
                                                                                                             

1 | P a g e 

 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

سردی روی تیره ی کمرم نشست. اما هر چقدر منتظر موندم جوابی نداد و چند لحظه 

ی ذوقم خورد. خاک بر سر؛ از جام بلند شدم و به طرف ی بعد، آف شد. شدیدا تو

آشپزخونه رفتم و موزی از توی یخچال بیرون آوردم و مشغول خوردنش شدم. به اتاق 

برگشتم و جلوی آینه رفتم و نگاهی به خودم انداختم. عاشق اندامم بودم؛ هر چی 

در گذشته بیشتر دست می خورد، بیشتر جذاب تر و هات تر می شد. نمی دونم چق

بود، که صدای آیفون اومد. متعجب به طرف در رفتم. با دیدن چهره ی کیان، از توی 

آیفون چشم هام گرد شد. آب دهنم رو با ترس فرو دادم. دکمه رو زدم و در رو باز 

کردم. در ورودی رو باز کردم و سرم رو بیرون کشیدم. با دیدن قامتش، و چهره ی 

داری چه گوهی  -به طرفم قدم برداشت و گفت:  برافروخته اش، بدنم لرزید.

 یعنی چی؟      -میخوری؟ ها؟ در حالی که صدام می لرزید گفتم: 

خودتو به مشنگی نزن ؛ معلوم هست داری چه گوهی  -در حالی که نعره میزد گفت: 

اینجا چاله میدون نیست  -میخوری؟ در حالی که سعی میکردم خونسرد باشم گفتم: 

داختی رو سرت . به سمتم جهید و محکم مچ دستمو گرفت. از درد نفسم که صداتو ان

چه مرگته ؟دردت  -داشت بند میومد ! سرشو کنار الله گوشم آورد و عصبانی غرید: 
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اذیتم میکنی!  -چیه؟ با مظلومیت درحالی که سعی میکردم تاثیر گذار باشه گفتم: 

به خدای احد و واحد اینبار دیگه من یا تو؟هلیا  -فشار دستشو دوبرابر کرد و گفت: 

ول کن دستمو وحشی ؛خوبه بابام خونه نیست!  -کوتاه نمیام . با عصبانیت گفتم: 

اتفاقا کاش بود؛میدید چه دختر جن..ده ای داره!     بدون  -پوزخندی زد و گفت: 

اینکه دست خودم باشه با دست آزادم محکم زدم توی صورتش . سرش چرخید و 

انکار  -ره شد . در حالی که سعی میکردم بغضم و قورت بدم گفتم: مبهوت بهم خی

نکن فیلمیو که خودت نقش اولشی ! محکم توی موهاش دست میکشید ... این کارو 

تالفیه اینو سرت در میارم ، چرا  -میکرد تا اروم بشه ... متفکر بهم خیره شد و گفت: 

مست بودی،یادت نمیاد چقدر  -هیچی یادم نیست؟ شونه ای باال انداختم و گفتم: 

هلیا داری نقش یه مگس مزاحمو توی زندگیم ایفا  -خوردی؟ تاکید وار گفت: 

میکنی،حالمو دیگه داری بهم میزنی ؛ اگه بخوام بدترشو سرت میارم ،خودتم خوب 

میدونی چه کارایی میتونم بکنم،پس بتمرگ سر جاتو زندگی تو کن . اخمی کردمو 

حاال میبینی! فشار بد و  -یکنی! سرشو اورد کنار گوشمو گفت: هیچ غلطی نم -گفتم: 

محکمی به دستم وارد کرد و رفت .     در خونه رو محکم بست و بدون نگاه کردن به 
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پشت سرش رفت ... همونجا کنار دیوار سر خوردم و آروم نشستم . اشکام دونه دونه 

 صورتمو خیس میکردن! 

روی زمین افتاد و با صدای مهیبی شکست. چنان  ضربه ای به گلدون روی میز زد که

نعره ای کشید، که از ترس دست هام رو روی گوشام گذاشتم و چشم هام رو روی هم 

هرزه ی خیابونی... میخوای با این گوه کاریات به کجا برسی؟ ها؟ جوابی  -فشار دادم: 

حشت بهش ندادم که دست هام دور گردنم حلقه شد. چشم هام رو باز کردم و با و

فقط بگو چیکار کنم که  -خیره شدم که از میون دندون های کلید شده اش غرید: 

شرتو از زندگیم کم کنی؟ با اینکه احساس می کردم هر لحظه کمتر از قبل بهم 

شر من کم شدنی نیست آقای  -اکسیژن میرسه، پوزخندی روی لبم نشوندم و گفتم: 

د و رهام کرد. قدمی به عقب برداشت و دکتر. رفته رفته دست هاش شل و شل تر ش

کالفه دستی توی موهاش کشید.     لحظه ای نگذشت، که با عصبانیت دستش رو باال 

برد و محکم کوبید توی صورتم. شدت سیلی اونقدر زیاد بودم که با جیغ خفیفی روی 

زمین پرت شدم. شوری خون رو توی دهنم حس کردم! از عکس العمل خودش، 

ود. این رو میتونستم از نگاه مبهوتش به دستش بخونم؛ چشمه ی متعجب شده ب
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از خونه ی من گمشو بیرون چند نفس عمیق  -اشکم جوشید. با انزجار جیغ زدم: 

بیا مشکلو حل کنیم... اینجوری فقط داری  -کشید و با صدایی که می لرزید گفت: 

کردم. خونیه  هردومون رو آزار میدی. دستم رو روی دهنم کشیدم و بعد نگاهش

 خونی بود. 

صدای هق هقم بلند شد. لبم می سوخت و صورتم به شدت گز گز می کرد. کنارم 

روی زمین زانو زد و دستش رو به طرف لبم آورد که با خشونت دستش رو کنار زدم و 

واسه  -بهت گفتم از خونه ی من برو بیرون. اخمی بین دو ابروش نشوند:  -غریدم:     

ازی نکن هلیا. خودت هردومونو انداختی توی این مخمصه. پس بهتره ی من زبون در

اینقدر اذیتم نکنی. باید چیکار می کردم؟ چی بهش میگفتم که تا عمق وجودش 

بسوزه؟ فاصله ی صورت هامون خیلی کم بود. همین باعث می شد تحریک بشم برای 

م و لب هام رو روی بوسیدنش. در حرکتی ناگهانی، فاصله ام رو باهاش به صفر رسوند

لب هاش گذاشتم. اونقدر شوکه شد که نتونه هیچ حرکتی بزنه! دستم رو پشت سرش 

گذاشتم و خودم رو بهش چسبوندم. حریصانه لب هاش رو می مکیدم که بعد از چند 

لحظه سرش رو عقب کشید و به سرعت از جاش بلند شد. بدون اینکه حرفی بزنه از 
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م بست. از کاری که کردم راضی بودم. چرا نمی تونستم خونه بیرون زد و در رو محک

به سمت خود جذبش کنم؟     چند لحظه ای مکث کردم و از جام بلند شدم و به طرف 

اتاق رفتم. جلوی آینه ایستادم و به صورتم خیره شدم. رد انگشت هاش روی صورتم 

تم بیمارستان مونده بود. بغض گلوم رو گرفت. خیلی افتضاح بود مطمئنا اگر می رف

 همه متوجه میشدن که کتک خوردم. 

صبح فرداش، به خاطر اینکه دیر از خواب بیدار شده بودم، با عجله مشغول لباس 

پوشیدن شدم. وقتی جلوی آینه رفتم، با دیدن صورتم تقریبا چشم هام گرد شد. 

 الهی دستت بشکنه. دستی روی صورتم کشیدم. رد انگشتاش کبود شده بود و واقعا

 نمی دونستم چیکار کنم. وقت هم نداشتم که بخوام کرم پودر بزنم و یه جوری
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