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پرده های سیاه ، تمام پنجره هارو پوشونده بود و نور خورشیدِ صبح هیچ 

راهی برای نفوذ به داخل عمارت نداشت.

کف دست و انگشتاش کامال با رنگ سیاه پوشیده شده بود ،اون موقع 

نقاشی کردن هیچوقت از قلم استفاده نمیکرد.

بی پروا انگشتاشو روی بوم سفیدی که جلوش بود حرکت میداد و طرح 

میزد.

رنگ سیاه حتی روی رونای سفیدش هم لک انداخته بود. شومیز سفید 

گشاد و بلندی که دوتا دکمه اولش باز بود و سرشونه هاشو پایین کشیده 

بود با کوچیکترین حرکت توی تنش میچرخید.

 موهای مشکیشو با یه دستمال سر سفید که تضاد زیبایی بوجود آورده بود 

پشت سرش جمع کرده بود و توی سکوت نقاشی میکرد.

اون عاشق هرچیز سیاه و سفید و عاشق سکوت بود...همه چیز توی اون 

عمارت مجلل همونطور بود که اون دوست داشت،هر گوشه اون عمارت 

هیچ رنگی بجز سیاه و سفید به چشم نمیخورد.

اون سکوت برای هرکسی ممکن بود ترسناک باشه اما یریم ازش لذت میبرد.
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سه سال از ازدواجش  با سهون میگذشت ،اون یه تاجر و مدام در سفر بود 

،همین حاالم پنج ماه از آخرین باری که سهونو دیده بود گذشته بود و حتی 

نمیدونست اون قراره کی برگرده...

در کل یریم بیشتر وقتا تنها بود چون حتی وقتایی که سهون توی سئول 

بود هم مشغول کار بود و حسابی سرش شلوغ بود...یریم هیچ مشکلی 

باهاش نداشت و کامال به این موضوع عادت کرده بود.

خدمتکار تنها کسی بود که همیشه توی اون عمارت بود و به کارای یریم 

رسیدگی میکرد.اما اونم بیشتر وقتا جلوی چشمش نبود و توی آشپزخونه 

به کارای خودش میرسید .

کار کردن برای آدمی مثل یریم واقعا سخت و طاقت فرسا بود و هرکدوم از 

اون خدمتکارا چند ماه تحملش میکردن و بعد استعفا میدادن و هربار 

سهون مجبور میشد خدمتکار جدیدی استخدام کنه.

تنها نکته مهم درمورد اونا این بود که همشون الل بودن و اوایل چهل 

سالگی.

سهون درواقع خودش از قصد اونارو استخدام میکرد چون میدونست یریم 

اگه کسی مدام صحبت کنه کالفه و عصبی میشه و مجبور میشه دارو 
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مصرف کنه و خب سهون اینو نمیخواست.

خدمتکار با قدمای آرومی که هیچ صدایی ایجاد نکنه تمام عمارت رو طی 

کرد و پشت سر یریم ظاهر شد.

یریم متوجه حضور اون شد و سمتش برگشت و منتظر بهش خیره شد.

آجوما دفترچه کوچیکی که دستش بود رو سمت یریم گرفت و اون با 

خونسردی به متنی که روش نوشته شده نگاه کرد.

« تبریک میگم خانم ، اوه سهون شی امشب برمیگردن سئول ، دستور 

خاصی دارین؟ »

بعد از خوندن این خبر چندثانیه فقط به اون دفترچه خیره شد و بعد بدون 

اینکه با خدمتکارش چشم تو چشم بشه سرشو به دوطرف تکون داد.

_حموم  رو آماده کن لطفا.

اون تعظیم کرد و سریع از یریم دور شد و تنهاش گذاشت.

بعد از رفتن آجوما نگاهشو روی اطرافش چرخوند و گوشیش که روی 

صندلی بود رو با دست چپش که رنگ روش خشک شده بود برداشت و 

روشنش کرد و ساعتو چک کرد،اون گفت که سهون شب میرسه سئول پس 
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زمان زیادی برای آماده شدن داشت.

برگشت و نگاهی به تابلوی نیمه تمومش انداخت و با خونسردی سمت 

اتاقش راه افتاد.

...

جلوی آیینه قدی گوشه اتاقش ایستاده بود و نگاهشو روی خودش 

میچرخوند ، دستاشو آروم باال آورد و دستمال سری که به موهاش بسته 

بود رو باز کرد و موهاش دورش ریخت.

موهای صاف و مشکی ای که تا زیر سینش بود ، دستشو روی موهاش 

کشید و مرتبشون کرد.

بعد از چند دقیقه سمت حموم رفت تا از شر اون رنگ سیاهی که روی 

پوستش پاچیده شده بود خالص شه.

دکمه های شومیزشو باز کرد و اونو از تنش دراورد و روی زمین انداخت.

لباس زیرشو توی تنش پایین کشید و روی زمین انداخت ،با برداشتن یه 

قدم ، پاهاشو آزاد کرد و توی وان آب گرم و کف دراز کشید.

چشماشو بسته بود و فقط از اون آرامش لذت میبرد ، بعد از چند دقیقه 
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نفس عمیقی کشید و کامل  زیر آب رفت.

لباس خواب ساتن سفیدشو پوشید و جلوی آیینه نشست.

عطر موردعالقه سهونو برداشت و به گردنش زد،موهاشو مرتب شونه کرد 

و دورش ریخت.

از توی آیینه به ساعت پشت سرش نگاهی انداخت ، هشت شب 

بود...نزدیک  بود که سهون برسه پس بلند شد و از اتاقش رفت بیرون.

آجوما میز شام رو چیده بود ، یریم یه نگاهی به میز انداخت تا همه چیزو 

چک کنه.

سمت نزدیک ترین پنجره به میز رفت و خیلی کم بازش کرد ، نسیم خنکی 

به صورتش خورد که حس خوبی بهش میداد.

برگشت سمت اجوما که بی سروصدا ایستاده بود.

_میتونی بری،برای امروز کارت تمومه.

اون سریع تعظیم کرد و سمت آشپزخونه رفت تا از در مخصوص خدمتکارا 
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از عمارت خارج بشه.

یریم همونجا کنار پنجره منتظر سهون موند.

نسیم آرومی که از الی پنجره به داخل نفوذ میکرد چند تار از موهای یریم 

رو توی صورتش پخش کرده بود،صدای نفساش تو صدای اون نسیم گم 

شده بود و بدون اینکه خسته بشه دقیقه ها پشت پنجره ایستاده بود و به 

بیرون نگاه میکرد.

باالخره یه ماشین سیاه وارد حیاط بزرگ عمارت شد و همون وسط متوقف 

شد.

راننده ای که کت شلوار مشکی پوشیده بود سریع پیاده شد و در صندلی 

پشت رو برای سهون باز کرد.

سهون یکی از پاهاشو از ماشین بیرون گذاشت اما چندثانیه طول کشید تا 

پیاده شه.یریم تمام مدت بهش خیره شده بود.

سهون گوشیشو توی جیب کتش گذاشت و سرشو برای راننده تکون داد و 

چیزی بهش گفت که یریم متوجهش نشد.

از روی عادت سرشو باال گرفت و به پنجره ای که یریم همیشه وقتی 

منتظرش بود پشتش می ایستاد نگاه کرد،مثل همیشه اون اونجا بود.

چندثانیه به هم خیره شدن و در آخر سهون خیلی کوتاه لبخند زد و سمت 
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در ورودی عمارت رفت.

یریم با خونسردی از پنجره فاصله گرفت و سمت میز رفت.جعبه کبریتی 

که گوشه میز بود برداشت و با بیرون آوردن یکی از کبریتا و روشن کردنش 

دوتا شمعی که روی میز بود رو روشن کرد.

کبریت روشنی که توی دستش بود رو با نفسش خاموش کرد و اونو دوباره 

روی میز گذاشت.

با قدمای آرومی سمت گرامافونی که کنار سالن روی یه میز کوچیک بود 

رفت و یکی از دیسک هارو انتخاب کرد و یه موسیقی بیکالم پخش کرد.

با صدای پای سهون روشو سمت اون برگردوند و آروم سمتش رفت و با 

فاصله دو قدم مقابل اون ایستاد.

چندثانیه فقط به هم خیره شده بودن که سهون با خونسردی از کنارش رد 

شد و کت مشکی بلندشو دراورد و روی یکی از صندلیا انداخت.

صندلی خودشو بیصدا عقب کشید و روش نشست.

یریم میزو دور زد و روی صندلی روبه روی سهون نشست.

بشقاباشونو برگردوندن و برای خودشون غذا کشیدن و بیصدا مشغول 
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خوردن شدن.

تمام مدت حتی باهم چشم تو چشم نشدن و بدون گفتن حتی کلمه ای 

مشغول غذا خوردن بودن.

...

سهون جلوی کنسول آیینه ایستاده بود،گوشیش روی اسپیکر بود و همزمان 

که دکمه های سرآستین پیراهن سفیدشو باز میکرد مشغول صحبت کردن با 

دستیارش بود.

یریم در اتاقو باز کرد و اومد داخل.سهون با اومدن اون نیم نگاهی بهش 

انداخت، صداشو پایین تر آورد و به مکالمه ادامه داد.

یریم با قدمای آروم و کوتاهی سمت سهون رفت و به میزی که جلوش 

ایستاده بود تکیه داد.حرفی نمیزد و فقط به سهون خیره شده بود،اون 

بهش توجهی نکرد و به مکالمه ادامه داد.

_سر یه قیمت خوب باهاشون به تفاهم برسید،نمیخوام ضرر کنم.

همینطور حرف میزد که یریم دستشو جلو تر برد و عضو مردونه سهونو از 

روی شلوارش لمس کرد که باعث شد سهون یهو ساکت شه و به اون نگاه 

کنه،یریم بدون باال آوردن سرش نگاهشو به صورت سهون داد،هر دو آروم و 

خونسرد بنظر میرسیدن که با صدای دستیار سهون از پشت تلفن سهون به 
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خودش اومد.

«اوه سهون شی؟»

نفس عمیقی کشید و به حرف زدن ادامه داد...یریم اما هنوزم دستشو آروم 

روی شلوار سهون باالپایین میکرد و نوازشش میکرد.

سهون بعد از چند ثانیه دست اونو گرفت،بوسه آرومی بهش زد و رهاش 

کرد و خودش شروع به نوازش کردن موهای اون کرد،همزمان که به صورت 

یریم خیره شده بود از پشت تلفن به کارمندش سفارش میکرد.

_اجناسو توی انبار دسته بندی کنید،حواستون باشه نباید آسیب ببینن.

یریم دستشو باال آورد و دست سهون که مشغول نوازش کردن موهاش بود 

رو محکم گرفت،با حرکت دست خودش دست اونو روی صورتش پایین تر 

اورد و اونو محکم گرفته بود و صورت خودشو با کف دست سهون 

پوشونده بود.

بعد از چند ثانیه یریم دستشو پایین تر کشید،دهنشو یکم باز کرد و انگشت 

وسط سهونو کامل وارد دهن خودش کرد و سرشو عقب جلو میکرد و 

انگشتشو ساک میزد.

سهون تمام مدت فقط بهش خیره شده بود و داشت کنترل خودشو از 

دست میداد و بعد از چندلحظه دیگه خودش همراهیش میکرد و انگشتشو 
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توی دهن اون جلو و عقب میکرد،با این وجود هنوزم تماسو قطع نکرده 

بود.

یریم دوباره دستشو سمت شلوار سهون برد،دکمشو باز کرد و زیپشو پایین 

کشید.

سهون میدونست اون چی میخواد،انگشتشو از توی دهن اون دراورد و 

دستشو روی سرش گذاشت و با فشاری که به سرش داد یریم رو وادار کرد 

جلوش زانو بزنه چون این چیزی بود که خودشم میخواست.

یریم شلوار و باکسر سهونو توی پاش پایین کشید و چندثانیه به اندامش 

خیره شد.

عضو سخت شده ی اونو به آرومی توی دستش گرفت و وارد دهن خودش 

کرد،سرشو آروم عقب جلو میکرد و براش ساک میزد.

سهون سعی میکرد ریتم نفساشو کنترل کنه و جواب دستیارشو بده،لباش 

خشک شده بود و با زبونش اونو تر کرد، با عجله پیراهنشو دراورد و روی 

زمین انداخت.

_فعال...اجنا...سو توی...انبار بچینید.

مکث کرد و با اخم  نفس عمیقی کشید.

_فردا میام و بهشون سر میزنم.
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باالخره تماسو قطع کرد و از شدت لذت با صدای بلندی ناله کرد.

سر یریم رو با دستش بیشتر به بدن خودش فشرد و نفسای عمیقی 

میکشید.

اونم حاال سریع تر ساک میزد و تمام دور دهن و گلوش از بزاغ خودش 

خیس شده بود.

سهون سرشو عقب انداخت و از اون لحظه نهایت لذت رو میبرد و این 

کامال از ناله هاش که هرلحظه باالتر میرفت مشخص بود.

بعد از چند دقیقه عضو متورم سهونو از دهنش دراورد،سهون درحالی که 

سعی میکرد روی پاهاش بایسته و نفس نفس میزد بازوی اونو گرفت و 

بلندش کرد.

لباس خواب بلند سفیدشو توی تنش باال کشید و از سرش خارجش کرد.

اونو توی دستش جمع کرد و روی صورت یریم کشید و دور دهن و گردنشو 

تمیز کرد.

لباسو روی زمین انداخت و وحشیانه شروع به بوسیدن لباش کرد،پوست 

ظریف لباشو با بیرحمی بین دندوناش میگرفت .

بدون اینکه متوقف شه اونو با خودش چند قدم برد و توی تخت کشید و 

زیر خودش خوابوندش.
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با بوسه هاش لبای یریم رو زخم کرد و خون انداخت.

باالخره از لباش جدا شد و سرشو توی گردن اون برد و شروع به مارک 

کردنش کرد.

یریم یه حسی بین درد و لذت داشت و اینو میشد کامال توی ناله هاش حس 

کرد.حسی که شاید خودش متوجهش نمیشد.

تحریک شده بود و این حس که زیر سهون به  فاک رفتن تنها چیزی بود که  

نیاز داشت باعث میشد سوزش لب و گردنشو کامال فراموش کنه.

سهون تمام گردن و کنار ترقوه هاشو مارک کرد و باالخره سرشو عقب 

کشید و از روش بلند شد و خودشو توی تخت پایین تر کشید و زیر پای 

یریم نشست.

پاهای اونو از هم فاصله داد و بدنشو از روی لباس زیر مشکیش نوازش 

میکرد و خم شده بودو بوسه های ریزی بهش میزد،وقتی شورتش یکم 

خیس شد اونو با دو دستش از پاش دراورد و توی مشتش جمعش کرد و 

جلوی صورتش گرفت،با یه نفس عمیق عطرشو بو کشید و روی تخت 

انداختش.

پاهای اونو دوباره از هم باز کرد و به بدن سفیدش خیره شد.خیلی زود 

سرشو جلو تر برد تا طعمشو بچشه و یریمو برای سکس آماده کنه.
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سر سهون کامال الی پاهاش بود و نمیتونست صورتشو ببینه اما اون لذت 

باعث میشد تمام بدنش به لرزه دربیاد.

سهون زبونشو بی  وقفه  روی پوست اون حرکت میداد و بخاطر اون لذت 

با صدای بلندی ناله میکرد.

یریم مالفه روی تخت رو تو مشتش جمع کرد و سعی میکرد ساکت باشه 

اما اون لذت شکستش میداد و خیلی کوتاه ناله میکرد.

وقتی وارد شدن زبون سهونو توی بدن خودش حس کرد قوسی به کمرش 

داد و بی اراده بدنشو عقب کشید.

سهون بعد از چنددقیقه که با زبونش بدن اونو خیس کرد بلند شد و روی 

زانوهاش نشست.

خودشو جلوتر کشید و عضوشو یه ضرب تا ته وارد بدن یریم کرد و باعث 

شد اون از درد جیغ خفیفی بکشه اما خودش دستشو محکم روی دهنش 

گذاشت.

سهون بی توجه به اون که درد میکشید از همون اول تندتند عضوشو توی 

بدنش جلو و عقب میکرد تا ازش لذت ببره.

یریم با اینکه دهنشو محکم گرفته بود اما صدای ناله هاش انقدر بلند بود که 

بازم شنیده میشد.
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پنج ماه از آخرین سکسش با سهون میگذشت و حاال تجربه ی دوباره این 

لذت تمام تنش رو میلرزوند.

این حس که بدن داغ یریم تمام عضوشو در بر گرفته برای سهون  هم لذت 

بخش بود و شنیدن صدای ناله های از سر لذت یریم اونو به خواستش 

رسونده بود.

بیشتر از ده دقیقه طول کشید تا ارضا شد و کامش اومد و سهون توی بدن 

یریم خالی شد.

برای اینکه کامش بیرون نریزه عضوشو از بدن اون بیرون نکشید و بی 

حرکت موند.

با حس خالی شدن کام داغ سهون توی بدنش به ارگاسم رسید و آروم ناله 

کردو بعد از چندثانیه چشماشو باز کرد.

عضو سهون هنوزم داخل بدنش بود و اون آروم روی بدن یریم خم 

شد،صورتاشون با فاصله ی کمی درست مقابل هم بود،سهون موهای اونو 

نوازش کرد و بوسه ای به پیشونیش زد و با صدای آرومی زمزمه کرد.

_باید نگهش داری...

...

دوش گرفت و کت شلوار مشکی پوشید،کت پاییزی مشکیشو از توی کمد 
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برداشت،برای اینکه یریم بیدار نشه حتی آروم تر از همیشه کاراشو انجام 

میداد،پرده های مشکی اتاقو کامل کشید تا فضای بیرون دیده نشه و نور 

خورشید به داخل اتاق نفوذ نکنه.

مالفه ای که گوشه تخت بودو جمع کرد و برد داخل حموم و بعد از چند 

ثانیه برگشت بیرون.

بعد از اینکه مطمئن شد هیچ چیز آزار دهنده ای برای یریم وجود نداره 

خیلی آروم درو باز کرد و از اتاق زد بیرون.

از پله ها پایین رفت و چشمش به خدمتکار که میز صبحونه رو میچید 

افتاد.نزدیک تر رفت و اون با دیدن سهون بهش تعظیم کرد و با اشاره بهش 

خوشامد گفت،سهون توی این سه سال تقریبا زبان اشاره رو یاد گرفته بود.

صندلیشو عقب کشید و نشست،اون خدمتکار الل بود اما به خوبی میشنید 

پس سهون بهش خیره شد و باصدای آرومی شروع کرد به حرف زدن.

_مدیر کیم حقوق این ماه تون رو امروز پرداخت میکنه،امیدوارم به استعفا 

فکر نکرده باشید.

آجوما سرشو به دوطرف تکون داد و اشاره کرد که میخواد بمونه.

سهون خیالش راحت شد و سرشو به نشانه تفهیم تکون داد.

_لطفا وقتی یریم بیدار شد صبحونشو آماده کنید و فراموش نکنید 



17 | P a g e

ویتامین و بقیه ی قرصاشو بهش بدید،اگه تا اونموقع من خونه بودم که نه 

اما اگر رفته بودم و احیانا درباره ی من پرسید بگید به انبار اجناس رفتم و 

سعی میکنم زود برگردم.

سرشو به نشانه ی تفهیم تکون داد و سهون بهش اشاره کرد که میتونه بره.

تعظیم کوتاهی کرد و سهون رو برای صرف صبحونه تنها گذاشت.

...

سهون بعد از صبحونه توی اتاق کارش نشسته بود و لیست اجناس رو چک 

میکرد که با صدای ضربه ای که به در اتاق خورد به کسی که اون بیرون بود 

اجازه ورود داد.

کای در اتاق رو به آرومی باز کرد و اومد داخل،سمت میز سهون رفت و 

بافاصله دو قدم از میز متوقف شد و تعظیم کرد.

_صبحتون بخیر،با من کاری داشتید؟

کای مدیر برنامه های سهون و مورداعتماد ترین آدمش بود،سهون همه ی 

کارای مربوط به یریم رو بهش سپرده بود و یجورایی اون همیشه اطراف 

عمارت بود و حواسش به امنیت و خواسته های یریم بود...هرچیزی که 

اون از بیرون الزم داشت میخرید و حتی اگه الزم میشد به بیمارستان بره 

فقط کای اجازه داشت که اونو از خونه بیرون ببره.
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همچنین یکی از مهم ترین وظایفش این بود که در نبود سهون درمورد 

وضعیت یریم و اتفاقات روزانه گزارش کاملی به سهون بده.

سهون با خونسردی سرشو باال آورد تا جوابشو بده اما با دیدن یریم جلوی 

در اتاق با اون وضع شوکه شد و چشماش تا آخرین حد باز شد.

_یریم!

کای خواست سمت در برگرده که سهون سریع از روی صندلیش بلند شد و 

مانع اون شد.

_برنگرد مدیر کیم.

کای سرشو پایین انداخت و اطاعت کرد،سهون میزشو دور زد و از کنار کای 

رد شد و با عجله سمت یریم رفت.

جلوش ایستاد و سعی کرد خونسرد و آروم بنظر بیاد و باصدای آرومی 

ازش پرسید.

_چیشده؟

یریم پیرهن سفید سهون رو پوشیده بود و هیچ شلواری پاش نبود،تمام 

گردن و گوشه لباش بخاطر دیشب خون مرده و روناش زخم بود اما یریم 

هیچکدومو نپوشونده بود.
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خودش متوجه موقعیت نبود و با خونسردی به سهون نگاه میکرد.

_رنگ سیاهم دیروز تموم شد، نمیتونم بدون اون نقاشی کنم،بهش بگو برام 

رنگ سیاه بیاره.

سهون پلکاشو آروم روی هم گذاشت و بی اراده  خیلی کوتاه لبخند زد.

_فهمیدم،نگران نباش...میشه ازت خواهش کنم برگردی اتاق و آماده شی و 

بعد بیای پایین؟

یریم بعد از چندثانیه خیره موندن به لبای سهون با قدمای کوتاه و آرومی 

دوباره سمت پله ها رفت.

سهون نفس عمیقی کشید و برگشت سمت میزش و روی صندلیش 

نشست.از اینکه کسی یریم رو وقتایی که تو این حالِ ببینه متنفر بود.

_مدیر کیم،کار من واجب نبود،لطفا برای همسرم رنگ بخر،میدونی که فقط 

سیاه و سفید الزم داره.

کای سرشو به نشانه تفهیم تکون داد و سریع تعظیم کرد.

_بله،نگران نباشید.

_ممنونم،میتونی بری.

کای دوباره خیلی کوتاه تعظیم کرد و از اتاق زد بیرون.
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بعد از رفتنش سهون به صندلیش تکیه داد و تا چنددقیقه چشماشو بست.

...

کای در اتاقو بست و با اخم سرشو باال گرفت و به یریم که وارد اتاقش 

میشد نگاهی انداخت و کالفه شد.

باصدای ویبره گوشیش سریع اونو از جیبش بیرون آورد و تکست باکسشو 

چک کرد.

امیدوار بود باالخره جواب سواالشو پیدا کرده باشه و بعد از خوندن پیامی 

که براش ارسال شده بود با حرص پلکاشو روی هم گذاشت و زیرلب زمزمه 

کرد.

_لعنت بهت...

...

یریم دوش گرفت و فقط درحدی که آب موهاش گرفته بشه خشکش کرد.

سمت کمدش رفت و با وسواس زیادی از بین همه ی لباسای سیاه و 

سفیدش یه لباس مشکی یه سره که یقه بلندی داشت انتخاب کرد و 

پوشید.بدون اینکه کفش پاش کنه سمت کنسول آیینه رفت و عطرشو از 

روی میز برداشت و به مچ دستش زد.فقط در حدی که زخم گوشه لبشو 

بپوشونه به صورتش پودر زد.
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دستی روی شلوارش کشید و لبخند زدن رو توی آیینه تمرین کرد.

از توی آیینه نگاهی به ساعت انداخت،هشت و نیم صبح بود،میتونست 

امروز با سهون وقت بیشتری بگذرونه.

...

سهون سرشو پایین انداخته بود و با گوشیش مشغول کار بود که با صدای 

یریم توجهش جلب شد.

_آجوما گفت میخوای بری بیرون.

سرشو باال آورد و یه نگاهی به ظاهر یریم انداخت و وقتی از ظاهرش 

مطمئن شد نگاهشو ازش گرفت و باخونسردی جوابشو داد.

_درسته،کارایی که باید توی سئول بهشون رسیدگی کنم عقب افتادن،سعی 

میکنم سریع انجامشون بدم و برگردم.

یریم چندلحظه بدون هیچ حرفی بهش خیره شد،میدونست سهون وقتی از 

خونه به قصد انجام کار بره بیرون آخر شب برمیگرده اما بازم این چیزی 

نبود که براش مهم باشه یا بهش توجه کنه.

...

کای رنگایی که یریم بهشون نیاز داشت رو خرید و برگشت به 
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عمارت،رنگارو از صندوق عقب ماشین بیرون آورد و با قدمای بلند و 

سریعی رفت داخل تا قبل از اینکه یریم بخواد نقاشی رو شروع کنه اونارو 

سرجاشون بذاره و با قوطی های خالی عوضشون کنه.

خوب میدونست وسایل نقاشی یریم کجاست.

سریع سالن اصلی رو طی کرد و وارد سالن کوچیکتر توی عمارت شد،اونجا 

هیچ چیزی جز یه بوم و میز و صندلی سفید که وسایل نقاشی یریم روش 

چیده شده بود و تابلوهای کامل شده وجود نداشت.

سمت میز رفت و شروع به پر کردن ظرفای رنگ کرد.

کای وقتی شروع به کار کردن برای سهون کرده بود که سه ماه از ازدواجش 

با یریم میگذشت...پس درواقع کای تنها کسی بود که این همه مدت دووم 

آورده بود و تاحاال هیچ اعتراضی نکرده بود!حتی به استعفا دادن فکر هم 

نمیکرد و باوجود بدخلق بودن یریم همیشه با خونسردی و صبوری کاراشو 

انجام میداد و برای همه اینا دلیل داشت.

...

یریم بعد از چند لحظه خیره شدن به سهون برگشت تا از اتاق بره بیرون 

اما به محض دیدن جوی جلوی در اتاق چشماشو بست و شروع کرد به جیغ 

زدن.



23 | P a g e

سهون با ترس سرشو باال آورد و با دیدن جوی سریع بلند شد و سمت یریم 

دویید. اون مدام جیغ میزد و سهون بدون تلف کردن وقت اونو روی 

دستاش بلند کرد و سمت در اتاق رفت.

جوی از جلوی در کنار نمیرفت و فقط به چشمای سهون خیره شده بود.

سهون از حرص با عصبانیت سرش داد زد.

_برو کنار!

جوی با تمسخر بهش پوزخند زد و با خونسردی خودشو کنار کشید و داخل 

اتاق به دیوار تکیه داد.

کای با شنیدن صدای جیغای یریم خودشو سریع به اونجا رسوند و دید که 

سهون اونو بلند کرده و داره از پله ها باال میره.

در اتاق باز بود و کای با دیدن جوی دلیل جیغ کشیدن یریم رو خیلی خوب 

متوجه شد.

...

سهون اونو برد توی اتاق و درو با پاش بست،سریع جلوتر رفت و اونو توی 

تخت نشوند.

یریم پاهاشو توی شکمش جمع کرد و دستاشو روی گوشاش گذاشت و  
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همینطور به جیغ زدن ادامه میداد.

سهون پتوی روی تختو بلند کرد و روی سر یریم کشید و تماما پوشوندش و 

محکم بغلش کرد.

یریم زیر پتو به جیغ زدن ادامه میداد و چون ترسیده بود خودشو تکون 

میداد تا سهون رهاش کنه اما اون محکم بدنشو نگه داشته بود تا یریم به 

خودش آسیب نزنه و مدام ازش میخواست آروم باشه.

بارها از جوی خواسته بود لباسای رنگی نپوشه اما جوی با اینکه میدونست 

یریم فوبیای رنگ داره هربار با لباسای رنگی به اینجا میومد و توی عمارت 

چرخ میزد.

یریم از زیر پتو عُق میزد و سهون متوجه شد اون بخاطر ترسش حالت 

تهوع گرفته اما باید اول آروم میشد تا بتونه دارو بخوره.

بعد از چنددقیقه باالخره یریم انقدر زیرپتو دست و پا زد که آروم 

شد،سهون قبل از اینکه پتورو برداره شروع به حرف زدن کرد.

_اون اینجا نیست،اینجا اتاق خودمونه و کامال تاریکه پس آروم باش...

یریم آروم گرفته بود اما هنوزم شوکه بود و حال خوبی نداشت.

چند ثانیه بعد پتورو از روی سرش برداشت و کنار انداخت،موهاش که به 

هم ریخته بود با دستش مرتب کرد و آروم زمزمه کرد.
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_دراز بکش.

یریم بدون اینکه به سهون نگاه کنه سریع دراز کشید و خودشو توی تخت 

جمع کرد و هردو دستشو الی پاهاش گذاشت.

سهون چندثانیه بهش خیره شد و بعد بلند شد و خیلی سریع با عصبانیت از 

اتاق زد بیرون.

باعجله از پله ها پایین میرفت،کای و آجوما هردو پایین ایستاده بودن و 

سهون بدون اینکه بهشون نگاه کنه حرفشو زد.

_داروهاشو ببر.

برگشت توی اتاق کارش و درو کوبید.

آجوما بعد از دستور سهون سریع دویید تا داروهای یریم رو ببره و کای هم 

که دید موقعیت مناسبی نیست از با نگرانی از عمارت  بیرون رفت.

...

سهون در اتاقو بست و با خشم به جوی خیره شد اما سعی کرد عصبانیتشو 

کنترل کنه.

_هدفت از اذیت کردن یریم چیه؟

جوی لبخند زد و تکیشو از دیوار گرفت.
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دو قدم فاصلش با سهونو طی کرد و دستاشو دور گردن اون حلقه کرد و با 

شیطنت زیرلب زمزمه کرد.

_امروز خیلی جذاب شدی.

سهون اخم کرد و دستای اونو از دور گردنش برداشت.

_چیکار میکنی؟بارها بهت گفته بودم که وقتی به این عمارت میای این 

لباسای رنگی رو نپوش،ممکنه به یریم آسیب بزنی.

جوی سعی کرد توجهی نکنه و به کارش ادامه بده،دستشو جلوتر برد و 

سینه سهونو از روی لباسش لمس کرد و باصدای آرومی زمزمه کرد.

_دلم برات تنگ شده بود.

سهون با کالفگی دستشو پس زد و یه قدم عقب رفت و نگاه بدی بهش 

انداخت.

_ازت سوال پرسیدم جوی،متوجه ای که باعث شدی یریم اذیت بشه؟

جوی باالخره کالفه شد و با حرص موهاشو از جلوی صورتش کنار زد.

_این همه راه اومدم تورو ببینم،فقط داری درمورد یریم حرف میزنی.چرا 

احساسات منو نادیده میگیری؟
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_اگه برای گفتن این چرت و پرتا اومدی زودتر برو.

هنوزم بی هیچ حسی نگاهش میکرد و این جوی رو آزار میداد اما 

نمیخواست تسلیم بشه.

دوباره جلو رفت و بازوهای سهونو محکم گرفت.

_سهون یک  بار به حرفام گوش کن،من ازت نمیخوام یریم رو طالق بدی یا 

رهاش کنی،ازت نمیخوام باهام ازدواج کنی...فقط بذار خوشحالت کنم،بذار 

چیزی که یریم نمیتونه بهت بده رو من بهت بدم.

سهون اخم کرده بود و با جدیت نگاهش میکرد،خوب میدونست منظور 

جوی چیه اما هربار نادیدش میگرفت.

جوی همینطور به حرف زدن ادامه میداد.

_بذار بهت یه بچه بدم.

سهون بازوهاشو از دستای اون جدا کرد و با کالفگی یه قدم عقب رفت و با 

ناباوری به چشماش خیره شد.

_جوی...تو خواهر منی چطور میتونی اینارو بگی؟!

اخمای جوی با این حرف سهون تو هم رفت و بعد از چندثانیه با جدیت 

جواب داد.
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_من خواهرت نیستم سهون...مادر من و پدر تو باهم ازدواج کردن ولی ما 

هیچ نسبت خونی ای باهم نداریم،پس میتونیم باهم...

قبل از اینکه حرفشو تموم کنه سهون دستشو باال آورد و ساکتش کرد.

_انتخاب من یریم بود و باهاش ازدواج کردم،پس فقط اونه که میتونه بهم 

یه بچه بده.

جوی با تمسخر بهش پوزخند زد و روشو با حرص برگردوند.

چندثانیه ساکت موند و بعد با صدای آروم تری ادامه داد.

_تو میدونستی من دوستت دارم ولی رفتی و یریمو از تیمارستان آوردی و 

باهاش ازدواج کردی. اون دیوونه چی داره که من ندارم؟

_خفه شو.

با داد زدن سهون از ترس به خودش لرزید اما سعی کرد این ترس رو توی 

چهرش نشون نده.

صورت سهون خیلی زود از عصبانیت قرمز شد و با عجله به جوی نزدیک 

شد که باعث شد اون عقب بره و به دیوار تکیه بده.

سهون دستشو روی گلوی اون گذاشت و محکم فشارش میداد.

جوی داشت نفس کم میاورد و سعی میکرد دست سهونو از دور گلوش 
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برداره اما بی فایده بود.

سهون با چشمایی که خشم رو فریاد میزد مستقیم به چشمای جوی خیره 

شده بود.

_یریم دیوونه نیست،اینو بفهم.

جوی فقط نگاهش میکرد و نمیتونست جوابی بده،تمام صورتش قرمز شده 

بود و داشت خفه میشد.

بعد از چندثانیه سهون گلوشو ول کرد،ازش فاصله گرفت و پشتشو بهش 

کرد.

جوی مدام سرفه میکرد و گلوشو ماساژ میداد.

بعد از دو دقیقه وقتی یکم حالش جا اومد آرومتر پرسید.

_یریم نمیتونه بچه دار شه مگه نه؟ تو خودتم به این موضوع شک 

کردی،هفت ماه پیش آزمایش دادی تا ببینی مشکل از توئه یا نه...اما تو 

مشکلی نداشتی،یریم آزمایش داده؟

سهون روشو سمت اون برگردوند و با گیجی و عصبانیت نگاهش کرد.

_به چه حقی تو کارای من فضولی میکنی؟ منو تعقیب میکنی؟

جوی خیلی ریز اما برای چندثانیه خندید و دستشو جلوی دهنش 
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گذاشت،هرچی بیشتر میخندید سهون بیشتر عصبی میشد.

_سهون میدونی،حتی اگه بچه دار بشید،یریم نمیتونه اون بچه رو بزرگ 

کنه.

چندثانیه ساکت شد و دوباره با تمسخر پوزخند زد.

_بزرگ کردنو ولش کن،اون حتی نمیتونه یه بچه رو توی شکمش نگه داره!

سهون واقعا عصبی بود اما سعی کرد کاری نکنه و بی توجه به حرفاش به 

در اشاره کرد.

_تا نکشتمت از اینجا برو.

جوی با لبخند چندثانیه بهش خیره شد.

_هروقت نظرت عوض شد من آمادم.

سهون چیزی نگفت و دوباره روشو برگردوند،اون تصمیم نداشت هیچوقت 

به جوی نزدیک شه،سهون حقایقی رو میدونست که جوی ازشون بیخبر 

بود...

جوی دیگه چیزی نگفت و در اتاقو باز کرد و رفت بیرون.

با خونسردی سمت در عمارت میرفت که با کای که از بیرون میومد روبه 

روشد.
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کای خیلی کوتاه بهش تعظیم کرد و جوی چندثانیه به نامه ی توی دستای 

اون خیره شد.

کای با خونسردی از کنارش رد شد و رفت.

چندثانیه بعد از رفتنش جوی روشو برگردوند،به طبقه دوم عمارت نگاهی 

انداخت و پوزخند زد.

...

سهون در اتاقو باز کرد و رفت داخل،بی سروصدا درو پشت سرش بست و 

سمت تخت رفت.

یریم بنظر خواب میومد،دستشو روی پیشونی اون گذاشت تا مطمئن شه 

تب نکرده و بعد از اینکه خیالش راحت شد پتورو یکم روش باالتر 

کشید،چندثانیه بدون هیچ حسی توی نگاهش بهش خیره شد.

سهون هیچوقت عاشق یریم نبود اما سه سال پیش تصمیمشو برای همیشه 

گرفته بود.

«سه سال قبل»
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ماشینشو درست جلوی تیمارستان نگه داشت،از داخل ماشین یه نگاهی به 

ساختمون انداخت،وقت  رو زیاد تلف نکرد و پیاده شد و در ماشینو بست،با 

قدمای سریعی راه افتاد و خودشو به داخل رسوند،نگاهشو توی سالن 

چرخوند سمت پیشخوان رفت.

زن جوونی پشت میز بود و سهون خیلی کوتاه سرشو مقابلش خم کرد 

_سالم،میتونم چندتا سوال ازتون بپرسم؟

با مهربونی لبخند زد و سرشو به نشانه موافقت تکون داد.

_بله بفرمایید.

سهون خودشم جلوتر کشید و باصدای آرومتری ادامه داد.

_یکی از بیمارای اینجا به اسم کیم یریم،احیانا کسی برای مالقاتش به 

اینجا میاد؟

اون زن بدون اینکه حتی فکر کنه سریع جوابشو داد.

_عاا کیم یریم،نه اون هیچ خانواده ای نداره،توی این پنج سال کسی به 
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مالقاتش نیومده و یه فرد ناشناس هزینه مراقبت از اونو پرداخت میکنه.

سهون ساکت شد و سرشو پایین انداخت،یجورایی خیالش راحت تر شده 

بود،بعد از چندثانیه دوباره سرشو باال آورد.

_میتونم اونو ببینم؟

_شما نسبتی با کیم یریم دارین؟

سهون چندلحظه بهش خیره شد و بعد با جدیت جواب داد.

_من کسی هستم که هزینه های مراقبت ازشو توی این پنج سال پرداخت 

کردم،میخوام اونو از اینجا ببرم.

«پایان فلش بک»

 ***

یریم بعد از چندساعت از خواب بیدار شد،سردرد شدیدی داشت،چشماشو 

باز کرد و خودشو توی تخت باال کشید و نشست،نگاهشو توی اتاق چرخوند 

اما سهون اونجا نبود.پتوشو کنار زد و پاهاشو از روی تخت پایین انداخت 

و بلند شد.خواست از اتاق بره بیرون اما نمیدونست جوی هنوز اون بیرونه 

یا نه؟الی درو باز کرد و آروم شروع به صدا کردن خدمتکار کرد اما امکان 

نداشت صداش از اون باال به آشپزخونه برسه،خواست دوباره درو ببنده که 

صدای کای رو شنید.
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_یریم شی،مشکلی نیست میتونید بیاید بیرون.

وقتی اون بهش اطمینان داد خودشو از اتاق بیرون کشید و درو بست.

از طبقه باال نگاهی به پایین انداخت.

کای اون پایین ایستاده بودو یه پاکت توی دستش بود،اگه مال سهون بود 

اونو بهش میداد یا روی میز کارش میذاشت،اما مشخص بود که کای منتظر 

یریم ایستاده.

از پله ها باحوصله پایین رفت و به اندازه چندقدم فاصله از کای ایستاد.

کای بدون اینکه چیزی بگه دستاشو دراز کرد و نامه رو سمتش گرفت.

یریم عالقه ای نداشت که همین االن اون نامه رو باز کنه،کسی رو جز 

سهون نداشت پس اون نامه از کجا اومده بود؟

با تردید اونو از دست کای گرفت و بدون اینکه سوالی بپرسه مسیرو تغییر 

داد تا بره و نقاشی دیروزشو کامل کنه.

کای از پشت سر چندثانیه با نگاهش دنبالش کرد و نفس عمیقی کشید،حاال 

بازی از طرف اون شروع شده بود و زیرلب با خودش زمزمه کرد.

_اوه سهون،تاحاال تنها بازی کردی اما وقتشه من ورقو برگردونم.

...
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سهون برای شام به خونه برنگشت و یریم هم خیلی اشتها نداشت،سر میز 

یکم با غذاش بازی کرد و بعد برگشت توی اتاقش،درو پشت سرش بست و 

رفت سمت تخت،لبه تخت نشست و نامه ی ظهر رو از زیربالشتش دراورد و 

باالخره پاکتشو باز کرد و نامه رو از داخلش دراورد.

کاغذو باز کرد و فقط یه جمله روی اون کاغذ نوشته شده بود.

«سهون بهت دروغ گفت،باالخره از شرِت خالص میشه»

بدون اینکه تغییری توی چهرش ایجاد بشه با خونسردی اونو توی پاکت 

برگردوند،بلند شد و تشک تختشو بلند کرد و اونو زیرش 

گذاشت،نمیخواست سهون اون نامه رو ببینه.

...

ساعت یازده و نیم شب شده بود.

سهون در اتاقو باز کرد و اومد داخل و بیصدا درو بست.

نیم نگاهی به تخت انداخت،یریم پشتش به فضای اتاق بود اما بنظر خواب 

میومد.کتشو دراورد و سمت کمد رفت،اونو آویزون کرد و لباساشو همونجا 

عوض کرد و لباس خوابشو پوشید.

بعد از اینکه برای آخرین بار گوشیشو چک کرد تخت رو دور زد و گوشیشو 

روی میز کوچیک کنار تخت گذاشت،ساعتشو از دور مچش باز کرد و 
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کنارش گذاشت.

چشمش به صورت یریم افتاد و متوجه شد که چشماش کامال بازه.

انتظارشو نداشت و کمی شوکه شد اما بی اراده خیلی کوتاه بهش لبخند زد 

و رفت توی تخت دراز کشید.

محکم بغلش کرد و اونو به خودش فشرد.

هیچ حرفی نزدن و سهون چشماشو بست و بعد از چنددقیقه خوابش برد 

اما یریم تمام مدت به صورتش خیره شده بود و به اون نامه فکر میکرد.

...

صبح زود سهون توی سالن قدم میزد و به تابلوهای یریم نگاه میکرد،با 

دقت به هرکدوم خیره میشد و آروم آروم قهوشو مزه میکرد.

نقاشیای یریم همیشه براش خاص بود و انقدر با دقت بهشون نگاه میکرد 

که انگار توی اون نقاشیا دنبال چیزی میگشت.همیشه به کوچیکترین 

مسائل درمورد یریم توجه میکرد چون دلش نمیخواست کنترل موقعیت از 

دستش در بره،وقتایی که به سفر کاری میرفت کای گزارش روزانه از 

اتفاقاتی که افتاده براش میفرستاد و سهون مطمئن بود اون با کسی 

درارتباط نیست،تنها چیزی که مونده بود نقاشیای یریم توی اون پنج ماه 

بود که حاال داشت بررسیشون میکرد.
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تمام اون نقاشیا طرحای سیاه سفید اما عجیبی بودن،اینطور نبود که فقط 

رنگ رو روی تابلو پاشیده باشه اما بازم برای اینکه بفهمه یریم با اون طرحا 

چه چیزی میخواد بگه باید خیلی بهشون دقت میکرد.

سهون همه چیزو درباره یریم میدونست اما این نقاشیا واقعا گیجش 

میکرد.

«سه سال قبل»

سهون همراه روانشناس برای دیدن یریم سمت اتاقش میرفتن.

دکتر دوباره با تردید به سهون خیره شد و برای چندمین بار سوالشو تکرار 

کرد.

_مطمئنید که میخواید اونو با خودتون ببرید؟نگهداری از کیم یریم کار 

سختیه.اون فوبیای رنگ داره و تقریبا تمام رنگا براش آزاردهندن،اون 

احساسات مختلف رو نمیشناسه،مثل شادی،غم،عشق،ترس،اعتماد...اینا 

هیچ معنی ای براش نداره و برای همینم به هیجانات بقیه واکنش های بد 

نشون میده و کنترل کردنش سخت میشه.
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برای بار چندم توی مسیر این سوالو پرسید و این بار حتی توضیحات 

بیشتری داد اما سهون دوباره با اطمینان جوابشو داد.

_بله،میخوام اونو از اینجا ببرم.

دکتر ایستاد و دستاشو از جیبای روپوشش دراورد،نمیتونست سهونو قانع 

کنه و اونو متوجه جدی بودن وضعیت یریم کنه پس تسلیمش شد و در 

اتاقو باز کرد و با نگاهش به داخل اشاره کرد.

سهون از ری اکشن یریم به خودش مطمئن نبود،نیم نگاهی به دکتر 

انداخت.

_میخوام تنها ببینمش.

دکتر دیگه با سهون مخالفت نکرد و راهشو گرفت و رفت.

سهون نفس عمیقی کشید و رفت داخل و درو بست.

یریم یه پیرهن سفید تا روی زانوش پوشیده بود و گوشه اتاق نشسته 

بود.پاهاشو جمع کرده بود و سرش روی زانوهاش بود.

بعد از شنیدن صدای در اتاق حتی سرشم باال نیاورد اما مشخص بود که 

چشماش با یه پارچه سیاه بسته شده.

سهون با دقت نگاهش میکرد و جلوتر رفت و با فاصله کمی ازش روی 
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زمین نشست و به دیوار تکیه داد.

_یریم شی!

اون صدا براش آشنا نبود و مطمئن  بود تاحاال اینجا این صدارو نشنیده 

پس سرشو آروم باال آورد.

سهون با دیدن جای زخمای روی صورتش اخماش تو هم رفت.

***

به آخرین نقاشی یریم خیره شده بود که اون از پشت سر دستاشو دور 

سهون حلقه کرد و سرشو روی کمرش گذاشت.

سهون ماگ قهوشو روی میزی که کنارش بود گذاشت و دست اونو 

گرفت.چندلحظه توی همون حالت موندن و بعد سهون آروم سمتش 

برگشت و به صورتش خیره شد.

شروع به نوازش کردن موهاش کرد و هردو ساکت بودن.

با دوتا دستش موهاشو نوازش میکرد و در آخر دستاشو پایین تر آورد و 

دور صورتش قاب کرد.

سرشو خم کردو به آرومی شروع به بوسیدن لباش کرد،یریم اونو نمیبوسید 
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اما مانع سهون هم نمیشد.

سهون دستاشو از دور صورت اون برداشت و همزمان که میبوسیدش 

بدنشو نوازش میکرد که با صدای ضربه آرومی که به در خورد بوسه هاشو 

متوقف کرد و از لباش جدا شد و فقط دوباره مشغول نوازش موهاشو شد.

_بیا داخل.

کای درو باز کرد اما خیلی جلو نیومد.

اون دوتارو توی اون موقعیت کنار هم دید و سرشو پایین انداخت و تعظیم 

کرد.

_متاسفم که مزاحمتون شدم،اما یه اتفاقی افتاده که باید شما بهش 

رسیدگی کنید .

از لحن کای مشخص بود که اتفاق مهمی افتاده،اخمای سهون تو هم رفت و 

نگاهشو از یریم گرفت و به کای خیره شد.

_مشکل چیه؟!

کای نیم نگاهی به یریم انداخت که هنوزم به صورت سهون نگاه میکرد و 

بعد با صدای آرومتری جواب داد.

_دستیارتون به انبار اجناس اشاره کرد.
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سهون بعد از شنیدن این موضوع سریع روشو سمت یریم برگردوند.

_منو ببخش،باید برم و به کارا رسیدگی کنم،لطفا تا وقتی که برمیگردم 

مراقب خودت باش.

یریم خیلی کوتاه لبخند زدو سرشو به نشانه تفهیم تکون داد.

سهون با دیدن لبخندش تقریبا شوکه شد،چطور ممکن بود اون بهش لبخند 

بزنه؟گیج شده بود اما بدون اینکه چیزی بگه سریع ازش جدا شد و با عجله 

از اون سالن بیرون رفت.

یریم با نگاهش اونو دنبال کرد و بعد از رفتن سهون نگاهش روی کای قفل 

شد.

کای تعظیم کرد و خواست از اونجا بره که با صدای یریم متوقف شد.

_برای کی کار میکنی؟

کای خیلی کوتاه به صورتش نگاه کرد و دوباره به زمین خیره شد.

_متوجه منظورتون نمیشم!

یریم با خونسردی روشو برگردوند و به یکی از تابلوهای خودش خیره شد.

_برای سهون؟یا برای من؟

کای سرشو باال آورد و با گیجی بهش خیره شد،چی تو سر یریم بود که این 
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سوالو پرسید؟مشتاق بود بدونه یریم به چی فکر میکنه.

_وظیفه من اینه که به خواسته های شما رسیدگی کنم.

یریم بدون اینکه ذره ای تغییر توی چهره سردش ایجاد بشه یا به اون نگاه 

کنه جوابشو داد.

_هر خواسته ای؟!

کای نمیدونست تو سر یریم چی میگذره اما بهرحال همه اینا بخشی از 

نقشه خودش محسوب میشد و همه چی داشت طبق خواستش پیش 

میرفت.

_بله.

یریم روشو سمت اون برگردوند و با جدیت به چشماش خیره شد.

_این یه راز بین منو تو میشه.

...

انبار اجناس تقریبا از مرکز شهر دور بود و اطرافش هیچ ساختمونی نبود.

اجناسی که سهون توی سفرها خرید و فروش میکردو اونجا نگه میداشتن 

که شامل لوازم آرایشی بهداشتی بود. کارگرای زیادی برای اون کار میکردن 

که حقوق خوبی میگرفتن.
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سهون سریع از ماشینش پیاده شد و کارگرا در انبارو براش باز کردن و بعد 

از اینکه سهون رفت داخل سریع درارو بستن.

سهون با قدمای بلندی سمت دفتر دستیارش میرفت که متوجه شد کارگرا 

دور هم جمع شدن و همهمه ایجاد کردن.

ایستاد و با صدای بلندی که جدیتشو نشون بده داد زد.

_برید سر کارتون،برای صحبت کردن حقوق نمیگیرید.

با صدای سهون همشون ساکت و پراکنده شدن،چندلحظه همونجا ایستاد و 

با نگاهش اونارو دنبال کرد و بعد با عجله به راهش ادامه داد.

درو باز کرد و اون به محض دیدن سهون از روی صندلیش بلند شد و 

تعظیم کرد.

_موضوع چیه؟

سهون با عصبانیت پرسید و اون نگران بود که سهون بعد از فهمیدن این 

موضوع چه دستوری میده!

به هرحال باید به سهون میگفت تا اون تصمیم بگیره پس شجاعتشو جمع 

کرد.



44 | P a g e

_رئیس موضوع اینه که یکی از کارگرا متوجه تقلبی بودن بعضی از اجناس 

انبار شده،امروز صبح اینجارو ترک کرد.

اخمای سهون تو هم رفت و شروع کرد به عرق کردن.

_نگرانم که اون به سرش بزنه گزارشمونو بده... دستور شما چیه؟

سهون با کالفگی صندلی ای که اونجا بود و جلو کشید و روش نشست و 

پاشو روی پاش انداخت،دوتا از انگشتاشو روی گیج گاهش گذاشت و 

پوستشو به آرومی ماساژ میداد تا بتونه تمرکز کنه و اولین سوالشو پرسید.

_چقدر از رفتنش میگذره؟

_تقریبا دو ساعت.

سهون خیلی کالفه بود و حتی دستاش میلرزیدن و با پاش تندتند به زمین 

ضربه میزد،همه ترسش بوجود اومدن همچین موقعیتی بود و باالخره به 

واقعیت تبدیل شد،حالش داشت از این ترسی که تو جونش افتاده به هم 

میخورد.

بدون اینکه سرشو تکون بده یا حتی پلک بزنه با چشمایی که از عصبانیت 

قرمز شده بود به دستیارش خیره شد.

_ساکتش کنین،برای همیشه.
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اون خوب متوجه منظور سهون شد،لباشو تر کرد و سعی کرد بدون اینکه 

سهونو بیشتر عصبانی کنه موقعیتو بهش توضیح بده.

_رئیس،درسته که اصل موضوع هنوزم مشخص نیست اما کارگرای دیگه 

متوجه اعتراض اون به کار و رفتنش از اینجا شدن،اگه اینکارو کنیم ممکنه 

سروصدا بشه!

سهون با عصبانیت از روی صندلی بلند شد و با یه قدم بلند خودشو به اون 

نزدیک کرد و با اون چشمای ترسناکش بهش خیره شد.

_میگی چیکار کنم؟وظیفه شماست که این مشکالتو حل کنین و بعد پولشو 

بگیرین،من دلم نمیخواد قاطی این مسائل بشم پس تا امشب این مشکل رو 

حل کنین،اگه کوچیکترین دردسری درست بشه نه تنها من،بلکه همه شما 

نابود میشین! پول خوبی میگیرین پس به اندازه دستمزدتون کار کنین.

ازش فاصله گرفت و سمت در رفت اما قبل از اینکه بیرون بره با جدیت 

ادامه داد.

_امشب منتظر خبرت میمونم.

بعد از فهموندن این موضوع که باید تا اخر امشب این مشکلو حل کنن درو 

باز کرد و از اونجا زد بیرون.

...
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سهون وارد عمارت شد و توی ورودی کتش رو دراورد و به آجوما داد.

_یریم کجاست؟

با اشاره به سهون فهموند که اون داره نقاشی میکشه و سهون بدون هیچ 

حرف دیگه ای راه افتاد.

در سالن رو باز کرد و رفت داخل و درو پشت سرش بست.

یریم با این فکر که حتما آجوماس سمتش برنگشت و با خونسردی به 

نقاشی کشیدن ادامه داد.

سهون چندثانیه از پشت سر بهش خیره شد،اون مثل همیشه یه شومیز 

ساده سفید پوشیده بود و موهاشو بسته بود،دستا و پاهای برهنش رنگی 

بود و توی اون آرامشی که سهون براش ساخته بود نقاشی میکرد.

گوشیشو از جیبش دراورد و یه موسیقی بیکالم پخش کرد.

با پخش شدن اون موسیقی یریم متوجه حضور سهون شد اما بازم از 

جاش تکون نخورد.

سهون جلوتر رفت و از پشت دستاشو دور اون حلقه کرد و بغلش 

کرد،سرشو روی شونش گذاشت و به تابلویی که اون کشیده بود خیره شد.
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یریم بدون اینکه چیزی بگه به نقاشی کردن ادامه میداد.

چندثانیه بعد سهون سربند سفید یریم رو از دور موهاش باز کرد و توی 

جیب شلوارش گذاشت.

صورتشو توی موهای باز شده ی اون مخفی کرد و عطرشو نفس 

میکشید،این دقیقا یکی از دالیلی بود که با یریم ازدواج کرده بود،آرامشی 

که فقط اون میتونست بهش برگردونه.

چندلحظه بعد سرشو کنار گوش یریم برد و با صدای آرومی لب زد.

_حالم خوب نیست،کمکم کن.

...

سهون یریم رو با خودش توی تخت برد،پیرهن خودشو دراورد و کنار اون 

دراز کشید و محکم توی آغوشش گرفتش،با پتو کامال خودشونو پوشوند و 

حتی سرشونم کشید،چشماشو بست اما یریم نگاهشو روی صورت اون 

میچرخوند.

چند دقیقه همینطور گذشت و اون سکوت با صدای سهون شکسته شد.

_همینجوری بمون و تغییر نکن.

بدون اینکه چشماشو باز کنه گفت.
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یریم همینطور با خونسردی نگاهش میکرد و به حرفش فکر میکرد.

بعد از چندثانیه آروم پرسید.

_منظورت چیه؟

سهون ساکت موند و محکم تر بغلش کرد و دستشو روی سرش کشید.

_چیزی نیست،بهش فکر نکن.

با جوابی که یریم بهش داده بود خیالش از بابت اون راحت شد و این یکم 

آروم ترش کرد.

تمام روز رو باهم توی اتاقشون موندن اما بعد از اون صحبت کوتاه حتی 

یک کلمه هم حرف نزدن.

غروب شده بود،سهون متوجه شد چنددقیقس که یریم خوابش برده.

باید امتحانش میکرد،سه سال از ازدواجشون گذشته بود و سهون همیشه 

حواسش به رفتارای یریم بود اما بازم باید خودشو مطمئن میکرد که اون 

هنوزم به اندازه سال های قبل مریضه،حداقل امیدوار بود که اینطور باشه...

«سه سال قبل»

با دیدن جای زخمای روی صورت یریم شوکه شد اما سعی کرد ریکشنی 
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بهشون نشون نده،دکتر بهش گفته بود که اون به واکنشای احساسی بقیه 

ریکشنای بد نشون میده،چون چیزیه که نمیتونه درکشون کنه.

سهون خودشم خوب نمیدونست این دقیقا یعنی چی اما فعال تصمیم 

گرفت با یریم ارتباط برقرار کنه.

_اسم من سهون،میخوام با خودم ببرمت خونه،اونجا همه چیز همونجوریه 

که تو میخوای...میخوای باهام بیای؟

یریم چشماش بسته بود و اونو نمیدید،اما حتی اگه خطری هم وجود 

داشت یریم متوجهش نبود و فقط تصور زندگی تو جایی که همه چیز طبق 

خواسته های اون باشه و راحت شدن از این تیمارستان براش کافی بود پس 

در جواب سرشو به نشانه مثبت تکون داد.

***

آروم از یریم فاصله گرفت و از تخت بیرون اومد،یکم وسط اتاق ایستاد و 

با تردید نگاهشو روی وسایل اتاق چرخوند.

جلوتر رفت و در کمدو باز کرد و چندلحظه خودشو اونجا مشغول کرد و 

بعد یه قدم عقب کشید و در کمدو محکم کوبید.

یریم با شنیدن اون صدای بلند بیدار شد و خیلی آروم چشماشو باز کرد و با 

خونسردی به اون خیره شد.



50 | P a g e

سهون متوجه شد اون از صدا نترسیده و همینم خیالشو راحت کرد.

_متاسفم،از دستم در رفت.

یریم بدون اینکه چیزی بگه چندثانیه بهش خیره شد و بعد بلند شد و توی 

تخت نشست.

سهون نفس عمیقی کشید و سمت سرویس رفت و یریم با نگاهش اونو 

دنبال کرد.

تمام چیزی که با هربار دیدن سهون بهش فکر میکرد چیزی بود که توی اون 

نامه نوشته شده بود،مطمئن بود کای کمکش میکنه تا از حقیقت سر 

دربیاره.

...

جوی جلوی آیینه ایستاده بود و به خودش نگاه میکرد،کت دامن مشکی 

پوشیده بود و موهاشو باز گذاشته بود،گوشواره هاشو از روی میزش 

برداشت و توی گوشاش انداخت...به اندازه کافی زیبا بود.

اینطور نبود که بخاطر سهون با هیچ مردی رابطه نداشته باشه اما سهون 

مردی بود که تا آخر زندگیش بهش نیاز داشت،حاضر بود برای یه شب 

سکس با سهون همه چیزشو بده،فقط چون ازش یه بچه میخواست.

به خودش لبخند زد و موهاشو عقب ریخت.
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_به چیزی که میخوام میرسم،مطمئنم.

هردو دستشو روی شکمش گذاشت و از توی آیینه به شکمش خیره شد.

_فقط کافیه یه بچه ازت داشته باشم سهون،اونوقت ورق برمیگرده.

حتی تصورشم باعث میشد ذوق کنه و چشماش کامال برق میزد.

سمت تختش رفت و گوشیشو برداشت،با راننده سهون تماس گرفت تا اون 

بیاد دنبالش،دلش میخواست شام رو کنار سهون بخوره.

...

سهون از پله ها پایین اومد و چشمش به جوی که داشت کتشو به آجوما 

میداد افتاد،رسید پایین و چندقدم سمتش رفت و با اخم نگاهش کرد.

_تو اینجا چکار میکنی؟!

جوی خیلی کوتاه لبخند زد و با دستاش به ظاهرش اشاره کرد.

_مشکل چیه؟!من که طبق سلیقه همسر عزیزت لباس پوشیدم.

سهون بدون هیچ حسی توی چهرش به اون خیره شده بود.

_سوال من این نبود!

جوی دستاشو پایین انداخت و با دلخوری نفس عمیقی کشید.
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_بعد از پنج ماه برگشتی سئول،منم حق دارم از بودنت استفاده کنم و 

کنارت باشم.

یکم ساکت شد و سرشو پایین انداخت اما هنوزم به چشمای سهون خیره 

شده بود.نگاهشو روی بدن سهون چرخوند و آرومتر ادامه داد.

_اگه انقدر لجباز نبودی حتی بیشترم میتونستیم از کنار هم بودن لذت 

ببریم.

_چرت نگو.

با جدیت گفت و خواست مسیرشو تغییر بده که جوی سریع جلوتر رفت و 

مچ دستشو گرفت،دوباره نگاهش روی صورت سهون قفل شد.

_من میتونم راضیت کنم،میتونم نیازاتو برطرف کنم سهون،مطمئن باش 

کسی چیزی نمیفهمه.

بی تفاوت به جوی که مدام داشت حرف میزد نگاه میکرد و هیچ جوابی به 

چرت و پرتایی که اون میگفت نمیداد.

جوی ساکت شده بود و منتظر یه جواب بود اما اون سکوت با صدای یریم 

شکسته شد.

_سهون...
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سهون روشو سمت پله ها برگردوند و با دیدن اون سریع دست جوی رو از 

خودش جدا کرد و سمتش رفت.

جوی با کالفگی روشو از اون دوتا برگردوند،هربار که اونو کنار سهون 

میدید بیشتر از قبل ازش متنفر میشد.اون مانع رسیدنش به چیزی بود که 

حقشو داشت.

سهون پایین پله ها ایستاد و به اون که چندتا پله باالتر بود نگاه میکرد.

_چیزی الزم داری؟

یریم به جوی نیم نگاهی انداخت و دوباره به سهون نگاه کرد و با بی 

تفاوتی پرسید.

_اون چرا اینجاست؟

جوی با شنیدن این سوال یریم پوزخند زد اما ساکت موند فقط چون 

مجبور بود سهونو راضی نگه داره.

سهون سرشو برگردوند و با کالفگی به جوی نگاهی انداخت و اونم 

درجوابش فقط لبخند معناداری بهش زد.

سهون دوباره با خونسردی به یریم نگاه کرد.

_فقط اومده که شام رو کنار هم بخوریم و بعدش میره.
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یریم سرشو به نشانه تفهیم تکون داد و دیگه چیزی نگفت.

...

بی سروصدا سر میز شام نشسته بودن و توی سکوت مشغول غذا خوردن 

بودن،جوی هرچندلحظه با دقت به یریم خیره میشد اما یریم سرشو پایین 

انداخته بود و متوجه نگاهای اون نبود.

نگاهشو از اون گرفت و به سهون خیره شد،دلش میخواست زودتر سهونو 

توی تختش داشته باشه و از شر یریم خالص شه اما برای اینکه یریمو از 

سر راهش برداره اول باید سهونو مال خودش میکرد.

جوی واقعا زیبا و سکسی بود و اگه اراده میکرد مردای زیادی تسلیمش 

میشدن اما انگار این همه زیبایی به چشم سهون نمیومد و با اینکه جوی 

کامال تسلیمش بود اما سهون چشماشو روی اون بسته بود.

جوی نمیدونست که سهون فقط داره از اون دوری میکنه یا کال با هیچ زن 

دیگه ای رابطه نداره اما براش مهم نبود سهون با چند نفر میخوابه،تنها 

چیزی که جوی میخواست این بود که این فرصتو داشته باشه که همه 

چیزو به دست بیاره.

باید امشب آخرین تالششو میکرد پس یکی از کفشاشو از پاش دراورد و بی 

سروصدا پاشو نزدیک سهون برد و اغواگرانه پاشو روی پای سهون کشید.
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سهون خیلی زود متوجه این کارش شد و اخماش تو هم رفت و نگاه 

ترسناکی بهش انداخت اما جوی به کارش ادامه میداد چون میدونست 

سهون نمیتونه جلوی یریم اعتراض کنه.

سهون کم کم داشت از این کار جوی کالفه میشد،کنترل خشمشو از دست 

داد و چاپ استیکاشو محکم روی میز کوبید،جوری که جوی از ترس لرزید 

اما یریم با خونسردی سرشو باال آورد و نگاهش کرد.

سهون با جدیت نگاهی به جوی انداخت و جوری که اون از ترس نتونه 

باهاش مخالفت کنه با حرص لب زد.

_راننده میرسونتت خونت.

اون چندثانیه به سهون خیره شد و بعد از روی صندلی بلند شد و  به زور 

لبخند زد.

_عا،ممنون.

یریم با خونسردی از روی صندلیش بلند شد و به سهون نگاه کرد و با صدای 

آرومی حرفشو زد.

_خستم،بریم بخوابیم.

سهون خیلی کوتاه بهش لبخند زد و سرشو به نشانه تفهیم تکون داد.
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یریم با قدمای کوتاهی از اونا دور شد و سهونم بعد از اینکه نگاه بدی به 

جوی انداخت دنبال اون رفت.

...

یریم خوابش برده بود اما سهون منتظر یه تماس از دستیارش بود و 

اضطرابی که داشت بهش اجازه نمیداد آروم بخوابه،منتظر بود اون باهاش 

تماس بگیره و گزارش امروزو بده.

ازش خواسته بود که اون کارگر رو ساکت کنه اما هنوزم خبری ازشون 

نشده بود،با فکر کردن به اتفاقاتی که ممکن بود امروز افتاده باشه دستاش 

شروع به لرزیدن کرد اما درست همون لحظه متوجه ویبره گوشیش 

شد،سریع بلند شد و نشست و اونو از روی میز کنار تختش برداشت و 

تکست باکسشو چک کرد.

«رئیس،انجام شد»

سریع گوشیشو خاموش کرد و اونو دوباره روی میز گذاشت،سرشو بین 

دستاش گرفت و سعی میکرد ریتم نفساشو کنترل کنه،از اینکه مجبور بشه 

یه روز دستور مرگ کسی رو بده متنفر بود اما بخاطر بی احتیاطی چندتا 

احمق اون کارگر متوجه تقلبی بودن اجناس شده بود و سهون نمیتونست 
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اجازه بده این موضوع به گوش کس دیگه ای برسه.

تو همین فکرا بود که با صدای یریم به خودش اومد.

_چرا نشستی؟

سهون خودشو جمع و جور کرد و سمتش برگشت،تاریک بودو نمیتونستن 

صورت همدیگه رو واضح ببینن و این االن به نفع سهون بود.

_چیزی نیست،بیدار شدم،همین االن میخواستم دوباره بخوابم.

سریع توی جاش دراز کشید و پشت به اون خوابید،چشماشو بست و دیگه 

چیزی نگفت.

یریم چندثانیه با خونسردی از پشت سر بهش خیره شد و بعد آروم پلکاشو 

روی هم گذاشت.

...

صبح زود سهون زودتر بیدار شد و اومد پایین و با حوصله سمت دفتر 

کارش رفت و خدمتکارو صدا کرد تا چندتا سوال درمورد وضعیت یریم 

ازش بپرسه.

پشت میزش نشست و به فاصله چندلحظه خدمتکار وارد اتاق شد و سهون 

بهش اشاره کرد که درو پشت سرش ببنده و اونم همین کارو کرد.با بافاصله 
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کمی از میز سهون ایستاد و با اشاره پرسید که اون برای چه کاری صداش 

کرده؟

سهون روی صندلیش صاف نشسته بودو با فشار پاش به زمین اونو آروم 

تکون میداد،به چشمای خدمتکار خیره شدو با خونسردی شروع به پرسیدن 

سواالش کرد.

_توی این پنج ماه رفتار عجیبی از یریم ندیدی؟چیزی که توجهتو جلب 

کرده باشه...

اون چندلحظه چهره متفکری به خودش گرفت و خیلی زود با اشاره جواب 

سهونو داد.

"نه قربان،ایشون مثل همیشه آروم بودن و بیشتر وقتشونو صرف نقاشی 

میکردن".

سهون چندثانیه سکوت کرد و دوباره پرسید.

_مدیر کیم آخرین بار کی اونو پیش دکترش برده؟

اون خیلی زود جواب داد "ماه پیش"

این به این معنی بود که وقتشه دوباره دکترشو ببینه و چه بهتر،خودشم 

قصد داشت دکتر یریم رو مالقات کنه.
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_آخرین بار کِی عادت ماهانه شده؟

اون سریع دفترچشو از جیبش دراورد و بازش کرد و با دقت داخلشو چک 

کرد،سهون منتظر نگاهشو روی صورت و دفترچه توی دستای اون 

میچرخوند و اون باالخره بعد از چندلحظه جواب سهونو داد "تقریبا ده روز 

قبل از برگشتن شما"

سهون بعد از جوابی که به اون سوالش داد خیالش راحت شد که حداقل تا 

دو هفته همه چیز مرتبه،مراقبت کردن از یریم تو دوران قاعدگی واقعا کار 

سختی بود،اون فوبیای رنگ داشت و با دیدن خون وحشت میکرد.

«سه سال قبل»

سهون نیم نگاهی بهش انداخت که بی سروصدا مشغول غذا خوردن 

بود،دقیقا همون روزی که اونو از تیمارستان بیرون آورد باهاش ازدواج 

کرده بود و حاال سه روز از ازدواجشون میگذشت.

_اینجا راحتی؟

یریم با سوالی که سهون ازش پرسید دست از غذا خوردن کشید و آروم 

سرشو باال آورد و به صورت اون نگاه کرد.
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_اینجا کجاست؟

با صدای آرومی پرسید و بی هیچ حسی توی نگاهش به سهون خیره شده 

بود.

توی سه روز گذشته حتی یک کلمه هم حرف نزده بود پس سهون خیلی 

زود جوابشو داد تا بتونه یکم بیشتر باهاش صحبت کنه.

_خونه ی من و تو.

یریم سرشو آروم چرخوند و به اطرافش نگاه کرد،هیچ چیزی که اونو 

بترسونه یا آزارش بده اونجا نبود،همه چیز اطرافش سیاه سفید بود و 

سکوت خاص و آرامبخشی تمام عمارت رو در بر گرفته بود.

سهون یکم خودشو روی صندلیش جلوتر کشید،دستاشو آزاد روی میز 

گذاشت  و بعد از چندثانیه با صدای آرومتری دوباره شروع کرد به حرف 

زدن.

_ما ازدواج کردیم،میدونی این چه معنی ای داره؟

اون دوباره با خونسردی سرشو باال آورد و به سهون خیره شد.ساکت بودو 

جوابی بهش نمیداد،سهون با صبوری منتظر یه جواب ازش مونده بود اما 

وقتی سکوت طوالنی اونو دید متوجه شد اون هیچ درکی از ازدواج نداره.

سهون میخواست اونو برای همیشه پیش خودش نگه داره و باهاش زندگی 
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کنه پس باید یه راه حلی براش پیدا میکرد.

_اگه غذات تموم شده برو و یکم استراحت کن.

یریم سریع صندلیشو عقب کشید و بلند شد اما درست همون لحظه شروع 

کرد به جیغ زدن و چشماشو محکم بست.

...

سهون با ترس سرشو باال آورد و متوجه شد شلوار اون با خون کثیف 

شده،سریع از روی صندلیش بلند شد و با صدای بلندی خدمتکارو صدا کرد 

و خودش سریع یریم رو بلند کرد و همینطور که اونو سمت پله ها میبرد 

سعی میکرد با صدای آرومی بهش اطمینان بده که کنارشه.

_چیزی نیست جیغ نزن،فقط چشماتو باز نکن.

اون بی توجه به سهون به جیغ زدن ادامه میداد.

از پله ها باال بردش و در اتاقو باز کرد و اونو با عجله سمت حموم برد و 

زمین گذاشتش.خدمتکار پشت سر سهون وارد اونجا شد و با دیدن 

وضعیت یریم ترسید،تازه استخدام شده بود و با اینکه از اولم همه چیز 

براش عجیب بود اما حاال وقتی این صحنه رو دید بیشتر ترسید.

سهون سریع جلوی پاش نشست و شلوار یریمو از پاش دراورد و به 

خدمتکار نگاه کرد.
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_اون فوبیای رنگ داره لطفا کمکش کن.

خودش سریع بلند شد و باعجله از توی یکی از کشوها یه دستمال برداشت 

و بدون اینکه کشورو ببنده سمت یریم برگشت و با اون دستمال چشماشو 

بست.

یریم هنوزم تو شوک بودو جیغ میزد و محکم تکون میخورد و بی اراده 

خودشو میزد.

خدمتکار سرجاش خشکش زده بود و به اون دوتا نگاه میکرد،اولین باری 

بود که همچین چیزی رو از نزدیک میدید و شوکه شده بود که سهون با 

جدیت سمتش رفت و از نزدیک بهش خیره شد.

_کمک کن،برای همین اینجایی.

بعد از اینکه خدمتکار بدنشو شست و لباساشو عوض کرد،اونو از حموم 

بیرون آورد،سهون لبه تخت نشسته بود و با دیدن اون بلند شد و سمتش 

رفت و سریع ساعد هردو دستشو گرفت.

_من اینجام.

با صدای آرومی زمزمه کرد و اونو سمت تخت برد و نشوندش.

خدمتکار با قدمای سریعی از اتاق بیرون رفت و درو آروم پشت سر خودش 

بست.
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چشمای یریم هنوزم با اون پارچه بسته بود.سهون نگاهشو روی صورتش 

چرخوند و انگشتشو آروم روی زخمای صورتش کشید و یریم بالفاصله 

سرشو عقب کشید.

سهون دستشو پایین انداخت و با صدای آرومی شروع کرد به حرف زدن.

_نباید بخاطر همچین چیزی به خودت آسیب بزنی! از این به بعد دیگه 

صورتتو زخم نکن،من مراقبتم.

یریم بدون اینکه جوابی بهش بده توی تخت دراز کشید و دستاشو روی 

گوشش گذاشت.سهون چندثانیه بهش خیره شد و دیگه چیزی نگفت،پتورو 

روش کشید تا اون بتونه استراحت کنه.

باید میرفت و با دکترش صحبت میکرد.

***

یریم آروم از پله ها پایین اومد و نگاهشو توی سالن چرخوند و بدون اینکه 

متوقف بشه سمت اتاق کار سهون رفت،درو باز کرد و رفت داخل،سهون 

توی اتاقش نبود اما یکم بیشتر سمت میز رفت و ایستاد،به وسایل روی 

میز سهون با دقت نگاه میکرد،چیز جدیدی به چشمش نیومد و تصمیم 

گرفت از اتاق بره بیرون اما دوتا دست دورش حلقه شد و بهش اجازه نداد 

که برگرده.
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سرشو درست کنار گوش یریم برد و باصدای آرومی پرسید.

_به چیزی احتیاج داری؟

یریم سرشو به دو طرف تکون داد تا جواب منفی بهش بده.

سهون چندثانیه ساکت موند و بعد دوباره پرسید.

_دنبال من میگشتی؟

این بار سرشو خیلی کوتاه باالپایین کرد.

سهون همینطور از پشت بغلش کرده بود و اجازه نمیداد اون از آغوشش 

بیرون بره،اصال دوست نداشت وقتایی که خودش توی اتاق کارش نیست 

یریم اونجا باشه.

_چیزی الزم داری؟

_نه،فقط میخواستم مطمئن شم خونه ای.

بعد از جوابی که یریم داد سهون اروم اخماشو باز کرد و دیگه چیزی 

نپرسید.

...
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کای با عجله وارد عمارت شد و میدونست به احتمال زیاد سهون توی اتاق 

کارشه پس با قدمای بلند و سریعی سمت اونجا میرفت،در اتاق باز بود و 

خواست بره داخل اما اونارو که توی آغوش هم دید سرشو پایین انداخت و 

یه قدم عقب رفت.

بی صدا ایستاد و چندلحظه پلکاشو روی هم گذاشت و با حرص نفسشو 

آزاد کرد.

دستشو مشت کرد و بعد از چندثانیه خودشو جمع و جور کرد و آروم به در 

اتاق ضربه زد.

سهون با شنیدن صدای در خیلی کوتاه سرشو برگردوند و با دیدن کای 

بدون اینکه یریمو رها کنه جوابشو داد.

_چیشده؟

کای بدون اینکه سرشو باال بیاره سریع شروع کرد به گزارش دادن .

_اوه سهون شی مبلغ چشمگیری از حساب شرکت...

_کافیه!

قبل از اینکه کای حرفشو تموم کنه سهون با همین یک کلمه ساکتش کرد.

یریم ساکت بود و با دقت به حرفای اونا گوش میکرد.
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سهون حلقه دستاشو از دور اون باز کرد و ازش فاصله گرفت و سمت در 

برگشت و به صورت کای خیره شد.

_مدیر کیم به حسابدار شرکت خبر بده که فعال با کسی در این مورد 

صحبت نکنه و منتظر تماس من بمونه.

اون از دستور سهون تعجب کرد اما نمیتونست سوالی بپرسه و باید 

خودش از حقیقت سر در میاورد پس فقط تعظیم کرد و با عجله از اونجا 

رفت.

سهون برگشت سمت یریم و دستشو گرفت و وقتی اون سمتش برگشت و 

بهش خیره شد به آرومی حرفشو زد.

_برو اتاقت و آماده شو باید بریم و دکترتو مالقات کنیم.

یریم مخالفتی باهاش نکرد،خیلی کوتاه در جواب به سهون لبخند زد و با 

این کارش سهون کامال شوکه شد و بهش یادآوری شد که این اتفاق یک بار 

دیگه هم افتاده بوده! اما چطور ممکن بود یریم بهش لبخند بزنه اونم 

وقتی دلیلی براش نداشت! قبل از اینکه بتونه چیزی بگه یریم از اتاق 

بیرون رفت و درو بست.

سهون تا چندلحظه با اخمای تو هم رفته به در بسته خیره شده بود.

سریع دو قدم فاصله با میزشو از بین برد و گوشیشو برداشت،برخالف 
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میلش باید میفهمید دیشب دقیقا چه اتفاقی افتاده تا این گندو یجوری 

جمع کنه.

با دستیارش تماس گرفت و اون خیلی زود جوابشو داد.

" بله رئیس؟"!

سهون با استرسی که نمیتونست توی صداش مخفی کنه پرسید.

_دیشب چیکار کردین؟!پولی که از حساب شرکت برداشتی رو به کی دادی؟

اون بدون اینکه وقتو تلف کنه شروع کرد به تعریف کردن.

"یه آدم قابل اعتماد پیدا کردم،اون گفت اگه هزینه درمان بیماری دخترشو 

بدیم حاضره کار اون کارگرو تموم کنه و دیشب اونو"...

قبل از اینکه حرفشو تموم کنه سهون مانعش شد و با کالفگی وسط 

حرفاش پرید.

_کافیه دیگه،نمیخوام بدونم فقط  نتیجه رو بهم بگو.

"اون ادم دستگیر شده و طبق قرارمون هیچ اسمی از ما نبرده و ماهم 

هزینه رو پرداخت کردیم"

سهون سریع تماسو قطع کرد و گوشیشو روی میز انداخت،خم شد و 

دستاشو روی میز کوبید،چندلحظه چشماشو محکم بست تا اعصابش آروم 
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بشه،یریم نباید اونو توی این وضع میدید.

...

شلوار و پالتوی مشکی پوشید و موهای صافشو باز گذاشت،سریع تر از 

همیشه آماده شد و از پله ها پایین اومد،چشمش به کای افتاد که بنظر 

میومد منتظر اونه،با خونسردی سمتش رفت و با فاصله ازش ایستاد.

_با سهون درمورد چی صحبت میکردی؟

با صدای آرومی پرسید و همزمان که به چشمای کای خیره شده بود منتظر 

یه جواب ازش بود.

یریم بخاطر نامه ی بی نام و نشونی که به دستش رسیده بود ازش 

خواسته بود  که حتی کوچیک ترین کارای سهونو بهش گزارش بده و کای 

هم قبول کرده بود که این کارو انجام بده،حداقل این چیزی بود که یریم 

فکر میکرد...

قبل از اینکه اون فرصت کنه جوابی به بهش بده سهون در اتاقشو باز کرد و 

با کت توی دستش بیرون اومد و با خونسردی ای که کامال نمایشی بود 

سمت یریم رفت،کتشو به کای داد و به یریم خیره شد.

_آماده ای؟

اون سرشو به نشونه مثبت تکون داد و سهون از جیب شلوارش یه پارچه 
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مشکی دراورد و نگاهی به کای انداخت.

_ماشینو روشن کن.

کای سریع رفت و سهون دوباره به یریم که منتظر به دستای اون خیره شده 

بود نگاه کرد.

یه قدم بیشتر سمتش رفت و چشمای یریمو با پارچه ی توی دستش به 

آرومی بست و از همون فاصله نگاهش میکرد.

_چیزی میبینی؟

اون سرشو به دو طرف تکون داد و سهون بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه 

دستشو گرفت و کمکش کرد که راه بره.

وقتی سهون یریمو از عمارت بیرون آورد کای سریع در ماشینو براشون باز 

کرد و سهون جلو اومد و اونو توی ماشین نشوند،خودشم کتشو از کای 

گرفت و کنار اون سوار شد.

کای در ماشینو بست و دور زد تا خودشم سوار شه و راه بیفتن.

...

ماشینو جلوی مطب دکتر نگه داشت و سهون قبل از اینکه کای پیاده بشه 

صداش کرد.
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_مدیر کیم،اول من میرم داخل و بعد از ده دقیقه بااحتیاط یریمو بیار.

اون سرشو به نشانه اطاعت خم کرد و سهون خودش از ماشین پیاده شد و 

درو بست و رفت.

بعد از رفتن سهون از توی آینه جلوی ماشین به یریم خیره شد،اون 

چشماش بسته بود و کای رو نمیدید پس با خیال راحت نگاهش میکرد.

_با سهون در مورد چی حرف میزدی؟

یریم دوباره سوالی که جوابشو نگرفته بود رو تکرار کرد.

...

سهون به دکتر تعظیم کوتاهی کرد و روی صندلی روبه روی میز اون 

نشست.دستای خودشو محکم گرفته بود و بین پاهاش گذاشته بود.

دکتر با دقت به سهون نگاه کرد،از اونجایی که بدون یریم اومده بود یعنی 

حرفای مهمی برای گفتن داشت.

عینکشو روی صورتش تنظیم کرد و انگشتاشو توی هم گره کرد،با 

خونسردی سوالشو پرسید.

_چی باعث شده بخوای تنهایی باهام صحبت کنی؟! یریم مشکلی داره؟

سهون نفس عمیقی کشید و سرشو باال آورد و به صورت اون خیره شد.
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_من چندروزه که برگشتم سئول،توی این چندروز چیزی دیدم که توی این 

سه سال ندیده بودم!

دکتر چهره جدی ای به خودش گرفت و با دقت بهش گوش میکرد،سهون 

لباشو تر کرد و ادامه داد.

_یریم بهم لبخند زد!

درست همونقدر که سهون از این موضوع تعجب کرده بود دکترم شوکه 

شد.سهون اضطراب داشت اما خودشو جمع و جور کرد و ادامه داد.

_این چطور ممکنه وقتی اون درکی از احساسات نداره؟یریم هیچوقت 

نمیخندید،گریه نمیکنه،اون هیچ ریکشن احساسی ای به اتفاقات اطرافش 

نشون نمیداد پس اینکه اینجوری بهم لبخند میزنه چه معنی ای داره؟

دکتر عینکشو از روی چشماش برداشت و روی میز گذاشت.دستاشو روی 

صورتش کشیدو چشماشو ماساژ داد.

سهون منتظر یه جواب به اون خیره شده بود و اون بعد از اینکه نفس 

عمیقی کشید شروع کرد به حرف زدن.

_سهون شی،وقتی که تازه با یریم ازدواج کرده بودی رو به یاد بیار،سه 

سال پیش وقتی برای اولین بار اومدی اینجا و درمورد اون باهام حرف 

زدی و دنبال یه راه حل بودی تا بتونی زندگی مشترکتو با کسی که هیچ 
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درکی از ازدواج و رابطه جنسی نداره شروع کنی،اون روزو بخاطر داری؟

سهون آب دهنشو قورت داد و سرشو برای تایید حرفای اون تکون داد.

دکتر بعد از مطمئن شدن از سهون با همون لحن خونسردش ادامه داد.

_بهت گفتم باید خودت بهش کمک کنی تا به درک درستی از ازدواج 

برسه،یجورایی تو باید این مسائل رو بهش یاد میدادی،بهت گفتم یریم 

دیوونه نیست و اونم به اندازه یه آدم بالغ و سالم میفهمه،تنها مشکل یریم 

که همه چیزو براش سخت میکنه هوش احساسی پایینه.

به صندلیش تکیه داد و با رضایت به سهون لبخند زد.

_اون لبخند زدن رو از تو یاد گرفته،شاید هنوز حتی ندونه چه زمانی باید 

لبخند بزنه اما اگه همینطور کمکش کنی مطمئنم حتی پیشرفتم 

میکنه،میتونی آروم آروم اونو با احساسات مختلف آشنا کنی،بهش شاد 

بودن و غمگین بودن رو یاد بدی،همه چیز به خودتون بستگی داره سهون.

سهون تمام مدت اخم کرده بودو سرشو پایین انداخته بود،نفسای عمیق اما 

ارومی میکشید و به یریم فکر میکرد،اینکه یریم احساسات رو یاد بگیره 

چیزی نبود که سهون واقعا میخواست...

_یریم اینجاست درسته؟

سهون انقدر تو فکر بود که اصال متوجه سوالی که دکتر ازش پرسید 
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نشد.اون با گیجی چندثانیه به سهون خیره شد،رفتار سهون یجورایی 

براش عجیب بود اما فقط آروم به میز ضربه زد تا توجهشو جلب کنه و 

سهون این بار از فکر بیرون اومد و سرشو باال آورد.

_بله؟

اون لبخند زد و سوالشو دوباره تکرار کرد.

_یریم اینجاست؟میخوام خودشو ببینم.

سهون بعد از چندثانیه سرشو تکون داد و سریع گوشیشو از جیبش دراورد 

و در حالی که دستاش میلرزید با کای تماس گرفت تا یریمو بیاره.

...

کای از آیینه به صورت اون خیره شد،این خوب بود که یریم به اتفاقات 

اطرافش توجه میکرد و درواقع چیزی بود که کای میخواست پس خیلی 

زود جوابشو داد.

_امروز صبح مبلغ چشمگیری از حساب شرکت برداشته شده.

_چرا؟کی پولو برداشت کرده؟

بالفاصله این سوالو پرسید و کای دوباره چندثانیه بهش خیره شد.

_دستیار شخصی رئیس این پولو برداشته،دلیلشو نمیدونم اما مثل اینکه 
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رئیس خودش درجریان هست.

یریم چندلحظه ساکت موند اما سکوتش کمتر از چیزی که کای فکر میکرد 

طول کشید.

_باید بفهمی اون پول چیشده...به کی دادن یا برای چه کاری ازش استفاده 

کردن.

کای به پشت برگشت و چندثانیه با دقت به صورت اون خیره 

شد،نمیتونست چشماشو ببینه اما از لرزش دستاش مشخص بود که 

احساس خطر کرده و با دیدن وضعیت یریم کای به این فکر میکرد که به 

چیزی که میخواست نزدیک شده و با این فکر گوشه لبش باال رفت.

_بله،متوجه شدم.

همون لحظه متوجه شد سهون داره باهاش تماس میگیره،جوابشو داد و 

 بعد از چندثانیه بله ای گفته و تماس رو قطع کرد.

از ماشین پیاده شد و درو برای یریم باز کرد،خم شد و دستشو گرفت و 

کمکش کرد از ماشین پیاده شه.

این کار هرماه کای بود و وقتایی که سهون نبود تنهایی همه این کارارو 

انجام میداد و اعتراضی هم نداشت.

درو بست و یریمو از روی زمین بلند کرد و بی اراده برای چندثانیه نگاهش 



75 | P a g e

روی صورت اون قفل شد اما خیلی زود خودشو جمع و جور کردو با 

احتیاط اونو از خیابون رد کرد و وارد مطب شدن.

...

بعد از برگشتن به عمارت سهون سریع پارچه دور چشمای یریم رو باز کرد.

یریم بعد از چندثانیه چشماشو باز کرد و بدون اینکه توجهی به اونا کنه 

سمت پله ها رفت تا خودشو زودتر به اتاقش برسونه و استراحت کنه،هربار 

که مجبور بود از عمارت بیرون بره واقعا خسته میشد،همه چیز بیرون از 

عمارت براش آزار دهنده بود.

بعد از رفتن اون سهون و کای وارد اتاق کار شدن،سهون پرونده پزشکی 

یریم  رو روی میز انداخت و روی صندلیش نشست،با دستاش صورتشو 

پوشوند و مشخص بود از چیزی کالفس اما کای نمیدونست مشکلش چیه.

همینطور تا چندلحظه فقط با فاصله کمی از میز سهون ایستاده بود و 

زیرچشمی نگاهش میکرد،مطمئن بود یه اتفاقی افتاده و باید ازش 

سردرمیاورد اما قبلش،باید میفهمید از اون همه پول برای چه کاری استفاده 

شده.

_اوه سهون شی،مشکلی هست که من بتونم حلش کنم؟بنظر میاد حالتون 

خوب نیست.
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سهون بالفاصله بعد از تموم شدن حرفای کای از روی صندلیش بلند شد و 

بدون اینکه باهاش چشم تو چشم بشه جوابشو داد.

_نه،خستم،برو به کارت برس.

اینو گفت و خودش جلوتر از کای از اتاق رفت بیرون و کای از صدای 

قدمای پاش متوجه شد که اون رفت طبقه باال.

سریع سمت میز سهون رفت و لپتاپشو روشن کرد اما همونطور که 

انتظارشو داشت اون پسوورد داشت،فعال وقت حدس زدن نداشت پس 

خاموشش کرد و شروع به چک کردن وسایالی روی میز کرد،خم شد و 

اولین کشو رو باز کردو داخلشو گشت،چندتا کاغذ بود،برداشت و نگاه 

سرسری ای بهشون انداخت،چیز خاصی بنظر نمیومدن و دوباره اونارو 

سرجاشون گذاشت و کشو رو بست.

خواست دومین کشو رو باز کنه که متوجه قفل بودنش شد،کالفه دستی 

توی موهاش کشید و خواست از اتاق بره بیرون اما چشمش به پرونده 

پزشکی یریم که روی میز بود افتاد،دستشو دراز کرد و اونو برداشت،بازش 

کرد و نگاه سرسری ای بهش انداخت،کم کم گوشه لبش باال رفت،پرونده رو 

روی میز گذاشت و گوشیشو از جیبش دراورد،از صفحه هاش تندتند عکس 

گرفت و اونو بست و از اتاق رفت بیرون.

...
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سهون وارد اتاق خواب شدو درو بست،یریمو توی اتاق ندید اما چندقدم که 

جلوتر رفت متوجه صدای آب شد و فهمید اون توی حمومه،مدام به حرفای 

دکتر یریم فکر میکرد و این داشت لحظه به لحظه بیشتر کالفش میکرد.

تمام مدت بدون اینکه خودش متوجه باشه داشت همه چیزو خراب 

میکرد،باید این بار بیشتر از قبل احتیاط میکرد،اینطور نبود که سهون 

عاشق یریم باشه فقط میخواست ازش مراقبت کنه و اونو تحت کنترل 

خودش داشته باشه.

«سه سال قبل»

در اتاقو باز کردو رفت داخل،یریم روی صندلی نشسته بود و موهاشو شونه 

میکرد،تقریبا یک ماه از ازدواجشون گذشته بود و سهون حس میکرد یریم 

حاال کامال به اینجا بودن عادت کرده و اینکه همه چیز همونطور بود که 

میخواست تاثیر زیادی توی این موضوع داشت.

با اینکه متوجه اومدن سهون شد اما فقط یه نیم نگاه بهش انداخت و حتی 

یک کلمه هم حرف نزد.

سهون کتشو دراوردو سمت کمد رفت،آویزونش کرد و همینطور که دکمه 
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های پیرهنشو باز میکرد مدام سرشو برمیگردوند و به یریم که هنوزم با 

وسواس زیادی مشغول شونه کردن موهاش بود نگاه میکرد.

برگشت و با کالفگی نفس عمیقی کشید،پیرهنشو از روی شونه هاش پایین 

انداخت و همینطور توی کمد انداختش.

یریم از روی صندلی بلند شد و با قدمای کوتاه و آرومی سمت تخت 

رفت،گوشه پتورو گرفت و بلندش کرد اما قبل از اینکه فرصت کنه توی 

تخت بره خیلی غیرمنتظره سهون از پشت بغلش کرد.

روشو یکم سمت عقب بگردوند و با صدای آروم و بی حسی پرسید.

_چکار میکنی؟

سهون چشماشو بست و نفس عمیقی کشید،عطر بدن یریم توی همون 

چندثانیه به قدری هوش از سرش پروند که انکارش غیرممکن بود.

سرشو جلوتر برد و با صدای آرومی کنار گوشش زمزمه کرد.

_دیگه وقتشه به هم نزدیک تر بشیم.

یریم ذره ای تغییر توی چهرش بوجود نیومد و حتی متوجه منظور سهون 

یا کاری که داشت انجام میداد نمیشد.

_یعنی چی؟
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سهون آروم سرشو عقب کشید و حلقه دستاشو از دور اون باز کرد و سمت 

خودش برگردوندش.

یریم بدون اینکه حتی توجهی به باالتنه برهنه سهون داشته باشه به 

صورتش خیره شد.

سهون مطمئن نبود که حرفایی که میخواد بزنه فایده ای داره یا نه اما چاره 

دیگه ای نداشت.

_ما ازدواج کردیم چون به هم نیاز داریم،تو به آرامشی که من برات فراهم 

میکنم نیاز داری و منم مثل تو به آرامشی نیاز دارم که فقط تو میتونی بهم 

بدیش.

یریم بعد از همه حرفای سهون چندثانیه نگاهشو روی صورت اون چرخوند 

و بعد با همون نگاه بی حس و خونسردی همیشگی توی صداش پرسید.

_باید چکار کنم؟

این دقیقا سوالی بود که سهون منتظر شنیدنش بود،حرفایی که به یریم 

زده بود یجورایی حقیقت بود و سهون واقعا زندگی سختی داشت و تنها 

راه حل پایان دادن به همه اون اضطراب و ترس و نگرانیش رو تو ازدواج 

با یریم دیده بود و اینکارو انجام داد.حاال خودش باید یریم رو برای سکس 

آماده میکرد.
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_بدنتو در اختیارم بذار،من بهت یاد میدم که چجوری باید انجامش 

بدیم،مطمئن باش بهت آسیب نمیزنم.

یریم سرشو به نشانه تفهیم تکون داد.

سهون خم شد و کشوی میز کنار تخت رو باز کرد،یه پارچه مشکی بیرون 

آورد و کشو رو بست.

ᶈ

اون پارچه رو روی تخت انداخت،مطمئن نبود یریم چه ریکشنی بهش 

نشون میده!

نزدیک تر شد و دیگه ازش فاصله نگرفت و نگاهش روی لبای اون قفل 

شد.با احتیاط بوسه ی کوتاهی روی لباش گذاشت و آروم سرشو عقب 

کشید اما وقتی دید یریم اعتراضی نمیکنه دوباره نزدیک شد و کنار گوشش 

زمزمه کرد.

_ممکنه عجیب باشه چون تاحاال تجربش نکردی اما سعی کن آروم بمونی 

هردومون بهش نیاز داریم.

بعد از تموم شدن حرفاش سرشو دوباره عقب کشید و آروم آروم بوسه های 

ریزی به صورت و لباش زد و در نهایت به گردنش رسید و بوسه هاشو 

عمیق تر کرد.
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یریم بی اراده چشماشو بست،چیزی که داشت تجربه میکرد براش جدید و 

عجیب بود،نمیدونست چه اتفاقی داره میفته اما اگه این چیزی بود که 

بهش نیاز داشتن بخاطرش عقب نکشید.

سهون بوسه هاشو از گردنش سمت شونش بردو بعد از چندتا بوسه آروم و 

کوتاه بندای لباس خوابشو از شونه هاش پایین انداخت و دستای اونو از 

بین بندای لباسش بیرون کشید و آزادشون کرد،بالفاصله لباس خوابش توی 

تنش پایین رفت و روی زمین افتاد.

سهون سریع بلندش کرد و  اونو توی تختشون زیر خودش خوابوند.

یریم فقط به اون نگاه میکرد و حتی کوچیکترین حرکتی نمیکرد.

سهون سرشو توی گردنش فرو کردو همزمان که بوسه های دردناکی به 

گردنش میزد با دستش سینه ها و بدن برهنشو نوازش میکرد.

یریم بی اراده چشماشو بست و اخماش تو هم رفت،حتی نمیدونست چه 

واکنشی باید بهش نشون بده.

کم کم صدای ناله هاش بلند شده بود و سهون مطمئن شد که اون داره 

تحریک میشه،نمیخواست به اون فرصت بده که عقب بکشه پس باید زودتر 

به چیزی که میخواست میرسید.

بلند شد و خودشو توی تخت پایین تر کشید،یریم چشماشو باز کرد و 
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درحالی که نفس نفس میزد با نگاهش اونو دنبال کرد.سهون دستشو الی 

پاهای اون برد و شروع به نوازش کردن بدنش از روی لباس زیرش کرد و  با 

این کارش لرزی به تن یریم افتاد و صدای ناله هاش باالتر رفت.

نفسش دیگه داشت بند میومد پس سهون بعد از چندلحظه دستشو 

برداشت،نمیخواست اجازه بده اون از این حس لذت بیرون کشیده بشه 

پس زیپ شلوارشو پایین کشید و همزمان با باکسرش اونو تا زانوهاش 

پایین کشید.

یریم چشماشو باز کرد و نگاهی به بدن برهنه سهون انداخت و دیگه اصال 

تو حال خودش نبود.

سهون پارچه ای که روی تخت انداخته بودو برداشت و دست یریم رو 

گرفت و بلندش کرد و اونو نشوند،موهاشو از جلوی صورتش کنار زد و 

بوسه ای روی پیشونیش گذاشت و دوباره با نگاهی که بهش اطمینان بده به 

چشماش خیره شد.

_فقط چون اولین باره چشماتو میبندم.

با صدای آرومی زمزمه کرد و یریم هیچ جوابی بهش نداد و سهونم قصد 

نداشت منتظر جوابی بمونه.با همون پارچه توی دستش چشمای اونو 

بست.
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چندثانیه بهش خیره شد،دستشو آروم باال آورد و دوتا از انگشتاشو همزمان     

توی دهن یریم گذاشت.

اون اخم کرد و چون این براش خیلی غیرمنتظره بود بی اراده عُق زد ولی 

سهون خیلی سریع سعی کرد آرومش کنه و سرشو کنار گوشش برد.

_هییسس آروم بگیر،این بخاطر خودته،هرچقدر بیشتر خیسش کنی به نفع 

خودته.

یریم ساکت شد و سهون آروم انگشتاشو توی دهن اون عقب جلو میکرد تا 

خیسشون کنه و ازش لذت میبرد.

بعد از چندلحظه انگشتاشو از دهن اون بیرون کشید و آروم هولش داد و 

دوباره خوابوندش.

با دستاش پاهای اونو از هم فاصله داد و خودشو جلوتر کشید،انگشتاشو 

آروم سر عضو یریم گذاشت تا دخول رو براش راحت تر کنه اما یریم 

بی اراده خودشو عقب کشید و سهون محکم پاشو گرفت و نگهش 

داشت،دیگه نمیتونست وقتو تلف کنه.

سر عضوشو توی بدن یریم گذاشت و اون دوباره خواست از روی تخت 

بلند شه اما سهون سریع خم شدو مچ هردو دستشو محکم گرفت و روی 

تخت نگهش داشت،اون چندبار محکم خودشو تکون داد تا دستاش آزاد 
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بشه اما زورش به سهون نمیرسید.

سهون که دید اون مدام تقال میکنه مجبور شد باهاش حرف بزنه و با لحن 

آرومی شروع کرد تا اونو بیشتر نترسونه.

_ممکنه درد بکشی اما بهت که گفتم این برای هردومون نیازه،ما باید به هم 

کمک کنیم،من کاری نمیکنم که تو آسیب ببینی...

بعد از آخرین جمله سهون دست از تقال کردن کشید و آرومتر شد،اگه سهون 

واقعا قرار نبود بهش آسیب بزنه پس نیازی نبود ازش فرار کنه.

سهون دستشو روی دهن یریم گذاشت و عضوشو آروم آروم بیشتر واردش 

کرد و اون از درد جیغ خفیفی کشید که بخاطر دست سهون که جلوی 

دهنش بود خفه شد.

سهون بالفاصله عضوشو بیرون کشید.

بین پاهای یریم یکم با خون کثیف شد اما چون چشماش بسته بود 

نمیتونست اون خونو ببینه.

سهون با مالفه ای که روی تخت بود پاهاشو تمیز کرد و تمام مدت یریم 

فقط از درد ناله میکرد.

چندلحظه بعد سهون دوباره عضوشو وارد بدن یریم کردو با ضربات آرومی 

شروع کرد اما هرچی بیشتر میگذشت سرعتشو بیشتر کرد و همزمان از 
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صدای ناله های یریم و صدای اون ضربه ها لذت میبرد.دیگه دستشو از روی 

دهن اون برداشته بودو پاهاشو کنار بدن خودش نگه داشته بود.

بعد از چنددقیقه که بی وقفه داخل بدنش ضربه میزد باالخره متوقف شد و 

بدون اینکه عضوشو از بدن اون بیرون بکشه چندلحظه نفس گرفت،عرق 

کرده بود و نفس نفس میزد اما نمیخواست اولین شبشونو به این زودی 

تموم کنه پس توی همون حالت روی بدن یریم خم شد و با یه دستش 

محکم تاج تختو نگه داشت و ازش کمک گرفت،سرشو کنار سر اون روی 

تخت گذاشت و این بار ضربه هاشو سریع تر از قبل ادامه میداد جوری که 

بدن یریم همزمان با اون ضربه ها توی تخت باالپایین میشد.

صدای ناله ها و نفسای هردوشون سکوت سرد اتاقو شکسته بودو این 

نشون میداد سهون تونسته اوضاع رو تحت کنترل خودش بگیره.

ᶈ

***

کای توی ماشین نشسته بودو به عکسای پرونده پزشکی یریم نگاه میکردو 

با دقت گزارشات دکترو میخوند،انقدر تمرکز کرده بود که اخماش تو هم 

رفته بود.

کای سه سال بود که اینجا کار میکرد و از یریم مراقبت میکرد اما هیچوقت 

موفق نشده بود اطالعات زیادی از بیماری اون بدست بیاره و بدونه مشکل 
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اون در چه حد جدیه اما حاال داشت یچیزایی دستگیرش میشد.

کای میدونست سهون یریم رو از تیمارستان آورده اما وقتی گزارشای 

پزشکی یریم رو خوند گیج شد و زیرلب زمزمه کرد.

_اون دیوونه نیست پس چرا..؟

چندلحظه با اخم به گوشی توی دستش خیره شد و حتی از قبل هم بیشتر 

کالفه شد.به صندلیش تکیه داد و مشتشو به فرمون ماشین کوبید،پلکاشو 

روی هم گذاشت تا یکم آروم بگیره.

...

یریم بعد از پوشیدن یه شلوار و  شومیز سفید درحالی که موهاشو با حوله 

خشک میکرد از حموم بیرون اومد و چشمش به سهون افتاد که روی تخت 

دراز کشیده و چشماشو با ساعدش پوشونده.

همینطور که سمت کنسول آیینه روبه روی تخت میرفت با صدای خیلی 

آرومی پرسید.

_با دکتر درمورد چی صحبت کردی؟

با سوالی که یریم پرسید سهون از فکر بیرون اومد،دستشو از روی صورتش 

برداشت و چشماشو باز کرد،از پشت سر چندثانیه به یریم خیره شد.
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_میخواستم درمورد وضعیتت تو چند ماهی که نبودم ازش بپرسم.

یریم چندثانیه از توی آیینه با نگاه عجیبی بهش چشم دوخته بود.

_که اینطور...

سهون انتظار نداشت اون همچین ری اکشنی نشون بده و یکم جا خورد اما 

اون کسی نبود که بخواد دست و پاشو گم کنه.

_اوم همین.

_چیزی بهت گفت که دوست نداشتی بشنوی؟

این بار سهون حتی بیشتر از قبل شوکه شد و بی اراده بلند شدو توی تخت 

نشست،یریم هیچوقت ازش سوال نمیپرسید و همیشه آروم بود اما حاال! 

حاال این سوال پرسیدنش چه معنی ای داشت؟

باید میفهمید تو سر اون چی میگذره پس فقط سعی کرد خونسرد باشه.

_چرا همچین فکری میکنی؟

یریم دوباره بدون اینکه سمتش برگرده از توی آیینه فقط نگاهش کرد،حوله 

توی دستشو روی صندلی انداخت و با خونسردی جواب داد.

_همیشه قبل از اینکه بری توی تخت لباستو عوض میکردی،اما االن انقدر 

فکرت مشغوله که با همین لباسا خوابیدی
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سهون با گیجی نگاهی به لباسای توی تنش انداخت،حق با یریم بود،حتی 

خودشم متوجه نشده بود که اینجوری دراز کشیده! سرشو باال آورد و بهش 

نگاه کرد،دیگه نمیخواست بهش لبخند بزنه.

سهون یریمو همینطور که بود کنار خودش میخواست،بدون هیچ 

احساسی،دلش نمیخواست همه چیز بخاطر بی دقتی خودش خراب بشه.

_فقط خستم،االن لباسامو عوض میکنم.

اینو گفت و سریع بلند شد و سمت کمد رفت،یریم با نگاهش چندلحظه اونو 

دنبال کرد و بعد با قدمای کوتاه و آرومی سمت تخت رفت و نشست.

هنوزم نمیدونست اون نامه از طرف کی بوده و آیا چیزی که توش نوشته 

شده حقیقت داره یا نه... فقط میخواست خودشو مطمئن کنه که جای 

درستی قرار داره و مطمئن بود کای کمکش میکنه.

...

«سه هفته بعد»

سر میز نشسته بودن و توی سکوت مشغول خوردن صبحونشون 
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بودن.سهون زیرچشمی نگاهی به یریم انداخت تا مطمئن بشه اون خوب 

غذا میخوره و از این بابت مطمئن شد.یریم معموال اشتهای زیادی نداشت و 

خوب غذا نمیخورد اما االن بهتر شده بود.

نفسشو خیلی آروم آزاد کرد و خواست دوباره مشغول صبحونش شه که 

متوجه نگاه آجوما شد...اون نگاهو خوب میشناخت،این یعنی یریم یه 

مشکلی داره.سرشو آروم تکون داد که به اون اطمینان بده متوجه نگاهش 

شده.

بعد از تموم شدن صبحونه یریم بدون اینکه چیزی بگه بلند شد و سمت 

سالن کوچیکتر رفت تا مشغول نقاشی کشیدن بشه.

سهون هر دو دستشو آزاد روی میز گذاشت و به آجوما خیره شد.

_مشکل چیه؟

آجوما سریع فاصلش با سهونو با قدمای کوتاهی از بین برد و شروع کرد به 

اشاره کردن.

«یریم شی به موقع عادت ماهانه نشدن!»

سهون چند لحظه با گیجی نگاهش کرد.
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_دیرتر از موقعش بود؟

اون تند تند سرشو به دو طرف تکون داد و اشاره کرد.

«نه ایشون هنوزم عادت ماهانه نشدن»

سهون نگاهشو از اون گرفت و چند لحظه به میز خیره شد،اولین چیزی که 

به ذهنش رسید این بود که یریم ممکنه مریض شده باشه،میخواست یه 

هفته دیگه اونو ببره پیش دکترش اما نگرانیش باعث شد تصمیمشو عوض 

کنه.بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه از روی صندلیش بلند شد و با عجله 

رفت.

...

درو باز کرد و رفت داخل،هر بار که به اینجا میومد بوی رنگ اولین چیزی 

بود که توجهشو جلب میکرد،یریم ایستاده بود و مثل همیشه با انگشتاش 

نقاشی میکرد و با اومدن سهون بازم هیچ توجهی بهش نکرد.

سهون بدون اینکه چیزی بگه یا صداش کنه جلوتر رفت و با فاصله خیلی 

کمی پشت سرش ایستاد،سرشو جلوتر برد و کنار گوشش با صدای آرومی 

پرسید.

_داری چی میکشی؟

همزمان به بوم نقاشی خیره شده بود و سعی میکرد از بین اون طرح هایی 
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که تو نگاه اول هیچ مفهومی ندارن چیزی رو پیدا کنه.

یریم همینطور که به نقاشی کشیدن ادامه میداد با خونسردی جوابشو داد.

_نمیدونم.

سهون انتظار همچین جوابی رو داشت،هر بار که از یریم در مورد نقاشیاش 

میپرسید اون همین جوابو میداد.

بهرحال تصمیم گرفت دیگه چیزی نپرسه،با اینکه هر بار حس عجیبی به 

نقاشیا داشت،اما این طرحای نامفهوم چه چیزی رو میتونستن نشون بدن؟!

_مریض شدی؟

دوباره با صدای آرومی پرسید و یریم با خونسردی به سواالش جواب 

میداد.

_نه.

_میدونی که هر مشکلی داشتی باید بهم بگی درسته؟

_میدونم.

بعد از آخرین جواب یریم چند لحظه بینشون سکوت شد،سهون جلوتر رفت 

و این بار دستاشو دورش حلقه کرد و محکم نگهش داشت و با این کارش 
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یریم دست از نقاشی کردن کشید.

_سفرمو کنسل کردم که بیشتر خونه بمونم.

بعد از این حرفش منتظر بود یریم یه چیزی بگه اما اون ساکت بود و هیچ 

جوابی نداد.

_نمیخوای چیزی بگی؟

_میخوام نقاشی بکشم.

با جوابی که بهش داد سهون بعد از چند ثانیه آروم حلقه دستاشو از دورش 

باز کرد اما هنوزم ازش فاصله نگرفته بود.

_فهمیدم،تنهات میذارم،وقتی نقاشی کشیدنت تموم شد آماده شو بریم 

دکترتو ببینیم.

این بار جدیت خاصی توی صداش بود و به یریم فهموند که دلش نمیخواد 

مخالفتی بشنوه.

بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه با قدمای بلندی ازش دور شد و از اونجا 

بیرون رفت.

بعد از صدای بسته شدن در یریم نفسشو که تا اون لحظه حبس کرده بود 
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آزاد کرد.حس عجیبی داشت و تمام مدت که سهون پشت سرش بود 

احساس خفگی میکرد،خم شد و هر دو دستشو روی زانوهاش گذاشت،چه 

بالیی داشت سرش میومد؟حتی خودشم جوابی برای این سوال نداشت.

به محض اینکه به خودش اومد سمت میز رفت و گوشیشو برداشت،سریع 

با کای تماس گرفت،مطمئن بود اون همین دور و برِ و زود خودشو 

میرسونه.

چند ثانیه بیشتر طول نکشید تا اون جوابشو بده.

_بله.

_باید صحبت کنیم،همین االن.

...

کای جلوش ایستاده بود و اون روی صندلی نشسته بود و به زمین خیره 

شده بود.

کای با دقت بهش نگاه میکرد و حس میکرد تا حاال یریمو اینجوری آشفته 

ندیده بوده،اون همیشه خونسرد بود،انقدر بی حس که انگار هیچ چیزی 

براش اهمیت نداشت اما تو این مدت تغییر کرده بود.

_اتفاقی افتاده؟
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یریم سرشو باال آوردو به صورت کای خیره شد.

_یادت رفته ازت چی خواسته بودم؟

کای فراموش نکرده بود،فقط داشت طبق نقشه های خودش پیش میرفت 

اما این چیزی نبود که بخواد االن به یریم توضیح بده.

_من دارم تالشمو میکنم،سخت میشه فهمید تو ذهن ایشون چی میگذره 

اما بهرحال من انجامش میدم،چون این چیزیه که تو میخوای.

یریم به اخرین جمله ای که کای گفت توجه نکرد و در واقع حتی متوجه 

منظورشم نشد،تنها چیزی که میخواست این بود که مطمئن شه اون نامه یه 

دروغه،درواقع این چیزی بود که میخواست بشنوه.

سهون برای یریم کسی بود که زندگی رو براش آسون تر کرده بود و همه 

نیازاشو براورده میکرد و یریم نمیخواست همه چیز خراب شه،تصور زندگی 

بدون سهون برای یریم باعث میشد زندگی قبل از ازدواجو به یاد بیاره.

_فقط عجله کن.

اینو گفت و دوباره سرشو پایین انداخت،کای بدون اینکه اون متوجه بشه 

گوشه لبش باال رفت،چند ثانیه به یریم که تو اون حال بود خیره شد و بعد 

تعظیم کوتاهی کرد و رفت و تنهاش گذاشت.

...
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کای همراه یریم توی ماشین نشسته بود و منتظر بودن تا سهون برگرده و 

سمت خونه راه بیفتن.

تمام مدت از آیینه به یریم خیره شده بود و تو فکر رفته بود،سهون زودتر 

از وقتش اونو پیش دکترش آورده بود و این برای کای یکم عجیب بود.

_من باید یه تماس مهم بگیرم،میتونین تنها بمونین؟

با تردید پرسید و منتظر یه جواب موند،یریم سرشو آروم باال آورد،چشماش 

بسته بود و نمیتونست کای رو ببینه پس دوباره سرشو پایین 

انداخت،نمیخواست تنها بمونه اما با این فکر که شاید داره در مورد سهون 

اطالعات جمع میکنه مخالفت نکرد و سرشو آروم باال پایین کرد.

کای نمیخواست وقتو هدر بده پس سریع درو باز کردو پیاده شد،بعد از 

قفل کرد درا سریع با احتیاط از خیابون رد شد و وارد مطب شد.

...

سهون همینطور با گیجی به دکترِ یریم خیره شده بود.

_واقعا حالش خوبه؟

اون با اطمینان سرشو تکون داد.

_نیاز نیست نگران باشی من باهاش صحبت کردم و کامال مشخص بود که 
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اون از نظر روحی سالمه،گفتی این روزا بیشتر غذا میخوره و باید بهت بگم 

تغذیه توی زمان عادت ماهیانه موثره،بدنش بزودی با تغییرات سازگار 

میشه،بهش سخت نگیر سهون،اونم یه آدمِ،مثل همه ما...چیزی که االن 

اهمیت داره و باید بهش توجه کنی اینه که اون داره کم کم احساساتو درک 

میکنه.

با این حرفش سهون بدون اینکه سرشو باال بیاره نگاهشو به صورت اون 

داد و بدون اینکه چیزی بگه فقط بهش خیره شد.

اون برعکس سهون خیلی خوشحال و امیدوار بنظر میرسید.

_محافظت از یریم تا امروز برات خیلی سخت بوده اینو میدونم،یریم هیچ 

احساسی نداره،اگه تو اجتماع باشه خیلی راحت آسیب میبینه،به همه 

اعتماد میکنه و ممکنه هرکاری که ازش بخوان رو بدون اینکه درکی ازش 

داشته باشه انجام بده اما ببین! تو تا امروز اونو از همه این مشکالت دور 

کردی و بهش کمک کردی،حاالم داری نتیجشو میبینی.

کای همه حرفای دکترو از پشت در شنید،نمیتونست چیزایی که شنیده رو 

باور کنه.

حاال دلیل آشفتگی سهونو میفهمید و دلیلش این بود که یریم داشت به درک 
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ناقصی از احساساتش میرسید و این سهونو ترسونده بود.

کای حاال مطمئن شد که سهون هیچ عالقه ای به یریم نداره و بخاطر منفعت 

خودش با اون ازدواج کرده،حاال برای اینکه رازی که پشت این ازدواج پنهان 

شده بودو بفهمه مصمم تر شد.

با خودش فکر میکرد یریم واقعا دیوونه نیست پس پنج سال توی این 

تیمارستان چکار میکرد؟ چجوری اونجا دووم آورده بود؟

کای اولین باری که یریم رو دیده بودو به خوبی به یاد میاورد.

«۵ سال قبل»

وارد حیاط تیمارستان شد و نگاهشو روی بیمارا و پرستارایی که اطرافش 

بودن چرخوند،اخم کرده بود و پیشونیش چین خورده بود،از اینکه مجبور 

بود به اونجا بره متنفر بود اما چاره ای نداشت،سعی کرد قدماشو تندتر و 

بلندتر کنه تا زودتر کارشو تموم کنه و از اونجا بیرون بره.

چند قدم با در ساختمون فاصله داشت که با صدای جیغ و  همزمان خندیدن 

چند تا دختر سرجاش متوقف شد و به عقب برگشت تا ببینه چه اتفاقی 

داره میفته.

چند تا دختر که از لباسای یه دست سفیدشون مشخص بود همشون بیمارای 
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اونجان دور یه دختر دیگه جمع شده بودن و بهش میخندیدن و اون فقط 

داشت جیغ میزد و چشماشو با دستاش پوشونده بود.

صداشونو به وضوح میشنید که اونو مسخره میکردن و بهش میخندیدن.

«کیم یریم از رنگا میترسه،اون از اینکه ما بهش بخندیم میترسه،اگه 

یکیمون گریه کنه اون بازم میترسه و جیغ میزنه»

تقریبا شعرش کرده بودن و مدام با صدای بلندی میخوندنش.

اخماش حتی از قبل هم بیشتر تو هم رفت،از قبل عصبانی بود و حاال 

صدای اون دخترا بیشتر داشت کالفش میکرد.

دوتا پرستار باالخره پیداشون شد و سمت اونا دوییدن و کای فقط ایستاده 

بود و نگاهشون میکرد.

پرستارا سریع وسط اون دخترا رفتن تا متفرقشون کنن اما اونا شروع 

کردن به جیغ زدن و پرستارا رو میزدن.

کای اما توجهش به دختری جلب شد که روی زمین نشست و سرشو روی 

پاش گذاشت،با دستاش گوشاشو پوشونده بود.

بی اراده سمتشون رفت،از کنار بقیه رد شد و وقتی به اون رسید روی یکی 

از زانوهاش جلوی اون نشست،چند لحظه همینطور بهش خیره شد،اون 

عجیب بود اما کای نمیخواست ازش فاصله بگیره،اسمشو شنیده بود پس با 
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تردید صداش کرد.

_کیم یریم شی!

یریم کامال ساکت بود و حتی سرشم باال نمیاورد،کای دوباره نگاهشو روی 

اون چرخوند،موهاش کامال به هم ریخته بود و محکم گوشاشو فشار 

میداد،دست و پاش پر از جای زخم بود.

کای حتی نمیدونست داستان زندگی اون چیه اما یچیزی داشت به سمت 

اون دختر میکشیدش.

_کمک میخوای؟

یریم بدون اینکه سرشو باال بیاره جوابشو داد.

_آره.

کای با جواب اون بی اراده لبخند زد.

_پس...بهم بگو باید چکار کنم؟

یریم هنوزم سرشو روی پاش بود و گوشاشو محکم گرفته بود اما جوابشو 

داد.

_دستمالمو بده،اونا برداشتنش.

کای سریع برگشت و به اطرافش نگاه کرد،چه دستمالی؟حتی نمیدونست 
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داره چیکار میکنه اما میخواست انجامش بده.

همینطور نگاهشو بین دخترایی که داشتن دعوا میکردن چرخوند و باالخره 

یه پارچه سیاه تو دست یکی از اونا دید.

سریع بلند شد و سمت اونا رفت و بی توجه به اون شلوغی پارچه رو از 

دست اون دختر کشید و نگاه بدی به اونا انداخت.

سمت یریم برگشت و دوباره جلوش نشست و دستشو سمتش گرفت.

_بگیرش.

یریم یکی از دستاشو از روی گوشش برداشت و سریع دست کایو پیدا کرد 

و دستمالو ازش گرفت.سرشو باال آورد و درحالی که چشماشو محکم بسته 

بود با همون پارچه مشکی سریع چشماشو بست.

کای محو تماشای صورتش که مثل دست و پاش زخمای کوچیکی روش بود 

شده بود و بعد از چندثانیه یریم از روی زمین بلند شد.

کای سریع بلند شد و ایستاد و موشکافانه نگاهش کرد.

_خوبی؟

یریم همینطور ایستاده بود و بعد از چندلحظه بدون اینکه جوابی بهش بده 

راهشو گرفت و رفت.
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کای با نگاهش اونو دنبال میکرد و نگاهشو سرتاپای اون میچرخوند.

وقتی خیلی از کای دور شد یه پرستار دستشو گرفت و بردش داخل.

تا چندلحظه همینطور به در ورودی خیره شده بود و بعد با صدای آرومی 

زمزمه کرد.

_کیم یریم...

***

با حرفایی که از دکتر یریم شنیده بود کالفه شده بود،سریع از پله ها پایین 

میرفت تا قبل از بیرون اومدن سهون خودشو به ماشین برسونه.بهش فکر 

میکرد،با توجه به حرفای دکتر به دست آوردن یریم انقدراهم که فکرشو 

میکرد سخت نبود،این اوضاع یجورایی به نفع کای تموم میشد.

از مطب بیرون زد و با عجله از خیابون رد شد و سریع درو باز کردو سوار 

شد و دوباره درو بست.تا چنددقیقه از توی آیینه به یریم خیره شده بود 

اما وقتی سهون رسید و در ماشینو باز کرد نگاهشو از اون گرفت.بعد از 

سوار شدن سهون بدون اینکه چیزی بگه ماشینو روشن کرد و راه افتاد،حاال 

به چیزی که میخواست نزدیک تر شده بود و کارای زیادی برای انجام دادن 

داشت.
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...

سهون توی اتاق کارش نشسته بود و سعی میکرد بدون اینکه به چیزی فکر 

کنه کاراشو انجام بده.

از اونجایی که سفرشو کنسل کرده بود،نسبت به قبل سرش شلوغ تر شده 

بود و کارای زیاد داشت کالفش میکرد.

با صدای گوشیش از دنیای کار بیرون کشیده شد و به اسمی که روی صفحه 

گوشیش بود نگاه کرد و حاال با دیدن اسم جوی بیشتر از قبل کالفه شد.

تماسو رد کرد و دوباره مشغول کارش شد اما هنوز چندثانیه هم نگذشته 

بود که جوی دوباره باهاش تماس گرفت.

با حرص عینکشو از روی صورتش برداشت و روی میز انداخت.گوشیشو 

برداشت و برخالف خواستش جوابشو داد تا اون دیگه تماش نگیره.

_زود حرفتو بزن  سرم شلوغه.

صدای ضعیف جوی خیلی زود توی سرش پیچید.

_سهون لطفا خودتو برسون.

...

کای بعد از اینکه مطمئن شد سهون با ماشین از عمارت رفت خواست 
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تعقیبش کنه اما این بار کارای مهم تری برای انجام دادن داشت.

از در مخصوص خدمتکارا رفت داخل و وارد آشپزخونه شد.خدمتکار اونجا 

توی آشپزخونه بیکار نشسته بود و با دیدن کای بهش لبخند زد و با اشاره 

ازش پرسید"گرسنه ای؟"

کای سرشو تکون داد تا حرفشو تایید کنه.

_آجوما هوس جاجانگمیون کردم.

اون لبخند زد و بهش اشاره کرد که براش درست میکنه.

کای سرشو به نشانه تفهیم تکون داد و بهش گفت نیم ساعت دیگه 

برمیگرده و از آشپزخونه رفت بیرون.

وسط نشیمن ایستاد و از پایین نگاهی به طبقه دوم انداخت،سریع سمت 

پله ها رفت که بره باال اما با شنیدن صدای چیزی که زمین افتاد متوجه شد 

یریم توی اون یکی سالنِ پس مسیرشو تغییر داد و سمت اونجا رفت.

درو باز کردو اولین چیزی که توجهشو جلب کرد یریم بود که داشت 

تابلوهای نقاشیشو با وسواس زیادی مرتب میکرد و دور سالن میچیدشون.

خودشو کشید داخل و درو بست.
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_کمک میخوای؟

با صدای کای سرشو سمت اون برگردوند و چند ثانیه بدون هیچ تغییری 

توی چهره بی حسش بهش خیره شد اما جوابی نداد و دوباره مشغول 

کارش شد.

کای چندثانیه از همون فاصله نگاهش کرد،به نظرش اون زیادی داشت برای 

چیدن تابلوها وسواس به خرج میداد.

_چرا نمیذاری کمکت کنم؟اونا حتما سنگینن...ببینم ترتیب خاصی داره؟

_نه.

بالفاصله با جدیت جوابشو داد،جوری که انگار از سوال پرسیدن اون کالفه 

شده باشه.

کای انتظار همچین جدیتی رو از اون نداشت و یکم جا خورد اما چیزی 

نگفت.

یکم مکث کرد اما هدر دادن وقت دیگه فایده ای نداشت،با قدمای آروم اما 

بلندی سمتش رفت و پشت سرش ایستاد.

یریم میتونست حس کنه که اون بافاصله کمی پشت سرش ایستاده اما 

اهمیتی بهش نمیداد به کارش ادامه میداد.
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کای از اون فاصله کم به موهای یریم که با هربار تکون خوردنش تاب 

میخوردن نگاه میکرد.تا حاال نتونسته بود اینجوری با خیال راحت از 

نزدیک بهش نگاه کنه و حاال که این فرصتو داشت میخواست ازش لذت 

ببره.

_به کمکت نیاز دارم.

یریم بی حرکت سرجاش ایستاد و بعد از چندثانیه آروم سمتش برگشت و 

نگاهش کرد.چیزی که تو سر یریم بود رو کای نمیدونست اما مطمئن بود از 

این راه به چیزی که میخواد میرسه.

یریم تا چندلحظه فقط نگاهش میکرد و بعد نگاهشو از صورتش گرفت و 

به یه نقطه نامشخص خیره شد.

_چه کمکی؟

کای تا چندلحظه ساکت موند و فقط  نگاهشو روی صورت و چشمای اون 

که حاال پر از سوال بود چرخوند.

_خب...همونطور که به سهون کمک میکنی.

یریم دوباره سرشو سمت اون برگردوند و با خونسردی نگاهش کرد.

_اما اینا فرق دارن.
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کای تندتند سرشو به دو طرف تکون داد تا باهاش مخالفت کنه.

_نه ندارن.

از چهره یریم مشخص بود که کامال گیج شده اما کای نمیتونست بذاره 

فرصتش برای به دست آوردن یریم از بین بره،برای رسیدن به این لحظه 

سه سال تالش کرده بود و جوری زندگی کرده بود که نمیخواست.

_اما سهون بهم گفت ما ازدواج کردیم و بخاطر همینم...

_متوجه نیستی اون داره بهت دروغ میگه؟

یریم با چیزی که کای گفت ساکت شد و فقط بهش خیره شد،یعنی سهون 

واقعا بهش دروغ گفته بود؟

...

سهون از ماشین پیاده شد و با خونسردی سمت در خونه رفت و زنگ رو 

زد،چندلحظه منتظر شد اما جوی درو باز نکرد،با تردید دوباره زنگ رو فشار 

داد و این بار هم هرچقدر منتظر شد اون درو باز نکرد.

کالفه شد و به موهاش چنگ زد،نگاهی به ساعت مچیش انداخت،نیم 

ساعت طول کشیده بود تا به اینجا برسه یعنی اتفاقی برای جوی افتاده 

بود؟
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نمیتونست همینطور بایسته،رمزو وارد کرد و درو باز کرد و رفت داخل و 

درم پشت سرش بست.

چند قدم جلوتر رفت و وسط نشیمن ایستاد و با صدای بلندی صداش کرد.

_جوی...

دو سه بار اسمشو صدا کرد اما جوابی نگرفت،با کالفگی کتشو روی کاناپه 

انداخت و زیرلب لعنتش کرد و سمت اتاق خوابش رفت.

پشت در ایستاد و با دوتا از انگشتاش محکم به در ضربه زد و همزمان 

صداش کرد.

_جوی!بیا بیرون میبرمت بیمارستان.

چندلحظه منتظر شد و بعد با صدای شکستن چیزی از توی اتاق نگران شد 

و سریع درو باز کرد و رفت داخل.

به فضای خالی اتاق و لیوان شکسته روی زمین نگاه میکرد که با صدای 

بسته شدن در اتاق به پشتش برگشت.

جوی به در اتاق تکیه داده بود و بهش لبخند میزد،لباس خواب قرمزی که 

تقریبا تمام بدنشو به نمایش گذاشته بود پوشیده بود و زیباییش به قدری 

وسوسه کننده بود که برای چندلحظه زبون سهون بند اومد و فقط بهش 

خیره شد.
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جوی با دیدن چهره سهون متوجه شد این بار به چیزی که میخواد نزدیک 

شده و لبخند پررنگی روی لباش نقش بست.کلید درو برداشت و توی 

مشتش نگه داشت و با خوشحالی به سهون نگاه کرد.

_متاسفم،راه دیگه ای برام نذاشتی.

سهون اخماش تو هم رفت و دوباره چهره جدی ای به خودش گرفت.

_مسخره بازیتو همین االن تمومش کن جوی،من برای این کارا وقت ندارم.

جوی حتی خم به ابرو نیاورد و هنوزم با خوشحالی نگاهش میکرد.

_بیخیال سهون،آره تو ازدواج کردی ولی دلیل نمیشه به بقیه دخترا نگاه 

نکنی،یه نگاه به من بنداز...من خودمو کامال در اختیارت گذاشتم پس تو 

هم بهتره تظاهر نکنی که یه مرد وفاداری.

بعد از همه این حرفاش سهون با حرص پوزخند زد و سرشو پایین انداخت.

_باید میفهمیدم تو چجور زنی هستی جوی،اما بازم چون خواهرم بودی 

اومدم تا کمکت کنم.

_من خواهرت نیستم سهون!

تقریبا با صدای بلندی داد زد و سهون فقط با نگاه تمسخر آمیزش بهش 

خیره شده بود و دوباره خیلی کوتاه پوزخند زد.
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_تموم شد؟حاال اون درو باز کن تا نشکستمش.

جوی بعد از این حرف سهون خیلی ریز خندید و چشماشو برای سهون 

درشت کرد.

_آروم باش سهون!نکنه میترسی تسلیمم بشی؟

سهون فقط با کالفگی نگاهش میکرد و از اینکه توی این شرایط بود اصال 

احساس خوبی نداشت.

جوی از در اتاق فاصله گرفت و با قدمای کوتاهی سمتش اومد و با فاصله 

کمی ازش ایستاد.

دستشو جلوتر برد و دست سهونو محکم توی دستش گرفت.سهون سرشو 

پایین انداخت و به دستای خودشون با اخم نگاه کرد.

جوی زیرچشمی حرکات اونو زیر نظر گرفته بود و لبخند میزد.

_هر اتفاقی که بیفته بین خودمون میمونه سهون،میدونم یریم رو دوست 

داری ولی حقیقتو قبول کن،یریم هیچ حسی بهت نداره،در واقع حتی اگه 

بخوادم نمیتونه عاشقت باشه!عشق یه زن چیزیه که هر مردی بهش نیاز 

داره.

قبل از اینکه بتونه جمله بعدیشو بگه سهون دستشو از دست اون بیرون 

کشید و با تاسف نگاهش کرد.



110 | P a g e

_جوی!تو دختر این خانواده ای...یکم غرور داشته باش،کی میخوای 

تمومش کنی؟

جوی اخم کرد و چند لحظه بدون اینکه جوابی بده بهش خیره شد.

حقیقت این بود که جوی خیلی وقت پیش غرورشو کنار گذاشته بود،چیزی 

که جوی در واقع عاشقش بود ثروت سهون بود نه خودش،این حرفای 

سهون یک بار دیگه بهش یاداوری کرد چرا مجبوره خودشو بهش نزدیک کنه 

و همین باعث عصبانیتش شد.

خیلی ناگهانی با حرص دست انداخت به سینه سهون و با کشیدن یقش 

باعث شد دکمه های پیرهنش پاره بشن و همزمان سرش داد زد.

_من غروری ندارم سهون،داری میبینی که!تنها چیزی که میخوام اینه که 

معشوقت باشم این خواسته زیادیه؟مگه از زنای دیوونه خوشت نمیاد؟منم 

دیوونم.

سهون با وجود صدای بلند جوی سعی کرد خونسردیشو حفظ کنه و با 

صدای خیلی آرومی جوابشو داد.

_یریم دیوونه نیست .

جوی توجهی به حرفش نکرد و همینطور به داد زدن ادامه میداد.

_کی میخوای حرف زدن راجب اون دختره ی روانی رو تمومش کنی و به 
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من توجه کنی؟

سهون با کالفگی پلکاشو روی هم گذاشت و دوباره آروم تکرار کرد.

_گفتم یریم دیوونه نیست.

جوی از عصبانیت صداشو باالتر برد و تقریبا جیغ میزد.

_دیوونس سهون اون دیوونس پس جلوی من اینجوری از اون دیوونه دفاع 

نکن.

سهون دیگه نتونست خشمشو کنترل کنه،خیلی ناگهانی خم شد و از روی 

زمین یه تیکه شیشه شکسته برداشت و به جوی حمله کرد و اون جیغ 

کشید.

...

یریم با گیجی به کای نگاه میکرد و تند تند سرشو به دو طرف تکون داد.

_نه،چرا باید در مورد همچین چیزی بهم دروغ بگه؟

کای با کالفگی روشو از یریم برگردوند و دستشو مشت کرد،میدونست که 

تا چند لحظه دیگه اون کامال گوش به فرمانش میشه اما همین مقاومت 

اون کالفش میکرد.

برگشت و با جدیت دوباره نگاهش کرد.
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_یریم...بهم گوش بده،اون درمورد همه چیز بهت دروغ میگه،اوه سهون 

اون آدمی که میشناسی نیست بهش اعتماد نکن،من اینو بهت ثابت میکنم 

اما نیاز دارم تو کنارم باشی و کمکم کنی.

یریم با دقت به همه حرفاش گوش میکرد و بعد از تموم شدن حرفاش چند 

ثانیه همینطور بهش خیره شد.

کای نفس عمیقی کشید و با نگاهش بهش اطمینان داد و ادامه داد.

_این تصمیم درستیه،همه چیزو به من بسپر من هر کاری برات انجام میدم.

یریم دیگه نمیدونست به حرف کی باید گوش کنه اما اتفاقی که امروز 

افتاد باعث شد به این فکر کنه که کای واقعا میخواد کمکش کنه.دیگه 

چیزی نگفت و حتی از جاش تکونم نخورد.

دست خودش نبود،یریم درکی از کار درست و غلط نداشت و فقط هرکاری 

که بهش میگفتن رو انجام میداد،همونطور که سه سال پیش خودشو به 

سهون سپرده بود حاال امروز خودشو به دستای کای سپرد.

کای با اطمینان خودشو جلوتر کشید و دستاشو دور صورت یریم قاب 

کرد،سرشو جلوتر برد و لباشو بی تردید روی لبای اون گذاشت و شروع به 

بوسیدنش کرد،بوسه های کای کامال نشون میداد که چقدر منتظر همچین 

لحظه ای بوده اما یریم بی هیچ حسی فقط ایستاده بود و فارغ از اینکه 



113 | P a g e

بدونه چه بازی ای رو شروع کرده فقط اجازه میداد اون ببوستش.

کای خودخواهانه اونو میبوسید و بعد از چندلحظه یریم بی اراده قدم 

کوتاهی به عقب برداشت تا ازش جدا شه اما کای به این راحتی ازش 

نمیگذشت. دستاشو پشت کمر اون گذاشت و دوباره سمت خودش کشیدش 

و بوسه های پر از هوسشو روی لباش ادامه داد.

...

...

با استرس به شیشه ی خونی  توی دستش خیره شده بود و توی همون چند 

لحظه عرق زیادی کرده بود،احساس میکرد نمیتونه روی پاهاش بایسته و 

تو شوک رفته بود.

شیشه توی دستشو زمین انداخت و با کالفگی خم شد و مثل دیوونه ها 

خون روی دستشو با مالفه تخت تمیز کرد.

جوی با دست چپش بازوی دیگشو گرفته بود و چهرش از درد جمع شده 

بود.با ترس به سهون خیره شده بود و با دیدن حال اون درد خودشو 

فراموش کرد.

_سهون!چکار میکنی؟!
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سهون توجهی بهش نمیکرد و کار خودشو میکرد.تمام خون دستشو با مالفه 

تخت پاک کرد و بعد که به خودش اومد با کالفگی به مالفه سفیدی که 

حاال گوشش یکم خونی شده بود نگاه کرد.سریع اونو از روی تخت جمع 

کرد و سمت حموم رفت.

جوی با گیجی تمام مدت نگاهش میکرد و نمیفهمید اون چرا اینجوری 

میکنه.

بعد از رفتن سهون سمت حموم دنبالش رفت و پشت سرش وارد حموم 

شد.

سهون شیر آب رو باز کرد و مشغول شستن گوشه اون مالفه شد و با 

وسواس زیادی این کارو انجام میداد.

این کاراش جوی رو حتی بیشتر از اون لحظه ای که بهش حمله کرد 

ترسونده بود و آروم صداش کرد.

_سهون!

بازم توجهی بهش نکرد و تمام فکرش درگیر پاک کردن اون لکه های خون 

بود.

بعد از تموم شدن کارش شیر آبو بست و شروع به خشک کردنش کرد.

_سهون چکار میکنی؟
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سهون انگار اصال صداشو نمیشنید،چند دقیقه طول کشید تا کامال خشکش 

کنه و بعد از کنار جوی رد شد و به اتاق برگشت.

سمت تخت رفت و مالفه رو بلند کردو روش انداخت و باعجله شروع کرد 

به مرتب کردنش و دور تخت میچرخید و با دستش صافش میکرد.

جوی از ترس نفس نفس میزد و دیگه بیخیال صدا کردنش شده بود و فقط 

با نگاهش دنبالش میکرد.

اون یکم با گیجی دور خودش چرخید و چشمش به شیشه های روی زمین 

خورد.

نگاهی به اطرافش انداخت و با کالفگی به موهاش چنگ زد.روی زمین 

نشست و خم شد و زیر تخت رو چک کرد.یه باکس کوچیک پارچه ای تنها 

چیزی بود که به کارش میومد.اونو برداشت و با عجله شروع به جمع کردن 

شیشه ها کرد.

از روی زمین بلند شد و با عصبانیت سمت جوی رفت و دستشو سمتش 

دراز کرد.

_کلیدو بده.

جوی اون لحظه انقدر ترسیده بود که باهاش مخالفتی نکرد و سریع 

کلیدارو از جیبش دراورد و تو دستش گذاشت.
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سهون بدون اینکه چیزی بگه با قدمای بلندی ازش دور شد و از اتاق زد 

بیرون.

بعد رفتنش جوی همونجایی که بود به دیوار تکیه داد و نفس عمیقی 

کشید،هیچوقت سهونو توی همچین وضعیتی ندیده بود و حاال بیشتر از 

قبل ازش میترسید.

...

یریم نامه رو توی پاکتش گذاشت و دوباره اونو زیر تشک تختش مخفی 

کرد و لبه تخت نشست،نفس عمیقی کشید و به دستاش خیره 

شد،نمیدونست میتونه به حافظش اعتماد کنه یا نه اما صدای کای وقتی 

امروز ازش پرسید که کمک میخواد خیلی براش آشنا بود.تو فکر همین 

موضوع بود که در اتاق باز شد و سهون اومد داخل.

با اومدن سهون سرشو پایین انداخت تا باهاش چشم تو چشم نشه،اگه 

سهون درمورد همه چیز داشت بهش دروغ میگفت پس حاال باید حقیقت 

رو از کجا میفهمید؟

سهون بدون اینکه سرشو باال بیاره با قدمای کوتاه و بی جونی سمتش رفت 

و اونو از روی تخت بلندش کرد،بدون هیچ حرفی دستاشو گرفت و دور 

کمر خودش گذاشت و آروم بغلش کرد.
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این برای یریم صحنه آشنایی بود،هربار که سهون اینجوری برمیگشت خونه 

بغلش میکرد و بهش میگفت این بهش قدرت میده و کمکش میکنه تا آروم 

بشه.

یریم منظورشو نمیفهمید اما هیچوقت سوالی ازش نمیپرسید.

_یریم...

با صدای سهون از فکر بیرون اومد و با اینکه اون اسمشو صدا کرده بود اما 

جوابی نداد و منتظر موند اون خودش به حرف زدن ادامه بده.

سهون میدونست اون قرار نیست جوابی بهش بده پس با صدای آرومی 

زمزمه کرد.

_فکر میکردم همه چیز تموم شده و حاال داریم مثل آدمای عادی زندگی 

میکنیم،اما انگار گذشته قرار نیست دست از سرم برداره.

یکم مکث کرد و دوباره با صدای آروم تری ادامه داد.

_من میتونم تحملش کنم چون تو کنارمی،ازت مراقبت میکنم و اینجوری از 

من یه آدم بهتر میسازی مگه نه؟



118 | P a g e

یریم نمیفهمید سهون داره درمورد چی حرف میزنه و حتی یک کلمه از 

حرفاشو درک نمیکرد.

_آدم بهتر؟منظورت چیه؟

سهون میدونست اون هیچکدوم از حرفاشو متوجه نمیشه و حتی فرق بین 

آدم خوب و آدم بد رو نمیدونه.

سرشو آروم تکون داد و محکم تر بغلش کرد.

_بهش فکر نکن،بیا تا شب تو اتاقمون بمونیم،نمیخوام کسی رو ببینم.

یریم هیچ جوابی بهش نداد و فقط حلقه دستاشو دور کمر سهون محکم تر 

کرد.

...

چند روز از اون اتفاق گذشته بود و سهون حتی نمیدونست جوی تو چه 

وضعیتیه!مطمئن بود خیلی بهش آسیب نزده اما بازم جرأت اینکه بخواد 

باهاش ارتباط بگیره رو نداشت.

سر میز نشسته بودن و یریم مشغول خوردن غذاش بود اما سهون فقط با 

اخم به ظرفای جلوش خیره شده بود که با صدای کای به خودش اومد.

_اوه سهون شی.
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یریم بی حرکت موند اما حتی سرشم باال نیاورد و فقط چشماشو توی 

حدقه چرخوند.

سهون سرشو باال گرفت و به اون خیره شد،بنظر میرسید که میخواد خبری 

بهش بده .

_چیشده؟

_خواهرتون توی نشیمن منتظر شمان.

اخمای سهون تو هم رفت و زیر چشمی نگاهی به یریم انداخت که کای 

متوجهش شد.

نفس عمیقی کشید و دستمال روی پاشو برداشت و روی میز گذاشت.

_تو غذاتو بخور.

اینو گفت و بلند شدو با کالفگی از کنار کای رد شد تا خودشو به جوی 

برسونه.

بعد از رفتن سهون کای از پشت سر نگاهی به یریم انداخت و دو قدم 

جلوتر رفت و پشت صندلیش ایستاد.

یریم کامال متوجه شد که اون پشت سرشه اما هیچ ایده نداشت که باید 

چیکار کنه،تمام زندگیش آدمای دیگه بهش میگفتن که باید چیکار کنه و 
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یریم فکر میکرد همیشه دیگران باید براش تصمیم بگیرن.

حاال برای کای مثل یه عروسکی بود که میتونست جوری که میخواد بازیش 

بده.

پشت سرش خم شد و دستشو جلوی بدنش برد و روی شونه مخالفش 

گذاشت.

سرشو توی گردنش فرو کرد و نفس داغش باعث شد یریم خودشو بکشه و 

با این کارش کای اخم کرد و بدون اینکه ازش فاصله بگیره با جدیت 

پرسید.

_خودتو از من میکشی؟

یریم سعی کرد اصال نگاهش نکنه و فقط با صدای ضعیفی جوابشو داد.

_بهت عادت ندارم،میخوام با سهون حرف بزنم.

_میخوای چی بهش بگی؟

_نمیدونم...تو بهم گفتی این کار درستیه فقط میخوام از اونم بپرسم.

کای با این حرف یریم عصبانی شد اما سعی کرد خودشو کنترل کنه تا اونو 

از خودش دور نکنه،بهرحال اون این حرفو میزد چون درکی از موقعیت 

نداشت.
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_اون هیچوقت حقیقتو بهت نمیگه!هنوزم جواب سواالتو از کسی میخوای 

که تمام حرفاش دروغه؟ دارم بهت میگم تو میتونی به هر کسی که 

میخوای نزدیک بشی،هنوزم میخوای بری و از سهون بپرسی؟احمقی؟

یریم ساکت بودو جوابی نمیداد اما دست کای دور گردنش داشت آزارش 

میداد.

...

سهون بعد شنیدن همه حرفای جوی با حرص دستشو مشت کرد و فقط با 

یه کلمه جواب داد.

_خفه شو.

جوی با خونسردی بهش لبخند زد و نگاهشو سر تا پای سهون چرخوند.

_خودتم میدونی که حق با منه سهون،درست میگم؟

سهون عرق میکرد و از استرس دستاش کامال میلرزیدن اما این باعث 

نمیشد بخواد خودشو به این راحتی ببازه.

_همیشه...همیشه تو دنیای توهم زندگی میکنی،برات متاسفم جوی.

جوی از حرفی که زده بود مطمئن بود پس با خونسردی به لبخند زدن ادامه 

میداد.
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_نیاز نیست از من بترسی سهون،خودتم میدونی من به راحتی ساکت 

میشم کافیه باهام مهربون تر باشی.

سهون اخم بدی کرد و یه قدم بهش نزدیک تر شد و مستقیم به چشماش 

خیره شد.

_داری منو تهدید میکنی؟!اونم بخاطر یه مشت مزخرفات؟

جوی دستشو باال آورد و آروم روی شونه سهون کشید.

_اسمشو هرچیزی که دوست داری بذار،مجبور نیستی همین االن تصمیم 

بگیری...فکراتو بکن اما یادت باشه...وقت زیادی نداری.

جمله آخرو با جدیت گفت و نگاهش این بار نسبت به همیشش متفاوت 

بود.

سهون بدون اینکه جوابی بهش بده با عصبانیت سمت پله ها رفت و دوتا 

یکی پله هارو باال رفت و بعد از صدای بسته شدن در اتاق جوی با 

خونسردی لبخند زد.

دست چپش که تمام مدت پشتش بودو جلو آوردو به کت سهون که توی 

دستش بود خیره شد و لبخند زد.

_ممنون که اینو جا گذاشتی سهون.
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بعد از چندثانیه خیره شدن به کت سهون متوجه رد شدن یریم از جلوش 

شد.

سرشو باال آوردو با حرص نگاهش کرد،از اینکه اون مثل نامرئیا باهاش 

رفتار میکرد متنفر بود اما االن وقتش بود که کارشو انجام بده.

_یریم...

یریم درست پایین پله ها ایستاد و با خونسردی سمتش برگشت و بهش 

خیره شد.

جوی با قدمای آرومی سمتش رفت و نزدیکش ایستاد،چند ثانیه به 

صورتش خیره شد و بعد  کت سهونو سمتش گرفت.

_بگیرش.

نگاهشو از صورت اون گرفت و به کت توی دستاش خیره شد.

_این چیه؟

جوی سعی کرد لبخند نزنه و جدی بنظر برسه،همیشه آرزوش بود که 

اینکارو انجام بده و حاال برای اولین بار فرصتشو پیدا کرده بود.

_کت سهونه،وقتی اومده بود خونم اینو جا گذاشت.

یریم چندثانیه همینطور به جوی خیره شد.
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_چرا اون اومده بود خونت؟

باالخره سوالی که منتظر شنیدنش بود رو پرسیده بود،جوی خیلی کوتاه 

نفس عمیقی کشید و  نگاهشو از یریم دزدید.

_خب،گاهی میاد تا فقط یکم آروم باشه،فکر نمیکنم از نظرت مشکلی داشته 

باشه درست میگم؟!من و سهون با هم...

قبل از اینکه بتونه حرفشو کامل کنه یریم دستشو جلوی دهنش گذاشت و 

عُق زد و جوی انقدر شوکه شد که یادش رفت چی میخواسته بگه.

با نگاه پر از استرسش به یریم خیره شده بود که دستش هنوزم جلوی 

صورتش بود.

_یریم...

بعد از چندثانیه دستشو پایین آورد و نفس نفس میزد اما دیگه به جوی 

نگاه نکرد،کت سهونو از دستش گرفت و شروع به باال رفت از پله ها کرد.

جوی چندلحظه با نگاهش دنبالش کرد و سریع دنبالش راه افتاد و پشت 

سرش باال میرفت.

_خوبی؟حالت تهوع داری؟چرا؟مسموم شدی؟

یریم به کت سهون خیره شده بودو با عجله از پله ها باال میرفت،هیچ 



125 | P a g e

جوابی به اون نمیداد و فقط به چیزایی که گفته بود فکر میکرد،یعنی حق 

با کای بود و سهون بهش دروغ میگفت؟یعنی توی تخت جوی میخوابید و 

این کارش اشتباه نبود؟

با قطره اشکی از چشماش روی گونش افتاد شوکه شد و همونجایی که بود 

ایستاد.

دستشو آروم باال آوردو روی صورتش کشید،انگشتاش با اشکش خیس شده 

بودو با گیجی بهش نگاه میکرد،این اولین باری بود که همچین چیزی میدید 

و تو ذهنش مدام از خودش میپرسید"این چیه؟"

جوی موفق شد خودشو به اون برسونه و یه پله باالتر رفت و برگشت 

سمت یری و با دیدن صورت خیسش حتی بیشتر از قبل شوکه شد،توی این 

سه سال اولین باری بود که میدید اون گریه میکنه و با اینکه میدید،اما 

نمیتونست باورش کنه.

_تو! داری گریه میکنی؟

تقریبا با صدای بلندی پرسید و یریم اخم کرد و تند تند سرشو تکون داد و 

زیر لب زمزمه میکرد.

_نه...نه!

این اتفاق تقریبا باعث شوکه شدن یریم شده بود و بدون اینکه بدونه بهش 
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استرس میداد و باعث تشدید حالت تهوعِش شد و دوباره عق زد،فشار 

روانی زیادی روش بود و داشت حالشو خراب میکرد.

جوی برای یه لحظه با این فکر که ممکنه اون حامله باشه تمام تنش لرزید و 

موشکافانه نگاهش کرد.نمیتونست ازش دراین باره سوال کنه پس باید 

چیکار میکرد؟

حتی اگه یه درصد احتمال داشت که اون حامله باشه جوی نمیتونست 

اجازه بده که این اتفاق بیفته.

حتی یه لحظه هم تردید نکرد و با خونسردی اونو هل داد.

یریم همینطور توی پله ها پایین افتاد و جوی پشت سرش با عجله پایین 

میرفت.

یریم پایین پله ها روی زمین افتاد و درجا بیهوش شد.

جوی کت سهونو برداشت و با عجله سمت کاناپه های وسط نشیمن رفت و 

اونو زمین انداخت و با پاش زیر کاناپه داد و مخفیش کرد و خیلی ناگهانی 

جیغ زد.

_یریم.

سریع با قدمای پرسروصدایی سمتش دویید و کنارش روی زمین نشست.
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چندلحظه بیشتر از جیغ زدنش نگذشته بود که سهون در اتاقو باز کرد و از 

طبقه دوم به پایین نگاه کرد و با دیدن یریم روی زمین با عجله سمت پله ها 

رفت،سریع خودشو به پایین رسوند و کنارش نشست و  با وحشت نگاهش 

کرد.

_یریم...ریم.

بارها اسمشو صدا کرد اما اون کامال بیهوش بود،دستاشو دو طرف صورتش 

گذاشت و با نگرانی نگاهش کرد.

بعد از چندثانیه با خشم به جوی خیره شد.

_چه اتفاقی افتاد؟

اون نقش آدمای نگرانو براش بازی کرد و با نگرانی سرشو به دوطرف تکون 

داد.

_نمیدونم،از کنار من رد شد و همینطور از پله ها باال میومد،داشتم میرفتم 

که با صدای افتادنش متوجهش شدم.

سهون دوباره با نگرانی به اون نگاه کرد و شروع کرد به داد زدن.

_مدیر کیم.

دو بار کای رو صدا کرد اما بنظر میومد اون نیست،کالفه تر شد و خواست 
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یریم رو بلند کنه که متوجه شد اون خونریزی کرده.

شوکه شد و چندلحظه به شلوار سفید یریم که هر لحظه بیشتر با خون 

قرمز میشد خیره شد.

جوی زیرچشمی نگاهی به سهون انداخت و حاال که یریم خونریزی میکرد 

مطمئن شد که اون حامله بوده و خیالش راحت شد که به موقع متوجه این 

موضوع شده.

سهون آروم با دستش به صورت اون ضربه زد و این بار آرومتر صداش 

کرد.

_یریم...

جوی خیالش راحت شد که با این وضع امکان نداره بچه ی توی شکمش 

دووم بیاره و جوری که واقعا شوکه و نگران بنظر برسه پرسید.

_سهون... اون حامله بود؟!

سهون بدون اینکه جوابی بهش بده سریع گوشیشو از جیبش دراورد و با 

آمبوالنس تماس گرفت.درست لحظه ای که حواس سهون پرت تماس 

شد،جوی به یریم خیره شد و پوزخند زد.

سهون تماسو قطع کرد و دوباره نزدیکتر اومد و کنارش نشست.دستشو 

محکم تو دستش گرفت و با نگرانی نگاهش کرد،زیرلب فقط یه جمله رو 
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زمزمه میکرد.

_ اتفاق بدی نمیفته.

_سهون.

_از اینجا برو.

_سهون اون...

_گفتم از اینجا برو جوی راحتمون بذار.

این بار تقریبا سرش داد زد و جوی هم بهرحال دیگه کاری برای انجام دادن 

نداشت،از روی زمین بلند شد و بدون اینکه چیزی بگه با خونسردی سمت 

در رفت و با خوشحالی از اونجا رفت بیرون.

سهون همینطور به صورت یریم خیره شده بود،هنوزم باورش نمیشد اون 

واقعا حاملس و اگه قرار بود بالیی سر اون بچه بیاد مطمئن بود دیوونه 

میشه.

_یریم.االن آمبوالنس میرسه طاقت بیار،بچمون نباید بمیره اون باید سالم 

باشه.

تمام چیزی که میتونست به زبون بیاره همین بود.

...
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یریم توی اتاق بیمارستان بود و دکترا کنارش بودن،سهون بیرون اتاق با 

نگرانی قدم میزد که یکی از پرستارا درو باز کرد و بیرون اومد.

سهون سریع جلوشو گرفت و متوقفش کرد.

_معذرت میخوام،اون حاملس درسته؟بچه سالمه؟حالش خوبه؟

پرستار با خونسردی به صندلیای پشت سر سهون اشاره کرد.

_لطفا یکم منتظر بمونید دکتر وضعیتشونو براتون توضیح میدن.

اینو گفت و خواست از سهون بگذره و بره که اون دوباره جلوشو گرفت.

_ببخشید،میشه لطفا پارچه دور چشمای اونو باز نکنید،اون فوبیای رنگ 

داره و وقتی به هوش بیاد ممکنه اذیت بشه.

پرستار فقط با تکون دادن سرش به سهون اطمینان داد و سریع ازش دور 

شد.

اون دوباره با نگرانی چند قدم عقب برگشت و روبه  روی در اتاق 

ایستاد،نمیدونست اون تو چخبره و همینم بیشتر داشت کالفش میکرد.

...

نیم ساعت گذشت و دکتر درو باز کردو از اتاق بیرون اومد،سهون با دیدن 

اون از روی صندلی بلند شد و باعجله سمتش رفت و جلوش ایستاد.با 
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نگرانی نگاهشو روی در اتاق و صورت اون میچرخوند و صداش میلرزید.

_دکتر همه چیز مرتبه؟وضعیتش چطوره؟

اون با ناراحتی نگاهش کردو هردو دستاشو توی جیبای روپوشش کرد،با 

کالفگی نفسشو آزاد کرد.

_همسرتون تو هفتمین هفته بارداری بودن اما...

سهون نفسشو توی سینش حبس کرده بود و فقط به حرفای اون گوش 

میکرد و تنها چیزی که میخواست این بود که اون بچه سالم باشه اما با 

چیزی که که دکتر گفت انگار تمام دنیا روی سرش خراب شد.

_ضربه هایی که بخاطر افتادن از پله بوده باعث سقط شدن بچه 

شده...متاسفم.

سهون تعادلشو از دست داد و یه قدم عقب رفت.

دکتر سریع دستشو از جیبش بیرون آوردو بازوشو گرفت و کمکش کرد.

_لطفا قوی باشید،اون االن به حمایت شما نیاز داره،میتونید برید و 

ببینیدش.

اینو گفت و بعد از ضربه ارومی که برای تسکین به بازوی سهون زد با 

قدمای سریعی ازش دور شد.



132 | P a g e

سهون تا چندلحظه همینطور به در اتاق خیره شده بود و تقریبا تو شوک 

بود.

داشتن یه بچه ای که خودش پدرش باشه و بزرگ کردنش به بهترین نحو 

آرزوی سهون بود اما همه چیز خراب شده بود.از دست دادن بچه ای که 

هنوز حتی متولد نشده بود به قدری غمگینش کرده بود که حس میکردن 

چیزی بجز این غم نمیتونه از پا درش بیاره.

...

کای رمز درو وارد کرد و خودشو کشید داخل خونه و درو محکم کوبید،از 

عصبانیت تمام صورتش قرمز شده بود و به نفس نفس افتاده بود،اینکه 

یریم تو هرجمله ای که میگفت اسم سهونو میاورد باعث میشد بیشتر از 

سهون متنفر بشه.

با وجود اون همه نفرتی که نسبت به سهون داشت سه سال تمام جلوش 

تعظیم میکرد و همه دستوراتشو انجام میداد اما حاال که داشت کم کم 

یریمو به دست میاورد تحمل کردن اون براش سخت شده بود و مطمئن بود 

اگه یریم بیخیال اون نشه هرکاری ممکنه برای خالص شدن از شر سهون 

انجام بده.

اینکه هربار با نزدیک شدن به یریم اون اسم سهونو میاورد بیش از اندازه 

حال کای رو خراب میکرد.
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همونجا به در خونه تکیه داده بود و با حرص نفسای عمیقی میکشید که 

تازه متوجه صدایی که از اتاق خوابش میومد شد و اخماش تو هم رفت و 

حتی بیشتر از قبل کالفه شد،نمیدونست سولگی تا کی میخواد توی خونه 

اون بمونه.

با اینکه هیچ حسی به سولگی نداشت اما به خوبی میدونست اون به قدری 

عاشقشه که حاضره هرکاری براش انجام بده...میتونست ازش برای آروم 

کردن خودش استفاده کنه حداقل تا زمانی که یریم رو کامال مال خودش 

کنه.

تکیه اشو از در خونه گرفت و با قدمای آرومی در حالی که پاهاشو روی 

زمین میکشید سمت اتاق رفت.

در نیمه باز بودو با دستش هلش داد و کامل بازش کرد.

سولگی با دیدن اون با اینکه هنوز موهاش کامال خشک نشده بود اما 

سشوارو خاموش کردو لبخند زد.

_باالخره اومدی؟

کای زیر چشمی نگاهش میکرد و چهرش کامال جدی و حتی کمی ترسناک 

بنظر میرسید.

سولگی خوب میدونست فقط یریمِ که میتونه اونو به این حال و روز 
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بندازه و دونستن این موضوع آزارش میداد اما با اینکه همیشه همه 

تالششو کرده بود،نمیتونست اوضاع رو تغییر بده،بهرحال اینا باعث نمیشد 

که دست از تالش کردن بکشه.

_کای یه نگاه به خودت بنداز. تو نباید اینجوری زندگی کنی مگه تو چی کم 

داری؟ سالمی جذابی ثروت داری...اما بخاطر اون دختر زندگی رو برای 

خودت سخت کردی...ثروتت بیشتر از اوه سهون نباشه کمتر نیست اما سه 

ساله که داری زیردستش کار میکنی! بهتره دیگه تمومش کنی کای،این که 

فکر میکنی اون دختر مال توئه فقط به توهمه که خودت بوجود آوردیش.

کای تمام مدت ساکت بودو فقط باهمون چشمایی که از عصبانیت قرمز 

شده بودن بهش خیره شده بود،به سولگی اجازه میداد به حرف زدن ادامه 

بده چون میخواست بیشتر عصبانی بشه،هرچی بیشتر کالفه و عصبانی 

میشد آرامش بعدش لذت بخش تر بود.

سولگی با دقت کای رو زیر نظر گرفته بود و مطمئن بود که اون داره به 

حرفاش گوش میده پس با همون جدیت توی چهرش ادامه داد.

_اون دختر از اولشم مال تو نبود و حاالم که همسر یه نفر 

دیگه اس،بیخیالش شو و بیا باهم از اینجا دور شیم،تا کی میخوای دنبال 

مدرک علیه اوه سهون باشی تا نابودش کنی؟حتی اگه اون واقعا با اهداف 

شخصی با یریم ازدواج کرده باشه چطور میخوای ثابتش کنی؟ شکست 
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دادن آدمی مثل اون به این راحتی نیست و فقط داری خودتو خسته 

میکنی.

همینطور به حرف زدن ادامه میداد و حتی به خودش فرصت نفس کشیدنم 

نمیداد.

کای نگاهشو از صورت اون گرفت و روی بدنش پایین تر اومد و روی پاهای 

برهنش قفل شد.هرلحظه با شنیدن حرفای سولگی بیشتر داغ میکرد و 

دیگه نمیتونست بیشتر از این بشنوه.

خیلی ناگهانی با حرص دو طرف یقه پیرهن مشکیشو گرفت و با کشیدنش 

باعث شد دکمه های پیرهنش باز بشن.

با اینکارش صدای سولگی خفه شد و برای یه لحظه وحشت کرد،میدونست 

عاقبت این نگاه و کارای کای چیه و با فکر به بالیی که تا چنددقیقه دیگه 

قرار بود سرش بیاد تمام بدنش لرزید.

 ᶈ
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کای پیرهنشو از شونه هاش پایین انداخت و دستاشو از توی آستیناش 

بیرون کشید و اونو زمین انداخت.

با همون چشمای ترسناکش به سولگی خیره شد و باعجله سمتش قدم 

برداشت و همزمان کمربند شلوارشو باز کرد و بیرون کشید.

این اولین باری نبود که این اتفاق میفتاد و سولگی به خوبی میدونست 

اخرش به چی ختم میشه اما عشقی که به کای داشت باعث میشد نتونه 

اعتراض کنه.

یه قدم عقب رفت و این کارش کامال غیر ارادی بود.

_کای!

اون توجهی نکرد و وقتی بهش رسید وحشیانه تیشرتی که تن سولگی بود 

رو پاره کرد و از تنش جدا کرد.

هردو دست سولگی رو با یه دست گرفت و با کمربندش دستای اونو محکم 

بست جوری که مطمئنا قرار بود دستاش از اون فشار قرمز بشن اما همه 

اینا برای کسی مثل سولگی که دیوانه وار عاشق کای بود قابل تحمل بود 

حتی وقتی به خوبی حقیقت پشت این رفتارشو میدونست...

کای اونو پرت کرد روی تخت و دکمه شلوار خودشو باز کرد.

سولگی میخواست برای یک بارم که شده تو آروم کردن اون موفق بشه و یه 
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سکس آروم تر داشته باشن و باید تالششو میکرد.

_کای بیا قبلش حرف بزنیم.

کای شلوارشو دراورد و با زانوهاش روی تخت رفت،خودشو جلوتر کشید تا 

به اون برسه و دستشو پشت سرشو برد و موهاشو محکم توی دستش 

گرفت و اینجوری کنترل اونو توی دست خودش داشت.

سولگی از درد چهرش جمع شد اما نمیخواست تسلیم بشه.

_کای به حرفام گوش کن لط...

قبل از اینکه بتونه حرفشو کامل کنه کای دستشو باال برد و محکم تو 

دهنش کوبید و سولگی جیغ زد.

کای برای بار دوم سوم و حتی چهارم بی وقفه دستشو تو صورتش کوبید و 

کنترل خودشو کامال از دست داد.

سولگی مدام جیغ میزد و کای همینطور بی توجه به التماسای اون بین 

پاهاش محکم گرفته بودش و با هردو دستش به کتک زدن اون ادامه میداد 

تا فقط خشمشو از بین ببره و حتی خودشم به نفس نفس افتاده بود.

کای برای چندثانیه بیخیالش شد و رهاش کرد،خودشو روی تخت انداخت 

تا نفسش باال بیاد.
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سولگی با چشمایی که به زور باز بود از گوشه چشم نگاهش کرد،چرخید و 

خودشو از روی تخت زمین انداخت و از درد ناله کرد.

کای با حرص دندوناشو روی هم فشرد و زمزمه کرد.

_هنوز تموم نشده.

از روی تخت بلند شد و با قدمای آرومی تخت رو دور زد و خودشو به 

سولگی که با بی جونی روی زمین افتاده بود و ناله میکرد رسوند.

سولگی با دیدن بدن برهنه اون سعی کرد خودشو جمع کنه و بلند شه اما 

کای محکم به شکمش لگد زد و اون دوباره ناله کرد و روی زمین افتاد.

کای با بی رحمی بهش خیره شده بود و با دیدن وضعیت اون گوشه لبش 

باال رفت.

_نمیدونی وقتی اینجوری بی جون میبینمت چقدر لذت میبرم.

بالفاصله بعد از تموم شدن جملش دوباره محکم به شکم سولگی لگد زد و 

اون از درد توی خودش جمع شد.

کای خم شد و اونو چرخوند و روی شکمش خوابوند،پاهاشو دو طرف 

سولگی گذاشت و روی زانوهاش نشست.

موهای اونو توی مشتش محکم جمع کرد و سرشو عقب کشید.روش خم 
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شد و کنار گوشش با جدیت زمزمه کرد.

_وقتی به فاکت میدم جیغ بکش فهمیدی؟

سولگی جوابی بهش نداد و کای با حرص محکم توی سرش زد و همزمان با 

جیغ زدن سولگی سرش داد زد.

_فهمیدی؟

سولگی این بار درحالی که از درد گریه میکرد سرشو تندتند به نشانه تفهیم 

تکون داد و کای با خوشحالی کمر صاف کرد و سولگی حاال روی زانوهاش 

بود و باسنش کامال در اختیار کای بود.

کای هردو دستشو دور پهلوهای اون گذاشت و دیکشو روی سوراخ پشت 

اون تنظیم کرد و یک ضرب از پشت وارد بدنش کرد و اون از درد جیغ 

کشید.

همینطور ضربه های محکمی داخلش میزد و سولگی بی وقفه ناله میکرد و 

جیغای خفیفی میکشید که باعث میشد کای از سکسشون نهایت لذت رو 

ببره.

خودش با ناله هاش سولگی رو همراهی میکرد و آه میکشید و با تمام 

قدرتش اونو به فاک میداد و ازش لذت میبرد و به نفس نفس افتاده بود.

بعد از چنددقیقه بیرون کشید و بدون اینکه به خودشون استراحت بده 
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سولگی رو به پشت خوابوند و خودشم روی بدن اون خیمه زد و این بار 

میخواست از جلو به فاکش بده پس دوباره عضوشو وارد بدنش کرد و 

ضربه های عمیقشو شروع کرد و سولگی از دردی که زیر دلش احساس 

میکرد با صدای بلندی ناله میکرد و کای با دیدن چهره اون که از درد جمع 

شده با رضایت و صدای بلندی میخندید و به کارش ادامه میداد.

این سکس درداوری برای سولگی بود چون حتی قبلشم به طرز وحشتناکی 

کتک خورده بود اما نمیتونست اون مرد روبه روشو بدون رسوندن به 

خواستش بفرسته بره پس اعتراضی نمیکرد.

کای بعد از گذشت چنددقیقه باالخره ارضا شد و آبش اومد.

سریع عضوشو از بدن سولگی بیرون کشید و روی شکم و سینه هاش خالی 

شد،حاال که به چیزی که میخواست رسیده بود ناله بلندی کرد و آروم 

گرفت.

سولگی هنوزم درد داشت و به ارگاسم نرسیده بود اما این برای کای که به 

خواستش رسیده بود ذره ای اهمیت نداشت،بعد از چنددقیقه کوتاه که به 

خودش اومد کمربندشو از دور دستای سولگی باز کردو از روش بلند شد و 

با قدمایی که روی زمین کشیده میشد خودشو به حموم رسوند تا دوش 

بگیره.

…
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سهون کنار تخت یریم نشسته بودو به صورت اون و چشماش که با یه 

پارچه مشکی بسته شده بود نگاه میکرد.

به این فکر میکرد که حتی نمیتونه حس بد و غمشو به اون بگه و ازش 

بخواد که باهاش همدردی کنه چون مطمئنا یریم همین االنشم هیچ حس 

بدی به این اتفاق نداشت و از همه بدتر سهون باید خودشو قوی نشون 

میداد و احساساتشو مخفی میکرد.

اشکای روی صورتشو با آستینش پاک کرد و بی صدا نفس عمیقی کشید تا 

بهش کمک کنه موقع صحبت کردن صداش کمتر بلرزه.

دست یریمو محکم بین دوتا دستش گرفت و نوازشش کرد.

_درد داری؟

اون ساکت بودو جوابی بهش نداد.هنوزم حرفای جوی توی سرش میپیچید 

و بی اراده ذهنش به سمت حرفای کای کشیده میشد.

سهون وقتی جوابی ازش نگرفت چندثانیه مکث کرد و بعد با صدای 

آرومتری پرسید.

_چرا افتادی؟!

همینطور بهش خیره شده بود و منتظر بود یریم یچیزی بگه اما اون بازم 

جوابی بهش نداد.
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سهون نگاهشو از اون گرفت و با کالفگی سرشو پایین انداخت،هنوزم دست 

اون توی دستاش بود و بهش خیره شد.این بار باصدای آرومتری شروع کرد 

به حرف زدن.

_ما قرار بود یه بچه داشته باشیم اما وقتی هنوز حتی از وجودش باخبر 

نبودیم از دستش دادیم.

گفتن همه اینا به آدمی مثل یریم بی فایده بود اما سهون داشت درد 

میکشید و نیاز داشت حرف بزنه.

_من میخواستم یه بچه داشته باشم میدونی چرا؟

به خوبی میدونست که یریم مشتاق شنیدن این حرفا نیست و قرار نیست 

برای شنیدن ادامه حرفاش شوقی نشون بده پس منتظر نموند و ادامه داد.

_چون میخواستم پدر باشم،یه زندگی آروم براش بسازم و بهش یاد بدم 

خوب زندگی کنه...همه اینا برای من عقده و حسرته.

_میخوام برم خونه...

با صدای یریم ساکت شد و دوباره به صورتش نگاه کرد.

از اینکه اون به حرفاش توجهی نمیکرد دلخور نمیشد پس فقط با فکر 

کردن به اتفاقی که افتاده آروم آه کشید.
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نباید جلوی یریم احساساتی میشد پس با باوجود اینکه سخت بود اما با 

همون خونسردی همیشگیش جوابشو داد.

_باشه،میبرمت.

...

کای حوله توی دستشو روی صندلی انداخت و لبه تخت نشست و پیرهنشو 

برداشت تا با حوصله آماده بشه.

پوشید و آروم شروع به بستن دکمه هاش کرد و سرشو برگردوند و نگاهی 

به سولگی انداخت که خیلی بی حال بنظر میرسید و از وقتی کای رفته بود 

تا دوش بگیره و برگشته بود،اون فقط تونسته بود خودشو توی تخت 

بکشه.

تمام صورت و بدنش کبود و زخم شده بود و مشخص بود که درد داره.

با بیخیالی نگاهشو ازش گرفت و درحالی که دکمه های سرآستین پیرهنشو 

میبست با خونسردی شروع به حرف زدن کرد.

_بعد از رفتن من با دکتر تماس بگیر و مطمئن شو که مشکل جدی ای برات 

پیش نیومده.

سولگی بدون اینکه جوابی بهش بده نگاهشو ازش گرفت و پتورو روی 

سرش کشید.
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کای متوجه این کارش شد اما اهمیتی براش نداشت که اون ازش دلخور 

شده باشه.کای همیشه از اون فقط برای اینکه آروم بشه سواستفاده میکرد.

براش سخت بود که بیماریشو مخفی کنه اما سولگی کسی بود که بهش 

اجازه میداد خود واقعیش باشه و کای هم فقط هربار اونو تا مرز مرگ 

میکشوند.

_بارها بهت گفتم بیخیال من شو و برو،اما باوجود اینکه میدونی 

احساساتت برای من ارزشی نداره بازم میمونی،این عواقب لجبازیته،من 

نمیتونم بخاطرش متاسف باشم.

سولگی بیصدا زیر پتو گریه میکرد و دستشو محکم جلوی دهنش گذاشته 

بود تا کای متوجهش نشه.

وقتی متوجه بیماری کای شده بود که دیگه عاشقش شده بود و نمیتونست 

ازش فرار کنه،حتی اگه کای انقدر کتکش میزد تا بمیره بازم خودشو از 

دست اون نجات نمیداد.

کای به محض اینکه از روی تخت بلند شد توجهش به صدای زنگ گوشیش 

جلب شد و اونو از توی جیبش دراورد و با دیدن اسم سهون زیرلب با 

کالفگی فحش داد و سعی کرد خونسردیشو حفظ کنه و جوابشو داد.

_بله اوه سهون شی.
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چندثانیه بیشتر طول نکشید تا سهون ازش بخواد بره به بیمارستان و 

اونارو به خونه برگردونه.

کای با شنیدن دستور سهون فقط به این فکر میکرد که یعنی چه اتفاقی 

ممکنه برای یریم افتاده باشه؟

بدون اینکه وقتو تلف کنه یا توجهی به حضور سولگی داشته باشه راه 

افتاد و از اتاق رفت و درو پشت سر خودش کوبید.

...

کای در عمارتو باز کرد و سهون همینطور که یریمو روی دستاش بلند کرده 

بود با بی حوصلگی وارد خونه شد.

کای از پشت سر به اون که یریمو با احتیاط از پله ها باال میبرد نگاه میکرد 

و اخماش تو هم رفته بود.

اینکه اون بچه سقط شده بود خوشحالش میکرد اما با این فکر که ممکن 

بوده بالیی سر یریم بیاد خون چشماشو گرفته بود.

نگاه کردن به سهون هرلحظه بیشتر از قبل حالشو به هم میزد و بیشتر 

میخواست حقیقتو درمورد اون بفهمه اما هنوزم هیچی دستگیرش نشده 

بود.

با عصبانیت برگشت تا از خونه بیرون بره اما چشمش به چیزی افتاد که 
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مانعش شد.

با قدمای آرومی به کاناپه نزدیک شد و با دقت بیشتری نگاه کرد و از چیزی 

که به چشمش اومده بود مطمئن شد.خم شد و دستشو زیر کاناپه برد و 

کتی که اون زیر بودو برداشت و بلند شد و با اخم به کت توی دستش 

خیره شد.

اون کت مال سهون بود و کای به یاد میاورد چندروز پیش که باعجله از 

خونه بیرون زده بود دقیقا همین کت رو پوشیده بود.

سرشو باال گرفت و چندثانیه به طبقه دوم چشم دوخت،باید میفهمید چه 

اتفاقی در نبودش افتاده.

...

جوی توی وان حموم نشسته بود و با کفی که روی بدنش بود بازی میکرد و 

هرچندلحظه با خوشحالی میخندید.

تمام چیزی که بهش فکر میکرد این بود که به موقع متوجه بارداری یریم 

شده و تونسته جلوی این اتفاق نحس رو بگیره.

مطمئن بود که اون بچه سقط شده و همین باعث خوشحالیش بود.
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زیرلب آهنگی رو زمزمه میکرد و با ذوق به خندیدن ادامه میداد و گاهی 

بخاطر دیوونگی خودش حتی صدای خنده هاش بلندتر از قبل میشد.

دستشو دراز کرد و گیالس شرابشو برداشت،اونو جلوی صورتش برد و کمی 

تکونش داد و عطرشو بو کشید و مزش کرد.

با لذت از مزه اون شراب پلکاشو روی هم گذاشت و لباشو جمع کرد.

_اوممم.

شونه هاشو با ذوق باال انداخت و چشماشو باز کرد و به روبه روش خیره شد 

و نفس عمیقی کشید.

_اما اگه خودشم میمرد عالی میشد،حیف شد جوی…دفعه بعد کارتو بهتر 

انجام بده.

آروم به شونه خودش ضربه زد و نیشخند زد.

_برای امروز عالی بودی.

اینو گفت و دوباره با صدای بلندی شروع کرد به خندیدن.

...
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سهون لبه تخت نشسته بود و سرشو پایین انداخته بود،انگشتاشو محکم 

توی هم گره کرده بود و پلکاشو روی هم گذاشته بود.

هنوزم نمیتونست باور کنه رویایی که هنوز حتی شروع نشده بود به 

کابوس تبدیل شده! بعد از سه سال باالخرهه یریم باردار شده بود و حاال 

همه چیز از بین رفته بود. دلش میخواست باور کنه که همه چیز کابوسه 

اما اتفاقات امروز خیلی واقعی تر از همیشه بنظر میرسید.

نفس عمیقی کشید و چشماشو آروم باز کرد،روشو برگردوند و نگاهی به 

یریم که بنظر میومد خواب باشه انداخت.

میتونست درک کنه که اون حتما خیلی درد کشیده اما دیگه نمیتونست 

اهمیتی  به این موضوع بده،حداقل االن که حال خوبی نداشت...

بلند شد و با قدمای آرومی خودشو به کمد رسوند تا لباساشو عوض کنه.

یکی از کشوهارو باز کرد و دنبال چیزی میگشت که با صدای یریم متوقف 

شدی.

_گفتی بچه؟

با سوالی که پرسید سهون پلکاشو آروم روی هم گذاشت و با صدای آروم و 

کوتاه جوابشو داد.

_اوم.
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یریم بعد از چندثانیه سکوت دومین سوالشو پرسید.

_بعدش چی میشد؟

برای سهون سخت بود بخواد دراین  مورد حرف بزنه اما با همون صدای 

آروم جوابشو داد.

_اگه از پله نمیفتادی،بعد از یه مدت اون بچه به دنیا میومد،ما پدر و 

مادرش میشدیم و ازش محافظت میکردیم و بزرگش میکردیم...

نمیدونست دقیقا باید چه توضیحی بهش بده اما این همه چیزی بود که 

فکر میکرد یریم میتونه درکش کنه.

یریم چندثانیه همینطور از پشت سر بهش خیره شد و بعد سوالی که توی 

ذهنش بوجود اومده بود رو پرسید.

_تو اونو میخواستی؟

بعد از شنیدن سوال یریم آروم روشو سمت اون برگردوند و چندثانیه به 

چشمای باز اون خیره شد.

_بیشتر از هرچیزی،اون میتونست باعث بشه نسبت به خودم...

حرفشو ادامه نداد و ساکت شد،یه بچه که به بهترین شکل بزرگش کنه 

میتونست باعث بشه نسبت به خودش حس بهتری داشته باشه و همه 
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چیزایی که خودش حسرت داشتنشون رو داشته رو بهش بده اما حتی 

نمیتونست احساساتشو جلوی یریم به زبون بیاره.

سرشو آروم به دوطرف تکون داد.

_فراموشش کن،من هنوزم تورو دارم پس میتونیم دوباره بچه دار بشیم.

_یعنی اگه از پله نمیفتادم تو به چیزی که میخواستی میرسیدی؟

سهون شخصیت قوی ای داشت پس تصمیم گرفت دیگه ضعفی بخاطر این 

قضیه نشون نده و خودشو جمع و جور کنه،سمت کمد برگشت و با صدای 

آرومی جواب داد.

_اوم…

همین موضوع ذهن یریم رو درگیر کرد،کامال مطمئن بود که جوی توی 

پله ها هلش داده و همینطور خیلی واضح شنیده بود که اون ازش درمورد 

حاملگی پرسیده بود.

با خودش فکر میکرد"یعنی جوی نمیخواد سهون به چیزی که میخواد 

برسه؟اما چرا؟"

...

سهون وارد اتاق کارش شد و درو قفل کرد،چندروز از اون اتفاق گذشته بود 
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و حاال آروم تر از قبل شده بود اما هنوزم نمیتونست بهش فکر نکنه و این 

موضوع باعث شده بود گذشته ای که ازش فرار میکرد مدام بهش یادآوری 

بشه.

پشت میزش رفت و روی صندلیش نشست.

تا چندلحظه چشماشو بسته بود تا افکارشو آزاد کنه اما موفق نمیشد و 

مدام اتفاقات اون روز رو به یاد میاورد،وقتی همه چیزو درمورد غیرقانونی 

بودن شغل خانوادگیشون فهمیده بود فقط ۱۹ سالش بود.

«نه سال قبل »

هردو دستشو مشت کرده بود و به پدرش که کامال خونسرد بنظر میرسید و 

مثل همیشه با غرور خاصی پشت میز کارش نشسته بود خیره شده بود.

باور این حقیقت که کارشون غیرقانونی بود براش سخت بود.

سال ها بود که خودشو برای ادامه راه پدرش آماده کرده بود و با عالقه 

زیادی برای یادگرفتن همه کارا تالش کرده بود اما حاال... حقیقت باعث 

شده بود با خودش فکر کنه که تمام زندگیش برای چی آماده میشده.

افکارشو کنار زد و با لحنی که دلخوریشو کامال نشون میداد پرسید.
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_چرا از راه درستش انجامش ندادین؟شما یه تاجر خیلی بزرگین که همه 

بهش اعتماد دارن،اینجوری جواب اعتمادشونو میدید؟شما منو برای ادامه 

دادن به تجارت غیرقانونی آموزش دادین؟

پدرش با خونسردی سیگار توی دستشو توی زیرسیگاریش خاموش کرد و 

بدون اینکه سرشو باال بیاره به سهون چشم دوخت.

_چرا؟ نمیخوای؟

با جدیت پرسید و نگاهش لرزی به تن سهون انداخت که زبونش بند اومد و 

حتی نتونست جوابی بهش بده.

چندلحظه توی سکوت گذشت و خیلی ناگهانی پدرش با صدای بلندی 

شروع کرد به خندیدن و با تمسخر نگاهشو سرتاپای سهون چرخوند.

_حتی نمیتونی بگی که این تجارت رو نمیخوای... پس برای چی این همه 

شلوغش کردی؟

حق با اون بود،سهون برای اینکه خودشو به پدرش ثابت کنه تالش زیادی 

کرده بود و حاال براش سخت بود که بخواد از همه چیز بگذره اما الزم بود 

که اینجوری ادامه بدن؟

_من این تجارتو ادامه میدم اما نه به روش شما...بلکه به روش خودم.

اطمینانی که توی نگاهش بود این بار حتی بیشتر باعث شد مورد تمسخر 
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پدرش قرار بگیره.

_اوه سهون تو میخوای آدم خوبی باشی و از راه درستش پول دربیاری؟ 

فکر میکنی موفق میشی؟

پوزخند زد و نگاهشو از سهون که همینطور با گیجی بهش چشم دوخته بود 

گرفت.

_من اجازه نمیدم با حماقتت زحمات چندین و چندساله منو خراب کن. اگه 

میخوای آدم خوبی باشی از اینجا برو و تنها زندگی کن،اما وقتی که توی 

بدبختی دست و پا میزدی به هیچ وجه منو نجاتت صدا نکن چون من به 

کمکت نمیام، سرنوشت آدمای احمق مرگِ اوه سهون.

دستشو باال گرفت و به در اتاقش اشاره کرد.

_وقتی تصمیم بگیری راهت رو از من جدا کنی و پاتو از اون در بیرون 

بذاری برای همیشه نابود میشی.

سهون بعد از حرفای پدرش برگشت و با وحشت نگاهی به اون در انداخت 

و گوشه لب پدرش با دیدن ترس اون باال رفت.

***

چشماشو باز کرد و به روبه روش خیره شد،همه چیزو به خوبی به یاد 

میاورد و با فکر کردن به اون لحظه گاهی به این فکر میکرد که اگه 
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چشماشو باز کنه و توی اون موقعیت باشه و مجبور باشه دوباره برای 

زندگیش تصمیم بگیره چی؟ اگه یه فرصت دوباره داشته باشه چه 

تصمیمی میگیره؟

حتی نمیتونست به این سوال جواب بده.

از روی صندلیش بلند شد و با قدمای آرومی خودشو به گلدونی که گوشه 

اتاقش بود رسوند و چندثانیه همینطور بهش خیره شد،با انگشت اشارش 

کمی از خاک توی گلدونو کنار زد و کلیدی که داخلش مخفی کرده بودو 

برداشت و توی مشتش گرفت.

سمت میزش برگشت و دوباره روی صندلیش نشست،خم شد و با همون 

کلید کشوی دوم میزشو باز کرد و اونو بیرون کشید.

جز چندتا کاغذ چیزی توی اون کشو نبود،همونارو برداشت و دوباره صاف 

روی صندلیش نشست و چندثانیه به اون کاغذا خیره شد و نگاهش روی یه 

خط ثابت موند.

«آزمایش ژنتیک_۹۷درصد مطابقت»

اینکه جوی فکر میکرد هیچ رابطه خونی ای با سهون نداره دروغ 

بود،دروغی که سهون میخواست اون تا ابد باورش داشته باشه.

جوی خواهر واقعیش و نتیجه خیانت پدرش بود.
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سهون به  هیچ  وجه نمیخواست جوی این حقیقت رو بفهمه و ادعای وارث 

بودن کنه و حاال با خودش فکر میکرد اگه این حریص بودن نیست پس 

چیه؟

حاال به جواب سوالش رسیده بود،این چیزی بود که سهون انتخابش کرده 

بود.

«ثروت»

حتی اگه دوباره زمان به عقب برمیگشت سهون بازم تسلیم پدرش میشد و 

این ثروت و احترام رو انتخاب میکرد اما این همه ی حقیقت نبود و خودشم 

اینو میدونست اما ترجیح میداد همه چیز با دروغ جلو بره! رابطش با 

جوی،تجارتش،ازدواجش با یریم،همه چیز...

...

سهون بدون اینکه یریم بفهمه از خونه بیرون زده بود و بیشتر از یک 

ساعت گذشته بود و هنوزم برنگشته بود.

یریم توی تخت دراز کشیده بود و به اتفاقات اخیر فکر میکرد،حرفای کای 

درمورد اینکه سهون داره بهش دروغ میگه و همینطور به رابطه بین سهون 

و جوی فکر میکرد.

سهون بهش گفته بود برای آروم شدن فقط به اون نیاز داره و حرفای جوی 
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ثابت میکرد که کای بهش دروغ نمیگه.

حتی نمیدونست چرا داره به همه اینا فکر میکنه و نمیفهمید اطرافش چه 

اتفاقی داره میفته.

هنوزم نمیدونست اون نامه از طرف کی فرستاده شده و منظورش از اینکه 

سهون میخواد از دستش خالص بشه چیه؟

هیچ حسی نداشت... نمیتونست غمگین باشه یا حتی بترسه،حتی 

نمیدونست اعتماد چیه و اگه کسی ازش سواستفاده میکرد اون حتی 

متوجش هم نمیشد.

چشماشو بسته بود که با صدای باز شدن در اتاق آروم چشماشو باز کرد و با 

دیدن کای که از الی در به داخل نگاه میکرد بلند شد و سرجاش نشست.

_تو برای چی اینجایی؟

کای مطمئن بود که سهون به این زودی برنمیگرده،خودشو کشید داخل اتاق 

و درو بست،چند قدم جلوتر رفت و خودشو به تخت رسوند و همونجا 

نشست و چندثانیه به صورت یریم خیره شد.

یریم هیچ ایده ای نداشت که اون برای چی به اینجا اومده پس دوباره 

سوالشو تکرار کرد.

_چرا اومدی اینجا؟
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_چرا از پله ها افتادی؟

کای بدون اینکه جوابی بهش بده سوالی که توی ذهنش بود رو بی تردید 

پرسید و یریم بعد از چندثانیه خیره شدن بهش با بیخیالی جوابشو داد.

_جوی هلم داد.

این چیزی بود که کای خودشم بهش شک داشت پس زیادم شوکه نشد اما 

باید میفهمید قصد جوی از این کار چی بوده.

_چرا؟چه اتفاقی بینتون افتاد؟

یریم تمام چیزی که اتفاق افتاده بود رو برای اون تعریف کرد.

کای تمام مدت به این فکر میکرد که حتما یچیزی بین سهون و جوی هست 

و حاال جوی کارش رو راحت تر کرده بود.

اگه جوی باعث مرگ بچه سهون نمیشد کای خودش مجبور میشد از راه 

امن تری اون بچه رو از بین ببره و حاال که به لطف اون،بچه  سقط شده 

بود،نیاز نبود کاری انجام بده.

هنوزم این موضوع که جوی با این کارش ممکن بود به یریم آسیب بزنه 

آزارش میداد اما کارای مهم تری برای رسیدگی بهشون داشت.

افکارشو کنار زد و به اون که هنوزم با خونسردی بهش خیره شده بود 
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لبخند زد.

یریم با دیدنش سریع دستشو باال آورد و با انگشت اشارش به لبای کای 

اشاره کرد.

_چرا اینکارو کردی؟

کای چندثانیه توی سکوت با گیجی بهش خیره شد.

_چی؟

کای با اشاره اون به لباش متوجه منظورش شد اما حتی نمیدونست چه 

توضیحی باید بهش بده.بهرحال برای داشتن یریم صبور بود و از اینجا به 

بعدم باید صبور میموند.

_خب...گاهی بی دلیل لبخند میزنم و گاهی هم بخاطر خوشحالیه.

یریم بدون هیچ ریکشنی به توضیح اون نگاهشو ازش گرفت و همزمان که 

دوباره توی تخت دراز میکشید با صدای آرومی زمزمه کرد.

_برو بیرون.

کای همینطور با نگاهش دنبالش میکرد و توجهی به خواسته اون نشون 

نداد،حاال که تا اینجا اومده بود نمیتونست همینجوری بیرون بره.

_بهم توجه کن یریم.
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چشماشو بسته بود تا بخوابه،خیلی واضح صدای کای رو شنید و به این 

فکر میکرد که این صدارو قبال کجا شنیده...

هربار که بدون نگاه کردن به چهرش فقط صداشو میشنید،به این فکر 

میکرد که این صدا واقعا براش آشناست اما هیچ ایده ای از گذشته نداشت.

کای با کالفگی نگاهشو از اون گرفت،اینکه یریم بهش بی توجهی میکرد 

بیشتر اونو تشنه میکرد،کای نمیتونست جلوی خودشو بگیره اما فعال 

مجبور بود با اون کنار بیاد.

خم شد و مچ پای اونو برای چندثانیه بوسید اما یریم هیچ ریکشنی بهش 

نشون نداد.

کای بلند شد و بدون هیچ حرفی از اونجا بیرون زد.

بعد از صدای بسته شدن در یریم چشماشو باز کرد و به روبه روش چشم 

دوخت.

...

به لطف تماسایی که جوی هرچنددقیقه با سهون گرفته بود و آخرین شماره 

توی لیست تماسای سهون شماره اون بود،بعد از بیهوش شدنش بخاطر 

مستی،مسئول بار با شماره جوی تماس گرفته بود تا بیاد و سهونو به خونه 

ببره.
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اونو با تاکسی به خونه خودش برده بود و از راننده خواسته بود سهونو تا 

اتاق خواب ببره و اونم کمکش کرده بود.

بعد از اینکه از رفتن راننده مطمئن شد در خونه رو بست و با عجله سمت 

اتاق خوابش راه افتاد،رفت داخل اتاق و درو بست و بهش تکیه داد و 

همینطور به سهون که روی تخت بیهوش افتاده بود خیره شد.هنوزم باور 

اینکه امشب به چیزی که میخواد میرسه براش سخت بود اما فکر کردن 

بهش هیجان زدش میکرد.

با قدم آرومی خودشو به تخت رسوند و کفشاشو از پاش دراورد و روی 

تخت رفت،همینطور بهش خیره شده بود و لبخند میزد و بعد از چندثانیه 

باصدای آرومی افکارشو به زبون آورد.

_اومو...از دست دادن اون بچه انقدر داغونت کرده؟اشکالی نداره من اونو 

بهت برمیگردونم.

سال های زیادی رو منتظر سهون مونده بود و دیگه نمیتونست صبر 

کنه،اهمیتی نمیداد فردا صبح سهون چه ریکشنی به این وضعیت نشون 

میده و تنها چیزی که براش اهمیت داشت این بود که باالخره فرصتی که 

منتظرش بود رسیده.

خودشو بیشتر سمت سهون کشید و خم شد و از اون فاصله کم به صورت 

اون چشم دوخت.
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...

کای حاال که سهون توی عمارت نبود فرصت داشت تا اتاق کار اونو خوب 

بگرده و مدرکی علیه اون پیدا کنه،این فرصتی نبود که از دستش بده برای 

همینم بدون اینکه چراغارو روشن کنه توی اتاق سهون با فلش الیت 

گوشیش دنبال چیزی میگشت که به دردش بخوره.

دوباره دومین کشوی میزشو امتحان کرد اما اون هنوزم قفل بود و همینم 

بیشتر کالفش کرد،روی میز و بین وسایالی سهون دنبال کلید گشت اما 

نتونست اونجا چیزی پیدا کنه.

یکم نگاهشو اطرافش چرخوند و سمت کتابخونه رفت و اونجا مشغول 

گشتن شد،رندوم کتابارو بیرون میکشید و بینشون دنبال چیزی 

میگشت،مطمئن بود سهون رازی داره که با فهمیدنش میتونه برای همیشه از 

شرش خالص شه.

...

 ᶈ

جوی نگاهشو از صورت سهون گرفت و  موهاشو پشت گوشش زد و روی 

زانوهاش نشست.
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دستشو سمت دکمه های پیراهن سهون برد و دونه دونه شروع به باز 

کردنشون کرد،هرچی پایین تر میرفت سینه برجسته سهون بیشتر نمایان 

میشد و بیشتر تشنه لمس کردن پوست بی نقص اون بود.

تمام دکمه ها رو باز کرد و دوطرف پیراهن اونو کنار زد،دستشو روی شکم 

سهون گذاشت و همینطور باال کشیدو سینه ها و گردنشو لمس میکرد.

سهون بی اراده خیلی کوتاه اخم کرد اما انقدر مشروب خورده بود که اصال 

هوشیاری نداشت.

جوی سریع دو طرف لباس مشکی کوتاهی که پوشیده بودو گرفت و اونو 

توی تنش باال کشید و کنار تخت روی زمین انداختش.

خودشو جلوتر کشید و حاال پاهاشو دوطرف بدن سهون گذاشته 

بود،موهاشو توی دستش جمع کرد و روی سهون خم شد و شروع به 

بوسیدن تمام باالتنش کرد و رد رژ لب قرمزشو روی شکم و سینه هاش 

گذاشت،نمیتونست این لذتای کوچیک قبل از سکس رو از خودش دریغ 

کنه،باید اعتراف میکرد هیچکدوم از روابطی که توی زندگیش تجربه کرده 

بود انقدر باعث لذتش نشده بود و این درحالی بود که سهون باهاش 

همکاری نمیکرد!

زبونشو بیرون آورد و  همینطور روی پوست سهون حرکتش میداد و بخاطر 

لذتی که تجربه میکرد بی اراده ریز ریز میخندید.
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سرشو باالتر برد و روی یه نقطه از گردن سهون قفل شد و شروع به مارک 

کردنش کرد،حداقل باید نشونه ای از امشب برای یریم میذاشت تا این لذت 

کامل بشه.

سهون گاهی آروم سرشو تکون میداد و با اخم ناله میکرد،انگار بخاطر 

نوازشا و بوسه های جوی داشت کمی هوشیار میشد.

جوی سرشو کمی عقب کشید و با شیطنت بوسه ی عمیق اما کوتاهی به 

لبای سهون زد و بی اراده همینطور به خندیدن ادامه میداد که با ناله و 

چیزی که سهون زمزمه کرد آروم شد و اخم کرد.

سهون با صدای خیلی ضعیفی زیر لب اسم یریم رو زمزمه کرده بود.

جوی با کالفگی نفسشو آزاد کرد،شنیدن اسم یریم بیشتر از هرچیزی 

میتونست باعث بشه خوشحالیش از بین بره اما چرا نباید از این موقعیت 

به نفع خودش استفاده میکرد؟

دستشو الی موهای سهون برد و شروع کرد به نوازش کردنش.

_هوم؟

سهون نمیتونست چشماشو باز کنه اما حاال صدای اونو به خوبی 

شنید،هوشیار نبود و فکر میکرد اون صدا متعلق به یریمه،نمیتونست حرف 

بزنه پس دوباره ساکت شد.
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این حالش یجورایی به نفع جوی بود،همینطور که روی سهون نشسته بود 

یکم پایین تر رفت و سریع دکمه شلوار اونو باز کرد،شلوارشو توی پاش 

پایین کشید و دیکشو از روی باکسرش توی دستش گرفت و لبشو 

گزید.لمس بدن سهون خواسته ای بود که بعد از چندسال باالخره بهش 

رسیده بود.

همینطور توی دستش مالشش میداد تا اونو تحریک کنه و سهون بی وقفه 

توی اون حال ناله میکرد و آه میکشید.

جوی باکسر اونو توی پاش پایین کشید و این حس که کنترل تمام بدن 

سهون توی دستاشه دیوونش میکرد.

موهاشو توی دستش جمع کرد و سرشو خم کرد و دیک سهونو با دستش 

توی دهن خودش گذاشت و با اینکارش سهون بی اراده نفس عمیقی کشید 

و لباشو کمی از هم فاصله داد.

جوی سرشو باالپایین میکرد و براش ساک میزد و هردوشون بخاطر اون 

حس لذتی که داشتن با تمام وجودشون ناله میکردن و جوی همینطور 

ادامه میداد تا عضو سهون متورم بشه و راست کنه و برای به فاک دادن 

خودش اونو آماده میکرد.

خیلی طول نکشید تا به چیزی که میخواد برسه و سهون حاال کامال راست 

کرده بود.
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جوی نمیتونست بیشتر از این وقت هدر بده،شورتشو دراورد و روی تخت 

انداخت و روی زانوهاش کمی جلوتر رفت.

با دقت واژن خودشو روی کالهک دیک سهون تنظیم کرد و آروم باسنشو 

پایین تر کشید و روش نشست و همزمان از حس وارد شدن دیک سهون 

توی بدنش ناله کرد.

_عاا...حح...عاحح

دهنشو باز کرده بود و پلکاشو روی هم میفشرد.

فقط جوی نبود که ناله میکرد و سهون هم تحریک شده بود و صدای 

ناله های هردوشون سکوت اتاقو شکسته بود.

جوی باید خودش کنترل سکسشونو توی دستش میگرفت پس همینطور که 

عضو سهون داخلش بود خودشو باالپایین میکرد تا ضربه های دیک اونو 

داخل خودش حس کنه و بیشتر لذت ببره.

سرشو عقب انداخته بود و با هربار که خودشو روی دیک سهون باال پایین 

میکرد با صدای بلندی از سر لذت عاح میکشید و ناله میکرد.

هردو دستشو پشت کمرش برد و بندای لباس زیرشو باز کرد و بنداشو از 

دستاش بیرون کشید و پرتش کرد.

سینه های خودشو محکم نگه داشت و شروع به ماساژ دادنشون کرد و 
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هنوزم بدون اینکه خسته بشه باسنشو باالپایین میکرد.

سهون بعد چنددقیقه ناله کردن باالخره موفق شد چشماشو باز کنه و با 

اخم به صحنه روبه روش نگاه کرد اما دیدش اصال خوب نبود و چشماش 

کامال تار میدید پس دوباره پلکاشو محکم روی هم گذاشت و  آروم ناله کرد.

جوی متوجه اون شد و بدون اینکه عضو اونو از داخل خودش بیرون بکشه 

کمی روش خم شد،دستاشو زیر کمر سهون برد و چرخید و خودشو روی 

تخت انداخت و سهونو روی خودش کشید.

بخاطر این کار درد کشید اما نمیخواست به سهون فرصت بده که به خودش 

بیاد.

سر سهونو محکم کنار سر خودش نگه داشت .

سهون حاال کمی هوشیاری داشت و اینکه وسط چه موقعیتی بود رو به 

خوبی متوجه بود،از این وضعیت راضی بود چون هنوزم فکر میکرد کسی 

که داره به فاکش میده یریمه و حتی اگه میخواست هم بخاطر تاریک 

بودن اتاق و تار دیدن چشماش نمیتونست بفهمه اطرافش چخبره پس 

حتی به خودش زحمت نداد تا چشماشو دوباره باز کنه.

این بار خودش روی جوی بود و عضوش توی بدن اون بود پس با سرعت 

کمی داخلش شروع به ضربه زدن کرد و همزمان هردو به ناله کردن ادامه 
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میدادن  و از سکسشون لذت میبردن.

سهون هردو دستشو پایین برد و زیر باسن جوی گذاشت و بهشون چنگ 

مینداخت و با اینکارش باعث میشد اون بیشتر لذت ببره و بلندتر ناله کنه.

بعد از چند دقیقه سهون ارضا شد و آبش اومد،از داخل اون بیرون نکشید و 

توش خالی شد و جوی به ارگاسم رسید و تمام تنش شروع به لرزیدن کرد.

سهون بعد از چندلحظه دیکشو از بدن اون بیرون کشید و بدن خسته و 

بی جون خودشو روی تخت انداخت و نفس عمیقی کشید.

جوی حتی نمیتونست تکون بخوره و بدون اینکه چشماشو باز کنه فقط 

نفس نفس میزد.

خیلی طول نکشید تا سهون دوباره بی هوش بشه و جوی به خودش اومد و 

بیصدا شروع به خندیدن کرد.

ᶈ

...

کای کتابی که دستش بود رو با کالفگی دوباره توی کتابخونه گذاشت و 

دوباره یه کتاب دیگه برداشت اما بالفاصله چشمش به دکمه قرمزی افتاد 

که پشت اون کتاب مخفی شده بود.نیشخند زد و یه تای ابروشو باال 

انداخت.
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_بهرحال تو اوه سهونی...

دستشو جلوتر برد و اون دکمه رو فشار داد و سریع از کتابخونه فاصله 

گرفت،هیچ ایده ای نداشت که چه اتفاقی قراره بیفته.

هنوز چندثانیه هم نگذشته بود که کتابخونه به اندازه یه قدم تقریبا بلند از 

دیوار فاصله گرفت.

سریع جلوتر رفت و نگاهی به پشتش انداخت و تنها چیزی که دید یه 

گاوصندوق بود که توی دیوار کار گذاشته شده بود.

با خودش فکر میکرد حتما چیز مهمی داخلشه که سهون اینجوری مخفیش 

کرده.

جلوتر رفت و درست مقابل گاوصندوق ایستاد،سهون همیشه آدم مرموزی 

بود و کای حتی شناخت کاملی ازش نداشت پس چطور میتونست رمز رو 

حدس بزنه؟

چندلحظه همینطور بهش خیره شده بود و به چیزای مختلف فکر میکرد و 

تاریخ تولد سهونو به یاد آورد و واردش کرد اما اشتباه بود و نتیجه 

نگرفت.

با کالفگی به موهاش چنگ انداخت و پلکاشو محکم روی هم گذاشت.

مدام توی ذهنش تکرار میکرد که باید هرطور شده امشب بازش کنه.
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یکی از پاهاشو تندتند تکون میداد و درحالی که به گاوصندوق خیره شده 

بود به چیزای مختلف فکر میکرد و باصدای خیلی آرومی با خودش زمزمه 

کرد.

_ممکنه به یریم مربوط باشه؟

کای حتی چیز زیادی هم درمورد یریم نمیدونست اما باید هرچیزی که 

میدونست رو امتحان میکرد پس این بار تاریخ تولد یریم رو امتحان کرد 

اما بازم نتیجه نگرفت و چندثانیه تو فکر رفت و با خودش فکر کرد،اگه 

همون روزی که سهون یریم رو از تیمارستان برده بود ازدواج کرده باشن 

ممکنه رمز تاریخ ازدواجشون باشه؟

چاره ای نداشت پس امتحانش کرد اما این بار هم موفق به باز کردنش نشد.

نتونست خودشو کنترل کنه و با عصبانیت بهش مشت کوبید و به دیوار 

تکیه داد،چشماشو بست و سعی کرد بیشتر فکر کنه اما خیلی زود چیزی به 

ذهنش رسید که خیلی ناگهانی چشماشو باز کرد و تکیه اشو از دیوار گرفت.

یه حسی بهش میگفت این بار میتونه بازش کنه.

خودشو جلوی گاوصندوق کشید و با تردید تاریخی که یریم به تیمارستان 

منتقل شده بود رو وارد کرد و با صدایی که شنید از درست بودن رمز 

مطمئن شد و پوزخند زد.
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سریع درشو باز کرد و به داخلش نگاهی انداخت،اونجا پر از مدارک و کاغذ 

بود اما چیزی که کای میخواست دلیل ازدواج سهون و یریم بود.

سریع فلش الیت گوشیشو داخل گاوصندوق انداخت و شروع به گشتن 

کرد،باید از بین همه اون مدارک که خیلیاشون مربوط به کار بود چیزی رو 

پیدا میکرد که دنبالش بود.

تمرکز کرده بود و همینطور اون کاغذارو چک میکرد،مطمئن بود چیزی که 

دنبالشه توی همین گاوصندوقه و نگاهای سرسری ای روی کاغذا مینداخت تا 

بتونه پیداش کنه که با شنیدن صدای قدمای پای کسی بی حرکت موند.

میدونست که خدمتکار توی این ساعت برنمیگرده داخل عمارت و توی 

خونشه پس ممکن بود سهون برگشته باشه؟

نفسشو توی سینش حبس کرده بود و گوشیشو به رون پاش چسبونده بود 

تا هیچ نوری از زیر در اتاق بیرون نره.

_سهون، برگشتی؟

با شنیدن صدای یریم از پشت در اتاق نفس عمیقی کشید،درست بود که 

دلش نمیخواست یریم اونو اینجا ببینه اما حضور اون خیلی بهتر از سهون 

یا خدمتکار خونه بود،امیدوار بود یریم وقتی جوابی نگرفت برگرده توی 

اتاقش.
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سرشو خم کرد و به سایه ی پاهای یریم که از زیر در مشخص بود خیره شد 

و اخم کرد.

چندلحظه بیشتر طول نکشید تا یریم از اونجا بره و بعد از رفتنش کای 

نفس عمیقی کشید و دوباره سمت گاوصندوق برگشت که این بار چشمش به 

چیزی خورد که توجهشو جلب کرد.

چندتا تیکه روزنامه قدیمی بود،اونارو برداشت و با دقت بهشون خیره 

شد.تیتر روزنامه اولین چیزی بود که توجهش رو جلب کرد.

«کارگر کیم جه ووک صبح روز شنبه،پنج می ۲۰۱۲ به قتل رسید»

این دقیقا تاریخی بود که یریم به تیمارستان منتقل شده بود! یعنی اون 

کارگر ممکن بود پدر یریم بوده باشه؟مطمئن نبود اما یه حسی بهش 

میگفت اون حتما پدر یریمه و برای همینم سهون این روزنامه رو نگه 

داشته.

حاال کای با کنار هم گذاشتن تیکه های پازل یجورایی حدس میزد حقیقت 

چیه اما هنوزم گیج بود. با خودش فکر میکرد که اگه این آدم پدر یریم 

باشه و پنج می ۲۰۱۲ به قتل رسیده باشه...بعدش درست همون روز یریم به 

تیمارستان منتقل شده و به مدت پنج سال تمام هزینه هاش رو سهون 

پرداخت میکرده،پس ممکنه سهون کسی باشه که پدر اونو به قتل 

رسونده؟اما چرا اینکارو کرده؟ و اصال چرا بعد از پنج سال با یریم ازدواج 
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کرده؟

همه اینا سواالیی بود که ذهنش رو درگیر کرده بود و خیلی زود باید به 

جوابشون میرسید.سریع با اون روزنامه ها سمت میز کار سهون رفت و 

چراغ مطالعه رو روشن کرد و اون تیکه های روزنامه رو روی میز گذاشت و 

با گوشیش از روی همشون عکس گرفت.

وقت نداشت که همین االن همشو بخونه و به عالوه نباید این مدارک رو از 

دست میداد.

بعد از تموم شدن کارش اونارو از روی میز برداشت و باعجله سمت 

گاوصندوق برگشت و خواست اونارو سرجاشون بذاره که این بار چشمش 

به چیز دیگه ای افتاد و توجهش جلب شد.

اون کاغذارو برداشت و نگاهی بهشون انداخت و بعد از چندلحظه اخماش 

تو هم رفت و کامال شوکه شد و سرشو باال آورد و تو فکر رفت،این مسئله 

چیز کوچیکی نبود و اگه سهون واقعا خرید و فروش غیرقانونی انجام 

میداد،کای میتونست به همین بهونه اونو به راحتی نابود کنه اما نه... کای 

ترجیح میداد همه چیزو کامل متوجه بشه و با مدارک زیادی که علیه اون 

داره بهش حمله کنه.

...
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سهون با سردرد شدیدی از خواب بیدار شد و پلکاشو محکم روی هم فشار 

میداد  و یکی از دستاشو روی سرش گذاشت.

از درد اخی گفت و به موهاش چنگ زد.

دیشب بیشتر از همیشه توی نوشیدن زیاده روی کرده بود و حاال این سردرد 

کامال طبیعی اما آزاردهنده بود.

با احساس سنگینی ای که روی سینش بود بعد از چندلحظه چشماشو باز 

کرد و با دیدن اون موهای مشکی با خونسردی نگاهشو ازش گرفت اما 

خیلی زود متوجه فضای اتاق شد،اونجا اتاق جوی بود و همین باعث شد 

کامال شوکه بشه و چشماش تا آخرین حد ممکن باز شد.

باورش نمیشد کسی که برهنه توی آغوششه جوی باشه و چیزی از دیشب 

به یاد نمیاورد.

از عصبانیت با صدای بلندی اسم اونو داد زد و اون کامال بیدار بود و انتظار 

این عصبانیتو داشت پس با خونسردی سرشو از روی سینه سهون برداشت 

و توی تخت نشست و با لبخند بهش خیره شد.

_بیدار شدی؟

سهون کامال گیج بود و سریع بلند شد و نشست،نگاهشو روی بدنای برهنه 

خودشون چرخوند و با عصبانیت سر جوی داد زد.
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_لعنت بهت چیکار کردی!

جوی به لبخند زدن ادامه داد و تظاهر به گیجی کرد.

_دیشب که خیلی لذت میبردی و حتی باهام همراهی کردی! حاال میخوای 

تظاهر کنی همه کارارو من به تنهایی انجام دادم؟

سهون تقریبا داشت دیوونه میشد،سرشو پایین انداخت و بین دستاش 

گرفتش،جوی خواهر واقعیش بود و دیشب هر اتفاقی که نباید،بینشون 

افتاده بود و حتی نمیدونست باید حاال چکار کنه...چندلحظه ساکت موند و 

باالخره بخش کوتاهی از اتفاقات دیشب رو به یاد آورد و همینم بیشتر 

عصبانیش کرد و باورش نمیشد اینکارو انجام داده.

جوی چندثانیه با دقت به اون خیره شد،نمیخواست همه چیز تموم بشه 

پس دستشو روی بازوی سهون گذاشت و با صدای آرومی ادامه داد.

_بیخیال سهون،نمیتونیم انکار کنیم که چقدر ازش لذت بردیم،این بین 

خودمون میمونه مطمئن باش،من حاال هر حرفی که اون روز بهت گفتم رو 

فراموش میکنم.

_دستتو بکش جوی.

بدون اینکه توجهی به حرفاش کنه یا حتی به چشماش نگاه کنه جوابشو 

داد،این به نفع سهون بود که جوی اتفاقات اون روز رو فراموش کنه. بعد از 
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اینکه سهون از عصبانیت به جوی آسیب زده بود و تمام مدارک اون حمله 

رو مثل دیوونه ها جلوی چشم اون از بین برده بود جوی به این موضوع 

شک کرده بود که سهون قبال کسی رو کشته و مدارکشو از بین برده و 

هنوزم داره با ترس زندگی میکنه.

دستشو از روی بازوی اون برداشت و با رضایت لبخند زد.

_من فقط میخواستم باهات بخوابم و به خواستم رسیدم،مطمئن باش 

دیگه خطری از طرف من تهدیدت نمیکنه.

سهون اون لحظه نمیتونست به چیزی فکر کنه،با کالفگی خم شد و 

لباساشو از پایین تخت برداشت تا هرچه زودتر از اونجا بره.

...

سهون وارد خونه شد و نگاهشو با کالفگی اطرافش چرخوند،اینطور نبود 

که نخواد با یریم روبه رو شه،فقط حوصله نقش بازی کردن جلوی اونو 

نداشت.

اتفاقای دیشب حتی برای یک لحظه هم از فکرش بیرون نمیرفت و از اینکه 

مدام بهش فکر کنه متنفر بود.

بی حوصله قدم برمیداشت که با شنیدن صدای یریم پایین پله ها متوقف 

شد.
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_سهون!

سمتش برگشت و همینطور بهش خیره شد.

_هوم؟

یریم با قدمای آرومی جلوتر اومد و با فاصله کمی از سهون ایستاد و اولین 

چیزی که توجهشو جلب کرد گردن سهون بود که جای خون مردگی روش 

بود.

با نگاهش جلب توجه نکرد و خیلی زود به چشمای سهون خیره شد.

_تمام دیشب رو خونه نیومدی.

سهون نگاهشو از اون گرفت و خیلی آروم نفس عمیقی کشید.

_اره،سرم شلوغ بود،صبحونه خوردی؟

سعی کرد بحث رو عوض کنه و دوباره منتظر جواب به یریم خیره شد.

یریم سرشو به نشانه نه به دوطرف تکون داد.

سهون دوباره نگاهشو ازش دزدید و در حالی که از پله ها آروم باال میرفت 

جواب داد.

_منتظر من نمون و یچیزی بخور.

_پیش جوی بودی؟
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با سوالی که یریم پرسید جا خورد و وسط پله ها متوقف شد،بعد از 

چندثانیه روشو سمت اونو برگردوند و با خونسردی نگاهش کرد.

_نه...چرا همچین سوالی میپرسی؟

یریم بدون هیچ تغییری توی چهرش همینطور به چشمای سهون خیره شده 

بود.

جوی بهش گفته بود سهون گاهی برای اینکه خودشو آروم کنه به خونه اون 

میره و حتی آخرین بار لباس سهونو براش آورد. درسته که یریم احساسات 

رو درک نمیکرد و نمیشناخت اما خوب میدونست دلیل اون زخمای روی 

گردن سهون چیه،با اینحال ترجیح داد چیزی نگه و همینطور که هستن 

پیش برن.

سرشو به دو طرف تکون داد.

_نه،دلیل خاصی نداشت.

سهون با همون جدیت سرشو به نشانه تفهیم تکون داد و رفت باال.

یریم تا وقتی که اون وارد اتاق بشه همینطور به نگاهش دنبالش میکرد و 

بعد از بسته شدن در نفس عمیقی کشید و خواست برگرده به سالن 

نقاشیش اما با احساس قطره اشکی که گونشو خیس کرد بی حرکت ایستاد.

دستشو باال آورد و روی گونش کشید،این دومین باری بود که همچین 
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اتفاقی میفتاد و یریم درک نمیکرد چه بالیی داره سرش میاد،سعی کرد 

توجهی بهش نکنه و سمت سالن نقاشیاش رفت.

...

سهون در حمومو بست و چندلحظه بهش تکیه داد و با هردو دستش 

صورتشو پوشوند،باید خودشو جمع و جور میکرد،اشتباه کرده بود و دیگه 

قرار نبود تکرارش کنه! تنها نگرانیش جوی بود،کنترل کردن اون واقعا 

سخت بود و نگران بود که اون همه چیزو خراب کنه  اما برای فعال 

نمیخواست بهش فکر کنه تا یکم اعصابش آروم بشه.

دکمه های پیراهنشو باز میکرد و جلوی آیینه رفت و که با دیدن گردنش تازه 

متوجه شد چرا یریم درمورد جوی پرسیده،هردو دستشو گوشه های میز 

گذاشت و خم شد،با اخم سرشو پایین انداخت و با کالفگی نفسشو محکم 

آزاد کرد.

مطمئن بود که یریم حقیقتو فهمیده و فقط اعتراضی نکرده چون حتی اگه 

بخواد هم نمیتونه به این موضوع اهمیت بده.

هنوزم باورش نمیشد با خواهر خودش رابطه داشته و دلیل اینکه صبح 

عصبانیتشو کنترل کرده بود درواقع همین بود. سهون نمیخواست جوی 

بفهمه که رابطه خونی دارن پس نباید بیش از حد به این اتفاق ریکشن 

نشون میداد.
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...

یریم همینطور مشغول نقاشی کردن بود و سعی میکرد به چیزی فکر نکنه 

اما این ممکنه نبود،اون نامه،حقیقتی که پشتش بود،صدای آشنای کای و 

رابطه سهون با جوی! تمام روز مشغول فکر کردن به همه اینا بود.

یریم مطمئن بود که هیچ خانواده ای جز سهون نداره برای همینم اون نامه 

بیشتر از هرچیزی فکرشو درگیر کرده بود.

چطور ممکن بود کسی اونو سهونو انقدر خوب بشناسه و همچین پیغامی 

برای یریم بفرسته.

یه قدم عقب رفت و بع تابلوی نیمه تموم روبه روش خیره شد،پلکاشو آروم 

روی هم گذاشت و تا اون صداها دوباره توی سرش تکرار بشن.

خوب بهشون گوش میکرد و میتونست تصور کنه با همون صداها تصویر 

سازی کنه.

تصاویری که ساخته ذهن خودش بود و از اون صداها الهام گرفته بود! تمام 

نقاشیای یریم به همین روش کشیده شده بودن و ترتیب خاصی 

داشتن،همه اونا میخواستن چیزی رو به یریم نشون بدم که تو اون لحظه ها 

نتونسته بود ببینه.

چشماشو باز کرد و دوباره به اون تابلو خیره شد،در نگاه اول اون تصویری 
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نبود که به راحتی قابل تشخیص باشه و همینم یریم رو راضی میکرد.

برای یریم اونا نقاشیای واضحی بودن،چون خودش خوب میدونست چه 

صدایی رو نقاشی کرده اما اگه کسی که با اون صداها آشنا نبود به اون 

تابلوها نگاه میکرد،درنهایت با گیجی از کنارشون رد میشد.

با صدای باز شدن در سالن روشو سمت صدا برگردوند و با دیدن کای دوباره 

با خونسردی نگاهشو از اون برگردوند.

کای به اینکارش پوزخند زد و سمت میز رفت تا ظرفای رنگ اونو پر کنه و 

همینطور نگاهشو روی اندام یریم میچرخوند.

روی نیم رخش متوقف شد و متوجه شد که اون به  روبه روش خیره 

شده،نگاهشو دنبال کرد و به اون تابلوی نیمه تموم نگاهی انداخت.

_خیلی وقته که روش کار میکنی... پس چرا تمومش نمیکنی؟

یریم هیچوقت سواالیی که درمورد نقاشیاش میپرسیدن رو جواب نمیداد 

و این بار هم استثنا نبود.

کای وقتی سکوت طوالنی اونو دید دوباره با تمسخر پوزخند زد و مشغول 

کار خودش شد.

_اوه سهون برگشت،اونو دیدی؟
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یریم سرشو کمی سمت اون چرخوند و از گوشه چشم نگاهش کرد.

_چرا میپرسی؟

کای نیشخند زد و همزمان ابروهاشو باال انداخت.

_خب،نقاشی شده برگشته بود.

با دستش به گردن خودش اشاره کرد و ادامه داد.

_خواستم مطمئن شم متوجه شدی که دیشب چقدر بهش خوش گذشته.

یریم روشو از اون برگردوند و بی اراده دستشو مشت کرد،چرا اینکارو کرده 

بود؟چرا مثل همیشش رفتار نمیکرد؟

هیچ جوابی برای سواالش نداشت،نمیفهمید کای چرا همچین حرفایی 

میزنه.

_چی میخوای بگی؟

کای باالخره سوالی که منتظرش بود رو شنیده بود،دست از اون ظرفای 

رنگ کشید و  کامال روبه اون برگشت و بهش خیره شد.

_بهت که گفته بودم،سهون بهت دروغ میگه،درمورد همه چیز.

یریم ساکت بودو فقط به حرفای اون گوش میکرد،حتی نمیدونست 

اطرافش چخبره.
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کای دو قدم فاصله ای که بینشون بود رو طی کرد و بهش نزدیک 

شد.دستشو باال برد و موهای اونو کنار زد،یریم بدون هیچ ریکشنی فقط به 

چشمای اون خیره شده بود و هیچ ایده ای از اینکه چه اتفاقی داره میفته 

نداشت.

نمیخواست کای نزدیکش بشه اما چرا؟ یریم همون آدمی بود که به راحتی 

به سهون اجازه داده بود به تمام زندگیش مسلط بشه.

کای صورتشو جلوتر برد و عطر موهاشو عمیق نفس کشید،با صدای آرومی 

کنار گوشش زمزمه کرد.

_بهم اعتماد کن،منو تو به هم نیاز داریم.

یریم روشو کمی سمت صورت اون برگردوند،نمیدونست منظور کای از 

اعتماد چیه! با صدای خیلی آرومی پرسید.

_منظورت چیه؟

کای سرشو کمی عقب کشید و از نزدیک به چشماش خیره شد.

_باورم کن که کاری انجام نمیدم که آسیب ببینی و بهت دروغ نمیگم،اگه 

االن همه حرفامو باور کنی یعنی بهم اعتماد داری.

یریم بدون هیچ تغییری توی چهرش همینطور به چشماش خیره شده بود 

که کای خیلی غیرمنتظره لباشو روی لبای اون گذاشت و از همون اول 
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بوسه های عمیقی به لباش میزد که باعث شد یریم به عقب خم بشه اما 

محکم نگهش داشت.

اون بوسه ها آزارش میداد اما اعتراضی نمیکرد تا اینکه با شنیدن صدای 

پای سهون که از پله ها پایین میومد کای خودش اونو رها کرد و بدون اینکه 

حرفی بزنه رفت.

...

سهون از پله ها پایین اومد و مطمئن بود که یریم توی سالن نقاشیه پس 

نفس عمیقی کشید و سمت اونجا قدم برمیداشت که کای درو باز کرد و 

بیرون اومد و مقابل سهون با خونسردی تعظیم کرد.

_صبح بخیر،ظرف رنگای یریم شی رو براشون پر کردم،کاری هست که 

بتونم براتون انجام بدم؟

سهون خیلی کوتاه سرشو به دوطرف تکون داد.

_نه ممنونم،میتونی بری و به کارت برسی.

کای خیلی کوتاه سرشو به نشانه اطاعت خم کرد و با قدمای بلندی از 

سهون دور شد.

سهون نگاهش روی در سالن قفل شده بود،باید از یریم مطمئن میشد پس 

بیشتر از این وقتو تلف نکرد و جلوتر رفت،درو باز کرد و رفت داخل.
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یریم میدونست که این بار سهونه که وارد سالن شده و حتی روشو 

برنگردوند که نگاهش کنه اما نقاشی هم نمیکشید و فقط ایستاده بود.

سهون از همون فاصله چندثانیه از پشت سر بهش خیره شد،هیچوقت برای 

نزدیک شدن به یریم تردید نداشت اما حاال حس عجیبی داشت...

به خودش قول داده بود هیچوقت باعث آسیب دیدن یریم نشه و با اینکه 

بعد از این اتفاق هم یریم نمیتونست احساساتی برخورد کنه اما سهون 

خودش میدونست چکار کرده و همینم عصبیش میکرد.

بزاغ دهنشو قورت داد و با قدمای نامطمئنی جلوتر رفت و از پشت بهش 

نزدیک شد و دستاشو دور اون حلقه کرد،چشماشو بست و همینطور که 

آروم نفس میکشید با صدای آرومی پرسید.

_چیکار میکنی؟

یریم دستشو که تا اون لحظه محکم مشت کرده بود، خیلی آروم باز 

کرد،این دقیقا همون آرامشی بود که فقط سهون میتونست بهش 

بده،آرامشی که از طریق کای نمیتونست بدستش بیاره.

با اینکه مطمئن بود سهون درمورد جوی بهش دروغ گفته اما نمیدونست 

باید چه واکنشی به همه اینا نشون بده.

_هیچی.
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سهون حلقه دستاشو کمی دورش محکم تر کرد،حاال که یریم رو توی 

آغوشش گرفته بود اون حس بدی که تمام وجودشو دربرگرفته بود داشت 

به آرومی محو میشد و جاش رو به آرامش میداد،این حقیقتی بود که 

سهون نمیتونست انکارش کنه،یریم آرومش میکرد.

کنار یریم بودن به سهون کمک میکرد که برای یه مدت هرچند کوتاه 

فراموش کنه که چقدر گناهکاره.

بدون اینکه سوال دیگه ای بپرسه به آرومی شروع به بوسیدن موهاش کرد 

و هرچندلحظه عطر موهاشو نفس میکشید و دوباره به بوسیدنش ادامه 

میداد.

با اینکه همه اینا به یریم آرامش میداد و برای یریم آزاردهنده نبود پس چرا 

نمیخواست االن ادامه پیدا کنه؟ 

_سهون.

محکم اسمشو صدا کرد اما سهون بدون اینکه متوقف بشه یا چشماشو باز 

کنه جواب داد.

_هوم؟

_برو بیرون.

سهون با شنیدنش متوقف شد و صورتشو از موهای اون بیرون کشید و از 
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پشت سر با گیجی به نیم رخش خیره شد.

_چی؟

یریم بدون اینکه بهش نگاه کنه با همون خونسردی حرفشو تکرار کرد.

_برو بیرون،میخوام نقاشی بکشم.

سهون اصال انتظار همچین جدیت و برخوردی رو از یریم نداشت.

امکان نداشت که یریم بخاطر چیزی که فهمیده بود ازش دلخور شده 

باشه،اون هیچ احساسی نداشت.

سهون سعی کرد به چیز بدی فکر نکنه و تصمیم گرفت فقط راحتش بذاره.

_خیله خب،اگه این چیزیه که میخوای میرم.

یریم جوابی نداد و اون چندقدم عقب رفت و همینطور با گیجی بهش 

خیره شده بود،باالخره نگاهشو از یریم گرفت و خیلی زود از سالن بیرون 

رفت.

بعد از رفتنش یریم از تابلو فاصله گرفت و روی صندلی نشست و سرشو 

پایین انداخت.

...
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چندروز گذشته بود و یریم توی این چندروز ساکت تر از قبل شده بود و 

سهون هم ترجیح میداد آزارش نده و اجازه بده اون راحت باشه.

چیزی نگرانش نمیکرد چون یریم همیشه ساکت و عجیب بود و زندگی اون 

با آدمای دیگه کامال متفاوت بود.

سهون کراواتشو دور یقش انداخت و مشغول بستنش شد و همزمان از توی 

آیینه مدام به یریم که بدون کوچیک ترین حرکتی روی تخت نشسته بود 

نگاهی مینداخت.

عادت ماهانه شده بود و بخاطرش تمام دیشب رو جیغ زده بود و باال آورده 

بود،سهون نمیخواست توی این وضعیت تنهاش بذاره اما از وقتی تصمیم 

گرفته بود یه مدت سفر نره حجم کاراش حتی بیشتر هم شده بود و مجبور 

بود به همشون رسیدگی کنه.

حداقل خیالش راحت بود که آجوما مراقب اون هست و بهش رسیدگی 

میکنه اما باید قبل از رفتن بهش تاکید میکرد.

کارش با کراواتش تموم شد و با قدمای بلند و سریعی نزدیکتر رفت و لبه 

تخت نشست،دست یریم رو محکم گرفت و سرشو خم کرد و به صورتش 

خیره شد.

_من شب برمیگردم،تا اونموقع آجوما ازت مراقبت میکنه وقتی الزم شد 
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صداش کن،دستا و صورتتو زخم نکن و خوب غذا بخور.

یریم حتی به صورتش نگاه نمیکرد و جوابی هم بهش نداد،هنوز بخاطر 

دیدن خون توی شوک بود و کمی طول میکشید تا به خودش بیاد.

سهون دستشو پشت گردن اون گذاشت و سرشو جلوتر برد و پیشونیشو 

کوتاه بوسید.

بلند شد و بعد از برداشتن کتش از روی تخت،بدون اینکه حرف دیگه ای 

بزنه از اتاق رفت و درو بست.

...

کای روی کاناپه خونش نشسته بود و برای بار سوم شیشه مشروبو برداشت 

و گیالسشو پر کرد.

سولگی از داخل آشپزخونه زیرچشمی نگاهش میکرد و مطمئن بود اون 

فکرش درگیر موضوعیه که اینجوری مینوشه.

با تمام وجود دلش میخواست کای بیخیال هوسش به یریم بشه اما اونو 

خوب میشناخت،کای تا چیزی که میخواست رو بدست نمیاورد آروم 

نمیگرفت! اون از همون دفعه اولی که یریم رو توی تیمارستان دیده بود 

تصمیم گرفته بود اونو مال خودش کنه و باور داشت که اوه سهون یریم رو 

با هدف خاصی ازش دزدیده.
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کای هیچوقت درمورد شکش به سهون باهاش صحبت نکرده بود و سولگی 

چیزی درمورد حقایق نمیدونست،دلش میخواست بفهمه توی سر کای چی 

میگذره که انقدر از افکارش مطمئنه.

با قدمای مرددی از آشپزخونه بیرون اومد و خودشو آروم به اون رسوند و 

روی کاناپه روبه روش نشست و کای بدون اینکه سرشو باال بیاره زیرچشمی 

نگاه وحشتناکی بهش انداخت که باعث شد سولگی نگاهشو از اون بدزده.

سولگی تقریبا همه چیزو درباره کای میدونست،اینکه از کجا اومده و چطور 

انقدر ثروت بدست آورده...کای آدمای زیادی رو نابود کرده بود تا به اینجا 

برسه.

اون توی یتیم خونه بزرگ میشد تا زمانی که زن و شوهر ثروتمندی که 

نمیتونستن بچه دار بشن اونو به فرزندگی گرفته بودن اما بعد از گذشت 

چندسال خودشون درکمال ناباوری صاحب یه دختر شده بودن و 

توجهشونو از کای گرفته بودن و همه عشقشونو به اون میدادن.

بعد از چندسال که متوجه بیماری کای شدن حتی اونو ترد کرده بودن.

کای نتونسته بود این کارشونو بی جواب بذاره و از حقش بگذره،قتل تمیزی 

رو برای اونا برنامه ریزی کرده بود و بعد از کشتنشون تا یه مدت دخترشونو 

زندانی کرده بود و به بدترین شکل ممکن شکنجش میکرد و بارها بهش 

تجاوز کرده بود درحالی که اون اونموقع فقط ۱۶ سالش بود.
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کای نه تنها از نظر جسمی بلکه از نظر روحی هم به اون دختر آسیب زده 

بود و در نهایت وقتی ازش سیر شده بود اونو به تیمارستان فرستاده بود.

سولگی با اینکه همه اینارو میدونست اما نمیتونست بیخیال کای بشه و 

ازش دوری کنه،این دیوونگی بود و خودشم میدونست اما دیگه به قدری 

پیش رفته بود که نمیتونست خودشو نجات بده.

میخواست بدونه اون داره چکار میکنه،نگران بود خودشو توی دردسر 

بندازه.

_چی فکرتو انقدر مشغول کرده؟

کای همینطور که گیالس توی دستشو آروم میچرخوند و بهش خیره شد با 

صدای آرومی جوابشو داد.

_اوه سهونِ عوضی...

سولگی نفسشو آروم آزاد کرد و دستاشو با استرس روی شلوارش کشید و 

با اینکه ممکن بود کای عصبی بشه اما سوال توی ذهنشو پرسید.

_چیزی درمورد گذشتش پیدا کردی؟

کای تا چندثانیه سوال اونو بی جواب گذاشت و کامال تو فکر بود.

تقریبا مطمئن بود که قتل کارگر کیم جه ووک به سهون مربوطه و تنها 
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چیزی که ازش مطمئن نبود رابطه بین کیم جه  ووک و یریم بود که بزودی 

ازش سر درمیاورد.

قبل از اینکه سولگی جوابی ازش بگیره توجه هردوشون به صدای گوشی 

کای جلب شد.کای گیالسشو روی میز گذاشت و سریع گوشیشو برداشت و 

جواب داد.

_چیشد؟

خیلی زود صدای اون آدم توی سرش پیچید.

-رئیس،اون مبلغی که از حساب شرکت تجاری اوه سهون کسر شده بود 

صرف هزینه های درمان شخصی به اسم سو یه جین شده،اون خانواده رو 

پیدا کردیم و نکته قابل توجه اینه که پدر سو یه جین دقیقا روز قبل به 

جرم قتل غیرعمد خودشو به پلیس تحویل داده،ظاهرا یه تصادف بوده.

کای اخم کرد و تکیشو از کاناپه گرفت و سمت زانوهاش خم شد.

_قربانی کی بوده؟

با سوالی که پرسید و جدیت چهرش توجه سولگی جلب شد و با نگرانی 

نگاهش کرد،نگران بود که کای بازم توی دردسر بیفته و اشتباهی ازش سر 

بزنه.

اون آدم خیلی زود جواب کای رو داد.



192 | P a g e

-نکته قابل توجه همینه،قربانی اون تصادف یکی از کارگرایی بوده که 

زیرنظر شرکت اوه سهون مشغول به کار بوده. پس چه دلیلی باعث شده 

شرکت به خانواده قاتل برای پرداخت هزینه های درمان دخترش کمک کنه؟

کای تا چندلحظه تو فکر فرو رفت و با اخم به میز خیره شده بود اما بعد 

که تونست تیکه های پازل رو کنار هم بذاره متوجه حقیقت پشت این اتفاقا 

شد و گوشه لبش باال رفت.

_اون دستمزد فداکاریشو گرفته...

زیر لب زمزمه کرد و سولگی به سختی متوجه حرفش شد،حتی نمیتونست 

حدس بزنه کای درمورد چی حرف میزنه.

کای متوجه شده بود که سهون دستور قتل اون کارگر رو داده و حاال که 

میدونست تجارت سهون غیرقانونیه یجورایی میتونست حدس بزنه چرا 

سهون دیگه اونو زنده نمیخواسته.

اما چیزی که حاال ذهنشو مشغول کرده بود این بود که کیم جه ووک هم 

بخاطر همین موضوع به قتل رسیده یا نه؟

و اینکه هشت سال پیش پدر سهون رئیس این تجارت بوده.

کای باید میفهمید کیم جه ووک چجوری به قتل رسیده.
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...

یریم از خواب بیدار شد و چشماشو باز کرد،نمیدونست چیزایی که توی 

خواب دیده و شنیده واقعیت داره یا نه!

بلند شد و توی تخت نشست و با دستاش صورتشو پوشوند.

باید سعی میکرد خاطرات مربوط به اون روزو به یاد بیاره و مطمئن بشه 

آدمی که اون روز توی حیاط تیمارستان کمکش کرده بود واقعا کای بوده.

تا چنددقیقه بهش فکر میکرد و باالخره مطمئن شد.

کای همون آدم بود و حاال یریم خاطرات بیشتری مربوط به چهار سال پیش 

رو به یاد میاورد.

کای بارها سراغش رفته بود!

«چهار سال قبل»

توی حیاط از کنار دیوار قدم میزد و میخواست هرچه زودتر برگرده داخل 

و ذهنش مثل همیشه خالی از هر فکری بود.
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یریم مثل همه آدما نفس میکشید،تشنه میشد،گرسنه میشد و بعدش غذا 

میخورد،حتی گاهی مریض میشد و تمام روز رو میخوابید.

همه اینا عادی بود اما نمیشد گفت اون مثل بقیه زندگی میکنه.

چشماش بسته بود و نمیتونست جلوشو ببینه اما هنوزم قدمای مطمئنی 

برمیداشت،تقریبا تمام زندگیش دیدش با پارچه سیاه محدود میشد و این 

چیزی نبود که نتونه تحملش کنه.

خیلی ناگهانی دوتا دست از پشت سر محکم هلش داد و اون یه قدم به جلو 

پرت شد و یکی از دمپاییاش از پاش دراومد.

کمر صاف کرد و محکم ایستاد،نفس عمیقی کشید و خم شد تا دمپاییشو 

پیدا کنه اما نمیدونست اون بیماری که هلش داده دمپاییشو برداشته و فرار 

کرده.

همینطور دستاشو روی زمین میکشید که صدای کسی توجهشو جلب کرد.

_تو چندسالته؟

بی حرکت موند و سعی کرد روی اون صدا تمرکز کنه و سرشو کمی چرخوند 

اما جوابی به سوال اون نداد،حتی مطمئن نبود که مخاطب اون آدم 

خودش باشه،بهرحال که اطرافشو نمیدید.

بلند شد و خواست همینطور بدون دمپاییش برگرده داخل.
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کای با یه تای ابروشو باال انداخت و بی صدا پوزخند زد.

_دمپاییتو نمیخوای؟

یه قدم بیشتر برنداشته بود که با شنیدن دوباره صداش متوقف شد و آروم 

سمتش برگشت و دستشو سمت کای دراز کرد تا اونو ازش بگیره.

کای چندثانیه با دقت نگاهشو روی صورت اون چرخوند و اخم کرد.

بار اولی که اونو دیده بود بقیه بیمارا اذیتش میکردن و فهمیده بود که اون 

فوبیای رنگ داره.

نگاهشو همینطور روی صورت و دست و پای اون چرخوند و روی پاهاش 

متوقف شد.

_چرا همیشه زخمی ای؟

هردو دستشو پشت کمرش برد و سمت صورتش خم شد و از نزدیک تر 

ادامه داد.

_مرموز بنظر میای.

یریم ساکت بود و هیچ ریکشنی به حرفای اون نشون نمیداد.

کای چندثانیه از اون فاصله کم به لباش چشم دوخت،چهره متفکری به 

خودش گرفت و لب پایینشو گزید و عقب کشید و صاف ایستاد.
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_ناامید کنندس که اینجا میبینمت، فکر نمیکنم دیوونه باشی!

یریم حاال که مطمئن شد اون کمی باهاش فاصله داره دوباره دستشو 

سمتش دراز کرد.

_اونو بهم برگردون.

کای دوباره دستشو جلو آورد و به دمپایی توی دستش نگاه کرد.

_عاا اره دمپاییت.

سریع جلوی پای یریم نشست و مچ پاشو بین دستش گرفت و پاشو کمی 

باال گرفت.

یریم بی حرکت مونده بود و هیچ اعتراضی بهش نمیکرد همین باعث شد 

گوشه لبش باال بره.

دمپاییشو به پاش پوشوند اما دستشو از دور مچ پاش برنداشت و با 

بیخیالی شروع به نوازش کردنش کرد و همزمان با آروم بلند شدنش 

دستشو روی پای یریم تا زانوش باال کشید.

بعد از چندثانیه خیلی زود صاف ایستاد و به یریم که هنوزم مثل قبل 

ساکت بود نیشخند زد.

_بازم همو میبینیم،درموردت کنجکاوم.
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بدون اینکه منتظر جوابی باشه یا حرف دیگه ای بزنه با قدمای بلندی ازش 

دور شد و یریم خیلی زود به مسیرش ادامه داد تا برگرده داخل.

***

یریم حاال که مطمئن شده بود کای همون آدمه آروم چشماشو باز کرد و 

سرشو باال آورد،حرفای اونو خوب بخاطر آورد و با صدای آرومی زمزمه 

کرد.

_بهت اعتماد ندارم.

این چیزی بود که کای بهش یاد داده بود،بهش اطمینان داده بود که دروغی 

درکار نیست  و میتونه باورش کنه اما یریم مطمئن شد که اون تمام مدت 

داشته حقیقتو ازش مخفی میکرده و حاال نمیخواست باورش کنه.

...

دو هفته دیگه هم گذشته بود و توی این مدت همه چیز توی عمارت آروم و 

تقریبا مثل همیشه عادی گذشت،هرچند که هیچ چیز مربوط به عمارت و 

آدمایی که توش زندگی میکردن عادی نبود، حداقل چیزی بود که بهش 

عادت داشتن و اتفاق غیرمنتظره ای نیفتاد.

سهون توی اتاق کارش پشت میزش نشسته بود و مشتشو جلوی لباش 

گذاشته بود،تمرکز کرده بود و با اخم به اسکرین لپتاپش خیره شده بود که 
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با صدای در به خودش اومد و نفسشو آزاد کرد.

_بیا تو.

کای در اتاقو باز کرد و رفت داخل و با فاصله از میز سهون ایستاد و تعظیم 

کرد.

_قربان اگه با من کار مهمی ندارین میتونم برای دو ساعت برای انجام کار 

مهمی مرخصی بگیرم؟

سهون چندثانیه همینطور به صورتش خیره شد و چهره متفکری به خودش 

گرفت.

_اتفاق بدی که نیفتاده؟به کمک نیاز نداری؟

کای با اطمینان سرشو به دوطرف تکون داد و لبخند زد.

_نه همه چیز مرتبه،ازتون ممنونم،اما باید به چندتا مسئله شخصی 

رسیدگی کنم.

سهون درک میکرد که اون عالوه بر مراقبت از یریم و انجام کارای مهم 

سهون زندگی شخصی خودشو داره پس سرشو کوتاه به نشانه تفهیم تکون 

داد.

_خیله خب،میتونی بری به کارت برسی.
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کای سرشو کمی به نشانه تشکر خم کرد و با عجله از اتاق بیرون اومد و 

دوباره درو پشت سر خودش بست و با تمسخر پوزخند زد،باید زودتر 

حقیقتو درمورد قتل کیم جه ووک میفهمید پس راه افتاد.

...

نیم ساعت بیشتر از رفتن کای نگذشته بود که در اتاق سهون دوباره به 

صدا دراومد.

با این فکر که حتما یریم پشت درِ دست از کار کشید.

_بیا تو.

بعد از باز شدن در و دیدن جوی که مثل همیشه لبخند آزاردهندش روی 

لباش بود و به خصوص با یاداوری اتفاقاتی که بینشون افتاده بود کالفه 

شد و کف هردو دستاشو روی صورتش کشید.

جوی خوشحال تر از همیشه نزدیک میزش شد و دست به سینه جلوش 

ایستاد و هردو ابروشو با تعجب باال انداخت.

_بهم خوشامد نمیگی؟
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سهون سعی میکرد خیلی باهاش چشم تو چشم نشه و دوباره خودشو با 

کاغذای روی میزش سرگرم کرد.

_سرم شلوغه،چی میخوای؟

جوی با خوشحالی شونه هاشو باال انداخت و نگاهشو ازش گرفت.

_چیزی نمیخوام،اومدم یچیزی بهت بدم.

سهون بازم توجهی بهش نکرد و به کارش ادامه داد.

_سرم شلوغه،خوشم نمیاد یریم اینجا ببینتت پس حرفتو بزن و برو.

جوی دیگه به یریم اهمیتی نمیداد و با بیخیالی نیشخند زد.

با خوشحالی خودشو کنار سهون رسوند و لبه میز نشست،دستشو سمت 

صورت سهون برد و خواست گونشو نوازش کنه که سهون سرشو عقب 

کشید و ابروهاشو با کالفگی باال انداخت.

جوی لباشو آویزون کرد و با صدای آرومی بهش اعتراض کرد.

_با کسی که بچتو توی شکمش بزرگ میکنه زیادی بی رحمی اوه سهون.

سهون کامال با شنیدنش شوکه شد و برای یه لحظه با خودش فکر کرد که 

نکنه اشتباه شنیده باشه.

روشو آروم سمت اون که با دلخوری بهش نگاه میکرد برگردوند و مات و 
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مبهوت موند.

_چی؟

جوی خیلی کوتاه از ذوق خندید و دوباره خیلی زود لباشو جمع کرد و 

چندثانیه به چشمای سهون خیره شد تا بتونه اونو تحت تاثیر قرار بده.

_تو داری پدر میشی،من به خوبی از این بچه ی توی شکمم مراقبت میکنم 

تا سالم به دنیا بیاد.

سهون بی اراده نگاهی به شکمش انداخت و دوباره نگاهشو به صورت جوی 

داد.

هنوزم باور اینکه حاال خواهرش داره بچه اونو توی شکمش نگه میداره 

براش سخت بود و توی همین لحظه فشار زیادی رو روی خودش حس 

میکرد. حتی نمیتونست کامال خوشحال باشه اما مگه نه اینکه یه بچه که 

خودش پدرش باشه تمام چیزی بود که بهش نیاز داشت؟

این چیزی نبود که میخواست. چطور میتونست بچه ای داشته باشه که 

نتیجه همچین رابطه کثیفیه؟

نمیخواست احساسی با این قضیه رفتار کنه،سهون میخواست بچه ای 

داشته باشه که بی نقص بزرگ باشه اما این بچه... حتی تولد همچین بچه ای 

هم پر از نقص و آلودگی بود.
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یریم تمام مدت پشت در ایستاده بود و تمام حرفاشونو شنیده بود.

جوی بچه سهونو توی شکمش داشت؟

اما جوی همون کسی بود که اونو وقتی باردار بود از پله ها هل داده بود تا 

اون بچه توی شکمش زنده نمونه و حاال بخاطر بارداری خودش خوشحال 

بود.

یریم درک نمیکرد اطرافش چه اتفاقی داره میفته.

نمیدونست چرا اما نمیتونست بیشتر از این بمونه و به حرفاشون گوش کنه 

پس به آرومی سمت پله ها رفت تا به اتاقش برگرده.

...

سهون همینطور بهش خیره شده بود و هنوزم تو فکر بود،نباید اجازه میداد 

احساسات احمقانه  و حسرتاش همه چیزو خراب کنن،براش سخت بود اما 

روشو از اون برگردوند و با بی رحمی کاریو انجام داد که بنظرش بهترین 

تصمیم برای کنترل همچین موقعیتیه.

_سقطش کن.

جوی اصال انتظار شنیدن همچین چیزی رو نداشت بخصوص وقتی 

میدونست سهون چقدر عاشق اینه که یه بچه داشته باشه! اخم کرد و با 

حرص نفسشو آزاد کرد و بی اراده صداش باال رفت.
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_چی گفتی؟

سهون سریع انگشت اشارشو روی لباش گذاشت و نگاه ترسناکشو به 

چشماش دوخت.

_دهنتو ببند قبل از اینکه یریم متوجه این موضوع بشه.

جوی کامال عصبی و گیج بود،همیشه برای داشتن یه بچه از سهون 

التماسش میکرد و با اینکه سهون باعث شده بود هیچ غروری براش باقی 

نمونه اما بازم دست از تالش برای بدست آوردنش نکشیده بود و حاال که 

بچه سهونو توی شکمش داشت اون به راحتی ازش خواسته بود که 

سقطش کنه!

سهون با خونسردی نگاهشو ازش گرفت و درحالی که دوباره تظاهر به کار 

کردن میکرد ادامه داد.

_یه دکتر مطمئن پیدا میکنم و برات وقت میگیرم،سقطش میکنی و این 

پرونده برای همیشه بسته میشه.

از گوشه چشم نگاهی به چشمای گیج و عصبیش انداخت.

_امیدوارم متوجه منظورم شده باشی.

جوی همینطور فقط بهش خیره شده بود،اتفاقی که افتاده بود کامال دور از 

انتظارش بود.
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دستاش از عصبانیت میلرزیدن و نمیتونست حتی یک کلمه به زبون بیاره،با 

حرص بلند شد و بدون اینکه جوابی به سهون بده با عجله از اونجا بیرون 

زد و سهون همینطور با نگاهش دنبالش کرد تا مطمئن شه اون سمت پله ها 

نمیره.

بعد از صدای کوبیده شدن در عمارت عینکشو از روی چشماش برداشت و 

بلند شد و با عصبانیت سمت دیوار پرتش کرد.

هنوزم بخاطر اتفاقایی که افتاده بود تو شوک بود و احساس خفگی میکرد.

با هردو دستش صورتشو پوشوند و سرشو باال گرفت،بی اراده یاد ۹ سال 

پیش افتاد.

«۹ سال قبل»

جعبه هایی که کارگرا باعجله داخل انبار میاوردن رو بدون اینکه کسی ازش 

بخواد از روی زمین برمیداشت و یه گوشه روی هم میچید،دلش میخواست 

هرکاری که میتونه انجام بده تا اعتماد پدرش رو جلب کنه .

_سهونا داری چکار میکنی؟
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با صدای رسای آقای کیم توجهش به اون که سمتش میومد جلب شد و 

سریع لبخند زد.

_بار جدید رسیده،دارم مرتبشون میکنم.

اون خیلی سرسری نگاهشو روی جعبه ها چرخوند و با مهربونی به سهون 

لبخند زد.

_این که کار تو نیست.

باصدای بلندی خندید و آروم به شونه سهون زد.

_داری اشتباه انجامش میدی،جعبه هایی که عالمت گذاری شدن باید سمت 

راست سالن چیده بشن نه اینجا.

سهون باتعجب نگاهی به جعبه ها انداخت،حق با اون بود،بعضی جعبه ها 

عالمت گذاری شده بودن،برگشت و با تعجب بهش خیره شد.

_اما چرا؟ اما اونا از نظر وزن و تعداد محصوالت داخلشون برابرن. 

همینطور همشون مال یه برند هستن چرا باید جدا از هم جدا بذاریمشون؟

سوال سهون حتی توجه اونم عجیب بودن این مسئله جلب کرد. سال ها 

بود که داشت این کارو انجام میداد و این خواسته رئیس بود و تاحاال 

سوالی درموردش نپرسیده بود.
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_پدرت اینو میخواد،اما حق با توئه دلیلی برای این کار وجود نداره،با 

این حال باید جوری که رئیس میخواد انجامش بدیم درسته؟

سهون لبخند زد و سرشو به نشانه موافقت تکون داد و به کمک آقای کیم 

مشغول مرتب کردن جعبه ها شده بودن .

اون همیشه به سهون توی یادگرفتن کارا کمک میکرد و سهون بهش احترام 

میذاشت.

از گوشه چشم نگاهی بهش انداخت و با کنجکاوی سوالشو پرسید.

_آجوشی...خودت چندتا بچه داری؟

اون همینطور که جعبه ای رو از روی زمین برمیداشت با شنیدن سوال 

سهون لبخند زد و با صدای آرومی جوابشو داد.

_یدونه،یه دختر به اسم یریم.

سهون هنوزم با کنجکاوی نگاهش میکرد و به سوال پرسیدن ادامه داد.

_اون چندسالشه؟

_اون ۱۶ سالشه.

سهون دوباره سرشو به نشانه تفهیم تکون داد و بعد از چندثانیه دوباره 

شروع کرد به حرف زدن و سوال پرسیدن.
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_آجوشی من واقعا مثل پدرم آدم موفقی باشم،دختر شما به چه کاری 

عالقه داره؟خوب درس میخونه؟

سکوت عجیب پدر یریم باعث تعجب سهون شد و با دقت بهش خیره شد.

_چرا جواب نمیدین؟

اون از فکر بیرون اومد و سرشو باال گرفت.

_یریم مریضه،اون مدرسه نمیره،من خودم بهش خوندن و نوشتن رو یاد 

دادم.

سهون برای یه لحظه از اینکه همچین سواالیی پرسیده بود پشیمون شد اما 

حاال حتی از قبل هم کنجکاوتر شده بود،با تردید سوال توی ذهنشو به 

زبون آورد.

_چه مریضی ای؟

پدر یریم دست از کار کشید و ایستاد و چندثانیه به نقطه نامشخصی خیره 

شد.

_خب...توضیحش سخته.

سهون هنوزم منتظر بهش خیره شده بود و پدر یریم برای یه لحظه به این 

فکر کرد که حرف زدن با سهون شاید برای خودشم که تمام این سال ها همه 
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چیزو به تنهایی تحمل کرده خوب باشه.

_اون هیچ شناختی از احساسات نداره و روبه رو شدن با دنیای بیرون و 

چیزایی که نمیتونه درکشون کنه از نظر روحی بهش آسیب میزنه.

سهون واقعا گیج شده بود،تاحاال همچین چیزی ندیده بود و این گیجی 

کامال توی چهره و نگاهش حس میشد.

پدر یریم متوجهش شد و لبخند زد.

_اوایل فکر میکردم تو اجتماع بودن میتونه بهش کمک کنه تا احساسات 

مختلف رو بشناسه و اونو بیرون بردم و سعی کردم اونو با بچه های هم سن 

و سال خودش آشنا کنم اما این بیماری حتی باعث شد همه مدام اذیتش 

کنن و درنهایت حادثه ای باعث شد اون به فوبیای رنگ مبتال بشه.

سهون کامال شوکه شد،حتی تصور همچین زندگی ای باعث وحشتش شده 

بود.

_خسته نمیشین؟نگهداری ازش توی تنهایی براتون سخت نیست؟

پدر یریم سرشو با اطمینان به دوطرف تکون داد.

_نه...اون بچمه،من ازش خسته نمیشم.بهرحال من میخوام اون به بهترین 

شکل بزرگ بشه،حتی اگه پر از نقص باشه این حقو داره که زندگی آرومی 

داشته باشه،میتونم امیدوار باشم که هیچوقت بدی رو یاد نمیگیره اینطور 
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نیست؟

اینو گفت و لبخند زد،سهون تا چندثانیه همینطور بهش خیره بود و اون 

دوباره آروم به بازوش زد تا سهونو به خودش بیاره.

_عجله کن باید تمومش کنیم.

سهون دیگه چیزی نگفت و به ادامه کار مشغول شد اما تمام مدت به 

حرفای اون فکر میکرد.

***

مرور این خاطرات باعث شد همه اون حس عذاب وجدانش بهش یاداوری 

بشه،سهون میخواست خوب زندگی کنه اما سرنوشتش خیلی وقت پیش 

تعیین شده بود و بهش این اجازه رو نداده بود.

با این حال تصمیم گرفته بود پدر خوبی برای بچش باشه اما بازم نتونست 

پای قولی که به خودش داده بود بمونه و همه اینا عذابش میداد.

...

کای از پشت شیشه به اون زندانی خیره شده بود و با خونسردی نگاهشو 

روی صورت ترسیده اون میچرخوند و باالخره شروع کرد به حرف زدن.

_هشت سال پیش به قتل یه کارگر به اسم کیم جه ووک اعتراف کردی و 
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دستگیر شدی...

اون ساکت بود و سرشو پایین انداخته بود،تمام تنش از ترس میلرزید و 

سعی میکرد حتی برای چندثانیه هم با کای چشم تو چشم نشه.

دیدن ترس اون برای کای لذت بخش بود و باعث شد بی اراده ریز بخنده.

_بذار حدس بزنم...به پول نیاز داشتی و اونا میخواستن از شر کارگرشون 

به دالیلی خالص بشن،پیشنهادی بهت دادن که نتونستی ردش کنی و 

بخاطر اون پول مجبور بکشی... درسته؟

اون هنوزم هیچ تغییری توی چهرش ایجاد نشده بود و سرشو باال نمیاورد 

پس کای با خودش فکر کرد حتما گزینه های بهتری وجود داره و درواقع 

خودش عاشق دومین گزینه بود پس این بار خودشو جلوتر کشید و با ذوقی 

که توی صداش بود ادامه داد.

_من یه ایده دیگه هم دارم.

با چشمایی که از خوشحالی رسیدن به هدفش میدرخشید بهش خیره شده 

بود و با صدای آرومی ادامه داد و همزمان انگشت اشارشو که سمت اون 

گرفته بود آروم تکون میداد.

_اوه سهون...اون کارگرو توی خونه خودش به قتل میرسونه و بدون اینکه 

کسی ببینتش از اونجا فرار میکنه و تورو با پول میخره تا جرمش رو گردن 
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بگیری و...

اون با شنیدن حرفای کای عصبی شد و هردو دستشو روی گوشاش گذاشت 

و مثل دیوونه ها شروع کرد به داد زدن.

_نه نه من اونو کشتم من کشتمش اوه سهون نه من کشتم،هیچکس به من 

دستور نداد خودم اینکارو کردم فقط خودم.

کای با دیدن وضعیت اون با خیال راحت دست به سینه به صندلیش تکیه 

داد و بی اراده لبخندی روی لباش نقش بست که نشون میداد به چیزی که 

دنبالش بوده رسیده.

...

سهون درو باز کرد و وارد اتاق شد،به یریم که روی تخت دراز کشیده بود 

چشم دوخت و درو بست و آروم جلوتر رفت.

روی تخت رفت و پشت یریم دراز کشید و خیلی آروم از پشت بغلش کرد و 

چشماشو بست.

یریم حوصله حرف زدن نداشت پس توجهی بهش نشون نداد و پلکاشو 

محکم روی هم گذاشت.

هنوزم به حاملگی جوی فکر میکرد و سواالی زیادی توی ذهنش بود اما 

نمیدونست اگه سواالشو بپرسه سهون حقیقتو بهش میگه یا نه؟
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سهون تمام مدت ساکت بود و با ریتم آرومی نفس میکشید و سعی میکرد 

به هیچ چیزی جز یریم فکر نکنه،سهون میخواست پدر یریم به خواستش 

برسه برای همینم تو طول تمام زندگیشون سعی کرده بود حداقل مقابل 

یریم تظاهر به خوب بودن کنه.

با تمام اینا بخاطر حماقت احمقانش حاال همه چیز خراب شده بود و سهون 

مطمئن بود حاال یریم میدونه که اون با جوی رابطه داشته و همین آزارش 

میداد.

_دیگه به من نیازی نداری؟

یریم با صدای آرومی پرسید و سهون کامال از شنیدن این سوالش شوکه 

شد و چشماشو باز کرد اما هنوزم اونو توی آغوش خودش نگه داشته بود و 

با صدای آرومی پرسید.

_چی باعث شده این سوالو بپرسی؟

براش عجیب بود... چرا یریم باید همچین سوالی ازش میپرسید،ممکن بود 

بخاطر جوی همچین سوالی پرسیده باشه؟اما چرا؟! یریم هیچوقت نسبت 

به هیچ چیزی حساس نمیشد اما سهون تو این مدت تغییر اونو کامال حس 

کرده بود. یریم کم حرف تر از قبل شده بود و حتی وقتایی که سهون 

خودش سعی میکرد با اون صحبت کنه جوابی بهش نمیداد و قبل از اینکه 

سهون به اتاق بره میخوابید.
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همه اینا باعث شد سهون برای یه لحظه به این فکر کنه،یعنی ممکنه یریم به 

درک متوسطی از احساسات رسیده باشه؟

حتی احتمال همچین چیزی باعث ترسش میشد، تغییری که ممکن بود 

زندگیشون دچارش بشه و اتفاقات بعدش...

اگه یریم احساسات رو درک میکرد و به جای دوست داشتنش ازش متنفر 

میشد چی؟

یریم بعد از چندلحظه مکث باصدای آرومی جوابشو داد.

_من مریضم،اینو میفهمم،مثل آدمای دیگه ای که کنارتن نیستم،تو گفتی یه 

بچه تمام چیزیه که میخوای ولی دیدی که! من نمیتونم بهت یه بچه بدم.

بیشتر از سه سال از ازدواجشون میگذشت و این اولین باری که یریم 

خودش داشت درمورد بیماریش حرف میزد و سهون با شنیدن صدای اون و 

حرفاش بغض بدی به گلوش چنگ انداخت. یریم مهم ترین داراییش بود و 

نمیخواست اینارو بشنوه.

بیشتر اونو توی آغوشش فشرد و اجازه نداد به حرفاش ادامه بده.

_نه اینطور نیست اینجوری نگو.

دستشو آروم روی سرش گذاشت و شروع به نوازش کردن موهاش کرد.
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_یریم تو از همه آدمایی که میشناسمشون بهتری،بی نقص بزرگ شدی و 

بی نقص زندگی کردی و این از هرچیزی مهم تره .

یریم بعد از شنیدن حرفای سهون فقط به این فکر میکرد که اون داره 

حقیقتو میگه یا نه؟

انقدر عمیق به همه چیز فکر میکرد که حتی متوجه قطره اشکی که از 

گوشه چشمش سر خورد نشد.

سهون بعد از چندثانیه آروم بازوشو کشید و همزمان زمزمه کرد.

_برگرد.

یریم مخالفتی نکرد و بدون اینکه ازش فاصله بگیره توی تخت سمتش 

چرخید  و اولین چیزی که توجه سهونو جلب کرد رد اشک روی صورتش 

بود.

هنوزم نمیتونست چیزی که درست جلوی چشمش بود رو باور کنه! دستشو 

با تردید باال برد و انگشتشو روی رد اشکی که روی صورت یریم بود کشید 

و با خیس شدن انگشتش انگار تازه به خودش اومد.

با گیجی نگاهشو به چشمای اون داد و با لکنت اسمشو زیر لب زمزمه کرد.

_ی..یریم! این...
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یریم ساکت بود و فقط بهش چشم دوخته بود،سهون به حرفش ادامه نداد 

و سعی کرد خودشو جمع و جور کنه،حاال این امکان وجود داشت که این 

بیماری درمان بشه و سهون باید خیلی بیشتر از یریم محافظت میکرد،دلش 

میخواست افکار منفیشو کنار بذاره و فقط به خودشون فکر کنه.

_من به تو برای تمام زندگیم نیاز دارم،فهمیدی؟برای تمام زندگیم.

یریم بدون هیچ تغییری توی چهرش همینطور به چشماش خیره شده بود و 

هنوزم این حقیقت که سهون با جوی رابطه داشته رو نپذیرفته بود اما 

فقط ساکت موند و حرفی درموردش نزد.

بعد از چندثانیه با صدای آرومی پرسید.

_هنوزم میخوای پدر بشی؟

بی اراده پرسید،نمیخواست جوی کسی باشه که به سهون چیزی که میخواد 

رو میده.

سهون موهای اونو آروم از جلوی صورتش کنار زد و حاال که احساسات اونو 

دیده بود یجورایی درک میکرد که اون بخاطر چیزی که دیده احساس 

ناامنی ای میکنه که شاید خودش هنوز متوجهش نشده،دلش میخواست 

ازش بخاطرش عذرخواهی کنه اما هنوزم ممکن بود اون حتی متوجهش 

نشه پس بیخیال شد و فقط جواب سوالشو داد.
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_اوم،هنوزم میخوام که یه بچه داشته باشیم.

شنیدن این جواب سهون تونسته بود یریم رو یکم نسبت به قبل آروم 

کنه؟هنوزم نمیدونست... اما برای فعال فقط چیزی که توی ذهنش بود رو به 

زبون آورد.

_پس بچه دار شیم؟

سهون چندلحظه همینطور نگاه خیره شو به چشمای اون دوخته بود و آروم 

انگشتشو روی لبای اون کشید و نگاهشو بهشون داد.

_این چیزیه که تو هم میخوای؟

یریم خیلی زود سرشو برای تایید حرف اون تکون داد.

حاال دیگه نیازی نبود برای دوباره نزدیک شدن به یریم تردید کنه،سرشو 

جلوتر برد و بوسه عمیقی روی پیشونی یریم گذاشت  و بعد از چندثانیه 

سرشو پایین آورد و خیلی زود لباشو روی لبای اون گذاشت و به نرمی 

شروع به بوسیدنش کرد و برخالف انتظارش یریم توی اون بوسه ها 

همراهیش میکرد و حتی بوسه های اون نسبت به سهون عمیق تر و 

طوالنی تر بود،بعد از چندلحظه حتی به سهون فرصت نمیداد تا 

ببوستش،انگار میخواست چیزی رو بهش بفهمونه.

سهون یکم سرشو عقب کشید تا نفس بگیره اما یریم خیلی زود خودشو 
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روی بدن سهون کشید و مجبورش کرد روی کمرش دراز بکشه و دوباره 

بوسه هاش ادامه داد.

بوسه های دردناکی به لبای سهون میزد و اون امشب نه میخواست،و نه 

میتونست یریمو متوقف کنه.

بعد از چنددقیقه باالخره از لباش جدا شد،یقه پیرهن سهونو باهردو دستش 

محکم گرفت و همزمان که از روی بدنش بلند میشد اونو کشید و سهون به 

پیروی از اون بلند شد و نشست.

یریم دستاشو دور گردنش انداخت و روی پاش نشست،پاهاشو پشت کمر 

سهون حلقه کرد و دوباره لباشو روی لبای اون گذاشت.

لباس خوابی که پوشیده بود کوتاه بود و حاال که اینجوری نشسته بود تمام 

پاهاش برهنه بود و سهون با هردو دستش بین رونای سفیدشو نوازش 

میکرد تا بهش لذت بیشتری بده .

یریم بوسه هاشو متوقف کرد و لباشو از لبای اون جدا کرد و سرشو پایین 

انداخت،نگاهش روی دستای سهون قفل شد و سهون اما به صورت اون 

چشم دوخته بود و ریتم نفسای هردو از حالت عادی خارج شده بود و 

قفسه سینشون بی وقفه باال پایین میشد.

یریم بعد از چندلحظه دستاشو پایین تر آورد و شروع به باز کردن دکمه های 
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پیرهن سهون از پایین به باال کرد و بعد از باز کردن همشون پیرهن سهونو 

از شونه هاش پایین انداخت و بالفاصله هردو دستشو زیرلباس سهون برد و 

دوباره بغلش کرد و این بار شونه و ترقوه شو میبوسید.

سهون مانعش نمیشد و از بوسه های اون لذت میبرد و با اینکه اون بوسه ها 

بهش درد میداد اما نمیتونست انکار کنه که ازشون آرامش میگرفت.

یریم روی پاش نشسته بود و کامال توی آغوشش بود،سهون به سینه های 

سفیدش که بخاطر یقه باز لباس خوابش کامال توی دید بودن بوسه میزد و 

عطر تنشو نفس میکشید.

بخاطر لذتی که بوسه های سهون بهش میداد کم کم صدای ناله هاش باال 

گرفت و نفسای عمیقی میکشید.

سهون دستاشو از روی پاهای یریم برداشت و آستینای پیرهنشو از دستاش 

بیرون کشید و لباسشو همونجا روی تخت انداخت.

یریم متوجه اینکار سهون شد و برای همراهی کردنش بالفاصله لباس 

خواب خودشو توی تنش باال کشید و اونو از سرش خارج کرد و لبه تخت 

انداختش اما اون از روی تخت سر خورد و زمین افتاد.

از روی پای سهون بلند شد و درست جلوی پای اون روی زانوهای خودش 

نشست.
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سهون نگاهشو روی بدن اون میچرخوند و تقریبا تمام بدنشو با نگاهش 

رصد کرد،میدونست چی تو سر یریم میگذره و میخواست کاری رو انجام 

بده که اون میخواد.

یریم دستشو سمت سهون دراز کرد و اونم دستشو توی دست یریم 

گذاشت.

یریم نفس عمیقی کشید و دست اونو باال آورد و چندتا انگشتشو همزمان 

توی دستش گذاشت تا با زبونش خیسشون کنه،میخواست همه انگشتای 

اونو توی بدنش حس کنه پس باید تا میتونست خیسشون میکرد.

سهون خودشو جلوتر کشید و با دست آزادش لباس زیر اونو توی پاش تا 

زانوهاش پایین کشید و شروع به نوازش کردن پهلوهاش کرد و بعد از 

چندلحظه باسن اونو توی دستش گرفت و بوسه های ریزی به شکمش میزد 

که یریم رو دگرگون کرد.

نمیتونست بیشتر از این صبر کنه و انگشتای سهونو از دهنش بیرون آورد و 

دست اونو بین پاهای خودش برد و خیلی آروم با همکاری خود سهون 

انگشتای اونو به آرومی وارد بدن خودش کرد و با صدای بلندی ناله کرد.

دست سهونو همینطور بین پاهاش نگه داشته بود و سهون انگشتاشو داخل 

یریم بازی میداد و این کارش باعث شده بود ایستادن روی پاهاش برای 

یریم سخت بشه و حتی به سختی نفساشو آزاد میکرد.
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بعد از اینکه تمام دست سهونو توی خودش حس میکرد باالخره رهاش کرد 

و هردو دستشو روی شونه هاش گذاشت تا ازشون برای ایستادن کمک 

بگیره.

هرلحظه با صدای بلندتری از درد و لذت ناله میکرد و سهون با شنیدن 

صدای ناله های اون حرکت انگشتاشو سریع تر میکرد و همزمان بدن برهنشو 

میبوسید تا حرارت بدنشو باالتر ببره.

یریم کامال برای سکس آماده بود و سهون اینو به خوبی متوجه شده بود.

دست آزادشو سمت زیپ شلوارش برد و پایین کشیدش،به سختی تونست 

اوضاع رو کنترل کنه و شلوارشو تا جایی که الزم بود پایین کشید.

دست خیسشو از بدن یریم آروم بیرون کشید و اون با صدای بلندی عاح 

کشید و پلکاشو محکم باز و بسته کرد.

نمیخواست حتی یه لحظه هم صبر کنه،با دیدن دیک سهون که حاال بخاطر 

اینکه تحریک شده بود راست شده بود سریع خودشو جلوتر کشید و 

دستاشو دور گردن سهون انداخت.

سرشو پایین انداخت و دیک سهونو توی دستش گرفت و با احتیاط و آروم 

روش نشست و هردو بخاطرش با صدای بلندی ناله کردن و عاح کشیدن.

سهون پهلوهای اونو محکم نگه داشت و چندثانیه توی همون حال آروم 
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گرفتن.

نفس نفس میزدن و سهون بوسه  کوتاهی به گلوش زد و با اشاره بهش 

فهموند که باید ادامه بدن.

یریم با اشاره سهون حلقه دستاشو از دور گردن اون باز کرد و از شونه های 

پهنش کمک گرفت.

باسنشو یکم باال کشید و دوباره پایین رفت و به اینکارش ادامه داد و 

هرلحظه سرعتشو بیشتر میکرد و صداهایی که به گوششون میرسید باعث 

میشد هرلحظه بیشتر از قبل از سکسشون لذت ببرن.

چنددقیقه به این کار ادامه داد و هردو سرشونو عقب انداخته بودن و ناله 

میکردن اما سهون میخواست امشبو طوالنی تر کنه،اونو متوقف کرد و 

یریم آروم گرفت.

سرشو روی شونه سهون گذاشت و نفس نفس میزدن،بعد از چندلحظه به 

کمک سهون بلند شد و عضو سهونو از بدن خودش بیرون کشید.

سهون اونو روی تخت انداخت و مچ هردو پاشو گرفت و سمت خودش 

کشید و روی تخت خوابوندش.

شلوارشو کامل از پاش بیرون کشید و پایین تخت انداختش.

یریم پاهاشو باز کرد و زیرچشمی با نگاهش سهونو دنبال میکرد و منتظرش 
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بود.

سهون منتظرش نذاشت و بین پاهاش نشست و دوباره دیک ورم کردشو یه 

ضرب وارد بدنش کرد و ضربه های عمیقشو شروع کرد و خم شد و کف 

هردو دستشو کنار پهلوهای یریم روی تخت گذاشت.

بی وقفه به ضربه زدن توی یریم ادامه میداد و بدن یریم توی تخت باال 

پایین میشد،از درد با صدای بلندی ناله میکرد و هردو همزمان بی اندازه لذت 

میبردن.

یریم مالفه تخت رو بین مشتای ظریفش جمع کرده بود و با نگاهش برای 

اینکه سهون همزمان ببوستش التماس میکرد.

عرق کرده بود و موهاش به صورت خیسش چسبیده بود،سهون بدون 

متوقف کردن ضربه هاش یکی از دستاشو روی پیشونی اون کشید و 

موهاشو کنار زد و بالفاصله بوسه عمیقی روی پیشونیش گذاشت  و یریم 

یکی از دستاشو پشت گردن سهون برد و یه موهاش چنگ زد.

سهون خیلی زود به لباش بوسه زد تا بهش کمک کنه این دردو دووم 

بیاره،از لباش جدا نشد و همینطور مدام بوسه های کوتاهی بهشون میزد تا 

اینکه ارضا شد و توی بدن اون آروم گرفت و خالی شد.

داغی ای که یریم توی بدنش احساس کرد باعث شد به ارگاسم برسه و 
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بدنش زیر سهون کامال به لرزه دراومد.

چندلحظه طول کشید تا سهون کمی به خودش بیاد و آروم موهای یریمو 

نوازش کرد و عضوشو از داخل بدن یریم بیرون کشید و کنارش روی تخت 

دراز کشید و نفس عمیقی کشید.

...

گیالس مشروب توی دستشو با عصبانیت پرت کرد و همزمان جیغ کشید.

_لعنت بهت کیم یریم ازت متنفرم.

خیلی کم مشروب خورده بود و هوشیاریش سرجاش بود اما بازم از 

عصبانیت داغ کرده بود و کنترل اعصابشو از دیت داده بود.

همینطور هرچیزی که دم دستش بودو پرت میکرد و جیغ میزد.

در آخر بعد از کلی جیغ زدن مجسمه ی کوچیکی که روی میزش بودو 

برداشت و سمت آیینه پرت کرد .

صدای شکستن شیشه و ریختنش روی میز و زمین باعث شد باالخره ساکت 

بشه و بی حرکت بمونه.

نفس نفس میزد و از توی آیینه شکسته با حرص به خودش خیره شده بود 

و با نفرت و خشمی که توی صداش بود شروع کرد به حرف زدن.
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_بخاطر اون دختر روانی هیچوقت منو قبول نکردی سهون.بعد از کلی 

کوچیک کردن خودم تونستم بچتو حامله بشم اما تو... فقط بخاطر اون 

دختر بهم گفتی سقطش کنم!

دستش که عصبانیت میلرزیدو باالتر برد و روی شکمش گذاشت،بدون اینکه 

نگاه خیره شو از آیینه بگیره با حرص از بین دندوناش زمزمه کرد.

_این بچه نه... اونی که باید بمیره یریمِ.

اینو گفت و بالفاصله سمت کنسول آیینه رفت و کشوی میزو باز کرد تا 

چیزی که میخواد رو پیدا کنه و همزمان بی صدا میخندید.

...

سهون ساعت مچیشو از روی میز برداشت و مشغول بستن اون دور مچش 

بود که از توی آیینه چشمش به یریم که بهش خیره شده بود افتاد.

نگاه یریم عجیب بود و توجهشو جلب کرد.

_چرا اینجوری نگاهم میکنی؟

یریم خودشو روی تخت جلوتر کشید و با خونسردی همیشگیش سوالی که 

توی ذهنش بود رو پرسید.

_یعنی االن حاملم؟
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سهون با شنیدن این سوال بیشتر از هرچیزی دلش میخواست با صدای 

بلندی بخنده اما ممکن بود یریم با دیدنش وحشت کنه پس سرشو پایین 

انداخت و کوتاه لبخند زد.

موفق شد خودشو کنترل کنه و با خونسردی سمت تخت رفت و بوسه ای 

روی موهاش گذاشت و یریم هنوزم منتظر یه جواب به صورتش نگاه 

میکرد.

سهون نفس عمیق اما کوتاهی کشید و همینطور که سمت کمد میرفت 

جوابشو داد.

_یکم که منتظر بمونیم بعدش مطمئن میشیم.

یریم با نگاهش دنبالش میکرد و اون کتشو از توی کمد برداشت و سمتش 

برگشت.

_اما باید از خودت مراقبت کنی.

یریم سرشو به نشانه تفهیم تکون داد و دوباره پرسید.

_کی برمیگردی؟

سهون ایستاد و نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت و با تردید جواب داد.

_مطمئن نیستم،اما شامو کنار هم میخوریم.
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سمت در اتاق رفت و بازش کرد و بدون اینکه چیزی بگه رفت و درو بست.

بعد از رفتنش یریم سریع از تخت بیرون اومد و تشک تخت رو بلند کرد و 

اون نامه رو برداشت،بازش کرد و یک بار دیگه متنی که توش نوشته شده 

بود رو خوند.

«سهون بهت دروغ گفت،باالخره از شرِت خالص میشه!»

چندثانیه همینطور به اون نوشته خیره شد و بعد بدون اینکه کوچیک ترین 

تغییری توی چهرش ایجاد بشه اونو پاره کرد و تیکه هاشو توی مشتش نگه 

داشت و با خونسردی از اتاقش بیرون رفت و درو بست.

آروم و با حوصله از پله ها پایین رفت،کای توی خونه نبود اما هنوزم امکان 

داشت این اطراف باشه،یریم میخواست اون ازش دور بمونه اما هیچ راهی 

برای دوری کردن ازش وجود نداشت.

خودشم دلیلی برای این افکارش نداشت فقط نمیخواست اون نزدیکش 

باشه.

سمت سالن نقاشیش میرفت که با شنیدن صدای جوی متوقف شد.

_کیم یریم!

جوی هم دقیقا یکی از همون آدمایی بود که نمیخواست نزدیکش بشن.
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سهون بهش گفته بود باید از خودش مراقبت کنه و حاال با شنیدن صدای 

جوی بی اراده فقط به این حرف سهون فکر میکرد.

سمت صداش برگشت و نگاهش روی چشمای اون که بهش خیره شده بود 

قفل شد اما ساکت موند و حتی یک کلمه هم نگفت.

جوی تمام مدت با حرص بهش چشم دوخته بود،کای رو بیرون ندیده بود و 

مطمئن بود که یریم توی خونه تنهاست.

باید کاری که بخاطرش به اینجا اومده بود رو انجام میداد و برای همیشه 

از دست یریم خالص میشد تا بتونه سهون و همه این ثروتو مال خودش 

کنه.

_میتونیم حرف بزنیم؟

یریم سرشو به نشانه تایید تکون داد و همینطور سمت سالن نقاشیاش راه 

افتاد و جوی هم یه نگاهی به اطراف انداخت و دنبالش رفت.

سمت میز وسایلش رفت و کاغذایی که توی مشتش بودو توی ظرف رنگ 

سیاهش انداخت و جوی در سالنو بست و همینطور نگاهش میکرد.

_چیکار میکنی؟

_حرفتو بزن و برو
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جوی با حرص نفسشو آزاد کرد،اون حتی برنمیگشت که به صورتش نگاه 

کنه و این باعث میشد جوی حتی ییشتر از قبل ازش متنفر بشه.

_من از سهون حاملم.

یریم بی حرکت ایستاده بود و بعد از شنیدن حرف اون پلکاشو آروم روی 

هم گذاشت و با همون خونسردی توی صداش جوابشو داد.

_خب؟اومدی اینو بگی؟

جوی انتظار همچین جوابی رو ازش نداشت و جا خورد،دلش میخواست 

اونو آزار بده اما باید حدس میزد که اون بی احساسه و اهمیتی به این 

موضوع نمیده.

اما با این حرفا میتونست خودشو سبک  کنه پس چرا باید جلوی خودشو 

میگرفت.

_اون شب واقعا بهترین شب زندگیم بود،سهون خوب میدونه چطور باید 

یه زنو راضی کنه،اینطور فکر نمیکنی؟

یریم ساکت بود و جوابی بهش نمیداد،درواقع میخواست که جواب همه 

اون حرفایی که آرامشش رو از بین میبرد بده اما حتی نمیدونست باید چی 

بگه پس به سکوتش ادامه میداد.

نمیدونست اون بچه ای که توی شکم جوی بود میتونست بعد از به دنیا 
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اومدن سهونو ازش بگیره یا نه اما فقط میخواست به حرفای دیشب سهون 

اعتماد کنه.

سکوتِ اون خشم و عصبانیت جوی رو چندبرابر کرد و دیگه نمیخواست 

بیشتر از این یریمو تحمل کنه،همزمان که بی صدا دستشو داخل کیفش 

میبرد ادامه داد.

_من برای داشتن این بچه از خیلی چیزا گذشتم،حقایق زیادی رو از سهون 

مخفی کردم و روی دروغی که باور داشت تاکید کردم.

اون سیم رو از کیفش بیرون آورد و بیصدا سمت یریم قدم برداشت و 

ادامه داد.

_حاال که تونستم ازش یه بچه داشته باشم اون بخاطر تو ازم خواست این 

بچه رو سقط کنم.

یریم فقط بهش گوش میکرد و با وجود اینکه شنیدن این حرفا معنای 

زیادی داشت اما ریکشنی به حرفاش نشون نداد.

جوی درست پشت سرش ایستاد و آروم تر با حرصی که توی صداش 

مشخص بود زمزمه کرد.

_اما من به جاش تورو میکشم.

حتی چندثانیه هم مکث نکرد و بالفاصله سیمی که توی دستش بودو از 
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پشت سر یریم دور گردنش انداخت و اونو محکم میکشید تا خفش کنه.

یریم اصال انتظار همچین چیزی رو نداشت و خیلی زود تمام صورتش قرمز 

شد و احساس خفگی میکرد،هردو دستشو باال آورد و سعی میکرد اون 

سیمو از گردن خودش جدا کنه اما اون سیم عالوه بر گردنش سر 

انگشتاشم برید.

جوی تالش اونو برای نجات پیدا کردن دید و با تمسخر،با صدای بلندی 

بهش خندید و بدون هیچ رحمی اون سیمو محکم تر کشید.

تقریبا داشت خفه میشد که خیلی ناگهانی صدای ضربه ای شنید و اون سیم 

از دور گردنش شل شد.

سریع از خودش جداش کرد و اونو پرت کرد و شروع کرد به سرفه کردن.

دستشو دور گردنش گذاشت و زخمای دور گردن و سر انگشتاش میسوخت 

و آزارش میداد،دستشو پایین آورد و چشمش به خون افتاد و بالفاصله 

شروع کرد به جیغ زدن و چشماشو محکم بست و حتی متوجه بدن 

بی جون جوی که روی زمین بود نشد.

کای از پشت با چهارپایه ی کوچیکی به سر جوی ضربه زده بود و اون 

بی هوش شده بود اما یریم متوجه هیچکدوم اینا نشد.

ایستاده بود و چندثانیه درحالی که نفس نفس میزد به یریم که بی وقفه 
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جیغ میکشید خیره شد،نمیتونست بمونه و کمکش کنه و باید قبل از اینکه 

کسی جوی رو میدید اونو از اینجا میبرد.

مطمئن بود که خدمتکار صدای جیغ یریمو میشنوه و تا از خونه اش که ته 

حیاط عمارت بود به اینجا بیاد کمی طول میکشه.

حتی نمیخواست یریم متوجه حضورش بشه پس باید ساکت میموند.

سریع نشست و جوی رو که کامال بی هوش بود روی دستاش بلند کرد و با 

عجله از اونجا بیرون بردش و یریم رو توی اون حال تنها گذاشت.

...

توی حیاط پشتی عمارت در ماشینو باز کرد و جوی رو روی صندلی 

خوابوند.

چندثانیه با عصبانیت به اون خیره شد.

زیاده روی کرده بود و دیگه وقتش بود که از شرش خالص بشه تا براش 

دردسر درست نکرده.

این دومین باری بود که جوی سعی کرده بود یریم رو بکشه و کای 

نمیتونست اینو تحمل کنه.

خدمتکار با دیدن وضعیت یریم سریع با سهون تماس گرفته بود و هرچیزی 



232 | P a g e

که دیده بود رو بهش گفته بود و تا اون برسه به سختی یریم رو کنترل 

کرده بود و آرومش کرده بود تا بتونه زخماشو تمیز کنه و پانسمانشون کرده 

بود.

سهون هیچ تصوری از اینکه کی وارد عمارت شده و همچین بالیی سر یریم 

آورده نداشت اما خودشو رسوند خونه تا یریم رو ببینه و از حالش مطمئن 

شه.

با عجله در اتاق خوابو باز کرد و سمت تخت دویید و کنارش ایستاد و به 

یریم که کامال توی شوک بود خیره شد.

نگاهشو روی گردن و انگشتای پانسمان شده اون میچرخوند و اخم پررنگی 

به پیشونیش چین انداخته بود..دستشو با عصبانیت مشت کرد و نفسشو 

که تا اون لحظه توی سینش حبس کرده بود آزاد کرد.

آروم روی تخت نشست و دستشو روی بازوی یریم گذاشت و با صدای 

آرومی پرسید.

_کی اینکارو باهات کرد؟

_جوی.

خیلی زود با صدایی که بخاطر جیغ زدن کامال گرفته بود و به زور شنیده 

میشد جوابشو داد و سهون با شنیدن اسم جوی خیلی هم تعجب نکرد و 
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خوب میدونست چرا اون دست به همچین کاری زده.

نمیتونست ازش بگذره و باید جواب این کارشو میداد اما قبل از اون چیزی 

که براش سوال بود این بود که یریم چطور نجات پیدا کرده.

با گیجی نگاهشو روی صورت یریم چرخوند و سوالی که ذهنشو درگیر 

کرده بودو پرسید.

_چطور نجات پیدا کردی؟

یریم آروم سرشو به دو طرف تکون داد و به سختی جوابشو داد.

_نمیدونم.

سهون اخم کرد و نگاهشو از صورت یریم گرفت و تو فکر رفت،اگه جوی به 

قصد کشتن یریم به اینجا اومده بود،پس یریم چطور نجات پیدا کرده بود؟

...

جوی کم کم به هوش اومد و چندلحظه طول کشید تا بتونه چشماشو باز 

کنه و واضح ببینه.

روی زمین بود و هر دو دست و پاهاش و دهنش با چسب بسته شده بودن.

با ترس نگاهشو اطرافش میچرخوند و حتی نمیدونست کجاست.

توی یه اتاق بود و اطرافش هیچ چیز خاصی نبود،همه دیوارا سفید بودن و 
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یه صندلی و یه بطری آب به فاصله دو متر کنارش بود اما کسی اونجا نبود.

بیشتر از هروقت دیگه ای ترسیده بود و با خودش فکر میکرد "یعنی سهون 

منو به اینجا آورده؟"

میترسید که سهون تصمیم به کشتنش گرفته باشه،یعنی حاملگیش 

میتونست از مرگ نجاتش بده؟

با صدای کسی که از بیرون قفل درو باز میکرد از ترس به نفس نفس افتاد 

و به در اتاق چشم دوخته بود.

بعد از چندلحظه با باز شدن در و دیدن کای تقریبا شوکه شد و همزمان از 

ترس به خودش لرزید.

کای با خونسردی بهش خیره شده بود و همینطور با قدمای بلند اما آرومی 

خودشو به اون صندلی رسوند و روش نشست و بعد از چندثانیه با جدیت 

خیره شدن به چشمای جوی با خوشحالی نیشخند زد و چندتا از دندونای 

سفیدشو به رخ کشید.

_تعجب کردی؟!

جوی تاحاال هیچوقت همچین نگاهی از کای ندیده بود و این یجورایی 

بیشتر از قبل ترسوندش. چسب به دهنش بود و حتی نمیتونست چیزی 

بگه و مدام ازش ترس عرق میکرد.



235 | P a g e

کای خم شد و بطری آبو از روی زمین برداشت و همزمان که بازش میکرد و 

نگاهشو روی بدن جوی میچرخوند.

یکم ازش نوشید و اون خنکی ای که تمام وجودشو فرا گرفت باعث شد 

نفسشو محکم آزاد کنه.

بطری رو دوباره زمین گذاشت و از روی صندلیش بلند شد و با قدمای 

کوتاهی نزدیک تر رفت و کنار جوی روی پنجه هاس پاش نشست و چسبی 

که روی دهنش بود رو برداشت و جوی بالفاصله با ترس شروع کرد به 

حرف زدن.

_داری چیکار میکنی؟برای چی منو دزدیدی؟منو باز کن میخوام برم.

کای با صدای بلندی شروع کرد به خندیدن و جوی میتونست به خوبی این 

موضوع رو که اون داره مسخرش میکنه حس کنه و بی اراده کوچیک ترین 

حرکتی از کای اونو میترسوند.

کای همونجا کنارش روی زمین نشست و چهره جدی ای به خودش گرفت.

_چرا انقدر دلت میخوای یریم رو بکشی؟

با جدیت پرسید و منتظر یه جواب از اون موند.

جوی بدون اینکه حتی یک کلمه بگه همینطور بهش خیره شده بود و دنبال 

یه راه فرار بود که کای خیلی غیرمنتظره سرش داد زد.
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_جواب بده.

عصبانیتش ترسناک بود و جوی رو واقعا ترسونده بود و اما این چیزی نبود 

که بخواد بهش اعتراف کنه،چهره خونسردی به خودش گرفت و با صدای 

آرومی پرسید و همزمان نیشخند میزد.

_چرا برات مهمه؟نکنه عاشقشی؟

کای فقط بهش خیره شده بود و جوی سریع نمایششو شروع کرد... با 

کالفگی نگاهشو از صورت کای گرفت و به سقف اتاق خیره شد و با لحن 

معترضی ادامه داد.

_عااا آخه مگه اون دختر چی داره که همه میخوانش؟میدونی بخاطرش 

چقدر بدبختی کشیدم؟ هرکس دیگه ای جای من بود همین کارو میکرد.

کای از قصد سکوت کرده بود تا حرفای اونو بشنوه،ممکن بود جوی چیزی 

بدونه که به  نفعش باشه.

جوی ساکت شده بود و کای بعد از چندثانیه با جدیت پرسید.

_چه بدبختی ای؟

جوی چشماشو بسته بود و با فکر کردن به همه اتفاقات با حرص پوزخند 

زد.
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_اون ثروت حق منه اما سهون... مطمئنم همه چیزو برای بچه ای که اون 

دیوونه حامله میشه نگه داشته.

 کای بی اراده با تمسخر شروع کرد به خندیدن و بدون متوقف شدن 

خنده هاش جوابشو داد.

_تو احمقی؟ داری خودتو گول میزنی../صاحب تمام اون ثروت اوه سهونه 

معلومه که چیزی به تو نمیرسه! بهم نگو که بخاطر توهم احمقانت 

میخواستی یریمو بکشی.

جوی با شنیدن صدای خنده های کای حتی بیشتر عصبی شد و زیرلب 

زمزمه کرد.

_احمق؟ 

سرشو تندتند به دو طرف تکون داد و با حرص به حرفش ادامه داد.

_نه. خون این خانواده توی رگای منم جریان داره،من دختر همین خانوادم 

و سهون برادر واقعیمه،این چیزیه که اجازه ندادم ازش باخبر بشه.

کای خیلی ناگهانی چهره جدی ای به خودش گرفت و اخم کرد.

_چی؟
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هنوزم نمیفهمید جوی چرا برای گرفتن حقش به جای گفتن حقیقت تصمیم 

به کشتن یریم گرفته و این کامال از چهرش مشخص بود و جوی متوجهش 

شد و نیشخند زد.

_میدونم به چی فکر میکنی اما این کار بی فایده بود،سهون اگه میفهمید من 

سهمی توی اون ثروت دارم از شرم خالص میشد،اون این کارو میکرد 

مطمئنم.

نفس عمیقی کشید و بدون اینکه به صورت کای نگاه کنه ادامه داد.

_سهون همه چیزو برای بچش میخواست پس منم تصمیم گرفتم حقیقتو 

برای همیشه مخفی کنم،به یه بچه نیاز داشتم تا بتونم ازش برای گرفتن 

اون ثروت استفاده کنم.

کای فقط با اخم نگاهش میکرد و با دقت به حرفای اون گوش میکرد.

جوی سرشو باالتر کشید و نگاهی به شکمش انداخت و خندید.

_حاال ازش حاملم اما اون ازم خواست سقطش کنم!

از عصبانیت با صدای بلندی خندید و بعد از چندثانیه آروم گرفت.

_با برادرم خوابیدم و ازش باردار شدم اما اون زن هربار همه نقشه هامو 

خراب میکنه.
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سریع روشو سمت کای که تا اون لحظه ساکت بود برگردوند و لبخند دندون 

نمایی زد.

_تو بخاطر یریم منو به اینجا آوردی مگه نه؟ فکر نمیکنم واقعا عاشقش 

باشی،اما بیا به جای اینکه همدیگه رو آزار بدیم به هم کمک کنیم،تو یریمو 

بدزد و اونو به یه جای دور ببر تا سهون نتونه پیداش کنه و اینجوری 

منم...

با سیلی ای که کای توی صورتش زد چند ثانیه ساکت شد و چشماش از درد 

پر از اشک شدن،این بار ترسید و با صدای آروم تری زمزمه کرد.

_میخوای باهام چیکار کنی؟

بالفاصله بعد از تموم شدن جملش کای دوباره توی صورتش سیلی زد و 

جوی جیغ کشید.

این بار بدون اینکه بهش فرصت حرف زدن بده روی یکی از زانوهاش 

نشست و پای دیگشو سمت دیگه ی جوی گذاشت و مدام به سیلی زدن توی 

صورتش ادامه میداد و اون فقط جیغ میکشید.

بعد از چنددقیقه که بی وقفه اونو کتک میزد باالخره متوقف شد و شروع 

کرد به نفس نفس زدن.

دهن جوی پر از خون شده بود و شروع کرد به سرفه کردن و از دهنش 
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خون بیرون میپاچید.

کای چهرشو جمع کرد و مشتشو مدام باز و بسته میکرد که توجهش به ناله 

های جوی جلب شد اما متوجه حرفاش نمیشد پس سرشو نزدیک تر برد تا 

بتونه صداشو بشنوه.

جوی با صدای خیلی ضعیفی با بی جونی ناله میکرد.

_منو نکش...

کای با شنیدش پوزخند زد و دوباره سرشو عقب کشید و چندثانیه کوتاه 

بهش خیره شد.

_به این راحتی نمیمیری.

نگاهشو از صورت جوی گرفت و به شکمش خیره شد؛دستشو روی شکمش 

گذاشت و آروم نوازشش کرد.

_حامله ای پس میتونه خیلی جالب باشه.

جوی حتی جون نداشت که چیزی بگه و هرچندثانیه نفساشو آروم آزاد 

میکرد.

کای چندثانیه بهش خیره شد و همزمان کمربند شلوارشو باز کرد.

بعد از چنددقیقه در اتاق باز شد و کای سرشو باال گرفت.
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سولگی با دیدن اون وضعیت وحشت کرد و دستشو جلوی دهنش 

گذاشت،دختری که صورتش تماما خون بود و بدنش کامال برهنه بود و 

حتی نمیدونست ممکنه اون یریم باشه یا نه؟

کای چندثانیه به سولگی چشم دوخت،نمیتونست بذاره بعد از دیدن این 

صحنه از اینجا بیرون بره... اون االن وحشت کرده بود و ممکن بود هر 

اشتباهی ازش سر بزنه.

سریع بلند شد و سمتش رفت و دستشو پشت سرش گذاشت،موهاشو 

محکم توی مشتش گرفت و سولگی بخاطر ترسش بی اراده شروع کرد به 

گریه کردن.

_کای داری چیکار میکنی؟ تمومش کن بذار اون دختر بره لطفا به حرفام...

قبل از اینکه بتونه حرفشو کامل کنه کای محکم به زمین کوبیدش و پنج 

بار محکم با پاش به شکمش ضربه زد و سولگی مدام جیغ میزد.

خم شد و با چشمای ترسناکش بهش چشم دوخت و انگشت اشارشو روی 

لباش گذاشت تا اونو ساکت کنه.

_تا وقتی کارم تموم نشده دهنتو ببند.

با دستش به جوی اشاره کرد و با جدیت پرسید.

_میخوای جای اون بمیری؟
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سولگی بعد از چندثانیه سرشو تندتند به دوطرف تکون داد و کای با 

تمسخر پوزخند زد.

_تا آخرشو تماشا کن،اگه حتی یه لحظه نگاهتو بگیری میدونی که چه 

بالیی سرت میاد؟

سولگی همونجایی که بود به دیوار تکیه داد و دستاشو محکم جلوی دهنش 

گذاشت و تمام بدنش از ترس میلرزید.

کای حاال که از اون مطمئن شده بود با خیال راحت سمت جوی برگشت و 

شلوارشو پایین کشید و پایین پاهای جوی نشست.

جوی هنوزم بیهوش نبود و متوجه بود که چه بالیی داره سرش میاد اما 

جونی نداشت که از خودش دفاع کنه.

کای نگاهشو روی بدن اون چرخوند و نیم نگاهی به سولگی انداخت.

_اون حاملس و این باعث میشه بیشتر بهم خوش بگذره.

سولگی نمیتونست این وضعیتو تحمل کنه و این حقیقت که اون دختر 

حاملس حاال باعث شد بیشتر از قبل عذاب بکشه اما نمیخواست جونشو از 

دست بده پس هردو دستشو محکم تر به دهنش فشار داد تا کای متوجه 

صدای گریه هاش نشه.

اون درست جلوی چشماش داشت به دختری که حامله بود و شکنجه شده 
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بود به بدترین شکل ممکن تجاوز میکرد و از این کارش لذت میبرد.

...

کای بعد از تموم شدن کارش شلوارشو پوشید و جلوتر رفت و کنار سر 

جوی نشست.

دستشو جلوی بینیش گذاشت و نفساشو چک کرد.

نفساش ضعیف شده بود و بدنش حتی ذره ای تکون نمیخورد.

سولگی بی جون به دیوار تکیه داده بود و به جوی زل زده بود.

کای نگاهی به اطرافش انداخت و تنها چیزی که دم دست بود لباسای جوی 

بود.

دست انداخت و پیراهن اونو از روی زمین برداشت و با خونسردی اونو 

روی صورتش جلوی دهن و بینیش گذاشت و محکم فشارش میداد.

سولگی هیچ ریکشنی بهش نشون نمیداد و انگار دیگه هیچ چیزی شوکش 

نمیکرد.

جوی داشت خفه میشد و جون میداد و خیلی آروم و بی جون دست و پا 

میزد اما کای محکم صورتشو پوشونده بود و بعد از چندلحظه اون کامال 

بی حرکت و بی جون شد.
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کای نفس عمیقی کشید و لباسو از روی صورتش برداشت و کنار انداخت.

نفسای عمیق میکشید و دوباره بطری آبی که اونجا بودو برداشت و ازش 

نوشید و بطری خالی رو توی دستش له کرد و زمین انداخت.

با خونسردی سمت سولگی رفت و جلوش روی پنجه های پاش نشست و 

چندثانیه به اون که کامال تو شوک بودی خیره شد.

_یاا...

اون حتی متوجه حضور نزدیک کای نشده بود و هنوزم چشم به جوی 

دوخته بود.

کای با کالفگی لباشو تر کرد.

_به خودت بیا.

سولگی تازه متوجه اون شد و با صدای ضعیفی پرسید.

_اون یریمه؟

کای بعد از چندثانیه خیره موندن با خونسردی جوابشو داد.

_اون عاقبت یریمه.

سولگی نگاهشو به صورت اون داد و با چشمای پر از سوالش نگاهش کرد.
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کای نیشخند زد و بالفاصله صورتشو جلوتر برد و لبای سولگی رو بوسید و 

بعد از چندثانیه ازش فاصله گرفت و دستشو روی سرش کشید و موهاشو 

نوازش کرد.

_یریم آخریشه،سال هاست که منتظر این روزم باور کن نمیتونم ازش 

بگذرم،اما بهت قول میدم یریم آخریشه.

سولگی فقط بهش خیره شده بود و کای بعد از چندثانیه با خونسردی بلند 

شد و به جوی اشاره کرد.

_از شرش خالص شو و اینجارو تمیز کن،فردا صبح برمیگردم.

بدون اینکه به اون فرصت حرف زدن بده درو باز کرد و از اونجا بیرون 

رفت و سولگی رو با جسد جوی تنها گذاشت.

...

سهون بعد از چندبار فشار دادن زنگ خونه و در زدن،مطمئن شد که جوی 

قرار نیست درو باز کنه پس دوباره به ناچار رمز درو زد و وارد خونه اون 

شد و درو بست و بالفاصله شروع کرد به داد زدن.

_جوی...

این بار مطمئن بود جونشو میگیره اما هنوزم تردیدی نداشت.

...
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یریم توی سالن نقاشیا ایستاده بود و به آخرین نقاشیش چشم دوخته بود 

و هیچکس نمیتونست با دیدن اون بگه چه چیزی توی سرشه.

با شنیدن صدای کای درست از پشت سرش توجهش به اون جلب شد اما 

سمتش برنگشت.

_اوه سهون کجاست؟

یریم کنترل ریتم نفساشو از دست داده بودو بی اراده تندتر از همیشه نفس 

میکشید.

نمیخواست جوابی به سواالش بده پس حتی برنگشت تا نگاهش کنه اما 

این بار برخالف همیشه میخواست سهون برگرده خونه.

کای چندلحظه از پشت سر بهش خیره شد و وقتی دیدن اون جوابی نمیده 

حرصش گرفت.

با قدمای آرومی سمتش رفت و درست وقتی یریم میخواست سمتش 

برگرده از پشت محکم گرفتش و دستمال سفیدیه روی دهن و بینیش 

گذاشت.

یریم برای چندلحظه دست و پا زد تا خودشو نجات بده اما فایده ای نداشت 

و خیلی زود بیهوش شد.

...
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سهون برگشت خونه و ماشینو توی حیاط عمارت خاموش کرد و پیاده شد.

از اینکه موفق نشده بود جوی رو پیدا کنه کالفه بود اما مطمئن بود 

هروقت دستش بهش برسه جونشو میگیره.

با قدمای بلندی که برداشت خودشو به داخل رسوند و مثل همیشه تمام 

فضای عمارت از سکوت پر شده بود.

نگاهی به اطرافش انداخت و احساس تشنگی میکرد پس خدمتکارو صدا 

زد.

_آجوما.

چندبار اونو صدا کرد اما جوابی نگرفت.مطمئن شد که برای خرید بیرون 

رفته بعد از چندثانیه به این فکر کرد که اینجور وقتا کای همیشه برای 

محافظت از یریم توی عمارت میمونه اما االن اون بیرون نبود.

با حالت دو سمت پله ها رفت و سریع خودشو به طبقه دوم رسوند و پشت 

در اتاق که رسید بدون تلف کردن وقت درو باز کرد و همزمان اونو صدا 

کرد.

_یریم.

اون توی اتاق نبود و بعد از مطمئن شدن از این موضوع بالفاصله از پله ها 

برگشت پایین و سمت سالن نقاشیای یریم رفت.
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پشت در که رسید متوجه باز بودن در شد و هلش داد و وارد سالن شد.

همه چیز اونجا مثل روز عادی بود.

با قدمای آرومی جلوتر رفت و چشمش بوم نقاشی ای که روی زمین بود و با 

رنگ سیاه چیزی روش نوشته شده بود افتاد.

اخم کرد و جلوتر رفت و بهش خیره شد.

«یریم از اولشم مال من بود اوه سهون»

تقریبا وحشت کرد و به نفس نفس افتاد،حتی یه لحظه ندونستن جای یریم 

کافی بود تا ترس و وحشت تمام وجودشو فرا بگیره و خیلی ناگهانی با 

صدای بلندی شروع کرد به داد زدن و با پاش محکم به اون تابلوی روی 

زمین میکوبیدو همزمان داد میزد تا اینکه اونو کامال شکست.

نفسای عمیق میکشید و تمام صورتش کامال میلرزید.

هنوزم نمیدونست این کار کیه و حتی نمیدونست کجا باید دنبالش بگرده!

گوشیشو از جیبش دراورد و خیلی زود با کای تماس گرفت اما منتظر 

موندن فایده ای نداشت،اون قرار نبود جواب تماسشو بده.

...

یریم به هوش اومد،چشماش با پارچه سیاهی بسته شده بود و نمیتونست 
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جایی رو ببینه.

تنها چیزی که ازش مطمئن بود،این بود که روی یه صندلی نشسته و دست 

و پاش محکم بسته شده.

احساسات رو نمیشناخت و خودشم اینو خوب میدونست اما این چه حسی 

بود که داشت تجربش میکرد؟ قلبش تندتر از همیشه میزد و نمیتونست 

خوب نفس بکشه و بی اراده منتظر شنیدن یه صدا از اطرافش بود که بهش 

کمک کنه بفهمه تو چه موقعیتیه.

با صدایی که از پشت سرش شنید بی اراده لرزید سرشو آروم سمت پشت 

چرخوند.

_کی اونجاست؟

کای با شنیدن صدای یریم فهمید که اون به هوش اومده و نیشخند زد.

_منم.

چاقویی که دستش بودو روی میز گذاشت و با قدمای کوتاهی خودشو به 

اون رسوند و پشت سرش ایستاد،خم شد و سرشو درست کنار گوش یریم 

برد و آروم شروع کرد به حرف زدن.

_این صدارو به یاد نمیاری؟
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یریم خوب اونو میشناخت و همه چیزو به یاد آورده بود اما جوابی نمیداد 

و فقط با دقت بهش گوش میکرد.

کای کنار گوشش آروم و کوتاه خندید و ادامه داد.

_اونموقع برای من آماده نبودی درسته؟ اما توی این سه سال همه چیزو 

خوب یاد گرفتی مگه نه؟

خنده از روی لباش رفت و دستشو آروم الی موهای یریم برد و شروع به 

نوازش کردنشون کرد.

_میخواستم من کسی باشم که اولین بارتو باهاش تجربه میکنی اما اوه 

سهون. ..

عصبانیتو کامال میشد توی صداش حس کرد.

خیلی ناگهانی دستشو توی موهای یریم مشت کرد و سرشو محکم عقب 

کشید و یریم از درد جیغ خفیفی کشید.

کای سرشو جلوتر برد و لباشو روی پوست گردنش حرکت میداد و دوباره با 

صدای آرومی روی گردنش زمزمه کرد.

_باید قول بدی مثل بار اولت از ترس جیغ بکشی،همونجوری که زیر اوه 

سهون ناله کردی باید بخاطر حسی که بهت میدم ناله کنی.
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ترس؟چیزی که کای ازش حرف میزد حسی بود که االن داشت تجربش 

میکرد؟

آره...یریم ترسیده بود!

کای با قدمای آرومی جلوتر اومد و مقابل یریم نشست و از پایین به 

صورتش خیره شد و سرشو کمی به سمت شونش خم کرد.

_میدونی...از اولشم میدونستم یه جای کار مشکل داره،سهون پنج سال 

تمام هزینه مراقبت از تورو به اون تیمارستان پرداخت میکرد و بعد از پنج 

سال یهو اومد و باهات ازدواج کرد.عجیبه مگه نه؟برای منم عجیب بود 

پس نتونستم بیخیال جواب سواالی توی ذهنم بشم.

یریم تمام مدت هیچ تکونی نمیخورد و ساکت بود،کای نیشخند زد و 

همینطور که به دستاش خیره شده بود و با انگشتاش بازی میکرد ادامه 

داد.

_کیم جه ووک،پدرته درسته؟

یریم با شنیدن اسم پدرش توجهش بیشتر از قبل به حرفای کای جلب شد 

و دقیق شد.

کای متوجه تغییر اون شد و نیشخند زد.

_درسته،خودشه. اون روزی که پدرتو کشتن همون اطراف بودی درسته؟ تو 
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نمیتونستی جای دوری باشی.

یریم اتفاقات اون  روزو به خوبی به یاد داشت و هنوزم میتونست اون 

صداهارو به خوبیِ همون روز بشنوه.

«۸ سال قبل»

گوشه اتاقش نشسته بود و به دیوار تکیه داده بود که توجهش به صدایی 

که از بیرون شنیده میشد جلب شد.

صدای کسی بود که به در خونه ضربه های آرومی میزد. معموال کسی به 

دیدنشون نمیومد و اون و پدرش همیشه تنها بودن پس حاال اون کسی که 

پشت در خونه بود حتما از همکارای پدرش بود.

بعد از اینکه پدرش درو باز کرد تقریبا هیچ صدایی نمیومد اما وقتی آروم 

به در اتاق نزدیک شد متوجه صدای پچ پچ کردن اونا شد.

تا چند دقیقه همینطور صداها به سختی شنیده میشد تا اینکه صدای 

پدرش باال رفت.

«قبولش نمیکنم»
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اینو به خوبی شنید چون پدرش تقریبا داد زده بود.

بدون اینکه تغییری توی چهرش ایجاد بشه با خونسردی به گوش دادن به 

اون صداها ادامه داد.

با دقت که گوش میکرد میتونست با اطمینان بگه بجز پدرش دو نفر دیگه 

اون بیرونن.

بعد از چنددقیقه که با صدای آرومی بحث میکردن صدای بسته شدن در 

خونه رو شنید.

با این فکر که اونا رفتن پارچه سیاهی که توی جیب لباسش بودو بیرون 

آوردو اونو دور چشماش بست اما دوباره متوجه صدای کسی که آروم با 

پدرش حرف میزد شد.

این یعنی هنوز یه نفر اونجا بود پس منتظر موند و بازم فقط به صداهایی 

که میشنید گوش میکرد.

میتونست به خوبی بشنوه که اونا با صدای آرومی بحث میکنن و پدرش 

خیلی ناگهانی دوباره داد زد.

«نمیتونی جلومو بگیری ولم کن»

چندلحظه بیشتر نگذشته بود که سکوت مطلق شد.
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یریم چندثانیه مکث کرد و بعد در اتاقو باز کرد،نمیتونست اطرافشو ببینه 

پس پدرشو صدا کرد.

_بابا...

هنوز چندلحظه بیشتر نگذشته بود که صدای بسته شدن در خونه رو شنید 

و پارچه ای که دور چشمش بودو باز کرد.

پدرش روی زمین بود و چشماش کامال باز بود،با دیدن خونی که زیر سرش 

روی زمین ریخته بود یریم چشماشو محکم روی هم گذاشت و شروع کرد 

به جیغ زدن و خودشو زمین انداخت و نشست.

روی زمین خودشو به زور تا داخل اتاق کشید و درو بست و بخاطر دیدن 

خون همینطور به جیغ زدن ادامه میداد.

***

کای از سکوت اون متوجه شد که داره به گذشته و اتفاقات اون روز فکر 

میکنه و با خوشحالی نیشخند زد.

بلند شد و دستشو روی شونه یریم گذاشت و خم شد،حاال صورتاشون 

درست مقابل هم بود و با صدایی که کامال آروم اما ترسناک بود زمزمه کرد.

_اوه سهون پدرتو کشت.
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نفس داغش توی صورت یریم خورد و بعد از گفتن این حرف هنوزم سرشو 

عقب نکشیده بود.

یریم نمیدونست باید حرفشو باور کنه یا نه؟مطمئن نبود که اون حقیقتو 

بهش میگه.

کای منتظر بود اون حرفی بزنه اما وقتی سکوتشو دید با کالفگی ادامه 

داد.

_اون نامه رو بهت دادم تا چشماتو روبه حقیقت باز کنم اما مثل اینکه اوه 

سهون خوب بلنده کنترل مهره های بازی رو توی دستش بگیره.

یریم هنوزم ساکت بود،از کای ترسیده بود و حتی نمیتونست اطرافشو 

ببینه و بفهمه کجاست.

کای چندثانیه با حرص نگاهشو روی صورت اون و لباش چرخوند و دوباره 

صاف ایستاد و با خونسردی پرسید.

_نمیخوای حرفی بزنی؟

چندلحظه منتظر موند اما وقتی دوباره سکوت اونو دید نتونست 

عصبانیتشو کنترل کنه و دستشو باال برد و محکم توی صورتش سیلی زد و 

یریم جیغ کشید.

دستش درد گرفت و محکم توی هوا تکونش داد و اخم کرد.
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دو قدم عقب رفت و گوشیشو از جیب شلوارش بیرون آورد و به سولگی 

تکست داد.

«بهت گفته بودم یریم باالخره مال من میشه،بیا اینجا و با چشمای خودت 

ببین»

یریم سرشو پایین انداخته بود و آروم و بی صدا نفس میکشید،از اینکه اون 

چه بالیی قراره سرش بیاره چیزی نمیدونست اما مطمئن شد اون قرار 

نیست مثل سهون باهاش آروم باشه.

کای نیم نگاهی بهش انداخت و با دیدن اون که کامال مشخص بود ترسیده 

با تمسخر نیشخند زد.

_خبر داری؟

عقب تر رفت و صندلی ای که کنار دیوار بودو گرفت و روی زمین دنبال 

خودش کشیدش و با فاصله کمی،برعکس مقابل یریم گذاشت و روش 

نشست،دستاشو باالی تکیه گاه صندلی گذاشت و چونشو روی دستاش 

گذاشت.

با خوشحالی به حرف زدن ادامه داد.

_منم درست مثل اوه سهون هیچ ترسی از کشتن آدما ندارم. من آدمای 

زیادی رو کشتم،شاید حتی بیشتر از اون...
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یریم هیچ تکونی نمیخورد و فقط گوش میکرد،از وقتی به هوش اومده بود 

حتی یک کلمه هم حرف نزده بود و کای تمام مدت داشت تحملش میکرد.

_اون چندنفرو کشته؟خبر داری؟

یریم آروم دستاشو که به صندلی بسته شده بود تکون داد،میدونست که 

نمیتونه خودشو آزاد کنه و این کارش غیرارادی بخاطر ترسش بود.

نه تنها از کای،بلکه از احساسی که داشت تجربه میکرد هم ترسیده بود و با 

وجود همه چیز بیشتر از همیشه نیازش به سهونو احساس میکرد.اون 

هیچوقت باهاش اینجوری رفتار نکرده بود.

کای با دیدن تالشای بی فایدش شروع کرد به خندیدن و صداش هرلحظه 

باالتر میرفت و تقریبا قهقهه میزد.

_معموله که نمیدونی! هیچکس نمیدونه اون دقیقا چندنفرو کشته،اما 

چیزی که ازش مطمئنم اینه که من از اون وحشی ترم.

خیلی ناگهانی چهره ترسناکی به خودش گرفت و از روی صندلی بلند شد و 

با قدمای بلندی سمت میزی که اونجا بود رفت و چاقوشو از روی میز 

برداشت و سمت یریم برگشت.

حتی صدای قدماش که به اون نزدیک میشدم میتونست تمام بدنشو 

بلرزونه.
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کای به محض اینکه ایستاد با لگد به صندلی ای که روش نشسته بود زد و 

اونو پرت کرد و یریم با شنیدن صدای اون جیغ زد که با بوسه ای که کای به 

زور روی لباش گذاشت خفه شد.

تندتند شروع کرد به تکون دادن سرش تا اونو از خودش جدا کنه اما کای 

مصمم تر از چیزی بود که یریم فکر میکرد.

چونه ی اونو محکم نگه داشت تا نتونه مقاوت کنه و همینطور به بوسیدن 

لبایی که حاال قرمز شده بود ادامه میداد.

یریم مدام خودشو تکون میداد،پایه های صندلی بخاطر تالشای اون روی 

زمین میلغزیدن اما هیچ فایده ای نداشت و نمیتونست به تنهایی دست و 

پاهای خودشو باز کنه و تنها کاری که از دستش برمیومد همون جیغایی بود 

که کای مدام با بوسه های دردناکش خفشون میکرد.

باالخره بعد از چنددقیقه از لباش جدا شد و یریم هنوز نفس نگرفته بود که 

دوباره شروع کرد به جیغ زدن و کای بی توجه به جیغ زدنای اون با چاقویی 

که توی دستش بود چسبای دور دستاشو باز میکرد و یریم مدام خودشو 

تکون میداد و بخاطر همین دستش با چاقویی که تو دست اون بود 

خراشیده شد اما انقدر ترسیده بود که حتی متوجهش نشد.

بعد از باز کردن پاهاش چاقورو زمین انداخت و یریم خودش از روی 

صندلیش و با قدمای بی جونی شروع کرد به دوییدن،چشماش بسته بود و 
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حتی نمیتونست جلوشو ببینه اما تمام مدت که به صندلی بسته شده 

بود،متوجه سرمایی که از سمت راستش میومد شده بود و با تردید به اون 

سمت میدویید.

کای بلند شد و صاف ایستاد و با خونسردی بهش چشم دوخت و نیشخند 

زد.

_باهوشه.

یریم انقدر از کای فاصله گرفت که باالخره به به دیوار رسید و همینطور 

دستشو روی دیوار میکشید تا بتونه درو پیدا کنه اما درست وقتی به اندازه 

دو قدم با در فاصله داشت کای بهش رسید و سرشو محکم گرفت و به 

دیوار کوبید.

بخاطر ضربه ای که به سرش خورد روی زمین افتاد،بیهوش نشد اما دیگه 

هوشیاری زیادی نداشت و گیج شده بود.

این باعث نمیشد فراموش کنه تو چه موقعیتیه.

کای خم شد و بازوشو گرفت و اونو از روی زمین بلند کرد و با خونسردی 

دنبال خودش کشید و از در دورش کرد.

وقتی به اندازه کافی دور شد زمین انداختش و مطمئن بود که تا چندلحظه 

دیگه حالش جا میاد پس نشست و با خونسردی مشغول دراوردن لباسای 
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یریم شد و همزمان شروع کرد به حرف زدن.

_میتونستم خیلی زودتر به خواستم برسم ولی اوه سهون این فرصتو ازم 

گرفت،حاال این منم که همه چیزشو ازش میگیرم،امروز کارای زیادی برای 

انجام دادن دارم ولی...

ساکت شد و یریمو بلند کرد و شومیز سفیدی که حاال همه دکمه هاشو باز 

کرده بودو به سختی از تنش بیرون کشید و کنار انداختش و دوباره یریمو 

روی زمین خوابوند.

زبونشو روی لباش کشید و  نگاهشو روی باالتنه اون چرخوند و دستشو روی 

شکمش کشید.

_ولی دیگه نمیتونم برای بدن تو صبر کنم.

یریم دیگه به خودش اومده بود و متوجه بود که اون داره چیکار میکنه،آب 

دهنشو قورت داد و بی اراده شکمشو عقب کشید.

_بذار برم.

با صدای آرومی زمزمه کرد و میدونست که هیچ فایده ای نداره اما آخرین 

تالشش بود،حاال احساس ترس رو به خوبی درک میکرد و یجورایی مطمئن 

شده بود بیشتر از هرچیزی از آدما وحشت داره.

امروز برای دومین بار به این فکر میکرد که قراره بمیره و این بار بنظر هیچ 
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راه نجاتی وجود نداشت.

کای همینطور با بیخیالی بدنشو لمس میکرد و یریم باالخره توانشو جمع 

کرد و شروع کرد به جیغ زدن،مطمئن نبود کسی صداشو میشنوه یا نه اما 

ترسیده بود.

کای با دیدن اون که با ترس جیغ میزد با صدا میخندید اما صدای 

خنده هاش توی جیغای یریم گم میشد.

سریع خودشو روی یریم کشید و روش خم شد و شروع به بوسیدن صورت 

و گردنش کرد و یریم با تمام توان جیغ میزد و سعی میکرد از دستش فرار 

کنه اما کای محکم نگهش داشته بود و هرچقدرم که یریم تالش میکرد 

بی فایده بود.

کای همینطور آروم خودشو پایین تر میکشید و رد بوسه هاشو روی ترقوه ها 

سینه و شکمش گذاشت و باالخره سرشو باال گرفت و بی توجه به جیغ 

زدنای یریم و اینکه پاهاشو محکم تکون میداد سریع شلوار اونو توی پاش 

پایین کشید و موفق شد درش بیاره.

اونو کنار انداخت و تمام پاهاشو لمس میکرد و یریم محکم به دستا و شکم 

کای لگد میزد و سعی میکرد خودشو عقب بکشه اما کای دوباره پاهاشو 

میگرفت و اونو پایین میکشید.
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یریم جیغ میزد و کای قصد نداشت ساکتش کنه چون ازش لذت میبرد.

مچ هردو پاشو گرفت و پاهاشو باال نگه داشت تا لباس زیرشو در بیاره که 

توجهش به صدای باز شدن در جلب شد و روشو برگردوند.

انتظار دیدن سولگی رو داشت اما با دیدن سهون کامال شوکه شد.

سهون با دیدن اون صحنه روبه روش چندثانیه خشکش زد اما این شوک 

خیلیم طوالنی نبود و با همه خشمی که وجودشو گرفته بود و حاال توی 

صداش کامال حس میشد با صدای بلندی داد زد .

_بهش دست نزن عوضی.

همزمان با قدمای بلندو سریعی سمت اونا راه افتاد .

یریم به محض اینکه صدای سهونو شنید بی اراده شروع کرد به گریه کردن 

و اسمشو داد زد.

_سهون.

کای با کالفگی زیرلب فحش داد و سریع بلند شد و ایستاد و سهون به 

محض اینکه بهش رسید با مشت بهش حمله کرد و باهم درگیر شدن.

یریم خودشو روی زمین عقب کشید،هنوزم نمیدونست اطرافش چخبره و 

جرأت نداشت چشماشو باز کنه،پاهاشو توی شکمش جمع کرد و سرشو روی 
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زانوهاش گذاشت،به خوبی صدای اونا که باهم درگیر شده بودنو میشنید 

اما هیچ تصوری از اینکه چه اتفاقی بینشون میفتاد نداشت.

سهون و کای باهم درگیر شده بودن و هیچکدوم موفق نمیشد ضربه ی 

اساسی ای به اون یکی بزنه و به خوبی از خودشون دفاع میکردن.

هردو به اندازه ای که توانایی کشتن همو داشته باشن از هم متنفر بودن و 

بدون هیچ رحمی به همدیگه حمله میکردن.

یریم از اون صداهایی که میشنید ترسیدن بود و بی اراده دوباره اسم 

سهونو صدا کرد.

کای سهونو هل داد و کمرش محکم به دیوار کوبیده شد و بالفاصله داد زد.

_چشماتو باز نکن.

یریم دوباره سرشو کامال خم کرد و پاهاشو محکم توی سمت شکمش جمع 

کرده بود.

کای با تمسخر به سهون پوزخند زد و خواست بهش حمله کنه که سهون 

محکم به شکمش لگد زد و پرتش کرد.

کای روی زمین افتاد و از درد توی خودش پیچید و با صدای بلندی داد 

میزد و روی پهلوش چرخید که چشمش به چاقویی که روی زمین انداخته 

بود افتاد و با رضایت نیشخند زد.
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سهون توی این فاصله که کای از درد روی زمین به خودش میپیچید کتی 

که پوشیده بودو دراورد و سریع سمت یریم دویید و جلوش خم شد.

بدن برهنشو با کت مشکیش پوشوند و یریم از ترس لرزید اما با صدای 

سهون آروم گرفت.

_منم نترس!یکم دیگه از اینجا میبرمت فقط چشماتو باز نکن فهمیدی؟

یریم تندتند سرشو به نشانه تفهیم تکون داد و سهون با نگرانی نگاهشو 

روی صورت اون چرخوند.

_حالت خوبه؟

قبل از اینکه یریم فرصت کنه جوابی بهش بده سهون با صدای داد زدن کای 

روشو برگردوند و با دیدن چاقوی توی دستش یه قدم از یریم فاصله گرفت 

تا اون حتی اتفاقی هم آسیب نبینه اما کای از این فرصت استفاده کرد و با 

چاقو بهش حمله کرد و اونو توی پهلوش فرو کرد.

سهون حتی نتونست داد بزنه و پاشو به اندازه یه قدم روی زمین عقب 

کشید و به چاقوی توی پهلوش خیره شده بود و به سختی نفس میکشید.

تمام صورتش از درد قرمز شده بود و چشما و نگاهش حتی از عقب هم 

خشمگین تر بنظر میرسید.

کای با صدای بلندی شروع کرد به قهقهه زدن و بعد از چندثانیه یک ضرب 
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چاقورو از پهلوی سهون بیرون کشید.

دستشو سریع روی زخمش گذاشت و تمام تالششو میکرد که زمین نخوره.

سهون نمیخواست اجازه بده بالیی سر یریم بیاد و بعد از همه اتفاقایی که 

افتاده بود،این تنها کاری بود که میتونست برای پدر یریم انجام بده پس 

باید قوی میموند.

نیم نگاهی به یریم که مثل یه بچه کوچیک ترسیده بود انداخت و با 

خودش فکر میکرد،تمام این سال ها نمیخواست یریم به درک احساسات 

برسه اما حاال این چیزی نبود که میخواست.

کای چندثانیه نفس گرفت و گردنشو تکون میداد تا حالش کمی جا بیاد و با 

دستش عرقاشو پاک کرد.

_اوه سهون من نمیفهمم تمام این سال ها هدفت از کارایی که انجام میدادی 

چی بوده.

سهون فقط بهش خیره شده بود و از چهرش مشخص بود درد زیادی رو 

تحمل میکنه اما هنوزم سرپا بود.

کای کوتاه خندید و ادامه داد.

_پنج سال هزینه نگهداری از یریم رو به تیمارستان پرداخت کردی و خیلی 

ناگهانی اونو بیرون آوردی و باهاش ازدواج کردی! اما چرا؟ از چی 
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میترسیدی؟

سهون با عصبانیت بهش خیره شده بود اما بعد از تموم شدن حرفای اون 

سرشو آروم برگردوند و نگاهی به یریم که هنوزم سرشو پایین انداخته بود 

کرد.

این چیزایی نبود که سهون دلش بخواد یریم بشنوه و امیدوار بود کای 

تمومش کنه و چیزای بیشتری رو به زبون نیاره.

کای متوجه نگاه اون به یریم شد و با تمسخر نیشخند زد.

_من اونو میخواستم برای همینم مجبور شدم تو زندگی شخصیت سرک 

بکشم.

سرشو پایین انداخت و دوباره با صدای بلند اما کوتاه خندید و زیرچشمی 

به سهون خیره شد.

_راستش خوشم میاد آدمایی که حقمو ازم میگیرن و تو کارم دخالت میکنن 

رو به بدترین شکل از بین ببرم میدونی که...بهرحال،تو هم بارها اینکارو 

کردی پس درکم میکنی درسته؟

چشماشو درشت کرد و درحالی که لبخند دندون نمایی روی لباش بود به 

چشمای سهون خیره شد.

سهون تمام مدت فقط نگران بود که یریم همه این حرفارو میشنوه و 
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بعدش معلوم نبود چه بالیی قراره سرشون بیاد.

نمیتونست تسلیم این شرایط بشه و برعکس ظاهرش که بنظر میرسید 

شکست رو پذیرفته! تمام مدت که ساکت بود دنبال یه راه حل میگشت.

کای دو قدم سمت یریم برداشت که سهون دوباره با عصبانیت داد زد.

_حتی فکرشم نکن...

کای هردو تای ابروشو باال انداخت و با تمسخر نگاهشو سرتاپای سهون 

چرخوند و نفس عمیقی کشید و با جدیت جوابشو داد.

_درست چندثانیه مونده بود تا اونو زیر خودم به فاک بدم اما تو مزاحمم 

شدی.

_دهنتو ببند.

سهون با صدای بلندی داد زد اما کای اهمیتی نداد و با خونسردی ادامه داد.

_حاال بشین و تماشا کن که چقدر ازش لذت میبرم.

یریم دوباره شروع کرد به گریه کردن و سهون حتی به کای فرصت نداد که 

یه قدم دیگه سمت اون برداره و با وجود اینکه درد میکشید اما بهش حمله 

کرد.

کای زیرلب لعنتش کرد و دوباره چاقوشو باال برد تا بهش حمله کنه اما 
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سهون محکم دستشو گرفت و اونو پیچوند اما هنوزم نشکسته بودش.

چاقو از دست کای افتاد و سهون همینطور اونو محکم نگه داشته بود و با 

خودش عقب عقب برد و از یریم دورش کرد.

کای سعی میکرد دستشو آزاد کنه اما سهون هنوزم باوجود اون زخم خیلی 

قوی بود.

سهون مطمئن شد که از یریم دور شده و کای رو زمین کوبید و بالفاصله 

چندبار پشت هم با پاش به شکمش لگد میزد و کای داد میکشید.

آروم چشمشو باز کرد که چشمش به سولگی که پشت در نیمه باز ایستاده و 

داره نگاهشون میکنه افتاد.

با حضور اون حاال ورق برگشته بود و درحالی که هنوزم کتک میخورد 

شروع کرد به خندیدن چون مطمئن بود حضور سولگی کمک کنندس اما 

برخالف چیزی که انتظارشو داشت سولگی بعد از چندثانیه خیره شدن به 

کای با خونسردی از اونجا دور شد و با دیدنش لبخند کای از روی لباش 

رفت.

سهون بالفاصله روش نشست و یقه لباسشو با دو دستش محکم گرفت و با 

عصبانیت بهش خیره شد و با صدای آرومی حرف میزد تا یریم چیزی 

نشنوه.
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_شاید من آدم گناهکاری باشم،اما تو شیطانی،برای همینم االن تنهایی.

کای با حرص به حرف اون خندید و با صدایی که از بین نفساش به زور 

شنیده میشد جوابشو داد.

_شیطان نمیمیره اوه سهون،هنوز تموم نشده.

با مشت محکم تو پهلوی سهون کوبید و سهون از دردی که تمام جونشو 

گرفته بود داد کشید و کای از فرصت استفاده کرد،اونو از روی خودش کنار 

زد و زمین کوبیدش و دستاشو دور گلوش گذاشت تا خفش کنه.

سهون دستاشو باال آورد تو صورت کای کوبید و هلش میداد اما اون 

بیخیالش نمیشد و برای کشتن سهون مصمم بود و محکم گلوشو فشار 

میداد.

همونقدر که کای برای کشتن سهون مصمم بود،به همون اندازه سهون 

میخواست زنده بمونه...باید از یریم دربرابر همه چیزایی که ازشون 

میترسید محافظت میکرد و اجازه نمیداد اون بدی رو یاد بگیره،این چیزی 

بود که پدر یریم همیشه میخواست.

با همه زورش شروع کرد به داد زدن و کای رو از روی خودش پرت کرد و 

سریع از روی بلند شد.

کای خواست بلند شه اما سهون محکم به شونش لگد زد و دوباره پرتش 
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کرد.

سرش محکم به گوشه میز کوبیده شد و بی حال روی زمین افتاد،دستشو 

پشت سرش گذاشت و بعد از چندثانیه پایین آوردش و متوجه خون کف 

دستش شد.

چشماش سیاهی رفت و دیگه نمیتونست جایی رو ببینه.

سهون یقه لباسشو از پشت گرفت و اونو روی شکمش زمین خوابوند و با 

زانو روی کمرش نشست.

نفس عمیقی کشید و بدون اینکه چیزی بگه بی تردید سر اونو بین هردو 

دستش گرفت و گردنشو شکست.

کشتن یه آدم براش سخت بود اما هنوزم این سهونو از پا درنمیاورد.

با خونسردی بلند شد و چندثانیه به بدن بی جون اون نگاه کرد.

خودشم زخمی بود و دیگه جونی براش نمونده بود اما هنوزم سرپا بود...

سرشو باال گرفت و به یریم نگاه کرد،با قدمای ناهماهنگ و آرومی سمتش 

رفت و وقتی بهش رسید به آرومی اسمشو صدا زد.

_یریم.

اون با ترس سرشو باال آورد.
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سهون چندثانیه همینطور به اون خیره شد و بعد به آرومی ادامه داد.

_دیگه بریم خونه.

...

توی ماشین نشسته بودن و سهون با سرعت کمی سمت خونه رانندگی 

میکرد و دستش هنوزم روی پهلوش بود.

تمام مدت هردو ساکت بودن و سهون به این فکر میکرد که حداقل 

خوشحاله که یریم هنوزم درمورد اتفاقات هشت سال پیش چیزی 

نمیدونه،این امیدوارش میکرد...اما بهرحال ندونستن یریم حقیقت رو 

تغییر نمیداد.

سهون خوب اون روز رو به یاد میاورد،بعد از اینکه پدرش نتونسته بود پدر 

یریم رو راضی کنه تا گزارش تجارت غیرقانونیشونو نده و خونه آقای کیم 

رو ترک بود،فقط سهون و پدر یریم توی خونه موندن.

«۸ سال قبل»

بعد از رفتن پدرش سهون با شرمندگی نیم نگاهی به آقای کیم انداخت و با 
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صدای خیلی آرومی شروع کرد به حرف زدن.

_آجوشی منم وقتی حقیقتو فهمیدم حسی شبیه به حس شما داشتم؛اما 

مگه نه اینکه دنیا اونقدرام که ما فکرشو میکنیم باهامون مهربون نیست و 

اگه خودمون خودمونو باال نکشیم اون محکم مارو زمین میزنه...

پدر یریم با عصبانیت نگاهش میکرد اما اونم با صدای آرومی جواب سهونو 

داد.

_شما با زمین زدن آدمای بی گناه و آسیب زدن بهشون خودتونو باال 

میکشید.شما قدرت دارید و از اعتماد آدمای ضعیف برای افزایش قدرت 

خودتون استفاده میکنید و در نهایت این شمارو تبدیل به هیوال میکنه.

سهون با خونسردی نگاهشو به زمین دوخت و با جدیت زمزمه کرد.

_ترجیح میدم هیوالیی باشم که توی جهنم دووم میاره؛نه انسان ضعیفی 

که زیرپای هیوالهای دیگه له میشه...

بعد از تموم شدن حرفش سرشو باال آورد و با خونسردی به پدر یریم نگاه 

کرد.

_کوتاه بیاین لطفا،خوب بودن شما یه نفر این دنیایی که از جنس ظلم 

ساخته شده رو متحول نمیکنه،فقط باعث میشه خودتون آسیب 

ببینید،لطفا کوتاه بیاین نمیخوام پدرم نابودتون کنه...
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اون چندثانیه به سهون خیره شد،باورش نمیشد سهونی که جلوش ایستاده 

همون پسر بچه پاکیه که سال ها میشناختتش...

_متاسفم سهون؛من نمیتونم یکی از شما باشم.

اینو گفت و خواست از کنار سهون رد شه و بره تا با پلیس تماس بگیره و 

گزارش شرکت اونارو بده اما سهون از بازوش گرفت.

_لطفا آجوشی.

اون محکم بازوشو از بین دست سهون بیرون کشید و دوباره یه قدم سمت 

تلفن برداشت که سهون دوباره بازوشو گرفت و اون برای دوم سعی کرد 

بازوشو بکشه اما سهون محکم نگهش داشته بود.

تقال میکرد و سهون فقط سعی میکرد جلوی اونو بگیره اما پدر یریم از 

تصمیم مطمئن بود و محکم دستشو کشید و نتونست تعادلشو حفظ کنه و 

پرت شد.

سهون میتونست با اینکه عاقبت افتادنشو میدونست و میتونست دستشو 

بگیره اما اینکارو نکرد و پلکاشو محکم روی هم گذاشت.

اون افتاد و پشتِ سرش به لبه پله  آشپزخونه کوبیده شد و درجا ضربه 

مغزی شد و جونشو از دست داد و خیلی زود زیر سرش پر از خون شد و 

چشماش کامال باز بود.
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سهون هردو دستشو محکم مشت کرده بود و هنوز حتی نتونسته بود 

چشماشو باز کنه که با شنیدن صدای دختری که مطمئن بود اسمش کیم 

یریمه به خودش اومد.

«بابا»

چشماشو باز کرد و بی سروصدا به اون دختری که چشماش با پارچه 

سیاهی بسته شده بود نگاه کرد.

بدون اینکه خودش متوجه حالش بشه با دیدن یریم بی سروصدا شروع کرد 

به گریه کردن و دستشو جلوی دهنش گذاشت.

نمیتونست خودشو کنترل کنه پس خیلی زود از اون خونه بیرون زد و درو 

بست .

با عجله خودشو به ماشینش رسوند و سوار شد،روشنش کرد و راه افتاد .

تمام حرفای پدر یریمو انگار داشت دوباره میشنید.

درسته که اونو نکشته بود اما هیچ تالشیم برای نجات اون از مرگ نکرده 

بود و خودشو قاتل اون آدم میدونست و همین فکر باعث شده بود تمام 

بدنش به لرزه دربیاد.

مطمئن بود که یریم نه اونو دیده و نه صداشو شنیده،از بیماریش خبر 

داشت و میدونست اون درد نمیکشه اما هنوزم میترسید،از اینکه کسی 
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یریمو آگاه کنه،نمیدونست چرا... سهون فقط ۲۰ سالش بود و ترسیده بود.

نباید اجازه میداد دست کسی به اون دختر برسه و با اینکه میدونست اون 

دیوونه نیست اما توی اون شرایط تنها چیزی که به ذهنش رسید این بود 

که میتونه به این بهونه که اون خانواده ای نداره، به عنوان رئیس پدرش 

اونو توی بیمارستان بستری کنه و تا آخر عمر اونجا مخفیش کنه.

***

سهون همه اینارو به خوبی به یاد میاورد،تمام اون پنج سال سایه اون 

ترس همیشه دنبالش بود و گاهی شبا پدر یریم رو توی خواباش میدید و 

گاهی خود یریم،زندگیش تقریبا جهنم شده بود و بعد از پنج سال فقط 

برای اینکه آقای کیم اونو ببخشه و خودشم از اینکه دست کسی به یریم 

نمیرسه مطمئن باشه،تصمیم گرفت اونو از اون تیمارستان بیرون بیاره و 

باهاش ازدواج کنه.

میخواست اینجوری از یریم و از خودش محافظت کنه و بخشیده 

شه.میدونست که بی فایدس اما حداقل کاری که میتونست بکنه این بود که 

اجازه نده یریم آسیب ببینه یا بدی رو یاد بگیره...

االن دیگه تنها چیزی که اهمیت داشت این بود که یریم حقیقتو نمیدونه و 

با دروغی که باورش داره زندگی میکنه.
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مردن پدرش و کای چیزی بود که سهون قرار نبود اجازه بده یریم ازشون با 

خبر بشه.

اما همه حقیقت اون چیزی که سهون میدونست نبود...

کای حقیقت مرگ پدر یریم رو بهش گفته بود و یریم حاال میدونست سهون 

کسیه که باعث مرگ پدرش شده.

هرچقدرم که سهون سعی میکرد حقیقتو مخفی کنه اما یریم احمق 

نبود،همون لحظه متوجه شده بود که سهون کای رو به قتل رسونده اما 

ساکت موند،ترجیح میداد خفه شه و تظاهر کنه حقیقت زندگیش دروغاییه 

که سهون براش ساخته.

«چندروز بعد»

یریم روبه روی تابلوهای نقاشیش ایستاده بود و با خونسردی به همه اونا 

نگاه میکرد.

همه اونا تصورش از صداهایی بود که همیشه میشنید و بین نقاشیاش 

دنبال نقاشی خاصی میگشت.
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با خونسردی توی سالن قدم میزد و تنها صدایی که شنیده میشد صدای 

پاشنه های کفشاش بود.

باالخره تابلویی که دنبالش بود رو پیدا کرد و مقابلش ایستاد و بهش خیره 

شد،هنوز چندلحظه هم نگذشته بود که دستای سهون دورش حلقه شد و 

اون سرشو روی شونه یریم گذاشت  و با صدای آرومی پرسید.

_به چی اینجوری خیره شدی؟

یریم بدون اینکه نگاهشو از اون تابلو بگیره با خونسردی سوالشو پرسید.

_سهون... چی توی این تابلو میبینی؟

سهون با دقت بهش نگاه میکرد،طرحای نامفهوم زیاد و ریزی توی اون تابلو 

بود و همه چیز براش گیج کننده بود.

_خب،طرحای زیادی میبینم،اما نمیفهمم اونا چین؟

یریم نفس عمیقی کشید و بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه بهش خیره شد.

اون تابلو تصور یریم از صداهایی بود که روز به قتل رسیدن پدرش از 

بیرون به گوشش رسیده بود و این چیزی بود که فقط خودش متوجهش 

میشد.

شاید خیلی از اون طرحا هیچ ربطی به اتفاقات اون روز نداشتن؛اما یریم با 
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الهام گرفتن از اون صداها این تابلورو کشیده بود.

سهون اونارو درک نمیکرد و قرارم نبود یریم بهش بگه که حقیقتو درباره 

گذشته میدونه.

یریم آرامشی که سهون بهش میداد رو به هرچیز دیگه ای ترجیح میداد.

حاال که احساسات مختلفو کم کم میشناخت به این فکر میکرد؛دنیای بیرون 

از عمارت اوه سهون،وحشتناک تر از داخل عمارته. یریم هیچ ترسی از 

سهون نداشت و حتی برعکس،اونو برای همیشه کنار خودش میخواست.

سهون بعد از چندلحظه سکوت اون لباشو جمع کرد و نگاهی به نیم رخش 

انداخت.

_بهشون بگم بیان این  تابلوهارو توی ماشین بذارن؟

یریم توی آغوشش سمت اون برگشت و با لبخند بهش خیره شده بود.

سهون همینطور به چشماش نگاه میکرد و منتظر یه جواب ازش بود.

یریم بعد از چندلحظه خیره شدن به سهون سرشو به دو طرف تکون داد.

_نه،دیگه به دردم نمیخورن،بذار برای همیشه توی این خونه بمونن.

سهون سوالی نپرسید و سرشو به نشانه تفهیم تکون داد.

_هرچیزی که الزم بود به خونه جدیدمون ببریمو توی ماشین گذاشتن،بهتره 
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دیگه راه بیفتیم.

یریم همینطور به لبخند نگاهش میکرد.

سهون در جواب بهش لبخند زدو پارچه ای که توی جیبش بودو بیرون 

آورد،چشمای یریمو بااحتیاط بست و درنهایت بوسه ی کوتاهی روی لباش 

گذاشت.

دستشو گرفت و باهم از اونجا بیرون رفتن و درو پشت سر خودشون برای 

همیشه بستن...

اونا تمام گذشته و تمام اون دروغایی که به هم گفته بودنو توی اون عمارت 

برای همیشه دفن کردن...
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