   یتا حاال کس دیتو موهام کش یروم انداخت دست دویکش
  دنی مردونه سام اونم با خشونت و کش یداشت تنها سرم لمس دستا  یحس قشنگ

چه قدر  دنیموهامو مشت زدن به سرمو حس کرده بودم نوازش کردن و محبت د
 فهمم چه قدر تشنه محبتم  ی بود حاال م نیریش

سر شده    یتخت بود کم یکه کنارم رو  یمردونه کس  یدستا نیریش  ی نوازش ها نی ا با
 همچنان خودمو به خواب زده بودم  یول  بردمیبودمو داشتم لذت م

 مطمئن باش  نو یباران ا  یشی_تو باالخره ماله خودم م

 عالمت سوال و تعجب یحرفش مغزم پر شد از کل  نیا دنهیشن با

 بود؟  یاالن ک  نیا

موش   یرو باز کن یو خودتو به خواب زد   یهم گذاشت یکه رو   ییچشما یی خوای_باران نم
 کوچولو؟ 

 حرفش جا خوردم  ن یاز ا  یحساب  کهوی

 صدا متعلق بود به...   نیا  نکهی...به خاطر ادنشیبه خاطر فهم نه
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 یل یبرگشتم که با س عی بشه سر  لیتبد  قتیشتم به حقکه دا ی شک نکهیخاطر ا  به
قرار گرفته شد   مینیب یکه جلو  یهوشیکه خوردم و پشت بندش دستماله ب یوحشتناک 

 شدم  هوشیرو بفهمم و دوباره ب یز ی نتونستم چ گهید

 

 )سام( 

  کهویمنتظره زنگ زدنه سهراب بودم که   رفتموی خونه داشتم راه م  یتو یو عصب کالفه
  یبردمو بدون توجه به شماره رو ورشی میبه سمت گوش عیزنگ خورد که سر  میگوش
 تماسو برقرار کردم  میگوش

 _الو سام؟ 

به   ید یجواب م نکهیبود اه صدبار گفتم قبل از ا نی آرم نکهیبه شماره نگاه کردم ا باتعجب
  هیک ن یشماره نگاه کن بب

 ؟ ییتو  نی_آرم

 ؟ ی چرا تعجب کرد   هی_چنیآرم

 آخه... یچی_ه

 از دستت فرار کرده بود پسر؟  یکردم چه طور دایگمشدتو پ یراست  الیخی_بنیآرم

 !!!! ؟؟ی_چ

 اونجا   ارمشیکردم...دارم م داشی...پگمی_بارانو منیآرم

 که...  یدونست ی_تو از کجا م

 کنم یم ف ی برات تعر دمیرس ق یرف الیخی_بنیآرم

 _باشه منتظرم 
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 خب خداحافس  یلی_خنیآرم

 _خدافس 

 هنگ...  ی قطع شدو من موندم تو تماس

باره بهش  نی در ا یزیبود که باران گم شده من که اصال چ دهیفهم یچه طور نیآرم
 ! بود؟یاالن کرج م  دیمگه نبا  کردی کار م ینگفته بودم اصال اون تهران چ

 چنگم بود یشده بودو تو  داشیکه باالخره پ نهیمهم ا   ستیمهم ن نایا  الی خیب اصال

 ............ 

 گفت:   یتختش گذاشتو با لحن آروم یبود رو  هوشیآروم بارانو که ب نیآرم

اگر    دهیکردم اون اصال منو ند  داشیبفهمه که من پ دیباران نبا  کنمی_بازهم تکرار منیآرم
  یازت بپرسه ول یلسوا  نیهمچ دونمیم دیکه من بع  یکرد دا یمنو پ  یگفت که چه طور

 کردم  داتیتو جواب بده که خودم پ   دیاگر هم پرس

 ؟ یکرد  داشینفهمه که تو پ ییخوا ی_چرا م

 کنم  فی برات تعر میتا بر  ایزدو گفت:ب یا  لبخندمردونه

 

 )باران( 

  یحالم انگار دو یکشی م ریت ی باز کردمو به اطرافم نگاه کردم سرم کم  یحالیبا ب چشمامو
تخت نشستم   یبلند شدم رو  عی اومدو سر ادمی  زی همه چ کهویبهم بخوره  خواستیم
 که...  نجایا  نمیبب سایوا 

چه   یامکان نداشت ول نیکه توش بودم سکته هرو زدم ا  یو شناختن اتاق دنیبا د  کهوی
 اومده بودم؟  نجایمن ا  یطور ؟چهیطور
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  زیصال نکنه همه چتو سره خودم بزنم ا  میاز بدبخت  ایاالن خوشحال باشم   دونستمینم
 فقط خواب بوده و من اصال فرار نکردم؟ 

  انیدرگاه در نما ی تو شیشگی دره اتاقم باز شدو سام با همون جذبه و ابهت هم کهوی
تختم نشسته بودم با بهت و شوک به سمتش برگشتم که با    یشد منم همون طور که رو

خواب نبوده بلکه  زیکه همه چ  دمیفاتحه خودمو خوندمو فهم تشیخشم و عصبان دنهید
 داشته  قتی حق

که   دیگونم روون شدن بهتره قبل از واکنشات سام من از خودم دفاع کنم شا یرو  اشکام 
 موضوعو درک کرد    یکم دویمنو بخش

 ...هــــــه

وع  گونم روون شده بودن شر یکه رو  ییممکنه با بغض و اشکا  ریکه غ  دونمیم  هرچند
 کردم به حرف زدن 

 _آ...آقا به خدا م...م...ن...من... 

 سکوت باال آوردو گفت: یبه معنا  دستشو 

 بشنوم  یچیه خوامینگو...فقط خفه شو...نم یچیه سی _هسام

 سمت کمربندش بردو بازش کرد  دستشو 

 و تو چشنده!!   ندهیاونم من گو  میباهم حرف بزن یکیز یو ف یعمل  خوامی_فقط مسام

بچه ها شده   نهیع هیگر  ریتخت عقب عقب رفتمو زدم ز  یجلو اومد رو زدو  یپوزخند
 دوباره شروع شده بود  کردمیم   هیبودمو داشتم گر

 ...توروخدا...توروخدا...دی_آقا رحم کن

 ؟آره؟ ی بار با شکم باال اومده برگرد نیو ا   یفرار کن گهیبار د هی_رحم کنم؟رحم کنم تا سام

 د ی بریهم کمربنده سام بود که امونمو م گهید قهی بودو تا چند دق دهی هق امونمو بر  هق
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کردنو زجه زدناتو کرده بودم اما با خودم   هیگر ی باور کن هوا  یروزه خونه نبود هی_ سام
 یاونم چه در اومدن  امی برگشت از خجالتش درم ینداره وقت یاشکال  گفتمیم

دنم انداختو مانع فرار کردنم شد برد خواستم فرار کنم که کمربندشو دور گر  زیسمتم خ به
 شدم یتنگ نکنه چون داشتم خفه م  شتریکه حلقه کمربندو ب کردمی م یکار زدمویزجه م

رفتنش    رونی با ب زدمیزجه م زدموی رفت نفس نفس م رونی ول کردو از اتاق ب  کمربندشو
 کهیاما با اومدنش با اون ت زنهیکتکم نم گهیکه راحتم گذاشته و د  کردمیاولش فکر م

 باطل...  ال یخ یزه دمی که دستش بود فهم  یکابل  میچوب و س

 باشه و من چشنده... ندهیفعال اون گو دیبا

 

 )سام( 

 _خوبه بهت گفتم مراعات کن نیآرم

 گفتم:  دمویتوموهام کش یدست یعصب

 داغون ترش نکن  گهیخودم اعصابم داغون هست تو د ن؟منیآرم یبش  الیخیب شهی_م

 افتاد  یاتفاقا نم نی ا  رفتمی نم یاون کاره لعنت  یلعنت به من اگه برا   ی_انیآرم

  خوردیکه کرده بودو م یکتکه کار دیافتاد اون با  ی افتاد خوبم م یزدمو گفتم:م یپوزخند
 یچه نباش  یحاال چه تو باش

 تخت افتاده بود نگاه کرد   یرو هوشیبا ترحم به باران که ب نیآرم

 ی_سه تا از دنده هاش شکسته مچه دوتا پاهاش در رفته بدن و صورتش که حسابنیآرم
هم  یبه وحش  کشهیکه به زور داره نفس م ین یبیهم م ژنیبا اون دستگاه اکس هیزخم
  ری زنده از ز  یه طورتعجبه چ  یتخت برام جا  التیبرو من به جات هستم خ یزک یگفت

 اومده  رونیدستو پات ب
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 تعجبه ی_خودمم برام جا 

هنوز به هوش    گذرهی که سه ساعت م یشده بود و تا االن هوشیدستو پام ب  ریز  باران
  دیکشیهم که بهش متصل بودن به زور داشت نفس م ییبود با اون دستگاه ها  ومدهین

 یلیبودم خ مونیاز کارم پش  شی بودو حالش داغون بود خدا میوخ  یلیاوضاعش خ
حقش بوده و چوبه   نمیب ی م کردمیمکه بهش فکر   یکرده بودم اما هرچ یرو ادهیز 

 حماقت کاره خودشو خورده پس دستمم درد نکنه!

 

 

  نیبه سمتش برگشتمو بهش بااخم نگاه کردم چشماشو باز کرد هم  دنیپلکاش لرز  آروم
چشمش بهم افتاد  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک  هیرش خم شد که بازش کردو س

 زد که با تعجب بهش نگاه کردم   یبهم نگاه کردو لبخند کم جون

صورتش برداشتو گفت:   یاز رو   ژنویماسک اکس  یسخت با
. یعنی...ی...نی...ای...ایعنی...عی...یم...م...من...ب...با...ز...ه...هم...ز...زن...دم...بد...بخت...

...که...من قتی...ح...حقنی...ق...قبو....لت...نک...نکنه...واقعا...دارم...ب...به...ایخدا حت..
 ...برم ی...میاز...ف...فوالد... درست...شدم...پ...پ

 گفتم: یصورتش گذاشتم با لحن آروم  یاز دستش گرفتمو رو   ژنویرفتمو ماسک اکس جلو

تا   یبهتره استراحت کن یکشی نفس م یهم به زور دار نایباران...تو با ا ی_بهتره حرف نزن
 حالت بهتر بشه  

 

 )باران( 

  گذره یماهه از اون روز وحشتناک از اون کتک دردناک و از اون حماقت خودم م  هشت
از دست سام فرار کنم حاال اگه از دست   تونمیکرده بودم که م یخودم چه فکر شهیواقعا پ
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دلم به حاله خودمو   ؟واقعایافتادم چ یم ی ا   گهینامرده د هی ری گ دموکر ی اون فرار م
 کنم؟ ی ه من میزندگ نیآخه ا سوزهی اوضاعم م

  کنمیم  هیخاتونه و دارم گر ی پاها یسمنان و االن هم سرم رو  میسام برگشته بود همراهه
  سام دونمیخودمو سبک بکنم نم تونمیعقال م ینطور یپره ا  یلیبده و دلم خ یلیحالم خ
و باعث    کنهیم  تیکه منو اذ  یزی کرده و چ ری تغ  کمیکرده اخالقو رفتاراش  ریچرا تغ 

از قبل شده و طرز نگاهش   شتریب نجایبه ا نی آرم یامدها که رفت و   نهیتعجبم شده ا
نگاهش   شهیآخه هم کنهیم تمیهم اذ   ییطورا هیمتفاوت تره   یلینسبت به من با قبل خ

 کنه یم ینیروم سنگ

 دختره خوشگلم؟   ی_سبک شدخاتون

 ممنونم  ی_آره خاتون

چشما و صورت  نیا  فی ح یکن هیکن که کمتر گر  یمادر سع کنمی _خواهش مخاتون
 ست ی خوشگلت ن

که بهم داده   ییبایخاتون؟واقعا خدا هدفش از دادن ز  خورهیبه چه دردم م ی_خوشگل
 بوده؟  یچ

مثل   ییبا یچه قدر آدم هستن که دوست دارن ز  یدونیحرفو نزن دخترم...م  نی_اخاتون
 تو داشته باشن  ییبایز 

 ادیکه به کارم ب  خواممینم  ادیکارم نم چیمن که به ه  خورهی_آخه اونا ب دردشون م

 باران  ینکن ه ی_قرار بود گر خاتون

 _اگه بتونم چشم 

 ی بتون دی_اگه بتونم نه...باخاتون

  کننیمنن آرومم م یاشکها همدردها  نیگفتم:خاتون ا  ینیزدمو با لحن غمگ یمحو  لبخند
 دن یاوقات دقم م یالبته بعض
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 ست ین ییبدتر از درد تنها  یدرد  چیمادره کنمی _درکت مخاتون

خاتون عقال االن تورو دارم که   کنهیم  تمیکه واقعا اذ  یدرد مبتالم درد  نی _و منم به ا
 کردم یم هیاتاقم گر   یتو یکیتار  ی تو  یکه تو نبود  ییکنم اما وقتا  هیبغلت گر 

 دخترم  ییایبا مشکالتت کنار ب یتونیباران م  یهست  ی_تو دختر مقاومخاتون

که  ییها   ینامرد  کنهیمردو خم م هیروزگار کمره   یها  یاوقات نامرد  ی_اما خاتون گاه
از  تونمینم ییه عقال تنها تحملش خارج از توانه من کنهیروزگار داره در حقم م نیا

 ام یپسشون برب

 ی رو دار یدخترم اون باالسر  یست ی _تو تنها نخاتون

 زدم  یپوزخند

منجالب دستو    نیا  یتو  ییوقته که تنهام گذاشته دارم خودم به تنها یل یخ ی_اون باال سر
وقتها که   یلیخاتون باور کن خ شمی افتادم دارم غرق م  ریکه گ یمرداب  نیا  یتو  زنمیپا م

به  چارهیبنده بدبخت ب هی رفته  ادشی نگرفته اصال فکر کنم  گرفتی خدا دستمو م دیبا
 اسم باران داره 

 د یسرم کش  یرو  یزدو دست یلبخند مهربون  خاتون

 ذاره یوقت بنده هاشو تنها نم  چی_خدا هخاتون

  رهیز  تونمی م به نظرت من مگ ی...تنهام گذاشته...خاتون مستی _اما فعال من رفتم تو ل
 انه؟ی  نمیبیم  رویخوشبخت یمنم رو   ام؟باالخرهیب رون یهمه دردو مشکالت زنده ب  نیا

نگاه کن...بعد از هر طوفان و   مونهینم یوقت پشت ابر پنهون باق چی_باران...ماه ه خاتون
نباش   یچ یبه خدا باشه نگران ه دتیتو ام شهیکمون ظاهر م  نیباالخره رنگ ی رعدو برق

هست   شهی نباش مشکل هم ت یداخل زندگ ینگران طوفانها هیاون باالسر  بانتیسا   یوقت
 باران جان 

 شتره یمن ب  ی_اما اندازش برا 
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مشکالت    دیاومد شا  یسرت م  نهایبدتر از ا دیخدا شاکر باش شا زهی_به همه چخاتون
 ر باش شاک  شهیاومد پس هم  یسرت م یوحشتناک تر و بدتر 

 هم بستم   یآروم رو  چشمامو

 خدا

  گفتیبود خاتون راست م زیچه قدر آرامش برانگ  یاسم قشنگ و دوست داشتن چه
 ومد ین یول ادیبدترها هم سرم ب نیاز ا  تونستیم

 لبام نشستو آروم گفتم:چشم خاتون  یرو  یمحو  لبخند

  میاومدنه آقاس بهتره بر   کی دختره قشنگم حاالم باران جان االن نزد ن ی_آفرخاتون
 میاماده کن  زنهارشویم

 هیدا  ستی_الزم ن

 فشیدستش ک  هی  میدیکه با تعجب سامو د م یمنو خاتون به سمت صدا برگشت  کهوی
 بود  بشیج ی تو  گشی بودو دست د

 من نهار خوردم  دینینچ  زویمن م  یتو اتاقم کارت دارم...خاتون برا ای _باران بسام

  دمیمبل دراز کش  یگذاشتمو رو  هیدا  هیپا یکه سرمو رو دمیبه خودم اومدمو د  کهوی
بلند شدو لبخند   عی بلند کردم که اونم سر هیدا هی پا  یسرمو از رو   عیسر   دمویخجالت کش
سام   ی بازو  یسام پاشوندو به سمتش رفت خاتون دستشو رو  یبه رو  یمحجوبانه ا 

 داد  لشیتحو  یگذاشت که سام لبخند مردونه ا 

 ؟ ی شیم ضی نخور مر   رونیب ی_پسره گلم مگه صدبار بهت نگفتم از غذاها خاتون

به بعد  نیگفت:چشم...از ا یخاتونو بوس کردو با لحن مهربون یشونیخم شدو پ سام
 گشنم بود  یلی...خه یور بودم دابار مجب   نی ا  ی...ولخورمینم
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  شویشونی سام گذاشته و سام هم پ یدستشو رو بازو  نکهیلحظه به خاتون به خاطر ا   کی
 خدا... یشد ه می بود حسود دهیبوس

 

 )سام( 

کردم   یکه گرفته بودم فکر م  یمیبه تصم گهیبار د هیاتاقم نشسته بودمو داشتم   ی تو
 گرفتم؟  یدرست  میتصم یعنی

 

 !!! ؟؟؟؟ی"_چـــــــــــــــــ

 ؟ یچـــــــــــــــــــ یگیم  یطور  نیگفتم که ا یمگه چ یکرانچ  توز ی _چنیآرم

 که بارانو بهت بدم؟   ییخوا ی_تو ازمن م

 چند ماه...موقعت... ی_برا نیآرم

 شهی_نه نم

 که... خوام یمن م  ینکنه تو فکر کرد نمیبب سای_وا نیآرم

 نه  مگی...فقط مکنمینم  ی فکر چی_من ه

 _چرا؟ نیآرم

 نداره  یخاص ل یدل یطور  نی_هم

 باشه شمیپ ی چندماه  خوامی_سام منیآرم

 ن؟ یآرم یتو کلت دار   یباشه؟بهم بگو چه نقشه ا شتیپ یباران چندماه ییخوا ی_چرا م

  تشمی...امننیمن باشه هم شه یپ یچندماه خوامیندارم فقط م ی_به خدا نقشه انیآرم
 به شرط چاقو  ری بگ لی شدس مطمئن باش...سالم بده...سالم تحو  نی من تضم شهیپ
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 نثارش کردم  یا  وونهی کردمو د یا  خنده

 _قبوله؟ نیآرم

 ؟ ی _اون وقت اگه مخالفت کرد چ

 _غلط کرده نیآرم

 شه یم یچ  نمیخب...بب یلی_خ

 یکه آپولو هوا کن ییخواینه؟زودباش سام...نم ایآره  خوامیاالن جوابو م  نی_من همنیآرم

  میبود دوست دوران بچگ  یبود هرچ یپسره قابل اعتماد  نیچشماش زل زدم آرم تو
خودمم  یطور  نیکارو بکنم ا نی بهتره که ا دمیکش یکالفه پوف  شناختمشیبودو م

از دست من خالص   یبگم اون چندماه  ابهتری  شدمیاز دستش خالص م ی چندماه
 " شدیم

 

   دمیتوموهام کش یدست یعصب

باشه  یچرا اما خب هرچ دونمیداده بودم شک داشتم نم نیکه به آرم یبه جواب نوزهمه
 اونو به... تونمیباران همراه من بزرگ شده بودو پدرم دوسش داشت من نم

 ...نیفقط هم کنهیمدت اونجا کار م  هیکنه  شی که کار ستی پسر قرار ن الیخیب پوووف

راست نشستمو   میصندل  یرو  نی اتاقم زده شد حدس زدم که باران باشه به خاطر هم دره
  ی مظلوم با سر شهیاجازه ورودو دادم که با باز شدنه در بارانه هم می بم و جد یبا صدا

 افتاده وارد اتاقم شد

کننده   کی و تحر  یعال  یکننده و واقعا اندام رهیخ یی بایز  شی بود خدا ییبایدختر ز  باران
خدمتکار داده بود   هیبه   روی بایز  نی خدا ا دهیبود اما چه فا یدنی و پرست  بایداشت واقعا ز 

 نم یافتادش بب  نی پا یخاکستر یچشما  یتو   روی ترس و نگران  تونستمیم
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 جلو  ای_ب

 د؟ یداشت یگفت:بامن کار یجلو اومدو با لحن مظلوم آروم

 رو بهت بگم یموضوعه مهم  خواستمی_م

 دم یچشمش د ین ین یباال اوردو بهم نگاه کرد تعجبو تو  سرشو

 آقا؟   ی_چه موضوعباران 

 رفتم سره اصله مطلب  ینیگونه مقدمه چ چیه  بدون

 یبر  نجایاز ا   دی_تو با

 !! ؟ی آروم گفت:چ یگرد شده بهم نگاه کردو با لحن متعجب یبا چشما کهوی

 ی _همون که شنفت

 فت: شدنو گ ی اشکاش جار  کهوی

  نجایمنو از ا دی خوایکار کردم که م ینکردم توروخدا چ یآقا من که کار یول  ی_ولباران 
ندارم   رویموندن ندارم به جز شما و خاتون کس یبرا  ییجا  نجایجز ا  د؟منیکن رونیب

 چیبه خدا ه دیو دختر بودنم رحم کن یپناه یبه ب دینکن رونیب نجا یتوروخدا منو از ا 
 ندارم آقا  یسرپناه

خون شده بود چون دونه دونه  گرمیج شی سوخت خدا  شیکس یو ب ییتنها  یبرا  دلم
بود   یا  چارهیباران دختر ب اوردی به زبون م یخاص  تی حرفاشو با زجه و التماس و مظلوم
خاتون به هرحال اما من که اونو فقط   دونست؟حاالیاون منو خاتونو به کسه خودش م

باهاش نداشتم پس چه طور منو به کسه   یا   گهیکاره د ت یعذاب دادمو جز آزارو اذ 
 دونست؟ یخودش م

 نی عمارت آرم یری _فکره اونجاشم کردم م
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مبل سقوط کرد با بغض   یجاخورد رو  یحرفم حصاب  نیا  دنیشن با
 گفت:ک...ک...کجا...برم؟ 

  ستیچون قرار ن یجمع کن التو ی وسا  یدنبالت بهتره که بر ادی ...االنم داره منی_خونه آرم
 ی برگرد  نجایا  گهید

شلوارمو چنگ زدو شروع کرد به هق هق کردن و    یاومدو افتاد جلو پامو پاچه ها   عیسر 
  شتریب  نی از ا  خواستمینگاه کردم نم گهی د یجا  هیالتماس کردن نگامو ازش گرفتمو به 

 شاهد خورد شدن غرورش باشم  

و دو ساله و هردومون جوون    یپسر س هیو سه ساله بودو من  ست یدختر ب هی اون
  کردمیدرکشون م دونستمویکه فقط خودم م  ییزا یچ هیبر اثر   شدیباعث م نیو ا  میبود

 شد یخورد شدن غرورش م شتریباعث ب

به عمارت دوستتون برم...من   خوامی...من نمدیکارو نکن  نیا  کنمی_آقا التماستون مباران 
که غذارو سوزوندم    یبمونم...آ...آقا توروخدا...آقا فقط به خاطر اون دوبار نجایهم خوامیم
من   ی ...به خدا اون غذاها درست کردنش برا د؟یکن رونیمنو از عمارتتون ب دی خوایم
  گهی د کنمویخوب درستشون م یلیگرفتم...االن خ ادی  یسخت بود...ول یلیخ
به بعد خوب به حرفاتون گوش   نیاز ا گهی...دزنمی بهتون نم یظرر گهی...دسوزونمشونینم
  گهید  دم ی...قول مکنمیکنم...آقا التماستون م ی م یدستوراتونو با جونو دل عمل دمویم

بمونم ازتون التماس   نجا یمن ا  دیرو تکرار نکنم فقط...فقط بذار ییکارها  نیهمچ
  خوام ی...من م دیمنو به اونجا نفرست  فتمیبه پاتون م کنمینم ی...تو کارهام کوتاهکنمیم
  کنمی شماو خاتون بمونم التماستون م شهیو پ نجایا

 جمع کن   التوی _بس کن باران...برو وسا

 آ... ی_ولباران 

  کنمیبار تکرار م هیحرفو  هیبراش تکون دادمو گفتم:من  دیاشارمو به نشونه تهد  انگشت
باهات بد رفتار کنم  میکه باهم یربا نیآخر نی جمع کن نذار ا  التوی پس گمشو برو وسا 

 رون یپس گمشو برو ب
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 )باران( 

کنمو برم نابود شدم   یعمارت از عشقه ظالمم خداحافظ نیکه قراره از ا  دمی فهم یوقت
  یکه عشقم بود دور بشم عشق  یخاتونو تنها بذارمو از سام خواستمی برم نم خواستمینم

کنارش بودمو   نکهیبود هم نکهیاما هم شدمیدستو پاش شکنجه م ر یکه هر روز ز 
  کردمیکه خودم اتاقشو مرتب م  ن یهم خوردیاز دست پخت من م  نکهیهم دمش یدیم

بزرگ   بیع  نیبود دوسش داشتم و ا یبرام کاف کردمیکه خودم کارهاشو م نیهم
که در  ییها   یظلم ها و بد توننی عشقشونو فراموش کنن نم توننی عاشقاس که نم

سام   یناگهان م یتصم نیکه علت ا  دمیبسپارن هنوزهم نفهم یحقشون کردنو به فراموش
که باشه کار   یهرچ ین؟ولیچرا عمارت آرم ه؟اصالی برم چ نی د به عمارت آرمیمن با   نکهیا

کنم که منصرفش کنم   یکار تونستمیگرفته بود و من نم مشو ی از کار گذشته بودو سام تصم
بار نرفت اما   ر یاصرار کرد و از سام خواهش کرد سام قبول نکردو ز خاتون هرچه قدر که 

کنه اما با اومدنه   شیبشه و خاتون بتونه راض نصرفم نکهیبه ا  دیداشتم ام دی بازهم ام
کرده بودو   ریاما د نمی شدو نابود شدم امروز قرار بود نفسو بب  دیناام دمیام نیآرم
برسه دوستمو با   یبودم که روز  نیچه قدر عاشق ا  نمیبار اونو بب نیاخر  ی برا تونستمینم

  یتو راه  هیبودو االن  ردهمسخرش کنم!اخه نفس ازدواج ک  یکل نمویشکم باال اومده بب
 شی داشتن خوشحالم که سرو سامون گرفته بودو عاقبتش مثله من نشده بود خدا 

همش دارم عذاب   یطور  نیمحکوم شده بودم که ا   یبه کدوم گناه نکرده ا  دونمینم
مرگ سارا دست   ینکنه واقعا من تو  دمیدارم پس م رویتقاص کدوم کاره نکرده ا  نمیبیم

 کرد یمجازاتم م یدر پ یداشت پ یطور  ن یداشتم که خدا ا

 .... 

 بهم کرد  یبه سمتم برگشتو نگاه نیآرم

 یک ی به تار م یخوام بخور ی...نمیعجله کن کم ی_بهتره که نیآرم
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از عشقم...از  لومترهایقرار بود ک یعنی  میقرار بود به کرج بر  دمیباال کش موینیب
پر جذبش...از دستور دادناش و غرغر کردناش...از خاتون...از خونه   یظلمهاش...از اخمها 

سامو دوباره   د یاما شا نمشیوقت نب  چیه گهیکه توش زاده شده بودم دور باشمو د یا
اما خب   زد یاومدو بهش سر م  یبودو حتما م ن یآرم یمی چون اون دوست صم نمیبب

خاتون فرو رفتمو شروع   یعن یعشقم  هیاغوشه مادرانه دا یتو  بردی م  یادی قطعا زمان ز 
آغوش دوباره تمامه وجودمو پر   نیو از دست دادنه ا یکس یکردن ترسه ب هیکردم به گر

 کرده بود 

ازم   دمیترسیم  شناختمیخوب نم نویهراس داشتم من آرم  زهایچ ی لیبودم از خ نگران
 بکنه یسوءاستفاده ا 

 ...برام...سختهیلی_خ...خاتون...دور...ب...بودن...ا...ازت...خ...خ

دختر   یمحکم باش  دیتو با  یمنم سخته دخترم...ول  یاشکاشو پاک کردو گفت:برا  خاتونم
 ...مواظب خودت باش یمحکم باش دیقشنگم...با

 ه یطور دا ن ی_توهم هم

بود نگاه کردم چشمه  سادهی وا   یادی سام که پشت سره خاتون با فاصله ز بغض به  با
   ختن یمهابا ر  یشدنو اشکام ب  شتریچشمم ب  یجوشان اشکا شهیهم

  یمعطل نکن نو یآرم وی _بهتره که زودتر برسام

برده بودم   ادی لحنشو از  نی وقت بود ا یلیبغض به لحن آروم صداش گوش دادم خ با
بکنم اون عاشقه   یبمونمو عقال ازش خداحافظ ششیپ کمیه  ک خواستیاالن هم نم  یحت

بره سفر از   خوادیم یوقت شهیعاشق هم هیمن که عاشقش هستمو   یول  ستیمن ن
بود جلو رفتمو   شهیهم یمخصوصا من...چون سفره من برا  کنهیم ی عشقش خداحافظ

  یصورت جذابش تو   رهی تصو شه یهم یبرا  خواستمیصورتش نگاه کردم م  یبه تمامه اجزا 
 بمونه یذهنم باق

 د؟ ی...صرف نظر کنمتونیاز تص...تصم دی خوای_ه...هنوزم نم
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شده بودو با چشمش   یساحل گونم جار یکه از چشمم بر رو  یبهم نگاه کرد اشک سام
 دنبال کردو همزمان گفت: 

 _نه سام

 _باران  نیآرم

  یام برگشتمو تو دوباره به سمت س  یکردم ول  یبرگشتمو بهش نگاه نیسمت آرم به
 خوشرنگش نگاه کردمو با بغض گفتم: یچشما 

 دوستتون دارم  یلی_خداحافظ آقا...خ

دلم بهش گفتم  یرفتم جمله آخرو تو  دمی ازش گرفتمو به سمت صاحب جد  رومو
 که شکسته بود  یبس بود هرچه قدر غرور ارمیبه زبونش ب تونستمینم

  دمیکه قرار بود ارباب جد ین یرفتم آرم ن یآرم دمی پشت کردمو به سمت ارباب جد ازش
سنگ سخت و   هی نهیکه ع یبغض لعنت کردی باشه و من بردش بغض داشت خفم م

بعد از فوت سارا   نیکه آرم ییبودو ولکن نبود هنوز اون کتک ها  دهیمحکم به گلوم چسب 
اموش نکرده بودم چه قدر درد داشت چه  بچه هشت سالم فر  هی نکهیرحم به ا  زدویبهم م

نبود بهم کمک کنه سام اون موقع که اصال حواسش به   چکسیقدر برام سخت بود که ه
  یمردونش جار ینبود...فقط زل زده بود به سنگ قبر خواهرشو اشکا  یچیه
  یلیدر آروم کردنه خاله اش داشت...خ یسع  ای کرد ی م هیگر  ای ...سهند هم که کال شدنیم

 د سام و سهند در فاصله سه روز مادرو خواهرشونو از دست داده بودن سخت بو

منو به خاطر   یعنیهنوزهم دست به زن داره؟  نی آرم یعنیفکر کردم  ن یلحظه به آرم  کی
 لنگه دومه سامه؟   نمیا یعن یبا خودش ببره   خوادیگرفتن انتقام م

فکر کنم که سام   نی به ا تونمی مثال م ادینکنم تا به سرم ن یمنف ی ها  یباف الی که خ بهتره
داده   نی منو به آرم جهیو در نت  خواستهیمنو نم گه یاز دستم خالص بشه و د خواستهیم

از دستم    خواستهیواقعا امکان داره؟امکان داره که م  یعنیشدن  ر ی سراز  شتر یاشکام ب
 ازم خسته شده باشه؟  رهامکان دا یعنیخالص بشه؟
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 نگاه کردم   رونیبه ب شهیش از 

  مویجاده بود یتو میراه افتاد  یک مویشد نیسوار ماش  یکه ک دمینفهم ی...حتهــــــه
اما متاسفانه    یزندگ نیخالص بشم از ا رمویمن بم مو یکه تصادف کن کردمی دعا م یه
 باره یوقت بارون نم  چیگربه کوره ه  یچون به دعا افتادیاتفاق ن  نیا

 .... 

  یبغله کار نی اتاقه من هم یاون کمد بذار یتو  یتونیم  التویاتاقته وسا نجای_انیآرم
 یبهم بگ ییا یب یتونی م یداشت

که قراره شاهده اشکام باشه نشستم به اطراف   دمیتخت جد  یرو  نی رفتنه آرم رونیب با
  هیگر  نجای ا  دمیجد  یبه بعد به خاطر دردها نیقراره از ا یعنیانداختم   ینیاتاق نگاه غمگ

 کنم؟

و   نی از سام بدتر یبهم اضافه شده بود درد دور گهید  دیدرد جد هیزدم   یپوزخند
که تا االن   ن ی من باشه آرم دیجد یاتاق قرار بود شاهده زجه ها نیدرد بودو ا  نیزجرآورتر 

 بره  شیهم پ یطور نی هم دوارمیخوب رفتار کرده بود ام

  یسام جلو  رهیزل زدم تصو  واریخودم جمع شدم به د  یتو   دموی تختم دراز کش یرو
کار   یاالن داره چ یعنی ای بزنم خدا یچشمم اومد که باعث شد ناخواسته لبخند محو 

 کنه؟ یم

 

 )سام( 

دستم نگاه کردم مشتش کردمو بازش کردم دوباره مشتش کردمو بازش کردم به طرف   به
فرستادمش    یشده بودم کاش نم مونیپش ممی چرا اما از تصم دونمیچپ غلت زدم نم
احمقانه باشه اما به بودنش عادت کرده بودم به    دیشا  دونمیبود نم نجا یاون موقع االن ا

 "چشم" عادت کرده بودم   گفتی اونم فقط م دادمویکه بهش م  ییرها یگ
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  کی به  دمیشدمو خودم نفهم  یمنم چه قدر احساسات  یزدم واقعا چه مزخرفات یپوزخند
 برده عادت کردم 

   شهیم  یبرات عاد الیخیب پوف

شدم معلوم بود که اصال دلش  یطور هیافتادم    ختیر یکه م  ییاشکها  اده ی  کهوی
  اده یتا بذارم بمونه افتادم   کردیکه ازم م ییتمامه التماسها ادهی  کهویبره   خواستینم
  نیکه از آرم گوشش زدمو سرش داد زدم اما بازهم التماس کرد معلوم بود یکه تو  یلیس
و   یپاک  ی برا یاتفاق چیه دونستمیکه داشتم م  منبهش اعتماد نداشت اما   دویترسیم

   ستیبرام مهم ن یچیوقته ه یل یخ گهیافته هرچند د  ینجابت باران نم

 

 )باران( 

 ماه بعد(  هی)

خودتو وقف   طی باهات خوب رفتار کردم تا با شرا کمیمدت    نیچون ا  ی_فکر کرد نیآرم
که   یاز کار یبه راحت یکرد ؟فکریبردم دست بلند کنم؟دور برداشت یرو  ستمیبلد ن یبد

 آرررره؟  گذرمی م ی کرد

 نگم  یچیکار کنم؟ازم انتظار داشت ه یاالن چ ا یانداختم خدا نی پا سرمو

براشون بلبل   یکن منم اونام که داشت ؟فکریدختره عوض یگرفت یچرا اللمون  هی_چنیآرم
 ی کردیم یزبون

 نکردم  ی_م...من...بلبل زبون 

  نیصورتم سوخت ا   یکه حساب یصورتم زد طور یتو  یمحکم یلی باال بردو س دستشو 
که   یا  گهی د یها  یلیبود چون واقعا ناحق زده بود مثل همه س ادیز  یلیدردش خ یلیس

 توسط دوستش خورده بودم 

 آره؟  ینکرد  ی_بلبل زبوننیآرم
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 که منو... دیداد ی_شما خودتون اجازه م

 _خفه شــــــــو نیآرم

  یکردمو افتادم رو یکه به کمرم وارد کرد ناله ا  یشد با ضربه ا  یحرفش مساو   نیا  و
  لهیبه وس دویطور که معلوم بود ولکن ماجرا نبود موهامو محکم کش نیا  یول نیزم

مهمونام سرم داد   یجلو  دهیکش ییبلندم کردو گفت:کارت به جا  ن یزم یهمونا از رو 
به سرت   یمدت کار  نیچون ا  یکنیآره؟فکر م دم یکارو انجام نم نی من ا  یگی م یزنیم

سالمت   یکه واسم نذاشت  ییبا آبرو یدرسته؟فکر کرد  مونمی م یباق یطور  نی نداشتم هم
مهم من سرم   یاون مهمونها   یبرده مثل تو جلو  ه یاونقدر بدبخت شدم که   یعنیذارم؟ یم

 داد بزنه؟ 

 هرزه باشم  هی  خوامی_من نم

به خاطر ضربه  واریزد که گوشام کر شد محکم هولم داد که سرم خورد به د یا  نعره
 مطلق... ی اهی رفتو س جی پشتم وارد شده بود نفسم بند اومد سرم گ ه یکه به ناح یمحکم

 

 

 

هم   نجایا  ینگرفته و حت یو سام اصال ازم سراغ  گذرهی م نجایاز اومدنه من به ا یدوماه
 ومده ین

 امشب... اما

خبر داره که تا االن چندبار   دونمی نم گذرونمینه که شبامو با درد م  ای  دونهیم دونمینم
کارو انجام نداده    نیافتاده و ا  یاتفاق هیخواسته که بهم ت*ج*ا*و*ز کنه اما هربار   نیآرم
کارهاش نداره و   یرو  ی کنترل  شهیم  یعصبان یوقت  شیمی که دوسته صم دونهیم دونمینم

  دونهیم دونمیفکر کردن بهش برام عذاب داشت نم یحت شمیکباب م  نیب نی منم که در ا
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پشتم خورد   یو محکمارو تو  نیاز همون سنگ یخور  ینیر یامروز دوتا ظرف ش نیکه هم
 کرد 

برم   تونستمیهواشو کرده بودم اما نم یلیبود خ نی اون پا ییجا  هیعشقه من  االن
 نی پا

 پاها... نی ا با

 دستها... نی ا با

 ... افهی صورت و ق نی ا با

برم هر چند توانش روهم نداشتم...شروع کردم به سرفه   نی ممکن بود که پا ری غ اصال
 اد یکله وجودم به درد ب شدی و درد آور که باعث م  قیعم یکردن...از اون دسته سرفه ها 

عمرم رنگ خون گرفته بود  قهی به دق قهی و دق میسرفه هامم مثل زندگ  یزدم حت یپوزخند
 دادن یداشت زجرم م کردنویدستام وحشتناک درد م کردیبدنم درد م یهمه جا 

منو    دیشا نه یاوضاعمو بب  نیا ادو ی کن که سام ب ینجاتم بده کار  ادیکن سام ب یکار  ایخدا
 مش یبشه از تصم مونیتهران برگردونه و پش ایبا خودش به سمنان 

 

 )سام( 

 ؟ ی پارت ای هیمهمون  نی؟ا ی شلوغش کرد نقدری_چرا ا 

 ق یرف الیخ یزدو گفت:ب یلبخند  نیآرم

شده به   لی اون وقت تبد هیساده خودمون هیمهمون  هی  یجالبه تو گفت یلی_اخه برام خ
 ؟ یپارت

 گذره یخوش م شتریب ینطوری_انیآرم
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 خوش بگذره  دم یبا  شهیکه شراب سرو م یمهمون  ی_بله تو 

 ارم یبرات ب یخوری_منیآرم

 جناب  ری_نخ

  نی ا نی دختر از ب هی ییخوا یخب باباحاال تو نم یلیکردو گفت:خ ی تک خنده ا نیآرم
 ؟ یامشبو باهاش حال کن ویانتخاب کن  روی کی یکه دار ییکشته مرده ها 

 باال آوردو با خنده گفت:  میبه نشونه تسل چپ نگاش کردم که دستشو چپ

 د یخب بابا نخور منو اشتباه کردم ببخش یلی_خنیآرم

اما   نم یبتونم بعد از دوماه بارانو بب دیتا شا  کردم یازش گرفتمو به اطراف نگاه م رومو
 دمش یمتاسفانه ند 

اما االن فقط چندتا دختر   کردی م ییرا ی االن از مهمونها پذ دیکه با  ست؟اونی چرا ن پس
 کنن یم  ییرا یهستن که دارن پذ گهید

 نمش؟ یب یباران کجاست؟چرا نم ن ی آرم یراست گم ی_م

 زدو گفت:  یپوزخند

 _باالست  نیآرم

 ست؟ یباشه؟مگه خدمتکارت ن یتو مهمون ی_چرا نذاشت

 هیاتاقش زندون یدراورد منم زدم ناکارش کردم االنم تو  یپرو باز  ی_قبل از مهمون نیآرم

 ام؟ یکه من م دونستی_م

  یا  گهی خوشحال شدو با شورو حال د یکل ییا ی تو م دیکه فهم نی_آره اتفاقا هم نیآرم
حضور داشته    یاون اتفاق افتادو خالصه نتونست که تو مهمون نکهیتا ا  کردیکاراشو م

 باشه و چشمش به جمال شما منور بشه
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مراسم   نی ا  یقراره منم تو  نکهیبه خاطر دونستنه ا  د ینگاه کردم چرا با ن یتعجب به آرم با
 کارش کرده؟  یچ یعنیداشته باشه؟  یا  گهی د  جانیشورو ه هیحضور داشته باشم  

 نمش یبب خوامیم  نی_آرم

 لذت ببر  تی از مهمون شینیبهتره فعال نب یآخره مهمون ی_بذار برا نیآرم

 بود؟  اوضاعش داغون  نقدریا یعن یشدم  یطور هی

 

 )باران( 

عشقم   نیآرم  یکارها  نی با ا یاونم به سخت  یبعد از دوماه تحمل دور ایکردم خدا  یا  ناله
   نمشیبرم بب تونستمیبودو من نم نی اون پا

 ...نیا یعنی  یو بدبخت حقارت

 اورد؟ یبالرو سره من م نیا  دویفهمیم  نیآرم دیامشب با  قایدق یعنی

مهموناش سرش   یکنه که منم جلو  لی هرزه تبد  هی منو به  خواستیم  نیآرم ش یماه پ هی
از خجالتم دراومدو   یمهمونها رفتن حساب  یاونم وقت  دمیکارو انجام نم نیداد زدم که ا 

  نیکه آرم  ییکارو بال  نی سام داشتم با ا  دنید یکه برا   یامروز هم با اون همه ذوقو شوق
   نمشیبب تونمی نم گهیسرم آورد د

عشقم مثل دوستش شکنجم داد  ا یخبره خدا  یکه بهش دارم ب  یعشقم از عشق  ایخدا
 نه  نو ینداره ببخشش اما آرم یاون اشکال  یخب اون عشقمه برا  یول

که برام پرپرش   ییکه انجام داد و به خاطره شانس و آرزو  یا  رحمانهی کاره ب نیخاطر ا  به
 ...یول کنم ییرایعقال خودم ازش پذ  نمشیامشب بب  تونستمی کرد م

که به  ؟منی کنیآرومم نم کمی  ؟چرایکنیبرام نم  یکار هیدرد دارم...درد دارم...چرا   ایخدا
 رو ندارم؟  یاز تو کس ریغ
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سام اسمه منو   نکهیعلت ا  فهمم یحاال م  دمیبستمو با سوزه دل آروم آروم بار چشمامو
اومدم نبود علتش   ایکه من توش به دن یبود؟علتش اون روز بارون یباران گذاشت چ

که همش کارم   دیفهمیم  دو ید یرو م ییروزها ن ینفرت سام از بارون نبود اون همچ
باشه پس اسممو باران   یکیشباش  شویزندگاسمشو  ای گفت ب نیبه خاطره هم دنهیبار

 گذاشت 

ومو  گل نی به ا دنیکه رس ییدردا یعنینباشه آرومت کنه بغض  یو کس ی...بغض کنسخته
 نمونده پهلوم  یچکیتنهامو ه

  یچون هرچ  هیبامرام یلیخ  قیدرد رف نیا  ذارهیوقت تنهات نم  چیکه ه یقیرف یعنی درد
 یفیخف یل یتکون خ ذارهیو تنهام نم  دهیکنه بهم چسب نهیالمصب ع کنمیفحش بارونش م

 دیکش ری ت یخوردم که تمامه بدنم به صورت فوق العاده وحشتناک 

 از ته گلوم خارج شد   ییمثل آ ییزدن هم نداشتم فقط صدا  غیتوان ج یحت

 ن یهم  فقط

 یروز   نیچه قدر منتظر همچ نمیداشتم که قراره سامو بب جانیامشب ه  یقدر برا  چه
 وضع دچار شدم   ن یبودم اما االن به ا 

مثل االن که لهم کرده و انداختتم گوشه اتاق   شهیسگ م  یبدجور سگ بشه  یوقت نیآرم
  تونمیبود؟من که نم یقفل کردنه در واسه چ لیدل  گهی بخورم آخه بگو د یتا نتونم تکون

 فرار کنم؟  اموی ذره تکون بخورم حاال ب هی

 ...سامم

کار کنم که  یچ ؟ساممیتا االن متوجه نبود من شد یعنی؟ی پرسیاز من م  یاحوال هی یعنی
و    ییایکه ب کشمیوضعم خجالت م ن یهر چند با ا نمتیلحظه امشب بتونم بب  هی یبرا 

   ینیمنو بب

 سرم آورده  ییکارم کرده چه بالها  یکه اون پس فطرت چ ینیبب
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 .... یچ یدستم ه ی انگشتها گهی د شدنیانگار داشتن از شدت درد سوراخ م  پهلوهام

 

 

 باز کردم...  یبا ناتوان چشمامو

  یمهمون ی عنیبود پس  دهیباز بود همه سروصداها خواب مهیاز باز کردن همون ن منظورم
بچه که مادرشو گم کرده باشه بغض کردم حتما عشقمم رفته بود   هی نه یتموم شده بود ع

 پس...پس...من... 

 کردم   هیآروم آروم گر هیگر  ر یز  زدم

بودنو    دهیکه نفسمو بر ییدل تنها وتنگم زجه زدم به خاطر دردها  نی به خاطر ا دم ینال
و االن رفته    نمشیبودو من نتونسته بودم بب نی نبود که آرومم کنه نفسم اون پا یکس
 بود

 خدااااااااااااااااااااااااااااا

 چرااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 )سام( 

 ش؟ ین یبب ییخوای_منیآرم

آخرش   یافتاده بودم ول ر یگ یدوراه نهیباال آوردمو بهش نگاه کردم خودمم ب سرمو
 نمش ی بب خوامیگفتم:آره م

   ششی_پس بلندشو تا ببرمت پنیآرم

 که باران توش بود  یبه سمت اتاق میراه افتاد  نیهمراهه آرم بلندشدمو
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 نمیبینم یاوضاح خوب  یکه بارانو تو دونستم ینداشتم م  یچرا اما حس خوب دونمینم
 آوردو دره اتاقو باز کرد  رونی اتاقرو ب  دیکردو کل بشیج  یدستشو تو  نیآرم

 المپ اتاقو روشن کرد  نیبود آرم  یاهیس  دمیکه د یز یباز شد تنها چ در

 جنازه؟!!؟؟  ای باران بود  ن یا  شدیکرد باورم نم خ یتنم   دنشید با

 

 )باران( 

بدنم   اوردموی خون باال م کردمویرفه مکه افتادم به سرفه کردن س دمیکردمو نال هیگر   اونقدر
که  گمیبه درک درده د نای ا  مردمی داشتم از شدت درد م کردیدرد م یعیبه صورت فج

 دم یدرو شن یتو  دیکل  دنیچرخ  یصدا کهوی کردی سام بود داشت نابودم م دنهیند

  الیخیو درک بکنه و ب نهیحالمو بب دوارمیدوباره اومده بود سراغم ام  نی حتما آرم  دمیلرز 
 کنه؟ یواقعا رحم م یعنیآزار دادنم بشه 

 نمیبب یبه خوب  تونستمیباز بودو نم مهی اتاق باز شد چشمام ن دره

 شکنجه من دستشه ترسم کمتره   یبرا   یا  لهیچه وس نمشیکه نب نی...همبهتر

هم بستم   یو محکمتر رو   شتریاتاق که روشن شد نور تو چشمم زدو چشمامو ب  المپ
قدمهاشو   یصدا   دیبر یکه داشت امونو م ییشروع کردم به سرفه کردن سرفه ها کهوی
زانوهاش خم   یاما حاله باز کردنه چشمامو نداشتم حس کردم که روبه روم رو   دمیشنیم

تکون بخورم چه   تونستمیبلندشو اما من نم گهیافتاده بودم حتما االن م  نیزم یشد رو
 خودمو اماده کنم  دیبلند شم پس با نکهیبرسه به ا 

که دوسش داشتمو    ییارامشم بود بو  هیما شهیکه هم ییرو حس کردم بو  ییآشنا یبو  هی
شدن اما نتونستم چشمامو   یعاشقش بودم هم خوده بورو هم صاحب بورو اشکام جار 

نسبت به اون داشتم   نمیس یکه تو  یبود از عشق  خبریکه ب یمرد نمیباز کنم تا عشقمو بب
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که به اون    هیکه االن سرم اومده به خاطره عشق ییبال  نیکه نصفه ا  دونستیاز کجا م
 ازش خبردار شده بود  نیدارمو آرم

 گفتم:  یآروم به سخت یلرزون  یبغض و صدا با

 _سام  

  به زبونم اومده  ییکهو یدست خودم نبود  زدمیصداش م  یطور نیبود که ا  یبار نیاول
حرفم بدتر کتکم بزنه اما من    نیا  دنهیباشه و با شن نیکه آرم دمیترسیبود از اون ورم م

   زدی که حس کرده بودم شک نداشتم که خودشه تنها سام بود که از اون عطر م ییبه بو

   کردیوقت از اون عطرها استفاده نم  چیه نیآرم

 یکردم که روز  یفکر نم نیوقت به ا  چیکردم چشمامو باز کنم اما توانشو نداشتم ه یسع
 د یباز شدن نرس  یزورمم به پلکام برا  یزور بزنم حت دیباز کردن پلکام با یبرا 

 هق هق کردم  آروم

 _چشماتو باز کن باران سام

 ...دمیلرز 

 ...ــــــــایخدا

 ...صداش

 

 )سام( 

  یاحساس کردم ناخواسته جلو رفتمو رو یچشمام سوزش  یحالو روزش تو  دنهید با
 زانوهام خم شدم 

 بود که گفت "سام"  نیصدام زد تعجبم درا  آروم
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  یاشکاش جار  میبچه بود یوقت  یوقت منو به اسمم صدا نزده بود حت چیتا حاال ه  باران
  یبا لحن آروم دیترسیحتما م  کردیچرا چشماشو باز نم دونمی شده بودن اما نم

 گفتم:چشماتو باز کن باران 

دستش   یسرمو چرخوندم که چشمم به انگشت ها   دمویکش یبازشون نکرد پوف بازهم
   دمیوضعه انگشتاش لرز  دنهیافتاد با د

بودو صورتش داغون شده بود گوشه لبش   ینداشتن لباسش خون یحالت عاد  انگشتاش
 کرد ی م ییخودنما  یبدجور گونه هاش  یرو ن یآرم یانگشت ها  یبودو جا  یزخم

رو تحمل کرده   ییشد چه دردها و شکنجه ها شتری انداختم سوزش چشمم ب نی پا سرمو
اون   دونمی که داره به سرش آورده م یشکنجه ا  یها  لهیبالها با وس نی همه ا دونمیبود م

که داشت به سرش آورده بود به سر    ییها لهیانبرو وس  لهیشکستشم به وس یانگشت ها 
  ایسرش آورده باشه خدا ییحدس زدم که چه بال ودشده ب  اهی اش نگاه کردم سانگشت ه

 تحمل بکنه؟  تونهیدختر مگه چه قدر صبر داره؟چه قدر م نیا

قدر   نیا   یعنیموهاش فرو بردم که اخماش به خاطر درد تو هم رفت   یدستمو تو آروم
 د؟ یکشیدرد م یطور   نیحرکت آروم من ا  نیبود که با ا  دهیسرش ضرب د

 سام   ؟منمیکنی_چشماتو باز کن باران چرا بازشون نم

دستش بود   یکه تو  یسرنگ دنهی زانوهاش خم شد با د یجلو اومدو اونم کنارم رو  نیآرم
هم بستمو بلند شدمو    یچشمامو محکم رو نیکار کنه به خاطر هم  ی چ خوادیم دمیفهم

 بهشون پشت کردم 

  کردمویدراخر گردنشو کج م ردمواویبالهارو سرش م نیهم یرحمی با ب یروز  خودمم
 ...کردمیم قیآمپولو بهش تزر 

با  ن یآرم دمیمعلوم بود که دردش گرفته بود به سمتشون برگشتمو د  دیبغض نال با
 گوشه پرت کردو بلند شد  هیسرنگو  یناراحت

 ساد یوا   یول  رونی بره ب خواست
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 ...برنگشت

 کنه ی_االن دارو روش اثر منیآرم

 ؟ ی_به کجاش زد 

 _به بازوش نیآرم

 یلرزون  یرفت به سمت باران برگشتم با بغض و صدا رونیحرف ب  نی گفتن ا با
 ...؟ یگفت:ر...ر...فت

حالو   دن ی...چرا با دیگفت:چرا رفت یلرزون و مظلوم  ینگفتم که با بغض و صدا  یزیچ
 نامرد یروزم بازم رفت

 نجام یفتم همگفتم:نه...هنوز نر یسمتش رفتمو با لحن آروم به

 تنهام نذار  کنمی_توروخدا نرو...التماست مباران 

 _تو چشماتو باز کن 

 تنهام نذار کنمی_سام نرو...التماست مباران 

معلوم بود  یکرد چشماشو باز کنه ول یم  یسع دیجا خوردم آروم پلکاش لرز  کهوی
بهم نگاه   کمیکه زور زد تونست باالخره چشماشو آروم با ضعف باز کنه  کمی  تونستینم

 کرد 

 _د...دوسـ...باران 

 از هوش رفت    کهوی

 باال  ایب نی ...آرمنیزدم:آرم داد

 شده؟   یچ هیبا عجله باال اومدوگفت:چ نیآرم

 شد  هوشی_ب
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 دکتر  مش ی ببر دی_بانیآرم

 ...یبهم بگه؟اه لعنت ی چ خواست یم یعنی باران نگاه کردم   به

 ........ 

 مه؟ یاوضاعش وخ  نقدریا  یعنی_

 _بله...فعال بهتره که تحت نظر باشن دکتر 

 نگاه کردم  نی به آرم دمویتوموهام کش یدست یعصب

دمو دستگاه بهش متصل شده بود   یبودو کل ده یتخت دراز کش یسمته باران که رو  به
  یم دی با مارستان یتخت ب  یقدر رو  د؟چهیکشی چه قدر درد م دیدختر با نینگاه کردم ا 

 بمونه؟  یباق یطور  نیهم د یبا شیزندگ  نیا  یعنیافتاد؟

   میفکر بود یتو  موی شده بود رهیبه باران خ هردومون

سرش آورده بودم پس همون    ییبال  نیدعوا کنم چون خودمم همچ نویآرم تونستمینم
   یتر نیسنگ یاوقات سکوت کن یبهتر که سکوت کنم گاه

 : میزدیباهم حرف م م یشده بود  رهی طور که به باران خ همون

 ی دونه از انگشتاشم رحم نکرد هیبه   ی_حت

 _دست خودم نبودنیآرم

 ؟ ی _چرا داغش کرد 

 دونمیسام...نم دونمی_نمنیآرم

 سوزه ی _دلم براش م

 اد یم  رونی همه شکنجه ها سالم ب ری...ز هیطور...دختر مقاوم  نی _منم همنیآرم
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  کشهیداره نفس م ی...نگاش کن به سختشیاز شانسه بدشه نه خوش شانس نمی_آره...ا
 ن یآرم

 ؟ یعاشق شد  هی_چنیآرم

 زدم  یپوزخند

 خونوادم؟   ؟قاتلهیعشق؟اونم ک ن؟منویآرم  یگی_چرا جک م

 نبوده  یطور نی که قبال ا  یزنیدربارش حرف م یدار یطور   هی_آخه نیآرم

 قرار گرفتم  تش یمظلوم ر یتحت تاث  نکهیا  یتو بذار پا دونمی_خودمم م

 گرفتم  یماتیتصم هی سام من   یخب بابا راست یلی_خنیآرم

 ؟ ی می_چه تصم

 گم یبهت م دمیرس جهی_بذار خوب دربارش فکر کنم بعد که به نتنیآرم

 _خب االن بگو 

 خودم فعال تو کفش موندم  شهی_نمنیآرم

 فعال نگو  ی_باشه دوست ندار 

 شهیباران که خوب شد ببرش پ  ستی_دوست که دارم اما خب االن موقعش ننیآرم
 فکر کنم بعد بهت خبر بدم  شتریب یکم  رمو یبگ ممویخودت تا من اون تصم

 _باشه 

 _ممنون داداش نیآرم

 نداشت  ی_قابل

 شت یخوشحال بشه که قراره برگرده پ یل ی_فکر کنم خنیآرم
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 می براش بکن میتونیکه م هی_آره حداقل کار

 م ی_اهنیآرم

 باران از دست منو تو خالص بشه  شهیم یعنی_

 _آره نیآرم

 سمتش برگشتمو گفتم: به

 ؟ ی _چه طور

 _فقط با مرگ نیآرم

 نگاه کردم که با گفتن اون حرف رفت  بهش

هم   یاون طور ره یکه بم شهیخالص م  نیاز دست منو آرم  یدختره زمان نیا  گهی م راست
 فعال مهمون خودمونه  ادیکه بوش م

 

 )باران( 

باالخره واضح   نمشیبود سام بود باالخره تونستم بب سادهیکه کنارم وا   یمرد  شدینم  باورم
  رویتصو  ذاشتنیچشمام حلقه بسته بودنو نم ی دوباره تو یلعنت  یاشکها ن یاما ا دمش ید

 نم یواضح بب

 ؟ ی _خوبسام

 _من خوابم آره؟ 

 _چرا؟ سام

 د یدیپرس یوقت حاله منو نم  چی_آخه شما ه

 ؟ یصداش زد  شبیکه د  هی_منظورت از شما همون سامسام
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 مونده بود  ادشیانداختم اوف   نی لپام گل انداختنو از خجالت سرمو پا  کهوی

 بار جمع...جالبه  هی بار مفرد... هی_ سام

 دی_شرمنده...حواسم نبود...ببخش

 رنه...حالت بد بوده مگ نکهیا  ی پا ذارم ی_مسام

 ن یکشتی ...منو مدونمی_م

 ...نیبهم زدو گفت:آفر  یزدو چشمک یلبخند مردونه ا  سام

کاره خودشو   نیآرم ی ضربه ها کنمیاحساس م  اوردمی از شدت تعجب شاخ درم داشتم
 به سرم زده بود  یکرده چون حساب

 سام بود؟نه بابا...  نیا  واقعا

 

 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 

 

سام شدم از شدت   نیسوار ماش یگرفتی که داشتمو ازش فاکتور م یاگه درد یخوشحال با
بارهم به حرفم گوش داده بودو جوابه   هیباالخره خدا  اوردمیداشتم بال درم یخوشحال

نکردو   یسام و سام هم مخالفت   شهیبرگردم پ تونمیبهم گفت که م نی دلمو داده بود آرم
 ه" گفت: "باش

 بپرم بغلشو شاالپ شاالپ ماچش کنم خواستیاون موقع دلم م  آخ

نکرد تعجب   یاجازه داد و سام هم مخالفت نیشکرت که آرم ا یزدم خدا  یلبخند  ناخواسته
 مهم  یاد یهم کرده بودم اما خب برام ز 
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منتظر اومدن سام بودم   نیماش یسام بمونم تو  شهیمهم بود که قرار بود پ  نیفقط ا  نبود
 اومد  دویگذشت که باالخره سام رس قهیچند دق  دونمینم میبر میفتی زودتر راه ب دو ایتا ب

 گفتم: شدی که باعث گرد شدنه چشماش م یشد بهم نگاه کرد که با ذوق  نیماش سوار

 م ی_بر

 ست یمساعد ن ادیحالت ز   فیح  فیبه نشونه تاسف تکون دادو گفت:ح یسر

  نیاز ا گهی من د  دونستینم یعنید؟ ید یحاله خوبمو نم  یعنیتعجب بهش نگاه کردم  با
 شم؟ یبهتر نم

 خوبم میلیمن خ ی_ول

 ؟ ی خوردنو بکن  یتو دهن هیتحمله  یتونی_پس مسام

که   دمیبلند خندشو شن یسال صدا  یو خورده ا  ستیچشمام گرد شد که بعد از ب کهوی
 بزنم یباعث شد منم ناخواسته لبخند محو 

 شکرت... ای خدا شدیچه قدر عشقم جذاب تر از قبل م  دیخندی قدر خوشگل م چه

 ... 

 دستش گذاشتمو با لبخند گفتم: یکه اصال ازش خبر نداشت غذارو جلو  یعشق با

 د؟ یالزم ندار یزی_چ

 نگاه کرد  بهم

 _معلومه که حالت خوب شده؟ سام

 ؟ کتک خوردن  ی_برا 

 رسم ی حسابتو م  امیبذار نهارمو بخورم بعدا م  رونی کردو گفت:برو ب یخنده ا  تک
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منتظرتون   جناب یگفتم:چشم عال زدی موج م یکه توش خوشحال  یزدمو با لحن  یلبخند
 مونمیم

 گرد شده بهم نگاه کرد  یچشما  با

کرده بود  ری چون کناره عشقم بودم چون که تغ کردمیبدنم حس نم یتو  یدرد  گهید
   کردمیاز خنده هاش ذوق م  دویخند یکه م چون 

از   یهرچند که اون خبر شدی م شتریهر روز از روز قبل نسبت بهش محکم ترو ب عشقم
 عشقم نداشت اما من که خبر داشتم:( 

 

 )سام( 

و باذوق کارهاشو انجام   خندهیکرده بودم همش م ری کرده بود منم تغ ریتغ  یلیخ باران
  یکار خوامیاما نم دونمینم  روی خوشحال نیمنم خوشحالم خودمم علت درست ا   دادیم

که دوباره آزارو   دهیوجدانم بهم اجازه نم گهی درواقع د ارمیکنم که از اون حالو هوا درش ب
رحم   یاونقدرها هم بد و ب   ایشروع بکنم بذار چند روز خوش باشه تا بدونه دن تشوی اذ
پون   هی   نیدرازتر کنه و ا  شتریب مشیکه پاشو از گلنبود  یهرچند باران دختر ستین

منم باهاش خوب رفتار کنمو بخندم وگرنه من به    شدیباران بود که باعث م یمثبت برا 
هم نزده بودم چه برسه به   خندبهشم لب یبودم حت دهیباران نخند شهیپ یطور نیعمرم ا 

 بخندم  نکهیا

کتکش   گهید  خواستیکه باهاش داشتم دست خودم نبود دلم نم ی نرم نرم ییرفتارها 
از ذوقو   دادیکنم هرچند اونم کارهاشو درست و خوبو کامل انجام م تشی بزنمو اذ
 چه مرگم بود دونمیو واقعا نم شدم یخوشحال م شی خوشحال

 ...نمیبب سای وا   الی خیب پووووف

 ...نکهیا
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 اتاقمو باز کردم بلند صداش زدم: دستم فشار دادمو دره  یبا خشم لباسمو تو  کهوی

 _بارااااااان 

در بزنم باز کردم که با تعجب و ترس   نکهیدره اتاقشو بدون ا دمیاز جانبش نشن یجواب
  تمیصحنه مقابلم خشم و عصبان  دنیسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد بهش نگاه کردم با د 

 جاشو به تعجب داد 

 ...ی_تو دار

 گرفت  سمتم اومدو لباسو از دستم به

اتو   نمیا ن ینکردم بد داشیدنبالش گشتم پ ی!هرچکنه؟یکار م یدست شما چ نی_ا باران 
 کنم یم

با خشم   ینطوریا  نیبه روم پاشوندو گفت:به خاطر ا یتعجب بهش نگاه کردم لبخند  با
 د؟ یوارد اتاقم شد 

 ؟ ی اتاقم اتوشون نکرد   ی_چرا تو 

 د یاستراحت کن دی بخوا دی_اخه وقته استراحتتون بود گفتم شاباران 

 لباسمه؟  ی اون اتو االن رو یدونستی_م

 گرد شد ادامه دادم  چشماش

 کارت کنم؟!!  یدوست دارم حاال خودت بگو چ  یلیاون رنگم خ سوزونهی_لباسمو داره م

از    ایه بود از لحن آرومم تعجب کرد دونمینم کردی گرد شده داشت بهم نگاه م یچشما  با
 گفتم:  فتادهین یانگار اصال اتفاق لکسیر یلیکه بود هنگ کرده بود خ یحرفام کال هرچ

لباسه که سوخت عقال فرار کن تا نکشتمت    ؟اونیبکن ی کار هی  ییخوای_نم
 بارااااااااااااااااااااان 
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 ........ 

خندم گرفته بود  کردمیامروز بعداظهر فکر م ی بودمو به ماجرا  دهی تختم دراز کش یرو
برگشت اولش با تعجب به  ایدن نیکه زدم به ا  یهنگ کرده بودو با داد   چارهیدختره ب

جنازه لباسم برداشت با   یبرگشتو بعد به سمتش رفتو اتورو از رو  چارم یسمت لباسه ب
اه کرد بعد با  نگ  شیزد لباسو باال آوردو به سوختگ وسکتهر  دویلباسم رنگش پر دنهید

 ترس سرشو باال آوردو نگاشو به من داد 

 کنار تا فرار کنم؟!!  دی در بر یاز جلو  شهی _مباران 

داشت بهم نگاه   یباران با نگران یول دم یبه پشت سرم کش یکردمو دست یخنده ا  تک
 لبخند منظوردار بوده و االناست که بهش حمله بکنم   هیلبخندم    نیکه انگار ا یطور کردیم

 _آرامشه قبل از طوفانه درسته؟؟؟؟ باران 

 _درسته 

زدو خودشو انداخت رو تخت تا از اون ور فرار کنه که   یغیبردم که ج زی به سمتش خ کهوی
  یتخت که باران روش بود همون طور که م ی کردو افتادم رو  ریاتو گ میمنم پام به س

هردومون به  کهوی می هست یتیو اصال برامون مهم نبود که تو چه وضع  میدیخند
گرد شده بهم نگاه   یهردومون با چشما  میمدبه خودمون او مو ینگاه کرد  تمونیوضع
 باران از خجالت سرخ شد کهویکه   میکرد

حاال   گمی گفتم:م یطونیبا لحن ش نیفعال شده بود به خاطر هم ختنمیحسه کرم ر منم
 م یدست پر برگرد  ایب میکه اومد  نجاشویمن که روتم تا ا 

 کردمو گفتم: یگرد شده بهم نگاه کردو بدتر سرخ شد تک خنده ا  یبا چشما کهوی

  نی بودمو داشتم اون ورزشرو تمر دهیدراز کش  نیزم یمن رو  میبچه بود یوقت  ادتهی_
  دمویبعد حواست نبود که من دراز کش یاز دست سهند فرار کرد   ویزد ی غیکه تو ج کردمیم

 !!! ؟؟یو از روم رد شد یشکمم گذاشت یپاتو رو
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 ادتونه؟ ی گفت:هنوزم   یلحن شرمنده ا  با

 درسته؟  ادته یفکر کنم تو خاطرات بعدشو   می_اه

 درد داشت  یلیگفت:خ یلحن ناراحت با

 ی شکممو دراورد  پدره یپات توجه کن ری فرار به ز  نهیح  ی_تا تو باش

 بچه بودم  یل یمن اون موقع خ ی گفت:ول یلحن مظلوم و طلبکارانه ا  با

که  یهی چه قدر دردم گرفت درضمن اون تنب یدون یم  کردمی_خب منم داشتم ورزشمو م
 کردمت یبزرگونه م هیتنب یبود یکردمت مخصوص بچه کوچولوها بود وگرنه اگه بزرگ م

 د یدیکشیموهامو م  وی چوندی پیگوشمو م یاون طور  دینبا  ی_ولباران 

 کردم؟ یکارت م  ی_خب تو بگو چ

جمع کن   شتریکارها نکن حواستو ب  نیاز ا گهید  یگفتی م یکرد ی_خب مثال نازم مباران 
 ...شـی ماجرا تموم م  نیکردی بوسمم م هیبعد 

  کهوی ادامه جملشو خوردو   نی متعجب من افتاد به خاطر هم افهی چشمش به ق کهوی
از خجالت سرخ شدو   نی به زبون آورده به خاطر هم یگفته و چ  یچ دیخودش فهم

که زده بود    یبه حرف یجلوشو گرفتم اما وقت یانداخت خندم گرفته بود ول ن ی نگاشو پا
شده بود از روش کنار رفتمو با اخم پر   رو پ یاد یز  گهی د رفتیاخمام توهم م  کردمی فکر م

 ماجرارو فراموش کن   نیگفتم:ا یاز جذبه و لحن پر از تحکم

 رفتمیاومدمو به سمت اتاق خودم م رونی از اتاقش ب  یوقت رونی از اتاقش زدم ب و
 زدم  یناخواسته لبخند

  نیگم؟ا یم   یچشمام گرد شد من دارم چ کهویناز شده بود!!!!!!! یلیقدرم نرم بود!!!!!!خ چه
 ه؟ یحرفا چ
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دلشوره    هی نجایا  ادیب نیود آرمفردا افتادم فردا قرار ب  ادهی  کهویقات زدم رفت  پوووووف
 من... نکهیمثال ا  فتهیب یادی ز  یقراره اتفاقا  گفتیبود که بهم م یحس   هیدارم  یخاص

 

 )باران( 

  نیآرم نی ا  کردمیامادشون م ییرا ی پذ یبرا  دمویچ ی م ینیس  یتو وانارویحرص داشتم ل با
داشتم از صبح که چشممو    یبد یلیخبر مرگش دلشوره خ نجایا ادی چلغوز قراره امروز ب

که اون موقع بود   نجایا  ادیب نی باز کردم دلشوره داشتم که سام بهم گفت قراره امروز آرم
 بگذرونه...  ریخدا بخ  فتهین یاتفاق بد  دوارمیام هیچ هدلشورم به خاطر  دمیفهم

 دم یسامو شن ی صدا   کهویفکرها بودم که    نیهم ی تو

 امادس؟  ی_همه چسام

 آمادس  یسمتش برگشتمو گفتم:بله آقا همه چ  به

 تکون دادو گفت:خوبه  یسر

 بودم برداشتو گفت:  دهیظرف چ یهارو که تو   ینیر یدونه از ش هی

 بذار جاش  گهید یکی_ سام

 وار دوسش داشتم  وونهید  دویسامه جد  نی زدم چه قدر ا یمحو  لبخند
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شدم اصال حالو هوام و باال رفتن ضربان قلبم  یطور هیرو شد  رو یقلبم ز  دنشید با
که من   هیچه حاله مزخرف  ن یا  ایواقعا چه مرگمه خدا   دمیفهم یدست خودم نبودو نم

 داشتم   یترس و دلشوره بد  هیباال رفت  یدارم؟ضربان قلبم حساب

 ن ی_به سالم داش آرمسام

 ؟ ی_سالم داداش خوبنیآرم

نگاهش به من افتاد که رنگ نگاهش و   ردک یکه داشت با سام خوشوبش م یدرحال نیآرم
 کرد  ری چشماش تغ

 ...وااا

  یکه رو یلبخند مهربون  نیکنه؟ا یرفتار م یطور نی چرا ا  نی زدو جلو اومد ا یمهربون لبخند
 !! ه؟یا غهیچه ص  گهی لباشه د

دستشو جلو اورد تا بهش دست بدم با تعجب به دستش نگاه   ستادوی روبه روم ا نیآرم
  نکهیاز خودش نشون داده که هم  یسام چه عکس العمل نمیکردمو سرمو باال آوردم تا بب

کردمو به   ریتعب  یا  گهید زی سام مواجه شدم اخماشو به چ  یسرمو باال آوردم با اخمها
 کردم یکارو نم نیکاش ا  یه ادست دادم ک نیبا آرم مودستمو جلو برد   عیسر   نیخاطر هم

نگاه   نیسام به آرم یاخما  شتریطور که بهش دست داده بودم غافل از فرو رفتن ب همون
که انگار فراموش کرده بودم منو   یمهربونش شده بودم طور افهیکردم مسخ اون نگاه و ق

چه  شکنجم داده بود انگار فراموش کرده بودم که  یی و با چه روش ها   ییها  لهیبا چه وس
 قدر زجرم داده بود 

 از شماست؟؟؟! ای _سالم از ماست نیآرم

 انداختم نی زدمو سرمو پا ی صداش لبخند خجوالنه ا  دنیشن با

 دی ...سالم...خوش اومد خوامی_معذرت م
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که دستم تو دستاش بود داشت دستمو   یبا انگشت شستش درحال نی کردم آرم حس
  ی فکرها نیبه خودم اومدم واقعا من چم شده بود؟ا  کهوی  یول دم یلرز   کردینوازش م
 دسته منو نوازش کنه؟!  نیآرم دیچرا با ه؟مثالیچ گهیمزخرف د

سام بندازم   یکدومشون حت  چیبه ه ینگاه نکهیاز تو دستش جدا کردمو بدون ا  دستمو
منو   نهیکه ب  یرابطه ا  نیکنم که ا  یدوباره کار خوامیرفتم نم به سمت آشپزخونه عیسر 

 نی بودن ا  داری پا یبشه برا  یشده دوباره خراب بشه و از دستم عصبان جادیسام ا 
  نیکردو سام ا  ریتغ یشبه همه چ هی نکهیاز ا دمبو یرابطمون حاظر به انجام هر کار

چون به معجزه خدا اعتقاد داشتمو   کردمیتعجب نم گهید  کردیباهام رفتار م  یطور
  یشاکرش م د یکه بندش بودم با یخودشه و من یو اراده ها  لی از م یک ی  نمیا  دونستمیم

 دونستم یبودمو قدرشو م

 یلیافتادن سهند دلم گرفت دلم خ ادی اون دفعه افتادم که سهند هم بود با به  اده ی  کهوی
  شتریب د ی رو دوباره تکرار کنم پس بااشتباه اونبا  د ینبا دمیکش یبراش تنگ شده بود پوف

دست خودم بدم   یکار هیمثل اونبار تو نگاهش غرق بشمو    دیمراقب رفتارم باشم نبا
حس   ا ی  دمی بردم و د روی قبال االنم اگه چا  رغضبیهمون م هدوباره سام بش خوامینم

که انگار نه    یطور  ندازمیم نی سرمو پا   کنموینم یاصال توجه   کنهیداره نگام م نیکردم آرم
 کنم  یسامو عصب خوامینم کنهیانگار داره به من نگاه م

 ........... کردمیکارو نم نی کاش ا یا که

 

 

حساسه آخه  نمیا  یسام رو   کردمیجلوش آوردم احساس م یدرست کردمو حساب مویروسر
که موهام معلوم   یعقب رفته بود طور کمیاومده بود شالم    نجایاز دوستاش ا  ی کیبار  هی
اون   ادهیدوباره   یشده بود وقت نیباهام سرسنگ یبعد از رفتن دوستش حساب شدیم

با خودم   یضعف رفت کل یته دلم حساب  نشستولبام   یرو یموضوع افتادم لبخند محو 
  نیافتادم به خاطر هم ییچا  ادهی  کهوی  رفتیته دلم غنج م  کردموی دخترونه م یفکرها 
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  بیکه متوجهم شد سام بود عج یکس نیبرداشتمو به سمتشون رفتم اول روی چا ینیس
  داخماشو به شدت بر دنمی سام با د دادی گوش م نیآرم یبود با اخم داشت به حرفا

به سمتم   دیسامو د   افهیق نی ا  یهم وقت نیتوهم و عالمت داد که برم تو آشپزخونه آرم
 زخونه برگشتم  رومو ازشون گرفتمو به سمت آشپ  عی برگشت اما من سر 

اخماشو به شدت برد توهمو بهم  دنمیبا د  یطور نیشده که سام ا  یزیچ  هی حتما
 عالمت داد که برم  

 بود؟  یعلت اخم سام چ یعنیفکر فرو رفتم   یگذاشتمو تو زیم  یرو رو  ینیس

 فته؟ یب  ید یجد ی بازهم قراره چه اتفاقا یعنی

 ...کهویکه  رفتمیفکرها بودمو با خودم کلنجار م  نیهم ی تو

 

 ؟ ی دست بد  یبا کس دینبا ی_صدبار مگه بهت نگفتم تو خدمتکارسام

االن سام    نمیبب سای !وادم؟یاومد که نفهم یک نیسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم ا   کهوی
 کرده بودم  شیمعن یکه کرده بود من اشتباه  یاون اخم یعنی  یگفت؟!!واااا  یچ

گذاشتم که   نیا  یپا  دمیاخم شمارو د یدست بدم اما وقت خواستمی آقا به خدا منم نم_
 دستمو جلو بردمو باهاش دست دادم  نیدست بدم به خاطر هم دیبا

 نه ا یخدا  یعقب عقب رفتم وا  یآروم جلو اومد که با نگران آروم

 ؟ ی_دوسش دارسام

هر   د؟انتظاریبود که ازم پرس یچه سوال نیجا خوردم ا  یچشمام گرد شدو حساب کهوی
 ن یاز ا  ریرو داشتم به غ یحرف

 !!! ؟ی_چ
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به   شتریب  نیکالفس به خاطر هم کردمیاحساس م دیتو موهاش کش یدست یعصب سام
 شدم   قیچشماش دق

 ؟ ی_گفتم دوسش دارسام

 جملرو به زبون آورد  نیا یبه سخت  کردم یشدم احساس م یطور هی

باهاشون   نکهیفقط به خاطره ا   د؟یزنیحرفو م ن یا  نی خدا چرا دار_نه به خدا آقا...تورو 
 د؟ یزنیحرفو م نی ا  نی دست دادم دار

  یتا زمان یول   میزنیموضوع باهم حرف م  نیخب بعدا درباره ا  یلیگفت خ دویکش یپوووف
 یی ا یب رونیاز آشپزخونه ب یحق ندار  نجاستیا  نیکه آرم

اخماشو برد توهمو با لحن پر از   زنمی م جیگ  دید  یتعجب بهش نگاه کردم که وقت با
 گفت:مفهوم بود؟  یتحکم

 د؟ یبا من حرف بزن د ی خوایدرباره کدوم موضوع م ی _بله ول

 نگاه کرد  بهم

من به اندازه برادرمم دوسش ندارم   خورم یباال سرم قسم م ی_من که گفتم به همون خدا
 اون لحاظ دوسش داشته باشم از  نکهیچه برسه به ا 

 ا ین رونی و اصال ب نیبش  نجایحاالم ا  میزنی خب...گفتم که بعدا حرف م یلی_خسام

 _چشم آقا 

  دهیاز من د  یزیچ د؟مگهیفکر اصال چرا اون سوالو ازم پرس یرفتن سام رفتم تو  رونیب با
  یعنیده؟ی ماجراهم مشکل جد  نیا  یعنیدوست دارم؟  نویکه فکر کرده من آرم دهیشن ای

 نه؟ یتمامه دلشوره هام به خاطره ا 

بره و با    نیداشتم سره جام نشستم تا آرم شروی که پ ییها  یاز مکافات و بدبخت  غافل
 سام حرف بزنم 
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 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 

 

به  نی بلند آرم یصدا کهوی که   کردمی داشتم آشپزخونه رو نگاه م حوصلهیخودم ب یبرا 
 د یگوشم رس

 سام؟  یچ  یعنی ن ی_انیآرم

 یهمون که شنفت یعنی_ سام

 خوشبختش کنم تونمی هارو تموم کن من م یمسخره باز  نی سام ا  نی_ببنیآرم

 م یتصم نیا  ل یدل ؟اصالیگرفت  مویتصم ن یا  کهو یبهت بدمش چرا   تونمی _نمسام
 باشه هان؟  تونهیم  یچ تیناگهان

برات   ؟چرایستیباهاش بد ن  گهیچرا د ؟تویوابسته شد نقدریبهش ا  کهوی_تو چرا  نیآرم
 مهم شده هان؟ 

 ؟ ی بافیخودت م یبرا  هیچ فیاراج نی _خفه شو اسام

 ؟ یفهمی م خوامیسام من اونو م نی_خفه شم آره؟خفه شم؟ببنیآرم

 باهاش... ییخوا یشده که م  یحاال چ  شیکشتیم  یداشت شی_تو که تا چند ماه پسام

  یزد یکتکش م لی با دل لیدل یب یداد یزجرش م یداشت شی_توهم تا چند ماه پنیآرم
 شده که... یحاال چ

 شنوه یاالن م  نیآرم نی پا اری_صداتو بسام
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که من   ییخوا ی؟میکنی م مشیتو آشپزخونه بمونه؟چرا ازم قا ی_چرا گفتنیآرم
 بشه مثال؟  یچ نمش؟کهینب

 ؟ ی مسئله رو تمومش کن  نیا  شهی_مسام

 ذارم یاون ماله من بشه نم یند تی که رضا  یتا زمان خوامی_نه نمنیآرم

 ؟ ی نداختیراه م دادیدادو ب یطور نیهم دادم ینم تی سارا هم اگه رضا ی_برا سام

سام تو االن صاحب اون   نیبب نداختمیراه نم دادی دادو ب شکوندمیسارا سر م ی_برا نیآرم
تورو داشته باشم اونم   تی رضا  دیبتونم باهاش باشم با  نکهیا  یپس من برا  یدختر

هم  یشی بده هم تو از دستش خالص م تی پس رضا کنهینم یکار چ یبدون اجازه تو ه
 رسم یمن بهش م

 از سره عالقه باشه  تونهی نم متی تصم نیکه ا  یدونیخودتم م  نی_ببسام

 دارم  از یکه به وجودش ن دمیمن فهم  ادیعالقه به وجود م ی_درسته ولنیآرم

 ینیب یباشه نم نجایفقط ا خوادیباشه اون م شتی پ خوادیاون نم گمی _احمق دارم مسام
 حالش چه قدر بهتر شده 

که تو شکنجش   خواستیاون م یزنی _مگه دسته خودشه؟سام با بچه که حرف نمنیآرم
  دیکه به من رس ؟حاال یزنیمزخرف م  یحرفا  ؟چرای که باهاش بد رفتار کن خواستی؟میبد
 اون مهم شده برات؟  خواده ینم

 _اره از االن به بعد برام مهمه سام

 باشه نکنه توهم...  یعاد تونهی هات نم  تی حما ن ی_انیآرم

 زنم یخب باهاش حرف م یلی؟خیخفه ش شهی م نی _آرمسام

کردنه اون بامن اگه با من   یتو بذار راض  ستیمن نظر اون اصال برام مهم ن  نی_ببنیآرم
 مهلکس   نیاز ا  شمیتنها راه خالص شهیج کنه مطمئن باش عاشقم مازدوا
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 فکر کنم   شتریبذار ب یخب باشه ول یلیگفت:خ  یآروم به سخت سام

 یگرفت یخوب می تصم نی_افر نیآرم

 دوارم ی_امسام

 _فعال خداحافظ نیآرم

 _به سالمت سام

 هیچه قدر شب یدختر؟ول زدن؟کدومیحرف م یداشتن درباره ک  نایرفتم تو شوک ا کهوی
 داشتن درباره...  یعن یاوضاع من بود 

 _باران سام

 رفتم  رونیاومدمو از آشپزخونه ب  رونیب ال یاز فکرو خ عی سام سر  یصدا   دنهیبا شن کهوی

 _بله آقا؟ 

 نی بش نجایا  ای_بسام

 _چشم 

  یکالفگ افشی مبل روبه روش نشستم سرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم از ق  یرو آروم
  نیبهم بگه که ا یقراره چ یعن یترسم؟ی دلشوره دارم؟چرا م نقدریچرا ا  ای خدا کردیم دادیب

 شده؟  یطور   نیاوضاعش ا

 درسته؟  یباش دهیهم رس ییجاها  هیو به   یباش دهیشن زوی_فکر کنم همه چسام

 د؟ ی زدیحرف م ی درباره ک دمیاما نفهم  دمیشن رویدنیشن  دی بخوا تشوی _راس

 ؟ ی دی_واقعا نفهمسام

 _نه به خدا

 _درباره تو سام
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  ی...ولیگفت؟درباره من؟ول یم   یداشت چ نیبهش نگاه کردم ا  یبا تعجب و ناباور کهوی
 ...نیآخه آرم

 یکه باهاش ازدواج کن خوادیبهت عالقه مند شده و م نی _آرمسام

گونم افتادو بغض    یقطره اشک رو هیسرم آوار شد   یرو ایاحساس کردم دن  کهوی
  ادهیدوباره   گهی د یاجبار یخاستگار  هی گهی مشکل د هی  دیگلوم چسب خی به ب یوحشتناک 

افتادم فکر کنم سام    رمهیگ بانیاالنم گر   یکه سرم اومدو حت ییها  یسهند افتادم و بدبخت
همه دلشوره   نی ا  لیبهم نگاه کرد پس دل یناراحت باچون که سام  دی حالو اوضاعمو فهم

شدن   داریب نهیخواب و امروز ح نهیح شبیکه د ییاون همه دلهره ها  لیبود دل نیهم
دوست   گرو ی د یکیمن   یدونی چرا؟توکه م ی؟ولی نیبیمنو م  یدار ایبود؟خدا  نیداشتم ا 
 اااااااا یخدا  دهی عذاب جد   ده؟برنامهیجد  بتیدارم مص

وقتشه توهم    ینمون یبرده من باق گهیو د یباران وقتشه توهم ازدواج کن  نی_ببسام
 مثله دوستت نفس   یریسروسامون بگ

  رمیمن اگه نخوام سرو سامون بگ  نیاما باتو نه با آرم رمیسروسامون بگ خوادیدلم م من
 نم؟ یبب روی ک دیبا

 خوام یبهش گفتم:اما...اما...من نم دیلرز یکه از شدت بغض م ییصدا با

که  فهمهی...نمفهمهینم ایبهش نگاه کردم خدا   یاشک یتعجب بهم نگاه کرد با صورت با
 بهش عالقه دارم 

 خوام یازدواج کنم نم  خوام یبمونم نم یتا اخره عمرم برده شما باق خوامی_من م
 رم یسروسامون بگ

حس    ای  ریاون پوزخند حس تحق دنیاز د نباری ا  یباال داد ول ییزدو ابرو  یپوزخند سام
 کرد یفرق م  یلیپوزخندش خ نیا  یبهم دست نداد چون معن یبد

 _اون وقت چرا؟ سام
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 جا خوردمو بهش نگاه کردم  یسوالش حساب نی از ا  کهوی

االن روشن   زهایچ یلیخ فیتکل   خوامیباران اون ماجرارو فعال فراموش کن...م نی_ببسام
ذهنمه که فقط توسط تو   یتو  یادی ز  یسواال  ارمیدر ب زهایچ یلیسر از خ  خوامیبشه م
 یبهت کم محل یاومدنه سارا چرا هرچ ایقبل از به دن میبچه بود ی...وقتشهیحل م

کارهات از من   یلیخ ی و تو یکرد یم  یکیو بهم نزد یزد یباهام حرف م شتریب کردمیم
اومدو   ایسارا به دن  یچرا وقت دمی جواب رد م ی دونستیکه م یدرحال یخواستیکمک م

اشک؟چرا با    ای  شدیچشمات پراز غم م ای تو   کردمیش محبت مبه  یبزرگ شد هرچ
و    ید یدو یاومدم م یم  رونیاز ب  یوقت  ؟چرای کردیحسادت و حسرت به خواهرم نگاه م
هرچه    ؟چرا یداداش یخسته نباش یگفتی م وی کردیبه خاطره قده کوتاهت پاهامو بغل م

موضوع زدمت اما   ن یچندبار هم سره ا یحت ستم ی من داداش تو ن  گفتمی قدر بهت م
با دلو   ؟چرای پونزده سالت شدو خودت ترکش داد   نکهیتا ا  یبازهم اون کلمرو ترکش نداد

  یکرد یلج م نیسهندو نه؟چرا اونجا با آرم  یکارها   ما ا  یکرد یمنو م  یجون و با عالقه کارها
  شهیپ خواستیم  هرچه قدر شکنجه و آزارت دادم بازهم دلت ؟چرایکرد یاما با من لج نم

 یدونیمنو به کسه خودت م  ؟چرایخونه باش  نیا  ی تو یخواستی م  ؟بازهمی من باش
به اندازه   جا ک چیه  یگفته بود  نیبه آرم ؟چرایکن  یم  تی هان؟چرا کناره من احساس امن

 ندارم؟   تیخونه سام امن

همه   نی ا  یعنیگوشام شک کرده بودم  یبه سالمت کردمی داشتم بهش نگاه م یناباور با
 نی بازم ا  یول دونستی م  دوی دیم  نارویهمه ا یعنیبود؟ دهیسوال داشتو تاحاال نپرس

 اورد؟ ی بالهارو سرم م نی کردو ا  یکارهارو م

همه سوالش که مربوط به   نی بگم؟در پاسخ ا یبهش بدم؟چ  یاالن من چه جواب  ایخدا
 بگم؟  یچ  شهیگذشته هم م

  ویلبخند زد ید یمنو د   یوقت  نکهیبود؟علت ا  یسام چ یکه صدام زد _علت اون شب سام
بود؟و   ی کامل کنم چ شویبق دمیکه االن هم نفهم یتمومه به زبون آورد مهیجمله ن هی
به خودش مشغول کرده علت    یاز دوران بچگ یکه از همه مهمتره و ذهنه منو حت یزیچ

 ه؟ یچ ینیبیمنو م نکهی ا  نهیبرقه چشات ح
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لحظه نفسم بند اومد    هی یبرا  دمی جا خوردمو لرز  یحساب  شیجمله آخر نیا دنهیشن با
وقتشه؟وقتشه که  یعنیقلبم گذاشتمو نفس نفس زدم   ینگامو ازش گرفتمو دستمو رو 

االن در جواب   اورد؟منیخودش نم ی به رو دویدیاون برقه چشمامو م   یعنی ای بفهمه؟خدا
 دارم که بگم؟  یبگم؟اصال چ یچ  شیرجمله آخ نی همه سوالش به خصوص ا  نیا

 م؟ ی ؟هی _باران نکنه تو منو دوست دارسام

 دمیشن یممکنه من...من اشتباه  ریغ نیخودم شک کردم نه نه ا یلحظه به گوشا   کی

نترس...جوابه سواالمو بده به خدا   ؟بارانی دیمنو نم  یکدوم از سواال  چی _چرا جوابه هسام
کنه بهم بگو باران از اتفاق افتادن   ریتغ  زهایچ یل یخ قیبا گفتنه حقا  دیندارم شا تیکار
به من   ه؟تویکن بهم بگو نترس بهم بگو که علت برقه چشات چ یریماجراها جلوگ  یلیخ

 درسته؟  یعالقه دار

 یمثال چ  تونستمیحرف بزنم همون بهتر که نم  ذاشتیته گلومو گرفته بودو نم بغض
 ؟ یاگه نباش رمیمیآره م گفتمیاره دوست دارم؟م گفتمیگفتم؟میبهش م

  دیبهش نشون دادم تا شا موی اشک یباال آوردمو در جواب همه سواالش چشما  سرمو
با   دیشا خوامش یخودش بفهمه که م دیچشمام بخونه تا شا  یاز تو رویخودش همه چ

  نمیس ی که بهش تو یبابت عشق دمویکش یمدت چ  نیچشما بفهمه که تمام ا  ن یا  دنید
 حذف کردم   یداشتمو چه طور

 که تو... نهیبهم بگن اونم ا  توننیم  زوی چ هیفقط  یخاکستر سیخ  یچشما  نی_ا سام

 رم ی هق هقمو بگ  یانداختمو نتونستم جلو  نی پا سرمو

 ...یاز همون بچگ یعنی_ سام

سرمو به    کردمی م هیگر  دادموی هم فشار م  یکه رو ییبود با لبا  نی طور که سرم پا همون
 نشونه مثبت تکون دادم 

 مبارک خانوم کوچولو   دتیجد ی_دردها سام
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 رم یخودمو بگ یجلو  تونستمینم گهیاز دستم خارج شد د  کنترلم

 ...نتونستم

 ...نتونستم

بلند شدمو به سمتش رفتم    عی نتونستم تحمل کنم سر  دنشیجملش و شن نیگفتنه ا  با
که اونم دستاشو دورم حلقه کرد   دمی د یاورخودمو انداختم بغلش با ناب یبدون معطل

قابل هضم بود من االن بغله   رهی کردن برام غ هی بغلش شروع کردم به زجه زدنو گر  ی تو
  شدیبودو هست و خواهد موند باورم نم عاشقشکه سلول سلول تنم  یعشقم بودم مرد 

ه سفت  هم نیبازهم با وجود ا  شدی آغوش عشقم گرمو آرامشبخش باشه باورم نم نقدریا
وقت    چ یبکنم ه تیو امن  یاغوشش احساس راحت یتو  ینطوری بودن عضله هاش ا 

  هی  کردمیوقت فکرشو نم چیاغوش سام فرو برم ه  یتو  ینطوریروز ا ه یکردم   یفکرشو نم
بهش بگم  یزیو درباره احساساتم چ میحرف بزن  مینیهم بش یآدم روبه رو  نهیع وز ر

  شتریارزشش ب ن یبودو به نظرم ا دهی فهم روینگفتم خودش همه چ ی زیهرچند من چ
با   تونستمیحرکات شده من نم  نیحسها و ا  نیبود چون توجهش روم بوده که متوجه ا 

 که با سهند نتونستم ازدواج کنم طورباهاش باشم همون  تونمیازدواج کنم نم نیآرم

باشه بعد از  یبک کن...هرچخودتو س ییخوای_آروم باش باران...آروم باش...اگه مسام
 اما...  یکه دوسش داشت یدیرس یسالها به آغوشه کس 

  ییای شرم و ح چیبدون ه نشیس  یبهش فشار دادمو زجه زدم سرمو تو شتریب خودمو
 پنهون کردمو به بازوهاش چنگ انداختمو از ته دلم زار زدم 

  کردمیاحساس م  شهیداره بهم منتقل م یچه قدر احساس خوب و قشنگ ــــــــایخدا
رو ابرامو دارم به دونه  کردمیاحساس م  ستین ادی برام ز  نجایبه اندازه ا تش یجا امن چیه

و جاشون از    شنیدونه دونه دردام دارن ازم دور م  کردمی احساس م رسمی دونه آرزوهام م
  کردمیه مک  یبا هر هق هق ختمو یری که م یبا هر اشک کردمیاحساس م شهی آرامش پر م

  یول  نمیبیدارم خواب م کردم یاحساس م شدمیآرومتر م شدمو یسبک تر از گذشته م 
 نشدم   داریب یگرفتم ول یاز رونم پنهون یشگونی نبود چون ن نطوریا
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  دهیفهم شی وقت پ یلیاز خ دی بود که دوسش دارم شا دهیرو شد سام فهم ششیپ دستم
که حاله خرابمو   یمرد  یلیسام خ یمرد  یلیباشه اما خب االن به روم آورده بود واقعا خ

عاشقت   نی به خاطر هم یمرد   یلیآغوشت باشم خ یتو  یاجازه داد   ینطوریو ا   یدید
  یستیبدونه رودربا تونستم یکاش م زدمی م هشحرفامو ب  نیتمامه ا  تونستمیشدم کاش م
   گفتمی م  رویبهش همه چ

اون آغوشه گرم بودم آروم شدم آغوشه سام برام آرامش بخش   ی که تو قهیاز چند دق بعد
اصال حواسم به   کردیمردونش آروم آروم موهامو نوازش م یبود سام با همون انگشت ها 

 که از سرم افتاده بود نبود  یشال

  یطور  نیهم خوامیشالمو سرم کنم م خوامیباشه نم یطور نی بارو بذار ا نی...االیخیب
  نهیبرام مهمه و اونم ا  زیچ هیموهام باشه و بهم آرامش بده فقط   یمردونش تو   یدستا 

  هیاغوشه مردم گر یتو  خواستمینم خواستم؟مگهی نم نو یهستم مگه هم میکه بغله زندگ
 کنمو اونم آرومم کنه

بکن ازت التماس   یکار هی ای خدا  یهنوز مرده من نشده بود فعال عشقمه ول مردم؟اون
   نیسام مردم بشه نه آرم  خوامیممن  کنمیم

 م؟ یباهم حرف بزن ییخوای_مسام

اومدم   رونی از خجالت سرخ شدمو از آغوشش ب  کهو یباال آوردمو بهش نگاه کردم   سرمو
 خدا  ییوو 

 باران  یخجالت بکش ستی _الزم نسام

 انداخته بودمو لپام داغ شده بودن  نی همچنان پا  سرمو

تو به من عادت   یمنو فراموش کن یتونیم یازدواج کن  نیباران تو اگه با آرم نی_ببسام
 همون طور که من بهت عادت کردم  ی کرد

لحظه   هی انداخت   نی اون سرشو پا  نباریسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که ا  یناباور با
 گفت؟   یاالن چ  نیرفت ا  یفیخف جیسرم گ  دویمغزم سوت کش
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و    ستیکه عاشقت ن یکناره مرد  یتا خوشبخت بش یازدواج کن نی با آرم دی_تو با سام
  یکن یزندگ یتونینم یخونوادشو ازش گرفت 

 _اما آقا 

دوست دارم   ای بهت عالقه دارم  گمیبذار حرفام تموم بشه بعد حرفاتو بزن نم سی _هسام
موضوع هم  با رفتنت حل   نی که ا نیفقط به وجودت عادت کردم هم

بهت   نویا ی کنارش خوشبخت بش یتونی مطمئن باش م هیپسره خوب ن ی...باران...آرمشهیم
سقف به   هی ری ز  میتونیتو نم  ومثل سهند پس نزن عاقالنه فکر کن من نمیا  دمیقول م

  میکن یعنوان زنوشوهر زندگ 

و شروع کردم به زجه خودمو تو اتاقم پرت کردم   دمیبلند شدمو به سمت اتاقم دو  کهوی
  شمیاز سام ازدواج کنم نابود م ریبه غ یهرکس ای ن ی کار کنم؟اگه من با ارم یچ  ایزدن خدا 

خدا من    تونمیتحملش کنم نم یحت  ای به جز سام فکر کنم  یمرد چی به ه تونمیمن نم
  یا  گهی خره د  چیونه ه نینه سهند نه آرم خوامیمن اونو م  خوامیسامو م

 ؟؟؟ یکــــنــــــیچرااااااااا کمکم نمــ ـــــــــــــــایخدا

 

 

االن چه قدر درد دارمو   دونمی نم زمی ری اتاقمم و دارم اشک م یچند ساعته که تو  دونمینم
کرده   یگناه  یمگه من به درگاه خدا چ دونمینم زمیر یدارم به خاطر کدوم دردم اشک م

  یکس ایدن نیا  ی تو دیچرا من با  دونمیده؟نمیعذابم م ینطوریا یدر پ یپ یبودم که ه
 پناه ببرم تا بتونه آرومم کنه ششرو نداشته باشم تا به آغو

 گوشم اکو شد:  یحرف سام تو   کهوی

 

  یتو به من عادت کرد یمنو فراموش کن یتونیم ی ازدواج کن  نیباران تو اگه با آرم نی" بب
 همون طور که من بهت عادت کردم" 



 دو مرد خشن من 

176 
 

 

 خواست؟ ی اونم وجود منو دوست داشتو م یعنیواقعا سام به من عادت کرده بود؟  یعنی

  لی حس تبد  هیبه  تونهیعادت م نیبمونم ا  شتری زدم پس اگه ب یلبخند محو  ناخواسته
 بشه... 

 ... یعنی

اراده و خواست  مقاومت کنم مقاومت در برابر   دیبه عشقم برسم فقط با  تونمیم یعنی
 ... نی اونا به خصوص آرم

چشمامو   یو ذوق خاص یکه در انتظارم بودن با خوشحال  ییاز مکافات و دردها   غافل
 دخترونه کردم... یخودم فکرها  یهم بستمو برا   یرو

 ...................... 

 ............................... 

 ....................................... 

 

 ؟ یگرفت  متوی صم_تسام

 _بله

 باال اوردو منتظر بهم نگاه کرد  سرشو

 ...بگو...شنومی_خب مسام

  ییکمکم کن بهم توانا  ایباال اوردمو بهش نگاه کردم تمامه جراتمو جمع کردم خدا سرمو
 و محکم گفتم:  یجد یلیبده که حرف دلمو بزنم خ

 بهش ندارم  یعالقه ا چیازدواج کنم چون ه نیبا آرم  خوامی_من نم
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 زد  یپوزخند

 ؟ یبا من ازدواج کن  ییخوا ی_نکنه مسام

امکان داره من خجالت   گهینم  نیزنه؟ا یرک حرف م نقدریانداختم چرا ا نی سرمو پا  کهوی
 بکشم؟ 

بهم نگاه کرد تو اون   یجلو دادو با ابهت خاص  نشو یس ستادی بلند شدو روبه روم ا سام
 دلم براش ضعف بره  نکه یا  ایبرم  ازش حساب ب  ایازش بترسم    دونستمیلحظه نم

  ی ها  نهیاما به س  دمیترسیو م  دمیکشیچشاش نگاه نکردم چون ازش خجالت م تو
و   یسخت  نهیح تونهیم ندش یمحکم و ستبر کردش نگاه کردم خوش به حال زنه ا

از هفت دولت    الشیستبر کرده شوهرش بذاره و خ یها  نهیس یمشکالت سرشو رو 
 راحت و آزاد باشه

 شدم  یطور هی

 شه یزنه عشقه من م گهی دختر د هیفکر بکنم که   نی به ا  تونمی نم یحت

با من   یتونیبفهم تو نم نویا  خورهیم  واری جرز د یطرفه بدرد ال  هیباران عشقه  نی_ببسام
  یرد بد جواب  نیو به آرم یبامن ازدواج کن نکهیبهتره منتظره ا ؟پسی فهمیم  یازدواج کن
سهند تکرار بشه باران حتما به خاطر من به سهند جواب    یدوباره ماجرا خوامینباش نم

 اتفاقا افتاد درسته؟  ناو  هیو تمام  یرد داد

 انداختم نی پا سرمو

وارد بشه و    یا  گهید ی از راه ها  نینکن که آرم ی_برو خوب فکراتو بکن باران کارسام
براش   گهی تو د ارهی که بخواد به دستش م روی هرچ نیآرم فتهیباهات سره دنده لج ب

 یسهل

 باهاش ازدواج کنم  خوامیبغض گفتم:اما من نم با
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به سمت اتاقم رفتم مثل   رونو ی از جانبش باشم از اتاقش زدم ب  یمنتظر حرف  نکهیا  بدون
بشم چرا   نیزنه آرم تونمیکمکم کن من نم ای شدن خدا یگونم جار  ی اشکام رو شهیهم

 کنهیدرک نم

 ............................... 

بهش  یمن جواب تکرار ده یهربار که سام ازم پرس گذرهیکه از اون ماجرا م دوهفتس 
سام بمونمو   شهیپ تونمی نم گهیازدواج کنم د  نیاگه با آرم خوام ی نم نویدادم من آرم

فکره عشقم باشم   یبرام سخته که تو  شهیهم ازم گرفته م میبشه مرده زندگ نکهیشانس ا 
از سام فکر نکردم و نخواهم   ریبه غ یمرد  چیباشم من تا حاال به ه  گهی مرده د هیاما با  

 کرد 

  یندارم به جزتو پناه رویکن من به جز تو کس  ریماجرارو ختمه بخ  نیخودت ا  ایخدا
بشم التماست   نیزنه آرم  خوامیمن نم کنمیهش مبارو کمکم کن خوا هی نی ندارم هم

 کمکم کن  کنمیم

داشت   کشی دله تار یهمه ستاره تو  نیشب نگاه کردم ا  کی پنجره اتاقم به آسمون تار  از 
ستاره بهش    نهمهیکار کرده که تو ا یچ یاهی و س  یکی همه تار نی آسمون شب با ا ایخدا
همه بهت لطف داره؟بهم بگو    نیکه خدا ا  یکار کرد  یآسمون جونم بهم بگو چ ی؟ا یداد

از اون ستاره ها   یکی  دیهمه ستاره بده شا نیبه منم ا  اتامنم اون کارهارو بکنم تا خد
 سام باشه 

 شدن  یگونم جار یرو  اشکام 

  یا عالقه   چیاون ه  دونمیکارو بکنه؟من که م نیا  خوادیم  نیکار کنم؟چرا آرم یچ  ایخدا
اون شکنجه ها و دادو نعره هاش   ادهی  یسرش داره وقت یتو   یبهم نداره و حتما نقشه ا

  نجای؟ا ییاون باال شی خدا ا یبشم زنش؟خدا  اموی حاال ب  شهیم  خیافتم مو به تنم س یم
   کننیم  ییخدا  گتید ی بنده ها یرو از بنده هات دارن  یلیکه خ

 ....................... 
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 ................................. 

 .......................................... 

 نگاه کردم  ییچا  ینیبه س یاشک  یچشما  با

بره   شیپ  خواستمیکه من م ی اون طور میبارم که شده زندگ هی  خواستیدلم م شهیهم
  قای دق خوامیکه ازش م  یرچو ه  گم یبه خدا م یاما اون طور که معلومه من هر چ

  ؟چرایکارو باهام کرد  ن یمن ازت خواهش کرده بودم چرا ا  ایافته خدا   یمخالفش اتفاق م
 ؟ ی اریبالرو سرم ب ن یا  ییخوایم

 برداشتمو براشون بردم   روی چا ینیس

خوب   ادیاخم داشتو حالش ز  ن یسام برخالف آرم ی بهم نگاه کرد ول یبا لبخند گرم  نیآرم
 نبود

رو گرفتم تا نزنم   یبغضه لعنت نیا  یاز پس جلو  دم یدارم جون م شمی دارم نابود م ایخدا
 نهیها لطمه نب نی از ا  شتری تا غرورم ب هیگر  ریز 

از تو    خواستیم نیکه آرم ییبرداشتن چا  نهی ح  دنشویبه وضوح لرز  دمیسامو د حاله
وقتشه محکم   گهید  رمیبگ میتصم  میزندگ یوقتشه خودم برا گهید  دمیبرداره د  ینیس

 ستم یوا  میمشکالت زندگ   یجلو

 بار دوم نابود شد... یبرا میشدن بود که زندگ ریش  ن یشدم اما خر شدم چون با هم ریش

 

 

رو ول کردمو چشمامو   ییچا  ینیبرداره س ینیاز تو س  روی که خواست چا نی هم نیآرم
وقتشه وقتشه که   گهی لرزه انداخت تو وجودم د ن ی نعره آرم یهم بستم صدا  یمحکم رو 

 عوض بشه زهایچ یلیخ
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 _دختره احمق نیآرم

نشد چشمامو آروم   یخبر دمید یآماده کرده بودم که وقت یلیس هیخوردنه  یبرا  خودمو
 باز کردم 

که با   یشدن چشم از سام ریگرفته بود اشکام سراز   نویسام که دست باال رفته آرم دنهید با
قدم   هیگرفته بود گرفتمو  نوی و مچ دسته باال رفته آرم  کردینگاه م نی آرم اخم داشت به

 که از خشم قرمز شده بود نگاه کردم  ینیازشون فاصله گرفتم به آرم

اگه   یحت   خوامتیبهت ندارم نم یعالقه ا  چیباهات ازدواج کنم ه   خوامی_من...من نم
  یکیدلم   یباهات ازدواج کنم من خودم تو خوام ی نم خوامتینم یامم کن  کهیت کهیت نجایا
طابع دستورات   شهیهم دی خدمتکارم و با هیمن خودم عاشقم درسته   پرستمیم  گروید

 پدره من رستگار)پدر سام و سهند( بوده... مااربابم باشم و حقه انتخاب ندارم ا 

 سام با تعجب بهم نگاه کرد مسممانه ادامه دادم   کهوی

چون کشته شده بود رستگار   دمی بزرگ شدم اصال پدرمو ند اومدمو ایبه دن ی_من وقت
سر خم نکنم  سموی حرف زور وا یجلو  شهیبار اورد که هم یکرد اون منو طور یبرام پدر

  رمیبگ میخودم تصم خوامیبارو م نیمشکالت مقاوم باشمو نشکنم ا  یجلو  شهیهم
دستش دارم کار   یجلو نکهینداره اما هم همب ی عالقه ا  چیدلمه ه  یتو  کهیاون  دونمیم
 خوام ی باهات ازدواج کنم نم خوامیبرو من نم کنم یازت خواهش م  هیخودش کل کنمیم

  یحرف  چیبا خشم به سمت سام برگشتو بهش نگاه کردو از خونه بدونه ه نیآرم کهوی
سام مشت شدن با حرص شروع کرد به    یرفت با بسته شدنه در عمارت دستا  رونیب

 دن و باخشم بهم نگاه کرد حرف ز 

بامن   یتون یدرسته؟گفته بودم تو نم فتهیسهند اتفاق ب  یماجرا  خوام ی _گفته بودم نمسام
 نه؟  یباش

 شدنو عقب عقب رفتم  ری سراز  اشکام 
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  نیا  یمنو فراموش کن یتونیخوشبختت کنه و در کنارش م تونهیم نی _گفته بودم آرمسام
تو   یازدواج کن نی با آرم ییخوا یم  دمیمدت چون باهات نرم رفتار کردمو هربار که ازت پرس

به  ویبکن خوادیکه دلت م یهر غلط یتونیم  یدرسته؟فکر کرد  ینه دور برداشت یگفت یلعنت
 ؟ ی بختت لگد بزن

خدا چرا   خواستمینبود اگرم بود من نم نی بغض بهش نگاه کردم بخت و اقبال من آرم با
   یا  گهیکه بخت و اقبال من فقط خودشه نه کسه د فهمهینم

طعمه  دنیچش یخودمو برا  دیباز کرد که چشمامو محکم روهم بستم با کمربندشو
ازدواج   ن ی بخورم اما با آرم نا ینداره حاظرم همش از ا  یکمربند عشقم آماده کنم اشکال

 کردم  یکردم ناله آروم  نکنم ضربه اولو که حس

 ...خدااا

  یتونیتو نم  گمیزنش چون من م یشیم  گمیچون من م یکنیازدواج م نی_تو با آرمسام
 ی بفهم لعنت نویا  یبامن باش

گوشه و تو موهاش   هیاز زدن دو ظربه و تموم کردنه جمله اخرش کمربندو پرت کرد   بعد
 اشکام روون شدن  نوی سر خوردم پا  واری به د زدیچنگ م

که منظورم   یدونیمنبع درامده من...خودت م یش یم  ای  یکنیازدواج م  نیبا آرم ای_ سام
  یهرچ  یپا رو یاگه راه دومو انتخاب کن  ذارمویباران انتخابو به عهده خودت م هیچ

   کنمیکارو م نیمطمئن باش که ا ذارمویم رتیغ وی مردونگ

شده   ره یها به روبه روم خ  یسکته ا نهیعچشمام محو شد  یحرف از جلو  نیگفتنه ا  با
  خواستیمن منظورشو درست برداشت کرده بود؟م یعنیگفت؟  یاالن چ  نیبودم ا 

من   یزندگ یعنی...یعنیداشته باشه؟ یمکافات من تموم دی...نبایعنیکه من... خواستیم
انتخاب    روی کی  دیبا نیو فرا بدتر نیر بدت نی شه؟بیجا با دو انتخاب تموم م نیهم

 رو انتخاب کنم  یکیبدو بدتر  نیب  شدیکنم؟حداقل نم

 زدم:  غیج کهوی
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 _خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

بلندشدمو به سمت   عیباهاش حرف بزنم سر  د یاجازه بدم با   دیمشت شدن نبا دستام
 اتاقش رفتم 

داشت به من  شدم یپرست یدلم داشتم م ی وجودم...تو ی که تو یمن...مرد  عشقه
 کنمو منبع درامدش بشم؟  یکه برم هرزگ  گفتیم

 امکان نداره... نینه ا نه

 نداره... امکان

فقط منو بترسونه آره   خواستهیم  دیشا  ای...ایکنه  یباهام شوخ خواستهیاون حتما م اون
 کنه  یبا من نم یکار نیوقت همچ چیمنو بترسونه اون که ه خواستهیم

اتاقشو بدون اجازه باز کردمو واردش شدم با غم سرشو به سمتم برگردوندو بهم نگاه   دره
 کرد 

وقت بود که  یلیخ م یوقت بود که هردومون تنها شده بود یلیهردومون بد بود خ حاله
 می باش یکیاون   یبرا   یهرکدوممون پناه  میتونستیکه م میدادینم تی اهم  نیبه ا

 می کرد  ینم یکدوممون تالش چیه  یول می اریب در ییاز تنها  گرویهمد   میتونستیم

  هیچشات چ  یعلت غمه تو  دیخواب شمیشدنو ات ریچشاش اشکام سراز   یغمه تو  دنهید با
 نازت غم لونه کرده؟مگه من مردم؟  یچشا  ی تو  ینطورینفسم؟چرا ا

 بغض و هق هق بهش نگاه کردم   با

  دمی عذاب د   دمیزجر کش نهمهیزجر بکشم؟ا   دیقدر با  نم؟چهیعذاب بب دی_چه قدر با 
هنوز خنک نشده؟ازم    ست؟دلتین یکاف ینابودم کرد نهمهیست؟ا یبس ن دمیحقارت کش

و   یحده؟حاظرم صدبار منو بکش ن یتا ا  تیبرات منبع درامد بشم آره؟مردونگ ییخوایم
  یخوشبخت خوامیکه از دست دادم نم  ارویدن نیندم ا  یکار نیاما تن به همچ یزندم کن
  کنمیازدواج م  نیمن با آرم یتو بگ  یهرچ کنمیهم از دست بدم باشه قبول م امویاون دن
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چون من    نو یخودتو مقصر بدون نه آرم دیخبر مرگم به گوشت رس گهی اما اگه دو روز د
  یزندگ یا   گهید همرد   هیوفادار باشمو کناره   یا گهیبه مرده د  تونمیتورو دوست دارمو نم

  یرو تو  یروز  نیهمچ یشد م یرستگار که خودت مصبب نابود ی باشه آقا ادتی  نویکنم ا
همه آرزوها و   ماتمیمحدود کردنه تصم  نیبا ا بخشمتیخاطرت ثبت کن که هرگز نم

 ی رو در حقم تموم کرد   ییدستت درد نکنه آقا شونیازم گرفت وی پرپر کرد هامویخوش

اونجا    نیاز ا  شتریب تونستمی نم گهید  رونیشدنو از اتاق زدم ب ریگونم سراز  یرو  اشکام 
از خودم نشون   یعکس العمل  چیچشاش باشمو ه یشاهده غمه تو   تونستم یبمونم نم

ناله کردم   دم یکش غیج یزجه زدمو کل دیرس  انیجا به پا نیهم میندم تموم شد همه زندگ
جا به بعد تموم شد نابود شدمو   نیمن از ا  ینبود که آرومم کنه تموم شد زندگ یاما کس

 مرده متحرک شدم   هیاالن هم 

  ی که تو یمن  نیر یمن داستان ش  یزندگ نیریبود داستان ش نیبود نه؟ا  یجالب داستان
 نه یاتاقم هم  نیا

دوماهه که  نهیهم زیتخت نفرت انگ نی ا  یاتاق رو نیا  یواقع علته وجوده من تو  در
  ییتخت کذا  نیا  یدو ساعته که رو  دهیکه نم نم یشدم به باران ل یدوماهه که تبد نجامیا

چه  نکهیبه ا کنمی اتاق زل زدمو به گذشته هام فکر م یروبه رو  واری نشستمو دارم به د
 من تونستم  یچه طور  نکهیبه ا مآورده شد  نجایمن به ا  یطور

 شدن  ریاز قبل سراز  شتر یب اشکام 

  یوقت  نجامیمن بدون ازدواج ا  نکهی:مثال ا دیبشنو شمیبق دیدیشنداستانو که  ینجا یا  تا
اون   گه ی به اونجا اومد اما د نی زنگ زدو گفت که جوابه من مثبته آرم نیسام به آرم

خاص بهم  یا  نهینفرت و ک هیقبل نبود با  نینبود آرم  میکه اومده بود خاستگار  ینیآرم
زنم  خوامیبه سام گفت که بدون ازدواج م کردی م  شتریتنم ب یکرد که ترسو تو  ینگاه م

 که اسمه نحسش وارد شناسنامم بشه  خوامینم کنمیم غش یبشه و فقط ص
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وجود   شی راه پ گهیسرم آورده اما د   ییکه چه بال د یبهم نگاه کردو فهم یبا غم خاص سام
به سام گفت که   ای چ نیکه آرم دونمی اتاق حرف زدنو نم ی باهم تو نی نداشت سام و آرم

 نکرد  یکردنه من مخالفت غهیهم با موضوع ص سام

و شکنجم   دهیهر روز عذابم م  شیا غهیشدم زنه ص نمویآرم شهیدوماهه که من پ االن
  یچه طور  خوادیکه امروز م کنمیفکر م نیتختم نشستم و دارم به ا یهر روز رو  کنهیم

تا منو نجات بده؟چرا   ادیکه چرا سام نم نیذهنمه و ا  یسوال بزرگ تو   هیعذابم بده و 
آخه  فتهیحرف بزنه تا کمتر آزارم بده تا اقال من چشمم دوباره بهش ب   نی عقال با آرم ادینم

 تنگ شده  یدلمم براش کم

 اتاق باز شد  دره

از سرو روش    یو ترس بهش نگاه کردم از سره کار برگشته بودو خستگ یاشک  یچشما  با
 گذاشتو به سمتم اومد  یصندل  یرو  فشویک دیبار یم

مدت اونقدر زجرم داده بودو   ن یتمام ا یتو  دم یترسی م یلیخ دمی ترسیازش م دمیلرز 
  اوردمینفس کم م رش ی اوقات ز  یگاه یبرام نمونده بود حت یینا  گهیاونقدر روم بود که د 

 داد یاعتنا به حالو روزه من ادامه م یخودش ب  یاون به کارها   یول

 آغوشش دراز بکشم یمنو وادار کرد که منم تو  دویتخت دراز کش یکنارم رو   اومدو

 گفت:  یآغوشش گرفتو با لحن آروم یمنو تو نیآرم

ندارم که باهات جرو بحث کنم پس خواهشا   نمیخستم باران حالو حوصله ا  یلی_خنیآرم
 یچ یکن یکه اعصابمو خط خط یدونین خودت منک یبخواب و اعصابمو خط خط ریبگ

 کنم یلهت م  زنمیشده و م  زیمخصوصا االن صبرم لبر   کنمیکارت م

هاش جوابه من فقط   یرحم ی ها و ب یشدن در برابر همه نامرد  ری اشکام سراز  دمویلرز 
 داشتم  نیهم جز ا   یسکوت بودو اطاعت کردن مگه چاره ا

 ؟ یلرز یم  یاز ترس دار  ایباران؟سردته  یا  برهیو   یرو  انای _احنیآرم
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بعد از چند   ینگفت ول یزیندادمو فقط هق هق کردم آروم بازومو نوازش کردو چ یجواب
 بغلش بودم روم خم شدو کناره گوشم گفت:  یآروم همون طور که تو  هیثان

 شده  کهیت کهیبنداز دور ت نمیلباس بهتر بپوش ا  هی_برو  نیآرم

 برگردوندم نمیبب افشو یکه بتونم ق یسرمو به سمتش طور  آروم

  یکنی م کشیت کهی...بپوشم...تو...تو...تی_م...من...هرلباس

ام   گهی مگرنه منم دوست ندارم لباساتو جر بدم د  گهید  یدی_از پس که لفتش منیآرم
 ی کنیکالفم م ینکن باران دار  هیگر

شد که با انزجار رومو ازش گرفتمو گذاشتم که کارشو بکنه اونکه   کی بهم نزد نی زدن ا با
 دستو پاش شکنجه بشم ریوارد کنه بذار کمتر ز  یپس بذار به من درد کمتر  کردیکارشو م

☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹☹ 

 توروخدا بسه  نی _بسه آرم

 گفت:  یمغموم شده ا   یصدا با

 باران؟  یستی_مگه تو زنه من ننیآرم

 کنهیکارو با زنش نم نی مرد ا هی یل _هستم...هستم...و

 گفت:   کردیکه داشت نوازشم م  یحال در

 کردم  دی نامرو تمد غهی_امروز صنیآرم

 داد یاومدو نجاتم م یکاش سام م کردیشدن کاش نم یگونم جار یرو  اشکام 

 نعره زد:  کهوی نیآرم

 آره؟  یفکره سام  ی ؟تویگینم  یزی_چرا چنیآرم

 : دیبه کمرم وارد کردو با خشم غر یمحکم ضربه
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  کنمیم ت ی_حالنیآرم

 ه یگر   ریخودم جمع شدمو زدم ز  یشدت درد تو از 

مشروب رفت که باعث شد از شدت وحشت نفسم بند  ی ها شهیشدو به سمت ش بلند
 با وحشت بهش نگاه بکنم  ادویب

 ... نه

 ... نه

 بدتر  گهیحاال مست کنه د هیوحش  یمست کنه اون درحالت عاد  دینبا

سرم آورد دوباره تکرار بشه از مست کردناش خاطره   ش یکه دو هفته پ  ییبال خوامینم
که  ن یاولو خورد هم کی خودمو بهش رسوندم پ یچه طور دونمینداشتم نم یخوب

 دومو بخوره بازوشو گرفتمو شروع کردم زجه زدن  کی خواست پ

 شهی نخور حالت بد م ادی توروخدا بسه ز  نی _بسه آرم

 گفت:  یخاص باغم

   ارم؟ یکه سرت م ییبال  ای ی_نگرانه حاله مننیآرم

 _هردوش 

 داد زد:  نیزم یصورتم زد که افتادم رو  یتو  یمحکم یلیس

سر به تنه   خواد یتو دلت م یگی سگ ترسو دروغ م  هی نهیع یدار یگیدروغ م  ی_دارنیآرم
نه من   یفقط نگران حاله خودت و اون  ؟توی اال نگرانه حاله منح یمن نباشه تا با سام باش

 ؟ یفهمیم

 میباهم اروم حرف بزن  ا ینخور ب گهی توروخدا د نی_بس کن آرم
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که اومدم   یبار نیاول خواستم یبس کنم باران من اولش تورو م خوامی_نه نمنیآرم
ازت نفرت به دل گرفتم   یکه کرد  یخوشبختت کنم اما با کار خواستمیم  تیخاستگار 

 آره؟  ادته ی؟ یفهمیم  یدوستم خارم کرد  یجلو

بودم عقب عقب رفتم باز  نی زم یآروم جلو اومدو منم با هق هق همون طور که رو آروم
 نبود یمن تموم شدن  یها  یشروع شده بود بدبخت

اما االن   یکن هیکه بهش تک  یبشم مرد خواستمیخوشبختت کنم م خواستمی_منیآرم
 خوادیرفته و دلش م ادشی  یکه مردونگ  یشدم مرد یکه ازش وحشت دار یشدم مرد 

باران حماقت   ینیبیدستو پاش فقط زجه بزنه و ازش بخواد که تمومش کنه م ریزنش ز 
که اصال سگ   گهی نفر د هیخاطر   بهوار عاشقت بود اما   وانهیخودت بود سهند د ی ها

  هیبازهم به خاطر همون  خواستمتیکه م یمن  یجواب رد بهش داد  ذاشتیمحلتم نم
  یتونستی م  ؟توینیبیم  یبه منم جواب رد داد ینفر که به خاطرش به سهند جواب رد داد

االن از سهند دوتا بچه  یتونست ی م یخوشبخت بش یتونستیم یکن  یزندگ نیبهتر از ا 
اصال عاشقه برادرش    رفتیم ادتی که  ختیر یعشق به پات م یسهند اونقدر یباشداشته 

و   یخسته بش تهیزندگ یکه تو  یوآرامش یکه خودت از خوشبخت کردمیم یمن کار  یبود
  هی نهیع نی بب تتوی باشه اما االن وضع میزندگ ی تو  جانیمشکل و ه کمیدوست دارم  یبگ

فاصله   نیو منم دونه دونه ا یر ی عقب م ب و عق یزن یزجه م یدار یترسیازم م  یسگ دار
  ینتون  گهی د وی بخور واریتا به د یعقب عقب بر ذارمیاونقدر م کنمی هارو دارم جبران م

 شه یو اون موقعس که بازم روزم از نو م  یعقب عقب بر

تحمل دردشو ندارم به   گهیبشه نه خدا د  شتریخوردم که باعث شد هق هقم ب  وارید به
  قموی ه دستشو جلو آوردو برگشتمو بهش نگاه کردم ک یاشک یسمتش با ترس و چشما 

 گرفت  

و ناله هات بهم لذت   غهایج ی که اگه صدا  یدونی _خودتو اماده کن باران خودت منیآرم
 کنمی م دشیتشد  شتر ینده ب

 تحمل بکنم تونمینم گهیکارو نکن...د نی ...رحم کن...توروخدا ا نی_بس کن آرم
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بهم حق بده که   یباران عاشقه سارا بودم مرد ازتو خوشم اومد نابودم کرد  تونمی _نمنیآرم
 باهات رفتار کنم   یطور  نیا  دیبا

 لباسو.... دویمحکم کش  قمویهق کردم که   هق

 

 )سام( 

 ی ری م یذاریکه وابستت شدم م االن

 ی ریس  یزاریازم ب  خوامتیکه م االن

 عوض کرد  امویتو دن  یا یکه دن االن

 ی ریم  یذاریکجا مکه مجنونم  االن

 فرهاد  چارهیب

 ن یری ش چارهیب

 مرداااا   چارهیب

 ن ی حاله غمگ  نیا

 ی لیل  چارهیب

 مجنون   چارهیب

 منکه   چارهیب

 به پات جوووون  دادم

 ه یرابطه در حاله فروپاش نیا  گهید

 ه یاسمش فراموش یخبر  یسه روز ب دو
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 خونه و شهر برم  نیاز ا   دیمن با  یبر تو

 از دست غمت فرار کنم در برم  کجا

 دم یخونه جون م  نیا  یکه دارم تو  دوماهه

 ی ری م یذاریکه وابستت شدم م االن

 ی ریس  یزاریازم ب  خوامتیکه م االن

 عوض کرد  امویتو دن  یا یکه دن االن

 ی ریم  یذاریکه مجنونم کجا م االن

 که قلب من از احساس تو ترد شد  االن

 گات بوووود  هیکه شونم تک ی از همون سمت من

 قلبم از اون باال پرت شد  نویزم خوردم

 زندونه یزندگ زندونه

 دونــــــــــــه یخونه حاله منو م نیا

 درمونه  یتو درده ب عشقه

 

اصال به   کردیآهنگم داشت بدترش م نیکم کردم حالم بد بودو ا یاتاقمو کم  ریپل یصدا 
 یدونستم که نم یکنم نم ی ه باران نتونم زندگبرسه که بدون  یکه روز  کردمیفکر نم نیا

شده   نی آرم غهیکردم باران ص یوقت اون کارو نم چیوگرنه ه  امیکنار ب شیتونم با دور 
 داد یازارم م یرموضوع داشت بدجو  نیبودو ا 

که   یچرا نسبت به دختر ای خدا بودیم  نجایاالن ا خواست یبراش تنگ شده بود دلم م دلم
   دم؟یجون م شی دور  یوار برا  وونهیدارم د  ینطوریخونوادمو ازم گرفته بود ا



 دو مرد خشن من 

190 
 

 دی تحمل کنم با  تونستمینم گهی شده بودو تحمل نداشتم د زیلبر   گهیصبرم د کاسه
نشون   د یخودمو ببازم نبا دی نبا یبشکنه ول میدلتنگ دیتا شا نمشیبرم بب  دی با نمشیبب

کنم با  ی کار دیبا دنشید رمی دارم م میرفع دلتنگجون دادمو به خاطر  شیبدم که از دور 
مرده که   یماله من شه و مرد  تونهیو نم نهیماله آرم گهی دچون اون  امی موضوع کنار ب  نیا

 نباشه  قشیچشش دنباله ناموسه رف

ندارم   درویعق نیا  گهیمطمئنم هرچند االن د  نویا  شهیخوشبخت م نیکناره آرم  باران
 روشن بشه   زهایچ یلیرفتم اونجا خ دیشا  دونمینم

 

 )باران( 

 _باران  نیآرم

به سمتش برگشتمو منتظر بهش نگاه کردم که با اخم بهم نگاه کردو گفت:سام   یناتوان با
 نجا یا  ادی داره م

  گهید یسخت دنویزجر کش یروزها  یعنیامکان نداشت   نی بهش نگاه کردم ا یناباور با
 بلندشدمو بهش نگاه کردم  کهو یتموم شده بود؟ 

 ؟ ی گی_راست م

بردو گردنمو محکم گرفتو فشار داد که از شدت فشارش   زیبا غضب به سمتم خ کهوی
  شدم یداشتم خفه م

حاال   یبلند ش ی:تااالن که جون نداشتدیچفت شدش با غضب غر یدندونها هیاز ال  نیآرم
 ؟ ی ذوق کرد وی دیآره؟خبره اومدنشو شن یسرعت بلندشد نی با ا

بشم   شترشیمانع فشار ب  کردمیم  یمردونه قدرتمندش گذاشتمو سع ی دستا  یرو  دستمو
 د؟ ی رسینره غول م نیاما مگه من زورم به ا

 کنم یم چارتیب ی_باران به جونه پدرومادرم دست از پا خطا کننیآرم
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 میتفه  یسگ بد ی دستو پام صدا ریکه ز  کنمیم   ینعره زد:کار کهوی
 شــــــــــــــــــــــــــد؟؟؟ 

 ..... 

 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 

امروز قرار بود بعد از   ایرو که انتخاب کرده بودمو برداشتمو تنم کردم خدا یذوق لباس با
که بعد از سه ماه   یتنم نگاه کردم و لبخند یباذوق به لباسه تو  نمیچندماه عشقمو بب

آه از نهادم    دنشیرفتمو به صورتم نگاه کردم که با د  نهی ا یم جلو بود زد ومدهیلبام ن  یرو
تونستم  دیشا  نایبودو کناره گونم کبود شده بود که با ا یلبم زخم هبلند شد گوش

با شال پوشوندش پس همه   شهیکبود شده بود که م یبپوشونمشون گردنمم که حساب
 حله خدارو شکر...  یچ

خودم   یبه رو یادی اما ز   دمیوارد اتاق شد لرز   نیکه آرم کردمیم  شی آرا کمی داشتم
کارام بودم و اصال به سروصدا   یخودمو مشغول به کارم انجام دادم متمرکز رو  اوردموین

 یزدو با لحن طعنه دار ینگاهش بهم افتاد پوزخند ینداشتم وقت یتوجه کردیکه م ییها
 گفت:  ترسوندیمنو م  یکه حساب

  یبرا  یاالن دار   یول  ینکرده بود شیمن آرا  یباشه تا حاال برا  ادمی که  یی_تا جا نیآرم
 اون...

  خواستمینم کردمیم یکار  هی دی دستاش مشت شدن با دمیسمتش برگشتم که د به
 فته یکه نتونم چشمم به سام ب ارهیسرم ب  ییمثل اونبار بال  خواستمیامشبم زجر بکشم نم

 انداختمو گفتم: نی پا سرمو

 نداره   یا  گهید ل یدل نیصورتمه باور کن آرم   یرو  یها  یبودپوشوندن ک ی_فقط برا
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  یرو  یها   یکه کبود کنمی باور م یکه دوسش دار کنمیباور م کنمی _باشه باور منیآرم
بهت  یخودتو خوشگل کن ویکن  شیاون ارا  یبرا  خواد یصورتت فقط بهونس تو دلت م

آبرو برات   کنمیعشقت نابودت م یچشما   یجلو یگفته بودم باران دست از پا خطا کن
 باران پس مراقب رفتارات باش  ذارمینم

 شوک بهش نگاه کردم   با

 ...اصال...امکان...نداره...نی...انینه...نه...ا یسام...وا  یچشما  یجلو  یعنی یعنی

بزنه  ی کنه و پوزخند یبهم نگاه بلندشد که باعث شد  نیآرم لی زنگ موبا یصدا   کهوی
برگشتمو به خودم نگاه کردم دوباره چشمام پر از   نهی به سمت ا رونیاز اتاق زد ب نیآرم

 اشک شد 

 ...خداااااااا

 

 )سام( 

 نشده بودم  اده یپ نیپارک کرده بودم اما هنوز از ماش نیخونه آرم نگیپارک یتو   نویماش

  یسر  هیبهش  ی قراره بر  ؟هان؟فقطی هول کرد نقدریچته پسر؟چرا ا  دمی کش یقیعم نفس
بفهمه  یکس ستیچون قرار ن ی دونیفقط خودت م  نویا  یول فتهیو چشمت بهش ب یبزن

زمان بردت بودو قدرشو    هیکه   یدلتنگ دختر یاومد  نجا یبه ا یکه تو به خاطر دلتنگ 
 ت که خونوادتو ازت گرف یدلتنگ کس  یندونست

 خدا  پووووف

درگاه    یلبخند تو  هیبا  نی شدمو به سمت دره خونه حرکت کردم آرم ادهیپ ن یماش از 
بغل کردم که پشت   نویزدمو آرم یبه سمتم اومد لبخند دنمی بودو با د سادهی وا یورود 

شدو ضربان قلبم باالتر از قبل    دهیشد نفسم تندتند و کش ان ی درگاه باران نما یسرش تو
  یبا روسر شدویرنگ مورد عالقه من محسوب م هاون لباس بنفش رنگ ک  یرفت تو 
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که سرش کرده بودو کناره گردنش بسته بودش جذاب تر شده بود با اون    یزرد دیسف
  یتو   یآثار خستگ کردیم  شتریکه رو صورتش کار کرده بود دل ضعفه منو ب یمیمال   شیآرا

  نیا هتو زحمت انداخته ک   یبود فکر کنم امروز خودشو حساب دایماش هوچهره و چش
ماله کار کردن   یخستگ نیگفت که ا یبهم م یحس   هی یچشماش خستس ول یطور

کرد پس هنوزهم  یلرزون بهم نگاه م  یچشماش پراز اشک شده بودنو با لبا ستین
  یمو بغلش کنم؟از کاالن جلو بر  تونمی چرا نم ایدوسم داشت پس اونم دلتنگم بود خدا 

 دم؟ یترسیم

 دی قطره اشک از گوشه چشمش چک  کیجدا شدمو به سمت باران رفتم  نیآرم از 

 _سالم آقا سام باران 

 االن... یداشتم ول یا   گهید زهیچ هیهم بستم انتظار   یمحکم رو   چشمامو

نگاهشو   ریمس دم یباران لونه کرده بودو د یچشما  یکه تو  یباز کردمو ترس چشمامو
گرفتو به من نگاه   نی نگاشو از آرم کردینگاه م نیکجاس با ترس داشت به آرم  دونستمیم

 کرد 

 کنار باران؟مهمونمون خستس   یدر بر یاز جلو ییخوا ی_نمنیآرم

داد بعد بدون   یلب  ریز  یکنار رفتو معذرت خواه نیبه خودش اومد به خاطر هم باران
حالم بهتر بشه    نکهیا  یشده بودم به جا یطور  هی دنشی رفت با د  عی سر یعطلم چیه

 حالم بدتر شده بود

حالم بهتر بشه نه  نجایا  امیوجودمه؟قرار بود ب ی که تو هیمزخرف چ  یحسها  نی ا  ایخدا
 داغون تر بشم  ینطوریا  نکهیا

 _کارو بار چه خبر؟ نیآرم

 نگاه کردم  نیسمتش برگشتمو به آرم به

 _خوبه 
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به  می و روش نشست مینگفت هردومون به سمت مبل رفت یزیزدو چ یلبخند  نیآرم
 :دمیپرس یسمتش برگشتم و بدون معطل

 ؟ ی _باهاش کنار اومد 

حس بد    هیباعث شده بود که   ومدی که اصال از پوزخندش خوشم ن  یزد طور یپوزخند
 بهم منتقل بشه 

 من با اون نه  ادیبا من کنار ب دی_اون با نیآرم

 _رابطتون خوب شده؟ 

شربتو جلوم گرفتو بهم نگاه کرد آروم سرمو   ینیبگه که باران اومد س یز یخواست چ نیآرم
که توش پر بود از حرف پر از   یینازه خوشگلش نگاه کردم چشما  یباال آوردمو به چشما 

   یمن...فقط...شرمندگ  تویپر از درد پر از شکا هیگال

باران   مو یبود  نیآرم زبانیافتاده بودم که همراهه سهند م  یاون روز  اده یاون لحظه   ی تو
  نیمنو آرم  هیشد االن جا ره ی تو چشماش خ کردیقهوه تعارف م نی داشت به آرم یوقت

وقت فکر    چیشده بودم که ه رهیخ یدختر ی عوض شده بود من بودم که تو چشما 
 فتهیاتفاق ب  نیا  کردمینم

 نی برداشتم معلوم بود باران از آرم وانیل هی   عی منم سر  دویباران لرز  نی"اهم" آرم با
 کار؟  یمثال چ یول ترسهی که باران ازش م کنهیم  یکار هی نیپس حتما آرم ترسهیم

برداشت   وانویرفت که اونم با غضب بهش نگاه کردو ل نیبه سمت آرم یبا نگران باران
 انداخت   نی نشستو سرشو پا  نی باران آروم کناره آرم

  شم؟چرایم  ینطوریچرا من ا   رونیب زنهیم نمی بکن قلبم انگار داره از س یکار هی  ایخدا
 خوامش؟ یدارم؟چرا م از یبهش ن اد؟چرای نفسم خوب باال نم

 منم... یعنی  ایخدا

 _حالت خوبه سام؟ نیآرم
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 بهم نگاه کرد  یسرشو باال آوردو با نگران  باران

 _من...من...خوبم...

 بلندشدو به سمتم اومد  یبا نگران نیآرم

 ؟ ی زنی_چته سام؟چرا نفس نفس منیآرم

و استرس قرمز شده    یاشک تو چشماش جمع شده بود چشماش از شدت نگران  باران
  یاز احساساتم خبردار بشه حت یکس دیبشه نبا یطور  نیا  دینگرانش کنم نبا دیبود نبا
 ی ا  گهید  زهینه چ نهیکه فکر کنم فقط تلق هیحس مزخرف هیاحساسات درونم  نی باران ا

 نگران نباش  ن ی_من خوبم آرم

 

 )باران( 

 یسع یهرچ   دمیچی شامو م  زیمنم داشتم م  زدنیحرف م گهی سام داشتن باهم د  نویآرم
  ششیخواست برم پ یدلم م  شدمیم یداشتم روان تونستمیخودمو کنترل کنم نم کردمیم

هامو بهش بکنم اما جراتشو نداشتم من هنوز عاشقشم هنوز که هنوزه   هیهمه حرفا و گال 
که   تونمی عشقو به گور ببرم نم ن یبا خودم ا دیمتاسفانه با  یول  خوامشیدوسش دارم م

 آزاد بشم  تونمینم گهی افتادم د  ریگ نی آرم یچنگالها  ی داشته باشمش من تو

هم بستم    یپهلوم قرار گرفت چشمامو رو یرو  یدست کهویفکرها بودم که    نیهم ی تو
 دلم شماره معکوسو راه انداختم  یآروم تو  نیکار کنه به خاطر هم یچ  خوادیم  دونستمیم

 ک ی

 دو

 سه

 به پهلوم زد که اشک تو چشمام جمع شد  یچنگ
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 آروم گفت:  خورهیحرص داره م یکه معلوم بود حساب یلحن هیبا   نیآرم

 حده   هیباران من صبرم تا  ی_بهتره نگاهاتو کنترل کننیآرم

 خوردن شام صدا زد  یحرف از آشپزخونه خارج شدو سامو برا  نی گفتن ا با

 بعد از رفتنه سام مطمئنا دوباره... نی ؟آرمیکه چ باالخره

 

 

هول   یداغ شده بودم حساب  دنیلرز یسام نشسته بودم  دستام م یروبه رو  نیآرم کناره
بار بود  نیاول  نیسام ننشسته بودم ا   یسفره اونم روبه رو  هیکرده بودم تاحاال سره 

دستمونو به سمتش   گهیخودم برنج بکشم که همزمان منو سام باهم د یبرا  خواستمیم
تش برخورد کرد تمامه تنم گر  دستم به دس یبرخورد کرد وقت گهیدستمون به هم د موی برد

  یقشنگ صدا  دی که اون برنجو کش دمیعقب کش  عیدستمو سر  نی گرفت به خاطر هم
که باعث وحشتم    یگرم ی نفس ها  کردمیحس م  نویآرم یتندتند و عصب ینفس ها 

  هک قهیکارو کردم چند دق نیکه من از عمد ا  کردی نه آرامشم فکر کنم داشت فکر م شدیم
که دستمو به سمتش   نیخودم بکشم هم یبرنج برا  کمیاالخره  گرفتم ب میگذشت تصم

 د یسام برام برنج کش نی غمگ یچشما   یبرداشتو جلو  رو یکفگ نی آرم نباریبردم ا

نتونست تحمل کنه و از   نی آرم ینداد اما با کار بعد یتیانداختو اهم ن ی سرشو پا سام
تو   یدست یهم عصب نیرفت بغض کردم که آرم  اطیبلند شدو به سمت ح یصندل  یرو

هم   نیبشقابش ول کرد فکر کنم آرم یو قاشقو چنگالشو محکم تو   دیموهاش کش
حرکات و   کنه؟چرا یم  یطور نی ا  عشقم چرا   ایخدا  ستی بود که سام اصال خوب ن دهیفهم

 شده؟   یطور  نیحالش ا

بهش بزنم   خواستمی که م یرو کردم هنوز بابت حرف نیبه آرم یترس و نگران با
و    دهیفحشم م ایبرم   ذارهیم   ایباالخره جراتمو جمع کردم   یشک داشتم ول دمو یترسیم
 ست ی دو حالت جدا ن نیاز ا  کنهیدهنم و شب اون کارهارو دوباره تکرار م یتو  زنهیم
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 ن؟ یبرم دنبالش آرم یذاری_م

دستمو   عی به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد کم کم چشاش پراز خشم شدن که سر نیآرم
 بازوش گذاشتمو گفتم:  یرو

  یاگه بذار نی بار بذار برم باهاش حرف بزنم آرم هی  نی نشو هم یعصبان کنمی_خواهش م
 بکنه  ریتغ ز یهمه چ دمیقول م

 رنگ آرامش گرفتن  چشاش 

 خوام؟ یکه من م ی_اون طورنیآرم

 دم یقول م ییکه تو بخوا  ی_آره اون طور

 طولش نده  یاد یز  یخب...برو...ول یلی_خنیآرم

 ن یزدمو گفتم:ممنون آرم یمحو  لبخند

بلند شدمو به سمت سام   یصندل   ینگفت از رو   یزیبهم نگاه کردو چ نیغمگ یچشما  با
بود که  یاالن وقت خوب ششیکه اجازه داده بود برم پ شدیپرواز کردم هنوزهم باورم نم

نشسته و داره با غم به   اطیداخل ح ی ندلص  یرو دم یباهاش حرف بزنم درو که باز کردم د 
   تمبه سمتش رف کنهیآسمون نگاه م

 د؟ یبلند شد زی _چرا از سره م

 سمتم برگشتو بهم نگاه کرد  به

 تو  امیم  گهید قهیبرات دردسر درست کنم پس برو تو منم چند دق خوامی_نمسام

 نیکه باشه آرم  یمن هرچ  یبرام دردسر درست کرد  ییچه نخوا  یی_اما تو چه بخوا
 که باهات حرف بزنم  خوامیم  یول کنهی م  ادهیکاراشو روم پ

 بهم نگاه کرد مشکوک 
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 ؟ ی_چه کارسام

 ال یخی_ب

 ؟ یخبر داره که اومد  نی _آرمسام

 _آره خبر داره 

 ؟ ی_چرا اومد سام

 _بد کردم؟ 

 کنارش نشستم  آروم

 آره؟  ی_از عمد خورشت فسنجون و دسر آلبالو درست کرده بودسام

 بود دهیفهم نکهیزدم خوشحالم از ا  یمحو  لبخند

  یا  گهی د  یخورشت فسنجونو با اشتها کردمیکه درست م ییغذاها   هیبق یتو  شهی_هم
 یدسرها دوست داشت ه یاز بق  شتریو دسر آلبالورو ب  یخورد  یم

 من بوده  یها   _چه قدرم خوب حواست به غذاخوردنسام

تو   یلباس انتخاب کردنات ول  یتو  یتو بوده حت  یحواسم به همه کارها  شهی_من هم
 ی د یفهم رید

 برت گردونم باران  خوادی_دلم مسام

 به سمتش برگشتم  کهوی

 !!! ؟؟ی_چ

 شه؟ یاتون تموم م غهیوقته ص  یخودمو گرفتم ک می_من تصمسام

 آقا سام   یگرفت متویتصم ریزدم د  یپوزخند
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فقط نجاتم بده   یتونیشده اما اگه م رید یلیاون کارها خ   یشده سام برا  ری د گهی_د
 ن یهم

 ... یعن یپس  فتادهین یاتفاق  چیه نیتو و آرم نینشده باران ب ری د  یچیه ی_برا سام

 بغض گفتم:  با

  گهید یبفهم  یوقت  یافتاده تو اون موقع خواب بود نی منو آرم نهیاتفاقا ب  یلی_چرا...خ
 ی کن یقبولم نم

به خاطر   ومدیدر ن گهی گلوم صدام د  خیاز شدت بغض ب  کردیداشت بهم نگاه م یناباور با
 یعصب نیبمونم آرم  نجایا تونمینم نیاز ا شتریگفتم: ب یبلند شدمو به سخت عیسر  نیهم

   اتویپس ب شهیم

که   دونستیشدن اون نم یاشکام جار دمیبه سمته در دومعطل نکردمو  ن یاز ا شتریب
 منو بخواد  ادویموضوع کنار ب  نیبا ا  تونستینم یعنیکار از کار گذشته پس  گهید

 ...یعنی  نیا

 ...سوختم

 تموم شد... میزندگ

 

 )سام( 

  گهید یبفهم  یوقت  یافتاده تو اون موقع خواب بود نی منو آرم نهیاتفاقا ب یلی" چرا...خ
 "  یکن یقبولم نم

  گهید یبفهم  یوقت  یافتاده تو اون موقع خواب بود نی منو آرم نهیاتفاقا ب یلی" چرا...خ
 "  یکن یقبولم نم
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  گهید یبفهم  یوقت  یافتاده تو اون موقع خواب بود نی منو آرم نهیاتفاقا ب یلی" چرا...خ
 "  یکن یقبولم نم

 ؟ یچ یعن یحرفه باران   نیا

با خشم  کهو ی...دستام از شدت خشم مشت شدن اون مردک پست... نکهیا یعنی...یعنی
قولش   ری اون نامرد ز  ینبود ول ن یبلندشدم از همون اول قولو قرارمون ا یصندل  یاز رو

 زده بود 

 ن ی آرم کشمتیم

 از عالمت سوال بشه  هاشون پر افهی با خشم تند باز کردم که باعث شد هردوشون ق درو

 زدم:  نعره

 ـــــــــــن ی_آرم

صورتش زدم    یتو یبزنه مشت محکم یکه خواست حرف نیبا تعجب بلند شد هم نیآرم
 دهنش گرفت  یکه باران با وحشت بهمون نگاه کردو دستشو جلو 

 سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد  نیآرم

 فته یب نتونیب  ی...قرار نبود اتفاقیلی...خیپست یلی_خ

 زدم:  داد

 _قرار نبــــــــــــــــود 

 با خشم به سمت باران برگشت که اونم با ترسو وحشت بهش نگاه کرد  نیآرم

 ن؟ ی دلت اومد آرم ی_چه طور

 نگفت  یزیانداختو چ  نی سرشو پا نیآرم



 دو مرد خشن من 

201 
 

عقدش    یآرررره گفتم عقدش کن گفت ؟ی کارو کرد نی حالم براش داغونه و ا یدونستی_م
ازت   یلعنت  فتهین نتونیب یاتفاق  یکه عقدش نکرد ی گرفتم که تا زمانمنم ازت قول  کنمینم

 دستت بهش نخوره  یکه عقدش نکرد  یقول گرفتم پست فطرت تا زمان

 _بس کن سام نیآرم

که   یدی نه؟فهم یشد  کی حرف حق برات تلخه؟حتما بابت اون حرفام بهش نزد هی_چ
 ی احساساتم نسبت بهش عوض شده کاره خودتو کرد 

 روبهش گفتم: یان برگشتمو با لحن پر از تحکمسمت بار به

 توهه نه من  ینه جا گهی د نجای...امیجمع کن بر التوی_برو وسا 

 کم کم اخماش توهم رفتو بهم نگاه کرد  نیآرم

 اد ینم ییجا چی _باران باتو هنیآرم

 ررررره یخواد جلومو بگ یم یبدونم ک خوامیگفته؟اصال م ی_اون وقت ک

 _من نیآرم

 درسته؟  یریجلومو بگ  ییخوا ی_م

 رفته؟  ادتی_اره من شوهرشم نیآرم

 ی ا  غهی_ص

 ی ببر ییزنمو جا ذارمیکه باشه من شوهرشمو نم ی...هرچ ی_هرچنیآرم

شوهرش    نیگفت آرم  ینگاه کردم راست م شیاشک   یسمت باران برگشتمو به چشما  به
 ببرم  ییخودم به جا اریزنه شوهردارو با اخت تونستمیبودو من نم

  یکردمو تورو دست گرگ سپردم ول یبد یلیباران...واقعا متاسفم...درحقت خ _متاسفم
 ذاشتمینم دمیفهمینداشتم اگه م یموضوع اطالع ن یبدون من از ا نویقبله رفتن ا
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  دیکه عقد نکرد یبه اصطالح مردت به من قول داد تا وقت نیا فتهیب ی اتفاق  نیهمچ
 ی باهاش بر دادمیمگرنه اجازه نم فتهینم نتونیب یاتفاق

 دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمم چک هی

  نمیاومده بودم که تورو بب  نیا ی امشب فقط برا یکن کنارش خوشبخت باش  ی_بارانم سع
که در حقت کردمو   ییهایروز برسه که تمامه بد  هی دوارمیبرات تنگ شده بود ام یلیدلم خ

 یبشکه خوشبخت  دوارم یجبرانشون کنم ام

 ازشون گرفتم که برم که باران با زجه گفت:  رومو

 نرو   کنمی...التماست مخوامت ی_توروخدا نرو سام...منم مباران 

 بهش انداختمو گفتم:  ینگاه مین

ازت   تو یبرادرم پاک  کردمی که فکر م یدوست داشتم...ازهمون موقع یلیکه خ  فهممی_االن م
مزخرف مثل نفرت روشو پوشونده    یبودم...با حسها دهیگرفته...اما خودم نفهم

 شه یهم یبودم...خداحافظ گلم...برا

 

 )باران( 

 رفتنه سام زانوهام شل شدنو زانو زدم شروع کردم به زجه زدن  با

...نروووووووووووو  کشهی منو م نی...نرو سام...آرمخوامتی_نرو سام...تورو خدا من م
 ـــــــــــــــــــــــــــــام ســـــ

 ......... 

افتاد نگامو ازش گرفتمو   نیچشمامو باز کردمو به اطراف نگاه کردم که چشمم به آرم آروم
اصال    شد یم یبود؟چیسرم م ی سام باال نیآرم یبه جا  شدیم یشدن چ یاشکام جار

 شد؟ ینم م یوارد زندگ نیآرم
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 ؟ ی_خوبنیآرم

 خوب بودم  یلیخ یتم اگه نبودسمتش برگشتمو با تنفر گف  به

 _باران نیآرم

 از قبل   شتریب نیاز قبل ازت نفرت دارم آرم شتری_خفه شو ب

برام مهم نبود  یچیه گهیدرواقع د دمیترس یازش نم  گهیبا خشم بهم نگاه کرد د  نیآرم
 :د یبا خشم غر  نیآرم

 _مراقب حرف زدنت باش نیآرم

 ی؟بیکنیم   ی؟نامرد ی د یفحش م ؟ی زنی؟میکن یم  یغلط ؟چهیکن یکار م  ی_اگه نباشم چ
هان؟نه    یکن یکار م ی؟چیکشون  یبه رخم م توی؟مردونگید یاز خودت نشون م یرتیغ
رو باز تکرار   یاری که هرشب قبل از خواب سرم م  یی؟بالی کن یکار م  یبفهمم چ خوامیم
 ؟ یکنیم

  یرفتنش پتورو رو رونیزد با ب رونیب عی از شدت خشم مشت شدنو از اتاق سر دستاش
   هیگر  ری زدم ز  دمویسرم کش

 بند نبود  ییجا چیسام منو دوست داشتو منم دستم به ه  ایخدا

 من گفت بارانم...بهم گفت گلم... به

 چراااااا؟  خدااااااا

من   ؟فقطید یزجرم م نقدریا  یخدااااااااااا؟چرا دار ؟چرااااااااایکنیکارو باهام م ن یا  چرا
 چراااااااااااااا؟؟  ؟واقعاینیب  یبندتم؟فقط منو م

 

 : نستاگرامیا  یدیآ
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Kiana__bahmanzad 

 

  گهیکردمو زجه زدم نابود شدم د هیاز پس گر دمشیماهه ند  هی دمیدارم جون م گهید
سخته مخصوصا   یلیبرام خ شیتحمل دور  ا یخدا خوامیتحملم تموم شده من سامو م

 خوادتمیدوسم داره و م دمی االن که فهم

  یشدیوقت با سام دوست نم  چیکاش ه یاومد  ی نم ایوقت به دن چی کاش ه نیآرم یا
   یشد یمن نم یوقت وارد زندگ  چیکاش ه

 شروع کردم به خوندن: نمیزجه همونطور که عکسشو چسبونده بودم به س با

 که تورو  کاش

 ره یازم نگ  سرنوشت

 م دل ترسهیم

 ره یرفتنت بم بعده

 تورو  ارنیم  ادمیخاطره ها   اگه

 از تو خاطره هام نرو  الاقل 

 مثل مـــــــن واسه تو  یک

 زنهیشکستش م قلب

 واسه تو مثل منــــــــــــه  یک آخه

 

 بلند زجه زدم: یزجه و هق هق با صدا  با
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 _بمــــــــــــــــــــــــون 

 من فقط به بودن تو خوشــــــــــــه  دله

 کشــــــــــــــه یفکر رفتن تو م  منو

 تو  ی هام تباهه ب لحظه

 تـــــــــــو  یب اههیس میزندگ

 تونـــــــــــم ینم

 بمــــــــــــــــــــــــون 

 من فقط به بودن تو خوشــــــــــــه  دله

 کشــــــــــــــه یفکر رفتن تو م  منو

 تو  ی هام تباهه ب لحظه

 تـــــــــــو  یب اههیس میزندگ

 تونـــــــــــم ینم

 

  یول زدم یآروم اسمشو صدا م زدموی روبه موت بودم از ته دلم زار م هیاز شدت گر گهید
 نبود که جوابمو بده  یکس

 

 رد داده قلبم گهید  تورو

 حتما   رمی میم ینباش

 ی از قلبمو زد  ییجا هی آخه
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 قبال  ی چکینزده بود ه که

 کو یو پ کیش ه یجا هی خوادیم دلم

 تو یو ه کی موز  هیو منم    یباش تو

 خوامت یبخوام بگم م رهیبگ زمونه

 تو ی....بیمن اگه ب  رمیمیم

 

سخت بود   یلیکنترلش خ شدی اما نم زمینر یاشک گهیکردم د  یانداختم سع نی پا سرمو
 کردم  یهمراه  هیگربا همون بغضم همراهه آهنگ با 

 

 هنوزم 

 دم ینم ایتار موتو به دن هی

 دم یبازم خوابتو د شب ید نیهم

 زده بازم رو عکسات  یقفل  چشام

 نم یکه چشماتو نب یروز  ادین

 هنوزم 

 دم ینم ایتار موتو به دن هی

 دم یبازم خوابتو د شب ید نیهم

 زده بازم رو عکسات  یقفل  چشام

 نم یکه چشماتو نب یروز  ادین
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 چسبوندمو با هق هق ادامه دادم  نمیدادمو آروم عکسشو به س هیتاج تخت تک به

 

 آخه

 خواست دلم تورو  یجور هی

 نرو  ییمن جا  بدون

 بعد تو  شمیپ ینباش

 من عطرتو   کنمیم بو

 فقط نگام کن  تو

 نی آسمونو رو زم ارمیم

 فقط منو نگاه کن  تو

 ن یفقط منو بب تو

 هنوزم 

 دم ینم ایتار موتو به دن هی

 دم یبازم خوابتو د شب ید نیهم

 زده بازم رو عکسات  یقفل  چشام

   نمیکه چشماتو نب یروز  ادین

 

 _باراااااااااااااان نیآرم
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 چشم از عکس گرفتمو با وحشت بهش نگاه کردم  یبا نگران کهوی

 نه

 نه

 نه

کار    یچ  نجایا  بودیسره کار م دی که االن با نی بود؟؟!!ا  دهیهامو شن  هیصدا و گر یعنی
ازش    زدمیم  غیج دمویدو یفرار کردم م عی کبود شدش بلندشدمو سر  افهیق دنهی!با دکنه؟یم

  یشدنم حتم کهیت کهیت دیرس ینداشته باشه اگه دستش بهم م میتا کار  کردمیالتماس م
 بود

 دی...ببخشدی...ببخشخوامی...معذرت مــــــــــــــــــــــــــــــــنی_تورو خدا آرم

 د یاز پشت موهامو گرفتو کش یعیشد به صورت فج دهیموهام محکم از پشت کش  کهوی

   دمیزدمو نال غیج

آرررررررررره آشغاله   یکنیم  هیگر و ی کنیعکسه اونو بغل م ستمیمن خونه ن ی_حاال وقتنیآرم
 هرزه؟ 

 گوشم مدام تکرار شد  یهرزه تو  کهوی

 "هرزه" 

 "هرزه" 

 "هرزه" 

به سمتش برگشتمو محکم زدم تو   کهوی نی کلمه سخت بود به خاطر هم نیتحمل ا   برام
 گوشش 

 نه من نامرده پست رزل  ییتو ؟هرزهی دی هرزه فهم یبه من بگ ی_حق ندار
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 زدم که محکم منو گرفت  یغیاز خشم فوران کردو به سمتم حمله کرد ج  کهوی

  هیگر گهید  یکی  ادهی ذارم به ب  وینشدم که زنم باش  رتی غیباران اون قدر ب کشمتی_منیآرم
 کنمی م کتیت کهیبه خدا ت یکن

  یلیاما زوره اون خ  کردمیممانعت م زدمویم غیموهام منو به سمت طبقه باال کشوند ج با
برداشت با وحشت بهش نگاه کردم که با   رویاتاقو زنج ی از من بود منو انداخت تو شتریب
 که دستش بود اشکام خشک شدن...  یریاون زنج دنهید

 ...نه...رحم کن... خداااا

 کمک   ای باال برد که چشمامو بستمو آروم گفتم:خدا رویزنج

  م یدردش از کمربندو شالقو س دمیکش  یوحشتناک  غیتنم فرود اومد ج یرو  ری زنج یوقت
 هم نبود  اصیقابله ق یوحشتناک تر حت یلیکابل وحشتناک تر بود خ

 بار هزارم صدا زدم:   یکه بلند زجه زدمو خدامو برا  دیدوباره کوب باال بردو رویزنج

 کنم یم  چارتیباران...ب کنمیم  چارتیب یبه گور ببر دنشویکه د  کنمیم  ی_کارنیآرم

تنم جر   یگوشه و لباسامو تو   هیانداخت   رویشده بود زنج یبدنم جار یجا یاز جا  خون
  میاون کاره خودشو کرد س دوی رسی زدنو مقاومت بود اما زورم بهش نم غیداد فقط کارم ج

  سوختیگلوم داشت به شدت م  مردموی کابلو برداشتو شروع کرد به زدنم از درد داشتم م
 چاقو چشممو زد  رقهگوشه اتاق افتاده بودم که ب

  پهلوم گذاشتو با یزدم چاقورو رو یروش که نعره ا  دیگرفتو چاقورو محکم کش دستمو
 حرص گفت: 

 آره؟  ی_دوسش دار نیآرم

 احساس کردم  ی فشارش داد سوزش بد   شتریندادم که نعره زدو ب یجواب

 _بنال نیآرم
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 _آره دوسش دارم 

 رو پهلوم   د یچاقورو کش محکم

 مطلق....  یاهیس  گهیرونم و د یرو  گهی سوزش د هیزدو دوباره   یا  نعره

 

 )سام( 

 ی بند  یکه م چمدونتو

 دونمیم  وونهی د من

 ی گرد  یبر نم یرفت تو

 درکم کن گهی بار د هی

 شرمندم کن  بمونو

 کردم  یبازم بد  اگه

 ترکم کن یحق دار  برو

 من بدم بدم بد  آره

 از حد شیب رحم یب هی

 کن شرمندم کـــــــن  تحمل

 من بدم بدم بد  آره

 از حد شیب رحم یب هی

 کن شرمندم کـــــــن  تحمل

 من بدم بدم  آره
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 شمی بدتر م یهر چ من

 ی شیمهربون تر م تو

 شـــــم یدورتر م  یهر چ من

 یشی تر م کی نزد یه تو

 کردم  رتیاس من

 کردم  رتیگوشه گ من

 یمن تو سوخت یپا به

 کردم  رتی تورو پ من

 من بدم  آره

 من بدم  آره

 من بدم بدم بد  آره

 از حد شیب رحم یب هی

 کن شرمندم کـــــــن  تحمل

 من بدم بدم بد  آره

 از حد شیب رحم یب هی

 کن شرمندم کـــــــن  تحمل

 

بعد از مرگ خونوادم   گهیبار د هی شد یشده بودن باورم نم یگونم جار  یمردونم رو  یاشکا 
سه ماهه که   گذرهیاز گوشه چشمم بچکه سه ماهه که از اون اتفاقات م  یاشک گهی بار د هی
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تعجبه که چه  ی واقعا برام جا کنمیم  یداغون دارم زندگ یطور  نیا شمو یم  وونهی دارم د
قابل باور بود که اونو دست آدم گرگ    ریشدم برام غ ونوادممن عاشقه قاتله خ یطور
وقت    چیتحمل کنم؟ شویدور یکار کنم؟چه طور  یچ  ای سپرده بودم خدا  نیمثل آرم  یصفت

 ن یباران وضعم بشه ا یبرسه به خاطر نبود و دور یکه روز  کردمیفکر نم

برام   یتلخ نیکه در ع  یخاطرات کردمیفکر م مونیبچگ ی به روزا زدمویقدم م  ایدر کناره
 بودن  نیریش

 

 تو جمع کردم  یصدف هارو برا   نیا ن یبب ی"باران_داداش

 که توش چندتا صدف بود نگاه کردم  ییکوچولو  یدستا  به

 ذوق زدش نگاه کردم  یخوشگلو نازش و چشما یباال اوردمو به چهره   سرمو

ا چون باران جمعشون کرده بود برام زشت بودن همشو از دستش بودن ام خوشگل
  سادمی آب وا ی راه افتادم که اونم دنبالم راه افتاد تو ایگرفتمو بلند شدم به سمت در

 آب ول کردم  یذوق کردش همشونو تو  ی دستامو از هم باز کردمو مقابله چشما 

 روبه سهند گفت:  نی از دستم ول شدن به خاطر هم کردیبچه بودو فکر م باران

 ؟ یبلندم کن شهی م ی_سهند باران 

با غم به باران نگاه کردو بلندش کرد قده باران بلندشدو آروم گونمو بوس کردو   سهند
 گفت:

  یداداش یوقت غصه نخور  هی کنمی_االن برات جمعشون مباران 

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 _واقعا برات متاسفم سام سهند

 چه قدر گذشت که سهند داد زد:  دونمیمندادم ن  تی زدمو اهم یپوزخند
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 _بارااااان سهند

 یلیچون قده باران خ دیبلندشدو به سمتشون دو عی به سمتش برگشتن بابا سر همه
  یکردنه اون صدفها جلوتر رفته بودو انگار دایپ یکوتاه بودو بچه بود شناهم بلد نبود برا 

 غرق شده بود 

ساحل خوابوندنش صورت نازو    یشنها یرو  اوردنو رونش ی آب ب ریاز ز   عی و سهند سر  پدرم
شد   هوشیکردو ب یکنارش نشستم که بهم نگاه  کردیشده بودو سرفه م دیبچگونش سف

داد   رونیکه قورت داده بود ب یکه باالخره اون آب دادیفشار م نشوی بابا محکم قفسه س
 دست کوچولوش باز شدو صدف از دستش ول شد 

من غصه نخورم جونه خودشو به خطر انداخته   نکهیغم بهش نگاه کردم فقط به خاطر ا  با
 بودو صدفو برام آورده بود" 

 

 زدم  ینیغمگ لبخند

 نگاه کردم  ای ساحل نشستمو به در  یشنها  یرو

 گوشم بود  یصداش تو  هنوز 

 

 گهی د دارشویب یداداش ی"باران_داداش

 داد زدم:  یکالفگ با

 رون ی _برو ب

 ؟ ی زنیچرا داد م شنوم یم  گهیکنارتم د  نیسرم داد نزن من هم  ی_داداشباران 

 با موهام ور رفت  دویتختم دراز کش یکنارم رو  آروم
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 ؟ یخوابی جونم چه قدر م ی_بلندشو داداش باران 

  یلیس کهو یبه خودش جرات داده بود که کناره من دراز بکشه دستم باال رفتو   نکهیا از 
تخت بلندشدو با لحن   یشدن از رو یاشکاش جارصورتش زدم که   یتو  یمحکم

 بچگونش گفت: 

 کنم باهات کار داشت  دارتیب امی_مادرجون )مادرم( گفت بباران 

 ن ی پا امیخودم م رونی _گمشو ب

راحت چشمامو بستم   الیرفته با خ رونی فکر کردم ب نیبه خاطر هم دمیازش نشن ییصدا 
با خشم سرمو باال اوردمو خواستم   دمیشن شوینیب دنهیباال کش یصدا   کهویتا بخوابم که 

 از اشک شده   سی صورتش خ دمی فحشش بدم که د 

مادرجون صورتمو    نی که به حرفت گوش ندادم اما اگه االن برم پا خوامی_معذرت مباران 
صورتم کمرنگ    یسرخ مونمیم  کمیکنه   به خاطره من دعوات خوامینم  کنهیدعوات م نهیبب

 تو بخواب  کنمیبه خدا سرو صدا نم رمی تر بشه بعد م

 بهم با ترس نگاه کرد   دوی چسب  واری به د شتری بلند شدمو به سمتش رفتم که ب آروم

مختلف   لی که به دال ی...که دله مننیناز تخس بود...هم یدختر کوچولو هیفقط  باران
نرم بشه آروم   تونستی و حرفاش م  افهیاون ق دنیاون حالت با د  یباهاش بد بودم تو 

 خم شدمو بغلش کردم بلندش کردم 

 ی داداش یمنو ننداز  یی_وووو باران 

 نی کرده بود پا ان ی زدمو آروم لباسشو که باال رفته بودو شکمشو نما یمحو  لبخند
 گفتم:  دمویکش

 ندازمت ی_نگران نباش نم

من که   دنهیرفتم که پدرو مادرم با د  نی ور که بغلم بود دره اتاقمو باز کردمو پاط  همون
 بارانو بغل کرده بودم لبخند زدن" 
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بودمو باران هم پنج  رستانیلبام نقش بست اون موقعها فکر کنم دوم دب یرو  یلبخند
 سالش بود 

واقعا   خوندمشچری دور خودم م کردمویاالنم کنارم بود تا مثل اون موقع بغلش م کاش
  ییظلما  ه یبابت تمام تونمیتا م خواستمیباشه م شم یپ خواستمیداشتم االن م از یبهش ن

 کنم  یکه در حقش کردم غذرخواه

 

 "باران_سام داداشه منه نه تو 

 ماله منه  رشمی_نخسارا 

بفهم برو از پدرجون بپرس   نویمنن نه تو ا ی_هم سام و هم سهند فقط داداشا باران 
  یا  گهیداداش د  یپس بهتره بر یبود  ومدهین ا یمن بودن تو به دن  یاونا داداشا  یوقت
 " شمی نم کیشر  یسارا خانوم من داداشامو با کس یکن دا یخودت پ یبرا 

 

چه قدر در حقش ظلم کرده بودم   سوختنیم یچشمام بدجور دمیبه چشمام کش یدست
 اره؟ ی سرم م یی تو جهنم چه بالها  یعنیکرد؟ یکار م یخدا باهام چ  یعنی

 

 تو اسم دختره ماه بانو)مادره باران(رو انتخاب کن؟  ییخوایم میبکن  یکار هی  ای"بابا_ب

 _اما من...

 _به خاطره دله بابات پسرم بابا

فکره   یدلشو بشکنم تو  خواستمیدوست داشتم نم  یلیانداختم من پدرمو خ نی پا سرمو
 دم یرعدو برقو شن یصدا  کهویانتخاب اسمش بودم که 
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 زدمو گفتم: یپوزخند

 _باران  

کس   چیه یکردن ول دی که انتخاب کرده بودم اونو تا یبه خاطر اسم قشنگ همه
 گذاشتم  نینفرتم اسمشو ا  نیکه من از بارون متنفرمو به خاطر هم دونستینم

ماه   یکه پدرو مادرم با حسرت به مهر دونستم یفقط م  دونستمیعلت نفرتمو نم خودمم
  یدختر بودن همون حسرت چشما  هیوار عاشق داشتن   وونهی چون اونا د کردنینگاه م

از اون لحظه   شدیباعث م کردی ماهو بغل م یپدرم چه طور بچه مهر  دید یم یمادرم وقت
 ازش متنفر بشم" 

 

و   یاون روز من عصبان دیبار یچرا اما ناخوداگاه که م دونمی از بارون متنفر بودم نم شهیهم
 بودم   یرغضبیم

االن داره   یعنی  ای زدم خدا یشده بود لبخند  یباال گرفتمو به آسمون نگاه کردم ابر سرمو
 کنه؟ ی کار م یچ

درش آوردمو به شماره روش نگاه   بمیج یاز تو   نیزنگ خورد به خاطر هم میگوش کهوی
 ه نیآرم دمیکردم با تعجب د 

 داد ی بد م یدلم گواه یخواستم جوابشو ندم ول اولش

 گفتم: یتماسو برقرار کردم با لحن خشک و سرد  یناچار یبهم زنگ زده؟از رو چرا

 _الو 

 دم یو لرزونشو شن  ونی گر یصدا   کهوی

 _کشتمش نیآرم

 !!! ؟؟یبا تعجب گفتم:چ کهوی
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 _کشتمش سام...کشتمش  نیآرم

 ن؟ یآرم یکشت روی؟کی گیم یچ نمی_درست حرف بزن بب

  یطور نی خواستم ا ینم رمی می...ســــــــــــــــام دارم مستی_حالش خوب ننیآرم
تا ضربه چاقو   ستیب کی شد...نزد یچ دمیشده بودم...نفهم یرتیبودم...غ یبشه...عصب
 بهش زدم 

 زدم:  نعره

 ؟ ینالیدرست نم ؟چرای لعنت ستیخوب ن ی_حاله ک

 _باران نیآرم

 کرد  خ یتنم   کهوی

 " "باران 

 "باران" 

 نه...  نه

 ...باران

 با خشم نعره زدم:  کهوی

 ی لعنت  کنمیزنده به گورت م فتهیب یاحدو واحد اگه براش اتفاق   ی_به خدا

 رفتم نمیبه سمته ماش عیقطع کردمو سر  تماسو

  یول  رمی آروم بگ ایسه ماهو شمال اومده بودم تا کناره در  نیزدم به دله جاده...ا عیسر 
 گشتم یاوضاع داغون و حاله خراب دوباره برم نی با ا ی طور نی ا  دیاالن با

 شدن... یگونم جار یرو  اشکام 
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برام   یکش ینفس م یدار نکهی...همیتنهام بذار  دی ...نبایریبم دی...نبایلعنت یری بم دینبا
 ... یبر  دی داشتم...تو نبا  ید یام  هیبود  یکاف

 

 "بابا_دوست دارم باران عروسم بشه 

 کردم  تعجب به بابا نگاه با

 خدمتکار؟  هی_

 عالقه مادرتم بود پسرم"  ستی_فقط عالقه من نبابا

 

 کنم  یبابا که نتونستم کار خوامیمامان...معذرت م دیببخش

آسمونم دلش مثل من گرفته بود اونم داشت   دیبار یشده بودو داشت بارون م کیتار   هوا
 کنمیدارم دق م ایخدا  کردیم  یمنو همراه

 فیضع  نقدریپر شد من که ا  نیماش  یهق هق مردونم تو  یشد که صدا  یکه ک دمینفهم
 کنم؟ ی م  هیگر یطور  نینبودم پس چرا دارم ا

که  یبارون  نهیمردونم ب یشدم سرمو باال گرفتمو اشکا  ادهیپ نیزدم کنارو از ماش عیسر 
 شکست یاقال کمتر غرورم م  ینطور یپنهون شدن ا  د یباریصورتم م  یرو

 دم یشن یآهنگو م یصدا  یبلند بود که به خوب یاونقدر نمیپخش ماش یصدا 

 

 باروووووووووووون  یا

 بغضمه هی که نم نمت شب بزن

 بگم باز کمه  یکه از غمت هرچ بزن
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 باروووووون  یه

 شم  سیکه خ بزن

 بشم  ضی مر  بذار

 بفهمه باز  دیشا

 شم  ضی مر براش

 بارووووووون  یا

 با اووووووون  اده یکه فاصلم ز  بزن

 بود امیونکه همه دنرفته ا  گذاشته

 ن ی با ا  یهـــــــــــــــ

 با اون   یهـــــــــــــــ

 کنمیم   هیگر یاگر نبار ببار

 کنم یول نم یشناسیکه م منو

 سوالمو بده  نی جوابه ا یکی

 کنم  یزندگ میچه  طور بدون زندگ که

 کنمیم   هیگر یاگر نبار ببار

 کنم یول نم یشناسیکه م منو

 سوالمو بده  نی جوابه ا یکی

 کنم  یزندگ میچه  طور بدون زندگ که

 عاشق شد نقدریا  شهیم  مگه
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 از دست رفت   نقدریا  شهیم  مگه

 اون به خاطرم صد بار  دله

 جاده بمبست رفت  هیته  تا

 عاشق شد نقدریا  شهیم  مگه

 از دست رفت   نقدریا  شهیم  مگه

 اون به خاطرم صد بار  دله

 جاده بمبست رفت  هیته  تا

 کنمیم   هیگر یاگر نبار ببار

 کنم یول نم یشناسیکه م منو

 سوالمو بده  نی جوابه ا یکی

 کنم  یزندگ میچه  طور بدون زندگ که

 

 زدم:  نعره

 معجزززززززززززه  ای ...خدارشیازم نگ ـــــــــــــــــــــــــــــــــای _خدا

 

 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 
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کردم به سمتش هجوم   داشیپ نکهیگشتم هم نی له آرمشدمو دنبا  مارستانیوارد ب  عیسر 
 ی لعنت  یکارش کرد   یگرفتمو داد زدم:چ  قشویبردمو محکم  

چشما و   یسرخ   دنیو سرخ شدش مواجه شدم با د نی غمگ یباال اوردو با چشما  سرشو
 ...ه؟نکنهیطور نیچرا چشاش ا   نی شد ا یحالو روزش ته دلم خال  نیا

 خوره یمن به باران نم  ی_گروه خوننیآرم

 نیکار؟!آرم  یچ خوادیبارانو م یاوضاع گروه خون نی ا  یتعجب بهش نگاه کردم تو با
 چسبوندو با بغض مردونه گفت:   نمیبه س شویشونیپ

 خوره یبه من نم شی بدم اما گروه خون هیداره سام خواستم بهش کل اجیاحت  هی_به کلنیآرم

از   شویکارش کرده بود که کل   یداشت؟مگه چ جا یاحت  هیبهش نگاه کردم به کل یناباور با
 دست داده بود؟ 

 داره اونکه سالم بود از ین  هیکه به کل  یلعنت یکارش کرد  ی_مگه چ

 غم سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد   با

  یتو  شتریدستام ب شدمویاز قبل نابودتر م  شتریب  زدی حرف م  رفتویچه قدر که جلوتر م هر
 ...شدنی هم مشت م

 ...یلعنت  نیا

 

 )باران( 

صحنه سوزوندن   کهویسرم بود افتاد   یکه باال ن یچشمامو باز کردم چشمم به آرم آروم
  ی که منو زد...ضربه ها ییکردم...کتک ها  یکه بهش م ییعکس سام تو التماس ها 
من...همه و همه به ذهنم هجوم اوردن با نفرت    یدادها غویچاقوش...نعره هاش...ج

هم  رغضب یم  نیدارم ا  اج ی احت هیبه کل کهبودم  دهیحمدالل شننگامو ازش گرفتم ال 
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گروه   شاءاللیبهم نخوره ا  مونیکه گروه خون دوارم یبه من بده ام شوی کل  هیکه  خواستیم
لحظه دوباره به   هی یاز دستش خالص بشم برا  رمویبهم نخوره تا بم چکسیه یخون

  گهیبار د هی بار سامو   نیآخر  یبرا  شهیم یعنیسام افتادم اشک تو چشمام جمع شد   ادهی
 نمش؟ یبب

 .... 

 تعجب به سمتش برگشتم  با

 خوره؟ ی به من نم تیگروه خون یبده؟توکه گفت  هیقراره بهم کل ی_ک

 شی شناسی...تو نمبسیانداختو گفت:غر  نی سرشو پا نیآرم

 بده  هیبه من کل ادیبهش گفته ب یبشه آخه ک کهیت کهیت شاءاللیخدا ازش نگذره ا  ی_ا 

 با تعجب بهم نگاه کرد  نیآرم

 که معلومه... نطوریا  یاز دستت خالص بشم ول  رمویقراره بم کردم ی_فکر م

 موند  مهیحرفم نصفه ن  هیدکتر وارد اتاق شدو بق کهوی

 خدااا... یخدا هم نخوادت...ا یحت یعنی...نی ا یعنی یبدبخت

 .... 

 تختم گذاشت  ی منو آروم رو  نیآرم

 برگردم  رمو ی_خوب استراحت کن تا من برم غذا بگنیآرم

 شاءاللیا  یبرنگرد  یدلم گفتم:بر یتو  آروم

که گوشه اتاق بود برگشتم عکسه عشقمو   یا نهیبسته شدنه دره اتاق به سمت شوم با
 سوزوند  نهیاون شوم  شهیآت یخودم تو  یچشما  یجلو
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به من   شو یتا کل شدینم دایکس پ   چیشدن کاش ه یم جارانداختمو اشکا نی پا سرمو
  یظربه ها   ادهی  کهویزنده موندم   یبا اون همه ضربه چاقو من چه طور دونمیبده من نم

و   یاون همه ظلم یبا تمامه وجودم ازت متنفرم برا  نیافتادم ازت متنفرم آرم رشیزنج
  هیخداهم ازت نگذره و   دوارمیبخشمت ام یوقت نم   چیه یکه در حقم کرد  یستم

 بهت بده که راه عالج نداشته باشه یماریب

 

 

 

خوبو   یل یچرا اما حسه خ دونمینم کنمی م یدارم زندگ دمیجد هیکل ن یماهه که با ا  چند
کرده بود اما من هنوز   ریتغ یل یخ نیمدت آرم نی ا  یدارم تو  هیکل نی نسبت به ا  یقشنگ

هنوز ازش نفرت دارمو هنوزم    دیفکرشو بکن یکه حت  یزی باهاش سردم سردتر از اون چ
که  کنهیعشقشو فراموش م  ی فراموش کنم مگه کس امموهنوز نتونستم س  ادی ازش بدم م

بود که   نی آرم یبه گوشم خورد انگار صدا نی از پا  ییصدا کهوینفرش باشم؟ نیمن دوم
بره   یجذاب بود ول یلیشدم صداش خ یطور هیلحظه    هی یبرا  خوندیم  تاری داشت با گ

 زتر یمن ت یوشا رفته رفته برام واضح شدو رفته رفته گ  یبه درک صداش واضح نبود ول

 دورو که هیجا  هیبا تو    خوادی_دلم منیآرم

 نباشه  یشکیه

 ی دونیم خودت

 ارو م  ونیعشقه م کهیاون نهیکور بشه نب یاله

 اصال   ذارمینم ی دلت بخواد بر اگه

 که از من  شه ینم هیزور  عشقم

 ی از همه تو سر یبر یبکن دل
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 کاره خدارو  نیبب

 نباشه من عاشقتم  غمت

 کم یبه عشقت باشه  حواست

 نباشه تو فقط بخند تیکار

 تو مج...نو...نم با

 تو منو برده توهه  یچشما 

 خوامت یم نقدر یا  یکار کرد  یچ

 زدم به نامت  مویزندگ

 ...نموی تو مد... به

 بد  یتو دور بمونه چشا از 

 کرد  وونهینگات همرو د  اون

 دلم با تو رو صد  ضربان 

 واست   رهیم نفسم

 زود برگرد یرفت ییجا

 

  دمیکه شن  شوینیب دنیباال کش یبشم صدا  یطور  هیکه برقرار شد باعث شد   یسکوت
 دم یتختم دراز کش یبغض داره آروم بلند شدمو گوشمو از در گرفتمو رو  دمیفهم

داشت؟پوف بره بدرک دره اتاق که باز شد اصال   یمنظور یعنیدادم   رونی ب نفسمو
 به پنجره نگاه کردم  دهیتخت دراز کش ی همون طور رو  الیخ یندادمو ب یتی اهم
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 _بارانم نیآرم

 "بارانم"  گفتیبه من م یبه چه جرات نیبا خشم به سمتش برگشتم ا  کهوی

...فقط مجبورم که تحملت  ستمیتو ن چهی...هستمی _به من نگو بارانم...من بارانه تو ن
 ؟یفهمیکنم...م

بگه منصرف شد چون گذاشتو   خواستیکه م یز ی بهم نگاه کرد فکر کنم از چ یناراحت با
خالص بشم مثال فرار کنمو   تونستم یاز دستش م  یکاشک برنگرده  گهی رفت بهتر...بره که د 

  دیبار بدون نقص با نیبه کلم زد ا  یفکر کهوی کنم که هرگز دستش بهم نرسه  یکار
 انجامش بدم 

 ........ 

 خورد ینگاه کردم که با غم داشت غذاشو م بهش

ازم   ادویکرد ب یم  یهمش سع کردویم دادیچشاش ب یتو  یمونیمدت پش  نیتمام ا ی تو
نذاشتمو هربار که جلو   ارشیدر اخت روی شانس نیوقت همچ  چیمن ه  یکنه ول یعذرخواه

زدم دلم براش سوخت بذار امشبو خوش باشه   غی اومد به شدت پسش زدمو سرش ج
 داشته باشه  یپس بذار ازم خاطره خوب ششمیامشب پ  نیمنکه هم

  یخب هرچ یبود ولکار برام سخت   نیانجامه ا سادم ی بلند شدمو رفتم پشت سرش وا
که سام به من عالقه داره و دوسم داره پس   دمی فهمیوقت نم جینبود ه ن یباشه اگه آرم

 به سمتم برگشت که همون لحظه گونشو بوس کردم  ونمیبهش مد  ییجورا  هی

 ن؟ یآرم ی ناراحت نقدری_چرا ا 

 هنگ کرده بود  چارهیب یحساب

 ؟ی_ب...ب...باران...خ...خوبنیآرم

 شم ینم ن یگفتم:بهتر از ا  یزدمو با لحن آروم یلبخند
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انداختم آروم خم  نی که سرمو پا ستادی زدو بلند شد روبه روم ا یمردونه جذاب  لبخند
 موهام پنهون کرد  یشدو سرشو تو 

 ؟ ی مدت خوردم کرد   نیا  یچه قدر تو  یدونی_منیآرم

 دونم ی_م

 بهت بگم باران من...من...  یزی چ هی خوام ی با غم گفت:م آروم

 لباش گذاشتم که انگشت دستمو بوس کرد  یسکوت رو  یاشارمو به معنا  انگشت

 دم یلرز 

 خدااا  یی ووووو

تخت خوابوندو خودشم کنارم دراز   یبغلم کردو به سمت اتاق خواب رفت منو رو  آروم
  نیاغوشش پنهون شدم آرم  یآغوشش منو خوابوندو موهامو نوازش کرد تو یتو  دیکش

 یزود عصب کم یفقط  یهست یتو مرده خوب  شدمیاگر عاشقه سام نبودم قطعا عاشقه تو م 
  یمنو ببخش دوارمیام   شتمیکه من پ هیشب  نیبه هرحال امشب آخر  یول یشیم

 ببخشدت  شاءاللی...خداهم ادمتی...من بخشنیآرم

 

 بعد( )شش ماه 

 ماهه که من فرار کردمو االنم کانادام... شش

براش   ادداشت ی  هیخوابم بردو فرداش که اون سره کار رفت   نیشب در آغوشه آرم اون
خب االن   یسختم بود ول یی ...اولش خدانجایپول برداشتمو اومدم ا  یگذاشتمو مقدار

نشده دلم   نیرماز سام و آ  یعادت کردم تا االن که خبر یراحت شدمو به همه چ گهید
سام    ادهیسام روزها که سرگرم کارم و شبها به   یبرا  شتریب یبراشون تنگ شده ول یلیخ
از سام   یسام...برام دور  شتریافتم اما خب ب یم نی آرم ادهیاوقات هم به   یگاه خوابمیم
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تونستم باهاش کنار   یکردم نم  یکه م یسختو مشکل بودو هست اما خب هر کار یلیخ
 تونستم تحملش کنم   با یفقط تقر  امیب

  گهیو خداروشکر د کنمیدارم کار م رانهیا  یاز شعبه هاشم تو  یکیکه   یشرکت ی تو من
  هی کردنیصحبت م یهمه فارس نجایهم نداشتم ا   ییگرفتن زبون کانادا ادیبه  یاز ین

 به من نداشتن  یاونا ربط یول  کردنی صحبت م یهم خارج یسر

 زنمی حواستون کجاست؟سه ساعته دارم صداتون م ستهیانوم شا _خ

 از سره جام بلند شدم   عی سر سیمعاونه رئ  دنهیسرمو باال آوردمو با د  عیسر   کهوی

 خوام ی گفتم:س...سالم...م...معذرت م یباهول

تو جنبوجوش   یشرکت حساب موی کار دار یروزها کل نی که ما ا دیدونستی_مس یرئ معاون
 افتاده اون وقت شما...

 شهی تکرار نم گهی...دخوامی_واقعا معذرت م

 دوارم ی_امس یرئ معاون

 ه؟ یچ شونیلیفام  نجا یا  سیسوال داشتم رئ  هی دی_ببخش

 د؟ ی خوایم  یچ یبه سمتم برگشتو گفت:برا  س یرئ معاون

 دونم یم شونو یلینه فام دمشونیاخه من تا حاال نه د  یطور  نی_هم

آوردن اون موقع   فی انشاءالل که تشر گهیدو روز د راننی فعال ا  شونی_ا س یرئ معاون
 د ینیبیم  شونویا

دادم   رونی تکون دادو رفت سره جام نشستمو نفسمو راحت ب یحرف سر  نیگفتنه ا  با
مختلف    یکشورها یتو  یادیز  یکه شعبه ها یشرکت بزرگ بودم شرکت  هی یمن منش

 بچرخونم:(  مویزندگ تونستم ی که باهاش م ادند یهم م یخوب  یلیداشت حقوق خ

 ........ 
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  نیخسته بودم ا  یلیتختم انداختم خ ی خودمو رو یاتاقو روشن کردمو با خستگ  المپ
شده و منم که   ادیز  سیشرکت کارهاش به خاطره اومدنه رئ یلیروزها خ

 ...الیخیهمش...پوووف...ب

تختم   یاز رو  دمیکش یشکم گشنه ام بلند شد پوف  یصدا  کهویتختم موندم که  یرو  کمی
درست   مروی داشتم ن میشام هم که نداشت تی ریبلند شدمو به سمت آشپزخونه رفت به خ

کرد اه اه اه احساس کردم   ی طور هیو حالمو   دی چیپ مینیب یبوش تو کهو یکه   کردمیم
ه سمت  ب  عیسر   نیهجوم آورد به خاطر هم مداخل شکمم به سمت دهن ات یهمه محتو 

 باال آوردم  یحمله ور شدمو حساب  ییدستشو 

چه مرگمه   نمیبدم بب شی آزما  هی دیشم؟با ی م  ینطوریمدت چرا همش ا نی ا  ایخدا
غذا   الیخی به سمت اتاق خوابم به راه افتادم ب حالیب دمویکش یآخرم باشه پوف دوارمیام

  رفتمویآغوشش فرو م یکاش االن سام کنارم بود تا تو  دمیخوردن شدمو رفتم گرفتم خواب
 دم یخوابیم

 ...... 

 شد خانوم؟  یگفتم:چ یبا کالفگ دمویکش یپوف

 درسته؟  ستهی ...خانومه باران شا نهاش ی...آها ا دیلحظه صبر کن  هی_خانومه 

 _بله خودمم 

رشو باال  ضرب گرفته بودم دکتر س نی زم یرو کرد دلشوره داشتمو با پام رو  رویبرگرو ز  کمی
 گفت:  یآوردو با لبخند گنده ا

 د ی _مبارکه شما بارداردکتر 

 ؟ یاز ک یگفت؟من...من...باردارم؟ول  یاالن چ ن یجا خوردم ا  کهوی

که  شدی م  یشب نیرابطمون که در واقع همون اخر  نیاخر   ادهی افتادم   نیآرم اده ی  کهوی
 بودم افتادم  ششیپ



 دو مرد خشن من 

229 
 

 خداااااا... یآخرش کاره خودشو کرد ا  دمیلرز 

به شرکت اومدمو چه   یک دمیترسها و وهماش بودم که نفهم  یموضوع تو  نیبحر ا ی تو
  ارم؟اصالیب ایبه دن یبچرو چه طور نیمن ا  ی...ولینشستم ول یصندل  نیا  یرو  یطور

 کار کنم  یشناسنامشو بگو...اونو چ ه؟اصالیبچه بگم بابات ک ن یا  ه؟بهیبگم بچه ک
 خودم موندم حاال بچه... یخدا؟...من تو 

 

 : نستاگرامیا  یدیآ

Kiana__bahmanzad 

  

 خودم غوطه ور بودم   یفکرها  ی زدم به سقف اتاقم و تو زل

توله    هیاالن من  یعنیشکمم گذاشتمو آروم نوازشش کردم   یسقطش کنم دستمو رو   دیبا
کار   یبغض به گلوم چنگ انداخت چ کهویقابله باوره   ر ی داشتم؟!غ نیاز آرم

 نگهش دارم  تونمیکنم؟من...من...نم

 ده؟؟ یزدم:خداااااااااا مکافات جد  غیج کهوی

 ....... 

 اد یب سیقرار بود که رئ امروز 

خب  ی ذوقو شوق داشتم ول یلیدلم افتاده بود خ یتو  یجانیشورو ه هیچرا  دونمینم
زونکن   یتو کردمویداشتم تندتند رزومه هارو مرتب م دونستمیخودمم علتشو اصال نم

که دلو رودم   دیچیپ مینیب  یتو   یعطره مردونه ا یبو  کهویکه  ذاشتمیمربوطه م ی ها
به بوها حساس   یلیراه افتادم خ ییستشو بلند شدمو به سمت د ع ی به هم سر  دیچیپ

االناس   کردم یچون احساس م ارمیبود جرات نداشتم سرمو باال ب نی شده بودم سرم پا
به   کهویراه افتاده بودم  ییبودو به سمت دستشو نی همون طور که سرم پا ارمیکه باال ب
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آشنا   یه بوی از سنگ ساخته شده  ینفر خوردم اوف چه قدرم محکم و سفت بود انگار هی
 زدم  یناخواسته لبخند محو  ودم یکش یقیکه ناخواسته نفس عم  دیچیپ مینیب ی تو

جا خوردم چشماش گرد شده    دنشیبا د  کهویکنم که  یباال اوردم تا معذرت خواه سرمو
که   دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی  دنشیبا د کرد یبودو با تعجب داشت بهم نگاه م

 قطره اشکرو گرفت   هیانگشتشو باال اوردو اون 

 _باران...

 

 )سام( 

 وارد شرکت شدم   دمویکش یپوف

چرا از صبح که بلند  دونمیمزخرفو نداشتم اقال امروز نداشتم نم ی کارها ن یحوصله ا  اصال
به دلم افتاده بود که اصال علت   یبیعج  یو خوشحال  جانیه  هیشدم  ما یشدمو سوار هواپ

بهم برخورد کرد اخمامو   یکی کهویکه  رفتمیداشتم به سمت اتاقم م دمیفهمینم لشویو دل
  دم ید کهوی بهش بتوپم که  یکه بهم خورده رو حساب  یکس واستم دت بردم توهمو خبه ش

 دختره... هی

  دی سرشو باال اورد که قلبم لرز   کهو یکم داشتم خواستم سرزنشش کنم که  نو یهم  پووووف
 !!! کرد؟؟؟یکار م  ی چ نجای...انی خشکم زده بود ا یحساب

 _باران  

 _سام  باران 

 ؟ ی ...تو...تو خودتشهی_باورم نم

شرکت    ی زدم تو یشده بودن که لبخند محوه مردونه ا  یگونش جار  یاشکاش رو  باران
 کرد؟ یکار م یمن چ
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 ؟ یکنی کار م یچ نجای_ا

 کنم یانداختو گفت:کار م نی پا سرشو

 اخمامو بردم تو هم...  کهوی

 ؟ ی _چه کار

 با تعجب باال اوردو بهم نگاه کرد  سرشو

 م یمنش  نجای_ا باران 

نداشت)آخه سام   یمدرک چی من ه هیبه شدت مشت شدن اون که به صدقه سر  مدستا 
شرکته من مشغول به کار   ی تو  یاجازه نداده بود تا باران درسشو ادامه بده(پس چه طور

 شده بود؟ 

 ... نکنه

رنگ   کهوی استخدام شده که  یتوسط چه کس یخشم خواستم ازش بپرسم چه طور  با
با تعجب به  دیگرفتو محکم پسم زدو دو دهنش  یصورتش عوض شد دستشو جلو 

 کهو؟ ی چش شد  نیرفتنش نگاه کردم ا  ری مس

 دنبالش رفتم که...  عیسر 

 تعجب به سمتش برگشتم بهش نگاه کردم   با

 ؟ ی گفت ی_تو االن چ

در برابر تعجب من فقط سکوت کرد   دویباال کش شو ینینگفت ب یزیهق هق کردو چ  فقط
محکم فشار دادمو گفتم:د بنال مگه   زنه؟بازوشوینم  یحرف چیه یلعنت نی ا  ؟چرایچ یعنی

  یپس چه طور یکنیم یخودت تنها زندگ یگیمگه نم   یفرار کرد  نی از دست آرم یگینم
 ؟ ی حامله شد
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  یکی نکه یشد با فکر کردن به ا  شتر ینگفت فقط لرزش بدنش و هق هق هاش ب یزیچ
 خوردم یبهش تعرض کرده باشه داشتم خونه خودمو م

 بهت تعرض کرده؟  ی_کس

  یسوالو نم نی قرمزشو بهم نشون داد کاش ا یخاکستر  یسمتم برگشتو اون چشما  به
 نداشت پس حتما... چکسوی پناه بودو ه یب نجاینداشتم اون ا یچاره ا  یول دم یپرس

خودت   یپاها  یجلو  کنمو یم  داشیپ یبهت تعرض کرده بهم بگ یباران بهم بگو ک نی_بب
 زم ی ری خونشو م کنمویم  چارشیب

  یحرف چ یچرا ه کردیم میحرکاتش داشت عصب  نی انداختو هق هق کرد ا نی پا سرشو
  یاز ک گمی م  ؟دارمیگرفت یاز کوره در رفتمو نعره زدم:د حرف بزن چرا اللمون  کهویزد  ینم

 اوردم یبنال تا به حرفت ن یلعنت یستیکه ن میمر  ؟حضرت ی حامله شد

  نی_از...از...آرمباران 

 جا خوردم   کهوی

باال   شویاشک  یامکان نداشت باران چشما  نینه نه ا  نی بازوش سر خورد پا یاز رو  دستم
 اوردو بهم نگاه کرد 

 بهم تعرض نکرده  یحامله شدم کس نی _از آرمباران 

 ؟ ی آخه چه طور ی_ول

 سام؟   ستی ن ادتی _مگه باران 

 اون شب افتادم  ادهیپام بودن مشت شدنو به  ی دستام که رو  کهوی

 اومد ادمیه...االن  _آر

 نشو سام باشه؟  یپام گذاشتو گفت:لطفا عصبان یسمتش برگشتم که آروم دستشو رو  به
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  یطور هیشونم گذاشت که   یازش گرفتمو به روبه روم نگاه کردم آروم سرشو رو  رومو
وقت بود تجسم کردنشم دور انداخته   یلیکه خ یازم باال رفت حس  یحسه قشنگ   هیشدم 
 بودم 

 خونه؟   یرسونی_منو مباران 

زدمو بهش نگاه کردم به شالش نگاه کردمو دستمو به   ینگاه کردم آروم لبخند محو  بهش
 دم یسمتش بردمو جلوش کش

 خانومه محجب نیآفر یکنیاما شال سرت م  ییکانادا یتو  نکهی...با انیآفر  گم ی_م

زدمو گونه سرخ شدشو نوازش کردم که   ینگفت لبخند یزیزدو چ ی محجوبانه ا لبخند
 سرخ بشه    شتریباعث شد ب

 تو؟   یخونه دار نجایباران ا  ی_بلند شو تا برسونمت خونه راست

 بخوابم؟  ابونیتو خ ییخوا ی_مباران 

 کرده بود اصال کجا خونه داشت؟  دایخونه پ ی کردم چه طور اخم

 _کجا؟ 

 که من... یو فکر کرد سام ت  نمیبب سای_خب...خب...واباران 

خونه خودم اگر دوست   ییا یبه بعد م نیاز ا الیخی گفتم:ب دمویتو موهام کش یدست کالفه
باران حق مخالفت هم   یتنها بمون ذارمینم گهیخونتون د امی اونجا خودم م  ییایب یندار
  یندار

 پر از اشک شدن  چشماش

 سیجناب رئ خورهی_اما خونه من به کالسه شما اصال نمباران 

 من با کالسه باران  یبرا  یکه تو توش باش ییزدمو گفتم:هرجا یمردونه ا  لبخند
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چشمامو   دمویمال شینیبه ب موینیچسبوندم ب ش یشونیبه پ مویشونیجلو رفتمو پ آروم
که االن باران  دوست داشتم چه قدر خوشحال بودم  رویکینزد  نی هم بستم چه قدر ا  یرو

 و داشتم 

 باران تا آخر عمرم پشتتم  یبکش  یسخت  تیتو زندگ ذارمینم گهی_د

 د یشکمش گذاشتم که لرز  یشدن دستمو رو  یبسته شدنو اشکاش جار چشماش
 چشماشو باز کردو بهم نگاه کرد  

 ... شـیپ ی داره باران پس بهتره که برگرد از یبابا ن هیفسقل به  نی _ا

 پارک بلندشد ی تو  مکتین ی برد توهمو آروم از رو اخماشو

 باران؟  یریم  ی_کجا دار

   نمشیبب  خوامینم ی...حتخوامیسام نم یبچه حرف بزن نیا  یدرباره بابا  خوامی_نمباران 

 ی خبر ندار یچ ی_اما باران تو از ه

 _همون بهتر  باران 

ازش متنفر   نقدریا  یعنیگرفتم که به سمتم برگشت چشماش پر از اشک شدن  بازوشو
 بشنوه؟  یزیحاظر نبود دربارش چ   یشده بود که حت

  نیا  کردمیفکر م ذارمیتنهات نم  یو بگ  یبودم که برگرد نی سالها منتظر ا نی _همه اباران 
بوده...برو سام...بذار منم با   ی ا  گهی د زهیچ هیمنظورت  یزد  شیپ قهی که چند دق ییحرفا

 عذابم داد؟آره؟  نو؟کمیا  یفهمیم  خوامینم نویخودم بسازمو بسوزم من آرم یدردها 

 م یبر ایخب...باشه...ب یلی_خ

 خونه خودم  رم ی _من مباران 

 رسونمت یخب...خودم م یلی_خ
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 _باشه باران 

بار از  نیا  میرفت نیگرفتم که اونم سرشو به بازوم چسبوندو باهم به سمت ماش دستشو 
شبهامو سر کردم همه   ادتی سالها به  نی ئن باش تمامه امطم  نو یباران ا دمیدستت نم

 نکردم  داتیپ یجارو دنبالت گشتم ول

 اونکه...   یول  کنهیبچه اونه عقدش م نی...اگه بفهمه که انیآرم اما

 _باران؟ 

 _بله؟ باران 

 نجاست؟ یا  نیآرم یدونی_م

 ؟ ی نزن ی_مگه قرار نبود دربارش حرفباران 

 _جوابمو بده؟ 

 بود  دهیبه سمتم برگشتو بهم نگاه کرد فکر کنم تازه جملمو شن یبا نگران کهوی

 ؟ یگفت   ی...تو االن چسای لحظه وا   هی_باران 

 کرد  ریتغ زهایچ یلیباران بعد از رفتنت خ یخبر ندار یچی_تو از ه

 ؟ ی _چه اتفاقاتباران 

 ؟ ینیبب نویآرم ییخوا ی_تو اولش بگو م

 بهم نگاه کرد  ینگران با

 ترسم ی _مباران 

 نداره  یترس چیه گه ی چون اون د یبترس دینبا یچی_از ه

 با تعجب بهم نگاه کرد  باران
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 نداره  ی_اصال اوضاع خوب

 گرد شد  چشماش

 ؟ ی چ یعنی_باران 

 ی فهمیم شی نیبی_االن خودت م

 

 )باران( 

 شدن  یگونم جار یرو  اشکام 

که کرده بودم افتادم که باعث شد خودمو   ییدعا  ادهیحالو روزش   دنیبا د  شدینم  باورم
بودو داشت با   دهیتخت دراز کش یرفتم که رو  یسست به سمت مرد  یلعنت کنم با قدما 

 کرد یپر از اشک بهم نگاه م یچشما 

 _باران نیآرم

 ن ی هق هق صداش زدم:آرم با

 زدو بهم نگاه کرد  ینیغمگ لبخند

 دختر؟  یکنیکار م یچ نجای_انیآرم

 رفت  نیجلو اومدو به سمت آرم سام

 _با دکترت حرف زدم گفت کـ...سام

از دکتر نزن من   یسام حرف س یدستشو به عالمت سکوت باال آوردو گفت:ه نیآرم کهوی
 داداش  الیخیپس ب رمی نم رونیزنده ب مارستانیب نی از ا گه ی د دونمی خودم م

 زد  ینگاشو از سام گرفتو بهم نگاه کرد لبخند آروم

 ت چه طوره باران؟ _حالنیآرم
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 یر یبم دیتو نبا نی...آرمنی گفتم:آرم هیگر  با

 زد  ینیغمگ لبخند

  تیازت حالل  نمتویدوست داشتم قبل از مردنم بب  یلیباران خ رمیمی_تازه که دارم منیآرم
 کردم  ی در حقت بد یلیطلب کنم خ

 موهاش فرو کردم  یدستمو تو  یکی بازوش گذاشتمو اون  یرفتمو دستمو رو جلو

 ن ی_من همون شب اخرمون حاللت کردم آرم

 زدو گفت: یلبخند جذاب نیآرم

 مراقبش باش   شتریباران ب یدار یدله بزرگو مهربون یلی_خنیآرم

  یاومد ول ینداشتم ازش بدم م میگر  یهق هق و صدا  یرو  یهقم گرفته بودو کنترل هق
 اومد یازش بدم نم گهیبه مرگش نبودم هرچند االن د یراض

شدم   مونیپش ؟من یمنو تنها بذار ییخوا یچرا م  یشی بابا م یتو...تو...دار نی_آرم
 ...تورو خدا نرو نیآرم

 حرف جا خورد  ن یا  دنهیبا شن کهوی

 ؟ ی گفت  ی_چنیآرم

 نو یا یفهم ی...از تو...منیباردارم...من...من از تو حاملم آرم دمیدادم فهم شی_من آزما 

 گفت:   ینیآروم دستمو گرفتو با لحن غمگ  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی

 منو ببخش خانومم   هامی_بابت همه بدنیآرم

 دمت ی_گفتم که...بخش

 _باران...من...من... نیآرم

 باور کن  دمینگو...من همتونو بخش یچی...هنینگو آرم یچیه  سی_ه
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 ؟ یداشت  اج یاحت هیکه به کل ادتهی _نفسم...نیآرم

 م ی_اه

 بهت داده یبهت بگم که ک خوامی_منیآرم

 بمونه  یباق به یپس بذار غر  بسی غر یتو که گفت نیداره آرم یتی_چه اهم

 بمونه  یباق بهیخودش خواست غر  ست ین بهی_غر نیآرم

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 ش؟ یبشناس ییخوای_منیآرم

 _آره 

 ساده ی_کناره دستت وا نیآرم

 انداختو نگاشو ازم گرفت  نی تعجب به سمت سام برگشتم که سرشو پا با

 شدن  یجار اشکام 

 ؟ ی داد هی_تو...تو...بهم کل

 انداختو گفت:آره  نی پا سرشو

 ؟ یکارو کرد  نیچرا؟چرا ا  ی_ول

 _چون دوست داشتم سام

با  فمیمنم تکل خواست؟پوووفیمنو نم  گهیاالن د یعنیاز فعل گذشته استفاده کرد؟  چرا
  خواستمی سامو م  شتریمن ب  ین؟ولیآرم ای  خوام ی باالخره سامو م ستیخودم مشخص ن

  شونینیکه باشه اگه قرار باشه ب یاونم سوخت هرچ یدلم برا  دمید نویاالن که اوضاع آرم
ندارم من از اون   ن یجز ا  یانتخاب بکنم چون چاره ا  نو یارم  دیانتخاب بکنم با رویکی

 حاملم نه از سام  
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 ؟ ی _دوسم داشت

 نهیمن قراره ع  ذارمیوقت تنهات نم چیگفتم ه ادتهینداختو آروم گفت: ا نی پا سرشو
 یداداش پشتت باشم تو خودت شوهر دار

  نیشوهره من نبود آرم نی بودم تموم شد آرم  غهیشدن اما من ص  یجار شتر یب اشکام 
 دستش دسته سامو گرفت:  یکیکردو دسته منو گرفتو با اون  یتک خنده ا 

 نداره  یشوهر  چیسام باران ه یکن ی_اشتباه منیآرم

 گفت:   یلرزون  یسام گذاشتو با صدا یدستا  یدسته منو تو  نیآرم

که در حقش   ییها یهمه بد کنمی_پشتش باش خوشبختش کن سام خواهش منیآرم
 و آرامش جاشونو براش پر کن  یبا خوشبخت  موی کرد

 نگاه کرد  بهم

 ؟ ی خواستینم نویشده خوشگلم؟مگه هم ی_چرا اشکات جارنیآرم

 اما تو...   خواستمی_م

 اصال منو فراموش کن   رمیمی_من که دارم منیآرم

که فقط خودم بشنوم   یبوس کردم که آروم طور شویشونیبغض بهش نگاه کردم آروم پ با
 گفت:

 فقط حاللم کن  دیخوشبخت بش دوارم یدوست داره ام یلی_سام خنیآرم

 ن یبغض گفتم:حاللت کردم آرم با

 ........ 

 نگاه کردم   نیسام بود به سنگ قبر آرم  یشونه ها  یطور که سرم رو همون
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که به   یکرد   یچون کار  دمتیباشه من که بخش دهیکه خدا تورو بخش دوارم یام نیآرم
 سام برسم  

 کرد ی دستشو دور کمرم انداخته بود و آروم کمرمو نوازش م سام

 _بارانم؟ سام

 م؟ _جان

 ؟ ید یبخش نی_منو هم مثل آرمسام

 نگاه کردم  نش یسرمو باال اوردمو به چهره غمگ  آروم

 زجر بکشم گهی...نذار دنی_با تمامه وجودم سام فقط خوشبختم کن...هم

پنجه پام بلند شدمو سرشونشو   یکه زد آروم رو   یبهم کردو با لبخند ینگاه مطمئن سام
 زد  یبوس کردم که اونم لبخند

  یرو ی کمون خوشبخت نی محو شدو رنگ میزندگ یاز رو شونیسا   رهیت یرها اب  باالخره
 انداخت  هیسا  میزندگ

 شکرت  ایخدا

 ی هست نکهیا به

 هستم  نکهیا به

 هست  نکهیا به

 کنه ری تغ یخوشبختمو قراره همه چ نکهیا به
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 : سندهینو  سخن

رمان چه   نیا  سندهیدرباره نو  یدار دونمینم یحت   یدار یاالن چه حسو حال دونمینم
ندارم   یبا سنتم کار یپسر حت ای  یدختر یدار یت ی ندارم چه جنس یکار  یکنیم  ییفکرها 
هستن که    یادی ز  یفکر کن خوب فکر کن دخترها  کمیبهت بگم  یز یچ هی  خوامیفقط م

ژانرش عاشقانه و  دیرمان فقط نبا ستنشدن ه  ری مدام در حال شکنجه شدن و تحق
چرا ازشون   یدختر هیشدن  ریمخالف تحق  شهی که ادعات م ییباشه تو  یطنزو کلکل

دلمون براش   مینیبیکودک کار م میما آدما عادتمونه فقط شعار بد  ؟چرا یکنینم تی حما 
من دختر    میدی براش انجام نم یکار چیاما در عمل ه  میساز ی براش هشتگ م سوزهیم

اما   یحق توهه که نظر بد   نیکامنت بد نذار و اعتراض نکن چون ا   گمینم میر یپذنقد 
که ژانر رمانهاش طنزو عاشقانس و    یا  سندهی فکر کن که هدف نو نیبه ا  یزی قبل از هرچ

که کامال   ییبا صحنه ها  سه؟اونمی نو یم یرمان نیهمچ  هی ییکهو ی  رمان نوشته چرا نهمهیا
صحنه   گمی که ازشون الهام گرفتم رخ داده)بازم م ترچند دخ یزندگ یبوده و تو یواقع
باران   ت یشخص یدختر بود که من همشو تو   نیچند یاز زندگ یرمان بخش نیا  ی ها

 کردم(   یجمع آور

دخترو به   هی یها  یاز دردو بدبخت یگوشه ا   نکهیجز ا یا  سندهینو  نیهمچ  هی هدف
 ست ین  یا  گهی د زیچ یبدون تو ی قدر راحت یشیآسا  یکه تو  ییتو  دی بکشه تا شا  ری تصو

  طی شرا نیهستن که با ا  یاد یز  یدخترها یدختر باش هی ری هرچه قدر هم مخالف تحق تو
ه من ن  یکامنت خوب برا   هیاعتراض   یو برده هستن پس به جا  کننیم یدارن زندگ

 یکه زندگ ی رمان نیا  ی بذار تا دلشون گرم بشه مخاطبا تی سا   یجور دخترها تو نیا  یبرا 
که چه  فهمن یاونارو درک کردن و م  یحالو هوا ان رم  نیدارن با خوندن ا  یو آروم  یعاد
 اون دخترهاس   یو دلگرم یچون رمانم جنبه فرهنگ ساز  کشنیم یزجر
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کنارهم بذارم   نمویبچ یخودم بود که داستانارو چه طور لیاز رمانم خب از تخ  یا گوشه
به  یبود که قبل تر از من حت ییدخترا  یزندگ  یها   تیاز صحنه هاش واقع یلیاما خ

  نکهیدارن حاال من به خاطرا   ییها  یبازار عرضه شده بود که چه زندگ یصورت کتاب تو
با   شتریتو ب دی رمان تا شا هیشتم به شکل  نو  گهیدطور  هیمخاطب داشته باشه اونو  

از صحنه   ی نوشتن بعض نیرمانم ح نیا  سندهیکه نو یمن یبرا  یآدما آشنا بش ن یا یزندگ
  یبرا  سمی بنو روی رمان نی همچ هیچون قول داده بودم که   یول کردم یهاش بغض م

  ونستمدی چون م تیرو سا  ادیب خواستمینفر ادامه دادم اولش نم هیدل  یخوشحال
  هیاز   دیبا  یکه فرهنگ ساز  کردم یفکر م نیبه ا یاما وقت شهیازش نم  یخوب ینقدها 

بعد از  قای کارو کردمو جراتمو جمع کردم و بعد از چهارسال و دق نی شروع بشه ا  ییجا
 ارسال کردم  نمیادم یرمان،رمانم برا  جدهیه  بایمنتشر کردن تقر

 قبل از کامنت گذاشتن خوب فکر کن:( پس

 دارم   یو سربلند تی موفق  یهمتون آرزو  یبرا نیکه هست یمرس

                 

  یلبخند بزن حت هیرفتن از برنامه و بستن رمان دو مرد خشن من   رون ی)))))))قبل از ب
کمون پشت   نیجمله معتقد باش که رنگ نیفقط لبخند بزن به ا ستیاگه حالت خوب ن

 شهیخودشو نشون بده هم ت یکمون زندگ نیپس لبخند بزن تا رنگ اههیس  یا ابر
غم  ی ها  انیپا  شهیهمونطور که هم ستین لمایخوش مال رمانا و ف   انی و پا یخوشبخت

 :( (((( ستین یواقع یها  یزندگ یبرا  زیانگ
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 (ی.پولتو به رخم نکش)کلکل20

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 مرد خشن من  دو
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