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از شب چه پاسی مانده  ،ای چشمان شرمآلود ؟!
من بیزمانم با شما،
دیر است هان یا زود؟
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کانال رسمی نویسنده که لینک شیشه ای ورود همه رمانا درش قرار گرفته 📚

به نام خدا
***
#پارت1

با صدای در به خودم اومدم.

توی خودم جمع شدم .درد عمیقی رو زیر دلم احساس کردم که باعث شد چشم هام لبریز از اشک بشه.

لب پایینم رو به دندون گزیدم بلکه غرورم بیشتر از این لگد مال نشه!

با گام های بلند به طرفم اومد و جلوم زانو زد .توی چشم هام خیره شد که با انزجار نگاهم رو ازش گرفتم.

چونه ام رو توی دستش گرفت و با خشونت سرم رو به طرف خودش چرخوند و غرید:

-به من نگاه کن.

قطره اشکی لجوجانه از چشمم چکید .لب زدم:

-ازت متنفرم

دستش باال رفت و تودهنی محکمی بهم زد .جیغی کشیدم و دستم رو روی دهنم گذاشتم.

دستم رو با خشونت کنار گذاشت و وحشیانه لب هاش رو روی لب هام گذاشت.
حریصانه می بوسید.

احساس می کردم هر آن ممکنه لب هام کنده بشن .محکم به قفسه سینه اش می کوبیدم تا رهام کنه؛ اما اون دست از کارش
نمیکشید!

وقتی که نفس کم آورد ،این بار بوسه ای آروم گوشه ی لبم نشوند و سرش رو عقب کشید.

با مکثی کوتاه گفت:

_این سزای کسیه که از من متنفره...
فقط تو چشماش زل زدم که منو با خشونت به سمت دیوار پرت کرد و رفت..

یک روز فکر میکردم زندگیم رو با دستای خودم میسازم و دکورشم خودم میچینم

دلم میخواست زندگیم رو عوض کنم با همه متفاوت باشم و همیشه عمیق احساس خوشبختی کنم.

اما االن این سرنوشت چیزی نبود که من برای زندگیم تو رویاهام واسش نقشه داشتم part_2#......

موهام رو توی دست هام گرفتم و خودم رو گهواره وار تکون دادم .توی خلوتم تنها کاری که می تونستم بکنم ،فکر به گذشته و
آینده بود.
آینده ای که نابود شد؛
آبرویی که از پدرم برده شده و دلی که از مادرم شکست.

لب هام رو به دندون گزدیم .با شنیدن صدای در ،رشته ی افکارم پاره شد .فرزام توی چهارچوب در ایستاده بود.
به طرفم اومد و این بار برخالفم انتظارم ،با مالیمت زیر بازوم رو گرفت و بلندم کرد.

زیر دلم که تیر کشید ،مجبور شدم خم بشم؛ آهی ریز از بین لب هام خارج شد.
صداش اومد:

-حالت خوبه؟

به نفس نفس افتاده بودم .خودم رو عقب کشیدم و غریدم:

-به من دست نزن.

بی توجه به خشونتم ،خیلی آروم موهامو نوازش کرد و باز هم دستم رو گرفت و به طرف در خروجی بردم.

نمی دونستم می خواد کجا منو ببره ،اما هر جا که بود ،می ارزید به این زیر زمین تاریک و نمور لعنتی !

از پله ها باال رفتیم به یه در چوبی رسیدیم  ،فرزام درو باز کرد و منو به سمتداخل هدایت کرد.

وقتی وارد ساختمون شدم ،از دیدن اون همه وسایل تزئینی گرون قیمت به وجد اومده بودم ! تعجب کردم که شخصی مثل فرزام
چطور میتونه اینقدر با سلیقه باشه.
فرزام یکی از خدمتکاراشو صدا زد وگفت:

بیا لعیا رو به اتاقش ببر و کمکش کن یکم استراحت کنهبا عصبانیت غریدم:

-یعنی چی؟ من میخوام برم پیش خانواده ام

فرزام درحالی که به سمت در خروجی میرفت بلند گفت:

-از این به بعد اینجا خونه ی توئه و خانواده ی تو هم فقط منم!

وقتی فرزام رفت ،خدمتکار به سمتم اومد و منو مجبور به راه افتادن به سمت اتاق کرد؛ باال رفتن از اون همه پله ،برام کار فوق
العاده سختی بود.

اما به سختی خودم رو باال کشوندم .خدمتکار در یکی از اتاق ها رو باز کرد و هلی به کمرم داد ،تقریبا به داخل اتاق پرت شدم!

پشت سرم در اتاق با شدت بسته شد و صدای چرخش کلید توی در بود که تقریبا روح از تنم خارج کرد...
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شتاب زده به سمت در رفتم وفریاد زدم:

_زنیکه چرا در و قفل میکنی؟

توی صداش نگرانی موج میزد گفت:

_خانم آقا فرزام دستور دادن من بی تقصیرم

بعد ازگفتن این حرف خدمتکار ناامید کنار در نشستم .نمیدونستم این قضیه تا کجا قراره پیش بره؛ مگه مملکت قانون نداشت که
منو اینجا زندونی کنن و هیچکس نفهمه؟
باید یه راهی پیدا می کردم

یه راه برای خالصی از این بدبختی .از جام بلند شدم ،با اینکه از درد تقریبا داشتم خفه می شدم ،مشت هام رو محکم و پی در پی
به در کوبیدم و داد زدم:

_ یکی بیاد این درو باز کنه..
صدایی نیومد.

اونقدر همه از فرزام حساب می کردن که از صد فرسخی این اتاق رد هم نشن .بغضم شکست .دستم رو زیر دلم گرفتم و با
صدای بلند هق زدم .اونقدر گریه کردم که شب شد.
با صدای در بخودم اومدم.
نگاهم به فرزام که توی چهارچوب در ایستاده بود گره خورد.

با انزجار نگاهم روازش گرفتم وبه نقطه ای نامعلوم خیره شدم ،فرزام با قدم های کوتاه به طرفم اومد.
همونطور که از باالی سرم بهم خیره شده بود ،با اخم های در هم گفت:

_بیا شام بخور

نمی دونستم پیش خودش چه فکری کرده بود که چنین درخواستی میکرد؛ حتی توی ذهنمم نمی گنجید باهاش سر یه میز بشینم و
از همون غذایی بخورم که اون میخوره ! بدون اینکه نگاهش کنم ،لب زدم:

_نمیخورم

جلوم زانو زد .دستم رو توی دستش گرفت و با خشونت دستم رو عقب کشیدم .همین کار باعث شد خشمگین بشه.

دستش باال رفت و سیلی محکمی به صورتم کوبید .گوشم سوت کشید ! اما به روی خودم نیاوردم و با تنفر زل زدم توی چشم
هاش.
توی صوتم فریاد کشید:

_وقتی بهت میگم بیا شام بخور ،باید بخوری .وقتی میگم سگ شی ،باید سگ بشی .توی این خونه حرف فقط حرف منه ! فهمیدی
چی گفتم؟

عکس العملی نشون ندادم که بلند تر داد زد:

_فهمیدی؟
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از دادش تقریبا قالب تهی کردم ،بود سعی کردم به خودم مسلط باشم که غرورم بیشتراز این جریحه دار نشه .به تکون دادن
سرم اکتفا کردم .نزدیک تر شد و یقه ی لباسم رو توی دستش گرفت و وادارم کرد که بلند شم.

زیر دلم که تیر کشید ،آخ آرومی گفتم و کمی توی خودم جمع شدم.
از بین دندون های کلید شده اش غرید:

_چرا اینقدر نقش بازی میکنی؟
نقش؟

واقعا فکر می کرد این دردایی که من بعد از رابطه ی به اون خشنی داشتم الکیه؟ نفسم رو بیرون دادم و حرفی نزدم.
اما انگار اون دست بردار نبود!

تکونی بهم داد و منتظر با همون چشم هایی از سر خشم ،آتیش ازشون می بارید بهم زل زد
.
دلم می خواست داد بزنم و جیغ بکشم .اما توی صدام ،چیزی جز یه بغض سنگین نبود:

_تو میفهمی داری چی میگی؟

حواست هست چکار کردی لعنتی؟
فقط نگاه میکرد.
شاید خودش هم خبر نداشت که چه بالیی سرزندگیم آورده .سرمو باال آوردم و تو چشاش زل زدم .گنگ نگاهم کرد؛ بدون هیچ
حرفی از اتاق خارج شد.

بغض سنگینی راه نفس کشیدن رو سد کرده بود .اشکام جاری شدن؛ اونقدر هق زدم که صدای در باعث شد سکوت کنم .فرزام
بین چهاچوب در ایستاده بود در حالی که سینی غذا به دست داشت به سمتم اومد.

رومو ازش گرفتم و به نقطه نا معلومی خیره شدم ،سینی غذارو کنارم گذاشت و خودشم کنارم نشست .صدام زد:

_لعیا غذاتو بخور.

جوابشو ندادم چند بار با صدای خشم الودش تکرار کرد و من همچنان سکوت کردم ،صورتمو تو دستش
گرفت و تو دهنی محکمی زد .و گفت:

_یه ربع وقت داری غذاتو بخوری..
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چند دقیقه با نفرت به قیافش زل زدم .قیافه مردونه و جذابی داشت ،اما برای من مهم نبود .رومو ازش گرفتم و به اجبار مشغول
غذا خوردن شدم.

با اینکه تقریبا دو روز میشد غذا نخوردم اما میلی به غذا خوردن نداشتم .فرزام روی تخت دراز کشیده بود و با ژست خاصی به
غذا خوردن من زل زده بود
.
دست از غذا خوردن کشیدم و سینی غذا رو پس زدم .نگاهم روی فرزام کشیدم خوابش گرفته بود.

بیشتر به چهره اش نگاه کردم؛ همون قیافه ای که توی بیداری وحشتناک و خشن میشد چه مظلوم به نظر میرسید ! دلم براش
سوخت.

کنارش رفتم و پتو رو روش کشیدم .ناگهان چشمهاش رو باز کرد و دستم رو کشید که روی تخت پرت شدم.

کمرم به لبه تخت برخورد کرد و باعث شد درد عمیقی توی کل بدنم بپیچه

مرگ رو با چشای خودم دیدم؛ مدتی همینطور روی تخت ولو بودم و از درد ناله میکردم ،که متوجه چشم های متعجب فرزام
شدم .از روی تخت بلند شدم و با خشم به فرزام چشم دوختم که با یه لبخند موذی بهم زل زد.

رومو ازش گرفتم و به سمت حموم که توی گوشه اتاق بود؛ لباسامو کندم و سعی کردم توی آینه کمرمو که به تخت خورده بودو
ببینم ولی نمیشد لعنتی جایی خورده بود که دید نداشت!

دست از تالش برای دیدن کمرم برداشتم و لباسامو پوشیدم آبی به صورتم زدم و دروباز کردم هنوز بیرون نرفته بودم که به یه
چیز سفت برخورد کردم.

لعنتی سرم درد گرفت ! دستمو روی سرم گذاشتم و همزمان سرمو باال آوردم تا ببینم به چی برخورد کردم که....
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نفسم و با حسرت بیرون دادم .فرزام دستم رو گرفت و به سمت حموم برد.دور کمرم رو محکم گرفت وبا خشونت منو به داخل
وان پرت کرد.

با چشمای جذاب اما حریصش بهم زل زد،فشار خفیفی به کمرم داد ،با چشمام غرورم رو نشونت دادم که نفهمه ترسیدم.
صدای نفس نفس زدنام تو گوشش میپیچید ،اما چیزی نگفت .اروم اروم به لبام نزدیک شد ،حریصانه میبوسید ،دستشو به سمت
لباسم گرفت .میدونستم که نمیتونم خودم و از بین دست های قوی و ورزشکار فرزام رها کنم ،سعی کردم داد بزنم ،اما تا دهن
باز کردم فرزام دستشو روی لبام گذاشت و در گوشم اروم زمزمه کرد:

_اروم بگیر عروسک من.

سکوت کردم ،اما اروم نگرفتم و درونم غوغا به پا بود فرزام مث یه کابوس تلخ بود.

بدنم بی حس شدم ،حالم از خودم بهم میخورد ،چشمام سیاهی رو نشون میداد .زیر لب زمزمه کردم:

_فرزام توروخدا ،من نمیتونم.

چشماش رو ازم گرفت و به کارش ادامه داد .هرچه تقال کردم بی فایده بود ،یهو نفسم گرفت و...

چشمام و کع باز کردم ،درد شدیدی زیر دلم احساس کردم ،فرزام تا دید که بهوش اومدم ،با چشمای خونیش سمتم اومد و دستم و
بوسید .وگفت:

_لعیای من بهتری؟

حالم از خودش و حرف زدنش بهم میخورد ،با انزجار رومو ازش گرفتم و به نقطه نامعلومی خیره شدم..
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با دستش چونمو گرفت و به سمت خودش کشید ،مجبور شدم که نگاش کنم ،سعی کردم تمام نفرتمو از طریق چشمام بهش
بفهمونم .با نفرت بهش زل زدم .که صدام کرد:
_لعیای من؟
جوابی ندادم به چونم فشاری اورد و غرید:

_وقتی صدات میکنم ،جوابمو بده .فهمیدی؟

به تکون دادن سرم اکتفا کردم ،فرزام نزدیک ترشد و در گوشم زمزمه کرد
:
_میخام ببرمت یه جای خوب !

مگه من میتونم با فرزام جای خوب هم برم .بی تفاوت به حرفش رومو ازش گرفتم و شروع به گریه کردن
کردم .چقد بدبخت بودم ،حیا و عفتم که یه شبه از دست دادم ،خبری هم از خانوادم ندارم .صدای هق هقم اتاقو پر کرده بود.
فرزام سعی کرد که منو بغل بگیره ،اما با کوبیدن دستام به سینش مانع از این کارش شدم،
دستامو تو مشتش گرفت ،زمزمه کرد:
_گریه نکن عروسک ،پاشو حاضر شو که بریم یه جای خوب.

از تخت بلند شدم و غریدم:

_ ازت حالم بهم میخوره ،میفهمی؟

حالتش تغییر نکرد خیلی بی تفاوت به سمت در خروجی اتاق رفت و گفت:

_تا برمیگردم ،خودتو اماده کن.

نگاه اخرش یه حالت خاصی داشت ،وقتی فرزام رفت ،روی زمین نشستم و زار زدم.

اونقدر هق زدم تا ارومشدم ،به سمت حموم رفتم و یه دوش مختصر گرفتم ،موهامو با سشوار خشک کردم به سمت کمدا رفتم تا
لباس مناسبی برای پوشیدن پیدا کنم .با اینکه حال خوبی نداشتم و از فرزام متنفر بودم.

در کمد و که باز کردم ،سعی کردم یه لباس مناسب انتخاب کنم .اولین چیزی که چشمم بهش خورد یه مانتوی کتی با طرحه سنتی
و رنگ های روشن بود ،میدونستم که روی پوست سفیدم نمای خوبی داره،

خیلی زود شلوارو شال روشن برداشتم و تنم کردم .بعد از مدت ها بی تفاوتی نسبت به سر و وضع خودم یکبار خودمو خوب
میدیدم .
روی میز جلوی اینه یه عالمه لوازم ارایش مرتب چیده شده بود ،اما آرایش به چه درد من می خورد؟

باید مدام با صورت بی حال و رنگ پریده ام زل میزدم توی چشماش تا بفهمه چه بالیی سرم آورده.

زیبایی از زندگی من رفته بود ،زیبایی صورت به چه کارم می اومد.
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با همه ی این حرفا میدونستم ذهن اشفته ی من بیشتراز این قدرت تصمیم گیری نداره .سعی کردم اروم باشم ،یه نفس عمیق
کشیدم و به سمت در رفتم .از پله پایین میومدم ،خونه ی فرزام مث یه قصر بود.
تکمیل شده از همه چی ،ارزوی هردختری بود که اینجا زندگی کنه اما اینجا برای من مثل یه زندان تاریک بود که رویاهامو ازم
گرفت..

باصدای فرزام به خودم اومدم:

_لعیا جان؟

به سمتش برگشتم وبهش زل زدم .هیکل تنومند و ورزشکاریش توی کت شلوار مشکی خیلی شیک میدرخشید.

موهای مشکی وپرپشتی داشت،
حالت خاصی بهشون داده بود که روی گردنش خود نمایی میکرد.

باتعجب تمام هیکلمو بررسی کرد .به سمتم اومد ،یه ادکلن از جیبش در اورد و گفت:

_دوست دارم هر دو یه بو بدیم !

به نشونه نارضایتی باخشم عقب گرد کردم وسرمو پایین انداختم .نزدیکم شد وغرید:

_بهتره که باهام راه بیای ،نمیخام صدمه ببینی ! پس به حرفم گوش کن.

دستم و گرفت به سمت در خروجی ویال رفتیم .هنگام خروج ایستاد ،به چشمام زل زد ،وگفت:

_دوست دارم امشب بخندی ! وگذشته رو فراموش کنی!

هه ،واقعا چطور میتونست اینجور بهم بگه بخند؟ جوابشوندادم و به سمت ماشین که گوشه ی حیاط بود رفتم ،فرزامم چیزی
نگفت.

هردو داخل ماشین نشستیم ،خیلی اروم رانندگی میکرد .یه موزیک اروم پخش میشد.

دستشو روی دستم گذاشت ،تو چشام زل زد ،منم زل زدم تو چشاش  ،تمام غصه ها روی سرم خراب شد ،االن چرا باید من
اینجا باشم  .دلم برای خانواده ی گرم
وصمیمیم تنگ شده بود  ،چرا خبری ازشون نبود .کاش میشد حداقل از حالشون باخبر میشدم.....
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ولی فکر کردن به این چیزا بی فایده بود.دلم برای تنهایی خودم میسوخت .خیابونا شلوغ بود ،نگاهی به ساعت جلوی ماشین
انداختم ،فرزام خیلی اروم رانندگی میکرد ،تقریبا وسط شهر بودیم .با صدای فرزام به خودم اومدم:
_یکم دیگه میرسیم ،همون جایی که قولشو دادم.

جوابشو ندادم ،با اخم بهم زل زد و گفت:

_تو گرسنت نیست؟

باصدای که از ته چاه میومد ،جوابشو دادم:

_نه!

دیگه حرفی بینمون رد وبدل نشد ،میدونستم داره سعی میکنه گذشته رو جبران کنه ،ولی بی فایده بود .ماشین از حرکت ایستاد،
یه سالن بزرگ بود که بیشتر شبیه به تاالر میموند ،فرزام از ماشین پیاده شد همراه اون منم پیاده شدم ،به سمتم اومد وگفت:
_یه قراره مهم دارم ،امیدوارم که امشب پایان خوبی داشته باشه.

بی توجه به حرفاش به سمت داخل سالن حرکت کردم ،فرزامم خودشو بهم رسوند و باهم داخل شدیم.
چراغای بزرگ و رنگارنگی دور تا دور محوطه بیرون سالن رو پر کرده بودن چراغونی زیبایی شده بود.
یه ساختمون بیست طبقه هم روبه روی همین سالن بود که اطرافشو ماشین های اخرین مدل پر کرده بود.
فرزام یه اشاره به مامور دم در کرد ،به سمتمون اومد .فرزام سوییچه ماشینو دستش داد وگفت:
_ماشینو ببر پارکینگ.

مامور دم در هم سری تکون داد و خیلی محترمانه گفت:

_خیلی خوش اومدین اقای راد .همه منتظر شما هستن.

و روبه من گفت:

_خوش اومدین،از اشنایتون خرسندم.

و به نشانه ی احترام دست داد و رفت.

در سالن باز شد .یه فرش قرمز و بزرگی پهن شد ،سالن پر بود از ادمای شیک ومتشخص.
درگوشه ی سالن دوتا خانم تمیزوزیبا ایستاده بودند با دیدن ما به سمتمون اومدند ،بهم دست دادند ،منم با لبخند جوابشونو دادم،
رو به فرزام احترام گذاشتن و خوش امد گفتند.

صدای موزیک سالن رو پرکرد .اهنگه (فرزاد فرزین میخندیو خندت مثل اون اوال نیست) مات ومبهوت به گل های رز که بوی
عطرشون سالن رو پرکرده بودن شدم .تعجب کردم که فرزام چنین جاهایی میاد وباچنین ادمایی معاشرت میکنه ،و اینقد مورد
احترام قرار میگیره.

توی همین فکرا بودم که فرزام صدام کرد:

_لعیا جان!باید بریم طبقه ی باال !
به سمتش برگشتم ،اما یهو چشام سیاهی رفت..

فرزام دور کمرمو گرفت وگفت :

_خوبی؟

به نشونه خوبم ،سرمو تکون دادم .به سمت اسانسور رفتیم ،فرزام دکمه طبقه ۱۰رو فشرد .صدام کرد:

_لعیا میشه اخماتو باز کنی؟ امشبو میخوام بهت خوش بگذره.

جوابشو ندادم ،به چشماش زل زدم ،نگاهش مهربون بود ،اما بیرحمی خاصی تو چهره اش موج میزد .چونمو گرفت و اروم
گوشه لبمو بوسید.

اسانسورباز شد.....
part_10#

وارد طبقه دهم شدیم .درباز شد ،فرزام با لبخند کمرمو بین دستاش گرفت و به سمت در ورودی هدایت کرد ،باورم نمیشد ،یه
دور همی عجیب و غریب که نمیدونستم چرا اینجا هستم
.
در سالن باز شد ،یه فرش بزرگ سبز رنگ وسط سالن پهن بود .مامور دم در با پرستیژ خاصی به استقبال اومد:

_باعث افتخاره که اینجا هستین اقای راد ،مهمان ها منتظرند.

فرزام با لبخند بهش دست داد .وارد شدیم ،سالن پر بود از میزهای تزیین شده از غذا ،با خودم فکر میکردم کی میتونه پشت این
تدارکات باشه.

سالن پربود از ادما متشخص و مهم معلوم بود که همه خانوادگی اومده بودند .از وسط سالن رد میشدیم ،فرزام با کسایی که
ایستاده بودند

احوال پرسی میکرد ،تقریبا به ته سالن رسیدیم  ،فرزام به یکی از افراد اشاره کرد و گفت:

_همه رو جمع کن بصرف شام

به نشونه بله سر تکون داد و رفت.
فرزام با غرور خاصی به پشت میز هدایتم کرد
 .دسته دسته مهمونا به سمت میز میومدن ،بین همه اون ها چشمم به یه پسر قد بلند و هیکلی افتاد ،که کت وشلوار سرمه ای
پوشیده بود

و با لبخند با یه مردی میانسال که کنارش بود صحبت میکرد و به سمت میز میومدن ،تعجب
کردم ،از خود بیخود شدم ،باورم نمیشد .به نفس نفس افتاده بودم و ضربان قلبم بدجور باال رفته بود ،یعنی واقعی بود ،اون
ارمان بود یا خواب میدیدم .به بهونه درست کردن لباسم سریع بلند شدم ،فرزام بهم زل زد:

_چیزی شده عزیزم؟

نمیتونستم صحبت کنم ،زبونم بند اومده بود ،به نشانه نه سر تکون دادم و میز رو ترک کرد.
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میزو ترک کردم .نگاهم به سمت میز کشیده شد ،ارمان با مرد میانسال کنارش حرف میزدومیخندید
 .دارم خواب میبینم ! مثل دیوونه ها ،بدون اینکه حرف بزنم یا پلک بزنم فقط توی سالن جلو میرفتم .بغضم داشت خفم میکرد،
اخه چرا االن تو این وضعیت؟

مگه من چه گناهی مرتکب شدم که این همه اتفاق باید برام بیوفته.

ارمان سرشو برگردوند ،بادیدن من لبخندی که روی لبش بود محو شدو از جاش بلند شد .فرزام به سمتم اومد و گفت:

_لعیا ! چیشده داری کجا میری؟

جوابشو ندادم و به طرف در خروجی دوییدم .فرزام بهم رسیدو مچ دستمو به شدت گرفت ،سرمو پایین اوردم و اشکام شروع به
باریدن کرد.

چونمو گرفت مجبور شدم سرمو باال بگیرم .غرید:

_دارم با تو حرف میزنم لعنتی! میگم چیشده؟

چشام سیاهی رفت و افتادم..
فقط یادمه که موقع افتادن فرزام کمرمو گرفت و فریاد کشید.

_لعیا!

چشامو که باز کردم توی یه اتاق روی تخت بودم .به دورم نگاه کردم ،یه خانم کنار تختم ایستاده بود

و پشت به من مشغول کار با یه کیف دستی بود .چیشده که من االن اینجام ! سرم توی دستم درد عجیبی به بدنم وارد کرد ،بی
صدا اشک ریختم  .خانمی که نمیشناختم به سمتم اومد و گفت:

_بهتری عزیزم؟

با بغض بهش خیره شدم.
موهای قهوه ای با صورت جا افتاده ای داشت ،ویه کت وشلوار ابی به تن داشت .صورت مهربونش حس خوبی بهم میداد،
احساس کردم که قبالهم اونو دیدم .دستشو باال اورد وسرمم رو چک کرد
.
_باید بیشتر مراقب خودت باشی !

همه چی مثل برق از میگذشت ،همه خاطرات و اتفاقای گذشته عشقی که ساختم رو نابود کرد.
هق هقم بلند شد ،بی اختیار داد زدم:

_من نمیتونم اینجا بمونم ،یکی به دادم برسه!

باتعجب بهم زل زد .به سمتم اومد ،شونه هامو محکم گرفت و گفت:

_اروم باش دختر ! االن حالت بدتر میشه،بامن حرف بزن من کمکت میکنم.
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دلم بی قرار بود.
همونطور که گریه میکردم بهش خیره شده بودم ،سعی میکرد منو اروم کنه ،اما بی فایده بود .نشستم روی تخت ،با دستام جلوی
صورتمو گرفتم و باصدای بلند هق زدم .یکی از مامورای سالن وارد شد:
_اتفاقی افتاده خانم دکتر؟

خانم دکتر به سمتش رفت و گفت:
_نه!

مامور سری تکون داد و رفت.
به سمتم اومد:

_هیس ! اروم باش دختر ،من کمکت میکنم .اسم من مهساس با من راحت باش !

تمام صورتم خیس از اشک شده بود ،از همه چی خسته بودم .یه لیوان اب برام ریخت و به دستم داد ،سرمم چک کرد ،نشست
کنارم و گفت:

_میتونی به من اعتماد کنی!

لیوان ابی رو که به دستم داده بود و خوردم ،لیوانو ازم گرفت و سرمو به اغوش کشید:

_هروقت اروم شدی حرف بزن !

تو اون وضعیت نیاز داشتم به دردودل کردن ،اروم شده بودم ،بهش زل زدم ،دستمو بین دستاش گرفت:

_بهم اعتمادکن تمام سعیمو میکنم کمکت کنم.

آه عمیقی کشیدم.

باورود فرزام ادامه ندادم .به سمتم اومد و نگران گفت:

_لعیا خوبی؟

جوابشو ندادم ،دل نگران تر از همیشه به نظر میرسید،
باصدای بی حالی گفت:

_مهسا میشه مارو تنها بزاری؟

مهسا با نارضایتی باشه ای گفت

 .بهش زل زدم و با چشمام بهش التماس کردم که بمونه ،بهم لبخند زد و رفت .فرزام بهم نزدیک شد ،قلبم از سینه داشت بیرون
میزد.
محکم بغلم کرد ،سعی کردم خودمو از بغلش بیرون بکشم اما محکم تر بغلم کرد ،دستی به صورتم کشید ،موهامو نوازش کرد،
سرمو چرخوندم ،با دوتا دستش سرمو محکم نگه داشت:

_بمن نگاه کن ! ازم ناراحتی؟
چه جوابی باید میدادم؟ مگه میتونستم حرفیم بزنم.

روم خیمه زد و محکم لبامو بوسید و بلند شد ،بی تفاوت روی تخت نشستم ،موهاش بهم ریخته بود و لباساش کثیف شده بودن،
ولی بازم با این حال چهره جذابی داشت

 .ولی جذابیتش بدرد من نمیخورد .من فقط میخواستم برم ،هرجایی جزاینجا.
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نفسم بند اومد ،سراسیمه پنجره اتاقو باز کردو فریاد زد:

_ماشینو اماده کن.

با خشم به سمتم اومد ،با شدت از روی تخت دستمو کشید،صدای جیغم بلند شد ،دیگه نمیتونستم سکوت کنم ! فریاد زدم:

_آهای وحشی ،دستم کنده شد.

دستشو بلند کرد که بزنه توی گوشم ،اینبار مقاومت کردم و با صدای بلندی گفتم:

_اره بزن ،بزن عوضی ! دیگه خسته شدم.

بغضم ترکید وبا صدای بلند هق زدم .بی تفاوت دستشو پایین اورد ،دستمو گرفت و به سمت در خروجی کشید ،صدای هق هق
گریه هام سالن رو پر کرده بود.

به انتهای سالن که رسیدیم ،دستمو محکم کشید .فریاد زدم:

_هوی عوضی ،داری چکار میکنی؟

حرفی نزد .به سمت ماشین رفتیم .یکی از مامورا کنار در ایستاده بود
.
درجلو رو باز کرد و تقریبا به داخل هلم داد ،خودشم پشت فرمون نشست .مامور نزدیک شد روبه فرزام با لحن ارومی گفت:

_جناب راد حالتون خوبه؟

فرزام بی توجه شیشه رو باال اورد و حرکت کرد.

سرعت خیلی زیادی داشت ،محکم به صندلی تکیه زدم.
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بهش زل زدم .باخشم عجیبی رانندگی میکرد ،به نگاهم توجه نکرد و تمام خشمشو روی پدال گاز خالی کرد،

وسط بزرگراه بودیم .ماشین پلیسی جلومون پیچید ،و آژیر کشید ،فرزام ترمز کرد جوری که به جلو پرت شدم،

اما خودمو جمع کردم ،مامور پلیس به سمتمون اومد و به شیشه زد.
فرزام شیشه رو پایین داد ،خیلی بی تفاوت به مامور پلیس زل زد:

_این چه طرز رانندگیه اقای محترم ! اونم توی این تاریکی؟

فرزام پیاده شد .ده دقیقه ای بحثشون ادامه پیدا کرد .مامور پلیس به سمت ماشین ما اومد و رو به من گفت:

_خانم چه نسبتی دارن؟

فرزام نگاهی بهم انداخت و روبه مامور پلیس:

_همسرمه!

مثل اینکه جریمه سنگینی شده بود .امابرای فرزام چیزی نبود .حس کردم حالم داره بهم میخوره ،بی اختیار فریاد زدم:

_وایسا ! حالم بده !

فرزام سراسیمه وسط بزرگراه ترمز کرد .همه ماشینای پشت سرمون بوق میزدن .با عصبانیت ماشینو به حرکت دراوردو
کنارزد .درو باز کردم ،خودمو پایین انداختم ،روی زمین نشستم .فرزام با یه بطری اب به سمتم اومد:

_خوبی؟

جوابشو ندادم ،بطری ابو به سمتم گرفت:

_بخور حالت بهتر شه!

یکم اب خوردم ،اما بازم حالم بهم خورد ،فرزام بطری ابو گرفت و چند قطره اب به صورتم پاشید:

_پاشو بریم دکتر!

بی حال رومو ازش گرفتم .نمیتونستم حرفی بزنم ،حال بدی داشتم ،به یه نقطه نا معلوم زل زدم.فرزام جلوم زانو زدو بغلم کرد.
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به خودم که اومدم رو دستای فرزام بودم با ته مونده صدایی که نمیدونم با کدوم انرژی تامین میشد گفتم:

_بزارم پایین

فرزام بی توجه به حرفم روی صندلی ماشین گذاشتم،تو چشام نگاه کرد.

چشمای بی حس و سردمو دوختم به چشماش و بعد چند ثانیه بی حرف چشم ازم گرفت کمربندمو بست و خودشم سوار شد ،همه
چی اروم بود .اونقدر اروم که بی محابا خوابم برد و ای کاش دیگه بیدار شدنی در کار نباشه.
 ..فرزام توی باغ سرسبز با دسته گلی از گل رز که عاشقشم به سمتم اومد ،گل و از دستش گرفتمو اروم تو گوشم گفت:

_دوست دارم زندگی من!

یه دفعه از خواب پریدم به پارچ کنار میز دست بردمو یه لیوان اب خوردم تا لبام از خشکی دراد.

چقدر مهربون بود چقدر خوشحال بودم هه همه اینا فقط یه خواب بود زندگی من تا ابد تو تاریکی باقی میمونه.
نگاهی به ساعت انداختم از  ۲گذشته بود،حتما تو ماشین خوابم برده چرا بیدارم نکرد.

سعی کردم دوباره بخوابم اما فکر فرزام و اون صدای ارومش و حال خوبه من نمیزاشت بخوابم ،نمیدونم چقدر بش فک کردم که
کم کم چشام بسته شد.
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......

_میخوای با این دختر چیکار کنی؟!

فرزام:هه با عروسک خریده شده چیکار میکنم منم باهاش کار رو میکنم.

چشم هام رو باز کردم فرزان و پسر خوش قامتی دم در اتاق ایستاده بودن با متوجه شدن .حضورشون دوباره خودم رو بخواب
زدم.

پسره:فرزام خیلی دیوونه ای طفلک چی کارت کرده مگه؟!

فرزام پوزخند صدا داری زد.

_به من ربطی نداره من پولش رو دادم هرکاری دلم بخواد باهاش میکنم دلم خواست حتی قالده میبندم براش مثل سگ خونم.

پسره:امان از دست تو پوف

_اه خفه شو دیگه بهنام بهتره بریم االن بیدار میشه

با بسته شدن در اجازه ی ریزش اشک هام رو دادم هه من بدبخت و ببین فکر کردم خوشی بهم رو آورده و فرزام داره واقعا
عاشقم میشه!!!

این موضوع که من یه کاالیی بیش نیستم در هر ثانیه توی ذهنم زنگ میزد چقدر بیچاره و حقیرم که ارزشم با سگ بسته شده یه
اندازست،اشک هام شدت گرفت.

ای خداااا قربون کرمت چرا یه باید رو عرش یکی مثل این زیر میرای فرش تا مثل یه وسیله یا حیوان خریده بشه؟؟!!

از خودم از جنسیتم بدم میومد چرا باید اینقدر ضعیف باشیم چرا ضعیف آفریده شدیم چقدر باید همجنس های من فدای نیاز های یه
مشت گرگ بشن

لعنت به این زندگی ....
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از جام بلند شدم توی آینه قدی اتاق اشرافی ایستادم پوزخندی زدم این اتاق زیادی برای من سگ از نظر فرزام زیاد نبود؟!

من واقعا کی بودم این دختر با چشم های یخ بسته و لب های خشکیده که ناامیدی توش بیداد میکنه
توی آیینه یا دختر شادی که تو اوج تنهایی سرزنده بود یا یک برده یا کاال؟!

هـــه...

دلم عجیب هوای مرگ کرده بود واسه چی زندگی میکردم واسه کی زندگی میکردم؟!

من برای کی ارزش داشتم من از دار دنیا جز این زیبایی نحس چی داشتم که از مرگ بترسم؟!

اگر خودکشی گناه بزار باشه عذاب اونورش مطمئنا دردناک تر از عذاب جهنم االن نبود.

دیگه طاقت این مشقت و خواری رو نداشتم ،نه من نمیتونستم تحمل کنم.

بدون تعللی سمت حموم رفتم با باز کردن در حموم نگاهم دورتادور حموم چرخید حموم بزرگی کاشی های آبی و سفید عجیب
زیبایش کرد بود با دیدن تیغ گوشه ی حموم چشم های بی روحم برق زد...
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نزدیکش رفتم تیغ رو روی رگم گذاشتم سرمای تیغ ندا از مرگ میداد بدون فکر و ترسی تیغ رو کشیدم سوزش زخم تو اعماق
وجودم نفوذ کرد و کف سفید حموم از خون من سرخ شد.

دیوونه وار قهقهه ای سر دادم

+آقا فرزام ببین بردت داره جون میده خدا ببین لعیات داره از جهنم و گرگ های که ساختی میره

قهقهه تو اوج درد و ضعف بیشتر شد

+بیاین ببین دیگه فـرزام؟!

با جیغی که کشیدم چشم هام تار شد دنیاروی سرم چرخید فقط دو مرد مبهم جلوم ظاهر شدن و سکوت و تاریکی مطلق......

فرزام

باصدای جیغی که حس کردم سرم رو به دور بر چرخوندم و دنبال منبع صدا گشتم.

_بهنام تو جیغی نشنیدی؟؟

همون طور که داشت از نوشابه ی مشکیش میخورد گفت:

بهنام:نه واال داش

با شنیدن اسمم به باال چشم دوختن صدا صدای لعیای من بود!

بهنام هم انگار این سری شنیده باشه با تردید نگاهم میکرد.
هردو سراسیمه سمت اتاقش دویدیم در رو باز کردیم با دیدن نوری از حموم سمت رفتم

چی میدیدم لعیای من داشت جون میداد اون خودکشی کرده بود....
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اهی کشیدم که توش تمام درد و بغض های گردونه ام نهفته بود.

........

سوز بدی در جسم بی جوشن پیچید داشت با مرگ دست و پنجه گرم میکرد شوخی که نبود در اوج بیهوشی و بی حسی در
ناخوداگاهش دلش هوای اغوش مادرش را کرده بود دلش شیطنت های کودکانه و سرکار گذاشتن بقیه رو با سارا رو میخواست

چه شده بود؟
چگونه خودش را اسیر دست های فرزام کرده بود ایا خودش کرده بود یا برادری که بخاطر مثقالی مواد خواهرش را به دام
انداخت؟!

امان از دست بی عدالتی امان از دست بی رحمی...

برای اولین بار که فرزام رو دید مات چهره جذاب و گردونه اش شد بود هیکل تنومندش هوش از سر هر دختری میپراند.

دختر بود دیگر تاکنون طعم مهر پدر و غیرت برادر داشته اش را نچشیده بود قلبش میخواست کسی بی ریا برایش محبت و
غیرت خرج کند...
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فرزام

با حس کردن دستی روی شونه هام دل از لعیای پشت شیشه ها کندم.

با دیدن چشم های خاکستری که برادرانه و نگران بهم زل زده بود بغض مردونه ای تو گلوم جاخوش کرد.

عجیب دلم گریه میخواست ولی من مرد بودم و مغرور مگه مرد گریه میکنه؟!

بهنام وقتی وضع من رو دید محکم بغلم کرد و آروم زیر گوشم گفت:

_درکت میکنم داداش آروم باش خوب میشه امیدت به خدا باشه

_اگه بمیره من میمیرم درسته باهاش بد کردم ولی تو و خدا شاهدید که این ها واسه بدست آوردنش بود میدونی که حرف های هم
که میزدم الکی بود.

_میدونم

فشار بغضم بیشتر شد این لعنتی بد داشت با غرورم بازی میکرد.

_واقعا اینقدر باهاش بد بودم و ازم متنفر بود که خودکشی کرد؟!

اینبار چیزی نگفت حق داشت وقتی جواب سوالم رو میدونم چرا باید جواب میداد!

باهم دیگه روی صندلی نشستیم دستم رو روی پیشونی ام گذاشتم و چشم هام رو بستم شاید حالم رو بهتر میکرد.

.....

بهنام:داداش پاشو یه چیزی بخور وگرنه ضعف میکنی

ظرف غذایی که جلوم بود رو پس زدم و بی توجه به صدا کردن اسمم از بیمارستان بیرون زدم.

وحشیانه رانندگی میکردم دیگه هیچی برام مهم نبود.

من بیست روز و اندی رو بدون لعیام تحمل کردم ولی دیگه نمیتونستم.

اره من فرزام احمدی دلم رو باختم من فرزام احمدی یه بزدلم من بدون عشقم هیچم و این زندگی رو نمیخوام پس بهتر که
بمیرم.....
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با دست راستم اشک هایش که قصد به کردن غرورم رو داشتن پس میزدم.

با صدای موبایل تماس رو برقرار کردم و فقط تونستم لب بزنم:

_بگو

بهنام:الو فرزام کدوم گوری هستی سریع برگرد بیمارستان سریع

حالم دگرگون شد.

_چیشده؟!!!!

بهنام:بیا فقط سریع خداحافظ

بعد قطع کرد .بدون تعللی راهم رو از مقصد نامعلومم به بیمارستان کج کردم.

........

حالش بد بود انگار داشت به مرگ نزدیک تر میشد.

اما انگاری االن در ضمیر ناخودآگاه اش نمیخواست برود نمیخواست از فرزام دور شود شوخی نبود اولین کسی بود که دلش
را به لرزه در آورد.

دکتر و پرستار باالسرش بودن شده چک وارد میکردن اما انگاری باز هم سر جنگ داشت بین رفتن و برگشت

فرزام از پشت شیشه های که چون حصاری از معشوقش دورش کرده بود فریاد میکشید:

_لعیا نرررو خواهش میکنم تو لعیای منی نرووو تو باید بمونی وگرنه منم نیستم!

پرستار و نگهبان ها و بهنام و مرد میانسالی که سعی به آروم کردنش داشتن.

اما هیوی تاثیری نداشت روی فریاد و ناله هایش

با آخرین شوکی که وارد شد چشم به مانیتور دوخت.

زیر لب زمزمه میکرد:
_صاف نشو لعنتی!

خط هاهم انگاری حرف گوش کن شده بودند یا شاید دلشان برای این دل های عاشق سوخته بود که صاف نشدند.

دکتر از اتاق بیرون آمد و رویه فرزامی که در آن زمان انگار زمین و آسمان رو به نامش کرده اند گفت:

دکتر:خداروشکر بخیر گذشت خیلی عجیبه که واسه این خودکشی تا این مرز پیش رفته!..
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بعد با تکان دادن سری از آنجا دور شد.

آیا فقط یک خودکشی ساده بود یا بشکه ای از مشکالت های روحی که اورا از پا در اورد؟!!!!

اینطور معلوم بود که برگشت از رفتن بود و قرار بود لعیا به بخش منتقل شه و فرزام ،از خوشحالی بیمارستان رو غرق
شیرینی کرده بود.

لعیا

چشم هام رو باز کردم نور المپ سفید باعث جمع شدن صورتم شد.

صدای ظریف پرستاری که دکتر صداقت رو پیج کرده بود باعث شد متوجه شم بیمارستان هستم من اینجا چیکار میکردم؟!!

نگاهم رو به دور اتاقی که بودم چرخوندم با دیدن فرزام که سرش رو به دیوار تکیه داده و خوابه چشم هام از فطرت تعجب گشاد
تر شد اما با یاد آوری اینکه دلیل خودکشی ام حس پوزخندی رو لب هام جاخوش کرد.

سعی کردم از جام بلند شم اما با حرکت کوچیکم دردی تو بدنم پیچید که آه بلندی گفتم

با صدای آخ من فرزام از خواب پرید نگرون و متعجب بهم چشم دوخته بود

این فرزام بود؟!!!

فرزامی که از چشم هایش غرور میبارید و همیشه خوش پوش و جذاب بود االن واقعا اینه مردی با ریش های نامرتب چشم های
که توش بی خوابی و خستگی موج میزد با لباس کامال معمولی موهایی که شلخته و نامرتب روی پیشونیش افتاده بود

انگار به خودش اومده باشه محکم من رو در آغوش کشید اما من خشک شده بودم آروم زیر گوشم نجوا گونه لب زد:
_دلم برات تنگ شد توله!

با لحن صداش مسخ شدم توی صداش میشد خستگی و شادی غم و یه حس ناب گنگ رو حس کرد.

اما نمدونم چرا مخلوط این صدا ها برام لذت بخش بود...
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با صدای اهم اهم کسی فرزام ازم جدا شد پرستار با لبخند شیطونی داخل شد و گفت:

_سالم لعیا خانوم انگاری حالت خوبه من برم بگم دکتر بیاد واسه معاینت فعال برم که مزاحم نباشم.

بعد سریع از اتاق بیرون زد وا این چرا همچین کرد؟!!

فرزام:
_بیخیالش خانوم کوچولو نمیخاد سرخ و سفید بشی!

با خجالت سرم رو پایین انداختم که با انگشتش اروم سرم رو باال اورد و زل زد به چشم هام

لعنتی چرا همچین شدم تنفرم کجا رفت چرا دارم تو نگاه شکالتیش ذوب میشم!

فرزام:
_دهع ندزدش نگاهت رو ازم

حرفی نزدم که ادامه داد:
_چرا باهام حرف نمیزنی باهام قهری میدونی من چی کشیدم؟!

دهن باز کردم که بگم بیشعور بخاطر توی عوضی زندگی گندم بدتر شد بگم بخاطر تو دست به خودکشی زدم !
اما با اومدن دکتر خفه خون گرفتم.

دکتر مرد میانسالی بود که با دقت معاینه ام میکرد.

_خب دخترم دردی که نداری؟!

به سختی لب زدم:
_نه

دکتر:
_خب با دیدن من که انگاری مشکلی نداری میتونی بعد دو روز مرخص بشی

فرزام که متوجه شد واقعا الل نشدم از دکتر تشکر کرد.

هوفی از سر اسودگی کشیدم که زودتر از این بیمارستان میرم همیشه از حال و هوای بیمارستان متنفر بودم.

فرزام همون طور که سمت در میرفت گفت:
باشه خانوم حالیت میکنم دو روز بعد باید اماده باشی جواب این کار مسخرت رو بدی!

برو بابایی نثارش کردم و روم رو برگردوندم با صدای بسته شدن در میشد فهمید که رفته
من احمق رو بگو که فکر میکردم عوض شده اما نه انگار این ظاهر تولیدش واسه من نبود.

هههههه..

و باز بغض همیشگی که رفیق بدبختی هام بود باز سراغ حالم اومد.

لعنت به مرامش که برام ضرر بود.

خدا فرزام و این بغض و این دنیا و سرنوشت من رو نابود کنه!

فرزام

.........
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دوروز مثل برق و باد گذشت .ولی لعیا هنوز با من حرفی نزده بود و این بیشتر عصبیم میکرد.

لباسش رو به سختی پوشید و بیرون اومد نگاهی به سر تا پاش انداختم چقدر الغر شده بود!

اما سریع روم رو از طرفش برگردوندم به سمت ماشین حرکت کردم از صدای قدم هاش میشد فهمید داره پشتم میاد.
سوار سوناتا شدم وقتی دیدم روی صندلی نشست حرکت کردم.

وقتی از بیمارستان بیرون زدیم نفسش رو بیرون داد و اخیشی گفت،که باعث شد خندم بگیره اما سریع جمعش کردم که پررو
نشه!

زیر چشمی نگاهش میکردم با ذوق به بیرون نگاه میکرد.

مگه تهران با مه ای از دود و شلوغی بی پایانش چه جذابیتی داشت که حاظر نبود بخاطرش حتی حرفی باهام بزنه و یا نیم
نگاهی ارزونی ام؟!!

پوزخندی رو لبام نشست هی فرزام کی این همه حقیر شدی؟!

کالفه از این سکوت گفتم:

_نمیخوای چیزی بگی؟

+چه چیزی؟!

خوشحال از اینکه داره باهام حرف میزنه ادامه دادم:

_چی دیدی تو اون حال خراب چند روزت؟

+نمیدونم درست یادم نیست اما یه حسی باعث شد برگردم که برام گنگه حتی من رو پشیمون از کاری که دلیل خودکشی ام بود
هه

حرفش باعث گره ی کوری میون ابروهام شد اون هم حال من رو دید دیگه ادامه به نیش زدن هاش نداد.

بهتر حس عذاب وجدان نداشتم
هه این خودکشی لعیا عجیب من رو متحول کرد فرزام و عذاب وجدان.

وقتی به امارت رسیدیم عمو سعید در رو باز کرد و ماشین رو داخل بردم.

بعد باهم داخل شدیم اما با دیدن فرزانه اه از نهادم بلند شد!

حاال جوابش رو چی میدادم؟!!!
توی دنیا فقط اون و لعیا بودن که به وجود سنگی و محکم
من نفوذ داشتن!

........
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لعیا

با فرزام وارد عمارت شدیم با دیدن زنی که شیک پوشی که دم در وایستاده بود چشم هام گشاد شد.

زن با اخم و جذبه ی خاصی به فرزام چشم دوخته بود چشم هاش و ترکیب صورتش شبیه فرزام بود اما با هیکلی ظریف!

فرزام:
_لعیا برو تو اتاقت!

تکونی نخوردم.

زن نگاهی بهم انداخت اخمش جاش رو به یه لبخند داد نزدیکم اومد و دستش رو به طرفم دراز کرد و با مهربونی که میشد از
لحنش متوجه شد گفت:
_سالم گلی خوبی من فرزانه ام خواهر بزرگه ی فرزام

دستش رو تو دستم فشردم گفتم:

+سالم ممنونم خیلی خوشبختم منم لعیام

تا خواست حرفی بزنه فرزام مثل دمپایی پرید وسط و گفت:

_خوب میدونه تو هم از دیدنش خوشبخت شدی ...لعیا برو تو اتاقت

+ولی فر....

فرزام:
_گمشو تو اتاقت

با فریادش چشم هام اشکی شد پسره ی وحشی بعد بدون حرفی از پله ها باال رفتم ،خودم رو تو اتاق کذایی ام پرت کردم باز هم
هق زدم

انگاری تنها کاری که بلد بودم همین بود.

فرزام

با دیدن اشک هایش که از دریای نگاهش میاد تو دلم هزار تا فوش به خودم بار کردم.

اه لعنتی باز ناراحتش کردم.

فرزانه:
_این چه کاری بود دیوونه؟!

کالفه تو مو ام چنگی زدم و لب زدم:

_به روح مامان بیخیالم شو عصاب ندارم

بعد خودم رو روی مبل پرت کردم که اونم نشست.

فرزانه:

_میشنوم

_چی رو؟!

+همون که خودت میدونی و منم میدونم

_من مخم تعطیله فرزانه حالیته؟!

+این چرندیات رو به من تحویل نده

پوفی کشیدم!

_خب بگو چی رو میخوای بدونی

جدی تر از حالت قبلش شد.

+قضیه ی لعیا رو

بهنام میکشمت !

_حتما بهنام گفته

+تو به اون چیز های کار نداشته باش...
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فریاد زدم:

_به شما چه هاااا هرکاری بخوام انجام میدم لعیا واسه من میفهمید؟؟!!

بر خالف بقیه که از اخم صدام میترسیدن اون فریاد کشید:

+تو غلط میکنی پسره ی احمق مگه زندگی یه دختر شوخیه مگه وسیلست که بخریش!

پوزخندی زدم اون چه میدونست از دل عاشق من!

_فرزانه خواهرمی احترامت واجبه ولی دوست ندارم درباره ی لعیا بحث بشه.

بعد صدام رو آوردم پایین تر و ادامه دادم:
_اون حالش خوب نیست نمیخوام حرف های ما حالش رو بد تر کنه.

اونم انگاری حرفم رو قبول داشت با چشم غره ای ازم دور شد.

منم سمت اتاق لعیا رفتم از پشت در صدای گریه هاش میومد.

چقدر این دختر لوس بود .لبخندی محو رو لبام حک شد ،منم عاشق این کارهاش و لوس بازی هایش شدم دیگه!

در رو باز کردم سرش رو که توی بالشت فرو کرده بود باال آوردم بغلش کردم.

برخالف چیزی که فکر میکردم تقالیی برای بیرون اومدن نکرد و فقط گریه میکرد.

بوسه ای رو موهای طالیی رنگش زدم و لب زدم:

_گریه نکن عزیزم میدونم کارم اشتباه بود.

حرفی نزد

_لعیام...

شدت گریه اش کم شد اما باز هم حرفی نزد.

_لوس خانوم گریه بسه!

مشتی به سینه ی ستبرم کوبید.

+مگه داری با فسقل بچه حرف میزنی!

با حرفش قهقهه ای زدم و شیطون گفتم:

_اره دیگه

.......
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چپچپکی نگاهم کرد و بعد از بغلم بیرون اومد اشک هاش رو پاک کرد و جدی شد.

+فرزام

ناخودآگاه لب زدم:

_جان؟

حالت نگاهش متعجب شد اما دوباره شبیه قبلش شد.

+تکلیف من چیه؟!

_دوست داری چی باشه؟

با مکث گفت:

+هه من که اختیاری ندارم

_چرا داری!

چشم هاش برق زد.

+چیه؟!!

_بامن باشی یا پیش من باشی!

اخم هاش توهم رفت و گفت:
_دارم جدی حرف میزنم من نمیخوام چون من رو از علیرضا(داداشش)خریدی مثل حیوون باهام رفتار بشه تنها داراییام رو که
گرفتی ازم باز چی میخوای؟!!!

اخمم پرنگ تر شد!

_کی گفته قرار شبیه حیوون باهات رفتار شه؟!

+تو وقتی که داشتی با دوستت بهنام حرف میزدی

از روی تخت بلند شدم٬

_پس واسه این کسشرا خودکشی کردی احمق؟!!

از وحشت فریادم چشم هاش لرزید!

+م...ن فق..ط خس....

_تو چی هاااااااا؟!

بخاطر فریاد های من خدمتکارا و فرزانه دور در جمع شدن.

ااه اه نگار همه دست به دست .هم دادن برن رو عصاب من!

_هاااا گمشین سر کارتون

با ترس در عرض صدم ثانیه محو شدن.

_لعیا

با ترس به وحشی گریش نگاه میکردم!

با فریادش به خدمتکارا لرزیدم ا نگار دیوانه شده بود.

تا حاال اینطور ندیده بودمش گردنم رو میون .پنچه هاش گرفت که به خس خس در اومدم!

الیه دندون های کلید شدش غرید:

_لعیا به والی علی یکبار دیگه فقط یکبار دیگه تکرار شه خودم میکشمت تو باید تا ابد پیش من باشی فهمیدیییی؟!!!!!!

نفسم بریده بود فکر کنم کبود شده بودم !...
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_ولش کن خفه شد فرزام

دست هاش رو برداشت از اتاق بیرون رفت.

منم سرفه میکردم و فرزانه فرشته ی نجاتم و سعی به اروم کردنم داشت.

لیوان ابی به دست داشت نزدیکم شد وبه خوردم داد.

بعد خوردن اب کمی اروم شدم.

وقتی دید حالم بهتره بغلم کرد و گفت:

_اروم باش عزیز دلم میدونم خیلی اذیت شدی.

اهی کشیدم:

+حالم بده

فرزانه :میخوای درد و دل کنی!

لعیا:اهوم خیلی کسی هست بشنوه؟

فرزانه:
_بگو

منم گفتم گفتم و گفتم از مرگ پدر از دست های خسته ی مامانم از گرسنگی های کودکی تا تبادل شدن با یه مثقال شیشه به داداش
بی غیرتم و تجاوز فرزام تا خودکشی ام و االن که تو اغوش خواهرانه اش غرق شدم.

فرزانه:
_میدونم بگم درکت میکنم دورغ گفتم چون تاحاال دردت رو نچشیدم اما میتونم ازت واسه فرزام عذر بخوام و کمکت کنم که
زندگیت خوب باشه.

پوزخندی زدم

_با کارای فرزام مگه میشه!

فرزانه:
_اون عاشقته

لعیا:اینطوری؟!

فرزانه:
_اون میترسه ،میترسه که از دستت بده اون میخواست با تجاوزش نگه ات داره اون دیوونه مغروره و غرور زندگیش رو به گند
کشید.

_هه

فرزانه:باهاش بمون

لعیا:چییی؟!

فرزانه:
_باهاش بمون تو میتونی ادمش کنی!

........

با خوردن نور خورشید به چشم هام از جام بلند شدم .فوری دست صورتم رو شستم و پیراهن چرکم رو با یه تونیم و شلوار بنفش
عوض کردم ،موهام رو دم عصبی بستم ارایش مالیمی کردم تا چهره ی بی روحم رنگ بگیره.

دیگه خسته شده بودم لز غم من باید خودم زندگیم رو میساختم باید به همه میفهماندم ضعیف نیستم!

اره من لعیام پس هرکاری از دستم بر میاد من با زیبایی و توانم میتونم فرزام رو به اتیش بکشم.

امروز حس عجیبی داشتم یه حس گنگ حس قدرت زنانگی که عجیب خودش رو به رخ میکشید.

من از اون داداش بی غیرت هم انتقام میگیرم.

من از دنیا انتقام میگیرم.

اهای دنیا منتظرم باش.......
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انگاری دیشب عجیب از حرف های فرزانه حالم رو دگرگون میکرد.

خیلی ممنون بودم از محبت خواهرانه هاش که دیشب برام خرج کرد.

از اتاق اشرافی بیرون رفتم.

فرزانه پشت میز صبحونه نشسته بود با دیدن من لبخند پهنی زد و اشاره کرد بنشینم!

منم مشغول خوردن صبحونه ام شدم چقدر ضعف داشتم خودم خبر نداشتم.

خداروشکر اون کتری ابجوش فرزام خان تشریف نداشتن و این باعث شد خوشحال تر باشم.

فرزانه:لعیا جون صبحونه تو خوری اماده شو !

قل پی از چایی ام خوردم کنجکاونه گفتم:

_کجا؟!

فرزانه:میخوام بریم خرید!

ولی فرزام که اجا...

فرزانه:
_تو کارت نباشه دختر اون غلط میکنه رو حرف من حرف بزنه!

خندیدم و گفتم:

_جوون جذبه

اون هم خندید !

زن خیلی خوبی بود پنج سال از فرزام بزرگ تر بود دوسالی هم بود که ازشوهرش طالق گرفته و تو گرجستان زندگی می
کرد.

ولی از چیزی که خوشم میومد جذبه اش بود که میتونست فرزام رو خفه کنه!

بعد برخالف داداشش خیلی مهربون بود.

با بلند شدن فرزانه رشته ی افکارم پاره شد منم تصمیم گرفتم اماده ی خرید بشم!

دلم پوسید تو این عمارت کوفتی و بیمارستان شاید بدم بیرون حالم عوض شه.

......

واقعی فرزانههههه پام تاول زد.

فرزانه:
_اه دختر اینقدر نق نقو ندیدم واال

چشم هام گشاد شد.

+من نق نقو ام از ساعت دوازده ظهر تا شش غروبه من رو اینجا و اونجا میکشانیم یه اب هم ندادی بخورم میگی غرغرو
اممممم؟!!!!

فرزانه:
_خب حاال توهم

چپ کی نگاهش کردم که خندید و گفت بریم کافی شاپ تا من رو نخوردی!

فرزام

در حال برسی پرورده ها بودم این پروژه از یه طرف و لعیا از یه طرف دیگه دلم میخواست کله ام رو بکوبم به دیوار

با باز شدن در سرم رو از روی میز برداشتم که با نیش باز بهنام روبهرو شدم.

ای بر خرمگس معرکه لعنت!

بهنام:
_به سالم کوه گند اخالقی
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بی تفاوت ب حرفش سرمو روی میز کارم گزاشتم.
سمتم اومد چایی روی میزو برداشت و با شیطنتی که میشد از صداش فهمید گفت:

_المصب در این شرکتو ببند تو مدیری مثال؟
سرمو باال اوردم:
_بیخیال بهنام حالو حوصله ندارم.

+حالو حوصلت رفته پیشه لعیا!

رومو ازش گرفتم.گوشیمو برداشتم شماره لعیاخاموش بود.اینکارش بدتر منو بهم میریخت..

شماره فرزانه رو گرفتم.

فرزانه

_لعیا فرزامه!
لعیا با ترس رو بهم کرد وگفت:
_وای آجی چیزی بهش نگو االن میگه چرا بدون اجازه رفتی!
باغرور خاصی بهش زل زدم و گفتم:
-کارت نباشه دختر اون بامن.

_الو کدوم گوری هستین؟ گوشی لعیا چرا خاموشه؟

نگاهی به لعیا کردم از ترس بخودش میلرزید.دستاشو گرفتم و باارامش گفتم:

_حاال چیشده مگ؟ با زن داداشم اومدم بیرون !
فرزام تقریبا داد زد:
_چی؟

+لعیا گرفته بود گفتم یه حالی عوض کنه نیم ساعت دیگه برمیگردیم .و گوشی رو قطع کرد.

تنها کسی که میتونست فرزامو تسلیم کنه فرزانه بود.

فرزانه باخنده گفت:

_چیه دختر نکنه ازش میترسی از مردا نباید ترسید .فرزامم که اصال ترس نداره!

دلم گرفته بود اونقدی که میخواستم فریاد بزنم من هیچ کسو ندارم هیچ کس...

فرزانه دید که اضطراب دارم با شیطنت گفت:

_خانم خوشگله باتواما ناراحت نباش من پیشتم و چشمکی زد.
سوار ماشین شدیم.
نزدیک عمارت بودیم که فرزانه ریموت درو زد دلشوره عجیبی داشتم!

وارد عمارت شدیم......
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سعی کردم خودمو کنترل کنم،خیلی استرس داشتم.

فرزانه دستمو گرفت،این کارش باعث دلگرمیم شد.
بهنام روبروی در ایستاده بود،به استقبالمون اومدو باشیطنت گفت:
_فقط یکم خستس نگران نباش!

فرزام با قیافه خسته روی کاناپه لم داده بود.
با دیدن منو فرزانه اخماشو گره زدو بلندشد .روبه من ،تقریبا فریاد زد:
_کدوم گوری بودین؟ چرا گوشیتو خاموش کردی؟
فرزانه جلورفت و با عصبانیت گفت:
_صداتو بیار پایین ! خالف که نکرده ،پوسید ازبس این درودیوارارو نگاه کرد .بردمش تا یه حالی عوض کنه !
فرزام چیزی نگفت.مگه میتونست باوجود فرزانه چیزیم بگه!
فرزانه به سمتم اومد و با لحنی اروم تر گفت:
_عزیرم خسته شدی برو اتاقت استراحت کن.

بدون اینکه به فرزام نگاه کنم به سمتم اتاقم رفتم ،زیر چشمی نیم نگاهی بهش انداختم اروم شده بود.

روی تخت لم داده بودم که صدای باز شدن در اومد..
به ساعت نگاه کردم نزدیکای یک شب بود .بی هوا بلند شدم.

_بیدارت کردم؟

_نه بیدار بودم!

فرزام

_دلم میخواست بغلش کنم .دلتنگش بودم .به سمش رفتم و کنارش روی تخت دراز کشیدم.
با عشوه خاصی بهم نگاه کردو هیچی نگفت!
جذابیتش دیوونم میکرد.لعیا با همه ی دخترای دورم فرق داشت.

بغلش کردم بدونه اینکه مقاومت کنه اینبار خودش سرشو روی سینم گذاشت.
دستمو توی موهاش فرو کردم و اروم نوازش کردم.

چشماشو بسته بود .مثله اینکه اونم لذت میبرد .بدون اینکه چیزی بگم روش خیمه زدم.لباساشو دراوردم.

لب هامو روی لباش گذاشتم ! بهش نیاز داشتم دستش بین موهام رفت اینکارش بیشتر تحریکم کرد و خوشحال بودم از اینکه
همراهیم میکنه!

شاید هردومون بعد این مدت که مثل جهنم بود حق داشتیم این آرامشو تجربه کنیم.

توچشماش زل زدم.خجالت زده چشاشو بست.
بوسه ارومی روی پیشونیش نشوندم و زیر گوشش زمزمه کردم:
_چشاتو از من دریغ نکن.من عاشق چشماتم !...
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لعیا

تعجب زده زل زدم به چشاش ! ینی فرزام منو دوست داشت؟ هه ..

_چرا اینطور زل زدی بمن؟

بدون اینکه جوابشو بدم رومو ازش گرفتم.
چونمو گرفت و لبامو بدندون گرفت.زیر لب اخی گفتم .و خواستم عقب بکشم که محکم تر بغلم کرد.
تن هردومون موازی هم قرار گرفته بودو ب چشمام زل زد..
دستمو دور گردنش حلقه کردم .با لحن ارومی گفت:
_لعیا

+جانم

_تو مال منی!

غرق در لذت شدم .نمیخواستم امشب رو با فکرای الکی خراب کنم ! بوسه ی کوتاهی روی گونش کاشتم
نرم گردنمو بوسید و شروع به دراوردن لباسام کرد و.....

***

از درد بخودم می پیچیدم ،دلم خیلی درد میکرد.
فرزام هنوز خواب بود .دستمو توی موهاش بردم ،چه شب شیرینی بود .یه حس عجیبی داشتم ،حسی که تا حاال تجربش نکرده
بودم !

دلم تیرکشید .اخی زیر لب گفتم .فرزام بیدار شدو با نگرانی گفت:

_چیشده؟جاییت درد میکنه..

نه ارومی زیر لب گفتم .خودمو ازش جدا کردم و از کمد لباسامو برداشتم که حموم برم.

فرزام بهم زل زده بود:

_ میخوای بری دوش بگیری؟

+آره

بدنم کوفته شده بودو احساس خستگی میکردم .سریع دوشی گرفتم و بیرون اومدم.
نزدیک تخت شدم فرزام خوابیده بود.
آروم روی تخت کنارش خوابیدم و توی خودم جمع شدم..

باصدای تلفن از خواب بیدار شدم.

گوشیو برداشتم:
_الو

+پاشو تنبل خانم چقد می خوابی !من جایی کار داشتم ظهر برمیگردم عزیزم بای.

فرزانه بود ،اول صبحی چه انرژیم داشت.بدون اینک اجازه صحبت کردن بمن بده قطع کرد.
از روی تخت بلند شدم .دل دردم بهتر شده بود .توی آینه بخودم نگاه کردم.

سرم گیج میرفتو هنوزم زیر دلم درد میکرد..

سخت گرسنم بودو پایین رفتم مثلهه اینکه کسی خونه نبود..

سمت آشپزخونه رفتم.میز صبحانه اماده بود.
مشغول خوردن شدم .یکی از خدمتکارا از در وارد شد بهم سالم کرد .جوابشو با لبخند دادم و بابت میز صبحانه تشکر کردم....
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حسابی حالم بهتر شده بود .احساس خوبی داشتم ،شاید دیگه میتونستم طعم خوشبختی رو بچشم.فرزام با همه ی بدی های که در
حقم کرد اما تنها کسی بود که میتونستم بهش تکیه کنم دوسش داشتم.
از اشپزخانه بیرون زدم .صدای در اومد ،فرزانه بود:
_سالم خانم ،ظهرت بخیر انگار دیشب خیلی خوشگذشته بهت!
ازحرفش خجالت کشیدم و گفتم:
_من میرم اتاقم!یکم کاردارم.
با عجله به سمت اتاقم رفتم.
دلم میخواست اینبار حسابی بخودم برسم.به سراغ کمد لباسام رفتم ویه تاب و دامن کرم قهوه ای تنم کردم.

آرایش مختصری هم کردم و موهامو مرتب روی شونه های برهنه ام ریختم..

حسابی تغییر کرده بودم..

خونه خلوت بود .یکی از خدمتکارا به سمتم اومد و گفت:
_خانم چیزی الزم ندارین؟
با خوش رویی ازش تشکر کردم.

ساعت نزدیکای دو ظهر میشد روی کاناپه جلوی تلویزیون لم داده بودم..

نمیدونم چرا دلم شور میزد عجیب نگران بودم !
با صدای فرزانه به سمتش برگشتم.
با شیطنت گفت:
_به به خانوم ببین چیکار کرده باخودش شیطون !خوشگل بودی و رو نمیکردی!
با اخم گفتم:
_باز کجا رفتی؟دلم گرفت از تنهایی!
بغلم کرد و گونم بوسید:
_عزیزم درگیر یه سری از کارای عقب افتاده بودم!

-چرا از فرزام خبری نیست؟

+نمیدونم منم از صبح ازش بی خبرم.
فرزام و ولشکن ناهار خوردی؟
_نه!
با کلی انرژی شوخی ناهار خوردیم سعی کردم به خودم مسلط باشم وفکرای بد رو دور کنم .نشستیم و باهم گپ میزدیم .از
زندگیش گفت .اینکه عاشق خانوادشه و همسر و بچه اش به خارج رفتن و اینم چند روز دیگه میره.

احساس میکردم بعد یه مدت یه فرد قابل اعتماد برام پیداشده..فرزانه کسی بود که میتونستم بهش تکیه کنم .از اینکه میخواست بره
و تنهام بذاره ناراحت شدم.ولی به روی خودم نیاوردم و لبخند زدم.
صدای ریموت در باعث شد از جا بپرم.

فرزانه با صدای بلند قهقه زد:
_ای جان چه منتظرم هست!

خندیدم و جلوی در رفتم..فرزام دروباز کرد.قیافه توهم رفته و عصبیش باعث شد لبخندم محو بشه..

سالم کردم .ولی بدون توجه به من از کنارم رد شد!

ته دلم خالی شد ! دلم گرفت.
به سمتش رفتم و با ناراحتی گفتم:

_فرزام چیشده حالت خوبه؟

_نه

فرزانه ب سمتش اومد:
_فرزام خوبی؟
سرشو اشاره به نه تکون دادو به سمت اتاقش رفت.
گوشیش زنگ خورد.بی حوصله جواب داد:
_بگو

یهو فریاد زد و گوشی و قطع کرد .به سمتش رفتم که در اتاقو محکم بست!

منو فرزانه هاج و واج بهم زل زدیم.

بغض عجبیی راه نفس کشیدن رو برام سخت میکرد.چی فکر میکردم چی شد !
ناخوداگاه اشکام جاری شد.
فرزانه جلو اومد .پسش زدم و به سرعت به اتاقم پناه بردم !...
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من احمق داشتم امیدوار میشدم به یه زندگی خوب و شاد با فرزام..
اما اون یه روانی بیشتر نیست ،به حد مرگ از بی محلیش و توجه خودم حرصم گرفته بود
سرمو کوبیدم تو باشتو جیغ خفه ای کشیدم....

"" "فرزام" „""

حسابی اعصابم خراب بود اه لعنتی
گوشی رو برداشتم و به وکیلم زنگ زدم و خواستم پیگیر این شکایت باشه ..دستی عصبی توی موهام کشیدم باید هرچه زودتر
لعیا رو عقد میکردم که مبادا از چنگم درش بیارن
قلم میکنم دستی که بخواد لعیای منو ازم بگیره لعیا نباید از این قضایا بویی میبرد وگرنه دیگه تن به این ازدواج نمیداد ..لعنتی به
مادرش فرستادمو با عصبانیت چشمامو بستم
مادر لعیا ازمن و داداش لعیا به جرم دزدین و فروختن دخترش شکایت کرده بود
اگه خبر به گوش لعیا میرسید به راستی قضیه شهادت میداد و برای همیشه از دستش میدادم
حتی میتونست به جرم تجاوز شکایت کنه
نعره ای زدم و وسایل روی میزو با شدت روی زمین ریختم و دستمو تکیه گاهم کردم ...چشمام از عصبانیت قرمز شده بود..
تقه ای به در خورد و فرزانه وارد شد و از در نیومده گفت :

_فرزام این چه رفتاری بود که تو کردی هان؟ اینجوری دختره بیچاررو بدتر از خودت میرونی ،فراریش میدیا..

حرفای فرزانه نمکی شد روی زخمام و تا عمق وجودم سوخت
سر فرزانه داد کشیدم:

_فرزانه گمشو بیرون ،از جلوی چشمم دور شو

برای اولین بار فرزانه ترسیده و نگران نگاهم کرد و به خودش لرزید
دوباره داد زدم ..:

_ مگه کری فرزانه؟ هان بیرون!!!
فرزانه ترسیده و نگران درو بست و خارج شد...
لباسامو عصبی عوض کردمو رفتم تو اتاق لعیا ....مثل فرشته ها خوابیده بود ..دستی به موهاش کشیدم .....نبود این فرشته
میتونست عذاب بزرگ زندگیم باشه ...بدجوری مریضش شده بودم.
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چشمای کبودو بیحالشو آروم باز کرد..

مثله خون چشماش قرمز شده بود..
بغلش کردم.سرشو روی سینم گذاشتم .با بغض صدام زد:

_فرزام

-جونه فرزام

+دیگه خسته شدم!

-بهم فرصت بده .همه چیز درست میشه.

نفسام تند شد فرصتی نداشتم توی این هفته دادگاهم بودو من همه جوره محکوم میشدم..

باخودم تکرار میکردم لعیا نباید بفهمه اره نباید بدونه که بخاطر به دست اوردنش چه کارای که نکردم..

چجوری بهت بفهمونم دیوونه که تو جات پیشه من امنه من نمیخوام اذیتت کنم..

برای چند دقیقه توی چشماش زل زدم..
حسرت نداشتنش دیوونه کننده بود.

لعیا تو ماله منی مگه نه؟!سکوت لعیا ته قلبمو خالی میکرد.
_من..

_لعیا من تورو با دنیا عوض نمیکنم .نمیذارم تورو از من بگیرن!
محکم بغلش کردم.
بی اختیار اشکام میریخت دیگه غرورم معنای نداشت من واقعا دوستش دارم.

بلند شدو روبروم نشست..
با انزجار دستمو گرفت.

_فرزام من..

حرفشو قطع کردم..

دلم نمیخواست بشنوم که نمیخواد بمونه،اینبار بغضمو قورت دادم..

_تو پیشه من راحتی بهت قول میدم فقط بهم فرصت بده.
برادرت برای اینکه تورو از من بگیره بهم گفت...
صدای هق هقش بلند شد..

_چی..چ..ی..چی گفت؟

بغلش کردم و سرشو محکم رو سینم فشردم!

تقال میکرد که نفس بکشه راه نفسشو بستم جوری که صدای هق هقش خفه بود..

آروم گفتم:
_اون گفت مادرت میخواد تورو ببینه وگرنه دق میکنه..

محکم ب سینم میکوبید...

_من من میخوام برم مامانم مریضه اون میمیره ! میفهمی؟ فرزام توروخدا..

بی هوا سرش داد زدم.

-گریه نکن ! تو اینجا پیشه من میمونی و من نمیزارم بری..

+فرزام بزار برم.اصال خودت منو ببر پیشش..

باخودم زیرلب گفتم:
_هوایی میشی لعنتی مادرت ازم شکایت کرده.
هق هقش بیشتر شد!
چه اشتباهی کردم بهش گفتم.
بی اختیار از آغوشم دراوردمش و ب سمت در رفتم.

بلند شد و دنبالم اومد.هق هقش کل خونرو برداشته بود..
سریع بیرون رفتم و درو از پشت قفل کردم..

-هرچی که من بگم همون میشه.نمیذارم تورواز من بگیرن!

به در میکوبیدو زجه میزد..

صدای گریه هاش نابودم کرد بیحال پشت در افتادم هیچکس خونه نبود..

حتی فرزانه رفته بود..

عصبی بودم .دلم میخواست فریاد بزنم.

+فرزام توروخدا درو باز کن مامانم میمیره..بزار فقط یه بارببینمش..

سرمو روی در گزاشتم و بی اختیار اشک میریختم..

برام اهمیتی نداشت غرورم نابودبشه من فقط لعیا رو میخواستم !..
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باید عقدش میکردم ..اره باید سریعا اسمم و تو شناسنامه اش جا میکردم تا برای همیشه تو چنگ خودم باشه..

زنگ زدم به حسام دوسته قدیمیم و ازش خواستم برام یه عاقد قابل اعتماد و حرف گوش کن پیدا کنه و تا فردا صبح اینجا تو
عمارت من باشه..
توی اتاقم رفتم و سعی کردم بخوابم اما مگه میشد؟؟
صدای زجه های گریه ی لعیا داشت روی عصباب داغونم خط میکشید ..کمی بعد صداش خفه شد..
چشمام از بی خوابی روی هم افتاد و به دنیای بیخبری رفتم

صبح با کرختی از خواب بیدار شدم و بعد از شستن دست و صورتم صبونه رو از خدمتکار تو آشپزخونه گرفتم و بی توجه به
نگاه مشتاقش به سمت اتاق لعیا شتافتم.

توی راه نگاهی به ساعتم که دیشب فراموش کرده بودم انداختم ،ساعت 7صبح بود ..استرس و شوق خاصی داشتم ،تا دو ساعت
دیگه لعیا رسما و قانونا زن شرعی من میشه و چی از این بهتر؟

قفل و توی در لعیا انداختم و وارد شدم ..لعیا با صورت پف کرده از گریه روی تخت پهن شده بود..
تکونش دادم که سریع و وحشت زده از جا بلند شدو نگاهش گره خورد تو نگاهم..

توی جاش نشست و مظلوم نگاهم کرد که گفتم :
_هیش لعیا ،مگه نمیخوای مامانتو ببینی؟؟؟؟؟
سرشو با شوق تکون داد بهش گفتم :
_خب معلومه که میخوای چون مادرتم بدجوری دلش میخواد ببینتت...
و با بدجنسی ادامه دادم :
_بنده خدا رو تخت بیمارستان افتاده از دوری تو...
و زل زدم توی صورتش تا عکسالعملش و ببینم ،نگاهش خشک شد و دستاش به لرزه در اومد ..بدون اینکه پلک بزنه مثل ابر
بهار اشکاش چکید ..با اینکه قلبم درد میومد از این نگاه دردآلود و لرزش دستاش .اما چیکار میکردم؟ برای به دست آوردنش من
همه کاری میکنم ..حتی شده آدم بکشم هه
دستمو چنگ زد و التماس کرد :
_فرزام ،فرزام ترو قرآن بذار برم پیش مامانم ،خواهش میکنم التماس میکنم اینکارو با من نکن مامانم سالخورده است زخم دیده،
رفتارای داداشم دق مرگش میکنه داغ دوری من و ترس از بی آبرویی کمرش و میشکنه هرکاری بگی میکنم اما بزار برم پیشش
فرزام جون لعیا بزار برم لعنتی دارم آتیش می گیرم.
مظلوم با چشمای اشکی زل زد تو چشمام خودمو متفکر نشون دادمو بی توجه به نگاه منتظرش لقمه ای درست کردم و جلوی
دهنش گرفتم ،منتظر و با اخم نگاهش کردم که لقمه رو از دستم گرفت و توی دهنش گذاشت.

لبخندی زدم و گفتم :
_خیلی خب میبرمت پیش مامانت ،حتی یه زندگی بی دقدقه و پر از اسایش و راحتی براش میسازم ..اما!
اما لعیا شرط داره ! همین االن میریم پایین ،لباس خوشگل و رنگ روشنی میپوشی و به خودت میرسی ،نمیخوام اینطوری بی
حال و رنگ و رو رفته ببینمت امروز قراره بهترین روز زندگیمون باشه! همین االن عاقد منتظر منو تو بریم و خطبه عقد و
بخونه..

لعیا

با شنیدن کلمه عاقد خون تو رگام یخ بست ..میخواست منو عقد کنه؟؟؟ اما اونجوری هیچ راه نجاتی ندارم برای فرار از این
عمارت..
چاره دیگه ای هم ندارم و عمق فاجعه همین جاست..
من یه دختر دست خورده بودم که هیچ پول و سرمایه ای نداشتم ،جز یه مادر مریض و خسته که زیر بار مشکالت و رفتارای
ناشایست برادر بی غیرتم که لنگه بابای مفنگیم بود داشت خورد میشد.

حتی اگه موفق میشد منو از دست این غول نجات بده من توی این جامعه به نظرشون یه دختر هرزه ام کسی باور نمیکنه که من
تجاوز شده و آزار دیدم ،اذیت شدم ...کی حرف من و گوش میده؟...
پس با اینکه تمام وجودم از بی پناهی میلرزید سری تکون دادمو بغض توی گلومو قورت دادم که مبادا سر باز کنه و رسوای
عالمم کنه.

فرزام

باورم نمیشد که انقدر راحت بله رو ازش گرفتم ..سر سفره عقد نشسته بودیم و عاقد داشت خطبه رو برای من میخوند..
_جناب آقای فرزام راد ایا بنده وکیلم شمارا به عقد دائم خانم لعیا رضایی در بیاورم؟ ایا بنده وکیلم؟

با صدای رسا بله بلندی دادم که فرزانه با شور و شوق برامون دست زدو روی هر دومون و بوسید..
به این راحتی لعیا برای همیشه مال من شد لبخند از چهرم پاک نمیشد حاال هیچی توان گرفتن لعیا رو از من نداشت ..بعد از
رفتن عاقد جلو رفتم و بی توجه به وجود فرزانه عمیق بوسیدمش اما شاهد جسم بیجون لعیا بودم که بین دستام از حال رفت.
راه روی بیمارستان رو دور میزدم تا معاینه دکتر تموم شه.

بالخره دکتر بیرون اومد و گفت :
_تبریک میگم آقای راد خانومتون بارداره ..اما سعی کنید کمتر استرس بهش وارد کنید شرایط روحیشون خیلی حساسه..

دهنم باز مونده بود ..وای خدای من!! بچه؟ بچه ی من و لعیا؟
مستانه از خوشحالی خندیدم و دکتر و به آغوش کشیدم.
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چشمای بی حال و بی رمقم و باز کردم..
نور شدیدی چشمم و زد ..چشمام و محکم بستم و دوباره باز کردم توی اتاق سفید بیمارستان بودم و قهقهه خنده ای از بیرون اتاق
میومد سریع از جام بلند شدم که دستم سوزی زد و تازه متوجه سرم توی دستم شدم

بی توجه از دستم به ارومی درش اوردم و در اتاق و باز کردم و فرزامی رو دیدم که دکتری رو به آغوش کشیده و همه
پرستارها محو حرکاتشن...

چرا انقدر خوشحاله؟ بخاطر عقدمونه؟ یعنی انقدر دوستم داره؟
پس چرا دکتر و بغل کرده؟ دیوونه است این مرد!

خدا آخرت من و با این بخیر کنه ...یادم به مامانم افتاد و اشک حلقه زد تو چشمام..
صداش زدم:
_فرزام..
سریع سرشو برگردند طرفم و لبخندی زد ..دکتر و ول کرد و اومد تو اتاق
با ذوق مدام چشماش بین صورت من و شکمم در گردش بود
چشمام گرد شد ! یعنی چی؟
فرزام بی مقدمه و هیچ ربطی گفت :
_لعیا دلم میخواد بچمون اگه دختر شد شبیهه تو باشه پسر بود شبیهه من

پوزخندی به افکار احمقانه اش زدم و گفتم :
_اوه حاال کو تا بچه؟ ! من از بچه خوشم نمیاد ،قصدم ندارم حاال حاال ها بچه دارشم ..کی منو میبری پیش مامانم؟ میخوای دقم
بدی؟

اخمای فرزام چنان تو هم رفت که حتی انتظار داشتم کتکم بزنه...
غرید :
_از بچه خوشت نمیاد یا بچه ای که از من باشه هان؟؟؟؟ جواب بده لعیا

تو دلم گفتم
"اصال دلم نمیخواد از تو روانی بچه ای داشته باشم تو حتی لیاقت محبتم نداری ،هیچکدوم از شما مردا ندارید"
اما جرعت بلند گفتنش و نداشتم پس گفتم:
_ای بابا چرا به خودت میگیری همه چیو فرزام؟ من کی همچین حرفی زدم آخه؟؟؟ من کال سنم کمه دلم نمیخواد بچه دار شم
بچه دنگ و فنگش زیاده منم هنوز حالم اونقدری خوب نیست که بتونم بچه بیارم ...اصال این چه بحثی بود که تو پیش کشیدی؟؟؟
نکنه بچه دارم و خودم خبر ندارم؟

فرزام:خیلی زبون دراز شدی لعیا ! همه حرفات دوپهلوئه ..فک نکن خرم نمیفهمم من همه چیز و زیر نظر دارم حاالم لباسات و
بپوش بریم مرخص شدی ..عجله کن کلی خرید داریم

و لبخند عمیقی روی صورتش نشست
گفتم:
_خرید؟ خرید ازدواج؟ فرزام منو مسخره کردی؟ میخواستیم بریم پیش مامانم مثال ! چطور دلت میاد من دارم جلو چشمت پرپر
میشم که..
فرزام لبخند پر انرژی تری زد امروز عجیب شده بودو از اون خوی خشنش چیزی نمونده بود

فرزام:تو لباسات و بپوش شبم میریم دیدن مامانت دوتا خبر خوبم بهش میدیم ..در ضمن

با شیطنت نگام کرد !..فرزام وحشی و شیطنت؟ عجبا ! به حق چیزای ندیده!..

"مامان شدنت مبارک لعیاخانوم تو یه روز هم ازدواج کردی هم بچه دار شدی"
و قاه قاه خندید و بیرون رفت...
من اما منجمد شدم ! من دارم مادر میشم؟?؟ خدای من...
این دیگه این وسط چه افتضاحی بود؟
فرزام با این خوی وحشیانه اش این بچه رو نابود میکنه..
دستمو روی شکمم گذاشتمو نوازش کردم ..یعنی االن یه موجود کوچولوی زنده تو بدن من داره بزرگ میشه؟
چه بد که بچه ام ......آه ولش کن...
لبخندی زدمو لباسامو پوشیدم و روی تخت نشستم تا فرزام بیاد ...دوباره دستمو روی شکمم گذاشتم ..خخ تو همین دودقیقه دلم
براش تنگ شده بود تو دلم شروع کردم به صحبت کردن براش

فرزام

وارد اتاقی لعیا توش بود شدم اما با یه صحنه خارقالعاده مواجه شدم !
لعیا با لبخند عمیق و اشک حلقه زده تو چشمش شکمش و نوازش میکرد و زیر لب زمزمه میکرد
حدس اینکه داره قربون صدقه بچه میره خیلی راحت بود...
باورم نمیشد لعیا اون بچه رو دوست داشته باشه ،بچه ای که به زور تو شکمش کاشتم ..اما االن طوری با عشق براش لبخند
میزد که حسادت به قلبم چنگ زد ....و آهی از بین لبام خارج شد که برای خودم تعجب آور بود..
اونقدر غرق صحبت با بچه بود که اصال حضور منم حس نکرد...
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این میتونست برای من یه حس خارق العاده باشه..

اونقدری که حتی قابل توصیف نبود.
نزدیک رفتم و صداش زدم..

بسه دیگه مامان جونش !پاشو که خیلی کارداریم.آخرشم یه چشمکی با شیطنت بهش زدم.

سریع بلند شدو دستشو توی دستم گرفتم..

لعیا
دست توی دست فرزام از بیمارستان خارج شدیم..از حاال دیگه من با همیشه خودم فرق داشتم..

مادر شدم..مادر بچه ای که فرزام برام ساخته بود..

دم در رسیدیم فرزانه و بهنام با خنده ای که به پهنا روی صورتشون بود ب سمتمون اومدن..

فرزانه بغلم کردو با جیغ حرف میزد:

_وای قربونش برم من الهی..تبریک میگم عزیزدلم..نمیدونی که چقدر خوشحالم..

بهنامم سمتم اومدو تبریک گفت..
ب فرزام نیم نگاهی انداختم خنده از صورتش محو نمیشد..

فرزانه دستشو اروم روی شکمم اوردو گفت:
_چقد ناز بشه این جوجه کوچولو..مثله خودت!
هردومون باصدای بلند خندیدیم..
ب سمت عمارت رفتیم..

بهنامو فرزانه ام پشت سرمون وارد عمارت شدن.
خونه از همیشه تمیزو مرتب تر بود.
انگار که همه خبر داشتن بجز خودم..من مادر این بچه بودم ولی دیرتر از اومدن باخبر شدم.

خدمتکارا همه باخوشروی جلو اومدن و بهمون تبریک گفتن..منم با لبخند باهمه حرف میزدم وفرزام با لذت تماشا میکرد..

بهنام
بروبکس عزیز..من برم خونه یکم کار دارم..شمام ب کاراتون برسین زودی برمیگردم.همه با بهنام خداحافظی کردیم.
فرزام تا دم در بدرقش کرد..

فرزانه خیلی خوشحال بود میتونستم شعف خاصی رو توی چشماش ببینم..

کنارم اومد:
_پاشو خانمی یه دوش بگیر سرحال بشی !باید کلی خرید کنیم واسه اون جیگیلی..

از حرکاتش خندم گرفت..خودش که دوتا بچه داشت..ولی عجیب برای من ذوق میکرد..

با صدای بلند قهقه زدم..
فرزانه بامن میخندید .خوشحال بودم برای بچه ای که اینده هممون رو تغیر میداد!

فرزام دیدم که ماتو مبهوت بهم نگاه میکرد.
انگار که باورش نشده باشه این منم که صدای خندهام پخش خونس.

فرزانه اروم گفت:
_خوب دیگه منم برم به کارام برسم فعال..

فرزام همونجوری که بهم زل زده بود نزدیکم شد..
همچین میخندید که دندونای سفیدو یک دستش بدجوری خودنمایی میکرد.

فرزام
_نمیخوای یکم استراحت کنی؟!

با اکراه جواب دادم.
-فرزام پس مامانم چی؟

_امشب میبرمت پیشش..فقط باید یه قول بهم بدی خب؟

-باشه هرچی باشه قبول.

از این حرفم خندش گرفت.

-لعیا من حاضرم واسه خوشحالیت هرکاری بکنم.اگه میدونستم که با دیدن مادرت اینقدر خوشحال میشی زودتر میبردمت..

فرزام.
لعیا از این حرفم سکوت کرد..خودم هم مونده بودم که چجوری این حرفارو میزدم.من هرکاری کردم که لعیا مادرشو نبینه فقط
صرفا بخاطر ترس از دست دادنش بود...

شب شده بودو منو فرزانه و لعیا هرسه مون اماده بودیم..

امروز کلی گپ زده بودیم و گفتیم و خندیدم..

امشب قرار بود لعیا مادرشو ببینه.
تمام هماهنگی هارو بهنام انجام داده بود..

چطور میتونسم توی چشمای مادرش نگاه کنم.یا وقتی که توی آغوش مادرشه اصال منو یادش هست؟یا اون بچه رو؟

چرا اینقد مریض دوس داشتنش بودم.اونقدی که حتی به محبتش ب اون بچه حسودیم میشد..

لعیا زودتر از همه از عمارت بیرون رفت..
دنبالش دویدم و کمرشو محکم گرفتمو ب سمت خودم برگردوندم..

_لعیا عزیزم دکتر گفت که فشار روحی اصال برات خوب نیست !ازت خواهش میکنم اروم باشی..
بچمون باید سالم بدنیا بیاد.

با انزجار جواب داد.
_باشه.

اروم گفتم من بهت قول میدم یه زندگی عالی و مفرح برای مامانت درست کنم.به شرط اینکه توام باهام راه بیای.

به نشونه قبول سرشو تکون داد..

بوسه ارومی روی پیشونیش گزاشتم.

به سمت در میرفتیم فرزانه و بهنام دم در توی ماشین بهنام منتظر بودن..

خودمم نمیدونستم که قراره چی پیش بیاد..

نفس عمیقی کشیدم و سوار شدیم....
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بهنام بهم گفته بود که با مادر لعیا هماهنگ کرده..

لعیا مات و مبهوت بدونه اینکه کلمه ای بامن حرف بزنه..به جلو خیره شده بود.
دلم میخواست االن میفهمیدم که چی توی فکرش میگذره..

با لحن آرومی صداش زدم_ :لعیاجان؟

نگاهشو به سمتم برگردوند.

_بله؟

-قولت یادت نرها!

سرشو برگردوندو گفت باشه.
میتونستم بفهمم که بغض داره خفش میکنه سکوت سنگینشم بخاطر همین بود.

مسیرو با هر سختی و سنگینی که بود طی کردیم به یه محله قدیمی رسیدیم.
اه اینجا که خونه لعیا نبود!

پیاده شدم لعیا با عجله بیرون اومد.
اروم گفتم:
_صبر کن عزیزم.

-بهنام بیا

بهنام پیاده شد.

_جونم داداش؟

در گوشش زمزمه کردم مسخره کردی اینجا خونشون نیست!

_داداش از همه جا بی خبری بعد اون اتفاقات این بیچاره ها که آبرو براشون توی اون محله نموندتمام اموالشونم ازدست دادند.
اومدن اینجا االنم مادرش اینجا تنهاست.

از خجالت دلم میخواست سرمو ب دیوار بکوبم و سرمو پایین انداختم..

لعیاو فرزانه باهم پچ پچ میکردن.
بهنام روی شونم زد..

_نگران نباش !من هستم.فقط تو داخل نیا فرزام اگه نیاز شد صدات میزنم.
اخمامو تو هم کردمو گفتم:
_مگه میشه ینی چی؟

بهنام اروم خندید..بابا اینا تورو باعث بدبختیاشون میدونن به حرفم واسه یبارم که شده گوش کن فرزام.نزار همه چی از اینی که
هست بدتر بشه.

باخشم دندونامو بهم فشردم.

رومو برگدوندم و دستمو مشت کردم.

باخودم تکرار میکردم حق با بهنامه لعنتی تو گند زدی به همه چی!

بهنام با دلداری و لحن ارومش یکم ارومم کردو رفتن.

لعیا

نزدیک در شدیم نفس نفس میزدم..
مامان بیچاره من..بمیرم که بعد من با چه چیزای دست و پنجه نرم کردی..

اونقدی که حتی مجبور شدی از اون محله خوبمون بری!

فرزانه زنگ درو ب صدا دراورد..

چند ثانیه ای طول کشید..
صدای خسته و پیر یه زن رو شنیدم:

_اومدم

بی هوا زیر گریه زدم.دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم.فریاد زدم:
_مامان !

در باز شد.اصال باورم نمیشد.این مامان من بود؟

چادر سفیدی پوشیده به سرداشت و تمام صورتش پر از چین و چروک بود..زیرچشماش گود افتاده بود.
تمام موهاش سفید شده بوداون لحظه با تمام وجودم آرزوی مرگ کردم..

بدون هیچ حرفیخودمو تو بغلش پرت کردم.
باصدای بلند هق هق میکرد:
_الهی قربونت برم..فدای چشمات بشم..دق کردم مادر،تو کجابودی ؟

صورتمو نوازش میکرد.دوتامون جلوی در روی زمین افتادیم..

فرزانه و بهنام با دیدن این صحنه پابه پای ما گریه میکردن..

به صورت مامانم دست میکشیدم..
_مامان..الهی من برات بمیرم الهی لعیات بمیره چرا اینقدشکسته شدی؟

سرمو روی سینش گزاشتمو تا میتونستم زجه زدم..

صدای گریه های هردومون توی هم گم شده بود.
یه زن میانسال از خونمون بیرون اومدو با فرزانه کمک کردن بلند شیم.
داخل خونه رفتیم از مامانم چشم برنمیداشتم اونم بهم زل زده بود.

همه جا غرق در سکوت بود.

مامانم رو به فرزانه و بهنام گفت:
_خوش اومدین.

با این حاله بدش بازم مهربونیش یادش نرفته بود..

فرزانه و بهنام با خوشروی تشکر کردن.

مادرمو غرق بوسه کردم:

_مامان دلم میخواد مث اون روزا پیشت باشم !همش پیش خودت باشم!
دلم میخواد..کنارت بمونم و به اندازه تمام ثانیه هایی که ازت دور بودم گریه کنم.

بالحن مهربونش گفت:
_عروسک مامان !چقد الغر شدی !اذیتت کرده؟

بغضمو قورت دادم:

_نه مامان !اون ادم خوبیه.منو خیلی دوست داره.من باهاش خوشبختم.

این حرفم شدت گریشو بیشتر کرد...

. ....
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فرزام بی حرف از آشپزخونه
بیرون زد...

...

کسل و بیحال روی تخت دراز کشیده بودم .فرزام خیلی وقت بود که رفته بود و بر نگشته بود ...گفته بود تا نیمه های شب سرش
شلوغه..

توی فکر بودم که درب اتاق به شدت باز شد.

جیغ گوشخراشی کشیدم و توی جام نشستم..

فرزانه مثل زلزله دارد شد.

فرزانه:
_جیغ سالم مامان نی نی عشق عمش چطوره؟ الهی که من بمیرم براش ،گفته باشما لعیا خانوم اگه دختر بشه عروس خودمه،
پسرم شد جهنمو ضرر یه دختر کوچولو براش به دنیا میارم..

خندیدم و بالشتم و به سمت فرزانه پرت کردم:

_فرررزانه تو دیوونه ای!

فرزانه خنده ای کرد و خودش و کنارم روی تخت انداخت و گفت :

_لعیا پاشو بیا بریم بیرون بابا ،پوکیدیم تو این چهار دیواری

_ام ،اما ،چیزه ...خب فرزام...

فرزانه وسط حرفم پرید:

_از اون اجازتو گرفتم!

با خوشحالی خندیدم:

_جدی؟؟؟ پس بزن بریم..

...
تا موقع شام توی پاساژا گشتیم و چندتا لباس کوچولوی صورتی و آبی برای نی نی تو شکمم خریدیم..

فرزانه مدام قربون صدقه اش میرفت و میگفت عروس خودشه ! حاال نمیدونم چرا فک میکنه بچه دختره !
....
وارد رستوران شیکی شدیدم ،سر میز نشستیم وغذا سفارش دادیم...

وسط بگو و بخندمون یهو موبایل فرزانه زنگ خورد ..فرزانه کارتشو و شماره رمزشو بهم داد و مقابل چشمان مبهوت من،
سوار ماشینش شد و رفت !

دهنم باز مونده بود ..چطور منو تنها گذاشت و رفت؟ وای اگه فرزام بفهمه قیامت به پا میکنه.

از سر میز پاشدم که برم ،اما همون لحظه غذاها رو اوردن ،بوی خوش و اشتها آور غذا توی مشامم پیچید و وادارم کرد دوباره
سر جام بشینم.

داشتم به سرعت غذامو میخوردم که حس کردم کسی سر میزم نشست..

فرزام

از ماشین پیاده شدیم و رفتیم داخل رستورانی که اقای احمدی توش میز رزرو کرده بود...
یکراست راهنماییمون کردن سمت طبقه باال...
سرمیز نشستیم و سفارش دادیم..
هرکسی سرش به کار خودش بود ،اما من تو فکر لعیا بودم..
رستوران خوبی بود اگه غذاش خوب باشه بار بعدی حتنا با لعیا میایم.

سری گردوندم و اطرافمو نگاه کردم...
چشمی هم به طبقه پایین انداختم ...دختر موطالیی روبه روی پسر جوانی نشسته بود ...موهای براق و جذابش از شال بیرون زده
بود ،قیافه اش رو نمیدیدم اما موهاش و اندامش مثل لعیا بود..

پوف هرجا میرم همه چیزو شبیه لعیا میبینم !

اومدم سرمو برگردونم اما با دیدن قیافه دختری که طبقه پایین نشیته بود خشکم زد.

لعیا اینجا؟ این موقع شب ! بدون اطالع من...

حس میکردم صورتم از عصبانیت قرمز شده ..تشکر سرسری از احمد کردمو گفتم برای زن باردارم مشکلی پیش اومده ..
خودمو با سرعت باال سر اون میز رسوندم......
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هنوزم نمیتونستم باور کنم که این لعیای من باشه..
نزدیک میز شدم.
مشتم و روی میز کوبیدم.لعیامث برق از جاش پرید..

_ف..فر..فرزام..

صدامو توی سرم انداخته بودم و فقط عربده میکشیدم:

_دهن کثیفتو ببند آشغال کثیف اون بچه منه تو وجود نکبتت داره بزرگ میشه!

لعیا

تمام تنم یخ کرده بود..این دیگه چه مصیبیتی بود خدایا..حاال چجوری بهش ثابت کنم داره اشتباه میکنه..

یه لحظه احساس کردم گوشه ی لبم سوخت با سیلی محکم فرزام بخودم اومدم..

میزو مثله موشک تو هوا پرت داد .تمام رستوران بلند شده بودن و سعی میکردن فرزام و از آرمان جداکنن.

آرمان باالتماس فریاد میزد.داریی اشتباه میکنیی اقای راد ولم کن.

سرم گیج میرفت و گیج شده بودم.اصال فرزام این وقت روز اینجاچیکارمیکرد.

فرزانه ی لعنتی اگه تو میموندی..

دونفر بالباس نگهبانی رستوران داخل شدن.
فرزام هرکسی که سمتش میومد کنار میزدو تامیخورد ارمان ومیزد..

_اشغال حرومزاده !هیچ میدونی داشتی چه غلطی میکردی ها؟ !میکشمت..خودم میکشمت..

نگهبانا با هزار زحمت ازهم جداشون کردن...ارمان سرشو روی زمین گزاشته بودو تمام سروصورتش غرقه خون بود..

فقط نگاه میکردم نمیتونستم حتی حرف بزنم..

فرزام باقیافه ای که از خشم سرخ شده بودسمتم اومد.

یقمو گرفتو مثله یه برده منو ب سمت در میکشید..

_ادمت میکنم دختره ی ه.رزه راه بیا لعنتی.از این ب بعد مث سگ میبندمت تو خونه خیانت اونم به من؟ بهت یادمیدم خیانت ینی
چی..

دستشو فشار میدادم با گریه جیغ میزدم..

_بجون مامان قسم فرزام داری اشتباه فک میکنی..

زجه زدم.

اما فرزام انگار کر شده بود.

صداهای دوروبرمو میشنیدم..

_اقاولش کن.
چیکار با این دختر بیچاره داری؟

+بابا طرف بهش خیانت کرده مچشو گرفته..

یکی از ته سالن داد میزد اقا وایسا خسارت بده رستورانو به گند کشیدی..

فرزام برگشت باخشم غرید:

_خسارتتو مث سگ میندازم جلوت جمعش کن این هرزه خونه رو...

درو ماشینو باز کردو پرتم داد روی صندلی عقب..
باالتماس بهش نگاه کردم.

_فرزام!

_خفه شو..

نمیتونستم ساکت بمونم زندگیم داشت نابود میشد.لعنت بهت فرزانه.لعنت به تو آرمان لعنت!

_فرزام بخدا داری اشتباه میکنی من..من فقط بافرزانه..

دوباره غرید:
_ بهت گفتم خفه شوعوضی اون چیزی و که باید میدیدم دیدم..

نفسام ب شماره افتاد..خدایا یعنی چی م یشه!

نزدیک عمارت بودیم..بحدی باسرعت میرفت که فک میکردم هرلحظه ممکنه موتور ماشین منفجربشه!

_فک نکن اون اشغال مثله خودتو راحت میزارم اگع ولش کردم اومدم فقط واسه اینه اول کار تورو تموم کنم..
میرم سراغش.

احساس ضعف بدی توی تنم بود.
ب عمارت رسیدیم..

تا داخل عمارت یقه مانتوم و گرفته بودو ب سمت اتاق باالی میکشیدم..

ب اتاق که رسیدیم وحشیانه پرتم داد روی زمین.

درو محکم بهم کوبید.
با سیلی که تو گوشم خوابوند دنیا رو سرم خراب شد.

_حاال ادمت میکنم!

..
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با التماس بهش زل زدم تمام صورتم خیس بود.

_فرزام..بزار برات توضیح بدم .من..

شروع کرد ب عربده کشیدن.
اونقد که گوشامو محکم گرفته بودم..صداش پخش میشد توی سرم...

_خفه میشی یاخفت کنم؟

سعی کردم بلندشم بازوهاشو گرفتم و باانزجار گفتم:

_توروخدا بهم گوش کن..

اینبار وحشیانه تر پرتم داد روی زمین.
از درد جیغ خفیفی کشیدم..

دستمو روی پهلوم که خیلی درد گرفته بود گزاشتم.

فرزام بی توجه فریاد میکشید:

_حرف بزن عوضی !بگو چندوقته که میبینش ها !؟

بامشت سمتم اومد از ترس اب دهنمو باصدا قورت دادم..

مشتشو ب بازوم کوبید..زیر مشتو لگدهاش داشتم جون میدادم..

دستمو دور شکمم حلقه کردم..

_ولم کن.بچم !

باگفتن این جمله ازم فاصله گرفت..

غرید:

_خفه شو اون بچه تو نیست!
بچه ی منه !تو این خونه میمونی تاوقتی که بچمو سالم ب دنیا بیاری..بعدشم گورتو گم میکنی میری!

درد بند بند وجودمو ب صدا دراورده بود.
باناله گفتم:
_ ولی..ولی من کاری نکردم..

صدای هق هقم بلندشد.
فرزام اخرین لگدشو ب پام زدو بیرون رفت.
اینبار در اتاقو قفل نکرد ولی جوری درو بهم کوبید که احساس میکردم تمام مغزم االنه که از سرم بیرون بریزه!

خدایا به چه گناهی !من کاری نکردم تو خودت شاهدی..
اگه بچم طوریش شده باشه چی اگه..

داشتم دیونه میشدم پهلوهام خیلی درد میکردن.گوشه اتاق افتاده بودم و حتی نای بلندشدن نداشتم..

باید ب فرزانه خبر میدادم.

خودمو باهزار زحمت سمت تلفن که اون طرف تخت بود کشیدم.....
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دستم که به سیم تلفن رسید دنیا دور سرم چرخید و از هوش رفتم....

• .........• .........• ....

چشمامو اروم باز کردم..
نور شدیدی چشمم و زد

کمی که چشمم عادت کرد بهتر اطرافم رو دیدم

از قرار معلوم توی بیمارستان بستری شده بودم!

اوففف از بیمارستان متنفرم!

بابای عزیزمو روی یکی از همین تختا از دست دادم..

همینجا ها براش زار زدم و دلم آب شد!...

توی جام نیم خیز شدم اما زیر دلم سوزش بد و شدیدی کرد

جیغ بلند و دردناکی کشیدم:

_ای ای کمک...اخ..

در به شدت باز شد و فرزام با چشمای سرخ و متورمش وارد شد

پشت سرش هم قامت فرزانه با چشمای اشکی نمایان شد..
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فرزانه ،فرزام رو کنار زد و خودش رو سریع بهم رسوند و کمک کرد دراز کش بشم...

هق زدم:

_فرزانه چم شده؟ چرا انقدر درد دارم؟!!!

فرزانه رنگش پرید و با استرس و ترس به فرزام نگاهی انداخت

فرزام کالفه سرش رو توی یقه اش فرو برده بود و هیچی نمیگفت...

دیگه کالفه شده بودم!

_فرزانه ،حرف بزن ببینم چه مرگمه؟ نکنه دارم میمیرم و خودم خبر ندارم؟

فرزانه انگار که قصد جواب دادن نداشت..

رو کردم به سمت فرزام و با حرص و نفرت جیغ زدم:

_بی رحم پست فطرت تو بگو چه مرگمه؟ چه مرضی دارم؟ چمه؟؟؟ ....ب ...بچ ....بچم ....بچم حالش چطوره؟؟ حالش
خوبه!؟؟

فرزام بی هیچ صدایی ،بی هیچ اشاره یا کالمی به سرعت اتاق منو ترک کرد...

هنوز توی بهت بودم که فرزانه به حرف اومد :

فرزانه :لعیا ...خب ...میدونی گاهی اوقات یه اتفاقای بدی میوفته که هرچند ناگوار اما جزئی از تقدیر آدمه ....تو ام تقدیرت این
بود ..اون بچه هم قسمت نبود که بیاد بینمون ....تقدیر و سرنوشتش همین بود.....
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زمان برای یک لحظه ایستاد ..با بهت به سمت فرزانه برگشتم

دستو پام به لرزه در اومده بود و زبونم به لکنت افتاده بود...

_فرزانه چی داری میگی؟ ..درست حرف بزن ببینم ..منظو ...منظورت چی ...چی بود؟ بچم !...دارم دق میکنم ...بچم چش شده
هان؟؟؟؟؟

فرزانه دست هاش رو با مهربونی و دلسوزی ،روی شونه ام گذاشت د سعی کرد ارومم کنه...

اما لعیا دیگه اروم بشو نبود!...

فرزانه  :اروم باش لعیا ،اروم باش قربونت برم ....وگرنه هیچی بهت نمیگم

نور امیدی توی دلم تابید ..زبونم رو گاز گرفتم تا مانع حرف زدنم بشم

خدایا نذر میکنم بچم سالم باشه ..خدایا صدامو بشنو
 ..خودت میدونی چقدر دوستش دارم..
بهش وابسته شدم...

فرزانه نفس عمیقی کشید و با کالفگی مشهودی زب زد:

:بچه سقط شد لعیا ..بخدا شرمندتم...تقصیر من بود ..متاسفم نباید تنهات میذاشتم حاللم کن ....فرزام نمیدونست ک...

سرم سوت کشید ،دیگه هیچی نمیشنیدم!!..

اشکام چیکه چیکه شروع کردن به ریختن...

دلم ذره ای مرگ میخواست...
پس کی عذابای من تموم میشه؟؟
خدایاااا ..کی درداس لعیای بی پناهت تموم میشه؟

چشام سیاهی رفت و دنیا چرخید و چرخید...

و دوباره سیاهی مطلق...
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فرزام "" ""

توی اتاق بیمارستان بستری شده بود ،فشارش به شدت افت کرده بود

قلبم بی قراری میکرد..

اگه بیدار شه و منو نخواد چی؟

خدای من...
من چطور تونستم بدون اینکه اجازه توضیح بهش بدم...

بدون فکر

بدون منطق ..اونقدر بزنمش؟

صدای ناله بلند شد...
سرمو به صورتش نزدیک کردم تا زمزمه نامفهومش و بشنوم...

لعیا :نه ،نه بچم نه
:تروخدا بچم نه ،نبرش ،من فقط اونو اونو دارم ،ت ..تروو ..تروخدا

بغضم گرفت ،من لعنتی ،من عوضی بچه خودمو...
پاره تنم و ..
جگر گوشه ام و کشتم..

بخاطر تعصبات احمقانه ام..

خدایا من با این عذاب وجدان چطور سر کنم؟

توی فکر عمیقم غرق بودم که با جیغ دردناک لعیا به یکباره از جام پریدم..

لعیا "" "" "

جیغ میزدم و گریه میکردم..
با ناخونای بلند شدم روی سینه ی ستبر

چنگ مینداختم...
ازش متنفرم..

احساس میکنم که دیگه هیچوقت نمیتونم خوشحال باشم
و شادی کنم.....
خوشی به من حرام بود..
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دستای فرزام دورم حلقه شد..

با دستای بی جونم میزدمش..

بی توجه به وجودمون توی

بیمارستان ،داد زدم:

_خدایاااا ظلم تا کی؟؟؟؟ چقدر؟
مگه لعیات چقدر کشش دارههه؟؟؟؟

دلم خوش بود به وجود اون بچه..
به وجود گرمش

دلم میخواست بغلش کنم ،بوش کنم...
فرزام خدا لعنتت کننننه

نمیبخشمتتتت لعنتی

فرزام بی حرف فقط بغلم کرد..

بی جون خودمو رها کردم تو آغوشش

نیاز داشتم..

به یه تیکه گاه ،یه مرد ،یه آغوش ،یه نگاه گرم..

با مظلومیت و اروم توی بغل فرزام لب زدم:

_فرزااام

فرزام :جونه دله فرزام؟

_احساس میکنم دارم میمیرم ،دلم،دلم...
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با مظلومیت و اروم توی بغل فرزام لب زدم:

_فرزااام

فرزام :جونه دله فرزام؟

_احساس میکنم دارم میمیرم ،دلم،دلم...

هق هق گریه ام اوج گرفت و نتونستم

ادامه ی جمله ام و کامل کنم...

بین بازو های قوی فرزام احساس

ضعف و ترس داشتم..

اما دلم نمیخواست از آغوشش بیرون بیام..

دلم آغوش گرم بابام و میخواست..

چقدر دلم تنگ شده برات بابا !

ایکاش لعیات رو هم میبردی با

خودت..
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روی صندلی نشسته بودم و به مادرم که داشت حیاط و میشست خیره شدم

یک هفته از اون روز نحس میگذشت و من روز به روز بیشتر اب میشدم

شاید هیچوقت فکر نمیکردم زندگیم انقدر دست خوش تغییرات بشه
.
به دست برادرم فروخته بشم

زن کسی بشم که پارانویا داره

بچم و زیر دست و پاهاش بندازم..
پاره ی تنم رو
من داشتم دل میبستم بهش

عاشقش نبودم اما قبولش داشتم
به عنوان پدر بچه ام
همسرم
تکیه گاهم
امانشد ..دیگه از همه ی مردا زده شدم،
اون از ارمان عوضی که به بدترین شکل ولم کرد ،اونم وقتی که یه بچه دبیرستانی پر از عقده بودم

یادم هست روزی رو که برای اولین بار توی خیابون کمکم کرد

چندتا پسر مزاحمم شده بودن و اون باهاشون درگیر شد
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چندتا پسر مزاحمم شده بودن و اون

باهاشون درگیر شد

توی اوج نوجوانی بهش دل بستم،

باهاش دوست شدم ..اما چی شد؟

اونو دست توی دست با صمیمی ترین دوستم دیدم!..

بدجوری شکستم ...خورد شدم

حاالم فرزام منو شکوند ..باهام مثل یه عروسک دستی رفتار کرد

حامله ام کرد

دلم و شکست و بچمون رو با دستای خودش کشت

من نمیتونم ببخشمش ..باید طالق بگیرم

اما چطوری؟..
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محاله فرزام به این راحتی طالقم بده..

خدایا خودت یه راهی جلوی پام بذار

بدجوری محتاجتم...

با صدا زدن های مامان از جا بلند شدم و وارد حیاط شدم

"" "آرش "" ""

با سری پایین افتاده و چشمایی قرمز

توی خیابون راه میرفتم

سرم رو باال آوردم و نگاهم میخ شد

روی چند جوون دانشجو که با خنده

و شادی از کنارم رد شدن

این روزها زندگی هیچ معنایی نداشت

خسته شده بودم ،از این اعتیاد لعنتی

از این پس زده شدن ها

هیچکس من رو آدم حساب نمیکرد،

من لعنتی ،من حیوون

خواهرمو ،پاره ی تنم و فروختم..خدا

منو نبخشه

انگار تازه چشمم به روی دنیا ی

اطرافم باز شده بود و داشتم واقعیت

هارو میدیدم

منم روزی برای خودم کسی بودم ،توی

دانشگاه درس میخوندم و سرم به کار خودم بود

اما اَمان از رفیق ناباب که خوارم کرد ،نابودم کرد...

خودم رو توی منجالبی میدیدم که

خارج شدن از اون دل شیر میخواست
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آهی کشیدم و سرم رو به سمت

آسمون بلند کردم

_اوس کریم معرفتت و شکر ،فقط

تویی که تنهام نذاشتی ،خودت یه فرجی کن برام

همونطور که توی افکارم غرق بودم

شونه ام به شونه خانمی برخورد کرد

و گوشی اون خانم روی زمین افتاد

باتری و جلد پشتی گوشی از اون جدا شدن

شرمنده خم شدم و دستم رو روی باتری گوشی گذاشتم

همزمان دست گرمی روی دستم نشست

نگاهم باال اومد و گره خورد به نگاه

خورشیدی دختر زیبایی  ،که خیره

نگاهم میکرد

هول و دستپاچه دستم رو برداشتم و

شرمنده عذر خواهی کردم
part_65#

هول و دستپاچه دستم رو برداشتم و

شرمنده عذر خواهی کردم

دختر "عیبی نداره اشتباه از من بود" ی

گفت و با لبخند جذابی از کنارم رد شد

تا دقایقی بعد بوی عطر مدهوش

کننده اش از همون مکان استشمام
میشد

و من هنوز منگ و گیج سر جام

وایساده بودم و به مسیری که از اون

عبور کرد نگاه میکردم

مگه میشد اون لبخند جذاب و اون

نگاه گرم و گیرا رو از یاد برد؟...

part_66#

قلبم توی سینه میلرزید

قلبی مه هیچوقت ،برای کسی نلرزیده بود

دلم میخواست بازم ببینمش نمیدونم چرا...

آهی کشیدم و دوباره مشغول راه رفتن شدم..

"" "" "" فرزام "" "" „

روی تخت دراز کشیدم و بالشتش رو

برای بار هزارم بو کردم

چقدر دلتنگش شدم تو این چند وقته..

دلتنگ حضور گرمش

چشمای آبی و زاللش

بی معرفت یعنی دلت برای من تنگ

نشده که یک هفته است گذاشتی

رفتی نامرد ؟؟..
part_67#

بی معرفت یعنی دلت برای من تنگ

نشده که یک هفته است گذاشتی رفتی نامرد ؟؟..

چی میشه منو ببخشی لعیا؟

فایده نداره ،من بدون لعیا نمیتونم..

باید برم بیارمش ،طاقتم طاق شده

گوشیم رو از روی میز چنگ زدم و

برداشتم

با قدم های بلند و سریع خودم رو به

ماشین رسوندم ،پشت ُرل نشستم و

راه افتادم

چهل و خورده ای دقیقه بعد در

خونشون بودم

مردد بودم که برم جلو یا چی..

چیکار کنم؟چی بگم بهش که منو ببخشه؟؟؟

عزمم و جزم کردم و از ماشین پیاده شدم

در خونه رو کوبیدم و منتظر شدم

با صدای "کیه" گفتن لعیا ،حس کردم

که نفسم بند اومد

در باز شد و چهره پریشون لعیا توی

چهار چوب در پیدا شد..
part_68#

با تعجب و دستپاچگی نگاهی به

چشمای بی قرارم انداخت

دستمو سمت صورتش دراز کردم اما

خودش رو سریع عقب کشید

غبار غم روی صورتم نشست
لعنت به من ،ازم میترسه..

"" "لعیا "" "

باترس کنار مامانم جا خوش کردم و نشستم

مدام با نگاه خیره اش براندازم میکرد

اب دهنمو با ترس قورت دادم و

نگاهی به چشمای نگران مامانم انداختم

قرار براین شد که مامان راجب طالق باهاش صحبت کنه

هرچند که کلی اصرار کرد از خر

شیطون بیام پایین و اسم طالق و به زبون نیارم

مامانم میگفت طالق نحسه ،و هر

طالق زمین و به لرزه در میاره

اما چه اهمیتی داشت وقتی که من

پاره تنمو ،مونس شب های تنگم و

زیر دست و پای این مرد.....،
part_69#

اما چه اهمیتی داشت وقتی که من

پاره تنمو ،مونس شب های تنگم و

زیر دست و پای این مرد ،بیرحمانه از دست دادم؟

مامان آروم و با تمانیه شروع به حرف زدن کرد..

اخمای فرزام هر لحظه بیشتر توی هم فرو میرفت

چهره ی جذابش دوباره وحشتناک

شده بود ،مثل همه وقتایی که منو

میزد و چهرش اتیشی میشد

گلوله ی نگاه ترسناک و قرمزش ،باعث

شد اشک توی چشمام جمع بشه

من میترسیدم از این مردی که رو به رومه

کسی که هر روز یه جوری رفتار میکنه

فرزام با حرص و صدایی که کمی از

حد معمول بلندتر شده بود چشم غرید :

فرزام :مگه لعیا خواب ببینه که من

طالقش بدم ،حاالم من میشینم توی

ماشینم ،ده دقیقه وقت داره تا

وسایلش و جمع کن و بیاد توی

ماشین که بریم سر خونه زندگیمون .بسه مهمونی و خوشگذرونی ....
part_70#

با رنگی پریده به مامانم خیره شدم تا یه کاری کنه

مامان استغفرهللا ای زیر لب زمزمه کرد

عادت داشت مواقع سخت ذکر بگه

مامان  :فرزام پسرم حداقل بزار لعیا یه

مدت اینجا بمونه تا خشمش بخوابه،

اونم دلش شکسته ،پاره تنش از

دستش رفته یکم درکش کن ،تو

آقایی بزرگی ،تو بزرگی کن..

فرزام نالید :اما مامان جان من دارم از دوریش دق میکنم

قلبم توی سینم برای ثانیه ای ایست کرد..
واقعا فرزام مغرور جلوی مامانم گفت

داره از دوری من دق میکنه؟؟؟؟!!

نگاهی به صورت مامانم انداختم..

لب خند شیرینی روی لب های خشکش نشسته بود

بعد از بابا ،مامان خیلی داغون شد و

این اتفاقاتی که افتاد هم به داغونتر

شدنش کمک کرد

چطورمیتونستم دل مامان و بشکونم و مخالفت کنم؟؟؟!
وقتی که انقدر خوشحال شده...
part_71#

دروغ چرا ،خودمم یکم دلم میخواست با فرزام برم

توی این مدت به رفتارای متغیرش عادت کرده بودم

نگاهی به چشمای مشتاق و منتظر

فرزام انداختم ،با چشمای سرخش

انگار خواهش میکرد که برگردم..

دلم لرزید برای این اعترافش این نگاهش !  ..مثل هر دختر دیگه ای ..!...اما چطور میبخشیدمش؟؟!

با ناراحتی لب زدم:

_خیلی خب ..میرم وسایلم و جمع کنم

و جلوی چشمای متعجبشون به اتاق رفتم

با گریه و بغض وسایلم رو جمع کردم و

توی ساک ابی رنگم ریختم

"" "آرش "" "

آخرین کام رو از قلیونم گرفتم و

همزمان به چرت و پرت های رفیقام
گوش می دادم..
part_72#

"" "آرش "" "

آخرین کام رو از قلیونم گرفتم و

همزمان به چرت و پرت های رفیقام

گوش میدادم

قلیون رو دادم دست علی رفیقم و گفتم :

_میرم خونه ،حالم داره بد میشه

علی :برو خونه ،ما فعال فولیم

و با بقیه زدن زیر خنده

تک خنده ای کردم و باهاشون

خداحافظی کردم..دست هامو توی

جیب کت قدیمیم فرو بردم و سوار

پراید درب و داغونم شدم که خیلی

وقت بود رنگ کارواش به چشم ندیده بود

استارت زدم و راه افتادم.....
part_73#

ضبط رو روشن کردم اما صداش ایراد

داشت و بدتر اعصابم رو متالشی کرد

با حرص قعطش کردم ..داشتم

طاقتمو از دست میدادم ..خمار بودم

االن هر کاری ازم بر میومد

پشت چراغ قرمز رسیدم و ترمز کردم دستامو مشت کردم
1...2...3

و چراغ سبز شد ..پامو که روی گاز

گذاشتم درب پشتی ماشین باز شد و

کسی خودشو پرت کرد داخل و درود قفل کرد

همه این اتفاقات در عرض چند ثانیه

رخ داد ،عصبی به عقب برگشتم

_هی بپر بیرون مسافر کش نیستم

صدای ضعیف و زنانه ای از زیر صندلی

اومد ،مثل اینکه قایم شده بود!!!

:اقا تروخدا منو بیرون نکنید ،تا یه جایی منو برسونید لطفاااا..
part_74#

اونقدر لحنش غمگین و بغضی بود که

دلم نیومد ولش کنم ،هرچند خریت

محض بود اما انگار صدا برام آشنا بود
.
.
بعد چهار راه دوم پیچیدم سمت چپ

و وارد کوچه ای شدم و ترمز زدم:

_هی خانوم بیاید باال

هیکل ریزی با شال سبز رنگ کم کم باال اومد

با دیدن صورت آشناش ماتم برد،

چشمای خوشگل و خورشیدیش لبالب پر بود از اشک

"" "" "لعیا" "" "

وارد اتاق مشترکم با فرزام شدم

چشمام پر از اشک بود

چه زود دیوار مقاومتم شکست ..خودم رو در برابر فرزام هیچ میدیدم

نگاهم به گوشه اتاق افتاد..

همونجایی که از فرزام کتک خوردم
همون جایی که بچم مرد...

بغضم شکست و بلند زدم زیر گریه

در باز شد و فرزام هراسون وارد شد....
part_75#

به سمتم دویید ،محکم بغلم کرد و در گوشم زمزمه کرد

فرزام  :خانومم ،لعیای چشم آبی من،

اینجوری سوزناک گریه نکن لعنتی دلم آتیش میگیره

ازش بدم میومد

مشتام و نثار بدن عضالنیش کردم

دیوونه شده بودم و بلند جیغ میزدم

_عوضی ازت متنفرم ،ازت متنفرم،

هرروز دارم بدتر میشم خدا ازت

نگذره ،خدا از آرش نگذره الهی بالهایی که

سرم آوردین بدترش سرتون بیاد

دیوونم کردین لعنتیاا لعیا ُمررررد..

دیگه لعیایی نیست شما خاکش کردید...
part_76#

بلند و مظلومانه هق میزدم..

چه چیزایی که من تجربه نکردم..

چه کتکا که نخوردم

توانم تحلیل رفت و روی زمین فرود

اومدم ،با حالی نذار چشم توی چشم فرزام زمزمه کردم:

_چرا نذاشتی بمیرم هان؟؟ من که رگ خودمو زدم،
من که جهنمو به جون خریدم چرا

نذاشتی چراا ،مرگم برام زیاده؟؟؟ اره؟

چشمای فرزام غمگین بود ،اما فرقی

به حالم نمیکرد ،من دختر تنها و بی پشتوانه ای بودم که توی سن

20سالگی احساس میکنم دارم ذره ذره میمیرم..
part_77#

فرزام""

بدن بی حالش توی بغلم خواب بود..
یه خواب عمیق بعد از کلی گریه و زاری

روی تخت گذاشتمش و پتو رو روش کشیدم
ذهنم پر کشید به سال گذشته..
روزی که برای اولین بار لعیا رو دیدم

"" "گذشته" ""

بعد از دعوای شدیدم با فرزانه ،از خونه بیرون زدم
فرزانه اصال حرف گوش کن نبود و نمیخواست دل بده به کسی..
به قول خودش نمیخواست بچه هاشو کسی اذیت کنه
از طرفی بخاطر اصرار های محمد تحت فشار بودم و از طرفی هم حساب کتابای شرکت حسابی به هم ریخته بود
محمد مثل برادر بزرگترم بود نمیتونستم نادیده اش بگیرم اما از طرفی هم فرزانه خواهرم بود و خواسته اش خیلی برام مهم بود

به هر حال اون هم جوون بود و باید ازدواج میکرد و چه کسی بهتر از محمد که عمری م یشناسمش و احترام هم رو تا به حال
زیر پا نذاشتیم؟؟؟

اواسط دی ماه بود و هوا بسی بسیار سرد !
بارون شدیدی میبارید و همه ی عابر های خیابون در حال فرار از بارون به این سو و ان سو میدوییدن
part_78#

ترمز کردم و گوشه ای جست و خیز مردم رو تماشا کردم

بین اونها چشمم به دختر مو بوری افتاد که با پسری زیر بارون قدم میزد و قهقهه خنده اش گوش مردم رو کر میکرد

چشم دوختم به چهره ی جذاب و دیدنی اون دختر غریبه
چشمای درشت و خوش رنگی که از این فاصله نمیشد تشخیص داد چه رنگیه ،موهای طالیی و بلندی از پشت مقنعه اش بیرون
زده بود و اب ازش میچکید

خیسی لباس هاش اندام خوش تراشش رو به نمایش گذاشته بود
با خودم گفتم
"وای چقدر خوشگل و دوست داشتنیه ایکاش مال من بود"!!!!

بعد توی دهن خودم کوبیدم و گفتم

" خفه شو فرزام چی داری میگی؟ "

و دوباره چشم دوختم به دختره ،پسری که کنارش بود پا به پاش میخندید
لحظه ای حسودی کردم..
چرا من نمیتونم دل بدم به کسی؟ عاشق بشم؟یه زندگی عاشقانه داشته باشم؟

توی دلم فهشی نثار غیرت این شوهر یا نامزد کردم که اجازه داده این دختر اینطوری بگرده و امثال منو تحت تاثیر قرار بده

اون ها از کنارم رد شدن و رفتن ،اما اون چهره ی زیبای اون دختر هیچوقت از یادم نرفت که نرفت
تا مدتها ذهنم درگیر اون دختر بود ،هر روز به امید دیدن دوباره اش میرفتم توی همون خیابون و منتظر میشدم

شاید بتونم ببینمش..
part_79#

اما نشد که نشد
تا سه ماه مثل مرغ پرکنده ای با چشمم دنبالش میگشتم  ،انگار با یه نگاه جادوم کرده بود

از خودم بدم میومد که انقدر درگیر زنی شدم که شوهر داره

اواخر زمستون یه روز که دوباره به امید دیدنش توی همون خیابون پارک کرده بودم در کمال ناباوری دیدمش

مظلومانه و سر به زیر گریه میکرد
قلبم لحظه ای تپیدن رو از یاد برد ،احساس می کردم آشنای عزیزی رو بعد از مدتها انتظار دیدم

اینبار وقت رو تلف نکردم و دنبالش رفتم
..
وارد خونه ای شد که پارچه ی سیاهی روی سر در اون کشیده شده بود و روی پارچه نام مردی حک شده بود به عنوان یه پدر
دلم سوخت براش ،البد هق هق گریه اش هم برای این بود
بعد از رفتنش داخل خونه ،از ماشین پیاده شدم و آمارش رو در آوردم
چقدر ذوق زده شدم وقتی فهمیدم ازدواج نکرده و نامزدی نداره ،فقط یه برادر و مادر داره

"" "" ""

سری تکون دادم و دست از تجدید خاطرات برداشتم
روزایی که دلداده و منتظر ،هروز سر کوچشون پارک میکردم به امید یه لحظه دیدنش از دور
وقتی فهمیدم برادرش معتاد شده و غیرت و مردونگی رو از یاد برده خودم دست به کار شدم و با پیشنهاد پول و مواد لعیا رو به
دست آوردم

هیچوقت پشیمون نمیشم از این کارم ،من نمیتونم و نمیخوام که بدون لعیا زندگی کنم
گاهی باهاش بدرفتاری میکنم چون میدونم که دوستم نداره
حتی االن ازم متنفره ،اما حق نداره متنفر باشه..
حق نداره ،باید عاشقم باشه
من بدون اون چیکار کنم؟....
part_80#

افکارم رو کنار زدم و کنارش دراز کشیدم و توی اغوشم فشردمش
لعیا عروسک دوست داشتنی منه ،مثل مواد بهش معتادم..
تازه دم عصر بود و وقت خواب نبود ،اما چشمام و بستم و سعی کردم بخوابم

"" آرش "" "

_همینجاست؟

دختر :اره ،اره خیلی ممنونم آقا خیلی مردی خدا خیرت بده

دستش سمت دستگیره رفت ناخودآگاه گفتم :

_صبر کنین !

دختر متعجب به سمتم برگشت !

_اسمتون رو به من نگفتید خانوم

دختر لبخند محجوبی زد

دختر :اسمم ستارست ،و شما؟

_آرش ،ارش هستم ستاره خانوم

ستاره :بازم ممنونم آقا آرش

لبخند کم یابی مهمون لبهام شد:

_خواهش میکنم وضیفه بود...

ستاره :ببخشید من میتونم شماره تلفن شما رو داشته باشم

_البته یادداشت کنید ....0919

ستاره :خیلی ممنونم خداحافظ

_به امید دیدار !

لبخندی زد و پیاده شد.
ماشین رو روشن کردم و راه افتادم ،لبخند عریضی روی لبهام و برق خاصی توی چشمام بود

گرچه هنوز عضالتم بخاطر خماری درد میکرد و این ازارم میداد
part_81#

لعیا "" ""

جلوی آیینه به صورت ارایش شدم نگاهی کردم
هه شبیهه عروسکا شدم ،شایدم واقعا یه عروسکم!
عروسک فرزام..
فرزام با کت و شلوار اتو کشیدش وارد اتاق شد و لبخندی به ظاهر مهربون تحویلم داد
از این مهربونیای ظاهریش متنفرم!

فرزام :حاضری عزیزم؟؟

چیزی نگفتم و به جاش سری به معنی اره تکون دادم
از جا بلند شدم و پشت سرش راه افتادم ،درست مثل یه عروسک کوکی و حرف گوش کن!

توی ماشین نشستم ،هه حتی نمیدونم کجا داریم میریم؟
این روزا به شدت افسرده و ناراحتم ..دلم گرفته از سرنوشت تلخم از این همه اجبار

از وقتی بابام رو از دست دادیم زندگی به کاممون زهر شده
اون از آرش...
اون از مامان...
اینم از وضع زندگی من !یا بهتره بگم اسارت من!
آهی از گلوم خارج شد و بغض همیشگیم دوباره شکست
سعی کردم خودم رو کنترل کنم  ،با اینکه لوازم آرایشی که استفاده کرده بودم ضد اب بود اما چشمای خودم حساس تا گریه
میکردم سریع قرمز میشد و َو َرم میکرد.

نمیخواستم کسی متوجه گریه ام بشه بسه ضعیف بودن
من لعیام همون دختر همیشه شاد و سرحال
همونی که عاشق زندگی کردن بود ،هنوزم همونم ..فقط درد کشیدم  ،غصه خوردم و بزرگ شدم

فرزام نباید شکست منو ببینه ،من باید قوی باشم!
part_82#

ماشین جلوی یه ویالی مجلل توقف کرد و فرزام دوتا بوق زد
در به سرعت به دست مردی باز شد
فرزام ماشین رو برد داخل و کنارش بقیه ماشینا پارک کرد
در ماشینو باز کردم و پیاده شدم .ویالی خوشگلی بود
صدای بلند آهنگ تا توی حیاط میومد هه ! مردم سرخوش!

فرزام سمتم اومد و دستمو گرفت ،با انزجار دستم رو از دستای مردونه و قدرتمندش بیرون کشیدم
اخمی کرد و به زور دستمو توی مشتش گرفت و فشار محکمی داد

فرزام  :لعیا امشب مثل بچه ی آدم خوش بگذرون و لجبازی رو بذار کنار ..هیچ خوشم نمیاد جلوی دوستا و آشناها سکه ی یه
پولم کنی اوکی؟

پوزخندی زدم و سکوت کردم
امشب تالفی میکنم آقا فرزام!!!! صبر کن و تماشا کن

چنان سنگ رو یخی ازت بکنم که حالت جا بیاد ،من عروسک دستی محبوبه تو نمیشم...
#لعـــــــــــــــیا
part_83#

با ورود به سالن هوای گرم به صورتم خورد ،برخالف مهمونی قبلی اینبار همه توی هم میلولیدن و میرقصیدن

همه لباس های آنچنانی پوشیده بودن و معلوم نیست بچه ی کدوم یکی از آقازاده ها بودن ! هه

خدمه کیف و مانتوی گرمم رو ازم گرفتن و بردن ،کت فرزام هم همینطور
دست توی دست سر میزی نشستیم

نگاه بیروحی به فرزام انداختم و با لحن شل و وا رفته ای سوال کردم:

_اینجا اوردی منو چیکار کنم مثال؟

فرزام متعجب نگاهم کرد :

فرزام :خب معلومه ! خوش بگذرونی و حالت جا بیاد

پوزخند مسخره ای مهمون لبهام شد
با نیش و طعنه بهش توپیدم:

_ واقعا تو فک میکنی این مهمونیای مسخره ای که فقط به درده تو و امثال تو میخوره میتونه حال داغون منو خوب کنه؟ متاسفم
واقعا

فرزام اخمی کرد و با نگاهی عصبانی خیره ی من شد

فرزام :لعیا دیگه داری با این لحن حرف زدن و قیافه گرفتنات کالفم میکنی ،یادت باشه صبر منم حدی داره

یک تای ابروم رو باال انداختم و بیخیال مشغول خوردن شیرینی خوشمزه ای شدم که روی میز گذاشته شده بود
و چشم دوختم به جمعیتی که در تکاپو و خوش و بش بودن

بر خالف رویایی که از مهمونی های آنچنانی بچه پولدار ها داشتم و به نظرم خیلی جالب میومد
این مهمونی مسخره هیچ جذابیتی نداشت.
#لعـــــــــــــــیا
part_84#

بین جمعیت چشم گردوندم
با دیدن چهره آشنایی میخکوب شدم
نه نه نه خدای من این عوضی پست اینجا چیکار میکنه؟
سرتاسر وجودم پر از نفرت و کینه شد
بچه ی من بخاطر این پست خودخواه از دست رفت

دست هام مشت شد ،میدونستم که صورتم از شدت عصبانیت و غلغله ای که توی دلم به پا بود سرخ شده

با دراز شدن دستی جلوی صورتم از عالم هپروت بیرون اومدم و نگاهم قفل نگاه فرزام شد

با لبخند جذابی یه دستش رو به سمتم دراز کرده بود و دست دیگش با ژست خاصی توی جیبش بود

بی حوصله دستش رو پس زدم

_ولم کن حالم خوش نیست برو با یکی دیگه برقص

فرزام از بین دندون های کلید شده اش غرید

فرزام  :پاشو لعیا ،بزار مهربون بمونم کم اون روی سگ منو باال بیار...
#لعـــــــــــــــیا
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به ناچار دستم رو توی دستش گذاشتم.

دستش رو دور کمرم حلقه کرد ،دقیقا نمیدونستم باید چیکار کنم فقط دستامو روی شونه هاش گذاشتم و با حرکت نرم اهنگ کمی
خودم رو تکون میدادم.

داغی تنش با سردی و انجماد من متضاد بود.

فاصله ی کوتاهی بینمون بود،
سرم رو پایین گرفته بودم که مبادا چشم توی چشم آرمان بشم.

پست فطرت رذل ..الهی که بالهایی که سر من اورد نصیب خودش بشه،

ادمی نیستم که کسی رو نفرین کنم اما اینیکی فرق داشت.

اینبار بحث سر من نبود ،سر بچم بود.

آخ که چقدر برنامه چیده بودم براش......

میخواستم شاد و خوشبخت زندگی کنه ،مثل من سختی نکشه،
بیشتر دوست داشتم پسر باشه اما هعی ..حیف که نشد.
دنیا همین دلخوشی کوچیک و هم از سر من زیاد دونست.

با احساس نفس های کشدار و داغی

کنار گردنم از عالم فکر و خیال بیرون اومدم.

فرزام کنار گوشم زمزمه کرد:

_لعیا ،نمیتونم خودم و کنار تو کنترل کنم تو منو دیوونه میکنی!

بی میل فشاری به سینه ستبرش وارد کردم:

_فرزام ولم کن!
#لعـــــــــــــــیا
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فرزام نالید :

_چرا؟ چرا منو پس میزنی؟ هان ! بخاطر کدوم الشی؟

_فرزام بس کن اه ،تو دیوونه ای ،یه پارانوئیدی دیوونه!

با تمام توانم هولش دادم و خوردم رو عقب کشیدم.

نگاهی پر از غم و نفرت نثار چشماش کردم و با گام های بلند از کنارش گذشتم.

همونطور که سرم پایین بود
اولین قطره اشک از چشمم چکیده و روی دستم افتاد
دومین قطره...
سومی...
و...

به طبقه باالی این خونه بزرگ پناه بردم و خودم رو داخل اتاق تاریکی پرت کردم
صدام رو آزاد کردم و از با صدای بلند هق زدم
پاهام رو توی شکمم جمع کردم و توی خودم مچاله شدم.

با دستی که روی شونه ی َچپم نشست جیغ خفه ای کشیدم و از جا پریدم.

توی اون تاریکی با اون چشمای لبالب

پر از اشک نگاهم رو باال بردم

صدای پسرانه ای گفت:

هی اروم باش بابا ! نمیخوام بخورمت که!

_تو دیگه کدوم خری هستی؟

با دست محکم روی چشمم کشیدم و اشکام رو پاک کردم و غریدم:

_هااان؟

_خیلی خب بابا ،ببخشید ! اما من باید از تو بپرسم که کی هستی و توی اتاق من چیکار میکنی؟!
#لعـــــــــــــــیا
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چشمام گرد شد و رنگم به قرمزی گرایید.

به تته پته افتادمو چنگی به گونه هام انداختم.

فقط تونستم بگم:
_وای!

پسر خنده ی بلندی کرد و به سمتم اومد.

کلید برق باالی سرم رو زد و فضای اتاق روشن شد.

حاال چهره ی جذاب پسر رو بهتر میتونستم ببینم خجالت زده "ببخشیدی زمزمه کردم و مظلومانه سرم رو پایین انداختم.

دست پسره ناشناس بهسمتم دراز شد.

دستای سردمو توی دستای گرمش گذاشتم و به کمکش از جا بلند شدم.

پسر :اسمت چیه خانوم طلبکار؟

_لعیا

_چه اسم زیبایی ! برازندته! البته اگه اینطوری گریه نکنی!

لبم رو گزیدم تا خنده ام رو قورت بدم
همون لحظه تقه ای به در خورد با

فکر اینکه نکنه شخص پشت در فرزام باشه موهای تنم سیخ شد.

آدرنالین خونم به شدت باال رفت.
#لعـــــــــــــــیا
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هول زده نگاهم رو به سمت پسرغریبه انداختم که بیخیال داشت به سمت در گام برمیداشت.

با استرس و ترس به سمتش گام برداشتم تا مانعش بشم.

اگه فرزام من و تنها تو این اتاق با به پسر جوون میدید زنده زنده خاکم میکرد!

با دستم بازوش رو گرفتم و مانع جلوتر رفتنش شدم ،اما توی همون لحظه ی نکبتی پام پیچ خورد و پرت شدم روی پسره
اونم شوکه شده تعادلش رو از دست داد و پخش زمین شد ،منم روی سینه اش افتادم..

فرزام

تمام اتاق هارو دنبال لعیا گشتم اما نبود که نبود!

فقط چند تا اتاق مونده بود
دم در اتاق ،تقه ای به در زدم اما کسی درو باز نکرد
به خیال اینکه کسی داخل نیست درو باز کردم.

لعیا

با چشمایی که از ترس و وحشت گشاد شده بود نگاهم رو به چشمای غضبناک فرزام دوختم.

به سرعت از روی سینه ی پسر که متعجب مارو نگاه میکرد بلندشدم.

رنگ فرزام لحظه به لحظه کبود تر میشد واین یعنی اوج عصبانیت

با صدایی که به زور از حنجره ام بیرون میومد زمزمه کردم:

_فرزام توضیح میدم ! اشتباه می...

ادامه ی حرفم با نعره ی وحشتناک فرزام توی گلوم گیر کرد..
#لعـــــــــــــــیا
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فرزام :
_تو ! تو دختره ی چموش هرزه چه گهی خوردی ها؟؟؟ به والی علی لعیا خونتو میریزم کثافت.

پسر:هوو چی میگی آقا؟ چیکارش داری؟

فرزام یورش برد سمتش و باهاش درگیر شد ،اونقدر عصبانی بود که انگار دردی احساس نمیکرد.

دوییدم سمتش و بازوشو کشیدم:

_فرزام ،نکن لعنتی کشتی جوون مردمو ..باتوم روانی ولش کن !

فرزام هولم داد عقب و از روی جسم نیمه جون پسره بیچاره بلند شد.

رگ گردن و شقیقه اش بیرون زده بود ،ترسیده اب دهنم رو قورت دادم و اسمش و صدا زدم:

_ف ..فر ..فرزام ،بب..ببین ،اص ..اصال اینجوری ..نیست که تو...

فرزام :
_خفه شو لعیا ،خفه شو ..اون مانتوی بی صاحبتو تنت کن برمیگردیم خونه..
بالیی سرت بیارم لعیا که مرغای آسمون به حالت زار بزنن ...هرزه ی کثیف

و تفی جلوی پام انداخت
بی صدا گریه میکردم و توی دلم به بخت سیاهم لعنت میفرستادم.

اخه من بخت برگشته مگه چه گناهی مرتکب شدم که باید انقدر بخاطرش زجر و سختی و تحمل کنم؟

از ترس به سکسکه افتاده بودم
نالیدم :

_مانتومو خدمتکار ...گ ..گرفته

فرزام بی حرف با دستای مشت شده لحظه ای بیرون رفت و سریع برگشت
مانتومو پرت کرد توی صورتم

با ناراحتی و شرم نگاهی به پسره بخت برگشته ی بیهوش انداختم.

حکایتمون شد حکایت اش نخورده و دهن سوخته!

زیر نگاه مرگبار فرزام مانتومو تن کردم،
میترسیدم زیر دست و پاش جون بدم و طلوع خورشید فردا رو نبینم..
#لعـــــــــــــــیا
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زیر لب "ببخشید" ی نثار پیکر بیهوش اون پسر کردم و اروم اروم به سمت فرزام قدم برداشتم

فرزام با حرص خودش رو بهم رسوند ،بدون هیچ مالیمتی بازوم رو بین دستای بزرگش گرفت و مثل کش منو دنبال خودش
کشید

از ترس نفسم بند اومده بود و یه ریز اشک میریختم
من چطور به فرزام ثابت کنم داره اشتباه میکنه؟
اون به حرف من گوش نمیده همونطور که قبال نداد...
فکر به گذشته نچندان دورمون به لرزش دست و پاهام شدت بخشید

از ساختمون بیرون زدیم
...
فرزام به شدت روی صندلی ماشین پرتم کرد و خودش با خشم روی صندلی راننده نشست..

پاشو به شدت روی پدال گاز فشار میداد
سرعتمون سرسامآور بود
حتی چندتا چراغ قرمز رو رد کردیم بی توجه به عاقبتش

از کجا معلوم شاید بجای مردن زیر مشت و لگدای فرزام با یه سانحه رانندگی از دنیا میرفتم!.....
#لعـــــــــــــــیا
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.......

با سیلی محکمی که فرزام با تمام وجود توی گوشم خوابوند برق از سرم پرید و جیغ گوشخراشی کشیدم

سیلی های بعدی به مراتب بدتر از سیلی اول بود
از ته دل جیغ میزدم و میخواستم ولم کنه

اما انگار که کر شده بود و صدای ناله ها و التماسای منو نمیشنید

موهام رو کشید و پرتم کرد

کمرم محکم به لبه ی تخت برخورد کرد و درد وحشتناکی توی کمرم پیچید

از شدت درد نفسم بند اومد ،حتی نتونستم جیغ بکشم!

قبل از اینکه به خودم بیام دست فرزام

روی یقه ی لباسم نشست و از وسط پاره اش کرد

توانی برای دفاع از خودم نداشتم  ،گونه هام میسوخت ،کمرم تیر

میکشید و کبودی های ایجاد شده روی بدنم با هر ضربه ی بی رحمانه ی فرزام

تا استخون میسوخت

فرزام سرشو توی گردنم فرو برد و محکم گاز گرفت و در گوشم زمزمه کرد :

فرزام  :بهت نشون میدم هرزه ی لعنتی ،اگه دلت میخواست چرا به خودم نگفتی هان؟؟؟..
#لعـــــــــــــــیا
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داد زد :

_هااان؟

صداش ،نگاهش ...پر از تنفر و بغض بود.
به سختی به حرف اومدم:

_فرزام به جون مامانم اشتباه میکنی بزار توضیح بدم.

نعره ی فرزام تو صورتم مجبورم کرد چشمام رو ببندم:

فرزام  :چی رو توضیح بدی ها؟؟ میخوای توضیح بدی چطوری پریدی تو بغلش؟؟ میخوای دیوونه ترم کنی؟؟ کثافت عوضی ! از
زنده بودن پشیمونت میکنم لعیا ! کاری میکنم آرزوی مرگ کنی ......جهنم اون دنیا بهشت تو باشه

پرتم کرد روی زمین و خیمه زد روم..

..........
آرش

با شیفتگی نگاهش کردم
چقدر وقتی میخندید زیبا میشد!!

ستاره  :وای آقا آرش از دست شما ،چقدر شوخ طبعین

و دوباره زد زیر خنده
خیلی با نمک میخندید

چال گونش دیوونه کننده بود!
#لعـــــــــــــــیا

part_93#

از خنده ی بانمکش منم به خنده افتادم و همراهیش کردم.

غذامون که اومد مشغول خوردن شدیم.

چند روزی بود که یه کار آبرومندانه پیدا کرده بودم.

پیش یه نجار شاگردی میکردم و امروز به محض اینکه پول دستم اومد از ستاره دعوت کردم شام بریم بیرون.
اونم در کمال تعجب قبول کرد!
و من غرق شادی شدم ! توی همین مدت زمان کوتاه بدجور فکرم رو مشغول کرده بود..

گاهی اونقدر غرق افکارم میشدم که یادم میرفت خیلی وقته نکشیدم و استخونام از خماری در حال خورد شدن !

لقمه ای از کوبیده گرفتم و توی دهنم گذاشتم..

ستاره  :ببخشید که میپرسم ،اما شما چرا تنها زندگی میکنید؟؟

با سوالی که ستاره پرسید ،لقمه توی گلوم گیر کرد و دست به دامن نوشابه شدم برای پایین فرستادنش.

ستاره  :وای خدا مرگم بده اقا ارش خوبید؟

_خدانکنه ،خوبم مرسی

دست داغش روی دستم نشست و برق از سرم پروند..

سرمو بلند کردم.
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توی چشماش نگرانی خاصی رو میشد دید

لبخند اطمینان بخشی به روش

پاشیدم و دستش رو با دلهره توی دستم گرفتم

هرلحضه انتظار داشتم بزنه زیر گوشم و دستم و ول کنه

اما اونم با لبخند لرزونی دستم رو فشرد

صورتم ناخودآگاه جلو و جلوتر رفت

لبهام توی یک سانتی لبهاش متوقف شد

من داشتم چه غلطی میکردم؟؟؟
من معتاد لیاقت این فرشته ی پاک و نداشتم

قبل از اینکه بتونم خودم رو عقب

ستاره لبهاشو بی حرکت روی لبهام گذاشت

قلب بی جنبه ام توی سینه ام بی قراری میکرد

من هیچوقت خوددار نبودم..

دست لعنتیم بدون اجازه ی من پشت سرش قرار گرفت و لبهاشو بیشتر به لبهام فشرد...
#لعـــــــــــــــیا
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دلم و به دریا زدم ،نمیتونستم ازش بگذرم.

من هیچوقت نسبت به دختری احساس نداشتم
ولی حاال تک تک سلولهای بنیادی بدنم اسم ستاره رو فریاد میکشید.

چطور توی این مدت کم انقدر دیوونه شدم؟؟؟

به نرمی بوسیدمش!

مثل یه رویا بود ،یه رویای خیلی خیلی خیلی زیبا

.........

لعیا

با احساس خفگی از خواب پریدم.

دست فرزام دور گردنم حلقه شده بود.

وزن دستش بیشتر از حد تحمل من بود
و داشتم خفه میشدم.

به سختی دستش رو پس زدم و توی جام غلتی زدم.

غلت زدن همانا و جمع شدن اشک توی چشمم همان
تمام بدنم کوفته بود زیر دلم به شدت احساس سوزش میکردم.

کبودی های روی بدنم هم که دیگه قوز باال قوز بود.

جرعت هق هق کردن یا جیغ زدن نداشتم
دیشب بدترین شب عمرم بود.

میترسیدم با صدای گریه ام فرزام از خواب بیدار شه و دوباره تن و بدنم و مهمون کمربند و مشتای قوی و عذاب دهندش کنه....
#لعـــــــــــــــیا
part_96#

اینم از بخت و اقبال من بود..
بی صدا اشک ریختم از سیاه بختی و تنهایی خودم.

یاد یه جمله افتادم که بدجوری با حال االنم سازگار بود:

"#کاش میشد
برای ساعتی ُمرد !
آن وقت است که میفهمی
چه کسی از نبودنت دق میکند
و چه کسی ذوق ...
دلم ساعتی ُمردن میخواهد=)

منم االن دلم مردن میخواست ...دلم دوری میخواست.

ایکاش میشد مامانم و بردارم و فرار کنم !...اینطور که معلومه فرزام هیچوقت منو طالق نمیده.

در عین تاریکی و ناامیدی شعله ی کوچیکی دلم رو روشن کرد ! از کجا معلوم؟ شاید میتونستم فرار کنم!

من که از همه ی مردا متنفرم هیچوقت نمیخوام ازدواج کنم ،پس چه عیبی داره دست مامانم و بگیرم و تا جایی که میتونم فرار
کنم؟

با این فکر ذرهای دلم اروم گرفت انگار که بوی آزادی به مشامش خورده بود.

احساسات عجیبی همزمان به سمتم حجوم اورد
ترس ،امید ،هیجان ،استرس و..

یعنی میتونستم از دست این شکنجه گر روح و روان راحت شم؟

چه خوب میشد اگه دیگه هیچوقت نمیدیدمش !...
#لعـــــــــــــــیا
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با هزار فکر و خیال دوباره به خواب عمیقی فرو رفتم.....

.....

فرزام

کالفه توی اتاق کنفرانس نشسته بودم و ثانیه ها رو میشمردم برای رفتن به خونه ،پیش عشق خیانتکارم!

خیلی حالم خراب بود و اگه میتونستم ،شرکت نمیومدم
اما امروز یه کنفرانس مهم داشتیم و اگه خوب پیش میرفت سود زیادی داشت !

.....

وارد پذیرایی شدم و درو بستم ،بوی قرمه سبزی خونه رو برداشته بود.

نگاهی دور خونه انداختم ،همه چیز ردیف بود.

خدمتکارا مشغول جمع آوری وسایل و آشپزهم درحال آشپزی..

فاطمه ،دختر جوان خدمتکار رو صدا زدم و روی مبل نشستم.

طولی نکشید که سروکله اش پیدا شد نگاه عمیقی به قیافه ی مضطرب و خبیثش انداختم.

همیشه خبرچین خوبی بود!

_خب بگو ببینم ،چی گذشت وقتی من نبودم؟

فاطمه  :واال آقای راد چیز زیادی نفهمیدم و نتونستم خیلی توی کار اون دختر فضولی کنم چون هردفعه متوجه حضورم میشد.
حتی آخرین بار سرم داد زد که گمشم بیرون اما ....اوم

مشکوک و موشکافانه نگاهش کردم و لب زدم :

_اما؟؟؟

فاطمه  :یه چیزی فهمیدم اقا

_چی؟..
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فاطمه قدمی نزدیک تر اومد و اروم تر از قبل گفت :

فاطمه  :پشت در اتاق ،به بهونه ی پاک کردن زمین فالگوش وایساده بودم و هرچند دقیقه ،از کنار در نگاهی مینداختم ..اما یه
چیزی شنیدم که امیدوارم راست نباشه!

نگران شدم!

مگه لعیا چی گفته؟؟!!

_چی؟ چی شنیدی؟ د بنال لعنتی!

فاطمه  :اقا شنیدم که داشت با تلفن صحبت میکرد ،راجب فرار و این چیزا میگفت!

دهنم از تعجب باز موند ! لعیا و فرار؟

هه چرته! کجا میخواد فرار کنه؟ خونه ی مامانش؟
هرغلطی بخواد بکنه ،عذابشو میبینه ..اما با کی میخواد فرار کنه؟

از فکر کردن به فرار لعیا همراه اون پسره کثافت خونم به یک باره جوش اومد و دوباره برزخی شدم.
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هه چه غلطا ! فرار!
از روی مبل بلند شدم و با گام های بلند  ،خودم رو به در اتاق خواب لعیا رسوندم....
حالیش میکنم با کی طرفه ..به من میگن فرزام!

"" "" آرش "" ""

با دیدن شماره ی ستاره روی گوشیم ،لبخندی زدم و با همون لبخند گوشی رو برداشتم :

_سالم

_سالم....

_خوبی عزیزم؟

_نه زیاد...

نگرانی مثل خوره به جونم افتاد.

_ستاره چیشده؟ بابات باز اذیتت کرد؟

_آرش ...بابام دوباره قول ازدواجمو داده ،حالم خیلی بده ....ایکاش که بمیرم

عصبی چنگی به موهام زدم...

_دوباره ! چرا؟ چی از جونت میخوان هان؟؟کی؟ چه موقع قرار بیان؟

_نمیدونم بخدا نمیدونم بابام چه دشمنی با من داره که انقدر عذابم میده ،قول ازدواجمو با برادر زن بابام داده

_گریه نکن ستاره ،گریه دردی ازمون دوا نمیکنه که عزیزم ...بگو کی میخوان بیان؟
#لعـــــــــــــــیا
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ستاره دماغش رو باال کشید و با گریه گفت :

_امشب ،بابام و نادره گفتن اگه جواب بله ندم ،مجبورم میکنن با عطا ازدواج کنم.

آرش من میترسم....

_یه راه حل ،براش پیدا میکنم ستاره قول میدم بهت....

:من ...من باید ...باید برم ،فعال خدافظ

_خداحافظ ...گریه نکن ..لطفا

_باشه ..بای.

و گوشی رو قطع کرد به قدری عصبی بودم که حد نداشت،

چرا باید یه پدر دختر خودشو بده به کسی که دخترش دوست نداره و ازش متنفره؟!

چرا لعنتی؟؟؟؟ مگه دخترت دل نداره !؟

صدای توی سرم گفت "توم همین کارو کردی ! توم با بیرحمی لعیا ،خواهرتو ،ناموستو به پول فروختی
لعنتی تو کثیف تری ،تو پست تری"..

درسته ...خدا لعنتم کنه که درسته..دردناک ترین بخش اینجا بود که
من لعیا رو به زور شوهر ندادم ..من لعیا رو بدون هیچ گونه مدرک ازدواج یا صیغه ای فروختم.

من حیوون ،منه لعنتی!
راسته که میگن دنیا داره مکافاته .آه لعیا دامنو میگیره
#لعـــــــــــــــیا
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""""لعیا"""

در اتاق به شدت باز شد و قامت بلند فرزام توی درگاه در نمایان شد.

آب دهنمو با صدا قورت دادم و سیخ سر جام وایسادم..

نیشخندی که گوشه ی لبش جا خوش کرده بود ،حس بدی رو بهم القا کرد..

به سمتم اومد و باهمون نیشخند گفت :

_سالمتو خوردی مار هفت خط؟!؟

_س ..سس ....سالم !

_علیک سالم ! چه خبرا شازده خانوم؟

_هیچی!

خیره و عمیق نگاهی به چشمام انداخت.

لبمو جویدم و سرمو پایین انداختم.

میترسیدم از توی نگاهم همه چیزو بخونه و اونموقع است که دیگه زندم نمیذاره.

توی یک قدمیم وایساد و عقب گرد کرد ...نامحسوس نفس راحتی کشیدم.
#لعـــــــــــــــیا
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اما به سرعت نور دوباره به سمتم برگشت و توی یک سانتی صورتم با لحن اروم و ترسناکی زمزمه کرد :

_جسد تو از این خونه میره بیرون ...تو گوشت فرو کن...فقط جسدت ...هرجا که بری مثل سگ بو میکشم و پیدات میکنم خیال
نکن نمیفهمم داری چه گُهای اضافه ای پشت سرم میخوری هرزه ی کثیف

دنیا دور سرم چرخید.
چطوری فهمید !؟
با خودم گفتم دیگه کارم تمومه فرزام منو میکشه و همینجا چالم میکنه.

اما برخالف انتظارم نیشگون ریزی برای تفهیم کردنم از بازوم گرفت و با قدم های بلند از در بیرون رفت.

باورم نمیشد منو نزده !
صدای چرخش کلید توی قفل اومد.

درو قفل کرد!!! حاال من چطوری فرارکنم خدایا؟دیگه تحمل این اسارت و ندارم
چرا نمیکشی خالصم کنی؟

یه بار به سزای گناه نکرده مثل سگ کتک خوردم بچمو از دست دادم...

اینبارم باید تاوان گناه نکرده امو بدم؟ البد باید زیر دستو پاهای فرزام سکته کنم یا ضربه مغزی شم.
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...

تلفن اتاق خوابمو قطع کرده بود ...به هیچجا دسترسی نداشتم.

دوروزبود که از این چهار دیواری پامو بیرون نذاشتم ..نمیتونستمم بذارم!

در همیشه قفل بود.
فقط خدمتکاری میومد برام اب و غذا میاورد و میرفت ..همین

شب هاهم فرزام میومد ،خودشو روی بدن بیچاره ی من تخلیه میکرد و میرفت...

طاقتم طاق شده بود  ،هرروز درد ،هرروز زجر و عذاب...
زندگی با فرزام همین بود!
لعیا داشت از درون میمرد...
باید خودمو نجات میدادم ...اما اخه چطوری؟

...
ساعت 12:30ظهر طبق معمول در اتاق باز شد و خدمتکار تپل مپل و ریزه میزه با سینی غذا پیداش شد.

سینی غدا رو جلوم گذاشت و لبخندی زد.

خدمتکار :ظهر بخیر خانوم

خواست بره اما با جرقه ای که توی ذهنم زده شد سریع دستشو گرفتم و نگهش داشتم.

برگشت و با تعجب پرسید :

_چیزی شده خانوم؟

_میخوام یه کاری برام بکنی..

_حتما ..بفرمایید چی میخواید؟

با عجز و بغضی که کنترلش دست خودم نبود نالیدم:

_موبایلتو بهم بده ،یه زنگ بزنم به مامانم

خدمتکار با ناراحتی لب زد:

_اما خانوم آقای مهندس گفتن که حق نداریم به شما موبایل بدیم.
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دستش و ول کردم و روی زانو افتادم...
اشکام دوباره چکید روی گونه هام
مظلومانه هق هق میکردم....
چند روز بود که همه چیز و توی خودم ریخته بودم.

دیگه تحمل نداشتم باید تخلیه میشدم...
با گریه گفتم:

_خدا از رو زمین برش داره ...خدا جزای اون مهندس عوضی و بیشرفتونو بده.....

محکم کوبیدم روی سینم و از ته دل گفتم:

_الهی خدا حقم و ازش بگیره ...عزیز تریناشو ازش بگیره و اسیرش کنه ...خیر نبینه انشاال

با صدای بلند فریاد می زدم و گریه میکردم ..دست خودم نبود ..داشتم له میشدم زیر این همه تهمت و افترا ...زیر این همه دروغ
و تظاهر  ،این همه ظلم..

زن اومد وکنارم زانو زد
یکی کوبید تو صورتش و دستمو گرفت.

_چیشد خانم؟؟ عزیزجان گریه نکن عا تُن خدا (تروخدا)

_چی میدونی از دل پر خونه من اخه؟؟؟؟ دارم دق میکنم خانوم

زن سرمو بوسید و با احتیاط بغلم کرد.
خودم و توی اغوشش ولو کردم و روی سینش گریه کردم.

چند بار بقیه دنبالش اومدن اما من بیرونشون کردم...
کمی که اروم شدم سرمو از روی سینش برداشتم و با غم خیره اش شدم..

دستمو توی دستای نرم و تپلش گرفت و گفت :

_اسمم معصومه اس خانوم ...اهل کرمانشاهم تازه چند روزی اینجا استخدام شدم ...چرا انقدر غمگینی دختر جان؟

اشکامو پاک کردم و سرم و با شرم پایین انداختم ..چقدر مزاحم وقت این زن بیچاره شدم و اذیتش کردم.

_دلم خونه معصومه خانوم

_چرا عزیزم؟ تو به این قد و باال ،سالم و زیبا...

_یعنی نفهمیدید من اینجا زندانی ام؟

سرش رو پایین انداخت و لب گزید:

_واال دروغ چرا ،یه چیزایی متوجه شدم ...اما چرا؟

تمام ماجرا رو با بغض براش تعریف کردم...
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تموم شدن صحبتم برابر شد با کوبیده شدن در اتاقم و نمایان شدن هیکل یکی از خدمتکارا!

خدمتکار با تشر به معصومه توپید:

_کجایی تو معصومه هان؟؟ ! کارت و انجام دادی چرا نمیای احمق؟ صد بار دنبالت فرستادم تشریف نیاوردی ! مثل اینکه یادت
رفته اینجا کلفتی و براش پول میگیری !

اخم کردم ..چرا انقدر بد صحبت میکنه!!؟ زنیکه ی بی ادب بیشعور
معصومه شرمنده سرش رو پایین انداخت.

منتظر بودم یه جواب تپل به این زن بی ادبی که در زدن و سالم کردنم بلد نیست بده اما معصومه هیچی نگفت و از جاش بلند
شد.

چشمام گرد شد و عصبی شدم.

_هوی ! مگه یادت ندادن با بزرگ تر از خودت درست صحبت کنی و بی اجازه مثل گاو نیای تو اتاق شخصی کسی؟

زن:برو بابا دختره ی هرزه ! تو چی میگی؟ همه کاره ی این خونه وقتی آقا فرزام نیست منم.
توم اگه ادم بودی تو این اتاق زندونیت نمیکردن هرزه ی پلشت !

رنگم قرمز شد و از عصبانیت دستامو مشت کردم.

نتونستم جلوی خودمو بگیرم و حمله کردم سمتش و صدامو روی سرم انداختم:

_چه گهی خوردی؟!! هرزه هفت جدو آبادته حرف دهنتو بفهم زنیکه ی عقده ای.

چنگی بین موهاش انداختم و تا میتونستم کشیدم.

به فحش ها و بددهنیاشم توجهی نکردم.

معصومه اومد سمتم ،دستمو گرفت و سعی کرد از هم جدامون کنه !....
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دستمو به شدت از دست معصومه کشیدم و دوباره به سرو صورت اون زنیکه ی بد دهن چنگ انداختم.

صدای جیغ و دادش حس خوبی بهم میداد!

همچنان داشتم موهاشو میکشیدم که با صدای دادی از جا پریدم و عقب رفتم.

فرزام  :چه خبره اینجا؟؟!

تا خواستم چیزی بگم  ،اون زنیکه به حرف اومد :

_آقا فرزام این دختره ی چموش میخواست فرار کنه من جلوشو گرفتم ..اونم بهم حمله کرد میخواست خفم کنه!

دهنم از این حرفا باز موند!
من کی خواستم فرار کنم؟؟

_فرزام دروغ میگه من....

با سیلی محکمی که مهمون سمت چپ صورتم شد دهنم بسته شد.

گوشه لبم میسوخت و جای سیلی گز گز میکرد.

ناخواسته بغضم سر باز کرد و اشکام روی گونم جاری شد.

فرزام  :انقدر سعی نکن خودتو توجیح کنی لعیا تو برای من از یه اشغال کمتری ..،یه اشغل هرزه

هق هقم اوج گرفت ..چرا خدایا چرا؟ چرا من انقدر بدبخت و بی کسم؟
دلم برا بابام تنگ شده چرا منو نمیبری پیشش؟

معصومه  :اما اقا ،خانوم..

فرزام با حرص فریاد زد :

_تو خفه شو وگرنه اخراجت میکنم !...
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با کینه زل زدم به فرزام...
کمی با حرص نگاهم کرد و بعد از کمی عربده کشی همراه معصومه و اون عفریته از اتاق بیرون رفت...

معصومه ی بیچاره جوری با شرمندگی نگاهم میکرد که انگار همه ی اینا تقصیر اونه...

بی توجه به غذای روی پاتختی ،روی تخت دراز کشیدم و تا میتونستم گریه کردم و برای خودم لحظات و مرور کردم و مرور
کردم.

اونقدری که پلک هام سنگین شد و کم
کم به خواب رفتم...

با تکون های محکم دستی ،گیج و منگ از خواب پریدم.

تصاویر جلوی چشمم کم کم شفاف شد  ..با دیدن چهره ی ترسیده ی معصومه ،سریع هوشیار شدم و از جام بلند شدم.

_معصومه؟!

_اره لعیا خانوم ...من ...مم ...من یواشکی اومدم تو اتاقتون ...تورا به خدا منو ببخش همش تقصیر من بود.

دستمو گرفت و سریع چیزی توی دستم گذاشت و قبل از اینکه بتونم چیزی بگم با گفتن "باید برم" سریع دویید و از اتاق بیرون
رفت.

با بهت نگاهی به شیء توی دستم انداختم.

یه موبایل ،نوکیای ساده بایه کارت شارژ روش.

چنان ذوق زده شدم که انگار دنیا رو بهم دادن.

توی دلم هزار بار قربون صدقه ی معصومه رفتم.

شارژ و سریع وارد کردم و شماره ی تلفن خونه رو گرفتم

فقط خدا خدا میکردم مامانم خونه باشه و تلفن رو جواب بده....
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"" "" آرش "" ""

مامان لبخند غمگینی بهم زد و شوق مشغول تماشام شد...

چهار روز بود که ترک کرده بودمو همچنان پیش اون نجار کار میکردم..

اومدم پیش مامان برای حاللیت.
میدونستم دلش دریاست و منو میبخشه ...براش قسم خوردم که دیگه هیچوقت سمت مواد نرم.

_مامان جان انقدر غمگین نگاهم نکن ...دلم میگیره..
خوشحال باش میخوام برات عروس بیارم.

مامان خنده ای کرد و با دستش اشک گوشه ی چشمش رو پاک کرد..

مامان :پسرم دلم هوای خواهرت و کرده ..خیلی وقته بهم زنگ نزده ...بی قرارشم انگار که تو وضعیت بدی ...ایکاش به دیدنم
بیاد.

با یادآوری لعیا اخمام توی هم رفت.

چند روز پیش باهام تماس گرفت و حرف از فرار و گم و گور شدن میزد..

اما کامال نگفت قضیه چیه ...چون با تلفن خونه بهم زنگ زده بود.

از اون روز به بعد هزار بار به خونشون زنگ زدم هربار یه نفر یه جوابی میداد و منو میپیچوند.

لعیا قسم خورده بود که اگه کمک نکنم فرار کنیم تا آخر عمر حاللم نمیکنه ومن رو نمیبخشه.

با صدای زنگ تلفن خونه از خواب ظهر پریدم و لنگ لنگان به سمت تلفن رفتم.

شماره ناشناس بود ..گوشی رو برداشتم: ...

_الو؟

_الو؟ مامان؟ !

با شنیدن صدای آشنای لعیا خواب از سرم پرید و با تعجب گفتم:

_لعیا تویی؟ الهی قربونت برم کجایی خواهرجانم؟؟ دلم چند روزه مثل سیرو سرکه میجوشه عزیزه دل آرش !

لعیا چند ثانیه سکوت کرد و یک دفعه با صدای بلند زد زیر گریه:

_دا ...داداش !

_جان داداش؟

_دوباره شدی همون آرش سابق ...ا ...ارر ..ارش ترک کردی؟ اره؟

_اره آبجی کوچولو ...میخوام جبران کنم برات لعیا ..تروخدا بگو چته؟ چرا میخوای فرار کنی؟ خودم همه جوره پشتتم آبجی..
#لعـــــــــــــــیا
part_109#

لعیا با بغض گفت :

:راست میگی آرش؟؟

_اره لعیا ...راست میگم ...حتی مامان ،منو بخشید..

:ار ..ارش ! کمک ...کمکم می کنی مگه نه؟؟!!

_معلومه که کمک می کنم ..خدا منو لعنت کنه ،همش تقصیر منه ..حاال همه چیز رو با حوصله برام تعریف کن ...نقشه ات
چیه؟?

........

"" "" "فرزام" "" "" "

کالفه توی اتاق میرفتم و میومدم...

چشمای ابی و پر از التماسش مدام جلوی چشمم میومد و تا مرز دیوونگی منو میکشید

غذای چربی که برای ناهار خورده بودم سر معدم سنگینی میکرد
ایکاش میشد که باال بیارم.....

کراوات سرمه ایم رو از روی پیرهنم به شدت کندم و روی زمین انداختم

با همون کت و شلوار اتو کشیده ،خودم رو روی تخت انداختم و سعی کردم ساعتی بخوابم.
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با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم ..دستی به چشمای پف کرده ام کشیدم

کت و شلوارم به کل نابود شده بود ..اما چه اهمیتی داشت!
سریع لباسام رو عوض کردم ابی به صورتم زدم و رفتم پایین...

روی کاناپه نشستم و شقیقه ام رو فشردم ،از همونجا داد زدم:

_فاطمه ...فاااااطمه

فاطمه با نفس نفس از آشپزخونه بیرون اومد و خودشو بهم رسوند

فاطمه :جونم اقا فرزام؟

_ببین  ،میخوام چهار چشمی اتاق لعیا رو بپایی ..نه کسی بیاد نه کسی بره ...اون زن معصومه هم دیگه براش غذا نمیبره...
خودت ببر ..مسئولیتش گردن توئه ..پول خوبی بهت میدم

چشماش برقی زد و سریع با لبخند "چشم" ی گفت

بلند شدم و با چشمای ریز شده نزدیک صورتش زمزمه کردم:

_حواست و خوب جمع کن فاطمه هرچی بشه از چشم تو میبینم...

فاطمه  :خیالتون تخت اقا فرزام ...خودم مثل نگهبان مراقبشم

_افرین !...

دسته ای اسکناس5تومنی در اوردم و جلوش گرفتم

_اینم دست مزدت برای شروع...

چشماش برق زد اما گفت :

_وای اقا این چه کاریه؟

بی حوصله گفتم:

_بگیر و برو سر کارت....
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.......
روی صندلی لم دادم و برای هزارمین بار به ساعتم نگاهی انداختم

این ساعت لعنتی چرا جلو نمیره؟

قلپی از قوه ی سرد شده ام خوردم و دست هام رو حائل سرم کردم

این حجم از دلنگرانی و بی حوصلگی برای من قابل درک نبود

چرا انقدر بی حوصله و بی رمقم؟ شاید مریض شدم
پوف
....

"" "" لعیا "" ""

با سرخوشی بعد از مدت ها داشتم برای خودم میرقصیدم.
و توی دلم فرزام رو مورد تمسخر قرار می دادم.

باورم نمیشد فردا صبح از دست فرزام و همه ی زورگویی هاش ،از این زندان خالص میشم.

آرش میگفت منو میفرسته مشهد تو پانسیون آزاد و خودشم بعدا همراه مامان میاد پیشم.

آرش میگفت عاشق شده اما نمیدونم عاشق کی شده بود.
امیدوارم به خیر بگذره ..به قولی مامان گفتنی این دختره قدمش خیر داشته.
با ورودش به زندگی آرش ،باعث شده آرش به خودش بیاد ..خیلی خوشحال شدم که خوشحال و سالمتن.

هرچند هنوزم از آرش هم دل چرکین بودم و نمیتونستم ببخشمش.

اگه دوباره به سمت اعتیاد و مواد برمیگشت چی؟ !

راحت نبود تحمل این عذاب ها ،پس نمیتونستم راحت ببخشمش.
اما با گذر زمان اگر خودش رو بهم ثابت میکرد درست میشد و کامل میبخشیدمش.

من آدم کینه توزی نبودم........
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من آدم کینه دوزی نبودم.
اونم کینه به دل گرفتن از برادرم..
.
انقدر رقصیده بودم که شُرشُر عرق ازم میرفت.

حموم الزم شده بودم ..خنده ی بلندی سر دادم و با احساس شادابی بسیاری راهی حموم شدم.

احساس ریختن آب خنک  ،روی تنم حس خوبی بهم میداد...
......

"" "فرزام" ""

بعد از تعویض لباسام تصمیم گرفتم سری به اتاق لعیا بزنم ،بودن با لعیا ارومم میکرد .

با عقلم انکار میکردم اما با قلبم ارامش وجودش رو به وضوح حس میکردم.

حیف..

حیف که اونم تو زرد از اب در اومد.

شد مثل همه ی دوروبریام...

یه هرزه..

اما من ادمش میکنم
پشیمون میشه از گهی که خورده ،خودش لیاقت یه زندگی خوب رو نداشت و پشت پا زد به بخت و اقبالش

میخواستم بهش زندگیی رو بدم که همه آرزوش رو داشتن
اما االن زندگی براش میسازم که الگوی ترسناک بقیه باشه..

....

صدای آب از داخل حموم میومد
هه چه بهتر منم بهش میپیوندم!

بدم نمیاد یه رابطه ی خشن ،توی حموم باهاش داشته باشم.
هه.....
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لباسام رو در اوردم ،به سمت در حموم رفتمو محکم به در کوبیدم ،کمی بعد گوشه ی در بازشد.

مهلت ندادم و خودم رو سریع داخل انداختم ،لعیای برهنه جیغی کشیدو از شدت شوک هول کرد و پاش لیز خورد.

قبل از اینکه پخش زمین بشه دستمو دور کمرش انداختمو کشیدمش تو بغلم

قطرات آب روی صورتش از همیشه خواستنی ترش کرده بود ،گر گرفتم از این همه نزدیکی.

نرمی پوست سفیدش داشت به مرز جنون میرسوندم.
دلم میخواست با عشق ببوسمش ...گرم و عاشقانه

هنوز شوکه نگاهم میکرد و نگاه سرگردانش روی صورتم و محیط اطراف میچرخید.

طاقتم و از دست دادم و نرم و اروم شروع کردم به بوسیدنش
با عشق...
با یه لذت ارامش بخش.....

همراهی نمیکرد اما مثل قبل پسم نمیزد ..دست هام جز به جز بدنش رو نوازش کرد.

روی صورتش ،روی بدنش..
بوسه بارونش کردم.
لعیا هم هیچی نمیگفت.و فقط چشماشو بسته بود.

بین خودم و دیوار حبسش کردم نفس نفس زدن هامون بین صدای شر شر اب گم شده بود..

خودم رو تا میتونستم بهش چسبوندم و سرم رو توی گودی گردنش فرو بردم.

امشب دلم یه رابطه ی اروم میخواست ،چیزی که لعیا همیشه منو ازش محروم کرد.

هیچوقت نخواست من رو هم ببینه..
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دستای لعیا باال اومد و روی سینم نشست.

با دستاش ،بیحال هولم داد ،اما من اونقدر درگیر نازو نوازشش بودم که هیچی از دنیای اطراف نمیفهمیدم ،لعیا منو جادو میکرد.

"" "" "لعیا" "" ""

قلبم حریصانه خودش رو به دیواره ی سینم میکوبید.

مثل پرنده ای توی قفس بال بال میزد از حصار قفسه ی سیزنم بیرون بزنه.

فرزام امشب چرا انقدر با من نرم و لطیف رفتار میکنه؟ این لعنتی چی از جون من مرده میخواد؟

میخواد چیو ثابت کنه؟

نمیتونستم خودمو بیشتر از این نگه دارم ،من دارم میرم...حق ندارم به نازو نوازش کردنای دروغینش عادت کنم.

اون نمیتونه دَم رفتن یه خاطره ی خوش توی قلبم بکاره.

من با این مرد خوشی ندیدم ..همش ظلم بود و ستم و اجبار..

االنم همینطوره و آینده هم همین خواهد بود.

اینبار محکم تر هولش دادم ،که مجبوری گامی عقب رفت صدای شرشر اب و این فضای کوچیک عصبیم میکرد.

نگاه طوفانی و سرخش رو بهم دوخت و بی حرف دوباره خودش رو بهم چسبوند....
#لعـــــــــــــــیا

part_115#

با حرص به عقب هولش دادم ،چشمام رو بستم و داد زدم :

_ازت متنفرم کثافت نزدیکم نیا

فرزام چند ثانیه با بهت و گیجی نگاهم کرد و بعد کم کم به پوسته ی واقعی خودش برگشت.

همون ادم خشن و وحشی که شب های پیش ..کنارم ظاهر می شد.

عصبی و وحشیانه به موهای بلندم چنگ زد و سرم رو به دیوار پشت سر کوبید.
قدرت ضربه به قدری زیاد بود که بیحال شدم و دیدم تار شد و جز "آی" کوچیکی نتونستم چیزی بگم.

شیر آب رو بست وبا خشونت منو دنبال خودش از حموم بیرون کشید.

به تندی روی تخت پرتم کرد و روم خیمه زد.

نیمه های شب بود که دست از سر بدن آشو الشم برداشت.
بعد از چند رابطه ی سخت همونطور بیحال ولم کرد و از اتاق بیرون رفت.

پاهامو توی شکمم جمع کردم و به اشکام اجازه ی رهایی دارم.

تا صبح از درد شدید نتونستم بخوابم و مدام از درد به خودم میپیچیدم.
#لعـــــــــــــــیا
part_116#

ساعت تقریبا 9صبح بود که با کرختی و درد وحشتناکی لباسام رو تن کردم و ساک کوچیکم رو از زیر تخت بیرون کشیدم.

طبق برنامه ریزی که من و آرش کردیم االن بهترین موقعیت برای فرار بود.

چون خبری از فرزام توی خونه نبود و خدمه هم مشغول به کار و آشپزی بودن...

کسی حواسش به من نبود.

در اتاق رو از داخل قفل کردم و به آرش مسیج فرستادم که دارم میام و اماده باش.

اونم سریع جواب داد و گفت با یه موتور ،سر خیابون منتظرمه.

توی دلم از خدا کمک خواستم و اروم پنجره ی اتاق رو باز کردم.

ارتفاع خیلی زیاد نبود اما همونشم برای منی که آشوالش و بی رمق بودم سخت بود.

بسم هللا گویان لبه ی پنجره وایسادم و اول نگاهی به حیاط انداختم خوشبختانه کسی نبود.

ساکم رو اول پرت کردم و بعد خودم با هزار ترس و لرز و وحشت از میله ی محافظ پایین پنجره اویزن شدم.

چشمام و بستم و یا خدایی توی دلم گفتم.

مرگ یکبار شیونم یکبار ...یا اتفاقی برام میوفته ،یا برای همیشه راحت میشم از این مرد.
#لعـــــــــــــــیا
part_117#

طی عمل شجاعانه ای دست هام رو ول کردم و خودم رو به شانس سپردم.

با شدت روی قوزک پام فرود اومدم و بخاطر ارتفاع نسبتا زیاد ،پاهام نتونست وزنم رو تحمل کنه و پخش زمین شدم..

فریادم رو توی گلو خفه کردم و دستم رو محکم روی دهنم کوبیدم که مبادا صدایی ازم در بیاد.

قوزک پاهام رو توی دوتا دستام گرفتم و محکم فشار دادم تا دردشون بخوابه
مدام لبم رو گاز میگرفتم و دورو برم رو میپاییدم.

بعد از دو دقیقه که برای من دو قرن گذشت به سختی روی پام ایستادم و خودم رو به سمت دیوار حیاط کشوندم.

اگه از در میرفتم مطمئنا گیر میوفتادم و فرزام خونم رو میریخت.

به هر مشقتی که بود تونستم از دیوار باال برم و خودم رو این سمت ،و توی خیابون بندازم.

درد جای کبودی های دیشب امونم رو بریده بود.

با هر قدم یا هر تکونی که میخوردم درد میگرفتن ..اما چاره ای نبود باید میسوختمو شاید روزی میساختم !

با پای لنگون به سمت ارش دوییدم که سر کوچه برام دست تکون میداد.

مرتیکه االغ به ذهنش نمیرسه موتور و بیاره نزدیک

واقعا نمیبینه من سخت راه میرم؟
به سختی خودم رو بهش رسوندم....
#لعـــــــــــــــیا
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تا بهش رسیدم استارت زدو موتور رو روشن کرد ،بی حرف و سریع روی تَرک موتور جا گرفتم
و دست هامو دور کمر آرش حلقه کردم

موتور سریع ،با سرعت زیاد راه افتاد،و من چشمام رو از ترس بستم
.............

موتور جلوی همون ساختمون قبلی که توش دزدیده شدم ایستاد...
ناخودآگاه دستم و روی شکمم گذاشتم ،بار قبلی که اینجا اومدم دختر یا پسرم توی شکمم بود

حلقه ی اشک توی چشمام نقش بست ،چقدر زندگی من تراژدی تلخی داشت اونقدر تلخ که با هربار مرورش چشمام هوای باریدن
میگرفت و اشکام روی صورتم جویبار های کوچیکی میساخت

ارش با نگرانی تکونم داد

آرش :لعیا آبجی جانم ،چیشد چرا بغض کردی اخه الهی قربونت برم؟؟؟

با ناراحتی نگاهم رو به چشمای براق و نگرانش دوختم ،بی توجه به محیط عمومی و مردمی مه مثل وزغ نگاهمون میکردن
سرم رو روی سینه ی آرش گذاشتم و سوزناک گریه هام رو شروع کردم...

ارش کالفه ال اله اال هللا ای گفت و دستش رو دور کمرم حلقه کرد و همزمان به سمت درب ساختمون هدایتم کرد

با بغضی که سعی در خفه کردنم داشت نالیدم :

_ارش بار قبل که آوردیم اینجا ،حامله بودم یادته؟؟؟؟ اون لعنتی حتی به بچه ی خودشم رحم نکرد و جونش و گرفت ...ایشاال که
هرچی غم به خوراکم داد و هرچی بال که سرم اورد دو برابرش سرش.....

هق هقم اوج گرفت و ادامه ی صحبتم توی گلوم بغض شد......
#لعـــــــــــــــیا
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با ارش پله ها رو باال رفتیم و در طول مسیر من مدام گفتمو هق زدم َو ارش صبوری کرد

به طبقه دوم که رسیدیم کلید انداخت و کمکم کرد برم داخل..
دکوراسیون داخلی خونه همون بود منتها تمیز و مرتب شده بود نسبت به بار قبلی

بیحال روی کاناپه نشستم و دستم رو روی دلم گذاشتم...
کمی درد میکرد حقم داشت ! از دیشب هیچی روی زبونم نرفته و کلی کتک خوردم و زیر دست و پای فرزام عذاب کشیدم

جدای از اون کلی استرس و فشار تحمل کرده بودم و حال روحیمم که تعریفی نداشت

شالم رو از سرم کندم و روی کاناپه دراز کشیدم..

چند دقیقه بعد داشتم به خواب میرفتم که با صدای بلند صدا زدن های ارش ،سراسیمه و ترسیده از خواب پریدم و با وحشت و
چشمای گرد شده بهش زل زدم که با اضطراب نگاهم میکرد...

فقط تونستم لب بزنم و بگم :

_چ ...چی ...چیش ..ده؟؟؟؟

ارش:لعیا پاشو که بدبخت شدیم پاشو

توی ذهنم فقط یه کلمه اومد

"فرزام!!!!!!!"

.....
#لعـــــــــــــــیا
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اب دهنم روبه سختی قورت دادم و سیخ سر جام وایسادم

_ارش ....وای قلللللللللبم .....وای ....نکنه فرزامه ....اره!!!؟؟؟؟ فرزام بود؟

با ترس دستامو توی هم گره کردم و با صدای بلند خطاب به خودم گفتم :

_بدبخت شدی لعیا ...رسما بدبختی دنبالت میدوئه هرجا میری ولت نمیکنه .....اینبار دیگه سرم و روی سینم میذاره وای..

از شدت دلهره و ترس حالت تهوع گرفتم ..و نزدیک بود که باال بیارم!

ارش همچنان وسط خانه وایساده بود و با چشمای گرد شده به من نگاه می کرد...
عصبی و پریشون سرش داد زدم..:

_چیه هاااا چته؟؟ منو میکشه !  ....تو چرا خشک شدی؟؟؟؟؟!!

آرش با داد و بیداد من به خودش اومدو پقی زد زیر خنده
با تعجب بهش زل زدم ...وای نه ...نکنه خود آرش آدرس منو به فرزام داده که حاال خوشحال؟
نه خدایا طاقت اینو دیگه ندارم ...دوباره نه...

آرش میون خندش به سمتم اومد و محکم بغلم کرد و روی سرمو بوسید

ارش  :الهی داداش فدات بشه بامزه ی من ...چقدر دلم تنگ شده بود برای این کارای بچگونت..

محکم تر به خودش فشارگ داد و در گوشم زمزمه کرد :

:نترس تا من هستم فرزام نمیتونه تورو پیدا کنه یا بخواد دوباره به زور با خودش ببرتت ...خودم مثل کوه .پشتتم....

نفس آسوده ای کشیدم و حرج و مرج داخل سرم ،اروم گرفت ..همونطور که توی بغلش قفل شده بودم با تعجب گفتم :

_پس چرا بدبخت شدیم ارش؟؟؟؟؟؟!!!

آرش :ستاره داره میاد اینجا ...پوووف

چشمام گردتر شد'

_ستاره دیگه کیه؟؟؟؟؟؟؟!!!.....
#لعـــــــــــــــیا
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آرش دستی به سرش کشید و منو از خودش جدا کرد..با چشمای ریز شده و منتظر بهش چشم دوختم تا خودش به حرف بیاد

آرش  :خ...خب چیز ....اوم ....چطور بگم همون ...اوف ستاره همون دختریه که دوسش دارم!

و بعد نفس حبس شده اش رو رها کرد ..نتونستم جلوی خودمو بگیرم و پقی زدم زیر خنده

_وای آرش مثل دخترای 14ساله سرخ و سفید میشی وای دلمممم...

دستمو به دلم گرفته بودم و قهقهه خنده ام کل خونه رو برداشته بود ...کم کم لبهای آرش هم به خنده وا شد

همونطور که مستانه میخندیدم صدای کوبیده شدن در اپارتمان جفتمونو از جا پروند...
رو به ارش لب زدم:

_ یعنی ستارست؟

:نمیدونم ! فکر نمیکنم ستاره که کلید در پایینو نداره!

_حاال برو وا کن درو.من میرم قایم میشم ،ارش اگه فرزام بود ضایع بازی در نیاریا..

ارش حدصی هول کوچیکی به پشتم و داد و اروم گفت :

:برو نیم وجبی بدو قایم شو تا دو دقیقه پیش داشتی از ترس اومدن فرزام ناخون میخوردیا!

دلم میخواست جوابش رو بدم اما سکوت کردم و زودی پریدم توی اتاق و در و بستم..
#لعـــــــــــــــیا
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از استرس و هیجان شروع کردم به جوییدن ناخونم
با کنجکاوی از گوشه ی در نگاهی به بیرون انداختم اما هیچی معلوم نبود .....هیچی..

"" "" "آرش" "" "" "

درو با استرس باز کردم ،با دیدن خانم سولوی صاحب خونه ام اضطراب جای خودش رو به تعجب داد..

این وقت روز خانوم سولوی اینجا چیکار میکنه؟؟ اه اه لعنتی...

_سالم خانوم سولوی..

:سالم پسر جان ..خوبی؟!!

_ممنون امرتون؟

سرش رو با فضولی داخل خونه اورد و همه چیزو موبه مو برسی کرد ..
با تعجب بهش نگاه کردم..این زن دیگه دست همه ی فضوال رو از پشت بسته

.....

=خانوم سولوی اگه امری ندارید من برم بخوابم!

 :نه نه نه ..صبر کن پسر ...اون دختری که باهات بود کجاست؟؟؟ زنته؟ یا نامزدت؟؟

یکی توی صورتش زد و با صدایی اروم زمزمه کرد:

 :یا نکنه خدایی نکرده دوست دخترته؟؟؟؟ پسر زشته این کاااارا....
#لعـــــــــــــــیا
part_123#

کالفه پوفی کشیدم

_خانوم سولوی اینجا اومدین اینو بپرسید؟؟؟؟! محض رفع سوتفاهم باید بگم که اون خانمی که شما میگید خواهرم بود

سولوی  :وای عزیزم چقدر خوشگل بود ! صداش کن بیاد ببینمش..

_خوابیده..

:بیدارش کن..

دیگه داشت از پرویی این زن طاقتم طاق میشد با لحن تندی خطاب بهش گفتم :

_خانوم سولوی خواهرم اوضاع روحیش مسائد نیست.من باید برم پیشش ..میشه مهلت بدید من برم؟!!!!

سولوی با اون قیافه فضولش دوباره چشمی توی خونه گردوند و با گفتن

":باشه شب میام مالقاتش"

رفت ..نفس آسوده ای کشیدم و دهن باز کردم که لعیا رو صدا بزنم اما با صدای در دوباره لعنتی گفتم و با اخم درو باز کردم :

_خانوم سولوی شم...

با دیدن قیافه ی متعجب ستاره حرف توی دهنم ماسید و محو صورت ارایش شده اش شدم..چقدر خوشگل شده بود...
#لعـــــــــــــــیا
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مثل ماهی دهنم باز و بسته شد..

_س ..سالم!

ستاره لبخند خوشگلی زد و سرکی داخل خونه کشید

:سالم ..نمیخوای دعوتم کنی داخل؟!

_ع ..ا ...اره ار...اره چرا که نه بیا تو بیا...

هول زده کلماتم رو بیان کردم ،اونقدری که ستاره بلند بلند شروع کرد به خندیدن
توی دل "خاک بر سر بی عرضه ات کنن" ی نثار خودم کردم و با خجالت سرم رو خاروندم ..اصال رسم اداب و معاشرت با
خانم ها رو بلد نبودم
بعد از لعیا و مامانم ،ستاره تنها دختری بود که پا به حریم من گذاشته
با دستم به کاناپه اشاره کردم و گفتم :

_همینجا بشین االن بر می گردم ..میخوام با یه نفر آشنات کنم

مهلت جواب دادن بهش ندادم و سریع قدم تند کردم به سمت اتاق خواب

بی هوا و به تندی در اتاق رو یک ضرب باز کردم
هنوز کامل درو باز نکرده بودم که لعیا جیغ بلندی کشید ..درو کامل باز کردم و با ترس و تعجب خودم رو داخل اتاق پرت
کردم .که با صورت وحشت زده ی لعیا رو به رو شدم

_لعیا ایجی چیشدد؟؟؟ چرا جیغ زدی؟؟.....
#لعـــــــــــــــیا
part_125#

"" "" "لعیا" "" ""

نفس حبس شده ام رو آزاد کردم و سری به معنای هیچی تکون دادم ....رسما داشتم غش میکردم با این در باز کردن ارش!

_چیزی نیست ترسیدم...

ارش :باشه ،ترسیوندیم...بیا ستاره اومده!

با شنیدن اسم ستاره شاخک های کنجکاویم شروع کرد به سیگنال دادن.
دلم میخواست زودتر ببینمش!!

.........• ...........• ........
بعد از اوردن میوه و بشقاب ،کنار ستاره جا خوش کردم..
کمی باهم آشنا شدیم ..ازش خوشم اومد خیلی دختر خونگرم و مهربونی بود..

حیف که داشتم میرفتم وگرنه خیلی دلم میخواست بیشتر باهاش صحبت کنم و ببینمش..
لعنت بهت فرزام...
اوووف کار این روز های منم شده لعنت کردن فرزام !.....
#لعـــــــــــــــیا
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دیگه کاری از دستم بر نمیاد جز همین لعن و نفرین...
......،............
دست تو دست با ارش از اتوبوس پیاده شدیم ..گرگ و میش صبح بود ..باورم نمیشد بالخره راحت شدم و االن توی مشهدم....

دیگه دست فرزام بهم نمیرسه ...هیچوقت ! سرمو به طرف ارش برگردوندم ،روی نوک پام بلند شدم و طرف چپ صورتشو
بوسیدم..

ارش لبخند مهربونی به روم پاشیدو دستم که توی دستش بود رو فشرد

سوار تاکسی شدیم و به سمت پانسیونی که آرش میگفت حرکت کردیم ...دل توی دلم نبود..
همه ی حسام قاطی شده بود ..غم ..شادی ...دلنگرانی ...دلشوره...

منتظر یه تلنگر بودم برای باریدن....
نه از غم...
نه از شادی...
از جفتشون ¡!!...
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تاکسی ،کنار یه ساختمون بلند ایستاد..
سردر ساختمون زده بود "خوابگاه دخترانه ی مهدیه (خوابگاه ازاد)"
با استرس نگاهی به ارش انداختم

_ارش ساعت 5صبحه ! باید تا چند اینجا منتظر بمونیم؟؟؟

ارش لبخند دلگرم کننده ای زد و دستشو دور شونم حلقه کرد..

آرش  :کوچولوی داداش نگران نباش یک ساعت دیگه درو باز میکنن ..سردت که نیست؟

_نه خیلی ...هنوز هوا خیلی سرد نشده

:خوبه...

دست برد توی جیبش و یه دسته پول دراورد و جلوم گرفت..
با تعجب زل زدم بهش

_این دیگه چیه ارش؟!

:ببخشید کمه . .قول میدم ماشینو که فروختم برات بیشتر بفرستم

دستشو پس زدم

_اینکارا چیه دیوونه؟؟؟ مگه میخوای ماشینو بفروشی؟؟

:وظیفمه لعیا ...آره باید بفروشمش ..پول طالهای مامان بنده خداست ..باید پسش بدم...نمیخوام دیگه نامردی کنم در حقتون...
میخوام جبران کنم خواهر کوچولو ..تو بیشتر از همه اذیت شدی..منو ببخش...

#لعـــــــــــــــیا
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ناخواسته بغض کردم ...دست خودم نبود خیلی وقت بود حسرت این مهربونیای برادرانش رو داشتم ،مواد بالیی سرش آورده بود
که هیچی حالیش نبود..
نه ناموس ،نه عشق ،نه محبت ...تبدیلش کرده بود به یه عالف الابالی ..کسی که خواهر خودشو فروخت!
سرم رو به بازوی ارش تکیه دادم ،سکوت کردم و افکار منفی رو از خودم دور کردم..

خیلی نگذشت که هوا روشن شد و شهر رنگ و رویی به خودش گرفت..
ارش زنگ پانسیونو زد و کنار هم منتظر شدیم..

....

"" "" فرزام "" ""

_یعنی چی که اصال جواب نمیده؟؟ پس از صبح تا حاال چطوری بهش غذا دادید هاااان؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

بالخره فاطمه با لکنت به حرف اومد: ...

فاطمه :آقا من نمی دونم بخدا صبح صبحانه بردم درو باز نکرد منم از قصد ناهار نبردم براش تا دیگه از این غلطا نکنه و جواب
منو بده اما...

دستام مشت شد ،عصبانیت و خشم سراسر وجودم رو به لرزه در اورد ..کنترل صدای خشمگینم از دستم در رفت و بلندی توی
گوشی تلفن داد زدم: ..

_فاطمه خودتو مرده بدون زنیکه ی پا پتی احممقق تو گه میخوری برا لعیا تعیین تکلیف میکنی گوساله ی خنگ ،برسم خونه
پدرتو در میارم حرومزاده

گوشی رو با حرص روی میز کوبیدم و به کیفم چنگ زدم.....
#لعـــــــــــــــیا
part_129#

خون خونمو میخورد این زنیکه ی پرو رو به حسابش میرسم ..دو تا لبخند به روش زدم فکر کرده آدمه ،حتما باید رید به
هیکلشون تا حساب کار دستشون بیاد!

گوشی خاموش شدم رو هم از روی میز برداشتم و قدم تند کردم به سمت ماشین ..هوا روشن شده بود..

یه دیشب رو از خستگی تو شرکت خوابم برد ،ببین چه گندی زدن...

سریع ماشین رو روشن کردم و راه افتادم..
مدام استرس داشتم که مبادا لعیا بالیی سر خودش اورده باشه ..مثل اون باری که رگشو تو حموم زد..

با این همه کاری که کرده اما بازم ته دلم دوسش دارم ،نمیخوام بمیره...

•........••..•....•..........

زن پول و مدارک رو از ارش گرفت و اسمم رو توی کامپیوتر ثبت کرد..
چقدر خوب بود که شناسنامه اصلیم و بعد از مرگ جنینم توی خونه مامان جا گذاشتم ! وگرنه االن بیچاره بودم!

بخاطر متاهل بودنم قبول نمیکردن و میگفتن باید شوهرت بیاد اخر سر با کلی پارتی بازی و زیر میزی دادن ،به شرط اینکه
ارش تضمین بده مشکلی پیش نمیاد قبول کردن...

• .......• ........
ارش بوسه ای روی سرم نشوند و سوار تاکسی شد ..براش دستی تکون دادم و کاسه ی ابی که از آشپزخونه ی خوابگاه اورده
بودم پشت سرش ریختم..

از همین حاال دلم برای تهران ،مامانم و ارش تنگ شده بود.....
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مغموم و سرخورده وارد حیاط خوابگاه و بعد ساختمون شدم ..اتاقم طبقه ی دوم بود و چهار تا هم اتاقی داشتم که هنوز باهاشون
اشنا نشده بودم چون همه االن توی خواب ناز تشریف داشتن..

وارد اتاق شدم و در و بستم ..شالو مانتوم رو به ارومی در آوردمو روی تختی که به من اختصاص داده شده بود دراز کشیدم..

شب توی اتوبوس از ترس خوابم نبرده بود ..
مدام یه صدایی میگفت فرزام میاد و جلوی راهتو میگیره ،برای همین تا سرم روی بالشت رسید از خستگی و خواب آلودگی
سریع السیر خوابم برد.

.یه خواب پر از کابوس های ترسناک...
روح هیوالیی فرزام حتی توی خواب هم دست از سرم بر نمیداشت..

وجود این بشر برای من سرشار از عذاب و ترس بود ....ایکاش میشد از توی زندگیم مثل یه نوشته خطش بزنم و برای همیشه
محوش کنم...
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خمیازه ای کشیدم و توی جام غلتی خوردم ،با چشمای بسته سرم رو خاروندم و دستم رو همونطور پرت کردم

+ااااخخخخ

با شنیدن صدای اخ گفتن کسی به سرعت نور چشمام رو باز کردم و توی جا نیم خیز شدم

چشمای خوابآلودم با دیدن چهار دختری که باالی سرم وایسادن گرد شد و سر جام خشک شدمو

جیغ خفه ای کشیدم..کامال خواب از سرم نپریده بود و هنوز هم گیج بودم

_شما کی هستیدددد؟؟ یا حسین !.عزرائیلید؟

دخترا بلند بلند شروع کردن به خندیدن...

• ........• .........• ......
"یک هفته بعد"

توی گوشی تلفن لب زدم:

_مینا دقیقا ادرسش کجاست؟ من نرم راهمو گم کنما !

مینا از پشت گوشی پوف کالفه ای کشید:

مینا :لعیا دیوونم کردی میگم آژانس بگیر ،گورتو گم کن برو دیگه!.ادرس دقیق گمم نمیشی نترس عتیقه ،اگه لش مرگت گم شدی
خودم میام دنبالت

_مینا خیلی خیلی بی ادب و زشتی

:حاال تو خوشگل و با ادبی چه گلی به سر مملکت زدی؟

با تاسف سرم و تکون دادم و شروع کردم به بلند بلند خندیدن..

_وای مینا این حرفا رو از کجات در میاری؟

:از تو شلوارم عشقم...

_خیلی بی حیایی  ،گمشو

مینا تک خنده ای کرد و با لودگی گفت :

:نه ،میبینم که راه افتادی لعیا خانوم!!!!!

_میناااااا،خفه بمیر ..شارژم و تموم کردی کم پرچونگی کن

:دیگ به دیگ میگه روت سیاه ! با یه خداحافظی خوشحالم کن لعیایی!

_میییینااا...
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مینا نچ نچی کرد و گفت :

:خب چیکار کنم؟ هر غلطی که میکنم رو سرم خراب میشی

_قطع کن میخوام برم

:بللالااااخره!!

_میناا

:زهر مارو مینا ،خدافظ اصال اه

صدای بوق ،توی گوشم پیچید و متوجه ام کرد که مینا قطع کرده ..دختره ی بی اعصاب !

از شبنم و بچهها خدافظی کردم ،از خوابگاه بیرون زدم و برای بار هزارم نگاهی به آدرس شرکت انداختم...

درست یک هفته از اینجا اومدنم میگذره و همه چیز در آرامش کامله ...ارش بهم اطمینان داده که اجازه نمیده فرزام یا ادماش
پیدام کنن..

اینطور که معلوم بود  ،فرزام داشت وجب به وجب تهران رو دنبال رد پایی از من میگشت..
محض احتیاط،قرار بود ارش و مامان فعال این دورو برا آفتابی نشن!

ارش میگفت فرزام دیوونه شده و من اصال نباید از مخفیگاهم خارج بشم یا اونا به دیدنم بیان..

توی این مدت هربار کسی اسمم رو صدا میزد بارها میمردم و زنده می شدم !.....
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• .........• .........• .....

از تاکسی پیاده شدم و نگاهی به شرکت مهندسی رو به روم انداختم ..تنها میتونم بگم با ابهت بود!

دوباره نگاهم کشیده شد سمت کاغذی که مینا ،ادرس دقیق رو توش یادداشت کرده بود..
باید میرفتم طبقه ی پنجم !.
وارد ساختمون شیک و پر رفت و آمد شدم..
مسیری که به آسانسور منتهی میشد رو طی کردم و بعد از دو دقیقه معطلی بالخره به طبقه پنجم رسیدم....

اضطراب و استرس داشت از درون مثل موریانه منو میخورد ...ایکاش قبولم میکردن..

افکار منفی رو کنار زدم و خودم رو به خانمی که پشت میز نشسته بود و مشغول تایپ بود رسوندم

_سالم..

:سالم بفرمایید؟

_ببخشید من وقت مصاحبه داشتم ...برای کار..

:اهان شما برای جایگزینی مرجان اومدی مصاحبه کنی ..باشه عزیزم االن اطالع میدم به اقای ملکی که اومدی...

_ممنون میشم خانوم
..
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زن ،گوشی تلفن رو برداشت و بعد از هماهنگی با رئیسش ،که من از شدت استرس چیزی از گفته هاش نفهمیدم راهنماییم مرد
که برم..

:عزیزم برو انتهای راهرو ،دست چپ ..اتاق آقای ملکی اونجاست ایشون ازت تست میگیرن بعد اگر قبول شدی راهنماییت میکنه
که کجا بری..

دستامو به هم مالیدم و انشاللهی زیر لب زمزمه کردم

_ممنون خانوم فعال..

:خدانگهدار موفق باشی

لبخندی زدم و راهی که گفته بود و در پیش گرفتم ..توی دلم هزار بار از خددا کمک خواستم...

خودش میدونست چقدر نیازمند این شغلم ..ارش بیچاره که نمیتونست هم به مامانو خودش برسه و هم مدام برا من پول بفرسته..

با خدایی گفتم و تقه ای به در وارد کردم..
صدای گیرا و کلفتیاز پشت در"بفرمایید" ی گفت..

دستگیره ی درو باز کردم و وارد شدم...

مرد جوان و جذابی پشت میز تقریبا بزرگی نشسته بود و با چشماش موشکافانه من رو نگاه میکرد....
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با اضطراب وارد اتاق شدم

_سالم..

مرد :سالم ! خوس اومدین ،بفرمایید بشینید..

_ممنون

ارام و سر به زیر روی یه صندلی نشستم و شروع کردم به بازی کردن با انگشتای دستم..

مرد :ملکی هستم ،معاول آقای کیهانی ...شما اگر صالحیت الزم رو داشته باشهید قرار منشی ایشون باشید ..حاال بفرمایید از
خودتون و تحصیالت و توانایی هاتون بگید

تمام اعتماد به نفسم رو یک جا جمع کردم:....

_لعیا رضایی هستم و دیپلم انسانی دارم

ملکی :وضعیت تاهل؟

_مجرد!

خودم هم از جوابی که داده بودم شگفت زده شدم!

:خب شما میتونید روان و سریع تایپ کنید؟ این خیلی مهمه

گل از گلم شکفت ! من خیلی تند و سریع با کامپیوتر قدیمی ارش تایپ میکردم..

هرچند مدت طوالنی هست که دیگه
مقاله یا مطلبی تایپ نکردم اما به نظرم هنوزم تند دست بودم:

_بله بله حتما ،مطمئن باشین
.....
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:خب خوبه اگر زبانتون هم خوب باشه خیلی خوبه !  ..بفرمایید برید و منتظر باشید ،اگر تایید بشید باهاتون تماس میگیریم..

_زبانم خوبه کلمات کلیدی رو بلدم و خیلی چیزا رو میفهمم ...من دیگه میرم با اجازتون

:بله خوبه ..بفرمایید

از این رفتار خشک و این خداحافظی و لحن مسخره ی ملکی ،پفم خوابید و دوباره استرس به جونم افتاد

تشکری کردم و بعد از خداحافظی خشکی از اتاق بیرون اومدم..

عمرا قبولم نمیکردن!

با این مصاحبه افتضاح و مدرک تحصیلی پایینی که من داشتم حتی منشی یه شرکت داغون هم نمیتونم بشم چه برسه به همچین
شرکتی!!!!

هیچ چیزی برای تعریف کردن ندارم ،یا چیزی برای افتخار ¡!

همونطور که سرم پایین بود و غرق

فکر بودم شونه ی چپم به جسم یا ستون محکمی برخورد کرد

ای بلندی گفتم و با صورتی مچاله شده از درد به عقب برگشتم و در کمال تعجب با یه مرد خوشتیپ رو به روشدم....

#لعـــــــــــــــیا
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عصبی و حرصی اخمام توی هم گره خورد:

_آقای محترم چشماتون مشکلی داره ؟؟؟ یا کورید؟؟؟؟

مرد با تعجب سر جاش ایستاد و نگاهی به من انداخت

:خانوم چی میگید؟ حواسم پی موبایلم بود خودتون چرا کور بازی در اوردید.؟؟؟

از حرص قرمز شدم و دستمو مشت کردم ..پسر بچه ی سوسول

_فک نکن مردم خرن ..اایش چندش...

و با مسخرگی شونم رو تکوندم ..پوزخندی زدم و راهمو کشیدم و رفتم ،اون مرد هم همونجا با دهنی باز رها کردم...

سر خیابون سوار اتوبوس شدم و راه پانسیونو در پیش گرفتم

• ..........• ...........• ........

سرم و با حرص زیر پتو بردم

_شقایق ،مینا جون مادرتون بذارین بخوابم ،خستم

مینا نچ نچی کرد و به جواب اومد:

پ ،اخه کَر ،اخه االغ ،گودزیال ...استغفرهللا ،بابا تلفن باهات کار داره
پ َ
 :اخه دختره ی َ

سرمو با بیخیالی به متکا فشردم

_به جهنم

شقایق با حرص جواب داد :

:باشه منم میرم به آقای ملکی ،معاون اونی که میخوای منشی شرکتش بشی میگم که پشیمون شدی و کار و رد می کنی!

خمیازه ای کشیدم و توی جام غلتی خوردم

_برو بگ....

یهو مثل فشنگ از جام بلند شدم!!!!

_نههههه اومدم وای...

دستپاچه پتو رو کنار زدم و با هول و وال خودمو به تلفن همگانی رسوندم..

گرچه توی راه چندین بار سکندری خوردم و نزدیک بود پخش زمین بشم.......
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با هزار مشقت به تلفن رسیدم و گوشی تلفنو از توی دست رخساره دختر اتاق بغلی قاپیدم

_الو؟؟

:سالم ..خانوم رضایی؟

_بله خودم هستم ..سالم

:خوب هستین خانوم؟ ملکی هستم خاطرتون که هست

_خیلی ممنونم شما خوبید؟ ..بله البته

:خواستم بگم که ما مصاحبه و مدارکی که شما در اختیارمون گذاشتید و مطالعه کردیم ..آقای کیهانی شمارو تایید کردن ..میتونید
از امروز بعد از ظهر به مدت دوهفته آزمایشی بیاید سرکار ..امر دیگه ای با من ندارین؟

ذوق زده لبمو گاز گرفتم و توی جام باال پریدم..

_بله حتما...حتما !..حتما میام ....نه ممنون  ..خدانگهدار

:روز خوش

از شدت خوشحالی و هیجان نمیفهمیدم چی دارم میگم!.

گوشی رو سر جاش گذاشتم و با ذوق خودم رو توی اغوش مینا پرت کردم
 ،و شروع کردم به بوسیدن و تفی کردن صورتش..

_وااای مینا قبولم کردننننن!

مینا با چندش از خودش جدام کردم ..دستش رو با غیض به صورتش کشید....

مینا :خفه بشی لعیا ...آب تفیم کردی چندش خانوم ! تو میخوای گمشی بری سرکار من باید تف مالی بشم؟؟ این انصافه؟!!!!؟؟؟؟

چشمام گرد شد و رنگم به قرمزی گرایید ...طولی نکشید که از خنده منفجر شدم و پشت بند من همه بچه های توی سالن شروع
کردن به خندیدن
 ..مینا عجب دختر شیطون و لوده ای بود!

برعکس من که همیشه دارای شخصیت اروم و .جدی ای بودم!
و سریع خجالت میکشیدم...
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با مینا و شقایق و نازی هم اتاقیام مشغول صحبت شدیم تا زمان زود تر بگذره...

ناهارمو که خوردم ،رفتم دوش گرفتم و آماده شدم که برم..

ساعت دو و بیست دقیقه بودکه از پانسیون بیرون زدم و راهی شرکت کیهانی شدم
.......• ......•.....

با راهنمایی همون خانوم دیروزی به در اتاق رئیس شرکت رسیدم

تقه ای به در زدم ..با شنیدن صدای مردی که میگفت "بفرمایید داخل" نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم..... ....

سرم که توی یقه ام بود رو به آرومی باال اوردم

_سالم ...

مرد آشنای پشت میز نگاه مغروری به سرتا پام انداخت ..سریع شناختمش ! وای بر من !
این که همون مرد دیروزیس!!!!!!!

اب دهنم رو به سختی قورت دادم و با چشمای گرد شده به مرد یا همون آقای کیهانی نگاهی انداختم...

عمرا استخدامم نمیکرد!
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با صدای اهمی از پشت سرم عقب پریدم و محکم به چیزی برخورد کردم...

با تعجب به عقب برگشتم و چشم تو چشم دوتا تیله ی عصبانی شدم...
خودمو سریع جدا کردم و چند قدم جلوتر رفتم

کیهانی  :داداش همین

مرد نگاهی به سر تا پام انداخت و با اخم سری تکون داد

مرد :سالمتونو خوردید خانوم؟

به تته پته افتادمو دستامو توی هم فرو بردم ..این دیگه کی بود؟

_س ..سالم!

کیهانی  :سالم زبون دراز بی اعصاب!

مرد سری برام تکون دادو بی توجه به من به سمت کیهانی رفت
بازوش رو گرفتو مثل مرغ از جاش بلندش کرد

مرد :مهران صد دفعه گفتم سر جای من نشین!

مهران خنده ای کرد و بی حرف اومد و روی صندلی های جلوی میز نشست ...با طعنه به من نیشخند زد و گفت :

:چیه ماتت برده؟ بیا بشین دیگه!

با طعنه اش تازه فهمیدم مثل عقب افتاده ها جند دقیقه است که خشک و بی حرف یه جا وایسادم

از خجالت سرخ شدم و با سری پایین افتاده روی نزدیک ترین صندلی نشستم

مرد:خب خانوم همونطور که متوجه شدی من کیهانی هستم و ایشون هم مهران کیهانی برادر کوچیکم شما قرار منشی من باشی
این فرم ها رو بخون و امضا بزن

........• ........
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با ذوق سر میزی که بهم اختصاص داده شده بود نشستم..

کیفمو روی میز گذاشتم و کیس کامپیوترو رو روشن کردم

برگه هایی که مهران بهم داده بود و جلوم گذاشتم و مشغول تایپ شدم......

•• .......• .........• ..........• .......

یک ماه از اومدنم به مشهد میگذره و توی این مدت به هم اتاقیام و کارم حسابی عادت کرده بودم

تنها مشکلم استرس و نگرانی برای فرزام بود .بعد از گذشت یک ماه هنوزم میترسمو با احتیاط بیرون میرم...

دو سه باری رفتم حرم امام رضا و ازش کمک خواستم..

هربار که میرفتمو دردو دل میکردم کمی دلم اروم میگرفت.....
...

مثل همیشه سر میزم نشسته بودم و مشغول برنامه ریزی برای قرارای امروز برادران کیهانی بودم!

خودم از فکرم به خنده افتادم ! برادران کیهانی!
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ادم یاده یاد سوپری برادران فالنی بجز جمشید میوفته...

:لعیا خانوم چیز خنده داری هست بگید ماهم بخندیم

با شنیدن صدای نَکَره ی مهران خنده از لبم پر کشید و به سرعت اخم کردم ...مرتیکه اعصاب خورد کن...
سرمو بلند کردم و نگاش کردم:

_نه یاده یه جوک افتادم...

:اهان ! خب برا منم تعریف کن

زیر لب پرویی نثارش کردم ..انگار شنید چون یه ابروشو باال انداخت و روی سرم خم شد :

:چیزی گفتی؟

_اره...

:خب چی ؟

دلم میخواست بگم پرو ..اما من خجالتی تر از این حرفا بودم

_هیچی شخصی بود..

:خیلی خب ! پاشو بیا بریم ناهار بخوریم تو غذاخوری

• .........• .........• ......

"" "" فرزام "" "

مثل هرروز این یک ماه در خونه ی مادرش کشیک میدادم تا سرو کله اش پیدا بشه
اون که جز خونه مادرش جایی رو نداشت ! پس این لعنتی کدوم گورستونی رفته؟

با حرص مشت محکمی به فرمون زدم و زیر لب زمزمه کردم:

" لعیا من که بالخره پیدات میکنم ،پس بهتره خودت پیدا بشی ...اگه پیدات کنم دیگه رنگ خورشید و آسمونو نمیبینی دختره ی
حرومزاده ی پست "
...
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عصبی سرمو به صندلی ماشین تکیه دادم ..روزای بی لعیا عجیب سخت میگذشت

وجود نحسشم ارامش میده..
ایکاش لعیا مثل بقیه نبود ..ای کاش اونم یه زن خراب از آب در نمیومد
منه لعنتی بهش دل بسته بودم

اگه دنبال کثافت کاری بود چرا سراغ منی که شوهرشم نیومد؟ مگه من چی کم داشتم؟؟؟

دردش این بود که من تامینش نمیکردم؟..
اما من هیچ چیزی براش کم نذاشتم

سیبک گلوم بخاطر بغض مدام باال و پایین میشد

دلم براش تنگ شده بودو مغزم به سختی سعی داشت اینو انکار کنه....

استارت زدم و راه افتادم سمت خونه ی قدیمیشون..

 .همون خونه ای که قبال پشت درش،
توی ماشین انتظار اومدنشو میکشیدم..
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صدای چاوشی خط میکشید روی اعصاب داغونم..

خیلی سخته عشق زندگیت ،همسرت ..کسی که مدت هاست بهش دل بستی بهت خیانت کنه..

ازت متنفر باشه ،مدام پست بزنه..

از دستت فرار کنه و نشونی از خودش جا نذاره

حتی ندونی با کدوم بی ناموسی غیب شده که حتی خونه ی مادرشم نمیاد...

اونقدر توی افکارم غرق شده بودم که متوجه ماشین جلوییم نشدمو با صدای برخورد شدید ماشین تازه به خودم اومدم...

"" "لعیا" "" "

از استرس و دلشوره حالم بد شده بود ..نمیدونم چرا انقدر دل نگران بودم.

دستی از زیر مقنعه به موهام کشیدم و کالفه برگه هارو روی میز پرت کردم

انقدر که تایپ کرده بودم انگشتام درد میکرد

:لعیا خانوم؟

با شنیدن اسمم از زبان کسی چشمام رو باز کردم و متوجه حضور مهران باالی سرم شدم...
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_بله آقای کیهانی؟

ابرویی باال انداخت و با کمال پرویی

اومد روی میزم نشست

:آقای کیهانی!!؟ با من راحت باش بگو مهران..

کالفه پوفی کشیدم و از روی صندلیم بلند شدم و کیفم رو روی شونم انداختم

_خیلی ممنون اما همینطوری راحتم ...با اجازه من باید برم روز خوش

َو راهمو کشیدم و از کنارش گذشتم اما استین مانتوم و کشید و مجبورم کرد وایسم

برگشتم و طلبکارانه نگاهش کردم ،توی این مدت از دست مزاحمت ها و فضولی های این پسر من آسایش نداشتم..

اما چیزیم نمیتونستم بگم

:کجا میری بیا من میرسونمت یه َگشتی هم توی خیابونای شاندیز میزنیم

چشمامو توی حدقه چرخوندم ،این بشر دیگه خیلی داره پاشو از گلیمش دراز تر میکنه

سکوت من در برابر گستاخیاش پرو ترش میکنه ....سکوت بسه باید حدشو بهش بفهمونم
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_اقای کیهانی خیلی ممنون اما بهتره انقدر با من صمیمی نشید من اصال از این دخالت ها و راحتی شما با خودم احساس خوبی
ندارم

اخماشو در هم کشید و استین مانتومو ول کرد

 :باشه هرچی تو بگی ..اما قبلش چیزایی هست که میخوام بهت بگم بعدش همونی میشه که تو میخوای باشه؟

با شک و بدگمانی نگاهش کردم..

_خب بگو حرفتو..

:اینجا نمیشه بیا بریم یه کافه ای جایی

_همینجا بگو این سوسول بازیا به من نمیاد همینجام میتونی حرفتو بزنی.....

:ای بابا ! لعیا نمیخورمت که ..بیا بریم من نمیتونم اینجا چیزی بگم چون به گفته ی شما من بچه سوسولم

تو دلم با خودم گفتم :

"مرفه بی درد ..تو چه میدونی درد و رنج چیه گرسنگی چیه جون کندن برای یه لقمه نون چیه..

مثل کاال فروخته شدن چیه.از روز اول تو پر قو بزرگ شدی و سوسول بار اومدی انقدر که نمیتونی توی یه محیط عادی حرفتو
بزنی

باید توی یه جای شیک و در خور شَانت حرف بزنی هعی"...

_خیلی خب میام اما سریع باید برگردم

:باشه دختره خوشگل هرچی تو امر کنی!

از لفظ تلفظ دختر خوشگل گفتنش هیچ خوشم نمیومد ..زیادی با همه راحته....
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از طرفی دلنگران بودم اما نمیدونم چرا و از طرفی هم هیچ خوشم نمیومد با مهران وقت بگذرونم..

ادم دوست داشتنی نبود برخالف قیافه ی زیباش اخالق و رفتارش زننده و نگاهش کمی هرز بود

همه ی اینا دست به دست هم داده بودن تا من پژمرده و بی حوصله باشم

ناچارا پشت سر مهران راه افتادم و سوار آسانسور شدم...

......• ........• ......• ......

:ببین لعیا نمیدونم چطوری شد ..من ...اوم ..من هیچوقت از دخترای سطح پایین خوشم نمیاد ،دوست دارم با دخترایی باشم که
مدام به خودشون میرسنو....

_میشه بری سر اصل مطلب؟؟ واقعا داری با افکار مضخرفت حالمو بهم میزنی ..یعنی چی که دختر سطح پایین؟؟؟؟ مگه فقط
دخترای باال شهر آدمن؟؟؟ چقدر یه آدم میتونه ابله باشه!؟

به نقطه ی جوش رسیده بودم ،مرتیکه ی عوضی .همه که مثل این عوضی آقازاده نبودن..

صد رحمت به فرزام..
حداقل با وجود آقا زاده بودنش هیچ وقت فروخته شدنم بخاطر پول ،یا از سطح متوسط بودنمو توی سرم نزد...

هیچوقت کسی رو ک....

اه من چی دارم میگم؟؟؟؟!!! خوبی فرزام؟؟؟؟؟ اونم یه حیوون وحشیه بی منطق و شعور...

:خیلی خب لعیا جوش نیار ..باشه بذار حرفمو بزنم مطمئن باش خوشت میاد.....
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_زود تر هر حرفی که داریو بگو.داره دیرم میشه..

 :خب بزار برم سر اصل مطلب ...لعیا من ازت خوشم اومده ..دختر لوند و جذابی هستی حتی وجود ساده بودنت ...میخوام یه
مدتی باهم باشیم ...هوم نظرت چیه؟ ..من همه جوره تامینت میکنم

مشتمو محکم رو میز کوبیدم و از جام بلند شدم..
پسره ی وقیح..

_بهتره برید یه دختر در خور شان خودتون پیدا کنید جناب کیهانی...و چنین پیشنهاد وقیحانه ای بهش بدید خدافظ...

از کنارش گذشتم و به تندی از اون کافه ی نحس بیرون زدم...

با تمام وقاحت زل زده به منو میگه از دخترای سطح پایین خوشم نمیاد
اما از تو خوشم اومده..عوضی..

با کشیده شدن دستم مجبور شدم ایست کنم

با اخمای درهم برگشتم سمت کسی که دستمو کشیده بود...

_دیگه چی می خواید از جونم آقای کیهانی؟؟؟ من...

 :لعیا خانوم خیلی خب باشه قبول شما از من خوشت نمیاد خودم فهمیدم ...لطفا امروز و این کافه رو این حرفایی که من زدمو
بلکل فراموش کن ...منم سمتتون نمیام و قول میدم کاری به کارت نداشته باشم...

_پوف خیلی خب من فراموش کردم خدانگهدارتون

:اگه میخوای باور کنم اجازه بده برسونمت

_اقای کیهانی گ...

:فقط تا یه مسیر مشخصی..

_اَه باشه.....
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سوار ماشینش شدم تا دست از سرم برداره...

ماشین به آرومی راه افتاد هنوز چند خیابونو بیشتر رد نکرده بودیم که ماشین پیچید تو یه کوچه

اول فکر کردم میخواد میون بُر بزنه اما وقتی ماشین جلوی در یه خونه ایستاد یه لحظه وحشت کردم...

:لعیا خانوم یه لحظه با اجازتون برم خونه ی پدریم یه وسیله ای جا گذاشتم برش دارم بعد میریم..

_نه ممنون من خودم میتونم برم الزم نیست به زحمت بیوفتین...

:هی لعیا خانوم یه لحظه صبر کنید ..دارید به شعور من توهین میکنید

از حرص قرمز شدم و سر جام اروم گرفتم....
آه لعیای بیچاره هیچ وقت شانس نداشتی...

ریموت و زد و ماشین و برد داخل...خواستم توی ماشین بشینم اما نهایت بی ادبی بود

در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم...

 :بیا تو لعیا تعارف نکن..

به ماشین تکیه دادم و منتظر ایستادم...

_نه ممنون من همینجا میمونم..

:بیا مادرم خوشحال میشه ببینتت

با لحن تندی بهش توپیدم:

_گفتم که همینجا منتظر میمونم

شونه ای باال انداخت و رفت داخل..اوف عجب گیری کردیم..

چند دقیقه بعد قامتش توی در ورودی پیدا شد ..داشت یه دوچرخه ی ورزشی مخصوص باشگاه هارو به سختی حمل میکرد...
با تعجب نگاش کردم که صدام زد:

:لعیا میشه بیای کمکم کنی؟ خیلی سنگینه

_باشه باشه اومدم

دوییدم سمتش و یه گوشه ی دوچرخه آهنی رو گرفتمو کمکش کردم از در ورودی پذیرایی بیارتش بیرون،.

 :اخ یه دقیقه بزارش زمین کمرم درد گرفت

اروم دوچرخه رو زمین گذاشتمو یه دستمو به کمرم زدم

_میگ...

با کشیده شدن دستم و پرت شدن توی آغوشی ادامه ی حرفم فراموشم شدو جیغ بلندی کشیدم

مهران منو محکم کشید داخل خونه و درو بست..

منو محکم به دیوار پشت سرم کوبید...
با چشمایی که از ترس گشاد شده بود نگاهش کردم

_دا ...داری چیکار می کنی؟؟
....

#لعـــــــــــــــیا
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_دا ...داری چیکار میکنی؟؟

خودشو بهم چسبوند و بی توجه به تقال های من برای رهایی از دستش

لبهاشو کنار الله ی گوشم برد:

:نگو بدت میاد که باور نمیکنم..

از ترس قلبم مثل یه گنجشک میزد......

اب دهنمو با ترس قورت دادم و با ناباوری نگاهش کردم:

_منظورت چیه؟؟ ولم کن برم دستای عنکبوتیتو به من نزن

:لعیا بر خالف صورت و هیکل خوشگلت حرفات اصال خوشگل نیست بهتره خفه شی عزیزم ..قول میدم راضی بفرستمت بری

و سریع شالمو از سرم کشیدو سرش رو توی گردنم فرو برد# ..لعـــــــــــــــیا
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دست های بزرگ و عنکبوتیش برای باز کردن دکمه های مانتوم جلو اومد..

جیغ بلندی کشیدم و شروع کردم به لگد زدن و کوبیدن مشت های بی جونم به سینش

_اشغال کثافت دست از سرم بردار کـــــــــــــــثافت ولم کننن حرومزاده ی بی خانواده

سیلی محکمی توی گوشم زد و شروع کرد به کشیدنم سمت اتاق..

دست و پام از ترس میلرزید و بدنم به رعشه افتاده بود..

تمام وجودم ترس بود و ترس ...اگه فرزام میفهمید من میمردم...

تمام توانم رو جمع کردم ،دستمو از دستش کشیدمو فرار کردم به سمت در خروجی

توی دلم مدام خدا رو صدا میزدم تا شاید برای اولین بار منو هم ببینه و نجاتم بده..

درست توی یک قدمی در یک قدمی در مانتوم کشیده شد و محکم روی

زمین افتادم و چانه ام به سرامیک کف هال برخورد کرد
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بخاطر افتادن یهویی و برخورد محکم چانه ام زبونم رو گاز گرفته بودم و زخم شده بود و زانومم درد میکرد...

شوری خون توی دهنم حالمو بهم زد ...عق زدم و با درد زار زدم:

_ترو به هرکی که میپرستی ولم کن .اقا مهران بخدا من اهلش نیستم..

:بسه لعیا انقدر لوس نباش ..اه

خودم و روی زمین عقب کشیدم و سرمو به چپ و راست تکون دادم....

تنم یخ کرده بود و مغزم قفل...

_ ولم ...و ...ولم کن ..اشغال رزل ...د ...دست ...د ..دستاتو ب ...به من نزن ...حق ..حق نداریـــــــــــــــی

جیغ میزدم و میلرزیدم...

نمیدونم چه شکلی شده بودم که قیافه ی مهران توی هم رفته بود و کمی ترسیده به نظر میرسید.....
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:اروم باش لعیا ..بسه دیگه اروم رنگت مثل گچ دیوار شده..

کنارم زانو زدو دستشو روی گونم نوازش وار کشید..

نفسم برای لحظه ای قطع شد و نامحسوس لرزیدم..

لرزشم شدت گرفت و توانایی نفس کشیدنو از دست دادم..
چشمام سیاهی رفت و دیدم تار شد..

صدای نگران مهرانو میشنیدم.
سیلی های آرومی که به گوشم میزد تا به خودم بیام رو حس میکردم

اما نمیتونستم هیچ عکسالعملی نشون بدم ..تا اینکه نفس کم اوردم و از هوش رفتم..

لحظه ی آخر با خودم گفتم شاید هیچوقت دیگه به هوش نیام...
#لعـــــــــــــــیا
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...• .......• .........• ......
"" آرش ""

با عصبانیت بهش توپیدم:

_نه فرزانه خانوم نه ...ما نمیدونیم کجاست  ،مشکالت داداشتونم به من و خانوادم مربوط نیست

 :آقا آرش خواهش میکنم اون هیچ چیزی رو به خاطر نمیاره فقط یه اسم یادشه اونم لعیاست ..من مطمئنم اگه لعیا رو ببینه
خاطراتش برمیگرده ...لطفا ...خواهش میکنم وضعیت فرزام خیلی وخیمه...

خسته و عصبی دستمو مابین موهام کشیدم  ..این زن چرا انقدر سمج........

_فرزانه خانوم ببین ،بزار باهات رو راست باشم برادرتون یه دیوونست ..لعیا رو فراری داد ...قبول دارم من یه عوضی به تمام
معنام.که خواهرمو ،عزیز دلمو ناموسمو بخاطر مواد سپردم دست یه نامرد.....اما دیگه عوض شدم...

فرزانه از خشم رنگ .عوض کرد و دندوناش و بهم سایید..

انگشت اشاره اش رو تهدید وار توی هوا تکون داد و مثل یه ببر زخمی به من خیره شد

 :ببین آقای نامحترم ..تو حق نداری به برادر من توهین کنی اون واقعا لعیا رو دوست داشته و داره

انگشتش رو پس زدم و با لحنی اروم تر و قانع کننده گفتم:

_فرزانه خانوم یادت باشه که لعیا چقدر زجر کشید بخاطر شما!! یادتون که نرفته لعیا بخاطر سهل انگاری و دروغ شما کتک
خورد  ....بخاطر شما بچش سقط شد ..تو خودت بچه داری .میدونی چقدر سخته خودتو بزار جای لعیا .......فقط یک دقیقه
فکر کن اگه جای لعیا بودی چیکار میکردی؟
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فرزانه بی قرار توی جاش تکونی خورد و دستی به روسریش کشید:

 :منم میدونم لعیا بی گناه بوده ،منم میدونم از دست دادن بچه چقدر میتونه سخت باشه ..من خودم دوتا بچه دارم که جونم به
جونشون بستست...

_ خب پس چی میگی؟؟ خواهر من داشت زیر دست و پای برادرت جون میداد حتی اگه بدونم لعیا کجاست هیچ وقت بهتون
نمیگم ....شمام بهتره دنبال این نباشی که حافظه برادرتونو برگردونی ،اسمی از لعیا نیار ..بذار کابوسای لعیام تموم بشه ..در
حقش خواهری کن..

:پس میدونی کجاست ولی نمیخوای بگی !!  ...نمیدونم چی بگم حرفات از طرفی درسته و از طرفی هم نمیتونم برادرمو نادید
بگیرم! واقعا گیج شدم!!!!

برادرانه دستشو گرفتم و فشردم...

_اونا باهم خوشبخت نیستن آبجی .خودتم خوب میدونی ،وضعیت فرزام دوباره مثل قبل میشه ..شاید این یه در باشه برای رفتن
به فردای بهتر!

حرفامو زدمو با اطمینان به فرزانه خیره شدم....

#لعـــــــــــــــیا
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...• ........• .......• ......

"لعیا" "

با چشمای اشکی به دکتر خیره شدم ..این دیگه چه مصیبتی بود!؟
یعنی غشی شدم؟ !

مهران حرومزاده ..خدا لعنتت کنه کثافت رزل...

اوف خدارو شکر که سالممو دستای عنکبوتیش نتونست جسممو فتح کنه!..

_دکتر ....مگه ..م...من چم شده؟؟؟

:ببین خانوم رضایی عزیز ،با من رو راست باشید من یه دکترم و راز نگه دار بیمارانم خواهم بود ....صادقانه جواب بدین تا به
حال تجربه ی تجاوز داشتین؟ مردی اذیتتون کرده؟ در کودکی یا نوجوانی؟

چهرم در هم شد ..معلومه که داشتم..

فرزام اولین بار به بدترین شکل بامن رابطه برقرار کرد و بعد از اون هم مدام کتک و رابطه های درد اور..

_خب ...اصال چه ربطی داره؟ من نفسم تنگ شد و از هوش رفتم چه ربطی میتونه داشته باشه؟!

 :پس همچین تجربه تلخی داشتین ! ..بزارید اینطوری بگم که مرد هراسی یا فوبیای مردان یک بیماری روانی ..دخترا و بچه
هایی که مورد اذیت و آزار یک مرد قرار میگیرن و بهشون به بدترین شکل تجاوز میشه به مرور بدون اینکه خودشون متوجه
بشن مرد گریز میشن و از رابطه جنسی هراس پیدا میکنن ..طبق گفته ی شما به پرستار و مسئول بخش ،شخصی که شمارو
اورده قصد دست درازی به شمارو داشته و شما دچار شوک و ترس شدید شدین از هوش رفتین درسته؟
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با اضطراب سر تکون دادم

_اره ...گولم زد من نمی....

:کافیه ..الزم نیست اثبات کنین من حرف شما رو قبول دارم  ..من میرم و خانوم قنبری رو میفرستم پیشتون .با ایشون راحت
باشید .بهتون میگن دقیقا با چی رو به رو هستید ،واضح تر توضیح میدن و کمکتون میکنن ..با اجازه من باید برم روز خوش

_ممنونم آقای دکتر ..م ..مرسی روز بخیر..

 ..بعد از رفتن دکتر دوباره توی فکر رفتم ..فوبیا! مرد گریزی!

آه غلیظی کشیدم که دلم برای خوده بی پناهم سوخت...

عجب زندگی ناهمواری داشتم ..هرکسی به نحوی ازارم میداد...

هعی ....لعیا ی بیچاره ..عیب نداره یه روزیم نوبت تو میشه که تقاص این ظلمارو ازشون بگیری

اون روز خیلی دور نیست ...من دیگه ازادم از خودم دفاع میکنم حقمو پس میگیرم....
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ساعتی نگذشته بود که سرو کله ی دکتر قنبری پیدا شد...

کلی باهم صحبت کردیم و من بخش زیادی از زندگیم رو براش تعریف کردم از تجاوز فرزام و ازار و اذیتاش...

به آرومی راهنماییم کرد و به همه ی حرف هام گوش سپرد..

حاال که حرفامو زده بودم خیلی سبک شده بودم...

اون فشار قبلی رو حس نمیکردم ..و چقدر بابت این قضیه از خانوم قنبری متشکر بودم...

بعد تموم شدن سرمم رفتم اداره آگاهی و از مهران شکایت کردم...

باید حقشو کف دستش میذاشتم..
آه از کارم بیکار شدم باید به فکر یه کار جدید باشم

"" "" "فرزام" "" ""

با کنجکاوی به چهره ی سرخ شده از گریه ی زنی که ادعا داشت خواهرمه نگاه کردم

آه لعنتی هیچی ازش بخاطر نداشتم ! اما این اشکایی که گوله گوله روی گونش میریخت بدجوری ازارم میداد...
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دست بردم و اشکای روی گونش و پاک کردم ..،مظلومانه نگاهم کرد ،انگار میخواست چیزی بهم بگه ! :

_میشه اون حرفی رو که تک زبونته بزنی و انقدر گوشه ی لبتو نجویی خواهر؟

چشماش به سرعت گرد شد و رنگش به سفیدی گچ شد !

_ابجی چیزی شده؟ حرف بدی زدم؟ ببخشید !

:ن ...نن ..نه ...فقط یه لحظه تعجب کردم ،اخه هنوزم همون آدم با دقت و ریز بین قبلی...

کنجکاوانه صورتش رو کاویدم..
هیچ شباهتی به من نداشت...

پوست سفید و چشمای روشنش هیچ نقطه ی اشتراکی با پوست برنز و چشمای تیره ی من نمیتونست داشته باشه..

_ اسمت چی بود؟ یادم رفت...

به وضوح دوباره فکش لرزید و چشماش لبریز از اشک شد..

دیگه از این همه لوس بازی و عکس العمل های کودکانش داشتم به تنگ میومدم!!!

معلوم نیست چقدر پدر و مادرم و یا حتی من لوس بارش آوردیم!..
دستی ما بین موهای نمدارم کشیدم و کالفه رو بهش نالیدم:

_ای بابا گریه نکن دیگه پوووف...

بینیش رو باال کشید و با بغض
چشمی گفت..

:فرزانه ...اسممه...مادر خدا بیامرزمون اسمامونو مثل هم انتخاب کرده بود ..اسم دختر و پسرمم نازنین و مهبد ..نازنین 8سالشه
ولی مهبد 14سالشه .اونا ....تورو خیلی دوست دارن
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دلم قنج رفت از داشتن چنین خانواده ی صمیمی و جذابی..

_فرزانه شاید خنده دار باشه که از تو میپرسم ولی ...ام ...من چند سالمه؟

فرزانه لبخند غمگینی زد و گفت :

31:سال..

_ازدواج نکردم ؟ اگه کردم پس زنو بچم کجان؟ چرا نیستن؟ دیدنم نمیان!؟

دوباره نگاه فرزانه بارونی شد..
یه چیزی این جا درست نیست.
چرا انقدر گریه میکنه؟؟

با چشمای زیر شده نگاهش کردم که سریع به خودش اومد

 :همسرتو طالق دادی

_چرا؟ چرا طالق گرفته؟ بچه ام دارم؟؟؟ فرزانه سریع باش دیگه اه
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دوست داشتم هرچه زودتر راجب گذشتم بدونم..

اما فرزانه آدم رو روانی میکرد تا دو کلوم حرف درست و حسابی از دهنش در بیاد

:آم چیز ..خب. ..نه..نداری..

بیشتر از قبل مشکوک شدم!
مطمئنا چیزی رو داشت ازم مخفی میکرد........
اخمام رو در هم کشیدم!

_با شک و تردید گفتی ..چرا؟ چی رو نمیخوای به من بگی؟ اصال همسرم چرا ازم جدا شده؟ میخوام ببینمش..

رنگش به زردی گرایید و لبهاش کبود شد.
این خواهر بزرگتر ،زیادی مشکوک و ترسیده بود

:چون...

_چون؟؟؟؟!

 :پوووف خب تو...

عصبی و پریشان بدون اینکه اختیاری از خودم داشته باشم فریاد زدم:

_چی؟؟ من چی؟؟ زودباش بگو داری اعصابمو بهم میریزی..
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بعد از فریادی که زدم ناباورانه خشکم زد..
برای چی انقدر عصبی و بی طاقت بودم!؟؟

_دادا ...داداش با..باشه االن میگم داد نزن

دستی روی صورتم کشیدم و با شرمندگی نگاهی بهش انداختم..

_عیبی نداره ،من معذرت میخوام یک لحظه کنترلمو از دست دادم..

آه غلیظی از بین لب های فرزانه خارج شد و سرش رو پایین انداخت

 :ت...تو بچه خودتو ....ام ...بچه ی خودتو ک ...وای خدایا

متعجب و نگران نگاهش کردم ..مگه من با بچم چیکار کردم؟

هر ثانیه که از سکوت زجر آور فرزانه میگذشت فکر های گوناگون و ترسناکی از سرم رد میشد.......
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سکوت فرزانه زیادی طوالنی شده بود...
صبرم رفته رفته تحلیل رفت و زبونم به گالیه باز شد:

_فرزانه نمیخوای بگی؟؟؟! حقمه که همه چیزو بدونم ،عذابم نده زودتر هرچی میدونی رو بگو

فرزانه دودل نگاهی به چهره ی مصمم و جانسوزن انداخت

 :فرزام تو....

_من چی فرزانه؟

:تو باعث شدی بچت سقط بشه و زنتم برای همین طالق گرفت

مبهوت و ناباور به همونطور خشک شدم ..چرا؟؟؟ چرا باید همچین کاری کنم؟

_ چرا؟ چطوری؟ بچه نمیخواستم یعنی؟

:نه بچه رو میخواستی...

عصبی و سردرگم دوباره دستمو مشت کردم...
با حرص دندونامو بهم ساییدم و ازبین دندونای چفت شدم غریدم:

_فرزانه ..روانیم نکن باید صدقه بدم تا یک کلوم حرف بزنی؟یا نکنه اول استخاره میکنی؟؟ همه چیز رو درست توضیح بده دارم
میمیرم از فراموشی و سردرگمی
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فرزانه با استرس دست هاشو توی هم پیچیدو سر جاش کمی تکون خورد......

 :نمیخوام ناراحتت کنم فرزام

_اینکه مدام فکرای جورواجور داخل سرم میاد بیشتر ناراحتم میکنه ..حاال بگو چیشد؟ چرا بچمو باید سقط کنم؟؟

فک فرزانه شروع کرد به لرزیدن و لرزیدن ....اشکاش دوباره جاری شد روی گونه هاش

 :همش تقصیر من بود فرزام ...من لعنتی ..من لعیا رو بردم بیرون گفتم تو اجازه دادی ولی دروغ گفتم ..تو ...تو عصبانی شدی
وقتی فهمیدی ...چون من لعیا رو تنها گذاشته بودم تو دیده بودیش و....

_صبر کن صبرکن ببینم ...چرا من باید زنمو محدود کنم؟؟؟ عصبانی بشم یا هرچی؟ که کار به اینجا بکشه؟؟؟

#لعـــــــــــــــیا
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*لعیا*****
دست به سینه رو به روش قد علم کردم و غریدم

_گفتم که ..نه نه نه برادر شما داشت به من...به من دست درازی میکرد چطئر میتونم بیخیادشم هان ...

اخماشو دوباره در هم کشید و با تندی و رویی ترش نگاهی بهم انداخت ...

ازش میترسیدم اما نمیخواستم بروز بدم  ..دیگه ترسیدن بس بود.......

مشکافانانه مشغول رسد چهره ی عاجزم شد و در عین حال گفت=.

.:اگه یه مبلغ خوب بهت بدم چی.؟؟؟!!! ..که تا اخر عمرت حالشو ببری!؟ بنظرم خیلی میتونه کمکت کنه هان؟  /اینطوری میشه
برد.برد ...در ضمن اگه این فرصت رو از دست بدی بدجوری ضرر میکنی از من گفتن بود..
همچین پولی دیگه گیرت نمیاد مطمئن باش منم به هر طریقی شده اجازه نمیدم یه مو از سر داداشم کم بشه...
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مبهوت و ناباور نگاهش کردم ..با بی شرمی تمام از من میخواست از حقم بگذرم!...

از روی تاسف براش سری تکون دادم و بی هیچ حرفی قدم تند کردم سمت خیابون و برای اولین تاکسی دست تکون دادم و سوار
شدم تا برم و شکایت کنم....

......• ......• ......• .....

عصبی رو به ستواتی که پشت میز نشسته بود غریدم:

_یعنی چی آقا !؟؟؟ چه ربطی به همسر و پدرم داره؟؟ چون یه زنم خودم نمیتونم از پس خودم بر بیام؟ پدرم مرده از همسرمم
دارم جدا میشم ..حاال شکایت نامه رو بدین

مرد پوفی کشید و دست هاشو روی میز به هم گره زد :

:باشه خانوم ،پس من شکایت نامه رو بهتون میدم  .شمام شماره همسرت و برامون بنویس که باهاش تماس بگیریم به هر حال
هنوز همسرته و صاحب اختیارت..

از زور حرص و عصبانیت هرآن ممکن بود مرد رو فهش بارون کنم!

لعنت به جامعه ای که من برای گرفتن حق و حقوقم باید سایه ی یه مردو کنارم داشته باشم

نتونم بی اجازه ی شوهرو پدر از خونه بیرون برم یا مسافرت برم...

نتونم بی اجازه ی شوهرم درس بخونم ..حق طالق رو نداشته باشم .....جایی که همه چیزش نابرابره...
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زیر لب با حرص لعنتی گفتم و زدم بیرون...

به دم در که رسیدم با خودم گفتم ایکاش سوال میکردم اگه برادرم بیاد عیبی نداره؟

احمقی به خودم گفتم و دوباره راه داخل و پیش گرفتم اما چند قدم بیشتر برنداشته بودم که کیفم از پشت کشیده شد و توی بغل
کسی فرو
رفتم...

با تعجب سریع خودمو عقب کشیدم و به عقب برگشتم

با دیدن برادر بزرگ مهران کیهانی اخمام در هم شد ...این آدم چرا ول کن من نبود

طلبکارانه دستمو به کمرم زدم و حرصی نگاهش کردم..

به اندازه ی کافی امروز اعصابم خورد شده بود..
اونقدر خورد و خاک شیر که از من خجالتی و ساکت یه ببر خشمگین ساخته بود

_دیگه چی از جونم میخواین آقای کیهانی ؟
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دست به سینه جلوم ایستاد و گفت :

:اومدم یکبار دیگه پیشنهادمو بهت گوشزد کنم ...میدونم توی یه خوابگاه غیر دولتی زندگی میکنی ..اگه مبلغ پولی که من میدمو
قبول کنی و شکایت نکنی میتونی برای خودت یه خونه بگیری و راحت زندگیتو بکنی ...یبار دیگه رو پیشنهادم فکر کن ..مهران
خودشم از کارش پشیمون و گفت که فقط از تو خوشش اومده و خواسته بترسونتت ! نمیدونسته این اتفاقات میوفته

توی دلم پوزخندی زدم ..هه البد اون گرگ گرسنه ایم که در تالش بود لباسامو توی تنم پاره کنه و جسممو بدَره عباس آقای میوه
فروش بود!

خواستم دهنم و باز کنم و جواب دندون شکنی بهش بدم اما زودتر از من به حرف اومد و گفت :

 :من دیگه میرم ..توم بهش فکر کن ! فقط چون نمیخوام پای داداشم به کالنتری و بازداشتگاه باز بشه دارم همچین پیشنهادی میدم
وگرنه میتونم یه وکیل کار دان بگیرم و طرف تو هم نیام ..اونموقع دستت به هیچ جا بند نیست و ما اعاده حیثیت میکنیم  ..من
قبال هم بخاطر کار مهران ازت معذرت خواهی کردم ..........اما اگه بازم بخوای کشش بدی طوره دیگه ای باهات رفتار میکنم
خانوم رضایی .روز خوش..
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لبمو گزیدم و ناخونامو توی دستم فرو کردم..فقط خدا میدونست چه حال خرابی داشتم

چقدر سخته حق با تو باشه اما یه عده آدم پولدار بی درد بخاطر پول و مقامشون حق تورو پایمال کنن!

کیهانی با ماشین مدل باالش هرلحضه بیشتر از دیدم خارج میشد و تنها کاری که من میتونستم بکنم این بود که یه آه پر درد بکشم
و خیره بشم به مسیری که ازش رفته

و توی دلم دعا کنم که خدا حقمو ازشون بگیره!
از برادرای کیهانی ،از فرزام.....

آه فرزام ! خدا میدونه االن چقدر داره دنبالم میگرده تا هرچی از دهنش در میاد بارم کنه و زیر مشتو لگد خوردم کنه...

چرا؟ چون من بیچاره مدرکی برای اثبات خودم نداشتم و از دستش فرار کردم.....
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راستی خیلی وقت بود که خبری از تهران نداشتم و حال و احوالی نگرفته بودم..آرش بی معرفتم زنگ نزده بود......

با فکر گرفتن اطالعات و احوال پرسی از مامان و آرش روی صندلی های ایستگاه اتوبوس نشستم و گوشیمو در اوردم

شماره ی آرش و گرفتم و منتظر شدم تا گوشی رو برداره ..این موقع ها معموال یا خونه بود یا با ستاره میرفت بیرون..

بعد از خوردن چند بوق صدای آرش توی گوشم پیچید:

:الو؟ لعیا!

لبخندی روی لبم نشست ..چقدر ولم براشون تنگ شده بود ..با همون لبخند گفتم :

_سالم داداش بزرگه ی بی معرفت من ! چخبرا؟ کجایی؟

:سالم عزیزدلم مرسی سالمتی خبری نیست ...منم توی ماشینم میخوام مامانو ستاره رو باهم اشنا کنم و ببرمشون یه جای خوب..
جات خیلی خیلی خالیه لعیا ...اما یه خبر خوب دارم برات .خوب شد زنگ زدی خودمم کارت داشتم
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کنجکاو شدم بدونم خبر خوبش چیه !.
شاید میخواد از ستاره خاستگاری کنه وای!!

با این فکرا ذوق زده شدم و با همون شور و شوق گفتم .:

_چیشده؟ بگو ببینم!؟

:فرزام تصادف کرده !

انقدر بی مقدمه گفت که لحظه ای حس کردم قلبم وایساد...
نگرانی و دلشوره به سمتم هجوم آورد...

پشیمون شدم از حرفای چند دقیقه ی پیشم ..اگه بخاطر من بالیی سر فرزام میومد عذاب وجدان داغونم میکرد!!!!!!!

با صدایی که میلرزید توی دهنی تلفن به سختی لب زدم:

_ال ...االن حالش ...حالش چطوره؟؟ زن ...ز ...زندس؟؟؟!!

مردمو زنده شدم تا کلمات روی لبام جاری شد ..میدونستم االن رنگم مثل گچ دیوار شده

این اون خبر خوبی بود که ارش ازش حرف می زد؟؟!!
برادر من کی انقدر سنگ دل شده بود که من نفهمیدم؟!!
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یعنی برای ارش مهم نبود!!؟

صدای خنده ی آرش از پشت گوشی تنمو لرزوند...

 :لعیا خواهر گلم تا ابد آزاد شدی خدا حقتو ازش گرفت ..حافظه شو از دست داده معلوم نیست دوباره کی یادش بیوفته تویی هم
وجود داری ! من و فرزانه باهم طی کردیم ..طالقتو میگیریم ازش ..هرطور که شده ..جبران میکنم اشتباه و ظلمی رو که در
حقت کردم خواهر کوچولو  ...به زودی زود ،همین که دست و بالم باز بشه میام دنبالت که برگردی تهران پیش خودمون خدا
میدونه چقدر مامان دلتنگته و دلش شور میزنه واست.....

آرش هی گفت و گفت ...اما من غرق گذشته بودم...

خاطرات دونه دونه از جلوی چشمم مثل یه فیلم سینمایی غمگین رد میشدن...

سرگذشت لعیای تنهای زندگیم....

از روزی که برای اولین بار فرزامو دیدم تا آخرین شبی که زیر شکنجه هاش جون دادم و دَم نزدم..

نمیتونستم خوشحال نباشم ! من نمیخواستم بد باشم

نمیخواستم از آسیب دیدن کسی خوشحال بشم اما این دست خودم نبود...

با بارش پشت سر هم چشمام و صدای بلند ارش پشت آیفون گوشی به خودم اومدم

و فهمیدم چند دقیقست که ساکت و مبهوت برای خودم

و تلخی هایی که به جسم و روحم تحمیل شده ،مظلومانه اشک میریزم...
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بعد از صحبت کوتاهی با مامان ،گوشی رو قطع کردم و ته کیفم انداختم..

پول زیادی برام نمونده بود ،نمیتونستم تاکسی بگیرم پس منتظر شدم تا اتوبوس بیاد...

• ....• ....• ....

کاسه ای از ترشی ،رو که مادر شقایق براش فرستاده بود برداشتم و حجوم بردم سمت اتاقمون

در و باز کردم و داخل پریدم :

_ ترشی آوردم ..اونم چه ترشی ای!!! بخوریم دعا کنیم به جون شقایق و مامان جونش

شقایق لبخندی تحویلم داد و کاسه رو از دستم گرفت و سر سفره ی کوچیک چهار نفرمون گذاشت..

تخم مرغی که لیال سرخ کرده بود  ،با اون گوجه های درشتی که نصفه داخل تابه انداخته بود ،صدای دادو هوار معدم رو در
اورد...

تعارف و کنار گذاشتم و اولین لقمه رو بدون توجه به بقیه گرفتم....

فشار های عصبی امروز ،بدجور حال ،خراب ،و گرسنه ام کرده بود

گرچه با فکر تهران رفتن پیش مامانم و آرش و خالصی از این مشکالت،
ته دلمو روشن کرده بود....

کمی ته دلم گرفته بود اما اهمیتی ندادم..

تا کی باید توی سیاهچاله ای از مشکالت خودم رو غرق میکردم؟؟؟؟؟
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بیخیال زندگی درب و داغونم شدم و سعی کردم از غذای لذیذم لذت ببرم....

تقریبا سیر که شدم لیوانی دوغ سر کشیدم و از لیال تشکر کردم..

هنوزم دلم میخواست بخورم اما اشتها نداشتم!! مثل همیشه..

این عادت همیشگی معدم بود ...هیچوقت نتونستم اونقدر که میتونم بخورم...

قبل از اینکه کامل سیر بشم اشتهامو از دست میدادم و میلی برای خوردن برام باقی نمیموند..

روی تختم دراز کشیدم تا یکم استراحت کنم اما تا چشم روی هم گذاشتم گوشیم شروع کرد به زنگ زدن ...

پوف کالفه ای کشیدم و به ناچار توی جام نیمخیز شدم ..کیفمو از باالی سرم برداشتمو روی پام گذاشتم...

گوشی بدون وقفه زنگ میخورد و استرسمو زیاد میکرد ....این دیگه کی بود این موقع شب؟؟.

بالخره گوشی رو از ته کیفم پیدا کردم و بدون نگاه کردن به شماره ی همراهی که بهم زنگ میزد گوشی رو در گوشم گذاشتم..

با شنیدن حرف های کسی که پشت خط بود دنیا دور سرم چرخید و توانم رو از دست دادم...

گوشی با صدای بدی از دستم افتاد و پخش شد روی سرامیک های کف اتاق...

نگاه های نگران بچه ها دونه به دونه به سمتم برگشت..

اما قبل از اینکه بتونن ازم سوالی بپرسم دنیا ی جلوی چشمم تاریک تر از شب شد و از حال رفتم...
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با حس خنکی مایعی روی صورتم مثل جن زده ها بهوش اومدم و توی جام نیمخیز شدم

مینا با نگرانی بدون هیچ حرفی بغلم کرد و سفت فشارم داد..

کم کم مغزم شروع کرد به پردازش اطالعات ....

حقیقت مثل یه وزنه ی سنگین توی سرم خورد....

تا به خودم ببام قطرات اشک بود که روی گونه هام جاری شده بود و دبی که از دست بازی های زمونه خون بود....

چنگی به پشت مینا زدم و با گریه گفتم :

_میناا ..مینا داداشم ...مینا داداش بزرگم..تصادف کرده. ....کی این دنیا میخواد با منم راه بیادمینااا....اخه چرا اون؟؟ چرااا
خدایااا...

جیغ کشیدم :

_چـــــــــــــــرررررراااا

سر و صورتم...
خودمو از آغوش مینا بیرون کشیدم و شروع کردم به کوبیدن دستام توی َ

بچه ها سعی میکردن ارومم کنن اما من اروم شدنی نبودم....

برادرم تو کماست ..چطور اروم بشم؟؟ اصال چرا باید اروم باشم؟

سر لعیا ی تنها و بی پناهش اومده
میخوام جیغ بکشم ...اونقدر بلند که صدامگی خستم به گوش اون باال سری برسه و ببین چه َبر َ

خون گریه می کردم برای آرش ...اگه بالیی سرش میومد من چه غلطی میکردم؟

منو مامان تازه دل خوش کرده بودیم به بونش..

به حمایتای از ته دلش و تالش های بی وقفه اش برای جبران گذشته ی سیاهش...

لیال ،مینا ،شقایق ،زهرا ....همشون دورم و گرفته بودن و دلداریم میدادن اما من حتی یک کلمه از حرف هاشونو متوجه
نمیشدم...

فقط گریه میکردم و گریه میکردم و گریه میکردم...
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فردای اون شب ،با اولین اتوبوس خودم رو به تهران رسوندم

و بدون اتالف وقت رفتم بیمارستان پیش مامان و ستاره...

طفلکی ها مثل ابر بهار گریه میکردن و حال و روزشون از منم بدتر بود....

مخصوصا مامان ! مامان از بچگی هم ارشو و خیلی دوست داشت و بهش افتخار میکرد...

وقتی آرش به ما پشت کرد و رفت سراغ مواد و رفیق بازی مامان بدجوری دل شکسته شد و کمرش شکست..

با چشمایی مه از گریه سرخ و ملتهب شده بود به ستاره ی بی نوا هم نگاهی انداختم...

با گریه و بعض گفتم :

_ستاره جان اگه تو اذیتی برو خونه.مامانمم ببر من هستم ..نگران نباشین ارش حالش خوب میشه دا ...داداش من ....داداش من
خیلی قویه..به این راحتیا تسلیم نمیشه من میدونم ..اون ....اون میدونه که ما طاقت دوریش و نداریم خودش بیدار میشه
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ستاره مظلومانه سرش رو به نصونه ی نه باال و پایین کرد..

 :نه لعیا جان ..من باید باشم ..تو خسته ی راهی تو برو خونه مادر جانم ببر خودشو هالک کرده از دیشب تا االن ...من هستم
فعال

اخم مردم و با تحکم گفتم:

_ستاره من خوبم شما پاشید برید ب....

پرید میون صحبتم:

:من طرفای ظهر متوجه شدم و اومدم بیمارستان ..بهتره تو و مادر برید من تا شب هستم ...گرچه دلم میخواد شبم بمونم و یک
ثانیه رو هم از دست ندم ...اما بابام و برادرم این اجازه رو به من نمیدن...

طفلکی ستاره..اونم عاشق ارش بود ..درست مثل ما دوستش داشت...

تلبخندی به صورت گرفته و غمگینش زدم و بازوشو نوازش کردم...
#لعـــــــــــــــیای_من
part_178#

اونم تلخندی تحویلم داد و چشماشو به نشونه ی اطمینان بست و محکم پلک هاش رو به هم فشرد...

بدون اتالف وقت از ستاره خوا حافظی کردیم و همراه مامان که دیگه نایی برای گریه نداشت مسیر خروج رو در پیش
گرفتیم....

داشتم با مامان از کنار ایستگاه پرستاری رد میشدم که احساس کردم کسی صدام زد...

لحظه ای درنگ کردم و سر جام ایستادم ..که مامان با تعجب نگاهم کرد..

به عقب برگشتم و با دیدن دکتری که با متانت به سمتم میاد و از ته راهرو اشاره میکنه که بایستیم متعجب شدم!

ته دلم شور میزد و انگار یکی داشت رختای چرکشو اون تو میسایید

بعد از چند دقیقه ی طاقت فرسا بالخره دکتر به من و مامان رسید از باالی چشماش مارو رسد کرد و گفت: ..

_خانوم رضایی وقتتون بخیر ببخشید امر مهمی داشتم میشه چند لحظه در خلوت صحبت کنیم؟
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نگاهی به مامان انداختم و ازش خواستم چند دقیقه روی صندلی های بیمارستان بشینه و ارامش خودش رو حفظ کنه...،

بعد از مطمئن شدن از خوبی حال مامان
پشت سر دکتر به سمت اتاقی که با فاصله ی پنجاه متری از ما دایر شده بود حرکت کردم ...

البد چیز بدی راجب وضعیت آرش میخواست بگه که نخواست مامان بشنوه!

از ته دل از خدا کمک خواستم .و دعا کردم اتفاق بدی برای ارش نیوفته.......

با دست و پای لرزون وارد اتاق شدم و با تعارف دکتر روی صندلی روبه روییش نشستم

و شروع کردم به پیچیدن دست ها و انگشتام به هم دیگه...
#لعـــــــــــــــیای_من
part_180#

دکتر به ارومی روی صندلی چرخدارش نشست و دستش رو زیر چونش زد.....

با نگرانی بهش زل زدم تا دهن باز کنه اما انگار از شانس خوبم روزه ی سکوت گرفته بود

که یا به من نگاه می کرد یا به کاغذ هایی که روی میزش تلنبار شده بود

و خدا میدونست هرکدوم پرونده ی کدوم بخت برگشته ای که یه اتفاق بد براش افتاده و خانوادش دارن از نگرانی و دلشوره له له
میزنن......

همینطور مشغول فکر کردن بود که
بالخره دکتر به حرف اومد':

:خانوم رضایی وضعیت برادرتون هیچ خوب نیست ! دوست ندارم اینو بگم ولی هر لحظه ممکن ایشونو از دست بدیم ..آسیب
شدیدی به نخاع و جمجمه ی سرشون وارد شده که بسیار نگران کنندست ..بخاطر شکستگی های عمیق سرشون احتمال مرگ
مغزی و یا فرو رفتن به حالت زندگی نباتی خیلی خیلی زیاده..حتی بعد از بهوش اومدنشونم باید آمادگی قطع نخاع رو داشته
باشید ..متاسفم که رک حرف میزنم و شوک عظیمی رو بهتون منتقل میکنم اما الزم میدونم حتما بهتون اطالع بدم که با چی
طرفیم ...اما یک خبر خوبم براتون دارم که البته کمی مشکل و ریسکیه ..یه عمل سخت...
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دست های لرزونم از لرزش افتاد و به سردی یخ شد...

این برادر من بود که دکتر اینقدر بیرحمانه در باره ی وضعیتش به من اطالع میداد ؟

همونطور مات و مبهوت روی صندلی نشسته بودم و پلک هم نمیزدم ...خدای من ....آرش ! برادر عزیزم!
اون الیق این مصیبت نبود....

دل خوش کردم به جمله ی اخر دکترو به لبهای خشک شده نالیدم:

_چه عملی دکتر؟ تروخدا ...هر کاری بگید میکنیم فقط برادرم سالم و سالمت دوباره برگرده خونه ...امیدمون بعد از خدا به
شماست ...امیدمون و نا امید نکنین هرکار الزمه میکنم

دکتر نگاه دلسوزانه و ترحم برانگیزی به چهره ی بیحال و لرزونم انداخت....

شاید حس میکرد حجم شومی و بدبختی عمیقی رو که هر لحظه با یک شوک عظیم روی سرم خالی میشد....

:خانوم رضایی ارامش خودتونو حفظ کنین .شما باید آرامش رو به مادر و زن برادرتون هدیه کنین ..نگران نباشین ما هرکاری
که از دستمون بر ییاد برای بهبودی برادرتون انجام میدیم ...دکتر صالحی جراح مغز و اعصاب برای یک هفته مهمون
بیمارستان ماست ...مریضای زیادی به دستشون درمون شدن ..فقط مشکل هزینست!
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با گریه و بغض لب زدم:

_چقدره هزینه ی این عمل؟ جورش میکنم ..فقط برادرم زنده بمونه

:بدون دفترچه تقریبا بیست میلیون تومن اما اگه دفترچه داشته باشید سه میلیون و خورده ای شاید براتون بشین  ....بیمه ی دی هم
اگر داشته باشین بعد از عمل پنجاه درصد مبلغ و میتونین ازشون پس بگیرید

...• .....• .....• .....• ...

بعد از مطمئن شدن از حال مامانو امانت دادنش دست همسایه رفتم سر خیابون و توی ایستگاه اتوبوس نشستم.

ماتم زده زل زدم به عابر هایی که از گوشه و کنارم رد میشدن.
اونقدر خسته و درمونده بودم که همونجا اشکام آبشاری شد روی گونه ام

حاال بیست میلیون تومن پول رو از کجا میخواستم جور کنم؟!
کَم پولی نبود برای من عاجزی که برای رفتو آمدم هم پول تاکسی نداشتم !
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با فکری که به ذهنم خطور کرد بی معطلی کیفم رو دستم گرفتم
و دل به دریا زده تاکسی گرفتم...

مدام توی دلم دعا میکردم فقط بتونم ببینمشون و کمک بخوام ..دیگه هیچی مهم نبود..

اگه آرش و از دست میدادم زندگی ای نمیموند که بخوام بخاطرش بجنگم و توی خفا بمونم....

همون بهتر که زیر شکنجه جون بدم و ذره ذره بمیرم تا اینکه فردا روزی حسرت کوتاهی کردن در حق برادرم به دلم بمونه....

هرچی که میخواد بشه ،بشه ! دیگه مهم نیست ...همه این اتفاقات تقصیر من بود...

ادرسو به راننده دادم و از پنجره زل زدم به خیابونای شلوغی که پر از تردد و ادمای رنگ و وارنگ بود
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• ....• ....• ...
با توقف ماشین نگاهی به اطراف انداختم...
بالخره رسیدم ،به جایی که ازش متنفر بودم! هیچوقت فراموش نمیکنم چقدر عذاب کشیدم توی این خونه ی لعنتی...

"" "" "" فرزام "" "" ""

با اعصابی خورد ،اب میوه گیری رو به برق زدم و یه لیوان آب هویچ گرفتم و همش رو یک دفعه ای سر کشیدم

این خونه ی مسخره چرا خدمتکار نداشت؟ واقعا که!
نمیفهمم فرزانه چرا باید همه ی خدمتکارای خونه ی منو اخراج کنه ! چقدر بی قانونی اه

با صدای زنگ آیفون عصبی بدون نگاه کردن به تصویر درو زدم و دوباره به سمت آشپزخونه قدم برداشتم...

البد بازم فرزانه ی فراموشکار یادش رفته بود همراهش کلید ببره !
گرچه حق هم داشت خودش اینور دنیا بود و بچه هاش اونور دنیا !
فکرش زیادی درگیر بود...

هرچقدر میگفتم حال من خوبه و بره به زندگیش برسه قبول نمیکرد که نمیکرد!
شخصیت لجباز و پیگیری داشت که همیشه عصبانیم میکرد..

اما جایی ته دلم حس میکردم خیلی خیلی دوستش دارم و برام عزیزه حتی با وجود اینکه هیچ خاطره ای رو از گذشتمون به یاد
نمیاوردم

با شنیدن صدای به هم خوردن در پذیرایی لیوان کثیف آب هویج رو توی سینک انداختم و قدم تند کردم سمت فرزانه تا ببینم نتایج
آزمایشم چیشد....
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همونطور که به سمت ورودی حرکت میکردم داد زدم:

_فرزانه چیشد جواب؟ چه زود....

ادامه ی حرفم با دیدن یه دختر موطالیی توی گلوم خشکید ..توی دلم گفتم "واو ! چقدر خوشگله!"
و همونجور مثل دیوونه ها هنگ کرده خیرش شدم

اونم با تعجب و مردمکی که از همین فاصله هم لرزشش هویدا بود نگاهم میکرد..

چشمای تَرش نشون از حال بدش میداد ..ناخودآگاه احساس نزدیکی میکردم....

چقدر برام آشنا بود!!  ...انگار خیلی وقته میشناسمش و بهش نزدیک بودم

بالخره لب باز کردم و گفتم:

_سالم ببخشید من فکر کردم فرزانه است ....بخاطر نیاوردم شما چقدر آشنایی ! میشه معرفی کنی
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با صدای آشنایی که از زور بغض میلرزید لب زد :

:ل ..لع ...لعیا !

زمان یه لحظه ایستاد ..لعیا ! چقدر این اسم آشناست ! یهو یادم اومد اسم زنم رو که توی شناسنامه دیدم لعیا بوده!
نکنه ...نکنه این همون لعیا باشه؟ وای خدای من!
بهت زده سریع خودم و بهش رسوندم و بازوشو محکم گرفتم :

_تو لعیا زن منی اره؟ اسمتو تو شناسنامم دیدم راستش و بگو ..فرزانه نگفت کجایی و کجا زندگی میکنی منم یادم نمیومد کجا باید
دنبالت بگردم...تو چرا نیستی هان؟ فرزانه میگه طالق گرفتی اما هنوز اسمت تو شناسنامه ام هک شده!

همونطور پشت سر هم داشتم از بین دندونای کلید شده ام بهش میغریدم

اما با دیدن اشک جمع شده توی چشماش که از گوشه چشمش مثل آبشار میریخت دلم لرزید
حاال شک نداشتم این لعیا همون لعیاییه که من بهش بد کردم!
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وگرنه چرا باید دل بلرزونم براش؟ اروم ولش کردم و دستی به سرم کشیدم.....
این جنون های آنی چی بود که هروقت بهم دست میداد انقدر عصبی و خشمگینم میکرد؟

برای یه لحظه یه صحنه کوتاه از جلوی چشمم به سرعت موشک گذشت..خیلی کوتاه
 ..دختری که بی شک لعیا بود و داشت زیر بارون میخندید!

اما صحنه سریع قطع شد و ذهنم پر از خالی ها شد!

سر بلند کردم نگاهی بهش انداختم ...بی رمق روی زمین نشسته بود و گریه میکرد..
حاال که فرزانه بهم جواب درست و حسابی نمیداد شاید میتونستم ازش بپرسم چرا من به بچمون آسیب رسوندم؟
اروم به سمتش رفتم و کنارش روی سرامیک های سر نشستم و دستم رو روی شونش گذاشتم...

از تماس دستم با بدنش انگار که جریان برق از بدنم و گذشت و تکونم داد ! دوست داشتم توی بغل بگیرمش و فشارش بدم!!!!

پس هنوز هم من دوستش دارم ! برای همین فرزانه با من رو راست نیست و چیزی نمیگه میترسه کاری کنم!
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"" "" "لعیا" "" "

با گریه روی زمین نشسته بودم و زار میزدم..خاک بر سر من کنن .چرا اسممو گفتم؟ چرا انقدر تابلو بودم؟ خب با این رفتار من
مطمئن میفهمه ..اون خیلی زیرکه!

جالب بود که خونه سوتو کور بود و خبری از خدمتکارای فضول و اون زنیکه فاطمه نبود ..حتی معصومه ی طفلک هم نبود
بعد از رفتن من چی بسرش اومده خدا میدونه ! ایشاال حالش خوب باشه خیلی کمکم کرد...

با نشستن دستی روی شونم به خودم لرزیدم و با غم به عقب برگشتم ..باید کاری میکردم توسری خوری و ضعف دیگه بس بود

توی یک تصمیم یهویی به شدت از جا بلند شدم و دستش و پس زدم ..با صدایی سعی داشتم پر ابهت ،جدی و بدون لرزش باشه
گفتم :

_فر ...فرزانه کجاست؟ من ...من اومدم دنبال اون صد ...صداش کن

لبخندی روی لبش نشست و یه قدم جلو اومد....
ترسیده بزاق دهنمو با صدا قورت دادم و اونقدر عقب رفتم که خوردم به دیوار پشت سریم....
لبخندش عریض تر شد و من بیشتر ترسیدم.
قدمی نزدیک تر شد و من بیشتر به خودم لرزیدم ..چشماش مهربون بودن اما من نمیدیدم !

اونقدر نزدیک اومد که بیشتر از سانتی فاصله بینمون نموند ...
سرمو بلند کردم نگاهمو توی نگاهش انداختم..
تا چند ثانیه بی حرف بهم خیره شدیم که با کاری که کرد جیغ خفه ای کشیدم و شک زده خشکم زد......
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یک دفعه محکم بغلم کرد!
تمام حس های بدو دلشوره اور دنیا با لمس بدنش ریخت تو دلم!

سریع گارد گرفتم و سعی کردم از خودم برونمش ،که اروم در گوشم زمزمه کرد :

:اروم باش دست خودم نیست نمیدونم چرا اما نیازش دارم ..این آرامشی رو که از تو سرچشمه میگیره رو نیازش دارم ..هیچی
ازت یادم نمیاد لعیا ..اما کشش عجیبی بهت دارم ببخشید اما یکم تو بغلم بمون!

خشک شده بودم ! این فرزام چقدر با فرزام قبلی فرق داشت!
چقدر دوست داشتنی بود این احترام گذاشتن هاش!!

معذرت خواهی بخاطر به آغوش کشیدن زن شرعی و رسمیش ! باهام تند برخورد نکرد

اونقدر صداش اروم و دلسوزانه بود که نیمی از استرسم پر کشید و توی افق های دور محو شد..

چی میشد اگه فرزام قبال هم انقدر با من مهربون میبود؟..
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با به یاد آوری دوباره ی چهره ی خونی آرش یک دفعه بغض کردم......
طولی نکشید که بغضم شکست و های های گریه ام توی آغوش فرزام بلند شد

فرزام سریع و وحشت زده از خودش جدام کرد و بازومو گرفت :

:چیشد؟ ببخشید وای ...گریه نکن ...معذرت میخوام من ناراحتت کردم؟

جوابی ندادم و به گریه کردن و زار زدنم ادامه دادم...
یک لحظه انگار به شدت عصبی شد و مشتش رو محکم کوبید به دیوار پشت سرم...

ترسیده از جا پریدمو با بغض نگاهش کردم ..چهرش بازم طوفانی بود ! مثل قبل !چشمای قهوه ایش از عصبانیت قرمز شده بود

:خب بگو چیشده چرا منو عصبانی میکنی؟ حالم خوش نیست.چیشده که یهو مثل مرغ سر کنده شدی ؟

_دا ...داداشم ...تو ...تو بیمارستانه ..بخاطر من تص ...تصادف کرده میخواستم ...میخواستم از فرزانه کمک بگیرم..
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اخم هاش در هم شد و برای لحظه ای چشماشو بست..توی اون لحظه من بودم که هزار بار جون دادم..
اگه کمکم میکردن حاظر بودم هر کاری بکنم...
هرکاری ! حتی گذشتن از خودم ....از جونم!

 :چرا از من کمک نمیخوای ؟

ترسیده نگاهش کردم ...اما اون نگاهش گنگ و اروم بود...

حتما این ترس و لرزش من براش تعجب آور بود..
خوش بحالش که یادش نمیومد چه بالهایی سرم آورده..

ای کاش میشد منم به یاد نیارم ..اون تصاویر تا ابد توی ذهنم میموند..
اون کتک های بی دلیل و بی رحمانه ..زخم زبون ها..
همه رو تک به تک فراموش کنم..

با شنیدن صداش بهش نگاه کردم :

:جوابمو ندادی ! چرا از من کمک نمیخوای؟ مگه من همسرت نیستم.؟ تو و فرزانه دارین چیو محفی میکنین؟ هیچ کس با من رو
راست نیست ! من واقعا گیج شدم ..جوابم و بده ...چرا از من کمک نمیخوای؟
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مونده بودم چی جوابش و بدم !.داشتم مثل یه آدمی که توی سرمای قطب شمال گیر افتاده میلرزیدم..

ف .فقط ..فقط نمیخواستم ..منو ببینی
_م ...ممم ...من ..من ....من َ

نمیدونم چطور تونستم اون چند کلمه رو هم هجی کنم اما وقتی جمله ام تموم شد نامحسوس نفس راحتی کشیدم..

فراموش کرده بودم جواب پس دادن یا صحبت کردن با فرزام چقدر میتونه سخت و نفس گیر باشه!

نگاه نافذ و گیراش رعب و وحشت به دل آدم می انداخت ..نگاه االنش خالی از حس و گنگ بود ..انگار داشت فکر میکرد!

سعی کردم از زمان به دست اومده نهایت استفاده رو ببرم و فکر کنم راجب سواالتی که شاید مجبور بشم بهشون جواب بدم..
توی تفکراتم داشتم ناشیانه شنا میکردم و در حال غرق شدن بودم که با صدای مصمم و جدی فرزام رنگ عوض کردم و از فکر
بیرون اومدم:

 :تو داری یه چیزی رو از من مخفی میکنی ! راستش رو بگو..
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_ب.بخدا هیچی ...به جون مامانم!

مشکوک نگاهم کرد و چیزی نگفت .نگاه های معنا دار و مشکوکش برام از اجنه هم ترسناک تر بود..
به چیز خوردن افتاده بودم ..ای کاش نمیومدم..

_من ..من دیگه میرم ببخشید مزاحم شدم شما نمیتونی به من کمکی کنی خداحافظ

منتظر خداحافظیش نشدم و به سرعت دستگیره ی درو کشیدم و بیرون رفتم ..قدم هامو بلند بر میداشتم که مبادا هوس دنبال کردنم
به سرش بزنه

بی شک امروز یکی از بدترین روزای زندگیم بود ..صدای قدماشو پشت سرم میشندیدم امیدوار بودم بیخیالم بشه اما ثانیه ای بعد
مچ دستم اسیرش شد و به شدت به سمت خودش برگردوندم

تعادلم رو از دست دادم و توی آغوشش پرت شدم ..همونطور خشکم زد ..بوی ادکلنش دیوونه کننده بود
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با خجالت و استرس سرم رو باال اوردم و نگاهم قفل شد توی چشمای مشکیش که گه گاهی هوس قهوه شدن به سرش میزد و
رنگ عوض میکرد ..

با خودم که باید رو راست میبودم !
دلم برای این نگاه صاف و بی کینه اش ،این بدن سفت و عضالنیش ..محبت های زیر پوستی قدیمش تنگ شده بود
اما این چیزی رو عوض نمیکرد ....من از این مرد بارها ضربه خوردم...
بدجوریم خوردم!
با حس انزجار به عقب هلش دادم و خودم و از آغوشش بیرون کشیدم.

عقده ها و حرف های نزده ی توی گلوم داشت خفم میکرد ..مقصر همه چیز ارش بود اما کسی که منو بیشتر از همه آزار داد
فقط و فقط فرزام بود......

میتونست خیلی راحت دلبسته ام کنه ،عاشقم کنه ! یه زندگی عادی و آروم برام بسازه اما نکرد...
تنها کاری که کرد زندانی کردن و کوبیدنم بود
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به ارومی از آغوشش بیرون اومدم.
 ..سرم رو پایین انداختم و با لحنی نچندان دوستانه لب زدم:

_چیزی شده؟

سر بلند نکردم که نگاهش کنم ! :

:میخوام کمکت کنم ! گرچه شرط داره!

متعجب سر بلند کردم و زل زدم تو چشماش..لبش رو تر کرد و دستش رو با ژست خاصی داخل جیب گرمکنش فرو برد

 :میخوام در اضای کمک باهام رو راست باشی و همه چیزایی رو که میخوام بهم بگی!!

_چی میخوای بدونی؟

:چرا ترکم کردی؟ چرا من کتکت زدم و باعث شدم بچمونو از دست بدیم؟ چرا با ترس به من نگاه میکنی؟ این نفرت و ترس
عمیق توی چشمات از کجا نشعت میگیره؟ چرا فرزانه ساکته؟ میخوام همه ی چراهامو با حوصله جواب بدی ..در عوض من
هرکاری که بخوای برات میکنم ..باور کن این ندونستن ها داره از پا درم میاره ..همه چیز مبهمه همه مشکوکن نمیدونم چرا اما
حسی بهم میگه تو از همه به من نزدیک تری!

_ب ..باشه ! همه ...همه چیز رو برات توضیح میدم اما ...اما باید ..باید ط ...ط ....هیچی ...باشه میگم فقط بهم کمک کن ..االن
باید برم خونه .مامانم حالش خوب نیست
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دستمو گرفت و به سمت خونه کشید:

:خودم میرسونمت بیا داخل منتظر بمون حاضر بشم

هم قدمش شدم و چیزی نگفتم ..چیزی هم نداشتم که بگم! عقلم به شدت در حال ایده پردازی بود برای فرار از این مشکالت !
چطور باید به فرزام حقیقت رو میگفتم؟

بهش بگم از دستت فرار کردم؟ بگم تو منو وقتی به طور اتفاقی روی یه پسر توی مهمونی ای که خودت منو کشوندی و بردی
افتادم دیدی ،سیاه و کبودم کردی؟

شاید فراموش کرده باشه و چیزی به یاد نیاره اما فرزام همون فرزام گذشته است ! محاله باور کنه
......
با التماس به دکتر زل زدم:

_آقای دکتر امیدی هست؟ این عملی که گفتید رو کی انجام میدید؟

 :دختر خانوم من نمیتونم بهت تضمین بدم عزیزم !..میدونم سخته اما باید تحملت رو باال ببری این عمل تقریبا تونسته شصت
درصد از بیمارای ضربه مغزی رو به زندگی برگردونه
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توی دلم خداکنه ای گفتم و لبخندی به صورت خسته ی دکتر تحویل دادم .با فشرده شدن دستم از طرف فرزام متعجب به سمتش
برگشتم و ابرویی بابا انداختم!

چیزی نگفتم و دوباره به سمت دکتر برگشتم و چند تا سوال دیگه راجب ارش و وضعیتش پرسیدم
هر ثانیه که میگذشت حس میکردم فشار انگشتای فرزام بیشترو بیشتر میشه !
طوری که از درد نفسم میرفت و میومد !

با صدا زدن اسم دکتر نجفی ،از بخش ،..دکتر با اجازه ای گفت و از ما دور شد..
نفس حبس شده ام رو ازاد کردم و دوباره به سمت فرزام برگشتم و متعجب نگاهی به دستای قفل شدمون انداختم

_چیزی شده؟داری دستمو میشکنی!!!!!

اخم هاش به شدت همدیگرو بغل کرده بودن ! بالخره بعد از چندین چشم غره ی خشن و پر ابهت دست از جنگ چشمی برداشت
و به حرف اومد:

:این چه وضع صحبت کردن با دکتره بود هان؟ کم مونده بود بپری بغلش و دو تا بوسم بکاری اینطرف و اونطرف صورتش!

بهت زده همونطور خشکم زد!! این و دیگه از کجاش آورده بود!!!!!؟؟؟؟؟
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با همون بهت زدگی اروم زمزمه کردم :

_چی داری میگی فرزام؟ مگه من چی گفتم؟

خودش رو به سمتم مایل کرد و صورتش رو یک سانتی صورتم نگه داشت..
دندوناشو با حرص به سایید و از بین فک کلید شدنش غرید :

 :دیگه چیکار مونده بود بکنی لعیا؟ هان؟ دکتره با شیفتگی نگاهت میکرد از وجود من نمیترسید میومد...میومد...

حرفش رو قطع کرد وعصبی دستش رو مشت کرد :

 :پوووووف لعنت بر شیطون

دست ازادش رو بین موهای مجعدش برد و کشید ..اما من همچنان خشک شده سیخ سر جام ایستاده بودم و تکون نمیخورم!

من که حرکت جلف یا زننده ای نکردم ! چرا انقدر عصبانی شد؟

_ فرزام من...

عصبی میون حرفم پرید:

 :هیچی نگو لعیا ..لطفا ! قاطی کردم حالم خوش نیست نمیدونم دارم چی میگم،یا چیکار میکنم ! میترسم چیزی بگم یا کاری کنم که
بعدا پشیمون شم ..من میرم صندوق ..تو همینجا بمون و نگران هیچی نباش

قدم تند کرد و ازم دور شد......
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شونه ای باال انداختم و به ارومی روی صندلی کنارم نشستم..

سرمو به دیوار پشت سرم تکیه دادم و سعی کردم توی ذهنم برای فرزام داستانی اماده کنم که توی اون من مقصر شناخته نشم...

جای شکرش باقی بود که الاقل من فرزانه رو داشتم که کمکم کنه و حق رو به من بده
نمیدونم اگه فرزانه جلوی دهنش رو نمیگرفت و کمکم نمیکرد االن چطوری میخواستم بیام تهران و مراقبت مامان و آرش باشم !

.....•......•......•....
"" "فرزام " ""

مثل قاتال زل زدم به دکتر نجفی که مشغول الس زدن با چند تا پرستار بود و هرهرکرکرش گوش فلک و کر میکرد..
دندونامو با حرص به هم ساییدم ..مرتیکه ی چشم کثیف به چه حقی برای لعیا دلبری میکرد و لبخند تحویلش میداد !

من جنس این طور آدمایی رو میشناسم ! به زن شوهر دار و بچه دارم رحم نمیکنن

موندم چطور اومده دکتر شده!
برای خودمم تعجب آور بود که با یه لبخند و نگاه محبت آمیز بین ،لعیا و اون دکتر انقدر عصبی و ناراحت شدم!

پوف کالفه ای کشیدم و دست از نگاه کردن به دکتر برداشتم ..لعیا توی بخش مراقبتهای ویژه تنها بود...
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باید میرفتم پیشش...
پا تند کردم و خودم رو بهش به بخش مراقبتهای ویژه رسوندم اما بادیدن مردی که دست لعیا رو گرفته بودو توی یک سانتی
صورتش ایستاده بود نفسم برای لحظه ای رفت و بجز حجوم سلول های عصبی و عصبانیت شدید هیچ چیزی حس نکردم..
دستم ناخودآگاه مشت شد و دندونامو بهم ساییدم

"" "" "لعیا" "" "

ترسیده و مضطرب چشم دوختم به لبهای گوشتی و در حال تکون خوردن ارمان..
هیچی از صحبتاش نمیفهمیدم اما حدس میزدم که داره راجب چی حرف میزنه...

لعنتی به شانس افتضاحم فرستادم ..این بالی جون دیگه اینجا چیکار میکرد؟ خدا واقعا قصد داشت منو دیوونه یا به یه سکته ی
خفیف مهمون کنه!

دستمو از دستش بیرون کشیدم و با دست دیگم به عقب هولش دادم

_ ارمان من شوهر دارم و عاشقانه دوستش دارم تو برای من مردی  ...متنفرم از اینکه هرجا میرم میبینمت اشغال ...همون
وقتی که با دوست صمیمیم رو هم ریختی از چشمم افتادی ...حاالم یه لطفی کن و از جلو چشمم گمشو و هیچوقت پاتو تو زندگی
من نکن .هرجا منو دیدی انگار که ندیدی..
#لعـــــــــــــــیای_من
part_198#
با حرص دندون بهم سایید :

 :لعیا ،با زبون خوش بهت گفتم ولی مثل اینکه تو حالیت نیست..میگم من با اون دوست عنترت هیچ برنامه ای نداشتم فهمیدی؟ !
اگرم رابطه ای بوده مال خیلی وقت پیش ..فراموش کردی خودتم دیگه اون دختر پنجه ی آفتاب قبلی نیستی!؟ خدا میدونه چقدر به
اون شوهر الشی و احمقت حال دادی هه

نتونستم جلوی خودم و بگیرم و سیلی محکمی در گوشش خوابوندم ..از حرص میلرزیدم و دندونامو بهم فشار میدادم

_توی حرومزاده گه میخوری راجب منو شوهرم حرف میزنی فهمیدی !؟ هان کثافت !؟ حق نداری حتی اسمشو به زبون بیاری
عیاشه مریض

با چشمایی که به خون نشسته بود دستشو باال برد که بکوبه تو دهنم دستش که پایین اومد چشمامو با ترس بستم و منتظر شدم اما
اتفاقی نیفتاد

چشمامو اروم بار کردم و چشمم به فرزام عصبانی و عصبی افتاد که سفت و سخت دست ارمان و چسبیده بود....

بهت زده خشک شدم و نگاهش کردم ...میترسیدم فکر اشتباهی راجبم بکنه...
با مشت محکمی که توی دهن ارمان زد به خودم اومدم و جیغ بلندی کشیدم..

#لعـــــــــــــــیای_من
part_199#

دکترا و پرستارا با بهت سمتمون اومدن و بعد از چند دقیقه موفق شدن از هم جداشون کنن..

در این بین من فقط اشک میریختم و از استرس میلرزیدم
ترس لعنتی مثل خوره داشت منو میخورد..

نمیدونستم چطور فرزام و حالی کنم که اشتباه میکنه و ارمان دخلی با من نداره...

ارمان به دست حراست بیمارستان و دکترا از بخش بیرون فرستاده شد و من موندم و فرزام و پرستارایی که از کنارمون رد
میشدن و در گوش هم پچ پچ میکردن

آمادگی وقوع هراتفاقی ،هر حرفی رو داشتم اما فرزام کنارم اومد و به ارومی دستش و دور گردنم حلقه کرد:

 :لعیا اگه یبار دیگه این عوضی مزاحمت شد یا از صدمتریت رد شد خبرم کن تا دندوناشو توی دهنش بریزم ..کثافت
حرومزاده ..به قرآن قسم فقط کافی بود دستش رو صورتت فرود بیاد ...اون موقع بود که هنینجا سالخیش میکردم تا همچین
ننگایی از رو زمین برداشته بشن ...مرتیکه ی بی ناموس

با دهن باز زل زدم به چهره درهم و عصبی فرزام...

#لعـــــــــــــــیای_من
part_200#

این واقعا همون فرزام بی فکر بود با همون غیرت خرکی !؟
نمیتونستم مانع لبخند گرمی که رو لبم جا خوش کرده بود بشم ...چی میشد فرزام همینطوری میموند!؟

به خودم که اومدم دیدم چند دقیقه است با همون لبخند زل زدم به صورت فرزام...
تا متوجه شدم داره خیره خیره نگاهم میکنه نگاهمو دزدیدم و لب گزیدم ..ازش با گفتن بخشیدی فاصله گرفتم

خاک تو سرت لعیا ! این لوده بازیا دیگه چیه!؟ مثل دیوونه ها زل زدی بهش!! انگار تاحاال ندیدیش !....

خودم جواب خودمو دادم!
خب معلومه ! ندیده بودم این روی منطقیش رو ..همیشه تو همچین شرایطی من میشدم مقصر هرزه!...

اینکه راجبم فکر بدی نکرده بود و همه ی تقصیراتو گردن من ننداخته بود برام خیلی خیلی دلچسب تر از اون چیزی بود که
فکرشو میکردم..

اروم روی صندلی نشسته بود و توی افکارم شنا میکردم...
با گرم شدن شونم متوجه شدم دستاش دور شونم حلقه شده

#لعـــــــــــــــیای_من
part_201#

برگشتم و سوالی نگاهش کردم اما عکس العملی نشون نداد و اروم کنارم نشست

با وجود نگاهای چپ چپی که بهش مینداختم به خودش زحمتی نداد و دستشو بدتر دور شونم کامال حلقه کرد!!

یه دلم می خواست پس بزنمش یه دلم میگفت نه اون کمکت کرده!
دوباره با خودم میگفتم خب به جهنم وضیفه اش و انجام داده...

کال با خودم درگیر بودم و این درگیری اونقدر ادامه پیدا کرد که فرزام کالفه اسممو صدا زد :

 :لعیا؟ چرا انقدر ساکتی؟ اون عوضی قبل از اینکه من بیام کاری کرده؟ چیزی گفته که ناراحتی؟

سر بلند کردم و زل زدم تو چشماش :

_ نه ..نه کاری نکرد ...یکم ...یکمی ذهنم مشغول و درگیر ...همین!

 :میخوام بدونم چی فکرتو درگیر انقدر کرده که چند دقیقه است خیره شدی به انگشتات و نگاهشون میکنی هوم؟ بهم بگو..من
هرچیزی که راجع تو باشه رو دوست دارم تو خیلی برام جذاب و نابی ....احساس تعلق خاصی نسبت بهت دارم ....شک ندارم
قبال توی زندگی مشترکمون خیلی دوستت داشتم

#لعـــــــــــــــیای_من
part_202#

دوباره به زمین زل زدم ..تمام خاطراتمون یادم اومد ..ترس و لرزام ...وحشت از اخمای فرزام ..همشون بهم احساس درد
میداد ،حس حقارت ..بغض کرده لب زدم:

_ نه تو اصال منو دوست نداشتی فرزام هیچوقت نداشتی!

متعجب بلند شد و جلوی پام زانو زد ،دستامو توی دستش گرفت:

 :لعیا من چیکارت کردم؟ چرا بغض کردی؟ وقتی اینطوری بغض میکنی انگار قلبم توی سینم فشرده میشه

تحمل نکردم و اشکم روی گونم چکید ..دیگه منی برای مقاومت وجود نداشت..
این درد های یک دفعه ای که روی سرم آوار شده بود برای دختر لوس حسین آقا رضایی ،که همیشه توی محبت پدر و خانواده
اش غرق بود و خانواده اش اجازه ی سختی کشیدن بهش نداده بودن خیلی زیاد بود....

مرگ بابا منو ضعیف کرد ..وضعیت ارش خوردم کرد ..بی پولی پاهامو از کار انداخت ..و اخر سر زندگی با فرزام و قلبی که
توسطش هزارتیکه شدن جونی توی تنم نداشته بود

با نشستن دست فرزام روی گونم و گرفتن اشکام توسطش از عالم فکر و خیال بیرون اومدم ..توی چشمای غمگینش زل زدم و با
نگاهم مظلومانه حالیش کردم رفتاراش اونقدر بد بودن که با هربار یاد آوریش دلم به درد بیاد........
#لعـــــــــــــــیای_من
part_203#

دلم خون بود از این سکوت و درموندگیم..هرچی شد من فقط خفه خون گرفتم و حاال درد و دالم ،بغضام همه و همه اونقدر روی
هم تلنبار شده بود که حاال برام کوهی از عقده شده بود

صورتم و عقب کشیدم و ازش فاصله گرفتم ...اخماش دوباره مثل قبل بهم پیوستن و دوباره با لجبازی دستش رو روی صورتم
گذاشت

 :بگو ...دیگه دارم قاطی میکنم لعیا

_چیو بگم؟

:همه چیزو ..هرچی که نمیدونم از روز اول اشناییمون ..مو به مو همه چیزو برام بگو ..لعیا دوباره دارم میگم ...همه چیزو...
هیچی رو از قلم ننداز هیچی رو....

_اما من االن باید برم از مامانم پرستاری کنم حالش بده

 :باهم میریم ! شماره تلفنم و به پیجر اینجا دادم یه چیزی ام دستش دادم که مواظب داداشت باشه و هر اتفاقی که افتاد بهمون خبر
بده ...پس جوش داداشتم نزن پاشو

و خودش زود تر از من ازجاش بلند شد و دستشو به سمتم دراز کرد تا دستشو بگیرم...
#لعـــــــــــــــیای_من
part_203#

دلم خون بود از این سکوت و درموندگیم..هرچی شد من فقط خفه خون گرفتم و حاال درد و دالم ،بغضام همه و همه اونقدر روی
هم تلنبار شده بود که حاال برام کوهی از عقده شده بود

صورتم و عقب کشیدم و ازش فاصله گرفتم ...اخماش دوباره مثل قبل بهم پیوستن و دوباره با لجبازی دستش رو روی صورتم
گذاشت

 :بگو ...دیگه دارم قاطی میکنم لعیا

_چیو بگم؟

:همه چیزو ..هرچی که نمیدونم از روز اول اشناییمون ..مو به مو همه چیزو برام بگو ..لعیا دوباره دارم میگم ...همه چیزو...
هیچی رو از قلم ننداز هیچی رو....

_اما من االن باید برم از مامانم پرستاری کنم حالش بده

 :باهم میریم ! شماره تلفنم و به پیجر اینجا دادم یه چیزی ام دستش دادم که مواظب داداشت باشه و هر اتفاقی که افتاد بهمون خبر
بده ...پس جوش داداشتم نزن پاشو

و خودش زود تر از من ازجاش بلند شد و دستشو به سمتم دراز کرد تا دستشو بگیرم...
#لعـــــــــــــــیای_من
part_205#

دودلی رو کنار گذاشتم و بی توجه به دست دراز شده اش خودم از جام بلند شدم....

.....
مالفه نازک و روی مامان مرتب کردم و بعد چک کردن ریتم نفس هاش از اتاق بیرون زدم و

اروم روبه روی فرزام روی زمین نشستم ..مدام انگشتای دستمو توی هم میفشردم و نمیدونستم از کجا شروع کنم ....اصال
چطوری بگم؟

اونقدر سکوتم طوالنی شد که صبرش لبریز شد و با لحن خشنی غرید:

 :خیلی وقته منتظرم ...احساس می کنم داری از روی عمد طولش میدی تا منو عصبانی کنی..

هول زده سرم و بلند کردم و متعجب لب زدم:

_نن ...نه ! نه بخدا..فقط نمیدونم از کجا شروع کنم

 :از روز اولی که همو دیدیم...

لبمو با زبونم تر کردم و برگشتم به همون یک شنبه ی کذایی....
روزی که شاد و خندون بعد از مدت ها به خونه اومدم تا خبر استخدامم توی شرکت مهراسا به مامان بدم...

قرار بود اونجا یه منشی ساده باشم و کارای رئیسمو انجام بدم..
خیره ی فرش زیر پام شدم و
قفل دهنمو باز کردم و شروع کردم به آهسته آهسته تعریف کردن...

_ یه روز ...یه روز که برگشتم خونه تا خبر استخدام شدنمو به مامانم بدم تورو جلوی در خونمون دیدم که با غرور دستاتو به
سینت زدی و کت و شلوار شیکت برق میزنه ..هه ...اون لحظه با خودم گفتم "واو چه خوشتیپ!" ...اون روز اولین روزی بود
که دیدمت ! اما.....

#ادامه دارد....
#لعـــــــــــــــیای_من
part_206#

کمی مکث کردم و گازی از گوشه ی لبم گرفتم:

_اما اخریش نشد ..بعد از یک هفته دوباره دیدمت و همون روز بود که جلوی چشمم مبلغ چشم گیری کف دست برادرم گذاشتی
و در کمال ناباوری منو با خودت کشون کشون به خونت بردی ..تو ...تو.....

اشکم روی گونم سرازیر شد..با تعریف خاطرات تلخ گذشته انگار دوباره به همون زمان برگشتم ..همون درد و داشت!
اشکای صورتمو با آستین مانتوم پاک کردم و جلوی چشمای از حدقه بیرون زده ی فرزام دوباره ادامه دادم:

_ تو بهم تجاوز کردی ..ازت بدم اومد ..با من مثل یه وسیله ی بی ارزش ،مثل یه کاال برخورد میکردی کاری کردی از
زندگی ....از زندگی سیر بشم فرزام!....

چشمای اشکیمو باال اوردم و زل زدم به صورتش ...نمیشد چیزی جز آشفتگی و تعجب رو توی صورتش دید

قیافه اش درهم و عصبی به نظر میومد و دستش رو به سرش گرفته بود...

#لعـــــــــــــــیای_من
part_207#
بی توجه بهش دوباره ادامه دادم:

_ یه بار رگ زدم ..اما متاسفانه زنده موندم ! من خیلی سعی کردم فرزام ...خیلی ..اما تو ساز مخالف زدی ...هیچوقت قبولم
نداشتی..حتی وقتی مشکلی پیش میومد اجازه نمیدادی بهت توضیح بدم ...فقط ....فقط میزدی! تا اینکه حامله شدم...

لبخند تلخم با اشکی که از گوشه ی چشمم سرازیر شده بود غمگین ترین پارادوکسی بود که میتونستم ببینم!

سر بلند نکردم که عکس العمل یا چشمای متعجبشو ببینم ..دیگه نمیتونستم ادامه بدم!
هربار که به جنین از دست رفته ام فکر میکرد جای خالیش ناجور توی رحمم حس میشد

هق هق گریه ام که بلند شد سریع از جام بلند شدم و به اتاقم پناه بردم
درو محکم به هم کوبیدم و پشت در سر خوردم روی زانو هام

"" "" فرزام "" "

نمیتونستم ! نه نه ممکن نبود!
من چیکار کردم با این دختر خدایا ؟
باور کنم حرفاشو !؟

#لعـــــــــــــــیای_من
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حس بدی داشتم ...نمیدونستم چی درسته چی غلط ..خیلی سخته که ادم خودش رو نشناسه..

گذشته اش رو از یاد ببره...
پاهام بدون اختیار از جا بلندم کردن و کشوندم دم در اتاقی که واردش شده بود

دستم روی دستگیره در نشست اما دستم و برداشتم و بجاش تقه ای به در زدم:

_لعیا ..میشه بیای بیرون؟

صدایی نیومد دوباره اروم در زدم بازم چیزی نگفت ..داشتم دوباره کنترلمو از دست میدادم نمیدونم این چه مرضی بود که
دچارش بودم

سریع کنترلمو از دست میدادم و داد و فریاد راه مینداختم ..چند تا نفس عمیق کشیدم و اروم درو باز کردم.........

با دیدن لعیا که مظلومانه سرش رو روی زانو هاش گذاشته بود و شونه هاش نامحسوس میلرزید چیزی توی دلم تکون خورد
زلزله ی قلبیمو نادید گرفتم و اروم کنارش نشستم..
#لعـــــــــــــــیای_من
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دهنمو باز کردم و به ارومی صداش زدم:

_لعیا...

جوابی نداد و بیشتر توی خودش جمع شد ..دستمو دور شونش انداختم و کشوندمش توی بغلم...

لرزشش بیشتر شده بود انگار ازم میترسید....

خدا لعنتت کنه پسر .چه بالیی سر این دختر بیچاره آوردی لعنتی؟

به اندازه ی یک دنیا اعصابم از دست خودم خورد بود ! گریه هاش داشتن رسما روانیم میکردن

_لعیا ...لعیا جان ....با توم ....گریه نکن ...بیا باهم مطقی صحبت کنیم خانوم...خواهش می کنم ! ..ببین با گریه که چیزی
درست نمیشه

:نمی ...نمیتونم فرزام ....یادم ...یادم که میوفته دست....دست خودم نیست ..اشکام ....اشکام بند نمیاد اخه ...اخه خیلی بد کردی
فرزام ...خیلی...

دوباره لعنتی به خودم و هفت جد و آبادم فرستادم..

_من بگم غلط کردم...بگم گوه خوردم..حل میشه؟ بابا ترو جدت گریه نکن دیگه ..دلمو خون کردی دارم مدام آرزوی مرگ
میکنم ! ایکاش توی اون تصادف بجای حافظه ،جون میدادم...
#لعـــــــــــــــیای_من
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صدای ضعیف و خش دارش خط کشید روی اعصاب نداشته ام:..

 :این حرفو نزن من راضی نیستم به مرگ یا عذاب کسی...

نیشخندی زدم ..خاک توی سر من که انقدر ناراحتش کردم!!!!...همچین فرشته ای کجا پیدا میشه؟

عقلم نهیب زد" فرزام تو روز اولیه که میبینیش پسر ...اروم بگیر تو که چیزی به خاطر نداری از کجا میدونی فرشته است؟ شاید
نقش بازی میکنه "

عقلم میگفت اما محال ممکن بود به احتماالتی که میداد فکر کنم !.حسم بهش قوی بود ...خیلی خیلی قوی ! این از رفتار و عکس
العمل های ناخودآگاهم مشخص بود...

_لعیا ...ببین من ...می فهمم ..میدونم بد بودم ،بد کردم اما االن تنها چیزی که ذهنمو مشغول کرده ،تنها چیزی که برام عجیبه این
احساس کشش شدید نسبت به توعه  ...امروز......

لبمو با زبونم تر کردم ،سرم رو باال اوردم ،باهاش چشم تو چشم شدم و ادامه دادم :

_ امروز اولین روزی که در واقع میبینمت !..اولین روزی که با توم اما تو ...تو اونقدر منو جذب کردی و برام جذابی که شک
میکنم روزی تونستم آزارت بدم.
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نگاهش رنگ رنجش به خودش گرفت...

بیشتر به خودم فشارش دادم! از فشردنش لذت میبردم...

دوست داشتم اونقدر فشارش بدم که توی جسم من حل بشه!!!....

رشته ی از دست رفته ی کالمم رو دوباره به دست گرفتم و توی یک صدم سانتی صورتش گفتم:

_ دلخور نشو .من چیزی به یاد نمیارم عزیزم...این ازارم میده اما .....اما میخوام یه خواهش کنم ..شایدم این یجور ...یجور
پیشنهاد به حساب بیاد....

"" "" لعیا "'"

همه ی وجودم گوش شد برای شنیدن حرفاش...
چرا امروز انقدر خوب و دوست داشتنی به نظر میرسید !؟
دوباره لبش رو تر کرد :

 :لعیا میخوام با من بیای ...بیای پیش خودم ..سر زندگی مشترکمون ...دوست ندارم ازت جدا شم ...مضخرفه اما از همین االن با
کمال تعجب تصور جای خالیت ازارم میده ...پووف مسخره است که...

میون حرفش پریدم:

_که انقدر بهم اهمیت می دی؟ ...درکت میکنم ! یروز منم همین حسو نسبت به تو داشتم !...
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خجالت و کنار گذاشتم و بی پروا چشم دوختم توی چشماش...
خسته شدم از ترس..

یبار شجاع باشم و حرف دلمو به زبون بیارم ،یبار نریزم تو خودم مگه از جایی چیزی کم میشه؟!

_وقتی تازه وارد خونت شده بودم ! با اینکه عذاب میدادی اما مهم بودی ..تازه دیده بودمت ،زیر دستات زجر کشیده بودم به
خاطر گناه نکرده اما رفتارات ،محبت کردنت ،همه چیزت برام مهم بود بهت اهمیت میدادم دوست نداشتم اما امیدوار بودم یه

روزی داشته باشم...من خودمو ....خودمو با خودت ،با شرایطت ،با رفتارات وفق دادم فرزام ولی تو هیچوقت منو ندیدی...
بخاطر همینم ابراز عالقه هات همیشه برام مسخره بود ،بعدش دیگه مهم نبودی ،فقط میخواستم برم...

قیافه اش توی هم رفته بود ،نیش کالمم زیاد تند نبود اما همونم خوب بود ...حرصم ،بغضام ،عقده هام رو توی صدام ریختم و
ادامه دادم..:

_ تو بچمونو ،بچه ای که از خون خودت بودو کشتی ...بدون اینکه بزاری توضیح بدم قضیه از چه قراره ....االن میخوای بهت
اعتماد کنم؟ میخوای از درخواستم صرف نظر کنم؟ برگردم توی اون زندون؟
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میون کالمم پرید و عاجزانه لب زد:

 :اما لعیا االن همه چیز فرق میکنه ...گذشته ها گذشته تو...

با عصبانیت از اغوشش بیرون اومدم و در حالی که مثل گنجشک میلرزیدم جیغ زدم:

_ نه فرزام نـــــــــــــــه نگذشته ....هیچی نگذشته ..من تلف شدم فرزام ...مردم و سکوت کردم ...توی بیست سالگی ،وقتی که
باید بیشتر از هر زمانی احساس نشاط و شادابی میکردم روحم مرد ...یه مرده ی متحرک شدم توی خونت...گذشته ها
نگذشته...بچه ای که توی شکمم مرد توی گذشته جا نمیمونه داغش با منه عوضیییی...

بغض راه گلومو بسته بود ...سرم رو روی زانوم گذاشتم و بدتر از قبل شروع کردم به گریه کردن

داغ گذشته بیشتر از هر زمانی روی سینم سنگینی میکرد ...میخواستم راحت بشم از دست این وزنه ی سنگین....

برادر من االن گوشه ی بیمارستان بودو خدا میدونست چی در انتظارشه...بعد از مدت ها فرزام و دیدم و به اجبار دست به
دامنش شدم ...دیگه تحملی نمونده بود.

فقط میخواستم تخلیه بشم..
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آه امان از دست تو آرش..زدی زندگیمونو درب و داغون کردی...
لعنت به من که حتی نمیتونم نفرینت کنم ...

دستای فرزام منو سفت و حریصانه در بر گرفته بودن و میفشردن اما صدایی از خودش در نمیومد..

هه بایدم اینطور باشه اون که یادش نمیاد چه بالها به سرم آورده ،چه زجه هایی که زیر دستش نزدم ،چه گریه ها و التماسا که
نکردم....
ازش متنفرم..

یه لحظه خون جلوی چشمم و گرفت،
انگار همون لحظه ها دوباره برام تکرار شد...
دوباره زیر دست و پاش خونین و مالین شدم

دوباره مورد تعرضش قرار گرفتم،
دوباره جیغ زدم....
ناله کردم....

.به طور غریزی و ناگهانی فرزام رو با قدرت عجیبی که در خودم حس می کردم پس زدم و
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جیغ بلندی همراه با گریه کشیدم :

_دستاتو به من نزن فرزام ..وجودت برام نفرت انگیزه ..ولم کن به درد خودم بمیرمممم ..چرا راحتم نمیذارییی؟؟ اخه چراا؟؟؟
........
یک ماه بعد....

کنار تخت ارش نشسته بودم و قاشق غذاخوری پر از سوپ رو به زور وارد دهنش میکردم...

غرغر کنان صورتشو برگردوند و معترضانه لب زد:

 :بسه دیگه لعیا ..حالم داره ازسوپ و استراحت و کوفت و زهر مار بهم میخوره ..بسه دیگه اه ..خوب شدم خواهر من ..بفهمم
لطفا ...میخوام برم بیرون یه بادی به کلم بخوره جون دادم تو این چهار دیواری بابا

اخمامو توی هم کشیدم و در حالی که سعی داشتم قاشق پر شده از سوپ رو
به هر طریقی که شده توی حلقومش بریزم گفتم :

_ هنوز سه هفته بیشتر از ترخیصت نگذشته .دکتر گفت یک ماه استراحت مطلق داداشم ...سوپتو بخور انقدرم غر نزن
#لعـــــــــــــــیای_من

part_216#

کالفه پوفی کشیدو دهنشو باز کرد ..

از خدا خواسته سریع قاشقو توی دهنش فرو بردم و سوپو توی حلقش خالی کردم

_حاال شدی یه برادر دوست داشتنی!

رو ترش کرد و اخماش رو به شدت توی هم کشید طوری مه لحظه ای متعجب نگاهش کردم:

_ چیشده حاال اخم کردی؟ بده به فکرتم میخوام زودتر خوب شی برات آستین باال بزنم؟ هوم؟

 :لعیا تو دیگه شورشو در اوردی .همش دور و بر منی،
یکمم برا خودت وقت بزار تصادف کردم سرم ضرب دیده دستو پام که قطع نشده..
یه قاشقم دستم نمیدی خودم غذامو بخورم..
یکمم به خودت برس .موهاتم که مشکی کردی شبیه روح شدی خواهر جان ..یه نگاه به هیکلت بنداز ..تو این یک ماه و خورده
ای کم کم سه کیلو کم کردی...

سرمو باغم پایین انداختم و با حسرت آهی کشیدم...
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با دیدن ناراحتیم لبخند مهربونی زد و توی جاش نیم خیز نشست...
دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و مجبورم کرد بهش زل بزنم:

 :لعیا جان ..ابجی گلم ..من که بدم نمیاد تو دورو برم باشی ،اما نمیخوام همش خودت رو با نیازهای من درگیر کنی .تنها چیزی
که حال منو خوب میکنه خوشحالی توئه..
تو برای من خیلی خیلی خیلی مهمی ..من نسبت به تو مسئولم..
برادر بزرگ برای همینه دیگه..
که محافظ خواهر و برادر کوچیک ترش باشه ..نذاره خم به ابرو بیارن..

بغض توی صداش امواج اشک و روی صورتم جاری کرد

حسرت و پشیمونی توی تک تک حرف ها ،توی تک تک حرکاتش ،توی نگاه گرمش حس میشد...

لبهای خشک شده ام رو از هم باز کردم و لب زدم :

_ من خیلی سرگردونم داداش
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نگاهش رنگ نگرانی به خودش گرفت :

 :چرا؟ چیزی شده لعیا؟

اروم قطره اشکی که روی گونم ریخته بودو پاک کردم و سرمو به نشونه ی نه تکون دادم

 :نکنه فرزام دوباره اومده بود اینجا؟ راستشو بگو لعیا

لب گزیدم و نگاهمو به دستام دوختم..

هیچ خوشم نمیومد متوجه مزاحمت های گاه و بی گاه اون ملعون بشه و اعصاب و روانش بهم بریزه.

اما ارش همیشه زرنگ تر از من بود!

 :پس دوباره اومده اره؟ چی میگفت؟

دهن باز کردم که انکار کنم اما با جدیت میومن کالمم پرید و گفت :

 :فقط حقیقت و بگو لعیا وگرنه خودم پا میشم راه میوفتم ببینم داره دورو بر خواهرم چی میگذره...

آه خدایا موقع پخش سیاست و زکات منو دنبال چه کاری فرستاده بودی آخه!!!!! ؟؟؟؟
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مجبوری با سری افتاده لب زدم :

_ اومده بود در خونه ..وقتی از خرید بر میگشتم دیدمش

 :خب چی گفت؟

_ یه مشت خزعبالت مثل همیشه دیگه...

 :حرف حسابش چیه؟

_فرصت میخواد ازم ...میگه یه مدت باهاش زندگی کنم .بهش فرصت بدم تا اونی بشه که من میخوام

دستای نوازشگر آرش دستامو نوازش کرد...

 :حرف دل خودت چیه؟ چه احساسی داری؟

دستامو با استرس بهم پیچیدم و سر بلند کردم و زل زدم تو چشماش :

_ راستش ....ام ...من ....من ازش میترسم آرش ..اون االن خیلی خوبه هرروز با مهربونی باهام صحبت میکنه بهم احترام
میذاره ...کلی برای درمان تو کمکم کرد ...من از این فرزام بدم نمیاد ...اما.....

قیافه اش در هم رفت و با کنجکاوی و کمی خشم نگاهم کرد :

 :اما چی؟؟؟؟؟ تو هیچکدوم از اینا رو به من نگفته بودی لعیا!!...

_اتفاقی نیفتاده بود که بخوام در جریانت بذارم آرش ...فقط فکرمو بهم میریزه ...گاهی دلم میخواد برگردم به اون خونه و ....و
خب دوباره اونجا باشم اما میترسم از روزی که حافظه اش و بدست بیاره آرش ....اگه دوباره همونی بشه که قبال بود چی؟
من اینبار دیگه توانی برای مجادله و دعوا و کتک کاری ندارم ...دلم فقط ارامش میخواد
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ارش فشاری به دستم وارد کرد '

 :خواهر کوچولو ..من هیچوقت باهوش نبودم و نیستم..
ببخش که برادر کامل و عاقلی برات نبودم ...من تجربه ندارم که برات تعریف کنم تا کمکت کنه و استعدادیم تو نصیحت کردن
ندارم..
منم نمیدونم درست چیه و غلط چیه ....اما میدونی یه چیزی رو میدونم ،اونم اینه که فرزام در هر حالتی عاشق تو بوده ...ازش
متنفرم و منکر رفتار بد و وحشیانه اش نمیشم ...خودمم دست کمی از اون نداشتم هیچ حتی بدتر از اون بودم...
یه عوضی به تمام معنا !...
هر تصمیمی که بگیری ما پشتت هستیم...من ...مامان ....دنبال قلبت برو ...کاری رو بکن که دوست داری....فقط خودتی که
میتونی تصمیم بگیری و در جدیدی رو برای خودت باز کنی

.......
دوباره نگاهی به لعیای رنگ پریده داخل اینه انداختم ...داشتم خودم رو دستی دستی نابود میکردم میدونم...

اما از ته قلبم اینو میخواستم ..کی به پای فرزام میرسید؟ هیچکس نمیتونست برام مثل اون باشه به شرط کنار گذاشتن اخالقیات
بدش...

میخواستم سر فرزام ریسک کنم ...بهش یه فرصت بدم
حتی اگه یک درصدم امید به بهبودی این رابطه باشه بازم میخوام انجامش بدم و درستش کنم

هر ادمی اصالح پذیره به شرطه خواست و اراده ی خودش....

از در زدم بیرون و زیر لب همونطور که به سمت ماشین فرزام میرفتم زمزمه کردم

" امیدوارم پشیمونم نکنی فرزام"!
..
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فرزام با دیدن من سریع از ماشین پیاده شد و با لبخند از ته دلی به سمتم قدم اومد:

 :سالم لعیا ..خوبی؟

روبه روش توقف کردم و بدون اینکه نگاهش کنم لب زدم:

_خوبم ممنون...

:نمیدونی چقدر خوشحالم از اینکه بالخره حاضر شدی باهام صحبت کنی و بهم فرصت حرف زدن بدی

چیزی نگفتم و از کنارش رد شدم ..باید از همین االن بهش سخت میگرفتم تا حساب کار دستش بیاد

دیگه هیچوقت نمیخوام مثل لعیا ی بی سر و زبون و مفلوک قدیم باهام رفتار بشه..

دستم که به دستگیره در ماشین نزدیک شد دستای بزرگ فرزام دستمو گرفتن...

لبخندی زد و خودش در ماشین و برام باز کرد و با " بفرمایید" ی ازم خواست سوار شم...

این جنتلمن بازی هاش برام جدید بود
و نتونستم مانع تزریق حس شیرینی که از این احترام گذاشتناش
به خودم تو رگام جاری میشد بشم

چی میشد اگه از اولم همینطور باهام رفتار میکرد؟ مهربون و لطیف....
ته قلبم آرزو کردم هیچوقت حافظه اش بر نگرده...

این فرزام مهربون و عاشق بدجوری مهرش تو دلم جا گرفته بود  ..نمیخواستم عوض بشه...

انگار نه انگار که همون فرزام بی منطق و دست هرز گذشته است.......
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روزایی که همیشه سایه اش پشت سرم بود و دنبالم میکرد احساس امنیت داشتم..

از کارو زندگیش میگذشت و میومد مواظب من باشه یا کارای مربوط به خارج از خونمونو انجام بده

دارو های ارش و خودش میگرفت بدون اینکه ما روحمونم خبر داشته باشه باید اون دارو هارو بخریم ..

انگار قبل از ما میرفت و از دکتر سوال میکرد

مامانم همش با عشق نگاهش میکرد...

مامانم زن خیلی دل پاکی بود کینه و نفرت توی وجودش معنا نداشت....

برای همین بدون پرسیدن سوالی از ما دعوتش میکرد داخل و مجبورم میکرد تحملش کنم

خودشم که مدام جلوی راهم بود ...حتی وجودش برام تا مدتی عادی بود...

اما تصمیم گرفتم باهاش دعوا کنم و بگم حق نداره دورو برم بپلکه ..ولی یه گوشش در شد و یکی دروازه....

منم بدون اینکه خودم بدونم عقده ی محبتش رو داشتم
از اهمیتی که بهم میداد و میده خوشم میومد ...و حاال هم اینجام ....اینجام که یه فرصت دوباره بهش بدم..
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با تکون شکونای ماشین به خودم اومدم..

از کوچه خارج شده بودیم .زیر چشمی نگاهی به فرزام که با جدیت رانندگی میکرد انداختم

_ کجا داریم میریم فرزام؟

 :یه جایی که میتونم راحت کاری که براش برنامه دارم و انجام بدم و در صورت مخالف تو به زور متوصل شم

متعجب سر بلند کردم و زل زدم تو چشمای جدیش ....زور!! از این کلمه متنفرم

مثل اتیش فشان فوران کردم:

_مگه تو کی هستی که بخوای منو مجبور کنی ..بزن کنار میخوام پیاده شم ..من با تو هیچ جا نمیام پشیمون شدم تو عوض بشو
نیستی بززنن کناررررر

دستشو کشیدم که ماشین تکون بدی خورد..
اما فرزام سریع کنترل ماشینو دوباره به دست گرفت و گوشه خیابون زد رو ترمز

 :این بچه بازیا چیه لعیا؟ شوخی کردم باهات میخواستم یکم اذیتت کنم چرا یهو قاطی کردی؟

سرمو پایین انداخته بودم و زور میزدم جلوی ریزش اشکمو بگیرم..
اوف خدا لعنتت کنه لعیا همیشه ی خدا اشکت دم َمشکته

دستای گرم فرزام زیر چونم نشست و مجبورم کرد سرمو بیارم باال
با اخم زل زد به چشمام:

:لعیا واقعا بغض کردی؟

لب برچیدم و با چشمای لبالب پر از اشم نگاهش کردم
لبخند مهربون و کم سابقه ای مثل تموم این روزا مهمون لباش شد

 :چشم خوشگل من ...شوخی کردم باهات ..قول میدم هیچوقت مثل قبال نشم....بهت زور نگم کافیه بهم فرصت بدی

با شک نگاهش کردم و به ارومی سرمو به نشونه ی باشه تکون دادم

خودشو روم خم کرد و لباش و روی پیشونیم گذاشت

عمیق و با حس پیشونیم و بوسید ...اخ که طعم گس و دوست داشتنی داشت اون بوسه ی عاری از هوسش......
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با استرس صندلی رو عقب کشیدم و رو به روش نشستم ...مونده بودم چطور بهش بگم میخوام بهش یه فرصت دوباره بدم!!

تا اومدم دهن باز کنم و مقدمه چینی کنم پیشخدمت رستوران برای گرفتن سفارش اومد ...چقدر سریع!

فرزام  :راد هستم ..فرزام راد ..به باال دستیت بگو میفهمه چیکار باید بکنه

متعجب زل زدم به صورت فرزام ...گارسون سریع چشمی گفت و دور شد...

_فرزام

 :جانم؟

_ منظورت چی بود از اینکه خودش میفهمه و اینا؟.

 :یکم صبر کن ...زیاد مهم نیست....

_خب ....من میخواستم یه چیزی بهت بگم ...خیلی خیلی مهمه بخاطر همین دعوتتو بی چون و چرا قبول کردم

:خودم حدس میزدم ...منم یه چیز خیلی مهم و میخواستم بهت بگم و ازت چیزی بخوام ...اما بهترع فعال صبر کنی باشه؟

_چرا!!!!!!

 :شاید چون من خیلی گرسنه ام

و چشمکی زد و نگاهشو از چشمام گرفت...
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کالفه مشغول ور رفتن با ساعت مچیم شدم ..تو حال و هوای خودم بودم که کیک بزرگی روی میز گذاشته شد

متعجب سر بلند کردم با چشمایی که از زور تعجب فرقی با چشمای وزغ نداشتن زل زدم به گارسونایی که به سرعت مشغول
چیدن میزمون بودن

_ ببخشید اقا مثل اینکه اشتباه آوردید ! ما اینهمه خوردنی رو کی سفارش دادیم که خودمونم خبر نداریم؟؟

+خانوم سفارش مال همین میزه اقاتون سفارش دادن

متعجب رو برگردوندم سمت فرزام

_فرزام!

لبخند مرموزی زد و از جاش بلند شد و جلوی پام زانو زد
دیگه کم مونده بود از زور تعجب شاخ در بیارم...

گارسونا با لبخند عریضی دور شدن
صدامو پایین آوردم و با حرص گفتم :

_ فرزام دیوونه شدی؟ اینجا جای نشستنه؟؟؟؟ پاشو ابرومون میره...
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بی توجه به من صداشو تا میتونست بلند کرد و دستمو گرفت

از توی جیب پشتی شلوارش یه جعبه مخملی بیرون آورد

و با صدایی که بی شباهت به فریاد نبود شروع کرد به صحبت کردن :

 :لعیا ی من ...فرشته ی زمینی ،امروز پا گذاشتی به بیست و دو سالگی عزیز دلم ...تولدت مبارک .....
توی این روز دوست داشتنی ازت یه درخواست عاجزانه دارم ...مابقی عمرت رو با این عاشق دیوونه بگذرون!! با من
میمونی؟؟؟؟؟

ناخودآگاه اشک به چشمام حجوم آورد...این اتفاقات برام تازه بود ...اون چطور فهمیده امروز تولد منه؟؟؟

همه مردم داخل رستوران با ذوق و گاهی حسادت بهمون زل زده بودن...
اصال انتظار این حرکتو نداشتم ...یه خاستگاری یا یه خواسته برای موندن !خالص .و عاشقانه !!!

تموم احساساتم به سمتم حجوم آوردن و یهو زدم زیر گریه ....میون گریه هام با بغض " اره" ی خش داری گفتم...
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فرزام بی تعارف جلوی همه محکم بغلم کرد و من پر شدم از حس خوب....
تصادف فرزام شاید قشنگ ترین اتفاقی بود که توی این سال افتاد....

سرمو توی سینش مخفی کردم و گریه رو از سر گرفتم...
هیچوقت نتونستم اونطوری که باید کنترل احساساتمو به دست بگیرم

.......
روبه روم نشسته بود و با لبخند عریضی به کیک خوردن من نگاه میکرد...

زیر چشمی نگاهش کردم و سوالی که ذهنمو درگیر کرده بود و به زبون آوردم:

_ چطور متوجه شدی امروز تولدمه ؟؟ حتی خودم فراموش کرده بودم ...فکر نمیکردم بری تحقیق کنی! از کی پرسیدی؟

رنگش یهو پرید و کیک تو گلوش گیر کرد ...وحشت زده براش اب ریختم و دستش دادم....

دستپاچه لیوانو گرفت و سر کشید
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با نگرانی پرسیدم:

_ خوبی االن؟ چرا هول کردی؟سؤال بدی پرسیدم مگه؟

 :خ ...خوبم ..هول؟ چرا هول کنم ..یه لحظه حواسم پی حرفای تو رفت ...البته منکر حال خوب االنم که دستپاچه ام کرده نمیشم.
فکر نمیکردم قبول کنی ! فکر کردم ضایع ام میکنی و جبوی همه میزاری میری

تلخندی زدم وسرمو پایین انداختم ...دوباره دلم طاقت نیاورد و گفتم :

_ این فرزام و دوست دارم!..

لبخند بی حالی روی لبش نشست ...نمیدونم چرا حس میکردم با خودش درگیره یا از چیزی ناراحته

انگار برای انجام کاری یا زدن حرفی دودل بود!
سعی کردم به احساساتم بها ندم و دوباره با کنجکاوی پرسیدم :

_ نگفتی ! ....از کجا فهمیدی تولدمه؟

انگار توقع نداشت دوباره اینطور سوالی بپرسم که یهو لبخندش جمع شد...
کمی زبونشو تر کرد و به ارومی گفت .:

 :راستش ....راستش از ...از....

_از کجا؟؟؟؟

 :توی شناسنامه ام!! ....اتفاقی ....اتفاقی ورقه ای که توش اسمت و مشخصاتت به عنوان همسر ذکر شده بود و ....بودو دیدم و
چشمم به تاریخ تولدت افتاد

چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم با لبخند کوچیکی گوشه ی لبم..
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یک جورایی بار بزرگی از روی دوشم برداشته شده بود..

مدام استرس داشتم چطور بهش بگم میخوام بهش فرصت بدم اما اون کارو برام راحت کرد!

..............

با اضطراب توی خودم جمع شدم ..و توی جام تکونی خوردم ...آرش و مامان بعد از سوال پیچ کردن من راحت گرفتن
خوابیدن....

فردا باید دوباره برمیگشتم به اون خونه ....خونه ی خودمو فرزام!
ته دلم شور میزد انگار که قرار بود اتفاق بدی بیوفته...

به استرسم برای شروع دوباره ربطش دادم و به خودم امید دادم اینبار مثل بار قبل نمیشه

اینبار فرزام فرق داره با اون فرزام بی کله ی گذشته ...فقط ایکاش هیچوقت حافظه اش برنگرده...

تا دم دمای صبح با خودم فکر کردم و باید و نباید کردم ...اخرم تموم دلشوره ها ،دل نگرانی ها و شک و گمان هارو از خودم
دور کردم و از دید مثبت به اتفاقات نگاه کردم

اما ایکاش یکم بیشتر راجب فرزام و اخالقیات اخیرش فکر میکردم.....

داشتم خودم رو گرفتار کابوسی بدتر از گذشته میکردم و هیچ از اون خبر نداشتم...

بجاش با خیالی تخت خوابیده بودم که ایکاش نمیخوابیدم.....
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با صدای ویبره ی گوشیم چشمامو باز کردم...
چهارده تماس بی پاسخ از فرزام!!!

چندتا مسیجم فرستاده بود..

سریع مسیجارو باز کردم:

"سالم لعیا کجایی؟؟؟"

"نکنه پشیمون شدی که جوابمو نمیدی؟"

" خوابیدی؟؟؟؟ "

"دارم میام اونجا"

همزمان با تموم کردن متن مسیج اخر زنگ خونه به صدا در اومد...
خودش بود!

با همون وضع آشفته دوییدم توی حیاط و درو باز کردم...

قیافه اش به شدت توی هم رفته بود و با یه َمن عسل هم نمیشد خوردش!

دهن باز کرد تا چیزی بگه که با دیدن من حرف توی گلوش گیر کرد
و به جاش شروع کرد به ریز ریز خندیدن

متعجب با چشمای خواب آلودم نگاهش کردم:

_چیشده؟ دلقک دیدی؟؟...

#لعـــــــــــــــیای_من

part_231#

سرشو به نشونه ی نفی تکون داد و بدون تعارف اومد داخل....

درو با بی حوصلگی بستم و پشت سرش وارد خونه شدم...

به شدت خوابم میومد و قدرت تشخیص موقعیت و فکر کردن راجب برنامه ها ازم سلب شده بود

سرمو پایین انداختم و یک راست حجوم بردم سمت اتاقم...
صدایی از مامان و آرش هم در نمیومد البد اونام خواب بودن

خودمو روی تشکم پرت کردم و چشمامو بستم....
انگار اصال توی این دنیا نبودم بجز خواب و سیاهی مطلق به چیزی نمیتونستم فکر کنم...

دستی منو به سمت راست هول داد و کنارم گرم شد ...با بد عنقی چشمامو باز کردم....
فرزام نصف تشکمو اشغال کرده بود

_اومدی اینجا بخوابی؟ برو الف تشک برا خودت بنداز بگیر بخواب دیگه اهه

 :میخوام پیش زن خوابالوم بخوابم

بیشتر از این حرفا خوابم میومد که بخوام باهاش بحث کنم...
پس بیخیال دوباره روی تشک پهن شدم

دستاش مثل مار دور بدنم پیچید و سرشو فرو کرد توی گردنم..

از برخورد نفساش مور مورم میشد اما با گرم شدن چشمام وقت اعتراض پیدا نکردم
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....

چهار هفته از شروع دوباره ی زندگی رویایی من و فرزام میگذشت..

با وجود رفتارای ضد و نقیض فرزام که گاهی اوقات عجیب منو توی شک مینداخت
اما ارامش نسبی توی زندگیم حاکم شده بود

کلید و توی در انداختم و به ارومی وارد خونه شدم..

قرار بود تا شب خونه مامانم بمونم اما گفتم فرزام حاال حاالها نمیاد منم برم خونه یکم تمیز کاری کنم دور از چشمش....

امروز سالگرد عقد هرچند اجباریمون بود و کلی خرید کرده بودم امشب بر خالف سال گذشته باید شب خوبی از اب در میومد

خریدارو توی آشپزخونه گذاشتم و قدم تند کردم سمت اتاق مشترکم با فرزام
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وارد اتاق شدم و درو روی هم گذاشتم شالمو از سرم با غیض در اوردم و کش موهامو محکم کردم
حس کردم صدای صحبت کسی رو شنیدم

با شک و تردید قدم برداشتم سمت در و گوشامو تیز کردم گوشه ی در کمی باز بود

خواستم درو کامل باز کنم که در کمال تعجب فرزام گوشی به دست جلوی در اتاق ایستاد و مشغول صحبت شد

متعجب خواستم برم بیرون و ازش سوال کنم این موقع روز چرا برگشته خونه اما با شنیدن اسمم از دهنش حس کنجکاوی
سرکشم به جنب و جوش افتاد

یواش پشت در سنگر گرفتم و با فضولی و خنده ی پلیدی گوش سپردم به حرفاش:

فرزام :نه....

شخص پشت خط....+

فرزام  :لعیا قرار نیست چیزی بفهمه دارم برای بار هزارم تکرار میکنم تو حق نداری چیزی بهش بگی.....

شخص .....+

:معلومه که اره تقاص فرارشو ازش میگیریم ،من بخاطر رفتنش داشتم دق می کردم تو خودت شاهد بودی پس ننه َمن غریبم
بازی در نیار

شخص.......+

 :هه ..نه نگران نباش اینبار دیگه قرار نیست زیر مشت و لگد بگیرمش

شخص ....+

 :معلومه ! همون کاری و میکنم که خودش باهام کرد ...عاشقش میکنم بعدم جلوی چشمش به زندگیم میرسم ...دیگه عاشقش نیستم

شخص ....+

 :گفتم نیستمممم فرزانه اعصاب منو خورد نکن ...اومدم خونه میخوام مدارکمو بردارم بعدم گورمو گم کنم برم شرکت توم بهتره
چاک دهنتو سفت بدوزی وگرنه نمیگذرم ازت
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دیگه نفهمیدم چی گفت و کحا رفت...

فقط وقتی به خودم اومدم که نا امید و درمونده از فرط ناراحتی زانو زده
بودم و کاسه ی چه کنم چه کنم دستم گرفته بودم

این ته ته نامردی بود...

نگاهمو دور اتاق چرخوندم...
قفل کردم روی عکس دونفره ای که فردای نقل مکان کردنم به

اینجا توی آتلیه باهم انداختیم تا یاد آور این شروع دوباره باشه

سیالب چشمام خشک شدنی نبود ...خیره به عکس فقط اشک میریختم

لب باز کردم و در حالی که به پای نهال خشک شده ی زندگیم اشک میزیختم رو به عکس لب زدم:

_این رسمش نبود اقا فرزام ،حق دل شکسته رو خدا ازت میگیره...
از اول نقش بازی کردی برام که انتقام بگیری؟ نامرد چطور دلت اومد بازیم بدی.....
کسی که باید طلبکار باشه منم نه تو..
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.....
با شنیدن صدای بلند لعیا ،لعیا گفتن فرزام مو به تنم راست شد...

سریع پاشدم و لباسایی که خریده بودم و کف اتاق پهن کردم و دوییدم توی دست شویی....

سریع اب یخی به صورتم زدم و از توی اینه نگاهی به چشمای سرخم انداختم....

باشه اقا فرزام تو خورد شدن منو میخوای؟

منم برات تظاهر میکنم ...به عشقت تظاهر میکنم ...دوست داشتم ،بهت دل بستم ،اعتماد کردم

اما لهم کردی ...دلم شکست ...همونی شد که تو میخوای
االن ازت بیزارم...
از مردونگی فقط اسمشو یدک میکشی که حتی حیف اون اسم

طبق نقشه ات عمل میکنم تا ببینم چیکار میکنی ..چی مونده دیگه که سرم بیاد ..هه ..اب که از سر گذشت....
چه یک وجب
چه صد وجب

این حرفارو توی دلم بهش زدم و مشتی دیگع اب به صورتم پاشیدم..
لبخندی کنج لبم نشوندم و از دست شویی بیرون اومدم

با اخم مقابلم سبز شد:

 :کجا بودی؟ چرا جواب تلفنامو نمیدادی؟ رفتم خونتون مامانت گفت خیلی وقته رفتی...

با ارامش دروغینی نگاش کردم :

_ یعنی یادت رفته امروز چه روزیه؟

:چه روزیه؟ مثال که چی  ..جواب سوال منو بده

_خیلی بی احساسی فرزام ..خرید بودم ناسالمتی امروز سالگرد ازدواجمونه چند روز پیش بهت گفتم که چه روزیه اما فراموش
کردی..
منو باش که فکر کردم وقتی بیام خونه با سوپرایز تو مواجه میشم

لب برچیدم و بی حرف مشغول جمع کردن لباسام از کف اتاق شدم ...سخت بود کنترل دلم...

دوست داشتم روی سرش خراب شم و چنان سیلی ابداری مهمونش کنم که جای انگشتای باریکم چند روزی روی صورتش
بمونه
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به دقیقه نکشید که دستش دور کمرم حلقه شد و با مهربونی که حاال میدونستم ظاهریه شونم و بوسید

ازم معذرت خواست و تا آشپزخونه همراهیم کرد..
شامو از بیرون سفارش داد

هه اومده بودم که با خوشحالی برای سالگرد ازدواج مضخرفم کیک بپزم،
غذا درست کنم اما خودم مثل سیب زمینی توی طغیان حرص
وعصبانیتم بجای غذا سرخ شدم

تا اخر شب سعی کردم حفظ ظاهر کنم و به روش بخندم ...اما خدا میدونست توی دل بینوای لعیا چی میگذره

........

بشقابو پرت کرد به سمتم ...جیغی کشیدم و سرمو دزدیدم

سفره رو بهم ریخت و عربده کشید:

 :این زهر ماری چی بود؟؟؟ کوفت میخوردم بهتر از این اشغال که تو درست کردی بود

از روی صندلی بلند شد و با گام های بلند به سمت اتاقش پرواز کرد....
دیگه تاب و تحمل این همه زجر و نداشتم

چهار ماه از اون روز نحس میگذره ..روزی که به معنای واقعی خورد شدم اما تظاهر کردم به خوب بودن

به خوشبختی که هیچوقت طعمش زیر دندونم نرفت..
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فرزام بعد از اون روز شروع کرد به اروم اروم تغییر کردن

اول بهم گیر میداد ،بعدش شد زور گویی و حاال هم که هیچ کار منو قبول نداشت

خورشت قیمه ی من اصال مشکلی نداشت ولی اون فقط دنبال بهانه ای بود تا عذابم بده

همیشه هم موفق میشد....

با ناراحتی آشپزخونه رو تمیز کردم و پناه بردم به اتاق مشترکی که حاال فقط من تنها ساکنش بودم ....فرزام هرشب علم شنگه
ای به پا میکرد و پیشم نمیخوابید

حتی وسایلش رو هم انتقال داده بود ...دیگه داشتم بخاطر این زندگی افتضاح باال میآوردم

جدیدا مثل دخترای پونزده شونزده ساله مدام فکر خود کشی به سرم میزد

اما تا توی ذهنم میومد که خودمو بکشم و خالص کنم سر خودمو گرم میکردم

مخصوصا حاال که یه طفل معصومم تو شکمم داشت رشد میکرد و شده بود مونس دردام

هیچکس از وجودش خبر نداشت ...خودم به کسی نگفتم
میترسیدم....
از فرزام وحشت داشتم ...اگه برای انتقام بچمو ازم میگرفت چی ؟

طالقم میداد و بچه ی بی گناهمو با بی رحمی از چنگم در میآورد

نمیدونستم چیکار کنم ..میخواستم مقابله کنم باهاش اما حاال فهمیدم برای مقابله باهاش خیلی خیلی کوچیک و بی دست و پام
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لعیای ساده ..چه راحت گول تظاهراتش رو خوردی و بهش برگشتی

"" "" "فرزام" "" "

با ناراحتی شقیقه ام رو فشردم ..اخ لعیا ...هرشب که یاده اون چشــمای دریایی و پر از اشکت میوفتم هزار بار خودمو لعنت
میکنم

چند روز قبل از پیشنهاد دادن به لعیا حافظه ام شروع کرد به تیکه تیکه برگشتن....

برای انتقام سعی کردم عاشقش کنم ...وابسته اش کنم بعد عذابش بدم ..کم محلی کنم ...دعوا کنم

همونطور که اون عذابم داد عذابش بدم ...اما این کار از من بر نمیاد ...بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم خدایا

با خستگی سویچ و مبایلمو برداشتم ،با بهنام دوست و یار همیشه حمایت کننده ام تماس گرفتم و منتظر شدم تا جواب بده:

 :الو؟

_سالم بهنام جان

:سالم داداش فرزام عزیز ..خوبی؟

_ممنون ...داداش شرایطشو داری یکم سنگ صبور رفیق درمونده ات بشی؟

:تو جون بخواه برادر ...آدرس بده سریع خودم و میرسونم

با لبخندی بهش ادرس و اس ام اس کردم....
سوار ماشین شده از خونه بیرون زدم ،با سرعت به رانندگیم ادامه دادم
بعد از پنج دقیقه به محل مورد نظر رسیدم

کنار پارکی که به خونه ی بهنام نزدیک تر بود تا من ،نگه داشتم و پیاده شدم

از دور دیدمش که روی صندلی نشسته و برام دست تکون میده
.
.
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اروم وارد اتاق لعیا شدم ...با برگه ی کوچیکی توی دستش به خواب عمیقی فرو رفته بود

دستمو روی موهای نرمش کشیدم..
خیلی وقت بود که محروم کرده بودم خودمو از دست زدن به این ابریشم های مشکی

با اینکه رنگشون عذابم میداد و دلم موهای طالیی خودش رو میخواست اما خیلی بهش میومد...

مخصوصا حاال که ریشه ی طالیی موهاش رشد کرده و معلوم شده بود

از هر زمانی خواستنی تر شده بود ...حق با بهنام بود..
گذشتن از لعیا و عذاب دادنش کار فرزام عاشق پیشه نیست که با حلقه شدن اشک توی چشمش دلش میلرزه و هر دم غش میکنه
برای ناز و اداش

فقط یکم دیگه ..یکم دیگه اذیتش میکنم بعد دست میکشم از آزار و اذیتش
میشم یه شوهر خوب براش .به شرطی که زن زندگیم شه

نه کسی که خودش رو زندانی این خونه میدونه و منو زندان بان خبیثش...

بذار لعیا هم حس کنه عذابی که من توی این رابطه کشیدم رو..
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برگه ی مچاله شده ی توی دستش رو کشیدم و با کنجکاوی بازش کردم
عکس سونوگرافی!....

متعجب سر بلند کردم و زل زدم به چهره ی غرق در خواب لعیا ...اه فرزام بازم که گند زدی

دستمو اروم زیر پتوی نازکش بردم و روی شکمش گذاشتم ....لعیا ی من حامله است ...خدایا ...من چیکار کردم

زن حامله ام و عذاب دادم ....باید همین االن این بازی کثیفو تموم کنم ....انتقام بی انتقام...
یبار دیگه بچمو از دست نمیدم....

اما لعیا باید بگه همچین مسئله مهمی رو چرا ازم مخفی کرده ...اگه میدونستم هیچوقت شروع به عذاب دادنش نمیکردم....

حقیقتو بی کم و کاست بهش میگفتم
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خواستم صبوری کنم و حجوم بردم سمت اتاقم....
مدام طول و عرض اتاق و با استرس و حال بد طی میکردم و هرچند دقیقه یکبار به عکس صفحه ی سونوگرافی نگاهی
مینداختم

سه ساعت تمام قدم زدم .اما ارامشی در کار نبود...
حتی خواب به چشمای خستم نمیومد...

عقربای ساعت هم که دست به یکی کرده بودن تا افتاب دیرتر از همیشه طلوع کنه

"" "" "لعیا" "" ""

با تکون دستی چشمامو باز کردم ...فرزام به ارومی داشت تکونم میداد ....با هوشیار شدن مغزم سریع سیخ سر جام نشستم و
نگاه سریع و گذرایی به ساعت انداختم

شش و بیست و چهار دقیقه!!!! متعجب برگشتم سمت فرزام

_ چیزی شده؟؟؟

 :نمیتونستم بیشتر از این صبر کنم برای حرف زدن باهات از دیشب تا االن پلک روی هم نذاشتم

چشمای سرخ و گودی پایین چشماش صحت حرفشو تایید می کرد

نگرانی رخنه کرد توی تار تار وجودم
البد باز هم اومده بود قشقرقی به پا کنه و عذابم بده

با التماس نگاهش کردم شاید منصرف بشه از گرفتن بهانه گیری های بیخود و خراب کردن هرچه بیشتر اعصابم

.
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:چرا؟؟

با تعجب پرسیدم:

_چی چرا؟؟

:چرا بهم نگفتی بارداری؟

_ب ....بب ...باردار!!؟؟؟

لرزش دستام سستم کرد ...اون از کجا فهمید؟

 :اره ...لعیا میدونم بارداری ....چرا زود تر بهم نگفتی؟

لحن مالیمش بعد از این چند ماه شد سوهان روحم ...یعنی بخاطر بچه باهام مهربون شده؟ لعنت بهش

افسار اسب دلم و ول کردم و دل زدم به دریا ...دهنمو باز کردم و گفتم هرچیزی رو که تو خودم ریخته بودم

_ چرا میگفتم؟ تا باهاش ازم انتقام بگیری؟ میخوای ازم بگیریش تا نابودم کنی؟ بیشتر از این؟؟؟ اوم روز شنیدم پشت تلفن به
فرزانه چی گفتی....
همون روزی که با هزار امید اومدم تا خونه رو تمیز کنم و بساط یه جشن دونفره ی شاد و ترتیب بدم ....اما چیشد؟ یهو زندگی
آوار شد رو سرم ....ازت نمیگذرم اگه بچمو ازم بدزدی لعنتی ..خیالت تخت از همون روز که فهمیدم فریبتو خوردم و دل دادم
به دلت خواب راحت نداشتم...
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انتظار برخورد تند داشتم اما تند نشد به روم .بجاش اروم کنارم نشست و بدن رنجورمو به آغوش کشید.....

بعد از مدتها ! جم نمیخوردم ...بهش احتیاج داشتم ...خیلی خیلی زیاد ....سخته از خودش به خودش پناه بردن...

خودش شد ارامش روحم اما خودشم بزرگ ترین دردمه....
کنار گوشش لب زدم:

_چرا داد نمیزنی؟ دعوا نمیکنی! مگه هدفت همین نبود!؟

 :من متاسفم

_اینم یکی از همون نقشه هاته اره؟ میخوای دوباره خرم کنی؟ سواریم خوب بوده مگه نه؟

 :من چند روز قبل از اینکه با تو قرار بزارم حافظه ام و به دست آوردم لعیا ....میخواستم انتقام رفتنتو بگیرم

هق زدم :

_ مقصرش خودت بودی ،هیچوقت باورم نکردی

 :االن باورت دارم ..دیگه هیچی نیست

_ اما خیلی خیلی دیره فرزام ...شانستو از دست دادی ...فریبم دادی

 :درستش میکنیم

_چطوری؟ چی میتونه ما دوتا رو دوباره کنار هم بذاره ...مارو بهم برسونه؟؟

دستش اروم روی شکمم نشست...
لبشو به گوشم چسبوند و زمزمه کرد:

_ این کوچولو ،لعیای من ...اون مارو بهم میرسونه

/پایان/
 .سالم دوستان و همراهان عزیزم ....لعیا با همه ی تلخی ها و شیرینی هاش به پایان رسید ..امیدوارم تونسته باشم راضی
نگهتون دارم...
من تالش خودم رو کردم تا بتونم حس دلخواه رو بهتون القا کنم ..ممنون از همتون که همراهم بودید و بهم امیدواری دادید...
پی ام های قشنگتون به من انگیزه و نیروی الزم رو همیشه میداد

همتون رو از صمیم قلب دوست دارم💕
💙💝
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