
رمان حنای بی رنگ

نویسنده:ذهن خاموش

(bdsm)ژانر:ددی لیتل گرل/بی دی اس ام

خالصه:داستان دختری که دزدیده می شه و طی اتفاقاتی مرد خالفکاری از اون خوشش می یاد و اون رو به زور لیتل 

خودش می کنه..

با بوی الکی که داخل بینی ام پیچید پلک های سنگینم رو باز کردم، چشم هام به رنگ آبی کمرنگ سقف خورد که لوسترش 

خودنمایی می کرد. من کجام؟

چرا چیزی یادم نمی یاد؟

به ذهنم فشار آوردم. تصادف.. آره من تصادف کردم ولی اینجا کجاست؟ مگه نباید بیمارستان باشم؟ یعنی اتاق هاشون 

لوستر داره؟

دستم و تکونی دادم که سوزشش باعث شد چشم هام و به سمتش سوق بدم، به دستم سرم وصل بود. آب دهنم و قورت 

دادم، چرا انقدر تشنه ام؟

نای حرف زدن نداشتم و به سختی ناله می کردم که در اتاق باز شد و خانومی وارد شد. با دیدنم جلو اومد و انگاری که دردم 

و می دونست یک لیوان آب به خوردم داد.

با خوردن آب انگار جون به تنم برگشت و به قیافه  ی خانوم ناآشنای روبروم نگاه کردم، صورت بی روحی داشت.

_ببخشین من کجام؟ می شه خانوادم و صدا کنین بیان؟



بدون جواب کمی ازم دور شد و موبایلش رو کنار گوشش گذاشت، چرا لباس هاش همه مشکیه؟ مگه نباید لباس فرم پزشکی 

سفید تنش باشه؟ چرا همه چی عجیبه؟

در باز شد و ایندفعه مرد میانسالی با روپو ش پزشکی وارد شد. نور امیدی ته دلم روشن شد، نزدیکم شد و ِسُرم رو چک کرد.

_ِسُرِمت تموم شده دخترم، ولی سرت آسیب دیده ممکنه سرگیجه داشته باشی، یادت نره باند سرتم هر چندساعت عوض 

کنی.

باند سرم؟ دستم و روی سرم گذاشتم، مثل اینکه سرم آسیب دیده بود.رو به دکتر گفتم:

_می شه خانواده ام رو ببینم؟

دستش که برای کشیدن ِسُرَمم جلو اومده بود متوقف شد، مکث چندثانیه ای کرد و بعد ِسُرم رو از دستم جدا کرد.

_االن ارباب می یان توضیح می دن خودشون.

ارباب!؟ ارباب دیگه کیه؟ چرا نمی ره بگه مامان بابام بیان؟ چقدر نگرانم شدن وقتی تصادف کردم.

دکتر و اون خانوم سیاه پوش از اتاق بیرون رفتن، دستم رو مالش دادم که دوباره در باز شد و ایندفعه به امید دیدن مامان 

و بابام چشم هام رو با ذوق باال آوردم.

با دیدن مرد جوونی با کت و شلوار مشکی براق جا خوردم.

این مرد دیگه کی بود؟ چرا امروز انقدر آدم های عجیب و غریب می بینم؟

جلو اومد، صدای قدم هاش بهم حس ترس و القا می کرد. با چشم های آبی بی روحش به صورتم زل زد.

_اسمت چیه؟

می خواستم بگم تا خانواده ام نیان حرفی نمی زنم، ولی بی اختیار جواب دادم:

_حنانه.

نفسش رو بیرون داد و در حینی که سمت انتهای تختی که روش دراز کشیده بودم می رفت، دست هاش رو پشت کمرش قفل 

کرد.

_به حرف های من با دقت گوش کن که دیگه تکرارشون نمی کنم، بعد تصادفی که کردی ما تورو اینجا آوردیم و بهتره بگم که 

تورو دزدیدیم، بهتره عین دختر خوب کارهایی که بهت می گن رو انجام بدی چون اگه سرپیچی کنی جزاش مرگ هست.

با حرفاش ناخودآگاه خنده ام گرفت که اخم هاش عمیق تر شد.

_مگه می شه؟ مگه شهر هرته؟ دارین باهام شوخی می کنین؟ بالفرض که من و دزدیدین قطعا االن پلیس داره دنبالتون 

می گرده.

نیشخندی زد.

_هرچی دوست داری فکر کن، االن هانا می یاد و کارهات رو بهت می گه، تکرار می کنم هر خطایی شکنجه به همراه داره.

و بدون توجه به قیافه بهت زده ام از اتاق بیرون رفت.االن این داره جدی می گه؟ این آدمای عجیب و غریب..یعنی..یعنی 

واقعا من و دزدیدن؟

وای خدای من!اینجا چه خبره؟ چرا بخاطر یک تصادف باید دزدیده بشم؟ دوباره در باز شد و افکارم رو بهم ریخت، دختری 

تقریبا همسن و سال من با فرم خدمتکاری مشکی رنگ وارد اتاق شد. با دیدنم لبخندی زد.

_سالم من هانا ام ارباب گفت بیام بهت کارهات رو بگم.

متعجب گفتم:

_ارباب؟ همین مرد یخی رو می گی؟

سریع در رو بست و جلو اومد.

_هیس!همه باید بهش بگن ارباب، توهم باید بگی وگرنه شالق می خوری.

چشم هام گرد شد.

_من واقعا کجام؟ دارن باهام شوخی می کنن؟ مامان بابام چرا نمی یان این شوخی لعنتی و تموم کنن؟



چشم های هانا غمگین شد.

_متاسفم ولی این واقعیه، منم دقیقا وقتی اینجا اومدم همش می گفتم اینا یک کابوسه ولی این کابوس االن پنج ساله طول 

کشیده.

سرم رو پایین انداختم، پتو رو توی مشتم گرفتم و فشار دادم، دوست داشتم االن خونه بغل مامانم روی مبل دراز کشیده 

بودیم و فیلم می دیدیم. هانا سمتم اومد و دستش رو روی شونه ام گذاشت.

_خودت و اذیت نکن، زندگی می گذره. اگه به حرف هاشون گوش بدی هیچ آسیبی بهت نمی رسه!

حرف هاش نتونست قانعم کنه ولی کمی آرومم کرد، از تخت آروم پایین اومدم و بخاطر سرگیجه هانا دستم رو گرفت و از 

اتاق بیرون رفتیم، یک سالن بزرگ مشکی و قرمز رنگ با تعداد زیادی اتاق پیش روم بود.

در اتاق کناری رو باز کرد و وارد شدیم با دیدن اتاق غم عالم به دلم ریخت، اتاقی با دکور کامال سیاه و کمی طوسی هم در 

وجودش دیده می شد.

_اینجا اتاقمون هست من و تو و غزاله اتاقمون مشترک هست.

دستم رو از روی شونه هانا برداشتم.

_تم اتاق رو خودتون انتخاب کردین؟

نگاهی سرسری انداخت و سمت کمد بزرگ دیواری رفت.

_نه، این خونه کامل تمش مشکی و قرمزه و اتاق هاش تم مشکی و طوسی.

بینی ام رو جمع کردم، سمتم اومد و لباسی رو بهم نشون داد.

_این لباس فرمته، می تونی بری حموم یا بعدا می ری؟

با وجود اینکه هنوز سرگیجه داشتم گفتم می رم.

هانا سمت کمد رفت و یک حوله کوچیک مشکی با شامپو بچه فیروز درآورد و سمتم گرفت.

_پونزده دقیقه بیشتر نشه زخمت عفونت می کنه، با شامپو آروم ماساژ بده تا بیای بیرون منم وسایل باند و گازاستریل رو 

می یارم.

زیر لب تشکری کردم و وارد حموم شدم، برای منی که همه چی اتاقم صورتی بود سخت بود بتونم کاشی های سیاه حموم و 

حتی این حوله رو هضم کنم. باند رو باز کردم و داخل پالستیک گذاشتم و انداختم سطل آشغال، زخمم خدارو شکر زیاد 

عمیق نبود.

سرم رو با شامپو آروم ماساژ دادم و بعد دوش گرفتن سریع حوله رو دورم پیچیدم و بیرون اومدم. وسایل روی تخت تکی 

کنار پنجره گذاشته شده بود که مشخص می کرد اون تخت برای منه.

بعد خشک کردن موهام با سشوار سرم رو مرتب بستم و لباس های روی تخت که یک پیراهن مشکی استین بلند با جلیقه 

طوسی و دامن مشکی بود پوشیدم.

ساپورت رو پام کردم و لچک کوچیک رو به سرم بستم، موهام بلند بود و بازم دیده می شد اما از هیچی بهتر بود.

همون لحظه هانا وارد اتاق شد، با دیدنم لبخندی زد.

_بیا بریم پایین با بقیه آشنات کنم و قوانین رو هم بگم.

سری تکون دادم و پشتش رفتم.

_آقا هر هفته مهمون دارن که مهمون ویژه اشون آقای الف هست که هیچکس هویتش رو نمی دونه و هر هفته می یاد پس 

حواست رو جلوش خیلی جمع کن، ساعت 8 صبح بیداریه و تا 9 صبحانه حاظر می شه و ساعت 14 ناهار سرو می شه و 

ساعت 22 هم شام می خوریم.

سری تکون دادم روی آخرین پله وایساد و برگشت سمتم.

_اسمت چیه؟

_حنانه!ولی حنا می تونی صدام کنی.



سری تکون داد.

_ببین حنا سعی کن به هیچ عنوان سمت اون آقای الف نری، باشه!؟

با حرف های هانا ملتفت شده بودم که اصال آقای الف خوب نیست و نباید سمتش برم، سری تکون دادم و وارد آشپزخونه 

بزرگ این کاخ شدیم.

سرجمع دوازده نفر بودیم که فقط یک نفر مسن بود که اونم سرکارگر بود و زن مهربون و دوست داشتنی ای بود.

هانا درمورد اینکه چجوری وارد این کاخ شدم چیزی نگفت و شایدم همشون همینجوری مثل من اومدن و کنجکاو نیستن.

سیب زمینی های پوست کنده رو برداشتم و مشغول رنده کردنشون شدم، یعنی می تونم از اینجا فرار کنم؟ نکنه نتونم و 

گیرم بیارن؟ اون مرد گفت اگه کار اشتباهی بکنم می کشتم، پشتم لرزید. خدایا این چه مخمصه ایه؟ راه فرار من کجاست؟ 

بهم کمک کن..

با سوختن دستم سریع دستم رو عقب کشیدم، دستم خونی شده بود. نگار سمتم اومد.

_حواست کجاست دختر؟ برو دستت رو زیر شیر آب بگیر.

لیلی استکان های چایی رو داخل سینی طالیی دسته دار مشکی گذاشت.

_سیب زمینی ها خونی نشدن؟

_نه خداروشکر.

نفسم رو بیرون دادم و دستم رو شستم و با چسب زخمی که معصومه خانوم بهم داد بستمش. پشت میز روی صندلی 

نشستم که لیلی استکان چایی جلوم گذاشت.

_عیبی نداره هنوز اولشه، بیا این چایی بخور.

از مهربونی اش اشک توی چشم هام جمع شد. بدون حرف لبخندی زد و اونور میز نشست و مشغول رنده کردن شد. هانا وارد 

آشپزخونه شد و سطل آب رو خالی کرد.

_آخ کمرم شکست فردا نوبت کیه زمین رو تمیز کنه؟

تمنا نگاهی بهم انداخت.

_تازه واردمون انجام بده.

هانا خواست حرفی بزنه که با صدای بلند گلوله از جا پریدم. با بهت و چشم های گشاد شده به هانا که قیافه ی خونسردی 

داشت نگاه کردم.

_این..صدای..چی..چی..بود؟

نگار تیکه سیب زمینی ای دهنش گذاشت.

_صدای گلوله، نگران نباش تمرین تیراندازی دارن.

باورم نمی شد، مطمئن بودم صدای جیغ هم شنیده بودم. هانا دستش رو روی قفسه سینه ام گذاشت و مجبورم کرد بشینم.

_بهتره اصال کنجکاوی نکنی درمورد چیزی، چایی ات رو بخور که باید بیای برای پخت و پز ناهار کمک کنی.

گیج نگاهش کردم ولی چیزی نگفتم و چایی ام رو مزه کردم، قلبم محکم به سینه ام می کوبید و گوش هام سوت ناواضحی 

می کشید.

بعد خوردن چایی بلند شدم و با کمک دخترا شروع کردیم ناهار درست کردن. اینجوری دلواپسی  و نگرانی هام کمتر بود، بعد 

چیدن میز به آشپزخونه برگشتیم و پشت میز کوچیک مخصوص خدمتکارا نشستیم.

_بچه ها من فکر می کنم ارباب گی هست.

متعجب نگاهم رو به نگار دادم.

هانا اخمی کرد.

_چرا فکرهای مسخره و بیخودت و بیان می کنی؟ اگه ارباب بشنوه چی؟

نگار نگاهی به اطراف انداخت.



_نترس بابا نمی شنوه، اخه تاحاال هیچ دختری به اینجا نیومده االن هفت ساله اینجام ولی هیچی به هیچی.

معصومه خانوم صورتش رو چنگ انداخت.

_زشته مادر، انقدر بدگویی نکن ناهارتون رو بخورین بعدازظهر ساعت پنج قراره مهمون ویژه آقا بیاد، به همه کارا برسیم.

قاشق برنج رو سمت دهنم بردم.

_حنا حواست باشه این همون آقای الف.

سری برای هانا تکون دادم، بعد خوردن غذا شستن ظرف ها به گردن من افتاد. بعد شستن ظرف ها تصمیم گرفتم یک قدمی 

بزنم و اطراف رو ببینم بلکه بتونم راه فراری پیدا کنم. به محض اینکه پام رو از آشپزخونه بیرون گذاشتم لیلی جلوم سبز 

شد.

_جایی داری می ری؟

زبونم رو روی لب های خشکم کشیدم.

_راستش می خوام اطراف و ببینم.

چشم هاش ستاره بارون شد.

_خب پس بیا باهم بریم من نشونت می دم.

سری تکون دادم، عمارت حال آدم و بد می کرد انقدر تیره بود، به اتاقی با نقش و نگارهای چوبی خیره شدم که لیلی گفت:

_این همون اتاق مخصوص دیدار ارباب با آقای الف هست.

متعجب نگاهش کردم.

_یعنی حتی اتاق مخصوص داره؟

سری تکون داد.

_آره ولی اگه گذرت خورد حتما در بزن اجازه دادن برو تو، یکی از خدمتکارا بدون در زدن رفت روز بعد انداختنش قفس 

سگ ها و بعد جناز ه اش و دفن کردن.

با ترس نگاهش کردم که ادامه داد.

_ولی می گن ارباب خیلی مطیع آقای الف، و هیچکس جرئت نداره با اون در بیوفته و به حرف هاش گوش نده.

دیگه نمی خواستم مابقی این قصه مسخره رو بشنوم.

_حاال آقای الف رو ولش کن، این همه اتاق پره؟

_اومم 12 نفریم و 4 تا اتاق اینجا برای ما هست، یک اتاقش برای اربابه و یک اتاق دیگه اش برای خانوم هست که مادر 

اربابه ولی االن ایران نیست.

از عمارت بیرون اومدیم تا باغ رو هم ببینیم، با دیدن ردیف بادیگاردهای غول پیکر دورتادور عمارت خشک شدم.

لیلی که قیافه ام رو دید خندید.

_چیه؟ چرا اینجوری شدی؟ همیشه اینجا پر بادیگارده.

حس می کردم قلبم نمی زنه، من به امید فرار کردن اینجا بودم و حاال با این همه بادیگارد چیکار می تونستم بکنم؟ با افتادن 

چراغی داخل چشم هام دستم رو حایل صورتم کردم. صدای وحشت زده لیلی بلند شد.

_وای فکر کنم مهمون آقاست، بجنب تا ندیدتمون. 

دستم رو کشید و پشت بوته های پرپشت باغ نشستیم. بخاطر شوک ناگهانی کمی نفس نفس می زدم.

کنجکاوی ام به شدت تحریک شده بود و نمی تونستم خودم و نگه دارم پس یکم سرم رو باال اوردم و به ماشین بزرگ مشکی 

رنگی که جلوی در عمارت ایستاد نگاه کردم.

همون مرد یخی یا به اصطالح بقیه ارباب، سریع سمت ماشین اومد و در رو باز کرد و تا کمر خم شد، چشم هام گرد شد.

مگه این آقای الف کی بود؟



با نیشگونی که لیلی از پام گرفت جیغ خفه ای کشیدم، سریع دست هام و روی دهنم گذاشتم و خم شدم. حس کردم سرش 

سمتم چرخید.

نفسم دیگه باال نمی اومد، جمله ی هانا که نباید هرگز بهش نزدیک بشم توی ذهنم تکرار می شد.

لیلی چشم هاش و بسته بود و زیرلب خدا خدا می کرد، چند دقیقه ای گذشت و سر و صدا کم شد و سرمون رو باال آوردیم. 

خداروشکر رفته بودن داخل. عصبانی به لیلی نگاه کردم.

_مجبور بودی نیشگونم بگیری؟

لیلی دامنش رو صاف کرد.

_اخه وقتی دیدم داری نگاه می کنی هل کردم، خداروشکر بخیر گذشت بریم داخل تا شک نکردن.

چشمم به پنجره افتاد که انگاری تازه پرده اش از دست کسی که در حال فضولی بوده ول شده بود. شونه ای باال انداختم ؛ 

شاید اشتباه می کنم، همراه لیلی وارد عمارت شدیم.

از لپ های قرمز شده ام حال بدم مشخص بود، وارد سرویس شدم و دست و صورتم رو با آب سرد شستم.از اخر لیلی نزاشت 

این قیافه آقای الف رو ببینم، فقط کفش ورنی براقش وقتی پاش رو روی زمین گذاشت مشخص بود.

یعنی پیره؟ احتماال وقتی اون مرد یخی جلو ش خم می شه اون حتما پیرتر و قدرتمندتره.

از سرویس که بیرون اومدم چشمم به هانا افتاد که دستپاچه جلوی آینه داشت خودش و مرتب می کرد و سینی قهوه 

کنارش بود.

_چیزی شده هانا؟

با شنیدن صدام هل کرد.

_وای ترسیدم، چرا عین جن ظاهر می شی؟

لبخندی زدم، سینی رو برداشت.

_من مرتبم؟

سرم رو باال پایین کردم.

_آره، داری می بری برای مهمونا؟

با داد آقای یخی سریع بدون حرف پله هارو باال رفت، معصومه خانوم از آشپزخونه بیرون اومد.

_ای وای شکر یادش رفت بچه.

سمتش رفتم.

_بدین من می برم.

با تردید شکرپاش رو دستم داد.

_حتما در بزن وارد شو، سرتم پایین باشه کاری نکنی ارباب عصبانی بشه.

چشم هام و به معنی باشه روی هم گذاشتم، شکرپاش رو گرفتم و سمت اتاقی که لیلی قبال نشونم داده بود رفتم. تقه آرومی 

به در زدم و منتظر وایسادم.ارباب جواب داد:

_چیکار داری؟ مگه نگفتم مزاحم نشین؟

سعی کردم به خودم مسلط باشم.

_شکرپاش اوردم.

_بیا داخل.

در رو اروم باز کردم و طبق گفته های معصومه خانوم سرم رو کامال پایین انداختم و جلو رفتم، به میز که رسیدم شکرپاش 

رو داخل سینی گذاشتم، کمرم رو که صاف کردم چشمم به هانا افتاد که تا کمر خم شده وایساده بود. چشم هام گرد شد، چرا 

اینجوری وایساده؟

با داد ارباب به خودم اومدم.



_چی و نگاه می کنی احمق؟

با ترس سرم رو پایین انداختم، صدای بم و نا آشنای مردونه ای به گوشم رسید.

_مثل اینکه خدمتکارات و درست تربیت نکردی هاکان.

ارباب که فهمیده بودم اسمش هاکانه هل زده جواب داد:

_این دختر تازه امروز اومده فراموش کردن بهش قوانین و بگن، گمشو بیرون دختر تا بعد به حسابت برسم.

با ترس در حالی که دست هام می لرزید یکم خم شدم و عقبگرد کردم که دوباره همون صدا رو شنیدم.

_هی دختر، تو چند سالته؟

هانا چشم و ابرویی باال انداخت که یعنی زود جواب بده، لب هام رو با زبونم تر کردم.

_چند ماه دیگه 17 سالم کامل می شه.

سکوتی همه جارو فرا گرفت، خواستم برم ولی می ترسیدم دوباره دعوام کنن آروم پرسیدم:

_اجازه هست برم؟

با صدای ارباب حس کردم عفو بهم خورده.

_برو بیرون، دیگه ام نیا.

چشمی گفتم و سریع از اون اتاق مسخره بیرون اومدم، چه فضای بدی بود فضای خفقان باری که نفس آدم رو تنگ می کرد.

از اتاق که بیرون اومدم بدنم از شدت ترس می لرزید، با حرف هایی که از بقیه شنیده بودم ارباب به شدت سخت گیر بود. 

روی مبل سلطنتی نشستم و زانوهام رو بغل کردم.

_چیزی شده مادر؟

نگاهم به معصومه خانوم خورد که با دستمال گردگیری داشت نگاهم می کرد.

_ارباب خیلی ترسناکه؟

با تردید پرسید:

_کار بدی کردی که االن می ترسی؟

آب دهنم رو قورت دادم، نمی دونستم االن کارم بد بوده یا نه، آخه من که کاری نکرده بودم پس چرا اینجوری دارم می لرزم؟

_هیچی معصومه خانوم، من می تونم تا شام یکم بخوابم؟

نگاهی به صورتم انداخت.

_آره اتفاقا رنگت هم پریده، بهتره بری استراحت کنی بچه ها هستن.

تشکر آرومی کردم و وارد اتاق شدم سمت تخت رفتم و نشستم، ساعت شش بود با اینکه چند ساعت بیشتر نیست که 

اینجام ولی انگار چند ماه گذشته. کاش مامان بابام اینجا بودن، اشک روی گونه ام و پاک کردم. انقدر خسته بودم که سریع 

چشم هام گرم شد و به خواب رفتم.

(دو هفته بعد)

تمنا عینک بخار کرده اش رو تمیز کرد.

_ارباب گفت بعد ناهار براش قهوه ببری.

هانا سمت قهوه جوش رفت.

_من برای ارباب می برم.

تمنا نیشخندی زد و عینک گرد دور طالیی اش رو روی چشم هاش گذاشت.

_تاکید کرد که حنا ببره باهاش کار داره فکر کنم.

همه برگشتن و نگاه نگرانی بهم انداختن توی این مدت خیلی سعی کردم دور باشم ازش ولی حاال نمی دونم با من چیکار 

داشت. دست های لرزونم رو سمت قهوه جوش بردم.

_باشه اشکالی نداره خودم می برم.



هانا دستم رو گرفت.

_تو بشین تا من درست کنم بعد ببر!

سری تکون دادم و نشستم، فکرای مختلفی به مغزم هجوم آورده بود. خدایا یعنی با من چیکار داره؟ سینی حاوی قهوه رو 

برداشتم و سمت پله ها رفتم.

بچه ها داشتن نگاهم می کردن و این استرسم رو بیشتر می کرد.

تقه ای به در زدم و بعد اجازه دادن وارد شدم، پشت به من وایساده بود و سیگار می کشید.

با بوی سیگار بینی ام رو جمع کردم و سینی رو روی میز گذاشتم.

_با من دیگه کاری ندارید ارباب؟

دوباره پکی به سیگارش زد و اون رو رها کرد.

_گفتی اسمت چی بود؟

دست هام قفل همدیگه شدن و سرم رو پایین انداختم.

_حنانه.

_برو وسایلت و جمع کن به عمارت دیگه ای می ری.

سرم رو جوری باال آوردم که صدای استخون هام رو شنیدم.

_چرا..آخه..مگه کار بدی کردم؟

نیم نگاهی بهم انداخت و جوابم رو نداد. فهمیدم باید زیپ دهنم رو ببندم و کاری که گفت رو انجام بدم، چشم هام پر اشک 

شد. معلوم نیست قراره چه بالیی سرم بیاره.

عقب گرد کردم و از اتاق بیرون اومدم، با آستین پیراهنم صورتم رو پاک کردم و پله هارو پایین رفتم.

هانا به نرده ها تکیه داده بود و سوت می زد، با شنیدن صدای پام سریع برگشت سمتم تا اومد حرف بزنه با دیدن اشک هام 

ساکت موند. روی پله نشستم.

_می خواد من و بفرسته یه جای دیگه.

کنارم روی پله نشست و دست داغم رو توی دستش گرفت.

_اخه برای چی؟

اشک هام شدیدتر روی گونه هام ریخت.

_نمی دونم اون برج زهرمار مگه حرف می زنه..

در اوج گریه و ناراحتی حس کردم هانا شونه هاش داره می لرزه با دیدن خنده اش عصبانی نیشگونش گرفتم.

_االن وقت خندیدنه؟ آخه من چه غلطی بکنم؟

و دوباره گریه کردم.

بغلم کرد و دستش نوازش وار روی کمرم حرکت داد.

_نگران نباش باید قوی باشی، گفتم که تا زمانی که تو مطیع باشی هیچ اتفاقی برات نمی یوفته، اونجام کلی دوست جدید 

پیدا می کنی.

نتونست آرومم کنه ولی چیزی نگفتم. با هانا به آشپزخونه رفتیم و ماجرا رو توضیح داد همه ناراحت شدن به جز تمنا، 

نمی دونم چه مشکلی با من داشت. و قرار شد بخاطر اینکه روز آخره که اینجام برم داخل اتاق و استراحت کنم.

هانا  ام بخاطر من خودش و معاف کرد و دنبال من اومد، روی تخت نشستم و لچک رو از موهام باز کردم.

_چه موهای بلند و قشنگی داری دختر.

لبخند تلخی زدم.

_چه فایده وقتی تقدیر تلخی دارم؟

لب هاش رو بهم فشرد و از کشوی میز کوچیک کنار تختش یک دفتر با جلد صورتی درآورد.



_بیا این دفتر رو هم ببر، دفتر خاطراته حس خوبیه وقتی خاطراتت رو داخلش بنویسی.

تشکر زیر لبی کردم و دفتر رو گرفتم.

ساک کوچیکم رو بستم و روی تخت دراز کشیدم.

_همیشه فکر می کردم منم قراره یه زندگی رویایی داشته باشم ولی نمی دونستم این تقدیرمه.

هاناام متقابال دراز کشید.

_تقدیری وجود نداره ما می تونیم اون رو به هرچی که می خوایم تغییر بدیم.

بغضم رو قورت دادم.

_من گرسنه ام نیست، برای شام بیدارم نکنی.

جواب هانا رو نشنیدم، بی تفاوت به پهلو دراز کشیدم و گذاشتم اشک هام صورتم رو پر کنن، چند دقیقه ی بعد از شدت 

سردرد خوابم برد.

جلوی آخرین پله منتظر ارباب ایستاده بودم، هانا آروم دستم رو نوازش می کرد تا از التهاب درونی ام کم کنه. باالخره ارباب 

پایین اومد،نگاه آخرم رو به بقیه که با ناراحتی نگاهم می کردن انداختم و با سر پایین دنبالش رفتم.

جلوی ماشین مشکی بزرگی ایستاد.

_این دختر رو ببر عمارت فرمانیه صحیح و سالم تحویل اربابش بده، نبینم خش روش بیوفته ها.

پوزخندی زدم. حاال یک خدمتکار بدبخت مگه چقدر مهمه؟ سوار ماشین شدم و دوتا بادیگارد غول پیکر هم جلو نشستن.

ولی چه ماشین لوکسی بود، چرا هیچوقت اینجور ماشین هارو ندیده بودم؟

به درک! این ماشین ها برای خودشون من همون دویست و شش بابام رو می خوام، که صبح ها خواب آلود بلند می شد و من و 

تا مدرسه می رسوند.

یعنی االن دوست هام نگرانم شدن یا براشون مهم نیست؟ چقدر مامان بابام از دوری من پیر شدن حتما.

به بیرون نگاه کردم انقدر گریه کردم تا وقتی به خودم اومدم که رسیده بودیم.

این به معنای واقعی کاخ بود، چند متر بود؟

سرم رو پایین انداختم و پشت اون مرد غول پیکر رفتم، جلوی در ایستاد و به بادیگاردهایی که جلوی در بودن گفت:

_امانتی اربابتون رو اوردم.

_تو برو خودمون می بریمش پیش ارباب.

و دوباره مثل جوجه اردک پشت اون بادیگارد راه افتادم.

این خونه تم سفید و طالیی داشت و از رنگ های مشکی اون خونه خیلی بهتر بود. پله های مارپیچی رو باال رفتیم و روبروی 

اتاقی ایستاد. در زد.

_اقا امانتی اتون رو اوردم.

من امانتی ام؟

_بفرستش داخل.

چقدر این صدای بم و گیرا برام اشناست، در رو باز کرد و من رو آروم هل داد داخل و در رو بست.

انقدر قلبم محکم می کوبید که حس می کردم سکوت اتاق رو شکسته.مرد پشت میزش نشسته بود و سرش داخل یک پرونده 

نارنجی رنگ بود.

_بیا جلوتر.

با ترس چند قدمی جلو رفتم. سرش رو از پرونده بیرون اورد و بهم نگاه کرد، وای خدای من دارم درست می بینم؟ شاید یه 

حوری بهشتیه. سریع سرم رو پایین انداختم.

_بشین و اون برگه جلوت رو بخون امضا کن.

هه حاال دارن سند بردگی می گیرن؟ هنوز عقاید دوران عهد بوق تموم نشده؟



روی مبل چرم خوشرنگش نشستم و برگه روی میز رو برداشتم، اسم بی دی اس ام باالی صفحه با خط درشتی نوشته شده 

بود.

این اسم چیه؟ یعنی بپرسم؟

_بی دی اس ام یعنی چی؟

نگاه متفکرانه ای بهم انداخت.

_یک نوع گرایش جنسیه.

بهت زده برگه رو انداختم روی میز و وحشت زده گفتم:

_شما می خواین من برده جنسیتون بشم؟ هرکاری بگین می کنم..تا آخر نوکری می کنم ولی این کارو با من نکنین.

نگاه خیره ای به اشک هام که صورتم رو پر کرده بودن انداخت، لعنتی همیشه اشکم دم مشکم بود. از پشت میزش بلند شد.

با ترس یکم عقب رفتم، پیرهن سفید با جلیقه مشکی و شلوار مشکیش خیلی بهش می اومد.

اه آخه االن وقت این فکراست؟

دستش رو روی مبل گذاشت و سمتم خم شد، صورتش با صورتم مماس شد. از شدت ترس دیگه قلبم نمی زد.

_من هرکار بخوام می کنم عروسک، زود این برگه رو بخون و امضاش کن تا اون انگشت کوچولوات رو نشکستم.

از قیافه اش بی رحمی می بارید.

با ترس برگه رو برداشتم تا ازم دور بشه ولی سرش رو نزدیک گردنم کرد و نفس عمیقی کشید که لرزیدم. ازم جدا شد و 

سمت کتابخونه اش رفت.

نفسم رو بیرون دادم و دوباره برگه رو برداشتم و مشغول شدم، چندتا گزینه بود که من چیزی ازشون نمی فهمیدم.

_من نمی دونم اینا چی ان.

_زود امضاش کن تا عصبانی نشدم.

خدایا من چرا بدبختم؟ می ترسم امضاش کنم و زندگی ام رو برام جهنم کنه، آخه این چه مخمصه ایه من توش افتادم؟ با 

ترس امضا کردم و گذاشتمش روی میز.

برگه رو برداشت و داخل پوشه مشکی رنگی کرد و گذاشت داخل قفسه و در شیشه ای روش کشید و قفل کرد.

_رادمان بیا داخل.

دست های لرزونم رو بهم قفل کردم و به در چشم دوختم، مردی جوون وارد شد.

_بله آقا؟

همون مرد پشت میز نشست.

_این دختر رو ببر برای تست، کارها و قوانین خونه رو هم بهش بگو.

چشمی گفت و منتظر نگاهم کرد.

ساکم رو برداشتم و پشت سرش از اتاق بیرون اومدم. در رو بست و حرکت کرد.

_من رادمانم، منشی آقا، االن می برمت برای تست بکارت بعد از اون می ری برای اپالسیون در این حین قانون هارو هم بهت 

می گم.

سرجام وایسادم، با ایستادنم برگشت سمتم و سوالی نگاهم کرد. با ترس گفتم:

_چه بالیی قراره سرم بیاد؟

لبخندی زد.

_نگران نباش تو قراره لیتل آقا بشی.

ابروهام باال رفتن، لیتل یعنی چی؟ چرا واضح صحبت نمی کنن منم از حرف هاشون چیزی بفهمم؟ با دیدن قیافه ی گیجم 

سمتم اومد و بازوم رو گرفت، دنبال خودش کشید.



_یعنی می شی بچه ارباب، و کارهای بچگانه انجام می دی و اونم مثل باباها رفتار می کنه البته در کنار یک سری قانون های 

دیگه.

اخمی کردم.

_اما من خودم بابا دارم، بچه کسی ام نمی شم.

در سفید رنگی رو باز کرد و آروم هلم داد داخل. اونجا دختری با موهای مش کرده و بلندش نشسته بود. با دیدن رادمان بلند 

شد.

_چیزی شده رادمان جان؟

از ترس به خودم می لرزیدم، کاش می فهمیدم قراره چه بالیی سرم بیاد. خدایا خودت مراقبم باش تنها چیزی که دارم همین 

دخترونگی ام هست، نزار ازم بگیرنش.

رادمان اشاره کرد به تخت.

_دراز بکش تا معاینه ات کنن من بیرون منتظر می مونم. 

بعد این حرف با قدم هایی شمرده و محکم از اتاق بیرون رفت. با ترس به دختر روبروم نگاه کردم، لبخندی زد.

_من سمانه ام، پزشک زنانم اصال نترس شلوار و شرتت رو در بیار و روی تخت دراز بکش.

آخ حنا آروم باش اون دکتره الزم نیست بترسی، شلوارم رو درآوردم توی این دو هفته اصال اپالسیون نکرده بودم و موهای 

پام در اومده بودن، با خجالت شرتم رو در اوردم و دراز کشیدم روی تخت.

دستکش های پالستیکی دستش کرد و سمتم اومد، چشم هام رو بستم و لبم رو گاز گرفتم، با حس خنکی چیزی خنده ام 

گرفت. خیلی قلقلکی بودم.

بعد چند دقیقه عقب کشید.

_بلند شو عزیزم لباس هات رو بپوش.

دستکش ها رو سطل آشغال گوشه اتاق انداخت. روی برگه مهری زد.

_این برگه رو به رادمان بده.

سریع لباس هام رو پوشیدم و برگه رو گرفتم و از اتاق بیرون رفتم. رادمان به دیوار تکیه داده بود.

برگه رو ازم گرفت و نگاهی انداخت.

_دنبالم بیا بریم به اتاق اپالسیون، هر هفته روزهای جمعه اتاق اپالسیون می ری.

چیزی نگفتم و لب هام رو بهم فشار دادم و ادامه داد.

_به هیچ عنوان از دستور آقا سرپیچی نمی کنی که خیلی عصبانی می شن.

باالخره سوالی که مغزم رو درگیر کرده بود پرسیدم:

_من باید باهاشون رابطه جنسی داشته باشم؟

_شاید.

اشک هام ریخت.

_نمی خوام، اصال من می خوام برم چرا من و آوردین اینجا؟

جیغ می زدم و عقب عقب می رفتم، خواستم فرار کنم که کوله ام رو از پشت کشید. دستش رو گاز گرفتم و دویدم سمت در 

ورودی، صدای داد و فریادهاش رو می شنیدم.

_این دختر رو بگیرین..بگیرینش!

طولی نکشید که چندتا مرد غول پیکر سد راهم شدن،با گریه برگشتم.

_توروخدا بزار برم، نزار من و بدبخت کنه.

از زبان ارباب جدید

سیگارم رو داخل جا سیگاری خاموش کردم. صدای در بلند شد، چشم هام رو روی هم فشار دادم.



_بیا داخل.

صدای تقریبا ترسیده رادمان رو شنیدم.

_آقا این دختر..

کامل سمتش برگشتم، ابرو هام رو به هم نزدیک کردم.

_جون بکن حرف بزن دیگه.

سرش رو پایین انداخت.

_این دختر وقتی بهش توضیح دادم خواست فرار کنه، یکی از بادیگاردها سیلی بهش.. بهش زد از حال رفت.

خیره نگاهش کردم خودش همه چیز رو فهمید.

_اون شخص و می گم زندونی کنن، با دختره چیکار کنم؟

دستم رو روی میزم گذاشتم و بهش تکیه دادم.

_اسم داره، بهش می گی حنانه خانوم، ببرش اتاق مخصوص خودش، به فدایی هم بگو معاینه اش کنه حواستون بهش باشه 

غذا هم بهش بدین.

رادمان چشمی گفت و خواست بره که محکم گفتم:

_دفعه دیگه قصد فرار کنه و پاش تا در ورودی برسه پوستت و می کنم.

سرش رو پایین انداخت و با ببخشیدی بیرون رفت.می دونست شوخی ندارم و همیشه پای حرفی که می زنم هستم. پشت 

میزم نشستم، این دختر فکرم و به خودش مشغول کرده بود.

تلفن رو برداشتم و شماره یک رو گرفتم یکی از خدمتکارها تلفن رو برداشت.

_بله اقا؟

_بگو منوچهر بیاد پیش من.

بقیه حرف هاش که «چشم اقا» بود رو گوش نکردم و تلفن رو گذاشتم. چندثانیه بعد منوچهر داخل اتاقم بود.

_از این دختری که امروز به عمارت اومد اطالعات می خوام، فقط می دونم اسمش حنانه اس.

منوچهر سرش رو خم کرد.

_تا شب می یارم اطالعات و براتون.

سیگار بعدی و روشن کردم و کتاب مخصوصم رو برداشتم و روی صندلی نشستم، همون لحظه دوباره تقه ای به در خورد 

کالفه گفتم:

_بیا تو.

رادمان وارد شد.

_حنانه خانوم بهوش اومدن غذاشون رو هم خوردن، فقط اینکه االن صاحب اون محموله کارخونه زنگ زد گفت یک قرار 

مالقات می خواد.

نیشخندی زدم.

_اون فکر کرده کیه که می تونه من رو ببینه؟ امر و نهی ام می کنه، خودت برو سر قرار.

سری تکون داد و به برگه های داخل دستش اشاره کرد.

_اینم لیست آدم هایی هست که زیر دست هاکان کار می کردن.

دستم رو دراز کردم و برگه هارو گرفتم نگاه کاملی بهشون انداختم.

_خوبن، یک خدمتکار اونجا هست به اسم هانا، برام بیارش.

بعد رفتن رادمان کتاب رو باز کردم، روی صفحه اولش درشت نوشته شده بود:

 «برای آقای الف!»

از زبان حنانه



دست های مشت شده ام رو انقدر فشار داده بودم که تیزی ناخن هام داخل گوشت دستم بود.بعد اپالسیون بدنم، روی تخت 

نشستم، تمام بدنم بخاطر اپالسیون قرمز شده بود.

لوسیون رو روی بدنم مالش دادن، خدایا ته زندگی ام همین بود؟ پس اون آینده های روشن توی سرم چی بودن؟ فقط 

زیرخوابی زیر این مردک..

وایسا ببینم چقدر صدای آشنایی داشت،این صدا رو قبال کجا شنیده بودم؟ اومم..آره توی عمارت قبلی این همون..همون 

آقای الف بود.

بهت زده دستم رو روی دهنم گذاشتم، اون من و آورده اینجا؟ اما برای چی؟ نکنه چون یواشکی داشتم دیِدش می زدم 

می خواد تنبیه ام کنه؟

با صدای دختر روبروم فکرم بهم ریخت.

_عزیزم تموم شد، لطفا لباس هاتون رو بپوشین.

سریع بلند شدم و لباس هام رو تنم کردم و از اتاق بیرون اومدم، رادمان طبق معمول دم در بود اما بخاطر فرار کردنم دوتا 

بادیگارد هم پشتش بودن.پالستیکی رو سمتم گرفت.

_این لباس هارو تنتون کنین و یکم استراحت کنین،آقا ساعت نه می یان اتاقتون.

ترس دوباره به جونم افتاده بود. دلم می خواست برم بخوابم و دیگه بیدار نشم. آخه این چه زندگی ایه که من دارم؟ خدایا 

به خداوندی خودت قسم اگه بهم دست بزنه خودکشی می کنم.

وارد اتاقم شدم یک اتاق با تم صورتی و وسایل تزئینی قشنگ و جالب،تم قشنگی داشت! از تنها چیز این عمارت که خوشم 

می اومد فقط این اتاق بود.

پالستیک رو باز کردم یک بلیز آستین کوتاه سفید جذب، با یک سرهمی صورتی که تا زانو بود و یک تل سفید صورتی.

اینا دیگه چی ان؟ مگه می خواد نوزاد لباس تنش کنه؟

لباس هارو روی تخت انداختم و سمت کمد اتاق رفتم، باورم نمی شد همشون لباس های عروسکی و پرنسسی سفید و صورتی 

و رنگای روشن بودن.

چشم هام گرد شده بود و پلک هم نمی زدم، اخه اینجا چرا اینجوریه؟ در رو بستم و سمت همون لباسا رفتم و تنم کردمشون، 

عین بچه های پنج ساله شده بودم.

موهام رو شونه زدم و بافتم و روی تخت دراز کشیدم، تا چشم هام رو بستم خوابم برد.

با حس نوازش چیزی روی صورتم چشم هام رو باز کردم. چشمم به صورت با جذبه و جدی اش که روم خم شده بود افتاد.

جیغ بنفشی کشیدم که عقب کشید و چشم هاش رو با حرص بست. یکم عقب رفتم.

_تو اینجا چیکار می کنی؟

نگاهی به لباس صورتی تنم انداخت.

_چقدر بهت می یاد.

با تخسی جواب دادم:

_کجاش بهم می یاد؟ مثل بچه های پنج ساله شدم!

روی تخت دراز کشید.

_همینش خوبه دیگه، حاال بیا بغل ددی.

متعجب نگاهش کردم که منتظر نگاهم می کرد.

_جدی جدی فکر کردی بابامی؟

اخمی کرد و خواست چیزی بگه که سریع تر گفتم:

_ببین من می دونم تو همون آقای الفی،ببخشین اونموقع یواشکی دیِدت زدم، یعنی انقدر کینه ای که من و می خوای 

بخاطرش مجازاتم کنی؟



به تاج تخت تکیه داد و یک زانوش رو جمع کرد.

_از این به بعد بابت هرکار زشتی مجازات داری، ولی مجازات به سبک من.

قیافه اش کامال جدی بود.

به زانوش اشاره کرد.

_بیا اینجا بشین، از این به بعد به من می گی ددی. فهمیدی؟

برو بابایی گفتم و خواستم از تخت پایین بیام که دستم و کشید سمت خودش. لب هاش رو روی لب هام گذاشت،کپ کرده 

نگاهش کردم. لب هام رو آروم میک می زد با ترس خواستم عقب بکشم که دستش رو زیر کمرم انداخت و من و بیشتر به 

خودش چسبوند.

با ترس دست و پا زدم، خدایا من نمی خوام با این مرد باشم، لطفا نجاتم بده. لب هاش رو جدا کرد. با ترس نالیدم:

_توروخدا کاریم نداشته باش.

بدون توجه به حرفم سگک سرهمی ام رو باز کرد و پایین کشید خواستم حرفی بزنم که گفت:

_پرنسس کوچولوی من نباید روی حرف ددی اش حرفی بزنه؟ درسته؟

جوری نگاهم کرد که اگر تایید نمی کردم سرم و می برید.سرم و باال پایین کردم که بهم چسبید و الله گوشم و گاز گرفت.

_هرچی بیشتر به حرفم گوش کنی تنبیه و درد کمتری داری.

برعکسم کرد و سرهمی ام رو دراورد ، فقط با یک شرت و لباس جلوش بودم. اشک هام روی صورتم ریخت.

_بخدا..بالیی..سرم بیاری..خودم..می کشم.

شصتش رو روی لب هام کشید.

_نگفتم بیشتر از این اعصاب ددی ات رو بهم نریز؟

لعنت بهش چقدر خونسرد بود، انگار نه انگار منم آدمم و دارم زجر می کشم، لباسم رو درآورد که گریه هام بیشتر شد.

جعبه روی میز رو باز کرد و یک جسمی دایره ای کوچیک رو ازش بیرون آورد.

لبه تخت نشست و من و به شکم روی زانوهاش خوابوند.

_دارم باهات راه می یام پرنسس کوچولو، دفعه بعد این کارهارو ببینم دیگه راه اومدنی در کار نیست.

تا اومدم بازم التماس کنم جوری نگاهم کرد که خفه شدم. شرتم رو درآورد از شدت خجالت شلوار پارچه ای مرد بی رحم رو 

چنگ می زدم. الی باسنم رو باز کرد.

_بسه..خجالت..می کشم.

حس کردم لبخندی زد.ولی وقتی نگاهش کردم جدی بود.

_باید عادت کنی.

چیز نرمی رو روی باسنم مالید، خدایا داره باهام چیکار می کنه؟ حس حقارت می کردم وقتی اینطوری باهام رفتار می کرد.

با سردی اون جسم فهمیدم می خواد چیکارم کنه.

_نه توروخدا هرکاری بگی انجام می دم.

_دیگه دیره.

اون دایره رو کامل وارد باسنم کرد، از درد زیادش بلند زدم زیر گریه که سریع بغلم کرد.

دستش رو نوازش وار روی کمرم کشید. از درد زیاد شونه اش رو چنگ زدم، حس می کردم دارم پاره می شم. با درد گفتم:

_توروخدا درش بیار مگه من چیکارت کردم اینجوری می کنی باهام؟

موهام رو باز کرد و دستش و الی موهام فرو برد.

_چون به حرف من گوش ندادی عزیزم، دفعه دیگه گوش ندی بدتر می شه.

مظلومیتم رو توی چشم هام ریختم و به صورتش نگاه کردم که سرش رو سمتم برگردوند و خیره چشم هام شد. اما اخمی 

کرد.



_درش نمی یارم، از این به بعد به تک تک حرف هام گوش می دی؟

سرم گیج می رفت.

_آره آره گوش می دم.

آروم به شکم روی تخت درازم کرد.

_پس بهم بگو ددی درش در بیار تا درش بیارم.

مطمئن بودم باسنم خونی شده.نامرد با دستش فشاری به باسنم داد که جیغ زدم:

_درش بیار ددی!

با رضایت سری تکون داد و دستش رو زیر شکمم انداخت و باسنم رو باالتر داد. آروم باسنم و نوازش کرد.

_دخترکم یکم شل کن درش بیارم.

با بغض باسنم و شل کردم، سریع دست انداخت و درش آورد که بلندتر از قبل زدم زیر گریه، دستمالی برداشت و باسنم رو 

تمیز کرد، با پماد مالش داد بعد آروم سرهمی ام رو دوباره تنم کرد. خودشم دراز کشید و سرم رو روی سینه اش گذاشت.

_شام خوردی؟

چشم هام از بس گریه کرده بودم می سوخت.

_نه هنوز.

تلفن کنار تخت رو برداشت.

_شام رو بیارین باال داخل اتاق شصت و نه، بزارین پشت در.

و بعد گفتن حرفش تلفن رو گذاشت.

محکم تر بغلم کرد، چرا من احمق توی بغلش حس امنیت می کردم؟

_خب..که گفتی فهمیدی من کی ام.

سرم رو تند تند باال پایین کردم که خندید، چقدر وقتی می خنده خوشگل تره.

_از کجا فهمیدی؟

لب هام رو با زبونم تر کردم.

_صداتون برام آشنا بود.

ابرویی باال انداخت و چیزی نگفت، در اتاق به صدا اومد.

ازم جدا شد و رفت در رو باز کرد و سینی غذا رو برداشت، بوی قرمه سبزی که اتاق رو گرفت سر و صدای شکمم شروع شد.

میز مخصوص غذا رو روی تخت گذاشت و بعد بشقاب ها رو روش چید.

متعجب به یک قاشق روی میز نگاه کردم.

_ما که دو نفریم چرا یک قاشقه؟

دستش رو دور پهلوم انداخت و من و کشید سمت خودش، چهار زانو شد و من و بین پاهاش گذاشت.

_چون باهم غذا می خوریم.

قیافه ام رو جمع کردم.

_اما من دوست ندارم اینجوری.

یکم نگاهم کرد، انگار منتظر بود چیزی بگم، جرقه ای توی ذهنم زد. خودم رو مظلوم کردم.

_می شه بگین یک قاشق دیگه ام بیارن، ددی؟

لبخند زد و سری تکون داد.

قاشق رو از داخل سینی برداشت، حرصی نگاهش کردم.

_خب چرا از اول ندادین؟



چیزی نگفت قاشق رو پر برنج و خورشت کرد و سمت دهنم آورد، انقدر گرسنه ام بود که اعتراضی نکردم و سریع دهنم رو 

باز کردم. تا وقتی که کامل سیر شدم بهم غذا داد.

خودش فقط چند قاشق خورده بود.

_خودتون نخوردین که! 

میز رو پایین تخت گذاشت.

_من زیاد گرسنه ام نیست، خیلی خسته ام می خوام بخوابم.

خوشحال از اینکه قراره بره سری تکون دادم ولی پیرهنش رو دراورد و روی تخت دراز کشید، تمام خوشحالی ام پوچ شد.

_اینجا می خوابین؟

با ریموت روی میز چراغ هارو خاموش کرد و من و سمت خودش کشید.

_آره.فردا باید بگم یکم از لباس راحتی هام و بیارن اینجا.

وای خدا یعنی این هرشب قراره اینجا پالس باشه؟ با نارضایتی چشم هام رو بستم، پتو روم انداخته شد و با گرمای لذت 

بخشش زود خوابم برد.

با افتادن نور خورشید به چشم هام، باالجبار چشم هام رو باز کردم. غلتی زدم و بدنم رو کش دادم و خمیازه ای کشیدم. روی 

صندلی نشسته بود و با لپ تاپش کار می کرد. چه اسمی بهش بدم خوبه؟

همون ددی بهش می گم که دفعه بعدی اینطوری تنبیه نشم، ولی چه درد بدی بود هنوزم باسنم می سوزه.با صدای ددی از 

فکرهام بیرون اومدم.

_اول صبح وقتی بیدار می شی چی  می گی؟

یکم خیره نگاهش کردم تا منظورش و فهمیدم.

_آهاا، صبح بخیر.

دوباره مشغول کار کردن با لپ تاپ شد.

_دست و صورتت رو بشور با حوله خشک کن، مسواک هم یادت نره.

سری تکون دادم از تخت پایین اومدم.

_نشنیدم بگی چشم ددی.

وای چقدر حرص من رو در می یاره.

_چشم ددی.

چشم رو آنچنان با حرص گفتم که لب و لوچه ام کج شد. وارد سرویس بهداشتی شدم و دست و صورتم رو شستم، با حوله 

خشک کردم و با مسواک صورتی پلمپ شده دندون هام رو مسواک زدم.

از سرویس که بیرون اومدم میز صبحانه چیده شده بود، سریع روی تخت نشستم که دوباره من و سمت خودش کشید.

شیشه شیری برداشت.

قطره ای روی دستش ریخت و بعد چک کردن دمای شیر سمت دهنم اورد.

سرم و عقب کشیدم.

_چیکار می کنی؟ چرا شیشه شیر می دی به من؟

دوباره اخم کرد، اخم اصال بهش نمی اومد.

_چون شما هنوز بچه ای و باید شیشه شیر بخوری، بعد صبحانه باید پوشکت کنم.

چشم هام گرد شد.

_نه! پوشک دیگه نه، لطفا.

_دوباره تنبیه می خوای؟



از ترس تنبیه شدن سریع شیشه شیر رو توی دهنم کردم و میک زدم. از شیر گرم خیلی بدم می یومد ولی می ترسیدم دوباره 

اعتراض کنم و تنبیه ام کنه.

لقمه های کوچیک نون پنیر و سبزی یا کره و مربا رو برام می گرفت و دهنم می زاشت، خودشم همراه با من صبحانه اش رو 

خورد.

بعد تموم شدن صبحانه دور دهنم رو پاک کرد و درازم کرد روی تخت. از داخل کمد یک بسته پوشک برداشت.

آخه چرا اینکارارو با من می کنه؟ قصدش تحقیر کردن منه یا بازی کردن با روح و روانم؟ سرهمی ام رو دراورد و داخل لباس 

چرکا انداخت، بین پاهام یکم پودر زد و پوشک رو برام بست.

چشم هام رو از شدت خجالت بسته بودم. حوله مخصوص رو از زیرم برداشت.

_دستشویی داشتی داخل پوشکت می کنی، نبینم رفتی دستشویی که بدجوری تنبیه ات می کنم.

با ترس سری تکون دادم. از داخل کمد یک بلیز عروسکی خرسی سفید با شلوارک آبی کمرنگ دراورد و تنم کرد. موهام رو 

خرگوشی بست.

_من می رم به کارام برسم برای ناهار می یام پیشت، اگه نیومدم سینی رو از پشت در برمی داری غذات رو کامل می خوری، 

فهمیدی؟

آب دهنم رو قورت دادم.

_چشم ددی.

با رضایت سری تکون داد و لب تاپ رو برداشت و از اتاق خارج شد.

از زبان آقای الف

وارد اتاقم که شدم رادمان منتظرم بود.

_چی شده رادمان؟

برگه ای روی میزم گذاشت.

_این اطالعات کامل از اون دختر که می خواستین، منوچهر داد بهم.

سری تکون دادم که ادامه داد.

_اون دختره هانا رو هم آوردم باهاش چیکار کنم؟

برگه رو برداشتم و پشت میزم نشستم.

_فعال ببرش داخل آشپزخونه کار کنه تا بعد بگم کار اصلی اش چیه.

رادمان چشمی گفت و از اتاق خارج شد، به اطالعات داخل برگه نگاه کردم.

 « حنانه لطفی، تک فرزند، متولد سال هزار و سیصد و هشتاد و دو، سال دوم دبیرستان رشته تجربی..»

بعد خوندن مابقی اطالعات برگه رو داخل پوشه مشکی مخصوص گذاشتم و موبایلم رو برداشتم و با مرتضی تماس گرفتم، 

بعد دو بوق جواب داد.

_سالم آرمان جان چه خبرا؟ یک سر به ما نمی زنی ها، خاله دق کرد از بس چشم انتظارت بود.

لبخند محوی زدم.

_سالم مرتضی چطوری؟ اتفاقا زنگ زدم بگم فردا می یام دیدن مامان، خودت و خاله  هم بیاین اونجا.

بعد کمی حرف زدن با مرتضی تلفن رو قطع کردم، می خواستم فردا قضیه حنانه رو بهشون بگم. تقریبا نزدیک سه سال بود 

که لیتل نداشتم و کسی من و جذب نمی کرد و اعصاب درست و حسابی ام نداشتم، اما حاال با وجود حنانه چندمین باره که 

دارم لبخند می زنم.

با نزدیک شدن به تایم ناهار، جعبه مخصوصم رو از روی میز برداشتم و از اتاق بیرون اومدم. رادمان درحال باال اومدن از 

پله ها بود.

_رادمان؟



با شنیدن اسمش سرش رو باال آورد و سریع سمتم اومد.

_من و حنانه فرداشب می ریم روستا، شب هم هستیم فقط داخل کمد اتاق حنانه چندتا لباس راحتی برای من بزار.

رادمان سریع اون رو در دفتری که همیشه همراهش بود یادداشت کرد.

_بگم چندتا بادیگارد همراهتون بیان؟

سمت اتاق حنانه رفتم.

_بگو دوتا باشن با ماشین جدا بیان، زیاد الزم نیست.

رادمان با گفتن جمله ی «حتما» ازم دور شد. در اتاق حنانه رو باز کردم و وارد شدم. ندیدمش داخل اتاق، ابروهام باال رفت.

بدون اجازه من رفته بیرون؟ با عصبانیت خواستم برگردم که صدای غر غر ریزی رو از داخل کمد شنیدم.

_اخه اینا چی ان؟ چه لباسای مسخره ای! اه با دستشویی چیکار کنم؟ اخه چرا من و پوشک کرد مگه نوزادم؟

لبخندی روی صورتم نشست.

دختر خیلی شیرینی بود و به شدت ترسو، از همون موقع که داخل عمارت هاکان دیدمش ازش خوشم اومد.

سمت کمد رفتم، تا کمر داخل کمد بود و توی حجم زیادی از لباس ها گم شده بود. سرفه ای کردم که با ترس برگشت.

_ااا کی اومدین؟

چرا همیشه جمع می بست؟

جعبه رو روی میز آرایش گذاشتم و سمتش رفتم.

_انقدر مشغول غر زدن بودی که متوجه حضورم نشدی.

بغلش کردم و سمت تخت رفتم، عین پر سبک بود. به تاج تخت تکیه اش دادم و برگشتم جعبه رو برداشتم.

_خوب به چیزایی که بهت نشون می دم، دقت کن.

در جعبه رو باز کردم و چندتا پالگ برداشتم و جلوش چیدم.

_به این دایره های براق می گن پالگ، اینم اندازه هاش هست که این یکی کوچیک ترینش هست.

و به پالگ کوچیک آخر اشاره کردم.

بعد اون شالق چرمی  نازک و کلفت رو درآوردم.

_این شالق نازکه و این کلفت، شالق نازک نسبتا درد بیشتری داره.

هرکدوم رو که توضیح می دادم ترس بیشتری داخل چشم هاش رخنه می کرد.

بعد تموم شدن توضیحاتم جعبه رو بستم و گذاشتم روی میز، تلفن رو برداشتم و گفتم ناهار رو زودتر بیارن داخل اتاق.

حنانه روی تخت دائم وول می خورد.

_چیزی شده؟

یکم نگاهم کرد و مظلوم گفت:

_دستشویی دارم.

به پوشک پاش اشاره ای کردم، با خجالت نگاهم کرد.

_آخه زشته، لطفا بزار برم دستشویی.

اخمی کردم که حساب کار دستش اومد، خواستم چیزی بگم که در رو زدن، پشیمون شدم.

سینی رو گرفتم و سمتش رفتم.

با دیدن غذا چهره اش و جمع کرد.

_من ماهی دوست ندارم.

میز رو جلوش گذاشتم.

_باید ناهارت و کامل بخوری، این و دوست ندارم و اون و دوست دارم، نداریم.

لب و لوچه اش آویزون شد.



تیکه های ماهی رو جدا کردم و چک کردم که داخلش استخون نباشه اذیتش کنه.

به سختی ماهی رو به خوردش دادم، از ترس اینکه تنبیه نشه به سختی قورت می داد. چهره اش موقع غذا خوردن خیلی 

جالب می شد مخصوصا وقتی که غذا رو دوست نداشت.

بعد تموم شدن غذا سینی رو بیرون گذاشتم و رفتم سمتش.دستم و بین پاش بردم و پوشکش رو دست زدم، سبک بود.

_هنوز دستشویی نکردی؟

سرش رو باال داد.

_تو که دستشویی داشتی، زود باش دستشوییت رو بکن.

نگاهش و ازم گرفت، کالفه سمت میز رفتم و از کشو ویبراتور برقی رو برداشتم. سمتش اومدم و پوشکش رو باز کردم و 

گذاشتم زیرش بمونه. 

_می خوای..چیکار..کنی؟ 

ویبراتور رو روی بهشتش گذاشتم و روشنش کردم، سخت بود که بهشتش رو ببینم و آروم باشم سرم رو پایین انداختم و 

سعی کردم نگاه نکنم. 

هنوز برای دخترکم زود بود. 

با روشن شدن ویبراتور حنانه زد زیر گریه، خیلی تحمل کرد ولی طاقت نیاورد و باالخره دستشویی کرد. 

ویبراتور رو کناری گذاشتم. 

_ایندفعه باهات خوب تا کردم، دفعه بعد ببینم دستشوییت رو داخل پوشکت نکردی من می دونم و تو، فهمیدی؟ 

با ترس سرش رو باال پایین کرد. پوشکش رو داخل پالستیکی کردم و انداختم داخل سطل آشغال.

از زبان حنانه

سمتم اومد و لباس هام رو درآورد. دیگه طاقت اینکه باهام عین یک برده رفتار بشه رو نداشتم، به من چه که اون آدم 

اینجوری می خواد؟ بغلم کرد و سمت حمام رفت، اشک داخل چشم هام حلقه زده بود. تند تند چشم هام رو باز و بسته کردم تا 

اشک هام نریزن.همین امشب هرجور شده از اینجا فرار می کنم.

داخل وان بزرگی گذاشتتم و آب رو روی گرم تنظیم کرد. لباس های خودش رو هم درآورد که سریع چشم هام رو بستم.

یک ذره حیا نداره.

روبروم داخل وان نشست، با دیدن چشم هام صورتش سوالی شد.

_برای چی گریه کردی؟

چقدر ریز بینه.

_دلم برای مامان بابام تنگ شده.

دروغم نگفته بودم، واقعا دلم براشون تنگ شده بود کاش از خونه بیرون نمی رفتم.

دستش رو روی گونه ام حرکت داد.

_بعدا یه روز می برمت ببینیشون.

هه! به همین خیال باش من از دستت فرار می کنم، فقط باید اون برگه ای که امضا کردم رو بردارم از اتاقش.

دستش که روی سینه ام نشست عین برق گرفته ها نگاهش کردم. نوک سینه ام و توی انگشتش گرفت، خواستم دستش و پس 

بزنم که نوک سینه ام و محکم چرخوند که جیغم دراومد.

_نگفتم کاری نکن که عصبانی نشم؟

با چشم هایی که داخلشون اشک حلقه زده شده بود نگاهش کردم، ازش متنفر بودم. عین یه برده جنسی نشستم و اونم تمام 

بدنم و مالید.

دستش و بین پاهام رسوند، با بغض گفتم:

_توروخدا! 



چیزی نگفت و شروع کرد بهشتم و مالیدن، بعد چند دقیقه صدای آه و ناله ام بلند شده بود. اصال نمی تونستم جلوی خودم و 

بگیرم.

فهمید دارم لذت می برم حرکات دستش و تند تر کرد، به خودم می پیچیدم و با دست هام لبه های وان رو چنگ می زدم.

_جاانم زود باش برای بابا بیا..بدو..

با جیغی باالخره ارضا شدم و آب لزجی از بهشتم بیرون ریخت، وقتی بچه بودم خاله ام بهم گفته بود خودارضایی اصال کار 

درستی نیست و االن این کار رو کرده بودم.

خدایا معذرت می خوام دست خودم نیست، من و از اینجا نجات بده.

دستم رو گرفت و روی آلت بزرگ و کلفتش که رگ هاش بیرون زده بود گذاشت.

_واسم بمال!

با چشم های گشاد شده نگاهش کردم، دستش و برد پشتم و ناگهان یک انگشتش و داخل باسنم کرد. از درد جیغ زدم.

_غلط کردم.

سریع با دستام واسش مالیدم که انگشتش و بیرون کشید، از شدت استرس و ترس قلبم تند تند می کوبید. ناله های ضعیف 

می کرد. صورتم رو نزدیک آلتش کرد.

_زود باش واسم بخور، دندون نمی زنی.

با چندش بهش نگاه کردم ولی قبل اینکه دوباره باسنم و مورد عنایت قرار بده آلتش و داخل دهنم کردم.

موهام رو چنگ زد و سرم رو باال پایین کرد، چشم هام پر آب شده بود و صورتم خیس خیس بود.

بعد چند ثانیه آب بدمزه ای توی دهنم ریخته شده که با چندش تفش کردم.

_به چه جرئتی تف کردی؟

با بغض نگاهش کردم.

_آخه بدمزه بود.

بلند شد و سمت کمد کوچیک داخل حموم رفت و پالگ قرمز نسبتا درشتی رو برداشت، با دیدنش زدم زیر گریه. دوباره 

می خواست تنبیه ام کنه.

خدایا چرا نجاتم نمی دی؟

سمتم اومد و من و از وان بیرون اورد.

_ببخشید..دیگه..تکرار نمی کنم.

بدون توجه به حرفم روی صندلی کوچیکی نشست و من و به شکم روی پاش گذاشت.

فقط گریه می کردم، من مگه چیکارش می کنم که دائم شکنجه ام می کنه؟ اون یه روانیه مطمئنم.

بدون اینکه حتی مثل سری قبل باسنم رو چرب کنه پالگ رو داخل باسنم فرستاد، جیغی کشیدم که سرم و روی سینه اش 

گذا شت.

_این تنبیه هارو یادت بمونه که دوباره تکرار نکنی، حاال بریم بدن دخترکم و بشورم.

و وان رو پر آب کرد و آروم گذاشتمم داخل وان، با برخورد باسنم به وان جیغ خفه ای کشیدم. سعی کردم اصال تکون نخورم 

تا دردش بیشتر نشه.

شامپو بچه رو برداشت و شروع کرد موهام رو شستن، بعد شستن موهام لیف رو روی بدنم کشید و بعدش باالخره نوبت 

دوش گرفتن شد.

من و به خودش تکیه داد و دستش و سمت باسنم برد.

_بزار درش بیارم.

می دونستم درآوردنش هم درد داره، بغضم و قورت دادم و لبم رو گاز گرفتم.

وقتی پالگ رو دراورد با آب کامل باسنم و شست، انقدر لختم کرده بود که دیگه خجالتم ریخته بود.



ولی کامل نه، هنوزم خجالت می کشیدم ولی انقدر درد داشتم که چیزی نگم.

شیر آب رو بست و حوله رو تنش کرد، بعد از اون حوله رو دورم پیچید و درازم کرد روی تخت.

توی حوله کامال گم شده بودم، از داخل کمد یک زیری و یک پوشک و پماد و پودر بچه بردا شت.با دیدنم که الی پتو گم شده 

بودم لبخندی زد.

کنارم نشست و صورتم و نوازش کرد.

_امروز دخترکم شام چی می خواد بخوره؟ 

ذوق زده گفتم:

_پیتزا!

نفسش رو بیرون داد و پماد رو باز کرد.

_باشه ولی تا دو هفته حق نداری فست فود بخوری.

بادم خالی شد ولی چیزی نگفتم.

زیری رو انداخت و بعد برم گردوند و پتو رو زد باال، پماد رو روی باسنم مالید و بعدش پودر بچه بین پاهام زد، پوشک رو هم 

برام بست.

_می دونی که اگه توی پوشکت دستشویی نکنی، دوباره تنبیه می شی؟

سرم رو باال پایین کردم که خوبه ای گفت.

بعد از اون یک بلیز صورتی آستین پفی حریر با شرتک کوتاه سفید که روش گل های صورتی ریز داشت تنم کرد.

از داخل کشو یک تبلت درآورد و کنارم گذاشت.

_باید برم جایی وقت ندارم موهات و خشک کنم، سشوار داخل کشو آیینه است موهات و خشک کن، خواستی یکم بخواب 

یا هم بازی کن تا من بیام، شیطنتم نمی کنی، فهمیدی؟

باشه ای گفتم که با اخم نگاهم کرد.

_باشه ددی!

با رضایت سری تکون داد و از اتاق بیرون رفت.با بیرون رفتنش بشکنی زدم، اگه بره جایی می تونم برم داخل اتاقش و اون 

برگه رو بردارم.ولی نه..

اگه رادمان بفهمه و بهش بگه می میرم، مطمئنم. باید اول اعتمادش رو جلب کنم که بتونه به اتاقش راهم بده.

تبلت رو برداشتم و روشنش کردم، در حین بازی کردن به نقشه مهمم که می تونست زندگی ام رو نجات بده فکر کردم.

از زبان آقای الف

کت مشکی براقم رو تنم کردم و رو به رادمان که در حال مهر زدن برگه ها بود گفتم:

_به نعمت بگو شب از یه پیتزایی خوب دوتا پیتزا بگیره.

عطرم رو روی مچ دست هام زدم و از اتاق بیرون رفتم، از عمارت که خارج شدم فریاد گوش خراشی شنیدم.

_صدای کیه؟

_صدای ابوذره، همون بادیگاردی که به حنانه خانوم سیلی زد، دارن شکنجه اش می کنن.

نیشخندی زدم.

_بگو آلت تناسلی اش و ببرن تا بفهمه از این غلطا نکنه، شب بیارینش جای سگا می خوام آلتش و اونا بخورن.

چشمی گفت.

_و اینکه حواست باشه حنانه هیچ صدایی نشنوه، متوجه بشه آلت خودتم غذای سگ هاس.

چشمی گفت و سریع رفت، سوار ماشین شدم و رو به منوچهر گفتم:

_برو!



ساعت های هفت و نیم حدودا، باالخره به عمارت برگشتم. امروز روز خسته کننده ای بود و دلم بغل کردن حنانه رو 

می خواست.

از ماشین پیاده شدم که رادمان جلو اومد.

_اقا االن نعمت می ره پیتزاها رو می گیره، ابوذرو چیکار کنیم؟

جنونم زده بود باال و بد نبود خودم شکنجه اش کنم.

_خیلی خب من لباسم و عوض کنم.

لباس هام رو سریع با یه پیرهن خاکستری و جلیقه مشکی و شلوار پارچه ای عوض کردم.

بسته سیگارمم برداشتم و سمت انتهای باغ داخل کلبه عایق دار مخصوص شکنجه رفتم.

ابوذر لخت کف زمین افتاده بود و با چشم هایی مملو از ترس اطراف رو نگاه می کرد.

روی صندلی روبرو ش نشستم، به منوچهر اشاره کردم بلندش کنه، با دیدنم زد زیر گریه.

_آقا غلط کردم، بخدا نمی خواستم بزنم توی صورتشون اتفاقی شد.

نیشخندی زدم.

_عواقب آسیب زدن به مال من می دونی چیه؟

سیگارم رو روشن کردم و پکی بهش زدم و توی صورتش دودش رو رها کردم.

_عیبی نداره، منم اتفاقی آلتت و می برم می دم سگا بخورن.

ترس توی چشم هاش لذت وصف نشدنی بهم می داد، به منوچهر اشاره کردم.

_براش اول بمال، بزار قبل اینکه آلتش و ببرم یه حالی ام کرده باشه.

بقیه بادیگاردا محکم گرفتنش و منوچهر نشست جلوش و با دستاش شروع به مالوندن آلت ابوذر کرد. پک دیگه ای به سیگار 

زدم.

_واسش بخور.

منوچهر نگاهی به آلت کلفت و سیاه ابوذر انداخت و با اکراه اون و داخل دهنش برد، صدای ناله های ابوذر بلند شده بود. بعد 

چند دقیقه آبش اومد.

به رادمان اشاره کردم.

_چاقو رو بده به منوچهر.

ابوذر که تازه عقلش سر جاش اومده بود دوباره شروع به التماس کرد، رو به رادمان گفتم:

_خانواده داره؟

رادمان چاقوی تیز و برنده رو سمت منوچهر گرفت.

_اره یک خواهر کوچیک داره.

به منوچهر اشاره کردم که دست نگه داره.

_برو خواهرش و بیار اینجا، بادیگاردا می تونن یه حالی باهاش بکنن.

چشم هاشون برق زد.

ابوذر که این حرف و شنید با داد گفت:

_بی ناموس! هربالیی دلت می خواد سر من بیار ولی با خواهرم کار نداشته باش.

به رادمان اشاره کردم که فرستاد چند نفر پی اش، حدس می زدم دختر باشه. دوست داشتم رادمان پرده بکارتش بزنه!

پک آخرم رو به سیگار زدم و به منوچهر اشاره کردم.

_ببرش!

منوچهر چشمی گفت و چاقو رو زیر آلت ابوذر گذاشت و با یه حرکت به سمت باال کشید که آلتش روی زمین جلوی پام 

افتاد. صدای داد ابوذر با دست های بادیگاردا خفه شد.



_روی زخمش چیزی بزارین، نمی خوام بمیره باید خواهرشم ببینه.

رادمان نزدیکم شد.

_یکم زیاده روی نکردیم؟

نگاهی بهش انداختم که خفه شد، در باز شد و یک دختر حدودا پانزده ساله رو پرت کردن داخل. با ترس همه جارو نگاه 

می کرد با دیدن ابوذر که تقریبا از حال رفته بود سمتش دوید.

_داداش؟

بدون توجه به اون دختر کارهارو به رادمان سپردم و سمت عمارت رفتم، نعمت پیتزاهارو روی میز گذاشته بود.

سمت آشپزخونه رفتم.

_هانا بیاد اینجا.

دختری همسن و سال های حنانه با لباس خدمتکاری که بهش داده بودن، اومد جلو.

_بیا بیرون.

روی مبل نشستم و پیتزاهارو سمتش گرفتم.

_لیتل من داخل اتاق 69 هست، می شناسیش. حنانه است،این پیتزاهارو ببر باهم بخورین.

هانا چشم هاش ستاره بارون شد، پیتزاهارو گرفت و تا کمر خم شد.

_خییلی ممنون، لطف کردین.

سرم و تکون دادم و به اتاقم رفتم، هنوز کلی پرونده نخونده داشتم.

از زبان حنانه

تبلت رو به شارژ زدم و روی تخت نشستم، حوصلم سر رفته بود و شکمم از گرسنگی قار و قور می کرد.

تقه ای به در خورد، آخ جون حتما غذا اوردن.

_بیا داخل.

با دیدن هانا که وارد اتاق شد، چشم هام گرد شد. دارم خواب می بینم؟ آخه هانا اینجا چیکار می کرد؟..

با دیدن قیافه ام زد زیر خنده.

_هنوزم که قیافه ات اینجوریه دختر!

جیغ بنفشی کشیدم و پریدم سمتش، قبل اینکه بپرم توی بغلش پیتزاهارو نشون داد.

_االن له می شن، باور کن.

لبخندی زدم و دستش و گرفتم و روی تخت نشستیم.

_چطوری از اینجا سردرآوردی؟

پیتزا رو باز کرد و جلوم گذاشت.

_منم حکایتم مثل تو شد، وقتی رفتم پیش ارباب گفت وسایلم و جمع کنم.

گازی به پیتزام زدم.

_خیلی خوبه که تو اینجایی.

_تو تعریف کن که چی شد لیتلش شدی؟

یک قلوپ نوشابه خوردم.

_من که نمی خواستم اون به زور ازم امضا گرفت و بعدم شدم لیتلش.

با شیطنت نگاهم کرد.

_ولی خوبه ها، ددیت یه مرد جذابه.

برو بابایی کردم و باهم مشغول خوردن غذا شدیم و من از همه بچه ها سوال کردم با اینکه دو روز گذشته بود ولی برای من 

قد یکسال گذشته بود.



طبق گفته  اش باید تا نیم ساعت دیگه به اون روستا می رسیدیم ولی یک ساعت و ربع گذشته بود و نرسیده بودیم.

_ددی؟ فکر کنم راه و اشتباه اومدیم.

کالفه دستش و بین موهای مواجش برد.

_نمی دونم اون سه راهی مخصوص روستا رو چرا برداشتن که حاال باید از اینجا بریم دور بزنیم و گم بشیم؟

ماشین رو کنار زد.

یک ماشین بادیگارد هم پشت ما می اومدن که با توقف کردنمون اون ها هم ایستادن.

نگاهی به ساعتش کرد.

_دیگه خیلی دیر شده، باید یک جایی پیدا کنیم بتونیم شب بمونیم!

باهاش موافق بودم، حدودا سه ساعت بود که یک جا نشسته بودم و کمرم درد گرفته بود.

به بادیگاردا چیزی گفت و اومد سمتم، کمربندم رو باز کرد و بغلم کرد.از ترس گردنش و محکم چسبیدم، صندلی عقب 

نشست من و هم روی پاش گذاشت.

ماشین رو قفل کرد.

_االن می رن یک جایی پیدا می کنن که استراحت کنیم، گرسنه ات نیست؟

سرم رو باال پایین کردم.

_نه، فقط تشنه ام.

از داخل کمد کوچیک یک بطری آب در اورد، داخل شیشه شیر ریخت.

_شیر نیست که بخوری پس همین آب بخور.

خداروشکر که شیر نبود، آروم گذاشتمش داخل دهنم و میک زدم آب رو.چشم هام گرم خواب شده بود.

سرم رو به سینه اش تکیه داد.

_بخواب دخترکم، خسته ای.

نمی دونم گوش های من کلمه «دخترکم» را خاص شنید، یا خودش خاص اون رو بیان کرد.به هرحال بعد چند دقیقه 

چشم هام و بستم.

با تکون های آرومی چشم هام و باز کردم. داخل یک اتاق چوبی کوچیک بودیم، من رو روی تخت گذاشت. با دیدن چشم های 

بازم انگشتش رو آروم به نوک بینی ام زد.

_بیدار شدی که!

لبخندی زدم.

دستی به پوشکم زد.

_دستشویی نداری؟

نه ای گفتم و سری تکون داد، لباس هاش رو با لباس راحتی عوض کرد و یک لباس راحتی ام برای من برداشت.

سمتم اومد و لباس هام رو درآورد.

طبق معمول دستش رو روی سینه هام حرکت داد، نوکشون رو محکم گرفت و چرخوند.

شلوارم و شرتم رو باهم از پام بیرون کشید.

_بخواب روی تخت.

بغض کردم.

_ولی من که کار بدی نکردم.

چقدر آدم بدی بود، همش می خواست یه بالیی سرم بیاره. لبخند مهربونی زد.

_نمی خوام تنبیه ات کنم دختر کوچولوی ترسوی من، قراره یکم حال کنی.



با یادآوری اون حس لذت بخش داخل حموم ناخودآگاه دراز کشیدم، با اینکه می دونستم کار درستی نیست ولی انگار بدنم 

اون رو می خواست.

دستش رو روی بهشتم کشید، ایندفعه ترس اینکه پرده بکارتم رو بزنه نداشتم چون می دونستم اینکارو نمی کنه، اینهمه 

تنبیه ام کرده و اینکارو نکرده.

کم کم آه و ناله ام باال رفت، شلوار و شرتش رو پایین کشید و همچنان که بهشتم و می مالید ، کنارم نشست و دستم رو روی 

آلتش گذاشت.

بدون حرف واسش مالیدم، آه و ناله های اونم باال گرفته بود. بعد چند دقیقه همزمان باهم ارضا شدیم.

سرش و بین پام برد و با زبونش آب لزج بین پام و لیس زد.

سریع پوشکم کرد و لباس هام رو تنم کرد، برق رو خاموش کرد و کنارم خوابید. من رو بهش چسبوند و نازم کرد.

_خوب بخوابی!

لبخندی زدم، سرم رو بیشتر به سینه اش تکیه دادم، ازش می ترسیدم ؛می ترسیدم که نکنه وابسته اش بشم.

دروغ چرا ولی کم کم داشت از این رابطه خوشم می اومد. حتی پستونک میک زدن و شیشه شیر خوردن..

کم کم چشم هام گرم شد و خوابیدم.

روبروی در قدیمی اما قشنگی ایستاد.

_حنانه دیگه یادآوری نکنم، من مامانم همه چی و می دونه دوست ندارم بدون پستونک و بدون اجازه ام جایی بری، فهمیدی؟

سری تکون دادم.

_چشم ددی.

وسایل رو سپرد که بیارن و خودش کنارم وایساد، زنگ در رو زد و در همین حین با دست دیگه ای نیشگونی از باسنم گرفت 

که به زور صدای جیغم رو خفه کردم.

در با صدای تیکی باز شد و وارد شدیم، یک حیاط سرسبز با یک حوض وسط اون بود.

خانوم مسنی با موهای فندقی و کت و شلوار زرشکی سمتمون اومد، با دیدنم مکثی کرد و بعد ددی رو بغل کرد.

_خوش اومدی پسرم، چه عجب اومدی دیدن مادرت.

ددی سرش رو بوسید.

_شرمنده!

او مای گاد، یعنی از این کارا هم بلده؟ پس این خانوم مادرش بود سمتم اومد.

_تو حتما دخترخونده ا شی(برای اینکه کلمه لیتل زیاد جالب برای عموم نیست، از دخترخونده استفاده می کنن)

ددی دست انداخت دور کمرم.

_ایشون حنانه است، حدودا سه روزه باهم آشنا شدیم.

مادرش دستش رو جلو اورد.

_منم زیبا هستم عزیزم، می تونی زیبا صدام کنی! دوست ندارم کلمه خانوم بعدش بیاری.

زیبا که زشت بود بگم، با کلمه ای که به ذهنم رسید لبخندی زدم.

_باشه زیبا جون.

با رضایت لبخندی زد و وارد خونه شدیم، چند نفر دیگه هم بودن که بهم معرفیشون کردن و بعد حال و احوال رفتیم داخل 

اتاقی که لباسامون رو عوض کنیم.

موهام یهو کشیده شد.

_به چه جرئتی به اون مرتیکه باغبون لبخند زدی؟

حتما اون پسر رو می گفت، اشتباه شده بود من قصد بدی نداشتم. قبل اینکه بهم فرصت توضیح بده لختم کرد و انداختمم 

رو تخت، شروع کرد به اسپنک زدن روی باسنم.



دلم نمی خواست بابت کار نکرده التماس کنم، حدودا 50 تا اسپنک زد، باسنم سرخ سرخ شده بود.

_گم می شی می یای پایین عین آدم شام می خوری، شب وقتی یک پالگ کردم توی بهشتت می فهمی با دم شیر نباید بازی 

کنی.

و بعد با عصبانیت از اتاق بیرون رفت.

وای نه، می خواد پرده بکارتم رو بزنه؟ اشکام تند تند روی صورتم ریخت، خدایا ده هزار صلوات نذر می کنم اینکارو 

نکنه.خودت مراقبم باش!

من فقط دلم براش سوخت دیدم مهربونه براش لبخند زدم همین، قصد بدی نداشتم نمی دونستم که این روانیه.

سریع دست و صورتم و شستم و یک تونیک بلند صورتی با شلوار سفید دمپا پاکتی و شال سفید صورتی روی سرم انداختم، 

باید دلش و به دست بیارم که اینکارو باهام نکنه.

یکم از عطرش به خودم زدم و رفتم پایین، همه دور هم جمع بودن و صدای خنده هاشون بلند شده بود، کاش منم االن پیش 

مامان بابام بودم. اونوقت از ته دلم می خندیدم.

وارد آشپزخونه شدم که زری جون، خواهر زیبا جون و خاله این آدم روانی، سمتم اومد.

_خب عزیزم بگو ببینم چند سالته؟

و روبروم روی صندلی نشست، منم جلوش نشستم که چشمم بهش خورد که با اخم نگاهم می کرد.

_امسال می رم هیجده سال!

زری جون لبخندی زد.

_حتما اسفندماهی هستی، ماه دیگه تولدته پس.

سری تکون دادم که زیبا جون بشقاب هارو روی میز گذاشت.

_آقایون برین بیرون خلوت بشه بتونیم غذا رو بکشیم.

پسری که اسمش مرتضی بود با خنده گفت:

_چشم خاله جون ولی آخه غذاهای شمارو نمی شه لب زد که!

زیبا جون کفگیر و سمتش پرت کرد.

_تو نیستی که غذاهای من و دو لپی می خوری همیشه؟

بعد بیرون رفتن مردا نفس عمیقی کشیدم، وقتی نبود راحت بودم! به کمک زیبا جون رفتم و غذاهارو کشیدم. ولی همش 

ذهنم درگیر چند ساعت دیگه بود که قراره چه اتفاقی برام بیوفته؟

باالخره غذا رو کشیدم و بشقاب هارو روی میز گذاشتیم و مردا نشستن.

منم کنارش نشستم.

اروم زمزمه کردم:

_باور کن قصد بدی نداشتم، لطفا کاری باهام نداشته باش!

انگاری آروم تر شده بود.

_فعال غذات و بخور، یک دونه برنجم نبینم داخل بشقاب بزاری.

به شوق اینکه باهام کاری نداره کامل غذام و خوردم و از همگی تشکر کردم، زشت بود کاری نکنم برای همین ظرفارو جمع 

کردم و داخل سینک گذاشتم.

دستکش های ظرفشویی رو دستم کردم که زیبا جون با دیدنم سریع سمتم اومد.

_داری چیکار می کنی دختر؟ الزم نیست بشوری، می زارم داخل ماشین.

لب پایینیم رو گاز گرفتم.

_خب حاال می شورم دیگه..

دستکش هارو از دستم دراورد و اویزون کرد.



_الزم نیست، آرمان رفت اتاق توهم برو پیشش.

ارمان؟ سوالی نگاهش کردم که یهو فهمیدم کی رو می گه، پس اسمش آرمانه. برای همین آقای الف بهش می گفتن.

باشه ای گفتم و به سمت همون اتاقی که وسایالم بود رفتم، تقه ای به در زدم و بعد وارد شدم. با باالتنه لخت روی تخت دراز 

کشیده بود.

خدایا من سر نذرم هستم، خودت هوای من و با این روانی داشته باش.

دستش و باز کرد و اشاره کرد برم بغلش، با ترس شالم رو روی لبه تخت گذاشتم و رفتم بغلش دراز کشیدم.

به پهلو شد و شلوارم رو کشید پایین و دستش و زیر شرتم برد. لبم رو گاز گرفتم.

_توروخدا..

_هییش!

ساکت شدم و آروم زیر لب صلوات می فرستادم، باسنم مطمئن بودم کبود شده، روی باسنم رو نوازش کرد و بعد سرش رو 

توی گودی گردنم برد.

_چرا یک کاری می کنم عصبانی شم کبودت کنم؟ می دونی که چقد روت حساسم.

با شنیدن این کلمه حس کردم ته دلم قیلی ویلی رفت، نه حنانه؛ نباید گولش رو بخوری.

دستش و بین موهام برد و کش موهام رو باز کرد. 

_دخترم نمی خواد به ددیش چیزی بگه؟ 

توی ذهنم دنبال کلمه می گشتم، حتما می خواست بدونه چرا به اون باغبون لبخند زدم. 

من منی کردم. 

_آخه ددی.. من فقط دلم براش سوخت همین، باور کن من بچه بدی نیستم. 

تمام مظلومیتم رو تو چشمام ریختم، نگاهی به چشم هام انداخت. چرا تاحاال متوجه چشم های سگ دارش نشده بودم؟

دستش و بین پاهام برد و به پوشکم دست زد، بخاطر دستشویی سر شام پوشکم سنگین بود. خجالت زده خودم رو بیشتر 

به سینه اش فشار دادم که بوسه ای روی موهام زد.

_نباید خجالت بکشی از این به بعد، فهمیدی؟

دست خودم نبود و ناخودآگاه خجالت می کشیدم ولی برای اینکه عصبانیش نکنم سری تکون دادم. بلند شد و از داخل کمد 

وسایل برای پوشک کردنم با لباس و پستونک برداشت.تقه ای به در خورد و صدای مرتضی شنیده شد.

_آرمان جان نمی یای فیلم ببینی ؟

پوشک رو روی تخت گذاشت.

_نه امشب تازه رسیدم خیلی خسته ام، باشه فردا.

مرتضی باشه ای گفت و رفت.

شلوارم رو کامل از پام دراورد.

_ددی! ما کی برمی گردیم؟

حوله رو زیرم گذاشت و با دستمال مرطوب تمیزم کرد.

_تا جمعه اینجاییم، یعنی پس فردا صبح راه میوفتیم.

پوشک رو برداشت، خواست ببندتم که مکثی کرد.

_اینجارو دوست نداری؟

سریع دستام و تکون دادم.

_نه! نه! همینجوری خواستم بدونم فقط.

پوشکم رو بست و شلوارک بنفش روشن که پایینش پاپیون داشت پام کرد. دستاش و زیر بغلم گذاشت و نشوندتم روی 

تخت.



_بهم دروغ نگو، می دونم اینجا معذبی! فردا صبح بعد صبحونه می ریم دریا.

با شنیدن اسم دریا ذوق زده نگاهش کردم که سرش و نزدیک کرد و لب هاش رو روی لب هام گذاشت.آروم لب هام رو میک 

می زد و توی دهنش می کشید، من هم با قیافه ی بهت زده به چشم های بسته اش نگاه می کردم. 

این حس لذتی که درون من نشأت گرفته بود از چی بود؟ نکنه.. نه امکان نداره، من باید فرار کنم. 

باالخره لب های داغش رو از لب هام جدا کرد و تونستم نفس بکشم. 

سرفه ی کوچیکی کردم، سوتینم رو باز کرد و انداخت لباس چرک ها. 

سوتین کاپ دار خرگوشی صورتی رنگی رو برام بست و لباس ست شلوارکم رو تنم کرد. بوسه ای روی پیشونی ام زد. 

_بهتره بخوابیم که فردا صبح زود باید بلند بشی. 

پستونکم رو داخل دهنم گذاشت. 

میک آرومی بهش زدم، خیلی کم طعم سیب می داد، من عاشق سیب بودم. 

پتو رو روم مرتب کرد و خودش کنارم دراز کشید. و مشغول نوازش کردن صورتم شد. قلبم تند تند می کوبید و می خواست 

از سینه ام در بیاد. این چه حالیه من دارم؟ حس می کردم دارم آتیش می گیرم. 

باالخره بعد اینکه خودش خوابید تونستم با آرامش چشم روی هم بزارم، ولی اصال خوابم نمی برد. نگاهی به چهره ی 

مردونه اش که توی خواب مظلوم بود انداختم. اصال انگار نه انگار روانیه! 

چند بار آروم غلت زدم تا بتونم بخوابم ولی خوابم نمی برد. 

از روی تخت پایین اومدم و لب پنجره وایسادم، جلومون جنگل بود و یک راه کوچیک خاکی هم کنارش می خورد که سرهم 

کال پنج تا خونه اینجا بود. 

زیبا جون بخاطر هوای خوبش اومده بود اینجا، کاش منم آزاد بودم و االن بین اون درختا می دوییدم.

لقمه نون و کره و مربا رو داخل دهنم گذاشتم. مرتضی رو به ددی که در حال درست کردن لقمه برای من بود گفت:

_شب باید برم کارخونه رو چک کنم ببینم ارزش خریدن داره، با من می یای؟

توی این مدت فهمیده بودم که اصال آدم پرحرفی نیست.لقمه ای رو جلوم گذاشت و سری برای مرتضی تکون داد. حس خوب 

اینکه یکی تا این حد حواسش بهم هست ته دلم می پیچید.نمی تونستم به خودم دروغ بگم ولی از اینکه بهش بگم ددی و 

اینکه بغلم می کنه و نازم می کنه رو خیلی دوست داشتم.لقمه ی بعدی رو خوردم که ددی رو به زیبا جون کرد.

_مامان من و حنا می ریم امروز دریا تا شب یکم می چرخیم، ناهارم بیرون می خوریم.

زیبا جون با مهربونی نگاهش کرد.

_باشه پسرم فقط با مرتضی که برگشتین، بیا پیشم یکم حرف بزنیم! دلم تنگ شده برات.

ددی چشمی گفت و بلند شد.

منم لقمه ی آخر رو توی دهنم گذاشتم و باهاش بلند شدم، دستم رو گرفت و رفتیم اتاق.موهاش رو شونه کرد.

_بشین روی تخت، پوشکت رو باز کن خودت و بمال!

چشم هام گرد شد.

_چی؟ مگه نمی خواستیم بریم دریا؟

ژل مو رو روی موهای پرپشتش کشید.

_چرا می ریم ولی اول باید یه حالی بکنیم دیگه.

بعد چشمکی زد.

متعجب نگاهش کردم، وقتی دید کاری که گفته رو انجام ندادم اخم کرد.

_مگه با تو نیستم؟

از ترس سریع پوشکم رو باز کردم و دستم و روی بهشتم گذاشتم و شروع به مالیدن کردم.خونسرد جلوم وایساد و به کمد 

تکیه داد و نگاهم کرد.با خجالت آروم می مالیدم که زیر لب غرید:



_تندتر!

تند تر مالیدم و چشم هام رو از خجالت بسته بودم. حس شهوت توی وجودم بیدار شده بود و آه ناله ام بلند شده بود.

با برخورد دست گرمی به بهشتم، فهمیدم ددی هم دست به کار شده.

شلوارش رو پایین کشید و نشوندتم لبه تخت و آلتش رو داخل دهنم کرد.

دیگه مثل دفعه قبل حالم بهم نمی خورد و آروم میک می زدم و ددی هم بهشتم رو می مالید.

هر دو باهم دیگه ارضا شدیم، برم گردوند و به شکم خوابوندتم.

_باید یکم پشتت جا باز کنم، خیلی تنگی.

با یادآوری درد بدی که قبال به پشتم هدیه داده بود، بغض کردم.

_درد داره ددی!

دستش رو با وازلین چرب کرد و سمت باسنم آورد که دستش رو گرفتم. اخم روی صورتش نشست.

_بعد اینکه ترتیبت رو دادم، ده تا اسپنک هم هدیه داری.

از ترس دستش رو ول کردم.

باسنم رو خوب چرب کرد و آروم یک انگشتش رو داخلم کرد، یکم چرخوند و بعد انگشت دومش رو واردم کرد. با داخل 

کردن انگشت سوم و چهارمش همزمان، زدم زیر گریه.نچی کرد و دهن بند با توپ صورتی رو دور دهنم بست.

سر کالهک آلتش رو روی باسنم گذاشت، می دونستم درد زیادی در انتظارمه. تا من و پاره نمی کرد عمرا ولم کنه. آروم آروم 

داخلم کرد. اشکام روی صورتم می ریخت.

مکثی کرد و بعد یهو تا آخر داخلم کرد که از درد جیغ زدم ولی با دهن بند خفه شد.

دست و پا زدم تا ولم کنه که دستام و گرفت و روم خم شد و صورتش مماس با صورتم شد.

_هییش االن تموم می شه، باالخره دیر یا زود باید باسنت جا باز می کرد واسه من.

چشم هام می سوخت و درد بدی توی باسنم پیچیده بود.

مطمئن بودم تا چند روز نمی تونم دستشویی شماره دو بکنم، چندبار عقب و جلو کرد و با دستش بهشتم و مالید. کم کم درد 

عقبم از بین رفت و تبدیل به لذت شد، آه و ناله هام با دهن بند خفه می شد، وآب دهنم تا زیر گردنم ریخته شده بود.

بعد چندتا تلمبه زدن آب گرمی داخل باسنم ریخته شد و خودش و بیرون کشید.برم گردوند و دهن بند و باز کرد و دهن و 

گلوم رو با دستمال تمیز کرد. با بغض نگاهش کردم که بغلم کرد.

_جانم.. االن خوب می شی، برات پماد می زنم بعدم می ریم بیرون دور دور!

پماد رو که زد چند تا ضربه روی بهشتم زد و لبخند شیطانی ای زد.

سمت میز رفت و یک شیشه برداشت و سمتم اومد، محکم چندتاضربه دیگه روی بهشتم زد و یکم از دونه های سیاه داخل 

شیشه رو روی بهشت و باسنم ریخت و گفت:

_من می رم دوش بگیرم وای به حالت برگردم ببینم تکون خوردی و به چیزی دست زدی.

و سمت حموم رفت، چند ثانیه بعد باسن و بهشتم به شدت می سوخت، چرا اینجوری شدم؟ وای نکنه فلفل ریخته؟ دلم 

می خواست خودم و بخارونم ولی می ترسیدم باز تنبیه بشم.آروم گریه می کردم و پستونکم رو میک می زدم.

از حموم که اومد سریع اومد سمتم، بهشتم ورم کرده بود و قرمز شده بود با دستمال کامل تمیزم کرد.

_خیلی..بدی..ددی!

آروم روی بهشتم و بوسید.

_این به جای اسپنکات بود، ولی در عوض شب همبرگر می خوریم.

با شنیدن اسم همبرگر ساکت شدم و دیگه نق نق نکردم، پودر بچه رو روی بهشتم ریخت و بعد پوشکم کرد.تقریبا می شه 

گفت دیگه به پوشک شدن عادت کرده بودم! شلوار لی آبی کمرنگ جذب پام کرد، با یک مانتو تا روی زانو آستین خفاشی 

شکالتی رنگ و شال رنگ شلوارم روی سرم انداخت و مرتب کرد.خودشم پیرهن مشکی جذب با شلوار مشکی و کت اسپرت 



طوسی تنش کرد. سوییچ رو برداشت و دستم رو گرفت و رفتیم پایین، از بقیه خداحافظی کردیم و سوار ماشین 

شدیم.ماشین رو روشن کرد.

_اول بریم دریا یا بریم خرید؟

انتخاب سختی بود، گیج نگاهش کردم که خندید.

_اول می برمت دریا بعد با خیال راحت تا ناهار خرید کن.

ذوق زده دست هام و بهم کوبیدم.

عاشق خرید کردن بودم، هیچ وقت از خرید سیر نمی شدم.

ماشین رو نزدیک دریا پارک کرد، یک جفت صندل از صندوق عقب برداشت و کفش هام رو گذاشت داخل صندوق، 

صندل هارو پام کردم و سمت دریا رفتیم.

ماسه های گرم بین انگشت های پام رفته بود و حس خوبی بهم می داد!

خودش یک صندلی تاشو گرفت و نشست روش و منم پاچه های شلوارم رو یکم دادم باال و رفتم داخل آب.

نگاهی به دریا انداختم و یه نگاه به آدم هایی که داشتن با خانواده اشون بازی می کردن.ناخودآگاه بغضم گرفت، این روزا 

خیلی حساس شده بودم. سرم رو پایین انداختم و چند تا صدف جمع کردم و خشکشون کردم و گذاشتم داخل جیبم، از آب 

بیرون اومدم و سمت ددی رفتم که من و نشوند روی پاهاش.

_تموم شد دیگه آب بازی ات؟

سرم و تکون دادم.

_آره، دیگه بریم خرید کنیم.

صندلی رو جمع کرد و سمت ماشین رفتیم، با حوله پاهام و خشک کرد و بعد کفش هام و پام کردم و نشستم داخل 

ماشین.سمت یکی از مرکزخرید های بزرگ رفت.

هوا دیگه سرد شده بود و منم یک مانتوی ساده تنم بود، سریع وارد مرکز خرید شدیم. تک تک مغازه هارو داخل می رفتم و 

نگاه می کردم، آدم سخت پسندی بودم.

اما ددی برام دوتا پستونک، چند دست لباس خونگی با نوتال و پوشک خرید.

با دیدن قفسه نوار بهداشتی ها یادم اومد امروز فرداست که عادت ماهیانه بشم، دو بسته برداشتم.هیچکدوم از مانتوها و 

لباس ها من و جذب نکرد، از این قشنگ تراش رو داخل خونه داشتم.

فقط خوراکی خریدم و بعد حساب کردنشون سمت یک رستوران برای ناهار رفتیم.

_سردت نیست؟

دست هام رو روی میز چفت کردم.

_اینجا که نه، ولی بیرون هوا سرد شده.

سری تکون داد و کتش رو پشت میزش گذاشت.

_باید لباس گرم تنت می کردم.

حرفی نزدم و به منوی روی میز خیره شدم، وقتی گارسون اومد ددی منتظر بهم خیره شد.از اینکه اجازه داده بود خودم 

انتخاب کنم خوشحال شدم.

_یک پرس جوجه با دوغ.

گارسون یادداشت کرد و ددی هم سفارش داد.

_دو تا ماهی با یک دوغ.

گارسون که رفت با تعجب پرسیدم:

_دوتا ماهی رو می تونی بخوری؟

خونسرد با گوشی اش شروع به کار کرد.



_یکی اش رو تو باید بخوری!

هه من و باش فکر کردم آدم شده، همون آدم خودخواه و روانی قبله.رفتم سرویس و دست هام رو شستم و برگشتم، غذا رو 

آورده بودن. پشت میز نشستم و شروع به خوردن کردیم.ایندفعه با آرامش می خوردم چون روی پاش نبودم و اون بهم لقمه 

نمی داد.اما یه چیزی ته دلم می گفت غذا دادن اون خیلی خوشمزه تر می کرد غذا رو.

بعد خوردن غذا راه برگشت و پیش گرفتیم.

_فردا صبح وسایالت رو جمع کن راه می یوفتیم.

از اینکه قرار بود برگردیم خوشحال بودم.

تنها یار و یاورم که هانا بود، منتظرم بود و دلم برای حرف زدن باهاش تنگ شده بود.

از زبان آقای الف 

وسایلش رو داخل چمدون گذاشتم و نگاهم رو به دختر کوچولوم که خوابیده بود و پستونکش رو میک می زد، انداختم. 

سمتش رفتم و موهاش رو از روی صورتش کنار زدم و پیشونیش رو آروم اما عمیق بوسیدم! 

از اتاق بیرون اومدم و سمت اتاق مامان رفتم و تقه ای به در زدم. وارد شدم، روی صندلی گهواره ایش کنار شومینه نشسته 

بود. 

سمتش رفتم و روبروش روی مبل راحتی تک نفره نشستم. 

_جانم مامان، کارم داشتی؟ 

لبخندی زد که چین و چروکای صورتش مشخص شد، چقدر این چند وقت که بهش سر نزدم اذیت شده بود. 

_دوستش داری پسرم؟ 

از سوال یهویی مامان متعجب شدم. 

_برای چی می پرسین؟ 

تسبیح دستش رو چرخوند.

_می خوام مطمئن باشم پسرم باهاش آرومه، همین. 

لبخند تلخی زدم، از آرومی هم گذشته بود من بهش وابسته بودم و اون دختر برام مثل نفس شده بود. 

از همون اول که دیده بودمش ازش خوشم اومده بود، وگرنه هرگز لیتل ام نمی شد. 

مامان که قیافه غرق فکرم رو دید، متوجه موضوع شد. 

_خیالم راحت شد، خانواده اش در جریانن؟ 

سری تکون دادم.

_نه،این دختر دزدیده شده بود و یه جایی دیدمش و آوردمش پیش خودم. 

مامان آروم پشت دستش زد.

_این چه کاریه؟ االن خانواده اش بی خبرن؟ الهی بمیرم هم برای این دختر هم برای خانواده اش، می دونی دختر چه روحیه 

لطیفی داره؟ اگه از خانواده اش دور بیوفته کم کم افسرده می شه پسرم.. 

اره می دونستم، می دیدم بی دلیل بغض می کنه اما چیکار می کردم؟ 

_کارام رو درست کنم می برمش پیش خانواده اش، ببینتشون! 

مامان سری تکون داد. 

_درستشم همینه. 

بعد کمی صحبت کردن با مامان به اتاق برگشتم، حنا روی تخت نشسته بود و با سایه صحبت می کرد.

از زبان حنانه

با رفتن ددی یک چشمم رو باز کردم، آخیش رفت! روی تخت نشستم که دوباره در باز شد، با ترس خودم رو جمع کردم که 

سایه رو دیدم.



نفسم رو بیرون دادم، خداروشکر ددی نبود وگرنه تنبیه بدی در راه بود.

_می تونیم باهم حرف بزنیم؟

حرف؟ چه حرفی با من داشت، پستونکم رو روی میز کنار گذاشتم و سرم رو تکون دادم. در رو بست و اومد کنارم روی 

تخت نشست.

_لطفا فقط به آرمان چیزی نگو.

حتما ددی رو می گفت، سری تکون دادم و کنجکاو نگاهش کردم. واقعا کنجکاو بودم بفهمم چی می خواد بگه که ددی نباید 

بفهمه.

_می دونی که آرمان گرایش ددی لیتل گرل داره، از چهره ات می تونستم تشخیص بدم به زور لیتل اش شدی؛ اما می خواستم 

خواهش کنم پیشش بمونی و از پیشش نری و کمکش کنی.

چی؟پیشش بمونم؟ امکان نداشت! من باید فرار می کردم، اما با حرف بعدی اش حس خوبی بهم داد که لبخند روی صورتم 

شکل گرفت.

_آرمان قول داده ببرتت پیش خانواده ات و اونارو ببینی پس لطفا توهم پیشش بمون. اون به کمک ات نیاز داره!

به کمک من؟

خواستم سوالی بپرسم که در باز شد و ددی وارد اتاق شد. سایه موهای بلند طالیی رنگش رو پشت گوش اش زد و بلند شد.

_حوصله ام سر رفت گفتم با حنانه جون یکم صحبت کنم.

ددی سری تکون داد و کمی کنار رفت تا سایه رد بشه.

_مشکلی نداره، ولی دوست ندارم کسی بدون اطالع من نزدیک حنانه بشه.

دوباره دلم قیلی ویلی رفت، اه من چه مرگمه؟سایه با ببخشیدی بیرون رفت و ددی در رو بست و قفل کرد.

سمتم اومد و من رو بغل کرد و روی صندلی گهواره ای نشست.

_سایه بهت چی گفت؟

خم شد و پستونکم رو از روی میز برداشت.

_هیچی، داشت می پرسید با من چجوری رفتار می کنی.

ابرویی باال داد و پستونک رو داخل شیشه آب گرم فرو برد.

_خب تو چی بهش گفتی؟

پستونک رو تمیز کرد و با دستمال خشکش کرد.

_هیچی تا اومدم جواب بدم خودت اومدی ددی.

از کلمه ددی لبخندی روی لبش نشست و پستونک رو توی دهنم گذاشت، سرم رو روی شونه ا ش گذاشت و گهواره ای تکونم 

داد.توی این مدت به بوی عطرش و اینکه نازم رو می خرید و بهم می رسید خیلی وابسته شده بودم.

و وقتی ام که فهمیدم قراره من و ببره که خانواده ام و باالخره ببینم خیلی خوشحال شدم، دو هفته ای بود که ازشون دور 

بودم.

امیدوارم حالشون خوب باشه.

دستش رو پشتم نوازش وار حرکت داد و سرم رو بوسید.حس لذت بخشی بهم تزریق شد و ضربان قلبم باال رفته بود.

با درد کمرم و حس ریختن چیزی از بهشتم چشم هام رو سریع باز کردم.

ساعت پنج و نیم صبح بود، االن چه وقت پریودن شدن بود آخه؟

حاال من چجوری این پوشک رو باز کنم؟

با تکونی که خوردم ددی چشم هاش باز شد و نگاهم کرد.

_چرا بیداری؟

صداش خش دار و خواب آلود بود.



با بغض نگاهش کردم. 

_آخه..آخه..چیز شدم..چیز دیگه!

گیج نگاهم کرد، طاقت نیاوردم و زدم زیر گریه، نمی دونم بخاطر درد کمرم بود یا بخاطر اینکه زیاد نازم رو کشیده بود لوس 

شده بودم. 

سریع بغلم کرد و موهام و نوازش کرد. 

_چی شده آخه دخترکم؟ چرا گریه می کنی؟ 

مطمئن بودم پوشک قرمز شده، ددی هم با مکثی که کرد حتما متوجه شده بود. 

یک حوله کوچیک زیرم انداخت و بلند شد سمت چمدون رفت. 

خیلی خجالت می کشیدم، چندتا پارچه سفید برداشت و سمتم اومد. 

_مگه..نوار..نمی زاری؟

چسب های پوشکم رو باز کرد و یکم پاهام رو باال برد که باسنمم باال رفت. 

_نه! 

دو تا پارچه تمیز سفید بین پام گذاشت و بعد پوشک جدیدی رو برام برداشت و بست. 

_اون پارچه ها ضخامتشون زیاده نم نمی زنه، راحت بخواب.

با خجالت لب ام رو گزیدم. 

اروم چشم هام رو بستم ولی درد کمرم امون نمی داد، اصال نمی تونستم با این درد بخوابم. خواستم غلتی بخورم که ددی 

بغلم کرد و چیز پالستیکی مربعی گرمی رو روی کمرم گذاشت. 

انقدر گرمای خوبی داشت که دردم یادم رفت، بوی خوب شوید و چند داروی گیاهی بلند شده بود. 

لیوان رو سمت دهنم گرفت. 

_این و بخور این دمنوش برات خیلی خوبه.

قدردانی ام روی توی چشم هام ریختم و آروم آروم از دمنوش خوردم، اون وسیله رو از روی کمرم برداشت و حوله گرم 

بزرگی رو دور کمرم و پهلو و شکمم بست. دراز کشید ومن بغل کرد و پتو روم انداخت.

_چند دقیقه دیگه آروم می شی.

اولین بار بود که بدون اینکه قرص بخورم اینجوری دردم آروم شده بود.

با صدای ددی چشم هام رو باز کردم.

_بلندشو پرنسسم باید برگردیم خونه، پاشو فنچم.

با شنیدن کلمه فنچ لبخندی زدم که آروم بینی ام و کشید.

_که فنچ دوست داری آره؟

خندیدم.

_بلند شو برو دستشویی پوشکتم بلد نیستی باز کنی با قیچی کش هاش رو ببر بنداز سطل آشغال، این نوار هم بزار.

نوار و یک دستمال داد بهم، تشکری کردم و رفتم دستشویی، چند روز بود پوشک بودم دستشویی رفتن یادم نمی یاد.

اه چقدر خنگم، سریع پوشک و انداختم سطل آشغال و بعد دستشویی کردم و روی نوارم اون دستمال رو گذاشتم و بعد نوار 

رو روی شرتم گذاشتم.

دست  و صورتم رو شستم و بیرون اومدم.

ددی لباس هام رو روی تخت گذاشته بود. بعد پوشیدنشون با بادیگاردا هماهنگ کرد و گفت یکیشون بیاد رانندگی کنه به 

جای ددی.

با وسایل پایین رفتیم، زیبا جون پایین با چشم های اشکی نگاهمون می کرد.

_خیلی زود دارین می رین کاش بیشتر می موندین!



ددی سر زیبا جون رو بوسید و بغلش کرد.

_باز هم می یایم ولی االن شهر کار دارم، ازمرتضی هم خداحافظی کن مطمئنم االن عین خرس خوابه.

از تشبیه مرتضی به خرس خنده ام گرفت، زیبا جون بغلم کرد و بعد خداحافظی و گذاشتن وسایل ها داخل صندوق عقب 

ماشین سوار شدیم.

ددی لپ تاپ رو روی پاش گذاشت و موبایلش رو سمتم گرفت.

_مسیر حدودا پنج ساعت راهه بیا اگه می خوای فیلم ببین.

ذوق زده سری تکون دادم و موبایل رو گرفتم و فیلم مورد عالقه ام رو سرچ کردم. کال به فیلم های کره ای خیلی عالقه 

داشتم.قسمت چهارم رو که دیدم موبایل رو از دستم کشید، با مظلومیت نگاهش کردم.

_بسه، چشم هات ضعیف می شه. بیا بهت به به بدم.

با دیدن شیشه شیر که داخلش شیر کاکائو بود رفتم سمتش و روی پاش نشستم، دما رو تست کرد و بعد دستم داد.

شیرکاکائوی شیرین و خوشمزه ای بود، بعد تموم شدنش با بغض نگاهش کردم.

_بازم می خوام.

خندید و دوباره یک پاکت کوچیک رو با شیرگرم داخل کمد هم زد و برام داخل شیشه ریخت.هنوز لبخند روی لبش بود، 

چقدر وقتی می خندید خوشگل می شد.بعد خوردن شیرکاکائو شیشه خالی رو دستش دادم.

_می شه آهنگ گوش بدم ددی؟

سری تکون داد و هنزفری رو به موبایل متصل کرد و دستم داد.

_برو بشین آهنگ گوش بده تا منم این ایمیل و بفرستم.

چشمم به پیامکی که با اسم یک خانوم سیو شده بود افتاد، نگاهی به ددی انداختم و رفتم داخل پیامکش، همش حرف های 

عاشقونه گفته بود ولی ددی جواب نداده بود.

از دست اون زن عصبانی شده بودم اما نمی دونستم چرا، آخه من که حسی به ددی ندارم پس چرا.. با کشیده شدن گوشی 

هینی کشیدم.

ددی با دیدن صفحه پیامک ها اخم وحشتناکی کرد.

_سزای فضولی چیه؟ هان؟

مظلوم نگاهش کردم.

اصال دلم نمی خواست تنبیه بشم. مچ دستم رو گرفت و من و سمت خودش کشید، رو به بادیگاردی که جلو نشسته بود و 

رانندگی می کرد توپید:

_سرت و به عقب اصال برنمی گردونی، فهمیدی؟

_بله آقا.

حتما تنبیه بدی در انتظارم بود، بی اختیار خودم و توی بغلش مچاله کردم و با مظلوم ترین لحنم گفتم:

_توروخدا ببخشید ددی، دیگه تکرار نمی شه!

موهام و نوازش کرد.

_دختر کوچولوی من به پیام های اون زن حسودی کرده؟آره؟

خودمم باورم نمی شد ولی انگاری واقعا حسودی کرده بودم، بدون جواب سرم رو بیشتر به سینه مردونه ا ش فشار دادم.

_تنبیه ات نمی کنم اونم فقط چون پریودی، کار دیگه ازت ببینم بدون جواب نمی زارم.

خوشحال شدم.

_مرسی ددی، دیگه کار بد نمی کنم.

و گونه اش رو بوسیدم، با چشم های گرد شده نگاهم کرد.من که تازه فهمیدم چیکار کرده بودم دو دستی زدم روی لب هام، 

یعنی واقعا بوسیدمش؟ اونم من؟ لبخند محوی زد و به بیرون از ماشین خیره شد.



منم از خجالت بیشتر مچاله شدم و تا وقتی که برسیم چشم هام رو بستم تا با قیافه ددی روبرو نشم.

این روزها انگاری زیادی به بچه بودنم عادت کرده بودم و مثل بچه های لوس رفتار می کردم.

با وایسادن ماشین الی پلک هام رو باز کردم، درخت های کاج بزرگ روبروم نشون از رسیدن به خونه رو می داد.

سریع پیاده شدم و دوویدم سمت عمارت که صدای ددی رو شنیدم.

_آروم برو می خوری زمین.

یکم از سرعتم کم کردم اما همچنان در حال دویدن بودم، وارد عمارت که شدم بلند داد زدم:

_هانا، هانا کجایی؟

انقدر جیغ زدم تا باالخره هانا با دستپاچگی و دامن کج و موهای شونه نکرده اومد بیرون.

_چیه؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟

با دیدن وضعش زدم زیر خنده، یکم که گذشت و ویندوز هانا باال اومد اخمی کرد.

_ذلیل مرده این چه طرز صدا کردنه؟

ریز ریز خندیدم.

ددی به کارهای من و هانا عادت داشت، انقدر اون روز بهم پریده بودیم که حد نداشت. سمت پله ها رفت.

_من یکم می خوابم، برای ناهار داخل اتاق باش!

چشمی گفتم و رفت باال.

روی مبل نشستم و هانا که روسری قواره بلندی رو الکی روی موهاش انداخته بود تا دیده نشن با رفتن ددی نفس راحتی 

کشید.

اومد و کنارم نشست و همینطورم شروع به شونه کردن موهای فرفری اش کرد. 

_خب خوش گذشت؟ رفتی صفا سیتی دیگه.

لبخندی زدم.

_بد نبود، ولی خب مثل اینکه قراره اجازه بده خانواده ام رو ببینم.

اونم مثل من خو شحال شد.

_وای چه عالی، دیگه بهتر از این نمی شه.

تونیکم رو درآوردم، داخل عمارت هیچ مردی نبود و راحت بودم.

_راستی تو می دونی شغل ددی چیه؟

لبخند شیطونی زد.

_پس دیگه عادت کردی بهش می گی ددی!

با مشت به بازوش زدم، می دونستم حرف هاش همه درسته ولی مغزم نمی خواست قبول کنه.

_اممم، نمی دونم ولی فکر نکنم شغل درستی باشه اگه همکار ارباب باشه. 

آهانی گفتم و چیزی نپرسیدم، انگار دلم نمی خواست که ذهنیتم نسبت بهش خراب بشه. یک ساعتی تا ناهار وقت بود. 

_بلند شو بریم داخل حیاط می خوام تاب بازی کنم. 

هانا باشه ای گفت و بعد درست کردن لبا س هاش باهم به حیاط رفتیم. هوا خیلی سرد بود، هانا با نگرانی نگاهم کرد. 

_حنانه سرما می خوری! ارباب من و می کشه.

لبخندی روی لبم نشست که انقدر براش مهم بودم، ته دلم می خواست که سرما بخورم و اون نازم و بکشه. درد کمرمم شروع 

شده بود ولی بی تفاوت روی تاب سرد نشستم. 

_زود باش هلم بده بعد می ریم داخل.

هانا از سر ناچاری جلیقه  لباسش رو بست و پشتم ایستاد و تابم داد، بعد چند دقیقه دیگه نتونستم توی سرما دووم بیارم. 

کمر درد امونم رو بریده بود و بدنم لرز کرده بود، قبل اینکه حالم بد بشه سریع با هانا رفتیم داخل. با هرم داغ عمارت بدنم 



لرزید که هانا نگران گفت:

_وای دیدی سرما خوردی، ارباب من و می کشه.. 

با شنیدن صدای ددی روح از تن من و هانا بلند شد. 

_شماها بیرون بودین؟ 

رگ های گردنش از عصبانیت بیرون زده بود و دستش رو به نرده های پله تکیه داده بود. 

قبل اینکه هانا حرفی بزنه سریع گفتم:

_تقصیر من بود، من و تنبیه کن ولی به هانا کاری نداشته باش! لطفا. 

دلم نمی خواست تنها دوستم رو از دست بدم. از پله ها پایین اومد، از ترس و ضعف زیاد نتونستم روی پام وایسم و نشستم 

روی زمین.

هانا دستش رو زیر بازوم گرفت، ددی به قدم هاش سرعت بخشید و کنارم نشست. دست انداخت زیر زانوهام و بغلم کرد، 

عین گنجشک توی بغلش می لرزیدم، نمی دونستم اثرات ترسه یا بیرون بودن!

هانا نگران پشتمون باال می اومد، در اتاق رو باز کرد و من رو روی تخت گذاشت.

_مگه ندیدی بیرون سرده؟ چرا گذاشتی بره بیرون؟ من تورو پیشش نگه داشتم که مراقبش باشی!

هانا با شنیدن این حرف ها بغض کرد و چونه اش لرزید. خواستم بگم دعواش نکنه و به جاش هرچقدر می خواد سر من داد 

بزنه اما انگار نمی تونستم حرف بزنم.

بدنم ِسر شده بود و یخ بودم اما از درون داغ بودم.

_چرا نگاه می کنی؟ برو یک تشت آب با دستمال تمیز بیار.

جوری که ددی داد زد بدن من به لرزش افتاد چه برسه به هانای بیچاره، خم شد و بغلم کرد.

_هیش نلرز! چیزی نیست قشنگم، آروم باش.

کم کم با لمس دست هاش آروم شدم. دستمال رو داخل تشت کرد و بعد چلوندن آبش روی پیشونی ام گذاشت. چشم هام 

می سوخت و دیگه نمی تونستم بیشتر از این بازشون نگه دارم.

از زبان آقای الف

با بسته شدن چشم های حنانه نگاه عصبانی ای به هانا انداختم. با ترس دست های لرزونش رو پشتش قایم کرد.

باید تنبیه می شد اما چرا دلم نمی یومد تنبیه اش کنم؟

حتما بخاطر اینکه دوست حنانه اس.

اما چیزی ته دلم داد می زد چون داری مهربون می شی، داری از آدم بی رحم چند روز پیش فاصله می گیری.

_برو نوار بهداشتی از داخل کمد بیار.

صورتش عین لبو شد.

اما چشمی گفت و یک نوار بهداشتی برام آورد، یک لباس آستین پفی کوتاه فسفری با شلوار دمپا کش مشکی براش آماده 

گذاشتم.

بعد اینکه نوارش رو عوض کردم،لباس هارو تنش کردم و بوسه ای روی گونه داغش زدم.

از زبان حنانه

چشم هام رو باز کردم، تشنه ام شده بود. چشمم به ساعت دیواری روبروم افتاد که ساعت سه صبح رو نشون می داد.

خودم رو باال کشیدم که ددی رو دیدم لبه ی تخت سرش رو گذاشته و خوابیده بود.

وای حتما تا االن باالی سر من بیدار بوده.

دلم ریش شد براش! پتو رو آروم روش انداختم و از تخت پایین اومدم، خداروشکر تبم قطع شده بود فقط گلو درد بودم و 

آبریزش بینی داشتم.

هم گرسنه هم تشنه بودم!



خواستم قدمی بردارم که مچ پام کشیده شد و جیغی زدم. ددی سریع بغلم کرد و خواب آلود گفت:

_فندق خانوم بدون سر و صدا کجا دارن می رن؟

با خجالت نگاهش کردم.

_گشنه ام بود!

لبخندی زد و طوالنی الله ی گوشم رو بوسید، چرا مثل دفعات قبل ازش بدم نمی یاد؟

دوباره گذاشتتم روی تخت.

_غذا اینجا هست.

از داخل سینی چندتا بشقاب روی میز گذاشت، تا درش رو برداشتم بخار به صورتم خورد. ظرف هاش سوپ رو کامل گرم 

نگه داشته بود.با ولع دو کاسه سوپ خوردم و بعد تکیه دادم.

_آخیش!

تازه متوجه ددی شدم که با لبخند نگاهم می کرد. سرم رو خاروندم.

_شما نمی خواستی؟

سرش رو باال داد و بعد بشقاب هارو جمع کرد، یک قرص سرماخوردگی با یک لیوان آب بهم داد و بعد خوردنش، کنارم دراز 

کشید و بغلم کرد.

خودم و بیشتر توی بغلش جا کردم و با آرامش خوابیدم.

از شدت گلو درد زیاد بیدار شدم، گلوم بدجوری عفونت کرده بود.

همش تقصیر خودم بود که رفتم بیرون و اینجوری شد، آروم از روی تخت بلند شدم تا ددی بیدار نشه ولی همیشه زود بیدار 

می شد.

_چی می خوای؟

هل کرده نگاهش کردم.

_خیلی گلوم..

با شنیدن صدام ساکت شدم، ددی هم با شنیدن صدام چشم هاش باز شد و روی تخت نشست. به حدی صدام گرفته بود که 

موقع حرف زدن گلوم به خارش می اوفتاد.

اخمی کرد.

_بعد خوب شدنت یک تنبیه حسابی داری حنا خانوم.

مظلوم نگاهش کردم، ورق قرص رو برداشت و یک دونه درآورد و داخل دهنم گذاشت و لیوان آب رو بهم داد.

بعد خوردنش دوباره روی تخت رفتم و خوابم برد.

(دو ماه بعد)

آروم با پنجه پاهام توی سالن تاریک راه می رفتم، ددی رفته بود سفر و رادمان هم نبود خونه.

سمت اتاق خود ددی رفتم و دستگیره رو پایین کشیدم، اه لعنتی قفله! حاال چیکار کنم؟ هانا نور چراغ قوه رو روی سوراخ 

در انداخت.

_سنجاق سر نداری؟

یک سنجاق سر خوشگل موقع تولدم خریده بودم و همیشه سرم بود رو درآوردم و بهش دادم، یکم با قفل در مشغول شد.

_زود باش هانا االن همه می فهمن.

باشه ای گفت، بعد چند دقیقه در باالخره باز شد. سریع وارد شدم و چراغ قوه رو خاموش کردم.

سمت اون جای مخصوص شیشه ای رفتم و خواستم برگه رو بردارم که صدای هانا اومد.

_یکی داره می یاد، زود باش!



دستم و کشید و زیر میز بزرگ گوشه اتاق نشستیم. قلبم تند تند می زد و محکم دست هانا رو فشار می دادم، مطمئن بودم 

اگه لو می رفتم زنده نبودم.

برق اتاق روشن شد و چشمم به پاهای طرف مقابل خورد، رادمان بود.

از ترس بیشتر توی خودم جمع شدم.

با برداشتن چیزی از اتاق بیرون رفت و برق رو خاموش کرد. نفسم رو بیرون دادم، هانا هم خداروشکری گفت و از زیر میز 

بیرون اومدیم.با دیدن قفسه باز شده و برداشته شدن پوشه مشکی وا رفتم.

_واای اون برگه رو برده با خودش.

هانا نگاهی به ساعت انداخت.

_به نظرم بیا بریم، اون برگه قرارداد رو که نمی تونه ببره دادگاه شکایت کنه.

بغض کردم.

_نمی شه، اینجوری پیش مامان بابام برم بیاد دنبالم می تونه با داشتن اون برگه برم گردونه و اونوقت مرگم حتمیه.

هانا روی میز نشست.

_نمی دونم! ولی بری بابات می تونه بره شکایت کنه..

یهو ساکت شد و به درز دیوار نزدیک شد.بی توجه بهش روم رو برگردوندم و مشغول گشتن کشوهاش شدم.

با صدای هانا غم عالم به دلم ریخت!

_وااای حنااا، اینجا میکروفون داره.

دو دستی زدم توی سرم، بدبخت شدم. با روشن شدن چراغ،چشم هام و با درد بستم.

صدای رادمان بلند شد.

_حنا خانوم لطفا به اتاقتون برگردین و شما هم همراه با حنا خانوم داخل اتاق بمونین، فردا صبح آقا می یان.

سعی کردم بغضم نشکنه و اشک هام نریزه، با سرعت به اتاقم رفتم و نشستم روی تخت و زدم زیر گریه. هانا هم اومد و 

رادمان در رو از پشت قفل کرد.

هانا کنارم نشست و کمرم رو نوازش کرد.

_خودت و اذیت نکن حنا، برای چی گریه می کنی؟ باید قوی باشی!

با چشم های تار شده از اشک نگاهش کردم.

_اما هانا..مطمئنم..که..اون..من و می کشه.

لبخند تلخی زد چیزی نگفت. خوشبحالش چقدر دختر آرومی بود و انقدر مثل من زود نمی زد زیر گریه.

 شایدم دلیلش این بود که کسی نبود که لوسش کنه!از شدت استرس نمی تونستم اصال بخوابم، ساعت دیواری روی 6 صبح 

بود و قلب من داشت از سینه ام جدا می شد.هانا آروم بود ولی می دونستم توی دلش غوغاست!هردومون انقدر حالمون بد 

بود که نمی تونستیم حتی حرف بزنیم.

زانوهام رو توی بغلم جمع کردم و خودم رو گهواره ای تکون دادم تا از استرسم کم بشه.با شنیدن صدای قدم هایی روح از 

بدنم جدا شد. هانا با نگرانی سمتم برگشت.مطمئن بودم رنگم پریده، خیلی دوست داشتم آروم باشم ولی این قلب مگه 

می ذاشت؟

صدای چرخیدن کلید توی قفل در باعث شد چشم هام سیاهی بره. چرا من نمی مردم؟

در باز شد و قامت هیکلی و درشت ددی توی در نمایان شد، قیافه اش بیش از حد جدی و خونسرد بود.

در رو بست و نگاه اجمالی به من و هانا انداخت.

بدنم عین بید می لرزید و نمی تونستم کنترلش کنم، دستی به چونه اش کشید.

_که می خوای فرار کنی..آره؟

خونسرد و آروم بودنش بیشتر من رو می ترسوند، اگه داد می کشید استرس کمتری داشتم.



هانا دهن باز کرد که ددی قبل اینکه حرفی از دهنش بیرون بیاد گفت:

_تو ساکت شو! برو پیش رادمان اون خودش می دونه چکار کنه.

هانا نگاه نگرانی بهم انداخت و بعد سرش رو پایین انداخت و رفت. ددی نزدیک شد که با ترس خودم رو روی تخت عقب 

کشیدم، خیز برداشت و مچ پاهام و گرفت و کشید سمت خودش.

جیغی زدم.

_ببخشید! غلط کردم، توروخدا.

خواستم از دستش خالص بشم ولی اون قوی تر بود، به شکم انداختتم و شلوارم رو پایین کشید، با آرامش پوشکم رو باز 

کرد و انداخت سطل آشغال.

چه بالیی قرار بود سرم بیاد نمی دونستم، از ترس مالفه رو چنگ می زدم.

می دونستم هر حرکتم ممکنه بیشتر عصبانی اش کنه!

اسپنک محکمی روی باسنم زد که لبم رو گاز گرفتم. سمت کمد رفت و مشغول پیدا کردن چیزی شد، با کنجکاوی سرم رو 

برگردوندم و نگاه کردم.

با دیدن شالق نازک و چرمی توی دستش کنترل اشک هام رو از دست دادم.

_ببخشید، دیگه تکرار نمی شه..

قبل اینکه بتونم حرفم رو تموم کنم ضربه دردناکی روی باسنم نشست که تا استخون هام تیر کشید.

دیگه به حرفام توجهی نمی کرد و با همون آرامش و خونسردی مسخره اش ضربه های محکمی روی بدنم فرود می آورد.

نمی دونم ضربه چندم بود ولی باالخره دست برداشت و به من که آش و الش روی تخت افتاده بودم و مالفه سفید صورتی 

اتاق خونی شده بود نگاه کرد.

روی پیشونی اش عرق نشسته بود، شالق رو کنار انداخت و نزدیکم شد. نای التماس کردن هم نداشتم و با چشم های نیمه باز 

بهش خیره شده بودم.

انگار جنونش تموم نشده بود و محکم با دست روی باسنم کوبید که سوزشش رو تا چشم هام حس کردم.با بی رحمی در نمک 

و فلفل رو باز کرد و روی باسن خونی ام ریخت، از درد به خودم می پیچیدم و امید زنده موندن نداشتم.چه بهتر، از دست 

این دیو باالخره قراره خالص بشم.

برم گردوند و نوک سینه ام و توی دستش گرفت و فشار داد.

_چه فکری به سرت زد که حس کردی می تونی از دستم خالص بشی؟

با نشنیدن جواب شالقش رو برداشت و محکم روی شکم و سینه هام کوبید، جیغ های بلندی که می کشیدم دل سنگ رو آب 

می کرد.دیگه چشمه اشکم خشک شده بود، گلوم از شدت جیغ زدن می سوخت و خر خر می کرد.

شلوارش رو درآورد و نیشخندی زد.

_وقتی مال من شدی می فهمی از این غلطا نکنی، چند روز بهت بها دادم آدم شدی.

خواستم حرف بزنم و بگم غلط کردم ولی صدایی از گلوم در نمی اومد. با ترس گلوم رو چنگ زدم، چرا نمی تونم حرف بزنم؟

اما اون روانی بدون توجه به من روی تنم خیمه زد و با یک حرکت آلت مردونه اش و وارد بهشتم کرد.با دردی که زیر دلم 

پیچید قسم خوردم که اول اون و بعد خودم و می کشم.دیگه چیزی نفهمیدم و همه جا سیاه شد!

با شنیدن صداهایی گوش هام تیز شد، صدای یک مرد غیرآشنا می اومد.

_ایشون به طور موقت صداشون رو از دست دادن، توی این برگه مراقبت هارو نوشتم همشون رو.

صداش که اومد لرزی به تنم افتاد.

_باشه دکتر ممنون!

به سختی الی پلک های سنگینم رو باز کردم که دیدمش باالی سرم، ایندفعه قیافه اش مهربون بود اما من می ترسیدم.

بغض کردم و چونه ام لرزید، سرش رو نزدیک کرد که از ترس چشم هام رو بستم.



بوسه ای روی پیشونی ام نشست.

چشم هام رو با تردید باز کردم که لبخند زد.

_باالخره دخترکم بهوش اومد.

با یادآوری تجاوز وحشیانه اش چشم هام پر از نفرت شد، متعجب نگاهم کرد. آروم دستش روی شکمم گذاشت.

_تو مال من بودی حنا، نمی زارم بری! کار اشتباهی نکردم که با نفرت نگاهم می کنی.

فکر کرده من کاال ام؟

ازش انتقام می گیرم، جوری تا لحظه مرگش یادش بمونه.

روم رو برگردوندم، صدایی برای حرف زدن نداشتم. دیگه حالم از مرد کنارم بهم می خورد.

زخم هام رو با باند پوشونده بود و روی شکمم یک کیسه آب گرم دایره ای گذاشته بود، فکر کرده با این کارها اون گندی رو که 

زده فراموش می کنم.

نمی دونستم چه بالیی سر هانا آورده، اون بدبخت هم پاسوز من شد. دیگه باید ارتباطم و باهاش قطع کنم تا بیشتر آسیب 

ندیده، از این مرد روانی بعید نبود که هانا رو کشته باشه..

از داخل پارچ یک لیوان آب ریخت و قرص جوشان رو داخلش انداخت و منتظر موند تا باز بشه.

_هانا حالش خوبه نگران نباش!

از کجا فهمیده بود داشتم به هانا فکر می کردم؟با انگشتش آروم روی پیشونی ام زد.

_من همه فکرای اون مغز گوگولی ات و می دونم.

کاش می دونستی قراره بکشمت و بعدم خودم و از این زندگی نکبت بار خالص کنم، زندگی من اون چیزی نشد که 

می خواستم.

هیچ زندگی رویایی ای منتظر من نبود.

حاال من بودم، حنا! یک زن با شناسنامه سفید و بدن آسیب دیده و روح پژمرده شده!

این مرد کنارم نمی فهمید؟ نفهمید که دیروز من رو کشت؟

لیوان رو سمتم گرفت و محتوای پرتقالی طعمش رو به زور به حلقم ریخت و بعد دهنم رو با دستمال تمیز کرد.

سرم رو دوباره روی بالشت گذاشت. بدون توجه بهش چشم هام رو بستم و دوباره به دنیای خواب رفتم.

با صدا زدن های مکرر اسمم چشم هام رو باز کردم.

باالی سرم ایستاده بود، دیگه نمی خواستم بهش بگم ددی برای همین تصمیم گرفتم همون اسم خودش رو توی ذهنم داشته 

باشم. اسمی که شاید تا آخر عمرم هیچوقت ذهنیت ام راجبش تغییر نکنه!

اخمی کردم که آروم بلندم کرد، زیر دلم تیر کشید که با یادآوری اون اتفاق اشک به چشمم نشست.

به تاج تخت تکیه دادتم و کاسه سوپ رو برداشت و یک قاشق پر کرد و سمت دهنم آورد، بی میل دهنم رو باز کردم و غذا 

رو خوردم.

بعد خوردن کامل کاسه سوپ یک بشقاب قیمه هم بهم داد.

در طول خوردن غذا به چشم هاش اصال نگاه نکردم و فقط به روبروم زل زدم، بعد خوردن غذا تبلت رو دستم داد و مشغول 

بازی شدم.

حس بدی داشتم، دلم می خواست بمیرم و دیگه نباشم.

آرمان از اتاق بیرون رفت و بعد چند دقیقه با لباس راحتی و چند کتاب و لپ تاپ اومد و روی صندلی گهواره ای نشست.

خدا الهی ورش داره، اه اه! آدم انقدر خود راضی؟

از بازی با تبلت خسته شدم، خودم رو روی تخت کشیدم پایین که برم دستشویی.

_کجا داری می ری؟ بدنت آسیب می بینه.

نیشخندی زدم، آسیب و که تو زدی. پاهام توان نداشتن ولی با سماجت خواستم برم که کالفه بلند شد و سمتم اومد.



بغلم کرد و سمت دستشویی برد، بوی عطرش زیر بینی ام پیچید.

چرا دارم از اینکه توی بغلشم لذت می برم؟ معلومه چون احمقم.

چشم هام رو بستم تا این فکرها بیرون برن، خودش و یکم خم کرد و آروم روی توالت فرنگی گذاشتتم.

شلوار و شرتم رو پایین کشید.

_دستشوییت و بکن بشورمت!

حاال که خودش زده ناقصم کرده باید جمعمم بکنه، موقع دستشویی انقدر بهشتم سوخت که چشم هام پر اشک شد.

بعد اینکه شستتم بغلم کرد و روی تخت گذاشتتم.

یک پمادی رو برداشت و روی بهشتم مالید، بعد از اون یک شرت جدید پام کرد و بدون شلوارم خوابوندتم روی تخت.

آروم رون پام رو بوسید و پتو رو دورم پیچید، شیشه شیر رو که شیر گرم بود رو داخل دهنم گذاشت و برگشت سرجاش.

با بغض شیشه شیر رو میک زدم، دیگه خسته شده بودم!

چرا نمی رفت کسی که گرایش لیتل داره پیدا کنه؟ چرا گیر داده بود به من؟ بعد خوردن شیر شیشه رو کنارم گذاشتم که 

بلند شد سمتم اومد.

رون های پام رو از هم باز کرد و بعد چک کردن بهشتم، پوشک رو برداشت و سمتم اومد.

بعد پوشک کردنم باز هم بدون شلوار دوباره الی پتو گذاشتتم و روی تخت مرتبم کرد و درجه شوفاژ رو باال برد و بیرون 

رفت.

از زبان آقای الف

از اتاق بیرون اومدم و در رو بستم، کالفه به در تکیه دادم! از اینکه نمی تونست حرف بزنه و حتی به چشم هام نگاه نمی کرد 

متنفر بودم و مسبب همه این اتفاقات خودم بودم.

دستی بین موهام کشیدم، باید چیکار می کردم؟ اون روز کنترلم رو از دست دادم و بالیی سرش آوردم که حتی از نظر 

خودمم درست نبود.

می خواستم دخترونگی اش رو وقتی بگیرم که عقدش کردم، اما حاال..

وارد اتاقم شدم و با تلفن گفتم که رادمان بیاد باال.

_با من کاری داشتین؟

_به دیانا بگو امروز بیاد اینجا، کار مهمی باهاش دارم.

سری تکون داد.

_حتما!

و از اتاق بیرون رفت، چند مقاله از اینترنت برای بهتر شدن رابطه با لیتل دانلود کردم و چند مقاله هم برای درمان الل شدن 

موقت رو پرینت گرفتم و با دقت خوندم.

حتی جاهای مهمش رو هم با هایالیتر قرمز کردم که دقیق یادم بمونه.

حدودا نیم ساعت بعد دیانا توی اتاقم نشسته بود.

_چی شده که کارت به من گیر کرده؟

مقاله ها رو روی میز گذاشتم.

_برای این ها..

کنجکاو خم شد و برشون داشت، نگاهی اجمالی به سر تیتر تمام برگه ها انداخت.

_نگو که لیتلت..

قبل اینکه بزارم حرفش تموم بشه سریع خودم توضیح دادم.

_درسته،داشت فرار می کرد منم تنبیه اش کردم ولی از حدم گذشتم. کنترلی روی رفتارم نداشتم!

دیانا نفسش رو کالفه فوت کرد.



_می فهمی چیکارش کردی؟ تو عالوه بر جسمش به روحش آسیب زدی، حق داره بزنه لهت کنه.

قهوه ام رو مزه مزه کردم.

_به جای این حرف ها بگو چیکار کنم.

برگه هارو روی میز گذاشت و یکم شکر داخل قهوه اش ریخت.

_بهترین راه اینه تا مدتی اصال تنبیه نداشته باشه، داروهاش و مرتب بدی بهش و دائم باهاش حرف بزنی تا ترغیب بشه به 

حرف زدن، بعضی وقت ها شوک هم براش خوبه.

سری تکون دادم، بعد خوردن قهوه اش نگاهی به ساعت مچی طالیی رنگش انداخت و بلند شد.

_من دیگه باید برم، امیدوارم موفق باشی.

ممنونی زیر لب زمزمه کردم و بعد رفتنش روی صندلی مخصوصم نشستم و اون رو به حالت تخت درآوردم و دراز کشیدم.

کاش اون بال رو سرش نمی آوردم، اولین باری بود که از انجام کاری پشیمون شده بودم.

نگاهی به ساعت انداختم، حدودا نیم ساعت وقت بود تا تایم ناهار خوردنش.

سمت اتاقش رفتم و در رو باز کردم، الی پتوها خوابیده بود.

لبخندی بهش زدم، هوا آخر بهار بود ولی هنوز تقریبا سرد بود و می ترسیدم کوچولوم که ضعیف شده سرما بخوره.

سمتش رفتم و بوسه ای روی لب هام نرم و گوشتی اش کاشتم.

مژه های بلندش تکونی خورد و کم کم چشم های درشت و کشیده اش رو باز کرد.

با دیدنم اخمی کرد، تحمل اخم و قهرش رو نداشتم ولی فعال مجبور بودم باهاش بسازم!

روی بینی ا ش و بوسیدم و موهاش رو نوازش کردم.

_خوب خوابیدی؟ تازگی ها خیلی خوابالو شدی.

نیشخندی به حرفم توی دلم زدم، خب بدبخت چیکار بکنه؟ با فکری که به سرم زد به رادمان پیام دادم که داخل اتاق بزرگ 

ته سالن فضای بازی درست کنه.

با دادن پیام لبخندی زدم که چشمم به فنچم افتاد که با کنجکاوی و چشم های درشتش سعی داشت ببینه من چیکار می کنم!

تک خنده ای کردم و بغلش کردم و محکم به خودم فشارش دادم که با جمع شدن صورتش، یاد زخم هاش افتادم و ازش کمی 

فاصله گرفتم.غذاش رو کامل بهش دادم و یک لباس عروسکی صورتی تنش کردم و موهاش رو بافتم.

_دوست داری درس بخونی؟

نمی دونم چرا این سوال و پرسیدم، خودم متعجب بودم ولی با دیدن چشم های مشتاقش فهمیدم راه درستی و پیش گرفتم.

_خب ر شتت تجربی بود، دوست داری دکتر بشی؟

سرش رو باال داد.

_پس دوست داری چکاره بشی؟

یکم فکر کرد و روی کاغذی که کنار میز گذاشته بودم نوشت.

"روانشناس"

کش موهاش رو دور بافت پیچیدم.

_خب پس، باید درس بخونی! برات معلم می گیرم که درس بخونی و امتحانات رو هم تو یک مدرسه می فرستم بدی.

مغموم شد.

می دونستم دوست داره با همسن و ساالش باشه، لبخندی زدم.

_ولی اگه تا اونموقع صدات برگرده می تونی بری مدرسه!

از زبان حنانه

خودش این کارهارو باهام می کنه و بعد می خواد از دلم در بیاره، نیشخندی زدم و روم رو برگردوندم.

تقه کوتاهی به در خورد.



_کیه؟

صدای هانا باعث شد یکم هل کنم.

_منم، هانا! 

از پشتم بلند شد و وسایلش رو جمع کرد و داخل کمد گذاشتشون. 

_بیا داخل. 

در باز شد.با بغض برگشتم، با دیدن هانا که یک گوشه چشمش کبود بود چونه ام لرزید، همش تقصیر من بود. آرمان از اتاق 

بیرون رفت و در رو بست. با رفتن آرمان، هانا سریع لیوان آب پرتقال رو روی میز گذاشت و نشست روی تخت. 

_بمیرم برات! شنیدم چه بالیی سرت آورده، الهی دستش بشکنه، ببین به چه روزی انداختت. 

آروم روی برگه چیزی نوشتم، دستم زیاد نای نوشتن ندا شت. 

"از اینجا برو هانا، من و تو دیگه دوست نیستیم، دفعه بعد می کشتت" 

با دیدن برگه لبخند تلخی زد و نم اشک به چشمش نشست. 

_من و تو تا همیشه دوستیم، هر اتفاقی هم بیوفته. 

لیوان آب پرتقال رو دستم داد. 

_بیا بخور، یکم جون می گیری!

به سختی چند قلوپ آب پرتقال خوردم و به صورت کبودش نگاه کردم، حتما خیلی سختی کشیده.

با دیدن نگاهم آه تلخی کشید!

_نگران نباش، ارباب دستور تنبیه ام رو نداد، رادمان از روی حرص زدتم.

کنجکاو ابروم رو باال بردم.

یعنی چی آرمان دستور نداد و رادمان زدتش؟ مگه می شه؟اصال برای چی بزنه؟

با دیدن قیافه سوالی ام لبخند خجالتی ای زد.

_آخه رادمان من رو دوست داره، منم اون ته دلم دوستش دارم! یعنی..یعنی فکر می کنم که دارم.

آخه آدم قحط بود عاشق اون مرتیکه پوکر شد؟روی برگه نوشتم "خاک بر سرت"

با دیدن نوشته ام زد زیر خنده.

_آدم خیلی خوبیه اینجوری نگاهش نکن، فهمید منم می خوام فرار کنم بخاطر دوست داشتنش من و زد.

مگه آدم کسی و که دوست داره می زنه؟

یعنی آرمان هم من و دوست داره؟

امکان نداره، نمی شه کسی و دوست داشت و بعد اینجوری آش و الشش کرد.

انگار افکارم و خوند. 

_بعضی وقت ها از عشق زیاد نمی شه تحمل کرد که طرف می خواد بره.. 

قبل تموم کردن حرفش بی سیم داخل لباسش رنگ قرمز گرفت. 

_من باید برم کارم دارن، بازم می یام می بینمت! مراقب خودت باش. 

آروم بغلم کرد و رفت بیرون.

آب پرتقال رو سر کشیدم و روی تخت دراز کشیدم.هانا رفت و من موندم و افکار مسخره ام که تمومی نداشتن.

با ورود آرمان چشم هام و سریع بستم و خودم و به خواب زدم! صدای قدم هاش رو می شنیدم و همش فکر می کردم االن 

کاری می کنم که لو می رم.

_چقدر خوابالو شده! فکر کنم خونش کثیف شده باید بهش زیاد انار بدم.

آخه چه کار دیگه ای دارم که انجام بدم؟ خب، فقط خواب! پتو رو روم مرتب کرد. لعنتی! چرا نمی فهمید من گرممه؟

بابا اول تابستونه، تازه باید کولرم روشن کنه.



به خودم تکونی دادم و پتو رو کنار زدم.

_بیداری؟

با شنیدن صداش هل کردم و چشم هام رو باز کردم. با دیدنش دقیقا در یک متری صورتم چشم هام گرد شد.

انگشت شصتش رو روی لبم کشید.

_پس خودت و به خواب زدی موش کوچولو!

روم رو برگردوندم و به تاج تخت نگاه کردم، لبخندی زد.

_دلت می خواد بری بازی کنی؟

بازی؟ وای بازی! حوصلم سر نمی ره، مشتاق نگاهش کردم که رفت سمت کد، یک بلیز آستین بلند و شلوار ست ورزشیش رو 

برداشت و سمتم اومد.

لباس هام رو عوض کرد و موهام رو دم اسبی بست.

_می تونی بری بازی کنی ولی مراقب زخم هات باش تا باز نشن.

سری تکون دادم. دستم رو گرفت و سمت ته سالن رفت، مگه نباید بریم توی حیاط؟ پس کجا داریم می ریم؟

در رو باز کرد و فرستادتم داخل.

با دیدن چمن های مصنوعی و فضای بازی کامل، ذوق زده شدم.

دستی روی سرم کشید.

_اینجارو دوست داری؟

سری با ذوق باال و پایین کردم.

سمت یکی از سرسره های قشنگ صورتی رنگش رفتم، همه وسایل داخل رنگ صورتی و پاستیلی بود.

_مراقب خودت باش.

بعد گفتن حرفش از اتاق بیرون رفت، تا جایی که می تونستم بازی کردم.

خسته که شدم روی تاب نشستم که در باز شد، حتما اومده بود بگه بازی تمومه دیگه!با دیدن هانا ذوق زده شدم.

این روزا هانا خیلی می اومد کنارم و حالم رو بهتر می کرد.

سریع برگه رو از جیبم درآوردم و نوشتم

"از کجا فهمیدی من اینجام؟"

_خود ارباب بهم گفت، اومد پیشم گفت بیام پیشت تنها نمونی.

آرمان بهش گفته؟

یعنی اونم به حال و روز من فکر می کنه؟ فکر می کردم فقط زده آش و الشم کرده و رفته، اصال به درک با تجاوزی که اون 

کرد هرکاری ام بکنه من دلم باهاش صاف نمی شه.

_به چی فکر می کنی حنا؟

روی تاب کناری ام نشست و یکم خودش رو تکون داد.

"به اینکه من اون و هیچوقت نمی بخشم"

نفس عمیقی کشید.

_نمی دونم توی ذهنت به چی داری فکر می کنی که این تصمیم هارو گرفتی، ولی همیشه نمی تونی آینده رو با گفتن حرف های 

خودت تضمین کنی!

کالفه سرم رو به زنجیرهای ریز تاب تکیه دادم.

"ولی تو گفتی من می تونم خودم تقدیرم رو تغییر بدم، پس کوش؟ "

برگه رو گرفت و چند بار بلند خوندش.

تک خنده ای کرد.



متعجب نگاهش کردم، زده به سرش؟

_من گفتم می تونی تغییر بدی ولی نگفتم اونجوری که خودت می خوای می شه، تو می تونی فقط اوضاع رو بهتر یا بدتر کنی.

درست می گفت، هیچ چیزی توی این زندگی دست من نبود.

حتی گیر افتادن با این مردک روانی!

دستم رو گرفت و کشید.

_بیا بریم یکم بازی کنیم، بسه فکر و خیال!

با هم دیگه از سرسره دو نفره پایین اومدیم و کلی روی تشک ها پریدیم، انقدر باهم بازی کردیم که خسته افتادم روی 

تشک ها.هانا هم کنارم دراز کشید، از شدت خستگی نفس نفس می زدم، بدنم یکم می سوخت و نشون می داد که زخم هام یکم 

باز شدن.چقدر خوش گذشت بهم! حس می کنم روحم تازه شده بود و جون گرفته بودم.

_من دیگه برم پیش رادمان فکر کنم کارم داره.

با دیدن موبایل دستش متوجه حرفش شدم، سری تکون دادم و اونم رفت.

خوشبحالش کسی و داره که بهش احترام می زاره، آرمان که من و عین گونی اینور اونور می کنه فقط.

بلند شدم و از اتاق بیرون اومدم و سمت اتاق خودم رفتم، آرمان نبود!

چه بهتر، نمی خوام ریختش رو ببینم.

بانداژ بدنم و باز کردم و بعد ضدعفونی کردن و پماد زدن روشون دوباره باند پیچی کردم، بیشتر ناحیه شکم و کمرم بانداژ 

الزم داشت.

روی برگه نوشتم.

"خیلی خسته ام، بیدارم نکنی!" 

روی میز گذاشتم و خوابیدم. 

خمیازه ای کشیدم و کش و قوسی به بدنم دادم، ساعتای ده شب بود، اوه چقدر خوابیده بودم. 

نگاهی به برگه انداختم، سرجاش بود و خبری از آرمان نبود. 

یعنی کجاست؟ اون که همیشه عین کش تنبون دنبال من بود.

کنجکاو بلند شدم و لباس های مرتب پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم.

رادمان هم به چشمم نمی یومد.

سمت آشپزخونه رفتم، روی برگه نوشتم.

"هانا کجاست؟"

و به سرکارگر دادم.

_هانا رفته انباری ته باغ خانوم جان.

گیج و سردرگم به خانم چاق روبروم که همه به اون می گن سرکارگر، نگاه کردم.

شونه ای باال انداختم، شاید کاری داشته اونجا. روی مبل راحتی پذیرایی لم دادم و تلویزیون رو روشن کردم.

با دیدن باب اسفنجی لبخندی زدم و صداش را زیاد کردم.

با تموم شدن باب اسفنجی، کالفه کانال ها رو باال و پایین کردم، هانا هنوز نیومده بود.

دلم گواهی خوبی نمی  داد، نه هانا، رادمان اینجا نیستن و مهم تر از اون ها آرمان هم نیست.

خب اصال چه ربطی به من داره؟

چه بهتر که نیست، دلم نمی خواد با اون چشم به چشم بشم.

اما همه چیز غیر طبیعیه!

دست آخر بلند شدم و سمت در رفتم، که صدای همون زن خش روی اعصابم انداخت.

_کجا خانوم؟ رادمان خان گفتن از خونه بیرون نرین!



چشم غره ای نثارش کردم، تا حساب کار دستش بیاد.روی برگه نوشتم:

"دارم می رم هانا رو پیدا کنم، بیرون از خونه نمی رم"

جرئت نداره حرف دیگه ای بزنه، بدون توجه بهش بیرون اومدم و سمت انتهای باغ رفتم.

هوا تاریک بود و هرچه نزدیک تر شدم، باغ تاریک تر و مخوف تر می شد.

چشمم به در انباری زنگ زده خورد، جلوتر رفتم، که رد خون نظرم رو جلب کرد.

این خون..خون کیه؟

نگران در رو فشار دادم.صدای رادمان رو شنیدم.

_هانا؟کسی داره..

صدای افتادن چیزی مثل آهن به گوشم رسید، طاقت نیاوردم و در رو باز کردم، خودم رو داخل انباری انداختم.

با دیدن هانا و رادمان جا خوردم، سریع بلند شدن و به همدیگه چسبیدن.

هانا با استرس نگاهم کرد.

_چیزی شده؟

انبار تاریکه و معلومه که برگه رو نمی تونه  بخونه، سمت چراغ نفتی انباری که روی زمین افتاده بود رفتم، مثل اینکه صدای 

قبل ورودمم برای همین چراغ نفتی بود.

باالخره روشن شد، اون رو باال آوردم که روی برگه بنویسم، که با دیدن دست های خونی هانا جا خوردم.

هانا با دیدن واکنشم با ترس می گوید:

_هیچ..هیچی نشده.

حس می کنم گلوم می خاره، دستم رو روی گلوم گذاشتم. قلبم محکم می تپید، گلوم به خس خس افتاده بود.

می تونستم اصوات رو از ته گلوم بشنوم، هانا با ترس جلو اومد که رادمان دادی کشید.

هانا با ترس سرجاش برگشت و در این حین جسم مچاله شده ای رو پشتشون دیدم.

_حنا جان برو داخل، اینجا گربه مرده داریم جمعش می کنیم.

نمی تونم به حرف های هانا اعتماد کنم، با تردید یکم جلو رفتم، که رادمان مثل سد محکم جلوم وایساد.

_حالتون بد می شه، آقا اجازه نمی ده..

با شنیدن صدای ناله ای بیشتر پی بردم که دارن دروغ می گن.

رادمان رو با تمام توانم هل دادم و جلو رفتم، خون همه ی انباری رو پر کرده. نمی دونم چرا حالم خرابه!

چرا کنجکاوم ببینم؟

پارچه رو از روی اون جسم برداشتم، با دیدن آرمان با بدن خونی سرم گیج رفت، بدنم ضعف رفت. حس عجیبی توی گلوم 

پیچید و با تمام توانم جیغ کشیدم.

این بار جیغم توی گلو خفه نشد،و صدام رو دوباره شنیدم..

با صدای جیغ خودم ساکت شدم، رادمان و هانا هم بهت زده  نگاهم کردن. دستی به گلوم کشیدم و سعی کردم حرفی بزنم.

_ها..هانا.

هانا با بغض خندید.

_جانم؟

باورم نمی شد، قهقه ای زدم که چشمم دوباره به جسم بی جون آرمان نشونه رفت.

ساکت شدم و سمتش رفتم، ناله  ی خفیفی کرد، هم دستش و هم شکمش زخمی شده بود.

_چرا..اینجا نگهش داشتین؟ بیارینش..باال که دکتر بیاد.

هنوز خوب نمی تونم حرف بزنم و وقفه می یوفته بین حرف هام. رادمان جلو اومد و آروم آرمان رو کول کرد.

با استرس جلو رفتم و در کنارش راه می رفتم، می ترسیدم که آرمان از روی دوش رادمان بیوفته.



اصال چرا من نگرانم؟ ایستادم ولی رادمان سریع وارد عمارت شد، هانا با وایسادن من ایستاد.

_چی شده حنا؟ 

سری تکون دادم.

_هیچی نیست. تو برو پیششون..می خوام تنها باشم!

هانا با تردید نگاهم کرد و بعد دور شد.

سمت استخر رفتم و لبه ی اون نشستم.

کمی پارچه شلوارم رو باال دادم و پاهام و توی آب گذاشتم.

سکوتی لذت بخش توی باغ پیچیده، و آب زالل که دور تا دورش با چراغ تزئین شده، چشمک می زند.

االن که کسی حواسش جمع من نیست، راحت می تونم فرار کنم. ولی چرا پاهام توان رفتن ندارن؟

قلبم می خواد که اینجا بمونه.

یعنی عاشقش شدم؟ اما قرار ما این نبود، قرار نبود که عاشقش بشم.

خاطرات اسپنک شدن و تنبیه های جنسی جذابش، از مغزم عبور کرد.

حتی آن تجاوز لعنتی!

دستم رو روی قلب عاشقم کشیدم که تند تند می زنه،

_بدکاری کردی عاشق شدی، ولی عیبی نداره.

نمی تونم از قلبم بخاطر عاشق شدنش ناراحت باشم.

عصبانی موهام رو کشیدم و بلند شدم و به عمارت رفتم.دکتر هنوز نرسیده بود اما آرمان بهوش اومده بودـ

کنار تختش نشستم، چشم های نیمه بازش رو روی صورتم تنظیم کرد.

با ناله و قیافه جمع شده، به رادمان گفت:

_برو..بیرون!

رادمان خواست اعتراض کنه، اما با نگاه عصبانی آرمان، بیرون رفت.

دستم رو در دست خونی اش گرفت، با دیدن حالش بغضم گرفت، و اشک هام صورتم رو پر کردن.

_چرا گریه می کنی؟ تو که باید از این حالم خوشحال باشی..پرنسس کوچولو.

چرا دست از به بازی گرفتن قلبم برنمی داشت؟

اشک هام را پاک کردم.

_زود خوب شو.

ناباور نگاهم کرد،گردنش رو یکم خم کرد.

_تو می تونی حرف بزنی؟

لب برچیدم و دستش رو نوازش کردم.

_آره!چند دقیقه..است..که می تونم.

_چرا فرار نکردی از پیشم؟

جوابش رو می دونم! چون قلبم می خواد بمونه، اما دوست ندارم این رو اعتراف کنم.

_که بعدش بالی..بدتر سرم..بیاری؟

چشم هاش غمگین شدن.

دستش رو روی صورتم گذاشت و با انگشت شصتش نوازشم کرد.

_ازت معذرت می خوام، امیدوارم ببخشیم!

نای حرف زدن نداشت، نمی خواستم بیشتر از این برای حرف زدن فشار بیاره، انگشت اشاره ام رو روی لب هاش گذاشتم.

_االن دکتر می یاد.



از کنارش بلند شدم و سمت در رفتم، دستگیره رو لمس کردم، روم رو برگردوندم.

رنگش پریده بود، دلم دگرگون شد!

جمله ای رو برای امیدش گفتم، و سریع با قیافه ی گر گرفته بیرون رفتم.

_دلم برای تنبیه هات تنگ شده، منتظرتم!

نفسم رو بیرون دادم و به در بسته اتاق نگاهی انداختم، با صدای هانا از جا پریدم.

_چیزی شده حنا؟

مشکوک نگاهم کرد، به سینی دستش نگاه کردم.

_نه چیزی نیس، می گم می شه به یکی بگی برام آب سیب بیاره؟

سری تکون داد.

_باشه، این وسایل رو ببرم داخل دکتر رسیده، منتظر نشه.

از پله ها پایین رفتم، رادمان در حال صحبت کردن با دکتره، با دیدنم ساکت شد و دکتر رو راهنمایی کرد.

_بفرمایین باال لطفا!

روی کاناپه نشستم، ساعت هشت صبحه و از دیشب حتی چشم روی هم نزاشتم، تازه خدمتکارها بیدار شدن و بساط 

صبحانه رو راه انداختن.

هانا پایین اومد و دست هاش رو با پیشبندش خشک کرد.

_بیا اینجا بشین.

در حینی که می نشست بلند گفت:

_منیر جان یک آب سیب برای حنا خانوم بیار.

بعد دریافت پاسخ نگاهم کرد.

_جانم؟

لبخندی زدم، دلم مثل سیر و سرکه می جوشید، اما با بودن دکتر حالم بهتر شده بود. 

_چه اتفاقی برای آرمان افتاد؟

لب هاش رو یکم جمع کرد.داشت فکر می کرد!

_آخه آرمان گفته تو نباید چیزی بفهمی!

اخمی کردم.

_داشتیم هانا؟

نگاهی انداخت، صورتم رو به حالت قهر برگردوندم که مشتی به بازوم زد و با خنده گفت:

_خیلی خب بابا، می گم قهر نکن.

از اینکه نقشه ام گرفته بود لبخندی زدم.

_راستش وقتی آرمان رفته توی باغ تا با رادمان صحبت کنه با تیر زدنش، هنوز معلوم نیست کی پشت این قضیه اس! کسی 

جرئت نداره با آرمان لج بیوفته آخه.

می دونستم کارهایی که آرمان می کنه غیرقانونی بودن، اما چرا دلم قصد باور کردن نداشت؟

_هانا..آرمان واقعا چیکاره اس؟

به سختی سوالم رو بیان کردم، هانا چند لحظه توی چشم هام خیره شد. همیشه چشم هام حال قلبم رو لو می دن.

_بهتر نیست که ندونی؟

با انگشت هام بازی کردم.

_نمی دونم، دلم می خواد خودم و خالص کنم از این فکرای لعنتی توی سرم!

هانا دستش رو روی شونه ام گذاشت.



_پس عاشق شدی رفت.

دلم از این کلمه شیرین غنج رفت، لبخند کوتاهی زدم، اما سریع به حالت قبل برگشتم.

_نه بابا! فقط می خوام ببینم پیش کی دارم زندگی می کنم، همین.

چشمکی زد.

_منم که پشت گوش هام مخملیه.

یکی از دخترهای خدمتکار نزدیکم شد، و سینی آب سیب رو روی میز روبروم گذاشت.

کمی خم شد.

_کاری ندارین خانوم؟

لیوان رو برداشتم، آب سیب تازه و خنکی بود.

_نه ممنون!

بعد رفتنش، هانا نفسش رو بیرون داد و با زبونش لب های خشکش رو تر کرد.

_راستش آرمان شرکت داروسازی داره، اما کنارش محموله ی مواد هم جابجا می کنه.

آب سیب توی گلوم پرید.

به سرفه افتادم! هانا با ضربه های آرومی روی کمرم زد.

_حالت خوبه؟

چشم هام سوزش افتاده بود و یکم خیس شدن، یکم دیگه از آبمیوه رو خوردم تا سوزش گلوم رو از بین ببره.

_گفتی..مواد؟آخه..آخه..چرا؟

باورم نمی شد که آرمان کارش جابجا کردن محموله ی مواد باشه، کالفه لیوان رو روی میز گذاشتم و زانوهام رو بغل کردم.

_خوبی حنا؟

دلم گریه می خواست، رو به هانا، سعی کردم بغضم رو قورت بدم.

_می خوام تنها باشم هانا، لطفا برو.

نگاهش پشیمون هست، بدون حرف از من دور شد، فضای ساکت این عمارت و صدای تیک تاک ساعت برام خفه کننده شده 

بود.

هیچوقت دوس نداشتم با کسی ازدواج کنم که حتی سیگار می کشه، اما االن عاشق کسی ام که محموله ی مواد جابجا 

می کنه.

روی کاناپه دراز کشیدم، دلم می خواد برم پیشش و نازم کنه، بهم غذا بده. این مدت خیلی لوسم کرده بود.

اما حاال نه حالش خوبه، نه حال من خوبه.

اشک سمجی از گوشه چشمم سرازیر شد، با پشت دست اون رو پاک کردم.

چشم های سنگینم رو بستم، یعنی بخاطر من حاظره کار خالف رو کنار بزاره؟

همین تیر خوردنش هم بخاطر اون کار خالفه لعنتیشه.

از این عمارت بزرگ بدم می  یاد، کاش توی یه آپارتمان کوچیک زندگی کنیم.

رویاهام از من دوره، یعنی به واقعیت تبدیل می شه؟

اونقدر غرق افکارم شدم، که نفهمیدم کی خوابم برد.

از زبان هانا

رادمان از اتاق بیرون آمد، مشغول صحبت با دکتر شد.

نزدیک شدم.

دکتر برگه ای رو به رادمان داد و با خداحافظی دور شد، به احترامش سری تکون دادم.

_چی شد؟



به درتکیه داد.

_خداروشکر خوب می شه، باید ببینم کی پشت این قضیه اس.

نمی دونم حرفم رو بزنم یا نه، اما دل به دریا دادم و گفتم:

_حنا همه چی رو راجبش فهمید.

برخالف تصورم خونسرد بود، سری تکون داد. کنجکاو پرسیدم:

_اصال شوکه نشدی؟

سمت اتاقش رفت.

_چرا باید شوکه بشم؟

همزمان دوشادوشش راه رفتم، شونه ای باال انداختم.

_نمی دونم..خب آخه گفتی نباید بدونه.

رادمان ایستاد، کالفه نگاهی انداخت! چشم هاش سرخ بود و می دونستم که نیاز به استراحت داره.

_اون برای قبال بود هانا، بهتره االن حنا بره پیشش.

و وارد اتاق شد و در رو محکم بست، شونه هام از صدای در باال پرید.

حتما خسته اس!

پله ها رو پایین رفتم، که سیما رو دیدم، در حال تمیز کردن کف عمارت بود. با دیدنم نیشخندی زد.

_دختر شاه پریون اومد!

زیر لب با تخسی زمزمه کرد:

_انگار نه انگار که اونم اینجا خدمتکاره، فقط می خوره می خوابه ما باید جورش رو بکشیم.

راست می گفت، شرمنده سری پایین انداختم. من اینجا خدمتکاری بیش نبودم اما توقع عشق رادمان رو داشتم.

هنوز گیج و سردرگم بودم، من نمی دونستم عاشقش بودم یا نه.

و مهم تر اینکه می ترسیدم..می ترسیدم من عاشق بشم و اون هیچ حسی به من نداشته باشه.

_حنا خانوم کجاست؟

سیما پشت چشمی نازک کرد.

_روی مبل خوابشون برده.

سری تکان دادم، و سمت مبل رفتم اما حرف آروم سیما از گوش های تیزم پنهون نموند.

_خدا شانس بده!

توجهی نکردم، نزدیک مبل سه نفره شدم، جسم گلوله شده ی حنا رو می بینم.

کنارش لبه ی مبل نشستم، اونقدر معصوم خوابیده بود که دلم نمی اومد بیدارش کنم.

دستم رو نوازش وار روی موهاش کشیدم.

بهش حسودی می کردم، از اینکه آرمان رو داشت که انقدر عاشقش بود، ولی حنا ازش فراری بود، و حاال وضعیت من و 

رادمان برعکس وضعیت اون ها بود.

مژه های بلندش تکانی خوردن و چشم هاش باز شدن.

دستم رو کشیدم.

لبخندی روی صورت بی روحم نشاندم.

_خوبی؟

چشم هاش سرخ  و متورم ان،چشم هاش رو با دست مالش داد.

_آره! دکتر رفت؟ چی گفت؟

_آره، هیچی چندتا دارو داد گفت زود خوب می شه! نگرانش نباش.



خداروشکر زیر لبی گفت، بلند شدم.

_من می رم سرکارم، تو هم برو پیش آرمان، پیشش باشی بهتره.

از حنا دور شدم و راه آشپزخانه رو درپیش گرفتم، صدیقه خانم که سرکارگر بود اونجا نشسته بود و پیازها رو پوست 

می کند.

جلو رفتم.

_بدین من انجام بدم.

هیکل تپلی داره، ولی دلش مهربونه، و با ما مثل دخترهای خودش رفتار می کنه، لبخندی زد که چند چین روی صورتش 

افتاد.

_خودم انجام می دم دخترم، حال آقا چطوره؟

کالفه استکانی چایی برای خودم ریختم.

_اون که حالش خوبه، داروهاشم مصرف کنه خوب می شه.

صدیقه خانم لبخندی زد و رنده رو برداشت تا پیازها رو رنده کنه.

_خب پس تو چرا کالفه ای دخترم؟

دلیل کالفگی ام برای خودم مشخص بود، اما نمی تونستم بگم.

تکه نباتی توی استکان انداختم، و هم زدم.

_چیزی نیست، یکم خسته ام.

نگاه مرموزی انداخت، حالم آشکاره، ولی بدون حرف چایی ام رو خوردم. 

جارو و سطل رو برداشتم و سمت حیاط عمارت رفتم.

باد بهاری که به صورتم وزید، حالم رو جا آورد.

از زبان حنانه

نوک انگشتم رو روی صورت بی نقصش کشیدم، خط های فرضی روی صورتش نقاشی کردم.

با یادآوری چیزی با شیطنت بلند شدم و به اتاق خودم رفتم، با وسایل آرایشم برگشتم و کنارش پایین تخت نشستم.

بخاطر قرصی که خورده بود راحت خوابیده بود، خط چشم نازک و بلندی براش کشیدم.

دستم رو جلوی دهنم گذاشتم تا صدای خنده هام رو کنترل کنم، ریمل رو به مژه های پرپشت مشکی رنگش کشیدم.

رژ لب سرخی روی لب هاش کشیدم.

با دیدن صورتش نمی تونم خودم رو کنترل کنم و به خنده افتادم،اونقدر صدای خنده ام بلند بود که چشم های آرمان باز 

شدن.

با دیدن خط چشم و ریمل چشم هاش، روی زمین افتادم و از خنده به خودم پیچیدم.

_چی شده حنا؟

سعی کردم جدی باشم، نگاهش کردم.

از همه جا بی خبر چشم های جذابش رو به رخم می کشید، دوباره خنده به سراغم آمد و تکه تکه خندیدم.

اخمی کرد و دستی به صورتش کشید، آرایش بیست و چهار ساعته اس و چیزی روی دستش نچسبید.

کنجکاو خودش رو جلو کشید و آینه رو از کشوی میز برداشت و خودش رو نگاه کرد.

با برداشتن آینه نفسم حبس شد، نمی توتم حالش رو تشخیص بدم.

منتظر نگاهش کردم، ولی آینه رو روبروی صورتش گرفته و حرفی نزد، جلو رفتم. نکنه ناراحت شده؟ 

_هی.. 

قبل اینکه چیزی بگم مچ دستم کشیده شد و من و توی بغل گرم خودش گرفت، با در آغوش رفتنش تازه فهمیدم که چقدر 

دلتنگشم.



آروم سرشونه اش رو چنگ زدم، کمرم رو نوازش کرد.

_شیطونک من دلش تنبیه می خواد؟

با یادآوری حرفی که موقع بیرون رفتن از اتاق بهش زده بودم، سرخ شدم.

 نگاهش رو روی صورتم حس کردم، نگاهی که من و به بازی می گیره..عرقی روی صورتم نشسته که دلیلش رو نمی دونم، 

گونه هام سرخ شدن.

کمی تکون خوردم، که صداش بلند شد، با ترس عقب کشیدم.

فراموش کرده بودم که شکمش زخمیه، با نگرانی از بغلش بیرون اومدم، ناخوداگاه عین بچه های کوچیک بغض کردم و 

چشم هام پر از اشک شد.

سرش رو که باال آورد، با چشم های اشکی ام روبرو شد، لبخند محوی زد و شصتش رو زیر چشم های بادومی خیسم کشید.

_دخترکوچولوم داره گریه می کنه؟

من واقعا عاشقش بودم و این و می تونستم از اعماق قلبم حس کنم، حس می کردم که داد می زد "عاشق شدی ولی چه 

عاشق شدنی، چشم بازار رو کور کردی با این عاشقی ات"لبخندی روی لبم از این جمله نشست که صورتش رو نزدیک صورتم 

کرد.

_آفرین! همینه، عروسک من باید همیشه بخنده، هیچوقت نباید بغض کنه.

از شنیدن کلمه عروسک لبخندم عمیق تر شد، دستام رو دور گردنش حلقه کردم و با احتیاط نزدیکش شدم. با فراموش کردن 

اینکه االن یک فرد خالفکار و متجاوزگر روبروم نشسته، لب های خیسم رو به لب های داغ و پرحرارتش چسبوندم و در دریای 

نگاهش گم شدم.

شاید این اولین بوسه من بود، البته بعد از یافتن عشقی که در دلم خونه کرده بود.

(دو ماه بعد)

چمدون صورتی رنگم رو کنارم گذاشت.

_اینم برای خانم کوچولو! لباس هایی که خیلی دوست داری و با خودت بیار، زیاد چمدون و سنگین نکن.

با ذوق سری تکون دادم.

چند دست از لباس های خوشگلم رو از داخل کمد برداشتم و مرتب تا کردم.

امروز بهترین روز منه، درست یک هفته بعد از خوب شدن آرمان، از کارخالف کنار کشید و شرکتش رو فروخت و به جاش 

کارخونه نوپایی رو خرید.

می دونستم بعد از این وضعیت مالی اش به خوبی قبل نیست، اما خوشحال بودم.

زیپ چمدون رو بستم که در باز شد،و هانا که با لبخند نگاهم می کرد، جلو اومد و لبخند شیطنت آمیزی زد.

_لباس خواب هات و فراموش نکنی.

با دو انگشتم گوشت رون پاش رو چرخوندم، که جیغی زد.

_وحشی جنگلی، باز به تو رو دادن؟ نگاه با پوست لطیفم چیکار کرده، کبود شد. دستت بشکنه!

ریز ریز خندیدم.

_نگران نباش! رادمان همینجوری هم دوستت داره.

سری تکان داد، با فهمیدن معنی حرفم سمتم حمله ور شد.

شروع به دویدن کردم، و دورتا دور اتاق رو طی کردم و هانا که خستگی ناپذیره، دنبالم همینطور می دوویید.

_بهتره وایسی که دخلت و بیارم، چون بازم دخلت و می یارم.

نفس نفس زنان ایستادم.

هانا بهم رسید و از شدت خستگی و نفس نفس هاش خم شد و دستاش رو روی زانوهاش گذاشت.

موهاش به صورتش چسبیدن و رد عرق روی صورتش نشسته،خندیدم.



_چه..زود..عرق کردی!

صاف شد و موهای خیسش رو کنار زد.

_آره، زود عرق می کنم. باید حموم برم، حساب تورو بعدا می رسم.

سمت حموم داخل اتاق رفت، خودم رو به تخت رسوندم، قبل از اینکه در حموم رو ببنده با شیطنت گفتم:

_آره برو که آقاتون حالش بد نشه..

حوله داخل حموم رو سمتم پرت کرد که روی صورتم نشست، عجب هدفی!

خندیدم و حوله رو کناری گذاشتم، صدای آب بلند شد. نگاهی به خودم در آینه انداختم و دوباره تمام کشو ها و کمدها رو 

چک کردم که مبادا چیزی جا بزارم.

کشوی کنار تخت رو باز کردم تا شارژر تبلتم رو بردارم که چشمم به دفتر خاطراتی که هانا قبل ورود به اینجا به من داده 

بود، خورد.

برداشتمش، دستم رو روی صفحه اولش کشیدم. هنوز بوی تازگی می داد، کتاب رو هم به چمدونم اضافه کردم. وقتی 

مطمئن شدم چیز دیگه ای نیست سمت کمد رفتم و لباس های بیرونی برداشتم تا بپوشم، از اینکه قرار بود به خونه جدید 

بریم خیلی خوشحال بودم.

با دستی که به شونه ام خورد، سریع از جا پریدم، هانا رو با حوله حموم درحالی که با چشم های گرد شده نگاهم می کرد، 

دیدم.

_چته؟ ترسیدم.

در حالی که موهاش رو با حوله کوچیکی خشک می کرد،سمت میز رفت و الک مشکی رنگی برداشت.

_به من چه، تو به فکر یاری من باید چوبش رو بخورم؟

و چشمکی زد.

حرف هام رو جبران کرده بود. خندیدم، الک رو سمتم پرت کرد.

_قشنگه،اینم ور دار بزار چمدونت واسه من.

 «بچه پررویی» نثارش کردم، الک رو گذاشتم و لباس ها رو پوشیدم، هانا هم آماده شده بود. تقه ای به در خورد.

_بیا داخل.

آرمان وارد شد، با دیدنش لبخندی زدم که چشم های مهربونش رو به لباس هام دوخت، سری تکون داد و سمت چمدون ها 

اومد.

_بزار ببرمش پایین.

دستش رو گرفتم، با نگرانی نگاهش کردم.

_ولی سنگینه..

چشم هاش می خندیدند ولی صورتش فقط لبخند ملیحی داشت که اون هم به زور دیده می شد. چمدان ها رو برداشت.

_اگه اینم نتونم بلند کنم که..

چیزی نگفت و سمت در رفت، هانا بشکنی زد و آروم گفت:

_آقاتون جنتلمنه، جنتلمنه، خانومشم عشق منه عشق منه!

محکم دستم رو پشت سرش کوبیدم، آخ بلندی گفت قبل از خارج شدن آرمان از اتاق، می تونم اون رو از لرزش شونه های 

مردونه اش بفهمم.

با هانا پایین رفتیم،رادمان ساختمون دو طبقه ای پیدا کرده بود و اون رو خریده بودیم و قرار بود ما طبقه ی اول و هانا و 

رادمان طبقه ی دوم بشینن. 

هفته ی دیگه عروسی اشون بود! 

رادمان دست هانا رو گرفت.



_ما می ریم تا موقع حلقه ها رو انتخاب کنیم، آدرس رو که دارین؟ 

آرمان نگاهی به صفحه ی گوشی اش انداخت و بعد سری تکون داد. 

_آره برام فرستادی، خیلی خب برین به سالمت! 

هانا رو بغل کردم و بعد رفتنشون توی ماشین نشستم،آرمان کولر رو روشن کرد و کمربندش رو بست. 

_کمربندتم ببند،دوست داری بریم بستنی بخوریم؟ 

کمربندم رو بستم. 

_آره! فقط آرمان..می شه..می شه من خانواده ام و ببینم؟

آرمان آروم دستم و با شصتش نوازش کرد.

_البته که می شه عزیزم!
*******

دفتر خاطراتم و بستم،با شنیدن صدای بابا سریع از جا بلند شدم.

_کجایی باباجان؟بیا بشین پیش شوهرت،االن عید می شه.

توی این مدت آرمان خوب توی دل مامان و بابا جا باز کرده بود،کنارش پشت سفره هفت سین نشستم.لبخندی زد.

_چه خوشگل شدی!

پشت چشمی نازک کردم.

_خوشگل بودم.

با ترکیدن بمب سال نو همه بلند شدیم و هم و بغل کردیم،مامان غذا رو کشید و منم پشت میز دستم و روی شکمم نوازش 

وار کشیدم.

_عید توهم مبارک مامانی.

پایان.

امیدوارم از رمانم خوشتون اومده باشه،برای خوندن رمان های آنالین بنده به لینک تلگرامی mohafez_zhn مراجعه 

کنید و وارد لینک اصلی بشین.

ممنون بابت وقتی که گذاشتین.♥
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