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از ماشین پیاده شدم و دستم را باالی در قرار دادم.. نگاهم به رفت و آمد مردم 

افتاد.. همه اخمو.. بی حوصله.. کسل.. سرعت گام برداشتن عابرین پیاده خبر از  

برنامه  اشان  زندگی  ثانیه های  ها..  دقیقه  ها..  برای ساعت  داشت.. همه  هدف 

آمدند و آفتاب درست وسط آسمان شعله ی آتش  داشتند.. باعجله می رفتند و می  

پرتو های داغ   نبود.. حتی  یخ.. من همیشه قطبی گرمم  تاباند.. من همیشه  می 

آفتاب هم یخچال های درونی ام را آب نمی کرد.. روی بدنه ی ماشینم دست کشیدم.. 

آلبالویی.. رنگ مورد عالقه ام.. اما این دویست و شش نقلی سقف آرزوی من  

. به تصویر منعکس شده ی خودم در شیشه، که کامال ناموزون بود دقیق  نبود.

مانیکور شده ی   ناخن های  و الک  رژلب  و  هایالیت شده.. شال  موهای  شدم.. 

کردن  بدون ورزش  که  هیکلی  و  پوست سفید  بودند..  برابر  هم  با  قرمز.. همه 

ادی قلوه ای  همیشه خوش فرم و الغر بودند.. بینی عمل کرده و لب هایی که خداد

و درشت بودند.. به خودم لبخند زدم.. ردیف سفید دندون هایم و نگین سفید روی  

روی   طرف  یک  که  موهامو  داد..  می  ام  چهره  به  خاصی  جذابیت  نیشم  دندون 

صورتم ریخته بودم به رقص باد در آمد.. و من با یک حرکت و کج کردن گردن 

ایم گذاشتم و چشم های قهوه ایم را  مرتبشان کردم.. عینک آفتابی ام را روی موه

از نظر گذراندم.. با آن سایه های نقره ای و کمی تیره عجیب خودنمایی می کرد..  

از ماشین فاصله گرفتم و بعد از فشردن ریموت، بهش پشت کردم و به مجتمع 

ای..   کرکره  های  درب  قطعات  و  تولید  شرکت  ابر  زدم..  زل  رویم  روبه  بزرگ 

  :هایم شد و در دلم گفتملبخندی مهمان لب 

  "بازی شروع شد"

من هم مثل تمام آدمهای دنیا هدف داشتم.. هدفی که برایم بزرگ تر از هرچیزی  

بود.. به همه چیز این دنیا بی اعتنایی کردم.. به تمام گذشته پشت پا زدم.. خراب  

شدن پل های پشت سر زمانی برای یک نفر اهمیت دارد که چیزی در گذشته جا  

اشته باشد.. من چیزی برای از دست دادن ندارم.. امروز فصل تازه ای برایم  گذ

رقم می خورد و من به این اولین روز از فصل نوینی که قرار بود بهار تمام خزان  

های پیشین باشد دلخوشم.. پرغرور کیف دستی نقره ای رنگم که با صندل های  

. نفس های منظم.. بدون ذره  پاشنه بلندم ست بود بین مشتم گرفتم و پیش رفتم.
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ای استرس.. مقابل در شرکت موبایلم را بیرون کشیدم و چک کردم.. دو تماس  

بی پاسخ از رامین ارجمند.. برای دیدن من خیلی عجله دارد.. من هم به جز ربع 

ساعت تاخیر ناقابل بیشتر از این معطل نمی کنم.. خوب می دانم که انتظار با آدم  

کند..سرمو باال گرفتم که گردنم بیشتر از قبل خودشو به رخ    چه کارها که نمی

بکشد.. پا به داخل سالن گذاشتم.. این شرکت بزرگ و پر آوازه برای من فرصت 

طالیی محسوب میشد.. از انعکاس پاشنه ی صندلم به سرامیک های براق کف،  

فشار  حس خوبی بهم دست میداد.. خودمو به آسانسور رساندم.. دکمه ی هشت رو  

دادم و منتظر ماندم.. چند لحظه از وقتم را گرفت اما برای رسیدن به طبقه ی مورد  

نظر من هیچ عجله ای ندارم.. در که بازشد بی معطلی خودم را به داخل اتاقک  

کشاندم و چند نفس عمیق کشیدم.. موزیک پخش شده در آسانسور چشمانم را  

  ..خمار کرد.. من عاشق آهنگ الهه ی نازم

لبم کفایت کرد.. از آسانسور خارج شدم و    و لبخند روی  این برای کش آوردن 

القا   پاشنه ی صندل هایم حس خیلی خوبی را در من  انعکاس دل فریب  دوباره 

کرد.. روبه روی میز منشی ایستادم.. تا من را دید مثل اینکه شناخت.. مقابلم بلند  

  ..شد و با لبخند سالم کرد

 .. آقای رامین ارجمند داخل اتاقند؟ من صوفیا رامش هستم-

با   خودش  که  کردم  نگاهش  باال  از  طوری  من  اما  داشت..  نگه  مقابلم  دستشو 

  :شرمندگی دستش را پس کشید و گفت

  ..بله تشریف دارن.. خیلی وقته منتظر شما هستن.. بفرمایید-

  :از گوشه ی چشم نگاهش کردم و گفتم

اضافه - به  ترک..  ی  قهوه  فنجون  جناب    دوتا  اتاق  بیارید  من  برای  کیک  یه 

  ..ارجمند
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نه خواهشی نه تشکری.. همین کفایت می کرد.. سر که تکون داد راه اتاق را در 

پیش گرفتم.. من این شرکت را مثل کف دستم می شناختم.. جلوی در نفس عمیقی  

 ..کشیدم.. خوب می دانم از بدو ورودم تحت کنترل جناب ارجمند هستم

معطل کنم، خودش برای پیشوازم اقدام می کند اما من باید خودم   حتی اگر کمی

 ..پیش دستی کنم.. انتظار تا همین اندازه برایش کافی بود.. تقه ای به در زدم

اینجا فرق   من معموال بی اجازه به هر کجا که دلم می خواست وارد میشدم اما 

 ..داشت.. بفرمایید مختصرش را شنیدم و وارد شدم

 :دم و وقتی پشت پنجره دیدمش در را بستم و بلند و رسا سالم کردمچشم چرخان

  سالم.. خوبی؟ -

برای من این مرد پنجاه و شش ساله ی با ابهت همان اول فرد مفرد بود.. چون  

من اینطور می خواستم.. به سمتم چرخید و دست چپش که داخل جیبش بود را 

 ..بیرون آورد

  ... خوش اومدیسالم.. زیبای خفته.. صوفیا جان. -

 ..قدبلند و هیکل عضالنی و شانه های پهن مشخصه ی مشهور جناب ارجمند بود

حتی موهای جوگندمی و چشمان سبزش.. پوست سفید و صورت همیشه اصالح  

  ..کرده که بوی افترشیوش رو می تونستی از صد فرسخی به مشام بکشی

یک شدم و کنار مبل ها به لب هامو بیش از قبل به نشانه ی خنده کش آوردم.. نزد

 ..انتظار حرکتی از جانبش ماندم.. لبخند زد

 ..چیزی که از این مرد همیشه مغرور بعید بود

خودش را به من رساند و دستش را مقابلم گرفت.. با اکراه دستم را باال آوردم..  

اما مردد بین هوا معلق نگهش داشتم.. خودش پیش دستی کرد و دستم را بین  

 ..قوی و مردانه اش گرفتدست های 
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مسیر نگاهش را می تونستم حدس بزنم.. درست روی استخون ترقوه ام بود..  

همان جایی که با گردن بند مخصوصم که طرح یک قطره اشک سیاه را داشت 

 ..مزینش کرده ام

جا   که  وانمود کردم  داد.. طوری  به جلو سوق  و  گذاشت  را پشت کمرم  دستش 

   ..خورده ام

 ..همیشه زیباتر.. تو روز به روز زیباتر میشیاز -

از این تعریف به وجد نیامدم.. من به این تعاریف عادت دارم.. اما خنده ی اغوا  

  ..گرانه ای مهمان لب هایم کردم و قصد کردم بنشینم که ممانعت کرد

 :پرسوال نگاهش کردم.. انگشت نشانه اش را به لب زد

  ..هیسسس-

سمت در رفت.. یکباره بازش کرد.. ندیده هم می تونستم    از کنارم گذشت و به

 ..حدس بزنم منشی پشت در فالگوش ایستاده

 :صدای هول شده ی منشی را که شنیدم ابرو باال انداختم

  ..خانم شما از فردا اخراجی-

تاسف   نشانه ی  به  دادم.. سری  ناراحت نشون  را  به سمتشان چرخیدم.. خودم 

 :دست به التماس برداشتتکون دادم.. منشی 

 ..آقای ارجمند من فقط.. براتون .. قهوه-

 :رامین سینی دست منشی را گرفت و گفت

  ..من یه حرف رو دو بار تکرار نمی کنم.. وسایلتو جمع کن.. تو اخراجی-

و در رو بست.. صدای گریه ی منشی خبر از حال بدش داشت.. رامین اخمش رو  

 :باز کرد و گفت
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  فضول بدم میاد.. شما با من موافق نیستین؟  از آدم های-

از این دختر هیچ خوشم نمیومد.. چندباری که کمند رو برای پرس و جو به این  

شرکت فرستاده بودم زیاد دردسر درست کرده بود.. برای همین هم این اخراج  

 ..شدن حقش بود

 

 ..بیچاره گناه داشت-

  

 ..خندید و درست مقابلم ایستاد

 

  ..دلت برای آدم های دون پایه نسوزه بانوهیچ وقت -

 

تشکر  با سر  و  برداشتم  رو  دار  دسته  فنجون سفید  من  و  داد  تکون  رو  سینی 

  ..کردم

سینی رو روی میز گذاشت و هردو دکمه ی کتش رو باز کرد و روی مبل چرم  

انداختم..  اصل نشست.. درست مقابلش نشستم و پای راستم رو روی پای چپم 

 ..روی ساق پایم دیدم و ناخن های الک خورده ی پایمنگاهش رو 

درست همون چیزی که می خواستم.. چشم باال کشید و لبهای آویزونش رو به  

 ..لبخند مرددی باز کرد 

  من قهوه ی های ترک رو خیلی دوست دارم.. شما چطور؟ -

  :خنده ی بلندی سر داد
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  ..من هم همینطور-

رو از این پیرمرد می دانستم.. اینکه حتی  حتی تعجب هم نکرد.. من همه چیز  

قهوه های ترک رو با کیک می خورد.. اینکه هرشب شیرگرم می خورد.. اینکه  

 ..صبح ها راس ساعت شش بیدار و شب ها راس ساعت دوازده می خوابد

اینکه شش و نیم صبح صبحانه و یک بعد از ظهر ناهار و حتی ساعت نه شب  

  ..حاالت بدنی و رفتاری این مرد رو از بر بودم شام می خورد.. من تک به تک 

  ..چقدر عالی.. پس باهم تفاهم داریم.. من عاشق این تفاهم هام -

کمی از قهوه نوشیدم و روی میز گذاشتم.. حدس اینکه فنجون نیم خورده ی من  

رو بردارد و ادای عاشق های دل خسته رو در بیاورد خیلی سخت نبود.. درست 

  :نجام داد.. خم شد و گفتهمین کار رو ا 

  اجازه هست؟ -

  :خودم رو گیج نشان دادم

  برای چه کاری؟ -

نگاهش برق زد.. چشمان سبزش رو شکار کردم.. فنجان رو برداشت و به پشتی 

تکیه داد.. درست از همان جایی که نقش لبم حکاکی شده بود فنجون رو به لبش  

 ..زد و نوشید.. چشمش برق زد و لبش خندید

  ..بهتره بریم سر اصل مطلب-

 

فنجون رو روی میز گذاشت و بلند شد.. درست کنارم نشست و دستشو پشت کمرم  

انداخت.. کفشش به صندلم  به مبل تکیه داد.. پای راستشو که روی پای چپش 

  ..برخورد کرد
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  ..حق با شماست زیبای خفته-

یبرم ابرو باال انداختم..  از این لفظ بیزار بودم.. ولی برای اینکه فکر کند لذت م

 ..دستشو که به سمت صورتم آورد خودمو عقب کشیدم

  

  جناب ارجمند؟ -

 

  ..سری به تایید تکون داد و دستشو پس کشید

 

  ..فراموش کردم که تو تا زمانی که به عقدم درنیای اجازه نمیدی بهت دست بزنم-

 

کردم که آویز طالییم به  لبخند اطمینان بخشی به صورتش پاشیدم و گردنم رو کج  

  ..چشمش بیاد

 

  ..خوبه که هنوز به خاطر دارین.. خوشحال شدم-

 

  ..از عمد انگشت هاشو به کمرم میزد.. من هم حرکتی نکردم

 

  ..توت فرنگی-
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  :متوجه ی منظورش شدم با این حال سوالی گفتم

 

  هوس توت فرنگی کردین؟ -

 

  ..کف دستشو پشت کمرم گذاشت خندید و به دستش اجازه ی پیشروی داد..

 

  ..منظورم طعم رژ لبت بود.. وقتی از روی فنجون مزمزه کردم متوجهش شدم-

 

  کیک دوست ندارین؟ -

 

این رو که گفتم دستشو برداشت.. به جلو خم شد و کیک رو برداشت و کمی از  

  ..کیک رو به چنگال گرفت و به دهانم نزدیک کرد

 

  ..بخور-

 

تعارف چنگال رو گرفتم و خیره در چشمانش کیک رو به دهانم گذاشتم و بدون  

چنگال خالی رو به طرفش گرفتم.. از دستم طوری گرفت که هر پنج انگشتش به 

دستم برخورد کرد.. لبخند مضحک صورتش باعث شد لبخند بزنم.. چشم بستم و  

 ..با نهایت آرامش کیک رو قورت دادم
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  ..هم تازه.. طعم شکالت یعنی زندگیواقعا عالیه.. هم داغ -

 

  ..بلند خندید

  ..تو چقدر نسبت به همه چیز حساسیت نشون میدی-

 

 ..خنده های این مرد یعنی رسیدن به هدف.. داشت از این بازی خوشم میومد

 

  ..من حساسیت نشون نمیدم.. فقط لذت میبرم-

 

حرکت یک پیرمرد    دستش رو روی سینش به حرکت درآورد.. این چندش آور ترین

  ..متاهل بود

 

  ..من هم از خیلی چیزها لذت میبرم-

 

  ..لبخند دندون نمایی زدم و به نوک صندلم زل زدم

 

نظرتون چیه ناهار رو با هم بخوریم؟ من یه رستوران خیلی خوب این اطراف می  -

  ..شناسم
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  ..البته.. باعث سعادته-

 

  ..ایستادمبلند شد و من با کمی تاخیر 

 

  ..اونجا می تونیم درباره ی تاریخ محضر صحبت کنیم-

 

  ..به تحکمی که پشت صدای خسته و خش دارش نهفته بود گوش سپردم

 

  چه خبری بهتر از این؟ -

 

از کنارش گذشتم و تا نزدیک در رفتم.. وقتی هیچ صدای از جانبش نشنیدم ..  

  ..مکث کوتاهی کردم و به سمتش سرچرخوندم

چشم براندازم کرد.. از پایین به باال.. نقطه به نقطه.. شلوار چسبان سفیدم..    با

تاپ سفید و کاور حریر صورتی کمرنگی که با بی قیدی روی دوشم انداخته بودم 

 ..رو ازنظر گذروند

من متوجه ی جمع شدن آب دهانش شدم که با باال پایین شدن سیبک گلویش بهم  

  :روکنار زدم و گفتم  ثابت کرد.. موهای رنگ روشنم

 

  تشریف نمیارید؟ -
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مبلمان رو دور زد و خودش رو به پشت میزش رساند.. کیف سامسونش رو به  

  ..دست گرفت و مقابلم ایستاد

 

  این سعادت رو به بنده میدین که دکمه های کتم رو شما ببندین؟ -

برخورد    کامال به سمتش چرخیدم و کیف دستی ام رو مقابلش گرفتم.. دوباره با

دستش کیف را گرفت.. چشم از نگاه سبزش نگرفتم.. این سبزی عجیب زیبا بود..  

یقه ی   و  بستم  رو  طوسی رنگش  های کت  دکمه  نواز..  و چشم  کننده  محسور 

پیراهن مشکیش رو مرتب کردم و نخ موی قهوه ای رنگی که روی دوشش بود 

 ..لبخند رو به لبم آورد

  

  ..د.. جناب ارجمندشما خیلی خوش لباس و جذابی-

 

  ..قهقهه سرداد

 

  ..اگر بخوای می تونی منو به اسم کوچیکم صدا کنی-

 

کیف دستی ام رو ازش گرفتم و در حالی که از در که برایم باز گذاشته بود رد می  

  :شدم گفتم
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  ..همه چیز جای خودش.. من به عجله کردن هیچ اعتقادی ندارم-

 

دستمال کاغذی اشکش رو پاک می کرد.. پشت چشمی منشی رو دیدم که داشت با  

  :نازک کردم و از پشت میز بلند شد.. رامین خودش رو بهم رسوند و گفت

 

  ..کامال مشخصه بانو-

 

  :منشی با صدای بغض آلودی گفت

 

  خسته نباشید جناب مهندس.. تشریف می برید؟ -

 

  :رامین رو به من گفت

 

ببر - تشریف  آسانسور  کنار  تا  ایرادی شما  اگر  البته  ید من خودمو می رسونم.. 

 ..نداره

  

پلک زدم و بدون توجه به هردو سالن رو ترک کردم.. اصال استرس نداشتم.. بار  

اولم نبود.. ارجمند هم نفر اول نبود.. در آسانسور باز شد و من سربلند کردم.. از  

 ..دیدن مرد مقابلم جا خوردم
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ون چشمان سبزرنگ خیره کننده.. همان چهره کپی برابر با اصل رامین بود.. هم

ی برازنده و جذاب.. تنها تفاوتشان قد بلندتر و ته ریش مالیمی بود که صورت 

لبخند   با  که  کرد  اخم جذابی  که رسید  به من  استخونی اش رو مزین می کرد.. 

 ..اغواگرانه ای جواب دادم

ذشت ولی روی پاشنه می تونستم حدس بزنم این مرد پسر رامین بود.. از کنارم گ

باال دادم و پشت   ابرویم رو  تای  با همان اخم نگاهم کرد..یک  پا چرخ زد و  ی 

 ..کردم

از برخورد پاشنه های کفش مردونه اش متوجه شدم که به سمتم اومد.. درست 

 ..روبروم ایستاد و من نوک تیز کفش قهوه ای تیره اش رو دیدم

می کرد.. شک ندارم از سحر و    بوی عطر گرم و شیرینش هر آدمی رو مدهوش

  ..جادو چند قطره به این عطر اضافه کرده که باعث شد قلبم به تب و تاب بیفته

 

  من شمارو می شناسم؟ -

 

انتظار این سوال رو نداشتم.. سربلند کردم.. چهره ی گیرا و مردانه اش همان  

  :ن گفتمابهت رامین رو به ارث برده بود.. لبخندنامحسوسی زدم و با اطمینا

 

  نه-

 

  :انگار لبخندم از نگاه تیزبینش دور نماند که گفت
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  چیز خنده داری گفتم؟ -

 

  :نگاهمو به پشت سرش دوختم که سوالش رو دوباره تکرار کرد

 

  چیز خنده داری عرض کردم؟ -

 

حوصله بحث کردن نداشتم.. من برای مبارزه ی تن به تن پا به این شرکت نگذاشته  

  ..همیشه از دور و با منطق می جنگیدمبودم.. من 

 

  ..نه-

 

  :لجوجانه اصرار داشت به این مکالمه ادامه دهد

 

  چیزی جز کلمه ی "نه" بلدید؟ -

 

چرا رامین از راه نمی رسید تا منو از این مهلکه نجات بده؟ تا کی باید به انتظار  

  ..می ایستادم؟ داشت گرمم میشد و این اصال به نفعم نبود

 

  ...شما باید پسر جناب ارجمند باشید-
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  ..دستش رو از دو طرف باز کرد

 

  ..آفرین.. فکر می کردم نتونی صحبت کنی -

 

سینه ی پهن و عضالنی اش در پس پیراهن سورمه ای رنگی که داشت از روی  

 ..سینه پاره میشد به خوبی پیدا بود

 ..دکت قهوه ای و شلوار کرمی.. ترکیب کرم شکالتی جالبی بو

 باز که شما سکوت کردین.. میشه بدونم اینجا چیکار دارین؟ با پدرم کار دارین؟ -

 

چرا داشت حساسیت نشون می داد؟ چه چیز جالب توجهی در من دید که نرفته  

 برگشت؟

 

 از نظر شما که ایراد نداره؟-

 

 ..صدای رامین باعث شد چشم از گردنم بگیرد و به پشت سرش نگاه کند

  

  رایان؟ مگه نباید خونه باشی؟ -
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پس اسمش رایانه؟ چرا کمند از این مرد جذاب چیزی به من نگفت؟ من از وجودش 

 ..اطالعی نداشتم.. هرچند مهم نبود

 

 اومدم اگر کمک بخواین به شما کمک کنم.. شما جایی میرین؟ -

 

 ..رامین به من نگاه کرد و من به هردو

 ..خیلی جذاب تر و زیباتر بود  دقیق شبیه به هم .. البته رایان

نگاه آشفته ی رامین و چهره ی سوالی رایان داشت لبخند رو مهمون لبهام می 

کرد.. خودم رو کنترل کردم.. این سکوت بین ما داشت دردسر ساز میشد.. سکوت  

 :رو باز هم رایان شکست

 

 این خانوم مثل اینکه با شما کار دارن.. اینطور نیست؟ -

 

مین پرید و درست به رنگ گچ دیوار شد.. با این همه ابهت این  رنگ از رخ را

 چه ترس بیخودی بود؟

 

منشی رو اخراج کردم.. ایشون برای استخدام اومدن.. االن هم من خیلی عجله  -

 ..دارم

 

 :در تایید حرف رامین گفتم
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باشید..  حق با آقای ارجمنده.. ولی قبول نکردن.. بهتره که دنبال یه منشی بهتر  -

 ..من اصال تجربه ی کافی ندارم.. ببخشید مزاحم اوقاتتون شدم.. خدانگهدار

 

اصال عجله ای برای فرار نداشتم..با گام های آهسته و در نهایت آرامش از هردو  

 ..دور شدم.. صدای مکالماتشان به گوشم رسید

 

 چرا اخراج؟ مگه از کارش راضی نبودین؟-

 

 ..کرد.. سرش به کار خودش نبودنه.. زیادی فضولی می -

 

 چطور یه دفعه؟ -

 ..رامین کالفه بود و من می فهمیدم.. حتما االن دست راستش رو به کمر گرفته

 

 مادرت چیزی نگفت؟ -

 

 ..دکمه ی آسانسور رو فشردم و منتظر موندم
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نه.. فقط مثل همیشه دل نگران بود.. زبیده خانم براش دمنوش گل آفتاب گردون -

 ..ددرست کر

 

رامین اینقدر ترسیده بود که حتی نمی خواست این مکالمه رو در اتاقش ادامه بده  

و من خندیدم.. فرصت خیلی خوبی بود.. میشد از این مرد که تا به این اندازه از  

 ..زنش می ترسد نهایت استفاده رو برد

 

تره  خیلی خب.. شرکت رو تعطیل کردم.. من یه قرار مهم کاری دارم.. تو هم به -

  ..که برگردی خونه..مادرتو تنها نذار

 

در آسانسور که باز شد خودمو به اتاقک انداختم.. هنوز در به طور کامل بسته  

 ..نشده بود که رامین با دست مانع شد

خودش رو به داخل کشید و در بسته شد.. هردو ابرویش رو باال انداخت.. دلخور  

 ..نگاهش کردم

 

 ..احت نمیذارناز دست بچه ها .. آدمو ر-

 

 ..نگاه دلخورم رو که دید دستشو به گوشه ی شالم کشید.. لب گزیدم

  

 ..قرارمون سرجاشه-



 

1714  از 19 صفحه   

 

 ..از نیمرخ نگاه کردن من یعنی ناراحت بودن.. یعنی جناب ارجمند ناز بکش

 

 ..می دونی من عاشق زن هاییم که ناز می کنن..؟ همه رو خریدارم-

 

هرچیزی که به تو مربوط باشه رو می دونم.. هرچند با  معلومه که میدونم.. من  

 ..دیدن رایان نمی تونم نظر صد در صدی بدم

 

 پس چرا نمی خری؟ -

 

در باز شد و با هم از آسانسور خارج شدیم.. من خوب بلد بودم طوری وانمود کنم  

 :که با مرد کناری ام هیچ نسبتی ندارم.. خیلی آروم لب زد

 

 ماشین داری؟ -

 

 :بدون اینکه نگاهش کنم گفتم

 ..شما فقط آدرس بدین خودمو می رسونم -

 ..پس گوشیتو چک کن.. اونجا می بینمت-
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به راهم ادامه دادم و خودم رو به ماشینم رسوندم.. پشت فرمان که نشستم صدای  

 ..پیامکم به هوا بلند شد

دم.. کمند و  آدرس رستورانی در فرمانیه.. جای خوب و شیکی بود.. زیاد رفته بو

من تقریبا هرشب بیرون بودیم.. ماشین رو به حرکت درآوردم و ربع ساعت بعد  

مقابل رستوران نگه داشتم..عینک آفتابیم رو از روی موهایم برداشتم و مرتبشون  

کردم.. می خواستم این خرمن هایالیت شده از همیشه بیشتر خودنمایی کند.. چشم  

ی رامین رو دیدم.. پیاده شدم و بعد از فشردن چرخوندم و باالخره ماشین پورشه  

 ..ریموت به داخل رستوران رفتم.. گارسون خودش رو به من رسوند

 

 ..سالم.. خوش اومدین.. بفرمایید از این طرف-

 

حتما رامین متوجه اومدنم شده.. با حرکت دست گارسون به طبقه ی باال هدایت  

ل این قسمت نیومده بودم.. حتما برای  شدم.. اینجا کامال مجزا بود.. من تا به حا

مهمون های خاص و ویژه ست.. موزیک مالیمی در حال پخش بود.. پشت میز 

نشسته بود به محض ورودم بلند شد و خودش صندلی ام رو کنار کشید و بعد 

 ..نشست

 

 ..ممنونم-

 

 ..خواهش می کنم-

 

 :گارسون گفت



 

1714  از 21 صفحه   

 

 چی میل دارید قربان؟ -

 

من اظهار بی اطالعی کردم.. برای من فرقی نداشت.. مهم این  به من نگاه کرد و  

 ..دیدار و آشنایی بود نه چیزی فراتر از این 

 

 ..دوتا استیک با مخلفات.. میز رو پر کنید-

 

 بله چشم قربان.. استیک نیم پز باشه؟ -

 

 :از غذاهای خام بیزار بودم با این حال شرایط اینطوری ایجاب می کرد که بگم

 

  ..فاخام لط-

 

 ..رامین خندید و با دست به گارسون اشاره کرد برو

از روی میز جام آبی پر کرد و با نهایت ادب مقابلم گرفت.. با تشکر کوتاهی گرفتم 

فرنگیم   توت  رژلب  طعم  از  که  دادم  نمی  رو  اجازه  این  بار  این  زدم..  لب  به  و 

 ..بنوشه.. باید همین طور باقی می موند

 ..خنک احتیاج داشتمچقدر به این آب  -
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 ..نگاه معناداری بهم انداخت

 

 من هم خیلی به تو احتیاج دارم.. االن صحبت کنیم یا بعد از ناهار؟-

 

 ..جام خالی رو روی میز گذاشتم و دستمال کاغذی به دست گرفتم

 

 ..اگر میشه االن-

 

این طوری حس می کرد خیلی مشتاق به این صیغه هستم.. سرمستانه خندید و  

 :ی میز خم شدرو

 

 قبال گفته بودم که خیلی چهره ی چشم نوازی داری زیبای خفته؟-

 

 :مثل خودش روی میز خم شدم.. از ته گلو گفتم

 

 ..هربار گفتن شما و شنیدن من لذت بیشتری بهم میده.. جناب ارجمند-

 

لبخندش رو کنترل کرد.. متوجه شدم با این حرفم حرارت بدنش باال رفت و باعث 

 ..دکمه ی پیراهن رو باز کند و کراواتش رو شل ترشد 
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 ..به پشتی صندلی تکیه دادم

 

 ..من برای این عقد خیلی مشتاقم.. ولی یه مسئله ای هست-

 

 ..جاخوردم.. چه مسئله ای.. فکرم رو با اندکی تغییر به زبون آوردم

 

 ..امیدوارم مسئله ی نگران کننده ای نباشه-

 

 ..به پشتی صندلی تکیه داد

 

 ...دوست دارم بدونم چی شد که از همسر سابقت طالق گرفتی-

 

این   برای  تپیدن گذاشت..  ولی من خودم رو  تند  بنای  قلبم  یادآوری سیامک  با 

 ..شرایط آماده کرده بودم.. همه همین سوال رو می پرسیدند

 

با  - مادرش  ولی  بود..  خوبی  مرد  اتفاقا  داشت..  بزن  دست  نه  بود  معتاد  نه 

 ..مون مخالف بود.. همین هم باعث شد از هم جدا بشیمازدواج
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این کمترین حساسیت رو به وجود می آورد.. چهره اش که از حالت سوالی بیرون  

 ..اومد نامحسوس نفسی به آسودگی کشیدم

 ..اگر من بودم هیچوقت از دستت نمی دادم.. جلوی همه سینه سپر می کردم-

  ..لبم مهر تایید زدمبا نگاهم باهاش حرف زدم و با 

 

اون خیلی لوس و بچه ننه بود.. بعد از اون نامرد تازه فهمیدم مردهایی که سن -

و سال کمی دارن جز هوس دنبال چیزی نیستن.. به نظر من.. توی زندگی طالب  

 ..آرامش بودن از هرچیزی مهم تره

 

 ..حسین نگاهم کردسرش که باال و پایین شد تاثیر کالمم رو دیدم و لبخند زدم.. با ت 

 

حق با توئه.. پسرهایی که توی سن پایین ازدواج می کنن فقط برای یه چیزه..  -

 ..ولی مردهای جا افتاده فقط آرامش می خوان

 

کامال برعکس.. من با این نظریه کامال مخالف بودم.. پیرمردی مثل خودش رو  

 ..چیزجزو مردها می دید؟ جز هوس از من چی می خواست؟ قطعا هیچ 

با این حال تمام حس های وجودم رو به چشمانم ریختم و کمی بین لب هام فاصله 

 ..دادم و چونمو به دستم تکیه دادم

 

 خانوادت کجا هستن؟ -
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 :سوال دومی که همه می پرسیدند و من مثل همیشه آماده ی پاسخ به سوال گفتم

 

بابام مشاعرشو از    پدرم مریض بود دو ساله که فوت کرده.. مادرمم بعد از فوت -

دست داد.. مجبور شدم بذارمش آسایشگاه.. چون نمی تونم تمام مدت خونه بمونم  

 ..و ازش مراقبت کنم.. کار می کنم و خرجشو میدم

 

 کجا کار می کنی؟ -

 

 ..به این همه کلیشه ای بودن سواالت این جماعت بی خدا خندیدم

 

.. خیلی کارا انجام میدم.. بافت  من یه دوست آرایشگر دارم.. اکثر مواقع اونجام-

خرجمو   اما  ناچیزه  و  کم  خیلی  هرچند  گیرم..  می  هم  فال  حتی  مانیکور..  مو.. 

 ..درمیارم.. چاره ای ندارم

 

 ..رگباری سوال می پرسید

 

 پس ماشینی که باهاش اومدی چی؟ -
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 ..آه مصلحتی کشیدم

 

 ..مال خودم نیست.. از دوستم قرض گرفتم-

 

 ..پریدهردو ابروش باال 

برای پدر و مادرت متاسف شدم.. اما درباره ی ماشین می تونی هر زمان خواستی  -

از ماشین من استفاده کنی.. وقتی که عقد شدیم برات ماشین می خرم.. به عنوان  

 مهریه ت.. نظرت چیه؟

 

این شگرد رو خوب بلد بودم.. می خواست نظرمو درباره ی گرفتن مهریه بدونه..  

 ..اخم کردم

 

من از شوهر سابقمم یه قرون نگرفتم.. خودش با اصرار یه خونه به نامم زد..  -

چون پدرم ورشکست کرده بود و خونه ای نداشتیم مجبورا قبول کردم.. وگرنه  

خانواده ی من هیچ زمان به همچون چیزی رضایت نمی دادن.. اگر اون مرد زندگی 

 ..بود به خاطر حرف مادرش طالقم نمی داد 

 

ه ای مکث کرد.. داشت درباره ی حرفم فکر می کرد و این لبخند خونه  چند لحظ

کرده ی گوشه ی لبش و نگاه های دزدکی از گوشه ی چشمش، خبر از تاثیرات  

 ..مثبت کالمم داشت
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همچنان عجزم رو به چشمم ریختم و با سرفرو افتاده نگاهش کردم.. به عمد دستم 

  ..کردم.. من این مرد رو خوب می شناختمرو روی میز گذاشتم و در هم قفل 

 

نگران هیچی نباش.. من می تونم ساپورتت کنم.. تا با من باشی هیچ مشکلی پیدا  -

 ..نمی کنی

 

اندکی تمرکز و ریزش یک قطره اشک باعث میشد ضربه ی آخر این مرد رو وارد 

 ..کنم.. دستمالی به دستم داد

 

 ..صوفیا.. زیبای خفته که گریه نمی کنه-

 

 ..از دستش گرفتم.. اینبار من به عمد دستش رو لمس کردم.. این یعنی اطمینان

 

 ..ممنونم جناب ارجمند-

 

 ..دلخور از صداکردنش با نام فامیل اخم کرد

 

 ..ببخشید رامین جان-
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 :و بی معطلی ادامه دادم

 

آه خیلی سختمه.. تا عادت کنم طول می کشه.. شما رو با اون همه جذابیت و  -

 ..دونگی هرکی ببینه زبونش بند میاد.. من ندیده هم از این قاعده مستثنی نیستممر

 

 ..سرمستانه خندید و دستم رو گرفت.. بی تفاوت به چشمان خندانش نگاه کردم

 

 ..تو لیاقت بهترین ها رو داری-

نتیجه ی عکس  جمله  این  اما  هایی..  بهترین  تو همه ی  که  بگم  داشتم  دوست 

 ..اغراق می کنم و دستم رو میشد داشت.. می فهمید

 ..تنها لبخند زدم.. گارسون که سفارشات رو آورد خودش رو کنار کشید

 ..در کسری از دقیقه میز پر شد از انواع دسر و پیش غذا و نوشیدنی

از عمد به چشمانم برق انداختم.. من عاشق تشریفات بودم.. به چشمانش خیره  

 ..دوگوی سبزش کشیدمشدم و برق نگاهم رو به رخ 

 

 ..واقعا ممنونم.. این همه تشریفات الزم نبود-

 

های  مسافرت  عاشق  تجمالت..  عاشق  بودم..  ثروت  عاشق  من  بود..  الزم  اما 

اروپایی و دور دنیا بودم.... من آرزوهای بزرگی داشتم.. که رامین یکی از آنهایی  

 ..بود که می تونست منو به آمال و آرزوهام برسونه
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 ..ربرابر تو این کمترین کاریه که ازم برمیاد بانود-

 

آره.. من همین رو می خواستم.. همین طرز برخورد.. همین شل شدن اسپاسم 

های عضبالنی دربرابر عشوه های کالمم.. همین شل و منقبض شدن دیافراگم..  

همین تنگ و گشادی مردمک هایی که می خواستند کل وجودم رو قورت بدهند..  

 ..ق خودنمایی کردن بودممن عاش

 

 شروع کن.. ببین خوشت میاد.. ؟ اگر دوست نداری تعویضش کنم؟ -

 

لذت یعنی دل نگران این نباشی که یک فالفل بخری و حتی اگر درست وسطش  

سوسک دیدی بیرونش بیاری و چشم بسته به خوردن ادامه بدی.. زندگی یعنی 

  ..نداشتی لب نزنیاینکه غذاهای اشرافی سفارش بدهی و دوست 

 

رو روی رونم   نارنجی خوش رنگ روی میز  کردم.. دستمال  بسته  و  باز  پلک 

 ..گذاشتم و کارد و چنگال به دست گرفتم

 

 ..شما هم میل کنید-

 

و تکه ای از استیک رو بریدم.. با دیدن خون حالت تهوع بهم دست داد ولی مهم  

 ..نبود.. چنگال رو بلند کردم و مقابلش گرفتم
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 ..دوست دارم غذامو با شما قسمت کنم-

 

خودش رو جلو کشید و با ولع گوشت رو به دندون گرفت و من دیدم که زبان  

کثیف و چندش آورش رو به چنگال کشید.. لبخند زدم.. کاری که در این شرایط 

 ..از سخت ترین کارهای دنیا بود

 

رو   لبخندم  میشد..  له  هایش  دندون  زیر  گوشت من  کردم  کردم..  حس می  حفظ 

چشمانش می خندید.. حدس میزنم انقدر این استیک بخت برگشته رو جوید که اگر  

 ..من بودم با انزجار تف می کردم

با این حال قورتش داد و برای خودش جامی از نوشیدنی پر کرد و عالمت داد 

بخور.. حتی دیدن چنگال هم محتویات معده ام رو باال و پایین می کرد.. از عمد 

ال رو ُسر دادم و روی زمین افتاد.. می مردم هم از این چنگال نفرت انگیز  چنگ

 ..چیزی نمی خودم

 ..ببخشید ازدستم افتاد -

 

 ..ایرادی نداره.. میگم گارسون یکی دیگه بیاره-

 

و من حتی نیم سانتی متر هم از سر جایم تکون نخوردم.. گارسون با چنگال تمیزی  

لب قبول کردم و با چشم تا جایی که امکان داشت به سمتم اومد و من لبخند به  

گارسون رو دنبال کردم.. آرزو می کردم چنگال رو یکراست به سطل زباله پرت  

 ..کنند
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 حالت خوب نیست؟ -

 

 ..این رو که گفت خودم رو جمع و جور کردم

 

 نه .. اتفاقا عالیم.. مگه میشه کنار شما بد بود؟ -

 

خیلی سریع لبخندی چاشنی صورتم کردم و بحث   از این حرفم زیاد خوشش نیامد..

 ..رو به سمت و سویی دیگر کشوندم

 

 ..من خبر نداشتم پسری به این سن دارین-

 

 ..چهره اش به حالت طبیعی قبل برگشت

 

 اینقدر جوون به نظر میام؟ -

 

و بلند خندید.. من منظورم چیز دیگری بود ولی حاال که از حرفم این برداشت رو  

 ...تر کرد چه به
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 ..هم جوون و هم جذاب-

 

کمی از ژله آلبالویی روی میز خوردم و لذت بردم.. همان طعم فوق العاده ی اصل..  

ترجیح می دادم به جای مکالمات فقط از این غذاهای اعیان بخورم و نهایت لذت 

رو ببرم.. تک به تک خوراکی ها رو تست کردم و انگار این همه هیجان نهفته 

صورتم برایش جذابیت داشت که لحظه به لحظه شکفته تر میشد.. من همین  در  

 ..رو می خواستم.. که از وجود من لذت ببرد

از استیک حتی یک ذره هم نخوردم.. همان یک تکه ی کوچک خون کافی بود که 

  ..تا ابد از گوشت نفرت پیدا کنم

 

 ...ارش بدماگر استیک رو دوست نداری می تونم یه چیز دیگه برات سف-

 

بی جنبگی   این  اما  کنم  به تک غذاهای رستوران رو تست  داشتم.. تک  دوست 

 :افتضاح بود.. لبخند به لب گفتم

 

اگر یه نگاه به هیکلم کنین می بینین که چرا نمی خورم.. من ترجیح میدم دسر و  -

 ..پیش غذا بخورم.. زیاد با غذای اصلی موافق نیستم

مشمئزکننده اش رو روی باال تنه ام دیدم.. درست روی برآمدگی محسوس  و نگاه  

 ..سینه ام که من با زور لباس زیر اسفنجی بزرگترش کرده بودم ثابت ماند

 

 ..همه چیز خیلی خوب و عالیه.. ازتون ممنونم-
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مزه مزه کردن دهن خالی از هیچش نشانه ی این بود که داره درباره ی من چه  

خیاالت و  این همه فکر  با  دادم  اجازه می  نباید  کند.. خودمو جلو کشیدم..  ی می 

 ..پررویی مقابل خودم جسارت می کرد

 

 آقای ارجمند ناراحت شدین؟-

 

همین دوباره صدا کردنش با اسم فامیل برای گرفتن نگاهش کافی بود.. خودم رو  

 ..به بی حواسی زدم

 

 ..آخ ببخشید.. رامین جان-

 

بش گذاشت و با دستمال دور دهنش رو تمیز کرد.. من هم  چنگالش رو درون بشقا

 :به تبعیت از او چنگال رو داخل بشقاب گذاشتم و گفتم

 

 اگر اجازه بدین من برم سرویس و برگردم.. ایرادی نداره؟ -

 

 ..دستش رو در هوا تکان داد

 

 ..نه نه.. برو.. من منتظر می مونم-
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نه بلند شدم.. کمی گردن کج کردم و کیف دستی ام رو به دست گرفتم و با طمانی

 ..اجازه ی رفتن گرفتم.. به سمت دستشویی رفتم

حالت تهوع بدی داشتم.. هنوز با به خاطر آوردن حسی که سر میز داشتم حال  

خرابم خرابتر میشد.. وارد سرویس شدم و به خودم در آینه زل زدم.. قرمز شده 

م و روی پوست تبدارم کشیدم.. حاال  بودم.. از داخل کیفم ابر پنککمو بیرون آورد

نه .. نباید کم بیارم.. رژ لبم رو تمدید کردم و چند نفس عمیق کشیدم.. از آب سرد 

دستی خیس کردم و به گردنم کشیدم.. از حرارتم کم می کرد.. حالم که بهتر شد  

 ..بیرون رفتم.. مقابل میز ایستاده بود.. لبخند زنان بهش نزدیک شدم

 

 ..داشتی بمونی.. اما من یه تماس مهم از خونه داشتم که باید برم شاید دوست-

 

 ..نه نه.. منم یه خورده توی آرایشگاه کار دارم.. امروز عصر مشتری دارم-

 

 ..سرتکون داد و نزدیک شد.. دستشو پشت کمرم گذاشت

 

 تا آخر هفته مال من میشی.. مشکلی نداری؟ -

 ..پاهایم رو محکم به زمین چسبوندمبدنم به لرزه افتاد.. با این حال 

 

 ..هیچ مشکلی ندارم.. فقط می ترسم که همسرتون-
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ششش.. نگران نباش. زنی که دوازده ساله وظایف همسریشو انجام نمیده نمی  -

 ..تونه ادعایی داشته باشه

 

از قبل خبر داشتم.. مائده بیماری روانی داشت و اکثر مواقع حتی خودش رو هم  

قبال درباره ی موضوع مائده باهام صحبت کرده بود.. پس دلیلی نمی شناخت..  

نداشتم االن جا بخورم.. فقط سر پایین انداختم و آرزو کردم که دست کثیفشو از  

 ..پشت کمرم بردارد

 

 ..بهتره بریم-

 

باالخره رضایت داد و دستش رو برداشت و من جلوتر به راه افتادم.. درست روبه  

دستم رو گرفت.. شوک زده و در عین حال خونسرد   روی در خروجی رستوران

 ..به سمتش چرخیدم

 

روز خوبی بود.. از این روزها در آینده زیاد داریم.. من بی صبرانه منتظر زمانیم  -

 ..که برای من باشی.. اگر مایلی با من بیا.. باهات یه کار کوچیک دارم

 

اشته باشد؟ من آدم  فکر کردم.. این موقعیت خاص بود.. چه کاری می تونست د

ریسک پذیری نیستم.. یک تای ابروم رو باال انداختم.. در حالی که سعی می کردم  

 :آثار خنده در صدام مشهود باشد گفتم
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 چه کاری؟ -

 

 :می خواستم بفهمد که از ترس می خندم... خندید و گفت

 

 ..یه تشکره.. نترس.. کاری باهات ندارم-

 

ر این شرایط نمی تونه هیچ کاری انجام بدهد.. تا رضایت دادم.. مطمئن بودم که د

کنار ماشینش رفتم و نگاه آخرش رو نادیده گرفتم.. در ماشین چند میلیاردیش رو  

باز کرد و روی صندلی خم شد.. بی تفاوت به روبه رو زل زدم.. وقتی که قدعلم 

 ..کرد لبخند زدم

 

 چیزی شده؟-

 

 ..وقتی در هوا تکون داد تازه بهش نگاه کردمکارت اعتباری رو مقابلم گرفت.. 

 

بگیرش.. این حساب رو امروز باز کردم.. می خواستم وقتی صیغه خونده شد -

 ..بهت بدم.. اما تو لیاقتشو داری.. می تونی هرچی دوست داری باهاش بخری
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قلبم بنای تند تپیدن گذاشت.. چرا همیشه مردها در شرایط خاص غیر قابل پیش  

شدند؟ باید چه رفتاری نشون بدهم؟ خودم رو جمع و جور کردم.. به حتم  بینی می  

 ..باید از این برخورد نابهنگام دلخور شوم

 

 جناب ارجمند؟ -

 

 ..دستم رو گرفت و کارت رو بین مشتم گذاشت

  

دلخور نشو.. این فقط یه هدیه ست.. دوست دارم کسی که قراره با من باشه از  -

  ..همه لحاظ تامین باشه

 

 ..خودش رو جلو کشید.. تامین نه.. داشت باج می داد

وقتی فاصله اش رو باهام تمام کرد بهش نگاه کردم.. حتی موقعیتش رو درک نمی  

کرد.. درست سر خیابان بودیم.. جایی که این وقت روز ممکن بود هرکسی ما رو  

متوجه شد که  با هم ببینه.. دستم رو روی سینه ی ستبر و پهنش گذاشتم.. انگار  

 :عقب کشید

 

واقعا عذر می خوام زیبای خفته.. بهتره که بری.. مشتری هاتو منتظر نذار.. من  -

 ..هم مثل تمام یک هفته ی گذشته منتظر می مونم
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دستمو از زیر دست عرق کرده اش بیرون کشیدم و سرخی چشماش رو نادیده 

 ..گرفتم.. نفسی تازه کردم

 

 ..وزتون بخیربابت همه چیز ممنونم.. ر -

 

فقط همین.. نه مخالفتی.. نه موافقتی.. فقط تشکر برای چیزی که از قبل هم حق  

 ..خودم می دانستم

با چند قدم عقب عقب رفتن و دیدن تاثیر کالم آخرم پشت کردم و سوار ماشین 

شدم.. همه ی هوای حبس شده در سینه ام رو به آرامی بیرون فرستادم.. کارت  

ی ام گذاشتم.. ویبره ی گوشیم باعث شد هندزفری رو به گوشم  رو داخل کیف دست

وصل کنم.. حتی به سمتش نیم نگاه هم نیانداختم.. ماشین رو به حرکت درآوردم..  

این یک موش و گربه بازی جانانه بود.. مشتاق تر.. پرتب و تاب تر.. حریص  

 ..تر

به دنبالشون هستی    مرد ها باید همیشه به دنبالم باشند.. زمانی که حس کنند تو 

 ..حس می کنند هیچ ارزشی نداری.. مردها عاشق زن های دست نیافتنی اند

 

 الو زیبا؟ -

 

 :از مقابل دیدش که عبور کردم لب باز کردم

 

 چندبار بهت بگم منو صوفیا صدا کن؟ -
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 ..خندید اما رگه هایی از ترس در صدایش کامال مشهود بود

 

راه  - گیس کشی  و  گیس  به سرت بعدا  که  بالیی  کردی؟  چیکار  بگو  میندازیم.. 

 نیاورد؟ 

 ..کارت درست داخل کیف بهم چشمک میزد 

 

 نه.. هنوز منو نشناختی؟ بعدشم توی شرکت و رستوران چیکار میتونه بکنه؟ -

 

 ..تن صداشو پایین آورد

 

همینه دیگه.. نمی فهمی.. این جور آدما توی شرکت هم تخت خواب دارن.. گیر  -

باور نمی کنی.. رادار اینا مثل دکل ایرانسل می مونه.. همیشه ی خدا در   نیفتادی

 ..دسترسه.. تو رو خدا مراقب باش.. یه وقت کار دست خودت ندی

 

 ..بلند خندیدم

 

بس کن کمند.. این مرد ها مثل موم میمونن فقط باید بلد باشی چطوری شکلشون -

 ..بدی
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 ..دهن کجی کردنش رو حس کردم

 

 یامک رو یادت رفته؟احیانا س-

 

 ..خندمو قورت دادم.. یکباره تمام عصب های بدنم به غلیان افتاد

 

 ..من دارم رانندگی می کنم.. توی خونه می بینمت-

 

 ..مکث کرد

 

دارم..  - اپیالسیون  نوبت  میزنم.. چندتا  یه سر  تا شب  تونستم  آرایشگاهم..  فعال 

  ..هرچند زیاد دندون گیر نیستن.. چاق و زشت

 

و بلند خندید.. می خواست اثر به زبان آوردن اسم سیامک رو ازبین ببرد.. قصد  

نداشتم تنها دوستم رو از دست بدهم.. هرکاری هم می کرد هر حرفی هم میزد می  

 ..دونستم به خاطر خودمه.. نگرانم بود.. از من خیلی بهتر مردها رو می شناخت
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یه دوش بگیرم و بخوابم.. کلیدتو    باشه.. کارت تموم شد بیا.. منم برسم خونه-

 ..فراموش نکن شاید متوجه نشدم که زنگ زدی

 

 ..لحنشو از حالت خشک و جدی خارج کرد

 

باشه قربون اون دلت برم.. دلم برات تنگ شده.. زود کارمو تموم می کنم و میام.. -

 ..مراقب خودت باش

 

 ..چشم عزیزم.. تو هم خیلی مراقب خودت باش-

فظی برای من و کمند اصال معنا نداشت.. در طول روز بیش از هزار  سالم و خداحا

باهم حرف میزدیم و هیچ دوست نداشتم فقط برای احوالپرسی های معمول   بار 

 ..هزینه ای به مخابرات پرداخت کنم

ماشینم رو داخل پارکینگ مجتمع پارک کردم و پیاده شدم.. شیر دم به تله داد و  

خواست همین امروز تمام موجودی کارت رو بیرون    چی بهتر از این.. دلم می

بکشم.. اما من اهل بی احتیاطی نبودم.. بدون شک همه چیز من االن تحت کنترل  

 ..بود.. رامین آدم کمی نبود.. یکی از بزرگترین ثروتمندان مملکت بود

به خودم لبخند زدم و قدم های محکم و پر غرور برداشتم.. داخل اتاقک آسانسور  

 ..دم شالم رو برداشتم و کلیپس موهایم رو باز کردمکه ش

موهای هایالیت شده ام جلوه ی خاصی به چشمان قهوه ایم می داد.. دوست داشتم  

رنگ چشمانم روشن تر بود.. عسلی.. یا شاید حتی سبز.. درست همرنگ چشمان 

 ..رامین که زمردی بودنش رو به پسرش رایان هم به ارث داده بود
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وشه ی لبم محو نمی شد.. وقتی آسانسور در طبقه ی مورد نظرم متوقف  لبخند از گ

شد شالم رو با بی قیدی روی سرم انداختم ولی تا خواستم بیرون بروم با جسمی  

برخورد کردم.. کیفم روی زمین افتاد.. سربلند کردم و پر اخم به فرد روبروم زل  

 ..زدم.. پسر همسایه ی روبرویی بود.. مزاحم همیشگی

 

 به به.. سالم.. صوفیا خانوم.. حالتون چطوره؟ -

 

خم شدم و کیفم رو برداشتم.. حتی نیم سانتی متر هم تکون نخورد.. حرصی با  

 ..کیف پسش زدم

 

 ..گل بود به سبزه نیز آراسته شد-

 

 بلند خندید.. از این ضرب المثل؟ 

 ..به سمت در واحد رفتم که صدایش رو شنیدم

 

نمیاد.. چقدر با این رنگ مو خوشکل تر شدی.. ولی من شرابی  اخم نکن بهت  -

 ..رو بیشتر دوست دارم
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کلیدم رو از کیفم بیرون کشیدم.. دستم می لرزید.. من از رامین و امثال او نمی  

ترسیدم اما از این مرد چرا.. خیلی وحشت داشتم.. اصال بهش اطمینان نداشتم.. 

چشمش من رو گرفته.. نزدیکم شد و    از نگاه های همیشگی اش مشخص بود که

کلید رو از دستم گرفت.. بهش چشم غره رفتم.. با تنه زدن خیلی مالیمی به عقب  

 ..هولم داد و در رو بازکرد

 

تا فرداهم صبر می کردی نمی تونستی بازش کنی.. بفرما برو.. من بازش کردم..  -

  ..اگر تو اجازه بدی من قدرت باز کردن خیلی چیزا رو دارم

  ..لحن خیلی بدی داشت.. لرزش دستم به تمام اندام های حرکتی ام رسید

 

 ..بهتره مراقب رفتارت و حرفایی که میزنی باشی-

  

 :لبخند کجی زد و گفت 

 

 .ترش نکن.. من منظورم چیزایی که تو سرت رژه میره نیست.. اخماتو گفتم-

 :پوزخند زدم.. شمرده شمرده گفتم

 

  ..من.. نباش.. وگرنه.. ازت .. شکایتدیگه.. دورو بر.. -

 

 :دستش رو باال آورد و مانع حرف زدنم شد
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 ..ای بابا.. همیشه بداخالقی.. انگار دوستت نیست-

 

داشت به خاطر تنها بودنم تهدیدم می کرد.. زورش به کمند نمی رسید اما به من  

 ..چرا.. این مرد بیشتر شبیه به بادیگارد ها بود

یشه دلم می خواست یه شوهر با همین قد و هیکل داشته باشم.. تا بچه بودم هم

 ..دوست داشتم لمس کنم این هیکل های عضالنی چه حسی به آدم میده

 ..چشم ریز کرد.. و من اخمم رو غلیظتر

 

 ..توراهه.. اونم میاد.. خدافظ-

 

از اون کمترین فضایی که خالی گذاشته بود استفاده کردم و خواستم وارد خونه  

 ..وم که مچ دستم رو گرفت و کمرم رو به در کوبیدش

 

 ..هرکی ندونه من خوب میدونم چیکاره ای.. بهتره که با من راه بیای-

 

مطمئنم فشاری نمی آورد.. خوب می دونست که استخون های بی جون من تاب  

تحمل ضربه هاش رو نداشت.. با این حال داشت مچ دستم زیر دست های توانمندش  

 ..میشد.. ترس تمام وجودم رو گرفتخفه 
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می فهمی چی میگی؟ به احترام مونس خانومه که هیچی بهت نمیگم.. دستمو ول  -

 ..کن

  

  ..داشت وارد خونه میشد که به سختی دستم رو آزاد کردم

 

 ..گمشو تا داد نزدم.. حداقلش اینه که مونس خانوم می فهمه چه آدم کثافتی هستی-

 

ید.. پوست سبزه اش رو از نظر گذراندم و نگاهم به دکمه  دستی به چونه اش کش

 ..ی باز پیرهنش افتاد.. خدایا نه.. داشتم قالب تهی می کردم

 

 ..ببین اگر دست از پا خطا کنی روزگارتو سیاه می کنم-

 

مردد بود.. داشت فکر می کرد.. اما به چی؟ نکنه واقعا قصدی دارد؟ نگاهش از 

معنادارتر بود.. از پایین به باال براندازم کرد و روی پایین تنه ی بی حفاظم  همیشه  

ثابت ماند.. این تاپ کوتاه حتی درست کمر شلوارم رو هم نمی پوشاند.. آب دهانم 

رو قورت دادم و داخل خانه شدم.. اما هنوز در رو نبسته بودم که با دست مانع  

 ..شد

اشت مطمئنا به ناکجا پرت میشدم.. سرش  هول نمی داد چون اگر این قصد رو د

 :رو کمی به داخل آورد.. چشم بست و از ته گلو گفت
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من حاضرم هرچقدر قیمتته بپردازم.. حتی چندبرابرشم میدم.. فقط یه شب با من -

 ..باش.. می تونم وادارت کنم اما من زوری حال نمی کنم

 

رو بستم.. به گریه    از لحن چندشش حالم به هم خورد.. حرصی پسش زدم و در

افتادم.. همونجا روی زامین نشستم و به حال خودم گریه کردم.. گلوم به شدت می 

سوخت و چیزی مدام باال و پایین میشد.. پر حرص تر از قبل اشکم رو پاک کردم..  

 من به شنیدن این حرف ها عادت داشتم.. بار اولم نبود.. چرا امروز شکننده شدم؟

 

شدم و با چشم های خیس به اطرافم نگاه کردم.. خونه ای که  ازروی زمین بلند  

سیامک خریده بود.. اینجا قرار بود محل آرامشمون باشد.. جایی که من مادری 

کنم و او پدری.. هیچ چیز طبق خواسته ی من پیش نرفت.. سالن کوچیک مربعی 

عی  شکل.. موکت های کرمی رنگ.. درست همرنگ مبلمان.. کوسن های گرد و مرب

همرنگ دیوارهای آبی نفتی.. میز گرد طالیی رنگی که پنجره دار بود.. شومینه  

ی بی استفاده و آینه ی طالیی رنگی که درست باالی شومینه بود.. و پرده های  

 ..آبی نفتی

 

کیف دستی ام رو روی کانتر گذاشتم.. و بی معطلی چشم از هرچیزی که مقابلم 

.. اتاق خوابی که قرار بود شاهد عاشقانه های بود گرفتم و وارد اتاق خواب شدم

اتاق وجود نداشت جزیک تخت خواب   من و سیامک باشد.. هیچ چیزی در این 

دونفره ی سفید.. بدون ذره ای تجمالت.. ملحفه ی قهوه ای_کرمی که راه راه 

افقی داشت و عسلی سفید رنگ و آباژور ساده ی بلند.. و تابلویی که درست طرح  

 ..داشت.. و سمت چپ کمد دیواری و دیگر هیچملحفه رو 
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چشم از دیوارکوب هایی که باالی در کمد تعبیه شده بود گرفتم و نزدیک شدم..  

لباس هایم رو بیرون آوردم و به چوب لباسی آویزون کردم.. یکراست خودم رو  

به حمام انداختم.. تمام بدنم از این همه ناراحتی درد می کرد.. بغض داشتم اما  

می خواستم گریه کنم.. به سختی بغضم رو پس زدم و تن و بدنم رو به قطرات  ن

آب سرد سپردم.. نیم ساعت بی هیچ حرکتی تنها به نفس تنگی زیر آب فکر کردم 

و قفسه ی سینم باال و پایین شد.. حتی نمی دانم گریه کردم یا نه.. اگر هم اشکی 

حوله   و  پوش  تن  بدون  بود..  اراده  بی  ریختم  لباس  می  و  اومدم  بیرون 

پوشیدم..روی تخت دراز کشیدم و چشم بستم.. حتی حوصله ی سشوار و برس  

 ..کشیدن موهایم رو هم نداشتم.. و نفهمیدم چه موقع خوابم برد 

 

 

چشم که باز کردم چیزی عوض نشده بود.. نمی دونستم چقدر خوابیدم.. کش و  

آویزون کردم..این اتاق بی پنجره نهایت  قوسی به بدنم دادم و پاهایم رو از تخت  

آرزوی من برای داشتن آرامش بود.. هیچ سرو صدایی به گوش نمی رسید.. از  

نور خورشید در امانی.. به انتظار کسی نمی ایستی و تنها خودت هستی و یک  

چهاردیواری که متعلق به خود توئه.. از روی تخت بلند شدم.. از در که بیرون  

 ..دیدم.. متوجه ی من نبود.. داشت از یخچال چیزی بر می داشترفتم کمند رو 

 

  ..سالم-

 

  ..به سمتم چرخید و لبخند زد

 ..سالم.. صبحت بخیر -
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صبح؟ یعنی من تمام دیروز و دیشب رو خواب بودم؟ وقتی نگاه شوک زده ام رو  

 ..دید از آشپزخونه بیرون اومد و مقابلم ایستاد

 

شیش اومدم.. دیدم خوابی دلم نیومد بیدارت کنم  خرس قطبی شدی.. من ساعت  -

 ..انقدر که ناز خوابیدی..شام خوردم و شب هم رفتم اتاق بغلی خوابیدم

 

 ..موهای مجعدم رو با دست به پشت سرم هدایت کردم

 

 اصال متوجه نشدم.. ساعت چنده؟-

 

قیضی  وارد آشپزخونه شدم.. کابینت های آبی نفتی.. رنگ مورد عالقه ام.. ضد و ن

 ..در من بیداد می کرد.. آبی و قرمز

 

ندادم.. نمی  - تمام دیشب رامین زنگ زد.. من هم جواب  ساعت هشت صبحه.. 

 ..خواستم صدای منو بشنوه و فکرای ناجور کنه

 

 ..به این مزاح خندیدم

 

 ..خیلی دیوونه ای.. اونقدرا هم بد نیست-
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 ..وارد آشپزخانه شد و دوباره به طرف یخچال رفت

 

بشین برات یه صبحونه ی مفصل درست کردم.. مطمئنم خوشت میاد.. از یکی از  -

 ..مشتری ها یاد گرفتم

 

پشت میز نشستم و به اشتیاقش نگاه کردم.. موهای کوتاه و یکدست قهوه ای 

تیره.. پوست گندمگون و قدبلند و هیکلی که کمتر کسی به زن بودنش پی می 

 ..برد

 ..دستش رو روی میز کوبیدپشت میز که نشست کف 

 

 آی عشقی؟ کجایی؟ -

 

 :لبخند زدم و گفتم

 

 ..هیچی.. دلم برات تنگ شده بود.. دیشب هم خوابتو دیدم-

 

دست راستش رو روی پشتی صندلی گذاشت و ابرو در هم کشید.. لحنشو التی  

 :کرد
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 نه بابا.. دیگه چی؟ حاال چه خوابی دیدی آبجی؟ -

  

 ..پشت چشم نازک کردم

 

خواب دیدم که ازدواج کردی و کلی هم بچه ی قد و نیم قد داری و یه شوهر  -

بداخالق زشت و سیاه و شکم گنده.. تو هم براش اندازه ی یه نخود تریاک میذاشتی  

  ..روی آتیش قلیونش

 

 ..دسته ای از موهام رو که دوشم ریخته بود کشید و یکی هم به سرم کوبید

 

پا شوهرم.. آخرم خودم   غلط کردی.. هیچی هم نه شوهر- کردم.. من خودم یه 

 ..میگیرمت.. حاال می بینی

 

خندیدم و به میز نگاه کردم.. صبحونه سوسیس سرخ کرده بود با کلی مخلفات..  

  ..تخم مرغ آب پز

 :لبخند مشتاقانه ای به لب آوردم

 

 ..خیلی وقت بود یه صبحونه ی درست و حسابی نخوردم.. واقعا مرسی-
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 ..کی یقه دار و شلوار جین دودی تنش بودتی شرت مش

 

 ..چه خوشتیپ هم شدی-

 

 :با دهان پر گفت

 

 جون من راست میگی؟-

 

 ..معلومه که راست میگم.. رنگ مشکی بهت میاد-

 

 ..کمی سوسیس با کارد برید و داخل بشقابم گذاشت

 

 ..بخور.. اینم جایزه ی تعریفت-

 

 ..داشتمشغول خوردن شدم.. طعم فوق العاده ای 

 

 ..گوشت گربه هاهم خوشمزه شدن-



 

1714  از 52 صفحه   

 

 ..صدای قهقه اش بلند شد

 

 ..اینو خوب اومدی-

 

سینک   داخل  رو  کثیف  ظروف  هم  کمک  با  نشد..  زده  حرفی  صبحونه  پایان  تا 

 ..گذاشتیم

 

تو برو به این مردتیکه زنگ بزن من ظرف ها رو میشورم.. ببین چیکارت داشت  -

 که اینقدر زنگ میزد؟ 

 

 ..لی شونه باال انداختمبا بی خیا

 

 ..بعدا زنگ میزنم.. این وقت صبح بذار فکر کنه خوابم-

 

 پس بذار خودم اینارو میشورم.. پیش بندت کجاست؟-

 

با دست به کابینت های پایین اشاره کردم.. پیش بند و دستکش پوشید و مشغول  

 ..شستن ظرف ها شد
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 کارات خوب پیش میره؟-

 

 ..پام شورای شهره یه پام آرایشگاهبد نیست.. فعال که یه -

 

سوز حرفش رو درک کردم.. خیلی تحت فشار بود.. نزدیکش شدم و دستم رو 

 ..روی شانه اش گذاشتم.. به سمتم سر چرخاند

 

  ..درست میشه.. نگران نباش-

 

 

 ..لبخند عمیقی به لب آورد

 

درست   میدونم.. اینو تو به خودت بگو.. من که شک ندارم یه روزی همه چی-

 ..میشه

 

 ..کنارش آرامش داشتم.. از هرکسی بیشتر.. سرم رو به کمرش تکیه دادم

 

 کمند..؟ -
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 ..خودشو تکون داد

 

 ..حداقل توی خونه کمند صدام نکن-

 

 ..آخه اینطوری بیرون هم ببینمت عادی میشه واسم.. تو بذار کارات تموم شه بعد-

 

 ..دستم رو دور شکمش قفل کردم

 

 ..هیچوقت تنهام نذار.. من فقط تو رو دارم کمند-

 

 ..دست خیسش رو روی دستم گذاشت

 

باشه.. چی شده امروز احساساتی شدی؟ فکر نکن بغض صداتو نمی شناسم.. -

 ..این بغض خبر میده که فیلت یاد هندستون کرده

 

 :داشت به سیامک اشاره می کرد.. آهی از سر درد کشیدم و گفتم
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 ..ت.. فیل من خیلی وقته آلزایمر گرفته.. یاد هیچ کجا نمی کنهنه چیزی نیس-

 

 ..و ازش فاصله گرفتم

 

 حاال کجا میری؟ -

 

از آشپزخانه خارج شدم و کیف دستی ام رو که از دیشب روی کانتر مانده بود  

 ..برداشتم

 

 ..می خوام گوشیمو چک کنم-

 

  ..صداشو باال برد

 

 ..م پیشتباشه.. منم االن کارم تمومه.. میا-

 

گوشیم رو برداشتم و روی مبل نشستم.. یکی از کوسن ها رو به بغل گرفتم و دوتا  

پاهامو تو شکمم جمع کردم.. بیست تماس بی پاسخ از رامین.. عجیبه.. این مرد 

 ..غیرقابل پیش بینی بود
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 ..پیامک هایش رو یکی یکی باز کردم

 

ن" دل  من  بزن  بهم زنگ  خفته.. رسیدی  زیبای  به  سالم  بانویی  نمونم..  گرانت 

 "زیبایی تو نباید تنها بیرون بره

 

 "رفتی آرایشگاه؟ مشتری داری که به ما نمی رسی؟ "

 

 "سریع به من زنگ بزن هروقت باشه مهم نیست.. من در دسترسم"

 

به تمام حرفهاش بی احساس بودم.. هیچ حسی نداشتم حتی نفرت.. حاال که ازم  

مشمئز کننده رو نمی دیدم.. راحت تر می تونستم باهاش  دور بود و اون چهره ی  

  ...کنار بیام

 

 

 

 

 

 :صدامو باال بردم
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راستی دیروز رامین یه کارت اعتباری بهم داد.. نرفتم موجودی بگیرم به نظرت  -

 چقدر پول می تونه داخلش باشه؟ 

 

شده.. از چهار چوب آشپزخانه که رد شد متوجه شدم که شستن ظرف ها تموم  

با حوله ی کوچیکی دست  بیرون آورده بود.. داشت  بند و دستکشش رو  پیش 

 ..هاشو خشک می کرد.. کنجکاو به سمتم اومد

 

 خب؟ -

 

 :و روی مبل روبرویی ام نشست.. نفسی تازه کردم و گفتم

 

هیچی دیگه.. همین.. امروز میرم خرید.. دوست دارم اون سرویس طال رو که  -

 ..شممو گرفتهدیدم بخرم.. بدجور چ

 

 ..اخم کرد

 

ای بابا.. من نمیدونم تو چی از خرید کردن دیدی.. بابا بی خیال.. پوالتو پس انداز  -

کن.. به دردت می خوره.. برای وقتی که خواستی از ایران بری.. حسابی پول الزم 

 ..میشی
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 ..چشم از مردمک های سیاهش گرفتم و به موکت نگاه کردم

 

از زمان حال لذت ببرم هم واسه زمان آینده برنامه ریزی  من سعی می کنم هم  -

 کنم.. وقتی چند سال بگذره و پیربشم این ثروت به چه دردم می خوره؟ 

 

 ..پا روی پا انداخت

 

 ..اینم حرفیه-

 

 ..و آه کشید

 

بیست و پنج سالم شده و هیچ کاری بلد نیستم جز بند انداختن و الک زدن.. دوست  -

ایران برم.. ولی وقتی جور نمیشه نمی تونم از خوشی هام    دارم هرچه زودتر از 

 ..بزنم کمند

 

 ..بلند شد و کنارم نشست.. من هم معطل نکردم و سرم رو روی کتفش گذاشتم

 

 ..خوشحالم که هستی کمند.. من جز تو کسیو ندارم.. تو هیچوقت تنهام نذاشتی-
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 ..دستش رو نوازشگر موهای ژولیدم کرد

 

 ..من تا ابد کنارتم.. هیچوقت هم تنهات نمیذارمقربونت برم.. -

 

چشم باال کشیدم و به سیبک گلویش خیره شدم.. نمی خواستم از مهران حرفی  

بزنم.. اگر می گفتم جز دردسر و دعوا اتفاقی نمی افتاد.. کمند روی این مسئله  

 ..خیلی حساسیت نشان می داد

 

اری خوشحالم.. اگر تو رو نداشتم یه  از اینکه اینقدر با اطمینان میگی تنهام نمیذ-

  ..لحظه هم تو این شهر بی درو  پیکر دووم نمی آوردم

 

 

 

 ..تک خنده ای کرد و صدای بمش رو کنار گوشم پیاده کرد

 

گرگ های دورو اطرافتو خودم تیکه پاره می کنم.. قلبشونو بیرون میارم وبه  -

 نوشیم.. نظرت چیه؟ سیخ می کشم.. دوتایی می خوریم و مشروب می 

 

 ..مشتمو به سینش کوبیدم
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 ..خیلی دیوونه ای-

 

 ..خندید و محکم تر از قبل بغلم کرد.. یکباره به یاد رایان افتادم

 

  کمند؟ -

 جانم؟ -

 

 میگم چرا از پسررامین ارجمند چیزی بهم نگفتی؟ -

 

 ..دستش رو که شل کرد خودم رو ازش فاصله دادم

 

 !نگو که دیدیش؟ -

 

 ..حالت صورتش غیرقابل ترجمه بود.. شونه باال انداختم

 

آره.. توی شرکت.. همون وقتی که قرارشد با رامین بریم رستوران.. یکمم سوال  -

 ..پیچم کرد.. فکر کنم واسش یه چیز جذاب داشتم که اونطوری بهم زل زد
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 ..متفکرانه لب پایینش رو به دندون گرفت

 

 ..م پسره خارج کشور باشهچرا چیزی نگفتی؟ فکر می کرد-

 

 ..بود.. این پسره تازه برگشته.. منم تازه فهمیدم.. یعنی همین دیشب-

 

 ..کوسن رو بین دستم جابه جا کردم

 

 !دردسر نشه؟ -

 

 ..بین ابروهایش گره انداخت

 

من چیزی ازش نمی دونم.. خیلی وقته ایران نبوده.. فقط می دونم تک فرزنده و  -

باهوش.. نظر منو می خوای اطرافش آفتابی نشو.. بهت نزدیک شد دوتا  خیلی هم  

 ..پا داری دوتا دیگه هم قرض کن فقط بدو

 

 ..ابروی چپم رو باال انداختم
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من چیکار به اون دارم؟ طرف من فقط رامینه.. نهایتش یکماه باهاش می مونم  -

 ..و بعدم مثل بقیه تموم 

 

 راحتی در چهره اش ببینم.. ترس به دلم افتاد آثار نگرانی رو می تونستم به 

 

 چیزی شده؟-

 

نه.. من باید علت برگشتنشو بدونم.. اگر بازم دیدیش حتی طرف رامین هم نرو..  -

 ..خیلی با هوش و ذکاوته.. اینو همه می دونن

 

 ..سر تکون دادم

 

 ..باشه.. حواسمو جمع می کنم-

 

 ..دوباره سرم رو روی کتفش گذاشتم

 

خیلی افتضاح شده.. خبر می دادی یه چیزی از آرایشگاه برات بیارم...  موهات  -

 ..لطافت و براقی مو برای زن خیلی مهمه
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 ..ول کن کمند.. به خاطر اینه که حموم کردم ولی سشوار و برس نکشیدم-

 

  ..ضربه ای به سرم زد 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

بریم جلو اون آینه وایسا ببینم  همین کارا رو می کنی که منو دق میدی.. پاشو  -

انجام بدم.. ولی ببین چیکار کردم.. رنگ موهات   چیکار می تونم برای موهات 

 ..فوق العاده شده

 

 ..خودم رو تو آغوشش جابجا کردم

 

 ..جام خوبه.. اذیتم نکن.. بذار واسه بعدا-

 

 نمی خوای بری پیش رامین؟ -

 

 ..با یادآوری دیروز نیشم شل شد
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ک دیروزو فاکتور بگیرم.. همه چیز عالی بود.. خیلی خوب تونستم در  اگر استی-

قالب نقشم فرو برم.. یه جوری میرم که باز هم ناهارو باهم بخوریم.. حتی شاید  

 ..بهم پیشنهاد کرد بریم خونش.. اینطوری کار من راحت تر میشه

 

.. دستش  مثل همیشه با این حرفم یخ کرد.. دل نگران بود و من خوب می دونستم

 :رو گرفتم و گفتم

 

 ..نگران نباش.. من بچه نیستم.. خودم حواسمو جمع می کنم-

 

 ..دستشو دور کمرم حلقه کرد و بیشتر بهش چسبیدم

 

نگرانی های من تمومی نداره.. تو جماعت مردا رو اندازه ی من نمیشناسی..  -

ل چه بالیی  خیلی مراقب باش.. یادت نره که اون دفعه ممکن بود اون بی شرف جال

 ..سرت بیاره

 

 ..اگر تو نبودی من همون روز خودمو می کشتم-

 

 ..کنارم زد و بلند شد
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خودتو لوس نکن.. من اعصاب لوس بازی ندارم.. میرم یه روغنی چیزی بیارم  -

 ..موهاتو چرب کنم.. خیلی زشت شدی زیبا

 

خوابم شد نگاه کردم..  و بلند خندید.. اندامش رو تا وقتی وارد اتاق روبروی اتاق  

  ..نفسمو فوت کردم و به مبل تکیه دادم

  

  

 

 

از ماشین پیاده شدم.. بدون ذره ای تردید به سمت رستوران رفتم.. هوا امروز  

از همیشه   خیلی گرم بود.. خودم رو از شیشه ی شفاف رستوران نگاه کردم.. 

که تا روی کمرم    جذاب تر شده بودم.. شال و شلوار آبی آسمونی و تاپ کوتاهی

 ..بود صورتی خیلی مالیم که با کاورشومیز سفید خیلی ترکیب جالبی شده بود

وارد شدم و برخورد پاشنه های سوزنی صندلم سکوت سالن رو شکست.. اینجا  

همیشه آرام بود.. خوب می دونستم باز هم طبقه ی باال رو انتخاب کرده.. از در  

 ..منظر عموم بودن بیزار بود

 

 

اشاره ی دست گارسون که هنوز هم من رو به خاطر داشت از پله ها باال رفتم..  با  

به محض دیدنم لبخند به لب از جا بلند شد و به سمتم اومد.. از این همه احترام  

 ..به وجد اومدم.. من عاشق این محترم شمرده شدن ها بودم
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برای لمس  صندلی رو کنار کشید و دستش رو پشت کمرم گذاشت.. از هر فرصتی  

بدنم نهایت استفاده رو می برد.. نشستم و صندلی رو کمی پیش کشیدم.. دست 

راستش رو به سینه زد و مقابلم نشست.. با دیدن دو شاخه گل رز روی میز خودم  

 ..رو ذوق زده نشون دادم

 

 ..وای.. گل رز-

 

 ..یکی رو از داخل گلدان باریک کریستال برداشت و با نهایت ادب مقابلم گرفت

 

 ..قابل شمارو نداره زیبای خفته-

 

گاهی حس می کنم اسم واقعیم رو بلده.. همه چیز رو دربارم می دونه.. اما اگر  

می فهمید باز هم تا همین اندازه با من خوب برخورد می کرد؟ با لبخند دندان نمایی 

 ..گل رو گرفتم و به بینی زدم.. چشم ازش بر نمی داشتم.. سراز پا نمی شناخت

 

 ..چقدر خوشحالم که امروز هم دعوتمو قبول کردی-

 

 ..چشم بستم.. می خواستم عمق احساسی که در من وجود نداشت رو حس کنه

 

 ..چی بهتر از بودن در کنارت-
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به عمد از اول شخص مفرد استفاده کردم.. می خواستم حس صمیمیت رو از من 

 ..جذب وجودش کنه.. خنده ی مردونه ای کرد

 

 ..سپاس بانو.. برای من هم سعادت بزرگیه هم نشینی با فرشته ای مثل شما-

 

دستش که به دستم خورد چشم باز کردم.. این از گوشه ی چشم نگاه کردن یعنی  

 ..تاثیر حرفم چندبرابر از حد تصورم بوده

 

شما خیلی مهربونین.. من تا به حال هیچ زمان این حس رو نداشتم.. احساس می  -

 ..لکه مکنم یه م

 

 مگه نیستی؟-

 

 ..هستم.. من بدون شک ملکه ی جهان هستی ام.. اما رامین پادشاه نیست

 

 ..خجالتم میدین-

 

 ..با من راحت باش-
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  ..گارسون که از راه رسید دستم رو پس کشیدم

 

 

 

 

 

 چی میل دارید قربان؟ -

 

 ..به رامین نگاه کردم.. خندید

 

 ..نداشتی.. اینبار تو انتخاب کن عزیزمبدون شک استیک دیروز رو دوست -

 

 ..هردو ابرویم رو باال انداختم.. گل رو داخل گلدان گذاشتم و منو رو به دست گرفتم

 

چون آدم باهوشی هستین و فهمیدین استیک رو دوست نداشتم من انتخاب می  -

 ..کنم
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 :و روبه گارسون گفتم 

 

 ..سلیقه و کیفیتتون رو ببینمبرای من غذای سرآشپز.. می خوام نهایت -

 

چیزی که همیشه آرزوی گفتنش رو داشتم.. بی شک اگر یکسال گذشته بود من  

دادند.. حاال من درست مثل ملکه ی  این قسمت رستوران راه نمی  به  رو حتی 

 ..جهان اینجا نشستم و حتی ایراد می گیرم

 

 اگر خانوم نپسندن براتون خوب نمیشه.. متوجه اید؟ -

 

 ..رو سرشار از تشکر کردم و به سبزی نگاهش دوختم نگاهم

 

میل  - قربان.. شما چی  دارند  باالیی  کیفیت  اینجا  آقا.. همه ی غذاهای  بله چشم 

 دارید؟ 

 

 :لبخند کجی زد و گفت 

 

 ..دو پرس-
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 :گارسون سر خم کرد و با چشمی رفت.. روی میز خم شد و گفت

 

. با پایین تر از خودت باید همین  دوست دارم که با کسی تعارف نداری.. آفرین.-

 ..طوری برخورد کنی

 

هم خوشحال شدم هم ناراحت.. من از نظر مالی سطحم پایین بود.. چیزی نداشتم  

جز خونه و ماشینی که از صدقه سر سیامک بهم رسیده بود.. وقتی به هدفم برسم  

ودش..  همه رو همین جا رها می کنم و میرم.. مال و اموالش ارزانی بیخ ریش خ

 ..ولی خوشحال شدم چون من رو هم سطح خودش می دید

دستم رو گرفت و باال آورد.. بوسه ای به پشت دستم زد و یک دم هم چشم از  

 ..نگاهم نگرفت

  

  ..الهه ی زیبایی.. واقعا تو نقاشی پروردگاری بانو-

من بود اینبار با صدا خندیدم.. تعبیر خیلی زیبایی شنیده بودم.. هرکسی هم جای  

 ..همین برخورد را نشان می داد.. من از بقیه مجزا نبودم

 

 ..شما چقدر خوب بلدین صحبت کنین.. ببخشید تو چقدر خوب بلدی صحبت کنی-

 

گاهی بی حواسی شگرد کارم میشد.. خندید و با دست دیگرش دستم رو نوازش 

   ..داد
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قط نمی خوام حس  نمی خوام اذیت بشی.. هرجور راحتی با من صحبت کن.. من ف-

 ..کنم که ازت خیلی بزرگترم

 

 ..شرمزده سر کج کردم

 

خیلی  - ازم  که  کنم  نمی  ابدا حس  من  بعدم  نداشتم..  ببخشید من همچون قصدی 

 ..بزرگتری.. خیلی جذاب و خوش پوشی

 

دستم رو با مالیمت از دستش بیرون کشیدم و مشت کردم و به چونه ام تکیه دادم..  

 ..م.. شکفته میشدمشتاقانه نگاهش کرد

 

 ..به پای زیبایی مسحور کننده ی تو نمی رسه-

 

چقدر برای یک هم آغوشی ساده از زبان چرم و نرمش استفاده می کرد.. خنده ام  

 ..گرفت

 

دوست داری برای ماه عسل کجا بریم؟ هرکجای کره ی زمین رو دوست داشته  -

رزیل.. شرق.. غرب.. شمال  باشی می تونیم بریم.. مصر و تایلند و بلژیک یا حتی ب

یا جنوب.. فقط امر کن.. من برای شنبه ردیفش می کنم.. دوست دارم پنج شنبه و  

 ..جمعه خونه ی من باشی
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 ..چقدر خوش اشتها

 

چقدر عالی.. ولی من تا به حال بهش فکر نکردم.. می تونم فرصت بخوام که  -

 فکر کنم؟ 

 

 ..به پشتی صندلی تکیه داد

 

 ..تا روز محضر دوروز وقت هستالبته عزیزم.. -

 

من فقط دوروز زمان داشتم.. این مرد مشتاق تر از این بود که بشه دست به سرش 

 ..کرد.. نمیشد بازیش داد.. باید تمام نقشه هام رو جلو می انداختم.. اخم کردم

 

 ..اینطوری که میگی من استرس میگیرم-

 

 چرا؟ از چیزی می ترسی؟-

 

 ..نشون دادمخودم رو غمگین 
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ترس که نه.. من ابدا نمی ترسم اما دل نگران حال مادرمم.. من نمی تونم تنهاش  -

 ..بذارم

 

 ..سرتکون داد

 

متوجم.. وقتی که همسرم بشی من بضاعت مالی دارم.. یه خونه برات میگیرم.. -

می تونی مادرتو بیاری خونه.. الزم نیست دیگه کار کنی.. یه پرستار تمام وقت  

راش میگیرم.. خیالت از بابت مادرت راحت باشه.. تو فقط ذهنتو متمرکز کن هم ب

 ..روی مکان ماه عسل عزیزم

 

  ..همه چیز خیلی خوب پیش می رفت.. آه کشیدم

 

 چی شده عزیزم؟ مشکلی هست؟-

 

 :تند و سریع گفتم

 

 ..نه نه.. خودم از پسش برمیام-

 

این به بعد من همه جوره- از  کنارتم.. تو قراره همسرم    پس یه چیزی هست.. 

 ..بشی.. پس تعارف رو بذار کنار.. به من بگو
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تردید.. شک .. دو دلی.. همه رو به چهرم سوق دادم.. لب گزیدم.. باید به وضوح  

 ..می دید.. خودشو جلو کشید

 

عزیزم؟ از من رو نگیر.. همون طور که تو قراره آرامش منو فراهم کنی منم می  -

 ..جام بدم.. فقط کافیه لب تر کنیخوام همینکارو ان

 

بود که من می خواستم.. خودمو جلو  نگاه منتظرش همونی  باال کشیدم..  چشم 

کشیدم.. دستمو روی میز گذاشتم که بگیره.. که یخ بودن پوستمو با تمام وجود 

 ..حس کنه.. دقیقا همین کارو انجام داد.. نگران بهم زل زد.. لب باز کردم

 

 ..نکنم حتی نمیذارن مادرمو ببینم تا تسویه -

 

 ..نفسی از سر آسودگی کشید و من سرپایین انداختم

 

 ..این که نگرانی نداره.. هرچقدر الزم باشه من پرداخت می کنم-

 

 ..دستمو پس کشیدم
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 ..نه .. من نمی خوام زیر دینتون باشم-

 

آوردم که و کیف دستی صورتی رنگمو به دست گرفتم.. کارت اعتباری رو بیرون  

 ..اخم کرد و غضبناک نگام کرد.. حرفی نزدم و لبامو بین دندون گرفتم

 

 ..این چه کاریه؟ فکر می کردم بهم تکیه می کنی.. مثل اینکه اصال قبولم نداری-

 

 ..اینو نگو رامین-

 

رامین.. اسمی که باید همین قدر ساده و بی آالیش به زبون جاری میشد.. که تاثیر  

 ..جا بذارهخودش رو به 

 

عزیزم؟ زیبای خفته.. من و تو قراره یکی باشیم.. پس به این چیزها فکر نکن..  -

کارت رو بردار.. اون فقط یه هدیه ست.. اما هزینه ی مادرت.. هرچقدر هست بهم  

 ..بگو.. با من تعارف نکن

 

کت و شلوار مشکی و پیرهن سفید و کراوات قهوه ای دستمال سرجیب همرنگ  

 :و از نظر گذروندم و گفتمکراواتش ر

 

 ..چشم-
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 ..فقط همین

 

فقط همین.. نه یه کلمه بیشتر نه کمتر.. گارسون که سفارشات رو آورد.. هردو  

سکوت کردیم.. غذای مخصوص سرآشپز امروز یه سیخ جوجه.. یه سیخ کباب 

 ..برگ و کلی مخلفات

لذت بردم.. هردو در  دوباره میز از انواع خوراکی های گرم و سرد پر شد و من  

سکوت از ناهارمون خوردیم و نوشیدیم و من حتی به نگاه های از روی لذتش به  

اندام و حرکاتم تنها لبخند زدم.. در حالی که دلم می خواست با همان گره کور 

کروات دارش بزنم.. من همچنان منتظر بودم که پیشنهاد بده و برای تمام امروز  

این حال حرفی نمیزد.. حتی زمانی که دوشادوش هم از    همراهیم رو طلب کنه.. با 

رستوران خارج شدیم تا کنار ماشین اومد و دستمو گرفت.. پشت هردو دستمو  

 :بوسه زد و گفت

 

از همین امروز دیگه آرایشگاه نرو عزیزم.. دوست ندارم با این دستهای ظریفت  -

 ..لطافت گل گونه فقطسیاه و سفید رو لمس کنی.. من فقط دوست دارم که با این 

 

 ..به میون حرفش پریدم.. داشت زیاده روی می کرد

 

 ..ولی زندگی خرج داره.. من نمی تونم نرم.. ممکنه اخراجم کنن-
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 ..خودش رو بهم نزدیک کرد.. باز داشت فراموشش میشد اینجا ایرانه

 

.. منم این حرف ها رو دیگه تکرار نکن.. زنی مثل تو فقط باید بشینه و ناز کنه-

 ..بخرم.. تمام نازتو یکجا میخرم.. فقط قیمت بگو

 

 ..خندیدم و با چهارانگشت دست راست به کتفش ضربه ی آرومی وارد کردم

 

 ..از دست تو-

 

به جای ضربه ی دستم نگاه کرد و سیبک گلویش باال و پایین شد.. خودمو کنار  

 :کشیدم و گفتم

 

 ..من دیگه برم-

 

رامین حبس شدم.. داشت چیکار می کرد؟ ترس به جونم    بین بدنه ی ماشین و بدن

 ..افتاد.. آب  دهنمو نامحسوس قورت دادم

 

من دارم برای باتو بودن و لمس کردنت لحظه شماری می کنم صوفیا.. هنوزم  -

 ..نمی دونم چرا یه هفته زمان خواستی.. منو همه می شناسن
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 ..دوباره بترسم من یه زخم خوردم رامین.. بهم حق بده از یه شروع -

 

سرتکون داد و نزدیکتر شد.. به بدنه ی ماشین چسبیدم.. اگر کاری می کرد چی؟  

  ..اما وسط خیابون و درست روبروی رستوران؟ به این فکر احمقانه خندیدم

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

حق میدم.. منم مثل خودتم.. خیلی وقته نمی فهمم زن چیه.. زندگی چیه.. خیلی  -

اینه که واقعا به یکم وقته   اگر عجله دارم واسه  باشم..  نتونستم آرامش داشته 

 آرامش احتیاج دارم.. درک می کنی؟ 

 

 ..درک نه اما می فهمیدم

 

البته.. من هم درسته فقط بیست و پنج سالمه اما از درون به چیزی جز همون  -

 ..آرامش نیاز ندارم
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ی عنی تفریح.. شور و هیجان..  هرچند آرامش برای من معنای متفاوتی داشت.. 

ثروت.. تجمل گرایی.. اشرافیت.. سفرهای دور دنیا.. دوچرخه سواری.. نوشیدنی  

 ..های گرون قیمت.. کشتی اختصاصی.. این ها تمام آرامش من بود

 

 ..آرزو می کنم این دوروز هم تموم بشه و تا همیشه مال من بشی صوفیا-

 

.. داشت عنان از کف می داد.. به  لرزش صدایش رو حس کردم و پوزخند زدم

 :اطراف نگاه کردم.. گفتم

 

 رامین؟ -

 

لبخند   کشید..  کنار  رو  خودش  که  شد  صدام  آشکار  استرس  ی  متوجه  انگار 

 ..نامطمئنی زد و گره کراواتش رو شل کرد

 

شماره کارتت رو دارم.. همین امروز تکلیف مادرت رو مشخص کن.. فقط یه -

 ..بقیش با من.. نگران هیچی نباش عزیزم قیمت برام اس ام اس کن..

 

 ..سرپایین انداختم

 ..چشم-
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 ..یک قدم به عقب رفت و من سوییچ ماشین رو از کیف دستی بیرون آوردم

 

 ..رسیدی خونه بهم خبر بده.. مثل دیروز منتظرم نذار-

 

 ..لبخند زدم

 ..اونم به چشم-

 

 ..ریموت ماشین رو زدم

 صوفیا؟ -

 

 برق چشمان سبزش چشممو گرفتسربلند کردم و 

 

 ..مراقب خودت باش.. خیلی دلم برات تنگ میشه-

 

 :ردیف سفید دندون هایم رو به رخش کشیدم و گفتم

 

 ..منم همینطور.. دوست دارم زود ببینمت-
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  :به ساعت مچی اش نگاه کرد و گفت

 ..بهت زنگ میزنم.. همین حاال اس ام اس کن.. روز بخیر-

 

دادم و سوار شدم.. دستی تو هوا به نشانه ی خداحافظی تکون دادم و  سر تکون  

به سمت ماشینش رفت.. درست چهار ماشین فاصله داشت.. استارت زدم و قبل  

از هرچیزی مبلغ مورد نظرم رو دوبرابر براش اسم ام اس کردم.. من میخم رو  

 ..کوبیده بودم

شتم و بوق زدم.. می دونستم این مرد جز بله و چشم حرفی نمیزد.. از کنارش گذ

به دقیقه نرسیده با گوشی پول رو منتقل می کرد.. ساعت از چهار بعد از ظهر  

  ..گذشته بود.. شماره ی کمند رو گرفتم.. خیلی زود جواب داد

 

 

 

 

 جونم؟ سالمی؟ کاری باهات نکرد؟-

 

 ..سرخوشانه خندیدم

همیشه کبریت بی خطرن.. جون اون مال این حرفا نیست.. آدمای مبادی آداب  -

سالم به در بردم کمند.. پولو بهم داد.. دوبرابر اونی که همیشه می گرفتم.. شک 

 ..ندارم االن تو حسابمه



 

1714  از 82 صفحه   

 

  ..تعجب و حیرت رو از صدایش تشخیص دادم

 ..راست میگی؟ آخ جانم تو باید بری هنرپیشه بشی توله سگ.. ایوال-

 

  ..خش شدضبط رو روشن کردم و موزیک شادی پ

 حاال می خوای چیکار کنی؟ -

 

میرم اول اون سرویس رو می خرم.. بعدم میرم خونه.. نباید معطل کنم.. رامین  -

 ..جونم دلواپسم میشه

 

  ..و بلندتر خندیدم

نمیری تو دختر.. پس من تا شب خودمو میرسونم بهت.. نمی تونم برم خونه  -

 ..دوباره درگیری و سروصداست.. واقعا خسته شدم

 

انقدر خوشحال بودم که دعوای خانوادگی کمند برام مهم نبود.. همچنان سرخوشانه  

  ..می خندیدم

 ..باشه عزیزم.. میبوسمت-

 

 ..نه نه نبوس برات دردسر میشه ها-
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 :جییییییغ بنفشی کشیدم که به حتم گوشی رو از گوشش فاصله داد.. گفتم

 

  ...بیشعور... می بینمت عشقم-

 ..مکث کردچند لحظه ای 

 

   ..باید درباره ی رامین حرف بزنیم.. شب می بینمت-

 ..باشه جذابم-

 

و تلفن رو قطع کردم.. مقابل مغازه ی طالفروشی مورد نظرم که ماه پیش نشون  

کرده بودم ماشین رو متوقف کردم و پیاده شدم.. موهایم رو مرتب کردم و عینک  

 ..مارکم رو به چشم زدم

جایی باید همیشه شیک و آراسته باشی.. پا که به داخل    برای رفتن به همچون

مغازه بزرگ گذاشتم.. پسرجوانی مقابلم بلند شد.. حدس اینکه شاگرد باشد سخت 

   ..نبود.. اخمم رو حفظ کردم

 ..سالم خانوم.. خوش اومدین.. بفرمایید در خدمتم-

 

آرایش غلیظ   و  تیپ  این  با  اگر من  احوالپرسی گرمی..  این حد  چه  به  تا  نبودم 

 ..تحویلم می گرفتند؟ به یقین نه
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مردم عقلشون به چشمشونه.. و من به این باور رسیدم که جز پول هیچ چیز با  

  ..ارزشی در این دنیا وجود نداشت

 ..ممنونم-

 

هرچقدر رسمی تر.. هرچقدر کم سخن تر دل نشین تر.. از پرحرفی بیزار بودم..  

 ..ون سربلند کردمرد میانسالی از پشت پیشخ

 

  ..بفرمایید.. در خدمتم-

نگاه پسرجوان رو روی   ایستادم.. منتظر نگام می کرد.. حتی سنگینی  مقابلش 

 ..نقطه به نقطه ی بدنم حس می کردم

 

  ..یه سرویس طال می خوام-

 بله خانوم.. طالی سفید یا زرد؟ -

 

  ..سفید رو دوست نداشتم

 ..زرد-

 

 :تقریبا شماتت گونه گفت مرد رو به پسر جوان با لحن
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  ..بیا ببین خانوم چه مدل سرویسی می خوان.. من دارم حساب و کتاب می کنم-

  ..چشم آقا-

 ..لبخند زدم

 

  ..من قبال انتخاب کردم-

   ..معلوم بود زیاد درگیر ظاهرم نشده

 ..همین جا انتخاب کردین؟ ممکنه به فروش رسیده باشه-

 

  ..میدم.. شما ببینین اگر هست همونو برام بیارینمن نشونه هاشو -

 

 

 

 

 ..پسر پشت پیشخون ایستاد

 

 ..من کمکتون می کنم-
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مرد سری به نشانه ی تاسف تکون داد و دوباره روی صندلی نشست و مشغول 

 :حساب و کتاب شد.. روبه پسر گفتم

 

وسطشه و  یه سرویس که طرح اشکه.. با نگین های قرمز.. یه اشک درست  -

 مابقی شکوفه داشت.. هست؟

 

 ..انگار متوجه صحبتم نمی شد.. دستمو مقابلش تکون دادم که به خودش اومد

 

اتفاقا همین  - بله بله داریم.. یعنی به فروش رسیده اما دوباره برامون آوردن.. 

امروز رسیده.. فقط صبر کنین االن براتون میارم.. زیاد معطلتون نمی کنم.. توی  

 ..وقهگاوصند

 

چقدر حرف میزد.. کالفه رو برگردوندم و پوف نامحسوسی کشیدم.. خوشحال بودم  

که هست.. چون من فقط همون رو می خواستم.. نگین های قرمز و رنگ طالیی  

شکوفه ها هنوزهم به خوبی تو خاطرم بود.. اگر این رو می خریدم این اشک سیاه 

که با جعبه ای چوبی مقابلم ایستاد.. رو بیرون می آوردم.. چند لحظه ای صبر کردم  

با دیدنش اخمم به کل از یادم رفت.. و لبم به   روی میز گذاشت و بازش کرد.. 

 ..لبخندی کش اومد

 

  همینه؟ -

 ..آره.. خودشه.. همینو میبرم-
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 نمی خواین روی گردنتون امتحانش کنین؟ -

 

ن حال گردن بند دور فکر بدی نبود.. هرچند از نگاه های هیزش بیزار بودم.. با ای 

گردنم رو بیرون آوردم و روی میز گذاشتم و گردن بند جدید رو از داخل جعبه ی  

چوبی برداشتم.. شالم رو شل کردم و روی سینم تنظیمش کردم.. قفلش رو بستم  

 ..و از آینه ای که مقابلم قرار داد دیدمش.. چقدر به پوست سفیدم می نشست

عاشق اینجوری خرید کردن بودم.. دلم می خواست  تمام وجودم غرق لذت شد.. من  

از هر چیزی خوشم میومد همون لحظه هزینه رو بدون چونه زدن پرداخت می  

 ..کردم

 ..دست بند و گوشواره هاش هم به خودم آویزون کردم.. انگار روی ابرها بودم

 

  ..خیلی بهتون میاد-

این لبخند جور در نمیومد..  لبخند کش اومده ام رو نمی شد مخفی کرد.. اخم با  

 :کارت اعتباری رو از داخل کیف دستیم بیرون کشیدم.. مقابلش نگه داشتم و گفتم

 

 ..واقعا ممنونم.. هرچقدر هست حساب کنید-

 

 ..حتی قیمتش برایم اهمیتی نداشت
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قابلتونو نداره.. خودم با احتساب تخفیف رقمو وارد می کنم.. به شادی استفاده -

 ..کنین

 ..ممنونم-

 

 ..کارت رو کشید و مقابلم نگه داشت

 

 ..اگر میشه یه موجودی هم بگیرین.. ممکنه شوهرم بهش نیاز پیدا کنه-

 

این رو گفتم که از خواب و خیال خارج بشه.. لبخندش کمرنگ شد و موجودی  

گرفت.. با دیدن رقم نوشته شده روی رسید عقلم رو از دست دادم.. خدای من.. 

مردی که تا به امروز باهاشون بودم رامین دست و دلباز ترینشون    از تمام پنج

   ..بود

بعد از تشکر از مغازه بیرون زدم.. دوست نداشتم از خودم جداش کنم.. بیرونش  

نیاوردم.. پشت فرمان نشستم و به سمت خونه رانندگی کردم.. دل توی دلم نبود..  

صدای پیامک گوشیم که بلند شد که کمند هرچه زودتر این گردن بند رو ببینه...  

سریع از کیفم بیرونش آوردم.. از طرف رامین بود.. حتما نگران شده.. بازش  

 کردم

 

سالم عزیزم.. من خیلی عجله داشتم.. مجبور شدم زود ازت جداشم.. بیا به این  "

  "..آدرس که برات می فرستم.. خیلی دلتنگتم 
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وع فکر می کردم که چی شد پیشنهاد  خوشبختیم تکمیل شد.. همش به این موض

 ..نداد؟ حاال می بینم.. از خوشحالی جیغ کشیدم

 

 ..خدایا ازت ممنونم.. عاشقتم-

 

آدرس رو که ارسال کرد راه کج کردم.. حتی الزم نبود به کمند هم خبر بدم.. اون  

ای   اشاره  هیچ  ناگهانی  دیدار  این  از  اصال  شاید  حتی  نمیومد..  آخر شب  تا  که 

.. آدرس جایی در الهیه بود.. بدون معطلی به همان سمت روندم.. خیلی  نکردم

 ..سرراست بود و الزم نبود الکی دور خودم بچرخم.. به راحتی پیداش کردم

خونه ی بزرگ و ویالیی شکلی بود.. با نمای سفید.. حتی شیشه های بالکنش رو  

 ..خبر رسیدنمو اطالع دادممیشد به راحتی دید.. ماشین رو پارک کردم و با پیامک  

چند لحظه بعد در با صدای تیکی باز شد.. بی صبرانه منتظرم بود.. من هم منتظر  

باعث ولخرجی   تونست  در خونه می  دیدار صمیمانه  این  بودم..  همچون روزی 

  ..بیشتر رامین بشه و چی بهتر از همین

ساندم.. الی در باز  حیاط بزرگی رو طی کردم و با چهارپله خودم رو به مقابل در ر

 ..بود
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پا به داخل گذاشتم.. اینجا بیشتر شبیه به قصر بود تا خونه.. همه چیز به زیباترین  

پرده های  نوار  با  باال می رفت  به طبقه ی  که  نرده های طالیی  شکل ممکن.. 

اعیانی سورمه ای رنگ ست بود.. مبل های سلطنتی و چلچراغ بزرگی که درست 

یزون بود.. همه چیز بیش از حد خیره کننده بود.. تابلو  وسط سالن به سقف آو 

 ..ها.. مجسمه ها.. به زیباترین شکل ممکن

 

  رامین؟ -

 ..درو بستم و وسط سالن ایستادم.. صدام اکو میشد

 

  رامین؟ -

  ..چرا جواب نمی داد؟ حتما هوس بازی کرده بود

 آقای ارجمند؟ -

 

جلب کرد.. برای بار چندم اسمش رو  صدای افتادن چیزی از طبقه ی باال نظرم رو  

 :به زبون آوردم

 

 رامین؟ حالت خوبه؟ -

 

ترس به جونم افتاد.. اگر زمین خورده باشه و حالش بد باشه چی؟ فرار کنم؟ از  

اینجا برم؟ ولی نه.. حتما اینجا دوربین مدار بسته داشت..اگر اتفاقی براش افتاده  

  ..اضطراب از پله ها باال رفتمباشه منو مقصر می دونن.. با ترس و کمی 
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 رامین؟ کجایی؟ -

 

به تلفنش زنگ زدم.. صدا از یکی از اتاق ها به گوش می رسید.. پشت در اتاق  

آروم دستگیره ی در رو   ایستادم.. هنوز هم هیچ صدایی به گوش نمی رسید.. 

آنچنانی   چیز  و  بود  افتاده  ها  پرده  بود..  روشن  و  تاریک  اتاق  کشیدم..  پایین 

 ..خص نبود.. صدام رو پایین آوردممش

 اینجایی؟ زمین خوردی؟-

 

قصد کردم برگردم اما کنجکاوی باعث شد از تصمیمم منصرف شوم.. در رو به  

طور کامل باز کردم.. اندکی نور از سالن به داخل اتاق تابید.. باز هم جز اسباب و  

 ..وسایل چیزی مشخص نبود

 

اسمش رو به زبون بیارم که توسط دستی به    قدمی به جلو برداشتم.. خواستم بازم

 ..داخل اتاق کشیده شدم و در بسته شد

 

 

 

 

جیغمو با دست بزرگ و پهنش مهار کرد.. چشمام تا آخرین حد از حدقه بیرون  

خودش   به  و  کرد  قفل  روی شکمش  و  سرم  پشت  درست  رو  دستم  هردو  زد.. 

 ..تمام وجودم رو گرفتچسبوند.. قلبم تند و بی محابا می کوبید و عرق 
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 ..هیششش-

 

این تارهای لعنتی خش دار.. این عطر آشنا.. هرچه به مخیله ام فشار می آوردم 

 ..بی تاثیر بود.. غلظت بوی عطرش داشت تپش قلبم رو پایین می آورد

  

 ..صوفیا خانم رامش-

 

دم..  صداش آشنا بود.. اما کجا شنیدم؟ از کجا؟ خدایا این مرد کی بود؟ می ترسی

وقتی با خودش همراهم کرد و صورتم رو به دیوار چسبوند.. وحشتم چند برابر  

 ..شد

 

 تو.. تو.. تو ... کی هستی؟-

 

پوزخند صدا داری زد و کیف دستیم رو گرفت و گوشه ای پرت کرد.. دستش رو  

 :بدون ذره ای انعطاف روی تیره ی کمرم کشید.. بریده بریده گفتم

 

 خوای؟  از.. من.. چی.. می..-
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با یک حرکت کاور شومیزم رو از تنم بیرون کشید.. دستش که به بازوی برهنم  

 ..خورد یخ کردم

 

 داری چیکار می کنی؟ تو کی هستی؟ -

 

باید ترس و وحشتم رو کنار میذاشتم.. من بارها تو این موقعیت قرار گرفته بودم..  

 ..هرچند هربار اگر کمند به دادم نمی رسید کارم تموم بود

 

 ..دهنتو ببند و فقط سکوت کن-

 

این همه غلظت و شیرینی این عطر جادویی داشت عقل از سرم می برد.. جادویی..  

 ..یک عطر جادویی

یکباره درست بین تک به تک سلول های خاکستری مغزم جرقه ای زده شد و ذهن 

و فکرم روشن شد.. این عطر.. همان عطر رایان بود.. وحشت زده اسمش رو به  

 ..ن آوردمزبا

 

 رایان؟ -

 

گوشم  کنار  درست  لبشو  شکست..  رو  اتاق  سکوت  بلندش  ی  خنده  صدای 

  ..چسبوند
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 ..صدای خنده ی بلندش سکوت اتاق رو شکست.. لبشو درست کنار گوشم چسبوند

 

 ..خودمم.. قاتل تو-

 

تازه عمق  از سرم برداشت  پام شروع به لرزیدن کرد.. وقتی شالم رو  دست و 

فاجعه رو درک کردم.. چطور نفهمیدم؟ این قرارمالقات فقط یک تله بود.. با پدرش  

 هم دست بود؟

حاال که من از پول برداشت کردم یعنی دم به تله دادم؟ خدای من نه.. از شدت  

 ..ترس صدام می لرزید

 

 ..من.. من.. من کاری.. کاری نکردم-

 

گذاشت.. گاز محکمی گرفت  دوطرف بازوم رو گرفت و لبش رو روی سر شونه م  

 ..که جیغم به هوا بلند شد

 

 ..داری چه غلطی می کنی.. ولم کن-
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با مشت به جون رونش افتادم.. مدام تقال می کردم.. دست بردار نبود.. لحظه به  

 ..لحظه به فشار دندون هاش اضافه می کرد 

 

 ..تو رو خدا ولم کن-

 

برداشت.. جای دندونش می   هردو دستم رو گرفت و روی شکمم قفل کرد.. لب

 ..سوخت.. شک ندارم زخمی شدم

 

 چی از جونم می خوای..؟ -

 

صدای کوبش قلبش و نفس های کشدارش اصال خوب نبود.. حتی نمی تونستم  

 ..میلی متری تکون بخورم

 

 ..صداش رو درست کنار گوشم شنیدم.. نفس می کشید و حرف میزد

 

مشتاقی..... به پدرم..... بدی.... مطمئنا... با من....  همون... چیزی.... که....  -

 ...بیشتر.... بهت لذت میده.. کوچولو
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هرم داغ نفسش پوستم رو می سوزوند.. حلقه ی دستش لحظه به لحظه تنگ تر  

 ..می شد.. داشت دنده هام رو می شکست

 

 ..ولم کن.. عوضی.. تو داری چه غلطی می کنی-

 

صله م داد و روی تخت انداخت.. پاهایم از تخت آویزون  در یک حرکت از دیوار فا

بود.. تمام وزنش رو روی اندامم انداخت.. سرم روی ملحفه بود و جیغم رو خفه  

می کرد.. کف دستش رو روی رونم گذاشت.. داغی اشکم رو حس کردم.. سرم 

 ..رو با فشار از روی تخت فاصله دادم

 

  ..تو رو خدا.. داری اشتباه می کنی-

 

 

 

لبش رو به پوست گردنم زد و شروع به مکیدن کرد.. حس می کردم پوست گردنم 

 ..کنده میشود

  

 ..ولم کن-
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چرا نمی تونستم خودم رو نجات بدهم..؟ اجازه ی کمترین تکون خوردن رو بهم  

نمی داد.. قلبم تند و نامنظم می تپید و داشتم قالب تهی می کردم.. داشت چیکار 

 می کرد؟

 

 ..رایان؟ خواهش می کنم-

 

لب برداشت.. همچنان بین نفس های کشدار و با اون صدای فوق العاده خش دار  

 :که گاهی اصال نمی تونستم بفهمم چی میگه گفت

 

 ..آره.. تو سرو صدا کن.. دوست دارم.. آخ جانم.. جان-

 

شدم..  حاال معنی ترس رو درَک می کردم.. روح از تنم جداشد.. مثل یک تکه یخ  

 ..لبم از شدت هجوم خون گز گز می کرد و گردنم درد داشت

 

  ...نه نه.. نه نه.. نههههه-

 

 

الله ی گوشم رو به دهن گرفت و مکید.. کمی فاصله گرفت.. خودم رو تکون دادم  

و لب برداشت.. دستش رو پشت گردنم حس کردم و صدای پاره شدن تاپم بدترین  

 ..صدای عمرم بود.. جیغ زدم
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 ولم کن... عوضی آشغال.. داری چه غلطی می کنی؟ -

 

دست های داغشو به کمر برهنم کشید و با یه حرکت بند باریک لباس زیرم رو  

پاره کرد.. انگار آرامش نمی فهمید.. داشتم بدبخت میشدم.. خدایا خودت به دادم 

 ..برس

 

 ..رایان.. التماست می کنم-

 

 ..کنآره ... التماسم کن.. یاال التماسم -

 

ناله می کرد.. خدای من داشت ناله می کرد.. این صدای دورگه و وحشتناک مو  

 ..به تنم راست کرد

 

 ..اشتباه می کنی.. رایان تو رو خدا ولم کن -

 

بلند شد و با یه حرکت کامال حرفه ای به کمر روی تخت پرتم کرد و روی شکمم 

 ..نشست

ین مرد قوی هیکل از خودم دفاع من هیچ سالحی نداشتم.. نمی تونستم دربرابر ا

کنم.. دست به جیغ و داد برداشتم.. تقال کردم.. ولی او بی توجه به من و داد و 
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رو   زیرم  لباس  و  تاپ  ی  شده  پاره  های  تیکه  و  کرد  پاره  رو  پیرهنش  فریادم 

برداشت و به گوشه ای پرت کرد.. چشم هایش مثل چشم گربه برق میزد.. تو این  

ا ترسم رو چندین برابر می کرد.. دستم رو ضربدری روی سینم  تاریکی این برق ه

 ..گذاشتم.. پوزخند جاخوش کرده ی گوشه ی لبش رو دیدم.. روی سرم خم شد

 

  ..با من بیشتر از بابام بهت خوش می گذره.. نترس-

 

 

 

 

 

با آرنجم به عقب هولش دادم ولی تکون نخورد.. خندید و لبش رو به صورتم زد..  

 ..مکید و وحشیانه گاز می گرفتمی 

 

 ..کثافت.. ولم کن.. من اونی که فکر می کنی نیستم.. ولم کن-

 

تمام پوست صورتم از مکیده شدن میسوخت.. با کف دست به سینش زدم .. آه  

کشید.. مهم نبود به عقب هولش دادم.. سینش تو دستم جا نمیشد.. من چطور از 

 ..از پس من بر میومد خودم دفاع کنم.. این مرد به راحتی 
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رایان؟ تورو خدا ولم کن.. من  کسی که فکر می کنی نیستم.. من نمی خواستم با  -

 ..بابات باشم.. ولم کن

 

با گازی که از گردنم گرفت جیغ زدم.. اصال مالیمت نشون نمی داد..حتی گاهی  

کشید.. گردنم  گردنبندم رو که با هزار امید و آرزو خریدم به دندان می گرفت و می  

 ..از این همه سایش می سوخت.. همچنان جیغ میزدم.. دستم بین سینش قفل شد

 

 ..دهنتو ببند.. گوشمو کر کردی.. نذار دهنتو خودم گل بگیرم.. بذار کارمو بکنم-

 

 ..تقال کردم.. خدایا نه.. نه.. نه

 

 ..یدمغلط کردم.. تو رو خدا ولم کن.. خواهش می کنم.. هرکاری بگی انجام م-

 

 ..پس دهنتو ببند.. صوفیا رامش-

 

با حرص اسمم رو بیان می کرد.. از روی بدنم بلند شد و هردو دستم رو گرفت و  

دو طرف سرم گذاشت.. نگاه سراسر لذتی به نیم تنه ی برهنم انداخت.. به گریه  

 ..افتادم

 

 ..رایان؟ التماس می کنم ولم کن.. من هیچ کاری نکردم.. من-
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ی لبم گذاشت.. اجازه نداد حرف بزنم.. نداد.. نمی بوسید.. سراسر  لبش رو رو

 ..خشونت بود و آزار

 

پاهامو به شدت تکون می دادم.. ولی ولم نمی کرد.. اجازه ی هیچ عکس العملی 

بهم نمی داد.. هردو دستم رو با دست چپش و درست باالی سرم قفل کرد.. دست  

داشت.. نفس نداشتم.. چشمهایم گشاد  آزادش رو روی بدنم گذاشت.. لب بر نمی  

شدند.. دست های داغش داشت تک به تک اجزای بدنم رو لمس می کرد.. غلظت  

 ..عطرش راه نفسم رو مسدود می کرد

 ..تقالهایم همه بی اثر می ماندند.. لب که برداشت چند نفس عمیق کشیدم

 

  ..کثافت ولم کن.. ولم کن-

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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نیم خیز  جیغ   پایین کشید  با گریه حرف می زدم.. وقتی خودش رو  میکشیدم و 

شدم.. با دست به سینم زد و وادارم کرد حرکت نکنم.. با دندون به جون دکمه ی  

 ..شلوارم افتاد.. موهاش رو به چنگ گرفتم و کشیدم.. حرکت نمی کرد

رم رو با  حس می کردم که نخ به نخ کنده میشد و ول نمی کرد.. دکمه ی شلوا

 ..دندون باز کرد و تا رونم پایین کشید

 

 ..کثافت.. عوضی.. سگ صفت.. ولم کن-

 

و سیلی   گرفت  یه حرکت هردو دستم رو  با  انداختم..  و صورتش چنگ  به سر 

 ..محکمی نثار صورتم کرد.. دست از التماس برنداشتم

 

 ..تو رو خدا.. ولم کن.. بی شرف.. من.. من-

 

یرون کشید، لب بستم و شدت گریه هایم بیشتر شد.. از روی  وقتی با پا شلوارمو 

 ..پاهام بلند شد و پایین تخت ایستاد

بلند شدم و برهنه به سمت در دویدم.. بین راه با گرفتن موهام مانعم شد.. از بین 

اون همه اشک سرد دیدم که با یک دست دکمه های شلوار جینش رو باز کرد و  

یگه ترس و وحشت در برابر حسی که داشتم بی معنی با کمک پا بیرونش آورد.. د

 ..بود.. به سینش چنگ انداختم.. مشت کوبیدم.. تقال کردم.. هوار کشیدم

اندامم رو روی دوشش انداخت و روی تخت پرت کرد.. حتی فرصت جیغ و داد  

دوباره بهم نداد.. لبش رو به لبم چسبوند و تمام وزنش رو روی بدنم انداخت..  
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میشدم.. نفس نداشتم.. به کمرش به موهایش.. به هرکجا که دستم می    داشتم له

 ..رسید ناخن می کشیدم

 

 ..کم وحشی بازی دربیار.. وگرنه منم بلدم عین خودت بشم-

 

 ..تورو.. خدا.. تورو.. جون مادرت-

 

 :سیلی بعدی رو محکم تر کوبید.. داد زد

 

 ..نیار.. آشغالاسم مادر منو به زبون کثیفت نیار هرزه.. -

 

 ..گوشه ی لبم پاره شد و خون داغی بیرون زد

 

 ..ولم کن.. من کاری نکردم.. داری اشتباه می کنی-

 

با دست جلوی دهانم رو گرفت.. سبز نگاهش رو به بی رنگی چشمام دوخت و  

 :همچنان فریاد زد
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دهنتو  نمی خوام صدای نحستو بشنوم.. حس می کنم با یه مرده می خوابم.. اگر  -

من   باش  مطمئن  بگذره..  خوش  جفتمون  به  بذار  کنم..  می  خفت  خودم  نبندی 

  ..چندبرابر بابام توانایی دارم که راضیت کنم هرزه ی کثافت

 

 

 

 

 

 

می خواست چیکار کنه؟ خدایا نه.. نه.. التماست می کنم کمکم کن.. نمی خوام یه  

ارزشمو از دست   بار جستی ملخک بشم و آخر تو چنگال این گرگ صفت همه ی

 ..بدم

کاری رو که حتی به سیامک اجازه ی انجامش رو ندادم نباید بذارم رایان انجام  

بده.. فشار دستش روی بدنم حکم سنگسار داشت.. این وزن سنگین حکم تنگی 

قبر رو داشت.. با چشم التماس کردم و برق سبزنگاهش تو این تاریکی هم چشمم 

م.. ولی حتی دست برنداشت.. داد نزد.. اصال می  رو زد.. کف دستش رو گاز گرفت

 فهمید؟ 

 ..نه نمی فهمید

 :به فکم فشار بیشتری وارد کرد و از بین دندان های کلید شده غرید

 

  ..صوفیا رامش-
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ازشدت هق هق.. قفسه ی سینه و گلوم درد می کرد.. روی تخت نیم خیز شدم و  

تاریکی سفید بو این  دنش رو دیدم دور تن لختم کشیدم..  ملحفه ای که حتی تو 

  ..گلگون بودنش خار چشمم شد

 

تمام وجودم می لرزید.. شلوارش رو پوشید و مقابلم ایستاد.. بیشتر تو خودم جمع  

شدم.. صدای نفس های تند و حرصی اش رو شنیدم و بیشتر لرزیدم.. وقتی موهایم  

 ..رو از پشت گرفت جیغ کشیدم با سیلی خفم کرد

 

 ..صداتو نشنوم.. هیچی نگو.. خفه شو-

 

این سینه ی عضالنی   پایین شدن  باال  و  نفس زدن  وار حرف میزد.. نفس  ناله 

عصبانیتش رو نشون می داد.. حتی رگ گردن و شقیقه های نبض دار.. رگی که  

درست وسط پیشونیش ورم داشت و چشمهاش که درست دو لخته ی خونی بود..  

 ..نفسم رو قطع کرد

 

 .. تو.. باکره بودی؟ تو.-
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 ..لبم لرزید و دوباره زخم گوشه ی لبم سر باز کرد

 

حرف بزن لعنتی.. می خواستی خودتو اینطوری تقدیم بابام کنی؟ تقدیم یه مرد -

 شصت ساله..؟

 

لب های ورم کرده م رو بین دندون گرفتم و شوری خون رو تو دهنم حس کردم..  

شدم.. رایان زندگیم رو به باد فنا داد.. همه ی  حرفی برای گفتن نداشتم.. نابود  

هستی م رو گرفت.. حاال چطور زندگی کنم؟ با چه آبرویی؟ با چه رویی؟ خدایا  

  ..همین حاال مرگم رو برسون.. من نمی خوام زنده باشم.. نمی خوام

 

 

 

 

با دست آزادش فکم رو بین مشتش گرفت و بشدت تکونم داد.. حالم خوب نبود..  

 ی در تمام بدنم پیچید.. جای سالم نداشتم.. نمی دونستم از کدو دردم بنالم؟ درد بد

 

صوفیا حرف بزن.. تو کی هستی؟ کی هستی؟ با چه قصد و نیتی به بابام نزدیک  -

 شدی..؟ چرا نگفتی که باکره ای؟ هان؟ 
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با خودم گفتم...مگه تو گذاشتی من حرف بزنم؟ مگه گذاشتی؟ این همه تالش کردم  

   گریه التماس کردم... به کدوم یکی گوش کردی؟ و بین 

حاال که به ارضا رسیده توقع چی داشت؟ از درد شدید کمر و زیر دلم آخ کشیدم..  

 ..به شدت روی تخت پرتم کرد.. ملحفه رو بیشتر دور خودم پیچیدم

 ..لبه ی تخت نشست.. می دیدمش.. به خوبی.. گریه نمی کردم

 وقت گریه نبود.. به اندازه ی کافی یکساعت تموم دیگه همه چی تموم شده.. حاال

 ..گریه کردم و ضجه زدم.. افاقه نکرد

 ..این مرد وحشی حتی یه نقطه ی سالم تو این بدن الجون نذاشت

 

 ..خدا لعنتت کنه.. خدا منو لعنت کنه-

 

موهاش رو به چنگ گرفت و روی زانو خم شد.. به خودم پیچیدم.. درد داشتم..  

 ..بدنم درد می کردهمه ی 

کالفه بلند شد و چندین و چندبار طول و عرض اتاق رو طی کرد.. با خودش حرف  

میزد و گوش های من سنگین تر از این بودن که این نجواها رو بشنون.. دستم  

 ..رو روی شکمم گذاشتم و بی اراده ناله کردم

کردم.. با    تیر بدی می کشید و هرلحظه جداشدن روحم رو ازتنم بیشتر حس می

 ..شنیدن صدای ناله ی من روی تخت زانو زد
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داری میمیری نه؟ بهتر.. به درک.. حقته.. بمیر راحت شم... هرزه ای عین تو  -

همون بهتر که بمیره.. به خدا آب هم از آب تکون نمی خوره.. تو همین خونه ..  

 ..تو باغچه چالت می کنم.. خودم هرروز قبرتو آب پاشی می کنم 

 

بدنم خیمه زد و من جز سایه سیاهی از صورتش چیزی نمی دیدم.. حتی  روی  

 ..صداش رو لحظه به لحظه دورتر می شنیدم

 

 چه مرگته؟ شبیه یخ شدی.. رنگ به روت نیست.. باتوام صوفیا؟ -

 

چند بار به صورتم ضربه زد و محکم تکونم داد.. من اما خیلی خسته بودم.. دلم 

 ..دیخواب می خواست.. یه خواب اب

 

 ..نخواب.. کثافت میگم نخواب.. چشاتو باز کن.. باتوام.. لعنتی-

 

نه ضربه هایی که به صورتم میزد مهم بود نه تکون های شدیدی که به بدنم می  

  ..داد.. من خیلی خوابم میومد.. چشم بستم و مردم

 [ 

 

اف  با درد بدی پلک های به هم چسبیدمو از هم باز کردم.. گیج و مبهوت به اطر 

 ..نگاه کردم.. هوا روشن بود
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حتی توان بلند شدن نداشتم.. لب های خشکم رو به زور از هم باز کردم.. خواستم  

 ..حرف بزنم اما نشد.. هیچ صدایی از گلویم خارج نشد

لباس های تنم عوض شده بود.. به فضای اطراف زل زدم.. کمی فکر کردم و در 

خش شده در اتاق همه چی به خاطرم  آخر با غلظت بوی عطر شیرین و جادویی پ

 ..اومد

 

همه ی واقعیت مثل پتک به فرق سرم کوبیده شد.. درست مثل کابوس بود.. همه 

چیز با جزییات روی سقف اتاق جون گرفت.. مثل واقعیت راه میرفتن.. به سختی  

 ..هر دو دستم رو روی سرم گذاشتم

نبینم.. می شنیدم.. گوشم رو گرفتم.. بی  چشم هام رو با کف دست پوشوندم.. که  

فایده بود.. این حقیقت تلخ مثل هوا احاطه م کرده بود.. تمام قوای بدنی م رو جمع 

 ..کردم و دهن باز کردم

 

 مامان؟؟؟-

 

همه ی آدم ها بی اراده وقتی درد می کشن مادرشون رو صدا می کردند.. من هم 

بد ما  یا  بقیه.. فرقی نداشتم.. خوب  اتاق به  مثل  باز شدن در  در داشتم.. صدای 

 ..ترسم اضافه کرد

دستم رو برداشتم و با دیدنش تکون بدی خوردم و نیم خیز شدم.. با درد بدی که  

 ..به جونم افتاد داد زدم

 

 ..برو بیرون.. از من دور شو-
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زیر دلم و کمرم تیر می کشید و ناله م رو به هوا بلند می کرد.. نزدیکم شد و  

 ..وادارم کرد دراز بکشم.. دستش رو روی شکمم گذاشت

 

 ..خونریزی داری.. یکم دراز بکش-

 

دستش رو با حرص پس زدم.. توان حرف زدن نداشتم.. حتی با گریه کردن هم  

 ..دردم تشدید می شد

 

 ..برو بیرون.. گمشو-

 

 ..هیششش.. ساکت شو-

 

 ..موهای نامرتبم رو مرتب کرد.. پسش زدم 

 

ر رفت.. داشتم از بدرقه کردنش بر می گشتم که صداتو شنیدم.. دکتر االن دکت-

 ..گفت

 

 ..صدامو باالبردم
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 ..گوشیمو بهم بده.. زود باش.. گوشیمو بیار-

 

 ..روی تخت نشست و نفسشو فوت کرد

 

ببین.. من اعصاب درست و حسابی ندارم.. من بابام نیستم.. بگم بشین ناز کن  -

  ن میزنمت که نفهمی از کجا خوردی که من نازتو بخرم.. همچی

 

 ..جادوی بوی عطرش قلبم رو آروم می کرد اما مغزم.. مدام در تکاپو بود

نایی برای بلند شدن نداشتم.. حتی حرف زدن برام سخت بود.. وقتی سکوتم رو  

 :دید گفت

 

اومد باالی سرت دوستمه.. متخصص زنان و زایمانه.. چندین سال  - دکتری که 

کشور درس خونده.. گفت میتونی با یه عمل همه چیزو عین روز اولش  خارج از  

 ..کنی

 

چاقوی برنده ی کالمش مغزمو چاک داد.. دوباره تالش کردم بلند شوم که باز هم 

 ..مخالفت کرد

 

 ..به من دست نزن-
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پس کاری نکن که بهت دست بزنم.. منم دل خوشی ازت ندارم.. می بینمت چندشم  -

 ..باورم نمیشه با تو خوابیدممیشه.. 

 

 ..بغضم رو پس زدم

 

 ..گوشیمو بیار-

 

 ..پوزخند زد

 

 ..کور خوندی-

 

 ..صدامو باال بردم

 

 ..گفتم گوشیمو بیار.. باید به دوستم زنگ بزنم-

 

صداش همیشه خش داشت؟ یا از بی خوابی شب گذشته بود و فریادهایی بود که  

 زد؟

 



 

1714  از 113 صفحه   

کمند زنگ بزنی بهت نمیدم.. دیشب تا صبح  اتفاقا چون می خوای به دوستت  -

 ..خودشو جر داد انقدر زنگ زد

 

 ..آخ خدایا کمند.. حتما تا حاال هزارو یه فکر کرده و نگرانم شده

 

 ..تو رو خدا گوشیمو بیار-

 

از روی تخت بلند شد.. حس می کنم لباسش رو عوض کرده چون دیشب تیره بود 

 ...شلوار کتون کرمی رنگو حاال این تی شرت سفید و 

 

 ..فعال کلی حرف داریم که با هم بزنیم-

 

من هیچ حرفی ندارم.. بذار برم.. هرکاری خواستی کردی.. دیگه چی از جونم  -

 می خوای؟ 

 

به سمتم چرخید و من دوباره سبزی نگاهش رو دیدم.. چقدر از دیشب تا به حال  

 ..از این رنگ زمردی بیزار شدم

 

  یدی یا بگیرم؟ همون جونتو.. م-
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 رمان_انتخاب_آخر#

 پا#

 

 

 

 ..به گریه افتادم

 

 اگر جونمو می خوای چرا برام دکتر آوردی هان؟-

 

 :روی سرم خم شد و چونه م رو به دست گرفت.. از بین دندون های کلید شده گفت

 

هدفت چی بود؟ هان؟ واسه چی به بابام نزدیک شدی؟ باور نمی کنم عاشقش -

باشی...یه دختر به خوشکلی و خوش هیکلی تو نمی تونه انقدر احمق باشه که  

 ..دل بده به یه پیرمرد شصت ساله

 

چیزی اندازه ی یک گردوی درشت راه نفسم رو گرفته بود.. نه باال میومد و نه  

 :پایین می رفت.. قصد داشت خفه م کند.. ناله وار گفتم

 

 ..بذار به دوستم زنگ بزنم-
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 ..صدا داری زد و ازم فاصله گرفت   پوزخند

 

 ..حاال حاالها مهمون منی-

 

 ..تو رو خدا.. بذار برم.. من نمی تونم اینجا بمونم-

 

زور و اجبار هرکاریو بهت تحمیل می کنه.. کاری نکن ببندمت به تخت.. مثل بچه  -

ی آدم دراز بکش و استراحت کن.. فکر هم نکن دلم برات میسوزه.. دکترت گفت 

 ..پاشی ممکنه حالت بدتر از قبل بشه

 

 ..چند قطره اشک سمج روی صورتم نشست

 

 ..بهتر.. بذار بمیرم.. من نمی خوام زنده باشم-

 

 ..با بی قیدی شونه باال انداخت و به سمت در رفت

 

 ..خودتو بکش.. برام مهم نیست-
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 ..شد و از اتاق بیرون رفت.. غم به دلم چنگ انداخت.. ملحفه بین دستم مشت

باید می   بمونم..  اینجا  تونستم  نمی  با درد روی تخت نشستم.. من  و  به زحمت 

ایستادم.. کمرم راست نمیشد.. ضعف   با تکیه بر میله های اطراف تخت  رفتم.. 

داشتم و پاهام به شدت می لرزید.. سعی کردم قوی باشم.. چند قدم برداشتم و روبه  

ا دیدن خودم وحشت کردم.. همون جا  روی آینه ی قدی گوشه ی اتاق ایستادم. ب

نشستم.. اثر انگشتش دور مچ دستم کبود کرده بود.. گردنم سیاه سیاه بود و لبم 

برآمدگی خون   و  کشیدم  پایین  رو  لباس  یقه ی  کتفم می سوخت..  داشت..  ورم 

  ..آلودی که جای تک به تک دندان هاش بود خار چشمم شد

 

 :گفتم اشکم بی اراده سرازیر شد و زیر لب 

 

 ..وحشی-

 

برآمدگی سینه و حتی شکمم.. همه ی بدنم نیلی بود.. حس می کردم یک گرگ  

گرسنه بدنمو تیکه پاره کرده.. درد زیر دلم چندین برابر شد و فغانم رو به هوا  

 ..بلند کرد.. به تخت پشت سرم تکیه دادم و خودم رو بغل زدم

 

بمو- نم.. خدایا غلط کردم.. زمانو به  خدایا.. جونمو بگیر.. من نمی خوام زنده 

عقب برگردون.. از همه ی اشتباهاتم درس می گیرم.. تکرارشون نمی کنم.. اشتباه 

من  میدونم..  بینم..  می  کابوس  دارم  دروغه..  دروغه..  همش  خدایا..  کردم.. 

 ..مطمئنم

 ..در باز شد و صدایش رو از بین ناله هام شنیدم
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 ..حقیقت محضه-

 

 ..نزدیکم شدسینی به دست 

 

 ..پاشو یه چیزی کوفت کن.. تا تکلیفتو روشن کنم-

 

چه تکلیفی؟ می خواست از این هم بیچاره ترم کنه؟ مگه ممکن بود؟ با کمک تخت 

بلند شدم و بدون معطلی با پشت دست سینی رو واژگون کردم.. مات و مبهوت 

پا بند نبودم..    نگاهم کرد.. چشم از نگاه سبزش گرفتم و چند قدم برداشتم.. روی 

 ..خواستم زمین بخورم که بین زمین و آسمون معلق موندم

 

بهتر که شدی برو پل طبیعت یه کم باد به کلت بخوره بعدم خودتو از همونجا  -

بنداز پایین.. دنیا از شر هرزه ای عین تو راحت میشن.. تو خونه ی من جا واسه  

 ..مردن امثال تو نیست

 

مچ دستش رو گرفتم.. من واقعا دیگر چیزی برای از  روی تخت دراز کشم کرد..  

 ..دست دادن نداشتم

 

  ..بذاربه دوستم زنگ بزنم.. نگرانم میشه-
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 ..با شتاب دستش رو پس کشید.. از نگاهش خون می بارید

 

با بابام چه کاری داشتی و  - تا ندونم  گوشاتو باز کن ببین چی بهت میگم.. من 

به خاطر مادرمم که شده اینکارو نمی کنم.. شده قصدت چی بوده راحتت نمیذارم..  

بکشمت و جنازتو بندازم تو بشکه ی نفت داغ.. که آثارتم از بین بره اینکارو می 

 ..کنم صوفیا.. پس بهتره تا صبرم تموم نشده حرف بزنی

 

ازش نمی ترسیدم.. من با یه جنازه فرقی نداشتم.. می خواست بکشه خب بکشه..  

 ..نداشتم من با مرده تفاوتی

 

کمند نگرانمه.. تو رو خدا.. هیچی بهش نمیگم.. فقط بذار بگم رفتم مسافرت.. -

 ..که از نگرانی دربیاد.. بعدش منو بکش.. مهم نیست

 

اینو که گفتم به سمتم براق شد و چونمو به دست گرفت.. در فاصله ی خیلی کمی  

 :از صورتم غرید

 

تتو باهم می فرستم اون دنیا.. خوب  اون روی سگ منو باال نیار.. خودتو دوس-

 ..فکر کن

 

باید می ترسیدم.. اما من مدهوش بودم.. از ضعف بود یا از این بوی جادویی..  

  ..نمی دونم
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صوفیا؟ به مادرم قسم بهت رحم نمی کنم.. زمان زیادی نداری.. دهن باز کن و -

باکره بودی کارت طالق  بگو.. تو چرا باید دورو بر بابای من بپلکی.. قطعا چون  

 نیست.. پس حتما اخاذی می کنی.. فکر آبروی مردم نیستی هرزه؟

 

 ..چنان چونمو پرت کرد که صدای ترق ترق گردنم به هوا بلند شد.. داد زدم

 

 ..به تو ربطی نداره.. برو گم شو-

 

مشتش رو باال برد .. نفس های کشدارش رو بیرون فرستاد و در آخر بی حرف  

 ..ترک کرداتاق رو 

نگاهم به لیوان و بشقاب سوپ افتاد که روی زمین پخش بود.. بغضم ترکید و به  

گریه افتادم.. انقدر گریه کردم و نفهمیدم این ضعف کی منو به خواب عمیقی فرو  

  ..برد
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 ..با تکون های دستی چشم باز کردم.. گیج و ویج نگاهش کردم

 

 ...ماشاهللا چقدر خوابت سنگینهدخترم باالخره بیدار شدی؟ -

 

 ..ترسیده خودمو باال کشیدم.. از درد چهره در هم کشیدم

 

 ..هوووه.. نترس دختر جون.. من که جن و روح نیستم.. منم مثل خودت یه زنم-

 

این کلمه ی "زن" قلبم و از کار انداخت.. چونم لرزید و قطره اشکی روی گونم  

 :با لبخند گفت لغزید.. با دست اشکمو پاک کرد و

 

عزیز دلم.. نترس.. دختر جون .. من که کاری باهات ندارم.. اومدم صدات کنم  -

 ..که یه چیزی بخوری.. پاشو من کمکت می کنم

 

 ..بغض سرکشم رو به سختی پس زدم.. گلوی احساسم رو پاره کرد

 

 ..من به کمک احتیاجی ندارم-
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بر نمیومدم.. از جا بلندم کرد و به  انقدر ناتوان بودم که حتی از پس این زن هم  

تاج تخت تکیه دادم.. بهش نگاه کردم.. صورت گرد و گندمگون و چشم و ابروی  

 ..کشیده.. درست مثل زن های قاجار

 

 آفرین.. ببینم تو اسمت چیه؟ -

 

سینی غذا رو که دیدم حالت تهوع گرفتم.. دستم رو جلوی دهنم گذاشتم.. خندید و  

 :گفت

 

ه بخوای ناز کنی و دل بچه ی مارو بلرزونی.. حداقل بذار یکی دوماه  حاال زوده ک-

  ..بگذره بعد ادای حامله ها رو در بیار

 

 

 

 ..با شنیدن این حرف خون رگ هام یخ بست.. حاملگی؟ خدایا نه

 

این زن پر حرف الشعور چی برای خودش بلغور می کرد؟ نکنه این زن مادر رایان  

تیه.. پتو رو بین دستم مشت کردم.. یکباره تنم یخ شد باشه؟! خدایا این چه مصیب

 ..و عرق سردی بدنم رو خیس کرد
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 ..میشه لطفا از این جا برین.. من چیزی نمی خوام-

 

 ..بی توجه به حرف من دستش رو روی صورتم گذاشت

 

نگاه کن تو رو خدا چیکار کردی با خودت..؟ دختر چرا با شوهرت مخالفت می -

 ..ه زنه که از شوهرش تمکین کنهکنی؟ وظیفه ی ی

 

 ..شوهر؟ وظیفه؟ زن؟ صدامو باال بردم

 

برین  - ندارم..  ای  وظیفه  هیچ  من  نیست..  شوهرم  اون  نیستم..  زن  من  بسه.. 

 ..بیرون..تنهام بذارین

 

از این داد و فریادم جا خورد.. ولی باز هم لبخند زد.. انگار متوجه ی خرابی حالم  

 ..نمیشد

 

داد و بیداد کردن ها به جایی نمی رسی.. فقط باعث میشه شوهرتو دل سرد  با این  -

کنی.. بال به دور.. دیگه هم تکرار نکن.. خدا قهرش میاد.. میگن سه مرتبه اسم 

طالق رو به زبون بیاری عقدت ممکنه خدای ناکرده به شک بیفته.. دخترم اسم  

 ..طالق زندگی رو از هم می پاشونه



 

1714  از 123 صفحه   

 

 کردم.. چی می گفت؟ چی می خواست؟ رایان احمق کدوم گوریه؟ درکش نمی 

 

برات آش قلم درست کردم.. بخوری جون می گیری.. پسرم می گفت خیلی ضعف  -

 داری.. انگار دکترت گفته.. بیا دخترم.. می تونی بخوری یا خودم بذارم دهنت؟ 

 

ت.. لبخند  خواستم با پشت دست سینی رو واژگون کنم اما این زن که تقصیری نداش

 ..بانمکش درست شبیه به مادرم بود.. سرم رو پایین انداختم

 

 رایان کجاست؟ -

 

 ..خنده ی بلندی سر داد

 

الهی مادر به قربونت بره.. خب همون اول کار بگو.. این همه تلخی و ترشی  -

 واسه همین بود؟ دلتنگش شدی مادر؟

 

چ کرده..  معرفی  رو شوهرم  خودش  داشت..  ای  خجسته  دل  قدر مضحک..  چه 

 ..حداقل خیالم راحت شد که این زن مائده نیست

 

  ..فقط کم مونده دلم برای اون دیو سیرت تنگ بشه-
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 ..دوباره بلند خندید

 

دخترم.. جوونه و بی تجربه.. تو هم تمکین نکردی.. شوهر منم خوب یادمه..  -

کردن بلندمون  بازی  عروسک  پای  از  نبود..  االن  مثل  که  ها  بزک  اونموقع   ..

دوزکمون کردن و انداختنمون تو اتاق حجله .. یه وقتی هیبت اون خدا بیامرزو  

دیدم و دیوونه شدم.. جیغ و داد کردم و آخر سرم وادارم کرد به سکوت.. من درک  

می کنم.. حاال خوبه من هستم.. موقع ما تا یک هفته کسی جرات نکرد سمت اتاق 

 ..بیاد.. خدابیامرز قدغن کرده بود

 

 ..دستشو نوازشگر صورتم کرد

 

دخترم.. من آقا رو می شناسم.. هیچوقت آزارش به یه مورچه هم نرسیده.. حتما  -

 ..تو هم بی تقصیر نبودی.. دفعه ی بعد باهاش راه بیا

 

سکوت کردم.. چه حرفی برای گفتن بود؟ از دفعه ی بعدی می گفت که هیچوقت  

اتفاق نمی افتاد.. من خودمو می کشتم.. اگر االن هم زندم فقط به خاطر کمنده..  
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زندگی خالص   این  از  اینجا خودمو  اتفاقات  دادن همه ی  اطالع  بدون  تونم  نمی 

  ..کنم

نگفت.. دخترم چرا همون فرنگ که  واسم جای سواله.. خودم آقا پرسیدم چیزی  -

خانوادت بودن اجازه ی این کارو ندادی؟ االن اینجا تنها نبودی و بی پناه نمی  

شدی.. وقتی فهمیدم آقا برگشته خیلی تعجب کردم.. پس بگو برگشته که عروسشو 

 ..توی وطن خودش تصاحب کنه

 

نگی های این زن  دوباره بغضم لجوجانه راه گلویم رو سد کرد.. نمی خواستم پرچو

 ..اشکمو روانه کنه

 

 ..خواهش می کنم.. کافیه-

 

 ..سینی رو پیش کشید

 

 ..باشه پس باید اینو بخوری.. وگرنه حاال حاالها حرف میزنم-

 

اگر خوردن این چند قاشق سوپ باعث میشد حرف های بی سر و تهش رو تموم  

خندید و گره روسری   کنه با جون و دل قبول می کردم.. سینی رو از دستش گرفتم..

 ..گلدارش رو محکم تر کرد

 

 ..نوش جونت مادر.. اینو که بخوری.. مسکن بهت میدم که دردت آروم بگیره-
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واقعا حالت تهوع داشتم.. با این حال قاشق اول رو به دهن گذاشتم.. طعم فوق  

العاده ای داشت.. بغض و سوپ رو با هم قورت می دادم و او مشتاقانه نگام می  

 ..کرد

 

 اسمت چیه دخترم؟ یه بار پرسیدم جواب ندادی؟ -

 

 ..صوفیا-

 

 ..دستشو روی موهایم کشید

 

 اسمت هم مثل خودت قشنگه.. چند سالته؟-

 

 ..می خواست مدام سوال پیچم کنه.. تا جواب نمی گرفت دست بردار نبود

 

 ..بیست و پنج-

 

 :چهره ش گرفته و غمگین شد.. با این حال گفت
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 ..غذاتو که خوردی میبرمت حموم-

 

 ..قاشق از دستم افتاد و باعث خنده ش شد

 

 ..نترس دخترم.. تا حموم باهات میام.. خودت دوش بگیر-

 

 ..خودم رو خونسرد نشون دادم

 

 ...الزم نیست-

 

باشه .. از من خجالت می کشی.. من به آقا رایان میگم خودش بیاد و کمکت  -

  ..کنه

 

  ان

 

 

 :تمشتابزده گف

 



 

1714  از 128 صفحه   

 ..نه نه.. خودم.. خودم می تونم.. میرم.. باشه کمکم کنین-

 

دو طرف صورتمو بین دست گرفت و بهم خیره شد.. چند تار موی سفید از گوشه  

 ..ی گونه ش بیرون زده بود.. آه کشید

 

هعی مادر.. اگر عمر دخترم به دنیا بود.. االن همسن تو بود.. هرچی خاک اونه  -

 ..خدا سفید بختت کنه  بقای عمر تو باشه.. 

 

از این سیاه بخت تر امکان نداشت.. رایان تنها دستگیره ی من به زندگی رو هم  

 ..ازم گرفت.. حاال من با همان هرزه هایی که می گفت فرقی نداشتم

 اصال از کجا فهمید؟ چطور حتی مکالمه ی بین من و رامین رو می دونست؟ 

 ..بود که تمام ذهن نامتمرکزم رو گرفته بودهمه چی شبیه به عالمت سوال بزرگی  

 

نکن.. من خودم  - نگاه  االنش  ناپایدار  رفتارهای  این  به  مادر..  خوشبخت بشین 

 ..رایان رو بزرگ کردم.. آقا دلش عین شیشه میمونه

 

 ..خودمو کنار کشیدم

 

 ..خدا دخترتونو رحمت کنه-
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 ..آه جانکاهی کشید.. سینی رو بلند کردم

 

 ..شدمممنون سیر -

 

وا دخترم چندتا قاشق دیگه بیشتر نیست.. بخور تا ببرمش.. اینطوری زودتر از  -

 ...دست پرحرفی هام راحت میشی

 

باالجبار همون چند قاشق باقی مانده رو خوردم.. ضعفم کمی بهتر شد ولی هنوز  

درد داشتم و از دردم حتی یک ذره هم کم نشده بود.. سینی رو روی عسلی کنار  

 :شت و بلند شدتخت گذا

 

پاشو مادر.. کمکت کنم برو توی حموم تا منم لباس برات بیارم و این سینی رو  -

زود خوب  ان شاهلل  که  کن..  استراحت  و  بخور  هم  بیرون قرص  اومدی  ببرم.. 

 ..بشی

 

حموم می تونست حالم رو بهتر کنه.. شاید با خوب شدنم اجازه ی رفتن پیدا می  

می جوشید.. حتما کمند خیلی نگرانم بود.. خدا لعنتم   کردم.. دلم مثل سیر و سرکه

با  احتیاطی کردم.. من هیچوقت بدون هماهنگی  کنه چرا بهش نگفتم..؟ چه بی 

پا به هیچ خونه ای نمیذاشتم.. چرا به خودم مغرور شدم؟ چرا فکر کردم  کمند 

 رامین کبریت بی خطره؟
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تی کمند از هوش و ذکاوتش  چرا حتی یه ثانیه هم به رایان فکر نکردم؟ باید وق

می گفت می فهمیدم که این بار با بقیه مواقع تفاوت داشت.. چرا دقیقا وقتی پا به  

  ..ایران گذاشت که من برای پدرش نقشه کشیدم؟ شاید با پدرش همدست بودند

 

 

 

 

 

 

 

 پاشو دخترم.. به چی فکر می کنی؟ -

 

 ..با صدای زن افکارم پراکنده شد

 

 ..تونم بلند شمخودم می -

 

و تالش کردم و با درد خیلی بدی از جا بلند شدم.. بازم نمی تونستم کمرمو راست 

 ..کنم.. خمیده درست مثل پیرزن ها ایستادم.. خندید
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 ..میشه لطفا شما برین؟ به کمک احتیاج ندارم-

 

 :زیر کتفمو گرفت و گفت

 

.. مادر رایان بودم.. بعد اسم من زبیده ست.. از وقتی که یادمه پیش مائده خانم-

از ازدواج و به دنیا اومدن آقا رایان .. شدم دایه ی اون.. اگر بخوای می تونم مثل  

 ..مادرت باشم.. تو هم مثل دختر خدابیامرزم میمونی

 

 :من در جواب تمام حرفاش تنها سکوت کردم.. مقابل در حمام ایستادم و گفتم

 

 ..بقیشو خودم می تونم-

 

دخترم.. روی پا بند نیستی.. بذار کمکت کنم.. لباساتو که بیرون آوردی  اما آخه  -

 ..من میرم

 

 :کالفه گفتم

 

 ..نه نه.. خودم می تونم-
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نمی خواستم بقیه ی کبودی ها و خون مردگی های بدنمو ببینه.. حداقل به خاطر  

حفظ آبروی نداشته م.. یک شبه همه چیزم به باد فنا رفته بود و من هنوز هم  

 ..نفس می کشیدم.. دوباره با یادآوریش بغضم گرفت

 

 ..باشه پس.. من همین بیرونم.. اگر چیزی خواستی صدام کن-

 

 ..باشه-

 

و در حمومو بستم.. حاال که تمام بدنم درد داشت.. کارایی تک به تک اعضای  

ناچیز بدنمو هم حس می کردم.. لباسمو بیرون آوردم و بدن هتک حرمت شده م  

که   آب  رو  گرم  قطرات سردو  به  بود  و الجون شده  جبر زخمی  و  زیر زور  از 

 ..سپردم.. در حمام رو باز کردم که زبیده با حوله مقابلم ایستاد

 

 ..بذار اینو تنت کنم-

 

پوشیدم..   حموم  تو  همونجا  و  گرفتم  رو  حوله  و  کردم  رد  رو  مساعدتش  دست 

گره حوله رو محکم کردم  موهای نمدارم رو روی حوله انداختم و بیرون رفتم..  

که حتی ذره ای از بدن آسیب دیده م مشخص نباشه.. بیرون که رفتم لنگ لنگان  

 :به سمت تخت رفت و گفت

 

 ..لباساتو اینجا گذاشتم دختر قشنگم-
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 ..حموم حالم رو بهتر کرد.. آهسته به سمت تخت رفتم.. سینی غذا رو برده بود

 

 ..ممنونم بهتون زحمت دادم-

 

 ..ه حرفیه.. وظیفمو انجام دادماین چ-

 

 

 ..این همه اشتیاق برای یک زن تقریبا همسن مادرم بعید بود

 

 ..شما می تونین برین.. خودم می تونم بقیه کارامو انجام بدم-

 

 :نزدیکم شد و گفت

 

 ..باشه.. فقط یه نصیحت می کنم و میرم-

 

 ..داشو پایین آوردبی حوصله نگاش کردم.. لبخند مهربانی به صورتم پاشید و ص 
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با شوهرت خوب تا کن.. به خدا فردا حسرت همین روزا رو می خوری.. حموم  -

کردی.. قرص بخور.. استراحت کن و وقتی بیدار شدی یکم به صورتت برس..  

 ..بچم جوونه هزارو یکی امید و آرزو داره.. ناامیدش نکن

 

این زن دیوونه میشم.. مدام به  ناامید الهی بشه ان شاهللا.. خدایا دارم از دست  

 ..زخمم نمک می پاشه 

 

 باشه زبیده خانوم.. گوش می کنم حرفاتونو.. فقط رایان نیست نه؟ -

 

 :داشتم به فرار کردن فکر می کردم که گفت

 

نه دخترم.. وقتی من اومدم اون رفت.. نمی دونم چی بینتون گذشته ولی وقتی  -

م در و پنجره ها رو قفل کرد و هزاری  رفت کارد میزدی خونش در نمیومد.. تما 

 ..تاکید کرد که حتی نذارم پاتو از اتاق بیرون بذاری

 

بادم خالی شد.. این رایان احمق فکر کرده اسیر گرفته؟ دهن باز کردم که حرف  

بزنم ولی زبیده پشت کرد و غرغرکنان از در بیرون رفت.. ناامید و خسته لب تخت 

 ..نشستم

 

.. عجب گهی خوردم.. قول میدم دیگه تکرار نشه.. فقط منو از  خدایا.. غلط کردم-

 ..دست این غول بیابونی نجات بده
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گله و شکایت بی تاثیر بود.. باید لباس می پوشیدم.. بلند شدم و به سختی لباسی  

 تنم کردم.. معلوم نیست این ها رو از کجا آورده؟

و تم آبی و تاپ بدون  پیژامه ی دخترانه ای با طرح سگ های عروسکی و ملوس  

آستین که یه خرس خزدار بزرگ تمام سینه و شکمم رو می پوشوند.. دقیقا اندازه  

ی تنم بود.. موهام رو با حوله خشک کردم و با برسی که روی میز آرایشی بود  

دنبال   به  اتاق رو  تمام  و  بستم  با کش مو  بود...  فراهم  صاف کردم.. همه چیز 

 ..اما نبود  گوشی و کیف دستی م گشتم..

قرص مسکن رو با لیوان آبی خوردم و روی تخت دراز کشیدم.. هنوز دست و  

 ..پاهایم می لرزید و سرگیجه داشتم

اگر هرکسی جای من بود دووم نمی آورد.. یادآوری تمام خشونتش روحمو به درد 

می آورد.. از همه بدتر سوزش زخم گوشه ی لبم بود و کرختی رد دندون های  

ش.. شک ندارم تو زندگی قبلیش حتما خون آشام بوده.. آهی کشیدم و خون آشامی

 ..چشم بستم

 

 

 

پشت پنجره اتاق ایستادم.. از قدم بلند تر بود و نمی تونستم زیاد بیرون رو ببینم..  

با این حالم توان باال رفتن از صندلی هم نداشتم.. تحمل اینجا ماندن رو نداشتم..  

 ..از اتاق بیرون زدم

 ..هم خمیده و با درد راه می رفتم.. خونریزی داشتم و ضعف می کردمهنوز 
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دلم به حال خودم می سوخت.. با وحشیانه ترین شکل ممکنه زن شدم و حتی مثل  

هم  کاچی  باشم  ها  اون  مثل  یکی  هم  من  داشتم  آرزو  که  هایی  همه ی عروس 

 ..د که زبیده آوردنداشتم.. تنها قوتی که از گلویم پایین رفته بود همان سوپ قلم بو

 ..حتی مردی که همه ی آمال و آرزوهایم رو گرفته بود سیامک نبود

این همه زجر کشیدم و بدبختی دیدم.. با هزار و یه مرد که فقط اسم مرد رو به  

 ..یدک می کشیدن دمخور شدم که از ایران برم و خودم رو به سیامک برسونم

با نامردی منو ول کرد و با زن    مردی که همیشه آرزوش رو داشتم.. همونی که 

 ..دیگه ای فرار کرد.. من عاشقش بودم و هستم

ولی حاال من چیزی برای تقدیم کردن بهش نداشتم.. همه رو به تاراج دادم.. برای 

به دست آوردن دوباره ش حتی از خانوادم گذشتم.. حاال هم عزت و شرفم لکه دار 

 ..شد

عد بیدار شدنم حتی زبیده رو هم ندیده بودم.. هیچ صدایی به گوشم نمی رسید.. از ب

پله ها رو پایین رفتم و وسط سالن به اطراف زل زدم.. در خروجی رو امتحان  

 ..کردم قفل بود

یک به یک پنجره ها رو باال و پایین کردم اما همه بسته بودند.. یعنی واقعا اینجا  

  ..دمگیر افتادم؟ آشپزخانه.. اتاق های پایین.. همه رو چک کر

 

هرچی بیشتر تو این خانه راه می رفتم بیشتر بزرگ بودن و زیبایی ش چشمم رو  

می گرفت.. من همیشه عاشق ثروت و جاه و جالل از دیدن این قصر لذت می 

بردم.. ولی وقتی همین قصر زندانت باشد و آدمی مثل رایان زندانبانت، از همه ی  

 کشیدم.. پس زبیده کجاست؟ تجمالت های دنیا متنفر میشی.. آه 

 

 زبیده خانوم؟ -



 

1714  از 137 صفحه   

 

انعکاس صدای خودم به گوشم نرسید   باز هم اکو شد.. وقتی صدایی جز  صدام 

 ..ناامید و خسته روی مبل نشستم

 

  ..مثل اینکه مرده زنده شده-

 

  ا

 

 

 

 

با شنیدن صداش از جا پریدم.. ایستادم و سربلند کردم.. فقط چند متر با من فاصله  

داشت.. با چشم های گشاد شده از ترس نگاهش کردم.. پوزخند صداداری زد و  

 :دوباره همون لرزش تارهای حنجره

 

 ..وقت صحبت کردنه-

 

چند قدم فاصله بینممون رو با یک گام بلند پر کرد و بازوی دردناکم رو به دست  

 ..گرفت.. از ترس زبانم بند اومده بود.. حتی آخ نکشیدم
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 ..بشین-

 

م مبل  و  به  قبل  از  تر  زده  وحشت  من  و  ایستاد  روبروم  نشستم..  حرف  بی  ن 

 ..چسبیدم

 

 ..منتظرم بشنوم-

 

 انتظار برای شنیدن چی؟ 

 

 ..باتوام.. یا حرف بزن یا خوب می دونم چیکار کنم به غلط کردن بیفتی-

 

 ..بی اختیار به لکنت افتادم

 

 ز ز زبیده خا خا خانوم ک ک ک کجاست..؟ -

 

 ..خشمش رو به سمتم پرتاب کرد.. آب دهنمو به سختی قورت دادمتیر 

 

یا نه  - باهات برخورد کنم..  باید مثل وحشی ها  تو زبون خوش حالیت نمیشه.. 

 ..شایدم بهتر باشه به پلیس زنگ بزنم و بگم داری اخاذی می کنی
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 ..رنگ از رخم پرید.. بهم اشاره کرد

 

 ات خریده؟ این سرویسی که انداختی رو بابام بر -

 

به گردن بند نگاه کردم.. یه لحظه حال خفگی گرفتم.. انگار طناب دار بود و داشت 

راه نفسمو می گرفت.. این دست بند.. حکم دست بندهای آهنی و سخت پلیس ها  

 ..رو داشت و این گوشواره ها چیزی جز غالم حلقه به گوش بودن به من القا نکرد

 :تک خنده ای کرد و گفت

 

 .... بهت میادعالیه-

 

 ..روی سرم خم شد و نفسم تو سینه حبس شد

 

 حرف میزنی یا کارتو تموم کنم؟ -

 

 زبانم جز به ناله باز نمیشد

 

 ..تو رو خدا بذار من برم.. هرچی بگی گوش می کنم-
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سنگینی نگاهش رو روی کبودی دور مچم و گردن و سینه و حتی زخم گوشه ی  

 ..به لب آوردلبم دیدم.. پوزخند عمیق تری 

 

چشم.. کجا تمایل داری ببرمت؟ شماره ی ردیف و قطعه ی قبرو بگی چال کردنت -

  ..با من.. مفت و مجانی خاک میریزم روی جنازت

 

 

 

 

 

بغض به گلوم چنگ انداخت.. وقتی رد ناخن هام رو روی سینه اش که از باالی  

 ..جرات گرفتمپیرهن مردونش بیرون زده بود دیدم ته دلم خنک شد.. دل و 

 

 ...به پلیس زنگ بزنی خودتو قبل از من میگیرن به جرم آدم ربایی-

 

مکث کرد و ازم فاصله گرفت.. چندقدم دور شد و دست هایش رو از دو طرف باز  

 ..کرد
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 ..نه خوبه.. زبون باز کردی.. ولی من خوب بلدم زبون بی خاصیتتو بچینم-

 

ده م رو بین مشتش گرفت.. جیغم به  به سمتم حمله کرد و از پشت موهای ژولی

 ..هوا بلند شد و با هر دو دست به سینش ضربه زدم

 

 با بابامم خوابیدی؟ -

 

 چه افکار مضحکی.. مگه فراموش کرده که چه بالیی به سرم آورده؟ 

 

یا یه  - تا کجا باهاش پیش رفتی؟ این همه پول تو کارتت ریخته بی دلیل؟ حتما 

 ..دادی.. تا چه حد پیش رفتی؟ حرف بزنچیزی بهش ماسیده یا قولشو 

 

مشتشو گره خورده تر کرد و ضربه های آروم من مشت شد و محکم به سینش  

 ..کوبیدم

 

 ...ولم کن.. عوضی-

 

 ..تقریبا روی پام لم داده بود.. ناله کردم
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تو یا کور و کری یا خر.. تو خودت همه چیزمو گرفتی.. چرا دست از سرم بر  -

جای سالم واسم نذاشتی.. زورت به من می رسه نامرد؟ چرا نمیری  نمی داری؟  

سراغ اون بابای نامردت که تا چشمش به یکی جوونتر از زن خودش افتاد وا  

از زندگیش   به کل  با خیلی ها هست.. من خبرشو دارم.. مادرتو  داد.. غیر من 

 ..گذاشته کنار

 

 ..شمم رسیددستشو روی چونم گذاشت و پهنای دستش درست تا زیر چ

  

دهنتو ببند.. خفه شو.. الل بمیر.. به خدا می کشمت.. منو برای کشتنت شیر نکن  -

  صوفیا.. فقط چیزی که ازت می پرسمو جواب بده.. تا کجا با بابام پیش رفتی؟ 

 

 

 

 

 

 ..دوباره زخم گوشه ی لبم سرباز کرد و سوزشش باعث شدم چشم ببندم

 

 ..ناهار خوردیم تا هیچ کجا.. به خدا فقط چندبار-

 

 با چه وعده ای شصت میلیون پول ریخته به حسابت؟ -
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 ..مثل بید می لرزیدم.. فکم منقبض شده بود از فشار دستش

 

 ..قرار بود صیغه بشم-

 

 کجای دنیا یه دختر باکره رو صیغه می کنن؟ هان؟-

 

 ..می خواست همه چیزو با جزییات بشنوه و من نمی خواستم

صورتش چنگ انداختم.. فکر کنم به چشمش خورد که با درد و آخ  با دست به  

کشیدن خودشو عقب کشید.. بی معطلی بلند شدم که از پشت موهایمک گرفت..  

 ..این همه سرعت عمل واقعا زیاد بود

 

 ..کدوم گوری میری؟ کور خوندی که بتونی فرار کنی-

 

 ..تو رو خدا ولم کن-

 

سمت راستش خونی شد.. دستی به ته ریشش کشید  به طرفش چرخیدم.. زیر چشم  

 :و از بین دندکن های کلید شده گفت
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 تو فقط روی تخت زبونت باز میشه.. یادت که نرفته ها؟ -

 

 ..و با همان موهای پیچ خورده دور دستش منو به طرف پله ها کشوند

 

 ..تو رو خدا.. میگم.. میگم.. ولم کن.. هرچی بخوای میگم-

 

 :ار کوبید و در فاصله ی هیچ لب زدکمرمو به دیو

 

 چطوری می خواستی صیغه بشی؟ -

 

 :به گریه افتادم.. فکمو محکم گرفت

 

 ..حرف بزن.. اینبار بهت رحم نمی کنم-

 

 ..کنترل کردن ریزش اشک کار خیلی سختیه.. الاقل من از پسش بر نمیومدم

 

ه من پولمو می گرفتم اصال قرار نبود این اتفاق بیفته.. تا قبل از جاری شدن صیغ-

 ..و تموم میشد.. قسم می خورم
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 ..پوزخند از روی حرصش رو شنیدم

 

 کمند کیه؟ همدستت؟-

 

 ..نه نه.. اون فقط دوستمه-

 

 کجا میشه پیداش کرد؟-

 

 

 

 ..التماسم رو به چشمام سرازیر کردم

 

رومی کردم..  تو رو خدابا اون کاری نداشته باش.. من خودم تنها همه ی این کارا  -

 ..اون اصال خبر نداره

 

 واسه همینم گوشیو که برداشتم گفت زیبا کجایی و نکنه رامین بالیی سرت آورده؟-
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دنیا پیش چشمم تیره و تار شد.. حتی اسممو هم فهمید.. چندبار به کمند گفتم منو  

 ..زیبا صدا نکن

 

یت چیه؟ بابای  پس اسمت هم صوفیا رامش نیست جوجه فنچ هرزه.. زیبا.. فامیل-

ببینه خودتو زیر دست و پای مردای چشم چرون   بدبختت کجاست؟ کجاست که 

 میندازی واسه دو قرون پول..؟ 

 

قلبم به درد اومد.. راست می گفت.. من خودمو به کثافت انداختم.. فقط چون عاشق  

این راحت ترین کار بود.. می تونستم به سال   انتخاب کردم..  بودم.. راهمو کج 

ده پول خونه و ماشین رو پرداخت کنم و خودم رو به دانمارک برسونم..  نرسی

همون قبرستونی که سیامک رفت.. پیداش می کردم و خونه و ماشینش رو به  

 ..فرق سرش می کوبیدم.. من گدا نبودم.. فقط عاشق بودم.. نالیدم

 

 ..تو رو خدا ولم کن-

 

 ..ر فکمو به چنگ گرفتاما فشار دستشو کم نکرد.. بلکه بیشتر و دردآورت

 

زیر دست و پای چند نفر رفتی و چقدر گیرت اومد.. من همه رو یه جا بهت -

میدم.. کافی بود به جای استفاده از یه مرد متاهل یکی عین منو انتخاب می کردی.. 

حداقل به همجنس خودت خیانت نمی کردی.. تو اصال مادر منو میشناسی؟ می 

نی چرا عقلشو از دست داده؟ حتی گاهی منو هم  دونی چه زجری کشیده؟ می دو

 ..نمی شناسه
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 ..به سینه ش چنگ زدم.. با دست التماس می کردم ولم کن.. اما دست بردار نبود

 

مادر من به خاطر هرزگی های یه زن دیگه با بابام به این حال افتاد.. بابای من  -

زنی سیرش نمی کنه..  یه بیمار روانیه که به رابطه ی جنسی اعتیاد داره.. هیچ  

هیچ اندازه دلشو نمیزنه.. می خواستی از مردی که حتی کنترلی روی آب دهنش  

 نداره پول کش بری و نگاه هیزش رو به جون بخری؟ آره؟ انقدر پست و حقیری؟ 

 

نفسم از شدت این همه فشار و نامالیمات باال نمیومد.. مشت میزدم ولی بیشتر 

  ..ستم به خاطر این همه فشار لب باز کنمشبیه به نوازش بود.. نمی تون

 

 

 

 

 

 

فکر می کنی چقدر زجر بکشی و کتک بخوری داغ دل مادرت کم میشه؟ اگر ببینه  -

به چه روزی افتادی دلش به رحم میاد و حاللت می کنه؟ زندگیتو به خاطر چند  

میلیون فروختی؟ دلت به حال پدرت نسوخت؟ دلت واسه اون همه بدبختی و زجر  

 که برای بزرگ کردنت کشیدن نسوخت؟ تو چه جور حیوونی هستی؟
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فکر کنم از رنگ رخسارم پی به نفس تنگیم برد که ولم کرد.. از روی دیوار ُسر  

  ..خوردم و نشستم

 

کالفه بود و مدام به موهای پرپشتش چنگ می انداخت.. چندین و چندبار نفس  

گز گز کردن جای انگشتاش مهم    عمیق کشیدم.. سوزش لبم.. درد بی امان کمرم و

 ..نبود.. گریه می کردم و نفسم منقطع میشد 

 

 ..نمی تونم درک کنم.. نمی تونم-

 

می ترسیدم.. از حرکات بعدی.. از حرفهای بعدی.. از عکس العمل بعدی.. من از  

تمام حاالت روحی و روانی این مرد می ترسیدم.. اگر پدرم می فهمید.. اگر مادرم 

 ..اید تا به این حد نمی ترسیدممی فهمید ش

 

دلم می خواد سربه نیستت کنم.. من اراده کنم تو تا دقیقه ی بعد زیر خروارها  -

خاکی.. ولی دلم به حال پدرو مادرت می سوزه.. من نسبتی باهات ندارم.. زندگی  

خودته.. تاوان خیانتی که به مادرم کردی رو پس دادی.. ولی من مثل تو و امثال  

ای بی غیرتم بی شرف نیستم.. خرج عملتو میدم.. هرچقدر که باشه.. میگم اون باب

دوستم.. همونی که اومد و معاینت کرد طوری کارتو راه بندازه که مو الی درزش  

نره.. خوب کارشو بلده تضمینی تضمینی.. مگر اینکه اون شوهر بی غیرتی که  

شم واسه همیشه قراره دچارت بشه خودش دکترمتخصص باشه که بفهمه.. بعد

 گورتو گم می کنی و میری.. حله؟ 
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گلومو بین مشتم گرفتم و پاهامو تو شکمم جمع کردم.. نمی خواستم بشنوم.. نمی  

 ..خواستم ببینم.. نمی خواستم نفس بکشم

چیزهای غیرارادی ای که دست خودت نیست.. همیشه بزرگترین ضربه ها رو بر  

و من دوجام شیشه ای پر از خون نگاهش پیکرت وارد می کنن.. مقابلم زانو زد  

 :رو دیدم.. از بین فک منقبض گفت

 

 فهمیدی؟ -

 

مثل توله گربه ی ترسیده ای به خودم لرزیدم.. تا حد امکان سعی داشتم کمترین 

حجم رو اشغال کنم.. دستشو که به سمتم آورد هیستریک دست باال آوردم و دو  

 ..کشیدم.. من می ترسیدمطرف سرمو بین مشت گرفتم و جیغ 

حال بدمو نمی فهمید.. حرفهاش از کاری که باهام کرد کثیف تر بود.. غرور و  

شخصیتم رو زیر دست و پا لگد کرد و به نابودی کشوند.. بوی نفرت انگیز خون  

رو   دستم  هردو  یکباره  به  و  مخلوط شد  باهم  و شیرینش  دوستداشتنی  و عطر 

 :گرفت.. داد زد

 

  ..زدنتو تموم کن کافیه.. جیغ-
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و من هراسان از کتک.. از فریاد بعدی.. از حرف های تلخ بعدی.. از هرچیزی که  

 ..به این مرد ترسناک مربوط میشد به جیغم خاتمه دادم

با چشم های وحشت زده بهش زل زدم و از شدت هق هق مدام صورتم کج میشد..  

اتاق  روی دست بلندم کرد.. جرات مخالفت   نداشتم.. از پله ها باال رفت و وارد 

 ..شد

روی تخت دراز کشم کرد و من همچنان فقط هق هق می کردم.. چشم از مردمک  

های بی فروغش برنمی داشتم.. انگار می خواستم از نگاهش چیزی بخووم که 

دلم می خواست.. اما این چشم ها زیر نویس فارسی نداشت.. غم بدی به دلم چنگ  

 ..انداخت

 

باید لباساتو عوض کنی.. هنوز خونریزی داری.. این طوری از پا درمیای.. من -

 ..زنگ میزنم که منصور خودشو برسونه

 

حس اینکه گلگون شدن این پیژامه ی رنگ روشن رو رایان دیده باعث شد تمام 

پوستم بسوزد.. اما تیری که درست از زیر معدم شروع شد و قلب و کمرم رو در  

 ..و به هوا بلند کردنوردید آخم

 

 صوفیا؟ زیبا خوبی؟ -
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خوب نبودم.. داشتم از درد می مردم.. درد نفس گیری که تا به حال تو تمام عمرم  

 ..تجربه نکرده بودم.. چشم بستم و ناله کردم

 

چی شد؟ تو که خوب بودی؟ زیبا؟ چشماتو باز کن.. لعنتی دوباره نه.. دوباره  -

 ..نه

 

 ..لند بلند ناله می کردمبه خودم می پیچیدم و ب

 

 ..آخ مامان.. آخ-

 

 صدای نگرانش رو درست می شنیدم؟

 

لعنتی.. باز کن چشماتو.. من االن به  - ای خدا کاش.. زبیده رو نمی فرستادم.. 

 ..منصور زنگ میزنم

 

  ..انقدر این درد بیش از حد توانم بود که از هوش رفتم
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کردی؟ آخه یه لحظه هم عقلتو به کار ننداختی؟ ممکن رایان این چه کاری بود  -

 ..بود این دختر به خاطر حماقت تو جونشو از دست بده

 

 :و من با گوش های سنگین شنیدم که رایان از بین فک منقبض شده گفت

 

 تو دخالت نکن منصور.. کارتو بکن.. خوب میشه؟-

 

 ..نمی خواستم چشم باز کنم.. هنوز حال درستی نداشتم

 ..نصور نفسش رو حرصی فوت کردم

 

جسمش هم خوب بشه این دختر و این وضعیت که من می بینم روحش هیچوقت  -

 ..خوب نمیشه.. واقعا باورم نمیشه همچین کاری ازت براومده

 

 ..و فکر کنم رایان این حرف رو تحمل نکرد و یقه ی منصور رو به دست گرفت
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 ..به تو ربطی نداره-

 

 !باشی که من کیم رایانبهتره متوجه -

 

داشتم کم کم می ترسیدم.. این دعوا و مشاجره تمام بدنم رو به لرزه انداخت.. چند  

 :لحظه ی بعد صدای کوبیده شدن در رو شنیدم و منصور زمزمه وار گفت

 

 ..پاک زده به سرش-

 

از باال پایین شدن تخت متوجه شدم که کنارم نشست.. الی پلکمو باز کردم.. خیلی  

 ..ود متوجهم شدز

 

 ..بیدار شدی؟ پاشو خانوم.. دیگه خوِب خوبی-

 

 :اینو که گفت شوک زده چشم باز کردم.. باعث خنده ش شد.. بین خنده گفت

 

 ..رایان رفته.. نترس.. فقط من اینجام-
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چرا من باید از حضور فردی که دوست صمیمی رایان بود دلخوش باشم؟ چون دو  

طرفداری کرد؟ قطعا این مرد از رایان هم دیوونه تر بود.  کلمه حرف زدو از من  

 ..اخم کردم و خواستم بلند شوم که با گرفتن هردو کتفم ممانعت کرد

 

 بخواب.. نکنه می خوای بازم خونریزی کنی و بیهوش بشی؟ -

 

 ..به من دست نزن-

 

باال آورد.. لحنش رو خاص   به نشونه ی تسلیم  جاخورد ولی هردو دستش رو 

 ..کرد

 

  ..خیلی خب.. عصبانی نشو.. دست نمیزنم ولی دکتر محرم بیماره-

 

 

 

 

و خندید.. حالت تهوع داشتم.. از خندش چندشم شد.. بهش نگاه کردم.. انگار تازه  

 ..داشتم می دیدمش

چشم و ابروی جذاب و گیرا.. صورت گرد و چونه ی مربعی.. نگاه خیره م رو که 

 :دید ابرو باال انداخت
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م ضعف و سرگیجه داری.. حالت تهوع .. درد کمر و زیر دل... اینا همش  میدون-

طبیعیه.. فقط برای تو یکم زیاده چون مراقب خودت نیستی.. باید استراحت کنی  

 ..تا زود خوب بشی

 

 ..شلوار پارچه ای طوسی و پیرهن کرمی مردونه

 

 ..من میرم که یه چیزی بیارم بخوری.. اینطوری زودتر خوب میشی-

 

 :تا خواست بلند بشه، گوشه ی پیرهنش رو گرفتم.. مات کارم شد که لب باز کردم

 

 ..تو رو خدا منو از دست این روانی نجات بده-

 

این همه سوز و ناله از کجا به صدام سرازیر شد؟ اول شوک زده خیره م شد اما  

همون  انگار تازه معنای حرفم رو فهمید لبش به لبخندی باز شد و با رگه های  

 :خنده گفت

 

 ..روانی منظورت رایانه؟ هرچند حق با توئه.. با این بالیی که به سرت آورده-
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 :پیرهنش رو بین دستم مشت کردم.. ناله وار گفتم

 

 ..خواهش می کنم.. کمکم کن من برم.. می خواد منو بکشه-

 

 ..بلند و بی محابا خندید

 

 این حرفا چیه؟ -

 

خندید.. من ناله می کردم قهقهه سر میداد.. من    بغضم گرفت.. من حرف میزدم می

از سوزش ِسُرم می سوخت..   درد می کشیدم، فقط نگاه می کرد.. دست راستم 

 :پیرهنش رو ول کردم.. داد زدم

 

 ..خدا لعنتت کنه.. خدا هردوتون رو لعنت کنه.. ایشاهللا بمیرین -

 

می شده بودم که هر  و به گریه افتادم.. هیچ چیزی مهم نبود.. اسیر دو گرگ زخ

 ..لحظه امکان داشت تیکه پاره تر از اینی که هستم بشم

 

 ..آروم باش.. مگه چی شده؟ هی دختر؟ باتوام-
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من اما هیچی برام اهمیت نداشت.. دستش رو که برای کمک بهم زد با شتاب پس 

 :زدم.. حتی اهمیتی نداشت که به دستم ِسُرم وصل بود

 

 ..بگیر.. دستتو تکون ندهمن که حرفی نزدم.. آروم  -

 

 ..دست به جیغ برداشتمو با بی تفاوتی ِسُرم رو از دستم بیرون کشیدم

 

 ..ولم کن.. برو بیرون.. از همتون متنفرم.. متنفرم... متنفرم-

 

 :با صدای فریادی که از پشت سر منصور شنیدم زبونم به سقف دهنم چسبید

 

  چه خبره؟ -

 

 

 

کردم.. منصور بلند شد و من چشم های به خون نشسته ی هق هقمو تو گلو خفه 

رایان رو دیدم و شتاب زده روی تخت نیم خیز شدم.. درد بدی به جونم افتاد اما  

این نگاه غضبناک، این رگ گردن متورم و این دست های مشت شده یعنی سند 

 ..مرگمو امضا کرده
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 ..چیزی نیست.. به هوش اومد و ترسید-

 

 این حالت چهره ی رایان ترسید که دروغ گفت؟منصور هم از 

خدایا خودت بهم رحم کن.. مدام سرمو به چپ و راست تکون می دادم.. علتش 

 ..رو خودم هم نمی دونستم

 

 ..کارتو تموم کردی برو بیرون منصور.. بعدا بهت زنگ میزنم -

 

به    و منصور مکث کرد.. دودل بود که منو باهاش تنها بذاره.. کاش نمی رفت..

 ..اون بیشتر از رایان اعتماد داشتم

حداقل آزارم نمی داد.. دکتر بود.. برای کمک به من اومده بود.. کیف سامسونت  

 ..مشکیش رو بین مشت گرفت و من با نگاه ملتمسانه نرفتنش رو آرزو کردم

 ..نیم نگاهی به من انداخت و چیزی زیر لبی کنار رایان تکرار کرد که من نشنیدم

بی حرکت فقط به من زل زده بود.. منصور سری به تاسف تکون داد و از  رایان  

در بیرون رفت.. صدای نفس های نامنظم و کوبش قلبمو می شنیدم.. به حال مرگ  

 ..افتادم.. دیوانه وار اطرافم رو از نظر گذروندم

وسیله ای برای دفاع می طلبیدم.. اما تو نزدیک ترین مکان ممکن فقط یه آباژور  

 ..که اگر خم میشدم خیلی زودتر از من بهم می رسید و دستمو می شکست بود

ناتوان و درمونده نگاش کردم.. روی پاشنه ی پا چرخی زد و کلید رو تو قفل  

گنجشک  مثل  و  انداخت  چنگ  قلبم  به  کلمه  واقعی  معنای  به  ترس  و  چرخاند 

د در میان سرمازده خودش رو به قفس استخونی سینم کوبید.. نفسم منقطع و چن

 ..شد



 

1714  از 159 صفحه   

 

وقتی به سمتم چرخید و من باز هم دو گوی سبز خون آلودش رو دیدم به تاج تخت  

چسبیدم.. از خدا طلب مرگ کردم.. یک قدم به سمتم برداشت.. هردو دستم رو باال  

 ..آوردم و تند تند سر تکون دادم

 

 ..نه.. نه.. نه.. نه-

 

کنم "نه چی؟" رو نداشتم.. اشک های  فقط تکرار می کردم.. حتی توان اینکه ادا  

وحشت مدام از گوشه ی چشمم روی گونم می لغزید.. وقتی روی تخت زانو زد و  

همچنان   من  و  کرد  باز  سر  باالخره  بغض سرکشم  کرد  نگام  کمی  ی  فاصله  از 

لجوجانه "نه"های متوالی و دیوانه وار به زبون آوردم.. من زبون نفهم بودم..  

این مرد روانی رو نمی فهمیدم.. می ترسیدم و جز خشم و  زبان میمیک چهره ی  

 ..عصبانیت چیزی درک نمی کردم

 

 ..هیشششش... ساکت-

 

  ..و من یکباره ساکت شدم.. حتی نفس هم نکشیدم
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 چی داشتی به منصور می گفتی؟ هان؟ -

 

 ..الل شده بودم.. توان حرف زدن نداشتم

 

به منصور می- لذت    باتوام زیبا.. چی داشتی  گفتی که سرخوشانه می خندید و 

میبرد.. روی بدنت چی می خواست؟ داشتی واسه اونم عشوه می اومدی که کمکت 

 کنه و منو بپیچونه..؟ 

 

 ..داغ کردم و گوشم تیر کشید

 

 ..انگار واست پیر و جوون نداره.. دکتر پسند هم هستی-

 

زم رو لگدمال خدایا داشت چی می گفت؟ سعی داشت شخصیتم، غرورم و همه چی

 کنه؟

 

دستش که به بازوی برهنم خورد جیغ زدم.. نفهمیدم چطور و چندمرتبه به سر و  

 ..صورتش سیلی زدم و مشت کوبیدم
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 ..عوضی.. کثافت.. روانی.. حیوون وحشی-

 

اول سکوت کرد اما تو یه حرکت هردو دستمو گرفت و بلندم کرد.. مثل پرکاه روی  

 ..خیمه زد.. چشم بستمتخت پرت شدم و روی تنم  

 

نه.. نه.. خواهش می کنم.. باهام کاری نداشته باش.. غلط کردم.. خفه خون می  -

 ..گیرم.. الل میشم.. ولم کن.. رایان خواهش می کنم

 

 ..حرفی نمیزد و من مدام التماس می کردم

 

 ..آخ مامان.. مامان-

 

رو زیر مشت و    دستمو حائل سینش کردم.. نمی خواستم دوباره تن زخم خوردم

 ..لگد بگیره

 

بهت التماس می کنم ولم کن.. من مامانمو می خوام.. کمندو می خوام.. رایان  -

 ..غلط کردم

 

دستش رو روی دهنم گذاشت و من چشمام تا آخرین حد گشاد شد.. دیدن زمردی 

 ..نگاهش از این فاصله خاطره ی تلخی رو برایم تداعی می کرد 
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  ..اری باهات ندارمهیششش... فقط ساکت.. ک-

 

دستم روی سینش مشت شد.. قطره اشکی از گوشه ی چشمم فرو ریخت.. این بار 

 ..من تاسف رو از صورتش حس کردم

 

اذیتم می کنی.. داد و بیداد می کنی.. بر علیه من حرف می زنی.. دوستمو تحریک  -

باید  می کنی.. میام تو اتاق و روی تنت می بینمش.. می خنده.. من چه فکری  

بکنم؟ تو باشی چیکار می کنی؟ زیبا به خود خدا قسم می کشمت.. با من لج نکن..  

هرکاری میگم و هرچیزی واست صالح میدونم بی کم و کاست انجامش میدی..  

  ..نذار اون روی سگمو نشونت بدم

 

 

نشون نداد؟ شبی که مثل یه سگ وحشی بهم حمله کرد و وجودمو به تاراج برد  

 ..نبود؟ خدایا گیر چه موجودی افتادم؟ خودت بهم کمک کناون روی سگش 

 

 یه بار دیگه ازت می پرسم.. اینبار باید جواب بدی.. چی به منصور گفتی؟ -

 

 ..نگاه پر اطمینانی به قهوه ای چشمام انداخت و دستشو برداشت

از خودم   بود.. صدام  هیچ  لرزش  این همه  برابر  در  بید  بید؟  مثل  لرزیدم..  می 

 ..بیشتر
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 ..فقط... فقط.. خواستم کمکم کنه که برم.. به خدا فقط همین-

 

 ..پوزخند زد و من با ترس دستمو روی صورتم گذاشتم

 

 ..تو رو خدا ولم کن.. به جون مامانم هیچ کاری نکردم-

 

نفسشو فوت کرد و از روی بدنم بلند شد.. روی تخت نشست و موهاش رو به  

دم بلند شدم و در گوشه ای ترین قسمت تخت تو  چنگ گرفت.. بی توجه به در

 ..خودم مچاله شدم

 

از منصور کمک می خوای؟ که تو رو از دست من نجات بده؟ مسخرست.. واقعا  -

 ..مسخرست

 

 :و فریاد زد

 

 تو احمقی.. کارت گول زدن مرداست و هنوزم مردا رو نمی شناسی؟-

 

مثل کاغذ مچاله شده به خودم پیچیدم.. این همه مچالگی باز شدنی نبود.. به سمتم  

چرخید و وقتی منو دید حالت چشماش تغییر کرد.. خیز برداشت و دو طرف بازوم  
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رو گرفت و دراز کش کرد.. لب هایم رو محکم بین دندون گرفتم که حرف نزنم..  

 ..حرف های من هیزم آتیش خشمش بود

 ..می کردم.. بلند شد و کالفه و عصبی نفس های کشدار کشید باید سکوت

 

 ..میرم یه کوفتی بیارم بخوری.. حوصله ی کندن قبر ندارم-

 

  ..و بیرون رفت.. به سقف زل زدم و اشک ریختم

  

 

 

 

 

 

روز سوم اسارتم هم در حال اتمام بود.. هوا داشت کم کم تاریک میشد.. زبیده 

برای آوردن غذا به اتاقم نمیومد.. حرف نمیزد.. حتی نگاه هم نبود.. رایان هم جز  

 ..نمی کرد

وضعیت جسمیم خیلی بهتر شده بود اما از لحاظ روحی روز به روز و ساعت به  

پنجره هل   تا کنار  اتاق رو  بلند شدم و صندلی گوشه ی  ساعت بدتر می شدم.. 

 ..دادم
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چیزی مشخص نبود.. جز  به سختی روی صندلی ایستادم و به بیرون زل زدم..  

 ..درخت و ماشینم که گوشه ی حیاط پارک شده بود

از اینجا حتی بیرون کوچه رو هم نمیشد دید.. دیوارها خیلی بلند بودند.. ناامید  

پایین اومدم و به اطرافم نگاه کردم.. همه ی وسایل اتاق در تخت و کمد و میز  

 ..آرایشی خالصه میشد

کشیدم.. کسی نبود و فضای بیرون تاریک بود.. پا    درو باز کردم و با ترس سرک 

برهنه روی پارکت ها قدم برداشتم.. هرلحظه قلبم بیشتر و تندتر می کوبید.. تا  

از پله ها رو نداشتم.. هیچکس   پایین رفتن  کنار نرده های طالیی رفتم.. جرات 

  ..نبود

 

. فقط تخت یکی  اتاق های باال رو یک به یک باز کردم.. چیز خاصی وجود نداشت.

از اتاق ها که درست چسبیده به همون زندان من بود نامرتب بود و نشون میداد 

 ..که رایان شب ها رو اونجا میگذرانده

روی میز خودنمایی می کرد.. پس  "  L HOME IDEAL " شیشه عطر

 اسم عطرش اینه؟ 

م.. طولی  خیلی بوی سحرانگیز و جادویی داشت.. نفسی تازه کردم و به اتاق برگشت

پاشنه ی کفش مردونه ای تو فضای سالن به گوشم  نکشید که صدای برخورد 

رسید.. هنوز هم به همون اندازه می ترسیدم.. در باز شد و رایان رو دیدم.. به  

 ..داخل اومد و درو پشت سرش بست

تو خودم جمع شدم که کمترین حجم رو اشغال کنم.. باالی سرم ایستاد و من به  

 ..ی مشکی رنگ براقش خیره شدمنوک کفش ها

 

 این صندلی رو تو کشوندی اونجا؟ پشت پنجره چی می خواستی؟-
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سربلند کردم.. موهاشو روبه باال هدایت کرده و ته ریشش از همیشه مرتب تر  

 ..بود.. منتظر نگام کرد

 

 ..هیچی-

 

 ...پس که هیچی-

 

 

 

 

 

ی همیشگی هستن.. وقت  حاال به این نتیجه رسیدم که این تارهای خش دار لعنت

و   نشست  کنارم  داد..  می  نشون  رو  خودش  بیشتر  ناراحتی..  وقت  عصبانیت.. 

 ..موهای برس کشیده م رو به دست گرفت

 

 ..ببین می خوام یه معامله کنیم-

 

 ..ترس مثل خوره به جونم افتاد
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دونم  - نمی  کمند  خوره..  می  زنگ  مدام  تلفنت  این  اینجایی..  چهارروزه  حدودا 

دوستته یا خواهرته.. هرکی که هست خیلی سمجه.. یا زنگ میزنه یا پیام میده.. 

 ...من نمی تونم اینجا نگهت دارم.. البته یه شرط داره که اگر راضی باشی میگم

 

 ..ملتمسانه نگاش کردم.. بی احساس و سرد موهام رو نوازش می کرد

 

 چی میگی؟ -

 

 ..دستشو پس زدم.. کمی ازش فاصله گرفتم 

 

 چی می خوای؟ -

 

پوزخند زد.. فاصله ی بینمون رو تموم کرد و دستشو پشت کمرم گذاشت.. لب باز 

 ..کردم که داد بزنم

 

 ..هیششش.. به خدا میزنم یه بالیی سرت میارم-

 

 ..سکوت کردم و بیشتر از قبل ازش متنفر شدم
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 ..فقط بگو چی می خوای که ولم کنی-

 

 ..انگشتاش له میشد بلند خندید.. کمرم داشت زیر فشار

 

 ..اشتباه نکن کوچولو.. تو از دست من خالصی نداری-

 

 :نالیدم

 

 ..بگو چی می خوای؟ بگو و خالصم کن-

 

 :چونم رو به دست گرفت و بلند کرد.. خیره ی چشمام لب زد

 

همه چیزو می خوام دربارت بدونم.. کی هستی؟ اسم و فامیلت و خونت.. حتی  -

 ..البته خودم یه چیزایی می دونم ولی می خوام مطمئن بشمدرباره ی کمند؟ 

 

 ولم می کنی؟ دست از سرم برمی داری؟ -
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 ..نگاش بین اجزای صورتم دودو میزد و روی لبم ثابت موند

 

 ..حرف بزن.. نزنی اونوقت-

 

 ..بین حرفش پریدم.. این مرد دیوانه بود

 

 ..میگم.. همه چیزو میگم-

 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_شصت_و_هفت#

 

 

 

 

لبخند کجش نشون از پیروزی داشت.. قلبم می لرزید و دستم که بی حرکت کنارم  

 ..افتاده بود مشت شد

 

 چی می خوای بدونی؟-
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 ..از اول زندگیتو می خوام بدونم-

 

 ..سعی کردم ذهنمو متمرکز کنم

 

اهر  من توی پایین شهر بزرگ شدم.. پدرومادرم آدم های خوبی هستن.. یه خو -

 ..هم دارم.. اسمش زهراست

 

 ..دستشو نوازشگر پهلوم می کرد

 

وضعیت مالی خیلی بدی داشتیم.. پدرم از کار بیکار شد و مادرم کار می کرد.. -

می رفت خونه ی پولدارا و کلفتی می کرد.. من که بزرگ شدم درسو ول کردم..  

کار کردن نداشت.. مادرمو گفتم خودم کار می کنم.. اونموقع بابام پیربود و توان  

پادویی کردم.. کارای   و  یه شرکت  بشینه.. رفتم توی  تو خونه  مجبور کردم که 

پادویی اداری.. از این اداره به اون اداره.. همونجا هم با یکی آشنا شدم.. یه روز  

 ..باهاش تصادف کردم و بعدش منو برد بیمارستان

 

های کشدار رایان نوید خوبی نمی   یادآوری سیامک قلبمو به درد می آورد.. نفس

 ..داد.. با این حال دست مشت شده ش وادارم می کرد ادامه بدم 
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یه مدت باهم بودیم و گفت عاشقم شده.. من نگفتم که یه خانواده ی فقیر دارم..  -

که تو پایین شهرم.. می رفتم خونه ی دوستم می موندم.. هرچند باالشهری نبود 

ز ما بهتر بود.. ازدواج کردیم.. وقتی فهمید چه خانواده  اما وضع مالیشون خیلی ا

ای دارم کتکم زد و باهام بد رفتاری کرد.. تهمت زد.. داد زد و آخرشم دست یه 

دختری رو گرفت و آورد خونه گفت نامزد جدیدشه و وادارم کرد که طالق نامه رو  

 ..امضا کنم.. بعدم با هم رفتن دانمارک و همه چی تموم شد

 

 ..ر به خودش فشارم می داد که داشتم درد می کشیدمانقد

 

 ..داره دردم میاد رایان.. ولم کن-

 

 ..ولم کرد و پشت به من ایستاد

 

 دوستی که می رفتی خونشون کمند بود؟ -

 

 ..آره-

 

 !این کمند واقعا دختره؟ صداش که اینو نمیگه؟ -

 

 ..به سمتم چرخید.. می خواست حقیقت حرفمو از نگاهم بخونه
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 ..آره.. واقعا دختره اما یه ترنسکشواله.. دنبال کارای عملشه-

 

  ..ابرو باال انداخت

 

 

 

 

 

 

 

 ..که اینطور-

 

دست چپشو به کمر گرفت و دست راستشو به چونه زد.. به کالفگی و بی قراریش  

 ..نگاه کردم

 

داره...  یه دوست داری که معلوم نیست دختره یا پسر.. تو همه چیزت با بقیه فرق  -

 کجا میشه پیداش کرد؟ 
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داشت با این سواالت رگباری دیوونم می کرد.. چرا باید همه ی راز های سر به  

 مهر زندگیم رو براش بازگو می کردم؟ به اون چه ربطی داشت؟

 

 ..خوشم نمیاد یه سوالو دوبار تکرار کنم.. پس جواب بده-

 

 ..باز هم من چاره ای جز حرف زدن نداشتم

 

 ..نه ی من.. احتماال اونجاستتوی خو-

 

 ..چشماش به اندازه یه توپ تنیس گشاد شد

 

 خونه هم داری؟ -

 

 ..سر پایین انداختم

 

 ..آره-

 

 خودشو به من رسوند و انگشتشو تهدید وار مقابلم نگه داشت
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 پول خونه و ماشینتم حتما از پیرمردا گرفتی نه؟ -

 

گرفتن.. لجوجانه قطرات داغ اشکمو  بغض های همیشه سرکش از عقل دستور نمی  

پس زدم اما تموم نمی شدن.. ریزش بی امان این مزاحم های الشعور دست من 

 ..نبود

 ..سد غرور که بشکنه بی دفاع میشی حتی دربرابر خودت

 ..سرپایین افتاده م رو در گریبانم گرفتم و هق هقم رو خفه کردم 

 

 باز اللمونی گرفتی؟ -

 

؟ خود جونمو؟ باشه من هم دل خوشی به این زنده موندن  چی از جونم می خواست

 ..نداشتم.. کمند حتما منو می بخشید.. با شتاب به عقب هولش دادم.. تکون نخورد

 ..از سمت دیگه ی تخت پایین رفتم و شکسته تر از همیشه به سمت در اتاق رفتم

دم و راه  باز هم موهای دردسرسازم اسیر پنجه های نیرومندش شد.. دهن باز کر

مسدود شده ی گلوم باز شد.. به طرفش سر چرخوندم و تمام کینه و نفرتم رو به  

 ..صورت خشمگینش پاشیدم.. ازش متنفر بودم

 ..برای مشت زدن انگیزه ای نداشتم.. سینه های ستبر این مرد درد نمی فهمیدن

 

 ..ازت متنفرم.. ولم کن آشغال بی شرف.. موهامو ول کن-
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 ..شتر کرد و من جیغ زدمفشار دستشو بی

 

 

 

 

 

بهت برمیخوره شغل شریفتو به روت میارم؟ نکنه نمی فهمیدی چه غلطی می -

 ..کنی و حاال تازه باورت میشه چه موجود نفرت انگیزی هستی 

 

 :بین گریه و جیغ گفتم 

 

به تو چه.. به تو چه ربطی داره.. از خودت و اون بابای کثافتت دور می مونم..  -

جونم می خوای؟ تالفی کارمم که در آوردی.. نابودم کردی.. دیگه چی می چی از 

 ..خوای؟ خدا لعنتت کنه.. ایشاال داغت به دل مادرت بمونه.. رخت عزاتو بپوشه

 

مثل یک پیرزن ناله و نفرین می کردم.. خسته بودم و داشت لحظه به لحظه روحم  

 ..رو می آزرد

 

باید  - ببند.. اونی که  امثال تو.. زمینو به کثافت می  دهنتو  بمیره تویی نه من.. 

 ..کشین



 

1714  از 176 صفحه   

 

 ..کف دستمو روی سینش گذاشتم

 

پس ولم کن تا برم و از دستم راحت شی.. چهارروزه منو اسیر کردی.. که چی  -

 بشه هان؟

 

 ..فکشو به هم می فشرد

 

که این آثار ضرب و شتم از روی حداقل صورتت پاک بشه.. که بتونی به اون  -

ت بی هویتت دروغ بگی.. نباید بدونه با من بودی.. می فهمی؟ وگرنه گلوتو  دوس

 بیخ تا بیخ میبرم.. حالیته؟

 

 :کاسه ی چشمم از فشار دستش درد می کرد.. دردمند گفتم

 

 ..نمیگم.. به هیچکس نمیگم-

 

 ..صداش رو درست کنار گوشم حس کردم
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بری اما شرطمو باید گوش  نمی تونی هم بگی.. آبروی خودتو میبری.. میذارمت  -

 ..کنی

 

خدای من یعنی تمام مدت این سواالت شرطش نبود؟ داشت با این همه سوال فقط  

 آمارم رو در می آورد؟

 

شرطم اینه که دور بابامو خط بکشی.. شماره و آدرستو دقیق و با کوروکی می -

. وگرنه قسم  نویسی.. از من و تمام اتفاقات این چند روزه الم تا کام حرفی نمیزنی.

 ..می خورم خونتو بریزم

 

این همه خشونت الزم نبود.. من اگر هم می خواستم نمی تونستم به کمند حرفی  

 ..بزنم.. دلخور میشد.. سرزنش و حرفهای تلخش رو نمی تونستم تحمل کنم

 

 ..باشه.. حاال ولم کن-

 

دست بزرگ و  از بوی این عطر شیرین .. از نگاه زمردی و خونبارش.. از این  

 ..سرسختانه.. از سینه ی عضالنی که از سنگ بی انعطاف تر بود، نفرت داشتم

تمام انزجار وجودم رو به نگاهم ریختم.. می خواستم متوجه ی تمام این حاالت  

 ..روحیم بشه.. اخمشو غلیظ تر کرد و لبش به پوزخندی کج شد

 

 ..آفرین-
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کردم و لگد محکمی به ساق پاش کوبیدم  موهامو که آزاد کرد تمام توانم رو جمع 

 ..و پا به فرار گذاشتم.. صدای نالش به هوا بلند شد

این یه ذره تالفی بعد از اون همه بیچارگی و خشونت و کتک و تمام داشته هایی 

 ..که به یغما برد حق خودم می دونستم

 

 ..بیچارت می کنم زیبا.. مگه دستم بهت نرسه-

 

ها از پشت کشیده شدم.. کف هر دو دستمو به هم کوبیدم و  تو اولین پاگرد پله  

 ..دست به التماس برداشتم

 

 ..تو رو خدا.. غلط کردم.. پام خورد.. ولم کن.. تو رو جون عزیزت ولم کن-

 

نفس های حرصیش ترسمو چندین برابر کرد.. گردنمو محکم گرفت و کمرمو به  

خم شد.. هرلحظه امکان داشت سقوط  نرده کوبید.. آخم به هوا بلند شد.. روی بدنم  

 ..کنم

 

 ..رایان؟ ولم کن.. داری چیکار می کنی؟ ولم کن-
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 :داد زد

 

 حاال ولت کنم؟ -

 

به خودم لرزیدم.. محکم بغلش کردم.. می ترسیدم دستشو ول کنه و از باال به کف  

 ..سالن پرت بشم

 

 ..نه نه نه.. ولم نکن-

 

سلول های بدنم زق زق کرد.. گریه و ناله و  بلند خندید و هراس تو تک به تک  

 ..جیغ و داد رو با هم انجام می دادم

 

 ..رایان؟ غلط کردم-

 

از این همه فشار برای چسبوندن خودم بهش تموم بدنم می لرزید.. به شدت تکونم  

 ..داد
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چیه؟ تو که می گفتی بمیرم مهم نیست؟ تو که اون شب التماسم می کردی جای  -

ازش کردنت بکشمت.. حاال واسه چی داری التماس می کنی؟ همیشه  بوسیدنت و نو 

 کارات برعکسه.. بوسه می خوای؟ بغلمو می خوای که انقدر محکم بهم چسبیدی؟ 

 

داغ کردم.. چی می گفت؟ خدای من این مرد از مادرش هم دیوونه تر بود.. داد  

 ..زدم

 

 ..کثافت.. عوضی.. تو از اون بابای بی شرفت بدتری-

 

و می گفتم اما ولش نمی کردم.. محکم تر از قبل دستمو دور کمرش حلقه کردم.. این

 ..از زمین بلندم کرد و تقریبا از نرده ها آویزون بودم.. جیغ و دادم بلند تر شد

 

  ..رایان؟ احمق روانی -
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 ..با یه حرکت کنار کشید و روی پله ها ولم کرد.. مثل کوه ریزش کرده فرو ریختم

له نشستم و به گریم ادامه دادم.. کنارم نشست و با صدای کامال خونسردی  لب پ

 :گفت

 

 ..من هیچ کاری رو بی جواب نمیذارم-

 

 :سربلند کردم و بهش خیره شدم.. هردو ابروش رو باال انداخت و گفت

 

پاشو.. هزار و یکی کار داریم.. مثال نوشتن شماره و آدرست.. حتی نشونی پدر -

مادرت.. بعدم باید خودآرایی کنی و بری سراغ کمند.. دختر خوبی باشی گوشیتم  و  

بهت میدم که قبل رفتن یه زنگ بهش بزنی که منم بتونم ببینمش.. تا نزدیک در  

 ..هم می رسونمت و تا تحویلت ندم راحتت نمیذارم

 

 ..چشم ازش گرفتم.. خیلی کفری بودم

 

ی.. واست آدم میذارم.. همون کاری که  ضمنا.. بیست و چهارساعته تحت کنترل-

از بعد بیرون رفتن از شرکت انجام دادم.. همون روز بهت شک کردم.. اون لحن  

 ..بی خیالت
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متحیر دوباره نگاش کردم.. کمند راست می گفت این مرد خیلی با هوش و ذکاوت 

 :بود.. همون نگاه اول کار خودشو کرد.. ادامه داد

 

ستپاچگی بابام کار دستتون داد.. زیر نظرم بودین.. حتی  اون غرور و تکبرت و د-

اون رستوران و کثافت کاریتون جلوی در.. همه رو تمام و کمال دیدم.. روز آخر  

بهش زنگ زدم و کشوندمش یه گوشه و گوشیشو کش رفتم.. خرجش فقط یه اس  

 ..ام اس بود.. تو اینکاره بودی

 

دت مچاله شد.. خودشو گم کرد و من  اشک پهنای صورتم رو پوشوند و قلبم به ش

 ..تپشش رو از یاد بردم

 

مطمئنا خیلی دلت می خواست سرویسی که خریدی رو به رخ بکشی.. خیلی هم  -

 ..زود دم به تله دادی

 

چقدر احمق بودم.. حماقت کردم و خودم باعث نابودی خودم شدم.. اگر من هم به  

سر یکی مثل خودم می آوردم.. ولی   جای رایان بودم به حتم از این بدتر ها رو به

 ..من حقم نبود.. من بی تقصیر بودم.. هرچند خودم هم باور نداشتم

 

 ..پاشو وقت منو نگیر.. یه دوش بگیر و خودتو درست کن.. کمند نباید بویی ببره-
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بغضمو پس زدم و بی حرف بلند شدم.. روی پا بند نبودم.. مچ دستم رو که گرفت  

 ..گشتقلبم به زندگی بر

 

  زیبا؟ -

 پارت_هفتاد_و_دو #

 

 

 

 

 ..و باز هم این خش های لعنتی صدا 

 

 دیگه چیه؟ -

 

بلند شد و رخ به رخم ایستاد.. انگار تازه متوجه ی تفاوت قدمون می شدم.. درست  

تا سینش بودم.. موهای نامرتبمو با دست جمع کرد و اشکمو با پشت دست پاک  

انداخت و روی لبم ثابت ماند.. من کفری بودم..  کرد.. نگاه معناداری به صورتم  

 :عصبی بودم.. حال و حوصله نداشتم.. دستمو پس کشیدم و با لحن تندی گفتم

 

 وصیت دیگه ای هم داری؟ -
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دستشو پشت کمرم قفل کرد و به خودش چسبوند.. دو دستمو روی سینش گذاشتم..  

میشه خش دارتر کرد.. قفسه ی سینش به وضوح باال و پایین میشد.. صداشو از ه

انگار می دونست این تارهای صوتی چه با دل بیچاره ی من می کرد.. بوی عطرش  

 ..مشامم رو پر کرد و قلبمو به لرزه درآورد

 

 ..وصیت نه.. اما یه کار نیمه تموم دارم-

 

مثل تشنه ای که به دنبال آب باشد در پی لبم بود.. سرمو چپ و راست کردم.. 

.. من به اندازه ی کافی از این مرد خشن و بی انعطاف زهر دیدم..  اجازه نمی دادم

 ..کافی بود.. دیگه نه

مثل ماهی دور افتاده از آب لب باز می کرد و لبم رو طلب می کرد.. با فشار دستم  

مانعش می شدم.. با عقب کشیدن خودم.. با این تکون های متوالی سرم.. نمی  

دیوونه وار شقیقه هایش عطشش رو می رسوند..  خواستم.. تپش قلبش.. نبض  

ولی من منبع ارضاء نیاز نبودم.. من زیبا بودم.. دختری که حتی به سیامک ..  

اُُمل خطابم می   اگرچه  که  ندادم.. دختری  اجازه ی بوسیدن  زندگیم..  تنها عشق 

کرد.. عقب افتاده و حتی گاهی دیوونه خطاب میشدم باز هم تن به رذالت ندادم.. 

شوهرم بود و اجازه ندادم.. حاال چطور به این مرد که دقیقا چهارروز تمام اسیرم  

 :کرد و حتی به مظلومیت نگاهم رحم نکرد اجازه بدم؟ سرمو که گرفت داد زدم

 

 ..به خدا خودمو می کشم.. همین جا.. جلوی چشمت.. دست از سرم بردار-

 

دونم.. نفس داغش رو روی    مات و مبهوت نگاهم کرد.. از نگاهم چی دید رو نمی

صورت سرد و عرق کرده م پاشید و ولم کرد.. خودم رو محکم گرفتم که پرت 
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نشم.. که دوباره مقابلش نشکنم.. که باز روحم زخم نخوره.. بهش تنه ای زدم که 

حتی نیم میلی متر هم تکون نخورد.. تمام پله ها رو تا اتاق دوییدم.. حتی به این  

 ..شت به بدنم چیره میشد بی توجهی کردمدردی که دوباره دا

وارد اتاق که شدم به خودم اجازه ی نالیدن دادم.. گریه کردم.. مثل ابر بهاری گریه  

کردم و به زمین و زمان فحش دادم و مادرم رو با تمام وجودم طلب کردم.. دلم 

برای آغوشش تنگ شده بود.. یکسال بود که حتی ازش خبر هم نداشتم.. واقعا  

چه جور حیوونی بودم؟ از خودم متنفر شدم و با دیدن سرویس مورد عالقه    من

ای که طناب دارم بود همه رو از روی دست و گردنم کشیدم.. پاره شد و روی  

بند   گردن  ی  جنازه  روی  و  آوردم  بیرون  رو  ها  گوشواره  کردم..  پرتش  زمین 

یشه و تنهاتر از تمام  انداختم.. حاال فقط خودم بودم و خودم.. نفرت انگیزتر از هم

  ..عمر و زندگیم.. زیبای تنها

 

 پارت_هفتاد_و_سه#

 

 

 

 

بهش نگاه کردم.. انگشت نشانه ی دست چپشو بین دندون گرفت و آرنجش رو 

لبه ی شیشه قرار داد.. حتما این حالت تفکرش بود.. جرات حرف زدن نداشتم..  

تهدید کرد.. تک به تک    همه چیز رو برام گفته بود.. تمام طول مسیر حرف زد و

توضیح داد که چه حرفی بزنم و چه حرفی نزنم.. با اون همه رجز خوانی حس  

 ..نمی کردم آزادم کرده.. حس همان زندانی بودن تمام چهار روز قبل رو داشتم
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نگاهش به روبرو بود و من حتی صدای نفس هاش هم نمی شنیدم.. تمام شیشه 

ین خوش رنگ خودم هم پشت سرمان بود و  های دودی ماشینش باال بود و ماش

  ..من از آینه ی بغل راننده ی جوونی که پشت فرمون نشسته بود رو می دیدم

 

داشتم کالفه می شدم.. دلم می خواست هرچه زودتر این عذاب تموم بشه.. دلم می  

خواست بدون این عطر شیرین نفس بکشم.. دلم می خواست بدون ترس و دلهره 

 ..بخوابم.. بیدار بشم.. غذا بخورم و دغدغه ی فکری نداشته باشم

چشم ازش بر نمی داشتم.. چرا حرف نمیزد؟ چرا هیچ عکس العملی نشون نمی  

 داد؟

می ترسیدم پشیمون بشه و دوباره به اون قفس برگردیم.. مدام دهان باز می کردم  

جیح می دادم.. چرا  که حرف بزنم.. اما از ترس لب فرو می بستم و سکوت رو تر 

 از کمند خبری نبود؟ 

با لکنت و صدایی که حتی خودم هم به زور می   باالخره طاقتم به سر رسید و 

 :شنیدم گفتم

 

 حاال چی میشه؟ -

 

نگاه   کشید..  بیرون  هاش  دندون  بین  از  رو  انگشتش  و  سرچرخوند  سمتم  به 

این   نه..  به صندلی چسبیدم.. خدایا  انداخت و من  بهم  چشم ها حرف  معناداری 

 ..خوبی برای گفتن نداشتن
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مخالفت - که  من  کردم..  قبول  حرفاتو  ی  همه  که  من  شدی..  پشیمون  که  نگو 

 نکردم.. چندبار بگم؟ چرا به کمند زنگ نمیزنی؟ چرا نمیذاری برم؟ 

 

 ...هیشششش-

 

تکلیفم رو همین حروف بی معنی مشخص کرد.. یعنی خفه شو.. یعنی دهنتو ببند..  

نحست رو نشنوم .. یعنی لب باز نکن که باز هم از من سیلی می  یعنی صدای  

 ...خوری

به صندلی چسبیدم و سر پایین انداختم.. تا وقتی چنگال های این گرگ صفت روی  

گردنم فشار می آورد و سایه ی سیاهش روی سرم سنگینی می کرد وضع همین  

ز تنهایی و حس  بود.. کابوس دیدن درست وسط روز و بیداری خیلی ترسناک تر ا

 ..جمع شدن تمام ارواح تو خواب های آشفته بود

 

چند لحظه ای گذشت که باالخره دست از ژست تفکرش گرفت.. گوشیم رو از جیب  

داخلی کتش بیرون کشید و قفلش رو باز کرد.. تعجب نمی کردم.. این مرد خیلی  

نبود..  وقت بود همه چیز رو دربارم می دونست.. حدس قفل گوشیم چیز سختی  

شماره ای رو گرفت و من بی تاب نگاش کردم.. مدام دستامو تو هم قفل می کردم..  

  ..این همه پیچ و تاب، انگشتامو کرخت کرد.. زیر باد خنک کولر قندیل بستم
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صدای کمند که تو فضای ماشین اکو شد بغض بدی به گلوم چنگ انداخت.. لب باز 

 ..دست اشاره داد حرف بزن کردم که با چشم تهدیدم کرد و با

 

 الو؟ زیبا؟ عزیزم.. خودتی؟ زیبا؟ -

 

 کمند؟-

 

 ..صداش گریه می کرد 

 

الهی تو بمیری.. کدوم گوری بودی؟ کجایی؟ حالت - وای.. وای زیبا.. خودتی؟ 

 خوبه؟ زیبا؟ 

 

آزمون سختی بود که دلت و عقلت گریه بخوان و مرد روبروت مدام به آرامش  

 ..دیالوگمو انقدر تکرار کرده بود که از بر بودمدعوتت کنه.. 

 

 ..کمند؟ بذار برات توضیح میدم.. هرجا هستی بیا خونه.. همین حاال-
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 ..مکث کرد.. شک نداشتم داشت لباس می پوشید

 

 ..االن میام.. همین حاال.. تو کجایی؟ خونه ای؟ فقط بگو که حالت خوبه-

 

د؟ آتیشم میزد و خاکسترم رو به باد می اگر می گفتم "نه" زنده به گورم می کر

 داد؟

 

 ..خوبم کمند.. فقط زودبیا-

 

 :شماتت بار گفت

 

ببینمت می کشمت.. من نصف جون شدم.. مردم و زنده شدم.. چرا جواب نمی  -

 ..دادی؟ گاهی جواب می دادی و حرف نمیزدی

 

 ..به رایان نگاه کردم.. با دست اشاره کرد تمومش کن

 

 ..می بینمت.. خداحافظکمند تو خونه -

 

 ..و رایان حتی صبر نکرد که کمند جواب خداحافظیم رو بده
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 ..خیلی حرف می زنی -

 

 ..تو.. تو-

 

 ..بغض راه گلویم رو بست.. اما زود به خودم مسلط شدم

 

 ..دلم می خواد زودتر از شرت راحت شم-

 

مغزش رو رژه  مطمئن بودم این حرف پا داشت و جای جای خرابه های متروک  

می رفت.. با این حال پوزخند زد.. گوشی رو روی پام پرت کرد و سرش رو به 

 ..پشتی صندلی تکیه داد.. صداش با باال و پایین شدن سیبک گلویش همراه شد

 

 ..آرزوهات قشنگه.. تالش کن.. جوونی شاید بهش رسیدی-

 

هایی که خفه  دربرابر این حرف های سنگین سکوت سخت بود.. گلوم از فریاد  

  ..کردم خراشیده بود

 

رو برگردوندم و بغضمو پس زدم.. دنیای سیاهی که از این داخل می دیدم اصال 

زیبا نبود.. دلم می خواست انقدر توان داشتم که بزنمش.. تا عقده های چرکین  
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قلبم سر باز کنن.. چرک و خون عفونی روحم رو بیرون بریزم.. اما تنها و تنها  

م و سکوت کردم.. تحمل می کردم فقط چند دقیقه.. می دونستم این  لب فرو بست

دقایق صدسال می گذشتن.. با این حال به امید رهایی از بند اسارت لبخند زدم و  

  ..داغ دلم تازه شد

 

فراموش نکن چی بهت گفتم زیبا.. یک ثانیه تلفنتو جواب ندی میام باال.. بدون  -

ذاری.. بفهمم یک کلمه از من و بابام به دوست اجازه ی من پاتو از در بیرون نمی

بی هویتت گفتی تو رو نه.. اونو می کشم که داغش تا ابد رو دلت بمونه.. واست  

 ..سرنوشتی رقم میزنم که به غلط کردن بیفتی

 

این همه تهدیدم کردی و حرف زدی هنوزم فکر می کنی کمه؟ به اندازه ی کافی  -

 ..دونم چه کارایی ازت برمیادازم زهر چشم گرفتی.. می 

 

اینو که گفتم خنده ی کوتاهی کرد.. به سمتش چرخیدم.. برای یه لحظه نگاهمون 

 ..در هم تالقی کرد.. مردمک هاش می رقصیدند

 

 ..بذار تا قبل اومدن کمند برم تو خونه.. اینطوری شک می کنه -

 

 ..چشم ازم بر نمی داشت

 

 ..قسم می خورم.. بذار من برم   رایان.. به خدا بازی در نمیارم..-
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میذارم  - باال.. ماشینتو  میری  بعدش  ببینمش..  بیاد.. می خوام  تا  کنیم  صبر می 

 پارکینگ.. متوجه ای؟ 

 

 ..آره-

 

نفسمو شل بیرون فرستادم و رو برگردوندم.. چند دقیقه ای که حکم سال ها گذر  

تاکسی سمندی پیاده شد و زمان رو داشت گذشت که باالخره کمند رو دیدم.. از  

 :هرهشت جهت جغرافیایی رو از نظر گذروند.. هیجان زده گفتم

 

 اومد.. حاال می تونم برم؟ -

 

به محض بیان حرفم روی صندلی جابه جا شد و از شیشه بیرون رو نگاه کرد..  

 ..در همان نگاه اول می فهمید.. چون خیابان این وقت روز خیلی خلوت بود

 

 رایان برم؟ -

 

 ..بذار بره داخل مجتمع بعد میتونی بری-
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کالفه و حرصی به کمند نگاه کردم.. وقتی از ندیدن من مطمئن شد خیلی زود به  

داخل رفت.. به سمت رایان سر چرخوندم.. بی احساس نگام کرد و قفل مرکزی 

 ..رو باز کرد.. معطل نکردم و دستگیره درو کشیدم.. مچ دستمو گرفت

 

 ..عجله ممکنه کار دستت بده صبر کن.. این همه-

 

 ..عاجزانه به سمتش برگشتم

 

 ..بذار برم-

 

 ..پوزخند زد

 

 اگر نذارم چی؟ -

 

 

به حال گریه افتادم.. تقال کردم که دستمو ول کنه اما بی نتیجه موند.. ناامید روی  

 ..صندلی نشستم
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بابام بهت  زیبا؟ حواستو خوب جمع کن.. نمی خوام هیچ اشتباهی بکنی.. ممکنه  -

زنگ بزنه جواب نمیدی.. نه فقط اون.. هر احدالناسی که به شغل شریفت ربط  

 ..داره.. اگر زنگ بزنه و پیام بده من پوستتو می کنم.. حتی اگر جواب ندی

 

یادم  - یادمه.. به خدا یادمه.. هیچ کدوم  باشه.. همه رو می دونم.. هرچی گفتی 

 ..نرفته

 

 :منظور گفتلبخند معناداری زد و با 

 

 ..همه رو؟ حتی اونا که-

 

 ..مکث کرد

 

 اونا که اون شب بهت گفتم؟ همه رو یادته؟-

 

در صدم ثانیه چند رنگ شدم.. داغ کردم و بی اراده سرم پایین افتاد.. اصال شرم  

و حیا نمی فهمید.. با یادآوری اون شب نحس و شوم چی عایدش میشد؟ دوباره  

 ..دست به تقال برداشتم 

 

 ..ار برم عوضیبذ-
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مچ دستمو ول کرد و قاه قاه خندید.. گوشیمو به چنگ گرفتم و در ماشین رو باز  

کردم.. به معنای واقعی کلمه پرواز کردم.. حتی به پشت سرم نیم نگاه هم ننداختم..  

تمام مسیر تا پشت در واحدم رو دوییدم.. نفسم باال نمیومد.. رو به موت بودم و  

افتادم.. در که باز شد و کمند رو  تمام وجودم می لرزی د.. با مشت به جون در 

 ..دلواپس دیدم چنان خودمو به آغوشش انداختم که چند قدم به عقب پرت شد

 

 زیبا؟ عزیزم؟ حالت خوبه؟ چرا اینطوری می کنی؟ -

 

 ..نه می خواستم حرف بزنم نه دلم می خواست از آغوشش بیرون بیام

 

جوشه.. این چند روز با رامین بودی؟ بالیی سرت  ببین دلم مثل سیر و سرکه می  -

 آورد؟ 

 

باز هم سکوت کردم و   این حال  با  یادآوری تمام چند روز گذشته دردآور بود.. 

 ..بیشتر به خودم چسبوندمش

 

 ..حتما همینطوره.. زیبا؟ ببینمت.. اذیتم نکن-

 

دادم.. دو طرف  خودمو ازش فاصله دادم.. کمند بی گناه بود.. نباید آزارش می  

 :صورتمو قاب گرفت و گفت
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 ..خدایا.. این بال رو رامین به سرت آورده؟ زیبا حرف بزن تا نزدم شل و پلت کنم-

 

 ..بینیمو باال کشیدم

 

  کمند؟ -

 

 

 

 

 

 

 

 ..جانم؟ بگو قربونت برم-

 

 ..باید دیالوگ های یادگرفته شده رو بیان می کردم
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اموس حرومزادست، بیچارش می کنم.. دوست  زیبا؟ به خدا بدونم کار اون بی ن-

و آشنا زیاد دارم.. چند بار خواستم برم پیش پلیس و مامور ببرم در خونش.. اگر  

 ..زنگ نمیزدی امروز می رفتم

 

 ..داشت همه چیز خراب میشد

 

 ..نه کمند.. من پیش اون نبودم-

 

 ..چشمهاش به اندازه دوتا توپ تنیس شد

 

 ..ظهر از هم جدا شدیم.. منم رفتم طالفروشیمن و رامین همون روز -

 

 ..دستمو گرفت و روی مبل نشوند.. منتظر نگام کرد

 

همینکه از اونجا بیرون اومدم چند نفر بهم حمله کردن.. سرویس رو بردن و  -

 ..خودمم کتک زدن.. من این چند روز تو بیمارستان بیهوش بودم

 

پرید.. اگر حقیقت رو می گفتم چی  من دروغ می گفتم و رنگ از رخ کمند می  

 میشد؟
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 ..به محض اینکه مرخص شدم بهت خبردادم.. چون گوشیم تو ماشین بود-

 

 ..ولی من زنگ میزدم جواب می دادی-

 

 ..بغلش کردم

 

 ..حتما خط رو خط شده.. دلم خیلی برات تنگ شده بود-

 

دنم معامله ی  بغض بود.. درد بود.. این قلب مچاله شده داشت با تمام اعضای ب

بدی به راه می انداخت.. وحشت داشتم از اینکه سوال پیچم کنه و من ناتوان بمونم  

 ..از پاسخگویی

 

 ..الهی قربونت برم.. چقدر عذاب کشیدی.. کمند بمیره که نتونسته پیشت باشه-

 

 ..عیبی نداره.. االن خوبم-

 

 :رنگ صداش تغییر کرد.. غمگین و وحشت زده گفت
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 م که چیزیت نیست؟ مطمئن باش-

 

وقتی سکوتم رو دید منو از خودش جدا کرد.. بی معطلی ایستادم.. اشکم رو با  

 ..پشت دست پاک کردم

 

وای بسه.. هندی بازی در نیاریم.. من برم دوش بگیرم.. خیلی هم گشنمه.. یه -

 ..چیزی سفارش بده

 

 :بهش که پشت کردم خیلی قاطعانه گفت

 

 ..صبر کن-

 

 ..ایستادمو من 

 

کجا - خونم..  گفتی  زدی  زنگ  نبودی...  اومدم  من  وقتی  چرا  کجاست؟  ماشینت 

  بودی؟ 
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 ع

 

 

 

 

خدایا داشت سوال و جوابم می کرد.. به سمتش چرخیدم و لبخند نامطمئنی به لب  

 ..آوردم.. پر اخم و بی انعطاف نگام کرد.. از من دلیل می خواست

 

 ..مم تو پارکینگهرفته بودم یکم قدم بزنم.. ماشین-

 

این طرز نگاه و این چین های گوشه ی چشمش خبر از ناباوری داشت... متوجه  

 ..دروغ گفتنم میشد.. نمی شد کمند رو فریب داد

 

 !..پس که رفتی قدم بزنی ساعت دو بعد از ظهر-

 

بهش پشت کردم و به سمت اتاق رفتم.. نمی تونستم اگه وارد اتاق می شد، لباسامو  

یارم.. پوشیده ترین لباسی که موجود بود رو از رایان گرفته بودم.. صداشو  بیرون ب

 ..از پشت سرم شنیدم
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وقتی می رفتی اینا تنت نبود.. کجا بودی زیبا؟ هم لباسات مال خودت نیست هم -

 آرایش داری؟ کیو دیدی که از بیمارستان با آرایش مرخص بشه؟

 

 ..داشت همه ی نقشه هام نقش بر آب می شد

 

وای کمند چرا داری گیر میدی.. مال یکی از پرستارهاست.. با هم دوست شدیم.. -

لباس های خودم بین درگیری پاره شد و اون از مال خودش بهم داد.. وقتی هم  

 ..اومدم آرایشم کرد.. دختر خیلی خوبیه.. یه روز باهم آشناتون می کنم

 

 :آهان بلندی گفت و ادامه داد

 

 !ه من زنگ زدی چرا تا اومدن من عوضشون نکردی؟ اگر خونه بودی و ب -

 

 ..سراسر شک و تردید بود.. می خواست دستمو رو کنه.. به سمتش چرخیدم

 

چون حوصلم نبود.. تا بهت زنگ زدم از بی قراری دوییدم بیرون.. تحمل نداشتم  -

 ..یه جا بشینم.. خیلی دلتنگت بودم

 

بار غم رو که به تمام بدنم چیره شده لبخندمو عمق دادم.. می خواستم این گرد و غ

 ..نبینه
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 ..نمی دونم زیبا.. اما این وسط یه چیزی هست که من بی خبرم -

 

 ..نفسمو شل بیرون فرستادم.. جرات بیرون آوردن هیچ کدوم از لباس هامو نداشتم

 

عزیزم برو یه چیزی سفارش بده دیگه.. منم دوش میگیرم و میام پیشت.. تازه  -

ونی موهامو هرجور دوست داری رنگ کنی و شنیون کنی.. مدلت بعدشم می ت

 ..میشم

 

راضی نمیشد.. شک ندارم.. با این حال بیرون رفت و من روی تخت پرت شدم..  

سرمو بین دستم گرفتم و نفس های عمیق کشیدم.. خدایا خودت کمکم کن.. صدای  

  ..گوشیم که بلند شد قلبم به تب و تاب افتاد

 

 

 

 

 

 ه زیبا؟ گوشی توئ-
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 ..آ آ آره-

 

 ..و قفلش رو باز کردم.. یه پیامک بود.. با ترس و لرز لمسش کردم

 

 "..چه خبر؟ گند نزدی که"

 

 رایان از جونم چی می خواست؟ 

 

  کیه؟ -

 چرا اینقدر حساسیت نشان می داد؟

 

 ..دوستمه.. چیزی نیست-

 

قدر یخ کرده بودم  و با دست های فوق العاده لرزونی کیبورد رو لمس کردم.. این 

 ..که تایپ نمیشد.. هر حروفی که می نوشتم انگشتمو هااا می کردم

 

 "نه.. تو رو خدا دیگه به من اس نده"

 

 از روی تخت بلند شدم.. خیلی سریع جواب داد
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  "مگه تو خواب ببینی"

  "جوابتو نمیدم"

 

ه هم  وقتی جواب داد حتی می تونستم حدس بزنم که با تمسخر این حروف رو ب

 متصل کرده

 

 "جیگرشو داری؟ "

 

 با حرص و عصبانیت نوشتم 

 

 "خدالعنتت کنه"

 

و جوابم یک استیکر خنده ی شیطانی بود.. حرصی همه ی مکالماتمان رو پاک  

 ..کردم و گوشی رو روی تخت پرت کردم

 

 چی سفارش بدم؟ -
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مخفی کنم..  من توان موش و گربه بازی نداشتم.. نمی تونستم همه چیو از کمند  

بی انصافی بود.. تنها کسی که شاید می تونست از من در برابر رایان محافظت  

 ..کنه کمند بود.. خدایا خودت به فریادم برس.. این آدم رو از زندگیم حذف کن

 

 ..هرچی دوست داری.. فرقی نداره-

 

تم  از داخل کمد یک دست لباس کامال پوشیده و بلند انتخاب کردم.. حتی نمی خواس

کبودی های محسوس دور مچ دستم رو ببینه.. وارد حموم شدم و یک به یک  

 ..لباسامو بیرون آوردم.. برای یک نفس راحت کشیدن خیلی زود بود

 ..من هنوز هم تو چنگال گرگ اسیر بودم.. دوش طوالنی و بی هدفی گرفتم

 

  ..زیبا؟ بیا غذا رو آوردن.. واست جوجه گرفتم-

 ..کردم و بهش لبخند زدمدر حمام رو باز 

 

  ..ممنونم-

 ..نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت

 

  ..خب میومدی بیرون می پوشیدی.. خیس خیس شدی-

 ..گرممه.. عیبی نداره -
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شانه باال انداخت.. با هم وارد سالن شدیم و روی صندلی پایه بلند روبه روی کانتر  

  ..یچیدنشستم.. حوله ی کوچیکی برداشت و دور موهام پ

 ..احمق جون سرما می خوری-

 

 ..و خندید.. خدایا فکر کنم همه چیز داره درست میشه.. روبروم نشست

 

  ..بفرما.. این رستوران غذاهاش حرف نداره.. زعفرونیه.. مطمئنم خوشت میاد-

 ..دستشو که روی میز بود گرفتم

 

  ..خیلی دوست دارم کمند.. ممنونم که هستی-

 

 

 

نبود شاید رایان هیچوقت از اونن زندان آزادم نمی کرد.. حتم دارم به  اگر کمند  

خاطر پیگیری های کمند بود که تصمیم گرفت ریسکش رو بپذیره.. من می تونستم  

 ..خیلی راحت ازش شکایت کنم

 

منم خیلی دوست دارم.. اگر عاشقم شدی دیگه بدون نظر خانواده و رضایتشون  -

 ..هرشب سرویس دهی می کنممیرم عمل.. زنم شو.. هرشب 
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و قاه قاه خندید.. پشت پلک و ته گلویم به شدت می سوخت.. اما اشک شرایط رو  

 ..بغرنج می کرد

 

 ..خیلی دیوونه ای-

 

قاشق و چنگال برداشتم و کمند روکش پالستیکی غذا رو برداشت.. با چشم و ابرو  

دوست بیشتر بود..  اشاره کرد بخور و من شروع کردم.. از یه مادر.. خواهر..  

کمند فرشته س.. شک ندارم که اشتباها بال نداره.. نگاه سپاس گزارانه ای بهش 

 ..انداختم که پلک زد

باهم مشغول خوردن شدیم و تا پایان غذا جز نگاه هایی که باهم حرف میزدن و  

 ..زبون هایی که کلمات رو زیرشون قفل می کردن چیزی بینمون ردو بدل نشد

شتم اما خوشحال بودم چون می تونستم بدون ترس و اضطراب کنار  بغض بدی دا

 ..کمند باشم.. بعد از ناهار روی مبل نشستیم

 

این چند روزه من مردم و زنده شدم.. خیلی خوشحالم که طوریت  - تو  وای که 

 ..نشده.. همش نگران بودم که اگر خانوادت بیان من چی بهشون بگم

 

 .گرفته بود.. ترس به جونم افتاد رایان آدرس خونه ی پدریم هم 

 

 ..حاال که خوبم.. تموم شد-
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 ..دستمو گرفت و خیره ی چشمام شد

 

زیبا نکنه.. - باهات نکرده؟  اون رامین بی وجدان کاری  باور کنم  واقعا خوبی؟ 

 ....نکنه

 

 ..صدامو باال بردم

 

نمی  - خودمو  من  افتاد  می  اتفاق  این  اگر  کنی  می  فکر  تو  کمند..  کشتم؟ وای 

 ..نمیذاشتم به دقیقه بکشه.. خودمو از بلندی پرت می کردم

 

چرا نکردم؟ چرا هنوز هم زندم و نفس می کشم؟ چون کسی که این کارو انجام داد 

  رامین و امثال او نبود؟ نکنه من هم از این اتفاق خوشحالم؟ 

 

 

 

 

مش استرس  خدا نکنه.. وای زیبا.. به خدا خیلی خوشحالم دوباره می بینمت.. ه-

پیرم   موهای سرم سفید شد..  بده.. همه ی  بدی  خبر  بهم  نکنه کسی  که  داشتم 
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خیالم   اینکه  و  دیدنت  واسه  داشتم  اومدم..  با سر  بهم زنگ زدی  وقتی  کردی.. 

 ..راحت شه پر پر میزدم.. دیگه اینکارو نکن.. بی احتیاطی نکن

 

 ..آه نامحسوسی کشیدم

 

 ..باشه عزیزم-

 

 ..شونش قرار دادسرمو گرفت و روی  

 

خیلی  - روزه  چند  این  منم  نبودم..  پیشت  که  ببخش  ترسیدی..  خیلی  که  معلومه 

درگیر بودم.. یه سر داشتم و هزار سودا.. نمی دونستم برای کدوم یکی بنالم.. از  

یه طرف ندادن اجازه ی عمل.. از یه طرف سرزنش ها و تحقیرهای خانواده.. از  

ارای آرایشگاه.. داشتم کم می آوردم.. حاال که تو  همش بدتر بی خبری از تو و ک

 ..هستی بازم قوی می مونم و به همه ی کارهام می رسم

 

 ..ببخش که منم برات دردسر شدم کمند-

 

 :خنده ی ریزی کرد و گفت
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وقتایی که حس می کنی کمند کم آورده خیالت راحت باشه که نوید هست.. تو به  -

اش.. به هر حال یه دوره آموزشی هم میشه که من فقط تکیه کن.. نگران من نب

 مرد خوبی بشم.. مگه نه؟ 

 

 :مشتمو به سینش کوبیدم که بین خنده گفت

 

 ..ای بابا جدی میگم-

 

تکونی به خودم دادم و به پدر و مادرم و زهرا فکر کردم.. دلتنگی به وجودم فشار  

 ..بودآورد.. باید برای دیدنشون می رفتم.. یکسال زمان زیادی 

 

 ..می خوام برم پیش خانوادم.. اونا که آدرسی از من ندارن.. ولی من دارم-

 

 :از صداش حیرت میبارید

 

 جدی میگی؟ -

 

آره.. نظرت چیه؟ یکم که صورتم بهتر بشه میرم.. نمی خوام با این وضعیت منو  -

 ..ببینن
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 ..منو از خودش فاصله داد

 

آرایشگاه کار می کنما.. چنان گریمت کنم که  بَع.. کجای کاری زیبا.. من مثال تو  -

 ..اصال معلوم نباشه

 

 جدی میگی؟ -

 

معلومه.. پاشو پاشو.. منم خیلی وقته می خوام بهت بگم بری پیششون.. باالخره  -

تو دختر بزرگشونی.. حاالم که دلت هواشونو کرده مگه میشه من همه ی تالشمو  

 نکنم..؟ 

 

.. با ضربه ای که به حوله ی سرم وارد  سوزش اشک رو تا پشت پلکم حس کردم 

 ..کرد بلند شد

 

اول باید یه فکری به حال موهات کنم.. مشکیش می کنم که دختر خوبی به نظر  -

بیای.. ابروهاتم که دراومده باید تمیز کنم.. بعدش یه گریم فوق العاده و میتونی تا  

  ..شب بری پیششون
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اه کردم.. موهای مشکی و سشوار شده..  به خودم تو آینه ی باالی شومینه نگ

اما به واقع تمام   اینکه آرایش خیلی کم و مالیمی داشتم  با  صورت گریم شده.. 

 ..کبودی گوشه ی لبمو پوشونده بود.. کار کمند حرف نداشت

 

 ..عالی شدی.. به خدا عمرا نمی فهمن-

 

تا زانو می   بلندی که  بزنم.. مانتوی مشکی  به همراه وادارم کرد چرخ  رسید.. 

 ..شلوار جین آبی و روسری ساده ای با طرح آبی و مشکی

 

 ..عزیز دلم.. اینجوری هم خیلی خوشکل میشی.. درست شبیه اونوقتا شدی-

 

 :بغض گلوم رو با آب دهانم قورت دادم.. لبخند زدم و گفتم

 

  ..مرسی.. خیلی خوب شدم-

 ..بغلم کرد
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بیا برو.. منم باید برگردم خونه... این روزا  تو همیشه خوبی قربونت برم.. بدو  -

کمال خیلی اذیتم می کنه.. اگر تو رو نمی شناخت نمیذاشت بمونم.. به خدا جدی  

 ..میگم

 

 من همش نگرانتم کمند.. اگر این تهدید ها رو عملی کنه چی؟ -

 

 ..از خودش فاصله م داد

 

من اینجوری به دنیا    غلط کرده.. مگه مامان میذاره.. آخه دست خودم که نیست..-

اومدم.. نمی تونه تا ابد مجبورم کنه و بهم تو سری بزنه.. وقتی که از شورای  

نامه دریافت کنم.. شده فرار کنم ،  اجازه  شهر و وزارت بهداشت و فرمانداری 

اینکارو می کنم.. من نمی تونم اینطوری ادامه بدم.. بیست و پنج سالمه.. منم می 

بدم.. هزارو یک امید و آرزو دارم.. مگه خودش زن گرفت  خوام تشکیل خانواده  

و بچه دار شد کسی حرفی زد؟ حاال من اگر بخوام هویتمو پیدا کنم گناه و خالفه؟  

 ..درک نمی کنه

 

 ..دستمو روی موهای لخت و کوتاهش کشیدم

 

 ..خیلی دلم می خواد زودتر مشکالت تموم شن-

 

 ..پاشیدلبخند اطمینان بخشی به صورتم 
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وقتی نوید بگه همه چی درست میشه شک نکن میشه.. روزای خوب تو راهن..  -

 ..فقط دادیم چین بسازه یکم طول می کشه

 

 ..دیوونه ای نثارش کردم و وارد اتاق شدم.. گوشی و کیفمو به دست گرفتم

 

  ..پس من میرم.. تو هم مراقب خودت باش-

 ..نزدیک در روبوسی کردیم

 

 ..بیشتر مراقب باشتو -

 

و با لبخند ازش جدا شدم و بیرون رفتم.. وقتی وارد آسانسور شدم یکباره به یاد  

سوییچ افتادم.. آه از نهادم بلند شد.. من سوییچ ماشینو نداشتم.. آخرین بار اونن  

مرد جوون پشت فرمون بود و قرار شد ماشینو تو پارکینگ پارک کنه.. دلم نمی  

شماره ی رایان رو گرفتم.. خیلی طول کشید تا جواب بدهد.. از    خواست اما ناچارا 

 :آسانسور که بیرون اومدم صداش تو گوشی پیچید

 

  به به.. چقدر زود دلتنگم شدی.. کجا بیام ببینمت؟ -
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 ..پوزخند زدم

 

 سوییچم کجاست؟-

 

 ..جایی تشریف میبرید؟ بفرمایید دوتا ماشین اسکورت بفرستم-

 

 ..عنه زدن هاش خسته بودماز این همه ط

 

 فقط بگو ماشین و سوییچم کجاست؟-

 

 چرا با تارهای لعنتی صداش اینطوری بازی می کرد؟ 

 

 ..آخ .. آخ-
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 ..تو رو خدا بگو-

 

 چرا همیشه التماس می کنی؟ کجا می خوای بری؟ -

 

  ..حرصم گرفت

 ..پیش پدرو مادرم-

 

 ..تک خنده ای کرد

 

 شاهکارات تعریف کنی و مژدگونی زن شدنتو بدی؟ می خوای بری از  -

 

از این حرف پشتم لرزید.. چقدر بی شرمانه و بی احساس از عمل وحشیانه ش  

حرف میزد.. گوشی بین دستم عرق کرد.. همه ی وجودم به رعشه افتاد.. کمر  

 ..زانوهام قصد خمیدگی داشتن

 

 ..خیلی کثافتی.. اصال نمی خوام-

 

 ..صله دادم که صدای فریادش رو شنیدمگوشی رو از گوشم فا
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 ..جرات داری قطع کن.. یا پاتو از اون مجتمع بیرون بذار.. ببین، زندت نمیذارم-

 

 ..دوباره گوشی رو به گوشم چسبوندم.. کمرمو به دیوار تکیه دادم

 

 ..مگه چی خواستم؟ مگه من زندانیتم؟ فقط می خوام برم پیش خانوادم.. همین-

 

فعه بعد یکسال فیلت یاد هندستون کرد..؟؟؟ االن کدوم گوری هستی؟ هااا.. یه د-

 داری جلوی کمند حرف میزنی؟ 

 

 ..نه نه نه.. اومدم بیرون.. تو راهروام-

 

 خشم صداش مشهود بود

 

یعنی بی اجازه ی من.. بدون اطالع من پاتو گذاشتی بیرون نه؟ خیلی خب.. تالفی  -

 ..این کارتو بدجور پس میدی

 

 ..به التماس برداشتمدست 
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تو تمام زندگیم واسه بیرون رفتن از کسی - انقدر تهدیدم نکن.. من  تو رو خدا 

اجازه نگرفتم تا وقتی خونه ی بابام بودم ساعت رفت و آمدم مشخص بود.. حاال  

 ...هم که

 

 :از صدای فریادش گوشی به لرزه افتاد

 

ودتو تو بغل این و اون  حاال هم آزادی که هر غلطی دلت خواست بکنی.. که خ-

  بندازی نه؟ خودسری کنی.. کثافت کاری کنی..؟ 

] 

 

 

 

 

 

 ..اینبار به گریه افتادم

 

 ..بسه.. بسه.. تو رو خدا.. برمیگردم خونه.. نمیرم-

 

 ..پوزخند صداداری زد
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 زیبا؟ -

 

 ..راه تنفسم مسدود شد.. حرف زدن از توانم خارج بود

 

 ..باتوام.. جواب بده-

 

 میگی؟ چی می خوای؟ چی -

 

 ..با من درست حرف بزن.. کاری نکن بیام و-

 

باشه باشه.. غلط کردم.. گه خوردم.. االن من باید چیکار کنم؟ تو دستور بده من  -

 ..نوکرتم.. کلفتتم.. اسیرتم.. گوش می کنم چاره ای جز این ندارم

 

 ..مکث کرد

 

گال یه گرگ گرسنه ای.. پس  حاال شد.. دقیقا همینه.. تو فقط یه فنچی که تو چن-

اون روی گرگیمو باال نیار که خودم تیکه پارت می کنم.. واسه من حتی پیش غذا  

 ..هم به حساب نمیای کوچولو
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ازش نفرت داشتم.. لحظه به لحظه این حس تقویت میشد.. با هرکالمش نیشتر به 

 ..جونم میزد.. نابود بودم نابودترم می کرد

 

  زیبا؟ -

 بله؟-

 

تازه کرد و قلب من از همیشه نامنظم تر می کوبید.. این اشک های داغ و  نفسی  

 ..مزاحم مدام صورتم رو می شستن

 

اجازه میدم بری.. ولی تو تمام مدت آدم من دنبالته.. سوییچتم میگم بذاره رو  -

 ..ماشینت.. برو پارکینگ

 

 !نوشدارو پس از مرگ سهراب؟ 

 

 ..ازت متنفرم.. متنفرم-

 

خوای از نظرم برگردم؟ منظورم رفتنت نیست.. اینکه خودتو کمند    مطمئنی؟ می-

 ..رو
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 ..تو رو خدا تمومش کن.. بسه-

 

 ..و باز هم پوزخند زد.. به قلبم مشت کوبیدم.. حالم خیلی بد بود

 

زیبا رو اعصابم نباش.. من خیلی دیوونم.. بزنه به سرم معلوم نیست چه کارایی  -

یکساعت وقت داری خونه بابات بمونی.. دست از پا خطا کنی  ازم برمیاد.. فقط  

 ..جلوی چشمت جون عزیزاتو میگیرم.. قسم می خورم

 

 ...خیلی-

 

 ..حرفمو قطع کرد

 

کثافت  - واقعا  کثافت..  بگی  بعد  به  این  از  زیبا..  باش  میزنی  که  حرفایی  مراقب 

اونوقت هرکی  میشم.. بگی عوضی میشم.. بگی بی شرف .. بی شرف میشم و  

ندونه تو خوب می دونی.. که چه کارایی می تونم بکنم.. پس یادت باشه.. قانون  

اول.. بی اجازه ی من بیرون نمیری.. قانون دوم.. حرفی که میزنمو با مته تو  

مخت فرو کن.. قانون سوم مراقب حرفات و حتی فکرایی که می کنی باش.. من  

 هم خیلی کار دارم.. کارتو راه میندازم..  حتی از ذهنیتت هم خبردار میشم.. حاال 

رفت و برگشتت تحت کنترله.. دردسترس باش.. زنگ میزنم.. پیام میدم باید جواب  

  ..بدی حتی اگر تو بغل بابات باشی.. فهمیدی؟ پس سی یو هانی
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و تلفن رو قطع کرد.. گوشی رو بین مشتم فشردم و تند و تند اشکمو پاک کردم..  

 ..عوضی.. بی شعور.. نامرد.. نفرت انگیز خودخواه.. 

حاال اگر راست میگی ذهنمو بخون.. از اون بابای بی شرفت هم بی شرف تری..  

الهی بمیری.. بمیری و مادرت عزاتو بگیره.. همتون بمیرین.. گوشی بین دستم  

 ..لرزید

 

سه  تالفی این فحش ها و نفرین ها رو سرت درمیارم.. شد دوتا تنبیه.. به سه بر"

 "بدجور حالتو میگیرم 

 

از ترس گوشی از دستم رها شد و صدای بدی در سکوت راهرو ایجاد شد.. خدای  

اطراف زل زدم.. هیچکس   به  از همه چیی خبرداره.. وحشت زده  این مرد  من 

 ..نبود.. واقعا هیچکس 

دوباره به گریه افتادم.. گوشی رو بین چنگم گرفتم و وارد پارکینگ شدم.. ماشین 

رنگم آخر پارکینگ بود.. وقتی نزدیک شدم و صورتم رو در شیشه دیدم  خوش  

تند و تند اشکمو پاک کردم.. در ماشین باز بود و سوییچم روی سینه ی ماشین 

 ..خودنمایی می کرد

پشت فرمون نشستم و با دستمال آرایشم رو مرتب کردم.. کیف سابقم روی صندلی 

 ..رو به حرکت درآوردم عقب بود.. چند نفس عمیق کشیدم و ماشین
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سعی کردم رایان و تمام حرف هاش رو فراموش کنم.. اما به محض خارج شدن  

از آسانسور ماشین سمندی که پشت سرم بود و مرد جوونی آشنا چنگ به قلبم  

 ..انداخت

 

 ..خدا-

 

و ترسیدم حرفم رو بلند بیان کنم.. آه کشیدم و ضبط ماشین رو روشن کردم.. می  

 ..پراکنده بشه خواستم ذهنم

 

  همه میگن که تو رفتی ، همه میگن که تو نیستی"

  همه میگن که دوباره ، دل تنگمو شکستی

 ...دروغه

  چطوری دلت میومد ، منو اینجوری ببینی 

  با ستاره ها چه نزدیک ، منو تو دوری ببینی

  همه گفتن که تو رفتی ، ولی گفتم که دروغه

  منتظر بمونمهمه میگن که عجیبه ، اگه 

  همه حرفاشون دروغه ، تا ابد اینجا می مونم

  بی تو و اسمت عزیزم ، اینجا خیلی سوت و کوره

  ...ولی خب عیبی نداره ، دل من خیلی صبوره

 ".....دروغه
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باز داشت تمام خاطرات سیامک به یادم میومد.. دوباره دلم پر کشید.. دوباره به  

روشن کردم و از آینه ی جلو زندان بانی که رایان برام  خودم لرزیدم.. کولر رو  

 ..قرار داده بود دیدم

آه جانکاهی کشیدم و خودمو به بی خیالی زدم.. تا کی می خواست به این رفتارها  

  ادامه بده؟ 

 

ضبط رو خاموش کردم.. چیزی جز مرور خاطرات تلخ نداشت.. از تمام آهنگ و  

بیزار بودم.. بیش تر شبیه به یک موتور زمان عمل می کردند..  ترانه های دنیا 

  ..پرتت می کردند درست به همان نقطه ای که روزی شکستی

 

 

مقابل خونه ی کلنگی و قدیمی ای ماشین رو متوقف کردم.. محله ی کودکی هام..  

خونه ی بچگی هام.. هیچ چیزی عوض نشده بود جز تََرک های دیوار که نسبت  

یده میشد.. جز در آبی رنگ و رو رفته ی خونه که از  به قبل بیشتر و واضح تر د

 ..قبل زنگ زده تر بود 

پیاده شدم و بالتکلیف مابین کوچه ایستادم.. راننده ی جوون پشت فرمون نشسته 

بود و با تلفن صحبت می کرد.. حتما گزارش می داد.. اخم غلیظی روی صورتم 

و تردید فشردم.. چند  نشوندم و به طرف در خونه رفتم.. زنگ در رو با شک  

 ..لحظه ی بعد صدای زهرا رو شنیدم

 

 کیه؟ -
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 ..هم آفتاب هم استرس باعث گرما شده بود

 

 ..منم زهرا-

 

چیزی نشنیدم و بعد از چند لحظه در باز شد و چهره ی شوک زده ی زهرا تو  

 ..چهارچوب در هویدا شد.. با دیدنش بند دلم پاره شد.. تاب نیاوردم و بغلش کردم

 

 سالم عزیزم.. زهرای من.. خوبی؟ -

 

 آبجی.. کی اومدی؟ وای خدایا باورم نمیشه خودتی؟ -

 

از خودم فاصلش دادم.. چادر گل گلی سفیدش از سرش ُسر خورد و موهای به  

 ..رنگ شبش چشممو گرفت

 

 ..امروز اومدم.. دیگه طاقت نیاوردم-

 

 ..خنده و گریه باهم مخلوط شد.. دستمو نوازشگر صورتش کردم
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 ..قربونت برم گریه نکن-

 

 ..دوباره بغلم کرد

 

دلم برات تنگ شده بود.. باورم نمیشه.. شماره ای هم که ازت نداریم.. چرا زنگ  -

 نمیزدی؟ 

 

 ..اینجا جای هیچ حرفی نبود.. به داخل هدایتش کردم

 

بیا بریم تو.. اینجا زشته.. االن همسایه های فضول میریزن بیرون.. مامان و بابا  -

 کجان؟ 

 

درو بستم.. حس امنیت و آرامش یکباره وجودمو پر کرد.. فضای قدیمی و بی  

 ..تغییر خونه روحمو به بازی گرفت

 

تو سالن نشستن.. اگر ببیننت خیلی خوشحال میشن.. یه مدتیه مامان بی تابی می  -

 ..کرد.. بابا هم حرف نمیزد اما معلوم بود چقدر دلتنگته
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کشیدم و چشم از حوض کوچیک وسط حیاط گرفتم.. به قهوه ای  از خودم خجالت 

 ..چشمای خواهرم که درست شبیه من بود نگاه کردم

 

انجام می - می خواستم سورپرایزتون کنم.. داشتم کارای برگشتنمو از دانمارک 

 ..دادم

 

 :به پشت سرم نگاه انداخت

 

 پس کو آقا سیامک.. ؟ مگه با هم نیومدین؟-

 

 :سمت در بره که دستشو گرفتم خواست به 

 

 ..نه نیومده.. اون هنوز دانمارکه.. ولی قول داده که زود بیاد-

 

 :دو دستمو گرفت

 

 ..آها.. پس بدو بیا.. بریم پیش مامان اینا-
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 :صدای پدر رو شنیدم که بلند بلند گفت

 

 زهرا ؟ کی بود دخترم؟ -

 

 :زهرا دستشو روی لبش گذاشت و گفت

 

 ..گو.. بذار یهو ببیننت ذوق کنن.. بدو بیا هیسسس.. هیچی ن -

 

 :و بلند گفت

 

 ..االن میام-

 

منو با خودش به سمت سالن کشوند.. زهرا دمپایی ابری و من کفش های اسپورتم  

 ..رو بیرون آوردیم.. صدای غرغر مادر رو می شنیدم

 

 خدایا شکرت.. اما این پادرد و کمردرد چی بود به ما دادی؟ -
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دیدنشان لک زده بود.. قلبم درست در گلوم می تپید.. بغض داشتم و  دلم برای  

 ..هرلحظه امکان شکسته شدن سیل خونبار اشک هام وجود داشت

 

 مامان ببین کی اومده؟-

 

زهرا که اینو گفت مادر که درست وسط سالن نشسته بود سرچرخوند و من چهره  

گذشته چی به سر مادرم ی پیر و شکستش رو دیدم.. قلبم فشرده شد.. تو یکسال  

اومده؟ هنوز گیج و مات نگام می کرد.. صدای شاد زهرا هم که مدام پدر رو صدا  

می کرد تو نقطه ی دوری از ذهنم خاک کردم و تا کنار مادر بال زدم.. خم شدم و  

 ..دستشو غرق بوسه کردم

 

.. خدایا  الهی قربونتون برم.. منم مامانم.. اومدم.. چقدر دلم برات تنگ شده بود-

 ..شکرت.. دوباره دارم می بینمت.. خدایا شکرت

 

 ..بابا بیاین دیگه.. زیبا اومده-

 

 ..سربلند کردم و چشم های خیس مادر رو دیدم و بوسیدمش

 

 ..حرف بزنین.. خودمم.. من اومدم-
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 ..صدای سراسر تعجب و حیرت پدر رو از پشت سر شنیدم

 

  دخترم؟ زیبا؟ -

 

 

 

بچرخونم اما اسیر دست های فرتوت و لرزون مادر شدم.. تمام خواستم سرمو  

نقطه به نقطه ی صورتم غرق بوسه شد و پدر کنارمون زانو زد.. دست دلگرم 

 ..کنندش شرمندم کرد

ناحیه فشرده  از سه  نبود جز زهرا..  نفر سوم کسی  و  بغلم کردن  هردو محکم 

همون جایی که سیامک و    میشدم.. اما فشار اصلی درست وسط قلبم و مغزم بود..

رایان فرمانروایی می کردن.. ترس ، خشم ، درد و رنج و از همه بدتر عذاب 

 :وجدان.. به خاطر تمام دروغ هایی که گفته بودم.. صدای ناله وار مادر بلند شد

 

کجا بودی تو دختر؟ کجا بودی؟ نگفتی یه مادر پیردارم؟ نگفتی یه پدر زجرکشیده -

و تنها دارم؟ رفتی فرنگ و مارو فراموش کردی؟ شوهرکردی و یه خواهر بی کس  

 و قید مارو زدی؟ 

 

کاش از اول همه چیز رو گفته بودم.. کاش از طالق و تمام زجرهایی که کشیدم 

حرف زده بودم.. کاش می گفتم که سیامک مرد زندگی نبود.. که چطور و با چه  

درد بزرگی که به جونم افتاده خیانت بزرگی ترکم کرد.. ای کاش می تونستم از  

 :بود حرف بزنم.. صدای لرزان پدر لرز به اندامم انداخت
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دختر بزرگ کردم رفت و مارو ندید گرفت.. کجابودی روح بابا؟ چرا یه خبر از  -

 خودت نمی دادی؟ 

 

توان حرف زدن نداشتم.. نمی خواستم گریه کنم.. من برای این دیدار ناگهانی تمام  

  ..م.. تمام مسیر غصه خوردم و خودمو نفرین کردممسیر گریه کرد

 :و دوباره صدای مالمت بار مادربلند شد

 

روزی نبود که بهت فکر نکنم.. شبی نبود که خوابتو نبینم.. دلم گواهی های بد  -

 ..می داد.. دل نگرانت بودم دخترم

 

 :کف دست پدر روی کمرم درد داشت.. با حرف زهرا از هم فاصله گرفتیم

 

 ..ای بسه.. بذارین جای این حرفا خوب خواهرمو ببینمو-

 

 ..همه گریه می کردن جز من.. اشک های هرسه رو با کف دست پاک کردم

 

بسه.. حاال که اومدم.. اونجا شرایط جوری نبود که بشه زنگ زد.. دیگه تموم  -

 ..شد
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 :مادر سرزنشگرانه مشت مالیمی به بازوم زد و پدر گفت

 

 ..ختربا هزار امید و آرزو اومده.. بذار یه دل سیر نگاش کنیمنکن زن.. این د-

 

و   گندمگون  کنم.. صورت  نگاش  کرد  وادارم  با دست  که مادر  انداختم  سرپایین 

چشمای قهوه ای روشنش که من همیشه حسرت همین روشنی رو داشتم به من  

 ..دوخت

 

  ..خیلی خوش اومدی.. مادر به فدات بره.. گل من-

 ..نکنهخدا -

 

 :دست زهرا مدام پشتمو نوازش می کرد.. روبه پدر گفتم

 

ببخشید.. می دونم عصای دستتون نشدم به جاش بار روی بارتون گذاشتم.. حاللم  -

 ..کنین

 

 :بوسه ای به پیشونیم زد و گفت

 



 

1714  از 233 صفحه   

  این چه حرفیه.. تو عزیزبابایی.. پس شوهرت کجاست؟ -

 

 

 

 

 

عاشقانه دوسش دارم و معلوم نیست اون سر  شوهرم؟ همون نامردی که هنوزم  

 :دنیا با معشوقش چه کارها که نمی کنن.. آه کشیدم

 

 ..دانمارکه بابا جونم.. کار داشت نتونست بیاد.. منم دیگه تحمل نکردم و اومدم-

 

 ..مادر دستمو گرفت

 

هرروز دعات می کردم.. دلم آروم نمی گرفت.. چند روزه بیشتر از یکسال پیش  -

 ور میزد.. خوبی عزیزم؟ مشکلی نداشتی؟ دلم ش

 

آخ مادر کجا بودی که چه دردی کشیدم؟ چه عذابی رو تحمل کردم؟ چه زجری  

کشیدم؟ زن شدم به بدترین و وحشیانه ترین شکل ممکن.. بعد از این همه وقت  

هنوز هم این بدن آرامش نگرفته.. نگاهم ناخودآگاه غمبار شد.. به آغوش مادر 

 ..خزیدم
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 ..ی؟ چقدر لوس شدی هاآبج-

 

از این حرف زهرا بغضم گرفت.. لوس شدم.. آره؟ کاش می دونستی چی کشیدم و  

 ..چرا االن اینقدر به محبت نیاز دارم

 

 دختربابا.. کافیه.. بیا بشین برامون تعریف کن.. چیکارا کردین؟ خوش گذشت؟-

 

حرف نوازشم می    مادر ولم نمی کرد.. انگار درد سینم بهش منتقل شده بود که بی 

 ..کرد

 

 ..زن ولش کن.. بذار راحت باشه-

 

 :کنار گوشش لب زدم

 

 ..عاشقتونم.. خیلی زیاد-

 

 :زهرا خودش رو روی کمرم انداخت و گفت
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 ..وای خدایا دلم خیلی تنگ بود-

 

 :مادر با دل نگرانی زیادی گفت

 

 نمیرسه؟بغلت که می کنم می فهمم خیلی الغر شدی.. مگه سیامک بهت -

 

 :پوزخند دردآوری تو دلم زدم

 

چاق  - ندارم  دوست  گرفتم..  رژیم  خودم  داره..  دوسم  خیلی  سیامک  مامانم..  نه 

 ..باشم.. توی دانمارک زن چاق نمی پسندن

 

 :خودش رو ازم جدا کرد و زهرا گفت

 

مگه تو برای مردم دانمارک زندگی می کنی؟ یه دختر ایرانی باید یه کمی گوشت -

 شه.. اینو همیشه مامان میگه.. مگه نه؟بهش با

 

پدر خندید و مادر همچنان آشفته روی صورتم دست کشید.. کف دستش رو بوسیدم 

 :و برای آروم گرفتن قلب بی قرارش گفتم
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 ..خوبم قربونت برم.. اینقدر بی تابی نکن-

 

 ..لبخند نامطمئنی به لب آورد.. زهرا دستم رو گرفت و از جا بلندم کرد

 

 ..بیا ببین با اتاقی که مال تو بود چیکار کردم.. دیگه اتاق من شده-

 

 :صدای غرغر مادر بلند شد

 

بذار سیر  - ایه؟  اتاق چه صیغه  وقت  این همه  بعد  میبری دخترمو؟  کجا  زهرا.. 

 ...ببینمش

 

 :پدر هم در جوابش گفت

 

  ..خب زهرا هم اندازه ی تو دلتنگه ولش کن-

 

 

 

د برق رو زد.. با دیدن اتاق دهنم باز ماند.. تمام دیوارها رو  وارد اتاق شدیم و کلی 

با کاغذ الگوی خیاطی پوشونده بود.. حتما می خواسته دیوارهای نمدار و ترک  
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خورده ذوقش رو کور نکنن.. چوب لباسی پایه دار و کمد کوچیکی که هم برای  

شده بود..    لباس بود هم کتاب.. و رختخوابی که گوشه ای ترین قسمت اتاق جمع

پنجره ای که درست روبه حوض وسط حیاط باز میشد و من همیشه ازنگاه کردن 

 ..به بیرون می ترسیدم.. پرده ها کشیده بود و عطر خوبی تو فضا بود

 

 خوشت میاد؟-

 

به چهره ی هیجان زده ش نگاه کردم.. بینی کوچیک و خوش فرم.. پوست سفیدی  

. چشمهای درشت و مژه های برگشته.. موهای  که هردو از پدر به ارث برده بودیم.

لختی که مثل من مجعد نشده بود.. اثرات هرروز عوض کردن رنگ موهایی بود  

 ..که جز شراره های آتیش چیزی به همراه نداشت

 

 ..آره قربونت برم.. خیلی خوب شده-

 

 آبجی.. هرروز منتظر بودم زودتر بیای تا اینجا رو ببینی.. واقعا قشنگ شده؟ -

 

 :دستاشو گرفتم و گفتم

 

آره.. حتی از اتاق منم قشنگ تره.. ایشاهلل ازدواج می کنی و خوشبخت میشی به  -

جای یه اتاق یه خونه ی خوشکل گیرت میاد.. و یه مردی که تمام عاشقانه های  

 ..دنیارو برات فراهم کنه
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 ..گونش گل انداخت

 

 ..وای آبجی.. من هنوز خیلی بچم-

 

تمام آرزوهای برباد رفته م فکر کردم و غم بدی به کل وجودم چنگ و من به  

 ..انداخت.. امید و آرزوهایی که تباه شدن

 

 کی گفته بچه ای؟ داره بیست سالت میشه.. ببینم کنکور چیکار کردی؟ -

 

 :از این سوال ناگهانی سربلند کرد

 

نداریم..  - اما من فکر نکنم برم.. چون پولشو  نتونستم دولتی  نتیجه ها اومده.. 

بیارم.. حاالم صبر می کنم که سال بعد بخونم.. خرج دانشگاه پزشکی خیلی باالست 

 ..آبجی

 

 ..از این همه مظلومیتش دلم گرفت

 

 ..بیخود.. توباید بری...کاری به پولش نداشته باش.. همه چی درست میشه-
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 :چشمانش برق زد

 

 راست میگی؟-

 

 عوتم کنی که بشینم؟ معلومه قربونت برم.. نمی خوای د-

 

 ..خودشو به آغوشم انداخت

 

 ..آبجی خیلی خوشحالم که برگشتی-

 

 دخترا بیاین.. دارین چیکار می کنین؟ -

 

با این حرف پدر زهرا رو از خودم فاصله دادم.. منظوردار نگاهش کردم که متوجه  

همینطوری   شدیم  می  ساکت  مدتی  وقتی  همیشه  پدر  خندیدیم..  ریز  ریز  و  شد 

 ..ان رو صدا می کرد و ما مخفیانه می خندیدیماسمم

 

 ..اومدیم بابایی-
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 :و از اتاق بیرون رفتیم.. مادر با دیدنم ذوق زده گفت

 

  ..بیا عزیزم.. پیش من بشین-

 :پدر سکوت کرد.. گفتم

 

  ..هممون کنار هم بشینیم.. مثل قدیما.. بیاین دیگه-

 

 

 

نشستیم.. مادر مدام با کف دست جای جای صورت  و هرچهارنفری گوشه ی سالن  

و دستامو نوازش می کرد.. پدر چشم ازم بر نمی داشت و زهرا از زمین و زمان 

 ..حرف زد

 

 ..مامان.. من به زهرا گفتم بره کارای ثبت نامشو انجام بده.. خودم هزینشو میدم-

 

 :مادر لب گزید و پدر گفت

 

انشاهلل صبر می کنه تا سال بعد که دولتی بیاره.. هزینه  نه دخترم.. الزم نیست..  -

 ..هاش خیلی زیاده
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اگر از لایر به لایر پوالیی که به قول رایان اخاذی کردم هم استفاده نکنم باز هم با 

فروش ماشین می تونستم خرج دانشگاه زهرا رو بپردازم.. کار می کردم.. من بی  

 ..دست و پا نبودم

 

یبی نداره.. منم وظیفمه.. زهرا هم خواهرم.. اتفاقا سیامک هم  نه.. بابا جون ع-

 ..هیچ مشکلی نداره

 

 :مادر گفت

 

 ..اما دخترم-

 

 :به میون حرفش پریدم.. غمگین گفتم

 

مگه من دختر این خانواده نیستم؟ بذارین منم یه کمکی کنم.. تازه سقف خونه هم  -

دوروز دیگه زمستونه.. من خودم ترک برداشته.. اگر فروبریزه یا چکه کنه چی؟  

 ..همه رو تعمیر می کنم

 

 :پدر دستشو پشت کمرم گذاشت.. با لبخند گفت
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 ..هستی دخترم.. اما من نمی خوام سربارت باشیم-

 

وای کی گفته سربارین.. شماها همه ی زندگی منین.. قربونتون برم نگین این  -

 ..حرفارو

 

 ..ن خودشو روی بدنم انداختبه آغوش مادر کشیده شدم.. و زهرا لرزو

 

 ..الهی مادر فدای تو بشه-

 

غرق عشق شدم.. مهم نبود.. هیچ چیزی که مربوط به پشت درهای این خانه ی  

قدیمی و درب و داغون باشه مهم نیست.. دقایقی به همین منوال گذشت.. خودمو  

 :فاصله دادم که مادر گفت

 

 نم.. میمونی دخترم؟ میوه بخور عزیزم.. منم میرم تدارک شام ببی-

 

 :زهرا گله مندانه گفت 

 

 نگو که می خوای بری؟ -

 



 

1714  از 243 صفحه   

 :به پدر نگاه نکردم.. شرم حضور داشتم.. گفتم

 

نمی تونم.. امشب مادرشوهرم به مناسبت ورودم یه مهمونی خانوادگی گرفته..  -

 ..باید برم.. اما قول میدم تو اولین فرصت بازم بهتون سر بزنم

 

 :مادر دلخور گفت

 

 پس ما چی؟ -

 

 ..سرپایین انداختم

 

آبجی بمون.. خواهش می کنم.. من هنوز سیر نشدم.. کلی حرف دارم که باهات -

  ..بزنم

 

 

 

 

 

 ..من هم خیلی حرف داشتم.. حرف که نه.. درد داشتم
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دنبال مرهم دردام بودم که بین خطوط دست های فرتوت پدر و مادر و سادگی قلب 

بود.. دلم آرامش می خواست.. امنیت.. محبت.. توجه.. دلم خواهرم پنهان شده  

 :خانواده می خواست.. آه کشیدم و گفتم

 

 ..بازم میام-

 

 :پدر دوباره صداش می لرزید

 

 ..باشه بابا جون.. اول از همه باید به خانواده ی شوهرت برسی-

 

هم    کدوم شوهر؟ کدوم خانواده؟ غمم سنگین شد و به کمرم فشار آورد.. نشسته

زانوها تا میشدن؟ به غم لونه کرده ی بین چشمای مادر زل زدم و با اطمینانی که  

 ..تو من وجود نداشت لبخند زدم

 

 ..نگران هیچی نباشین.. من زود میام و بهتون سر میزنم-

 

 :روبه زهرا گفتم

 

پولو  - من  بده..  خبر  و  بزن  زنگ  میدم  بهت  نام.. شمارمو  ثبت  برو  حتما  فردا 

 حساب دانشگاه.. شماره حسابشو بهم بگو.. باشه عزیزم..؟   میریزم به



 

1714  از 245 صفحه   

 

 :با سر حرفمو تایید کرد.. روبه پدر گفتم

 

کارگر میفرستم.. که تا پاییز نیومده سقفو ایزوگام کنین.. یه دستی هم به سرو -

 ..روی خونه بکشین.. کم کم داره غیرقابل استفاده میشه

 

 :مادر به جای پدر گفت

 

قدیمیه.. فعال که خوبه.. دخترم اینجور خونه ها یه جاشو بگیری یه جای  خونه ی  -

 ..دیگش خراب میشه

 

  ..لبخند زدم

 ..عیبی نداره.. اصال مشکلی نیست.. نگران هزینش نباشین-

 

پدر معلوم بود راضی نیست که از پول داماد برای خرج و مخارج خونه استفاده 

.. پول مهریه ی دختر بزرگیه که زندگیش و  کنه.. خبر نداشت اینا پول داماد نیست

 ..خودش هنوز بعد از یکسال معلق مونده
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از پس انداز خودمه.. سیامک هراز گاهی یه پولی بهم می داد میگفت نگه دار..  -

منم الزم ندارم چون انقدر خوبه که چیزی برام کم نمیذاره.. شما بیشتر از من الزم  

 ..دخترتونم.. وظیفمه دارین.. اصال سختتون نباشه.. منم

 

 ..پدر که شرمزده سرپایین انداخت قلبم به درد اومد

 ..بابا؟ اینجوری نکنین.. من فقط دارم وظیفمو انجام میدم-

 

 :مادر دوباره دستمو گرفت

 

الهی خیر از جوونیت ببینی.. سفیدبخت بشی.. ان شاهلل مادر شدنتو ببینم دختر  -

 گلم

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_نود_و_سه #

 

 

 

 

 :تنها لبخند زدم.. روبه چشمای غمگین بابا لب زدم
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 ..دوستون دارم-

 

 ..زهرا خودش رو تو آغوشم پرت کرد

 

 ..عاشقتم آبجی-

 

چشم از پدر برنمی داشتم.. با همین نگاه های داغ و سوزان دوست داشتنش رو  

دست هایی که مدام پوستم رو نوازش می ذره ذره به وجودم تزریق کرد.. همین  

 ..داد خود عشق بود

 

صدای گوشیم که بلند شد ترس به جونم افتاد.. با این حال خودمو خونسرد نشون  

 ..دادم.. زهرا کیفم رو مقابلم نگه داشت

 

 ..بیا آبجی-

 

دستمو از دست مادر و نگاهم رو از خیرگی پدر گرفتم و بلند شدم.. بی حواس  

 :گفتم

 

 ..ما مادرشوهرمهحت-
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و صبر نکردم.. خودمو به حیاط پرت کردم.. گوشیو از داخل کیف بیرون کشیدم..  

 ..رایان بود

 

لب گزیدم و ابرو در هم کشیدم.. دلم نمی خواست بازم اون لرزش تارهای صوتی  

 ..آرشه ی روح و روانم بشن.. ولی مجبور بودم

 

 بله؟-

 

 کجایی؟ -

 

 ..ممکن رسوندمتن صدامو به پایین ترین حد 

 

 کجا باید باشم؟ -

 

 ..هرجایی ممکنه باشی.. مثال تو بغل یه پیرمرد.. روی یه تخت-

 

 ..سرم به دوران افتاد.. دنیا پیش چشمم تیره و تار شد
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خیلی بی شرمی.. من خونه ی بابامم.. آدمت که یه لحظه هم ولم نکرده.. چی از  -

 جونم می خوای؟ 

 

باش.. دیگه تکرار نمی کنم.. دو.. خوب کاری کرده چون یک.. مراقب حرفات  -

داره وظیفشو انجام میده.. سه.. یکساعتت تموم شده.. همین حاال برگرد خونت..  

 ..تا نیومدم و آبروریزی راه ننداختم

 

 ..بغضم رو فرو دادم

 

 ..ازت متنفرم.. اینو هیچوقت فراموش نکن-

 

 ..خندید

 

یشتر ازم متنفر باشی این بازی برام لذت بخش  تو هم فراموش نکن که هرچقدر ب-

 ..تره.. جوجه.. سریع حرفاتو تموم کن و بیا بیرون و اال من میام تو

 

 ..با حرف آخرش جا خوردم.. به لکنت افتادم

 

 تو .. تو.. تو.. این.. اینجایی؟ -
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 ..بلند تر از قبل خندید

 

  آره.. میای یا بیام؟ -

 

  ان

 

 

 آره.. میای یا بیام؟ -

 

 :تند و شتاب زده گفتم 

 

 ..میام.. فقط اجازه بده خداحافظی کنم-

 

 :مکث کرد

 

 ..دو دقیقه.. فقط دو دقیقه فرصت داری-
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و تلفن رو قطع کرد.. از خدا طلب مرگ کردم.. خودمو سریع به سالن رسوندم..  

 :درحالی که پوست صورتم میسوخت گفتم

 

 ..مهمونای مادرشوهرم اومدن.. من باید برم-

 

 :رسه بلند شدن.. مادر گفته

 

 ..کجا به این زودی؟ هنوز هفت شبم نشده-

 

 :پدر نزدیکم شد

 

 ..راست میگه دخترم-

 

 :زهرا دستشو از گردنم آویزون کرد

 

 ..نرو خواهری.. بمون شب تا صبح با هم حرف بزنیم-

 

 :شرمزده و درحالی که مثل بید می لرزیدم گفتم
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 ..ممکنه که... یعنی مهمونای امشب خیلی مهمن.. باید برمنه نه.. من باید برم..  -

 

 :مادر با لحن دلخوری گفت

 

 ..حتما از ما مهمترن.. باشه برو-

 

 :دلم گرفت.. ملتمسانه گفتم

 

 ..اینطور نیست قربونت برم..بازم میام.. قول میدم-

 

آبروریزی و فاصله گرفتم.. هول و وال داشتم.. اگر رایان دوباره به سرش میزد و  

 ..می کرد چی؟ ازش هرکاری برمیومد

 

 ..تو اولین فرصت بهتون سر میزنم.. خداحافظ-

 

مادر ایستاد و پدر از پشت هردو بازوش رو گرفت.. دل شکسته و خسته نگاشون  

 ..کردم
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 ..خداحافظ دخترم.. یادت بمونه که اینجا هم یه خانواده داری-

 

 :و مادر در جواب حرف پدر گفت

 

 ..برو..خدابه همراهت آره..-

 

با   فروبریزه  که  کشت  می  خودشو  داشت  که  سمجی  اشک  قطره  و  کردم  پشت 

 :خشونت پس زدم.. زهرا تا مقابل در اومد.. گفتم

 

 ..دیگه نیا.. خودم میرم-

 

 ..بیرون در ایستادم.. ماشین رایان رو که دیدم مثل کوه ریزش کردم

 

 ..آبجی تو روخدا بازم بیا-

 

 ..صورتش کشیدمدستی به 

 

 ..چشم عزیزم.. دیگه برو تو.. مراقب مامان و بابا باش-
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 ..چشم-

 

 :لحنمو جدی کردم

 

ضمنا به مامان اینا بگو فراموش کردم سوغاتی ها رو بیارم.. انقدر که دلم پر  -

  ..می کشید از یادم رفت.. ولی پیش من امانته.. میارم حتما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تلبخند دندون نمایی زد و گف
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 از همون لباس زیرا که گفتم هم آوردی؟ -

 

 ..آره.. کلی چیزای خوشکل آوردم.. باید خودت ببینی-

 

 ..خودشو به آغوشم کشید

 

برو خواهری.. مراقب  - وایساده..  آدم  کلی  بیرون هم  نیست..  زهرا چادر سرت 

 ..خودت و مامان و بابا باش.. خیلی دوست دارم

 

 :صداش گریه می کرد 

 

 ..آبجی تو هم مراقب باش.. زود به زود زنگ بزنباشه -

 

 ..از داخل کیف کاغذی بیرون کشیدم و شمارمو نوشتم و به دستش دادم

 

 ..اینم شمارم.. اگر چیزی شد بهم زنگ بزن.. منم دیگه برم.. خدافظ-

 

 ..گونمو بوسید
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 ..خداحافظت آبجی-

 

نگاه ک بدون  کندم.. سوار ماشین شدم و  کندن، دل  از کوچه  با جون  ردن بهش 

گذشتم.. جلوی ریزش اشک هامو نگرفتم.. به تک به تک قطراتش اجازه ی فرو 

 ..ریختن دادم.. بهشون نیاز داشتم

 

وقتی وارد خیابان اصلی شدم ماشینشو درست کنار ماشینم دیدم.. اشاره کرد وایسا  

امه  اما من نمی خواستم.. سرعتمو بیشتر کردم و وارد فرعی شدم و به راهم اد

 ..دادم

یکباره ماشینی جلوی راهم سبز شد و من ترمز گرفتم.. قلبم تند و بی محابا می 

کوبید.. از پشت پرده ی اشک متوجه رایان شدم.. خشمگین و عصبانی پیاده شد 

 :و در سمت منو باز کرد

 

 معلوم هست چه غلطی می کنی؟ -

 

کردم.. برام مهم نبود که ایستاده..  سرمو روی فرمون گذاشتم و با صدای بلند گریه  

که باز هم ضعفم رو می بینه.. من دلم گریه می خواست.. تمام مدت خودمو کنترل  

 ..کردم.. حاال که مجبورم ضعف نشون بدهم مقصر من نیستم

 

  زیبا؟ چی شده؟ ببینم نکنه فهمیدن؟ -
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 زیبا؟ چی شده؟ ببینم نکنه فهمیدن؟ -

 

هرکی رو داشتم جز رایان.. به شونم که دست زد به عقب چی می گفت؟ تحمل  

 ..هولش دادم

 

 ..به من دست نزن-

 

ابروهای گره کرده و صورت جمع شده ش خبر از تعجبش داشت.. هردو دستمو  

 ..روی صورتم گذاشتم 

 

خیلی بی شعوری.. تو از کجا افتادی وسط زندگی من؟ ازت شکایت می کنم.. به  -

آدم ربایی.. اعدامت می کنن.. می میری و مادرت هم رخت جرم تجاوز.. خشونت..  

 ..عزاتو تنش می کنه.. راحت میشم .. راحت میشم
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دستمو که کنار زد خشم و عصبانیتش ترس به دلم انداخت.. از حرفهام پشیمون  

 :شدم.. تمام عجزم رو به صدام ریختم

 

 ..ولم کن.. تورو خدا-

 

 ..رمو به در چسبوندبا یه حرکت از ماشین پیادم کرد و کم

 

به جای این خزعبالت مسخره که هیچ ارزشی ندارن..عین آدم حرف بزن و بگو  -

  چی شده؟ 

 

 ..بی توجه به موقعیتم به سینش مشت کوبیدم

 

هیچی نشده.. نه تو بغل مردی بودم نه روی تخت.. نه کسی چیزی فهمیده.. راحت  -

فقط یکساعت؟ تو خودت   شدی؟ من فقط دلم می خواست بمونم.. بعد از یکسال

 وقتی برگشتی چقدر پیش مادرت موندی؟هان؟

 

 ..چونم رو بین دست گرفت.. می لرزیدم

 

 ..آروم باش-
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 ..دستشو پس زدم و به عقب هولش دادم

 

 چندبار بگم به من دست نزن؟-

 

 :پوزخند زد و دوباره بهم نزدیک شد.. لبشو به گوشم نزدیک کرد

 

دست زدن ها گذشته.. تو یادت رفته باشه هم من یادمه..  کار من و تو از این  -

 ..اتفاقا با جزییات

 

بگیره، موفق شد.. روی   ازم  توان خودداری رو  یه ذره  داشت همین  اگر قصد 

صندلی نشستم و سرمو بین دستم گرفتم.. هق هق می کردم و وجودم از شدت 

به جون کفشش   کفش  با  افتاد..  به رعشه  تکون  گریه  اصال  زدم..  لگد  افتادم.. 

 ..نخورد

 

 ..رایان.. الهی بمیری -

 

پاشو خودتو لوس نکن.. آدمی عین تو باید خیلی پوست کلفت تر از این حرفها  -

چون   واست..  باشه  عادی  باید  بزنه..  زار  اینطوری  نباید  حرف  دوتا  با  باشه.. 
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ک انگشت  من  حرف  که  گفتن  بهت  چیزا  خیلی  قطعا  کثیف  وچیکشونم  پیرمردای 

 ..نمیشه.. فقط تا سه میشمورم.. با من میای.. امشبو با منی

 

 :سربلند کردم.. از بین تورم و مژه هایی که از خیسی به هم چسبیده بودن نالیدم

 

 چی؟ -

 

باز ماشین منو به دنبال  بلندم کرد.. بی توجه به در  از روی صندلی  خم شد و 

 ..خودش کشوند

 

  ..و خدا بذار برمرایان چیکار می کنی؟ تو ر-

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_نود_و_هفت#

 

 

 

 

 

 ..رایان چیکار می کنی؟ تو رو خدا بذار برم-
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در رو باز کرد و روی صندلی پرتم کرد و خودش ماشین رو تو کسری از ثانیه  

 :دور زد و پشت فرمون نشست.. خواستم پیاده بشم که داد زد

 

 ..بتمرگ-

 

 :این حال لب زدمسرجا میخکوب شدم.. با  

 

 ..کجا می بریم؟ ماشینم چی میشه؟ من که کار اشتباهی نکردم-

 

 ..ماشین رو به حرکت درآورد

 

 ..نگران ماشینت نباش.. ولی تو باید تنبیه بشی-

 

 چه تنبیهی؟ -

 

 ..به سمتم نیم نگاهی انداخت
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انجام دادی... بی اجازه بیرون رفتنت.. فحش دادن و نف- تا کار اشتباه  رین  سه 

کردنت و حاال هم لگد کردن کفش نازنین من.. اصال می دونی من این کفشو چند 

 خریدم؟ 

 

وقتی پوزخند زد و به روبرو خیره شد.. به سمت فرمون حمله کردم و پیچوندم..  

 ..محکم پسم زد و ماشین رو کنترل کرد

 

 ..ولم کن-

 

 ..ببینم نکنه دیوونه شدی؟ می خوای جفتمونو به کشتن بدی-

 

 :بین جیغ های متوالی گفتم

 

آره.. آره.. حداقل اون دنیا خودمم و خدای خودم.. از دست یه آدم بیشعوری عین  -

 ..تو راحت میشم

 

با ترمز بدی متوقف شد.. دست از جیغ زدن برداشتم.. خودش رو جلو   ماشین 

کشید و تو فاصله ی هیچ از صورتم خشمگین، تیرهای هدفدار نگاهشو به مردمک 

های گشاد شده م پرتاب کرد.. پیرهنش بین دستم مشت شد.. باز هم تارهای خش  

 :دارش رو به رخ گوشم کشید
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 زیبا؟ -

 

 :مشتم روی پیرهنش می لرزید.. لب زدم

 

 ..خدالعنتت کنه-

 

 ..لبخند کجی زد و من تو فضای تاریک و روشن ماشین دیدم

 

درد می کرد.. تصویر اون    قلبم تقسیم شده بود و تو جای جای بدنم نبض داشت و

 ..شب نحس و شوم مقابلم زنده شد.. تقال کردم تا از خودم دورش کنم

 

تو از همه ی مردایی که تا به امروز دیدم کثیف تری.. خیلی بیشتر.. اونا حداقل  -

 ..به زور و خشونت دست نمیزدن... ازت متنفرم

 

 ..تن صداش رو پایین آورد.. از ته گلو حرف میزد
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بابات نبوده که دوتا بزنه تو دهنتو تو خونه نگهت داره.. مامان عزیزت نبوده که  -

بهت خوبو بدو یاد بده.. ولی من میزنم.. من یادت میدم.. یک به یک خطاهاتو  

تالفی می کنم.. به خاطر تمام گناهات آزارت میدم.. باید زجر بکشی مثل همسر و 

 ..فرزند همون نامردایی که تیغشون زدی

 

 ..اصلش با صورتم خیلی کم و ناچیز بودف

 

به تو چه.. مگه تو فرشته ی حسابرسی هستی؟ یا وکیل و وصی اون نامردایی؟  -

 ..تو خودت از اونا پست تری.. کثافت تری 

 

 ..گردنمو محکم گرفت و سر فرو افتاده م رو بلند کرد

 

 ..هم وکیلم هم وصی.. خودم بیچارت می کنم-

 

محکم بین دندون گرفتم.. حرفی برای زدن به این مرد زبون  از شدت خشم لبمو  

 ..نفهم احمق نداشتم.. هیچ درکی نداشت

جز سکوت چاره ای نداشتم.. واقعا با هرکلمه حرفم بیشتر جوشی میشد.. تنها تقال  

 ..کردم و خودم رو ازش فاصله دادم
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چه تنبیهی    ماشین رو به حرکت درآورد.. دیگه حتی مهم نبود که کجا میرفت؟ که

برام در نظر گرفته؟ که ممکنه تا دقایق آینده زنده باشم یا نه؟ چشم بستم و به 

 ..هیچ چیزی فکر نکردم

 

 زیبا؟ -

 

 ..با صداش و حس اینکه ماشین از حرکت ایستاده چشم باز کردم

 

 ..خونه ی خالت که نیست گرفتی خوابیدی.. پاشو یاال-

 

فرمون نشسته بود و پر اخم و غیض نگام می به سمتش سر چرخوندم.. پشت  

کرد.. گیج و منگ بودم.. دستش رو به سمتم دراز کرد که به در ماشین چسبیدم..  

 :پوزخندی از روی حرص زد و گفت

 

 ..برو پایین-

 

 ..به اطراف نگاه کردم.. خیابان آشنا رو که دیدم دستگیره رو پایین کشیدم

 

 ..وایسا ببینم-
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 ..شد دستم روی در خشک 

 

 ..به من نگاه کن-

 

تاریک و روشن ماشین شکار کردم..  تو  ناچار چرخیدم و برق نگاهش رو  به 

 ..درست مثل چشم گربه های وحشی می درخشید

 

بیش از حد و اندازه داری خطا و اشتباه می کنی.. فکر نکن یادم میره که خودتو  -

شینتم تو پارکینگه..  به موش مردگی زدی.. یک به یک کاراتو تالفی می کنم.. ما 

 ..االن میری و سوییچتو میگیری

 

 ..سری به نشونه ی باشه تکون دادم

 

  یکراست میری خونه.. سرتم بلند نمی کنی.. فهمیدی؟ -

 

 

 

 ..سری به نشونه ی باشه تکون دادم
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 یکراست میری خونه.. سرتم بلند نمی کنی.. فهمیدی؟ -

 

 ..باز هم با تکون سر تایید کردم

 

 ..بزن.. واسه من اون کله بی خاصیتتو باال پایین نکنحرف  -

 

 ..از دادی که زد مو به تنم راست شد

 

 ..چشم-

 

 ..حاال پایین-

 

پارکینگ   به  رو  و خودم  برداشتم  و محکم  تند  قدم های  پیاده شدم..  زود  خیلی 

رسوندم.. مرد جوون رو دیدم.. می ترسیدم.. اگر این مرد بهم حمله می کرد چه؟  

 ..تباری نبودهیچ اع

وقتی رییسش شخصی مثل رایان بود چه توقعی از دیگران داشتم؟ چند قدم دورتر 

 :ایستادم که گفت
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صندلیه - روی  گوشیتونم  و  کیف  و  سوییچ  سالم..  و  صحیح  ماشینتون  سالم.. 

 ..خانوم

 

 ..صدام رو باال بردم

 

 ..می تونی بری-

 

نفسی به آسودگی کشیدم و خودم  سر پایین انداخت و بی حرف اضافه ای رفت..  

رو به ماشین رسوندم.. وسایل هام رو برداشتم و ریموت رو فشردم.. با آسانسور  

بدن خسته و بی جونم رو به خونه رسوندم.. همونجا پشت در به حال نزارم اشک  

 ..ریختم و ناله کردم

 

 

 

  

  

دم پادوی شما.. وای زیبا.. یک هفته س چپیدی تو خونه بیرونم نمیای.. منم که ش-

هی برم خرید.. کادوپیچ کنم ببرم خونتون.. کارگر خبر کنم.. پول بریزم حساب..  

غذا بگیرم.. کارای خونه بکنم.. واال خیلی پررویی.. اصال معلومه چته؟ چندبار 

 ..زهرا زنگ زده حتی جواب تلفن هاشم نمیدی
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رو با حوله پیچیدم..    از این همه پرچونگی کمند حالت تهوع گرفتم.. موهای نمدارم

 :بی هوا گفتم

 

 ..می خوام موهامو کوتاه کنم-

 

 ..داشت از اتاق بیرون می رفت که با این حرف من بین راه خشکش زد

 

 چی گفتی؟ -

 

 ..مقابل کمد ایستادم و یک دست لباس راحتی بیرون کشیدم

 

 ..گفتم می خوام موهامو کوتاه کنم.. پسرونه-

 

می   کابوس  ها  شب  هم  بلندم هنوز  موهای  سردرگم  کالف  شدن  پیچیده  دیدم.. 

دوردستای توانمند رایان خواب شب رو از دیدگانم می گرفت.. دردی که کشیده 

 ..بودم لحظه ای روح و روانم رو رها نمی کرد.. فراموش شدنی نبود

 

به سمتم چرخید.. در حالی که درست شبیه به یه عالمت تعجب بزرگ و متحرک  

 :بود گفت
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 وجه نمیشم.. چرا؟ من مت-

 

پشت بهش لباس هام رو پوشیدم.. هنوز بعضی از قسمت های بدنم خونمردگی  

 ..داشت.. با اینکه دیگه درد نداشتم اما آثار خشونت از بدنم نرفته بود

 

  ..چون خسته شدم ازشون.. یه مدل خوب کوتاش کن-

 

 

 

 

 

ایستاد.. موهای نمدارم اطرافم  حوله رو از دور بدن و موهام باز کردم که مقابلم  

 ..رو گرفت

 

تو مثل اینکه واقعا حالت خوب نیست... زیبا تو رو خدا اگر چیزی شده به من -

بگو.. نکنه فکر کردی من سرزنشت می کنم.. دعوا و کتک کاری.. من که پدرو  

مادر و برادرت نیستم.. من دوستتم زیبا.. می تونی به من اعتماد کنی.. لطفا به  

 ..بگومن 
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 ..لبخند اطمینان بخشی به صورتش زدم

 

 ..نه به خدا چیزی نیست-

 

چرا دیگه جواب تلفن هیچکسو نمیدی؟ چرا دیگه درباره ی رامین و بقیه حرفی  -

 ..نمیزنی؟ حتی اون شب از منوچهر گفتم و تو اصال برات اهمیتی نداشت

 

اگر زنگ هم بزنن من با یادآوری حرف رایان دوباره ترس به جونم افتاد.. گفت  

 ..تنبیه میشم

 

کمند.. باز تو گیردادی به من؟ من فقط به این نتیجه رسیدم که سیامک اگر مرد  -

برگشتن و عاشق شدن بود اون طوری ولم نمی کرد و بره.. می خوام ولش کنم..  

 ..زندگیمو بکنم.. به خانوادم و خودم برسم 

 

 :پوزخند زد و گفت

 

خه.. که بگم داری راست میگی.. یه هفته س کجا به خودت این یه کارم نمی کنی آ-

رسیدی؟ کجا به خانوادت رسیدی؟ کاراتم که من می کنم.. حاالم که افتادی رو فاز  

بهشون   دست  من  نمیذاشتی  سیامک  عشق  به  که  موهایی  همون  مو..  کوتاهی 

 ..بزنم
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. از اتاق خارج  کالفه بودم.. جواب دادن به سواالت کمند تمام انرژیم رو می گرفت.

شدم و به محض ورود به آشپزخانه قهوه ساز رو به برق زدم.. صدای کمند رو  

 ..از سالن شنیدم

 

 ..ماه پشت ابر نمی مونه.. چیزیو ازم مخفی کرده باشی من یکی نمی بخشمت-

 

 ..دو فنجان قهوه دم کردم و از آشپزخونه خارج شدم

 

 ..انقدر غرغر نکن-

 

 ..نشستم.. کنارم نشست و دلخور فنجونی برداشت و روبرگردوندروی مبل 

 

 کمند؟ یه چیزی بپرسم؟-

 

تلخش   بوی  لب زدم..  به  و  برداشتم  میز  از روی  قهوه رو  فنجان  نداد..  جواب 

 ..شیرینی عطر پیچیده شده زیر بینیم رو از بین برد
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مدت بعد خوب   لج نکن.. باور کن چیزی نشده.. من فقط دچار یه بحران شدم.. یه-

میشم.. اصال هرچی تو بگی.. موهامو کوتاه نمی کنم.. بعدم امشب بریم دربند..  

 نظرت چیه؟ ها؟

 

 :به سمتم چرخید و گفت

 

 قبوله.. حاال بگو ببینم چی می خواستی بپرسی؟ -

 

لبخند زدم و مشتاقانه نگاش کردم.. کمی از قهوه نوشیدم و از طعم فوق العاده ش  

 ..لذت بردم

 

چیزی  او- گیربیاری..  ازش  چیزایی  یه  شد  قرار  رامین..  پسر  بود..  پسره  ن 

  فهمیدی؟ 

 پارت_صد_و_یک #

 

 

 

 

 ..چشم ریز کرد و خودش رو جلو کشید
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 چی شد یهو یاد اون افتادی؟ -

 

 ..همین طوری آخه گفتی خیلی باهوشه.. چون منو دیده گفتم نکنه مارو پیدا کنه-

 

 پیچوندیش؟ مشکوک میزنی.. مگه نگفتی -

 

 ..داشتم خرابکاری می کردم.. اگر رایان می فهمید سند مرگم امضا شده بود

 

آره.. اصال ولش کن.. یه دفعه ای به یادم اومد.. گفتم چی شد خواستی یه چیزایی  -

 ..گیر بیاری

 

 :نفسی تازه کرد و به پشتی مبل تکیه داد.. کمی از قهوه نوشید و گفت

 

مهندسی شهرسازی خونده.. خیلی وقته ایران نبوده..    فقط شنیدم که تو فرانسه-

 ..میومده به مادرش سر میزده و میرفته.. نهایت این همه سال یکماهم نمونده

 

 ..گوشم رو تیز کردم ولی خودم رو مشغول نوشیدن نشون دادم
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عاشق مادرشه و هرروزم بهش زنگ میزده.. با اینکه مائده گاهی اصال پسرشو -

زم دست بر نمی داشته.. تا اینجا بوده که فقط درس خونده.. وقتی  نمی شناخته با

هم رفته اون طرف با یه دختر فرانسوی هم خونه بوده.. مطمئنا فقط همین نبوده..  

یه پسر آزادی عین اون که باباش ماه به ماه پول بارونش می کرده باید خیلی کارا  

 ..کرده باشه

 

 ..گذاشتم و بلند شدمفنجون نیم خورده ی قهوه رو روی میز  

 

 دیگه چی؟ -

 

 ..چیزی زیادی نمی دونم.. فقط همینا بود-

 

پشت پنجره ایستادم و پرده رو کمی کنار کشیدم.. از این زاویه درست روبه روی  

 ..مجتمع دو طرف خیابون کامال مشخص بود

 

 رابطش با رامین چطوره؟ -

 

 ..ماشین زندانبان جوون رو دیدم و آه کشیدم
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خیلی خوب نیست.. چون با کثافت کاری های رامین مخالفه.. یه جوری هم مخالفه  -

انگار خودش پسر پیغمبره.. یکی نیست بهش بگه تو هم پسر یه زن دیوونه و یه  

نامرد آشغال عین رامینی.. مگه آدم خر باشه نفهمه که خودش تو فرانسه و اون 

اینجو فرانسوی چه غلطا که نکرده..  ر که من میدونم خیلی هم  داف ماف های 

 خوشکله.. تو که دیدیش؟ راسته؟ 

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 

 ..به نظر من اصال هم قشنگ نیست.. شبیه بقیه ی پسرهاست-

 

 ..بلند شد و کنارم ایستاد
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نه بابا.. میگن خیلی خوشتیپ و جذابه.. من که درباره ی پسرا نظر خاصی ندارم..  -

ن پرسیدم.. اون دخترا خیلی خوشکل بودن.. عمل  اینو دخترایی میگفتن که ازشو

 ..کنم با یکیشون ازدواج می کنم

 

 ..و بلند خندید.. لبخند محوی به لب آوردم.. به عقب هولم داد

 

 ببینم به چی نگاه می کنی؟ دوساعته اینجا وایسادی و هی شل و ول میشی؟ -

 

 :بیرون رو نگاه کرد و پر اخم گفت

 

وقت روز مگه آدم مغز خر خورده تو این گرما بیرون باشه؟ کسی نیست که.. این  -

 ..بیا بشین موهاتو سشوار کنم

 

و دستم رو گرفت و روی مبل تکی وسط سالن نشوند.. وارد اتاق که شد ریموت  

تلویزیون رو به دست گرفتم و روشن کردم.. روی شبکه ی موزیک نگه داشتم و  

از شادمهر در حال پخش بود.. صدای  زانوهام رو به بغل زدم.. آهنگ حس خوبیه  

 ..کمند رو شنیدم

 

 ..من عاشق این آهنگم-
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 ..صداش رو باال بردم که با همخوانی ، سشوار به دست به سمتم اومد

 

 ..دیوونه صدات میره بیرون-

 

 ..نمیره-

 

و دوباره شروع کرد به خوندن و همزمان موهای من رو سشوار کشید و با برس  

 ..شونه کرد

 

 سشوار رو که خاموش کرد روی سرم خم شد

 

 ..خیلی موهای قشنگی داری-

 

موهای خودت که بهتره.. لخت و خوش حالت.. از حاال می تونم تصور کنم چه  -

 ..شکلی میشی وقتی از اون مدل های معرکه ی پسرونه کوتاهشون کنی

 

 ..خندید...مدام موهام رو با دست جمع می کرد و چیزی زمزمه می کرد
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راستی چه خبر از دوندگی هات؟ هنوز نتونستی رضایت بگیری؟ کمال رو چیکار  -

 کردی؟

 

دست از موهام برداشت و کنارم نشست.. من هیچ زمان حس نمی کردم که کمند  

دختر باشه.. نه اندامش.. نه صداش و نه حتی زوربازوش به دخترها هیچ شباهتی  

 ..نداشت

 

 ...یت میگیرمبیخیالش.. درست میشه.. باالخره رضا-

 

 ..سرم رو روی سینش گذاشتم

 

 ..وقتی که نوید هم بشی همین قدر دوست دارم.. باورکن-

 

 ..مگه می تونی نداشته باشی؟ شوهر هم که بکنی بازم باید تو بغلم بیای-

 

گاه   تکیه  بودم..  خوشحال  میومد  کنار  چیز  همه  با  امیدوارانه  اینقدر  اینکه  از 

 ..خواهرم و حتی گاهی برادرم بودهمیشگی.. دوستم..  

هنوز هم به خاطر داشتم چطور یک تنه دو مرد رو حریف بود.. چطور دربرابر  

مردها ازم دفاع می کرد و از خیلی از مهلکه ها نجاتم داده بود.. نفسی تازه کردم 

 و حرفی نزدم 
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کمند  چطور فراموش کردم؟ حاال با وجود کمند چطوری بهش زنگ بزنم؟ رو به  

 :که داشت کفش می پوشید گفتم

 

 ..تو برو تو پارکینگ منم میام.. یه کاری دارم-

 

 ..سربلند کرد

 

 ..چیکار؟ آماده ای که-

 

 ..میام االن.. تو برو.. سوییچ تو کیفمه.. بنزینمم کمه.. باید سرراه بنزین هم بزنم-

 

 :در رو باز کرد و گفت

 

 ..شم منو برسونی خونه پس زود بیا.. دیروقت نباشه.. باید بعد-

 

 ..باشه عزیزم-
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بیرون که رفت نفسی از سر آسودگی کشیدم.. گوشیم رو از روی کانتر برداشتم و  

 :شماره ی رایان رو گرفتم.. داشتم ناامید میشدم که جواب داد

 

 بله؟-

 

 الو رایان؟ -

 

 ..چیه؟ من تو جلسه م-

 

 ..لب گزیدم

 

  ..من.. من-

 ..بین حرفم پرید

 

 زیبا چیزی شده؟ چرا تته پته می کنی؟ -

 

  ..نفسی تازه کردم
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 ..می خوام برم بیرون -

 

 بیرون؟ این وقت شب؟ با کی؟ چرا؟ -

 

واقعا با خودش چه فکری می کرد؟ که چه نسبتی با من دارد؟ خشم وجودم رو  

 ..گرفت

 

 ..تازه ساعت هشته.. می خوام با کمند برم دربند-

 

 ..تارهای صوتیش لرزید.. قلب من هم به لرزه افتادتک خنده ای کرد که  

 

شاعر هم شدی.. کمند و دربند.. ولی من فعال وقت ندارم به شعرهات گوش کنم..  -

 ..سریه جلسه ی کاری خیلی مهمم.. خداحافظ

 

 ..رایان؟ تو رو خدا قطع نکن-

 

 ..حرصی نفسش رو تو گوشی فوت کردم

 

 م؟چی میگی زیبا؟ نمی فهمی چی بهت میگ-



 

1714  از 283 صفحه   

 

بیرون  - هفته س  یک  که  منتظرمه.. من  ماشین  تو  کمند  برم..  بذار  فهمم..  می 

 ..نرفتم

 

 ناراحتی که یک هفتــــــــــــه س هرزگی و ولگردی نکردی؟ -

 

 ..صدای شکستن قلبم گوشم رو کر کرد

 

زیبا.. تو جایی نمیری.. کاری هم ندارم اون دوست بی هویتت کدوم گوریه.. تازه  -

این نتیجه رسیدم.. رفتارای این دختر زیادی پسرونست.. باید با اونم قطع  جدیدا به  

  ..رابطه کنی

 پارت_صد_و_چهار#

 

 

 

 

 ..تحمل نکردم

 

 رایان؟ چرا انقدر ظالمی؟ واقعا نمی فهمی؟-
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نه.. وقتی اجازه ندم کمند پیشت بمونه، هم خیال من راحته چون بهش اعتماد  -

 ..یندارم.. هم اینکه تو تنبیه میش

 

 :به گریه افتادم

 

 ..تو حق نداری این کارو با من بکنی.. من که هرکاری گفتی انجام دادم-

 

وظیفتو انجام دادی.. چون چاره ای هم جز این نداشتی.. هروقت یه کاری رو با  -

 ..خواست خودت انجام دادی بعدا دربارش حرف میزنیم

 

یت و محکم بودن داشت چرا انقدر سرد و بی احساس حرف میزد؟ این همه قاطع

 ..لهم می کرد

 

 رایان؟ بگو چیکار کنم که بذاری برم و کمندو ازم نگیری؟ -

 

 ..هوووم... حاال شد.. معلومه اهل معامله ای.. حاال برو.. بعدا بهت میگم-

 

 :کالفه و حرصی گفتم 
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 ..االن بگو شاید نتونم انجامش بدم-

 

جلسه ست؟ یواش حرف میزد و بلند می  بلند و بی محابا خندید.. مگه نگفت سر  

 :خندید.. خیلی زود خنده اش رو جمع کرد و گفت

 

نتونی هم انجام میدی جوجه.. پس برو و سعی کن از امشبت لذت ببری.. حاال هم  -

 ..وقت منو نگیر.. خداحافظ

 

 ..و تلفن رو قطع کرد.. از خشم و عصبانیت جیغ کشیدم.. خستم کرده بود

 

 ..زراییل چرا بیکار نشسته؟ لطفا این آشغال رو بذار تو اولویتخدایا پس این ع-

 

حرصی از در بیرون رفتم و وارد آسانسور شدم.. تو آینه به خودم خیره شدم..  

خیلی الغر و رنگ پریده به نظر می رسیدم.. حتی بدون توجه به اصرارهای کمند  

ی خردلی و شلوار    رژلب هم نزدم.. حال و حوصله ی آرایش نداشتم.. مانتوی ساده

جین آبی و شالی که به ساده ترین شکل ممکن دور گردنم پیچیده بودم.. پوف  

 ..کشیدم

این ها همش از اثرات روبرویی با رایان احمق بود.. آخر سر من از دست این  

روانی ، عقلم رو از دست می دادم.. خیلی زود خودم رو به پارکینگ رسوندم و  

 ..سوار شدم
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  ..چقدر لفتش دادیکجا موندی؟ -

 

  ..استارت زدم

 ..ببخشید-

 

 ..از در که بیرون رفتم سمند همیشگی رو دیدم.. بی معطلی پشت سرم به راه افتاد

 

 ..دلم لک زده بود واسه یه بیرون رفتن-

 

  ..خودم اینجا و دلم جای دگر

 

 

 ..خودم اینجا و دلم جای دگر

 

 ..آره-

 

بنزین زدم و خیلی زود به دربند رسیدیم.. پیاده که شدیم راننده جوون هم با ما  

پیاده شد.. شورش را در آورده بود.. روی یکی از تخت های دنج آخر نشستیم..  
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درست تخت کناری نشست و به من نگاه کرد.. فکر کنم رییسش دستور داده بود 

 ..چیزی مشکوک نشهکه چشم از من برنداره.. امیدوار بودم کمند به 

 

بدبختی و - کار و  دلم یکم نفس کشیدن می خواست.. مردیم همش  آخیششش.. 

 ..خونه و هزارجور دعوا

 

بهش نگاه کردم.. شال مشکی نازکی روی موهای آزادش انداخته بود.. هیچ زمان 

 ..از هیچ زیورآالتی استفاده نمی کرد.. مانتوی کوتاه نخی و شلوار کتان

 

 ..آره-

 

برای من این مدلی بیرون رفتن هیچ لذت و جذابیتی نداشت.. بیشتر حس بیچاره  

ها داشتم.. اینکه یه نفر مدام مراقبت باشه و جرات نداشته باشی حتی سرت رو  

 ..بچرخونی خیلی عذاب آور بود

 

 ..نظر منو می خوای اول یه چیزی سفارش بدیم بعدا شام بخوریم-

 

 مثال چی؟ -

 

 :ژست تفکر گرفت
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یه نوشیدنی خنک.. که این گرما از تنمون بره.. نمی دونم چرا این فصل تابستون  -

 ..دست از سرمون برنمیداره

 

 ..سرتکون دادم

 

 ..باشه.. هرچی دوست داری می گیریم-

 

 ..گارسون رو خبر کرد و سفارش دوتا آب آلبالو داد

 

  کمند؟ -

 جانم؟ -

 

 ..به پشتی تکیه داد

 

 دست نزدی واسه خرید مامان اینا؟ میگم از اون پوال که -

 

 :همراه با تکون دادن سر گفت
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نه بابا.. می دونم اونا پوِل حرومن دوست نداری استفاده بشه.. از اونا برداشتم  -

 ..که با پول کار تو آرایشگاه پس انداز کردی

 

 ..نفس عمیقی از هوای مطبوع گرفتم

 

 گه؟خوب کاری کردی.. سوسن چیزی نگفت من نیومدم دی-

 

 ..راحت و بی دغدغه لم داد.. گاهی فراموش می کرد پسر نیست

 

نه بابا.. مگه تا من اونجام کسی جرات داره از گل نازک تر بهت بگه.. منم که  -

نبودم جرات حرف زدن نداشته.. اصال چی می خواسته بگه؟ سریع آمارشو بهم  

  ..می رسونن

 

 

 ..بودنگاهم به تخت بغلی افتاد.. چشمش به دهن من 

 

 ..مرسی عزیزم-
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گارسون با لباس های سنتی و سینی به دست مقابلمون ایستاد.. کمند خم شد و 

  ..سینی رو گرفت

  ..نوش جان-

 ..ممنون-

 

 :کمی از آب آلبالو خوردم که گفت

 

 ..وای خیلی خوشمزست.. جیگرم حال اومد-

 

 ..بی اراده خندیدم

 

 ..آره.. ترش هم نیست.. طعمش عالیه-

 

 ..بلند بلند خندید.. صدای موزیک سنتی پخش شده حس خوبی بهم می داد

 

 ..اگر جور شه فردا بازم میرم پیش مامان اینا-

 

 مثال قراره تا کی ایران باشی؟ -
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لب گزیدم.. اگر حرف هامون رو راننده می شنید و گزارش می کرد حتما رایان 

 ..بیچارم می کرد

 

 ..دم خودمم نمی دونم چطوری جمعش کنمنمی دونم.. فعال که یه غلطی کر-

 

 ..آه عمیقی کشید

 

چی بگم.. من از اول هم گفتم به خانوادت درباره ی طالقت بگو.. خودت گفتی نه  -

و خیالت راحت بود که بر میگرده.. من خوب می دونستم اون مدلی رفتن برگشتنشم  

. ولی من نمی  بی تاثیره.. تو نمی تونستی بدون توجه به خیانتش کنارش بمونی.

 ..خواستم ولت کنم.. برای همینم حمایتت کردم

 

 ..دستش رو گرفتم

 

مرسی عزیزم.. اشتباه از تو نبود.. من خودم مقصرم.. اشتباه زیاد کردم.. اینکه -

بهش دروغ گفتم.. اینکه پنهون کاری کردم و آخرشم که به زور کتک طالقم داد  

ال گیر کنم و ندونم چیکار کنم.. به مامان نباید پنهون کاریمو تکرار می کردم که حا

اینا گفتم خونه ی مادرشوهرمم. ولی حتی آدرس ندادم.. اون دفعه زهرا می گفت  

مامان گفته یه سر بیایم خونه مادرشوهرتو با هم صحبت کنیم.. نمی دونی من چه  

 ..حالی شدم
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 ..چهره در هم کشید

 

 ..می فهمم.. درک می کنم.. چیزیه که شده-

 

 :بغضم رو پس زدم که لبخند زد

 

خوش  - اومدیم  صوفیایی..  تو  خونه  از  بیرون  ببخشید..  آخ  زیبا..  بسه  وای 

 ..بگذرونیم

 

 :آه کشیدم و گفتم

 

  ..همون زیبا صدام کن.. صوفیا مرد-

 ..همون زیبا صدام کن.. صوفیا مرد-

 

 :ابرو در هم کشید

 

بکشم.. صوفیا کی مرد که من خبر  نه واجب شد بعدا با کتک از زیر زبونت حرف  -

 ندارم؟ 
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 ..همون وقتی که به خاطر صوفیا بودنم کلی کتک خوردم-

 

سرچرخوندم.. ولی با دیدن رایان که کنار تخت بغلی ایستاده بود دستم بی اراده  

روی قلبم نشست و نفسم قطع شد.. از این شوک ناگهانی وجودم به لرزه افتاد..  

 :رسید صدای نگران کمند به گوشم

 

 چی شد زیبا؟ -

 

 ..چشم گرفتم

 

 ..چی.. چی.. چیزی نیست.. فکر کنم به خاطر شربت آلبالوئه.. فشارم افتاد-

 

 ..نزدیکم شد

 

ای وای.. به خدا یادم نبود.. تو می خوری فشارت میفته.. بذار ببینم چیزی دارم  -

 ..بهت بدم

 

 ..قلبم خیلی نامنظم می کوبید
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 کمند.. ک ک کمند؟ -

 

کمند انگار صدای ناله هام رو نمی شنید.. داشت کیفش رو زیر و رو می کرد که  

 :دستی مقابلم قرار گرفت

 

 ..اگر قندتون پایینه اینو نوش جان کنین.. براتون خوبه-

 

چشم باال کشیدم و رایان رو دیدم.. خدای من اینجا چی می خواست؟ اینقدر بی  

ه ی خودش هم شک داشت؟ کمند معطل  اعتماد بود که تحمل نکرد؟ به حرف رانند 

 ..نکرد به محض شنیدن صدای رایان شکالت دستش رو گرفت و باز کرد

 

 ..ممنون آقا-

 

خدایا خودت کمک کن رایان رو نشناسه.. التماست می کنم.. میخ نگاه رایان بودم 

 ..که کمند شکالت رو بین دندون های قفل شده م گذاشت

 

 ..بخورش عزیزم.. خوب میشی-
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و موهای کج شده ی صورتم رو مرتب کرد.. من اما درست مثل مرده ای که با  

 ..چشم باز از دنیا رفته مات صورت خندوِن رایان بودم

 

 زیبا؟ می خوای اگر خوب نیستی برگردیم؟ بریم بیمارستان؟ -

 

 :رایان کمی بین لب های تقریبا بزرگش فاصله انداخت

 

 ..من می تونم کمکتون کنم-

 

 

 

 

 

کمند کمی فاصله گرفت.. فکر کنم داشت کفش می پوشید.. روی صورتم خم شد و  

 :گفت

 

 تنفس مصنوعی بدم یا روی دوشم بلندت کنم و تا بیمارستان ببرمت؟-
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خودم رو عقب کشیدم.. گیج و مات سرپایین انداختم.. کمند رایان رو کنار زد و  

 :مقابلم ایستاد

 

 ؟ عزیزم؟ شبیه گچ دیوار شدی.. خوبی-

 

 :با وجود شکالت حرف زدن سخت بود.. با این حال نامفهوم گفتم

 

 ..خوبم-

 

و مشغول خوردن شکالت فوق العاده شیرین رایان شدم.. کمند کنارم نشست و  

 :شانه هام رو ماساژ داد

 

اگر خوب نشدی بریم بیمارستان.. خیلی ضعیف شدی.. به خاطر اینه که غذای -

ب درستی هم که نداری.. چندبار پیشت بودم  درست و حسابی نمی خوری.. خوا

 دیدم که همش تو خواب هذیون میگی.. چه بالیی سرت اومده زیبا؟ 

 

 :به رایان نگاه کردم.. رنگ نگاهش تغییر کرده بود.. لب زدم

 

 ..چیزی نیست من خوبم کمند.. تورو خدا نگران نباش.. بیا امشبو خراب نکنیم-
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 ..رایان دوباره نزدیک شد

 

اهلل رنگ و روشون بهتر شد.. اثرات شکالته.. چیزی نیست گاهی وقت ها ماش-

آدما یه چیزایی می بینن و می شنون که اینجوری میشن.. حتما احساساتی شدن.. 

 مگه نه خانوم؟ 

 

 :و به من خیره شد.. کمند که انگار متوجه ی طعنه ی کالم رایان شد گفت

 

 ..چی؟ من متوجه نشدم-

 

 :گفت رایان لبخند زد و

 

من تجربه ی خودمو عرض کردم.. یه خواهر دارم مثل دوست شما لوس و بی -

 ..پرواست.. البته من زیاد بهش رو نمیدم.. خوب بلدم چطوری ادبش کنم

 

داشتم قالب تهی می کردم.. این جنگ روانی چرا به راه افتاد؟ شکالت رو قورت 

 ..دادم

 

 ..کمند.. عزیزم.. بیخیال من حالم خوبه-
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 :و روبه رایان گفتم

 

 ..بهتره شماهم تشریف ببرید-

 

پوزخند زد.. کمند من رو ول کرد و مقابل رایان ایستاد.. آه خدای من هرلحظه  

  :امکان داشت دعوا رخ بده.. کمند بی انعطاف گفت

 :کمند بی انعطاف گفت 

 

 اصال شما کی هستید؟-

 

 :رایان چشم از من گرفت و خیلی خونسرد گفت

 

رد مجرد ایرانی.. اتفاقا قصد ازدواج هم دارم.. همین میز بغل هستم..  من یه م-

 ..خوشبخت میشم اگر امشبو باهم بگذرونیم 

 

 ..سرم گیج می رفت.. نفس نداشتم.. اکسیژن نبود
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که  - ننداختم  راه  دعوا  یه  تا  خودتون  میز  سر  بفرمایید  کردید..  بیجا  خیلی  شما 

 ..ولی این دلیل نمیشهبندازنتون بیرون.. بابت شکالت ممنون 

 

نگاه های معنادار رایان رو خوب می شناختم.. داشت می گفت"دوست بی هویتت  

 "رو ساکت کن و اجازه ی نشستن بده

 

 :بین حرف کمند پریدم.. لبخند زورکی به لب آوردم

 

کمند؟ عزیزم؟ این آقا بهمون لطف کردن.. می تونیم در جواب این محبتشون یه  -

 ..مهمونشون کنیمچیزی 

 

 ..و دستش رو گرفتم.. رایان می خواست اینطوری تالفی کنه.. شک نداشتم

 

کمند رو با فشار دست راضی به نشستن کردم.. رایان یک تای ابروش رو باال  

 :داد.. روبه کمند آهسته لب زدم

 

 ..تو رو خدا دعوا راه ننداز.. یه دیقه می شینه و میره-

 

 :خشمگین گفت
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 ..ین یارو کیه.. غلط کرده بخواد بشینهاصال ا -

 

 :ترسیده به رایان نگاه کردم.. با سر عالمت داد.. گفتم

 

 ..نمی دونم.. ولی مشکلی پیش نمیاد.. باور کن-

 

حرصی نفسی کشید و تیر خشمش رو به سمت رایان پرت کرد.. ولی رایان کامال  

 ..خونسرد چشم از من برنداشت

 

 اجازه هست؟-

 

 :هرگونه مخالفتی از جانب کمند گفتمقبل از 

 

 ..بفرمایید-

 

و رایان صبر نکرد.. کفشش رو بیرون آورد و از بین من و کمند رد شد و به 

پشتی تکیه داد.. با چشم و ابرو کمند رو به آرامش دعوت کردم.. در حالی که  

 ..خودم داشتم از درون گر می گرفتم
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 زیباتون رو بدونم؟ بهتر شدین خانوم؟ می تونم اسم -

 

 :نمی خواستم کمند حرف بزنه.. قطعا دعوا راه می افتاد.. تند و سریع گفتم

 

 ..زیبا.. اسمم زیباست -

 

 ..از این همه هول و شتابزدگی من خندید

 

  ..چقدر بهتون میاد زیبا خانوم-

 :صدای کمند کمی باال رفت

 

 من هنوز متوجه نشدم.. شما کی هستین و چی می خواین؟ -

 

 ..دستش رو گرفتم

 

کمند عزیزم؟ این آقای محترم بهمون کمک کردن.. باید جبران کنیم.. باالخره همه -

 ..ی کارها یه جوری باید جبران بشه
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 ..این ها رو با غیض بیان کردم.. رایان خندید

 

البته.. من هم کامال موافقم.. هرکی با من در ارتباط باشه خوب میدونه که من  -

 ..بی جواب نمیذارمهیچ چیزی رو 

 

شمشیرش رو از رو بسته بود.. کمند که متوجه مشاجره ی نامحسوس ما شده 

 :بود تن صدایش رو کمی پایین آورد

 

 ..تو این مردو می شناسی؟ خیلی قیافش برام آشناست-

 

 ..خون تو رگ هام یخ بست.. نگاهم به رایان بود که همچنان خونسرد می خندید

 

چیزی برای این آقا سفارش بدیم.. دوستشون روی تخت بغلی  نه.. بهتره که یه  -

 ..منتظرشونه

 

شدم..  له  رایان  نگاه  سنگینی  زیر  من  و  کرد  صدا  رو  گارسون  نامطمئن  کمند 

  ..سوختم

 :کمند گفت



 

1714  از 303 صفحه   

 

 چی میل دارین؟ -

 

رایان چشم از من بر نمی داشت.. نگاهش که روی لبم ثابت ماند.. بین دندون 

 ..فشردمگرفتمشون و  

 

 ..یه چیز ترش لطفا.. و البته قرمز.. مثل آب انار.. آب زرشک-

 

 ..کمند پوزخند زد

 

 ..فشارتون میفته-

 

 ..نگران نباشید من به خوردن چیزای ترش و تلخ عادت دارم-

 

گارسون که رفت سر پایین انداختم.. در حالی که هنوز نگاه سوزانش رو روی کل  

 :کوت رو رایان شکستاجزای وجودم حس می کردم.. س

 

 شما همیشه اینجا میاید؟-
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  ..به جای من کمند جواب داد

 ..به شما ربطی نداره -

 

 :رایان خندید و گفت

 

بهتون نمیاد این قدر بداخالق باشین.. ممکنه خدای ناکرده رابطه ی دوستیتون  -

 ..با زیبا خانوم خراب بشه

 

 ..کرد.. دست کمند رو گرفتمشتاب زده سربلند کردم.. داشت تهدیدم می 

 

دوستمه..  - بهترین  و  دوست  تنها  مهربونه..  هم  خیلی  کمند  نیست..  اینطوری 

 ..همیشه باهمیم.. تا ابد

 

 ..یک تای ابروش باال پرید

 

 چقدر جالب.. همیشه و تاابد؟ -
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دو   بین  میزد..  کمند حرف  بودن  از "ترنس"  داشت  متوجه ی منظورش شدم.. 

 :کمند گفت راهی گیر کردم.. 

 

 ..البته.. تا همیشه.. هیچوقت هم جدا نمیشیم.. هیچکس هم این جرات رو نداره-

 

و محکم تر دستم رو گرفت.. تمام التماس وجودم رو به چشمام ریختم و به رایان  

 :نگاه کردم.. پوزخند زد

 

 ..امیدوارم همین طور باشه که میگین-

 

دستش رو دور کمرم حلقه کرد.. چرا حاال  کمند بلند شد و درست کنارم نشست و  

 حتی فکر نمی کردم که کمند یه دختر بود؟ 

حس می کردم معشوقه ی یک رابطه ی سه نفره م.. حال خیلی بدی داشتم.. لب  

گزیدم و سرپایین انداختم.. گارسون آب زرشک رایان رو آورد و رایان بی حرف  

 ..نوشید

 

  :کمند کنار گوشم با صدای آهسته ای گفت

 ..خیلی آشناست-
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نفس داغ و حرف داغترش بدنم رو به آتش کشید.. گره بین ابروهای پرپشت رایان  

 ..ترس رو به دلم انداخت

 

 ..نه کمند جان اشتباه می کنی-

 

  :رایان معنادار گفت

 همیشه همین اندازه صمیمی هستین؟ -

 

 :کمند با لحن خاصی گفت

 

 ..بیشتروقتی مزاحم نداشته باشیم از اینم -

 

خدای من چی داشت می گفت؟ کارم به حتم تموم بود.. دیگه حتی تپش قلبم رو 

به سینم   رو  م  کردم و سرفروافتاده  قفل  هم  در  رو  هام  کردم.. دست  نمی  حس 

 ...چسبوندم.. صدای خنده ی عصبی رایان رگ های بدنم رو درگیر کرد

 

 ..پس من مزاحمتون نمیشم.. ممنون بابت آب زرشک-

 

  :شد و من توان نداشتم سرباال بیارم.. کمند گفت بلند
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 ..خوش اومدین-

 

  :رایان که رفت بدون حرکت گفتم

 میشه بریم خونه؟ -

 

 ..کمی ازم فاصله گرفت

 

 ..نخیر.. من به خاطر این قوزمیت از شب خوبم نمی گذرم-

 

چرا حس می کردم کمند به رایان حسادت کرده؟ خدای من.. داشتم زیر فشار این  

مه درگیری کمر خم می کردم.. سرباال آوردم.. کمند شالش رو مرتب کرد چون  ه

 ..کامال افتاده بود

 

 ..گارسونو خبر می کنم که یه چیزی بیاره بخوریم.. بعدشم قلیون بکشیم و بریم-

 

 ..گارسونو خبر می کنم که یه چیزی بیاره بخوریم.. بعدشم قلیون بکشیم و بریم-

 

نموند.. گارسون رو صدا کرد و مشغول دادن سفارش شد.. سرم رو  و منتظر من 

نامحسوس چرخوندم ولی رایان شکارم کرد.. پوزخند گوشه ی لبش و اخم غلیظ  

 ..بین دو ابروش از همیشه بیشتر بود
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سرش پایین بود اما این از باالی چشم نگاه کردنش و خط و نشان کشیدنی که به 

نه م گم و گور کرد.. دیدم که به تلفنش اشاره وضوح جار میزد قلبم رو تو سی

کرد.. سراسیمه کیفم رو به چنگ گرفتم و گوشیم رو برداشتم.. بی معطلی سایلنتش  

 کردم که ویبره زد

 

 "از اینم صمیمی تر نه؟ "

 

 دستم می لرزید.. با زور نوشتم 

 

 "دروغ گفت.. به خدا فقط از رو لجبازی اینو گفت"

 

 دن با گارسون بودکمند هنوز مشغول حرف ز

 

 "دیگه از رو لجبازی چه کارهایی می کنه؟ "

 

 داشت چه فکری می کرد.. ؟ خدایا نجاتم بده.. نوشتم 

 

 "تو چرا انقدر ذهنت مریضه؟ "
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بهش نگاه کردم.. بدون نگاه کردن به گوشی تایپ می کرد.. این همه تسلط از کجا  

 بود؟ 

 

 "نشونت میدم"

 

 ..و به جونم بندازههمیشه خوب موفق میشد که ترس ر

 

 "تورو خدا دست از سرم بردار"

 

 "..این بی هویتو امشب می پیچونی.. باید با من بیای خونه"

 

 زیبا؟ -

 

 ..ترسیده چشم از رایان که همچنان با پوزخند نگام می کرد گرفتم

 

  جانم؟ -

 با کی چت می کنی؟ -

 

  :به لکنت افتادم
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 ..با با با هی هی هیچکس-

 

 ..برامون دیزی بیارن.. حوصله کباب و این چیزا نداشتمگفتم -

 

مثل بید می لرزیدم.. عجیب بود که درست وسط تابستون من از سرما یخ بسته  

 ..بودم

 

 ..خو خو خو خوبه-

 

توان حرف زدن نداشتم.. حالم خیلی بد بود.. دوباره به رایان نگاه کردم.. داشت 

توضیح می داد.. با این حال چشم ازم بر نمی  چیزی رو شمرده شمرده به راننده  

داشت.. دلم می خواست زمین به دو نیم مساوی تقسیم میشد و من رو می بلعید..  

 ..تموم می شدم

توان تحمل کردن دوباره ی رایان رو نداشتم.. من می مردم.. خدایا خودت به دادم  

 برس

 

م.. زیاد با خونه ی  غذا کوفتم شد.. نفهمیدم چطور کمند رو تا خونشون رسوند 

خودم فاصله نداشت.. تمام مدت راننده دنبالم بود.. ماشین رو که تو پارکینگ پارک  

 ..کردم.. راننده خودش رو به من رسوند

 

  خانوم؟ -
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 ..و به شیشه ضربه زد.. اشکم بی اراده سرازیر شد.. به سمتش چرخیدم

 

 ..باید با من بیاین-

 

 ..زور و اجبار من رو می برد ناچارا پیاده شدم.. نمی رفتم با 

 

  تو اسمت چیه؟ -

 ..سکوت کرد

 

 ..بهش نگاه کردم.. موهای خیلی کوتاهی داشت و کمی تپل بود

 

 ..ببین.. من نمی دونم رییست چی بهت گفته.. ولی اگر اسمتو بگی چیزی نمیشه-

 

 ..حامد-

 

  ..نفس عمیقی کشیدم

 کجا میبریم؟ -
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  ..کالفه پوف کشید

 ..بیاین.. لطفابا من -

 

با دست اشاره کرد حرکت کن و من بیچاره تر از همیشه به راه افتادم.. پشت سرم  

 ..همراهیم کرد

بیرون مجتمع ریموت ماشین رو زد و من روی صندلی عقب نشستم.. پشت فرمون  

قرار گرفت و بی معطلی حرکت کرد.. به اشک هام اجازه ی ریزش دادم.. حتی  

 ..نگاه هم نمی کرد

و من  س تلفنش زنگ خورد  زار زدم..  بسته  به شیشه چسبوندم و چشم  رم رو 

 ..صدای مکالمه ش رو می شنیدم

 

  ...الو آقا.. بله االن سوار ماشینه-

_.... 

  ..چشم.. نه مشکلی نیست-

-.....  

  همون آدرسی که گفتین؟ -

-....  

 ..نه خیالتون راحت من تا ربع ساعت دیگه اونجام-

 

 کدوم آدرس؟ چه قصدی داشت؟ خدایا 
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 ...هیچ مشکلی نیست.. بعدا با جزییات بیشتری بهتون میگم قربان-

 

  :وقتی تلفن رو قطع کرد گفتم

 ..کجا میریم؟ تو رو خدا حرف بزن-

 

ولی جز فوت کردن نفسش هیچ عکس العملی نشون نداد.. چی میشد اگر جیغ و  

دوییدم و کمک می خواستم؟ شکایت می  داد می کردم؟ اگر تا اداره ی پلیس می  

 کردم؟

 

 می خواد منو بکشه؟ آره؟-

 

از آینه بهم زل زد و باز هم حرفی نزد.. لب گزیدم.. دوباره بغضم شکست و به  

گریه افتادم.. ربع ساعت بعد ماشین متوقف شد و حامد خیلی زود در سمت من رو 

 ..باز کرد

 

  ..پیاده شین خانوم-
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ش پیاده شدم.. با ترس و لرز به اطراف نگاه کردم.. اینجا رو بدون نگاه کردن به 

خوب بلد بودم.. خونه ی رامین بود.. قلبم به تب و تاب افتاد.. به بدنه ی ماشین  

 ..چسبیدم

 

 ..خانوم.. بیاین-

 

دستم رو روی قلبم گذاشتم.. نه نه نه .. حتما با رامین هم دست بودن و حاال می  

 ..خواست تالفی کنه

 

 ..نمیام من-

 

 ..متعجب نگام کرد.. کاسه ی چشمم پر اشک شد

 

 ..دستور آقاست.. اگر اطاعت نکنین خیلی به ضررتون میشه-

 

 ..بشه.. مگه باالتر از سیاهی هم رنگی هست؟ منو بکشه ولی نمیام-

 

 ..می خواستم فرار کنم که مانعم شد
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 ..میزنمخانم برای من دردسر درست نکنین.. من به آقا زنگ -

 

حال مرگ داشتم.. نفسم تنگ بود و زانوهام مدام قصد تا شدن داشتند.. صداش  

 ..رو شنیدم

 

  ..آقا من پشت درم-

-....  

  ..نمیان.. بهتره خودتون بیاین-

-...  

 ..چشم مراقبم-

 

 :و تلفن رو قطع کرد.. دست به التماس برداشتم

 

 ...م میشی.. اعدامت می کننتورو خدا بذار من برم.. به خدا تو هم شریک جر-

 

عاصی شده از دستم دستی به دور دهنش کشید.. طولی نکشید که در باز شد و 

 ..رایان رو دیدم.. گریه م شدت گرفت

 

  اینجا چه خبره؟ -
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 ..نمیاد آقا-

 

 ..رایان ، حامد رو به عقب هول داد و مقابلم ایستاد.. از نگاهش خون میبارید

 

  ..راه بیفت-

 ..به هم کوبیدم کف دستم رو

 

تو رو خدا.. خواهش می کنم.. من نمی خوام بیام.. من از رامین می ترسم.. منو -

 ..می کشه.. تو منو بکش.. همینجا.. قسمت میدم

 

با خشم دستش رو پشت گردنم قفل کرد و تارهای لعنتیش رو تو حلزونی گوشم  

 ..فرو کرد

 

  ..حرف نزن.. فقط کاریو که میگم بکن-
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این خش های واضح صدا گوشم رو پاره کرد و به مغزم رسید... تمام عضالتم شل  

 ..شدن.. نفسم کند و نامنظم شد

 

 ..صداتو نشنوم زیبا-

 

به تمام عصب های حسی و حرکتیم التماس کردم حرکت نکنن.. به جاذبه ی زمین  

رو با تمنا کردم من رو به خودش وصل کنه.. از خدا طلب مرگ کردم.. ولی من  

خودش همراه کرد.. وارد خانه شدیم.. طول حیاط رو که طی کردیم دستم رو به  

 :یقه ی پیرهنش رسوندم.. درست روبروی در سالن گفتم

 

 رایان؟ -

 

ایستاد و من همچنان گریه می کردم.. یقه ی پیرهن سفیدش رو محکم بین مشتم  

 ..گرفتم

 

خوای خود- اگر جونمو می  خوای؟  از جونم می  که تو چی  بکش.. من  منو  ت 

 ..هرکاری گفتی قبول کردم منو نبر پیش بابات

 

تو یه حرکت کمرم رو به در کوبید.. درد بدی به تمام بدنم پیچید.. آخ بلندی کشیدم..  

 :با این حال یقه ش رو ول نکردم.. کنار گوشم لب زد
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بابام  امشب.. اصال و ابدا.. حال و حوصله ندارم.. ولی خیالت راحت واسه خاطر -

اینجا نیستی.. خودم بالیی به سرت میارم که آرزو کنی کاش بابام بود تا از زیر  

 ..دست و پام نجاتت بده.. راه بیفت

 

ترسم چندین برابر شد ولی اصال اجازه ی هیچ گونه عکس العملی بهم نداد.. گردنم  

 ..رو گرفت و به داخل خونه کشوند

 

 ..رایان؟ ولم کن تو رو خدا-

 

بزرگی خونه اکو می شد.. بی توجه به ناله های کر کننده ی من از پله  صدام تو  

ها باال رفت.. مقابل در چوبی قهوه ای سوخته ای ایستاد.. شالم از این همه تقال  

 ..روی دوشم افتاده بود.. صورتم خیس خیس و گلوم خراشیده و دردناک

 

  این اتاقو می بینی؟ -

 :وادارم کرد نگاه کنم.. داد زد

 

  می بینی یا نه؟ -

  :ناله وار گفتم

 ..آره.. آره-
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این اتاق تمام زندگی مادر منه.. تمام جهانش.. تمام داراییش.. حاال با من بیا تا -

 ..بهت نشون بدم شغل شریفت چه بالیی سر خانواده ها میاره.. کثافت

 

ز  در رو باز کرد و داخل شدیم.. اتاق تاریک بود و چشمم جایی رو نمی دید.. ج 

صدای نفس های تند و خس خس مانند رایان و ناله های من از درد گردن و ترس  

چیزی به گوش نمی رسید.. اتاق که روشن شد وحشت زده به آغوش رایان پناه 

  ..بردم

  پارت_صد_و_شانزده#

 

 

 

 ..تو رو خدا.. بذار من برم.. غلط کردم.. دیگه اشتباهی نمی کنم.. تو رو خدا-

 

می  درنگ   حتی  بزرگ  های  دست  این  گرفت..  رو  گردنم  محکم  دوباره  نکرد.. 

تونست سرم رو احاطه کنه.. من بی دفاع و بیچاره شده بودم.. هیچ چاره ای به  

جز اطاعت نداشتم.. سرم رو از سینه ش فاصله داد و من چشم بستم.. از دیدن 

 ..از کنمچیزی که در اتاق بود وحشت داشتم..صدای فریادش باعث شد چشم ب

 

 ..نگاه کن.. باز کن چشای لعنتیتو-
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و دیدم.. شک ندارم مائده بود.. رنگ پریده.. با چشمهای به گود نشسته.. الغر و  

العملی نداشت.. یک قدم به عقب  نحیف.. بی احساس و بی تکلم.. هیچ عکس 

 ..رفتم.. محکم تر نگهم داشت

 

ج سال و نیمم بود این بال رو  ببین.. مادرمه.. یه زن عین تو درست وقتی من پن-

سرش آورد.. روز به روز بدتر شد.. حاال دقیقا با یه مرده ی متحرک فرقی نداره..  

اونقدر حالش   افسرده شد.. دارو خورد.. بستری شد.. حاال  اولش منزوی شد.. 

خرابه که دکترش گفت ببرینش خونتون.. بذارین اونجا باشه.. من به خاطر وضع  

.. ولی برگشتم و چی دیدم؟ که اول زندگی مشترکش رو به گند  بد مادرم برگشتم

 ..کشیدن حاال هم تو؟ عوضی... ببین دست گل شغل شریفتو ببین

 

دستم روی کمرش مشت شد.. از دیدن مائده وحشت داشتم.. ولی این صدای خش  

 ..دار که از بس داد زده بود دورگه و نامفهوم شده بود دست و پام رو شل کرد

 

و ازم گرفتین.. پدر که نداشتم.. یه آدم آشغال که با هیچ زنی سیر نمیشه  مادرم-

پدر نیست.. بعضیا اسم پدرومادرو به لجن می کشن.. رامین از اوناست.. تو هم  

مادرمو  خوب  کنم..  می  بیچاره  همتونو  کشوندی..  کثافت  به  دختره  هرچی  اسم 

 ..ببین

 

عجیب بود با عربده های بی پایان رایان، مائده حتی تکون هم نمی خورد.. چی به  

سر این زن اومده بود؟ از خودم و از کرده م خجالت کشیدم.. پشیمون شدم.. اما  

این قلب کوبنده و سری که روبه انفجار بود باعث شد زانو بزنم.. با یه دست از  
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شکمم قفل کرد و کنار گوشم آهسته   زمین بلندم کرد.. از پشت دست هاش رو روی

  :و با غیض گفت

 

 

 

 

 

 

وقتی  - بکشی..  عذاب  باید  حاالها  حاال  بشی..  تسلیم  زوده  زوده..  حاال  نه... 

پدرومادرت بفهمن دروغ گفتی.. که طالق گرفتی.. که بهشون نگفتی.. که شغلت 

طردت   چیه.. اونوقت مادرت که عین مادر من دیوونه بشه شاید ولت کنم.. وقتی

 ..کنه و دیگه تو رو به یاد نیاره خیالم راحت میشه.. دلم خنک میشه

 

چهار ستون بدنم به لرزه افتاد.. دهن باز کردم که حرف بزنم ولی با فشار زیاد  

 ..دستش تنها آخ کشیدم

 

 ..من تقاص همه ی اون ها رو سرت در میارم.. تو توی چنگال منی-

 

دم.. سرم رو گرفت و روبه باال سوق داد..  دستم روی پاهاش مشت شد.. زدم.. ز

دستش روی گردنم فشرده میشد.. هجوم خون رو تو سرم حس می کردم.. هرلحظه 
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امکان داشت به انفجار برسه.. دست به التماسی برداشتم که نگفته هم می دونستم  

 ..نتیجه ای نداشت

 

شم دیگه پامو  رایان؟ تو رو خدا ولم کن.. من هیچ کار اشتباهی نکردم.. ولی چ-

 ..کج نمیذارم

 

  ..بلند و هیستریک خندید

 

  رایان؟ -

 :عربده زد

 

 ..دهنتو ببند-

 

به جلو هولم داد و من درست مقابل صندلی راک مائده فرود اومدم.. با کف دست 

 ..محکم به زمین برخورد کردم.. زانوهای دردناکم آخم رو به هوا بلند کرد

 

تو رو هم مادرمو هم خودمو بکشم.. که    کلم داغه داغه.. هرلحظه ممکنه- هم 

 ..خالص بشیم.. آخ زیبا.. کاری می کنم که درس عبرت خوبی واسه دیگران بشی
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سربلند کردم و از پس اشک های ترسیده نگاه بی فروغ مائده رو دیدم.. قلبم به  

درد اومد.. رایان نزدیک شد و محکم سرم رو گرفت.. با غیض و حرص حرف  

 :میزد

 

 ..ببوس.. پای مادرمو ببوس.. یاال-

 

لبم رو به پای برهنه ی مائده رسوند و انقدر سرم رو بین مشتش فشرد که جیغ  

 ..کشیدم

 

 ..خفه شو زیبا.. پای مادرمو ببوس.. به خدا می کشمت-

 

گلوم از حجم زیاد بغض در حال پاره شدن بود.. من تاب تحمل این همه بیچارگی  

داشت.. حس می کردم پوست بدنم در حال جدا شدنه.. به پای  رو نداشتم.. درد  

 ..مادرش لب زدم.. بوسیدم

 

 ..بلندتر.. می خوام صداشو بشنوم-
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و من بوسیدم.. دیوونه وار.. اشک ریختم و بوسه زدم.. می فهمیدم که سرد بود.. 

 ..نکنه واقعا مرده بود و من و رایان نمی فهمیدیم.. این همه سردی خوب نبود

 

آفرین.. آفرین زیبا.. همیشه هرچی میگم گوش کن.. به تکرار بار دوم نرسه..  -

 ..نباید برسه

 

 ..این بار این صدا می لرزید.. بغض داشت.. لب برداشتم

 

 رایان؟ -

 

از سرو صدایی که از گلوش خارج شد متوجه شدم که آب دهانش رو به سختی  

 ..قورت داد

 

 ..ما ما مادرت-

 

ترسیدم.. بیان نکردم.. من خیلی از این مرد وحشت داشتم.. سکوت کرد.. چرا  

 حرفی نمیزد..؟ 

 

 ..رایان.. مادرت خیلی سرده.. من من-
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این هق هق ها و این قفسه ی سینه که به شدت باال و پایین میشد از رایان بود؟ 

شده   گردنم رو رها کرد و روی زمین نشست.. هردو آرنجش رو روی زانوهای تا 

 ش گذاشت و با کف دست به جون چشم هاش افتاد.. گریه می کرد؟

نگاهم بین مائده که همچنان بی احساس به من زل زده بود و رایان که از شدت 

 فشار قرمز و کبود میزد در گردش بود.. باید چیکار می کردم؟ 

 

لت از کار افتادن قوای تفکر حس خیلی بدی داشت.. اینکه هرچقدر با مرورگر عق

این مغز رو جست و جو کنی و بی نتیجه بمونی.. هنگ می کنی.. داغ میشی و در 

 ..آخر بوی سوختگی به مشامت می رسه

 

 ..در این شرایط هیچ راهی نبود جز بوق آزاد دستگاه های کشنده ی بیمارستان

 

 رایان؟ -

 

ت  با این حرف سربلند کرد و خیره م شد.. این چشم ها روزی سبز بودن؟ این صور

کبود شده همون رایان بود؟ خودم رو عقب کشیدم که با اخم غلیظی از جا بلند 

شد.. مچ دستم رو گرفت.. با اینکه داشتم از ترس قالب تهی می کردم اما حرفی  

نزدم.. حرف زدن از سکوت ترسناک تر بود.. از این مرد هرکاری برمیومد.. تا  

و نتیجه ش تنگ شدن حلقه ی  نزدیک در رفت و نگاه آخر رو به مائده انداخت  

 ..دستش بود.. حتی جرات آخ کشیدن هم نداشتم.. مچ دستم داشت می شکست
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با این حال جز در هم کشیدن چهره م هیچ عکس العملی نشون ندادم.. چراغ رو  

خاموش کرد و در رو بست.. بی حرف و حتی نگاهی من رو به دنبال خودش  

ه مقابل اتاقی ایستاد.. در رو که باز کرد با  کشوند.. راهرو رو رد کردیم و دوبار

خشونت به داخل اتاق پرتم کرد.. به سختی خودم رو کنترل کردم که زمین نخورم..  

چیزی   با  که  برداشتم  عقب  به  قدم  یک  زده  حیرت  اتاق  فضای  دیدن  به محض 

 ..برخورد کردم.. ندیده هم حدس میزدم که رایان باشه

 

تم.. نور زیاد.. تخت و کمد سفید و اشرافی پرده هردو دستم رو روی دهنم گذاش

های حریر.. آباژور نقره ای.. مبل سفید و طرح طالیی آخر اتاق و میز توالت..  

تمام اتاق کاغذ دیواری های طراحی شده داشت.. این اتاق فوق العاده بزرگ خیلی 

صندلی زیبا بود.. درست بر خالف اتاقی که مائده داخلش بود که جز تخت و همون  

 ..چیزی نداشت

 

می بینی؟ اینجا بهشت زن هایی عین توئه.. روی این تخت ناله می کنین و دل  -

 ..میبرین.. با من بیا

 

کمرم رو گرفت و به دنبال خودش کشوند.. کشوی میز توالت رو باز کرد و من 

چشمم به دالر های تا نخورده افتاد.. جعبه های جواهرات.. شمش طال.. سکه..  

 .... هین بلندی کشیدم.. رایان بلند خندیدچک پول

 

اینم هدیه هاتونه.. هرچقدر می خوای بردار.. امشب همین جا به بهشت اعال می -

رسونمت.. تو آرزوی این زندگی رو داری.. که هرزه باشی.. من به آرزوت می 
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رسونمت.. بابام نیست.. تهران بی کثافت مونده.. رفته کویت.. حاال که اون نیست  

 ..من هستم.. خوب بلدم عین بابام باشم

 

به لرزه افتاد.. بهش نگاه کردم.. نه از خشمش نه از قرمزی این پوست  وجودم  

سفید چیزی کم نشده بود.. با یک حرکت روی تخت پرتم کرد.. دستم زیر بدنم تا  

شد و آخم رو به هوا بلند کرد.. پوزخند زد و به جون تک به تک دکمه هاش  

 ..افتاد

 

دکمه   از  دوتا  حتی  کرد..  می  بازشون  باال  با حرص  رو  خودم  کنده شد..  هاش 

مثل   دوباره  داشت..  درد  گردنم  حتی  و  زانوهام  آرنجم..  دستم..  کف  کشیدم.. 

 ..عروسک شده بودم

 

چرا حرف نمیزدم؟ چرا زبونم بند اومده بود؟ می خواست باز هم بهم تجاوز کنه؟  

 باز هم خشونت و هتک حرمت؟ 

چشم بستم و زبونم رو که حکم    کمربندش رو که باز کرد چشم بستم.. نه خدایا نه.. 

 ..کاکتوس داشت و سقف دهنم رو خون آلود می کرد به حرکت درآوردم

 

 ..نه.. نه.. نه-

 

این نتیجه ی تمام تالشم بود.. اشک های داغ صورتم رو می سوزوند.. باال و  

پایین شدن تخت روحم رو از بدنم جدا کرد.. چشم باز کردم.. بخاطر این همه نور  

حتی سلول های صورتش رو می دیدم.. روی بدنم خیمه زد.. من زنده فضا، من  
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بودم؟ چرا نفس نمی کشیدم؟ چرا داد نمیزدم؟ چرا کمک نمی خواستم؟ چرا گریه  

 نمی کردم؟ چرا به چشمان به خون نشسته ش خیره شدم؟ 

 

 ..حال خفگی داشتم.. داشت فاصله ش رو با من تموم می کرد

 

بغلی من میشی..- تو  بی    عروسک  منم  و میری..  میای سرویس میدی  هرشب 

نیازت می کنم.. پول بهت میدم.. طال.. از اون سرویسی که خریدی بهتر و زیباتر..  

 ..گرون تر.. دالر بارونت می کنم

 

دست هام درست دو وزنه ی هزارکیلویی بودن.. قلبم نمی تپید.. من چطور بدون  

 تپش قلب زنده بودم؟ 

 

.. من مالیمت نشون نمیدم.. چون ازت متنفرم.. نفرت می باید منو هم تحمل کنی-

 ..دونی چیه؟ انقدر بیزارم که می خوام شب به شب تیکه پارت کنم

 

خون رگ هام یخ بست وقتی با پایان حرفش لبش رو به گردنم زد و گاز گرفت..  

بار   برای  و من  و نشنید..  ندید  روحم رفت.. هوشیاریم رفت.. گوشم.. چشمم.. 

 ..ز در کنار رایان بودم مردمهزارم ا
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وحشت زده چشم باز کردم.. تمام بدنم خیس عرق بود.. به دور و اطراف نگاه  

 ..کردم.. به ثانیه نرسیده متوجه ی موقعیتم شدم.. اتاق خودم.. خونه ی خودم

 

نفسی به آسودگی کشیدم.. هیچکس نبود.. صدایی شنیده نمی شد.. از روی تخت  

نه رو گشتم.. وقتی از تنها بودنم مطمئن شدم.. ساعت رو نگاه بلند شدم.. تمام خو

کردم.. ده صبح بود.. تا کنار پنجره رفتم.. وقتی ماشین حامد رو دیدم ناامید عقب 

 ..گرد کردم

 

مقابل آینه ایستادم.. به خودم نگاه کردم.. به جای تصویرمنعکس شده م، دیشب  

شد؟ چرا چیز درستی به خاطرم    رو به خاطر آوردم.. چه بالیی سرم آورد؟ چی

 نیست؟

به گردنم دست کشیدم.. درد داشت.. باز هم اثر خشونتش به جا مونده بود.. مچ  

 ..دستم و به بدنم نگاه کردم.. جز گردن و مچ دستم کبودی جدیدی نداشتم

زانوهام هنوز هم به خاطر شدت ضربه درد داشت.. تلفنم که به صدا درومد به  

و سوییچ و گوشیم روی کانتر بود.. اصال من چطوری به خونه  سمتش رفتم.. کیف  

 ..برگشتم؟ با دیدن شماره ی کمند جواب دادم

 

 جانم؟ -

 

 ..صدای پرانرژی ش به گوشم رسید

 

 ...سالمممم-
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 چی شده بود کمند سالم می کرد؟

 

 سالم عزیزم.. چی شده؟-

 

 ..صداش می خندید

 

 ..مژدگونی بده-

 

 ..از رنگ آبی نفتی دیوار ها انرژی مثبت گرفتمبه کانتر تکیه دادم و 

 

 ..مژدوگونیت محفوظه.. بگو ببینم چی شده-

 

که - پولشم  خانواده..  رضایت  مونده  فقط  کنم..  عمل  میتونم  گرفتم..  رضایت 

 ..فراهمه.. می خوام دیگه هویتمو پیدا کنم

 

 ..شوک زده تکیه م رو از دیوار گرفتم
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 وای راست میگی کمند؟-

 

  ..نگو کمند.. بگو نوید.. آخ آخ.. برو لباس عروس انتخاب کن دیگه-

 

 

 

 

 ..دیگه نگو کمند.. بگو نوید.. آخ آخ.. برو لباس عروس انتخاب کن-

 

 ..و قاه قاه خندید

 

 کمند داری جدی میگی؟-

 

 ..آره.. جدی جدی.. امروز فردا با مامان و کمال حرف میزنم-

 

سرزنده شدم که به کل تمام اتفاقات روز قبل رو فراموش  از این خبر انقدر شاد و  

  ..کردم
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 کی رفتی دنبالش؟ چرا نگفتی منم بیام؟ االن کجایی؟ -

 

من دارم میرم آرایشگاه.. بمون بعدا میام پیشت.. جایی نری ها.. ناهار با من.. -

 ..فقط ممکنه یکم دیر بیام

 

 ..به لکنت افتادم

 

 ..با با باشه.. زود بیا -

 

 ..چنان می خندیدهم

 

 ..می بینمت.. دوست دارم عزیزم.. خداحافظ-

 

 ..خیلی هیجان زده بودم.. انگار توان حرف زدن نداشتم

 

 ..باشه خداحافظ-
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و تماس قطع شد.. این خبر خیلی خوبی بود.. برای کمند خیلی خوشحال بودم..  

لبخند به لب روی  بعد از بیست و پنج سال باالخره به هویت اصلیش می رسید..  

 مبل نشستم.. دوتا پیامک داشتم.. هردو رو باز کردم 

 

 "..از من راه فراری نداری.. بیدار شدی زنگ بزن"

 

 "..یعنی تو هنوز خوابی؟ نکنه مردی؟ با من لج نکن... بد می بینی زیبا"

 

گرفتم..  هه بلند باالیی نثار رایان کردم و بی توجه به تهدیدش شماره ی خانه رو  

 ..مادر تلفن رو برداشت

 

 الو؟ -

 

 ..با شنیدن صداش لبخندم عمق گرفت

 

 سالم مامان.. منم زیبا.. خوبین؟ -

 

 :مکث کرد
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 دخترم؟ زیبا عزیز مادر خودتی؟ -

 

 ..آره قربونتون برم-

 

 این بود قول و قرارت؟ گفتی زود میای.. پس چی شد؟ -

 

 ..لب گزیدم

 پارت_صد_و_بیست_و_سه #

 

 

 

 

 ..ید.. میام .. تو اولین فرصت میامببخش-

 

 ..بیا یه روز خونه بمون.. تو تا ابد دختر خونه ی ما می مونی -

 

 ..نفس داغم رو بیرون فرستادم
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  می دونم مامان.. بابا خوبه؟ زهرا کجاست؟ -

بابات داره باغچه رو آب میده.. زهرا هم با دوستش رفت دانشگاه.. نمی دونم  -

 ..کارای واحد و ایناستواال مادر گفت 

 

سکوت کردم.. وظیفه ی من بود کنارشون باشم.. با زهرا برای انتخاب واحد برم..  

پاهای دردناک مادرم رو ماساژ بدم.. به همراه پدر حیاط رو آب پاشی کنیم.. بعد  

هم ناهار دورهمی بخوریم و لذت ببریم.. اگر رایان همه چیز رو می گفت و بیچاره  

 گر خانوادم رو از دست می دادم چی؟ می شدم چی؟ ا

 

 زیبا مادر چرا ساکتی؟-

 

 ..از عالم هپروت بیرون پریدم

 

 ..دلم خیلی براتون تنگ شده-

 

 ..خب بیا مادر.. ماهم دلمون برات تنگ شده-

 

 ..با وجود رایان من هیچ کجا در امان نبودم 

 

 ..چشم.. قول میدم بیام و یه روز کامل اونجا بمونم-
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الهی مادر به فدات بره.. دستتم درد نکنه کارگرایی که فرستادی کارای خونه رو  -

 ..تموم کردن

 

 ..شرمنده سرپایین انداختم و گوشی بین دستم عرق کرد

 

 ..ببخشید.. دیربود.. اما-

 

نگو دخترم.. خیلی هم لطف کردی.. پول پس اندازتو دادی برای خرج این خونه  -

 ..حفظت کنهی درب و داغون.. خدا 

 

برای چه کاری؟ ادامه دادن به شغل شریفی که رایان می گفت؟ دیشب روحم رو  

 ..کشت.. غرور و شخصیتم رو لگد مال کرد... آه کشیدم

 

 ..وظیفم بود مامان.. به بابا سالم برسونین-

 

 ..توان حرف زدن نداشتم.. بغض بدی به گلویم چنگ انداخته بود
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ترم.. می دونم چون مادرشوهرت ثروتمنده ممکنه بهت حتما به ما سربزن دخ-

سخت بگیره.. سالم منم به سیامک برسون.. بگو بیاد ایران.. ماهم دومادمونو 

 ..ببینیم

 

 ..چشم-

 

لبم می لرزید.. با دیدن شماره ی رایان که پشت خطم بود داغ دلم تازه شد.. صحبتم  

 ..رو کوتاه کردم

 

 ..ن خداحافظ حتما میام.. دارن صدام می کن-

 

 ..قول دادی ها دخترم.. خدا به همراهت مادر-

 

 ..و معطل نکردم.. پشت خطیم رو وصل کردم
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 الو؟ زیبا؟ -

 

 ..هیچ دلیلی برای حرف زدن نداشتم

 

 با کی داشتی حرف میزدی؟ هان؟ بازم مشتری هات؟-

 

عقرب وار  تا کی می خواست به این نیش و کنایه ها ادامه بده؟ تا کی می خواست  

 زندگی کنه؟ 

 

 زیبا؟ صدا میاد؟ -

 

 ..باور نمی کرد که من جوابش رو ندم

 

 ..ببین حرف نزنی پامیشم میام اونجا-

 

 ..باز هم تهدید.. حرصی نفسش رو فوت کرد

 

اکی.. پس دوست داری کار نیمه تموم دیشبمو تموم کنم.. منتظرم باش.. من کمتر  -

 ..از نیم ساعت دیگه اونجام
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تموم؟ یعنی بهم دست درازی نکرده بود؟ یعنی دوباره مثل یک عروسک،    کارنیمه

 بازیچه نشدم؟ 

 

 چی از جونم می خوای؟ -

 

 چرا حرف نمیزنی؟ -

 

 ..چون ازت متنفرم-

 ..پوزخند زد

 

 ..اونو که من چندبرابرشو نسبت بهت دارم-

 

ا جیغ  از روی مبل بلند شدم و گلدونی که روی میز بود رو به دیوار کوبیدم.. و ب

 :گفتم

 

 ..ازت متنفرم.. برو بمیر.. دیگه به من زنگ نزن-
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ببین خوب گوش کن چی  - صدای چی بود زیبا؟ داری چه غلطی می کنی؟ زیبا 

میگم.. یه خط و خش روی بدنت بیفته.. من میدونم و تو.. تو فقط عروسک منی..  

هرکاری که دلم بخواد..  فقط من می تونم بزنمت.. بکشمت.. دندوناتو خورد کنم.. یا  

 فهمیدی؟ 

 

دور، نزدیک ، فرقی نداشت.. رایان از هرکجای دنیا می تونست به خوبی روح و  

روانم رو به هم بریزه.. روی زمین نشستم.. تکه ای از گلدون شکسته رو به  

 ..دست گرفتم

 

 زیبا؟ باتوام.. شنیدی چی گفتم؟ -

 

 ..بغضم رو پس زدم

 

خوشحال بود.. کاراش داره جفت و جور میشه.. با  با کمند حرف زدم.. خیلی  -

مادرمم حرف زدم اونا هم هیچ مشکلی نداشتن.. خداحافظی هم کردم.. دیگه کار  

وجدان.. خودمو می   بی  توی  و  بی شرف  گوربابای سیامک  ندارم..  تموم  نیمه 

 ..کشم.. دیگه خسته شدم
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 ..صدای عربده ش گوشم رو لرزوند

 

 ...زیبا.. به خدا میام وتو گه می خوری..  -

 

حرفی برای گفتن نداشت.. به چی تهدیدم می کرد؟ به مرگ؟ به بی آبرویی؟ به  

 تجاوز؟ وقتی خودم رو می کشتم چه فرقی می کرد؟

 

 ..هرکاری دوست داری بکن.. دیگه مهم نیست-

 

 :صدای برخورد چیزی رو شنیدم و عربده ی رایان بلند شد

 

نمیذارم..- راحت  هم  مامانت زنگ   ُمردت  به  میزنم..  بابات زنگ  به  حاال  همین 

میزنم.. زیبا کاری می کنم باال سر جنازت هم نیان.. می فهمی یا نه؟ کاری می  

 ...کنم

 

 :به گریه افتادم.. آهسته و با درد نالیدم

 

اومدم..  - بردار..  سرم  از  دست  شدم..  خسته  رایان  چی؟  دیگه  هان  چی؟  دیگه 

مادرتو دیدم.. متوجه شدم.. به کار اشتباهم پی بردم.. پای مادرتم بوسیدم.. کثافت  
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بودنمم که خیلی وقته بهم ثابت کردی.. شدم عروسک خیمه شب بازیت.. واسم  

آزا چرا  نکشم..  ِکی  و  بکشم  نفس  ِکی  کنی  می  نزدیک  تعیین  و  دور  میدی؟  رم 

که   کیَم؟  من  که  چه  تو  به  داره؟  ربطی  چه  تو  به  اصال  کنی..  می  له  غرورمو 

چیکارم؟ انتقامتو گرفتی.. َهستیمو گرفتی.. روزگارمو سیاه کردی.. به پای مادرتم  

بیا منو   با عزیزام تهدیدم نکن..  انقدر  افتادم.. دیگه دردت چیه؟ تو رو خدا  که 

ی سایَت رو از زندگی خانوادم و دوستم بردار.. وگرنه ترجیح  بکش راحتم کن.. ول 

 ...میدم بمیرم و تموم شه همه چی.. بعد از من هرکاری هم بکنی مهم نیست

 

 

 

 :در تمام مدت حرف زدنم سکوت کرده بود.. به جای او من ادامه دادم

 

و  بیست و پنج سال از عمرم می گذره هیچوقت اندازه ی این چند روز که با ت -

گذروندم حس ضعف و ناتوانی و بدبختی نکردم.. بچه بودم.. اکثر وقتا گشنه می  

خوابیدم.. تو مدرسه از خیلی ها حرف شنیدم.. دانشگاهمو ول کردم.. ازدواج کردم  

به خاطر وضعیت  کردم..  افتخار می  بهشون  نه.. من همیشه  خانوادم  خاطر  به 

رین شکل ممکن پسم زد.. بهم خیانت  مالیمون دروغ گفتم.. تاوان پس دادم.. به بدت

کرد.. کتک خوردم.. فحش شنیدم.. تحقیر شدم.. از خودم دفاع هم نکردم.. این  

خونه و ماشین پولیه که واسه بستن دهنم انداخت جلوم.. مثل سگ التماس کردم  

نرو.. من هنوزم عاشقشم.. بهم بد کرد و بازم دوسش دارم.. گفتم کار می کنم و 

مثل استخون بود و انداخت جلوم که واق واق نکنم و دنبالش راه  اون پولی که  

 ..بیفتم
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برام مهم نبود که حرف نمیزد.. من حرف داشتم.. من درد داشتم.. می خواستم  

 ..تمام عقده هام رو خالی کنم

 

با پول بند انداختن و مانیکور کردن چطور می تونستم پولشو پس بدم؟ که خونه  -

منم خواستم هرچه زودتر این بدبختی هارو تموم کنم.. دروغ  و ماشینشو پس بدم..  

گفتم واسه خودم بد شد.. خطا کردم و دنبال پیرمردا افتادم تو تالفیشو درآوردی..  

از هیچ مردی   خوارم کردی.. کوچیکم کردی.. زندانیم کردی.. کتکم زدی.. من 

 ..خوبی ندیدم.. تو بدترین تجربه ی منی

 

روی زمین انداختم.. مثل ابر بهاری اشک می ریختم..    تکه ی گلدون شکسته رو

گونه و چونه و گردنم خیس خیس بود.. رایان هم حرفی نمیزد.. وجودم می لرزید..  

 ..از درد هایی که به وجودم افتاده بود

 

ازت متنفرم.. حتما می تونی تصور کنی که از حسی که تو داری خیلی بیشتر..  -

ی فهمی که فقر ممکنه چه کارایی با آدم بکنه..  توی ناز و نعمت بزرگ شدی نم

الی پر قو بزرگت کردن.. تک فرزند بودی.. پسربودی.. عزیزدردونه بودی.. باید 

هم نفهمی.. بایدم درک نکنی که چرا دروغ گفتم.. که چرا نخواستم طالقمو بفهمن..  

وبال    که تو درو همسایه کوچیک نشم.. که تو فامیل کسی برام دل نسوزونه.. که 

به دوش   بار مسئولیتمو  تنهایی  به  بده.. خودم  نباشم نخواد خرجمو  بابام  گردن 

کشیدم.. آره من شغلم کثیفه.. ولی بابای تو چی؟ پیغمبر بود و تو هم پیغمبرزاده؟ 

اگر یه مردی عین رامین به زنش خیانت نکنه هیچوقت هم یه زن از خودش مایه  

وام تلفن لعنتیو قطع کنم.. تو هم هرکاری که  نمیذاره.. تموم میشه.. حاال هم می خ

 ..فکر می کنی درسته انجام بده
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 :باالخره مهر سکوت رو شکست

 

 ..زیبا؟ گوش کن ببین چی میگم.. قطع نکن.. کارت دارم.. الو-

 

اینکه حامد رو فرستاده باشه سخت  پوزخند زدم که صدای در بلند شد.. حدس 

 ..نبود.. از روی زمین بلند شدم

 

 ..زیبا؟ جواب بده لعنتی-

 

 ..دوباره صدای در بلند شد

 

اونجا..  - میام  االن  من  ببین  منه؟  با  گوشت  زیبا..  میزنن؟  در  چه صداییه؟  این 

 ..خودمو می رسونم.. بذار با هم حرف بزنیم.. هیچ کاری نکن زیبا

 

کردم..  پاهام می لرزید .. گوشی رو از گوشم فاصله دادم و بی رمق الی در رو باز  

فکر می کردم با حامد روبرو میشم که به جای حرف زدن با رایان به حامد بگم  

خوبم.. که کار اشتباهی نمی کنم.. اما با دیدن مهران قلبم از کار افتاد و خون تو  

 رگ هاپ منجمد شد

 

 سالم.. حالت چطوره خانوم خوشکله؟-
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 ..دستش رو محکم به در کوبیدرایان رو از یاد بردم.. خواستم در رو ببندم که کف  

 

و  - تاپ سبز  این  با  و  آرایش  بدون  بزنم..  بهت  یه سری  اومدم  نیست..  مونس 

 ..شلوارک خیلی خوشکلتر شدی

 

تمام موهای نداشته ی بدنم راست شد.. دون دون شدن بدنم رو حس می کردم..  

 :گوشم داغ کرد و گفتم

 

 ..گمشو-

 

 ..پرت شدمچندش خندید و در رو هل داد.. به عقب 

 

 ..مه مه مهر مهران-

 

با دیدن اندام ورزیده و غول پیکرش ترس به دلم افتاد.. نفسم مقطع شد و یکباره  

 ..به حال مرگ رسیدم.. وارد خانه شد و نگاهش رو دورتا دور خونه چرخوند

 

 ..اون دوستت هم که نیست.. انگار بخت باهامون یاره-
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 ..در رو که بست جیغ زدم

 

 ..ن.. گمشو بیرونبرو بیرو-

 

 ..لبخندش زمانی عمق گرفت که از نبود کمند اطمینان حاصل کرد

 

نترس.. وقتی بهت میگم هرچقدر پول بخوای بهت میدم و تو گوش نمی کنی باید -

 ..از راه خودم وارد بشم

 

 

نترس.. وقتی بهت میگم هرچقدر پول بخوای بهت میدم و تو گوش نمی کنی باید -

 ..وارد بشماز راه خودم 

 

 :ترسیده و با چشم های از حدقه بیرون زده گفتم

 

 ..نه مهران.. برو بیرون.. گمشو.. طرفتو اشتباه گرفتی-
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هنوز اطراف رو از نظر می گذروند.. از اینکه مبادا کمند از راه برسه وحشت  

 :داشت و من از همین نبودنش داشتم قالب تهی می کردم

 

تاپ و شلوار هرروز بیرونی و مدل مو عوض می کنی؟  اشتباه گرفتم که با یه ال -

با ما حال نمی کنی؟ تو فقط بگو چطوری دوست داری..؟! بگو هر پوزیشنی بخوای  

 !من همراهیت می کنم

 

جلو میومد و من عقب عقب می رفتم.. نیشخند شهوتناک گوشه ی لبش تنمو می  

 :لرزوند

 

 ..دلم به تب و تاب میفته تو خیلی خوشکل و خوش اندامی.. وقتی می بینمت-

 

و تو یه حرکت بهم حمله کرد.. موهام رو به دست گرفت و از پشت کشید.. جیغ  

 ..زدم و گوشی از دستم افتاد

 

 ..ولم کن.. آشغال کثافت-

 

از داد و بیداد کردن خوشم نمیاد.. یا ساکت میشی یا خودم خفت می کنم.. یاال راه  -

 ..بیفت
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 ..نکنم اما با یه دست بلندم کرد.. به کمرش مشت کوبیدمتقال کردم که حرکت 

 

 ..بذارم زمین.. آشغال حرومزاده-

 

 ..با کف دست ضربه ای به باسنم زد و بلند خندید

 

 ..صدات هم خوبه.. جلوتو نمی گیرم عشقم.. هرچقدر می خوای داد بزن-

 

هم نمی گفت.. با آرنجم کمرش رو نشونه گرفتم و با تمام قدرتم زدم.... حتی آخ  

وقتی وارد اتاق شد و روی تخت پرتم کرد با تمام وجود بیچارگی و بدبختی رو  

 ..حس کردم

 

 ..خواهش می کنم.. من هرزه نیستم.. من اونی که دنبالشی نیستم.. گمشو بیرون-

 

تی شرت یقه بازش رو بیرون کشید و من هیکل عضالنی و پوست سبزه ش رو 

با تمام وجودم جیغ   های ممتد و هیستریک کشیدم.. حتی با سیلی که به  دیدم.. 

 ..گوشم زد دست برنداشتم

 

 ..کثافت.. حرومزاده.. ولم کن-
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همه ی وزنش رو روی بدنم انداخت.. راه نفسم بسته شد.. صداش می لرزید و  

 ..من کل وجودم می لرزید

 

 ..آروم.. من وحشی نیستم.. باهات خوب تا می کنم-

 

 

 

 

 ..نیستم.. باهات خوب تا می کنمآروم.. من وحشی  -

 

و من فقط و فقط جیغ می زدم و با مشت و لگد های بی جونی که حتی مطمئن 

 ..بودم نوازش هم نیست به جون تن و بدن و سر و گردنش افتادم.. التماس کردم

 

 ..ولم کن.. تو رو خدا -

 

جیغ می    دستش رو روی بدنم می کشید و من به حال جنون افتادم.. تند و بی وقفه

زدم و سرم رو به شدت تکون می دادم.. نمی خواستم بازم یه نامرد بهم تجاوز  

  ..کنه.. نمیخواستم لبمو شکار کنه
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نه از مشت زدنم کم میشد نه از داد و فریادم.. بی توجه به من به حرکاتش ادامه  

می داد.. حنجره م از سرو صداهایی که ازش خارج میشد خراشیده بود و طعم 

 ..رو به خوبی حس می کردم خون

 

با تمام بی جونی هنوز هم از خودم دفاع می کردم.. نا نداشتم.. صدایی از گلوم  

خارج نمیشد.. و مهران دست برنمی داشت.. لبش روی گردنم نشست و من درد  

کشیدم.. خدایا نه.. خودت به دادم برس.. قسم میخوردم که اینبار تحمل نمی کردم..  

نهههههه.. سنگینی وزنش راه نفسم رو می بست و حرکت دستش روی  خدایا..  

 ..تنم دیوونم می کرد

 

نیمه برهنه بودم که راه نفسم باز شد.. مهران بلند شد و من پتو رو دور بدنم  

 ..پیچیدم.. صدای عربده دو نفر رو می شنیدم و حتی جرات نمی کردم چشم باز کنم

 

 ..کنی؟ پدرتو در میارمبی ناموس داری چه غلطی می -

 

نفس  لرزیدم..  می  بید  مثل  انداخت..  کوبش  به  رو  قلبم  لگد  و  مشت  صدای  و 

 ..نداشتم.. قفسه ی سینم به شدت باال و پایین میشد

احساس می کردم لحظه ی مرگم فرا رسیده.. صدای آخ و داد و ناله و غلط کردن  

 ..شناختم.. آشنا نبودهای مهران رو می شنیدم اما کسی که کتک میزد رو نمی 

فقط گوشه ای خزیدم و بین پتو مچاله شدم.. نمی دونم چقدر زمان گذشت که سرو 

 ..صداها کم شد و از دور صدای رایان رو شنیدم
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 کجاست؟ بگو کجاست؟-

 

 ..و دستی که به شدت تکونم می داد

 

 زیبا؟ زیبا؟ -

 

بودم که هرچقدر تالش می  مرده بودم یا زنده نمی دونم.. انقدر بین پتو مچاله شده  

 ..کرد بیرونم بیاره.. موفق نمیشد.. رایان بود شک نداشتم

 

 زیبا؟ حالت خوبه؟ -

 

 

 

 

 

 

 ..باالخره پتو رو کنار زد و من بوی عطرش رو قبل از هر چیزی حس کردم

 ..همون شیرینی و گرمی اعجاب انگیز.. همون جادوی رایحه ها
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خوردن، مخالفت و تقال نداشتم.. داد و فریاد از  قلبم نمی تپید.. نایی برای تکون  

 ..حنجره م بیرون نمیومد

 ..شیرینی مایعی که به حلقم ریخته شد شیرین تر از بوی عطرش نبود

 

 زیبا؟ -

 

 :و داد زد

 

 ..حامد؟ فقط بگو که بالیی سرش نیومده.. حرف بزن-

 

بی- این  میرم  خیالتون راحت.. من  موقع رسیدم..  به  آقا..  شرفو سربه    نیومده 

 ..نیستش کنم

 

 ..گمشو.. جلو چشمم نباش-

 

گیج و منگ بودم.. صداها کم و زیاد می شد.. دوباره سرم بین سینه ی رایان قرار  

گرفت.. می لرزید.. سنگین سنگین بودم.. حس کوه رو داشتم.. یا نه بزرگترین  

 ..اقیانوس جهان.. آرام 

 ..رام و بی حرکت همون اندازه سنگین و وسیع و به همون نام، آ
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 ..نگران بود.. من تشخیص می دادم

 

 ..چشماتو باز کن.. زیبا..؟ یه چیزی بگو-

 

دست پهنش رو روی صورتم گذاشت.. من یخ بودم از همیشه بیشتر.. اما او کوره  

ی آتش بود.. حس می کردم این قدر این دست ها داغند که ممکنه اثر سوختگیش  

 ..روی صورتم باقی بمونه

 

 ..لعنتی باز کن چشماتو.. حرف بزن-

 

 ..الی پلکم رو باز کردم و یکباره سد اشک هام شکست

با دو انگشت صورتم رو از این اشک های سرد و مزاحم پاک می کرد.. فشرده  

 ..میشدم بین دست قدرتمندش و سینه ی آهنیش

از  با یادآوری قرارم با کمند به سختی لب های به هم دوخته شده م رو از هم ب

 ..کردم

 

 

 

 

 ..از این جا برو-
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 ..نفسش رو فوت کرد

 

 ..کجا برم؟ کجا؟ دیگه تنهات نمیذارم.. من همین جا می مونم-

 

 :با نگرانی و وحشت دوباره لب زدم

 

 ..کمند.. تو.. راهه-

 

هنوز ترس از یه تجاوز از تنم نرفته بود.. بریده بریده حرف میزدم.. از بین دندون 

 :گفتهای کلید شده 

 

به درک.. بیاد.. اصال منم ببینه.. خودمم معرفی می کنم.. نمیذارم اینجا بمونی..  -

 ..یا من می مونم یا تو با من میای

 

دست های سنگین تر از کوهم رو به حرکت درآوردم.. تمام توانم رو به مشتم 

 ..ریختم و به سینش کوبیدم

 

 ..برو.. از... این.. جا.. برو-
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به لبش زد.. سعی کردم پلکم رو باز نگه دارم.. بین پرده ی    مشتم رو گرفت و

 ..شفاف اشک صورت برافروخته ش رو دیدم

 

 ..کمند.. نباید.. بفهمه-

 

 ..خیسی صورتش رو حس کردم.. عرق بود یا اشک نمی دونم

 

پس با هم میریم.. تا قبل اومدن کمند.. من نمیذارم جایی بمونی که اون پسره ی -

قاتل میشم.. زنده به گورش می  حروم لقمه زند گی می کنه.. هرچند من امروز 

 کنم.. حاال می بینی.. زیبا؟ حالت خوبه؟ خوبی؟ 

 

 ..بی جون و بی رمق پوزخند زدم

 

 ..از تو وحشی تر نبود-

 

 ..داغ شدن بدنش رو حس کردم.. دستش به رعشه افتاد.. فکم رو گرفت

 

 ..خفه شو.. دهنتو بسته نگه دار.. من .. من-
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چی می خواست بگه؟ از چه چیزی حرف بزنه که نشون دهنده ی آدمیتش باشه؟ 

از چی حرف   پاره کرد.. حاال  رایان درست مثل یه حیوون وحشی من رو تیکه 

میزد؟ برای چی دربرابر مردی که خواست همون کار خودش رو تکرار کنه اینقدر  

 ..عصبانی شده؟ با همه ی توانم به عقب هولش دادم

 

دست نزن.. از حرفم بر نمی گردم.. تو وحشی تری.. عوضی تری.. تو از    بهم

بابات و مهران هم بدتری.. اصال کی بهت گفت بیای؟ کی خواست اونو بزنین؟ من 

 ..خودم خواستم.. دلم خواست.. خودم به این رابطه میل داشتم

 

ون  سیلی محکمی به صورتم زد که حرف تو دهنم ماسید.. صدای فریادش چهارست

 :من و خونه رو به لرزه انداخت

 

تو گه می خوری.. بقران می کشمت.. به جون مادرم می کشمت.. اگر یک کلمه -

 ..ی دیگه حرف بزنی.. دختره ی کثافت

 

حس پارگی گوشه ی لبم و خون گرمی که به پوست یخ زده م نشست پوزخندم 

 ..عمق گرفت

 

 ..یکی عین خودتو دیدی.. نتونستی تحمل کنی-
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م فاصله گرفت که روی تخت پرت شدم.. تمام بدنم درد می کرد.. تا کنار در رفت  از

 :و پر غیض گفت

 

بمونم تاب نمیارم نکشمت.. تکلیف تو و اون کمندو امروز مشخص می کنم.. اون  -

 ..حروم زاده هم بمونه واسه بعد

 

 :مکث کرد.. دستگیره ی در رو گرفت و گفت

 

 ..حرفای االنت هم یادم نمیره-

 

 ..قبل از اینکه از در بیرون بره صدام رو باال بردم

 

 ..حق نداری به مهران دست بزنی.. ولش کن-

 

 ..ابرو در هم کشید و نگاهش خونبار شد.. مات و مبهوت نگام کرد

 

 چی گفتی؟ -
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همین که شنیدی.. اگر بهش دست بزنی منم اینبار کوتاه نمیام.. به بابات زنگ  -

 ..داری چه کارایی می کنیمیزنم میگم که 

 

برام مهم نبود چه فکری دربارم می کنه.. االن این مهم بود که به حرمت همسایگی 

 ..با مونس هم که شده جون بچش رو نجات بدم.. مثل خودش اخم کردم

 

تو کل تهران میبرم.. من که دیگه - آبروتو  آوردی..  میگم که چه بالهایی سرم 

رو به باد دادی.. اگر قراره من تو این باتالق خفه  واسم آبرویی نمونده تو همه  

 ..شم تو رو هم غرق می کنم

 

پوزخندی از سر حرص زد و به سمتم حمله کرد.. مثل شیر زخم خورده دو طرف  

 :شونم رو گرفت و از بین دندون های قفل شده گفت

 

 می فهمی چه غلطی می کنی؟ -
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 :گفتمبی حس و حال بودم.. با این حال 

 

خوب می فهمم.. اونو ولش کن.. تو زندگی من دخالت نکن.. مگه نگفتی یکی  -

عین تو رو پیدا کنم؟ که زن نداشته باشه..؟ منم انتخابمو کردم.. از تو قوی هیکل  

تر و جذاب تره.. جوونتر هم هست.. تازه یه چیز خوبی هم که داره اینه که مثل  

 ..تو وحشی و کثافت نیست

 

نکرد.. با مشت به دهنم کوبید.. درد بدی بین فک و دندون هام پیچید.. شوری  رحم  

 ..و بوی خون رو بیشتر از قبل حس کردم.. به گریه افتادم

 

 ..اینو زدم تا بفهمی که من هیچ حرفی رو بی جواب نمیذارم-

 

بی انعطاف تکونم داد.. تمام سنگینیش رو روی بدنم انداخت.. از شدت خونریزی  

 ..پر بوددهنم 

 

واسه تویی که به خاطر انتقامت با پیرمردها پریدی.. عجیبه که به خاطر دو سه  -

اینکه وحشی   یا  اونو جوون.. هیکلش مهمه  بدونی و  پیر  تفاوت سن منو  سال 

نیست؟ چیز سختی نبود.. می گفتی رمانتیک دوست داری منم می گفتم چشم.. مثل  
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دی و اونقدر توان دارم که تو هر پوزیشنی  االن.. اونقدر عضله دارم که زیرم جون ب

 ...بتونم راضیت کنم

 

لبش که روی لب پر خونم قرار گرفت وحشت زده چشم باز کردم.. دستش رو روی  

بدن نیمه برهنم کشید.. خیلی آروم و با مالیمت لب هاش رو تکون می داد اما 

ام رو بین  برای لب و دهن پر از زخم و خون من همین هم دردناک بود.. انگشت

افاقه   ناله کردم و  نبود..  بردار  اما دست  به عقب کشیدم..  بردم و  فرو  موهاش 

 ..نکرد

 

 زیبا؟ -

 

با شنیدن صدای کمند شتاب زده از روی بدنم بلند شد و من نیم خیز شدم.. با دیدن 

چهره ی برافروخته ی کمند دنیا به فرق سرم کوبیده شد.. لب های خونی رایان و  

 ...من و رایان دیده بود باعث شد مات و مبهوت تنها نگاهمون کنهوضعیتی که از

 

 کمند؟ من.. کمند؟-

 

 

 

 

 ..برای بار ده هزارم برای کمند پیام صوتی گذاشتم و جواب نداد
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سه هفته گذشته بود و همچنان جواب تلفن نمی داد.. پیامک و زنگ و پیام صوتی  

 ..هیچ کدوم تاثیری نداشت

 ..ور شده هم به کمند و هم به خانوادم سر بزنمامروز می خواستم هرط

مانتو شلوار پوشیدم.. حتی به رنگ و مدلش هم توجه نکردم.. سوییچ و گوشیم  

 ..رو به دست گرفتم و از واحد بیرون رفتم.. با دیدن واحد خالی روبه رو آه کشیدم

بر قیمت  رایان حتی اجازه نداده بود دو روز هم اینجا بمونن.. خانه رو به دو برا

خرید و خودش ساکن همین مجتمع شد.. به محض بسته شدن در، بین چهارچوب  

ایستاد.. رکابی و شلوارک سفید.. به سمت آسانسور رفتم که صداش رو   واحد 

 ..شنیدم

 

 کجا؟ -

 

دکمه رو فشردم.. نزدیک شد بازوم رو که گرفت.. نگاه خصمانه ای بهش کردم..  

 ..ولی پا پس نکشید

 

 ..ولم کن-

 

 پرسیدم کجا؟ -

 

 ..بازوم رو از دستش بیرون کشیدم
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 ..به من دست نزن-

 

بگرد یه دوتا جمله ی جدید بگو.. دیالوگ هات همه تکراری شدن.. نکن.. نگو..  -

 نرو.. دلم می خواد.. دست نزن.. کافیه زیبا.. چیز جدید چی داری؟ 

 

 :پرغیض گفتم

 

 ..به تو ربطی نداره حیوون-

 

 لبخند کجی زد 

 

  ..همینم تکراریه.. جدیدتر-

 ..داشتم کفری می شدم 

 

 ..انقدر حقیری که همه ی فحش هامم برات تکراری شده-

 

 ..در آسانسور که باز شد جلوی ورودم رو گرفت

 



 

1714  از 363 صفحه   

 زیبا؟ -

 

سوییچ ماشین رو محکم به پهلوش فرو کردم.. این تنها راهی بود که این غول  

 :این حال گردنم رو گرفت و گفتبیابونی کمی درد حس می کرد.. خم شد.. با  

 

  ..بیچارت می کنم زیبا -

 

 

 ..جیغ زدم

 

خونم..  - دم  اومدی  عذاب  ی  ملکه  عین  خودت  گرفتی..  دوستمو  نکردی؟  مگه 

 زندانیم کردی.. تو واقعا چی از جونم می خوای؟ 

 

می خوام کاری که ننه بابات در حقت نکردن من بکنم.. فکر کن یک درصد فانتزی  -

ذهنت درست باشه.. کسی که با انتقام خودشو به پیرمردا عرضه کنه و با  های  

 ..حرص جوونتر ها و گنده الت ها رو طرفداری.. هرزه ست.. هرزه

 

 ..به سینش مشت کوبیدم
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 ..تو هم پسر پیغمبر.. همین که رامین باباته معلومه که چی هستی-

 

 ..کمرم رو به دیوار پشت سرم کوبید

 

 ..ی بگی همون میشم.. پسر رامینم؟ عین بابام بشم که بفهمی؟ آرهقبال گفتم هرچ-

 

 ..ولم کن.. می خوام برم به بدبختی هام برسم-

 

 بدبختیت چیه؟ -

 

 ..به عقب هولش دادم.. به خواست خودش عقب رفت

 

می خوام برم پیش کمند.. جوابمو نمیده.. بعدشم میرم به خانوادم سر بزنم.. حاال  -

 ..برداردست از سرم 

 

 ..آسانسور رو زدم و منتظر شدم.. مدام نفس های حرصی می کشید

 

 زیبا؟ -
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 ..دلم می خواست هرچه زودتر آسانسور می رسید

 

 حامد دنبالت میاد.. نمی خوام غلط زیادی بکنی.. متوجه ای؟ -

 

 ..پوزخند زدم

 

عادی شده..  چه توقعی از یه هرزه داری؟ این قدر گفتی که بیان این کلمه برام  -

خیلی ازت بدم میاد.. خیلی... هرروز آرزو می کنم دیگه نبینمت.. آرزو می کنم  

 ..کاش زمان به عقب برگرده و هیچوقت سرراهم سبز نشی

 

خودش رو به من رسوند و دوباره مانع ورودم به آسانسور شد.. ملتمسانه نگاهش  

باال هدایت کرد و    کردم.. چندتار موهاش که روی چشماش ریخته بود رو، رو به

 :گفت

 

-  
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 میدونی که اگر من سرراهت سبز نمی شدم چی میشد؟-

 

 ..خودم رو به بی خیالی زدم و پرفشار نفسم رو بیرون فرستادم

 

 ..برو کنار االن باز آسانسور بسته میشه-

 

 :پاش رو جلوی در گذاشت و گفت

 

 ...دی.. دومااوال که گیر یکی از همون پیرمردهای چشم چرون می افتا-

 

 ..هنوز اولیت جای بحث داره.. گیر اونا نیفتادم.. به عوضش تو تالفی کردی-

 

پنهان شده ی گوشه ی لبش رو دیدم.. اخم   لبخند  انداخت..  نگاه معناداری بهم 

 ..کردم

 

 ...برو کنار-
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 ..دوما اونا نمی تونستن گیر مهران می افتادی.. من از هردو طرف نجاتت دادم-

 

 ...خودت الهه ی عذابم بشی؟ تو که از اونا هم بدتریکه -

 

 ..لبخندش رو به وضوح به رخم کشید

 

انگار اصال خاطره ی خوبی نشده واست.. می خوای یه جوری واست جبرانش -

 ..کنم که تمام خاطرات تلخت

 

 ..خفه شو-

 

بسته محکم و با هردو دست به عقب هولش دادم و وارد آسانسور شدم.. هنوز در  

 :نشده بود که گفت

 

 ..زودبرگرد وگرنه میگم حامد به زور متوسل شه-

 

در که بسته شد نفسی به آسودگی کشیدم.. به خودم تو آینه خیره شدم.. اصال هیچ  

 ..شباهتی نه به صوفیا داشتم نه به زیبا

 واقعا این دختر... یا نه شاید بهتر بود بگم این زن منم؟ 
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 ..از آینه گرفتمآه جانکاهی کشیدم و چشم 

 

 

 

 

 

وقتی سوار ماشین شدم و از پارکینگ بیرون زدم حامد به دنبالم اومد.. مهم نبود..  

تا رسیدن به آرایشگاه مدام زیر لبی خدا خدا می کردم کمند رو ببینم.. روبه روی  

 ..آرایشگاه پیاده شدم.. زنگ رو فشردم که صدای زنی بلند شد

 

 بله؟-

 

 ..سینه ای صاف کردم 

 

 ..سالم.. ببخشید من با کمند کار دارم-

 

 شما؟-

 

 ..این همه عشوه الزم نبود
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 ..اگر هست میشه بگین یه لحظه بیاد دم در-

 

گوشی رو از دهنش فاصله داد.. صدای مکالمه ش رو با کمند شنیدم.. ولی بعد از  

 :چند لحظه گفت

 

 اسمتون چیه؟ -

 

ش دارم فقط یه لحظه بیاد دم در..  میدونم کمند اونجاست.. من زیبام.. بگین کار-

 ..خواهش می کنم

 

 :دوباره با کمند حرف زد و گفت

 

 ..زیبا خانوم.. کمند میگه هیچ حرفی باهات نداره.. پس لطفا از اینجا برو-

 

 :لجوجانه گفتم

 

 ..گوشیو بدین بهش.. خواهش می کنم.. درو باز کنین.. بذارین بیام داخل-
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 ..روی دستگاه گذاشتولی بی توجه گوشی رو 

 

تلفن حرف میزد.. به سمت  ناامید سر چرخوندم و حامد رو دیدم.. داشت پشت 

ماشین رفتم و نشستم.. سرم رو روی فرمون گذاشتم و مثل تمام روزهای قبل به  

خاطر از دست دادن کمند گریه کردم.. هنوز هم اون روز رو خیلی خوب و واضح  

اینکه به هوش اومدم و غذاهایی که کمند خریده بود رو روی  به یاد داشتم.. بعد از  

کانتر دیدم و رایان که از همیشه خونسردتر داشت از غذا می خورد و حتی به من  

 ..هم تعارف کرد

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

بعد از اینکه به هوش اومدم و غذاهایی که کمند خریده بود رو روی کانتر دیدم و  

تر داشت از غذا می خورد و حتی به من هم تعارف  رایان که از همیشه خونسرد

 ..کرد

اگر دستم رو به دیوار نمی گرفتم فرو می ریختم.. به حد مرگ خودزنی کردم.. تا  

دوروز دست از سر تلفنش برنداشتم.. اجازه ی بیرون رفتن نداشتم.. رایان مخالفت  

 ..می کرد

برای حضورم هم    یک هفته هم به گوشی خاموشش زنگ زدم.. حاال هم که حتی 

  ..تره خورد نمی کرد
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آه کشیدم و ماشین رو به حرکت درآوردم.. به امید کمی محبت به سمت خانه ی 

پدری روندم.. خیلی طول کشید تا برسم.. خسته از این رانندگی در خیابان های 

 ..شلوغ به پایین شهر رسیدم.. باز هم همون محله و کوچه

گاه ها دایر شده بود و حتما کالس داشت.. پیاده می دونستم زهرا نیست چون دانش

شدم.. باز هم حامد رو دیدم.. طبق معمول در حال مکالمه.. سری به نشونه ی  

تاسف تکان دادم و زنگ در خانه رو فشردم.. خیلی طول کشید چون هم پدر و هم 

در  مادر هردو پا درد داشتن.. تا حیاط را طی کنند طول می کشید.. باالخره صدای پ

 ..رو شنیدم

 

  کیه؟ -

 ..منم بابا-

 

 ..و در باز شد.. بی معطلی خودم رو به آغوشش انداختم

 

 سالم بابا.. خوبین؟ -

 

 ..دستش رو نوازشگر کمرم کرد

 

 عزیز بابا؟ چی شده؟ -

 



 

1714  از 372 صفحه   

 چیزی نشده.. اومدم بهتون سر بزنم.. مامان کجاست؟-

 

که بست صدای مادر بلند از خودش فاصله م داد و با هم وارد حیاط شدیم.. در رو  

 :شد

 

  کیه صادق؟ -

 ..منم مامان-

 

 ..پدر خندید و با دست به جلو هولم داد

 

 ..برو پیشش منم االن میام-

 

 ..می دونستم باز هم به خاطر دیدن من تحت تاثیر قرار گرفته

 

  ..چشم باباجونم-

 زیبا عزیزم تویی مادر؟-

 

 ..کفشم رو بیرون آوردم
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 ..مامان.. االن میام تو.. پانشی پات درد می کنهآره -

 

وارد سالن شدم و مادر رو دیدم.. گوشه ای نشسته بود.. خودم رو به کنارش 

 ..رساندم.. به آغوشش خزیدم

 

 ..وای که چقدر دلم براتون تنگ شده-

 

 

 ..تمام صورتم رو غرق بوسه کرد

 

 نی کی قول دادی بیای؟ الهی مادر قربونت بره.. چرا انقدر کم میای؟ می دو-

 

 ..درست میشه.. یه روزی دیگه از پیشتون نمیرم-

 

ازش فاصله گرفتم..لبخند زنان موهای ریخته شده در صورتم رو که این روزها  

 ..چند رنگ شده بود کنار زد

 

 ..خیلی خوش اومدی.. خوشحالم کردی-
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بمونم.. خودمم یه چیزی  مرسی قربونت برم.. بابا هم االن میاد.. میخوام ناهار  -

 ..درست می کنم

 

 راست میگی؟-

 

 ..لبخندش رو با لبخند عمیقی جواب دادم

 

 ..آره.. بابا زرشک پلو دوست داره.. همینو درست می کنم-

 

 :لب گزید.. متوجه شدم.. ممکن بود وسایلش نباشد.. دستش رو گرفتم و گفتم

 

 ..زهرا هم میاد همه چیزش با خودم.. میرم خرید و درست می کنم..-

 

 ..هاش برق زدچشم

 

 زیبا؟ -
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 ..سرچرخوندم و پدر رو دیدم

 

 جانم بابا؟ -

 

 درست شنیدم؟ می خوای بمونی؟ -

 

بلند شدم و مقابلش ایستادم.. قد بلند و چشم های مشکی و موهایی که نسبت به 

 ..قبل کم پشت تر و سفیدتر شده بود

 

 ..آره.. و می خوام زرشک پلو درست کنم -

 

 ..با پشت دست صورتم رو لمس کرد

 

 ..دستت درد نکنه.. خیلی وقت بود که دست پختتو نخوردم-

 

 :روبه مادر گفتم

 

 ..من برم خرید و برگردم-
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  :پدر تند و سریع گفت

 ..بذار پولشو-

 

 :وقتی دیدم که جیبش رو می گشت گفتم

 

دارم مهمونتون  بابا؟ من که خونه ندارم.. فکر کنین اومدین خونه ی من.. دوست  -

 کنم.. می خوام میزبان بشم.. ایرادی داره؟ 

 

 

 

 

 ..واال چی بگم.. هرچی مادرت بگه-

 

 :مادر هم لبخند زنان گفت

 

 ..باشه دخترم.. ان شاهلل خونه ی خودت-
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سعی کردم انرژی و شادی هایی که خیلی وقت بود در خودم سراغ نداشتم به صدام  

 ..سرازیر کنم

 

 ..بیام که تا زهرا نیومده غذا رو حاضر کنم   پس من زود برم و-

 

 :و از کنارشون گذشتم.. صدای پدر رو شنیدم

 

 چطوری میری؟ -

 

 ..ماشین دارم.. با همون میرم-

 

  :و مادر با نگرانی گفت

  ..مراقب باشی ها-

 ..چشم قربونتون برم-

 

باال زده  کفشم رو به پا کردم و از در بیرون زدم.. حامد کاپوت جلویی ماشین رو  

بود .. فکر کنم به خاطر اینکه شک برانگیز نباشه.. پوزخند زدم.. نگاه مشکوکانه  

ای بهم انداخت.. سوار ماشین شدم و حرکت کردم.. از آینه ی جلو دیدم که تا چه 

 ..اندازه دستپاچه شد
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سری به نشانه ی تاسف تکون دادم و مقابل فروشگاهی که تا خانه تقریبا فاصله  

 ..داشت پارک کردم.. وارد فروشگاه که شدم حامد هم همراهیم کرد ی زیادی

رو   نیازم  مورد  تمام وسایل  داده..  رایان چه دستوری  نبود  مهم  هم  یک درصد 

خریدم.. از دور تنها و تنها چشم ازم بر نمی داشت.. حتی نزدیک نمی شد.. این  

نایلون ها رو به دست گرفتم و   باال وقتی تمام  با جسارت  هزینه رو حساب بار 

کردم.. نزدیکش شدم و نایلون ها رو مقابلش روی زمین گذاشتم.. نگاه متعجبش  

 :رو که دیدم همراه با لبخند کجی گفتم

 

 ..همه رو بذار صندوق عقب-

 

این طوری   از دست خودم عاصی می کردم..  این مرد رو  باید  و صبر نکردم.. 

  ..نمیشد ادامه داد

 

ماندم.. چند لحظه ای طول کشید تا باالخره همه ی  سوار ماشین شدم و منتظر  

نایلون ها رو در صندوق عقب جای داد.. استارت زدم و حرکت کردم.. تا ماشین  

 خودش دویید و من سرعتم رو باال بردم.. فقط کمی شیطنت می خواستم 
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حاال که همه چیز جز شرایط من و رابطه م با کمند خوب و مساعد بود پس چرا  

مثل همه ی دختر های هم سن خودم... البته مثل همه ی زن های مطلقه ی    نباید

 !زندانی فقط کمی خوش باشم..؟ 

 

به من نرسید.. من هم نزدیک پارکی ماشین رو متوقف کردم و پیاده شدم.. نیم  

ساعت بدون زندانبان نفس کشیدن چه لذتی داشت؟ خیلی وقت بود از یادم رفته  

 ..بود

پارک قدم زدم.. بارون نم نم شروع کرد به باریدن.. بوی  روی سنگفرش وسط  

خاک نم خورده.. شوک های ریزی که به خاطر قطرات سرد باران بود .. این تن  

همیشه یخ کرده امروز عجیب گرم بود.. شاید از دلگرمی حضور خانواده م بود..  

ه می صدای جیغ و داد پرنده ها و هوهوی بادی که بین درختان سربه فلک کشید

وزید حس آرامش رو به وجودم منتقل کرد.. درست حس بوی دریا.. طراوت جنگل  

 ..یا استشمام عطر مورد عالقه ت درست زمانی که انتظارش رو نداری

 

روی نیمکت خیس نشستم و پاهام رو تکان دادم.. مثل کودکی ها.. همون وقت  

ارک رو داشتیم..  هایی که پاهام به زمین نمی رسید.. همیشه آرزوی رفتن به پ

وقتی با زهرا خیلی شیطنت می کردیم با پسر عمو مصطفی تا پارک محلی می  

رفتیم و بازی می کردیم.. همه چیز گذشته ها شیرین و بی دغدغه بود.. چی شد  

 که به اینجا رسیدم؟ 

آهی کشیدم و تصویر سیامک مقابلم زنده شد.. چشم و ابروی سیاه و بینی تقریبا  

صورت گرد و موهای پرپشت.. قد خیلی بلندی نداشت.  اما برای متوسط.. همون 

ایده آل بود.. وقتی می خندید و آن چال گونه های فوق   من نمونه ی یک مرد 

العاده.. چقدر جذاب بود و من هربار انگشتم رو به همان چال ها فرو می کردم و  

باشم.. از    می خندید.. من رو دوست داشت.. شک ندارم..ولی این که من بی پول

نظر می رسیدم..  به  و حقیر  کم  خانواده ی متمول  آن  برای  باشم..  پایین شهر 
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سیامک کسی رو می خواست که پزش رو به عالم و آدم بده.. که هرکجا نشست  

خاندان   فالن  دختر  من  عروس  که  بزنه  جار  افتخار  با  کرد  می  برخواست  و 

 ..اشرافیست.. چیزی که من هیچوقت نبودم

 

برخورد و اختالفات طبقاتی بود که زیبا رو صوفیا کرد.. من صوفیا    همین طرز 

مردم عاشق   نداشت..  رو دوست  و ساده  زیر  زیبای سربه  شدم چون هیچکس 

ریاکاری و تجمالت هستن.. همه مثل من نشدن.. من مثل همه شدم تا بتونم نفس  

 ..بکشم

 

ادم نبود دختری از  همه مثل من نشدن.. من مثل همه شدم تا بتونم نفس بکشم.. ی

طبقه ی پایین جامعه هیچوقت هم رده با اون ها نمی شد.. سیامک اولین کسی بود  

که پا به قلبم گذاشت.. آخرین کس هم خواهد بود.. عاشقی در میان نیست.. تموم  

 ..شد.. دل مرده ی من هیچوقت عاشق نمی شد

 

کرد.. فقیر ها همون یک بار عاشق شدن برای یه دختر پایین شهری کفایت می  

بیرون   هپروت  عالم  از  اومد  در  صدا  به  که  گوشیم  ندارن..  عاشقی  حق  هرگز 

 ..پریدم.. به حتم رایان بود.. دکمه ی اتصال رو فشردم.. اجازه ی حرف زدن نداد

 

 ..معلومه کجا رفتی؟ چرا حامد رو-

 

 ..به میان حرفش پریدم 
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 ..دلم خواست-

 

 ..شده مکث کرد.. معلوم بود از دستم کفری 

 

  ...این بار آخر بود.. دیگه حق نداری-

 ..باز هم حرفش رو قطع کردم

 

اوال.. حامد عرضه نداره به من برسه مقصر من نیستم.. دوما من دیگه بر نمی  -

گردم.. می خوام پیش خانوادم بمونم.. جهت اطالع تو هم هر کاری دلت خواست 

 ..بکن.. خداحافظ

 

 ..از روی نیمکت بلند شدم

 

 ..زیبا کجایی؟ هرجایی برگرد خونه.. نذار باهات بد برخورد کنم-

 

 ..بلند و بی محابا خندیدم

 

 مگه تو غیر بد برخورد کردن چیزی هم بلدی؟ -
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 ..شوکه شده بود.. شک نداشتم

 

 ..بیرونی؟ صدای باد میاد.. کجایی؟ ببین اون روی منو باال نیار-

 

  ..چقدر دقیق و با توجه

ونم.. تو یه پارک خیلی خوشکلم.. خلوت.. بدون مزاحم.. بدون  اومدم خوش بگذر-

 ..کسی که مدام بهم سرکوفت بزنه

 

 ..به تاب و سرسره وسط پارک نگاه کردم.. مثل بچه ها ذوق کردم

 

  ..حاال هم می خوام برم تاب بازی-

 ..نفسش رو حرصی در گوشی فوت کرد

 

  ..بپا طوفان نیاد-

 ..و قاه قاه خندیدم

 

داری خونمو به جوش میاری.. اول و آخرکه دستم بهت می رسه.. کاری  زیبا  -

 ..نکن اشکتو دربیارم
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 ..می خندیدم.. اما بغض سرکشم دست بردار نبود

 

تو جز درآوردن اشک من کاری بلد نیستی.. حرفاتو باور می کنم.. اما این هیچی  -

آدم عوضی    رو عوض نمی کنه.. می خوام نیم ساعت فقط خودم باشم.. بدون یه

 ..عین تو

 

 ..صدای دادش که بلند شد گوشی رو از گوشم فاصله دادم

 

 ..غلط کردی.. همین حاال.. همین حاال برگرد-

 

داد می زد و من سرمستانه می خندیدم.. لی لی کنان خودم رو وسط وسایل بازی  

 ..رسوندم و روی تاب نشستم.. بارون شدت گرفته بود

 

 ..همین حاال بگو.. با اعصاب من بازی نکنزیبا؟ کدوم پارکی؟ -

 

جیغ های از سر لذت کشیدم و بدون هیچ حرفی تلفن رو قطع کردم.. دوباره و سه  

باره زنگ زد و من تلفن رو خاموش کردم.. دقایقی تاب بازی.. سرسره بازی..  

 ..جیغ و داد و تخلیه انرژی برام نیاز بود.. من بهش احتیاج داشتم
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ای ها  برای نفس  این روز  ای  انگیزه  که حتی  بودم  دل مرده شده  و  نقدر خسته 

کشیدن هم نداشتم.. از صبح تا غروب روی تخت و زل زدن به سقف و شب تا  

صبح قدم زدن در اتاق بی پنجره ای که گاهی می بُری و این حجم به قلبت فشار  

و دور    می آوَرد.. حال خفگی می گرفتم و حاال زیر این بارون و این همه هیجان

 ..بودن از زندان بان و زندان حس خوبی داشتم

از سر و روم آب چکه می کرد که باالخره رضایت دادم به خونه برگردم.. ساعت  

از یازده گذشته بود.. کی غذا درست کنم؟ از این فکرم خنده م گرفت.. اگر طول  

نبود.. چهل و پنج دقیقه آرامش رو حق خودم می دونستم. .  می کشید هم مهم 

سوار ماشین شدم و تمام شیشه ها رو پایین کشیدم.. بادخنکی می وزید و نوید  

 ..پاییز رو می داد.. تنم می لرزید

 

سوار ماشین شدم و تمام شیشه ها رو پایین کشیدم.. بادخنکی می وزید و نوید  

پاییز رو می داد.. تنم می لرزید.. ضبط رو روشن کردم و با ترانه ی شادی که  

از خواندم.. نزدیک خانه ضبط رو خاموش کردم و با دیدن حامد که پخش شد آو

سراسیمه و عصبی با تلفنش حرف میزد خنده م گرفت.. ماشین رو که پارک کردم..  

خواست نزدیک بشه که مانع شدم.. با دست عالمت دادم ایست.. و اطاعت کرد..  

  ..درست مثل یک ربات هوشمند

 

م تمام نایلون ها رو به دست گرفتم.. صدای مکالمه بلند خندیدم.. پیاده شدم و خود

 ..ش رو تا حدودی می شنیدم

 

  ..بله آقا.. االن دیدمشون.. نگران نباشین-

-.... 
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  ..هر تنبیهی بگین قبول می کنم.. مقصر من بودم-

-... 

 

 ..خیس خیس بود.. معلوم بود که تمام مدت ایستاده و منتظر من بوده

 

 ..م.. می دونم آقا اخراجم می کنین.. خوب می دونمچشم چهارچشمی مراقب-

 

به چهره ی گرفته ش پوزخند زدم و زنگ در رو فشردم.. چند لحظه ی بعد پدر 

 ..در رو باز کرد

 

 چرا انقدر دیر کردی بابا جون؟ -

 

 ..ببخشید ترافیک بود به خاطر بارون-

 

 :به داخل رفتم که چند لحظه بعد گفت

 

 ..مردو دیدی؟ امروز از صبح اینجا بوده.. خیلی مشکوک میزنهبابا جون تو این  -
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 ..خوب می دونستم از حامد حرف میزد.. به سمتش چرخیدم

 

 ..نمی دونم.. وای بابا اینا خیلی سنگینه.. اونو ول کن بیا به من یه کمکی بده-

 

 ..پدر در رو بست و لبخند به لب نزدیکم شد

 

 ..و برو تو که سرما می خوریبده من.. خیس آب هم که شدی.. بد-

 

 ..نایلون ها رو از دستم گرفت و باهم تا سالن رفتیم

 

 ..من اومدم مامان.. یه غذایی درست کنم که انگشتاتونم باهاش بخورین-

 

مادر بلند شد و کنارم ایستاد.. لبخند گوشه ی لبش حس امنیت بود.. پدر که نایلون  

 :ها رو به آشپزخونه برد.. گفتم

 

 زهرا چه ساعتی میاد؟-
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 ..دستش رو پشت کمرم گذاشت

 

 ..گفت تا ساعت دو میاد-

 

 ..پس بزن بریم که تا اومدنش همه چی حاضر باشه-

 

ناهار رو با کمک مادر درست کردیم و پدر هم همون جا در آشپزخونه موند و به  

بردن  حرکات ما زل زد.. هرچند حرف میزد و نشون نمی داد اما قصدش تنها لذت  

 :از این جمع سه نفره بود.. صدای در که بلند شد کف هرد دستم رو به هم کوبیدم

 

 ..من بازمی کنم-

 

و معطل نکردم.. از روی زمین بلند شدم.. مانتو و شالم رو پوشیدم و تا کنار در  

 ..دویدم.. در رو که باز کردم.. زهرا رو دیدم.. شوک زده و با دهن باز خیره م شد

 

 زهرا؟ -

 

به آغوش کشیدمش.. هنوز متعجب و متحیر بود.. حامد رو دیدم که به محض    و

دیدن من از ماشین پیاده شد و به تلفنش اشاره کرد.. متوجه شدم داشت عالمت 

 ..می داد که تلفنم رو روشن کنم.. خیلی کالفه و عصبی بود
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 آبجی جونم.. تو کی اومدی؟ -

 

 ..یز دارممن صبح اومدم.. بدو بیا که برات سورپرا-

 

 ..خودش رو ازم فاصله داد.. برق نگاهش رو شکار کردم

 

 بازم لباس زیر؟ -

 

 ..با کف دست به کمرش ضربه زدم

 

 مگه تو این همه لباس رو می خوری دختر؟ شیش دست کافی نبود؟ -

 

  ..ریز ریز خندید

  خب دوست دارم.. بگو ببینم سورپرایزت چیه؟ -

 :دستش رو گرفتم و گفتم

 

 ..بریم تو.. خودت می فهمیبدو -
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گونه م رو بوسید و داخل شد.. حامد این بار عصبی و پرحرص تلفنش رو نشون 

داد و چیزی زیر لبی گفت.. به دو طرف کوچه نگاه کردم.. ظهر بود و به خاطر  

 ..بارندگی خلوت

 

 آبجی نمیای؟ -

 

 

 ..باشهاالن میام.. می خوام ماشینو یه نگاه کنم.. کسی خط روش ننداخته  -

 

 ..پس زود بیا-

 

 :زهرا که رفت روبه حامد لب زدم

 

 ..از اینجا برو-

 

هردو دستش رو داخل جیبش فرو برد و چند قدم نزدیک شد.. داشت چیکار می 

 کرد؟
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 هی تو داری چیکار می کنی؟ -

 

 :در فاصله ی چند قدمی ماشین ایستاد و گفت

 

.. تو راهه که بیاد اینجا.. آقایی  آقا خیلی عصبانیه.. همین االن باهاشون حرف زدم-

که من دیدم اگر بیاد اینجا آبروریزی میشه.. تلفنتونو روشن کنین و بهش زنگ  

 ..بزنین

 

 ..می ترسیدم.. با این حال پوزخند زدم

 

آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب.. بهش بگو اگر پاشو بذاره اینجا  -

کنم.. قبل از هرچیزی واسه خود تو  منم میرم اداره ی پلیس و ازش شکایت می  

 ..دردسر میشه

 

 ..چشمهاش به اندازه ی دوتا توپ تنیس شد

 

خانوم.. این کارو نکنین.. آقا فقط یه خبر می خواد که خیالش راحت شه شما  -

 ...حالتون خوبه

 

 :به خودم اشاره کردم 
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اینجا باال شهر  اگر فقط همینو می خواد پس تو بهش بگو.. االنم بهتره بری..  -

 ..نیست.. ممکنه کسی ببینه و شر به پا بشه

 

 ..از چشمانش التماس تراوش می کرد.. صدای زهرا به گوشم خورد

 

 ..آبجی.. کجا موندی؟ عجب غذایی درست کردی-

 

 :روبه حامد گفتم

 

نیاد.. مگه منو ندیدی؟ جایی هم نرفتم.. همین  - تو رو خدا جلوشو بگیر.. بگو 

راضیش کن برگرده.. بذاره یه امروزو نفس بکشم.. بگو برمیگردم.. قول  جام..  

 ..میدم

 

 ..بالتکلیف عقب رفت

 

نمیشه راضی  - آقا رو  کنم.. ولی  کنین.. من سعی خودمو می  گوشیتونو روشن 

 ..کرد
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 ..چشم از چهره ی عصبی و ناراحت حامد گرفتم

 

#  

 

 

 

 ..اومدم خواهری-

 

 ..ختمو نگاه آخر رو به حامد اندا

 

 ..باشه.. روشن می کنم.. خدافظ -

 

سرتکون داد و من در رو بستم.. زهرا مانتو و مقنعه ش رو بیرون آورده بود..  

 ..با دیدنش لبخندی مهمون لب هام کردم

 

 ..بدو بریم که خیلی گشنمه-

 

 با کسی حرف میزدی؟ -
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 میدم.. دوست داری؟ نه عزیزم.. با خودم.. یه روز میبرمت ماشین سواری یادت  -

 

 :لبخند پت و پهنی زد و بغلم کرد

 

 ..آره-

 

کنار   به  دوباره  بود..  تقریبا خشک شده  شلوارم  مانتو  سالن شدیم..  وارد  باهم 

 ..بخاری آویزون کردم

 

 مامان میگم.. واقعا این غذا رو آبجی درست کرده؟-

 

 ..آره.. من فقط کمک کردم-

 

 :پدر هم مردونه خندید و گفت

 

 ..هم نظارت کردم من-
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و هر چهار نفری خندیدیم.. با زهرا وسایل سفره رو آماده کردیم و تا پایان مدام  

 ..گفتیم و خندیدیم.. در آخر هم زهرا گفت ظروف کثیف با من

 

زهرا که با لبخند رفت مادر به پشتی تکیه داد و پدر هم مشغول تماشای تلویزیون  

جا بلند شدم.. باید تلفنم رو روشن می    کوچیک و برفکی گوشه ی سالن شد.. از

 ..کردم.. فراموش کردم وگرنه باید خیلی قبل تر این کار رو انجام می دادم

 

 کجا مادر؟-

 

 ..میرم تو اتاق زهرا.. االن میام-

 

و به سمت اتاق رفتم.. کیفم رو از سر چوب لباسی برداشتم و گوشیم رو روشن  

باران شدم.. یک لحظه ترسیدم.. نفسم در  کردم.. به محض روشن شدن پیامک  

 سینه حبس شد.. با دست های لرزان و صورت سرخ شده پیامک ها رو باز کردم 

 

 

 "گوشیو رو من خاموش می کنی؟ زیبا خونت حالله"

 

 "هرقبرستونی هستی برگرد مجتمع.. حق نداری بری خونه مادرت"
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 "ه غلط کردن بیفتیتالفی اینکارتو بدجور پس بدی زیبا.. قسم میخورم ب"

 

من دارم میرم خونه مادرت.. گوشیت که روشن شه سریع به من زنگ میزنی..  "

 "خیلی کفریم زیبا.. خیلی

 

 "..خودت خواستی.. بعدا نگو من حیوونم"

 

مابقی پیامک ها تماس های از دست رفته ی رایان رو نشون می داد که بیش از  

 یخ کرده نوشتم  صدبار زنگ زده بود.. با دست های بی حس و

 

فقط باطری تموم کردم.. من می خوام شب اینجا بمونم.. بعدا هر تالفی داری سرم  "

 "دربیار.. ولی بذار امروز رو نفس بکشم

 

طولی نکشید که تلفنم ویبره زد.. به جای جواب دادن زنگ زد.. ممکن بود صدام  

 ..رو بشنون.. با آشفتگی جواب دادم

 

 بله؟-

 

 ..گوشی فوت کردنفس حرصیش رو در 
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 باطری تموم کردی.. شب بمونی.. نفس بکشی.. آره؟ -

 

 ..از ته گلو حرف می زدم

 

 رایان؟ -

 

هیششش... من فقط از تمام حرفات یه کلمه رو خوب فهمیدم.. گفتی هرجور که  -

تنبیه رو   بدترین  دوست دارم تالفی کنم.. سر حرفت بمونی، حرفی نیست.. منم 

میگیرم.. خوب گوش کن.. بدترین.. حاال اینو بگو می خوای اونجا  برات در نظر  

 بمونی؟ 

 

 برام مهم نبود.. با موندن و رفتن او تنبیهم می کرد.. چه فرقی داشت؟

 

 ..باشه-

 

 ..مکث کرد

 

 ..زیبا.. آخ زیبا-
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 ..رایان من نمی تونم حرف بزنم.. هرلحظه ممکنه کسی متوجه بشه-

 

 ..پوزخند زد

 

 ..کنم.. من آدم صبوریم.. تو هم خودتو واسه هر چیزی آماده کنصبر می -

 

 

 ..صبر می کنم.. من آدم صبوریم.. تو هم خودتو واسه هر چیزی آماده کن-

 

آب دهنم رو به سختی قورت دادم.. خیلی می ترسیدم.. معلوم نبود برام چه نقشه 

 ..ای کشیده

 

 ..من قطع می کنم-

 

 زیبا؟ -

 

 ..الی در بیرون اتاق رو برانداز کردم.. خبری نبودلب گزیدم و از 
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  بله؟ -

-.... 

 

پنهانی  این مکالمه  چرا حرفی نمیزد؟ خدایا هرلحظه امکان داشت کسی متوجه 

 ..بشه

 

 ..رایان.. می تونم قطع کنم؟ ممکنه کسی بشنوه.. یا منو ببینه-

 

 :مکث طوالنی کرد.. دهن باز کردم که گفت

 

هم می فهمن چه غلطایی کردی.. ماه پشت ابر پنهون نمی  اول و آخر خانوادت  -

 ..مونه.. حاال می تونی قطع کنی

 

 ..از تهدیدش خونم یخ بست.. ابرو در هم کشیدم

 

  ..رایان؟ تو رو خدا با خانوادم کاری نداشته باش-

 ..من خیلی کار دارم.. خداحافظ-
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بده.. نفسی تازه کردم و و تماس رو بدون توجه به من پایان داد.. خدایا بهم صبر  

کیفم   داخل  بود..  کرده  دستم عرق  گوشی کف  دادم..  باال سوق  به  رو  رو  سرم 

 ..گذاشتم و از اتاق خارج شدم

 

 آبجی؟ -

 

 ..به زهرا که داشت با گوشه ی لباسش دستش رو خشک می کرد نگاه کردم

 

 بله؟-

 

 ..به سمتم اومد و دستم رو گرفت و نشستیم

 

داداش سیامک یه عکس خوشکل ندارین؟ می خوام به دوستم نشون میگم تو و  -

 ..بدم که باورش بشه دانمارک زندگی می کنین

 

 

 

بند دلم پاره شد و یکباره رنگم مثل گچ دیوار شد.. حاال چی جواب بدم؟ مشتاق 

 :نگام کرد اما من سردرگم و کالفه چشم گرفتم.. مادر گفت
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اه که به کسی چیزیو ثابت کنی؟ فقط حواستو  وا... زهرا.. مگه تو میری دانشگ-

 بده به درس خوندنت.. باید جبران کنی با نمرات خوبت.. فهمیدی؟ 

 

 :پدر هم در تایید حرف مادر گفت

 

 ..حق با مادرته.. اینطوری آقا سیامک و آبجیت هم بهت افتخار می کنن-

 

. دستش رو  چشم باال کشیدم و لب و لوچه ی آویزون زهرا رو از نظر گذروندم.

 ..نوازشگرانه لمس کردم

 

 ..یه روزی برات میارم.. فعال ندارم-

 

 :چندبار سرتکون داد.. روبه مادر گفتم

 

 ..چه خبر از عمو اینا؟ خیلی وقته اصال ازشون خبری نیست-

 

 :پدر آه کشید و گفت
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 ..توی یکسالی که نبودی مصطفی سکته کرد و زمین گیر شد-

 

 :شوک زده گفتم

 

 ..جدی؟ ای بابا.. عمو که چیزیش نبود-

 

 ..مادر غمزده دستی در هوا تکان داد

 

رفته  - نبود  خوب  حالش  شد  بلند  که  خوابید صبح  یه شب  مادر..  بگم  چی  واال 

بیمارستان توی راه سکته کرده.. حاال هم زیاد حال خوشی نداره.. ایشاال یه روزی  

  بریم خونشون.. باشه عزیزم؟ 

 

طفی زمین گیر شده بود خیلی ناراحت بودم.. چهره ی پدر گرفته  از اینکه عمو مص

 ..شد

 

خدا شفا بده.. خیلی ناراحت شدم.. باشه حتما بریم.. سر یه فرصت مناسب تر..  -

 بقیه چطورن؟ 

 

زهرا دستش رو از دستم بیرون کشید و سر پایین انداخت.. این شرم و خجالت از  

 :جکاو گفتمچی بود؟ گونه های مادر که گل انداخت کن



 

1714  از 402 صفحه   

 

 چیزی شده؟-

 

 :پدر سربلند کرد و معنادار نگام کرد.. وقتی سکوت جمع رو دیدم گفتم

 

 اتفاقی افتاده؟ کسی طوریش شده؟-

 

 

 

 :مادر تند و سریع گفت

 

 ..نه نه.. فقط.. می خواستم بهت بگم.. البته هنوز چیزی معلوم نیست-

 

 مامان نصف عمرم کردی خب چرا نمیگین؟-

 

 :جا بلند شد و گفتزهرا از 

 

 ..من برم چای دم کنم -
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 :ناباور به رفتنش خیره شدم.. با دلشوره گفتم

 

 مامان طوری شده؟-

 

 ..پدر کمی جابجا شد و تلویزیون رو خاموش کرد

 

 ..نه دخترم.. چیزی نیست.. واال-

 

 ..مادر به میون کالمش پرید

 

  ..بذار من بگم آقا صادق-

 ..و روبه من ادامه داد

 

آقا مصطفی تو دوران عافیتش به من گفته بود که اردالن، زهرا رو می خواد..  -

 ..منم با بابات مشورت کردم

 

 ..دستم رو روی دهنم گذاشتم
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 ..پس باالخره حرفشو زدن؟ من میدونستم نگاه های اردالن منظور داره-

 

بی  و ریز ریز خندیدم.. این گل انداختن گونه های زهرا هم علت و نشونه ی خو

 :بود.. مادر با دهن باز نگاهم کرد.. خودم رو جلو کشیدم و مشتاق گفتم

 

  خب خب.. چی شد؟ -

 :پدر ادامه داد

 

به من گفت.. منم که اردالن رو خوب می شناختم.. عین پسر خودمه.. برام با  -

شما دوتا فرقی نداره.. ولی مادرت گفت فعال زوده و می خواد زهرا بره دانشگاه.. 

 ...حرفی نزدم.. ولی به خاطر وضعیت عموتمنم 

 

 :سکوت که کرد مادر گفت

 

بار دوم  - برای  و  گرفت  تماس  منیره  وقتی  باالخره عمر دست خداست دخترم.. 

خواستگاری کرد منم دیدم بچه ها بزرگ شدن و از پس تشکیل خانواده برمیان..  

مشکلی نداری تا بگم که  خواستم بهت بگم که مدام جور نمیشد.. دخترم اگر تو هم  

 ..همین روزا بیان... ولی باید شرط بذاریم که زهرا ادامه تحصیل بده
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ترشح آندورفین رو حس می کردم.. حس و حال خوبی زیر پوستم در جریان بود..  

 ..از جا بلند شدم

 

وای چه خبر خوبی.. این خیلی عالیه.. پس باالخره خواهر کوچولوم داره عروس -

 ..وای چه عروس خوشکلی هم میشه میشه.. وای

 

و خودم رو به آشپزخونه رساندم.. زهرا که داشت چای دم می کرد به محض دیدن  

 ..من دستپاچه کتری رو روی اجاق گاز گذاشت و سر پایین انداخت

 

 آبجی...؟ -

 

 ..بهش نزدیک شدم و ضربه ی آرومی به سرش زدم

 

.. خیلی کلکی.. نمی خواستی  پس بگو اون لباس زیرا رو واسه چی می خواستی -

 به من بگی؟ 

 

 ..سرش رو بیشتر در گریبانش فرو برد.. محکم محکم بغلش کردم
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الهی که من قربونت برم.. داری عروس میشی.. ان شاهلل خوشبخت بشی.. من -

به مامان اینا میگم همین روزا بیان.. وای زهرا.. تو لباس عروسی ببینمت من از  

 ..خوشحالی سکته می کنم

 

 ..گرم و سرد شدن بدنش رو حس کردم و از ته دل خندیدم

 

 ..خواهر خجالتی من-

 

و خوشبختی   آرامش  و  زندگی  از  وقتی خودت  نرسیدی..  جایی  به  وقتی خودت 

سهمی نداشته باشی.. از خوشحالی و خوشبختی تنها خواهرت.. تنها برادرت..  

 ..نبودمدوستت سراسر لذت میشی.. من آدم تنگ نظر و کوته فکری  

 

عاشقانه  من  و  بودن  عزیز  برام  هردو  بودند..  رده  هم  کمند  و  زهرا  من  برای 

دوستشون داشتم.. من که خوشبخت نشدم.. من که جز درد و رنج و تنهایی چیزی  

نصیبم نشد حاال می تونستم هرچقدر امید و آرزوی مرده با خودم داشتم در عشق 

 ..و شادی زهرا پیدا کنم

 

بدون گوش دادن به حرف هام درباره م قضاوت کرد ناراحت شدم اما  وقتی کمند  

 ..کینه هرگز.. برای من همه چیز دنیا قابل بخشش بود.. حتی سیامک
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به خودم   بیشتر  و  بیشتر  بشم.. هرلحظه  جدا  آغوش زهرا  از  نمی خواست  دلم 

 ..فشردمش و هوای تنش رو نفس کشیدم

 

 

 

 

 

 ... حتما تا االن حامد اومدنم رو خبر دادهماشین رو پارک کردم و پیاده شدم.

از آسانسور که بیرون اومدم رایان به در واحد من تکیه داده بود.. بی توجه کلیدم 

رو از کیفم خارج کردم.. نزدیکش که شدم بوی عطرش مدهوشم کرد.. کلید رو  

 :در قفل فرو کردم که دست به سینه گفت

 

 ..علیک سالم-

 

 ..تر از من وارد خانه شد.. مات و مبهوت کارش موندمدر رو باز کردم که زود

 

 ..خیلی خوش اومدین بفرما خانوم-

 

 :پوف کالفه ای کشیدم و گفتم
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 ..بیا بیرون-

 

به سمتم اومد و مچ دستم رو محکم گرفت و به داخل کشوند.. در رو که با پا بست 

 ..ترس به دلم افتاد

 

 ..منهگفتم برو بیرون رایان.. اینجا خونه ی -

 

 ..پوزخند زد

 

تو هم مال من.. پس هرچی داری مال منم محسوب میشه.. زودباش مانتوت رو -

  ..دربیار

از این همه وقاحتش به مرز جنون رسیدم.. با کیف محکم به سینش کوبیدم..با  

 ..یک دست مهارم کرد

 :کمرم رو به دیوار کوبید و با غیض گفت

 

نبودی هارتر  - و دیشب  یاد  دیروز  انداختن  که جفتک  کردم  افسارتو ول  شدی.. 

 ..گرفتی.. خودم آدمت می کنم.. وقتی بهت بفهمونم که جایگاهت چیه حالیت میشه
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 ..از درد دستم اشکم جاری شد

 

باشه.. من آمادم.. زورتو بهم نشون بده.. دستمو بشکن.. سرمو بکوب به دیوار..  -

چیکار کنم؟ تا بدهی که بهت دارم    معطل چی هستی؟ جایگاهمو نشونم بده.. باید

 تموم بشه.. یکماه کلفتیتو کنم حسابمون صاف میشه؟ 

 

 ..پوزخندش لحظه به لحظه عمیق تر میشد

 

 ..حساب من و تو فقط یه جا صاف میشه.. توی تخت-

 

 

 

 

 

 ..حساب من و تو فقط یه جا صاف میشه.. توی تخت-

 

با تمام توان به عقب هول ش دادم و محکم تر بهش سیلی  اینبار تحمل نکردم.. 

زدم.. اگر چه تکون نخورد.. اگرچه شاید حتی این سیلی رو حس هم نکرد اما  

برای من.. برای اینکه بفهمه خستگی چه معنی داشت.. که بفهمد عنان از کف  



 

1714  از 410 صفحه   

دادن چه حالی داشت، کافی بود.. این سیلی یعنی تمومش کن.. یعنی خستم کردی..  

 ..این همه توهین و تحقیر رو ندارم  یعنی من نمی کشم.. تحمل

 

به همین بسنده نکردم.. مشتم رو کوبیدم.. فرقی نداشت به کجا؟ محکم و محکم 

 :تر کوبیدم.. تا وقتی که هردو دستم رو نگه داشت.. داد زدم

 

 ..از خونه ی من گمشو.. گمشو بیرون کثافت-

 

ده ی گردن و پیشونی  چشم بسته بودم که نبینم.. که اوج عصبانیت و رگ های برآم

و چشم های خونبارش رو نبینم.. که توانم رو از کف ندم که باز هم از خودم دفاع 

 ..کنم

 

مثل بید از ترس و خشم می لرزیدم.. کمرم رو به دیوار کوبید و محکم بغلم کرد..  

 ..تپش قلبش رو تو سینه ی خودم حس می کردم

 

تو  - حتی  غیرت..  بی  نامرد..  متنفرم..  اگر عرضه  ازت  هم هستی..  بی عرضه 

داشتی منو می کشتی و این شکنجه رو تموم می کردی.. برو گمشو.. از خونم و  

 ..از زندگیم گمشو

 

 ..دستش رو روی دهنم گذاشت
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این ناله ها واسه ی چیه؟ مگه نگفتی تنبیهت کنم؟ مگه خودت انتخاب نکردی؟ -

 ..باشه قبولهنکنه می خوای بزنی زیرش؟ خودت گفتی تنبیهم هرچی  

 

 :خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم.. از همیشه جدی تر گفتم

 

با وحشی بازی زندگیمو.. با نامردی دوستمو گرفتی.. اینبار می خوای چی ازم  -

  بگیری؟ هان؟ 

 :نگاهش رو دور تا دور خانه گردوند و لبخند کجی به لب آورد 

 

 ..هرچیزی که تو گذشته داشتی و داری-

 

 ..من چیزی نداشتم بغضم گرفت.. 

 

اگر منظورت خونه و ماشینیه که دارم اینا حق من از ازدواجمه.. مهریمه.. می  -

 فهمی؟ 

 

مهریه از ازدواجی که پایه و اساسش دروغ بود؟ ببینم اگر خانوادت بفهمن یکسال -

تموم تو خونه ی مردی زندگی کردی که با دروغ پیش خودت نگه داشتی چیکار 

 می کنن؟ 
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 ..هدیدباز هم ت

 

 

رایان تو منو نمی شناسی.. من عاشق سیامکم.. دوسش داشتم که باهاش ازدواج  -

کردم.. من به خاطر پول باهاش نبودم.. چون ترسیدم از دستش بدم دروغ گفتم..  

تاوانشم پس دادم.. با از دست دادنش با خیانتش.. اگر اینجا موندم و به خانوادم  

آزاد باشم و به قول تو به شغل شریفم برسم..  هیچی نگفتم به خاطر این نبود که  

من فقط خواستم خودم مشکلمو حل کنم.. از پس اونم برنیومدم.. تاوان پنهونکاری  

و اینکه یکسال تو خونه ای که مهریه م بود نشستم هم تو گرفتی.. دیگه چی از  

 جونم می خوای؟ 

 

 :رد و گفتنزدیکم شد.. یقه ی پیرهن جذب سورمه ای رنگش رو کمی مرتب ک

 

هنوز پوالی کثیفتو داری.. خونه و ماشین داری.. اعتماد خانوادتو داری.. تو  -

 ..چیزی از دست ندادی.. جز مردی که تو رو نمی خواست

 

 :در فاصله ی پنج سانتی متری صورتم لب زد

 

سیامک رو هنوزم دوست داری؟ اگر یه روزی برگرده میری پیشش؟ اگر بخوادت -

 میگی؟ بهش بله 
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با این حرف تنم گر گرفت.. نفسم منقطع شد.. ابروهایم بی اراده در هم گره خوردند 

 ..و لب گزیدم

 

 ..جواب بده زیبا-

 

باز هم این تارهای صوتی لرزان، لرز به اندامم انداخت.. بی اراده چشم بستم و  

 ..نفس داغش رو درست کنار گوشم فوت کرد

 

روز انداختت.. اگر برگرده قبولش می کنی؟   سیامک کسی بود که به این حال و-

 ..گفتی هنوز دوسش داری

 

سوزش اشک رو در پشت پلکم حس کردم و امون نداد.. به یکباره پهنای صورتم  

 ..رو پوشوند.. دست های داغ رایان روی صورتم می نشست

 

خوام  من قصد ندارم اذیتت کنم زیبا.. فقط می خوام عین آدم زندگی کنی.. نمی  -

بهت دروغ بگم.. فقط یه حس مسوولیت نسبت بهت دارم.. چون به قول تو من  

زندگیتو گرفتم.. دوستتو گرفتم.. با حرفام شکستمت.. من به خاطر یه ندونم کاری  

یکماهه مثل سگ پاسوخته دنبالتم.. که خطا نکنی.. که بازم راهتو کج نری.. حتی 

ا اون پوالی کثیف اخاذی چیکار  یه لحظه هم به این موضوع فکر نکردی که ب

کنی.. با خونه و ماشینی که جز حق السکوت چیزی نبود.. من بهت بد کردم.. اما  

 بدی ای که تو با خودت کردی هیچکس نکرد.. می خوای با زندگیت چیکار کنی؟ 
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دوباره آغوش و سینه ی ستبرش رو روی اندام ظریف و بی جونم باز کرد.. پشتم  

 ..لمس کردرو نوازشگرانه 

 

زدم..  - کتکت  میزنم..  داد  کنم..  می  تلخی  اگر  من  کن..  گوش  منو  حرف  زیبا؟ 

هرکاری کردم به خاطر تمام چیزهاییه که ازت دیدم.. توی بدتری شرایط ممکنه  

باهات آشنا شدم.. به عنوان معشوقه ی بابام.. وقتی اون روز توی خونم و با اون  

نفهمیدم   کردی  می  رامین  رامین  تو  لحن،  که  چمیدونستم  من  کنم..  می  چیکار 

چیکاره ای.. اگر هرکاری کردم هرکسی جای منم بود انجام میداد.. من فکر کردم 

تو فقط مثل اون بابای خوک صفت جز عشق بازی چیزی نمی خوای.. به خاطر 

 ..مادرم تن به این رابطه دادم که از بابام دل بکنی

 

تحمل شنیدن نداشتم.. با این حال فرار    قلبم درد می کرد و سینم می سوخت.. من

 ..از بین دست های قدرتمندش غیر ممکن بود

 

درست زندگی کن.. پوالی کثیفی رو که جمع کردی برگردون.. نمی دونم هدفت -

چیه.. اینه که پوالرو برداری و بری پیش سیامک که مهریه ای که میگی حقته 

قت نیست پس چرا توی این  رو بهش پس بدی؟ اگر حقته چه پس دادنی؟ اگر ح 

خونه موندی؟ می تونستی حقیقتو بگی و بمونی پیش پدر و مادرت. تو چطوری  

می خواستی بین این همه گرگ دووم بیاری.. هزارتا از من بدتر هست.. اگر جای  

یه گرگ گیر شغال و کفتار می افتادی چی؟ حتی ممکن بود جونتو از دست بدی..  

 چرا نمی فهمی؟ 
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فهمیدم.. ولی یکسال قبل نه.. نمی فهمیدم.. در تمام مدت قبل خوب متوجه  می  

خطاها و اشتباهاتم شده بودم.. نه سیامک برمیگشت نه این خونه و ماشین سهم 

 ..من از عشق و آرامش بود

من که ثروت سیامک رو نخواستم.. من به آغوشش معتاد بودم.. من به بوسه 

کاشت اعتیاد داشتم.. همون تب خواستنی که    هایی که تند و تند پشت دستم می

هرروز تو چشماش می دیدم و به خاطر من صبر می کرد.. ولی چی شد؟ رفت و 

 ..حتی به تب داغش هم پشت پا زد

پیرهنش بین دستم مشت شد.. زار میزدم.. ولی جز سکوت چیزی نمی خواستم..  

 ..کش موهام رو باز کرد و انگشتش رو نوازشگر موهام کرد

 

موهایی که کمند نبود تا باز هم براق و برس کشیده باشن.. اگر همین رو هم صبح  

 ..زهرا برس نمی کشید ژولیده و نامرتب بود

 

میدونم تحت فشاری.. هرکی ندونه من میدونم.. خودتو زندانی کردی و فقط فکر  -

  می کنی.. اون تلفنت تحت کنترله.. دیدم که به هیچ احدی زنگ نزدی و جواب هیچ 

 ..کس رو ندادی.. من متوجه تغییراتت هستم

 

 چطوری تلفنم رو تحت کنترل داشت؟ 
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یه دوست دارم تو مخابراته.. کار یه تماس تلفنی بود.. خواستم ببینم چه جور  -

دختری هستی.. بابامو فرستادم کویت.. چون داشت اینجا گندشو باال می آورد.. به  

 ..جواب یه سوالمو بدهزودی برمیگرده.. زیبا؟ گریه نکن.. فقط  

 

 ..سعی کردم خودم رو کنترل کنم.. نفسم به سختی باال میومد

 

 سیامک برگرده و بخواد باهاش باشی قبولش می کنی؟ -

 

اگر جوابم به رایان تنها و تنها سکوت بود و باال کشیدن بینی.. اما برای خودم  

 ..جوابم کامال واضح بود.. نه

ن ترکت کنه، هرگز لیاقت بخشش نداشت.. خودم  مردی که با بدترین شیوه ی ممک

 ..رو از آغوشش بیرون کشیدم

 

هیچکدوم حرفاتو باور نمی کنم.. تو هم یکی هستی مثل بابات... مثل همون شغال  -

و کفتارهایی که ازش حرف میزنی.. تو راست میگی فقط حس مسئولیت داری 

نیستم.. چون خودت  چون دیدی که پاکم.. چون دیدی جز یه طبل تو خالی هیچی  

اون بال رو سرم آوردی.. فقط دلت برام میسوزه.. ولی نسوزه.. من نمی خوام  

 ..مراقبم باشی.. اگر هرکاری بخوام انجام بدم، میدم.. من از تو نمی ترسم
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دروغ می گفتم.. حتی همین حرف ها رو با ترس بیان می کردم.. زمرد نگاهش 

 ..تیغ شد و تکه پاره م کرد

 

من همون زن کثیفیم که روز اول دربارش فکر کردی.. چیزی عوض نشده.. اگرم  -

 ..نبودم ، شدم.. تو راست میگی من باید جور دیگه حسابمو باهات صاف کنم.. تو

 

و نذاشت مابقی حرفم رو بیان کنم.. دستش رو باال برد و من از ترس لب فرو  

 ..بستم

 

ثیف بودن دهنشو داره.. اما تو نه..  من اگر حرفی میزنم، بزنم.. یه مرد حق ک-

حق نداری راجع به خودت و من این حرفا رو بزنی.. یه بار دیگه مزخرف تحویلم  

 بدی دندوناتو می شکنم.. مراقب باش چی بیان می کنی.. فهمیدی زیبا؟ 

 

 ..با تحکم صداش زبون به کام گرفتم

 

کن.. بهت هتک حرمت نمی  منم فرقی با بقیه ندارم.. ازخودت دربرابر منم دفاع  -

کنم.. دیگه دست درازی نمی کنم.. توهین و تحقیرو میذارم کنار.. فقط ازت خواهش  

 ..می کنم جواب سوالمو بده
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چرا اصرار داشت جواب سوالش رو بدم؟ بهش پشت کردم و وارد اتاق شدم.. در  

  رو که بستم بهش تکیه دادم و طولی نکشید که صدای بسته شدن در خروجی رو 

شنیدم.. صورتم رو از نم اشک های مدامم پاک کردم و چند نفس عمیق کشیدم..  

رایان هم مثل من جز طبل تو خالی چیزی نبود.. نگاه آخرش سراسر حرف بود و  

 ..من نمی فهمیدم.. لبه ی تخت نشستم و سرم رو بین مشتم گرفتم

 

 پارت_صد_و_پنجاه_و_نه #

 

 

 

 

کسی شماره ی اینجا رو نداشت.. جز کمند و  با صدای زنگ تلفن چشم باز کردم..  

البته رایان.. با جون کندنی از تخت دل کندم و به پذیرایی رفتم.. شماره ناشناس  

 ..بود

 

  بله...؟ -

-.... 

 

 ..هیچ صدایی به گوش نمی رسید.. جز خش خش طبیعی بین خطوط
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  الو صداتون نمیاد؟ با کی کار دارین؟ -

-.... 

 

.. به شماره ش بیشتر توجه کردم.. نه اصال آشنا نبود..  قصد جواب دادن نداشت

 ..اما این خط تهران بود.. شانه باال انداختم و تماس رو قطع کردم

 

ساعت ده صبح بود.. با گوشی شماره ی زهرا رو گرفتم.. صدای سرمستش رو 

 ..شنیدم

 

 الو آبجی؟ -

 

 زدی؟ به به عروس خانوم.. نباید بعد دیشب یه زنگ به من می -

 

 ..ریز ریز خندید

 

 ..به خدا اومدم دانشگاه-

 

 ..با اردالن؟ ها؟ راستشو بگو-
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 ..سرخ شدن گونش رو حس کردم

 

 ..وای اذیتم نکن-

 

 ..وارد آشپزخانه شدم و از یخچال لیوانی شیر برای خودم ریختم

 

باشه عزیزم.. مبارک باشه.. به خدا خیلی خوشحالم.. ان شاهلل تا قبل امتحانات  -

 ..عقد کنین بعدم برین ماه عسل

 

تا ببینم خدا چی می خواد.. فعال که اردالن میگه سراز پا نمی شناسم.. فکرشم  -

 ..نمی کردم عمو تو رو بهم بده

 

 ..از این حرف بلند خندیدم

 

 ..بهش بگو مراقب خواهرم باشه و اال خودم می کشمش-

 

 ..صداش اخم آلود شد
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 ..اردالن خیلی پسر خوبیهعه؟ آبجی.. نگو خب.. -

 

 ..جرعه ای از شیر نوشیدم

 

برمنکرش لعنت.. خب قربونت برم من قطع کنم.. میدونم سرت خیلی شلوغه.. -

 مراقب خودت باش.. فقط زهرا عزیزم؟ 

 

 جانم آبجی؟ -

 

یادت نره چیا بهت گفتم.. نباید مردا رو زیاد از خودت دور کنی یا زیاد نزدیک..  -

 حفظ کن.. نامزیدو عقد هم نمی شناسه.. باشه؟همیشه حد تعادلو 

 

 :خنده ای کرد و گفت

 

 ..باشه قربون خواهرم برم.. من برم که استاد اومد.. می بوسمت.. خداحافظ-

 

 ..منم می بوسمت.. خداحافظ-
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لیوان نیم خورده رو روی کانتر گذاشتم و به اتاق برگشتم.. تصمیم داشتم امروز  

 ..ایشگاه برم.. شاید امروز به حرفهام گوش می دادهم برای دیدن کمند تا آر

 

حاضر و آماده از خانه بیرون زدم.. در واحد روبرویی که باز شد آه کشیدم.. اما  

 ..با دیدن زبیده چشمام به اندازه ی دوتا توپ تنیس شد

 

 به به سالم دخترم.. حالت چطوره؟ -

 

هم نزدیک شد و دو طرف  دهنم باز مونده بود.. این زن اینجا چیکار می کرد؟ ب

 ..بازوم رو به دست گرفت

 

 !وا دخترم چی شدی؟ مگه جن دیدی؟ -

 

 ..من هنوز هم شوک زده بودم

 

 تو چرا هربار منو می بینی این شکلی میشی؟-

 

 :باالخره به خودم تسلط پیدا کردم و گفتم
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 ...سالم...زبیده خانوم شما-

 

 ..چندباری به شونم ضربه زد

 

دختر.. می دونم چی میخوای بپرسی.. آقا رایان خواست که من و مادرش  ای  -

 ..بیایم و اینجا زندگی کنیم

 

 !دوباره ماتم برد.. یعنی االن مائده اینجا بود؟ وای خدای من

 

 :نزدیکتر شد و درست کنار گوشم با تن صدایی پایین گفت

 

 تو واحد اونور و شوهرت واحد اینور؟ دخترم این درسته؟ -

 

 عنی هنوز واقعیت رو نگفته؟ رایان به چی فکر می کرد؟ ی

 

 زبیده خانوم..؟ -

 

 :با چشم های گرد شده گفت
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نکنه هنوزم به حرف آقا گوش نمیدی؟ ببینم باز دوباره که روت دست بلند نکرده؟  -

 به خواسته هاش اهمیت میدی؟ چرا با هم یه جا زندگی نمی کنین؟ 

 

 ..واستم حقیقت رو بازگو کنم ملتسانه کمی فاصله گرفتم.. می خ

 

 ...زبیده خانوم من و رایان اصال باهم-

 

 

 ..زبیده خانوم من و رایان با هم-

 

 :صدای لعنتِی رایان رو شنیدم و قلبم به کوبش افتاد و جمله م نیمه موند

 

می خواد بگه باهم میریم بیرون.. اتفاقا به مناسبت ورود شما یه شب شام رو -

 ..خودش درست کنه

 

چشم های من و زبیده تا آخرین حد باز موند.. درمونده به رایان نگاه کردم.. لبخند  

 :معناداری به لب آورد و زیر لبی گفت
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 ..فقط یه بازیه-

 

 بازی؟ خدای من این چه بازی مسخره ای بود؟ 

 

 ..رایان.. مراقبِ -

 

 :به میون حرفم پرید

 

و عشق تازه جوونه زدمون باشم..  مراقب خودم هستم.. ولی فعال باید مراقب تو -

اتاق   یه  توی  و  با من  یه زن خونه  مثل  و  بیای  امشبو  تونی  خانومم می  چشم 

 ...بخوابی.. باالخره دیگه تنها نیستیم.. مادرم و دایه م هم هستن

 

قلبم با شدت هرچه تمام تر به قفسه ی سینه م کوبید.. قدمی فاصله گرفتم که زبیده  

 :و دستی به صورتم کشیدخودش رو به من رسوند 

 

راست میگه دختر گلم.. خودم برای غذا درست کردن کمکت می کنم.. ولی شما -

زن و شوهرین باید کنار هم باشین.. به هم آرامش بدین.. انشاهلل وقتی بچه دار  

 ..بشین وقتتون واسه هم کم میشه

 

 :پیروزمندانه ای زد و گفتداغ کردم و پوست صورتم می سوخت.. رایان لبخند 
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البته باید یه تست هم بدی خانومم.. این روزا هم بداخالق شدی هم ضعیف ممکنه -

 ..حامله باشی

 

کنم.. زبیده  از سقوطم جلوگیری  دیوار گرفتم که  به  قالب تهی کردم.. دستم رو 

 :ترسیده محکم نگهم داشت.. ولی با خنده گفت

 

آدم  - انقدر خجالتی؟  ان شاهلل که حامله  دختر هم  نمیگیره..  از شوهرش رو  که 

 ..باشی.. شاید حال مائده خانومم با این بچه بهتر بشه

 

و آه جانکاهی کشید.. روبه رایان با چشم خط و نشون کشیدم.. بازهم خندید اما  

 ..برای اینکه خنده ی مذخرفش رو پنهان کنه دستش رو حائل صورتش کرد

 :و گفت فاصله ی بینمون رو تموم کرد

 

مامانو  _ داروهای  داروخونه..  تا  رسونم  می  هم  شمارو  بیاین  خانوم..  زبیده 

تا ببینیم خدا چی می خواد.. امیدوارم حاال که اون جهنمو ترک کرده  بگیرین.. 

شرایط بهتر بشه.. داروهارو هم بخوره بهتر میشه.. من و خانومم هم میریم یه 

 ..ی کنیم که زیبا درست کنهدوری بزنیم و برای شام هم حتما خرید م 

 

 :و روبه صورت ملتهب و چشمهای گشاد شده ی من گفت
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 مگه نه عشقم؟-

 

هرلحظه بیشتر قلبم می کوبید.. رگ های بدنم درد داشتند.. نفسم تنگ و تنگ تر  

میشد.. پاهام سقوط می خواستند.. اما دست حلقه شده ی رایان مانع از فرو ریختنم  

م عرق می ریختم.. زبیده دوباره آه کشید و غرغرکنان جلو  شد.. می لرزیدم و مدا

 :رفت

 

باشه.. ای خدا.. خدایا شفای همه دست خودته.. همه ی بیمارها رو شفا بده مائده -

 ..خانوم ما هم خوب خوبش کن.. دل این دوتا جوونو خوش کن

 

 .رایان کنار گوشم نفس داغش رو فوت کرد

 

 ..هیچی رو بی جواب نمیذارم هنوز کلی از تنبیهت مونده.. من-

 

به سینش   افتاد.. محکم  به رعشه  بدنم  تمام  پوست صورتم زد..  به  لبش رو  و 

 ..کوبیدم

 

 ..ولم کن-
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 :سرم رو گرفت و نزدیکم شد.. در فاصله ی خیلی کمی گفت

 

 ...حاال حاالها باهات کار دارم-

 

 ..با خنده ی زبیده خودش رو ازم جدا کرد

 

شرم و حیایی بود حاال جوونا همونم ندارن.. صبر می کردین تا آخر  واال قبال یه  -

  ..شب

 

 

 

واال قبال یه شرم و حیایی بود حاال جوونا همونم ندارن.. صبر می کردین تا آخر  -

 ..شب

 

و دوباره خندید.. سرم رو پایین انداختم که رایان مردانه خندید و زبیده که پشت  

 :باز هم به رخم کشیدکرد تارهای لعنتی صداش رو 

 

 ..من می میرم واسه بی شرم و حیایی و آخر شبا-
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و در کسری از ثانیه به داخل آسانسور کشیده شدم.. انگشتش روی کمرم حرکت 

می کرد و نگاه زبیده به همین حرکت دست بود.. داشتم می مردم.. مدام آب دهانم  

. هرچقدر تالش می کردم رو قورت می دادم.. زیر سنگینی نگاه زبیده آب میشدم.

در   که  آسانسور  کرد..  می  وارد  کمرم  به  بیشتری  فشار  بکشم  عقب  رو  خودم 

پارکینگ متوقف شد زبیده اولین کسی بود که پیاده شد.. با آرنجم محکم به عضله  

 :ی شکمیش کوبیدم که با لبخند کجی گفت

 

 ..ینوازش هاتم دوست دارم.. نقشتو خوب بازی کن.. وگرنه بد می بین-

 

 ..عجز و ناتوانی رو با تمام ابعادش حس کردم

 

 چرا نمیاین؟ -

 

 ..مچ دستم رو گرفت و بیرون کشید

 

 ..اومدیم-

 

 :ریموت ماشینش رو فشرد و گفت

 

 ..با ماشین من میریم.. بیا زبیده خانوم-
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 :و در عقب رو برای زبیده باز کرد.. لنگ لنگان جلو اومد و نشست.. آهسته گفتم

 

 ..جایی کار دارم.. ولم کنمن -

 

 ..بی توجه به حرفم.. ماشین رو دور زد و در جلو رو باز کرد

 

 ..بشین-

 

 :و آهسته تر از من گفت

 

 ..نشینی بیچارت می کنم-

 

بهش نگاه کردم.. صدای بسته شدن در رو که شنیدم سرچرخوندم.. زبیده روی  

 :صندلی نشسته بود.. رایان تحکمی به صداش بخشید و گفت

 

  ..زیبا؟ بشین-

  ,انتخاب اخر
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 ..و من ناچارا نشستم.. خوب می دونستم ننشستن یعنی خوندن فاتحه م

 :پشت فرمون نشست و بی معطلی ماشین رو با یک حرکت از جا کند.. زبیده گفت

 

  ..پسرم آرومتر.. اینطوری تصادف می کنیم-

 ..نمی کنیم.. فقط کمربندهاتونو ببندین-

 

بستن کمربند از پارکینگ بیرون زدیم.. انگشت نشونه ش رو به صورتم  بعد از  

 ..زد و بلند خندید

 

 ..باز کن اخماتو-

 

 :زبیده با خنده گفت

 

واال من عروس اخمو ندیده بودم که دیدم.. این همه از ازدواجتون می گذره.. باید  -

 ...دیگه بهش عادت کرده باشی

 

 :رایان لحن دلخوری به خودش گرفت
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چه میشه کرد.. من شانس ندارم.. شایدم بهش خیانت کنم و دست یه زنو بگیرم -

 ..و بیارم خونه.. بعدم طالقش بدم

 

داشت به سیامک اشاره می کرد.. اندازه ی یک ارزن شعور نداشت.. بغضم گرفت..  

 :رو برگردوندم که زبیده گفت

 

زندگیتون دوام می    وا مادر.. نگو.. شگون نداره.. ان شاهلل بچه دار که بشین -

 ..گیره پسرم

 

با   لغزید..  صورتم  روی  و  کرد  پیدا  رو  اشکیم  مجرای  راه  سمجی  اشک  قطره 

انگشت مهارش کردم.. شیشه رو پایین کشیدم تا شاید باد سرد باعث میشد این  

همه حرارت و گرما از تنم خارج بشه.. با نفس های عمیق قصد داشتم بغضم رو  

 :ندیدپس بزنم.. رایان بلند خ

 

می بینی زبیده خانوم.. تا اسم یه زن دیگه میارم بغ می کنه.. ولی خودش به من  -

 ..اهمیت نمیده

 

 ..زبیده دستش رو به شونه م زد

 



 

1714  از 433 صفحه   

خب دخترم راست میگه.. باید به خودت برسی.. آرایش کنی و لباس های خوشکل  -

حاال صالح  بپوشی.. ولی تو همون که با شوهرت تو یه خونه زندگی کنی کافیه..  

 ..به خودته.. یا تو بیا واحد ما.. یا رایان بیاد واحد تو

 

 :حالم خوب نبود.. سرم دوران داشت.. سکوت کردم که رایان گفت

 

این طوری نمیشه.. باید زیبا رو به هرکاری مجبور کرد.. با خشونت و زورگویی  -

 ..میونه ی بهتری داره 

 

 

ث خنده ی بیشترش شد.. اینبار زبیده تیر خشمم رو به سمتش پرتاب کردم که باع

 :مالمتگر گفت

 

به خدا اگر بازم دخترمو اذیت کنی حاللت نمی کنم.. این دختر مثل برگ گله..  -

هنوزم بابت دفعه ی پیش دلخورم.. درسته زنته و حق داری اما خشونت و کتک  

 ..کاری از تو بعیده

 

دردی از دردم دوا نمی کرد..  دلم خنک نشد.. حتی سکوت و سر تکون دادن رایان  

 ..زبیده باز هم دست به غرغر کردن برداشت
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مرد هم مردای قدیم.. حداقل جلوی بزرگتر از خودشون ادعای بزرگتری و مهتری  -

 ..نمیکردن

 

و رایان تنها نفس عمیق کشید.. باز بغض به قلبم چنگ انداخت.. خدایا این چه  

 ..داشت و زبیده پیاده شدمصیبتیه؟ روبروی داروخونه نگه 

 

 ..من برم پس.. از همینجا هم با آژانس برمی گردم-

 

 :رایان گفت

 

نه زبیده خانوم.. اون ماشین سفیدو می بینی که رانندش یه پسر جوونه؟ با اون  -

 ..برگرد من بهش زنگ میزنم که سوارت کنه.. تا خود خونه همراهت میاد

 

 :زبیده چشم چرخاند و گفت

 

 م.. کیه مادر؟ آها دید-

 

 :با نیم نگاهی به من گفت
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 ..راننده ی خانوممه.. باالخره یه خانوم خوشکل دارم باید مراقبش باشم-

 

 :و لبخند کجی به لب آورد.. زبیده دستی به صورتم کشید و گفت 

 

 ..خدا از چشم بد حفظت کنه.. خیلی خوشکلی دخترم.. خدا خوشبختتون کنه-

 

 ..تنها سر پایین انداختم

 

 ..خب برو زبیده خانوم.. خداحافظ-

 

 ..خدا به همراهتون-

 

کمی که از زبیده فاصله گرفتیم تلفنش رو برداشت و به حامد زنگ زد و وظیفه  

 ..ش رو یادآوری کرد

 

 ..همین جاها نگه دار-
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  چرا؟ -

 :حرصی گفتم

 

داد چون به خودم ربط داره.. گفتم نگه دار.. دلم نمی خواد اول صبحی جیغ و  -

 ..کنم

 

 ..نیم نگاهی بهم انداخت

 

واسه کجا شال و کاله کرده بودی؟ که اگر زبیده نمی رسید بی اجازه ی من بیرون  -

 می رفتی؟ چندبار باید بهت بگم که حق نداری حتی نفس بکشی؟

 

 ..داشتم از عصبانیت و حرص دیوونه می شدم

 

  ..داشتم می رفتم پیش کمند-

 :پوزخند زد

 

 خوای بری پیش اون و حتی نگاهتم نکنه؟تا کی می -

 

 ..غضبناک نگاش کردم
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 ..کار توئه.. مقصرش تویی.. خیلی عوضی و کثافتی-

 

 ..کمی از شیشه ی سمت خودش رو پایین کشید و سکوت کرد

 

 ..رایان ماشینو نگه دار-

 

می دیدم که مسیرش رو تغییر داد و به سمت آرایشگاه پیچید.. با این حال من نمی  

 ..خواستم با او همراه بشم.. فقط کافی بود که کمند یکبار دیگر ما رو با هم ببینه

 

 ..تو واقعا نمی شنوی؟ یا خودتو زدی به خریت؟ میگم نگه دار لعنتی-

 

 ..اهههه.. دهنتو بسته نگه دار-

 

 :از فریادش جا خوردم ولی از رو نرفتم

 

  ..کمند نباید مارو باهم ببینه-

 اونوقت چرا؟ -
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تو مثل اینکه واقعا نمی فهمی... به خاطر تو نمی خواد منو ببینه.. به خاطر توی  -

 ..کثافته که تنها دوستمو از دست دادم

 

دستش رو روی رونم گذاشت.. با حرص پسش زدم ولی دستش رو محکم تر نگه 

 ..داشت

 

من کارتو راحت کردم.. حاال ان شاهلل خانوادت هم که بفهمن.. شرایطت به کل  -

 ..وض میشهع

 

 

 

 

من کارتو راحت کردم.. حاال ان شاهلل خانوادت هم که بفهمن.. شرایطت به کل  -

 ..عوض میشه

 

با مشت روی دستش   این روانی چیکار کنم؟  باز هم تهدید.. خدایا من از دست 

 ..کوبیدم که بلند خندید.. دستش رو پس کشید و به رانندگی مشغول شد

کمترین جا رو اشغال کردم.. روبروی آرایشگاه ماشین سر جام تکونی خوردم و  

 ..رو نگه داشت و من بی معطلی کمربندم رو باز کردم و پیاده شدم
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پوشوند..  رو  و صورتش  گذاشت  در  لبه ی  رو  آرنجش  انداختم..  نگاهی  بهش 

 ..حرصی زنگ آیفون رو فشردم

 

 بله؟-

 

  سالم.. کمند هست؟ -

 شما؟-

 

 ..معنیباز هم این عشوه های بی 

 

 ..من دوستشم.. اگر هست-

 

خانوم نیستن.. چرا هرروز میاین اینجا؟ یه بار دیگه مزاحمت ایجاد کنی واسه  -

 ...کمند گرون تموم میشه.. اخراج میشه

 

 :این رو که گفت تند و شتابزده گفتم

 

 ..نه نه.. ببخشید دیگه نمیام-
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اه کردم.. تغییری در  و زن ایشی گفت و گوشی رو گذاشت.. ناامید به رایان نگ

حالتش ایجاد نشده بود.. خالف ماشین راهم رو در پیش گرفتم.. چند قدمی که دور 

 :شدم.. صداش رو شنیدم

 

 زیبا؟ -

 

جوابش رو که ندادم مقابلم ایستاد و دو طرف بازوم رو به دست گرفت.. تحمل  

 .نکردم و قطرات اشک پهنای صورتم رو پوشوند.. چونم می لرزید

 

 اگر یه بار دیگه برم کمندو اخراج می کنن.. من چیکار کنم؟ گفتن -

 

 ..به چشماش نگاه کردم.. هیچ حالت خاصی نداشت از همیشه بی احساس تر 

 .دلم گرفت... خواستم به راهم ادامه دهم که هردو بازوم رو به دست گرفت

 

 کجا؟ -

 

 ..اخم کردم.. از دستش کفری بودم
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  ..به تو چه-

 ..چونه م رو گرفتبا دو انگشت 

 

  ..با من درست صحبت کن فنچ کوچولو-

 ..دستش رو پس زدم

 

 ..از سر راهم برو کنار.. اصال نمی خوام ببینمت-

 

دزدم - می  من  نشد  میری خونش.. خونش  نشد  اینجا  حاال  انقدر عصبانی؟  چرا 

 میارمش پیشت.. نظرت چیه؟ 

 

 

 

 

 

 ..چشم هام به اندازه دوتا توپ تنیس شد

 

واقعا ممنونم از ایده های جانانت.. اصال کمکتو نمی خوام.. فقط دست از سرم  -

 ..بردار



 

1714  از 442 صفحه   

 

نگاهی به اطراف انداخت و لب پایینیش رو بین دندون گرفت و با چشم های ریز  

 :شده گفت

 

حاال که نمیشه اما شب بیا جاهای خوب خوب میذارم.. سرتو کال از یاد میبرم..  -

 ..قول شرف میدم

 

عقب هولش دادم و " خیلی بی شرمی " زیر لبی نثارش کردم.. دوباره خودش به  

 ..رو به من رسوند

 

 ..زیبا؟ این بار من دارم کفری میشم.. بیا بشین سوار-

 

وقتی بی اعتنایی من رو دید مچ دستم رو کشید و تا ماشین برد.. به محض پرت  

 ..کردن من روی صندلی ماشین رو دور زد و سوار شد

 

 ..لیخی-

 

مراقب حرفات باش.. داری اون روی منو باال میاری زیبا.. به خدا دیگه کوتاه  -

 ..نمیام .. میزنم فکتو پیاده می کنم
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 ..با این تحکم زبون به کام گرفتم.. روی صندلی جابجا شدم.. مچ دستم درد داشت

 ..ضبط رو با حرص روشن کرد و صداش رو تا آخرین حد باال برد

 

  ..خوبی که تو چشمات هست می ترسهدلم از حال "

  چشام از این نگاهی که بهم خیرست می ترسه

  نذار احساس دل بستن به این دیوونه برگرده

  ببین آرامش چشمات چقد کم طاقتم کرده

  منو بیرونش نکش از من بذار سرگرم غم باشم

  می خوام دور از همه دنیا توی حال خودم باشم

  دلم به عشق راضی نیستبفهمم حال و روز من 

  تو عشقبازی می خوای اما واسه من عشق بازی نیست

  توحالت خوبه و چشمت داره می گرده دنبالم

  نذار سر باز کنه بغضم نمی خوام خوب بشه حالم

  برو آغوش چشماتو به سمت دیگه ای وا کن

  "دل من راه خوبی نیست یه راه دیگه پیدا کن

  

  بستن نیما مسیحا.. احساس دل*

  

این آهنگ اصال برای شرایط ما مناسب نبود.. تنها آهنگی که به دردمون می خورد 

 ..همون موش و گربه بود
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نفس عمیق  چندبار  کالفه چندین و  و  کرد  رو خاموش  بیشتری ضبط  با حرص 

 ..کشید

 

 رایان؟ -

 

 ..اصال نمی خوام صداتو بشنوم.. پس سکوت کن-

 

اینطوری بهتر بود.. سرم رو به سمت شیشه چرخوندم و  باالجبار سکوت کردم..  

 ..لبم رو بین دندان گرفتم

 

 

 

 

 :چند دقیقه ای که گذشت گفت

 

 !کجا میری برسونمت؟! خونه یا خونه ی بابات؟ _

 

 !حقیقتا از این سوالش جا خوردم.. رایان و این سوال؟ 
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شده بود و    دقیقا حاال و بعد از حرف های صبح تو راهروی آپارتمان؟ پشیمون

دیگه قصد نداشت اون بازی مسخره رو جلوی زبیده اجرا کنه؟ دلش نمی خواست 

براش آشپزی کنم و زهرماری که با کینه براش می پزم قاشق قاشق وارد معده 

ش کنه؟! یا شایدم می ترسید با این حجم ناراحتی و حرص و خشم مسمومش کنم!  

 ..ابدا به روی خودم نیاوردم

 

دم و پرسشگر براندازش کردم.. همچنان نگاهش به روبرو بود  به سمتش چرخی

و من ویبره ی تلفن همراهش رو می شنیدم اما انگار قصد جواب دادن نداشت..  

 :م زیاد طول کشیده بود که نیم نگاهی بهم انداخت و با اخم و ترشرویی گفتخیرگی 

 

یچ دلم نمیخواد  چیه زل زدی به من؟! باید برم شرکت.. کلی کار سرم ریخته و ه_

به خاطر روابط تو و اون مجهول الهویه از کارم عقب بیفتم.. اینم بهت بگم که  

 ..برنامه ی شب کنسله

 

شرمزده رو گرفتم.. بااینکه از دستش شکار بودم اما گاهی دربرابرش دستپاچه  

 ..می شدم و حاال درست همون لحظه بود

 

کمند که نیست همه ی کارای    میرم خونه.. شیر آِب آشپزخونه چکه می کنه.. _

 ..خونه لنگ می مونه.. مجبورم تعمیرکار بیارم

 

پوزخند صداداری زد و راه خونه رو درپیش گرفت.. من شنیدم که چندین بار اسم  

 :کمند رو تکرار کرد و در آخر باز پوزخند زد



 

1714  از 446 صفحه   

 

 !کمند.. کمند.. کمند.. دلت برای کمند تنگ شده یا نوید؟ _

 

گردن کج کردم که ترق ترق استخون های گردنم به هوا بلند شد  چنان به سمتش  

 ..و آخِ بی حواسی از بین لبم خارج شد

پشت چراغ قرمز ماشین رو متوقف کرد و من سعی کردم از حرکاتش شوخی یا  

 ..جدی بودن لحنش رو بفهمم.. شوخی نبود.. داشت کامال جدی حرف میزد

 

 !ین چه سوال مزخرفیه؟ من.. منظ... منظورت چ چیه رایان؟! ا _

 

 

 

 

ابرو باال انداخت و با چهارانگشت دست چپش روی فرمون ضرب گرفت.. وقتی  

باز به خیابون و چراغ راهنمای زماندار زل زد نفسم رو پرفشار بیرون فرستادم..  

نباید این حرفش رو برای خودم بزرگ می کردم چون کمند، با هر اسم و هویت و  

 ..ا و مفهوم داشت اما چیزی راه نفسم رو مسدود کردجنسیتی برای من یه معن

 

این بدبینی های رایان درست روی خط اعصابم بود.. باالخره رایان عصبی تلفنش 

رو از جیب شلوارش بیرون کشید و با دیدن شماره نیم نگاهی به من انداخت و  
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همون تلفن رو به نشونه ی سکوت روی لبش گذاشت و خیلی زود تماس رو وصل  

 رد.. بی اراده کنجکاو شده بودمک

 

 !الو سالم.. جان؟ _

_.... 

 

 !خسته نباشی.. شکر.. مادر هم خوبه.. شما خوبی؟! چه خبر؟ _

 

 ..با همین چند کلمه ی کوتاه متوجه شدم شخص پشت خط رامین بود

حتی تصورش هم مو به تنم راست کرد.. عضالتم منقبض شد و خودم رو کنار  

توجه واکنشم شد که به سمتم سر چرخوند و با دیدن وضع  کشیدم و انگار رایان م

 ..روحی و روانی من لب کج کرد

 

چشم.. من حواسم به اداره ی شرکت هست.. زبیده هم به مادر رسیدگی می کنه..  _

 !شما تونستین طرف قرارداد رو مالقات کنین؟! شروط رو پذیرفت؟ 

_.... 

 

شه کوبید و من با ترس هین کشیدم.. نگاه ملتمسم رو به رایان دوختم و کسی به شی

 ..رایان تلفن رو از گوشش فاصله داد و من حرص کالمش رو شنیدم
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 ..نه.. صدا از بیرون میاد_

 

به سمت شخصی برگشتم که به شیشه کوبیده بود.. یه پسر بچه با صورتی روغنی  

روی قلبم  و موهای ژولیده.. یه جعبه پر از آدامس رو باال آورد و من دستم رو  

گذاشتم.. چراغ سبز شد و قبل از اینکه شیشه رو پایین بکشم رایان پا روی پدال  

  ..گاز فشرد و ماشین از جا کنده شد

 

 

 

 ..بله چشم.. شما نگران اینجا نباش.. سعی کن از مسافرت لذت ببری_

 

 ..نمی دونم چرا اما حس کردم رایان این حرف رو با حرصی خاص بیان کرد

از تصور این مکالمه تلفنی بین رایان و اون بابای عوضیش محکم می    هنوز قلبم

کوبید که باالخره رایان بعد از چند صحبت روزمره با رامین تماس رو قطع کرد..  

 :من حتی درست متوجه صحبتشون نشده بودم.. با تمسخر لب زد

 

اولین  دوست پسِر سابقت بود.. داشت تو کویت کیف دنیارو می کرد.. میخوای با  _

 !پرواز بفرستمت اونجا؟ 

 

اشک تا پشت پلکم اومد و من اجازه ی فرو ریختن نمی دادم.. نباید می شکستم  

 ..و ضعف نشون می دادم.. رایان ابدا ارزشش رو نداشت
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با اخم رو گرفتم.. تو همین مدت زمان کم چندین بار تخریبم کرده بود و من چه  

 !حرفی داشتم که بزنم؟ 

 

بهترین سالح بود.. همین سکوتم جری ترش کرد و مچ دستم سکوت برای من  

رو گرفت و من وحشت زده به سمتش چرخیدم.. از سبزی های نگاهش خون و 

کینه و نفرت می بارید و چرا من رو تحمل می کرد وقتی تا به این اندازه از من  

 متنفر بود؟ 

 :مچ دستم بین پنجه های نیرومندش مچاله میشد.. با درد لب زدم

 

 ..چرا اینجوری می کنی؟! دستمو ول کن_

 

به   و  کرد  ولم  حرفی  هیچ  بی  کشیدم..  می  درد  داشتم  من  و  لرزید  می  مشتش 

رانندگیش ادامه داد.. اثر انگشت هاش روی پوستم جا موند و من حاال و تو این  

لحظه، با تمام وجود دلم حمایت های کمند رو می خواست.. این حق من نبود..  

 ..واقعا نبود
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باالخره ماشین رو روبروی آپارتمان نگه داشت و من دستگیره ی در رو کشیدم  

 ..اما باز مچ دستم رو گرفت و مانع پیاده شدنم شد

 

 !زیبا؟ _

 

این لحن عصبی ترس به دلم انداخت.. لب گزیدم و به سمتش چرخیدم.. قفسه ی  

 :می رسیدسینش باال و پایین میشد و چشم هاش تیز و براق به نظر 

 

چیه رایان؟! حرف دیگه ای هست؟! جور دیگه ای می خوای بهم توهین کنی؟!  _

یا نکنه تهدیدات باقی مونده و میخوای تکمیلم کنی؟! باور کن ظرفیتم برای امروز  

 ..تکمیله.. دست از سرم بردار و ولم کن

 

خرفش..  جواب پرچونگیم رو با سکوت داد و من متتفر بودم از این اخالق گند و مز

 ..ترجیح می دادم کتک بخورم اما

 

الزم نیست مرد غریبه راه بدی تو خونت.. هیچ دلم نمیخواد تو طبقه ای که مادرم _

 ..زندگی می کنه صحنه ی قتل و جنایت و البته تجاوز رخ بده
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همین تک کلمه ی تجاوز من رو تا کجاها که نبرد.. مادرش خبر داشت پسرش 

و بدنم تاخت؟! هنوز از تصورش می لرزیدم و آب دهنم چطور بی رحمانه به تن  

 ..ترش و شور میشد

 

خودم میام و تعمیرش می کنم.. به هرحال زندگی تو غربت بهم یاد داده چجوری  _

 ..از پس خودم بربیام

 

مچم رو ول کرد و من دلم نمی خواست بحث کنم.. فقط سر تکون دادم و پیاده  

ید که از ماشین رایان پیاده شدم و من اهمیت  شدم.. یکی از همسایه ها من رو د

ندادم.. کیفم رو روی دوشم انداختم و به سمت ورودی آپارتمان پیش رفتم.. از  

شیشه های دِر ورودی دیدم که رایان هم داشت پیاده میشد.. با عجله مسیر رسیدن  

سته  به آسانسور رو پیمودم و طولی نکشید که رایان وارد شد کنارم ایستاد و در ب

 ..شد

 

 

 

 

 

دسته ی کیف بین دستم مچاله شد و سر پایین انداختم.. به محض توقف آسانسور  

کلیدم رو از کیف بیرون کشیدم.. رایان کنار ایستاد و من زودتر به سمت واحدم 

پیش رفتم.. داشتم به تنهایِی مائده فکر می کردم.. زبیده نبود و مائده تنها چیکار 

  !می کرد؟ 
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دم و رایان به محض ورود کتش رو بیرون آورد و به سمت مبلمان  وارد خونه ش

وسط رفت و کت رو روی پشتیش انداخت.. من هنوز در ورودی رو نبسته بودم  

 ..و من از تنها موندن با او می ترسیدم

 

لب گزیدم و به سمتم چرخید.. عضالت لعنتِی سینش داشت پیرهنش رو پاره می  

پیرهن، آزارش نمی داد؟! نفسم رو شل بیرون فرستادم  کرد و این حجِم جذب بودن  

 ..و بی هیچ حرفی به سمت اتاقم پیش رفتم 

 

 !جعبه آچار داری؟ _

 

داشتم اما جوابش رو ندادم.. کیفم رو روی تخت انداختم و شالم رو بیرون آوردم..  

 ..کمند چرا جوابم رو نمی داد.. اهههه

 

ی دونست از من جوابی دریافت نمی  از بیرون سر و صدا می شنیدم.. احتماال م

کرد و خودش دست به کار شده بود.. داشت کابینت های آشپزخونه رو می گشت  

 ..و من خبرداشتم که کمند آخرین بار جعبه رو کجا گذاشته بود

مانتوم رو بیرون آوردم و به خودم زل زدم.. یه تاِپ بدون آستین و شلواری جین  

دستی به موهام کشیدم و از اتاق بیرون زدم.. هنوز   که اندکی برام گشاد شده بود..

در ورودی باز بود و من رایان رو تو آشپزخونه شکار کردم.. آستین هاش رو تا  

 ..زده بود و رگ های دستش از همین فاصله هم معلوم بود
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 ..کابینت کناِر آبگرمکن رو چک کن_

 

گذاشت.. در واحد رو با تعلل  بالفاصله همین کار رو کرد و جعبه رو روی کابینت  

 ..بستم.. من خاطره ی خوبی از تنهایی و خلوت با رایان نداشتم

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

وقتی به سمِت مبل می رفتم نگاهش رو به خودم شکار کردم و من هنوز روی  

 :مبل ننشسته بودم که لب زد

 

 ..بد نیست یه شربت مهمونم کنی_

 

ننشسته به سمت آشپزخونه رفتم.. با ساعدش  چقدر پررو بود.. پوف کشیدم و  

عرق پیشونیش رو خشک کرد و من در یخچال رو باز کردم و بطرِی شربت رو  

بیرون آوردم و لیوانی از شربت آب پرتقال پر کردم و روی میز تقریبا کوبیدم..  

 :متوجه شد ولی بیخیال به شیِر آب اشاره کرد
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 !اینه چکه می کنه؟ _

 

.. جلو اومد و من یه قدم عقب رفتم.. نگاهش رو به کل اندامم  با سر تایید کردم

به طرفم   و  با همون خیرگی سرکشید  لیوان شربت رو  برنداشت..  دیدم و چشم 

لیوان عرق کرده رو   تا  گرفت.. داشت کفرم رو در می آورد.. دست دراز کردم 

بگیرم اما در یک حرکت حرفه ای با دست آزادش بازوم رو گرفت و به سمت 

یخچال کشید و لیوان رو بین راه روی میز کوبید.. قلبم به کوبش افتاد و "وای"  

 ..کشداری گفتم و چشم بستم

دست سردش رو روی گردنم گذاشت و من از یکباره تموم شدن فاصله ی بینمون  

 ..و اسارت بین سینش و یخچال روح از تنم رفت

 

 ..وای رایان.. چیکار می کنی؟! ولم کن_

 

 !هیشششش.. آروم باش.. کاریت ندارم_

 

اگر کاری نداشت پس این چه رفتاری بود؟! ترسیدم.. داشتم می لرزیدم و احتماال  

این رو به وضوح می دید.. جرات باز کردن پلکم رو نداشتم.. نفس داغش که به  

 :موهام خورد مشتم رو به سینش کوبیدم

 

 ..برو عقب.. نکن_
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ی گونم لغزید.. انگشتش به خیسی صورتم نشست و بی اراده سیل اشک هام رو

 :و خندید

 

 !انگار چشات هم نشتی داره.. راهش رو می دونی چیه؟ _

 

نه.. اجازه نمی دادم به راحتی شکستم بده.. محکم تر مشتم رو به سینش کوبیدم  

 :و داد زدم

 

اه  بابات تو کویت حرمسرا راه انداخته تو هم که منو با هرزه های خیابونی اشتب_

 ..گرفتی.. ولم کن عوضی

 

و اجازه ی هر واکنش و حرفی رو ازش گرفتم و تند تند جمالت رو پشت هم قطار 

 :کردم

 

این روز  _ به  رامین آشغال  اون  و  تو  از دست  نه..  بابات  از دست  فقط  مادرت 

 ...افتاده.. دلم براش میسوزه از هیچی شانس نیاورد.. تو.. صدبرابر بدتر از

 

م نشست عقل از سرم پرید و چشم هام گشاد شد و با دیدن رایان  لبش که روی لب

 ...تو فاصله ای کم
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شوکه شده عقب رفتم اما واقعا مجالی برای فرار نداشتم.. قبل از اینکه مغزم نرمی 

و لطافت و خیسِی لبش رو دریافت کنه تلفن خونه به صدا دراومد و من با همه ی 

ناخودآگاه دست باال بردم و صدای برخورد دستم به  توانم به عقب هولش دادم و  

پوست صورتش تو فضا طنین انداز شد.. سرش کج شد و من با بی نفسی بهش  

نیم نگاهی انداختم و از این فرصت نهایت استفاده رو بردم و از آشپزخونه بیرون  

 ..زدم

 

سمتش تلفن هنوز زنگ میخورد و من با نهایت امیدواری از زنگ زدن کمند به  

رفتم. با پشت دست جای لبش رو از لبم محو کردم و گوشی رو برداشتم.. نفس  

 ..هام تند و منقطع شده بود.. رو به در آشپزخونه تلفن رو به گوشم زدم

 

 الو؟؟؟؟_

 

پشت پلکم بشدت می سوخت و حال گریه داشتم.. صدام می لرزید و احتماال رایان  

ه گوشم نخورد و من رایان رو دیدم..  متوجه بغض سنگین گلوم میشد.. صدایی ب

دستش روی فکش بود و داشت تکونش می داد.. دردش گرفته بود؟! عوضی...  

 :چطور به خودش اجازه ی بوسیدنم رو می داد.. عصبی داد زدم

 

 !الو؟ چرا حرف نمیزنی؟ _
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باز هم سکوت بود و سکوت.. به گوشی نیم نگاهی انداختم و باز به گوشم زدم..  

 ..آثاری از برقراری تماس نداشت اما هیچ

 

 ..صداتونو ندارم.. دوباره زنگ بزنین_

 

درست تو چهارچوب در ایستاد و نگاه خیره ش باعث شد باز چشمه ی اشکم  

 ..بجوشه

 

 !زیبا..؟ _

 

حرص کالمش تمام توانم رو گرفت.. تلفن رو روی دستگاه کوبیدم و قصد فرار  

 :کردن داشتم که باز به حرف اومد

 

 !دونی من کاری رو بی جواب نمیذارم؟  می_

 

همین لحظه به فکر فروش خونه افتادم.. من با این روانی یه جا زندگی نمی کردم.. 

وارد اتاقم شدم و به در بسته تکیه دادم.. خیلی زودتر از حد تصورم رایان مشغول  

 ..به کار شد و من در رو قفل کردم و لب تخت نشستم و زانوی غم به بغل گرفتم
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حال دلم با هیچی خوب نمیشد.. با هیچی.. حتی با مراسم نامزدِی زهرا و اردالن 

  ...که خبر داشتم آخر هفته ی بعد اتفاق می افتاد

 

 

 

 :بیشتر از چهل دقیقه گذشت تا باالخره صداش رو از بیرون و با فاصله شنیدم

 

 !زیبا..؟ _

 

باز کردم و با دیدنش درست پشت از روی تخت پایین رفتم و با احتیاط در اتاق رو  

در اتاق دستم رو روی قلبم گذاشتم و هین کشیدم که باعث خنده ش شد.. اخم کردم  

 :و با بیرون فرستادن نفسم گفتم

 

 !چی میخوای؟ _

 

 ..اما با دیدن لباس و موهای خیسش خنده م گرفت.. بااین حال نخندیدم

 

 ..با این وضعیتکار شیر آب حل شد.. من باید برم شرکت ولی نه _
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دست به سینه ایستادم و سعی کردم ثانیه های بیشتری رو از دیدن قیافه ی عصبی  

 ..و صورت خیسش لذت ببرم

 

از من چ کمکی برمیاد؟! لباس اضافی زیاد دارم.. اتفاقا یه بیکینی خوشکل دارم  _

 ..که

 

کشیدم و انتهای  یه قدم به سمتم اومد و من چند قدم عقب رفتم.. جیغ زنجیره داری  

اتاق به دیوار تکیه دادم.. با دیدنش که بی خیال ایستاده بود و ابدا تکون نخورده  

 :بود از خودم حرصم گرفت.. دستی به شلوارش کشید و با تاسف سر تکون داد

 

تو که انقدر از من می ترسی چرا به پر و پام می پیچی..؟! برو از واحد روبرویی  _

 واسه من لباس بیار 

 

 :ج و واج بهش زل زدمها

 

 !چیییی؟ _

 

جوابم رو نداد و عقب گرد کرد و دور شد.. رد کفش ها و خیسی به جا مونده ازش  

 ..رو از نظر گذروندم
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رایان کم کم داشت خیلی پررنگ میشد.. من چنین اجازه ای نمی دادم.. چطور توقع  

ه فکری با  داشت زیر نگاه مائده براش لباس بیارم؟! اگر زبیده سر می رسید چ

 ..خودش می کرد؟! حتما تا این ساعت ار داروخونه برگشته بود

از تصوِر خیاالت زبیده و یه دوش دونفره با رایان سرخ شدم و کل وجودم پر از  

 ...نفرت شد

 

ناچار از اتاق خارج شدم.. داشت کمربندش رو باز می کرد و من داغ کردم از  

 :کشید صدام رو باال بردم خشم و حرص.. پیرهنش رو که از تنش بیرون

 

 ..لطفا همه ی خونه رو به گند نکش.. برو تو حموم_

 

دستش تو هوا خشک شد و من سکوتش رو که دیدم به سمتش سر چرخوندم.. 

 :دیدن عضالتش و خیسی تنش... لب گزیدم

 

 ..بجنب زیبا.. باید قبل از دو شرکت باشم.. همین االنم کلی عقب افتادم_

 

  ..برگشتم و شال و کاوری ساده پوشیدمبه اتاق  
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سر تکون دادم و رایان پیرهنش رو بیرون آورد و بین مشت گرفت.. به سمت 

کتش که روی مبل بود رفت و کلید واحد روبرویی رو درآورد و مقابلم گرفت.. از  

 ..نزدیک شدن بهش وحشت داشتم.. خصوصا بعد از حرکت چند دقیقه ی قبل

و بی معطلی بیرون زدم.. ترس از روبرویی با مائده و زبیده  کلید رو ازش گرفتم 

 ..رو داشتم اما خودمو به بی خیالی زدم

 

وارد خونه که شدم با نبودن زبیده مواجه شدم و به حتم مائده هم تو اتاقش بود..  

وقتی تو پذیرایی ندیدمش حدسم به یقین تبدیل شد.. با کمترین تولید صدا وسط  

ند دست مبل قهوه ای و تلویزیون ال ای دی بزرگ و گلدون های  سالن ایستادم.. چ

گل طبیعی.. زبیده زن با سلیقه ای بود.. نمیشد گفت این خونه و دیزاین کاِر مائده  

 ..هست.. زنی که من دیدم توانایی انجامش رو نداشت.. باز وجودم پر از درد شد

بود.. لبم رو بین دندون   در یکی از اتاق ها رو باز کردم و خداروشکر اتاق رایان 

 ..فشردم تا از عکس نیمه برهنه ی سیاه و سفیدش درست باالی تخت چشم بگیرم

کمدش سمت راست بود و من به سمتش رفتم.. یه دست کت و شلوار برداشتم و  

عقب کشیدم.. این کمد پر بود از لباس.. بیشتر از صد دست کت و شلوار.. کشوها  

ت.. عینک.. دستبند و گردنبند و انگشتر.. کراوات  رو یکی یکی باز کردم.. ساع

و دکمه های سر آستیِن اصل.. من بوی اشرافیت رو از صدفرسخی حس می کردم..  

 ..چطوری می تونست تو این آپارتمان زندگی کنه وقتی

 ..دست از فکر کردن برداشتم و همه چی رو به حالت اولیه برگردوندم

ننداختم.. من هنوز تنم از برخورد با تن رایان آه کشیدم و به تختش نیم نگاه هم  

 ..تو عذاب بود.. هرچند حرف هاش بدتر از کاری بود که کرد
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کت به دست از اتاقش خارج شدم و با نیم نگاهی به کل خونه از واحد بیرون زدم.. 

رایان تو چهارچوب در ایستاده بود و هیکل عضالنیش همه ی محوطه ی دیدم رو  

 ..می گرفت

 :و به سینش کوبیدم و گفتمکت ر

 

 ..امرتون اجرا شد.. برو کنار_

 

بی حرف کنار ایستاد اما تا خواستم رد بشم بازوم رو گرفت و من با چشم هایی  

 ..اشکبار بهش زل زدم 

 

 !مزاحم تلفنی داری؟ _

 

 :سوالش بی ربط و ناگهانی بود.. دستمو پس کشیدم و تنها لب زدم

 

 ..نه_
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شلواِر خشک شده ی رایان رو از روی رخت آویز جمع کردم و خودم از  پیرهن و  

فکر اتو کردنش حال بدی بهم دست داد.. من زنش نبودم و هیچ وظیفه ای در  

قبالش نداشتم.. پر حرص هردو رو روی میز وسِط سالن پرت کردم و به شکستِن 

م می داد و  مجسمه ی کوچیِک گربه بی توجهی کردم.. این بالتکلیفی داشت آزار

سکوت بی رویه ی خونه دقیقا روی خط اعصابم بود.. با کالفگی بلند شدم و پا  

به آشپزخونه گذاشتم و یه فنجون قهوه دم کردم که صدای تلفن به هوا بلند شد..  

فنجون به دست به سمت تلفن رفتم.. شماره ناشناس بود اما می شناختم.. امروز 

اره زنگ زده بود... مشکوک ابرو درهم صبح وقتی رایان خونه بود همین شم

 :کشیدم و گوشی رو برداشتم

 

 !بله؟ _

 

اما باز هم سکوت.. برای لحظه ای ترس به جونم افتاد.. کی بود؟! فنجون رو 

 :روی میز گذاشتم و صدام به لرزش افتاد 

 

 الو؟ تو کی هستی؟ چرا زنگ میزنی ولی حرف نمیزنی؟! الو؟؟؟_

 

یدم.. مطمئن شدم که یه مرد بود... تلفن بین دستم باالخره صدای نفسش رو شن

عرق کرد.. هیچ فکری نداشتم مگر اینکه خیال کنم یکی از همون پیرمردهایی بود 

که ازش اخاذی کردم.. هرچند هیچ کدوم آدرسم رو نداشتن اما آیا براشون کار  

پیدا کنن؟! جوابم نه بود و بیشتر ترسیدم.. آب دهنم   رو  سختی بود که من رو 

 ..قورت دادم و تلفن رو روی دستگاه کوبیدم
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 !وای خدایا این کیه؟ _

 

دلهره ی بدی داشتم انگار که تا همین چند لحظه ی بعد کسی در خونه رو می 

 ...کوبید و

هنوز فکرم کامل نشده بود که کسی به در کوبید و من یه متر تو جا پریدم.. همه  

 ..ی خون تنم رو تو صورتم حس می کردم

در کوبیده شد و من باز تو جا پریدم.. جرات نداشتم حتی پلک بزنم اما به هر    باز

سختی که بود تا پشت در رفتم و از چشمی به بیرون زل زدم.. دستم روی قلبم  

بود و من هیچکس رو ندیدم.. وحشتم چندبرابر شد.. رایان تو همین طبقه بود و  

 !ان بود چی؟ شاید این ترس بیخود بود.. اگر از طرف خوِد رای

 

 !ک.. ک کیه؟ _

 

 

 

صدای خفیفی به گوشم خورد و اینکه از کجا دل و جرات گرفتم نمی دونم اما در 

رو باز کردم و از الی در نیمه باز به بیرون نگاه کردم.. هیچی معلوم نبود اما  

کسی که جلو اومد دیدم و کف دستش محکم به در چوبی خونه برخورد کرد و من  

و دستم رو روی صورتم گذاشتم و جیغ زدم.. داشتم زهره ترک  عقب رفتم.. هرد

میشدم که صدای شخصی که نزدیکم بود رو شنیدم.. خیلی طول نکشید تا صداش  

 ..رو تشخیص بدم... کمند بود.. شک نداشتم
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قدمی..   چند  فاصله ی  تو  دیدم.. درست  رو  کمند  و  برداشتم  زدن  جیغ  از  دست 

اینکه من حرفی بزنم زانو زد.. یه تی شرت سیاه صورتش خون آلود بود و قبل از  

رنگ آستین کوتاه تنش بود و حتی شال نداشت و موهای لخت و کوتاهش روی  

صورتش ریخته بود.. در واحد روبرویی باز شد و من رایان رو دیدم که سراسیمه 

 :بیرون زد و به محض دیدن ما اسممو صدا کرد

 

 !زیبا؟ _

 

کبودِی زیر چشمش وحشتناک بود و خونی که از الی بینیش  کمند سر بلند کرد و 

تا روی چونش راه گرفته بود دیدم.. خشک شده بود اما هنوز برق میزد.. جواب  

رایان رو ندادم و کنار کمند زانو زدم.. هر دو بازوش رو گرفتم.. کمند حتی به  

 :سمت رایان نچرخید.. به سختی لب زد

 

نم تا سر حد مرگ کتکم زد.. زیبا من.. جز اینجا  کمال تا فهمید میخوام عمل ک_

بپوشم.. گفت.. گفت مگه  نداد چیزی  جایی برای رفتن ندارم.. کمال حتی اجازه 

 ..نمیخوای پسر بشی.. پس از االن تمرین کن.. منو.. از.. از خونه

 

بغض مجال حرف زدن بهم نداد و سکوت کردم.. سرش رو گرفتم و بی توجه به  

نزارش، رو نبود رایان چه فکری می کرد.. حال  برام مهم  ی سینم چسبوندم و 

 ..رایان پا به خونه گذاشت و با کمی فاصله باالی سرمون ایستاد
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هیششش.. کمند تورو خدا اینجوری نکن.. الهی دستش بشکنه که تورو اینجوری  _

هرچقدر  به باد کتک نگیره.. اینجا خونه ی خودته.. هروقت دوست داری بیا و  

 ..دوست داری بمون

 

هیششش.. کمند تورو خدا اینجوری نکن.. الهی دستش بشکنه که تورو اینجوری  _

به باد کتک نگیره.. اینجا خونه ی خودته.. هروقت دوست داری بیا و هرچقدر  

 ..دوست داری بمون

 

از درد شد.. شلوارک رایان خار چشمم شد..   با درد آخ کشید و من وجودم پر 

کردم و تو وهله ی اول نفرت و خشِم نگاه رایان رو دیدم.. احتماال دوست سربلند 

 ..داشت همینجا گورمو بکنه

 

افتادم زمین.. _ آخ.. فکر کنم دستم شکسته.. وقتی پرتم کرد تو کوچه با دست 

 ..زیبا.. ببخشید اومدم

 

فرصت   حاال  غیرممکنه..  دونستم  می  بزنم..  خیالی  بی  به  رو  خودم  کردم  سعی 

شتم به اون و حس نگاهش فکر کنم.. اشک روی گونم چکید و رو به رایان ندا

 :گفتم

 

 ..کمک کن ببرمش تو اتاقش_
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دست مشت شده ش رو دیدم و بی اهمیتی کردم.. حال کمند برام مهم تر بود.. روی  

 ..سرش رو بوسیدم و محکم تر بغلش کردم 

 

 ..پاشو دورت بگردم  خدا نکنه.. میخوای ببرمت بیمارستان..؟! پاشو کمند.._

 

باالخره رایان خم شد و دست زیر بازوی کمند انداخت.. فاصله ش با من بیشتر از  

از عمد خودم رو کنار   نبود.. باز بوی عطرش رو حس کردم..  پنج سانتی متر 

کشیدم و نفس های حرصی رایان رو شنیدم.. می تونستم حاِل بِد کمند رو از حِس  

حدس بزنم.. احتماال تو باورش هم نمی گنجید یه    لمس شدن از سمِت رایان رو 

 .روز از پسِر رایان بهش کمک برسه

 

 ..نه نمیخواد.. میخوام فقط بخوابم_

 

رایان با یه حرکت کمند رو بلند کرد و صدای ناله ی کمند رو شنیدم.. ایستادم و  

 :غریدم

 

 رایان آرومتر.. نمی بینی خورد و خمیره؟؟_

 

 :کمند رو دور گردنش انداخت و ابرو در هم کشیدپوزخند زد و دست 
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 ..تو دخالت نکن.. برو کنار ببرمش تو اتاق.. زنگ میزنم منصور بیاد پیشش_

 

ابدا به زن ها شباهتی   اتاقش برد.. کمند  و زیر نگاِه مبهوتم کمند رو به سمت 

نداشت.. اگرچه الغر بود اما اندامش مردونه بود.. کبودی محسوس روی ساعد 

 ..ست راستش چهره م رو در هم کردد

 

 

 

 

 

 

لنگ لنگون و با تکیه به رایان باالخره وارد اتاق شد و رایان بهش کمک کرد تا  

روی تخت دراز بکشه و من دیدم که از درد لبش رو بین دندون گرفت و آخش رو  

تو گلو خفه کرد.. زیر نگاه خیره ی رایان روی تخت رفتم و درست کنارش نشستم 

 ..سرش هم شدمو روی 

 ..تنش سرد سرد بود و من موهاش رو از صورتش کنار زدم

 

کمند.. قربونت برم خوبی؟! توروخدا بذار برسونمت بیمارستانی جایی.. صورتت  _

 ..داغون شده
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 :مسیر نگاه کمند من نبودم.. سری به نشونه ی نه تکون داد و لب زد

 

آخرین بار هم نیست.. به قول   خوبم.. نگران نباش.. اولین بارم نیست.. مطمئنا_

 ..خودت راه سخته باید کفش آهنی پام کنم

 

دلم مثل سیر و سرکه می جوشید.. خودم رو پایین کشیدم و پیشونیش رو که تنها  

تازه  خورد  گوشم  به  که  رایان  صدای  بوسیدم..  بود  صورتش  سالم  ی  نقطه 

 :حضورش رو به خاطر آوردم

 

بفهمی زخم با بوس خوب نمیشه.. البته تجربه  مطمئنا اونقدری سواد داری که  _

هم داری.. برو جعبه ی کمک های اولیه رو بیار.. سر راه از خونه ی ما موبایلمم  

 ..از زبیده بگیر و بیار.. باید به منصور زنگ بزنم

 

لحن بی خیال و حرصی و دستوریش همه ی تار به تار اعصابم رو به هم ریخت..  

دردی که بهم داده بود اشاره می کرد.. شرمنده و ترسیده از  داشت به تجاوز و  

نیاورد..  به روی خودش  انداختم که  نگاه غضبناکی بهش  فاصله گرفتم و  کمند 

دست به سینه سمت مخالف تخت ایستاد.. ابروهاش بشدت به جنگ هم افتاده بودن 

اشتم.. و هیچ انعطافی نداشت.. حاال که کمند حضور داشت دل و جرات بیشتری د

 ..به حتم کمند حتی با همین حال نزار توانایی باالتری نسبت به من داشت

 

با این حال من قصد متشنج کردن فضا رو نداشتم و در ثانی حال بد کمند مانع 

 :میشد تا با رایان درگیر بشم.. تن صدام رو پایین آوردم و رو به کمند گفتم
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 ..زود برمیگردم_

 

من خیلی زود از اتاق بیرون زدم.. در واحد روبرویی  نامطمئن سر تکون داد و  

باز بود و من از الی در نیمه باز دیدم.. آب دهنم رو قورت دادم.. تو این طبقه جز  

 ..من و رایان و البته دایه و مادرش کسی تردد نداشت.. اینبار قید حجاب رو زدم

دیدم.. هراسون  چند تقه به در زدم و طولی نکشید که زبیده رو تو چهارچوب در  

بود و رنگ پریده.. به محض دیدنم از در فاصله گرفت و مچ دستم اسیر دستش 

 :شد.. با چشم های ریز شده گفت

 

چی شده دختر؟! این جیغ برای چی بود..؟! واال من ترسیدم دخالت کنم یا بیام و  _

 !سر بزنم.. حالت خوبه مادر؟ 

 

بودم.. کالفه بودم و هنوز وحشت انگار نگرانی های مادرانه ش رو فراموش کرده  

 ..داشتم.. مدام ته دلم خالی میشد.. سعی کردم با لحن مالیمم آرومش کنم

 

 ..چیزی نیست.. فقط یه سوسک دیدم.. دیگه رایان به موقع رسید_

 

 :نفسش رو فوت کرد و مچم رو ول کرد
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 !واسه یه سوسک خونه رو روی سرت گذاشتی؟ _

 

م.. نمی خواستم سوال پیچم کنه.. شرمنده سر پایین  به حتم از کمند حرفی نمیزد

انداختم و زبیده نیم نگاهی به داخل ساختمون انداخت و یکباره رنگ نگاهش تغییر  

 :کرد

 

 !رایان اونجاست؟! قراره شب بمونه؟ _

 

و لبخند کز کرده گوشه ی لبش باعث عذابم شد.. احتماال داشت به یه رابطه ی  

وایت های قدیمی فکر می کرد که با اسارت برده جنسی زن و شوهری و همون ر 

 ..ها برابری می کرد.. زبیده چه دل خجسته ای داشت

 :بی مقدمه گفتم

 

 ..موبایل رایان رو میدی؟! کار واجب داره _

 

 ..مات موند و باالخره رفت

دستی به پیشونیم زدم و منتظر موندم.. خبری از رایان نبود و من داشتم از دل  

مردم.. زبیده که تلفن رو آورد باز من رو به حرف گرفت و هزار و  نگرانی می  

 ..یک نصیحت کرد و باالخره از دستش فرار کردم

پا به خونه گذاشتم و در رو بستم.. اما به محض چرخیدنم رایان رو دیدم که به  

دیواِر اتاق ها تکیه داده بود و دست به سینه به من نگاه می کرد.. فقط یه تاپ  
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یه شلوار گشاد تنم بود و موهام دورتا دورم رو احاطه کرده بود.. برای بندی و  

لحظه ای پوست تنم از برخورد وحشیانه ی نگاهش به سوزش افتاد اما رو گرفتم 

 ..و پا به حموم گذاشتم 

جعبه ی کمک های اولیه در کمد چسبیده به دیوار بود.. جعبه به دست خارج شدم 

د.. به سمتش رفتم و تلفن رو مقابلش گرفتم.. چشم  و رایان هنوز تکون نخورده بو

 :ازم برنمی داشت.. باالخره تحمل نکردم و صدام رو کنترل شده باال بردم

 

 !چیه رایان؟ _

 

اما با پوزخند تلفن رو قاپید و دور شد.. متوجه شدم داشت به منصور زنگ میزد 

 ..و من شونه باال انداختم و پا به اتاق کمند گذاشتم

داشت تالش می کرد تا دستش رو حرکت بده و وقتی درد کشید ولش کرد.. کنارش  

 :زانو زدم و دستم رو روی سینش گذاشتم و گفتم

 

 ..تکونش نده تا دکتر بیاد_

 

 ..سرش رو روی بالش گذاشت و با دست سالمش دستم رو گرفت

 

 !زیبا؟! این پسِر رایان.. اینجا چیکار می کنه؟ _
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بود و من واقعا جا خوردم.. خودم هم جوابی براش نداشتم..    سوالش خیلی یهویی

 :لب گزیدم و سرم رو پایین انداختم

 

 ..خیلی حرف هست که باید بزنیم زیبا.. خیلی.. تو یه توضیح بهم بدهکاری_

 

 

صدای مکالمه ی رایان رو پای تلفن می شنیدم.. برای توضیح دادن به کمند هنوز  

جاوز وحشیانه ش می گفتم یا چند روز اسارت و توهین  آمادگی نداشتم.. باید از ت

 ..و تحقیر و تعقیب و گریزهای مداومش

 ..به حتم کمند این ها رو تاب نمی آورد و حاال شرایط مناسبی نبود

 

 ..باشه ولی حاال نه.. بذار دکتر بیاد معاینت کنه بعد.. وقت بسیاره_

 

. صداش بشدت دورگه شده بود..  سری به تایید تکون داد و باز از درد آخ کشید..

جعبه رو باز کردم و با تکه ای باند و بتادین، زخم های روی صورتش رو شست 

.. خیلی وقت بود صدای رایان رو نمی شنیدم.. کمند حتی بلند آخ و ناله  و شو دادم 

نمی کرد و من به محض تموم شدن کارم خم شدم و چندین بار صورتش رو غرق  

 ..بوسه کردم

 

نبودنش اونقدر بهم فشار آورده بود که اومدنش راضیم نمی کرد.. از روی تخت  

کنار رفتم و جعبه و باند کثیف رو برداشتم.. از اتاق که خارج شدم باز با رایان  
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سینه به سینه شدم.. خشونتش رو تو انگشت هاش ریخت که دور بازوم حلقه  

 ..رت کرد و در رو بستشد.. من رو به دنبال خودش کشید و تو اتاق خودم پ

 

 ..زیبا.. زیبا.. آخ_

 

ترس به دلم افتاد و وجودم لرزید.. نفس های حرصی و عمیق کشید و من ترسیده 

عقب رفتم اما به سمتم اومد و کمرم رو به دیوار کنار کمد کوبید و من مصرانه  

 ..آخ نکشیدم

 

ین وضعیت  داری با اعصاب من بازی می کنی.. این رفتارهای ضد و نقیصت، ا_

لباس پوشیدنت جلوی منی که باهات نسبتی ندارم.. بوسه های تموم نشدنیت برای  

کمند.. زیبا تو داری چه غلطی می کنی..؟! کمند یه ترنسه.. می فهمی؟! یعنی به  

 ..تو که یه زنی میل داره نه به یه مرد

 

 

 

 

 

خودش  سرم از این حرف سوت کشید و چشم هام از حدقه بیرون زد.. چطور به  

 !اجازه می داد درمورد هر مسئله ای تو زندگی من دخالت کنه..؟ 
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ازش چشم دزدیدم.. نمی خواستم اون نگاه گیرا و نافذ دست و پام رو شل کنه..  

تکون   هم  متر  میلی  نیم  حتی  ولی  دادم  به عقب هولش  و  کشیدم   نفس عمیقی 

قفسه ی سینش  نخورد.. محکم تر نگهم داشت و فاصله ش رو باهام کمتر کرد..  

طوری به جلو پرت میشد که بهم برخورد می کرد و من داشتم زیر این فشار نفس  

 ..کم می آوردم

 

رایان.. بهتره قبل از هرچیزی بفهمی اونی که بی اجازه وارد حریم شخصی من  _

میشه تویی نه من.. اینکه من تو خونه ی خودم چطوری لباس بپوشم و اینکه با 

دوستم حاال تحت هر عنوانی چطوری رفتار کنم به خودم    بهترین و صمیمی ترین

ربط داره.. تو هم تحت هیچ شرایطی حق نداری بامن اینجوری رفتار کنی.. االنم  

از اتاقم، از خونم، از محل زندگی من برو بیرون.. دلم نمیخواد هرزمان سرمو می 

 ..چرخونم تو رو ببینم.. دست از سرم بردار 

 

جعبه و همه ی محتویات دستم رو روی زمین انداخت و    پوزخند صداداری زد و 

قبل از اینکه جیغ بزنم دست پهن و بزرگش روی دهنم نشست و عطر مدهوش 

کننده ش تو بینیم پیچید.. صداش تو گوشم فرو رفت و مثل مته مغزم رو سوراخ 

 :کرد

 

هنوزم  زیبا.. کاری نکن وادارت کنم به هرکاری که تو سرم چرخ میخوره.. من  _

توانایی اینو دارم که اون دختره ی مجهول الهویت رو جوری از سرراهم بردارم  

که برات خاطره بشه.. تو هم دیگه باید بفهمی که تن و بدنت مال منه.. پس مطیع  

 ..باش
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از کف دستش گاز گرفتم ولی عقب نکشید.. دست آزادش روی پهلوم نشست و  

پیشروی کرد و روی کمرم رد انداخت..  فاصله ی بینمون رو از بین برد.. دستش

 ..تقال کردم ولم کنه اما مصرانه جلو اومد

# 

 

 

 ..تقال کردم ولم کنه اما مصرانه جلو اومد

 

مراقب طرز رفتارت باش.. من اصال آدم بامالحظه ای نیستم.. اگه بابام حرمسرا  _

کنم یه برده ی حرف  داره من می تونم دنیاتو جهنم کنم.. نکن زیبا.. می تونم کاری  

گوش کن بشی.. ولی من تورو اینجوری ندیدم.. یه دختر جسور و بی پروایی..  

 ..بذار تغییرت ندم.. خودت باش اما نذار من دیوونه بشم

 

داشت تمام خاطرات تلخم رو به یادم می آورد.. انگار همین لحظه و همین ثانیه  

 ..مددر حال وقوع بود.. قلبم داشت از حنجرم باال میو

لبشو به گوشم چسبوند و صدای خشدار و خشمگینش رو با وضوح باالتری حس  

 ..کردم

 

بپوش..  _ مناسب  چیز  یه  برسه..  ممکنه سر  هرلحظه  و  نزدیکه  خیلی  منصور 

جوری که به تصورات من نزدیک باشه نه اونجوری که هستی.. هنوزم وقتی یادم 

 ..میاد اونروز.. روز اولی که تو شرکت دیدمت



 

1714  از 477 صفحه   

 

تش بیشتر و بیشتر روی تن و بدنم به حرکت دراومد و من داشتم جون می دس

 ..دادم

 

اون یه تکه پارچه که به عنوان لباس پوشیده بودی و نافت به چشم میومد..  _

زیبااا.. تو هنوزم واسه من صوفیایی.. صوفیا رامشی که خوب بلد بود نبض مردا 

دا می تونی دلبری کنی واسه من رو دستش بگیره.. یاال.. چجوریه که واسه پیرمر

 !نه؟ 

 

داشت چی می گفت؟! چی می خواست؟! خدای من.. فشار دستاش رو پهلوم خیلی  

 ..زیاد بود و انگار سعی داشت تحت هر شرایطی از حضورش وحشت کنم

 

البته که من دلبری هات واسه جوون تر ها رو هم دیدم.. مثال واسه منصور..  _

 واسه مهران.. کمند 

 

 

ته که من دلبری هات واسه جوون تر ها رو هم دیدم.. مثال واسه منصور..  الب_

 ..واسه مهران.. کمند
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اسم کمند رو که آورد دیگه تحمل نکردم و با مشت های پر توان به سر و سینه و  

کمرش کوبیدم.. هیچ دردی نمی کشید اما طی یه تصمیم آنی ولم کرد و عقب رفت  

 ..ادم و خم شدمو من از بی نفسی به سرفه افت

 

خیلی زود سرفه هام رو تموم کردم و به سمتش رفتم و دو طرف یقه ی پیرهنشو  

گرفتم.. چند لکه خون روی لباسش خودنمایی می کرد که احتماال از کمند بود..  

 :همه ی نفرت وجودم رو جمع کردم و گفتم

 

د.. همون  من.. دقیقا صوفیام.. صوفیا رامش.. واسه من زیبا خیلی وقت پیش مر_

 ..وقتی که سیامک منو مثل یه تیکه آشغال کنار گذاشت

 

اما با این حرف ابدا راضی نشدم.. کاسه ی چشمم مدام پر و خالی میشد و من  

داشتم تمام تالشم رو می کردم تا کمند صدامون رو نشنوه.. پوزخند زدم و ازش  

رفت اما من قصد  فاصله گرفتم.. بی هیچ حالتی نگام می کرد.. سرم بشدت گیج می  

 :افتادن و مردن نداشتم.. رو به نگاه سبزش لب زدم

 

 ..ستنه.. سیامک منو نکشت.. قاتل من یکی دیگه_

 

با پشت دست به جون صورتم افتادم و اشک هام رو پاک کردم.. به سمتم اومد و 

با خشونت بازوم رو گرفت و روی تخت پرت کرد.. تو کسری از ثانیه نشستم و  

رایان با انداختن خودش روی تن بی جونم وادارم کرد دراز بکشم.. با دست مانع  

  ...نزدیکیش می شدم اما
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دم عمیقی از هوا گرفت و هر دو دستم رو با یه دست مهار کرد و من چشم بستم..  

ترس از دوباره دیدن چشم هاش تو همون زاویه رو داشتم که کابوس شب هام  

 ..شده بود

 

! وقتی اون شب اینجوری زیرم بودی؟! قاتلت منم که به دست من زن  قاتلت منم؟ _

 ..شدی؟! آره زیبا؟! چشاتو باز کن و منو ببین

 

 ..و صدای فریادش خونه رو به لرزه انداخت

 

 ..باز کن زیباااااا_

 

چوب   نداشتم..  بستنش  برای  توانی  دیگه  که  گشاد شد  اونقدر  و  پرید  باال  پلکم 

 ..خاطرات اون شب کل وجودم رو به آتش کشیدکبریت روشِن 

 

و  _ هندی  یا  درام..  فانتزی..  زدی..  توهماتی  چه  خودت  پیش  که  نیست  مهم 

عاشقانه.. اما قصه ی تو یه قصه ی پر غصه نیست که منم بشم شاهزاده ی سوار 

زیبا..   نیست  نکردنت  فروشی  تن  بر  دلیل  بودی  باکره  اینکه  سفیدت..  اسب  بر 

.. من بهت لطف کردم.. به عوض اینکه تو بغل یه حرومزاده زن خودتو فروختی

آفتاب مهتاب  که  کم هستن دخترایی  لحظه  فکر کردی همین  تو  کردم..  شی من 

رنگشونو ندیده و حاضرن من تصاحبشون کنم؟! نمی دونم تو مغزت چی می گذره 

تختمو گرم  و برام مهم نیست.. تا وقتی من میگم مال منی.. هرزمان اراده کنم باید  
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کنی.. هرزمان خواستم باید هرجور میخوام باشی.. از کمند فاصله میگیری و سمت 

اینم فراموش نکن که زبیده  تا تهشو بری..  هیچ مردی نمیری.. میگم کمند که 

 ..هنوزم فکر می کنه تو.. زن منی

 �� عالیس .. الناز

 

 

 

 

من حتی دیگه   سنگینی حرف هاش از وزنش بیشتر بود.. تو چشام خیره شد و

گریه نمی کردم.. چشمه ی اشکم خشکیده بود.. صدای کمند رو از اتاق روبرویی  

شنیدم که صدام می کرد و نه من و نه رایان هیچکدوم قصد شکستن این ارتباط  

چشمی رو نداشتیم.. بغض، مثل یه گل کاکتوس راه نفسم رو بسته بود و رایان  

ثیر کالمش بود و من هیچ واکنشی نداشتم..  انگار قصد بلند شدن نداشت.. منتظر تا

برای   دیگه حتی تالشی  نیشخند زد.. من  و  کرد  تنظیم  تنم  تنش رو روی  پایین 

 ..بیرون آوردن دستم نمی کردم

 

باالخره تفهیم شدی.. امشب بعد از معاینه ی کمند میرم خونه.. اما واسه فرداشب  _

. مثل بچه ی آدم حرفمو تمام و یا کمند میره یا تو میای به آدرسی که بهت میگم.

کمال گوش می کنی.. دقیقا مثل یه عروسِک خیمه شب بازی.. هرجور من تورو  

 !ُهل بدم تکون میخوری.. متوجهی زیبا؟ 
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آب نداشته ی دهنم رو قورت دادم و سرم رو باال و پایین کردم.. نیشخندش بیشتر  

 ..یت لذت رو میبردو بیشتر و عمیق تر شد.. داشت از معرکه ی پیش روش نها

 

 ..عالیه.. چی از این بهتر کوچولو_

 

و من نگاهش رو به سینه هام دیدم.. داشت بهم طعنه میزد... من حسی جز نفرت  

نداشتم اما توانی برای هیچ واکنشی هم نداشتم.. خودش رو پایین کشید و باز کمند 

نزدیک تر به  صدام کرد.. متوجه شدم که بلند شده بود چون صداش از فاصله ای 

 ..گوشم می خورد

 

 !زیباااا.. چیشده؟! خوبی عزیزم؟ _

 

تقریبا پشت در اتاق بود که ملتمسانه به رایان نگاه کردم اما لبش رو بی انعطاف  

توان   لرزیدم.. من دیگه  به خودم  گاز خیفی گرفت و من  روی گردنم گذاشت و 

 ...مردم اگر مقابله با هیکل عضالنی رایان رو نداشتم.. اینبار می 

 ...من دیگه توان مقابله با هیکل عضالنی رایان رو نداشتم.. اینبار می مردم اگر

 

چند تقه به در اتاق خورد و رایان از روی تنم بلند شد و بعد از نگاهی تهدیدگونه  

به سمت در رفت و بازش کرد.. دست کمند تو هوا خشک شد و بهت نگاهش رو  

 :جدیت همیشگی که تو صداش جار میزد، گفتدیدم.. رایان بی حوصله و با  
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چرا بلند شدی کمند؟! با این وضعیت به خودت زحمت نمی دادی.. من هستم..  _

 ..هرچی نباشه زیبا دوست دخترمه و اتاقش، شخصی ترین حریِم ما

 

دهن کمند باز موند و من نگاهش رو به خودم دیدم.. وضعیت اسفناکی داشتم..  

بود و هنوز روی تخت دراز کش بودم و قلبم بشدت می کوبید    تاپم تا زیر سینم باال

و مطمئن بودم پوستم به کبودی میزد و همین بی خیالی های رایان داشت حالم رو  

 ..بدتر می کرد

 

 !کمک کنم برگردی تو تختت یا می تونی؟ _

 

رنگ نگاه کمند عوض شد.. انگار حرف رایان رو باور کرد.. از من چشم گرفت 

 ..سختی نشستمو من به 

 

 ..الزم نیست_

 

پشت کرد و لنگ لنگون و با درد به سمت اتاقش رفت و رایان به سمتم چرخید و  

 :با نیشخندی زهرآلود گفت

 

 ..دختر فهمیده ایه.. درک کرد_

 



 

1714  از 483 صفحه   

 

در رو تا نیمه بست و به سمتم اومد.. یقه ی پیرهنش رو مرتب کرد و من سر 

ثابت موند.. درست پایین تخت ایستاد.. چند  پایین انداختم و نگاهم روی شلوارکش  

ثانیه ی کوتاه حرفی نزد و در آخر خم شد و بازوم رو گرفت و بلندم کرد اما من 

 ..چشم از زمین کف نگرفتم

 

کمند از این به بعد جایگاهش رو می فهمه.. براش بهتره بهت حسی نداشته باشه _

اعتراف کنم.. تو تمام طول  وگرنه تاوانش رو جفتتون پس میدین.. بذار بهت یه  

 ..زندگیم با هیچ دختری به اندازه ی تو بامالحظه نبودم

 

تیره ی کمرم لرزید و به آنی خیس عرق شدم.. چونم رو گرفت و سرم رو بلند  

کرد.. همه ی حجم موهام رو با یه دست گرفت و پوست سرم کشیده شد.. همیشه  

 ..همیدمتو قرنیه های خوش رنگش چیزی بود که من نمی ف

 

 ..برای فرداشب حسابی به خودت برس صوفیا رامش_

 

چرا اینکار رو می کرد؟ چرا؟ گناهم چی بود؟ صوفیا بودنم؟ داشت عقده ی چی  

 !رو سرم خالی می کرد؟ تجاوز وحشیانش تسکینش نداده بود؟ 

 

 !رایان؟ _
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بازش   نیمه  های  لب  بین  از  رو  گفتنش  "هیشششش"  آوای  من  و  بست  چشم 

 ..شنیدم

 

 ..ر رایان؟! توروخدا _

 

اما صدای زنگ آیفون فرصت نداد حرفی بزنم.. موهام رو ول کرد و یه گام عقب  

ایستاد و من نگاه خریدارانه ای که به کل وجودم انداخت دیدم.. اخم غلیظی کرد و  

 :گفت

 

 ..یا بیرون نیا یا لباساتو عوض کن.. من باز می کنم_

 

رج شد.. عقب عقب لب تخت نشستم و سرم رو بین مشت این رو گفت و از اتاق خا

خورد..   می  چرخ  سرم  تو  مدام  رایان  های  حرف  و  ترکید  می  داشت  گرفتم.. 

 !فرداشب؟ 

 

 

 

 

فرداشب؟! میخواست چیکار کنه؟! ترس مثل بختک به جونم افتاده بود و من راه 

تنها و به جایی نداشتم.. وضعیت کمند طوری نبود که بشه بهش گفت و من چقدر  

 ..بی دفاع بودم
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صدای احوالپرسی منصور و رایان رو که شنیدم به خاطر کمند به خودم نهیب زدم  

و بلند شدم.. یه تی شرت بلند و گشاد پوشیدم که آستینش تا اواسط ساعدم بود..  

شال روی سرم انداختم و دستی به صورتم کشیدم.. از اتاق که خارج شدم منصور  

مت اتاق کمند می رفت و خیلی زود متوجه من شد.. لبخندش رو دیدم.. داشت به س

واقعی و از ته قلب بود.. انگار که یه دوست قدیمی رو دیده باشه به سمتم اومد و  

 ..دست دراز کرد

 

 !سالااامممم زیبا جان.. حالت چطوره؟ _

 

از پشت هیکل  نه..  یا  بودم  گفته  نداشتم  به خاطر  اسمم رو می دونست؟! حتی 

ایان رو دیدم.. کتفش رو به دیوار تکیه داد و اخمش باعث شد جواب  منصور، ر 

 :احوالپرسی گرِم منصور رو خیلی سرد بدم 

 

 !سالم مرسی.. میشه به دوستم برسی؟ _

 

صدای شلیک خنده ی منصور به هوا بلند شد و من مات موندم.. رایان جلو اومد  

ترس و بدبینی دالیل محکمی  و من بی اراده عقب کشیدم.. می ترسیدم و برای این  

داشتم.. از رایان هرکاری برمیومد.. هرکاری.. باالخره منصور دستش رو که هنوز  

 :تو هوا معلق بود، پس کشید

 

 ..دیگه کم کم دارم باور می کنم رایان یه دیوه که شمارو به این روز میندازه_
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 :اینکه چرا نمی دونم اما گفتم

 

 .... کمند حالش خوب نیستبه رایان ربطی نداره.. لطفا_

 

به طرز تفکر رایان نسبت به حسم فکر نکردم.. منصور خنده ش رو جمع کرد و  

 ..جدی شد

 

  ..بریم به مریض برسیم_

 

 

 

وارد اتاق شد و باز نگاه غضبناک رایان اعصابم رو به هم ریخت.. تا کی می  

این رفتار و  خواست من رو با این حرف ها تحقیر کنه..؟! تا کی می خواست با  

پا به   تهدیدهای واقعی، چهارستون بدنم رو بلرزونه.. بهش بی اهمیتی کردم و 

اتاق کمند گذاشتم.. نگاه کمند غمبار بود و پوستش به کبودی میزد.. شرمنده سر 

پایین انداختم.. با وجود رایان و منصور حتی جرات نداشتم به تخت کمند نزدیک  

 ..بشم
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کسی از خواب بیدار شدم.. هنوز مغزم درست کار نمی کرد اما    با تکون های دست

تکونی به خودم دادم.. کنار تخت کمند و روی زمین بودم.. سر چرخوندم و کش  

 .و قوس کوتاهی به خودم دادم

 

 ..گوشیت زنگ میخوره_

 

انگار تازه داشتم صدای تلفن رو می شنیدم.. رنگ نگاه کمند بی فروغ بود و لب  

شبیه به صحرایی برهوت.. دست روی پانسمان دستش گذاشت..   هاش خشک و

خداروشکر نشکسته بود اما یه دررفتگی خفیف داشت.. قید جواب تلفن دادن رو  

زدم و از روی زمین بلند شدم.. همراه من سر بلند کرد و من خودم رو روی تخت  

چونمو   من  و  موند  مبهوت  و  مات  کردم..  بغلش  ناگهانی  خیلی  و  روی  انداختم 

 :سرشونش گذاشتم و لب زدم

 

 ..وای کمند خیلی دلم برات تنگ شده بود_
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 !..با تاخیر دست روی کمرم گذاشت.. نفهمیدم از درد بود یا بی میلی

 

 ..صدای تلفن به کل قطع شد اما باز صداش به گوش رسید

 

 

 

 

 

صدای تلفن به کل قطع شد اما طولی نکشید که باز صداش به گوش رسید و من  

د نداشتم از کمند جدا بشم.. به خصوص که خوب می دونستم جز رایان نمی  قص

 ..تونست کسی باشه

 

 !زیبا..؟ _

 

لحنش خیلی محزون و غمگین بود و چنگ به دلم انداخت.. ازش فاصله گرفتم به  

تماس  باهام  کرد  االمکان سعی می  و دردمندش زل زدم.. حتی  چهره ی خسته 

 :ی ابدا قطع نمیشد چون دوباره زنگ میزدچشمی برقرار نکنه.. تماس تلفن

 

 ..یه سوال دارم ازت_
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ترس به دلم افتاد و جدی تر نشستم و سعی کردم عمق نگاهش رو بفهمم اما چیزی  

 ..دستگیرم نشد

تا   قلبی که بشدت می کوبید منتظر موندم  ناامیدی و همون ترس مزخرف و  با 

 ..سوالش رو بپرسه

 

 !داشتین؟ تو.. تو و رایان باهم سکس _

 

از این سوال ناگهانی و این حجم صراحت کمند جا خوردم و با بهت و ناراحتی و  

 ..درد و لرز بهش زل زدم

پوزخند زد و بهم نیم نگاهی کوتاه انداخت.. ارتباط چشمیمون بیش از دو ثانیه  

 ..طول نکشید که نگاه ازم گرفت و با فاصله ازم خودش رو کنار کشید

 

 ..یعنیکمند.. من.. _

 

 :انگار از تعلل و لکنتم به نتیجه ی دلخواهش رسید که باز پوزخند زد

 

 !پس داشتی.. از ِکی..؟! چندبار؟ _

 

ابدا نمی شناختم.. نکنه   این کمند رو  انگار  چه بی رحمانه داشت حرف میزد.. 

حرف رایان راست بود و کمند به من به چشم یه دوست نگاه نمی کرد و من براش  
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م.. یه کیس ازدواجی.. از این فکر دمای بدنم افت کرد و شبیه یه یه عشق بود

 ..تیکه یخ شدم

 

تو داری اشتباه برداست می کنی.. کمند توروخدا بهم فرصت بده برات توضیح  _

بدم.. قسم میخورم رابطه ی من و رایان اونجوری که تو فکر می کنی نیست..  

 ..همه چی خیلی پیچیده و درهم برهمه

 

با زحمت قصد داشت از روی تخت پایین بره و من تکونی به خودم   به سختی و

 :دادم و قبل از اینکه دستم بهش بخوره صداش رو باال برد

 

 ..حتی فکرشم نکن بهم دست بزنی زیبا_

 

همه ی رفتارهای جدید کمند جزو اولین ها بود.. کمند که می دونست من ازدواج  

وری رفتار نمی کرد و حاال با حضور  کردم.. وقتی با سیاوش ازدواج کردم اینج

 ...رایان

چه مشکلی داشت؟! من درک نمی کردم.. من حتی به اینکه شاید کمند به رایان 

عالقمند شده باشه فکر می کردم اما هیچکدوم از تفکراتم رنگ و بویی از باور  

 ..نداشتند

 

 !چرا کمند؟! چی بین من و تو عوض شده؟ _
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ای تلفن رو نمی شنیدم.. کمند رو پاشنه ی پا چرخید  به سختی بلند شد.. دیگه صد

 ..و روبروم ایستاد.. صورتش داغون بود و خدا دست کمال رو بشکنه

 

 !واقعا نمی دونی چی عوض شده؟ _

 

 :جلوتر رفتم و سری به چپ و راست تکون دادم

 

رایان، زیبا.. چیزی که خیلی وقته تورو از من و منو از تو گرفته االن احتماال  _

تو خونه ی روبرویی داره به ریش من و تو می خنده.. کسی که همه ی نقشه 

هامونو خراب کرد.. کسی که حتی با نگاهش هم میشه فهمید چه نیت شومی پشت 

چشمای دریده ش خوابیده.. چطوری تونستی به همچین آدمی اعتماد کنی و بری  

تنتو پاک نگه  تو تختش؟! هان چطوری؟! تو حتی با سیامک اینکارو نکردی..  

داشتی بااینکه شوهرت بود.. این رایان و اون نگاه شومش چی داشت که منو  

 !همه ی اهدافتو همه ی قوانین رو زیرپا گذاشتی؟ 

 

خواستم بگم جبر و اجبار و زور بازو و وحشی گری و همون نگاه های لعنتی..  

قراِر امشب رو یادآوری  اما به حتم حاال نه.. نه وقتی که رایان مدام زنگ میزد تا 

 ..کنه و من رو باز به حقارت بکشونه

 ..بازوم رو گرفت و تکون سختی بهم داد
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 !بازوم رو گرفت و تکون سختی بهم داد.. کمند واقعا زن نبود، مرد بود

مردی با همه ی توانایی بدنی یه مرد نیرومند.. فشار انگشت هاش روی بازوم  

 :نزدمباعث شد درد بکشم اما حرفی  

 

باتوام.. چرا ساکت شدی؟! رایان چجوری تونست دوست پسرت بشه و حتی من  _

 !بی خبر باشم! چجوری تونست جوری دلتو ببره که زیرخوابش بشی؟ 

 

چیزهای خوبی از من و رایان ندیده بود و من تا حدودی بهش حق می دادم اما  

برای زیرخواب یکی بودن  توقع داشتم اونقدر روی من شناخت داشته باشه که من  

زیادی داغون و خسته بودم.. باز تلفن زنگ خورد و من شک نداشتم کمند هم به  

 ..اطمینان رسیده بود که شخص سمج پشت خط کسی جز رایان نیست

 

 ..خودشه نه؟! چقدر هم آتیشش تنده_

 

هنوز صدای زنگ تلفن به راه بود که کسی به در کوبید و من همه ی وجودم پر  

 :فرت شد.. درد بدی تو تک تک جای انگشت های کمند می لولیداز ن 

 

 ..فقط می تونم بگم صبر کن تا به وقتش بهت توضیح بدم_
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به این حرفم پوزخند زدم و جوری ولم کرد که یکی دو قدم عقب رفتم و خودمو  

 ..نگه داشتم.. فاصله گرفت

 

 ..عاشق دلخسته اومد دم در_

 

یدم.. حامد بود یا رایان؟! آخ خدایا تو چه هچلی افتاده باز به در کوبید و من لب گز

 ..بودم؟! سیامک خدا لعنتت کنه

 

فقط یه چیزی.. من مجبورم یه مدت بمونم تا یه جایی رو پیدا کنم.. شاید خیلی  _

طول بکشه چون با این وضعیت نه می تونم برم سرکار تا پس انداز جمع کنم نه 

انی من هنوز دخترم و با محدودیت های یه دختر..  می تونم دنبال خونه باشم.. در ث

عمل که بکنم شرایطم بهتر میشه.. قصد دارم ایران رو ترک کنم.. جاش اصال مهم  

 ..نیست فقط خواستم برناممو بدونی.. برو درو باز کن.. خیلی خیلی عجله داره

 

و برای    اونقدر کمند این حرف هارو با بی انعطافی تمام زده بود که مغزم هنگ کرد

لحن و تک تک حروفی که به هم چسبوند هیچ حرفی پیدا نکردم.. می خواست بره  

و من رو تنها بذاره؟! جدی بود یا می خواست من رو بسوزونه؟! واقعا نه حرفی  

داشتم و نه ایده ای.. عقب گرد کردم و از اتاق خارج شدم.. تقه های متوالی به  

س های شب قبل تنم بود، شال رو روی سرم  در بلندتر شد.. از اونجا که هنوز لبا

 ..مرتب کردم و در رو باز کردم
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توقع داشتم رایان باشه اما حامد بود.. یه جعبه ی مستطیل شکل بزرگ دستش  

 ..بود و نگاهش کمی ترسیده و کمی خشن بود

 

سالم.. خانم اینو آقا رایان فرستادن.. گفتن باهم هماهنگ هستین فقط تاکید داشتن  _

 ..حتما به دستوراتش عمل کنین و جواب تلفنش رو بدین

 

 

خوب   و  کشیدم  باال  چشم  بود؟!  چی  شد..  دلم  خار  حامد،  دسِت  بزرگ  ی  جعبه 

براندازش کردم.. چند تا قطره عرق درشت روی پیشونیش بود و هنوز نفس نفس  

 :میزد.. دست دراز نکردم و لب زدم

 

 !خودش کجاست؟ _

 

روبرویی بود.. هیچکس نبود.. خودش رو جلو کشید    حواسم به کمند و در واحد

 :و گفت

 

 ..شرکت هستن خانم.. بذارید اینو بیارم داخل_

 

به من؟! قصد  یا  کنه  ثابت  به کمند چیزی رو  بود؟! میخواست  هدف رایان چی 

 !آزاردادنم رو داشت؟! میخواست بهم تجاوز کنه؟ 
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رو روی میز وسط پذیرایی  خودم رو کنار کشیدم و حامد بی حرف داخل شد و جعبه  

 ..گذاشت و دستی به کتش کشید و برگشت

 

 ..من بااجازتون برم خانم.. فقط_

 

نیم نگاهی به مسیر احتمالی اومدن کمند انداختم.. نبود.. حامد متوجه شد و تن 

 :صداش رو پایین آورد

 

نباید  آقا براتون آدرس رو می فرستن.. خانم؟! می دونم به من ربطی نداره و  _

دخالت کنم.. می دونم اگه آقا بفهمه من حرفی زدم کارمو از دست میدم و بیچاره  

میشم اما امروز آقا حال درستی نداشتن.. خواهش می کنم کار اشتباهی نکنین..  

 ..فقط یه امروز مراعاتشو کنین.. من یه چیزی می دونم که میگم

 

وت و بی تحرکیم رو که دید  فاتحه ی خودم رو خوندم.. من نمی رفتم.. عمرا.. سک

بی هیچ حرفی تا پشت در رفت و باخداحافظی بیرون زد.. مثل خمیر وا رفتم و  

کمرم رو به دیوار کوبیدم.. از چهارسو تحت فشار بودم و جعبه ی روی میز وسط  

 ..داشت آزارم می داد
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د ترس  تلفنم باز به صدا دراومد و من ناچارا به سمتش رفتم.. همین چند کالم حام

به جونم انداخته بود.. از کنار میز و اون جعبه ی کذایی گذشتم و تلفنم رو روی  

 :مبل پیدا کردم و با دیدن شماره ی رایان بغض کردم.. با تاخیر جواب دادم

 

 !بله رایان؟ _

 

 .نفسش رو پرفشار فوت کرد و باز هم همون تارهای خشدار

 

 !زیبا؟ _

 

وجودم به رعشه می افتاد و من دلم نمی خواست وقتی اینطوری صدام می کرد کل  

 ..دربرابرش ضعف نشون بدم

فاصله  رایان  از  بود  معلوم  اما  شنیدم  می  خط  اون سوی  از  رو  چندنفر  صدای 

 :داشتند

 

 !چرا جواب تلفن نمیدی؟! حامد امانتیت رو آورد؟! کجایی؟ _

 

طانی تو  من رو به رگبار سواالتش بسته بود.. بغض داشت مثل یه توده ی سر

گلوم بزرگ و بزرگ تر میشد.. از طرفی حضور کمند و حرف های تلخش و از  

 ..طرف دیگه پیشنهاد بی شرمانه ی رایان
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 !رایان.. چرا دست از سرم برنمیداری؟ _

 

پوزخند بلند باالیی زد و دهنه ی گوشی رو به لبش نزدیک تر کرد تا آوای صداش  

 .واضح تر به گوشم برسه

 

ی دست گذاشتی.. تور پهن کردن سر راه زندگِی من.. سر راه  چون رو بد کس_

بابای من برات گرون تموم میشه.. من از حق هرکی بگذرم از حق مادرم نمی 

 !گذرم.. زیبا.. خوب گوش کن چون فقط یه بار میگم.. متوجه شدی؟ 

 

سکوت کرده بود تا در جواب سوالش، حتما تاییدیه بگیره.. می خواست مطمئن  

 ..دمبشه شنی

 

 ..رایان.. ادب شدم.. هرکاری الزم بود و نبود کردی.. بسه_

 

وقتی بسه که من بگم.. بس نیست زیبا.. هنوز باهات خیلی کار دارم.. از اونجا  _

که تو شرکتم و سر یه جلسه ی مهم میرم سر اصل مطلب.. اگه امانتی به دستت 

یه صبحونه میخوری  رسیده که احتماال رسیده پس کارت راحت تره.. همین االن  

و یه دوش میگیری.. می خوام جوری به خودت برسی که تن و بدنت برق بزنه..  

نبینم.. بعدش بخوای میتونی بری   تنت  می فهمی که چی میگم؟! یه نخ مو رو 

 ..آرایشگاه.. هرچند آرایشگر و اپیالسیون کار ماهر کنارته
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صداش حرصی تر  سکوت کرد و من صدای دندون قروچه کردنش رو شنیدم..  

 :شد

 

تو اون جعبه یه لباس هست.. به تو و اون اندام بی نقصت خیلی میاد.. خودتو  _

برای من آماده کن.. دوست دارم وقتی دیدمت نفسم بند بیاد.. به قصد شل کردِن 

 ..زانوی من حاضر شو

 

 

 :داشت بی شرمی رو به حد اعال می رسوند.. باز پوزخند زد و جونم رو گرفت

 

نکنی  می  _ رو  کارا  این  از  کدوم  یه  اگه  دونی  میشه؟! می  نیای چی  اگه  دونی 

چیکارت می کنم زیبا! قسم می خورم التماس کنی خدا زمان رو به عقب برگردونه  

و خودت رو دو دستی پیشکشم کنی.. سعی کن همه ی احساساتتو خاموش کنی..  

فکر   کمند  و  زنمی  کنه  فکر می  زبیده  نیست..  اولت  بار  که  کنی دوست  تو  می 

 ..دخترمی

 

خیلی تالش می کردم گریه نکنم تا ضعفم رو نبینه و لذت ببره.. انگار هرچقدر  

توهین می کرد، تحقیر می کرد، تجاوز و زندانی کردن و زورگویی و جدا کردنم  

 !از همه ی چیزهایی که دوست داشتم راضیش نمی کرد که هنوز ادامه می داد
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بکن.. هرکاری که می تونی و از دستت برمیاد کوتاهی نکن..  برو هرکاری الزمه  _

 ..اما من نمیام.. نمی پوشم.. تو حق نداری اینجوری منو تهدید کنی.. حق نداری

 

 :بین حرفم پرید و اجازه نداد ادامه بدم

 

حق ندارم؟! خیلی خب.. تو فقط شب نیا یا یه کدوم از اینکارا که بهت دستور  _

 ..ی حق و حقوق رو بهت یاد میدم زیبادادم نکن ببین چجور 

 

دست روی دهنم گذاشتم و فشردم.. لبم بین دندونم له میشد و شوری خون هم  

باعث نشد دست بردارم.. دلم مرگ می خواست... همینجا و همین لحظه.. بریده 

 :بودم

 

  باشه.. باشه رایان میام.. همه ی کارایی که گفتی انجام میدم.. اپیالسیون.. آرایش_

 ..و پوشیدن لباسی که تو آوردی.. شب می بینمت

 

 

باشه.. باشه رایان میام.. همه ی کارایی که گفتی انجام میدم.. اپیالسیون.. آرایش  _

 ..و پوشیدن لباسی که تو آوردی.. شب می بینمت
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با حرص و لرزی که به تنم افتاده بود تماس رو قطع کردم و برگشتم تا تلفن رو  

ما با دیدن کمند که به دیوار اتاق ها تکیه داده بود مات موندم..  به دیوار بکوبم ا

ترس  و  کرد  گرد  عقب  بود  چسبیده  گلوم  ته  که  بغضی  و  موند  باز  نیمه  دهنم 

وحشتناکی به دلم نشست.. حالت باال رفته ی ابروش و لب های کج شده ش بهم  

بین سکوت  باالخره  بود..  شنیده  رو  آخرم  ی  مکالمه  حداقل  کرد  رو  ثابت  مون 

 :شکست

 

 دیگه نمی شناسمت زیبا.. نمی شناسم _

 

حق داشت.. اتفاقا من هم دیگه این دختر.. این زن شکست خورده و مورد تجاوز  

واقع شده که دم به دقیقه تحقیر میشد و با تهدید وادار به خیلی کارها میشد؛ نمی 

 ..شناختم اما حرف کمند برام خیلی گرون تموم شد

 ...تی که در پیش داشتم.. کمند روی سرم قسم می خورد و حاالگرونتر از اتفاقا 

 ..خدا لعنتت کنه رایان.. خدا لعنتت کنه

 

یعنی چه نقشه ای برام داشت؟! حتی نمی تونستم تصور کنم.. بهم گفته بود دیگه  

بهم دست درازی نمی کنه اما حرف های دیشب و امروز خالفش رو می رسوند و  

 ..توان انجام هیچ واکنشی نداشتممن زیر نگاه کمند 

 

 ..میرم صبحونه درست کنم_
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این رو گفتم و بی هیچ حرف اضافه ای به سمت آشپزخونه رفتم تا به وعده م  

 ..عمل کنم
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بیشتر از یکساعت از اومدنم می گذشت.. بوی شامپو و لوازم آرایشی و عطر  

داشت حالمو بد می کرد.. حاضر و آماده بودم.. دقیقا همونطوری که رایان دستور  

ت تاثیر یه مواد باشم  داده بود.. سرد و بی روح و بی حس و حال بودم.. انگار تح

 ..که نمی فهمیدم تو چه حالی هستم و داشت چه بالیی سرم میومد

واقعا قرار بود برای بار دوم تو این هتل بزرگ و پر اسم و رسم با اون ستاره  

  ..های درخشان تن و بدنم برای بار دوم به لرزه در بیاد؟! می خواست باز

 

تو ذهنم تکرار کنم.. بشدت تحت فشار  حتی دیگه دلم نمی خواست اون کلمه رو  

نور   برابر احساس عجز داشتم و نمی دونستم چه کاری درسته..  اما صد  بودم 

چراغ های شهر و بوق های ممتد و شلوغی شهر دقیقا روی خط اعصابم بود.. 

مردد بودم بین رفتن و نرفتن.. قرار مالقات درست راس ساعت نه شب بود و حاال 

یم از ده و پنج دقیقه می گذشتند و من نایی برای رفتن به  عقربه های ساعت مچ

اون سوییت مجلل رو نداشتم.. تلفنم ویبره زد و صدای پیامک به هوا بلند شد.. 

سر چرخوندم و کیف دستی مشکی رنگم رو که اکلیل های طالیی داشت برداشتم..  

ِر این مانتوی  با همون لباس لعنتی که رایان برام در نظر داشت ست بود و حاال زی

 ..لعنتی داشت خاک می خورد

 

 .تلفن رو برداشتم و شماره ی رایان رو با وجود دیِد تارم تشخیص دادم

 

 "زیادی داری لفتش میدی.. من تا صبح وقت ندارم.. بیا باال زیبا"
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قطره   نداشت..  اهمیتی  چندان  بود؟!  کرده  خبررسانی  حامد  یا  دیده  منو  خودش 

شمم چکید و دستگیره ی در رو کشیدم و کیف به دست  اشکی سمج از گوشه ی چ

پیاده شدم و ریموت رو فشردم.. برای پاک کردن اون قطره اشک تالشی نکردم و 

 ..با نیم نگاهی به نمای مجلل هتل وارد محوطه ی ورودیش شدم

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:08 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  Miss) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

A)] 



 

1714  از 504 صفحه   

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_سه #

 

 

 

زیاد شلوع نبود و من از پله ها باال رفتم و پا روی فرش قرمز گذاشتم.. در باز  

 ..شد و من پا به البی گذاشتم و یکراست روبروی میز رزروشن ایستادم

صحبت با تلفن بود و به محض دیدنم لبخند زد و اندکی  زن با لباس فرم در حال  

ادای احترام کرد.. یه مرد داشت از سمت راست میزی چندطبقه رو به سمت دیگری  

 .هل می داد

 

 !جانم خانم درخدمتم؟! می تونم کمکی بهتون بکنم؟ _

 

 ..بوی رژلبم داشت آزارم می داد.. رژلبی که انتخاب خود لعنتیش بود

ناخوش بود و باید حفظ ظاهر می کردم.. موهام رو زیر شال فرستادم و لب  حالم  

 :زدم

 

 .ازتون یه خواهشی داشتم.. من مهمون آقای ارجمندم.. رایان ارجمند_
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ابرو باال انداخت و تلفن رو با خداحافظی کوتاهی قطع کرد و لحنش محترمانه تر  

 ..شد

 

 ..حال شما خوب هستین؟! بفرمایید امر کنین_

 

همه جا آشنا داشت.. سگرمه هام تو هم رفت. باید قیدش رو می زدم.. احتماال این  

زن هم نمی تونست بهم کمکی کنه.. قصد داشتم بگم قراره بهم دست درازی کنه  

اما با این شناختی که نسبت به چهارتا حرف از اسمش داشت؛ نمیشد.. رسوایی 

 ..به بار میومد

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� الناز  عالیس ..

 

 [10:08 31.12.20] ,انتخاب اخر
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[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  Miss) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

A)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_چهار #

 

 

 

 ..رسوایی به بار میومد

 

 ..خواستم بگم اگه میشه برام قهوه بیارید.. ممنون میشم_

 

 :لبخندش عمق گرفت

 

 ..بفرمایید طبقه ی ششم.. سمت راست سوییت سومحتما..  _

 

فقط سر تکون دادم و با تشکری خالصه، فاصله گرفتم.. حالم ثانیه به ثانیه بدتر  

یه مرد و زنی شیک پوش هم حضور  آسانسور گذاشتم.. جز من  پا به  میشد.. 

  داشتند.. با دقت به خودم در آینه زل زدم.. صورتی سفید که حتی باوجود اون حجم 

آرایش هنوز بی روح میزد.. لبهای سرخ و چشم هایی با آرایش غلیظ که مژه هام 

 ..به پشت پلکم برخورد می کرد.. این زن من نبودم.. صوفیا بود 
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آسانسور زودتر از حد تصورم متوقف شد اما چشم از صوفیا نگرفتم.. مانتوی  

دلم نمی    سیاه و ساپورتی که می تونستم رنگ تنم رو از زیرش تشخیص بدم.. 

خواست حتی نفس بکشم اما غیر ممکن بود.. یه بار دیگه گوشیم رو بیرون آوردم 

 و به پیامک رایان زل زدم و چندین بار خوندمش

 

هرکاری ازت خواستم انجام بده زیبا و اال بد می بینی.. میخوام امشب تو بهترین  "

 "حالت ممکن ببینمت.. زیباتر

 

داشت.. می خواست من خوشکلتر دیده بشم یا    به نظرم اون کلمه ی آخرش ایهام

زیباتر؟! صوفیا رو نمی خواست و وادارم می کرد اون باشم؟! زیبا رو می خواست 

 !و حتی زیباتر؟ 

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 �� عالیس .. الناز

 

 [10:08 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  Miss) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

A)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_پنج #

 

 

 

 

از آسانسور بیرون زدم و به راست چرخیدم.. در سوم به حتم قتلگاهم بود و من  

انگار ِسر شده باشم هیچ حسی نداشتم.. حتی قلبم محکم نمی کوبید.. رایان راست  

رفتارهای رایان عادت می کردم.. فرار از  می گفت.. بار اولم نبود و باید به این  

 ..او غیرممکن بود.. حتی چیزی فراتر

 

دست باال آوردم اما قبل از اینکه به در برخورد کنم باز شد و من نیم نگاهی به  

اطراف انداختم.. انگار به دنبال کسی بودم تا من رو از این مهلکه نجات بده..  

نبود.. به معنای واقعی کلمه هیچ کس.. نه در راهرو و نه پشت در..  هیچکس 

 ..انگار در بصورت خودکار باز شده بود
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یاد اولین ورودم به خونه ی رامین افتادم و اون اتفاق تلخ اما هیچ حسی نداشتم..  

 ..در رو به داخل هل دادم و وارد شدم

هیچ صدایی به گوش نمی رسید و همین موضوع باعث ترسم شد.. چقدر همه چی  

اول بود فقط مکانش فرق داشت و من می ترسیدم رایان رو صدا    شبیه به بار

 ..کنم

در رو پشت سرم بستم و به چپ سر کج کردم.. به مسیری که به حتم به پذیرایی  

می رسید.. لبم باز و بسته شد اما صدایی برای ارائه نداشتم.. جلو رفتم و دسته  

دم و وارد پذیرایی شدم..  ی کیف بین دستم له شد.. آب نداشته ی دهنم رو قورت دا

رایان نبود و هیچ چیز غیرعادی وجود نداشت جز خاموش بودن نیمی از چراغ  

ها و فضای نیمه تاریکی که بر کل سوییت حاکم بود.. یک دست مبلمان سبزرنگ 

 ..و پرده هایی به همون رنگ.. یه حس آرامش عجیب داشت

وِی عطرش که کل فضا رو پر  می خواستم باور کنم رایان وجود نداره اما غلظت ب

 ..کرده بود؛ مانع میشد 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 �� عالیس .. الناز

 

 [10:08 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  Miss) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

A)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_شش#

 

 

 

 

گردن کشیدم تا همه ی اطراف رو از نظر  پاشنه های بلند کفشم می لغزید و من  

بگذرونم.. داشتم وحشت می کردم که صداش رو از انتهای پذیرایی شنیدم.. جایی  

که دو اتاق خواب قرار داشت و طولی نکشید که خودش رو دیدم.. فضا تاریک  

شلوار   و  تنش  رنگ  سفید  پیرهن  اول  ی  ثانیه  همون  تو  تونستم  من  ولی  بود 

م که آستین هاش رو تا آرنج تا زده بود و سه تا از دکمه مشکیش رو تشخیص بد

 ..هاش باز و عضالت برجسته ی سینش رو به خوبی نمایش می داد

 

 !زیبا؟ _
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این زیبا گفتنش یعنی تحت تاثیر قرارش داده بودم و زانوهاش رو می لرزوند؟! 

حتی    یعنی می خواست امشب و اینجا...؟! آخ از کمند.. وقتی از خونه خارج شدم

 ..از اتاق بیرون نزده بود و در جواب خداحافظی تلخم حتی لب از لب باز نکرد

 

االن چه حسی داری ک منو تا اینجا کشوندی؟! چه حسی داری که باهام مثل یه _

به ریش   بعدم  و  دلت میخواد سرم درمیاری  که  کنی و هرکاری  رفتار می  برده 

 !داری؟ نداشته ی من می خندی..؟! ها؟! واقعا چه حسی 

 

 !..حس_

 

این تک کلمه رو گفت و به سمتم اومد.. یه قدم عقب رفتم و رایان با چند گام بلند؛  

قبل از عقب نشینِی من بهم رسید و مقابلم ایستاد.. ترسیدم اما با جسارت تو چشم  

 ..های سبزش زل زدم و لبش کج شد

 

گه بهت بفهمونم  من زیاد تو ابراز کالمی احساس مهارت ندارم.. میخوام جور دی_

 ..حاال و این لحظه از اینکه تو اینجایی چه حسی دارم

 

احساس بیچارگی می کردم.. دستم رو که گرفت چشم بستم و کیف دستی از بین  

مشتم روی زمین افتاد و سکوت بینمون رو شکست.. فشار انگشت هاش رحم و  

جمع   تو خودم  کرد  برخورد  به سینش  که  سینم  دونستند..  نمی  اما مروت  شدم 

 ..دستش رو پشت کمرم گذاشت و اجازه ی عقب کشیدن نداد
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 ..باهام بیا زیبا.. زود باش_

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:08 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  Miss) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

A)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_هفت#
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لبش رو روی پیشونیم گذاشت و بوی عطرش همه ی ریه هام رو پر کرد و مثل  

 ..یه سّم مهلک تو تمام عروقم پیچید و سستم کرد

 

 ..نمیخوام بدونم.. نمی خوام ببینم یا بشنوم.. رایان توروخدا_

 

 :امون نداد جمله م رو تموم کنم

 

 ..یز جالبی دارم.. مطمئنم خیلی خوشت میادهیششش.. بیا زیبا.. برات سورپرا _

 

اونقدر وحشت داشتم و اونقدر تارهای لرزون صدای رایان من رو می ترسوند که 

جرات نداشتم چشم باز کنم یا به اطراف نگاه کنم.. من دربرابرش ضعیف بودم..  

 ..روحی و جسمی ضعف داشتم و به حتم رایان این رو به خوبی می دونست

پیشونیم بشدت فشرده میشد و من باالخره از خودم دفاع کردم و مشتم  لبش روی  

 :رو روی سینش کوبیدم و با حال زاری لب زدم

 



 

1714  از 514 صفحه   

توروخدا ولم کن.. نمی دونم باز چه خواب و خیاالتی برام دیدی ولی قسم می  _

خورم من دیگه توانشو ندارم.. رایان من که دست از پا خطا نکردم.. با هیچکس  

تم.. تلفن کسی رو جواب ندادم.. کسی تو زندگیم نیست.. خودتم که  مالقات نداش

اومدی ور دل خونه ی من خونه گرفتی من دیگه راهی ندارم حتی نفس بکشم..  

 ..رایان.. ولم کن

 

اما بعد از یه دم عمیق و بی هیچ حرفی فاصله گرفت و با گرفتن مچ دستم من رو 

م که نه افاقه کرد و نه توجهی نشون  به دنبال خودش کشید و من ناخواسته جیغ زد

اتاق کمرم رو محکم به دیوار کوبید و نگاهش  داد.. دقیقا روبروی در ورودی 

حریصانه روی تک به تک اجزای بدنم به گردش دراومد و روی دکمه های طالیی  

 :مانتوم ثابت شد.. دست که به سمتم دراز کرد قطره اشکی روی گونم چکید

 

برم.. میشم بنده و برده ی تو.. مگه همینو نمیخوای که منو  نکن رایان.. بذار  _

نه..   دوباره  فقط  کنم..  می  قبول  بدی؟!  عذابم  و  بگیری  خودت  ی  سلطه  تحت 

 ..خواهش می کنم

 

ابرو در هم کشید اما ابدا به حرفم توجهی نکرد و دو طرف مانتوم رو گرفت و  

 :باالخره چشم باال کشید

 

 !ببینم. تو درمیاری یا من؟ میخوام لباس رو تو تنت _
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@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ��️☹ عالیس .. الناز 

 

 [10:08 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  Miss) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

A)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_هشت #

 

 

 

 

 !میخوام لباس رو تو تنت ببینم. تو درمیاری یا من؟ _
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رایان بوی خشم و شهوت می داد.. شک نداشتم اگه من رو تو این لباس می دید 

از خیرم نمی گذشت.. یه لباس تماما لخت و جذب که جز چندتا تکه بند که رو نیمه  

ی وسطی، تنم رو تکه تکه می کرد هیچ چیزی نداشت.. من نمی تونستم.. بدون  

ین دکمه ی مانتوم رو باز  اینکه چشم برداره دستش رو به حرکت درآورد و اول

 ..کرد.. هردو دستش رو گرفتم ولی هیچ کاری از پیش نبردم

 

 ..وول نخور که جری تر میشم زیبا.. آروم بگیر_

 

خیلی ترسیدم اما متوقف نشدم و باز مخالفت کردم.. تقالهام راه به جایی نبرد که 

خیلی ناگهانی و  مانتو و شالم رو روی زمین انداخت و خودش رو تو یه حرکت  

دور از انتظار به پایین تنم کوبید و سرش رو رو به سقف گرفت و من آه غلیظ و  

 ..کشداری که از گلوش خارج شد شنیدم.. امشب گورم رو می کند.. نه خدایا.. نه

گردنم رو گرفت و از دیوار فاصله داد و به داخل اتاق کشید.. به سمتش چرخیدم  

 :ی تسلیم باال آوردم و به گریه افتادمو هر دو دستم رو به نشونه 

 

باشه.. هرچی تو بگی لعنتی.. آدم میشم.. خونه و ماشین رو پس میدم.. هرکاری  _

 ..بگی می کنم.. نکن رایان.. توروخدا

 

بی تاب و بی قرار پا کوبیدم و صدای بلند گریه کردنم تو کل هتل پیچید.. چندین  

کی و کل اندام لرزونم به سمت راست  بار سر تکون داد و بی توجه به صورت اش
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رفت و من میِز کوچک چوبی ای رو دیدم.. یه بطری مشروب و دو شات کوتاه و  

 ..بدون پایه که تو تاریکی برق میزد

بود..   از دومتر  بینمون بیش  فاصله ی  به سمتم چرخید..  برداشت و  بطری رو 

یختم و التماس می  پوزخند زد و به حال نزارم خندید.. مثل ابربهاری اشک می ر 

کردم کاری بهم نداشته باشه.. من رابطه داشتن با این مرد آهنی رو تجربه کرده 

 ..بودم.. سراسر درد بود و درد

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 پارت_دویست_و_نه#

 

 

 

حتی یادآوریش مو به تنم راست کرد.. یه قدم عقب رفتم و پام به چیزی برخورد  

کرد.. باز جیغ خفه ای زدم و دستم رو روی دهنم گذاشتم و به سمتش چرخیدم..  

 ..یه تخت بود.. یه تخت با روتختی های زرشکی و بالش هایی قلبی شکل

 

ا آباژور، دو سمت تخت که روی عسلی قرارداشتند و نوِر قرمز رنگشون باعث دوت

ابعادش حس می کردم..  با همه ی  میشد گر بگیرم.. هالک بودم و تشنگی رو 

درست سمت راسِت رایان و چسبیده به دیوار یه ال ای دی بزرگ به دیوار تعبیه  

 ..شده بود.. سنگینی نگاه رایان باعث شد چشم بگیرم

من  به   و  نوشید  می  و  بود  چسبونده  لبش  به  رو  بطری  سر  چرخیدم..  سمتش 

همچنان اشک می ریختم و دلم می خواست همین لحطه بمیرم و خودم خوب می  

 ..دونستم فرشته ی اجل برای بردنم هنوز وقت داشت

 

بطری رو پایین آورد.. یه ضرب نیمی از بطری رو نوشیده بود و به جای او، همه 

ی گلو و معده ی من سوخت و خاکستر شد.. بطری رو روی همون میز چوبی  

کذایی گذاشت و باز پوزخند زد.. اینبار تلخی پوزخندش رو حس کردم.. با دو گام  

د شهوت بهم زل زد..  بهم نزدیک شد و خریدارانه و پر از حرص و خشم و شای

موهای بلندم رو که دم اسبی بسته بودم روی یه دوشم افتاده بود و نگاه خیره ی 

رایان داشت برآمدگی سینه هام رو می سوزوند.. دست باال آوردم اما کف دستش  

روی سینم نشست و هلم داد که روی تخت پرت شدم و رایان قبل از اینکه جیغ  
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ش هیش گفتنش دهنم رو بست.. بین پاهام ایستاد و  بزنم صداش رو باال برد و هی

 ..از باال براندازم کرد

 

 !بهت میاد این لباس.. دقیقا شبیه همون چیزی شدی که تو تصوراتم بود_

 

به ذهنم رسید جونم رو   اولین چیزی که  از چی حرف میزنه..  فهمیدم  نمی  من 

 !گرفت.. شبیه زن های خراب شده بودم؟ 

کرد و بوی تند الکل بهم حالت تهوع داد.. رایان امشب یه   فاصلش رو باهام کمتر

جور دیگه شده بود.. خیلی متفاوت و بد.. ازش وحشت داشتم.. مثل حسی که یه  

 ..طعمه به شکارش داشت

 

 ..ببین.. بندهای لباس چجوری داره گوشت تنتو مارک دار می کنه_

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 [10:08 31.12.20] ,اخرانتخاب 

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  Miss) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

A)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_ده #

 

 

 

 

 ..ببین.. بندهای لباس چجوری داره گوشت تنتو مارک دار می کنه_

 

 ..دست زیر چونم گذاشت و سرم رو باال آورد

 

کار  _ خیلی  باهات  باشه..  امشب  دردناک  خیلی  برات  خیلی.. ممکنه  زیبا..  دارم 

ممکنه تا مدت ها حتی فکرش تو رو آزار بده اما برای من مهم نیست.. این همون  

راهیه که خودت انتخاب کردی.. منم با کمال میل برات تمومش می کنم.. تو این  

 ..راه تو رو تنها نمیدارم
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و گرفت و باز پوزخند زد.. چونم انگشتش رو روی گونم کشید و خیسی صورتم ر 

 :بین انگشت هاش فشرده میشد و داشتم از همین لحظه درد می کشیدم

 

دخترای زیادی هستن که آرزو دارن االن اینجا باشن.. جای من با تو باشن.. چرا  _

میخوای شبتو.. تختتو با کسی که ازت متنفره پر کنی؟! می تونی با یکی بهتر از  

که دلم نمی خواد حتی تو دود تفنگ هم قیافتو ببینم.. رایان  من لذت ببری نه من  

ازت میترسم خیلی بیشتر از حد تصورت.. باور نمی کنم این حجم ترس تو وجودم  

 ..باشه و قبض روح نشم.. بذار برم.. باهام کاری نداشته باش.. قسم میخورم من

 

اف صورتمو  دستش که کل حجم موهام رو گرفت و کشید جیغ زدم و اون بی انعط

به شکمش تکیه داد.. لبم درست روی عضالت شش تکه و سفت و سخت شکمش 

 ..بود و داغی تنش، لرز به تنم انداخت

 

بده.. هیچ  _ هیچکدوم تو نیستن.. تو چیزی داری که هیچ احدی نمی تونه بهم 

 ..احدی

 

تو   شهوت  غول  کنم  تونستم حس  می  اما  نبود  خودم  دست  چی؟!  داشتم؟!  چی 

 ..داد می کرد و داغی تنش به این حس دامن میزدوجودش بی

 

 ..میخوای بدونی چی داری؟! صبر کن بهت میگم.. صبر کن_
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 ..به عقب هولم داد و هردو آرنجم رو ستون تنم کردم تا روی تخت پرت نشم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ..به عقب هولم داد و هردو آرنجم رو ستون تنم کردم تا روی تخت پرت نشم

ریموتی که روی میز عسلی کنار تخت بود برداشت و باز به سمتم اومد و اینبار  

.. مثل یه عروسک بلندم کرد و من رو باال کشید و کمرم رو محکم به مکث نکرد

تاج تخت کوبید که آخ کشیدم و رایان اهمیت نداد.. انگار دیوونه شده بود.. به حتم  

 ..اون مقدار الکل می تونست مستش کنه

 

 ..میخوام برات فیلم بذارم.. یه فیلم سراسر عاشقانه_

 

یصانه به نیم تنه ی باالییم انداخت که هیچ  خدایا چی تو سرش بود؟! نگاهی حر

 ..حفاظ درست و حسابی نداشت

 

 ..چه فیلمی؟! رایان دیروقته.. بذار برم_

 

 :تکونی به خودم دادم که فریادش کل ایران رو لرزوند

 

 ..بتمرگ سرجات زیبا.. فقط یه میلی متر تکون بخوری روزگارتو سیاه می کنم_
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به تخت چسبیدم.. دیگه حتی توان تکون دادن پلکم همه ی عضالتم منقبض شد و  

رو نداشتم.. پشت کرد و رو به ال ای دی ایستاد و دکمه ی قرمز روی ریموت رو  

فشرد و روشن شد.. قلبم ثانیه ای میلیاردها بار می تپید و من دیگه هیچ جونی  

 ..نداشتم تا با رایان مقابله کنم

 

داشته باشه.. دیدن هیکلش تو اون   هیچ فکری نداشتم که ممکن بود چه قصدی

لباس سفید که خوب می تونست تک به تک عضالتش رو به نمایش بگذاره حال  

عجیبی داشت.. همه ی رگ های روی ساعد دستش قابل شناسایی بود.. نور تی  

وی فضا رو روشن تر کرد و من خودم رو بغل زدم و پاهام رو جمع کردم.. به  

انیه مکث پوزخند زد.. بطری رو برداشت و به سمتم  سمتم چرخید و بعد از چند ث

اومد.. با پخش شدن صدای یه مرد و روشن شدن تصویرش روی شیشه ی نازک 

تلویزیون روحم رفت.. یه مرد و یه زن.. نیمه لخت.. روی تخت و در حال بوسیدِن 

 ..هم

 

بم رو  قلبم از همیشه بیشتر خون پمپاژ می کرد و من باز و بسته شدن دریچه ی قل

با درد حس می کردم.. رامین بود و یه زن.. یه زن با موهایی بلوند و پوستی  

بشدت سفید.. زیبایی بیش از حدش رو میشد تو همون نگاه اول تشخیص داد اما  

 ..حرکاتش.. معلوم بود یه زن خراب بود

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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از تصور چیزی که قرار بود ببینم دست و پاهام به لرزه افتاد و نفس کم آوردم..  

لب تخت نشست و باز بطری رو به لب زد و رامین همه ی هیکلش رو روی زن  

ای و  به تصویرشون جون  انداخت  تلویزیون  ولوِم  کردن  زیاد  با  که  بود  رایان  ن 

بخشید.. آه و ناله های زن به هوا بلند شد و خنده های پر استهزای رامین، رگ  

های بدنم رو به کشیدگی انداخت.. هنوز لب از روی بطری برنداشته بود و می  

 ..نوشید و من
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باال و پایین می پرید و افت فشار داشتم..  جونم انگار میون خشکی افتاده بود که  

 ..یخ زدم... قندیل بستم و گر گرفتم

داشت دود از طریق گوشم بیرون میزد و صدای آه و ناله های رامین و اون زن  

لحظه به لحظه بیشتر میشد و من کم رمق تر.. این چی بود؟! رایان چه هدفی  

که داشت به ماهرانه ترین  داشت؟! خورد کردنم؟! همتراز کردن من با اون زن  

 ..شکل ممکن خودش رو روی رامین تکون می داد

 

لباسش.. دقیقا همون لباسی بود که حاال و این لحظه تن من بود.. نفرت تو وجودم  

 ..زبونه می کشید و داشتم باال می آوردم

 

چشم هام رو بستم و دستم رو روی گوشم گذاشتم.. تند تند سرم رو به چپ و  

از تخت و  راست تکون   نیرومند  می دادم ولی طولی نکشید که توسط یه دست 

تاجش کنده شدم و کمی اونطرف تر باز روی تخت پرت شدم و تو کسری از ثانیه  

سنگینی اندامش رو حس کردم و نفسم بند رفت.. بوی الکل تو مشامم پیچید و  

 ..حالت تهوعم صدبرابر شد اما عق نزدم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 �😱� عالیس .. الناز

 

 [10:08 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ  [(��) �� ــــــــــر ♡انتخـــــاِب آخــــــ

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_سیزده #

 

 

 

 

ببینی..؟! _ بابامو  واقعی  ی  چهره  تونستی  رامش؟!  صوفیا  هان  زیبا؟!  چیشده 

یکارست.. خبردارم چه کثافت کاری هایی می  تقریبا سی ساله که خبردارم بابام چ 

کنه.. آخر و عاقبتتو ببین زیبا.. قرار بود اینجوری زیرخواب بابام بشی.. زیرخواب 

 ...یه مرد شصت ساله تا خوب از تنت.. از سینت.. از الی پات از لبت

 

ادامه نداد و لبش رو روی پوست نازک گردنم گذاشت و سوزشش بهم فهموند  

گرفت.. اونقدر افت فشار داشتم که توان مقابله نداشتم اما آرنجم رو    داشت گاز می

 :روی تخت سینش فشردم تا از خودم دورش کنم و نالیدم
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نمیخوام  _ ببینم..  نمیخوام  کنم..  می  خواهش  ازت  رایان..  نکن  اینکارو  من  با 

بودم..  بشنوم.. چرا داری اینجوری شکنجم می کنی؟! من همش دوهفته با بابات  

 ..فقط دو هفته

 

پوزخند صداداری زد و محکم تر گاز گرفت و دسِت پهنش روی سینم نشست و  

فشرد.. به خاطر تنگی لباس سینم بشدت تو فشار بود و حاال داشتم درد می کشیدم..  

صدای آه و ناله های شهوتناِک زن قطع نمیشد و حرف های رامین به انگلیسی  

دلچسبی چیزهای  که  بود  به    معلوم  رفتن  برای  فهمیدم..  می  تاحدودی  نبودند.. 

همون خراب شده ای که سیامک رفته بود به این زبان احتیاج داشتم.. کاش نمی  

فهمیدم که داشتم زیر فشار حرف های مستهجنش له می شدم.. من برآمدگی و  

 ..سفتی پایین تنش رو حس می کردم و بوی تند الکل اجازه نمی داد نفس بکشم

 

 ..! من صوفیا نیستم.. زیبام.. توروخدا ولم کن.. توروخدا.. آخرایان؟ _

 

اما دست برنداشت فقط لبش رو باالخره از روی زخمی که مطمئن بودم تولید کرده  

برداشت و به شاهکارش نگاه کرد و صدای رامین و زن، موزیک متن وحشتناک  

 ..بینمون بود.. اشک هام از هم پیشی می گرفتند

 

ا هیچ فرقی ندارن.. لیال و سمیرا و پارمیدا و مونیکا و ژینوس  زیبا یا صوفی_

نداره.. بابام از هیچکس نمیگذره.. از هیچکس.. یه معتاد و منحرف جنسیه که 

 ..جز زنش با همه می خوابه.. باهمه.. اما تو.. زیبا
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1714  از 530 صفحه   

زیبا یا صوفیا هیچ فرقی ندارن.. لیال و سمیرا و پارمیدا و مونیکا و ژینوس  _

نداره.. بابام از هیچکس نمیگذره.. از هیچکس.. یه معتاد و منحرف جنسیه که 

 ..همه می خوابه.. باهمه.. اما تو.. زیبا جز زنش با

 

برق نگاهش از قلبم رد شد و تکه پاره شدم.. من چطوری باید ثابت می کردم که 

همین نگاه باعث چه خونریزی های داخلی میشد.. از درون خونریزی داشتم.. از  

 ..کل وجودم خون چکه میکرد

 

قرار بود چی به سرت بیاد.. تصویری  تو رو من نجاتت دادم.. اما بهت نشون میدم  _

 ..نه.. باید عملی بهت نشون بدم

 

داشت کشدار حرف میزد و معلوم بود الکل کار خودش رو کرده اما از توان دستش  

 ..هیچی کم نشده بود

کمر ساپورتم رو گرفت و قبل از اینکه به خودم بجنبم تا نیمه پایین کشید و دستش  

 ..جیغ زدمروی رون های لختم نشست و من 

 

نه.. نه رایان.. تو یه بار به من و این تن رحم نکردی.. یه بار منو.. وجودمو..  _

غرور و شخصیتمو خورد کردی.. دیگه نه.. توروخدا.. تو رو جون مائده مادرت  

 ..نکن
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اسم مادرش رو که آوردم دستش از حرکت ایستاد.. چشم باال کشید و من نیم خیز  

  ..بینمون بیش از بیست سانتی متر نبودشدم.. فاصله ی 

 

از شدت گریه توان حرف زدن نداشتم و هق هق می کردم و همچنان بغض داشتم..  

تخلیه نمی شدم.. یه تجاوز دیگه منو می کشت.. کاش صدای رامین و اون زن  

قطع میشد.. کاش.. حتی دلم نمی خواست بدونم تو چه مرحله ای بودند که عربده 

 ..ه هوا بلند شده بود و عشوه های زنهای رامین ب
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 ...نیار زیباااابهت گفتم اسم مادرمو نیار.. گفتم _

 

به سمتم هجوم آورد و باز روی تنم خیمه زد و من می تونستم دونه های درشت  

 ..عرق رو از روی پیشونی و گردن و سینش تشخیص بدم

 

نکن.. من با بابات کاری نداشتم.. نمی خواستم باهاش رابطه داشته باشم.. می _

. قرار نبود صیغه ش  خواستم فقط ازش پول بگیرم حتی اون صیغه هم الکی بود.

بشم.. چرا حرفمو باور نمی کنی؟! چرا هربار تن و بدنمو می لرزونی؟! ولم کن 

 ..رایان.. ولم کن لعنتی 

 

 :اما رایان مثل گرگی زخمی دست دور گردنم امداخت و گلوم رو فشرد و عربده زد

 

تو چرا نمی فهمی؟! چرا عین کبک سرتو کردی زیِر برف؟! بفهم که نمی گذشت..  _

چرا نمی فهمی زیبا؟! بابام از تو و تن و بدنت نمی گذشت.. یه جوری ازت کام  
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می گرفت تا عمر داری یادت نره.. به اون زن نگاه کن.. نگاه کن زیبا.. باز کن  

 ..چشماتو

 

ورت رایان رو مقابلم دیدم.. تند تند نفس  با وحشت چشم هام از هم باز شد و ص

نفس میزدم و قفسه ی سینم با درد باال و پایین میشد.. با سکسکه های مریض 

 :گونه ای به سینش کوبیدم و نالیدم

 

باتو _ پیدا نمی کردم.. پشیمونم.. کاش  باباتو به عنوان یه کیس  کاش هیچوقت 

 ..آشنا نمیشدم.. آخ رایان ولم کن
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زیِر  _ تور کردی و حاال..  بابام رو  نداره..  اما دیر شده.. پشیمونی هیچ سودی 

منی.. این نهایت لطفی بود که می تونستم در حقت کنم.. جای جون دادن زیر یه 

 ..پیرمرد، زیر من می خوابی.. هرشب زیبا.. هرشب

 

برای یه لحظه چشمم به تصویر تلویزیون افتاد.. سیلی های بی وقفه ای که اون  

ی  زِن مو بلوند، داشت از رامین می خورد و رد انگشت هاش روی نقطه به نقطه  

تنش نشون می داد تمام مدت اون ناله ها و عربده ها از یه رابطه ی معمولی و  

 ..پرشور جنسی نبوده.. داشت اون زن رو به قصد کشتن کتک میزد
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دست های رایان روی تنم حرِص بیشتری گرفت و بند به بند لباس رو می کشید و  

پوست تنم می سوخت..  روی تنم فرود میومد.. درست مثل یه شالق عمل می کرد و  

 ..الحق که رایان پسر همون مرد بود

 

 میخوای چیکار کنی؟! رایان میخوای چیکار کنی؟؟_

 

 ..میخوام تجربه کنی یه رابطه با بابام چه طعمی داره_

 

گلوله روی صورتم   گلوله  تموم شد.. خیلی.. اشک  خیلی گرون  برام  این حرف 

رایان تو صدای عربده ها و ناله    ریخت و به آنی خیس اشک شدم.. نفس های تند

 :های زن گم شد و من به موهاش چنگ زدم

 

مگه تو غیرت نداری؟! مگه نگفتی میخوای بهم لطف کنی؟! مگه نگفتی دیگه  _

بهم دست نمیزنی؟! نگفتی شانس آوردم گیر بابات نیفتادم.. میخوای خودت همه  

 !ست؟ رو تالفی کنی.. خب لعنتی چه فرقی بین تو و اون عوضی ه

 

 :لبش رو به گوشم چسبوند و صداش رو تو گوشم پخش کرد
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 �� عالیس .. الناز

 

 [10:08 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ  [(.) �� ــــــــــر ♡انتخـــــاِب آخــــــ

 رمان_انتخاب_آخر#

  پارت_دویست_و_هفده#

 

 

 

 

 

 :صداش رو تو گوشم پخش کردلبش رو به گوشم چسبوند و 
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فرق بین من و اون اینه که اون خسته میشه من نه.. اون تنوع طلبه من نه..  _

اون وحشیه من به اندازه ی اون نه.. اون زن داره من نه.. اون یه عوضِی بی  

همه چیزه من نه.. بهت نشون میدم به همون اندازه که می تونم بی انعطاف و  

نم توانایی اینو هم دارم که جوری بهت لذت بدم که  خشک خودمو بهت تحمیل ک

زیر دست و پاهام مثل مار به خودت بپیچی اما... واسه امشب نه.. امشب من خوِد  

 ..رامینم.. خوِد نامرد و بی همه چیزش

 

چونم رو گرفت و روی صورتم ثابت شد.. خیس بود و نمی تونستم تشخیص بدم 

 :شد و لب زدماز اشک بود یا عرق.. روی لبم ثابت 

 

 !رایان؟ _

 

 ..خودش رو کنار کشید و از روی تنم بلند شد و پشت به من چنگی به موهاش زد

 

 ..لباساتو بپوش و برگرد خونه زیبا_
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ماشینم رو تو پارکینگ پارک کردم و پیاده شدم.. تمام مدت کولر روشن بود اما  

ام به هم ریخته من هنوز عرق می ریختم و حس می کردم آرایش غلیظ چشم ه

 !شده بود و واقعا اهمیتی داشت؟! ابدا

 

ش خیره شدم.. به خاطر این ماشین و این خونه ی  برای لحظاتی به رنگ آلبالویی 

لعنتی.. به خاطر سیامک کم تحقیر نشده بودم.. باز فکِر ساعتی قبل چنگ به دلم  

. با پشت  انداخت و باز پشت پلکم سوخت و همون قطراِت لجباز رسوام کردند.

دست خیسِی صورتم رو گرفتم.. ریموت رو فشردم.. جای خالی ماشین رایان نشون  

 ..می داد هنوز تو اون هتل لعنتی بود

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ..جای خالی ماشین رایان نشون می داد هنوز تو اون هتل لعنتی بود

به طرف آسانسور رفتم و دکمه ش رو زدم و سوار شدم.. صورتم سرخ و سیاه  

بیرون   از خودم نفرت داشتم.. نفرت.. به محض توقف آسانسور  و خیس بود.. 

حد رایان خوب بود.. با کلید وارد خونه شدم و خدا خدا می زدم.. بسته بودِن در وا

کردم کمند خواب باشه و من رو با این وضعیت نبینه که یک ساعت بعد از نیمه  

شب برمی گشتم.. خیلی خسته بودم.. نگاهم رو دورتا دور خونه چرخوندم.. دیگه  

ش نداشتم..  این خونه برام حس یه سرپناه رو نداشت.. دیگه احساس امنیت و آرام

کیفم رو روی میز گذاشتم و صندلم رو از پا درآوردم و تن خستم رو روی مبل  

پرت کردم و شالم رو کندم.. همه ی موهام رو عقب زدم و دست زیر چونه زدم و  
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به تی وی خاموش زل زدم.. صدای قدم های کمند رو شنیدم و فهمیدم من قرار  

 ..نبود شانس بیارم

 

 !تی؟ زیبا؟! تویی؟! برگش_

 

به سمتش چرخیدم.. داشت از اتاق خارج میشد و من دلم کمی عالم بی خبری می  

خواست.. عالم فراموشی و بی دغدغگی.. تو تاریک و روشن فضا می تونستم  

شلوار   و  میزد  زار  تنش  تو  که  بود  تنش  گشاد  ی  پیرهن مردونه  یه  ببینمش.. 

رو روی پهلوش   گرمکن.. با حرکت گردن، موهای لختش رو عقب زد و دستش

 ..گذاشت و به سمتم اومد

 

 ..منم.. برگشتم_

 

متوجه خرابی حالم میشد.. مطمئن بودم.. با این حال توقعی نداشتم برای این حالم  

کاری کنه.. نزدیک شد و به سختی و با درد کنارم روی مبل نشست و آخ کشید..  

لمس دستش دستش رو روی رونم گذاشت.. به خاطر نازکی ساپورت می تونستم  

 ..رو حس کنم

 

احتماال با دوست پسرت به مشکل خوردی.. قیافت از چیزی که تصور می کردم _

 ..وقتی برگردی ببینم زمین تا آسمون تفاوت داره

 



 

1714  از 541 صفحه   
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 �🨭� عالیس .. الناز

 

 [10:08 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ انتخـــــاِب  [(.) �� ــــــــــر ♡آخــــــ

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_نوزده#
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 ..من توان حرف زدن نداشتم و نمی خواستم در موردش چیزی بگم

 

 ..فکر می کردم تو شب تولد معشوقه ی جدیدت باید بهت خوش بگذره_

 

با شنیدن این حرف به سمتش چرخیدم.. جدیت و درد از سر و روی صورتش می 

بارید.. تولد؟! معشوقه ی جدید؟! تولد رایان بود؟! اون هتل.. اون مشروب ها اون  

تخت با روتختی زرشکی و بالشتک های قلبی شکل.. اون سکوت و اون حال نزاِر  

 ..رایان

ناباور سر تکون دادم.. امکان نداشت.. من از بیرون و درون می سوختم و چرا 

 !کمند گر گرفتگی من رو نمی دید؟ 

 

بر نداشتی؟! اونقدر می شناسمت که بدونم این قیافه، مال زمانیه که ناراحت و  خ_

 !دپرس و بی خبری

 

 :کل هیکلم رو به سمتش چرخوندم و خیره تو چشم هاش لب زدم

 

 ..کمند؟! من_
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نه زیبا.. حاال چیزی نگو.. تو حالت خوب نیست و منم این وقت شب آمادگی  _

نگرانت بودم که زودتر برگردی. فکر می کردم بیای سر حرف زدن ندارم.. فقط  

گریه   ی  نشونه  چشات  ی  شده  پخش  آرایش  این  حاال..  اما  شناسی  نمی  پا  از 

کردنته.. اون غمی که تو چشماته می شناسم.. تو شبیه روزی شدی که سیامک  

 ..ولت کرد.. دقیقا همون اندازه داغونی

 

باال آورد و روی گونم گذاشت و قطرات  لبم رو بین دندون گرفتم و فشردم.. دست 

اشک تند و تند روی گونه و چونه و رونم چکید.. آهسته صورتم رو نوازش کرد  

 :و یک وری خندید

 

 ..پاشو لباساتو عوض کن و یه دوش بگیر.. صبح که پاشی حالت بهتر میشه_

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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این رو گفت و بلند شد.. دستش رو گرفتم و مانع رفتنش شدم.. نباید اینجوری می  

 ..رفت.. نباید

 

ما دیدی  کمند.. رایان معشوقه ی من نیست منم نیستم.. برام مهم نیست چی از  _

ولی اونجوری نیست.. امشب هم من خبرنداشتم تولد اونه.. باور کن نمی دونستم  

 ..فقط ازم خواست برم پیشش

 

زیبا؟! باور کن صدبرابر اونی که تو برات مهم نیست چی ازت دیدم ، منم برام  _

مهم نیست امشب کجا رفتی و چی شده.. باور کن.. ولی دست خودم نیست نگرانت  



 

1714  از 545 صفحه   

خودم نیست می بینم ناراحتی و دلم میخواد این حال بد رو پشت سر   میشم.. دست

 ..بذاری.. برو یکم استراحت کن

 

به سمتم سر   و  نکردم  ول  رو  دستش  کرد..  می  برداشت  بد  رو  حرفام  همه ی 

 :چرخوند.. گوشه ی لبش زخمی بود

 

طر خانوادم دنبالم نگشتن.. من جز تو کسی رو ندارم.. می دونی مگه نه؟! به خا_

 ..هیچ خری چشماتو اشکی نکن

 

 ..چقدر تلخ و گس شده بود.. شبیه یه قهوه ی سرد شده.. کامم مثل زهر بود

 

 ..من محبورم رایان رو تحمل کنم اما_

 

با مالیمت دستش رو پس کشید.. چشم از من گرفت و به مسیری که قصد رفتنش  

 :رو داشت زل زد و گفت

 

یان اصال قابل اعتماد نیست.. چیزای خوبی  خودتو تو بد دردسری انداختی.. را_

از خودش و باباش نشنیدم.. روزی که رامین رو به عنوان یه ِکیس بهت معرفی  

 ..کردم همه ی اخالقیاتش رو تمام و کمال بهت گفتم
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بود.. من سورپرایز   نداشت و نگفته  از خوی وحشی رامین خبر  حتی کمند هم 

 ..اون ویدیو سوخت  شدم.. گونه هام از یادآوری تصویرهای

 

رایان پسر همون مرده.. شاید بدتر و خطرناکتر.. هرچی نباشه نسخه ی معاصرتر  _

از  باباشه.. درسته  از  تر  تر از رامینه.. به خصوص که خیلی جذاب  و پرجون 

باباش و کاراش بدش میاد اما.. اینم می دونی آدما ناخواسته از همون آدمهایی که  

 !رداری می کنن؟ ازشون متنفر هستن الگوب

 

حلقه ی دسِت رایان دور موهام و گازهایی که از گردنم می گرفت و خشونت های  

بی حد و حصرش، صحت حرف های کمند رو ثابت می کرد.. تولدش بود و این  

 !برنامه ی لعنتی برای چی بود؟ 

 

 ..من میرم بخوابم شب بخیر_

 

رفت و من جا موندم.. بیش    و من رو با حال بدم تنها گذاشت.. لنگ لنگون به اتاق 

از چند دقیقه نشستم و اشک ریختم.. یک به یک حرف ها و رفتارهای رایان رو  

به خاطر آوردم و بیشتر اشک ریختم.. در آخر خسته از جا بلند شدم و قصد رفتن  

 !به اتاق رو داشتم اما صدای آسانسور رو شنیدم.. مکث کردم.. رایان بود؟ 
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@ntkhb_akhar 
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رایان بود؟! به سمت در کشیده شدم و از چشمی به بیرون خیره شدم.. خودش   

بود.. قامِت بلندش خمیده بود و من می تونستم جلو عقب شدن قفسه ی سینش  
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رو ببینم.. مسِت مست بود و پاهاش روی زمین کشیده میشد.. سکندری خورد و  

شیده شد.. خودم خودش رو با تکیه به دیوار نگه داشت و نگاهش به این سمت ک

 ..رو کنار کشیدم انگار که من رو می دید اما باز جلو رفتم و به بیرون زل زدم

 

هنوز به این سمت خیره بود.. با ساعد عرق پیشونیش رو گرفت و مشتی به دیوار  

کوبید.. سینش از الی پیرهنش معلوم بود.. چیز عجیبی در قرنیه هاش می درخشید  

 ..و من معنیش رو نمی فهمیدم

دستش رو از دیوار گرفت و یک قدم به سمت در واحد من اومد اما پشیمون شد  

و من قلبم مثل گنجشک می کوبید و داشتم خفه می شدم.. دیگه اشک هام برای  

فرو ریختن از من اجازه نمی گرفتن.. با پوشوندن اون لباس به تن من، حقیرم  

برای ثانیه ای بهم دست   کرده بود اما نمی تونستم منکر اون حس لذتی بشم که

داد.. درست وقتی که وزنش رو روی تنم انداخت و لبش روی گردنم نشست.. قبل  

از اون گاز وحشتناک.. دستم روی جای دندونش نشست و با درد بغض کردم..  

 ..هنوز بالتکلیف ایستاده بود.. روی پا بند نبود

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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اما از   انداخت  نفسش رو پرفشار پوف کرد و پشت کرد.. کلیدش رو روی قفل 

وی زمین افتاد و من هول  دستش افتاد.. خم شد تا کلید رو برداره اما با سرگیجه ر

کردم و دست خودم نبود که هین کشیدم.. از در فاصله گرفتم و کمند رو ندیدم..  

باید به دادش می رسیدم.. با این وضعیت نمی تونست.. من مثل اون نبودم و نمی  

تونستم.. در رو باز کردم و خیلی زود متوجه حضورم شد و پوزخند زد.. یه لحظه  

نگاهش پشیمون شدم اما به خودم دل و جرات دادم و جلو  با دیدن خط و رنگ  

 :رفتم
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 !بیداری؟! دلت میخواست داغوِن منو ببینی؟ _

 

اینطوری نبود اما مست بود و من نمی خواستم باهاش بحث کنم.. فقط چون تولدش  

 ..بود

این حال   با  دیدم..  اندامم  و  نگاه های خیره ش رو روی موها  جلو رفتم و من 

ندادم و روی سرش خم شدم.. کلید دقیقا زیر رون سمت راستش    واکنشی نشون

 ..بود

 

 ..مجبور نبودی این همه بخوری که نتونی رو پاهات وایسی_

 

 ..باز خندید.. شل و کشدار و معنادار

 

نگران نباش از جیره ی تو کم نمیشه.. قول دادم به جای همه ی اون عوضیا که  _

اندازه ی همشون   قصد زیرخواب شدنشون رو داشتی خرجتو  بدم به عوض به 

 !زیرم باش.. معامله ی خوبیه نه؟ 

 

قلبم به سوزش افتاد.. هرروز داشت بد و بدتر میشد.. حق نداشت بامن اینجوری  

 ..رفتار کنه اما حاال نه.. حرفی نمی زدم

خم شدم تا کلید رو از زیر پاش بیرون بکشم ولی بازوم رو گرفت و جوری کشید 

که روی تنش پرت شدم و زانوم به زمین برخورد کرد و آخ کشیدم.. آخ بلندم تو 

فضای راهرو اکو شد و رایان سرمستانه خندید.. دستش دور کمرم حلقه شد و من  
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اینکه مغزم تجزیه و تحلیلش  حاال دقیقا روی پایین تنش نشسته بودم و به محض 

 ..کرد تقال کردم ولی بی فایده بود.. اجازه ی کمترین تحرک رو بهم نمی داد

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ..اجازه ی کمترین تحرک رو بهم نمی داد

 

خرج آرایشت.. خرج لباساتو.. خرج هر عمل جراحی که بخوای میدم.. اراده کنی  _

تورهای   بهترین  و  ها  هتل  بهترین  تو  بخوای..  که  کشوری  هر  خارج  میبرمت 

ته بشی.. برات یه آرایشگاه میزنم ده مسافرتی.. کاری می کنم تو کل تهران شناخ

با   اون زیبایی رو میسازم که آرزو داشتی بشی  کار کنن.. ازت  نفر زیر دستت 

 ..ازدواج با اون حرومزاده

 

معلوم بود در عوضش چی می خواست.. نفرت تو وجودم پیچید و مشتم رو روی  

عیت می دیدن..  سر شونش کوبیدم که خندید.. نباید کمند و زبیده ما رو تو این وض

دستم رو تکونی دادم و به گلدون بزرگ کنار در واحدش برخورد کرد و حس کردم  

 ..ناخنم شکست اما اهمیت ندادم

 

مزخرف نگو رایان.. من چیزی نمیخوام ازت.. نه چیزی میخوام نه چیزی بخواه..  _

 ..حیف من که اومدم کمکت کنم با مخ نخوری زمین.. ولم کن عوضی

 

حلقه ی دستش رو تنگ تر کرد.. مست بود و بی جون اما برای من هنوز  خندید و  

 ..قدرتمند.. داشتم سفتی آلتش رو حس می کردم و می ترسیدم

پشت سرش رو به در چوبی کوبید و آخ کشید.. مِن احمق چرا دلم براش سوخت؟! 

 !این چه مصیبتی بود؟ 
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اومدن کمک بود امشب با کمک کن از شر این فشار خالص شم.. اگه قصدت از _

من باش.. روحم رو نه چون مطمئنم از دست هیچکس کاری برنمیاد.. ولی شاید 

 !بتونی جسممو آروم کنی.. بیا جسممو آروم کن زیبا

 

 ...پیشنهاد وقیحانه ش از هزارتا فحش بدتر بود.. نه.. می مردم هم قبول نمی کردم

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �🨱� عالیس .. الناز

 

 [10:08 31.12.20] ,نتخاب اخرا
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 پارت_دویست_و_بیست_و_چهار#

 

 

 

 

 

دوباره بهش مشت کوبیدم اما گردنم رو گرفت.. با کمک هر دو دست مهارم کرد 

ش از این زاویه وحشت  و رخ به رخ هم برای ثانیه ای نفس نکشیدیم.. چشم ها

رو می  برنده.. کل وجودم  و  تیز  لبه هایی  با  بود  زمرد  ای  تکه  انگار  داشت.. 

 ..شکافت.. اونقدر مست بود و تنش داغ که می ترسیدم ذوب بشه

 

 ..بذار ببرمت تو اتاقت.. بذار درو باز کنم و زبیده رو صدا کنم _

 

تابته ول کنی و برگردی خونت؟!  اونوقت میخوای چطوری شوهرتو که اینقدر بی  _

 !می تونی جواِب زبیده رو بدی؟ 

 

برام مهم نبود.. زبیده هم باید می دونست ما باهم نسبتی نداریم! چشم هاش خماِر  

خمار بود و لبش رو با زبون تر کرد.. بوی تند الکل می داد و من حالت تهوع  

 ..داشتم از شدت فشار عصبی
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 !م کمکت.. ولم کن روانیولم کن.. اشتباه کردم اومد_

 

 ..هنوز هردو چشم در چشم هم بودیم و فاصلمون بیشتر از ده سانتی متر نبود

 

زیبا؟! با خودت و من کنار بیا.. اینو کامال دوستانه بهت میگم.. یا خودت کنار  _

 ..بیا یا مجبورت می کنم

 

الخره به  پوزخند زدم و تالش کردم حلقه ی دستش رو آزاد کنم.. موفق نشدم و با

خواسته ش رسید و لبش روی لبم نشست و بدون اینکه بهم اجازه بده نفس بکشم  

لب های گوشتیش رو به حرکت درآورد و خیسی زبونش رو حس کردم.. بی اراده 

چشم بستم و مشت محکمی روی سینش کوبیدم.. صدای نالم به هوا بلند شد.. با  

روی لب و محوطه ی  حرص و خشونت می بوسید و حرکت وحشیانه ی لبش  

 ..اطرافش جوری بود که می سوخت

دستش روی گردن و کمرم مشت شد و تکونی به خودش داد.. احساس کردم قصد  

داشت همینجا کف راهرو تک به تک لباس هام رو از تنم دربیاره.. از همون یه  

 :ذره مکِث رایان استفاده کردم و گفتم

 

 !چیکار می کنی؟ _
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 !چیکار می کنی؟ _

 

خندید و نفسش تو صورتم پخش شد.. شبیه یه بطری بزرگ مشروب بود و من 

سر چرخوندم ولی بلند شد و با یه حرکت بلندم کرد و ایستادیم.. کمرم رو به دیوار  
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مابین گلدون و در کوبید و من چند شاخه ی درختچه ی مصنوعی رو بین مشت 

و جوری بهم کوبید  گرفتم و گلدونش تکون خورد.. لب روی لبم گذاشت و خودش 

 ..که احساس کردم دیوار پشت سرم ترک برداشت

 

دردم گرفت اما اجازه ی آخ کشیدن نداد.. من به هیچ کجا دید نداشتم.. نه در واحد  

 ..خودم و نه واحد رایان.. می ترسیدم زبیده یا کمند

 

ر  زیبا؟! دارم خیلی خودمو کنترل می کنم همینجا کارتو نسازم.. طعم لعنتیت زی _

دندونمه.. وقت و بی وقت وجودمو به تب و تاب میندازه اما وقتی به این فکر می  

 ..کنم که سیامک.. بابام

 

حرص دستاش صدبرابر شد.. چی داشت می گفت؟! آخ خدایا.. به سینه و پیرهن  

 ..و بازو و گردنش چنگ انداختم و التماس کردم ولم کنه

 

 ..ه یا ببینه می کشمت.. ولم کنرایان.. اگه یه بار دیگه کسی چیزی بفهم_

 

 :با لحن خونسرد و بی خیالی درست کنار گوشم لب زد

 

بفهمن.. همه ببین و بشنون.. تو هم هیچ کاری نمی کنی.. اسم من که تحت هر  _

تونه   بذاری نه هیچ خری می  پا کج  تو جرات داری  نه  تو..  بیاد روی  عنوانی 

 ..لیل داشت.. فقط یه دلیلسمتت بیاد.. اگه امشب ازت گذشتم فقط یه د
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@ntkhb_akhar 
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چسبوند و نفس های داغ  عقب کشید و پیشونیش رو روی پیشونی خیس از عرقم  

و پرنیازش رو روی صورتم پخش کرد.. لب فرو بست و عمیق نفس کشید.. جمله 

ش رو ادامه نداد.. سکوت کرد و تو یه حرکت عقب ایستاد و خم شد و کلیدش رو  

به دست گرفت و در واحدش رو باز کرد.. از دیوار فاصله گرفتم و دست روی قلب  

ی باال میومد.. در رو به داخل هل داد و من به سمت  و گلوم گذاشتم.. نفسم به سخت

 ..در واحد خودم سر چرخوندم.. کمند نبود و امید داشتم از چیزی خبرنداشته باشه

 

می  _ برم..  اتاقمم  تا  تونستم  می  بیام،  خونه  تا  هتل  از  تونستم  که  همونطوری 

 ..م برای بیرون کشیدنت جواب داددونستم پشت دری.. نقشه

 

و بدون اینکه بهم نیم نگاه بندازه وارد خونه شد و در رو بست.. همه   پوزخند زد

 ..ی وجودم درد داشت و لبم بشدت می سوخت

 

 

 

 

آینه ی حموم بهم نشون میداد که رایان لب هام رو مارک دار کرده بود.. خونمردگِی  

محسوِس وسط لب پایینم و سرخی پوست اطراف لبم همه ی خاطرات شب قبل رو  

 ..کرد زنده می
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قطراِت آب پوست گردنم رو می سوزوند و جای دندونش فرو رفتگی داشت و قرمز  

بود.. چرا اینکار رو می کرد؟! آه کشیدم و لب گزیدم.. نباید کمند این خونمردگی 

رو   رنگم  قرمز  کنم.. حوله ی  و جورش  تونستم جمع  نمی  اینبار  دید..  می  رو 

روی سرم انداختم و از حموم خارج  پوشیدم و گرهش رو محکم کردم و کالهش رو  

 ..شدم.. کمند با من از در اتاقش بیرون زد.. همون لباس های شب قبل تنش بود

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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همون لباس های شب قبل تنش بود.. مکث کرد و من لب گزیده سر پایین انداختم  

 :و به سمت اتاقم پیش رفتم

 

 سالم صبح بخیر _

 !صبح بخیر.. تونستی خوب بخوابی؟ _

 

. فقط نه.. اصال نخوابیده بودم.. چشم هام می سوخت و هنوز کمی سرگیجه داشتم.

سر تکون دادم و پا به اتاقم گذاشتم.. در رو بستم و بهش تکیه دادم.. احتماال کمند 

طبق عادت همیشگی صبحونه آماده می کرد و من بالتکلیف بودم درست وسط 

 ..زندگی

هنوز عربده های رعب انگیز رامین تو سرم اکو میشد.. روبروی کمد ایستادم و  

و پوشیدم و با سشوار به جون موهام افتادم..    یه دست لباس پوشیده انتخاب کردم

باید حداقل نِم موهای لعنتیم گرفته میشد.. مقداری رژ لب زدم تا خونمردگی روی  

لبم رو مخفی کنم.. دیگه حس و حال آرایش آنچنانی نداشتم اما برای خارج از  

نباید    شدن از این گرد غم، ریمل و رژگونه زدم.. یقه ی تاپم رو مرتب کردم.. کمند

 ..آثار خشونت رایان رو می دید
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آه کشیدم و از اتاق بیرون زدم.. حدسم درست بود و کمند صبحونه رو آماده کرده  

بود.. پا به آشپزخونه گذاشتم و کمند یه لیوان دسته دار چای برای خودش ریخت  

 :و گفت

 

 !میخوری بریزم؟ _

 

. نون و پنیر و گردو و  با سر تایید کردم که لیوان دیگه ای برداشت و پر کرد.

 ..خامه و عسل روی میز رود و من میلی به هیچ چیز شیرینی نداشتم

منو   و  کنه  مثل همیشه شوخی  اینکه  بدون  نشست..  کنارم  و  نشستم  میز  پشت 

بخندونه تکه ای نون برداشت و مشغول خوردن شد.. همین آثار ضرب و جرح که  

 ..روی پوست صورتش بود آزارم می داد 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ♀�� عالیس .. الناز
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من پا به پای کمند هم درد می کشیدم.. دلم می خواست به زهرا سر بزنم اما می 

ترسیدم نحسی زندگیم دامن اون رو هم بگیره.. من از هیچ طرف شانس نیاورده 

بودم.. چند لقمه نون و پنیر خوردم و داشتم لیوان چای رو به لبم نزدیک می کردم 

 :که باالخره کمند سکوت بینمون رو شکست

 

 !مشتاقم بدونم حاال برنامت چیه؟ _

 

کلی از زندگیم رو طلب می کرد و برنامه روزانم رو نمی خواست.. یه برنامه ی  

من چه جوابی داشتم؟! از یکساعت بعد هم بی خبر بودم.. متاسفانه من یه عروسک  

اداره می کرد.. دیگه مثل گذشته خودم   بودم که رایان من رو  بازی  خیمه شب 

تصمیم نمی گرفتم و این رو چطوری می تونستم برای کمند توضیح بدم... دلم می  
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رفتارهای بد رایان باهاش حرف بزنم و رد تمام زخم هاش رو  خواست از همه ی  

 ..بهش نشون بدم اما زبونم قاصر بود.. نمی تونستم

 

 ..دنبال کار می گردم تو یه آرایشگاه دیگه.. من باید پول در بیارم_

 

 !مگه دوست پسرت تامینت نمی کنه؟ _

 

ل درقبال تبدیل  یاد حرف های شب قبِل رایان افتادم و خونم به جوش اومد.. پو

 ..شدن به یه منبع ارضا نیاز.. هیچوقت قبول نمی کردم.. هیچوقت

 

من همیشه رو پای خودم بودم.. از اون باالترش هم نمی تونه منو تغییر بده  _

 ..کمند

 

 !..اما تغییر کردی.. اخالق و رفتار و حتی نوع پوششت.. یه نگاه به خودت بنداز _

 

صندلی رو کنار کشیدم و قصد کردم آشپزخونه رو  جرعه ای از چای نوشیدم و  

 :ترک کنم اما کمند با حرفی که زد مانع شد
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ناراحتی من تمومی نداره زیبا اما اگه تو ازم بخوای می تونم پای این آدم رو از  _

بِبَُرم.. یه جوری که دیگه سمتت نیاد و حتی اسمتو فراموش کنه.. می  زندگیت 

 !ن ارجمند خالصت کنم؟ خوای؟! می خوای از شر رایا

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:08 31.12.20] ,انتخاب اخر
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1714  از 566 صفحه   

 

 

 

روی بشقاب  به سمتش چرخیدم و هاج و واج براندازش کردم.. کارد دستش رو  

انداخت و بلند شد.. چنگی به موهاش زد و همه رو به عقب هدایت کرد و دست 

 ..راستش رو به کابینت تکیه داد و پا روی پا انداخت

 

باهم خیلی اتفاقات رو پشت سر گذاشتیم.. رایان چیزی نیست میتونیم از شرش  _

بهت کمک می راحت بشیم اگه تو بخوای.. من همه چی رو فراموش می کنم و  

 ..کنم

 

 !ناباورانه چشم ازش برنمی داشتم.. منظورش چی بود؟ 

 

کم همدیگه رو نمی شناسیم و باهم زندگی نکردیم.. همه ی اخالقیات همدیگه رو _

مثل کف دستمون می شناسیم.. من هرچقدر هم عصبانی و ناراحت بازم می تونم  

 ..ونم چیشده.. من.. زیبا منخط نگاهتو بخونم که تو دلت با رایان نیست اما نمی د

 

تلفن خونه که به صدا دراومد تو جا پریدم.. کمند ادامه نداد و کالقه پوف کشید و  

 :دستش رو مشت کرد و مالیم روی کابینت ها کوبید و رو برگردوند
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 ..برو و جواب بده_

 

من هنوز گیج و مبهوت بودم و نمی تونستم این اتفاقات رو هضم کنم.. چندین  

ثانیه ی طوالنی به اندامش زل زدم و از آشپزخونه خارج شدم و به سمت تلفن  

 :رفتم.. باز همون شماره ی لعنتی بود و من اینبار بی انعطاف گفتم

 

 !بله؟ _

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ♀�� عالیس .. الناز

 

 [10:08 31.12.20] ,انتخاب اخر



 

1714  از 568 صفحه   

[Forwarded from 🎀  ــ  [(.) �� ـــــــر ـــ♡انتخـــــاِب آخــــــ

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_سی#

 

 

 

 

 !بله؟ _

 

 :اما باز هم سکوت.. دست خودم نبود که عصبی شدم و صدام رو باال بردم

 

 عوضی تو کی هستی؟! چرا زنگ میزنی ولی حزف نمی زنی؟! الو؟؟؟؟ الو؟؟؟؟_

 

انداختم هنوز تماس برقرار کمند تو چهارچوب در ایستاد و من نیم نگاهی به تلفن  

 ..بود

 .جواب که نداد با عصبانیت تلفن رو روی دستگاه کوبیدم

 

 !کیه زنگ میزنه؟ _
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سری به چپ و راست تکون دادم.. نفسش رو شل بیرون فرستاد و دست دردناکش 

رو ماساژ داد.. تحمل این خونه ی لعنتی رو نداشتم.. دلم میخواست هرچه زودتر  

برم.. سقف خونه برام تنگ و تنگتر میشد و حتی راه برای  از این خراب شده  

نفس کشیدن نبود.. بهتر بود برای خالصِی هرچه سریعتر این خونه رو بفروشم..  

معطل نمی کردم.. دیگه نمی خواستم اینجوری زندگی کنم.. زیر تیغِ رایان و زیِر 

 ..دیِن سیامک

 

داشت.. پا به آشپزخونه کمند حرفی نزد اگرچه نگاهش خیلی حرف برای گفتن  

 ..گذاشت و من برای تعویض لباس به اتاقم برگشتم

 

احتماال رایان بعد از مستی شب قبل هنوز خواب بود.. بوسه و آغوشش در تک  

به تک سلول های خاکستری مغزم جون گرفت.. عوضِی بیشعور.. همه ی حس  

اشتم.. چیزهایی خوبم با همون چند کلمه حرف به باد رفت.. می ترسیدم.. وحشت د

بدی رو ازش دیده بودم و به این راحتی پاک نمیشد.. نمی تونستم.. خصوصا که  

 ..از انجام هیچکدوم پشیمون نبود و پافشاری می کرد

لباسم رو با یه مانتوی جذِب آبی و شلواری جین عوض کردم و شاِل مشکی رنگی  

تا از مدارک شناساییم  رو القید روی موهام انداختم و بعد از برداشتن کیف و چند

 .از اتاق خارج شدم.. سوییچم روی کانتر بود

 

 ..کمند من دارم میرم بیرون_
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@ntkhb_akhar 
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تا کنار در رفتم که تو چهارچوب آشپزخونه دیدمش.. خم شدم تا کفش بپوشم..  

 :اخم کرد و نگاهش تیز و برنده شد

 

 !کجا بسالمتی؟ _

 

کفشم رو پوشیدم و ایستادم.. سوییچ رو به دست گرفتم و با چشم به دنبال موبایلم  

 :ن بود.. بیرونش آوردم و گفتمگشتم.. هنوز تو کیف دستِی انتخابی رایا

 

یه چندتا کار دارم باید انجامشون بدم.. بعدم باید دنبال کار باشم.. تو خونه بمونم  _

که کار پیدا نمیشه.. میخوام یه سری تغییرات تو زندگیم بدم کمند.. نمی تونم دست 

 ..رو دست بذارم

 

بروهاش بیشتر باال  داشتم درد و دل می کردم و نمی دونم متوجه میشد یا نه.. ا 

رفت و کتفش رو به در تکیه داد.. دست هاش خیس بود و زخم های صورتش  

 :پررنگ تر به نظر می رسید

 

دلم نمیخواد تغییرات ظاهری و سبک زندگیت رو به رایان نسبت بدم زیبا.. اما..  _

 ..بیخیال برو خدافظ
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کثیف بودن احتمالی کف  چقدر کمند بهونه گیر شده بود.. آه کشیدم و بی توجه به 

کفشم جلو رفتم و درست روبروش ایستادم.. رو برگردوند و قصد رفتن داشت که  

 :گفتم

 

مگه مهمه به خاطر کی یا چیه.. کمند حق باتوئه ما همدیگه رو خیلی خوب می  _

شناسیم.. اما هرکسی یه روِی ناشناخته داره که برای خودش هم غیرقابل فهمه..  

عوض شدی.. رایان تو زندگی من اونجوری که تو فکر می    تو هم داری.. توهم

 ..کنی نیست.. بذار امشب سر شام باهم حرف میزنیم.. شام بریم بیرون مهمون من

 

اما با یادآوری زخم های صورتش و حساسیت های کمند لب گزیدم و با پوفی کالفه  

 ..م بستجلوتر رفتم.. دست باال آوردم و روی زخم گوشه ی لبش گذاشتم که چش

 

بااینکه برادرته و دلم نمیاد اما.. کمند این کمال چه مشکلی با فیزیک بدنی و  _

جنسیت تو داره؟! من هیچوقت نفهمیدم.. مگه خودش ازدواج کرده کسی حرفی 

زده؟! من.. کمند من نمیگم تنها کسیم که درکت می کنه و می فهمه شرایطت رو..  

مخالف باشن من باهاتم.. همه چی رو    اما منم بهت کمک می کنم.. اگه همه هم

که میخوای   به چیزایی  یه روز  تو هم  قسم میخورم  میدم  قول  کنم..  درست می 

 ..میرسی

 

پوزخند بی صدایی زد.. چندان امید نداشت و من می فهمیدم.. نوازش دستم رو  

ش زدم.. همچنان همون  معنادارتر کردم و بوسه ی ریزی روی نقطه ی سالم گونه 

رو گوشه ی لبش داشت.. چشم باز کرد و دستم رو گرفت و کف دستم رو  پوزخند  

 ..بوسید
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@ntkhb_akhar 
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ممنون که اینارو گفتی.. ولی مشکل فقط چندتا سیلی و مشت و لگد نیست.. برو  _

 ..زیبا.. به کارات برس و وقتی برگشتی حرف میزنیم

 

حرف تا پشت لبم و اشک تا پشت پلکم زبونه می کشید و من چرا حرکتی نکردم؟!  

 :عقب کشیدم و گفتم

 

برگردم.. برای ناهار فکر نکنم اما شام رو من میخرم تا باهم ممکنه یکم دیر  _

بخوریم.. به چیزی هم دست نزن و یکم استراحت کن.. اگه درد داشتی بهم زنگ  

 ..بزن.. زود خودمو می رسونم قربونت برم

 

پلک باز و بسته کرد و من با درد از خونه بیرون زدم.. در بسته ی واحد روبرویی  

به زن امید  پله ها رفتم و  یه جور  به سمت راه  با کمترین تولید صدا  بود..  دگی 

ترجیح دادم از همون راه پله ها استفاده کنم تا صدای باز و بسته شدن در آسانسور،  

 ..رایان رو متوجهم نکنه.. باید یه جوری حامد رو هم دست به سر می کردم

کیفم  و سوار شدم..  فشردم  رو  ماشین  ریموت  و  پارکینگ شدم  روی    وارد  رو 

 ..صندلی کناری انداختم و از فکری که به سرم افتاد لبخند روی لبم نشست

موبایلم رو بیرون آوردم و شماره ی حامد رو گرفتم و روی اسپیکر زدم.. صدای  

 ..بوق فضای ماشین رو پر کرد.. طولی نکشید که جواب داد

 

 ..بله خانم؟! درخدمتم_
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. پس هنوز خونه بود.. خبیثانه لبخندم عمق ماشین شاسی بلنِد رایان رو می دیدم.

 ..گرفت

 

 خانم چیزی شده؟ _

 

 !آره حامد.. کمند حالش خوب نیست.. میشه بیای باال و کمکم کنی؟ _

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:08 31.12.20] ,انتخاب اخر
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 :حتی مکث نکرد و خیلی تند و سریع لب زد

 

 ..البته خانم.. همین االن میام.. فقط به آقا خبر بدم_

 

اونقدر خوابش   رایان  میزدم  کردم.. حدس  تلفن رو قطع  و  گفتم  کوتاه  ای  باشه 

منتظر شدم و استارت زدم.. آسانسور که به  عمیق باشه که بیدار نشه.. اندکی  

البی رسید و دیدم به سمت طبقه ی ما رفت پا روی پدال گاز فشردم.. حامد تعلل  

 ..نمی کرد

 

از پارکینگ که خارج شدم و حامد رو تو ماشینش ندیدم از این فکر به موقع، بلند 

بیرون آوردم    خندیدم.. ضبط ماشین رو روشن کردم و عینک آفتابیم رو از داشبورد

  ..و روی صورتم تنظیم کردم
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یه موزیک شاد فرانسوی حالم رو بهتر می کرد.. کولر رو روشن کردم.. مقصدم 

یه بنگاه معامالتی بود.. باید قبل از هرچیزی خونه رو برای فروش می گذاشتم..  

.  با احتیاط بیشتری اطراف رو از نظر گذروندم تا مطمئن بشم حامد دنبالم نمی کرد.

نبود و من بلندتر خندیدم.. یه روز به همین راحتی از شر رایان هم خالص میشدم.. 

 ..من خوشبین بودم

چندنفر از مشاور امالکی هارو می شناختم.. می خواستم اول به آقای عباسی سر  

 .بزنم.. از همه قابل اعتمادتر بود

بزنم کی بود.. بیخیال  صدای تلفنم به هوا بلند شد و من ندیده هم می تونستم حدس  

 ..گوشیم رو خاموش کردم و به راهم ادامه دادم

روبروی مشاور امالکی ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم.. حسی که خیلی وقت  

بود مرده بود برگشته بود و من حسش می کردم.. یه شور و هیجان خاص.. من  

دم و دلم خندیدن  با آزادی، خودم می شدم.. از اون زیبای کسل و غمگین خسته بو

 ..با صدای بلند می خواست.. بااینکه حاال با چندمدت پیش خیلی فرق داشتم

 

از پشت شیشه ها آقای عباسی رو دیدم.. کیفم رو به دست گرفتم و روی دوشم  

تنظیم کردم و عینکم رو روی موهام گذاشتم و با چشم های ریزشده از شدت تابش 

ریموت رو فشردم.. یه پسر جوون و یه    نور خورشید از روی جوی آب پریدم و

مرد و زن میانسال تو مغازه نشسته بودند.. وارد شدم.. عباسی هنوز متوجه من  

 :نشده بود.. پسر جوون داشت چای می ریخت و من رو دید

 

 ..سالم خانم_
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توجه همه به من جلب شد.. عباسی سربلند کرد و به محض دیدنم ابرو باال انداخت  

دربرابرش تعظیم کرد.. خونه ای که قصد فروشش رو داشتم همین  و بلند شد و  

 ..مرد برای من قولنامه کرده بود

به خوبی من رو می شناخت.. احتماال به خاطر داشت من همسِر سیامک بودم! 

 ..طالقم رو نمی دونم خبرداشت یا نه.. مهم نبود

 

 !سالم خانم کیایی حاِل شما..؟ _

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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مرد   این  آوردم..  لب  به  رفتم و سالمی سرد  جلو  و من  کشید  کنار  پسر جوون 

البته که از دوستاِن بشدت نزدیِک سرداِر سیامک رو   خیلی خوب می شناخت.. 

 ..معتمدی، پدِر سیامک بود

 

 ..سالم.. ممنون_

 

بفرما بشینین.. خوش اومدین.. از این طرفا.. می خواین خونه بخرین؟! پسر بدو  _

 ..اون دفترو بیار هرچی مورِد جدیده به زیبا خانوم نشون بده

 

من چرا این مرد رو انتخاب کردم؟! شاید چون سیامک  مردِک عوضِی هیز.. اصال  

سیامک..   سیامک..  کرد..  می  تعریف  کارش  از  همیشه  و  داشت  اعتماد  بهش 

عوضِی سنگدل.. حتی یکبار سراغم رو نگرفته بود.. با اون دختره ی لونِد هرجایی 

خوب خوش می گذروند و من آماِر تمام پست ها و استوری های اینستاگرامش رو  

 ..تمداش
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 :قبل از اینکه اون پسر به امِر عباسی گوش کنه گفتم

 

 ..الزم نیست.. نیومدم خونه بخرم. می خوام بفروشم_

 

تغییر حالِت لب هاش از انحنا به باال به پایین.. از بین رفتن خطوط لبخند کنار چشم  

میانسال  هاش و اخم کردنش نشونه ی تعجبش بود.. پسر که کناِر اون مرد و زن  

 :رفت خودم رو اندکی جلو کشیدم و رو به تحیِر نگاه عباسی لب زدم

 

رو  _ خونه  اون  خوام  می  کردین..  قولنامش  خودتون  چون  بلدین  منو  ی  خونه 

 ..بفروشم.. هرچی هم سریعتر بهتر

 

این   از این عجله و جدیت کالمم واقعا جاخورده بود.. احتماال وقتی که سیامک 

نامزد لوندش برای من می خرید عباسی فکر نمی کرد   خونه رو از صدقه سر

 ..هیچوقت به فکِر فروشش بیفتم

 

 !چرا؟! نکنه به پول احتیاج داری_
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@ntkhb_akhar 
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 !چرا؟! نکنه به پول احتیاج داری_
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داشت از آِب گل آلود ماهی می گرفت.. می تونستم یه خونه ی کوچیکتر و نقلی  

تر تو یه منطقه ی پایینتر بگیرم و مادر و پدر و زهرا رو هم کنارم داشته باشم..  

 ..دیوسیرت بودبهتر از همسایگی با یه مرد 

 

نه.. میخوام محیطمو عوض کنم.. چون می دونستم هیچکس مهارت شمارو نداره _

 ..اومدم اینجا وگرنه مشاور امالکی کم نیست

 

تسبیح دستش رو یه دور چرخوند و روی میز انداخت و بهم نیمچه اشاره ای داد 

بلن د شدم.. و از پشت میز بلند شد.. دستی به کتش کشید و من با مکث از جا 

 ..احتماال می خواست با چرب زبونی یا من رو از این کار منصرف کنه یا فریبم بده

 

تعلل   اتاقی شد و من  از دِر سمت راست وارِد  نداشتم..  این حال من مشکلی  با 

کردم.. این مرد چشم ناپاک بود اما من.. تلخ بود اما این نگاه ها رو خوب می 

 ..شناختم

 ..زیبا؛ صوفیا رامش بود

 

یه میزچوبی قهوه ای   به جلو برداشتم..  گام  اتاق شدم.. چند  پشت سرش وارد 

رنگ و یه تابلوی کوه و یه گلدون و سطل آشغالی پر از کاغذهای خوردشده.. 

پنجره ی پهنش با پرده های زبرا پوشیده شده بود.. در رو بست و به سمِت مبلمان  

 "وسط رفت و اشاره کرد "جلو بیا

 ..او نشستم رفتم و قبل از 
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 !خب زیبا جان.. چی شده به فکر فروش خونه افتادی؟ _

 

زیبا جان؟! داشت کم کم صمیمی میشد.. جوابش رو که ندادم خودش رو جلو کشید  

 :و خیره تو چشم هام لب زد

 

من خبر دارم از سیامک جدا شدی.. دراصل از اول خبرداشتم.. سیامک بهم گفته  _

ریه بهت میده.. اگه می بینی دارم سوال می پرسم بود این خونه رو به عنوان مه

 ..می خوام یه وقت تصمیم اشتباهی نگیری

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ♀�� عالیس .. الناز
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 ..طعنه میزد؟! کنجکاو بودم حاِل سیامک رو بپرسم

 

شما نگران نباش.. یا یه خونه بهتر می گیرم یا یه کسب و کار راه میندازم..  _

 !..اشتباهی درکار نیست.. فقط بگین که تو فروشش کمک می کنین یا نه

 

 :دستی به چونش زد و خندید

 

 ..نی اگه پول الزم داشته باشی و نگی کمک می کنم.. ولی مدیو_

 

رنگ نگاهش ابدا چیزی نبود که بشه هضمش کرد.. ترس به دلم افتاد.. نکنه از 

صوفیا بودنم خبر داشت؟! بلند شد و میز رو دور زد و سمت راستم ایستاد و من  
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با تاخیر به سمتش سر چرخوندم و از پایین به باال نکاهش کردم.. دست راستش  

 :وارش بودتو جیب شل

 

 !از سیامک خبر داری؟! اون چی؟! هرچی نباشه زن و شوهر بودین_

 

ابروهام دوست داشتن در هم گره بخورند اما من این اجازه رو ندادم و از جا بلند  

پر پشت و جوگندمی..   با موهایی  گنده  بودیم.. مردی شکم  قد  تقریبا هم  شدم.. 

 :نیشخند زد که گفتم

 

اینکه درمورد مسائل حاشیه ای حرف بزنیم بریم سر اصل  بهتر نیست به جای  _

مطلب؟! من یه فروشندم.. یه ملک دارم و میخوام بفروشم.. برای من مهم نیست 

 ..قبال زن کی بودم یا این خونه رو چطوری خریدم.. یه قیمت میخوام و یه خریدار

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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من دیگه اون زیبای احمق و کم زبون نبودم.. الاقل جلوی همه به جز رایان..  

 ..عوضی.. فکرش لحظه ای دست از سرم برنمی داشت

 

ست.. می تونم تو یه هفته خونه رو بفروشم.. فقط یه شرط  باشه.. مشکلی نی_

 !داره

 

 :بی حالت نگاش کردم که باز نیشخند زد



 

1714  از 587 صفحه   

 

به این شرط که اگه خواستی جایی رو بخری یا توی کار سرمایه گذاری کنی  _

 !روی کمک من حساب کنی

 

  ش رو مطرح کنه اما من اونقدر احمق جوِر بهتری نمی تونست پیشنهاد بی شرمانه

نبودم که متوجه منظورش نشم.. عمال داشت بهم پیشنهاد دوستی می داد.. فعال  

 ..به کمکش احتیاج داشتم.. قرار نبود سر تمام قول هام بمونم

 

 !..قبوله_

 

استارت مانند خندید.. درست مثل استارت زدن یه ماشیِن درب و داغون که سال  

 ..ها روشن نشده

 

 ..خیلی عالیه_

 

دادم و تا کناِر دِر خروجی رفتم اما دستم به دستگیره نرسیده با حرفی  سر تکون  

 :که زد سِر جا میخکوب شدم و دنیا دور سرم چرخید

 

 !سیامک برگشته ایران.. خبر داشتی؟ _
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برگشته   تونست  نمی  سیامک  نداشت..  امکان  این  نداشتم..  خبر  هرگز  هرگز.. 

زندگیم رو تو قمار از دست داده باشه.. نه وقتی من برای پیوستن به او همه ی  

 ..بودم.. نمی تونست حاال و درست این لحظه

 

کل وجودم به رعشه افتاد و دمای بدنم برای میلیاردمین بار افت کرد اما دستم رو 

 ..به دستگیره بند کردم تا نیفتم

 

 ..بیشتر از دو هفته میشه که با زنش برگشته.. منم از گوشه و کنار شنیدم_

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز
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فهم..   نوار جویده شده ی غیرقابل  یه  مثل  میشد..  تکرار  تو سرم  مدام  صداش 

 ..سیامک برگشته بود؟! به تهران؟! آخ خدایا نه حقیقت داشت؟! 

 ..سعی کردم آروم باشم اگرچه ممکن نبود

 

 ..بسالمتی.. احتماال خانوادش خیلی خوشحال شدن_

 

به سمتش چرخیدم.. پشت پلکم بشدت داغ و ملتهب بود و من جوشش اشک رو  

 :حس می کردم.. چندبار پلک زدم

 

 ..ینمتاحتماال.. برو زیبا.. به زودی می ب _
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دیگه برام مهم نبود که عباسی من رو با اسم کوچیک صدا کرد.. جلو اومد و من  

 ..تکون نخوردم.. نوک انگشتش به ساعدم اصابت کرد و باز واکنشی نداشتم

 

 !ماشین داری یا برسونمت؟ _

 

 ..دارم.. ممنونم_

 

ون زدم..  عینکم رو از روی موهام پایین آوردم و با خداحافظی کوتاهی از اتاق بیر

ضربه ی مهلکی بود..بین راه به همون پسر جوون برخورد کردم و بیرون زدم..  

 ...برای چی برگشته بود؟! یه دیداِر ساده با خانواده یا

پناهگاه  باهاش.. فکر همکالم شدن.. فکر برگشتن به همون  فکِر دیداِر دوباره 

 ..امنی که روزی باالترین آرزوم بود

شتم؟! با زنش برگشته بود؟! انگار رگی تو سرم حال انفجار  حاال واقعا چه حسی دا

نمی  انگار  و  کردم  می  رانندگی  زدم..  استارت  و  نشستم  فرمون  پشت  داشت.. 

 !فهمیدم.. حالم، حاِل خنده داری بود.. خیلی زیاد

 

یا برای زنش خونه ی مجزا گرفته   حاال کجا زندگی می کرد؟! عمارِت معتمدی 

 !بود؟ 

 ..یا باز هم قصد موندن داشت
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شیشه ها رو پایین کشیدم.. هوا بشدت گرم بود و من بی اراده هوای آلوده رو  

نفس کشیدم.. انگار که قصد داشتم هوایی که سیامک هم استشمام می کرد به ریه 

 ..بکشونم شاید همون بوی عطر رو حس می کردم

تلخ و گِس    بوی عطر.. عطِر گرم و اعجاب انگیِز رایان کجا.. اون عطر سرد و

 ..سیامک کجا

داشتم تََرک می خوردم و دلم بارونی بی موقع می خواست.. درست وسط چله ی  

 !تابستان

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 پارت_دویست_و_سی_و_نه #

 

 

 

 

ساعت ها بی هدف رانندگی کردم و حتی به خوردن.. به استراحت و برگشتن به  

خونه فکر هم نکردم.. باالخره ماشین رو کناره ی یه خیابون نگه داشتم.. ساعِت  

ماشین عدِد سه عصر رو نشون می داد و ضعف بدی داشتم.. برای لحظه ای به  

وبایلم افتادم و ثانیه ای قلبم ایستاد و به شدت شروع به تپیدن کرد.. انگار  یاِد م

آِب سردی روی مغزم پاشیده باشند یخ کردم.. با دست های لرزون کیفم رو به  

چنگ گرفتم و موبایام رو درآوردم.. بیش از پنج ساعت بود که از خونه خارج 

 ...شدم و

 

لبم رو بین دندون گرفتم و منتظِر ریزش سیل    با ترس و لرز روشنش کردم و 

پیامک و تماس های از دست رفته موندم اما در کمال تعجب رایان حتی یکبار هم  

زنگ نزده بود و هیچ پیامکی ازش نداشتم.. هنوز تلفن بین دستم از پیام های در  

 ..صف انتظار می لرزید و همچنان هیچکدوم رایان نبود

 

ان همه ی اعالناتم رو چک کردم.. چند پیامک  با دهانی نیمه باز و چشم های غلت

 مهم از کمند داشتم 
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سالم زنگ زدم خاموشی.. زیبا این یارو کی بود اومد دم در..؟! گفت تو بهش  "

 !خبردادی حالم خوب نیست.. پرسیدم کیه گفت رانندت

 

زیبا کجایی؟! گوشیت چرا خاموشه؟! به محض اینکه روشن کردی زنگ بزن  "

 "!چه غلطی می کنی؟ ببینم داری  

 

یکم درد داشتم نتونستم تحملش کنم.. مجبور شدم به همین دوستت زنگ بزنم..  "

 "منصور.. زود بیا خونه

 

درگیری نشده بود؟! چرا از رایان حرفی نزد؟! حدس میزدم کل آپارتمان رو روی  

سرش گذاشته باشه اما.. حامد بیش از صدبار زنگ زده بود و باالی پونزده تا  

 مک داشتم پیا

 

زیبا خانوم این چه کاریه می کنین؟! می خواین آقا منو اخراج کنن؟! شمارو به "

 "خدا برگردین خونه

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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باور نمی کنم اینجوری بازی خوردم.. کجایین شما؟! تا آقا متوجه غیبتتون نشده "

 "برگردین خونه

 

حداقل بگین کجایین من بیام پیش شما.. به آقا نمیگم چجوری در رفتین.. میگم  "

 "دیرنشده جواب بدینمن خبرداشتم و هرچقدر زنگ زدم جواب ندادین.. تا 
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واقعا رایان خبر نداشت؟! مغزم درد می کرد.. برگشِت سیامک چیزی نبود که بتونم  

برمی   به خونه  باید  زدم..  استارت  و  نخوندم  رو  ها  پیامک  بقیه ی  کنم..  هضم 

گشتم.. تلفنم که به صدا دراومد به صفحه ش زل زدم.. شماره ی حامد بود.. دلم 

دم جوابش رو بدم و خیالش رو راحت کنم.. به محض  براش سوخت که ترجیح دا

 :برقراری تماس صدای نگرانش گوشم رو پر کرد

 

 !خانم.. باالخره گوشیتون رو روشن کردین؟! شما کجایین؟ _

 

 :فرمون رو چرخوندم و وارد بزرگراه شدم 

 

 !تقریبا چهل و پنج دقیقه دیگه خونم.. حامد؟ _

 

 :بدهکالفه بود اما جرات نداشت بروز 

 

بله خانوم.. خواهش می کنم بگین کجایین؟! شما کجا غیبتون زد؟! پنج شش  _

ساعته که دارم مدام زنگ میزنم.. من غافلگیر شدم و مجبور شدم یه چیزایی رو  

برای دوستتون توضیح بدم.. االن کمند خانوم خبر دارن که من راننده ی شمام و  

 ..از طرف آغا رایان

 

 ..تموم کنهاجازه ندادم حرفش رو 

 



 

1714  از 596 صفحه   

 !رایان خبر داره؟! آبروریزی راه انداخت؟! برام قبر کنده؟ _

 

مکث کرد.. طوالنی و عمیق و کشدار.. سرعتم تقریبا باال بود و به هیچکس رحم 

 :نمی کردم.. نفسش رو شل بیرون فرستاد

 

 ..خبر دارن_

 

 !االن اونجاست؟! خونست؟ _

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 !االن اونجاست؟! خونست؟ _

 

 ..خانم.. منو مرخص کردن.. من خبر ندارم آغا کجاست_

 

 ..قلبم به تب و تاب افتاد

 

حامد  _ بپرس..  بهم  خب  بیاره  بالیی سرم  قراره  و  اگه عصبانیه  خونست..  اگه 

 ..بگو

 

به من چیزی نگفتن.. نه می دونم کجان نه از حالشون خبر دارم.. من فقط یه  _

 ..رانندم که البته کارم
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خدای من داشت چی می گفت..؟! نمی فهمیدم باید به برگشتن سیامک فکر کنم یا  

هیچکدوم به ترسناکِی دیدن چهره ی برزخِی    پیشنهاد وقیحانه ی عباسی یا.. نه..

 ..رایان نبود

 

حامد بس کن.. حداقل زنگ بزن و بپرس.. قبل از اینکه برسم خونه منو خبر  _

 ..کن.. اگه خونست تا من

 

 ..باشه_

 

و محکم می   بود  افتاده  تند  دور  قلبم روی  کردم..  قطع  تلفن رو  و  پوف کشیدم 

بود و داشتم از گرما و هیجان و استرس و ترس کوبید.. دست و پاهام سرد سرد  

 ..جون می دادم

 

درست نیم ساعت بعد آپارتمان رسیدم اما از حامد خبری نبود.. دودل بودم برای  

پا   قیافه ای زار و بی حال از گریه  با  نبود و من  رفتن و نرفتن.. ماشین حامد 

یان رو که ندیدم  کوبیدم و ماشین رو به داخل پارکینگ هدایت کردم.. ماشین را

 ..حالم بهتر شد و یه نفس راحت کشیدم

دستم رو روی قلبم گذاشتم و چندین و چندبار نفس گرفتم و پیاده شدم.. ریموت 

رو فشردم و وارد آسانسور شدم.. عینکم رو درون کیفم جا دادم و به خودم در 

استرس لبم  آینه زل زدم.. موهام عرق کرده بود و به هم چسبیده بود.. اونقدر از 

رو جویده بودم که جز خط باریکی از رژلب مابقی پاک شده بود اما بی رنگ نبود  

و به واسطه ی رژگونه صورتم بی روح به نظر نمی رسید اما خودم التهابم رو  

حس می کردم.. ساعت به چهار عصر نزدیک میشد و من از آسانسور بیرون  



 

1714  از 599 صفحه   

یرون کشیدم اما قبل از اینکه کلید رو  زدم.. دِر واحِد رایان بسته بود و من کلید ب

ردی قفل بندازم با بازشدِن دِر واحد روبرویی، جون از تنم رفت و برق از سرم  

 ..پرید

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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1714  از 600 صفحه   

 

 

 

 

دِر واحِد رایان بسته بود و من کلید بیرون کشیدم اما قبل از اینکه کلید رو ردی  

 ..قفل بندازم با بازشدِن دِر واحد روبرویی جون از تنم رفت و برق از سرم پرید

افتادم و   چشمام ناخودآگاه بسته شد و نفسم منطقع و پر از درد شد.. به سکسکه

 :طولی نکشید که صدای رایان همون اندک توانی هم که داشتم به یغما برد

 

 !..باالخره قدم رنجه فرمودین زیبا خانوم.. مشتاق دیدار_

 

مگر احمق باشم که متوجه حرص کالم و فک منقبضش نشم اما بهم فرصت تجزیه  

سمتش کشیده شدم و تحلیل یا فرو ریختن نداد.. دستش دور بازوم حلقه شد و به 

بدون اینکه فرصت تقال پیدا کنم مثل یه برده ی فرمانبردار همراهیش کردم.. هنوز  

جرات نداشتم پلکم رو باز کنم.. صدای بسته شدن در یعنی زیبا فاتحه ی خودت 

رو بخون و من توانی برای تکون دادن لب و دهنم نداشتم.. نفس های کشدار و  

  ..حجم خشمش بود.. لعنت به حامد.. لعنتیپر سر و صدای رایان گویای  

 ..چقدر من احمقم.. امکان نداشت رایان تالفی این چندساعت رو سرم در نیاره

 

 ..چشماتو باز کن_

 



 

1714  از 601 صفحه   

ش کامل نشده بود که وحشت زده پلکم رو باز کردم.. رایان با فاصله  هنوز جمله

یمی از محوطه  ی یک متری از من دست به سینه ایستاده بود و هیکل عضالنیش ن

ی روبروییم رو از دیدم پنهان می کرد.. تی شرِت سفید و پیرهن مردونه ی آبی 

چهارخونه تنش بود و رنِگ چشم هاش.. از همیشه تیره تر و وحشی تر و سرخ  

 ..تر

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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1714  از 602 صفحه   

 

 

 

 

 ..ر ر را رای رایان.. من_

 

 :انگشتش رو روی لبش گذاشت

 

 ...هیششش_

 

هر دو دستم روی لبم نشست و محکم به هم فشارش دادم.. صدای کوبش قلبم رو  

همون ژسِت دستور به سکوتش خارج نشد و خیلی آهسته  به گوش می شنیدم.. از  

 !به سمتم اومد.. این خونه، خونه ی رایان بود.. زبیده و مائده نبودند؟ 

 

ترس بدی به دلم افتاد.. وقتی درست مقابلم و با کمترین فاصله ایستاد سربلند کردم 

 ..و به چشم هاش خیره شدم

 

 !کجابودی؟ _

 



 

1714  از 603 صفحه   

 ..هی هیچ هیچ ک کجا_

 

تای ابروش باال پرید و من آرزو کردم ای کاش مائده و زبیده باشند.. رایان من  یه  

 :رو می کشت و همینجا چالم می کرد

 

هیچ کجا؟! پنج شش ساعت غیبت زد و هیچ کجا نبودی! کمند رو هم دور زدی..  _

 ..حامد رو پیچوندی و منو

 

 :صدای دادش چهارستون من و خونه رو لرزوند

 

 !ردی زیبا؟! آره؟ منو احمق فرض ک _

 

باز بازوم رو گرفت و محکم و بی انعطاف تکونم داد و من دیگه اختیاری روی  

 ..ریزش اشک هام نداشتم

 

 ..با من بیا_

 

و من رو بی انعطاف به دنبال خودش کشید.. جیغ خفه ای زدم اما مخالفت نکردم..  

شم رایان  خیلی می ترسیدم ولی می دونستم هیچ راهی برای فرار از اژدهای خ

اول و آخر زهر خودش رو می ریخت.. خبر برگشتِن سیامک همه ی   نداشتم.. 



 

1714  از 604 صفحه   

رمقم رو گرفته بود و شاید اگر نشنیده بودم حاال راه برای دفاعیه بود.. حتی شاید  

 ..اینقدر دیر نمیشد.. من دیگه امیدی نداشتم

با سکن باز کرد و من رو به داخل هل داد و من  با خشونت  اتاقش رو  دری در 

پیرهنش رو   خوردم رو نگه داشتم.. در رو محکم به هم کوبید و همون لحظه 

.. کف پاهام به زمین چسبیده بود.. مثل خرس  بیرون آورد و روی زمین پرت کرد 

نفس می کشید.. چند گام به چپ و راست برداشت و یکباره به سمتم هجوم آورد..  

 ..جیغ نزدم اما اشک ریختم و چشم بستم

 

 !اینکارتو پس میدی زیبا.. اینبار با جونت پس میدی.. کدوم گوری بودی؟ تاوان  _

 

 :همه ی توانم رو جمع کردم و لب زدم

 

 !س سی سیا م مک.. سیامک ب برگش برگشته_

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 



 

1714  از 605 صفحه   
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دستش روی گردنم ثابت موند و رفته رفته از فشارش کم شد.. اخمش از بین رفت  

انگار خبر برگشتِن سیامک، برای   براندازم کرد..  تیز و برنده  با همون نگاه  و 

سیبک گلوش جابجا شد و دستش از دور گردنم  رایان هم ضربه ی سختی بود..  

 ..جدا شد

 



 

1714  از 606 صفحه   

دندون هاش رو در گوشت لبش فرو کرد و چندین بار سر تکون داد.. دستم رو  

روی گردنم گذاشتم و سعی کردم آروم نفس بکشم هرچند غیر ممکن بود.. اونقدر  

 ..حس های ضد و نقیض تو وجودم بود که نمی دونستم به کدوم یکی بها بدم

 

من دیگه توانی برای ایستادگی و مقاومت نداشتم.. دستم رو به دیوار تکیه دادم 

م روی دوشم افتاده بود بی توجهی کردم.. جز  و به شالم که از تقالهای بی نتیجه 

صدای نفس های ترسیده و منقطع خودم و نفس های حرصی و از سِر خشِم رایان  

دیدمش و گوشه ی چشم می  از  نمی شنیدم..  انفجار    هیچی  یه  منتظِر  هرلحظه 

 ..بودم

 

 ..سیامک برگشته_

 

دقیقا عین جمله ی من رو تکرار کرد.. بی لکنت و وحشت.. بی حس.. من هیچ  

 ..حسی پشِت این جمله دریافت نکردم

 

 !پیِش عشِق سابقت بودی؟ _

 

این رو گفت و بهم خیره شد.. رگه های سرخی در چشم هاش متولد شدند و بزرگ  

نشون دادند و من سرجا میخکوب شدم.. این مرد حتی سکوتش   و بزرگتر رخ

و من   کرد  تکرار  بار  میلیاردها  با همون چشم ها سوالش رو  بود..  آور  دلهره 

باالخره این اتصال رو از بین بردم و روی زمین زانو زدم و مویه کردم.. درست 

گشت مثل زنی که خبِر مرگ تک فرزندش رو که دیگه هرگز از سربازی برنمی  



 

1714  از 607 صفحه   

گرفته بود.. من به رفتن و نبودن و نداشتن سیامک عادت کرده بودم و حاال درست 

 ..تو خونه ی رایان و زیر هجوم ناجوانمردانه ی نگاهش به آخر خط رسیده بودم

 

روزی که رایان بهم تجاوز کرد فکر می کردم این بدترین اتفاقی بود که می تونست  

رسوند؟! صدای دادش تو مغزم پیچید و بی  برام بیفته و روزگار من رو به کجا  

 :اراده خودم رو کنار کشیدم

 

 !کجا بودی زیبا؟! حامد رو پیچوندی کجا بری؟! رفتی سیامک رو دیدی؟ _

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز
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کنارم زانو زد و چونم رو گرفت.. دیگه سفیدی چشم هاش قابل تشخیص نبود..  

از پشت پرده ی غلیظ اشک می دیدمش.. تار و ناواضح و لرزون.. انگشت هاش  

 ..سرِد سرد بود و لبم می لرزید

 

 ..هیچوقت این روز رو تصور نکردم.. نمی دونم باید چیکار کنمرایان.. من _

 

اخمش غلیظ تر شد و سرم رو باال گرفت و رو به صورت خیس از اشکم با همون  

 :جدیت قبل سوالش رو تکرار کرد

 

 !کجا بودی؟! سیامک رو دیدی؟ _



 

1714  از 609 صفحه   

 

سری به چپ و راست تکون دادم و از رایان فاصله گرفتم اما باز هم می تونستم 

رگ نبض داِر شقیقه ها و ورم کردن رِگ گردنش رو ببینم.. حتی نمی دونستم این  

ش رو دیدم و  همه دل و جرات رو از کجا پیدا کردم که چشم های به خون نشسته

 :لب زدم

 

می میخوام.. میخوام از.. از شر تو.. از شر سیامک.. از شر این زندگی.. خو  _

از شر صوفیا رامش..   ماشین..  بهم دست  خونه..  بهم..  از خودم خالص شم.. 

 ..نزن

 

اما بیش از ده سانتی متر نتونستم فاصله بگیرم و دوباره اسیر پنجه هاش شدم و  

من رو به سینش کوبید.. با درد و غصه و یه عالِم اشک نریخته، چشم بستم.  

 ..پوزخندی عصبی زد

 

ه هیتر، داغم  من می تونستم هرِم داغی که از تنش ساطع میشد حس کنم.. مثل ی

 :می کرد و داشتم می سوختم.. از بین دندون های کلید شده گفت

 

کاش به همین راحتی بود که میتونی به زبونش بیاری هرچند من بالیی به روزت  _

میارم که حتی نتونی این کلمات رو تو ذهنت هم به هم بچسبونی.. خیلی متاسفم  

نداری.. به بن بست خوردی.. دیگه انتخابی نداری..  اما باید بگم تو هیچ راه فراری  

من انتخاِب آخرتم زیبا.. اگه تو این بازِی مسخره به من برخورد نمی کردی شاید  

نیستی..   سابق  زیبای  اون  دیگه  تو  ولی  برگردی  قبلیت  زندگی  به  تونستی  می 

 !نمیذارم باشی.. اجازه نمیدم پاتو کج بذاری.. زیبا..؟ 



 

1714  از 610 صفحه   
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1714  از 611 صفحه   

 

 

جوری اسمم رو صدا کرد که بااینکه قانونا نباید می فهمیدم اما با گوشت و پوست 

استخونم درک کردم و روح از تنم رفت.. لبش رو به گوشم چسبوند و تارهای  و  

و  خشم  بیشتر..  همیشه  از  بودم..  دفاع  بی  من  انداخت..  تنم  به  لرز  لرزونش، 

 ..عصبانیت در برابِر حسی که تو وجودش عربده میزد هیچ معنایی نداشت

 

دختر  _ اون  قبلی..  زیبای  کشتم..  رو  رامش  صوفیا  که  و  همونطور  ضعیف 

دروغگو.. اون دختر که بی اراده بود و احمق.. می کشم زیبا.. من اون زیبایی رو  

 ..برات میسازم که تالش نکردی باشی.. اراده ی بزرگ کردنش رو نداشتی

 

فشار دستش دور کمرم صدبرابر شد و تو به حرکت از زمین بلندم کرد.. کف پاهام 

ش کردم که انگشت هام درد گرفت..  که به زمین برخورد کرد مشتی حواله ی سین

ولم نکرد و با بی خیالی من رو به دنبال خودش کشوند و تا اتاقش پیش رفت..  

 ..بی توجه به تقالهام کیف و شالم رو روی زمین انداخت و مانتوم رو باز کرد

کمرم که روی تخت افتاد وحشت رو با همه ی ابعادش حس کردم.. رایان توانایی  

 ..و داشت.. حتی سالخی کردنمانجام هرکاری ر

 

 !می میخوای چیکار کنی؟ _

 

 ..تربیت.. کاری که یا خانوادت انجام ندادن یا تو نخواستی_



 

1714  از 612 صفحه   

 

مغزم یک خط درمیون کار می کرد و من نمی تونستم بفهمم قصدش چی بود.. نیم  

 ..خیز شدم ولی هیکلش رو زودتر از واکنش من روی تنم انداخت

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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1714  از 613 صفحه   

 

 

 

 :زیر سنگینِی وزنش نفس کم آوردم و تن صدام تغییر کرد

 

کن.. من.. االن تو شرایطی نیستم که.. که حتی از فکر به یه نه.. رایان.. ولم  _

تجاوز دیگه بترسم.. توروخدا ولم.. کن.. تو واقعا چی از جونم میخوای؟! اگه..  

 !اگه خواهِر خودت هم بود همینکارو می کردی؟ 

 

تو   که  دردی  از  شاید  یا  تمسخر  به  شاید  خندید..  تلخ  شاید  نه  یا  زد..  پوزخند 

 ..میشد فهمید.. من توانایی شناخِت رایان رو نداشتموجودش بود.. ن

دستش الی موهام رفت و از اسارِت کش بیرون آورد و بین مشتش گرفت.. بینی  

الی موهام فرو برد و جوری کالبدش رو از اکسیژن پر کرد که هیچ فضای خالی  

باقی نموند.. دسِت خودم نبود اما به مظلومانه ترین شکل ممکن اسمش رو صدا  

 :کردم

 

 !رایان؟ _

 

برای لحظه ای هیچ واکنشی نشون نداد.. حتی حس کردم نفس نکشید اما چونم  

رو محکم گرفت و من از درد و بیچارگی چشم بستم.. داشت دردم می گرفت اما 

 :توان باز کردن دهنم رو نداشتم.. لحظه به لحظه خشمگین تر میشد
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  ..دختر خوب بهت توصیه می کنم سکوت کنی.. فقط گوش کن _

 

قلبم در گوشه ای ترین قسمت سینم مچاله بود.. سرش رو عقب کشید.. اونقدر  

اتاق روشن بود که میشد حتی روزنه های پوستیش رو از این فاصله ی کم ببینم..  

ته ریِش مالیمش.. مژه های بلند و خطوِط ناهماهنِگ قرنیه هاش.. بوی عطرش  

 ..شتم.. یخ زدمباز هم سستم کرد.. دست از تقال بردا

 

سیامک دو هفته ست برگشته.. دو هفته پیش.. یادته ازت پرسیدم اگه برگرده و _

تونستم رمز   که  داشتم.. همونطور  کنی؟! من خبر  چیکار می  بخواد  بازم  تورو 

تلفنتو پیدا کنم.. تونستم کل زندگیتو بفهمم.. جمع کردن اطالعات از سیامک معتمد  

بود.. پسِر یکی از تاجرای تهران برای من.. رایان ارجمند  کار خیلی راحت تری  

 !از یه آِب خوردن راحت تر بود زیبا.. قبل از برگشتنش خبر داشتم
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از تک به تک حروفی که ادا می کرد حرص و خشم می بارید و من توان خوندن 

داشتم؟!  توانایی  چقدر  داشت..  برنمی  من  از  چشم  اما  نداشتم  رو  نگاهش  خط 

چقدر...؟! خبر داشت؟! قبل از برگشتنش؟! اون سواِل لعنتی.. چرا پرسیده بود و  

 !ال چرا یادآوری می کرد؟ حا

 

چجوری خبرشو فهمیدی؟! خودشو دیدی؟! کجا؟! حرف بزن زیبا.. وگرنه می _

 ..تونم به روش خودم از زیر زبونت
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نگاهش از صورت و چشم هام به لب هام و احتماال ذهنش به سمِت زبونم کشیده  

جلوگیری کنم ولی  شد.. ساعدم رو روی کتفش گذاشتم تا از نزدیکی بیش از حدش  

 :پایین تنش رو بهم فشار می داد.. لبش رو با زبون تر کرد و حرفش رو کامل کرد

 

من حرف های تو مغزت هم می فهمم.. برای من فهمیدنش کار راحتیه.. چشم  _

اون   اگه  چون  نکردی  مالقات  خودشو  صادقن..  خیلی  خودت  برخالف  تو  های 

نبود.. از کی فهمیدی که برگشته؟!    عوضی رو دیده بودی االن حاِل نگاهت این

 !پنج شش ساعت کجا بودی که کمند هم بی خبر گذاشتی؟ 

 

زد اما همین آرامش و شمرده زد.. آروم بود و حتی حاال نفس نفس نمی عربده نمی

شمرده حرف زدنش باعث رعب و وحشت صدبرابرم میشد.. چشم ریز کرد و من 

 .همچنان اشک می ریختم

 

بلند شو رایان.. تو حق نداری هروقت.. هرزمان که دلت خواست اینجوری  از روم  _

 ..منو تحقیر کنی.. پاشو لعنتی

 

یه چیزی تو وجوِد رایان حکِم تیغ های برنده و گداخته رو داشتند و من از درون  

و بیرون غرق خون و تاول بودم.. نفِس داغش رو روی صورتم فوت کرد و پشت  

 ..ب رفتنم شد و خودش جلو اومدسرم رو گرفت و مانع عق
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رو گرفت و مانع عقب رفتنم  نفِس داغش رو روی صورتم فوت کرد و پشت سرم  

شد و خودش جلو اومد.. دست چپش رو ستون تنش کرده بود و درست تو فاصله  

 :ی هیچ از لبم، گفت

 

حاال که کاری باهات ندارم ولی اگه من بخوام کاری کنم هم تو باید اطاعت کنی..  _

رو  هرزمان و تو هر شرایطی زیبا.. حتی وسط خیابون.. قانون من اینه.. وارد قلم

من که بشی دیگه جزیی از دارایی های منی.. تو االن مال منی.. حتی فکرت.. حاال  

 !بهم بگو چی تو سرته

 

ترسیدم اما باهمین حرف های تهدیدآمیز گرم  شدم اما نشدم.. باید میباید متنفر می 

شدم.. مگه من آدم نبودم؟! رایان مرد زیبا و جذاب و خوشپوشی بود.. عطری که  

استفاده می کرد هربار من رو غرق می کرد.. دست خودم نبود اما جذب می شدم 

 !تو رویایی فانتزی

بیشتر از خودم متنفر می شدم.. از خودم که توانایی مقابله با رایان.. با این حس  

 ..نداشتم.. رایان و اون نگاِه لعنتی

 

فکر و خیاالتی که  من عروسک تو بغلِی تو نیستم.. بنده و برده ی تو نیستم.. هر_

داری بریز دور رایان ارجمند.. به قول خودت تو می تونی هرکیو خواستی به دست  

بیاری.. خیلیا هم آرزودارن جای من باشن االن اینجا و روی تخت و زیِر تو.. اما 

 ..من اونجوری نیستم.. بفهم

 

 ...نبودم؟! خودم هم حرف خودم رو باور نداشتم.. دلم می خواست اما
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نبودم؟! خودم هم حرف خودم رو باور نداشتم.. دلم می خواست اما نه تا وقتی  

ش قالب  رایان پسِر رامین بود.. نه تا وقتی هنوز با فکر با اون تجاوز وحشیانه 

تهی میکردم.. نه تا وقتی می تونست با یه کلمه حرف نابودم کنه.. شاید اگر من  

هم مثل بقیه ی دخترها کامال عادی باهاش آشنا می شدم به همون اندازه دلم می 

 ..خواست

 

 !.. مثل همه.. می خوای بهت ثابت کنم..؟ می خوای.. تو هم مثل بقیه ای _

 

هنوز حرفش تموم نشده بود.. بهم امون نداد و خودش رو تکونی داد و دستش از  

الی شلواِر جینم به داخل فرو رفت و من جیغ زدم.. زنجیره دار و طوالنی اما افاقه  

 ..ش رسید و نفسم با تاخیر برگشتنکرد و باالخره به خواسته 

 

 ..رایان.. ن نهر _

 

بارید.. لبش رو بین دندون گرفت و نیشخند زد..  شرارت و شیطنت از نگاهش می

 ..کرداحتماال داشت به خیسِی بین پام فکر می 

 

خیس  _ من  زیِر  سرعت  این  با  هیچکدوم  بخورم  قسم  حاضرم  ببین..  زیبا..  آ.. 

اشتن.. نه وقتی  نمیشن.. حداقل نه وقتی زیِر پسِر مردی هستن که قراِر ازدواج د

 !شوهِر سابقت برگشته.. زیبا..؟ 
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لعنتی من رو کت   نداشتم اما رایاِن  من واقعا خسته بودم و دیگه توان جنگیدن 

کرد..  شدم ول نمیآورد و تا وقتی خورد و خمیر نمیبسته به میدون مبارزه می

  برنده ی میدون همیشه رایان بود.. با این وجود با مشت به جون سر و سینش 

افتادم ولی حرکِت دستش رو باال برد و خِط الی پاهام رو میلی متری فتح کرد و با  

 :اولین فشاِر دستش باز جیغ زدم

 

رایااان؟! عوضی تو فکر کردی کی هستی؟! مگه من یه زِن خرابم؟! واسه من،  _

 ..رامین و سیامک نکن.. من با هیچکدوم

 

 :ز لبش رو جلو داد و گفتبه میون حرفم پرید.. خشک و خمار و تحریک آمی

 

خراب و هرزه نیستی؟! نیستی که امروز صبح درست بعد از اینکه شِب قبل،  _

بهت نشون دادم رامین که قصد اخاذی کردن ازش رو داشتی چه جونوریه باز  

بیخبر از من زدی بیرون؟! من کیم؟! آره..  راه های بهتری هست که بهت بفهمونم  

نمی گنجه.. تو کی هستی هان؟ کی هستی که منو بازی  کیم.. اونقدر که تو باورت  

کی   با  کجایی..  زیبا..  ببین  ببین.. خودتو  حاال  میذاری..  منو سرکار  آدم  دادی.. 

هستی..؟! اعتراف کن.. اعتراف کن حرکاتم باِب میِل تنته.. اعتراف کن می تونم  

توام.. از هر  تحریکت کنم.. تو واسه زیِر من بودن آفریده شدی.. من راِه رهایِی  

 ..لحاظی که فکر کنی
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 :نالیدممچ دستش رو گرفتم و با عجز 



 

1714  از 623 صفحه   

 

نکن.. تو حق نداری با من و احساساتم اینجوری بازی کنی.. حق نداری حاال که  _

تو بدترین بحران های زندگیمم اینجوری منو بازی بدی.. تو که ادعا داری خیلی  

آدم درستی هستی.. مثل من و امثال بابات نیستی چرا.. ولم کن رایان.. این نامردیه 

 ..ستفاده می کنیکه داری از ضعف های من سوءا

 

خندید.. بلند و دیوونه وار.. ناباورانه به خنده ها و پوست سرخ شده و سیبک 

 ..گلوش که مدام باال و پایین میشد نگاه کردم

 

زیبا.. سواستفاده؟! کاِر شریِف خودتو میگی؟! جلو چندنفر از چشمات.. ابروهات _

ی تا مردای هوسران و  و این لبا.. جلوی چندنفر از بدنت و صدات استفاده کرد

پولدار رو تَلَِکه کنی و پولشونو به جیب بزنی؟! بعد تو به حرکت دست من الی  

پاهات میگی سوءاستفاده؟! با خودت چی فکر می کنی؟! نکنه فکر کردی با دوتا  

باال و پایین کردن انگشتم ارضا میشم.. االن این تویی که داری از دست من نهایت  

 ..اینطوری نیست؟! ببین.. داری می لرزیاستفاده رو میبری..  

 

لب گزیدم.. حرف هاش مثل یه شمشیر دو دم بود هم مغزمو می شکافت و هم قلبم  

رو تکه پاره می کرد.. سعی کردم دستش رو از تو شلوارم بیرون بکشم ولی با  

 ..جدیت بیشتری انگشتش رو فشار داد.. داشت به نقطه ی حساسم می رسید

 

 ...؟! بگوکجا رفته بودی_
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به هن و هن افتادم.. دیگه گریه نمی کردم و فقط می خواستم دستش رو پس بزنم..  

 .نباید این ضعف ریشه می کرد

 

رفتم خونه رو گذاشتم واسه فروش.. تو کمتر از یه هفته دیگه از دستت راحت  _

میشم.. از این خونه میرم.. هم از زیِر ِدین اون سیامک درمیام هم دیگه مجبور 

 ..یستم تو رو تحمل کنم.. راحت میشمن

 

 .انگشتش باالخره رو نقطه ی حساسم نشست و ناخودآگاه آه کشیدم

 

 !راحت بشی؟! از دسِت من.. از دسِت خودم یا دستم؟ _

 

 ..حرکِت انگشتش داشت دیوونم می کرد
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تواِن   دستم  و  بود  منقبض  عضالتش  کرد..  می  دیوونم  داشت  انگشتش  حرکِت 

نیشگون گرفتنش رو نداشت.. باز مشت کوبیدم.. چشم بسته بود و من مطمئن 

ت پشت پلک های بسته، محلی که با انگشت لمس می کرد رو تصور می بودم داش

 ..کرد.. وای خدایا.. از نگاهش خون چکه می کرد

 

نباشم؟! قصه ی  _ مطمئنی می تونی خالص شی؟! مطمئنی اصال می خوای که 

آشنایی ما رو هرجا بگی همه جذبش میشن.. قرار بود سِر انتقام از شوهِر سابقت  
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از بابای من اخاذی کنی و حاال کجایی؟! زیبا؟! از کی شنیدی    اون سیامِک آشغال

 !سیامک برگشته؟ 

 

عوضی ولم کن.. دستتو دربیار داری اذیتم می کنی.. از همون بنگاهی فهمیدم.. _

از آشناهای دوِر خانواده ی معتمد بود.. خونه ای که االن توش زندگی می کنم رو 

 ..خودش قولنامه کرد.. االنم

 

طش که به سمت دهانه ی رحمم رفت جیغ کر کننده ای زدم و موهاش  انگشِت وس

 ..رو بین مشتم گرفتم و سرش به عقب کشیده شد

 

 ..نه رایان.. نکن_

 

 !فکر کن سیامک اینجاست.. باهاش میری یا می مونی؟ _

 

کل وجودم از شهوتی ناخواسته می لرزید.. این حس چطوری تو وجودم زنده شده  

 :چطوری؟! به خاطر عطِر رایان بود یا وجودش؟! با زاری لب زدمبود؟! 

 

 ..هیچکدوم.. نه اون عوضی نه توی فرصت طلب..  ولم کن نامرد_
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لبش رو باز به گوشم چسبوند و نفس داغ و پرنیازش پرده ی گوشم رو لرزوند و  

انگشتش پیشروی کرد و نفسم منقطع شد و سرم رو رو به باال هدایت کردم که 

 :یسی به گردنم زد و گفتل
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 :لیسی به گردنم زد و گفت

 

ش دست و پاتو گم می کنی.. عشق اولته.. هنوز عشقی من شرط می بندم تو ببینی_

که بهش داری تو نگاهت پیداست.. چشمات دروغ نمیگن.. با اون میری.. مگه  

 !نه؟ 

 

عجیب بود اما حاال به هیچی جز میل به رهایی فکر نمی کردم.. انگشتش که تو  

دهانه رحمم فرو رفت دست از عضالتش کشیدم و مشتم رو به تشک کوبیدم... 

هومی گفت و انگار متوجه حاِل بدم شد.. بلند شد و قبل از اینکه یه "نه" کوبنده 

بگم.. شلوار و شورتم رو تا ماهیچه های دوقلوم پایین کشید و بی مکث کردن بیِن  

پام جا گرفت و پاهام رو باال داد و درست خیره به چشم هام لبش رو روی نقطه  

به تنم افتاد و انگار از یه پرتگاه پرت    ی حساسم گذاشت و با همون لیِس اول لرز

شدم.. سرم رو به تشک کوبیدم و رایان امون نداد و همه ی شیره ی وجودم رو  

مکید و من تند و عمیق و کشدار نفس می کشیدم.. لعنتی مسخم می کرد.. چشم 

 ..بسته بودم و باز بوی عطرش تو مشامم پیچید و صداش

 

طعمی.. تو تمام عمرم اینقدر واسه ارضا شدن خودداری و تو.. یه لعنتِی خوش  _

مالحظه نکردم.. کاری باهات ندارم اما فعال.. امروز تنبیهت نبود.. لذت بردی زیبا  

اما تنبیهت تو راهه.. تالفی چندساعت غیبت و پیچوندن حامد.. سرخود عمل کردنت 

یکی تالفی می برای فروِش خونه.. حتی نزدیکِی بیش از حدت به کمند.. یکی  

 ..کنم
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من تو خلسه بودم.. کرخت و بی حس.. برای اولین بار بود که این حس رو تجربه  

 ..می کردم و حاال انگار روی زمین و تخت و زیِر رایان نبودم

 

انگار روی ابرها و مابیِن زمین و آسمون معلق بودم.. حس دلنشینی داشت.. هنوز  

رایان همه ی واکنِش بدنم رو می فهمید و می  نفس نفس می زدم و مطمئن بودم  

م که نیشخند زد و کناِر لبم رو بوسید و پایین تنش رو دونست حاال تو چه وضعیتی 

 ..روی برهنگِی پایین تنم کوبید

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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می تونی بپوشی و تا خونت بری یا ترجیح میدی باقی لباساتو دربیارم و یه دوِش  _

دونفره بگیریم؟! شاید بتونی با میل و اراده ی خودت منو هم به دنیایی که توش  

 ..هستی دعوت کنی

 

. از این دنیا خارج نمیشدم.. نه اینکه نخوام، نمی تونستم... انگار  در نمی اومدم.

 ..طلسم شده باشم دلم می خواست می خوابیدم.. توان باز کردن پلکم رو نداشتم

 

زیبا؟! می دونی اینکه االن اینجا و تو این وضعیتی یعنی چی؟! می دونی من  _

هیچکس فکر هم نکردم اما برای هیچ احدی اینکارو نکردم؟! تا حاال به بوی بدِن  

 ...تو
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به   بیدار نگه دارم و بی توجه  نتونستم مغزم رو  من آروم بودم.. آروِم آروم و 

خطرناک بودِن رایان و اینکه می تونست وقتی من تو عالِم خوابم هربالیی به سرم  

 ..بیاره به خواِب عمیقی فرو رفتم

 

 

 

 

 

کشیدم.. یکم احساس سرما داشتم و اونقدر  غلتی زدم و پتو رو تا روی گوشم باال  

کرخت بودم که دلم نمی خواست چشمام رو باز کنم.. بالشی که زیِر سرم بود بوی  

عطر دلپذیری داشت و بی اراده لبخند زدم اما یکباره وسط سلول های خاکستری  

مغزم غوغا به پا شد و این عطر رو به خاطر آوردم و درست مثل برق گرفته ها 

 ..پریدم و پتو رو کنار زدماز جا 

 

چشم هام تا آخرین حد گشاد شد و از چیزی که می دیدم خیِس عرق شدم و قلبم 

به کوبش افتاد.. تپشش رو درست تو گلوم حس می کردم و هر لحظه امکان داشت 

 ..قلبم رو باال میارم

از تخت   پاهام رو  رایان عصبیم کرد و  پاهای  ارضا شدنم زیِر دست و  تصاویِر 

ویزون کردم.. من تو اتاِق رایان بودم و باز همون تابلوی عکس از چهره و بدِن  آ

ایده آلش جلوم رخ نشون داد و لب گزیدم.. آخ خدایا حاال چطوری باید تو روی  

 ..رایان نگاه می کردم.. حتما فهمیده بود و من
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  از خجالت و شرم و نفرت دست و پاهام یخ کرد و قندیل بستم.. دستم رو روی 

گلوم گذاشتم.. چطور تونستم اینکار رو بکنم و اینجوری به آرامش برسم و چند  

 ..ساعت بخوابم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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اتاق با یه چندتا دیوار کوب روشن بود و این نشون می داد که مدت زمان زیادی  

 ..رو خواب بودم

کاش زمین دهن باز می کرد و من رو می بلعید.. هیچ صدایی از بیرون به گوش 

  ..نمی رسید.. از خدا فقط می خواستم که زبیده و مائده خونه نباشن.. فقط همین

 

نگاهی به ساعت روی عسلِی کناِر تخت انداختم.. وای خدایا هشت و نیِم شب نیم  

بود و این یعنی چهار پنج ساعت خواب و غفلت.. یه روِز کامل از حاِل کمند بی  

گرفتم..   وجدان  عذاب  بودم  گذاشته  تنهاش  وضعیت  اون  با  اینکه  و  بودم  خبر 

 ..نیشگونی از رونم گرفتم و آخ کشیدم

کمند زنگ می زدم.. با چشم به دنبال کیفم گشتم و روی صندلِی روبروی  باید به  

میز توالت پیدا کردم.. حتما کاِر رایان بود.. لعنتی حتی از توی تابلوی عکس هم  

همون جذبه و نگاِه نافذ و دیوانه کننده رو داشت و معذبم می کرد اما هنوز قدم از  

 ...وقدم برنداشته بودم که در به آرومی باز شد 

 

من یه گام به عقب برداشتم و دستم روی قلبم نشست و هیِن خفه ای کشیدم.. رایان  

که وارد اتاق شد و در رو بست گونه هام رنگ گرفت و داغ کردم.. سرم رو پایین  

انداختم اما همون ثانیه ی اول کافی بود تا پیرهن جذِب مردونه و شلوار کتونش  

 ...ومد یا مهمون داشت و وای بر منرو ببینم.. انگار یا از بیرون می
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 !بیدار شدی؟ _

 

صدای برخورد پاشنه های صندلش بهم فهموند که داشت نزدیک میشد و من انگار 

 ..به زمین چسبیده باشم تکون نخوردم اما پاهام بشدت فرار می خواستند و من هم

 

م اومد اونقدر خواب الزم بودی و اونقدر در آرامش خوابیده بودی که نه من دل_

 ..بیدارت کنم نه کمند و زبیده

 

داشتن؟! سیامک   گرفت.. همه خبر  توانم رو  کوتاه همه ی  چند جمله ی  همین 

برگشته بود و من اینجا و تو این وضعیت چه غلطی می کردم؟! باید االن تو اتاقم  

بدون پنجره و نور و چراغ، ساعت ها اشک می ریختم و به بخِت بدم نفرین می  

 ..فرستادم

درست روبروم ایستاد و من بدون فکر سر بلند کردم و خیره ی چشم هاش لب 

 :زدم

 

 !کمند و زبیده و ما.. مادرت اینجان؟ _

 

 :اخِم ریزی بین ابروهاش بود اما دستی به ته ریشش زد

 

 ..احتماال می خوای بدونی کسی از چیزی که بین ما گذشته خبرداره یا نه_
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ین انداختم.. دستش روی بازوم نشست.. همیشه فکش منقبض شد و من باز سر پای

 ..خشونت داشت و همه ی حرکاتش حرصی بود

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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زبیده، مادرمو برده بوده چکاپ.. وقتی داشتن برمی گشتن کمند رو تو راهرو  _

دیدن.. منم از مکالماتشون فهمیدم که کمند فکر می کرده من یه بالیی سرت آوردم  

چون چندساعته گم و گور شدی.. من مداخله کردم و گفتم که جاِی زِن من تو خونه  

تونستم جلوی زبیده اسِم دوست دختر روت بذارم.. می دونی مگه   ی منه.. نمی

 !نه؟ 

 

هرروز داشت شرایط پیچیده تر میشد و من دیگه گنجایش نداشتم.. باز چشمه ی  

 ..اشکم جوشید و سربلند کردم

 

اینقدر اذیتم نکن رایان.. من تاوان هرکاری هم که در حقت نکردم پس دادم.. _

تنه کافیه.. سعی نکن  با هر  دیگه  ازم بگیری.. کمند هرکی که هست  ا دوستمو 

 ..هویتی برای من باارزشه.. خواهش می کنم

 

نشدی چی شده.. هنوز  _ تفهیم  تو هنوز  انگار  زیبا؟!  که چی  کنی  خواهش می 

نفهمیدی من با کسی شوخی ندارم.. زیبا تو و امثال تو مادرمو به این روز انداختین  

و تحمل کنم.. اصال تاحاال به این فکر کردی که  و من باید یه عوضی مثل رامین ر 

پسِر یه آدمی عیِن رامین بودن چه حسی داره؟! یا زندگی کردن کناِر مادری مثِل  

 !مائده.. جونت به جونش بند باشه و حتی فروغِ چشماشو حس نکنی؟ 
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نه فکر نکرده بودم و نمی خواستم فکر کنم.. من خودم به اندازه ی کافی بدبختی  

و دیگه طرفیتم تکمیل بود.. باید می رفتم و با کمند حرف می زدم.. دیگه   داشتم

وقتش بود.. مغزم کار نمی کرد و هربار تصویری قدیمی از سیامک تو خاطرم  

نقش می بست.. تصویِر اولین لبخندش تو ماشین و زیر اون باروِن بهارِی زیبا..  

 ..من عاشق لبخندش بودم

 

 !رایان؟ _

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز
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بود؟! از کنارم فاصله گرفت و نفسش رو پرفشار به بیرون فوت کرد.. کمند اینجا  

کناِر زبیده؟! خداوندا! زبیده از رابطه ی بین من و رایان خبر داشت و به حتم با  

پرچونگی های زبیده، کمند هم از همه چی بو برده بود.. اشک هام خود به خود  

راه گونم رو پیدا کردن و من عاجزانه سر پایین انداختم و پشِت سِر رایان روی  

.. شوکه شد که تکون خفیفی خورد اما حتی  زانو نشستم و پای راستش رو گرفتم 

 ..سر نچرخوند

 

رایان.. من.. من واقعا نمی دونم دیگه چطوری باید تقاص پس بدم تا تالفی کارام _

 ..دلتو راضی کنه

 

به هق هق افتادم و محکم تر پاش رو گرفتم و بهش چسبیدم.. همه ی عجز وجودم 

 ..رو تو صدام ریختم و به شلواِر جذبش چنگ زدم
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اشتباه کردم.. قبول دارم.. مادرت حقش نیست و نبوده که این بالها سرش بیاد..  _

 ..منم در حق تو و مادرت بد کردم.. تاوانش هم بد پس دادم.. خیلی بد

 

جز صدای گریه و هق هق و بینی باالکشیدن من هیچ صدایی تو فضا نبود و هربار  

اشت حتی نگام کنه که چطوری  من این سکوت رو می شکستم و رایان ابدا قصد ند

 ..به پاش افتاده بودم

 

سرم _ از  دست  تا  کنی..  ولم  تا  میدم  انجام  کنه  می  راضی  رو  تو  که  هرکاری 

برداری.. بذاری زندگیمو کنم.. من خودم یه کوه غم و دردم.. دست روی هرجای  

رایان؟! من  زندگیم میزنم درد می کنه.. کل وجودم یه آماس از غصه و ناکامیه..  

جای تو نیستم اما تو هم جای من نیستی.. من نمی تونم یکی یکی چیزایی که 

عذاب   اینجوری  از  بردار  توروخدا دست  اما..  بگم  برات  بشم  باعث شد صوفیا 

دادنم.. خانوادم رو بعد از دوسال افسردگی و گوشه گیری و تنهایی و عذلت نشینی  

از دست دادم و دلش باهام صاف نمیشه..   و گناه به دست آوردم.. به جاش کمند رو

دخترونگیمو ازم گرفتی.. نه مثِل هر دختِر دیگه ای.. با درد و توهین و تحقیر  

 ..گرفتی و بعدم زندانیم کردی.. هنوزم زندانِی توام

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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اونقدر گریه هام شدید بود که به سختی حرف میزدم و می ترسیدم صدام به بیرون  

و گوش های زبیده و کمند برسه.. تنش از روی شلوار هم داغِ داغ بود و من سعی  

حالت چهره ش حاِل درونیش رو بهم برسونه ولی جز   کردم صورتش رو ببینم تا 

سیبک گلو و ته ریش و چونه ی مربعیش چیزی قابل دیدن نبود.. با ساعدم اشکم 

رو پاک کردم.. انگار تازه متوجِه تاِپ تنم می شدم.. مانتو نداشتم و همین بازِی  

کنش و  موهای بلندم بهم ثابت می کرد رایان بیکار ننشسته بود.. هنوز قصد وا

 :حرف زدن نداشت
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هنوز وقتی بهش فکر می کنم چهارستون تنم می لرزه.. رایان لعنتی بهم نگاه  _

 ..کن.. ببین از من چی ساختین.. تو و اون سیامک

 

مشت مالیمی به پشت رونش کوبیدم و سرش رو به سمت مخالفم کج کرد و من 

 :ملتمسانه لب زدم

 

نم دکتر بهم چی گفت؟! گفت خوب کردی  میدونی وقتی قراربود با سیامک عقد ک_

یکی رو انتخاب کردی که زیاد درشت اندام نیست چون بدنت ضعیفه و ممکنه تو  

 ..اولین رابطه درد زیادی رو تحمل کنی

 

نمی دونستم این حجم از شجاعت و صراحت رو از کجا پیدا می کردم اما ادامه 

 :دادم

 

تمام مدت زماِن کِم ازدواجم با سیامک به خاطر همون یه کلمه حرِف دکتر، من تو  _

حتی بهش اجازه ندادم لباسمو دربیاره چون ازش وحشت داشتم.. چون می ترسیدم  

درد بکشم.. چون انگار یه جای زندگی من و سیامک لنگ میزد.. هنوز از عشقی  

که بهم داشت مطمئن نبودم و دلم نمی خواست همه ی هستی و دار و ندارمو به  

 ..حالی که تو تِب خواستنش می مردم و زنده می شدم رایان پاش بریزم در

 

این حرف ها رو برای کمند هم بازگو نکرده بودم.. حداقل نه به این وسعت.. کم  

کم از بی واکنش بودِن رایان حرصم گرفت و از جا بلند شدم و بازوش رو گرفتم  
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می کرد..    و  ادارش کردم به سمتم بچرخه اما از تماس چشمی با من خودداری 

 ..می دونستم صورتم خیس و سرخ بود و احتماال پیله ی چشمم متورم و ملتهب

 

اما تو همون زیبای ترسو و فراری از رابطه رو به زور تصاحب کردی.. تن و _

بدنمو کبود کردی.. اجازه ندادی از خودم دفاع کنم.. به خاطِر گناهی که قرارنبود  

اوز نبود.. من نهایتا یه دزد بودم.. کارم مرتکب بشم.. اسم من یه هرزه و متج

اون همه  از  کم میشد  میلیون  یه چند  نبود..  تو  بنیان خانواده ی  به  لطمه زدن 

صفرهای بی شمار چیزی از تو و بابات کم نمی کرد.. نمی خواستم مهموِن تخِت  

 ..هیچ شِب بابات و صدنفر دیگه باشم و تو 
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 �� عالیس .. الناز

 

 [10:10 31.12.20] ,انتخاب اخر



 

1714  از 643 صفحه   

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(EeLlNnAaZz)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_پنجاه_و_نه#

 

 

 

 

باالخره به سمتم برگشت.. فکش بشدت منقبض بود و پوستش به کبودی میزد.. 

تداد داشت ترس به دلم انداخت.. چشم  رِگ متورمی که از کنار شقیقه تا موهاش ام

 ..هاش دو تا لخته ی خونی بود و من لب گزیدم و به گریه افتادم

 

 !زیبا؟! می دونی با این حرف ها به تنها چیزی که فکر می کنم چیه؟ _

 

جوابش رو ندادم که گریه امون حرف زدن بهم نمی داد.. هر دو بازوم رو گرفت..  

بیرون زده بود و دسِت داغش آتیشم زد.. محکم تک به تک رگ های ساعدش  

 :تکونم داد و باز سوالش رو تکرار کرد.. ترسیده "نه" خفیفی گفتم و پوزخند زد

 

جراتشو نداشتی جلوم لب از لب باز کنی.. حاضرم قسم بخورم این حرف هارو  _

حتی تو خلوتت واسه خودت هم تکرار نکردی که حاال داری جار میزنی.. همه ی  
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ات یه بو رو داره.. سیامک.. برگشتنش چنان تحولی تو زندگیت ایجاد کرده حرف

 ..که نمی فهمی از کدوم طرف و چجوری خودتو خالی کنی.. اما زیبا

 

اینبار چونم رو گرفت و با قرار گرفتِن دستش پشت کمرم و چسبوندنم به سینش  

ترسناکتر بود.. صداش پر  وادار شدم نگاش کنم.. از این زاویه و فاصله ی کم،  

 ..بود از خط و خش و کینه و نفرت و خشم.. من حسش می کردم.. به وضوح

 

من شبیه هیچکدوم از تجربیاتت نیستم.. نیازی نمی بینم بازم تکرار کنم ولی اگه  _

فکر کردی با زدِن این حرف ها من ولت می کنم تا به سیامک برسی کور خوندی..  

ا باشی.. کناِر من.. حاال تحت هر عنوانی که فکرشو کنی..  تو اول و آخر باید اینج

زیبا خوب گوشاتو باز کن.. ببینم یا بشنوم سمت سیامک رفتی یا حرف زدی چنان  

 ..بالیی به روزت میارم که مردن آرزوت بشه

 

تو وجودم حس می   رو  اون عشق  هنوز  داشتم..  هنوز سیامک رو دوست  من 

 :انگار صدای فکرم رو شنید که گفتکردم.. همون حِس ناِب گذشته.. 

 

 !فقط تو نه.. هردوتون_
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روی چونه و کمرم باعث شد آخ بکشم اما افاقه نکرد.. چرا  فشاِر انگشت هاش  

 !کسی به دادم نمی رسید؟! واقعا صدای ما به بیرون درز پیدا نمی کرد؟ 
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تو.. نمی تونی برای زندگی شخصی من تعیین تکلیف کنی.. چون تو نسبتی با  _

من نداری و نخواهی داشت.. نمی تونی حق دیدن و شنیدن صدای سیامک رو از 

بگیری.. اون حداقل شوهر سابقمه.. یه زمانی اسمم تو شناسنامش بوده.. تو   من

کِی منی؟! هان؟! چیکارمی؟! اصال دلم میخواد تو بغِل هزار نفر برم به تو چه..  

 ..من

 

تو یه حرکت ولم کرد و جوری روی صورتم کوبید که حرف تو دهن و ذهن و  

کردم و گوشم زنگ زد..  خاطرم ماسید و چونم کج شد و جوشش خون رو حس  

ش تن و بدنم رو لرزوند و حاال شک نداشتم کل خونه صداش رو می  صدای عربده

 :شنیدن

 

تا خودم سوزن دوزش _ ببند  خفه شو زیبا.. خفه شووووو.. اون دهِن گشادتو 

نکردم.. حرف دهنتو نمی فهمی فقط چرند میگی.. داری زر زیادی میزنی تا بزنم  

اون هرزه های خیابونِی معتاد خارجی هم انقدر شخصیتشونو  دندوناتو خورد کنم..  

پایین نمیارن که تو جراتشو داری جلوی من گنده گویی کنی.. زیبا من روزگارتو  

 ..سیاه می کنم

 

دستم روی محِل درد بود و لحظه به لحظه بیشتر تیر می کشید.. حرف زدن از  

دم اما خون از الی لب های  هیچ راهی با این مرد ممکن نبود.. دیگه گریه نمی کر

م بیرون می ریخت و بازوم اسیر دستش شد.. یه نفر چند ضربه ی  به هم چسبیده

مالیم به در زد و رایان من رو روی تخت پرت کرد.. دهنم طعم مزخرف خون می  

داد.. هیچ واکنشی به صدای در نشون نداد و حجم زیادی از موهام رو گرفت و  

 :تند و خشمگینش تو صورتم پخش میشدرو سرم خم شد.. نفس های 
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سیامک راه فرارت نیست زیبا.. من نمیذارم.. پرسیدی من کِی توام.. میگم.. از  _

 ..این به بعد رسما زِن من میشی.. شده با زور و شالق و کتک
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من هنوز گوشم زنگ میزد اما این حرفش رو شنیدم و پتِک عظیمی شد روی فرق  

سرم.. نه.. من هرگز این اجازه رو نمی دادم.. هه بلند باالیی نثارم کرد و از بین  

 :شده لب زددندون های کلید 

 

احتماال تو اون مغز کوچیکت دنبال راه حلی تا از دست من فرار کنی اما وقتی  _

صبح شد و اسمتو بردم تو شناسنامم.. وقتی وادارت کردم مثل یه برده ی جنسی  

ِِ مادرمو کنی   زیرم ناله کنی و مثل یه خدمتکار تو خونم کار کنی و خدمتگزارِی

  ..شوخی ندارهمی فهمی رایان ارجمند با هیچکس 

 

با دیدن چهره ی   به سمتش چرخیدم و  نداشتم!  کار رو می کرد، من شک  این 

برزخیش پی به جدیت کالمش بردم.. مچ دستش رو گرفتم اما پسم زد و قد راست 

 :کرد.. باز چند تقه به در خورد و صدای مالیِم زبیده رو شنیدم

 

 ..بیامرایان؟! پسرم شما حالتون خوبه؟! می تونم _

 

ش تموم نشده بود که در باز شد و صدای ترسیده و عصبِی کمند اما هنوز جمله 

رو شنیدم و خیلی زود وارد شد.. رایان به سمت در چرخید و من زبیده رو درست 
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کناِر کمند دیدم که غرولند می کرد اما هردو با دیدن صحنه ی پیش رو سکوت  

 :کردند و این رایان بود که فریاد زد

 

ی بهتون اجازه داد پا تو اتاِق من بذارین؟! بیرون.. کمند برو بیرون.. زبیده ک_

 ..این دخترو از اینجا ببر تا کار دستش ندادم

 

مسیِر نگاِه کمند من بودم و من سری به تاسف تکون دادم و صورتم رو مخفی  

 :کردم و به گریه افتادم.. صدای کم جوِن کمند رو شنیدم

 

 !زیبا؟ _

 

ا اینکه حرفی بزنه رایان، زبیده رو مخاطب قرار داد و بلندتر از قبل  اما قبل  ز 

 :گفت

 

 ..بیرون.. باهردوتونم.. همین االن_

 

کمند کوتاه نیومد و وقتی زبیده جیغ کشید دستم رو از روی صورتم برداشتم و  

دیدم که به رایان حمله کرد و رایان تو یه حرکت، هردو دسِت کمند رو گرفت و  

به هوا بلند شد.. کمند زخمی بود و دستش داغون.. از روی تخت  صدای آخش  

 ..بلند شدم و
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از روی تخت بلند شدم و به سمتش رفتم.. زبیده مات و متحیر مونده بود و با دهن 

باز و رنگ و روی پریده به میدوِن جنگ مقابلش نگاه می کرد.. هنوز چکیدِن 

 ..خون رو حس می کردم و بی تفاوت کناِر رایان ایستادم و بازوش رو گرفتم

 

 ..تاق برو بیرونبهت گفتم از این ا_

 

بهترین دوست من _ تاواِن کتک زدِن  برم  تا نشونت  آخ عوضی دستمو ول کن 

 !چیه؟ 

 

نخورم.. هرلحظه   تا زمین  داشتم  نگه  به سختی خودم رو  پسم زد و من  رایان 

انتظاِر سکته کردِن زبیده رو داشتم.. رایان معموال داد و فریاد نمی کرد و حاال  

یت صورت خون آلودم این حس بد رو صدچندان می  حتما تعجب کرده بود و وضع

 ..کرد

 

 ..رایان.. توروخدا کمند رو ول کن_

 

با همون چشم های به خون نشسته براندازم کرد و انگار تازه موقعیت خودش و  

 :وضعیِت کمند رو درک کرد که ولش کرد و من رو به زبیده لب زدم
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 ..برسین.. خواهش می کنمزبیده خانم شما به مائده خانوم _

 

ش رو به رایان دیدم و سعی کرد از من دستور نمی گرفت و من نگاه وحشت زده

مالیم حرفش رو بزنه.. هنوز رایان مثل خرس نفس می کشید و کمند با درد و  

 ..عجز روی دو پا ایستاد و با خشم به رایان زل زد

 

 ..کنینپسرم.. با حرف زدن بهتر می تونین مشکالتتونو حل _

 

و نگاهش رو به زخم لبم دیدم و با تکوِن سِر رایان از اتاق بیرون رفت.. کمند  

خیلی درد داشت و میشد حسش کرد با این حال به محِض بسته شدِن در با تشر  

 :گفت

 

فکر کردی با چهارتا دونه کتک و داد و فریاد خیلی مردی؟! چرا دست رو زیبا  _

 ..بی کس و کاره؟! تو بلند کردی عوضی؟! هان؟!فکر کردی

 

اما رایان باز به سمتش هجوم برد و من خودم رو بین هردو انداختم و رو به رایان  

 :تند و تند حروف و کلمات و جمالت رو به هم چسبوندم

 

نه.. نکن.. دیگه کافیه.. توروخدا بسه.. قسمت میدم اینکارو با من و زندگیم و  _

 !ان؟ کمند نکن.. تو چی از جونم میخوای؟! ه
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نگاهش بین من و کمند در گردش بود.. کمند از پشت بغلم کرد و خونی که تو نگاِه 

 ..رایان بود صدبرابر شد و من به خودم لرزیدم.. عاقبت تلخی داشتم.. خیلی تلخ 

 

 !خوبی زیبا؟! اذیتت کرد؟ _

 

 ..این سواِل کمند باعث خنده ی حرصِی رایان شد
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این سواِل کمند باعث خنده ی حرصِی رایان شد.. چنگی به موهاش زد و پشت 

به سمت کمند سر کج کردم.. دستش روی  کرد.. چندین نفس عمیق کشید و من  

 ..زخم لبم نشست و بغضم ترکید

 

تکون  _ دلت  تو  آب  دیگه  نمیدارم  میخورم  قسم  هستم..  من  زیبا  برم..  قربونت 

 ..بخوره

 

دلم حمایت های کمند رو می خواست.. لحنش مثل گدشته بود و دلم رو گرم می  

فس های کشدار می کشید  کرد اما مردی که درست تو فاصله ی کمی از ما هنوز ن

 ..رحم نداشت و من می ترسیدم
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 ...کمند من_

 

 ..قراره رسما زنم بشه_

 

به سمت من و کمند برگشت و احتماال لبخندش به خاطِر دیدِن بهت نگاه ما بود.. 

 :دهنم باز موند و حتما کمند هم دست کمی از من نداشت.. با لکنت گفت

 

 !ز زیبا.. را رایان چ چی میگه؟ _

 

رایان با دو گام خودش رو به من رسوند و دست باال آورد.. کمند هنوز به من  

چسبیده بود و انگشت های داغِ رایان روی خون گوشه ی لب و چونم نشست و  

سعی کرد پاکش کنه.. تا حدودی خشک شده بود و من صدای نفس های منقطع و  

 :شت و کمند لب زدبریده بریده ی کمند رو شنیدم.. رایان چشم از من برنمی دا

 

بگو که دروغه.. من.. من هنوزم نتونستم باور کنم اون چندروزی که غیبت زده  _

بود پیش رایان بودی و اونجوری با نامردی بهت تجاوز کرده و حاال.. این زخم و  

 ..خون و ازدواج

 

 



 

1714  از 656 صفحه   

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:10 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(EeLlNnAaZz)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_شصت_و_چهار#
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رایان عاصی شده دستم رو گرفتم و کشید و تو یه حرکت من رو به سمت کمند  

 ..چرخوند و دست دور گردنم انداخت.. من مثل مسخ شده ها شده بودم

 

برای من، تو یه موجود مجهول الهویه ای که نه می تونم به عنوان یه کمند..  _

زن قبولت کنم نه به عنوان یه مرد.. هرکی و هرچی هستی از این به بعد حدتو  

 ..بدون.. زیبا به زودی زن من میشه.. کسی رو که من زن کردم پس متعلق به منه

 

کردم.. اولین بار    کمند چنگی به موهاش زد و من دندون قروچه کردنش رو حس

نبود بهش اینجوری توهین میشد و عادت داشت و این حال بد از این بود که داشت  

من رو متعلق به خودش می دونست و خط و نشون می کشید برای رابطه ای که  

 ..سالیان سال دوام داشت

 

رایان.. من می تونم خیلی خطرناک باشم.. زیبا رو ول کن و گورتو از زندگی _

 ..زیبا گم گن.. من باهیچ احدی شوخی ندارممن و 

 

اما فشار دسِت رایان بیشتر شد و من دیگه توان ایستادن نداشتم و چشام تار می  

دید.. کمند یه قدم به سمتمون برداشت و رایان انگشت تهدیدش رو باال آورد و رو  

 :به کمند خشمگین لب زد

 

زیبا، همین فردا صبح زیبارو عقد  یه قدِم دیگه برداری به قصِد نزدیک شدن به  _

 ..می کنم و از ایران میریم
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کمند اول جا خورد و من اونقدر ضعف داشتم که فقط به واسطه ی دسِت رایان  

 :هنوز ایستاده بودم.. زمزمه وار لب زدم

 

 ..بسه.. کافیه_
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 ..بسه.. کافیه_

 

 :اما صدام به جایی نرسید و کمند با پوزخند حرص دراری گفت

 

خانوادش خبر دارن؟! تو بدون اجازه ی اونا نمی تونی کاری کنی.. نمی تونی _

زیبارو جایی ببری.. بیخودی منو تهدید نکن رایان ارجمند.. دوستمو ول کن و  

 ..برو عقب

 

 ..این مشاجره و این حرف ها نباید ادامه پیدا می کرد.. نباید

 

دنیا عقبم که  _ از  اونقدر  یا  بلوف میزنم  تو فکر کردی من  جدی میگی؟! نکنه 

نفهمم چی به چیه.. زیبا قبال شوهر داشته و مدرکش هست.. یه طالق توافقی و  

طول   تو  کنه  چک  زیبا  اینکه  بدون  تونست  حتی  که  پایه  و  زبردست  وکیل  یه 

ن مدرک، طالقشون ازدواجش با سیامک رابطه ی جنسی داشته یا نه و بدون داشت 



 

1714  از 660 صفحه   

داده.. حاال تو بگو.. یه زن که معلوم نیست من باهاش کاری کردم یا نه.. نمی  

تونه بدون نظر خانواده بازم ازدواج کنه؟! بهت هشدار میدم همین حاال بری و  

 ..پشت سرتم نگاه نکنی

 

 ..دیگه نتونستم تاب بیارم و زانوهام شل شد.. من خیلی حماقت کردم خیلی

 

 

**** 

 

 

 

 ..یک به یک اعضای بدنم داشتن از خواب بیدار می شدن جز پلک هام

دلم نمی خواست چشم باز کنم.. نمی خواستم باز هم خودم رو تو اتاق لعنتِی رایان  

 ..ببینم و همون تابلوی بزرگ عکس و بوی عطرش

 

دلم نمی خواست زندگی کنم.. حداقل نه تا وقتی هنوز خبِر برگشتن سیامک برام  

قلبم رو بیرون می  هضم ن شده بود و حرف های رایان سینم رو می شکافت و 

 ..کشید

من حتی تکلیف زندگیم تو ثانیه های بعدی رو هم نمی دونستم.. صدای تلفن همراه  

ناشناسی رو شنیدم.. شاید مغزم هنوز قدرت پردازش نداشت اما برام آشنا نبود..  

از اکسیژن و هوای ناپاک  عمیق عمیق نفس کشیدم و همه ی حجم ریه هام رو  
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این اتاق و خونه ی لعنتی پر کردم.. صدای تلفن قطع شد و من صدای رایان رو  

شنیدم.. چقدر من بداقبال بودم.. اگر کورسوی امیدی هم داشتم به باد فنا رفت..  

تو این چند وقت اونقدر اتفاقات ریز و درشت افتاده بود که من حتی تولِد رایان و  

زهرا رو فراموش کرده بودم.. فرلموش که نه.. انگار که مسائل    مراسم نامزدیِ 

 ..مهمی نبود بهش فکر نمی کردم

یکهو وسط سلول های خاکستریم جرقه ای زده شد و مثل برق گرفته ها روی تخت  

 !..سیخ و شق و رق نشستم و چشم هام تا انتها گشاد شد
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یکهو وسط سلول های خاکستریم جرقه ای زده شد و مثل برق گرفته ها روی تخت  

انتها گشاد شد.. صدای مکالمه ی رایان  سیخ و شق و رق نشستم و چشم هام تا  

رو دقیقا تا پشت در اتاق شنیدم و روح از تنم رفت و دقیقا مثل نقش کارتونِک  

گربه تو موش و گربه روحم با یه فاصله ی طوالنی از خودم باز به وجودم برگشت  

 ..و قلبم بشدت به کوبش افتاد.. خودم از این تشبیه خندم گرفت اما نخندیدم

اینکه من حرفی بزنم یا اجازه ای صادر کنم در باز شد و قامت بلند و هیکل    قبل از 

عضالنی لعنتیش رو دیدم و لب گزیدم و پتو رو گرفتم و روی تنم انداختم و دراز  

 ..کشیدم

 

مشکلی نیست بابا.. من همین امروز میرم با وکیلش صحبت می کنم.. نمی تونه  _

. براش گرون تموم میشه.. من مراقبم شما اینطوری بی خبر قراداد رو کنسل کنه.

 ..نگران نباش
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نمی دونستم تا به این اندازه با رامین مکالمه داست.. اون جرقه ی لعنتی هنوز تو  

سرم می لولید.. گفته بود من رو به عقد خودش درمیاره؟! هرگز.. این اجازه رو  

 !نمی دادم

 

خیدم که انگشتش رو روی  یکهو پتو از روم کشیده شد و من شاکی به سمتش چر

لبش گذاشت و به نشونه ی سکوت "هیش" گفت و اخم غلیظش رو تو چشمام  

فرو کرد.. حداقل خوبیش این بود که من خونه ی رایان نبودم و همین یکم بهم  

 ..آرامش می داد

 

براش یه راه حل پیدا می کنم.. هرچی نباشه من خوب بلدم جوری میانبر بزنم  _

ردار نشه.. من پسِر خودتم.. اینو نه فقط به خودم و شما، به  که روح کسی هم خب 

همه ی اون شرکا و رقبای گردن کلفتتون ثابت می کنم.. البته که خیلیای دیگه هم  

 ..باید اون اقتدار واقعی منو ببینن... من راه نرفته و کار نکرده زیاد دارم

 

این حجم خودشیفتگیش  تمام مدت سخنرانِی باابهتش چشم از من برنداشت و من از  

پوزخند زدم و پاهام رو از تخت آویزون کردم اما تا خواستم بلند بشم سرم گیج  

 ..رفت و روی تخت نشستم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ..مزاحم نمیشم.. روز خوش_

 

با همین مکالمه ی کوتاه تماس رو قطع کرد و لب تخت نشست.. دستش به بازوم  

 :نرسیده لب زدم
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 !بهم دست نزن.. کمند کجاست؟ _

 

شد و مقابلم قد علم   هه بلند باالیی نثارم کرد و با همون لِب کج شده از جا بلند

 :کرد

 

جای دوری نیست.. رفیق گرمابه و گلستانت تو حمومه.. منصور رنگ زد گفت  _

 ..دوش بگیره زودتر خوب میشه

 

با ستون کردِن مشتم روی تخت، بلند شدم ولی جوری سد راهم شده بود که نتونستم 

 .قدم از قدم بردارم

 

پریده و لبای سفید و چشم های به گود  اصال به دیدن یه دختر با رنگ و روی  _

 ..نشسته که موهای ژولیدش اطرافش ریخته و بوی گند عرق میده عادت ندارم

 

دلم شکست.. احساس ضعف بدی داشتم.. چندین ساعت چیزی نخورده بودم و  

معدم بشدت مالش می رفت.. مدام این سوال تو سرم تکرار میشد که واقعا سیامک 

 ..هربار بایادآوریش قلبم مچاله میشد و تنم یخ می بستبرگشته بود؟! انگار  

 

منم به دیدِن یه حیوِن انسان نما عادت ندارم که ادعاش زمین و زمان رو به هم  _

 ..دوخته و فکر می کنه پسِر پیغمبره اما
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 .نرم و بی خشونت چونم رو گرفت ولی تواِن بدنیش باال بود و دردم گرفت

 

ِر رامین و مائده.. می دونی روزی که من به دنیا اومدم  آره من پسِر رامینم.. پس_

 !مصادف با چه روزیه؟! می دونی یا نه؟ 

 

من هیچی از رایان نمی دونستم.. هیچی.. اصال من هرگز فکرش رو نمی کردم که  

یه روز داشتن اطالعات از پسِر یکی از ِکیس های اخاذیم دامنم رو بگیره.. سعی  

 :فشار دستش آزاد کنم ولی اجازه ندادکردم سرم رو از زیر 

 

همین رامین نیومد بیمارستان تا منو که تازه به دنیا اومده بودم ببینه.. چون پِی  _

یللی تللی خودش بود و خونه رو کرده بود یه مکان برای کثافت کاری هاش..  

همون روزا مادرم، رامین رو با چندتا زن شکار کرد.. دقیقا از همون روزای اول  

ندگیم شاهد این موضوع بودم.. تو از چی ناراحتی؟! مگه رامین مورد انتخابیت  ز

 !نبود؟! من با اون فرقی ندارم.. فقط بگو چی می خوای
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داشت به شِب تولِد لعنتیش اشاره می کرد.. دِر اتاق نیمه باز بود و من می ترسیدم  

کمند صحبتمون رو بشنوه.. باالخره چونم رو عقب کشیدم که بی حالت نگام کرد  

 ..و سیبک گلوش باال و پایین شد
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نباش.. باور کن به هم ریختم.. من کار و زندگیمو اون سر  زیبا..؟! رو اعصابم  _

دنیا ول کردم.. نموندم اینجا تا خیاِل بابامو راحت کنم تا راحت به عشقبازی هاش  

 ..برسه.. موندم چون

 

آب نداشته ی دهنم رو قورت دادم و لب گزیدم.. رایان کالفه پوف کشید و پشت  

بود و نمی خواست بزنه و من اونقدر  کرد.. می دونستم حرف تا پشت لبش اومده  

و   کالفگی  اما..  کنم  فکر  چیزی  به  نمیخواست  دلم  که  داشتم  و ضعف  سرگیجه 

درموندگی رایان اذیتم می کرد.. دلیلش رو خودمم نمی دونستم.. من چرا باید برای  

 !قاتل روح و جسم و شخصیتم دل می سوزوندم؟ 

تا   افتاد  اتاقم رو ترک کنه اما صداش  چنگی به موهاش زد و بی حرف به راه 

 :کردم

 

 !رایان؟ _

 

دستش روی دستگیره ی در ثابت موند و هیچ حرکتی نکرد.. به خودم دل و جرات  

دادم.. اینکه رامین حتی به خاطر پسرش به مائده سر نزده بود درِد بزرگی بود که  

من نمی تونستم هضمش کنم.. رامین از چیزی که تصور می کردم پست تر و بدتر 

 !و منفورتر بود

درست کنارش ایستادم و باالخره به سمتم سر چرخوند و رگه های سرخ چشم 

 ..هاش رو دیدم و به خودم لرزیدم.. یه لحظه از اینکه صداش کردم پشیمون شدم

 

 ..رایان من.. من_
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الل شده بودم و این فقط به خاطر خود رایان بود! از حضورش و هر واکنشش می  

م و پلکم رو به هم فشردم ولی دستش رو گونم نشست و با  ترسیدم.. چشم بست

چشم های گشاد شده نگاش کردم.. دستش با مالیمت روی گونه و گردن و گوشم 

 ..نشست و سستم کرد

 

 !زیبا؟ _
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 !زیبا؟ _

 

لبم رو بین دندون گرفتم که انگشت شصتش رو روی لبم گذاشت.. ابدا از اخمش  

 :چیزی کم نکرد و من لب زدم

 

 ..من واقعا متاسفم_

 !بابت چی؟ _

 

 !اگه می گفتم و عصبانی میشد چی؟ 

 

ب.. بخا.. خاطر این اینکه تو.. یعنی متاسفم که یه عوضی مثِل.. رامین بابای  _

 ..توئه
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 ..خیره به چشم هام سکوت کرد

ترسیدم و قلبم به کوبش افتاد ولی دست از دستگیره ی در برداشت و درست مقابلم  

ایستاد.. رخ به رخ.. سینه به سینه.. برای دیدنش مجبور بودم سربلند کنم و شاید  

مین موضوع بهش حس قدرت میداد که اندازه ی نصف بدن و نیمی از قدش  ه

 ..بودم

 

 ..متاسفم که مادرت به این حال و روز افتاده و تو_

 

م  دوباره دستش نوازش طلبید و روی تره ای از موهای شلخته و به هم ریخته

 ..نشست.. چشم هام خمار شد.. موهام نقطه ضعف و رگ خوابم بود

 

متاسفم که تو توی همچون روزی به دنیا اومدی و شاهد چیزای بدی بودی..  _

نمی دونم تو می تونی منو درک کنی یا نه اما من چه بخوام چه نخوام درکت می  

داشتی..   چیزو  یه  حدتقل  اما  داشته  تو هم سختی های خودش رو  زندگی  کنم.. 

 ..مطمئن بودی که مسبب بدبختی کسی نیستی ولی

 

 !ختیت شدم؟ مسبب بدب_
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با سوال ناگهانیش قلبم محکم تر کوبید و سکوت کردم.. متوجه صدای باز و بسته  

شدن در حموم شدم ولی رایان بی اهمیت فاصلمون رو کمتر کرد و چونم رو گرفت  

 :و سرم رو بلند کرد

 

جواب بده.. می خواستی همینو بگی.. که من باعث اتفاقات بِد زندگیتم؟! حرف  _

 ..بزن زیبا

 

 ..چونم بین انگشت هاش می لرزید.. بغض داشت خفم می کرد

 

کاش دنیا اینجوری تو رو سر راهم قرار نمی داد.. اگه اینجوری فکر می کنی  _

باشه فکر کن.. من ابدا مسئول تفکرات توی مغزفندقی نیستم و نمی تونمم تا وقتی  

ون می دونم  خودت نخوای بفهمی چیزی رو بهت حالی کنم.. تالشی هم نمی کنم چ

بی فایدست.. ولی زیبا.. درباره ی من هرفکری دوست دادی بکن چون من از  

رویه رفتاریم باهات پشیمون نیستم.. خطا کردی.. راهتو اشتباه رفتی.. آره اون  

 ..حرکت من وقتی رو تخت خفتت کردم و بعدم اون اتفاق، درست نبود ولی
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1714  از 673 صفحه   

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:10 31.12.20] ,اب اخرانتخ

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(EeLlNnAaZz)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_هفتاد#

 

 

 

 

دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و گونه هام از اشک خیس شد.. هنوز احساس  

تجاوز   نداشت..  داد و چقدر ناجوانمردانهپشیمونی  آزار می  ش هنوز روحم رو 

ریلکس برخورد می کرد.. هیچ سر و صدایی از بیرون نمیومد و انگار کمند تو  

 ..بی صداترین حالت ممکن کارهاش رو انجام می داد

 

ولی چی؟! حقم بود؟! اینکه تا یه ماه جای زخم ها و کبودی های تنم خوب نشه؟! _

ر خونریزی داشته باشم و واسه یه نشستن و بلند شدن و  اینکه یه هفته ی براب
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راه رفتِن ساده هم درد بکشم؟! حقمه هرروز با هر القابی که دلت میخواد صدا  

 !کنی؟ 

 

صورتم خیس خیس بود و قطرات اشک مدام روی زمین می چکید و من تالشی  

شتم رو نمی کردم تا پاکشون کنم.. رایان بی واکنش و بی حالت نگام می کرد.. م

 :خیلی مالیم روی تخت سینش کوبیدم.. تکون نخورد و من نالیدم

 

هنوزم شبا کابوس می بینم.. همین لحظه حتی از دیدنت و بودنت وحشت دارم..  _

 !به حال مرگ میفتم وقتی اینجوری نگام می کنی.. رایان؟ 

 

 ..هیشششش.. هیچی نگو_

 

خواستم ازش فاصله بگیرم اما دستم رو سرم رو باال و پایین کردم و رو گرفتم..  

 :گرفت و مانعم شد.. نگاش نکردم ولی صداش رو شنیدم

 

تو خودتو بی گناه می بینی و منو گناهکار.. ولی حقیقت این نیست زیبا.. باور  _

 ..کن تو هم به اندازه ی من مقصری

 

از   کردم..  براندازش  پرسشگر  و  چرخیدم  سمتش  به  نشدم..  منظورش  متوجه 

 ..ش چیزی قابل تشخیص نبودهچهر



 

1714  از 675 صفحه   

 

تو  _ بشی..  زنم  فردا  امروز  قراره  بزنیم..  بهتری حرف  به چیزای  راجع  بهتره 

 !باخانوادت حرف میزنی یا من؟ 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ♀�🥺� عالیس .. الناز

 

 [10:10 31.12.20] ,انتخاب اخر
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1714  از 676 صفحه   

 

 

 

 ..هاج و واج و با دهن باز بهش زل زدم.. جدی جدی بود

 

 ..هیچکدوم.. وقتی من تورو مقصر می دونم و تو منو پس این عقد_

 

طریق  سر میگیره زیبا.. نذار همونطوری که با اجبار زن شدی بازم تو رو به یه  _

دیگه زن خودم کنم.. با پدر و مادرت حرف بزن وگرنه من میگم و احتماال وقتی  

 !قضیه رو از زبون من بشنون داستان متفاوت میشه

 

 :دستم رو ول کرد و به سمت در رفت که گفتم

 

انقدر خودخواه نباش.. انقدر با من مثل یه برده و یه عروسک رفتار نکن.. من _

 ..بهونه نیست.. باور کن نمی تونم بگم.. حداقل االن نه شرایطشو ندارم.. رایان

 

 :پوزخند صداداری زد و به سمتم چرخید

 

 !چون سیامک برگشته؟ _



 

1714  از 677 صفحه   

 

گونه هام رنگ گرفت و داغ کردم. نمی تونستم انکارش کنم.. من به سیامک بی 

میل نبودم.. خیانت و طالق و رفتن و اینطوری برگشتنش نتونسته بود حسم رو  

 ..یا تغییر بدهکم کنه 

 

نه.. ربطی به اون نداره.. خواهرم داره ازدواج می کنه.. نمی تونم حاال که قراره  _

خواستگاری و عقد و نامزدی گذاشتن برم و بگم من اصال شوهر نداشتم و دروغ  

 ..گفتم االنم میخوام زن یکی دیگه بشم

 

 .چند ثانیه ی طوالنی نگام کرد و رو گرفت

 

بهت گوشزد کنم که من صبور نیستم.. هرلحظه ممکنه بزنه به سرم  بهتره اینو  _

و همه چی رو بذارم تو کاسه ی خانوادت.. اونموقع دیگه برام مهم نیست عروسیه  

به گوششون می هاتو  نکرده  و  کرده  نشده،  و  قسم  یا عزا.. شده  زیبا..  رسونم 

 ..خورم دست از پا خطا کنی حتیمی

 

 :شده از تنش، یخ های قطبی تنم رو آب می کردنزدیکم شد.. داغی متصاعد 

 

 

 



 

1714  از 678 صفحه   

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:10 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(EeLlNnAaZz)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_هفتاد_و_دو #

 

 

 

 

دور بزنی.. اون عوضی سیامک رو مالقات کنی  حتی به فکرت خطور کنه منو  _

یا هرچیزی که به گذشته ربط داشته باشه قسم میخورم جوری نابودت کنم خودتم  

حیرون بمونی که چیشد! پس مراقب باش.. به خاطر حرمت مادر و پدرت فعال 

 ..صبر می کنم



 

1714  از 679 صفحه   

 

از ترس، اشک چشمم و خیسی صورتم خشک شده بود.. سر تکون دادم که با 

 ..یت عقب کشیدرضا

 

با اینکه االن.. تو این لحظه از تمام مدت گذشته بیشتر از خودتو اسمتو قیافتو  _

هیکلت متنفرم اما.. اینو بهم بدهکاری که تولدتو تبریک نگفتم.. پس تولدت مبارک  

 ..هرچند باتاخیر.. آخه از شب تولدت چندان خاطره ی خوبی ندارم

 

هام خیره نشد تا تاثیر کالمم رو از سبزی    طعنه ی کالمم رو گرفت اما تو چشم

  ..نگاهش بخونم

 

دوش بگیر و یکم به خودت برس.. حسابی خودتو تقویت کن چون روزای سختی  _

 .درانتطارته زیبا.. کنار من بودن تاوان داره

 

حرفش که تموم شد از اتاق بیرون زد و من مکثش رو متوجه شدم.. نیمچه تکونی  

کمند رو پشِت دِر اتاق دیدم.. رایان رفته بود و چیزی که تو چشم  به خودم دادم و  

های کمند بود ثابت می کرد که شنیده.. تک به تک حرف هایی که رد و بدل شد  

 ..رو می دونست

 

 

 



 

1714  از 680 صفحه   

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز
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** 

 

 



 

1714  از 681 صفحه   

 

 

با دیدن   انداختم و  نیم نگاهی  آینه ی جلو  به  بودم.. کالفه  پشت فرمون نشسته 

باید می   و  بود  نامزدِی زهرا  امشب مراسم  کردم..  اخم  )حامد(  زندانبانم  ماشیِن 

خرید می کردم و حسابی به خودم می رسیدم تا این گرد غم  رفتم.. از طرفی باید  

و دوری و دلتنگی و رخوت رو از خودم دور کنم.. از طرفی حس و حالی برای  

 !..انجام هیچکاری نداشتم.. یه مرده ی متحرک رو چه به مجلس شادی رفتن

 

برای زهرا خیلی خوشحال بودم و نهایت آرروم بود تا اون رو تو لباس عروس  

 ..ینمبب

 ..چیزی که برای من نشده بود.. دلم میخواست خوشبخت بشه چیزی که من نشدم

آرزو داشتم همه ی آرزوهایی که برای من به باد فنا رفت برای اون رخ بده..  

 ..حداقل با دیدِن لبخندش دلم قرص بشه

 

 ...بیشتر از نیم ساعت بود داشتم باخودم کلنجار می رفتم تا پیاده شم

دلش نمی خواست با اون قیافه بیرون بیاد و احتماال امشب هم تنها بودم و  کمند  

 ..من نمی تونستم کمند رو به کاری وادار کنم

تلفنم به صدا دراومد و من به حامد زل زدم.. تلفن به گوشش بود و من به این 

 ..خیال که اون زنگ میزد تلفن رو بیرون آوردم و به شمارش نگاه نکردم

 

 !بله؟ _



 

1714  از 682 صفحه   

 

 ..ه صدای مردونه بود.. خندید و خش های واضح صداش رو تو گوشی فرو کردی

 

 !زیبا جان؟ _

 

 ..اول نشناختم اما یهو صداش رو به خاطر آوردم و با حرف بعدیش مطمئن شدم

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 ♀�� عالیس .. الناز

 

 [10:10 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(EeLlNnAaZz)] 
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خواستی خونتو بفروشی؟ برات یه مشتری پیدا کردم دست منم عباسی.. مگه نمی_

 ..به نقد

 

کشت.. آه از نهادم بلند شد.. اگه رایان حتی از این مکالمه باخبر میشد من رو می  

حامد هنوز پشت تلفن بود و من درجه ی کولر ماشین رو زیادتر کردم و شالم رو  

 ..شل.. داشتم خفه میشدم

 

 ..سالم آقای عباسی.. من واقعا شرمندم_

 

 !علیک سالم.. دشمنت شرمنده.. چی شده؟ _

 

 ..پوف کشیدم و خودم و رایان و سیامک رو لعنت کردم

 



 

1714  از 684 صفحه   

 ..بفروشم یعنی االن شرایطشو ندارمپشیمون شدم.. نمیخوام _

 

 !زیبا؟ _

 

 :سکوت کردم و خودش ادامه داد

 

معلومه یه مشکل جدی داری.. اونروز که اومدی زیادی مصمم بودی.. عجیبه  _

یهو تغییر عقیده دادی.. بیا بنگاه.. بذار حرف بزنیم.. یا نه.. بگو کجایی که من  

 ..یشتر حرف بزنیمیه جا سمت تو قرار بذارم و درباره ی خونه ب

 

 ..عوضی فرصت طلب

 

نه آقای عباسی.. نظرم برنمیگرده.. من االن یکم سرم شلوغه.. نگران نباشین  _

 ..بخوام بفروشم اول با شما هماهنگ می کنم

 

 ..هومی گفت و متوجه شدم وارد همون اتاق استراحت شد و در رو بست

 

 ..زیبا جان؟! عزیزم اگه مشکلی هست بهم بگو_

 



 

1714  از 685 صفحه   

اصراری به صمیمیت و استفاده از این لفظ ها داشت.. چه اصراری بود که  چه  

حتما مشکلم رو با او درمیون بذارم.. اگه تنها نقطه ی امیدم عباسی بود عمرا  

  ..بهش اعتماد نمی کردم

 

آقای عباسی بهتره حد خودتوند بدونین شما.. من مطلقه هستم ولی بی کس و  _

 ..کار نه

 

 ..دم.. عوضی بی ثبات بی شعورو تلفن رو قطع کر 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:10 31.12.20] ,انتخاب اخر
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کرد و به سمت من خیره موند..  تلفن من که تموم شد حامد هم تلفنش رو قطع  

 ..پوف کشیدم و درحالی که از همه ی مردها متنفر بودم از ماشین پیاده شدم

نور خورشید اذیتم می کرد.. حداقل خوب بود که تا یک ماه آینده باالخره این گرما 

 ..تموم میشد

کیفم رو برداشتم و بعد از زدن ریموت ماشین عرض خیابون رو طی کردم.. هنوز  

 ..عصابم خورد بود از هم صحبتی با عباسی بیشعورا

یکم پس انداز تو کارتم داشتم.. از سر اجبار و آبروداری مجبور شدم یه دست 

مانتو و شلوار جین و یه شال رنگ روشن بگیرم تا برای مجلس امشب بپوشم و  

 ..زیاد تو چشم نباشم.. نمیخواستم جلف باشم جلوی خانواده ی عمو

ا هم خرید می کردم و همینطور مامان و بابا.. گفته بودم که براشون  باید برای زهر

یه چیزی می گیرم و حاال خیالم راحت بود که دغدغه ی چی بپوشم ندارن.. یه کت  

و شلوار و پیرهن مناسب برای بابا و یه پیرهن خوشکل سبز رنگ برای مامان و  

 ..یه چادر که بتونه مثل همیشه دور کمرش بپیچه

برای زهرا هم چنددست لباس زیر و یه گوشواره ی نقره خریدم.. می دونستم  

 ..برازنده ی وجودش بود



 

1714  از 687 صفحه   

یه تونیک مجلسی و یه صندل هم خریدم و بعد از خریدن یه گردنبند بلند که روی  

تونیک جلوه ی زیبایی داشت از پاساژ بیرون زدم. تمام مدت حامد رو می دیدم که  

 ..ت و حرصم می گرفت.. پشت فرمون نشستمبا فاصله ازم راه می رف

دلم می خواست زودتر شب می رسید و می تونستم به خانوادم سر بزنم.. بشدت 

برای   نمیومد  بدم  وگرنه  نداشت  موجودی  چندان  کارتم  دیگه  بودم..  دلتنگشون 

 ..اردالن هم یه چیزی بگیرم تا زهرا از طرف خودش بهش کادو بده

زدم که تلفنم باز به صدا دراومد.. حامد که پشت فرمون مسیرم خونه بود.. استارت  

 ..نشست ترسیدم که نکنه رایان باشه.. جای خونمردگی روی گردنم اذیتم می کرد

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:10 31.12.20] ,انتخاب اخر
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 ..با ترس و لرز تلفن رو بیرون آوردم ولی رایان نبود و یه نفس راحت کشیدم

 ..زهرا بود و با ذوق تلفن رو به گوشم زدم

 

 !الوووو آبجیییی؟ _

 

 :لبخند پت و پهنی زدم

 

 !جونم خواهری.. خوبی؟ _

 

عزیزم.. واااای آبجی من خیلی خیلی دلم برات تنگ شده.. خیلی استرس  خوووبم  _

 !دارم.. کجایی تو کی میای؟ 



 

1714  از 689 صفحه   

 

دست خودم نبود که خندیدم.. حامد اخم داشت و من بی اهمیت به صندلی تکیه دادم  

 ..و آفتاب گیر رو زدم و کولر رو روشن کردم

 

برای چیه.. نه بار اوله    اومدم یکم خرید داشتم.. حاال آروم باش این همه هیجان_

 ..سخواستگار میاد نه اردالن غریبه

 

 :اووفی کشید و گفت

 

چی  _ حاال  کنم..  می  سکته  دارم  بخدا  آبجی  نیست..  خودم  دست  ولی  آره  خب 

 !خریدی؟! واسه منم خرید کردی؟! کی میای؟ 

 

 :قبل از اینکه حرفی بزنم گفت یه لحظه گوشی و مشعول صحبت با مامان شد

 

 ..مامان قربونت برم صبر کن خو دارم حرف میزنم هی گوشیو میکشی_

 

 :ولی انگار موفق نشد که مامان تلفن رو ازش گرفت و صداش رو شنیدم

 

 !الو زیبا..دخترم کجایی تو مادر؟ _



 

1714  از 690 صفحه   

 

 ..سالم مامان من اومدم یکم خرید کنم هم واسه خودم هم واسه_

 

د.. منم وقتی با سیامک ازدواج  مدام با زهرا حرف میزدن و زهرا غرولند میکر

 ..کردم همین اندازه هیجان داشتم.. حتی چندبرابرشو

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز
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زهرا یه دیقه امون بده دارم با خواهرت حرف میرنم.. ای بابا.. انگار حاال سر  _

آسمون باز شده یه اردالن افتاده پایین اونم نصیب تو شده.. برو یه دوش بگیر  

 ..دختر

 

خندم گرفته بود اما دلم پر از غم بود.. دور از چشم و گوش اون عوضی رایان،  

 ..تنِگ دیدن دوباره ی سیامک بودمدل

 

 ..مامان ولش کن خب_

 

 ..چی چیو ولش کنم.. نیستی ببینی چجوری خون به دلم می کنه_

 

 ..آره نبودم و همین نبودنم باعث این همه بدبختی شد

 

 ..زیباجان.. با سیامکی مادر؟! بیاین اینجا.. ناهار رو باهم بخوریم_



 

1714  از 692 صفحه   

 

 ..از سیامک عوضی  غم دنیا رو دلم سنگینی کرد.. آخ

 

 :لب باز کردم حرفی بزنم که خودش ادامه داد

 

ببین من می دونم شاید سیامک دوست نداشته باشه با ما رفت و آمد کنه ولی  _

خونه همین  داماد  اونم  نباشه  آقا  هرچی  و  خودت  ی  وجهه  برای  دخترم  ست.. 

 !نه؟ سیامک هم بده.. فردا زن عموت برات حرف درمیاره.. میاین دیگه 

 

س.. یه مطلقه ی بدبخت..  چجوری می تونستم بهش بگم دخترت چندساله که مطلقه 

 ..با یه آینده ی تباه و یه مرد عین رایان و اون بابای کثافتش

 

 ..مامان من_

 

بهونه نیار زیبا.. بابات بهم گفته زور پاتون بذارم امشب حتما آقا سیامک بیاد..  _

 ..داریم.. به خاطر زهرا هم که شده بیانمیشه که اینجوری.. ما هم آبرو 

 

بیاد..   تا  باید سیامک رو راضی می کردم  انگار فقط  یه جوری حرف کم آوردم 

بغض به گلوم چنگ انداخت.. پشت خطی داشتم و سرم رو روی فرمون گذاشتم تا  

 ..اشک نریزم.. تا غم نگاهم رو حامد نبینه
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 !زیبا.. شنیدی چی گفتم؟ _

 

 ..رو نمی شنیدم صدای زهرا و بابا

 

 ..باشه مامان.. من پشت فرمونم فعال خدافظ_

 

 ..واال چی بگم.. به هرحال حرفمو به شوهرت بگو مادر.. روی مارو زمین ننداز_

 

 ..بی جون باشه ای گفتم و تلفن رو قطع کردم

باید چه غلطی می کردم تو این اوضاع داغون.. سیامک رو از کدوم قبرستونی  

 !ایان چیکار کنم؟ گیربیارم.. با ر 

 ..تلفنم ویبره زد
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اندک   رایان همون  ی  ندم  شماره  رو  جوابش  اگه  ترسیدم  گرفت..  هم  رو  توانم 

اوضاع رو بدتر کنه.. مثال اجازه نده برم خونه ی مامان.. پوف کشیدم و تماس 

 ..رو وصل کردم

از اون سمت خط هیچ صدایی نمی شنیدم اما از کم و زیاد شدن نفسش فهمیدم بلند  

 ..تشد و صدای گام هاش روی زمین کف نشون می داد داشت راه می رف
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 !زیبا؟ _

 

 ..بله_

 

مکث کرد و من یه برگ دستمال کاغذی برداشتم و بینیم رو گرفتم و کشیدم.. اشکم  

 ..رو پاک کردم

 

 !کجایی؟! صدات چرا اونجوریه؟! اتفاقی افتاده؟ _

 

 ..دلیلی نداشت براش چیزی رو توضیح بدم

 

 ..تو که آدم اجیر کردی ازش بپرس که کجام_

 

 !میپرسم.. کجایی؟! کی پیشته؟ دارم از تو _

 

هه بلند باالیی گفتم و به پشتی صندلی تکیه دادم و یه مشت به فرمون کوبیدم که  

 ..دردم گرفت
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 ..اومدم خرید کردم واسه امشب_

 

 !پول کم آوردی؟ _

 

 !هاج و واج موندم.. چی می گفت؟ 

 

 !آبغوره گرفتنت سر اونه؟ _

 

 ..نه.. ربطی نداره_

 

 !کت.. باید حرف بزنیمپس چته؟! بیا شر_

 

وای خدایا چقدر روی خط اعصابم بود.. من آرزو داشتم هیچوقت نبینمش و اون  

 ..از هر فرصتی استفاده می کرد تا عصبیم کنه

 

 !شنیدی؟ _

 

رایان من کلی کار سرم ریخته.. بعدم باید برم خونه ی بابام تا بهشون کمک کنم..  _

 ..هناسالمتی امشب مراسم خواستگاری خواهرم
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اونوقت تو اونجا چیکاره ای؟! مگه این همه وقت براش خواستگار میومد تو  _

 ..بقول خودت خارج نبودی! حاالم مثل همیشه.. بیا شرکت
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 �🔤� عالیس .. الناز

 

 [10:10 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(EeLlNnAaZz)] 

 رمان_انتخاب_آخر#



 

1714  از 698 صفحه   

 پارت_دویست_و_هفتاد_و_نه #

 

 

 

 

 ..خون خونم رو میخورد.. عوضی فرصت طلب

 

هیچکدوم به جدیت االن نبوده.. االن خواستگارش خانواده ی عمومه.. مسئله _

کنم..  جدیه..! اگه من نباشم فردا کلی حرف درمیاد.. نمی تونم بیام.. االنم باید قطع  

 ..خدافظ

 

 ..زیبا؟! قطع نکن کارت دارم_

 

خیلی کالفه بودم.. خیلی.. باید با درخواست مامان چیکار می کردم.. میتونستم یه  

بهونه بیارم؟! پام رو به کف ماشین کوبیدم.. هنوز ماشین روشن بود و حامد میخ 

 ..من

 

 !چیه رایان؟ _
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اید با من مطابق چیزی که درست حرف بزن زیبا.. بفهم من هرکسی نیستم و ب_

 ..هستم رفتار کنی

 

 ..مردک خودشیفته ی روانی

 

 ..باشه.. حرفتو بزن_

 

نمیخوام جلوی رفتنتو بگیرم.. به هرحال این همه سال دنبال خوشی های خودت _

 ..بودی یکمم برای خانوادت باشی بد نیست ولی

 

 ..بزنه و بتونم قطع کنمخونم به جوش اومد ولی هیچی نگفتم تا زودتر حرفش رو  

 

ولی چندتا نکته هست که باید بهت گوشزد کنم.. یک.. لباس مناسب می پوشی.. _

دو.. تلفنتو روشن نگه میداری.. سه.. اگه زنگ زدم.. پیام دادم و جواب ندادی  

بیچارت می کنم.. چهار.. راس ساعت دوازده خونه ای.. حتی اگه مجبورت کردن  

یاری و میای خونت.. نمیخوام سر هیچ دلیلی اونجا بمونی..  بمونی بازم تو بهونه م

 ...وگرنه میام اونجا و
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 !تموم شد؟ _

 

 :حرفش رو نصفه گذاشت و نفسش رو تو گوشی فوت کرد
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 ..آره اما یه چیز دیگه هم هست_

 

 :دستم مشت شد و تلفن بین مشتم به لرزه افتاد

 

 !دیگه چیه..؟ _

 

 ..شماره ی اون کارت اعتباریت رو برام بفرست_

 

 ..یهو حرف هاش به خاطرم اومد و خیس عرق شدم و صدام رو باال بردم

 

 ..رایان.. تو.. چطوری انقد عوضی و بیشعوری که_

 

 :صداش از منم باالتر رفت و پرده ی گوشم رو لرزوند

 

 ..پول تن فروشیت نیست.. یه دیقه دِر اون دهنتو ببند گوش کن_

 

 ..از عصبانیت نمی تونستم نفس بکشم
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ناسالمتی تو طبق اون دروغ بزرگ و مزخرفت عروس خانواده ی سیامکی..  _

میزنم به کارتت واسه خواهرت سنگ تموم بذار.. خبر دارم خانواده عموت   پولو

 ..وضع مالیشون خوبه.. پس لجبازی رو بذار کنار و

 

 :درکش نمی کردم.. ابدا.. دلم ه نمیخواست درکش کنم.. از عصبانیتم چیزی کم نشد

 

 ..خودم دارم.. اونقدر که به تو احتیاجی ندارم_

 

 :ادامه دادپوزخند زد و با مسخرگی 

 

کل موجودی حسابت االن چهل و سه هزارتومنه.. تو اولین پمپ بنزین هم که _

 ..بری پول کم میاری

 

 !دهنم باز موند.. آماِر حساب بانکیمم داشت؟! این دیگه کی بود؟ 

 

 ..تا ده دقیقه دیگه میگم سعید بزنه به کارتت_

 

 ..ر رایان_
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 ..به تشکر نیازی نیست_

 

 !گلوم می تپید و حالم خوب نبودقلبم تو 
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 پارت_دویست_و_هشتاد_و_یک #

 

 

 

 

 !نبودقلبم تو گلوم می تپید و حالم خوب 

 

نخواستم تشکر کنم.. فقط.. تو چرا عین بختک افتادی رو زندگی من.. چرا از  _

همه چیزم.. همه ی اسرار زندگیم خبر داری.. تو واقعا آدمی یا جن و روح؟! ببین  

رایان.. تو حق نداری اینجوری تو همه ی مسائل زندگی من سرک بکشی.. حق  

 ..نداری که

 

 :بین حرفم پرید

 

دادن بیخودی نیست.. واسه تو که هیچ تحقیقاتی انجام ندادن که حال  دختر شوهر  _

و روزت اینه.. گنده تر از دهنت حرف نزن زیبا.. من نه فقط تو که ته و توی اون  

اردالن هم درآوردم.. از نظر من مورد تاییده.. گزینه ی مناسبیه واسه زهرا.. یه  

میان..   هم  به  گذاشتن..  قرار  بیرون  باهم  که  چندبار  حیاس  و  با حجب  اونقدرم 

 ..دستشم نگرفته.. اما قضیه ی پول
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ناباورانه به روبرو زل زده بودم و مثل ماهی دهنم باز و بسته میشد.. لعنت به 

 ..رایان و هرچی مخبر و جاسوس داشت

 

 ..میخوام جهیزیه و پول مراسِم مربوط به خانوادت رو بدم.. فکر کن کارخیره_

 

 ..شام رو بستم و دستم رو روی قلبم گذاشتمقلبم درد می کرد.. چ 

 

 !مراقب خودت باش.. ساعت دوازده شب تو خونت می بینمت_

 

این رو گفت و تلفن رو بی خداحافظی قطع کرد.. قلبم محکم و بی انعطاف می  

کوبید و درد می گرفت.. من چه گناهی مرتکب شده بودم..؟! از طرفی حرف های  

 ..مامان و حاال رایان
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1714  از 706 صفحه   

 

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:10 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(EeLlNnAaZz)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_هشتاد_و_دو #

 

 

 

 

دراوردم  آخرش زیر این همه فشار روحی، روانی می شدم.. ماشین رو به حرکت 

 ..و متوجه پیامک واریزی شدم.. با دیدن رقمش هوش از سرم پرید

یه عدد هنگفت که اگه کل جهیزیه و مراسم رو من تقبل می کردم، حداقل نصفش  

رو اضافه می آوردم.. در قبال این حجم لطف چی می خواست؟! هیچ گربه ای  

 ..محض رضای خدا موش نمی گیره
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. ما گدا نبودیم.. به اندازه توانمون برای زهرا خرج  به یه قرونش هم دست نمیزدم.

می کردیم.. عمو و خانوادش هم اگرچه وضع مالی خوبی داشتند اما وضعیتمون  

 ..رو می دونستن و پاپیش گذاشتن

 

با دونستِن اینکه رایان تحقیق کرده بود و اردالن رو تایید.. کمی.. تنها کمی خیالم  

 ..راحت شده بود

ی نبودِن سیامک رو توجیه می کردم.. شب سختی درپیش داشتم..  وای باید چجور 

 ..خیلی سخت

 

خیلی زود به خونه ی بابا رسیدم و حامد هم با کمی فاصله از من پارک کرد..  

 ..خواست برای کمک به من بیاد که مخالفت کردم.. تو این محله نمیشد

پاکت های خرید رو به دست گرفتم و ریموت رو   زدم.. روبروی خونه  همه ی 

 ..ایستادم و زنگ در رو فشردم.. هرلحظه حالم بد و بدتر میشد.. آخ خدایا.. آخ

در توسِط زهرا باز شد و قبل از اینکه بهم اجازه بده برم داخل، بغلم کرد و جیغ 

 ..جیغش رو از سر گرفت

 

بیا  وااای آبجی خیلی خوشحالم که هستی.. خیلیییی.. خوش اومدی قربونت برم..  _

 ..بریم تو برات کلی سورپرایز دارم

 

 :عاصی شده از دستش خودم رو کنار کشیدم و اخم ریزی به ابرو آوردم
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 ..بس کن دیگه انگار حاال پسر شاه پریونه.. کمک کن اینارو ببریم تو خونه_

 

خندید و گونم رو بوسید و بسته هارو از دستم گرفت و باهمون جیغ ها داخل رفت  

 :یدم که گفتو صداش رو شن

 

 ..زودی بیا که کلی کار داریم_

 

سر تکون دادم و به سمت حامد چرخیدم.. دست به سینه به بدنه ی ماشین تکیه 

داده بود و می دونستم نور شدید خورشید و گرمای پایین شهر زیاد بهش مهلت  

نمیداد بیرون بمونه و به ماشینش پناه میبرد.. دلم برای خودم می سوخت.. چه  

 ..بدبخت بودم.. ترجیح دادم به چیزی فکر نکنم.. داخل شدم و در رو بستم
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هنوز کفشم رو بیرون نیاورده بودم که مامان رو تو راهرو دیدم.. کاله رنگ روی  

سرش بود و معلوم بود زهرا دست به کار شده تا اون چند تا تاِر موهای سفید 

 ..شده ی مامان رو رنگ کنه

روی سر و  لبخند زدم و قد راست کردم که جلو اومد و من رو تو آغوش گرفت..  

 ..صورت و گونم رو بوسید

 

 ..سالم مامان_
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 !سالم عزیِز مامان.. خوش اومدی.. آقا سیامک اومده؟ _

 

باز بغض بیخ گلوم رو گرفت.. خیره خیره نگام می کرد و من حرفی نداشتم و  

 :اینبار هم زهرا به دادم رسید

 

 ..وااای مامان بیا ببین آبجیم چیا خریده_

 

 :که جواب زهرا رو با صدای بلند دادیادش رفت چی پرسیده و انگار مامان 

 

 !باز تو ندید بدید بازی درآوردی..؟ _

 

نمی   و  داشتم خفه میشدم  دنبال خودش کشید..  به  گرفت و من رو  و دستم رو 

 ..دونستم چجوری نبودِن سیامک رو توجیه کنم

 

 !بیا دیگه.. واااای اینا مال منه؟ _

 

ه ی نایلون هارو کف خونه پخش کرده بود و یکی یکی  تو سالن نشسته بود و هم

جنس ها رو زیر و رو می کرد.. مامان نشست و من ایستاده به ذوق هردو نگاه 

 ..کردم
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 !بابا نیست؟ _

 

مامان چادر رو به دست گرفت و من برق نگاهش رو دیدم.. زهرا داشت گوشواره  

 ..هارو به گوشش مینداخت

 

 ..رو بگیره و بیادیکم خرید داشتم رفته اونا_

 

 ..به من می گفتی مامان_

 

به سمتم چرخید و چادر رو باز کرد و روی سرش انداخت.. با اینکه نشسته بود  

 ..اما برازنده ی وجودش بود

 

آقا  _ و  تو  پسر  و مجلس ختنه سرون  ایشاال عروسی زهرا  میاد؟!  بهم  چطوره 

 !..سیامک مادر.. بیا ببوسمت دخترم.. بیا

 

 ..عقده ای ها جلو رفتم و گونم رو به لبش چسبوندم.. دلم ماالماِل غم بودمثل 
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جلوی آینه ی نیم قدِی اتاِق زهرا داشتم یکم به صورتم رنگ و لعاب می دادم..  

یقه ی تونیکی که خریده بودم کامل گردنم رو می پوشوند و گردنبند تقریبا تا ناقم  

می رسید.. رژلبی صورتی به لب هام مالیدم و پخشش کردم.. رژگونه ی کمرنگ  

که زیاد نیازی به فر خوردن نداشتند اما ابروهام رو رنگ کردم تا   و مژه هایی
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بیشتر جلوه کنه و یکم خط چشم آرایشم رو تکمیل می کرد.. انگشتم رو روی لبم  

و صفحه  لرزید  زهرا  کوچیک  آرایش  میز  روی  تلفنم  و  شد..  کشیدم  روشن  ش 

عت جوابم رو داده شماره کمند رو دیدم و تلفن رو برداشتم.. باالخره بعد از چندسا

 بود

 

سالم ببخش دیر جواب دادم خواب بودم. اوضاع چطوره؟! من خوبم نگران من  "

 "نباش و با مراسم خواهرت برس

 

یعنی از ساعت دوازده ظهر تا حاال که از هفت عصر می گذشت خواب بود؟! بی 

 اهمیت شونه باال انداختم و نوشتم 

 

بخور و قرصاتو هم فراموش نکن.. من امشب باشه. فقط نگرانت شدم.. غذاتو  "

 "!برمیگردم خونه

 

 :تقه ای به در خورد و صدای بابا رو شنیدم

 

 !زیبا جان بابا؟ _

 

گونه هام رنگ گرفت از ترس و خجالت.. نیم نگاهی سرسری به خودم انداختم و  

 :سینه صاف کردم

 



 

1714  از 714 صفحه   

 !جانم بابا؟! بفرما_

 

مهربونی زد و پیش اومد و وسط اتاق ایستاد..  در رو باز کرد و داخل شد.. لبخند  

 ..روبروش ایستادم و قلبم به کوبش افتاد

 ..حدس میزدم حرف مهمی داشته باشه و همینطور بود

 

 !چیزی شده دخترم؟! از وقتی اومدی همش تو خودتی_

 

 ..پنجه هام تو هم پیچید و یخ کردم

 

 ..نه بابا.. از هیجان ازدواج کردِن زهراست_

 

ودت میخواستی ازدواج کنی سراز پا نمی شناختی که بابا.. زهرا هم مثل تو  تو خ_

 !عاشق شده

 

 .و خاک بر سر اقباِل من و اون شوهر کردنم.. باز چشام اشکی شد

 

 !اومدم بپرسم این شوهرت سیامک کجاست؟ _

 ..رک و صریح پرسیده بود



 

1714  از 715 صفحه   

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ️☹ عالیس .. الناز 

 

 [10:10 31.12.20] ,انتخاب اخر
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1714  از 716 صفحه   

 

 ..دست روی بازوم گذاشت و خودش رو جلو کشید

 

خانوادش  زیبا؟! به من نگاه کن.. ببینم تو توی زندگیت مشکلی داری.! سیامک یا  _

باهات بدرفتاری می کنن؟! من که درحق تو پدری نکردم. درسته ازدواج کردی و 

از کشور رفتی ولی باید  اونقدری درآمد داشته باشم که بتونم بهت سر بزنم که  

نتونستم.. حتی االنم که تهرانی چیزی عوض نشده.. نه میای نه ما میایم.. من  

 ..و پیدا کنمحتی نمی تونم راه خونه ی مادرشوهرت ر

 

چقدر درد تو دل بابا بود.. سری چرخوندم و مامان رو دیدم.. فالگوش ایستاده بود 

و من شرمگین سر پایین انداختم.. دیگه تحملش رو نداشتم. دلم می خواست همین 

 ..لحظه کل حقیقت رو جار بزنم

 

 ..بابا.. من_

 

 ..مستقیم نگام کرد و من حرف تو دهنم ماسید

 

 ..راستش_

 

نگ در به صدادراومد و من برای بار چندم از این مهلکه نجات پیدا کردم.. زهرا  ز

 :با صورتی گداخته وارد اتاق شد و بی توجه به من و بابا هول و شتاب زده گفت



 

1714  از 717 صفحه   

 

 !وای.. وای اومدن.. چادرم کو؟ _

 

 :نگاه غم انگیز بابا رو شکار کردم و مامان باالخره به حرف اومد

 

 ..اون صندلیه.. بپوش من میرم در رو باز کنمپایین تخت رو  _

 

مامان که رفت، بابا نیم نگاهی محزون و پرسوال بهم انداخت و رفت و من از  

 ..پشت اندامش رو از نظر گذروندم.. تو اون کت و شلوار خیلی خوشتیپ شده بود

صدای احوالپرسی زن عمو و مامان رو از حیاط شنیدم و زهرا با استرس روبروم  

 :تاد و دور خودش چرخیدایس

 

 !خوب شدم؟! همه چیم اکیه؟ _

 

 :بی حرف فقط بغلش کردم و کنار گوشش لب زدم

 

 ..خیلی دوست دارم. انشاهلل خوشبخت بشی_

 

 :خندید و محکم بغلم گرد



 

1714  از 718 صفحه   

 

با داداش سیامک  _ ناراحت نکن.. من می دونم شاید  برم خودتو  آبجی قربونت 

اصال ناراحت نباش یه دونه خواهرزن که   دعواتون شده ولی قول میدم که میاد.. 

 ..بیشتر نداره

 

لبخند تلخی به این توهمات پوچ زدم.. سیامک نمیومد..اما فکر خوبی بود.. یه  

 !..دعوای زن و شوهری

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ♀�� عالیس .. الناز

 

 [10:10 31.12.20] ,انتخاب اخر



 

1714  از 719 صفحه   
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صدای وروِد زن عمو و اردالن رو که شنیدم بابا هم شروع به احوالپرسی کرد..  

می تونستم صدای مادِر زن عمو و پسِر بزرگش و حتی عمه ی مادری اردالن رو  

دعوا اومده بودن و من واقعا حوصله نداشتم اما به  بشنوم.. انگار برای جنگ و  

 ..خاطر زهرا حرفی نزدم

 ..روی پیشونی زهرا رو بوسیدم.. یخ کرده بود از استرس

 

 ..عزیزم یکم آروم باش.. چیزی نشده که_

حال زاری به خودش گرفت.. اردالن یه خواهر بزرگتر هم داشت که ازدواج کرده 

 ..یا نه.. برادر کوچیکترش هم سربازی بودبود و نمی دونستم امشب میومد 

 

 !آبجی تو هم همین اندازه داداش سیامک رو میخوای؟ _

 



 

1714  از 720 صفحه   

 ..از فعل گذشته استفاده نمی کرد و این درد بزرگی بود

 

 ..آره عزیزم من سیامک رو خیلی دوست دارم_

 

هنوز از بیرون صداهاشون میومد.. زهرا خودش رو تو آغوشم انداخت و روی  

 ..ش رنگش رو بوسیدمروسری خو

 

تو _ مثل  منم  میخوام  آبجی..  داری  رو  سیامک  داداش  که  خوشبختی  خیلی  تو 

خوشبخت بشم.. اردالن هم منو به اندازه ای که سیامک تورو میخواد، بخواد..  

 !مزمئنم که اگه قهر کنین اون میاد و از دلت درمیاره.. مطمئنم

 

د.. فقط آرزو داشتم خدا حرفش  خبر نداشت وگرنه اینجوری دلم رو خون نمی کر

 !..رو نشنیده بگیره و زندگیش مثل من نشه 

 

مهمون ها که وارد پذیرایی شدن زهرا رو از خودم جدا کردم.. نم زیر چشمش رو  

 :با دست گرفتم و باز بوسیدمش

 

 ..ایشاال خوشبخت بشی خوشکل خواهر_

 

 ..دوست دارم آبجی_



 

1714  از 721 صفحه   

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 ♀�� النازعالیس ..  

 

 [10:10 31.12.20] ,انتخاب اخر
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1714  از 722 صفحه   

باهم از اتاق بیرون زدیم و بعد از یه احوالپرسی گرم و طوالنی و کشدار باالخره  

پذیرایی نشستن و من به اردالن نگاه کردم که از فرط خجالت زن عمو و بقیه توی  

کناِر   ای  از رزهای قرمز که روی میِز شیشه  بزرگی  گِل  بود و سبِد  سرخ شده 

تلویریون خودنمایی می کرد. مامان سری تکون داد و با اشاره ای به من از جا  

 ..بلند شد

 ..زهرا تو آشپزخونه بود و ما هم بهش ملحق شدیم

 

م به آشپزخونه رسید مامان بازوم رو چسبید و حرصی تن صداش رو پایین  تا پا

 ..آورد

 

 !پس چرا آقا سیامک نیومد؟ _

 

لب باز کردم حرفی بزنم ولی زهرا پیش دستی کرد و جلو اومد.. یه لبخند معنادار  

 :گوشه ی لبش بود که من رو گیج می کرد

 

 ..وای مامان.. چه گیری دادی ها.. میاد_

 

سِر چه اطمینانی این رو می گفت..؟! خدایا دلم شور میزد.. رایان اصال زنگ  از  

 .نزده بود و به حتم می دونست حال و روز درستی ندارم و پیگیرم نمیشد

 

 !تو حرف نزن ببینم.. هی میاد میاد.. از ظهر تا حاال قرار بوده بیاد پس کجاست؟ _



 

1714  از 723 صفحه   

 

 ..راه فراری نبودلبم رو بین دندون گرفتم.. انگار اینبار 

 

 ..مامان بذار بعد از اینکه مهمونا رفتن حرف می زنیم_

 

رنگ نگاهش تغییر کرد و نگران خودش رو جلو کشید.. ناخن های کوتاهش تو  

 ..بازوم فرو رفت

 

 ... چیزی شده زیبا؟! نکنه تو.. تو با سیامک به مشکل خوردین و_

 

 :پذیرایی شنیدم که گفت وای خدایا.. نه.. حاال نه.. صدای بابا رو از

 

 !پس این چایی چی شد؟ _

 

 ...زهرا انگار نه انگار لبخند زد و

 

 

 



 

1714  از 724 صفحه   

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 ♀�� عالیس .. الناز

 

 [10:10 31.12.20] ,انتخاب اخر
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 :زهرا انگار نه انگار لبخند زد و با شونه به بازوی مامان ضربه زد و گفت

 

مامان.. این چه حرفیه میزنی؟! زندگی آبجیم و داداش مثل تو قصه هاس.. همه _

 ..جا از خوشبختیشون میگن.. بیا این چای رو بریز ببرم.. زشته زن عمو نشسته



 

1714  از 725 صفحه   

 

 ..ط و نشون کشیدبا نگاه برام خ

 

 ..خیلی خب.. من تا سر از کاِر شما دوتا درنیارم ول کن نیستم.. اومدم_

 

و ازم فاصله گرفت.. زهرا چشمک زد و من مغموم سر پایین انداختم.. زندگی من 

 ..زبانزد خاص و عام بود؟! هه.. خاک بر سر هرکی دلش زندگی مثل منو بخواد

 

 ..ن اندازه ی هم باشهتو این یکی هم بریز.. وای ماما_

 

 ..قلبم تو گلوم می تپید و حالم خوب نبود

 

 !آبجی من خوبم؟ _

 

 ..به سمتش برگشتم.. سینی چای دستش بود و من لبخنِد صورتی رنگش رو دیدم

 

 ..عالی شدی_

 



 

1714  از 726 صفحه   

 :مامان، زهرا رو هل داد و گفت

 

 ..زودتر برو_

 

 :زهرا که رفت مامان بهم اشاره ای داد و گفت

 

بیا بریم بشین.. همینکه زن عموت از راه رسید طعنشو زد که کو پس آقا  تو هم  _

 !..سیامک معروف

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ♀�🥺� عالیس .. الناز

 



 

1714  از 727 صفحه   
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 ..دلم مرگ و نیستی و تموم شدن می خواست

 

 ...مامان.. خب_

 

صدای زنگ در بلند شد و باز حرفم نصفه موند.. به ساعتم نیم نگاهی انداختم..  

هشت و نیم شب بود و حالم ناخوش.. یه لحظه ترس به دلم افتاد.. اگه رایان یا  

 !حامد بود چی؟ 

 

 ..کنممن باز می _

 



 

1714  از 728 صفحه   

و از کنار مامان و از زیر نگاه خیره ی جمع از خونه بیرون زدم.. دمپایی پوشیدم 

 ..و سعی کردم نگاه های منظورداِر زن عمو رو نادیده بگیرم

 

 !کیه؟ _

 

جوابی دریافت نکردم و با ترس و لرز در رو باز کردم و با دیدن شخص پشِت در  

خوردم.. زمین  به  از عرش  انگار  و  برد  شدم..    ماتم  ریخت.. خشک  دلم  هری 

 ..خودش بود.. خوِد خودش.. سیامک

 

برای ثانیه ها و دقایق و ساعت ها و روز و ماه و سال ها ماتم برد.. انگار زمان  

متوقف شده بود و من حتی تفس نمی کشیدم.. لبخندش که چال گونه هاش رو به  

پاهام رو شل    رخ می کشید می دیدم.. همون لبخندهای معروف که هربار دست و

 ..می کرد.. کت و شلوار مشکی و پیرهِن سفیِد تنش.. درست مثِل شِب اوِل عقدمون

 

از همون مارکی که   قلبی شکِل شکالت..  ای گل توی دستش و جعبه ای  دسته 

 ..دوست داشتم

 

 ..زیبا.. زیبای من.. زیبای جان.. زیبای خفته_

 

 

 



 

1714  از 729 صفحه   

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 ��♀�� عالیس .. الناز
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داشت پشِت سِر هم همه ی اون کلمات و جمالتی رو تکرار می کرد که روزی  

برای دل بردن از من به زبون می آورد و من واقعا تو چه حالی بودم؟! دستم شل  

شد و افتاد.. در رو به داخل هل داد و من مثل مسخ شده ها یه قدم عقب رفتم..  



 

1714  از 730 صفحه   

. فقط چندمتر فاصله داشت  داخل که شد از پشِت هیکل عضالنیش، حامد رو دیدم.

 ..و دنیایی حرف تو نگاهش

هردو دستش رو تو جیِب شلوارش فرو برده بود و با اینکه حواسش به ما بود  

اما لگدی به سنگی که شاید حتی وجود نداشت زد و یه موتوری از کنارش رد  

 ..شد

 

 !خوبی خوشکلم؟ _

 

ت؟! کاش بهم رحم می  ناباورانه باز به سیامک زل زدم.. حامد به رایان می گف

کرد.. اصال.. من چرا داشتم به رایان فکر می کردم..؟! سیامک اینجا بود.. جایی  

 ..که نباید

 

 !تعارف نمی کنی بیام تو؟ _

 

و به سمتم اومد و من خیره به چشم های خندونش حرکتی نکردم.. انگار مرده 

 ...جراتیبودم.. بوسه ای روی گونم زد و آتیش گرفتم.. به.. به چه  

 

 !کیه مادر؟ _

 



 

1714  از 731 صفحه   

و مادر خیلی زود من و سیامک رو دید.. آخ خدایا این چه جهنمی بود؟! لبش رو  

از روی گونم برداشت و روی پاشنه ی پا چرخید.. این اولین باری بود که سیامک 

 ..قدم به این خونه می گذاشت

 

 !سالم مادرجان.. حالتون چطوره؟ _

 

. لبخندش متعجب و گیج و گنگ بود و می و مادر هول شده بهمون نزدیک شد.

لرزید اما اطمینانی که تو تک به تک حروِف سیامک بود خیلی زود مامان رو به 

 :خودش آورد

 

سالم پسرم.. خیلی خوش اومدی.. این دختر که حرفی نمیزنه.. فکر می کردم  _

 !نمیاین.. بفرمایید داخل.. دختر، چرا شوهرتو راهنمایی نمی کنی داخل؟ 

 

هرم رو؟! سیامک دو سال بود دیگه با من نسبتی نداشت.. دست دراز کرد و  شو

 ..مامان دسته گل رو گرفت و لبخند مهربونی بهش زد

 

 !زحمت کشیدین.. بفرما.. زیبا جان؟ _

 

 

 



 

1714  از 732 صفحه   

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز
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پوست تنم می سوخت.. سیامک درست جلوی مامان دستم رو گرفت و به لب زد  

و بوسید و من واقعا هنگ بودم.. مغزم ارور داده بود.. دست پشت کمرم گذاشت  

 :بین دستم گذاشت و گفتو جعبه ی قلبی شکل رو 



 

1714  از 733 صفحه   

 

نکنه _ سردته؟!  شده  چی  خانومم  بگیرم..  برات  گفتم  دیدم  اینو  سرراه 

 !سرماخوردی؟ 

 

 :مامان به جای من جوابش رو داد

 

شایدم  _ نمیشه  معلوم  که  البته  افتاده..  فشارش  حتما  حاله..  بی  صبح  از  نه 

 ..ستحامله

 

باز بود و حامد.. نمی بلند خندید.. هنوز در  دیدمش.. نه خودش و نه    سیامک 

 !ماشینش رو.. رفته بود؟! چرا؟ 

 

ممکنه.. تو اولین فرصت میریم داروخونه و یه بیبی چک میگیریم.. منم بهش  _

 ..گفتم ضعیف شده

 

 !س سیامک؟ _

 

 ..با حرفم، به سمتم چرخید.. باز داشت لبخند میزد و چال گونه هاش

 



 

1714  از 734 صفحه   

تکیه کن... بریم داخل بشین.. هم  جانم خانومم؟! اگه حالت خوب نیست به من  _

جلو خواستگارای زهرا زشته هم اینکه من از اون سر شهر کوبیدم اومدم خیلی  

 .خستم

 

باز گونم رو بوسید.. اینبار خیس.. از مادرم شرم نمی کرد؟! مامان نمی دونست  

 ..اون که می دونست دیگه محرمش نیستم.. زبونش رو روی گونم حس می کردم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 !راست میگه مادر.. بیاین داخل.. خوش اومدین آقاسیامک.. مشتاق دیدار_

 

 ..سعادتِی منه.. ببخشید باور کنین سرم بشدت شلوغه.. زیبا میدونهاز کم _

 

می دونستم.. خبر شلوغی های سرش رو از تو اینستاگرامش داشتم.. خدا لعنتت  

 ..کنه.. قلبم محکم می کوبید

باالخره به جلو هولم داد و مامان به راه افتاد.. مطمئن بودم خوشحال بود از اومدِن 

 ..ن رفتارهای عجیب و غریبشسیامک.. من چی؟! ای

 

مامان با تعارِف سیامک جلو جلو رفت و اومدِن سیامک رو اعالم کرد.. درست 

 ..حاال که روبروش بودم فکِر رایان دیوونم می کرد.. منو می کشت

 

 ..سیامک.. تو.. اینجا چیکار می کنی..؟! تو_



 

1714  از 736 صفحه   

 

جلو اومد.. شرم دست روی لبم گذاشت و اخم کرد اما همچنان لبخندش رو داشت..  

از   که  ای  خانواده  خانوادم..  دربرابِر  و  خونه  این  از  نه  و  از من  نه  کرد.  نمی 

 !طالقمون خبر نداشتن 

 

دربارش حرف میزنیم خوشکلم.. وای زیبا. خیلی خوشکل شدی.. صدبرابر بیشتر  _

 ..از قبال

 

 :هنوز انگشتش رو لبم بود که صدای بابا رو شنیدم

 

 ..آقا سیامک خان پس چرا نمیاد داخل؟!_

 

و قبل از اینکه ما رو ببینه عقب کشیدم.. حاال خبرنداشتن اما اگه می فهمیدن و  

 ...این لمس ها رو به خاطر می آوردن

بابا رسید و سیامک رحم نکرد.. دست دور کمرم انداخت و من رو محکم به خودش  

 ..چسبوند

 

 !سالم حال شما آقای کیایی؟ _

 



 

1714  از 737 صفحه   

شنید.. چشمام نمی دید.. ضعف وحشتناکی داشتم و اگه و من دیگه گوشم نمی  

 ..دست خوِد لعنتیش نبود غش می کردم

 

احوالپرسی خیلی طول کشید و انگار مراسم خواستگاری فراموش شد و کال درباره 

 ..ی من و سیامک حرف زده میشد

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز
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 پارت_دویست_و_نود_و_سه #

 

 

 

 

کی برگشتین آقا سیامک..؟! اردالن ما که از زهرا شنیده بود خارج از کشورین  _

 !و زیبا تنها برگشته

 

زهرا بود که کناِر اردالن نگاهم رو روی کل جمع چرخوندم.. از همه خوشحالتر،  

نشسته بود و گاهی با لبخند نگام می کرد.. بابا سمت راسِت سیامک نشسته بود  

 ..و مامان درست کنار من

 

دو سه روزی میشه که برگشتم.. بله زیبا چون عجله داشت زودتر به خانوادش  _

دلتنگ خونه و  سربزنه زودتر اومد منم اونور کارمو انجام دادم و برگشتم.. خیلی 

 !زن و وطنم بودم

 

و نگاهش رو به خودم ندیده حدس زدم.. زهرا سربلند کرد و چشمک زد.. متوجه  

 ..این نگاه ها و لبخندهای معنادارش نمی شدم.. بابا دستی به روِن سیامک زد

 

 ..خوش اومدی پسرم.. خوشحالیم که برگشتی و امشب اینجا حضور داری_



 

1714  از 739 صفحه   

 

 :ند چای رو درون نعلبکی گذاشت و گفتدایِی اردالن با یه لبخ 

 

خب با اجازه ی شما اگه مشکلی نیست بچه ها برن تو اتاق و حرفاشونو بزنن..  _

 .شاید چیزایی باشه که خودشون بخوان صحبت کنن

 

 :بابا که تایید کرد زهرا و اردالن بلند شدن و مامان کنار گوشم گفت

 

 ..برای سیامک چای بیار دختر_

 

کردم و دلم به حال خودم سوخت.. هدف سیامک چی بود؟! از کجا خبرداشت  نگاش  

امشب مراسم خواستگاری بود؟! هزار و یک سوال تو سرم چرخ میخورد.. فقط  

 ..سر تکون دادم و بلند شدم

وارد آشپزخونه شدم و دستم رو روی سینم و گردنم گذاشتم.. نمی تونستم نفس  

 ..بکشم

 ..ام رو بستمبه دیوار تکیه دادم و چشم
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@ntkhb_akhar 
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ای   خفه  هین  ترسیده  بلند شد  که  آشپزخونه  در  بسته شدِن  به  صدای  و  کشیدم 

 ..سمتش چرخیدم و با دیدن سیامک و اون اخِم غلیظ روح از تنم رفت



 

1714  از 741 صفحه   

یه گام به عقب برداشتم و بغض بدی به گلوم نشست.. حال خفگی داشتم.. دیگه  

مثل لحظه ی ورودش نمی خندید و چال گونه هاش پشت ته ریشش مخفی شده 

 ..بود.. وحشت کردم ولی خودم رو نباختم

 

 !اینجا؟! از.. از کجا فهمیدی اینجام؟  برای چی اومدی_

 

جلو اومد و من عقب تر رفتم.. آشپزخونه کوچیک بود و خیلی زود به بن بست 

رسیدم و نزدیکتر شد.. تو فاصله ی چند سانتی متری ایستاد و تارهای خشدار  

 ..صداش رو به رخم کشید

 

 !زیبا کیایی.. یا شاید بهتره بگم صوفیا رامش؟! ها؟ _

 

خوردم که به خوبی احساس کردم رنگم پرید و مثل گچ شدم.. کج خندید    جوری جا

 :ش رخ نشون داد.. با نیم نگاهی به دِر بسته گفتو یه چال گونه 

 

میخوای جواب سواالتتو بگیری؟! خواهِر عزیزت آمارتو داد.. بهش زنگ زدم و  _

گرفتی بودی طالق  نگفته  بهشون  تو  که  اونجایی  از  خواستگاریشه..  کار  گفت  م 

 ..راحتی بود سورپرایز کردنت

 

یعنی زهرا... نگذاشت فکرم تو ذهنم تکمیل شه و فاصلش رو باهام به هیچ رسوند  

از  ترسیدم  می  چون  نداشتم  زدن  جیغ  توان  من  و  چسبوند  بهم  رو  خودش  و 



 

1714  از 742 صفحه   

رسوایی.. همه بیرون بودن و هیچکس خبر نداشت این مرد االن چقدر خطرناک  

 ..بود

 

 ..ید.. سیامک دیگه برگشته.. دروغ گفتنت به نفع من شدزیبای چشم سف_

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ..با آرنجم مانع پیشرویش شدمچونم رو گرفت و 

 

 ..سیامک برو عقب_

 

 !چرا؟! قبال که کشته مرده ی همین نزدیکی و لمس شدن بودی_

 

کردم.. چی   نمی  روی  زیاده  هیچوقت  ولی  داشتم  دوستش  من  کرد..  داغ  گوشم 

 !داشت می گفت؟ 

 

 ..بهم دست نزن.. همین االن از اینجا برو.. همین االن_

 

 ..ببین من داماد این خونمد نشد زیبا..  _

 



 

1714  از 744 صفحه   

خیلی خودم رو کنترل می کردم تا صدام باال نره.. تقال کردم ازش فاصله بگیرم  

 :ولی نتونستم

 

تو داماد خونه ی همون خونه خراب کنی هستی که زندگیمو به لجن کشید.. از  _

 ..اینجا گمشو بیرون.. به من دست نزن.. برو عقب

 

تمام و کمال بهم چسبوند.. کمرم از برخورد    ولی مصرانه جلو اومد و خودش رو 

به کابینت درد گرفت ولی عقب نکشید.. با زانو به خشتکش ضربه زدم و با آخ  

کوتاهی فاصله گرفت.. چندان محکم نزده بودم ولی انگار دردش گرفت که ولم کرد 

 :ولی تهدید گونه نگام کرد و گفت

 

 ..باهم خیلی کار داریم.. خیلی_

 

ر آشپزخونه خورد و مامان وارد شد.. پشت کردم و چند مشت آب به  تقه ای به د

 ..صورتم زدم

 

زیبا جان.. آقا سیامک بچه ها اومدن.. بیاین آقا سعید میخواد یه صیغه بین بچه  _

 ..ها بخونه و اگه خدا بخواد حلقه بندازن

 

 :من که جوابی ندادم ولی سیامک انگار نه انگار اتفاقی افتاده باشه گفت



 

1714  از 745 صفحه   

 

 !به به بسالمتی.. همین االن.. زیبا عزیزم؟ _

 

و به سمتم اومد و بازوم رو گرفت.. به خودم لرزیدم و فشار دستش استخونم رو  

 :تا مرز شکستن پیش برد

 

 ..پس زود بیاین مادر_

 

 ..چشم_

 

مامان که رفت پر حرص من رو به سمت تودش چرخوند و من به چشم هاش زل 

ش و اون چندتا چین بین ابروش زیاد بود.. خیلی  زدم.. رگه های خونی چشم ها

 ..زیاد

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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هنوزم عاشق منی.. حتی اگه با ژینوس نه.. با صدتا زن  طبیعی رفتار کن.. تو  _

منو رو تخت و لخت شکار کنی باز چشمت دنبال منه.. مگه نه؟! زیبا.. بهتره  

سعی کنی طبیعی باشی.. تو برای خانواده ی بدبختت هنوز زنمی پس نذار تصورات  

 ..و باورهای قشنگشونو خراب کنم

 

برم ولی م نشونه  باز خشتکش رو  آخ کشیدم.. خواستم  که  پیچوند  چ دستم رو 

 :محکم به سینش چسبیدم و صدای لعنتیش تو گوشم پیچید

 



 

1714  از 747 صفحه   

اون سگ خفته ی درونمو بیدار نکن که به جونت بیفتم تا تکه پاره بشی.. زیبا  _

همینجا جلو چشم مادر و پدرت می کنمت عین یه لکه ی حیض.. جوری که کسی 

 ..هرغبت نکنه تو روت نگاه کنه.. حواست باش

 

 :دستم داشت می شکست.. ترس از یهو وارد شدن بقیه رو داشتم که گفتم

 

 ..باشه ولم کن_

 

با رضایت سر تکون داد.. چی از جونم می خواست؟! ولم کرد و دستم رو که از  

 ..رد انگشت هاش سرخ شده بود مالیدم.. نیشخند زد و نفرت تو وجودم غلیان کرد

 

 ..وشبخت بریم بیرونبیا بازومو بگیر مثل یه زوج خ_

 

 :و امون نداد فکر کنم.. خودش دستم رو گرفت و دور بازوش حلقه کرد

 

 !س سیامک.. تو.. چی میخوای؟ _

 

 !بعدا گلم.. سر فرصت حرف میزنیم.. خیلی حرفا هست که باید بگیم.. مگه نه؟ _
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@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:13 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(EeLlNnAaZz)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_دویست_و_نود_و_هفت #
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جوابش رو ندادم.. من رو به دنبال خودش کشوند و همزمان با بیرون رفتِن ما 

 صدای کف و کل و صلوات بلند شد.. لبخنِد زهرا رو که دیدم بغض به گلوم چنگ 

می   سیامک  اومدِن  از  رو  زهرا  اطمیناِن  حجِم  اون  داشتم  تازه  حاال  انداخت.. 

فهمیدم.. پس خبر داشت و من حتی روحمم بی خبر.. وای اگر حامد حرفی میزد و  

 ..رایان می فهمید

 ..منو می کشت

 

 

 

تقریبا ساعت داشت به نیمه می رسید و من هنوز زیر شکنجه ی نوازش های  

ودم و نمی تونستم فرار کنم.. نگاه های گاه و بیگاه مادر و  وحشیانه ی سیامک ب

پدرم اجازه نمی داد.. عقربه های ساعت انگار متهمی فراری بودند که اینطوری  

می دویدند.. خانواده ی عمو رفته بودن و زهرا تو اتاقش بود و می تونستم حدس  

ی خشک و مقدس..  بزنم داشت با اردالن حرف میزد.. همون پسِر بلند قامت و زیاد 

 ..شبیه عمو بود با همون اخم و نگاه پر جذبه

 

 !خب پسرم.. کار و بار خوب پیش میره؟ _

 

سیامک خندید.. یه جوری که انگار میخواست من و بابا و این خونه و زندگی رو  

 ..به باد تمسخر بگیره

 



 

1714  از 750 صفحه   

زندگی می  همه چی عالیه.. واسه زیبا یه خونه زندگی درست کردم مثل ملکه ها  _

این   اینجا  هم  ماشین  و  نامش  به  زدم  رو  خونه  پول..  آزادی..  استقالل..  کنه.. 

دویست و شیش رو داره وگرنه اونور آب یه بوگاتی سوار میشه اندازه کشتی..  

 !مگه نه خانومم؟ 

 

با نفرت نگاش کردم که لوپم رو کشید و خودم رو کنار کشیدم.. مادر جوابش رو  

 :داد

 

 !ن سالم باشه پول رو خدا میدهانشاهلل تنتو_

 

 :آهانی گفت و چندبار روی رونم ضربه زد

 

من از داِر دنیا زیبا برام بسه.. یعنی اونقدر از دوست داشتنش مطمئنم که می  _

 !دونم سالمت هم نباشم باز پام می مونه

 

 :بابا زیر لبی ذکری گفت و مادر لبخندی نامنطمئن به لب اورد

 

 ..انشاهلل خدا خوشبختتون کنه. چشم بد به دورخدانکنه..  _
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گرون قیمت روی مچش انداخت و دستش رو که  سیامک نیم نگاهی به ساعت  

روی رونم بود تکونی داد و گوشت تنم رو فشرد.. داشتم از شرم و خجالت آب  

 !میشدم.. جلوی خانوادم نمی ترسید؟ 

اگه از چیزی بو می بردن کارم تموم بود و احتماال سیامک خیلی خوب می دونست 

هم ضربه بزنه.. ولی چرا؟!  و داشت همه ی تالشش رو می کرد تا از همین طریق ب 

 ..اون در حق من بد کرده بود نه من

 

 ..خانومی دیروقته پاشو ما رفع زحمت کنیم_

 

با چشم های گرد شده و دهن باز بهش زل زدم و مامان خیلی سریع جوابش رو  

 :داد

 

 ..تازه سر شبه.. اصال شب همینجا بمونین_

 

 :بابا هم حرف مادر رو تایید کرد

 

 ..مدت ها اومدین زشته اینجوریبعد از _

 

 :سیامک ریلکس و مسلط خندید
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این چه حرفیه.. زشت نیست ولی به هرحال خانوادم منتظرن.. فردام که کلی کار _

 !داریم و باید قبل از هرچیزی زیبا رو ببرم آزمایشگاه.. یه تست بارداری بده

 

.. می خواست از  تنم یخ بست.. این رو گفت ولی من چیز دیگه ای برداشت کردم

 ..من تست بکارت بگیره؟! به چه حقی؟! خودم از این فکر گر گرفتم

 

 ..من میخوام شب بمونم.. تو برو.. فردا میام که حرف بزنیم_

 

اصال نمی دونستم موبایلم رو آخرین بار کجا گذاشتم و دلم می خواست همین لحظه  

 ..زمین دهن باز می کرد و من رو می بلعید

 

برای موندن پیش خانوادت زیاده.. مادرجان شما یه چیزی بهش بگو.. زن  وقت  _

 ..باید شبو کنار شوهرش باشه
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با این حرفش انگار تمام بدنم رو با چاقو تکه تکه کردند و دیگه تحمل نکردم..  

 !تو چه منجالبی افتاده بودم..؟ 

 

به هرحال  _ بیای..  تونی درطول روز  زیبا جان.. می  آقا سیامک موافقم  با  منم 

  ..ادرشماهم خیلی وقته از هم جدا بودین.. پاشو م
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داشتم دیوونه می شدم.. از جا بلند شدم و با حرص و خشم و بی هیچ حرفی پا به  

اتاق زهرا گذاشتم.. طبق حدسیاتم داشت با تلفن حرف میزد و من هینی ک کشید 

شنیدم و با ترس اشاره کرد "چته؟" من جوابش رو ندادم.. کیف و مانتوم رو  

اتا  تا فرار کنم ولی مامان وارد  ق شد.. هرچقدر صدام کرده بود جواب  برداشتم 

 ..ندادم و حاال

خواستم از کنارش بگذرم ولی مچ دستم رو گرفت و مانع شد.. خیلی خسته بودم  

و از واکنش رایان وحشت داشتم.. می دونستم حاال که ساعت از دوازده گذشته 

حقیر  بود و من هنوز اینجا به اندازه ی کافی دلیل بر تنبیه و شکنجه و توهین و ت

 ..میشد و اگر حامد هم از اومدن این روانی حرفی نمیزد باید عذاب می کشیدم

 

زهرا که انگار متوجه مشاجره ی رخ نداده شده بود تلفن رو قطع کرد و از روی  

 زمین بلند شد

 

 !چخبرته دختر؟! این چه حرکتی بود جلو آقا سیامک؟ _

 

شکالت رو دیدم و دستم رو کشیدم..  آقا گفتنش بیشتر حالم رو بد می کرد.. جعبه ی  

اونقدر عصبی بودم که نمی فهمیدم ممکن بود کارم چه عواقبی داشته باشه.. جعبه  

 ..رو به دیوار کوبیدم و دیگه سعی نکردم صدام رو کنترل کنم

 

 ..مگه نگفتین باید برم.. خب دارم میرم.. فقط ولم کنین_
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امان هاج و واج و زهرا ترسیده خودم هم از این طرز برخوردم شوکه بودم.. م

 ..بهم زل زدن که باال وارد اتاق شد

 

چخبره صداتو انداختی رو سرت؟! بعد قرنی شوهرت اومده این چه برخوردیه  _

 !زیبا؟ 

 

چرا هیچکس درکم نمی کرد؟! چرا از اول نگفتم و خودم رو خالص نکردم تا به  

 !این روز دچار نشم؟ 

 

 ..کرد آرومم کنهزهرا به سمتم اومد و سعی 

 

آبجی.. قربونت برم چیشده؟! تو که هیچوقت داد نمیزدی.. ببینم دعوات با آقا  _

 !سیامک خیلی جدیه؟ 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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بابا   نگاه  از  اومد و من چشم  به سمتم  قدم  یه  بود  مامان که هنوز گیج و مات 

بیچارم   اگر می فهمید  انگار خبر داشت.. می ترسیدم  نگرفتم.. یه حالی بود که 

کنه.. آخ خدایا.. خودت به دادم برس.. چند قطره اشک بی کسب اجازه از من روی  

 مامان بهم رسیدگونم غلتید و 

 

 !زیبا.. کدوم دعوا؟! تو و آقا سیامک باهم بحثتون شده؟! چرا با ما حرف نمیزنی؟ _

 

 :به جای من زهرا جواب داد
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آره مامان.. دیروز که آقا سیامک اومد دم دانشگاه گفت که باهم بحثشون شده _

 ..زیبا هم قهر کرده رفته خونه دوستش

 

بیشتر جاری شد.. مامان هین کشید و ضربه ای به  از این دروغ شاخدار اشکم  

 :صورتش زد

 

الهی خدا منو مرگ بده.. زیبا.. مرد به این خوبی.. همه چی تموم.. چه قهر و  _

 !بحثی؟ 

 

 ..دلم برای خودم و تنهاییم می سوخت.. مثل یه موش بودم بین صدتا تله

انگشتا بازوم رو گرفت که مطمئن بودم کبود می کرد و رد  باقی می  جوری  ش 

موند.. زهرا خواست مداخله کنه ولی مامان پسش زد و من رو به سمت بابا کشوند  

که هنوز نزدیک به در ورودی ایستاده بود.. بابا کتش رو بیرون آورد و دستی به  

 :صورتش کشید

 

تحویل بگیر اینم دختر بزرگت.. همونی که می گفتی رو سرش قسم می خورم..  _

 ..خواهرش ببین چه داد و بیدادی راه انداخته درست تو شب خواستگاری

 

 !مامان؟ _
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و دست روی دستش گذاشتم.. کیفم می لرزید و خبر از یه تماس تلفنی میداد و می 

 ..دونستم یا رایان بود یا از طرف خودش

 

 !یامان.. درد و مامان.. حرف بزن ببینم چی شده؟ _

 

 :و ساکت کردتا بابا لب باز کرد حرف بزنه، صدای سیامک همه ر
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 ..زیبا رو ول کنین مادرجان.. تقصیر از منه_
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سری به تاسف  باالخره مامان با شرم ولم کرد و چادرش رو مرتب تر گرفت.. بابا  

تکون داد و ازم چشم گرفت و زهرا لبخند زنان کنارم ایستاد و با کتفش بهم ضربه  

 زد که مثال

 

 "ببین داره طرفتو میگیره"

 

حال انزجار و نفرت داشتم.. خیلی بدتر از همیشه.. تلفن قطع شد و سیامک پا به  

 :اتاق گذاشت و این مامان بود که به حرف اومد

 

 ..مک.. بعد از مدت ها تشریف آوردین و اینجوریببخشید آقا سیا_

 

 :با متانت و آقامنشانه خندید و سر به زیر انداخت

 

خواهش می کنم تعارف رو بذارید کنار.. من و زیبا زن و شوهریم و اگه هم دعوا  _

و بحثی باشه طبیعیه.. شما مگه هیچوقت بحث نداشتین؟! اگه هم منظورتون اینه  

اومدم و نباید شاهد دعوا باشم باید بگم برای من عادیه..    که من برای بار اوله

حاال درسته خونه ما بزرگتره ولی دعوا همه جا هست.. حتی با اطمینان می تونم  

 ..بگم هرچی خونه بزرگتر دعوا بیشتر
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همه در برابر سخنرانی بلند باالش سکوت کرده بودند و من با پشت دست اشکم  

خوشبینانه لبخند میزد و مدام برام چشم و ابرو تکون    رو پاک کردم.. زهرا همچنان

 ..می داد

بابا دستی به کتف سیامک زد.. آخ خدایا.. یه جوری برخورد میکرد انگار واقعا  

 ...زن و شوهر بودیم.. به خودم شک کردم.. نکنه اون امضا هم جعلی بوده و

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 پارت_سیصد_و_دو#

 

 

 

 :معنادار نگام کرد و بابا گفت

 

 ..حق با شماست.. اما به هرحال جاش نبود این اتفاق بیفته و زیبا باید اینو بفهمه_

 

 :کف اتاق انداخت و با دیدن جعبه ی شکالت بلند خندیدسیامک نیم نگاهی به 

 

ولی چیزی نشده.. زیبا فقط یکم عصبیه شاید به خاطر جابجا شدن هورمون های _

 !بدنشه.. اگه حامله باشه طبیعیه

 

چه اصراری به این جمله داشت.. من چرا خفه خون گرفته بودم؟! مامان نگام کرد 

 ..تم تاییدیه ی حرف سیامک رو بگیرهو سعی کرد از روی هیکل و فرم صور 

 

 ..امیدوارم_

 

 :زهرا محکم بغلم کرد 
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 واااای آخ جون.. اگه حامله باشی من خاااااله میشششم_

 

چیزی به اندازه ی همه ی وزِن سیامک رو گلوم بود.. انگار جفت پا روی حنجرم  

 ..ایستاده بود و با تمسخر به ثانیه های آخر مرگم نگاه می کرد

 

مادرجان.. پدرجان.. اگه اجازه بدین من امشب زیبا رو ببرم.. می تونه فردا بعد _

 !رسونمشاز آزمایش بیاد.. خودم می

 

 !خدایا.. چه نقشه ای تو سرش بود؟ 

 

 !بینم.. زیبا؟! نمیخوای حرف بزنی؟ من که مشکلی نمی_

 

زدم.. حرف   زل  بابا  به  و  ریختم  تو چشمام  رو  نگاعم  رو  همه ی عجز  نگاهم 

 ..نخوند

 

 !میشه من شب بمونم سیامک؟ _

 

باز خندید و زهرا کنار ایستاد.. مامان چشم غره رفت و سیامک از کنار بابا فاصله 

گرفت و درست روبروم ایستاد.. اون چیزی که تو چشم هاش می درخشید یه چیزی  
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و   همون عشق  مثل  دیدم..  می  نگاهش  تو  اوایل  که  بود  حسی  همون  به  شبیه 

 ..ساس پاک.. هردو دستم رو گرفت و کیف روی ساعدم فشار آورداح

 

اما من _ اینجام.. درسته یکم دعوا کردیم  ببین من  از چی می ترسی خانومم؟! 

 ..میخوام که منو ببخشی.. از عشق و احساسم بهت هیچی کم نشده زیبا.. اینو بفهم
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بینی باال کشیدم و بلند به گریه افتادم و در کمال تعجب همه ی تنم رو تو حصار  

حس  آغوشش جا داد و من جز گوشت و پوست و لباس تنش هیچی نه دیدم و نه  

 ..کردم

 

 ..من معذرت میخوام.. اینو جلوی خانوادت میگم تا حسن نیتم رو ثابت کنم_

 

 ..تلفن لعنتیم هنوز زنگ میخورد

 

وای آبجی.. من همیشه می گفتم یه مرد مثل آقا سیامک میخوام.. وای مامان _

 ..چقدر عاشقانه

 

ابد این رویاهای فانتزی  خدا خدا میکردم آرزوهای زهرا مثل من به باد فنا نره و تا  

 ..رو قبول داشته باشه اما برای من خوشبختی بعید بود. از هر فعلی بعیدتر

دست سیامک همه ی کمرم رو احاطه کرد و من خودم رو عقب کشیدم و سرم رو  

پایین انداختم.. خجالت می کشیدم به جمع نگاه کنم.. نمی خواستم به روزی فکر 

 ..م خبردار میشدنسالهکنم که همین جمع از طالق دو
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 !بریم زیبا؟ _

 

فقط سر تکون دادم و ازش فاصله گرفتم.. مامان و زهرا رو بغل کردم و مانتوم  

رو پوشیدم.. بابا از اتاق بیرون زده بود و متوجه نگاه ها و پچ زدن های سیامک 

 ..و زهرا شدم.. انگار خوب باهم جور شده بودن

 ..فرار کنماز اتاق خارج شدم تا هرچه زودتر  

بابا تو سالن بود و من خودم رو بهش رسوندم.. قبل از اینکه کسی از اتاق خارج  

 :بشه نزدیک شد و کنار گوشم گفت

 

جلوی شوهرت هیچی بهت نمیگم.. اما اینکه قهر کردی و خونه ی دوستت رو  _

به خونه ی بابات ترجیح دادی جای بحث داره.. فعال برو و سعی کن رابطت رو با  

 ..رت درست کنیشوه

 

ازش فاصله گرفتم.. حرف تا نوک زبونم اومد که بگم بابا این مرد از هفت پشت 

غریبه، غریبه تره.. که بگم من خودم رو زندگیم و آیندم رو از دست دادم.. که  

ازش کمک بخوام اما زبونم یاری نکرد.. فقط سر تکون دادم و زیر نگاه خیره ی  

 ..ون زدمم از خونه بیرهرسه عزیزکرده

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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تونستم خداحافظی کوتاهی صورت گرفت.. انگار که شب اول ازدواجم بود و می  

دلنگرانی رو از نگاه همه بخونم ولی دیگه نه من اون دختِر سابق بودم و نه این  

 ...نامرد کسی که باید

چه شب تلخی بود و چه شب تلخ تری داشتم.. این ساعت های باقی مونده تا صبح،  

 ..معلوم نبود چطوری تموم بشه
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 ..ببخشید دیگه مزاحم شدیم.. خوشبخت بشی خواهرزن جان_

 

زهرا با خجالت و گونه های سرخ شده سر پایین انداخت و یه "مرسی" کوتاه  و  

 :به لب آورد.. مامان دست به آسمون برد

 

 ..انشاهلل همه ی جوون ها عاقبت به خیر بشن_

 

 ..بابا حتی از سالن بیرون نزده بود و من نگرانش بودم

 

 ..برید به امان خدا مادر_

 

 ..خداحافظ_

 

 ..یدم و هرچی خواستم بگم نباید اینکارو می کردی، نتونستمگونه ی زهرا رو بوس

در کوچه رو سیامک باز کرد و من از بغل مامان بیرون اومدم و با ترس به کوچه  

زل زدم.. تاریک بود و نه حامد بود نه ماشینش.. حداقل اینجا آبروریزی به راه  

 ..لوی خانوادم نیادنمی افتاد.. حاضر بودم تو همون مجتمع کوفتی چالم کنه اما ج 
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 ..من ماشین نیاوردم.. یعنی با راننده اومدم اونم برگشت عمارت_

 

 ..همه ی کاراش با برنامه ریزی بود

 

 ..من رانندگی می کنم تو یکم خسته ای گلم_

 

کیفم رو گرفت و سوییچ رو بیرون آورد و برای زهرا و مادر دست بلند کرد و  

 ..دور شد

 

 !مادر.. انشاهلل که خوش خبر باشیمراقب خودت باش  _

 

 ..لب گزیدم تا بیش از این سوتی ندم

 

 ...ممنون.. شب بخیر_

 

 :زهرا برام بوس فرستاد و خندید

 

 ..شب بخیر آبجی خوشکلم_
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لبخندی زورکی زدم و دور شدم.. سیامک فاتحانه پشت فرمون نشسته بود.. همون 

ی مثل قدیم نبود.. این مرد به من  ماشین لعنتی.. همون آدم.. همون نگاه ولی هیچ

 ..خیانت کرده بود
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اینکارو می کنی؟! چرا خودتو شوهرم معرفی کردی؟! چرا  چرا برگشتی؟! چرا  _

تا خودتو   میزنی  بهم دست  انداختی؟! جلوی خانوادم  راه  بازی مسخره رو  اون 

توجیه کنی؟! تو.. تو فکر کردی کی هستی که اومدی و منو تهدید می کنی؟! کی  

 !هستی؟! هان؟! چی میخوای؟ 

 

نگاهی بی تفاوت بهم انداخت..  در کمال خونسردی دستی الی موهاش کشید و نیم  

انگار که حرف مهمی نزده باشم گوشش رو خاروند تا بهم بفهمونه حرفات جز  

  ..وز وز یه مگس هیچی نیست

 

 ...سیامک.. باتوام.. خودتو به اون راه نزن_

 

 !کدوم راه؟! ها؟ _

 

 !بهم بگو این رفتارا این حرکات امشبت یعنی چی؟ _

 

زد و من اینبار بیرونش آوردم.. حامد بود.. نمی تونستم  پوزخند زد.. تلفنم ویبره می

 :جوابش رو بدم.. رد دادم و تلفن رو خاموش کردم و تو کیفم انداختم
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 !کیه؟! دوست پسر جدیدت؟! یا بهتره بگم دوست پسرای جدیدت؟ _

 

از همه چی خبر داشت؟! اصال مگه مهم بود.. اون که دیگه شوهرم نبود.. هیچ  

. االن دیگه جلوی خانوادم نبودم تا مجبور باشم سکوت کنم.. این  نسبتی نداشتیم.

مرد دیگه رایان نبود تا یه نگاهش خون رو تو عروقم منجمد کنه.. همه ی دل و  

جرات و خشم و نفرت و حتی ترسم رو جمع کردم و با کیف به جون بازو و کتف 

و به چوب سیم    و گردنش افتادم و اونقدر زدم تا فرمون ماشین از دستش در رفت

 :بغل کوچه برخورد کردیم.. با جیغ و گریه به کارم ادامه دادم و داد زدم

 

تو به چه حقی میای خونه ی بابای من.. به چه حقی زنم زنم می کنی.. خائن _

جلوی   منو  زدی..  بهم  کثیفتو  دست  غیرت..  بی  نامرد  آشغال..  عوضی  کثیف.. 

اده کردی.. تو عوضی روانی چی از  خانوادم بغل گرفتی و از موقعیتم سوءاستف

 !جونم میخوای؟! هان؟ 

 

 ..زیبا.. آروم باش.. آروم_

 

ولی من دیوونه شده بودم.. موهاش رو بین انگشتم گرفتم و کشیدم و چندین بار  

افتادم..   گریه  به  بلند  و  زدم  جیغ  نمی شدم..  آروم  ولی  زدم  سیلی  به صورتش 

 ..ن عوضیآرزوی مرگ داشتم ولی نه حاال و جلوی ای
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شونه و  قلبم محکم و بی انعطاف می کوبید و درد می کرد.. پِس گردنم.. کتف و  

دست چپم بشدت تیر می کشید و انگار کل کره ی چشمم قصد بیرون زدن داشت..  

 :هر دو دستم رو گرفت و صدای عربده ی بلندش خفم کرد
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خفه شو.. دهنتو ببند.. بسه.. تو فکر کردی کی هستی..؟! این سواالت رو از  _

م یا زن سابق  خودتم پرسیدی؟! که من زیبام یا صوفیا.. که من دختر خونه ی بابام

سیامک و عشق نصف مردای تهران.. چرا بهت دست زدم؟! به همون دلیلی که  

وقتی زن عقدیم بودی حقشو نداشتم.. چرا بغلت کردم چون منم یکی عین بقیه..  

فکر کردی ولت کردم و رفتم دیگه حقشو داری هر گهی دلت خواست بخوری؟! 

ن می خوابی و به ریش نداشته ی من  زیبا.. میری با رایان.. رایان ارجمند.. با او

 !می خندی؟ 

 

نفسم رفت.. دیگه حسش نکردم.. چجوری خبر داشت؟! خوِد رایان حرفی نمیزد..  

 !رامین؟! مگه خبر داشت؟ 

مثل یه الستیک، پنچر شدم و ولم کرد.. گردن کشید تا وضعیت ماشین رو چک  

یه نفر به شیشه    کنه و چندبار استارت زد.. چندنفر دورمون رو گرفته بودن و

کوبید و من صداش رو نشنیدم.. بی توجه استارت زد و با سرعت ماشین رو از  

 ..جا کند

 

حاال صبر کن.. باهم حرف ها داریم.. برام مهم نیست زیر چند نفر رفتی ولی حتی  _

 !بخاطر توهِم با رایان بودن... زیبا؟ 

 

نمی تونستم.. سرعتش    لبام آویزون شد و لرزید.. با صدا گریه کردم.. من دیگه

باال بود و بخاطر چاله چوله ها مدام ماشین تکون های بدی می خورد.. همین که 

وارد خیابون اصلی شد در رو باز کردم و قصد داشتم خودم رو از ماشین پرت  

کنم.. از دنیا بریده بودم ولی از پشت یقه ی مانتو و شالم رو گرفت و جوری کشید  
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ر بسته شد.. ماشین رو گوشه ی خیابون پارک کرد و  که به عقب پرت شدم و د

 ..جوری سیلی به صورتم زد که برق از سرم پرید
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ای   ثانیه  برای  خم شدم..  زانو  و روی  کردم  دو دست صورتم رو مخفی  هر  با 

 ..طوالنی گوشم زنگ میزد.. شبیه به ناقوس مرگ

 !چرا یه مرد سر راهم قرار نمی گرفت؟! همه نامرد؟ 

م..؟!  هیچکس نباید به من و جسم و روحم رحم می کرد؟! چون راهم رو کج رفت

 ...اما من راه برگشت داشتم.. پل های پشت سرم تا قبل از اینکه رایان

 

زیبا؟! از االن تا وقتی برسیم خونه حتی دهن باز کنی واسه حرف زدن با من _

 !طرفی

 

خونه؟! کدوم خونه؟! اما جرات نکردم بپرسم. توانش رو نداشتم و نمی تونستم  

 .دراومدم وقتی حس می کردم با همین یه ضربه از پا

سکوت کردم و تو خودم جمع شدم.. استارت زد و ماشین رو به حرکت درآورد..  

احتماال به خاطر اون تصادف، یه اشکالی برای ماشین پیش اومده بود که تق و  

 .توق می کرد و سیامک اصال توجه نکرد

بلند کردم و عمارت بزرگ و باشکوِه روبروم رو دیدم به سمتش   وقتی که سر 

.. فکش منقبض بود.. اونقدر که تو تاریکی هم میشد به راحتی تشخیصش  چرخیدم

 .داد. همه ی وجودم لرزید
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 !س سیامک.. ب برای چی اومدی اینجا؟ _

 

آوردمت خونت.. جایی که این همه وقته مثال هنوز عروسشی.. یه کلمه حرف  _

ت ردهبزنی.. جیغ و داد کنی.. حرف بی ربط بزنی.. جوری ادبت می کنم که از ک

پشیمون بشی.. تا وقتی بریم تو اتاق الم تا کام جواب هیچ بنی بشری رو نمیدی..  

 !حتی سرباند نمی کنی چشمت تو چشم کسی بیفته.. متوجه شدی؟ 

 

 !حالم از بد، بدتر بود و چطوری می تونستم حالیش کنم من واقعا زنش نیستم؟ 

 

 !سیامک؟ _

 

دراصل خفه شدم.. ماشین رو درست  جوری نگام کرد که زبون به کام گرفتم و  

 :کنار حوِض بزرگ و با نقش و نگار پارک کرد و پیاده شد و دستوری گفت

 

 ..پیاده_
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دوتا خدمه ی مرد جلو اومدن و من قلبم مثل بمب ساعتی می کوبید.. با ترس پیاده  

شدم و سیامک باروم رو گرفت و صبر نکرد و به دنبال خودش کشید.. خدمه سالم  

 ..کردن و سیامک حتی نگاشون نکرد
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ک کوکی به دنبال  از چندین پله ی سمت راست باال رفت و من رو مثل یه عروس

خودش کشید و در رو باز کرد و وارد شد.. یه سالن بشدت بزرگ بود که از هر  

دو سو به پذیرایی های بزرگتری وصل میشد.. پله ها به طبقه ی باال می رفت ولی 

من رو به سمت روبرو کشوند و از سه تا پله ی نیم دایره شکل پایین برد و اولین  

رفت.. مجبورا همراهیش می کردم.. وقتی ولم کرد و  در رو باز کرد و به داخل  

چراغ رو روشن کرد با ترس به اطراف زل زدم.. یه اتاق کامال معمولی بود.. البته  

 ..معمولی برای چنین قصر باشکوهی

این اتاق به اندازه ی کل خونه ی ما بود.. آب دهنم رو قورت دادم و سیامک با  

متوجه مکالمه ی دوتا سه تا زن شدم.. سبامک  حرص کتش رو بیرون آورد و  

 ..پوزخند زد و در رو قفل کرد

 

 ..مادرم و خواهرم و همینطور زنم_

 

 ..بعد بهم خیره شد و پوزخند زد

 

 !تو.. زیبا؟ _

 

ترس به جونم افتاد.. یه قدم عقب رفتم.. دو دکمه ی باالی پیرهنش رو باز کرد و  

رفتم.. داشت چه غلطی می کرد؟! آستینش رو بی  لبش کج شد و من باز عقب  

احتیاط باال زد و به سمتم اومد و من بی دفاع جیغ خفه ای زدم و یه نفر دستگیره 

 :رو پایین کشید و صدای داِد سیامک بلند شد

 



 

1714  از 780 صفحه   

با _ اتاقتون..  برگردین  نشه..  رد  اتاق  این  فرسخی  از صد  هیچکس  هیچکس.. 

 ..همتونم
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 :اما من صدای نازک و زنونه ای رو شنیدم که با بغض گفت

 

 !یه زن دیگه میای خونه؟ سیامک.. داری چیکار می کنی؟! من زنتم و تو با _

 

باز به سمتم برگشت.. داشت چه غلطی می کرد؟! واقعا چیکار؟! آه خدایا.. رایان  

 ..من رو می کشت.. کمند کجا بود؟! حتما خیلی نگرانم شدن

سیامک به سمت در رفت و قفل رو باز کرد و من سر پایین انداختم تا نفرت نگاه 

 ..ی لرزید.. دیگه نا نداشتم با چیزی بجنگمهیچکس رو نبینم.. زانوهام از درون م

 

 ..چیه؟! چتونه شماها؟! برید گمشید.. از یک به یکتون نفرت دارم.. گمشین_

 

 ..من متعجب بودم از این طرز برخوردش با خانوادش

 

مادرش، سیامک رو هل داد و پا به داخل اتاق گذاشت و صدای پر حرصش رو  

 :شنیدم
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باز قدم نحست تو زندگیمون باز شده.. باز اسمت افتاده   الهی که بمیری تو دختر.. _

 ..سر زبون پسر من.. که این ناقص العقل بیفته دنبال تو پاپتی گدا گشنه ی درپیت

 

حرف های این زن خیلی تلخ بود خیلی.. اما من تو همین مدت کم به خیلی از این  

برسه جلوش رو  توهین ها عادت کرده بودم.. خواهرش قبل از اینکه مادرش بهم  

 ..گرفت و اجازه نداد بیشتر از این درگیری پیش بیاد

 

مامان جان.. ول کن.. خود داداش میدونه داره چیکار می کنه. تو داری جوش  _

 ..چیو میزنی.. نمیشه هیچکسو وادار کرد.. آخرشم هرکی میره پِی لیاقتش
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 !معلوم نبود داشت به من توهین می کرد یا به سیامک.. اصال طرف کی بود؟ 

اتاق بیرون  مادرش هنوز آه و ناله میکرد و این خواهرش با که بالخره آن را از  

برد ولی همچنان نمیتونستم صدای حرف زدن و گریه کردن و نفرین کردن هاش  

رو بشنوم من واقعا کم آورده بودم ولی چاره ای نداشتم جز اینکه همچنان به این  

 ..زندگی نکبت بار ادامه بدم

سیامک بی هیچ حرفی وسط اتاق ایستاده بود و زنش چشم از من بر نمی داشت  

ان هزار حرف به همراه داشت که من حتی یکی از اونها رو نمی  نگاهش هزار

 !فهمیدم.. من اینجا چیکار می کردم نباید می موندم اما مگه دست من بود؟ 

ژینوس  و  من  به  نگاهی  نیم  و  کشید  موهاش  دستی الی  خیلی عصبی  سیامک 

 .انداخت

رو   مدتش  طوالنی  سکوت  سیامک  باالخره  که  زد  دار  صدا  پوزخندی  ژینوس 

 ..شکست

 :با اینکه باید با مالیمت با ژینوس رفتار می کرد اما سرش داد زد
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 !برای چی اومدی اینجا تو بقیه رو خبر کردی؟ _

 

دوباره ژینوس نیم نگاهی به من انداخت و با تاسف سر تکون داد و رو به سیامک  

 :گفت

 

بی ارزش    راسته که میگن خالیق هرچه الیق... از نظر من تو و این دختر انقدر _

هستین که الزم نباشه کسی رو بر علیه شما پر کنم مادر و خواهرت خودشون تو  

رو از طبقه باال دیدن.. اگه یک درصد برام مهم بودی دیگه تموم شدم.. از این به  

بعد هر غلطی دلت میخواد بکن هر چی بین ما بود تموم شد.. من با اولین پرواز  

 !برمیگردم

 

ه من انداخت و با عجله از اتاق بیرون رفت.  کل وجودم  نگاهی سراسر تحقیر ب

می لرزید و من چقدر سگ جون بودم که هنوز نفس میکشیدم.. این حجم از فشار  

درپی دیگه تحمل روحی روانی، این حجم توهین تحقیر، دیوونه بازی شوکهای پی

 ..هیچی نداشتم

 

ا نشستم و سیامک دست خودم نبود که دیگه زانوهام تحمل وزن نداشتن همونج

 ..حتی به سمتم نیومد
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چکید از کنترل  های آتشفشان گوشه چشمم میسوخت و گدازه  ته گلوم به شدت می

 ..من خارج بود
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خواست دیگه صدای هیچکس  سیامک کالفه پوف کشید و در اتاق رو بست.. دلم می

شنیدم.. منظور ژینوس از حرفهاش های مادرش رو میرو بشوم اما هنوز ضجه

 ..چی بود من درک درستی از سبک نفس کشیدنم نداشتم

 ..میکرد و من رو می بلعیدای کاش زمین دهن باز 

باالخره سیامک به سمتم اومد و با چند گام فاصله از من ایستاد و از باال به خرابه  

 :روبروش نگاه کرد.. همین که اسمم رو به زبون آورد انگار جون تازه گرفتم

 

 !زیبا؟ _

 

به جون سر صورت و   با مشت  اراده  بی  بلند شدم و  از روی زمین  خیلی زود 

افتادم تا می انقدر زدم تا  تونستم زدم و اصال از خودش دفاع نمیگردنش  کرد.. 

شنیدم یا شاید تو گوش من این  باالخره خسته شدم هنوز صدای مادرش رو می 

 ..شدصدا قطع نمی

 ..هر دو دستم رو گرفت و تا کنار دیوار پیش برد و کمرم رو بهش تکیه داد

 

 !ببین چه آشوبی به پا کردی_

 

میچش سختی  به  شد..  گرد  اشکیم  های  اشک  م  ضخیم  پرده  پشت  از  تونستم 

صورتش رو تشخیص بدم.. من آشوب به پا کرده بودم یا اون که من رو تا اینجا 

 !دونستم باید چیکار کنم چی بگم؟ آورده بود؟! واقعا درک درستی نداشتم نمی
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اینه که مادرت  سیامک میفهمی چی میگی برای چی منو آوردی اینجا؟! حق من _

خواهرت و زن تو با من اینجوری رفتار کنن در حالی که اصالً روحم خبر نداره  

 !چیکار کردم... چی از جونم میخوای چرا دوباره پات وسطه زندگی من باز شده؟ 

 

زد و من میترسم هر لحظه چشماش از حدقه بیرون بزنه..  رنگش به کبودی می

 ..شد من هم بلرزمث میلرزید و باعدستش روی بازوی من می

تپید... از حمله های بعدی، حرف های بعدی و واکنش  قلبم ثانیه میلیاردها بار می

 ..ترسیدمهای بعدیش می
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احتماال فکر می کنی تو بی گناهی من گناهکارم! احتماالً هنوز هم در این باوری  

که تو هیچ کاری نکردی! خیلی دلم می خواد بدونم شب و روز به چی فکر کردی  

آدم بده ی قصه من بودم نه تو.. زیبا هر  که این تصورات تو ذهن شکل گرفته که  

کشیدم بار هر روز هر لحظه که به تمام خاطرات با تو بودن فکر می کردم، عذاب می

مثل االن و حتی بدتر.. فکر کنم االن دیگه بتونی بفهمی که تو خونه من تو زندگی 

به  من چی بوده چی گذشته با چی شده؟! دروغ های تو منو به اینجا کشوند.. من  

سادگی از تو گذشتم.. زجرت ندادم عذابت ندادم فقط ولت کردم.. ولت کردم تا به  

روال قبلی زندگیت برگردی اما تو واقعا لیاقت نداشتی.. حاال ببین من دارم از زیر  

ِکشم! د آخه رایان؟! این همه آدم تو این شهر هست باید زیر خواِب  کی بیرونت می 

 !رایان بشی؟ 

 

بودم.. با اینکه هر دو دستم اسیر دستش بود اما باز به عقب  هنوز گیج و منگ  

هلش دادم ولی بیشتر بهم چسبید..  تو نزدیک ترین فاصله از صورتم بود و من  

 :با لحن زاری گفتم
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مگه من دروغ گفتم به کسی آسیب رسوندم؟! من خودم بیشترین آسیب رو دیدم  _

خبر ندارن که تو دیگه هیچ نسبتی  نمی بینی نمی تونی بفهمی؟! حتی هنوز خانوادم  

با من نداری! بعد تو با چه حقی دست منو گرفتی تو این خراب شده؟! منو آواره  

اینجا تا بهم نشون بدی زنداری خونه داری زندگی داری من هیچی ندارم؟! تو و  

 !خواین؟ یاد و خاطراتت چی از جونم می

 

 :چسبوند و کنار گوشم  لب زدانگار با حرفام جری تر شد که کل تنش رو بهم  

 

 !تو هنوز مثل قبالً هستی هیچ فرقی نکردی خوشگل تر شدی_

 

نفهمیدم این حرف چه ربطی به حرف های قبلی داشت.. با حرف و ترس و خشم  

به عقب اشتباه اما حتی یک میلیمتر هم تکون نخورد.. با وجود مادر خواهر و  

 !داد و اینطوری به من می چسبیدهمسرش چطوری با من این رفتار رو نشون می

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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کردی.. آوردنت اینجا تو به همه و علی الخصوص و خودم  زندگی منو خراب  _

 ..ثابت کنم که هنوز مثل گذشته میخوامت

 

کلمه آخرش پتک شد روی کل وجودم روی مغزم روی همه عصب های تنم انگار  

خبر بدی دریافت کرده باشم صورتم خیس اشک شد و زانو هام شل شد و افتادن 

 ..نتونستم مانع فروریختن بشه  حتی دیگه اینکه من رو محکم گرفته بود
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رو   من  کردم..  گریه  و  کردم  فکر  آرزوهام  تمام  مرگ  به  و  نشستم  اتاق  کافه 

 !میخواست؟! تحت چه عنوانی اینکه من رو طالق داده بود چی از جون میخواست؟ 

 

حاال نمی تونم تمام عذاب هایی که کشیدم برات توضیح بدم اما زیبا تو مجبوری  _

این خونه زندگی کنی.. دیگه این اجازه رو بهت نمیدم تا هر غلطی دلت با من و تو  

میخواد انجام بدی.. اجازه نمیدم اون رایان حروم لقمه بهت دست درازی کنه..  

وای وای زیبا نمیدونی وقتی فهمیدم وقتی شنیدم از بین این همه مرد تو کل تهران  

ا حماقت دیگه بسه بهت  دست گذاشتی رو همچین آدمی به چه حالی رسیدم.. ام

 !اجازه نمیدم دیگه نه 

 

 !گوشم سوت می کشید.. سیامک، رایان رو از کجا میشناخت؟ 

 

کنارم زانو زد و من با ترس و لرز خودمو کنار کشیدم هر چند راه به جایی نداشتم..  

ازش وحشت   کرد.. من  نوازشم  انگشت شست  با  و  گرفت  رو  لرزونم  چونه ی 

 ..جرأت نکردم خودم رو کنار بکشم داشتم.. اونقدر که حتی

 

به شدت هق هق می کردم و داشتم نفس کم می آوردم ولی سیامک دست بردار 

نبود اندامم رو به آغوش کشیده و دست های پهن و محکمش رو روی کمرم به  

 ..حرکت درآورد.. همچنان حرص داشت و عصبانی بود و از خشم می لرزید
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 :نفس عمیق کشید و من لب زدم

 

برای چی منو آوردی اینجا چرا با  تورو خدا با من اینطوری نکن.. بذار من برم  _

 !خانوادت اینطوری رفتار کردی؟ 

 

 ..هییییشششش.. آروم باش زیبا.. داری می لرزی_

 

دیگه به هیچی باور نداشتم.. هیچی.. فقط دلم نمی خواست اینجا باشم.. دلم نمی  

خواست کنارش باشم.. این خونه و این قصر رویایی و مردی که روزی بی حد و  

استمش، دیگه نمی خواستم.. به خاطرش همه کار کرده بودم و این  حصر می خو

جهنم، چیزی بود که به خاطر همین آدم ساختم.. حاال تحملش رو نداشتم.. هنوز  

اون حس اوایل تو وجودم بود اما دیگه مثل قبل نه.. دیگه قلبم خالی بود.. خالی  

 !و تهی

 !ن و بدنم نشستنمی تونستم نفس بکشم و دسِت سیامک حریص تر روی ت

 

 ..نمیخوام اینجا باشم.. منو.. منو برگردون.. میخوام برم خونه ی خودم_

 

و به خونه ی خودم فکر کردم.. خونه ی من نبود.. ازش فاصله گرفتم و به جون  

اشک هام افتادم و با حرص پاکشون کردم.. اجازه ندادم دیگه بهم کمک کنه.. روی  

 :خودم رو نگه داشتم و لب زدم  پا ایستادم و با تکیه به دیوار
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خونتو پس میدم.. این.. این ماشین هم.. ما مال خودت.. من.. من هنوز پدر و  _

مادرمو دارم.. هنوز خانوادم هستن که به تو و اون مال و منالت احتیاجی.. ن  

 ..نداشته باشم

 

 :بهم نزدیک شد که هیستریک جیغ زدم و گفتم

 

شو.. بهم دست نزن.. از من فاصله بگیر عوضی..  نه.. نه سیامک.. بهم نزدیک ن_

 !ازت.. ازت متنفرم

 

مچ دستم رو گرفت و دیگه تحمل نکردم و یه سیلی به صورتش زدم که ولم کرد  

 ..و رو برگردوند

 

 !زیبا؟ _

 

 :صداش گرفته بود و من با ضعفی که داشتم باز به دیوار تکیه دادم

 

با اون رایان پدرسگ یه جا زندگی کنی!   باشه.. ولت می کنم.. اما.. اجازه نمیدم_

اگه حتی بهت دست درازی هم کرده باشه برام مهم نیست.. از این به بعد خوابت  

 !هم نمی تونه ببینه
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گفت اگه دست درازی کرده باشه یعنی خبر نداشت؟! جز من و کمند و زبیده و 

 ..رایان کسی نمی دونست.. البته با دوست رایان، منصور
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 :پوزخند زدم و اشک ریختم

 

تو مگه چیکارمی که به چه حقی؟!  _ هان؟! چجوری میخوای جلومو بگیری.. 

حقشو داشته باشی و برام تعیین تکلیف کنی با کی بمونم؟! من و رایان عاشق 

 ..همیم.. به زودی هم قراره باهم ازدواج کنیم

 

 :چشم ریز کرد و با ابروهاش بشدت درهم سوالی براندازم کرد و بی حرکت موند

 

دیم.. باهم رابطه داریم.. عاشق همیم.. به محض اینکه  درست شنیدی.. باهم بو_

بتونم تو رو از زندگی خودم و خانوادم کنار بذارم.. به محض اینکه بگم تو دیگه 

 ..شوهرم نیستی زنش میشم.. چون من.. من عاشق رایانم.. دوستش دارم

 

صدای ضرب دستش روی صورتم کل عمارت منحوس رو دربرگرفت و من خفه  

 ..سیلی خیلی محکم و دردناک بود شدم.. این

با غم و هق هق به سمتش چرخیدم.. چشماش دوتا لخته ی خونی بود و صورتش 

از سرخی به کبودی میزد.. کل وجودش از خشم می لرزید.. بازوم رو گرفت و تو  

 :فاصله ی هیچ از صورتم، لب زد

 

اتاق زندانته    آرزوی خوشبختی رو به گور میبری... از این به بعد اینجا.. این_

زیبا.. خداروشکر اون خانواده ی بی عرضت بعد از این همه وقت حتی خبرندارن  

شوهرنداری و افتادی تو خیابون دنبال چند میلیون پول تا به من برسی.. االن که 
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رایان   اون  زیبا..  ببین  خبریه؟!  کردی  فکر  کردی  شل  زانو  دیدی  رو  رایان 

م لقمه رو من می ُکشم و جنازه ی بی سرش  مادرمرده.. اون رایاِن پدرسِگ حرو

رو جلوت میندازم تا بفهمی هر خری رو تو زندگیت جایگزین من نکنی.. اگه یه  

 ..رفتگر شهرداری رو انتخاب می کردی برای من بهتر بود تا پسِر اون عوضی

 

جوری داد میزد که می دونستم کل عمارت صداش رو شنیدن.. من رو به مرگ  

نمی مردم؟! خسته بودم از آرزوی مرگ کردن.. شاید اگه سیامک یکم  بودم و چرا  

بیشتر عصبانی میشد من رو می کشت.. می ترسیدم اما با سماجت دست روی 

 :جای سیلی گذاشتم و تو چشماش براق شدم و گفتم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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من.. همه ی عمرم اشتباه کردم.. االن دیگه میخوام راه درست رو برم.. انتخاب _

خدا و پیغمبر و  من اول تو بودی اما انتخاب آخرم رایاِن.. جلوی چشمای تو.. قید 

خانوادمم که شده باشه میزنم اما میخوام بچه ی اونو بزرگ کنم.. برای اون آیین  

 ..همسرداری رو اجرا کنم

 

دست باال آورد تا بزنه و من جیغ بنفشی کشیدم و چندین تقه ی متوالی به در اتاق  

استخون   اومد و من صدای خورد شدن  خورد.. دستش روی دیوار پشتی فرود 

 ..رو شنیدم و عربده زد.. حوری که همون لحظه صداش گرفتدستش 

 

 ..چه خبرتونه؟! برید گم شید_
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و من رو به سمت دیوار هل داد.. ترس حس بیخودی بود دربرابر حالی که داشتم..  

 !مرگ واژه ی بی معنایی بود

در رو باز کرد و به دیوار برخورد کرد.. صدای خواهرش بود و من وا رفته کف  

 ..هن شدم و خودم رو بغل زدماتاق پ 

 

 !چه مرگته کیمیا؟ _

 

کیمیا با مالیمت نیم نگاهی به من انداخت که تو خودم مچاله بودم و مثل بید می  

لرزیدم و اشک می ریختم.. بعد یه قدم جلو اومد.. چطوری جرات داشت داخل  

بشه؟! چطوری تونست دستش رو روی قفسه ی سینه ی سیامک بذاره که محکم  

 :پرشتاب به جلو پرت میشد و صدای نفس هاش گوش فلک رو کر می کردو 

 

داداش قربونت برم.. با خودت و این خونه اینکارو نکن.. زنت یه طرف.. مامان _

یه طرف.. این دخترو ببین.. داره سکته می کنه.. آروم باش.. بذار درستش می  

 ..کنیم..! آخه اینطوری که نمیشه

 

حرف ها بدهکار نبود.. صدای دادش من و کیمیا رو    ولی سیامک گوشش به این

 :از جا پروند
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مادِر تو به خودت ربط داره کیمیا.. اون زن با من هیچ نسبتی نداره.. اگه می  _

ست.. اگه می بینی هنوز می تونه نفس بکشه از صدقه  بینی هنوز تو این خونه

 ..سر منه.. برو بیرون و تو کارای من دخالت نکن

 

 !ژینوس چی؟  پس.. پس_
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 ..قلبم گذاشتمپوزخند سیامک رو شنیدم و دستم رو روی 

 

از اولش شرایط منو می دونست.. بهش گفته بودم قرار نیست هیچوقت عاشقش _

باشم.. اگه چندبار پاش تو تختم باز شده خیاالت برش داشته مشکل خودشه.. من 

واسه خاطر چندبار هم خوابگی به هیچ احدی باج نمیدم.. ناراحته برگرده همون 

دمو گرفتم.. دیگه باج نمیدم.. دیگه کنار  خراب شده ای که بود.. من تصمیم خو

 !نمی کشم

 

خدایا از چی حرف میزد؟! مادرش چیکار کرده بود که با این حرص و غضب ازش  

حرف میزد؟! ژینوس رو دوست نداشت؟! حرف های آخرش رو به خاطر داشتم..  

من رو نمی خواست چون فقیر بودم.. ژینوس پولدار و خوشکل تر از من بود..  

 "..ود "عاشق این دخترم نه تو.. فقط واسم سرگرمی بودی گفته ب

 

قلبم داشت از تو سینم بیرون میزد.. کیمیا دو طرف صورت سیامک رو گرفت و  

 :سعی کرد آرومش کنه
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 !باشه داداش.. به من و مامان و زنت و این دختر نه.. به خودت رحم کن_

 

شت و تن صداش رو  سیامک خودش رو کنار کشید و دست های کیمیا رو نگه دا

 :پایین آورد ولی هیچی از خشمش کم نکرد

 

 ..باشه.. همینجا بمون تا من تکلیفمو با مامان جونت و ژینوس روشن کنم_
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نیم نگاهی به من انداخت و برای کیمیا خط و نشون کشید و رفت.. سیامک که از  

اتاق بیرون زد بلندتر به گریه افتادم و محکم تر خودم رو بغل زدم.. کیمیا شونه  

ولی   نزدیک شد  بهم  و  انداخت  رفتم.. باال  خودم رو روی زمین کشیدم و عقب 

ترسیده بودم و باید این رو می فهمید! بین راه ایستاد و دستاش رو به نشونه ی  

 :تسلیم باال آورد.. نیم نگاهی به اطراف و در ورودی انداخت و لبخند زد

 

 ..عزیزم نترس.. سیامک دو دقیقه دیگه آروم میشه_

 

از روی   باید..  باید می رفتم..  با همون هق هق که مدام من  و  بلند شدم  زمین 

 :صورت و لبم رو کج می کرد لب زدم

 

 ..م من.. با باید ب برم_
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ناامید بهم زل زد و باز بهم نزدیک شد.. اشک لحظه ای بند نمیومد.. بهم رسید و  

من سر پایین انداختم.. روی هم رفته شاید این دختر رو چندبار دیده بودم.. مجرد  

کت هواپیمایی رو به تنهایی اداره می کرد.. چونم رو گرفت و سرم  بود و یه شر

رو باال آورد لبخند مهربونی زد و من خودم رو بی اراده تو بغلش پرت کردم و  

 ..بلندتر به گریه افتادم 

 

آروم باش عزیزم.. داداشم اونقدرا هم بد نیست.. زیبا.. من تو رو خوب یادمه..  _

شتی همه چی تغییر کرد.. قسم میخورم با تو حالش  وقتی پا تو زندگی سیامک گذا

خوب بود انگار یکی دیگه شد.. بعد از اینکه از هم جدا شدین هم باز شد همون  

 ..سیامک سابق حتی بدتر

 

چی از جونم میخواد؟! من.. من چیکار کردم که ولم کرد؟! چیکار کردم که حاال _

ی تونم هیچی رو تحمل کنم..  با وجود زنش برگشته..؟! کیمیا خانوم من دیگه نم

 ...باور کنین حالم خیلی بده.. خیلی.. بذارین من برم.. شمارو به خدا سیامک نیست

 

 !کیمیا؟ _

 

با شنیدن صداش وحشت زده از کیمیا فاصله گرفتم و تو چهارچوب در دیدمش..  

 :از نگاهش خون و خشم می بارید ولی لحنش مالیم تر شده بود

 

 ..برو بیرون_
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 ..پایین انداختمکیمیا تکون نخورد و کنارم ایستاد و من غمزده سر 

 

 ..من تا نفهمم میخوای چیکار کنی جایی نمیرم_

 

سیامک دستی به موهاش کشید و کراواتش رو باز کرد و با کتش بیرون آورد و  

روی زمین انداخت.. همزمان که داشت دو دکمه باالیی پیرهنش رو باز می کرد 

 :گفت

 

تو رفتن مصممه اگه بدونی مامانت غش کرده و به هوش نمیاد و ژینوس هم  _

 ...میری

 

من ترسی که به دل کیمیا افتاد حس کردم و "واااای" بلندی گفت و بدون اینکه  

 :حاِل من براش مهم باشه جلو رفت و فقط لب زد

 

 ..قسم میخورم بالیی سر این دختر بیاد با من طرفی_

 

و رفت و سیامک پوزخند زد.. در رو که قفل کرد عقب رفتم و هق هقم رو تموم  

 ..کردم.. فقط بی صدا اشک می ریختم
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 ..س سی سیامک.. من.. من_

 

اخم داشت ولی حداقل از چند دقیقه پیش آروم تر بود.. جای دستش روی صورتم  

 ..می سوخت

 

هیچوقت، زمانی که می بینی یه مرد به غرور و غیرتش برمیخوره و ممکنه _

به حالت خون ببارن؛ اسم  بالیی به رورت بیاره که مرغای آسمون هم جرات نکنن  

یه حرومزاده ی دیگه رو نیار.. مخصوصا اگه اون آدم یه بی پدر و مادر آسمون 

. قسم میخورم یک درصد حرفات راست زیبا.   جل و پدرسگ عین رایان باشه.. 

از   حتی  که کسی  کنم  نابودت  باشه جوری  کرده  فتح  تنتو  اون الشخور  و  باشه 

 ..صدفرسخی جنازت هم رد نشه

 

تنم رو.. همین من رو می ترسوند.. نگاهش ف نقطه ی  به  نقطه  بود..  تح کرده 

 ..وحشی شد و جلو اومد و من عقب رفتم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 !سیامک..؟ _

 

 ..ساکت باش.. میخوام ببینم_

 

شل شدم و عقب رفتم ولی جلو اومد.. دست، پای چشمام کشیدم تا بتونم حرکاتش  

 !رو، اجزای صورتش رو ببینم.. می خواست چیکار کنه؟ 

 

 !پس رایان رو جایگزین من کردی؟ _
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کردم بود تا مثل همه ی دفعات قبلی ازم دفاع کنه.. به  تو این وضعیت آرزو می  

دادم برسه ولی وقتی حتی حامد هم نبود من دیگه راهی نداشتم.. حامد هم رفته  

بود و احتماال رایان حتی خبر نداشت.. حال مرگ داشتم.. حالی بدتر از همیشه.. 

شلوارش بیرون  دقیقا روبروم ایستاد و باز دکمه های پیرهنش رو باز کرد و از تو  

 ..کشید و نگاهم که به عضالت تنش افتاد لرز کردم

 

 !س سیامک؟ _

 

هان چیه؟! هیکل اون که از منم گنده تره.. با اون خوابیدی با اون به س*کس  _

 ..فکر کردی نترسیدی؟! به من رسید اِخ شد؟! لخت شو زیبا.. باید چکت کنم

 

اشکم روی زمین کف می بارید  لبم رو بین دندون گرفتم و گزیدم.. قطرات درشت  

و میخکوب زمین بودم.. درست روبروم ایستاد و کفشش رو دیدم.. سیاه و تمیز  

و براق.. دست باال آورد و به چونم برخورد کرد و سرم رو باال آورد.. پلک زدم  

 ..و کل صورتم خیس شد

 

 !پس که عاشِق اون شدی..؟ _

 

من همه ی تنم منقبض شد..  سری به چپ و راست تکون دادم که جلو اومد و  

دستش پشت گردنم نشست و خودش رو جلوتر کشید و من با همه ی توانم تکون  

نخوردم و خودم رو عقب کشیدم تا لبش به لبم برخورد نکنه اما دستام مثل یه  

  ..سنگ چند تنی بود که باال نمیومد تا از خودم دفاع کنم
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 !نکن سیامک_

 

ترسیدم.. صدای چرخیدن کلید تو قفل در رو شنیدم  چشماش رو بست و من بیشتر  

و سیامک بی اهمیت، جوری که انگار متوجه نشده باز جلو اومد و نفس داغش  

 :به صورتم برخورد کرد و به خودم لرزیدم.. در باز شد و شنیدم یکی گفت

 

 !اینجا چه خبره؟ _

 

شنوم روی از بین همه ی صداهای دنیا.. همه ی اون صداهایی که ممکن بود ب 

 ..بعیدترینش ثابت موندم.. سیامک نفسش رو فوت کرد و من خودم رو کنار کشیدم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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رایان بود.. الهه ی نجاتم.. عصبانی و خشمگین و پرخاشگر و وحشت زده نبود..  

هیچ حسی نداشت.. من نمی تونستم هیچی از صورت بخونم.. کیمیا و یه زن با  

لباس و دامن که یک دسته کلید بزرگ دستش بود کنارش ایستاده بودن و خودش..  

یچ میمیک چهره ای نگاهش بین من و سیامک در گردش  خوِد رایان همچنان بی ه

 :بود.. کیمیا لب باز کرد

 

 ..داداش؟! آقای ارجمند اومده دنبال زنش_

 

سیامک ابرو درهم کشید و سیامک با خنده ی پراستهزایی زن رو مرخص کرد و 

 :لب باز کرد
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 !زنش؟! کیمیا.. تو بیرون باش_

 

 ..ولی داداش_

 

 :همونطور که نگاهش بین من و سیامک می چرخید لب زداینبار رایان 

 

 ..این مسئله به ما مربوط میشه.. تو برو بیرون کیمیا.. نگران نباش_

 

یه جوری خونسرد حرف میزد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ مشکلی وجود  

مک  نداشت.. انگار نه انگار من اینجا و تو این شرایط و با اون فاصله ی کم با سیا

بودم و ما رو دیده بود.. وحشت کردم.. می دونستم این فقط یه آرامِش قبل از  

 ...طوفانه

کیمیا ابدا از رفتنش مطمئن نبود اما رفت و من صدای دندون قروچه کردِن سیامک 

 :رو شنیدم و رایان با همون خونسردی جلو اومد و گفت

 

 ..زیبا بیا اینجا_

 

بیشتر از سیامک اعتماد داشتم.. تا یه قدم برداشتم  دست خودم نبود.. حاال به اون  

مچ دستم رو گرفت و کشید و من تو بغلش پرت شدم و دستش دور گردنم حلقه  

 :شد و از پشت بهم چسبید و لبش رو کنار گوشم ثابت کرد و لب زد
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کجا؟! هان؟! تو زن من بودی.. اینقدر به من اعتماد نداشتی که به این نره خر _

 ..داری

 

 ..سیامک... زیبا رو ول کن_

 

ول کنم؟! چرا اومدی اینجا؟! مگه نباید تو قصر بابات باشی و از وجود کرور  _

کرور دخترایی که بابات میاره لذت ببری...؟! هان.. یادم نبود بابات ایران نیست  

 ..رفته کویت
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یه گام به جلو برداشت و حلقه ی دست سیامک دور گردنم تنگ تر.. نمی تونستم  

 ..نفس بکشم و فشاری وحشتناکی به کره ی چشمم وارد میشد

 

 ..زیبارو ول کنسیامک.. بهت گفتم _

 

تو چیکارشی؟! برای چی اومدی اینجا؟! اصال کی بهت اجازه داده پاتو توی خونه  _

 !ی من بذاری؟ 

 

اگرچه خشمگین بود اما داد نمیزد.. آروم و حرصی با رایان حرف میزد و رایان  

 ..خیره به من که داشتم از بی نفسی می مردم جلو میومد
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 ..اومدم زنمو ببرم_

 

 ... زن منه.. اسمش تو شناسنامه ی من بود... مدت ها باهم بودیمزنت نیست._

 

 ..داری میگی بودی.. میگی بود.. االن زیبا زن منه_

 

جلو اومد و درست مقابلم ایستاد.. با چشم هام بهش التماس کردم من رو از دستش  

نجات بده.. سیامک می لرزید.. رایان دست بلند کرد و ساعِد سیامک رو از دور  

 :دنم برداشت و مچ دستم رو گرفت و به سمت خودش کشید و لب زدگر

 

 ..تو حیاط عمارت بمون تا بیام_

 

و من رو به سمت در هل داد.. ترسیده بودم و چند نفس عمیق کشیدم.. هشدارگونه 

نگام کرد و با اشاره به در گفت برو و من دیگه صبر نکردم.. تمام مسیر رسیدن 

 ..یدمتا محوطه ی عمارت رو دوی 
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چندتا نگهبان و خدمه تو حیاط بود و من بالتکلیف وسط حیاط ایستادم و با چشم  

دنبال ماشین گشتم.. ماشیِن حامد رو دیدم و به سمتش رفتم ولی کیمیا صدام  به  

کرد و ایستادم.. هنوز مثل ابر بهاری اشک می ریختم و صورتم از هرم داغ اشک 

هام داغ کرده بود.. با دو خودش رو بهم رسوند و هر دو دستم رو گرفت.. همپای  

 ..من اشک می ریخت

 

 !برات آبی چیزی بیارم؟   زیبا.. حالت خوبه؟! میخوای_



 

1714  از 817 صفحه   

 

 ..نفس نداشتم و جوری هق هق می کردم که گلوم درد می گرفت

 

 ..یکیتون یه لیوان آب بیاره_

 

یه نفر چشم گفت و دور شد و من پشت دستم رو روی دهنم گذاشتم و به سختی  

 :لب زدم

 

 ..ن نمی نمیخوام.. خو خو خوبم_

 

که چندقطره اشک از گوشه ی بغلم کرد و محکم من رو به خودش فشرد.. همین

چشمم چکید تونستم ژینوس رو تو تراس طبقه ی باال ببینم که با چه نفرت عمیقی  

نگام می کرد و احتماال از همین لحظه با کیمیا هم چپ می افتاد و من هیچی برام  

 ..مهم نبود جز فرار کردن.. جز رفتن و نیستی و نابودی

 

شد.. برو خونه و خوب استراحت کن من با داداشم عزیزدلم نترس.. دیگه تموم _

 ..حرف میزنم

 

درباره ی چی؟! اصال چه خبر بود؟! خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم و ژینوس  

از محدوده ی دیدم دور شد.. چشم پایین کشیدم و نگاه بارونی کیمیا چنگ به دلم 

 :انداخت
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 !کیمیا.. اینجا چه خبره؟! چ چرا من هیچی نمی فهمم؟ _

 

 ..چیزی نیست.. تو فقط استراحت کن_

 

 :دستش رو گرفتم و ملتمسانه نگاش کردم و با عجز و ناتوانی گفتم

 

سیامک و رایان از کجا همدیگه رو می شناسن؟! لحن هردوشون معمولی نبود..  _

اینا از قبل همدیگه رو می شناختن.. بهم راستشو بگو کیمیا.. من حقمه.. حقمه  

اطرافم چه خبره.. حقمه بدونم چی داره سرم میاد.. یهو داداشت سر راه من بدونم  

سبز شده و از اینکه رایان نامی حتی تو مجتمع من زندگی می کنه شاکیه.. میگی 

 ..رایان اومده زنشو ببره درحالی که
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دست روی گونم گذاشت و پیشونیم رو بوسید و مم دلم محبت کردن نمی خواست.. 

 ..باید حرف میزد.. باید می گفت وگرنه دق می کردم

 

 ..خبره..؟! بگو که بتونم حداقل باهاش مقابله کنمتوروخدا بگو.. اینجا چه  _

 

 ...زیبا_

 



 

1714  از 820 صفحه   

از صدای برخورد پایی پشت سر کیمیا ترسیده بهش چسبیدم و به سکسکه افتادم  

 ..و دیدِن رایان دردم رو بیشتر کرد

 

 ..با من بیا زیبا_

 

 ..و نزدیک شد و من پشت کیمیا پناه گرفتم 

 

 ..کیمیا... من.. من_

 

گرفتن بازوم و کشیدنم مانع حرف زدنم سد و خیلی خونسرد رو به  اما رایان با  

 :کیمیا گفت

 

به برادرت برس تا کل عمارت رو رو سر خودش و شماها خراب نکرده.. زیبا  _

 !..با من

 

کیمیا سری تکون داد و با نیم نگاهی محزون و خسته به من، رفت و من موندم  

یوان آب به دست ایستاده بود.. حامد  و رایان و چند نگهبان و دو خدمه که یکیش ل

 ..پیاده شده بود و مسیِر نگاِه همه، ما بودیم
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دستی تکون داد و همون خدمه لیوان به دست و ترسیده نزدیک شد و رایان لیوان 

 :رو گرفت و به زور به لبم زد

 

 ..بخور_

 

پس   پا  رایان  و  انداخت  به رعشه  رو  تنم  آب  و سردِی  کردم  امتناع  از خوردن 

نکشید.. کمرم رو محکم گرفت و لیوان رو به زور بین لبم فرو برد و چند جرعه 

به خوردم داد.. هیچی حالم رو خوب نمی کرد تا وقتی تو این عمارت بودم.. تا 

 ..وقتی رایان بود و فکر سیامک دیوونم می کرد

لیوان رو به خدمتکار پس داد و با همون دستش که پشت کمرم بود به جلو هلم 

د و من بیچاره تر از اون بودم که بتونم مخالفت کنم.. حامد در عقب رو باز کرد  دا

و من روی صندلی تقریبا پرت شدم و رایان کنارم نشست.. حامد در رو بست و  

 ..خودش پشت فرمون نشست
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 :کمربندش رو بست و همینکه استارت زد گفت

 

 ..سپردم ماشین زیبا خانوم رو ببرن تعمیرگاه.. یه تصادف جزیی بوده_

 

هیچ واکنشی نشون نداد اما من بلند به گریه افتادم.. شالم افتاده بود و همه  رایان 

ی لباسم نامرتب و آرایشم مطمئنم پخش شده بود.. باز تصویِر سررسیدِن رایان  

و   داشتم  فاصله  سیامک  لب  با  لبم  برخورد  تا  متر  چندمیلی  فقط  کرد..  دیوونم 

بدونم چه حالی داشت و به    اونجوری بی هوا وارد شدنش.. حتی دلم نمی خواست

 !چی فکر می کرد

 



 

1714  از 823 صفحه   

برنداشتم.. جوری اشک می   از گریه کردن  از عمارت خارج شدیم و من دست 

ریختم که انگار خدای ناکرده یه عزیز از دست داده بودم و واقعا داده بودم.. خودم  

 ..رو.. من مرده بودم

 

 ..دیگه کافیه زیبا_

 

 ..داما نمی تونستم.. می خواستم و نمیش

 

 !زیبا...؟ _

 

دستی پای چشمم کشیدم و لبم رو گزیدم تا بس کنم.. موفق نبودم که صدای داد  

 :رایان رو شنیدم و دستم رو روی گوشم گذاشتم

 

 ..گفتم کافیه لعنتی.. بسه.. بس کن_

 

ماشین از حرکت ایستاد و من دست از روی گوشم برنداشتم و پلکام رو بیشتر به  

دستم رو با فشار از گوشم جدا کرد و لبش روی لبم حس شد و هم فشردم.. هردو  

برق از سرم پرید.. نه می بوسید نه تکون می خورد نه نفس می کشید.. انگار 

فقط هدفش وارد کردن یه شوک به من بود.. یه شوک عجیب و غریب که باعث  

  شد دیگه گریه نکنم.. دو طرف گوشم رو گرفت و چشم بسته لبش رو از روی لبم 

 ..برنداشت.. چند ثانیه.. چند دقیقه.. طوالنی و عمیق و کشدار
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نفهمیدم چه مدت تو این حالت بودیم که باالخره ازم جدا شد و گوش راستم رو  

روی سینش چسبوند و گوش چپم رو با دست مخفی کرد.. حامد رو نمی دیدم..  
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حتما همون لحظه از ماشین پیاده شده بود.. قلبش مثل یه بمب ساعتی دقیق و  

ود نه کند.. منظم و ریتمیک.. نفسش هماهنگ بود و منظم کار می کرد.. نه تند ب

 ..من دست و پاهام یخ کرده کرده بود

 

 !زیبا؟! خوبی؟ _

 

 :نتونستم واکنشی نشون بدم.. دوباره به حرف اومد

 

 !بهت دست زد؟! دست درازی کرد؟! لبش.. زیبا تو رو بوسید؟ _

 

 ..داشت ضربانش تند میشد و نفسش تندتر 

 

منو راحت کن بگو اتفاقی نیفتاد و به موقع رسیدم.. بگو تا  حرف بزن.. خیال  _

همینجا سرمو نکوبم به در و دیوار و جدول.. بگو زیبا.. ببین.. منم رایان.. لعنت  

 ..به من

 

قفسه ی سینش تو کسری از ثانیه چندین بار به جلو پرت شد و من خودم رو کنار  

 :کشیدم
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م کرد.. منو بوسید.. حرف زد.. تهدید  نه به موقع نرسیدی.. بهم دست زد.. بغل_

 ..کرد.. به موقع نرسیدی

 

یه دم عمیق گرفت و دیگه برگشتش رو حس نکردم.. مشتش روی رونش می  

لرزید و رنگش به کبودی میزد و من حس می کردم هرثانیه آماده ی یه انفجار  

 ..بود
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 پارت_سیصد_و_بیست_و_هفت #

 

 

 

جلوی خانوادم.. شرم نکرد بهم عزیزم و خانومم گفت.. از.. از بچه و چکاپ و  _

شکالت خریده فکر کرده من هنوزم همون خوشبختی و خریدن خونه گفت.. برام  

زیبای احمقم که دلمو به چهارتا شکالت قلبی شکل خوش کنم.. به.. به غرورم  

توهین کرد و منو برد خونش.. تو قصرش تا بهش بفهمونه من هیچ گه*ی نیستم..  

بهم بفهمونه اون خونه ی درب و داغون پایین شهری دربرابر قصرش یه طویله  

م نیست..  گفت  بیشتر  زنش..  کرد..  توهین  من  به  داشت  دوست  هرجور  ادرش 

 ...میخواد اونجا اسیرم کنه.. به.. به تو توهین کرد.. به رامین به

 

نفس کم آوردم و رایان با اخم و رنگ و رویی سرخ شده از خشم فقط نگام می 

 :کرد

 

برام  _ برگشتنش  یهویی  خبره..  چه  فهمم  نمی  شده..  چی  فهمم  نمی  من  من.. 

ه.. گفتم هوس وطن کرده.. هوس دیدار باخانوادش رو داره... به من چه  عجیب

آخه.. اما نه.. رفتارای امشب و اون حرفایی که میزد... رایان.. معلومه یه چیزی  

هست.. یه چیزی شده.. تورو.. تورو بیشتر از چیزی که هستی میشناسه.. نه به 

ون.. اونجا تو اون اتاق.. ن  عنوان یه همسایه یا هرچیزی که به من ربط داره.. ا

 ..نگاه شما به هم.. توروخدا بگو چه خبره 
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 :در برابر تمام کلمات و باروت های بمب افکِن بیرون زده از دهنم فقط لب زد

 

 !بوسیدت؟! لبتو؟! تنتو لمس کرد؟ _

 

باور نمی کردم.. نه.. این دیوونه ی زنجیری درحال انفجار همون رایان همیشه  

ناامید پشت کردم تا در رو باز کنم ولی خودش رو جلو کشید و با یه حرکت بود.. 

من رو بلند کرد رو روی رونش گذاشت و قدم ازش بلندتر شد ولی پس گردنم رو  

گرفت و پیشونیش رو روی پیشونیم گذاشت و من عجزی که تو صداش به لرزه  

 :افتاد حس کردم

 

ای ناتوانی منو به رخم بکشی که قصد داری منو بکشی که نمیگی! آره.. میخو_

عرضه انجام هیچ کاری رو ندارم..؟! بگو زیبا.. بگو اگه تو راه تصادف کردم و  

به موقع   ولی  اون عوضی  و رسیدم عمارت خراب شده ی  دادم رسید  به  حامد 

م به دادم رسیدم.. بگو اگه با پلیس سرشاخ شدم و منسب اون بابای حروم لقمه

 !م.. د حرف بزن لعنتیرسید ولی تونستم برس
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 :زدمبین درد و عذاب فقط لب 

 

 ...تونستی.. دیر بود اما به لبم نخورد فقط یه میلی متر مونده بود که_

 

و لب نیمه بازش رو لبم نشست و اینبار بوسید.. چند ثانیه ی کوتاه اما عمیق و  

پر از حس.. به آرومی و مالیمت لب مایینم رو بوسید و صدای بوسیدنش دلم رو  
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آروم کرد.. دستاش می لرزید و تنش داغ داغ بود.. عقب که کشید نفسی که از  

 ..سینش خارج شد حس کردم

 

از االن تا آخر دنیا در برابر دنیا مراقبتم.. حتی دیگه نمیذارم  خوبه.. خوبه زیبا..  _

تنها به بابات هم سر بزنی.. همین فردا.. صبح اول وقت پشت در انتظار می کشیم  

تا محضر باز بشه و اسمت بره تو شناسنامه ی من.. زیبا ارجمند.. عروس رامین..  

 ..عروس مائده.. دوره ی مجردی و فالکتت تموم شد

 

م بند رفت ولی باز بوسید و من دستم رو روی سینش گذاشتم.. حرارت باالی  نفس

بدنش من رو می ترسوند.. یه ترِس عجیب.. تازه از شر سیامک خالص شده بودم  

و اون حرف ها و اتفافات عجیب و غریب.. داشت چی به روزم میومد که االن  

 :دم رو کنار کشیدممریض گونه آروم بودم.. پیرهن به تنش چسبیده بود و من خو

 

 ...نه.. رایان خانوادم_

 

 ..می فهمن_

 

 !پس رامین چی؟ _

 

 !ک*ون لق دنیا.. رامین پیشکش.. صبح فردا زنم میشی.. تموم_
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* 
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سرم روی سینه ی کمند بود و بااینکه هنوز تمام تن و بدن و صورتش پر از جای  

ضرب و جراحت بود اما مخالفت نکرد تا شب رو تا صبح تو بغلش بخوابم.. بشدت 

احتیاج داشتم و چقدر خوب بود که کمند بخاطر بدقولی ها  به یه دوست و یه همدم  

و ناگفته ها و همه ی اتفاقات تلخ ولم نمی کرد.. بدخلق شده بود اما هنوز تنهام 

نمی گذاشت.. سرم رو نیمچه تکونی دادم تا ببینمش.. چشم هاش باز بود و نگاهش 

انداخته بود و  به سقف.. تره ای از موهام رو گرفت و نوازش کرد.. پا روی پا  

من دست دور شکمش حلقه کردم و بیشتر خودم رو تو آغوشش جا دادم.. برام  

مهم نبود اگه همین لحظه رایان سر می رسید یا اگه دنیا می ایستاد.. دلم نمیخواست 

تکون بخورم و روِز لعنتی که داشت با زور و جبر خودش رو از الی پنجره ی  

م.. حرف های رایان، اتفاقات تمام طول شب  اتاِق کمند نشون می داد، شروع کن

رو به خاطرم می آورد! گر گرفتم و باز ترس به جونم افتاد.. صدای زنگ پیامک  

 ..تلفِن کمند باعث شد یه متر تو جا بپرم و کمند محکم نگهم داشت

 

 ..نترس زیبا.. فقط اس بود_

 

ضی که از دیشب قلبم به کوبش افتاد و با ترس خودم رو روی تنش پرت کردم و بغ

 ..راه نفسم رو بسته بود، ترکید

 

هیش هیش" گویان پنجه الی موهام فرو برد و نوازشم کرد و من اصال به خودم  "

سخت نگرفتم و تا تونستم اشک ریختم.. باالخره کمند از اشک ریختنم خسته شد  
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و کنارم زد و نیم خیز شد و پیشونیم رو بوسید.. بازوش رو گرفتم.. تمام طول  

شب تا صبح از همه چی حرف زده بودم.. از تجاوز وحشیانه ی رایان.. از به  

اسارت گرفتنم.. از خانوادم و کاری که زهرا ندونسته درحقم کرده بود.. برگشتن 

سیامک و کل حرف هایی که دیشب شنیده و گفته بودم.. صبورانه گوش کرد.. اهل  

پای من غصه خورد و دس به  پا  اما  نبود  نوازش گرانه سر و  گریه کردن  تاش 

 ..صورت و موهام رو درنوردید و از محبت و آغوشش بی نصیبم نگذاشت

 

زیبا.. کور شدی انقدر گریه کردی.. تا به حال ندیده بودم اینقدر اشک بریزی!  _

 ..سر هیچ مسئله ای.. بسه.. انقدر خودتو اذیت نکن
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با پشت دست روی دهنم کوبیدم و چشام رو بستم.. کف دستم، پیشونی و شقیقه  

 ..و چشم های خیسم رو بوسید

 

 ...برم.. چه دل نازک شدی! نکنه واقعا حامله باشیقربونت _

 

 ..این رو که گفت اخم کردم و ازش فاصله گرفتم

 

 ..الکی چرند نگو کمند.. آخه چرا باید حامله باشم؟! از کی؟! حرفا میزنی ها_

 

خندید و پنجه الی موهاش کشید و موهای لختش رو کنار زد و نشست.. من هم  

 ..وش گذاشت و تره ای از موهام رو گرفتنشستم.. آرنجش رو روی زان
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 ..همچین هم پر بیراه نمیگم.. هرچی نباشه تو و رایان_

 

با اخم شدیدی بهش زل زدم و شماتت گونه اسمش رو صدا   چشمام گرد شد و 

 :کردم

 

بس کن کمند.. از اون زمان خیلی میگذره.. بعدشم من خودم حواسم بوده.. دکتر  _

 ..و نه میخوام که باشم.. تو هم بس کن هم رفتم.. نه حامله هستم

 

میدونم خواستم از اون حال و هوا دربیای.. میرم برات صبحونه حاضر کنم..  _

اونقدر تو این مدت رو پسِر رامین شناخت پیدا کردم که بدونم االنه مثل عجل معلق  

بهت   یکم  بتونم  بشی  قراره عروس  ناسالمتی  بگیر  دوش  یه  پاشو  برسه..  سر 

 !..برسم

 

 ..کمند.. منو دق نده_

 

فقط یه تک خنده کرد و با آه کشیده و طوالنی مدتی از روی تخت پایین رفت و  

 :ایستاد

 

 ..پاشو دیرت میشه_
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دست دراز کرد و من دستش رو گرفتم و به لب زدم.. به جبران تمام دیشب که 

 ..کردمنوازشم کرد، دستش رو بوسیدم که از روی تخت بلندم کرد و من بغلش 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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وقتی با سیامک قرار ازدواج گذاشتی  عزیزم.. نگران هیچی نباش.. همونطور که  _

و خواستی پشتت باشم، االنم هستم.. خانوادت به زودی خبردار میشن و ممکنه 

اونموقع هم  بازم نترس و زانو شل نکن من  اما  باهات داشته باشن  هررفتاری 

 ..هستم.. تحت هر شرایطی

 

 ..یدروی سینش رو بوسیدم.. صاف و تخت بود و گاهی نیم تنه ی جذب می پوش

 

 ..مرسی که هستی ولی من همچنان نگرانم_

 

نگرانیت بیخود نیست.. شوهر سابقت برگشته و تهدیدت کرده.. شوهر آیندت هم _

ش پیدا میشه.. داری برای بار دوم عروس میشی.. منم  تا چند دقیقه دیگه سروکله

 ..نگرانتم ولی دیگه نمیخوام بی جهت دخالت کنم

 

زنی.. کی میگه بی جهت؟! تو االن تنها کسی هستی  کمند چرا اینجوری حرف می _

 !که شیش دونگ دارمش.. توروخدا اینجوری نکن

 

روی سرم رو بوسید.. عمیق و حرصی.. داشت کم کم باورم میشد که کمند به من  

حسی خارج از یه دوست معمولی داشت.. ازش فاصله گرفتم.. نگاهش تغییر رنگ  

چشمش عمیق شده بود.. دو طرف صورتم رو گرفت  می داد و چند چیِن گوشه ی  

و من بهش زل زدم.. به نشونه ی "چیه" سری تکون داد که لبام رو آویزون کردم  

 :و گفتم
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اگه نتونم رایان رو راضی کنم تا پشیمون بشه.. تا قید منو بزنه.. اگه نشد و  _

زندگیش    مجبور شدم برای بار دوم بدون دقت و بدون فکر و تحقیقات درست وارد

بشم، تو.. تو منو.. کمند ولم می کنی؟! وقتی تغییر جنسیت بدی و پسر بشی.. از..  

 !از ایران میری و منو فراموش می کنی؟ 

 

جوابم رو نداد و فقط بهم زل زد.. از کف دستش آتیش فواره میزد.. سیبک گلوش  

دم  جابجا شد و من باز خودم رو تو سینش پرت کردم.. موهام رو بوسید و یه  

 ..عمیق گرفت

 

برو یه دوش بگیر.. مطمئن باش رایان بخواد هم من نمیذارم زندگیت مثل قبال  _

 ..بشه.. این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست

 

این رو گفت و ولم کرد و بدون اینکه نگام کنه از اتاق بیرون زد و من موندم و  

کرده بود.. ترس از یه  یه دنیا درد.. دردهای جانکاهی که تو عمق وجودم ریشه  

داد.. یه جا خونده بودم که مردها مثل یه بیماری ترسناکن  آینده ی مجهول آزارم می

ها رو به عنوان واکسن برای خودت نگه داری تا از بقیه در  ولی باید یکی از اون 

 ...امان باشی.. رایان واکسِن بیمارِی سیامک بود
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تختم عدد شیش رو   کنار  بیرون زدم.. ساعت روی عسلی  اتاق  از  و  آه کشیدم 

نشون می داد و من حوله برداشتم و پا به حموم گذاشتم.. کمند داشت صبحونه  

حاضر می کرد و شاید اشک می ریخت.. بیش از یه ربع زیر دوش ایستادم و تا  

ن زدم.. هنوز از دلم خواست گریه کردم و بعد هم یه دوش سطحی گرفتم و بیرو

نمی خواستم   ولی  بزنم  دلم میخواست بهش سر  میومد..  آشپزخونه سر و صدا 
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خلوتش رو به هم بزنم پس پا به اتاقم گذاشتم ولی با دیدن رایان که درست وسط  

 ..اتاق ایستاده بود هین کشیدم و یه گام عقب رفتم

 

باهم به وجودم  نگاهش روی جزء به جزء وجودم چرخید.. خجالت و شرم و ترس  

افتاد و به خودم زل زدم.. یه حوله ی کالهدار که نیمی از ساق پاهام و قسمت 

 :باالی سینم رو به نمایش گذاشته بود.. به لکنت افتادم

 

 ..ر رایان ت تو.. ای اینجا چ چیکار_

 

 :حرفم رو قطع کرد و همزمان که به سمتم میومد گفت

 

 ..قا اینم شناسنامتم عمل کنم.. اتفااومدم که به وعده_

 

و دستش رو باال آورد و شناسنامه ی قهوه ای رنگم رو نشونم داد.. مات و متحیر  

 !مومدم و لبام نیمه باز موند.. در رو بست و من چرا تکون نمی خوردم؟ 

 

چجوری اومدی تو..؟! کی بهت اجازه داد؟! شناسنامه ی من دست تو.. چ چیکار  _

 !می کنه؟ 
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امپوم گرفت و نزدیکم ایستاد که خودم رو کنار کشیدم ولی  دم عمیقی از بوی ش 

دستم رو از روی حوله گرفت و آوای "هیش" گفتنش رو از بین لب نیمه بازش  

 ..شنیدم

 

 ..جلوی کمند زشته فکر می کنه خبریه_

 

کمند خونه بود و این یعنی.. کمند بهش اجازه داده بود؟! آخ خدایا زهرا و کمند 

ستن.. اون سیامک رو، کمند رایان رو بی کسب اجازه ی من  چی از جونم می خوا 

به زندگیم راه می دادن.. من چه گناهی کرده بودم..؟! پوست تنم از نگاه حریصش  

 ..می سوخت

 

 ..برو بیرون رایان.. من لباس تنم نیست_

 

 !خب چه بهتر.. شاید بهتر باشه قبل از اینکه عقدت کنم یه دور دیگه تنتو ببینم_

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 :چشام از بی شرمی و وقاحتش گرد شد

 

 !رایان؟ _

 

 !هوم...؟ _
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انگار نه انگار شب قبل چی شده بود.. لبخند خبیثی روی لبش نشست و من نگاهم 

ش نشست.. بوی عطر و شامپو می داد و  روی موها و ته ریش تازه اصالح شده

 ..نگاهش سرخ و جذاب بود

 

 ..نترس.. دیگه از االن زنمی.. تا یکی دوساعت دیگه هم رسمی میشه_

 

 :سمت خودش کشید و دستش دور کمرم حلقه شد و تو یه حرکت من رو به

 

 ...آخ زیبا_

 

بینیش روی پوست گردنم   بیان کرد و  لرز  با  افتاد وقتی اسمم رو  دلم  به  ترس 

 ..نشست

 

تا آسمون متفاوت میشه _ پاتو تو خونه ی من که بذاری شرایط زندگیت زمین 

رجمند میشی! زِن  زیبا.. با زندگی االنت خداحافظی کن.. تا چندساعت دیگه زیبا ا

 ..رایان

 

بیشتر ترسیدم.. مشکوک حرف میزد و من نمی دونستم تو زندگی و خونه ی رایان  

چی انتظارم رو می کشید.. نباید ریسک می کردم.. نباید با اجبار زنش میشدم ولی  

مگه من توانش رو داشتم؟! اون می خواست و من چاره ای جز قبولش نداشتم..  
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عاجزانه دوتا بازوش رو    شاهرگم رو بوسید که خودم رو بیشتر عقب کشیدم و

 :گرفتم و لب زدم

 

 ..نکن رایان.. من نمیخوام زن تو بشم_

 

 ..به خواسِت تو نیست.. اجباِر.. اجبار زیبا_

 

چقدر قد و یکدنده بود.. باز خودش رو جلو کشید و چند تقه به در باعث شد ولم 

 :کنه و من یه گام عقب رفتم و خودم رو جمع و جور کردم

 

 ..عزیزم صبحونه حاضره.. منم دارم میرم بیرون زیبا جان.._

 

انگشت شصت داشت گوشه ی لبش رو   با  به رایان زل زدم..  این رو که گفت 

 :نمایشی می خاروند.. "بیشعور" زیرلبی گفتم و به سمت در رفتم و بازش کردم

 

 

@ntkhb_akhar 
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 !کمند.. کجا بری؟! تو.. تو با من نمیای؟ _

 

 :موهاش رو با دست عقب زد و کامال جدی و قاطع لب زد

 

دارم.. میخوام هم یه نوبت واسه عمل  نه.. رایان هست منم نوبت دکتر و دادگاه  _

 ..بگیرم هم از کمال شکایت کنم تا دیگه هوس نکنه دست روم بلند کنه
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نگاهش روی حوله ی تنم و ذهنش به حتم به حضور رایان پر کشید.. مظلوم لب 

 :زدم

 

 !کمند؟ _

 

 ..م زد و لبخندش بی جون بوددست روی گونه 

 

 ..نگران نباش_

 

رفت.. شال و یه مانتوی گشاد تنش بود و کیفش رو یه طرفه روی این رو گفت و  

دوشش انداخته بود.. حضور رایان رو کنارم حس کردم و دستش روی گودی کمرم  

 ..نشست

 

 ..دیر شد زیبا.. نوبت محضرمون می پره_

 

 :چقدر ازش بدم میومد.. به سمتش چرخیدم که یک طرفه خندید

 

 !تو اتاقم؟ چجوری کمند رو راضی کردی بیای _
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هنوز  _ که  تویی  فقط  منو..  جایگاه  هم  دونه  جایگاه خودشو می  هم  دیگه  کمند 

 ...نفهمیدی چخبره.. بیا لباساتو بپوش.. البته

 

نزدیک اومد و با هول در رو بستم و در خروجی که به صدا دراومد خبر از رفتن  

 ..کمند و تنهاییم با رایان می داد

 

 ..موهات هم باید خشک کنی_

 

 ..بینیش رو روی موهام گذاشت و نفس گرفت

 

 !رایان؟ _

 

 :من رو به دنبال خودش کشید و گفت

 

 ..وسایل تو ماشینتو حامد آورد شناسنامت هم اونجا بود_

 

 :روبروی کمد ایستاد و دستوری گفت

 

 ..حاضر شو_
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و خودش عقب رفت و لب تخت نشست.. باید جلوی اون لباس می پوشیدم؟! انگار  

 :متوجه سوالم شد که گفت

 

 ..بهت گفتم که میخوام تنتو ببینم جنس بنجل بهم ننداخته باشن_

 

 ..و خودش از مزه پرونی بی موقعش خندید 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ..برو بیرون تا بپوشم_

 

با چشم های ریزشده نگام کرد و فهمیدم قصد رفتن نداشت.. حرصم گرفت و یه  

 :دست لباس برداشتم و به سمت در رفتم که صدام کرد

 

منتظرت میمونم.. زیاد منتظرم نذار.. زبیده با  تو بمون.. من میرم و تو ماشین  _

 ..منه و مادرم خونه تنهاست

 

این رو با یه حالت خاصی بیان کرد و رفت.. در رو بست و من وا رفتم.. زبیده  

بود؟! البته شاید این بهترین نکته ی این ازدواج اجباری بود.. موهام رو خشک  

 ..نده کردمکردم و لباس پوشیدم و فقط به زدن یه رژلب بس
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کیف دستیم رو گرفتم و با برداشتن موبایلم به سمت در خروجی رفتم و میِز آماده 

ای که کمند برام چیده بود خار دلم شد.. کاش کمند نمی رفت.. کاش همراهیم می  

 ..کرد و کاش مجبور نبودم با رایان برم

زدواج کنم و  دلم پدر و مادرم رو می خواست.. این بار دومی بود که می خواستم ا

 ..انگار بخت من رو با سیاهی بسته بودن

آسانسور شدم.. سیل   وارد  و  کردم  بود.. روشنش  قبل خاموش  از شب  موبایلم 

تماس های زهرا و رایان و حامد رو دیدم.. روی شماره ی سیامک مکث کردم..  

 ..زمان ثبت شده توی پیامک دریافتی به بعد از بیرون زدنم از عمارت برمی گشت

 ..ندتا پیامک فرستاده بود و من با ترس و لرز و دست هایی یخ زده بازش کردمچ

 

 "من همیشه انتخاب آخرم نه اون آشغال.. زیبا برگرد.. نذار به زور متوسل بشم"

 

لعنت به من و همه ی زمان هایی که به بطالت گذروندم.. هیچی اونجوری که  "

مین بی وجدانه.. بهم برگرد  فکر می کنی نیست.. رایان یه عوضی عین اون را

 "زیبا

 

اون تلفن لعنتیتو روشن کن.. باور کن حالم خوش نیست نمی تونم از رو تخت "

پاشم.. بی انصاف من همون سیامک سابقم.. تورو دوست دارم.. به رایان اعتماد 

 "..نکن.. حرفمو گوش کن.. یه پرونده ی کثیف تر باز نکن تو زندگیت
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ن میخکوب بودم.. می تونستم ماشین رایان و کالفگی و  آسانسور متوقف شد و م

دست هاش رو که دور فرمون قفل شده بود ببینم و دیگه اهمیتی نداشت که زبیده 

 ..روی صندلی عقب با زبون اشاره چی می گفت

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ..ترس بدی به دلم نشست و دوباره به صفحه ی روشن تلفنم زل زدم

 

من  " فقط  اونو  میدونی؟!  ازش  چی  تو  نیست..  میده  نشون  که  اونی  رایان.. 

نه   از خودت دور کن و  نه منو  قراره بشی؟! نکن..  نیستی و  میشناسم.. زنش 

 "خودتو تو یه چاله ی بزرگتر بنداز.. ازش فاصله بگیر

 

میخِ چهره ی  نگاهم  باز  و  بود  باز  آسانسور هنوز  در  و  کوبید  قلبم محکم می 

ده خونسرِد رایان شد.. هیچ آثاری از هیچ حسی نداشت.. بی حس و سرد.. باز زبی

 بهم اشاره ای کرد و باز من پیامِک سیامک رو خوندم 

 

دوِست دارم زیبا.. با عشقمون اینکارو نکن.. من می تونم خوشبختت کنم.. دیگه "

الزم نیست چیزی رو برای کسی توضیح بدی.. عقدت می کنم.. ژینوس رو طالق  

تونم    میدم.. خانوادت بفهمن چه دروغی گفتی بیچارت می کنن و فقط منم که می 

 "نجاتت بدم

 

دلم نمی خواست زمان بگذره.. نمی خواستم.. به زحمت پاهام رو حرکت دادم و  

از اتاقک سرد و فلزی خارج شدم و همزمان در بسته شد..انگار یکی به موقع  

ش رو فشرده بود.. زبیده لبخند زد و تلفن بین دستم عرق کرده بود.. رایان  دکمه

 یامک رو خوندمپیاده شد و من آخرین پیاِم س
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اعتماد نکن.. خرابم نکن.. قسم میخورم دنیا رو به پات بریزم.. من اشتباه کردم..  "

ببخش زیبا.. به من برگرد.. التماس می کنم.. برات همه چی رو توضیح میدم..  

جبران می کنم ثانیه به ثانیه ی این چندسالو.. از وقتی رفتی زمین گیِر تخت شدم..  

 "برگرد

 

در ماشین تکیه کرد و ناخواسته قطره ای اشک از گوشه ی چشمم چکید رایان به  

  ..و روی کلمه ی برگرد لغزید

 

دیگه قلبم توان نداشت.. می کوبید و انگار ریه هام نفس کشیدن بلد نبودند.. تیر  

می کشید و من به خودم هشدار دادم حرکت کن.. فقط می دونستم که نمی خوام از  

گزیده بشم.. سیامک باید تاوان ول کردنم رو پس می داد.. ترس  یه سوراخ دوبار  

با هجوم بدی لرز با تنم انداخت.. می خواستم باز تصمیِم اشتباه بگیرم؟! انتخاِب  

 !رایان مثل تصمیمم برای اخاذی بود؟ 

 :روبروی رایان ایستادم و با اخم ریزی بهم زل زد

 

 !رایان؟ _

 

 ...رخوندنگاهش رو بین تلفن و چشم هام می چ
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 !خبر بدی گرفتی؟ _

 

شناختمش اما مدتی بود باهاش زندگی می کردم.. این مرد خطرناک بود؟! من نمی  

 ...اگرچه از دور اما

بد بودن.. تلخی.. بی اعصابی و تندخویی و آرامش و خونسردیش رو دیده بودم..  

چندبار جونم رو نجات داد اگرچه خودش جونم رو گرفت.. می خواست عقدم کنه..  

 ...حمایت کنه.. حمایت کرده بود و حاال.. پیامک های سیامک

 

 ...نه.. فقط_

 

 :زبیده شیشه سمتش رو پایین کشید و با لحن تندی گفت

 

زود _ باید  تنهاست..  خانوم  مائده  بکنین؟!  وا  رو  سنگاتون  افتاده  یادتون  تازه 

 !برگردیم.. زیبا جان.. رایان جان.. عجله کنین مادر

 

ی    حرف زبیده برام مهم نبود.. رایان هم مثل من.. جلو اومد و چشم از صفحه

 :تلفنم گرفت و سر بلند کرد و عمیق به چشم هام زل زد

 

می تونم بگم اگه شک داری نیا.. اگه دلت با من نیست نکن.. اگه نمیخوای زور  _

نیست اما شک داشته باشی یا نه... دلت با من باشه یا نباشه.. باید بگم زوره..  
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هست زیبا.. تو مجبوری همین امروز زن من بشی! از این به بعد من تورو زیر  

 ..بال و پر می گیرم

 

 :رویی اسممون رو صدا کردباز زبیده با اخم و ترش

 

 !رایان.. زیبا.. بیاین دیگه_

 

تازه داشتم به این موضوع فکر می کردم که اصال مگه زبیده تا همین دیروز فکر  

 !نمی کرد من زِن رایانم پس چی شده؟ 

 

 ...زبیده.. مگه.. گفتی فکر می کنه که من و تو_

 

و همین موضوع اذیتم  پوزخند زد و رو گرفت.. کت و شلوارش زیادی شیک بود  

می کرد.. اینکه واقعا شبیه به یه تازه داماد بود.. اما من چی؟! یه دست لباس که  

تو   یه حس خوب  بدون حتی  آرایش و  بدون  نه..  یا  به هم میخورد  نبود  معلوم 

 ..وجودم.. می ترسیدم از یه انتخاب اشتباه دیگه

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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من حلش کردم.. نمیشد تنها و بدون شاهد رفت محضر.. واسم کاری نداشت با _

تونستم عاقد رو بخرم... اما... کلی مدرک ازت دارم که قبال دو قرون پول می  

شوهر داشتی که دیگه دختر نیستی که نیازی به اجازه ی پدر نداری.. زبیده هم  

من تفهیم کردم که تا امروز و این لحظه زِن صیغه ایم بودی و حاال میخوام رسمیش  

 .کنم
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 !رایان؟ _

 

ش رو با سینش پاک کرد و تک  حه تلفن رو از دستم کشید و قطره اشک روی صف

به تک پیامک ها رو خوند.. اخم کرد و بازوم رو گرفت و من رو از ماشین فاصله 

 ..داد

 

به چرندیات اون روانی گوش نکن.. اون اگه آدم بود و دوزار جنم داشت ولت _

نمی کرد به امان خدا و بره پِی الواتیش.. حاال برگرده و تورو بخواد.. تو مگه 

 !و سرت نیست بفهمی هدفش چیه؟ مغز ت

 

 :باز یه قطره اشک از چشمم چکید

 

 ..نمی دونم.. نه هدف تورو نه هدف اونو.. نمی دونم باید چیکار کنم رایان_

 

ازم چشم دزدید و فکش منقبض شد.. این رو از روی جابجا شدِن ردیف دندوناش 

نداشت اما  فهمیدم.. چشم های سبزش به خون نشسته بود و انگار هیچ حرفی  

 :بازوم رو بیشتر فشرد و لب زد
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که نمی دونی؟! ولی من می دونم.. قبل از ظهر زن من میشی.. االنم راه بیفت  _

 ..آزمایشگاه مونده

 

 ...می خواست چیکار کنه؟! خدایا.. نه

 

 !رایان؟ _

 

ولی به حرفم توجه نکرد و روی صندلی ماشین پرتم کرد و خودش ماشین رو دور 

 :هنوز ننشسته بود که دست زبیده روی کتفم نشستزد.. 

 

نترس دخترم.. رایان مراقبت هست.. بد به دلت راه نده مادر.. آروم بگیر بذار  _

 ..رایان هم به آرامش برسه

 

از چه آرامشی حرف میزد وقتی کل وجودم می لرزید..! رایان سوار شد و تلفنم  

لبی گفت و استارت زد.. ماشین رو روی سینه ی ماشین پرت کرد و لعنتی ای زیر

 :که با تیک آف از جا کنده شد صدای اعتراض زبیده بلند شد

 

 ..آروم پسرم.. به موقع می رسیم.. انگار دوماد از عروس هول تره_
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و من به عروس و داماد بودن خودم و رایان فکر کردم.. فکر همه چی رو کرده  

 ..بود.. آزمایشگاه.. مدارک برای عاقد و محضر.. حتما اتاق حجله هم چیده بود

رایان درجواب زبیده سکوت کرد و از پارکینگ بیرون زد.. می ترسیدم حتی نگاش  

از همیشه می  تر  کنم.. خودم رو درمونده  یا مخالفت  بزنم  کنم چه برسه حرف 

 ..دیدم

 

 

 

** 

 

 

 

 

رایان یه گام به جلو برداشت و همه ی مدارک الزم برای جاری شدِن خطبه ی عقد  

هنگفتی رو پرداخت کرده بود تا کارش راه بیفته  رو روی میز عاقد گذاشت.. پول 

 ..و من توسِط زبیده به عقب کشیده شدم و روی صندلی تقریبا پرتم کرد

 

راستی  _ بده..  انجام  رو  کارا  پسرم  تا  بشین  میشی..  خسته  سرپایی  اونجوری 

 !دخترم...؟ 
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ه خم  رایان جوری جلوی میز عاقد ایستاده بود که من بهش دید نداشتم اما دیدم ک

شد و چیزی در گوشش گفت و از گوشه ی چشم نیم نگاهی به ما انداخت و باز  

به صحبت ادامه داد.. خیلی عصبی بودم.. جای سوزِن آزمایش خونی که داده بودم  

 ..می سوخت

 

وا مادر.. مثال دارم باتو حرف میزنما.. ماِت داماد شدی؟! ماشاهلل پسرم یه پارچه  _

جان نمی تونه از این نعمت استفاده کنه.. اگه می تونست آقاست.. حیف مائده خانم  

خیلی خوشحال میشد یه عروس به خوشکلی تو داره.. ببینم خوبی؟! رنگ و روت  

 ...پریده

 

ابدا خوب نبودم و چه خوب که زبیده می فهمید.. به سمتش چرخیدم و هردودستش 

 :رو گرفتم

 

ن نمیخوام زنش بشم.. دا داره زبیده خانم.. م منو از دست رایان نجات بده.. م_

 ..منو مجبور می کنه

 

ابرو درهم کشید و نیم نگاهی به رایان انداخت.. وقتی به سمتم چرخید امیدوار  

بودم همین لحظه دستم رو بگیره و با خودش بیرون ببره یا مراسم عقد رو به هم  

ه باعث  بزنه اما درکمال ناباوری دستش رو جلوی دهنش گرفت و قاه قاه خندید ک

شد عاقد و وردستش و حتی رایان و مردی که جلوی در ورودی انتظار می کشید  

 ..به سمت ما بچرخن و من گونه هام از شرم و ترس سرخ شد 
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 ...بال نگیری دختر.. هیچوقت اینقدر نخندیده بودم_

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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انگار نه انگار روی صندلی جابجا شد و بیشتر خندید اما با صدای مالیم تر.. رایان  

سبزش من رو نشونه گرفت.. می  متعجب و پرسوال ابرو درهم کشید و چشم های  

 ..تونستم حاال عاقد رو ببینم.. یه مرد پنجاه ساله با موهایی کم پشت و بینِی عقابی

 

 !خانوادت کجا هستن زیبا؟ _

 

این سوال دردم رو صدچندان کرد.. از زبیده ناامید شده بودم.. چون من ابدا انتظار  

م رو از دست دادم که لب  این واکنش رو از سمتش نداشتم.. انگار همه ی امید

 ..فرو بستم و حرفی نزدم

 

 ...من_

 

 :اما صدای عاقد مانع حرف زدنم شد

 

 !عروس خانم شمایی؟ _

 

قراربود عروِس حجله ی اجباِر رایان باشم.. توان جواب مثبت دادن نداشتم ولی  

 :زبیده به جای من با لبخند گفت
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 ..بله.. ایشونن_

 

 :عاقد خیلی آمرانه لب زد

 

 ..بسیار خب.. تشریف بیارید اینجا یه لحظه_

 

باز به زبیده زل زدم تا حالم رو بفهمه و بدونه شوخی نمی کنم اما نفهمید.. با سر  

 ..اشاره ای داد و من باالجبار بلند شدم

سنگینی نگاه رایان آزارم می داد و هر آن حس می کردم االنه که پخش زمین بشم 

دست لعنتی و داغ رایان پشت کمرم نشست و برق ولی به سالمت به میز رسیدم و  

 .از سرم پرید

 

 !مدارکتون اینجا هست.. پدر در قید حیاتن؟ _

 

 ..رایان به کمرم چنگ زد و من لب هام رو به هم فشردم

 

 ..بله هستن اما زیبا جان ازدواج اولشون نیست_
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 !یعنی باکره نیستید؟! مدرک هست؟ _

 

. دلم میخواست عالم و آدم رو خبردار کنم که  کل تنم به عرق نشست و یخ بستم. 

همین مرد حیثیتم رو گرفته اما یه حسی بهم می گفت داشتم بی انصافی می کردم..  

 ..رایان خیلی به دادم رسیده بود
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 ..بله.. کامل مدارک موجوده_

 

 !بذارید خود عروس خانم حرف بزنن جناب ارجمند_

 

کردم.. اگه همین  این رو با شماتت و هشدارگونه به لب آورده بود و من قالب تهی  

لحظه اعتراف هم می کردم دستم به جایی بند نبود.. نهایتا دادگاه رای رو به رایان  

می داد و می گفت برای جبران خطاش تو رو به عقد خودش در میاره و تموم..  

 ..من

 :آب دهنم رو قورت دادم و خیلی کوتاه و خالصه لب زدم

 

 ..بله_

 

 :بودعاقد انگار خیلی بی اعصاب و گیر 
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 !بله چی؟ _

 

 :باز دست رایان به گودی کمرم چنگ انداخت و من به تته پته افتادم

 

 ..ب بله م من قبال ازدواج ک کردم_

 

 :مرد کناریش که جوون بود روی سرش خم شد و رایان کنار گوشم لب زد

 

انگار داری دروغ میگی..  _ یه جوری دادی می لرزی و رنگ عوض می کنی 

 ..ریلکس باش

 

دستم مشت شد و خودم رو کنار کشیدم.. توجه عاقد بهمون جلب شد و از باالی  

 :عینکش به فاصله  ی بینمون نگاهی انداخت و گفت

 

 ..خیلی خب.. بشینید من خطبه رو می خونم_

 

از میز فاصله گرفتیم تا به سمت خنچه ی عقِد بدقواره ی انتهای سالن بریم.. زبیده 

 ..لرزید.. باز رایان من رو به خودش چسبوندبلند شد و من زانوهام می 
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 !نترس.. من دیو نیستم_

 

 :به سمتش سر چرخوندم و عمیق نگاش کردم

 

 !مطمئنی؟ _

 

 ..پوزخند زد.. حرصم گرفته بود که دربرابرش هیچ توانی نداشتم

 

حداقل برای تو فرشته ی نجات شدم.. اینکه داری زنم میشی دلیل بر تصورات  _

و به زودی می فهمی! من کال عادت دارم رو بازی می کنم.. اهل  غلط نیست.. این

 !پنهانکاری نیستم.. بشین زیبا ارجمند

 

 !رایان؟ _

 

 ..گردن کج کرد و زبیده از کیفش چیزی بیرون آورد و چندبار صلوات فرستاد

 

 !چیزی میخوای؟ _
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تا   خواستن  می  اعدامی  یه  از  انگار  پرسید  رو  سوال  این  جوری  آخرین یه 

 !ش رو بگهخواسته 
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صدا و یواشکی.. فکر نمی  رامین.. مائده.. خانواده ی من.. اینجوری بی سر و  _

 ..کنی اصال شبیه یه فرشته نیستی.. تو.. تو واقعا یه عجل معلقی 

 

 ..عروس و داماد انگار هنوز حرف های مگو دارن باهم_

 

به طنز و نیش و کنایه ی زبیده اهمیت ندادم ولی متوجه شدم عاقد و همون مرد 

انداختم و آینه و شمعدون و قران  جوون به این سمت میومدن.. سرم رو پایین  

 ..وسط سفره رو دیدم

 

 !یه عده لیاقت نداشتن باشن یه عده سعادت یه عده هم خبر.. بشین_

 

 ...ولی آخه_

 

زیبا.. االن وقت اختالط کردن نیست.. برات توضیح میدم.. بشین.. لطفا.. ازت  _

 ..خواهش می کنم

 

جعبه ی قرمز رنگ بود.. پیش اومد چیزی که زبیده از کیفش بیرون آورده بود یه  

 ..و رایان باز لبش رو به گوشم چسبوند و لرز کردم
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 ..این غائله ختم به خیر بشه قول میدم حرف بزنیم.. درباره همه چی_

 

باال کشیدم و بهش خیره موندم.. دنبال حقیقت   مگه چیزی وجود داشت؟! چشم 

 ..بودم و پیدا نکردم

 

 ..اگه خانوادم بفهمن_

 

زم منو داری.. تنهایی از پسش برنمیای زیبا.. بدون من نمی تونی! بشین و  با_

 ...بله رو بگو.. بگو و خالص کن، هم خودتو هم

 

 ..ادامه نداد.. چشمام پر از اشک شد و ازش فاصله گرفتم و نشستم

 

 !خطبه ی عقد رو بخونم یا نیاز هست بیشتر باهم صحبت کنین؟ _

 

یده چرخی داد و کنارم نشست.. کفشش به صندلم رایان نگاهش رو بین من و زب 

 برخورد کرد و من به سمتش چرخیدم.. بی تولید صدا لب زد 

 

 "نگران نباش"
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اما من همچنان نگران بودم.. موانع زیادی بود.. خیلی زیاد.. من ترس از روبرویی 

یاد می  از  نباید رامین رو  البته که  باخانوادم و روی مخوف رایان رو داشتم.. 

 ..بردم

 ..به خودم بد کرده بودم و هر بالیی به سرم میومد خودم مقصر بودم

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:15 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  -) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

Admin vip)] 

 رمان_انتخاب_آخر#



 

1714  از 874 صفحه   

 پارت_سیصد_و_چهل_و_سه#

 

 

 

 

باالخره عاقد، استخاره گرفتن رو تموم کرد و الی دفتر بزرگش رو باز کرد و من 

 ..مدارکی که روی میزش بود دیدم

بسم هللا که گفت ترسیدم و به رایان زل زدم.. حتی نمی خندید.. اخم نداشت.. بهتر  

 ..بود بگم رایان تو این لحظه هیچ واکنشی نشون نمی داد

من اصال نمی شنیدم عاقد چی میگفت فقط هربار زبیده روی سرم خم میشد و  

طوطی   یه  شبیه  درست  کردم..  می  تکرار  رو  حرفش  هم  من  بله  بگو  میگفت 

سخنگو.. یه ربات یا عروسک کوکی! یکبار با میل و اراده ی خودم ازدواج کردم  

م به خیر میشد..  و حاال این نتیجه ی انتخاب اشتباهم بود.. کاش این داستان خت

 !کاش

 

 ..مبارکه.. انشاهلل که خوشبخت بشید و تا آخر عمر از هم جدا نشید_

 

این رو عاقد گفت و مرد جوون کناریش عقب کشید و با سر تبریک گفت.. تموم  

شد؟! االن زِن رایان بودم؟! سیامک می خواست حرف بزنه.. گفت بهش اعتماد  

روی  از  زبیده  میشد..  چی  حاال  کشیده   نکنم..  آغوشش  به  و  کرد  بلندم  صندلی 

 ..شدم
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 ..تبریک میگم دخترم.. الهی خود خدا خوشبختتون کنه_

 

از من فاصله گرفت و به سمت رایان رفت و به آغوشش خزید.. نگاه خیره و  

یه  انگار  داد..  بهم  بدی  حال  گلوش  سیبک  شدن  پایین  و  باال  و  رایان  مستقیِم 

 !انتخابم کردهگوسفندم که قصاب 

لب گزیدم و سر پایین انداختم و به هر دو تا دستم زل زدم.. من خیلی تنها بودم و 

این تقصیر خودم بود.. یه قطره اشک از گوشه ی چشمم سر خورد و روی خنچه  

 ..ی عقد افتاد

 

 !آقا داماد و عروس خانوم بفرمایید امضا کنید_

 

رون کالبدش رو به سمت من و رایان زبیده لبخند زنان با سالم و صلوات هوای د

 :فوت کرد و گفت

 

 ..انشاهلل چشم بد به دور.. بفرما مادر.. برید و پای خوشبختیتون امضا بزنین_

 

 !به حرفش باور داشت؟ 
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رایان دست دراز کرد که یعنی بگیر و بیا و من یه قطره اشک دیگه از گوشه ی  

و   مظلومانه  زدم..  زل  بهش  کنارش  درست  رفتم..  سمتش  به  و  چکید  چشمم 

 ..ترسیده

طرفه خندید و با ابرویی که کمی در هم قالب شد به سمتم اومد و لبش درست  یک  

م چسبید و بوسید.. دستم روی کتش نشست و کنارش زدم.. کف دستم  روی شقیقه

ش گذاشتم.. جایی که احتمال می رفت قلبش رو دربر گرفته باشه..  رو روی سینه

م رو بوسید.. صدای  شقیقه محکم و بی انعطاف می کوبید.. چشم باال کشیدم و باز  

 ..زبیده رو می شنیدم که با عاقد حرف میزد

 

 !ر رایان؟ _

 

نفس داغِ رایان روی موهام فرود اومد و همزمان با بیرون فرستادن نفسش، لب  

 :زد

 

 !جونم زیبا؟ _

 

هیچوقت با این لطافت بامن حرف نزده بود و حاال... نه خوشحال بودم نه ناراحت..  

نداشتم! فقط یخ کرده بودم و قلبم بشدت می کوبید و نفسم هماهنگی هیچ حسی  

 ..نداشت

 

 !حاال چی میشه؟ _
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 ...قیامت_

 

همین یک کلمه حرف، روح رو از تنم جدا کرد.. با ترس به قرنیه هاش خوش 

 ..رنگش زل زدم اما با همون اخم، لبخند زد

 ..م کردمن رو با خودش کشید و تا کناِر میِز عاقد پیش برد و ول

 

 !کجا رو امضا کنم؟ _
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 ♀�� عالیس .. الناز

 

 [10:15 31.12.20] ,انتخاب اخر



 

1714  از 879 صفحه   

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  𖠃⫸) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(͞͞🍕) ̶|͜ᴇ͜𖠃ʟᷞ͜ɴᷞ͜ᴀ͜𖠃ᴢᷞ͜🏗⟧𖠃⫸)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_سیصد_و_چهل_و_پنج #

 

 

 

 

ایستاد و جوری به رایان نگاه می کرد و دست به آسمون می برد و  زبیده کنارم  

خداروشکر می کرد انگار پسر خودش بود.. کم براش زحمت نکشیده بود.. دراصل  

 ..زبیده، رایان رو بزرگ کرده بود نه مائده

م چقدر متاسف بودم برای وضعیت نابسامان زندگی رایان و خودم.. باز زبیده گونه 

 :به ی قرمز رنگ رو بین مشتم جا داد و گفترو بوسید و جع 

 

ست.. با پول پس اندازم خریدم.. من مادر رایان نیستم اما  یه جفت حلقه ی ساده_

براش کم مادری نکردم.. دلم می خواست من حلقه ی ازدواجتون رو انگشتتون  

 !کنم.. منم سهیم باشم تو خوشبختی پسرم و تو.. ماشاهلل خیلی خوشگلی دخترم

 

قیامت چی  لبخ از  به آغوشش خزیدم.. منظور رایان  دادم و  ند زورکی تحویلش 

بود؟! چه فکری تو سرش داشت..؟! من چجوری زِن رایان شدم وقتی سیامک 

 ..م می کردبود؟! چرا؟! بغض داشت خفه
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 ..زبیده خانم.. من.. خیلی می ترسم_

 

 :ازم فاصله گرفت و با اخم شیرینی لب زد

 

پا تو یه زندگی جدید میذاری.. طبیعیه یکم بترسی! ولی  ترس طبیعیه.. دار _ ی 

نگران نباش رایان هست.. اونقدر از بابت رایان خیالم راحته که میگم چشم بسته 

 ..برو تو دهن شیر

 

و بلند خندید.. عاقد که صدام کرد از زبیده فاصله گرفتم تا زیر سندی امضا بزنم  

 !ن حدس زدکه خیر و شرش رو نمیشد از چشم های رایا

 !حاال قرار بود چی بشه؟! چی میشد؟ 

 

 :یک به یک اسناد ازدواج رو امضا کردم و دست رایان پشت کمرم نشست و گفت

 

 !مبارکت باشه عروسم_

 

داغ کردم و با خجالت سر پایین انداختم.. رایان تک خنده ای مرموز کرد و رو به  

 :زبیده گفت
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 ..د خونه من و زیبا هم یکم کار داریمزبیده خانم، حامد دِم دره.. شما برگر_
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از در دفتر خارج شدیم.. جعبه ی حلقه ها بین مشتم می   با زبیده  امضا زدم و 

 ..لرزید.. حامد رو درست اون سوی خیابون دیدم که به ماشین تکیه داده بود

 ..امروز چندم بود؟! ششم شهریور

اشعه ی  برخالف اون روزی که به عقد سیامک دراومدم، هوا گرم بود و خورشید  

گرمابخشش رو جوری می تاباند انگار که قصد سوراخ کردن مغزمون رو داشت..  

 ...اون سرما و این گرما

 

 !..حامد اونجاست.. شما بفرما زبیده خانم_

 

حامد با احترام سر تکون داد و من چقدر به دیدنش و بودنش عادت کرده بودم..  

 ..انگار که جزیی از خانوادم بود

 

مادر..  _ و باشه  ساعات  اولین  مثل  هیچی  نکنین..  عجله  باشین  راحت  شماهم 

روزهای اولیه ی ازدواج نیست.. خوش باشین چون دیگه تکرار نمیشه.. تکراری  

 !هم نمیشه

 

م کاشت و دستی به کت و کراواِت رایان کشید این رو گفت و بوسه ی روی گونه

 ..و رفت
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 !پس حلقه هارو بهت داد؟ _

 

زبیده باز می کرد که مشتم رو گرفت و جعبه رو از الی انگشتام  حامد در رو برای  

بیرون آورد و بازش کرد.. حامد با تک بوقی دور شد و رایان بی توجه جعبه رو  

جلوم نگه داشت.. دوتا رینگ ساده بود.. خیلی ساده و بی تجمل.. درست برخالِف  

بودم و چقدر  حلقه ی تک نگین و درشتی که سیامک دستم کرد.. چقدر خوشحال  

 !این خوشبختی زود تموم شد

 

 :دستم رو گرفت و یکی از حلقه ها رو در انگشتم فرو کرد و گفت

 

می دونم باید به خیلیا جواب پس بدیم اما فعال جلوی من می تونی دستت کنی.. _

 !..چقدر هم که بهت میاد

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ..روی حلقه و انگشتم رو بوسید و ته ریشش پوستم رو قلقلک داد

 

 !رایان؟ _

 

 :ش رو روی لبم گذاشت و لبخند زدانگشت نشانه
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حداقل نه تو چندساعت اولیه ی ازدواجمون.. رسما و شرعا و قانونا  امروز نه..  _

زن من شدی.. زن رایان ارجمند.. نمیگم قراره تا ابد عین تو قصه ها خوشبخت  

بشی چون محاله.. منم مثل هیچکس نیستم امید واهی بدم و بگم قراره برات زندگی  

ا حدودی بد و خوبم رو  ای بسازم که تو خواب هم نبینی.. مدتیه منو میشناسی.. ت

 ...میدونی.. یه سری اخالق دادم که اوناهم به مرور می فهمی.. اما

 

این "اما" جای بحث و نگرانی و دلهره داشت.. حلقه ی باقی مونده رو بیرون  

ش رو باال آورد.. توقع داشت من براش  کشید و کِف دستم گذاشت و انگشت حلقه

 بندازم..؟! جای خلوتی بود و 

ش کمی رو به باال شیب داشت.. زیر سایه ی درختی کشیده شدم و باالخره  خیابون 

تونستم بهتر ببینمش.. تار و پود صورتش و اون چیزی که تو چشم هاش می  

 !چرخید؛ قابل درک نبود

 

اما میخوام بدونی راه دراز است و موانع بسیار.. هم از سمت تو هم از سمت _

هنوز از نظر خانوادت زن یه مرد دیگه    من.. یهویی ازدواج کردنمون وقتی تو

ای.. وقتی رامین ارجمند هنوز روی یه تخت پر از شهوت و ثروت میخوابه و  

بیخبره که من اینجا بی سر و صاحاب چه غلطا که نمی کنم.. درسته سی سالمه 

 !اما تا به این سن برسم بی مشورت آب هم نخوردم.. به مرور بهتر می فهمی

 

.. حلقه کف دستم عرق می کرد و من تو انگستش فرو کردم که چشم پایین کشیدم

خندید.. حتی خجالت نکشید وقتی چندنفر رد می شدند، پیشونیم رو بوسید و یه دم 

 !عمیق گرفت
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 !رایان؟ _

 

از بین سر و صدای ماشین ها و شهر می تونستم کوبِش قلبش رو بشنوم و داغی  

اشراف  تنش.. از کف دستش آتش فواره میزد وقتی روی چونم نشست تا به چشمام  

کامل داشته باشه.. سیبک گلوش باال و پایین شد و کج خندید و رو گرفت اما هنوز  

 ..دستش روی چونم داغ و داغتر میشد

 

برای من  _ اون شِب نحس چون  نمیگم  اون شب..  وقتی  کنم..  اعتراف  یه  بذار 

نقشه کشوندمت خونه ویالیی..   و هزار جور  برنامه  و  با طرح  که  نبود.. شبی 

 ..وقتی

 

قلبم روی دور تند افتاد.. اینجا جای زدن این حرف ها نبود.. من نمی تونستم روی  

پا بایستم.. تحمل شنیدن نداشتم وقتی هنوز می ترسیدم.. هنوز برام زنده و واقعی  

تونستم..   نمی  تلخش..  های  حرف  مرد..  همین  های  وحشیگری  دردش..  بود.. 

 :دستم روی قلبش نشست.. چشم بست و نفسش خندید

 

میدونم جاش نیست و شاید برات دردناک باشه به خاطرت بیارم اما مهمه که _

 ..اعترافم رو بشنوی زیبا.. وقتی اون لحظه دقیقا تو اوج شهوت
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سر کج کردم و خواستم خودم رو از بنِد دستش رها کنم ولی موفق نبودم و تو 

حلزونی  آغوشش فرو رفتم و دستش پیچک شد دور تنم و صداش بی واسطه روی  

 :گوشم فرود اومد

 

 ...وقتی با اولین ضربه فهمیدم باکره ای.. وقتی خونی که ازت رفت حس کردم_

 

 !رایان توروخدا.. داری اذیتم می کنی_

 

 :فقط مکث کرد اما ادامه داد

 

فهمیدم یه دختر رو کشتم.. خون باکرگی تو از خون به ناحق ریخته ی یه دختر  _

ست.. فقط به این فکر  ی کردم فقط یه هم خوابگِی سادهبرام دردناکتر بود.. حس نم

کردم که با یه قاتل هیچ فرقی ندارم.. منم قربانی شدم زیبا.. قربانی حماقت خودم 

دست   ممکنه  دونستم  نمی  کردم..  قضاوت  ناخواسته  من  خواستی..  تو  تو..  و 

م متنفر  نخورده باشی! خون جلو چشامو گرفته بود تا ازت انتقام بگیرم.. از خود

ی  جاده  هرنحوی  به  که  حاال  نکنه  ترسیدم  چون  گرفتم  سخت  بهت  اگه  شدم.. 

گندکاریات هموار شده دست از پا خطاکنی و من خودمو مجرم ببینم.. تو خطا می  

کردی.. من.. زیبا.. ترسیدم که بهت سخت گرفتم! من تو رو به این راه کشوندم..  

 ..نمی خواستم خدای ناکرده تو

 

یی نثارش کردم و به تخت سینش کوبیدم.. رایان راست می گفت.. قیامت هه بلندباال

 ..میشد.. قیامت.. سیامک هم راست می گفت.. نمیشد اعتماد کرد.. نمیشد
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چقدر کوته فکر که خیال کردی بعد از کاری که تو درحقم کردی می تونم حتی به  _

 ..بودن با یه مرد فکر کنم.. تو.. تو

 

 ..امه بدم و به گریه افتادمنتونستم حرفم رو اد

 

 !هیششششش.. زیبا..؟ _

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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کشیدم و خالِف رایان به راه افتادم و گاهی دو سه قدم می دوییدم.. خودم رو عقب  

  ..می خواستم دیگه هیچوقت نبینمش.. هیچوقت

 

حلقه ی روی انگشتم به اندازه ی یه کوه سنگین بود.. دست دورش حلقه کردم و  

 ..به عقب کشیده شدم.. چشم هام از شدت اشک باز نمیشد

 

ساساتم رو گفتم.. بهت مدیون بودم.. میخوام منو  حرف بدی نزدم.. فقط اح  زیبا؟!_

 ..ببخشی
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رایان من رو دوست نداشت.. فقط یه حس گناه بود.. حس گناه ریختن خون به  

ناحق ریخته شده ی من.. احساس گناه می کرد نه عشق.. چطوری می تونستم یه  

 !عمر کنار همچین مردی زندگی کنم؟ 

 

به زور خودتو تو شناسنامم جا بدی تو  رایان به من دست نزن.. اگه تونستی  _

 !قلبم نمی تونی

 

داشتم چرند می گفتم.. خودم خوب می دونستم.. رایان از خیلی وقت پیش تو قلبم  

 ..بود.. تو رگ و ریشه هام خونه کرده بود و من نمی خواستم قبول کنم

دستش  دقیقا از کی عاشقش شدم؟! خودمم به خاطر نداشتم اما هنوز اونقدر از  

 ..عصبانی بودم که دلم نمی خواست به این حس، بال و پر بدم

 

وقتی هم زنم نبودی قصد نداشتم بهت دست نزنم.. حاال که زنمی.. مال منی.. _

بیا زیبا.. زود   با من  حقمی.. هرکجای جهان هستی هم بری حقو به من میدن! 

 ...باش

 

 ..ترسیده خودم رو عقب کشیدم

 

 ...بذار برمنکن رایان... _
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حرف دارم باهات.. باید یه فکری درباره ی خانوادت کنیم.. خانوادت باید خیلی  _

 !زود بفهمن

 

با این حرفش دلم مثل سیر و سرکه جوشید.. ریموت ماشین رو زد و در رو باز  

 ..کرد و من رو روی صندلی جلو انداخت و در رو بست

 !می خواست چیکار کنه؟ 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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خودش پشت فرمون نشست و کولر رو روشن کرد.. کمربندش رو بست و به سمتم  

 ..نگاهی انداخت.. قلبم محکم می کوبید و ترس تو کل وجودم پیچیده بودنیم 

 

زیبا؟! خواهش می کنم بغ نکن و نگاهتو ندزد.. ناسالمتی خیر سرمون عروس _

و دامادیم.. منم فحش و ناسزا نگفتم.. میخوام خیالتو راحت کنم.. خانواده ی تو و  

 !من باید بدونن.. میفهمی یا نه؟ 

 

مم.. برای من این حرف یه جور تهدید بود.. رایان که نمی دونست نمی خواستم بفه

بابای من چجور آدمی بود! اگه می فهمید عاقم می کرد.. دیگه نگام نمی کرد.. 

نوازش های مامان و محبت نگاه زهرای بی معرفت رو از دست می دادم.. نمی 

 ..فهمید

 

ی.. حتما تمام شب صبحونه نخورده آزمایش خون هم دادی.. رنگ به رو ندار_

 ..هم بیدار بودی! ببینمت زیبا
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به سمتش چرخیدم و بی اراده اشک ریختم. با سر انگشت، اشکم رو پاک کرد و  

 ..پوف کشید

 

باید می دونستم قرارنیست عین بقیه دست زنمو بگیرم و ببرم ددر دودور.. بریم  _

 !حداقل یه چیزی بگیرم بخور تا غش نکردی

 

 :تم و ملتمسانه نگاش کردمگوشه ی کتش رو گرف

 

رایان  _ ندارم..  شدن  طرد  آمادگی  من  نه..  االن  حداقل  نگو..  اینا  مامانم  به 

 ..توروخدا

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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تو فعال آروم باش.. باهم یه کاریش می کنیم.. من نیومدم تا آرامشتو به هم بزنم..  _

اگه االن به عنوان زن من تو ماشین نشستی، بفهم چقدر برام مهم و باارزشی..  

 ..زیبا بفهم

 

لرزید و من دست پیش بردم و برداشتمش.. با دیدِن  تلفنم روی سینه ی ماشین  

 :شماره ی سیامک دستم ِسر شد

 

 !کیه؟! بازم اون عوضیه؟ _
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 :به لنکت افتادم

 

ن نه.. ز زهراست.. با با من ک کار داره حتما.. من.. میشه من پیاده شم و حرف  _

 !بزنم؟ 

 

شوهِر سابقم حرف    داشتم چیکار می کردم؟! می خواستم تو اولین دقایِق ازدواجم با

 !بزنم؟ 

 

 ..جا حرف بزنهمین_

 

 !ن نمیشه.. می میدونم ک که یه ح حرف خصوصیه_

 

هومی گفت و پوف کشید.. از ماشین پیاده شدم و در رو به هم کوبیدم و چندگام  

دور شدم و زیر همون درخت ایستادم.. درختی که شاهد هم آغوشِی من و رایان 

ای بغض دار و خش گرفته ی سیامک دلم رو بود.. تماس رو وصل کردم و صد

 :زیر و رو کرد

 

 ..الو زیبا.. زیباااا.. بگو که هنوز زنش نشدی.. بگو لعنتی_
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شده بودم.. تقریبا نیم ساعت از زِن رایان شدنم می گذشت.. لب گزیدم و با دلهره  

تونستم  به سمت ماشین رایان چرخیدم.. پنجه الی موهاش فرو برده بود و نمی  

 !تشخیص بدم نگاهش به کجا بود

 

زنش شدی؟! یعنی.. از از دستت دادم؟! خودتو.. منو... بدبختم کردی زیبا؟! بگو  _

که هنوز فرصت هست تا برات بجنگم.. لعنت بهت زیبا.. من بخاطر تو برگشتم..  

بخاطر تو.. کجایی.. من.. من اون رایان پدرسگ رو می کشم زیبا.. داغتو رو  

 ..ارم.. می کشم تا فکِر زن من به سرش نزنه.. کجایی حرف بزندلش میذ

 

کم کم صداش رنگ گریه گرفت و ناامید و خسته تن صداش پایین اومد.. حدس  

م رو  زدم شاید فرو ریخت و شاید مشتش رو به جایی کوبید.. چیزی راه حنجره

و میزد؟!  بسته بود.. سیامک تا االن کجا بود؟! کجا بود که حاال این حرف ها ر

تهدیدم می کرد.. منو به تمسخر گرفته بود.. خیانت کرد.. رفت.. حاال چی از جونم  

 !می خواست؟ 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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بگو زنش  _ بگو هنوز فرصت هست..  بر سر من..  به من.. خاک  لعنت  زیبا؟! 

 ..نشدی.. حرف بزن.. د یه چیزی بگوووووو

 

اینبار داد زده بود و من به رایان و ماشین و خیابون و همه ی دنیا پشت کردم..  

 :چشم بستم و لب زدم
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از دست دادی.. همون وقتی که بخاطر چندتا صفر  _ االن نه.. تو چندساله منو 

 ..اضافه تر تو حسابت منو آدم حساب نکردی

 

درد دنیا تو دلم سنگینی می کرد.. حرف زدن برام خیلی سخت بود اما نمی تونستم  

 ...این ها رو تو خودم بکشم مثل تمام این دو سال

 

و به من ترجیح دادی.. وقتی دستشو گرفتی و  وقتی پسم زدی.. وقتی ژینوس ر _

یه خونه و ماشین  باشه.. وقتی  بود خونه ی من  قرار  که  ای  تو خونه  آوردی 

انداختی جلوم تا در دهنمو ببندی و فکر کردی من محتاج پولتم.. سیامک.. من..  

من اگه اونجا موندم فقط چون.. چون نتونستم رفتنت رو باور کنم.. نتونستم به  

بفهمونم که دیگه نیستی.. به خانوادم نگفتم جدا شدم چون امید داشتم برمی  خودم  

گردی.. تو.. تو بدترین ظلم رو درحقم کردی.. صوفیا رامش رو تو ساختی.. االن  

 !برگشتی چی میگی؟! چی میخوای؟ 

 

 زیباااااا؟؟؟؟_

 

 ..با درد اسمم رو به زبون می آورد.. می لرزید و غم داشت

 

بودم اما تورو خواستم.. دوِست داشتم.. لعنت بهت.. به من برگرد..  من هر کثافتی  _

لعنت به من.. نمی تونم تحمل کنم زن اون الشی باشی.. همین االن بیا عمارت..  

نده  اجازه  بزنه..  نذار بهت دست  زیبا  بدم..  بذار توضیح  بیام..  بگو کجایی من 

ذره تو که جای خود  خامت کنه.. رایان برای ضربه زدن به من از هیچی نمی گ
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داری.. براش مهم نیستی.. اگه حرفی میزنه، کاری می کنه.. فقط میخواد کاراشو  

بابای   اون  عین  یکی  میشناسم..  رو  آشغال  اون  من  فقط  ببره..  پیش  تر  راحت 

الشخورشه.. یه بی بته ی حرومزاده.. بهم برگرد زیبا.. برای تو هیچ کجا امن تر  

 !بابات! بگو کجایی لعنتی؟  از پیش من نیست حتی خونه ی
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حرف میزد که من نمی تونستم روی هرکدوم حس داشته باشم..  اونقدر تند و تند  

جز ترس و خوف از آینده و فهمیدن خانوادم، هیچی تو وجودم شکل نمی گرفت.. 

دیگه هیچی رو باور نداشتم.. نمی دونستم این وسط کی حرف راست رو میزد؟! 

تنش  ابراز عالقه های رایان رو قبول کنم یا سیامک..؟! سیامکی که برای برگش

هرروز و هرشب تالش کردم و به خودم و خدا التماس کردم.. من همه ی زندگیم  

رو در گرِو مردی که پای تلفن داشت بال بال میزد از دست داده بودم و رایان بود  

 ..که منجی من شد.. حاال حق با کی بود؟! با رایان یا این مرد؟! هیچی نمی دونستم

ه گریه افتاد و من به گوش شنیدم یک مرد  داشتم عقلم رو از دست می دادم.. ب

چطور فرو می ریخت.. مشت هایی که می کوبید.. عربده هاش.. حرف هایی که  

نامفهوم و گنگ وسِط حاِل خرابش بیان می کرد و من نمی فهمیدم؛ نشون می داد 

که داغون و خسته بود.. باز به سمت رایان چرخیدم.. تکون نخورده بود و هنوز  

 ..ی موهاش بودپنجه هاش ال

 

زیبا با من اینکارو نکن.. من کردم تو نکن.. باور کن نمی تونم تحمل کنم با یکی _

 !دیگه ببینمت.. نذار قاتل بشم.. من از رایان نمی گذرم.. زنش شدی؟! آره لعنتی؟ 

 

 ..آره_
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همین یک کلمه حرف کافی بود انگار که گریه هاش تموم شد و سکوت کرد.. دیگه  

 ..حتی نفس بکشه.. ترسیدم.. واقعا وحشت کردمنمی شنیدم 

 

 !سیامک؟! س سیامک خ خو خوبی؟ _

 

 :نفسش رو فوت کرد و من پوزخندش رو حس کردم

 

باشه.. باشه زیبا.. تبریک میگم.. زِن رایان شدن.. زِن خانواده ی ارجمند شدن.. _

یه  عروِس رامین شدن رو بهت تبریک میگم.. ولی قسم میخورم پشیمون میشی..  

جوری پشیمون میشی که نفهمی از کجا چنین بالیی سر خودت آوردی! زیبا گند  

رامین   و  رایان  از  نداری..  خالص  راه  دیگه  که  زدی  زندگیت  به  گندی  زدی.. 

 !بترس.. جهنم زندگیت از همین لحظه به بعد شروع میشه
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و من به قیامت فکر کردم.. همون قیامتی که رایان گفت.. سیامک از چی حرف  

تکیه به بدنه ی باریک درخت  میزد؟! تلفن رو بی خداحافظی قطع کرد و من با  

ایستادم و نفسم به سختی باال میومد.. زبونم به سقف دهنم چسبیده بود و گلوم 

خشک خشک بود.. مدام عرق می ریختم و کاش دنیا می ایستاد.. دلم رهایی می  

خواست؟! سیامک زیر پام رو خالی کرده بود.. انگار یکی به بی رحمانه ترین  

یر پاهام کشیده بود و من ثانیه های آخِر سقوط با چشِم  شکل ممکن زمین رو از ز

باز رو تجربه می کردم.. ته این راه، قیامت بود به گفته ی رایان.. جهنم بود به  

گفته ی سیامک.. من چیکار کردم؟! چیکار؟! دلم میخواست فرار کنم.. موبایلم رو  

کولر یکم سرحالم بین مشتم گرفتم و به سمت ماشین رفتم و سوار شدم.. باد خنک  

 ..کرد
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 !اتفاقی افتاده؟ _

 

به چپ و راست سر تکون دادم ولی رایان پوزخند زد.. انگار می دونست با زهرا  

یه مرده ی متحرک   زد.. من  استارت  نگرفت و  ماجرا رو  پِی  که  نمیزدم  حرف 

 !بودم.. بین دنیا و آخرت

 

ت رو بهت نشون  چی میخوری برات بگیرم؟! یه چیزی بخور بریم خونه ی جدید_

 !بدم

 

خونه ی جدید؟! من چندتا خونه داشتم؟! فقط می دونستم به هیچ کجا تعلق نداشتم..  

به هیچ کجا.. اسمم تو شناسنامه ی رایان بود.. تو شناسنامه ی بابام.. تو دفتر  

رایان   داشتم..  خونه  بودم..  سیامک  زِن  زمانی  یه  که  بود  مدرک  رسمی  اسناد 

 ..ونه داشت و منشوهرم بود و چندین خ

 ..یه گمشده بودم وسِط زندگیم

 

 ..میخوام برگردم خونه ی خودم_

 

خونه ی تو از این به بعد اون دخمه ی بی پنجره ی لعنتی نیست زیبا.. کم کم _

 ..باید بفهمی جایگاهت کجاست.. من بهت حالی می کنم
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 ..صداش حرص و خشم داشت و این من رو می ترسوند
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ویبره زد.. زهرا بود و من  ضبط رو روشن کرد و به رانندگیش ادامه داد.. موبایلم  

 ..نمی تونستم حرف بزنم.. نمی تونستم.. اجازه دادم خودش قطع بشه

 ..صدای موزیک مالیم و بعد بیژن مفید، سکوت بینمون رو پر کرد

 

 ..نه دیگه این واسه ما دل نمیشه"

 ..نه دیگه این واسه ما دل نمیشه

 هرچی من بهش نصیحت می کنم

 شق نمیشهکه بابا آدم عاقل آخه عا

 میگه یا اسم آدم دل نمیشه 

 "یا اگر شد دیگه عاقل نمیشه

 

 ..هیچکدوممون دیگه عاقل نبودیم.. هیچکدوم

 

 !رایان؟ _

 

 !جونم؟ _

 

 ..چه صریح و سریع جانم می گفت.. بی شک و تردید و دودلی
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 ..من خیلی می ترسم _

 

حلقه ی دستش  فقط بهم نیم نگاهی انداخت و باز به روبرو چشم دوخت.. برِق  

چشمم رو گرفت و به دست خودم زل زدم.. چه زود بهش عادت کرده بودم.. انگار 

دیگه حس نمیشد.. انگار سالها بود رو انگشتم جاخوش کرده بود.. سنگینی نمی  

کرد.. راحت و آسوده رخ نشون می داد و رایان باز چنگی به موهاش زد و پوف  

 ..روی فرمون ضرب گرفتکشید.. قفسه ی سینش به جلو پرت شد و 

 

 ..رایان.. توروخدا سکوت نکن.. من.. لطفا منو_

 

 !چی میخوای زیبا؟ _

 

جا خوردم.. چی می خواستم؟! وقتی دقیقا همین چندلحظه ی پیش، به مردی که  

شوهرم بود دروغ گفتم و پنهانکاری کردم.. وقتی شوهر سابقم پای دلم رو لرزونده 

 !م می گفت "برات متاسفم" چه حرفی داشتم؟ بود.. وقتی رایان با نگاهش به

 

منو آروم کن.. یه.. یه چیزی بگو که.. که دلم.. من  دارم از نگرانی و ترس می  _

میرم.. نمی دونم.. نمی دونم چی درسته و چی غلط.. رایان تو.. تو بهم کمک کن..  

 !خواهش می کنم
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صی و اون فک منقبض الزم نبود صدادار پوزخند بزنه.. می تونستم از نیمرخِ حر

 ..ش ببینم چه حالی داشت و مطمئن بودم بهم پوزخند میزدو چشم های سرخ شده

 

 ..هروقت باور داشتی می تونم آرومت کنم ازم توقع داشته باش_
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به سمتش چرخیدم.. گره کراواتش رو شل کرد و دکمه ی انتهایی پیرهنش رو باز  

باال برد و صدای  کرد تا گردنش هوایی بخوره.. خیلی گرمش بود که درجه کولر رو  

 ..ضبط رو کم کرد

 

کل  _ نگرانی..  و  دلهره  و  از ترس  پر  کنم..  زندگی  اینجوری  ندارم  دیگه طاقت 

وجودم تو استرسه.. اضطراب دارم.. وحشت دارم از حتی.. حتی یه ثانیه ی بعد..  

رایان.. مگه نمیگی من.. من زنتم.. مگه تو االن شوهرم نیستی.. چرا کمکم نمی  

 !کنی؟ 

 

 ..نچو_

 

پشت چراغ قرمز ایستاد و به سمتم چرخید.. پوستم از برخورِد باِد کولر یخ کرده  

 ..بود اما درون داشتم گر می گرفتم

 

چون فقط اسما شوهرتم.. چون تویی که باید قبول کنی زن منی، قبولش نداری..  _

چون من نمی دونم ممکنه چی تو سرت باشه.. دنبال چی هستی.. خدا نیستم بتونم  
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ت رو بخونم و بدونم.. باید با من رک و صریح  رف های ناگفته و نامه نانوشتهح

  !حرفتو بزنی.. دردتو بگی.. چی پاتو لغزونده..؟! چی به این حال رسوندتت؟ 

 

نمی تونستم از حرف های سیامک چیزی بگم.. نمی تونستم از رامین بگم.. از 

 ...ترس رویارویی با گذشته

 

 !روم بشم؟ هیچی نداری بگی تا آ_

 

 !نه تا وقتی خودتم ندونی با چی آروم میشی_

 

 ..راست می گفت.. نمی دونستم

چراغ سبز شد و رایان ماشینش رو به حرکت درآورد و من مغموم سرپایین انداختم  

و نگاهم میخِ حلقه شد.. ساده اما برازنده ی انگشتم.. دقیقا سایزم بود.. انگار  

 ..برای من درست شده بود

 

 !..؟ زیبا_

 

 ..از حلقه، چشم گرفتم و به چشماش زل زدم

 

 ...من هستم_
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یکباره  اما  دونم  نمی  رو  کرد.. چراش  آروم  رو  درونم  تنِش  این حرف همه ی 

 ..وجودم به آرامش رسید
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**** 

 

 

 

 

 

و   اجباری  یه صبحونه ی  و  تو سطح شهر  از ساعت ها دور زدن  بعد  باالخره 

نمیشد؛ ماشین رو جلوی  سکوت هایی طوالنی که جز با حرف های معمول شکسته  

 :یه برج بلند و شیک نگه داشت و کمربندش رو باز کرد

 

 ..پیاده شو_

 

دستگیره ی در رو کشید و خودش زودتر از من پیاده شد.. روبروی دِر سمت من 

 ..ایستاد تا باالخره تردید رو کنار زدم و پیاده شدم

 

 !..اینم خونه ی جدیدت_
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به   بلند کردم و  تر بود و  سر  اینجا هوا خنک  ساختمون روبروم چشم دوختم.. 

 ..آسمونش صاف تر

 

 !اینجا؟ _

 

 ..با من بیا_

 

از   و  دنبال خودش کشید  به  دستم رو گرفت و ریموت ماشین رو زد و من رو 

 ..عرض خیابون رد شد

 

 !رایان؟ _

 

  می ترسیدم که نکنه همین روز و ساعات اولیه از من توقعی داشته باشه.. نکنه 

بده..   فریبم  گلبرگ  یه کیک و چندتا  با شمع و  و  باشه  تخت رو گلریزون کرده 

 ..فریب؟! من زنش بودم

لب گزیدم و با رایان از هفت هشت پله ی برج باال رفتیم و از مقابل کابیِن نگهبانی  

و حراست رد شدیم.. احتماال مرد، رایان رو می شناخت که چیزی نگفت.. کنار  

یستاد.. کل نمای داخلی طالیی و قهوه ای بود.. همه جا از  یکی از آسانسورها ا 

 ..تمیزی برق میزد و بوی خوبی تو فضا پخش بود
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در آسانسور باز شد و من رو زودتر از خودش به داخل هل داد و پشت سرم وارد 

 ..شد و دکمه ی طبقه ی سی و دوم رو فشرد

 ..فقط دو سه طبقه تا پنت هاوس فاصله داشت

 

 ...این برج_

 

نامی _ دکترای  یا  ورزشکاراست  و  ها  سلبریتی  جای  یا  نیست..  هرکسی  جای 

 !کشور.. یه چندتا هم چهره ی سیاسی تو خودش جا داده.. به زودی متوجه میشی

 

 ..دهنم باز موند و مات و مبهوت نگاش کردم
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 !بعد تو.. اینجا رو چجوری خریدی؟! بهت گیر ندادن؟ _

 

روی سنگ هم  به راحتی.. یک و نیم برابر پول بیشتر دادم خریدمش! پول رو  _

 ..بذاری آب میشه

 

آه کشیدم و دسته ی کیف رو تو مشتم فشردم.. اختالف طبقاتی بیداد می کرد.. یک  

 !و نیم برابر؟؟؟؟ 
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 !برای من؟ _

 

دیگه  _ اول..  قانون  زیبا..  تو؟!  برای  کنم که  زندگی  اینجا  نیست  قرار  مگه من 

هر فکری هر    چیزی به اسم من، وجود نداره.. هرچی هست.. هر دردی هر حسی

 !تصمیمی هر چیزی به من و تو باهم مربوط میشه.. یعنی به ما.. متوجه شدی؟ 

 

سیامک  زدم؟!  حرف  سیامک  با  من  دونست  می  نکنه  میزد؟!  طعنه  بهم  داشت 

 ..تهدیدم کرده بود.. رایان توانایی شنود کردن تلفنم رو داشت

 

 !متوجه شدم.. رامین کی برمیگرده؟ _

 

خورد.. انگار اصال انتظارش رو نداشت که بپرسم.. باالخره آسانسور  از سوالم جا  

متوقف شد و در باز شد.. به جلو هدایتم کرد.. یه تک واحد بیشتر نبود و چه  

بهتر.. قرار نبود هیچ همسایه ی دهن گشادی رو تحمل کنم.. هه.. چقدر زود خودم 

 ..رو متعلق به اینجا می دونستم

 

 ..ت.. طبقه ی سی و دوم از برج ابراین خونه ی جدید ماس_
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 :کلیدش متفاوت بود.. در رو باز کرد و کنار ایستاد
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 ..زبیده بود می گفت با پای راست وارد شو_

 

م گرفت اما نخندیدم.. اگر مادرم بود می گفت قبل از خودت قرآن و نقل و  خنده

میشد.. زیرلبی  اسپند ببر.. یه خونه ی تازه عروس باید با سالم و صلوات افتتاح  

 ..صلوات فرستادم و با بسم هللا و پای راست وارد خونه شدم

 

 ..خوب نگاش کن_

 

برام نمای پشت پنجره از هر چیزی واجب تر بود.. سالن بزرگ و دایره شکلی  

داشت و آشپزخونه ای که با یه پله ی خیلی کوتاه از سالن مجزا میشد.. تا کنار  

یبا پیش رفتم.. زیاد وسیله نداشت.. یه فرش و  پنجره و شومینه ی فوق العاده ز

یه دست مبلمان.. احتماال رایان قصد داشت خودش اینجا رو از وسیله پر کنه.. تر  

و تمیز و بشدت شیک بود.. بوی اشرافیت زیر بینیم پیچید.. هالوژن و لوسترهای 

و    زیبای خونه.. نقاشی زیبایی که به دیوار حک شده بود.. چند گلدون با نقش

 ..نگاری از مرد و زن و اسب و گل

روحم جال پیدا می کرد.. دست خودم نبود من به ثروت عالقمند بودم.. خیلی زیاد..  

نمی تونستم دوست نداشته باشم.. پنجره ی بزرگ و نورگیری داشت.. رو به شهر  

 ..و خیابون های کم و پر تردد.. درخت و کافه و رستوران و یه پارک بزرگ

 

 !چطوره؟ _
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 ..ستعالیه.. فوق العاده_

 

 ..پوزخند زد و ذوقم کور شد

 

 ..بیا_

 

لب کج کردم و سعی کردم دیگه هیجانم رو نشون ندم.. اشاره ای داد و من پیش  

 :رفتم.. به سمتی اشاره کرد و گفت

 

 ..یه سالن دیگه هم داره.. برای تلویزیون و شاید موسیقی_

 

تخر.. البته استخر اینجا نیست.. مشترکه  پنج تا اتاق خواب و سونا و جکوزی و اس

و برای بانوان روزهای زوج.. مربی خصوصی هم هست و یه دکتر شبانه روزی..  

باشگاه و فروشگاه که طبقه ی همکف.. همونجا از یوسف بپرسی بهت آدرس  

میده.. یه سالن آمفی تئانر هم هست که برای اجتماعات هست و مختص صحبت  

 ..ره ی اقدامات الزم و کاربردی برای برجهبرای تصمیم گیری دربا
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 :باال انداختم.. دستش رو زیر چونم گذاشت و تو چشمام زل زدفقط ابرو 

 

 !زیبا؟! تو خوبی؟ _
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 ..خوبم_

 

هومی گفت و جلوتر اومد.. قلبم به کوبش افتاد.. باز خاطره ی رها شدن روی  

 ..تخت خوابش، تو سرم تکرار شد و داغ کردم

 

یچکس  تا وقتی اینجایی و زیر سایه ی من.. هیچکس بهت دسترسی نداره.. ه_

 ..زیبا

 

این حرفش رو با یه حرص خاصی بیان کرد که من رو ترسوند.. واقعا وحشت  

کردم.. معنادار بود.. این حرف رو بی جهت نزد.. به چشم هاش زل زدم تا شاید 

 ..دلیلش رو بفهمم اما غیر ممکن بود.. رایان هیچ راه نفوذی نداشت مگر خودش

 

 !ر رایان؟ _

 

 ..ون رو نشونت بدمهیششش.. بیا اتاق خوابم_

 

 ..آب دهنم رو قورت دادم و دست دور کمرم انداخت
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 ..رایان.. من می ترسم_

 

 !از چی؟ _

 

 ...تو_

 

پوزخند زد و بی اهمیت من رو به دنبال خودش کشوند.. زندگی با رایان به نظر  

 .فوق العاده بود اما من می ترسیدم

 

 ..اتاق خواب مشترک من و تو زیبا_

 

سفیدی داشت و یه تاج کوچیک گل از وسطش آویزون بود.. من انتظار گل و  در  

شمع و گلبرگ و بوی گل و گالب داشتم اما.. هیچکدوم.. شاید پشت این در بود..  

بادکنک و کلی وسیله برای تزیین تخت خوابی که به حتم برای من و رایان مشترک  

 !بود

 ...در رو خودش باز کرد و
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روبروم  کنار ایستاد و من به داخل سرک کشیدم.. چیز قابل توجهی نبود.. مسیر  

با چیزی تزیین نشده بود و بوی پارافین و پالستیک نمیومد.. یعنی خبری از شمع  

 ..های گرد و بادکنک های رنگارنگ نبود.. به جلو هدایتم کرد

یه راهروی کوتاه بود و دوتا پنجره ی بلند که با پرده پوشیده شده بود.. تخت و 

ِف تخت آویزون میشد..  ملحفه های سفید و کرمی و یک تور که از سقف دو طر
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میز آرایش و یه کمد دیواری خیلی بزرگ که معلوم بود به دو قسمت تقسیم میشد  

 ..و کلی کشوهای ریز و درشت داشت.. آباژور و دیوارکوب هایی خاموش

 

 !خوشت میاد؟ _

 

 !تو هم.. قراره اینجا بخوابی؟ _

 

 ..خندید.. کوتاه و صدا دار

 

 !تو چی فکر می کنی؟ _

 

یرون آورد و کراواتش رو شل کرد.. دسته ی کیف بین دستم فشرده شد کتش رو ب

 ..و سر پایین انداختم

 

 ..اما.. رایان_

 

تو یه بار با من خوابیدی.. به هر نحوی.. یه بار زیرم ارضا شدی.. هنوز از من _

 !می ترسی؟! چجوری ترست می ریزه؟ 
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و با دلهره و ضعف    داشت دیوونم می کرد تا چیکار کنم؟! چی بگم؟! وحشت زده

 :لب زدم

 

 ..تو.. نمی تونی دیگه منو به کاری وادار کنی.. هربار این تو بودی که_

 

 !زیبا.. االن زنمی.. می تونی تفاوتش رو بفهمی؟ _

 

 ...می تونم اما بازم حق نداری_

 

به سمتم اومد و من یه گام به عقب برداشتم.. کراواتش رو در آورد و روی زمین  

 ..انداخت.. دو دکمه ی باالییش رو باز کرد و من سینه ی عضالنیش رو دیدم

 

 !رایان؟ _

 

 !حق چیو ندارم زیبا؟ _

 

 :هنوز جلوتر میومد و من کیفم رو ول کردم و نالیدم

 

 ..من همونطوری که گفتی زنتم نه یه برده ی جنسی برای رفع نیازهای تو_
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کردم.. چه اشتباهی کردم که به رایان جواب  داشتم به هشدارهای سیامک فکر می  

 ...مثبت دادم
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نیشخند زهرآگینش قلبم رو نشونه گرفت.. صاف و بی حاشیه تو چشمام زل زد و  

 ..اون زهرخند از لبش پاک نشد.. سر پایین انداختم و بهم نزدیک تر شد

 

اسمشو هرچی دوست داری بذار.. تو به عنوان زن من یه سری وظایف داری  _

 !بودن هم جزو اصلی ترین وظایفتهکه این مثال "برده ی جنسی" 

 

دست باال آورد اما با تردید و مکث، تا کناِر چونم دستش رو تکونی داد و من سر  

بلند کردم.. انگشتش روی چونم نشست و به لبم رسید.. فکش منقبض شد و جلو  

اومد.. خیلی جلوتر.. اونقدر که یه کفشش بین پام قرار گرفت و من چرا عقب نمی  

 !کشیدم؟ 

اشتم به خاطره ی دیشب فکر می کردم.. وقتی مثل یه فرشته ی نجات من رو از  د

دیوونگی های سیامک نجات داد.. من به این مرد مدیون بودم ولی اون هم زیِر  

 ..دیِن من بود

به قوِل خودش یه حس آدمکشی بین ما جولون می داد.. یه خون از من ریخته  

ین نمی رفت! ننگ و درد داشت.. چرا  شده بود که هیچ رقمه پاک نمیشد.. از ب 

نمی تونستم باهاش کنار بیام؟! رایان خیلی جذابیت داشت.. همه چیزش منحصر  

کنم..   اعتماد  بهش  تونستم  نمی  خاطر  همین  به  شاید  مرموز..  اما  بود  فرد  به 

 ..هیچوقت از خودش دفاع نمی کرد! من هم کم مقصر نبودم

 

 !رایان؟ _
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.. تو چشماش زل زدم و حرف تا نوک زبونم اومد اما هنوز انگشتش روی لبم بود

به همراه بزاق دهنم قورتش دادم و خواستم ازش فاصله بگیرم ولی مانع شد و  

 :پیشونیش روی پیشونیم نشست.. عمیق نفس گرفت و لب زد

 

الزمه که بدونی من تو تمام این سالها یه همخونه داشتم.. یه دختِر اروپایی..  _

ما از همون روزی که برگشتم ایران تموم شد! اون برگشت کشور  جولیا.. ارتباط  

خودش و منم االن اینجام.. تو این مدت هم جز با تو با هیچ زنی نبودم! اینو گفتم  

که اگه شایعاتی دربارم شنیدی باور نکنی.. من رامین رو دیدم و سعی کردم مثل  

 ..اون نباشم

 

! می خواست بهم اولتیماتوم بده که این رو می گفت تا گربه رو دِم حجله بکشه؟ 

به وظیفم برسم؟! رفع نیازهای زیرشکمی؟! چه رویی داشت.. هنوز چندساعت از  

 ..ازدواجمون نگذشته بود

 

هیچوقت مادر و پدر نداشتم درحالی که داشتم.. هرچندتا میخوای خدمتکار بیار  _

 ..ولی میخوام کارای شخصی منو تو انجام بدی
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منقطع داشت شرح وظایفم رو یکی یکی می گفت؟! با چشم های گرد شده و نفسی  

از شدت نزدیکیش به خودم، لب گزیدم و سکوت کردم.. بوی عطر لعنتیش من رو  

 ...مدهوش می کرد.. جاذبه داشت.. جادوم می کرد وگرنه
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مثال تو خودت غذا درست کن.. لباس های منو تو بشور و اتو بکش.. تمیزکردن  _

شو تو حریم  کل اتاق خواب مشترکمون با تو.. حتی دلم نمیخواد هیچ خدمتکاری پا

اتاقمون بذاره.. لطفا خدمتکار زیر چهل سال هم استخدام نکن زیبا.. نمیخوام شر  

 !بشه

 

واقعا قرار بود به عنوان زنش و اینجا و تو این قصر زندگی کنم؟! بی اراده دستم 

ش گذاشتم.. انگشتام از الی بازِی دکمه هاش به داخل فرو رفت و  رو روی سینه 

ا گرفت و پیشونیم رو بوسید.. دستش پشت گردنم بود و یه  باز دِم عمیقی از هو 

 ....حس دلنشینی زیر پوستم جریان داشت.. حِس یه نوعروس

 

فقط می مونه یه مسئله که.. دلم نمیخواد تنها جایی بری.. یا من یا حامد باید  _

 ..همیشه همراهت باشیم

 

 :ادامه دادتا خواستم لب باز کنم و یه اعتراض به زبون بیارم حرفش رو 

 

حداقل تا وقتی سیامک هست.. به زودی برمیگرده همون جایی که بوده و بعید _

 !می دونم دیگه جرات کنه به ایران فکر کنه.. تا اون زمان تنها جایی نرو

 

 :قلبش زیر دستم بشدت می کوبید و داشت داغ میشد
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ن.. باید  خانواده ی تو هم تو اولویت هستن که مسئله ی ازدواجمون رو بفهم_

زودتر این مسئله فاش بشه. هرچقدر دیرتر بگیم بدتره و دودش تو چشم خودت 

میره! براش یه راهی پیدا کن و مطمئن باش هرجوری بیانش کنی خانوادت طردت 

 ..می کنن... حداقل تا یه مدت طوالنی و میخوام واقع بین باشی

 

 !ولی من االن آمادگیش رو ندارم.. رایان؟ _

 

و تو چشمام زل زد.. چشماش رو دوتا قرنیه هام دو دو میزد و من   فاصله گرفت

 !برق نگاهش رو تشخیص می دادم.. شبیه یه تیکه شیشه ی شفاف بود

 

 ..وقتی.. یعنی شب نامزدِی زهرا.. سیامک منو.. ی یعنی به من_

 

ابرو درهم کشید.. چقدر سخت بود اعتراف کنم مثل یه احمق بهش اجازه دادم بهم  

 ..دست بزنه

 

 ..با من مثل زنش رفتار کرد_

 

 !زیبا؟ _

 

 ..سرم رو با شرم و ترس پایین انداختم
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چیزی نیست که خودت ندونی.. جلوی خانوادم یه جوری برخورد کرد که اگه  _

االن بگم سیامک شوهرم نیست یه جوری منو از زندگیشون میندازن بیرون که  

 !توروخدا بهم مهلت بده هیچوقت تو تصوراتمم فکرشو نکرده باشم..
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 ..بازوم گذاشت و فشار داد.. یه جور حس اطمینان بخش دست آزادش رو روی 

 

زیبا.. من هرکاری از دستم بربیاد برات انجام میدم.. هرکاری.. متوجه شدی؟!  _

فقط ازت یه خواهش دارم.. از سیامک و کل خاندان معتمد دور باش.. اگه حتی  

به من    کالهت اون سمت افتاد برندار و فقط فرار کن.. تلفن زد.. جلوتو گرفت..

بگو زیبا.. چون اگه بفهمم دروغ گفتی یا میگی یا چیزی رو از من پنهان می کنی 

 ..قول نمیدم به اندازه ی االن باهات مهربون باشم

 

با دلهره و ترسی که به وجودم افتاد بهش زل زدم.. چشماش رو بسته بود و انگار  

نفس می کشید و    وسط یه مدیتیشن بود و تو یه عالم دیگه سیر می کرد.. مالیم

 ..من هیچ ردی از حرص و خشم و عصبانیت تو صورتش نمی دیدم

 

 !ر رایان؟ _

 

هیششش.. من همه ی حرفامو.. درخواست هامو.. وظایفی که رو دوشته بهت _

گفتم.. امیدوارم خوب درک کرده باشی چی گفتم چون نمیخوام با تازه عروسم به  

ل میخوریم.. مثال مادرم.. از این به  مشکل بربخورم.. به اندازه ی کافی به مشک
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بعد اینجا و با ما زندگی می کنه و تو مسئولی بهش برسی! زبیده هم برمیگرده 

 ...همونجایی که بوده.. هرجا دلش بخواد.. اما یه چیز دیگه

 

مکث کرد و من به کوبش وحشتناک قلبم بی توجهی کردم.. ترسناک بود.. فاجعه  

خونسردی بشدت ترسناک بود.. ازش خیلی حساب می    ای بی بدیل.. رایان در اوج

بردم.. من چطوری می تونستم به اون تندیس بی روح و سرد برسم.. بلد نبودم و  

 ..هنوز از اون چشم های بی فروغش می ترسیدم

 

 !بابام.. رامین داره برمیگرده.. همین امشب_

 

 ..وندماین رو که گفت زانو شل کردم و با تکیه ی دسِت رایان سرپا م

 

 ..رایان.. نه_

 

 !آره زیبا.. قیامت در پیشه_

 

منظورش از قیامت، رامین بود؟! اگه.. اگه من رو با رایان می دید.. حتی نمی  

خواستم بهش فکر کنم.. کل عصب های صورتم می لرزید و قلبم جوری می کوبید  

 ..انگار هیچ حفاظی نداشت
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 ..رایان من نمی تونم _

 

 ..بابای منه.. مائده مادرم.. تو باید بتونی  باید بتونی.. رامین_

 

با ترس و لرز پسش زدم و به گریه افتادم.. همه ی رورنه های پوستیم دهن باز  

کرده بودند برای نفس کشیدن.. این چه زندگی ای بود؟! چرا باید با رامین مالقات 

 !می کردم.. می خواست از ازدواجمون بگه؟ 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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نداشتم.. رایان می  رامین با خاک یکسانم می کرد.. من تحمل این همه فشار رو  

گفت قیامت اما این از قیامت فاجعه بار تر بود.. با لحن زار و قیافه ای محزون  

 :لب زوم

 

 ..می میخوای.. ب به رامین.. بگی که من_

 

پوزخند زد.. عمیق و کشدار.. دستی به صورتش کشید و دور خودش چرخی خورد  

 :حالم رو خوب نمی کردو تا کنار تخت پیش رفت.. دیگه بوی عطر و هوای اتاق  

 

 ...س به بابام بگم زن صیغه ایت، حاال زن منهیه فاجعه _
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این حرفش ریشه ی احساساتم رو خشک کرد.. به سمتش حمله کردم و با مشت  

 :به کمرش کوبیدم و با گریه و جیغ گفتم

 

ازت متنفرم.. حرفات همش ضد و نقیضه.. معلوم نیست تو چه کینه ای از.. از  _

که هیچ رقمه آروم نمیشی... من.. من... حتی خودمم نمی دونم چیکار    من داری 

کردم که باید این همه.. تقاص پس بدم و از عالم و آدم بخورم.. میگی نمیخوای  

نوعروست آزار ببینه ولی خودت یه جوری نیش و کنایه.. نیش میزنی که عقرب  

 !نمیزنه

 

اونقدر اشک می ریختم که با هربار  حتی برنگشت تا جلوی مشت زدنم رو بگیره و  

پلک زدن، کل صورتم خیس میشد.. با درد لب تخت نشستم و سرم رو بین مشتم  

گرفتم و به حالم زار زدم.. دلم نمی خواست دیگه یه ثانیه هم رایان و این خونه  

 ..رو تحمل کنم.. قیامت خوِد رایان بود.. بقیه ی اتفاقات پس لرزه

 

 !زیبا؟ _

 

ادم و بلندتر گریه کردم.. جلوم ایستاد و من می تونستم از الی اون  جوابش رو ند

مژه های خیس و به هم چسبیده و نوری که اشک ها تولید می کردند؛ کفشش رو  

ببینم.. روی دو زانو نشست و دستش رو تکیه گاِه رونم کرد.. من بشدت اشک  

ه ی متحرک رو  می ریختم.. بیشتر ترس روبرویی با رامین و زندگی کنار یه مرد

 ..داشتم.. از گفتن حقیقت ها می ترسیدم
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می دونم سخته.. ولی تو چاره ای نداری زیبا.. باید با اون زن.. صوفیا رامش  _

خداحافظی کنی بخاطرش هم مجبوری همه ی پل هایی که خراب کردی از نو و  

خشت به خشت روی هم سوار کنی! مجبوری با خانواده ی من و خودت روبرو  

 .... چاره ای نداری زیبا.. اینو بفهمبشی.

 

 

@ntkhb_akhar 
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 :با عجز نالیدم

 

 ..نمیخوام_

 

زانوش رو روی پارکت زد و دو طرف سرم رو گرفت و با هردو انگشت شست، 

اشک هام رو پاک کرد و دست پای چشمام کشید.. حاال می تونستم تو نگاهش کلی  

حرف بخونم.. انگار تا خودش نمی خواست نمیشد هیچی فهمید.. حاال می خواست  

این رو از رگه های  بهم اطمینان بده.. یه حس نگرانی و یه تِب طوالنی مدت..  

 .سرخ چشم هاش می فهمیدم

 

سیامک..  _ دربرابر  تو..  کناِر  اینجام  من  حاال  تونی..  نمی  من  بدون  گفتم  بهت 

اون زیبای قیل   تو دیگه  انکار نکن.. االن  رامین.. خانوادت.. زیبا.. وجود منو 

 !نیستی.. نه حتی زیبا معتمد.. االن تو یه ارجمندی

 

امتی یعنی  بودن  و  ارجمند  کردم.. خودش رو جلو کشید  نمی  داشتن؟! درکش  از 

ادامه ی مسیر رسیدن به لبم رو با کشیدِن من به سمتش تموم کرد و لب های  

داغش روی لبم نشست.. گوشِت لبش الی لبم فرو رفت و عمیقا بوسید و من حس  

کردم از عطِر صورتم نفس کشید و چشماش رو بست.. دستم روی سینش نشست  

تنش از روی لباس معلوم بود.. نفسش به شماره افتاد و خودش رو    و حتی داغی
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بیشتر به سمتم کشید و قفسه ی سینش به تالطم افتاد.. رایان شبیه به یه سونامی  

 ...بود.. آروم و خونسرد و به همون اندازه وحشی و کوبنده! من دوست داشتم

 

 !رایان؟ _

 

 !جونم زیبا؟ _

 

 ..دمجوری نفس نفس میزد که نگرانش ش

 

من نمی دونم چقدر می تونم قوی باشم.. چقدر می تونم دربرابر مامان و بابام..  _

دربرابر رامین طاقت بیارم.. رایان این اصال طبیعی نیست.. رامین بفهمه چی بین 

 ...ما گذشته و االن این ازدواج.. دست از سرم برنمیداره

 

در افکارم درهم ریخته  چشم بست و سر پایین انداخت.. پشیمون بود؟! من اونق

بود که نمی دونستم به کدومش اول بها بدم.. سیامک و اون تماس تلفنی و تجاوزی  

که ممکن بود رخ بده اگه رایان سر نمی رسید.. مادرم.. پدرم و زهرایی که سیامک  

اون آغوش و بوسه ها و حرکات و رفتارهای سیامک.. حاال   بودن و  دیده  رو 

ی از جونم می خواست؟! مگه من توانش رو داشتم که  برگشتن رامین.. رایان چ

 ...باهمه بجنگم.. می باختم.. از همین لحظه من یه بازنده بودم
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برای منم راحت نیست جلوی یه ایل آدم قدعلم کنم و بگم پنهونی با کسی ازدواج  _

کردم که قبال شوهر داشته و معشوقه ی بابام بوده ولی چاره ای نیست.. من خطا  
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کردم تو هم کم گناهکار نیستی زیبا.. بهتره باهم سازش کنیم.. یکم من یکم تو..  

 ...قبل از هرچیزی

 

 ..با دهن باز چندین بار نفس عمیق کشید باز به چشمام زل زد و

 

کنی... جسمم،  _ فکرشو  که  لحاظی  هر  از  دارم...  کم  زندگیم  تو  زن،  یه  من... 

روحم، خونه و حتی اون شرکت لعنتی.. همه ی وجود من برای ادامه ی حیات به 

یه زن احتیاج داره... نمی دونم تو شوک ازدواج و برگشت سیامک و اتفاقاتی که  

ممکنه چقدر حرفم رو بفهمی.. من رک و صریح و بی پرده میگم زیبا..  درپیِش  

خودتو برای یه زندگِی عادی مثل بقیه ی زن های شوهردار آماده کن... من... تا  

وقتی خودت نخوای بهت نزدیک نمیشم... تختمون، خونمون، فکرمون یکیه اما 

 ...دت می سپرمبرای اینکه چه زمانی رابطه ی جنسی بینمون پیش بیاد به خو

 

گونه هام گل انداخت.. شوهرم بود.. رابطه داشتیم.. خیلی رفت و آمدها داشتیم و  

خیلی زندگیمون گره خورده بود اما من هنوز خجالت می کشیدم.. خودم هم نمی  

تونستم برای اون سوال رایان جوابی پیدا کنم که چجوری حس خجالتم از بین می 

 !رفت

 

از چیزی که فکر می کنی بیشتر بهش احتیاج دارم.. نه  فقط میخوام بدونی من  _

فقط بدنم، مغزم، قلبم بهش نیاز داره.. باید بفهمم قبول کردی زن منی.. بفهمم تو  

دلت کسی جز من نیست.. بفهمم به هیچکس فکر نمی کنی! اون زمان تو بخواه..  

با یه نگاه و  تو پیشنهاد بده.. تو منو جذب کن.. نمیگم برگرد بگو االن وقتشه..  

 ....یه لبخند و یه رژلب
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@ntkhb_akhar 
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داشتم از هرم داغ نفس و حرفاش آب می شدم.. با اینحال اونقدر احمق نبودم که  

بود چون می   نیفتاده  کار  از  نداشتم.. مغزم  نکنم.. من جوابی  معنیش رو درک 

تونستم در آن واحد به همه چیز فکر کنم و روی سیامک ثابت شوم.. چه حسی 

رایان گفته بود پنهانکاری نکنم.. دروغ نگم و من اینکار رو کرده بهش داشتم..؟!  

 ..بودم

 

 ...باشه_

 

 ..نفسش خندید

 

 !خوبه.. خیلی خوبه_

 

بلند شد و پشت کرد.. کالفه بود و می تونستم حس کنم چقدر گرمش بود.. دستی  

 :ش کشید و پوف کالفش رو شنیدمبه موهای عرق کرده

 

 !رایان؟ _

 

تم چرخید.. پوستش سرخ سرخ بود.. دلیلش هرچی بود اهمیتی  با یه مکث به سم

پایین آورد و باز قفسه ی سینش رو   نداشت.. دلم رو لرزوند وقتی دستش رو 

 ..دیدم
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 !جونم؟ _

 

 ...م میشه منو برگردونی خونه؟! لطفا_

 

من می تونستم نیاز رو تو چشماش ببینم.. آب دهنم رو قورت دادم و بلند شدم.. 

 ...حاال به سکس فکر کنم  نمی تونستم

کیفم رو از روی زمین برداشتم و روی دوشم انداختم.. چقدر با زیبای سابق فرق  

 ...داشتم.. یه لحظه حس کردم چقدر برای این خونه و زندگی وصله ی ناجورم

 

 ..بمون باهم ناهار بخوریم بعد برو_

 

ان اینا بودم قرار  نه.. بذار یه وقت دیگه.. آخه من.. راستش دیشب که خونه مام_

بود امروز برم اونجا.. زهرا هم مدام زنگ میزنه احتماال نگرانم شدن.. م میشه  

 !من.. میشه برگردم مجتمع بعدش برم پیش مامانم اینا؟ 
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 :التهاب داشت.. مدام عرق می ریخت ولی نفسش رو فوت کرد و گفت
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باشه.. ولی شب بیا واحد ما.. باید اولین قدم رو برداریم.. روبرویی تو با رامین  _

 !عنوان عروسشبه 

 

انگار یه سطل آب یخ رو فرق سرم خالی شد.. وجودم یخ بست.. درست وسط یه 

 :کوهستان دورافتاده قندیل بستم با این حال لب زدم

 

 ..ب باشه.. م من.. ل الزم نیست تو بیای.. من خودم.. خودم میرم.. خداحافظ_

 

 ..بزنم که بریم نترس تو راه نمیخورمت.. فقط بذار یه آبی به دست و صورتم_

 

 ..لب گزیدم و باز گرمم شد.. خندید خیلی کوتاه و سطحی

 

برقص.. شاد _ بخند..  بگو..  باش..  پروا  بی  نمیاد..  بهت  اصال  میکشی  خجالت 

 ..باش.. هرچقدر میخوای خوش باش ولی تو چهارچوب من.. فقط برای من

 

لبخند نمکین گوشه ی  مستقیم نگاش کردم که یه تای ابروش رو باال انداخت و یه  

لبش نشست.. از اون لبخندها که دل هر زنی رو میبرد.. که هزارتا حرف داشت..  

 ...مثال "باالخره رامت می کنم" تنم لرزید و دلم

 !ش پر و بال بدم.. رایان یه جور عجیبی فرق داشتنمی خواستم به خواسته
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 !می تونم بازم کمند رو ببینم_

 

 ...کمند_

 

 !و دست دور کمرم حلقه کرد.. صدای قلبش یه رویای شیرین بود  بهم نزدیک شد

 

تا وقتی یه زنه.. تا وقتی تغییر جنسیت نداده و می تونه حسشو کنترل کنه آره!  _

 ..درغیر اینصورت فقط وقتی من هستم

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز
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 ..اخم کردم و با حرص پا کوبیدم

 

باز این حرفو زدی؟! چرا کمند باید به من نظر داشته باشه رایان؟! حرفات خیلی  _

 ..بی منطقه... من

 

گرفت.. خیلی مالیم سرم رو به باال هدایت کرد و دندون به هم سایید..  چونم رو  

 ..می تونستم به راحتی نبض شقیقه هاش رو ببینم

 

چون تو خوشکلی.. خانومی.. خوش اندام و جذابی.. کمند یه زن کامل نیست..  _

امیال مردونه داره که به سرش میزنه مرد بشه و ازدواج کنه.. هر مردی دوست 

 !احبت کنه و حاال که من شوهرتم، این اجازه رو حتی به کمند هم نمیدمداره تص
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اینبار واقعا جا خوردم.. این اولین باری بود که رایان اینجوری رک از من تعریف 

می کرد.. از نظرش خوشکل و خوش اندام و جذاب بودم؟! این ها رو از ته دل  

ی لبم رو عمیق بوسید و من می گفت؟! باور کردنی نبود! گونه هام آتیش گرفت ول

شل شدم.. اونقدر که فقط با تکیه به دستش سر پا بودم.. لبش رو به گوشم چسبوند 

و دستم، الی موهاش فرو رفت.. نفسش رو تو گوشم فوت کرد و تیره ی کمرم 

 :لرزید

 

من منتظر می مونم زیبا.. ولی منو زیاد منتظر نذار.. خیلی وقته تو تب و تابتم..  _

خواد میل به میل تنتو لمس کنم.. بذار خاطره ی اون شب رو پاک کنم   دلم می

ام.. نشون بدم چیزی که از من دیدی خودم زیبا.. بذار بهت نشون بدم واقعا کی

اونقدر   بیچارم کرده..  دندونم شبانه روز  بود.. طعمت الی  کینه  نبودم.. خشم و 

 ...که

 

 !رایان..؟ _

 

 ..دهومی گفت و فاصله گرفت و پشت کر

 

 ..زود برمیگردم_

 



 

1714  از 951 صفحه   

این رو گفت و پا به اتاقی گذاشت که به حتم سرویس بهداشتی و حموم بود.. یه  

اتاق مجهز به همه چیز.. می تونستم ال ای دی که زیر تخت تعبیه شده بود ببینم..  

 !دست خودم نبود که لبخند زدم.. رایان دوستم داشت؟ 

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 

 �🔤� النازعالیس ..  
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 پارت_سیصد_و_هفتاد_و_یک#

 

****** 

 

 

 

 

بود.. رایان تو  ارادی نبود که دسته ی کیف بین دستم فشرده میشد و عرق کرده  

سکوت رانندگی می کرد و تقریبا به مجتمع نزدیک بودیم.. شاید کمتر از ده دقیقه  

انبساط   به  اندکی  اجازه بدم  بعد می تونستم یه نفس راحت بکشم و به عضالتم 

 ..برسند.. خسته بودم و ذهنم خسته تر

 

کشید و  کولر روشن بود اما رایان هر چند دقیقه یکبار دستی به پیشونیش می  

 ..ش رو می شنیدم.. دلیلش رو نمی دونستم ولی من هم التهاب داشتمپوف کالفه 

 

 !رایان؟ _

 

 :نیم نگاهی یک ثانیه ای بهم انداخت و باز به خیابون پرتردد چشم دوخت

 

 !چیزی میخوای؟ _
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 ...نه ولی_

 

 ..سکوت کرد تا من با خودم کنار بیام

 

 ...درستیه یا نه.. اینکه من امشب تو خونه ی تومن.. واقعا نمی دونم کار _

 

 :بین حرفم پرید و قاطع و جدی لب زد

 

تو  _ پا  امشب وقتی  باش... فقط دوست دارم  نداشته  به درست و غلطش کاری 

خونه ی من میذاری همونی باشی که من ازت توقع دارم.. می دونم که خوب می  

 !دونی من تو رو چطوری دوست دارم

 

خودم خجالت کشیدم.. امروز تیپ ابدا مناسبی نداشتم.. می تونستم    یه لحظه از

و   نازک  شالی  و  بدقواره  مانتوی  یه  نبودم..  میلش  باب  چندان  که  بزنم  حدس 

تابستونه که هیچ نقش و نگاری نداشت.. بیشتر شبیه یه زن سی چهل ساله شده 

 ..شودم تا یه نوعروس

 !روِس رایان ارجمند بودمزیر دندونم این عنوان شیرین بود.. من نوع

 

 !...باشه_
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هرچند خودم هم نفهمیدم این تاییدیه بخاطر چی بود؟! باشه به افکارم یا به رفتنم  

 ..به خونه ی رایان.. اون هم دربرابر نگاه رامین و حضوِر مائده.. استرس داشتم

 

 ...خوبه_

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ️☹�� عالیس .. الناز
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 :باالخره ماشین رو جلوی مجتمع نگه داشت و من زمزمه وار لب زدم

 

 ..ممنون_

 

دستش روی رونم نشست و هول شدم.. برای ثانیه ای پلک  خواستم پیاده بشم ولی  

 :بستم و صداش رو شنیدم

 

 !زیبا؟ _

 

از دستش بود..   آب دهنم رو قورت دادم و به سمتش چرخیدم.. نگاهش داغتر 

 ..خیلی گرم تر 

 

 ..من مطمئنم که تو از پسش برمیای_
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و حلقه ی   یه اخم و لبخند نامحسوس تو صورتش هویدا بود.. سر پایین انداختم

 :دستش رو دیدم و با تشویش گفتم

 

 ..ای وای حلقه ها.. داشت یادم می رفت دربیارم_

 

و انگشتم رو دور حلقه انداختم و تا خواستم بیرونش بیارم دستم رو گرفت و مانع  

 :شد.. ابروهاش به جنگ هم افتادن و گفت 

 

 !چیکار می کنی؟ _

 

 ..دارم حلقه رو درمیارم تا_

 

 !چی..؟ تا _

 

یه لحظه تو چشم هاش زل زدم و انگار تازه داشت سنسورهای مغزم فعال میشد 

تا بتونم خط نگاهش رو بخونم.. اینبار برخالف همیشه قابل فهم بود.. انگار چشم  

لو   رو  چیزی  و چه  کنند  رو مخفی  چیزی  فهمیرند چه  داشتند.. می  هاش عقل 

 ..بدهند

 



 

1714  از 957 صفحه   

ه.. تویی و احتماال اون بی هویت، کمند.. با  االن که کسی نیست که نگرانی ببین_

 ..خیال راحت برو

 

 :خودم رو نباختم.. هرچند می دونستم حق با رایان بود اما شماتت گونه لب زدم

 

قراره برم تا خانوادمو ببینم.. االن بیرون نیارم ممکنه یادم بره! اونوقت.. یکم  _

 ..ضایع میشه

 

بر نگاِه رایان تصمیم گرقتم حاال از انگشتم  این رو گفتم و عقب کشیدم ولی در برا 

 ..بیرونش میارم.. لبخندی بی اراده رو لبم نشست که چندان جون نداشت

 

 ...خداحافظ_

 

دستگیره ی در رو کشیدم و پیاده شدم.. باد گرم به پوستم نشست و من روی در  

 ..ماشین کمی خم شدم.. فکش منقبض بود

 

مراقب  _ دارم..  کار  یکم  بخوری!  من  ناهار  حتما  نکن  فراموش  و  باش  خودت 

 ..نمیخوام شب ضعف کنی
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با شرم سر تکون دادم و فاصله گرفتم.. خداحافظیش رو با تکون دست نشون داد..  

در رو بستم و حرکت کرد.. چند ثانیه به رفتنش زل زدم و تلفنم رو بیرون آوردم 

.. به سمت مجتمع حرکت کردم تا رودتر زهرا و مامان و بابا رو از نگرانی دربیارم

و دکمه ی آسانسور رو زدم و خیلی زود وارد شدم.. شماره ی زهرا رو گرفتم اما  

جواب نداد.. تا خواستم برای بار دوم شماره بگیرم، در آسانسور باز شد و من 

بیرون زدم و تو شلوغی کیفم به دنبال کلید گشتم ولی در باز شد و قبل از اینکه 

رو درک کنم، زهرا خودش رو تو بغلم انداخت.. هاج و واج ایستادم    بتونم موقعیتم

و کمند لنگ زنون به این سمت اومد و زهرا دل نمی کند.. محکم تر بغلم کرد و 

 :صداش رو از بین جیغ های خفه و از سر هیجانش شنیدم

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز
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وااای آبجی قربونت برم.. داشتم به کمند می گفتم چه خونه ای.. خیلی خوشکله..  _

نکنه.. حتما خونه ی خودتون خارج از  من کیف کردم.. دست داداش سیامک درد 

با اردالن حرف زدم.. قرارشده حتما برای   کشور خیلی الرج تره مگه نه؟! من 

 ..دیدن شما هم که شده یه بار بیایم پیشتون 

 

داشتم به این فکر می کردم که زهرا چطوری سر از این خونه درآورده بود؟! کاِر 

 !کمند بود؟ 

 ..و من چشم از کمند نگرفتم زهرا باالخره ازم فاصله گرفت

 

 !آبجی.. چیه عین چوب خشک شدی؟ _
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نگاهم شد که جلو اومد و دست روی   پقی زد زیر خنده.. کمند متوجه معنی  و 

 :بازوی زهرا گذاشت و گفت

 

آورده منم چندان _ دنبال من.. زنگ زدن که خانوم تشریف  آرایشگاه  بود  رفته 

س خونمو بهش دادم تا بیاد اینجا.. چه  قیافم برای بیرون رفتن مناسب نبود آدر 

 ..خوب شد اومدی.. بیا تو زیبا جان

 

خدایا دروغ پشت دروغ.. از این شرایط نفرین شده بیزار بودم.. زهرا دستم رو  

گرفت و فشار داد و دردی که الی انگشتام پیچید من رو به یاد حلقه انداخت و  

بود باید زودتر همه چیز رو می   خودم رو تو کسری از ثانیه باختم.. حق با رایان 

گفتم تا وضع بدتر نشده بود..به داخل کشیده شدم و زهرا باز خودش رو تو بغلم 

 انداخت و من به کمند زل زدم و بدون تولید صدا لب زدم

 

 "!چیکار کنم؟ "

 

 :و کمند سری به تاسف تکون داد.. زهرا که رضایت داد و عقب کشید گفتم

 

 ..خواهری.. برو تو تا منم کفشم رو دربیارم و بیامخوب کردی اومدی  _

 

 ..م رو بوسید و پشت کردگونه
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 !دیدی آبجیم چقدر از دیدنم ذوق کرد_

 

زهرا خیلی ساده بود.. مثل من.. قبل از وارد شدن سیامک تو زندگیم.. سیامک یه  

از  قبل  تقسیم می کرد.. زیبای  به دو دوره    انقالب عظیم بود که زندگی من رو 

سیامک و زیبای بعد از سیامک.. حاال اینکه رایان قراربود چه بالیی به سرم بیاره 

 !..فقط خدا می دونست

 

داشتم حلقه رو بیرون می آوردم که کمند شکارم کرد و معنادار لبخند زد.. یک  

طرفه و کمرنگ.. دست زهرا رو گرفت و دور شد و من به جای حلقه، دستی  

الم رو آویزون کردم و به سالن رفتم.. زهرا با یه تاپ کشیدم و مانتو و کیف و ش

 ..قرمز و شلوار جین یخی روی مبل نشست.. هنوز با ذوق به اطراف نگاه می کرد

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز
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 :کمند بین راه ایستاد و گفت

 

من میز رو می چینم.. زیبا عزیزم دست و صورتت رو بشور و با زهرا بیاین  _

 !سر میز

 

نهادم بلند  دیگه میلی به خوردن نداشتم.. زهرا عمیق لبخند زد و کمند رفت.. آه از  

شد.. دست و صورتم رو شستم و با زهرا باهم وارد آشپزخونه شدیم.. کمند میز 

رو کامل چیده بود و داشت دیِس برنج زعفرونی رو وسط میز می گذاشت و من 

 ..آخرین نفری بودم که نشستم

 :خودش بشقابمون رو پر کرد و تشکری زیرلبی گفتم و زهرا با خوشرویی گفت
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لی میاد.. انقدر دلتنگ دستپخت آبجیم بودم که نگو.. غذاهایی که به نظر که عا_

 ...درست می کنه عالیه.. راستی آبجی میگم 

 

کمند یه لیوان آب ریخت و نگاهش مدام بین من و چشمام و رد حلقه می چرخید..  

من اونقدر روی کمند آشنایی داشتم که می دونستم ناراحت بود اما از چی؟! از  

خواست چیزی لپرسه..؟! حرفی بزنه؟! شاید بخاطر حضور زهرا ازدواجم؟! نمی  

نمی تونست و من زیادی بدبین شده بودم.. زهرا که بی اشتیاقی من رو دیر اخم  

 :کرد و گفت

 

 !انگار دارم برای دیوار حرف میزنم.. آبجی حواست کجاست؟ _

 

با به دست گرفتن قاشق و چنگا انداخت و  پایین  ل  کمند رو گرفت و سرش رو 

 ..خودش رو مشغول نشون داد.. بوی غذا هم حالم رو به هم میزد

 

 !جانم زهرا؟ _

 

و بهش نگاه کردم.. هنوز اخم داشت و قاشقش رو تو بشقاب گذاشت و با لحن 

 :دلخوری گفت

 

 ..فکر کنم خوشحال نشدی اومدم_
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از اینکه اینطوری فکر می کرد ناراحت شدم.. من از دیدن و بودنش نه از خودم  

شرایطم دلخور بودم.. اونقدر که االن نمی دونستم باید چیکار کنم.. نمیخواستم    و

همین   بودم..  کرده  ازدواج  من  بدم!  دست  از  یکجا  رو  پدرم  و  مادر  و  خواهر 

چندساعت پیش و خانوادم هنوز من رو زِن سیامک می دونستند و چی از این  

 !بدتر؟ 

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ..خودم رو به سمتش کشیدم و دستش رو گرفتم و فشردم

 

میشه من از دیدنت خوشحال نشم؟! فقط یکم  عزیزم این چه حرفیه میزنی؟! مگه  _

 ..خستم.. امروز همش دوندگی داشتم

 

کمند باز لیوانش رو سر کشید و من دیدم که یقه ی پیرهنش رو از گردنش فاصله  

 :داد.. انگار گرمش بود.. چشم های زهرا برق زد

 

 !رفته بودی تست بارداری بدی؟! دادی آبجی؟! حامله ای؟ _

 

 ..سنگینی کرددرد دنیا رو دلم 

 

 ..نه عزیزم نیستم.. حامله کجا بود؟! سیامک یه چیزی گفت_



 

1714  از 966 صفحه   

 

 :لبش رو آویزون کرد و دستش رو پس کشید

 

ای بابا من خیلی امیدوار بودم.. حاال احتماال داداش سیامک خیلی ناراحت شده..  _

 !به نظرم اومد دوست داشت بچه دار بشین.. وای آبجی خیلی عالی میشه

 

 ..لبخند زد و دستش رو به هم کوبیدو باز 

 

 !االن کجاست؟! نمیاد دنبالت؟ _

 

 :داشتم کالفه می شدم.. کمند نجاتم داد

 

 ..بعد از کلی وقت برگشته ایران طبیعیه سرش شلوغ باشه.. غذاتو بخور زهرا_

 

نبود   ادامه می داد معلوم  و زهرا به حرف کمند گوش کرد و مشغول شد.. اگر 

 ..م یا چجوری ساکتش کنمچجوری جنون بگیر

آه کشیدم و خودم رو لعنت کردم.. به سختی چلو و مرغ سوخاری مادر مرده رو 

به معده سرریز کردم و بلند شدم.. اونقدر سنگین بودم که انگار نه ماهه باردار  

 !بودم



 

1714  از 967 صفحه   

 

 !آبجی چیزی نخوردی که.. حتما گرمازده شدی_

 

 :ردم و گفتمچند مشت آب به صورتم زدم و با دستمال خشک ک

 

 ..من دیگه سیر شدم.. نوش جونتون_

 

 :تو چهارچوب در بودم که زهرا صدام کرد

 

 !آبجی؟ _

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ♀�� عالیس .. الناز

 

 [10:15 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  𖠃⫸) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(͞͞🍕) ̶|͜ᴇ͜𖠃ʟᷞ͜ɴᷞ͜ᴀ͜𖠃ᴢᷞ͜🏗⟧𖠃⫸)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_سیصد_و_هفتاد_و_شش #

 

 

 

 

 ..ایستادم و به سمتش چرخیدم

 

هرچقدر صبح زنگ زدم جواب ندادی من واقعا نگرانت شدم البته به مامان اینا  _

 ...چیزی نگفتم.. گفتم که جواب دادی و

 

ولی زهرا   نبود  کمند غریبه  دیدم..  کمند  به  نگاهش رو  و من  کرد  چندان  مکث 

 !باهاش ارتباط نزدیکی نداشت.. نمی دونم شاید چون یه ترنس بود



 

1714  از 969 صفحه   

 

 ..من به مامان اینا گفتم باتو قرار دارم بعد اینکه_

 

کمند قاق و چنگالش رو درون بشقاب گذاشت و صتدلیش رو چس کشید.. انگار  

خوب متوجه معذب بودن زهرا شده بود و من واقعا عصبی بودم.. به خاطر خودم  

را و پدر و مادرم.. به خاطر کمند و رایان.. سیامک دردی بود که هیچ زمان و زه

 ..خوب نمیشد

 

 ...من باید یه تلفن بزنم_

 

 ...قصد داشت از کنارم رد بشه که مچ دستش رو گرفتم

 

 ...ای وای.. کجا؟! ن نکنه نه چون من.. من_

 

حق با رایان    نگاه کمند دیوونم کرد.. دیگه اون رنگ و بوی سابق رو نداشت..

بود.. حس کمند نسبت به من طبیعی نبود و من وحشت کردم.. دستش بین انگشتام  

می لرزید.. زهرا صندلیش رو پس کشید و بلند شد و به سمتمون اومد.. من و  

کمند دچار یه نزاعِ پر از سکوت شده بودیم.. فقط با نگاه داشتیم همدیگه رو می 

 !بودیکوبیدیم.. به در و دیوار و به نا 

 :زهرا بازوی کمند رو گرفت و کمند رو به من پوزخند زد و عقب کشید

 



 

1714  از 970 صفحه   

به خاطر من و من کردن من فکر کردی که جلوی تو سختمه حرف بزنم؟! کمند  _

 ..بخدا اینطوری نیست.. خب من برای اولین بار به مامانم اینا دروغ گفتم

 

ترسیدم نکنه باز با سیامک  ابرو درهم کشیدم و مشکوک براندازش کردم.. می  

مالقات کرده باشه و حاال چیزی بدونه.. کمند نیم نگاهی به من انداخت و رو به  

 :زهرا لب زد

 

 !من ناراحت نیستم فقط یه تلفن فوری دارم.. ببخشید_

 

 ..گفت و رفت.. دلم مثل سیر و سرکه می جوشید

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز
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 !این چرا رفت آبجی؟! بخدا فکر کنم ناراحت شد.. چون من... آبجی؟ _

 

داد.. هر دو دستم رو گرفت.. چشم هاش  وسط حرف زدن یهو تغییر موضع می  

برق می زدند.. یه جور برق خاص.. از سر ذوق و هیجان بود و پوست سرخ  

 :ش این رو ثابت می کردشده

 

ببخشید که یکم دیره آخه من زنگ زدم اول اجازه بگیرم چون مطمئن بودم مامان  _

قا مثل من عاشق  اینا اجازه نمیدن..خواستم از تو نظر بخوام.. آخه تو خودت دقی

شدی و االنم زندگیت خیلی قشنگه.. می خوام از تو کمک بخوام که منم مثل تو  

 ...خوشبخت بشم



 

1714  از 972 صفحه   

 

متاسف و غمگین سر پایین انداختم.. اینکه زهرا فقط پوسته ی ظاهری من رو  

می دید و از باطنم خبرنداشت، اصال خوشحالم نمی کرد.. بدتر ناراحت میشدم که  

 ...رد! تنها بودمهیچکس درکم نمی ک 

 

 چی شده زهرا؟! چیکار کردی که دوساعته فلسفه چینی می کنی؟ _

 

لب گزید و سر پایین انداخت ولی باز چشم بابا کشسد و با همون چشم های متواری  

 :گفت

 

من و اردالن واسه امشب قرار گذاشتیم که همدیگه رو بیرون از خونه ببینیم..  _

بدی انجام بدیم.. تو که دیگه می دونی من دختر البته آبجی بخدا قرار نیست کار  

سر به راهیم.. اصال قول میدم و قسم میخورم باهاش زیر یه سقف نرم.. بیرون..  

کافی شاپی.. سینمایی.. پارکی.. آبجی بخدا ما... خب ما جوونیم مثل تو و داداش  

 !سیامک.. اول راهیم.. مامان و بابا درک نکنن تو که می کنی مگه نه

 

توان بیروم کشیدم گلیم خودم هم نداشتم.. چطوری می تونستم به زهرا مشورت    من

 ..بدم وقتی خودم تو کار خودم مونده بودم
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 !زهرا؟ _
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ش رو مظلوم کرد و پا کوبید و گردنش رو کج کرد.. راه حلی که همیشه روی  قیافه

نمی   نداشتم...  بیشتر  خواهر  یه  بریزم...  پاش  به  رو  دنیا  تا  داد  می  جواب  من 

زندگی نابسامان من خبر نداشت و طبیعتا فکر  تونستم دلخور باشم چون زهرا از  

 ..می کرد بهترین کار رو در حقم کرده... می خواستم زهرا مثل من نباشه

 

من کاری به اینکه جوونی و چی دلت میخواد ندارم ولی تو حق نداری به مامان  _

 ...دروغ بگی! تحت هیچ شرایطی

 

الن ناراحت میشد بهتر بود تا  بغ کرده سر پایین انداخت و دستم رو ول کرد.. اگر ا

 ...مثل من مجبور باشه برای نفس کشیدن دروغ بگه

 

قیافتو این شکلی نکن زهرا.. قابل قبول نیست برای دیدن نامزدت دروغ بگی و _

با اردالن..  اگه یهو یه   با منی بعد بری  تازه پای منم بکشی وسط.. مثال بگی 

 !...اتفاقی بیفته چی

 

 :رو بوسید و با همون لوس بودِن ذاتی گفتم جلو اومد و گونه

 

 !اخم نکن دیگه.. بذار برم... توروخدا_

 

 !حاال قراره کجا برین؟ _



 

1714  از 975 صفحه   

 

بخدا نمی دونم ولی از اونجا که مامانم رو خوب میشناسه گفته جای دوری نمیریم  _

 !زود هم برمی گردیم

 

 :ازش فاصله گرفتم و نفسم رو شل بیرون فرستادم و گفتم

 

 !برو ولی قبل از ساعت نه برمیگردی خونه زهرا.. متوجه شدی؟  خیلی خب_

 

 ...م رو بوسید... اینبار عمیق تر و هیجانی ترباز گونه 

 

الهی قربونت برم.. می دونستم میزاری برم.. پس من.. من برم که آماده شم باید  _

 ...طبق دستورت ساعت نه خونه باشم.. حداقل فرصت کنیم یکی دوجا بریم

 

بلند خندید و کف دستش رو به هم کوبید و با دو از اتاق بیرون زد.. من هم  و  

دقیقا به همین اندازه برای هربار دیدن سیامک و اون چال گونه، انتظار می کشیدم 

 ..و هربار عاشق تر می شدم
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@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:18 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  𖠃⫸) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(͞͞🍕) ̶|͜ᴇ͜𖠃ʟᷞ͜ɴᷞ͜ᴀ͜𖠃ᴢᷞ͜🏗⟧𖠃⫸)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_سیصد_و_هفتاد_و_نه #

 

 

 

 

آه کشیدم.. حاال من زن رایان ارجمند بودم... از حساسیت هاش خبر داشتم و می  

دونستم اگه یک درصد بهم شک می کرد روزگارم رو سیاه می کرد.. با اخم و لب  
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با کمند  باید  بود ولی  از آشپزخونه خارج شدم.. هنوز جمع نشده  آویزون  های 

 ...خصوصا بین کمند و رایانحرف میزدم.. نمی خواستم هیچ مشکلی پیش بیاد.. م

 

سر و صدا و زمزمه های ریز زهرا رو از اتاق خودم می شنیدم.. شک می کرد 

 ..اگر لباس های من رو تو کمد می دید

 

 !آبجی اینا لباسای تو هستن؟! اینهمه اینجا لباس داری؟ _

 

از الی در نیمه باز کمند رو نشسته روی تختش دیدم.. با هردو آرنج به رونش  

یه داده بود و احتماال متوجه حضورم نشده بود... یا زیادی غرق فکر بود یا  تک

 :می دونست و دلش نمی خواست واکنش نشون بده.. جواب زهرا رو دادم

 

 ..محض احتیاط گذاشتم_

 

 !اووووو.. تو چقدر محض احتیاط لباس داری.. تو خونه خودت چقدر داری_

 

اتاق کمند زدم و باالخره به سمتم سر کج کرد..  جوابش رو ندادم و تقه ای به در  

 ...بی حال و حوصله و ناراحت.. نفسش رو شل بیرون فرستاد و باز رو گرفت

 

 !می تونم بیام تو؟ _
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جوابم رو نداد و من وارد شدم و در رو بستم.. زهرا نباید چیزی می شنید.. وسط  

 :ماتاق با کمی فاصله ایستادم و برای گفتن حرفم تعلل کرد

 

 !کمند... من... میشه یکم حرف بزنیم؟ _

 

 ...آره... حرف بزن_

 

بلند شد و تا کنار پنجره پیش رفت و به دستش رو تو جیبش فرو کرد.. عصبی 

 ...بود و من شاید بهش حق می دادم

 

فکر نمی کردم وقتی برگردم ممکنه زهرا رو ببینم.. من و تو باید حرف بزنیم..  _

 !چندین و چندساله.. کمند؟ نه به عنوان دوست های 

 

 ..نیم نگاهی به سمتم انداخت.. احتماال می خواست حرفم رو از نگاهم بخونه

 

 !چی میخوای بگی؟ _

 

 ...میخوام بگم... من قبول دارم یه چیزایی بین من و تو عوض شده اما_
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 :پوزخند زد و کامل به سمتم چرخید

 

از اول اون رابطه ی دوستانه    عوض شده ولی نه اونجوری که تو فکر می کنی..._

ای که فکر می کردی وجود نداشت... زیبا... باور کن من دارم خیلی خودمو کنترل  

می کنم ساکت بمونم و چیزی نگم... من و تو از چیزی که فکرشو هم نمی کنی  

 ...رابطمون عجیب تره

 

 

@ntkhb_akhar 
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گیج و مبهوت فقط نگاش کردم.. جلو اومد و درست مقابلم ایستاد.. فکش منقبض  

 ...بود و پوستش سرخ

 

 ...همون روز اولی که دیدمت... من بهتدقیقا از _

 

صدای زهرا و باز شدن در مانع شد تا حرفش رو کامل کنه و من چشم از نگاهش  

 ..برنداشتم

 

 !آبجی؟ _

 

آب دهنم رو قورت دادم... کمند می خواست چی بگه...؟! می خواست بگه بهم  

نیستم    عالقمند شده؟! می خواست بگه من برات اونی که فکر می کردی نبودم و

و نخواهم شد؟! چه شب ها که تو بغلش زار نزده بودم... چه ثانیه ها که تنم رو  

دید زده بود و موهام.. پوستم.. کل وجودم تحت اختیارش بود! رایان چی گفته  
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بود؟! من یه دوست دارم که حتی جنسیتش معلوم نیست و من چرا اون غِم پشت  

 !پلک های کمند رو هیچ زمان ندیده بودم؟ 

 

 !آبجی؟! من می تونم از مانتوهای تو، یکی بردارم؟ _

 

چه دل خجسته ای داشت.. به سمتش نیم نگاهی انداختم و زهرا بدون اینکه بفهمه 

 :داشت چه قیامتی به پا میشد چشم هاش رو شبیه گربه ی ِشِرک کرد

 

 ...بردار خواهری... هرکدوم رو دوست داشتی مال خودت_

 

پایین شهری و باالشهری در همین بود... اونقدر خوشحال شد که  تفاوت یه دختر 

 ..کل نورهای جهان هستی تو نگاهش درخشید

 

 !عاشقتم... مرررسی_

 

 ...این رو گفت و رفت و من ماتم زده به سمت کمند چرخیدم

 

 ...کمند؟! تو چی میخوای بگی؟! می خوای.. می خوای بگی که_
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 .... دیگه هم اهمیتی ندارهنه... دیگه نمیخوام چیزی بگم.. _

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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دهنم چسبید... معنِی حرف های کمند  گلوم خشک خشک بود و زبونم به سقف  

 !دقیقا همونی بود که فکر می کردم؟ 

 

 !کمند... تورو خدا اینطوری نکن.. بهم بگو... بگو که من اشتباه می کنم_

 

 ...سچیو زیبا؟! چیزی که خودت نفهمیدی گفتن منم بی فایده_

 

 ...یزدحال زاری داشتم و کمند که همیشه می فهمید داشت خودش رو به نفهمی م

 

زن سیامک شدی... طالق گرفتی... همیشه من بودم... االنم زن رایان شدی! زن  _

پسِر کسی که قراربود تیغش بزنی... من همیشه چوب اعتمادمو خوردم.. چوب  

ندونم کاری و حماقتم... من خودم رامین رو به زندگیت دعوت کردم و رایان به  

 ...مقصر خوِد احمقمم... حماقت کردمخاطر من االن تو جایگاه شوهِر تو نشسته!  

 

داشت   بار  اولین  برای  گلوم...  تو  تپید.. درست  بار می  میلیاردها  ای  ثانیه  قلبم 

اعتراف می کرد؟! چیزی رو که باور نداشتم رو می گفت؟! مگه میشد کمند به 

 ...من... کمند هنوز یه زن بود
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اینارو میگی تا کاممو  کمند... توروخدا... بگو که داری شوخی می کنی! یگو  _

خودم  مگه  من  ببینم...  رو  خوشی  رنگ  نیست  قرار  بفهمونی  بهم  و  کنی  زهر 

 !خواستم به این روز بیفتم که روزگارم از شب سیاه تر باشه

 

سعی می کردم درحالی که رو به انفجار بودم و حال گریه داشتم حرف بزنم.. صدام  

 ...رو کنترل کنم تا به گوش زهرا نرسه

 

خواستم که زن رایان بشم؟! من خواستم سیامک برگرده و جوری نقش بازی  من  _

کنه که تو َشک بیفتم واقعا هنوز زنشم یا نه؟! تو که همیشه بودی، ندیدی چی به  

 !روزم اومد؟ 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز
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پوزخندش زهرآلود بود و تو عروقم پیچید و ضعیفم کرد.. لب تخت نشستم و با  

گوشه ی چشم دست دهنم رو مخفی کردم.. کمند هنوز ایستاده بود و می تونستم از  

 ...ببینمش

 

تو نخواستی اما شد... چون هیچوقت منو ندیدی! من بهت عالقمند شدم... تنها  _

تفاوت من با یه پسر، همون چیزیه که دارم تالش می کنم رضایت بگیرم تا داشته 

باشم... تو که می دونستی من دارم خودمو تیکه تیکه می کنم تا عمل کنم... منو  

کات رو سینه ی من بود.. تفریحت با من.. خوردن و خوابیدنت  نمی دیدی زیبا.. اش

با من.. دردات با من.. شوخی و آرزوهات با من... من تو تک به تک لحظاتت  

بودم ولی تو نه... جز یه چندتا سوال بیخود که چیشد چیکار کردی... منو ندیدی  

من بشی هزار  که حال و روزمون اینه! حاالم دیگه مهم نیست.. اگه قراربود مال  

و یکجور راه پیدا میشد ولی وقتی االن با حلقه ی رایان تو انگشتت میای خونه  

یعنی کار تمومه... یعنی کمند.. نوید، خاک بر سر بی لیاقتت... من مردم و زنده  

شدم وقتی فهمیدم با رایان خوابیدی! وقتی فهمیدم دیگه دختر نیستی! آتیش گرفتم  

نداشتم... یه نفر مثل من حق هیچی نداره... نه   ولی سکوت کردم... چون حقی 
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اینه.. همیشه همه ی موقعیت  باید عاشق بشه نه حتی نفس بکشه! زندگی من 

 ...های خوب زندگیمو از دست دادم.. تو هم روش... خدافظ

 

این رو گفت و یه شال و مانتو از کمد برداشت که بره ولی از روی تخت بلند شدم  

 ..دیگه اشک ریختنم ارادی نبود و جلوش قدعلم کردم..

 

 ...کمند_

 

نه  _ از این لحظه دیگه نه خانواده دارم  ُمرد.. برای همه مرد و تموم شد! من 

 ...دوست

 

رگ های بدنم تو خشکی افتادند.. شنیدن این حرف ها درد داشت.. درد... کمند 

..؟!  راست می گفت یا یه دروغ شاخدار بود تا بهم بخنده و حالم رو عوض کنه. 

 ...قلبم تیر می کشید و نگران بودم زهرا بشنوه

 

 ...نکن کمند... من دیگه تحمل ندارم_

 

باشه خفه خون می گیرم که بهت برنخوره.. دلت نگیره.. غصه نخوری.. برو  _

 ..کنار زیبا.. بهتره همدیگه رو نبینیم
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نکه  بدجور دلم شکسته بود و احساس پوچی می کردم.. جلو رفتم ولی قبل از ای

دستم به سینش برخورد کنه خودش رو کنار کشید... تو هوا معلق بودم و زمین  

رو زیر پاهام حس نمی کردم.. کمند چقدر وحشتناک بود! هیچکس به اندازه ی  

 !بهترین رفیق نمی تونست خوردت کنه

 

زیبا... تو کوری! واقعا یه کور و احمقی! منو که تمام زندگیم برات بال بال زدم  _

... رفتی عاشق سیامک شدی... با رایان خوابیدی! االنم زنشی... من این  ندیدی

م؟! سنگ صبور دردای تو از مردها؟! به خاطر تو از دلم گذشتم...  وسط چیکاره

تالش کردم به سیامک برسی! چون دیدم چجوری زار میزدی... االن... دیگه هیچی  

 !برام مهم نیست

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 !حتی من؟ _

 

دهنش باز موند و چشم دزدید.. سر پایین انداخت و دستش روی لبش نشست..  

همیشه بیشتر.. یه وحشت خاص.. ترس از دست دادن کسی که همیشه  ترسیدم.. از  

همراهم بود.. کسی که همه ی اسرار زندگیم رو می دونست و از خصوصی ترین  

هاش باخبر بود.. کمندی که همیشه ی خدا کنارم بود و مراقبت از من رو، هیچ  

نوع خودش...  زمان ترک نمی کرد! یه دوست.. یه محافظ یه همراه و یه خدا بود تو  

دلم نمی خواست از دستش بدم.. اون هم تو این موقعیت مخوف... تو این شرایط  

از دستش   اگر خودخداهی بود نمی خواستم  بغرنج و خطرناک و بحرانی.. حتی 

 ...بدم

 

 ...حتی منم مهم نیستم کمند؟! من بهت احتیاج دارم_
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کبار برای همیشه گفتی  من چی؟! زیبا یکبار تو کل زندگیت به من فکر کردی؟! ی_

کمند دردش چیه؟! گفتی باهاش چیکار کنم؟! فکر کردی اصال درباره ی منی که  

تو تمام زندگیم جز تو نه هیچ دختری و نه هیچ پسری تو دلم نبوده؟! لعنتی من 

بهت کمک کردم حتی به عشقت برسی! من مهم نبودم؟! نیستم؟! بشینم و دوباره  

و دم نزنم؟! قبال نمی دونستی االن که دیگه می دونی! عشقبازیتو با رایان ببینم  

بشینی و هربار با یه حسرت تو چشام زل بزنی که ای بابا این دختر، این پسر،  

اصال این بشر به من حس داره؟! نه زیبا.. جای من دیگه کنارت نیست.. حداقل  

 ...اگه سعی می کنم جلوت نباشم میخوام کنارت هم نباشم

 

 :کشید و از دردش چشم بستم و نالیدمقلبم تیر بدی 

 

 ..کمند من بدون تو نمی تونم_

 

منم تو نتونستن کنارت بودم.. پس خوب می دونم نتونستن و انجام دادن چجوریه!  _

می تونی حتی شده با زور و اجبار... برو کنار زیبا... قبال هم گفتم تا بتونم به جا  

میدم وقتی تو هستی من نیام.. شب به شب  رو پیدا کنم مجبورم بمونم ولی ترجیح  

 ..فقط کپه مرگمو میزارم... همین روزام از شرم خالص میشی! خدافظ

 

کنارم زد و رد شد.. صدای باز و بسته شدن دراتاق و سالن حالم رو بدتر کرد..  

گفت و رفت.. حتی صبر نکرد جواب بگیره.. بگم مهمی.. بگم می خوام باشی.. 

نکن.. با خودت لج نکن.. اجازه نداد و رفت.. زهرا متعجب از  بگم بامن اینکارو  

 :اتاقم بیرون زد و من رو که ایستاده مرده بودم دید و گفت
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 !وا.. کجا رفت؟ _

 

و من چه جوابی داشتم به زهرا بدم؟! سرخوش بود و پر از هیجان و شوِر عشق...  

و اشکم رو پاک  نمیشد.. نمی تونستم دیگه رو دو پا بایستم.. لب تخت تشستم  

کردم تا زهرا نبینه.. کمند درد بدی بود.. بدتر از سیامک و رایان و بی خبری  

 ...خانوادم و برگشِت رامین! زیر بار این همه غصه می مردم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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آخه چرا انقدر زنگ میزنی؟! من جام امنه.. بابا بخدا اردالن پسر خوبیه.. آبجی _

اینجوری می کنی؟! برو  توروخدا فکرتو نده به من.. مگه داداش سیامک نیست  

 ...پیش شوهرت خب

 

دلم آروم و قرار نداشت.. مثال اومده بودم تو سرویس بهداشتی تا یه آبی به دست 

و صورتم بزنم ولی دربرابر نگرانیم نتونستم مقاومت کنم و به زهرا زنگ زدم...  

این بار دهم بود که از یکی دوساعت پیش تاحاال زنگ میزدم و حسابی زهرا رو 

 ...شاکی کرده بود

 

خیلی خب.. مراقب خودت و اردالن باش... دیگه سفارش نکنم.. زهرا مبادا کاری  _

 ...کنی که نشه جبرانش کرد
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 :خندید اما کوتاه

 

آبجی اگه منظورت اون کارای خاک بر سریه باید بگم اردالن دستمم نمی گیره!  _

ون ما تلفنیه.. هم من  بخدا فقط داریم رنگ عوض می کنیم کل مکالمه ی پر و پیم

 ...از اون هم اون از من خجالت می کشیم.. باور کن راست میگم

 

خیالم   نگرفته..  بود حتی دستش هم  گفته  اعتماده..  قابل  اردالن  بود  گفته  رایان 

راحت شد و به خودم تو آینه ی روشویی زل زدم.. لب های صورتی کمرنگ و  

ه هام رو با ریمل فر کرده بودم و  موهام لخت و به پوست سرم چسبیده بود.. مژ

یه خط چشم خیلی محو چشمام رو درشت تر می کرد.. حاال اون حس ترس، از  

 :رویارویی مجدد با رامین بود که تو وجودم می لولید

 

 ...خجالت بکش زهرا.. قبل ساعت نه خونه باش! خدافظ_

 

 ...باز خندید

 

 ...خدافظ قربونت برم_

 

بودم که چند تقه به در خورد و من هول شدم.. آب رو  هنوز تلفن رو قطع نکرده  

 ...باز کردم و تلفن رو قطع
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 !زیبا هنوز اون تویی.. خبریه؟! بیا بیرون دیگه_

 

رایان بود... جوابش رو ندادم و چند مشت آب به صورتم زدم و حلقه ی روی  

 !ا بود؟ انگشتم خار دلم شد.. کمند ولم کرده بود و هنوز هم ازش خبر نداشتم.. کج

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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در رو باز کردم..  باز به در تقه وارد کرد و من دستی به خیسی صورتم کشیدم و  

 ..یه حوله جلوم گرفت و من مات موندم

 

 ..تمیزه.. بگیر صورتتو خشک کن_

 

از دستش گرفتم و تشکر کردم.. پیرهن سفید خیلی بهش میومد.. شلوار مشکی و 

نگاهش که مثل همیشه نافذ و دیوانه کننده بود.. دیگه دلم نمی خواست درباره ی  

 ..عطرش فکر کنم

 

بندازی    بابام تو راهه_ و خیلی نزدیک.. میشه خواهش کنم تو گردنبند مادرمو 

 !گردنش؟ 

 

آب دهنم رو قورت دادم و با وحشت بهش زل زدم.. باید متوجه گر گرفتگی و  

کوبش قلبم میشد.. من از روبرویی با رامین می ترسیدم و چرا رایان ولم نمی کرد 

 کنم!؟  تا برم و خودم رو در پستوی خونه ی عاریه ای سیامک گم
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 ...رایان_

 

صحبتمون بمونه برای بعد.. صورتتو خشک کن و گردنبند مادرمو بنداز.. وقت _

 ..برای حرف زدن هست.. اونقدر که مطمئنم به نیمه نرسیده حرف کم بیاریم

 

چقدر خونسرد و بی تنش حرف میزد.. چرا من نمی تونستم؟! تلفن و حلقه ی  

د یا خواست بی تفاوتیش رو برسونه؟!  دستم رو دید و لبش کج شد.. پوزخند ز 

خیسی صورتم رو گرفتم و رایان در حال رفتن به سمت پذیرایی بود که صداش 

 :کردم

 

 !رایان؟ _

 

 :ایستاد و دست چپش رو به دیوار تکیه داد و از سر شونه نگام کرد

 

 ...اگه بابات باهام رفتار بدی داشت چیکار کنم؟! رایان من_

 

 ..هرچیزی آماده کن.. من نمی تونم رفتارشو پیش بینی کنمخودتو برای _

 

لب گزیدم و رفت.. دلم می خواست یه پیامک برای کمند بفرستم ولی حس کردم  

 ...بهتر بود تنهاش بذارم تا یکم آروم بشه.. شب رو کجا می موند؟! لعنتی
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وی صندلی حوله رو تو دستشویی آویزون کردم و دنبال رایان راه افتادم.. مائده ر

چرخدار و درست وسط پذیرایی و مابین مبلمان شیک و سلطنتی نشسته بود..  

درست مثل یه ملکه... لباس های زرشکی رنگ و فاخر.. پوستی سفید و چشم  

  .هایی بی فروغ... من واقعا وحشت داشتم... نیم نگاهی بهم انداخت
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همینکه نگاهش حرفی برای گفتن نداشت و گاهی شک می کردی که مسیر نگاهش  

پشت سر مائده ایستاد و گردنبند رو تکون داد..  منم یا نه ترسناک بود.. رایان  

 خودش نمی تونست یا می خواست من اینکار رو انجام بدم؟ 

با نگاه دنبالم می کرد.. درست روبروی رایان و   لب گزیدم و جلو رفتم.. مائده 

 ..مائده ایستادم.. قلبم تو کل تنم نبض میزد و داغ داغ بودم و پاهام می لرزید

 

 ...گردنشبگیر و بنداز _

 

یه گردنبند خاص بود با نگین سیاه.. خیلی خیره کننده و اصیل.. شبیه به یه تاج  

یا دسته گل بود... از دست رایان گرفتم و باز به چشم های مائده زل زدم... لبش  

لرزید و باز شد.. انگار سعی داشت یه چیزی بگه که نتونست و پلک زد.. خم شدم  

م نشست و ش نزدیک شدم.. دست رایان روی شونه و گردنبند رو باز کردم و به

من به خودم لرزیدم.. از این فاصله صدای نفس های مائده رو می شنیدم.. قفل  

سینه  روی  درست  کردم..  نگاش  و  بستم  رو  زیبایی  گردنبند  خیلی  ی  جلوه  ش 

داشت.. نگین های ریز لباس فاخرش برق میزد و من حلقه ی تاج داِر انگشت 

. مائده اگرچه بیمار اما هنوز به رامین تعلق داشت.. همون نامردی  چپش رو دیدم.

 ...که تو فیلم
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یادآوریش مو به تنم راست کرد... ناخواسته بود اما دستش رو بلند کردم و پشتش  

رو نرم بوسیدم... مائده لبخند زد و من مات موندم.. می تونست یا یه موفقیت 

 !بزرگ بود؟ 

 

 !.. عروستهمادر؟! این دختر.. زیبا._

 

نفسم بند رفت.. مائده عمیقتر لبخند زد و سر کج کرد.. شاید دوست داشت رایان  

 :رو ببینه.. من باز دستش رو بوسیدم و به سختی لب زدم

 

 ...من... مائده خانوم من همسر رایانم... پسرتون_

 

ون  رایان نفسی تازه کرد و خم شد.. روی سر مائده رو بوسید.. از این زاویه فاصلم

 ...کمتر از یک دست بود... باز بوی عطرش مدهوشم کرد.. لعنتی

 

بهم تبریک نمیگی!؟ مادر من... باالخره اون زنی که می تونه خوشبختم کنه و  _

توانشو دارم خوشبختش کنم پیدا کردم... من اجازه نمیدم زیبا مثل تو باشه... نمی  

بابام  خوام اگر قراره بچه دار بشم پسرم مثل من بزرگ بشه. .. بهت قول میدم 

 !تاوان کاری که باهات کرد رو پس میده... امشب و همین لحظه

 

ترس به دلم افتاد.. رنگ نگاه رایان تغییر کرد.. سرخ و خشمگین شد و من از 

 ...مائده فاصله گرفتم... فاصله ی بینمون فقط مائده بود و صندلی چرخدارش 
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 !منظورت چیه؟  ر رایان؟! _
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 ...می فهمی_

 

مچش رو  فاصله گرفت و من به سمتش رفتم.. بیشتر از چند قدم برنداشته بود که  

 ..گرفتم و با اخم به سمتم سر کج کرد

 

رایان... تو... تو حق نداری با من بازی کنی... می خوای چیکار کنی...؟! لحنت  _

من...   با  ازدواج  از  هدفت  تو...  کرد...  پوشی  چشم  ازش  بشه  که  نبود  چیزی 

 !انتقامت از بابات بود؟ 

 

ید.. حرصی و خیلی زود  این رو که گفتم پوزخند زد و اخمش از بین رفت.. خند

فکش منقبض شد و باز اخمش با قدرت بیشتر برگشت و بهم نزدیک شد و بازوم 

 :به سینش برخورد کرد

 

زیبا... چرت و پرت تحویلم نده... همه چی رو باهم قاطی نکن... چیزی وجود  _

نداره که نفهمی! تو داری خودتو به نفهمی میزنی... ولی صبر کن امشب خیلی  

 !جه میشی... چیزای تکراری که باید می فهمیدی و نفهمیدیچیزا متو

 

 :ترس با وسعت بیشتری وجودم رو دربر گرفت... لحنم زار شد
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 !رایان...؟ _

 

 :پلک بست و باز کرد و تن صداش رو پایین آورد

 

بهت توصیه می کنم تو کل امشب حتی یه کلمه هم حرف نزنی... خیال کن نیستی  _

می تونی حرف بزنی! زیبا... باور کن برات بهتره که دربرابر  یا نمی دونم فکر کن ن 

رامین فقط از خودت قدرت نشون بدی! ضعف یعنی گرگ ها.. یعنی شیرها هرکی 

که هستین.. کفتار یا شغال و الشخور... به من حمله کنین... پس قوی باش و  

 ...بدون من هستم! همین

 

از دستم به چشمام داد... نبض  به مچ دستش بیشتر فشار آوردم و نگاهش رو  

شقیقه هاش رو می دیدم.. جلو اومد و پیشونیم رو بوسید.. لبش داغ بود و فهمیدم 

 ...یخ کردم

 

 !آروم باش_

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ...می گفت آروم باش اما تَنِش داشت و من بی قرار بودم

 

 ...رایان_
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دست هاش مثل پیچک دور تنم پیچید و من سرم رو روی ثلبش گذاشتم و از بوی 

 :انگار وجود و حضور مائده رو از یاد برده باشم لب زدمعطرش نفس گرفتم.. 

 

 خیلی می ترسم _

 

 ...بهم اعتماد کن_

 

می خواستم اعتماد کنم... با تمام وجود... تلفنم لرزید و من ازش فاصله گرفتم..  

 ...گونه هام داغ کرده بود

 ...رایان سینه صاف کرد انگار اون هم خجالت کشیده بود

 

 ...داروهای مادرمو بیارممن میرم _

 

رفت و من نیم نگاهی به مائده انداختم.. مسیر نگاهش من بودم و یه لبخند کمرنگ  

همچنان گوشه ی لبش بود.. لب گزیدم و تلفنم رو بیرون آوردم... همینکه شماره  

ی سیامک رو دیدم انگار یه سطل آب یخ رو فرق سرم خالی شد.. پیامک بود..  

 ..ما نتونستمخواستم باز نکنم ا
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شنیدم رامین برگشته... امیدوارم امشب آخرین شب خوشبختی هات نباشه زیبا  "

کیایی... از من به تو نصیحت... رایان جز بدبختی و نحسی هیچی برات نداره...  

 "...همین االن بزن بیرون و تا جایی که می تونی ازش فاصله بگیر

 

شد.. نه از حرف های سیامک چیزی  ترس رو با تمام ابعادش حس کردم و تنم ِسر  

می فهمیدم نه رایان خیالم رو راحت می کرد... من چه گناهی کرده بودم؟! چه 

 !گناهی...؟ 

صدای آیفون که به هوا بلند شد و تو سکوت اطراف پیچید وحشتم صد برابر شد..  

 !خوِد رامین بود؟! وای خدایا.... نه

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 :صدای رایان رو از دور شنیدم

 

 ...من باز می کنم_

 

تلفن رو که خیس عرق بود تو جیبم جا دادم و به سمت مائده چرخیدم... هنوز  

لبخند داشت و نگاهش بی فروغ... سعی کردم خودم رو تجسم کنم که چه حالی 

داشتم؟! یه شلوار جین و یه شومیز مجلسِی کرم رنگ که با یه شاِل سفید با طرح  

ا رنگ و روی پریده و چشم  های آبی کمرنگ تیپم رو تکمیل می کرد... احتماال ب

هایی وحشت زده و گونه های آتش گرفته ترکیب جالبی میشد.. باید با دیدن رامین 

چه واکنشی نشون می دادم؟! رایان از اتاق بیرون زد و آیفون برای بار دوم به  

صدا دراومد و من نیم نگاهی به صفحه ی روشنش انداختم و رامین رو از همین 

دادم.. تشخیص  فهمید!   فاصله  میشد  رو  قراریش  بی  و  بود  تنش  شلوار  و  کت 
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احتماال از انتظار کشیدن بیزار بود.. یه نفر کنارش ایستاده بود و من نمی تونستم  

 ...تشخیصش بدم

 

 ...زیبا.. اینارو تو به مادرم بده! سریع_

 

این رو گفت و من به سمتش چرخیدم... قلبم تو چشمام و گلوم و کل تنم نبض  

رایان یا متوجه حالم نبود یا نمی خواست توجهی نشون بده.. نایلون دستش میزد...  

با یه لیوان آب روی میز گذاشت و رفت.. احتماال برای باز کردن در روی   رو 

 ...رامین

 !رامینی که معلوم نبود با دیدنم به چه حالی برسه

هنوز خط به خط و کلمه به کلمه ی حرف های سیامک عرق های درشت میشد 

 !وی سر و صورت و تیره ی کمرم... قلبم درد می کرد و چشمام می سوختر

 

 ...بیا باال_

 

این رو رایان گفت و دکمه ی آیفون رو فشرد و من به مائده نزدیک شدم.. دوتا  

 :ورق قرص رو جدا گذاشته بود.. گوشی رو روی دستگاه گذاشت و لب زد

 

 ..از هرکدوم یکی_
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که به جون دست هام افتاده بود قرص رو برداشتم  سر تکون دادم و با رعشه ای 

و از هر کدوم یکی بیرون کشیدم و به مائده زل زدم... چشم از من برنمی داشت...  

زبونم به سقف دهنم چسبیده بود... قرص رو بین لب های مائده جا دادم و بی 

مخالفت آب رو نوشید و دست رایان روی کمرم نشست.. آهسته و بی تنش! چقدر  

ین خونسردی های رایان روی خط اعصابم بود.. تحمل نکردم و لیوان رو روی  ا

 :میز کوبیدم و بی توجه به حضور مائده صدام باال رفت

 

رایان این رفتارا یعنی چی؟! من.. من دارم سکته می کنم.. واقعا نمی بینی؟! چه  _

وی بابات نقشه ای تو سرته لعنتی؟! میخوای منو مثل یه گوشت قربانی بندازی جل

گناهمو پس   تاوان  وقته  کنه؟! رایان توروخدا بس کن.. من خیلی  پارم  تیکه  تا 

 ...دادم.. توروخدا ولم کن.. تا نیومده بذار برم

 

نگاه نگران رایان رو به مادرش دیدم و برای ثانیه ای از رفتارم و دیوونه بازیم  

قاطی حرص و عصالنیتم  خجالت کشیدم ولی از موضعم کوتاه نیومدم.. لحن زاری  

 :شد

 

 !تو چی از جون من میخوای؟ _

 

 ...زیبا... االن وقت این حرفا نیست_
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پس کی وقتشه..؟! کمتر از یه دقیقه دیگه رامین میرسه و میخوای وقتی منو  _

دید و بازخواستت کرد چی بگی؟! من میترسم.. از تو.. از این زن.. از رامین..  

 ....جونِ   توروخدا ولم کن رایان.. تورو

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 :لبم نشست و چشم بستاجازه نداد حرفم رو کامل کنم و انگشتش روی 

 

هیششش.. قسم نده.. نترس امشب نمی میری! هنوز زمان کافی داری تا زندگی  _

کنی.. نترس زیبا.. بهت گفتم من هستم.. گقتم به من اعتماد کن.. گفتم قیامت میشه 

ولی هستم.. تو بدون من نه، با من می تونی رد کنی این روزا رو... هرچی شد  

 .ط کنارم باش.. بذار من درستش کنم حرفی نزن.. سکوت کن فق

 

بود که می دونستم آستینش خیس   اونقدر دستام عرق کرده  دستش رو گرفتم.. 

 :میشد.. نگاهم رو به چشم های مطمئنش دوختم و لب زدم

 

 ...رامین منو میکشه... نکشه هم مطمئنم بامن مثل یه حیوون رفتار می کنه_

 

دیگه راه به جایی نداشتم که بزنمش.. مشت بکوبم..  چند ثانیه فقط نگام کرد و من  

جیغ بزنم و عزا بگیرم ولی خیلی آهسته و خونسردتر از هرزمان دیگه ای بهم 

نزدیک شد و پیشونیم رو عمیق بوسید و من دستم رو روی قلبش گذاشتم.. همینکه  

ناراحت  تند می کوبید بهم امیدواری داد که اون هم به اندازه ی من از این مالقات  

 ..بود یا می ترسید.. هر حسی که به من شباهت داشته باشه
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هیچ احدی حقشو نداره به زن من توهین کنه یا روش دست بلند کنه. تو االن زن  _

منی... اینو بفهم زیبا... ترس تو.. افکار بد و منفی تو کی قراره از بین بره...؟!  

 !من باید چیکار کنم تا تو دست برداری؟ 

 

ه همه چی آروم بشه.. وقتی بتونم بفهمم چی تو مغزت میگذره.. رایان وقتی ک_

از من چیزی رو مخفی نکن االن من احتیاج دارم که بشنوم.. میخوام بدونم اطرافم  

چه خبره.. ارتباط تو با سیامک و خانوادش.. نگو هیچ ارتباطی نیست چون باور  

ناخت.. رامین رو خبر  نمی کنم.. خواهر سیامک انگار صد ساله که تو رو میش

 ...کردی که چی بشه! بهم بگو رایان

 

دستش پشت گردنم نشست و لبش درست کنار گوشم مستقر شد و یه بوسه ی 

مالیم همه ی حس های زنونم رو بیدار کرد.. نفس داغ و پرحرارتش دمای بدنم 

 :ودرو باال برد و صداش مو به تنم راست کرد.. رایان چقدر در تغییر حالم موثر ب

 

 !جواب همه ی سواالتو میگیری... همین امشب_
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صدای زنگ در واحد که بلند شد ازش فاصله گرفتم.. همه ی خون تنم تو صورتم  

جمع شد و دستام به رعشه افتاد.. رایان تک خنده ای کرد و رو به من و مائده 

 :لب زد
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 !مادر، شوهرت و پدر شوهِر عروست اومد_

 

.. هر یک گام که رایان برمی  نگاه معناداری به من و مائده انداخت و پشت کرد

داشت یکسال از عمرم کم میشد.. یک گام عقب رفتم و درست کناِر صندلی مائده 

ایستادم و برای اینکه به خودم دلداری بدم زیرلبی آیت الکرسی خوندم ولی افاقه  

نکرد.. حالم با هیچی خوب نمیشد... دستم رو روی دوش مائده گذاشتم و رایان  

 :د که گفتمدقیقا پشت در بو

 

 !مائده خانوم من.. دارم سکته می کنم.. چیکار کنم؟ _

 

 :ولی هیچ جوابی نگرفتم.. رایان در رو باز کرد و من چشم بستم

 

 ...سالم_

 

 ...سالم پسرم_

 

چشم باز کردم.. رامین و رایان رو تو آغوش هم شکار کردم و مرد کناریش با یه  

 ...ش دیدمدسته گل و یه جعبه ی کادویی درست پشت سر

 ..رامین چندباری به کمر رایان ضربه زد و خندید
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هم _ مائده  کنین؟!  چیکار می  تو مرکز شهر  اینجا  نموندین..؟!  تو عمارت  چرا 

 !اینجاست؟! زبیده چطور؟ 

 

رایان جوابش رو نداد و عجیب بود که هنوز من رو ندیده بود... نفسم رو حبس  

اصله گرقتند و تونستم تیپ رامین رو ببینم..  کردم... باالخره رامین و رایان از هم ف

یه کت و شلوار شیک و جذِب طوسی رنگ و کراواتی که بشدت با لباسش هماهنگی 

 ...داشت.. موهای جوگندمی و پوست سفید و چشم هایی به سبزِی رایان

پر  لبخندش  و  متوقف شد  رایان  کتِف  به  زدن  از ضربه  دستش  دید  که  رو  من 

 ...کشید

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ��♀�� عالیس .. الناز



 

1714  از 1014 صفحه   

 

 [10:18 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  -) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

Admin vip)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_سیصد_و_نود_و_دو #

 

 

 

 

 

 ...داخل باباشرایط اینجوری ایجاب کرد که االن اینجا باشیم.. توضیح میدم! بیا _

 

نمی دونم فقط من حرِص کالمش رو می گرفتم یا واقعا قابل فهم بود؟! رامین چشم  

 ...از من برنمی داشت و من هم

دست خودم نبود ولی رایان رو نمی دیدم و فقط به رامین نگاه می کردم و هرلحظه  

تم  انتظار یه انفجار رو می کشیدم. دستم روی دوِش مائده می لرزید و می دونس

 !می فهمید چه حاِل بدی داشتم.. غیرممکن بود اگر نمی فهمید
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 !آقا اینارو کجا بذارم؟ _

 

 :رامین که نه ولی رایان جواِب مرد رو داد

 

 ...بذار رو میز وسط _

 

 ...چشم آقا رایان_

 

مرد از کنار رامین گذشت و من چشم از رامین برنداشتم چون توانش رو نداشتم..  

باریک و موشکافانه شد.. انگار اول نشناخت و ابرو درهم کشید و نگاهش ریز و  

خیلی زود گره ابروهاش باز شد و رنگ نگاهش تغییر کرد.. تو بیست، سی ثانیه  

واکنِش   هیچ  بی  و  سریع  اینقدر  کرد؟!  پیدا  رو  من  چطور  ذهنش  پستوی  از 

 ...شدیدی

 

 !رایان؟! اینجا چه خبره؟ _

 

دیدم با اینکه فقط چند سانتی متر بامن فاصله داشت...  من ابدا نگاهش رو به مائده ن

قلبم بشدت خون پمپاژ می کرد و با وجود اسپیلت و هوای مطبوع خونه، من داشتم  

گر می گرفتم.. نگاهم رو از رامین به رایان دوختم و رایان ابرو درهم کشید و  

کنار   بازوی رامین رو گرفت.. مرد از جای دادن وسایل دستش خالص شد و تا

 :هردو مرد ایستاده پیش رفت و هردو دستش رو جلوش قالب کرد
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 !امر دیگه ای نیست؟ _

 

 :رایان بی توجه به حرف مرد، لب زد

 

 ...خبرای خوب... بیا تو بابا جان_

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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اخِم رامین غلیظ و غلیظ تر شد.. اونقدر که روی چشم هاش سایه انداخت و من  

من   و  داشتند  فرار  قصد  جوارحم  و  اعضا  ی  همه  لرزیدم..  خودم  می  به  باید 

  ...موندم

 

 ...منظورت چیه؟! این زن_

 

رایان با دست، مرد رو مرخص کرد و به محض بسته شدن در جواِب رامین رو  

 :داد

 

 !زن منه.. امروز صبح ازدواج کردیم_
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رامین مات موند و من جون دادم.. به وضوح رفتن روح رو از تنم حس کردم...  

و رایان نیم نگاهی انداخت و دکمه های    با دهن باز و چشم هایی گشاد شده به من

کتش رو باز کرد و گره کراواتش رو شل... چند گام راه رفت و تا وسط سالن پیش  

اومد.. کفش هاش از تمیزی برق میزد و نگاهش از همیشه برنده تر بود.. همچنان  

  به مائده نگاه نمی کرد و ثانیه به ثانیه برافروخته تر به نظر می رسید.. احتماال

می   توجیه  رو  من  و حضور  رایان  حرِف  معادالت  یکسری  با  ذهنش  در  داشت 

 ...کرد

 

 !تو چی گفتی رایان؟ _

 

رایان پوزخند محوی به لب آورد و دست به سینه ایستاد و با لحنی محکم و چهره  

 :ای پیروزمندانه لب زد

 

 !من و زیبا کیایی، ازدواج کردیم... زن و شوهریم بابا.. تبریک نمیگی؟ _

 

 ...زیبا؟! زیبا کیایی؟! یا_

 

باز رایان پوزخند زد و من دیگه نایی برای سرپا موندن نداشتم.. سرم گیج می  

م تا حلقم میومد و به زور قورت دادِن آب دهنم، از رفت و مدام محتویات معده

 ..شرش خالص می شدم.. نفسم تنگ شد و سرم رو پایین انداختم
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ا شاید بهتر باشه یه جور دیگه معرفیش کنم.. همسِر درسته بابا.. زیبا کیایی.. ی_

 !سابِق سیامک معتمد یا... صوفیا رامش

 

دیگه نفس نداشتم.. زانوهام بشدت می لرزید و زبونم به سقف دهنم چسبید.. مثل  

یه تکه چوب خشک شده.. حتی نمی تونستم لب از لب باز کنم.. ریه هام فشرده 

 ..کردمشده بود و قلبم رو حس نمی 

 

رایان... من نمی فهمم اینجا چه خبره؟! این زن... صوفیا.. زیبا.. سیامک.. چی  _

 !داری میگی

 

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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صدای رامین می لرزید یا شاید پرده ی گوش های من از هرم داغ حرف های  

رایان سوخته بود و اشتباه می شنیدم.. حقیقت نداشت.. این وضعیت، قیامت نبود...  

 ...چیزی فراتر و وحشتناک تر از قیامت بود 

 

 ...شنیدی... زن سابق سیامک، همونی که می خواستی صیغه کنی تادرست _

 

ادامه نداد و من چشم باال کشیدم.. رنگ رامین کبود بود و رایان انگار نه انگار  

امکان   و خونسرد...  به سینه  بود.. همچنان دست  درنیومده  قبلی  حالت  از  ابدا 
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نداشت... نفسم منقطع شد و زانوهام دیگه تحمل وزنم رو نداشتند.. روی اولین  

 ...صندلی سلطنتی فرو ریختم و فشارم افت کرد

 

همونی که می خواستی صیغه کنی تا به مقاصد کثیفت برسی.. االن زن منه..  _

 !عروست بابا

 

حرف رایان تموم نشده بود که صدای برخورد پاشنه های کفِش براق رامین رو  

شنیدم و کوبِش دستش روی صورت رایان باعث شد جیغ بزنم.. یه جیغ بلند و  

 ...کشدار و فرابنفش

چشمام رو محکم به هم فشردم و دست روی گوشم گذاشتم..  دست خودم نبود اما  

 !با اینحال به وضوح می شنیدم و می دیدم

 

 !چیه بابا؟! االن دارم فکر می کنم این سیلی واسه کدوم گناهمه؟! زن گرفتنم؟ _

 

 !رایاااااان؟ _

 

عربده ی رامین چهارستون من و مائده و خونه رو لرزوند.. مطمئن بودم که رایان  

یالش نبود چون خودش این بازی رو راه انداخته بود و به حتم می دونست  عین خ

 ...چنین عواقبی داره

 

 !تو چیکار کردی؟! هان؟ _
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باز با رایان دست به یقه شد و من با ترس و لرز الی پلکم رو باز کردم.. دست 

ن  های پرتوان و پر از رِگ رامین دوِر کت و کراواِت رایان پیچیده شده بود و رایا

با گردنی افراشته چشم از خشم نگاِه رامین برنمی داشت و من چه حالی داشتم؟! 

خودم هم نمی دونستم.. نیم نگاهی به مائده انداختم.. مسیِر نگاهش پدر و پسر 

 !بود و من به خودم لرزیدم... با زندگیم چیکار کرده بودم؟ 

 

 ...ازدواج کردم با معشوقه ی تو و سیامک_

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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رایان کرد و من دیگه  اینبار هم رامین رحم نکرد و مشت محکم تری حواله ی فِک  

تاب نیاوردم و به گریه افتادم.. اشک ها تند و سریع از هم پیشی می گرفتند و  

آرزو داشتم همین لحظه فرشته ی مرگ، جونم رو می گرفت و همه چی تموم 

 ..میشد ولی من شانس نداشتم

 

 ...تو غلط کردی رایان.. بیجا کردی... هیچ می فهمی چیکار کردی؟! این زن_

 

می وق_ بوده..  سیامک  زِن  خبرداشتی  هم  میذاشتی  عاشقونه  قرار  باهاش  تی 

دونستی و به خاطر همینم اون همه اصرار کردی زودتر عقد بشین.. زودتر به  

 ...دستش بیاری تا
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رامین اجازه نداد رایان حرفش رو تموم کنه و من گوشم آژیر خطر کشید.. رامین  

من نقشه داشت یا من برای اون؟!   می دونست من زن سیامک بودم؟! اون برای 

 ..من یه ِکیس بودم یا اون؟! چشمام از حدقه بیرون زد

 

خفه شو رایان.. تو طرف کی هستی؟! شریک دزدی یا رفیق قافله...؟! عوضی  _

 !تو پسِر منی.. پسر من... می فهمی یا نه؟ 

 

 ...چی شده بود؟! چه خبر بود؟! آخ خدایا

 

 بابا...؟؟؟؟؟ هیچکدوم.. طرف هیچکس نیستم! _

 

مشِت بعدِی رامین رو مهار کرد و هردو رو به روی هم به لرزه افتادند.. از خشم..  

کینه.. نفرت.. چرا من درک نمی کردم؟! چرا؟! اونقدر حالم بد بود که خودم باورم  

نمیشد هنوز زنده باشم... بغض بدی به گلوم چنگ انداخت و به مائده زل زدم..  

حرفی نمیزد.. واکنشی نداشت اما اینبار برخالف همیشه    مغموم نگام می کرد و 

یا   کی  برای  نداشت  اهمیتی  بود..  نگران  اندازه  چه  تا  که  کنم  تونستم حس  می 

 !...چی

زانو زدم و با زانو خودم رو به سمتش کشوندم و سرم رو روی پاهاش گذاشتم و  

 ...به گریه افتادم.. خودم دستش رو روی سرم گذاشتم و نالیدم

 

رایان داری از حدت می گذری.. منو فرستادی اون ور مرز که خودت تو تهران  _

هر غلطی دلت خواست بکنی... هرروز زنگ زدم که گزارش بگیرم.. آدمای منو  



 

1714  از 1025 صفحه   

پیچوندی جواب منو سرباال دادی که به اینجا برسی؟! با زن دست خورده ی اون  

 !عوضی برگردی تو این خرابه و بگی زنته؟ 

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ...سیامک؟! من... منگوشم سوت کشید و مغزم ارور داد.. زن دست خورده ی 

 

اشتباه می کنی... منم فکر کردم اینجوریه.. فکر کردم زن سیامک دست خورده _

ی خودشه.. وقتی دور و بِر تو دیدمش.. وقتی دیدم تو داری برای از راه به در  

کردنش و کشوندنش تو کثافت، میلیونی خرج می کنی زد به سرم... بابا، زیبا با  

 !من زن شد

 

زنده موندم نداشتم.. به روِن مائده چنگ انداختم تا شاید اون به دادم   دیگه توانِ 

برسه.. رسوا شدم.. جوری که دیگه نمی تونستم نفس بکشم.. فضا سنگین بود..  

پر از درد و غم بودم.. پر از بیچارگی و عجز.. پر از نفرت... چی به سرم اومد؟! 

شبیه یه عالمت سوال   رامین برای من نقشه داشت؟! برای سیامک؟! همه چی

بزرگ بود که هیچ جوابی براش نداشتم.. رایان باید جلوی این مرد جار میزد که 

 !باهام چیکار کرده؟ 

قلبم فشرده شد و چشمام رو تا جایی که میشد به هم چسبوندم تا دیگه هیچ جوری  

  باز نشه.. گوشم رو روی عربده های پدر و پسر بستم و دل دادم به نوازِش ناچیزِ 

انگشت های لرزوِن مائده.. نوازش بود یا نبود اهمیتی نداشت.. می لرزید و برای  

 !من شبیه به یه نوازش مادرانه بود

 

 ..دیگه نمی خواستم زنده باشم
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**** 

 

 

 

 

با هول و وال از خواب پریدم و هین کشیدم.. فضا تاریک بود و صدای نفس های  

گرفت.. خیس عرق بودم و دستم روی  کشدارم مدام اکو میشد و گوشم درد می  

گردنم نشست و سرم رو باال گرفتم تا بتونم نفس بکشم.. غیرممکن بود.. کاری  

که غیرارادی به راحتی انجام می دادم حاال جزو سخت ترین ها بود.. نمی تونستم  

نفس بکشم و مدام قلبم تا سی سانتی متری جسمم می رفت و برمی گشت.. دردناک  

 ...و کوبنده

 

 ...آخ مامان_
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مالش داد و دیدم یاری نمی کرد تا تشخیصش بدم اما  دستی پشت کمرم نشست و  

 ..صداش رو شنیدم و تو ثانیه ی اول شناختم
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 ...زیبا.. نترس من اینجام.. فقط خواب دیدی.. خواب بد دیدی_

 

خواب بود؟! همه چی...؟! تجاوز؟! اسارت.. برگشت سیامک.. حرف های کمند..  

 ...برگشتن رامین و اون حرف ها

یه سطل آب یخ رو فرق سرم ریختند و من با لرز و رعشه ی بدی  انگار دوباره  

 :خفه نالیدم

 

 ..بهم دست نزن.. نزن رایان_

 

خوِد حضور رایان ثابت می کرد هیچی خواب نبود.. هیچی.. من درک درستی از  

موقعیتم نداشتم و توانی برای دفاع از خود.. برای فرار و نیستی و نابودی تو  

راحتی تو آغوشش کشیده شدم و سر دردناکم روی سینش  خودم نمی دیدم.. به  

نشست.. دستش روی گوشم قرار گرفت و هیش هیش گفتنش رو شنیدم و لرزیدم..  

سردم بود و دندونام پرشتاب به هم برخورد می کرد.. پتو رو روی تنم تنظیم کرد  

 :و گفت

 

. من اینجام  آروم باش عزیزم.. زیبا.. زیبای من.. خواهش می کنم بهم تکیه کن._

 !تا ازت مراقبت کنم.. دربرابر همه حتی خودم.. آروم بگیر

 

 :به مچ دستش چنگ انداختم و سینش از اشکام خیس شد
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 !رایان.. ت تو.. تو از.. از جون من.. چ چی میخوای؟ _

 

 :موهای خیسم رو پشت گوشم انداخت و روی سرم رو بوسید

 

زیبا به جون مادرم عاشقت شدم..   خودتو.. کل وجودتو.. مهربونی و صداقتت.._

از همون شب اول.. تو اون خونه ی نفرین شده.. زیبا من دوِست دارم.. اگه داری 

کنارم عذاب میکشی ببخشید.. آروم باش عزیزم.. خودم هستم.. به خودم تکیه کن  

تا از این مهلکه جون سالم به در ببریم.. قسم میخورم این روزا و شبا تموم میشه..  

 ..ش می کنم.. نمیذارم هیچ احدی.. هیچ جن و انسی اشک به چشمت بیارهتموم

 

حرف های سیامک.. پیامکش.. قیامتی که خود رایان گفته بود، عربده های رامین 

و اعتراف آخِر رایان همه ی رمقم رو گرفته بود.. من چطور هنوز زنده بودم..  

 !چه جونی داشتم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 :با مشت و عاجزانه به سینش کوبیدم و ناله وار اسمش رو صدا کردم

 

 !رایان؟ _

 

 !جانم؟! جانم زیبا؟! جاییت درد می کنه؟! منصور تازه رفته.. زنگ بزنم بیاد؟ _
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م رو بوسید و من باز به  سری به چپ و راست تکون دادم و پیشونی عرق کرده 

 ...گریه افتادم.. هنوز نفس نداشتم و مغزم کار نمی کرد

 

 ..ه.. من.. من نمی فهممر رامین.. او اون حرفا.. چ چی میگفت.. رایان.. چه خبر_

 

هیشششش.. داری می لرزی قربونت برم.. بذار آروم شدی حرف می زنیم.. زیبا  _

 !تنت سرده لعنتی.. چطوری گرمت کنم..؟ 

 

ب به من دست نزن.. نمیخوام گرمم کنی.. نمی خوام برام.. د دل بسوزونی.. ولم  _

 ...کن رایان

 

کنار رفت و با یه حرکت بلندم کرد.. موهام  تقالهام بی نتیجه موند.. از روی تخت 

تو صورتم پخش شد و رایان بی توجه رو دستش من رو تا کنار در یه اتاق پیش  

برد و بازش کرد.. همه جا تاریک بود یا من نمی دیدم؟! ایستاد و من صدای شر  

شر آب حس کردم و داغی دلچسبی که روی تنم فرود اومد.. پاهام رو زمین نشست 

رو یه دستی گرفت و به خودش چسبوند.. همه ی حجم خیس موهام رو    و کمرم

کنار زد و نفس داغش پوستم رو سوزوند.. تنم داغ داغ شد و از بی نفسی دهنم  

 ..رو باز کردم و اشکام خود به خود راه گرفت
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خوبی زیبا؟! تموم شد.. االن فقط منم و تو.. بابام نیست.. سیامک نیست! زیبا  _

با من اینکارو نکن.. چندماهه دارم تو تبت میسوزم.. چندماهه به یاد  منم و تو..  

اون چند دقیقه که باهات بودم روزم رو شب و شبم رو روز می کنم.. بی قرارتم.. 

لعنت به من.. یه چیزی از من تو وجودت جا موند که نتونستم دل بکنم.. من هیچ  

او دم  وقتی  از  نکردم..  دخالت  رامین  کارای  تو  دیدمت موقع  لعنتی  آسانسور  ن 

نتونستم مثل قبال زندگی کنم.. من از چند روزگیم می دونستم بابام چه کثافتیه..  

نتونستم   دیدم  که  تورو  نکردم..  و دخالت  ذاتش خوک صفته و من می دونستم 

 ..زیبا

 

 !سرم رو به خیسی پیرهنش چسبوند.. من کجا بودم؟! کجا؟ 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �� زعالیس .. النا
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 ...رایان چی می گفت؟! دست و پاهام رو حس نمی کردم

 

 !رایان؟ _

 

انداخت.. قلبش محکم می کوبید و تنش  لبم رو عمیق بوسید و دست پشت گردنم  

داغ داغ بود.. آب هرلحظه پرحرارت تر میشد و خون با شدت تو عروقم جریان  

 ..پیدا کرد

 

 !جونم.. جون دلم؟ _

 

 ...من.. می ترسم.. دا دارم میسوزم_
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 ..شیر آب رو بست و محکم بغلم کرد

 

 !زیبا... لعنتی یه چیزی بگو.. خوبی؟ _

 

 ..دیگه خوب نمی شدمخوب نبودم.. 

 

من کجام؟! رامین کجاست؟! خواب نبود.. من.. من شنیدم چی گفت.. من داشتم  _

تو بازی یکی دیگه بازی می کردم.. دراصل من بودم که بازی خوردم.. که باختم...  

 ...چی شده رایان..؟! توروخدا بگو.. حرف بزن.. دیگه نمی کشم.. نمی تونم

 

 ..میشد و گریه هام با شدت بیشتری به رخ کشیده میشدصدام تو فضای حموم اکو  

 

 !میگم.. همه رو میگم.. رامین رفت.. منم و تو.. مادرم خوابه! زیبا تو خوبی؟ _

 

ببینمش.. فضای حموم   بتونم  تا  انداختم و ازش فاصله گرفتم  به پیرهنش چنگ 

 ..تاریک تاریک بود اما چشماش برق میزد 

 

 ..من خیلی بدبختم رایان_
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 ..منم خوشبخت نیستم_

 

بی قرار و بی تاب لب روی لبم گذاشت و ثابت موند.. هیچ حرکتی نمی کرد.. موهام  

بین مشتش لرزید و دیگه برق چشماش رو نمی دیدم.. نفسش به شماره افتاد و 

 ..قطرات درشت آب از سر و رومون می بارید

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 پارت_چهارصد#

 

 

 

 

ازش فاصله گرفتم و آه کشیدم.. گردنم رو گرفت و دستش بیشتر دور کمرم پیچیده 

 :شد

 

داغ کردم بهت نشون ندم..  دیگه نمی تونم زیبا.. چندین ماهه هرروز خودمو  _

 ..حرفشو نزنم.. زیبا من عاشقت شدم

 

نمی خوام بشنوم.. نمیخوام.. االن فقط میخوام بدونم چی شده.. سیامک و رامین  _

و تو.. شماها کجای زندگی من هستین.. من کجای زندگی شمام؟! تورو خدا بگو..  

سته تو چه مصیبتی  مغزم داره منفجر میشه.. دیگه تحمل ندارم... بهم بگو ندون 

 ...افتادم

 

ش رو روی پوست خیس گردنم فوت کرد و لبش شاهرگم رو  نفس گرم و کالفه 

بوسید و تمام تنم از انقباض خارج شد و شل شدم.. خوب بلد بود نبضم رو به  

دست بگیره تا به اون حالی که می خواست نزدیکم کنه.. هر دو ساعدم رو روی  

و رفتم ولی همچنان اشک می ریختم و ناله می  سینش قفل کردم و تو بغلش فر 
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کردم.. این لحظه دیگه نمی گذشتم.. رایان باید همه ی اتفاقاتی که من و زندگیم  

 ..توش دخیل بودیم رو برام توضیح می داد 

 

نمیخوام درد بکشی.. نمیخوام عذابت بدم.. به حد کافی کشیدی.. تاوانت تموم  _

وابیدم و فهمیدم دربارت اشتباه می کردم.. بعد  شد، همون ثانیه ی اول که باهات خ

از اون نخواستم اذیتت کنم چون فهمیدم تو واقعا همون طبل توخالی هستی که 

گفتی.. سیامک شرعا و قانونا شوهرت بود و تو لعنتی... توی لعنتی دختر بودی!  

قسم میخورم خبر نداشتم.. من بعد از اون شب فهمیدم زن اون بودی.. بعد اون  

 ...تفاق همه ی جریان رو فهمیدما

 

تو سرم پر از عالمت سوال بود.. پر از معادالتی مجهول... دلم جواب می خواست 

 ...نه درد و دل

 

 !چه جریانی..؟! بگو لعنتی.. بگو چی باعث شده زندگیم به اینجا برسه...؟ _

 

رم  آه کشید و نفسش پوستم رو به سوزش انداخت.. چند گام به جلو برداشت و کم

به دیوار برخورد کرد.. رایان پر از نیاز و خواهش بود.. عطش داشت و من انگار  

نمی خواستم ببینم.. االن خیلی مسائل مهم دیگه وجود داشت که نمی تونستم به  

 !این موضوع فکر کنم 

دستش پر نیازتر از هرزمان دیگه ای دو طرف صورتم می لرزید و نگاهش تک  

 :بیناییم رو درگیر می کردبه تک سلول های 
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 ...بهت میگم ولی... زیبا_

 

لبم گذاشت و نرم  نفسش تنگ شد و نتونست جمله ش رو تموم کنه.. لب روی 

بوسید.. انگار تنها راه ابراز احساس و نشون دادن اوج نیازش، همین بوسه ها  

به  بود.. گرم و خیس و نرم به لبم بوسه زد و موهام رو به چنگ گرفت.. ثانیه  

 ...ثانیه بی قرارتر میشد و من تشنه ی شنیدن بودم
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 ...آخ زیبا_
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 ...هام رو پاک کرد و باز به چشمام و لبم خیره شدبا انگشت های شست، اشک 

 

 ..میگم.. باشه.. اصال گور بابای من_

 

ش به وضوح باال و پایین میشد و من کنارش زدم و کمرم رو از  قفسه ی سینه

دیوار جدا کردم.. از سر و روم آب چکه می کرد.. موهام رو پشت گوشم انداختم  

تعویض شده بود و من از خجالت آب شدم..  و دستی به خیسی لباسم زدم.. لباسم  

رایان عوض کرده بود؟! من از زهرا.. از کمند.. از پدر و مادرم بی خبر بودم..  

نفس های رایان تو فضای حموم اکو میشد و من به سمتش چرخیدم.. چشم هام 

به تاریکی عادت کرده بود و تونستم پیرهن سفیدش رو ببینم.. نگاهش غم داشت.. 

 ...شنایه غِم آ

 

دشمنی بابام و سیامک به خیلی وقت قبل برمیگرده.. قبل از آشنایی تو و اون..  _

 ...آخ زیبا

 

 :باز به سمتم اومد و من دست روی قلبش گذاشتم و با ناله اسمش رو صدا کردم

 

رایان؟! حرف بزن.. خواهش می کنم بگو و منو خالص کن.. بذار منم بفهمم چه  _

 ...خبره

 

 ...موهاش رو به عقب هل داد و لبش رو مخفی کردبا دست 
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تا االن همه چی رو درباره ی رامین میدونی جز یه چیز.. ی یکی از.. یکی از  _

 ...اون زنایی که باهاشون به مادرم خیانت کرد

 

اونقدر التهاب داشت که توان حرف زدنش لحظه به لحظه کمتر میشد و مدام تپق  

 ..میزد و من دم به دم تشنه تر

 

ما مادِر سیامک بود... از از ده پونزده سال قبل تاحاال، س سیامک و خ خانوادشو  _

 ...میشناسم

 

زانوم شل شد و رایان محکم دستم رو نگه داشت.. ناباور به حرکت لبش نگاه می 

کردم اما انگار گوشم نمی شنید.. رامین و مادر سیامک؟! یه جور تجاوز بود یا  

ای رفتارهای ضد و نقیِض سیامک رو تو گذشته به خاطر    اون زن...! برای ثانیه

 ...آوردم.. اون نفرت نگاه و اون کینه ی مداوم بیخود نبود

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ��♀�� عالیس .. الناز
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اینکه مادرش رو تو اکثر مراسم باخودش نمی آورد به بهانه های مختلف.. اینکه  

باهاش تندی می کرد و بعد طوری وانمود می کرد که یه مسئله ی طبیعیه و تو  

حرف هاش... همه و  هر خانواده ای پیش میاد.. رفتارهای اخیرش تو عمارت و  

همه تو کسری از ثانیه مثل یه پرده ی سینما از جلوی دیدم رد شد و تو خاطرم  

 ..نقش بست

 



 

1714  از 1043 صفحه   

 !زیبا... خوبی عزیزم؟ _

 

این همه اتفاق افتاده بود و من چرا خبر نداشتم؟! رامین چطور تونسته بود اینکار  

بود؟!   رو انجام بده..؟! پس علت اون حرف های عجیب و غریب سیامک همین

 ...وقتی گفت از رایان فاصله بگیرم

 ..دسِت کمِک رایان رو پس زدم و به سختی رو پاهام ایستادم

 

 !زیبا؟ _

 

نبودم که   نبودم.. خر  احمق  با من..؟! من  رایان  با مادِر سیامک و خوِد  رامین 

و   داشت  اون خبر  آوردم..  به خاطر  رامین رو  به یک حرف های  نفهمم.. یک 

ان یه طعمه سرراه من قرار داده بود تا از سیامک انتقام بگیره  خودش رو به عنو 

این   از شر  رو  بود... سیامک می خواست من  رایان شده  کاِم  به  انتقام  اون  و 

خانواده خالص کنه و من چرا نفهمیدم؟! چرا زنش شدم؟! وای... وای خدایا من...  

 :من زن رایان بودم... این فکر هولناک رو به زبون آوردم

 

من.. زن توام.. ز زن تو.. زن رایان ارجمند... من... از نظر خانوادم هنوز...  _

 ...زن سیامکم و حاال

 

به سمتم اومد و من هر دو دستم رو تهاجمی جلوش گرفتم و ایستاد.. مگه من 

با درد و رنج چشمام رو   این همه زجر می کشیدم؟!  باید  چقدر توان داشتم که 

 ...بستم
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نیا.. ق قسم_ یا    جلو  تورو..  یا  بخوره  به من  دیگه دستت  بار  یه  اگه  میخورم 

یاخودمو می کشم.. رایان ارجمند... حق.. حق با سیامک بود.. تو پسر رامینی...  

این حقیقت هیچوقت تغییر نمی کنه.. بابات مادرشو گرفت تو زنشو.. ازت.. متنفرم  

 ...رایان.. متنفرم

 

بزنم.. سخت بود خیلی.. نزدیک نشد   سعی می کردم اشک نریزم و راحت حرفم رو

 :اما لحن عتاب آمیزش رو شنیدم

 

زیبا مراقب حرفایی که تو اوج عصبانیت و خشم میزنی هم باش.. چیزی نگو که  _

بعدا نتونی جمعش کنی.. لعنتی من اصال روحمم از تو خبر نداشت.. تو و رامین  

ترینم.. از تو بیگناه   این بازی رو راه انداختین.. بین همه ی شما، من بی گناه

بی   من  میزنی...  سینت  به  سنگشو  داری  که  سیامکی  اون  از  بابام..  از  ترم.. 

گناهترم.. زیبا اون عوضی همینی که فکر می کنی من زنشو از چنگالش بیرون 

کشیدم یکسال و نیم قبل از اینکه من رنگتو ببینم ولت کرده بود.. اونموقع من  

و می کردم... از وجودت هم خبر نداشتم.. وقتی  کنار دوست دخترم کیف دنیا ر

برگشتم تو با رامین و رامین با تو بازی کردین.. من فقط وسط بازی شماها گیر  

افتادم.. تقصیر من چیه که دل دادم اون وسط؟! می تونستم ول کنم و برگردم همون  

چون  خراب شده ای که بودم... آب هم از آب تکون نمی خورد.. ولی موندم... نه  

دلم سوخت واسه دخترونگیت.. دلم مثل یه استخون تو گلو، موند و درنیومد..  

 ..لعنت به من

 

و مشت محکمی حواله ی دیوار کرد و من صدای خورد شدن استخون هاش رو  

 ...شنیدم
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ش تو سکوت حموم پیچید و من نگرانش شدم ولی تکون نخوردم.. صدای عربده 

 !انگار تو سراشیبی قبر بودمبی جون تر دستم رو به دیوار گرفتم تا سقوط نکنم..  

 

 !ر رایان؟ _

 

اومد.. زیر   نیاورد و به سمتم  تاب  اما دلش  نداد.. تکون نخورد  اول جوابم رو 

بازوم رو گرفت و وادارم کرد بهش تکیه کنم.. باز سردم شده بود و باز دندونام  

 :از شدت سرما و فشار عصبی به هم برخورد می کرد

 

قتی من پام به زندگیت باز شد، هرچی اتفاق بود  زیبا حرف منو باور کن... و _

افتاده بود و من بعد از همه ی این ماجراها رسیدم.. ببین لعنتی.. من مانع شدم تا 

رامین بهت صدمه نزنه.. جونتو.. ناموستو نجات دادم... زیبا... بیچارم کردی.. 

م که حتی  دیگه چاره ای ندارم.. اونقدر دربرابرت احساس ضعف و ناتوانی می کن

نمی تونی تصورشو کنی! بذار دردمو با خودت ساکت کنم... تقصیر من چیه که  

بابام چه غلطی کرده و تو این وسط چجوری به اون کثافت کاری ها ربط داری..  

چیکار کنم تا خودم و تو رو از سیامک و رامین بَِکنم؟! چیکار کنم زیبا؟! من دیگه 

 ...مغزم نمی کشه.. کم آوردم

 

باال کشیدم و عجز نگاهش رو دیدم.. رایان امشب ابدا شبیه به هیچ زمانی  چشم  

 ..نبود
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 !زیبا؟ _

 

اسمم تو دهنش بشدت می لرزید.. پر از زخم.. پر از تاول و درد بود.. باید چیکار  

می کردم؟! با این مردی که نمی دونستم چند درصد از حرف هاش حقیقت داشت.. 

انایی پنهان کاری داشت.. چند ماه حقیقت رو می امشب بهم ثابت کرده بود که تو

دونست و نگفت.. از همون روزهای اول تو اون خونه ی نفرین شده می دونست  

من زن سیامکم و جوری خودش و رامین تو کل زندگیم نقش داشتن که روحم هم  

 ..خبر نداشت

 

مدهوش حاال این مرد پر از نیاز بود و تمنا.. با همین چشم های لعنتی و عطر  

ش که حاال رطوبت داشت، قصد بیچاره کردن من رو تو اولویت گذاشته بود...  کننده

 !بی اراده به سمتش کشیده شدم و بغلش کردم و آه کشید... جگرسوز و دردناک

 !کل وجودش می لرزید و داغ داغ بود.. درست برخالف من

 

 ...زیبا؟! قسم میخورم من_

 

ش رو تموم کنه و لب روی لبش  اجازه ندادم جملهاز آغوشش بیرون اومدم و  

م کرد و به  گذاشتم و بوسیدمش.. اولش شوکه شد اما به ثانیه نرسیده، همراهی

پهلو و کمرم چنگ انداخت! حرکت تند و نفس های تندترش حال بد و اوج نیازش  

و   کردم  باز  از دکمه هاش رو  نبود که چندتا  رو می رسوند و من دست خودم 

 ..رایان شدیدتر شدحرکات 
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حموم چندین بار به گوشم می رسید و داشتم  صدای نفس نفس زدنش تو فضای  

از قطب جنوب به ظهر تابستون در صحرای عربستان می رسیدم.. انگار اینکه  

ش از  دکمه هاش رو باز کردم براش یه نشونه بود.. همون نشونه ای که تو خونه

بود...   مغزم مختل شده  انگار  کردم؟!  چیکار می  داشتم  و من  بود  خواسته  من 

م رو بین مشتش گرفت و کمرم رو رو کامل بیرون آورد و سینه  خودش پیرهنش

م بشدت باال و پایین  محکم نگه داشت و من رو به خودش چسبوند.. قفسه ی سینه

 ...میشد و رایان برای نفس گرفتن هم، پیوند بین لب هامون رو از بین نمی برد

 

ز بی نفسی، له له  گردنش رو گرفتم تا بهش بفهمونم دیگه کافیه.. بفهمه داشتم ا

میزدم ولی انگار حرکت انگشتم روی پوست مرطوبش بهش حس لذتی صدچندان  

 :داد که آه عمیقی کشید و لب زد

 

کنم جلومو  _ کنم.. خواهش می  کنترل  تونم خودمو  نمی  دیگه  طاقتم سراومده.. 

 ..نگیر

 

روی من سکوت کردم و گویا این سکوت هم برای رایان معنای خاصی داشت.. لب  

لبم گذاشت و بوسید و من ابدا متوجه نشدم که دستش پیشروی کرده بود تا لباس  

هام رو دربیاره و آورد.. تاپم رو از سرم بیرون کشید و کمرم به سردِی سرامیک  

 ..ها چسبید و نفسم تنگ شد.. خودش رو بهم کوبید و من آخم تو دهنش خفه شد

 

 !جانم؟! ترسیدی؟! دردت گرفت؟! آره؟ _
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اب همش بله بود.. خیلی می ترسیدم و همه ی حرکات حرصیش بهم درد می  جو

داد با اینحال انگار مسخ شده باشم هیچ حرکتی نکردم و رایان بی تاب به سمتم  

 :اومد و لبم رو شکار کرد و بعد از یه بوسه ی نرم و کوتاه کنار گوشم پچ زد

 

تلخ رو از ذهن خودم و  پاک می کنم.. تو بخواه من قسم میخورم اون خاطره ی  _

 ...تو پاک می کنم زیبا

 

سرشونه  و  گزیدم  لب  بود؟!  تلخ  هم  رایان  لذتی  برای  غرق  تنم  بوسید..  رو  م 

ناخواسته شد و آه کشیدم و رایان جری تر و با رفتاری کنترل شده نقطه به نقطه  

 ...حاال  ی برهنگِی تنم رو با لبش فتح کرد.. این کار رو قبال هم انجام داده بود اما

اونقدر از کمترین لمسش، تحریک می شدم که انگار بار اولم بود و هیچ زمان با  

 ...هیچ مردی خلوت نداشتم

م، بیدار میشد  نفسش رو که روی پوست تنم حس می کردم همه ی احساسات خفته 

 !و عربده می کشیدند... قرار بود به رایان دل بدم؟ 
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 :از روی زمین بلندم کرد و شلوارم رو پایین کشید و من هین کشیدم

 

 !سرما میخوری.. تا تو نخوای کاریت ندارملباسات خیسه.. _
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خیالم راحت شد اما ضربان قلبم قصد پایین اومدن نداشت.. باز محکم بغلم کرد و 

از حموم خارج شدیم.. هم من لباس زیر تنم بود و هم رایان هنوز شلوار تنش  

 ..بود... لب تخت نشستم و رایان با یه حوله به سمتم اومد و حوله رو دورم پیچید

 

 ...خودتو بپوشون_

 

قصد نداشت هیچ کاری انجام بده؟! مگه نگفت میخواد خاطره ی بد اون شب رو  

پاک کنه، پس چرا خودم رو بپوشونم.. از کی؟! چرا؟! با اخم غلیظی حوله رو 

 ...گرفتم و نگاه معنادارش رو شکار کردم

سفید ایستاد  روبروی کمد ایستاد و شلوارش رو پایین کشید و با یه ال لباس زیر  

 ..و من با شرم و خجالت سر پایین انداختم

صدای نفس خندونش رو شنیدم و طولی نکشید که به سمتم اومد و من حوله رو  

دور خودم پیچیدم و نگاش نکردم.. همچنان فقط با همون لباس زیر مقابلم ایستاده  

 ..بود و می تونستم نیاز رو از روی پوستش تشخیص بدم

 :گفت نفسی تازه کرد و

 

 !میخوای آباژور رو روشن کنم؟ _

 

ابرو باال انداختم و رایان تکون نخورد.. با مکث به سمتش چرخیدم و رگ های  

 ..بدنش رو تو تاریکی اتاق دیدم و دلم لرزید
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 !زیبا؟ _

 

 !چ چیه؟ _

 

 ..جلوم زانو زد و من چشماش رو هدف قرار دادم

 

 ..من چیکار کنم؟! می تونم که.. که_

 

ادامه نداد و چونم رو گرفت.. ثانیه ای طوالنی جز نگاه و حرف هایی که پشت 

پیشونی و زیر زبون قفل میشد، چیزی بینمون ردوبدل نشد و این من بودم که به  

ش رو از زانوش  سمتش کشیده شدم و لبش رو بوسیدم و رایان بالفاصله تکیه

ی پایین تنش دقیقا روی  گرفت و روم خیمه زد.. حوله کنار رفته بود و برجستگ

 ...پایین تنم نشست و جوری
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جوری قلبم ضربان گرفت که ترسیدم از حلقم بیرون بزنه ولی رایان که انگار به  

موفقیت چندین ساله ای رسیده باشه فرصت هیچ اظهار نظری بهم نداد و به کارش  

ادامه داد.. دستم روی کمرش نشست و نتونستم از خودم دورش کنم.. دو طرف  

ز لبم به گوشم رسید و داغی نفسش رو تو گوشم رها پهلوش رو گرفتم و رایان ا

 :کرد و شل شدم.. دیگه مقاومتی نکردم و صداش رو شنیدم
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 !نمیذارم درد بکشی... قول شرف میدم_

 

الله ی گوشم رو مکید و دستش به پشت کمرم رسید و بند نازک سوتینم رو باز  

بهتر نفس بکشم..    کرد و قفسه ی سینم از یه فشار حداکثری خالص شد و تونستم

بوسه های ریز و درشتش روی صورت و گردن و پوست تنم یه لذت خاص داشت.. 

سوتینم رو پایین تخت انداخت و خودش رو بهم کوبید و روی شکمم خم شد.. خط  

بین سینم رو بویید و بوسید.. زبونش از نافم تا گردنم رد انداخت و چونم رو به  

جیبی داشتم که تو خودم می لولیدم.. حرکات  دهنش فرو برد و مکید.. یه حال ع

رایان خیلی ماهرانه بود و قطعا توانایی این رو داشت تا بی احساس ترین زن های  

عالم رو با احساس کنه... می تونست به خواسته هاش برسه.. مقصودش معلوم  

بود و جفتمون خوب می دونستیم.. یکبار فتحم کرده بود و یکبار با زور من رو  

نیای شهوت کشونده و ارضا کرده بود.. چیز پنهانی از هم نداشتیم اما من..  به د

 ...همچنان می ترسیدم

 

نداشتم.. دست  توان مقابله  بوسید و من دیگه  لیسید و  باالتری  با ولع  نافم رو 

پهنش روی برهنگی سینم نشست و نوکش رو با دوانگشت لمس کرد و خودش  

 ...بین پاهام جا گرفت

 

 ...عطِر خیسش وجودم رو می لرزوند بوی 

 

واسه این روز و ثانیه، لحظه شماری کردم... وقتی از محضر بردمت تو اون  _

خونه.. خونه ی مشترکمون، آرزو داشتم که.. که بینمون یه اتفاقی پیش بیاد ولی  

تو.. آخ زیبا... خواستم خونه رو آماده و کامل بهت تحویل بدم.. تخت رو برات  
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کنم   بهت آماده  بهت..  کنی! من  ناجور  درباره ی من فکرای  نکنه  ترسیدم  ولی 

 !بدهکارم! یه عروسی و یه شب حجله ی درخور اما... امشبو ازم نگیر

 

حرفش تموم شده و نشده باز لب روی لبم گذاشت و خودش رو به بین پاهام مالید 

ا درد و یه  و من مغزم از کار افتاد... تجربه کرده بودم، اگرچه از سر اجبار و ب

خونریزی طوالنی مدت اما حاال، من پر از شهوت بودم... حتی دلم اون درد رو  

 !می خواست

 

 !رایان؟ _
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رون و پهلوهام رو نوازش می کرد و من اونقدر خمار و غرق شهوت بودم که  

دلم نمی خواست چشمام رو باز کنم.. گلوم رو بوسید و دستش ُسر خورد و از  

می تونستم    شکمم به سمت پایین تنم رفت.. رایان روی یه دستش تکیه داده بود و

مسیر نگاهش رو حدس بزنم.. چون همون نقطه ها می سوخت.. صورتم.. لبم..  

 ..گردن و سینم.. دستش از کمر لباس زیرم رد شد و نفسم منقطع شد

 

 ...هیشششش.. چیزی نیست.. نترس زیبای من_

 

و من دل، به حرف هاش دادم که نفهمیدم دستش به داخل لباس زیرم نفوذ کرده و  

با انگشت لمس می کرد و من از شرم، لب گزیدم که داشت خی سی بین پام رو 

 ...خندید.. پر از شهوت 
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 !دیگه طاقت ندارم.. زیبا دارم جون میدم.. تحملش رو ندارم.. میذاری؟ _

 

من جوابش رو ندادم اما بی اراده پاهام از هم فاصله گرفت و رایان دل و جرات  

ردند تا تن و بدنم و نقطه ی حساسم رو  گرفت و انگشت هاش توان بیشتری پیدا ک

لمس کنه.. تنم می لرزید و رایان دیگه حرفی نمیزد.. با تمام وجودم به حرکات  

انگشت رایان تمرکز کردم و هرلحظه بیشتر می خواستمش.. سلول به سلول تنم 

به این رابطه میل داشت و خودم هم درک نمی کردم که چی به سرم اومده.. زیبای  

 !قبل ابدا به این رابطه فکر نمی کردچندساعت 

 

اگه تو راضی نباشی.. اگه االن دلت بخواد از شر این حس که تو وجودته خالص  _

بشی من.. بدون اینکه مجبورت کنم کاری انجام بدی می تونم آرومت کنم.. مثل  

 ...دفعه ی قبل! نمی خوام اذیتت کنم گوربابای من

 

به نظر می رسید و چرا حرف از انجام  صداش می لرزید و خش داشت.. دورگه  

ندادن، میزد؟! حاال من تو مرحله ای نبودم که دلم برگشت بخواد.. دلم رفتن تا  

بی   و  رایان  تخت  روی  همینجا  درست  خواست..  می  رو  رابطه  این  انتهای 

 ...تشریفات.. بدون گل و شمع و پروانه و عطر گالب

می داد و من از هرزمان دیگه ای بی   تو همین ثانیه ای که اتاق بوی تن رایان رو

این   تو  باهم  هرجفتمون  که  نمیومد  پیش  فرصت  این  دیگه  شاید  بودم..  تر  تاب 

 !مرحله قرار بگیریم... هیچکس فردا رو ندیده بود

 ...دلم بیشتر از همیشه می خواست
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 !میخوای خالصت کنم؟ _

 

 ...آ آر آره_

 

حرکت لباس زیرم رو پایین کشید و  ش رو گرفت و بلند شد.. تو یه  بی تعلل تکیه 

من نفسم بند رفت.. بیرونش آورد و پایین تخت انداخت و نگاهش برق زد.. می 

 !خواست چیکار کنه؟ 

 

صدای نفس هامون تو سکوت خونه می پیچید و من به برق شیطنت نگاهش زل  

زدم تا خواستم حرفی بزنم بین پاهام فاصله داد و خم شد ولی هنوز لب و دهنش 

 :ت پاهام نشده بود که دست روی پام گذاشتم و نالیدمچف

 

 ...نه_

 

متعجب و با شوک و پرسوال نگام کرد.. متوجه منظورم نشد که ابرو درهم کشید..  

و   اخم  حجم  اون  و  لباس  بدون  چقدر  میشد..  تر  جذاب  تاریکی  تو  رایان  چقدر 

اینطوری  و  بود  تاب  بی  اینطوری  وقتی  بود!  داشتنی  دوست  برای    خونسردی، 

تصاحب کردنم له له میزد چرا نباید خودم رو در اختیارش می گذاشتم..؟! االن  

 ...رایان شوهرم بود... شرعی و قانونی و رسمی

 



 

1714  از 1060 صفحه   

 !نه چی زیبا؟! بیچارم کردی... برات چیکار کنم؟ _
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جوری نفس نفس میزد که مطمئن بودم همه ی لب و دهنش خشک شده بود..  

پیچیدم.. دستم از  پوست شکمم رو هورت می کشید و من مثل مار دور خودم می  

بین پام کنار رفت و به ملحفه چنگ انداختم.. زبون خیسش که روی واژنم نشست 

تیله های سبز  تاریکی بشدت  تو  باز کردم و دیدمش..  مثل برق گرفته ها چشم 

رنگش برق میزد.. مثل یه گربه.. برای لحظه ای ترسیدم اما زبونش که رو تنم  

م خاموش شد و یه لذت صدبرابری جاش  به حرکت دراومد همه ی احساسات بد

رو پر کرد.. خیسی زبونش رمقم رو گرفت و دستم رو الی موهاش فرو کردم و  

 ..با سر و صدا مشغول شد

 

 ...آییی رایان_

 

جری تر شد و به کارش با شدت بیشتری ادامه داد و من دیگه راه به جایی نداشتم  

 :نالیدمکه جیغ نزنم.. موهاش بین انگشتام کشیده شد و 

 

 ...نه.. نکن رایان_

 

به سمتش   نبود که  از تخت جدا کردم.. دست خودم  عقب کشید و من کمرم رو 

کشیده می شدم.. پر از خواهش و نیاز بودم.. پر از شهوت.. پر از حسی که تا به  

 !حال تجربه نکرده بودم
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 ...من.. من میخوام_

 

 ..چی میخوای...؟! ب بگو_

 

تخت کوبیدم و بی قراریم با حرکات ریز تنم معلوم بود.. چرا  سر و کمرم رو به  

م برسونه.. خودش هم  کاری نمی کرد؟! داشتم جون می دادم تا من رو به خواسته 

 !می خواست.. چرا زودتر کار رو تموم نمی کرد؟! منتظر چی بود؟ 

 

انگشت هاش رو روی شکمم به حرکت درآورد و من نفسی که پرشتاب فوت کرد  

و چشمام رو باز کردم... موهای خیسش تو هوا معلق بود و نگاهش پر از   شنیدم

 ..شهوت بود

 

 !ر رایان؟! چ چرا اینکارو می کنی؟ _

 

چیکار کردم؟! بگو... از من چی میخوای؟! قسم میخورم تعلل نکنم... زیبا اون  _

آرزویی که تو سینه ی جفتمون جولون میده برآورده می کنم... فقط بگو... بگو  

 !ا جفتمون خالص شیم... اینبار باید بگیت

 

با شرم و خجالت سر پایین انداختم اما زوِر شهوت باالتر بود که باهمون خجالت 

 :لب زدم



 

1714  از 1063 صفحه   

 

میخوام واقعی زنت باش.. میخوام فقط یه امضا نباشه رو کاغذ.. من هنوز هیچی  _

نشون بدن    از تو و زندگیت نمی دونم.. هنوز نمی دونم ممکنه خانوادم چه واکنشی

 ...اما االن.. میخوام زنت باشم.. زنت بشم رایان
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ثانیه ای دستش از حرکت ایستاد و نگام کرد.. سخنرانی بلندباالم رو تمام و کمال  

گوش کرده بود و داشت فکر می کرد.. خندید... بدون تغییر هیچکدوم از اعضای 

صورتش.. فقط نفسش خندیده بود و من چشم بستم.. تخت باال و پایین شد.. من  

زون بود و سنگینی رایان از روی تنم کنار رفت و با بهت  هنوز پاهام از تخت آوی

چشم باز کردم و دیدمش.. پایبن تخت ایستاده بود و داشت لباس زیرش رو در می 

آورد... قلبم به کوبش افتاد و خودم رو روی تخت باال کشیدم.. خیسِی تخت بهم 

م نبض میزد  می فهموند که تا همین چند لحظه ی پیش زیر دوش آب بودیم.. بین پا

 ...و میل شدیدی به ادامه ی این رابطه داشتم

 

با زانو روی تخت اومد و خودش رو به سمتم کشید.. سرم رو از تخت جدا کردم  

بوسه  گذاشتم... صدای  لبش  لب روی  گرفتم و  بازوی عضالنیش رو  دو  و هر 

ه بازیمون تو سکوت اتاق چیز جالبی بود.. کاش میشد این صدا رو ضبط کرد و نگ

 ...داشت

خودش رو پایین کشید و سرم روی تشک افتاد و موهام رو گرفت و خودش بین  

می  داشتم  من  و  بود  نکرده  برخورد  تنم  به  برجستگیش  هنوز  نشست...  پام 

 ...لرزیدم
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یه رابطه ی واقعی، زمانی کامله که هیچ مانعی برای برخورد پوست تنمون به _

دلم یه سکس اینجوری می خواست.. لخت    هم وجود نداشته باشه... هیچ مانعی...

 !مادرزاد

 

از تصور خودم و رایان تو این حالت شرم کردم و لب گزیدم ولی رایان خندید و  

پیشونیم رو بوسید و چونم رو باال گرفت... لبش روی لبم نشست و پایین تنش رو  

مالیم روی پایین تنم چفت کرد و به محض لمِس برجستگیش، نفسمون منقطع شد 

 ...و خواستم سرم رو عقب بکشم ولی مانع شد و به بوسیدنم ادامه داد

موهاش رو گرفتم و کشیدم ولی حتی آخ نگفت.. پوست گردنم رو با لبش می کشید  

 :و لب زدم

 

 !آی رایان.. من.. من دیگه.. دیگه نمی... نمی تونم_

 

تنظیم می کرد با من  و متوجه شدم داشت خودش رو  پایین کشید  رو  ..  دستش 

نگاهم رو از تیله های سبزرنگش نگرفتم.. براق و مخوف و پر از نیاز بود.. االن  

 !من از نظرش چجور دختری بودم؟ 

 

 ...نمیذارم درد بکشی زیبا.. ب بهم اعتماد کن_

 

سرش که روی واژنم قرار گرفت پلکام رو به هم فشردم و قبل از اینکه دمم به  

 ...چنگ انداختمبازدم برسه، فرو رفت و من به ملحفه  
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 ...آیییی_

 

 ..درد نداشت ابدا.. لذت بود.. فقط لذت

 

 ..آهههه... آههههه.. ز زیبا.. درد داری؟! آخخخخ_

 

 ..نمی تونستم جوابش رو بدم
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کم کم همه ی اون حجم بزرگ رو تو تنم جا داد و خودش رو بهم چسبوند و  _

گردنش به عقب متمایل شد و آه غلیظی که کشید، حس کردم.. چند سانتی متر  

بهم کوبید.. بیشتر به ملحفه چنگ انداختم و لبم رو گاز گرفتم  بیرون کشید و باز  

 ...تا سر و صدا نکنم

 

آخ زیبا.. چه چه حالیه دارم؟! هیچوقت اینقدر بی تاب نشده بودم... هیچوقت...  _

 ...آخ لعنتی... آخخخخ

 

اینبار که عقب کشید تا باز تمامش رو واردم کنه، سرم رو از تخت جدا کردم و  

رایان تو چشمام زل زد و ذره ذره خودش رو بهم فرو کرد و آه کشید.. یه قطره 

از موهاش روی سینم چکید و خم شد.. لبش روی لبم نشست و من پنجه الی  

بار با شدت بهم کوبید موهاش فرو بردم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم.. چند
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و لب از روی لبم برنداشت.. حرکاتش از کنترلش خارج میشد و اگرچه بزرگ بود  

اما من درد نداشتم.. بدنم آمادگیش رو   انجام می داد  اینکار رو  و داشت محکم 

 !داشت.. از همیشه بیشتر

 :خودش رو بهم کوبید و لب زد

 

 !درد داری؟! میخوای درش بیارم؟ _

 

 ...نه_

 

 ...ید و پیشونیم رو بوسید.. نفس هاش کشدار بود و من داشتم گر می گرفتمخند

 

 ...عروس من شدی! آخ زیبا... من االن حس می کنم از خودم خوشبخت تر، تویی_

 

جا خوردم.. منظورش چی بود؟! محکم تر خودش رو بهم کوبید که یه لحظه دردم 

باره و دوباره کارش رو تکرار  گرفت اما اونقدر نبود که کولی بازی دربیارم... دو

کرد... کل تنم با هر ضربه ای که بهم میزد می لرزید و هربار به باال پرت می 

 ..شدم

 

از من... آهههه... خوشبخت تری چون یکی رو داری اندازه ی من تورو بخواد...  _

مطمئنم حد و حصرشو نمی دونی وگرنه... آخخخخ لعنتی... نمی دونی وگرنه می 
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ین حقیقتو میگم! منم خوشبختم چون تورو دارم... چون االن... االن  فهمیدی ع

 !صبح پادشاهی منه! زیبا..؟ 
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 !جونم؟ _

 

 ...خندید

 

 ..جونت سالمت_

 

پیشونیش رو روی پیشونیم گذاشت و تا انتها بهم فرو کرد و نگه داشت.. نفسم  

 ...بند رفت و به گردنش چنگ انداختم

 

کم  اونقدر هیجان دارم که نمیتونم کارمو تموم کنم.. آخ زیبا.. دارم.. دارم نفس  _

 ...میارم

 

رو تنم خم شد و با یه حرکت من رو روی خودش نشوند و دو طرف پهلوم رو  

گرفت و خودش رو محکم و بی انعطاف بهم کوبید و آخ کشدارش کل ساختمون  

 !رو برداشت.. اگر مائده می شنید چی؟ 

 

 ...رایان.. آرومتر_
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اونقدر منو تشنه  میخوام.. میخوام ولی نمی تونم.. آخ زیبا.. ت تقصیر توئه..  _

کردی که االن.. با هیچی سیر نمیشم.. آخ لعنتی.. آخ زیبا.. نمی تونم خودمو کنترل  

 !کنم.. افسارش دست تو.. فقط.. آخ... فقط تمومش کن

 

دو دستی سرم رو گرفت و لب روی لبم گذاشت و اجازه نداد هیچ حرفی بزنم.. من  

همه ی بدخلقی ها و همه ی    رایان رو دوست داشتم.. واقعا عاشقش بودم.. با

اتفاقات خوب و بدی که بینمون بود، بازم می خواستمش... با اراده، خودم رو  

تکون دادم و سرعتم رو باال بردم.. رایان تو حرکت بهم کمک می کرد.. چشم بسته  

بود و تو عالم دیگه ای سیر می کرد.. کف هر دو دستم رو روی برجستگی سینش  

باال و پایین شدم و اونقدر اینکار رو تکرار کردم که با    گذاشتم و روی مردونش

یه آخ کشدار و غلیظ ارضا شد و من حسش کردم.. چشمام رو بستم و پهلوم رو  

گرفت و خودش رو بهم کوبید.. یه نفس عمیق کشید و روی تخت پرتم کرد و بین  

و بوسید  پام جا گرفت.. لب و دهنش رو چفت پایین تنم کرد و جوری با ولع لیسید  

 ...که به یک دقیقه نرسیده ارضا شدم

 ...با خنده بلند شد و برجستگیش رو بین پام جا داد و خودش رو سرم خم شد

 

عاشقتم دختر... عالی بود! تا به حال هیچوقت این حس و حال رو تجربه نکرده _

 ...بودم

 

 !رایان؟ _

 

 



 

1714  از 1072 صفحه   

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �😍� عالیس .. الناز

 

 [10:18 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  𖠃⫸) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(͞͞🍕) ̶|͜ᴇ͜𖠃ʟᷞ͜ɴᷞ͜ᴀ͜𖠃ᴢᷞ͜🏗⟧𖠃⫸)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_دوازده #

 

 

 

 !جونم؟! درد داری؟ _
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 ...آره_

 

 :زداول جا خورد اما پیشونیم رو بوسید.. دستش الی پام نشست و با نگرانی لب 

 

 ...خیلی؟! میخوای.. میخوای ببرمت دکتر یا منصور رو_

 

 ...نه.. به اون ربطی نداره_

 

داغ   نگام کرد.. هنوز نفس نفس میزد و پوستش  گیج و مبهوت و خیس عرق 

 ...بود

 

 !بگو قربونت برم.. کجات درد می کنه؟ _

 

متوجه منظورم شد که  به قلبم اشاره کردم... به مغزم... انگار همون ثانیه ی اول  

 ...آه کشید

 

م بزرگه توش جا نمیشم بهت فشار آورده اما قلبت به خاطر منه.. چون یکم جثه _

مغزت.. اونو بسپر به من... صبح حرف میزنیم.. االن نمیخوام اوقاتمون رو تلخ  

کنم.. فقط تو بغلم باش دورت بگردم... فقط آروم باش! زیبا.. خیلی وقته جونم به  

 !س.. می فهمی مگه نه؟ سته جونت ب
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 !تو.. واقعا دوسم داری؟ _

 

 :خندید و عمیق تر پیشونیم رو بوسید

 

همین اندازه بدون که واسه هیچ احدی اینقدر صبر نکردم... اوج نیاز منو، تو  _

رامینم!   پسر  من  نره  یادت  نیستم..  مالیم  اینقدر  هیچکس  واسه  دیدی..  امشب 

ون اون تو رگ های منه... من تمام تالشم رو  هرچقدر کثافت و حرومزاده باشه خ

کردم مثل اون نباشم اما گاهی دست خودم نیست.. میشم عین اون شب اول.. واسه  

هیچکس اینقدر خوددار نیستم.. اینقدر مالیمت خرج نمی کنم... زیبا اونقدر می 

ا...  خوامت که تو باورت نمی گنجه.. لعنتی دل و دینمو بردی! عاشقتم زیبا.. آخ زیب

 !بگم یه دور دیگه ناراحت میشی؟ 

 ..مشتی حواله ی سینش کردم که خندید و مشتم رو بوسید

 

بخواب قربونت برم... من می دونم امشب که سربیاد باید واسه دفعه ی بعدی  _

 ..هفت خان رستم رو طی کنم.. خیالی نیست.. صبر می کنم

 

 ..و من حسش می کردم دلم گرم بود.. وجودم گرم تر! رایان واقعا عاشقم بود

 

دوست دارم رایان... اینو از ته قلبم میگم... منم مثل تو خیلی زود عاشقت شدم! _

 ...خیلی زود... از همون وقتی که بوی عطرتو حس کردم
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* 

 

 

 

 

با اولین نوازِش سِرانگشتیش بیدار شدم اما هیچ حرکتی نکردم تا دست از کار 

آروم نفس می  نکشه.. گونه و چشم ها و خط ابروهام رو لمس می کرد و جوری  

این   یه دستش زیر سرم و  بود و  پام الی پاش  یه  کشید که گاهی نمی شنیدم.. 

 ..بهترین حالِت خوابیدن تو آغوشش بود

با هر تکون خوردنش عطرش به هوا بلند میشد و من مست بودم.. مست و مخمور 

 ..و دیوانه

دغدغه بی  و  آروم  من  اتاق،  در  پشِت  بدبختی،  کوه عظیم  اون  وجود  داشتم    با 

عاشقی می کردم.. نوازش هاش، عمق نداشت.. خیلی ریز و سطحی پوست صورتم  

 .رو لمس می کرد و درآخر پیشونیم رو بوسید و دم عمیقی گرفت

 

 !زیبا؟ _

 

مثال دوست داشتم اولین بار بعد از اینکه هردو یه شب رویایی داشتیم و به حسمون  

می کرد.. مثال "عزیزم.. جانم..  نسبت به هم اعتراف کردیم، جور دیگه ای صدام  

 ..عمرم.. عشقم.. زندگیم" یا هرچیزی از این قبیل
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 !میدونم بیداری.. باز کن چشاتو بذار خوب ببینمت_

 

لبم بی اراده کش اومد و خندیدم.. روی سرم خم شد و لبم رو بوسید و چشم باز  

ارش  کردم.. معطل نکرد و بوسه ی مالیمی روی هردو چشمم زد و صدای خشد

 :رو شنیدم

 

صبح بخیر زیبا.. خیلی تالش می کنم یه چیزی بگم تا خودمو خالی کرده باشم _

 ..ولی هیچ اسم و صفتی پیدا نمی کنم قشنگتر از اسم خودت.. بهت میاد.. خیلی

 

نیشم تا بناگوشم باز شد.. اینکه رایان اینجوری از من تعریف می کرد واقعا نهایت  

یومد اینجوری دل از من ببره.. حتی فکرش هم نمی خوشبختی بود. چون بهش نم

کردم یه روزی اینجوری، درحالی که لخت بودم و بدنم کامال تحت تسلطش، کنارش  

هیچ غمی  دیگه  انگار  باشه..  عاشقانش  های  حرف  به  گوشم  و  تخت  یه  روی 

 ..نداشتم.. دیگه نمی ترسیدم و دِل شیر پیدا کرده بودم

لحظه زندگی کنم و عوض نشه.. رایان برای من یه   میخواستم تا همیشه تو همین

 ..اسطوره بود.. یه عشق و زندگِی رویایی.. حق خودم نمی دونستم
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 !رایان؟ _

 

جوابم رو نداد چون لبش روی پوستم می چرخید و من خودم رو کنار کشیدم تا  

 .ببینمش اما درِد بدی زیر دلم حس کردم و آخ کشیدم
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 ..آییی_

 

براندازم کرد.. ابروهاش  شوکه عقب کشید و با تکیه به آرنجش بهم زل زد و عمیق  

به جنگ هم افتادن و نگاهش رنگ نگرانی گرفت.. دستم رو روی شکمم گذاشتم  

 ..و خجالت کشیدم از این درد

خودم می دونستم به خاطر چی بود و بیشتر عرق شرم ریختم.. لبم رو بین دندون 

ده گرفتم که چونم رو باال گرفت و با همون ترِس آشکاری که تو کل وجودش پیچی

 :بود لب زد

 

 !چ چی شده زیبا؟! ببینم درد داری؟ _

 

 :با شرم و خجالت سر تکون دادم و لب زدم

 

 ...آره ولی_

 

با بلند شدنش حرفم رو نصفه رها کردم.. کامال لخت بود و من هین کشیدم.. اتاق  

کامال روشن بود و نشون می داد صبح شده و حاال این برهنگی بیشتر به چشمم  

 :اومد

 

 ..به منصور زنگ میزنممن _
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 :آمیز اسمش رو صدا کردمدستام رو روی چشمم گذاشتم و با لحنی عتاب

 

وااای رایان.. هیچی تنت نیست.. من خوبم به منصور نیازی نیست باور کن.. _

 ..ای بابا یه چیزی بپوش

 

  برای ثانیه ای صدایی نشنیدم ولی با کنار رفتن ناگهانِی پتو از روی تنم جیغ کشیدم 

و دستام از چشمام، به سینه و بین پام نشست و با چشم هایی گشاد شده به رایان 

 :که با لبخند و شیطنت نگام می کرد زل زدم و با جیغ گفتم

 

 !چیکار می کنی؟! وای رایان.. تورو خدا.. رایااااان؟ _

 

لبخندی   به نقطه ی دوری پرتش کرد و خودش  نداد هیچ،  بهم  پتو رو که  ولی 

د و به سمتم اومد و من بلند شدم و به تاج تحت تکیه دادم و زانوهام رو  خبیثانه ز

جلوم گرفتم و پاهام رو ضربدری کردم تا نقاط کمتری از بدنم پیدا باشه ولی رایان  

اهمیت نداد.. نگاهش رو روی کل اجزای تنم چرخوند و جلو اومد.. چشم بستم و  

رت شدم و سرم روی حدفاصل  سرم رو روی زانوم گذاشتم و یکباره به آغوشش پ

گردن و کتفش نشست.. نامحسوس لذت بردم.. نفس عمیقی کشید ولی من هیجانات 

 ..و عشق و ترس و کوبش قلبش رو باهم از وجودش می فهمیدم
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زیبا؟! تو خیلی خوب می خندی.. حرص خوردنت.. عصبانی شدنت و مهربونی _

ذاتی که تو وجودته و دست خودت نیست.. حتی اشک ریختمت قشنگه.. وقتی می 

ترسی اونقدر وسوسه برانگیز میشی که بارها خودم رو زیر پا له کردم تا نگم..  

 ..تا اهمیت ندم اما نشد.. نمیشه دربرابرت سکوت کرد.. تو کلیِد قفِل زبون منی

 

چه حرف های قشنگی.. چه روز خوبی.. چقدر این مرد رو دوست داشتم و چقدر  

اتفاِق طوالنِی ش ِب قبل، داشتم عشق دریافت می  خوشبخت بودم که بعد از اون 

 ..کردم

 

 !رایان؟ _

 

 !جونم؟ _

 

سرم رو از روی زانوم برداشتم و صاف تو چشمام زل زد. چشم هاش براق بود  

و من خیلی دوست داشتم.. دست لرزونم رو باال آوردم.. هنوز از حرکت ناگهانی  

گذاشتم    و هیجان چند دقیقه ی قبلم کم نشده بود.. دستم رو روی صورت و موهاش

 ..و سیبک گلوش جابجا شد

 

 ..من.. از.. از اینکه دیشب_
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دستش رو روی رونم گذاشت و من سکوت کردم.. خیلی از لمس دستاش، هیجان 

می گرفتم.. نفسم منقطع شد و انگشت هاش رو روی رونم به حرکت درآورد و کم  

 :کم الی پاهام نشست و لب زد

 

 !درد داری؟ _

 

 ..جوری نیست که الزم به دکتر باشهنه.. یعنی زیاد نه.. _

 

 !مطمئنی؟ _

 

 :با اطمینان لبخند زدم و گفتم

 

 ..باور کن هیچوقت اینقدر خوب نبودم.. من خیلی.. خیلی خوشحالم_

 

لبش به طرحی از لبخند کش اومد و زانوم رو بوسید و انگشتش الی پام نوازش  

 :بیشتری گرفت و چشمام خمار شد

 

هرروز  منم  _ میخوام  زیبا..  گنجه..  نمی  خودمم  باور  تو  که  اونقدر  خوشحالم.. 

تو  اون حس رضایتی که  لبخندت و  تو..  به چهره ی  بیدار بشم.. رو  اینجوری 

 ..چشماته
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شرمگین لب گزیدم و چشم پایین کشیدم ولی خودش رو جلوتر کشید و باز پیشونیم  

 ..رو بوسید و صدای کوبِش قلبش تسکیِن دردم شد
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از ماه ها که از اولین روز آشناییمون  زیبا.. احساس میکنم االن آرامش دارم. بعد  _

میگذره، یه دیشب تو آرامش خوابیدم و عذاب نکشیدم. حتی نمی تونی تصور کنی  

وقتی اونجوری کشوندمت هتل تا برام اون لباس رو بپوشی چه عذابی کشیدم. من  

شب یه حس عجیبی داشتم که انگار  تو هیچ شب و روِز تولدی آروم نبودم ولی اون 

لد شدم. با اینکه باهات بد رفتار کردم و اونجوری ترسوندمت ولی همینکه  تازه متو

 ..تنها نبودم و کسی رو که دوست داشتم کنارم بود برای من کفایت می کرد

 

رایان یه مرِد جذاب و همه چیز تموم اما خسته بود. از زندگی با مائده و رامین..  

مسئولیت خودش و مادرش را به  از تنهایی و غربت.. از اینکه باید تنهایی باِر  

دوش می کشید و هربار با به خاطر آوردن زندگِی نابسامان و اتفاقات تلخ گذشته  

این مرد رو خسته کرده بود و چرا می خواست من رو هم به   زجر می کشید، 

 ..سنگینِی دردش اضافه کنه

 

 !رایان؟ _

 

ف کردم و چشم هاش برق خاصی زد و "جانم" کشداری گفت.. زانوهام رو صا

 ..م رو ببینه خجالت نمی کشیدمدیگه از اینکه رایان تن برهنه 
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نگاهش از صورتم به گردن و سینه و شکم و بین پاهام رفت و برگشت و باز روی  

 .چشم هام ثابت موند

متری صورتش کشیدم و کف دستم رو بوسید  دست باال آوردم و روی ته ریش میلی 

 :و من لب زدم

 

ولی من قول میدم از این به بعد.. از بعِد اینکه هفت خان    خیلی سختی کشیدی_

رستم رو رد کنیم، خوشبخت میشیم.. من و تو.. قول میدم رایان.. من دیگه نمی 

خوام زندگیم رو به بطالت بگذرونم. نمی خوام خودم رو اذیت کنم و تو عذاب و  

انم درباره ی  حسرت و سختی زندگی کنم.. حق با تو بود. میخوام با بابام و مام

اتفاقات گذشته حرف بزنم و همه چی رو بگم حتی اگر واکنششون همون اندازه بد 

 ..باشه که تو تصوراتمه.. میخوام به همه بگم که تو شوهرمی، که زن توام

 

دم عمیقی گرفت و باز دستم رو بوسید و من کمرم رو از تاج تخت جدا کردم و  

 :وسیدم و گفتمجلو رفتم.. لب های گوشتی مانندش رو ب 

 

 من عاشقتم رایان. می دونستی؟_
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 ..االن گفتی فهمیدم ولی من آلزایمر دارم.. این رو هربار بهم بگو تا یادم نره_
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لبخند زدم و باز بوسیدمش.. دست های رایان الی موهام نشست و کل وجودم تو  

خلسه ی شیرینی فرو رفت.. چشم بستم و دلم نمی خواست هرگز از این حال خارج  

 ..بشم

بکشم و خودش با تکیه به آرنجش روی سرم خم شد. دستش الی    کمک کرد دراز

 .پاهام نشست و نوازشم کرد.. گرمابخش بود این هم آغوشِی لذت بخش

 

 !مطمئنی که درد نداری؟ _

 

 :م رو بوسید و گفتسری به نشونه ی بله تکون دادم و با آرامش شقیقه 

 

ر مونده، زبیده که  پس استراحت کن تا من برات صبحونه بیارم. داروهای ماد_

 .نیست من و تو باید بیشتر مراقب باشیم

 

الی پلکم رو باز کردم و رایان دستش رو پس کشید. دلم می خواست بگم نرو و  

 ..دستتو برندار اما نتونستم و شرم، مانع شد

 

به محض اینکه بتونیم وسایلمونو جمع کنیم و خونه ی جدید رو پر کنیم، میریم  _

 خونه ی سیامک چیکار می کنی؟ همونجا زیبا. با  

 

انگار این سوال من رو به زندگی برگردوند.. با کمند بحث کرده بودیم. درمورد 

چیزی که رایان از خیلی وقت پیش، هشدار داده بود.. زهرا با اردالن بود و من از  
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همه چی عقب افتادم. انگار سالیان سال تو غار بودم و تازه به زندگی برگشتم.  

 ...لعنتی

 

 ..نمی دونم.. وای رایان_

 

 :قصد داشت بلند بشه اما با این واکنش من، ابرو درهم کشید و گفت

 

 !چی شد؟! درد داری یا چیزی یادت اومد؟_
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از روی تخت کنار رفتم و دنبال لباسام گشتم و اونقدر غرق در افکار خودم بودم  

که متوجه نشدم رایان دست به سینه داشت از منظره ی روبروش چه لذتی میبرد.. 

کالفه به دنبال لباس گشتم و پیدا نکردم به سمت رایان چرخیدم  چند دقیقه ای که  

 :و با لحن زاری گفتم

 

 لباسام کجاست؟_

 

اما با دیدن لبخند و برق نگاه و اون شیطنت که روی کل وجودش اثر داشت، تازه 

به این نکته پی بردم که ای زیبای احمق، تو برهنه و جلوی چشم این مرِد تشنه، 

 ی؟ دنبال لباس میگرد

 :لب گزیدم و با دست خودم رو پوشوندم ولی رایان چشمک زد و خندید
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 ..چیو مخفی میکنی؟! همه رو تمام و کمال و فول اچ دی دیدم_

 

و به سمتم اومد و گردنم رو گرفت و سینم محکم به سینش برخورد کرد و لبش  

داشتم از  رو روی لبم گذاشت و با خشونتی کنترل شده مشغول بوسیدنم شد و من 

خود بیخود میشدم.. دستم رو روی سینش گذاشتم و لباسش تو مشتم مچاله شد..  

 .نفسم به شماره افتاد و دلم میخواست باز با رایان روی تخت، بخوابم

 

 ..آخ زیبا.. تو یه تندیسی.. یه الهه ی زیبایی_

 

 ..وجودم از این تعریِف اغراق آمیز، گرم شد و لبخند زدم

 

 ... دارم دیگه کم کم از خجالت آب میشمخیلی بدجنسی. _

 

 !خجالت نداره.. تو خلوتمون پررو و بی پروا باش.. جواب سوالمو ندادی_

 

 :چشمی تو حدقه چرخوندم و گفتم

 

هرچند دلم نمیخواد تو این شرایط درباره ی اونا حرف بزنم اما تو خودت هم یه  _

م چه اتفاقی افتاد؟ هروقت  توضیح بهم بدهکاری.. بابات چیشد؟ من که از هوش رفت

 ..اینو گفتی منم میگم چه تصمیمی درباره ی خونه دارم
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رایان همونطور که گردنم رو گرفته بود من رو به دنبال خودش کشوند و روبروی  

کمد ایستاد.. یه پیرهن مردونه بیرون کشید و تنم کرد.. اونقدر گشاد بود که تو  

ردنم رو بوسید و من تمام مدت تو سکوت  تنم زار میزد.. آستین هامو تا زد و گ

 .داشتم خداروشکر می کردم که چنین روزهایی رو می دیدم
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1714  از 1093 صفحه   

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  𖠃⫸) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(͞͞🍕) ̶|͜ᴇ͜𖠃ʟᷞ͜ɴᷞ͜ᴀ͜𖠃ᴢᷞ͜🏗⟧𖠃⫸)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_نوزده #

 

 

 

بابام یه کم عربده کشی کرد که آبروشو بردم و لکه ننگم و از ارث محرومم می  _

کنه و من برام مهم نیست. زیبا؟ من نمیخوام قربانی حرص و طمعِ هیچکس باشم..  

پشتم  من انتخابم رو کردم و تو اول و آخر هر تصمیمی هستی.. تهدیدم کرد که  

نباشه هیچی نیستم و منم گفتم امتحانش کنه.. من همه ی عمرم رو تنها بودم و  

 ..بلدم چجوری زندگی کنم

 

حرفش رو باور می کردم و می دونستم که از پسش برمیومد و این رو خوِد رامین  

خوب می دونست که با یه حرِف رایان، از ایران رفته بود و همه ی زندگیش رو  

 ..بودبه رایان سپرده 

م ضربه با نیم نگاهی به لباس گشاد و بدقواره ی تنم خندید و با انگشت به بینی

زد.. ته دلم خالی شد.. دست دور کمرم حلقه کرد و باز بهش چسبیدم و دست هاش 

با یه شیطنت خاص از پایین لباس به داخل نفوذ کرد و من وای کشداری گفتم که  

 .با شهوت جوووون غلیظی گفت
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 رایان؟ _

 

 جون دلم؟ اذیت میشی؟_

 

 :سری به چپ و راست تکون دادم و گفتم 

 

بهت اعتماد دارم.. من مطمئنم تو می تونی از پس بابات بربیای.. می تونی از  _

یعنی  کنارمی  و  هستی  که  همین  اینکه  مهمتر  همش  از  کنی..  مراقبت  مادرت 

ی رو خوشبخت خوشبختم. منم میخوام مثل تو باشم رایان که حتی حضورم بتونه یک

 .کنه

 

چیزی نگفت و لبم رو بوسید.. مالیم و بی تنش.. دستش، رون و گودی کمرم رو 

 .نوازش می کرد و مدام تغییر مکان می داد

 

 حاال بگو.. تصمیمت درباره ی سیامک و اون خونه چیه؟ _

 

 ..دلم نمیخواست حاال حرفی بزنم ولی رایان جواب می خواست

 

نداره. تا وقتی کارای خونمون تموم نشده باشه همینجا    کمند جایی رو برای رفتن _

می مونیم.. منم می تونم بهت سر بزنم ولی باید اول باخانوادم حرف بزنیم تا با  
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خیال راحت بریم اون یکی خونه. کمند میگه میخواد از ایران بره و من راضی  

یا حتی بگم  نیستم اما اینقدر بینمون شکرآب شده که نمیدونم چجوری مخالفت کنم  

بمونه.. مجبورم که.. با کمند حرف بزنم.. تو هم باید با رامین حرف بزنی و بهش  

بفهمونی که االن من دیگه زنتم و هیچ تهدیدی نمی تونه پشیمونت کنه.. منم به  

 ..خانوادم و کمند میرسم

 

 :گردنم رو بوسید و لبش درست روی گوشم نشست و پچ زد

 

اما مشکالِت تو مال جفتمون.. نگو خانوادت و کمند مشکالت من مشکالت منه  _

و سیامک با تو... من تو هر مرحله ای باهاتم.. باهم باید باخانوادت حرف بزنیم..  

 متوجه شدی؟ 

 

 :چقدر دلگرم کننده بود.. پر از عشق شدم و سینش رو بوسیدم و گفتم

 

 ..باشه عزیزم.. باشه عشقم قربونت برم_

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 �🔤🨈😍� عالیس .. الناز

 

 [10:18 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  𖠃⫸) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(͞͞🍕) ̶|͜ᴇ͜𖠃ʟᷞ͜ɴᷞ͜ᴀ͜𖠃ᴢᷞ͜🏗⟧𖠃⫸)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_بیست #

 

 

 

 

صورت و  صدای کوبش قلبش زیباترین ملودی دنیا بود.. دوباره و دوباره سر و  

 :گردنم رو غرق بوسه کرد و گفت
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عزیزم من برم به مادرم سر بزنم.. تو هم یه دوش بگیر و بیا.. من صبحونه  _

حاضر می کنم واسه اولین و آخرین بار.. فکر نکنی هرروز وضع همینه هوایی  

 ..بشی.. من زن خونه دار میخوام

 

 :چشم نازک کردن گفتماز این لحِن شوخش خندم گرفت ولی اخم کردم و با پشت 

 

 ...چه کم اشتها هم هستی.. منم دلم شوهِر زن ذلیل میخواد.. گفته باشم_

 

سرش رو فاصله داد و با اخم نگام کرد.. یه جوری جذاب شده بود که دلم میخواست  

قورتش بدم.. خدایا آخه چطوری؟ رایان و اون حجم عضله و هیکل ورزیده رو 

ه عمر من بود.. خودم از این فکر خندم گرفته  چطوری میشد قورت داد؟ غذای ی

 :ی داغون گفتمبود ولی از موضعم پایین نیومدم و با همون قیافه 

 

 !ها چیه؟ من دلم میخواد.. دیگه خودت می دونی.. یا زن ذلیل شو یا بای_

 

معنادار نگام کرد و با تاسف و لبی خندون، کمر راست کرد و فاصله گرفت. یه  

 .م و سر پایین انداختملحظه خجالت کشید

 :رایان دستی به چونش زد و ته ریشش رو لمس کرد و گفت

 

 .زود بیا و کنارم باش_
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باشه ای کوتاه گفتم و رایان از اتاق بیرون زد.. خودم رو جمع و جور کردم. قلبم  

هنوز پر تپش بود و تنم مدام داغ میشد از بوسه ها و حس لمِس دست هاش. کاش 

واِب شیرین بیدار نمیشدم. کاش تا همیشه این رویا، پابرجا بود  هیچوقت از این خ

 ...و تموم نمیشد

صدای زنگ آیفون به هوا بلند شد و من تو جا پریدم. یعنی کی بود؟ ترس به دلم 

افتاد و همه ی حس های بد دنیا رو تو خودم حس کردم. مطمئن بودم که خبر  

 .خوبی در راه نبود

کل اتاق رو گشتم تا شاید چیزی پیدا کنم و بپوشم..  از روی تخت پایین رفتم و  

صدای رایان رو از بیرون شنیدم که داشت به سمت آیفون میرفت و من دست و  

پام رو گم کردم و وحشت زده تر از قبل به سمت کمد لباس های رایان رفتم و یه  

چاره    پیرهن مردونه بیرون آوردم و پوشیدم.. برام خیلی گشاد بود و زار میزد اما

ای نداشتم و دکمه هاش رو بستم.. آستینش برام خیلی بلند بود و من با شنیدِن  

 :صدای رایان ماتم برد

 

 !سالم بابا.. چیشد باز برگشتی_

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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رسما نفس نمی کشیدم و دلم میخواست دنیا می ایستاد. رامین برگشته بود؟ برای  

چی؟ دستم رو روی قلبم و گلوم گذاشتم و با پاهایی نامطمئن جلوتر رفتم و به در  

ش  باِز اتاق چسبیدم. رامین پوزخند زد و من شنیدم. هیچی از ابهت همیشگینیمه  

 .کم نشده بود و هنوز هم با همون لحن روزهای اولی که دیده بودمش حرف میزد
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 مادرت کجاست؟_

 

آویز بود تا نیفتم. اینبار رایان پوزخند زد. من به در چسبیده بودم و انگار یه دست

متر می لرزید و به زور سِر پا بودم. رامین از چیزی  زانوهام با شدت هرچه تما

که به نظر می رسید خیلی خطرناک تر بود و شک نداشتم به هیچ احدی رحم نمی 

 ..کرد حتی رایان.. حتی پسِر خودش

دلم شور میزد و انگار تو کل تنم رخت می شستن و چرا این زندگی قصد داشت  

 ه بودم؟ مگه تقاص پس ندادم؟؟؟همیشه با من بد تا کنه. من چه گناهی کرد

 

 دیشب حاِل مادر مهم نبود.. اصال اونو ندیدی.. تازه یادت افتاده زن داری؟ _

 

 زن؟_

 

جوری این تک کلمه ی کوتاه رو به زبون آورد که از خودم و زندگی وا رفتم..  

 مائده زنش بود و این حس تحقیر چی بود که تو صدای مقتدِر رامین می چرخید؟ 

 

 بابا؟ _

 

 :ش رو به اتمام رسوندلحن عتاب آمیِز رایان هم رامین رو منصرف نکرد و جمله
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مائده جز اینکه اسمش تو شناسنامه ی منه و مادر توئه، چه خاصیتی برای من  _

داشته که میگی زنت؟ آره زنمه ولی چرا باید تو اون شرایط که تو دیشب ساختی  

کر کردی؟ زِن هرزه ای که قرار  اونو یادم باشه؟ یه درصد به کاری که کردی ف

 ...بوده

 

 ...صدای فریاِد بلنِد رایان چهارستون تنم رو لرزوند

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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از هرزه خطاب کردن من و خورد کردن  بلند و بی محابا خندید.. داشت  رامین 

شخصیت رایان احساس قدرت می کرد.. به من گفته بود هرزه؟ اون عوضی زن 

 ...خودش رو نمی دید چه برسه به من

در   رامین  که  داشتم؟  توقعی  چه  یه  من  زیبا  بگه  و  کنه  مثبت  فکرهای  موردم 

دلم قدیسه و  رفت  می  برو  اتاق  دِر  تِن  تو  ناخنام  و  نبود  خودم  دست  حالم  س؟ 

 ...میخواست زانو بزنم، اشک بریزم و خون به پا کنم

 

بابا.. احترام خودتو نگه دار، نذار چیزی بشم که خودمم ازش وحشت دارم.. نذار  _

بانی شم.. درباره ی زن من، درست حرف بزن..  کاری کنم که نباید.. نذار عص

 ..همونجوری که الیقشه.. با احترام

 

و باز پوزخنِد حرصِی رامین رو شنیدم.. نمی دیدم اما حس کردم که رامین به رایان  

نزدیک شد و من حال مرگ داشتم.. خدایا همین چند دقیقه ی پیش بود که آرزو  
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م نره و چرا به همین زودی کامم به تلخِی کردم این حالوت و شیرینی از الی دندون

زهِر مار شد؟ نفس نداشتم و هرلحظه منتظِر یه فاجعه بودم.. چیزی که تو زندگِی  

 ...من دائمی شده بود.. دائمی

 

زنت؟ درباره ی زِن تو درست حرف بزنم؟ انگار هنوز متوجه نیستی... زِن تو،  _

 ...زِن اسبِق سیامکه.. زِن کسی که من

 

رایان حرِف رامین رو قطع کرد و من متوجه شدم داشت از بین فک چفت شده و  

 ..و دندون های به هم ساییده حرف میزد

 

نه... نگو بابا... به زبون نیار.. نیار که خون میریزم.. برام مهم نیست قبال چی  _

شده.. مهم نیست رامیِن ارجمند.. حاال همون زن، زن منه.. زن من شد.. چشمتو.. 

تو.. خودتو از من و زندگی و مادرم و زنم دور نگه دار.. دارم بهت هشدار  حرص

میدم.. از همون وقتی که تو سن هفده هجده سالگی از ایران بیرونم کردی، راهمون  

از هم جدا شد و حاال من با قدرت برگشتم.. اومدم تا از همه ی حق و حقوقی که  

دفاع کنم.. از مادرم.. از غرورم..  تو تمام این سالها جز پول هیچی دستمو نگرفت  

 ...از اسم و رسم کثافت خانوادگیم.. از زنم

 

این وسط این جمله ی آخر بهم امیدواری داد.. رایان داشت از من و حق و حقوق  

بودم.. سیامک هیچ زمان   داشتنش خوشحال  به خاطر  کرد و من  دفاع می  منم 

 ..اینکارو نکرده بود.. هیچ زمان
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رایان؟ این لحن و این حرفا.. می فهمی جلو روت کی ایستاده؟ رفتی خارج به _

 اینکه بافرهنگ بشی گند زدی؟ جای 

دستام کرخت شده بود و می لرزیدم.. یه گام به جلو برداشتم تا شاید بتونم ببینمش  

اما نمیشد.. جز یه ال پیرهن مردونه ی رایان هیچی تنم نبود و می ترسیدم.. دستام  

رو تو هم قالب کردم و از در فاصله گرفتم.. هنوز صدای نفس های حرصی و  

خشمگین هر دو رو می شنیدم.. مائده کجا بود؟ دلم برای خودم که هیچ، برای او  

می سوخت که حاال گوشش می شنید و توان حرف زدن نداشت تا میونه ی پدر و  

 ..پسر رو آروم کنه.. من دلم میسوخت.. داشتم آتیش می گرفتم

 

رفتم و جلو رفتم.  هنوز نمی تونستم رایان یا رامین رو ببینم.. دستم رو به دیوار گ

 ..فوم هام سست بود و می ترسیدم با سر، زمین بخورم

 

درد زیاد داری ولی من دوا درمون نیستم رایان.. نه من.. نه زِن سیامک.. زِن  _

سیامک و زنی که با نقشه و طرحِ قبلی به من نزدیک شد تا پول پیوستن به شوهِر  

 ...یه زِن خیابونیِ  خائنش رو از من بگیره.. اونو در حد خودت دیدی؟ 

 

و اینبار هم رایان تاب نیاورد.. خشت به خشت این خونه می لرزید از فریادهای 

کنترل شده ی رایان.. من فشاری که روی دوشش سنگینی می کرد حس می کردم.. 

داشتم می سوختم تو آتیشی که خودم به پا کردم.. رایان چه تقصیری داشت.. حق  

و سیامک و رامین مقصر بودیم او گناهی نداشت.. داشت   با او بود.. اونقدر که من

 ...از حق خودش و مادرش دفاع می کرد
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 ...بابا؟ فقط یه باِر دیگه.. یه باِر دیگه اینجوری درباره ی ناموس من حرف بزنی_

 

بس کن پسر.. واسه من دم از ناموس نزن.. کدوم ناموس؟ نکنه چهاربار رو  _

برات زن میشه؟ ها؟ چیه؟ اونجوری چشاتو گرد   تخت باهاش خوابیدی فکر کردی

میکنی و رگ گردن جلو میندازی فکر کردی من پسر خودمو نمیشناسم؟ تو خون  

من تو رگات جریان داره رایان.. از من جدا نیستی.. یه تیکه از منی.. الزم نبود  

 ...واسه دو سه بار سکس اسِم کثیفشو تو شناسنامت بیاری

 

و بغضی که از لحظه ی وروِد رامین بیخ گلوم چسبیده بود،    پاهام به زمین چسبید

باال میومد و من خودم رو   به سختی  نفسم  اشک شد و روی گونه هام غلتید.. 

محکم بغل زدم و سعی کردم صدای شکستِن غرورم رو به گوش کسی نرسونم..  

 ..رسوا بودم.. رسوا

ام.. می دونست می حرف های رامین خیلی تلخ بود.. رایان می دونست من اینج

 ...شنوم.. می دونست به چه حالی می رسم و من

 

اینبار صدای رایان هم می لرزید و من داشتم از بغض خفه میشدم.. گریه هم آرومم  

 ..نمی کرد
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بابا؟ زیبا زِن منه.. فقط یه چیزو خوب می دونم که هرچقدر خون کثیفت تو رگ  _

من جریان داشته باشه، خوِی کثیفت نداره.. من مثل تو قیِد همه چی رو نمیزنم..  

 ...کثافت فرو نمیرم.. کثافت، زن من نه.. تویی باباتو 
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برای ثانیه ای سکوت کل خونه رو فرا گرفت حتی صدای نفس های خودم رو نمی 

شنیدم.. دستم رو به دیوار گرفتم و باز جلو رفتم.. اونقدر زانوهام می لرزید و گام  

نمی رسیدم یا   هام آهسته بود که انگار یه مورچه بودم روی یه تردمیل.. یا هرگز

 ...به نابودی کشیده میشدم

 

با نقشه نه.. من، عاشِق زیبا شدم.. میدونم تو درکی از این کلمه نداری.. ازت  _

با کسی ازدواج   توقعی هم ندارم و نمیخوام بفهمی چون برات سخته.. ولی من 

کردم که عاشقشم.. با زِن سیامک نه.. زِن تو نه.. زیبا از اول سهم من بود فقط  

دیر پیداش کردم.. دیر و تو یه موقعیت بد... حاال هم بهتره از اینجا بری چون  

 !چیزی تو این خونه انتظارتو نمیکشه رامین ارجمند

 

باالخره تونستم یه تصویِر محو از کمِر رایان ببینم که درست وسِط سالن ایستاده 

رامین حرف  بود و عصبی می لرزید و مدام دستاش رو تو هوا تکون میداد تا با  

 ..بزنه ولی هنوز به رامین دید نداشتم

 

تر از این باشی که از یه زن، یه مار خوش خط و  فکر می کردم باید خیلی عاقل _

خال، بازی بخوری.. احمق... زیبا با نقشه به من نزدیک شد... چند درصد مطمئنی  

مردک    که نخواد با همون فکری که تو سرش بوده تو رو تیغ بزنه و بره با اون

 اوباش، سیامک؟ از خودت پرسیدی؟ آره؟ 

 

حقم بود.. رامین حق داشت اینجوری حرف بزنه و من نمی تونستم هیچ حرفی  

با نقشه وارد زندگیش شدم ولی برای   بزنم.. هیچ دفاعی از خودم نداشتم.. من 
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رایان هیچ دامی پهن نکرده بودم و داشت بی انصافی می کرد.. قلبم تیر می کشید  

گیج می رفت.. هرلحظه چشمام بیشتر تار میشد و اگه دیوار نبود، فرو می    و سرم

 ریختم و چی از این بدتر که جلوی رامین بشکنم؟

من اینجا و تو این خونه، درحالی که برهنه بودم و لباِس رایان پوششم بود، چیکار  

با کمند بود.. آره... حق داشت من کور و کر بودم و هیچوقت،   می کردم؟ حق 

یچی نفهمیدم.. دلم میخواست خدا جونم رو میگرفت تا خالص بشم.. دقیقا امروز ه

 باید این حرف ها رو می شنیدم..؟ امروز که احساس خوشبختی کردم؟
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مطمئنم زیبا اینجوری نیست تو هم سعی نکن دست و پایی رو بلرزونی که خیلی  _

گدار به آب نزدم و نمیزنم.. از زیبا  وقته قید ضعف رو زده.. بابا... من هیچوقت بی

 ..اونقدر مطمئنم که حاضرم براش هرکاری بکنم

 

راست می گفت یا چون من اینجا بودم این حرف ها رو میزد؟ من دیگه هیچی رو  

باور نداشتم.. قطرات سرکش و داغِ اشک همه ی صورتم و گردنم رو خیس کرده  

 ..بود

 

من    خاک بر سر من که جای یه مرد، یه بچه تحویل جامعه دادم.. تو به اندازه ی _

بفهم، سیامک اون زن رو ول کرد چون براش   جماعت زن ها رو نمیشناسی.. 

سودی نداشت.. برگشته تا از من انتقام بگیره چون من.... من با مادرش خوابیدم..  

 می فهمی یا نه؟ 
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گوشم از این حرف سوت کشید و ناخواسته " وای " کشداری از گلوم خارج شد 

رو برگردوندم و مائده رو درست وسِط اتاقش و  و دستم رو تکیه گاه سرم کردم..  

روی صندلی چرخدارش دیدم. من درست می دیدم یا اشک می ریخت؟ نگاهش 

میخ من بود و من کمرم رو به دیوار تکیه دادم و روبروش ایستادم.. احتماال اون  

هم به اندازه ی من داغون و شکست خورده بود.. شاید بدتر... آره.. من اول راه 

 ..و مائده... دردم صدچندان شدبودم 

 

حاال به غیر از من، مائده هم می دونست.. که شوهرش چه آدم کثافتی بود.. که  

توان  دیگه  من  و  ریخت  اشک می  واقعا  بودم...  انگیزی  نفرت  چه موجود  من 

 ..نداشتم حتی رو پا بایستم

 

اون عوضی  فقط میخوام بدونم چی تو سرت گذشته که فکر کردی با ازدواج با زِن  _

حرومزاده، می تونی از من انتقام بگیری؟ فکر کردی من قصد اینو داشتم صوفیا  

 ....رامش رو عقد کنم؟ جز اینکه فقط یه بار مهمونِ 

 

صدای عربده ی رایان اجازه نداد رامین حرفش رو تموم کنه.. من تا تِه حرفش  

 ..رو خونده بودم
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میخواست منو مهموِن تخت کنه تا از مردی انتقام بگیره که یه روزگاری شوهرم  

بوده؟ من و اون که دیگه باهم نبودیم.. نسبتی نداشتیم.. چی باخودش فکر کرد که 

می تونه از طریِق من به اون آشغال ضربه بزنه؟ اصال انتقام گرفتن حق کی بود؟ 

 من؟ رایان؟ سیامک؟ یا رامین؟ 
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اصال چرا رامین باید انتقام می گرفت؟ از مردی که این عوضی با مادرش خوابیده 

است با من بهش ضربه بزنه؟ چرا؟ نمی فهمیدم.. واقعا درک نمی کردم...  و می خو

گیج بودم و حالم اونقدر خراب بود که آرزو داشتم حاال و این لحظه به اتمام می  

رسید و باز زمان به عقب برمیگشت و از تو آغوش رایان ُجم نمیخوردم. اجازه 

 ....نمی دادم در رو باز کنه.. آخ

 

خون بودنمون رو میزنم..  ه زیونت نیار بابا.. قسم میخورم قید هماسِم زن منم ب_

میکشمت رامین.. سی ساله دارم خودمو خر میکنم و عین کبک سرم تو برفاست  

تا نبینم.. کاری نکن دستم به خونت آلوده شه.. از خونه ی من برو بیرون.. تو  

تازه به دنیا   راهت خیلی وقته از من و زندگیم جداست.. از همون وقتی که من

اومدم و تو بیمارستان حتی برای دیدنم نیومدی.. االن دلت برای چی گرفته؟ زن 

من حرمت داره.. خونه ی من حرمت داره.. گمشو بیرون.. گمشووووو.. طالق  

 ..مادرمو ازت میگیرم.. میگیرم رامین

 

  دلم می خواست برم و از خودم دفاع کنم اما حق خودم نمی دونستم.. مردی که 

اونجوری داشت جلوی عالم و آدم سینه سپر میکرد.. می گفت مشکالت اون مال 

 ...خودشه و مشکالت من مال جفتمون

 

مردی که داشت جلوی آدمی مثِل رامین از من و حق و حقوقی که خودم سهم خودم  

نمی دونستم طرفداری می کرد و از فعِل کشتن استفاده می کرد برای پدرش.. نفسم  

 .باال نمیومد

به رایان   تونستم  دلم میخواست می  تنها..  بود..  تنها  داشتم می سوختم.. رایان 

کمک کنم.. بی پشتوانه بود.. نه پدر و نه مادر.. نه خواهر و نه برادر.. رایان فقط  

من رو داشت و یه مادر که تو اتاق روبروییم اشک می ریخت و احتماال جیگرش  
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ده می کشید تا از دومین و تنها  می سوخت واسه تک پسرش که اونجوری عرب

زِن سالم زندگیش محافظت کنه.. من چه بی رحم و سنگدل بودم که تا امروز عشقی  

 ..که بهم داشت رو درک نکرده بودم
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اینارو اون عفریته زیر گوشت خونده؟ رایان.. حواست هست اینی که جلو روت  _

دو  ایستاده کیه؟ یا باید بهت حالی کنم؟ چرا یه طرفه به قاضی میری؟ تو فقط یکی  

 روزت بود.. مطمئنی مادرت حقیقت رو گفته؟ 

 

دستم رو به دیوار گرفتم و به چهره ی مائده زل زدم.. این زن نمی تونست دروغ  

گفته باشه.. صدای نفس نفس زدن های شدیِد رایان قلبم رو مچاله می کرد.. من  

نابرابر  این جنگ  تا برای  تنم بود  نگرانش بودم و ای کاش لباس مناسب تری 

اخله می کردم.. دلم برای رایان میسوخت و از خودم نفرت داشتم که هیچ کاری  مد

از دستم ساخته نبود.. پام به یه گلدون کوچیک برخورد کرد ولی صداش اونقدری  

نبود که از بین اون حجم خشم رد شه و به گوششون برسه.. چشم از مائده گرفتم  

و حرکات حرصی و عصبی که    و باز به رایان و اون حجِم عضالِت کمرش زل زدم

برای   گدفت..  فاصله  گام  چند  و  زد  موهاش  به  چنگی  میشد..  شدیدتر  هرلحظه 

 ..آرامش، تالش می کرد و از خدا براش آرامش می خواستم

 

مغلطه نکن بابا.. من ده سالم نیست که پِی حرِف یه نفر تا این اندازه داغون  _

سه دهه از بی پدری و بی مادر  بشم.. سه دهه از زندگی نکبت بارم میگذره..  

بودنم میگذره.. یه نفر تو تمام عمر کنارم نموند، چون من آدِم دلچسبی نبودم که  

کسی میل داشته باشه کنارم بمونه.. خواستم چپ برم راست برم گفتم نکنه عین  

تو بشم.. سی سالمه به یه زن چپ نگاه نکردم.. تو این همه سال فقط یه دختر تو  

که اونم جز یه همخونه و یه چندبار رابطه از سر اجبار، هیچی بینمون    زندگیم بود 

 ..نبود تا وقتی زیبا رو دیدم
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قلبم روی دور تند افتاد.. اونقدر نزدیک شده بودم که حاال می تونستم یه تصویر 

محو از رامین ببینم.. یه کت و شلوار به شدت شیک و خوش دوخت تنش بود که  

رنِگ نوک مدادی و بدون ذره ای چروک.. صاف و اتو    بوی اشرافیت می داد..

کشیده، اونقدر می شناختمش که می دونستم ساعت ها جلوی آینه به صورت و 

بدنش دست کشیده و هزاربار روابط نامشروعش رو مرور کرده و حاال حسابی  

 ..کیفش کوک بود

الن  رایان هنوز حرصی و عمیق نفس می کشید و مثل اسپند روی آتیش مدام س

رو گز می کرد و در آخر روبروی رامین ایستاد و انگشت تهدیدش رو جلوش  

 :تکون داد

 

بعد مدت ها مادرم رو دیده بودم.. از همیشه بدتر بود بابااااا.. همه ی امیدم رو  _

از دست دادم که خوب بشه.. وقتی با زیبا تو شرکت دیدمت و وقتی قربون صدقه 

 ...هارفتن 

 

مکث کرد و احتماال رگ غیرتش جلوی دیدش رو گرفت.. مشتش  به اینجا که رسید  

رو به رونش کوبید و نعره ی خفه ای کشید.. داشت مراعات من و مادرش رو می  

 ..کرد

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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رامین جلو اومد و بهتر دیدمش.. موهای جوگندمیش، سفیدتر به نظر می رسید و 

میومد.. یه  انگار تازه صورتش رو اصالح کرده بود.. از اتاِق مائده بوی بیماری  

 ...جور دارو و یه جور غم و یه رایحه ی تهوع آور.. مثل مرگ

من خیلی می ترسیدم.. خیلی.. بشدت زانوهام می لرزید و قلبم تو گلوم می تپید..  

دست رامین که روی کتِف رایان نشست روح از تنم رفت.. رایان سربلند کرد و  
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ی معنا به نظر می رسید نگاش کرد  رامین با یه لبخنِد بی معنا که االن از نظر من ب

 ..و سر تکون داد.. کل خونه رو از نظر گذروند.. یه نگاِه سرسری اما با تحقیر

 

بهتره آروم باشی.. پسِر من، تو هر شرایطی باید بتونه خشمش رو کنترل کنه..  _

تو فکر کردی من االن آرومم؟ از اینکه پسرم چنین خطای بزرگی کرده خوشحالم؟ 

چ عنوان اجازه نمیدم تو کنار زنی بمونی که یه روزی نه چندان دور  من به هی

 ...من، بهش به چشمِ 

 

پوزخنِد رایان رو شنیدم و پرشتاب دسِت رامین رو به عقب هول داد و از بین دوتا  

مبل رد شد و زانوش محکم به دسته ی مبل برخورد کرد و جای رایان، من درد 

و صورتم رو از اشک پاک کردم.. رامین حرف    کشیدم.. دستم رو روی قلبم گذاشتم 

های تلخی میزد و شاید هیچکس جز من توان شنیدنش رو نداشت.. داشت با غیرت 

 ..و غروِر رایان بازی می کرد.. میخواست تحقیرش کنه و من خوب می دونستم

 

کافیه.. یه باِر دیگه.. بابا قسم مبخورم به جون مادر، قسم میخورم یه بار دیگه _

ن چرندیات رو بگی.. کاری می کنم از کرده و گفته هات پشیمون بشب.. منو  ای

دست کم نگیر.. به قول خودت، من پسِر خودتم.. به اندازه ی تو عقرب صفتم.. به  

 ...اندازه ی خودت خطرناکم

 

رامین خواست حرف بزنه ولی رایان دستش رو باال گرفت و مانع شد و خودش  

 :ادامه داد
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داغونتر از چیزی بود که زبیده می گفت.. اخبار گندکاری هات ثانیه وضعیت مادر  _

به ثانیه به گوشم می رسید.. بابا؟ من اگه االن حال جنون دارم مقصرش تویی..  

قسم میخورم یه روز از عمرم باقی مونده باشه تقاص کاری که با عزیزای زندگیم  

دگاه و ازت شکایت  کردی پس میدی.. وقتی پرونده ی پزشکی مادر رو بردم دا

آتیِش   باهم عذاب دادم.. وقتی  افسانه، مادِر سیامک رو  کردم.. وقتی تو و اون 

خشِم سیامک رو به زندگیت انداختم.. اونوقت میفهمی که حق نداری درباره ی  

من.. مادرم و زنم.. درباره ی کسی که من به پاکی و قداستش اطمینان دارم چرت  

 ..مشو بیرون رامین.. همین االنتحویلم بدی.. از این خونه گ

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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تکیه به دیوار ایستاده بودم.. دیدِن رایان و  دیگه جونی تو پاهام نبود و فقط با  

اون حجِم فشاری که تحمل می کرد.. صدای دورگه و بغِض آشکار صداش، رگ  

ش، همه و همه خبر از حال بدش داشت های برجسته ی بدنش و رنگ کبود شده

و من چه جور زنی بودم که از حق شوهرم دفاع نمی کردم.. درست حاال و همین  

 ..لحظه

می تونستم؟ نه... متاسفانه من عرضه ی انجام هیچکاری نداشتم وقتی خودم  واقعا  

 ..تو دو قدمی مرگ بودم

 

 رایان؟ _

 

و فریاِد رایان باعث شد دستام رو روی گوشم بذارم.. قلبم تو جای جای تنم نبض  

 ..میزد و چشمام رو بستم
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، شنیدی..  حاال نه.. هرچی باید میگفتی رو گفتی.. هرچی هم الزم بود بشنوی_

من.. یه تصمیم مهم برای زندگیم گرفتم.. برگشتم تا کسی که سی و چند سال از  

زندگی من و مادرم و تباه کرد نابود کنم.. خودت رو از من و هرچی به من مربوطه  

بکش کنار و بذار سرد بشم.. بذار بازی زمونه ای که وقتی برگشتم تا انتقام بگیرم  

بمونه.. بذار عشقی که به زیبا دارم آرومم کنه..    با عشق روبرو شدم همونجوری 

 ..به نفع خودته.. باور کن به نفعته.. پس برو.. دیگه این اطراف پیدات نشه بابا

 

 !رایان؟ _

 

اما تو یه چرخِش نگاه، رامین من رو دید و من پاهام به زمین چسبید تا برم و  

نخوردم.. اشک نمی ریختم اما  خودم رو گم و گور کنم.. من رو دید و من تکون  

می تونستم مژه های خیسم رو ببینم و لبی که از شدت فشار عصبی سوزن سوزن  

میشد و پاهایی که تحمل وزنم رو نداشتن.. من با تکیه به دیوار هنوز هم سِر پا 

بودم.. رایان هنوز مسیِر نگاِه رامین رو دنبال نکرده بود و پشت به من، داشت  

به    همه ی حجِم خوش لبش  داد و رامین  به عقب سوق می  حالِت موهاش رو 

به تک   نگاهش رو روِی تک  تونستم سنگینِی  اومد.. می  لبخند کش  از  طرحی 

اجزای وجودیم حدس بزنم.. روی پاهای برهنه و پیرهنی که می تونست حدس 

بزنه از رایان بود.. می دونستم با ذهن کثیف و خالقی که داشت می تونست وقایع  

 الی ساعاتی قبل رو تجسم کنه و من چرا تکون نمی خوردم؟احتم

 

رایان برای شما مرد.. بیرون بابا.. وظیفه داشتم به عنواِن پسرت بهت خبر بدم  _

ازدواج کردم.. حاالم دیگه خبر داری.. قرار نبود از تو به من خیری برسه ولی  

ت رو به  ی سنگینی گفتم تا شّرت دامن زندگیمو نگیره.. دیگه کافیه هرچقدر سایه  

 ...دوش کشیدم.. خیال می کنم پدر نداشتم.. بیرون بابا
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و من جون دادم وقتی نگاِه کثیِف رامین روی پایین تنم چرخید.. خجالت کشیدم..  

 ..نباید می ایستادم.. باید می رفتم اما نمی تونستم.. توانش رو نداشتم

 ..وجب تنم رو دید میزد  سرم رو پایین انداختم تا حداقل نبینم چطور وجب به

 

 ..عروست تشریف آورد_

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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زبونم به سقف دهنم چسبید و انگار خون بدنم خشک شد..  با این حرف رامین،  

متوجه شدم رایان به این سمت چرخید و فقط چند ثانیه ی کوتاه طول کشید تا  

رایان به سمتم پا تند کرد و جلوم ایستاد.. نفِس داغش تو صورت و موهام پخش 

 :ش رو شنیدم که گفتشد و صدای بم و خفه

 

 ..با این وضعیت.. برگرد اتاق.. االن زیبا.. اینجا چیکار می کنی؟ _

 

نمی تونستم.. توانش رو نداشتم و چرا نمی فهمید من ایستاده مرده بودم؟ دستم 

 ..از دیوار لیز خورد و قبل از اینکه زمین بخورم، بین زمین و آسمون معلق موندم

 

 :منگاهم که تو نگاِه سرخِ رایان افتاد اشک هام پشت هم جاری شدند و فقط لب زد

 

 ..ببخشید.. م معذرت میخوام_
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دسِت رایان دور کمرم پیچید و به سینش چسبیدم.. محکم و بی انعطاف، انگشت  

هاش رو تو پهلوم فرو کرد و دلم غنج رفت اما اونقدر ضعف داشتم که نمی تونستم  

 :حتی درست نفس بکشم.. اسمم روی لب های رایان می لرزید 

 

 !زیبا؟! عزیزم؟ _

 

لحظه سنگین تر میشد و زیر دلم تیر می کشید.. دلم می خواست   گوشم لحظه به

زمان به عقب برمیگشت و اون ثانیه هایی که رایان روی تخت به صورتم لبخند  

میزد تکرار میشد و تا ابد تو همون صحنه ها می موندم.. کاش گوشم، این حجم  

قدر سرخ  از تحقیر و توهین و خشونت رو نمی شنید و کاش چشم های رایان این

 ..نبود.. من عاشِق سرسبزی های بکِر نگاهش بودم و حقم نبود اینجوری بسوزم

 

رایان؟! بهت هشدار میدم این دختر رو طالقش بدی.. دختری که راه به راه سر _

 ..هیچ و پوچ غش و ضعف کنه به درد رایان ارجمند نمیخوره

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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تلخ بود اما راست می گفت.. من باید می تونستم از خودم و رایان و مائده دفاع 

نمی   که  پِس  کنم  از  اون  بدون  بود..  رایان  با  و حق  بودم  بی عرضه  تونستم.. 

 ..هیچکاری برنمی اومدم

 

 ..اگه تو اینکارو نکنی.. من وادارت می کنم رایان_
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رایان ابدا جواِب رامین رو نمی داد.. نگرانیش کامال واضح بود.. لبش رو کنار  

 :گوشم چسبوند و شنیدم که خیلی آهسته گفت

 

 .... نمی کنم زیبا.. من هستم.. ببین.. کنارتم.. من هستمولت نمی کنم._

 

و محکم تر من رو به خودش چسبوند.. اونقدر که حس می کردم جزیی از وجوِد  

 :خوِد رایان بودم.. صداش رو باال برد و گفت

 

تو نمی تونی کاری کنی.. از خونه ی من برو بیرون.. زیبا تا ثانیه های آخِر  _

ی ارجمند باقی میمونه.. من به میل و اراده ی تو ازدواج    عمرش عروِس خانواده

 ..نکردم که حاال با نارضایتی تو طالقش بدم

 

 ..دلم گرم بود به خاطِر داشتن رایان.. من خوشبخت بودم.. خیلی

 

 ...رایان.. من.. ببخشید_

 

صدای خنده ی بلنِد رامین حرفم رو نیمه رها کرد و رایان بی توجه از روی زمین  

 ...ندم کرد و جوری با هیکلش، پوششم داد که نقطه ای از تنم رو رامین نبینهبل

 

 ..من حرفم رو دوبار تکرار نمی کنم رامین.. برگشتم نمیخوام ببینمت_
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ولی من اومدم مادرتو ببینم.. هنوز زنمه.. پس درقبال من یه سری وظایف داره..  _

 ..وقتی تونستی طالقشو بگیری اونوقت ادعا کن

 

رایان صبر نکرد و من رو که مثل یه کوه دردسر بودم تا اتاقش برد.. به بازوش  

 :چنگ اندلختم و درحالی که دیگه نا نداشتم حتی پلک باز کنم گفتم

 

نمی  _ خواستم..  نمی  بخدا  ببخشید..  ب  رایان..  نیخوام  معذرت  من  ببخشید.. 

 ...خواستم

 

 :بوسه زد و گفت اما روی تخت قرار گرفتم و لب داغش روی پیشونیم

 

 ...حاال نه.. تو کاری نکردی.. بمون تا بیام.. از جات تکون نخور قربونت برم_

 

این رو گفت و بازوش رو از مشتم بیرون کشید و پایین تخت ایستاد.. نیم نگاهی  

 ..به ظاهرم انداخت و فکش منقبض شد..از خودم حالم به هم میخورد

 

 !رایان؟ _

 



 

1714  از 1128 صفحه   

 ..رفت.. دستی به صورتش کشید تا از التهابش کم کنهابرو در هم کشید و رو گ

 

 ...نباید میومدی بیرون.. نباید اینجوری جلو بابام_

 

ادامه نداد اما من تا ته حرفش رو خوندم.. با غرورش بازی کردم.. رگ غیرتش  

 ..رو له کردم و کاش اینجوری نمیشد.. کاش

کاری بود که شده و نمیشد  رفته بودم برای چی؟ خودم رو سرزنش کردم ولی  

 ..زمان رو به عقب برگردوند.. به گریه افتادم و رایان پوفی کشید و رفت
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با اینکه کل اتاق از صدای گریه هام پر شده بود و از بی نفسی، حال خفگی داشتم 

و دِر اتاق بسته بود، اما صدای مشاجره ی رایان و رامین را می شنیدم و اونقدر  

می شنون.. من  حالم بد بود که نمی تونستم تمرکز کنم تا بفهمم چی میگن و چی  

 ...حاال از خیلی چیزها خبر داشتم.. اون زن، مادِر خیانتکاِر سیامک

دلم نمی خواست حتی چهره ش رو به خاطر بیارم.. اون زن که به من گفته بود 

پاپتی و هرزه و بی لیاقت... خودش آوازه ی گندکاریش داشت گوش فلک رو کر  

و رایان و احتماال سیامک می  می کرد و دوِد کارهای کثیفش داشت تو چشم من  

 .رفت

دلم برای سیامک هم می سوخت و می تونستم حدس بزنم وقتی این موضوع رو  

 ..شنیده بود تا چه اندازه خورد شده بود

پس برای همین اونجوری با نفرت و یه نگاِه آشنا به رایان نگاه می کرد.. از خیلی 

 .ندتر این دو خانواده، از همدیگه خبر داشتوقت قبل 

حالم ابدا خوب نبود.. به پهلوی راست چرخیدم و همونطور که نگاهم به دِر بسته  

 ..بود، خودم رو بغل زدم و جنین وار جمع شدم
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هنوز صدای بحث و مشاجره قطع نشده بود و دلم می خواست رایان هرچه زودتر  

ه بدم برمی گشت تا مرهِم دردهام میشد.. من نمی تونستم تنهایی به این مسیر ادام

 ..و بدون رایان حتی نفس کشیدن برام سخت بود

گفته بودم که چرا از اتاق خارج شدم اما، من حق خودم می دونستم که از رایان  

دفاع کنم.. که بشنوم و بدونم.. من درست وسِط بدبختی های هر دو خانواده درحال  

 ..له شدن بودم

ی کرد تا به سیامک ضربه  هنوز برام گنگ بود که چرا باید رامین با من بازی م

بزنه.. من که دیگه با اون نسبتی نداشتم که ناموسش به حساب بیام.. در ثانی،  

انتقام می گرفت؟ سرم   باید  بود و چرا اون عوضی، رامین  سیامک خورد شده 

 ..بشدت درد می کرد و گیج می رفت

حجم   اون  و  حرارت  پر  ی  رابطه  یه  از  بعد  داشتم..  شدیدی  ضعف  احساس 

 ...رساست

 ..دستم رو روی شکمم قفل کردم و زیر دلم تیر کشید
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اینکه چقدر زمان گذشت رو نمی دونستم اما باالخره رایان پا به اتاق گذاشت و  

من مثل یه فنر از جا پریدم و پاهام رو از تخت آویزون کردم.. هنوز صورتم از  

اشک خیس بود و نفس نداشتم.. می دونستم کل صورتم سرخ به نظر می رسید و  

ود متوجه وخامت حالم می شد.. توقع داشتم حاال که حال  احتماال رایان خیلی ز

نزار و خرابم رو می دید به سمتم بیاد و مثل شب قبل، گوشم رو از حرف های  

آرامش بخشش پر کنه.. حس می کردم تا چند ثانیه ی بعد پایین تخت زانو میزد و  

ن و غمی  آرومم می کرد ولی هیچ حرکتی نکرد.. به در بسته تکیه داد و چشم از م

 .که روی دوشم سنگینی میکرد، برنداشت و من تو خودم ُمردم.. شکستم و له شدم

 

رایان از من متنفر بود که با اون سر و قیافه جلوی باباش ظاهر شدم.. نکنه به  

 ...حرف های چرندی که رامین گفته بود اطمینان داشت و حاال این نگاه ها
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کرده بودم و براش از عشق گفتم، ولم   دلم نمی خواست حاال که خودم رو تقدیمش

 ..کنه و من برای بار چندم بشکنم.. اینبار دووم نمی آوردم

بی اراده بغض کردم و اشک از گوشه های چشمم جاری شد.. پاهام برهنه بود و  

اشکام روی رونم می چکید و رایان هنوز هم هیچ حرکتی نداشت.. به سمتش 

ش.. حس کردم این رایان، مردی که می چرخیدم و از پشت پرده ای اشک دیدم

شناختم نبود.. انگار یه دنیا غم، روی دوشش سنگینی می کرد و کمرش رو می  

شکست.. از در فاصله گرفت و وسط اتاق ایستاد و من سر پایین انداختم تا نگاه 

 ..مواخذه گرش رو نبینم

 

 !زیبا؟ _

 

شار بودم که نمی صداش پر بود از خط و خش و کلی حس که من اونقدر تحت ف

 ..فهمیدم

 ..ترس بدی به دلم افتاده بود

 

 !چرا اومدی بیرون؟ _

 

 ...من تا قبل از اتفاقاِت شِب گذشته، خودم رو زِن رایان نمی دونستم اما حاال

قصد داشت بعد از حرف ها و نگاِه سنگین و هیز و هرزه ی باباش، باهام دعوا  

 ر شدم؟کنه که چرا با این تیپ و قیافه جلوش ظاه

عمال لخت بودم و جز یه ال پیرهِن رایان هیچی تنم نبود و من می دونستم رایان  

 ...حق داشت اما



 

1714  از 1133 صفحه   

 یک درصد به من فکر می کرد؟ که با چه حالی پا از در اتاق بیرون گذاشتم؟ 

 

 

 !رایان؟ _

 

انگشتش رو روی لبش گذاشت و به نشونه ی سکوت، هیششش کشداری گفت و  

 ..سکوت کردممن لب فرو بستم و  
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افتاد.. قبل از اینکه به من و تخت برسه، کالفه چنگی جلو اومد و دلم به تب و تاب  

 ..به موهاش زد و از آشفتگِی زیبایی که به موهاش بخشید دلم لرزید

رایان تو هر شرایطی جذاب بود.. عضالتم منقبض شد و باالخره در کشمکش بین  

خودش و هر فکری که داشت، چه پیروز چه شکست خورده، نزدیک شد.. درست  

ستاد و من نگاهم رو از پایین روی جزء به جزء تنش چرخوندم و  کنار تخت ای

روی صورتش ثابت شدم.. با دست اشکام رو پاک کردم و چشم های رایان رو 

واضح دیدم.. دو گوی سرخ و غلتان بود و رنِگ لبش به کبودی میزد.. نگران از  

زنم یا  جا بلند شدم و رایان چشم از من بر نمی داشت.. می ترسیدم بهش دست ب

 ..چیزی بگم ولی رایان دو طرف بازوم رو گرفت و جور خاصی نگام کرد

 

 حالت خوبه زیبا؟ _

 

بینی بود..  از این سواِل ساده و ناگهانی جا خوردم.. رایان همیشه غیر قابل پیش 

با سری که باال پایین کردم، جوابش رو دادم اما اخم کرد و دستش روی بازوم،  

 ..محکم فشرده شد
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که خوبی، بگو چرا اومدی بیرون؟ زیبا؟ یک درصد به من و غیرتم فکر   حاال_

 ...کردی با این لباس و لخت جلوی بابام

 

داشت چی می گفت؟ چی؟ واقعا فکر می کرد من هدفی داشتم؟ فکر می کرد من  

برای خودنمایی و عرضه کردن خودم رفته بودم؟ نمی فهمید می خواستم از خودش  

ی که پایمال شده بود دفاع کنم؟ نمی فهمید من هم دلم می و خودم و مادرش و حق

خواست مثل هر زِن متاهل دیگه ای توان دفاع از شوهرم رو داشته باشم؟ نمی  

فهمید رامین داشت چه توهین هایی می کرد؟ هرکسی جای من بود سکوت نمی  

 ..کرد

 ..حماقت خودم بودمن خودم رو مقصر می دونستم و دلیل این طعمه قرار گرفتنم،  

اگر به خاطِر سیامک و حسی که فکر می کردم عشق بود، اون کار رو نمی کردم،  

 ..بازیچه نمی شدم

 

 ...رایان؟ تو.. تو حق نداری درباره ی من_

 

پوستش  و  نمیشد  باز  اخماش  نبود..  ارادی  صداش  رفتن  باال  که  بودم  مطمئن 

 :تهی می کردم هرلحظه سرخ تر به نظر می رسید و من داشتم قالب

 

حق چیو دارم؟ بهم بگو منم تکلیف خودمو بدونم.. مِن لعنتی به عنوان شوهرت..  _

دوست پسرت.. معشوقت.. به عنوان یه حامی و هر اسمی که دلت میخواد روی  

 رابطمون بذاری... بهم بگو من حق چیو دارم؟؟؟؟
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با صدای حرصیش تو جا پریدم ولی ولم نکرد و بازوم بیشتر فشرده شد.. رایان 

 ..وضوح از همه ی وجناتش فهمیدخیلی عصبانی بود و میشد به 

 

 

چرا االن سکوت کردی؟ حرف بزن.. بگو من چه حق و حقوقی در برابرت دارم..  _

چیکار؟  بودی  اومده  من؟؟؟  بابای  جلوی  زیبا؟؟؟  بابام؟  جلوی  میای  اینجوری 

بشنوی قراره چجوری من و تو و مادرم رو زیر سوال ببره..؟؟؟ دلت می خواست 

بشنوی؟ که چی؟ که مثال بشینی زانوی غم به بغل بگیری من چقدر بدبختم؟  اینا رو  

یا نه.. خواستی ببینی و بشنوی چجوری سِر این حماقتی که تو و بابام و سیامک  

 ....و اون مادرِ 

 

ادامه نداد و ولم کرد.. پشت به من چنگی به موهاش زد و شدت گرما باعث شد 

 ..ردیف دکمه های پیرهنش رو باز کنه

 ..باز به سمتم چرخید و من ناخواسته نگاهم روی عضالت سینه و شکمش افتاد

 

دارم گر می گیرم زیبا.. تو تمام عمرم انقدر یه جا حس پیروزی و شکست نکرده  _

 بودم.. تو تمام عمرم انقدر از دیدنت زجر نکشیدم.. می فهمی من چی کشیدم؟ 

 

م. من خودم رو مقصر می دونستم  می فهمیدم و داشتم به اندازه ی رایان می سوخت

اما حاال، واقعا حقم نبود باهام اینجوری برخورد بشه.. دستی پای چشمام کشیدم 

 :و گفتم

 



 

1714  از 1138 صفحه   

من.. اومده بودم تا.. تا از تو دفاع کنم رایان.. اومدم تا مثل هر زن دیگه ای، از  _

 .شوهرم دفاع کنم

 

با یه تک  خنده بهم نزدیک تر شد..  برای ثانیه هایی طوالنی نگام کرد، در آخر 

سینش به سینم برخورد کرد و من با شرم و خجالت و ترس سر پایین انداختم..  

 ..لبش که کنار گوشم نشست پوست تنم مور مور شد

 

دفاع کنی از من؟ منو نخندون زیبا.. لطفا این بازی رو تمومش کن.. من تو رو  _

دارم خودت باشی.. با این    هرجوری که بودی و هستی قبول کردم! حاال دیگه الزم

تیپ و قیافه و لباس، میای جلوی مردی که قصِد تصاحِب تنتو داشت.. بابای من،  

یه حرومزاده بیشتر نیست.. اینو تو بهتر از هرکسی تو کل این شهر خراب شده 

خبر داری که من توضیحی نه.. عملی بهت نشون دادم.. زیبا، بابای من.. منتظِر  

تو که تو این آتو رو دستش دادی.. اصال... اصال می دونی بعد همین بود.. دیدِن  

 رفتنت چی گفت؟ 
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دربرابرش یه موِش ضعیف و درمونده بودم ولی نمی تونستم مخالفت کنم.. حق  

داشت.. رامین من رو تو بد موقعیتی دیده بود و حاال دلم نمی خواست بشنوم که  

باال  چه حرفی زده بود.. نمی خواستم بشنوم ولی رایان چونم رو گرفت و سرم رو  

آورد و من هر دو کف دستم رو روی سینش گذاشتم و به خودش پناه بردم.. من 

 ..هیچ پناهگاه و تکیه گاهی نداشتم جز خودش

دربرابر کمند.. سیامک.. خانواده و خانواده ی خودش، رایان تنها کسی بود که با  

شد بهش  بینی بودن، باز هم قابل اعتماد بود و میوجوِد همین اخالِق غیرقابل پیش 

تکیه کرد.. بغض چنگال هاش رو تو گردنم فرو کرده بود و داشتم خفه میشدم..  

 ..تصویِر رایان مدام می لرزید
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 ... گفت زیبایی و_

 

ش رو نداشت و من از خودم خجالت کشیدم.. نمی تونستم  توان تکمیل کردن جمله

رو بهش داده    اجازه بدم رایان اینجوری عذاب بکشه.. حداقل من که خودم این درد

 ..بودم باید یه کاری می کردم

 

منو  _ اما..  نمیشه..  درست  هیچی  با عذرخواهی  دونم  می  دونم..  می  ببخشید.. 

ببخش که اذیتت کردم.. که با حضورم تو زندگیت، باعث شدم به این حال و روز  

 ..بیفتی

 

گاهش تغییر  باز پوزخند زد اما تلخِ تلخِ تلخ.. اونقدر که کامم مثل زهر شد.. رنگ ن

 :کرد و با تاسف سر تکون داد

 

مشکل تو اینه که فکر می کنی من از حضورت ناراحتم.. فکر می کنی به خاطر  _

وجود توئه که تو این جهنمم.. زیبا.. من دارم از همه طرف له میشم.. از همه 

 ...طرف.. توروخدا بفهم.. تو.. تولعنتی، زن منی! زِن من

 

خودش؟ میخواست به من ثابت کنه یا خودش؟ ولم کرد    این رو برای من میگفت یا

و فاصله گرفت.. لب تخت نشست و هر دو آرنجش رو روی زانوش گذاشت و  

 ..سرش رو بین دست گرفت و موهاش به چنِگ انگشتاش دراومد
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 !رایان؟ _

 

حتی سربلند نکرد تا من رو ببینه و من درد کشیدم.. جلو رفتم و پایین تخت روی  

ستم و از پایین نگاش کردم.. چیز زیادی از صورتش نمی دیدم اما هر  دو زانو نش

 :دو دستش رو گرفتم و گفتم
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می دونم چقدر اذیت شدی.. رایان باور کن من درکت می کنم اما تو چی؟ می  _

م؟ می فهمی االن و با شنیدن حرفای بابات.. اطمینان پیدا  فهمی من تو چه موقعیتی

 ...کردن از اون اتفاقی که بین بابای تو و مادر سیامک افتاده

 

باال کشید و من از حسی که تو چشماش بود ترسیدم و لب گزیدم اما عقب  چشم  

 .نکشیدم

 

من زِن سیامک بودم و یه مدت تو زندگی بابات بودم.. االن زِن توام.. می خوام  _

پاره  تا مرد، عین گوشت قربانی تکه  بفهمی برای من چقدر سخته که بین سه 

خوب می دونی دیشب بین ما چی    بشم.. رایان؟ االن من زِن توام.. تو خودت هم

 ...گذشته

 

صدای رایان به شدت گرفته و دورگه به نظر رسید و من مات موندم.. تا به این  

 حد رایان تحت فشار بود؟ می خواست اشک بریزد؟ 
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 ..درِد منم همینه زیبا_

 

 چی بود؟ دردش چی بود که من نمی فهمیدم؟

 

می بینم که دوتا ناموس های من چجوری  دردم اینه که من، به عنواِن یه مرد دارم  _

تکه پاره میشن و هیچکاری از دستم برنمیاد.. به خودت و من احترام نمیذاری..  

میگم پنهانکاری نکن.. دروغ نگو.. بمون توخونه.. بمون تو اتاق.. حرف نزن..  

به خاطِر خودم نیست.. من راِه مجاب کردن این جماعت رو بلدم چون یه عمره که  

 !اهاشون زندگی می کنم.. بِد تو رو نخواستم.. آخ زیبا.. آخدارم ب

 

بازوم رو گرفت و به هر زحمتی که بود، بلندم کرد و وادارم کرد روی پاش بشینم..  

تو   و  گرفت  رو  چونم  کرد..  دگرگون  رو  حالم  شلوارش  روی  لختم  تِن  برخورد 

بست و زمزمه   چشمام زل زد.. دستش دوِر کمرم احاطه شد و با یه دم عمیق، چشم

 :وار گفت

 

کم کم راه و روِش زندگی با من رو یاد میگیری.. از این خونه میریم تو خونه ی  _

جدید.. با تو و مادرم، طالقش رو که از بابام بگیرم خالص میشه.. اون بنِد اسارِت 

 ..لعنتی از دور گردنش برداشته میشه و واسه یه ثانیه هم که شده نفس میکشه

 

 ..روی ته ریشش گذاشتم.. تنش داغ داغ بوددستم رو 
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باشه رایان.. من.. من دیگه چیزی رو مخفی نمی کنم.. باهم میریم.. هرجا که  _

تو اراده کنی.. من همونجوری میشم که تو میخوای، خودم میشم! با مادرت یه  

 ...زندگی خوب می سازیم.. قول میدم

 

 ..آهسته الی پلکش رو باز کرد و کج خندید

 

 !زیبا؟ _

 

 ..وجودم گوش شد همه ی

یه دستم رو دور گردنش حلقه کردم و دست رایان روی گودی کمرم مشت شد و 

به خودش چسبوند.. می تونستم صدای کر کننده ی قلبش رو بشنوم و کاش این  

 .قیامت، تموم میشد

 

اون آرامشی که میگی خیلی دوره.. باید هفت خان رستم رو رد کنیم.. نمی دونم  _

 ...م ولی می دونم وقتی که تموم شه منتو خان چندم هستی

 

تر از قبل، دستم رو روی ته ریشش به حرکت درآوردم و رایان سرش رو  آهسته

روی قلبم گذاشت و دم عمیقی گرفت.. دلم به حال خودم و رایان و البته مائده می 

سوخت.. حاال تو تنهایی چیکار می کرد؟ شنیدن اون حرف ها از زبون شوهرت،  

داشت و من می    کار راحتی احتیاج  به من  حتما بهش سر میزدم..  باید  و  نبود 
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فهمیدم. هرچند شاید بعد از اون حرف ها از من نفرت داشت اما من خودم رو دریغ  

 .نمی کردم

 

عزیزم؟ قربونت برم... رایان... من و تو همدیگه رو داریم.. مگه نگفتی منو  _

 ...گفتی بهت اعتماد کنم دوست داری؟ مگه نگفتی قراره همه چی عوض بشه؟ 

 

االن هم میگم ولی زیبا.. به همون خدایی که باورش داری قسم میخورم، من بِد _

 ...تورو نمی خوام.. دیگه اینکارو نکن! بفهم چه حالی شدم وقتی بابام

 

ارادی خودم رو جلو کشیدم و لب روی لبش گذاشتم و به ثانیه نرسیده همراهیم  

ا کمرم روی تخت قرار گرفت و رایان روی تنم خیمه  کرد و نفهمیدم چطوری، ام

زد.. لب از روی لبم برنداشت اما داشت دکمه های پیرهنش رو باز می کرد و من  

هیچ واکنشی نشون ندادم.. نمی خواستم اگه قرار بود خودش رو، وجدان و غیرتش  

م رو با این رابطه آروم کنه، ازش بگیرمش.. رایان در کّل جسم و روحِ من سه

 ...داشت.. من به او تعلق داشتم و او... به حتم، تنها برای من بود.. فقط من

از این حّس مالکیت لذت بردم و انگار غمی که روی دلم سنگینی میکرد رخت بر  

 .بست

پیرهنش رو بیرون کشید و بین پام جا گرفت.. دستم رو روی برجستگی عضالنی  

من به وضوح حسش می کردم.. سینش گذاشتم.. قلبش زیر دستم نبض میزد و  

چونه و فکم رو گرفت و راه رو برای هرگونه مخالفتی بست و محکم تر برای  

بوسیدنم داوطلب شد.. لب پایینم رو بین دندون گرفت و نرم کشید و با یه صدای  

کوتاه به جایگاه اصلیش برگشت و باز لب روی لبم گذاشت و خودش رو بیشتر  

 ..جا کرد
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ی   همه  اما  ترسیدم..  می  غمگین..  و  دلشکسته  و  پریشون  بودم..  ناراحت  من 

 ..تو وجودم رخنه کرده بود با رایان برطرف میشداحساساِت بدی که 

 

 زیبا؟ _

 

 

می تونستم سرسبزِی چشم هاش رو ببینم و دلم گم شدن تو جنگِل خوش رنگش  

رو می خواست.. لبم رو نرم و خیس بوسید و اینبار من بودم که دست پیش بردم، 

 ..برای باز کردِن کمربندی که فقط بین ما از بین میرفت

رایان بی معطلی و یک دستی شلوارش رو تا نیمه پایین کشید و بازش کردم و  

 :لبش رو به گوشم چسبوند

 

 اجازه میدی؟ _

 

 ...فقط چندساعت از رابطمون میگذشت و من هنوز درد داشتم اما رایان

از   باهم  نیاز و عشق رو  یه پسربچه ی مظلوم و معصوم نگام کرد و من  مثل 

ه تا وقتی رایان اینجوری دیوونه وار من  چشماش خوندم.. مخالفت نمی کردم.. ن

 ..رو می خواست.. سری به باال و پایین تکون دادم که یعنی بله 

گوشه ی لبم رو بوسید و روی یه دستش، جک زد و دسِت آزادش از پاییِن لباِس  

گشاِد تنم به داخل نفوذ کرد و من حرصی که به جونش افتاد حس کردم.. احتماال 
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ی اون مثال پدر فکر می کرد و من چقدر بدبخت بودم و  رزههای ه داشت به نگاه

 ..در عین حال خوشبخت

 ...همون حسی که رایان ازش حرف میزد.. یه پیروزی و شکسِت صددرصدی

 

سینم رو بین مشتش گرفت و خودش آخ کشید.. پایین تنش که به تِن لختم برخورد  

تقالهای شِب گذشته رو کرد چشم بستم و ملحفه ی نامرتِب تخت که هنوز آثاِر  

داشت، بین مشتم گرفتم و رایان سیبک گلوم رو بوسید و زبونش رو از همون 

سیبک تا چونه و گوشم چرخوند و داشتم به همین زودی، زیِر تن و بدنش مثل  

 ..مار به خودم می لولیدم

رایان من رو با شهوت آشنا کرده بود و خودم میل داشتم.. دلم می خواست و  

 ..یدمخجالت کش

من تکه تکه بودم.. نیمی از حواسم پِی کمند و زهرا و خانواده بود و نیِم دیگری  

پِی رایان و مائده ای که معلوم نبود تو چه حالی دست و پا میزد و من وظیفه  

 ...داشتم به او هم رسیدگی کنم.. احساس مسئولیت داشتم درست مثل یک عروس

 

 !می تونم تنتو لمس کنم حاال باشه.. زیبا؟ فکرش هم نمی کردم دفعه ی بعدی که  _

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ..بشدت می لرزیدم از ترس و شهوت

 

 ج جانم؟ _

 

 ..از تِه دلت به این رابطه راضی هستی؟ بگی نه، پامیشم و حرفش هم نمیزنم_
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نبودم، راضی   اگه راضی هم  لذتم شد..  باعِث  بامالحظه بود  اندازه  تا این  اینکه 

 ..شدم

 

 !رایان؟ تو.. یعنی من.. خودم دلم میخواد _

 

فاصله داد تا بهتر    این رو که گفتم عقب کشید.. عقب که نه.. فقط سر و گردنش رو 

 ..من رو ببینه.. احتماال به دنباِل صداقِت حرفم می گشت

 

 مطمئنی؟ _

 

از تنها چیزی که مطمئن بودم این بود که رایان با تمام وجود دوست داشت بگم  

 ...بله

می خواست از گفتن حرفم پشیمون نباشم و من نبودم. سری تکون دادم که آه  

گلوم نشست و مکید.. اینبار به قصِد مهر زدِن گردنم،  کشید و باز لبش روی سیبک  

 ..می مکید و من گردنش رو گرفتم و به خودم فشردم

 

 میدونی ازدواج یعنی چی؟ _
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متوجه منظورش نشدم اما خودش رو بین پام جا داد و واردم کرد که از درد و  

ذره ذره تو لذت، لبم رو به هم فشردم و رایان بدون اینکه نفس بکشه، همه رو  

تنم فرو کرد و بهم چسبید و من دیگه نتونستم سکوت کنم و با درد اسمش رو  

 :صدا کردم

 

 ...آی رایان_

 

سرش رو به عقب متمایل کرد و کوبش قلبش رو شنیدم.. هر دو دستم رو روی  

سینش گذاشتم و رایان همونطور که با لذت آخ می کشید، دکمه های پیرهِن خودش 

 :باز کرد و دوباره سوالش رو تکرار کردرو که تنم بود، 

 

 !ب بگو.. می دونی یعنی چی؟ _

 

خیلی درد داشتم و هنوز لذتی درکار نبود.. خیلی آروم خودش رو تکون داد و من  

 :محکم تر به ملحفه چنگ انداختم و گفتم

 

 .نمی دونم.. آی رایان.. د دردم میاد_
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 �� عالیس .. الناز

 

 [10:20 31.12.20] ,ب اخرانتخا

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  -) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

Admin vip)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_چهل_و_یک #

 

 

 

مثال  _ میفته..  گردنت  به  که  انجام وظایفی  یعنی  یعنی مسئولیت...  تعهد...  یعنی 

یعنی همین رابطه ی لذت بخِش کوتاه مدت، همین کاری که االن من دارم می کنم..  

ز زیبا... ازدواج یعنی، عشق... چیزی که من نسبت به تو دارم.. خوبِی ازدواج  

 می دونی چیه؟ 
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باز هم جوابش رو نمی دونستم.. من مغزم درست کار نمی کرد و رایان داشت مدام  

جای    خودش رو تو وجودم تکون می داد.. دردش لحظه به لحظه کمتر میشد و

تو   و  گذاشت  گوشم  میداد.. دستش رو روی  نشدنی  لذتی وصف  به  رو  خودش 

 ...چشمام زل زد.. چشم هاش خیلی خیره کننده بود.. خیلی

 

یعنی یه پیونِد ناگسستنی.. یعنی اگه روزی من از تو.. یا تو از من خسته شدی،  _

م.. من بهت  این پیوند، ما رو کناِر هم نگه داره تا باز یه روزی عاشِق هم بشی

کم   تو وجودمه  که  این حسی  از  اون،  بدون  چه  پیوند  این  با  چه  میدم  اطمینان 

 نمیشه.. بهت قول میدم.. زیبا؟ 

 

برام   حرکاتش  حاال  لذت شدم..  و غرق  دندونم نشست  شیرینِی حرف هاش الی 

 ..تر بود و داشتم روی ابرها سیر می کردمبخشلذت

 

 ا ال االن آرومی رایان؟_

 

وی لبم گذاشت و همونطور که خودش رو تکون می داد و به نفس نفس  لبش رو ر

زدن افتاد و کنار نکشید.. دقیقا روی لبم، در نزدیکترین حالت ممکن  از من و 

 ...گرفت و من هموجودم آرامش می 

دیگه حس و حاِل یه دختِر مجرد رو نداشتم.. یه زن بودم و بعد از سالها، تازه 

 .شیدمداشتم این طعم رو می چ
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با تو آره.. از کنار تو که دور میشم به تالطم میفتم زیبا.. کنار هیچ احدی این  _

 .حسی که.. که از تو می گیرم ندارم

 

 

@ntkhb_akhar 
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دستش رو زیِر رونم گذاشت و پاهام رو باال کشید و با تکیه به رونم، همه ی 

وزنش رو روی تنم انداخت و بهم ضربه زد و آخ کشیدم که جوووون کشداری  

 ..گفت و محکم تر به کارش ادامه داد

 

 ...دردم میادآی رایان.. د داره _

 

دست از کار نکشید و با حرص و ولعِ بیشتری به کارش ادامه داد و من داشتم  

 .حیِن لذت بردن، درد می کشیدم و برام ناخوشایند نبود.. دوست داشتم

 ...یه جوری عمیق نفس می کشید که می ترسیدم کّل هوای درون اتاق رو ببلعه

 

با.. نمی دونم چ چقدر می تونی درک  دیوونم می کنی.. دیوونه.. آه لعنتی.. زی_

 ...کنی اما االن، دلم میخواد... د دلم میخواد کاری کنم... که

 

ادامه نداد و به عوض، خم شد و لبم رو به دندون گرفت و جوری مکید که اشک  

تو چشام حلقه بست.. رایان ناخواسته به این حال می رسید.. می فهمیدم.. میل  

دماه رابطه نداشتن و حرص و عصبانیت و یه تجربه  خوابگی و چنشدیدش به هم

تر بشه.. دلم برای این خصلتش،  ی فوق العاده با من، باعث میشد بی تاب و بی تاب

  ..غنج رفت و گررنش رو گرفتم.. از این موضوع ناراحت نبودم 

 

برعکس خوشحال بودم و می دونستم کّل وجود رایان به من تعلق داشت.. گردنش 

بار  تک، مثال ثانیه ای یک گرفتم و عمیقا همراهیش کردم و رایان تک   رو محکم تر

خودش رو محکم بهم می کوبید و فنِر تخت به جیر جیر کردن افتاد.. لب از روی  
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لبش بر نمی داشتم تا بهش ثابت کنم هنوز بودم و قصد فرار نداشتم.. دیگه از  

 ..ایان و نمی ترسیدمرایان نمی ترسیدم.. یه موش بودم دربرابِر شیری مثل ر

گردنم رو فتح کرد و زبونش کل گوش و گردن و چونم رو خیس کرد و الله ی  

گوشم رو مکید.. همچنان خودش رو جلو عقب می کرد.. حاال آرکمتر بود و بیشتر  

از همیشه لذت می بردم.. کل اتاق از بوی بدنمون پر بود و صدای برخورد تنش  

 ..که جفتمون رو خمارتر می کردروی تن لختم ملودی زیبایی بود 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �🔤� عالیس .. الناز
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دلم این رابطه های یهویی رو می خواست.. رایان بلد بود نبِض احساساتم رو به 

 ..دست بگیره

 

دلم نمی خواد تمومش کنم.. می خوام تا خوِد فردا همینجوری تلنبه بزنم و تهش _

 ...لش کنم کنارت.. انگار بیروِن این اتاق هیچی انتظارمونو نمی کشه اما

 

ن لحظه ارضا شد و با آخ کوتاهی، لبش رو به هم فشرد و سرش رو تو گودی  همو

 ..گردنم فرو برد و من به موهاش چنگ انداختم.. رایان رو دوست داشتم.. خیلی

 

دوِست دارم.. خیلی.. رایان.. منم دلم نمیخواد تموم بشه.. دلم نمیخواد از کنارت..  _

 ..تو بغِل تو ساعت ها بخوابم از تو بغلت از این اتاق دور بشم.. میخوام 

 

روی گردنم خندید و تنم گرم شد.. هنوز داشت جلو عقب می کرد و من گوشش رو 

 ..بوسیدم

 

خیلی کار داریم زیبا.. خیلی... قراره به اون قیامتی که گفتم نزدیک بشیم.. ناراحتم  _

 ...که مجبورم بهت بگم اما از یه طرف دلم قرصه.. با خودم می گفتم
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 :کم آورد و با یه دم و بازدِم عمیق ادامه دادنفس 

 

با خودم می گفتم چجوری می تونم تو این مسیر قدم بزارم و درد نکشم اما حاال _

می بینم.. دیگه درد ندارم.. از همیشه آرومترم.. از همیشه.. تو کل سالهای زندگیم،  

ونم با اژدها  اینقدر آرامش نداشتم.. می تونم تو دهن شیر برم و برگردم.. می ت

بجنگم.. زیبا.. از این در که بریم بیرون، قیامت سر میگیره.. خواهش می کنم...  

 ...تو فقط

 

 ..باز نفس کم آورد و شاهرگم رو بوسید

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 �💦🔤� عالیس .. الناز
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اما حاال نه.. قرار بود جون بدم و   اما احتماال حاال نه.. می لرزیدم  می ترسیدم 

داشتم اما بمیرم.. خورد بشم.. تحقیر بشم.. توهین و تهدید بشنوم و خودم خبر  

حاال نه.. وقتی رایان درست کناِر گوشم حرف میزد و هنوز وجودش رو تو خودم  

 ..حس می کردم.. وقتی قول موندن میداد من نمی ترسیدم.. نمی لرزیدم

 

فقط بهم قول بده ته همه ی مشکالت و سختی ها و هر اتفاقی که بیفته، بازم می _

نیا رو زیر و رو کنم واسه یه لحظه  تونم اینجوری داشته باشمت.. قسم میخورم د

لبخندت.. بذار با تو آروم بشم.. زیبا من از چیزی که فکر می کنی حسودترم..  

حسادت کنم رگ غیرتم جلو دیدم رو می گیره.. دیوونه میشم.. خواهش می کنم  

 ...بذار آروم بگیرم.. با خودت.. بذار تو این راِه سخت

 

 ..د و مثل یه برگ گل، بو کشیددوباره و چندباره کل تنم رو بوسی
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بیرون   من  از  رو  خودش  نداشت  قصد  و  رسید  می  انبساط  به  داشت عضالنش 

بکشه.. من تو اوج لذت بودم.. اوج خواستن.. عاشق شدن.. رایان من رو می 

خواست.. با وجود سیامک و رامین.. با وجود همه ی کم و کاستی هام.. دیگه چه 

 اهمیتی داشت؟ 

 

ت برای آرامِش او، خودم رو به آرامش بکشم و چی از این بهتر..  از من می خواس

 ..نمی گفت هم من خودم این رو می خواستم.. رایان فقط مال من بود

 

 ...سخته زیبا.. تعلق داشتنت تو گذشته به_

 

دادم حرف   اجازه می  اما  نداد.. من می دونستم می خواست چی بگه  ادامه  باز 

خیالش راحت بشه که شنیدم و حواسم هست.. من به بزنه.. می خواستم با گفتنش  

 ..گذشته نه.. به زمان حال و به آغوِش رایان تعلق داشتم

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 �🔤� عالیس .. الناز
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بذار وقتی ممکنه بشنوم تو یه روزی مال سیامک بودی.. قرار بود بابام تو رو  _

تصاحبت کنه.. بذار وقتی اینارو می شنوم، بفهمم اشتباهه.. بفهمم حاال تو مال  

 ..منی.. بفهمم

 

 !رایان؟ _

 

موهام می پیچید رو بلعید و لبش رو روی شاهرگم عمیق عمیق، اکسیژنی که بین  

فشار داد.. می دونستم چشماش رو بسته بود و همه ی وجودش گوش بود برای  

 .شنیدن

 



 

1714  از 1163 صفحه   

باشه.. من.. به اندازه ی تو به حاال و این لحظه و هر اتفاقی که افتاد؛ نیاز دارم..  _

و باشم.. میخوام  رایان.. تو راست میگی.. بدون تو نمیشه.. من.. می خوام مال ت

از دختر بودن.. از قوی بودن.. از تالش کردن دست بکشم و خودم رو تمام کمال  

 ...به تو بسپرم.. من میخوام تو امنیت کامل باشم.. مثل حاال

 

 :گوشم رو بوسید و صدای خشدارش رو شنیدم

 

تا آخرین نفس، تو آرامش و امنیت همین آغوش می مونی زیبا.. من با زور هم  _

شده خوشبختت می کنم.. ازت فقط یه خواهش دارم.. به من.. به مادرم.. به    که

زندگیمون برس.. من یه خونه میخوام که وقتی پا توش میذارم بوی زندگی بده..  

 بوی زنده بودن.. بوی سالمتی و عشق.. باشه؟

 

چه تصورات شیرینی داشت.. من هم دقیقا همین رو می خواستم.. سرش رو از  

ه دادم و لبش رو بوسه زدم.. چشم باز کردم و برای ثانیه ای طوالنی  خودم فاصل

 :نگاهمون در هم تالقی کرد

 

 ...ت رو گرم می کنمچشم آقای زندگیم.. تا وقتی باشی منم خونه_

 

 ..خندید.. نمکین و مردانه و با جذبه.. در هر حالتی جذابیت داشت
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برگردیم سر بدبختیامون. ها؟ نظرت  خیالمو راحت کردی. بریم یه دوش بگیریم و  _

 چیه؟ 

 

این رو که گفت خجالت کشیدم و چونم به گردنم چسبید.. پیشونیم رو پر از حس  

 :بوسید و گفت

 

دلم میخواد بگم از من خجالت نکش ولی نمی دونی تو دلم چه ولوله ای به پا  _

ی یه حال  میشه وقتی شرم تو نگاهت رو می بینم زیبا.. اینکه از منم خجالت میکش

تاحاال خیلی  کنم. دیشب  بریم حموم.. میخوام خودم حمومت  پاشو  داره!  عجیبی 

 ...اذیت شدی.. شوک و رابطه های

 

 :مشتی به سینش زدم و با اعتراض اسمش رو صدا کردم

 

 رایان؟ _

 

 

@ntkhb_akhar 
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خندید و باز بوسیده شدم.. رایان انگار عشِق بوسه بود و من عاشِق هرچیزی که  

کنار کشید.. پایین تخت ایستاد و من به رایان ربط داشت.. باالخره فاصله گرفت و  

با شرم چشم بستم تا تِن لختش رو نبینم.. از صدای کمربندش می فهمیدم که داشت 

 ..کامل لخت میشد

تخت باال و پایین شد و رایان جدام کرد و پیرهن از تنم بیرون اومد.. حاال بی هیچ  

صانه تنم رو  حفاظی جلوش بودم و رایان لبش رو گاز گرفت و همونطور که حری

 :رصد می کرد لبخند زد

 

 زیبا؟ _
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خودم رو تو بغلش پرت کردم تا حداقل بهم دید نداشته باشه ولی وضعیت بدتر  

م به تنش برخورد کرد شد.. گوشم درست به صدای کوبش قلبش بود و تِن برهنه 

 .و چسبید

 ..انگار دو آهنربای ناهمگون بودیم و به هم جذب می شدیم

 

خیلی خوشگلی.. خیلی دلفریبی.. هربار با دیدنت می فهمم همه ی عمرم  زیبا تو  _

 ..به بطالت گذشته

 

سر شونم رو بوسید و با خودش همراهم کرد.. یکم درد داشتم و سوزشی که بین  

نبود که بخوام کولی بازی   اونقدری  اما  پاهام حس می کردم باعث شد اخم کنم 

 ..دربیارم

 ..رشر آب و ریزِش خنکایش شوک آور بودوارد حموم شدیم و باز صدای ش

لرزم گرفت و رایان هیش هیش گویان، لبش رو روی سرشونم محکم کرد و شنیدم 

 :که گفت

 

 ..تکون نخور عزیزم.. بذار خوب تنتو فتح کنم.. نقطه به نقطه ی بدنت مال منه_

 

  و چقدر به این تعلق احتیاج داشت.. دستم رو از زیر بغلش، روی کمرش گذاشتم 

 .و سینش رو بوسیدم
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 ..چشم.. رایان، مطمئن باش که از تو جدا نیستم_

 

هاش همه ی دستش رو از کمرم پایین کشید و کل تنم رو لمس کرد و مهِر دست

 ..وجودم رو مارک دار کرد

من هیچ مخالفتی نداشتم.. برعکس دلم می خواست.. با صبر و حوصله، بدنم،  

 .... حریص و با ولع و پر از عشقموهام، صورتم رو شست و نگاهم کرد

ببره..   نهایت استفاده رو  بود و می خواست  ثانیه های زندگی  آخرین  انگار که 

 ..بوسید و بویید و لمس کرد و من غرق لذت شدم... با رایان همه چی عالی بود

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �🔤� عالیس .. الناز

 

 [10:20 31.12.20] ,انتخاب اخر
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******* 

 

 

 

وارِد اتاِق مائده شدم و دیدمش که روی تخت دراز کشیده و نگاهش احتماال هیچ  

 ..کجا رو نشونه نگرفته بود

دلم به حالش می سوخت.. یه حسی شبیه به ترحمی ناخواسته.. مائده، به حتم  

آینده ی من بود اگر با سیامک می موندم.. دیگه به این باور رسیده بودم که رایان  

 .بهترین و آخرین انتخابی بود که می تونستم داشته باشم و خوشبخت باشم

با تک به تک سلول های    دلم به هیچ مردی رضا نمیشد و فقط و فقط رایان رو

 ..وجودیم می خواستم



 

1714  از 1169 صفحه   

به سمتم سر چرخوند و من باز هم شوکه شدم.. مائده توانایی تکون دادن اعضای  

بدنش رو هرچند کم، اما داشت و من خیلی خوشحال بودم.. با درد لبخند زدم و  

مائده چشم از من برنداشت.. تو قلبم حس سوزش داشتم و دیدِن مائده ی شکست  

 ..حالم رو بدتر می کرد خورده

خودش حضور   حاال  و  بود  داروهاش  وقت  ظهر  دوازدِه  بود ساعِت  گفته  رایان 

نفر از   یه  تلفنش زنگ خورده بود و  از حموم،  بیرون زدن  نداشت.. به محِض 

شرکت اون رو احضار کرد و رفت.. من موندم و مائده و نگاه های دنباله دار و 

 ..دردمندش

 ..ودم.. از نشستن و خوابیدن و سکوت و بی تحرکیمن به جای او خسته ب

پاهام هنوز می لرزید از ضعف.. لب تخت نشستم.. مائده شباهتی به رایان نداشت  

جز همون حس مرموزی که تو چشماش می چرخید.. پوستش مثل برف سفید بود  

 ..و لبش خشک و ترک خورده

چشم می خورد که می   پای چشم هاش گود افتاده بود و رگ های ریز و باریکی به

دونستم از ضعف و بیماری بود.. اینکه چرا، نمی دونم اما دستش رو که روی پتو  

 !و شکمش بود گرفتم.. سرِد سرد بودم.. مثل همیشه

 ..احساس می کردم کالبدش خالی از روح بود

 

 !مائده خانوم؟ _

 

رایان،    یک قطره اشک از چشم چپش چکید و من سر پایین انداختم.. انگار مادرِ 

مادِر من هم بود.. دلم می خواست خوب میشد هرچند دیر.. هرچند که به خاطر  

 ..همه ی حقیقت هایی که رامین گفته بود سرزنشم می کرد

 ..ناراحت نمیشدم اصال.. رایان به یک مادر نیاز داشت
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رایان رفت شرکت.. می دونم شاید از من خوشتون نیاد و حق دارین.. من.. می  _

 ...خواستم بگم که

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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باید چی می گفتم؟ خم شدم و دستش رو بوسیدم و لبم رو  ناتوان موندم.. اصال  

 :ثابت نگه داشتم.. اشکم روی پوست لطیفش چکید و گفتم

 

معذرت میخوام که یه بختک شدم تو زندگیتون.. ببخشید که اینجوری عروستون  _

شدم.. ببخشید که رامین... یعنی آقای ارجمند اونجوری درباره ی من گفت.. تا یه  

 ..ست می گفت اماجاهایی هم را

 

سربلند کردم و به چشم هاش زل زدم.. مائده می فهمید.. تک به تک حرف هام 

 ..رو لمس می کرد

 

من رایان رو دوست دارم. هرچقدر هم این حس اشتباه باشه و حقش رو نداشته  _

باشم اما من.. واقعا رایان رو دوست دارم.. درحقم خیلی لطف کرده و مطمئنم که 

 ..لطفش رو جبران کنممی تونم 

باز نگاهش رو به سقف داد و من با سر انگشتام، اشکش رو پاک کردم و خم  

 ..شدم و پیشونیش رو بوسیدم

 ..انگار سِر درد و دلم باز شده بود
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رایان خیلی عذاب کشیده و من نمیخوام بیشتر از این ادامه پیدا کنه.. یکم راهمون  _

صبر طوالنی و مداوم ولی من قول میدم حاال    سخته.. یکم کفِش آهنی میخواد و یه 

که رایان با من آرامش بگیره، عقب نکشم و سعی کنم خوشبختش کنم.. اما.. مائده 

 ..خانوم؟ پسرتون به شما بیشتر از من احتیاج داره

 

آه کشید و قفسه ی سینش باال و پایین شد.. لبخندی سراسر غم زدم و اشکم رو 

کنار تخت، چند بسته قرص بیرون آوردم و بلند شدم..    پاک کردم.. از کشوی عسلیِ 

از پارچ یه لیوان آب ریختم و روی سر مائده خم شدم.. کمک کردم تا بتونه به 

 ..تاج تخت تکیه بده

 ..بالش رو پشت کمرش تنظیم کردم و مائده بهم زل زد

 

 راحتین؟ _

 

زندگی دوام می باز هم واکنشی نشون نداد جز نگاه کردن.. رایان چطوری تو این  

 ...آورد و دیوانه نمیشد؟ غربت و تنهایی و بی مادری و یه پدِر بد

سخت بود.. من اگر هر چیزی رو نداشتم اما یه خانواده ی خوب داشتم که دلم رو  

 ..بهش خوش کنم

قرص ها رو یکی یکی بیرون کشیدم و بین لب های نیمه باِز مائده گذاشتم و لیوان 

 ..آب رو باال آوردم
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شما خیلی خوشکلین مائده خانوم.. خیلی.. مطمئنم از همه ی زن هایی که اون  _

رامین باهاشون رابطه داشته خیلی خوشکلترین.. بحِث لیاقته.. رامین لیاقت شما 

 .رو نداشت

 

لبش کج شد و من بی معطلی آب رو به ته حلقش ریختم و بلعید.. قرص ها رو که  

 ..تمخورد لیوان نیمه رو روی عسلی گذاش

 

فکر نکنین میخوام خودشیرینی کنم.. نه.. باور کنین جدی میگم.. چشمایی که  _

شما دارین.. صورِت بی نقص.. هیکل تراشیده.. تو کل دنیا هم نمی تونه عین شما 

 ..پیدا کنه

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �😍� عالیس .. الناز
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پلک زد و من خندیدم.. با خودم گفتم کاش مائده بیش از این تو حاِل ناخوشش  

 ..باقی نمی موند و یه فرجی میشد

 

 ..امیدوارم از اینکه من عروس شما شدم ناراحت نباشین_

 

این رو با تمام حس امیدی که تو دلم بود بیان کردم.. صورتش رو لمس کردم و 

دلم خواست موهای سیاهش رو برس بکشم.. انگار سالیاِن سال بود هیچ رنگی  

 ...به خودش ندیده بود، سیاه بود مثل پِر کالغ

 ...یه شِب پرغصه بود لخت و یکدست و بلند.. مثل

برس رو از روی میز آرایشی برداشتم و باز لب تخت نشستم.. با نگاه همه ی  

حرکاتم رو دنبال می کرد.. ابدا حس و حاِل یه عروس و مادرشوهر رو نداشتم..  
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انگار مائده یه دوست بود.. صورتش ابدا چین و چروک نداشت اما نزار بود و  

 ..خسته.. پژمرده و غمگین

 

ش رو به دو دسته تقسیم کردم و روی سینش ریختم.. یکی از  های شب گونه مو

 :دسته هاش رو گرفتم و با برس شونه کردم و همزمان گفتم

 

یه تاِر موهای شما به صدتا از اون زن ها ارزش داره.. مائده خانوم یه وقت به  _

برای من  این فکر نکنین که زبیده نیست تنها شدین.. من هستم.. از این به بعد  

شما مادِر رایان نه.. مادر من هم هستین.. می خوام هرکاری از دستم برمیاد انجام  

بدم.. فقط شما سعی کنین خوب بشین.. هیچکس به اندازه ی شما نمی تونه حال  

 ..رایان رو خوب کنه

 

پرسشگر براندازم کرد و گردن کج کرد.. نرم، برس را روی موهاش تکونی می 

حسادت می کردم.. موهای من به این لطافت نبود و اگر بعد از   دادم و از لطافتش

هربار دوش گرفتن کلی روغن نمی خورد و کمند برام سشوار نمی کشید، به اندازه 

 ی یه کوه میشد و همیشه عاصی بودم.. رامین چطور چنین زنی رو دوست نداشت؟ 

 

تا چه  وقتی ازدواج کردیم.. تو محضر و بدوِن شما، من حس کردم که ر_ ایان 

اندازه نیاز داشت که شما باشین و بهش تبریک بگین.. نیاز داشت شما رو کنار  

نه   پدر و مادر داشتم  نه من  ای کاش بودین.. اون روز  باشه و  خودش داشته 

 ..رایان.. دلم میگیره وقتی به سرنوشت خودم و اون فکر می کنم
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@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ️❤ عالیس .. الناز 

 

 [10:20 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  𖠃⫸) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(͞͞🍕) ̶|͜ᴇ͜𖠃ʟᷞ͜ɴᷞ͜ᴀ͜𖠃ᴢᷞ͜🏗⟧𖠃⫸)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_پنجاه#
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مطمئن بودم که حرفام رو تایید می کرد و می فهمید من نه، ولی رایان به وجودش  

وسالمتش نیاز شدیدی داشت.. من این رو بارها متوجه شده بودم..  و حضورش  

 ..حتی اون شِب تولِد غریبانه ای که رایان برای خودش ترتیب داد

 

بهتون حسادت می کنم به خاطر داشتِن رایان.. االن من هم رایان رو دارم ولی...  _

ه.. کاش منم این  اینکه ثمره ی زندگِی آدم یه بچه، به مرد مثل رایان باشه فرق دار

 ...شانس رو داشته باشم که

 

صدای تلفن همراهم از فاصله ای دور، باعث شد حرفم نصفه بمونه.. دستم از  

 :حرکت ایستاد و با نیم نگاهی به بیرون اتاق لب زدم

 

 ..من.. زود برمی گردم_

 

ش رو بوسیدم.. برس رو روی تخت گذاشتم و بلند شدم..  لبخندی زدم و باز گونه

 ..تماال یا از طرف خانواده بود یا کمند.. شاید هم رایاناح

صدای تلفن رو دنبال کردم و تو اتاق و داخل کیفم پیداش کردم.. شماره ی زهرا 

 .بود.. خیلی زود و قبل از اینکه تماس قطع بشه، دکمه ی اتصال رو زدم

 

 الو؟ زهرا؟ _

 

 :صداش با تاخیر و خط و خش به گوشم رسید
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 !آبجی؟ کجایی؟ الو؟ _

 

نگران شدم و تنم یخ بست.. اینکه اینطوری با هول و وال جمالتش رو به هم می 

چسبوند بوی خوبی نمی داد. نکنه فهمیده بودن و حاال... نه.. من توانایی مواخذه  

 ...شدن نداشتم

 

 ج جانم؟ زهرا چی شده؟_

 

ال با وضوح انگار جای ثابتی ایستاد چون دیگه صداش قطع و وصل نمیشد و حا

 :تر حتی صدای نفسش رو می شنیدمهرچه تمام

 

 صدام میاد؟ آبجی؟ کجایی؟ _

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ♀�� عالیس .. الناز
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پوف کشیدم و به خونه زل زدم.. نبوِد رایان دیوونم می کرد و جایی که رامین شِب  

 :قبل ایستادخ بود تو ذوقم خورد.. دستی به تاِپ نازکم زدم و گفتم

 

 ..من خونه ی کمندم.. چی شده زهرا؟ حرف بزن دختر.. نصف جونم کردی_

 

 ..خندید.. ریز و تو دماغی
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 ..آخه چرا..؟! من فقط زنگ زدم بابت شب قبل تشکر کنم.. همین_

 

شِب قبل؟ مگه چی شده بود؟ یکهو وسط مغزم جرقه زد.. دیشب رو با اردالن وقت  

 ..گذرونده بود و حاال

 

 ..ببینم نکنه کاری کردی یا اشتباهی مرتکب شدی که اینقدر خوشحالی_

 

تو ذهنت منحرفه.. بابا بخدا همین دیشب بود بهت گفتم حتی    وای آبجی چقدر_

دستمم نمی گیره.. بخدا اردالن پسر خوبیه.. حاال در حّد سیامک که نه ولی خب  

خوبه.. من خیلی دوسش دارم.. بهم خیلی وعده وعید داده که منم به اندازه ی تو 

 ..خوشبخت بشم

 

 شت؟ چه اصراری بود؟ چه اصراری به شباهت داشتن با زندگی من رو دا

 

 !آبجی.. میشه بیام خونه ی شما..؟ _

 

منظورش از خونه ی ما، خونه ی توهمی من و سیامک بود؟ کف دستم عرق کرد  

 :و ابرو درهم کشیدم.. پوست لبم رو جوییدم و گفتم
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من خونه نیستم عزیزم.. بذار میام خونه.. باهاتون یه صحبت دارم.. به مامان _

 ..یان باشن.. یا امشب یا فرداشب حتما یه سر میزنماینا بگو که درجر

 

انگار یکم مشکوک و دلنگران شد چون از اون نشاطی که تو صداش موج میزد  

 :کم شد

 

آبجی چیزی شده؟ آخه لحنت یه جوریه که انگار... ببینم باز با داداش سیامک  _

جواب    باهم بحثتون شده؟ آره؟! آخه زنگ زدم به گوشی داداش سیامک هم خودش

نداد.. یه خانومی برداشت که یکمی هم لهجه داشت.. همچین خیلی هم فیس و  

افاده دار بود.. گفتم با اون کار دارم ولی یه جوری جوابمو داد که نفهمیدم چیشد  

 اصال... آبجی تو خوبی؟

 

ژینوس بود یا کیمیا؟ آخ خدایا.. دقیقا چی به زهرا گفته بود؟ دل تو دلم نبود.. اگه  

انگیز  ز اینکه من حرفی بزنم، می فهمیدند؛ فاجعه بود.. فاجعه.. این داستان غمقبل ا

 ...و تلخ رو من باید خودم می گفتم.. فقط خودم

 

 ..به هر طریقی متوجه می شدند برای من مایه ی عذاب بود و طرد شدگی

لبم رو با زبون تر کردم و تن صدام رو پایین آوردم.. هنوز خجالت می کشیدم از 

 ...حس حضوِر رامین تو این خونه

 

 چی گفت مگه؟ _
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هیچی.. گفت سیامک نیست و دفعه ی بعدی برای چیزای بیخودی بهش زنگ  _

نزنم و وقتش رو نگیرم چون اون سرش گرم خانوادشه و دوست نداره هیچکس 

مزاحمش بشه.. آبجی به خدا من فقط خواستم بدونم تو چرا جواب تلفن نمیدی..  

امک خودش نیست که اینارو گفت.. از خودم خجالت کشیدم که پرسیدم مگه سی

اصال زنگ زدم.. چقد این پولدارا عجیب غریبن... خودت خوبی؟ امشب میای یا 

 فرداشب؟ واسم چی خریدی؟ 

 

شّکم به یقین تبدیل شد که ژینوس پشت خط بوده نه کیمیا... چون به حتم اون  

 ..ین حرف هایی بزنهدختری که شب حادثه دیده بودم نمی تونست چن

یعنی هنوز نرفته بود؟ خود سیامک کجا بود؟ بیشتر و بیشتر پوست لبم رو جویدم  

 ..و از این خودخوری ها خسته شدم

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 الو آبجی؟ بابا من دارم حرف میزنم میری تو خواب و رویا...؟! آبجی؟ _

 

پرتیم حرصم گرفت ولی واقعا حق نداشتم؟ به اندازه ی  سر تکون دادم و از حواس 

 ..چند مدت عذاب کشیده بودمکل زندگیم این 

 

 ..جانم زهرا؟ ببخشید یهو فکرم مشغول شد_

 

هومی گفت.. من صدایی از اون سمت خط نمی شنیدم.. مادر و پدر خونه نبودند  

 ..یا زهرا خونه نبود؟! جرات نداشتم حرف بزنم
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شب  _ از  مخصوصا  برگشتی  که  روزی  از  نداری؟  مشکلی  واقعا  تو  آبجی؟ 

یه  من،  اگه    خواستگاری  آبجیم  میگم  هی  بگم  بهت  میخوام  هی  شدی..  جوری 

مشکلی داشته باشه به ما میگه.. مگه نه؟ میخوای قرار بذاری یه جا همدیگه رو  

 ببینیم و حرف بزنیم؟ خواهرونه؟ 

 

کاش میشد... کاش... اینکه زهرا رو محرم خودم ندونم.. نمی خواستم حاال ذهنش  

 ..به من مشغول بشه

 

ولی میام اونجا که یکم حرف بزنیم.. زهرا؟ ببین عزیزم تو اصال    نه چیزیم نیست_

به اردالن برای چیزی سخت نگیر.. همین که بدونی تو رو دوست داره و تو هم 

 اونو.. دیگه کافیه.. می فهمی چی میگم؟ 

 

 :خودش رو لوس کرد و خندید

 

تی ها برام  آره قربونت برم.. دقیقا مثل مامان حرف میزنی.. بیخیال آبجی.. نگف_

 چی میخری؟ 

 

من هنوز به اون پول کلونی که رایان بهم داد، دست نزده بودم.. االن هم جز همون  

هیچ پول دیگه ای نداشتم.. به قوِل رایان، به اندازه ی یه بار بنزین زدن هم نبود..  

 :اخم کردم و لب و لوچه هام آویزون شد
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 تو االن کجایی زهرا؟ نمی دونم عزیزم.. هرچی دوست داری می گیرم.. _

 

دیگه.. _ شدم  کالفه  آبجی..  درآورده  پدرمو  تابستونه  ترم  این  آموزش..  اومدم 

 ..هرروز یه بهونه ای درمیارن

 

 دیگه تمومه.. غر نزن.. مامان اینا کجان؟_

 

نیم نگاهی به ساعت انداختم.. داشت به یک نزدیک میشد و من خیلی گرسنه بودم 

نداشتیم از همش بدتر بود.. باید یا یه چیزی سفارش  و اینکه هیچی برای خوردن  

 :می دادم یا خودم دست به کار می شدم

 

خونه هستن.. آبجی این طرف اومد.. من برم که االن در میره.. راستی به کمند  _

دلش   از  نوری  یه  دلخوره..  من  از  هنوز  کنم  فکر  بود  گرفته  حالش  زدم  زنگ 

یم شام بیرون.. به مناسب نامزدِی من و دربیار.. یه شب هممون با اردالن میر

 ..اردالن.. دوست دارم بوس بوس خدافظ

 

این رو گفت و نذاشت اسمش رو تکمیل کنم.. قطع کرد و من رو با هزار و یک 

 ..فکر و خیال تنها گذاشت
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روی شماره ی رایان انگشت زدم ولی پشیمون شدم.. حتما حاال خیلی سرش شلوغ 

مزاحمش میشدم.. یعنی کمند کجا بود؟ بدجور نگرانش شدم.. یه  بود و من نباید  

 ..نیم نگاه به خودم انداختم

یه شلواِر جذب تنم بود یه تاِپ چسبون که کمرم رو باریکتر نشون می داد.. همه 

با یه گِل سر بسته بودم.. به سرم زد به واحد   ی موهام رو جمع کرده بودم و 

ی سیامک سر بزنم.. شاید کمند رو پیدا می    روبرویی یعنی همون خونه ی خرابه

 ..کردم
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 ..با این فکر، بدون اینکه با رایان تماس بگیرم تصمیم گرفتم به کمند سر بزنم

از سالن رد شدم و وارد اتاق مائده شدم.. با دیدِن برس که حاال روی روِن مائده  

پرت شده بودم ولی خوب به  بود ابروهام تا جایی که جا داشت باال پرید.. حواس 

تم که این برس رو روی تخت گذاشته بودم نه روی پاهاش.. نمی دونستم  خاطر داش

 ..بخندم یا گریه کنم.. شاید هم من اشتباه می کردم و به خاطر نداشتم

مائده اصال تکون نخورده بود و این، باورم رو زیر سوال می برد.. به سمتش  

 :رفتم و با همون لبخندی که گوشه ی لبم جاخوش کرده بود گفتم

 

با  _ که  وقتیه  چند  یه  دانشجو..  و  کوچیکتره  از من  خواهرم زنگ زد.. زهرا.. 

پسرعموم نامزد کرده.. دختر خوشکلیه یه روز حتما میارم که با شما آشنا باشه  

 !مائده خانوم.. مثل من نیست یعنی.. خیلی پرانرژیه و یه بمب محسوب میشه

 

یشمینش رو بوسیدم و از  با نگاهش دنبالم می کرد.. خم شدم و روی موهای ابر

که   اولین روزی  داشت.. برخالف  قرنیه هاش زل زدم.. حرف  به  فاصله  همون 

رایان وادارم کرده بود به پاش بیفتم و ببوسم.. حاال زمین تا آسمون خیلی فرق  

داشت.. چشم های حاال پر فروغ به نظر می رسید.. شاید دلش می خواست حرف  

 :رفت ولی از لبخندم چیزی کم نکردمبزنه و توانش رو نداشت.. دلم گ
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خونه ی من همین واحد روبروییه.. ممکنه دوستم بیاد و نمی تونم حاال که رایان _

رفته شرکت مزاحمش بشم.. از شما اجازه می گیرم که برم و زود برگردم.. نگران 

 !نباشین من خیلی زود میام

 

گرفتم.. آه کشیدم و از اتاقش خارج  پلک باز و بسته کرد و من با لبخند فاصله  

شدم.. یه پیرهن از لباس های رایان برداشتم و پوشیدم.. از قبلی، جذب تر بود  

ولی باز هم روی تنم زار میزد.. یه شال انداختم و موبایلم رو تو جیبم جا دادم..  

 ..دِر خونه رو نمی بستم.. قرار نبود جایی برم

می تونستم قیِد کمند رو بزنم.. از خونه خارج شدم  دل نگراِن حاِل مائده بودم ولی ن

و در رو روی هم گذاشتم.. تردید داشتم و دست و پاهام می لرزید.. انگار این  

خونه واقعا به من تعلق نداشت و می خواستم سرزده به خونه ی کمند سر بزنم..  

 ..جلوی در ایستادم و زنگ در رو فشردم.. امیدوار بودم کمند خونه باشه

ند لحظه منتظر موندم ولی هیچ خبری نشد.. دوباره زنگ زدم و این پا و اون پا  چ

کردم.. انگار که تحمل ایستادن نداشتم.. هنوز یکم درد داشتم و یکم ضعف بدنی  

 ..و یکم فشار روحی روانی.. همه ی زندگی همین بود
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1714  از 1189 صفحه   

 

 

 �😭� عالیس .. الناز

 

 [10:20 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  𖠃⫸) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(͞͞🍕) ̶|͜ᴇ͜𖠃ʟᷞ͜ɴᷞ͜ᴀ͜𖠃ᴢᷞ͜🏗⟧𖠃⫸)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_چهار#

 

 

 

 

 وقتی هیچ خبری نشد به در کوبیدم و باالخره صدای پا شنیدم.. یعنی خونه بود؟ 

 

 باز کنی؟ کمند.. منم زیبا.. میشه درو _
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من چرا با خودم کلید نیاورده بودم؟ اهههه.. از دست خودم شاکی بودم.. در که 

باز شد یه قدم عقب تر ایستادم و کمند رو دیدم اما با دیدنش جا خوردم.. یه شلوار  

 ...جین جذب آبی رنگ تنش بود و باالتنش لخت

پوشانده بود و من واقعا مات  فقط با یه بانداِژ سفید رنگ سینه های تختش رو  

 ..موندم

پا ایستاد.. دهنم باز موند و سکوت  دست چپش رو به در تکیه داد و روی یه 

 ..کردم

 

 ...نیم روزت بخیر_

 

این رو گفت و نگاهش رو از من، به دِر خونه ی رایان چرخ داد و نیمه باز بودن 

سوِس گردنم رو دید  و لباِس تنم، تاپ و موهای مرتب و احتماال همون کبودی مح 

ی ازدواجم با رایان تو انگشتم  و پوزخند زد.. خداروشکر می کردم که هموز حلقه

نبود، هرچند به شدت دلم می خواست تا با دیدنش هربار و هرلحظه به خاطر بیارم  

ش رو از در گرفت و وارد خونه شد.. در نیمه باز  که به اون تعلق دارم... تکیه 

تردید و کمی ترس وارد شدم.. انگار کمند رو نمی شناختم..   موند و من با تعلل و 

دیگه تو خونه ی خودم و کنارش، اون امنیت و آرامِش سابق رو نداشتم.. جایی  

که محّل آرامشم بود حاال انگار روی دوشم سنگینی می کرد.. همه چیز این خونه  

 ..برام عذاب بود

 

 کمند؟_
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ی مائده مشکلی پیش بیاد ولی کمند تا وسط  در رو باز گذاشتم چون می ترسیدم برا 

مبلمان پیش رفت و برگشت.. کمرش یکم خمیده به نظر می رسید.. یه پاکت از  

روی میز وسط برداشت و من به سیگار بودنش شک کردم.. انگار چشمام درست 

نمی دید اما وقتی یه نخ بیرون کشید و گوشه ی لبش گذاشت و با فندک روشن  

ت داشت.. کمند یک شبه تغییر کرده بود.. دیگه کمنِد سابق نبود کرد فهمیدم حقیق

 ...و من وحشت کردم.. اون چیزی که تو نگاهش می چرخید ترسناک بود

 

 !ک کمند؟ _

 

 :پک عمیقی به سیگارش زد و من نگاهش رو به در دیدم با نیش و کنایه گفت

 

رده که حتی درو  انگار اون چیزی که کنار من و تو این خونه می گرفتی فرار ک_

 !...نمی بندی به وقت بهت حمله نکنم

 

 ..داشت برای خودش چه فکر و خیاالتی می کرد؟ لعنتی

 

 ...کمند.. من.. باور کن به خاطِر تو_

 

 :صداش باال رفت و من تو جا پریدم
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تو به خاطر من هیچ کاری نمی کنی زیبا.. هیچی رو به من نچسبون.. من انِگ  _

احساساتی که میگی واسم خرج کردی رو به خودم نمی چسبونم.. تو برای من،  
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نه وقت داشتی نه احساس نه عشق نه فداکاری.. فقط یه خودخواِه از خود متشکر  

تا به   اینجایی که االن هستی  بودی که از من هراستفاده ای که فکر کنی کردی 

 ..برسی.. سیامک نشد ولی رایان

 

با تمسخر بهم   انگشتی که سیگارش رو نگه می داشت،  با همون  مکث کرد و 

 :اشاره ای کرد و نیش و کنایه هاش باال گرفت

 

با گردن کبود و پیرهن اون عوضی و تنی که معلومه بدجور با تنش آمیخته شده _

و منتظر می مونی باز کنم.. درو باز میذاری تا من    میای تو خونت.. بعد در میزنی

خدای ناکرده به ناموس تو و اون رایان بی پدر و مادر آسیب نرسونم.. برای تو  

نه، من برای خودم و تمام اون روز و شبایی که باهات وقت گذروندم تا بلکه به 

 ..حسم پی ببری متاسفم

 

افتاد.. موهای لختش رو با یه   دست خودم نبود که از صدای فریادش ترس به دلم

حرکت گردن و مشتش، به عقب فرستاد و جلو اومد.. می خواستم یه قدم به عقب  

بردارم ولی نتونستم.. انگار به زمین چسبیده باشم اونقدر ایستادم تا او بهم نزدیک  

شد و مقابلم ایستاد.. از من بلندتر بود و همین هیکلش جلوی دیدم رو گرفت..  

نش به جلو پرت میشد و من سر پایین انداختم و به دوِد ساطع شده از  قفسه ی سی

 ..سیگاِر باریکش زل زدم

 

 زیبا؟ _
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 :جرات نکردم سر بلند کنم.. کمند نزدیک تر شد و من با ترس صداش کردم

 

 کمند؟_
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خندید و پوف کشید و دست به کمر گرفت.. برای بار دوم پنجه الی موهاش فرو 

 :گفتبرد و با همون صدایی که خنده رو جار میزد 

 

نوید.. تو کمتر از یکماه آینده عمل می کنم و با هویت جدید از ایران میرم.. باور  _

 ..نمی کنی؟ بیا ببین

 

بازوم رو گرفت و من با ترس هین کشیدم.. بی توجه من رو با خودش همراه کرد 

و وارد اتاق شد.. اتاق خودش که شاهد خیلی از اشک ریختن ها و درد و دل های 

بود.. تو تمام مدت کمند روی من یه حساب دیگه باز کرده بود و من  دخترونمون  

 ..چقدر متاسف بودم.. حال گریه داشتم اما نمی خواستم ضعیف به نظر بیام

 

 ..ببین.. این بلیط و اینم چمدونم_

 

راست می گفت.. بلیط و پاسپورت و ویزاش درست روی عسلی کنار تخت بود و  

د رنگ که مهر دادگستری داشت.. نمی دونستم چیه  یه برگه آزمایش و یه پاکت زر

و چه خبره ولی بهم این یقین رو می داد که کمند قصد رقتن داشت.. چمدونش 

 ...روی تخت بود و چند تکه لباس و کمِد خالی
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 .درد بدی به قلبم نشست و اینبار یه قطره اشک سرکش روی گونم لغزید

 

گه گریه کردن نداره.. تو که به هرچی ببین.. وقتی کنارت بودم و منو ندیدی دی_

خواستی رسیدی.. یه بهتر از سیامک گیرت اومد.. یه خانواده پولدارتر.. سرشناس  

تر.. خوشگلتر.. خوش تیپ تر.. سالم تر.. اگه خانوادش نابسامانه برات بهتره..  

مزاحمی هم نداری جلوی خوشبختی هات رو بگیره.. اونقدر تو گوش رایان خوندی  

ازه ی دخالت به اون بابای پدرسگش هم نده.. تویی و خودت و اون مردی  که اج

که مثل حدا تو رو می پرسته.. من اضافی بودم.. من.. که منم دارم میرم تا شّرمو 

 ...از سر خودت و زندگیت کم کنم.. اما زیبا... اما

 

تری به سیگارش زد.. کمند هیچوقت سیگار نمی کشید و چی به سرش  پک عمیق 

 اومده بود؟ مقصِر همه چی من بودم و چی از حس گناهی که داشتم بدتر؟ 

حال مرگ گرفتم و به گریه افتادم.. بی صدا فقط اشک می ریختم و کمند انگار با 

دیدنم جری تر شد که جلو اومد و مچم رو گرفت و به سمت تخت پیش برد و من  

با هر دو دست خودم   رو نگه داشتم..  وحشت کردم.. روی تخت هلم داد و من 

 :صدای بلنِد کمند رو شنیدم
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چیه؟ واقعا ترسیدی؟ از من؟ زیبا تو چجور آدمی هستی؟ هان چجور آدمی هستی؟ _

از من.. ِکی به تو آسیبی رسیده که اینجوری بغض می کنی و می لرزی و از هر  

لمس و نزدیکی من به وحشت میفتی؟ من مگه تِن لخت تو رو ندیدم؟ ندیدم؟ مگه  

تو   بار شب  آروم  هزار  نوازش های من  با  آرامش نگشتی؟ مگه  دنبال  بغل من 

نمیشدی؟ درو باز میذاری و دستت رو می گیرم جنون می گیری؟ فکر کردی االن 
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بیست سانت تو خشتکم جا دادم که بال مال سرت بیارم؟ از اون نه زیبا.. از خوِد  

 ..خودم بترس که حاال شبیه یه بمِب ساعتی ام.. یه بمِب درحال انفجار

 

با چشم های اشکی نگاش کردم تا شاید دلش به حالم بسوزه.. کمند که خبر نداشت  

من دوبار تا دِم مرگ رفتم و برگشتم.. دیدن رامین یه چیزی شبیه همون دیدن خود  

فرشته ی مرگ بود و حاال دیگه توان نداشتم.. روی زمین زانو زدم و از پایین به  

 :نگاه خونبارش زل زدم و گفتم

 

و.. کمند.. خواهش می کنم نکن.. نه ولم کن و نه اینارو بگو.. نگو که من  نر_

اینجوری   کی  از  کی سیگاری شدی؟  از  تو  تو..  کنم..  که وحشت  نگو  بترسم.. 

 شدی؟

 

جلوی دهنش رو گرفت و بهم پشت کرد.. با زانو جلو رفتم و پایین پاهاش نشستم  

 ..و پاچه ی شلوارش رو گرفتم

 

امروز صبح، با رامین روبرو شدم.. الزم نیست بگم وقتی فهمید کمند؟ دیشب و _

زن رایان شدم چیکارا کرد و چیا گفت.. اصال.. اصال تو می دونستی این من بودم  

که قربانی رامین و سیامک شدم؟ می دونستی رامین منو انتخاب کرده بود تا تیغش  

 ..مندبزنم؟ خبر داشت.. از اوِل اولش می دونست.. بازی خوردم ک

 

 ..هیچ واکنشی نشون نداد و من بلند زار زدم
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مثل  _ نفر  یه  به خاطر  کمند؟ خوار و خفیف شدم.. جلوی خودم شرمنده شدم.. 

سیامک زندگیمو باختم.. تو فکر می کنی من االن وسط آرامش دست و پا میزنم؟ 

فکر می کنی به خاطر تو عذاب نمی کشم؟ آخه از من چه توقعی داشتی؟ که چیو  

فهمم؟ درک کنم دوستم.. کسی که هر لحظه کنارمه و داره تالش می کنه من به ب

س؟ خودت بگو.. من چیکار  شوهر فراریم برسم بهم حس داره چون دو جنسه

کنم؟ باید چیکار می کردم که نکردم؟ بی انصاف.. من بهت توجه نمی کردم؟ تو  

 ..و رو خدا نرورو دوست نداشتم؟ من که جونم برای تو در می رفت.. کمند ت 

 

به سمتم چرخید و آخرین پک رو به سیگارش زد و خم شد.. بازوم رو گرفت و  

 ..بلندم کرد و درست تو چشام زل زد.. اشک اجازه نمی داد درست ببینمش

 

 زیبا؟ _

 

 ...کمند.. نرو_

 

رو گرفت و به پنجره چشم دوخت.. پنجره ای که اکثر مواقع، به خاطر من پوشیده 

 ..شده بود

 

شایدم حق با توئه.. تو راست میگی.. هیچکس به این فکر نمی کنه که یکی عین  _

 ..من هم ممکنه عاشق بشه.. تو راست میگی
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با عجز و ناتوانی پا کوبیدم و بازوش رو گرفتم.. دستم که به تِن لختش برخورد  

کرد صدای رایان تو سرم چرخید که حق نداشتم با کمند تنها باشم ولی گفته بود 

پس زدم و سرم رو روی سینش گذاشتم و وقتی عمل کرد نه حاال.. افکار بدم رو  

 .دستم رو دور کمرش حلقه کردم

 

که  _ ببخشید  میخوام..  معذرت  بیشتر..  خیلی  از خودم  دارم..  تو رو دوست  من 

متوحه نشدم.. اینجوری حرف نزن.. کی گفته تو نمی تونی عاشق بشی.. کی گفته 

هم خاطر  به  مگه  کنی؟  زندگی  تونی  نمی  گفته  کی  نداری..  موضوع  حقشو  ین 

هرروز با کمال بحث نمی کردم؟ مگه بهش نگفتم تو زندگی کمند دخالت نکن..  

مگه به خاطر تو از اون سیلی نخوردم که تو دیگه سگ کی هستی نظر بدی؟  

کمند؟ عزیزم بامن اینکارو نکن.. من بدون تو نمی تونم.. می دونم تو هم بدون  

 ..باش.. خواهش می کنم من نمی تونی.. دوستم باش.. مثل همیشه همراهم

 

افتاد فهمیدم که شاید اشک می  اندامش  به  بود و لرزشی که  تِن کمند داغ داغ 

نیرومند،   انجامش نمی داد.. کمند هرچقدر هم قوی و  ریخت.. کاری که معموال 

 ..هنوز یه زن بود.. یه زن با تمام حس های زنانه

 

شب با اون بودی؟ تو تختش..  زیبا؟ نمی تونم تو رو کناِر رایان تصور کنم.. دی_

 باهاش.. با اون مرد رابطه داشتی؟ 

 

دلم نمی خواست جوابش رو بدم.. نمی خواستم.. جاِی حلقه تو دستم خالی بود و  

 ..من واقعا شوهر داشتم؟ از خودم بدم میومد
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بگو نه حتی به دروغ.. بگو اون کبودی روی گردنت از بوسیده شدن نیست..  _

 ..ورده به دیوار.. بگو نمی دونی چی شدهبگو پشه زده بگو خ 

 

نمی خواستم هیچ جوابی بدم.. نمی تونستم.. چرا سعی داشت من و خودش رو 

 شکنجه بده..؟ 

 

 زیبا؟ _

 

 از من چی میخوای کمند؟_

 

 .لبش روی سرشونم نشست و کمرم رو فشرد

 

هات  هیچی.. دیگه چیزی نمیخوام.. اما از من نخواه وقتی با رایان میخوابی با_

 .مثل قبل باشم.. نخواه بمونم و ببینم

 

فاصله گرفت و من تو همون حالتی که بغلش کرده بودم، موندم.. سرم تیر بدی  

 ..می کشید و ضعف داشتم

 

 !کمند؟ _
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1714  از 1204 صفحه   

تو جا واسه رفتن داری.. خونه ی روبرویی.. خونه ی باالشهر.. من مجبورم  _

 ..این مدت اینجا بمونم.. می تونی بری زیبا

 

خواست همراهیم کنه.. نمی خواست مثل همیشه  کمند من رو نمی بخشید.. نمی  

یار و یاورم باشه و من باید بدون کمند چیکار می کردم؟! چیکار؟ رراش مهم نبود  

 جی کشیدم و چیا شنیدم؟

 

کمند؟ تو.. اصال شنیدی چی گفتم؟ شنیدی گفتم رامین با نقشه به من نزدیک شد؟ _

و مادر سیامک باهم رابطه    شنیدی گفتم من بازی خوردم نه اون؟ کمند... رامین

 ...داشتن

 

خبر   دیدم..  رو  مبهوتش  و چهره ی  گرد شده  به سمتش چرخیدم و چشم های 

 !نداشت و این، یکم خیالم رو راحت کرد.. خیلی عصبی بودم.. خیلی

 

من قربانِی سیامک و رامین شدم.. هیچی به خواست من و تو نبود.. رامین و  _

رایان.. همه چی پشت سر هم اتفاق افتاد.. هنوز چند ماه  برگشتن سیامک و وجود  

هم نشده.. هنوز یه تابستون به سر نرسیده و این همه اتفاق.. چرا نمی فهمی االن  

وقتش نیست خودتو از من دریغ کنی..؟ رایان می خواد همه چی رو به خانوادم 

م بذاری؟  بگه و من نمی دونم ممکنه چه واکنشی نشدن بدن.. چرا میخوای تنها

 !اونم حاال...؟ 
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سیبک گلوش جابجا شد و لبش رو بین دندون گرفت و نگاهش رو به نقطه ی  

 :نامعلومی داد.. چنگی به موهاش زد و گفت

 

یه انتخاب کردی و این همه اتفاق... زیبا.. مغزم کار نمی کنه.. نمی دونم چی  _

ار من تو خلوت یکم  درسته.. میخوای چیکار کنی؟ فعال برگرد خونه ی رایان.. بذ

 !فکر کنم.. برو زیبا.. خواهش می کنم

 

اشکام رو پاک کردم و با درد نگاش کردم.. بهم نگاه نمی کرد و درک می کردم  

 .دلش نخواد منو ببینه.. نمی خواست.. اذیت میشد

 

 کمند؟_

 

برو زیبا.. لطفا... االن توانایی انجام هرکاری رو دارم.. نمیخوام نه جسمی و نه  _

 !وحی بهت آسیب بزنم.. برو و منتظر تماسم باشر

 

یکبار دیگه به مدارک روی عسلی و ساک نیمه آماده زل زدم و لبم رو بین دندون 

 ...گرفتم.. همه ی زندگیم دچار تحول شده بود.. یه تحول دردآور

 چطوری باید با خانوادم روبرو میشدم؟ 

 

 ...ببخشید کمند_
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من نمی دونستم چه کاری درست بود! باز اشک    با سر به در اتاق اشاره کرد و

راه صورتم رو پیدا کرد و زار زدم.. با همون ناتوانی و بی فکری از اتاق و خونه  

خارج شدم و به در بسته ی واحدم تکیه دادم و به خونه ی رایان زل زدم.. زانوهام  

ت رو  شل شد و اقتادم.. پشت در نشیتم و بهش تکیه دادم و صدای گریه هام سکو

شکست.. هیچ جوری آروم نمی شدم.. این تازه اول ماجرا بود و قرار نبود به  

 ..همین راحتی یه نفس بکشم

 ..کاش رایان برمی گشت.. کاش... به وجود و حضورش احتیاج داشتم
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تماِم طول روز تو تنهایی و اشک و ماتم گذشته بود و حتی به رایان زنگ نزده 

 .بگمبودم تا از دردی که رو قلبم سنگینی میکرد چیزی  

 ...از طرفی حرف های رامین از طرفی حرف ها و واکنِش خوِد رایان

 

دلم به بودنش گرم بود اما واقعا از همه چیز و همه کس می ترسیدم. قرص های  

مائده رو به همراه شام بهش داده بودم و همین که هیچ واکنشی به حرف ها و  

گ بزنم.. به زهرا زنگ  حرکاتم نداشت آزارم می داد.. دلم می خواست به کمند زن

بزنم.. دلم می خواست از محیط خفقان آور خونه دور می شدم ولی از اونجایی که  

 ..نمی خواستم به رایان زنگ بزنم و اجازه بگیرم، قیدش رو زدم

اتاق و سالن برداشته بودم و حاال   دوش گرفته بودم.. میلیاردها میلیارد قدم تو 

ش مدام می پرید.. خسته روی مبل نشستم  پاهام بشدت زق زق می کرد و عضالت

و پوست لبم رو جوییدم.. یه انسان آزاد بودم که تو اسارت جون می داد.. خیلی  

 ..خسته و ناامید بودم و کاش رایان زودتر برمیگشت
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آه کشیدم.. سرم پر از افکار منفی و پوچ بود و سلولهای مغزم رو عین خوره می  

د تو جا پریدم.. بعد از چندین ساعت بیخبری از  خورد.. تلفنم که به صدا دراوم

دنیای بیرون، این تلفن، قلبم رو به کوبش مینداخت.. صداش از تو اتاق میومد..  

به سمتش رفتم و از الی در نیمه باز اتاق مائده بهش نیم نگاهی انداختم و دیدمش.. 

مشترکم با سری به تاسف تکون دادم و وارد اتاق    نگاهش به سقف بود و بیدار.. 

رایان شدم.. اینکه چرا از این اتاق به عنوان اتاق مشترک یاد می کردم رو خودم  

 ..هم نمی دونستم

تلفن روی عسلی کنار تخت بود و قبل از اینکه بهش برسم، تو تاریک و روشن  

فضا و نوری که گوشی تولید می کرد تونستم همون چند عدد آشنای شماره ی 

 ..لبم هری ریخت و به آنی خیس عرق شدمسیامک رو تشخیص بدم و ق

بی اراده دستم روی قلبم نشست و به هن و هن افتادم و نفسم بند رفت.. فقط با  

دیدن اون چند تا شماره ی منحوس به این حال می رسیدم و وای به روزی که  

خودش رو می دیدم.. دیگه دلم نمی خواست هیچوقت ببینمش.. حداقل نه وقتی که  

م و کمال متعلق به رایان می دونستم.. صدای زنگ تلفن لعنتیم قطع  خودم رو تما

نمیشد و انگار جادوگر بود و یه طلسم روی تلفن پیاده کرده بود که این تماس  

 ..قطع نشه

 

ش زل زدم و پاهام توان حرکت نداشت تا حداقل ریجکت  با ترس و وحشت به شماره

باید زیر سقِف اتاقی که شاهد عشقبازی م ن و رایان بود، جوابش رو می  کنم. 

 دادم؟

با تردید به صفحه ی تلفن نگاه کردم و باالخره تماس قطع شد.. توان نفس کشیدن  

 ..نداشتم
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تلفن دوباره به صدا دراومد و من هین کشیدم و با عجز و تاسف سر تکون دادم..  

اتفاقی   نیست  قرار  نیست..  اینجا  که  گفتم سیامک  و  دادم  و جرات  دل  خودم  به 
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بیفته.. بهش میگم که دیگه مزاحمم نشه.. میگم که حق نداره به یه زن شوهردار  

 .فکر کنه

سمت تلفن رفتم و بلندش کردم.. مدام خط و  با این فکر خودم رو آروم کردم و به 

خطوط سبز و قرمز رو رصد می کردم و دستم برای لمسش می لرزید.. با خودم  

جنگیدم و تماس رو وصل کردم و با لرز و رعشه ای که به جونم افتاده بود تلفن  

رو به گوشم زدم و صدای عصبی و خشمگین و بشدت کرفته ی سیامک جونم رو 

 ..گرفت

 

 ...زیبا الو؟ _

 

به  تپید و خون گرمی  گلوم می  تو  دقیقا  قلبم  بودم..  بیزار  اسم  این  و  از خودم 

بدنم حس می   انگار کوبِش قلبم رو خارج از  صورتم دویده بود و می لرزیدم.. 

کردم.. شبیه به یه حباِب تپنده که اطرافم رو احاطه کرده بود.. نتونستم جوابی بدم  

 ..دیوار میخ شد.. ده و نیم شب رو نشون می دادو نگاهم روی ساعت چسبیده به  

 

الو؟ زیبا؟ حرف بزن.. می دونم خودتی.. می تونم صدای نفستو بشنوم.. می  _

 شناسم.. انگار که یه عمر کنار گوشم نفس نفس زدی.. هه.. مگه نزدی؟ 

 

زده بودم و خودم خبر نداشتم؟ کف دستم عرق کرده بود و من بی جون لب تخت  

سرم و  نمی    نشستم  و  میشد  جوییده  دندونم  بین  بشدت  لبم  انداختم..  پایین  رو 

 .فهمیدم
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شل  _ چجوری  یادته  کردم..  می  بغلت  یا  دارم  دوستت  گفتم  می  که  وقتایی  مثال 

میشدی؟! زیبا حرف بزن لعنتی.. کجایی؟ باید ببینمت.. بیا پیشم.. بیا عمارت.. این  

 ...خرابه تو رو کم داره 

 

گفت؟ چیزی رو یادآوری می کرد که من حتی ازش خاطره  اصال می فهمید چی می  

ی خوبی نداشتم.. سیامک رو دوست داشتم اما اون لحظات فقط می ترسیدم.. هیچ  

زمان از سِر لذت شل نشده بودم.. دوستش داشتم و اگه گاهی مالیمت نشون می 

جنسی   رابطه ی  از  همیشه  من  بشه..  دلسرد  من  از  که  خواستم  نمی  فقط  دادم 

 ...ت داشتم.. همیشهوحش
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1714  از 1212 صفحه   

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  𖠃⫸) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 
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 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_شصت_و_دو#

 

 

 

 

خانوادگیم برمیگشت که این بذر رو تو وجودم کاشته بود که نباید  شاید به تربیت  

وا می دادم.. نباید بی شرمی می کردم.. نباید میلم رو نشون می دادم و نباید خودم  

 ..رو تمام و کمال دراختیار شوهرم میگذاشتم که مبادا ولم کنه و شکست بخورم

 

دت بره سختی هارو.. تا یادم بره  زیبا؟ حرف بزن.. بیا پیشم.. بذار بغلت کنم تا یا_

با رایان چه بالیی سرم آوردی.. بهت میل دارم.. االن دلم میخواد کنارم بودی..  

 ..همینجا.. تو همین اتاق.. بیا زیبا

 

 .بیمارگونه التماس می کرد و من بیشتر و بیشتر وحشت کردم

سمم رو  به رونم چنگ انداختم و صدام درنیومد.. با همون صدای غرش مانند ا

 .صدا کرد
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 زیبا؟ _

 

 چرا جوابش رو دادم؟ چرا؟ 

 

دارم به مرحله ای میرسم که مطمئنم دوست نداری تجربش کنی.. میدونم اگه _

یک درصد از چیزی که می تونم بشم، خبر داشتی یه ثانیه هم پیش اون عوضی  

نمی موندی.. زیبا، دلم نمیخواد اون روی سگمو نشونت بدم.. همین االن تو هر  

خراب شده ای که هستی، جل و پالست رو جمع می کنی و میای عمارت پیش من.. 

 !جایی که بهش تعلق داری

 

من به اونجا تعلق نداشتم و دلم نمی خواست داشته باشم اما نتونستم اون شجاعتی  

که باید رو از خودم نشون بدم.. سیامک می تونست خیلی بد باشه و من باورش  

 :بود و ترسش تو عروقم پیچید ولی گفتم داشتم.. حرفهاش ترسناک

 

 ..من هیچ کجا نمیام.. میخوام کنار شوهرم باشم.. کنار رایان.. من.. ازدواج_

 

 :و با دادی که زد پرده ی گوشم لرزید و تیر کشید
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@ntkhb_akhar 

 

 

 

 �� عالیس .. الناز

 

 [10:20 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  𖠃⫸) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(͞͞🍕) ̶|͜ᴇ͜𖠃ʟᷞ͜ɴᷞ͜ᴀ͜𖠃ᴢᷞ͜🏗⟧𖠃⫸)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_شصت_و_سه #

 

 

 

 

خفه شوووو.. لعنت بهت زیبا.. لعنتی خفه شو.. تو گه خوردی ازدواج کردی.. _

غلط کردی زن اون آشغال شدی.. من طالقتو میگیرم.. خیال کردی می تونی کنارش  

خوشبخت بشی؟ خیال کردی من میذارم؟ اونقدر بی غیرت نشدم که اجازه بدم اون  

تا قطره ی آخر خونِش رو می   ش می کنم.. زیباپاپتی زن منو بُر بزنه.. بیچاره
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مکم اگه نیای.. قسم میخورم روزگارتو سیاه کنم.. بترس از من.. من دیگه چیزی 

 !واسه از دست دادن ندارم و خودت خوب می دونی

 

 ..تهدیدهاش مثل یه واقعیت ترسناک بود.. من به جنون رسیدم

 

 ..سیامک؟! تو_

 

ا حرفش، مات موندم و زبونم به  م رو تموم کنم و بو حتی بهم امون نداد جمله

 :سقف دهنم چسبید

 

جونم؟! آخ زیبا... آخ که من خراب شنیدن اسمم از زبونتم.. بی انصاف، یه بار  _

با من خوب تا نکردی.. یه بار برام زن نبودی.. یکی از دلیل هایی که من ژینوس  

نبود.. منو می خواست رو ترجیح دادم چون مثل تو نبود.. یه دختِر بسته و ترسو  

شاید به اندازه ی تو نه اما... برای نگه داشتنم هرکاری می کرد! هرکاری زیبا..  

من تو اوج جوونی بودم و اون همه ی نیازهای منو برطرف میکرد.. کاری که تو  

 .م.. بیا سیرابم کناز من دریغ کردی... بیا زیبا.. تشنه 

 

تی نمی تونستم دهنم رو ببندم.. ژینوس  از این حجِم وقاحت مات موندم.. دیگه ح 

 و سیامک... تو اون مدتی که من زنش بودم باهم رابطه داشتن؟ 
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@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �😭� عالیس .. الناز

 

 [10:20 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  𖠃⫸) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(͞͞🍕) ̶|͜ᴇ͜𖠃ʟᷞ͜ɴᷞ͜ᴀ͜𖠃ᴢᷞ͜🏗⟧𖠃⫸)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_شصت_و_چهار #
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نمی   و  کشید  می  تیر  بینیم  پلکم سوخت..  پشت  و  انداخت  چنگ  گلوم  به  بغض 

 ..خواستم به خاطر این نامرد گریه کنم

 

 ...ا ازت.. ح حالم به هم.. می خوره سیامک_

 

شد.. صدای خنده های  اول سکوت کرد اما خیلی سریع پوزخند زد و به خنده تبدیل  

متوالی و مالیم و بمش تو گوشی پیچید و من بلند شدم.. دلم می خواست کل خونه  

 ..و اتاق و شهر رو به هم بریزم..خسته بودم از هر ثانیه تو عذاب بودن

 

زیبا؟ مزخرف تحویلم نده.. برای من اون کسی که زنش شدی، پشیزی ارزش  _

بهت احتیاج دارم.. االن و همین لحظه باید باشی..  نداره.. دیگه تکرار نمی کنم.  

فردا همه ی   نذاری صبح  بالش  یه  رو  کناِر من  امشب سرتو  اگه  میخورم  قسم 

 ...تالشمو می کنم که برات جهنم بسازم.. جهنم زیبا

 

پوست تنم مور مور میشد و پاهام می لرزید ولی اینبار نه از ترس.. از نفرت..  

من مثل یه مجسمه ی خداگونه، می پرستیدم؛ بهم خیانت  سیامک تو تمام مدتی که  

می کرد و حاال داشت مثل همیشه منو مقصر می دونست.. من مقصر بودم؟! نه  

یه   به  منو  ابنکه  نه  کنه..  رفتار  مهربونتر  باهام  تونست  می  ابدا...  نبودم... 

ی  خوشکلتر و پولدارتر و آزادتر بفروشه.. اگر سیامک چنین اشتباهی درحقم نم

 ...کرد االن من
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خوشحالم که اونجوری بودم سیامک.. خوشحالم که هیچوقت دست کثیفت به تن  _

و بدنم نخورد.. خوشحالم که با رایان خوشبختی رو چشیدم.. تو فقط یه حباب و  

 ...یه طبل توخالی بودی.. هیچوقت عاشقت نبودم.. االن عاشق شدم

 

یدا می کردم و از خودم متنفر بودم  کم کم داشتم به اون روی پنهان سیامک دست پ

گذشتم.. هرچند  از خودم  به خاطرش  که  ماه و سال  و  اون همه روز  به خاطر 

رفتنش   و  داد همین سیامک  قرار  زندگیم  راه  که رایان رو سر  دلیلی  بزرگترین 

 ..بود

 "عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد"

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �😭� عالیس .. الناز
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 [10:20 31.12.20] ,اخرانتخاب 

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  𖠃⫸) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(͞͞🍕) ̶|͜ᴇ͜𖠃ʟᷞ͜ɴᷞ͜ᴀ͜𖠃ᴢᷞ͜🏗⟧𖠃⫸)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_شصت_و_پنج #

 

 

 

 

سختی زیاد کشیده بودم و حاال دلم عافیت و راحتی و اندکی آرامش می خواست..  

 :گرفتم و جدی تر از قبل گفتمجلوی لرزش صدام رو 

 

دیگه برام مهم نیست.. اون چیزی که داری باهاش منو تهدید می کنی، خودم تو  _

اولین فرصت ممکن میخوام انجامش بدم.. دیگه نمی ترسم.. از هیچی و هیچکس..  

سیامک من برای تو هیچی کم نذاشتم.. هیچی ولی خوشحالم که رفتی.. خوشحالم  

زندگیم نقشی نداری.. ازت متنفرم.. حداقل با ژینوس کاریو نکن که با  که دیگه تو  

 ..من کردی

به اینجای حرفم که رسیدم، می تونستم نفس های کشدارش رو بشنوم.. دقیقا مثل  

ش رو حدس بزنم.. ابروهاش  یه خرس، خرناسه می کشید و می تونستم چهره 

 ..به باریدن بشدت درهم گره خورده و پوستی به کبودِی آسمانی رو

 ..خودم از تصورش ترسیدم
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 !زیبا؟ _

 

از بین فک چفت شده صدام کرده بود و بقیه ی حرفش رو در همون حال بیان 

 :کرد

 

برو دعا کن از قلعه ی اون حرومزاده ی پست فطرت بیرون نیای.. قسم میخورم  _

قط  زیر دست و پاهام لهت کنم.. لیاقتت همونی بود که به یه هرزه بفروشمت.. ف

ژینوس نه.. تا زمانی که با تو بودم هزار تا دختر رو زمین زدم تا بتونم جلوی  

خودمو بگیرم، جلوت نباید تصویرم خراب میشد.. تو خیلی خوشکل بودی.. خیلی..  

اونقدر که هنوزم که هنوزه آب از دهنم راه میگیره واسه لمس تنت.. حاال که زن  

بدرم.. از من بترس زیبا.. بترس! قسم    رایان شدی من میل بیشتری دارم تا تنتو 

 ...میخورم به دست و پاهام بیفتی

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 �🕺� عالیس .. الناز

 

 [10:20 31.12.20] ,انتخاب اخر

[Forwarded from 🎀  ــ آخــــــ  𖠃⫸) �� ــــــــــر♡انتخـــــاِب 

(͞͞🍕) ̶|͜ᴇ͜𖠃ʟᷞ͜ɴᷞ͜ᴀ͜𖠃ᴢᷞ͜🏗⟧𖠃⫸)] 

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_شصت_و_شش #

 

 

 

 

این رو گفت و تلفن رو بی هیچ حرف اضافه ای قطع کرد و گوشی از دستم افتاد..  

نه تنها گوشی، خودم هم از پا افتادم و روی زمین نشستم. دستم رو به تشِک تخت  

بست.. سیامک  گرفتم و از تصوِر برهنگی در کناِر رایان، اشک تو چشمام حلقه  

چطور تونست اینجوری بامن حرف بزنه؟ چطور تونست به محرِم یه مرد دیگه  

 نظر داشته باشه؟

 ..سیامک وجه اشتراک زیادی با رامین داشت.. خیلی زیاد

 



 

1714  از 1222 صفحه   

رگ دردناکی تو سرم نبض میزد و هربار از قوای بدنیم کم می کرد.. تحلیل می  

یدم تار و تارتر میشد.. گوشم زنگ  رفتم.. انگار فشارم افت کرده بود و مدام د

 ..میزد

حقیقت داشت؟ با یک نفر نه.. با چند نفر خوابیده بود تا به من چیزی رو از خودش  

 !نشون بده که نبود؟ 

راِن روانی که مدت ها با من ارتباط داشت و خودش رو یه فرشته  یه مرد شهوت

می خواست زندگیش  نشون داد... فرشته ای که هنوز زهرا تو تصوراتش داشت...  

به کثافتی من باشه؟! زبونم رو گاز گرفتم و با مشت به جون تشک تخت افتادم و  

 ..اونقدر زدم تا خسته شدم

اینکه کمند فکر می کرد خوشبختم.. اینکه زهرا دوست داشت با مردی به بی مثالِی  

سیامک ازدواج کنه بیشتر از هرچیزی آتیشم میزد و کّل عقده های دو سه روز  

گذشته و همه ی فشاری که تحمل می کردم رو داد زدم و به تخت مشت کوبیدم.. 

 ..آرومم نمی کرد اما اگه تو خودم نگه نمی داشتم بهتر بود

ناله می کردم و مدام به خدا شکایت می کردم که چرا باید زندگیم اینجوری میشد؟!  

ه چشمام از شدت من اشتباه کرده بودم اما می خواستم درستش کنم و نمیشد.. دیگ

گریه باز نمیشد و سینم می سوخت.. نفسم به سختی باال میومد و دست از گالیه  

 !و شکایت برنداشتم.. هیچ جوری آروم نمیشدم.. نمی خواستم آروم بشم

 

حرف های سیامک مثل یه پتک تو سرم فرود میومد و من چه حالی داشتم؟! قابل  

درست کردن زندگی نابسامانم رو    وصف نبود و می دونستم تنها کسی که توان

 ..داشت، فقط خدا بود و باید... باید برای من کاری می کرد

و   بلند  هین  و من  باز شد  اتاق  در  یهو  کوبیدنام  و مشت  کردن  داد  و  بین جیغ 

 ...کشداری کشیدم
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@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ♀�🥺🨭� عالیس .. الناز

 

 [10:20 31.12.20] ,انتخاب اخر
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 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_شصت_و_هفت #
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دیدن رایان تو این وضعیت روحی و روانی و این از دست دادن کنترلم، یه جور  

ولی   نیست  خودش  و  زدم  توهم  کردم  فکر  اول  بود..  های  کابوس  نفس  صدای 

 .کشدارش به حال بدی که داشتم، دامن زد و گر گرفتم

زده به سمتم اومد.. رایان یک صدم ثانیه رو هم تلف نکرد و هراسان و وحشت

 :رو سرم خم شد و بریده بریده گفت

 

 ...زیبا؟ چی شده؟ حا حالت خوبه؟ ببینم چرا داد میزنی.. چ چرا_

 

ونست؟! ولی نه.. این سواالت نشون می داد یعنی حرف هام رو شنیده بود؟! می د

که متوجه نشده بود.. رایان به شدت به هم ریخته بود.. خودش می گفت.. خودش  

فکر می کرد.. خودش پردازش می کرد و نتیجه گیریش، چشم های گرد شده و 

های متورم شقیقه و گردنش شد و از روی زمین بلندم کرد و  صورت کبود و رگ 

 :ادممن به لکنت افت

 

 ...ر رایان.. رایان من؟ م من_

 

انگار اون نتیجه گیری که با خودش داشت، به شدو رایان رو به هم ریخت و حق  

داشت. من ابدا حال طبیعی ای نداشتم. خیلی عصبی و پرسوال نگام کرد و من 

 ..سعی داشتم کلمات و جمالت رو پشت سر هم قطار کنم و حرف بزنم

 

 ...رایان.. من_
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ش به شدت نبض میزد و من از حاِل بِد رایان هم  رم پیشونی و کنار شقیقه رگ متو 

وحشت کردم. وای وای اگر می فهمید.. نیم نگاهی به اطراف انداخت و من شاید  

می تونستم حدس بزنم که به چی فکر می کرد.. احتماال به خیلی چیزها و من دلم 

 ..نمیخواست

 

 رت آورده؟ حرفی بهت زده؟ م مادرم کجاست؟کسی اومده بود؟ بابام؟ زیبا بالیی س_

 

نگاهش یه تکه زمرِد برنده بود تا وجودم رو بشکافه.. وقتی از من جوابی نگرفت  

ولم کرد و یه گام عقب رفت.. انگار که باخت رو نزدیک می دید که چنگی به 

نداشته ی   و همه ی شهامت  کردم  اما صداش  در رفت  به سمت  و  موهاش زد 

 :ار گرفتم.. رایان ایستادوجودم رو به ک

 

 ...رایان.. نه.. بابات نیومده.. حرفی نزده_
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ندیده هم می تونستم حدس بزنم که امیدش به زندگی برگشت.. که اون خشم و  

غضب از نگاهش پر کشید و قلبش آرامش گرفت.. روی پاشنه ی پا چرخی زد و  

 ..با درد نگام کرد.. سر پایین انداختم

 

 ..بودهیچی نشده.. ف فقط.. دلم برات تنگ شده _
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بی اراده دروغ گفته بودم و رایان حتی برای ثانیه ای بهم شک نکرد. همون چند 

سانتی متری که فاصله گرفته بود رو جلو اومد و لبش روی پیشونیم نشست و  

 :ش رو شنیدمصدای بم و خسته و گرفته

 

نمی دونستم ممکنه یه نفر اونقدر بهم عالقمند بشه که به حس دلتنگی برسه _

م واسه چندساعت نبودن. اون دختره ی فرنگی، یه بار هم زنگ نزد ببینه  اون ه

 ...مرده م یا زنده.. ببینمت زیبا

 

از خجالت و شرم و ترسی که خودم دلیلش رو خوب می دونستم، جرات نکردم  

 ..سرم رو باال بیارم و مثل همیشه رایان وادارم کرد و من چهره م درهم شد

م مثل یه طبل، می کوبید و هربار با هر تپشش درد می  از خودم متنفر بودم و قلب

گرفت.. رایان که اونجوری صاف و مستقیم نگام می کرد، پوستم به سوزش می  

 ...افتاد از هرِم نگاهش

لبم رو بین دندون گرفتم که ابرو در هم کشید و با سر انگشت چونه م رو لمس  

جذابیت بود و حتی حاال هم  کرد و مثل من لبش رو گاز گرفت.. رایان خوِد خدای  

 .نمی شد روی این حجم، سرپوش گذاشت

 

هم  _ ثانیه  همین  تا  کن  باور  گذاشتم؟  تنهات  ناراحتی  بگی؟  چیزی  خوای  نمی 

 درگیرم.. حتی االن.. به خاطر تو اومدم یکم تو شرکت دچار مشکل شدیم. زیبا؟ 
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ولی رایان شک    دلم میخواست گریه کنم.. اونقدر که دیگه توانش رو نداشته باشم

می کرد و اگر چیزی از سیامک و حرف هاش می فهمید حتما خون در می افتاد..  

 ..من چیزی نمی گفتم

 !به جون رایان رحم می کردم
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 پارت_چهارصد_و_شصت_و_نه #

 

 

 

 ..هربار رایان با اون صدای خشدارش، من رو به زندگی برمی گردوند

 

 !دلتنگم شدی واقعا؟! چشمات اینو نمیگه_

 

 "تو دلم گفتم "چشمام غلط کرد اینو نمیگه 

موندن از رایان رو نداشتم.. خیلی ساعت گذشته بود و من می  دیگه تحمل دور  

خواستم رفع دلتنگی کنم.. باید دردی که داشتم رو با خوِد رایان آروم می کردم..  

 ..به وجودش.. به آغوشش.. به صداش و نگاه گرمش احتیاج داشتم

خودم رو تو بغلش پرت کردم و سرم رو روی کوبش قلبش گذاشتم و دستم دور  

ش رو روی سرم گذاشت و دم عمیقی از هوا گرفت و من  ش حلقه شد.. چونهکمر

 .بی صدا اشک ریختم. سیامک بیکار نمی نشست.. مطمئن بودم

 

 اگه من قول بدم گشادش کنم راضی میشی؟_
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ثانیه ای به گوشم شک کردم.. چشم هام گرد شد و ازش فاصله گرفتم و   برای 

زد اما به ده ثانیه نرسیده، شلیک خنده ش نگاش کردم. اول کامال جدی بهم زل  

 :به هوا بلند شد و بین همان خنده های مردونه گفت

 

 ..دلتو گفتم.. منحرف.. مغزت خراب شده تو_

 

از خجالت سرخ شدم و با مشت به سینه ش کوبیدم. رایان دوباره دست دور کمرم  

 .اندلخت و سرم روی سینش نشست

 

 ...سه دلت همتوانایی گشاد کردن دارم هم وا_

 

 :معترض و هشدار گونه اسمش رو صدا کردم

 

 !رایااان؟ _

 

 :شونه باال انداخت و من می تونستم لبخندش رو از صداش تشخیص بدم

 

میگم منحرفی بدت میاد.. من منظورم دلت بود و این لباس های تنگ و چسبون  _

 ...که االن باید دربیاری و یه گشادتر تنت کنی بتونم
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 :و با لحن مالیم و مخموری کنار گوشم پچ زد ادامه نداد

 

 بتونم تو آرامش و بدون فشار، تنتو لمس کنم. االن بهتری؟ _
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 پارت_چهارصد_و_هفتاد #

 

 

 

 

کنار رایان بهتر بودم.. انگار که تو یه دنیای دیگه فرو می رفتم که دست هیچ  

رسید و می تونستم تو نهایت آرامش زندگی کنم و از هیچی نترسم..  احدی بهم نمی 

اسمش رو  دستش که روی برجستگی باسنم نشست بازوش رو گرفتم و ناله وار  

 :صدا کردم

 

 رایان؟ _

 

از ته گلو جوابم رو داد.. هیچی نشده داشت خمار میشد و من حداقل حاال نمی  

خواستم باهاش رابطه داشته باشم.. نه وقتی که از سیامک می ترسیدم نه وقتی  

از سمت کمند طرد شده بودم.. حتی خانوادم خبر نداشتن و من نمی خواستم وسط  

 ..کر کنم.. خسته بودماین بلبشو به سکس ف

 

 !جون دلم؟ _

 

تازه از سر کار برگشتی رایان.. خسته ای! اول یه دوش بگیر لباس عوض کن  _

 ..بعدم بریم یه چیزی بخوریم.. تازه مادرت هم تنها مونده
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من رو از خودش فاصله داد ولی هنوز دستش روی گودی کمرم و برجستگی پایین 

 .جون بیشتری می گرفت تنم می چرخید و هرلحظه انگشت هاش

 

نگران من نباش من تو هر شرایطی تواناییش رو دارم واسه جفتمون وقت بذارم.  _

زیبا؟! با من رک و بی پرده حرف بزن.. به خاطر خستگی کار و بوی عرقه و  

مادرم، یا مشکلی هست؟ چشمات ترسیده.. من می تونم بفهمم وقتی خودم هم قبال 

دادم.. درک بهت  داری می  این ترس رو  و  اون شب شدی  راحته.. مثل  برام  ش 

 !لرزی! چیزی شده خانومم؟ 

 

دلم میخواست بگم و خودم رو راحت کنم اما نمی تونستم و از قدرت من خارج  

 ..بود.. نمیشد به راحتی از سیامک گفت

  

 ..دلواپس اینم که چجوری با خانوادم درمیون بذاریم_

 

اما عقب که کشید، خیسِی لبم به خنکا رسید جلو اومد و خیلی کوتاه لبم رو بوسید  

 ..و چشم بستم

 

تا زن منی نگران هیچی نباش.. خودم کنارتم! بیخود که شوهرت نشدم.. دیگه _

دوست ندارم اینجوری دمغ و پکر ببینمت.. شاد و سرزنده باش.. برام بخند! هوم..  

 ...زود باش
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به زور لبم رو کش آوردم و رایان لبخندم رو بوسید و ولم کرد.. یک گام فاصله  

و   بیرون  گرفت  رو  کراواتش  خودم  و  گرفتم  دستش  از  آورد..  بیرون  رو  کتش 

آوردم.. یه جوری نگام می کرد که فقط باید معنای عشق رو می فهمیدی تا اون  

 .. سنسورهای همیشه فعاِل چشماش رو دریافت کنی

 

 ..تو خیلی خوشکلی زیبا.. یه زیبای زیبا_

 

ش و دستش روی قلبم نشست..  روی پنجه های پا بلند شدم و عمیق عمیق بوسیدم

هنوز تند می کوبید و کوبشش رو تو گلوم حس می کردم ولی حاال احساس بهتری  

 .داشتم.. خیالم راحت بود که رایان روی حرفاش می موند و نامردی نمی کرد

 

تو هم زیادی خوشتیپی.. رایان تو اون شرکت یه دختره هست تو قسمت پشتیبانی  _

وشکله چندبار دیدمش.. نکنه اون برات دردسر درست  کار می کنه اونم خیلی خ

 ..کنه که خودم چشاش رو درمیارم

 

باورم نمیشد که تو همچین شرایطی می تونستم شوخی کنم.. رایان خیلی جدی  

 :گرفت.. ابرو درهم کشید و خیلی جدی و قاطع گفت

 

من وقتی تو اون شرکت رفت و آمد می کنم نه زن میشناسم نه مرد.. همه یه _

بندی و نظم برای  مشت کارمند هستن که دارن کار می کنن.. کیفیت کار و زمان
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من مهمه.. اما.. یه نفر هست که می تونه دردسر درست کنه.. تو هر شرایطی و  

 ..منم دربرابرش هیچ کاری از دستم ساخته نیست

 

های ساخِت افکار منفی تو سرم زنده شدند و من حس بدی گرفتم از این سنسور

حرف.. کی بود که توانایی انجام چنین کاری رو داشت.. مگه نگفت همه براش  

فرقی ندارن و مثل یه ماشین فقط کار می کنن؟ پس درباره ی کی حرف میزد؟  

ورد.. کمرم رو  دستم رو گرفت و از سینش پایین کشید و تا روی کمربندش پایین آ

محکم تر گرفت و دستم روی برجستگی محسوس و سفِت پایین تنش نشست و  

انگار بهم برق با ولتاژ باال وصل شد که وای کشداری گفتم و رایان مخمور چشم  

 :ریز کرد
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زمان  _ یکم  کردی  درست  که  دردسری  به  میخوام  ساز..  دردسر  زیبای  دیدی؟ 

ندادم.. استراحت بدم که پشت سر هم دنیارو فتح نکنه.. بیا برو زیبا تا کار دستت  

 !از این فکرای بیخود نکن

 

تازه متوجه منظورش می شدم و هنوز دستم همون جای قبلی بود.. تنم داغ کرد 

و لبم رو گاز گرفتم.. دستم رو ول نمی کرد.. لب پایینش رو بین دندون گرفت و  

دلم میل به بوسیدن ته ریشش داشت.. نمی خواستم به قول خوِد رایان بیشتر از  

 :رست کنم پس بریده بریده گفتماین دردسر د

 

 ..من ب برم ک که یه چ چیزی د درست کنم.. خ خیلی گرسنمه_
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 !هووووم.. فکر خوبیه.. منم یه دوش بگیرم شاید دردسر از سرم بپره_

 

چه گیری داده بود؟! چونم به سینم چسبید و رایان بلند و بی محابا خندید.. به کل  

مهم نبود.. من رایان رو داشتم و عاشقم بود.  سیامک رو فراموش کردم.  دیگه  

بیشتر از هرچیزی تو دنیا دوستش داشتم. دستم رو نوازش می کرد و من بی اراده 

ش به انگشت هام جون بیشتری دادم و رایان آخ کشید. همینکه صدای بم و خسته

به   افتاد و میل  به کوبش  قلبم  به گوش و مغزم رسید،  پیچید و  اتاق  تو فضای 

و  هم داغ  نفس  و  چسبوند  گوشم  ی  الله  به  رو  لبش  چرخید.  سرم  تو  خوابگی 

به   باهم  تا  کردم  زانو شل می  داشتم  کرد و  فوت  تنم  پوست  پرنیازش رو روی 

 ...خواب بریم وتخت

 

 !مطمئنی میخوای بری؟! دوست نداری یه کوچولو بخورمت؟ _

 

چه بی جنبه بودم که  داغ کردم و لب گزیدم.. چقدر بی پروا اینا رو می گفت و من  

به این سرعت وا می دادم. خودم رو منقبض کردم و رایان خندید. می دونست اون 

تاثیری که باید رو روی سلول به سلول تنم داشت.. خیالش که راحت شد، باالخره  

 ..ولم کرد و فاصله گرفت

اتاق خارج شدم..   از  باز کرد و پیرهنش رو بیرون آورد و من  دکمه هاش رو 

 ..ل فرار کردمدراص
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گذشت و من نه به قصِد گفتن، اما اومده بودم تا با خانوادم ساعت از یازده ظهر می  

 .خلوت کنم
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 .دیگه خبری از حامد نبود و نمی دیدمش یا شاید پنهونی تعقیبم می کرد

رایان از اومدنم خبر داشت و من خیالم از اون بابت راحت بود. تقریبا بیست دقیقه 

ن و نرفتن با خودم  ای میشد که بی حرکت پشت فرمون نشسته بودم و بین رفت 

 .درگیری شدید داشتم.. انگار من یک نفر نبودم و باخودم می جنگیدم

حس بدی داشتم و مدام ته دلم خالی میشد و پوست تنم می سوخت. انگار اگر یک  

پرنده هم به شیشه نوک میزد از ترس سکته می کردم.. کوچه خیلی خلوت بود و  

ی دیدم.. در رنگ و رو رفته ی خونه  جز یه زن چادری و یه دختربچه کسی رو نم

لعنتی، شب خواستگاری زهرا و   یاد و خاطره ی اون شب  و  بود  درست جلوم 

من   واقعا  لرزوند..  رو  تنم  بعدش،  حوادث  همه ی  و  سیامک  نابهنگام  برگشتِن 

چطوری می خواستم به خانوادم بگم که من و سیامک نزدیک به دو سال قبل از 

گشتنم به خونه و دروغ های مداومم رو توجیه می  هم جدا شدیم و چطوری برن

کردم. هیچکس به من حق نمی داد.. از همه بدتر ازدواج دومم بود و اینکه حتی  

 !پدر و مادرم خبر نداشتند و رایان چطور قراربود بهم کمک کنه..؟ 

احتماال به شدت با من و رایان بد برخورد می کردند و می دونستم بابام از این کار  

نمی گذشت.. اخالقش رو خوب می دونستم و برای همین هم جرات نداشتم  من  

 .پیاده بشم

یه پیامک از سمت رایان دریافت کردم و با ترس و لرز و دستهایی قندیل بسته 

 .بازش کردم

 

 "!م، به کمک احتیاج نداری؟ سالم من سر جلسه"

 

وقت حاال  و  داشتم  نیاز  خیلی  چرا..  به همراهیش  اما  نه  کمک  می  به  نبود..  ش 

خواستم کل روز رو کنارشون وقت بگذرونم و شب رایان با اومدنش همه چیز رو 
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بگه و باهم قال این قضیه رو بکنیم.. از این بهتر چی بود؟ اگر پدر و مادرم و  

 زهرا، من رو درک می کردن چی میشد؟

 .جواب رایان رو دادم

 

کم شهر شلوغ بود دیر سالم. فکرتو نده این سمت من خوبم. دارم میرم تو ی"

 "!رسیدم. رایان من.. خیلی دوِست دارم. تو هر شرایطی
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 پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_چهار#

 

 

 

 

نرسیده   دقیقه  به یک  داشتم.  باورش  بودم و  کرده  تایپ  تمام وجودم  با  این رو 

  .جواب داد

 

بهت  " خودمو  شب  شد..  حیف  ولی  کنم  همراهیت  داشتم  دوست  عاشقتم.  من 

 "میرسونم

 

 .خیالم راحت شد و با یه لبخند کم جون پیاده شدم

 

روی دوشم انداختم و روبه روی در ورودی ایستادم..  ریموت رو زدم و کیفم رو  

یه نیم نگاه به اطراف انداختم و زنگ در رو فشردم. دست و پاهام بی دلیل می  

لرزید و جون نداشتم. انگار هرلحظه ممکن بود غش کنم و پخش زمین بشم.. یکم  

هوا آرومتر شده بود دیگه اون گرمای سابق رو نداشت و می تونستم دل خوش  

 .نم که قرار بود این تابستون تلخ هرچه زودتر تموم بشهک

 .صدای زهرا رو که شنیدم یکم آروم گرفتم
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 !کیه؟ _

 

 ...منم_

 

با یه مکث، در رو باز کرد.. چادر روی سرش بود اما با دیدن من، ولش کرد و 

موهای خوش حالتش رو دیدم.. یه نگاه به پشت سرم انداخت و روی خودم زوم 

 :میخورد و من با یه لبخند کم جون گفتمشد.. تکون ن

 

 علیک سالم.. نمیری کنار بیام تو؟ _

 

اخم کرد و لبش کج شد اما کنار رفت و من با وحشتی ناشناخته پا به حیاط گذاشتم..  

در رو بست و کنارم ایستاد و من به ساختمون خونه زل زدم و به سمت زهرا  

 .چرخیدم

 

 مامان و بابا نیستن؟ _
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تن صداش رو پایین آورد و انگار از یه چیزی دلخور بود.. ترس به دلم افتاد که 

اگه   نه..  کردم..  لعنت  رو  خودم  باشه..  افتاده  اتفاقی  بابا  یا  مامان  برای  نکنه 

اینطوری بود، زهرا االن آروم و قرار نداشت.. بعد گفتم نکنه برای عمو اتفاقی  

وال بود و تو بیمارستان.. اصال به خاطر  افتاده چون از قبل خبر داشتم ناخوش اح
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همین هم برای ازدواج اردالن و زهرا عجله داشتن.. یه التهاب بدی داشتم و به  

 ..ثانیه نرسیده خون تو صورتم جمع شد

 

 زهرا؟ چرا هیچی نمیگی؟ بقیه کجان؟ برای عمو اتفاقی افتاده؟_

 

دیگه نگام کنه به    پوزخند زد و رو گرفت.. چادرش رو در آورد و بدون اینکه

 :سمت ساختمون رفت و بین راه گفت

 

 !نظر منو میخوای، از همون راهی که اومدی برگرد_

 

یه لحظه به گوشم شک کردم که چی گفت اما درست شنیده بودم.. این لحن و بی  

به خودم   و من  باشه  دلیل  بی  تونست  نمی  بود  تو صداش  که  تفاوتی و خشمی 

 لرزیدم.. چی شده بود؟

شلوار راحتی و یه تاپ آستین کوتاه تنش بود و دمپایی هاش روبیرون آورد و  یه  

داخل شد اما دستش رو به در تکیه داد و به سمتم چرخید و من همچنان مات و 

 .مبهوت وسط حیاط ایستاده بودم و می لرزیدم

 

 ...من فکر می کردم میشناسمت.. فکر می کردم_

 

 :شنیدم که بلند، زهرا رو صدا کردصدای مادر رو از تو سالن 
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 زهرا؟ کی بود در زد؟_

 

و حرف زهرا نصفه موند.. قلبم تو گلوم می تپید و دست و پاهام سست و کرخت 

شد.. این حرفها یعنی چی؟ نگاه حرصی و نفرتی که تو چشمای زهرا چرا میخورد  

از چیزی بو بردن؟ کسی حرف با خودم گفتم "نکنه  ی زده از من بود؟ یه لحظه 

بود؟" حتی از تصورش، قلبم تو خشکی افتاد و نفسم باال نیومد.. خبر داشت؟ با  

 :تاسف سر تکون داد و رو به نگاه من جواب مامان رو داد

 

کس خاصی نیست.. دختر نور چشمیت اومده.. دختر عاقل و بالغت.. همون که  _

زندگیش رو    رو سرش قسم میخوردی دست از پا خطا نمی کنه.. که شبانه روز کل

تو سرم می کوبیدی! اونقدر که منم باورم شد دیگه بهتر و خوشبخت تر از زیبا  

 ..وجود نداره.. بیا ببین.. دخترت اومده مامان

 

دستم از بند کیف رها شد و کنارم افتاد ولی هنوز بندش تو دستم فشرده میشد.. با  

بیشتر و بیشتر    دهن باز به زهرا زل زده بودم و هرثانیه خشم و نفرت نگاهش

جا  و من  رفت  و  گرفت  رو  از من  انزجار  با  میزد..  کبودی  به  رنگش  و  میشد 

 ...موندم.. از همه چی.. از گذشته و حال و آینده

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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مادر می  اگر  و وای.. وای  تباهی می رسیدم.. زهرا خبر داشت  به مرز  داشتم 

 ..دونست.. اگر پدر می دونست

دامن  بین راه به مادر تنه زد و من باالخره تونستم ببینمش.. یه پیرهن گلدار و یه  

 ..مشکی ساده و موهایی که اطرافش رو احاطه کرده بود
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پای چشم هاش گود افتاده بود و حس می کردم به اندازه ی ده سال پیرتر شده  

بود.. حال مرگ گرفتم و کاش زمین دهن باز می کرد و منو می بلعید.. مادر هم 

 خبر داشت؟ 

 ..وندبه نشونه ی اعتراض رو به زهرا آهای گفت و به من خیره م

بغض زهرا با صدا ترکید و در اتاقش رو محکم به هم کوبید و من انگار پاهام به  

زمین چسبیده بود.. مادر تا من رو دید ایستاد و قبل از هرچیزی خوب براندازم  

کرد.. موشکافانه و با کنجکاوی و چشمهای ریزبین.. می خواست در من به دنبال  

بپوشه، از در سالن رد شد و خیره ی من  چه چیزی بگرده.. بدون اینکه دمپایی  

لبهاش   کبود و سعید..  و  قرمز  و  تغییر می کرد.. زرد  اومد.. رنگش مدام  جلو 

 ..خشک خشک بود و چشم هاش.. کاش این حجم نفرت رو نمی دیدم

درست مقابلم ایستاد و من مطمئن بودم مادر خبر داشت.. از کجا؟ کی گفته بود؟  

 ..ن.. کمند.. ژینوس.. حتی سیامکمن کم دشمن نداشتم.. رامی

 !از هرجایی ممکن بود شنیده باشند.. پدر چی؟ اون هم می دونست چی شده بودم؟ 

تا کجا رو می دونستند..؟ مثل یه اسپند روی آتیش بودم. آروم و قرار نداشتم و  

واکنشی   هیچ  انحام  توان  من  اما  پیچید  تو وجودم  دنیا  منفی  همه ی حس های 

 :رفته ی مادر رو شنیدم که بریده بریده گفتنداشتم. صدای گ

 

 !زیبا؟! پس باالخره اومدی؟! ح حقیقت داره؟ _
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رمق از پاهام رفت و دست مادر رو گرفتم. حتی قدرت تشخص نداشتم که تنش  

سرد بود یا گرم. با وحشت به پشت سر مادر زل زدم تا شاید پدرم رو ببینم اما  

نبود و من روی صورت سرخ شده و چشم های براق از اشکش زوم شدم و چندبار 

 ..دهنم باز و بسته شد تا حرف بزنم و توانش رو نداشتم
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شبیه یه ماهی دورافتاده از آب، دور از رایان داشتم جون می دادم و ای کاش  

  ...نمیومدم.. کاش

 

مادر دو طرف بازوی الغر و نحیفم رو گرفت و محکم تکونم داد.. می تونستم  

می ریخت ببینم. قلبم مچاله  پرده ی کناررفته ی اتاق زهرا و خودش رو که اشک 

 ..شده بود

 

 !حرف بزن زیبا... هرچی شنیدیم حقیقت داره؟ _

 

گیرش می لرزید و من چه جونی داشتم؟! حقم بود.. واقعا صداش از بغض نفس

حقم بود توهین بشنوم.. تحقیر بشم.. به این حال بد برسم چون به خودم و خانوادم  

دم... من خودم مسبب تمام بدبختی های خودم  بد کرده بودم.. دروغ گفتم، پنهان کر

 .و اطرافیانم بودم

 

 ...مامان من_

 

انگار از سکوت و تردیدم نتیجه گرفت که دست باال برد و با همه ی توانش روی  

 ..م فرود آورد و گوشم زنگ زد و سرم کج شدگونه

 

جای انگشتش بشدت می سوخت و من فقط هین خفه ای کشیدم و حتی سعی نکردم 

م رو تکون داد.. انگار می خواست  دستم رو روی جای ضربه بزارم.. باز پیکره

ی دار و ندارم رو از تنم جدا کنه.. من جون نداشتم گردنم رو راست کنم و  همه
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مادر بی رحم تر از قبل تکونم داد و وقتی جوابی از من نگرفت به عقب هولم داد 

 .هوا رفتش به و دو دستی به رونش کوبید و آه و ناله

 

چیکار کردی زیبا؟ پس حقیقت داره؟ با خودت و آبروی ما چیکار کردی؟ خدا  _

منو مرگ بده از دست شما دوتا بالی آسمونی راحت بشم.. خدا منو بکشه که نبینم 

 تو پیری چی به روز بابات آوردی! زیبا... چیکار کردی دختر؟ چیکار؟ 
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کردم  انگار دنیا رو سرم آوار شد. اونقدر گیج و مات و مبهوت به مادر نگاه می

هم درک درستی از تصویری که میدیدم، نداشتم.. مادر گریه میکرد و که خودم  

 ..مدام به رونش میکوبید

این حال بد رو من به مادرم داده بودم.. زهرا پشت پنجره اشک می ریخت و من  

 ..ایستاده مرده بودم

 ..نمی دونستم باید چی کار کنم از چیزی که می ترسیدم به سرم اومده بود

 

یان این مسئله رو بازگو کنیم ولی حاال قبل از اینکه خودم به این  قرار بود با را 

 ..خونه برسم، خبر مرگم رسیده بود

 !االن فقط یک چیز اهمیت داشت بابام کجا بود؟ 

جلو رفتم و دستش رو گرفتم.. جوری پسم زد که سکندری خوردم.. سرگیجه بدی  

مینجا دل و روده هام داشتم و انقدر حالت تهوع داشتم که هر لحظه ممکن بود ه

 ..رو باال بیارم

 

عجیب بود ولی گریه نمی کردم اما یک بغض نفسگیر راه گلوم رو گرفته بود و  

 ..اجازه نمی داد درست نفس بکشم
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 ..مامان تو رو خدا آروم باش_

 

صورتش خیس و سرخ بود.. جلو اومد و دوباره بازوم رو گرفت جوری منو به  

 ..اری سکندری خوردمدنبال خودش کشید که چند ب

 

واقعاً روت میشه این حرفو بزنی میشه به من بگی آروم باشم؟! اصال نمیفهمی  _

چی کار کردی؟! میفهمی چه رسوایی به بار آوردی؟! دختر تو به کی رفتی.. به  

 !کی رفتی؟ 

 

صداش به شدت دورگه به نظر می رسید و گاهی بعضی از کلماتش رو متوجه نمی  

از دستم ساخته  شدم.. دلم می خوا بزنم، ضجه بزنم.. ولی هیچ کاری  ست جیغ 

 ..نبود

بدبختانه حق با همه بود نه من.. خودم از زشتِی کارم خبر داشتم و از همون شبی 

افتاد اما  که سیامک پاشو تو این خونه گذاشته بود میدونستم که این اتفاقات می

 ..اآلن انگار اصالً آمادگیش رو نداشتم

 

به شدت درد داشتم.. سرم،   بازوم  واقعاً  بین دستای مادر فشرده می شد و من 

 ..مغزم، دلم، پاهام، دستم، همه جام درد میکرد
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مامان تو رو خدا به حرفم گوش کن.. هیچی اونجوری که به نظر میاد نیست..  _

 ..من نمیدونم شما چی شنیدین ولی اینجوری نیست تو رو خدا بهم بگو بابا کجاست
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1714  از 1255 صفحه   

 

 ..برخورد کرد نتونستم آخ نکشمبه جلو هلم داد و کتفم به چهارچوب در خونه 

دل مادر با این آخ غلیظی که من کشیدم به رحم نیومد که اگر من هم بودم رحم 

 ..نمی کردم

به داخل خونه نگاه کردم ولی با ندیدن بابا یه نور امید تو دلم روشن شد.. شاید  

 ..هنوز بابام خبر نداشت

نم تا باهاش حرف از این  شاید میتونستم با التماس و خواهش مامان رو راضی ک

 ..مورد نزنه

 :بازوی دردناکم رو گرفتم و با زاری رو به مادر گفتم

 

 ..به خدا همه چیزو میگم.. فقط بزار من حرف بزنم زود منو قضاوت نکنین_

 

انگار من مرده بودم.. انگار آسمون به زمین رسیده بود.. انگار دیگه جا برای  

ود و من خودم خبر نداشتم که چه رسوایی بزرگی  جبران نبود و شاید حق با مادر ب

 ..به بار آوردم

 

تصویر ثانیه به ثانیه اون شب خواستگاری جلو چشمم زنده شد و دیگه نتونستم 

 ..تاب بیارم.. زانو زدم و کف دستم به موزاییک ها برخورد کرد 

 

این چه  _ زیبا  راحت شم..  از دست شماها  بده  منو مرگ  بکشه.. خدا  منو  خدا 

بروریزیه که راه انداختی..؟! االن با چه رویی اومدی اینجا؟! اومدی تا ببینی بعد  آ
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از اون همه دروغ، بعد از اون همه پنهونکاری و کارایی که کردی برات سایه ی  

سر بشیم؟؟؟ دو ساله تمومه من و بابات رنگت رو ندیدیم که اینکارا رو بکنی؟!  

 ..تم بشکنه با این دختر بزرگ کردنمکی؟! الهی که دس تو کی اینجوری شدی؟!

 

چه  این  من..  به  ننگ  و  ابربهاری  مثل  درست  ریخت  می  اشک  میزد..  حرف 

سرنوشتی بود که به خاطر اون عوضی برای خودم درست کردم؟! خراب کردم..  

 ..خراب

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 [10:23 31.12.20] ,انتخاب اخر
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 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_هشتاد #

 

 

 

 

اون اعتماد.. اون احترام.. اون حس خوب و یه خانواده ی خوشبخت داشتن و  

باهم باختم.. هنوز بابا  حتی امکاِن خوشبخت شدن رو از دست دادم.. همه چی رو  

 ..رو ندیده، باختم

من هنوز به بد گرفتار نشده بودم.. هنوز با بابام روبرو نشده بودم و وضعیتم این  

 ...بود و وای بر اون لحظه.. وای

 

قلبم داشت از جا کنده میشد و مادر درست کناِر من و زیر اشعه ی کور کننده ی 

ش باال رفت.. نفرین می کرد و اشک  خورشید نشست و روی زانوش کوبید و صدا

 !می ریخت و من چه دختر بدی بودم.. چه زن بدی بودم

 

خبر  _ خودم  مرگ  از  من  نگو  گرفته..  و سامون  دخترم سر  که  بود  دلم خوش 

نداشتم.. نمی دونستم دخترم داره بی سر و صاحب چه غلطایی می کنه! خجالت 

 !ا تو خونه ی ما گذاشتی؟ نکشیدی با تن و بدنی که دست هزار نفر دادی، پ
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این رو که گفت چشمام گرد شد و نفسم رفت.. اون عوضِی ناشناس هرکی که بود،  

چی به خانوادم گفته بود؟! احتماال همه چی.. همه چی به اضافه ی آب و تاب و  

 ..اغراق و خالی کردِن حرِص کثیفش از من

 !داشتم، سیامک بود و رامینکی گفته بود؟ االن به تنها کسایی که خیلی شک 

 !کمند همچین کاری نمی کرد.. واقعا نمی کرد؟ 

اون  کنه و اون لحن حرف زدن و  فکر نمی کردم هیچوقت عاشقم باشه و ولم 

 !سردی کالم و اون نگاه ترسناکش.. از خاطرم نرفته بود و می ترسیدم

سط یه فیلم من حتی از مادر خودم می ترسیدم.. از خودم وحشت داشتم.. انگار و

ترسناک گیر افتاده باشم.. دقیقا همون صحنه های نفس گیِر انتهای فیلم که تعیین  

 ..می کرد زنده می مونم یا نه.. من جون سالم به در نمی بردم

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �😭� عالیس .. الناز
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نگاه پر از نفرت و حسرت مادرم، جونم رو گرفت و بغضم ترکید.. دیگه دلم نمی 

خواست زهرا رو ببینم.. نمی خواستم تو صورت مادرم نگاه کنم.. صدای ضجه  

نمیشد و من هیچ کاری از دستم ساخته نبود.. به سختی از بین  های مادرم قطع  

 :هق هق و بغض و بی نفسی حرف میزد

 

از همه ی دنیا توقع داشتم.. از همه.. اال تو.. عین چشمام بهت اعتماد داشتم.. _

تو دهن  بفرستن  پادگان..  بفرستن  آدم..  یه گردان  تو  بفرستن  زیبا رو  گفتم  می 

میگرده.. پاک و دست نخورده.. طالق گرفته بودی و نمی شیر.. مثل یه شیرزن بر

و   مادر  به  که  اینقدر غریبه شد  کی  زیبا؟! دختِر خونه ی من  دونستیم؟! طالق 

پدرش نگه! که اگه دردی داره رو نکنه... فکر آبروی بابات رو نکردی که با چه  

ت ابر رویی جلو فک و فامیل سر بلند کنه؟! فکر نکردی یه روز این ماه از پش

درمیاد و  رسوا میشی؟! شدی زیبا.. شدی دختر... منم که دارم خورد میشم.. روم 

 !نشد تو صورت بابات نگاه کنم چون تو نتیجه ی تربیت کردن منی
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درد داشت که بد بودن من رو به خودش نسبت می داد.. درد داشت که باعث این 

 ...حجم ناراحتی و رسوایی شده بودم

 ..می کرد.. شیون گرفته بودمادر دیگه گریه ن

 

دلم میخواست بهش نزدیک بشم و حرف بزنم.. با اینکه نمی دونستم چی بگم..  

حرفی برای گفتن نداشتم اما حال ناخوش مادر ممکن بود برام گرون تموم بشه..  

با ترس و رعشه ای که به جونم افتاده بود، خودم رو روی زمین کشیدم و بهش  

دستم بهش نرسیده، به عقب هولم داد و پخش زمین شدم و مادر نزدیک شدم ولی  

 .با بی رحمی سر به آسمون گرفت و دست به نفرین کردن برداشت

 

خیر نبینی دختر.. خیر نبینی که سنگ رو یخ شدیم.. خیر نبینی که جلوی خانواده _

ی عموت آبرو برامون نذاشتی.. من و بابات به درک.. فکر این دختر رو نکردی  

که قراره گوشت تنش چجوری زیر دست عمو و زن عموت و اردالن چزونده بشه؟  

فکر نکردی ما با چه رویی سر بلند کنیم جلو در و همسایه؟! بگیم چی؟! چه حرفی  

 !داریم؟ 

 

تا   بیاد.. مثل یه جسم کثیف  بد بود و من می ترسیدم بالیی سرش  خیلی حالش 

 ..کنم.. فقط باید آروم میشدنزدیکش رفتم ولی اجازه ندادم بهش برخورد 

 

 ...مامان؟! تورو خدا آروم باش.. من_
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ولی اجازه نداد حرفم رو تموم کنم و دست باال برد و جوری رو صورتم کوبید که 

گوشم زنگ زد.. دستم روی جای ضربه نشست و مادر دو طرف بازوم رو گرفت  

حرص من رو روی و تکونم داد.. حرف میزد اما من نمی شنیدم.. بلند شد و با  

 ..زمین کشوند و به داخل خونه برد.. به سختی و با زانو همراهیش می کردم

دقیقا وسط سالن پرتم کرد و خودش ایستاد.. من هنوز گوشم نمی شنید.. شاید از  

به  که رنگش  بودم  مادر  نگران حال  فشار..  افت  از شدت  یا شاید  شدت ضربه 

 ..تکون میخوردکبودی میزد و دست و پاهاش با بی حالی 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �😭😭� عالیس .. الناز
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 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_دو #

 

 

 

 

مادر برسه..؟! از من متنفر بود و بهترین کار من درحقش  زهرا قرار نبود به داِد 

این بود که گورم رو گم کنم تا منو نبینه اما زهرا باید مداخله می کرد.. کاش میومد  

 ..و به مادر می رسید

 

 ...مامان.. باور کن_

 

خفه شو زیبا.. دلم نمیخواد صداتو بشنوم.. نمیخوام ریختت رو ببینم.. مگه تو  _

ما بودی؟ به فکر بودی که دو سال تموم مارو خام کردی که رفتی خارج!  به فکر 

 !که خارج بودی نه؟! خارج؟ 

 

رو سرش خم شد و موهام رو از روی شال گرفت و کشید و جیغم به هوا رفت..  

 ..من کم بدبختی نکشیده بودم.. کم زجر نکشیده بودم و حاال دیگه گنجایش نداشتم

شبانه روز اشک می ریختم.. دوسال قبل باهم همه من به خاطر دوری از مادرم  

ی زندگیم رو باختم.. شوهرم.. زندگیم.. مادرم.. پدرم.. خواهرم.. به خاطر سیامک  

 ...از خودم گذشتم.. از خانوادم گذشتم.. نجابتم، بکارتم رو از دست دادم و حاال
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 ...انگار من خودم مقصر همه چی بودم! همه چی

 !ن مقصر بودمو حقیقت همین بود.. م

 

یه کلمه حرف نتونستی بزنی و بگی طالق گرفتی؟! سیامک راست راست میاد  _

 ...اینجا... جلوی ما

 

بدید   اجازه  نگفتم  برم؟! مگه  نذارید  بودم،  التماس   نداد.. من مگه  ادامه  دیگه 

 ...بمونم؟! دردم رو نفهمیدند.. فکر کردن من ناز می کنم.. قهر بین زن و شوهر

 

 .... آره.. سیامک گفت شاید حامله ای... وای زیباحامله.._

 

 .محکم تر موهام رو کشید و کل صورتم از اشک خیس بود

 

نیستم.. مامان.. تورو خدا ولم کن.. موهامو کندی! هیچی اونجوری که بهتون  _

 !..گفتن نیست.. قرار بود من و رایان.. همه چی رو بهتون بگیم

 

عال کرد و ابرو در هم کشید اما از فشار انگشت  اسم رایان، سنسورهای مادر رو ف

 ..هاش کم نشد
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تو سرمون شده؟! رایان _ زیبا درمورد چی حرف میزنی؟ بگو چه خاکی  کی؟! 

 ...کیه؟! اونم یه مرد عینِ 

 

فقط خداروشکر می کردم که بابا نبود! امید داشتم خبر نداشته باشه.. امید داشتم  

 ..همه چی درست بشه و ای کاش میشد

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �🨭� عالیس .. الناز
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 پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_سه #

 

 

 

هم خودم لو دادم. درد بدی تو  فقط درباره ی رایان حرفی نزده بود که اون رو  

سرم پیچید و دستم رو روی سرم گذاشتم ولی مادر ول کن نبود و مدام تکونم می  

 ..داد و حرف و جوابم از تو دهنم بیرون بپره

بیشتر روی حجم پشت  افتاد و دست مادر  از سرم  بود؟! شال  این چه مصیبتی 

کنده میشد و چشمام   موهام فشرده شد.. احساس می کردم همین لحظه کل موهام

 .از حدقه بیرون میزد

 

د حرف بزن دختر.. بگو دیگه چی قراره ازت بشنوم.. قراره دیگه با چی رسوایی  _

به بار بیاری... باور نمی کنم تو دختر من باشی.. باور نمی کنی همه ی این کارا  

از دست تو بربیاد.. زیبا چیکار کردی؟ کمر بابت شکست.. شکست وقتی فهمید 

 !یکارا کردیچ

 

این دیگه ضربه ی آخر بود.. بابام می دونست و من دیگه نمی خواستم زندگی  

کنم.. کمر بابا یعنی ریشه ی حیات من.. وقتی اون فهمیده بود و وقتی باورم نکرده  

 ..بود یعنی مرگ 

 ..من با یه مرده، یه جنازه.. هیچ فرقی نداشتم
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ام رو ول کرد و باز تو صورتم کوبید  گریه های مادرم تمومی نداشت و باالخره موه

و آخ نگفتم.. دیگه درد معنی نداشت.. من خوِد درد بودم.. خوِد دردی که داشت  

 !نفس می کشید تا جونم رو بگیره

 :در اتاق زهرا باز شد و همون ثانیه صداش رو شنیدم

 

مامان ولش کن.. آبجی اگه واسش مهم بود االن وضعیت زندگی ما این نبود..  _

ه مهم بود اون کارا رو نمی کرد.. اگه مهم بود به شما و بابا رحم می کرد.. نه  اگ

اینکه دو سال قبل طالق بگیره و بعد شوهر سابقش بیاد دم در دانشگاه و نشونیش  

به   نداره  ارزششو  زیبا نخواسته!  کنه  از من بگیره.. اون خواسته درستش  رو 

 !خاطرش خودتو ناراحت کنی

 

تم؟! حاال سیامک فرشته بود و من شدم یه دیو؟! حرف های من ارزشش رو نداش

شب قبل سیامک و اینجوری طرفداری سیامک رو گرفتن بهم ثابت می کرد که کار 

اون بود.. آره! سیامک همه چی رو گفته بود.. شک نداشتم که حاال از یه جایی  

 !شاهد این رسوایی بود

 

 !تو دخالت نکن زهرا.. برگرد تو اتاقت_

 

سمت زهرا چرخیدم. چشماش دو تا کاسه ی متورم خونی بود و صورتش رنگ  به  

پریده و لرزون.. همه ی وجودش از یه کینه و نفرت پر بود و من می فهمیدم که  

اینجا رسید..   به  از من دلخور بود! چه گناهی مرتکب شدم که سرنوشتم  چقدر 

بام کجا بود و قرار  خانوادم به چشم یه حیوون کثیف و منفور نگام می کردن.. با

 !بود چی به سرم بیاد؟ 
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 !هیچی نمی دونستم.. هیچی

 

چرا؟! االنم هنوز قابل احترامه؟! نباید از گل نازکتر بهش حرفی بزنم؟! چون از  _

بینی چیکار کرده؟! مگه نمی  نمی  باالتره؟! چون خوشکلتره؟! مامان مگه  من 

فت ازدواج کردم و از  بینی چجوری برگشته؟! دو سال هممون رو بازی داد.. گ

ایران رفتم درحالی که تمام مدت داشت تو خونه ی کمند زندگی می کرد.. من دیدم  

یه عالمه لباس داره اونجا.. شک کردم اما نفهمیدم جریان چیه! مامان وضعیت 

 !خودتو ببین.. ببین تو چه حالی هستی! بابا کجاست؟! هان بهم بگو کجاست؟ 

 

فس نداشتم و سرم جوری تیر می کشید که هر آن  ترس بدی به قلبم نشست.. ن

بابا و حرف های زهرا دقیقا روی   انتظار می کشیدم که به انفجار برسه.. نبود 

 !روانم بود و آزارم می داد.. انگار یه کوه رو سینم سنگینی می کرد

 

 !مامان؟ بابام کجاست؟! جواب زهرا رو بده.. کجاست؟ _

 

 

@ntkhb_akhar 
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هر دو به سمتم چرخیدن و من با پشت دست اشکم رو پاک کردم و خودم رو جلو  

کشیدم.. هرچقدر بد بودم اما هنوز هم این زن مادرم و زهرا خواهرم بود! هیچکس  

حق نداشت این نسبت رو از من بگیره.. من بدون خانوادم می مردم.. اگر تمام  

مدت از اون ها دور مونده بودم ولی امید داشتم که یه روز بر می گردم.. امید  

ال دیگه هیچ امیدی به ادامه داشتم که یه روز همه چی خوب می شد.. ولی حا

 ..زندگی نداشتم

دلم میخواست مادرم من رو از خودش جدا نمی دید اما اون نگاه سنگین که روی  

 ..کل وجودم سنگینی می کرد بهم ثابت می کرد که من دیگه دختر این خونه نبودم

مادر   به سمت  و  گرفت  از من رو  انزجار  با  نگاه کردم زهرا  دو  به هر  با درد 

 ..چرخید
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میبینی مامان؟! نگاه کن.. زیبا همون کسیه که تو تمام سالهای زندگیم اون رو  _

از من برتر می دونستین.. هربار همه کارهای تو فرق به سرم می کوبید.. این که  

 !تو هم از خواهرت یاد بگیر.. حاال من ازش یاد بگیرم هان؟ چی یاد بگیرم؟ 

 

داشت زهرا  که  نبود  مهم  برام  می    حاال  رو  و غرورم  وجود شخصیت  چطوری 

کرد.. حاال  شکست.. مهم نبود که از من کوچکتر بود و داشت چطوری تخریبم می

فقط این اهمیت داشت که بابام کجا بود.. برای بار چندم دستی به صورتم کشیدم 

 ..تا اشک مانع دیدنم نشه

اسمش را صدا  مثل یک فرد خاطی جلوی مادر زانو زدم و دستشو گرفتم ناله بار  

 :کردم

 

 !مامان تورو خدا بگو بابا کجاست..؟ _

 

 :به جای مادر زهرا جوابم را داد 

 

به   _ بابارو  تونستی  آفرین  بگیم  یا  بیمارستانه  تخت  بابا رو  بگیم  اگه منتظری 

کشتن بدی، کور خوندی ولی دست کمی از یه مرده نداره.. زیبا حاال که ما همه 

نم دیگه نقش بازی نکن.. بابا رو تخت بیمارستان چیز رو میدونیم خواهش می ک

نیست هنوز نفس میکشه ولی به نظرت حاال که فهمیده تو چیکار کردی میتونه  

مثل قبل زندگی کنه؟! میتونه به راحتی قبل نفس بکشه؟! میتونه مثل یه آدم عادی  

 !به زندگیش ادامه بده؟ 
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لوِد مادر، همه رمق و جون  با هر کلمه از حرف های زهرا، با دیدن نگاه خون آ

دلم  فقط  کنم..  باید چیکار  نمیدونستم  تکلیفم چیه..  تنم می رفت.. نمیدونستم  از 

سیامک   نباید  میشد،  اینجوری  نباید  میشد..  خیر  به  ختم  قائله  این  میخواست 

اینجوری زندگی من رو به بازی می گرفت.. من خودم می خواستم همه چیز رو  

 ..ون نصفه و نیمه گفته شدنش همه چیز خراب شده بودبگم ولی حاال با گفتن ا
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مادر دستش رو پس کشید و زهرا کنار من و مادر نشست.. حال هیچکدوممون  

مساعد نبود.. فضای خونه سنگین بود و من نمیتونستم درست نفس بکشم.. انگار  

از تو صورتم آتیش بیرون میزد.. ای کاش مادر و زهرا حال بِد من رو هم می 

 ..فاقات پیش اومده اصال خوشحال نبودمفهمیدند که من از این ات

 ..مادر دستش را پس کشید و باز به رونش کوبید

 :رو به زهرا که با نفرت نگام می کرد ملتمسانه لب زدم

 

 ..خواهش می کنم برو برای مامان یه لیوان آب قند بیار_

 

د  زهرا بلند شد اما من خودم رو جلوتر کشیدم.. حداقل خوب بود که تو این یه مور

باهام لج نمیکرد.. من واقعاً خراب کرده بودم.. واقعا گند زده بودم.. همه زندگیم  

 ..رو یه جا باختم

 

مامان خواهش می کنم آروم باش من میتونم همه چی براتون توضیح بدم...   _

هیچی اونجوری که بهتون گفتن نیست.. هیچی.. مگه شما منو نمیشناسی؟!  مگه 

ردین؟! من تو دامن شما بزرگ شدم تو همین خونه  من رو، خوِد شما بزرگ نک

کنار شما بودم.. خواهش می کنم به این زودی حرف هر کسی را باور نکنین..  

دیگه  جور  یه  قضیه  این  بشنوین،  من  زبون  از  رو  موضوع  اگه  میخورم  قسم 

 ..میشه
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این بار که مادر دستش رو پس کشید تصمیم گرفتم.. دیگه بهش دست بزنم انگار  

من یه موجود کثیف بودم که نباید تن و بدنم به هیچکس برخورد می کرد.. از   که

خودم به شدت متنفر بودم دلم می خواست خودم لباسام و وجودم رو تکه تکه  

 ..کنم
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صدای دوباره ترکیدن بغض زهرا از تو آشپزخونه شنیدم و قلبم فشرده شد.. این  

اتفاقات از چیزی که فکر می کردم بدتر و ترسناک تر بود.. زهرا به سالن برگشت  

دوباره کنار من و مادر نشست.. دست راستم تو لیوان رو از دستش بگیرم ولی  و  

 ..خودش را کنار کشید و با نگاهش به من فهموند که تو هیچ کاری دخالت نکنم

کرد و من به مادر زل زدم که دیگه جون  داشت تند و تند قندها رو توی آب حل می 

 ..نداشتم ضجه بزنه

 

 ..از این آب بخور  بیا مامان جون قربونت برم_

 

کرد و مدام یه چیزی  لیوان رو به لبم مادر نزدیک کرد ولی از خوردن امتناع می

میگفت که واضح نبود.. نمیشد فهمید در چه موردی حرف میزد.. من فقط داشتم  

 !..به این فکر می کردم که اگه حال مادرم بد میشد اگر بابا برنمیگشت چی میشد

 

و تو اتاق من.. نمی بینی حال مادر بده؟! نمی بینی حالش  زیبا خواهش می کنم بر_

 ..خوب نیست؟! اگه قصد داری مامان و بابا رو به کشتن بدی بگو
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کرد یا فقط چون عصبانی بود، چون تازه موضوع را  واقعاً زهرا اینطوری فکر می

 !فهمیده بودند باهام این طوری برخورد می کردند؟ 

 

 ..رو برسونیم بیمارستان من ماشین دارم بزار مامان_

 

 ..زهرا پوزخند زد و دوباره لیوان رو به لب مادر نزدیک کرد.. جواب من رو نداد

 

مامان قربونت برم.. میخوای دوباره حالت بد بشه؟! خواهش می کنم یکم از این  _

 ..آب بخور

 

 !دوباره حالش بد بشه؟! یعنی قبال این اتفاق افتاده بود؟! به خاطر من؟ 

لرزید و نمیدونستم چه کاری درست بود.. حاال  پاهام از درون و بیرون می دست و  

که من خودم مقصِر به وجود اومدن این جو متشنج بودم، باید چیکار میکردم؟! 

حتی نمی تونستم روی اومدن رایان حساب کنم.. فقط اسمش رو آورده بودم و  

 !نه؟ چطوری؟ قیامت به پا شده بود چطوری می خواست همه چیز را درست ک

 

 ..مامان تورو خدا جون من بخور_

 

این رو که گفتم باالخره مادر الی دهنش رو باز کرد و زهرا تونست اون مایه 

 ..شیرین رو ته حلقش سرازیر کنه
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آره مامان من طالق گرفتم ولی قسم میخورم که هیچی اونجوری نیست که بهتون  _

نمیدونم چطوری بهتون گفتن ولی خواهش می کنم  گفتن.. نمیدونم از کی شنیدین..  

قبل از اینکه منو قضاوت کنین، بزارین منم حرف بزنم بذارین من هم از خودم  

 ..دفاع کنم

 

زهرا پر خشم به سمتم چرخید و همینطور که داشت مادر رو به خوردن وادار می 

 :کرد رو به من گفت

 

اتاق من.. برو بذار مادر یکم  االن وقتش نیست زیبا.. خواهش می کنم برو تو  _

 !آروم شه، خواهش می کنم.. میتونی همه حرفات رو به بابا بزنی

 

این امکان نداشت از این بدتر ممکن نبود.. انگار دنیا به آخر رسیده بود و من  

 ..راه به جایی نداشتم

ستم خبر بود.. من نمیدوناز بابام بی خبر بودم.. رایان از این فاجعه که رخ داده بی

باید چیکار کنم اصال کار درست چی بود؟! باید بهش خبر می دادم؟! باید می گفتم  

 !..که چی شده یا نه

اومدنش جز یه دردسر بزرگتر هیچی نبود و من اینو خوب می دونستم که بابام   

 ..گذشتبه راحتی از کارم نمی
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ناله میکرد.. ضجه می  از  کرد و من  زد و خودزنی می مادر همچنان  هیچ کاری 

 ..دستم ساخته نبود.. خودم رو کنار کشیدم و از جا بلند شدم

خونه اونقدر بزرگ نبود که من برای رسیدن به دیوار خیلی سختی بکشم.. برای  

اینکه زمین نخورم، دستم رو به دیوار گرفتم و رو به نگاه خیره مادر که از من 

 ..چشم بر نمی داشت به سمت اتاق زهرا رفتم

از درد خس خس میکرد.. انگار یه سرماخوردگی شدید داشتم که عفونت و  سینم  

 ..داد ریه هام درست کار کننچرک اجازه نمی 
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دلم نمی خواست فرار کنم.. دلم نمی خواست از این فاجعه ای که خودم درست 

 ..کردم، فرار کنم ولی موندنم جایز نبود

باید حال مادر یکم بهتر میشد.. وارد اتاق زهرا شدم و همون ثانیه بغضم شکست 

 ..تکیه به دیوار همونجا نشستمو با 

در اتاق باز بود و هنوز هم می تونستم سکسکه های مادر را بشنوم.. می تونستم  

هم زدن لیوان رو بشنوم و دلم می خواست، همینجا زمین دهن باز میکرد و من 

 ..می بلعید

زهرا با آرامش حرف میزد و من لرزش صداش رو می شنیدم.. می خواستم باهاش  

بدی داشته باشم که چرا درباره ی من اونجوری حرف میزد ولی واقعا به برخورد  

 ..چه حقی؟! من هیچ حقی نداشتم

درسته فقط ادای یه زن هرزه رو درآوردم ولی مگه خانوادم رو نمی شناختم؟!  

مگه نمی دونستم چجور اعتقاداتی دارن؟! حس وابستگیم به سیامک و اون حس  

 ..ه بودتلخ خیانت، چشمام رو کور کرد

االن فقط میخواستم که سیامک رو بُُکشم.. حق نداشت اینجوری زندگیم رو به لجن  

بکشه.. وقتی خودش مسبب تمام بدبختی هام بود، چجوری می تونست با نامردی  

 !اینکار رو در حقم بکنه.. ؟ 
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دستم رو روی قلبم گذاشتم.. انگار قصد داشت از تو سینم بیرون بزنم و من واقعاً  

 ..ونی داشتم که هنوز هم سرپا بودم و نفس می کشیدمچه جو 

هنوز زهرا با مالیمت سعی در آرام کردن مامان داشت.. ای کاش از دست من 

کاری برمیومد و وظیفه من بود ولی حاال خودم هم خوب می دونستم که هر چقدر  

 ..از اون صحنه ی پرتنش دور می موندم برای همه بهتر بود

ست.. با تمام وجودم دلم میخواست کنارم بود و همونطور که  دلم رایان رو میخوا 

 ..کرد کاش خانوادم اینجوری متوجه نمیشدنبهم قول داده بود از من محافظت می 

کیفم هنوز باهام بود چون کشون با خودم تا اتاق آورده بودم.. آخرین پیامک های  

یرون آوردم هیچ تماس  رد و بدل شده با رایان جونم رو می گرفت تلفنم را از کیفم ب 

 ..یا پیامکی نداشتم

 ..باید با رایان تماس می گرفتم ولی واقعاً توانش را نداشتم نمی تونستم

حتی نمی خواستم تصور کنم وقتی متوجه بشم که من دوباره بی اجازه خانواده 

بود و   اسم رایان رو شنیده  فقط  ازدواج کردم، چه واکنشی نشون میدن.. مادر 

 ..برام خارج از گنجایشم بود واکنش تلخش، 

باید از کی کمک می خواستم؟! از کمند؟! اون خودش یه درد بزرگ بود که روی  

 ..قلبم سنگینی می کرد 

هر لحظه که به اومدن بابا فکر میکردم ته دلم خالی می شد انگار که من رو به  

 ..قعر جهنم مینداختن
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تلفن مدام تار و تارتر میشد و کف دستم عرق کرده بود.. می خواستم به هر سختی  

روی صفحه ی لمس گوشی کار نمی کرد؛ به رایان زنگ بزنم اما انگشت هام  

اونقدر که قندیل بسته بود.. هوای خفه ی اتاق داشت راه نفسم رو می بست.. هق  

 ..هق هام کل اتاق رو پر کرد

با صدا به گریه افتادم و تلفن از دستم افتاد.. خودم رو بغل زدم و زانوهام رو تو  

ل خودم رو نمی فهمیدم..  شکمم جمع کردم و به دیوار تکیه دادم.. خودم هم حا
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فقط آرزو می کردم این رسوایی، باعث نشه خانوادم رو به هر طریقی از دست 

بدم.. جای ضرب دست مادر می سوخت و من آرزو داشتم کتک بخورم.. زندانی  

بشم.. توهین بشنوم.. تحقیر بشم ولی پس زده نشم.. دیگه تحمل دور موندن از  

نداشتم.. من تحمل نگاه سرد و بی تفاوت   حمایت های پدر و آغوش مادرم رو

 ..زهرا رو نداشتم.. نمی تونستم اینجوری ادامه بدم

 

نمی دونم چقدر گذشت که صدای بسته شدن در اتاق باعث شد به سمت صدا بچرخم  

و زهرا رو باالی سرم دیدم.. به صورتش نگاه نکردم چون دلم نمی خواست اون  

. من این لحظات رو بارها و بارها زندگی کرده نفرت رو برای بار میلیاردم ببینم 

 .بودم و انگار سالها تجربه ش کرده باشم عذاب می کشیدم

نفسش رو پوف کرد و وسط اتاق ایستاد و دست به سینه گرفت.. می دونستم دمای  

بدنش باال بود و احتماال توانایی کشتن منو داشت.. من تو بد موقعیتی قرار داشتم..  

برای هیچ بحثی نبود... االن خانوادم به من، به چشم یه دختر تن    موقعیتی که جا 

فروش نگاه می کردن و مگه باالتر از این هم وجود داشت؟! فکر می کردن من  

بغل خواب بودم؟! سیامک دقیقا از چی حرف زده بود؟! باید می دونستم تا توان  

و درد می کرد   دفاع از خودم رو داشته باشم.. چشام درست و حسابی باز نمیشد

 ..و کره ی چشمم می سوخت

زهرا تکون نمیخورد اما نفس های عمیقش نشون می داد که خیلی عصبانی بود..  

 :با صدای به شدت گرفته و خشداری که انگار از ته چاه در میومد گفتم

 

 !مامان خوبه؟ _

 

های چرکی  جوابم رو نداد و من وادار شدم نگاش کنم.. تار و ناواضح و پر از دمل  

 ..می دیدمش
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خیلی نگران حال مامان و بابایی؟! اونقدر که حتی نمی تونی حرف بزنی؟! زیبا..  _

آبجی تو چیکار کردی؟! هیچ می دونی چجوری با آبروی هممون بازی کردی؟! 

می دونی بابا وقتی شنید چه حالی شد؟! حال االن مامان رو نبین.. صدبار غش و  

به زندگی   ضعف کرد.. صدبار دندوناش به زور  بابا  به هم چفت شدن و من و 

 !برگردوندیمش.. آبجی؟ 

 

با شرم و خجالت سر پایین انداختم.. بید، لرزیدن رو از من یاد گرفته بود.. قلبم  

می لرزید و دندونام به هم برخورد می کرد.. چشام رو بستم و زهرا نزدیکم شد.. 

 ..درست کنارم نشست و من ندیده هم حسش می کردم

 :صداش بغض آلود شد

 

 !واقعا حقیقت داره؟! تورو خدا بگو دروغه.. به دروغ بگو که دروغه_

 

نمی تونستم دیگه دروغ بگم.. نمی خواستم.. دیگه نمی تونستم اینجوری ادامه  

 !بدم! چرا هیچکس درک نمی کرد؟ 

 

آبجی؟! تو رو جون مامان راستش رو بگو.. چی شده؟! چیکار کردی با خودت؟! _

 !من؟! با مامان و بابا؟! سیامک راستشو گفته؟  با
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اون آشغال زهر خودش رو ریخته بود.. توان حرف زدن دیگه مطمئن شدم که  

نداشتم و تلخی حرف های زهرا و اون تماس تلفنی دردناک با سیامک جونم رو  

 ...می گرفت.. کاش رایان بود! کاش

 

می دونی اگه این خبر به گوش عمو اینا برسه ممکنه زندگی منم تغییر کنه؟! می  _

کنن که به تو...؟! زیبا؟! االن چرا ساکتی؟!    دونی ممکنه به منم با همون دیدی نگاه

 !چرا نمیگی چیکار کردی؟ 

 

من می تونستم بغضم رو تو دستم بگیرم.. گلوم ورم کرده بود و لبم زق زق می 

کرد و کاش مثل اون شب لعنتی باز از هوش می رفتم.. کاش چندساعت بی خبری  

 ..نس باشمرو به جون می خریدم ولی نه.. اینبار قرار نبود خوش شا

چشمام رو باز کردم و با همون پلک های متورم به زهرا نگاه کردم.. حاال نفرت  

نبود.. یه حس ترحم.. یه بهت و یه حس تلخ تو قرنیه هاش می درخشید و من  

 ..دستش رو گرفتم و زهرا به پیوند دستامون زل زد و روی صورتم زوم شد

 

 :.. با نهایت تالشم فقط تونستم بگملبم باز و بسته میشد و توان حرف زدن نداشتم

 

ببخشید.. من.. مایه ی آبروریزی همه شدم.. زهرا؟! مراقب مامان و... و... بابا  _

 !باش.. نذار به خاطر من.. غصه بخورن
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این رو گفتم و از جا بلند شدم.. می خواستم با بدبختی و حقارت فرار کنم.. جای  

شتن بابا می رفتم.. نمی خواستم اون تلخی  من دیگه اینجا نبود.. باید قبل از برگ

 !رو تو نگاهش ببینم! نمی خواستم خوار و خفیف شدنم رو ببینه

زهرا بلند شد و مچ دستم رو گرفت و اجازه نداد قدم از قدم بردارم.. نور خورشید  

 ..از کنار پنجره به داخل نفوذ می کرد و چشام درد می گرفت

 

 !کجا؟ _

 

نچرخیدم و به در بسته زل زدم.. احتماال خودش می دونست قراربود  به سمتش  

کجا برم.. برمی گشتم به همون خراب شده ای که دوسال تموم زندگی کردم.. حاال  

حتی تاب دیدن رایان رو نداشتم.. دستم رو پس کشیدم ولی زهرا محکم تر بازوم  

اش مجبور نبودم  رو گرفت و به عقب کشید و بین خودش و دیوار اسیر شدم.. ک

 ...اشک بریزم و می تونستم راحت حرف بزنم اما
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آبجی..  _ میشه؟!  بری همه چی درست  کنی  ول  االن  کردی  فکر  بری..  نمیذارم 

باید   ما  االن  کردی؟!  چیکار  فهمی  نمی  چرا  بیهوش شد!  نبرد..  خوابش  مامان 

بیاد..  بذاریم بریم.. ما باید ولت کنیم نه تو.. حق نداری بری.. باید صبر کنی تا بابا  

دیگه کم کم پیداش میشه.. می خوام راست و پوست کنده جلوی همه ی ما بگی  

چرا اینکارا رو کردی؟! چرا به ما نگفتی؟! می تونستی وقتی سیامک اومد.. وقتی  

 ..اون رفتار رو نشون داد و اونجوری حرف زد به ما بگی

 

کن هیچی قابل    می تونستم؟! زهرا.. خواهش می کنم ولم کن.. من.. من... باور_

چی بگم و چجوری رفع اتهام کنم.. همه چی حقیقت داره درحالی که  گفتن نیست!

نداره! نمی دونم چجوری بگم.. چی بگم.. اصال هیچ حرفی واسه گفتن ندارم.. ولم  



 

1714  از 1286 صفحه   

کن بذار قبل از اینکه بابا بیاد برم.. من دیگه خیلی وقته خودم خودم رو از این  

زیبای قبل نیستم و نمیشم.. من قبل از اینکه پرتم کنین    خونه جدا کردم.. دیگه اون

 !بیرون، خودم میرم

 

بازوم بین دستاش فشرده شد.. جای ضربه ای که به چهارچوب در خورده بودم  

درد می کرد و با دست زهرا بیشتر و بیشتر میشد.. آخ نگفتم اما چهره م در هم  

 ..شد و قلبم تیر کشید

 

راحتیه؟ با چهارتا قطره اشک و دو سه تا حرف کلیشه ای  خیال کردی به همین _

و مسخره سر و ته همه چی رو به هم بدوزی و خالص؟! نمی تونی با چندتا جمله  

باید بگی  به چیه شونه خالی کنی..  نفهمیم چی  اینا  ی مرموز که من و مامان 

از خودم  چیکار کردی؟! من باید بتونم جلوی خانواده ی عمو دربیام.. باید بتونم  

و تو و خانواده دفاع کنم! انگار یادت نمیاد سیامک چی گفت و چی شد! زیبا..  

حرف بزن.. چرا به من نگفتی؟! نامحرمت بودم که جلوم ادای خوشبختا رو در  

 !بیاری و به ریشمون بخندی؟ 
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با پشت دست اشکم رو پاک کردم و تو چشماش نگاه کردم.. دلش به حالم می  

ساخته نبود.. دل  سوخت.. می دونستم ولی زهرا هم دربرابر من کاری از دستش  

تو دلم نبود که زودتر برم.. تا قبل از رسیدن بابا فرار کنم.. مگه همیشه همینکارو 

نکرده بودم؟! از طرد شدن.. از تنهایی.. از غصه و درد.. از سیامک و خیانتش..  

 !از طالق.. من همیشه متواری بودم.. همیشه
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. نمی تونم هیچی بگم.. دفاعی  زهرا.. بذار برم.. ببین من.. االن حالم خوب نیست._

ندارم.. چون زندگی من خیلی پیچیده س.. بفهم خواهش می کنم.. فقط.. مراقب  

 ...مامان و بابا باش

 

محکم تر به دیوار فشارم داد و اینبار آخ کشیدم.. زورش زیاد شده بود و توان  

 ..من کم.. به زور رو پا بند بودم و دست و پاهام حس نداشت

 

ری.. تا همه چی رو نگی نمیذارم.. سیامک اصال حرفای خوبی نمیزد..  نمیذارم ب_

و   دیدم.. شرم  بابا رو  به رنگ شدن و شکستن غرور  اما من رنگ  نبودی  تو 

خجالت مامان رو دیدم.. زیبا توروخدا یه چیزی بگو آروم بشم.. بتونم مامان و 

 !بازی کثیف چیه؟ بابا رو آروم کنم.. بگو رایان کیه؟! هان؟! نقش کمند تو این  

 

 :سری به چپ و راست تکون دادم و با بی حالی گفتم

 

 ..ولم کن_

 

ولی زهرا دست بردار نبود.. چونم می لرزید و احتماال قیافه م از چیری که خودم 

با بیچارگی   انداختم و  پایین  تصور می کردم نزارتر و داغون تر بود.. سرم رو 

 :گفتم
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گفته.. دقیقا همون وقتی که تو اوج خوشبختی بودم  سیامک هرچی گفته راست  _

و فکر می کردم دیگه از همه ی بدبختی ها خالص شدم و قراره با آغوش باز برم  

تو بهشت، یهو زیر پام خالی شد.. زهرا االن نمی تونم چیزی رو برات توضیح بدم  

 ...ولی سیامک حقیقت رو گفته.. نمی دونم تا چه حد خبر داری ولی من

 

 ..اتاق باز شد و من مثل یه کوه تو قیامت، پودر شدم در
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خیال می کردم با بابا روبر میشم اما با دیرن مادر و حال خرابش فرو ریختم و  

زهرا نگهم داشت.. چشماش قابل تشخیص نبود.. پوستش، گردنش، بینیش، سرخ  

سرخ بود و پلک های کلفت و متورم.. از خودم خجالت می کشیدم.. زهرا کنار  

تا فرو نریزم و من چقدر ممنون بودم که می تونستم بهش  ایستاد اما ولم نکرد  

تکیه کنم.. از پشت بهش چسبیدم و زهرا به گریه افتاد اما مادر مثل یه تیکه روح  

 .سرد و سخت بهم نزدیک شد

 

به شلوار زهرا چنگ انداختم و مادر درست مقابلم ایستاد و بدون اینکه یه قطره  

و رنج نگاش کردم تا شاید یه چیزی بگه و  اشک بریزه بهم زل زد و من با درد  

منو از این فشار روحی خالص کنه اما تا چند ثانیه ای جز صدای فرو خوردن  

نفس های مداوم و هق هق هایی که باید در نطفه خفه می شدند هیچ صدایی از 

 ..هیچ کدوم درنیومد و من حال مرگ و نیستی داشتم

 

رو بزرگت کردم.. تو نمی تونی اینکارو  زیبا؟! تو.. دختر منی.. من خودم تو  _

بکنی.. به من بگو.. بگو که حقیقت نداره.. بگو تمام چند ساعت قبل رو بیخودی  

تو عذاب مردم و زنده شدم.. بذار وقتی بابات برگشت، بتونم جلوش سینه سپر کنم  

بذار جیگرم نسوزه زیبا..   نیست..  آدمی  تربیت کردم همچین  که دختری که من 
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.. حال منو نمی بینی؟! حال خواهرتو نمی بینی؟! بابات رو ندیدی به چه  حرف بزن

روزی افتاد.. بگو دخترم.. من مادرتم.. اگر خطایی کردی می بخشمت.. ولی بگو  

اونجوری که اون مرد گفت نیست! طالق گرفتی؟! آره مادر؟! چند وقته؟! دو سال؟!  

 !چرا...؟ 

 

ام کم و زیاد میشد و من نگران بودم..  سواالتش تمومی نداشت اما نفس چرا.. مد

می ترسیدم بالیی سرش بیاد.. می ترسیدم هرلحظه بابا سر برسه و گیر بیفتم بین  

سه تا آدم عاقل و بالغ و عصبانی که از من متنفر بودن.. مادر سعی داشت از تو  

نگاهم حرفم رو بخونه و من اونقدر بی جون بودم که بعید می دونستم چشمام 

 :اسه گفتن داشته باشن.. به سختی لب جنبوندم و گفتم حرفی و 

 

 ...مامان؟! من_
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 ..صداش باال رفت.. با شوک چشام رو بستم و به هم فشردم

 

نه.. مامان مامان نکن زیبا.. عذر و بهانه نیار.. میخوام عین حقیقت رو بدونم.. _

بودی؟!  کجا  مدت  همه  این  تو  شده؟!  جدا  کی  من  دختر  گرفتی؟!  طالق  کی  از 

کنم حق  هان؟! باور  که  بیار  دلیل  یه  برام  کنی؟! چرا؟!  پنهون  تونستی  چطوری 

اینقدر دروغگوی   داشتی... بگو که پس نیفتم زیبا.. تو اینقدر بی رحم بودی؟! 

ماهری بودی و من خبر نداشتم؟! هیچوقت شک نکردم که یه چیزی رو مخفی  

ی خبر اومد و من  کنی.. حتی وقتی بدون سیامک برگشتی.. حتی وقتی سیامک ب

باهاش  قرار شد  اون شب  دیدم وقتی  التماس نگاهت رو  تو شوکه شدی..  دیدم 

بری! عصبانیتت واسه بار اول و شکستن اون جعبه ی شکالت.. من دیدم ولی  

 ..باور نکردم چون بهت اعتماد داشتم
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 ..ناله وار اسم زهرا رو صدا کردم ولی بعید می دونستم بشنوه

 

 .... منو ببر! کمکم کننجاتم بده زهرا _

 

ولی تکون نخورد و به گریه افتاد.. مادر جلوتر اومد و دو طرف صورتم رو گرفت  

و از سردی دستاش نفسم رفت.. مثل یه جنازه سرد سرد بود و وحشت کردم..  

 :چشمام تا جایی که جا داشت گشاد شد و لبم به رعشه افتاد

 

.. میگم ولی آروم باش.. بذار بگم..  مامان آروم باش.. من غلط کردم.. گه خوردم_

 ...بذار دردمو بگم مامان

 

قطرات اشک از گوشه ی چشمش می چکید و من با همون بی جونی و کرختی که  

 :کل وجودم رو گرفته بود رو به چشم های شفاف و اشکیش لب زدم

 

مامان؟! من.. بد کردم.. می دونم.. دروغ گفتم.. پنهون کردم اما قسم میخورم  _

کاری کا هیچ  میخورم  قسم  نکن..  تربیتت شک  به  نزد..  سر  من  از  اشتباهی  ر 

 ...نکردم.. کاری نکردم که به آبروی خانوادمون لطمه وارد بشه.. من
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زیبا؟! چرا طالق گرفتی؟! پای یکی دیگه وسط بود؟! رایان؟! این آدم کیه که به  _

 !خاطرش قید مردی مثل سیامک رو زدی؟ 

 

پرسید؟! صورتم رو  چقدر خودش رو فرشته نشون داده بود که این سوال رو می  

پاک کردم و دستی پای چشمام کشیدم و دستم رو روی قلب مادر گذاشتم.. مثل قلب  

 :یه گنجشک ترسیده می کوبید و من با زاری لب زدم

 

من نه.. من قیدشو نزدم.. پای کسی وسط بود اما نه واسه من! مامان.. سیامک  _

عوضی خیانت نکردم... دروغ گفته.. همه رو نه اما.. قسم میخورم من به اون  

تحملش رو   کنین.. مامان من  نگام می  اینجوری  که  گفته  بهتون چی  دونم  نمی 

من  نکشین..  عذاب  شما  که  بود  این  خاطر  به  نگفتم  اگر  میخورم  قسم  ندارم.. 

سیامک رو دوست داشتم.. انتخابم بود و تو زرد از آب در اومد.. نمی خواستم  

 ...شما پا به پای من خورد بشین.. من

 

پوزخند زد و عقب کشید و من باز زانوهام شل شد.. مادر پشت به من همه ی  

موهاش رو جمع کرد و با یه گیره بست.. خیس عرق بود و می تونستم قطرات  

درشت عرق رو روی گردنش ببینم.. خیلی تحت فشار بود و خدا لعنتم کنه.. کاش  

ال قبل سعی کردم می مردم و نمی دیدم چطوری تو عذابی می سوخت که دوس

 ..تحملش نکنن

 

داری عذر بدتر از گناه میاری زیبا.. ما دشمن نبودیم، غریبه نبودیم.. مگه ما بد  _

تو رو می خواستیم.. مگه خانواده این نیست که تو سختی ها کنار هم باشن؟! تو  

 !با این تصمیمات اشتباهت می دونی چه لطمه ای به ما زدی؟ 
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ونش رو روی شونم گذاشت و من بیشتر به شلوارش  به سمتم چرخید و زهرا چ 

چنگ انداختم.. دلم رایان رو می خواست ولی حق خودم نمی دونستم بخوام به  

آرامش برسم وقتی خانوادم اینجوری می سوخت و خاکستر میشد.. مقصر همه 

 ..چی من بودم.. خود لعنتیم

 

م.. تو تمام مدت مامان.. حق با شماست اما به خود خدا قسم من خیانت نکرد_

خیال می کردم می تونم زندگی از دست رفته م رو برگردونم و همه چی درست 

بشه.. مگه نمیگفتن خودت تالش کن؟! منم خواستم خودم تالش کنم تا سیامک رو 

برگردونم.. مامان اون خودش به من خیانت کرد.. با کسی که االن زنشه.. اصال  

که نه فقط با یه نفر، با صدنفر بهم خیانت    می دونین همین دیشب از خودش شنیدم

می کرد که مبادا تصویرش پیش چشم من خراب شه.. یه مریض روانیه منم دیر  

فهمیدم.. بخدا نمی دونستم اینجوری میشه.. من سیامک رو دیر شناختم مامان..  

 ..منم یه قربانیم

 

د می خواست  مامان نیم نگاهی به زهرا انداخت و زهرا از پشت بغلم کرد.. شای

هنوز سر پا باشم و شاید می خواست آروم بگیرم.. بینی باال کشیدم و به گریه  

 ..افتادم.. مادر دوباره خودش رو کنترل کرد و جلو اومد
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پس رایان کیه؟! رامین کیه؟! سیامک خیلی حرف ها زد.. خیلی چیزها گفت که  _

هرکسی جای ما بود دوام نمی آورد.. زیبا؟! به خاطر برگردوندن سیامک دست به 

کارایی زدی؟! چطوری تونستی بدون ما زندگی کنی؟! تو یه شکست بزرگ چه  

خوردی و فکر کردی می تونی تنهایی از پسش بربیای؟! یه زن تنها.. یه زن بی  

 !پشت و پناه..؟! عقلت کجا بود؟! هان؟ 
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تونستم   می  اما  داشت..  حق  و  کرد  می  سرزنشم  گفت..  می  کنایه  میزد..  نیش 

کرد، حس کنم.. مادر بود..  اری که به خاطر من تحمل می دلنگرانی و اون حجم فش

 ...مادر

 

 ..چیزی که شاید من هیچوقت تجربه ش نمی کردم

 

مامان؟! م میشه.. میشه بغلم کنی؟! چند ساله که.. که دارم.. دارم میسوزم دردمو  _

تو   رو  آتیش  این  این..  خودم  میسوزم..  دارم  منم  مامان..  کنی!  بغلم  و  بدونی 

 ... انداختم.. ت توروخدا بغلم کن.. خواهش می کنمزندگیم.

 

جمله م که تموم شد، نفس کم آوردم و بهش نگاه کردم و واسه یه کم اکسیژن  

التماس کردم.. به سمتم اومد و قبل از اینکه از بی نفسی بمیرم، همه ی دردم رو 

..  بغل گرفت و مثل ابر بهاری باریدم.. فقط تو سکوت.. تو شکنجه های درونی

پاهام خم شد و افتادم.. از آغوشش جدا نشدم.. من.. مادر.. زهرا.. هر سه فرو  

ریختیم و من سرم رو روی سینه ی مادرم گذاشتم و دو سال دربه دری و مشقت  

رو باریدم.. آروم نمی شدم اما ناله وار اسمش رو صدا می کردم و حرف میزدم..  

د دو ساله رو بیرون می ریختم..  خودم نمی فهمیدم چی میگم.. فقط باید این در

باید همه ی عذابی که کشیده بودم می گفتم و یکم سینم سبک میشد تا بتونم نفس  

بکشم.. داشتم منفجر میشدم و راه به جایی نداشتم و مدام پیرهن مادر تو دستم  

مچاله میشد و زهرا کمرم رو ماساژ می داد و مادر هیش هیش گویا سعی داشت 

 ..آرومم کنه
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نداشتم.. به.. به جون خودت.. به  آخ مامان.. آخ.. دارم می میرم.. دیگه تحمل  _

جون زهرا.. به جون بابام خواستم بگم.. هربار که زنگ زدم.. که.. زنگ زدی..  

هربار که اومدم.. بارها تا نزدیک این خونه اومدم که بگم.. که.. آرومم کنی.. که  

نتونستم.. قرار بود حرف بزنم.. ز زهرا می گفت خوشبختم و من   برگردم ولی 

گر می  گفتی  آتیش  من  حاملگی  از  امیدواری  با  اونجوری  شب  اون  وقتی  فتم.. 

 ..سوختم مامان.. من لیاقت ندارم.. لیاقت ندارم مادر بشم.. چون دختر خوبی نبودم

 

روی موهام رو بوسید.. سرم در حال ترکیدن بود و مادر انگار می دونست.. نقطه  

اعجاز سر انگشت   به نقطه ی دردم رو نوازش می کرد و من دلم می خواست به

 ..هاش آروم بشم

 

آبجی.. آروم باش.. توروخدا.. ما هستیم.. اگه اون حرفای سیامک دروغ بوده  _

 ..می تونیم شکایت کنیم.. می تونیم درستش کنیم

 

 ..دروغ نه اما حقیقت هم نداشت

 

مامان؟! قسم می خورم من هرزگی نکردم.. فقط می خواستم به سیامک برسم و _

کل رو حل کنم.. گفتم من فقیرم.. پایین شهریم.. بهش دروغ گفتم که  خودم این مش

پولدارم و حق داره عصبانی باشه ولی اونقدر دوسش دارم که واسش می جنگم.. 

اما اینجوری نبود.. به خاطر پول نه.. به خاطر هوسش منو به هزار نفر فروخت  

ذرت میخوام.. مامان و کاش زودتر می فهمیدم تا زندگیم خراب نشه.. ببخشید.. مع
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توروخدا ولم نکن.. برام مادری کن.. آرومم کن.. قلبم داره میترکه.. مامان؟! منو  

 ..بغل کن

 

زهرا فاصله گرفت و بلند شد و من خم شدم و سرم رو روی دامن مادر گذاشتم و  

 ..شروع کرد به نوازش کردنم

 ..خوشحال بودم  آروم نمی شدم اما حاال من مادرم رو داشتم.. ولم نمی کرد..

 

زیبا.. تو دختر ارشد منی.. عزیزدرونه ی مایی.. به ما حق بده که وقتی این  _

جریانات رو شنیدیم به این حال و روز بیفتیم.. دخترم دردتو بریز بیرون.. بگو  

 !قربونت برم! چی به روزت اومده؟ 

 

یک    یک به یک بالهایی که به سرم اومده بود تو سرم چرخ میخورد ولی من به

 :جمله اکتفا کردم

 

 ...رایان، شوهرمه مامان_
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ساعت ها گذشته بود و هوا رو به تاریکی می رفت و هرکدوم از ما سه نفر مثل  

یه لشکر شکست خورده، تو سالن متالشی شده بودیم.. زهرا چسبیده به دیوار  

اتاقش ایستاده بود و داشت تند و تند چیزی رو تایپ می کرد و نور صفحه ی  

سر و صورتش سایه روشن مینداخت.. مادر دراز کشیده بود روشن گوشیش روی  

و معلوم بود که اشک می ریخت و غصه ی دیر کردن و هنوز برنگشتن بابا رو 

می خورد و من دو زانوم رو تو شکمم جمع کرده بودم و به تصویر غم زده ی  

 ..اطرافم زل زده بودم

 

ن اشک ریخت. از خیانت  همه ی ماجرا رو برای مادر تعریف کردم و پا به پای م

سیامک گرفته تا کارهای اشتباهم.. اینکه اون خونه متعلق به خودم بود نه کمند..  

 ..که مهریه م بود و چه قصدی داشتم.. اینکه چطوری با رایان آشنا شدم

به اونجاهای قصه که رسید، کلی سرزنش شنیدم و من مو به مو همه رو گفتم اال  

 ..تجاوز رایان

 

رایان شوهرم بود و چه اهمیتی داشت که چی شده.. نمی خواستم تصویری  االن  

که باید از رایان سخته میشد خراب کنم. موضوع پدر و مادر رایان و حتی از زبیده 

گفتم.. تنها چیزایی که قادر به گفتنش نبودم، کمند و حسش به خودم و تجاوز  

 ..رایان بود که از قلم انداختم

 

 ..هگوشیش هنوز خاموش_
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این رو زهرا گفت و مادر نفسش رو صدا دار بیرون فرستاد و من دلم آروم و قرار  

 ..نداشت
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خدا خدا می کردم صحیح و سالم برگرده.. مادر که از دراز کشیدن و گذر طوالنِی  

زمان خسته شده بود بلند شد و با تکیه به زانوش ایستاد.. من هم با ترس و تبعیت  

هنوز چشم هاش  از مادر ایستادم و با دل نگرانی بهش زل زدم.. نزدیکم شد..  

خیس بود و می تونستم تو تاریک و روشن اتاق ببینمش.. هیچکس برای روشن  

 ..کردن چراغ خونه پیش دستی نمی کرد

 ..خونه بوی غم می داد

 

مامان؟! من خیلی نگرانم.. چیکار کنیم؟! من به اردالن بگم بابا نیست؟! شاید _

 !اون بدونه کجاست

 

 :دادمادر رو به من جواب زهرا رو 

 

نه.. مبادا حرفی بزنی زهرا! بذار ببینیم چی پیش میاد.. اگه تا شب خبری نشد  _

 ..خودم چادر سر می کنم میرم دنبالش

 

با حرکات چشم و ابرو بهم اشاره کرد دنبالش برم و قلبم کوبش گرفت.. یه طعم  

تلخ تو گلوم حس میشد و از همون آخرین پیامک بازی هام با رایان دیگه ازش  

 ...ر نداشتم.. طبق قرارمون باید امشب سر میزد و منخب
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نباید میومد.. اوضاع بدتر میشد وقتی هنوز از حال بابا خبر نداشتیم و من اونقدر  

 ..ذهنم درگیر بود که حتی به گوشیم سر هم نزده بودم

 

 ...اوووف.. مامان دلم قرار نداره.. می ترسم بابام یه جا حالش بد شده باشه و_

 

 :داش باال رفتمادر ص

 

 ..زبونتو گاز بگیر.. تو بهتره جای این فکر و خیاالت بشینی سر درس و مشقت_

 

و خودش با نیم نگاهی به زهرا به راه افتاد و از راهروی منتهی به حیاط رد شد..  

 :زهرا لبش رو آویزون کرد و شونه باال انداخت و دلخور گفت

 

 !کجاست آخه؟  مگه چی گفتم؟! خب نگرانم.. آبجی؟! بابا_

 

هنوز تو قلبم حس تهی بودن داشتم.. هیچوقت خودم رو نمی بخشیدم اگه به خاطر  

 ..من بالیی سر خانوادم میومد

 

چیزی نگفتی عزیزم.. مامان یکم حساس شده.. چراغ هارو روشن کن کور شدی _

 !تو تاریکی سر انداختی رو گوشیت.. من برم ببینم مامان کجا رفت
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چرخیدم و زهرا به سمت کلید برق رفت و روشنش کرد.. چشام به  رو پاشنه ی پا  

 :نور عادت نداشت و سوخت.. خواستم بیرون بزنم ولی زهرا صدام کرد

 

 !آبجی؟ _
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 پارت_چهارصد_و_نود_و_نه #

 

 

 

 

سر   زهرا  سمت  به  و  نداشتم  دید  مادر  به  ایستاد..  کنارم  خودش  زود  خیلی  و 

چرخوندم.. نگرانی از همه ی وجناتش می بارید ولی یکباره به آغوشم کشید و  

 ..باز بغضش شکست

 

آبجی من نگرانم.. حال مامان و بابا اصال خوب نیست.. تو هم خوب نیستی! من _

 !باید چیکار کنم؟ 

 

 :کمرش رو نوازش کردم و گفتم

 

زهرا.. اتفاقات کمی نیفتاده.. طبیعیه این حال و روز.. مامان االن بهتره وقتی  _

نم.. قول  بابا برگرده بهتر هم میشه.. فقط بذار برگرده من همه چی رو درست می ک

 !میدم

 

گونه م رو بوسید و صورت خیسش رو دیدم. یکم حس خجالت تو چشماش پیچید 

 :و لب گزید
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باهات بد حرف زدم.. ببخشید.. بخدا عصبانی بودم و نمی دونستم قضیه اونجوری  _

 ..که اون عوضی می گفت نبوده.. خون جلو چشامو گرفت.. ببخشید خواهری

 

ها و احساسات تجربه شده از تو مغز آدم پاک    لبخند تلخی زدم.. یکسری حرف

 ..نمیشد.. زهرا رو می بخشیدم اما اون لحظات و تلخیش پاک نمیشد

 

باشه قربونت برم.. برو عزیزم.. یکم استراحت کن.. بابا هم دیگه کم کم میاد! _

شاید رفته یه جا تنهایی باخودش خلوت کنه.. چیزهای بدی شنیده ولی وقتی برگرده  

 ..چی درست میشههمه 

 

 !قول میدی؟ _

 

من با پشتوانه ی رایان به زهرا قول می دادم.. مطمئن بودم تا وقتی رایان رو  

داشتم از پس هر مشکلی برمیومدم.. کی فکرش رو می کرد این قضیه اینجوری  

از گذشته رو داشته  توان حرف زدن  بیان بشه..؟! کی فکرش رو می کرد من 

 ..ان خان های رستم رو طی می کردمباشم؟! داشتم به قول رای

 

 ..قول میدم خواهری.. فقط مراقب خودت و مامان و بابا باش زهرا_

 



 

1714  از 1310 صفحه   

موهای مثل ابریشمش رو نوازش کردم و بوسیدمش.. می دونستم هممون تحت 

فشار بودیم اما هیچکس نه به اندازه ی من.. دلتنگی روی سینم فشار می آورد..  

رس از آینده رو کل وجودم.. من تکه تکه بودم.. نگرانی روی روح و روانم.. ت

 ..هیچی نمی دونستم.. هیچی

 

تو همینجا بمون.. فکر کنم مامان یه حرفایی داره که میخواد به من بگه.. بازم  _

 ..به بابا زنگ بزن.. اگه جواب داد به ما هم خبر بده

 

ه قطره  از آغوشم فاصله گرفت و با نگرانی و چشم های براقش بهم زل زد.. ی

اشک روی گونه ی راستش چکید و من با سر انگشت پاکش کردم.. دیگه نمی 

 ..خواستم اشک به چشم خانوادم بیاد اگر میشد.. اگر توانش رو داشتم

 ..حاال همین اندازه که روی پا بند بشم کفایت می کرد

 

 !باشه آبجی.. منو بخشیدی؟ _
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پلک باز و بسته کردم و زهرا دستم رو گرفت و بوسید و من اعتراض کردم ولی  

غرق بوسه کرد و عقب کشید.. دلهره داشتم از برگشتن  با یه لبخند تلخ، گونم رو 

 ..و برنگشتن بابا

گشت، حتما با من برخورد بدی می کرد و وای اگر برنمی گشت.. بین اگر برمی

دوراهی بد گیر کرده بودم.. اونقدر که به هر طرف سرک می کشیدم ترس و مرگ  

 ..بود
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و دمپایی پوشیدم.. مادر روی    از کنار زهرا فاصله گرفتم و از در سالن خارج شدم

تخت کنار دیوار نشسته بود و می دونستم گریه می کرد.. صدای فین فین کردنش  

به گوشم می خورد.. به سمتم چرخید و من سر پایین انداختم و جلو رفتم.. جز یه  

شلوار جین و یه تاپ تقریبا آستین کوتاه چیزی تنم نبود و موهام رو دم اسبی 

 ..بسته بودم

 ..ار تخت ایستادم و مادر اشاره کرد بشینمکن

اطاعت کردم که هوای دردن کالبدش رو فوت کرد و خودش رو تکون داد.. انگار  

که تو گذشته های دور غرق بود.. چند ثانیه ای طوالنی به همین منوال گذشت.. 

فواره ی حوض وسط خاموش بود اما یه صدای ریز آب به گوش می خورد که از  

شر شیِر آب بود.. یه باد مالیم می وزید و باالخره مادر سکوتش رو  هرز شدن وا

 .شکست

 

بیست سالم نشده بود که خدا تو رو بهمون داد.. اولین بچه بودی.. شیرین زبون  _

و سفید.. مثل یه گلوله ی برفی.. اونقدر شیرین زبونی کردی که بابات بهت وابسته  

شد واسه کار بره بندرعباس.. فقط ده  شد.. تو فقط سه سالت بود که بابات مجبور  

 ..روز دووم آورد.. کوبید و اومد تهران گفت تاب دوری از زیبا رو ندارم

 

انگشت هام رو تو هم قالب کردم.. هیچوقت این رو بهم نگفته بود.. خانواده ی  

من همین بود.. ابراز نمی کرد.. زیاد صمیمی نمیشد.. از خیلی چیرها محروم بودیم  

 ..شتیم حتی بهش فکر کنیمو حق ندا

 

پا پیش گذاشت و به اصرار من   مادرم درست وقتی سیامک برای خواستگاری 

مراسم رو تو خونه ی کمند برگذار کردیم، بهم گفته بود حق ندارم حتی باهاش  
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بیرون برم یا بگردم.. حق ندارم دستش رو بگیرم.. برام اولتیماتوم گذاشته بود که  

 ..و آسه میری آسه میای تا گربه شاخت نزنهطبق یه اصول پیش میری 

از آموزه های خانوادگیم   ایراد  همون کاری رو کردم که خانواده می خواستن.. 

نبود، اونموقع اینجوری فکر می کردم اما حاال که بزرگتر و عاقلتر شده بودم و 

خیلی مسائل برام باز شده بود و تونسته بودم سیامک رو بشناسم.. فهمیده بودم  

 ..ه سیامک خودش نمی خواست این رابطه رو ادامه بدهک
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بابات وابستگیش به تو خیلی زیاده.. اگه می بینی صبح از خونه رفته و هنوز  _

خوب   رو  بابات  من  زیبا  که...  اینه  سر  از  کجاست  نیست  معلوم  و  برنگشته 

میشناسم.. بین عالقه ش به تو و حس مسئولیت و حس گناهی که از سر تقصیرات  

 ..میشه نتونه برگردهتو، رو دوشش سنگینی می کنه، باعث 

 

 :با بغض و خسته صداش کردم

 

مامان.. منم گناهکار نبودم.. منم قربانی شدم.. منم به اندازه ی بابا دربه دری  _

کشیدم.. قسم میخورم تو این دوسال دنیا برام جهنم بود.. نمی تونستم هیچ کاری  

 ...کنم.. اما االن

 

 ..دم.. حقیقتا ترسیدمبه سمتم چرخید و دستم رو گرفت و من سکوت کر

 

 !زیبا؟ _

 

هاج و واج موندم.. برای گفتِن یه "بله یا جانم" هم می ترسیدم.. به دستم فشاری  

 ..آورد و خودش رو جلوتر کشید
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نمی خوام به گذشته فکر کنم.. بابات که برگشت هیچی نگو.. بذار هرچی میخواد _

ام نبودی..  نبوده هرچند مقصر  کنه.. کارت درست  نبود و  گالیه  ا راهت درست 

خودت هم خوب می دونی.. ازت خواستم بیای اینجا که.. درباره ی اون پسر ازت  

 ..بپرسم

 

من مبهوت بهش زل زدم.. نمی دونستم درباره ی کدوم پسر حرف میزد.. انگار  

 ..همه چی از خاطرم رفته بود

 

 !همین مردی که گفتی باهاش ازدواج کردی.. رایان ارجمند_

 

اریم افتاد که داشت از کی حرف میزد.. با سر تایید کردم و نیم نگاهی به  تازه دوز

 ..انگشتم انداخت

 

 ...انگشتر نداری.. کی ازدواج کردین؟! دخترم؟! شما باهم_

 

تا دهان باز کردم حرفی بزنم، در حیاط باز شدم و هین کشیدم و از جا پریدم و  

 !ایستادم.. مطمئن بودم که بابا بود

 

شک نداشتم و وقتی قامت بلندش رو تو چهارچوب در دیدم و اون هم منو شکار 

کرد، روح از تنم رفت و به میله ی کنار تخت چسبیدم تا نیفتم.. یه پیرهن مردونه  

و یه شلوار تقریبا گشاد تنش بود و می تونستم از همین فاصله و با وجود تاریکی  
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ی بود و موهاش به هم ریخته و  اون قسمت از حیاط، ببینم که لباس هاش خاک

 ..نامرتب

 

 !باالخره اومدی.. نصف جونمون کردی مرد.. کجا بودی؟ _

 

مادر به سمتش رفت ولی بابا دست باال آورد و من قبض روح شدم.. بابا چشم از  

 ..من برنمی داشت.. خسته بود.. داغون و بی رمق

از همه ی وجودش غم انگار سالیان سال تو سفر بوده و حاال دیگه نا نداشت..  

 ..می بارید.. دیگه نگاهش اون حس سابق رو نداشت

 ..آب شدم و تو زمین فرو رفتم

 

 !برو یه چیزی سرت کن.. مهمون داریم_
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مادر بین راه متوقف شد و به سمتم چرخید.. نگاه مبهوتش رو دیدم و باز به بابا  

 :زل زدم که هنوز بی حرکت ایستاده بود و مادر گفت

 

 !مهمون؟! کی هست؟ _

 

 :آخر باز گذاشت و با نیمچه اشاره ای به سمت ما گفتولی بابا در رو تا 

 

 !حجاب کنید_
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این رو گفت و مادر با هراس و دلهره به سمت دیوار چسبیده به در ورودی رفت 

و یه چادر سر کرد و من هنوز مبهوت و گیج بین حیاط ایستاده بودم.. صدای  

و چشام با دیدِن رایان گرد  بفرمایید گفتِن بابا رو شنیدم و یه نفر با یاهللا وارد شد

 !شد و روح از تنم رفت.. رایان؟! من درست می دیدم؟ 

یه لحظه زیر زانوم شل شد ولی خودم رو نگه داشتم.. دیگه زمان و مکان از  

دستم دررفت.. یه تک المپ صدولتی به در ورودی وصل بود و فقط همون نقطه  

بود و بابا یه گام جلو  رو روشن می کرد.. نور زرد رنگش تو صورتش افتاده  

اومد و مادر درست کنارم ایستاد.. من چشم از رایان برنمی داشتم و داشتم به این  

فکر می کروم که اینجا چیکار می کرد؟! بابام گفت مهمون داریم و منظورش رایان  

 !بود؟ 

من با همون تاپ و شلوار خشک شده بودم و توان نداشتم تکون بخورم.. سنگینی  

 .رو روی خودم حس می کردم و باالخره رایان به حرف اومدنگاه بابا 

 

 ...سالم.. ببخشید بدموقع مزاحم شدم اما_

 

بابا به سمتش چرخید و نگاهش باعث شد رایان ادامه نده.. اینکه حرمت پدرم رو  

نگه می داشت خیلی خوب بود ولی من گیج گیج بودم.. بابا رایان رو می شناخت؟!  

ایان... خانواده ی من که نمی دونستن من با این مرد ازدواج  رایان... آخ خدایا ر 

  ..کردم.. اینکه من با یه تاپ جلوش بودم اصال صورت خوبی نداشت

 :صدای مادر رو شنیدم که به لکنت افتاد

 

 ..سالم.. خو خوش اومدین.. ب بخشید من من..  ش شمارو ن نمیشناسم_
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با دلهره و اضطراب از سرزنش شدن پدر، برای خیلی چیزها.. زندگی گذشته و  

لباسم، یه گام دور شدم ولی با حرف بابا میخکوب شدم و دیگه حاال این سبک  

 .نتونستم حرکت کنم

 

 !من معرفیش می کنم فخری.. رایان ارجمند.. همسِر فعلِی دخترت_

 

هین کشیده ی مادر رو شنیدم و زهرا رو در چهارچوب در سالن دیدم.. یه چادر 

دیگه حجاب الزم نبود  سرش کرده بود و تنها بی حجاب این خونه من بودم.. ولی  

چون حاال همه می دونستم این مرد شوهرم بود.. قلبم تو گلوم می تپید.. بابام خبر  

داشت؟! تو یه روز چه چیز ها که نشنیده بود و چه واقعیت های تلخی که از من 

 !..نفهمیده بود

 

 ..دلم به حال بابا می سوخت.. به حال خودم فقط تاسف می خوردم

و   تعجب  با  به سمتشون  زهرا  بودم..  تر  ولی من خودم شوکه  کرد  نگام  شوک 

چرخیدم.. مادر به گریه افتاد و من با شرم و ترس به بابا زل زدم.. از صورتش  

 ..ش رو بلد نبودمنمیشد هیچی خوند.. من نمی تونستم.. زبون میمیک چهره

 .زهرا به سمتمون اومد و رایان باالخره سکوتش رو شکست
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مونطور که آقا خسرو گفتن، من همسر زیبام.. کمتر از چندروزه فخری خانوم.. ه_

 ..که ازدواج کردیم.. اومدم که یه سری مسائل رو توضیح بدم 

 

دهنم باز موند و دستم رو جلوی دهنم گرفتم.. زهرا که کنارم رسید ویشگونی از  

بازوم گرفت و مثل یه شوک برقی من رو به زندگی برگردوند. صداش رو کنار  

 .و خیلی آهسته شنیدم گوشم

 

 !آبجی؟! ا این آقا و واقعا شوهرته؟! رایان ایشونه؟ _

 

من انگار رو زمین نبودم.. خودم رو معلق حس می کردم و مدام یه چیزی ته دلم  

خالی میشد.. ترس بدی به دلم افتاد و با هول و وال به مادر نزدیک شدم و گوشه  

 .ی چادرش رو گرفتم تا بهم کمک کنه

 

 !خسرو.. چی شده؟! من.. یعنی این آقا واقعا شوهِر زیباست؟ آقا _

 

بود.. دلخور و نگران و یکم   بابا خسته  داد..  قاطعیت جوابش رو  با  بابا  اینبار 

 .عصبانی ولی با مالیمت جواب مادرم رو داد

 

 ..بله.. بهتره سِر پا نمونید.. برید داخل_
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حرف زد.. دستش به سمت ما دراز و رو به رایان گردن کج کرد و خیلی مالیم تر  

 .شد و درِب ورودی خونه رو نشون داد

 

جناب _ کنین  تکرار  حرفتونو  خونه  اعضای  کل  برای  بهتره  بفرما..  هم  شما 

 ..ارجمند
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چشام از این گشادتر نمیشد و ابروهام از این بیشتر باال نمیرفت.. تو شوک بدی  

بودم.. بی اراده لبخندی گوشه ی لب لرزونم نشست.. انگار دیوونه شده بودم..  

باز   زهرا  گذاشت..  کمرش  پشت  دست  بابا  و  اومد  سمتمون  به  گام  چند  رایان 

 :ش رو شنیدم که از ته گلو گفتویشگونم گرفت و صدای هیجان زده

 

چه خوشتیپ و خوشکله.. وای چشاشو.. آبجی چی تور کردی؟! معلومه خیلی  _

 ..هم پولداره

 

برای زهرا خط و نشون کشید  مادر نیم نگاهی بهت زده به سمتم انداخت و با چشم  

 .و باالخره زهرا دست از سرم برداشت

 

این دختر همیشه ی خدا تو شرایط بحرانی مسخره بازی درمی آورد و نمی فهمید 

من تو چه وحشتی افتاده بودم.. با التماس به مادر نگاه کردم تا متوجه بشه چه  

ی هیچ حلقه ای ندید حال نزاری داشتم ولی مادر نگاهش رو به انگشتم داد و وقت

 ..ابرو در هم کشید
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من خودم حتی به خاطر نداشتم که آخرین بار اون حلقه رو کجا داشتم؟! االن کجا  

 !بود؟ 

 

 !برو تو زیبا.. برو ببینم دیگه چه آتیشی سوزوندی دختر_

 

این حرف مادر قلبم رو به کوبش انداخت. لب گزیدم و باالخره بابا بهم رسید. همه 

ض میزد و چشم باال کشیدم. مادر با احترام و مالیمت رو به رایان که ی وجودم نب

 :هنوز به من خیره بود لب زد

 

 ..تشریف بیارید این سمت_

 

رایان لحظه ای مکث کرد و من همه ی التماس وجودم رو تو چشام ریختم تا رایان  

خت  بفهمه و من رو از این مهلکه نجات بده.. صحبت کردن با بابا از هرچیزی س

تر بود.. نگاه بابا بهم می فهموند که می خواست قبل از وارد شدن به خونه باهام 

حرف بزنه.. رایان پلک زد و من از زمردهای نگاهش، اعتماد و اطمینان و عشق  

  ..دریافت کردم

 

با کمترین حرکتش به آرامشی وصف ناشدنی رسیدم.. انگار یه سطل آِب یخ روی  

م آروم گرفت و با یک چشمِک شیطنت آمیز به دنبال  شعله های ترسم ریخت. قلب

مادرم رفت و من به مسیر رفتنش زل زدم.. زهرا باز پشت پنجره ی اتاقش بود و  

داشت نگامون می کرد.. همینکه رایان کفشش رو بیرون آورد و داخل شد دست 

 .باال پشت کمرم نشست و از داغِی دستش، آتیش گرفتم و سرم رو پایین انداختم
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 !زیبا؟ _
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دریافت کنم.. نفسم تند و سخت شد جرات نکردم تو چشاش نگاه کنم تا حسش رو  

و بابا با فشاری که به کمرم وارد کرد بهم فهموند باید نگاش کنم.. من کار زشتی  

کرده بودم و انتظار نداشتم باهام برخورد درستی بشه ولی می ترسیدم.. خیلی..  

از پدر و مادرم تا به امروز توهین نشنیده بودم و طبیعی بود که برام سخت و  

 ..سا باشهطاقت فر

 

به من نگاه کن زیبا.. خجالت می کشی؟! که بگی تو این مدت چی به سر من و  _

 !خودت و خانوادت آوردی؟ 

 

 .م لغزید و لبام رو به هم فشردمیه قطره اشک روی گونه

 

غریبه شدی که رو می گیری و حرف نمی زنی؟! دخترم، از وقتی شنیدم چی به  _

خودت کردی نتونستم یه دقیقه تو این خونه  سرت اومده و خودت چه بدی در حق  

که نون حروم توش نیاوردم بمونم.. رفتم سر خاک پدربزرگت اونجا با آقای ارجمند  

 .روبرو شدم

 

سر بلند کردم و تو چشاش نگاه کردم.. سرخ سرخ بود و یه باد مالیم الی درخت  

و من دیگه  ها پیچید و صداش باعث آرامشم شد.. دست باال روی کمرم جون گرفت  

 :نمی خواستم سکوت کنم.. حاال همه چی رو شده بود
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بابا..؟! ببخشید من.. من می دونم کارم بد بود ولی... به مامان هم گفتم.. خود  _

شما بهم یاد دادین آدم اول خودش واسه مشکالتش می جنگه.. اگه نشد از بقیه  

که گفتین دختری  کمک می گیره.. منم داشتم به حرف های آخرتون عمل می کردم  

خانواده راهش  سر  یه  جداست،  راهش  کرد  ازدواج  چندین که  و  سر  یه  و  ست 

رو  شعبه پدربزرگ  به  هیچوقت  شما  مگه  میرسه..  هاش  بچه  و  شوهر  به  ش 

 !انداختین که بهتون کمک کنه؟ 

 

نینداخته بود و من می دونستم.. بابا مغرور بود و خودساخته.. شاید من هم به  

داش که  خودش شباهت  از هر حرفی  ترسیدم  بود و من می  تو خونه  رایان  تم.. 

 ..امشب زده میشد

 

 !بابا؟! از دستم ناراحتین؟ _

 

بیرون فرستاد و من بهش نزدیک شدم.. خاک   آه مانند و پرحسرت  نفسش رو 

روی لباسش رو تکوندم و بی اراده موهاش رو مرتب کردم.. بابا نگام می کرد و  

 :میشد و من لب گزیدم و گفتمسینش مالیم باال و پایین 

 

همه چی خیلی سریع و بد پیش می رفت ولی قسم میخورم قراربود با رایان همه  _

چیز رو بگیم.. همین امشب.. بابا شما که خودتون سیامک رو دیدین.. اون اصال  

 ...تعادل روانی نداره.. قسم میخورم هیچی اونقدر بد و فاجعه نیست که اون
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ادامه داد و با نیم  بین حرفم پرید و اجازه نداد تکمیلش کنم.. خودش حرفم رو  

 :نگاهی به مسیر رفتِن رایان گفت
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آقای ارجمند همه چی رو گفته.. از پدرش و دشمنیش با سیامک و هدف سیامک  _

 ...از بیان اون حرف ها

 

آب دهنم رو قورت دادم.. رایان همه چیز رو با جزییات گفته بود و صورتم گر  

 .گرفت

 

داد.. سِر پاهام گیج می رفت و بادی که ناغافل  دو طرف بازوم رو گرفت و مالش  

 ..خنک شده بود، پوستم رو در تضاد بین سرما و گرما انداخت و سوخت

 

اینکه همه ی اونا الکی بودن و دروغ.. اینکه از روی دشمنی گفته باشه چندان  _

 ..اهمیتی نداره.. زیبا.. منو ببین! میخوام صاف تو چشمام نگاه کنی

 

م ولی بابا از من درخواست داشت و من رد نمی کردم.. تو چشاش  خجالت می کشید

زل زدم.. از نگاهش غم می بارید و کاش کور بودم و نمی دیدم.. دستش روی سر  

و صورتم نشست و یهو به آغوشش کشیده شدم.. هیچوقت فکر نمی کردم برخورد  

و روی لباسش  بابام باهام اینجوری باشه.. محکم به خودش فشارم داد و من بینیم ر

 .گذاشتم و اشک ریختم
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بابا؟! ببخشید.. من نمی خواستم با غرور خودم و آبروی خانواده بازی کنم.. فقط  _

می خواستم رو پای خودم وایسم ولی راهم رو اشتباه رفتم.. بابا؟! رایان بهم کمک  

 .کرد.. اون منو از اشتباه برگردوند

 

چیزو.. امیدوارم از تو چشمام خونده باشی  من همه چیزو می دونم دخترم.. همه  _

که حال و روز پدری که درباره ی دخترش چیز بدی بشنوه چیه.. خدا به مادِر  

آقای ارجمند سالمتی بده با این پسر بزرگ کردنش.. درحق تو و این خانواده لطف  

 ...بزرگی کرده! همه ی جریانات رو گفت ولی دخترم

 

قه کردم.. می تونستم سنگینی نگاه زهرا رو مکث کرد و من دست دور کمرش حل

حس کنم.. شاید مادرم هم از پنجره ی آشپزخونه شاهد بود و دلم برای آغوش  

رایان پر می کشید.. یکبار دیگه جونم رو نجات داده بود.. دقیقا زمانی که فکرش  

و  رو نمی کردم به دادم رسیده بود.. بی اراده لبخند زدم.. حاال این هم آغوشی من  

 ..بابا از صدقه سِر رایان بود
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خودم هزار بار خودمو لعنت کردم.. تو خلوت خودم اشک ریختم..  میدونم.. بابا  _

هربار زنگ زدم و دروغ گفتم تیکه تیکه شدم.. قسم میخورم بیشتر از همه من 

اذیت شدم آخرش هم فهمیدم واسه یه چیز بی ارزش و یکی که لیاقت منو نداشت  

با همین خرابه ها کنم..  نابود کردم.. میخوام دیگه زندگی  یی که خودم  زندگیمو 

 ..باعثش شدم.. بابا منو ببخش.. ببخشید

 

م رو بوسید و کنار کشید.. پشت به من دستی به صورتش کشید و من سر شونه

به   بابا به خاطر من بشکنه.. نمی خواستم  دلم نمی خواست کمر  داغون شدم.. 

خاطر من سرافکنده باشه و گردن خم کنه جلوی هیچکس.. من میخواستم بابا و  
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ن و زهرا رو از فرش به عرش برسونم.. نه با پول و مال و ثروِت سیامک..  ماما

 ..با خوشبختِی خودم اما همه چی برعکس شد

 

 !منو بخشیدی بابا؟ _

 

 ..به سمتم چرخید.. لبخند تلخی زد و به در ورودی اشاره کرد

 

  !برو تو دخترم.. منم میام_

 

هم ببخشه.. من هم بودم نمی  براش سخت بود تو یه روز هم بشنوه و ببینه و  

نمی   دیگه  من  بگیره؟!  آرامش  تا  گفتم  می  چی  باید  بود..  آور  عذاب  تونستم.. 

تونستم هیچ حرفی بزنم.. تمام تالشم رو کرده بودم.. باید بابا رو تنها میذاشتم تا  

یکم آشفتگی افکارش سر و سامان پیدا کنه.. حاال تکلیف من و رایان چی بود؟! 

 !دن تا ما زندگیمون رو از سر بگیریم؟ قبول کرده بو

 ...اگر راضی نمی شدند

ش حرف میزد و بی  ولی بابا به رایان احترام می گذاشت و داشت با احترام درباره 

شک رایان تونسته بود راضیش کنه.. باز با همه ی این ها من گیج بودم و فقط  

فقط گذر زمان بود  می دونستم باید صبر کنم تا زمان همه چیز رو مشخص کنه!  

برای   داشتن  نیاز  زمان  گذر  به  خانوادم  کرد..  درمان می  رو  دردها  که همه ی 

بخشیدن.. من از خیِر کاری که سیامک درحقم کرده بود نمی گذشتم.. ابدا.. هنوز  

رایان از تماس تلفنی های سیامک خبر نداشت و من نمی دونستم باید می گفتم یا  

 !نه
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تکیه  با تعلل و تردید پا به سالن گذاشتم و خیلی زود رایان رو دیدم که به پشتی  

داده بود.. خیلی فروتنانه چهارزانو نشسته بود و دست هاش از آرنج روی زانوش  

قرار داشت و من صدای پچ زدن مادر رو از سمت چپ شنیدم.. نمی تونستم پیونِد  

معناداِر نگاهمون رو از بین ببرم.. داشتیم با همین خیرگی، از همه ی اتفاقات پیش  

گله می کردم و او دلجویی.. من شکایت می  آمده می گفتیم و می شنیدیم.. من  

گرانه دردهام رو از کل وجودم  کردم و او نوازش.. من درد می کشیدم و او نوازش 

 ..می شست

 

 .رایان و نگاهش، همون چیزی بود که هرکسی در شرایِط من بهش نیاز داشت

 ...چقدر خداروشکر می کردم که رایان رو داشتم.. عاشقش بودم. عاشق

 "حرکت لب و بی تولید صدا گفت "نگران نباشبا 

 ..و این نگران نباش یعنی من هستم.. یعنی دلت قرص.. یعنی زیبا تنها نبود

 "به سمت صدای مادر چرخیدم و با ابروهای درهم اشاره کرد"بیا کارت دارم

آه کشیدم و به سمت آشپزخونه رفتم.. من توان اشاره دادن به رایان هم نداشتم..  

 :به آشپزخونه گذاشتم ساعدم اسیر دست مادر شد و پچ پچ کنان گفتتا پا 

 

 ...بابات چی می گفت؟! دعوات کرد؟! ببینمت دخترم_

 

دعوا نه ولی حرف هامون تلخ بود و تلخیش تو عروقم می پیچید و کامم رو از  

 ..چیزی که بود، تلخ تر می کرد
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رایان همه چیزو به بابام    نه مامان.. فقط یه صحبت کوتاه داشتیم.. مثل اینکه_

 ..گفته

 

 :هاج و واج به در ورودی آشپزخونه نگاه کرد و دست جلوی دهنش برد

 

یعنی... بابات و این آقا.. یعنی رایان، باهم حرف زدن؟! نگفت چی گفتن و چی  _

 !شده؟ 

 

 :به نشونه ی نه سر باال دادم و با نوچی بی حوصله ادامه دادم

 

چیز جدیدی وجود نداره.. هرچی بود رو من به شما گفتم..  نگفت مامان.. ولی  _

 ..شما از زبون من شنیدین، بابا از زبون رایان

 

فاصله گرفت و از کنار پرده ی پشت پنجره بابا رو دید زد و باز ابرو درهم کشید..  

 .نگران بود و برای من قابل درک بود

 

ابات سر بزن.. خدای ناکرده چی بگم مادر؟! بیا این چای رو ببر تا من برم به ب_

 ...یه وقت حالش بد نشه
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به سینی چای اشاره کرد و من سری به نشونه ی باشه تکون دادم.. مادر از کنارم  

گذشت و من سینی به دست از آشپزخونه خارج شدم.. دستام می لرزید و محتویات 

اق زهرا  ها این رو نشون می داد.. نیم نگاهی به در نیمه باز اتچای تو فنجون 

 ..انداختم و روی رایان مکث کردم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 پارت_پونصد_و_نه#

 

 

 

 

بلند شد و ایستاد.. صدای مکالمه خیلی ضعیف مادر و پدرم رو از تو  از زمین  

حیاط می شنیدم و کف دستم عرق کرد.. پنج تا فنجون چای تو سینی به هم برخورد  

می کرد و باالخره رایان جلو اومد و قبل از خودش، عطرش بهم رسید و همه ی  

یان سینی را از  ریه هام رو از عطر اعجاب انگیزش پر کردم. چشم بستم و را

 .دستم گرفت و صداش رو از فاصله ی کمی شنیدم

 

 !خانومی؟! زیبا.. تو خوبی؟! دیر کردم؟ _

 

رایان هیچوقت دیر نمی کرد.. هیچوقت.. چندمین بار بود که جونم رو نجات می  

 !...داد؟! چقدر بهش مدیون بودم

 

انگار تازه    چشم باز کردم و رایان رو شیک و مرتب و تر و تمیز جلوم دیدم..

دوش گرفته بود.. تازه اصالح کرده بود.. لباس هاش حتی یه ذره چروک نداشت 

 ..و چقدر رایان با رنگ تیره جذاب تر به نظر می رسید
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اما چشماش محزون بود مثل من.. چندبار پلک زد و جلو اومد.. هنوز سینی بین  

این رابطه چندان    دستش بود و من دلهره ی اومدن مادر و پدرم رو داشتم.. هنوز

 ..جا نیفتاده بود

 

 ...ترسیدم زیبا_

 

رایان هم می ترسید؟! واقعا؟! سیبک گلوش باال و پایین شد و لبش رو با زبون  

 .تر کرد

 

ترسیدم نکنه از دستت بدم.. ترسیدم نکنه نتونم سر قولم بمونم و نتونم خانوادت  _

  ..رو متقاعد کنم

 

نگاش کردم.. دلم می خواست بدونم چی بین اون و بابام  االن تونسته بود؟! سوالی  

گذشته بود.. چی گفته و چی شنیده بود اما شک نداشتم رایان از این مکالمه ی 

باشم..   از جزییاتش خبر داشته  نمیزد.. به حتم نمی خواست من  مردونه حرفی 

ه مزاقم  همونطور که بابام نگفت.. یه راز مگو بین پدرزن و داماد... این عنوان ب

 ..خوش اومد

 

وقتی دیدمت یه لحظه مردم و زنده شدم.. گفتم آخ رایان بازم دیر کردی.. خوبی  _

زیبا؟! جسمتو نمیگم اونو دارم می بینم.. روحت خوبه؟! فکرت خوبه؟! قلبت چی؟!  

 !زیبا...؟ 
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وقتی صدام می کرد و وقتی منتظر یه جواب از من بود اوج خوشبختی من بود..  

 ..ی چیزی بود که می خواستمرایان همه 
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یه تصمیم آنی لب روی لبش گذاشتم و من به هم خوردن  بی پروا جلو رفتم و تو  

فنجون های درون سینی رو حس کردم.. اون لحظه هیچ دغدغه ای نداشتم.. انگار  

کل جهان هستی رو پشت سرم جا گذاشتم و فقط به طعم لب های رایان فکر کردم..  

 ..تلخ بود اما برای من یه حالوت خاص داشت

زمزه می کردم و ذره ذره از گرما و طعمش کام می حالوتی که باید سالیان سال م

گرفتم. شاید یک ثانیه.. دوثانیه یا شاید ده ثانیه زمان برد اما من باالخره خودم  

 ..رو عقب کشیدم و باهم پلک باز کردیم.. حاال زمردهای نگاهش می درخشید

 

 !من خوبم.. نگران نباش_

 

و روش می بارید.. خم شد و لبش به طرح لبخندی گشوده شد.. شیطنت از سر  

ابرو درهم   سینی رو روی زمین گذاشت و دستش رو تو جیب کتش فرو برد.. 

کشیدم.. چیزی بیرون آورد و دستم رو گرفت.. خیره ی نگاهم، سردِی چیزی رو  

حلقه دیدمش..  و  کشیدم  پایین  و چشم  ملتهبم چسبوند  پوست  بود..  به  خودم  ی 

م خریده بود و من ازش بی خبر بودم.. چطور  همون رینگ ساده ای که رایان برا

 !امکان داشت؟ 

باز لبخند زد و حلقه رو تو انگشتم فرو کرد و دستم رو باال آورد.. بوسه ی داغش  

روی پوست دستم و اون حلقه، مهِر مالکیت بود روی تنم.. من به رایان ارجمند  

 ...تعلق داشتم.. فقط به او

  ..نمون رو نداشتهیچ سیامک و رامینی توان جدا کرد
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دیگه تا همیشه دستت بمونه.. بیرونش نیار زیبا.. بذار همه بدونن تو مال منی..  _

 ...ت حک کردن.. اسِم تو همدادم اسمم رو تو حلقه

 

دست چپش رو باال آورد و من نگاهم از چشمهاش به دستش تغییر مکان پیدا  

 ..کرد

شد و برای رایان و مهربونیش  حلقه ی دستش رو نشونم داد و من وجودم قلب  

 .تپید.. صورتم داغ شد و گونه هام گل انداخت

 

 ..اینجا حک شده.. البته کل وجودت اینجاست_

 

و قلبش رو نشونم داد.. دلم باریدن می خواست.. من این حجم خوشبختی رو دووم  

 ..نمی آوردم.. خیلی خوشبخت بودم.. خیلی

 

 !رایان؟ _

 

 ...خانومم؟! جون بخواهجونم قربونت برم؟! جونم _
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از پشت بازوِی رایان که پشت آستیِن کتش، دو تکه به نظر می رسید؛ به در اتاق 

زهرا نیم نگاهی انداختم و لبم رو گاز گرفتم.. صدای خنده ی مالیِم رایان رو که 
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شنیدم انگار دنیا رو بهم بخشیده باشن، کل خوشبختی دنیا تو وجودم سرازیر شد  

ش رو جمع کرد و  ایان با دیدنم خندهو همه رو با چشمام بهش نشون دادم..  ر

تا کنار چونم باال اومد..   چند ثانیه ی خیلی طوالنی تو چشمام زل زد و دستش 

انگار برای لمِس پوست صورتم تعلل داشت.. چندباری جلو اومد و هی برگشت.. 

م برخورد کنه، صدای  در آخر تصمیمش رو گرفت و همینکه خواست دستش به مژه

م شنیدم و بو بردم که مادر و پدر قصد برگشتن داشتند.. صورتم  پایی از پشت سر

آتیش گرفت و خواستم خودم رو عقب بکشم ولی رایان قبل از انجام هرواکنشی از  

م گذاشت و بوسید و من شوکه نگاش کردم و دهنم باز  سمِت من، لب روی بینی 

نگاه هیجان زده  موند.. نمی ترسید یهو مادرم سر برسه یا پدرم.. یا زهرا و اون  

 !و کنجکاوش..؟ 

زهرا دوست داشت خیلی سریع همه ی اتفاقات بینمون رو بشنوه.. از نحوه ی  

 ..آشنایی گرفته تا احتماال درد داشتن و نداشتِن شب حجله

در کل خیلی دختر پررویی بود.. با التهاب خودم رو کنار کشیدم ولی رایان خیلی  

 :کوتاه پچ زد

 

پدریت یه طعم دیگه داره زیبا... انگار یه سیب رو تو خوِد  بوسیدنت تو خونه ی  _

 ...باغ و جلوی باغبون بخوری.. خوش طعم و تازه و حالل

 

هنوز حرِف رایان ادامه داشت که مادر و پدرم با سر و صدا وارد شدند و من به  

سرعت برق و باد از رایان فاصله گرفتم.. پشت ستون بودم و می دونستم تا چند  

ی دیگه می رسیدند.. رایان نگاهی پر از شیطنت به سمتم انداخت و من جا ثانیه  

ببینم و باور کنم..   این روی رایان رو حتی تو خواب خم نمی تونستم  خوردم.. 

 ..انگار بازیش گرفته بود و قصد داشت من رو سکته بده
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که سینه صاف کرد و باالخره تونستم قامت پدر و مادرم رو ببینم.. پدر بدون این

به من نگاه کنه نیم نگاهی به رایان انداخت و با تکون سر به سمت آشپرخونه  

رفت و مادر نگاه مشکوکش رو بین من و رایان چرخ داد.. انگار که از چیزی بو  

 :برده باشه اخم کرد و با لبخندی تصنعی گفت

 

 !چرا سرپا مومدین شما؟! زیبا جان مادر؟! چای چی شد؟ _

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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رفتم.. روی  من تازه سینی چای رو به خاطر آوردم.. هین کشیدم و به سمتش  

 ..زمین بود و می دونستم چای ها سرد شده بودن و از دهن افتاده بودن

باز تصنعی خندید و چادرش رو روی   لب گزیدم و مغموم به مادر نگاه کردم.. 

به   اینقدر  نبود  بود و الزم  دامادش  سرش مرتب کرد.. مگه نمی دونست رایان 

 !خودش سخت بگیره..؟ 

 

 ..یارم.. اینا سرد شدنتو بشین دخترم.. من چای م_

 

 :من دهن باز کردم ولی رایان صدای من شد

 

نه مادر جان.. زحمت نکشید.. من چندان اهل چای خوردن نیستم.. بی زحمت با _

 ..آقا خسرو تشریف بیارید که صحبت کنیم

 

مادر مردد به من نگاه کرد و من جیرجیِر در اتاق زهرا رو شنیدم.. می دونستم تا 

 .عد به جمعمون می پیوستچندلحظه ی ب
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 ..م من.. من می تونم بیارم رایان_

 

رایان گردن کج کرد و دکمه ی کتش رو باز کرد و بیرونش آورد.. خیلی شیک و  

مرتب.. به رامین خیلی شباهت ظاهری داشت اما باطنش ابدا به رامین حتی نزدیک  

 ..ارث برده بود هم نبود.. شاید رایان قلب مهربون و ذات خوبش رو از مائده به

 

 ...خواهش می کنم بشینید.. زیبا عزیزم؟! لطفا_

 

نگاه پر از ذوق و شوق و دلواپسیم رو به رایان دوختم و مادر دستی به بازوم زد  

 :و با لکنتی کنترل شده گفت

 

 .پس شما بشینید منم آقا خسرو رو بیارم _

 

کنارم ایستاد و سالم کوتاه و  مادر که پا به آشپزخونه گذاشت زهرا رو دیدم که  

 .خجولش رو شنیدم. رایان به سمتش چرخید و با لبخندی صمیمانه جوابش رو داد

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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به  _ گفته،  زیبا حقیقت رو  بودم..  زیاد شنیده  تعریفتون رو  سالم زهرا خانوم.. 

 !همون زیبایی هستی که زیبا می گفت
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ش رو با خانواده ی نگران و  من فقط به رایان نگاه کردم که سعی داشت رابطه 

 ..همون کاری که من سعی در انجام دادنش داشتمعصبانِی من خوب کنه.. مثل 

می خواستم با طرفداری از رایان، جلوی رامین دربیام و نتونستم.. دلم باز آغوش 

ذاِت  که  هیجانی  و  خجالت  همون  با  زهرا  داشت.  طلب  رو  رایان  های  بوسه  و 

 :شخصیتش بود لبخند زد و گفت

 

 ...داشتم  جدی میگین؟! وای مرسی.. ب ببخشید م من یه سوال _

 

زمزمه های مادر و پدر رو می شنیدم.. اینکه چه حرفی بینشون بود که تمومی  

نداشت، نمی دونستم اما من واقعا دلشوره داشتم.. یه دلشوره ی عجیب! انگار که  

 .یه جای کار می لنگید. رایان پر به پِر هیجاناِت زهرا داد

 

گفت منم مشتاق بودم زودتر ببینمت!  بله.. نکنه شک داری؟! زیبا مدام از تو می  _

ببخشید که نتونستم تو مراسم نامزدیت شرکت کنم.. اون زمان شرایط اینجوری  

 .ایجاب می کرد که نباشم.. بفرمایید در خدمتم

 

زهرا به همون جلد شیطنتش برگشت و خودش رو جلو کشید.. انگار صد سال از  

 .شدازدواج من و رایان می گذشت، زهرا یکهو صمیمی 

 

 ...واقعا زیبا رو دوست دارین؟! یعنی با وجود اینکه قبال ازدواج کرده_
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متعجب به زهرا نگاه می کردم ولی رایان تک خنده ای کرد و اجازه نداد زهرا  

 .ش رو تکمیل کنهجمله

 

های زندگیش رو با من تجربه کرد! گذشته ی زیبا برای  زهرا، خواهرت... اولین_

ینه که االن به اندازه ی دنیا خوشحالم که می تونم حلقه ی  من مهم نیست.. مهم ا

 .ازدواجمون رو تو دستش ببینم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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زهرا به محض شنیدن این حرف به سمتم اومد و دست چپم رو باال گرفت و به  

حلقه زل زد.. داشت تو انگشتم تکونش می داد و من به رایان نگاه کردم.. یه  

لبخنِد جذاب گوشه ی لبش بود و بهم اطمینان خاطر می داد که من همیشه و تا ابد  

 ...رایان رو داشتم.. دیگه دلم قرص بود به وجودش و حضورش

 

. ساده و خوشکل.. چقدر به انگشتت میاد! دست شما درد  وای آبجی! خیلی نازه._

 !نکنه آقا رایان.. ال البته اگه اسمتون رو درست گفته باشم

 

 .آب دهنم رو قورت دادم و رایان لبخندش عمیق تر شد

 

 !خواهرزن جاندرست گفتی _

 

زهرا بلند و سرمستانه خندید و من شوکه نگاش کردم.. انگار نه انگار چند ساعت  

 ...پیش این خونه کلبه ی احزان بود و حاال
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خیلی خوشحال بودم که با وجود رایان غم می رفت و شادی میومد.. امید داشتم  

 !این هفتمین خان رستم باشه

 

 ...تی اسمتون رو هم االن مطمئن شدمچه داماد و خواهرزنی شدیم ما.. ح _

 

زده سر پایین انداختم ولی رایان جلو اومد و دستش پشت کمرم نشست و خجالت

 .من انگار ترس از سر رسیدن پدر و مادرم رو نداشتم.. رایان واقعا شوهرم بود

 .زهرا با هیجان و عشق نگامون کرد و من صدای مادر رو از پشت سرم شنیدم

 

 !! باز شروع کردی به آتیش سوزوندن؟ چه خبرتونه؟ _

 

جا کرد و با خنده رو به مادر  مخاطبش زهرا بود و زهرا چادرش رو یکم جابه 

 :گفت

 

 !خواهرم عروس شده.. خب خوشحالم دیگه.. بابام کو؟ _

 

و از کنارم گذشت و من و رایان باهم به سمت مادر چرخیدیم.. مادر وسط سالن 

 !قصد نداشت به سالن برگرده؟ بود و به بابا دید نداشتم.. 
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با چشم و ابرو به مادر عالمت دادم که "چیشد" ولی مادر واکنشی نشون نداد..  

جلو اومد و حاال یکم گره چادرش شل تر بود و نشون می داد که داشت رایان رو  

 .قبول می کرد

 

 !آقای کیایی تشریف نمیارن؟ _
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 پارت_پونصد_و_پونزده#

 

 

 

 

 

 :مادر آهی کشید و با نیم نگاهی به من و رایان لب زد

 

خدا  _ گفت،  رو  چی  همه  خسرو  آقا  بگم؟!  چی  کنم  واال  فکر  بده..  خیر  بهتون 

 ..وضعیت دخترم رو به شما مدیونم.. شنیدم حال مادرتون ناخوشه که نیومدن

 

داشت بی خانواده بودِن رایان رو به رخش می کشید؟! بین سینم به سوزش افتاد 

و عضالتم منقبض شد.. خواستم حرفی بزنم ولی رایان خیلی خونسرد جوابش رو  

 :داد

 

با بزرگترم میام! هرچند زیبا االن زن منه.. ولی منم اگر  مادرم بله ولی حتم _ ا 

خارج از کشور بزرگ شدم اما رسم و رسوم رو بلدم... دوست داشتم آقا خسرو  

 ..باشن اما... فکر کنم حالشون خوب نیست
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مادر حرفی نزد و نگاه کنجکاوش رو روی کل اجرای وجودِی رایان دیدم. احتماال  

یا نه.. جوابش  داشت دامادش را می سنج آیا با دخترش هماهنگی داشت  ید که 

خیلی   از  داشت..  من  به  نسبت  ها  برتری  خیلی  رایان  چون  بود..  نه  من  برای 

 ...لحاظ

 

فواره   آتش  از کف دستش  بیشتری گرفت..  دست رایان روی گودی کمرم جون 

 .میزد و کل تنم رو گرم می کرد. صداش هنوز هم همون تارهای خشدار رو داشت

 

دلم میخواد زیبا مثل بقیه ی دخترا عروس بشه! میل با خودشه، اگه مراسم هم  _

 .بخواد نه نمیگم! تا وقتی هم که ازدواج ما جا نیفتاده می تونم صبر کنم

 

مادر لبخندی نیمه جان زد.. صدای شیطنت کردن های زهرا رو از آشپرخونه می  

لید و تو هم قفل کرد. انگار  شنیدم.. مادر چادرش رو ول کرد و دستش رو به هم ما

برای زدِن حرفی دو دل بود و من باز ترسیدم. نتونستم دربرابر اون هول و والیی 

 .که به جونم افتاد، سکوت کنم

 

 !مامان؟! بابا خوبه؟ _

 

 .مادر نگام نکرد ولی رو به رایان، من رو مخاطب قرار داد
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بگم ولی نمی دونم چقدر  خوبه عزیزدلم.. خوبه نگران نباش.. میخوام یه چیزی  _

 !درسته
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و   افتاد  کوبش  به  قلبم  خودش باز  به  و  کرد  حلقه  کمرم  دور  رو  دستش  رایان 

 ..چسبوند.. به سمتش چرخیدم و با استرس لبم رو جوییدم

 

 ...ها وگرنه آقا خسرو چیزی نگفته.. من میخوام کهحرف خودمه_

 

 .با دلهره به مادر نگاه کردم و ابرو درهم کشیدم

 

افتادِن طالِق زیبا... دخترم تو خونه  بهتره که تا قبل از جا افتادن ازدواجِ شما، جا  _

 !ی خودمون بمونه

 

این حرف همه ی سلول های تنم رودرگیر کرد.. می خواست من از رایان دور  

بمونم؟! از آغوشش، نگاهش، بوسه هاش... از خونه و زندگیم دور باشم؟! نه..  

از   موندن  دور  تحمل  دیگه  خواستم!  نمی  تونستم.  نمی  نداشتم!  رو  توانش  من 

 .خوشبختی های زندگیم رو نداشتم

 

 !مامان؟ _

 

 .ولی صدای بابا اجازه نداد حرفم رو تکمیل کنم
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 ..بهتره دراین باره من تصمیم بگیرم_

 

نور امیدی تو دلم روشن شد.. سعی کردم از رایان به حرمت پدرم فاصله بگیرم  

 ..ولی رایان اجازه نداد 

.. بابا پشت سرش و روبه روی  مادر تکونی به خودش داد و به سمت صدا چرخید

ما ایستاده بود و صورِت خیسش نشون می داد که چند مشت آب به صورتش زده  

بود تا شاید از التهابش کم کنه.. مادر با ببخشیدی سکوت کرد و من زهرا رو دیدم  

که به چهارچوِب در تکیه داده بود و بلندای بافِت موهاش تا روی شکمش می 

 .رسید

 !جلو اومد و باز استرس گرفتم.. قرار بود چه تصمیمی بگیره؟ بابا چند گام  

 

آقا خسرو... زیبا دختر شماست! هر تصمیمی شما بگیرید من رو سر میذارم و _

اجرا می کنم.. فقط می خوام بدونید که من از نزدیک شدن به زیبا و این ازدواج،  

م و دراصل تنها  نیت بدی نداشتم.. خبر دارید که مدت زیادی خارج از کشور بود

زندگی کردم... می خوام زیبا رو در کنار شما داشته باشم! مادرم حاِل مساعدی 

 !نداره ولی یه دایه دارم که می تونم خبرش کنم تا تو جمع ما حضور داشته باشه
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پدر نفسی تازه کرد و به من زل زد.. انگار سعی داشت از نگاهم، حرف مغزم رو  

قلبم محکم می کوبید.. دوست  بخونه و من لب گزیدم.. واقعا خجالت می کشیدم و  

داشتم پدر هرچه زودتر تکلیفمون رو روشن می کرد.. کاش اجازه می داد با رایان 

بمونم.. کاش این ازدواج رو به رسمیت می شناخت و من رو از دیداِر رایان منع 

 ..نمی کرد
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درمورِد پدرم گفتنی ها رو گفتم.. خودمم و یه مادر. زیبا شرایط زندگی من رو  _

مو ت از  من  گردن  االن  شوهریم!  و  زن  باهم  االن  که  دونست  می  کمال  و  مام 

 .تر.. هرکاری شما صالح بدونید انجام میدیمباریک 

 

کف دستم عرق کرده بود و نفس و قلبم باهم هماهنگ نمیشد.. مادر جلو اومد و  

زهرا دست به سینه لبخند میزد.. در آخر پدر رو به نگاِه من، مادر رو مخاطب 

 .ار دادقر

 

یه چیزی واسه شام بار بذار. االن هممون حال درستی واسه فکر کردن نداریم..  _

 !ش حرف میزنیم.. بعد از صبحونهصبح درباره 

 

دهنم باز موند و خیره خیره بابا رو زیر نظر گرفتم.. منتظر بودم قهقهه بزنه و  

دخترش رو بگه شماها بازی رو خیلی جدی گرفتین.. بگه فقط یه شوخی کرده و  

به رایان نمیده.. بگه باید طالق بگیرین و حق نداری دوروبِر خونه ی من بچرخی..  

 ...اما هیچکدوم اتفاق نیفتاد.. بابا کامال منطقی برخورد کرده بود و من

 

ناخواسته چند قطره اشک از گوشه های چشمم فرو ریخت و از رایان فاصله گرفتم  

صدای گریه هام باال گرفت و فین فین کردن    و خودم رو تو آغوش بابا انداختم..

مادر نشون می داد که اون هم پا به پای من اشک می ریخت.. اول بابا بغلم نکرد  

م رو به آغوش کشید و وجودم در  اما بعد از چند ثانیه، تن لرزون از شدت گریه

  خلسه ی شیرینی فرو رفت. چقدر ممنون بودم و چقدر خوشبخت.. قرار بود درکنارِ 

هم بخندیم.. دیگه ترس از دست دادن خانوادم رو نداشتم و تیِر سیامک به سنگ  

 !خورده بود
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همه ی این ها رو مدیوِن اعترافاِت تلخِ رایان بودم.. احتماال همه ی زندگیش رو  

 .برای بابا شرح داده بود که حاال من رو از رایان و رایان رو از من نمی گرفت

 

 ..دهنمون رو شیرین کنیم منم کیک درست می کنم که_
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بابا دستی به کمرم زد و فاصله گرفت.. مادر حین گریه کردن  با این حرِف زهرا،  

بغلم کرد و گونه اومد..  م رو غرق بوسه کرد.. زیرلبی برای  خندید و به سمتم 

 .خوشبختی من و رایان ذکر گفت و دعا کرد

زهرا جلو اومد و سرش رو روی سینه ی بابا گذاشت و خودش رو لوس کرد. بابا  

می کرد و من از گوشه ی چشم، رایان رو زیر نظر  به صحنه ی پیش روش نگاه 

 ...گرفتم.. روی لبش، لبخند بود اما

 ..فقط من می دونستم که حسرت داشتِن خانواده ای سالم، چقدر تلخ بود و گزنده

 

می خواستم برای رایان یه خانواده باشم.. یه همسر.. یه مادر.. یه پدر.. میخواستم  

دی باشم که از نگاهش عشق می بارید و وجودش  مادر بچه های قد و نیم قِد مر

 .برام مایه ی نشاط و هیجان بود.. من رایان رو از خودم بیشتر دوست داشتم

 ...خیلی بیشتر
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**** 

 

 

 

 

آخرین بشقاب رو شستم و تو کابینت جا دادم.. دست های خیسم رو با حوله خشک  

 ..کردم و پوف کشیدم

 ...بود و حاال تو اتاِق زهرا بود و احتماال منتظِر منزهرا مانع رفتِن رایان شده 

دل تو دلم نبود و مدام ته دلم خالی میشد.. تا همین چند دقیقه ی قبل مکالمه ی 

مامان و بابا و زهرا رو از تو سالن می شنیدم.. حاال احتماال زهرا خوابش برده  

دآوریش لبخند زدم..  بود.. شام با کمِک هم کتلت درست کرده بودیم.. دوباره با یا

من هیچ وقت رایان رو اینقدر شکمو ندیده بودم.. انگار سالیان سال از آخرین  

ی غذاییش می گذشت.. لقمه به لقمه ی کتلت رو با اشتیاق می خورد و من  وعده

لبخند رضایت مادر رو شکار کرده بودم.. پدرم چندان واکنشی نشون نمی داد اما  

می چرخید نشون می داد که اگرچه هنوز ناراحت    اون چیزی که تو قرنیه هاش

 ...بود و دلشکسته اما
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شاید کمی با وجود رایان، خیالش راحت شده بود. از آشپزخونه به سالن سرک 

خواب های کناِر هم چیده شده ی همه  کشیدم.. فضا نیمه تاریک بود و من رخت

رو دیدم.. مادر نشسته بود و پدر پشت به من، دراز کشیده و نمی دونستم خواب  

 ..بیداربود یا 
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 ..بعید می دونستم خواب باشد

 

زهرا پتو رو تا روی سرش باال کشیده بود و باِد کولِر آبی تقریبا فضا رو خنک  

با یاعلی گفتن بلند شد و من عقب  با نیم نگاهی به این سمت،  کرده بود. مادر 

 .کشیدم

کشیدم    باز التهاب گرفتم و دستی به گردنم کشیدم.. لبم بین دندونم فرو رفت و پوف

 .و همزمان مادر وارد آشپزخونه شد

چند ثانیه ای نگاهمون درهم تالقی کرد و درآخر ابروهاش به جنگ هم افتادن و  

 .با توپ پر به سمتم اومد

 

 !دوساعته تو آشپزخونه چیکار می کنی زیبا؟ _

 

 !دارم یکم اینجاها رو مرتب می کنم. کار خاصی نمی کنم_

 

گرفت و صداش رو پایین آورد. داشت مراعات حال بقیه رو  جلو اومد و بازوم رو  

 .می کرد وگرنه من که سراپا گناه و تقصیر بودم

 

این وقت شب؟! درست تو اولین شبی که با شوهرت اومدی خونه ی پدریت؟! _

 !دختر...؟ 
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قلبم محکم می کوبید و می ترسیدم.. یه ترس پنهانی و عجیب و غریب.. اصال  

نم که از کجا سرچشمه می گرفت.. فقط می دونستم حالم خوب  نمی تونستم درک ک 

 .نبود

مادر برای گفتن حرفش تردید داشت ولی وادارم کرد بهش نگاه کنم.. مستقیم تو  

 :چشمام زل زد و با همون اخِم وسط ابرو و پیشونیش گفت

 

تو بیست و چهارساعت، کل سیستم خونه ی ما به هم ریخته.. شوهرت تغییر  _

کی دیگه اومده.. فکر نکن من نمی فهمم چی به چی بوده! اگه برام باز  کرده و ی

نکردی سفره ی دلتو، ولی مابین حرفات فهمیدم که یکی از دالیل خیانت کردن 

 !سیامک چی بوده

 

ناباور به لب های مادر زل زدم. داشت چی میگفت؟! می خواست شماتتم کنه؟! 

داد و من با لجبازی نگاش نکردم..    سر پایین انداختم ولی مادر بازوم رو تکون

محکم تر تکونم داد و یه قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید. روزهای تلخی رو  

پشت سر گذاشته بودم. ترس های بد.. اشتباهات بزرگ.. اتفاقات عجیب.. برگشتن  

سیامک و حرف های رامین.. نگاه های مائده.. برای یه لحظه به تنهاییش تو اون  

 !م.. رایان فکری داشت که شب رو اینجا می موند؟ خونه فکر کرد

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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د باتوام دختر.. تو چشام نگاه کن ببینم! اون یکی شوهرت رو از دست دادی _

برقرار  رابطه  نفر  باهزار  و  پرید  نرفتی.. هرز  و سمتش  کردی  چون خودداری 

 !کرد.. میخوای باز اشتباهت رو تکرار کنی؟ 
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ثل یه قالب  این حرف باعث شد کل وجودم به رعشه بیفته.. یخ بستم.. درست م

 ..بزرگ یخ، قندیل بستم

حرف مادر تلخ تلخ بود و من دهنم باز موند.. قطرات سرکش اشک رو گونم فرود  

اومد و با ترس و لرز به مادر نگاه کردم. حس می کردم ترس از دست دادِن رایان 

 ..رنگ از رخم پرونده بود

دست مادر رو من وحشت داشتم از یک ثانیه نبودنش! می مردم.. با لحن زاری  

 :گرفتم

 

نه.. مامان.. نمی خوام رایان رو از دست بدم.. ولی من یه احمقم.. یه بیشعور _

نفهمم که از دنیا و زندگی هیچی نمی دونم.. مامان؟! نمی خوام رایان از من دلسرد 

 !بشه.. نمیخوام یه روزی بیاد که نباشه! چیکار کنم؟ 

 

بودم که صدام واضح واضح تو سکوت    از ته گلو حرف میزدم ولی اونقدر ترسیده 

آشپزخونه می پیچید.. چشم های مادر برق زد.. انگار این وابستگی و دلبستگی 

و شدت عشق بین من و رایان به مزاقش خوش اومده بود.. گونم رو بوسید و من  

 .خودم رو تو آغوشش انداختم

 

نیفتاده ولی  آروم باش.. دخترم من خیر و صالحت رو میخوام.. هنوز برام جا  _

اونی که از سر شب و سر سفره و االنم دوساعته تو اتاق زهرا، انتظار یه خلوت  

باتو رو می کشه، شوهرته! شرعا و قانونا.. نه من و نه بابات هم قصد نداریم بین  

 .زن و شوهر تحت هیچ شرایطی جدایی بندازیم
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از تو چشم های  لب گزیدم و با شرم و خجالت چشم بستم.. راست می گفت.. خودم  

رایان اوج نیاز و عشق رو دریافت کرده بودم و حاال برای همین جرات نداشتم  

بهش سر بزنم ولی می ترسیدم.. ترس مثل خوره به جونم افتاده بود.. از رفتن و  

 ..نرفتن هراس داشتم و کاش یه نفر راه درست رو بهم یاد می داد

 

ن.. اتفاقات امروز کم نبودن که بشه  به هرحال شماهم حرف نگفته باهم زیاد داری_

سکوت کرد! تا فردا هم وقت بسیاره.. برو و کنار همسرت باش قربون شکل ماهت 

 ..برم

 

رایان  های  نوازش  زیر  صبح  تا  رو  شب  میداد  اجازه  بهم  مادر  تونستم؟!  می 

سرمست بشم؟! از آغوشش فاصله گرفتم و دستی به صورتم کشیدم.. باز مادر  

 :گونم رو بوسید

 

 !برو دیگه.. یه آب به سر و صورتت بزن و برو _
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این رو گفت و فاصله گرفت.. نگاه آخرش سراسر اطمینان بود.. خیالم رو راحت 

کرد و رفت.. چند نفس عمیق کشیدم و صورتم رو با آب خنک شستم و با حوله  

خشک کردم.. از داخل آینه ی ترک خورده ی روی کابینت به خودم زل زدم.. یه  

دم و امیدوار بودم هرچه زودتر پاییز از راه برسه..  تصویر محو از خودم می دی

 ..یه پاییز بدون غم

یه پاییز بدون جدایی.. پاییزی که خش خش برگ های پاییزی رو زیر پاهامون رو  

 !بشنویم و لذت ببریم

 ...یه فصل عاشقی... دوست داشتم مادر بشم.. مادر بچه های رایان
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بسته کردم.. می خواستم در نظِر مرِد دستی به لباسم کشیدم و موهام رو باز و  

این روزهام، عالی به نظر برسم.. فرصت نداشتم حموم کنم.. آرایش کنم و عطر  

بزنم. می دونستم رایان من رو تو هر شرایطی دوست داشت.. درست مثل من که 

 !عاشقش بودم

 

 ..حتی تو اوج عصبانیت، مثل اون شبی که منو از دست سیامک نجات داد

همیشه یه خونسردی خاص داشت که منو مجذوب خودش می کرد.. چندباری به  

صورتم ضربه زدم تا از کسالت و گریه دور بشه.. در آخر تصمیمم رو گرفتم و از  

 .آشپزخونه خارج شدم

با ورود من هم تکون نخورد.. من هم واکنشی نشون  و  بود  مادر دراز کشیده 

 .ندادم

 !خواست من معذب بشم می دونستم بیدار بود فقط نمی

 

وارد اتاق زهرا شدم و رایان رو پشت پنجره دیدم.. ایستاده بود و نگاهش با باز  

شدِن در به سمت من کشیده شد.. لب گزیدم و در رو پشت سرم بستم.. قفل نکردم  

انداخت و من   رو  پرده  رایان  نمیشد..  نداشتم کسی مزاحم خلوتمون  چون شک 

ی بازش خودنمایی می اد که از پشت پیرهن و یقهنگاهم به عضله ی سینش افت

کرد.. احتماال هنوز بوی عطرش رو داشت و من عاشق تلخی جا مونده از عطر،  

 !روی تِن عریانش بودم

 

 ..س سل سالم_
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 "لبخنِد کمرنگش رو دیدم.. احتماال داشت فکر می کرد"چه سالم بی موقعی

 :خشدار لعنتی، جوابم رو داداما در کمال خونسردی باز با همون صداش 

 

 ..سالم خانومم_
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 پارت_پونصد_و_بیست_و_دو #

 

 

 

 

دست هام رو تو هم قالب کردم.. انگار بار اولی بود که همدیگه رو می دیدیم..  

انگار بار اولی بود که می خواستیم خلوت کنیم.. همه ی وجودم قلب بود و می  

 .تپید

آتیش   و  گرفت  راه  به صورتم  گرمی  خون  و  داشت  جریان  پوستم  زیر  هیجانی 

 ..د زدم و دستم رو تکون دادم تا گرما رو بشکنمگرفتم.. خجول لبخن

تو   بود  و مستقیم  یه خط صاف  نگاهش  و  بود  تا زده  آرنج  تا  رو  آستین هاش 

 ..چشمام

 

 ..همه خوابیدن_

 

 !می دونم.. یکم دیر کردی، فکر کردم که شاید نیای_

 

دست راستش رو تو جیبش فرو برد و سر پایین انداخت.. می تونستم حدس بزنم  

که شاید لبخند میزد و می خواست من نبینم.. از پایین براندازم کرد و من نفسم بند 

 .رفت. این چه حالی بود؟! لب پایینم رو به دندون گرفتم و ابرو در هم کشیدم
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 ..وای رایان_

 

 !جون دلم؟! نمیخوای بیای جلو؟ _

 

لرزش افتاد چند لحظه مکث کرد و من یک قدم به جلو برداشتم ولی زانو هام به  

واقعاً این دیگه چه حالی بود.. انگار بار اولی بود که داشتم با رایاِن توی اتاق،  

تنها می شدم.. ولی به خودم حق میدادم شرایط ما امشب یه جوره دیگه شده بود 

تو خونه پدری.. تو اتاق که همه کودکی و نوجوانی رو گذرونده بودم.. همون 

و به سیامک نشون نداده بودم.. حاال رایان یه جایی که ازش خجالت می کشیدم  

جوری رفتار می کرد انگار توی قصر زندگی می کردیم و این برای من خیلی با  

 ..ارزش بود

 ..بقیه راه رو رایان جلو اومد.. انگار میدونست من دیگه توان قدم برداشتن نداشتم

 

یین نگاش کردم..  درست با یک گام فاصله از من ایستاد و تو چشام زل زد از پا

 ..مرد من قد بلند بود

لب گزیدم و رایان دست بلند کرد و چونم رو با دو انگشت گرفت. انگشت هاش 

 ..سرد بود و صورت من داغ

نوازش گونه انگشتش رو به حرکت درآورد و باال اومد.. کف دستش روی گونم 

 ..نشست و من صورتم رو به کف دستش مالیدم و چشم بستم
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م از عطر  شامهدستش روی گودی کمرم نشست و منو به خودش چسبوند و یکهو  

بی نظیرش پر شد.. اونقدر برام دلپذیر و جذاب بود که هیچوقت تکراری نمیشد..  

انگار باید این رو به خودم گوشزد می کردم تا از خاطرم نره چطوری با بوی تنش  

 ..منو مغلوب خودش می کرد

دستم روی پهلوهاش نشست و چونش رو روی سرم گذاشت و عمیق عمیق نفس  

انگا یه  گرفت..  و  خستگی  احساس  هردو  باشیم  کرده  عبور  سرباالیی  یه  از  ر 

 ..پیروزی تو وجودمون بود

 ..من ناراحت بودم ولی خوشحالِی وجودم رو، نمیشد رد کرد

 ..من غصه داشتم و سینم سنگین بود ولی رایان دردم رو درمان می کرد

 

 !چرا دیر کردی؟! میخواستی تشنه بمونم؟ _

 

انگار که منظورش رو نفهمیده باشم لب هام رو آویزون    خودم رو به خریت زدم..

 ..کردم و به صورتش زل زدم

 

 ..می تونم االن برات آب بیارم_

 

اخم ریزی بین ابروش نشست و به شیطنِت آشکارم لبخند زد.. برق چشم هاش 

 .دلم رو زیر و رو کرد

 

 .من یه جور دیگه رفع تشنگی می کنم زیبا خانوم_
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نم گذاشت و تالش کرد تا لبم رو ببوسه و من اجازه ندادم..  دستش رو پشت گرد 

گردنم   و  کمرم  گودی  فشار دستش روی  و  نرسید  نتیجه  به  کرد  تالش  هرچقدر 

ابروش نشست و هیششش  باز اخم غلیظی بین دو  دوبرابر شد.. آخ کشیدم که 

 .کشداری گفت

 

ذار ببوسمت یادت رفته خونه ی پدرزنم؟! میخوای فکر و خیال ناجور کنن؟! ب_

 !زیبا.. یاال بیا جلو

 

یه گونی قند تو دلم آب شد.. من زنش بودم و بابام واقعا پدرزنش.. خودش این  

راه رو هموار کرده بود.. با لجبازی ابرو درهم کشیدم و مشتی به سینه ی سختش  

 :زدم و گفتم

 

دیوونه..  داری تو خونه ی بابام، واسم نقشه های شوم میکشی رایان؟! ولم کن _

 ..این اتاق حرمت داره

 

ولی ولم نکرد و محکم تر منو به خودش چسبوند.. تن صدام رو پایین تر آوردم 

تا به گوش پدر و مادرم نرسه.. چطور می تونستم حاال و تو این شرایط تو بغل  

 !رایان ناز کنم؟ 

 

 ..سرش رو تو گردنم فرو برد و لب های خیسش رو حس کردم و تنم لرزید
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بدی  _ زیبا؟! روز  نقشه های شومم؟!  به  بدی  دل  که  نمیخوای  داشتم.. حرفامو 

یادته؟! واسه من قصر و حرمِت اتاِق تو نداره... اینکه چندمتر اون طرف تر بابات  

 ...حضور داره و ممکنه صدای عشقبازیمون رو بشنوه برام مهمه اما

 

من متوجه بودم.. حرفاش رو تمام و کمال به خاطر داشتم.. گفته بود آخر شب ها 

دنیا به آخر می رسید بهش ثابت می کردم من تو این  به اون تعلق داشتم.. باید اگر  

راه سخت کنارشم.. االن می تونستم و بهونه ای نبود. می تونستم و نمی خواستم  

عقب بکشم.. می خواستم به همون اندازه که رایان به دادم رسیده بود و کمکم 

 ..کرده بود من هم محبت هاش رو جبران کنم

نداشت.. من خودم برای یه رابطه داشتن با رایان  هرچند این میل به جبران ربطی  

 ..آروم و قرار نداشتم

خواست   می  چجوری  جا،  وجب  چند  تو  دادم.  چرخ  اتاق  کل  روی  رو  نگاهم 

 ..م در هم شدعشقبازی کنه؟! لب گزیدم و چهره

 

زیبا؟! نمیخوای ببوسمت؟! لمست کنم.. تنت رو بو بکشم؟! نمیخوای نوازشت  _

  !کنم؟ 

 

سربلند کردم و تو چشاش زل زدم.. چشم های من همیشه رسوای عالمم می کرد 

 !و من چه توقعی از رایان داشتم که متوجه نشه تو دلم چه ولوله ای به پا شده

آروم جلو اومد و از برخورد لبش روی لبم، چشم بستم.. نفسم نامنظم شد و انگار 

لبم افتاد و جوری مکید که   تر به جونرایان متوجه وخامت اوضاع شد که حریص
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های تند و ناهماهنگ،  م به هوا بلند شد و رایان کنترلم کرد.. با همون نفس آه و ناله

های پیرهنش رو باز کرد و کمرم رو به دیوار تکیه به بوسیدنم ادامه داد و دکمه

خش کاغذهای الگوی خیاطی که زهرا برای پوشوندِن ترک های دیوار،  داد.. خش 

ونده بود، بلند شد و رایان ثانیه ای عقب کشید و من کف هر دو دستم  بهش چسب

 .رو روی برجستگی سینش گذاشتم و کوبش قلبش، تنم رو داغ کرد

 

منو  _ آشپزخونه..  تو  میزدم  نمیومدی، شبیخون  نداشتم!  دیگه تحمل  زیبا...  آخ 

این   و  لحظه  این  واسه  حاضرم  شدم!  محتاج  بوسیدنت  به  باش..  زود  ببوس! 

امشی که از تو و این خونه و خانوادت دارم کل ثروتمو بدم. ثروت چیه اصال؟!  آر

بیا   بدم!  جون  خوشبختی  ی  ثانیه  همین  تو  بدم  جوونیمو  حاضرم  باباش..  گور 

 !لعنتی.. منو تشنه نکن

 

 ..این رو گفت و لبش رو محکم رو لبم کوبید و امون نداد حرف بزنم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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داشتم تو تب خواستنش می سوختم و جز خودش، راه فراری نداشتم.. حرکاتم از  

کنترلم خارج شد و دو طرف صورتش رو گرفتم و رو پنجه ی پا بلند شدم تا راحت  

تر ببوسمش.. صدای نفس نفس زدن هامون تو فضای کوچیک اتاق پیچید و من  

ش از  انگار نمی فهمیدم.. به سینم چنگ زد و تاپم رو باال داد و خم شد.. بوسه

 !روی سوتینم، چیزی شبیه به اوج لذت بود

و رایان با یه دست از زمین بلندم کرد و من با دست، جیغم رو خفه کردم! آه کشیدم  

 ..نباید صدام باال می رفت

نمی تونستم و داشتم می مردم از شدت شهوت.. احتماال رایان از من بدتر بود..  

یه رختخواب دونفره زیر پنجره پهن شده بود و اونقدر مرتب بود که می تونستم  

 !دحدس بزنم کار مادرم بو
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با مالیمت روی رختخواب درازکشم کرد و من با نفس تنگی و اوج نیاز، روی  

 .آرنجم تکیه دادم و رایان خیره به چشم هام لبخند زد

 ..با عشوه، اخم کردم که بزاق دهنش رو قورت داد.. پر سر و صدا و طوالنی

شلوار  سرش رو پایین کشید و پام رو با دست لمس کرد.. رد دست داغش روی  

 ..جینم اونقدر حریص بود که روی تنم حسش می کردم

 .گرانه اسمش رو صدا کردملبش به پشت پام نشست و من مواخذه

 

 !رایان؟ _

 

ولی بی اهمیت بوسید و روسید... باال اومد و از روی شلوار، ساق پام رو بوسید 

سرم و مدام خودش رو باال کشید و وقتی لبش روی پایین تنم نشست بی اراده  

 .عقب رفت و یه لذت عجیب تو تنم پیچید

 !داشتم دیوونه میشدم.. دیوونه! آخ خدایا

بوسه ی پرقدرتی روی اندام زنونم زد و من دست خودم نبود که پاهام رو از هم  

 .فاصله دادم. توجهش فقط معطوف بوسیدنم بود

بین    آرنجش رو به زانوم زد و پاهام رو تا جایی که میشد باز کرد و خودش رو

 .پام جا داد

 ..همون لحظه بوسه ی ریزی روی نقطه ی احتمالی واژنم زد که به خودم لرزیدم

 :سرم رو به بالش کوبیدم و رایان نفس گرفت و گفت
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لعنتی.. چه بوی خوبی میدی! سیر نمیشم.. سیرم نمی کنی دختر... دلم میخواد  _

م می کنی! نمی تونم تحمل  تا جون تو تنمه از شهد وجودت بمکم.. آخ زیبا.. بی تاب

 ...کنم.. اونقدر بی تاب میشم که

 

ش رو ادامه نداد و یهو دستاش روی کمر شلوارم نشست و تا بفهمم میخواد جمله

چیکار کنه، دکمه و زیپ شلوارم رو باز کرد و خودش رو باال کشید. زبونش رو  

رسواییمون   روی کمر شورتم گذاشت و خیسیش دگرگونم کرد.. امشب رایان کمر به

 ..بسته بود

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �🤞� عالیس .. الناز
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پیچیدم و رایان دست بردار نبود.. زبونش رو روی نافم کشید  مثل مار به خودم می  

و لرز به تنم افتاد.. نقطه به نقطه تنم حس داشت.. پر از حس بودم و رایان می 

دونست و سعی داشت دیوونم کنه.. لیس خیسی به شکم و نافم زد و تو یه حرکت  

و به جون    تاپم رو بیرون کشید و پرت کرد.. همه ی وزنش رو روی تنم انداخت

لبم افتاد و تند و تند ازم کام گرفت و من همراهیش کردم.. انگشتام الی موهاش  

فرو رفت و رایان دست راستش رو از کمر شورت رد کرد و کل تنم رو بین مشتش  

گرفت و زبونش تا ته تو دهنم فرو رفت.. بی تابم کرده بود.. انگشت وسطش الی  

وم بیارم.. سرم رو عقب کشیدم و با شهوت  چاکم فرو رفت و من دیگه نتونستم دو

 :اسمش رو صدا کردم

 

 ..آی رایان_

 

تو  _ اونقدر حس  فقط یکم زیبا.. چون  جونم؟! میخوام امشب یکم درد بکشی.. 

وجودمه که مطمئنم اگه بهش مجال ندم واسه جفتمون بد میشه! فقط بهم اعتماد 

 ..کن
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به خاطر من مراعاتم رو می کرد    من تازه داشتم رایان رو می شناختم.. تمام مدت

وحشیانه   و  پرحرارت  یه سکس  دلش  و  داشت  رو  رامین  خوِی  احتماال  وگرنه 

 ...میخواست! من هم دوست داشتم ولی

 !می ترسیدم.. خیلی زیاد

 

 !رایان من.. خیلی میترسم_

 

لبم رو بوسید و کنار کشید.. با وحشت نگاش کردم.. از حرفم ناراحت شده بود؟! 

 .کوبش افتاد.. اگر ولم می کرد، هیچوقت خودم رو نمی بخشیدم قلبم به

 

 ...رایان؟! چیشد؟! ب ببخشید.. من منظوری_

 

ولی پیرهنش رو در آورد و کمربندش رو باز کرد.. من خیره به حرکاتش بودم که  

بازوم رو گرفت و من رو کنار زد و خودش روی تشک دراز کشید و من نگاش  

 ..ونش رو بیرون کشید و آخش به هوا بلند شدکردم.. با دست چپ، مرد

 

 !زیبا؟ _

 

 !رایان من؟ _
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نیم خیز شد و لب روی لبم گذاشت و بوسید.. اونقدر طوالنی و عمیق که ترس و  

ش وحشت از خاطرم رفت.. دستم رو گرفت و روی مردونش گذاشت و من دور بدنه

بود..  داغ  داغ  کردم..  قرحلقه  احتماال  و  آتیش  کوره ی  اون حجِم  مثل  با  بود  ار 

بزرگ، امشب واقعا درد بکشم و رایان خودش خوب می دونست که بهم اولتیماتوم  

 ..می داد

 

 !دارم دیوونه میشم.. دارم جنون میگیرم زیبا! خواهش می کنم یه کاری کن_

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �💦� عالیس .. الناز

 

 [10:23 31.12.20] ,انتخاب اخر
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 ...چیکار کنم رایان؟! من_

 

دست پشت گردنم گذاشت و من رو به سمت پایین کشید و باز لب هام اسیر لباش 

 .سوزش افتادشد و حریصانه مکید و به 

ابدا مالیمت نشون نمی داد اما من دردی حس نمی کردم.. فقط صورتم از برخورد 

 ..ته ریشش یه حال عجیبی میشد که دوست داشتم

نفس هام باز تند شد و اینبار خودم روی شکمش نشستم و حجم موهام روی سر  

ای و صورتش ریخت و من از الی بارِش موهام، تونستم صورتش رو ببینم.. فض

اتاق تاریک و روشن بود و رایان تو این حالت، بهترین و جذاب ترین مردی بود 

که تا به حال دیده بودم.. نگاهش مثل شب اول تو اون قصر مخوف، برق میزد و  

من ابدا نمی ترسیدم.. حاال این مرد و اون خشونت ذاتِی وجودش، شوهرم بود و  

 ...محرم

و روی تنش تکون دادم.. رایان بی تاب دل به نقشه های شومش دادم و خودم ر 

آه کشید و من انگشتم رو روی لبش گذاشتم که بی معطلی، انگشتم رو تو دهنش 

فرو برد و لیسید.. داغ و پرحرارت دستش روی کمر و پهلوهام چرخید و من لب 
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روی نوک سینش گذاشتم و با اولین برخورد زبونم باز آه کشید و پنجه هاش تو  

 ..رفتگوشت تنم فرو 

خیس و نرم بوسیدمش و لبم رو روی شکاف سینش گذاشتم و خیره تو چشماش،  

تر از هر زمان دیگه ای من رو باال کشید  تنش رو هورت کشیدم و رایان بی تاب

و تو یه حرکت روم خیمه زد.. پایین تنش رو محکم بهم کوبید و صدام روی لبش  

ادارم می کرد برای خودش  خاموش شد.. با نفس زدن و دست های داغش، داشت و

و حسی که تو وجودش می لولید، هرکاری بکنم. کمربندش رو از دور شلوارش  

 ..بیرون کشیدم و رایان پیشونی به پیشونیم چسبوند

 

کنی.. می دونستی تن و بدنت توانایی اینو  آخ زیبا.. عاشقتم دختر! دیوونم می _

الن از دستم هرکاری که فکرشو داره که منو به جنون بکشونه؟! زیبا... باور کن ا

کنی برمیاد.. هرکاری! دارم از درون خورد میشم تا بهت آسیب نزنم.. من یکی 

 !...مثل بابام نمیشم

 

این رو گفت و سرش رو تو گردنم فرو برد و لیس زد.. اونقدر غرق شهوت بودم  

 .که تنم زیر سنگینی وزن رایان می لرزید و صدام به رعشه افتاد

 

من.. هیچوقت.. از.. از تو دلخور نمیشم.. رایان.. به.. به خودت فشار نیار..  _

 !من.. زنتم
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انگار اجازه ی ورود به بهشت رو بهش دادم که نفسش خندید.. حریص تر از قبل  

الله ی گوشم رو با لبش کشید و زبونش رو روی شاهرگم گذاشت.. عنان از کف  

 ..دادم و شلوارش رو تا نیمه پایین کشیدم
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 :شهوتش رو شنیدم لبش رو به گوشم چسبوند و صدای خمار

 

کاری نکن! من خودم می تونم کار جفتمون رو راه بندازم!  تکون نخور... هیچ _

فقط مراقب باش.. بیرون از این چهاردیواری ممکنه سه نفر صدامون رو بشنون..  

 !عاشق این سکِس پنهونیم تو خونه ی پدرزن

 

نه ی راستم رو  به سینم چنگ انداخت و دلم ضعف رفت.. سوتینم رو باز کرد و سی

تو دهنش فرو برد و سمت چپیم رو با دو انگشت گرفت.. جوری لذت میبردم که 

 ..نمی تونستم مثل مار به خودم نپیچم و ناله نکنم

رایان جلوم رو نمی گرفت ولی خودم از خجالت و شهوت آب شدم.. دستم رو روی  

کردنش کل اتاق رو  دهنم گذاشتم و موهای رایان رو گرفتم و صدای ملچ و ملوچ  

برداشت.. دیگه نفس نداشتم که شلوارم رو یه ضرب پایین کشید و خودش فاصله 

گرفت.. کامل شلوارم رو درآورد و من نیم خیز شدم ولی دست تو گردنم گذاشت و 

 ..باز وادارم کرد بخوابم

به تشک چنگ انداختم و رایان پاهام رو از هم فاصله داد و دستش رو زیر باسنم  

شت و کمرم رو از تشک جدا کرد.. لبش که رو واژنم نشست همه ی هوای  گذا

 .درون کالبدم رو پوف کردم

 

 ..آخ رایان.. دیگه نمی تونم.. تورو خدا_
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تازه اولشه خوشکلم.. اول شبه.. اول بوسیده شدن و تحریک شدنی.. دیوونت  _

 ..می کنم زیبا! امشب غوغا می کنم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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زبونش که تو دهانه ی رحمم فرو رفت، تحملم رو از دست دادم. دو طرف سرش  

گرفتم و کمرم رو مثل یه ماهی تکون دادم.. محکم تر از قبل تو هوا نگهم  رو  

داشت و زبونش رو تند و سریع روی نقطه ی حساسم تکون داد و خیسی و نرمی  

 ..زبونش روانیم کرد.. دست به التماس برداشتم

 

 ..آی رایان.. نکن.. توروخدا! وای خدایا_

 

یه دست نگهم داشت و انگشتش بدون ولی بی اهمیت خودش رو جلوتر کشید و با  

ذره ای انعطاف، تو پشتم فرو رفت و دردم گرفت.. خودم رو منقبض کردم و از  

ته گلو آخ کشیدم و رایان تندتر از قبل زبونش رو روی تنم به حرکت درآورد.. از  

 ..بین پاهام چشمه جاری بود، از مایع شهوت انگیز خودم و بزاق دهن رایان

 

تر تو پشتم فرو کرد و تنم داغ داغ شد و عرق کردم ولی رایان  انگشتش رو تند

بده   اجازه  کردم  التماس  و  گرفتم  رو  موهاش  برداره..  دست  نداشت  قصد  هنوز 

ببوسمش ولی زورم بهش نمی رسید.. یه انگشتش رو دوتا کرد و تا آخر تو پشتم  

ولی اونقدر فرو رفت و نگه داشت. نفسم بند رفت و اشکم دراومد.. دردم می گرفت  

تحریک شده بودم که دلم نمی خواست از دردش بگذرم.. آهسته انگشتاش رو تو  

سوراخم حرکت داد و زبونش روی نقطه ی حساسم تکون داد.. یهو همه ی بهشتم  

رو بلعید و هورت کشید و صدام باال رفت.. رایان خودش رو باال کشید و لب روی  

گرفتن، به هم برخورد کردن.. مثل دوتا  لبم گذاشت و زبونامون بدون ذره ای نفس  

تشنه ی به چشمه رسیده، به جون لب و چونه و گونه ی هم افتادیم و از هم کام  
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گرفتیم.. رایان هنوز انگشتش رو تو پشتم تکون می داد و خیسیش دردش رو  

 ..کمتر کرده بود

 

شم...  کی.. کی میخوای.. میخوای بکنی؟! رایان.. دیگه.. نمی تونم.. نفس.. بک_

 ...خیلی.. حالم بده! اذیتم نکن

 

دستم رو به سمت مردونش بردم و گرفتمش.. داغ داغ داغ بود.. برای ثانیه ای  

احساس کردم دستم سوخت.. رگ به رگش بیرون زده بود و اونقدر سفت شده بود 

 ...که یه لحظه وحشت کردم.. از سری های قبلی بزرگتر و محکم تر

 

خیلی از این بیشتر.. وگرنه دردت میگیره.. مگه نمی   باید خیلی تحریک بشی!_

 !بینی چجوری شده؟! نمی بینی؟ 

 

 ..مگه می خواست چیکار کنه؟! ترس به دلم افتاد و با وحشت نگاش کردم
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لب و چشمام رو بوسید و من به حرکت انگشتش تو پشتم فکر کردم.. آهسته عقب  

و جلو میشد ولی تا انتها فرو می رفت و برمیگشت.. دیگه جا برای از این بیشتر،  

 .نداشتمتحریک شدن 
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آلتش رو تو دستم تکون دادم که آه کشداری کشید و سرش به عقب رفت.. لبم رو  

روی گردن و ته ریشش گذاشتم و لیس زدم.. جفتمون خیس عرق بودیم.. لذتش  

 !زیاد بود.. خیلی

تو دستم باال و پایینش کردم و رایان عنان از کف داد.. بوسه ی وحشیانه ای از  

. به شکم روی تشک افتادم و یه بالش زیر شکمم گذاشت.. لبم گرفت و بلندم کرد.

کامل شلوارش رو بیرون آورد و من ترسیدم.. دست خودم نبود که یه دلهره به 

 ..جونم افتاد

روی رونم نشست و صدای تف انداختنش رو شنیدم.. می خواست چیکار کنه؟! 

اشتیم و اون حجم  یه رابطه از پشت؟! اینجا؟! فقط یکی دومتر با خانوادم فاصله د

 :بزرگ، قطعا جیغم رو به آسمون میبرد.. با ترس اسمش رو صدا کردم

 

 !رایان؟ _

 

 ..نترس.. نترس زیبا.. هواتو دارم.. هستم_

 

 !اینبار این جمله آرومم نکرد.. من از خودش می ترسیدم

 

 ..از پشت نه رایان! درد میاد جیغ میزنم مامان اینا میریزن سرت_
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و رو کمرم خم شد.. زبونش رو از گودی کمرم تا آخرین مهره ی    شهوتناک خندید

گردنم کشید و لبش به گوشم چسبید.. سفتی آلتش رو روی پشتم حس کردم و  

 ..خودم رو منقبض کردم

 

آروم زیبا.. آروم باش خانومم.. رایان حواسش هست خانومش زیرش درد نکشه! _

 ..آروم باش قربونت برم

 

 !ه جلو چشه آخه چرا از پشت؟ توروخدا نکن.. خب مگ_

 

خندید.. نفسش تنگ بود و قفسه ی سینش مدام به کمرم برخورد می کرد و انگشت  

رایان باز تو پشتم فرو رفت.. خیسی بزاق دهنش اونقدر زیاد بود که دیگه انگشتش  

 ..رو با درد حس نکنم.. فقط یه لذت بود

 

 ..ا استفاده کنهچون رایان دوست داره از نقطه به نقطه ی تِن زیب_
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اجبازی خودم رو تکون دادم تا از زیر دستش  این حرفش حرصم رو درآورد. با  

 .فرار کنم ولی رایان محکم تر نگهم داشت و دستاش به تن و بدنم چنگ انداخت

 

ولم کن دیوونه.. اصال نمبخوام.. من دوتا چشم و دوتا گوش و یه نافم دارم..  _

 !میخوای اونارو هم تست کن

 



 

1714  از 1397 صفحه   

کردم و یخ زدم.. با ترس  ش باالتر رفت و سر آلتش رو روی سوراخم حس  خنده

خودم رو باال کشیدم ولی رایان گردنم رو گرفت و اجازه ی پیشروی نداد. ملتمسانه 

 .صداش کردم

 

 !رایان؟! نکن.. دردم میاد.. توروخدا رایان.. اینجا جاش نیست_

 

 .از ته گلو و داغ و پر حرارت، صداش رو به گوشم رسوند

 

ر می کنم.. ببینم رایان کوچولو جا میشه،  من جاش میدم.. رو گوش و نافت هم فک_

 ..اونجا هم جاش میدم خانومم

 

اینو گفت و یهو کالهکش تو پشتم فرو رفت و رایان قبل از اینکه جیغ بزنم، سرم  

رو کج کرد و لب رو لبم گذاشت. درد داشت.. خیلی... اون حجم بزرگ تو پشتم  

 ...بیشتر فرو می رفت و عضالت باسنم، منقبض شد

 

اشک از گوشه ی چشمم جاری شد و رایان آروم آروم همه ی آلتش رو تو پشتم 

جا داد و ولم کرد. حاال حداقل کمتر وزنش رو حس می کردم و دیگه منو نمی  

 .بوسید.. لبش رو روی مهره های گردنم نگه داشت و آه مردونش رو شنیدم

 

 !آییییی.. رایان.. دیوونه درش بیار.. دارم میمیرم_
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های   مهره  رو روی  لبش  نداد.  تکونش  دیگه  ولی  نیاورد  کمرم  در  برجسته ی 

گذاشت و بوسید.. آروم و آهسته... من مثل بید می لرزیدم و اشک از گوشه های  

چشمم جاری شد.. رایان بامالحظه تر از همیشه بود؛ چون حتی برای نفس کشیدن  

تکون نمی خورد.. همه ی حجم موهام رو روی یه دوشم ریخت و برای گذاشت  

جا شد و نفسم رفت..  د.. تو پشتم جابه لبش روی الله ی گوشم خودش رو باال کشی

هوای داغ دهنش رو گوشم نشست و شهوت تو عروقم پیچید.. با حرص و ولع  

گوش و گردنم رو میک میزد و من کم کم فراموشم شد که آلتش تو پشتم بود..  

وقتی به خودم اومد که رایان روی یه دستش جک زده بود و گوش و گردنم رو  

تم تکونش می داد و من دیگه درد نمی کشیدم.. دست  لیس میزد.. آروم تو پش

 .آزادش روی نقطه ی حساسم بود و می مالید و حالی به حالی می شدم

لعنتی همه ی راه های لذتم رو از بر بود. کم کم صدای برخورد تنش به تنم به  

 ..هوا بلند شد و من آه کشیدم

 

 ..تنگه.. خیلیهنوز درد داری قربونت برم؟! آخ زیبا.. لعنتی خیلی  _

 

 ..من تنگ نیستم تو زیادی بزرگی! آی رایان.. یه کوچولو دردم میاد_

 

به حرکاتش سرعت بخشید و پوستم کمرم رو با لبهاش کشید. بین نفس نفس زدن  

 :های شدید از درد و لذت اسمش رو صدا کردم

 

 !وای رایان؟ _
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خیلی لعنتی! خوشحالم که  جون دلم؟! اگه هم مال من بزرگ باشه، بازم تنگی..  _

موضوع   این  من..  فقط  منی..  مال  اینکه  زیبا..  خوشحالم  کردم..  افتتاحت  من 

خوشحالم می کنه! اگه.. اون عوضی بهت دست میزد می کشتمش.. مطمئن باش  

 !می کشتنش

 

ترس به دلم افتاد ولی با حرکت بعدیش از خاطرم رفت.. دست دور شکمم انداخت 

تشک پرت کرد و از پشت بهم چسبید.. پای راستم رو  و خودش و من رو روی  

روی رونش انداخت و از هم فاصله داد.. داشتم جر می خوردم و رایان الله ی  

بین دو   به سینم زد.. نوک ریزش رو  بین دو دندون گرفت و چنگی  گوشم رو 

تر می کرد.. داشتم از شدت شهوت زنجیر  انگشتش فشار می داد و تنم رو داغ

 ..کردم و دلم می خواست فارغ از همه ی دنیا جیغ بزنم پاره می 

 

هیچکس.. جراتشو.. نداره به.. زنت دست بزنه! من.. فقط.. مال توام عشقم..  _

 ..آی رایان.. خیلی.. خیلی دوست.. دارم.. آیییی
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حشری تر شده بود و محکم تر تلنبه میزد و صدای تن خیسمون باز سکوت اتاق  

 :رو شکست.. به رونش چنگ انداختم و با خماری لب زدم

 

 ..االن میشنون_

 

بشنون.. ن نمی.. نمی تونم از این آرومتر در.. توانم نیست.. زیبا؟! آخ چه بدنی  _

  ..داری.. چه طعمی داری.. چقدر داغی خانوم سکسِی من
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نمیشد کنترلش کرد.. دستش رو از زیر سرم رد کرد و تند و تند با نوک سینه هام 

 ..ذت، پوست مینداختمبازی می کرد و من داشتم از شهوت و گرما و ل

 

پنجه هام تو رونش فرو رفت و اون بی اهمیت تر تلنبه زد و دستش رو روی نقطه  

ی حساسم گذاشت و مالید.. خیس خیس بودم و حرکت آلتش تو پشتم خیلی راحت  

تر شده بود.. دیگه دردم کمتر شده بود و جاش رو یه لذت وصف نشدنی گرفته  

و تو  که  رایان  های  انگشت  تو  بود..  رو  و سرم  تنگ شد  نفسم  رفت  فرو  اژنم 

 :گردنش فرو بردم و رایان لبش رو به گوشم چسبوند

 

 !چیه قربونت برم؟! داری میای؟ _

 

 :سری به چپ و راست تکون دادم که داغ و پرحرارت خندید

 

خانوم هات من.. میدونم چه حالی داری.. می دونم.. مثل االن منی.. دلت میخواد  _

حال دوست داری ادامه بدی.. آخ.. اوففف.. داغی و تنگیت بیچارم  بیای!!! در عین  

 .کرده

 

ناله هام از کنترلم خارج بود.. خیلی هدفدار خودش رو بهم می کوبید و من هربار  

به اوج می رفتم و برمی گشتم.. انگار دکمه ی ارضا شدنم دستش بود و منو تا  

 .مرز دیوونگی می برد و برمی گردوند
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 ..روخدارایان.. تو_

 

 !میحوای بیای؟! بذارم یا نه؟ _

 

با این سوالش متوجه شدم که واقعا ارضا شدنم تحت کنترلم نبود و رایان روی کل  

وجودم تسلط داشت.. نمی دونستم چه جوابی بدم.. با دستاش تو واژنم تلنبه میزد  

و آلتش تو پشتم داشت کاری می کرد گر بگیرم.. سفت و محکم و داغ.. انگار که  

 !تو کل پایین تنم مواد مذاب ریخته بودن.. می سوختم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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اووووففففف.. لحظه به لحظه سکسی تر میشی.. زیبا؟! چیکار کنم؟! بکنم؟! یا  _

 !بکشم بیرون و واست بخورم تا ارضا شی جوجه ی من؟ 

 

رایان   بگم..  باید  چطوری  دونستم  نمی  باهم...  داشتم..  دوست  باهم  رو  جفتش 

چرا هربار تو اوج ولم می    خودش رو بیرون کشید و من با شوک نگاش کردم..

کرد؟! مغموم نگاش کردم.. هنوز رد آلت بزرگش رو تو پشتم حس می کردم که 

بلند شد و پایین پاهام نشست و با اولین لیس به جنون رسیدم.. دستام رو روی  

دهنم گذاشتم و رایان بی مالحظه لیس زد و مکید.. دوتا از انگشتاش تو واژنم  

 :تونستم سکوت کنم. بین نفس زدن و بریده بریده گفتمفرو رفت و من دیگه نمی  

 

 .وای رایان.. وای.. تو.. تورو.. توروخدا.. آی.. آی رایان_
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حرکت انگشتش رو باال برد و تلنبه زد و همزمان شیره ی وجودم رو از اعماق  

وجودم کشید.. هنوز به طور کامل ارضا نشده بودم که عقب کشید و من با لرز  

خودم رو تکون دادم.. جای انگشتاش رو با آلتش پر کرد و لب روی لبم  شدیدی  

گذاشت.. بوسه ی محکمی از لبم گرفت و پیشونیش رو روی پیشونیم گذاشت و 

 ...تندتر تلنبه زد.. جفتمون خیس عرق بودیم و از این همه فشار، خسته

 .بود اوج شهوت خسته کننده بود.. انگار یه تریلر از روی هردومون رد شده

 

لعنتی.. کل تنت خواستنیه.. خوردنیه.. دلم میخواد تا روز قیانت باهات بخوابم و  _

 ..سیر نشم.. آخ.. اینکه عین خودم دیرارضایی دوست دارم

 

من هنوز می لرزیدم و باقیمونده ی شهوتم با تلنبه های رایان بیرون ریخت و باز  

کید و من پنجه هام رو لبم رو مکید.. تو  چشاش زل زدم.. از موهاش عرق چ

 :الی موهاش فرو بردم و تو اوج گفتم

 

 ..عاشقتم.. رایان حاضرم واست بمیرم! قسم میخورم که حاضرم بمیرم_

 

 .سیلی مالیمی تو صورتم زد و من سرخی سینه و گوش و گردنش رو دیدم

 

زندگیمو می  عشقم خفه شو.. تو فقط باید واسم زندگی کنی.. تو زندگی کن.. منم  _

 ...کنم زندگیم! اوووففف
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این رو گفت و با فشار تو تنم خالی شد و من لبش رو بوسیدم و گردنش رو گرفتم..  

 ..هنوز نفسمون هماهنگی نداشت و هنوز رایان می لرزید

 

 !آخ.. رایان..؟ _

 

 ..برای آخرین ضربه، خودش رو بهم کوبید و آه مردونش تو گوشم پیچید

 

 !فففف! عاشقتم دختر... یه سکس تو خونه پدرزن عالیه.. عالیجون دلم؟! اووو_

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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کنارم دراز کشید و دستش واسه درمان دردهای احتمالیم بین پام نشست و مالید..  

سرم رو روی سینش گذاشتم و رایان محکم تو بغلش فشارم داد.. تنش داغ داغ  

 .بود و من هنوز نمی تونستم به راحتی نفس بکشم

سعی داشت مراعاتم رو بکنه بااینکه متوجه خشونت هاش می شدم ولی اینکه  

 .خوب بود.. منو از پیش عاشق تر می کرد 

روی سینش بوسه زدم و رایان پیشونیم رو غرق بوسه کرد.. یکبار.. دوبار.. از  

شمارش من در رفت.. چشم هام رو بوسید و من تو آغوشش خودم رو گم کردم..  

مالکیت عضالتش رو لمس کردم و با نوازش هام وجب به وجب تنش رو مهر  

زدم.. رایان متعلق به من بود.. مردی که تو اولین روزهای برگشتنش به ایران  

منو تصاحب کرده بود.. همونی که تا مدت ها، رد دندونش روی سرشونم کبود  

میزد؛ حاال حوری با آرامش موهام رو نوازش می کرد و می بوسید که انگار اون  

 .زمان خودش نبوده
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داری؟! ببخشید.. باور کن.. دربرابر حسی که داشتم، کمترین  خوبی زیبا؟! درد  _

واسم   تو  ولی  سخته  وجودم  تو  دیو  یه  هرشِب  کشتن  دادم..  نشون  رو  واکنش 

آسونش می کنی! اونقدر می خوامت که حاضرم هرلحظه اون دیو رو بکشم ولی 

 !بهت آسیبی نرسه زیبا.. بگو که خوبی

 

یا شاید حاال گرم بودم و نمی فهمیدم.. فقط    خندم گرفته بود.. درد چندانی نداشتم

 ..اونقدر آرامش داشتم که دلم میخواست چشمام رو ببندم و بخوابم

 

خوبم عشقم.. نگران نباش فقط.. فکر کنم با اون وضعیتی که من و تو... رایان؟!  _

 !چجوری باید دوش بگیریم؟ 

 

 ..خندید و من سیبک گلوش رو بوسیدم

 

 !هرکی گفته باید دوش گرفت.. بعد از سکس باید خوابید ازنظِر من، غلط کرده_

 

هومی گفت و منو روی خودش کشید.. هردو دستم رو روی سینش گذاشتم و چونم  

 ..رو روی ساعدم قرار دادم تا به چشماش اشراف کامل داشته باشم
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هومی کشید و همه ی هوای درون سینش رو پوف مانند بیرون فرستاد.. انگار  

جذابیتش غنج  تازه داشت ضربان قلبش هماهنگ میشد.. چشمک زد و دلم برای  

 ..رفت..لعنتی درهر شرایطی از من دل میبرد
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 !زیبا؟ _

 

 ..ابرو درهم کشسد و من چشم دزدیدم.. یکم خجالت می کشیدم

 

 ...نگاهت... لعنتی... شیطاِن سکسی من... چشمات میگه رایان بیا منو_

 

شرمیش نگاش  دهنم باز موند و رایان ادامه نداد.. با چشم هایی گرد شده از بی

ردم که خندید و بینیم رو کشید.. وای حاال باز به عطسه کردن می افتادم.. بینیم  ک

 ..حساس بود

 

 !چشمات میگه بیا منو ببوس_

 

 !بینیم رو بوسید و عقب کشید.. دیوونه

یه عطسه ی بی هوا، منو از روی تن رایان پروند و رایان باز خندید.. مثال قرار  

متوجه شیطنت کردنمون نشه.. یه عطسه ی  بود سر و صدا تولید نکنیم تا کسی  

دیگه کردم که رایان پوف کشان من رو باال کشید و صورتم مماس با صورتش  

بوسه   یه  با  رایان  ولی  داشتم  عطسه  باز  و  میشد  قلقلکش  بینیم  گرفت..  قرار 

م می چرخید و رایان امون نداد حتی نفس بکشم..  غافلگیرم کرد.. عطسه تو کله 

 ..کردم و رایان بااجبار عقب کشید یهو با شدت عطسه
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مون گرفته بود.. البته رایان بیشتر.. انگار که یه نقطه ضعف از من  جفتمون خنده

 ..پیدا کرده باشه باز بینیم رو گرفت

 

 !رایان؟! توروخدا نکن.. االن همه بیدار میشن_

 

 :چشم هاش مثل چشم یه گربه برق میزد.. خنده ش رو جمع کرد و گفت

 

س نمی فهمه چه خبره!  شاید تنها کسی که خوابه، زهرا باشه! اونم هنوز بچه_

بی تجربه و خامه.. ولی مطمئنم مامان و بابات خبر دارن امشب پشت درهای بسته 

 ..چه خبر بود و چه خبر شد و قراره شب های بعدی چه خبرها بشه! زیبا

 

دونستن؟! من چجوری باید  این اعتراف واضح، گونه هام رو آتیش زد.. واقعا می  

 !فردا تو صورتشون نگاه می کردم؟! وای خدایا

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 !زودتر واسم بچه بیار.. دلم میخواد بابا بشم.. بابای بچه ی تو_

 

وقتی اینو گفت کلی امید و آرزو از صداش حس کردم.. رایان دلش یه خانواده می 

 !خواست.. یه خانواده ی بزرگ و واقعی

 

 !آرزومه.. منم دلم میخواد مادر بچه های تو باشم رایان_
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خندید و نفسی از سر آسودگی کشید.. سرم رو روی سینش گذاشتم و باز    بی صدا

عطسه کردم که رایان دست دور تنم حلقه کرد و من یه مشت تو سینش کوبیدم که  

 !منو به عطسه کردن انداخت.. دیوانه

 

من مطمئنم تو مادر خوبی میشی ولی من.... نمی دونم می تونم پدری کنم یا نه!  _

ین لذت نمیگذرم.. همه ی تالشم رو می کنم تا عین بابای خودم با این حال از ا

 !نشم

 

از رامین خیلی ضربه خورده   نوازش گرفتم.. رایان  به  بازوش رو  آه کشیدم و 

 ...بود.. خیلی! حق داشت اینقدر بترسه

 

منم مطمئنم همونطور که تو رابطه با من مثل رامین نشدی.. واسه بچه هامون _

 ...نظیری میشیهم بابای بی  

 

 :تا چند ثانیه هیچ حرفی نزد.. در آخر سرم رو بوسید و لب زد

 

 !درد نداری؟ _

 

 !نه عزیزم.. نه قربونت بدم.. با تو خوبم_
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***** 

 

 

دلم   فشردم.  هم  به  رو  پلکام  و  خوردم  تکونی  موهام  تار  تاربه  لمس  حس  با 

بیام.. با سماجت چشام  نمیخواست از این حس دلپذیر و خلسه ی دلچسب بیرون  

رو به هم چسبوندم تا مبادا نور نفوذکنه و بیدار بشم.. نوازش های موهام ادامه 

م حس کردم.. پتو رو  های خیس و مرطوب رایان رو روی شقیقه پیدا کرد و لب

تازه به  با برخورد دستش،  تنظیم کرد و دستش روی کمرم نشست و  تنم  روی 

. تازه موقعیتم و اتفاقات دیروز و دیشب رو زنده  خاطر آوردم که هیچی تنم نیست.

و حی و حاضر تصور کردم و همزمان با باز کردن پلکام، هین کشیدم و رایان  

 .هول شد

 

 !وای رایان؟ _
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 !چیشد؟ _

 

ولی من پتو رو دور خودم پیچیدم و لب گزیدم.. گونه هام سوخت و سرم رو پایین 

انداختم.. نور چشمم رو میزد و نمی تونستم زیاد باز نگهشون دارم.. رایان که  
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انگار تازه متوجه شده بود، خندید و من رو به آغوش کشید.. دستم روی پیرهنش  

 .جالت مردم و زنده شدمنشست و فهمیدم خودش لباس پوشیده بود.. از خ

وای خدایا.. من و رایان بعد از اون سکس طوالنی و پرحرارت همونجوری لخت 

 ...خوابیده بودیم؟! اون هم اینجا؟! تو اتاق زهرا

 

هنوزم از من خجالت میکشی؟! آخ زیبا.. داری کاری می کنی قبل اینکه کسی در  _

 !م کردیختر بیچارهاین اتاق رو بزنه، یه دور دیگه ازت کام بگیرم.. د

 

ترم میکرد.. وای خدایا.. حاال باید چیکار میکردم؟! دیوونه..  حرفاش داغ و داغ 

حرف رایان دوباره تو سرم تکرار شد.. گفته بود خانوادم بیدارن و احتماال می 

 ...دونن من و اون

 :مشتم رو بی رحمانه روی قفیه ی سینش کوبیدم و اخم کردم

 

 !تقصیِر توئهآبرومون رفت.. همش _

 

با   خندید و مشتم رو بوسید و لبش روی پیشونیم نشست.. باز مشت کوبیدم و 

ترس و شرم به در بسته ی اتاق زل زدم.. احتماال هیچکس به حریم و خلوتمون  

ی من و رایان بود و حاال به حتم  راه پیدا نمی کرد.. انگار که دیشب شب حجله 

 ..عروس و داماد رو راحت می گذاشتن

 ..بم رو بین دندون گرفتمل
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 !نگران چی هستی؟! اینکه بفهمن دیشب چی بین ما گذشته؟ _
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یعنی مهم نبود؟! من داشتم آب میشدم.. اخمم غلیظ تر شد و شماتت گونه اسمش 

 :رو صدا کردم

 

اینجوری حرف نزن رایان.. انگار که مسئله ی مهمی نیست.. من هموز حتی  _

 ...که.. انگار کهلباس تنم نیست..تازه.. اصال فکر نمی کنم زمانی گذشته.. انگار  

 

از گفتن حرفم عاجز موندم.. رایان سرش رو تو گردنم فرو برد و آهسته روی  

تشک درازکشم کرد و روم خیمه زد.. خدایا باورم نمیشد اینقدر ریلکس و خونسرد  

باشه! آهسته گردنم رو بوسید و چشم بست.. من می تونستم هنوز عطر جامونده  

. تا روزها باقی می موند.. صداش رو از همیشه  رو لباس و تنش رو استشمام کنم.

 :دار تر به گوشم رسوندخش 

 

 !هنوزم می تونی منو تو خودت حس کنی؟! اینو می خواستی بگی؟ _

 

بود..   نبود.. حرفم رو فهمیده  بیشتر خجالت کشیدن  این  از  برای  دیگه حتی جا 

 ..وقتی جوابش رو ندادم خودش متوجه شد 
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داشت ترس و اضطراب و تشویش رو از جسمم می    های ریزش روی گردنمبوسه

ربود.. آرومم می کرد! کنار گوشم رو بوسید و نفس گرفت.. صدای طوفانی که تو 

 .گوشم پیچید تنم رو به مور مور کردن انداخت

 

قربونت برم جوجه ی خجالتی من.. زیبا؟! نباید بگم ولی همین االن میل دارم  _

 .مثل یه هلو ببلعمت

 

کتار زد و دستش که باز رو شکم و پهلوهام نشست فهمیدم قصد داشت پتورو  

قلقلکم بیاره.. کنارش زدم و رایان اول گیج نگام کرد اما بعد به سمتم اومد و جای  

ی کوتاهش، داغم اینکه قلقلکم بیاره، لبش رو روی قفسه ی سینم گذاشت و بوسه

، لبش رو روی پوست کرد.. همه ی عضالتم شل و منبسط شد.. ریز ریز و نرم

سرد تنم حرکت می داد و هرکجا رو دوست داشت، می بوسید و تقریبا دیگه نقطه  

لب داغِ  هرم  زیر  از  که  نبود  طرف  ای  دو  باشه..  برده  در  به  سالم  جون  هاش 

 .صورتش رو گرفتم و رایان خمار و مست نگام کرد

 

 !کجاتو بخورم؟! ها؟  دلم میخواد کّل تنت رو ببوسم.. بخورم.. لمس کنم.. زیبا؟!_

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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ضعف می کرد و نیازش رو بروز می داد    وقتی یه مرد اینطوری برای آدم غش و 

این همه شیرین بود و من نمی دونستم؟! بی جنبه و بی تجربه بودم که زیر پوستم  

 !خون گرمی می دوید
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 !یهو یکی میاد... ول کن توروخدا_

 

این یه وجب جا.. دلم میخواد زنمو،  _ بیاد! همه ی دنیا بریزن تو  بیاد عشقم.. 

 !حاللم رو ببوسم

 

پنجه الی موهاش فرو بردم و رایان لیس عمیقی روی نوک سینم زد که لرز کردم..  

همیشه می تونست تو صفر ثانیه حالم رو دگرگون کنه.. آه کشیدم که دستش الی 

 ..پام نشست

 

 !نکن رایان.. خودتو لوس نکن_

 

دستش رو تکون نمی داد فقط قفل بین پام شده بود و با خماری نگام کرد.. انگار 

 .یه بطری مشروب رو سر کشیده بود

 

واسه تو لوس نشم واسه کی بشم؟! واسه پدر و مادرم؟! یا نکنه توقع داری  _

 !دوست دختر بگیرم مثال همون که تو شرکته و میگی خوشکله؟ 

 

تو یه لحظه ناراحتی و حسادت باهم به وجودم چنگ انداخت.. رایان پدر و مادر 

درست و حسابی نداشت و من غم تو صداش رو شناخته بودم وقتی به بابام گفت 
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من رو با خانوادم میخواد.. وقتی بهم گفته بود میخواد از من صاحب بچه بشه...  

 :م نیومد و با اخم تندی گفتمولی نتونستم حسادتم رو کتمان کنم.. دیگه قلقلک

 

چرا که نه... اتفاقا چشم رنگیه و موهاشو رنگ میکنه و همیشه هم رژلبای جیغ  _

 ..میزنه به یه پسر خارج رفته مثل تو نیاد که همش با همین مدل دخترا بودی

 

دستش از حرکت ایستاد و با اخم نگام کرد.. باور نمی کرد از من چنین حسادت 

 .؟! عصبانی شد و گوشه های چشمش چین افتادوحشتناکی ببینه

 

 ...اینارو داری جدی میگی؟! زیبا من فقط با یه دختر بودم_

 

 :پشت چشم نازک کردم و با غدبازی گفتم

 

االنم من جلوتو نگرفتم  _ با همون یکی درآوردی!  ته همه ی دوست دخترا رو 

 ...همون دختره تو شرکت هست

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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زدم.  این رو که گفتم بهم حمله کرد و گاز محکمی از گونم گرفت که جیغ خفیفی  

رایان   و  بودن  اتاق  بیرون  خانوادم  کنم..  نمی  رعایت  چرا  که  خوردم  جا  خودم 

 ...نمیذاشت دو دقیقه آروم بگیرم.. احتماال فکر می کردن اینجا میدون جنگه

 

خانوم  _ نمیزارم  واست  سالم  جای  بدی  تحویلم  مزخرفات  این  از  دیگه  بار  یه 

 !خوشکل.. اونقدر گازت میگیرم سیاه و کبود بشی

 

اینکه وقتی من با حسادت می گفتم حتما ته دختربازی رو درآوردی نمی گفت نه  

 .حرصمو درمی آورد

 

 ...آی دیوونه! دردم گررررفت_

 

 .گازت گرفتم که دردت بیاد! تا دیگه مزخرف نگی_

 

خودش رو پایین کشید و بین سینم رو بوسید و برای چند لحظه به اندامم خیره  

روش لذت ببره.. سر انگشتش  زه دادم از منظره ی روبه شد.. تکون نخوردم و اجا

رو روی نافم کشید و دورانی چرخ داد.. چشم بستم و به نوازش های سرانگشتیش  

دل دادم.. آروِم آروم پوست شکمم رو لمس کرد و تنم باز داشت مثل شب گذشته 

 ..داغ میشد

 .انگشتش رو دور سینم چرخوند و روی نوک سینم ثابت موند
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 ...یان؟! من... خیلی حسودیم میشه که تو به کسی جز من نگاه کنیرا_

 

سکوت کرد.. خیلی طوالنی.. شاید یک یا دو دقیقه! منتظر موندم تا باالخره جوابم  

 ..رو بده

 

 ..مگه نگاه کردم؟! من جز تو کسی رو نمی بینم_

 

عاشق تر عشق داشت زیر پوستم فوران می کرد.. غل میزد و من لحظه به لحظه  

می شدم.. دلم می خواست سوال کنم و جواب بشنوم.. ناز کنم و رایان خریدارم  

 ..باشه

 

 ..دلم نمیخواد جز من هیچ زنی برات حرف بزنه_
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نوازشش تمومی نداشت.. از ریشه ی رونم تا زیر گردنم امتداد داشت.. رگ به  

 .رگ و روزنه به روزنه ی پوستم رو درگیر می کرد.. چشم بسته لذت میبردم

 

نمی شنوم زیبا.. حتی وقتی ساکتی.. وقتی  من جز صدای تو، صدای هیچکس رو  _

ازت دورم، صدات تو گوشم تکرار میشه.. واسه همینه آرومم.. واسه همینه جون  

دارم بجنگم.. تو قبرستون کناِر بابات، وقتی اونجوری با خشم نگام کرد... زیبا  

 !اگه صدای تو، تو گوشم نبود، دووم نمی آوردم.. لطیفه.. آرومه.. بیچارم می کنه
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پلکام ناخودآگاه باز شد و به موهای روشنش زل زدم.. پوست سفیدش زیر نور  

با لجبازی از الی پرده ی رقصون به داخل می تابید بیشتر برق   خورشیدی که 

میزد.. موهاش روشنتر به نظر می رسید.. انگار فهمید که چشمام باز شده، چون  

 .به سمتم سر چرخوند و نگاهمون در هم تالقی کرد

 

 !رایان؟! بابام حرف بدی بهت زد؟ _

 

 .خیلی سطحی، سری به چپ و راست تکون داد و لبش رو با زبون تر کرد

 

 ..نه اونقدر که تو تصوراتم بود.. بابات مرد خوبیه.. خیلی_

 

سعی کردم لبخند بزنم اما نتونستم.. دیگه اهمیتی نداشت که کامال برهنه بودم.. دو  

لبش رو بوسیدم.. ابدا چشماش رو نیست و   طرف صورتش رو گرفتم و گوشه ی

از فاصله ی هیچ نگام کرد.. دلم میخواست تو همون زمردها غرق بشم.. گم بشم  

 ..و دیگه پیدا نشم. بزاق دهنش رو قورت داد

 

 ..میخوام یه اعتراف کنم_

 

همه ی وجودم گوش شد.. نگاهمون از هم دور نمیشد.. گونه و ته ریشش رو 

 .دستم رو بوسیدنوازش کردم و کف 
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دیشب آروم ترین و بی دغدغه ترین شب دنیا بود.. انگار هیچ غمی نداشتم.. _

و  عشق  از  هامون  خانواده  داشتم..  رو  تو  بودم..  آروم  نداشتم..  دردی  هیچ 

ازدواجمون خبر داشتن.. اینکه اونجوری تو بغلم بودی، پر از آرامش شدم. دقیقا  

وشحالم که دارمت.. که هستی.. این خونه  چیزی که خواسته بودم بهم دادی! خ 

واسم از هزارتا کاخ و هزارتا کشور جهان اول بهتره... هیچوقت اینقدر خوشبخت  

 !نبودم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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1714  از 1429 صفحه   

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_چهل_و_سه#

 

 

 

 

یه لبخند کمرنگ گوشه ی لبم نشست.. این زندگی همون چیزی بود که من ازش  

فراری بودم.. خونه ی قدیمی.. اتاق کوچیک.. دیوارهای درب و داغون و ترک  

و   فرش  یه  کنه..  بود مخفی  کرده  که زهرا سعی  واضحی  کتابخونه ی  های  یه 

مندرس.. رایان حاال احساس خوشبختی می کرد؟! از خودم خجالت کشیدم.. من به 

تلخ..   خیلی  داشتم..  تلخی  روزهای  بودم؟!  کرده  بدبخت  رو  خودم  چی  خاطر 

احساسات مزخرفی رو پشت سر گذاشته بودم و حاال زیر سقف همین خونه ی رو  

پیدا کرده بودم.. عاشق بودم..   به فروریختن، تو همین اتاق ده متری عشق رو

 ..خوشبخت بودم

 

تو خیلی خوشکلی زیبا.. خیلی! یه تاِر موی گندیده ی تو رو به میلیاردها تا دختر _

فرنگی و چشم رنگی و مو طالیی نمیدم.. اینکه حاال بدون آرایش و بدون برس  

درآورده. روزگارم  از  دمار  میبری  دل  من  از  اینجوری  داری  موهات،  .  کشیدن 

هیچوقت اینقدر یه بینِی کوچیک قرمز و یه موهای به هم ریخته و یه چشِم اشکی،  

 !تکونم نداده.. داری بامن چیکار می کنی دختر؟ 

 

انگار حاال که رایان اشاره می کرد، چشم هام اشکی بود؛ می فهمیدم که گریه می  

بین   زدود..  رو  هام  اشک  و  کرد  نوازش  رو  انگشت شصت صورتم  با  کردم.. 
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ابروهام رو بوسید و لبش رو ثابت نگه داشت و من باز از عطرش نفس گرفتم..  

 ..همیشه تازه بود.. همیشه واضح و دلگرم کننده

 

 ...رایان.. بیست سال از این خونه فراری بودم.. دوسال عذاب کشیدم تا باز_

 

 :شصتش رو لبم نشست و هیش هیش گویان حرفم رو قطع کرد

 

وج میرسه قربون اشکات برم.. گریه نکن.. من سال ها از  تو سختی ها آدم به ا_

ایران فرار کردم چون تاب دیدن اشک های یه زن رو نداشتم.. تو گریه نکن.. من  

 ..زندگیم رو میدم تا تو خوشبخت باشی.. زیبا؟! بی تابتم
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سرم رو عقب کشید و لبش روی گردنم نشست و بوسید.. لباِس تنم، لباسی بود  

 ..که رایان پوشیده بود

پوشش می داد.. اشکم بند نمیومد و من نمیخواستم  با پاها و دستاش، کل تنم رو  

 ..اذیتش کنم ولی دست خودم نبود

 .مالیم بوسید و نگام کرد.. چشم هاش سرخ بود و من لب گزیدم

 

 ..ببخشید_

 

 !چرا؟ _
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صدای تقه ای به دِر اتاق، ضربان قلبم رو باال برد و من تو جا پریدم ولی رایان  

 ..اجازه نداد تکون بخورم

 

 !ش.. کسی تو نمیاد نترسهیشش_

 

با ترس نگاش کردم.. اون حس چند لحظه ی قبلم پرید. رایان خیره به رنگ و  

 .م کسی که پشت در بود رو مخاطب قرار دادروی پریده

 

 !کیه؟ _

 

صدای زهرا رو شنیدم و تنم گر گرفت.. خجالت زده سر پایین انداختم تا به چشم  

 ..های رایان نگاه نکنم 

 

 !. بیدارین؟! آبجیم چطور؟! مامانم میگه که بیاید صبحونهآقا رایان._

 

مرِد من رو آقا صدا می کرد.. رایان چطوری در عرِض چند دقیقه این ارج و قرب  

رو برای خودش خریده بود..؟! مرد محترمی بود.. از همه ی وجناتش می بارید..  

دخترها رو کنارم داشتم..  رایان به حتم آرزوی هر دختری بود و من آرزوی همه ی  

 !تو همین چند متر
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 ...بیداریم خواهرزن جان.. تا چند دقیقه دیگه میایم_

 

 ..صدای زهرا خوشحالی رو جار میزد

 

 .پس.. زود بیاین_

 

 ..زهرا که رفت رایان اخم جذابی کرد و گوشه ی لبش رو گاز گرفت

 

د.. درحالی که یه  فکرشو کن.. زهرا میومد تو.. ما رو تو این وضعیت می دی_

 ...دستم بین پاهاته.. دو تا دستای تو رو سینه و دور گردنمه.. آخ 

 

 ..مشت مالیمی به سینش زدم که خندید.. لبم رو بوسید و خودش رو کنار کشید

 

 ..پاشو یه چیزی بپوش که احضار شدیم خانومم_
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قلبم به کوبش افتاد.. رایان قد راست کرد و دستی به پیرهن و شلوارش کشید..  

منظمی مثل رایان، چقدر این شلختگی  یکم چروک شده بود و می دونستم برای مرد  

طاقت فرسا بود.. خواسته بود خودم لباس هاش رو اتو کنم و غذا درست کنم.. 

 ..قرار بود هیچ احدی به خلوتمون راه پیدا نکنه
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شلوارش رو تو تنش مرتب کرد و دستی با رونش کشید.. می تونستم حجم بزرگ  

طر من تقاضای یه سکِس اول  بین پاش رو از روی شلوارش تشخیص بدم.. به خا

صبح نمی کرد.. شاید اگر تو خونه ی خودمون بودیم، یه ناخونک میزد و یا دوش  

و یه رابطه ی داغ تو حموم.. ایستاده و با شیطنت و کف بازی... خودم از تصورش  

 ..داغ کردم وای به حال مردی مثل رایان

.. یکم برام تلخ بود  دروغ چرا.. یه لحظه خاطره ی اون هتل تو سرم تکرار شد

یه شهِر   تو  ماه عسل  یه  آرزو داشتم.. شاید  پرحرارتی رو  ولی... همچین شب 

 !قشنگ که پاییز از راه رسیده باشه

 

 !من عروسی نمی خواستم ولی یه سفر دو نفره چرا

 

با اخم نگام کرد و اشاره کرد "چیه" ولی من واکنشی نشون ندادم.. از روی تشک  

آثار خ اتاق  بلند شدم..  تیکه تو گوشه های  تیکه  قبلمون،  شونِت رابطه ی شب 

افتاده بود و نتونستم نخندم.. لباس زیرم.. تاپم.. شلوارم.. هرکدوم یه جا افتاده 

 .بود

 

چیه؟! سرخوش شدی.. یا شاید نکنه میخوای منو از اینی که هستم مست تر  _

 ...کنی.. بزنم زیر انتظار خانوادت و

 

رو بردارم ولی از پشت بهم چسبید و دستش روی کمرم  من خم شدم تا شورتم  

نشست.. موهام کل محوطه ی سر و صورتم رو پوشوند و رایان نفس عمیقی  

 ..کشید
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 ...منظره ی پشتت و اون_

 

 !رایااااان؟ _

 

 ..خندید و کمرم رو بوسید

 

 ..چیه؟! خواستم بگم هیکل خوبی داری.. بپوش تا یه لقمه ی چپت نکردم زیبا_

 

شورت رو برداشتم و پوشیدم و رایان خودش تو تنم مرتبش کرد.. دستی به سینه  

 :هام زد و با شیطنت گفت

 

یکم کوچیکه ولی نگران نباش من بزرگشون می کنم.. کال بچه بزرگ کردن رو  _

 !بلدم

 

دلم می خواست قبل از بیرون رفتن، باز با رایان وقت بگذرونم ولی نمیشد.. به  

 .احتیاج داشتم.. به سمتش چرخیدم و لبم رو گاز گرفتمشدت 

 

 ...کاش_
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 .جمله م رو رایان تموم کرد

 

 .کاش مجبور نبودیم بریم بیرون_

 

حرفی نزدم چون رایان حرف نگاهم رو خونده بود.. فاصله گرفت و سوتینم رو  

هاش رو وصل  برداشت.. کاپش رو روی سینم گذاشت و بهم چسبید.. از پشت گیره

 .. گردنش رو بوسیدمکرد و من دستام روی برجستگی سینش نشست

 

 !رایان؟! عاشقتم... بیشتر از دیروز، کمتر از فردا_

 

 

 

 

**** 
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بوی هندونه ی آخر فصل، زیر بینیم پیچید و من داشتم به حیاط و درخت گوشه ی  

دیوار نگاه می کردم. زهرا داشت تو اتاق با تلفن حرف میزد و مادر هندونه قاچ  

گرفتم و به سرخی هندونه نگاه کردم.. شاخ و برگ درخت  می کرد. چشم از درخت  

باالی سرمون تکونی خورد و نور خورشید بریده بریده روی صورتم افتاد.. مادر  

 :با لبخند گفت

 

دستت درد نکنه آقا خسرو.. عجب هندونه ای گرفتی.. چه رنگی داره.. به نظرم  _

 !شیرینه

 

ی کشیدم تو چشماش نگاه کنم..  پدر رو از گوشه ی چشم دیدم.. هنوز خجالت م

مخصوصا بعد از چیزی که دیشب بین من و رایان رخ داد و صحبت های امروز  

صبح.. تازه صبحونه خورده بودیم و حاال مادر با اصرار داشت به هندونه خوردن 

وادارمون می کرد.. من که دیگه جا نداشتم.. اونقدر که مادر و زهرا از هر چیزی  

دستم دادن.. بیشتر به خاطر رایان بود.. من دلم نمی خواست  یه لقمه گرفتن و  

 !احساس غریبی کنه

 

 !نوش جونتون_

 

پدر خیلی خونسرد این رو گفته بود.. مادر از هر قاچ بزرگ برای هرکدوممون تو  

بشقاب یکی گذاشت و بزرگترینش رو جلوی رایان گذاشت.. رایان خیلی محترمانه  

 .دستش رو رد نکرد
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 ..دستتون درد نکنه.. خیلی زحمت دادیمممنون.. _

 

روی تخت نشسته بودیم و پدر به پشتی تکیه داد. چهارزانو نشسته بود و امروز  

 ..حال نگاهش خیلی بهتر بود

 

 !اینم واسه دخترم.. بیا مادر نوش جونت بخور یکم جون بگیری_
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این دفعه ی صدم بود که می گفت بخور تا جون بگیری.. احتماال فکر می کرد  

غذای بیشتری احتیاج داشتم تا تقویت بشم و زیر دست رایان یه دیو بود و من به  

 ..و پاهاش جون ندم

 

ول کن زن.. از صبح داری چیز می ریزی تو معده ی این دختر.. بذار هرچی  _

 !دوست داره بخوره و هرچی دوست نداره نخوره

 

مادر اخم کرد و با لبخندی محجوب که احتماال به خاطر حضور رایان بود، چپ  

 .گاه کردچپ به پدر ن
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خب چیکار کنم؟! خیلی وقته اینجوری دور هم نبودیم.. بعدشم دخترم خیلی الغر  _

 ..شده.. این چند وقت معلومه به خودش نرسیده

 

رایان بشقابش رو جلو کشید و تکه ای از هندونه رو با چاقو بردید و به چنگال  

 ..گرفت

 

 !من به دخترتون میرسم مادر_

 

زنان رد شد..  سکوت بود و سکوت و صدای گنجشکی که جیغ برای ثانیه ای فقط 

رایان، مادرم رو به مادری می شناخت.. مادر لبخندی پت و پهن زد و انگار که  

 :هاش رو گرفته باشه با ذوق و شوق گفتنتیجه ی تمام تالش 

 

مطمئنم همینطوریه.. اصال مگه میشه نباشه؟! آقایی مثل شما... ماشاهلل پسرم.. _

 خدا به مادرت خیر دنیا و آخرت بده! دوست دارم زودتر ایشون رو مالقات  انشاهلل 

 ..کنم

 

من نگاهم به پدر بود که به ما چند نفر نگاه می کرد.. حرفی نمیزد اما می دونستم  

 ..پشت پیشونیش حرف ها می گذشت

 

 ...حتما.. اتفاقا باعث سعادت و خوشبختی منه که شما... فخری خانم من_
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حرف زدن عاجز موند.. چنگالش رو تو هوا تکونی داد و نزدیک صورتم   رایان تو

 ..نگه داشت.. گر گرفتم و از خجالت سر پایین انداختم

 

 !بخور عزیزم_

 

اینقدر ریلکس رفتار کنه.. انگار  وای خدایا.. چطور می تونست جلوی خانوادم 

حس می    صد سال زن و شوهر بودیم.. نگاه سنگین مادر و پدرم رو روی خودم

آمیزش باعث کردم.. به جای دندون زدن، چنگال رو از رایان گرفتم و لبخنِد شیطنت 

 ..خجالتم شد

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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دیدن شما خوشحال _ با  حتم  به  مادرم هم  ببرم خونه...  خوشحال میشم شمارو 

میشه.. خبرداره ازدواج کردم.. دراصل من و مادرم و زیبا تو یه آپارتمان زندگی  

باما زندگی  می کردیم.. البته یه خونه ی بزرگتر گرفتم.. خوشحال میشم شما هم  

 !کنین.. جا برای همه هست

 

چه خاضعانه و صمیمانه رفتار می کرد. کل وجودم شکوفه زد.. مثل بهار.. مثل  

 !!!بهشت.. رایان یه حال و هوای دلچسب بود
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به سالمتی.. حتما سر میزنیم ولی.. ما همینجا راحتیم.. انشاهلل زهرا هم که سر  _

راحت می کشیم و کارمون میشه دعای   و سامون بگیره من و آقا خسرو یه نفس 

 !خیر واسه شماها

 

شیرینی و خنکی هندونه رو که حس کردم به رایان نیم نگاهی انداختم. تو نگاهش 

 یه

 

 "دختر دلم میخواد ببوسمت"

 

 "یا "دلم میخواد همینجا بغلت کنم

 

"  ترش "تو چرا پانمیشی بریم خونه من به تختم دعوتت کنمِ یا در مراحل وحشتناک

 ..خاصی چرخ میخورد 

هندونه رو به زحمت فرو دادم و چنگال رو به سمتش گرفتم که با لمس دستم  

 !!!گرفت. جلو خانوادم خجالت نمی کشید

 

 !شیرینه مادر؟ _

 

 ..آره مامان جون خیلی هم شیرینه_
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مادر لبخند زد و رایان دست پشت کمرم گذاشت.. عضالتم منقبض شد.. پدر آه  

شدم.. دلم میخواست اگر حرفی بود، میزد و راحتمون می کرد..  کشید و من معذب  

چرا سکوت می کرد؟! ساعِت پشت دسِت رایان، عدد ده صبح رو نشون می داد و 

 .من با شدت دلم یه حموم طوالنی مدت می خواست

 

 !آقا خسرو.. اینروزا شغلتون چیه؟ _

 

حرکتی پوستم به سوزش  این رو رایان پرسید و من مات موندم.. با هر حرف و  

 ..می افتاد.. مادر سینه صاف کرد و من حس کردم اون هم معذب شد

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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یه مدت می رفتم مغازه ی دوستم سوپرمارکت داشت.. االن هم مسافرکشی می  _

 !کنم! ماشین اجاره ایه مال رفیقم.. درآمدمون نصف نصف

 

از   بیان کرد و من به مادر نگاه کردم.. کمی  پیله  چقدر ساده و چقدر بی شیله 

 ..ن قرچ قرچ کردنش رو شنیدمهندونه به دهن گذاشت و م

 

نمی دونم چقدر درسته بگم.. ولی کاش تو این سن و سال به خودتون اینقدر  _

خوام که اگر  ست.. میسخت نمی گرفتین.. گرما و شلوغی و ترافیک تهران فاجعه 

 ...همتون راضی باشین 

 

پدر دست باال آورد و رایان سکوت کرد.. هنوز دستش پشت کمرم بود. بابا هنوز  

به بشقابش دست هم نزده بود.. صدای مکالمه ی زهرا به گوش می رسید و خنده  
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هاش رو می شنیدم.. خداروشکر حاال زهرا خوب بود! می خندید و من خوشحال  

 .کست بودم.. نگاهم رو بین همه چرخ دادم و بابا سکوت رو ش

 

 !م.. الزم نیست شما زحمت بکشیمن از شغلم راضی _

 

 ...پدر هنوز از رایان دلخور بود.. درک می کردم ولی

 ..من حق هیچ حسی نداشتم.. نباید به بابا خورده می گرفتم

 

 !منخواستم جسارت کنم.. من.. ببینید آقا خسرو.. من، داماد این خونه _

 

عجیب تری نیاورد.. خیلی ساده داشت می گفت تو هر  فقط همین.. دلیل بزرگتر و 

اتفاق و درگیری و خوشحالی، سهیم بود.. چیزی که سیامک نبود! نه چون من 

پنهانکاری کردم.. قبل از اون هم میلی به رابطه داشتن با خانوادم نداشت.. انگار  

ه  خوابگی با من رو می خواست و بخاطرش تن به این ازدواج دادسیامک فقط هم 

بود.. از خودم بدم اومد.. طعم دهنم تلخ شد حتی با وجود شیرینی حضور رایان و  

 !طعم هندونه

 

 .م.. نمی خوام تغییرش بدممتوجه هستم.. ولی فعال از شغلم راضی _
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دست رایان قوت قلبم بود، کمرم رو آروم ماساژ داد.. بابا نفسی تازه کرد و مادر  

هیچ حرفی برای گفتن نداشتم و بهتر بود ترجیح داد همچنان سکوت کنه.. من  

 .سکوت کنم

 

این  _ هرجور شما صالح بدونین. اصرار نمی کنم ولی خواهش می کنم منو از 

 !خونه و خانواده دور ندونین! به خاطِر زیبا

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_پنجاه#

 

 

 

 

 :بند لب زدمادر انگار بوی خوبی حس نکرد که با لبخندی نیم

 

 !دهنتونو شیرین کنید.. آقا خسرو گرم شد.. بخورین_

 

موند.. در جواب مادر پدر نیم نگاهی به مادر انداخت و نگاهش روی من ثابت  

 .چیزی نگفت ولی ته ریشش رو خاروند و مرتب کرد

 

بهتره جای این حرف ها بریم سر اصل مطلب! آقای ارجمند االن مسائل مهمتری  _

 ..ش حرف بزنیمهست که واجبه درباره

 

ش رایان دستش رو از پشت کمرم برداشت و من راحت تر نشستم.. مادر روسری 

 .کارد بزرگ دستش رو درون سینی گذاشترو مرتب کرد و 
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درخدمتم! هرچی بگید بی کم و کاست انجام میدم.. فقط.. خواهش می کنم نخواید  _

 ...از زیبا بگذرم

 

برای یه لحظه نفسم تو سینم حبس شد.. من عاشق رایان بودم. پدر ضربه ی  

 .مالیمی به زانوش زد و رو به رایان اخم کرد

 

ین پاهام بزرگ کردم.. جونم به جونش بسته بود.. طاقت این دختر رو من رو هم_

تخت   رو  االن  که  برادرم  حتی  هیچکدوم!  نداشتیم..  رو  دوریش  لحظه  یه 

بیمارستانه.. حتی خدابیامرز آغام که دیروز سر خاکش بودم. ولی وقتی اومد خونه  

و گفت خواستگار داره و پای سیامک تو زندگیمون باز شد... از همون روزای  

ل حالم ناخوش بود و هرروز بدتر شدم.. به کسی چیزی نگفتم چون زیبا روز  او

به روز بیشتر خوشبخت بود.. گفتم من زیادی بدبینم و از سر وابستگیمه ولی...  

 ...م ببین به کجا رسیدته همه ی حس های پدرانه

 

جو     یکهو  حاال..  ولی  میزد  حرف  آروم  اولش  گرفت..  اوج  پدر  کم صدای  کم 

شد و حتی دیگه صدای زهرا رو نشنیدم.. انگار متوجه شده بود این بیرون    مشتنج

یه چیزی عادی نیست و واقعا نبود.. رنگ پدر به سرخی میزد.. چی شد چرا یکهو 

برآشفته شده بود؟! قلبم به کوبش افتاد و با ترس به مادر نگاه کردم که با تاسف 

 ..سر تکون داد.. مادر برای قلب پدر نگران شد

 

االن هم حالم ناخوشه! یه چیزی این وسط جور نیست.. به نظر من شما آقای  _

خوبی هستی! واسه خودتون اسم و رسمی دارین.. پولتون از پارو باال میره.. یه  

کنارت   دخترم می خونم  تو چشم های  از  میشن..  راست  و  آدم جلوتون خم  ایل 
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با ید جدا زندگی کنین تا  خوشبخته.. یه ثانیه دیر به حرف فخری می رسیدم که 

 ..تکلیف روشن شه؛ داشت سکته می کرد

 

با ترس و شرم لب گزیدم.. رایان هم سرش پایین بود و دست هاش در هم قفل  

 ..شده بود

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 پارت_پونصد_و_پنجاه_و_یک#

 

 

 

 

مادر با نگرانی خودش رو به سمت پدر کشید و پدر دست باال آورد تا جلوی هر  

اقدامی رو از سمتش بگیره.. باز رو به رایان که به احترامش نگاش نمی کرد،  

 :هرزمان دیگه ای گفتخیلی جدی و قاطع تر از 

 

دختِر من نمی تونه گوشت قربونی باشه بین تو و بابات و شوهر سابقش! آقای  _

ارجمند، زیبا زنته.. اختیارش رو داری ولی این به این معنا نیست که من دیگه  

هیچ حقی ندارم... چون من پدرشم! ببینم جایی که دخترم ایستاده درست نیست،  

شه برمیگردونمش! موقعیت زیبا توی خانواده ی تو  حتی اگر وسط باغ بهشت با

بحرانیه.. محافظت، مراقبت، اعتماد، صداقت نیاز داره... اگر اون چیزایی که من  

شنیدم حقیقت داشته باشه؛ ازت ضمانت میخوام که آبروی دخترم، جونش، سالمت 

ترین  جسمانی و روانیش، همه جوره تحت کنترل باشه.. باید بتونی از دخترم به به

 !شکل ممکن محافظت کنی

 

بغض به گلوم چنگ انداخت.. من وسط سه تا مرد بودم.. شوهرم.. شوهر سابقم..  

پدر شوهرم.. و بابام از همشون خبر داشت.. آب شدم.. کاش زمین دهن باز می 

کرد و من رو می بلعید.. رایان که به حرف اومد، سر بلند کردم و به نیم رخش  

 .زل زدم
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م آقا خسرو.. زیبا، همه ی وجود منه! از روزی که دیدمش تا همین روجفت چشا_

 ..لحظه، هدفم فقط محافظت بود و بس! چشم

 

دست روی چشم راستش گذاشت و تو این لحظه، حتی پدرم هم سکوت کرد. قلب  

 .بابا تند می کوبید و مادر صورتش سرخ بود

 

اضرم جون بدم! فکر من.. دیروز هم بهتون گفتم، من واسه خاطر دختِر شما ح_

کنم همون چیزی که کل مردهای خونه ی شمارو مجذوب زیبا کرده، روی منم اثر  

داشته.. آقا خسرو قسم میخورم من هیچ نیت بدی ندارم.. درسته.. شاید دشمن 

زیاد داشته باشم.. بگن رایان ارجمند زیر سایه پدر و مادر بزرگ نشده ولی اصل  

 ...م درستیه ولیو نصب دارم.. نمیگم بابام آد

 

نمی   بکوبه..  دیوار  و  در  به  رو  اینجوری خودش  رایان  که  بیارم  تاب  نتونستم 

 ..تونستم دربرابر این حرف های سنگین سکوت کنم.. نمی تونستم

 

 !رایان؟ _
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رایان مکث کرد و به سمتم چرخید.. من غم و شاید اشکی که حال باریدن نداشت  

دیوونم  رو از تو چشماش خوندم.. رایان منبع آرامشم بود و حاال ناآرومیش داشت  

 ..می کرد
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این زندگی رو  _ بابا؟! خواهش می کنم رایان رو تو فشار نذارین.. من.. خودم 

میخوام.. با خوب و بدش میسازم.. چه اهمیتی داره کی چی بگه.. من.. بابا من  

رایان رو همینجوری که هست از جونم بیشتر دوست دارم.. خواهش می کنم اجازه  

 ..کنهندین اینجوری غرور شوهر من بش

 

 !زیبا؟ _

 

دست روی رون رایان گذاشتم و اینجوری خواهش کردم حاال هیچی نگه.. رایان 

از من دربرابر باباش دفاع کرده بود و حاال وظیفه ی من بود.. اون شب گند زدم  

 ...و حاال

 ..می خواستم جبران کنم

 

 ...زیبا مادر؟! عزیزم بابات خیر و صالح تو رو می خواد_

 

صالح من تو رایان خالصه میشد.. خوشبختی من.. آرامش من فقط رایان  خیر و  

 !بود! چرا هیچکس نمی فهمید؟ 

 

 !..بابات که حرف بدی نمیزنه.. فقط میخواد خیالش از بابت تو راحت باشه_

 



 

1714  از 1457 صفحه   

اینکه گذشته ی رایان.. پدرش.. مادر بیمار و ارتباطش با سیامک رو به رخش  

 ..بکشه، محافظت از من بود؟! نه

درک نمی کردم.. داشتم از شدت خشم و حرص منفجر می شدم.. توقع نداشتم بعد  

از شب گذشته و صبح دلچسبمون.. بعد از یه صبحونه تو آرامش، حاال اینا رو  

 :بشنوم.. بابا به حرف اومد

 

تو دخالت نکن زیبا.. سعی کن تو جمع بزرگترها سکوت کنی! بذار حرف های  _

.. من اگر خیر و صالحت رو نخوام کی بخواد؟! بعد از  مردونه، همونجوری بمونه

یه دروغ بزرگ.. یه طالق پنهونی.. یه ازدواج یواشکی و گندی که باال آوردی،  

 !توقع داری من نترسم دو صباح دیگه با شکم برآمده برگردی و دست از پا درازتر؟ 

 

 !م؟ دهنم برای حرفی باز و بسته شد و زبونم قفل کرد.. چی باید می گفت

 

 !آقا خسرو؟ _

 

 .ولی باز پدر مانع حرف زدن مادر شد.. اینبار رایان رو مخاطب قرار داد

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 �🕺� عالیس .. الناز

 

 [03:30 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_پنجاه_و_سه #

 

 

 

 

خودتون نیستین.. االن  مشکل من با شما نیست.. ولی تو رابطه ی شما، فقط  _

بابای تو.. سیامک، معلوم نیست چنر نفر دیگه با این وصلت مشکل داشته باشن..  

احتماال همسر جدید سیامک.. مادرش.. من نمی دونم زیبا تو نبودش، با خودش  

ولی.. وظیفه  کرده  با چیکار  تو شناسنامته،  که حاال اسمش  زنی  از  ی محافظت 

 .اون، آبروی شماست شماست آقای ارجمند.. آبروی 
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شاید داشت در حقم لطف می کرد.. شاید باید این حرف ها زده میشد ولی چیزی  

به اندازه ی حجم کره ی زمین روی گلوم فشار می آورد و اجازه نمی داد درست  

نفس بکشم.. رایان داشت جوب ندونم کاری های من رو می خورد.. من اشتباه 

ات می شد.. رایان با همون سر فرو افتاده و  کرده بودم و حاال اون داشت مجاز

 :صدایی به شدت گرفته لب زد

 

حق با شماست.. چشم.. گردن من از مو باریکتر! زیبا رو روی چشام میذارم..  _

نمیذارم خار کف پاش بشینه.. قول شرف میدم آقا خسرو.. من از زیبا دربرابِر 

 ..خودم هم محافظت می کنم

 

دیده بودم.. به سمت مادر رفتم و خودم رو تو آغوشش  این حرفش رو تو واقعیت  

گرانه موهام رو لمس کرد.. می تونستم از پشت پرده ی  انداختم و مادر نوازش

ضخیم اشک، پدرم رو بینم! جدی و بی ذره ای انعطاف داشت به رایان نگاه می 

 ..کرد.. در آخر بشقاب رو کنار زد و پاهاش رو از تخت آویزون کرد

 

 !ا خسرو؟ کجا آق_

 

من از آغوش مادر فاصله گرفتم و پدر بدون اینکه به این سمت نیم نگاهی بندازه  

 :گفت

 

 ...میرم سر کار_
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رایان  به  و  کردم  دنبال  رو  نگاهش  مسیر  من  و  برگشت  ولی  برداشت  گام  چند 

 ..رسیدم.. سیبک گلوی رایان جابجا شد و من ترس با دلم افتاد 

 

 ..ه رو حرفات بمونی! دختر من دستت امانتهامیدوارم اونقد مرد باشی ک_

 

این رو گفت و رفت.. مادر بلند شد و صداش کرد.. پدر تا کنار در رفت و من چشِم  

گناهی و مظلومیت رایان آتیش  مالیم رایان رو شنیدم و جیگرم سوخت.. برای بی 

و   ایستاد  خروجی  در  جلوی  باالخره  تا  کرد  رو صدا  پدرم  اونقدر  مادر  گرفتم.. 

خودش رو بهش رسوند. نمی تونستم بشنوم چی بینشون ردو بدل میشد.. دست 

رایان روی کتفم نشست و من با چشم هایی اشکی، به سمتش چرخیدم.. چند لحظه  

 ..نگام کرد و من باریدم.. مثل ابر بهاری

 

زیبا؟! مگه نگفتم گریه نکن..؟! نگفتم تاب دیدنش رو ندارم؟! خواهش می کنم  _

 ..خترنکن.. نکن د

 

با پشت دست اشکم رو پاک کردم ولی خیلی زود جایگزین شد.. با بی رحمی با  

رایان حرف زده بود و من چجوری دووم می آوردم؟! رایان که تقصیری نداشت..  

 ...تنها قربانِی این بازی، فقط رایان بود و حاال

 

انتظار بدتر از  زیبا؟! نکنه یادت رفته باید هفت خان رستم رو طی کنیم؟! من  _

 !اینارو داشتم.. بابات که چیزی نگفت
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@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �😍🕺� عالیس .. الناز

 

 [03:30 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_پنجاه_و_چهار#

 

 

 

 

دو طرف صورتم رو قاب گرفت و لبش بی محبا روی پیشونیم نشست و من مچ  

 .گرفتم.. لب های داغش روی پوست تنم چسبیددستش و ساعتش رو 
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رایان؟! دارم میسوزم.. واقعا حالم بده.. چرا.. مگه تو.. مگه تو توی انتخاب  _

 ...رامین نقشی داشتی؟! چرا باید

 

 ..هیشششش.. زیبا؟! با.. با دلم اینکارو نکن_

 

م نبود  سکوت کردم و با زانو جلو رفتم و سرم رو به بازوش تکیه دادم.. واسم مه

کسی ببینه.. من حالم خوب نبود.. حال رایان احتماال از من بدتر بود.. دلم میخواست 

 ..یه جوری آرومش کنم

 

من.. رایان.. من تورو همینجوری.. با همین پدر و مادر.. همین تیپ و قیافه و  _

استایل.. با همین صدا و بوی تنت.. با همین غیرت و دست هایی که گاهی یادشون 

رایان   و  مشغول  رایاِن  و  تخت  تو  رایاِن  من  باشن..  داشته  خشونت  نباید  میره 

خونسرد و عصبانی رو دوست دارم.. تو هر حالتی عاشقتم.. تورو خدا حرف های  

 ..خانوادم رو به دل نگیر.. اونا هم حال و روز درستی ندارن

 

این شرایط    خنده ی کوتاه و مردونش رو شنیدم و دلم آروم گرفت.. می تونست تو

بخنده.. یهو اون رایان خشن و همیشه عصبانی و خشک و جدی، چجوری به این  

 .رایان تبدیل شده بود؟! باز پیشونیم رو بوسید
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آشنا شدم؟! من سی ساله  _ بابام  با  نیستم.. فکر می کنی چندروزه  ناراحت  من 

 !همینم.. االن تنها چیزی که اهمیت داره می دونی چیه؟ 

 

فتم و تار و ناواضح دیدمش.. با انگشت های شصت، اشکم رو  ازش فاصله گر

 ..پاک کرد و تونستم واضح و باکیفیت ببینمش

 

گذاشت  _ به من سپرد.. واسم شرط  رو  تو  بابات  نفهمیدی!  بابات رو  تو حرف 

نگرانی هاش  مراقبت باشم.. اجازه داد بامن.. تو خونه ی من.. کنار من باشی! دل

بعدم رفت! زیبا اومدی  رو گفت  به روح و جسمم خوش  قلبم،  به  به زندگیم،  ؟! 

 ..خانومم.. از این لحظه به بعد من دیگه تو رو دارم.. با دنیا می جنگم

 

من از این زاویه به حرف های بابام فکر نکرده بودم و برای لحظه ای گریه هام  

 بند اومد و به رایان زل زدم. لبخندی که روی لبش نشست باعث شد قلبم آرامش

 ...بگیره.. رایان راست می گفت.. بابا اجازه داد که من

 

 !رایان؟ _

 

پلک بست و باز کرد و من لب گزیدم.. کاش یه دوربین، این لحظه رو ثبت می  

کرد.. صحنه ای که هر دو دسِت رایان، سرم رو گرفته بود و نگام می کرد.. به  

 ..حتم زیباترین تصویر دنیا بود
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 ...عاشقتم_

 

 ..م منم_

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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یه موزیک الیت تو فضای ماشین پخش بود و رایان با ژست مخصوص به خودش،  

رانندگی می کرد. یک دستی فرمان را کنترل می کرد چون دست راستش اسیر 

 .دست من بود.. چشم از نیمرخش برنمی داشتم

 

انگار هنوز وسط یه بحران یا یه ناهنجاری بودیم.. باورم نمیشد همه چی به خیر  

و خوشی تمام شده بود و داشتیم به خونه ی خودمون برمی گشتیم.. من و رایان  

و یک دنیا عشق.. یک دنیا صمیمیت و دعای خیر خانواده.. دیگه مطمئن بودم که  

 ..راربود خوشبخت بشیمق

حاال هم من پدر و مادرم رو داشتم هم رایان مورد تاییدشون بود! نه.. این رویا،  

 .زیادی واضح و روشن بود

 

دیگه نمیشد بهش رویا گفت.. یه حقیقت محض بود و فشاری که رایان به دستم 

گه  وارد کرد؛ نشون داد که من تو بهترین ثانیه های عمرم زندگی می کردم.. دی

 !ِکی می تونستم اینقدر وسط خوشبختی نفس بکشم؟ 

 

 !رایان؟ _
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پشت چراغ قرمز ایستاد و به سمتم چرخید. لبخند نمیزد، دراصل صورتش هیچ 

حالت خاصی نداشت و لباس های چروکش دلم رو به درد می آورد.. سوالی که از 

 .خیلی وقت پیش تو سرم چرخ میخورد رو به زبون آوردم

 

 ...خونه نبودیم پس... مائده خانوم چی؟! زبیده هم که نیستمن و تو که  _

 

ابروهاش کمی به هم نزدیک شد و با چشم های ریز شده نگام کرد.. زیادی ساکت 

به نظر می رسید.. هوا رو به تاریکی می رفت و غروِب خورشید از البالی خیابان  

 .و ماشین و درخت ها و چراغ قرمز سرخ به نظر می رسید

دارش زل زدم.. احتماال با  باال آورد و به لب زد و من به برق موهای نم   دستم رو

درجه روی  کولر  هیجانی  وجود  شاید  یا  ریخت  می  عرق  که  بود  گرمش  کم،  ی 

 .زیرپوستی داشت

 

باشه  _ هرجا  رایان  بودن..  پیشش  پرستار  یه  و  حامد  خانومم..  نباش  نگران 

 !زیبا؟! االن بهتری؟ حواسش به همه چی هست! خودت خوبی 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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بدون ذره ای تعلل خم شدم و البالی موهاش رو بوسیدم.. مهم نبود اگر کسی ما 

میدون اصلی شهر، عشقم رو به رایان  رو می دید.. اتفاقا بهتر.. دوست داشتم تو  

جار بزنم.. رسانه ایش کنم و همه ی جهان هستی از این عشق بو ببرن.. دلم می 

 ..خواست زبانزد خاص و عام می شدیم

 

چقدر خوب که بودی.. حق با تو بود من بدون تو نمی تونستم جلوی خانوادم  _

 !اع کنم ولی تو تونستیقوی باشم رایان.. من نتونستم از تو دربرابر بابات دف
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چراغ سبز شده بود و رایان از بوق های مکرر ماشین پشت سری متوجه شد و  

حرکت کرد.. خداروشکر ماشین نیازی به عوض کردن دنده نداشت و می تونستم  

 .همچنان دست رایان رو داشته باشم.. کف دستش رو بوسیدم و رایان خندید

 

رسته اونروز یکم عصبی شدم به خاطر...  کی گفته تو نتونستی دفاعی کنی؟! د_

زیبا؟! همین که تو تونستی با قاطعیت خودتو بهش نشون بدی و بفهمه از چیزی 

نمی ترسی کافی بود.. فکر می کنی اگه میومدی و داد و بیداد می کردی چیزی  

درست میشد؟! رامین از چیزی که فکر می کنی مرموزتره.. مطمئنم اون لحظه  

جوابت رو نمی داد اما... از اون مرد، هیچی بعید نیست! اتفاقا  سکوت می کرد و 

 ...بهتر شد چیزی نگفتی

 

وقتی اینطوری از رامین حرف میزد؛ می ترسیدم.. کمند هم اوایل خیلی بهم هشدار 

می داد ولی من همیشه بهش اطمینان خاطر می دادم که چیزی تهدیدم نمی کنه..  

 ...ربه خوردم که فکرش رو نمی کردممن رودست خورده بودم.. از جایی ض

 

متوجه شدم.. باشه عزیزم.. بیا.. چیز کنیم.. هوم.. دیگه بهش فکر نکنیم.. می  _

خوام فقط بریم خونه و من یه شام درست کنم و با آقا حامد بخوریم.. خیلی خیلی  

 ..مگرسنه و خسته 

 

 ..رم کنندهباز رایان خندید و صداش با ملودی آهنگ همگام شد.. آروم و دلگ
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@ntkhb_akhar 
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چندان فاصله ای با خونه نداشتیم و رایان وارد خیابان منتهی به خونه شد و من 

 .دم عمیقی از هوا گرفتم

رایان فکر می کردم و ته دلم خالی شد ولی با حرف  داشتم به یه دوش دو نفره با 

 .رایان اخم کردم
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س ولی باید قبل از اینکه دیر بشه یه سر به شرکت بزنم..  می دونم یکم بدموقعه_

دوروزه که نرفتم و از چیزی خبر ندارم.. بابام تازه برگشته زیبا... باید خودم باشم  

این ر نمیکنه  یا  به هم  تا متوجه بشم چیکار میکنه  وزا یکم اوضاع شرکت هم 

 ..ریخته

 

با همون اخم و قیافه ی داغون و گرفته بهش نگاه کردم.. اصالً دلم نمی خواست  

رایان من رو تنها بذاره.. اون هم تو همچین شرایطی.. می تونست این وقت از  

 ..شدشب به شرکت سر نزنه.. از نظرم صبح هم می

 ..وند که من نباید مخالفت کنمولی نگاه قاطع و جدی رایان بهم فهم

 

 !هیچ راهی نداره بزاری فردا؟ _

 

خورشید غروب کرده بود و رایان ضبط رو خاموش کرد.. باز فشاری به دستم 

 :وارد کرد و با لحن مالیم تری گفت

 

 ..قول میدم قبل از دوازده خونه باشم نگران نباش هیچ اتفاقی نمیفته _

 

 ...خواستم بره امامن هنوز می ترسیدم و نمی  

 



 

1714  از 1471 صفحه   

باشه عزیزم.. باشه.. ولی تورو خدا زود برگرد.. من.. یعنی.. یه دوش می گیرم  _

 !و شام درست می کنم ولی منتظر می مونم تا برگردی! باشه؟ 

 

انداخت تا از  سرعتش رو کمتر کرد هر چند ثانیه یک بار به سمتم نیم نگاهی می

از چ شمهام حرفم رو میفهمید.. میدونست من  حال درونیم با خبر بشه.. احتماالً 

 ..مخالف رفتنش بودم

 

زود برمیگردم ولی گرسنه ای و منم نمیخوام منتظر بمونی، با مادر یه چیزی  _

بخورین منم واسه آخر شب دست خالی برنمی گردم.. نوعروسمی، واست برنامه 

خو چیدمان  مثال  ریخته..  سرمون  رو  کار  کلی  فردا  از  خانومم..  دارم  ی  ها  نه 

من  سر  رو  سیامک  تالفی  میخواد  گفت؟!  چی  مادرت  نشنیدی  مگه  جدیدت.. 

 ...دربیاره

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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ساختمون نگه داشت از این حرفش دهنم باز موند.. این رو جدی می گفت؟! جلوی  

و من پشتم رو به در کردم و هاج و واج بهش زل زدم.. هیچ رنگی از شوخی تو  

صورتش پیدا نبود.. نور یه ماشین که از روبرو میومد، فضای ماشین رو روشن 

 ..کرد و رایان به سمتم چرخید

 

وجودم  اینجوری که چشاتو گرد می کنی و با تعجب بهم زل میزنی، نمیدونی تو  _

چه ولوله ای به پا میشه مثالً همین االن دلم میخواد حتی به خونه رفتن فکر نکنم..  

 ..همین جا کاِر تو رو یکسره کنم زیبا

 

از موضعم کوتاه نیومدم.. نمی تونست بااین حرفش منو از حس بدی که بهم داده  

هاشون    بود دربیاره.. هنوز چندساعت نگذشته بود که از پیششون میومدیم و حرف

 ..رو به خاطر داشتم



 

1714  از 1473 صفحه   

مادرم می خواست واسه آروم کردن خودش، واسه دور نموندن از من و زندگی  

 ..ای که هنوز رنگ و بوی یه تازه عروس و داماد رو نداشت، به ما سر بزنه

من بهش حق می دادم.. مادر بود و دلواپِس دختری که یکبار تو ازدواج شکست 

 ...خورده و حاال

شگیری کنه.. اینبار جا برای هیچ خطایی وجود نداشت.. دست و  می خواست پی

 ..پاهام یخ کرده بود و رایان همچنان نگام می کرد

 

زیبا؟! یک درصد فکر کن اون چیزایی که االن تو سرت می چرخه واقعیت داشته  _

باشه! دختر تو درباره ی من چی فکر کردی؟! من خودم رو به آب و آتیش زدم،  

ستون رفتم تا بابات رو نرم کنم یه وقت تو رو از من نگیرن.. حاال  کوبیدم تا قبر

 ..این قیافه داره داد میزنه هنوز رایان رو نشناختی.. بیا اینجا زیبا.. بیا

 

دستش پشت گردنم نشست و خودش رو جلو کشید.. تقریبا حدفاصل بینمون رو پر  

 .دمکرده بود.. نفس داغش به صورتم نشست و من از اخمم کم نکر

 

نمی فهمم قسم حضرت عباست رو باور کنم یا دم خروس رو... رایان تورو خدا  _

 !اینجوری نکن.. آی گردنم دیوونه چیکار می کنی؟ 

 

م گذاشت و زبری ته ریشش تو پوستم فرو رفت و قلقلکم  بوسه ای روی گونه 

داد.. من دوست داشتم و نمی تونستم انکارش کنم.. فقط یکم دلخور بودم.. حس  

 !می کردم زیرنظِر خانوادم بودن رو دوست نداشت
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 !دارم زنمو می بوسم، مشکلی داری کوچولو؟ _
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 .باالتر رفتمشت مالیمی به بازوش کوبیدم و یکم صدام 

 

 !نمیخوام ببوسی_

 

م نشست و اجازه نداد عقب بکشم. از همون فاصله ی  دستش روی فک و چونه 

کم، نگام کرد و پیشونیش رو پیشونیم چسبید و دم عمیقی از هوا گرفت. هنوز  

 ..تنش بوی عطرش رو داشت و من لذت می بردم.. لذتی با چاشنِی لجبازی

 

 !ناراحت شدی؟ واقعا از حرف مامانم _

 

سری به تاسف تکون داد و لبش نرم روی لبم بوسه زد. راه به جایی نداشتم مگر  

اینکه یقه ی پیرهنش رو بگیرم و تا اتاق خوابمون بکشم.. دلم میخواست و رایان  

 ..همینکه ماشین رو جلوی ساختمون پارک کرده بود، یعنی قصد رفتن داشت

 

کردم.. تو زندگی من تحت هیچ شرایطی اسم  چرا باید ناراحت بشم؟! فقط شوخی  _

و رسم و نام و یاد و خاطره ی سیامک نمیاد.. نه من بهش فکر می کنم نه تو..  
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هرچی بود گذشته زیبا.. االن تو زن منی.. آخ زیبا؟! مسئله ی مهمیه وگرنه نمی 

 ..رفتم.. االن و هر لحظه بهت احتیاج دارم 

 

یومد؛ جونم به لبم می رسید و کاش رایان  هربار اسم سیامک و رامین به میون م

این رو تکرار نمی کرد.. من هنوز یه فرد خاطی بودم چون از سیامک حرفی نزده  

بودم.. معلوم نبود سیامک بعد از تهدیدش و اینکه نتونسته بود کاری از پسش  

از   اصل  در  نداشتم..  رو  جراتش  من  بزنه..  بدتری  کارهای  چه  به  دست  ببره، 

 ..ترسیدمعواقبش می 

 

پس نرو.. بیا همه چی رو پشت در جا بذاریم و بریم خونه.. منم بهت احتیاج  _

 !..دارم رایان

 

زبونش رو از بین شال به داخل فرستاد و روی گوشم نشست.. خیسیش حالم رو  

خراب کرد.. الله ی گوشم رو با دو لبش گرفت و زبونش رو نرم و آهسته تکون  

و عضالتم شل شد.. یه حرکت ریزش کافی بود تا وا بدم..  داد.. به آنی تنم داغ کرد  

 ..راضی بودم

 

 !رایان؟! داری یه کاری می کنی پا بکوبم و باهات تا شرکت بیام؟ _

 

هومی گفت و مو به تنم راست شد.. صداش تو گوشم همه ی حس های زنونم رو  

 ..بیدار می کرد
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 ..لعنتی.. تصورش هم دیوونم می کنهعاشق سکس رو میز کارمم.. میای؟! آخ  _

 

دستم رو گرفت و روی برجستگی پایین تنش گذاشت و من نفسم بند رفت.. واقعا  

بزرگ شده بود و خودم رو کنار کشیدم ولی رایان لب روی لبم گذاشت.. حاال که  

 ..قلبم محکم می کوبید، مب ترسیدم یکی ما رو تو این حالت شکار کنه
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 ..وای رایان یکی می بینه... جلوی در ساختمونیم.. هزارتا همسایه هست_

 

بی خیال به کارش ادامه داد و من بی اراده برجستگیش رو بین مشتم گرفتم و آه  

 .مردونش فضا رو پر کرد

 

اوففف... تو هر حالتی دیوونم می کنی.. دارم به دوتا گزینه فکر می کنم.. ماشین _

رو تا یه دشت خلوت بکشونم و تو ماشین بغلت کنم.. ببوسمت. لمست کنم یا اینکه 

 ...برم شرکت و رو میز 

 

 :نیشخند زدم و رو به چهره ی خمار از شهوتش لب زدم

 

رفتنت رو می گیرم و کارای شرکتت تا ماه از این حرفا نزن اونوقت منم جلو  _

 !ها... حتی شاید سالها عقب میفته، رایان؟! آی چرا گاز می گیری؟ 
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نفسش روی گردنم خندید و زبونش رو حس کردم.. گردنم رو خیس خیس کرد..  

دروغ چرا... به شدت دلم میخواست.. نمی تونستم دربرابرش خودداری کنم.. من  

 !بودم و دور؟  چطوری چندماه رو کنارش

اول و  انتخاب  به عزای هجران سیامک نشستم..  تاسف خوردم که  برای خودم 

 ..آخرم رایان بود

 

چون حس می کنم یه هلوی خوشمزه و درشت تو دستمه که باید ببلعمش.. می _

دونی بااین حرفات داری برای خودت یه شب سخت میخری؟! رفتن رو که باید برم  

ا صبح صدای ناله هات قطع نمیشه.. واسه اون لحظه  ولی مطمئن باش برگردم، ت

 ..ثانیه شماری می کنم.. من االن یه انگیزه دارم که برم و زود برگردم

 

این رو که گفت با تخصی، دستم رو روی برجستگیش فشار دادم که آه کشید و 

عقب رفت.. با حرص و چشم هایی ریز شده نگام کرد.. انگار که می خواست بگه 

 "میدم فقط بذار برگردم"نشونت 

 ..خندیدم و با خجالتی زیرپوستی سر پایین انداختم و لب گزیدم

 

 ..برو عزیزم ولی من شب خستم.. خوابم میاد_

 

روی   از  دستم  کرد.  مرتب  رو  کتش  و  برگشت  خودش  جای  سر  و  گفت  هومی 

بود.. می خواست   نگاه کردم.. زیادی محسوس  کنار رفت و بهش  برجستگیش 

 !ش کنه؟ چجوری مخفی
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 �🔤🢦🔤� عالیس .. الناز

 

 [03:31 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_شصت_و_یک #
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نگران نباش من خواب هم که باشی بیدارت می کنم.. گیر میفتی.. توِر من بلده _

 ..شاه ماهی بگیره

 

برام خواب و خیاالت زیادی دیده بود..  خطوط باریک کنار چشمش، نشون می داد  

 ..تنم گر گرفت ولی خودم رو به بی خیالی زدم

 

 ...منم اگه ماهی ام خوب بلدم لیز بخورم_

 

لحظه ای تو سکوت نگام کرد و من عمق نیازش رو از چشماش خوندم.. سیبک  

صندلی تکیه  گلوش باال و پایین شد و باز به سمتم اومد.. سرم رو از بغل به پشتی  

دادم و رایان دستش رو روی گونه و گوشم گذاشت.. لبش رو با زبون تر کرد..  

کشدار،   هایی  بوق  صدای  گاهی  و  میشد  خاموش  و  روشن  ماشین  کابین  مدام 

سکوتمون رو می شکست.. فقط و فقط روی کوبش قلب رایان تمرکز کردم و پلک  

 ...زدن های مالیمش

 

وردی، در نرفتی، آخ زیبا... وقتی نقل مکان کنیم  خداروشکر که از دستم لیز نخ_

و بریم تو اون خونه... برام بهتره که بتونی پدر و مادرت رو راضی کنی بیان  

 .اونجا.. من زیاد از تنها زندگی کردن خوشم نمیاد

 

این رو از ته دلش می خواست؟! شاید میشد راضیشون کنم.. من تمام تالشم رو  

 ..لبخند زدم و گوشه ی لبم رو بوسیدمی کردم.. با امیدواری 
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چشم عزیزم.. چشم.. قول میدم هرکاری بتونم انجام بدم تا راضی بشن.. ایشاال  _

میشن.. منم اینجوری حالم بهتره.. هم تو باشی هم خانواده هامون.. رایان منم  

خیلی وقته از تنهایی زندگی کردن بیزار شدم.. حتی میتونیم زبیده رو هم خبرکنیم  

 !ما زندگی کنه.. زن مهربونیه با

 

 .باشه قربونت برم.. هرچی تو بخوای همون میشه_

 

عمیقا دلم گرم بود از وجود و حس حضور رایان.. نیم نگاهی به اطراف انداختم،  

کسی به ما توجه نمی کرد و من لب روی لب رایان گذاشتم و گردنم رو گرفت و  

یق لبم رو می بوسید و مکیدنش، تنم  حریصانه به بوسیدنم ادامه داد.. محکم و عم

 ..رو آتیش میزد

 

برو باال زیبا.. حامد اونجاست، تو که برسی اون میره.. حواست به مادرم باشه.. _

 ...مبادا

 

 .انگشتم رو روی لب های خوش فرمش گذاشتم و سکوت کرد

 

 ..هیششش.. هست.. حواسم هست، مراقبشم.. نگران نباش آقای شوهری_
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ریز ریز خندید و من شالم رو مرتب کردم و دستگیره ی در رو کشیدم.. قبل از  

اینکه پیاده بشم، دستم رو گرفت.. هنوز می خندید و من به سمتش سر چرخوندم.  

 :در ورودی اشاره کرد به

 

بادمجون  _ قیمه  یه  شام،  واسه  دارم  دوست  باش..  هم  دستات  و  خودت  مراقب 

 !خوشمزه درست کنی به یاد گذشته های دور... بلدی؟ 

 

 ..ته ریشش دلم رو لرزوند.. یکم بلند شده بود ولی خیلی بهش میومد

 

 .برسهچشم ولی فکر نکنم به پای دستپخت مادرت و زبیده خانوم _

 

م رو لمس کرد و من از ماشین پیاده شدم.. هوا خیلی خنک تر شده بود..  گونه

 ..خیلی

 

دیدم.. دست  تو شیشه  نورهای منعکس شده  از پشت  در رو بستم و رایان رو 

لبی   زیر  و خدانگهداری  دادم  باهمون تکون دست  رو  داد و من جوابش  تکون 

 .زمزمه کردم

من همه ی هوای درون کالبدم رو فوت کردم.. کاش  ماشین رو به حرکت انداخت و  

 ..زودتر برمی گشت

 .پوف کشیدم و وارد ساختمون شدم
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دکمه ی آسانسور رو فشردم و سوار شدم.. نیم نگاهی به خودم تو آینه انداختم..  

مادر اصرار داشت شب رو بمونیم ولی رایان خیلی کار داشت و مادرش تنها بود..  

 !رو سخت می کرد.. چرا رایان اون رو راهی کرده بود؟  نبودن زبیده خیلی کار

تا چهره میشد  برعلت  مزید  بودم،  نکرده  آرایش  اینکه  و  نداشتم  رو  به  م رنگ 

 !نزارتر به نظر برسه.. رایان چجوری من رو با این قیافه تحمل می کرد؟ 

 

قبل از اینکه در آسانسور باز بشه یه سر و صدایی شنیدم و مشکوک چهره در 

کشیدم.. همینکه در آسانسور باز شد، با دیدن کمال و کمند، انگار یه سطل آب    هم

 .یخ رو فرق سرم خالی کردند
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د.. در واحد رایان بسته بود و کمند  انگار باز شدِن در، اون ها رو متوجه من کر

با یه تی شرت سیاه که نکشته های درشت سفیدرنگ داشت، جلوی درایستاده بود  

و کمال و اون شکم گنده و موهای پرپشت به سمتم چرخید.. کمند دست به کمر  

 :گرفت و با نگرانی اسمم رو صدا کرد

 

 !زیبا؟ _

 

کامل به سمتم چرخید و پشت به کمند  ولی کمال نیشخند مزخرفی به لب آورد و  

 .ایستاد.. کمند با دلهره و چهره ای به شدت آشفته، بازوی پهِن کمال رو گرفت

 

کمال؟! لطفا از اینجا برو.. تو حق نداری دیگه دنبالم باشی من خیلی وقته از _

 !اون خونه رفتم.. من با شماها نسبتی ندارم.. خودت گفتی
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شتاب پس زد و جلو اومد.. در آسانسور در حال بسته  ولی کمال دستش رو با  

شدن بود که ازش خارج شدم.. کمند باز بازوی کمال رو گرفت و کمال با اون چشم  

های درشت و ترسناکش براندازم کرد.. یه نگاه هیز و هرزه و خریدارانه.. از این  

 ..آدم متنفر بودم.. بیشتر یه حیوون بود

جلو چشمم زنده شد.. وقتایی بود که جوری کمند  تصاویر کتک خوردن های کمند

رو به باد کتک می گرفت که من جسم نیمه جونش رو به خونه برمی گردوندم..  

 .قلبم به درد اومد و فشرده شد

 

همه _ چشم  از  میخوای؟!  کمند  جون  از  چی  دیگه  کنی؟!  می  چیکار  اینجا  تو 

ند اجازه  کردی..  دورش  خونواده  و  خونه  از  رو انداختیش..  مادرش  حتی  ادی 

 !ببینه.. حاال چی میخوای اینجا؟ 

 

 ...انگار باز دل شیر پیدا کرده بودم.. منی که جلوی خانوادم یه موش بودم حاال

پوزخند زد و جلوتر اومد.. من درست کنار گلدوِن پایه بلندی ایستاده بودم که کنار 

ش به در نیمه در آسانسور قرار داشت.. کمند رو جوری به عقب هل داد که کمر

 ..باِز واحدمون برخورد کرد و برای نیفتادن تالش کرد

 

وای وای.. ببین باز دارم کی رو می بینم.. کمند از وقتی با تو عیاق شد رفتاراش  _

 .عوض شد

 

سینش   به  سینه  و  انداختم  زمین  روی  رو  کیفم  ولی  نفهمیدم  رو  حرفش  معنی 

ا ترس و نگاهی به شدت وحشت ایستادم.. کمند باز خودش رو به ما رسوند و ب



 

1714  از 1488 صفحه   

زده به من و کمال نگاه کرد که داشتیم برای هم شاخ و شونه می کشیدیم. تقریبا 

 .ده سانت از من بلندتر بود.. هرچند کمند هنوز از کمال هم بلندتر بود
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اومدی با این حرف ها چیو برسونی؟! هان؟! کمند از خیلی وقت پیش دیگه اونی  _

که شما می شناختین نبود.. فقط تو این مدت عذابش دادین.. کاری کردین از خودش  

ین..  متنفر بشه، واسه چیزی که خود خدا خواسته بود.. از خدا پیغمبر دورش کرد

هنکز هم رو حرفت هستی و قصد داری کمند رو به چیزی وادار کنی که نیست؟!  

 ..کمند یه ترنسکشواله.. باید عمل کنه تا هویت واقعیش رو پیدا کنه عوضی

 

رحم نکرد.. قبل از اینکه کمند بتونه جلوی ضربه رو بگیره، جوری تو صورتم  

یاد کمند چهارستون آپارتمان رو کوبید که جیغ زدم و کمند جلوم ایستاد.. صدای فر

 :لرزوند

 

گمشو کمال.. به چه حقی رو زیبا دست بلند می کنی؟! گمشو از خونه و زندگی  _

 .من بیرون.. نمیخوام دیگه ریختت رو ببینم

 

پوستش سبزه بود و ریش های بلندی داشت که کل چونه و گردنش رو پوشش  

خاطر کمند جلوش قد علم می   می داد.. از این مرد وحشت داشتم ولی هربار به

 .کردم

کمال با زهرخندی، کمند روکنار زد ولی حریفش نشد. باز جلوم ایستاد و من از  

ش بیداد می کرد پشت کمند، گردن کشیدم و رو به خشم و حرصی که تو چهره

 ..پوزخند زدم.. صورتم به شدت از جای دستش می سوخت ولی اهمیتی نداشت

 

ی ارزشی که فقط زورت به یه زن میرسه.. هربار اومدی  اونقدر کم و حقیر و ب_

شاخ و شونه کشیدی و هوار هوار کردی نتونستی حتی جلوی ما دوتا کاری از 
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جونش   از  چی  اصال  بیاد..  پلیس  میزنم  زنگ  اال  و  کمال..  گمشو  ببری..  پیش 

 !میخوای؟ 

 

نمیومد. کمند هنوز  اونقدر عصبانی بود که شک نداشتم اگر کارد میزدی خونش در  

قصد دفاع از من رو داشت ولی از حرص دست های کمال در امان نموند.. چندباری  

 .به سمتم هجوم آورد و کمند با تمام توانش هیکل گنده بکش رو به عقب هل داد

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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دست بلند کرد و اینبار نتونست کمند رو کتک بزنه.. چون در واحد رایان باز شد 

و من حامد رو دیدم.. کمال مثل یه دیو گرسنه نفس می کشید و لحن حرف زدنش  

و فحش های رکیکی که به من و کمند می داد نشون می داد که دهنش کف کرده  

 .بود

 

تو خفه شو زنیکه ی هرجایی.. آوازه ی هرزه گری هات تو کل تهران پخش  _

شده حاال واسم منم منم می کنی؟! با خواهِر من چه سّر و سّری داشتی که تا پاتو  

 !توی زندگی ما گذاشتی کمند فیلش یاد هندستون کرد بره عمل کنه و پسر بشه؟ 

 

و حامد جو متشنج رو که دید    گوشم از این حرف به ناحق گفته شده؛ سوت کشید

جلو اومد.. تیپش مثل همیشه شیک بود.. فقط کت نداشت.. کمند از من و خودش 

دفاع کرد و مشت محکِم کمال، روی کتفش فرود اومد و حامد جلو اومد.. باورم  

 ...نمیشد از کمال چنین حرفی بشنوم.. نه که اون آدم درستی بود.. نه

تهم می کردند زجرم می داد.. بغض راه گلوم رو اینکه من رو به چنین چیزی م

 ..بست و عربده ی کمال زمین و زمان رو به رعشه انداخت

 ..اینبار که قصد کرد به من حمله کنه، حامد جلوش رو گرفت
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داری چیکار می کنی؟! دستت رو دوتا زن بلند میشه مردتیکه؟! چه خبرته عربده  _

 !کشی راه انداختی؟ 

 

د چنگ انداختم و شکستم.. از درون نابود شدم.. من برای  من به تی شرت کمن 

کمند هیچ طرح و نقشه ای نداشتم.. کمال می خواست من رو تحقیر کنه که کرد..  

الحق که موفق بود.. جلوی حامد از خجالت آب شدم. دست های کمال پشت کمرش  

ود..  قفل شد و حامد به نفس نفس زدن افتاد.. کنترل چنبن مردی کار راحتی نب

 .حداقل دوبرابر هیکل حامد رو داشت

 

تو دیگه کدوم خری هستی؟! ولم کن عوضی.. ولم کن تا دهنشو خورد کنم.. کمند  _

 ..حق نداره عمل کنه.. حق نداره با آبروی ما بازی کنه

 

کمند محکم بغلم کرد و من سر روی سینش گذاشتم.. گلوم از شدت بغض سنگین 

 ..بود.. روز خوش نداشتیم.. نه

صدای فریاد کمند به هوا بلند شد.. احتماال تا چند دقیقه ی بعد، کل همسایه ها به 

 ..این طبقه هجوم می آوردند

 

ببین کی از آبرو حرف میزنه.. دیگه دربرابرت کوتاه نمیام و ازت ترسی ندارم..  _

همه ی کارام رو کردم.. کمتر از یکماه بعد عمل می کنم.. میخوام اون چیزی که  

کردی به اسم آبرو، بریزم تو چاه مستراح.. ببینم میخوای دیگه با من چیکار علم  

کنی.. خیال کردی یادم رفته چجوری دو هفته ی تموم زندانیم کردی تا یادم بره 

قاتل منی.. قاتل جون مامانی.. رقتم تا انقدر    ام.. تو یه حیوونی.. برادرم نیستی. چی
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عمل که کنم اونو میارم پیش خودم..    زجر نکشه ولی تو اونو میکشی عوضی..

 .از اینجا گمشو عوضی.. گمشو و دیگه برنگرد

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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مانع شد و  کمال حسابی آتیشی شد و خواست باز به کمند حمله کنه ولی حامد  

 .صداش رو باال برد

 

 ..شما برید داخل.. من بهش رسیدگی می کنم.. زیبا خانم خواهش می کنم برید_

 

ش رو به فک حامد ولی کمال با یه حرکت از حامد فاصله گرفت و مشت گره کرده

کوبید.. حامد تسلیم نشد و من جیغ زدم.. کمند به شدت نفس نفس میزد و محکم  

چسبوند و من به تی شرتش چنگ زدم.. درگیری بین هردو    تر من رو به خودش 

باال گرفت و من وحشت کردم.. کمال خیلی وحشی بود.. من کتک زدن های بی  

ش رو دیده بودم.. کثافت عوضی جوری دست های سنگینش رو روی تن  رحمانه

و بدن کمند فرود می آورد که می ترسیدم بمیره.. حاال این کمند که من رو تنگ 

 ..آغوش گرفته بود، از همیشه خسته تر و قوی تر بوددر 

 

می کشمت مردتیکه ی الدنگ.. تو سگ کی باشی بخوای دفاع کنی؟! کی هستی؟! _

می   منی؟!  خواهر  کاره ی  یه  نکنه  یا  زیبا؟!  دائِم  های  روابط  از  دیگه  مرد  یه 

 ...کشمت

 

مش.. کمند  از شرم و خجالت و عصبانیت سوختم.. دلم میخواست تا می خورد بزن

رو کنار زدم و به سمتش حمله کردم و مشت هام رو با تمام توان روی کمرش  

فرود آوردم.. حواسش که پرت شد، حامد دوباره دستاش رو گرفت.. خیس عرق  

 .بود و رگ های بدنش رو می دیدم که جیغ می کشید.. می ترسیدم.. وحشت داشتم
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ی؟! هواییش می کنی بره پسر هرزه کوچولو، خواهر منو از راه به در می کن_

 !بشه تا یکی به لیستت اضافه بشه؟ 

 

 ...آخ خدایا کاش می مردم و نمی شنیدم.. کاش رایان نرفته بود.. کاش

کمند من رو کنار زد و حامد محکم تر نگهش داشت.. از سر و روش خون و عرق  

 ..می بارید

 

 ...کمند؟! زیبا رو ببر.. برید داخل_

 

حرفش گوش مکرد.. جوری نفس می کشید که حرف هاش منقطع به  ولی کمند به  

 :گوش می رسید

 

 .خفه شو کمال_

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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دیوونگی نکنه، مچ دستش  کمند من رو به سمت در واحد هل داد و من برای اینکه  

 .رو گرفتم

 

بیاد..  _ رایان  میزنم  زنگ  من  نرو..  خدا  تورو  حامد..  ی  عهده  به  بذار  نکن.. 

 !نمیذارم دیگه بهت زور بگه.. نمیذارم بالیی سرت بیاره.. کمند؟ 
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با چشم هایی اشکی بهم زل زد و حرفی به زبون نیاورد.. کمال هنوز داد و فریاد 

شنیدم.. انگار چند نفر داشتن از پله ها باال میومدن و وای    می کرد و من صدای پا

 ...بر ما

این مرد آبرو نداشت... می ترسیدم حرف هاش رو شنیده باشن و از فردا با یه  

چشم دیگه نگام کنن.. واسه خودم نه.. واسه رایان ناراحت بودم.. حقش نبود با  

 .من باشه.. حقش زنی مثل من نبود

 

آشغال.. بذار حساب این زن رو کف دستش بذارم.. من خواهرم  ولم کن عوضی  _

 ..رو برمیدارم و میرم.. ولم کن

 

کمند با بیچارگی نگاهش رو از من گرفت و من به راه پله ها زل زدم.. هیچکس  

رو ندیدم ولی صدای پا متوقف شد.. احتماال هرکی بود، می ترسید مداخله کنه..  

باز به کمند آسیب همچنان حامد سعی داشت دست های   تا  بندازه  گیر  کمال رو 

 ..نزنه

 .رنگ حامد به کبودی میزد و کمال دست از داد و هوار نمی کشید

 

ی  کشیده شده  های  دکمه  الی  از  که  دیدم  می  رو  و شکمش  سینه  موهای  من 

پیرهنش رخ نشون می داد.. کمند زیادی به این خانواده و علی الخصوص کمال  

الش می سوخت.. همه ی زندگیش رو از دست داده بود.. شبیه نبود.. دلم به ح

 .کمند دیگه داد نزد.. از من فاصله گرفت و ملتمسانه نگام کرد

 

 ..بمون زیبا.. تو دخالت نکن! من حلش می کنم_
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از من دور شد و تا نزدیکِی کمال رفت.. صداش از بغض و ترس می لرزید.. کمند 

ف که سعی داشت قوی باشه.. نمیشد  هنوز یه زن بود.. یه زن عاطفی و ضعی

کتمانش کرد که حاال تو بدترین موقعیت زندگیش قرار داشت و نمی خواستم تنهاش  

 .بزارم

 

حامد با نگرانی نگامون می کرد و کمال باالخره دهنش رو بست.. نفس هاش کل  

 ..آپارتمان رو برداشته بود

 

ی کنه.. من به حد ولش کن حامد.. ولش کن بزار عقده هاش رو روی من خال _

 .کافی از این عوضی خوردم.. دیگه پوستم کلفت شده

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ...ولی کمند_

 

بودن که به اسم  این وسط من به اینکه حامد و کمند از کی اینقدر صمیمی شده  

کوچیک همدیگه رو صدا می کردن، فکر نمی کردم.. حاال مهم نبود.. جو پرالتهاب  

 ..این فرصت رو از من می گرفت

 

کمند تورو خدا ولش کن.. بیا بریم تو.. من به رایان زنگ میزنم تا حقشو کف  _

 ..دستش بزاره.. کمال دیگه نمیتونه تورو اذیت کنه

 

مال رو ول کنه.. اون خشمی که تو چهره ی جهنمِی کمال  حامد ابدا قصد نداشت ک

می دیدم وحشتناک بود.. اگر ولش می کرد معلوم نبود چجوری خشمش رو خالی  

کنه.. کمند به حرفم اهمیت نداد.. سری به تاسف تکون داد و جلو رفت.. اولین  
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مشتش رو روی سینه ی کمال فرود آورد و صداش تو نفس های کشدار کمال 

 ..به گوشم رسید.. زنونه اشک می ریختضعیف 

 

تو بدترین دشمن منی.. بدترین کسی که تو تمام عمرم دیدم.. امیدوار بودم درست _

بشی.. بفهمی چیکارا درحق من کردی.. من گناهی مرتکب نشدم.. کاری نکردم..  

اگه دختر نبودم.. پسر نبودم.. یکی بودم که تو تمام سال های عمرم ترسیدم عاشق  

.. ترسیدم به همجنس و غیرهمجنسم فکر کنم، یه سر این ماجرا تویی.. نذاشتی  بشم

 ..عین خلق خدا زندگی کنم.. سنگ انداختی تا شدم اینی که می بینی

 

غمی که تو صداش موج میزد نفسم رو گرفت.. قلبم محکم می کوبید و تنم داغ  

محکم تر کوبید  شد.. من به جای کمند دلم فرو ریختن میخواست. مشت بعدیش رو  

و من به وضوح دیدم که کمال دست از تقال کردن برداشت.. از سر و روی هممون  

عرق می بارید.. احتماال چندتا از همسایه ها هنوز کشیک می دادند و کل وجودشون  

 ..گوش بود برای بلعیدن بدبختی هایی که کمند داشت بعد از سال ها جار میزد

پاشیدند.. با غصه به حامد نگاه کردم تا اون یه    انگار داشتند روی زخمم نمک می

 .کاری کنه ولی از اون هم کاری ساخته نبود

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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چه موجودی هستی  از خودم متنفرم کردی.. هرروز راه رفتی و خندیدی که تو  _

خدا خلق کرده.. هرروز لگد زدی.. ریدی به هیکلم.. خسته شدم اونقدر از آینه  

فراری بودم.. از خونه فراری بودم.. از خودم متنفر میشدم هربار که میرفتم تو  

حموم و تن خودمو می دیدم،  دلم میخواست خودمو تیکه تیکه کنم.. آره داداش..  

 ..هویت ندارهآره من یه ترنسم.. یکی که 

 

صداش به شدت دورگه به نظر می رسید و مدام می گرفت.. دست روی کمرش 

 :گذاشتم و خیلی آهسته لب زدم
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آروم باش قربونت برم.. این آدم لیاقتش رو نداره.. سکته می کنی کمند.. آروم  _

 ..باش به خاطر من

 

به دستم  کمند عقب کشید و با ساعدش، اشکش رو پاک کرد و من فشار بیشتری  

آوردم.. میخواستم بهش امید بدم.. بگم هستم.. دلم خیلی گرفته بود و قلبم پرفشار  

 .خون پمپاژ می کرد.. سفره ی دل کمند به این راحتی بسته نمیشد

 

خوبم زیبا.. خوبم نترس.. من با این عوضی کار دارم.. خیلی زیاد.. حرف های  _

خفم می کنه.. چیه کمال.. حرفی نداری    زیادی تو دلم تلنبار شده که باید بگم وگرنه

نه؟! االن که روبروتم.. االن که دارم زخمایی که بهم زدی یادآوری می کنم حرفی  

نداری؟! بگو.. نیش بزن.. تحقیر کن.. کتک بزن.. فحش بده.. سکوت نکن که  

 .اصال بهت نمیاد
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 پارت_پونصد_و_هفتاد#

 

 

 

 

بازوی الغر کمند رو گرفتم.. این روزها از همیشه الغرتر شده بود و من واقعا 

 !باید چیکار می کردم؟ 

 

حامد ناراحت و نگران نگاهش رو بین من و کمند چرخ داد.. رگ های گردن و  

به نظر می رسید.. کمال دیگه تقال نمی پیشونیش بیرون زده بود و رنگش کبود  

کرد.. انگار که از خشم ناگهانی کمند زبون به کام گرفته بود. حداقل این یه کار  

بلد بود.. ازش نفرت داشتم. کمند رو به عقب کشیدم ولی زورم بهش نمی   رو 

 :رسید. حامد به حرف اومد

 

 ..زیبا خانوم؟! خواهش می کنم کمند رو ببرید_



 

1714  از 1504 صفحه   

 

اما من توان مقابله باهاش رو نداشتم.. کمند نگاهی به حامد انداخت   می خواستم

و روی من زوم شد.. صورتش خیس خیس بود و چشم هاش دوتا لخته ی خونی..  

اشک می ریخت و سینش به جلو پرت میشد.. با دست صورتش رو مخفی کرد و  

آزادش، بی  به گریه افتاد.. بلند بلند ضجه میزد و من بی توجه به موهای خیس و  

توجه به تن لرزونش و نگاه های هیز و هرزه ی کمال و نگرانی واضح حامد، 

کمند رو بغل زدم.. دست الی موهای لختش فرو بردم و سرش رو بوسیدم.. آروم 

 .نمیشد.. داشت بین هق هق کردن، حرف میزد

 

و  خسته شدم زیبا.. از خودم.. از زندگی.. از این عوضی که مثال اسم برادرم ر _

داشت و نفهمید چی میکشم.. اومده به تو توهین می کنه.. شخصیت منو زیر سوال  

میبره.. د آخه مگه نمی شنوی چی میگه؟! آروم باشم که بازم مثل یه خر بارکش،  

همه ی زخمایی که بهم میزنه کول کنم و دوره بچرخم؟! خسته شدم.. آخ خدایا  

 ..خستم

 

بود؛ خودش رو از دست حامد نجات داد..    باز کمال تقال کرد و به هر زحمتی که

یه گام به سمتمون اومد و حامد قصد داشت جلوش رو بگیره ولی ایستاد.. تکون 

نخورد.. لب پایینش رو به دندون گرفت و من با ترس حامد رو زیرنظر گزفتم..  

هوشیار بود و قبل از وقوع حادثه، به حتم جلوش رو می گرفت.. کمند هنوز گریه  

کرد   دیگه  می  بلندش..  های  گریه  از  میشدم  ریش  ریش  میشد..  فشرده  قلبم  و 

اهمیتی نداشت کی شاهد ماجرا بود.. دست دور گردنش حلقه کردم و به جبران 

 .چند روز دوری.. به جبران چندسال نفهمیدن، جسمش رو به خودم چسبوندم

 



 

1714  از 1505 صفحه   

حق  واسه من صغری کبری نباف کمند.. با من میای و برمیگردی خونه.. تو  _

نداری عمل کنی.. حق نداری می فهمی؟! من آبروم رو از سر راه نیاوردم خواهرم، 

بگن   دربیارن..  حرف  نمیذارم  نداشت..  غیرت  کمال  بیفته  چو  و  بشه  داداشم 

خواهرش یه عمر ال پای زنا رو دید زد حاال مرد شده.. برو یه چیزی سرت کن  

 .بی حیا

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �😫� عالیس .. الناز

 

 [03:33 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_هفتاد_و_یک#

 



 

1714  از 1506 صفحه   

 

 

باز سر کمند رو بوسیدم.. داغ داغ بود و حس می کردم تب داشت.. حامد اینبار  

 ..در جواب کمال پیش دستی کرد.. صداش تو فضای کوچیک راهرو، اکو میشد

 

داداش کمندی.. مثال داری دم از غیرت و  حرف دهنت رو بفهم کمال.. ناسالمتی  _

آبرو میزنی و چیزایی که به ذهن کسی نمیرسه رو علم می کنی تو کوی و برزن؟!  

راهتو بکش و برو.. تو حق نداری دیگه درباره ی کمند یک کلمه هم حرف بزنی..  

 ..تو که واسش بزرگتری نکردی من می کنم

 

شت چی می گفت؟! بزرگتری کردن برای  با بهت و ناباوری به حامد نگاه کردم.. دا

کمند؟! خود کمند همیشه برای من بزرگتری می کرد.. مردی بود برای خودش..  

تنهایی زندگی می کرد و هیچوقت خم به ابرو نیاورده بود.. حامد و نگاه معنادارش  

 ...به کمند

 کمال به سمت حامد چرخید و ندیده هم می تونستم کینه و خشمش رو حدس بزنم.. 

 .زیادی قلدر بود و اگر یه ضربه به حامد میزد، پخش زمین میشد

 

ای؟! کِی خواهر منی؟! تو چی داری زر میزنی؟! جواب سوال منو ندادی.. چیکاره_

 !دوست پسِر زیبایی؟ 

 

اینبار حامد رحم نکرد و مشت گره کرده ش رو جوری به فک کمال کوبید که چند  

.. گلدون کناری لق زد و افتاد و کمی از  قدم عقب رفت و به دیوار برخورد کرد



 

1714  از 1507 صفحه   

خاکش روی موزاییک ها ریخت. من هین کشیدم و کمند به خودش اومد.. درست 

 .جلوی من ایستاد و اشکش رو پاک کرد

صدای نفس زدن های کمال باز بلند شد و من زمزمه های یه نفر رو از راه پله ها 

 ...ول و عوضیشنیدم.. لعنتی قصد رفتن نداشتند. همسایه های فض

 

 :صدای جیغ مانند کمند پرده ی گوشم رو لرزوند

 

خفه شو عوضی.. خفه شو.. حرمت رفیقای منو نگه دار.. حرمت نگه دار وگرنه _

خودم می دونم تالفی این همه سال رنج و بدبختی رو چجوری دربیارم.. گمشو  

مادری که بعد  کمال.. دیگه هیچوقت برنگرد.. فکر کن کمند مرد.. کمند برای تو و  

 .از این همه وقت یه زنگ بهم نزد، مرد

 

تا مغز استخونم از وضعیت بغرنجِ کمند می سوخت.. حامد به سمت کمال رفت و 

یقه ی لباسش رو گرفت و باز کمرش رو به دیوار کوبید.. به تی شرت کمند چنگ 

می    زدم.. حتی بهم نیم نگاه هم ننداخت اما بین گریه و صدایی که از شدت ترس

 :لرزید لب زدم

 

 ...نگرانتم کمند.. نگرانتم_
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@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 

 ♀�🨭� عالیس .. الناز

 

 [03:37 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_هفتاد_و_دو #

 

 

 

 

پوزخند کمند به هوا بلند شد.. عربده ی کمال باز به هوا بلند شد و من دیدم که یه  

 .پهلوی حامد کوبید و حامد بلند حرفش رو تو گوش کمال کوبیدمشت به 

 



 

1714  از 1509 صفحه   

دفعه ی بعدی که اسم زیبا خانوم رو به زبونت بیاری، با من نه.. با شوهرش،  _

با رایان ارجمند روبرو میشی.. دفعه ی بعدی که یه کلمه مزخرف درباره ی کمند 

کنم که روت    از اون دهن کثیفت بشنوم، خودم بیچارت می کنم.. جوری لهت می

 .نشه بگی از من کتک خوردی.. گورتو گم کن تا اون روی سگم باال نیومده

 

اینکه حامد داشت از کمند طرفداری می کرد عجیب بود اما خوب! حتی تو تصوراتم  

نمی گنجید که جریان چی می تونست باشه.. نمی تونستم تو این شرایط فکر کنم  

م با حامد سر و سری داشت یکم دور از  ولی کمند یه ترنس بود و اینکه فکر کن

 .ذهن بود

 

 ..م رو ول کن تا به حسابت برسمتو چی میگی جاکش؟! یقه_

 

و مشت محکم تری به طرف دیگه ی پهلوی حامد کوبید.. حامد حتی چهره درهم  

نکشید.. کمند دم عمیقی از هوا گرفت و یه گام جلو رفت. من همراهیش کردم..  

گرفتم و کمال خشم نگاهش رو به سمت کمند نشونه رفت.. دست  مچ دستش رو  

های حامد روی یقه ی کمال می لرزید و دل من هم به رعشه افتاده بود.. انگار  

که لین قلب، خارج از سینه می تپید.. دلم آرامشی طوالنی مدت می خواست.. انگار  

 ...ثانیه ای یکبار باید بدبختی می کشیدیم.. خسته بودم و ترسیده

 

 ..گفتی چیکار کنم داداش؟! حجاب کنم؟! باشه.. بیا ببین_

 



 

1714  از 1510 صفحه   

این رو گفت و دستش رو پس کشید.. من ناباورانه نگاش می کردم.. می خواست 

چیکار کنه؟! مدام نفس می کشید.. هوای درون راهرو مسموم بود.. افاقه نمی 

 ..کرد

واج ما، تو    تو یه حرکت تی شرتش رو از سرش درآورد و رو به نگاه هاج و

صورت کمال پرت کرد و من هین کشیدم.. همون بانداژ کرم رنگ دور تادوِر سینش 

ش کامل درمعرض دید قرار گرفت..  ی برهنهرو پوشونده بود ولی بازوها و نیم تنه 

کمند اهمیت نداد.. حامد رو گرفت و کمال چنان عربده ای کشید که چهارستون دنیا  

افتاد.. کمند چند   بیرون آورد و یه نخ  به رعشه  گام دور شد.. یه پاکت سیگار 

 .روشن کرد.. کمال، حامد رو به عقب هل داد و به سمت کمند هجوم برد

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �😭�♀�� عالیس .. الناز

 

 [03:37 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#



 

1714  از 1511 صفحه   

 پارت_پونصد_و_هفتاد_و_سه #

 

 

 

 

جایز ندونستم که خودم رو جلوی کمند پرت کردم من موندن و سکوت کردن رو  

و دست سنگین کمال به گونم برخورد کرد.. درجا گوشه ی لبم پاره شد و جیغ  

خفه ای به میون آوردم.. کمند از پشت سرم تنم رو دربرگرفت و بلندتر از همیشه 

 .فریاد کشید

 

 ..میکشمت کمال.. میکشمت_

 

  .. بوی سیگار باعث شد سرفه کنم. این رو گفت و کمال خشمگین نگاهش کرد

دستم رو روی دهنم نگه داشتم و حامد بازوی کمال رو گرفت و بد چندتا مشت از  

قیافه ی کریهش پذیرایی کرد.. قرار نبود این جنگ بدون خون و خونریزی تموم  

بشه.. درگیری بین حامد و کمال باال گرفت و من صدای مکالمه ی یه زن رو از  

 .یدم که داشت با ترس و لرز با پلیس تماس می گرفتراه پله ها شن

کمند با بی رحمی و یکم خشونت، من رو تا واحد خودمون کشید و به داخل پرتم  

کرد و در رو به هم کوبید.. با سرعت به در هجوم بردم ولی کمند که در رو قفل  

موقعیت   این  از  خودش..  از  رو  من  تونست  می  چطوری  موندم..  مات  کرد، 

اک دور کنه.. کیفم کجا بود؟! باید در رو باز می کردم.. به هر طریقی..  وحشتن

جیغ زدم و با مشت و لگد به جون در افتادم.. من نمیتونستم کمند رو تنها بذارم..  



 

1714  از 1512 صفحه   

اشک لحظه ای ولم نمی کرد و صورتم خیس از اشک و عرق بود.. می لرزیدم از  

 ..ترس و وحشت

 

ساعدم و گوشه ی آستین مانتوم خون گوشه  هنوز صدای درگیری می شنیدم و با  

 .ی لبم رو پاک کردم و با التماس ایم کمند و حامد رو صدا کردم

 

کمند تورو خدا باز کن.. باز کن خواهش می کنم.. حامد؟! به رایان میگم از من  _

 !سرپیچی کردی.. بیاین این درو باز کنین لعنتی ها.. منم آدمم.. کمند؟؟؟؟ 

 

سمت در هم نیومد.. نفس زدن های حرصی کمال خونم رو به  ولی هیچکس به  

جوش می آورد.. اگر بالیی سرشون میومد چی؟! هیچوقت خودم رو نمی بخشیدم.  

چه کاری بود که کمند انجام داد؟! چرا تی شرتش رو درآورد؟! صدای کمند رو که 

 .شنیدم، گوش تیز کردم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ��♀�� عالیس .. الناز

 

 [03:37 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_هفتاد_و_چهار#

 

 

 

 

حامد لطفا تو دخالت نکن.. بذار هرجور دوست داره خشمش رو خالی کنه.. من _

 .دیده شدمآب

 

 ...ولی آخه_

 

ترس به دلم افتاد.. کمال یه عوضی بود و به کمند رحم نمی کرد.. به در کوبیدم و  

 .کمند به میون حرف حامد پرید

 



 

1714  از 1514 صفحه   

لطفا.. ولش کن بذار عین همون حیوونی که هست به من حمله کنه.. برو کنار..  _

 ...برو حامد

 

 .و فکر کنم حامد عقب کشید که صدای کمال رو بلندتر شتیدم

 

جلوی من داری چه غلطی می کنی؟! لخت و عور می چرخی؟! سیگار دستت می  _

 ..جنازه میشه.. یا من یا توگیری؟! امشب یکی از ما 

 

با التماس به در کوبیدم.. هرچی قسم بلد بودم دادم ولی به گوش کسی نرفت.. مثل  

 .یه زندانی بودم که می دید عزیزش رو شکنجه می کنن و راه به جایی نداشت

 

آره کمال.. میخوام از این به بعد طبق چیزی که هستم رفتار کنم.. من یه مردم _

 .عیف.. فیزیک بدن من دختر نیست.. اینو بفهمنه یه دختر ض

 

 ..تو گه خوردی_

 

و جیغ کمند تو فریاد حامد گم شد.. داشت چه اتفاقی می افتاد.. دست به دعا و 

التماس برداشتم و تا جون تو تنم بود به در کوبیدم.. نه موبایل داشتم نه کلید..  

یرون صدای درگیری هنوز  یهو به یاد تلفن خونه افتادم و به سمتش رفتم.. از ب

پابرجا بود و حاال حتی صداهای ناآشنا به گوشم می خورد.. احتماال همسایه مداخله 

 .کرده بودند



 

1714  از 1515 صفحه   

 ..شماره ی رایان رو گرفتم.. دستام به شدت می لرزید و نفس نداشتم

طول کشید تا جواب بده.. خیلی زیاد.. داشتم ناامید می شدم که صدای خونسردش 

 .رو شنیدم

 

 !ونم خانومم؟! رفتی پیش کمند؟ ج_

 

بلند به گریه افتادم.. حتی توان حرف زدن و شرح واقعه رو نداشتم.. انگار دنیا  

 .دور سرم می چرخید

 

 ...اتفاقی افتاده؟! کسی اونجاست؟! کسی اومده؟! بالیی  زیبا؟! چ چیشده؟! زیبا؟!_

 

 :به میون حرفش پریدم و بین هق هق کردن هام لب زدم

 

کمال اومده.. داداش بزرگتر کمند.. توروخدا.. تا.. تا کمند رو نکشته به دادمون _

 .برس

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 �🕺� عالیس .. الناز

 

 [03:37 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_هفتاد_و_شش #

 

 

 

 

برداشتند و یکی گفت "پلیس  چندتا از زن و مردهای همسایه ها دست به اعتراض  

تو راهه" یکی گفت "این دختر اوضاعش داغونه" یه زن دیگه با صدای ضعیف  

تری تعارف یه لیوان آب قند کرد و حامد گرفت.. حاال می تونستم کمند رو ببینم..  

همیشه   موهای  دیدم..  رو  خونش  من صورت غرق  و  زد  آتیش  جدیدی  سیگار 

د و حامد لیوان رو به سمتش گرفت.. کمند دستش  لختش، حاال به هم ریخته شده بو

 :رو رد کرد و رو به جمعیت با خواهش گفت

 



 

1714  از 1517 صفحه   

 ..بفرمایید شما.. مشکل خانوادگی بود حل شد_

 

و من می دونستم که این مشکل خانوادگی چقدر بحرانی و عمیق بود.. دلم به درد 

و های های   اومد.. بی کس و تنها، پشت در واحد رو زمین فرود اومدم.. نشستم

گریه سر دادم.. من به هیچ دردی نمی خوردم.. کمند حق نداشت اینکار رو با من  

 ..بکنه.. می تونستم از حقش دفاع کنم.. نباید من رو کنار میزد.. نباید

تا دقایقی به همین منوال گذشت و سر و صدای بیرون خوابید.. فقط از یه چیز  

بود و کمند هنوز نفس می کشید.. کلید که خوشحال بودم.. از یه چیز.. کمال رفته  

 .تو قفل در چرخید از جا بلند شدم

رو به در ایستادم و قبل از هرچیزی، کمند رو دیدم. گوشه ی لبش خون آلود بود  

و یکم از پلکش زخمی بود.. بوی تند سیگار می داد و نیم تنه ی باالییش هنوز  

 ..نیمه برهنه بود

ود.. حامد با یک گام فاصله از کمند ایستاد و سر پایین  یکم بانداژ نامرتب تر شده ب

انداخت.. من چشم از زخم ها و کبودی های مجدد کمند نگرفتم.. قلبم مثل یه بمب  

 .ساعتی کار می کرد.. ناله وار اسمش رو صدا کردم

 

 !کمند؟! چ چرا منو.. چرا اجازه ندادی من بهت کمک کنم؟ _

 

انگشت شصت، گوشه ی لبش رو پاک کرد و به  لبش رو با زبون تر کرد و با  

خونش زل زد.. خندید.. خیلی کوتاه و معنادار.. یه قدم جلو اومد و حامد سر بلند  

کرد و من با درد بهش زل زدم.. تی شرت سیاِه کمند دست حامد بود و من چشم 

 .بستم

 



 

1714  از 1518 صفحه   

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �🕺� عالیس .. الناز

 

 [03:37 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_هفتاد_و_پنج#

 

 

 

 

التهابی که به جون رایان افتاد حس کردم.. برای ثانیه ای حرفی نزد و من روی  

 .مبل افتادم.. دراصل رو به غش کردن بودم



 

1714  از 1519 صفحه   

 

حامد اونجاست؟! زیبا حرف بزن.. کسی هست از شما دفاع کنه تا برسم؟! به  _

 !؟! بالیی که سر تو نیاورده ها؟ پلیس زنگ زدی

 

سری به چپ و راست تکون دادم و گوشه ی مانتوم رو به چنگ گرفتم.. مشتم 

به در برخورد کرد و عربده ی حامد رمقم رو   نفر محکم  یه  لرزید.  بشدت می 

 .گرفت.. فکر کنم رایان شنید که صداش با ترس آمیخته شد

 

به موقع می رسونم.. مثل همیشه.. فقط  دارم میام.. میام زیبا.. نترس خودم رو  _

 !نترس.. خواهش می کنم گریه نکن لعنتی.. نکن

 

دیگه جون نداشتم گوشی رو نگه دارم فقط روی دستگاه کوبیدمش و باز به سختی  

 ..از روی مبل بلند شدم. صدای کمند رو شنیدم که بین بغض و گریه حرف میزد

 

رو به راه راست هدایت کردی. ولی دستت درد نکنه.. آقایی کردی خواهر بدت  _

کمال آسمون و زمین رو هم که به هم بدوزی من عمل می کنم.. میذارم به حساب 

آخرین هدیه ی خانوادگی.. گورتو گم کن تا پلیس نیومده.. مطمئن باش اگه دست 

پلیس بیفتی به خیلی جرمات میفتی زندان که کتک زدن من میشه کوچیکترینش..  

 ...گمشو

 



 

1714  از 1520 صفحه   

دست به جون در افتادم تا شاید فرجی بشه.. یکی به دادم برسه.. یکی دردم  با کف  

 .رو کم کنه.. به داد کمند برسم

 

نشونت میدم کمند.. نشونت میدم مخالفت کردن با من یعنی چی.. نشونت میدم  _

 ..جلوی من با یه غریبه رو هم ریختن یعنی چی.. فقط صبر کن و ببین

 

از   کمال  کنم  فکر  های  و  زن  از  یکی  رفت..  که  ترسید  پلیس  تهدیِد سررسیدِن 

همسایه جیغ زد و حامد  رو از چشمی شکار کردم.. کمند رو نمی دیدم ولی حامد  

 :رو به جمعیتی که ایستاده بودند، گفت

 

 .نمایش تموم شد.. همه برگردین خونتون_

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 



 

1714  از 1521 صفحه   

 ♀�🨫� عالیس .. الناز

 

 [03:37 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_هفتاد_و_نه #

 

 

 

 

پیشونیش   روی  موهاش  از  چندتار  و  بود  شده  ریخته  هم  به  یکم  هاش  لباس 

 ...خودنمایی می کرد.. کمند و حامد

حامد پسر خیلی خوشکلی نبود اما قیافه ی بدی نداشت.. بلند قد بود و احتماال از  

 ...کمند بلندتر

 ..همیشه مرتب.. مسئولیت پذیر و متعهد.. وفادار به رایانخوشپوش بود و 

من تا به حال هیچ بدی از حامد ندیده بودم.. همیشه با من با احترام رفتار می  

 :کرد.. لبخند کم جونی زد و گفت

 

مراقب کمند باشین زیبا خانوم.. زیاد حال روحی مساعدی نداره.. از خیلی وقت  _

 !پیش تا حاال.. امشب بدتر



 

1714  از 1522 صفحه   

 

باشه ی کم جونی گفتم و حامد با اطمینان رفت.. در واحد روبرویی رو باز گذاشت  

و من چند ثانیه ایستادم.. هیچ حرکتی نکردم و دلم به حال وضعیت نابسامان زندگی  

 ..خودم و کمند و رایان سوخت

 !چقدر بدبخت بودیم.. چقدر

 

کمند   آشپزخونه شدم..  وارد  انداختم و  به من  کیفم رو روی دوشم  داشت پشت 

لیوانی رو هم میزد و من متوجه شدم که داشت گریه می کرد.. اشکش رو با پشت  

بغلش کردم و سرم رو روی کمرش   از پشت  رفتم..  کرد و من جلو  پاک  دست 

 ..گذاشتم و دستم دور شکمش حلقه شد.. دستش از حرکت ایستاد

 

 ..کمند؟! ببخشید.. معذرت میخوام که هستم_

 

 !چرا؟ _

 

خودم دلیل قانع کننده داشتم.. چون به خاطر من از کمال حرف خورده بود.. چون 

 ...به خاطر من تحت فشار بود.. چون عاشقم بود و من

نمی تونستم حسی جز دوست داشتن یه خواهر یا یه برادر بهش داشته باشم.. کل  

 ..وجودم از رایان سرشار بود.. کل وجودم.. من بد بودم.. خیلی بد
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@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ��♀�🥺� عالیس .. الناز

 

 [03:37 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_هفتاد_و_هفت #

 

 

 

 

به دو ثانیه نرسیده، دست کمند رو روی گونم حس کردم و لب گزیدم.. زخمم می  

 ..سوخت ولی نه بیشتر از قلبم.. نه بیشتر از مغزم

 

 !نداری؟ خوبی زیبا؟! درد _



 

1714  از 1524 صفحه   

 

از این سوال بی ربطش حرصم گرفت و دستش رو پس زدم.. حق نداشت اینجوری  

رفتار کنه.. من شاکی بودم.. شاکی.. نباید وقتی تو همه ی موقعیت های زندگی  

  ..کنار هم بودیم، من رو کنار بذاره.. به هر بهونه ای

 

ر بودم برات..  یه عمره واست بزرگتر و گنده تر بودم.. خواهرت نبودم.. براد_

 ..میگم برادر چون به من به چشم یه عشق نگاه نکردی! زیبا

 

جلوی حامد این ها رو بیان می کرد؟! خبر داشت؟! روح از تنم رفت.. به چشم 

اتفاقی می   انداخت. داشت چه  به حامد  نیم نگاهی  های کمند زل زدم.. خندید و 

 ...افتاد؟! چه اتفاقی؟! بین کمند و حامد

 

اجور نکن.. پسر که عاشق پسر نمیشه.. من و حامد رفیقیم، تقریبا از  فکرای ن_

 !بعد اون دروغ شاخداری که گفتی... سر جریان بد شدن حال من که جیم زدی

 

اون روز رو به خاطر آوردم.. حاال نمی دونستم به چی فکر کنم.. به روابط جدید  

روحی و جسمیش...؟!    کمند با حامد.. یا کتک هایی که خورده بود؟! یا زخم های 

 :بغضم شکست و کمند بی تعلل بغلم کرد.. به پهلوهاش چنگ انداختم و نالیدم

 

 !چرا؟ خیلی نامردی.. خیلی.. من داشتم اینجا از نگرانی می مردم.. چرا کمند؟!_

 



 

1714  از 1525 صفحه   

موهام رو بوسید و شال از سرم افتاد.. من حامد رو نمی دیدم و بلند گریه می  

 :از فاصله ای نزدیک شنیدمکردم.. صدای حامد رو 

 

رایان  _ آقا  اگه  کرد..  اینکارو  شما  خود  خاطر  به  کمند  کنید  باور  خانوم؟!  زیبا 

شمارو با اون زخم گوشه ی لبتون ببینه، حساب من و کمند با کرام الکاتبینه..  

 ...نباید جلوی آدمی مثل کمال

 

زبون آوردم..  مشت مالیمی به سینه ی کمند زدم و با شماتت اسم حامد رو به  

 .حرفم دوتا مخاطب داشت

 

به جای من تصمیم نگیرین.. اون از بی خبر رفیق شدنتون اینم از دست به یکی _

 !کردنتون.. واقعا که واسه جفتتون متاسفم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 �😭� عالیس .. الناز

 

 [03:37 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_هفتاد_و_هشت #

 

 

 

 

کمند بلند خندید.. چجوری با این درد می تونست هنوز بخنده؟! قدرتمند بود.. یه  

روحیه ی قوی.. یه زن نه.. یه مرد فوق العاده بود.. اگر عمل می کرد یه همسر 

 ..بی نظیر میشد.. میشد به راحتی بهش تکیه کرد و پا تو دهن شیر گذاشت

 

تی شرت کمند رو تو هوا پرت کرد و کمند گرفت و پوشید..    حامد چشمک زد و

احتماال صمیمیت بین این دونفر، خیلی بیشتر از چیزی بود که نشون می دادند..  

 .هنوز به خاطر حرف های کمال از حامد خجالت می کشیدم

 ..هنوز می ترسیدم و هنوز آرامش نداشتم

 :کمند رو به حامد نیمچه اشاره ای داد و گفت

 



 

1714  از 1527 صفحه   

حواست به این دختر باشه. من دردش رو می دونم.. یه لیوان شربت جیگرشو  _

 !حال میاره.. بعدشم می تونیم دورهمی قلیون بزنیم.. زیبا شوهرت کی میاد؟ 

 

به یاد رایان افتادم.. خبر نداشتم ولی احتماال دیوونه وار رانندگی می کرد تا به 

 .اینجا برسه

د و حامد از در خارج شد و با کیفم برگشت..  کمند لنگ میزد.. وارد آشپزخونه ش

 .لب گزیدم و حامد سر پایین انداخت و کیف رو دستم داد

 

زیبا خانوم؟! یه آبی به دست و صورتتون بزنین.. رنگتون پریده، خواهش می  _

 ..کنم.. شما و مائده خانوم امشب دست من امانتین

 

رفتنش   اول  از  بود..  شده  تنگ  رایان  برای  زودتر  دلم  کاش  و  بود  اشتباه 

 :برمیگشت.. قطره اشکی سرکش روی گونم ریخت و با بغض لب زدم

 

 ..به مائده خانوم برس حامد من خوبم.. کمند پیشمه.. نگران نباش_

 

 ...ولی آخه_

 

جوری نگاش کردم که مخالفت نکنه.. حرفش رو ادامه نداد و با چشم کوتاهی دور  

 .ایستاد و دستی به صورتش کشیدشد.. بیرون از در واحد 



 

1714  از 1528 صفحه   

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �😅🕺� عالیس .. الناز

 

 [03:37 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_هشتاد #

 

 

 

 



 

1714  از 1529 صفحه   

زیبا؟! باور کن خوبم.. یه حرفایی رو اگه نمی گفتم می ترکیدم.. اتفاقا خوب شد  _

من باید قبل از رفتنم.. قبل از عمل    اومد.. خوب شد زد و خورد و گفت و شنید..

 !کردنم باهاش حرف میزدم..  نگران نباش.. ببخش به خاطر من سیلی خوردی

 

 .با درد و بغض و اشک هایی که دیگه از من اجازه نمی گرفتن، خندیدم

 

 .بیخیال.. تو هم کم به خاطر من کتک نخوردی.. حقم بود اصال_

 

وسید.. تن خودش هم داغ بود و قلبش مثل  به سمتم چرخید و پیشونی داغم رو ب

 .قلب یه گنجشِک سرمازده می کوبید.. نگرانش بودم

 

خیره به چشم هاش اشک ریختم و کمند خندید.. موهاش رو مرتب کردم و به زخم  

صورتش دست زدم.. حتی اخم نکرد.. لب روی سینش گذاشتم و قلبش رو بوسیدم..  

کمند با حرص بغلم کرد و به کمرم چنگ زد.. انگار که بعد از سال ها من رو بغل  

 .می کرد و داشت رفع دلتنگی می کرد

 

گرفت و من به خودم فشردمش.. یه گام به عقب رفت و کمرش به عمیق نفس  

پیچک رو  دستش  کرد..  برخورد  ها  بغض کابینت  باز  من  و  پیچید  تنم  دور  وار 

 ..کردم

 



 

1714  از 1530 صفحه   

گنجه..  _ نمی  باورم  تو  گاهی  که  اونقدر  دارم.. خیلی..  کمند؟! من خیلی دوست 

 می خوای با.. با  تورو خدا نرو... کمند؟! ب ببینم تو.. تو درد داری؟! اص اصال

 ..کمال چیکار کنی؟! بازم برمیگرده.. االن از ترس پلیس رفت

 

 ..آه جانکاهی کشید و پوزخند زد

 

اینبار دیگه برنمی گرده.. نگران نباش.. چون اگه برگرده منم دیگه کمند نیستم..  _

باید، شاید بهتر   از اول  زیبا من مجبورم برم.. وقتی که جنسیتم چیزی بشه که 

 .نم با شرایطم کنار بیام.. بهتر بتونم نفس بکشمبتو

 

نمیشد متقاعدش کرد.. کمند حتما می رفت.. ازش فاصله گرفتم و تو تاریک و  

 .روشن آشپزخونه نگاش کردم

 

 .دلم برات تنگ میشه_

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 �🕺� عالیس .. الناز

 

 [03:37 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 ونصد_و_هشتاد_و_یک پارت_پ#

 

 

 

 

باز خندید و دستی به صورتش کشید.. همه ی حجم موهاش رو باال زد و باز روی  

 .صورتش ریخت

 

باید اول از شر موهام راحت شم.. برسم اونور، اول این موهارو از ته میزنم بعد  _

 !میرم زیر تیغ جراحی.. فقط خدا کنه اگه بی هوا منو تو خیابون دیدی بشناسی

 



 

1714  از 1532 صفحه   

م گرفت ولی با بغض خندیدم.. بینیم رو گرفت و آه  تصور مرد شدِن کمند خندهاز  

کشید.. سینه صاف کرد و لیوان رو به سمتم گرفت.. اما قبل از اینکه لیوان رو  

بگیرم، ورود کسی رو حس کردم که با هراس خودش رو تو خونه انداخت و صدام  

 .کرد

 

 !زیبا؟ _

 

برای ثانیه ای تو چشم های کمند خیره شدم.. دستش  در جا شناختمش.. رایان بود!  

 .هنوز به سمتم دراز بود و تکون نمی خورد

به شدت  و صداش  گشت  می  دنبالم  در  به  در  داشت  کرد..  دوباره صدام  رایان 

 ..ترسیده بود

 

 !زیبا.. اینجایی؟! لعنتی... عزیزم؟ _

 

تنم رو دید، لیوان  از کمند فاصله گرفتم و غمزده براندازش کردم.. وقتی عقب رف

 .رو پایین آورد و پلک باز و بسته کرد

 

 !برو پیشش.. خیلی نگرانته_

 

دیگه تعلل نکردم.. از آشپزخونه خارج شدم و رایان رو سراسیمه شکار کردم..  

 .به سمت اتاق ها می رفت و من اسمش رو خیلی آهسته صدا کردم



 

1714  از 1533 صفحه   

 

 !رایان؟ _

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �🕺� النازعالیس ..  
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1714  از 1534 صفحه   

 

تو چهارچوب آشپرخونه،   با دیدن من  به سمتم چرخید..  راه متوقف شد و  بین 

نفسش رو هوف مانند بیرون فرستاد و جلو اومد.. من راه باقی مونده رو تا رایان،  

ش انداختم.. شدت برخوردمون اونقدر زیاد بود که  پرواز کردم و خودم رو تو بغل

قفسه ی سینم درد گرفت ولی بی اهمیت به گردن و موهای رایان چنگ انداختم..  

تنها راه نجاتم.. تنها انتخابم.. تنها عشقم رایان بود و بس.. یکباره آرامش به قلبم  

ید..  سرازیر شد و رایان صورتش رو تو گردنم مخفی کرد و از عطرم نفس کش

فرود   هم  سینه  و  سر  روی  نفسمون  و  کوبید  می  انعطاف  بی  و  محکم  قلبمون 

 ..میومد

 

آخ زیبا.. خداروشکر.. خداروشکر که خوبی.. جون دوباره گرفتم.. دوباره از  _

برم   قربونت  میشدم..  دیوونه  دیدمت  نمی  اگه  قسم  خدا  خود  به  برگشتم..  مرگ 

 !خوبی؟! خوبی زیبای من؟ 

 

رو بهش فشردم.. دلم برای سلول به سلول تنش تنگ بود.. دلم  محکم تر خودم  

 ..نمیخواست ثانیه ای دور بمونم

 

 ..خوبم.. با تو خوبم رایان_

 

کل جهان هستی تو هاله ای از فراموشی سپرده شده بود.. نه می دیدم و نه می  

 ...شنیدم.. همه چی در رایان خالصه میشد.. انگار دیگه غمی نداشتم.. هیچ غمی
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عاشقتم زیبا.. تا برسم جون دادم.. مردم.. خوبی؟! واقعا خوبی؟! کمند چطوره؟! _

 ...طوریتون نشد؟! کمال کجا رفت؟! حامد کو؟! آخ مادرم

 

من رو به رگبار سوال بسته بود.. کمی ازش فاصله گرفتم.. چشم هاش سرخ سرخ 

س کردم ش رو لمبود و پوست سفیدش به کبودی میزد.. رگ باریک کنار شقیقه

 ..و رو به نگاه نگرانش جواب همه ی سواالتش رو دادم

 

حامد پیش مائده خانومه.. کمال هم تا اسم پلیس اومد رفت.. فرار کرد.. کمند  _

 ...هم

 

 .دست رایان روی گونه و گوشه ی لبم نشست و اخم غلیظی به ابرو نشوند

 

 ...این_

 

بچرخیم.. دقیقا تو چهارچوب در آشپزخونه  صدای کمند باعث شد هردو به سمتش  

 .ایستاده بود و وضعیت صورتش چندان مناسب نبود
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سپر بالی من شد.. ببخشید  خیلی تالش کردم بالیی سرش نیاد.. ناغافل زد و زیبا  _

 .آقا رایان

 

آثاری از طعنه و کنایه نمی دیدم.. داشت تمریناتش برای   تو صورت کمند هیچ 

قبول کردن این شرایط جواب می داد.. من به کمند افتخار می کردم.. واقعا افتخار  

 ..می کردم
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رفی رایان دست پشت کمرم گذاشت و من بهش نیم نگاهی انداختم.. لب باز کرد ح 

 .بزنه اما سکوت کرد و دستش رو روی کمرم به حرکت درآورد

 

خداروشکر به خیر گذشته بقیه ی این مسائل مهم نیست.. حساب کمال با من..  _

 ..اجازه نمیدم به این راحتی از کاری که کرده، قصر در بره.. اینجوری آروم میشم

 

رایان نفسی تازه کرد و  کمند حرفی نزد و من با دست، زخمم رو پنهون کردم..  

بینی باال کشید.. هنوز آشفته بود و من می فهمیدم که فقط سعی داشت این رو تو  

 ..ظاهر نشون نده

 

به منصور زنگ میزنم بیاد.. زیبا؟! تو بمون پیش کمند.. من یه سر به مادرم _

 .بزنم یه صحبتی هم با حامد دارم

 

واست بره ولی می دونستم مخالفت  م رو بوسید.. دلم نمی خاین رو گفت و شقیقه

 ..بی فایده بود

 

 !آقا رایان؟ _

 

رایان لب برداشت و به کمند نگاه کرد.. کمی ِمن و ِمن کرد و این پا و اون پا شد  

 ..تا باالخره با خودش کنار اومد تا حرف بزنه
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  من کمترمن حق میدم بخواین شکایت کنین. به هرحال االن لِب زیبا... آقا رایان؟!_

از یکی دوهفته ی دیگه میرم و تا یه مدت خیلی طوالنی نیستم.. همین یه برادر  

 ...رو دارم که به مادرم برسه.. لطفا

 

رایان به میون حرفش پرید و دست باال آورد.. کمند سکوت کرد و من لب گزیدم.. 

 .گوشه ی لبم می سوخت و کمند، با ترسی واضح و قلبی پردرد به رایان نگاه کرد

 

 !توجه شدم... فهمیدم... فقط.. االن نمی تونم تصمیمی بگیرم.. بهم مهلت بدهم_

 

این رو گفت و باز من رو به خودش فشرد.. کمند آه کشید و خونی که از پیشونیش  

 :می چکید پاک کرد. رایان گردنم رو بوسید و کنار گوشم پچ زد

 

ش تالفی این زخم  به خاطر تو صبر می کنم.. فقط به خاطر تو.. ولی مطمئن با_

 !ش می کنم زیبارو بدجور سرش درمیارم.. بیچاره
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 یکماه بعد 
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وسواس خاص و ها چیدم.. با یک  سیب زمینی های سرخ کرده رو دروِن بشقاب

 .چیدمان زیبا که شایسته ی عروِس خانواده ی ارجمند، بود

خیلی خیلی خوشحال بودم و حاضر نبودم این شب و حس و حال رو با هیچ چیزی  

 .عوض کنم

یکماه از همه ی اتفاقات تلخ زندگیم گذشته بود و حاال من درست وسط آرامش و  

ویژه می شنیدم و خودم تک و خوشبختی بودم.. صدای مهمون ها رو از پذیرایی 

تنها داشتم همه ی اسباب و وسایل میز شام رو حاضر می کردم.. خودم به اینکار 

لذت   واقعا  بدم..  انجام  رو  کارها  ی  همه  خودم  خواست  دلم می  داشتم..  اصرار 

میبردم از خانومی کردن تو خونه ای که واسه به دست آوردنش هفت خان رستم  

 ..رو طی کرده بودیم

به تک وسایل این خونه رو با عشق خریدیم و حاال من به همون چیری که    تک

 ...همیشه آرزوش رو داشتم رسیده بودم جز یه چیز

 

خانوادم با زندگی کردن با ما موافقت نکرده بودن و رایان هنوز هم اصرار داشت..  

؛  من از اینکه رایان اینطوری برای یه خانواده ی بزرگ داشتن، پافشاری می کرد

 ..هم خوشحال بودم و هم ناراحت

رو   جعفری  برِگ  آخرین  داشتم..  زیاد  پسندانه  محکمه  دالیل  هم  کدوم  هر  برای 

درون دیِس مرغ گذاشتم و زعفرون رو روی برنج ریختم و با عطر خوشش لبخند 

 ..زدم

سر که بلند کردم، با دیدن رایان تو چهارچوب در لب گزیدم.. دست به سینه شد و  

 .انداخت.. شیطنت از سر و روش می بارید و چشم ریز کرد پا روی پا
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لعنتی با چشم های ریز شده و پوست سفیدش که هربار هیجان زده میشد به سرخی  

 ..میزد بدجور از من دل می برد

 

 !چیزی میخوای عشقم؟ -

 

جوابم رو نداد و کمی گردن کج کرد.. می تونستم عضالت پیچ در پیچ بازوش رو  

 ..چجوری پشت اون لباس سفید و جذبش، رخ نشون می دادببینم که  

 

 !وا.. رایان نکنه خشک شدی؟! ها؟ _
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مادرم سمت   و  نشست  میز  راس  رایان  اصراِر  با  رایان درست  پدرم  و  راستش 

روبروی مادرم. من کنار رایان نشستم.. مائده و زبیده کنار مادرم و زهرا و اردالن  

 ..هم کنار من

 ..میز پر بود از مرغ و ماهی و میگو و کباب برگ

 ...چند مرغ ساالد و یه کاسه ی بزرگ سوپ و دو دیس برنج سفید و باقالی پلو

 

 :ه جمع لب زدمادرم با ذوق و هیجانی وافر رو ب

 

 ...ماشاهلل دخترم.. انشاهلل خدا از چشم بد دورتون کنه. محشر به پا کردی دختر_

 

زبیده در جواب حرف مادرم با همون لبخندی که انگار روی صورتش حک شده 

 :بود گفت
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واقعا راست گفتین.. دختر به مادرش میره، من از روز اول هم می دونستم این  _

 !واسه پسرم میشه.. مگه نه مائده خانوم جان؟ دختر جفت خوبی 

 

مائده فقط چند اینچ گردن کج کرد و نگاهش رو از زبیده به من و رایان چرخ داد.  

برای ثانیه ای برق اشک رو تو نگاهش دیدم و از زیر میز، دست روی رون رایان  

دستم   گذاشتم و رایان بی پروا دستم رو گرفت و باال آورد.. بوسه ی پرحرارتی به

 :زد و گفت

 

دست خانومم درد نکنه.. بفرمایید خواهش می کنم.. آقا خسرو اول شما بکشید  _

 ..تا بقیه هم شروع کنن

 

تر به نظر می رسید.. هنوز دستم اسیر دست رایان پدرم بعد از یکماه حاال کمی نرم

بود و مائده رو زیر نظر داشتم.. نگاهش بین همه ی جمع می چرخید و حس کردم 

لبخند زد. با همون نگاه خیس و لب هایی با طرحی از لبخندی جانانه.. ته دلم  

 ..احساس آرامش کردم

 

 ..آقا خسرو بدین من می کشم_

 

مادر بلند شد و بشقاب پدر رو گرفت.. زهرا داشت با اردالن پچ پچ می کرد و  

 ..اردالن با نیم نگاهی به من سر تکون داد
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 ...رمبعد از شام یه خبر جدید دا_

 

با این حرف رایان، دست مادر خشک شد و بقیه هم به او نگاه کردند ولی رایان  

 :به مائده زل زد و سکوت کرد و صدای مادر رو شنیدم که با دلهره پرسید

 

 !انشاهلل خیر باشه_
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 :وقتی کسی وارد آشپزخونه نشد نفس راحتی کشیدم و با اخم غلیظی گفتم

 

منو درآوردی _ پدر  که  تو  آخر شب.  تا  دیگه  دید چی؟! صبر کن  یکی می  اگه 

 ...هرشب هرشب

 

نگاهش باز شیطون شد و همه ی حجم موهاش رو باال فرستاد و من قصد فرار  

کردم که جست زد و مچ دستم رو گرفت.. همونطور که حواسش به در ورودی  

بود، خودش رو جلو کشید و باز لبش به گوشم چسبید.. صدای نفس های هیجان  

 .ش تو گوشم پخش شد و عضالتم رو منقبض کردزده

 !دیوونه ی پرحرارِت من

 

د.. زبیده سر برسه..  وای رایان.. باالخره رسوای عالم میشیم.. اگه یهو اردالن بیا_

وای مامانم.. بابام.. تازه زهرای همیشه کنجکاوم هست.. برو توروخدا.. برو بذار  

 !منم به کارام برسم.. همه گرسنه موندن
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هومی گفت و دست دور کمرم حلقه کرد.. هنوز می تونستم برجستگی محسوس  

مالحظگی می   ش رو حس کنم و دیگه داشتم می ترسیدم.. جدیدا یکم بیپایین تنه

 ..کرد و گاهی خشونت از دستش در می رفت. بهش حق می دادم و ناراحت نبودم

 

منم گرسنه موندم.. فقط منتظرم شکم بیرونی هارو سیر کنی به من برسی، زیبا  _

 !واسه آخر شب لحظه شماری می کنم.. دلتنگتم

 

و تو چشمام کنار گوشم رو بوسید و به خودم لرزیدم. فقط یه کوچولو فاصله گرفت  

خیره شد.. صدای بلند خندیدن زهرا رو شنیدم و مادر شماتت گونه صداش کرد. 

رایان تکون نمیخورد و چشم از من برنمی داشت. خجول سر پایین انداختم ولی با  

 ..دست سرم رو باال آورد و ثانیه ای طوالنی به همدیگه نگاه کردیم

 

 !چشم. خبر دارم که آقای ما سیر نمیشه_

 

عمیقی از هوا گرفت و دیگه مخالفت نکردم.. نمیخواستم حال خوشش رو زایل  دم  

 ...کنم.. کسی می دید چی میشد؟! هیچی

 .رایان شوهرم بود

 

با همین چشمات عاشقم کردی. با همین لبات.. با دستات.. با قلبت.. زیبا تو واقعا  _

 ...زیبایی
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باز هم هیچ واکنشی نشون نداد.. به پشت سرش سرک کشیدم ولی هیکلش مانع  

دیدم میشد.. اخم ریزی بین ابرو آوردم و ظرف زعفرون رو روی میز بزرگ وسط  

 .روی پاشنه ی پا چرخیدمگذاشتم و اغواگرانه عشوه ای به کمرم دادم و 

رایان سر تا پام رو بررسی کرد.. یه تاپ نارنجی رنگ تنم بود که روی بازوهاش  

آستینش   رسید..  می  آرنجم  تا  و  بود  اشک  به  شبیه  چیزی  و  داشت  برهنگی 

حریرمانند بود و یه دامن جذب و کوتاهیش تا اواسط رونم رو پوشش می داد و  

 ..برهنگی پایین تنم رو بپوشونم من یه ساپورت تنم کرده بودم تا

 

درست با یه گام فاصله از رایان ایستادم و طبق معمول بوی عطرش دیوونم کرد..  

چشم بسته دم عمیقی گرفتم و وقتی چشام رو باز کردم، فاصله ی بینمون به هیچ  

رسیده بود و دستش دور کمرم حلقه شد.. یه لحظه ترسیدم و هین کشیدم ولی  

 .جدیت و نگاه نافذ بهم زل زدرایان با همون  

 .صدای بم و خشدارش رو به وضوح شنیدم

 

یه جوری خوشکل شدی که صبر ندارم آخر شب بشه.. تو قصد جونم رو کردی؟! _

 !قصد داری رسوام کنی جلوی مادرزن و پدرزن و باجناق؟! زیبا؟ 

 

داغی و قند تو دلم آب شد.. هیجاناتش رو خیلی دوست داشتم.. عطشی که داشت،  

حرارتش برای با من بودن، احساس می کردم هنوز عشق زنده بود.. من کنار 

رایان خیلی خوشبخت بودم.. خیلی.. با خجالت و شرم و کمی ترس از سررسیدِن 

 :یکی از افراد حاضر در پذیرایی لب گزیدم و با شماتت لب زدم
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 !دیوونه.. یهو یکی میاد_

 

اش هدفدار وارد عمل شد.. تنم داشت زیر بی خیال بهم نزدیک تر شد و دست ه

 ..نوازش هاش داغ میشد

 

بیاد.. اونوقت می فهمن چجوری داری دیوونم می کنی.. تو فکر کردی من سیب  _

 ...ام؟! ببینمت و دم نزنم؟! فقط وایسا و بیینزمینی

 

برجستگی پایین تنش رو حس کردم و هر دو بازوش رو گرفتم و از خودم فاصله  

فقط باعث جدایی باال تنمون شد و از پایین محکم تر بهم چسبید.. پشت  دادم ولی  

 .گردنم رو گرفت و لبش روی گردنم نشست و خیس بوسید.. مورمورم شد

 

قول یه سکس تا صبح رو بهم بده بتونم اینو آرومش کنم چندساعت رو تحمل  _

 ...کنه! زیبا؟! آخ

 

برق مثل  شد  باعث  رایان  سر  پشت  از  صدایی  یه  فاصله   یهو  هم  از  ها  گرفته 

 .بگیریم.. رایان خجول دست پشت گردنش گذاشت و من التهاب گرفتم
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شدم.. کم کم لبش هر دو دستم رو ستون سینش کردم و مشغول نوازش کردنش  

به طرحی از لبخند کش اومد.. چشم هاش دو دو میزد و من دمای بدنش رو که 

 .مدام باال و باالتر می رفت، حس می کردم
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پاییز سررسیده بود و من مثل هیچ کدوم از پاییزهای گذشته نمی ترسیدم.. همه 

 ...چی بر وفق مراد بود.. همه چی

ده بودیم و رایان و اون زمردهای شفاف،  مون رسیانگار به ته قصه ی پر غصه 

 .حاال درست مقابلم بود

 

 ...تو هم جذاب ترین و خوشتیپ ترین و البته_

 

سرم رو توی سینش فرو بردم و عمیق نفس گرفتم.. موهام رو از زیر شال به  

 ..داخل ُسر داد و تار به تار موهام رو به نوازش گرفت

 

رم رایان.. دیگه حس نمی کنم یه رایحه خوشبوترین مرد دنیای.. عاشق این عط _

 .ی مجزاس.. انگار بوی تن خودته

 

 .تو دماغی خندید و من سینش رو بوسیدم و عقب کشیدم

داشت غذا یخ می کرد و اینبار رایان مخالفت نکرد. میز رو دور زدم و دیس برنج  

 :رو به دستش دادم و گفتم

 

ده بزرگشون رو خورد.. زهرا  برو آقا.. برو که روده کوچیکه ی مهمون ها رو_

 .رو هم صدا کن بیاد باهم میز رو بچینیم

 



 

1714  از 1552 صفحه   

سری به نشونه ی باشه تکون داد اما نمیشد اون حجم شیطنت رو نادیده گرفت.. 

تر بشه..  بین راه با زهرا سینه به سینه شد و من دستی به لباسم کشیدم تا مرتب 

 ..زهرا دختر تیزی بود و ممکن بود بو ببره

 

ی آقا رایان ببخشیدا.. نزدیک بود دیس برنج پخش زمین بشه.. به به چه  ای وا_

 ..عطری هم داره

 

 :رایان تک خنده ای کرد و با نیم نگاهی به من گفت

 

 .باز خدا رحم کرد وگرنه االن لباسات کثیف میشد_

 

زهرا خندید و وارد آشپزخونه شد.. چندتا از بشقاب های لب تخت رو روی هم  

 .با قاشق و چنگال های نقره روی میز گذاشتمسوار کردم و  

 

 ...س؟! میرفت می آوردعیبی نداره پس اردالن چیکاره_

 

و برای من چشمک زد و کنارم ایستاد.. رایان ابرو درهم کشید و با حالت استفهام  

 :سر تکون داد

 

 ...فکر می کردم فقط من زن ذلیلم_
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دیگه با من ارتباط چشمی نداشته باشه.. این رو گفت و فرار کرد.. یعنی ترجیح داد  

 ..زهرا بهم تنه زد و معنادار گردن شکوند

 

شنیدی که؟! الهی بگردم برای بچه.. اعتراف کرد زن ذلیل شده.. حاال من خودمو  _

طلسمش  رو؟!  رایان  آقا  کردی  چیکار  نمیزنه..  بهم  حرفا  این  از  اردالن  بکشم 

 !کردی؟ 

 

اخم کردم و با زهرا همه ی وسایل های میز شام  گیش خندید..  و خودش از بی مزه

رو به سالن غذاخوری انتقال دادیم.. زبیده انگار از بیکاری خسته شده بود که پا  

به پای مادر کار می کرد و باالخره میز حاضر شد.. یه میز دوازده نفره ی بزدگ  

 ..و پر از انواع خوراک

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 �🢦🔤� عالیس .. الناز

 

 [03:37 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_هشتاد_و_نه #

 

 

 

 

 !با استرس مادر من هم استرس گرفتم.. درچه مورد میخواست حرف بزنه؟ 

 :قبل از اینکه حرفی بزنم رایان زمزمه وار لب زد

 

 ...خیره_

 

حرکات چشم و ابرو بهم  زهرا با پا بهم ضربه ای زد و من به سمتش چرخیدم. با 

فهموند که چی شده و من شونه باال انداختم.. لب هاش رو آویزون کرد و جلو  

 :اومد و کنار گوشم پچ زد
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میخواد  _ رایان  آقا  و  ای  حامله  کردم  فکر  خبرداری..  تو  کردم  فکر  باش  منو 

 ..غافلگیرمون کنه

 

یود شدنم میگذشت  حاملگی...؟! من که هیچ حسی نداشتم ولی دو هفته از تایم پر 

 ..و خودم کمی مشکوک بودم ولی رایان خبر نداشت

 :از این موضوع باهاش حرفی نزده بودم. خودم رو جلو کشیدم و زمزمه کردم

 

شاید میخواد مامان اینا رو راضی کنه همینجا زندگی کنن وگرنه من که حامله _

 ..نیستم

 

بشم.. دوست دارم تو    وای آبجی.. خب زود باش دیگه.. من دلم میخواد خاله_

 !عروسیمون با بچه بیای

 

بزرگترین   از  یکی  عروس  لباس  تو  زهرا  دیدن  شد..  بارون  ستاره  وجودم  کل 

آرزوهام بود.. اردالن عرق پیشونیش رو گرفت.. بااینکه ما آروم حرف میزدیم  

 ..ولی می شنید.. یکم معذب بود و من درک می کردم

 :با امیدواری گفتم

 

 !و هم که مرخص بشه عالی میشهانشاهلل.. عم_
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اردالن به سمتم چرخید و من آمین گفتن پدر رو شنیدم و مادرم زیرلبی ذکر گفت..  

زبیده هم به جمع پیوست و چیزی زیرلبی زمزمه کرد و اردالن با همون حجب و  

 :حیای ذاتیش گفت

 

 ..ممنون زیبا جان.. انشاهلل خدا به مائده خانم هم سالمتی بده_

 

 .زبیده با یه لبخند خیلی ملیح و پرمعنا نگام می کرد و رایان بشقابم رو پر کرد

جو یکم متشنج شده بود و من حس می کردم همه داشتند به همون صحبت های 

سمتش  به  من  و  نشست  رونم  روی  رایان  دست  کردند..  می  فکر  شام  از  بعد 

 .چرخیدم

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 

 �🔤� عالیس .. الناز
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 [03:37 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_نود#

 

 

 

 

لبخندی اطمینان بخش زد و دلم قرص شد.. احتماال قصد نداشت یه خبر بد بده و 

 !چه بهتر

 :کمی خیالم راحت شد و باالخره پدر سکوتش رو شکست

 

ت_ تموم میشن، فعال شامتون رو بخورید  از دهن انشاهلل همین روزا مشکالت  ا 

 ..نیفتاده

 

 .و رایان رو به جمع "نوش جان" گفت و مشغول خوردن شدیم 

 

تا دقایقی جز صدای برخورد قاشق و چنگال هیچ صدایی به گوش نمی رسید و  

با دستاش   پام رو لمس می کرد و  از زیر میز دیوونگی می کرد..  رایان هنوز 
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کردن هرچه بیشتِر  خطوط فرضی روی رونم می کشید و گاهی توجهش رو با پر  

 ..بشقابم نشون می داد.. تقریبا هرچی می خوردم از محتویات بشقابم کم نمیشد

 

روزگارم   از  دمار  اتاق  توی  تا  بشم  فربه  و  چاق  داشت  قصد  کردم  احساس می 

 ..دربیاره

 ...چقدر خوشحال بودم که یه جمع صمیمی و خانوادگی داشتیم و حاال

 

رایان.. برخالف تمام روزها و شب هایی که با سیامک تو خونه ی عشق من و  

داشتم، حاال همه دور هم بودیم.. زهرا و اردالن ریز ریز حرف میزدند و زبیده، 

قاشق قاشق از غذایی که با عشق پخته بودم، به خورد مائده می داد و آخ از نگاه  

 .پر از حسرت و عشقی که مجالی برای بروز دادن نداشت

تلفنم به صدا دراومد.. ببخشیدی گفتم و قاشق و چنگالم رو درون  آه کشیدم که  

 ..بشقاب گذاشتم

 

 !کیه بابا جان؟! اونم این وقت شب؟ _

 

پدرم حساسیت داشت.. همیشه.. االن چیز جدیدی نبود که خبر نداشته باشم، لبخند  

 :زدم و با شرمندگی گفتم

 

 !همین روزا هم میره عمل کنهحتما کمنده.. چندروزیه ازش بی خبرم.. فکر کنم  _
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@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 

 �🔩� عالیس .. الناز

 

 [03:37 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_نود_و_یک#
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مسئله ی کمند چیزی نبود که بشه مخفی کرد.. البته که من قصد پنهانکاری نداشتم  

 .و کمند هم رضایت داشت

برگرده.. به من قول داده بود و برای همین هم دیگه اهمیتی نداشت کسی  قراربود  

 ..از ترنس بودنش بویی ببره یا نه.. مادر لبخند زد و زبیده خانوم آه کشید

 

چقدر این دختر مهربونه.. برو مادر جان منتظرش نذار.. داره از خارج زنگ  _

 ..میزنه پول تلفنش زیاد میاد

 

اردالن شماتتش کرد.. رایان نیمچه لبخندی زد و من باز  زهرا بی محابا خندید و  

 :با یه ببخشید رو به جمع گفتم

 

 ..زود برمیگردم_

 

از پشت میز بلند شدم و به سمت اتاق رفتم، تا به اتاق برسم تماس قطع شد ولی  

قبل از اینکه از روی میز آرایشی بلندش کنم، باز صداش به هوا بلند شد و من با  

 ..ش، روح از تنم رفتحک شده روی صفحه  دیدن شماره ی

باورم نمیشد بعد از مدت ها این شماره رو ببینم و اینجوری یخ کنم.. اینجوری  

 ..قلبم به کوبش بیفته

دراصل داشتم پس می افتادم و صدای بلندش احتماال همه رو مشکوک می کرد.. 

با استرس لبم رو جویی دم.. چرا  صداش رو خفه کردم و دست به کمر گرفتم و 

 !زنگ میزد؟ 
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 !چی از جونم می خواست؟ 

 

خیلی وقت بود که ازش خبر نداشتم و این ظهور نابهنگامش اصال نشونه ی خوبی  

 .نبود. ترس بدی به دلم افتاد و پوف کشیدم.. از صورتم آتیش فواره میزد

نمی خواستم جوابش رو بدم ولی... با دوباره به صدا دراومدن تلفن، هول شدم و  

رو وصل کردم ولی تلفن رو باال نیاوردم.. صدای دور و ناواضحش رو می  تماس

 ..شنیدم که الو الو می گفت و من جرات نداشتم از نزدیک بشنوم

با ترس و لرز تا کنار در اتاق پیش رفتم و سرک کشیدم.. هیچکس نبود و من در 

 .رو بستم و قفل کردم 

 ..کشتاگه رایان بی هوا سر می رسید من رو می 

 ..هنوز تماس برقرار بود و الو الو گفتن هاش قطع نمیشد

چه حرفی برای گفتن داشت؟! چه حرفی؟! اون هم تو چنین شب و وسط مهمونی  

 ...خانوادگی ما

تلفن رو به گوشم زدم و هموک اول کار، شمشیرم رو از رو بستم تا گربه رو دم  

 .حجله بکشم

 

 !چی از جونم می خوای سیامک؟ _
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@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 

 ♀�🨐� عالیس .. الناز

 

 [03:43 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_نود_و_دو #

 

 

 

 

صدای نفسش رو شنیدم و به مرز سکته نزدیک شدم.. باز می خواست چجوری  

 !کامم رو تلخ کنه؟ 
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رسید   می  رایان  اگه  گرفتم..  گر  و  زدم  زل  اتاق  ی  بسته  در  از  به  حتما  چی؟! 

 ..دستپاچگیم می فهمید 

 

 !زیبا؟! آخ خدایا... زیبا کجایی لعنتی؟! کجایی؟ _

 

 .صداش خط و خش داشت و به شدت می لرزید

 ..دورگه و گرفته و بم... ترسم رو پنهان کردم و کمی صدام رو باال بردم

 

تو چی از جون من میخوای؟! چون دربرابر کاری که باهام کردی سکوت کردم  _

 !ه خودت جرات میدی بازم زنگ بزنی؟ ب

 

خندید.. کوتاه و حرصی.. دلم میخواست اینجا بود و می تونستم پنجه هام رو روی 

ش کنم.. به چه حقی با زندگیم بازی می کرد؟! به خاطر اون..  گردنش بزارم و خفه 

مادرش.. به خاطر بابای رایان به این حال و روز افتاده بودم.. هرروز عذاب و  

رس و شکنجه کافی بود.. دیگه نمی خواستم مظلوم بازی دربیارم.. میخواستم  است

 .خودم از پس حق و حقوق خودم بربیام

 

چرند نگو زیبا.. من کارتو راه انداختم.. اگه من نمی گفتم االن خوش و خرم کنار  _

خانوادت نمی نشستی و منو بندازی تو سطل آشغال.. باید ببینمت.. به همین زودِی  

 !.. هرچقدر زودتر به نفعتهزود

 



 

1714  از 1564 صفحه   

خیلی حق به جانب بود.. خیلی.. حرصم رو روی شالم خالی کردم.. بیرونش آوردم  

و گیره ی موهام رو باز کردم.. مثل یه چنگک کل موهام رو گرفته بود و به مغز  

سرم فشار می آورد.. شال رو روی تخت پرت کردم و طول و عرض اتاق رو گز  

 ..کردم

 

سیامک.. خفه شو، تو درحق من هیچ لطفی نکردی.. چون نتیجه نداد..  خفه شو  _

چون کاری که کردی به لطف رایان به خیر و خوشی تموم شد داری میسوزی..  

می خوای این یه ذره آرامش رو از ما بگیری تا دلت خنک شه؟! پس بذار یه  

ز زنت  چیزی رو بهت بگم.. تو اونقدر بی عرضه بودی که حتی توان نگهداری ا

 !و مادرت رو نداشتی 

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 

 ��♀�� عالیس .. الناز
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 [03:43 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_نود_و_سه #

 

 

 

 

 .سکوت کرد و من همون لحظه متوجه حرفی که زدم، شدم

ا  ش، قطعبه بی غیرتی و بی ناموسی متهمش کردم و این سکوت دیوونه کننده

برام گرون تموم میشد.. هنوز حرف نمیزد.. حتی نفس نمی کشید و من روی تخت  

و   انفجار رو می کشیدم  یه  انتظار  افتاد.. هرلحظه  به کوبش  قلبم  و  فرو ریختم 

 ..صورتم داشت آتیش می گرفت

م از درد جمع شد.. چی گفتم؟! لعنت به دهنی که به ناسزا  لبم رو گاز گرفتم و چهره

 ..باز بشه

ن شاید نمی فهمیدم اما داشتن یه پدر و یه مادِر بد، وحشتناک بود.. یه فاجعه ی م

 ...بزرگ

 !سیامک که تقصیری نداشت، داشت؟ 
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نیست چرا زنگ زدی و چی می  _ برام مهم  ببین چی میگم..  س سیامک؟! ب 

خوای.. به خاطر حرفی که زدم معذرت میخوام ولی این دلیل نمیشه هربار زنگ  

 ..یه دلیلی زندگی منو خراب کنی بزنی و به 

 

م اون بیرون باز هم فقط سکوت کرد و من داشتم جنون می گرفتم.. کل خانواده 

شاد و خرم جشن یکی شدن ما رو گرفته بودند و من داشتم با شوهر سابقم حرف  

 ..میزدم و غصه می خوردم

 

 !زیبا؟ _

 

که من رو می دید و من   اسمم درد بود و درد! با دلهره سر پایین انداختم.. انگار

 ..خجالت می کشیدم که کار زشت مادرش رو به رخش کشیدم

 

باید ببینمت.. اگه تو نیای، من میام.. واسه حرف زدن باهات دست به هرکاری _

 ...می کنم.. نیای می دزدمت زیبا

 

وحشت کردم.. آروم و قرارم رو از دست دادم.. سیامک دیوونه بود.. یه دیوونه  

 .می تونست دست به هرکاری بزنه ی واقعی..
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من  _ نکن..  دیوونگی  بردار..  سرم  از  دست  لطفا  شوهر،  منم  داری  زن  تو 

خوشبختم.. کنار رایان آرومم.. سیامک هرکاری کردی مارو جدا کنی نشد، دیگه 

 !چه نقشه ای داری؟! ولم کن توروخدا.. بذار زندگیم رو بکنم

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ��♀�� النازعالیس ..  

 

 [03:43 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_نود_و_چهار#
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بی خیال تر از همیشه بود.. من حسش می کردم و دلم می خواست قطع کنم.. نباید  

تو اتاق مشترکم با رایان با این عوضی حرف میزدم.. من هنوز هم می تونستم رد  

 ...عشق رایان رو حس کنم و حاالبوسه های داغ و پر از 

 ..احساس خیانت داشتم و از خودم بیزار بودم

 

فردا ساعت ده صبح تو یه کافی شاپ منتظرتم..  آدرسش رو پیامک می کنم..  _

زیبا اگه بخوای بپیچونی.. بخوای به کسی حرفی بزنی با من طرفی! مثل بچه ی  

 .آدم پامیشی و میای سر قرار من، باید حرف بزنیم

 

برآشفته از جا بلند شدم.. دیگه کنترلی رو صدام نداشتم.. هم بلندتر از حد معمول  

 .شده بود و هم می لرزید

 

سیامک؟! من... دیگه تحت هیچ شرایطی به حرف تو گوش نمی کنم.. با طناب  _

 ...پوسیده ی تو توی چاه نمیرم.. ازت متنفرم.. متنفرم

 

فریاد کشید که پرده ی گوشم لرزید    سیامک هم کنترلش رو از دست داد و جوری

وضوح   به  ولی  بدم  فاصله  خودم  از  رو  تلفن  شدم  مجبور  زد..  زنگ  گوشم  و 

 .فریادهای سیامک رو می شنیدم و مثل بید می لرزیدم
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اگه  _ میای..  داری  دوست  رو  زندگیت  اگه  زیبا..  کردی  غلط  کردی..  بیجا  تو 

رج رو روی سر تو و مهمونات  نمیخوای همین االن سرزده از راه برسم و اون ب

خراب کنم، میای. مثل یه دختر خوب به رایان هم چیزی نمیگی! یه حرفایی هست 

 !که باید گوش کنی. شنیدی یا نه؟ 

 

یه نفر به در اتاق تقه ای وارد کرد و من با ترس تو جا پریدم و هین کشیدم.. 

 ..طولی نکشید که صدای رایان رو شنیدم و قالب تهی کردم

 

 !با؟! اونجایی عزیزم؟ زی_

 

کلمه ی آخِر رایان رو سیامک معنادار تکرار کرد و من از همیشه بیچاره تر بودم.  

 :باید چیکار می کردم؟! به لکنت افتادم

 

 ..آ.. آ.. آره ا ال االن م میام_

 

دستگیره ی در رو پایین کشید و وقتی قفل بودن در رو حس کرد باز به در ضربه  

وجودم می لرزید.. آخ خدایا.. دستی به صورت ملتهبم کشیدم و تلفن رو  زد.. کل  

 ..محکم تر به گوشم چسبوندم

 

 ...سیامک ولم کن.. توروخدا.. من نمی تونم_
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باز رایان به در کوبید و اینبار حس کردم دلهره داشت.. بهش حق می دادم ولی  

 ...کاش می رفت.. کاش 

 

 !باز کن.. کی بهت زنگ زد؟! زیبا؟ زیبا چیزی شده؟! بیا این درو _

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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داشت مشکوک میشد و این اصال خوب نبود.. حرفم رو نیمه رها کردم و سیامک  

 ..رو مخاطب قرار دادم

 

 ..وخدا قطع کن.. میام.. میام لعنت بهت.. خدافظباشه سیامک.. تور _

 

تلفن رو قطع کردم و گوشی رو روی تخت انداختم.. با وحشتی آشکار به سمت در  

لعنتی سیامک روی گوشیم بود و ممکن بود   رفتم ولی باز برگشتم.. شماره ی 

 ..رایان کنجکاوی کنه.. نباید باعث دردسر بیشتر میشدم.. نباید

ش رو پاک کردم.. اون لحظه به این فکر نکردم که م و شمارهگوشی رو برداشت

اگه از من می پرسید پس شماره ی کمند کجاست باید چه جوابی می دادم.. فقط  

نفسم منقطع شد و صورتم حال گر گرفتگی داشت.. کلید رو در قفل چرخوندم و  

قن رو  عقب رفتم.. رایان وارد شد و با چشم کل وجودم رو از نظر گذروند و تل

روی تخت شکار کرد.. نفسش داغ و لرزون بود.. دو طرف صورتم رو قاب گرفت 

 :و خیره ی چشم هام پرسید

 

چی شده عزیزم؟! رنگت پریده.. کمند حرفی زد؟! بداش اتفاقی افتاده؟! درو چرا  _

 !قفل کردی؟! زیبا چرا انقدر یخی؟ 

 

 .سری به چپ و راست تکون دادم
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 ...دیر شد بریم سر میزنه نه.. خوبم.. وای _

 

قصد رفتن کردم ولی اجازه نداد.. اخم کرد و تو چشم هام زل زد و من لب گزیدم..  

چندثانیه ی طوالنی چشم از من برنداشت.. ازش رو گرفتم.. می ترسیدم از چشم 

 ...هام، راز نگاهم رو بخونه

 

 !تو که از من چیزی رو مخفی نمی کنی_

 

 ..مک رو و حاال باز هم سیامکمی کردم.. مدت ها قبل، سیا

 !کی قراربود دست از سرم برداره؟! کی؟ 

 

زیبا؟! روزی که زنم شدی جلوی در محضر باهات اتمام حجت کردم.. گفتم هیچی _

 !بین من و تو نباید مخفی بمونه.. بهم بگو چی شده؟ 

 

گفته بود و خودم خوب می دونستم ولی از سبتمک بهش حرفی نمیزدم.. مرد بود  

 !لی حس مردونه داست.. از غیرت و غرور گرفته تا حسادتو ک

سیامک اگرچه تو گذشته با رایان وصل بود ولی حاال فقط یه مشکل بود که باید 

 ..خودم حلش می کردم. حداقل خودم اینطوری فکر می کردم
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 !میدونم ولی چیزی نیست رایان.. غذا یخ کرد بریم توروخدا_

 

که حرف هام رو به هیچ عنوان باور نمی کرد ولی   باورم نکرد.. من مطمئن بودم

هیچی نگفت.. سکوت کرد و ولم کرد.. یه گام عقب رفت و نفسش رو مالیم فوت  

کرد.. پشیمون بودم از همه چی اال بودن درکنار رایان.. نمی تونستم آرامشش رو  

 .به هم بزنم

 

 !باشه خانوم.. بریم_

 

 .و رایان مرتبش کردشالم رو برداشتم و روی موهام انداختم 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ��♀�🨭� عالیس .. الناز

 

 [03:49 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_نود_و_شش #

 

 

 

 

دست دور کمرم حلقه کرد و هنوز یک قدم هم برنداشته بود که اسمش رو صدا  

کنکاش کرد..   نافذش کل وجودم رو  بانگاه  و  به سمتم چرخید  ایستاد..  و  کردم 

رایان می دونست یه چیزی بود و نمی گفتم.. از خودم خجالت کشیدم چون رایان  

القا کنه که اگر حتی  می خواست به من اعتماد کنه.. می خواست این رو به من  

 ..پنهان می کردم اما آزادی داشتم

می تونستم یه چیزایی رو برای خودم نگه دارم.. هرچند این کاِر من فقط یه خیانت  

بود.. سیامک شوهر سابقم بود و رایان حق داشت خبر داشته باشه فقط من از  

 ..پِس گفتنش برنمیومدم

 

یه کاری  _ اگه من... یه...  ناراحت رایان؟!  یا ممکنه  نداری،  تو دوست  کنم که 

 !بشی، با.. با من چیکار می کنی؟ 
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چندثانیه حرفی نزد و من از چین کمی که گوشه ی چشمش نشست فهمیدم که  

داشت عمیقا به سوالم فکر می کرد.. دست روی برجستگی سینش گذاشتم و کوبش  

 ..شد قلبش رو حس نکردم.. خیلی مالیم می تپید و دلم ماالمال غم

 

به این فکر می کنم که حتما یه جای راه رو اشتباه رفتم که زیبا به من اعتماد  _

نداره... می گردم و اون اشتباه رو پیدا می کنم، برطرفش می کنم، من تو زندگیم  

سعی کردم همیشه منطقی باشم.. درسته گاهی راهم کج بوده ولی برگشتم.. من 

بلدم.. چون نخواستم یکی م بابام باشم... نخواستم غرق بشم تو  برگشت رو  ثل 

 ...کثافت! که مایه ی شرم خانوادم باشم.. زیبا؟! اگه

 

دو طرف صورتم رو قاب گرفت و با سر انگشت پوست صورتم رو به نوازش  

گرفت.. خیلی لطیف و مالیم.. چشم بستم و سر کج کردم.. کف دستش رو بوسیدم 

روی گردنش بود و روی موهام بوسه    و رایان من رو به آغوش کشید.. سرم دقیقا

 ..زد

 

اگه فکر می کنی من می تونم کمکی کنم بهم بگو... با من حرف بزن.. خواسته _

آرامش  هات.. دردات.. عالقمندی به  باعث میشه  که  زیبا.. هرچی  هات.. هرچی 

 .برسی از من بخواه.. فکر نکن خدام، ولی به من بگو چی میخوای تا برآورده کنم

 

می به صورتم کشیده شد و آروم گرفتم.. رایان هیچکاری هم که نمی کرد  خون گر

 .آروم می شدم.. چرا نمی گفتم؟! شاید چون سیامک خطرناک بود

 !ولی مگه محافظت از من وظیفه ی رایان نبود؟ 
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دردت چیه زیبا؟! به تماس تلفنیت برمیگرده؟! با صداقت جواب بده.. سیامک  _

 !بود؟ 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ��♀�� عالیس .. الناز
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 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_نود_و_هفت #
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کوبش قلبم رو به سینش هدیه دادم.. بیشتر و بیشتر بهش چسبیدم و دستم دور 

 .کمرم حلقه شد و عضالت پشتش رو به نوازش گرفتم

 

ضی زنگ میزنه.. تهدیدت می کنه.. اگه هنوز بهت  بگو قربونت برم، اگه اون عو_

فکر می کنه بگو زیبا.. تو زن منی، بابات تو رو به من سپرده... ببین کل خانواده 

 !دور هم جمع شدیم.. به خاطر من و تو... حرف بزن

 

خیلی دلم می خواست بگم ولی انگار زبونم توانایی تکلم نداشت.. انگار یکی دست 

ود و اجازه نمی داد حرف بزنم.. رایان و اوج عصبانیت رو دیده رو دهنم گذاشته ب 

بودم و دلم نمی خواست دستش به خون سیامک آلوده بشه.. نمی خواستم من رو  

مثل یه گوشت قربونی تیکه پاره کنن. اشتباه محض بود ولی روی سکوتم پافشاری  

 .کردم

 

 !بهتره بریم... موندنمون طوالنی شد_

 

گرفتم و بدون نگاه کردن تو چشماش، از در اتاق بیرون زدم و وارد  ازش فاصله 

 :سالن غذاخوری شدم.. همون لحظه مادر من رو مخاطب قرار داد

 

 !کجا موندین شما؟! بیاین غذاتون یخ کرد.. بیا مادر؟! پس آقا رایان کجاست؟ _
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رفع ابهام  پدر نگاهی مشکوک به ما انداخت و من لبخندی زوری به لب آوردم تا  

 .کنم. صدای رایان رو از پشت سرم شنیدم

 

 .منم اینجام_

 

ش  و دستش دور کمرم حلقه شد و باهم پشت میز نشستیم.. اردالن لیوان نوشابه

 :رو روی میز گذاشت و گفت

 

 !س. جای مادرم اینا خالیه اون عاشق غذاهای دریاییهغذا فوق العاده_

 

 :و زبیده در جواب دادن پیش دستی کرد

 

انشاهلل به زودِی زود یه مهمونی بزرگ می گیرم شما دوتا جوون هم برید سر _

 !خونه زندگیتون.. مگه نه آقا خسرو؟ 

 

پدر سری به تایید تکون داد و من باز نگاهش رو به خودم و رایان دیدم. احتماال  

می خواست از خوشبختی ما مطمئن بشه تا دلش قرص بشه واسه پاپیش گذاشتن  

 ...ازدواج اردالن و زهرا  تو مراسم

 .ش رفتزهرا سرخ شد و لب گزید و مادر زیرلبی قربون شدقه 
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انشاهلل.. فقط حاِل خلیل خوب بشه من هرچه زودتر آستین باال میزنم.. اردالن  _

 !مثل پسرمه

 

رایان چی؟! رایان سکوت کرد و من به مادرم نگاهی انداختم که داشت لبخندی 

 :اد. حرف پدرم رو، مادر تصحیح کردتصنعی به جمع نشون می د

 

ماشاهلل دوتا داماد دارم مثل دسته ی گل.. خدا به هرکسی نظر نمی کنه... انشاهلل  _

 .خوشبختیتون رو ببینم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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نگاِه کِل جمع روی مائده چرخید و من دست رایان رو روی پوست سرد و کرخت  

ی دستم حس کردم.. در هرحالی حواسش به من و احساساتم بود و از خودم شده

متنفر شدم.. مسئله به اون مهمی رو مخفی می کردم و توقع داشتم رایان من رو  

 !ببخشه؟ 

 

ه زهرا می گیرم همه انگشت به دهن بمونن! البته اگه شما اجازه یه عروسی واس_

بدین... دکتر گفت حال بابا خوبه، انشاهلل مرخص که بشه، بساط عروسی رو برپا  

 ...می کنیم و

 

 :زهرا ذوق زده و پر از هیجان حرف اردالن رو قطع کرد
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ی بریز و  واسه ماه عسل بریم اروپا، عروسی مجلل نمی گیرم.. میخوام بیخود_

بپاش کنم واسه دِل مردم؟! مگه نه آبجی؟! تو که خارج رفتی می دونی دیگه اونجا  

 ...خیلی بهتر از یه عروسیه که بعدا همه بگن برنجش شور بود کبابش سرد بود

 

 ..و خودش خندید... احتماال فراموش کرده بود که من رنگ خارج رو ندیده بودم

 

ت لبخندش رو پنهان کرد.. رنگ و روی پدر نشون  اردالن بلند خندید و مادر با دس

 ..می داد که حالش خیلی بهتر بود.. شوخی ها و حرف های زهرا تاثیر مثبت داشت

 

نبین دختر، گوش شیطون کر و چشمش کور، واست _ جلو جلو خواب و خیال 

 ...سنگ تموم میذارم انشاهلل 

 

با سیامک فکر می کردم..   واقعا میلی به خوردن نداشتم و مدام داشتم به روبرویی

باید می رفتم؟! چه حرفی با من داشت؟! آخ خدایا... رایان بهم نزدیک شد و لبش 

 :روی گوشم نشست و قبل از اینکه بتونم واکنشی نشون بدم لب زد

 

لب تر کن واست یه عروسی شاهانه می گیرم قربونت برم، می برمت دور دنیا  _

 ...رو بگردی! تو فقط بگو

 

 :گونه هام سرخ شد و با خجالت سر پایین انداختم.. زبیده ریز ریز خندید و گفت
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نه به این دختِر شیطون که بلند بلند از آرزوهاش میگه نه به عروس گلم که یه  _

رو   همتون  خدا  انشاهلل  کنه...  می  سرخ  رو  هاش  گونه  رایان  از  حرف  کلمه 

 ...خوشبخت کنه

 

شد.. رایان لبخندی کوتاه به لب آورد و رو به    الهی آمین" گفتن پدر قوت قلبم"

 :جمع گفت

 

 .اگه اجازه بدین من خبری که درموردش حرف زدم رو بازگو کنم_

 

من بیشتر از بقیه کنجکاو شنیدن بودم چون رایان درموردش با من هم حرفی نزده  

 .بود.. با شک و تردید و کمی تزس به حرکت لبش زل زدم و رایان سر چرخوند

 

 ..ما.. انشاهلل خیر باشهحت_

 

 :رایان بی مقدمه و خیلی جدی گفت

 

 .تونستم طالق مادرم رو از رامین ارجمند بگیرم_
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@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �😐�♀�� عالیس .. الناز

 

 [03:52 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_پونصد_و_نود_و_نه #

 

 

 

 

رایان زل زدم.. مادر و زبیده هین کشیدند و زهرا  های  شوکه از این حرف، به لب

 :بلندتر از حد معمول گفت
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 !چی؟! آخه... من... آبجی؟ _

 

و   جدیت  این  ولی  داشت  قصدی  چنین  رایان  دونستم  می  نداشتم..  جوابی  من 

پشتکارش برای گرفتن طالق مادرش برام عجیب بود.. رامین چطوری این اجازه  

 !...رو داده بود؟! آخ خدای من

باز هم من تو یه موقعیت بد و بحرانی پشت رایان رو خالی کرده بودم.. حتی خبر  

نداشتم.. مطمئن بودم پروسه ی طالق نادرش از رامین، به حتم خیلی سخت و  

 !طاقت فرسا بود و من چطور نفهمیده بودم؟ 

رایان همه ی تالشش رو می کرد تا من در آرامش کامل زندگی کنم و این موضوع  

 ..آزارم بود باعث

دلم نمی خواست فقط در شرایط های خوب کنارش باشم.. من زنش بودم در هر  

 ...شرایطی

 

یعنی... مائده خانوم از پدرت جدا شد؟! تا جایی که من خبر دارم، رامین ارجمند  _

 !چنین اجازه ای نمی داد؟! چطور راضیش کردی؟ 

 

گرفته بود و حالم خوب  با این سواِل پدر، به سمتش سر چرخوندم.. صورتم گر  

 .نبود.. این بی خبری از چنین مسئله ای بدجور عصبیم می کرد 

رایان خیلی خونسرد به پشتی صندلی تکیه داد و با نگاهی معنادار به مادرش، 

 :گفت
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 !راضیش نکردم.. مجبورش کردم_

 

زهرا از پشت میز بلند شد و یه لیوان آب برام ریخت و به سمتم گرفت.. من میلی 

 .ه خوردن نداشتمب

 

 !آبجی بیا این آب رو بخور.. معلومه تو هم خبر نداشتی_

 

دست زهرا رو پس زدم و بغضم گرفت.. از خودم.. از مائده... زندگِی بی سر و  

ادامه ی رابطه  بود.. من موافق  بدتر شده  بودم ولی  سامانش حاال  با رامین  ش 

 :مادر با دیدن حالم گفتطالق یه چیز خوشایند نبودکه حاال خوشحالی کنم.. 

 

 ...بخور زیبا جان_

 

ولی باز هم از خوردنش امتناع کردم.. دست و پاهام می لرزید.. من معنِی طالق  

رو از همه ی این جمع بهتر درک می کردم چون خودم یه زن مطلقه بودم.. من با  

 ..ُمهر طالق زندگیم رو از دست داده بودم

 

باقِی عمرش رو با اسم و رسم اون سر نکنه... من از  برای مادرم بهتر بود  _

 !نگاهش می خوندم که از این طالق راضی بود.. مگه نه مادر؟ 
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زبیده آه کشید و مائده سر پایین انداخت.. وجودم پر از درد شد.. نمی دونستم چی  

بگم.. باالخره زهرا آب رو به خوردم داد.. اردالن، زهرا رو عقب کشید و من یه  

راحت کشیدم. داشتم خفه میشدم ولی نمی تونستم دردم رو بروز بدم چون به  نفس  

 ..حتم حال شوهرم و مادرش بدتر از من بود

 

 !پس باالخره کاِر خودت رو کردی... این رو میدونی که رامین سکوت نمی کنه؟ _
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 [03:52 01.01.21] ,انتخاب اخر
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 نتخاب_آخررمان_ا#

 پارت_شونصد#

 

 

 

 

پدرم خبر داشت؟! نگاهش و حرفی که زد، این رو ثابت می کرد. چندثانیه پلک  

 .بستم تا به خودم تسلط پیدا کنم

هزاران هزار حس متفاوت داشتم.. درد.. ترس.. دل شکستگی.. نگرانی، از همه  

 .بدتر این بود که دلم برای مائده می سوخت

 

نداشتم، باید مادرم از بند اسارت رامین درمیومد.. حقش بود چاره ی دیگه ای  _

 !تو آرامش زندگی کنه.. مگه نه زیبا؟ 

 

دستش که روی کمرم نشست، هول شدم و سر باال آوردم.. باید به کدوم موضوع  

فکر می کردم؟! به سیامک و تهدیدش؟! به گفتن و نگفتنم به رایان؟! یا این خبر  

 !ناگهانی...؟ 

 

 !ه خانوم خودش می تونست برای خودش تصمیم بگیرهکاش مائد_
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زبیده آه پر از حسرتی کشید و من قطره اشکی که از گوشه ی چشمش چکید،  

 .دیدم.. تن صدای رایان تغییر کرد

 

اونقدر با مادرم احساس نزدیکی دارم که بدونم چی میخواد و چی نمی خواد..  _

تحمل کنه... تا همین حاال هم کم صبوری  زیبا؟! هیچکس نمی تونه خیانت کردن رو  

 ...نکرده اگه می تونست و پدرم رو انتخاب می کرد، من بازم اینکار رو می کردم

 

خیانت؟! این واژه، کل وجودم رو به رعشه انداخت.. اینکه داشتیم دربرابر اردالن  

 ...باهم بحث می کردیم عجیب بود و دردناک

 ..جهات مختلفاما من تحت فشار بودم.. از خیلی  

ابدا صورت   حاال...  و  بود  فهمیده  رو  ما  ازدواج  و  موضوع طالق  تازه  اردالن 

 .خوشی نداشت که درباره ی طالق پدر و مادرش حرف بزنیم

 :هیچ حرفی نزدم و مادر برای عوض کردن جو گفت

 

 ...حق با آقا رایاِن.. دخترم؟! تو شرایط و موقعیت رو می دونی _

 

ا رامین اشاره می کرد؟! تیره ی کمرم لرزید و گر گرفتم..  داشت به روابط من ب

آخ خدا! لب گزیدم و به مائده نیم نگاهی انداختم.. بی حالت فقط به روبرو زل زده  

 .بود

 .پدر زمزمه وار، "خدایاشکرت" به لب آورد و از پشت میز بلند شد
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 !به نظر من رایان کار درستی کرده_

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 [03:52 01.01.21] ,انتخاب اخر�🕺� عالیس .. الناز

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_شونصد_و_یک#

 

 

 

 

وقتی پدرم این رو می گفت، من دیگه حرفی نمیزدم.. همه متفق القول موافق بودند  

 ...اال من
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من حال یک زن رو درک می کردم و ابدا از یه طالق خوشحال نبودم.. رایان از  

بود.. مادرم ناخواسته نیش و کنایه زده بود و احتماال اردالن هنوز  خیانت گفته  

 ..هاج و واج بود و من از همیشه بدتر بودم

کامم تلخ بود و دلم گریه کردن می خواست. خیلی خودم رو کنترل می کردم تا  

جلوی خانواده خودم رو قوی نشون بدهم.. من می دونستم همه چی به همون تلفن  

 ..که نازک دل شده بودملعنتی برمیگشت 

 :من بعد از پدر از جا بلند شدم و یه ببخشید گفتم و ادامه دادم

 

 .یه آبی به دست و صورتم بزنم و بیام_

 

زهرا صدام کرد ولی من صبر نکردم و از سالن غذاخوری خارج شدم.. فضای  

  خونه به شدت خفقان آور بود و من راهی برای نفس کشیدن نداشتم.. می ترسیدم.. 

از واکنش های بعدی رامین.. از تنهایی مائده.. از افکار اردالن.. از رویارویی با  

 ..سیامک

 !معلوم نبود برای من چه خواب و خیاالتی داشت

وارد سرویس بهداشتی شدم و روبروی آینه ایستادم.. چشم هام سرخ بود و می  

نم کشیدم..  تونستم هاله ی کمی از اشک رو توی چشم هام ببینم.. دستی به گرد

سعی داشتم با نفس های عمیق، خودم رو آروم کنم.. چند تقه به در خورد و صدای  

 :زهرا رو شنیدم

 

 !آبجی؟! چیشد عزیزم؟! خوبی؟ _
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م آتیش فواره میزد.. قلبم تند و نامنظم می  اصال خوب نبودم.. دقیقا از وسط معده

م همه ی محتویات  تپید.. انگار سیستم گوازشم درست کار نمی کرد، می خواست 

 ..م رو باال بیارممعده

 

 !خوبم زهرا.. یکم دیگه میام_

 

 !باشه قربونت برم.. حاال بیا این در رو باز کن یه لحظه.. باهات کار دارم_

 

قصد رفتن نداشت.. شیر آب رو باز کردم و دستم رو خیس کردم و برای کم کردن  

سینم زدم.. این چه حالی بود؟! نمی التهابم، خیسی دستم رو به گردن و باالی  

تونستم نفس بکشم.. انگار یکی پنجه هاش رو روی گردنم فشار می داد.. شیر  

 ..آب رو بستم و در رو باز کردم.. زهرا با لبخند پت و پهنی نگام کرد

 

 ..الهی من قربونت برم آبجی.. چیشد آخه؟! ببینمت_

 

 .نگرانی اخم کرد خودش رو جلو کشید و دوتا دستم رو گرفت.. با

 

یخ کردی.. اتفاقی افتاده؟! تو اتاق با آقا رایان دعواتون شد؟! رفتی و برگشتی  _

یهو دگرگون شدی بخدا.. دیگه من حواسم جمع جمعه.. نمی تونی گولم بزنی.. یاال  

 !بگو ببینم چیشده؟ 

 



 

1714  از 1592 صفحه   

هر  وای خدایا.. حاال کی باید زهرا رو ساکت می کرد؟! مغزم کار نمی کرد ولی به  

 .سختی که بود باید یه دروغی سِر هم می کردم

 

نه عزیزم چه اتفاقی چه دعوایی...! فقط با کمند حرف زدم.. فردا عمل می کنه  _

 ..یکم دلواپس اونم

 

رایان   اومدِن  احتمالی  به مسیر  من  کرد..  براندازم  و موشکافانه  کرد  ریز  چشم 

 :نگاهی انداختم و زهرا با ریزبینی گفت

 

خوبیه.. ولی تو شبیه کسایی که خبر خوب گرفتن نیستی! از اینکه    اینکه خبر_

مائده خانوم طالق گرفته ناراحت شدی؟! بگو دیگه آبجی من رازداِر خوبیم.. قول  

 .میدم به کسی نگم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 [03:52 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_شونصد_و_دو#

 

 

 

 

 ..پوف نامحسوسی کشیدم و سعی کردم زهرا رو متقاعد کنم

 

ناراحت شدم.. خب.. دراصل بهتره بگم  _ نه  نه دعوا کردیم  بخدا چیزی نیست. 

ناراحت شدم چون االن فقط من می فهمم طالق چقدر جمله ی زشتیه.. ناراحت این  

س.. اصال  ق ناراحت کنندهنیستم که رامین دیگه شوهرش نیست.. فقط.. خود طال

 !بیخیال بیا بریم پیش بقیه

 

 ...هومی گفت و محکم بغلم کرد. زیادی دل نازک شده بودم و البته ترسو

بعد از سال ها داشتم طعم خوشبختی رو می چشیدم و می ترسیدم که یکی این 

خوشبختی رو از من بگیره انگار همه جهان هستی دست به یکی کرده بودند که 

 ..تونم از چیزهایی که داشتم لذت ببرممن ن
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دلم نمی خواست اینطوری باشم ولی دست خودم نبود انگار یه نیروی خارجی من  

 ..رو به این حال وادار می کرد

زهرا بغلم کرده بود اما ریز ریز میخندید و من علتش رو نمی دونستم... اخم کردم  

 ..و ازش جدا شدم

 

دونم ی باور کن دارم جدی میگم.. من نمیآبجی جونم امروز خیلی خوشگل شد_

 ...آقا رایان چطوری میتونه در برابرت مقاومت کنه

 

چشم ریز کردم و متفکرانه گردنم کج شد.. داشت چی می گفت؟! یکباره بحث رو  

 .عوض کرده بود

 

 ..کاشکی زودتر باردار بشی.. بخاطر اون، اینو گفتم_

 

رو لمس کنم.. بین راه دستمو گرفت و  آهانی گفتم و دست بلند کردم تا صورتش  

 :بوسید و نگاهش حرف ها داشت برای گفتن.. خیلی مالیم گفت 

 

خیلی  _ خیلی  حاال  ولی  هستی  خوشبخت  بودی  سیامک  با  وقتی  کردم  می  فکر 

تری.. به قول مامان انشاهلل که خدا چشم بد رو از تو و زندگیت دور کنه  خوشبخت 

 ..من خیلی تورو دوست دارم.. خیلی
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باید برای دیدن سیامک می رفتم..   لبخند زدم ولی این حرف پشتم رو لرزوند.. 

مجبور بودم.. باید بهش حالی می کردم که من دیگه زن رایان بودم.. ته دلم مدام 

 .خالی میشد.. وحشت داشتم.. ترس از نبخشیدن رایان.. خیانت 

ی همیشه.. قرار نبود  دیگه نا نداشتم انقدر خودم رو شکنجه کنم.. یکبار بود برا

 .رایان چیزی بفهمه.. می رفتم و آخرین حرف هام رو میزدم

آخرین حرف های صد من یک غازش رو می شنیدم و برمی گشتم.. سیامک آخرین 

 !خان بود؟ 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 ♀��️☹ عالیس .. الناز 
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 رمان_انتخاب_آخر#
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از حموم  وقتی  گرفتم..  مدت  یه دوش طوالنی  و  کردم  استفاده  کناری  از حموم 

بیرون زدم، رایان رو حاضر و آماده دیدم.. یه کت و شلوار نوک مدادی به شدت 

جذب و شیک تنش بود و کراوات داشت.. انگار که یه جلسه ی خیلی مهم پیش  

ب  کرده  خوشتیپ  اینقدر  که  بود  کاله  روش  و  اومد  پیش  رفت..  دلم ضعف  ود.. 

زرشکی رنگ حوله رو روی موهام انداخت و دو طرف سرم رو گرفت. دست روی  

کتش گذاشتم و به چشم هاش زل زدم.. همیشه یه اخم و یه لبخند نامحسوس تو  

 ...ش بود.. همیشهچهره

 ..عطرش رو نفس کشیدم که خندید

 

خودت باش.. تو شیشه ی عمر منی سرما میخوری خوشکل من.. بیشتر مراقب  _

 .زیبا.. اگه بالیی سدت بیاد می میرم

 

 ..ش کوبیدماخم غلیظی به ابرو آوردم و با کف دست به سینه

 

خیلی لوسی.. از این حرفا نزن اول صبحی.. قراره یه عالمه روز و شب وبال  _

 !گردنت باشم.. تو هم آقایی کنی واسه من و بچه هامون.. قول دادی
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نگام کرد و اون لبخند ذاتی از روی صورتش پرید.. حاال فقط اخم داشت و    عمیق

 .نگاهی که مثل یه زمرد صیقل نخورده، برنده بود

 

خیلی خوشکلی، عاشقت شدم.. تو شرایطی که فکرشو نمی کردم بهت دل دادم..  _

بچه هم  اومده بودم انتقام بگیرم ولی پام لغزید! حاال فقط تو مهمی، فقط تو... حتی  

نه! به خاطر لبخند تو هرکاری می کنم زیبا.. هرکاری! حتی حاضرم آدم بکشم ولی 

 ...اشک تو چشمات نبینم

 

دلم می خواست بغلش کنم ولی خیس بودم و نمی خواستم لباس هاش رو کثیف 

کنم.. با سر انگشتام ته ریش میلی متریش رو لمس کردم و روی پنجه ی پا بلند  

دم ولی یهو با شنیدن صدای زبیده مثل برق گرفته ها ازش  شدم و لبش رو بوسی

 .فاصله گرفتم

 

 .مادر؟! بیدار شدی؟! بیاین صبحونه.. ای وای... بد موقع مزاحم شدم_

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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م نشست. خیلی مالیم بوسید و من خودم  غلت خفیفی زدم و لب رایان روی شقیقه 

رو به خواب زدم.. دستش از زیر پتو روی تنم نشست و نوازشم کرد.. بازوم..  

م کتفم.. باالی سینه و گردنم رو با انگشت های ُمهر زد.. لبش هنوز روی شقیقه 

لبریز   آرامش  از  قبلی،  دفعات  مثل  اینبار  و  و بود  نوازش  هر  برعکس  نشدم.. 

ش مثل یه داغ بود رو تنم.. آتیشم میزد.. من تحملش رو نداشتم.. بعد از یه  بوسه

ی داغ و پرحرارت که تا ساعت چهارصبح طول کشیده بود؛ حاال حقش رو  رابطه 

 ..نداشتم به پیامک و اون آدرس لعنتی فکر کنم

 .ولی نمی تونستم

 

م بگه.. معلوم  و مروت همه چی رو به خانواده  سیامکی که تونسته بود بدون رحم

 .نبود چجوری تالفی نرفتنم رو سرم دربیاره.. من مجبور بودم
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می تونستم همیشه این راز رو مخفی نگه دارم.. نفس داغش روی پوست صورتم  

نشست و خودش رو بهم چسبوند.. موهام رو کنار زد و انگشت شستش روی لبم  

بازی می کرد و من آرزو داشتم قبل از اینکه چیزی    نشست.. داشت با لب پایینم

 !رو تو وجودم زنده کنه، بره و به سالمت برگرده

 

همین شب گذشته کلی باهم بحث کرده بودیم.. درمورد طالق ناگهانی مائده.. باید  

به من می گفت.. حقم بود بدونم ولی رایان خودسرانه و بدون دخالت دادن من، 

 !رو حل کنه و چرا من نه؟ سعی داشت خودش مشکلش 

 

من هم به اندازه ی رایان توانایی دفاع کردن از خودم رو داشتم.. اگر اون نمی  

خواست قبول کنه پس بهش ثابت می کردم.. امروز مشکالتم رو با سیامک به  

انتها می رسوندم.. از رایان دلخور بودم اما هنوز عاشق.. هنوز دیوونه وار می  

 .پرستیدمش

کتفم به شکمم نقل مکان پیدا کرد.. زیر نافم رو با کف دستش داغ کرد. دستش از  

نرم و لطیف روی لبم بوسه زد و پلکم بی اراده باال پرید.. رایان و نفس خندونش  

 ..بهم ثابت کرد می دونست بیدارم

 

خانوم خوشکلم.. قربونت برم.. دیشب خیلی اذیت شدی، میتونی امروز هرچقدر  _

نی.. زبیده هست.. به کارا میرسه، تو یکم بیشتر تو تختت  میخوای استراحت ک

بمون.. به دوش آب گرم بگیر و بعدش... به من زنگ بزن! میخوام ناهار رو با  

 .هم باشیم، یه رستوران خوب پیدا کردم

 



 

1714  از 1600 صفحه   

به حالت قهر رو گرفتم ولی چونم رو گرفت و باز لبم رو بوسید و نیمی از تنش  

 ..یفی گفتم که باز خندیدرو روی تنم انداخت.. آخ خف 

 

جون دلم.. قربون آخ گفتنت برم. قهر نکن، من از دلت درمیارم! هم جریان مادرم  _

هم سر خشونت شب قبلم، پنجاه درصدش تقصیر خودت هم هست.. زیادی دلبری  

 !می کنی، من عنان از کف میدم

 

وز لخت  هومی گفتم و رونش رو گرفتم و کنار زدم ولی افاقه نکرد.. جفتمون هن

مادرزاد بودیم و رایان اول صبحی شیطنتش گرفته بود.. اخم کردم و با یه عشوه  

 :ی نامحسوس گفتم

 

 !باشه خب.. حاال برو کنار تا باز عنان از کف ندادی_

 

مردونه خندید و کل صورتم رو غرق بوسه کرد و از روی تنم کنار رفت.. چند 

م کشیدم و رایان پشت به من تا کنار ثانیه نگام کرد و بلند شد.. پتو رو روی خود

 ..حمام پیش رفت

شب اولی که روی این تخت سکس کرده بودیم به خاطر آوردم، یه شب فوق العاده 

 ..داغ بود.. داغ و پر حرارت و پر از ایده های ناب! نتونستم لبخند نزنم

 

  یه دوش می گیرم و میرم شرکت.. خیلی کار سرم ریخته.. رامین افسارگسیخته_

 !شده.. به طالق راضی نبود



 

1714  از 1601 صفحه   

 

این رو گفت و وارد حموم شد.. لبم رو گاز گرفتم چون رایان زیادی جذاب بود..  

 ...خیلی... داشت به سرم میزد به حموم شبیخون بزنم و

 .ولی با یه آه پردرد بیخیال شدم

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 �🨫� عالیس .. الناز

 

 [03:54 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_شونصد_و_سه #

 

 



 

1714  از 1602 صفحه   

 

 

از حموم  وقتی  گرفتم..  مدت  یه دوش طوالنی  و  کردم  استفاده  کناری  از حموم 

بیرون زدم، رایان رو حاضر و آماده دیدم.. یه کت و شلوار نوک مدادی به شدت 

جذب و شیک تنش بود و کراوات داشت.. انگار که یه جلسه ی خیلی مهم پیش  

این که  بود  کاله  روش  و  اومد  پیش  رفت..  دلم ضعف  بود..  کرده  خوشتیپ  قدر 

زرشکی رنگ حوله رو روی موهام انداخت و دو طرف سرم رو گرفت. دست روی  

کتش گذاشتم و به چشم هاش زل زدم.. همیشه یه اخم و یه لبخند نامحسوس تو  

 ...ش بود.. همیشهچهره

 ..عطرش رو نفس کشیدم که خندید

 

من.. بیشتر مراقب خودت باش.. تو شیشه ی عمر منی سرما میخوری خوشکل  _

 .زیبا.. اگه بالیی سدت بیاد می میرم

 

 ..ش کوبیدماخم غلیظی به ابرو آوردم و با کف دست به سینه

 

خیلی لوسی.. از این حرفا نزن اول صبحی.. قراره یه عالمه روز و شب وبال  _

 !. قول دادیگردنت باشم.. تو هم آقایی کنی واسه من و بچه هامون. 

 

عمیق نگام کرد و اون لبخند ذاتی از روی صورتش پرید.. حاال فقط اخم داشت و  

 .نگاهی که مثل یه زمرد صیقل نخورده، برنده بود



 

1714  از 1603 صفحه   

 

خیلی خوشکلی، عاشقت شدم.. تو شرایطی که فکرشو نمی کردم بهت دل دادم..  _

قط تو... حتی بچه هم  اومده بودم انتقام بگیرم ولی پام لغزید! حاال فقط تو مهمی، ف

نه! به خاطر لبخند تو هرکاری می کنم زیبا.. هرکاری! حتی حاضرم آدم بکشم ولی 

 ...اشک تو چشمات نبینم

 

دلم می خواست بغلش کنم ولی خیس بودم و نمی خواستم لباس هاش رو کثیف 

کنم.. با سر انگشتام ته ریش میلی متریش رو لمس کردم و روی پنجه ی پا بلند  

و لبش رو بوسیدم ولی یهو با شنیدن صدای زبیده مثل برق گرفته ها ازش  شدم  

 .فاصله گرفتم

 

 .مادر؟! بیدار شدی؟! بیاین صبحونه.. ای وای... بد موقع مزاحم شدم_

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 �😂� عالیس .. الناز

 

 [03:54 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_ششصد_و_چهار #

 

 

 

 

گونه هام آتیش گرفت و رایان با دست، لبخندش رو مخفی کرد و به سمت زبیده 

چرخید.. من سر پایین انداختم و با خجالت انگشت هام رو تو هم قالب کردم و مثل 

 ..یه فرو خاطی لب گزیدم

 

میشی یه  س صدبار گفتم از اینور رد  سالم دایه... این قسمت ممنوعه ی خونه_

 .یاهللا بگو

 

زبیده قهقهه زد و من با مشت به بازوی رایان کوبیدم که دست دور گردنم امداخت  

 ..و سرم رو از روی کاله بوسید.. ای وای.. االن لباس هاش لکه میشد

 



 

1714  از 1605 صفحه   

 !وا مادر؟! کی گفتی که من نشنیدم_

 

.. نمی  رایان و شیطنت های وقت و بی وقتش دیوونم می کرد.. البته دوست داشتم

 ..تونستم انکارش کنم من برخالف هردختر دیگه ای، با خودم صادق بودم

 

دیگه اینو من نباید بگم که... خود شما باید بدونی واسه یه تازه عروس و داماد، _

 !هما جا حریم شخصیه

 

زیرچشمی زبیده رو پاییدم، با یه شوق و ذوق نگام می کرد و می خندید.. انگار  

 ...و رایان پسرش  که من دخترش باشم

مائده  که  چیزی  اون  بود.. همه ی  مادر  یه  مثبت..  انرژی  و  بود  از هیجان  پر 

ای کاش   بودم و  نداشت، از حضورش خیلی خوشحال  انجام دادنش رو  توانایی 

 ..م با زندگی تو این خونه موافقت می کردن.. عالی میشدخانواده 

 

دارم، فقط این خونه نه.. کل تهران  اون که صدالبته.. با شناختی که من روی تو  _

 !حریم شخصِی توئه... بیاین سر میز، من صبحونه حاضر کردم

 

 !باز گر گرفتم و رایان خندید.. دیوونه

 .من به جای رایان جواب دادم

 



 

1714  از 1606 صفحه   

 !چشم.. دستتون درد نکنه ولی رایان کار داره باید بره... منم لباس بپوشم بیام_

 

مزمه کرد و رفت.. احتماال داشت برای خوشبختی  سر تکون داد و زیرلبی چیزی ز

دائمی ما دعا می کرد.. زبیده که رفت باز مشتی به بازوی رایان کوبیدم که آخ  

 ..کشید

 

بی حسم کردی انقدر مشت کوبیدی! این حرکاتت رو بذار واسه تو تخت که بی  _

ن رو انجام  تابت بشم. دارم پشیمون بشم بدم سِر کار.. بهتر نیست بریم کار اصلیمو

 ..بدیم.. لباس تنت نیست کارم راحت تره

 

 .هین کشیدم و با ترس به مسیر رفتن زبیده نگاه کردم

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 �🨂� عالیس .. الناز
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 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_ششصد_و_پنج #

 

 

 

 

خداروشکر زبیده رفته بود و رایان بلند خندید.. خم شد و کیفش رو از کنار دیوار  

و مجسمه ی اسب برداشت.. اسب کرم رنگ داشت شیهه می کشید و رایان درست  

مقابلم ایستاد.. اینبار تو نگاهش شیطنت نه، یه دنیا حرف نهفته بود.. یه لحظه  

ون به هم بود.. انگار قرار بود اتفاق  ته دلم خالی شد.. انگار که این آخرین نگاهم

افتاد و بی اهمیت خودم رو تو آغوشش پرت کردم و  بدی بیفته.. ترس به دلم 

 :گفتم

 

رایان همیشه دوسم داشته باش.. من اگه روزی برسه تو دوسم نداشته باشی _

می میرم، همیشه منو بخواه.. اگه هرکاری کردم.. اگه ناامیدت هم کردم بازم ولم  

 ...اینبار دووم نمیارم.. توروخدا رایان نکن!

 



 

1714  از 1608 صفحه   

 ...هیشششش_

 

ساکت شدم و گوشم رو روی قلبش گذاشتم.. کمرم رو نوازش کرد و صدای بم و  

 ..خشدارش رو شنیدم

 

هستم.. همیشه کنارتم.. تو جزیی جدایی ناپذیر از منی. کارای شرکت که تموم _

 .عاشقتم زیبابشه، میریم یه ماه عسل. هرجا تو بگی. قربونت برم 

 

از خودم خجالت کشیدم.. من لیاقت این خونه و زندگی و عشق رایان رو نداشتم.. 

وقتی تو آغوشش نقشه می ریختم تا به سیامک سر بزنم یه حیوون بودم تا اون  

 .فرشته ای که رایان از من تو ذهنش ساخته بود

 

اینقدر عمیق  منم عاشقتم.. اونقدر که نمی تونی تصورش رو بکنی... هیچوقت  _

عاشق نشدم.. رایان احساس می کنم بدون تو هیچی نیستم.. یه توهمم تو دنیا..  

انجام هرکاری رو  به دروغ یه دنیای غیرواقعی! حاال که تو هستی من توانایی 

دارم.. از هیچی نمی ترسم.. تو دهن شیر میرم.. ازت ممنونم که زندگیم رو معنا 

بخندم. هیچوقت فکرشم نمی کردم یه روزی    دادی.. ممنونم که باعث شدی بازم

 .طعم عاشقی رو بچشم.. کور و کر بودم حاال با تمام حواس دنیا دوست دارم

 

لمسش کردم.. بوسیدمش.. بغلش کردم.. نوازشش کردم.. نوازش شدم.. بوسیده  

قلبش...   حسش،  نگاهش،  لبخندش،  بود..  دنیا  عشق  تربن  واقعی  رایان  شدم.. 

 ...حال بودم که یه نفر اینجوری عاشقمهعاشقش بودم و خوش



 

1714  از 1609 صفحه   

 

 !دوستت دارم_

 

 .گفت و رفت.. آرزو کردم این خوشبختی هرگز تموم نشه

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 

 ♀�🨅� عالیس .. الناز
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1714  از 1610 صفحه   

 پارت_ششصد_و_شش#

 

 

******************** 

 

و   پیاده شدم  ماشین  و  از  معوج  و  کج  زدم..  زل  ماشین  تو شیشه ی  به خودم 

انگیز رو  ناواضح.. هوا نیمه ابری بود و نسیم خنکی می وزید که نوید یه روز دل 

 ..می داد اما قطعا نه برای من

رو بشم درحالی که شوهرم خبر نداشت..  قراربود تا دقایقی دیگه با سیامک روبه 

م رو که بلنداش  دستیم جا دادم.. کت پاییزه  عینک آفتابیم رو بیرون آوردم و تو کیف 

 .تا روی کمر شلوارم می رسید، مرتب کردم و ریموت ماشین رو فشردم

کافی شاپ تو یه مکان شلوغ قرار داشت و شک داشتم سیامک توان انجام کاری  

از نوشته های   اما باز هم می ترسیدم.. شیشه های کافی شاپ  رو داشته باشه 

ی باز هم می تونستم صندلی و میزهای پشتش رو ببینم.. یه  انگلیسی پر بود ول

 .دختر و پسر پشت یکی از میرها نشسته بودند و می خندیدند

 .قلبم محکم می کوبید و تنم مدام گر می گرفت

 موبایلم رو از جیبم بیردن آوردم و خیلی بی هوا برای رایان تایپ کردم

 "عاشقتم تحت هر شرایطی"

 

ود و می لرزیدم.. توقع جواب نداشتم اما خیلی زود جوابم رو  دست و پاهام ِسر ب

 .داد



 

1714  از 1611 صفحه   

 

من اونقدر عاشقتم که وزیر داره حرف میزنه بیخیال به تو پیام میدم بگم عاشقتم، "

 "مراقب خودت باش خوشگلم

 

روی  لبخند پت و پهنی روی لبم نشست.. دلم قرص شد و از روی پل رد شدم و روبه 

مادر و دختر از کنارم گذشتند و بوی قهوه هوشیارم کرد..  کافی شاپ ایستادم.. یه  

دلم یه فنجون قهوه می خواست اما نه دربرابر سیامک.. در خلوت و تنهایی با  

رایان.. انگار ثانیه های بدون او جزو زندگی به حساب نمیومد.. انگار وقتی نبود،  

 ..زمان می ایستاد

رد شدم.. بوی قهوه وسعت گرفت  دِر شیشه ای و چوبی ورودی رو هل دادم و وا

و صدای دستگاه فهوه ساز به گوشم خورد و یه موزیک به شدت مالیم فرانسوی  

 ..که احتماال الزمه ی فضای ریلکس کننده ی هر کافی شاپی بود

 

چشم چرخوندم و سیامک رو انتهای سالن نه چندان بزرگ دیدم.. دست باال آورد  

دیدم و به خودم لرزیدم.. همون دختر و پسر  و بهم عالمت داد.. کت چرمش رو  

نظرم رو جلب کردند.. دختره محجوبانه می خندید و یه شاخه گل روی میز بود که  

 .نشون می داد عاشق هم بودند

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 ��♀�🥺� عالیس .. الناز
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 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_ششصد_و_هفت#

 

 

 

 

من اومده بودم اما دست و پاهام می لرزید.. اصال سیامک قراربود از چی حرف  

بزنه؟! روسرِی بلندم رو مرتب کردم و از کنار گارسون رد شدم و سالمش رو  

نشنیده گرفتم.. با چند گام فاصله از میِز سیامک ایستادم و التهاب گرفتم.. به همون  

هاش رخ نشون دادند.. دراصل اگر نمی  جذابیت گذشته بود.. لبخند زد و چال گونه 

خندید هم، این چال ها مشخص بودند. ته ریش مالیم، صورت بشاش و چشم هایی  

 ...پرفروغ



 

1714  از 1613 صفحه   

چیزی خارج از تصورم بود.. احساس می کردم قرار بود با یه مرد شکست خورده 

 ...مواجه بشم ولی

و دست به دست  بلند شد و سر تکون داد.. هیچ واکنشی نشون ندادم.. فقط کیفم ر

ی جاخوش  کرد و گوشه ی روسریم رو گرفتم و جلو کشیدم.. نگاهش روی حلقه 

کرده روی انگشتم، شکار کردم و لبخندی بی معنا به لب آورد.. جلو اومد و صندلیم  

 :رو کنار کشید و گفت 

 

 !بشین زیبا ارجمند_

 

ی یه  من هیچ حسی از صداش و لحن حرف زدنش دریافت نکردم.. انگار که برا

مصاحبه ی کاری اومده بودم و فقط یه بفرماییِد خشک و خالی بهم گفته بود.. همه 

 :ی نیروی وجودم رو جمع کردم و با اخم لرزونی گفتم

 

 ...من نیومدم بشینم.. سیامک من_

 

 :به میون حرفم پرید و خیلی خشک و جدی گفت

 

منم  _ داری  تو شوهر  دونم  زیبا.. می  کنیم؟!  زن.. الزمه حرف  ایستاده صحبت 

 !بزنیم. پس بشین لطفا
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اینبار جدی تر بود.. محکم تر.. قاطع تر و من حس می کردم قرارنبود بازم بهم  

حمله کنه.. بهم دست درازی کنه.. وگرنه تو کافی شاپ قرار نمی گذاشت.. شاید 

یه نقشه بود.. شاید می خواست رایان رو خبر کنه تا ما رو تو این حال ببینه..  

د یکی از نشستن من، کنار سیامک و تو کافی شاپ، عکس می گرفت و برای  شای

 !رایان می فرستاد.. سیامک هرکاری می کرد تا ما رو نابود کنه

 ...کم چیزی نبود... بابای رایان، با مادرش

 

خواهش می کنم قبل از اینکه بیشتر از این جلب توجه کنی، بشین.. میخوام حرف  _

 .اینکه یه مدت زنم بودی.. عاشقم بودی بشینبزنم زیبا.. به حرمت 

 

یه چیزی تو صداش بود که من درکش نمی کردم.. تو نگاهش یه چیزی می چرخید  

 !که می دیدمش اما نمی فهمیدم.. چی می خواست بگه؟ 

نفسم رو شل بیرون فرستادم و جلو رفتم.. کیفم رو روی میز گذاشتم و سیامک  

خودش میز رو دور زد و مقابلم نشست.. یه  صندلیم رو تنظیم کرد و نشستم..  

گارسون پیش اومد و سیامک بدون اینکه از من نظر بخواد، دو فنجون قهوه ی  

و رفت.. گوشه ی   برگشت  راه  نیمه ی  از همون  گارسون  و  داد  دوبل سفارش 

 .مانتوم رو بین مشتم گرفتم و سر پایین انداختم

 

 !ممنون که اومدی_
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 [03:54 01.01.21] ,انتخاب اخر

 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_ششصد_و_هشت #

 

 

 

هر دو دستش رو روی میز گذاشت و من به پشتی صندلی چسبیدم. یه چیزی تو  

گلوم بود که نمیذاشت درست نفس بکشم.. می ترسیدم و گرمم بود.. کاش قبل از 

بودم.. روسری رو از گردنم فاصله دادم و سیامک نشستن، کتم رو بیرون آورده  

 ..باز لبخند زد
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تر میشی.. من... یکم کور و کر بودم.. یکم خر.. نباید از  روز به روز خوشکل_

 ...دستت می دادم.. زیبا

 

بین حرفش پریدم.. نمی خواستم این تعاریف رو از زبون کسی جز رایان بشنوم.. 

م به شنیدنش عادت کنه.. نباید بهش مجال می  نمی لغزیدم ولی نمی خواستم گوش

 !دادم.. نباید سیامک فکر بیخود می کرد! کل وجودم حاال به نام رایان بود و بس

 

تموم شده.. سیامک _ بود  بین ما  این چرندیاتت رو بشنوم.. هرچی  نیومدم  من 

بهتره این رو بفهمی که من ازدواج کردم. از تو به من هیچ خیری نرسید.. جز  

هیچی واسم نداشتی. نمی دونم باز تو سرت چی میچرخه ولی من دیگه زیبای    شر

 .سابق نیستم

 

 .با طعنه به میون کالمم پرید

 

می دونم.. حاال زیبا ارجمندی نه کیایی.. نه معتمد.. منم قصد ندارم چیزی رو  _

 .عوض کنم.. اگه تعریفتو کردم فقط خواستم یه چیزی رو بهت بفهمونم

 

شیدم تا به خودم مسلط بشم.. اصال درکش نمی کردم.. به عالوه نفس عمیقی ک

نمی دونستم برام چه نقشه ای داشت و این به ترسم اضافه می کرد.. به روی  

 :خودم نیاوردم و گفتم
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خیلی خب.. حرفتو بزن.. من نمی تونم زیاد بمونم! همین االن هم اشتباه بزرگی  _

 .یامکمرتکب شدم که اینجام. لطفا تمومش کن س

 

به تایید حرفم سر تکون داد و صندلیش رو جلوتر کشید.. جوری که به میز برخورد 

 .کرد و من ترسیدم. بزاق دهنم رو بلعیدم و لبم رو با زبون تر کردم

 

حقت بود کل جریان رو بشنوی. خواستم بیای تا توجیهت کنم که من تو همه ی  _

یگم بی گناهم ولی گناهکار اصلی جریانات گذشته چندان تقصیری نداشتم زیبا.. نم

 .هم نیستم.. شاید هرکس دیگه ای جای من بود بدتر از من میشد

 

من نیازی به رفع ابهام نداشتم.. هرچی بود تموم شده بود و نمی خواستم بشنوم..  

اومده بودم تا هرچه زودتر اون بند اسارتی که سیامک رو به من وصل می کرد، 

خرس رو می شتیدم از یک گوش فرو و از گوش بعدی  قطع کنم.. باید حرف های آ

 ...بیردن می فرستادم.. نباید خودم رو درگیر می کردم البته اگر میشد

 

می فهمی چی میگم زیبا؟! من یه جوون بودم که تو اوج شور و هیجان، فهمید  _

مادرش یه خیانتکاره.. بابام بخاطر مادرم مرد.. دق کرد.. تک پسر یه خانواده ی  

تمند بودم که آرزوی مرگ داشتم وقتی مچ مادرم رو با بابای رایان گرفتم..  ثرو

به چه حالی رسیدم..   دیدم  باهم  اونارو  کنه که وقتی  تونه تصور  نمی  هیچکس 

رایان تو کشورای دیگه خوش می گذروند و این من بودم که باید جون می کندم..  

 !چی کشیدم؟ من بودم که هرروز دیدم و دم نزدم.. می تونی بفهمی 
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 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_ششصد_و_نه#

 

 

 

 

می فهمیدم.. چون من هم خیلی چیزها دیده بودم و دم نزده بودم.. با همین مرد.. 

ولی درکش می روزهای آخِر ازدواجمون.. من با این مرد کم عذاب نکشیده بودم  

 .کردم
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هرچند داشت زیاده روی می کرد چون رایان خوشگذرونی نمی کرد.. اون هم به  

اندازه ی سیامک عذاب کشیده بود.. اگه سیامک از مادر خیری ندیده بود، رایان  

 ...از هردو طرف

 .نه مادر داشت نه پدر... نه خانواده.. تک فرزند بود و تنها

 !دور بود و سیامک چه می فهمید؟ یه دایه داشت که همیشه ازش 

خودم رو جلو کشیدم و روی میز خم شدم.. جوری حرف میزدم که صدام از بین  

 ..موزیک مالیم به گوشش برسه

 

می فهمم ولی... سیامک؟! خواهش می کنم فکر نکن فقط تو عذاب کشیدی. درک  _

وقعیت  می کنم داشتن یه خانواده ی بد چه حالی داره، چون االن شوهرم، تو م

مشابه تو قرار داره... فکر می کنی فقط تو عذاب کشیدی؟! فقط تو درد داشتی؟!  

این رو بدون که اگه رامین، یه آدم کثیف بود ولی رایان سعی کرد مثل اون نباشه 

و تو... دقیقا با من کاری رو کردی که رامین با مادرت کرد. پشتم نبودی، خواستی  

ی یکی از من بهتر پیدا کردی و رفتی. فقط چون  بامن عقده هات رو درمان کنی ول

بود..   پولدارتر  کردی..  خیانت  بهم  بدم  وفق  جدید  شرایط  با  رو  خودم  نتونستم 

 ..خوشکلتر بود

 

 !نه زیبا.. داری اشتباه می کنی_

 

دیگه ادامه ندادم. سیامک پنجه الی موهاش فرو برد و گلدون کریستال روی میز  

ی از صورتش رو از پشت اون نمی دیدم. حاال بهتر و  رو کنار زد چون تقریبا نیم

واضح تر می دیدمش.. نور فضا کم بود و حاال یکم صدای موزیک بلندتر شده 

 .بود
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زیبا؟! درسته ازت خیلی چیرا می خواستم ولی از سر چیزایی که تو سرته نبود..  _

نگار یه  من تورو دوست داشتم.. اونقدر که خودمم دلم نمیومد بهت دست بزنم..ا

تیکه جواهر بودی که نمی تونستم به خودم آویزونت کنم.. فقط می خواستم باشی..  

خیالم راحت باشه دارمت.. وقتی با ژینوس یه شب خوابیدم، انگار که از من کنده  

شدی.. نه اینکه نخوامت اما دیگه نمی تونستم به تصاحبت فکر کنم.. به کثافت  

 ..پاسوز من بشیکشیده شدم واسه همینم دلم نیومد 

 

باید باور می کردم؟! بیشتر شبیه قصه ها و فیلم های هندی بود تا واقعیت.. دلم  

رو   سفارشمون  گارسون  و  گرفتم  رو  کنم..  باورش  نبود  درتوانم  اما  میخواست 

 .آورد.. سیامک صبر نکرد گارسون بره و حرفش رو ادامه داد

 

 ..حامله شد که طالقت دادم_

 

کردم.. نه تنها من، گارسون هم شوکه شده بود. یه "نوش جان"  با شوک نگاش  

 ..گفت و رفت و من با بهت و ناباوری نگاش کردم

 

بعدش طالقت دادم و اون بچه هم سقط شد.. االن نیومدم اینارو بگم.. چیز مهم  _

 ...تری هست
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مهم تر از حامله کردن یه زن، وقتی هنوز شوهرم بود؟! دیگه باید چی می شنیدم؟! 

چی دیوونه کننده تر؟! چرا این کافی شاپ رو روی سرش خراب نمی  چی مهم تر؟! 

خوردن   تکون  توان  و  بودم  چسبیده  صندلی  به  انگار  رفتم؟!  نمی  چرا  کردم؟! 
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نداشتم.. سیامک لیوان باریک و بلند آب رو که گارسون آورده بود، به سمتم آورد  

و من چشم از نگاهش برنداشتم.. هموز چال گونه هاش به قوت خودش باقی بود.. 

ابرو درهم کشید و دستش رو تکون داد تا لیوان رو بگیرم.. نمی تونستم ولی به  

 ..زبونم الکن شده بودهر زحمتی که بود گرفتم و به رعشه افتادم. 

 

بگم  _ بهتره  بودم..  درمان  تحت  مدت  یه  من  ولی  نگفتم  بهت  هیچوقت  رو  این 

 .چندسال، تو بیمارستان روانی بستری بودم و هنوز هم دارو مصرف می کنم

 

لحن حرف   و  کیمیا  اون شب  بود.. واقعا؟! حرف های  آخر  دیگه ضربه ی  این 

زدنش بهم این رو ثابت می کرد که سیامک داشت راستش رو می گفت.. واقعا  

اینطوری بود، چون چندبار حین خوردن قرص دیده بودمش و من هربار سرسری 

تقویت قرص  بود..  سردرد  قرص  اینکه  خیال  به  میشدم..  رد  کنارش  یا  از  ی 

هرچیزی.. حتی به نداشتن سالمت روانِی سیامک، فکر هم نمی کردم. بغض راه  

نفسم رو مسدود کرد و حال خفگی گرفتم.. با لرز بدی لیوان رو به لبم زدم و یکم  

از آب روی چونم ریخت و سیامک به برگ دستمال کاغذی به سمتم گرفت.. لیوان  

چونم رو خشک کردم و سیامک   رو روی میز گذاشتم و از دستش گرفتم.. لب و

 ..ش رو برداشت.. زیادی ریلکس بود.. زیادی خونسردفنجون قهوه 

 

انگار داشت درمورد یه مسئله ی بی ارزش حرف میزد و من داشتم از گرما هالک  

 ..میشدم.. تاب نیاوردم و کتم رو بیرون آوردم و روی صندلی کناری انداختم

 

ی به اندازه ی کیمیا قوی نبودم.. حرف دیشبت  الزم بود اینا رو بدونی.. من حت_

رو قبول دارم.. اونقدر مرد نبودم تا از ناموسم دفاع کنم.. مادرم رو.. تورو به  
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رامین و رایان باختم.. االن نیومدم چیزی رو بدگردونم چون نمیشه.. فقط خواستم  

 .منو ببخشی

 

  .درد بدی به قلبم نشست

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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با تاسف سر پایین انداختم.. سیامک هم کم عذاب نکشیده بود.. آه کشیدم و باز به  

 ..چشم هاش زل زدم.. داشت می خندید و من متعجب بهش زل زدم

 

حاال که به گذشته برمی گردم، می بینم من به خاطر رامین زندگیم رو از دست  _

دادم. خواستم ازش انتقام بگیرم.. با یه شرکت خارجی قرارداد امضا کردم که به  

شرکتش تو تهران لطمه بزنم.. می خواستم چرخه ی کارش رو از کار بندازم. تا 

اگهانی رایان برگشت.. از  حدودی هم موفق شدم ولی به مشکل خورد.. خیلی ن

طرفی هم رامین متوجه شد یه جای کار می لنگه.. به من رسید و بعدشم اومد  

سراغ تو.. چون می دونست من هنوز هم دیوونه وار عاشقتم.. می دونست اون  

حسی که نسبت به تو دارم به ژینوس ندارم. خواست از طریق تو به من ضربه  

 ..ش با مادرم خوردمبزنه.. مثل ضربه ای که از رابطه

 

پوزخند زد و من باز جرعه ای از آب نوشیدم.. این امکان نداشت.. می دونستم  

 .ولی باز هم داشتم آتیش می گرفتم.. اعترافات سیامک جونم رو می گرفت

 

رایان به دادم رسید.. با زیر بال و پر گرفتن تو، اجازه نداد باباش بیشتر از این  _

هرچند عشقم رو از من گرفت ولی... همینکه باعث شد رامین  بهت نزدیک بشه..  

از تو فاصله بگیره کافی بود! از همون موقع با من سر جنگ افتاد وگرنه... رفاقت  

آمد   و  باهم رفت  ما هرشب  برمی گشت..  قبل  به خیلی سال  بابای من  و  رامین 
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رو فرستاد خارج  داشتیم.. من و رایان مثل دوتا برادر بودیم.. وقتی رامین، رایان  

 ...از کشور، رابطمون کم شد تا وقتی برگشت

 

دستم رو روی گلوم گذاشتم.. برجستگی بغضم رو لمس می کردم.. سیامک نگران  

شد.. از روی صندلی بلند شد و صندلیش رو جلو کشید.. جوری که دیگه فاصله 

.. با  ای با من نداشت.. یه قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید.. نفسم می لرزید

مهم   بینمون  ی  فاصله  دیگه  به سمتش چرخیدم..  و  کردم  پاک  رو  اشکم  دست 

 ..نبود

 

کنی؟! چرا  _ ما رو جدا  گفتی؟! چرا خواستی  خانوادم  به  پس.. پس چرا.. چرا 

تهدیدم کردی؟! چرا به خانوادم گفتی هنوز شوهرمی؟! چرا خواستی بهم تجاوز  

 ...کنی؟! اون شب اگه رایان نمی رسید

 

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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پوزخند زد و رو گرفت.. یه دستش روی میز بود و با پا روی زمین ضربه میزد..  

نفس هاش تند و کشدار بود و حالش خراب.. پوست صورتش و گردنش سرخ به  

نظر می رسید و رگ کلفت گردنش رو می دیدم.. شقیقه هاش به شدت نبض میزد 

ستقیم تو چشمام  و از تنش حرارت بلند میشد.. یه لحظه ترسیدم وقتی صاف و م

 ..زل زد

 

از حرفام.. منو میشنوی زیبا؟! من نمی تونستم بهت  _ پنج دیقه نگذشته  هنوز 

تجاوز کنم.. وقتی زنم بودی هرشب تو تب خواستنت می مردم و زنده میشدم ولی  

نمی تونستم بهت دست بزنم.. از سر نقشه نبود.. می خواستمت.. عاشقت بودم  

نبو هوس  میخورم  قسم  دلم  زیبا..  وقتی  کنم  تجاوز  تونستم  می  چطوری  من  د، 

نمیومد؟! اگه رایان هم نمی رسید، فقط می بوسیدمت... چیزی که واقعا هنوز هم 

 ...بهش میل دارم.. که لبات رو
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دستش که به سمتم دراز شد، مثل برق گرفته ها فاصله گرفتم و خودم روکنار  

 ..مکشیدم.. دستش تو هوا خشک شد و من به لکنت افتاد

 

خواهش می کنم ادامه نده سیامک.. دیگه نمی تونم بشنوم.. دیگه تحملش رو  _

م.. تو حق نداری درمورد ندارم.. خواهش می کنم بفهم... من االن زن یکی دیگه

من این فکر رو کنی. حق نداری به من چشم داشته باشی! لطفا دیگه به من زنگ  

 .میگم.. دیگه ازت نمی ترسم نزن.. اینبار نمیگذرم و همه چی رو به رایان

 

دستش رو به نشونه ی تسلیم جلوم نگه داشت. قلبم قصد داشت از حلقم بیرون  

بزنه.. چشم بست و نفسش رو پوف مانند بیرون فرستاد.. به پستی صندلیش تکیه  

داد و سرش رو به باال هدایت کرد.. مدام سیبک گلوش باال و پایین میشد و من 

خراب تونستم  می  می شاید  خواست..  می  رو  رایان  دلم  کنم.  درک  رو  حالش  ِی 

خواستم یکراست به شرکتش سر بزنم.. ببینمش.. بغلش کنم.. ببوسمش.. ساعت 

 ..ها ازش فاصله نگیرم تا تو آغوشش حل بشم

 .فقط کنار او آروم بودم

 

روی کردم! باشه دیگه تکرار نمی کنم.. رو خودم کار  معذرت میخوام.. یکم زیاده_

نم که به دلم.. عقلم.. دستم حالی کنم دیگه زن من نیستی.. حالی کنم دیگه می ک

نتونستم   بفهمونم  به خودم  و  کنم  باید خودم رو خورد  فقط  نه من..  رایانی  مال 

 ...نگهت دارم.. بی عرضه بودم نوِش رایان. فقط یه چیزی زیبا
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با بغض و عجز نگاش کردم.. دیگه قوی نبودم و نمی تونستم باشم.. نمی تونستم  

ادا دربیارم تا سیامک متوجه انقالبی که تو وجودم به پا شده بود، نشه.. دلم می  

 .خواست زودتر این جهنم رو ترک کنم
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میخوام که منو ببخشی اما نمی تونم بهت قول بدم از فکرت دربیام.. نمی  زیبا؟! _

تونم عاشقت نباشم.. نمی تونم نخوامت.. دیگه پیگیر زندگیت نمیشم.. یه جای این  

 ...قلب

 

ش زل زدم.. دستش رو روی سمت چپ سینش گذاشت و من به انگشت های کشیده

که انگار بار اولی بود که    روی پیرهن سیاه رنگش و کت چرمش.. روی حلقه ای

 ...می دیدمش

 !روی کل اجزای وجودیش ثابت موندم.. سیامک چی از جونم می خواست؟ 

 

یه جای این قلب میمونه... حرفام، حرف های آخره.. اگه تلخ بود ببخش.. ژینوس  _

میخواد برگردیم همون قبرستونی که بودیم.. از من قول گرفته طول دوره درمانم  

ا شاید بتونم به زندگی عادی برگردم.. قول نمیدم اما تمام تالشم رو رو طی کنم ت

می کنم شب ها قبل از خواب، به چشم هات فکر نکنم. قول میدم زیبا... فقط منو  

 !ببخش

 

روی   رو  نفر  چند  نگاه  سنگینی  ایستادم..  و  کشیدم  عقب  رو  صندلی  اراده  بی 

شیدم.. صورتم خیس  خودمون حس می کردم و بی اهمیت دست پای چشم هام ک

اشک بود و انگار متوجه نشده بودم.. با اخم و لبخند نگام کرد و من بینی باال  

کشیدم.. هنوز دستمال کاغذی بین انگشتام فشرده میشد و خیلی حرف داشتم تا  

 :بیان کنم اما توان نداشتم.. به سختی لب زدم
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رایان نباش.. به من    کوله بار گناهات رو سنگین نکن.. یکی مثل مادرت و بابای _

فکر نکن.. من عاشق رایانم نه تو... ژینوس اگر تو رو.. تو رو دوست نداشت 

پای زندگیش نمی موند.. همون شب ولت می کرد و می رفت.. اگه زندگی قبلت 

رو از دست دادی، ژینوس رو از دست نده.. به هر طریقی که آشنا شدین دیگه..  

ه هنوز پای زندگیش مونده سیامک.. لطفا این رو  مهم نیست.. االن.. مهم.. اینه ک

 !درک کن
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با کرختی و سردرد و سرگیجه ی وحشتناکی چشم باز کردم.. چشمام تار و ناواضح  

نیمه تاریک اطراف، ترس رو تو وجودم به حد اعال رسوند.. گیج می دید و فضای  

و مبهوت بودم و هنوز نمی تونستم موقعیت زمانی و مکانیم رو درک کنم.. چه  

 .اتفاقی افتاده بود؟! من کجا بودم؟! سرم روی تنم سنگینی می کرد

 

بسته  آخ کشیدم و سعی کردم دستم رو تکون بدم ولی نتونستم.. انگار به یه چیزی  

 .شده بودم.. ناله کردم ولی صدام پشت دستمالی که روی دهنم بود، خفه شد

تماس   خانواده..  با  مهمونی  بیارم...  خاطر  به  کردم  سعی  بود؟!  خبر  چه  اینجا 

 ...م با رایان.. قرار مالقاتم تو کافی شاپ وسیامک.. شب فوق العاده

 

ز روشن شد.. یه نفر من یهو وسط مغزم به جرقه زده شد و همه چی برام مثل رو

 ...رو دزدیده بود و من نمی دونستم کی

فقط یه فکر داشتم.. سیامک! باز هم زهر خودش رو ریخته بود؟! اشک بی کسب 

اجازه از من، روی گونه هام غلتید و روی دستمال ثابت موند. خودم رو تکون  

از گلوم خارج  دادم و سعی کردم حرف بزنم ولی جز ناله و آواهایی نامفهوم، هیچی  

نمیشد. رو یه صندلی بودم و تو یه جاز نیمه تاریک.. بیشتر شبیه به یه اتاق بود..  

 ...نه یه اتاق به هم ریخته و نامرتب
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تو یه خونه ی شیک بودم و این شکم رو به یقین تبدیل می کرد که حتما پای  

سی از  سیامک وسط بود.. اون من رو به اون کافی شاپ کشونده بود و جز اون ک

 ..رفتنم خبر نداشت.. گفته بود من رو دوست داره و هنوز هم من رو می خواد

 

آخ خدایا.. من چند ساعت رو بیهوش بودم.. حتما تا االن رایان متوجه غیبتم شده 

بود.. خدا لعنتم کنه.. چیکار کردم؟! چیکار؟! خودم با دست های خودم زندگیم رو  

 ..به گند کشیدم

دم.. باید چیکار می کردم؟! با عجز خودم رو تکون دادم و اسم  زندگیم رو تباه کر

 ..سیامک رو به زبون آوردم ولی نمیشد.. صدام به جایی نمی رسید

تاریکی به وحشتم اضافه می کرد.. پاهام به پایه های صندلی بسته شده بود.. به 

م رخ  گریه افتادم.. هنوز آثار اون ماده ای که روی دستمال زده بودن، تو وجود

نشون می داد و کرخت بودم.. بی حس و حال و خسته.. انگار خوابم میومد و باید  

 .روزها می خوابیدم

 

تونستم   ولی  بود  زیاد  فاصلمون  خورد..  گوشم  به  بیرون  از  ضعیف  صدای  یه 

 ...تشخیص بدم که صدای یه زن بود نه مرد
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از عجز و ترس به خودم لرزیدم و صدام به جایی نرسید.. من هیچ مجالی برای  

 ...تکون خوردن هم نداشتم.. انگار یه پشه بودم تو فنجون چای

همیشه از خودم و ضعفی که داشتم، حالم به هم می خورد و ای کاش رایان مثل  

فرشته ی نجاتم میشد ولی اون حتی از اینجا بودنم خبر نداشت.. سیامک یه کثافت 

 ..پست فطرت بود.. یه عوضی آشغال

بعد از شنیدن حرفاش، حس می کردم می تونم ببخشمش ولی با این کاری که کرد 

دیگه راهی برای بخشش نذاشته بود.. حاضر بودم بمیرم ولی هیچ زمان دست 

م نخوره.. حال نفرت داشتم. کل وجودم پر بود از کینه.. اگه دستام  اون عوضی به
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باز بود.. اگه می تونستم داد و فریاد کنم، کل این خونه ی کثیف رو روی سرم  

میذاشتم.. دنیا رو به هم می ریختم.. جیغ زدم و بازم فقط ناله بود و ناله.. تو  

 ...همین چند دقیقه خیس عرق شدم

 

 ..بانم رو ببینم تم زندان کاش حداقل می تونس 

چشم چرخوندم و تو تاریکی دنبال یه نشونه ازش گشتم.. جز یه تخت دونفره.. یه  

کتابخونه.. یه ال ای دی.. میز آرایشی هیچی نبود.. پنجره ها رو با پرده پوشونده 

 ..بودن و من هیچ دیدی به بیرون نداشتم.. اتاق بزرگ بود و نفرت انگیز

لحظه به لحظه نزدیک تر میشد و من چشم به در دوختم.. یه نور  اون صدای زن  

ضعیف از زیر در به داخل می تابید و صدای پاهاش پشت در متوقف شد.. نفسم  

تو سینم حبس شد و عرق های درشت از تیره ی کمرم به پایین سرازیر می شدند..  

د و یه زن..  اصال هیچ حدسی نداشتم که ممکن بود با کی روبرو بشم.. یه مرد بو

این رو از مکالمه ی خیلی خیلی ضعیف بینشون می فهمیدم.. کاش حداقل صداشون  

 ..قابل شناسایی بود تا بتونم خودم رو آماده کنم

دست و پاهام به شدت می لرزید.. دستگیره ی در که پایین کشیده شد، نفسم رفت 

د می کوبید.. گلوم و با تاخیر برگشت.. انگار قلبم تو خشکی افتاده بود که با در

 ..خشک خشک بود و حتی نمی تونستم اکسیژن مسموم محیط رو ببلعم

 

در باز شد و نور شدید چشمن رو زد.. پلک بستم و به هم فشردم.. صدای کفشش  

رو شنیدم که یه گام جلو اومد و من به سختی چشمام رو باز کردم.. تاثیر مواد  

سنگین بود.. دوتا سایه ی سیاه از    بیهوشی هنوز تو عروقم بود و پلکام سنگین

 .... تار می دیدم.. لعنتییه مرد و یه زن دیدم و تا مرز مرگ پیش رفتم و برگشتم. 
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ایستاد.. صندلیش رو دور زد و به سمتم اومد.. بی اراده یه  پوزخند تلخی زد و  

قدم عقب رفتم و از گوشه ی چشم گارسون و صندوقدار کافی شاپ رو دیدم.. اون 
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ی میز رو می پرداختند.. کمی بوی عود  دختر و پسر ایستاده بودند و احتماال هزینه

شمام میشد..  و چوب و قهوه به مشام می خورد ولی عطر آشنای سیامک هم است

اگرچه به ظاهر حواسشون به ما نبود اما من می دونستم همه چشم و گوششون  

 .به ما بود

 

حق با توئه... هیچکس یه آدم بازنده رو دوست نداره. جز یه بازنده! هم من _

باختم هم ژینوس.. جفتمون راه بدی رو تو عاشقی انتخاب کردیم.. شاید بهتره  

که دوسم داره از دست ندم.. شاید یه روز چشمات و  بیشتر تالش کنم تا کسی رو  

لبات از خاطرم رفت.. شاید تونستم مثل آدم زندگی کنم.. زیبا؟! من ناراحتم که از  

دستت دادم اما خوشحالم که... که خوشبختی! خوشحالم که باعث نشدم بلغزی و 

 .از رایان بگذری... بخاطر حرفام تو روز عقدت معذرت میخوام

 

سر تکون دادم.. جوری می لرزیدم که انگار زیر تَلی از بهمن فرو رفته  تند تند  

بودم.. انگار خون تو عروقم یخ بسته بود.. کیف و کتم رو برداشتم و با تته پته 

 :گفتم

 

باشه.. س سیامک.. م من ب باید بدم.. امید امیدوارم که خ خوشبخت بشی.. خ  _

 .خداحافظت

 

م دست نخورده بودم کردم و به راه افتادم.. قهوه   این رو گفتم و صبر نکردم.. پشت

م زیاد ترشح میشد که انگار از سه روز پیش هیچی نخورده و اونقدر اسید معده

 .بودم.. نزدیک به در خروجی صدای سیامک رو شنیدم. تقریبا همه شنیدند
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میخورم  _ قسم  زیبا..  کنم  می  فراموشت  عاشقتم..  هنوز  بدون  ولی  پیشش  برو 

 .ت کنمفراموش

 

فقط نیم نگاهی به سمتش انداختم و افسوس خوردم. کاش هیچوقت با سیامک آشنا 

 ...نمیشدم ولی

 ..اونوقت رایان رو نداشتم.. از کافی شاپ خارج شدم و یه دم عمیق از هوا گرفتم

آلودگی هوا رو ترجیح می دادم به نفس کشیدن تو هوایی که سرشار از بوی عطر 

ل عبور کردم و ریموت رو فشردم. نمی خواستم تعلل کنم.. سیامک بود.. از روی پ

در ماشین رو باز کردم و قبل از اینکه وسایلم رو روی صندلی بذارم، یه ماشین  

با سرعت کنارم ترمز کرد و دست یه نفر رو روی دهنم حس کردم و کشیده شدم.. 

 .تو ثانیه ی آخر سیامک رو دم در کافی شاپ دیدم

 

کیف و کت از دستم افتاد و تو ماشین پرت شدم. با ترس و وحشت جیغ زدم ولی  

دست و پا زدم ولی در بسته شد و ماشبن به حرکت اقتاد.. سیامک تا کنار ماشینم  

با دستمالی که روی دهنم قرار گرفت، چشمام سیاهی رفت و دیگه  دوید و من 

 .هیچی نفهمیدم
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باالخره زن جلوتر اومد.. یه اندام تقریبا پر داشت و اون تاپ مجلسی و شلوار  

جذبش، هیکلش رو به خوبی نشون می داد.. بلندای موهاش تا روی سینه هاش  

از زن هایی که می شناختم،    می رسید.. سعی کردم بشناسمش ولی با هیچکدوم

 ..شباهت نداشت.. یا شاید مغز من مختل شده بود.. خودم خبر نداشتم

 

 !زیبا جون؟! باالخره به هوش اومدی دختره ی سلطیه ی پایین شهری؟ _
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صدای حرصی و خشمگینش بیشتر من رو ترسوند. نور زیاد بود و اون پشت به  

ایستاده بود.. هموز صورتش برام واضح با این   نور  نبود ولی هرکسی من رو 

 ...الفاظ صدا نمی کرد چون معموال هیچکس از پایین شهری بودنم خبر نداشت جز

 

 ...یکهو بین سلول های خاکستری مغزم جرقه ای زده شد و شناختمش

اما کاش نمی شناختم.. نفسم تو سینم حبس شد و ِسر شدم.. انگار یه سکته ی 

ه دیگه تکون نخوردم.. حتی پلک نمیزدم.. زن جلو  قلبی و مغزی رو با هم کردم ک

اومد و تصویرش واضح و واضح تر میشد.. مرد هنوز تو چهارچوب در ایستاده 

 .بود و هیچ واکنشی نداشت

تر مقابلم جون  زن تو فاصله ی یک متری که رسید، صورتش با وضوح هرچه تمام

 .گرفت

 ..... واقعی ترینشباورم نمیشد و این واقعی ترین کابوس زندگیم بود

ناباورانه نگاش کردم و حتی توان پلک زدن نداشتم.. خندید و دست به سینه گرفت 

 .و با ژست یه کارآگاه، گامی به چپ و گامی به راست برداشت و مقابلم ایستاد

 

چطوری  _ تنها...  تنهای  همه..  چشم  از  دور  به  کنم..  مالقاتت  تونستم  باالخره 

 !خوشگلم؟ 

 

 .لم رو به هم میزد و ای کاش دهنم باز بودلحن چندشش، حا
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می دونی چندبار زیر سوال    میدونی به خاطر تو عنتر، چندبار به من توهین شد؟!_

 !ت کنم؟ رفتم؟! می دونی چندبار دلم خواسته خرخرتو بجوم و خودم تیکه تیکه

 

چه نفرتی از من داشت؟! مگه من چیکارش کرده بودم؟! من فقط... فقط عاشق 

 ...بودم و حاال

دیگه باهاش هیچ نسبتی نداشتم. مثل یه ماده گرگ گرسنه و زخمی، بهم حمله کرد  

 ..و چونم رو گرفت
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ولی رو سرم خم شد و با خشم و حرصی، کنترل نشدنی م در هم شد  از درد چهره

 .فریاد کشید

 

اینکارو  _ اونجوری با خیرگی نگاه نکن.. باورت نمیشد من  زیبا؟! چیههههه؟! 

میخوام سالخیت   کنم؟!  ادبت  باشم  داشته  رو  تواناییش  من  نمیشد  باورت  کنم؟! 

 !کردیکنم... با پسرم.. با عشقم.. تو با مردای زندگی من، بهم خیانت 

 

مردی که تو چهارچوب در بود خیلی بی حالت اسمش رو صدا کرد و من به گریه  

 ..افتادم.. پنجه هاش رو چونم می سوخت

 

 .افسانه ولش کن.. من بلدم چجوری ادبش کنم عشقم_

 

صداش رو همون ثانیه ی اول شناختم و سقف باورهام رو سرم آوار شد.. فکر  

 ...سیامک بود ولی نهمی کردم همه ی این ها نقشه ی 

 ...مردی که پشِت افسانه بود، سیامک نبود.. رامین
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من رو مادِر سیامک و پدِر رایان دزدیده بودن؟! اونقدر تو شوک بودم که دلم 

میخواست از ترس سکته می کردم.. دق می کردم.. دلم نمیخواست با این دوتا 

می کشت.. با وحشت  حیوون کثیف زیر یه سقف باشم.. این اجبار داشت من رو  

 .سری به چپ و راست تکون دادم و فشار دستش صدبرابر شد

رامین پا به اتاق گذاشت و کلید برق رو زد و من دیگه از شدت روشنایی و نور،  

پلک نبستم. میخواستم واضح ببینمش.. بی وقفه اشک می ریختم و خودم نمی  

 ..فهمیدم.. فقط دریاچه ی چشم هام مدام پر و خالی میشد

 

نه ول نمی کنم.. تازه به دستش آوردم این هرزه کوچولو رو.. وای وای ببین  _

اگه   کرده  فکر  پوشیده..  لباسی  و  رخت  چه  ببین  زده..  هم  به  رویی  و  بر  چه 

بی  به  کنن، چیزی  آرایش  پاپتی  بادمجون رو  اضافه میشه.. دختره ی  ارزشیش 

 !! گفتم یا نه؟ گداگشنه، مگه بهت نگفتم دور من و خانوادم خط بکش..؟ 

 

مثل دیوونه های زنجیری بهم سیلی زد.. یکبار.. دوبار.. سه بار.. دیگه شمارشش 

از دستم در رفت که رامین جلو اومد و افشانه رو کنار کشید. به هن و هن افتادم 

 .و بغضم بلند شکست 
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بودم..   پسرش  زن  من  خوردم..  می  کتک  داشتم  چرا  دونستم  نمی  حتی  من 

 ..عروسش

اون نامردی که بهش کمک کرده تا من رو بدزده، پدر شوهرم بود و من چه گناهی  

 ...داشتم که خودم نمی دونستم

خشمم رو فریاد زدم ولی باز هم صدام  با نفرت نگاشون کردم و همه ی کینه و  

پشت اون دستمال چندش آور دفن شد.. دست خودم نبود که اشک می ریختم..  

افسانه مثل دیوونه های مجنون جیغ می کشید و رامین سعی داشت آرومش کنه..  

تقالها،   تو همین  پیچید و  پنجه هاش  چندباری بهم حمله کرد و موهام رو دور 

از روی دهنم کنار رفت و من با تکون سر، از خودم دورش  باالخره اون دستمال  

کردم و دور گردنم افتاد.. رامین، افسانه رو از پشت به خودش چسبوند و اون  
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مثل یه زامبی، هنوز دستاش رو تو هوا تکون می داد تا به من برسه.. صدام به  

ناخن هاش روی   بود.. کل وجودم می سوخت.. جای  لرزید و دورگه  شدت می 

 ..ورتم درد می کرد و موهام به هم ریخته و نامرتب بودص

 

کثافتا.. عوضیا چی از جونم می خواین؟! ولم کنین لعنتی ها.. من عروس شمام.. _

عروس تو بودم.. چه کینه ای از من دارین؟! توروخدا بذارید برم.. رایان نگرانم  

 ..میشه.. خواهش می کنم

 

ارهای رامین، تو جیغ های افسانه گم  صدای گریه ها و التماس های من و هشد

میشد.. باالخره رامین تونست افسانه رو از اتاق بیرون ببره.. به نفس نفس زدن  

افتادم و بلند گریه کردم.. چرا رایان دوباره به دادم نمی رسید؟! حقم بود.. باید می  

د از  سوختم.. جون می دادم.. این تاوان ندونم کاری و خیانت به رایان بود.. بای

 ..این بدتر به سرم میومد

حرف های شب قبل رایان تو سرم تکرار میشد و من آتیش می گرفتم.. کاش بهش  

گفته بودم.. کاش بهش اعتماد می کردم و باخودش می رفتم سر قرار با سیامک.. 

 ..اونطوری هیچکدوم این اتفاقات نمی افتاد

ز هق هق هام پر شده هنوز صدای حیغ های افسانه رو می شنیدم و کل اتاق ا

 ..بود
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درست نمی شنیدم اما به گمونم رامین داشت افسانه رو متقاعد می کرد تا بیرون 

بیاد.. همه ی عضالت اتاق  به  تنهایی  و خودش  ورود  بمونه  با  و  منقبض شد  م 

 ..ناگهانیش، روح از تنم رفت و یخ بستم
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لبام گز گز می کرد و چشمام گشاد شد.. یه پوزخند رو لبش بود و جلو اومد..  

بلند جیغ و داد می کرد و گریه می کرد.. چه کینه ای از من   هنوز افسانه بلند 

 !داشت؟ 

کنم.. میخواستم ازش اخاذی  با همه ی این ها، من می تونستم حس رامین رو درک  

کنم تا به سیامک برسم ولی مگه خودش این نقشه رو نکشیده بود؟! مگه اون از  

من سواستفاده نکرده بود تا به سیامک ضربه بزنه؟! چون با رایان ازدواج کردم  

 !منو دزدیده بود؟! اصال نقشه ی کی بود؟! رامین یا افسانه؟ 

اومد.. درست روبروم ایستاد و من چشم با ترس و لرز نگاش کردم و اون جلو  

 ..باال کشیدم

 

باید زودتر از اینا می آوردمت اینجا.. باید قبل از واقعه، جلوش رو می گرفتم..  _

تو لیاقت نداشتی زن پسرم بشی.. باید تو همون روزای اول، جای اینکه بغل خواب  

 ...پسرم بشی، زیرخواب من می شدی هرزه

 

 .گلوم به انفجار رسید اشک تو چشام جمع شد و

 

رامین؟! توروخدا بذار برم.. خواهش می کنم.. من االن زِن پسرتم.. زن رایان...  _

تو داری عقده ی چی رو روی من خالی می کنی؟! تو بودی که به سیامک و  

خانوادش لطمه زدی.. تو بودی که برای من نقشه کشیدی.. تو و اون زن چی از  

 ...خورم اگه رایان بفهمه، ازت نمیگذرهجون من می خواین؟! قسم می 

 



 

1714  از 1647 صفحه   

هنوز حرفم به طور کامل از دهنم خارج نشده بود که دستش محکم و بی رحمانه  

رو صورتم فرود اومد.. جیغ بلندی زدم و رو سرم خم شد.. پشتی صندلی رو گرفت 

و تو فاصله ی هیچ از صورتم، نفس های عصبی و خشمگینش رو حس کردم..  

 ..و خودم رو کنار کشیدم ولی افاقه نکرد حالم به هم خورد

 

دهنت رو ببند... خیال کردی من از خیر کارای تو می گذرم؟! خیال کردی در حد  _

من از بین بهترین و مطرح ترین زن های دنیا گلچین می   من و خانواده ی منی؟!

کنم که یکساعت شهوتم رو روشون خالی کنم.. درحدی نبودی که بخوام بهت به  

 !یه طعمه نگاه کنم... فکر کردی اجازه میدم زن پسر من بمونی؟ چشم 

 

ش تو  بغض پنجه هاش رو دور گلوم پیچید و با ناله و دردی که از جای ضربه 

 :فک و آروراره هام پیچیده بود گفتم

 

 !رایان از من نمی گذره.. ولم نمی کنه.. اون عاشقمه_

 

. صندلیم رو تکون داد و من از ترس  بلند خندید.. اونقدر بلند که گوشام تیر کشید.

 .واژگون شدنش، جیغ زدم ولی از پا ننشست

 

پسِر عاشقم باید بیاد سر قبرت واست فاتحه بخونه.. خودم می کشمت لکه ی _

 !ننگ
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فکم از شدت گریه می لرزید.. ضعف داشتم و سرم گیج می رفت.. دیدم مدام تار 

میشد و رامین و خشمش رو پشت هاله ای از اشک می دیدم.. من دربرابرش  

ولی  لرزید  می  بدم. صدام  رو نشون  این ضعف  نمی خواستم  ولی  بودم  ضعیف 

 .بلندتر از حد توانم جیغ زدم

 

نو میگی ولی تو یه آدم بدبختی.. یه مریض روانی که حتی یه زن فلج هم مثل ای_

مائده کنارت نموند.. نتونستی جلوی طالقت رو بگیری، لیاقتش رو نداشتی.. لیاقتت  

همون زن های هرزه و خرابن که خودت گفتی... من از رایان جدا نمیشم.. نمیشم  

سم خانوادگیت زندگی کنم.. به افتخار  رامین! تازه پیداش کردم.. قراره با اسم و ر

 ....حضور رایان کنارم

 

خونی که تو چشماش چرخید دیدم.. بهم حمله کرد و من از ترس نفسم رفت.. 

محکم تو صورتم کوبید و صندلی لغزید و روی زمین پرت شدم.. سرم با شتاب 

 .گرفت  روی زمین کوبیده شد و آخم به هوا رفت.. نعره های بلند رامین، جونم رو

 

با جونت پس میدی زیبا کیایی، هرزه ی سیامک...  _ این حرف هات رو  تاوان 

تاواِن لجبازی و سرکشی پسرمم تو پس میدی، با گوشت تنت، با تیکه تیکه شدنت 

جلو چشام، من از تو نمیگذرم.. من... مطمئنم آوازه ی من به گوشت خورده..  

کناِر تو شیر شد تا طالق مادرش    مطمئنم رایان از شاهکارام بهت گفته... اینکه

رو از من.. از رامین ارجمند بگیره.. زیبا؟! تو... تاواِن همه ی کرده و ناکرده ی  

جا   به  مجنون  دوتا  دارم  خبر  هستین...  افسانه  و  من  احمق  پسرای  دوتا  اون 

 !گذاشتی.. راحت تر می کشمت چون گریه کن داری
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 ..شدمو جوری تو صورتم مشت کوبید که گیج  

م رامین رو سرم خم شد و با مو بلندم کرد و سرم رو به زمین کوبید.. جمجمه 

داشت می ترکید ولی حتی ناله نکردم تا بهش حس پیروزی نده.. اجازه نمی دادم 

 ..از شکنجه دادن من لذت ببره.. هیچوقت

 ..حتی اگر گوشت تنم رو تکه تکه می کرد سر خم نمی کردم

 

ود که افسانه هم به اتاق برگشت.. فضا تاریک و روشن بود  از نعره های رامین ب 

و پلک های من از شدت گریه و فشار عصبی متورم بود و درست و حسابی جایی 

رو نمی دیدم اما متوجه شدم که با رامین درگیر شد.. اون رو به عقب هول داد و  

تا جیغ نزنم ولی   لبم رو محکم به هم فشردم  پا تو پهلوم کوبید..  درد داشت  با 

 ..سستم می کرد

 ..داشتم جون می دادم و می مردم

آخ خدایا مگه من چه گناهی کرده بودم که مستحق این همه بدبختی بودم؟! کدوم  

 ...دختری توسط پدرشوهر و مادرشوهر سابقش دزدیده میشد تا شکنجه بشه

 ..دلم میخواست رایان یه بار دیگه به دادم می رسید و فرشته ی نجاتم میشد

کاش بهش گفته بودم.. کاش به حرفش گوش می کردم تا این همه کتک رو تحمل  

 ..نکنم

 ...کاش

اما حیف که نه رایان خبر داشت و نه حتی سیامک می دونست چه بالیی سرم 

 !اومده
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مثل وحشی ها و فوم ظالمین، دوتایی کتک میزدن و هرکدوم عقده های خودشون 

کردند.. درد تو وجودم بزرگ و بزرگتر میشد و کاش رو روی تن و بدنم خالی می  

 .بیهوش میشدم
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دیگه اونقدر کتک خورده بودم که نه گوشم چیزی می شنید، نه چشمم جایی رو 

 ..می دید

م مثل یه بمب درحال انفجار کار می کرد و پوست تنم از شدت کتک خوردن می  قلب

 ..سوخت.. باالخره رامین، افسانه رو کنار کشید

این زن از رامین هم وحشی تر بود و ابدا رحم نداشت... هنوز سیر نشده بود..  

هنوز احساس خستگی نمی کرد و خیلی دلش می خواست تا روحم رو بکشه و  

 ..خاک دفن کنه  تنم رو زیر

من که با پسرش کاری نداشتم.. فقط عاشق شده بودم و حاال دیگه اون حس سابق  

 ...رو نداشتم.. حاال که پسرش یه معشوقه داشت.. یه گذشته و حتی یه بچه

 ..سرم داشت منفجر میشد و سوت می کشید

 

من   با  انگار  که  بود  خونم  خواهاِن  و  کشید  می  جیغ  جوری  پدرکشتگی  افسانه 

داشت.. انگار یکی از عزیزاش رو با قصاوت قلب کشته بودم.. شک نداشتم که 

 .این زن تعادل روانی نداشت

 

خسته شدین؟! آره؟! یا هنوز هم عقده هاتون رو خالی نکردبن نامردای عوضی؟! _

خیال کردین خیلی قدرتمندین که زورتون به یه... یه زن میرسه؟! خوشحالم که  
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امک تورو آدم حساب نمبکنه زنیکه ی خراب.. خوشحالم که رایان  سیا... س سی

با وجود من... به خاطر من به تو پشت کرد و یادت آورد هیچی نیستی.. حاال دیگه 

این   از  بگیرم..  رو  زندگیتون  تونستم  تنهایی..  به  خودم  من  که  شده  باورتون 

 !میسوزین مگه نه؟ 

 

من درد می کشیدم، عذاب می کشیدن تا  داشتم می مردم ولی باید همون اندازه که 

شاید یک درصد حالم رو بهتر می کرد.. از نگاه هردو خون می بارید.. من با پلک  

بسته هم می تونستم حدسش رو بزنم چون صدای نفس های حرصی و جیغ های  

فرابنفِش افسانه نشون می داد که چجوری داشت می سوخت.. حس خوبی پیدا  

 ..بودم کردم.. انگار وسط بهشت

 

نشونت میدم جنده ی کثافت.. تو به چه حقی داری دهن گشادت رو باز می کنی  _

و زر زیادتر از دهنت میزنی؟! گدا گشنه ی غربتی.. بدبخت.. تو اگه به خاطر پسر  

می  روعوض  پوشکش  باید  و  بودی  معتاد  پیرمرد  یه  زیرخواب  االن  نبود  من 

 ...کردی

 

کنه.. چه زوج خوبی.. الحق که به درد هم  رامین سعی داشت افسانه رو کنترل  

 ..میخوردن و همدیگه رو تکمیل می کردن

حالم از هردوشون به هم میخورد و می خواستم واقعا باال بیارم.. اینکه دست و پا  

بسته مثل یه حیوون کتک خورده بودم اهمیت نداشت.. خون دهنم رو تف کردم و  

اشم.. باید به خاطر رایان تحمل می از درد چهره م در هم شد. سعی کردم قوی ب

 ..کردم
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من یه گداگشنه ی دهاتیم که از شما اشرافیا بهتر بودم.. تونستم زندگیتون رو  _

نابود کنم.. االن با مردن من هم چیزی عوض نمیشه.. نمیشه چون نمی تونین به  

ن  این فکر کنین که زیبا وجود نداشت. تا آخر عمرتون فکر می کنین و می بینین م

تونستم نابودتون کنم.. اونقدر که به سرتون میزنه یه زن رو از گوشه ی خیابون  

 ...بدزدین.. احساس ترس کردین نه؟! حق دارین.. حق دارین

 

با پا تو صورتم کوبید که نتونستم جیغ نکشم.. حیغ دردناکم تو اتاق پیچید و رامین  

 .عربده زد

 

 .... بس کنقرارنیست بمیره افسانه.. بابد زجر بکشه._

 

و با زور و فشار افسانه رو از اتاق بیرون کرد.. در رو روی افسانه بست و پیش  

اومد.. اونقدر جیغ زد که خفه شد.. شاید بیهوش شد.. شاید خسته شد و برام مهم 

 ..نبود اگه حتی می مرد

 

زبون درازی می کنی نه؟! صبر کن زیبا.. شب دراز است و قلندر بیدار.. ببینم  _

 ...ی زیر من مثل سگ جون بدی هم می تونی منم منم کنیوقت

 

 

 

@ntkhb_akhar 
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 !این رو که گفت، صورتم گر گرفت.. می خواست چیکار کنه؟ 

با نگاهی هیز و هرزه به من که هنوز به  با ترس و لرز به خودم تکون دادم ولی  

 ..صندلی بسته شده بودم نزدیک شد

 ...امکان نداشت.. نه.. خدایا نه
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آستین هاش رو دربرابر نگاه وق زده م باال زد و پیش اومد.. از باال نگام کرد..  

اینقدر   که  یکی  با  نمیخواست  دلم  وحشتناک..  بود..  وحشتناک  سبزش  چشمای 

 ...اهت داشت رابطه داشته باشمچشماش به رایان شب 

محکم خودم رو تکون دادم تا راه فرار پیدا کنم.. حاال دیگه وقت قوی بودن نبود..  

جیغ زدم و صدام پرده ی گوش خودم رو لرزوند.. کمربندش رو باز کرد و رو  

م رو سرم خم شد.. نیشخند زد و حالت تهوع گرفتم.. دلم میخواست محتویات معده

با ایستاد.. روی صورتش  پشت سرم  و  کرد  بلند  زمین  از  رو  بیارم.. صندلی  ال 

دستش که رو دستام نشست جیغ زدم.. داشت گره های کور طناب رو باز می کرد  

و من بشدت خودم رو تکون می دادم.. پایه های صندلی تکون میخورد ولی رامین  

رو    منو محکم نگه داشت و لبش رو به گوشم چسبوند.. نفس داغش دمای بدنم

 .باال برد

 

میدونم چجوری حالیت کنم.. یه بار که زیرم بخوابی دیگه فیلت یاد هندستوِن اسم  _

 ...ت از زیرم درمیاد دختر کوچولوو رسم من نمیکنه.. جنازه

 

به کجاش   دونم  نمی  کردم..  تف  بزاق دهنم رو سمتش  کردم و همه ی  سر کج 

کرد.. پاهام که باز شد با   برخورد کرد ولی خودش رو عقب کشید و دستم رو باز

 ...مشت و لگد به جون گردن و کمرش افتادم ولی

با شتاب از روی صندلی بلندم کرد و من رو تا تخت پیش برد.. محکم رو تخت  

 .پرت شدم

خدایا نه.. فقط یه بار دیگه بهم کمک کن.. من غلط کنم دیگه بدون اجازه ی رایان  

 ..آب بخورم
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می کردم و به غلط کردن افتاده بودم که در اتاق با شتاب داشتم با خدا راز و نیاز 

باز شد و صدای نفس های شخصی که داخل شده بود بهم فهموند که خدا هنوزم 

 ...منو دوست داشت.. خود رایان بود.. خودش

 ...خدایا شکرت.. خدایا شکرت

 

ش چهارستون تنم رو لرزوند... شک نداشتم که صدای صدای سیامک و عربده

 !سیامک بود..  پس رایان کجا بود؟  خود

 

 ...رااااااامییییییین؟! خودم تورو می کشمت.. خوددمممممم_
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رامین با ترس به عقب نمی دونستم درست می شنیدم یا فقط یه توهم بود ولی  

برگشت و من از پشت هیکل منحوسش، رایان و سیامک رو دیدم. من بین خواب  

و بیداری، مرگ و زندگی گیر کرده بودم.. در اتاق باز بود و هیکل درشت هردو  

 .مرد مقابلم ترسم رو بیشتر می کرد

 

 !بابا؟! تو داری چه غلطی میکنی؟! با زِن من؟! با عروست کثافت؟ _

 

نیشخند  نفس رامین  ولی  کشیدم  باال  تخت  روی  رو  خودم  حبس شد..  سینم  تو  م 

 :مزخرفی زد و رو به هردو مرد مقابلش گفت

 

 ...وای ببین کیا اینجان.. شوهر اسبق و شوهر جدید هرزه کوچولو_
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انگار براش مهم نبود که رایان و سیامک اون رو تو چه وضعیتی شکار کردن..  

رد و خدا میدونه اگه سر نمیرسیدن چی به سرم داشت به من هتک حرمت میک

میومد.. اشک خود به خود از گوشه های چشمم می چکید و آرزوی مرگ داشتم..  

 ...وحشت داشتم ولی حاال که رایان رو می دیدم دیگه هیچی نمی خواستم.. هیچی

 ..رایان بازم فرشته ی نجاتم شده بود.. ترس از صدای رایان می بارید

 

نیستم اگه خودم رسم پدرکشی راه نندازم.. رامین به دست پسر خودت میری  مرد  _

اون دنیا.. قسم میخورم.. زیبا؟! تو خوبی؟! حرف بزن قربونت برم.. بالیی که  

 !سرت نیاورد؟ 

 

از همه حال من رو می  اول  نبود.. داشت  باباش مهم  حاال حتی وجود منحوس 

چیزی به رایان گفت که نشنیدم.. با  پرسید.. سیامک نیم نگاهی به من انداخت و  

 .گریه همه ی دردم رو بیرون ریختم

 

سیامک یه چاقو دستش بود.. برقی که تولید کرد رو دیدم و به خودم لرزیدم..  

صدای نفس های کشدارشون کل فضا رو پر کرده بود و رامین مجنون وار خندید..  

وحشتناک رایان اون    زنجیر پاره کرده بود.. نه حضور سیامک و نه حتی تهدید

 ..رو نمی ترسوند

 

رامین؟! قسم میخورم اینبار ازت نمیگذرم.. مادرم رو به کثافت کشوندی اجازه  _

نمیدم با زیبا چنین کاری کنی.. خیال کردی نفهمیدم توی کثافت سعی داری چیکار 

کنی؟! خیال کردی نفهمیدم با مادرم چه نقشه ها ریختی؟! امشب شب مرگت میشه.. 

 ..تورو میکشممن 
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و مثل یه شیر زخم خورده جلو اومد و رامین سینه سپر کرد.. درگیری بین هردو  

باال گرفت.. عربده هاش سیامک و رامین خونه رو می لرزوند و من مثل ترس از  

 ..مرگ، می ترسیدم

 

زیبا؟! تو فقط به من نگاه کن.. منو ببین.. اومدم.. بازم رسیدم دورت بگردم.. _

من از تو چشم بردارم؟! مگه میشه کنارت نباشم وقتی تو داری درد مگه میشه  

 ...میکشی؟! فقط منو ببین

 

دلم میخواست فقط صدای رایان رو بشنوم ولی نعره های رامین و سیامک داشت 

گوش آسمون رو کر می کرد.. باهم درگیر شده بودن و من ترس از مرگ داشتم..  

هدف قرار می داد.. رایان از کنار سیامک    که نکنه سیامک با اون چاقو رامین رو

و رامینی که هنوز با هم گالویز بودن به تخت نردیک شد و من بی اراده و بااراده 

 ..خودم رو تو آغوشش پرت کردم
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 ..سرم رو به سینش چسبوند و من زار زدم 

 ..دستاش رو کمرم.. رو موهام.. رو تن و بدن زخم خورده م می چرخید

 .صدای سیامک رو به وضوح می شنیدم

 

 ...اینبار نمیذارم.. دفتر رامین ارجمند بسته شد_

 

رایان چسبیدم.. جوری منو به  رامین با فریاد بلندی رو زمین پرت شد و من به  

 ..خودش فشار می داد که حس می کردم، داشتم به خورد جسمش می رفتم
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گم میشدم.. حل میشدم.. چرا هنوز می شنیدم.. چرا هنوز گوشم قدرت شنوایی  

داشت و نعره های از سر درد رامین رو می شنیدم.. خدا خدا می کردم من اشتباه  

 .کنم

 ..دم و تنم پر از درد بود.. همه جام تیر می کشیدرایان هنوز نوازشم می کر

 ..به بازوش و سینش و کمرش چنگ انداختم و ناله وار اسمش رو صدا کردم

 

 ...رایان؟! چه خبر شده؟! چی شده؟! توروخدا منو ببر.. من خیلی میترسم.. خیلی_

 

می گفتم و اشک می ریختم... موهام و سرم غرق بوسه های رایان بود و دست 

 ...اش شفاعت گر وجودمه

از آغوش رایان فاصله گرفتم و با انگشت شصت گونمو نوازش کرد و اشکامو  

 ..پاک کرد.. تونستم تصویرش رو واضح ببینم.. با صورت سرخ و خیس

با رگ هایی ورم کرده و لب هایی کبود.. با همون سیبک گلویی که هزارها بار  

و پایین میشد تا جلوی ریزش اشک  بوسیده بودمش و حاال تند و بی وقفه باال  

 .هاش رو بگیره

 

 ..از بیرون صدای جیغ افسانه رو شنیدم و روحم عزم سفر کرد

 :اما تو ثانیه های آخِر بیهوش شدنم شنیدم که افسانه بین جیغ زدن هاش بلند گفت

 

 ...باالخره کشتیش؟! رامین رو کشتی سیامک؟! نههههههههه_
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تنم کرخت.. دیگه نوازش های رایان رو حس نمی  گوشم رفته رفته سنگین شد و 

کردم اما می دونستم که داشت با ضربه هایی که تو صورتم میزد، تالش می کرد  

تا از هوش نرم.. پشت پرده ی ضخیمی از اشک رامین رو ایستاده و چاقو به 

 ..دست دیدم و جنازه ی رامین که کف اتاق افتاده بود

 ..و افسانه ضجه میزد لب های رایان باز و بسته میشد

 ...محشر به پا شده بود.. محشر

 

 .زیر دلم تیر بدی کشید و با آخ بلندی تو آغوش امن رایان از هوش رفتم
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******************* 

 

با وحشت از خواب پریدم.. کل تنم خیس عرق بود و تنم گر می گرفت.. چشام رو  

باز کرده بودم اما هنوز تار می دیدم و فضای روشن اتاق اجازه نمی داد درست 

 .بازشون کنم

قفسه ی سینم درد می کرد.. پهلوهام فغانم رو به آسمون بلند کردن و لب باز کردم  

بزنم اما نمی تونستم.. صدای نفس هام کل اتاق رو پر کرده بود و شنیدم  تا حرف 

 ..که یه نفر یا شاید دونفر وارد اتاق شدند

 

بوی مواد شوینده و الکل به مشامم میخورد و آرزو می کردم بیمارستان نباشم..  

من هنوز آغوش رایان رو می خواستم.. دونفر باالی سرم ایستادند.. یکی سمت 

 ..گری سمت راستچپ و دی

پیشونیم نشست و داغی  ِسُرمم رو چک کرد و رو سرم خم شد.. دستش روی 

آوار   از زیر  به سختی صدام رو  انداخت..  تنم  به  لرز  از دستش،  متصاعد شده 

 .بیرون کشیدم
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 !رایان؟! من... من... ک کجام؟ _

 

اش شاد  صدای لطیف دکتر تو گوشم پیچید.. لبخند میزد.. اگرچه نمی دیدم اما صد

 .و پرانرژی بود

 

گلم به هوش اومدی.. بیست و چهارساعته که بیهوشی و حسابی شوهرت رو _

 !نگران کردی.. مثل مرغ سرکنده کل روز رو تو عذاب گذروند. حالت بهتره؟ 

 

من هیچ حال بهتری نداشتم.. زیر دلم.. کمرم.. کل کمر و پهلوهام درد می کرد.. 

 ..می کشیدم و پلک هام هنوز تورم داشتبا هر تکون لب و دهنم درد 

 ..انگار یه استخون ماهی تو گلوم گیر کرده بود و دقیقا بین سینم حسش می کردم

با همه ی این دردها فقط یه چیز اهمیت داشت.. رایان.. گفته بود رایان دلنگرانمه  

انی  و خدا لعنتم کنه.. من چطور تونستم اینکار رو درحقش بکنم و حاال اون تو نگر

و عذاب دست و پنجه نرم کنه.. رو به صورِت مهربون دکتر یه قطره اشک از  

 .گوشه ی چشمم سرازیر شد.. با غضه لب زدم

 

ازتون  _ دکتر  خانم  توروخدا  ببینمش..  باید  من  کنین؟!  خبر  رو  شوهرم  میشه 

 .خواهش می کنم بذارید شوهرم رو ببینم

 

چک می کرد رو سرم خم شد و    خندید و نگاهی به پرستار که داشت ِسُرمم رو

 .دستی به پیشونی و موهام کشید
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گلم هنوز کلی آزمایش مونده انجام بدی... تازه عالوه بر اون خانوادت هم بیرون  _

 ..این در مثل خودت التماس می کنن که تو رو ببینن

 

برای   بود..  تنگ  دلم  دوریشون...  از  کردم  دق  هم  ترسیدم  هم  گفت  که  رو  این 

 ..پدرومادرم.. برای گذشته.. برای یه زندگی بی دغدغه

 !چه بالیی سر رامین اومده بود؟ 

 

یه خبر خوب هم دارم برات.. فقط... خانم پرستار لطف کن خانواده ی دخترمون  _

 !رو صدا کن
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پرستار با خنده چشمی گفت و از کنار تخت فاصله گرفت.. شاید داشت مسخره می  

 :کرد ولی بهش نمیومد.. گوشه ی آستینش رو گرفتم و با عجز گفتم

 

 

 !چیشده؟! توروخدا راستشو بگید.. چه اتفاقی افتاده؟! من چم شده؟ _

 

تورو منتقل کردن بیمارستان بیهوش بودی.. چندتا آزمایش    طوریت نیست.. وقتی_

گرفتیم و یکم معاینه شدی.. مورد خاصی نیست چندتا کوفتگی و جراحت سطحیه  

 ...که به زودی خوب میشی! اما
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اما چی؟! من داشتم به رامین فکر می کردم.. به سیامک و یه چاقو و خون.. به  

 ...شده بود؟! افسانه کجا بود؟! آخ خدایارایان و خانوادم.. همه خبر داشتن چی 

 ...حتما همه رو نگران خودم کردم فقط بخاطر ندونم کاریام

صدای پرستار رو شنیدم که یه بفرمایید گفت و دکتر از روی تنم کنار رفت.. اول  

از همه، بابام وارد اتاق شد و من پلکام رو روی هم فشردم و آستین دکتر رو ول  

ای پاشون تشخیص میدادم که همه وارد اتاق شدن.. خیلی  نکردم.. از روی صد 

طول نکشید تا نرمی و داغی چیزی رو روی زخم های صورتم حس کردم.. بوی  

غلیظ عطر تنش رو می شناختم.. رایان.. به پیرهنش چنگ انداختم و بغض مادرم 

 ...شکست

من به صدای زهرا رو می شنیدم که آهسته مادرم رو به آرامش دعوت می کرد و  

 ..پیرهن و قلب پرتپِش رایان پناه بردم

 

 ...رایان؟! آخ خدایا_

 

صداش ضعیف و خفیف به گوشم خورد.. گرفته.. دورگه.. خشدار... ترسیده و  

 ...نگران

 

جان دلم خانومم؟! جانم؟! خوبی؟! درد نداری؟! زیبا دنیا رو به هم می ریزم تا  _

داری کل تیم پزشکی تهران رو بسیج  اگه دردی داری تسکین پیدا کنه... بگو درد  

می کنم پشت در اتاقت! آخ خدایا شکرت.. شکرت که بازم می تونم ببینمت.. صداتو 

 .بشنوم. بگو خوبی تا دلم آروم بگیره

 



 

1714  از 1669 صفحه   

دیگه کنترل ریزش اشک هام رو نداشتم و مثل ابر بهاری اشک می ریختم.. رایان 

درد بگیره.. تاب دیدن خانوادم رو  موهام رو می بوسید تا زخم های صورتم کمتر 

نداشتم درحالی که اگر نمی دیدمشون دیوونه میشدم.. بهشون احتیاج داشتم.. با  

 .تمام وجودم

 .دکتر به جای من جواب رایان رو داد و پدر و مادر و زهرا رو ار نگرانی درآورد

 

 .خوبه نگران نباشید خوبه... هم خودش و هم بچه_

 

 

 

@ntkhb_akhar 

 

 

 

 

 

 �🥰🨍🔤� عالیس .. الناز

 

 [03:56 01.01.21] ,انتخاب اخر
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 رمان_انتخاب_آخر#

 پارت_ششصد_و_بیست_و_هشت #

 

 

 

 

مثل یه شوک الکتریکی بود.. یه شوک شدید برقی که من رو به دنیا برگردوند.. 

  اول فکر کردم اشتباه شنیدم ولی صدای گریه ی مادر قطع شد و زهرا جیغی از 

 .سر شادی زد

 

 !وای... وای مامان شنیدی؟! دکتر گفت بچه... مامان آبجیم بارداره_

 

مادر که حرفی نزد ولی صدای پدر رو از کنار رایان تشخیص دادم. بشدت گرفته  

 ...و ناراحت و شوکه

 .من همه رو نگران کرده بودم

 

اهش  دکتر؟! حال دخترم خوبه؟! برای من جونش مهمه.. سالمتش مهمه.. خو_

 ...می کنم اگه مشکلی هست به ما بگید
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دکتر خندید و من از آغوش رایان فاصله گرفتم.. دیدن تصویر مشوش و اشکی  

مقابلم دردم رو صدچندان می کرد. لب گزیدم و زخم گوشه ی لبم سر بار کرد..  

 ..من حامله بودم؟! انگار هرثانیه ای که میگذشت بهتر باورش می کردم

 .بود.. من حامله بودمدکتر گفته 

 

خوبه آقای کیایی نگران نباشید.. هم مادر و هم بچه خوب هستن. آقای ارجمند  _

 !ست که باردارنخانومتون یکماه و یک هفته 

 

رو   پیشونیم  رایان  و  نشست  روی شکمم  دستم  ناخواسته  هفته؟!  یک  و  یکماه 

زیرلبی خدارو  بوسید.. جایی که موهام ریشه داشت. دم و بازدم عمیقی گرفت و  

و   درست  حتی  کرد..  پشت  بابا  و  ایستادند  تخت  کنار  و زهرا  مادر  کرد..  شکر 

حسابی تو صورتم نگاه نکرد و من می دیدم که سعی داشت اشکش رو نبینیم..  

 ...یکهو چقدر اتفاق افتاده بود.. چقدر خبر

تر رایان هنوز عقب نکشیده بود که مادر و زهرا سمت دیگر تخت ایستادند و دک

 :کوتاه گفت

 

بهتون تبربک میگم.. زیاد بیمارمون رو خسته نکنید.. یکم خونریزی داره که  _

 ...باید یکم بعد بره آزمایش. انشاهلل که سالم باشید. بااجازه

 

رفت و زهرا دست روی دهنش گذاشت و خوشحالیش رو با چشم های درشتش 

سفید بود.. آخ    نشون داد.. حلقه ی انگشتش می درخشید و صورتش مثل برف

 ...مادرم
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 ...رنگ به رو نداشت و گوشه ی چادرش، خیس بود از دونه های درشت اشک

 

 !ما مردیم و زنده شدیم دخترم.. با خودت و ما چیکار می کنی؟! آخ زیبا.. دخترم؟ _

 

 .رایان کنار کشید و مادر با غم و غصه به آغوشم کشید

 

وری خون به دلتون کنم.. نمی دونم  ببخشید مامان.. ببخشید.. نمیخواستم اینج_

 ..یهو چیشد! ببخشید

 

آخه عذرخواهیت به چه کار ما میاد؟! وضعیتت رو ببین.. نمیشه صورتت رو  _

تشخیص داد.. نمی دونم خداروشکر کنم یا گالیه... مادر شدی حاال حال من مادر 

 .رو درک می کنی دخترم

 

. رایان کنار تخت خم شده بود و  دستش رو گرفتم و با احتیاط اشکام رو پاک کرد.

دستش باالی سرم قرار داشت.. هنوز بوی عطرش زیر بینیم بود و من تا این عطر  

رو استشمام می کردم نمی تونستم بمیرم. دلم میخواست تو جهانی از این رایحه  

 .زندگی کنم

 

 !م خوبه.. نشنیدین دکتر چی گفت؟ مادر؟! زیبا خوبه.. بچه _
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این ح از زبون رایان شیرین بود.. اون موجود کوچولویی که چقدر شنیدن  رف 

هنوز حتی قلبش تشکیل نشده بود، هنوز درست و حسابی به دنیا وصل نبود، بچه  

 ...ی رامینی خودش می دونست.. نوه 

 

تو  با وجود بی حسی و بی حالی که  بلند گریه کرد و زهرا آرومش کرد.  مادر 

 .وجودم بود نالیدم

 

قربونت برم.. انشاهلل من فدای اشکات بشم بخدا خوبم.. ببخشید قول میدم  مامان  _

 ...دیگه کار اشتباهی نکنم.. رایان توروخدا مامانم

 

نگران نباش خانومم.. مادرت از خوشحالیه گریه می کنه.. دختراش صحیح و  _

 ...ی ما شدی زیباسالم کنارش ایستادن.. تو مادر بچه 

 

خجالت لب گزیدم. زهرا دستم رو گرفت و پشت دستم رو  گونه هام گر گرفت و با  

 .بوسید.. مالیم و نرم... می تونستم خوشحالی واضح کل اجزای صورتش رو ببینم

 

من  _ مثل  بشه  دختر  که  ایشاهلل  بشم..  خاله  فرنگی  گوجه  اون  قربون  من  الهی 

 ...خوشکل و ملوس

 

دل و شرمم شد.  دیدم  رو  برگشت.. صورت سرخش  باالخره  از  پدر  میخواست  م 

 ...رامین و سیامک بپرسم اما
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پدر جلو اومد و زهرا و مادر عقب کشیدند. یه دسته گل خیلی بزرگ، روی میز  

هاش خودنمایی می کرد.. پدر  کناری بود و یه کارت تقدیم به همسرم روی گلبرگ 

کنار  مقابلم ایستاد و همه ی توانش رو از دست داد و بلند به گریه افتاد.. رایان  

 .گوشم لب زد

 

 ...آرومش کن.. پدرتو خیلی نگران کردی.. خیلی زیبا_

 

دست پدر رو گرفتم و تکونی به خودم دادم.. درد داشتم ولی مهم نبود.. نیم خیز  

شدم و نشستم.. رایان پشتی تخت و بالش رو مرتب کرد و من بوسه ای روی  

 .وشانددست های بابا زدم.. لب تخت نشست و صورتش رو با دست پ 

 

 ..ببخشید بابا... ببخشید_

 

چه حرفی می تونستم بزنم؟! نمیشد.. من بلد نبودم آرومش کنم.. اونقدر خون به  

 .دلش کرده بودم که حاال هیچ حرف و حسی نمی تونست جبرانش کنه

 

 ...اگه برات اتفاقی می افتاد.. اگه بالیی سرت میومد.. اگه_

 

ام.. کنارتون.. خواهش می کنم خودتون رو  بابا؟! دورتون بگردم من االن اینج_

به   بود..  مثل همیشه مراقبم  رایان  بقرآن خوبم..  نکنین..  ناراحت  به خاطر من 

 !موقع رسید
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 .زهرا کنار پدر ایستاد و مادر پشت سر هردو هنوز اشک می ریخت

 

نصف عمرمون کردی آبجی.. خداروشکر به خیر گذشت.. مامان بسه دیگه حال _

 .ه.. بابا شماهم دیگه آروم باشین.. آقا رایان اینجاست مثل یه سوپرمنآبجیم خوب

 

گفت و خندید.. چند برگ دستمال به سمتم گرفت و خودش خیسی صورتم رو پاک  

کرد.. رایان و پدر نگاه معنادارای به هم انداختند.. پدر پیشونیم رو بوسید و خیلی  

 :کوتاه گفت

 

 .برگردممن بیرون یه هوایی تازه کنم و  _

 

 !بابا؟ _

 

چند گام بیشتر برنداشته بود که ایستاد.. مادر داشت با گوشه ی چادرش اشکش  

 ..رو پاک می کرد و دستمال کاغذی از جعبه بیرون کشید و فین کرد

 

ببخشید، من دختر دردسرسازی بودم براتون.. االن من... من دارم مادر میشم. _

 .بابا برام دعای خیر کن
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هرا با شماتت اسمم رو صدا کرد و رو سرم خم شد.. رایان محکم  پدر که رفت ز

 .دستم رو گرفت و بهم قوت قلب داد

 

 .مامان توروخدا به بابا برس حالش ناخوش بود رفت بیرون. برو قربونت برم_

 

مادر رفت و من موندم و زهرا و رایان.. نگاه های رایان رو روی صورتم و شکمم  

خجالت می کشیدم.. نمی دونستم چیکار کنم و چی    می دیدم.. حتی از زهرا هم

 :بگم.. زهرا باز پشت دستم رو بوسید و وقتی سکوت بینمون رو دید گفت

 

 .من یه تلفن به اردالن بزنم.. بیچاره اونم خیلی نگران شد_

 

 !اونم خبر داره؟ _

 

برم.. با  مگه میشه ندونه آخه.. اردالن هم دیگه جزیی از خانوادمونه قربونت  _

 .آقا رایان حتما خیلی حرف دارین که بزنین.. من بیرونم اگه کاری داشتی خبرم کن

 

هومی گفتم و چشم زد.. با همون چشمک جوابش رو دادم ولی دردم گرفت.. کمرم 

خیلی تیر می کشید و هربار حس می کردم که مقداری خون از دست می دادم.. 

 !واقعا باردار بودم؟ 
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 .نا کجا رفتنببین مامان ای_

 

 .چشم... تو نگران نباش واسه بچه خوب نیست_

 

و با یه لبخند پت و پهن از اتاق خارج شد.. هنوز در کامل بسته نشده بود که 

رایان لب روی لِب زخمیم گذاشت.. نمی بوسید و لبش رو تکون نمی داد اما یهو  

های گرمش، قلب  نفسموجی از آرامش زیر پوستم جریان گرفت.. بوی عطرش،  

پرتپشش، همه چیِز این مرد برام آرامش محض بود.. دست هاش رو روی شکمم 

 .به حرکت درآورد و نفسش رو آه مامند بیرون فرستاد

 

مادر میشی؟! پدر میشم؟! آخ که این اتاق واسه حجم خوشحالیم کمه.. تنگه...  _

از مادر شدنت خوشحالم که میخوا از سالمتت،  اونقدر  بیمارستان رو  زیبا  م کل 

مژدگونی بدم. باور نمی کنی؟! واسه صدقه، واسه تشکر از خدا، واسه هرچی که  

تو فکرشو کنی، امروز صدمیلیون میزنم به حساب بیمارستان. میگم وکیلم چک  

کنه واسه تک به تک بیمارای اینجا کمک هزینه بشه. فقط بخاطر اینکه خدا یه  

 ...مو بچهبار دیگه تو رو بهم بخشید.. تو  
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خنده ی کوتاهی کردم و بازوش رو به نوازش گرفتم.. من می دونستم سعی داشت 

اون غمی که تو چشماش می چرخید رو کتمان کنه.. حتما براش خیلی سخت بود  

که برای خانوادم توضیح بده همه ی این مشکالت به خاطر بابای اونه.. حتما تو  

 ...ده بود و حاالمدت زمان بیهوشی من خیلی عذاب کشی

 

نمیخوام یادم بیاد زیبا... بیخیاِل گذشته.... بیخیال روزی که به من گذشت.. تو  _

 !خوبی؟ 

 

 .دوطرف صورتم رو قاب گرفت و نوک بینیم رو بوسید

 

 !رایان؟ _

 

هیششش... به هیچی فکر نکن.. همه چی در امن و امانه! زیبا به خودت.. به  _

 .من.. به بچمون فکر کن

 

استم ولی نمی تونستم از آخر و عاقبت افسانه و رامین و سیامک نپرسم..  می خو 

 ..نمی تونستم. نمیشد

چشم دزدیدم و رایان مالیم نقاط سالم بدنم رو نوازش کرد.. رامین میخواست به  

 ..من تجاوز کنه
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حتی نمی تونستم حد و اندازه ی دردی که می کشید رو درک کنم.. خانوادم می  

 ..به اون ها هیچی نگفته باشنددونستند؟! کاش 

 

رایان؟! بابات... افسانه... سیامک.. میخوام نپرسم ولی نمیتونم.. این کنجکاوی  _

 .و دلنگرانی نمیذاره حتی چشام رو ببندم

 

آه کشید و روی صندلی کناریم نشست.. دستام رو غرق بوسه کرد و لبش رو کف  

 ..شد دستم نگه داشت.. عمیق دم گرفت و به چشمام خیره

 

منم پلک رو هم نذاشتم.. پشت در این اتاق جون دادم.. ایستاده... دیگه بامن _

اینکارو نکن زیبا.. باید ازت رو برگردونم بگم زیبا از من پنهون کرد.. تلفن های  

مشکوکت.. پیامک های سیامک.. همین شب قبلش ازت پرسیدم که چی شده و  

و مخفی نکن.. گفته بودم دردتو مشکل  گفتی هیچی.. بهت گفته بودم از من چیزی ر

هردوِی ماست.. منو از خودت جدا کردی، باعِث شرمندگی من شدی جلوی بابات..  

 ...قول داده بودم مراقبت باشم.. آخ زیبا

 

از دستم دلخور بود و حق داشت.. حتی شکایت نمی کردم. ابروهاش درهم گره 

 .باهم داشتخورده بود و نگاهش... غم و دلواپسی و عشق رو 

چند تار موی سفید بین موهاش به چشم میخورد و نشون می داد داشتم رایان رو  

 ..پیر می کردم.. از خودم خجالت کشیدم
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خدا به سر بنده ی کافر هم نیاره چیزایی که من دیدم و تجربه کردم.. بعد از  _

 ..کثافت کاری هایی که از بابام دیدم داشت با تو

 

 ...کنمرایان؟! خواهش می _

 

دهنش رو با دست من مخفی کرد.. نفسای داغش، پوستم رو به سوزش مینداخت 

و دلم آغوِش بی منتش دو می خواست.. کاش من رو زیر بغلش میزد و باهم می 

 !رفتیم.. یه جای دور.. من و رایان و ... بچه

 

 

 

 

خودم  لجبازی و نمی دونم از کی به ارث بردی... یکم استراحت کن بذار منم به  _

 ..بیام

 

از درد   بیاد.. دستم روی شکمم نشست و  به رحم  جوری نگاش کردم که دلش 

 .م درهم شد.. هنوز زیر دلم تیر می کشیدچهره

 

 !دکترو صدا کنم؟ _
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نه... رایان بهم بگو رامین و سیامک و افسانه چی شدن؟! اون که نمرد ها؟! _

 !سیامک تو زندانه؟ 

 

ز موند.. سناریویی که من درست کرده بودم به  هاج و واج نگام کرد و دهنش با

 ..مزاقش خوش نیومد

پوف کشید و بلند شد.. تازه تونستم تیپش رو ببینم. همون کت و شلواری بود که  

لحظه ی آخر تو خونه پوشید. بوسه ی آخرمون رو به خاطر آوردم و ته دلم خالی  

 ..شد

و کرد.. حتی به سمتم  تا کنار پنجره پیش رفت و دستش رو تو جیب شلوارش فر

نچرخید و من جایگاه احتمالی اون نطفه ی کوچیک رو با انگشت لمس کردم.. 

تخت تخت بود و نمیشد اثری از حاملگی پیدا کرد.. اصال نمی تونستم خودم رو  

 .ورم کرده و چاق تصور کنم

 

رامین خوبه... چندساعت اتاق عمل و چندساعت بیهوشی کافی بود.. چاقو خورده  _

 ...د تو کبدش، االنم مشکلی ندارهبو

 

تنم داغ شد و سرم دوران گرفت.. رایان با نگرانی به تختم نزدیک شد و رو سرم  

 .خم شد

 

 !من که میگم بهتره نشنوی تو خودت اصرار داری... خوبی قربونت برم؟ _
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سیامک زده بود.. حاال عاقبت اون چی میشد؟! خدایا این چه مصیبتی بود؟! اصال  

رایان و سیامک چطوری خبردار شدن من اونجا بودم؟! نکنه تمام مدت تلفنم رو  

 ...کنترل می کرد

 ...چقدر از خودم بدم میومد.. خیلی احمق بودم.. خیلی

 

 !یه چیزی بگو زیبا؟! حالت خوبه؟ _

 

آره... چطوری فهمیدین من کجام؟! رایان خیلی خوب شد به موقع رسیدی.. اگه  _

 ...نمی رسیدی

 

 .م رو تکمیل کنمگشتش رو روی لبم گذاشت و اجازه نداد جملهان

 

همه چی ردیفه، تو فقط بخواب و به چیزی فکر نکن.. من رسیدم.. هیچ اتفاقی  _

 ...نیفتاد. من اینجام زیبا.. کنار تو

 

پرسشگر براندازش کردم و عصبی دست الی موهاش برد و همه ی آشفتگیش رو  

 ..سیدمش.. ولش نمی کردمباال زد.. دلم میخواست می بو
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به منم سیامک زنگ زد... وقتی اون ماشین تورو دزدید، سیامک پالکش رو  _

شناخته.. فکرمون رو گذاشتیم رو هم که ممکنه کجا باشی، متفق القول رسیدیم  

 .به خونه ی عشق رامین و افسانه.. خداروشکر که پیدات کردیم

چرخید.. منتظر بودم برگرده.. بغلم کنه..  سنگینی نگاهم رو حس کرد که به سمتم  

از من و   از من دور نشه.. منتظر بودم بخاطر تمام مدتی که اشتباه کرده بودم 

 ...خطاهام بگذره و باز هم من رو به اندازه ی سابق دوست داشته باشه

 .نه به خاطر بچه، به خاطر خودم... باز آه کشید و جیگر من کباب شد

 ...ندگی و شاید منشوهرم خسته بود از ز

از پدرش، از گذشته و بار سنگینی که به دوش کشیده بود.. من باید یه کاری می  

 ...کردم

 

 !رایان؟ _

 

 !جان دلم؟ _

 

لبم رو بین دندون گرفتم و به رایان که پشت به پنجره هنوز هم دست به جیب نگام  

دلم میخواست    می کرد، زل زدم.. از پشت پنجره چندتا ابر رخ نشون می دادند و من

 .همه چی به خیر و خوشی تموم میشد

 !م دو از من و رایان می گرفت؟ یعنی این شدت خونریزی بچه 
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منو بخشیدی؟! رایان من می دونم اشتباه کردم.. می دونم خطا رفتم ولی... باور  _

کن اگه رفتم سر قرار سیامک، اگه باعث وضعیت االن شدم چون فکر کردم خودم  

پسش بربیام.. فکر کردم منم قراره مادر بشم و یه عالمه مسئولیت می تونم از  

 ...دارم.. گند زدم می دونم.. ممکن بود اتفاقات بدتری بیفته اما

 

خیلی کوتاه و کم جون خندید و من به چشماش زل زدم.. واقعا خسته بود و من  

.. سر  چرا هیچ کاری از دستم ساخته نبود؟! جلو اومد و درست کنار تخت ایستاد

باال آوردم تا خوب و واضح ببینمش.. اینکه گوشه ی چشمش چین افتاده بود خبر  

 !خوبی بود یا بد؟ 

 

ازدواج _ اول  نداشتی...  اعتماد  من  به  کنم  می  درک  گذشت.  زیبا...  گذشت 

اینجوریه، باید یکم بگذره تا با قواعد و قانون من کنار بیای. من همه چی رو رک  

م... گفتم مشکالِت من مال منه چون من می دونم که می  و راست از اول بهت گفت

تونم حلش کنم ولی اگه یک درصد شک کنم، با تو مشورت می کنم. تو زنمی،  

 ...خانوم خونم.. مادر بچمی

 

بچه؟! دستش رو از جیبش بیرون آورد و از روی ملحفه ی سفیدی که روی تنم  

 ...ا دور نافمبود، انگشتش رو نوازشگونه حرکت داد.. دقیقا دورت

 

داری بچه ی منو تو بطنت پرورش میدی، میخوام واسه خاطر سالمتی جفتتون، _

واسه راحت شدن خیاِل دوتا پدر، به حرفم گوش کنی. این دفعه رو شانس آوردیم  

با   که سیامک متوجه اشتباهش شده بود و قصد جبران داشت. زیبا؟! توروخدا 

 ...یجون خودت شوخی نکن. تو شیشه ی عمر من
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 .چشم ریز کردم و با شیطنت نگاش کردم.. رایان دلخور بود اما هنوز دوستم داشت

 

 !این گل ها رو تو آوردی؟ _

 

چشم از من برنداشت.. جلو اومد و فاصله ی بینمون به اندازه ی یه نفس شد..  

 .چشم در چشم، نفس به نفس متوقف شد

 

نیاز به رسیدگی داره، دلش یکم   من فقط یه دونه گل اینجا می بینم که یه کوچولو_

نوازش میخواد و یه چندتا بوسه ی آبدار... یه آغوش امن با سینه ی پهن و یه  

پنجه واسه فرو رفتن الی گلبرِگ موهاش... البته با یه بازو واسه گاز گرفتن.. 

 !یادم نرفته اون شب از درد چجوری بازو و ساعد منو گاز گرفتی؟ 

 

رم رو پایین انداختم ولی دست زیر چونم انداخت و وادارم  گونه هام گل انداخت و س

کرد نگاش کنم.. خودش رو جلو کشید و لبش مماس با لبم قرار گرفت.. نگاهش  

 .پر از خواهش و نیاز و عشق بود

 

من تو رو دوِست دارم زیبا... باور کن تو تمام مدتی که نمی تونستم پیدات کنم  _

دم و زنده شدم. دیگه با من اینکارو نکن.. من  و از حال و روزت خبر نداشتم، مر

همیشه اینقدر مهربون نیستم.. سِر تو دیوونه میشم و دنیا رو به هم می ریزم..  
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بابام رو تخت بیمارستان یه بار ایست قلبی کرد و من.... من نتونستم از کنار در  

اشتم واسه  این اتاق تکون بخورم.. مادرم و زبیده بی قرار تو خونه تنها بودن و د

بابای دلنگراِن تو نقش داماِد خونسرد و جنتلمن رو بازی می کردم که مبادا اون  

حس گندی که از ترس از دست دادنت تو وجودم بود رو منتقل کنم... زیبا؟! با من 

 ..اینکارو نکن

 

ش گذاشتم. ته ریشش رو مالیم نوازش دست آزادم رو باال آوردم و روی گونه

بزاق دهنش رو فرو داد.. فقط یه میلی متر خودم رو جلو کشیدم  کردم و چشم بسته  

 ...و لبم به لبش برخورد کرد.. تند شدن نفسش رو حس کردم و عمیق بوسیدمش

 

من خیلی ترسیدم.. خیلی.. ولی خوشحالم که تو رو دارم. چشم... قول میدم دیگه _

باهات تو شرکت کار کنم؟! بدون اجازه ی تو آب هم نخورم... فقط میشه منم بیام و  

 ...لطفا

 

 .گردنم رو بوسید و لبش رو ثابت نگه داشت

 

مادر بچه ی من فقط تو خونه میخوره و می خوابه.. وقتی به سالمتی زایمان _

 ..مون ده دوازده سالش شد، اونوقت راجع بهش فکر می کنمکردی و بچه

 

ورودی بود و زهرایی که  مشت مالیمی به کتفش زدم که خندید.. نگاهم به در  

پشت پنجره نگامون می کرد.. اینبار با خجالت از رایان فاصله نگرفتم.. چشمک  

 ..زد و من هم با همون چشمک جانانه جوابش رو دادم
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این هم به لیست اضافه کن.. مشت زدن. بزن خانوم... بزن... ولی من راضی _

که خانوادت با ما زندگی نمیشم. فکر کنم حاملگیت دلیل محکمی باشه واسه این

 .کنن. اینبار راضیشون می کنم

سنگینی نگاهم رو حس کرد که به سمتم چرخید.. منتظر بودم برگرده.. بغلم کنه..  

از من و   از من دور نشه.. منتظر بودم بخاطر تمام مدتی که اشتباه کرده بودم 

 ...خطاهام بگذره و باز هم من رو به اندازه ی سابق دوست داشته باشه

 .نه به خاطر بچه، به خاطر خودم... باز آه کشید و جیگر من کباب شد

 ...شوهرم خسته بود از زندگی و شاید من

از پدرش، از گذشته و بار سنگینی که به دوش کشیده بود.. من باید یه کاری می  

 ...کردم

 

 !رایان؟ _

 

 !جان دلم؟ _

 

هنوز هم دست به جیب نگام  لبم رو بین دندون گرفتم و به رایان که پشت به پنجره  

می کرد، زل زدم.. از پشت پنجره چندتا ابر رخ نشون می دادند و من دلم میخواست  

 .همه چی به خیر و خوشی تموم میشد

 !م دو از من و رایان می گرفت؟ یعنی این شدت خونریزی بچه 
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ور  منو بخشیدی؟! رایان من می دونم اشتباه کردم.. می دونم خطا رفتم ولی... با _

کن اگه رفتم سر قرار سیامک، اگه باعث وضعیت االن شدم چون فکر کردم خودم  

می تونم از پسش بربیام.. فکر کردم منم قراره مادر بشم و یه عالمه مسئولیت 

 ...دارم.. گند زدم می دونم.. ممکن بود اتفاقات بدتری بیفته اما

 

قعا خسته بود و من  خیلی کوتاه و کم جون خندید و من به چشماش زل زدم.. وا

چرا هیچ کاری از دستم ساخته نبود؟! جلو اومد و درست کنار تخت ایستاد.. سر  

باال آوردم تا خوب و واضح ببینمش.. اینکه گوشه ی چشمش چین افتاده بود خبر  

 !خوبی بود یا بد؟ 

 

ازدواج _ اول  نداشتی...  اعتماد  من  به  کنم  می  درک  گذشت.  زیبا...  گذشت 

د یکم بگذره تا با قواعد و قانون من کنار بیای. من همه چی رو رک  اینجوریه، بای

و راست از اول بهت گفتم... گفتم مشکالِت من مال منه چون من می دونم که می  

تونم حلش کنم ولی اگه یک درصد شک کنم، با تو مشورت می کنم. تو زنمی،  

 ...خانوم خونم.. مادر بچمی

 

رد و از روی ملحفه ی سفیدی که روی تنم  بچه؟! دستش رو از جیبش بیرون آو

 ...بود، انگشتش رو نوازشگونه حرکت داد.. دقیقا دورتا دور نافم

 

داری بچه ی منو تو بطنت پرورش میدی، میخوام واسه خاطر سالمتی جفتتون، _

واسه راحت شدن خیاِل دوتا پدر، به حرفم گوش کنی. این دفعه رو شانس آوردیم  

با  که سیامک متوجه اشتب اهش شده بود و قصد جبران داشت. زیبا؟! توروخدا 

  ...جون خودت شوخی نکن. تو شیشه ی عمر منی
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 .چشم ریز کردم و با شیطنت نگاش کردم.. رایان دلخور بود اما هنوز دوستم داشت

 

 !این گل ها رو تو آوردی؟ _

 

نفس شد..  چشم از من برنداشت.. جلو اومد و فاصله ی بینمون به اندازه ی یه  

 .چشم در چشم، نفس به نفس متوقف شد

 

من فقط یه دونه گل اینجا می بینم که یه کوچولو نیاز به رسیدگی داره، دلش یکم _

نوازش میخواد و یه چندتا بوسه ی آبدار... یه آغوش امن با سینه ی پهن و یه  

فتن.. پنجه واسه فرو رفتن الی گلبرِگ موهاش... البته با یه بازو واسه گاز گر

 !یادم نرفته اون شب از درد چجوری بازو و ساعد منو گاز گرفتی؟ 

 

گونه هام گل انداخت و سرم رو پایین انداختم ولی دست زیر چونم انداخت و وادارم  

کرد نگاش کنم.. خودش رو جلو کشید و لبش مماس با لبم قرار گرفت.. نگاهش  

 .پر از خواهش و نیاز و عشق بود
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دارم زیبا... باور کن تو تمام مدتی که نمی تونستم پیدات کنم  من تو رو دوِست  _

و از حال و روزت خبر نداشتم، مردم و زنده شدم. دیگه با من اینکارو نکن.. من  

همیشه اینقدر مهربون نیستم.. سِر تو دیوونه میشم و دنیا رو به هم می ریزم..  

من نتونستم از کنار در    بابام رو تخت بیمارستان یه بار ایست قلبی کرد و من.... 

این اتاق تکون بخورم.. مادرم و زبیده بی قرار تو خونه تنها بودن و داشتم واسه  

بابای دلنگراِن تو نقش داماِد خونسرد و جنتلمن رو بازی می کردم که مبادا اون  

حس گندی که از ترس از دست دادنت تو وجودم بود رو منتقل کنم... زیبا؟! با من 

 ..اینکارو نکن

 

ش گذاشتم. ته ریشش رو مالیم نوازش دست آزادم رو باال آوردم و روی گونه

کردم و چشم بسته بزاق دهنش رو فرو داد.. فقط یه میلی متر خودم رو جلو کشیدم  

 ...و لبم به لبش برخورد کرد.. تند شدن نفسش رو حس کردم و عمیق بوسیدمش

 

رو دارم. چشم... قول میدم دیگه   من خیلی ترسیدم.. خیلی.. ولی خوشحالم که تو_

بدون اجازه ی تو آب هم نخورم... فقط میشه منم بیام و باهات تو شرکت کار کنم؟! 

 ...لطفا

 

 .گردنم رو بوسید و لبش رو ثابت نگه داشت

 

مادر بچه ی من فقط تو خونه میخوره و می خوابه.. وقتی به سالمتی زایمان _

 ..، اونوقت راجع بهش فکر می کنممون ده دوازده سالش شدکردی و بچه
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مشت مالیمی به کتفش زدم که خندید.. نگاهم به در ورودی بود و زهرایی که  

پشت پنجره نگامون می کرد.. اینبار با خجالت از رایان فاصله نگرفتم.. چشمک  

 ..زد و من هم با همون چشمک جانانه جوابش رو دادم

 

زن خانوم... بزن... ولی من راضی این هم به لیست اضافه کن.. مشت زدن. ب_

نمیشم. فکر کنم حاملگیت دلیل محکمی باشه واسه اینکه خانوادت با ما زندگی 

 .کنن. اینبار راضیشون می کنم

تقه ای به در وارد شد و رایان خیره به نگاهم، فاصله گرفت. من از پشت هیکل 

ش رو به  ولی اشارهرایان تونستم زهرا رو ببینم.. هنوز داشت با تلفن حرف میزد  

 .انتهای راهرو دیدم و حدس زدم که شاید مادر و پدرم درحال اومدن بودند

 .رایان دستی به پیرهن و کتش زد و پوف کشید

ملحفه رو مرتب کردم و زهرا باز پشت شیشه ی تمیز ایستاد و دست تکون داد  

 .که براش دست تکون دادم.. خندید و دلم آروم گرفت

 

 !رایان؟! اگه باز راضی نشن چی؟ _

 

 ..جوابم رو نداد و در تا انتها باز شد. پدر و مادر باهم وارد شدند و من لب گزیدم

میترسیدم مکالمه ی بدی داشته باشیم چون هنوز صورت پدر کبود بود و مادرم  

 ...هایش خیسدلنگران و چشم 

رد. پدر تا وسط  هاش رو تو جیبش فرو ب رایان سمت دبگر تخت ایستاد و دست

با   و  بود  رنگ سرم  آبی  روسری  شد..  من  میخ  هاش  و چشم  اومد  پیش  اتاق 
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های گشاد تنم همخونی زشتی داشت. بوی تند الکل و مواد شوینده میومد و لباس

 ..دلم آغوش رایان رو می خواست. تو خونه و رو تخت و با یه خیال راحت

ودم. منتظر بودم پدر به حرف  هنوز انگار وسط بحران و فشار روحی و روانی ب

بیاد ولی مادر جلو اومد و چادرش رو جمع و جور کرد.. درست کنار تخت ایستاد  

 :و سرم رو بوسید و گفت

 

من و بابات یه فکری کردیم، که فکر کنم بهتره هرچه زودتر هم اجرا بشه.. نه  _

باید تازه زهرا هم هست، من  بابات...  نه  دارم  تحملش رو  تاب  دیگه  جون   من 

 .داشته باشم به اون هم برسم

 

پدر نفسی تازه کرد و نیم نگاهی به رایان انداخت.. شرمی که تو نگاه رایان بود...  

 ...آخ که داشتم می سوختم از بی انصافی دنیا و زندگی

 ...رایان حقش نبود.. تو این جمع، تنها بود.. تنها

 

 ...بذار من بگم_

 

کوبش قلبش رو شنیدم. استرس گرفتم و به رایان مادر سکوت کرد و من صدای  

 ..زل زدم.. انگار اون هم از جریان بی خبر بود

 

برای اینکه این مدت بارداریت، به خیر و خوشی بگذره و تن و بدن مادرت رو  _

 .نلرزونی، ما تصمیم گرفتیم یه مدت با شما زندگی کنیم
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 ...تموم شدن حرفش، هماهنگ شد با ورود زهرا و پرستار

هنوز گیج و مبهوت نگاهشون می کردم و مادر لبخند عمیقی زد و باز سرم رو  

 .بوسید

 

 !ایوووول، پس باالخره عدو شد سبب خیر_

 

 

 

 .پرستار زودتر از زهرا کنارم ایستاد و لبخند ریزی به لب آورد

من هنوز تو شوک حرف پدر بودم که از سمت مادر بوسیده شدم.. جای زخم های  

فراربود   نبود..  مهم  هیچی  حاال  انگار  نکردم..  حسش  ولی  گرفت  درد  صورتم 

 ..مادرم.. پدرم.. زهرا.. باما زندگی کنن

یه خانواده ی بزرگ می شدیم.. اینکه من و رایان و خونه ی رایان رو قبول داشتن  

بزرگترین دستاورد من و رایان بود.. خانوادم هیچوقت قبول نمی کردن مگر با 

 ...بچه  وجود یه

من بچه ی رایان رو تو شکمم داشتم.. انگار یکهو دسته ی عظیمی از پروانه ها 

 ..از تو وجودم به پرواز دراومد و لبم به طرحی از لبخند کش اومد

پدر کنار تخت و سمت راست مادر ایستاد و دستم رو گرفت.. پرستار داشت من 

بش رو یین دندون گرفته بود  رو برای انجام چندتا آزمایش آماده می کرد و زهرا ل
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تا جلوی ریزش اشک هاش رو بگیره.. از پشت سر پرستار رایان رو دیدم که 

 ..دستی به صورتش کشید

 

اومدی  _ از وقتی  ماشاهلل چه خانواده ی خوبی داری دختر.. قدرش رو بدون.. 

اینحا مثل مرغ سرکنده بال بال زدن واسه دیدنت.. االن هم که... معلومه من وسط 

اجازه   بدی.  آزمایش  چندتا  بری  باید  شدم..  مزاحمت  زندگیت  ی  بهترین صحنه 

 !میدین خانواده ی کیایی و ارجمند؟ 

 

رو   مادر چادرش  اشکی روی گونه و ریش مرتبش چکید..  قطره  و  خندید  پدر 

 ..مرتب تر کرد و لب گزید

 

مراقب دخترم دست شما امانت.. شما رو به خدا سپردم.. آقا رایان مادر؟! شما  _

 .دخترم باش

 

نگاهش  رنگ  و  بود  پوستش سرخ  زد..  زل  بهم  و  گفت  بلندباالیی  چشم  رایان 

شفاف.. زالل.. مسحورکننده.. من کجا می تونستم زمردهای اصیلی مثل چشم های 

 !رایان رو پیدا کنم؟ 

 

 !بابا واقعا میاین و با ما زندگی می کنین؟ _
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و بوسید و به جای پدر، اون جوابم  زهرا چندگام فاصله رو طی کرد و پیشونیم ر

 .رو داد

 

منم سورپرایز شدم ولی بله... تو دیگه به مراقبت بیشتری احتیاج داری! قربونت  _

برم خوبی؟! فندق خاله خوبه؟! آخ که دارم میمیرم همین حاال بوسش کنم.. بغلش  

 ...کنم.. خیلی نازنازی میشه.. آخه هم تو خوشکلی هم

 

 .رایان رو خجالت زده فراری دادسربلند کرد و 

 

 .من برم که کارای پذیرش رو انجام بدم_

 

بلند خندیدیم و رایان واقعا فرار کرد.. زهرا ریز ریز خندید و پرستار سرمم رو به  

ای نامحسوس ذکر گفت و پدر سرم رو بوسید و شنیدم  دست گرفت.. مادر با دلهره

 :که لب زد

 

. جونت سالمت باشه بابا جان. برو و خوش خبر خدا دوباره تورو بهمون بخشید_

 !برگرد

 

 

******************** 
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 "دوسال بعد"

 

 .یه حوله دور موهام پیچیدم و تا کنار پنجره پیش رفتم

نگاهم به آسمون نیمه ابری بود و شهری که زیر پاهام درحال جوش و خروش  

 .کشید و من خودم رو بغل زدمبود.. ماه، کامل و درخشان از الی ابرها سرک می  

نفس عمیقی کشیدم و به یه لبخند محو روی لبم شکل گرفت.. دلم حال پرواز داشت 

 .و دوست داشتم دو تا بال داشتم و مابین ابرها پرواز می کردم

از بیرون هیچ صدایی به گوش نمی رسید، انگار همه به خواب رفته بودند یا شاید  

 .هم در سکوت وقت می گذروندند

در اتاق باز شد و من تکون نخوردم اما از تصویر منعکس شده در آینه، رایان  

 ..رو دیدم که وارد شد

 

 !عافیت باشه زندگیم_
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جوابش رو ندادم و چشم از ماه نگرفتم.. یه حال عجیبی داشتم.. حسی که هیچوقت  

 ..تجربه نکرده بودم. غریب بود.. خیلی غریب

 

ی تخت گذاشت و به سمتم اومد.. باز هم  مت لبهکتش رو بیرون آورد و با مالی

 .بوی عطرش زودتر از خودش به مشامم رسید

پشت سرم ایستاد و دستاش دور شکمم و روی حوله ی نمدارم حلقه شد.. چونش  

 .رو روی سرشونم گذاشت

 ..دستم رو روی دستش گذاشتم و پلک بستم

نفسش برخورد  از  و  کشید  بو  رو  تنم  عمیق عطر  عمیق  برهنگی    عمیق  روی 

 .سرشونم لرزم گرفت 

 

به مهمونا  شیشه_ و  باشی  تو جمع  نباید  کنی؟! مگه  اینجا چیکار می  ی عمرم 

 ...برسی؟! همه هستن فقط خانوم خونه کمه

 

گرمای حرفش زیر پوستم پیچید و تنم داغ شد.. کاش زمان می ایستاد و تا ابد تو  

 .همین حالت تو آغوشش می موندم

 

زیبا؟! اتفاقی که نیفتاده...! خسته و کوفته از سر کار برگشتم و دلم تو خوبی  _

 .میخواد خوشحال ببینمت. مخصوصا حاال... کمند داره برمیگرده
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کمند... لبخندم پررنگ شد ولی رایان نمی تونست ببینه.. گردنم رو نرم بوسید و  

 ...ته ریش مالیمش تو پوستم نشست.. عاشقش بودم، عاشق

برخورد ته ریشش به پوست تبدارم خود بهشت بود.. باز هم من حرفی نزدم..  

جدید   آدم  یه  با  تیپ جدید،  جدید،  با چهره ی  بود  قرار  برگرده..  قرارنبود  کمند 

 !روبرو بشم.. با نوید نه کمند

 

 !خانومی؟! چرا ساکتی؟ _

 

 

ترقوه به سبوسه ای روی استخون  یه فشار کوچیک  با  مت م نشوند و من رو 

 .خودش چرخوند

بهم   کامل  کرد..  پر  رو  بینمون  و حدفاصل  به شیشه ی سرد چسبیده شد  کمرم 

چسبید و من لبم رو بین دندون گرفتم و به بازوهای پیچ در پیچش چنگ انداختم..  

 .با انگشت، سرم رو باال آورد و لبخندی به صورتم پاشید

 

گفته؟! یا... یا نکنه    چی شده قربونت برم؟! از من دلخوری؟! کسی چیزی بهت_

 !هنوز هم می ترسی اتفاق بدی بیفته؟ 

 

سری به چپ و راست تکون دادم و روی سینش با سر انگشتم خطوطی نامفهوم 

 ..کشیدم.. نگاهش مدام بین اجزای صورتم می چرخید
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نه... رایان فقط... یه احساس عجیب دارم. احساس اینکه یعنی واقعا همه چی  _

 !رار نیست اتفاقی بیفته؟ تموم شده؟! دیگه ق

 

محل رویِش دندون هام رو بوسید.. دقیقا برجستگی استخون فکم... ته ریشش  

زیادی دلفریب بود و دلم میخواست زبونم رو روی فکش می کشیدم.. همون فک  

 ...مربعی و ته ریش های نرم

 

فرستادن _ رو  افسانه  نیستن،  ایران  ژینوس  و  سیامک  نگرانی...  بیخود  ولی 

مادرم بیما با  که  اول میرفت.. سزای زنی  از  باید  که  روانی.. همونجایی  رستان 

بی خبر   از سیامک هم  نیست.  این  از پشت خنجر میزنه جز  کنه و  دوستی می 

نیستم.. ژینوس داره تو روند بهبود بیماریش کمک می کنه و کیمیا هم کنارشونه...  

ه که باهم قول و قرار دارن  مشکلی نیست. حتی میدونم که کیمیا با یه پسر آشنا شد

 .واسه ازدواج... اونطرف همه چی ردیفه... قربونت برم، من هستم

 

من هم دلگرم بودم به بودنش... به حس حضورش اما هنوز حال غریبی داشتم که 

 ..خودم هم درکش نمی کردم

 

 !پس رامین چی؟! مائده چی؟ _

 

گرد به سینش چسبوند..  انداخت و من رو  بوسیدم و  دست پشت گردنم  نش رو 

 :پهلوش رو نوازش کردم.. دم عمیقی از هوا گرفت و لب زد
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ی جدیدمون خوشبخته.. من دیگه شخصی به اسم رامین  مادرم کنار من و خانواده_

نمیشاسم... برام مهم نیست کجاست و چه غلطی می کنه.. تو هم خودت رو با فکر 

 .اون عذاب نده.. االن من و تو... ما یه بچه داریم

 

تو   که  بود  لمس کردم.. یکساعت  خالیش رو  و جای  دستم روی شکمم نشست 

 .آغوشم نبود

 

یه پسر به خوشکلی تو و به خوشتیپی من... سرراه تو بغل مادرت دیدمش، زیبا _

 .یکم عجیبه اما بوی تن تو رو میده

 ا

 

زبونش رو روی پوست تنم کشید و از حرارت زبونش شل شدم.. دلم میخواست 

دیگه اصرار نکردم.. خودش رو ذره ذره باال کشید و به بین پاهام رسید.. پس  

دوتا انگشتش رو با زبونش خیس کرد و یهو وارد واژنم کرد که از لذت کمرم رو  

به تخت کوبیدم.. جفتمون لخت مادرزاد بودیم و حرکت انگشت های رایان تو تنم  

 .داشت دیوونم می کرد

 

 ...آی رایان.... آخ_

 



 

1714  از 1701 صفحه   

دلم؟! جونم؟! من عاشق سکس سرپایی و ناگهانیم زیبا... چه شود یبار  جون  _

 ...سکس تو آسانسور رو تجربه کنیم

 

اونقدر غرق لذت بودم که نمی تونستم واکنشی جز آه و ناله نشون بدم.. همونطور  

که دوتا انگشتش نو واژنم بود نقطه ی حساسم رو زبون زد و لرزیدم.. دیوونه  

 .چجوری منو به اوج برسونهبلد بود 

 

 ..رایان؟! نکن اینجوری_

 

 !چجوری بکنم؟ _

 

م گرفته بود.. زیادی شیطنت می کرد. خودش رو باال کشید و دوتا زانوش رو  خنده

لبه ی تخت گذاشت و رو تنم خیمه زد.. داغی تنش شهوتم رو صدچندان کرد..  

 ..انگار تب داشت.. هربار وسط سکس داغ داغ میشد

 

ده دقیقه... حقمه بعد از یه روز تمام دوندگی و خستگی، بعدش باز خانم  فقط  _

 ...خونه و مادر رادمهر باش تا آخر شب که باز زنم بشی

 

یه جا همه رو واردم کرد و به ملحفه ی زیرم چنگ انداختم.. لبم رو به دندون 

 .گرفت و خودش رو تو تنم تکون داد
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 !ن رو بشنون؟ آی دیوونه.. آرومتر.. میخوای صدامو_

 

 .میخوام فقط من بشنوم_

 

آروم تر تو واژنم عقب و جلو کرد و همه ی تنم رو از بوسه هاش بی نصیب  

 .نذاشت

 ...هرروز بهتر از قبل بود.. هرروز.. هربار 

تکراری   ما  بین  سکس  تکراری  روند  این  و  میگذشت  رادمهر  تولد  از  دوسال 

 ...پر از هیجاننمیشد.. رایان پر از ابداعات تازه بود و 

 

 .اووووف... تنگ و داغ عین روز اولی. انگار نه انگار یه بچه داریم_

 

اونقدر تو تنم تلنبه زد که ارضا شد و برای ارضا کردنم خودش رو پایین کشید..  

کل تنم رو تو دهنش فرو برد و جوری مکید که به سی ثانیه نرسیده، شیره ی  

 .وجودم رو مکید و بی حال شدم

 ..ندیدیم.. باهم حرف زدیم.. دوش گرفتیم و حتی موهام رو خشک کردباهم خ

لباس هام رو خودش تنم کرد و هیچکس مزاحم خلوتمون نشد.. انگار اهل خونه  

 ...به این کارهای رایان عادت کرده بودن حتی پسرکم رادمهر

 پارت_ششصد_و_سی_و_نه #
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اصله گرفتم.. بی تاب لب روی دلم برای دیدن و بغل کردنش غنج رفت و از رایان ف

لبم گذاشت و اجازه نداد اظهار دلتنگی کنم. لب هام رو می مکید و من ناخواسته  

آه می کشیدم.. محکم تر به شیشه چسبیده شدم و رایان بی قرارتر از همیشه دست 

 ..روی تنم کشید و لب هام رو به دندون گرفت

 

اینکه.. قبل  _ بیرون و یه شب  هوم... زیبا... میخوای قبل از  اینکه ب بریم  از 

طوالنی بگذرونیم، یکم زن و شوهر بازی کنیم؟! لعنتی نمی تونم ازت بگذرم...  

نمی تونم وقتی فقط چهارتا تیکه لباس بینمونه، بیخیالت بشم.. تو این حوله ی  

 .قرمز خیلی وسوسه برانگیز شدی

 

ر تنم ریخت.. به  گره حوله رو از دور موهام باز کرد و آبشار خیس موهام دو

موهای خیسم چنگ انداخت و یه دستی از زمین بلندم کرد.. هین کشیدم و مشت  

مالیمی به بازوش زدم ولی از رو نرفت.. حاال وقت عشقبازی نبود.. کل خانواده 

 .اون بیرون جمع بودن و تا چند دقیقه ی دیگه نوید و حامد به ما می پیوستند

 ...وای خدایا نه
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ی قرمزی که دور کمرم پیچیده بودم باز کرد و  خت انداخت و حوله تنم رو روی ت 

با هیزی به تنم چشم دوخت.. انگار که یه غذای خوشمزه دیده باشه، زبونش رو  

 :روی لب باالییش کشید و مخمور گفت

 

 ..اووووف... چه لعبتی تور کردم.. مثل بلور می درخشی_

 

دستم رو گرفت و روی نافم رو بوسید..  سعی کردم خودم رو مخفی کنم ولی دو تا  

 ..لرز به تنم افتاد و شهوت زیر پوستم جریان گرفت

 

 ..رایان؟! خونه شلوغه یهو یکی میاد تو _

 

 ...نمیاد.. تو نگران نباش_

 

خیلی وقته تو اتاقم، یهو رادمهر گریه می کنه و شیر میخواد.. مامان میاد مارو _

 .آبرومون میرهتو این حالت می بینه 

 

تنم رو هورت کشید و جفت پاهام رو باال برد.. انگشتش که به بین پام نشست، 

 .هول شدم و کلمات یادم رفت.. به جاش آه غلیظی از بین لبم خارج شد و خندید
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تو بی تاب منی من خراب تو... در رو قفل می کنم تا راحت باشیم. رادمهر هم  _

 ...باید بدونه ارباب کیه

 

و خندید.. در رو قفل کرد و پایین تخت ایستاد.. خودم رو با حوله پوشوندم    گفت

ولی کمربندش رو باز کردم و نگاه تیزش رو روی تمام تنم چرخ داد.. خجالت زده 

 .خودم رو باال کشیدم.. یک به یک لباس هاش رو درآورد که چشام رو بستم

 

کنه چی؟! اینجوری که نمیشه  بی حیا یکی میاد.. بعدم یهو وسط رابطه بچه گریه  _

 ...بذار آخر شب

 

بیرون هزارنفر چشمشون بهش هست.. من زنمو میخوام  _ اون  بکنه  گریه هم 

 !!زیبا.. تو فقط مادر پسرم نیستی

 

 ...پایین تخت زانو زد و 

# 
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بوسه ی لحظه ی آخر رایان روی گونه هام دمای بدنم رو باال برد و روی نوک پا  

 ..بلند شدم

 .تو چشم های سبز رنگش، لبخند زدم و لبم رو به دندون گرفتم تا دلبری کنمخیره  

 :نفسش خندید و دست پشت کمرم انداخت و لبش رو به گوشم چسبوند

 

 !جونم خانومم؟! دلت میخواد؟ _

 

جوابش رو ندادم ولی گونش رو بوسیدم و مثل خودش لبم رو به گوشش چسبوندم 

 :و از ته گلو لب زدم

 

دار شدن  _ بچه  دوباره  تازه من واسه  آرزومه..  نهایت  پسرم  بابای  با  خوابیدن 

عجله دارم ولی االن نه.. نمی شنوی بیرون چه خبره؟! دیگه سر و صدای بزرگترا 

 ...در میاد

 

 ..گازی از الله ی گوشم گرفت و باز خندید

 

 .باشه خانومم.. بریم بیرون، احتماال همه اومدن_

 

 :سینه و گردنش کشیدم و به لبش رسیدم.. نرم بوسیدمش و گفتمانگشتم رو روی  
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 .پس بریم عشقم_

 

باهم از اتاق خارج شدیم و بین راه با زبیده روبرو شدیم.. دست رایان روی کمرم  

بود و محکم منو به خودش چسبونده بود.. زبیده از اتاق مائده بیرون میومد و تا  

پایه بود.. همیشه مچ من و رایان رو می    ما رو دید شیطون خندید.. یه زن واقعا 

 .گرفت ولی به روی خودش نمی آورد

 

چه عجب باالخره نوعروس و تازه داماد از اتاق دراومدن. همه بیرون منتظر  _

 ...شما هستن و سما معلوم نیست کجا

 

نگاهش رو روی کل وجود من و رایان چرخ داد.. رایان یه پیرهن مردونه ی جذب 

اری پارچه ای و شیک که عضالتش رو به خوبی نشون می داد..  تنش بود و شلو

موهاش رو خودم حالت داده بودم و از عمد چند تار موهاش رو روی پیشونیش  

 ..ریخته بودم

 .من لب گزیدم ولی رایان جواب شیطنت زبیده رو داد

 

 .وقتی نوعروس هوس بچه کنه مجبورم اطاعت امر کنم دایه_

 

ازوی رایان کوبیدم که زبیده بلند خندید.. صدای خنده های هین کشیدم و مشتی به ب

  ..زبیده مادر رو به این سمت کشوند
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 .خجالت زده سر پایین انداختم و مادر کنار زبیده ایستاد

 

به به می بینم که بزم راه انداختین.. چه خبره اینجا؟! معلومه کجایین؟! رادمهر  _

گ فداش بشه.. شیرین عسلیه واسه دیوونمون کرد انقدر نق زد. الهی مادربزر

  ..خودش

 

 ..دلم بشدت تنگ شده بود تا ببوسمش و بغلش کنم

 .من هنوز خجالت می کشیدم و رایان به جای من جواب مادر رو هم داد

 

 .هیچی مادر، زیبا یه چیزی الزم داشت بهش دادم داریم میایم_

 

سرخ سرخ شدم و نیشگونی  و چشم های زبیده برق زد.. اون کامل درجریان بود..  

 .از پهلوی رایان گرفتم

 

 !مامان؟! پسرم کجاست؟ _

 

 ..هنوز جو معذبم می کرد و خجالت می کشیدم.. بهم رحم نمی کرد دیووونه

 

 !تو بغل یار قدیمیت.. کمند یا... نوید_
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یه هیجان زیاد زیر پوستم جریان گرفت.. بعد از دوسال دیدِن کمند یه حال عجیبی  

. خصوصا که هویتش تغییر کرده بود.. حاال قرار بود با یه مرد روبرو بشم  داشت.

 ...نه یه دختر

چه شکلی.. چه تیپی..    حتی نمی تونستم تصور کنم که ممکن بود چه جوری باشه.. 

 ...چه قیافه ای

قلبم به کوبش افتاد و رایان کتفم رو ماساژ داد.. فکر کنم مامان متوجه شد که  

 ..ه شدم چون جلو اومد و بازوم رو گرفتچجوری هیجان زد

 

 !حسابی تغییر کرده.. بیا دخترم.. مطمئنم تو هم شوکه میشی از دیدنش_

 

م رو بوسید.. مادر  بی قرار به رایان زل زدم که لبخندی کج به لب آورد و شقیقه

 .و زبیده به سمت سالن رفتند و صدای بم رایان رو شنیدم

 

منم  _ منه،  مال  گرم کل وجودت  زیاد  جدیدت  با دوست  کن  خیلی حسودم. سعی 

 !نگیری
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حسودی های رایان هم دوست داشتم و دست خودم نبود که بیشتر عاشقش میشدم.. 

از راهرو گذشتیم و یه صدای مردونه و شاید ناآشنا شنیدم.. می تونستم حدس 

 ...بزنم که این صدای خوش آهنگ، به کمنِد جدید تعلق داشت.. به نوید

به  باال من  خندید..  می  و  بود  داشته  نگه  باال سرش  رو  رادمهر  دیدمش..  خره 

ش دید نداشتم اما تیپش، یه شلوار جین جذب و یه پیرهِن مردونه ی تقریبا  چهره

جذب و یه کت تک که انگار هنوز فرصت نکرده بود بیرونش بیاره.. ساعتش، 

اد خیلی جذاب بود.. دستبند و اون گردنبند بلندی که روی پیرهنش رخ نشون می د

موهاش کوتاه و پسرونه و مدل دار.. حتی دیگه لخت بودن موهاش تاثیری در  

مدل دار شدن موهاش نداشت.. سرش باال بود و رادمهر دقیقا روبروی صورتش.. 

 ...سیبک گلوش باال و پایین میشد از شدت خنده

دی دلفریبش  رادمهر هم رو هوا دست و پا میزد و لباس سرهمی فیلی رنگش، زیا

 ..کرده بود

احساس می کردم دسِت آخر تیتر روزنامه ها می شدم "مادری که فرزند پسِر خود  

 "را از شدت بامزگی خورد

 :دست رایان از دور کمرم کنار نمی رفت.. صدای زهرا رو شنیدم

 

 !ببین باالخره کی اومد... عروس خانوم تشریف آوردن.. آقا نوید؟ _

 

سمتم چرخید نفسم حبس شد.. همون چهره اما حاال با ته ریش و همینکه نوید به  

 ...مالیم و مردونه تر

ناباور از صحنه ی پیش روم، لبخندی نیم بند زدم و نوید، رادمهر رو پایین آورد 

 .و زهرا از دستش گرفت.. حامد از مبل کناریش بلند شد و کنار نوید ایستاد

 ..آخر چند گام بهم نزدیک شد اول با خجالت دست جلوی دهنش گرفت ولی در
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البته   همه حضور داشتن.. همه حتی پدرم... اردالن... مائده و زبیده و حامد و 

 ...مادِر نوید

 .نوید درست مقابلم ایستاد و صدای پرجذبه و خوش آهنگ نوید رو شنیدم

 

تر شدی... زیادی زیبا  حس می کنم زمان به عقب برگشته، انگار چندسال جوون _

 !کنندهو خیره 

 

انگار به غیر از مرد شدن، فنون مخ زنی هم یاد گرفته بود.. جمع با تموم شدن 

 .حرف نوید به خنده افتاد.. نگاهش یه برق خاص داشت

 

 .زیبا هرروز زیباتر میشه چون کنار من و پسرمون خوشبخته_

 

 

 

نوید با سر تایید کرد و من بی توجه به همه ی جمع، خودم رو تو آغوش نوید  

نداختم و هیچکس مخالفت نکرد.. زهرا نزدیک شد و رادمهر رو که داشت نق  ا

میزد به سمتم گرفت و من به آغوش کشیدمش.. تو آغوش نوید، من و رادمهر 

 .آروم گرفتیم. سرم رو بوسید
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به  _ البته  رفته  خودت  به  هم  خان  رادمهر  داری..  خوشکلی  پسر  چه  ماشاهلل 

 !ین آقا رایان؟ خوشتیپی باباش هم هست.. شما خوب

 

من هنوز تو آغوش نوید اشک می ریختم.. خیلی خوشحال بودم.. خیلی.. باورم  

نمیشد باالخره نوید به آرزو و هدفش و هویت اصلیش رسیده بود.. باورکردنی  

نبود.. مادر نوید ایستاده اشک می ریخت و با دیدن دسته گلش خداروشکر می  

تماال بخاطر زورگیری و کتک کاری های  کرد.. می دونستم کمال زندان بود.. اح

 ...مداوم.. به هیچ صراطی مستقیم نبود

 

 !ما خوبیم، خودت چیکار می کنی؟ _

 

دستش روی کمرم می چرخید و رایان از پشت بهم رسید و دستش رو روی موهای  

 ..کم حجم و طالیی رنگ رادمهر کشید.. لبخند کجی زد و سرم رو غرق بوسه کرد

 

اینجا بودم.. دلتنگ خانواده و دوستام.. خیلی دلم میخواست زودتر ثمره  دلتنگ  _

 ...ی ازدواجت رو ببینم.. ماشاهلل خیلی خوشکله

 

مادر زیرلبی چیزی می گفت و پدر نشسته و درسکوت به صحنه ی پیش روش 

به   گامی  زبیده  و  کرد  براندازمون می  اشک  قطره  یک  و  مائده  کرد..  نگاه می 

 :و با لحن خاصی گفتسمتمون برداشت 
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دختر دادیم پسر تحویل گرفتیم.. ماشاهلل یه پارچه آقاست باید خودم واسش آستین  _

 .باال بزنم

 

 :این میان، حامد هم نیمچه لبخندی زد و رو به زبیده گفت

 

 .دوتا آستین هاتون رو باال بزنید زبیده خانم_

 

 .یان خوابش میبردهمه بلند خندیدیم و رادمهر داشت با نوازش های دست را

 ..زبیده چشم بلند باالیی گفت و باز خندیدیم 

 ..باالخره از نویدفاصله گرفتم و به چشم هاش زل زدم

 

خداروشکر که خوبی.. خداروشکر که برگشتی.. فکر نمی کردم دوباره ببینمت..  _

 ..از وقتی زنگ زدی دل تو دلم نبود

 

پیشونیش رو بوسید.. دست دور    لبخند مالیمی زد و رایان، رادمهر رو بغل زد و

 :گردنم انداخت و نوید خیره به حجم خوشبختیمون گفت

 

 ...خوشحالم که خوشبختی.. خوشحالم زیبا! تو لیاقتش رو داشتی_
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و  مردونه  به شدت  یه ژست  با  نشست..  حامد  کنار  و  مبل  روی  و  کشید  عقب 

 ...جذاب

 .رفتلب رایان روی گوشم نشست و صداش روانم رو به بازی گ

 

 .خان هفتم رو تموم کردیم... نوید دیگه کمند نیست! عاشقتم خانومم_

 

به سمتش چرخیدم و درحالی که گوشم از صدای شوخی و خنده ی جمع پر بود، 

 :لب زدم

 

 ...انتخاِب آخرم، عاشقتم_

 

 

 

 ....پایان

 

 


