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 رمان ارباب هوس باز

 منتشر شده در سایت رمان خون

 

تموم بدنم بخاطر کتک هایی ک دیشب خورده بودم کوفته و زخمی بود بخاطر اینکه 

نتونسته بودم تن فروشی کنم و از دخترانگیم بگذرم و پولی ک میخواست رو براش 

 !ببرم تا میتونست کتکم زد

 از این مرد ک اسم پدر رو یدک میکشید متنفر بودم از پدری ک برام اصال پدر نبود

 صدای منفورش بلند شد

 !کدوم گوری هستی دختری سلیطه ی پتیاره پاشو برو دنبال کارت_

لباس هام رو عوض کردم و قفل در و باز کردم همیشه قفل میکردم چون به آدم معتاد 

اعتمادی نبود و بعید نبود از سر نئشگی به دختر خودش تجاوز کنه اونم همچین پدری 

ک بخاطر پول مواد دیشب میخواست فاحشه بشم تا براش پول دربیارم! از اتاق 

بیرون رفتم نگاهی بهش انداختم ک مثل همیشه پای منقل و بساطش بود و داشت 

خودش رو میساخت به سمت آشپزخونه رفتم در یخچال درب و داغون رو باز کردم 

هیچی برای خوردن نبود دلم ضعف میکرد و همه ی پوالم رو دیروز بابام ازم گرفته بود 

نمیتونستم چیزی بخرم و شکمم رو سیر کنم آهی کشیدم و از خونه خارج شدم کاش 

میتونستم برم از این خونه برای همیشه یه جای دور و بهتر اما اصال این کار شدنی 

 !نبود

 در کوچه رو باز کردم
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 !ک با دیدن آدمای جلوی در خشکم زد

لرز بدی به جونم افتاد یاد روزی افتادم ک بابام میخواست من رو همخواب دوستای 

 معتادش کنه

با دیدن پسر روبروم تموم صحنه های اون شب مثل یه فیلم از جلوی چشمهام رد شد 

 !اما این مرد کجا و اون مرد معتاد کجا

کت و شلوار شیکی ک تنش بود هیکل ورزشکارانه اش و موهای بور و چشمهای آبیش 

بوی عطر تلخ و مردونه اش ک آدم رو مست میکرد! برای یه لحظه تعجب کردم 

 همچین آدمایی مگه بابام میتونن چیکار داشته باشند

دو نفر دیگه همراه مرد ایستاده بودند ک مثل خودش اندام ورزیده و قد بلندی داشتن 

کت و شلوار مشکی جفت تنشون بود و عینک ک روی چشمهاشون بود انگار بادیگارد 

 !بودند

 !اینجا خونه ی کیان ملک ؟_

 با شنیدن صدای یکی از اون پسرا جوابشون رو سر سری دادم

 آره_

و سریع از اونجا خارج شدم لنگ لنگان راه میرفتم ک یادم اومد وسایل دست فروشی 

رو داخل خونه جا گذاشتم کالفه به سمت خونه برگشتم سر کوچه ک رسیدم نگاهم به 

همون ماشین مدل باالیی ک حتی اسمش رو نمیدونستم افتاد ک هنوز جلوی در پارک 

بود بیخیال سری تکون دادم و به سمت خونه رفتم داخل ک شدم صدای داد و بیداد 

 داشت میومد
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 صدای پر از درد بابام داخل گوشم پیچید

 !آقا غلط کردم تو رو خدا بسه_

 صدای عربده ی مرد بلند شد

 ببند دهنت و انقدر بزنید صدای سگ بده_

و صدای مشت و لگد هاشون شنیده میشد از ترس رنگ از صورتم پرید معلوم نیست 

چیکار کرده بود اینبار برای یه لحظه ناراحت شدم خواستم برم جلوشون رو بگیرم ک 

یاد چند هفته قبل افتادم ک میخواست من و زیر خواب دوستاش بکنه و با مشت و لگد 

 به جونم افتاده بود دستام مشت شد از عصبانیت

 !بدرک بزار بمیره مرتیکه ی معتاد از دستش راحت بشم

داخل خونه شدم و بدون اینکه حتی نیم نگاهی به بابام بندازم به سمت اتاقم رفتم 

وسایلم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم داخل سالن ک شدم ایستادم نگاهم به اون 

دونفر افتاد ک داشتن بابام رو کتک میزدن با لذت بهشون خیره شده بودم ک بالخره 

 دست از زدن برداشتن

نگاه صدای ناله های کش دار بابا رو اعصابم بود پسره بخاطر بوی تریاک و بوی الکی 

 چینی به بینیش انداخت ک خنده ام گرفت من عادت داشتم و این

 صدای بم و خشکی از پشت سرم ک من رو مخاطب قرار داده بود بلند شد

 !چه نسبتی باهاش داری؟_

 ابرویی باال انداختم و بیخیال گفتم

 دخترشم_
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نگاه مرموز و هیزش رو بهم دوخت ک احساس بدی بهم دست داد خواستم از کنارش 

 برم ک دستش روی بازوم قرار گرفت با عصبانیت و ترس گفتم

 !داری چه غلطی میکنی؟_

 با عصبانیت گفت

 ! ببند دهنت و_

 صدای خمار بابا اومد

 !با دخترم چیکار داری_

با شنیدن این حرفش ابروهام پرید باال نه بابا نمردیم و غیرت اینکه مرد به اصطالح 

 پدر رو دیدیم

 پسره پوزخندی زد و گفت

 …تو ک نمیتونی طلب من رو بدی میخوام به جای طلبم_

 سکوت کرد نگاهی بهم انداخت و ادامه داد

 !دخترت رو میبرم_

چند دقیقه تو بهت حرفش بودم و حتی قدرت اینکه حرفی رو بزنم هم نداشتم صدای 

 خمار و کشیده ی بابا بلند شد

آقا من چیزی ندارم وضع زندگیم و هم ک میبینبن از دار دنیا همین دختر رو دارم _

 !کنیزیتون رو هم میکنه به جای بدهیم برش دارین

با شنیدن این حرفش خشکم زد فقط سکوت بود و سکوت همه مثل من مات شده 

بودند سنگینی نگاه بادیگاردها رو هم میتونستم حس کنم بغض گلوم و گرفت مرتیکه 
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ی حرومزاده چه راحت داشت مثل همیشه ناموسش رو میفروخت چشمهام لبالب پر از 

 !اشک شده بود دستهام شروع کرده بودن به لرزیدن خدایا چی داشتم میشنیدم

نگاهم به صورت خونی و کثیفش انداخت خشم همه وجودم رو پر کرد با عصبانیت لب 

 زدم

 !حیوون پست_

 مرد ک تا حاال فقط شاهد واکنش و حرف های من و بابام بود چرا

  

خی دورم زد و نگاه خریدارانه ای به سر تا پام کرد لبخند ترسناکی زد و با صدای 

 خشدار و بمی گفت

 !هر چند اندازه ی بدهی بابات با ارزش نیستی اما از هیچی بهتری_

یکبار حس کردم بدنم سست شد دستم رو به دیوار گرفتم تا نیفتم صدای حال به هم 

 زن بابام بلند شد

 آقا خیلی خوبه همه کاری میتونه بکنه!خدمتکار خوبی میشه_

حاله ای از اشک جلوی چشمام رو گرفت خدایا چیکار کنم حاال فروخته شده بودم به 

 !این آقا

 با پشت دست اشکام رو کنار زدم و با صدای گرفته ای گفتم

 !چجوری میتونی دخترت رو به جای بدهیت بدی کثافط؟_

 بدون اینکه چیزی بگه به زمین خیره شده بود صدای خشن مرد بلند شد

 !بسه دیگه این فیلم درام_
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 با عصبانیت به چشمهای مشکی رنگ ترسناکش خیره شدم ک ادامه داد

من به جای بدهیم دخترت رو میبرم اما نه به عنوان خدمتکار به عنوان یکی از اون _

 !دخترایی ک هر شب تو تختم آماده میشن

با شنیدن این حرفش حس کردم قلبم برای لحظه ای ایستاد چی داشت میگفت 

میخواست من رو یه هرزه کنه تا هر شب زیرخوابش بشم من نمیتونستم اشکام روی 

 صورتم جاری شدند و با التماس گفتم

به من چیکار دارید من ک باهاتون کاری ندارم مگه ازش پول نمیخواید برید از _

 !خودش بگیرید

اومدم از خونه سریع برم بیرون ک بازوم رو از پشت گرفت و محکم کشید ک آخی از 

درد گفتم من رو به سمت خودش برگردوند ک با چشمهای پر از اشک بهش خیره 

 شدم و نالیدم

 !تو رو خدا ولم کن_

با چشمهای سرد و بی روحش به چشمهام خیره شد و با لحن ترسناکی ک تموم بدنم 

 رو به لرزه مینداخت زمزمه کرد

حق فرار نداری کوچولو تا حاال هیچکس نتونسته از دست من فرار کنه از این به بعد _

 !من ارباب توام و تو هم برده ی منی

 با ترس بریده بریده گفتم

 ت ..تو چ…ی داری م…میگی!؟_

پوزخندی زد و محکم هلم داد ک چون انتظار این کار رو ازش نداشتم پرت شدم روی 
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 زمین و صدای آخم بلند شد

 با تحقیر نگاهی بهم انداخت و با صدای یخ زده اش گفت

 !زود باشید این دختر رو بیارید تو ماشین_

بادیگارداش به سمتم اومدند و بلندم کردند تموم تالشم برای رهایی از دستاشون بی 

فایده بود بابا سر حال بشکن میزد و خودش رو تکون میداد دلم به حال خودم سوخت 

بخاطر داشتن همچین پدر بی غیرت و بیناموسی ک حتی دخترش براش مهم نبود و 

 اون رو به جای بدهیش فروخته بود

 !بالخره به یه دردی خوردی دختر جون_

با تنفر نگاهی بهش انداختم در حالی ک تو دستای اون دو نفر کشیده میشدم از اتاق 

بیرون اومدم اون دو نفر من و پرت کردن داخل ماشین کنار اون آقا!و خودشون جلوی 

 نشستن ماشین حرکت کرد از گریه به هق هق افتاده بودم

 صدای عصبیش بلند شد

 ببر صدات و دختره ی هرزه تا زنده به گورت نکردم_

 با عصبانیت و صدایی ک از گریه خشدار شده بود داد زدم

 هرزه عمته مرتیکه ی پفیوز_

با تو دهنی محکمی ک بهم زد ساکت شدم طعم شوری خون رو داخل دهنم احساس 

 میکردم

 پوزخندی زد و با صدای بمی گفت

 !زبونت کو بلبل خانوم_
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فکر میکرد ازش ترسیدم نمیدونست من تو زندگیم از هیچ احدی نمیترسم جز خدا 

انقدر کتک خورده بودم تحقیر شده بودم ک حد نداشت واقعا فک میکرد میتونست با 

این کاراش من و اذیت کنه تمام تنفرم رو داخل چشمهام ریختم و به چشمهای سیاه 

 رنگش خیره شدم و غریدم

 !برو به جهنم عوضی_

با خونسردی تمام بهم خیره شده بود تو یه آن سیگارش رو روی دستم خاموش کرد 

 ک از درد و سوزش جیغ بلندی کشیدم ک با لحن ترسناک و مرموزی گفت

 !جهنم واقعی رو از امروز نشونت میدم_

با اینکه ترسیده بودم اما سعی کردم اصال به روی خودم نیارم نگاهم و ازش گرفتم و 

 به بیرون دوختم ناخوداگاه دستم رو روی سوختگی دستم گذاشتم و زیر لب غر زدم

 !پسره ی وحشی_

این تازه اولش بود انگار باید یه مدت باهاش سر میکردم خدا خودت بهم کمک کن 

 .سری تکون دادم

تو حال خودم بودم ک ماشین تکونی خورد و ایستاد!در عمارت بزرگی باز شد و ماشین 

داخل عمارت حرکت کرد یه حیاط بزرگ و طویل ک وسطش به عرض عبور خودرو 

سنگ فرش شده بود و دوطرف کنارش پر از گل و گیاه و درخت بود مثل یه باغ بزرگ 

 میوه ماشین جلوی در ورودی عمارت ایستاد

هر لحظه بیشتر ضعف میکردم و چشمهام جایی رو نمیدید وقتی به خودم اومدم در 

کنارم باز شد و دستی دور بازوم پیچید و من رو از ماشین بیرون کشید سرم خیلی 
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گیج میرفت شاید بخاطر احساس ترسی بود ک داشتم اون آقا ک حتی اسمش رو 

نمیدونستم اومد روبروم ایستاد و با چشمهای سرد و بی روحش بهم خیره شد و 

 صدایی سرد تر از چشمهاش گفت

 از امروز من ارباب توام_

 با شنیدن این حرفش لبخند حرص دراری زدم و گفتم

فکر کردی دوران عهد بوق ک تو اربابی و من رعیت ک تو هر غلطی دلت خواست _

 !بکنی و من خفه خون بگیرم ک بخوای باهام عین عروسک رفتار کنی آره؟

 زبونت خیلی درازه مواظب باش سرت و به باد نده_

 تو نمیخواد بفکر زبون من باشی ک درازه مرتیکه ی هوس باز کثافط ازت متنفرم_

 با شنیدن این حرفم بازم مثل همیشه اصال عصبانی نشد

 خم شد روی صورتم و با صدای خشن و سردی گفت

 !به جهنم خوش اومدی_

با شنیدن این حرفش تموم تنم به لرزه افتاد از وحشت با پاش ضربه ی محکمی به 

 .…سرم زد ک چشمهام سیاهی رفت و تاریکی مطلق

با آب سردی ک تو صورتم پاشیده شد ناله ای از درد کردم و چشمهام رو باز کردم 

نمیتونستم جایی رو ببینم دیدم تاریک شده بود چند بار پلک زدم تا دید واضح شد 

یکی از بادیگارد های آقا با یه پارچ آب روبروم ایستاده بود با تاسف و کمی ترحم ک 

تو چشمهاش دیده میشد بهم خیره شده بود سری تکون دادم و خواستم بلند بشم ک 

بدنم از درد کتک هایی ک خورده بودم تیر کشید و جیغی شیدم بادیگارد با نگرانی 
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 عجیبی روبروم نشست و نگرانی گفت

 !خیلی درد داری؟_

از شدت درد اشک تو چشمهام جمع شده بود به بخت خودم لعنت فرستادم با صدای 

 گرفته ای گفتم

 آره_

 کالفه دستی داخل موهاش کشید و گفت

صبر کن االن میرم یه مسکن برات میارم دیگه هیچ وقت جلوی ارباب حرف نزن و _

 !حاضر جوابی نکن ک اصال عاقبت خوبی نداره فهمیدی

 مثل همیشه با اینکه از درد داشتم جون میدادم با لجبازی گفتم

 !من با اون پیرمرد خرفت کاری نداشتم ک_

 اخمی کرد ک با حرص گفتم

 دروغ ک نمیگم خوب_

 آخرش این زبون درازت سرت رو به باد میده_

 فعال ک این درد داره من و از پا درمیاره_

 وایستا االن میام_

 بعد از گفتن این حرف از اتاق رفت بیرون منم شروع کردم به فحش دادن ارباب

ک صدای باز شدن در اتاق اومد و بوی عطر تلخی تو اتاق پیچید سرم رو بلند کردم 

ک با دیدن ارباب حس کردم روح از تنم خارج شد مرتیکه ی روان پریش حتی 

 !اومدنش هم مثل آدمیزاد نیست
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دست و پام رو روی تخت جمع کردم ک صدای قدم هاش اومد داشت بهم نزدیک 

 میشد مرتیکه ی روانی انگار از اعضای ساواک بود

قدم هاش ک نزدیک تر میشد قلبم داشت میومد تو دهنم دیگه از بوی عطر تلخ این 

 !مرد هم میترسیدم چه برسه به بقیه چیزاش

سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم یه تیشرت سیاه جذب تنش بود ک اندامش رو 

 کامال به نمایش گذاشته بود با یه شلوار جذب مشکی

دستاش تو جیباش بود و نگاهی بهم انداخت یه قدم به سمتم اومد ک روی تخت 

خودم و عقب کشیدم از درد صورتم جمع شد نگاهی به سر تا پام انداخت با دیدن 

 !ضعفم چشمهاش برقی زد ک عجیب آدم رو میترسوند

 با دیدن ترسم پوزخندی زد و گفت

 !از امروز تو خدمتکار این خونه ای فهمیدی_

 ساکت بهش خیره شده بودم ک ادامه داد

از امروز هر شب وظیفه ات تمیز کردن خونه و پخت پز البته شب ها هم باید اربابت _

 !رو تمکین کنی

با شنیدن این حرفش چشمهام گرد شد این چی داشت میگفت یعنی من باید از 

 !دخترانگیم میگذشتم و زیرخواب این میشدم مگه من هرزه بودم

 با عصبانیت بهش خیره شدم و گفتم

 !چی داری میگی تو مگه من هرزه ام ک زیرخواب تو بشم_

 با خونسردی تمام بهم خیره شد و گفت
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 بابتت پول دادم وظیفه داری هر شب من و تمکین کنی_

من وظیفه ای در قبال تو ندارم مرتیکه ی هوس باز درضمن از اون مرتیکه ی معتاد _

 !پول طلب داری برو از خودش بگیر به من هیچ ربطی نداره

 تو رو به عنوان طلبم داده دیگه عروسک کوچولو_

 با خشم غریدم

 ..… عروسک ننته مرتیکه ی_

با سیلی محکمی ک کوبید تو صورتم ساکت شدم خون داخل دهنم رو تف کردم روی 

 تخت و با عصبانیت گفتم

تو اصال مرد نیستی جز کتک زدن هیچی از مردونگی سرت نمیشه فقط بفکر پایین _

 تنتی مرتیکه ی اشغال

 با خشم بهم نگاه کرد و گفت

 !دهنت و ببند تا ندادم همخواب سگام بشی دختره ی احمق_

نمیخوام ساکت بشم هر گهی میخوای بخور تهش مرگه دیگه میمیرم از دست توی _

 کثافط راحت میشم

با شنیدن این حرفم چشمش برقی زد ک ازش ترسیدم اما اصال به روی خودم 

 نیاوردم مرگ یه بار شیون هم یه بار

 خم شد روی صورتم و با صدای خماری کشیده گفت

 !تو هیچوقت از دست من خالص نمیشی خوشگلم تا آخر عمرت اسیر دست منی_
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با شنیدن حرفش لرزی به تنم افتاد ک اون با دیدن ترسم پوزخندی زد و رفت بیرون 

مرتیکه ی روان پریش معلوم نبود میخواست با من چیکار کنه بشدت ازش میترسیدم 

 !اون مرد اصال تعادل روانی نداشت معلوم نبود میخواد چیکار کنه اصال

چند روز گذشته بود اصال خبری ک تو این عمارت لعنتی بودم یه پیرزن بدجنس هم 

گذاشته بود کنارم با چند تا دختر ک تا میتونستند ازم کار میکشیدند شیطونه میگفت 

 !همرو بگیرم تا میتونم کتک بزنم اما نمیشد

 هی دختر جون!؟_

 با شنیدن صدای اون پیرزن خبیث سرم رو بلند کردم و با حرص گفتم

 !من اسم دارم اسمم ترمه است دقت کن ترمه_

 مثل اون ارباب وحشیش پوزخندی زد و گفت

 !ببر صدات و دختره ی سلیطه ارباب تو اتاق منتظرته زود باش برو_

با حرص به سمت اتاق اون ارباب هوس باز حرکت کردم انگار قرن چندم بود ک 

بهش میگفتن ارباب انگار ما هم رعیت این بودیم زیر لب داشتم غر میزدم ک محکم 

 خوردم به کسی آخی از درد گفتم و با حرص غریدم

 !خدا لعنتت کنه مگه کوری_

 صدای مردونه ای اومد

 !خانوم کوچولو تو چلو چشمهات رو نگاه نکردی خوردی به من_

چشمهام رو باز کردم و خواستم چند تا فحش بارش کنم ک با دیدن پسر روبروم 

 حرف تو دهنم ماسید از سر تا پاش نگاهی انداختم و بی اختیار سوتی کشیدم و گفتم
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 !عجب جیگری_

با شنیدن صدای خنده اش انگار تازه به خودم اومدم محکم کوبیدم روی دهنم و بدون 

اینکه سوتی دیگه ای بدم به سمت اتاق سیاوش رفتم خاک تو سرم این چه حرفی 

بود من زدم حاال شانس آوردم اون ارباب نبود با اون اخالق گندش صد درصد میداد 

 امشب خوراگ سگ هاش بشم تقه ای زدم ک صداش بلند شد

 !بیا تو_

 در رو باز کردم و با صدای آرومی خانومانه گفتم

 ارباب کاری داشتید با من!؟_

 پوزخندی زد و گفت

 !میبینم ک مودب شدی گربه وحشی_

خواستم بگم گربه وحشی عمته اما ترسیدم باز مثل اون دفعه تنبیه بشم فقط با حرص 

 بهش خیره شدم

 باز صداش بلند شد

 !چیه زبونت رو گربه خورده؟_

نه مثل اینکه این نمیخواست ساکت بشه تا من یه چیزی بارش کنم با خونسردی 

 گفتم

 !آره سگ زبونم رو خورده_

با شنیدن حرفم فک میکردم عصبی بشه اما برعکس تصورم لبخندی زد و به سمتم 

 اومد نگاهی به صورتم انداخت و با صدای بمش گفت
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 !پس سگ زبونت رو خورده_

ساکت بهش خیره شده بودم ک با کاری ک کرد انگار بهم شک وارد شد با چشمهای 

گرد شده به چشمهای بسته شده اش خیره شده بودم خشن داشت لبهام رو میبوسید 

با گازی ک از لبم گرفت تازه به خودم اومدم محکم هولش دادم ک میلیمتری کنار 

 !نرفت

هر چی تقال کردم فایده نداشت وقتی دید دارم نفس کم میارم ازم جدا شد و زبونش 

 رو روی لبهام کشید با صدای گرفته ای گفتم

 !وحشی_

 پوزخندی زد و گفت

 این تنبیه امروزت برا زبون درازیت بود!حاال برو بیرون_

چشم غره ای بهش رفتم و از اتاقش رفتم بیرون مرتیکه ی روانی هوس باز من و 

برده بود اتاقش تا لبهام رو ببوسه از چندش صورتم جمع شد دستم رو محکم چند بار 

روی لبم کشیدم آخه این لب گرفتن دیگه چه صیغه ای بود ک مد کرده بودنش! تا 

 !حاال حتی دوست پسر هم نداشتم ک بخواد من رو ببوسه اما این مردک هوس باز

 !چته داری غر میزنی؟_

با شنیدن صدای ترگل یکی از خدمتکار هایی ک باهاش جور شده بودم تو این مدت با 

 ناله بهش نگاه کردم ک گفت

 چته_

 !بمیر نمیتونی یکم مهربون باشی؟_
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 نه_

 !جون به جونتون کنن به اون ارباب روان پریشتون رفتید_

 تا خواست چیزی بگه صدای اون پیرزن بدجنس بلند شد

 !هی شما دوتا گمشید برید سر کارتون_

از شدت خواستگی دیگه واقعا نایی برام نمونده بود از بس ازم تو روز کار میکشید اون 

پیرزن بدجنس روی تشک کهنه ای ک بهم داده بودند خوابیدم طولی نکشید ک 

 !چشمهام گرم شد و خوابم برد

روز ها میگذشت و هر روز بدتر از روز قبل شده بودم پوست و استخون از بس ازم کار 

میکشید اون مرتیکه ی هوس باز ارباب عوضی این مدت رو رفته بود سفر کاری و 

 !اصال داخل عمارت نبود

ترگل بهم گفته بود ک ارباب با دختر خاله اش نامزد کرده و خیلی پولدار البته ک معلوم 

نبود اون پول رو از کجا میاره مادرش خواهراش تو خارج زندگی میکنند خواهرش 

 .یکیشون ازدواج کرده بود و دوتای دیگه مشغول درس خوندن کار کردن بودند

فقط درکش نمیکردم وقتی نامزد داشت چرا من رو آورده بود اینجا آخه اوال خیلی 

میترسیدم ک واقعا بهم دست درازی کنه اما وقتی دیدم از اون لحاظ بهم کاری نداره 

 خیلی خوشحال شدم

 !ترمه_

با شنیدن صدای داد اون پیرزن ک مثل همیشه خونه رو روی سرش انداخته بود با 

 :حرص از پله ها پایین رفتم ک مثل خودش داد زدم
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 !بله_

 وقتی پایین رسیدم با دیدنم اخمی کرد و گفت

 صدات رو چرا انداختی باال سرت فکر کردی اینجا خونه ی باباته!؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم

خونه ی بابای من نه اما فکر کنم خونه ی بابای شماست اخه شما هم داشتید _

 !هنجرتون رو پاره میکردید

با شنیدن این حرفم صورتش از شدت حرص و عصبانیت کبود شد و با صدای عصبی 

 :گفت

 !گمشو برو حیاط رو طی بکش_

با شنیدن این حرفش وا رفتم عجب غلطی کردم باهاش دهن به دهن گذاشتم آخه تو 

این هوای سرد من چجوری برم حیاط رو تمیز کنم! سعی کردم خودم رو بزنم به 

مظلومیت شاید دلش به بسوزه چشمهام رو مظلوم کردم و خواستم دهن باز کنم ک 

 :وسط حرفم پرید و گفت

 !نمیخواد برا من مظلوم نمایی دربیاری زود باش_

اه این پیرزن چقدر عوضی بود دو روز دیگه موقع مرگش بود اون وقت باز هم داشت 

 !من و اذیت میکرد چند تا فحش تو دلم بارش کردم و به سمت بیرون رفتم

از شدت سرما داشتم یخ میزدم حتی لباس گرم هم نداشتم چقدر بدجنس بود آخه تو 

این هوای سرد من و فرستاده بود ک حیاط رو جارو کنم ک چی بشه مثال انتقام بگیره 

اه پیری تو این سن بفکر انتقام گرفتن بود چقدر کینه ای بازم مشغول شدم انقدر ک 
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کم کم از شدت خستگی و سرما چشمهام داشت سیاهی میرفت صدای ماشین ارباب 

رو شنیدم و بعد قامتش ک از ماشین پیاده شد با دیدنم به سمتم اومد ایستاد روبروم 

 :و با صدای سردی گفت

نکنه دیوونه شدی تو این هوا اومدی بیرون اینجا رو تمیز کنی اونم با این لباس _

 !نازک

 :با اینکه از شدت ضعف چشمهام داشت سیاهی میرفت با زبون درازی گفتم

 .… اون جادوگر من و فرستاد ک ک_

سرم تیر محکمی کشید و داشتم میفتادم ک آخرین لحظه تو آغوش گرمی فرو رفتم و 

 !تاریکی مطلق

با سر درد و گلو درد چشمهام رو باز کردم چند بار پلک زدم تا دیدم واضح شد تو اتاق 

ناآشنایی بودم روی تخت نیم خیز شدم ک در اتاق باز شد و قامت ارباب نمایان شد با 

 :دیدنم به سمتم اومد و گفت

 !بالخره بیدار شدی_

 :با شنیدن این حرفش چشم غره ای بهش رفتم و با حرص گفتم

 !نکنه میخواستی بمیرم بیدار نشم آره_

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 زبونت ک خوب به کار افتاده نظرت چیه کوتاهش کنم_

با یاد آوری تنبیه هاش دوباره موش شدم و مظلوم بهش خیره شدم ک با صدای 
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 :سردی گفت

 !خوب استراحت کن به زودی باید از کلی مهمون پذیرایی کنی_

متعجب بهش خیره مهمون!یعنی مهمونش کی بود نیم نگاهی بهم انداخت و از اتاق 

رفت بیرون بیخیال فکر کردن شدم بالخره ک میدیدم به زودی مهمون هاش رو روی 

تخت خوابیدم و سعی کردم بدون فکر کردن به چیزی استراحت کنم چون بعدا اون 

 !جادوگر ازم بشدت کار میکشید

چند روز گذشته بود حالم بهتر شده بود رفتار خاتون پیرزن جادوگر اصال با من بهتر ک 

نشده بود هیچ بدتر هم شده بود هر وقت من و میدید بهم چشم غره میرفت منم کم 

نمیاوردم ک قشنگ حالش رو میگرفتم اون هم گویا ارباب باهاش دعوا راه انداخته ک 

 !حق نداره به جای اون تصمیم بگیره تنبیه کنه نمیتونست هیچ گوهی بخوره

 !ترمه؟_

 :با شنیدن صدای ترگل بدون اینکه به سمتش برگردم گفتم

 !بله؟_

 !چقدر عبوس و بد اخالق شدی تو_

 :به سمتش برگشتم پشت چشمی براش نازک کردم و گفتم

 !از اربابم یاد گرفتم_

 !خوب حاال راستی چیکارم داشتی_

 :با حرص گفتم

 !من کاریت نداشتم تو کارم داشتی یادت رفت نکنه؟_
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 من!؟_

 :چشم غره ای بهش رفتم و گفتم

 !بله تو_

 :کمی به کله ی پوکش فشار آورد یهو با هیجان گفت

 وای ترمه اگه بدونی چخبره_

 اگه تو بگی منم میفهمم_

 قراره خانواده ی ارباب مادرش خواهرهاش با نامزدش بیان اینجا_

 :با شنیدن این حرفش چشمهام گرد شد متعجب گفتم

 !جدی میگی؟_

 آره_

 :وا رفته گفتم

پس قراره کلی ازمون کار بکشن حاال خانواده چه شکلین البد از اونا ک پر از فیس و _

 !افاده ان آره؟

 !نه خانواده اش خیلی خوب و مهربونن فقط نامزدش یخورده رو مخ_

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 از چه لحاظ!؟_

نمیدونم ازش خوش نمیاد همیشه سعی میکنه ما رو تحقیر کنه تو هر جمعی انگار از _

 !این کارش لذت میبره جوری رفتار میکنه انگار ما برده اش هستیم

 واسا بیاد بد حالش رو میگیرم بخواد این شکلی رفتار کنه_
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 :چشمهای ترگل پر از ترس شد و با صدای لرزونی گفت

 !به اون کاری نداشته باش_

 !چرا؟_

 ارباب بد تنبیه ات میکنه_

با اینکه با اسم ارباب و یاد آوری تنبیه هاش ترسیدم اما اصال به روی خودم نیاوردم و 

 :با خونسردی گفتم

 !خوب حاال بزار بیان_

 ترمه_

 :کالفه به سمتش برگشتم و گفتم

 بله_

 :مثل همیشه بهم چشم غره ای رفت و گفت

 !زود باش برو باال اتاق کار ارباب کارت داره_

 باشه_

به سمت اتاق ارباب حرکت کردم معلوم نبود باز چیکارم داشت اصال از کار هاش سر 

درنمیاوردم چرا چون تعادل روانی نداشت هیچکدوم از کار هاش هم سر و ته نداشتن 

 !یا میخواست برم اتاقش اذیتم کنه تیکه بندازه یا هی بخواد چرت و پرت بگه

 :تقه ای زدم ک صدای سردش بلند شد

 بیا تو_

مرتیکه ی قطب یخی مثل یه تیکه یخ میموند بیچاره زنش چجوری این و تحمل 
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 :میکرد!در اتاق رو باز کردم و داخل شدم و گفتم

 کارم داشتید!؟_

 !در اتاق و ببند_

 :در اتاق رو بستم ک از روی میز کارش بلند شد و به سمتم اومد روبروم ایستاد و گفت

 !برای فردا آماده باش_

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 !فردا چخبره؟_

 !فردا قراره عقدت کنم_

 :تقریبا داد زدم

 چی!؟_

 .فکر کنم حرفم رو واضح گفتم تو هم شنیدی_

یعنی چی عقدم کنه این چی داشت میگفت این ک خودش زن داشت با عصبانیت به 

 :چشمهای یخ زده اش خیره شدم و عصبی گفتم

 !چی داری میگی تو حالت خوبه نکنه چیزی زدی؟_

 :پوزخندی زد و گفت

 !هی یواش دختر جون_

 :مکثی کرد و نگاه هیزش رو روی هیکلم چرخوند و گفت

یادت نرفته ک من تو رو از بابات خریدمت به جای طلبم تو رو بهم داد گرچه به _

 !اندازه ای ک طلب داشتم نمیارزی اما میتونی شب ها تختم رو پر کنی
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با شنیدن حرف هاش داغ کردم دستم بی اختیار باال رفت ک دستم رو تو هوا گرفت و 

 :با لحن خاصی گفت

 .!یواش یواش خوشگلم_

 :از شدت عصبانیت داشتم نفس نفس میزدم ک دوباره ادامه داد

وظیفه ات رو ک یادت نرفته!من بدون عقد یا با عقد میتونم کار خودم رو انجام بدم _

 !پس عاقل باش و کاری ک میگم رو انجام بده وگرنه خیلی برات بد میشه

 :با صدایی ک داشت میلرزید گفتم

 !عوضی هوس باز تو زن داری_

 :لبخند محوی زد و گفت

 !تو میشی دومیش_

 :با نفرت بهش خیره شدم و لب زدم

 ازت متنفرم_

 :با لحن خماری کشیده گفت

 !وقتی عصبی میشی جذاب تر میشی عزیزم_

 از حرص پام رو محکم به زمین کوبیدم و داد زدم؛

 !خیلی کثافطی_

و از اتاقش بیرون رفتم و در رو محکم به هم کوبیدم آشغال هوس باز ازش متنفر بودم 

فکر میکردم دست از سرم برداشته راحت شدم اما انگار سخت اشتباه کرده بودم اون 

 !مرد فقط یه هوس باز خوش گذرون بود
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شب شده بود همه خواب بودند! حاال وقتش بود ک خودم رو از اینجا نجات بدم و فرار 

کنم نگاهی به پنجره انداختم ک هیچکس پایینش نبود مالفه رو محکم بستم لباسم رو 

پوشیدم چیز خاصی نداشتم ک بخوام با خودم ببرم ولی قبلش با ترگل باید 

خداحافظی میکردم به سمت اتاقش رفتم و آروم بازش کردم خواب بود تکونش دادم 

 :ک خمار چشمهاش رو باز کرد و گفت

 !چیشده؟_

 :با صدای آرومی گفتم

 !من دارم میرم اومدم خداحافظی کنم ازت_

 :چشمهاش گرد شد انگار خواب از سرش پریده باشه روی زمین نیم خیز شد و گفت

 !چی خل شدی تو کجا میخوای بری؟_

 هیش داد نزن همه رو بیدار میکنی میخوام فرار کنم_

 :ترس تو چشمهاش بیداد میکرد با صدای لرزونی گفت

 !ارباب میکشتت تو رو خدا بیخیال شو ترمه_

 !نگران نباش نمیفهمه نمیتونم اینجا بمونم من باید برم_

 !کجا میخوای بری؟_

 یه جایی که کسی نتونه بهم زور بگه اذیتم کنه مرد ساالری نباشه_

 :بوسه ای روی گونه اش زدم و گفتم

 مواظب خودت باش_

بعدش دوباره به سمت اتاق خودم رفتم خودم رو از پنجره آویزون کردم و کم کم با 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

25 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

کمک مالفه ای ک آویزون کرده بودم پایین رفتم هیچکس داخل حیاط اینجا پشت 

اتاق نبود به سمت جلو حرکت کردم از شانس خوبم در حیاط باز بود و هیچکس جلوی 

در نبود سریع خارج شدم حس پرنده ای رو داشتم ک از قفس آزاد شده باید سریع 

تر دور میشدم وگرنه هر آن ممکن بود کسی سر برسه و من رو ببینه با تمام توانم 

داشتم میدویدم حتی به پشت سرم هم نگاه نمیکردم دمپایی پام بود از ساختمون ها 

و خونه های ویالیی و شیک معلوم بود ک اینجا همه پولدارند! خب حاال کجا باید برم 

 !به این جاش فکر نکرده بودم لعنتی

خیابون خلوت بود و تک و توک آدم رفت و آمد میکردن سرم رو بلند کردم با دیدن 

ماشین ارباب برای یه لحظه ماتم برد اما قبل از اینکه من و ببینه سریع پیچیدم تو 

کوچه ی تنگی ک کنارم بود و نفس زنون به بیرون از کوچه سرک کشیدم ماشین نبود 

 .نفسی از سر آسودگی کشیدم ک دستی روی باسنم کشیده شد

با ترس به عقب برگشتم پشت سرم دو پسر جوون ایستاده بودند ک از قیافه هاشون 

معلوم بود مست بودند! یکی ک چاق بود با دیدن چهره ام سوتی کشید و با صدای 

 خماری گفت؛

 .عجب چیزیه خود جنسه المصب جووون بخورمت خوشگله_

قدمی به عقب برداشتم و تا خواستم فرار کنم اون یکی پسره ک الغر بود به سمتم 

خیز برداشت و من رو کشید تو بغلش از ترس قدرت تکلم نداشتم از چاله در اومده 

 !بودم افتاده بودم تو چاه

شروع کردم به دست و پا زدن و جیغ کشیدن. ک دست یکیشون رفت الی پام و 
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 :محکم فشار داد و گفت

 !جووون فابریکه سعید خفه اش کن ببریمش_

 !نگهش دار االن صداش رو میبرم_

دیگه از ترس گریه میکردم و بلند بلند جیغ میزدم ک یه چیزی ریخت رو دستمال و 

اومد به دستم هر چی تقال میکردم فایده ای نداشت دستمال رو جلوی بینیم گرفت و 

 .آروم آروم سرم سبک شد و از حال رفتم

با شنیدن صدای خنده های مستانه ای کنار گوشم چشم باز کردم گیج بودم و سرم 

سنگین گردنم بشدت درد میکرد اما نمیتونستم دست و پاهام رو تکون بدم انگار 

 .سنگین شده بودم چند بار پلک زدم تا دیدم واضح شد

تو یه اتاق کهنه ی خرابه بودم خواستم پام رو تکون بدم ک نشد نگاهم رو چرخوندم 

زیپ و دکمه ی شلوارم باز بود و یکم پایین کشیده شده بود. یکی از پسرا ک چاق بود 

روی پاهام خوابیده بود و دستش رو الی پام میکشید.یقه ی مانتوم هم باز بود اون 

 یکی پسره ک کنارم خوابیده بود مشروب میخورد و گاهی به سینم چنگ میزد

از درک موقعیتم جیغ بلندی کشیدم و شروع کردم به تکون دادن خودم و گریه کردم 

پسرا اولش ترسیدن ولی بعدش جفتشون شروع کردن به قهقه زدن صدای زمخت 

 :یکیشون بلند شد

 !ببند دهنت و تا جرت ندادیم_

 :با گریه داد زدم

 !کمک کمک یکی کمک کنه_
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 پاشو بزار دهنش ببنده صداش رو خیلی رو مخ صداش حس و حالمون رو میپرونه_

همونی ک کنارم خوابیده بود بلند شد و چشم کشیداری گفت ک شدت گریه هام 

 .بیشتر شد

مشغول در آوردن لباساش شد اون یکی هم داشت شلوارم رو پایین تر میکشید دیگه 

داشتم کم میاوردم و امیدی به نجات خودم نداشتم چشمهام رو با درد بستم ک قطره 

اشک تلخی روی گونم افتاد لخت به سمتم اومد و تا خواست روم خیمه بزنه در با 

 !صدای مهیبی باز شد

پسرا هر دو به عقب پریدند! چشمهام رو باز کردم چند تا مرد افتاده بودند به جون 

 .اون دوتا

دختری به سمتم اومد و کمکم کرد تا بلند بشم لباس های تیکه پارم رو پوشیدم و 

 :شلوارم رو باال کشیدم با هق هق دست دختر رو گرفتم و باالتماس گفتم

 !تو رو خدا بریم من میترسم_

 :صدای خشن آشنایی بلند شد

 .اگه میترسیدی فرار نمیکردی_

با ترس به صورت ترسناک و عصبی ارباب خیره شدم اون اینجا چیکار میکرد دیگه 

 :عمرا اگه زنده میموندم با وحشت گفتم

 .… من من_

تیر محکمی ک سرم کشید آخی از درد گفتم و چشمهام سیاهی رفت. با شنیدن صدا 

هایی کنار گوشم هوشیار شدم چشمهام رو باز کردم اولین کسی رو ک دیدم خاتون و 
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ترگل بودند تا خواستم نیم خیز بشم صدای ناله ام بلند شد با شنیدن صدام ترگل 

 :سریع به سمتم اومد و با نگرانی گفت

 !خوبی؟_

 :با درد نالیدم

 !تموم بدنم درد میکنه نمیتونم تکون بخورم_

 :صدای خاتون بلند شد

 .استراحت کن نمیخواد بلند بشی اصال حالت خوب نیست_

 :بعد از گفتن این حرفش رو کرد سمت ترگل و گفت

 .تو مواظبش باش من میرم میگم براش سوپ بیارن_

بعد از رفتن خاتون داشتم به مخم فشار میاوردم ک با یاد آوری اتفاقاتی ک افتاده بود 

و آخرین لحظه ک ارباب رو دیده بودم رنگ از صورتم پرید حاال باید چیکار میکردم 

 :ارباب حتما خیلی ازم عصبی میشد! با ترس گقتم

 ارباب_

 نترس ارباب کاری بهت نداره_

میدونستم داره دروغ میگه فقط برای دلداری از من داشت اینجوری حرف میزد کاش 

قلم پاهام خورد میشد و از خونه بیرون نمیرفتم. با باز شدن در اتاق و نمایان شدن 

قامت ارباب تو در رنگ از صورتم پرید با دیدن صورت بی روح و ترسونم پوزخندی 

 :روی لبهاش نشست بدون اینکه حتی چشم ازم بردارم گفت

 !ترگل برو بیرون_
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 صدای لرزون ترگل بلند شد

 . چشم ارباب_

با التماس به ترگل خیره شده بودم تا از اتاق بیرون نره اما این یه چیز غیر ممکن بود 

همه تو این عمارت بشدت از ارباب حساب میبردن سعی کردم خودم و نبازم همچنان 

با چشمهای پر از ترس بهش خیره شده بودم ک خم شد روی صورتم و با صدای 

 :خشک و بمی گفت

 !ک میخواستی فرار کنی آره اونم از دست من_

لبام باز و بسته شد ک حرفی بزنم اما هیچ چیزی به ذهنم نرسید. فقط با وحشت و 

ترس بهش خیره شده بودم ک پوزخندی به چهره ی ترسیده ام زد و با لحن 

 :ترسناکی گفت

خیلی تنبیه بدی برات در نظر گرفتم تا هیچوقت یادت نره دور زدن من چه عواقب _

 .بدی میتونه داشته باشه

 :با باز شدن در اتاق و اومدن خاتون ارباب صاف ایستاد ک صدای خاتون بلند شد

 !سالم ارباب_

 :ارباب بدون اینکه جوابش رو بده با صدای سردی گفت

 .کارت تموم شد بیا اتاقم خاتون_

 .چشم ارباب_

 با بیرون رفتن ارباب خاتون با سینی ک تو دستش بود به سمتم اومد و گفت؛

 .بلند شو باید اینارو بخوری_
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 !نمیتونم_

 :با شنیدن این حرفم اخمی کرد و گفت

 .نمیخورم نداریم زود باش بلند شو_

کالفه به سختی بلند شدم و روی تخت نشستم و سوپی ک آورده بود رو خوردم ک 

 :اشتهام باز شد و تند تند شروع کردم به خوردن صدای خاتون بلند شد

 !خوبه اشتها نداشتی_

 :بدون توجه به حرفش سوپ رو کامل خوردم و آب رو بعدش خوردم و گفتم

 ممنون خاتون_

بدون اینکه چیزی بگه سینی رو برداشت و بلند شد قبل از اینکه از اتاق خارج بشه 

 :گفت

 .قرص هات رو دو ساعت دیگه میارم باید بخوری االن هم استراحت کن_

بعد تموم شدن حرفش از اتاق رفت بیرون سرم رو گذاشتم روی بالشت ک یاد حرف 

 .ارباب افتادم یعنی میخواست باهام چیکار کنه

چند روز از اتفاق اون شب گذشته بود و حاال دیگه مثل روزی قبل مشغول کار داخل 

عمارت شده بودم انقدر ترس تو وجودم بود بخاطر اون شب ک دیگه حاضر نبودم 

حتی به فرار فکر کنم یعنی اصال جرئتش رو نداشتم ، ارباب رو اصال ندیده بودم این 

چند روز و بابت این موضوع خیلی خداروشکر میکردم چون میدونستم ارباب تنبیه 

 .خیلی بدی برام در نظر گرفته

روی مبل نشسته بودم و ریلکس داشتم سیب میخوردم و به این بازیگرایی ک تو 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

31 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 :سریال بودن فحش میدادم ک صدای نازک و جیغی کنار گوشم بلند شد

 !وای این دیگه کیه اینجا لم داده بیشتر شبیه گدا هاست ک_

با شنیدن این حرف ایستادم به دختر جوون و شیک پوشی ک ایستاده بود خیره شدم 

صورت آرایش کرده لبهای درشت و قلوه ای ک بینی عملی و صورت ک درکل از نظر 

 .من بیشتر شبیه میمون بود

 !چیه خوشگل ندیدی؟_

 :با شنیدن صداش پوزخندی زدم و گفتم

 .خوشگل ک چرا زیاد دیدم اما میمون ندیدم_

 با عصبانیت داد زد

 چی_

 دستم رو روی گوشم گذاشتم و گفتم

 !داد نزن با اون صدات نکنه فکر کردی صدات خیلی خوشگله راه به راه جیغ میزنی؟_

 با چشمهای گشاد شده بهم خیره شد انگشتش رو به سمتم گرفت و گفت

 تو چجوری جرئت میکنی با من اینجوری حرف بزنی_

 در حالی ک به سیب داخل دستم گاز میزدم شونه ای باال انداختم و گفتم

جرئت نمیخواد ک من با تو هر جوری دلم بخواد حرف میزنم تو ک ارباب نیستی _

 .بتونی بهم زور بگی ازت بترسم

 :تا خواست حرفی بزنه صدای خشدار و خشک ارباب اومد

 !اینجا چخبره؟_
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دختره با شنیدن صدای ارباب به سمتش پرواز کرد و بغلش کرد چشمهام گرد شد 

این چرا رفت تو بغل ارباب مگه چیکاره اش بود هنوز بهت زده بهشون خیره شده 

 بودم ک صدای پر از ناز و عشوه ی اون دختره بلند شد

 .کیان این دختره ی کلفت بهم بی احترامی کرد_

ارباب نگاه سردش رو بهم دوخت ک از ترس آب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم 

فاتحه ام رو دیگه باید میخوندم کارم تموم بود از این به بعد ارباب ازم نمیگذشت 

 !اینبار معلوم بود این دختر یا فامیلش یا هم معشوقه اش شاید هم نامزدش

 ارباب با صدای خشداری گفت

 خاتون_

 :خاتون به سمتش رفت و گفت

 !بله ارباب؟_

 .این دختره رو برای امشب آماده کن بفرست اتاقم_

 چشم_

و بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه رفت چشمهام گرد شد یعنی چی دختره رو آماده کنه 

نکنه نکنه وای نه! با رفتن خاتون و اون دختره من هنوز خشک شده سر جام ایستاده 

 :بودم ک صدای ترگل از پشت سرم بلند شد

 !به چی خیره شدی؟_

 به سمتش برگشتم و گفتم

 !مگه اینجا حرمسرای ارباب؟_
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 :متعجب ابرویی باال انداخت و گفت

 !چی؟_

 !یه دختره اومد از اون عملیا_

 !خوب؟_

 .ارباب به خاتون گفت آماده اش کنه بفرسته اتاقش_

 ترگل چشم غره ای بهم رفت و گفت

 !یعنی نفهمیدی چرا؟_

 نه زیاد_

 بس ک خنگی تو ترمه_

 چشم غره ای بهش رفتم ک ادامه داد

ارباب گاهی وقتا برای شب یه سری دختر میان خاتون هم معاینه میکنه و چکشون _

 .میکنه میفرستتشون اتاق ارباب برای شب تا بهش سرویس بدن

 بهت زده گفتم

 !یعنی چی چک میکنه؟_

 چک میکنه از اون لحاظ دیگه_

 گیج گفتم

 کدوم لحاظ_

 چشم غره ای بهم رفت و گفت

 من از کجا بدونم آخه برو از خودش بپرس_
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بعد از گفتن این حرفش به سمت آشپزخونه رفت من هم شونه ای باال انداختم تو این 

خونه هیچکس تعادل روانی نداشت همه به اون ارباب هوس باز رفته بودند! اخ اخ یاد 

اون ارباب افتادم رسما هوس باز بود نامزد داشت باز هر شب دختر میاره خونه این 

 دیگه کی بود سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و زیر لب گفتم

مرفه بی درد هوس باز رو ببین تو رو خدا مردم تو نون شبشون موندن اون وقت اینا _

 .پولشون رو خرج این میکنن ک دختر بیارن شب تو تختشون

 !هی تو؟_

 :با شنیدن صدای ناگهانی خاتون دستم رو روی قلبم گذاشتم و گفتم

 !بله؟_

 !زود باش برو به ترگل کمک کن شام رو آماده کنید_

با احساس تشنگی از خواب بیدار شدم ، و کورمال کورمال از اتاق بیرون رفتم داشتم 

از کنار اتاق خواب ارباب رد میشدم ک با شنیدن صدا هایی از اتاقش ایستادم نگاهم 

به در بسته ی اتاقش افتاد رفتم کنار در اتاق گوش ایستادم صدای آه و ناله ای ک 

 .اومد دستم رو روی دهنم گذاشتم

چشمهام از تعجب گرد شد این مرد چقدر کثیف بود آخه سریع به سمت آشپزخونه 

 .رفتم تا آب بخورم نباید کسی من رو کنار اتاق ارباب میدید وگرنه کارم ساخته بود

 ! هی تو_

 با شنیدن صدای اون دختره با لبخندحرصی به سمتش برگشتم و گفتم

 !بله؟_
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 برو برام چایی بیار_

 باشه_

به سمت آشپزخونه رفتم و در حالی ک داشتم زیر لب بهش فحش میدادم چایی میرختم ک صدای 

 خاتون بلند شد

 !چرا هی غر میرنی؟_

 به سمتش برگشتم و گفتم

 اون دختره هست ک شب به ارباب سرویس میده_

 !خوب؟_

 .یه جوری بهم گفت برو برام چایی بیار انگار من نوکر باباشم اگه من حالش رو نگیرم ترمه نیستم_

 :چشم غره ای بهم رفت و گفت

ارباب رو عصبی نکن وگرنه یه بالیی سرت درمیاره همینجوریش هم به اندازه کافی اعصابش رو _

 .خراب کردی

 بعد تموم شدن حرف هاش اومد به سمتم چایی رو برداشت و گفت

 .خودم میبرم تو هم همینجا بمون الزم نکرده بیای خرابکاری کنی_

و رفت با رفتنش اداش رو با حرص در آوردم ک صدای خنده ای اومد ، به عقب برگشتم ترگل بود با 

 :حرص بهش خیره شدم ک شدت خنده اش بیشتر شد با عصبانیت گفتم

 !نخند به اندازه کافی عصبی هستم_

 !من نمیخوام باهات ازدواج کنم مگه زوره؟_

 :پوزخندی زد و با خونسردی گفت

یادت ک نرفته تو رو من در ازای طلبم از بابات خریدم گرچه ارزش پولی بابتت دادم _
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 .رو نداری اما شاید به درد این ک شبا تو تختم باشی بخوری

با حرص و عصبانیت بهش خیره شدم چجوری میتونست اینجوری راجع من حرف 

 :بزنه اون فکر کرده بود کیه با خشم غریدم

 !تو حق نداری درمورد من این شکلی حرفی بزنی فهمیدی؟_

 :خم شد روی صورتم و گفت

 !من هر جوری دلم بخواد حرف میزنم کوچولو_

 .با شنیدن این حرفش حس کردم دستام از عصبانیت مشت شد

 .برای امشب آماده باش وگرنه خیلی برات بد میشه_

بدون اینکه منتظر حرفی از جانب من بمونه از اتاق رفت بیرون انقدر عصبی شده بودم 

 .ک دلم میخواست یکی بیاد پیشم تا میتونم کتکش بزنم

* * * * * 

 !عروس خانوم وکیلم؟_

 :با درد گفتم

 بله_

ک صدای جیغ و دست بقیه بلند شد کم مونده بود بشینم گریه کنم به زور جلوی خودم 

رو گرفته بودم یعنی االن من زن ارباب شده بودم زن یه آدم هوس باز ک هیچ عالقه 

ای بهش نداشتم و اون من رو از بابام در ازای پولی ک قرار بود بهش برسه خریده 

 .بود
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با فشار دادن دستم توسط ارباب سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم ک با 

 .چشمهای سرد و بی روحش داشت بهم نگاه میکرد خدا میدونست چی تو انتظارم بود

شب شده بود داخل اتاق نشسته بودم ، از ترس داشتم میلرزیدم فقط دعا میکردم ک 

ارباب کاریم نداشته باشه حاال باید چیکار میکردم اگه امشب بهم دست میزد چی!با 

باز شدن در اتاق از افکارم خارج شدم ارباب اومد داخل اتاق و در رو بست نگاهی به 

 :من ک از شدت ترس رنگ از صورتم پریده بود انداخت و با صدای بمش گفت

 !زود باش لباست رو عوض کن_

با شنیدن این حرفش چشمهام گرد شد این حرفش یعنی اینکه باهام کاری نداشت 

 .لبخندی روی لبهام نشست ک با حرف بعدیش پر کشید

 .لباس خواب قرمزی ک برات داخل حموم گذاشته شده رو بپوش_

 با صدای لرزونی گفتم

 چرا باید بپوشم_

 :به سمتم اومد و در حالی ک به چشمهام زل زده بود گفت

 .نترس امشب کاریت ندارم_

 :نفس راحتی کشیدم ک بعد از مکث کوتاهی ادامه داد

 .اما یادت نره ک تو زن منی و باید تمکین کنی_

 .من زن تو نیستم_

 :پوزخندی زد و گفت

 .مطمئنی میخوای ثابت کنم_
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با شنیدن این حرفش ساکت شدم میدونستم االن وقت لجبازی نیست اگه کاری 

 :میکردم فاتحه ام خونده بود پس باید باهاش راه میومدم لبخندی زدم و گفتم

 .باشه هر چی تو بگی_

 :پوزخندی زد و گفت

 آفرین حاال هم برو لباست و عوض کن بیا بخوابیم_

 .باشه_

به سختی با اون لباس عروس مضحکی ک تنم بود بلند شدم و به سمت حموم رفتم 

 .لباسم رو راحت در آوردم و آویزونش کردم

نگاهم به لباس خواب قرمزی ک برام گذاشته بود افتاد آخه این چی بود گذاشته بود 

تازه توقع داشت من هم این رو بپوشم آخه این با چه فکری لعنتی دلم میخواست 

لباس رو تیکه پاره کنم اما مجبوری سکوت کردم و لباس رو پوشیدم خدایا خودت 

 بهم کمک کن

یکم لفتش دادم داخل حموم تا کیان خوابش ببره ، میترسیدم با این وضع برم بیرون 

و کار دستم بده آخه تعادل روانی نداشت ک اصال و ممکن بود هر چیزی ازش سر بزنه 

کمی ک موندم بالخره در حموم رو باز کردم و آهسته آهسته به سمت مبلی ک داخل 

 :اتاق بود رفتم تا روش بخوابم ک ک صدای خشک و خشدار کیان بلند شد

زود باش بیا رو تخت بخواب تا نیومدم خودم و کار نیمه تموم امشب رو تموم _

 .نکردم

با شنیدن این حرفش نفس تو سینه ام حبس شد از شدت ترس واقعا ترسیده بودم 
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ازش و مطمئن بودم اگه به حرفش گوش نمیدادم یه کاری دستم میداد، پس بدون 

اینکه اعتراضی بکنم یا حرفی بزنم ک به مزاجش خوش نیاد به سمت تخت رفتم ، 

روش دراز کشیدم ک دستش دورم حلقه شد طولی نکشید ک چشمهام بسته شد و 

 .خوابم برد

 !خانوم_

با شنیدن صدایی کنار گوشم چشمهام رو آروم باز کردم دختر جوونی ک 

نمیشناختمش و انگار از خدمه های جدید بود کنار تخت ایستاده بود. با صدای گرفته 

 :ناشی از خواب گفتم

 !بله؟_

 .آقا پایین منتظرن برای صبحانه_

میخواستم بهش بگم به اون آقات بگو خبرت من دیشب خیلی خسته شدم بعد تو سر 

 .صبح آدم رو بیدار میکنی ، ولی حیف ک ازش میترسیدم فعال دور اون بود

 .باشه االن_

وقتی از اتاق رفت روی تخت نشستم خمیازه ای کشیدم و بلند شدم ، به سمت 

سرویس رفتم سر و صورتم رو شستم ، و لباس هام رو عوض کردم ، به سمت پایین 

رفتم . کیان روی میز نشسته بود و داشت صبحانه میخورد یکی نبود بهش بگه تو ک 

 !داری صبحانه ات رو میخوری چرا من و از خواب بیدار کردی مگه مریضی آخه

 :روی صندلی کنارش نشستم و مشغول خوردن شدم ک صداش بلند شد

 .صبحونه ات رو خوردی بیا اتاقم کارم_
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 :متعجب گفتم

 .باشه_

بعد اینکه صبحونه اش رو خورد بلند شد رفت من هم از شدت فضولی و کنجکاوی 

اصال نتونستم چیزی بخورم بنابراین بلند شدم و به سمت اتاق کار کیان حرکت کردم 

 :، تقه ای زدم ک صدای سرد و بمش بلند شد

 .بیا تو_

 .در اتاق رو باز کردم و داخل شدم کیان با پرستیژ خاصی کنار پنجره ایستاده بود

 !با من کاری داشتید؟_

 :به سمتم برگشت و گفت

 .در اتاق و ببند_

متعجب به عقب برگشتم در اتاق رو بستم دوباره به سمتش برگشتم به سمتم اومد و 

 :به چشمهام خیره شد و گفت

 .بابات اومده بود_

 :بهت زده گفتم

 !چی؟_

 :پوزخندی زد و گفت

 .پول طلبش رو آورده بود_

با شنیدن این حرفش خشکم زد بابام همچین پولی نداشت چجوری پولش رو آورده 

 .بود آخه
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 .اون ک پول نداره اصال_

 !میدونی اون پول رو از کجا آورده بود و چرا دنبال تو اومده بود؟_

 :سری به نشونه ی منفی تکون دادم و گفتم

 !چرا؟_

اون میخواست عالوه بر اینکه طلب من رو بده یه پول و خونه با تموم امکاناتی ک _

بهش رسیده بود رو برداره یعنی اینکه به عبارت ساده تر تو رو به یکی دیگه فروخته 

 .بود

 :بهت زده گفتم

 !چی داری میگی؟_

اون مرد دوباره میاد برای پس گرفتن تو دلم نمیخواد حتی باهاش همکالم بشی _

 !فهمیدی؟

 :سری به نشونه ی تائید تکون دادم ک ادامه داد

فکر فرار رو هم از سرت بنداز بیرون خانوم کوچولو اون بیرون اصال جای خوبی _

نیست مخصوصا با بابایی ک تو داری برات دندون تیز کرده تا با استفاده از تو برای 

 .خودش کسب درامد کنه مرتیکه ی آشغال بیغیرت

با شنیدن حرف هایی ک کیان زده بود اشک داخل چشمهام جمع شده بود یه آدم 

چجوری میتونست انقدر بد باشه ک حتی به بچه ی خودش هم رحم نکنه. من رو یه 

 .وسیله دیده ک به این و اون بفروشه ازش متنفر شده بودم

 !گریه نکن_
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با شنیدن صدای عصبی کیان سرم رو بلند کردم و با درموندگی بهش خیره شدم ک 

به سمتم اومد و خشن بغلم کرد جوری ک حس میکردم االن تموم استخون هام 

شکسته بشه اما اصال برام هیچ اهمیتی نداشت. من االن فقط یه آغوش میخواستم ک 

تو بغلش زار زار گریه کنم به خاطر حال و روزم بیکسیم چقدر بد بود ک هیچکس رو 

 :نداشتم. صدای خشدار و خشنش کنار گوشم بلند شد

من اون مرتیکه رو جر میدم اگه بخواد بهت نزدیک بشه یا اذیتت کنه پس اشک _

 !نریز فهمیدی

لبخندی از شنیدن حرف هاش میون گریه روی لبهام نشست من رو از خودش جدا 

 :کرد بهم نگاه کرد و گفت

 !بهتر شدی؟_

 سری تکون دادم ک گفت

 !گریه نکن باشه؟_

 :با صدای خشدار شده از گریه گفتم

 باشه_

 .من نمیزارم اون مرتیکه تو رو ببره حاال هم برو صورتت رو بشور_

 .ممنونم_

بعد از گفتن این حرف از اتاقش خارج شدم حق با اون بود نباید دیگه به فرار فکر 

میکردم من ک اون بیرون کسی رو نداشتم جز یه بابایی ک میخواست من رو به این و 

 .اون بفروشه و قبال من رو میفرستاد گدایی و دست فروشی تا پول موادش جور بشه
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االن تنها امید من ارباب بود اینجا اون من رو نمیفروخت یه سر پناه هم ک داشتم پس 

 .باید دیگه فکر فرار رو از سرم مینداختم بیرون

 !ترمه؟_

 :با شنیدن صدای ترگل ایستادم و گفتم

 !بله؟_

 :به سمتم اومد با دیدن چشمهای قرمز شده و اشکیم نگران گفت

 !ترمه چیشده خوبی؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .خوبم چیزیم نیست_

 !مطمئنی؟_

 آره_

 !پس چرا گریه کردی؟_

 !دلم گرفته بود فقط، تو چیکارم داشتی؟_

خاتون گفت بهت بگم لباس های تازه برات آوردن بری نگاه کنی دستور ارباب. _

 .خانواده ی ارباب هم فردا میان آماده باشی

 :متعجب بهش خیره شدم و گفتم

 !خانواده ی ارباب فردا قراره بیان؟_

 :سری تکون داد و گفت

 آره_
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 .باشه میرم االن اتاقم نگاه بندازم_

به سمت دستشویی رفتم بعد از اینکه دست و صورتم رو شستم به سمت اتاق 

مشترکم با کیان حرکت کردم در اتاق رو باز کردم با دیدن کلی وسایل ک روی تخت و 

زمین گذاشته بودند با ذوق رفتم بازشون کردم و دونه در آوردم و نگاهشون کردم تا 

حاال هیچوقت این همه لباس و وسیله نداشتم همیشه بابام لباس های کهنه ی بقیه رو 

میاورد تا بپوشم ، بازم با فکر کردن بهش حالم داشت بد میشد کی قرار بود سایه ی 

 .منحوسش از سرم برداشته بشه

 :صدای در اتاق اومدم دستی به صورتم کشیدم و گفتم

 بفرمائید!؟_

در اتاق باز شد و خاتون همراه دختر جوونی اومد داخل اتاق سئوالی بهش خیره شدم 

 :ک خاتون گفت

 .هانا وسیله ها رو قراره مرتب کنه ارباب گفت بیاد_

لبخند محوی روی لبهام نشست از توجه ارباب به همه جا از قبل فکر کرده بود چقدر 

 :خوب ک بهم احترام میذاشت. بلند شدم و گفتم

 .ممنون_

و بعدش از اتاق خارج شدم کمی حالم بهتر شده بود باید خودم رو سرگرم میکردم تا 

به بابام فکر نکنم به سمت پایین حرکت کردم داخل سالن کسی نبود روی مبل 

نشستم و تلویزیون رو روشن کردم ک صدای یکی از خدمه ها ک اسمش نیال بود بلند 

 :شد
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 .تو چرا اینجا نشستی راحت پاشو خونه رو تمیز کن_

 :با چشمهای گرد شده بهش خیره شدم ک گفت

 .زود باش وگرنه ارباب بد تنبیهت میکنه_

بعد تموم شدن حرفش رفت، من ک همسر ارباب شده بودم یعنی هنوز هم باید مثل 

خدمه ها کار میکردم! از حرف های نیال مشخص بود کالفه بلند شدم هیچ دلم 

 .نمیخواست با سر پیچی از حرف های ارباب کتک بخورم

 :داشتم زمین رو طی میکشیدم ک صدای کیان از پشت سرم اومد

 !ترمه؟_

 :با شنیدن صدای کیان بلند شدم به سمتش برگشتم و گفتم

 !جانم؟_

 !داری چیکار میکنی؟_

 :متعجب گفتم

 .کاری ک گفتید رو دارم انجام میدم ارباب_

 :اخماش رو تو هم کشید و گفت

 !من بهت گفتم سالن رو تمیز کن؟_

 …نیال گفت اگه تمیز نکنم شما تنبیهم میکنید منم_

 :وسط حرفم پرید و با خشم غرید

 .نیال گوه خورد همچین حرفی رو زد_

 :بعدش صداش رو بلند تر کرد و داد زد
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 !نیال ، نیال_

 :طولی نکشید ک نیال اومد با دیدن کیان صداش رو پر از ناز کرد و گفت

 !بله ارباب؟_

 :کیان با صدای عصبی گفت

 !تو به چه حقی از همسر من خواستی ک کلفتی کنه هان؟_

 :با شنیدن این حرف رنگ از صورت نیال پرید بهت زده گفت

 !همسرتون؟_

 :کیان پوزخندی زد و گفت

 !آره همسرم!نیال همسر منه این و نمیدونستی؟_

 :نیال با شک گفت

 .ارباب من این هفته مرخصی بودم بخاطر زایمان خواهرم از چیزی خبر نداشتم_

یادت باشه دیگه به همسر من حتی تو هم نگی نه اینکه مجبورش کنی کلفتی کنی _

 .وگرنه روزگارت و سیاه میکنم حاال هم گمشو

نیال انگار هنوز تو شک حرف های ارباب بود ک توان حرکت نداشت دوباره صدای 

 :ارباب بلند شد

 !برای چی ایستادی مگه نمیگم بهت برو_

 :با صدای لرزونی گفت

 .چشم ارباب_
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بعد گفتن این حرفش نگاه کینه توزانه ای بهم انداخت و رفت . وا این دیگه چش 

 .شده بود نکنه این هم یکی از عشاق ارباب بود

 :بعد از رفتن نیال کیان به سمتم برگشت و با صدای خشدار شده از عصبانبت گفت

 !دیگه هیچوقت نبینم داری کلفتی میکنی فهمیدی؟_

انقدر عصبی و محکم این حرفش رو زد ک بی اختیار سرم رو به نشونه ی تائید تکون 

 :دادم و گفتم

 .باشه_

خوبه ای گفت و رفت با رفتنش نفسم رو آسوده بیرون دادم این چقدر خشن میشد 

رفتارش موقع عصبانیت خدا به دادم برسه ، خوشحال بخاطر اینکه ارباب حال نیال رو 

 :گرفته به سمت مبل رفتم تا بشینم سریال نگاه کنم ک صدای خاتون بلند شد

 !ترمه؟_

با شنیدن صداش به عقب برگشتم ، چه عجب اینبار نگفت هی تو ، با صدای آرومی 

 :گفتم

 !بله خاتون باز چیکار کردم؟_

 :بدون توجه به حرفم با صدای همیشه سردش گفت

 !چرا ارباب با نیال اون شکلی حرف زد؟_

 :کل قضیه رو براش تعریف کردم ک صداش بلند شد

 !حقش بود_

با شنیدن این حرف خاتون چشمهام گرد شد یعنی االن داشت از من طرفداری میکرد 
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با دیدن چشمهای گرد شده ام چشم غره ای بهم رفت و از کنارم رد شد خنده ام 

گرفت از این کارش تو این خونه انگار همه موجی بودند یا خوب بودند یا بد اصال 

 .معلوم نبود فازشون چیه

 !ترمه؟_

 !هان؟_

 .هان چیه درست جواب بده_

 !خوب بله؟_

 !امروز خانواده ی کیان میان چه حسی داری؟_

 :بیتفاوت شونه ای باال انداختم و گفتم

 !هیچ حسی ندارم من چطور؟_

 .وای تو دیگه چقدر بی ذوقی مثال خانواده ای شوهرت هستند_

اونا از من خوششون نمیاد چرا باید برای اومدنشون ذوق کنم آخه مگه یه تختم _

 !کمه؟

 :چشم غره ای بهم رفت و گفت

 .کی گفته از تو خوششون نمیاد_

 .الزم نیست کسی بگه خودم میدونم_

 :تا خواست حرفی بزنه صدای خاتون بلند شد

 .ترگل زود باش کار داریم_
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کنار کیان ایستاده بود از شدت استرس بهم حالت تهوع دست داده بود ، میدونستم 

خانواده اش رفتار خوبی با من نخواهند داشت و همین هم استرس و دلشوره ام رو 

 :بیشتر میکرد . صدای کیان بلند شد

 !خوش اومدی مامان_

با شنیدن این حرف سرم رو بلند کردم مادر کیان یه زن خیلی خوشگل بود و لوند بود 

ک اصال بهش نمیخورد مادر کیان باشه چهره ی مهربونی داشت ک تو نگاه اول همه 

رو به خودش جذب میکرد بعدش یه دختر جوون ک فک کنم خواهر کیان بود ک 

 ازدواج کرده بود یه دختر بچه ی شیرین و تپل تو بغلش بود

 :صدای مادر کیان بلند شد

 !معرفی نمیکنی کیان؟_

 :کیان با شنیدن این حرف مادرش لبخندی زد و گفت

 .همسرم ترمه ، ترمه ایشون هم مادر من_

با شنیدن این حرفش به وضوح اخم های مادرش تو هم رفت چشمهام رو بستم لعنتی 

میدونستم از اولش ک با این حرف کیان عصبی میشن تا خواستم چشمهام رو باز کنم 

تو بغل گرمی فرو رفتم بهت زده چشمهام رو باز کردم مادر کیان من رو بغل کرده بود 

و داشت قربون صدقه ام میرفن چشمهام از تعجب و بهت گرد شده بود فکر میکردم 

 االن ک من رو به فحش ببنده اما خیلی عجیب و غریب رفتار کرد

 :ازم جدا شد و لبخند مهربونی زد و گفت

 .خیلی خوشحالم کیان بالخره عاقل شده و زن گرفته_
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 :سپس به سمت کیان برگشت و گفت

 !ازت ناراحتم کیان چرا به من نگفتی؟_

 .ببخشید مامان میخواستم سوپرایزتون کنم_

مامان تک خنده ای کرد ک صدای جیغی بلند شد به سمت صدا برگشتم ک خواهر 

 :کیان خودش رو انداخت داخل بغلم و گفت

 وای باورم نمیشه تو زن داداش کیانی!؟_

سپس ازم جدا شد و صورتم رو کنکاش کرد ک شروع کردم به خندیدن این دختر 

 !رسما دیوونه بود

 :صدای کیان بلند شد

 بزار برسی بعد خودت رو پرت کن تو بغلش_

 .خوب حاال ذوق زده شدم_

کنار کیان نشسته بودم و به مادر و خواهرش داشتم نگاه میکردم هنوز هم تو شک 

رفتارشون بودم ک با من چقدر خوب بود، فکر میکردم از من خوششون نیاد اما انقدر 

 :خوب رفتار کردن ک جای هیچ شکی نذاشت برام. صدای مادر کیان بلند شد

 !کیان؟_

 :کیان نگاهش رو به مادرش دوخت و گفت

 !جانم؟_

 :مادرش با صدای گرفته ای گفت

 !رها از ازدواجت خبر داره؟_
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 !با شنیدن این حرفش گوش هام تیز شد رها کی بود

 :صدای سرد کیان بلند شد

 نه_

 .اما باید بهش بگی پسرم_

 .وقتی بیاد خودش میبینه_

 .داغون میشه پسرم نکن گناه داره بهش بگو_

 :کیان پوزخندی زد و گفت

فعال تو بغل دوست پسر جدیدش داره عشق و حال میکنه فکر نمیکنم ازدواج من _

 !براش مهم باشه درسته؟

 :چشمهای مادرش با شنیدن این حرف گرد شد و گفت

 !چی داری میگی؟_

 !یعنی نمیدونستید؟_

 !چی رو؟_

 .اینکه اون دختر سرش گرمه و داره عشق و حالش رو میکنه_

 !پسرم من اصال خبر نداشتم میشه واضح حرف بزنی؟_

 :کیان بی حوصله گفت

 .باشه به وقتش مامان_

 .…آخه_

 !مامان_
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انقدر محکم حرفش و گفت ک مادرش سری به نشونه ی تائید تکون داد و دیگه 

 .حرفی نزد. برام سئوال بود از چی داشتند حرف میزدند

روی تخت خوابیده و چشمهام رو بسته بودم داشتم به این فکر میکردم ک قراره چه 

اتفاق هایی برای من بیفته تو این عمارت طولی نکشید ک چشمهام گرم شد و خوابم 

برد، با حس سنگینی وزنی روم چشمهام رو باز کردم و گیج به اطرافم نگاه کردم با 

 :دیدن کیان ک محکم بغلم کرده بود تکونی خوردم ک صدای خشدارش بلند شد

 !کجا خانوم کوچولو_

 :خوابالود گفتم

 .دستت و بردار خفم کردی_

 .هیش صدا نده بگیر بخواب_

هر چی تقال کرده فایده ای نداشت همون بهتر بود ک فعال بگیرم راحت بخوابم دوباره 

 .چشمهام رو بستم ک خوابم برد

 !ترمه_

با شنیدن صدایی کنار گوشم آهسته چشمهام رو باز کردم چند بار پلک زدم تا دیدم 

 :واضح شد با دیدن ترگل گفتم

 هوم_

 .پاشو بقیه پایین متتظرتن وقت نهار چقدر میخوابی_

 :خمیازه ای کشیدم و روی تخت نیم خیز شدم و گفتم

 اصال نخوابیدم برای همین خیلی کسلم_
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 :چشم غره ای رفت و گفت

 .آره اصال نخوابیدی تو_

 :صدای مادر کیان بلند شد

 !ترمه؟_

 :سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم و گفتم

 !جانم؟_

 !شما چجوری با کیان آشنا شدید؟_

 :متعجب بهشون خیره شدم و گفتم

 !یعنی شما نمیدونید؟_

 نه_

 :انگار واقعا اصال خبر نداشت پسرش من رو خریده ، با صدای آرومی گفتم

 .کیان ازم عصبانی نشه_

 :مامانش لبخندی زد و گفت

 .خیالت راحت دخترم من بهش چیزی نمیگم_

حرف هاش واقعا بوی صداقت میداد بهش اعتماد کردم و همه چیز رو تعریف کردم 

 :وقتی حرفام تموم شد با صدای عصبی گفت

 .اون واقعا یه مرد پست و بیشرف چجوری تونست دختر خودش رو بفروشه_

 :پوزخند تلخی زدم و گفتم

باید شکر گزار باشم کیان من رو خرید وگرنه اون کثافط تازه من رو به یکی دیگه _
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هم فروخته و پول گرفته اونم پول خیلی بیشتر ک میخواد بیاد من رو از پیش کیان ببره 

 .بده به یکی دیگه رسما شدم یه هرزه براش ک میخواد باهاش کاسبی کنه

 :صدای عصبی مامان کیان بلند شد

 .من نمیزارم اون مرد بهت نزدیک بشه_

 !کدوم مرد؟_

با شنیدن صدای کیان رنگ از صورتم پریده با وحشت به مامان خیره شدم ، ک خیلی 

 :خونسرد رو کرد سمت کیان و گفت

ترمه انگار قبال یه خواستگار بیشرف داشته ک به زور میخواسته اون رو بدست بیاره _

 .اون و میگم

 !آره ترمه؟_

 :سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم و گفتم

 .آره_

 :با شنیدن این حرفم چشمهاش از عصبانیت قرمز شد و گفت

 .گوه خورده کسی بخواد به زن من نزدیک بشه_

با شنیدن این حرفش از شدت ترس ساکت شدم این چرا زود قاطی میکرد آمپر 

 !میچسپوند آخه

 :با ترس گفتم

 کیان_

 :با شنیدن صدام انگار بیشتر عصبی شد ک داد زد
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 !کی بهت گفته اصال بهش فکر کنی و بخوای اسمش رو بیاری هان؟_

نگاهم و به مامان دوختم و ملتمسانه بهش خیره شدم تا یه چیزی بگه ک صداش بلند 

 :شد

 !کیان من ازش پرسیدم چرا داری اینجوری رفتار میکنی؟_

کیان با شنیدن این حرف مادرش نگاه تند و تیزی بهم انداخت و رفت ک صدای خنده 

 :ی مامان بلند شد

 .پسرم چه حسود شده_

 !مامان_

 !جانم؟_

 !کیان چرا انقدر زود عصبی میشه_

 :تک خنده ای کرد و گفت

 .اخالقش همین شکلیه_

حس کردم یه چیزی هست ک نمیخواد بگه چون اولش هول شد ، کالفه بلند شدم و 

 :گفتم

 !چیزی میخورید شما براتون بیارم؟_

 نه دخترم_

 .پس من برم بخوابم هنوزم خوابم میاد_

 :لبخندی زد و گفت

 .برو دخترم_
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 تا خواستم اولین قدم رو بردارم صدای آشنایی اومد

 .میخوام دخترم رو ببرم_

با شنیدن صدای بابام کسی ک همیشه سعی میکرد زندگیم رو نابود کنه و حرف هایی 

ک کیان بهم زده بود عصبی به سمت در ورودی حرکت کردم ک صدای مامان از پشت 

 :سرم بلند شد

 !ترمه کجا_

بدون توجه به حرفش در ورودی رو باز کردم و خارج شدم پدرم حاال کت و شلوار 

شیکی پوشیده بود و داشت با نگهبان ها دعوا میکرد معلوم بود پول خوبی بهش 

 رسیده

 !هی ؟_

 :با شنیدن صدام ایستاد به سمتم برگشت و لبخند کریهی زد و گفت

 !دخترم اومدم نجاتت بدم_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !اون وقت میشه بپرسم شما؟_

 :با شنیدن این حرفم متعجب گفت

 .دخترم_

 :با خشم داد زدم

 .به من نگو دخترم من دختر تو نیستم کثافط االن هم گمشو از اینجا_

 :اون هم مثل من عصبی شد و داد زد
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 .زیرخواب این و اون شدن هارت کرده ک سه متر زبون در آوردی_

 !ببند دهنت و_

با شنیدن صدای داد کیان رنگ از صورتش پرید انگار فکرش رو نمیکرد کیان هم این 

وقت روز داخل خونه باشه ک اومده بود داد و بیداد راه مینداخت کیان به سمتش رفت 

 :روبروش ایستاد و گفت

 !تو به چه حقی اومدی خونه ی من داد و بیداد راه انداختی؟_

 :بابام خشک شده بهش خیره شده بود و حرفی نمیزد ک کیان اینبار تقریبا عربده زد

 !با توام؟_

 :بابام با شنیدن صدای داد کیان به خودش اومد و گفت

 .اومدم دخترم رو ببرم_

 :کیان پوزخندی زد و گفت

 !دخترت کدوم دخترت هان؟_

 :بابا وقیحانه گفت

 .همونی ک در ازای طلبم بهت دادم، همونی ک شبا مثل هرزه ها بهت سرویس میده_

کیان با شنیدن حرف هاش انگار داشت دود از سرش بلند میشد سیلی محکمی بهش 

 .زد ک چون بابا انتظارش رو نداشت پرت شد روی زمین

 :صدای عصبی کیان بلند شد

 .ببرید یه جای دور حسابی حالش رو جا بیارید بعد ولش کنید_

 .چشم آقا_
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 . کیان قدمی برداشت ک به سمتم بیاد

 :ک صدای بابا بلند شد

 .این دختر باید زن مهرداد بشه_

کیان با شنیدن این حرف به سمت بابا حمله ور شد و تا تونست کتکش زد ، صدای 

 :مامان بلند شد

 .بریم داخل ترمه_

 :نگران گفتم

 !کیان_

 .بیا داخل کیان هم میاد_

همراهش داخل سالن نشستیم اما همش نگران کیان بودم ک کی میاد، اصال مهرداد 

کی بود ک کیان انقدر عصبی شد با شنیدن اسمش ،لعنت بهت بابا ک همیشه باعث 

 .نابودی من شدی

حدودا یکساعت گذشت تا بالخره کیان با صورت کبود شده از عصبانیت اومد ، با 

 :ترس و استرس بهش خیره شده بودم ک صدای مامان بلند شد

 !چیشد کیان حالت خوبه ؟_

 :کیان با خشم غرید

 .مرتیکه ی کثافط فقط میخواست من رو عصبی کنه_

 !چیشده پسرم؟_

 :پوزخند عصبی زد و گفت
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اون بیناموس بی غیرت یه صیغه نامه الکی درست کرده ک دخترش صیغه ی _

 .مهرداد بوده و تهدید کرد ک اگه ترمه رو پس ندم شکایت میکنه

 :با بهت گفتم

 .اما من اصال شخصی به اسم مهرداد نمیشناسم و صیغه ی کسی نشدم_

 .میدونم برای همین گفتم برو شکایت کن_

 :مامان با نگرانی گفت

 .دردسرساز نشه پسرم_

 .نه نمیشه چون ترمه زن منه نه هیچ بیناموس دیگه ای_

 :مامان با صورت گرفته اش بهم نگاه کرد و گفت

 .چقدر آدم پست فطرتیه_

 :چشمهام رو با درد باز و بسته کردم و گفتم

 .خیلی زیاد_

 !ترمه؟_

 :سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم و گفتم

 !بله؟_

به هیچ عنوان از خونه خارج نشو فهمیدی آدمای مهرداد خطرناکن میدونم یه نقشه _

 .ی کثیف دیگه هم کشیده

 :گیج گفتم
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 .این مهرداد کیه آخه_

 .یه حرومزاده_

کیان بعد از گفتن این حرف با عصبانیت به سمت اتاقش رفت مامان هم دنبالش 

سمت اتاق رفت واقعا هنوز گیج و منگ بودم و نمیدونستم ک چرا داره این شکلی 

حرف میزنه و قضیه از چه قراره کالفه پوفی کشیدم و به مبل تکیه دادم کی قرار بود 

 .این مرد به اصطالح پدر دست از سر من بدبخت برداره

 !ترمه؟_

 :با شنیدن صدای ترگل بدون اینکه به سمتش برگردم گفتم

 جانم_

 .پاشو بیا_

 :با شنیدن این حرفش به سمتش برگشتم و گفتم

 .بیخیال خیلی بد امروز حالم خرابه_

 :صداش داشت میلرزید

 .ترمه مهمه زود باش بیا_

با شنیدن این حرفش بلند شدم نگاهم دقیق شد بهش رنگ از صورتش پریده بود و 

 :شبیه گچ شده بود ، با نگرانی گفتم

 !چرا این شکلی شدی تو خوبی؟_

 :اومد سمتم دستم رو گرفت و دنبال خودش کشید ک گفتم

 کجا داریم میریم_
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 .باید یچیزی نشونت بدم_

خواستم دنبالش برم این حالش داشت من رو نگران میکرد انگار اتفاق بدی افتاده بود 

 :، صدای کیان از پشت سرمون بلند شد

 !کجا؟_

به سمتش برگشتیم ترگل ک اصال نمیتونست جوابش رو بده چون انگار واقعا حالش 

 :بد بود پس من جواب دادم

نمیدونم انگار چیزی شده آخه ترگل بهم گفت بیا نشونت بدم من هم دنبالش اومدم _

 .ولی تو صدام زدی

کیان نگاهش رو به ترگل دوخت ک قیافه اش خیلی زیاد رنگ پریده و ترسیده بود ک 

 :با لحن آرومی گفت

 !ترگل چیزی شده؟_

ترگل با صدای لرزونی به انباری کنار آشپزخونه اشاره کرد همراهشون حرکت کردیم 

 :وقتی رسیدیم ایستادیم صدای یکی از خدمتکار ها اومد

 .زود باش احمق کار خاتون رو تموم کن تا کسی نیومده_

 …واسا االن_

هنوز حرف هاشون تموم نشده بود ک ارباب زنگ موبایلش رو زد و فوری داخل شد ک 

 صدای جیغ اون دوتا زن خدمتکار بلند شد

 :صدای خشک و سرد کیان بلند شد

 !داشتید چه غلطی میکردید هان؟_
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صدای جیغشون بلند شد ک نگهبان ها ریختند داخل خونه صدای عصبی کیان بلند 

 :شد

 .ترگل و ترمه زود برید باال زود_

 :همراه ترگل رفتیم اتاق باال به ترگل خیره شدم و گفتم

 !خوبی؟_

 خوبم_

بنظرت خاتون حالش چطوره عجب کثافط هایی بودند با خاتون بیچاره چیکار _

 .داشتند

 :با صدای گرفته ای گفت

 .نمیدونم ولی دشمن های ارباب بودند انگار_

با هم به سمت باال رفتیم ک مامان از اتاقش بیرون اومد با دیدن صورت های رنگ 

 :پریده ی ما متعجب گفت

 !چخبر شده؟_

 .خاتون رو داشتند میکشتند_

 :با شنیدن این حرفم رنگ از صورتش پرید و شکه تقریبا داد زد

 چی_

 :ترگل با صدای گرفته گفت

 .پایین درگیری انگار دوتا جاسوس داشتیم داخل خونه_

مامان به سمت پایین رفت ک من هم دنبالش حرکت کردم ترگل بازوم رو گرفت و 
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 :گفت

 تو کجا_

 .برم پایین ببینم چخبره_

 :با حرص گفت

 .الزم نکرده یادت نیست ارباب چی گفت_

 با شنیدن این حرفش دیگه حرکتی نکردم و سرجام ایستادم

 !ترمه؟_

 :با شنیدن صدای ارباب به سمتش برگشتم و گفتم

 جانم_

 .برای یه مدت طوالنی باید از اینجا بریم اینجا دیگه امن نیست وسایلت رو جمع کن_

با تعجب بهش خیره شدم چرا اینجا امن نبود کجا میخواستیم بریم ، سئوال هام رو به 

 :زبون آوردم ک با صدای گرفته ای گفت

 .فعال سئوال نپرس زود باش آماده شو_

کالفه باشه ای گفتم ولی ذهنم درگیر شده بود میدونستم کیان هم تا نخواد هیچ حرفی 

نمیزنه وقتی وسایلم رو آماده کردم حاضر و آماده پایین رفتم بقیه هم آماده شده بودند 

 .انگار قرار بود همه بریم

 :رفتم کنار ترگل ایستادم و گفتم

 !کجا قراره بریم تو میدونی؟_

 عمارت خانوم بزرگ_
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 اون جا دیگه کجاست_

 :تا خواست حرفش رو ادامه بده صدای ارباب بلند شد

 .خوب همه برید سوار ماشین ها بشید حرکت میکنیم_

 :همه با گفتن چشم رفتن من هم دنبالشون حرکت کردم ک صدای ارباب بلند شد

 .ترمه تو با من بیا_

 چشم_

دنبال ارباب حرکت کردم و به سمت ماشیش رفتیم همین ک داخل ماشین نشستم 

همه ی ماشینا حرکت کردن تا از خونه خارج شدیم صدای انفجار شدیدی اومد و همه 

 .ایستادن بهت زده به خونه ی روبروم ک در حال سوختن بود خیره شده بودم

 :نگاهم و به سمت کیان چرخوندم انگار اون هم تو شک بود با ترس گفتم

 !چخبره چرا خونه منفجر شد؟_

 :صدای کیان بلند شد

 .آروم باش ترمه باید هر چه سریع تر از اینجا دور بشیم من هم نمیدونم چخبر شده_

سری به نشونه ی تائید تکون دادم طولی نکشید ک ماشین حرکت کرد تموم طول راه 

فقط سکوت کرده بودم از شدت ترس و وحشت هنوز تو شک بودم یه خونه جلوی 

چشمهام منفجر شده بود شاید اگه ما از اون خونه خارج نشده بودیم همه االن سوخته 

 .بودیم و مرده بودیم حتی فکر کردن بهش هم وحشتناک بود

چشمهام رو بستم و سعی کردم تا رسیدن به اون جا کمی بخوابم شاید از استرس و 

 .وحشتی ک داشتم کمتر میشد طولی نکشید ک چشمهام بسته شد و خوابم برد
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 !ترمه ترمه_

با شنیدن صدایی کنار گوشم چشمهام رو باز کردم با دیدن کیان با صدای گرفته ای 

 :گفتم

 !چیشده؟_

 .بیدار شو رسیدیم_

با شنیدن این حرفش هوشیار شدم تموم اتفاقات یادم افتاد با وحشت به کیان خیره 

 :شدم و گفتم

 .خونه منفجر شد_

 :با صدایی ک سعی میکرد آروم باشه گفت

 .هیس آروم باش حاال چیزی نشده درست میشه_

بعد از اینکه خیالم راحت شد از ماشین پیاده شدم با دیدن عمارت قدیمی روبروم 

حس عجیبی بهم دست داد اینجا دیگه کجا بود چرا انقدر قدیمی بود شبیه عمارت 

 .های اربابی ک تو فیلم ها تا به امروز دیده بودم بود

 :به سمت کیان برگشتم و گفتم

 !بقیه کجان؟_

 .داخل هستند زودتر از ما رسیدند_

 :با ترس گفتم

 !کیان؟_

 !بله؟_
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 .اینجا ترسناک_

 :به سمتم اومد و گفت

نترس زیاد ترسناک نیست چون شب هست این شکلی حس میکنی حاال بریم _

 .داخل ک باید غذا بخوری استراحت کنی تموم مدت فقط خواب بودی

داخل عمارت شدیم ک چند تا از خدمه ها به سمتمون اومدند صدای زن میانسالی 

 :اومد

 !کیان پسرم؟_

کیان با شنیدن زن به سمتش رفت من هم هنوز سرجام ایستاده بودم و داشتم 

 :بهشون نگاه میکردم ک صدای خانوم میانسال بلند شد

 !پسرم اون دختره خدمتکارت؟_

 نه_

کیان بهم اشاره کرد به سمتش برم به سمتش حرکت کردم کنارش ایستادم ک 

 :گفت

 .خانوم بزرگ این ترمه است همسر من_

 :چشمهای خانوم بزرگ گرد شد بهت زده گفت

 !چی؟_

 :کیان با صدای خونسردی گفت

 .واضح گفتم خانوم بزرگ_

 :خانوم بزرگ با خشم بهش خیره شد و گفت
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 .باید بابت اینکارت حساب پس بدی_

 و بدون اینکه من رو آدم حساب کنه رفت زنیکه ی خودخواه معلوم نیست فازش چیه

 .بریم یه چیزی بخور_

 .کیان میشه اتاق رو نشون بدی من برم بخوابم گرسنه نیستم شدیدا خستم_

 :سری تکون داد و با صدای بلندی داد زد

 نرگس_

 :بعد از چند دقیقه یه دختر تپل بدو بدو اومد و گفت

 !بله آقا؟_

 .خانوم رو راهنمایی کن اتاق من_

 چشم آقا_

حرکت کرد ک من دنبالش راه افتادم انگار کیان خیلی وقت بود ک اینجا میومده چون 

 یه اتاق داشت و همه میشناختنش

هنوز بدنم از ترس و اتفاق هایی که افتاده بود میلرزید رو ی تخت نشستم نرگس 

 :گفت

 خانم به چیزی احتیاج ندارید؟_

 .نه مرسی_

 .اگه چیزی الزم داشتید خبر بدید_

سری تکون دادم نرگس که رفت لباسهامو از تنم در اووردم. کسل و ناراحت به تاج 

 .تخت تکیه زدم
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چشمامو روهم گذاشتم تمام اتفاقات امروز جلوی چشمم اومد. وحشت ناک بود انفجار 

 اون دوتا جاسوس

 کشتن خاتون وای خیلی بد بود

 .نمیتونستم حضمش کنم

 .در که باز شد چشمامو باز کردم کیان بود

 خوبی؟_

 .خوب نیستم وحشت کردم_

 .چیزی نیست نگران نباش اینجا امنه_

 چرا اینطوری شد؟_

 !بعدا میگم االن وقتش نیست_

 ولی کیان من وحشت زدم یعنی چی االن وقتش نیست؟_

 .ترمه میگم حوصله ندارم خودم بد تر تو هستم_

 .از صدای دادش سر جام نشستم و تو خودم جمع شدم

دلم میخواست دوش بگیرم و بخوابم بی توجه به کیان که داشت لباسهاشو عوض 

 .میکرد به سمت سرویس داخل اتاق رفتم

 یه دوش سر دستی گرفتم

 .و از حمام بیرون اومدم کیان با نیم تنه ی لخت روی تخت دراز کشیده بود

تو این وضعیتم جذاب بود باورم نمیشد من یه دختر دست فروش فقیر زن یه مرد 

 .قدرتمند وثروتمند شده بودم
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خجالت میکشیدم کنارش بخوابم نگاهی به اطراف انداختم االن لباس از کجا 

 میووردم؟

 .توی کمد لباس هست_

 :از جام باال پریدم کیام دستشو از رو چشماش برداشت و گفت

چته بروبر نگاهم میکنی لباس تو کمد هست.یکم ممکنه گشاد باشه تا شب میگم _

 .برات لباس بیارن

 .ب..باشه_

 .در کمدو باز کردم سریع لباسارو برداشتم و توی حموم رفتم

 .چه دردسری شده بود من زن کیان بودم ولی خیلی خجالت میکشیدم

 .به سختی رو کاناپه دراز کشیدم و موهامو توی حوله جمع کردم

 !چرا اونجا خوابیدی_

 .خوب کجا بخوابم_

 :به کنار خودش اشاره کرد و با نگاه چپ چم گفت_

 .معلومه اینجا_

نگاهی به کنارش و بعد نیم تنه ی لختش انداختم و با قدم های سست کنارش 

 .نشستم

 .اخماشو تو هم کشید! از بس اخم کرده بود میون ابروهاش خط افتاده بود

 !چرا نمیخوابی حوصلمو سر بردی_

 .خو..ب ال..ان میخوابم ا..اصن گرسنمه خوابم نمیاد_
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 .به زور دستمو کشید و کنار خودش دراز تا دراز خوابوندم و با ماش پاهامو قفل کرد

 .حاال فعال بخواب بعدا میریم یه چیزی میخوریم_

 !من میترسم_

 :سرشو مقابل سرم نگه داشت و خیره زل زد تو چشمام و گفت

 از چی؟_

 …می…میترسم..مثل امروز باز_

 .ششش تا وقتی من کنارتم از هیچی نترس_

 !سرمو رو بازوش گذاشتم ولی انگار نمیخواست بخوابه

 :روبروم خیمه زد و گفت

 .دلم آرامشتو میخواد_

 .متعجب شدم! ارامش من چیه مگه ؟ وای نگاهش یه حالی بود سرخ میترسوندم

 آ..رامش؟_

 .هوم_

 .اینو گفت و خمار بیشتر روم خمش شد و داغ شدم. به حس خاص تو وجودم پیچید

لبامو با اتش خاصی میبوسید و میخورد. چشمامو بی اختیار روی هم گذاشتم و و 

 .دستمو روی بدنش گذاشتم

 .نمیتونستم ازش جدا بشم یا حتی تقلی کنم چون خودمم حالم دگرگون بود

 .لباشو رو لبام کشید و با اکراح گونمو بوسید

 …فعال تا همین اندازه ارامش برام کافیه کلی قول نمیدم_
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 .با خجات خودمو تو بدن داغش قایم کردم و ریز خندیدم

 …ولی با این کارت حس میکنم کافی نیست_

لباشو سخت رو لبام گذاشتو مشغول بوسیدنم شد آروم اروم دستشو پشت لباسم برد 

 و

 .به کمرم رسوند همونطور که لبامو با اتش میبوسید کمرم رو هم نوازش میکرد

 .کم کم با زور زبونشو تو دهنم هول داد حس جدیدی تو وجودم به وجود اومد

 .یکم خشن عمل میکرد ولی حس خوبی بهم میداد

 .زبونشو تو دهنم میچرخوند حس کردم نفس کم آووردم

باز ازم جدا شد ولی این بار سراق لبهام نرفت چونمو مکید و بعد به سمت گردنم 

 .رفت

 .نا خود آگاه آهی کشیدم که وحشی ترش کرد

 .انقدر به زیر گلوم مک زد که حس کردم قراره بد کبود بشه

 .با دوتا دستش لباس زیرمو از تنم در آوورد و از زیر لباس به سینه هام چنگ زد

 .یکم دردم اومد ولی انقدر تو لذت غرق بودم که نمیدونستم چیکار کنم

خیسی خودمو حس میکردم اروم تو گلو ناله کردم که نرم لبانو بوسید و لباسمو باال 

 .داد

 :اسمشو باناله زیر لب صدا زدم

 .کیان_

 سکوت کرد و با بوسه های ریز جوابمو داد. خط بین سینمو لیس زد

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

72 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .و با یکی از دستاش نوک سینمو نوازش کرد

 :دیگه تحمل نداشتم دستمو تو موهاش کردم و با ناله گفتم

 !بسه_

 :سینمو آروم مکید و گفت

 .هیف که خستم اگه نه کارو تموم میکردم_

 .لباسمو تنم کردم و اروم کنارش دراز کشیدم

 :دستمو گرفت سمت خودش کشوند و با صدای خمارش گفت

 .یکم بخوابیم انگار خسته شدی_

 :با خجالت سرمو تو بازوش مخفی کردم و گفتم

 اهوم_

 .تازه از خواب بیدار شده بودم بدنم کانال خشک بود

 .هرچی میخواستم تکون بخورم یه چیزی مانع میشد

 .دستای کیان دورم حلقه شده بود نفس کم آووردم

 :تکونی به خودم دادم و با صدای گرفته گفتم

 کیان؟_

 هوم؟_

 .وای میگه هوم میخواستم برم بیرون

 .گشنم بود ولی مثل زندانیام

 !کیان بیدار شو_
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 !یکم دیگه_

 !کیان گرسنمه وای نه_

 .نوچی زیر لب گفت و الی چشماشو باز کرد

 :دستمو رو نیم تنه ی لختش گذاشتم و گفتم

 .من میرم بیرون تو بخواب_

 .نه با هم میریم باید بگم برات لباسم بیارن_

 .باشه پس پاشو_

 ساعت چنده؟_

 نمیدونم راستی کی میگی چی شد؟_

 !چی چی شد_

 .وای امروزو میگم کیان دیگه_

 .میگم بعدا فال بریم یه چیز بخور_

با ناراحتی و لب های آویزون لباسامو تن کردم انقدر برام گشاد بود که عصابم خورد 

 .شد

 !اینا خیلی برا من گشاده_

 :با بیخیالی همینجور که پلیورشو تن میکرد گفت

 .میگم بیارن دیگه_

 کی بیرونه؟_

 !مامانمو خواهرمو خانم بزرگ_
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 خانم بزرگ مادر بزرگته؟_

 .اره مادربزرگ پدریم. من با اون بزرگ شدم_

 .سری تکون دادم و کنارش وارد سالن شدم فقط خانم بزرگ تو سالن بود

 :اروم سالم کردم خانم بزرگ با سروسنگینی جوابمو داد و رو به کیان گفت

 .منتظرم توضیح بدی کیان_

 !چیو خانم بزرگ همسرمه_

 چرا منو از این اتفاق خبر دار نکردی پس رها چی؟_

 !رها االن تو دوبی داره با دوست پسرش وقت میگذرونه_

 یعنی چه این چه بی عابروییه؟_

 .به عروس منتخبتون بگید_

 …این دختر_

 !پدر معتادش میخواست بدبختش کنه_

 !که تو باهاش ازدواج کردی_

 .بعله من ازدواج کردم و بهش عالقه دارم_

 …هیف که قبولت دارم کیان اگر نه_

 .کم مونده بود اشکم دربیاد این وسط فقط داشتم تحقیر میشدم

 .با چشمای پر از اشک به زمین زل زده بودم و مدام بغضمو فرو میدادم

 .کیان بهم نگاه کرد سرمو پایین انداختم تا اشکامو نبینه

 چرا سرت پایینه ترمه؟_
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 .هی…هیچی_

 .داری گریه میکنی_

 .نه خوبم کیان گ.. گرسنمه_

 ششش… مگه نگفتم هیچ وقت گریه نکن؟_

 …نمیکنم من_

 :دستشو زیر چونم برد و گفت

 سری بعدی انقدرخوب برخورد نمیکنم

 .االنم اشکاتو پاک کن بریم شام بخوریم

 .اشکامو به ارومی پاک کردم و بدونه نگاه به خانم بزرگ از جام پاشدم

 .ضعف و گرسنگی باعث شد پام لغ بخوره و سرمم درد بگیره

 :کیان که این حالمو که دید از پشت گرفتم و گفت

 چی شدی؟_

 !هیچی سرم گیج رفت_

 ا دارم بابا میشم؟_

 :چپ چپ نگاهش کردم و در حالی که ازش جدا میشدم گفتم

 !اره اونم دوقلو_

 !زبونت درازه ها_

 .کو نه کوتاهه_

 .زبونمو بیرون اووردم و با شیطنت جلوش نشون دادم
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 !هی هی شیطونی نکن میکنم زبونتو ها_

 .چشمام درشت شد این روی کیانو ندیده بودم لبمو گاز گرفتم و سرمو پایین انداختم

 .خوب حاال خجالت نمیخواد بکشی بیا غذا بخور بچم مرد از گرسنگی_

 .خنده ی ریزی کردم و باهم پشت میز نشستیم

 .با ولع به لوبیا پلو رو بروم زل زدم وای چقدر غذا نمیدونستم از کدوم بخورم

 .ولی بی معطلی برا خودم برنج کشیدم و مشغول خوردن شدم

 آروم چته؟_

 .خیلی گرسنمه خوب_

 .فرارنمیکنه اروم بخور_

 .باشه باشه لباسامم بگو بیارن_

 .از این همه عجولیم خندش گرفته بود سری تکون داد و مشغول خوردن شد

 .لباسهام که رسید به تیپ پوشیده و خوب زدم و همراه مادر کیان داخل نشیمن رفتیم

 عزیزم چایی میخوری؟_

 .بعله مرسی_

 .میگم بیان اینجا باهم بخوریم بینشم یکم صحبت کنیم_

 .خیلیم خوب دست شما درد نکنه_

 میدونی کیان کجا رفت؟_

 .نه راستش منم متعجب شدم ولی فکر کنم کار مهمی داشت_

 !لعنت به مهران کثافت_
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 مامان من متوجه نشدم مهران کیه؟_

 ! همون پسری که پدرت تورو بهش فروخته خیلی آدم پستیه_

 .پدرش دشمن پدر کیان بود و قبل این ماجراها خودشم با کیان دشمنی دیرینه داشت

 آخه سر چی؟_

 .کیان شرکت واردات صادرات داره که از پدر و پدربزرگش براش به یادگار مونده_

 دشمنی این مهران که میگید سر چیه؟_

رغیب سرسخت شرکت ما شرکت اوناس اما با فرق این که اونها به خاطر قاچاق _

 مدام

 .جریمه میشن و اعتبارشون رو از دست میدن و لی کیان با سیاست تره

 .من میترسم مامان راستش خیلی وحشت ناکه_

نه گلم نترس تو تا وقتی کیان هست از هیچی نترس ولی از من به تو نصیحت ول _

 .کیانو ببر

 دلشو چرا؟_

ببین کیان به تو بیمیل نیست ولی تو هم باید یه تکونی بخوری اینجوری نمیشه _

 .سعی کن براش دلبری کنی

 راستش من اصال بلد نیستم آخه دلبری چیه؟ چجوری؟_

 .من یادت میدم اما توهم باید بپذیری نباید از زیرش در بری_

 اخه خجالت میکشم_
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خجالت نداره گلم از همین امشب شروع کن وقتی که میاد سعی کن بش نزدیک _

 .بشی

 .یه لباس خواب خوشگل از بین لباسهایی که برات آووردن انتخاب کن

به دست آووردن دل کیان الزمه برات عزیزم چون تو دیگه همسرشی و همیشه باید 

 .کنارش باشی

 .اینطوری همیشه روی خوششو میبینی جای این که خشمو ناراحتیشو ببینی

من پسرمو میشناسم میدونم اخالق بد زیاد داره ولی رام شدنشم برای تو که زنشی 

 .کاری نداره

 تو فکر فرو رفتم حرفای مادر کیان کامال درست بود ولی من یکم ترس داشتم

 اگه بعدش ولم کنه چی بدبخت بشم چی؟

 .نه اما باال تر سیاهی رنگی نبود تصمیم گرفتم به حرف مامانش گوش کنم

 .نزدیک دوازده شب بود ولی هنوز کیان نیومده بود لباسامو عوض کردم

 .یه لباس خواب سیاه رنگ که با پوشتم تضاد فوق العاده ای داشت تنم کردم

 .زیاد دست به آرایشم خوب نبود ولی باید به خودم میرسیدم

 .توی آرایش خواهرش یکم کمکم کرد و روی لبهام رژلب قرمز کشید

 .الک مشکی تیپ و چهره ی دلبرانمو تکمیل کرد توی آینه به خودم لبخند زدم

 .تا اومدم روی تخت بشینم صدای پاش از پشت در اومد

 .پیشدستی کردم و درو براش باز کردم با دیدنم شدید شوکه شد

 .با چشمای درشت اسممو زیر لب تکرار کرد و منم دلبرانه لبخند زدم
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کتشو از دستش گرفتم و روی نوک انگشتام ایستادم گونشو نرم و با ناز بوسیدم و با 

 :صدای پر از ناز گفتم

 .خسته نباشی عزیزم_

لباساشو یه گوشه ای گذاشتم و دستشو کشیدن روی تخت نشوندمش و خودمم روی 

 .پاش نشستم

 . با چشای خمار بش زل زدم میخواستم دیونش کنم

 .هی نگاهمو از لب و چشماش تغییر میدادم

 .دستامو دور گردنش حلقه کردم و نفسهامو توی صورتش فرستادم

 .چی شده؟ میخوای دیوونم کنی_

 .قهقهه وارخندیدم و با نگاه خیره سکوت کردم

دیگه حس کردم کم آوورد چون نفسهاش تند شد دستشو داخل موهام فرو برد و لبامو 

 .بی مکس داخل دهنش برد

 .اونقدر محکم منو میبوسید که خودمم کم آووردم اما باش همراهی کردم

 .جامونو تغییر داد منو روس تخت گذاشت و محکم روم خیمه زد

 .لبانو باز تو دهنش برد و محکم مشغول بوسیدنم شد

 .یه حس خوبی تووجودم پیچید خودمم همراهیش کردم

 .دستشو داخل موهام بر فقط صدای نفسهامون بود که حریسانه توی فضا میپیچید

 .دستمو دور گردنش حلقه دادم و سرشو فشاردادم
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لباسای توی تنش داشت روی مخم میرفت تنشو به عقب حولش دادم و زل زدم به 

 .صورتش

 .لبای سرخش چشمای خمارش واقعا دیوانه کننده بود

 با اکراح یکم عقب رفت من هم دست بردم به سمت دکمه های پیرهنش و از

 .تنش در آووردم خودشم کمکم کرد انگار عجله داشت برای یه چیزی

 .بلوزش و پشت سرش شلوارشو از تنش در آووردم و باز روم خیمه زد

 .اینبار سرش بین قفسه ی سینم و گردنم بود

 .مک هایی که میزد باعث شد آه ارومی بکشم و اونو حریس تر کنم

 .همینجور که دستش کمرمو نوازش میکرد لباشم مشغول گردن و قفسه ی سینم بودن

 هردومون توی حس عمیقی بودیم ولی با صدای تلفن کیان حسمون کمرنگ شد

 .کیان با حرس به تلفنش نگاه کرد و با حالت بدی تلفنشو جواب داد

 :زیر لب رو من که روی تخت خوابیده بودم گفت

 .باید جواب بدم_

 .باشه_

 .سریع لباساشو تنش کرد و از اتاق بیرون رفت

 .سرمو رو بالشت گذاشتم بدنم از درونو بیرون گر گرفته بود

 .یکم منتظر موندم ولی کیان نیومد منم واقعا خوابم میومد

 .انقدر بهش فکر کردم و منتظرش موندم که خوابم برد

 .بگو دیگه استرس گرفتم_
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 :تک خنده ی جذابی کرد و با همون لحن جدی و محکمش گفت

 .دیشب مهرداد یه سری دردسر توی شرکتم انداخته بود_

 .نگاهش کردم وای مهرداد کابوس لعنتی ازش متنفر بودم

 خوب؟_

 .آشوب بدی بین کار مندام انداخته بود ولی حلش کردم_

 .من..میترسم ازش_

 :اخم کرد و با صدایی که یه نمه باال تر رفته بود گفت

 .تو زن منی! تو امنیت منی! من پشتتم حق نداری از کسی بترسی_

 …نمیخوام اذیتت کنه اخه داره_

 :میون حرفم پرید و با لحن آروم تری که آرامشو بهم برگردوند گفت

نترس منو هیچ کس نمیتونه از پا بندازه من حواسم بهش هست نمیزارم اصال کاری _

 .بکنه

توهم نگران نباش یه خونه خریدم باهم میریم اونجا میدونم جفتمون اینجا اذیت 

 .میشیم

 یعنی چی از اینجا بریم بعد مثل خونه قبلی بشه چی؟_

 .نمیشه! آمار ریز به ریز باباتو اون مهرداد حرومزادرو دارم_

 .خونه جاش امنه تو یه آپارتمانه که همه آشنا هستن نگهبانم داره

 .خوشحال شدم نگاه های خانم بزرگ اذیتم میکرد دلم میخواست برم

 …من میخواستم یه چیزی بگم اما_
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 گرفتم. استرس دیگه بگو_

 گفت: محکمش و جدی لحن همون با و کرد جذابی ی خنده تک

 بود. انداخته شرکتم توی دردسر یسر یه مهرداد دیشب_

 بودم. متنفر ازش لعنتی کابوس مهرداد وای کردم نگاهش

 خوب؟_

 کردم. حلش ولی بود انداخته مندام کار بین بدی آشوب_

 ازش. من..میترسم_

 گفت: بود رفته تر باال نمه یه که صدایی با و کرد اخم

 بترسی. کسی از نداری حق پشتتم من منی! امنیت تو منی! زن تو_

 …داره اخه کنه اذیتت نمیخوام_

 گفت: برگردوند بهم آرامشو که تری آروم لحن با و پرید حرفم میون

 کاری اصال نمیزارم هست بهش حواسم من بندازه پا از نمیتونه کس هیچ منو نترس_

 بکنه.

 اذیت اینجا جفتمون میدونم اونجا میریم باهم خریدم خونه یه نباش نگران توهم

 میشیم.

 چی؟ بشه قبلی خونه مثل بعد بریم اینجا از چی یعنی_

 دارم. حرومزادرو مهرداد اون باباتو ریز به ریز آمار نمیشه!_

 داره. نگهبانم هستن آشنا همه که آپارتمانه یه تو امنه جاش خونه

 برم. میخواست دلم میکرد اذیتم بزرگ خانم های نگاه شدم خوشحال
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 …اما بگم چیزی یه میخواستم من_

 منتظرم. بگو_

 ندارم. گرمیی سر هیچ آخه تنها میره س..سر حوصلم من_

 دم میترسیدم ازش ولی کردم تعجب میخندید بهم وار قهقهه و زو خنده زیر دفعه یه

 نزدم.

 بترسه. شوهرش از باید زن اصال خوبه ازم میترسی که حالتم این عاشق_

 خودت. میترسونی منو تو…تو…خوب_

 کنار شرکت توی رضا علی دارم صمیمی خیلی دوست یه من ردمک فکری یه اونم برا_

 دستمه.

 خوبیه. دختر زنش دامادن عروس تازه ماست اپارتمان تو خونشون

 گفتم: خندیدمو ذوق با شدم خوشحال

 میریم؟ کی خب خیله_

 باز_س_هو_ارباب#

 میگم. بت میز سر بیا نکن عجله

 بخورم. چی زوری نیست گشنم خو_

 برم. خونه این از میخواست دلم فقط نمیخواست غذا دلم بود هداد هم گیری چه

 میریم! شم آماده منم خب خیله_

 کنم؟ خداحافظی مادرت با من پس_

 باشه_
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 برگردن. فردا بود قرار اونام بود اتاقش تو مامان

 میریم! داریم ما جان مامان_

 باش. خودت مواظب باشید خوش سالمت به عزیزم؟ میرید_

 گفتم: و بوشیدم گونشو

 بیاید. بازم جون مامان دیدار امید به چشم_

 هستیم. منتظرتون شماهم_

 رفتم. بیرون اتاقش از و بوسیدم گونشو باز

 همیشه. مثل جداب میبست ساعتشو داشت بود حاضر کیان

 کیان؟ بریم_

 که؟ اینجا نزاشتی چیزی آمادم_

 شد. ساک یه کال امادست چیز همه نه_

 گرفت. دست به ساکو و گفت لب زیر ای باشه

 جدید ی خونه راهی و کردیم خداحافظی اونم با بزرگ خانم وحشتناک های نگاه زیر

 شدیم.

 گفت: و گذاشت پارکینگ توی ماشینو کیان داشت تازگی برام چیز همه رسیدیم وقتی

 رسیدیم._

 میگه. چی هیجان این نمیدونستم شدم پیاده ماشین از لبخند با

 کرد. کم هیجانمو یکم الیت وزیکم شدیم آسانشور سوار

 رفتم. بیرون اتاق از و کردم عوض راحتی لباس دست یه با لباسامو
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 بهش گاهی دست یه و میکرد کاری دست رو تلویزیون داشت نرسیده هنوز کیان

 میکرد. وصل

 پس؟ میکنی چیکار داری_

 . میکنم وصلps( ) اسو پی دارم_

 نکرده. کن وصلش گفتم بش احمقو

 و کردم نگاهش خنگی با نشدم. حرفش متوجه اصال دیگه بود چی اس یپ چی چی

 گفتم:

 دیگه؟ چیه اس پی_

 گفت: و خنده زیر زد گفتم اینو تا

 بازی هاش دسته با بعد میزاری بازی توش دستگاهه یه دختر خنگی انقدر چرا_

 میکین.

 گفت: و داد نشونم هارو دسته

 اینجوری._

 باکالسه. آتاریه شبیه_

 داره. فرق خیلی بازیاش ولی ها مایه این تو زیچی یه_

 کنم؟ بازی میدی یاد منم به_

 ها! سخته ولی اره_

 تر. جلو میزنم توهم از زرنگم من نیست طوری_

 گفت: حرس با میشد بلند جاش از که درحالی و زد پوزخندی
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 باطل خیال زهی_

 میبینی. حاال_

 بزرگ خانم ی خونه بود گرسنم خیلی گرفت پیتزاهارو رفت کیان در زنگ صدای با

 بخورم. صبحانه نتونستم راحت

 بود. خوشمزه خیلی خوردم دلچسب به پیتزارو

 داریم! مهمون شب_

 گفتم: تعجب با

 کی؟_

 اینجا. میان خانمش علیرضاوو_

 معذبم. که من وای_

 دیگه. بپزی شام باید فقط میشی آشنا نترس_

 یکم بشم آشنا جدید آدم دوتا با تممیخواس که این کنار به کردنش درست شام وای

 بود. سخت

 میرفتم. که بود جاهایی تنها خونمون فروشیمو دست بسات که منی برا

 باشه._

 گفت: و کرد نگاهم مرموزی حالت با

 دارم. کار باهات شب کنی خسته خودتو زیاد نمیخواد_

 نشو. حیا بی گفتم و کردم نگاهش چپی چپ

 حیایی؟ بی چه زنمی_
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 میکردم. شامو فکر باید منداد جواب

 بکشم. رخ به هنرامو یکمم  نبود بد اووم

 حساابی. داشتم هم وقت

 باال آستین سبزی قرمه و پلو زرشک پختن برا بعد و گذاشتم بار برنجمو ازهمه اول

 زدم.

 شد. پرت چی همه از حواسم که شد گرم درندشت ی آشپزخونه تو سرم انقدر

 گرفتم. دسرو نوع یه تهیه طرز اینترنت تو از و گرفتم گوشیشو کیان از

 اتاق. تو رفتم خودم شدن آماده برای و چیدم ظرف تو میورو شد آماده که دسرم کیکو

 حمامه. کیان میداد نشون آب صدای

 نمیووردم. در سر پوشیدن لباس از زیاد من

 دلم داشتم لباس دودست کال خونمون تو

 شومیز من بود شیک لباسهای از پر کمد برسم.توی نظر ب پوش شیک میخواست 

 کردم. انتخاب صدفی عروسکی کفشای و نودو شلوار با رنگو صدفی

 زدم. زل خودم به آینه جلوی رضایت با و نشوندم صورتم رو کمی آرایش

 بود. پوشونده تنشو پایین فقط اومد بیرون حمام از وقتی کیان

 پریدم. باال و گرفتم چشمامو جلوی جیغ با

 دختر. چته_

 چرا؟ لختی_

 منو. لخت ندیدی که نه_
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 ایستادم. روبروش و برداشتم چشمامو جلو میگفتا! راست

 روت. اومد دوزار اووو_

 بودم؟ زشت که بود این منظورش شد درشت چشمام

 مگه؟ بودم زشت_

 نبودی. مالی همچین هی_

 خوبی؟ خیلی خودت که نه_

 تو؟ به من دادم رو_

 داشتم. رو نه_

 . مشخصه_

 واینستا. من جلو لخت انقدر هم تو ایه_

 بیرون.بریمیتونی خوب_

 بود. بیشعور وحشی همون که حقا رفتم. بیرون و بهش کردم پشت

 کرد. باز درو و رفت تر جلو کیان اومد در صدا به که در زنگ

 وارد زیبا خیلی ای چهره اما تر کوتاه کمی قدی با وای کیان همسن پسر یه همه از اول

 شد.

 شد. وارد بود خوشرو هم خیلی که خوشگلی ولی میزه ریزه دختر سرش پشت

 رسید. من به نوبت کیان با پرسی احوال و سالم از بعد

 سالم._

 گفتم: و فشوردم دستشو
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 اومدید. خوش عزیزم سالم_

 سحرم. من گلم مرسی_

 خوشوقتم. ترمه_

 بودن. خوشرویی زنوشوهر کردم. پرسی احوال همسرشم با

 شدیم. راحت باهم زدیم حرف که بودیکم داشتنی دوست دختر سحرم

 خیلی کیان با دوستیشون چون نشدم ناراحت میدونست ما درموردازدواج چیو همه

 بود. صمیمی

 شدید؟ آشنا چطوری شما_

 میکردم. کار میکردم کار علیرضا کیانو شرکت تو من_

 میکنی؟ کار هنوزم_

 میرم. گاهی از هر ولی نه که کار_

 کنم. کار میخواد دلم منم حالت به خوش_

 کیان. شرکت بیا خوب_

 گفت: کیان موقع همون

 نمیشه. بیاد کجا_

 گفتم: و کردن توهم اخمامو

 میره. سر حوصلم برم باش منم خب_

 نشستم. سرجام که رفت بهم ای غره چشم چنان و رفت توهم کیان اخمای

 میکنه. فرق تو شرایط نمیشه یعنی نمیشه میگم_
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 گفتم: لب زیر و اروم

 فرقی. چه_

 گفت: آمیزی تحقیر لحن و خند پوز با

 شرکتم. تو تا بهتره کنه کار خونم تو خریدم که کسیو_

 زد. خشکم حرفش با لحظه یه

 شدم. تحقیر چقدر وای بود؟ چی منظورش

 وحشیه. که میدونستم نداشتم زدن حرف جرئت انداختم سرمو موقع همون

 میشدم. تحقیربیشتر یزدم کتک بهم سحر و علیرضا جلو وسط این

 گفتم: و شدن بلند جام از میسوزوند دلمو داشت بغض

 بیارم. چایی برم من_

 ۵۸پارت_ادامه#

 گفت: و شد بلند جاش از دید داغونمو حال که سحر

 کمکت؟ بیام_

 خودم. میارم بشین نه نه_

 تحقیر باعثبیشتر اینجورس بگیره گریم بود ممکن دفعه یه بیاد نمیخواست دلم

 میشد. شدنم

 ریختم. چایی لرزون دستای با خونه آشپز تو افتادم راه جلو من

 نبود. خودم دست میریخت پایین آگاه ناخود اشکام

 بودم. افتاده مغرور مرد این دست زیر که بودم بدبخت چقدر
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 ترمه؟_

 گفتم: و کردم پاک اشکامو سریع

 بکشی. زحمت نبود الزم عزیزم_

 نکن. بایستی در ور من با بده حالت میدونم_

 نزنیم. حرف درموردش بهتره_

 اینجوریه. اخالقش همیشه کیان عزیزم نشو ناراحت ولی بخوای تو هرجور_

 بیام. کنار باهاش میکنم سعی پس محکومم زندگی این به من_

 کنیم. قشنگ زندگیتو تونستیم هم کمک با شاید_

 گفتم: غصه با و دادم تکون سری

 بشه. نمیکنم فکر_

 میشه. حتما کنیفکر مثبت_

 شدم. خوشحال میداد مثبت انرژی بهم که این از

 میشد. الزم بود منفی سراسر که زندگی تو سحر حضور

 رفتن پیشمون از سحر و علیرضا که شب تا و کنم فراموش کیانو حرفای کردم سعی

 چی. همه بابام خاطراتم رویاهام از گذشتم از زدم. حرف سحر با کلی

 پوشیدم. راحتی لباس و گرفتن دوش خستگی با رفتن که وقتی

 بشکونه. دلمو باز و برم طرفش میترسیدم بودم توجه بی کیان به کامال

 کردم. حس اتاق تو حضورشو که بودم نشسته تخت رو

 ۵۹پارت_ادامه#
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 نزدم. حرف هم کلمه یک حتی اما کردم بهش نگاهی

 شده؟ چیزی_

 گفتم: لرزون صدای و ترس به

 نه._

 گرفتی. قیافه چرا پی_

 …من نه..نگرفتم_

 باش. اماده میام میگیرمو دوش میرم_

 گفتم: بود شده درشت آگاهی نا از که چشایی و ترس با

 بشم. اماده چی برا اماده؟_

 رفت. حمام سمت بزنه حرفی که این بدونه و کرد کجا لباشو

 …نکنه بود؟ دیوونه

 بزنه؟ دست بهم میخواست وای

 امرو که کاری با مخصوصا باشم داشته رابطه باهاش که شتمندا امادگیشو اصال من

 کرد.

 میکرد. اذیتم حتما نمیدادم خاستش به تن اگه ولی

 دادم. تکیه تخت تاج به و کردم جمع شکمم تو پاهامو افتاد جونم به بدی استرس

 دوست چیز اصال االن ولی میومدم کنار باهاش راحت بود عادی شرایط اگه شاید

 برام. ودنب داشتنیی

 شد. تموم کارش لعنتی پیچیدم خودم به استرس از شد قطع کا آب صدای
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 کردم. جمع شکمم تو ماهامو و کشیدم دراز حمام در به برعکس

 لرزوند. ترس از دلمو خودش بم صدای بعد و حمام در صدای

 امشب. من بات دارم کار خواب به نزن خودتو_

 دادم. فشار روهم چشمامو اومد تمسم به میکرد بد حالمو داشت لعنتیش صدای

 شده؟ چت_

 باشم. بات نمیخوام…نمیخوام…ن_

 بود. برزخی چهرش کردم. باز چشمامو و گرفتم جرعت

 توه؟ دست مگه میگی؟ چی_ 

 نیست؟ که زور باشم باهات نمیخوام نمیتونم_

 گفت: شده ریز چشمای با و زد بدی خند پوز

 وضیفتو که مجبوری تو خریدم! بابات از وتور من احمقیت؟ به زدی خودتو یا احمقی_

 بدی. انجام

 داد. هول تخت روی منو و شد نزدیک بهم خشم با بزنم حرفی اومدم تا

 زد. خیمه روم و اوورد در تنش از حولشو که شم بلند اومدم ترس با

 خطی. آخر دیگه امشب کنی فرار نمیزارم_

 گفتم: و زدم جیغ

 برو. نمیخوام شو دور عقب برو_

 کرد. خفه گلوم تو صدامو و گذاشت لبام رو اشولب

 کرد. قفل پاهامو پاهاش با و کرد بوسیدنم مشغول وحشی
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 شد. لباسام زیر کنکاش مشغول تمام گری وحشی با گرفت که هامو ققلی جلوی

 رفت. کنار روم از شد تموم که کارش

 شدم. جمع خودم تو درد از و بستم رو اشکم پر چشمای

 بود. کرده پر وجودمو کل گلوم فقط نه ضبغ نمیکردم ناله

 میکشت. منو وار دیوانه داشت درد و بود افتضاح حالم داشتم بدی حس

 بمیره. تر زود هرجه میخواست دلم که بود شده انگیزی نفرت حیوون کیان

 از بعد من به پشت تخت روی کیان داشتم نجاست حس میریختم اشک حرف بی

 کشید. دراز لباساش پوشیدن

 پیچیدم. خودم به و زدم چنگ ملحفرو پیچید دلم زیر که بدی درد حس با

 نزاشتم. روهم جشم کنه گم گورشو کیان که صبح تاخود

 انداختم. حموم توی خودمو سختی به رفت بیرون خونه از وقتی

 میترسوند. منو خیلی این و داشتن خونریزی شدید نداشتم حمام توان

 کشیدم. دراز کانامه روی کنم عجم رو خون پر ملحفه که این بدونه

 بخوابم. کردم سعی و خوردم مسکن قرص یه شد کمتر دردم که یکم

 بکنم. بدی ی ناله شد باعث درد ولی پریدم خواب از زدن در صدای با

 بود. شده کمتر اما داشتم دید هنوز پاشدم جام از گیجی با

 شد. ظاهر لومج خونه توی تقریبن لباس با سحر کردم باز زاری حال با درو

 میری. می داری تو دختر وای خزان؟_

 رفتم. کنار در جلوی از و کردم ای ناله حال بی
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 اینجا. بیام گفت کیان نمیگی چیزی چرا_

 لرزید. تنم کیان اسم شنیدم با

 افتاد. پایین خوردو سر چشمم ی گوشه از اشک

 گفت: و  آوورد در پانچوشو کالفه سحر

 بیارم. لباس راتب کن صبر دکتر بریم باید_

 نمیتونم. نمیخوام نه_

 داری. فرق تو ولی داشتم منم داری درد میدونم_

  

 باشم. تنها میخوام …سحر تروخدا من…من_

 باشی. دیده جدی آسیب ممکنه بزارم تنهات نمیتونم_

 بمیرم. میخوام_

 کیان. به بزنه زنگ میخواست برداشت گوشیشو کالفه سحر

 سحر. نمیزنی زنگ اون به_

 میفهمی؟ اینو میوفتی پس داری_

 ببینمش. نمیخوام من کردم داغونم اون شد حالم این باعث اون_

 زدم. گریه زیر بلند صدای با و نشستم زمین روی

 پیشید. خونه کل تو هقم هق صدای

 گفت: و نشست کنارم ناراحتی با سحر

 باشه. باشه_
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 بخواب. اتاق تو بریم بیا

 نمیخواستم. خاطراتشو نمیخواستم ونوا برم اتاق اون تو نمیخواستم

 نریم. اتاق اون تو نریم_

 فقط. باش آروم خوشگلم میریم دیگه اتاق یه تو باشه_

 کرد. تجاووز بهم اون بهش لعنت داشتم بدی بغض

 کشید. بیرون دخترونم دنیای از منو حالت ترین وحشی با و شرایط ترین بد تو

 شد. تجاووز من به میشه؟ مگه چجوری؟_

 بود. شوهرت حداقل ولی شد اره…اره_

 چی؟ میکرد عفت بی تورو تموم کثیفیه با که کسی به میوفتادی اگه

 نشدم. االن که نه_

 بود. که محرمت_

 …وقت اون میکنه ول منو_

 ترمه. کن محکم پاتو جای کنه ولت نزار خودت_

 متنفرم. ازش من نمیتونم من_

 یاس.خیل آرزوی میزنی حرف ازش تو که مردی اون_

 نیست. من ارزوی اما_

 گفت: و داد تکون سری

 دکتر. میریم نشدی خوب هم اگه میزنیم حرف یکم بخور غذا بیا_

 …چیزه_
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 بگو؟ جان_

 دارم. خونریزی من من..راستش_

 دکتر. بریم باید خوب_

 باشه…ب_

 شدم. خیز نیم جام تو میکرد درد وار دیوانه که بدنی و میکوبید وار دیوانه که قلبی با

 ببینه. داغونمو حال نمیخواستم ببینه ضعفمو نمیخواستم

 ریخت. پایین اشکم خورد بهش که چشمم اما

 زد. دلم تو نیشتر نمیشد دیده پشیمونی اصال که چشمایی و بلند قد اون با

 نداشتم. زدن حرف نای میفهمیدم حتی و نفهمیدم منظورشو

 گفت: و زد بدی خند پوز

 دکتر. بریم پاشو..پاشو_

 بود. آشوب دلم و میریخت پایین هم سر پشت اشکام نکردم حرکتی چهی

 کشید. شدت با بازومو و اومد سمتم عصبانیت با

 گفت: که شد خرابم حال متوجه تازه انگار شدم. جمع خودم تو و کردم ای ناله درد از

 دستمون. رو افتاد اینم پوووف_

 طلبکاری؟ ازم حاالم کردی کارو این بام خودت…کثافت

 …میخورد بهم داشت حالم پستیش همه این از

 انداخت. زانوم زیر دیگشو دست و کرد حلقه بازوم دور دستشو

 لرزیدم. خودم به گرفت آغوش تو کامل منو وقتی
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 سنگ مرد این الی من نبود ای جاره اما میشد مور مور تنم بزنه دست بهم میترسیدم

 نداشتم. کسیو هیچ وحشی و دل

 ریختم. اشک و گذاشتم سینش ی قفسه روی سرمو نمیومد بند اشکام

 دیگه. دکتر ببرمت میخوام بسه باش اروم چیه برای گریت_

 گفتم: لرزون صدای با و کردم باز لب سختی به

 دارم. درد خیلی_

 زد. بیرون در از و کرد تند قدم حرف بی صدام شنیدن با

 کنم. سکوت کردم سعی و دادم تکیه شیشه به سرمو ماشین تو

 میکرد. رانندگی جدیت و سکوت با هم کیان و بود اومده بند ریمگ

 گفت: بار این رسیدیم وقتی

 بیا. راه میتونی اگه_

 تونم.…می_

 کشید. تیر شکمم زیر که شدم پیاده ماشین از اروم

 افتادم. راه حالت همون تو آروم و شدم خم ناله با

 گفت: و گذاشت بازوم زیر دستشو

 بابا. ای نمیری پووف_

 بود. صفتی گرگ آدم کیان کردم سکوت اما حرفش از شکست دلم

 کنی؟ ثابت چیو میخوای چیه_

 بودم. حال بس خیلی بستم چشمامو دکتر مطب توی
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 نداشتم. حوصله اصال من و بود شلوق خیلی اطراف

 شدم. بلند صندلی از حال همون با خوند اسممو منشی وقتی

 اومد. دنبالم به هم کیان

 میشنید. نباید اون که میزد حرفی دکتر شاید باشه اون نمیخواست دلم

  

 گفت: لبخند با دکتر شدیم که وارد

 بفرمایید._

 گفت: که دادم سالم اروم

 اومده؟ پیش برات مشکلی چه دخترم خوب_

 انداختم. پایین سرمو و انداختم دکتر به نگاهی بگم میکشیدم خجالت

 دکترم. من نکش خجالت بگو_

 دار..رم. خونریزی کمرمم. میکنه.. درد…دلم زیر…ز_

 داشتید؟ دخول_

 بعله._

 کنم. معاینت باید_

 شد. جاری اشکم اول همون از و کرد معاینم سختی به

 شد. تموم دخترم باش اروم_

 دارم. درد خیلی_

 گفت: کیان به رو و نشست میزش پشت دکتر
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 آسیب خانم رحم دریچه و داخلی های اندام به شده باعث این و بوده خشن رابطتون_

 برسه.

 چی؟ یعنی_

 شده. شدید خونریزی باعث این نشده توجه ولی داشته وجود مقاومت ظاهرا_

 کنیم؟ چیکار باید االن_

 باشید. مراقب بعد به ازین و بزنید حتما مسکن آمپول یه و مینویسم دارو چنتا من_

 باشید. نداشته دخول هفتم یک تا ترجیها

 گفت: محکم لحن با و رفت هم توی کیان اخمای

 براش؟ نشه ساز مشکل_

 خطر و میاد بند خونریزی هم کنه مصرف داروهاشو و کنید رعایت رو ایمنی نگات اگه_

 میشه. کم کردنم عفونت

 دکتر. آقای ممنون خب خیله_

 میکنم. خواهش_

 اومدیم: بیرو مطب از دو هر

 من. میام ماشین تو برو_

 جا؟…ک_

 بگیرم! داروهاتو_

 چی؟ آمپولم_

 بزنی. میبرم_
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 باشه._

 میومدم. راه بهتر دیگه خونه رفتیم و زدم آمپولمو وقتی

 .کشیدم دراز روش و رفتم اتاق سمت به کیان به توجه بی

 ندارم. داری مریض حوصله بخوری هاتو داروو بهتره_

 گفت: باز که بستم چشمامو بهش توجه بی

 براتا. نمیارم من_

 میخورم. خودم نمیخوام_

 بشی. خوب زود باید چون بهتره اره_

 بشم؟ خوب چرا_

 میخوام. رابطه ازت بازم من چون_

 هرگز._

 نمیگیری. تصمیم تو_

 نمیزارم. دیگه بیاری سرم بالرو این نمیزارم دیگه من_

 میارم. دست به بخوام هرچی کیانم من ولی نخواستی قبلیم سری_

 نمیره! هم ای دیگه انتظار ازت هستی پستی ادم_

 کوبید. دهنم توی دست پشت با و گرفت بازومو خشم با ومدا جلو

 شدم. پرت زمین روی و کشید تیر سرم توی شدیدش درد از

 . کردم حس بینیم از خونو داغی نریختم اشکم حتی نگفتم هیچی

 کنه. زندگی ما با نامزدم قراره هم فردا از تمکین برای اینجایی تو_
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 گفتم: و پاشدم جام از اما داشتم درد خیلی

 کنی. جهنم زندگیمو نداری حق_

 گفت: وار موزی لبخند با و اومد جلو

 مثل بات رها کنم تضمین نمیتونن البته میشه بهشتم هیچ که جهنم بشی خوابم زیر_

 کنه. رفتار من

 کنه. تمکینت بگو جونت رها به_

 گفت: خمار لحن با و کشید  سیلیش جای روی وار نوازش دستشو

 …تو جذابیت تو حرارت تو بکریه_

 باشه. تو مثل ای ذره رها نکنم فکر نه

 گفتم: بغض با و کشیدم عقب خودمو

 بود. تجاووز خود کردی تو که کاری_

 وضیفته. جوره همه زنمی هه_

 نمیخوامت._

 مشتریمیشی. باشی یهبار_

 گفتم: تندی لحن با نشست صورتم روی وحشتناکی اخم

 بود. بد خیلی بودم باهات شب یه هستی بیشرمی آدم تو_

 گفت: طنزی لحن با اومد روصورتش محوی لبخند آخرم ی جمله از

 جوجه. ببری لذت توهم که برم پیش نرم بعدی دفعه میدم قول_
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 با که بشم دور ازش خواستم درد با خسته کیان با بحث از اوم جلو لبام کردم بغض

 اومد. سمتم حریصی نگاه

 شد. بوسیدنم شغولم خشونت با و انداخت بازوم پشت دستشو

 بشم. آزاد بازوهاش حصار از نتونستم دادم تکون رو خودم هرچقدر 

 نمیومد. بر دستم از هم کاری اما بخوابه باهام زود به بخواد بازم میترسیدم

 برداره. دست شاید بشم حرکت بی کردم سعی میکند جا از لبامو اشتها با داشت

 گفت: گوشم دم خیس ایلب با و برداشت بوسیدنم از دست باالخره

 جوجه؟ دیدی_

 تو. ی شده آویزون لبای مخصوصا میارم دست به بخوام هرچی من

 . کنه شکنجه رو من مسخواست مرد این شد رو زیرو دلم

 بردم. خیسم لبای سمت به دست و نشستم تخت روی رفت بیرون که اتاق از

 کردم؟ می چکار من اینجا میومد اگه رها

 کنم. تحمل یگرود زن یه نمیتونستم

 میترسوند. منو این و بود موزی خیلی کیان

  

 رو تلفن زد حرف باهام هم کلی و شد مطمئن که خوبیم از و گرفت تماس باهام سحر

 کرد. قطع

 کردم. آماده نهار ظهر برای و گرفتم دوش منم

 کنم. سرگرم تلویزیون با رو خودم کردم سعی هم اون از بعد
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 رفتم. در سمت به سحره که این خیال و بیحالی با اومد که در زنگ صدای

 شدم. شوک کردنش باز با ولی

 روبرون بود غرق آرایش توی که جذاب ای چهره و پوش شیک بسیار دختر یه با کیان

 بود.

 برده. ماتت چرا چته_

 گفت: کیان که کنار در جلوی از درشت چشمایی و حرف بی

 میکنه. زندگی ما پیش امروز از رها_

 بود؟ رها عملی بینی با شیک زیادی و جذاب دختر نای پس

 کیان؟ کارته خدمت_

 زنمه._

 گفت: جیغو جیغ صدای با برد ماتش دختره

 توم. مسخره مگه من چیه منظورت زنته چی_

 بمون. بیای کنار باش میتونی اگه میکنه درد سرم رها_

  شد. منفجر آتشفشان مثل تازه انگار دخترک

 گفت: و اومد من سمت بود سرش رو که اییصد و درهم ی قیافه با

 پاش؟ زیر نشستی چبه_

 گفت: شنیدم من فقط که صدایی با وار موزی که کردم نگاهش فقط بیخیالی با

 کنی. گم خونه این از گورتو و کولت رو بزاری دمتو نشده هفته یک میکنم کاری_

 گفتم: دلم توی و زدم خندی پوز
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 کرده. زندانی منو یشعورب کیان اون برم خدامه از که من_

 رفتم. خونه آشپز سمت به و گرفتم رها برزخیه چهره از نگاهمو

 نبود معلوم که مسخره هم خیلی مسخره بود کرده شروع رو ای مسخره بازیه کیان

 کیه. قربانیش

 چون موندیم می اتاق یه تو باید ستایی نه اگه بود جدا کیان منو اتاق که شکر خدارو

 برد. کیان خواب اتاق ویت وسایلشو دیدم

 گذاشتم. ظرف  هم عجوزه اون برای حتی و چیدم رو میز

 اومد. بیرون اتاق از اسپرت تیپی با و کرد عوض لباساشو کیان

 خوبی. بوهای چه_

 انقدر که دهنش تو بزنم میخواست دلم نشدم خوشحال کرد تعریف ازم که این از

 نده. عذابم

 گرفت: یوار موزی لحن با و نشست میز پشت

 بیای! کنار هووت با تونستی خوب_

 گفتم: و زدم پوزخند متقابال

 میام. کنار بیچارم دختر اون با میام کنار روانم و روح قاتل با که طور همون_

 گفت: بار چند لب زیر و زد پوزخند

 بیچاره. دختر…بیچاره…دختر_

 گفت: رفت باال که صدایی با بعد

 .نهار برای بیا گرسنته اگه رها_
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 کرد. گرم سرمو و کشیدم غذا خودم برای تفاوت بی

 نمیخورم. دختررو این پخت دست من_

 کنی. درست غذا خودت برای باید خودت فردا از پس عزیزم وای ای_

 خوب. میدم سفارش بیرون از_

#part72 

 سرشه. تو ای نقشه میزدم حدث و بود عجیب برام کیان تفاوتی بیی

 کردم. جمع رو میز هم من رفت بیرون خونه آشپز از کیان نهار خوردن از بعد

 رفتم. خودم اتاق توی همین واسه بشم رو در رو دختر اون با نمیخواستم

 میزدم. حرف سحر با داشتم موبایل کاش بود رفته سر حوصلم

 گرفتم. شمارشو و برداشتم خونرو بیسیم تلفن ناگهانی تصمیم به با

 جانم؟_

 سحر؟_

 خوبی؟ عزیزم سالم_

 رفته. سر حوصلم هوما_

 اینجا. بیا پاشو خوب_

 خب. خونتونو نیستم بلد_

 تون. پایینی طبقه بیا شو آسانسور سوار بابا_

 …کیان_

 من. با کیان بیا تو_
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 کردم. قطع رو تلفن و گفتم ای باشه شوق با

 رو شالم و پوشیدم خونگی لباسهای همون رو پانچومو نبود آنچنانی شدن آماده به نیاز

 انداختم. روموهام آزاد

 رفتم. در سمت به بیخیال همین واسه ندیدم رو کسی بیرون رفتم که اتاق از

 سالمتی. به کجا_

 گفتم: و پریدم باال کیان صدای ناگهانی شنیدن از ترس با

 ترسیدم. چته_

 عجله؟ این با میری کجا میگم_

 سحر. پیش…پی_

 کی؟ ی اجازه با وقت اون_

 گفتم: یتند لحن با و کردم ترش رو

 بیرون. برم خونه از نمیزاری خو پوشیدم_

 میدونستی؟ پرویی_

 کرد. قفل چشمام توی چشماشو و گفت شد نزدیکم وقتی اینو

 برم. میخوام من_

 چی؟ نزارم_

 گفت: ای کالفه لحن با که کردم نگاهش فقط

 برو. خب خیله_

 شدم. دآزا بند از باالخره وای زدم بیرون در از و زدم لبخند خوشحالی با
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 زدم. نظرو مورد طبقه و شدم کابینش وارد بود خودمون ی طبقه توی آسانسور

 .سحرو که دیدم گل از گلم شکفت خیلی باهم صمیمی شده بودیم

 خوشگله. سالم_

 دونی. موش اون تو پوسیدم سحر وای سالم_

 دونی؟ موش میگی شیک زیادی ی خونه اون به تو_

 دوتا. این کردن ویسسر دهنمو شده چی که نمیدونی آخه_

 گفت: تعجب با

 میگی؟ کیارو دوتا این_

 کردم. تعریف براش کامل ماجرارو

 بود. ای دیوونه دختر رها واقعا بود گرفته خندش هم بود عصبی هم

 دیوونه. این با بده صبرت خدا واقعا_

 میکنه. دیوونم مطمئنن ولی چیه کیان قصد نمیدونم_

 بیاد شب گفتم کیانم به گذاشتم شامو من ونیمبگذر خوش دوتایی بیا فعال پووف_

 باشیم. هم دور اینجا

 خودش؟؟ با نیاره موشو رهای اون وای_

 باهاش. نداریم خوبی میونه اصال نمیزاره اینجا پاشم رها نترس_

 شکر. خدارو خب_

 کیان و علیرضا اومدن تا و کرد پلی شاد آهنگ یه کنه خوب حالمو که این برای رها

 کردیم. شیطونی و مرقصیدی کلی
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 کرد. هوشیار رو جفتمون زنگ صدای که بود هشت ساعت

 کنم. تازه نفسی تا نشستم دستم دم مبل روی منم کنه باز درو که رفتسحر

 اجبار به و کردم پرسی احوال و سالم گرم علیرضا با اومدن باهم دو هر کیان و علیرضا

 نشستم. کیان کنار

 تنها هیوالرو این منو رسما و اتاق توی رفت معلیرضا بود خونه آشپز توی سحر

 گذاشتن.

 نشوند. بغلش توی تقریبا منو و کشید دستمو که بشم بلند کنارش از میخواستم

 حاال. بودی_

 میداد. قلقلکم گرماش و بود گلوم زیر سرش

 کیان. میاد قلقلکم_

 زد. گردنم روی ریزی ی بویه و کرد شیطونی ی خنده

 خوشمزه. چه اوم_

 .با اخم پسش زدم و خودمو عقب کشیدم

 نکن._

 گفت: و کرد اخم متقابال اونم

 نسازیا. اومدیو_

 من. میشم اذیت نکن_

 میشن. اذیت چیزا خیلی از ادما_

 رها. وجود مثال_
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 بیا. کنار نشو اذیت_

 مجبورم._

 مجبوری. اره_

 کردم. سکوت اما میکشیدم عذاب خودخواهیش این از

 گفت: و شد اضافه جمعمون به اییچ چنتا هاوی سینی با سحر

 کرد؟ ولت که کردی چیکار رهارو_

 اینجا. نمیاد بیوفته شما پیش کالهشم که میدونی گذرونیش خوش پی رفت_

 زندگیت. به دادی راهش باز چرا که نمیکنم درکت_

 میشی. اذیت نکنی درک هم بهتره_

 گفت: و کرد نازک براش چشمی پشت سحر

 منطق. بی_

 گفت: و اومد بیرون اتاق از راحتی اسلب با علیرضا

 باز. خانممو کردی چیکار_

 ندارم. کاریش من هیچی_

 گفت: و خندید سحر

 منطقو. بی این کن ولش عشقم_

 زدیم. خنده زیر هممون که زد حرفو این بامزه انقدر

 بود. ای خوشمزه غذای خیلی خوردیم آرامش و صلح توی هم کنار شامو

 نشستیم. کمدی اکشن فیلم تماشای به علیرضا پیشنهاد به شام از بعد
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 گفت: داشت شوخی های مایه ته که لحنی و کمرنگ لبخند با کیان

 بخوریم! بیار چی یه بابا ببینیم؟ فیلم فقط خالی خشکو_

 گفت: و انداخت باال ابروهاشو علیرضا

 سینما. که نیومدی گمشو_

 گفت: و ختاندا بهمون چپی چپ نگاه کیان خنده زیر زدیم سحر منو

 کوفت._

 االن. میارم داریم پاپکرن بابا خب خیله_

 میخوام. قهوه من_

 کیان. آقا دیگه امر_

 کردی. دعوت مهمون خو ببین پرورو_

 نشستیم. تلویزیون روی روبه ماهم رفت خونه آشپز سمت به سحر

 کرد. پلی رو فیلم علیرضا شد اضافه جمعمون به که سحر

 گفت: و کرد نگاه من به ماون انداختم کیان به نگاهی

 میخواد؟ بغل دلت توهم نکته چیه؟_

 کرد. اشاره علیرصا سحرو به که کردم نگاهش سوالی نفهمیدم منطورشو

 بودن. زده زل تلوزیون به ای عاشقانه حالت با هم بغل تو جفتشون

 گفتم: گستاخی با و گرفتم ازشون نگاهمو

 نخیر._

 اومد. جلو و زو پوزخندی
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 میخواد. دلم من اما_

 گفت: میبارید ازش انزجار که ای قیافه با و شد نزدیک بم دیگه قدم یه

 نمیکنم. حساب آدما جزو اصال تورو من احمق هستی کی کردی فکر_

 شدم: براق صورتش توی رفته باال ابروهای با و زدم خندی پوز

 بندال؟ ی دختره میکنم حساب تورو من نکنه_

 موهامو و کرد حلقه موهام دور دستشو جیغ با چون سوخت خیلی انگار گفتم که اینو

 کشید.

 بود. سخت خیلی برام تحملش کشیدم جیغ منم دردش از

 انگار. نه انگار اصال ولی دوربشه ازم تا کردم حلقه دستش دور دستامو از یکی

 …وحشی کن ولم_

 بندال؟ گفتی کی به هرزه_

 ؟شدی چتر من نامزد سر رو که خراب توی یا منم بندال

 پیش و کشیدم جیغ خودش مثل کرد وحشی هم منو حرف این با خراب؟ گفت من به

 زدم.

 کردم. نگاهش اشک پر چشمای با و نکردم توجه پیچید می سرم تو که دردی به اصال

 زدم. دهنش تو دست پشت با بشه نزدیک بهم که این قبل

 نشستم. زمین رو و کردم آرومی  ی ناله با اومدم در پا از نشست شکمم تو که لگدش

 افتاد. پایین چشمم ی گوشه از اشکی قطره زمان تم و کشید تیر دلم زیر

 میکرد. دیوونم داشت درد نبود واضح برام اطرافم صداهای
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 نداشتم. تحمل کنه تموم تر زود هرچی دردو این خواستم خدا از و بستم چشمامو

 بیام. خودم به یکم که شد باعث کیان صدای

 ا؟اینج خبره چه_

 .میکرد گریه چرد اون میدادم جون داشتم من کنم باز چشمامو شد باعث رها هق هق

  دادم هل..هلش زد منو …منو_

 دفاع خودم از…فقط نکردم کاری…کاری…من دهنم…ده تو زد …خراب گفت بهم

 کردم.

 گفت: و نشست زمین رو کنارم شد تر نزدیک کیان های قدم صدای

 صدامو؟ میشنوی ترمه …ترمه_

 پیچیدم. خودم به و کردم ای ناله

 رها. شد چی دقیق بیمارستان ببریمش باید_

 …فقط من شکمش تو خورد پام عقب دادم هولش_

 بیمارستان. میبرمش  نگو هیچی رها خب خیله_

 و کرد حلقه هام شونه دور دستشو کیان که خوردم پیچ باز میبرید امونمو داشت درد

 کرد. بلند منو

 گرفتم. اشکامو جلوی و کشیدم آرومی نفس گرفت قرار سینش روی که سرم

 بزنی؟ حرفمیتونی خوبی؟_

 میکشه. تیر_

 کرد زیاد قدمهاشو سرعت صدام شنیدن با
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 بخوام من که نمیزاشت درد شدت یعنی نزدم حرف کلمم یک بیمارستان به رسیدن تا

 کنم صحبت

 کنه بغلم باز خواست کیان رسیدیم وقتی میکرد. رصد منو مدام کیان نگاه

 گفتم: ضعیفی صدای با که

 میام. خودم_

 بهتری؟_

 میتونم.…میی_

 راه خم کمری با و شدم بند بازوش ب دستمو منم افتاد راه کنارم و گفت ای باشه

 افتادم.

 میکشید. تیر خیلی شکمم زیر نمیشد قطع بند یک هام ناله

 برام. بود کوفتی روز اون تداعی درست صحنه این

 داشتم. درد بستم باز اومدچشمامو سرم باال که دکتر

 شده؟ چی_

 زمین! خورده_

 شکمم. تو خورده لگد_

 شد. معاینم مشغول و چرخوند کیان منو بین نگاهشو دکتر

 تر. زود هرچه بشه بستری باید_

 گفت: هم در اخمای با کیان

 دکتر. آقای شده چی_
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 نبوده. جدی ولی رحم دیده آسیب قبلم از بوده زیاد خیلی ضربه شدت_

 میشه؟ چی االن …االن_

 باشه. دیده آسیب رحمت ممکنه بشی بستری باید نباش نگران دخترم نمیشه چیزی_

 گفتم: و کردم بلند سر ترس با

 …من تروخدا نه_

 بخوابه. دردت بزنن مسکن بت میگم االن آروم باش آرووم_

 بدید. انجام رو بستری کارای بیارید تشریف شما آقا

 شد. جاری اشکام زبا رفت که کیان

 گفت: و اومد سرم باالی پرستار

 میشه. آروم دردت بت میزنم اینو االن نکن گریه عزیزم_

 خدای وای بیارن در رحممو نمیخواستم  ببینم آسیب نمیخواستم گرفت شدت گریم

 من.

 شد. بوسیدنم مشغول محکم و برد دهنش تو باز لبانو

 کردم. همراهیش خودمم پیچید تووجودم خوبی حس یه

 میپیچید. فضا توی حریسانه که بود نفسهامون صدای فقط بر موهام داخل دستشو

 فشاردادم. سرشو و دادم حلقه گردنش دور دستمو

 به زدم زل و دادم حولش عقب به تنشو میرفت مخم روی داشت تنش توی لباسای

 صورتش.

 بود. کننده دیوانه واقعا خمارش چشمای سرخش لبای
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 از و پیرهنش های دکمه سمت به بردم دست هم من رفت بعق یکم اکراح با

 چیزی. یه برای داشت عجله انگار کرد کمکم خودشم آووردم در تنش

 زد. خیمه روم باز و آووردم در تنش از شلوارشو سرش پشت و بلوزش

 بود. گردنم و سینم ی قفسه بین سرش اینبار

 کنم. تر سحری اونو و بکشم ارومی آه شد باعث میزد که هایی مک

 بودن. سینم ی قفسه و گردن مشغول لباشم میکرد نوازش کمرمو دستش که همینجور

 شد کمرنگ حسمون کیان تلفن صدای با ولی بودیم عمیقی حس توی هردومون

 داد. جواب تلفنشو بدی حالت با و کرد نگاه تلفنش به حرس با کیان

 گفت: بودم خوابیده تخت روی که من رو لب زیر

 بدم. ابجو باید_

 باشه._

 رفت. بیرون اتاق از و کرد تنش لباساشو سریع

 بود. گرفته گر بیرون درونو از بدنم گذاشتم بالشت رو سرمو

 میومد. خوابم واقعا منم نیومد کیان ولی موندم منتظر یکم

 برد. خوابم که موندم منتظرش و کردم فکر بهش انقدر

  

 کیان. ایج کشیدم دستمو شدم بیدار کوفتگی حس با صبح

  نبود!

 بود؟ نیومده هنوز یعتی
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 بود. تنم خواب لباس همون هنوز برداشتم بالشت روی از سر کسی با

  گذاشتم اختیارش در خودمو جوره همه من که حاال بودم ناراحت

 گرفتم. دوش افتاده سری با رفت. ندادو اهمیت اصال اون

 رفتم. بیرون اتاق از و پوشیدم راحت لباس

 موقع. هر از تر حوصله بی نهصبحا میز سر

 گفت: بدم حال دیدن با مامان

 عزیزم؟ چته_

 وبم.…خ_

 کجاست؟ کیان پس_

 نیومده. هنوز رفت خورد زنگ تلفنش دیشب…دی_

 مادر. بزن زنگش یه پس_

 من. ندارم تلفن_

 میدم. خبر بت بهش میزنم زنگ من باشه_

 مرسی._

  

 بودم. بیدار هنوز من بود گذشته نیمه از شب

  نمیبرد. خوابم و بود رفته سر خیلی وصلمح

 اومده. پیش کار براش بود گفته مامان بود نیومده هم کیان

 بود. خودش پریدم تخت روی از شد باز که اتاق در
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 گفتم: هیجان با

 بودی؟ کجا اومدی دیر چقدر سالم_

 دیگه. اومدم سرا درد دنبال سالم_

 نباشی. خسته_

 بزنیم. حرف باید_

 نمیاد. خوابم صالا من باشه_

 بزنیم. حرف تا میام میگیرم دوش من پس_

 منتظرم._

 بود. نشسته جلوم ریخته صورتش تو که خیسی موهای با بعد ساعت نیم

 گرفتم. استرس دیگه بگو_

 گفت: محکمش و جدی لحن همون با و کرد جذابی ی خنده تک

 بود. انداخته شرکتم توی دردسر سری یه مهرداد دیشب_

 بودم. متنفر ازش لعنتی کابوس مهرداد وای مکرد نگاهش

 خوب؟_

 کردم. حلش ولی بود انداخته مندام کار بین بدی آشوب_

 ازش. من..میترسم_

 گفت: بود رفته تر باال نمه یه که صدایی با و کرد اخم

 بترسی. کسی از نداری حق پشتتم من منی! امنیت تو منی! زن تو_

 …داره اخه کنه اذیتت نمیخوام_

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

119 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 گفت: برگردوند بهم آرامشو که تری آروم لحن با و پرید حرفم میون

 کاری اصال نمیزارم هست بهش حواسم من بندازه پا از نمیتونه کس هیچ منو نترس_

 بکنه.

 اذیت اینجا جفتمون میدونم اونجا میریم باهم خریدم خونه یه نباش نگران توهم

 میشیم.

 چی؟ بشه قبلی خونه مثل بعد بریم اینجا از چی یعنی_

 دارم. حرومزادرو مهرداد اون باباتو ریز به ریز آمار نمیشه!_

 داره. نگهبانم هستن آشنا همه که آپارتمانه یه تو امنه جاش خونه

 برم. میخواست دلم میکرد اذیتم بزرگ خانم های نگاه شدم خوشحال

 …اما بگم چیزی یه میخواستم من_

 منتظرم. بگو_

 ندارم. گرمیی سر هیچ خهآ تنها میره س..سر حوصلم من_

 دم میترسیدم ازش ولی کردم تعجب میخندید بهم وار قهقهه و زو خنده زیر دفعه یه

 نزدم.

 بترسه. شوهرش از باید زن اصال خوبه ازم میترسی که حالتم این عاشق_

 خودت. میترسونی منو تو…تو…خوب_

 کنار شرکت ویت رضا علی دارم صمیمی خیلی دوست یه من کردم فکری یه اونم برا_

 دستمه.

 خوبیه. دختر زنش دامادن عروس تازه ماست اپارتمان تو خونشون
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 گفتم: خندیدمو ذوق با شدم خوشحال

 میریم؟ کی خب خیله_

  

 میگم. بت میز سر بیا نکن عجله

 بخورم. چی زوری نیست گشنم خو_

 .برم خونه این از میخواست دلم فقط نمیخواست غذا دلم بود داده هم گیری چه

 میریم! شم آماده منم خب خیله_

 کنم؟ خداحافظی مادرت با من پس_

 باشه_

 برگردن. فردا بود قرار اونام بود اتاقش تو مامان

 میریم! داریم ما جان مامان_

 باش. خودت مواظب باشید خوش سالمت به عزیزم؟ میرید_

 گفتم: و بوشیدم گونشو

 بیاید. بازم جون مامان دیدار امید به چشم_

 هستیم. منتظرتون همشما_

 رفتم. بیرون اتاقش از و بوسیدم گونشو باز

 همیشه. مثل جداب میبست ساعتشو داشت بود حاضر کیان

 کیان؟ بریم_

 که؟ اینجا نزاشتی چیزی آمادم_
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 شد. ساک یه کال امادست چیز همه نه_

 گرفت. دست به ساکو و گفت لب زیر ای باشه

 جدید ی خونه راهی و کردیم خداحافظی ونما با بزرگ خانم وحشتناک های نگاه زیر

 شدیم.

 گفت: و گذاشت پارکینگ توی ماشینو کیان داشت تازگی برام چیز همه رسیدیم وقتی

 رسیدیم._

 میگه. چی هیجان این نمیدونستم شدم پیاده ماشین از لبخند با

 کرد. کم هیجانمو یکم الیت موزیک شدیم آسانشور سوار

 رفتم. بیرون اتاق از و کردم عوض احتیر لباس دست یه با لباسامو

 بهش گاهی دست یه و میکرد کاری دست رو تلویزیون داشت نرسیده هنوز کیان

 میکرد. وصل

 پس؟ میکنی چیکار داری_

 . میکنم وصلps( ) اسو پی دارم_

 نکرده. کن وصلش گفتم بش احمقو

 و ردمک نگاهش خنگی با نشدم. حرفش متوجه اصال دیگه بود چی اس پی چی چی

 گفتم:

 دیگه؟ چیه اس پی_

 گفت: و خنده زیر زد گفتم اینو تا
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 بازی هاش دسته با بعد میزاری بازی توش دستگاهه یه دختر خنگی انقدر چرا_

 میکین.

 گفت: و داد نشونم هارو دسته

 اینجوری._

 باکالسه. آتاریه شبیه_

 داره. فرق خیلی بازیاش ولی ها مایه این تو چیزی یه_

 کنم؟ بازی میدی دیا منم به_

 ها! سخته ولی اره_

 تر. جلو میزنم توهم از زرنگم من نیست طوری_

 گفت: حرس با میشد بلند جاش از که درحالی و زد پوزخندی

 باطل خیال زهی_

 میبینی. حاال_

 بزرگ خانم ی خونه بود گرسنم خیلی گرفت پیتزاهارو رفت کیان در زنگ صدای با

 بخورم. صبحانه نتونستم راحت

 بود. خوشمزه خیلی خوردم دلچسب به پیتزارو

 داریم! مهمون شب_

 گفتم: تعجب با

 کی؟_

 اینجا. میان خانمش علیرضاوو_
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 معذبم. که من وای_

 دیگه. بپزی شام باید فقط میشی آشنا نترس_

  

 یکم بشم آشنا جدید آدم دوتا با میخواستم که این کنار به کردنش درست شام وای

 بود. سخت

 میرفتم. که بود جاهایی تنها خونمون فروشیمو دست بسات که منی برا

 باشه._

 گفت: و کرد نگاهم مرموزی حالت با

 دارم. کار باهات شب کنی خسته خودتو زیاد نمیخواد_

 نشو. حیا بی گفتم و کردم نگاهش چپی چپ

 حیایی؟ بی چه زنمی_

 میکردم. شامو فکر باید ندادم جواب

 بکشم. رخ به هنرامو یکمم  نبود بد اووم

 حساابی. داشتم هم وقت

 باال آستین سبزی قرمه و پلو زرشک پختن برا بعد و گذاشتم بار برنجمو ازهمه اول

 زدم.

 شد. پرت چی همه از حواسم که شد گرم درندشت ی آشپزخونه تو سرم انقدر

 گرفتم. دسرو نوع یه تهیه طرز اینترنت تو از و گرفتم گوشیشو کیان از

 اتاق. تو رفتم خودم شدن آماده برای و چیدم ظرف تو میورو شد ادهآم که دسرم کیکو
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 حمامه. کیان میداد نشون آب صدای

 نمیووردم. در سر پوشیدن لباس از زیاد من

 دلم داشتم لباس دودست کال خونمون تو

 شومیز من بود شیک لباسهای از پر کمد برسم.توی نظر ب پوش شیک میخواست 

 کردم. انتخاب صدفی عروسکی کفشای و نودو شلوار با رنگو صدفی

 زدم. زل خودم به آینه جلوی رضایت با و نشوندم صورتم رو کمی آرایش

 بود. پوشونده تنشو پایین فقط اومد بیرون حمام از وقتی کیان

 پریدم. باال و گرفتم چشمامو جلوی جیغ با

 دختر. چته_

 چرا؟ لختی_

 منو. لخت ندیدی که نه_

 ایستادم. روبروش و برداشتم ماموچش جلو میگفتا! راست

 روت. اومد دوزار اووو_

  

 بودم؟ زشت که بود این منظورش شد درشت چشمام

 مگه؟ بودم زشت_

 نبودی. مالی همچین هی_

 خوبی؟ خیلی خودت که نه_

 تو؟ به من دادم رو_
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 داشتم. رو نه_

 . مشخصه_

 واینستا. من جلو لخت انقدر هم تو ایه_

 ن.بیروبریمیتونی خوب_

 بود. بیشعور وحشی همون که حقا رفتم. بیرون و بهش کردم پشت

 کرد. باز درو و رفت تر جلو کیان اومد در صدا به که در زنگ

 وارد زیبا خیلی ای چهره اما تر کوتاه کمی قدی با وای کیان همسن پسر یه همه از اول

 شد.

 شد. دوار بود خوشرو هم خیلی که خوشگلی ولی میزه ریزه دختر سرش پشت

 رسید. من به نوبت کیان با پرسی احوال و سالم از بعد

 سالم._

 گفتم: و فشوردم دستشو

 اومدید. خوش عزیزم سالم_

 سحرم. من گلم مرسی_

 خوشوقتم. ترمه_

 بودن. خوشرویی زنوشوهر کردم. پرسی احوال همسرشم با

 شدیم. راحت باهم زدیم حرف که بودیکم داشتنی دوست دختر سحرم

 خیلی کیان با دوستیشون چون نشدم ناراحت میدونست ما درموردازدواج چیو همه

 بود. صمیمی
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 شدید؟ آشنا چطوری شما_

 میکردم. کار میکردم کار علیرضا کیانو شرکت تو من_

 میکنی؟ کار هنوزم_

 میرم. گاهی از هر ولی نه که کار_

 کنم. کار میخواد دلم منم حالت به خوش_

 کیان. شرکت بیا خوب_

 گفت: کیان وقعم همون

 نمیشه. بیاد کجا_

  

 گفتم: و کردن توهم اخمامو

 میره. سر حوصلم برم باش منم خب_

 نشستم. سرجام که رفت بهم ای غره چشم چنان و رفت توهم کیان اخمای

 میکنه. فرق تو شرایط نمیشه یعنی نمیشه میگم_

 گفتم: لب زیر و اروم

 فرقی. چه_

 :گفت آمیزی تحقیر لحن و خند پوز با

 شرکتم. تو تا بهتره کنه کار خونم تو خریدم که کسیو_

 زد. خشکم حرفش با لحظه یه

 شدم. تحقیر چقدر وای بود؟ چی منظورش
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 وحشیه. که میدونستم نداشتم زدن حرف جرئت انداختم سرمو موقع همون

 میشدم. تحقیربیشتر میزد کتک بهم سحر و علیرضا جلو وسط این

 گفتم: و شدن بلند جام از میسوزوند دلمو داشت بغض

 بیارم. چایی برم من_

 گفت: و شد بلند جاش از دید داغونمو حال که سحر

 کمکت؟ بیام_

 خودم. میارم بشین نه نه_

 تحقیر باعثبیشتر اینجورس بگیره گریم بود ممکن دفعه یه بیاد نمیخواست دلم

 میشد. شدنم

 ریختم. چایی لرزون دستای با خونه آشپز تو افتادم راه جلو من

 نبود. خودم دست میریخت پایین آگاه ناخود اشکام

 بودم. افتاده مغرور مرد این دست زیر که بودم بدبخت چقدر

 ترمه؟_

 گفتم: و کردم پاک اشکامو سریع

 بکشی. زحمت نبود الزم عزیزم_

 نکن. بایستی در رو من با بده حالت میدونم_

 نزنیم. حرف درموردش بهتره_

 اینجوریه. اخالقش همیشه کیان عزیزم نشو ناراحت ولی بخوای تو هرجور_

 بیام. کنار باهاش میکنم سعی پس محکومم زندگی این به من_
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 کنیم. قشنگ زندگیتو تونستیم هم کمک با شاید_

 گفتم: غصه با و دادم تکون سری

 بشه. نمیکنم فکر_

 میشه. حتما کنیفکر مثبت_

 شدم. خوشحال میداد مثبت انرژی بهم که این از

 میشد. الزم بود منفی سراسر که زندگی تو سحر حضور

 رفتن پیشمون از سحر و علیرضا که شب تا و کنم فراموش کیانو حرفای کردم سعی

 چی. همه بابام خاطراتم رویاهام از گذشتم از زدم. حرف سحر با کلی

 پوشیدم. راحتی لباس و گرفتن دوش خستگی با رفتن که وقتی

 بشکونه. دلمو باز و برم طرفش میترسیدم بودم توجه بی کیان به کامال

 کردم. حس اتاق تو حضورشو که بودم نشسته تخت رو

 ۵۹پارت_ادامه#

 نزدم. حرف هم کلمه یک حتی اما کردم بهش نگاهی

 شده؟ چیزی_

 گفتم: لرزون صدای و ترس به

 نه._

 گرفتی. قیافه چرا پی_

 …من نه..نگرفتم_

 .باش اماده میام میگیرمو دوش میرم_
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 گفتم: بود شده درشت آگاهی نا از که چشایی و ترس با

 بشم. اماده چی برا اماده؟_

 رفت. حمام سمت بزنه حرفی که این بدونه و کرد کجا لباشو

 …نکنه بود؟ دیوونه

 بزنه؟ دست بهم میخواست وای

 امرو که کاری با مخصوصا باشم داشته رابطه باهاش که نداشتم امادگیشو اصال من

 کرد.

 میکرد. اذیتم حتما نمیدادم خاستش به تن اگه ولی

 .استرس بدی به جونم افتاد پاهامو تو شکمم جمع کردم و به تاج تخت تکیه دادم

شاید اگه شرایط عادی بود راحت باهاش کنار میومدم ولی االن اصال چیز دوست 

 .داشتنیی نبود برام

 .صدای آب کا قطع شد از استرس به خودم پیچیدم لعنتی کارش تموم شد

 .برعکس به در حمام دراز کشیدم و ماهامو تو شکمم جمع کردم

 .صدای در حمام و بعد صدای بم خودش دلمو از ترس لرزوند

 .خودتو نزن به خواب کار دارم بات من امشب_

 .صدای لعنتیش داشت حالمو بد میکرد به سمتم اومد چشمامو روهم فشار دادم

 چت شده؟_

 .ن…نمیخوام…نمیخوام بات باشم_
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 .جرعت گرفتم و چشمامو باز کردم. چهرش برزخی بود

 چی میگی؟ مگه دست توه؟_

 نمیتونم نمیخوام باهات باشم زور که نیست؟_

 :پوز خند بدی زد و با چشمای ریز شده گفت

احمقی یا خودتو زدی به احمقیت؟ من تورو از بابات خریدم! تو مجبوری که وضیفتو _

 .انجام بدی

 .تا اومدم حرفی بزنم با خشم بهم نزدیک شد و منو روی تخت هول داد

 .با ترس اومدم بلند شم که حولشو از تنش در اوورد و روم خیمه زد

 .نمیزارم فرار کنی امشب دیگه آخر خطی_

 :جیغ زدم و گفتم

 .برو عقب دور شو نمیخوام برو_

 .لباشو رو لبام گذاشت و صدامو تو گلوم خفه کرد

 .وحشی مشغول بوسیدنم کرد و با پاهاش پاهامو قفل کرد

 .جلوی ققلی هامو که گرفت با وحشی گری تمام مشغول کنکاش زیر لباسام شد

 .کارش که تموم شد از روم کنار رفت

 .چشمای پر اشکم رو بستم و از درد تو خودم جمع شدم

 .ناله نمیکردم بغض نه فقط گلوم کل وجودمو پر کرده بود

 .حس بدی داشتم حالم افتضاح بود و درد داشت دیوانه وار منو میکشت

 .کیان حیوون نفرت انگیزی شده بود که دلم میخواست هرجه زود تر بمیره
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بی حرف اشک میریختم حس نجاست داشتم کیان روی تخت پشت به من بعد از 

 .پوشیدن لباساش دراز کشید

 .با حس درد بدی که زیر دلم پیچید ملحفرو چنگ زدم و به خودم پیچیدم

 .تاخود صبح که کیان گورشو گم کنه جشم روهم نزاشتم

 .وقتی از خونه بیرون رفت به سختی خودمو توی حموم انداختم

 .توان حمام نداشتم شدید خونریزی داشتن و این خیلی منو میترسوند

 .بدونه این که ملحفه پر خون رو جمع کنم روی کانامه دراز کشیدم

 .یکم که دردم کمتر شد یه قرص مسکن خوردم و سعی کردم بخوابم

 .با صدای در زدن از خواب پریدم ولی درد باعث شد ناله ی بدی بکنم

 .با گیجی از جام پاشدم هنوز دید داشتم اما کمتر شده بود

 .درو با حال زاری باز کردم سحر با لباس تقریبن توی خونه جلوم ظاهر شد

 .خزان؟ وای دختر تو داری می میری_

 .بی حال ناله ای کردم و از جلوی در کنار رفتم

 .چرا چیزی نمیگی کیان گفت بیام اینجا_

 .با شنیدم اسم کیان تنم لرزید

 .اشک از گوشه ی چشمم سر خوردو پایین افتاد

 :سحر کالفه پانچوشو در آوورد و گفت

 .باید بریم دکتر صبر کن برات لباس بیارم_
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 .نه نمیخوام نمیتونم_

 .میدونم درد داری منم داشتم ولی تو فرق داری_

 .من…من تروخدا سحر… میخوام تنها باشم_

 .نمیتونم تنهات بزارم ممکنه آسیب جدی دیده باشی_

 .میخوام بمیرم_

 .سحر کالفه گوشیشو برداشت میخواست زنگ بزنه به کیان

 .به اون زنگ نمیزنی سحر_

 داری پس میوفتی اینو میفهمی؟_

 .اون باعث این حالم شد اون داغونم کردم من نمیخوام ببینمش_

 .روی زمین نشستم و با صدای بلند زیر گریه زدم

 .صدای هق هقم تو کل خونه پیشید

 :سحر با ناراحتی کنارم نشست و گفت

 .باشه باشه_

 .بیا بریم تو اتاق بخواب

 .نمیخواستم تو اون اتاق برم اونو نمیخواستم خاطراتشو نمیخواستم

 .نریم تو اون اتاق نریم_

 .باشه تو یه اتاق دیگه میریم خوشگلم آروم باش فقط_

 .بغض بدی داشتم لعنت بهش اون بهم تجاووز کرد

 .تو بد ترین شرایط و با وحشی ترین حالت منو از دنیای دخترونم بیرون کشید
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 .چجوری؟ مگه میشه؟ به من تجاووز شد_

 .اره…اره شد ولی حداقل شوهرت بود_

 اگه میوفتادی به کسی که با کثیفیه تموم تورو بی عفت میکرد چی؟

 .نه که االن نشدم_

 .محرمت که بود_

 …منو ول میکنه اون وقت_

 .خودت نزار ولت کنه جای پاتو محکم کن ترمه_

 .من نمیتونم من ازش متنفرم_

 .اون مردی که تو ازش حرف میزنی آرزوی خیلیاس_

 .اما ارزوی من نیست_

 :سری تکون داد و گفت

 .بیا غذا بخور یکم حرف میزنیم اگه هم خوب نشدی میریم دکتر_

 …چیزه_

 جان بگو؟_

 .من..راستش من خونریزی دارم_

 .خوب باید بریم دکتر_

 ب…باشه_

 .با قلبی که دیوانه وار میکوبید و بدنی که دیوانه وار درد میکرد تو جام نیم خیز شدم
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 .نمیخواستم ضعفمو ببینه نمیخواستم حال داغونمو ببینه

 .اما چشمم که بهش خورد اشکم پایین ریخت

 .با اون قد بلند و چشمایی که اصال پشیمونی دیده نمیشد نیشتر تو دلم زد

 چیه میخوای چیو ثابت کنی؟_

 .منظورشو نفهمیدم و حتی میفهمیدم نای حرف زدن نداشتم

 :پوز خند بدی زد و گفت

 .پاشو..پاشو بریم دکتر_

 .هیچ حرکتی نکردم اشکام پشت سر هم پایین میریخت و دلم آشوب بود

 .با عصبانیت سمتم اومد و بازومو با شدت کشید

 :از درد ناله ای کردم و تو خودم جمع شدم. انگار تازه متوجه حال خرابم شد که گفت

 .پوووف اینم افتاد رو دستمون_

 کثافت…خودت بام این کارو کردی حاالم ازم طلبکاری؟

 …از این همه پستیش حالم داشت بهم میخورد

 .دستشو دور بازوم حلقه کرد و دست دیگشو زیر زانوم انداخت

 .وقتی منو کامل تو آغوش گرفت به خودم لرزیدم

میترسیدم بهم دست بزنه تنم مور مور میشد اما جاره ای نبود من الی این مرد سنگ 

 .دل و وحشی هیچ کسیو نداشتم

 .اشکام بند نمیومد سرمو روی قفسه ی سینش گذاشتم و اشک ریختم

 .گریت برای چیه اروم باش بسه میخوام ببرمت دکتر دیگه_
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 :به سختی لب باز کردم و با صدای لرزون گفتم

 .خیلی درد دارم_

 .با شنیدن صدام بی حرف قدم تند کرد و از در بیرون زد

 .تو ماشین سرمو به شیشه تکیه دادم و سعی کردم سکوت کنم

 .گریم بند اومده بود و کیان هم با سکوت و جدیت رانندگی میکرد

 :وقتی رسیدیم این بار گفت

 .اگه میتونی راه بیا_

 .می…تونم_

 .اروم از ماشین پیاده شدم که زیر شکمم تیر کشید

 .با ناله خم شدم و آروم تو همون حالت راه افتادم

 :دستشو زیر بازوم گذاشت و گفت

 .پووف نمیری ای بابا_

 .دلم شکست از حرفش اما سکوت کردم کیان آدم گرگ صفتی بود

 .توی مطب دکتر چشمامو بستم خیلی بس حال بودم

 .اطراف خیلی شلوق بود و من اصال حوصله نداشتم

 .وقتی منشی اسممو خوند با همون حال از صندلی بلند شدم

 .کیان هم به دنبالم اومد

 .دلم نمیخواست اون باشه شاید دکتر حرفی میزد که اون نباید میشنید

 :وارد که شدیم دکتر با لبخند گفت
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 .بفرمایید_

 :اروم سالم دادم که گفت

 خوب دخترم چه مشکلی برات پیش اومده؟_

 .خجالت میکشیدم بگم نگاهی به دکتر انداختم و سرمو پایین انداختم

 .بگو خجالت نکش من دکترم_

 .ز…زیر دلم…درد میکنه.. کمرمم. خونریزی دار..رم_

 دخول داشتید؟_

 .بعله_

 .باید معاینت کنم_

 .به سختی معاینم کرد و از همون اول اشکم جاری شد

 .اروم باش دخترم تموم شد_

 .خیلی درد دارم_

 :دکتر پشت میزش نشست و رو به کیان گفت

رابطتون خشن بوده و این باعث شده به اندام های داخلی و دریچه رحم خانم _

 .آسیب برسه

 یعنی چی؟_

 .ظاهرا مقاومت وجود داشته ولی توجه نشده این باعث خونریزی شدید شده_

 االن باید چیکار کنیم؟_

 .من چنتا دارو مینویسم و یه آمپول مسکن حتما بزنید و ازین به بعد مراقب باشید_
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 .ترجیها تا یک هفتم دخول نداشته باشید

 :اخمای کیان توی هم رفت و با لحن محکم گفت

 مشکل ساز نشه براش؟_

اگه نگات ایمنی رو رعایت کنید و داروهاشو مصرف کنه هم خونریزی بند میاد و خطر _

 .عفونت کردنم کم میشه

 .خیله خب ممنون آقای دکتر_

 .خواهش میکنم_

 :هر دو از مطب بیرو اومدیم

 .برو تو ماشین میام من_

 ک…جا؟_

 !داروهاتو بگیرم_

 آمپولم چی؟_

 .میبرم بزنی_

 .باشه_

 .وقتی آمپولمو زدم و رفتیم خونه دیگه بهتر راه میومدم

 .بی توجه به کیان به سمت اتاق رفتم و روش دراز کشیدم

 .بهتره داروو هاتو بخوری حوصله مریض داری ندارم_

 :بی توجه بهش چشمامو بستم که باز گفت

 .من نمیارم براتا_
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 .نمیخوام خودم میخورم_

 .اره بهتره چون باید زود خوب بشی_

 چرا خوب بشم؟_

 .چون من بازم ازت رابطه میخوام_

 .هرگز_

 .تو تصمیم نمیگیری_

 .من دیگه نمیزارم این بالرو سرم بیاری دیگه نمیزارم_

 .سری قبلیم نخواستی ولی من کیانم هرچی بخوام به دست میارم_

 !ادم پستی هستی ازت انتظار دیگه ای هم نمیره_

 .جلو اومد با خشم بازومو گرفت و با پشت دست توی دهنم کوبید

 .از درد شدیدش توی سرم تیر کشید و روی زمین پرت شدم

 . هیچی نگفتم حتی اشکم نریختم داغی خونو از بینیم حس کردم

 .تو اینجایی برای تمکین از فردا هم قراره نامزدم با ما زندگی کنه_

 :خیلی درد داشتم اما از جام پاشدم و گفتم

 .حق نداری زندگیمو جهنم کنی_

 :جلو اومد و با لبخند موزی وار گفت

زیر خوابم بشی جهنم که هیچ بهشتم میشه البته نمیتونن تضمین کنم رها بات مثل _

 .من رفتار کنه

 .به رها جونت بگو تمکینت کنه_
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 :دستشو نوازش وار روی جای سیلیش کشید و با لحن خمار گفت

 …بکریه تو حرارت تو جذابیت تو_

 .نه فکر نکنم رها ذره ای مثل تو باشه

 :خودمو عقب کشیدم و با بغض گفتم

 .کاری که تو کردی خود تجاووز بود_

 .هه زنمی همه جوره وضیفته_

 .نمیخوامت_

 .یهبار باشی مشتریمیشی_

 :اخم وحشتناکی روی صورتم نشست با لحن تندی گفتم

 .تو آدم بیشرمی هستی یه شب باهات بودم خیلی بد بود_

 :از جمله ی آخرم لبخند محوی روصورتش اومد با لحن طنزی گفت

 .قول میدم دفعه بعدی نرم پیش برم که توهم لذت ببری جوجه_

بغض کردم لبام جلو اوم از بحث با کیان خسته با درد خواستم ازش دور بشم که با 

 .نگاه حریصی سمتم اومد

 .دستشو پشت بازوم انداخت و با خشونت مشغول بوسیدنم شد

 .هرچقدر خودم رو تکون دادم نتونستم از حصار بازوهاش آزاد بشم

 .میترسیدم بازم بخواد به زود باهام بخوابه اما کاری هم از دستم بر نمیومد

 .داشت با اشتها لبامو از جا میکند سعی کردم بی حرکت بشم شاید دست برداره

 :باالخره دست از بوسیدنم برداشت و با لبای خیس دم گوشم گفت
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 دیدی جوجه؟_

 .من هرچی بخوام به دست میارم مخصوصا لبای آویزون شده ی تو

 . دلم زیرو رو شد این مرد مسخواست من رو شکنجه کنه

 .از اتاق که بیرون رفت روی تخت نشستم و دست به سمت لبای خیسم بردم

 رها اگه میومد اینجا من چکار می کردم؟

 .نمیتونستم یه زن دیگرو تحمل کنم

 .کیان خیلی موزی بود و این منو میترسوند

  

سحر باهام تماس گرفت و از خوبیم که مطمئن شد و کلی هم باهام حرف زد تلفن رو 

 .قطع کرد

 .منم دوش گرفتم و برای ظهر نهار آماده کردم

 .بعد از اون هم سعی کردم خودم رو با تلویزیون سرگرم کنم

 .صدای زنگ در که اومد با بیحالی و خیال این که سحره به سمت در رفتم

 .ولی با باز کردنش شوک شدم

کیان با یه دختر بسیار شیک پوش و چهره ای جذاب که توی آرایش غرق بود روبرون 

 .بود

 .چته چرا ماتت برده_

 :بی حرف و چشمایی درشت از جلوی در کنار که کیان گفت

 .رها از امروز پیش ما زندگی میکنه_
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 پس این دختر جذاب و زیادی شیک با بینی عملی رها بود؟

 خدمت کارته کیان؟_

 .زنمه_

 :دختره ماتش برد با صدای جیغ جیغو گفت

 .چی زنته منظورت چیه من مگه مسخره توم_

 .رها سرم درد میکنه اگه میتونی باش کنار بیای بمون_

 .دخترک انگار تازه مثل آتشفشان منفجر شد

 :با قیافه ی درهم و صدایی که رو سرش بود سمت من اومد و گفت

 چبه نشستی زیر پاش؟_

 :با بیخیالی فقط نگاهش کردم که موزی وار با صدایی که فقط من شنیدم گفت

 .کاری میکنم یک هفته نشده دمتو بزاری رو کولت و گورتو از این خونه گم کنی_

 :پوز خندی زدم و توی دلم گفتم

 .من که از خدامه برم اون کیان بیشعور منو زندانی کرده_

 .نگاهمو از چهره برزخیه رها گرفتم و به سمت آشپز خونه رفتم

کیان بازیه مسخره ای رو شروع کرده بود مسخره خیلی هم مسخره که معلوم نبود 

 .قربانیش کیه

خدارو شکر که اتاق منو کیان جدا بود اگه نه ستایی باید تو یه اتاق می موندیم چون 

 .دیدم وسایلشو توی اتاق خواب کیان برد

 .میز رو چیدم و حتی برای اون عجوزه هم ظرف گذاشتم
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 .کیان لباساشو عوض کرد و با تیپی اسپرت از اتاق بیرون اومد

 .چه بوهای خوبی_

از این که ازم تعریف کرد خوشحال نشدم دلم میخواست بزنم تو دهنش که انقدر 

 .عذابم نده

 :پشت میز نشست و با لحن موزی واری گرفت

 !خوب تونستی با هووت کنار بیای_

 :متقابال پوزخند زدم و گفتم

 .همون طور که با قاتل روح و روانم کنار میام با اون دختر بیچارم کنار میام_

 :پوزخند زد و زیر لب چند بار گفت

 .دختر…بیچاره…دختر بیچاره_

 :بعد با صدایی که باال رفت گفت

 .رها اگه گرسنته بیا برای نهار_

 .بی تفاوت برای خودم غذا کشیدم و سرمو گرم کرد

 .من دست پخت این دختررو نمیخورم_

 .ای وای عزیزم پس از فردا خودت باید برای خودت غذا درست کنی_

 .از بیرون سفارش میدم خوب_

 .بیی تفاوتی کیان برام عجیب بود و حدث میزدم نقشه ای تو سرشه

 .بعد از خوردن نهار کیان از آشپز خونه بیرون رفت من هم میز رو جمع کردم

 .نمیخواستم با اون دختر رو در رو بشم واسه همین توی اتاق خودم رفتم
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 .حوصلم سر رفته بود کاش موبایل داشتم با سحر حرف میزدم

 .با به تصمیم ناگهانی تلفن بیسیم خونرو برداشتم و شمارشو گرفتم

 جانم؟_

 سحر؟_

 سالم عزیزم خوبی؟_

 .اهوم حوصلم سر رفته_

 .خوب پاشو بیا اینجا_

 .بلد نیستم خونتونو خب_

 .بابا سوار آسانسور شو بیا طبقه پایینی تون_

 …کیان_

 .تو بیا کیان با من_

 .با شوق باشه ای گفتم و تلفن رو قطع کردم

نیاز به آماده شدن آنچنانی نبود پانچومو رو همون لباسهای خونگی پوشیدم و شالم رو 

 .آزاد روموهام انداختم

 .از اتاق که رفتم بیرون کسی رو ندیدم واسه همین بیخیال به سمت در رفتم

 .کجا به سالمتی_

 :با ترس از شنیدن ناگهانی صدای کیان باال پریدم و گفتم

 .چته ترسیدم_

 میگم کجا میری با این عجله؟_
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 .پی…پیش سحر_

 اون وقت با اجازه ی کی؟_

 :رو ترش کردم و با لحن تندی گفتم

 .پوشیدم خو نمیزاری از خونه برم بیرون_

 پرویی میدونستی؟_

 .اینو وقتی نزدیکم شد گفت و چشماشو توی چشمام قفل کرد

 .من میخوام برم_

 نزارم چی؟_

 :فقط نگاهش کردم که با لحن کالفه ای گفت

 .خیله خب برو_

 .با خوشحالی لبخند زدم و از در بیرون زدم وای باالخره از بند آزاد شدم

 .آسانسور توی طبقه ی خودمون بود وارد کابینش شدم و طبقه مورد نظرو زدم

 .سحرو که دیدم گل از گلم شکفت خیلی باهم صمیمی شده بودیم

 .سالم خوشگله_

 .سالم وای سحر پوسیدم تو اون موش دونی_

 تو به اون خونه ی زیادی شیک میگی موش دونی؟_

 .آخه نمیدونی که چی شده دهنمو سرویس کردن این دوتا_

 :با تعجب گفت

 این دوتا کیارو میگی؟_
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 .ماجرارو کامل براش تعریف کردم

 .هم عصبی بود هم خندش گرفته بود واقعا رها دختر دیوونه ای بود

 .واقعا خدا صبرت بده با این دیوونه_

 .نمیدونم قصد کیان چیه ولی مطمئنن دیوونم میکنه_

پووف فعال بیا دوتایی خوش بگذرونیم من شامو گذاشتم به کیانم گفتم شب بیاد _

 .اینجا دور هم باشیم

 وای اون رهای موشو نیاره با خودش؟؟_

 .نترس رها پاشم اینجا نمیزاره اصال میونه خوبی نداریم باهاش_

 .خب خدارو شکر_

رها برای این که حالمو خوب کنه یه آهنگ شاد پلی کرد و تا اومدن علیرضا و کیان 

 .کلی رقصیدیم و شیطونی کردیم

 .ساعت هشت بود که صدای زنگ جفتمون رو هوشیار کرد

 .سحررفت که درو باز کنه منم روی مبل دم دستم نشستم تا نفسی تازه کنم

علیرضا و کیان هر دو باهم اومدن با علیرضا گرم سالم و احوال پرسی کردم و به اجبار 

 .کنار کیان نشستم

سحر توی آشپز خونه بود علیرضام رفت توی اتاق و رسما منو این هیوالرو تنها 

 .گذاشتن

 .میخواستم از کنارش بلند بشم که دستمو کشید و منو تقریبا توی بغلش نشوند

 .بودی حاال_
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 .سرش زیر گلوم بود و گرماش قلقلکم میداد

 .قلقلکم میاد کیان_

 .خنده ی شیطونی کرد و بویه ی ریزی روی گردنم زد

 .اوم چه خوشمزه_

 .با اخم پسش زدم و خودمو عقب کشیدم

 .نکن_

 :اونم متقابال اخم کرد و گفت

 .اومدیو نسازیا_

 .نکن اذیت میشم من_

 .ادما از خیلی چیزا اذیت میشن_

 .مثال وجود رها_

 .اذیت نشو کنار بیا_

 .مجبورم_

 .اره مجبوری_

 .از این خودخواهیش عذاب میکشیدم اما سکوت کردم

 :سحر با سینی هاوی چنتا چایی به جمعمون اضافه شد و گفت

 رهارو چیکار کردی که ولت کرد؟_

 .رفت پی خوش گذرونیش میدونی که کالهشم پیش شما بیوفته نمیاد اینجا_

 .درکت نمیکنم که چرا باز راهش دادی به زندگیت_
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 .بهتره هم درک نکنی اذیت میشی_

 :سحر پشت چشمی براش نازک کرد و گفت

 .بی منطق_

 :علیرضا با لباس راحتی از اتاق بیرون اومد و گفت

 .چیکار کردی خانممو باز_

 .هیچی من کاریش ندارم_

 :سحر خندید و گفت

 .عشقم ولش کن این بی منطقو_

 .انقدر بامزه این حرفو زد که هممون زیر خنده زدیم

 .شامو کنار هم توی صلح و آرامش خوردیم خیلی غذای خوشمزه ای بود

 .بعد از شام به پیشنهاد علیرضا به تماشای فیلم اکشن کمدی نشستیم

 :کیان با لبخند کمرنگ و لحنی که ته مایه های شوخی داشت گفت

 !خشکو خالی فقط فیلم ببینیم؟ بابا یه چی بیار بخوریم_

 :علیرضا ابروهاشو باال انداخت و گفت

 .گمشو نیومدی که سینما_

 :منو سحر زدیم زیر خنده کیان نگاه چپ چپی بهمون انداخت و گفت

 .کوفت_

 .خیله خب بابا پاپکرن داریم میارم االن_

 .من قهوه میخوام_
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 .امر دیگه آقا کیان_

 .پرورو ببین خو مهمون دعوت کردی_

 .سحر به سمت آشپز خونه رفت ماهم روبه روی تلویزیون نشستیم

 .سحر که به جمعمون اضافه شد علیرضا فیلم رو پلی کرد

 :نگاهی به کیان انداختم اونم به من نگاه کرد و گفت

 چیه؟ نکته توهم دلت بغل میخواد؟_

 .منطورشو نفهمیدم سوالی نگاهش کردم که به سحرو علیرصا اشاره کرد

 .جفتشون تو بغل هم با حالت عاشقانه ای به تلوزیون زل زده بودن

 :نگاهمو ازشون گرفتم و با گستاخی گفتم

 .نخیر_

 .پوزخندی زو و جلو اومد

 .اما من دلم میخواد_

 :یه قدم دیگه بم نزدیک شد و با قیافه ای که انزجار ازش میبارید گفت

 .فکر کردی کی هستی احمق من تورو اصال جزو آدما حساب نمیکنم_

 :پوز خندی زدم و با ابروهای باال رفته توی صورتش براق شدم

 نکنه من تورو حساب میکنم دختره ی بندال؟_

اینو که گفتم انگار خیلی سوخت چون با جیغ دستشو دور موهام حلقه کرد و موهامو 

 .کشید

 .از دردش منم جیغ کشیدم تحملش برام خیلی سخت بود
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 .یکی از دستامو دور دستش حلقه کردم تا ازم دوربشه ولی اصال انگار نه انگار

 …ولم کن وحشی_

 هرزه به کی گفتی بندال؟_

 بندال منم یا توی خراب که رو سر نامزد من چتر شدی؟

به من گفت خراب؟ با این حرف منو هم وحشی کرد مثل خودش جیغ کشیدم و پیش 

 .زدم

 .اصال به دردی که تو سرم می پیچید توجه نکردم و با چشمای پر اشک نگاهش کردم

 .قبل این که بهم نزدیک بشه با پشت دست تو دهنش زدم

 .لگدش که تو شکمم نشست از پا در اومدم با ناله ی آرومی کردم و رو زمین نشستم

 .زیر دلم تیر کشید و تم زمان قطره اشکی از گوشه ی چشمم پایین افتاد

 .صداهای اطرافم برام واضح نبود درد داشت دیوونم میکرد

 .چشمامو بستم و از خدا خواستم این دردو هرچی زود تر تموم کنه تحمل نداشتم

 .صدای کیان باعث شد که یکم به خودم بیام

 چه خبره اینجا؟_

 .هق هق رها باعث شد چشمامو باز کنم من داشتم جون میدادم اون چرد گریه میکرد

 منو… منو زد هل..هلش دادم_

بهم گفت خراب… زد تو ده…دهنم من…کاری…کاری نکردم فقط…از خودم دفاع 

 .کردم

 :صدای قدم های کیان نزدیک تر شد کنارم رو زمین نشست و گفت
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 ترمه… ترمه میشنوی صدامو؟_

 .ناله ای کردم و به خودم پیچیدم

 .باید ببریمش بیمارستان دقیق چی شد رها_

 …هولش دادم عقب پام خورد تو شکمش من فقط_

 .خیله خب رها هیچی نگو میبرمش بیمارستان_

درد داشت امونمو میبرید باز پیچ خوردم که کیان دستشو دور شونه هام حلقه کرد و 

 .منو بلند کرد

 .سرم که روی سینش قرار گرفت نفس آرومی کشیدم و جلوی اشکامو گرفتم

 خوبی؟ میتونیحرف بزنی؟_

 .تیر میکشه_

 با شنیدن صدام سرعت قدمهاشو زیاد کرد

تا رسیدن به بیمارستان یک کلمم حرف نزدم یعنی شدت درد نمیزاشت که من بخوام 

 صحبت کنم

 نگاه کیان مدام منو رصد میکرد. وقتی رسیدیم کیان خواست باز بغلم کنه

 :که با صدای ضعیفی گفتم

 .خودم میام_

 بهتری؟_

 .میی…میتونم_
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باشه ای گفت و کنارم راه افتاد منم دستمو ب بازوش بند شدم و با کمری خم راه 

 .افتادم

 .ناله هام یک بند قطع نمیشد زیر شکمم خیلی تیر میکشید

 .این صحنه درست تداعی اون روز کوفتی بود برام

 .دکتر که باال سرم اومدچشمامو باز بستم درد داشتم

 چی شده؟_

 !خورده زمین_

 .لگد خورده تو شکمم_

 .دکتر نگاهشو بین منو کیان چرخوند و مشغول معاینم شد

 .باید بستری بشه هرچه زود تر_

 :کیان با اخمای در هم گفت

 .چی شده آقای دکتر_

 .شدت ضربه خیلی زیاد بوده از قبلم آسیب دیده رحم ولی جدی نبوده_

 االن… االن چی میشه؟_

 .چیزی نمیشه دخترم نگران نباش باید بستری بشی ممکنه رحمت آسیب دیده باشه_

 :با ترس سر بلند کردم و گفتم

 …نه تروخدا من_

 .آرووم باش آروم االن میگم بت مسکن بزنن دردت بخوابه_

 .آقا شما تشریف بیارید کارای بستری رو انجام بدید
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 .کیان که رفت باز اشکام جاری شد

 :پرستار باالی سرم اومد و گفت

 .عزیزم گریه نکن االن اینو میزنم بت دردت آروم میشه_

گریم شدت گرفت نمیخواستم آسیب ببینم نمیخواستم رحممو در بیارن وای خدای 

 .من

 .نمیدونم توی اون سرم چی زدن چون هم دردم آروم شد هم سریع خوابم برد

 .وقتی بیدار شدم توی یه اتاق بودم درد نداشتم ولی خیلی کسل بودم

 .نگاهم به اطراف افتاد تختای دورم اکثرا پر بودن

حس بدی بهم دست داد بوی بیمارستان زیر دلم زد خواستم از جام پاشم اما سرم 

 .توی دستم مانع میشد

 .در اتاق باز شد پرستار دیگه ای به سمتم اومد

 بیدار شدی عزیزم؟_

 …من…اینجا_

آروم باش حالت بهتره خدارو شکر آسیل جدی ندیدی اگه دکتر تایید کنه _

 .میفرستیمت بخش

 همراهم…؟_

 بیرونه میخوای صداش کنم؟_

 .آ…آره_

 .باشه عزی م سرمتم تموم شده دکترم تا چند دقیقه دیگه میاد_
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 .لبخند زدم و ارومو زیر لب تشکر کردم

 .پرستار که بیرون رفت کیان وارد شد

 :با دیدن چشمای بازم سمتم اومد و گفت

 بهتری؟_

 .فقط نگاهش کردم دلم نمیخواست جوابشو بدم

 چرا حرف نمیزنی؟_

 .نمیخوام_

 :اخماش توی هم رفت و با لحن تندی گفت

 .هنوز برای اون کارت باید بهم جواب پس بدی_

 :بی تفاوت رومو ازش گرفتم و گفتم

 .هیچ حرفی باهات ندارم االنم برو بیرون و به سحر بگو بیاد پیشم_

 .اون رو سگ منو ترمه باال نیار_

 چیه اون رو سگت باال بیاد مثل اون دختره میزنی منو؟_

 :با کالفگی دستی به ته ریشش کشید و گفت

 .بی صبرانه منتظرم مرخص بشی_

 .اینو گفت و بی توجه به واکنشم از اتاق بیرون رفت

از فکر این که بیرون از این بیمارستان باز باید با اون دختر وحشی توی یه خونه 

 .زندگی کنم بغض کردم

 .دام میخواست بالیی سر خوردم بیارم تا باز اینجا بمونم
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 .وقتی به بخش منتقلم کردن هیچ کس کنارم نبود

 .کیان برام اتاق خصوصی گرفته بود و خودشم رفته بود

 .نیم ساعتی گذشت تا باالخره سحر اومد

 .با دیدنش هم خوشحال شدم هم احساساتی

 …سحر_

 عشقم چی شدی چه بالیی سرت اومده؟_

 کیان نگفت برات مگه؟_

 !گفت خوردی زمین_

با رها دعوام شد موهامو کشید منم زدم تو گوشش بهم گفت هرزه با لگد زد تو _

 .شکمم

 .اینارو با بغض و گریه براش تعریف کردم

 .از تعجب چشماش اندازه یه نلبکی شده بود

 غلط کرد به کیان گفتی؟_

 .کیان بم گفت حسابمو میرسه_

 .دختره ی عوضی میدونستم یه کندی میزنه_

 .اصال نترس ننیزارم بالیی سرت بیاره

 .دکتر گفت آسیب جدی نیست من میترسم سحرخیلی تنهام_

 :سحر با غم نگاهم کرد پیشونیمو بوسید و گفت

 .همیشه کنارت می مونم نترس_
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 .سحر کلی باهام حرف زد به سختی کمپوت به خوردم داد ولی حال بدم خوب نمیشد

 .نزدیکای غروب بود که باز سرو کله کیان پیدا شد

 .منو که دید سکوت کرد انگار میخواست بهم بفهمونه بی اهمیتم

 دکتر چی گفت سحر؟_

 .نمیدونم فقط پرستارا اومدن خودت با دکتر صحبت کن_

 .اره اگه بشه زود تر مرخصش کنیم_

 .من نمیخوام مرخص بشم نمیخوام بیام تو اون خونه_

 .کیان بی توجه به من از اتاق بیرون رفت تا کارای ترخیص رو انجام بده

 :عصبی بودم از دستش رو به سحر گفتم

 .سحر من برم تو اون خونه باز بال سرم میاره میدونم_

 .نترس کیان حواسش جمعه_

 جمع کرد حواسشو این شد وضعیت من اگه چیزیم میشد چی؟_

 :سحر دستمو گرفت گونمو بوسید و با غم بسیار گفت

 .درست میشه نگران نباش_

 :کیان که اومد با چنتا برگه رو به سحر گفت

 .سحر علیرضا داره میاد دنبالت_

 .چرا؟ من میخواستم پیش ترمه باشم_

 .کار ترمه هم دیگه تمومه مام یکم دیگه میریم خونه_

 :سحر با شک سری تکون داد و گفت
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 .میرم…توهم مراقبش باشیا_

 .هستم_

 .سحر که رفت من موندم و این برج زهر مار و اون چشمای ترسناک لعنتیش

 دو روز نشده اومده افتادی رو سر دختره؟_

 من کاری نکردم چرا نمیفهمی؟_

 .اخماش توی هم رفت قدم جلو گذاشت و کنار تخت ایستاد

 من خرم؟ نمیفهمم؟؟ پس رها چی میگه؟_

 .همشو دوروغ میگه بم گفت هرزه منم زدم تو گوشش_

 .ولی اون میگه تو بش گفتی هرزه . جریان کامال برعکس بوده_

 :چشمامو تو مظلوم ترین حالت ممکن در آووردم و گفتم

 .بخدا راست میگم منم اونو زدم ولی اون اول فحش داد_

 :کیان خیره به چشمام درحالی که سعی میکرد لبخندشو جمع کنه گفت

 .باید از دست شما توی خونه دوربین بزارم_

 .اره حتما بزار که حق کسی ضایع نشه_

 :ابروهاشو باال داد روی صندلی نشست و گفت

 .در هر صورت منو رها ازدواج میکنیم و توهم باید باهاش کنار بیای_

 :با تعجب توی جام نشستم و با صدای بلند گفتم

 چی؟؟؟یعنی چی ازدواج میکنید؟_
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 .یعنی همین_

 .پدر من و پدر رها دوستای صمیمی بودند و باهم شراکت داشتند

این شراکت فقط در صورت ازدواج ما دوتا بهمون میرسه اگه نه همش وقف خیریه 

 .میشه

 پس… پس این وسط من چیکارم چرا ولم نمیکینی؟_

 .آخه رها توی یه تصادف رحمش آسیب شدید میبینه و دیگه باردار نمیشه_

 .ما برای به دست آووردن این همه پول باید فرزند داشته باشیم

 :منطورشو نفهمیدم با شوک گفتم

 .منظورت چیه؟ این مسخرس خوب از پرورشگاه بچه بگیرید_

 وقتی میتونم بچه هم خون خودم داشته باشم چرا از پرورشگاه؟_

 …نه…من نمیزارم…من… تو مگه نمیگفتی رها_

 چی؟ چرا حرفتو کامل نمیزنی؟_

 !گفتی رها کثافته همش دنبال خوشیه خودشه خودت گفتی_

 .اون مال گذشته هاس به زودی همسرم میشه_

 :با لج و ناراحتی جوری که تحکم لحنمو گرفته بود گفتم

 .من هرگز براتون فرزندی نمیارم_

 .دست خودت نیست میدونی که خیلی بهم بدهکاری_

 من مگه برده ی توم که برات بچه هم بیارم؟_

 ببین برا من بلبل زبونی نکن اره بردمی خریدمت میفهمی؟_

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

158 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 …نمیخوام_

 :میون حرفم پرید و گفت

حواست باشه زبونتو میبرم از این به بعد تو فقط برای ارضای من و حامله شدن و _

 .زاییدن تو خونمی

 .بازوم توی دستش گرفت و محکم فشار داد

 .از دردش چهرم توهم جمع شد و ناله ای کردم

 :با چشماش برام خطو نشونی کشید و گفت

 .حواست رو جمع کن_

  

 .رویتخت دراز کشیده بودم هنوز کمی درد داشتم اما باید کارای خونرو انجام میدادم

این چند روز رها اصال سمتم نیومد فقط کیان هر دفعه میومد و یاد آوری میکرد که 

 .وظیفه تمیز کردن خونه و آووردن بچه براشون با منه

 .و من آشوب می شدم از حرفاش و دلم میخواست قبل از خوب شدنم میمردم

 .سحر بهم سر زده بود حالم نسبتا بهتر شده بود

دوش آب گرم سر حالم کرد لباس ساده ای پوشیدم و دسمال سرمو از زیر موهای پر 

 .پشت و بلندم رد کردم

هیچ کس توی خونه نبود بیخیال برای شام غذا بار گذاشتم و اتاق کیان رو مرتب 

 .کردم

 .نزدیکای شب بود که هردوشون با لب خندون وارد خونه شدن
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سعی کردم بی تفاوت باشم و از تیر خالص نگاه رها رد بشم اما صداش دلمو خون 

 .کرد

عزیزم فردا عقد کنونمونه هفته ی دیگم عروسیمونو توی باغ خانم بزرگ برگزار _

 .میکنیم

 .خشکم زد من دلبسته نبودم به کیان ولی در هر صورت همسرم بود

 .کسی که به دستش دخترانگی هامو از دست دادم

 …حاال من میموندم محبتی که خرج کس دیگه ای میشد و فرزندی که

 :چشمای اشکیمو بستم و درحالی که بهشون پشت میکردم گفتم

 .مبارکتون باشه. شام آمادی هروقت گرسنه بودید خبرم کنید_

 .صدام میلرزید دلم میخواست به اندازه ی دردام داد بزنم تا خالی بشم

 .پا تند کردم خودمو به اتاقم رسوندم

 .اشکام جاری شدند و توی این زندگی قرار نبود کسی منو دوست داشته باشه

بابام ارزونیم کرد به یه عوضی و آخرشم تو چنگال مردی افتادم که میخواست نابودم 

 .کنه

 :صدای کیان از بیرون اومد سریع اشکامو پاک کردم و از اتاق بیرون رفتم

 بعله؟_

 …میزو بچین_

 :سری تکون دادو اومدم از کنارش بگذرم که گفت

 .برای شب اماده باش_
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 …اما دکتر_

 :میون حرفم پرید و گفت

 .حالت خوبه منم مراعات میکنم تا به هدفم برسم_

 .بچه دار شدن هه_

 :لحنم پر از کنایه بود اما اصال برای کیام مهم نبود چون با نیشخند گفت

 اره دقیقا_

 :مثل خودش خندیدم و مرموزانه گفتم

 .من هنوز درد دارم دکترم که گفت نباید تا چند وقت رابطه داشته باشم_

اگه دلت میخواد رحم منم مثل عشقت آسیب ببینه و نتونم کاکل زریتو به دنیا بیارم 

 .پس امشب آمادم

 .چشماش مات شد از لحنم

 .حتی تو رویاهاشم نمیگنجید که من انقدر تند و موزی وارانه باهاش صحبت کنم

 .از کنارش که رد شدم لبخندم وسیع تر شد انگار مغزم به بیانم آفرین گفت

 .میز رو مثل همیشه رنگین و زیبا چیدم ولی خودم ننشستم

 .رها با شرتک و نیم تنه با طرح کیتی از اتاق بیرون اومد موهاشو دو طرفش بسته بود

پوز خندی رو لبم اومد و حاال که شیر شده بودم نتونستم ی تیکه هم به این دختره ی 

 .افریطه نندازم

 اجالتا شما خونواده داری؟_

 :اخماش توهم رفت و با لحن تندی گفت
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 منظورت چیه؟_

 !آخه دوهفتس اومدی خونه مردی که فردا قراره شوهرت بشه_

 تازه شبام تو اتاقش میخوابی یعنی خونوادت نمیگن دخترمون کجاست؟

 .چهرش سرخ شد دقیقا مثل یک گوجه هر آن ممکن بود منفجر بشه

 .حرفم براش گرون بود تقریبا صدها فوحشو توی دوتا عبارت مودبانه به کار بردم

 …حرف دهنتو بفهم تا_

 :پریدم میون حرفش و با تمسخر گفتم

 تا چی؟ میخوای باز فوحش بدی؟ یا بزنی تو شکمم؟_

این دفعه شوهر جونت شاهده عزیزم پس بهتره دهنتو ببندی و جلوی وحشی بودنتو 

 .بگیری

 .با لبخند ژکوند ازش دور شدم

 .غمگین بودم ولی این تیکه هایی که به جفتشون پروندم حسابی بهم انرژی داد

 .بی توجه بهشون به سمت اتاقم رفتم و لباسهامو عوض کردم

 .هیچ وسیله سرگرمی نداشتم فقط میخوابیدم یا کار میکردم

 .سرمو رو بالشت گذاشتم و سعی کردم بخوابم

 .غرق خواب بودم که یک دفعه حس کردم دستی داره توی موهام حرکت میکنه

 .با وحشت چشمامو باز کردم و سعی کردم تکون بخورم

 .سنگینی دستی که دورم حلقه شده بود نمیزاشت حرکت کنم

 .تکون نخور_
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 .با شنیدن صدای کیان بیشتر ترسیدم اینجا چیکار داشت

 ولم کن اینجا چیکار داری؟_

 …اومدم پیش زنم_

 .اشتباه اومدی زنت اتاق کناریه برو پیش اون_

 .روم خیمه زد و صورتشو جلوی صورتم نگه داشت

 .من هرجایی دلم بخواد می مونم تو هم نمیتونی حرفی بزنی_

 .کاری بام نداشته باش_

 .فعال کاری بهت ندارم فقط آروم بخواب_

 :تمام اجزای صورتشو از نظر گذروندم و با صدای آرومی گفتم

 ولی رها چی؟؟؟_

 :اونم مثل خودم نگاهم کرد و خمار گونمو بوسید و گفت

 …رها از فردا زنمه فعال تو زنمی_

 :رومو ازش گرفتم و با آخم گفتم

 .هه من زنت نیستم نوکرتم بردتم ماشین جوجه کشیتم_

 :بیخیال دستشو از شکمم رد شد و گفت

 .اهوم کی بشه بچم این تو وول بخوره_

دلم یه حالی شد دوست داشتم بچه داشته باشم اما نه بچه ای که از خودم باشه و 

 .بگیرنش ازم

 .جوری منو تو آغوشش گرفت که انگار تو وجودش حل شدم

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

163 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .تنگه جام_

 .پووف کالفه ای کشید و منو تو بغلش چرخوند

 .داری آذیتم میکنی قصد دارم یکم اذیتت کنم_

 .تا اومدم اعتراض کنم باز روم خیمه زد و از لبام کام کوتاهی گرفت

 .پسش زدم اما ذره ای تکون نخورد فقط با اخم سرشو باال آوورد

 .تکون نخور_

 .همراهی کن باهام

 .نگاه خیرمو ازش گرفتم و به گردنش خیره شدم

 .جلو اومد و این بار طوالنی تر لبامو بوسید

 .یه جور خاصی میبوسی انقدر هات و لعنتی بود که منم داغ شدم

 .نا خود آگاه دستامو باال آووردم و پشت گردنش حلقه کردم

 .انگار از این کارم شاد شد که با هیجان بیشتری به بوسیدنم مشغول شد

  

از وقتی که کیان و رها عقد کرده بودن دیگه شبها کیان پیش من نمیومد انگار اون 

 .شب هم مشکلی بینشون پیش اومده بود که پیش من خوابید

 .فردا مراسم ازدواجشون بود و هردوشون از خونه بیرون رفته بودن

عصبی از اتفاقای روبه روم شاید هم از لج لباسامو تنم کردم و از نبود اون دوتا سر خر 

 .استفاده کردم

 .ساده ترین لباسی که داشتمو تنم کردم و بی مهابا خونرو ترک کردم
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 .هوای آزاد که به پوستم خورد کل وجودم پر از حس آزادی شد

 .به سرم زد دیگه بر نگردم اما اگه کیان پیدام میکر و روزگارم سیاه بود

 …راه مستقیمو در پیش گرفتم

 .نه تلفن همراهی داشتم نه وسیله ای که بشه باش ارتباط برقرار کرد

 .حتی ذره ای پول برای خرید هیچ چیزی نداشتم زندگی من واقعا عجیب بود

 .اونقدر پیاده روی کردم تا چشمم به یک پارک نسبتا خلوت افتاد

 …روی نیمکتی که جلوی راهم بود نشستم و به فکر فرو رفتم

 یعنی پدرم االن کجا بود؟

 مهرداد بیخیال پیدا کردنم شده بود؟

 بعد از بچه دار شدن چه بالیی سرم میووردن؟

کاش یه راهی بود که بتونم از دست همه ی این بد بختی ها فرار کنم و یه زندگی 

 .خوبو جدید بسازم

 کیان

از اینهمه خرید کردن خسته روی صندلی مجتمع تجاری نشستم و به اطراف خیره 

 .شدم

 .فردا مراسم ازدواجم بود و من در آخر به هدفم میرسیدم

 .چیزی که این وسط برام عجیب بود بالتکلیفی و سر در هوا بودنم بود

نمیدونستن آینده چطوری به استقبالم میاد اما تنها چیزی که برام مهم بود به دست 

 .آووردن حقم بود
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 .توی فکر و خیال غرق بودم که تلفنم زنگ خورد

 .شماره ای که روی گوشیم افتاده بود برام آشنا نبود اما جواب دادم

 بفرمایید؟ _

 .سالم جناب مهندس_

 متعجب شدم نگهبان ساختمان بود یعنی چه کاری باهام داشت؟

 سالم مشکلی پیش اومده؟_

 :یکم مکث کرد و بعد با صدایی که شک داشت گفت

 …گفته بودید اگه خانمتون از مجتمع خارج شد شمارو با خبر کنم_

خارج؟ نه ترمه از مجتمع بیرون نمیرفت چرا باید خونرو ترک کنه وقتی هیچ پول و 

 !مکانی نداره

 زن من از مجتمع بیرون رفت؟_

 .بعله چند دقیقه پیش رفتند بیرون_

 .عصبی و با خشم باشه ای گفتم و تلفن رو قطع کردم

 .وای به حالش اگه پیداش میکردم

 .توی این همه وقتی که تنهاش میگذاشتم حتی فکرشم نمیکردم از دستم فرار کنه

خریدای رهارو همونجا ول کردم و بی توجه بهش و بدونه هیچ خبری با سرعت 

 .پاساژو ترک کردم

 .سردرگم نمیدونستم کجارو بگردم اما اگه من کیان بودم پیداش میکردم

 ترمه

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

166 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .یکم که توی پارک نشستم به شدت گرسنه شدم

 .هیچ پولی هم نداشتم که خرید کنم به خاطر همین مسیری که اومدم برگشتم

توی راه سعی کردم جواب ماشینای مزاحمو ندم و با سرعت بیشتر به سمت خونه 

 .برم

 .نزدیکای خونه بودم که حس کردم ماشینی با شدت کنارم ترمز کرد

 .با ترس باال پریدم و به عقب نگاه کردم

 .با دیدن کیان که با خشم سمتم میومد قدم به عقب گذاشتم

 .میکشمت ترمه_

از ترس به دیوار پشت سرم تکیه دادم کاش زمان می ایستاد چون مطمئن بود یه 

 .بالیی سرم میاره

 .ضرب سیلی که توی گوشم زد باعث شد سرم محکم با دیوار پشت سرم برخورد کنه

 .از درد شدیدی که توی گونه و جمجمم پیچید گیج شوم و چشمامو بستم

 .انقدر شکه بودم که توان گریه حتی نداشتم

 .به خودم که اومدم وسط خونه پرت شدم و درد شدید بدنمم به بقیه دردام اضافه شد

 .سکوت کردم چون واقعا ترسیده بودم

 حاال دیگه از دست من فرار میکنی آره؟_

 …فرار نکردم… من_

 .خفه شو تقصیر منه که بهت اطمینان کردم_

 .من میخواستم هوا بخورم_
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 !بیجا کردی مگه من نگفتم حق نداری پاتو از خونه بیرون بزاری_

 !چیکار کنم پوسیدم تو این چار دیواری لعنتی_

 .داد زد نه نه داد نزد نعره زد طوری که حس کردم گوشام کر شد

 د به درک مگه من وظیفم جور کردن سرگرمی برا تو ا ؟_

 .ازت انتظار دیگه ای ندارم تو یه بیشعور ظالمی_

ظالم بودن منو تازه از امروز میبینی دختر خانم دیگه زندگی مثل قبل برات آسون _

 .نیست

 .از این حرفش اشکام روون شد خسته شدم از بس باهام بد تا میکرد

 .لعنت بهت… لعنت به تو که زندگیه راحتو ازم گرفتی_

 .هه خونه بابات زندگیت خیلی راحت بود میدونم_

 .من نمیخواستم فرار کنم فقط حالم گرفته بود_

از این به بعد در نبود منو رها در های خونه کامال قفله یعنی محاله بتونی پاتو از _

 !پاشنه در بیرون بزاری

 !ازت شکایت میکنم_

 :انگاربراش جوک گفتم که قهقهه وار خندید و گفت

 .وای ترسیدم_

 :بعد چهره ی جدی به خودش گرفت و گفت

 .پاشو گمشو تو اتاقت_

 .ناچار با سستی سالنو ترک کردم و باز به تنها پناهم پناه بردم
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زیاد آدم اهل گریه و زاری نبودم بیشتر غمامو تو خودم میریختم برای همین زود 

 .اشکام خشک میشد و فقط غصه میخوردم

 .از دیروز وقتی رها و کیان خونه بودن پامو از اتاق بیرون نمیزاشتم

حتی براشون غذا هم آماده نکردم و عجیب بود کیان به این حرکتم هیچ اعتراضی 

 .نکرد

امروز صبح زود تر از همیشه از خونه خارج شدن رها ظاهرا میخواست بره آرایشگاه و 

 .کیان هم باید آماده میشد

 .وقتی از خونه خارج شدن منم از اتاقم بیرون اومدم

 .میخواستم بعد از خوردن صبحانه پیش سحر برم چون واقعا تنها بودم

 .صبحانمو با بی حوصلگی خوردم و پانچومو روی بلوزم تنم کردم

 .وقتی خواستم از در خارج بشم متوجه شدم که قفله

 .با تعجب بهش زل زدم…جدی جدی درو قفل کرده بود وای کیان عوضی

 .با غصه روی کاناپه لم دادمو سعی کردم جلوی بغضمو بگیرم

 …اصن یه دفعه من مردم نباید کسی بیاد جنازمو جمع کنه اه

 .با ناراحتی خودمو مشغول آماده کردن غذا کردم

 .بعد از ظهر بود که صدای باز شدن درو شنیدم

 .با کنجکاوی جلو رفتم کیان با چنتا وسیله وارد شد

 .وقتی دیدمش اخم هامو توی هم کشیدم و ازش رو گرفتم

 چته طلب کاری؟_
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نه پس بدهکارم چرا درو قفل کردی اصن یه هو من بمیرم یکی نباید بیاد جنازمو _

 جمع کنه؟

 :چشماشو توی کاسه چرخوند و با قیافه جمع شده گفت

 .بلبل زبونی نکن حقته_

 .ای ایشاهلل عروسیتون کوفتتون بشه_

 …پس بیا بریم_

 :منظورشو نفهمیدم با شک گفتم

 چی گفتی؟_

 .میگم بیا بریم که با دیدن ریخت نحست عروسیم کوفتم بشه_

 .هه هه من بیام عروسیت قشنگ تر هم میشه_

 .پوز خندی زد و بی توجه به من وسایلو روی اولین کاناپه پخش کرد_

 برا چی اومدی خونه تو مگه امشب عروسیت نی؟_

 :با خشم نگاهی به سرتا پام کرد و گفت

 .به تو ربطی نداره_

 .بی ادبی گفتم و با اخم راهی آشپزخونه شدم

 .گوشی موبایل کیان مدام زنگ میخورد انگار تلفن رئیس جمهور بود

 .منم وقتی کارام تموم شد توی سالن نشستم و بی مهابا زل زدم بهش

 :کیان با اخم و چهره جدی گفت

 !چته تمومم کردی_
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 .دارم فکر میکنم_

 :با طلبکاری در حالی که صورتش چین افتاد گفت

 اونوقت مگه تو فکرهم میکنی عقل داری اصن مگه؟_

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 .اره دارم مخصوصا االن که یه سوالیم ذهنمو در گیر کرده_

 .خدا چرا اصن برا آفرینش تو وقت نزاشت چرا شبیه کرگدنای پیری تو آخه

 :چشماش درش شد اول با کلی تعجب و بعد با خشم گفت

 من شبیه کرگدن پیرم؟_

 :سرمو به باال و پایین تکون دادم و گفتم

 …اهوم_

 .حس کردم به سختی خودشو کنترل کرد که نزنه تو صورتم

 :براق شده توی چهرم گفت

 احمق همه دخترا میمیرن برام اونوقت توی دوزاری ب من اینو میگی؟_

 :از این که تونستم حرسشو در بیارم خوشحال شدم و با لبخند گفتم

 .اونان واسه پولت دنبالتن…مثل رها_

 .با لج کنارم اومد و منو توی سه گوش دیوار گیر انداخت

 هووم چرا تو به خاطر پولم دنبالم نیستی؟_

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 .پولت مال خودتو رها جونت_
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 .صورتشو بهم نزدیک کرد و به لبام خمار نگاه کرد

 :قبل این که منو ببوسه با لحن موزی واری گفتم

 .هه عزیزم روز عروسیت میخوای لبای منو ببوسی؟ بهتره بری رها خانمتو ببوسی_

 .اونم میبوسم_

 :پسش زدم و گفتم

 .نمیخوام منو ببوسی هوسباز_

 .نزار هوس باز بودنو اینجا نشونت بدم_

 :با لبای برگشته ازش رو برگردوندم ولی اون درحالی که پیراهنشو در میوورد گفت

 !آماده باش ببرمت ویال باید کمک کنی_

 .نوکرتون که نیستم_

 :با گستاخی گفتم که بازومو کشید و گفت

 !نوکر که نه ولی باید اونجا باشی_

 .نمیخوام کارکنم_

 …یا کار میکنی یا میزاری لباتو_

 . باز بهم نزدیک شد لعنت بهش خیلی سکسی بود

 .هیچ کدوم نمیتونی مجبورم کنی_

 یا بهتره عشق بابارو روزی_

 .بکارم که با مامان خوندش ازدواج میکنم

 :با صدای بلند گفتم
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 .نمیخوام نمیخوام ولم کن_

اصال بهم توجه نکرد چون با وحشیگری منو به خودش چسبوند و به سختی لباشو به 

 .لبام چسبوند

 .جوری با حرارت ممو بوسید که دلمو به لرزه انداخت

 .اصال تالش نمیکردم از من جدا بشه ولی نمیتونستم باهاش همراهی کنم

یه جورایی هول شده بودم. هم رغبت داشتم هم نداشتم وای خدا دشت دیوونم 

 .میکرد

 :ازم که جدا شد و لبخند گفت

 .اووم لبات خوشمزن_

 .دلم میخواست بزنم تو گوشش ولی شل شدم میخواستم فقط فرار کنم

 :گوشمو با حرارت بوسید و گفت

 .حاالم برو یه لباس خوشگل بپوش اونجا به عنوان مهمان باید باشی_

 .دوست ندارم بیام اصال_

 .میای فقط عجله کن تا خودم قبل رفتن دنبال رها ببرمت_

 .با لج از کنارش گذشتم به خاطر لجبازی باهاشم بود امشب حسابی به خودم میرسم

 .یه لباس مشکی از توی کمد در آووردم به نظرم مناسب بود خیلیم قشنگ بود

آرایشمو حرفه ای نه ولی ساده رو صورتم نشوندم و در آخر رژ قرمر ماتم رو رو لبام 

 .نشوندم

 .موهامو صاف دورم ریختم و شال و مانتومو برداشتم
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 .از اتاق بیرون رفتم و لبخند مسخرمو جمع کردم

 .من آماده شدم_

 .داشت لباساشو میپوشید

 :به سمتم برگشت و با تعجب گفت

 عروسیه زن دوم منه تو چرا انقدر به خودت رسیدی؟_

 .دلم خواست_

 :خندید و هیچ ایرادی نگرفت ولی با لحن شوخی گفت

 !گفتم که بدونی عروسیه حووته_

 .میدونم خودم_

 حاال نمیخوای بری آرایشگاه با این ریختو قیافه میخوای بیری جشن عروسیت؟

 .میرم نترس…چقدر برات مهمه که من خوشتیپ باشم_

 :با ترش رویی گفتم

 .اصال اینطور نیست_

 :باز خندید و گفت

 اگه اماده ای بریم؟_

تا رسیدن به خونه خانم بزرگ سکوت کردم و خودمو به صبر در مقابل تیکه های آبدار 

 .خانم بزرگ دعوت کردم

 مامانتینا نیستن؟_

 .نه نتونستن بیان_
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 .وای خدا من اونجا با خانم بزرگ تنهام_

 .نترس علیرضا و سحرم هستن_

 :با تعجب گفتم

 واقعا که پاشدن اومدن عروسیت؟_

 حاال نه که خودت نمیای؟_

 !برو بابا دوماد کروکدیل ندیده بودم_

 .حووی سکسی ندیده بودم_

 :چشم غره ای بهش رفتم که گفت_

 .خالصه مواظب خودت باش حتما_

 .نترس کسی کاری به من نداره_

 .اوم درسته ولی کیان رو قاطی اون کسی ها نکن_

 .بروبابایی گفتم و از ماشینش پیاده شدم

داخل که رفتم هیچ کس رو نمیشناختم و خانم بزرگ هم الی یه سالم خشک وخالی 

 :هیچ چیزی بهم نگفت

 .سحرو دیدم داشت آبمیوه به دست با یه خانم حرف میزد

 .منو که دید با عذر خواهی از زن جدا شد و سمتم اومد

 تو اومدی ترمه؟_
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 .مجبورم کرد_

 .فکرشو نمیکردم شما هم بیاید

 علیرضا کو؟

 .علیرضا بیرونه حوصلش سر رفت اینجا_

 میدونی کجا لباس عوض کنم؟_

 .آره عزیزم دنبالم بیا_

 .مانتومو در اووردم و وسایلمو یه گوشه گذاشتم

عروس داماد به این زودی نمیومدن پس من هم سعی کردم زیاد ازکنار سحر دور 

 .نشم

 .کسایی که منو نمیشناختن با کنجکاوی نگاهم میکردند

 .البته هیچ کس منو نمیشناخت و سحر هم منو دوست خانوادگیشون معرفی کرد

 .تعداد مهمان ها زیاد شد و من شدیدا حوصلم سر رفته بود

 .عروس داماد که اومدن با بیخیالی از سر جام تکون نخوردم

 ترمه؟_

 جانم سحر؟_

 !بیا بریم جلو دختر چرا نشستی_

 .بیخیال آخه من به زور اینجام حوصله داریا_

 .منم راغب نیستم میدونی که چقدر از رها بدم میاد ولی برای ظاهر سازی مجبوریم_
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 .ناچار باهاش همراه شدم

 .وقتی کیان و رها وارد شدن چشمم روی کیان ثابت موند

انگار از وقتی رفت خیلی جذاب تر شد تو اون شلوقی اونم منو دید که با لبخند 

 .مرموزش تو چشمام زل زد

 .رها ولی اصال متوجه من نشده بود

 .هم لباسش و هم آرایشش خیلی قشنگ بود ولی برای من مهم نبود

 .موسیقی با صدای کر کننده ای پخش شد و جوون ها مشغول رقص شدند

کیان و رها توی جایگاهشون نشستن من هم دور ترین نقطه بهشون رو انتخاب 

 .کردم

 .پسر جوونی که داشت با علیرضا حرف میزد مدام نگاهش به سمت من منحرف میشد

 .از نگاهش خوشم نمیومد به خاطر همین خودمو با پوست کند خیاری مشغول کردم

 خانم زیبا؟_

 .سرمو باال آووردم و با تعجب به همون پسر قد بلند اما نچسب زل زدم

 بفرمایید با من امری دارید؟_

 مشکلی نیست کنارتون بشینم؟_

 :نیش خندی تحویلش دادم و گفتم

 .خیر بفرمایید مال پدرم که نیست_

 :خنده مصلحتیش رو مخم بود با پرویی گفت

 چه شیرین زبان افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟_
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 !حاتمی_

 جان؟_

 .عرض کردم حاتمی هستم_

 :ابروهای کمی تمیزش رو باال داد و گفت

 !اوه انگار صحبت با شما کمی سخته_

 !سخت؟ خیر_

 .اما زیاد مایل به صحبت با غریبه ها نیستم

 .خوب آشنا میشیم خانم جوان_

 :از این جنتلمن بازیشم خسته شدم و با لحن جدیی گفتم

 .با عرض معذرت زیاد تمایل به آشنایی با جناب عالی رو ندارم_

 .پسره با دیدن این غالب صفت من کمی نشست اما ناچاراز کنارم رفت

 .چه عروسیه کسل کننده ای بود

البته من این حسو داشتن چون خیلیا اون وسط با سرخوشی خودشون رو تکون 

 .میدادن

 .عروس و داماد که وسط رفتن حواس همه پی اونا رفت

 .من هم که این جَو رو دیدم خواستم یکم از جمعیت دور بشم

 .توی حیاط درندشت روی یکی از صندلی های سفید نشستم

 .خلوت بود و صدای موزیک نا محسوس به گوش میرسید

 .تو فکر غرق بودم که با شنیدن صدایی از جا پریدم
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 اینجا نشستی واسه چی؟_

 :از جام باال پریدم و با تعجب گفتم

 تو کی اومدی؟_

 .سوالو با سوال جواب نده پاشو بیا داخل_

 .به تو چه مگه تو داماد نیستی برو پیش عروس خانمت_

 .عصاب منو خورد نکن ترمه بت میگم باشو بیا داخل_

 :با صدای بلند گفتم

 .دلم نمیخواد بیام_

 :با اخم جلو اومد بازومو گرفت و گفت

 .اون روی سگمو باال نیار میگم بت_

 !چه روی سگی؟ اصن تو سگ نیستی که تو کرگدنی_

 :با تعجب نگاهی بهم کرد و گفت

 این زبونو تو از کجا میاری؟_

 .با شیطنت و لج زبونمو در آووردم و چشت چشمی براش نازک کردم

با حرس صورتشو جلو آورد منم سریع زبونمو بردم داخل اونم با لحن حرس داری 

 :گفت

 .مراقب باش نخورمش_

 :با چشمای درشت شده نگاهش کردم که گفت

 .من میرم داخل جلوی چشمم باش_
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 .چشمامو تو کاسه چرخوندم و ناچار بعد از کیان وارد شدم

 .گرسنم شده بود از روی میز چنتا خوراکی توی ظرفم گزاشتم و روی کاناپه لم دادم

 :سحر از دور منو دید و سمتم اومد

 کجا بودی پس؟_

 .رفتم یکم هوا بخورم_

 .عجیب شد یه دفعه هم تو هم کیان غیب شدید_

 .نزاشت بیرون بمونم به زور کشوندم توی سالن_

 .از دست این کیان اصال حواسش نیست که داماده_

 من حوصلم سر رفته سحر؟_

 :خندید و گفت

 .خوب پاشو یکم برقصیم خوشگل خانم_

 .وای نه من اصال نمیتونم_

 چرا اون وقت؟_

 .خجالت میکشم_

 :به زور منو وسط جمعیت برد و گفت

 .باید برقصی_

اولش یکم معذب بودم اما کم کم راه افتادم. از بچگی هروقت چشم بابام رو دور 

 .میدیدم میرقصیدم

 .عاشق این بودم که با موزیک خودمو تکون بدم و استعدادشم داشتم
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 :سحر با تعجب بم نزدیک شد و گفت

 .لعنتی چه خوب میرقصی_

بی حرف و با لبخند چرخی زدم نگاه خیلیا روم ثابت بود اما من چشم تو چشم با کیان 

 .شدم

 .خیلی عمیق و دقیق زل زده بود به من و حرکاتمو از نظر میگذروند

 .رها هم که حاال متوجه من شده بود در گوشش پچ پچی کرد

از حرس خوردنم انگار خوشحال شد چون با خنده در حالی که توی آینه قدی رژلب 

 .منو از دور دهنش پاک میکرد رفتمو با نگاه تیزش بدرقه کرد

 .با عصبانیت سوار ماشین علیرضا شدم واقعا که بازی کثیفی راه انداخته بود

*** 

هفت روز از عروسیه کیان و رها میگذشت و فردای عروسی هردوشون برای ماه عسل 

 .شرشون رو کم کردن

 .تو این چند روز من همرو خونه ی علیرضا و سحر بودم

 .امروز برای تمیز کردن و مرتب کردن خونه از خونه سحر بیرون اومدم

نزدیکای شب بود یک سری شروع کردم و در آخر با کمردرد بدی دست از کار 

 .کشیدم

 .تو این چند روز تنهایی کیان حتی یک زنگم بهم نزد خوب معلومه جلو زنش نمیتونه

اون بوسه آخرش تو مراسم عروسی خیلی دلمو به بازی گرفت و حس کردم کیان خود 

 .شیطانه
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 :بعد از خستگیه فراوان با سحر تماس گرفتم

 الو؟_

 سالم سحر چطوری؟_

 خوبم چرا نیومدی پایین؟_

 .خیلی خستم امشبو خونه میخوابم_

 باشه عزیزم هر طور راحتی شام بیارم برات؟_

 .نه نه مرسی خودم درست کردم_

تلفنو قطع کردم تو تنهایی شاممو خوردم و بدونه شستن ظرفا خودمو تو تختم پرت 

 .کردم

 .نیمه های شب بود با حس دستی روی شکمم از خوب پریدم

 .با دیدن دوتا چشم مشکی خواستم جیغ بزنم که دستی جلوی دهنم قرار گرفت

 !هیش کیانم_

 .به خودم که اومدم با اخم و عصبانیت پسش زدم

 .برو عقب دست نزن به من_

 .چهرش برام واضح نبود اما اخم رو ابروشو میدیدم

 .چته باز وحشی شدی_

 .برو همونجایی که یک هفتس داری خوش میگذرونی_

 .به تو ربطی نداره_

 پس به کی ربط داره؟_
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 .تو وظیفت فقط تمکینه منه فقط بچه آووردن_

 :با حرس و صدای بلند به سمتش رفتم و گفتم

 .عوضی منم زنتم بردت که نیستم_

 .نگفتم بردمی ولی تو باید هرچه زود تر حامله بشی همین_

 .نمیشو نمیزارم به هدفت برسی_

 :خشمگین نزدیکم شد و گفت

 مگه دست توست؟_

 .حاال میبینی_

 .داشتم شدیدا حرسشو در میووردم و اونم عصبی شده بود

 .با لبخند ژکوند ازش دور شدم که دستشو دور بازوم حلقه کرد

 .پس نشونت میدم_

 .دست نزن به من ررو عقب_

 .تقلی هام بی فایده بود اون کار خودشو میکرد

 .بدنمو آروم رها کردم ولی اشکام از کنار چشمم بیرون زد

 .من میتونستم از رابطه هایی که داشتم لذت ببرم اما کیان فقط منو تحقیر میکرد

 .لبهاش که روی لبهام قرار گرفت من چشمامو بستم

 .چشمامو بستم که شهوت توی چشماشو نبینم

 …چشماشو بستم که نبینم فقط یه زیر خوابم

 .حالم از خودم بهم میخورد اما چشمامو بستم و اشک ریختم
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 .لبهاش ماحرانه لبهامو میبوسید و من فقط اشک ریختم

 .بوسه هاش که شدت گرفت چشمام از هم باز شد

دستاش جای جای بدنمو لمس کرد و تضاد عجیبی بین دستای گرمش و بدن زیادی 

 .گرمم بود

 .قرصو توی کشو زیر لباسهام قایم کردم چون اگه کیان متوجه میشد بیچاره میشدم

 .بعد از دوش گرفتن بدنم کامال شل و بیحال شد

 .گرسنگی و ضعف باعث سردردم شده بود

 .به سختی لباسامو تنم کردم و از اتاق بیرون رفتم

داخل آشپز خونه که شدم چشمم به رها افتاد که ترگل ورگل تر از همیشه داشت از 

 .خونه خارج میشد

 :با دیدنم با پوزخند روشو ازم گرفت من هم نتونستم زبونم رو کنترل کنم و گفتم

 .عزیزم حق داری بد نگام کنی باالخره شوهرت شبو با من صبح کرد_

 :نزدیکم شد و با لحن موزی وارانه گفت

من ناراحت نمیشم تو فقط یه زیر خوبی که داری وظیفه بارکشی بچمونو انجام _

 !میدی

 زیر خواب؟_

 …من زن اولشم

 .اما اون منو دوست داره_
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 !برا ارثیه شاید_

 .این بچم مال تو نیست بچه منه از خون من و برای ارث

کیان منو دوست داره جدا از ارث دیدی که چه مراسمی برام گرفت و چه ماه عسلی _

 منو برد؟

 .اما برای تو چی؟ تو بیشتر یه خدمتکاری توی چشم کیان

 .اره تو که راست میگی ولی یه شبشو باید بیای ببینی حرفاش بهم چیه_

تو با چه حقی اصال با من همکالم میشی؟ حالم بهم میخوره از حرف زدن با یه گدای _

 .بی پدر مادر

 …خواستم سریع یه جواب دندون شکن بهش بدم اما

بغض بدی تو گلوم نشست چشمام پر شد رومو ازش گرفتم اونم سریع از خونه خارج 

 .شد

 .دستمو با ضعف به سینک گرفتم و با حالت تهووع شدیدی رو زمین نشستم

 .با صدای بلند زیر گریه زدم جوری حق میزدم که خودم برای خودم دلم سوخت

 .بغض و هق هق راه نفسمو بسته بود آخ که چه بی کس بودم من

 .گریم بند نمیومد و انقدر پر سرو صدا بود که هیچ صدایی از اطراف بهم نمیرسید

 چی شده؟_

 ترسیده باال پریدم اما هق هقم ادامه داشت درست میدیدم؟

 قیافه کیان نگران بود؟

 .مهم نبود چون من خیلی داغون شده بودم
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داداشم خونه نبود با شنیدن صدای اه و ناله ی همسایه دیوار ب دیوارمون داشتم 

 .دیوونه می شدم

بلند شدم رفتم توی اشپزخونه و با دیدن مانی دوست داداشم که توی پذیرایی لم 

 .داده بود رنگم پرید. اگه حال خرابم و می دید می فهمید یه مرگیم هست

سریع رفتم توی آشپزخونه و اب سرد ریختم و داشتم میخوردم تا هوسم بپره. با حس 

 .داغی زیرگوشم پریدم

 .مانی پشت سرم بود خم شد زیرگوشم و گفت: برای منم آب بریز

لرزیدم و لیوانمو سریع دادم دستش و خواستم برم بیرون که محکم کشیدم و پرت 

 .شدم بغلش

با لحن خماری گفت: همسایه های لعنتی از بس اه و اوفشون هواست فکر ما مجردا 

 رو نمی کنن نه؟

با شنیدن حرفش قرمز شدم. فهمید حالمو؟لبمو گزیدم که با لذت خودشو بهم 

چسبوند و ادامه داد: بنظرت اونا که فکر ما نیستن؟ بهتر نیست ما به فکر خودمون 

 باشیم؟

با حرص گفتم:ب من چ؟ برو با گلنار مشغول باش. خواستم هولش بدم کع محکم 

 .چنگ زد به بین پام

نقطه ضعفم توی مشتش نبض میزد. لرزیدم و ایستادم. زبونشو کشید روی گوشم و 

 .گفت: میخام بااین تپلی مشغول باشم
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طاقت نیاوردم وحشیانه لباشو بوسیدم که با دیدن کارم محکمچنگ زد به گردنم و 

 … محکم لبامو

 چی شده درد داری؟_

 چرا حرف نمیزنی؟

 .بازم سکوت کردم گریم جای این که اوج بگیره کمتر شد

 !د حرف بزن لعنتی چته؟_

 .برو دست از…سرم بر..دار_

 چی شده که اینجوری گریه میکنی؟_

 .حالم…حالم از توو رها…رها بهم میخوره_

 .به زور بلندم کرد ضعف داشتم و کل وزنم روی شونه های کیان بود

 چقدر بی حالی چیزی شده؟_

 .میخوام برم من این زندگیو نمیخوام من نمیخوام تحقیر بشم_

 .کالفه منو رها کرد و از دیدم خارج شد

 .توی خودم جمع شدم وباز هم اشک ریختم

 .چه مظلومانه دلم به آتیش کشیده می شد و برای هیچ کس مهم نبود

 :کیان چند دقیقه بعد به زور صبحانه به خوردم داد و با اخم گفت

 .برام تعریف کن_

 .حالم سر جا اومده بود اما هنوز بغض داشتم

 .نمیخوام_
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 :ابروهاش به هم نزدیک تر شد کنارم نشست و بازومو بین انگشتاش گرفت

 یعنی چی؟_

 !باید برام توضیح بدی

 :با بد خلقی گفتم

 تحقیرای زن عزیز تو توضیح بدم؟_

 چی؟_

 .باهات هیچ حرفی ندارم نمیخوام درمورد اون حرف بزنم و یادم بیاد که کیم_

نمیخوام یادم بیاد که چه بد بختم ولی بخدا اگه یه بار دیگه دم پرم بیاد قید همه چیو 

 .میزنم و کاری میکنم که جفتتون پشیمون بشید

 :پوز خندی زد و گفت

 .چیکار میخوای بکنی مثال_

 .میتونی امتحان کنی_

 .ببین دختر جون منو تحدید نکن کل وجود تو برای منه_

 اگه وجودی نباشه چی؟_

 :سکوت کرد با شک نگاهم کرد و گفت

 .جرعتشو نداری_

 !پوزخند زدم و دیگه تکرار نکردم که میتونی امتحان کنی

 .من هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم_

 !حرف حسابت چیه؟_
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 .سه تا چیز ازت میخوام_

 !چه خوش اشتها_

 .همه کارایی که میگیو انجام میدم فقط همین سه تا چیزو ازت میخوام_

 .خوب بگو حاال_

 …نه باید بش عمل کنی_

 …باشه بگو_

 .اولیش این که دیگه نمیخوام همسرت اطرافم باشه_

 .حله خودتم دوری کن پس_

 .دوری میکنم_

 .دومی این که یه تلفن همراه میخوام

 :برای این یکی یکم مکث کرد اما با شک گفت

 .میخرم_

 .خوبشو باید بخریا_

 .باشه میخرم برات_

 :لبخند زدم و گفتم

 .میخوام برم کالس کامپیوتر_

 .اخماش شدید توهم شد مطمئن بودم موافق نیست

 .اصال حرفشم نزن نزن باهام نمیشه بری بیرون از خونه_

 :چشمامو ریز کردم خودمو جلو کشیدم و مثل گربه شرک گفتم
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 .لطفا_

 :خر نشد چون با لحن تندی گفت

 !نمیشه اصال نمیتونی از خونه بری بیرون مهرداد هنوز خطرناکه_

 !خوب یه کاریش بکن تو…تو که میتونی_

 میگم نه یعنی نه چرا اسرار میکنی؟_

 :با لج خودمو عقب کشیدم و گفتم

 .باید بزاری برم! من حتما میخوام برم_

 :پووف کالفه ای کشید و با عصبانیت گفت

 من کی به تو انقدر رو دادم؟_

 !بزار دیگه چرا انقدر تو خود خواهی_

 :نگاهشو توی صورتم چرخوند نزدیک اومد و با لبخند کمرنگی گفت

 .باید فکرامو بکنم_

 :ایشی گفتم که صدای خندش بلند شد

 !ولی شرط داره_

 :با اشتیاق خودمو به سمتش کشوندم و گفتم

 .چه شرطی هرشرطی باشه قبول میکنم_

 .انقدرخوشحال بودم که متوجه نبودم شرط های کیان مطمئنن آسون نبودن

 .لبخندش وسیع تر شد و تقریبا بهم چسبید

 .اوووم باشه پس من االن شروع میکنم_
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 .تا اومدم عقب بکشم بین دستاش قفل شدم و لبامو بین لباش گرفت

چون ناخود آگاه بود اولش حول کردم اما بعد برای این که رامش کنم باش همراهی 

 .کردم

 .تعجب کرد چون مکس کرد ولی بعد با قدرت بیشتری ادامه داد

 وقتی ازم جدا شد خوشحال شدم فکر کردم تموم شد

 .اما وقتی منو روی مبل خوابوند بی اراده دستم دور گردنش حلقه شد

 .بوسه هاش داغ بود و ادامه دار کم کم پایین اومد و چشمای من بسته شد

با یکم درد ناشی از وحشی بازی های کیان روی تخت نشسته بودم و به تاج تخت 

 .پشت داده بودم

 .کیان هم خواب نبود و داشت منو نگاه میکرد

 چرا نمیخوابی؟_

 .دردم اومد_

 :این حرفو که زدم زیر خنده زد و گفت

 !من که کاریت نداشتم_

 !خیلی دردم اومد وحشی هستی مگه_

 خوب شرطمو قبول کردی یادت رفته؟_

 .نه اما تو هم دیگه همه جوره سو استفاده کردی_

 :دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو کامل تو بغلش کشوند و گفت

 از کی میخوای بری کالس؟_
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 .نمیدونم هرچی زود تر بهتر_

 .خیله خب میسپرم بچه ها ثبت نامت کنن_

 نمیشه با سحر بریم ثبت نام؟_

 .میشه اما جاشو من مشخص میکنم امن باشه_

 .باشه طوری نیست_

 .حاال یکم بخوابیم دیگه خیلی حرف زدی_

 :با تقلی از حسار دستاش بیرون اونون و گفتم

 .نه نخوابیم من گرسنمه هنوز نهارم درست نکردم ساعت چهار بعد از ظهره بابا_

 .از بیرون سفارش میدیم_

 .پاشو از کنارم حاال اون زن احمقت میاد باز سلیطه بازیش گل میکنه_

 :اخماش توی هم شد. از کنارم نشست و گفت

 .گفتم تا اخر هفته یکی از واحدای طبقه پایینو براش آماده کنن_

 یعنی از اینجا بره؟_

 .منم باش میرم_

 پس من اینجا تنها باشم یعنی؟_

 .نه همینجاس پایینه هم پیش تو میام هم پیش اون_

 .مسخرس بمون پیش همون الزم نکرده بیای_

 .باز بازی در نیار با شرطات موافقط کردم_

 .سری تکون دادم نمیخواستم بحثی پیش بیاد و پشیمون بشه_

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

192 | P a g e 
 hon.irhttps://Romank  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .همین که رها از این خونه میرفت منو خوشحال میکرد

 :همونطور روی تخت دراز کشیدم و با سری کج شده گفتم

 گوشیمو کی میخری؟_

 .شب میگم بیارن در خونه_

 .گوشیه صورتی میخوام_

 بچه شدی صورتی از کجا بیارم برات آخه من؟_

 .میخوام گوشبه رها صورتیه اون شکلی_

 .اون صورتی نیست ولی باشه میگم اون مدلی برات بیارن_

 .مرسییی_

 :دوق زده غلط زدم که باز منو بغل کرد و با غر غر گفت

 .بخواب دیگه_

 .ناچار تو بغلش گم شدم و چشمامو روی هم گذاشتم

**** 

 :با خوشحالی گوشیمو به سحر نشون دادم و گفتم

 !ببین چه خوشگله_

 .آره خیلی مبارکت باشه_

 .تازه عصرم باهم میریم کالس کامپیوتر ثبت نام میکنیم_

 .آره ادرسشو از کیان گرفتم با ماشبن من میریم راحت برمیگردیم_

 دوره از خونه؟_
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 .نه زیاد ولی نزدیکم نیست یکی از دوستای علیرضا و کیانه_

 .خوبه من که کلی ذوق دارم_

 :به این حرکت های بچگانم لبخند زد و گفت

 .منم خیلی عالقه دارم دنبال یه پایه میگشتم_

 .زنگ خونه که به صدا در اومد مکالمرو نصفه وو نیمه رها کردم

پشت در قیافه نحص رهارو دیدم که با همون تیپ های جلف اما شیک همیشگیش بی 

 .مح به من داخل خونه شد

 .حتی به سحر هم سالم نکرد و مثل خر سرشو زیر انداخت

 !چه این دختره بیشعوره؟_

 .ولش کن خدارو شکر که فردا پسفردا دمشو میزاره تو کولشو از این خونه میره_

 :قیافه ی سحر جمع شد و با لحنی که انزجار ازش میبارید گفت

 .کاش از این ساختمان میرفت کال_

 .اینا هیچ وقت از زندگی من نمیرن_

 .آخرشم باید بچمو بزارم تو دامنشو خودم برم به درک

 .ششش بیخیال تا اون موقع خدا بزرگه االن ناراحت اون موقع نباش_

 .سحر من میترسم قرص ضد بارداری مصرف کنم کیان بفهمه_

 .آره اگه متوجه بشه اطن آوانسایی که بهت دادرو از دست میدی_

 .سحر سخته برام یه شکم باال بیارم برا یکی دیگه_

 .به اینا فکر نکن فعال بیا از زندگیمون لذت ببریم_
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 :سری تکون دادم و گفتم

 گرسنمه از بیرون غذا سفارش میدی؟_

 :با اشتیاق تلفنشو از جیب شومیزش برداشت و گفت

 من دلم پیتزا میخواد توهم؟_

 .میخورم_

*** 

 .بعد از ظهر حاظر و آماده از اتاقم بیرون اومدم

امروز اصال با کیان برخورد نداشتم…برای اولین بار بود راحت با تیپ شیک میرفتم 

 .بیرون

 .خودمو توی آینه قدی راهرو خونه نگاه کردم خیلی خوشم اومد

 .با لبخند از شنیدن صدای پاشنه هام لذت بردم

 !کجا؟_

 :صدای کیانو که شنیدم با تعجب به سمتش برگشتم

 تو خونه ای؟_

 .سوالو با سوال جواب نده_

 :با لبهای کج شده و قیافه ای ناراضی گفتم

 .با سحر میریم برای کالس کامپیوتر_

 .خودم باهاتون میام_

 :با حرس و لجبازی رومو ازش گرفتم و درحالی که قدم برمیداشتم گفتم
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 .الزم نیست خودمون میریم_

 :خودشو سریع بهم رسوند بازومو گرفت و با اخم گفت

 .قرار نیست یاغی بشی_

 .میخوام با سحر برم تو مدام گیر میدی_

 .سحرم بیاد ولی منم همراهتون میام_

 .با حرس شماره سحرو گرفتم و به کیان چشم غره رفتم

 !الو سحر؟_

 جانم؟ آماده ای؟_

 .آره آمادم. سحر کیانم با ما میاد_

 .وای برا چی میاد دنبالمون خوب_

 .نمیدونم بیخیال بیا پایین باهم بریم_

 .باشه میبینمت_

 :تلفنو که قطع کردم کیان با پرویی گفت

 !چته چشاتو چپ میکنی_

 !چون برنامه هامو بهم میزنی_

 :بت شک نگاهی بهم انداخت و گفت

 برنامتون چی بوده؟_

 .هیچی میخواستیم دوتایی بریم اما تو اومدی وسط برنامه هامون_

 .خیلی حرف میزنی راه بیوفت_
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 .زیر لب ایشی گفتم و جلو تر از کیان راه افتادم

توی مسیر هر سه سعی میکردیم ساکت باشیم اما من نمیتونستم از هیجان چیزی 

 .نگم

 .یه موزیک بزار_

 .خودت بزار_

 .گوشیمو تازه خریدی هیچی روش نیست_

 .پووف کالفه ای کشید و گوشیشو به دستم داد

 .اینو بگیر و فقط ساکت باش_

 .نوچ… نمیخوام ساکت باشم حوصلم سر میره_

 :چشماشو تو حدقه چرخوند و بدونه نگاه کردن بهم گفت

 یعنی میخوای تا وقتی برسیم مخمو بخوری دیگه؟_

 …آره_

 !راستی رها کی میره خونه خودش؟

 .فردا یا پسفردا_

 :با هیجان دستامو به هم کوبیدم و گفتم

 .آخ جون_

 .این بار بهم نگاه کرد نگاهش جوری بود که حس کردم خنگم

 .بی خیال به ریتم موزیک گوش دادم و تا رسیدن به اونجا سعی کردم ساکت باشم
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وقتی رسیدیم از ماشین میاده شدیم و دست در دست سحر جلو تر از کیان راه 

 .افتادیم

 .من میرم ساعت و روز کالساتونو هماهنگ میکنم شما اینجا بمونید_

 :سحر پیشدستی کرد و گفت

 مشکلی نیست_

 .فقط اگه روزای فرد ساعت پنج باشه بهتره

 تایمشو یه جوری اوکی کنم که یا من یا علیرضا بیایم دنبالتون بهتر نیست؟_

 .وا نه من خودم ماشین دارم کیان_

 .ای بابا خیله خب از دست تو سحر_

 .رابطش با سحر خوب بود انگار سحر واقعا خواهرش بود

 .کارها زود تر از اونی که فکر میکردم تموم شد و من اصال دلم نمیخواست برم خونه

 :رو به سحر با ناراحتی گفتم

 !سحری من دلم نمیخواد برم خونه_

 .منم حوصلم سر میره خوبه شام بریم بیرون_

 وای مگه این بد اخالق جایی میاد؟_

 .به علیرضا هم میگیم بیاد_

  

 .از حرفی که زد کامال سوختم بغصمو چند برابر کرد و دلم شکست

 .خوبه که خودت میدونی_
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 .سحر که اومد متوجه قیافه دمغم شد این دفعه من صندلی عقب نشستم

 .سحر اشتیاق داشت و دوست داشت منو هم به وجد بیاره

 .اما من بغض داشتم حالم خوب نبود و اصال همراهیش نمیکردم

*** 

 .توی خونه جلو تر از کیان رفتم توی خونه

 .دلم میخواست فقط بخوابم و تنها باشم

 .امیدوار بودم کیان نیاد سر وقتم

 .سریع لباسامو عوض کردم و روی تخت افتادم

 .در اتاق که باز شد چشمامو روی هم فشار دادم و خودمو به خواب زدم

 .حس کردم نزدیک اومد نفسمو حبس کردم نمیخواستم باش باشم

 .کنارم نشست و پشتمو نوازش کرد

 .یه لحظه به خودم لرزیدم

 .دستشو از کنار گوشم جلو آوورد لعنت بهش داشت حالمو خراب میکرد

 .صداشو که کنار گوشم شنیدم از چشمامو باز کردم

 .میدونم بیداری_

 .چشمام باز شد و دقیقا عکس چشماش تو چشمام افتاد

 دیدی گفتم بیداری؟_

 .کاری بهم نداشته باش_

 .امروز خیلی بد اخالق بودی_
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 .دلم نمیخواد بات حرف بزنم_

 .اووم اما من میخوام_

 زوری؟_

 .چطوری بهت خوش میگذره

 .تو همیشه رام میشی_

 .ازت بدم میاد_

 همیشه اماده ای همیشه برام میز بان خوبی هستی_

با تعجب به داداشم نگاه کردم و گفتم: یعنی چی باید بری کیان؟ میخوای من و اینجا 

 تنها بزاری؟

با کالفگی گفت: نمیتونم نرم کیمیا. یه سفر کاریه اگه نرم موقعیت شغلیم در خطر 

 .میافته

 با بغض گفتم: منو میخوای تو شهر غریب تنها ول کنی بری؟

با ناراحتی گفت: تنها نیستی. مانی هست. تو باید پیش مانی بمونی. اون دوست منه 

 .تنهات نمیزاره

 .با بغض برگشتم سمت مانی. چجوری با یه پسر تنها توی خونه باشم؟ مگه میشه

 .با خجالت و ناراحتی گفتم: آخه داداش نمیشه که

یهو مانی اومد جلو و با لبخند خاصی گفت: برای اینکه توی این خونه بمونم باید صیغه 

 .کنیم
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کیان از اتاق رفت بیرون ومانی اومد جلو. با لذت نگاهم کرد و گفت:دوست نداری شبا 

 یه مرد بیاد کنارت و راحت بغلت کنه؟

با خجالت سرمو انداختم پایین. قلبم تند میزد. اومد جلوتر و چنگی به سی نم زد که از 

 .جا پریدم

 با شه وت گفت: دوست نداری شبا یه نفر اینارو برات بخوره؟

یهو دیوونه شد و محکم شروع کرد به خوردن لبام. زبونشو می کشید روی لبم یهو در 

 .باز شد. با شدت کشیدم عقب

 …کیان بلند خندید و گفت: میزاشین من برم شروع میکردین خوب

 .ازش دلخور بودم اما اون با حرکاتش تمام معادالتمو بهم میزد

 .لیس بلند باالیی به پایین گردنم زد و نالمو بلند کرد

صدامو که شنید انگار وحشی تر شد چون بی درنگ بلوزمو از تنم در اوورد و وحشیانه 

 .به جون سینه هام افتاد

 .با یکی از دستاش سینمو فشار میداد و با اون یکی جای جای بدنمو لمس میکرد

 .اروم اروم لباش به سمت شکمم دور نافم و پایین تر هدایت شد

 .انقدر از حال خودم بیرون اومده بودم که دیگه مقاومت نمیکردم

 .دستش که به سمت شلوارم رفت اولش لرزیدم اما باز با لبهاش دهنمو بست

 .لبامو با ولع اما کوتاه بوسید این کارو چند بار تکرار کرد

 !میبینم که رام شدی؟_

 .سکوت کردم اما چشمامو از چشماش نگرفتم
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 .سکوتمو که دید بوسه ای دیگه رو لبام کاشت و باز پایین رفت

 .با حس لبهای داغش بین پام با صدای بلند ناله کردم اونم تند تند کارش تکرار کرد

 .انقدر این کارو کرد که با لرزش آروم شدم اما انگار کیان دست بردار نبود

 .با بوسه های داغش باز منو تحریک کرد و این دفعه خودشو بین پاهام جا کرد

 !نه_

 :نگاهش باال اومد و با صدای دورگه گفت

 !چی نه؟_

 !در داره_

 .سیس اروم جلو میرم_

 .اینو که گفت آروم تر شدم چشمامو بستم و تنمو در اختیارش گذاشتم

خودشو که واردم کرد اولش خیلی درد داشت اما با تکونای بعدش درد جاشو به لذت 

 .داد

 .تند تند خودشو عقب جلو میکرد و حرکاتش سفت و وحشیانه شد

وقتی کارش تموم شد حس کردم داغ شدم بوسه ای رو لبم گذاشت و کنارم دراز 

 .کشید

 :با لرزش خواستم ازش فاصله بگیرم که بدنمو تو آغوشش گرفت

 .هیجا نمیری_

 .خسته بودم توی آسانسور از سحر خداحافظی کردم و به کابین آسانسور تکیه دادم
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با صدای نازک زن که نوید رسیدنمو میداد از اسانسور خارج شدم و به خونه پناه 

 .بردم

 .خونه در سکوت کامل بود کیان سر کار بود و احتماال امشب پیش رها می موند

 .گوشیمو روی مبل انداختم و شلخته وار لباسامو در اووردم

 .حوصله تمرین و کار با لپتابو نداشتم و فقط گرسنم بود

 .این چند وقت کیان در هفته دوشب پیش من و بقیشو پیش رها می موند

 .منم اعتراضی نمیکردم ولی این آخریا خیلی راحت تن به سکس باهاش میدادم

 .توی افکار خودم غرق بودم که تلفنم زنگ خورد

 :کیان بود سریع جواب دادم

 !بعله؟_

 !اومدی خونه؟_

 !اهوم_

 !امشب میام اونجا_

 !پس رها؟_

 .رها پیش دوستاشه امشب_

 .باشه_

 .شامو از بیرون میگیرم تو غذا درست نکن_

 .از خدا خواسته قبول کردم و تلفنو قطع کردم

 .تا کیان بیاد خودمو مشغول لپتاب کردم تا حوصلم سر نره
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 .رفتار های کیان بام گرم نبود و فقط تو سکس باهام مهربون بود

 .زیاد هم با هم جنگ نمیکردیم و من سعی میکردم کنار بیام

کارم که تموم شد برای این که شلخته به نظر نرسم تصمیم گرفتم یکم به خودم 

 .برسم

 .تاپ و شلوارک صورتی رنگمو تنم کردم و موهامو دم اسبی باالی سرم بستم

خط چشم بلند و گربه ای پشت چشمام یکم ریمل و رژ صورتی رنگ آرایشمو تکمیل 

 .کرد

 .توی آرایش کردم ماهر شده بودم و همه اینا رو مدیون سحر بودم

 .توی آینه با خودشیفتگی برای خودم بوسی فرستادم و از اتاق بیرون رفتم

 .چایی دم دادم و چقدر من کدبانو شده بودم

صدای زنگ در خبر از رسیدن کیان میاد با سرعت به سمت در چوبی رفتم و بازش 

 .کردم

 .دستاش پر بود و یه لحظه دلم برای این صحنه قنج رفت

 .سالم خسته نباشی_

 .سالم ممنون_

 .خریدارو از دستش گرفتم و دلبرانه بوسه ای روی گونش کاشتم

 .حس کردم از رفتارم متعجب شده ولی اشکالی نداشت

 .یکم کیانو خلع صالح میکردیم خیلی هم خوب بود

 .تا لباساتو عوض کنی منم میزو میچینم_
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 .باشه_

 .سرد بود اما من گرمش میکردم من رفتارشو باهام عوض میکردم

 .میزو قشنگ تر از همیشه چیدم و منتظر موندم کیان هم بیاد

 .وقتی اومد هر دو نشستیم و مشغول شدیم

 :بعد از شام با پیشنهاد یک دفعه ای گفتم

 !یه فیلم ببینیم؟_

 :با اخم و مخالفت از سر میز پاشد و گفت

 .نه خیلی خستم_

 .لطفا_

یکم نگاهم کردم حس کردم رام شده چشمامو که با این مدل مو و خط چشم درشت 

 .تر از همیشه شده بود رو گرد کردم

 :پووف کالفه ای کشید و در حالی که از آشپزخونه دور میشد گفت

 .باشه ببینیم_

 .لبخند پهنی از رصایت روی لبهام نقش بست و سریع وسایل روی میز رو جمع کردم

 .طرفارو با ماشین شستم و از میون فیلمها یکی از عتشقانه هاشو انتخاب کردم

قبل از این که فیلمو پلی کنم یکم پاپکرن توی ظرف ریختم و روی میز جلوی تلوزیون 

 .گذاشتم

 !کیان…کیان… نمیای؟_

 .صدامو بلند کردم تا بشنوه
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 .االن میام_

 .کیان که اومد فیلمو پلی کردم و کنار هم نشستیم

 .اسم فیلمش چیه_

 :کارتنشو نشونش دادم وقتس روشو خوند گفت

 .اینو دیدم خیلی قشنگه_

 !میخوای یه فیلم دیگه بزارم؟_

 .نه همین خوبه_

 .باشه ای زیر لب گفتم و توی فیلم غرق شدم

 .فیلم قشنگی بود ولی خیلی صحنه داشت

 .اولش فقط در حد لبو لوچه بود و همو میبوسیدن

 .منم پاپکرن میخوردم تا خجالت نکشم اما کم کم بد تر شد

 .کیان خودشو بهم نزدیک کرد و منو تو آغوشش گرفت

صحنه فیلم که رفت توی رابطه کامل نقش اول ها هینی کشیدم و سرمو توی بازوی 

 .کیان مخفی کردم

 !چت شد؟_

 !زشته؟_

 .صدای قهقهش حرسمو در آوورد واقعا هم زشت بود خوب خجالت میکشیدم

 .چرا میخندی خب واقعا زشته دیگه_

 !کجاش زشته؟_
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 …دارن باهم دیگه_

 .روم نشد بقیشو بگم سرمو زیر انداختم و کیان باز هم خندید

 .همچین میگه انگار تاحاال رابطه نداشته_

 .داشتم ولی اینا که ما نیستن_

 .اینارو ببین یاد بگیر سکم تو سکس ماهر بشی_

 :با پروویی زل زدم تو چشماش و گفتم

 .از وقتی با توم تو سکس خیلی ماهر شدم_

 ا؟! پس من شدم استاد سکست؟_

 .نه ازت تقلید میکنم حسابی حرفه ای میشم_

 !پس به نظرت من ماهرم آره؟_

 .وای کیان بسه ترو خدا_

 خیله خب بس میکنم اصال میخوای فیلمو قطع کنم بریم سراق کالس درس؟_

 .نه لطفا من خیلی خستم_

 .اهوم منم خستم اما اینجوری خستگیم در میشه_

 .تازه دیشب باهم بودیم خوب_

 .لبخند زد و کیان جدیدا زیادی جذاب شده بود

 .امشب خیلی با دیشب فرق داره_

 .چه فرقی_
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 .خودشو بهم نزدیک کرد و کامال بهم چسبید

 :با لحن خمارش گفت

 .دیشب انقدر دلبر نبودی_

 لبامو که توی دهنش برد منم اروم اروم همراهیش کردم

*** 

 .توی کالس استاد درس میداد اما من اصال متوجه نبودم

 .حالت تهووع و سردرد داشت دیوونم میکرد و چشمام مدام روی هم میوفتاد

 :سحر که حال بدمو دید دستمو گرفت و گفت

 !چیزی شده ترمه؟_

 !حالت تهووع دارم سرم درد میکنه_

 میخوای بریم دکتر؟_

 !نمیتونم نفس بکشم شاید از غذا مسموم شدم_

 .دیشب خیلی پر خوری کردی مال اونه باید بریم دکتر_

 .سحر از استاد اجازه خواست و هردو از کالس خارج شدیم

 .به سختی خودمو به ماشین رسوندم و سوار شدم

 .سحر با کیان تماس گرفت و بهش خبر داد

 .تلفنش که تموم شد با سرعت به سمت بیمارستان حرکت کرد

 .حالم بد بود بد تر شد روی صندلیای انتظار نشستم تا سحر برام نوبت بگیره

 .خیلی شلوق بود اما قرار بود منو اورژانسی ویزیت کنه
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 .حالم دست خودم نبود و از استرس اشکام جاری شده بود

 :دکتر با دیدن رنگ پریدم سریع معاینم کرد و گفت

 چی شده؟_

 .حالت تهووع دارم و سر درد_

 !متاهلی؟_

 .بعله حس میکنم مسموم شدم دیشب پر خوری کردم_

 !اشتهات زیاد شده جدیدا؟_

 .خیلی گرسنم میشه_

 !چقدر وقته عادت ماهانه نشدی؟_

من اصوال عقب میندازم یعنی االن دوماهه نشدم عادیه چون هر سه ماه یه بار _

 .مریض میشم

 خطر ناکه باید قبل از این اتفاقا میومدی دکتر ولی مشکلی نیست برات_

 .آزمایش مینویسم همین امروز برو انحامش بده و جوابشو برام بیار

 !مشکل جدیی هست آقای دکتر؟_

 .خیر ممکنه باردار باشی_

 …شایدم کیست

 …با استرس به دهنت دکتر زل زده بودم نه خدا کنه بار دار نباشم

 .آخه اصال االن دلم نمیخواست بچه دار بشم…االنی که محتاج یکم خوش بودن بودم

 :نگاهی به سحر که اونم با نگرانی به دکتر خیره شده بود انداختم و گفتم
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 جواب آزمایش چقدر وقت طول میکشه تا بیاد؟_

 .حدودا یکروز بعد_

 .از دکتر تشکرکردم کاش کیست داشته باشم اما حامله نباشم

 !بریم آزمایشو انجام بدی؟_

 .آره حتما من خیلی نگرانم_

 !نگران نباش عشقم همه چی درست میشه_

 .امیدوارم_

 :تو ازمایشگاه با استرس تمام کارام سپری شد و مسئول آزمایشگاه گفت

 .فردا میتونید جواب آزمایشتون رو بگیرید_

 .تشکر گردیم و هر دو از آزمایشگاه بیرون اومدیم

 .حالم خراب بود و اصال دلم نمیخواست برم خونه

 :میون راه رو به سحر گفتم

 !سحری من یکم اینجا بمونم؟_

 .چرا؟! باهم بمونیم_

 .نه میخوام قدم بزنم_

 .با هم قدم میزنیم_

 …نه_

 .خطرناکه تو امانتی دست من دختر_

 .میدونم میدونم ترو خدا بزار یکم تو حال خودم باشم_
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 .پس جواب کیان هم با خودت_

 .باشه_

مراقب خودتم باش حتما اگه مشکلی پیش اومد سریع یا با من یا با کیان تماس _

 .بگیر

 .چشم چشم چشم_

 .از ماشین پیاده شدم و دستی براش تکون دادم

 .حالم ازین حس بهم میخورد توی پیاده رو قدم میزدم تا دگرگونیم بهتر بشه

ذهنم پر از افکار رنگارنگ بود اگه حامله میبودم طول عمر موندنم توی خونه کیان نه 

 .ماه بود

 .و بعد بچه ای که من مادرش بودم ولی حق نداشتم براش مادری کنم

 .کاش خدا به دادم برسه و خودش به این زندگیسرو سامون بده

 .تو افکارخودم غرق بودم که حس کردم ماشینی کنارم ایستاد

 .سریع سرمو باال اووردم یه سوناتای مشکی رنگ دوتا آقا توش بودن

 :یه لحظه ترسیدم اطرافم خیلی خلوت بود اما با حرفی که زد آروم گرفتم

 !خانم ببخشید؟_

 .بفرمایید_

 !ما دنبال یه آدرسیم پیدا نمیکنیم شما بلدید؟_

 .با تردید جلو رفتم قیافه هاشون غلط انداز نبود برعکس خیلی هم آراسته بودن
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کارتو به دستم داد خم شدم آدرسو براش توضیح بدم که یه دفعه دستمو گرفت و 

 .دستشو جلوی دهنم گذاشت

 .صدای جیغمو خفه شد و با نفس بعدیم حس تندی زیر دلم زد و از هوش رفتم

سحر به خانه که رسید تلفنش زنگ خورد کیان بود و حتما می خواست جویای حال 

 .ترمه بشه

 :تلفنش رو جواب داد

 !الو؟_

 !سالم سحر ترمه کجاست؟_

 .سالم چنتا کوچه پایین تر از خونه پیاده شد گفت میخواد پیاده روی کنه_

 .صدای داد کیان سحر ترسوند

 !چی؟_

 !پیاده شد پیاده روی کنه؟

 !تو هم به راحتی گذاشتی که بره؟

 .اره آخه حالش خوب نبود_

 !یعنی چی چرا حالش خوب نبود؟_

 .وقتی حالش خوب نیست باید بیشترمراقبش باشی

 !چون دکتر گفت ممکنه حامله باشه_

 !نفس تو سینه ی کیان حبس شد ممکن بود حامله باشه؟
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 .زنگ خطر تو گوشش به صدا در اومد

 .مهران همیشه در کمین بود تا ترمرو یه جوری از کیان دور کنه

 …حاال ترمه ممکن بود حامله باشه

 …بچه ی کیان توی شکمش باشه و مهران عوضی

 .زنگ بزن به خودش کیان چرا عصبی میشی_

 .تو نمیدونی اون تو چه وضعیت خطرناکیه_

 !دم کوچه ی…. پیادش کردم میاد خودش تو زیادی نگرانی_

 .قطع میکنم باهاش تماس میگیرم بعد به تو خبر میدم_

 .مرسی_

 .تلفن که قطع شد دلشوره به جون سحر افتاد

 اگه اتفاقی براش میوفتاد؟

 .اصال نمیتونست خودشو ببخشه

 .حاال که فکر میکرد ترمه واقعا بدحال بود

 .با نگرانی منتطر زنگ کیان بود و کیان خراب تر از خودش

 .کیان چند بار با تلفن ترمه تماس گرفت اما هیچ کس جواب نمیداد

برای اخرین بار شمارشو گرفت و با صدای زنی که خواموش بودن گوشیشو اعالم 

 .میکرد نا امید شد

 :ترمه

 .حس میکردم تو خواب عمیقیم به سختی چشمامو باز کردم و غلط زدم
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 .جام خیلی نرم و گرم بود اما سردرد داشتم

 .چشمامو باز کردم حس کردم خیلی وقته خوابم

 .کل اتاقو از نظر گذروندم خیلی نا اشنا بود

 .اصال نمیشناختم اطرافمو

 .با ترس روی تخت بزرگ نشستم و دستمو روی شکمم گذاشتم

 …یادم میومد رفتیم دکتر

 .وای خدا من میخواستم پیاده روی کنم اما اون ماشینی که اومد ازم آدرس بگیره

 .بدنم شروع به لرزیدن کرد نمیدونستم کجام و این عمق فاجعه بود

 .دستمو محکم روی گوشم گذاشتم و با تمام توانم جیغ کشیدم

 .اونقدر جیغ کشیدم که دیگه صدام در نمیومد

 .اشکام جاری شد غالب تهی کرده بودم

 .در اتاق با شدت باز شد

 :زنی با لباس مخصوص خدمتکارها وارد شد و با چشمای گشاد شده گفت

 !خانم چی شده؟_

 !چرا جیع میزنید مشکلی پیش اومده؟

 !میگفت مشکلی پیش اومده؟

 !من ربوده شده بودم و اون میگفت مشکلب پیش اومده؟

 :صدام باال بود و زن جا خورد

 !اینجا کدوم گوریه_
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 .وای خانم جان چرا عصبانی هستید اینجا خونه اقاس_

 !اقا؟

 .نمیشناختمش

 !آقا دیگه کدوم خریه؟_

 :با حالت بامزه ای توی صورتش کوبید و گفت

 …ای وای خانم_

 .خدا مرگم بده آقا بشنوه عصبانیمیشه

 !بره به درک من اینجا چیکار دارم میگم_

 .وای خانم من نمیدونم میرم آقارو خبر میکنم خودشون بیان_

 !وقتی رفت متعجب در و دیوارو دید زدم یا خدا چند روز بود اینجا بودم؟

 !خوش اومدی_

 .صدای کلفت مردی توی اتاق پیچید و منو به ایستادن وا داشت

 !تو کی هستی؟_

 .مهران_

 .اینو که گفت انگار تازه فهمیدم کجام

 .چهرشو از نظر گذروندم

 .قدبلند بود وهیکلی اما سرش کامال بی مو بود

 .انگار با تیغ همع موهاش رو تراشیده

 .خیلی با جذبه بود اما من ازش نمی ترسیدم
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 .براچی منو دزدیدی بزار برم_

 .خونسر نبودم و از عصبانیت میلرزیدم و لحنم محکم نبود

 .چون تو از اولم مال من بودی_

 :اخمام تو همش شد به سمتش رفتم و گفتم

 !چرا چرتو پرت میگی؟_

 .من شوهردارم دست از سرم بردار

 .میدونم اذیتت میکنه باهم از زندگیت بیرونش میکنیم_

 !چی داری میگی؟_

 .شوهرمه دوسش دارم منو دست شوهرم برگردون

 !خیلی حرف میزنی ببین منو_

 !پدرت تورو پیشکش من کرد االنم مال من میشی میفهمی؟

 !نه نمیفهمم چه مرد پرویی هستی_

 .احمق شوهرت سرت هوو آوورده_

 .به تو ربطی نداره من باهاشون کنار میام_

 .چون احمقی ولی من نمیزارم تو مال منی_

 …این دفعه جیغ زدم داد کشیدم

 .نمیزاشتم منو بدزده
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 …من مال تو نیستم_

 …دست از سرم بردار

 .میخوام برم من اینجارو دوست ندارم

 .دست تو نیست االنم با اون شوهر عوضیو دزدت تماس میگیرم_

 …باید بدونه زنشو میخوام

 .طالقتو میگیرم

 .من رضایت ندارم دزدم خودتی حالمم ازت بهم میخوره_

 .عادت میکنی_

چه ادم زبون نفهمی هستی تو مگه بچه بازیه که زن شوهر دارو بدزدیو انقدر راحت _

 !از خواستنش حرف بزنی؟

 .تو مال من بودی شوهرت تورو از من دزدید_

 .از اولم من تورو نخواستم_

 !ببین منو شوهرم نابودت میکنه_

 .اون جوجه نمیتونه با من کاری کنه_

 .وقتی رفت فهمیدم این مرد کله خر تره اینه که باهاش به توافق برسیم

 .میترسیدم بالیی سرم بیاره چون من اینجا تکو تنها بودم

 .دستی به شکمم کشیدم امروز باید جواب آزمایشمو میگرفتم

 .سرمو به چپو راست تکون دادم

 .با خودم فکر کردم هرچقدرم کیان عذابم بده ولی تحملش از این مردک بهتره
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 .دلم میخواست حداقل مقاومت کنم جیغو داد کنم شاید کوتاه بیاد

 .یکم که بیشتر فکر میکردم متوجه میشدم که نه من هیچ کاری نمیتونم بکنم

*** 

 .دانای کل

 .کیان روی مبل سردر گم نشسته بود و سرشو با دستاش گرفته بود

علیرضا کنارش نشست و در حالی که برای تسکین ناراحتی دستی به بازدوی کیان 

 :میکشید گفت

 .داداش ناراحت نباش پیدا میشه_

 .نمیتونم بیشتر ۲۴ساعته که پیداش نیست به همه بیمارستانا سردخونه ها سر زدم_

 .همه ی کالنتری هارو خبر کردم ولی نیست که نیست

 !مهران بیشترف کار خودشو کرد من االن چیکار کنم؟

 .صدای در خونه جفتشون رو باال پروند

 :علیرضا درو باز کرد با دیدن چهره گریون سحر با تعجب گفت

 !چی شده سحر؟_

 !چرا گریه میکنی؟

 .سحر بی حرف وارد شد و اشکاشو با دستاش پاک کرد

 !د حرف بزن نصف عمرمون کردی_

 …حاملس_

 …ترمه حامله بود
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 .جواب آزمایششو گرفتم االن

 .ترو خدا پیداش کنید

 .باز هم به گریه افتاد و چهره کیان مات شد

 !ترمه حامله بود؟

 !واقعا داشتند بچه دار میشدن؟

 :کیان یک دفعه از جاش پا شد با چشمایی که عصبانیت از توش میبارید گفت

 .میکشم اون مهران بی ناموسو_

 :علیرضا که این حال خراب کیان رو دید دنبالش دوید و گفت

 …صبر کن_

 !ما به پلیس خبر دادیم مملکت که بی قانون نیست

 !اگه هم خودش هم بچم چیزیشون بشه؟_

 :علیرضا باخود گفت

 !چقدرم که ترمه برای تو مهمه_

 .اما به زبان نیاوورد که دل رفیق گرمابه و گلستانش نشکنه

 .دلم آشوبه االن فقط خودش نیست توی شکمش بچه منه_

 !میدونم داداش صبر کن_

 .حداقل بریم کالنتری بگیم که کار مهرانه_

 !اگه بالیی سرش بیاره؟_

 .ما هنوز مطمئن نیستیم
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 .میدونم درد اون عوضی ترمه نیست اون نگران بارای هروئینشه_

 .اگه زیر سر اون احمق باشه میفهمیم _

 .پوووف باشه صبر میکنم_

 .هردو با همون پریشونی باز سرجاشون نشستن

 .هیچ کس حرف نمیزد فقط گاهی سحر اشک میریخت

 !حس میکرد تقصیر کاره

 .چون وسط کار تنهاش گذاشت

هنوز نیم ساعتم نشده بود که سحر اون خب و بهشون داده بود که تلفن کیان زنگ 

 .خورد

 :بی معطلی شماره ی ناشناس رو جواب داد

 !الو؟_

 .به به جناب کیان کامیاب احوال شما_

 .صدای مهرانو میشناخت و با شنیدنش عصبی تر از قبل فریاد کشید

 !کثافت زن منو دزدیدی؟_

 …آ آ آ…آروم باش کیان خان_

 .من کسیو ندزدیدم من مالمو پس گرفتم

 :قبل این که جواب بده صدایی از اون طرف خط فرساد کشید

 .آشغال من کاالی شما نیستم_

 :کیان صدای ترمرو که شنید غرید و حس کرد تارهای صوتیش پاره شد
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 .میکشمت مهران بی ناموس زندت نمیزارم_

اوه آروم باش عزیزم من زنگ زدم بگم که بهتره زود تر کارای جداییت با ترمرو _

 انجام بدی؟

 !کور خوندی مردک من زنمو بدم به تو؟_

 .غلط کردی این فکرو کردی

 .یادت که نرفته پدرش اونو پیشکش من کرده_

 .فعال که زن منه_

 !پس میخوای بارارو جابه جا کنی؟_

 !هه_

 .به همین خیال باش من تورو آدمت میکنم مرتیکه

 .ببین منو زنت تو دستامه بهتره کارایی که میگمو انجام بدی تا بیناموست نکردم_

کیان پشت سر هم فوحشای بد میداد و عربده میکشید ولی مهران تلفن رو قطع کرده 

 .بود

 !خدا لعنتت کنه عوضی_

 .چی شد داداش تروخدا آروم باش_

 !زنمو برده تحدیدم میکنه به بیناموسی_

 …سیس آروم باش_

 :کیان علیرضارو حول داد و با لحن تندی گفت

 !بابا زنم تو دستاشه میگی آروم باش؟_
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 !میخوای چیکار کنی؟_

 .جم بخوری زنتو زیر دستو پاش میگیره

 .علیرضام داد زد جفتشون از عصبانیت نفس نفس میزدن

 چیکار کنم االن؟_

 .زنگ میزنم به دوستم پسر خالش سرگرد آگاهیه اون میتونه کمکمون کنه_

 .باشه هرکاری میکنی فقط زود_

 :ترمه

 .اصال به جیغو دادم توجه نمیکرد هرچی فریاد میزدن هیچ کس به سراغم نمیومد

 .آخر سر با درد بدی که زیر شکمم حس کردم دهنمو بستم

 !خستم کرده بودن من اینجا غریب چیکار میکردم؟

کاش کیان کاری میکرد با همه ی بد رفتاری هاش فقط میخواستم از دست این مردک 

 .خالص بشم

 !عزیزم خوابی؟_

 .برو از این اتاق بیرون چهره ی کریحتو نبینم_

اوه چه بداخالق ببین کوچولو دعا کن شوهرت کارامو جلو بندازه اگه نه خیلی برا _

 .جفتوون بد میشه

 .خدا لعنتت کنه عوضی کاش بمیری_

 !قهقههه وار خندید و از اتاق بیرون رفت

 .این مردک دیوانه بود و کاش میمرد
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 .نمیدونم چرا وقتی صدای کیان رو شنیدم حس کردم دلم لرزید

 .وقتی از نگرانی فریاد میکشید و روم غیرتی میشد دلم میخواست پیشش باشم

 :دانای کل

 .عصبی بود و مدام پاشو تکون میداد منتظر بود نظر سرگرد راستی رو بشنوه

ببین کیان جان از خط تلفن همراهت پیرینت گرفتیم صدای مهران جاجرودی از _

 .طریق اپراتور ضبط شده

 …این خیلی به نفعته

ما زیر بیست وچهارساعت همسرتو پیدا آرمین ارجمندو دستگیر و تحویل دادگاهش 

 .میدیم

 !اگه بفهمه بالیی سر همسرم بیاره؟_

ما کامال مخفی محاصرش میکنیم و در آخر دستگیرش میکنیم اما تو و همسرت باید _

 .توی دادگاه شرکت کنید و شهاردت بدید

 !حتما_

 .همسرم بارداره هرچی زود تر پیداش کنید بهتره

نگران نباشید فقط از شما میخوام اگه مهران جاجرودی تماس گرفت به _

 .پیشنهادش پاسخ مثبت بدید

 !چرا؟_

 .هرچی مدرک بیشتر جرم سنگین تر_

 .توی دادگاه مجازاتش چند برابر میشه
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 !شک نکنه؟_

 .اگه شما رفتاری نشون ندید شک نمیکنه_

 .الزمه که منم تو عملیات باشم_

 .نه نه اصال کیان جان اونجا فقط جای نیرو های متخصص و مصلحه_

 .پس به من خبر بدید لحظه به لحظه_

 .چشم حتما االنم برو استراحت کن_

 .تا همسرو فرزندم پیدا نشن خواب به چشمام نمیاد_

 .کیان به خونه رفت ولی دلش پیش ترمه بود

نمیدونست این چه تغییری بود که درونش به وجود اومده بود ولی دلش میخواست 

 .هرچه زود تر ترمه باز پیشش باشه

 .امشب رو با بی حوصلگی باید کنار رها سپری میکرد

 .وارد خونه که شد نه بوی غذایی شنیده میشد و نه رنگی از کدبانویی

 .با حسرت به سالن سر زد رها دراز کش سرش توی مبایلش بود

 !علیک سالم_

 سالم زنت پیدا شد!؟_

 :از این که انقدر بس اهمیت بود لجش گرفت و با تندی گفت

 .به تو ربطی نداره_

 :رها درحالی که روی مبل مینشست و اخماش تو هم بود گفت

 !چته میخوای سر من خالی کنی؟_
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 .دهنتو ببند رها حوصله چرتو پرتاتو ندارم_

 .حق نداری به خاطر اون بی ارزش به من توهین کنی_

خیلی داشت مخل عصاب کیان میشد و هر لحظه ممکن بود رفتار های بدی ازش سر 

 .بزنه

کیان اونقدر عصبی بود که بی توجه به حرفای رها سوئیچ ماشینشو از روی میز 

 .برداشت و به سمت در رفت

 !کجا بعد چند روز اوندی حاال میخوای بری_

 .ببند دهنتو نرو روی عصابم رها میزنم دهنتو آسفالت میکنم_

 .این حرف برای جیغو دادهای رها کافی بود

 .انقدر صداشو برد باال که کیان تحملش تموم شد

 …کثافت تو غلط میکنی به من دست بزنی فکردی منم اون هرزم که_

 .نزاشت جملشو تموم کنه با شدت توی دهنش کوبید و خونرو ترک کرد

 .براش مهم نبود چه بالیی سر رها میاد فقط میدونست ترمه هرزه نیست

دلیل این که جدیدا روی ترمه حساس شده بود رو نمیدونست ولی ننیخواست این 

 .وسط حقی ضایع بشه

*** 

ساعت ها بود توی خونه مشترکش با ترمه تنها نشسته بود و منتطر تماس سرگرد 

 .راستی بود

 .هنوز هیچ خبری از ترمه و اون مهران دزد نبود
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 :ترمه

 .هردفعه با یاد اوری کیان و بقیه اشک توی چشمام جمع میشد

 .دلم میخواست برگردم خونه حتی با همه ی سختیاش کنار میومدم اما اینجا نباشم

 .هوا تاریک شده بود و هیچ کس بجز اون خدمتکار بامزه سراغ من نمیومد

 .از بس به درو دیوار نگاه کردم بی حوصله شده بودم و دنبال یه راه نجات بودم

ساعت دیواری یازده شب رو نشون میداد و من به این استرس و بی خوابیم لعنت 

 .فرستادم

 .صدای در که اومد خودم رو به خواب زدم تا مبادا حرکتی از مهران بی صفت سر بزنه

 .صدای نزدیک شدن قدمهاش با نفسهام یکی شد

 …خوبه که خوابی_

 .شوهر خنگت قبول کرد که بارامو جا به جا کنه

 !اون احمق فکر کرده میزارم تو مال اوم بشی؟

 .تو از اولم سهم من بودی اون دیگه باید فاتحشو بخونه

 …از حرفاش لرز به تنم نشست

 !کیان به خاطر من قبول کرده بود؟

 !یعنی من انقدر براش مهم بودم؟_

 .از خوشحالی دلم میخواست فریاد بزنم

 .اما حرفای بعدیش خیلی سنگین بود

 .این که نمیزاشت من برگردم خونه
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 !با این کاراش میخواست کیان رو گیر بندازه؟

 .نه خدای من این چه عذابیه که رو سرم نازل شده

 .صدای دور شدن قدمهاش و صدای فریاد یه مرد باعث شد توی جام نیم خیز بشم

 .رئیس محاصره شدیم دور تا دور عمارت پر از پلیسه_

 .و فریاد بلند مهران لبخند نیم بند ولی پر استرسی روی لبم آوورد

 !!!چی؟_

 !احمقا مگه نگفتم مراقب باشید؟

 .خیز گرفتم که از سمتی فرار کنم اما به سرعت سمتم اومد و بازومو اسیر دستاش کرد

 .کورخوندید اگه فکر کردید میتونید منو دور بزنید_

 .ولم کن عوضی_

 .جیغ زدم و با کشیده شدن موهام صدام چند برابر شد

 .دهنتو ببند زندت نمیزارم_

 :لرز به تنم افتاد با ترس ازش فاصله گرفتم و گفتم

 .ولم کن کجا میبری منو_

 .بی توجه به تقلی هام دستمو گرفت و مجبورم کرد پله هارو دوتایکی پایین برم

 :پسر جوون ولی قد بلند نزدیک اومد و گفت

 آقا چیکار کنیم؟_

بی سروصدا اول مارو بعد بقیرو از در پشتی بفرست زیرزمین از در زیرزمین فرار _

 .میکنیم
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 .باشه بروی چشم آقا پس دنبالم بیاید_

 .مهران با همون فشار دستمو کشید اما من با جیغ خواستم که از دستش خالص بشم

 .جیغ بلندس کشیدم شاید صدام به بیرون برسه

 .چندین بار پشت سر هم جیغ کشیدم که درد شدیدی توی فکم حس کردم

 .انقدر درد داشت که نتونستم دیگه دهنمو باز کنم

 .مهران با پشت دست توی دهنم کوبید و شوری خونو توی دهنم حس کردم

 .صدای شلیک نشون میداد که موفق شدم و دردمو تقریبا فراموش کردم

 .لعنت بهت دختره ی عوضی_

 .صدای تیر اندازی های پشت سر هم باعث شد جرعت بگیرم و باز تقلی کنم

با شدت بازومو کشید و چنتا مرد دیگم به سمتمون اومدن اما صدای نزدیک شدن تیر 

 .ها باعث شد ازمون فاصله بگیرن

 خود مهرانم از صدای می در پی گلوله ها قالب تهی کرده بود و من از

فرصت استفاده کردم و توی یه حرکت آنی ازش فاصله گرفتم و محکم وسط پاش 

 .کوبیدم

با صدای دادش اون پسره که جلو تر از ما راه میرفت به سمتمون برگشت اما من 

 .خیلی زود تر پا به فرار گذاشتم

 .پسره فرارمو دید اما حال مهران خیلی خراب بود

تقریبا اون وسط هیچ کس حواسش به من نبود و من از گوشه کنارا پا به فرار 

 .گذاشتم
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 .به در خروجی که رسیدم صدای تیرا اذیتم میکرد

 .همون گوشه ایستادم و نگاهی به اطرافم انداختم

یکی از محافظای مهران که ظاهرا منو دیده بود به سمتم دوید و من با جیغ از پشت در 

 .فرار کردم

 .صدای جیغام توی صدای گلوله ها گم میشد و باعث میشد کسی نشنوه

از در که خارج شدم با دیدن پلیسی که غرق در کارش بود به سمتش دویدم و با 

 .احتیاط از کنارش رد شدم

 .کمک کمک کنید_

 :با دیدنم دست از تیر اندازی کشید و گفت

 .خانم شما چطوری اومدید بیرون_

 :انقدر هیجان زده و ترسیده بودم که با داد گفتم

 .نمیدونم آقا فقط نجاتم بدید_

 :دانای کل

کیان از خستگی توی همون حالت نشسته خوابش برده بود ولی با شنیدن صدای 

 .تلفنش از خواب پرید

 .با دیدن شماره ی سرگرد با استرس تلفنشو جواب داد

 !الو؟_

 .سالم کیان جان_

 !سالم سرگرد چی شد؟_
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 .خدارو شکر همه چی خوب پیشرف خانمت هم االن ادارس داره بازجویی میشه_

 :کیان با شنیدن صدای سرهنگ با هیجان و صدای گرفته از خواب گفت

 .خدارو شکر مرسی سرهنگ تا ده دقیقه دیگه اونجام_

 .بیا پسرم_

 .گوشیو که قطع کرد به حالت جت خودشو به اداره آگاهی رسوند

 :نگاهش که تو نگاه لرزونم گره خورد با تمانیه گفت

 .خیله خوب_

قدمام لرزون بود کیان که این حالمو دید دستشو دور بازوم حلقه کرد و منو همراه 

 .خودش کرد

 .سرگرد راستیو بعد از تمام شدن ماجرا دیده بودم مرد مهربونی بود

 :با کیان صمیمانه دست داد و رو به من گفت

 !بهتری دخترم؟_

 .خو…خوبم_

 .کامال مشخصه_

 .از لحن مهربون و بامزش خنده ای کردم ولی تاثیری توی حال خرابم نزاشت

 .از اینجا که رفتید حتما دخترمونو ببر پیش یه دکتر_

 .بعله میبرمش نه وصعیت جسمی نه روحیش اصال مناسب نیست_

 .از شمام ممنونم که تموم تالشتون رو کردید سرگرد
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 .وظیفه بود پسرم_

 .مرقبشون باش

 .وقتی باهم دست دادن منم اروم خداحافظی کردم و با کیان همراه شدم

 !میشه بریم خونه؟_

 .اول باید ببرمت دکتر_

 .خستم کیان دلم آرامش میخواد االن شبه جایی باز نیست_

 .میبرمت بیمارستان تا نبرم خیالم راحت نمیشه_

 :نیش خندی زدم و با لحن خسته اما تندی گفتم

 !خیلی عجیبه_

 !چی عجیبه_

 !تو نگران من شدی_

 .ازین به بعد همیشه نگرانتم_

 !واقعا؟_

 !باعثو بانیش مهرانه؟

 .باید برم زندان مالقاتش ازش تشکر کنم

 :دستش به سمتم اومد آروم روی شکمم نشست و گفت

 !باعثو بانیش بچمه_

 !چی؟_
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 !بچش؟

 !کدوم بچه؟

 ولی من که حامله نبودم!؟

 …جواب آزمایش

 !خدای من جواب آزمایشو گرفته بودن و االن من حامله بودم؟

 !سه روز بود اونا خبر داشتن و من حتی بچمو حس نکردم؟

 :با لحن ترسیده و لرزونی گفتم

 !اما من حسش نمیکنم؟_

 !نکنه مرده؟

 :کیان وحشت زده نگاهم کرد و با صدایی که مثل من ترسیده بود گفت

 !چی میگی؟_

 …اونروز درد داشتم اما_

 .کیان من اصال چیزی حس نمیکنم

 …اخمای کیان درهم شد

 .نمیدونم چرا دلم خواست بچه داشته باشم

 .نمیخواستم مرده باشه تو دلم با ترس از خدا خواستم بالیی سر بچم نیومده باشه

 .سرعت کیان زیاد بود و خیلی سریع به بیمارستان رسیدیم

 .بیمارستان خصوصی و مجهزی بود همون موقع برام سونوگرافی نوشت

 .ترسیده به کیان تکیه داده بودم و باز مثل چند روز اخیر اشکام روون بود
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 .سیس گریه نکن چیزی نشده_

 .کاش حسش کنم کیان من نمیخوام بمیره_

 .نمی میره انقدر تکرار نکن ترمه_

شاید بچمو ازم نگیرن من این چند روزی که توی دستای مهران اسیر بودن فهمیدم 

 .که چقدر دلم برا کیان تنگ میشه

 .توی اتاق سنوگرافی کیان کنارم بود و دستمو تو دستش فشار میداد

 …خوب_

 .با شنیدن صدای دکتر نفس توی سینم حبس شد وای خدا چه استرسی داشتم

 .جای هیچ نگرانی نیست جنین سالمه و پنج هفتشه_

 .با ذوق لبخندی زدم کیان هم محکم دستمو فشار داد

 .چشمام پر از اشک بود و دستم به سمت شکمم رفت

 !چرا…چرا حسش نکردم؟_

 بچتون یکم تنبله کم حرکت میکنه احتمال داره دختر باشه_

 .اما هموز مشخص نیست

 .دست خانم دکتر به سمت مانیتور رفت من اصال چیزی نمیدیدم

 .…این سرشه_

توضیح که میداد اشکای من بی هوا از چشمم پایین میچکید و لبخندم از رو لبام محو 

 .نمیشد

 :خانم دکتر چنتا دستمال به دستم داد تا شکممو تمیز کنم بعد گفت
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 .جدیدا در معرض استرس بودی و اینو کمترش کن_

 :و رو به کیان گفت

 .اصال نباید ناراحت بشه_

 .بهتره کمتر حرس بخوره تا ایشاهلل بجه سالم به دنیا بیاد

 …توی راه برگشت فقط به حرفای دکتر فکر میکردم

 .باورم نمیشد حاال من صاحب فرزند میشدم

 .تو دلم به خدا توکل کردم و خواستم همیشه بچم کنار خودم باشه

 :چشمامو با حس خستگی بستم که کیان گفت

 !خوابت میاد؟_

 .خیلی_

 !گشنت نیست یعنی؟_

 !خیلی_

 . االن هیچ رستورانی باز نیست باید بریم خونه_

 .دلم پیتزا میخواد_

 :به ساعتش که شیش صبحو نشون میداد نگاه کرد و گفت

 .االن فقط کله پزی بازه_

 .به سحر میگم برام درست کنه_

 .همون موقع کیان گوشیشو از جلوش برداشت و شماره ای گرفت

 .خیره خیره نگاهش کردم طول کشید که طرف مقابل جواب بده
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 !الو سالم بیداری؟_

_… 

 .خوب خوبه سحر دارم ترمرو میارم خونه_

_… 

 .آره آره خوبه بابا بردمش دکتر حال بچم خوبه_

_… 

 .باشه اروم باش_

 !زنگ زدم بپرسم وسایل پیتزارو داری؟

_… 

 .دلش پیتزا میخواد خوب_

_… 

 دستت درد نکنه_

 .خداحافظ

 .با تعجب بهش زل زدم نمیفهمیدم واقعا به خاطر من سحرو از خواب باال کشید

 !کیان؟_

 .بعلههه_

 !سحرو کشیدی از خواب باال؟_

 !مگه پیتزا نمیخواستی؟_

 …میخواستم ولی_

 :خندید و دستای ظریفمو توی دستاش گرف و گفت
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 .گفت درست میکنه برات_

 .سحر با دیدنم ازخوشحالی زبونش بند اومد

 .با گریه منو بغل کرد و گونمو بوسید

 .حرف نمیزد و اشک میریخت

 .چقدر خدارو شکر کردم که همچین دوست خوبی بهم داده بود

 !خوبی کاریت که نکرد؟_

 .نه بابا سالم سالمم_

 :دستش رو شکمم خزید و گفت

 !عشق خاله چطوره؟_

 !رفتیم دکتر_

 .گفت وضعیتش خوبه خدارو شکر

 !شنیدم ویار کردی خانم؟_

نه بابا چه ویاری از بس تو خونه ی این مردک جنجال داشتیم یه غذای درستو _

 .حسابی نخوردم

 !آهان برا همین هوس پیتزا کردی؟_

 .اذیت نکن دیگه خجالت میکشم_

 .خنده ای کرد و منو به سمت پذیرایی برد

کیان با خستگی چشماشو روی هم گذاشته بود و علی رضا داشت براش صحبت 

 .میکرد
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 :علیرضا با دیدن من صحبتشو قطع کرد و گفت

 !خوبید ترمه خانم؟_

 .خوبم ممنون_

 .کیان صدامو که شنید دستمو گرفت و کنار خودش نشوند

 !باید استراحت کنی فقط_

 !وای باز نکنه باید تو خونه زندانی باشم؟_

 .زندانی که نه باید مراقب بچم باشی_

 .حوصلم سر میره بچم ناقص میشه_

 :از استدالل بی منطقم قهقهه وار خندید و گفت

 !االن چه ربطی داشت؟_

 !نمیخوام تو خونه بشینم فقط_

 .کیان بزار بیاد شرکت پیش خودتم هست حواست بش هست_

 .به سمت سحر برگشتم

 .به نظرم شرکت رفتنم بد فکری نبود حداقل از این مخمصه خالص میشدم

 !نمیشه_

 !دوباره تو زورگوییتو شروع کردی؟_

 .اونجا جایی نیست که یه زن حامله بتونه توش راحت باشه_

 :سحر روبرومون نشست و گفت

 !بابا منم اونجام هواشو دارم خودتم که همه کاره ای_
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 .یه هفته آزمایشی بیاد اگه دیدم مشکلی نیست بمونه_

 .لبخندی زدم این که جدیدا زود تر راضی میشد خیلی خوشحال کننده بود

 :از زور خستگی سرمو رو بازوی کیان گذاشتم و گفتم

 .هم گرسنمه هم خوابم میاد_

 :سحر با شتاب از جاش بلند شد و گفت

 .نخوابیا تا ده دقیقه دیگه آمادس_

 .سری تکون دادم و با شنیدن بوی پیتزا خواب از سرم پرید

*** 

یک هفته بود که توی شرکت کیان کار می کردم و همون روز اول با همه ی کارمنداش 

 .مچ شده بودم

 .شرکتش خیلی بزرگ بود ولی توی بخشی که من فعالیت میکردم زیاد شلوق نبود

 !البته فعالیت که نه وقت گذرونی

 .توی اتاقی که به سحر اختصاص داشت می موندم

 .قرار بود سحر بهم کارو یاد بده تا حوصلم سر نره

 .همه چیز ووی شرکت کیان خوب بود به جز نگاه های گاهو بیگاه حسابدارش

 .یه مرد حدود سی و پنج ساله که از نگاهش اصال حس خوبی نمیگرفتم

 .متاسفانه حسابداری دقیقا کنار اتاق ما بود و من هربار این مردو میدیدم

 چند بار تو همین یک هفته بهم نزدیک شد و سعی در همکالم شدن داشت

 .اما من سرباز میکردم و ازش دور می شدم
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 .میترسیدم به کیان بگم نمیخواستم مشکلی پیش بیاد یا حتی دیگه نتونم بیام شرکت

 .امروز سحر زود تر میرفت خونه ی خالش دعوت بودن

 :یه سری برگه جلوی دستم گذاشت و گفت

 .اینارو از منشی گرفتم حوصلت سر نره تایپشون کن_

 !وای مرسی تو هم که زود میری_

 .خواهش میکنم عزیزم راستی بعد تایپ پروندرو تحویل آقای صبوری بده_

 !اخمام توهم شد نکنه منظورش همون حسابدار چشم چرون بود؟

 !آقای صبوری؟_

 !اره اتاق بغلی حسابداری_

 .حول شدم هیچ کس خبر نداشت اما دلم نمیخواست باهاش حرف بزنم

 !میشه من نرم؟_

 چرا چیزی شده!؟_

 !سحر با شک نگاهم کرد و من نمیخواستم چیزی بفهمه

 …نه میرم چیزه_

 .اشکالی نداره

 .مرسی عزیزم میبینمت_

 .گونمو بوسید و با خداحافظی از اتاق بیرون رفت

 .تایم برگه ها زیاد طول نمیکشید تصمیم گرفتن قبلش برم پیش کیان

 :به منشی لبخند زدم و گفتم
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 !آقای کیهان تنها هستن؟_

 آره عزیزم خبر بدم!؟_

 …نه نه_

 .الزم نیست مرسی

 تقه ای به در زدم

 .بفرمایید_

 .وارد که شدم سرشو از لبتابش بیرون آوورده بود و به من نگاه میکرد

 .سالم_

 .خسته نباشی میتونم بیام

 .آره بیا بشین_

 .سحر رفت منم گفتم بیام ببینم تو داری چیکار میکنی_

 …خوبه_

 .سحر که میره یاد من میوفتی

 :ریز خندیدم و گفتم

 .نه بابا آخه داره بهم کار یاد میده_

 !آفرین_

 :زیاد خودتو خسته نکن یاد هست که دکتر چی گفت

 .مراقبم راستی فردا نوبت دکتر دارما_

 :چشماشو چندثانیه با مکث روی هم گذاشت و گفت
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 .اوه اینو به کل یادم رفته بود باشه وقتمو براش خالی میکنم_

 :درحالی که از جام بلند میشدم گفتم

 .مرسی_

 .منم دیگه برم یه سری برگه دارم باید تایپش کنم

 .خواستم برم بهت زنگ میزنم_

 .باشه ای گفتم و از اتاقش بیرون اومدم

 .توی محیط کار باهام جدی بود اما زیر زیرکی بهم محبت میکرد

 .امروز اولین روزی بود که ازش پر حرفی میدیدم و خیلی برام جالب بود

 .برگه هارو توی پوشه گذاشتم و فایلو ذخیره کردم

 .چشمام به شدت میسوختن و چقدر دلم نمیخواست به اتاق اون چشم چرون برم

 :با چنتا نفس عمیق تقه ای به در اتاقش زدم که گفت

 .بفرمایید_

 .وارد شدم ژست جدیی به خودش گرفته بود و سرش تو زون کن های جلوش بود

 .خسته نباشید آقای صبوری_

 .با شنیدن صدام با شدت سرشو باال آوورد و نگاهی بهم انداخت

 .سالم خانم کیهان بفرمایید_

 .از جاش بلند شد و منم با کمی تامل نزدیکش شدم و پوشرو به دستش دادم

 .اینارو خانم علیدادی سفارش کردن بهتون بدم_

 .االن دقیقا روبروم بود و نگاهش نفسمو تنگ میکرد
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نزدیکی بهش حالمو بد میکرد و دلم میخواست سریع از فضای خفه ی اتاقش دور 

 .بشم

 .دستش به سمت پوشه اومد اما به جای گرفتن پوشه دستمو لمس کرد

 :با تعجب دستمو کشیدم که گفت

 !یه چایی با هم بخوریم؟_

 :یه قدم عقب رفتم و با اخم گفتم

 …نه باید برم من_

 .فاصلرو با سرعت پر کرد و این دفعه با صراحت و پرویی دستم رو گرفت

 …بمون عزیزم_

 .صدام میلرزید به معنای واقعی از ترس داشتم میمردم

 .آقای صبوری برید عقب لطفا_

 .میدونم تو هم دلت منو میخواد از همون روز اول پیدا بود_

 …چی دارید میگید آقا من متاهلم_

 .میدونم از همون دقیقه ی اول چشممو گرفتی_

 .اگه نرید عقب جیغ میزدم خجالت بکشید_

 .خودشو بهم چسبوند و دستاشو دورم حلقه زد

حالت تهوو داشتم دیوونه بود این مرد از شدت حال خرابم توان حرکت یا سروصدا 

 .نداشتم

 .به سختی خودمو بیرون کشیدم اما یه اینچ هم تکون نخوردم
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 .ولم کن عوضی_

 .اینو که گفتم انگار موتورش به شدت روشن شد و منو به دیوار چسبوند

همون موقع در اتاق باز شد ولی انقدر سریع بود که صبوری عوضی نتونست از جاش 

 .تکون بخوره

توی یک چشم بهم زدن من با حال خراب چسبیده به صبوری درست روبروی کیان 

 .بودم

 :کیان با دیدن این وضعیت با چشمای به خون نشسته گفت

 !چه خبره اینجا_

 .من که اللمونی گرفته بودم فقط از ترس زیر گریه زدم

به خودم که اومدم صبوری داشت زیر دستو پای کیان جون میداد و منم لرزون یه 

 .گوشه ایستاده بودم

وقتی صبوریو از زیر دستو پای کیان بیرون کشیدن کیان با تندی نگاه تیزی بهم کرد و 

 :گف

 .راه بیوفت _

 .با سکوت همراهش رفتم توی شرکت پر از سروصدا بود

 .همه داشتند با هم حرف میزدند اما با صدای داد کیان صکوت توی فصا حاکم شد

 !برید سر کارتون مگه نمایش میبینید؟_

 .من میلرزیدن و دلم میخواست توی همون دقایق بمیرم

 .کیان که از شرکت خارج شد منم به دنبالش رفتم
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 .سوارشو_

 .این حرف نزدنش خیلی به آرامش قبل از توفان شباهت داشت

 .میترسیدم یک کلمه حتی حرف بزنم و منو بکشه

 .تا خونه سکوتش ادامه داشت و سرعت زیادش منو تا مرز سکته برد

وقتی رسیدیم خونه خواستم به سمت اتاقم برم انا با صدای فریادش سر جام 

 .ایستادم

 .زنمو تو بغل کارمندم دیدم_

 …بخدا…من…من_

 .خفه خون بگیر_

 .عوضب تو از من حامله ای قصدت فقط هرزگی بود

 :گریم شدت گرفت

 .به…من…اون..اون کرد_

 …تو با عشق داشتی تو بغلش الس میزدی_

 .بی عابروم کردی هرزه

 …وقتی بهم لغب هرزه داد توی قلبم شکاف خورد

 …به سمتم که اومد یه قدم عقب رفتم

 .زندگیو برات جهنم میکنم ترمه_

 …فقط منتظرم بچمو به دنیا بیاری

 …کیان من_
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 .با پشت دست توی صورتم کوبید و من دردو با کل اجزای بدنم حس کردم

 .صدای جیغم توی خونه پیچید و باز کیان زهر زد

 .هرجایی کثافت_

 !حق نداری تا زن منی هرزگی کنی

 …دیگه حرف نزدم

 .انگار کلمات نمیخواستم از دهنم بیرون بیان

 .با عجز نگاهش کردم و اون با خشم غرید

 .جهنمو برات درست میکنم ترمه جهنم_

 .وقتی رفت روی زمین افتادم هیچ کلمه ای از دهنم بیرون نمیومد

 .فقط اشک میریختم و هق میزدم الل شده بودم انگار

 .نگاهی به مسیری که رفته بود انداختم میترسیدم تکون بخورم

 :چند دقیقه بعد باالی سرم اومد و با خشم گفت

 .دیدن سحر ممنوع_

 .بیرن رفتن ممنوع

 .زر زر اضافه ممنوع

 .ازین به بعد تمام کارای خونرو میکنی صداتم در بیاد بیچارت میکنم

 .بغض کردم من که واقعا کاری نکرده بودم چرا این اتفاقا میوفتاد

 .از جام بلند شدم و بی توجه بی حرفای بیرحمانش به سمت اتاقم رفتم

 .انگار واقعا قصد داشت زندگیمو جهنم کنه
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*** 

 .زمینو طی کشیدم چند روزی بود کیان نمیومد باال تنها برای بچم دردو دل میکردم

 .بیشتر موقع ها خودمو با تلویزیون سرگرم میکردم

 .حتی کیان برای رفتن به دکتر هم نیومد منو ببره

 .روی کاناپه نشستم شکمم یکم پیدا شده بود و دلم به این کوچولو خوش بود

نفس عمیقی کشیدم ولی همون موقع با صدای چرخیدن کلید توی در نفس توی سینم 

 .حبس شد

 .کیان با اخم داخل شد و کلید رو روی میز پرت کرد

 .نگاهش کردم مثل چند روز گذشته تالشم برای حرف زدن بی ثمر بود

 .هرچی بیشتر تالش میکردم بیشتر به بنبست میرسیدم

 !چیه الل شدی؟_

 .با چشمای درشت شده نگاهش کردم اما بازهم سکوت

 .خودتو نزن به موش مردگی_

 :از سکوتم عصبی شد با غضب به سمتم اومد و گفت

 دختره ی عوضی داری منو مسخره میکنی؟_

 .با چشمایی که ازشون خواهش میبارید سرمو تکون دادم

 !هه بازیه جدیدته؟_

 .به درک صدای نحستو نشنوم بهتره

 :بعد هم زیر بازومو گرفت و گفت
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 !اومدنکه یادت نره وظیفت چیه_

 .با گنگی نگاهش کردم و به سختی صدایی از ته گلوم در آووردم

 .صدای نامفهومی که لبخند موزی وارانه ای رو لبهاب کیان آوورد

 .باشه_

 .متوجهم که الل شدی

 .من خر نیستم مثل خودت

 .بغض داشت دیوونم میکرد بازومو کشید و به سمت اتاق خواب خودش برد

 .نمیخواستم باهاش بخوابم

 .حالم از بودن باهاش بهم میخورد این مرد به من لقب هرزه داده بود

 .با تقلی خودمو تکون دادم که فشار دستاش بیشتر شد

 !دکتر گفته رابطه داشتن باهات هیچ مشکلی نداره_

 !نه خدایا کمکم کن از دست این مرد فرار کنم من نمیخوامش نه

 .باز تقلی کردم که بازومو محکم فشار داد

 .از دردش ناله ای کردم و اشک از چشمم چکید

 .امروز همونجور که به صبوریه عوضی سرویس میدادی به منم سرویس میدی_

ناله های از ته گلوم اصال مورد توجهش نبود چون با خوی وحشی گریش تمام تنمو 

 .کبود کرد

 .انگار براش مهم نبود که باردارم فقط دنبال برطرف کردن نیازش بود

 .خیلی میترسیدم سر بچم بالیی بیاد اشک میریختم
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 :کارش که تموم شد با پوزخند از روم بلند شد و گفت

 .خوبه همیشه همینجوری به وظیفت عمل کن_

 .لعنت بهش لعنت به من که لعنت به اون صبوری که زندگیمو جهنم کرد

 .تو دلم فقط از خدا کمک میخواستم کاش میمردم و انقدر سختی نمیکشیدم

 ساعتها گریه

 .کردم درد کل وجودمو گرفته بود و بچم توی شکمم بی تابی میکرد

 .روی تخت درازکشیده بودم و نمیخواستم ذره ای تکون بخورم

 .صدای قدمهایی که نزدیک اتاق میشد دلمو به شور انداخت

 !ترمه؟_

 …صدای سحر بود

 .با شنیدن صداش تکون خفیفی خوردم و از درد ناله کردم

 .اشکام با شدت بیشتری روی گونم روون شد و نفسم بند اومد

 خدا مرگم بده ترمه چرا این ریختی شدی کتکت زد؟_

 .بی حرف نگاش کردن که نزدیک اومد و تن دردناکمو به آغوش کشید

 .یه حرفی بزن ترو خدا مردم از نگرانی_

 :باز نگاش کردم چشماش از فرط نگرانی درشت شد و گفت

 .بالیی سرت اومده_

 .سرمو تکون دادم و به حمام اشاره کردم
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 …یا علی_

 چرا حرف نمیزنی تو دختر آخه!؟

 :باز با بغض سر تکون دادم که گفت

 !نمیتونی حرف بزنی؟_

 .باز سرمو تکون دادم که از جاش بلند شد ولی حال پریشونی داشت

 :با کلی جستوجو قلم و دفتری برام آوورد و گفت

 !میتونی بنویسی؟_

 :روی کاغذ نوشتم

 اره_

 !چی شده چرا حالت اینطوریه؟_

 .از اون روزی که کیان کتکم زد و دعوا کردیم اصال نمیتونم حرف بزنم_

 !الهی بمیرم برات ببرمت دکتر؟_

 .نه کیان نمیزاره_

 .نوبت دکتر زنان داشتم نبرد منو

 .سحر میترسم برای بچم اتفاقی بیوفته

 .من باهاش حرف میزنم تو نگران نباش_

 …نه_

 …امروز باز کتکم زد

 .من نمیخوام باش بخوابم
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 .بزار باش صحبت کنم ببرمت پایین پیش خودم_

 .میخوام فرار کنم سحر_

 .وقتی این جملرو نوشتم چشمای سحر از تعجب گشاد شد

 :نگاهشو با خیرگی توی صورتم چرخوند و با صدای نسبتا بلندی گفت

 !دیوونه شدی دختر؟_

 .از چه فراری حرف میزنی

 .نمیتونم بمونم تروخدا کمک کنید داره نابودم میکنه_

 !هممونو میکشه فکر کردی کیان آروم میشینه؟_

 .اونی که تو شکمته بچه ی کیانه

 .داره میکشه منو بچم از دست کتکاش زنده نمی مونه_

 .من باهاش حرف میزنم ولی هرگز هرگز فکر فرار به سرت نزنه ترمه_

 .سخته سخته زندگی با این مرد_

 .میدونم خوب میشی بی گناهیت ثابت میشه صبوری باید بیاد همه چیو بگه_

 میدونی چی شده!؟_

 .میدونم بچه های شرکت برام تعریف کردن_

 .کاش اونروز نفرستاده بودمت بری

 .رفتاراش مشکوک بود_

 .بد بهم نگاه میکرد

 .صبوری از اولم عوضی بود اما من نمیزارم اینجوری بمونه_
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 .مرسی که کنارمی_

 .همیشه کنارت می مونم ترمه_

 من میخوام برم حمام میشه کمکم کنی؟_

 .با لبخند محزونی نوشتمو خوند و زیر بازومو به آرومی گرفت

 :ناله ی ریزی کردم وه زیر لب گفت

 .ببخشید_

 .لبخند کمرنگی زدم و چشمامو روی هم گذاشتم

 .با کمک سحر و کلی خجالت دوش گرفتم و بعدش بکم خوابیدم

 .تو دلم فقط از خدا خواستم سروسامونی به این زندگی پر از فرازو نشیبم بده

 .دلم میخواست خوشبخت باشم و بچمو در کنار خودم بزرگ کنم

شکمم خیلی بزرگ شده بود دیگه نزدیکای زایمانم بود و راه رفتن برام سخت شده 

 .بود

 .هفت ماه با عذاب و سختی بچمو به چنگو دندون کشیدم

 .با تمام بد رفتاری های کیان سوختمو ساختم تا بچم سالم به دنیا بیاد

 .از همون روزای اول سحر به سختی راضیش میکرد منو ببره دکتر

 .خودش هیچ وقت باهامون نیومد و حتی جنسیت بچرم نفهمید

 .منم بهشون نگفتن از بی اهمیتیش غم مینشست توی دلم

توی چند ماه اول با چند جلسه مشاور و گفتار درمانی باز قدرت تکلممو به دست 

 .آووردم و باز تونستم حرف بزنم
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 .روزای آخه سحر منو پیش خودش آوورده بود تا مراقبم باشه

 .چهارماه بود که کیانو ندیده بودم و با همه ی بد بودناش دلم از غصه داشت میترکید

 .چهارماه بود حتی یه برخورد کوتاهم نداشتیم

انقدر نسبت به منو بچم بی اهمیت بود که تصمیم داشتم بعد از زایمانم برمو دیگه 

 .پیدام نشه

 .ترمه مخالف بود ولی من بهش گفتم اونا بخوان یا نخوان من میرم

 .نمیدونستم کجا و باکی فقط میخواستم این غم لعنتی تموم بشه

 .شبا وقتی میخوابیدم و کیان نبود انگار یه چیزی کم داشتم

 .تو این چند وقت نبودنش حس کردم چیزی کم دارم

 .باورم نمیشد انقدر بهش عالقه مند شده باشم ولی خوب اون اصال منو نمیدید

 .دستمو به کمرم گرفتم و از اتاق بیرون اومدم

 .سحر داشت نهار درست میکرد و سرش گرم بود

 !خسته نباشی_

 :صدامو که شنید سرش باال اومد با لبخند نگاهم کرد و گفت

 .سالم عزیزم سالمت باشی_

 .از اتاق بیرون نیا عزیزم بوی غذا میخوره بهت باز حالت بد میشه

 .گرسنم شده آخه_

 .میخوای بشین تو سالن من برات یه چیزی میارم_
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 .خیلی زحمتمو میکشی_

 .بیشتر یه خواهر مراقبمی ممنونم ازت

 :با مهربونی نگاهم کرد و در حالی که به سمت سینک میرفت گفت

 .یه روزیم تو مراقب منی میدونی که خوهرای من زیاد باهام صمیمی نیستن_

 .همیشه مراقبتم حتی اگه نباشم_

 .حرف نبودنو نزن انقدر بد اخالقی نکن_

 .دکتر برای آخر هفته نوبت زده برام کاش کیان میومد_

 .میاد عزیزم میاد نگران نباش_

 !میگم سحر یه سوالی بپریم؟_

 !جانم بپرس؟_

 !علیرضا هنوز دنبال کارای صبوری هست؟_

 .آره پیگیرشه ولی میگه آب شده رفته تو زمین_

 !آخه چرا باید بره پیداش نشه؟_

 !چی میشد همه چیزو به کیان بگه؟

 .پیداش میکنیم نگران نباش_

 .با لبخند محزونی روی مبل های توی سالن نشستم و تلویزیونو روشن کردم

 .بعد اون شب کیان باز چند بار سمتم اومد ولی هربار مثل یه هرزه بام رفتار کرده بود

 .همون روزای اول علیرضا افتاد دنبال کارای صبوری ولی پیداش نکرده بود

 .علیرضا و سحر هرشب شاهد گریه هام بودن و قول دادن تو پیدا کردنش کمکم کنن
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 .از فکرو خیال دیوونه بودم که بچم ِگد محکمی توی شکمم زد

 :از درد ناله ای کردم و زیر لب گفتم

 .تف ب روح بابات بیاد بچه انقدر تو وحشی هستی_

 چی شد باز!؟_

 .لگد میزنه کره خر_

 :سحراز این حرسی که تو لحنم بود قهقهه وار خندید و گفت

 .خدا به دادش برسه با این مامان بی اخالقش_

 .مامان شدن تورو هم میبینیم خانم خانما

 .وای نه تروخدا زوده_

 !بچم همبازی میخوادا_

 !بزار یکم از اب و گل در بیاد خوشگل خاله_

 !با مامان علیرضا حرف زدی؟_

 :با شک نگاهم کرد و گفت

 !برای چی؟_

 !این که بعد زایمانم برم پیشش؟_

 !نه_

 !فکرشم نکن ترمه نمیشه

 .چرا نمیشه کیان اصال من براش مهم نیستم_

 .هستی اگه بفهمه منو علیرضارو میکشه_
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 .قرار نیست بفهمه اون بعد من با رهاش خوشبخته_

 .اونی که تو شکمته بچه کیانه نمیخوام کیان به ما بد بین بشه_

 .من میمیرم بخدا_

چهارماهه نمیدونه چیکار میکنم نمیمدونه کجام من میخوام ازین آشفته بازاز دور 

 .بشم

از اینجا تا خونه ی مامان علیرضا پنج ساعت راهه چطوری میخوای بعد زایمان بری  _

 !اونجا؟

 .بهتر که شدم میرم یه هفته بعد از زایمان_

 .نمیتونی کیانو بپیچونی_

 .کیان فردا داره میره بیست روز ایران نیست با رها جانش میرن آلمان_

 !وای از دست تو اگه سراغتو گرفت؟_

 .میگی من خبر ندارم_

 .بچگانس بعدم سفرشون معلوم نیست کیه_

 .اون داره میره که اگه بچه دار میشن تفم تو روی منو بچم نندازه_

 .میترسم ترمه من_

 .لگد های پی در پی این پدر سوخته داشت دیوونم میکرد

 :با درد چشمامو بستم و گفتم

 .حالم خوب نیست من حرف اخرمه بعد از زایمان میرم شمال پیش مامان علیرضا_

 !چت شد زنگ بزنم علیرضا بیاد ببرتت دکتر؟_
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 .نه بابا اونو ننداز تو زحمت خیلی بد نیستم اگه دیدم وضعیت خطریه خودت ببرم_

 .باشه اگه بد تر شدی منو صدا کن_

 .باشه تو برو به کارت برس_

 .ترمه که رفت شدت ضربه ها بیشتر شد و درد بدی زیر دلم پیچید

 .مدام درد تو سراسر وجودم میپیچید و دیوونم میکرد

 .با تیر کشیدن شکمم جیغ آرومی کشیدم

 .حس میکردم داره بهم فشار وارد میشه و نمیتونم تحمل کنم

 .جیغ بلندی کشیدم و اسم سحرو صدا زدم

 .سحررر بچممم_

 :سحر با شتاب به سمتم اومد و گفتم

 !چی شد یه دفعه؟_

 .داره میاد نمیتونم تحمل کنم وای درد دارم سحررر_

 :سحر حول شده بود چون با تته پته گفت

 .ا…االن میام…لباس …االن میبرمت… بیمارستان_

 .بیا زود_

 .سعی کردم پشت سر هم نفس بکشم خیلی درد داشتم

 :سحر لباسامو به سختی تنم کرد و زیر بازومو گرفت

 نفس عمیق بکش_

 .توی ماشین فقط صدای جیغام و نفسای خفم میومد
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 .حرکات سحر کامال از روی ترس بود و مدام میخواست منو آروم کنه

 .رسیدن به بیمارستان برام یک عمر گذشت درد داشت منو میکشت

 .وقتی به بیمارستان رسیدیم فقط دویدن پرستارا به سمتمو دیدم و بعد تاریکی مطلق

 .نمیدونم چه زمانی بود ولی وقتی به هوش اومدم هنوز زایمان نکرده بودم

 :با درد چشمامو بستم پرستاری کنارم اومد و گفت

 !عزیزم به هوش اومدی؟_

 !درد دارم دکتر کی میاد؟_

 .اتاق عمل آمادس میبریمت تا چند دقیقه دیگه_

 !همراهم؟_

 .ممنوعه چون نزدیک عمله آروم باش یکم دیگه میریم اتاق عمل_

 …باشه_

 !کسی نیومد به جز اون خانم؟

 .نه عزیزم_

 .االن باید بیهوشیو بهت بزنم

 !وضعیت بچم خوبه؟_

 .عالی دردتم طبیعیه_

 :با سوزش دستم آروم چشمامو بستم که گفت

 !بچت چیه عزیزم؟_

 .پسر_
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 اسم براش انتخاب کردی؟_

 .نه انتخاب اسمشو با باباش گذاشتم_

 .اوه چه بابای خوشبختی کجاست باباش_

 :رفته رفته بی حال تر میشدم زیر لب زمزمه کردم

 ن…نمی…نمیدونم_

 .با حس کرختی به خواب عمیقی فرو رفتم و کم کم هیچ چیزی از اطرافم متوجه نشدم

 .این دفعه وقتی به هوش اومدم درد کمی توی ناحیه ی شکمم حس کردم

 .چشمام به سختی باز شد اطرافمو به سختی نگاه کردم توی بیمارستان بودم

 .با یاد آوری زایمانم دستم به سمت شکمم رفت و از درد ناله ای کردم

 :در اتاق باز شد و سحر آروم داخل اوند و با دیدن چشمای بازم گفت

 !ا به هوش اومدی عزیزم؟_

 .دهنم خشک خشک بود حتی زبونم به سختی توی دهنم چرخید

 !بچم؟_

مبارکت باشه یه پسر کوچولوی تپل مپل قرار شد به هوش اومدی بیارنش بهش _

 .شیر بدی

 :لبخند ریزی رو لبم اومد که باز سحر گفت

 .من برم به پرستار و دکتر خبر بدم_

 .سکوت کردم چند دقیقه بعد دکتر باالی سرم ظاهر شد

 .به به سالم دخترم_
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 .س…سالم_

 .دکتر مهربونی بود و این یکم از استرس و دردم کم میکرد

 .خوب اول این که قدم نو رسیدت مبارک خودم دنبا آووردمش ماشاهلل تپلم هست_

 :خنده ی ارومی کردم که گفت

 .فردا صبح انشا اهلل مرخصی فقط بچرو باید برای جلسات بیارید_

 .سحر جلو اومد و گفت حتما

 !بچرو کی میارید؟

 .االن میگم بیارنش که مامانش پسر قشنگشو ببینه_

 .مرسی_

 .دکتر لبخندی بهم زد و اتاقو ترک کرد

 .دل تو دلم نبود که پسرمو ببینم

 :قبل این که بیارنش رو به سحر کردم و گفتم

 !کیان کجاس؟_

 :سحر با تشویش نگاهم کرد و بعد با سری که پایین بود گفت

 .امروز صبح رفتند_

 .لبخند تلخی روی لبم اومد اشک توی چشمام نشست

 .توی دلم از خدا خواستم یه روزی از تمام بالهایی که سرم آوورده بود پشیمون بشه

 .نمیزارم دستش به منو این بچه برسه حاال میبینی_

 .باشه فداتشم آروم باش االن بچتو بیارن میخوای بهش شیر بدی_
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 .دل تو دلم نیست ببینمش_

 :با لبخند گونمو بوسید و گفت

 .خیلی نازه شکل خودته_

 .در اتاق باز شد پرستار تخت کوچیکیو آوورد داخل

 !با دیدن تخت دلم ریخت باورم نمیشد یعنی این بچه مال من بود؟

 .بفرمایید اینم پسر خوشگلت_

 .وقتی اون جسم کوچیک آبی پوش رو تو بغلم گذاشت باضعف نگاهش کردم

 .خواب بود دلم میخواست چشماشو باز کنه و یه دل سیر نگاهش کنم

 !بیدار نمیشه؟_

 .نوزادا عاشق خوابن تا وقتی نوزاده بیشتر اوقات میخوابه_

 .من بلد نیستم شیر بدم بهش_

 سحر جلو اومد و گفت بزار بیدار بشه خودم کمکت میکنم

 .میترسیدم تکون بخورم یه دفعه بچم چیزیش بشه

 .خیلی دوست داشتنی بود اون گونه های رنگ پریده و بینیی که حسابی باد داشت

 :دستای کوچولوشو آروم بوسیدم و گفتم

 !اینجا می مونه؟_

 .آره وقتی بیدار شد بهش شیر بده_

  

 .یک هفته از بدنیا اومدن بچم میگذشت و هیچ خبری از کیان نبود
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 .علیرضا و سحر اصال راضی به رفتنم نبودن

 :بار اخری که مطرح کردم علیرضا گفت

 !من نمیتونم این کارو کنم ترمه_

 .بعدا با کیان به مشکل بر میخورم

 :سحرم پشت سرش گفت

 .آخه بری که چی اینجا ما هم مراقبتیم_

 .عصبی بودم واقعا داشتن منو تحت فشار قرار میدادن

 :عصبی در حالی که به سمت اتاف میرفتم با صدای بلندی گفتم

 !بارم رو دوشتونه؟_

 .میرم

 .اگه خونه ی مامان علیرضا هم نشد میرم یه جا دیگه

خسته شدم من دیگه نمیتونم اگه نمیخواید کمکم کنید اشکال نداره من همین امروز 

 .از این خونه میرم

 :سحر با قیافه ی گرفته گفت

 .چرا ناراحت میشی خب_

خستم کردید از بحث با شما دوتا خسته شدم از اون شوهر بی غیرتم که منو با یه _

 .بچه گذاشتو رفت خسته شدم

 .آخه ما کنارتیم_

 .نمیخوام میخوام برم_
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 :علیرضا کالفه سمتم اومد و گفت

 !چطوری با یه بچه بفرستمت شهر غریب من؟_

 .من خودم مراقب خودمو بچم هستم_

 .نمیتونم عذاب دیدن کیانو زنشو داشته باشم

 :علیرضا آخر با کالفگی کوتاه اومد و گفت

 …باشه_

 .باشه قبوله میفرستمت ولی کیان نباید بفهمه نباید رفاقت منو کیان خراب بشه

 .باشه_

 .من میرم پشتمم نگاه نمیکنم

 .سحر غمگین شد هم به من هم به بچم خیلی وابسته بو دقیقا مثل خودم

 :آروم کنارش نشستم و گفتم

 .دور از چشمش بیا بهم سر بزن_

 .میام مگه میشه نیام ولی اولش سخته چون نباید بفهمه_

 .من خیلی دل تنگت میشم_

 کاش نمیرفتی_

 .سخته میدونی که خودت_

صدای گریه ی مرد کوچولوم که از تو اتاق اومد دست سحرو فشار دادم و به سمت 

 .اتاق رفتم

 .هنوز شناسنامه ای براش نگرفته بودم ولی برای اسمش تصمیم داشتم
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حاال که کیان نبود حاال که حق انتخاب اسم بچرو از دست داده بود منم خودم اسمشو 

 .میزاشتم

 .ولی نمیتونستم شناسنامه بگیرم چون پدرش نبود که اسمش تو شناسنامش باشه

 .از زور گرسنگی بچم بیدار شده بود و داشت گریه میکرد

 جانم مامان!؟_

 .خوشگل من بیدار شده

 .خدا رو شکر که پسرم بود که من حسرت نخورم

*** 

 دانای کل

کیان روی مبل های اتاقشون نشسته بود هنوز تو فکر اون پیامی بود که از علیرضا 

 .بهش رسیده بود

 .بچت به دنیا اومد_

 .چهار ماه بود ترمرو ندیده بود و بعضی وقتا توی فکر فرو میرفت

حس میکرد به ترمه خیلی بد کرده ولی صحنه ی اونروز که میاد جلوی چشمش دیوونه 

 .میشه

 .دلش میخواست بچرو ببینه اینجا موندنم هیچ فایده ای نداشت

 !رها؟_

 !بعله؟_

 هفته ی آینده برمیگردیم!؟_
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 .قرار بود یک ماه بمونیم_

 .پشیمون شدم_

 …اما من_

 :میون حرف رها پرید و گفت

 .اما نداره برمیگردیم_

 :رها سر خورده و با اخم داخل اتاق رفت و گفت

 .باشه حداقل شام بریم بیرون_

 .حوصله ندارم_

 .مسافرتو کوفتمون نکن_

 .اگه تو گیر ندی خوبه_

 ترمه؛

 .علیرضا و سحر منو تا شمال بردن میگفت کیان قراره هفته ی آینده برگرده

 .برگرده مت کاری باهاش ندارم_

 !آخه من چه جوری جوابشو بدم؟_

 .یه نامه نوشتم دست سحره بزارید روی میز توالت اتاق خودش_

 .توی اون نامه کامال گفتن به اراده ی خودمم و حتی نمیفهمه کجام

 .اگه بفهمه برا هممون بد میشه_

 .ولی اگه من می موندم خیلی عذاب میکشیدم_

 .باشه فعال که داریم میریم_
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 !مامانت چیزی در موردم نگفت؟_

 اولش کلی غر زد و گفت حتما مشکلی داره که میاریش پیش من_

اما بعد که جریانو کامل گفتم کلی به کیان فوحش داد بعدم گفت بگو بیاد قدمش روی 

 .چشم

 .خوب خدارو شکر مامانت طرف منه_

 .اوووه نمیدونی چقدر عاشق کیانه_

 .نشناخته این غول بی شاخو دمو_

 .پشت سر رفیق من انقدر حرف نزن_

 …ایش_

 .کی میرسیم خسته شدم

 .نزدیکیم روستاشون یکم دور افتادس برا همین باید تو جاده خاکی بریم_

 .بهتر کیان پیدامون نمیکنه_

 :سحر خندید و درحالی که به سمتم برمیگشت گفت

 .دعا کن دلش نخواد به مامان سر بزنه_

 .وای نه تروخدا اگه شانص منه یه هویی پیداش میشه_

 .نترس هواتو داریم ما_

 .ممنون که هستید بچه ها_

 .باالخره بعد از کلی راه و خستگی به خونه ی کلبه ای و نقلی مادر علیرضا رسیدیم

 .مامانش زن تپل و قد کوتاهی بود که لحجه ی محلیشونو داشت
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 :وقتی رسیدیم با محبت منو بوسید و بهم خوش امد گفت

 .خوش اومدی دختر جان_

 .ممنون خانم_

 .خانم نه به من زری بگو_

 .چشم زری خانم_

 :دستشو به سمت بچم دراز کرد و گفت

 !پسر کیانه؟_

 .وای چه خوشگله ماشاهلل

 .بعله دستتونو میبوسه_

 .روی ماهشو میبوسم عزیز دلم_

 !اسمشو چی گذاشتی؟

 .تصمیم دارم بزارم آرین_

 :با تعجب نگاهم گرد و گفت

 !تصمیم داری یعنی هنوز نزاشتی؟_

 .دلم میخواست کیان اسمشو انتخاب کنه_

 .از دست این کیان زلیل مرده باید ادبش کنم دوتا دوتا زن نگیره_

 .از لحن با نمکش خندم گرفت

 :یه اتاق کوچیک بهم نشون داد و گفت

 .ببخشید دیگه دختر جان کلبه ی درویشیه_
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 .باعث افتخارمه اینجا باشم_

 :سحر با چهره ی بامزه جلو اومد و گفت

 .ببین چه برای مادر شوهرم خود شیرینی میکنه این ترمه_

 .میتونه خود شیرینی کنه_

 :خندید و گفت

 !اگه این زبونو نداشتی چیکار میکردی؟_

 .فعال که دارم وای که این پسر منو دیوونه کرد_

 .چیکارش داری عشق خالرو_

 .گشنشه هی نق میزنه به من_

 .تو برو بشین به بچه شیر بده من برم کمک مادر شوهرم_

 .باشه ای زیر لب گفتم

**** 

 .آرینو توی رخت خواب گذاشتم بچم خوابیده بود

 .زری خانم داشت توی حیاط سر سبزش سبزی میچید

 .کمک نمیخواید_

 نه عزیزم پسرت خوابید؟_

 .بعله به منم بگید به کاری بکنم حوصلم سر رفت_

 .کاری نیست اگه بود بهت میگم_

 :با لجبازی جلو رفتم سبد رو ازش گرفتم و گفتم
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 .شما برید من سبزی هارو میچینم_

 .از دست تو دختر_

 .خندیدم عاشق اون لحجه ی خاص شمالیش بودم

 :کیان

 .خسته بودم این چند روز اصال با علیرضا یا سحر حرفی نزده بودم

 .طبق معمول تا وارد خونه شدم اثری از ترمه ندیدم

 .حدث زدم مثل همیشه پیش ترمه و علیرضاس

میخواستم اول یه دوش بگیرم بعد برم بهش سر بزنم البته قصد آشتی نداشتن 

 .باهاش

 .هنوز خیلی عصبی بودم سر کارهایی که کرده ولی خوب دلم ب اش تنگ شده بود

گوشیمو روی تختم انداختم چشمم به پاکت نامه افتاد اما قبل این که برش دارم تلفنم 

 .زنگ خورد

 .نگاهی انداختم شماره ناشناس بود با شک جواب دادم

 !بعله؟_

 !آقای کیهان؟_

 :صداش آشنا نبود برای همین گفتم

 !خودم هستم بفرمایید؟_

 …من_

 .من عرضی خدمتتون داشتم آقای کیهان
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 .به جا نیووردم_

 !من صبوریم اگه میشه حرف بزنیم_

مردک کثافت برای چی به من زنگ زده بود با عصبانیت داد زدم دلم میخواست تیکه 

 :تیکش کنم

 .مرتیکه حرومزاده برا چی به من زنگ زدی با چه رویی زنگ زدی به من_

 .آقای کیهان به من فرصت بدید به خدا چند ماهه خواب و خوراک ندارم_

 !فرصت چی عوضی تو با زن من ریختی رو هم_

 …نه نه اشتباه میکنید خانمتون هیچ کاره بودن_

 .از اون روز هرشب دارم به این فک میکنم که کاش اون کارو نمیکردم

 !منظورت چیه؟_

 …خودم دیدم داشتید باهم

 .نه من به زور میخواستم ایشونو گیر بندازم_

 .خیلی تقلی کرد آقای کیهان من پشیمونم من نمیخواستم خانمتون اذیت بشه

 !برو مردک داری چی میگی؟_

اون روز خانمتون پرونده هارو آووردن وقتی خواستن برن من گوشه ی اتاقم _

 .نگهشون داشتم

 .غریدم از عصبانیت چنان فریادی زدم که کل خونه لرزید

 …عوضی…خونتو میریزم_

 !نابودت میکنم تو زن منو خفت کردی؟
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 .پشمونم پشیمونم منو ببخشید_

 !کثافت میدونی به خاطر تو چه بالیی سر رابطمون اومد؟_

 …آقای کیهان لطفا منو ببخشید_

 …من نمیخواس

 .تلفنو روش قطع کردم آشفته بودم

 !واقعا نمیدونستم االن باید چیکار کنم

 .ترمه حامله بود و من تا تونستم عذابش دادم کتکش زدم بهش تجاووز کردم

 …حالم از خودم بهم میخورد نمیدونم چطوری جبران کنم کارامو اما

وای من پنج ماه بود که ترمرو ندیده بودم و اونو با یه بچه تو شکمش رسما بیخیال 

 .شده بودم

 .روی تخت نشستم و با درموندگی نگاهمو به دیوار روبروم دادم

 .نامه رو از کنارم برداشتم پشتش نوشته شده بود از طرف ترمه

 .با شک بازش کردم وخوندمش

 .متنش هر لحظه که جلو میرفتم بیشتر عصبیم میکرد

 .سالم کیان االن که این نامرو میخونی من دیگه کنارت نیستم البته که قبل هم نبودم_

 .من زایمان کردم یه پسر به دنیا آووردم

 .اسمشو میخوام آرین بزارم

من تصمیم گرفتم همراه با بچم از این شهر بریم نیا دنبالم میدونم که نمیای اما من 

 .میخوام دیگه پیشت نباشم
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 .چندین ماهه که همو ندیدیم بقیش هم مثل این چند ماهه

 .امیدوارم با همسرت خوشبخت باشی و یه روزی بفهمی من گناهی نداشتم

 !وای خدایا ترمه رفته بود؟

 !کجا؟

 …پسرم به دنیا اومده بود

 .وای خدا داشتم دیوونه میشدم

 .افکار پشت سر هم از ذهنم رد میشد و حالمو بد میکرد

 .مطمئنا علیرضا و سحر از رفتن ترمه و این که االن کجان خبر داشتن

 .پشت سر هم زنگشون رو به صدا در اووردم

 .چه خبره اومدم_

صدای خود علیرضا بود درو که باز کرد اول از دیدنم شوکه شد ولی بعدبا لبخند بغلم 

 :کرد و گفت

 !اومدی پسر؟_

 .چه زود برگشتی

 !ترمه کجاس؟_

 !ترمه؟_

 !نمیدونم خونه نیست مگه؟

 .علیرضا میدونم که میدونی کجاست پس عصاب منو خورد نکن_
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داداش ترمرو چند روزه ندیدمش گفت میخواد تنها باشه با سحرم دعواشون شد _

 .بعد زایمانش

 !چرت نگو_

 .زن حامله رو تنها گذاشتید

 .خودش خواست تنها باشه اصال حالش خوب نبود_

 !یعنی تو نمیدونی که ترمه کجا رفته؟_

 !نه مگه جایی رفته؟_

 .علیرضا عصبی میشم اگه بفهمم تو نبودش دست داری_

 .داری ناراحتم میکنی کیان میگم نمیدونم کجاس_

 .یه نامه گذاشته توش یه عالمه چرتو پرت نوشته باید پیداش کنم_

 !یعنی کجا رفته؟_

 .ای خدا نگرانم کردی

 .با یه بچه معلوم نیست کدوم قبرسونیه دارم دیوونه میشم_

 .پنج ماه ندیدیش اگه منم بودم میزاشتم میرفتن حاال بیا تو یه فکری بکنیم_

 .حالم خرابه صبوریه بی پدر زنگ زد بهم_

 !صبوری؟_

 !چی میگفت عوضی؟

 .میگفت ترمه بی گناهه همش زیر سر خودش بوده_

 .هرچی ترمه بهت میگفت باور نمیکردی ببین االن پشیمونی_
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 !االن وقت این حرفاس؟_

 نمیبینی حالم بده؟

 :سحر از توی اتاق بیرون اومد اونم از دیدنم متعجب شد

 !کیان؟_

 کی اومدی!؟

 !تازه رسیدم ترنه نیست_

 !یعنی چی نیست؟_

 .رفته نامه نوشته نیا دنبالن با بچم رفته_

 :سحر ترسیده جلو اومد و گفت

 !چی داری میگی؟_

 !با بچه رفت؟

 !کجا رفته تنها؟

 .نمیدونم فقط باید پیداش کنم_

 :ترمه

این چند روز که اینجا بودم حال دلم بهتر شده بود ترمه و علیرضا بهم زنگ میزدن و 

 .حال خودم و آریا رو میپرسیدن

 .این وسط جز دوری کیان ناراحتی دیگه ای نداشتم

 .توی حیاط نشسته بودم و از طبیعت سرسبز اونجا لذت میبردم

 .گوشیم کنار پام لرزید و اسم سحر روشن و خواموش شد
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 جانم سحر!؟_

 !سالم ترمه خوبی؟_

 .حس کردم یکم مضطربه چون صداش حین حرف زدن میلرزید

 خوبم عشقم چیزی شده؟_

 !اره_

 .از صراحتش جا خوروم خیلی ترسیده بودم چون یه دفعه ای گفت

 .چی شده عزیزم بگو بهم_

 .کیان برگشته_

نفسم تو سینم شدیدا حبس شد با صدایی که سعی میکردم توش آرامشو موج بزنه 

 :گفتم

 !خوب برگرده اون دیر یا زود برمیگشت االن چی ناراحتت کرده؟_

 .میخواد ببینتت_

 !اوه_

 !جدی؟

 !پنج ماه منو نخواست چی شده االن اومده سراغ منو میگیره

 !امروز وقتی رسیده بود رفته خونتون نامتو خونده قبلشم صبوری بهش زنگ زده_

 !چی صبوری زنگ زده چی گفته؟_

 !همه چیو_

 .همه واقعیتارو گفته
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 چی!؟_

 !کدوم واقعیتارو؟

 .کیان میگفت عذاب وجدان گرفته همه اتفاقای اون روزو گفته_

 !یعنی گفته که من هیچ کاری نکردم؟_

 .آره واسه همین االن کیان خیلی عصبیه_

 .نگید بش کجام سحر جون آرین نگید_

 !پشیمونه ترمه_

 .تو دیگه این حرفارو نزن که عذاب منو دیدی_

 .حق داره بچشو ببینه ترمه_

سحر به جون بچم بفهمم چیزی بش گفتید من میدونمو شما بقرآن میرم دیگه _

 .میدام نکنید

 !چرا اینجوری میکنی باز؟_

 .نمیخوام ببینمش_

 .اگه حالشو ببینی پشیمون میشی_

 .نمیشم بد کرد بهم سحر آرین داره گریه میکنه من باید برم_

 .باشه پس باز با هم حرف میزنیم_

 .حرف میزنیم خدافظ_

 !چیزی شده دخترم؟_

 .نه داشتم با سحر جان حرف میزدم_
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 .به سالمتی عزیزم پسرت بیدار شده_

 !گریه میکنه؟_

 .نه آرومه گفتم بگم بهت که بیای پیشش_

 .تشکر کردم و به سمت اتاق رفتم

 .بچم شده بود کل دلخوشیم

 .توی آغوش کشیدمش و با عشق بو کشیدمش

 .بچم خیلی اروم بود اگه مشکلی نداشت بی قراری نمیکرد

**** 

 :کیان

 .توی شرکت نشسته بودم همش صحنه های اون روز میومد سراغم

 .حالم این چند روز خیلی گرفته بود ولی نمیتونستم ترمرو پیدا کنم

 :تقه ای به در خورد

 .بفرمایید_

 :علیرضا وارد اتاقم شد و گفت

 کیان وقت داری؟_

 .اره بیا بشین_

 چی میخوری؟

 !چیزی نمیخورم کیان میخوام بات حرف بزنم اما قول بده عصبی نشی_

 !چیزی شده؟_
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 .نه ولی قول بده بهم_
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