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 جاوز و عشق )جلد اول( ت

 به قلم بتول طرفی       

 ماه سان برتر انجمن زیر نظر            

 مقدمه

 

 هایم  کاش  بارانی  نداشت ابر  تار  غصه

 این دل غمگین و زارم کاش بحرانی نداشت

 کاش  بودی  در  کنارم  نازنین  لیالی  من 

 لحظه های باتو بودن کاش پایانی نداشت

 

 فی()یونس طر

 

 

 

 *فرزاد*

 

 صبح با نور آفتاب که تو صورتم می خورد بیدار شدم.

 خورشید هم اول صبحی وقت گیر آورده ها!
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یاد. چشم بسته دست دراز کردم و پتو رو پیدا کردم. روی خودم کشیدم و خواخیلی خوابم می

 ای هوشیارترشدم.ستم دوباره بخوابم که با صدای گریه

 اشه؟یعنی صدای کی می تونه ب 

با خواب آلودگی تلوتلو خوران از رو تخت بلند شدم که از دیدن وضعیت اتاق نزدیک بود شاخ د

 ر بیارم.

 های خونه؟ چرا سرم درد می کنه؟اس؟ چرا این تخت پر لکهچرا اتاق این قدر بهم ریخته

د منشا رفتن و حسابی آزارم می دادند؛ ولی اول بایو خیلی چراهای دیگه که رو مغزم اسکی می

صدای گریه رو پیدا می کردم. گوش هام رو تیز کردم و تو اتاق چشم چرخوندم. صدا از حموم 

 می یومد؟ حموم داخل اتاق بود، پس آروم آروم نزدیک شدم و یهویی در رو باز کردم. 

 نوزره ساله کف حموم نشسته بود و گریه می کرد. -یه دختر هیجده 

دم اومد این همون خدمتکاری هستش که دو ماه پیش واسه وقتی بیشتر فکر کردم، کم کم یا 

این خونه استخدام کرده بودم؛ ولی این وقت صبح این جا چی کار می کنه؟ ساعت کاری اون 

 یه روز در هفته بود، اون هم زمانی که خونه نباشم.

 سرش رو باال گرفت و با چشم های اشکی به من زل زد.

ست هاش، فرصت هر عکس العملی رو از من گرفت. این ددیدن برق یه چیزی شبیه تیغ تو د

 ختره می خواد خودکشی کنه؟

 با این فکر عصبی شدم و ... .

 

 *ملیکا*
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ی زندگیم رفت، همه داراییم رو از دست دادم، مکردم. همهکف حموم نشسته بودم و گریه می

 ن دیگه هیچ چیز تو این دنیا ندارم.

ره آبرو خوش بود که اون رو هم از من گرفتن. من دیگه هیچ امن تو این دنیا دلم به این یک ذ

 میدی ندارم پس واسه چی زنده باشم؟

اشک هام یکی پس از دیگری مثل آبی که پشت سد محاصره شده باشه سر ریز شدن و رو گو

 ی دو گذاشتن.نه هام مسابقه

 با حالتی که دل هر کسی رو آب می کرد زمزمه کردم:

ی این دونم گناه بزرگیه؛ ولی طاقت این یکی امتحان رو ندارم. توی همهمیخدایا! ببخشید.  - 

سال ها هرچی گفتی، نه نگفتم. هرچی خواستی، هر امتحانی که جلوی پام گذاشتی، گله نکرد

 تونم خدا، طاقت ندارم.م؛ ولی االن نمی

من که دیگه هیچ امیداس و زندگی می کنه، خوام بیام پیش مامان و بابام. آدم با امید زندهمی

 ی برای ادامه ی این زندگی ندارم.

 

. شاید روزی با دست هایی لرزون خواستم تیغ رو بکشم روی رگم که مسبب حال االنم رو دیدم

خودم رو بهش مدیون می دیدم؛ چون به من کار داد و نگذاشت آواره بشم؛ اما االن بیشتر از هر 

 کس ازش متنفرم.

ها به من زخم زدن؛ ولی هیچ وقت این قدر عمیق نبوده و نیست. البته تو این سال ها خیلی  

 برای هر دختری این بزرگ ترین و مهم ترین دارایی هست.

 با صدای دادش سرم رو بلند کردم.

داری چه غلطی می کنی؟ از زندگی سیر شدی برو یه جا دیگه بمیر. فقط همین مونده خون  _

 یک خدمتکار گردنم بیفته.
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د می زد که هرآن امکان داشت حنجره اش پاره بشه. صورتش قرمز شده بود و رگ هاجوری دا

 ی شقیقش زده بود بیرون.

هه! این آدم چقدر پروئه؟ با این همه بالیی که سرم آورده هنوز طلب کاره. من هم با داد جواب

 ش رو دادم، البته صدای من به بلندی اون نمی رسید.

 گی سیرم کردی. غلط رو تو کردی، تو از زند _

 با گریه ادامه دادم:

مگه من با تو چی کار کرده بودم که این بال رو سرم آوردی؟ اگه فقط یه خدمتکارم چرا این  _

 کار رو با من کردی؟ مگه من چه گناهی کردم؟

 یه خنده عصبی کرد و گفت:

ا من رو از چی می گی تو؟ توهم زدی؟ من چه کار به تو دارم آخه؟ اول صبحی اومدی این ج -

 خواب نازنینم بیدار کردی که چی؟ این مزخرفات رو تحویل من بدی؟

 

با بهت گفتم : ی...  یعنی... تو یادت نمی یاد دیشب چه بالیی سرم آوردی؟ کاری که کردی رو 

 انکار می کنی؟

 با جیغ ادامه دادم :

تم کردی، آبروم رو بردتو، توی نامرد گند زدی به زندگیم. دخترانگیم رو از من گرفتی، بدبخ _

 کنی؟ واقعاً که. برو، برو بذار از شر این بی آبرویی راحت بشم.ی. بعد این گندت رو انکار می
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 *فرزاد* 

 

با حرف هایی که زد، تعجب و سردرگمیم بیشتر شد. این چی می گفت؟ من کی همچین کاری 

 کردم؟ 

م؟ پس چرا چیزی یادم نمی یاد؟ تنها نکنه، نکنه دیشب که از مهمونی برگشتم این کار رو کرد

چیزی که یادمه این هستش که دیشب خیلی مشروب خوردم؛ ولی یه چیز، اون آخر شبی این 

جا چی کار می کرد؟ آخرین بار که تو مهمونی ساعت رو دیدم اول های مهمونی بود، ساعت دو

 ازده.

 ذشته بود.من هم وقتی دیدم خیلی خوردم. زود زدم بیرون، فکر نکنم خیلی گ

 سوالم رو به زبون آوردم که یک نگاه تلخی به من انداخت و گفت:

 تو خودت گفتی منتظرت بمونم که حقوق این ماهم رو بدی، ای کاش نمی موندم.  _

دوباره شروع کرد به گریه کردن. دستش رو گرفت باال که رگش رو بزنه؛ ولی من سریع تر از او

 دستش کشیدم که دست خودم زخم شد. ن طی یک حرکت انتحاری تیغ رو از 

 ی اتاق و به گریه کردن ادامه داد.با دست سالمم از حموم کشیدمش بیرون. نشست گوشه

تیغ رو توی حموم پرت کردم و روی تخت نشستم. سعی کردم یه کم به مغزم فشار بیارم شاید 

 چیزی یادم اومد؛ ولی دریغ از یک چیز کوچیک.

رژه می رفت، پرتش کردم توی حموم بعد هم رفتم توی آشپزخونه. اروتختی خونی رو اعصابم  

ی کمک های اولیه یک باند برداشتم و دور دستم پیچیدم. فکر نکم نیاز به بخیه داشته ز جعبه

 باشه.

برگشتم توی اتاق و دوباره روی تخت نشستم. چشم توی اتاق تیره رنگم چرخوندم. اون قدر تی

 م منتقل می کنه. این رنگ به من آرامش می ده.ره که حس شب بودن رو به آد
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 مغزم کار نمی کرد. تصمیم گرفتم به مهرداد زنگ بزنم، اون بهتر می تونست کمکم کنه. 

 

 اش رو گرفتم: چشم تو اتاق گردوندم و گوشیم رو روی زمین پیدا کردم. بالفاصله شماره

 جانم داداش.  _

 مهرداد کجایی؟ _

 جان؟ اتفاقی افتاده فرزاد  _

 حاال بهت می گم. فقط زودتر خودت رو برسون خونه ی کیانپارس من.  _

 باشه االن راه میفتم، فعالً. _

 فعالً.  _

 

 

 

 *ملیکا*

 

خواد چی کار کنه؟ چه بالیی می خواد دونستم میدونستم داشت با کی حرف می زد؟ نمینمی

 سرم بیاره؟

ات ندارم خودم رو بکشم، وگرنه از دیشب تنها چیزی که می دونستم این بود که من حتی جر

 دونستم این بود که من یه ترسو هستم.تا حاال این کار رو کرده بودم. تنها چیزی که می

 تنها چیزی که می دونستم این بود که زندگیم به فنا رفت. همین.
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آوریه جا نشسته بودم و جرات نداشتم از جام تکون بخورم. با وحشی بازی هایی که دیشب در 

 ده بود، ازش می ترسیدم.

سعی کردم خودم رو با دید زدن اتاق سرگرم کنم. دیوار های طوسی خیلی تیره جوری که به م

ی سفیدش حکم شکنجه گاه رو داد. تخت چوبی با مالفهزد، حس زندان رو بهن میشکی می

 بودن. . هه! حتی پرده و فرش هم از این تاریکی جون سالم به در نبردهبرای من داشت

یه ربع که گذشت یکی آیفون رو زد. فرزاد رفت در رو باز کرد. ندیدم کی بود، چون توی نشیم

 ن نشسته بودن و باهم گفت و گو که چه عرض کنم، جر و بحث می کردن.

 تنها چیزی که از حرف هاشون می فهمیدم این بود که اون مرده می گفت:

 ول نمی کرد. باید پای گندی که زدی وایستی و فرزاد قب _

 ی پر رو. چند لحظه بعد اومدن تو اتاق.پسره

 مردی که از حرف هاشون فهمیدم اسمش مهرداد هست، گفت:

 بابت کاری که دوستم کرده متاسفم. _

 به چشم های آبیش زل زدم و با خلقی تند جواب دادم:

 تاسف شما هیچ چیز رو عوض نمی کنه. _

 ه؛ ولی اون پای کاری که کرده می ایسته و...می دونم که کار جبران ناپذیری کرد _

 با چشم غره به فرزاد که اخم کرده بود، ادامه داد: 

 بله داشتم می گفتم، حتی حاظره شما رو عقد کنه. _

فرزاد خواست حرفی بزنه که سینا با بلند کردن دستش به نشانه سکوت بهش اجازه نداد و گف

 ت:

 کنیم. گیرید احترام می ذاریم و اطاعت میکه شما میتصمیم با شماست. ما به هر تصمیمی  _
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گی سرم از بد بختی خودم دلم گرفت. حتی جرات خودکشی هم نداشتم. دو دل بودم، با کالفه

 رو تکون دادم وگفتم:

 من فعال هیچی نمی دونم، تنها چیزی که االن می خوام این هست که برم خونه. دیگه  _

ده. دونم این جا رو تحمل کنم. احساس خفگی به من دست مینمی خوام این جا باشم، نمی ت

 رضمن، من یک هفته وقت می خوام که خودم رو پیدا کنم و از این سردرگمی دربیام.

 مهرداد گفت:

 چشم حتماً. من که باید برم؛ ولی فرزاد شما رو می رسونه. با اجازه. _ 

 مهرداد رفت و دست فرزاد رو با خودش کشید. 

بی حالی بلند شدم. کیفم رو برداشتم و رفتم پایین منتظر آقا شدم.  چند دقیقه بعد من هم با 

 فرزاد با یه ماشین خوشگل آبی که اسمش رو بلد نبودم از پارکینگ اومد بیرون.

تو گرمای شدید و فرا تابستونی مرداد ماه اهواز، دل من مثل یه کوره ی آتیش بود. با صدای فر

 ساعت یازده صبح کیانپارس برداشتم.  زاد چشمم رو از ترافیک

 با اخم همون طور که به جاده خیره شده بود گفت:

 کجا باید برم؟ -

 آروم و با خجالت آدرس رو گفتم.

 ی زیادی نداشت، ولی منطقه ی تقریبا فقیر نشینی بود. با این که فاصله 

 کل راه توی سکوت گذشت. ذهنم مشغول بود.

غلط؟ االن باید چی کار کنم؟ با اون ازدواج کنم؟ نکنم؟ حیرون نمی دونستم چی درسته چی  

 بودم.
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ایم که ته حیای نه چندان زیبا و اون اتاق اجارههای من به محلهبعد از چند دقیقه با راهنمایی

 ط یک خونه بود رسیدیم. 

 فرزاد آروم گفت:

 ات چی می خوای بگی؟ به خانواده _

 درباره ی؟ _

 دیشب. _

 یست.مهم ن _

 می خوای من هم بیام؟ _

نه الزم نیست. خوشحال باش، چون یه بی کس و کار گیرت اومده که هر کاری دلت بخواد م _

 ای ندارم فوت شدن.ی تونی باهاش بکنی. من خانواده

 متاسفم. _

 توی دلم بهش گفتم:

 تاسف تو به درد من نمی خوره. عزیزانم رو  -

 برنمی گردونه.

ها توی دلم تلنبار شده بود و  نمی تونستم به زبان بیارم. خیلی حرف ها  ولی همه ی این حرف

 رو باید بی صدا فریاد زد.
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سری تکون دادم و بدون هیچ حرفی پیاده شدم. کلید انداختم و وارد خونه شدم. معصومه خانم

، 

 صاحب خونه ی فضولم رو دیدم. آروم سالم کردم.

و داد. مطمئنا این نگاه ناشی از شب نیومدنم به خونه بواون هم با نگاه خیره و شکاکی جوابم ر 

 د. با بی خیالی وارد اتاقم شدم. در رو بستم و پشتش سر خوردم.

یاد بالیی که سرم اومده بود افتادم. دیگه هیچی برام مهم نبود. نه معصومه خانم و طعنه هاش، 

پولی، نه بی کسی، نه خدمنه حرف همسایه ها که بعضی وقت ها اشکم رو در می آورد، نه بی 

 تکار بودنم، هیچی.

کمی بعد به خودم اومدم. دیدم این طوری ادامه بدم فایده نداره، پس بلند شدم و شروع کردم 

 به عوض کردن لباس هام.

به تصویرم که تو آینه افتاده بود نگاه کردم. چشم هایی که رنگ دریا رو به ارث برده بودن حاال 

ن. بینیم هم همین طور. پوست بلورینی داشتم، به هر حال معایبش رو طوفانی و سرخ شده بود

شه و زمانی که گریه می کنم هیچ وقت نمی هم داشت. با دو قطره اشک کل صورتم سرخ می

 فهمه گریه کردم.ام کل محل میتونم انکارش کنم. با دیدن قیافه

 پرسید:ید اولین سوالی که میشونه ای به موهای کوتاه و زیتونیم زدم.  هرکس رنگش رو می د

 رنگ کردی؟ -

ولی موهای من خدا دادی زیتونی بود. البته من زیاد به حرف هاشون توجهی نمی کردم. زیاد  

 برام مهم نبود. کار همشون همینه. هرچی دلشون می خواد بگن، به درک.
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مه خانم که از دهنش بیست سالمه و اندام رو فرمی دارم. قدم هم نسبتاً کوتاهه. به قول معصو

 پریده بود:

 آدم دوست داره بغلت کنه._

تو اهواز زندگی می کنم و وقتی پانزده ساله بودم، خانواده ام رو توی یک تصادف از دست دادم. 

ابابام شرکت داشت و وضع مالیمون خوب بود؛ ولی بعد مرگشون چون کسی رو نداشتیم اداره

ی اموالمون رسید به طلبکارها و بخش کمی هم که مومسئولیتی کارکنان، همه  ش کنه و بی

نده بود، واسه پول پیش این اتاق، خریدن وسیله های الزم، مصارف زندگی و یه خورده پس اند

 از صرف شد.

از اون به بعد درس رو ول کردم )که االن هم کلی پشیمون هستم ( و چسبیدم به کار توی خو

گویی ها و هم پیشنهاد های خاک بر سری. هیچ دوست شدم، هم از زور نه ها. خیلی اذیت می

 ام دور همه شون رو خط کشیدم، چون از ترحم متنفرم.و آشنایی هم ندارم. بعد فوت خانواده

 

 توی یک اتاق بیست متری زندگی می کنم. با این که کوچیکه؛ ولی سرپناه شده برام.

و داشت با یه ظرفشویی که دورش رو پریه گوشه از اتاق رو کرده بودم آشپزخونه. یه گاز کوچول

 ده کشیده بودم و پشتش وسایلم رو قایم کرده بودم.

یه گوشه دیگه یه کمد بود و رخت خوابم. یه قالیچه هم اون وسط جا خوش کرده بود. در کل ا

ی قدی رو به روی در بود. همین. حاال هم که این تاق ساده ای بود و تنها دکورش همون آینه

 ومده.بال سرم ا

شاید بهش بگم با من ازدواج کنه بلکه از این فالکت دربیام؛ ولی مشکالتی هم هست. من مجبو

ر هستم بین بد که ازدواج با اون مغرور بی اعصاب؛ ولی پولدار بود و بدتر این که تا آخر عمر ف
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د قط کار کنم و مجرد بمونم یکی رو انتخاب کنم. چون با این وضعیت پسر مجرد که نمی اوم

 خواستگاریم؟

من هم تحمل همه چی رو دارم به جز هوو. دوست ندارم چیزی که به من تعلق داره باکسی  

 شریک بشم.

 

توی اون یک هفته اشتهام نسبت به غذا کم شده بود و دل پیچه داشتم. فکر کنم از اثرات استر

 س زیاده. کارم شده بود فقط غصه خوردن و اشک ریختن و سردرگمی.

کردم. توی اتاق حبس کرده بودم و فقط به آینده ی نامعلوم، ولی قطعا شومم فکر میخودم رو  

کردم حکم کم اون یک هفته تموم شد؛ ولی من هنوز سردرگم و دو دل بودم. با خودم فکر می

داقل ازدواج می تونه کمی بهتر باشه، چون اگه اون این کار رو نمی کرد شاید من موقعیت بهتر

 داشتم.ی برای ازدواج 

 هه! حتی ازدواجم هم مثل بقیه نیست. باید برم به فرزاد بگم با من ازدواج کن؟  

عمراً. من همچین کاری نمی کنم، محاله. این یه ذره غرور هم که برام مونده بر باد می ره. نه 

 نه، فکرش هم آزارم می ده.

 

 

 

 طبق کار هر روزم توی فکر بودم که معصومه خانم داد زد:

 ا بیا یکی دم در کارت داره.ملیک _ 
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تونست باشه؟ من که هیچ کس رو ندارم؟ چند ساله توی این خیلی تعجب کردم. یعنی کی می

 خونه هستم، یک بار هم کسی این در رو به خاطر من نزد.

کنه. زنه و طبق معمول فضولی میرفتم بیرون دیدم معصومه خانم داره دم در با یکی حرف می

رکردم میبا دیدن فرزاد آه از نهادم بلند شد. چه عجب یادش مونده! فکر می تر کهرفتم نزدیک

 کنه.ه و پشت سرش رو هم تگاه نمی

سعی کردم با نفس عمیق بر خودم مسلط بشم؛ ولی نفس کشیدن من همانا و بوییدن عطر فرزا

ویی رسوندد همانا و هجوم بردن همه ی محتویات معدم به دهنم همانا! با دو خودم رو به روش

 م و کلی باال آوردم.

 تفاوتی و سردی کامل پرسید:فرزاد آروم و بدون عجله دنبالم اومد و با بی

 اتفاقی افتاده؟ _

 نه ولی خیلی حالت تهوع دارم. _

 خوای بریم دکتر؟می _

 تا خواستم جواب منفی بدم سرم گیج رفت و از حال رفتم.

و از اون محیط کامالً سفید فهمیدم بیمارستان  با صدای یک خانمی بیدار شدم. چشم گردوندم

 هستم.

 یه خانم که روپوش دکتری پوشیده بود با لبخندی مسخره گفت:

 سالم مامان کوچولو بالخره به هوش اومدی؟  _

 

 توی دلم جواب دادم:
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شم؛ ولی یه چیز، این به من گفت مامان کوپَ نَ پَ، رفتم توی کماه و دوسال دیگه بیدار می -

 و؟چول

 سوالم رو بلند پرسیدم:

 مامان؟  _

 ی یه لحن مسخره تر از لبخندش گفت:با همون لبخند به اضافه

 دلیل ضعفی که داشتی بی هوش شدی.  ای؛ ولی بهگم حاملهآره عزیزم. تبریک می _

 

 با حالی توصیف نشدنی توی دلم نالیدم:

جور امتحانی فرزاد؟ خدایا این دیگه چه وای نه. بدتر از این مگه داریم؟ حامله! اون هم من؟ از -

 قدر بدبخت و بدشانسه.شه. من که هیچ، ولی این بچه چههست؟ بد تر از این نمی

 

 

 

 *فرزاد*

 

شه. هنوز تو شوک حرف دکتر موندم. یعنی تر از من هم هست؟ باورم نمیخدایا! یعنی بدشانس

بود من کردم؟ دستی دستی خودم رست؟ اون هم از من؟ آخه این چه غلطی اون دختره حامله

 و بدبخت کردم.

رو بفهمه چی کار ماس با من سرسنگینه. حاال این مهرداد رو بگو که سر همین قضیه یه هفته

 کنه؟ی
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زنه. روی صندلی کناجا و حرفی نمی اون دختره که دیگه هیچ، از وقتی فهمیده زل زده به یک

 کردم.ر اتاق نشسته بودم و به بدبختیم فکر می

خواستم باهاش ابا چیزی که یادم اومد دو دستی موهام رو چنگ زدم. ای وای! اگر تا االن نمی

 زدواج کنم حاال مجبورم، مجبور. 

 یه آه عمیق کشیدم.  

 یعنی من باید با خدمتکارم ازدواج کنم؟ یعنی الکی الکی گند زدم به زندگیم؟ 

 ربه رو دم حجله بکشم.ولی کور خونده، حاال که قراره بگیرمش باید گ

بلند شدم و رفتم توی اتاق. کنار تختش ایستادم و نگاهش کردم. نشسته بود و زانو هاش رو تو 

کرد. با صدای پام سرش رو سمی شکمش جمع کرده بود. به دیوار زل زده بود و حرکتی نمی

 ت من برگردوند. 

 

 ده.ار دستم میهاش ککنم یه روز این معصومیت توی چشمبعضی وقت ها حس می

 هام رو بهش بزنم.هاست؟ باید حرف خوشگلم که هست! اِههَ، االن وقت این حرف

 گلویی صاف کردم و گفتم :

ببین، با وجود این بچه حاال هردومون مجبوریم باهم ازدواج کنیم، چون من حاضر نیستم بچ _

رو دارم،  من زندگیه خودمهامون رو وا بکنیم. ام بی پدر بزرگ بشه. پس بهتره از االن سنگه

دم توشون دخالت شون دست بکشم و اجازه نمیتفریحات خودم رو دارم، حاضر نیستم از یکی

کنی و هیچ کدوم کارهام به تو ربطی نداره. من فقط به خاطر اون بچه حاضر شدم با خدمتکار 

این به بعد م ؛ پس ازکنم فقط به خاطر بچهام ازدواج کنم و این ننگ رو بپذیرم. تاکید میخونه

 کنیم. نه من به تو کاری دارم نه من.ثل دوتا هم خونه باهم زندگی می

 و از االن اعالم آتش بس.



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 17 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

 

 

 *ملیکا*

 

 هه! اعالم آتش بس؟

اول ترکش و موشک هاش رو روی دلم آوار کرد، بعد آتش بس؟ هرچی از دهنش در اومد بارم 

 بس؟ کرد، دلم رو شکوند، تحقیرم کرد، بعد آتش

 این یعنی دیگه حق نداری حرف بزنی. 

 یه قطره اشک که تنها سالحم بود از چشم های همیشه تر و خیسم اومد پایین.

 که نگاهی به من بندازه رفت بیرون.فرزاد حرفاش رو که زد، بدون این

ای که توی رویاهام داشتم. شاهزاده ی من سوار بر اسب تحهه! این هم از خواستگاری عاشقانه

تونم مثل بقیه زندگی عادی داقیر و غرور اومد. آخه من از بقیه دخترها چی کم دارم؟ چرا نمی

 شته باشم؟ 

خواد می کگه و هر کاری که میخواد میکس و کار گیر آورده هرچی دلش میدلم گرفت. بی

 نه.

 ن:ام افتادم. دستم رو گذاشتم روی شکمم و شروع کردم باهاش حرف زدیه دفعه یاد بچه

شم؛ ولی خیلی زوده. یام و خوشحال میمامانی خوش اومدی. با اومدنت من از تنهایی در می _

بیاد؛ ولی مطدونم در آینده قراره چه بالیی سرمون ات معلوم نیست. نمیتو هم مثل من آینده

 ذاره.اش رو تنها نمیذارم. آدم که بچهمئن باش هرچی بشه من تورو تنها نمی



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 18 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

عد که سرمم تموم شد یه پرستار اومد و از دستم درآورد. آروم از روی تخت بلند نیم ساعت ب 

شدم. نزدیک بود بیفتم که دستم رو به دیوار بند کردم و رفتم بیرون. فرزاد توی سالن روی ص

 رفت.کرد. خونسردیش روی مخم رژه میندلی ها نشسته بود و با موبایلش بازی می

لند شد و بدون هیچ حرفی از بیمارستان رفت بیرون، من هم موقتی صدای پای من رو شنید ب

 ادب حتی حالم رو نپرسید.ثل جوجه اردک دنبالش. بی

ی کسی دقت نموقت به چهرهسوار ماشین که شدیم، تازه وقت کردم خوب نگاهش کنم. هیچ 

 ام چه شکلیه؟ هه! شوهر. خواستم ببینم شوهر آیندهکردم؛ اما حاال میی

ای روشن بود. هیکلی ورزشکاری داشت و قدش عسلی بود و موهاش هم حالت قهوههاش چشم

 نردبون بود. 

کردم که با حرفش خجالت زده سرم رو طور داشتم توی ذهنم فرزاد رو تجزیه تحلیل میهمین

 انداختم پایین. 

 مورد پسند واقع شدم؟ البته نشدم هم مهم نیست، چون مجبوری من رو انتخاب کنی.  _

 عد دنده رو عوض کرد.ب

هوف. یعنی این بشر باید توی هر حرفی که بزنه کنایه که چه عرض کنم، یه نیشی داشته باشه

 شعور.. بی

 ره خونه که نه، اتاق من.رفت فهمیدم داره میاز مسیری که می

 وقتی رسیدیم، خواستم پیاده بشم که گفت : 
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دارم جمعه ها هستش. تا فردا هر کاری داری  ببین امروز که وقت ندارم؛ ولی یه محضر سراغ _

کنی. حاال ی من زندگی میهات رو جمع کن. از فردا به بعد تو خونهانجام بده و وسایل و لباس

 برو.

 پیاده شدم و در ماشین رو بستم که سرش رو از پنجره کرد بیرون و گفت:

 راستی با صاحب خونه هم تصفیه کن. _

 ای گفتم و رفتم تو.باشه

های ماشین فهمیدم اون هم رفت. مستقیم رفتم توی اتاقم و تصمیم گرفتم از صدای الستیک 

 یه کم بخوابم، چون اصالً حال نداشتم.

 با صدای در بیدار شدم. یه نگاه به ساعت کردم، پنج عصر بود.

 بلند شدم و در رو باز کردم که معصومه خانم رو پشت در دیدم.

 بله معصومه خانم؟  _

 تعارف کنارم زد و اومد داخل نشست. گفت : بدون 

 بیا بشین کارت دارم. _

 من هم اطاعت کردم و رو به روش نشستم. 

 بفرمائید؟  _

 اوالً که اجاره ی این ماهت رو بده یه هفته از موعدش گذشته. _

 دادم، حاال هم که حقوقی نگرفتم. گفتم:ای وای! یادم رفت. من همیشه اجاره رو از حقوقم می

ی این ماه رو از پول پیش کم خوام از این جا برم. شما اجارهمعصومه خانم راستش من می _ 

 کن بقیه رو بده من.
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 قری به گردنش داد و گفت:

 جا پیدا کردی؟ یا اون پسره بهت پول داده؟ چی شد؟ بهتر از این _

 پس بگو، خانم فضولی شون گل کرده اومده.

 با لحنی هشدار دهنده گفتم:

عصومه خانم اون آقا نامزد منه، )اوهوع( فردا هم قراره ازدواج کنیم. به خاطر همین هست م _

که من دیگه نیازی به این اتاق ندارم. درضمن، اگه مشتری چیزی واسه این وسیله ها داشتید 

 فروشم چون دیگه الزم ندارم.من می

دم. اجاره رو هم هاش رو بهت میجا بمونه خودم پولباشه بابا. این وسیله هارو هم بذار این _

 کم میکنم.

 پس لطفا زود تر. _

 فرستمش دم باجه کارت به کارت کنه.  شماره کارتت رو بده بذار شوهرم بیاد می _

 مونم.خیلی ممنون. من هم تا فردا ظهر بیشتر نمی _

ضول راوقتی کنجکاوی هاش تا حدودی ارضا شد رفت. اوف! فردا از شر معصومه خانم پررو و ف

 شم.حت می

شروع کردم به جمع کردن وسایلم، البته چیزی جز چند تا تیکه لباس و عکس و یه سری مدار

 ک نبود.

 

 

هِِِی! امروز جمعه بود و مثالً عروسی من. چه خنده دار و چه غم انگیز! مثل هرزه ها قبل از عرو

 خبر بمونه.بودنش بی دم از حرام زادهام قول میجا به خودم و بچه سی حامله شدم. همین
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یومد ولی دیدم به عنوان یه عروس خیلی ای با یه شلوار مشکی پوشیدم. بهم میمانتوی سرمه 

تیره شده لباس هام. برای دلخوشی خودم هم که شده یه شال پوشیدم که هم به گل های مان

 توم بیاد و هم روشن باشه.

 

باشم که معصومه خانم از تو حیاط داد  داشتم وسایلم رو چک می کردم که  چیزی جا نذاشته

 زد:

 ملیکا بیا دم در کارت دارن. _

 تونست باشه.دفعه نیاز به فکر کردن نداشت چون جز فرزاد کسی نمی این

 هِی الکی الکی گند زده شد به زندگیم. 

 )هه هه هردو همین نظر رو دارن (

 

 و سوار ماشین شدم. خانم خداحافظی کردمچمدون به دست رفتم بیرون از معصومه

 )هر دو هم سالم خداحافظی رو بوسیدن گذاشتن کنار. نوچ نوچ  چه بی ادبانه (

 ای!کرد. چه ازدواج غریبانهراهی محضر شدیم. توی راه یه بغض سنگین روی گلوم سنگینی می

 توی راه فرزاد از من پرسید: 

 شناسنامه و گواهی فوت پدرت رو که آوردی؟ _

 تصر جواب دادم:به علت بغضم مخ

 آره. _



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 22 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

 فامیلی چیزی نداری بخوای خبر داشته باشه؟ _

 و باز هم درحد یک کلمه:

 نه. _

  

 جا بودن که من فقط مهرداد رو شناختم. وقتی رسیدیم محضر، سه نفر دیگه هم اون

 با فرزاد سرسنگین بود.

 یه صدایی از درونم گفت:

 حقشه. _

 ولی به من که رسید با روی خوش گفت:

 سالم خانوم زیبا حالتون خوبه؟  _

که به من گفت زیبا خوشحال شدم؛ ولی دلیل نداشت زود پسرخاله بشه. با لحنی نسبتاً راز این

 سمی جواب دادم:

 ممنون. _

اش اش رو یکم جمع کرد و دستی به ته ریش جذاب و پوست برنزهبا این کارم نیش چاکیده 

 دراز کرد و گفت:کشید. دستش رو برای معرفی اون دونفر 

 کنم همسرم سایه.معرفی می _ 

 پوشید سنگین تر بود. یان. لُنگ میهاش چه جلفه. این دوتا اصالً به هم نمیایی! لباس

 جنس گفتم:من بدون توجه به ظاهرش، خوشحال از پیدا کردن یک هم

 خوش وقتم. _
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الف لباسش، جذاب، شراش برخخورد. چهرهسایه سنش به بیست و پنج یا بیست و چهار می 

قی و یه کم گندمی بود. در جواب من قری به گردنش داد و با لحنی نه چندان دوستانه جواب 

 داد:

 همچنین.  _

 بیا بزن توگوشم دیگه. ایش.

 فرزاد سپس دستش رو سمت پسر کنارش دراز کرد و گفت:

 برادرم نیما. _

 هم گفتم: روم رو سمت پسر جذاب با چشم و ابروی مشکی کردم و باز

 خوش وقتم. _

 اش رو یک بار باال پایین کرد.ی گندهفقط کله

 ها یکی از دیگری بی ادب تر هستند.وویی! این

 

 

ی عقدی که گذاشته بودن و نشستیم. حاج آقا هم شروع کربعد از کلی امضا، رفتیم کنار سفره

 ی عقد:د به خوندن خطبه

 .. ی مکرمه خانم ملیکا توکلی آیا..دوشیزه _

 

حتی یه دوست یا آشنایی هم نداشتم که توی این اجبار هوام رو داشته باشه و کمی آرومم کنه

گونه شد که من زن یه آدم مغرور و بی اعصاب که هیچی . عقد غریبانه ی من تمام شد و این
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خوند؛ فهمیدم اسمدونم شدم. وقتی عاقد داشت خطبه رو میجز یک اسم و فامیل ازش نمی

 ساالریه. ش فرزاد

 

و باز هم امروز برای چندمین بار پوزخند زدم. هه! چه عروسی با شکوهی. هیچ کس تبریک نگ

، هیچ کس آرزوی خوشبختی نکرد، هیچ فت، هیچ کس لبخند نزد، هیچ کس خوشحال نشد

 کس... نه خبری از حلقه بود و نه  عسل برای شیرین کامی. هیچی نبود جز من و تنهاییم. 

 

اجا خیلی حوصله ضر رفتیم یه رستوران بزرگ و صد در صد گرون نهار خوردیم. اونبعد از مح

زدند و فرزاد و نیما باهم، من هم که طبق معموم سر رفت، چون سایه و مهرداد باهم حرف می

 ل برگ چغندر. 

بختی هاش. باز هم من موندم و فرزاد و بعد از رستوران هم هر کی رفت سراغ زندگی و خوش

 در سینه.بغض 

 

 

 توی مسیر رفتن به خونه ی فرزاد متوجه تغییر مسیر شدم؛ ولی چیزی نپرسیدم.

ی ویالیی بزرگ که کمی از یک قصر نداشت. باریموت در بعد یک ربع رسیدیم دم در یه خونه

 رو باز کرد و رفتیم تو.

 

 وقتی از ماشین پیاده شدم و قدم روی سنگ فرش ها گذاشتم، با خودم گفتم:

 شم. خدا به من رحم کنه.ی کامالً گنگ و نامعلوم میز االن به بعد وارد یه آیندها -
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 وارد خونه که شدیم فرزاد بی ادب جلوتر رفت.

 شعور.نوچ، لیدیز فرست هم بلد نبود بینوچ  

 

شدی چندتا پله میام شد. از در که وارد میی غرغرهای زیر لبیدیدن زیبایی خونه، مانع ادامه

تا وارد سالن بشی. یه سالن بزرگ با مبل های سلطنتی و کنارش یک جا دیگه هم بودکه  خورد

 میز غذاخوری بزرگی داشت.

 ها باشند.زدم اتاقی دیگه هم بود که دید نداشت و حدس میچندتا پله

 زد از آنالیز کردن خونه دست برداشتم.با صدای فرزاد که یکی رو صدا می

 

 فریبا؟ فریبا کجایی؟ _

 زد با عجله اومد. یه خانوم که قد بلند بود و سنش تقریبا چهل ساله می

 جانم آقا جان امری داشتید؟ _

 ای به من کرد و گفت:فرزاد اشاره

های مهماکنه. یکی از اتاقجا زندگی میهای من هست و از این به بعد ایناین خانم از فامیل _

 ن رو بهش بده.

 

 کشه بگه این خانم زن منه، البته حق هم داره.ه راه رو؟ آقا خجالت میره این هممینه بابا! کی 

 صدای درونم جواب داد: 



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 26 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

 شینه.نه چی چی رو حق داره؟ خربزه خورده پای لرزش هم می _

 

 با صدای فرزاد برای چندمین بار دست از جنجال درونی با خودم برداشتم. پسره ی پارازیت.

 بله؟  _

 کنم.دارم صدات میکجایی تو؟ دو ساعته  _

 برو با فریبا اتاقت رو بهت نشون بده.

 

 اس که!که یک جا دیگه ی اونجا زندگی کنم؟ ولی خونهاتاقم؟ مگه قراره این

 سوالم رو بلند پرسیدم که جواب داد:

 رم اونجا. حاال هم برو دیگه.ی اصلی منه، فقط گاهی اوقات میاین خونه _

 

که اسمش فریبا بود رفتیم باال. یک اتاق نشونم داد و بدون حر چمدون به دست همراه خانومی

 فی برگشت.

 من هم رفتم توی اتاق و در رو بستم.

 

 

 حوصله هیچی رو نداشتم، پس نشستم روی تخت و شروع کردم به بررسی اتاق. 
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ی بنفش، یه کمد سفید با میز آرایشی و دری که فکر کنم سرویس یه اتاق ساده با تخت و پرده

 ها باشند.

 جوری بهتره دیگه الزم نیست زیاد از این اتاق برم بیرون.این

رو توی کمد چیدم، بعد هم یه عکس قاب شده از پدر و مادرم  هامچمدونم رو باز کردم و لباس

 رو گذاشتم روی میز آرایشی که به نظرم توی اتاق اضافه بود.

 من کی آرایش کردم که بار دومم باشه؟

 

رفت. کاش یکی بیاد یه کم من رو سرگرم کنه. چند ساعته عالام سر میحوصلهکم کم داشت 

 . از نهار تا االن که شب شده هیچی نخوردم. کار توی اتاق نشستم، کلی هم گشنمهف و بی

 تو همین فکرها بودم که یکی در زد بعدش هم فریبا اومد توی اتاق و گفت:

 .خانم، آقا گفتن واسه شام تشریف بیارید _

  

 زنه. خانوم؟ هه!اُهُو! چه لفظ قلم حرف می

 دونه من هم یکی مثل خودش هستم. نمی

شالم رو سرم کردم و همراه فریبا از اتاق اومدیم بیرون. پایین که رفتیم کنار پله ها یه آشپزخو

 ی شیک بود با یه میز غذاخوری چهار نفره که میرغضب )همون فرزاد خودمون(نه

 من هم رو به روش نشستم.پشتش نشسته بود، 

واسه خودش از اون قرمه سبزی هایی که عاشقشون هستم کشید و بدون هیچ حرفی شروع کر

 کردی.د به خوردن. ای کارد بخوره اون شکمت حداقل یه تعارف می
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دونستم چی کار کنم. سرم رو برگردوندم شاید فریبا رو پیدا کنم؛ ولی من خم که خجالتی، نمی

 تاسفانه. اون هم نبود م

 

 شی.جوری ادامه بدی، از گشنگی تلف می اگه بخوای این _

هاش من رو پنچر نکنه دست آخ جون نگرانم شد. کلی ذوق کردم؛ اما گفته بودم که تا با حرف

 بردار نیست.

 ادامه داد: 

 ی من که توی شکم توئه باش.تو به درک ولی به فکر بچه _

ی آدم غذام رو بخورم. وگرنه بوسم بذارم کنار و عین بچهایش بی ادب. سعی کردم خجالت رو ب

 شم. به قول فرزاد تلف می

 زدم اتاقش باشه، من هم رفتم اتاق خودم. بعد از شام اون رفت توی یک اتاق که حدث می

 جا چه قدر حوصله سر بره. اَه! این

 ردم:کاری مجبور شدم زودتر بخوابم. قبل از خواب زیر لب زمزمه کاز سر بی

 خدایا به امید تو. روز جمعه مون که این بود. فردا رو به خیر بگذرون. -

 

 

امروز که از خواب بیدار شدم، بعد از انجام کارهای مربوطه و رسیدن به سر و وضعم رفتم پایین 

 کنن؟کار میجا چیتوی آشپزخونه. هِیی! این همه آدم این

 دیروز خلوت بود که؟
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 مد دستم رو کشید و برد نزدیک تر، گفت:فریبا تا من رو دید او

 باالخره بیدار شدین خانم جان؟ بیاین، بیاین که دخترها رو بهتون معرفی کنم. _

 

پنج تا دختر کنار هم ایستاده بودن و زل زده بودن به من. فریبا شروع کرد یکی یکی اسم ها

 شون رو گفتن:

 اس.اولی اسمش سمیه _

گرفت، الی داشته باشه و تقریباً توی گروه چاق ها قرار میخورد یه سی سسمیه که بهش می

 سالم کرد. من هم آروم جوابش رو دادم.

 زد ولی قدش از من کوتاه تر بود. بعدی فرزانه بود. تقریباً هم سن من می

 نفرسوم هم یلدا بود. فک کنم بیست و دو سالی داشته باشه و تقریباً از همه زیبا تر بود. 

 

 گه هم که دوتا خواهر به اسم ستایش و نیایش بودن آشنا شدم. با دونفر دی

 ی مزخرف اول صبحی تمام شد.پوف! باالخره این مراسم معارفه 

 سر میز نشستم و شروع کردم صبحانه خوردن که یه چیزی یادم اومد.

 فریبا خانم فرزاد کجاست؟ _

 وا خانوم! رفته سر کار دیگه.  _

 سر کار؟ چه کاری؟  _

 وم جان شما چه فامیلی هستید که از شغل آقا خبر ندارید؟ خان _

 رو من چی بدم؟بیا تحویل بگیر االن جواب این 
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 عه، حاال بگو. _ 

 آقا شرکت دارن، خیلی هم معروفه.  _

 شرکت چی؟  _

 ساخت و ساز.  _

 همش مال خودشه؟ _

 من چه می دونم؟ شما هم بفرمائید صبحانتون رو بخورید. _

 

 یعنی فضولی موقوف با لحنی مؤدبانه.این حرفش 

دیدم. بعد نهار هم که توی تنهایی خوردم، تصمیم بعد از خوردن صبحانه تا نهار تلویزیون می

 گرفتم یه کم به دخترها کمک کنم. 

 اون ها هم از خدا خواسته کلی سبزی دادن پاک کنم. 

 کار کنیم دیگه از عالف بودن که بهتره.چی

شعور ادب و بیعصر بود که آقا تشریف آوردن. ایشون مانند همیشه که بیهای ساعت پنج طرف

تشریف داشتن، نه سالم کرد و نه جواب سالم من رو داد. مستقیم چپیدن توی اتاقشون. شام ه

 م که آقا میل نداشتن، من هم به دلیل حالت تهوعی که داشتم شام نخوردم. 

 .کس نداد و الال بعدش هم جیش، بوس که هیچ 
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 یک سوال:

 اید؟آیا شما بیکار تر و عالف تر از من دیده _

 ام سررفته.ی ده سال حوصلهنوچ، دو یا سه روزه اومدم توی این خونه، ولی به اندازهنوچ

 همش بزن سرنره. خخ خخ. _

 شی همش عذابی.وجدان جان شما خفه لطفاً. همش خوابی که، وقتی هم بیدار می _

 ناراحت جواب داد:

 هی! تقصیر منه گفتم یه کم بیام سرت رو گرم کنم از این بیکاری دربیای. _

 الزم نکرده شما به فکر اوقات فراغت من باشی. _

 یام.من رفتم دیگه هم نمی _

 به سالمت. _

 

 یه نفس عمیق کشیدم و با یه پوف از جام بلند شدم.

 کنم.و نگاه میکار نشستم در و دیوار رجور بیاز بعد صبحانه تا االن همین

گردم. همینه، بهترین راه حله. قرار نیست که زندانی باشرم بیرون و یه کم میآهان! یافتم. می

 م این جا.

ام بود، تند تند از پله ها پایین اومدم و روبا ذوقی شدید که منشأش این کشف انیشتین مندانه

 به روی میرغضب ایستادم.

 دید.می روی کاناپه لم داده بود و تلویزیون

 با نفس نفس و کلماتی مقطع گفتم:
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 ..خوام...اه برم ...اه بیرون.من...اه... می _

 طبق معمول اون اخمای ترسناکش رو کشید تو هم و با ابروهای گره شده گفت:

 کجا به سالمتی؟ _

 وا! این یا خنگه یا کر.

 م.خوام یه کم برم بیرون بگردام سر رفته میگفتم که بیرون. حوصله  _

 ره.ات سر نمیالزم نکرده. بشین تلویزیون ببین حوصله _

 یه پام رو کوبیدم به زمین و با لجبازی گفتم:

 خوام برم بیرون.خوام. خسته شدم از تلویزیون من مینمی _

 گفتم که، نه. _

 با لجبازی جواب دادم:

 م کاری نداره.کنه به دیگری هاصالً به توچه، هان؟ مگه نگفتی هرکس کار خودش رو می _

 رم بیرون به توهم ربطی نداره.خب من هم می

 

 از جاش بلند شد و با لحنی هشدار دنده گفت:

 ملیکا. _

 ملیکا و ....  . _
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 فرزاد چنگی به موهاش زد و گفت:

 شناسی.گم. تو این جا رو نمیفهمی؟ من به خاطر خودت میملیکا چرا نمی _

 امه دادم و گفتم:هام رو ادچنان لجبازیولی من هم

 خوام برم بیرون.من می _

 عصبی شد و گفت:

 اصالً برو به درک. _

 اش رو سمت من گرفت و ادامه داد:بعد هم انگشت اشاره

 ام بیفته.ولی وای به حالت اگه اتفاقی برای بچه _

 هه! آقا به فکر بچشون هستن نه من.

 رفتم باال و آماده شدم برای بیرون رفتن.

قرمز باالی زانو پوشیدم با شال و شلوار مشکی. )هرکس سلیقه ی خودش رو داره دیه مانتوی 

 یگه(

 از در که اومدم بیرون فرزاد رو حاضر و آماده دیدم.

 با تعجب و ناراحتی گفتم:

 خوای با من بیای؟تو هم می _

 دست هاش رو گذاشت تو جیبش و با لحنی مسخره گفت:

 ترسم بدزدنت. هستم، به خاطر همین مینه این که عاشق چشم و ابروی تو  _

 بعد هم با لحنی تحقیر کننده گفت:

 خوام برم بیرون.کار به تو دارم؟ خودم کار دارم میها. آخه من چیبرو بابا. تو هم توهم زدی _
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تونید بذارید( بعدش هم با سرعت زدم بیپسره ی ... )به دلخواه هر فحشی که دوست دارید می

 شت کردم و جلوی دهنم گذاشتم، زیر لب گفتم:رون. دستم رو م

ها اعه عه عه! پسره ی پر رو. دو روزه شوهرم شده خیاالت برش داشته. فکر کرده مثل قدیم -

 دم به من دستور بده.جازه می

 

 زدم، یه ماشین با یه گله پسر جلوی من رو گرفت.رفتم و غر میطور که داشتم راه میهمین 

 ز پنجره بیرون کرد و گفت:اش رو ایکیشون کله

 برسونمت خانومی. _

ایش. این ها جز این جمله دیالوگ دیگه ای ندارن؟ همش همین جمله رو در هنگام مواجه با 

 گن. یه کم آپدیت هم خوبه به خدا.یک دختر می

 کنی؟کجایی؟ تو ابر ها سیر می _

 آقا برو پی کارت مزاحم من هم نشو. _

 خواست من رو به زور سوار ماشین کنه.تم رو کشید. میشون اومد پایین و دسیکی

 ی بدنم شروع به لرزیدن کرد.از شدت ترس همه

 یا خدا! من تحمل یه بی آبرویی دیگه رو ندارم. خدایا کمکم کن.

 دستم رو محکم کشیدم که دست هامون از هم جدا شد و افتادم زمین.

 کنارمون پارک کرد.پسره خواست دوباره من رو بگیره که ماشین فرزاد 

 بعد از یه دعوای اساسی با اون ها و فراری دادنشون اومد سراغ من.
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 خدایا غلط کردم، من به همون پسرها راضی هستم.

تا خواستم حرفی بزنم با یک سیلی دهنم رو بست. با بلند ترین صدایی که ازش سراغ داشتم 

 فریاد زد:

 ذارم بری بیرون؟حاال فهمیدی چرا نمی _

 

 د پوزخندی زد و ادامه داد:بع

اومدن سراغت. چی شد با خودت گفتی حاال که دیگه اصالً اگه تو کاری نکرده بودی که نمی _

 دختر نیستم برم خوش بگذرونم؟ 

و این مرد برای چندمین بار تحقیرم کرد، خردم کرد، قلبم رو شکوند. آخه من به جز کمی تفر

اون خونه خسته شده بودم. باز هم از این همه بی ک خواستم؟ از زندانی بودن توییح چی می

 هام سرازیر شد.سی یه قطره اشک از چشم

 

 

 ]یک ماه بعد[

 

 *فرزاد* 

 

ساعت حدود پنج عصر بود که از شرکت زدم بیرون. امروز خیلی کار داشتم و خسته بودم. سوار 

 ماشینم شدم؛ ولی قبل از این که استارت بزنم گوشیم زنگ خورد. 

 ی اتصال رو زدم و گفتم:اوه آقا جهان بود. دکمهاوه 
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 سالم آقا جهان. _

 با لحن کشیده ای جواب داد:

 سالم بر آقای بی معرفت. یه خبری از ما نگیری ها. ببینی زنده ایم مرده ایم. _

 اختیار دارید عمو جان. این روزها درگیرم اصالً وقت ندارم. _

 آره دیگه باید هم درگیر باشی. _

 ب گفتم:متعج

 منظورتون چیه آقا جهان؟! _

 گی؟گیری به من نمیری زن میخودت رو به اون راه نزن بچه. حاال می _

جان؟ این از کجا خبردار شد؟ چه جوری ماست مالیش کنم؟ فهمیدم! ای مهرداد نامرد حاال م

 دم.ری خبرچینی؟ نشونت میی

 

راسم نگرفتیم، گفتیم بعداً سوپرایزتون اختیار دارید عمو جان. مشکالتی پیش اومد دیگه م _

 کنیم. 

 خوام سوپرایزت کنم. حاال که نتونستی، من می _

 بله؟ _

خوام بیام ایران یه چند وقتی بمونم؛ اما این دفعه فرق داره. منیم ساعت دیگه پرواز دارم. می _

حرف خودش خندی تو بمونم و خلوت عروس و داماد رو به هم بریزم. )بعد هم به خوام خونهی

 ید. (
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کار با دست محکم کوبیدم روی پیشونیم. ای وای! حاال این رو کجای دلم بذارم؟ اگه بگم چی

 کردم که سکته می کنه با این وضعیت قلبش. 

 هول شده و با استرس گفتم:

 رسید بیام دنبالتون؟خیلی خوش آمدید. قدمتون روی چشم هامون. فقط کی می _

 

 تعارف کنان گفت:

 یام.نه زحمت نکش خودم می _

 آقا جهان تعارف رو بذارید کنار بگید کی بیام؟  _

 رسم.باشه پسرم، پس من نزدیک های ساعت یازده شب می _

 یام دنبالتون. به امید دیدار. می _

 خداحافظ پسرم . _

 

 هوف! باید زودتر برم خونه با این دختره هماهنگ کنم یه وقت سوتی نده. 

 سیس خوشگلم رو روشن کردم و راهی خونه شدم.پس سریع تر جن

 

 

 

 توی راه به مهرداد زنگ زدم. بعد از دوتا بوق جواب داد:

 جانم داداش؟  _
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 جانم و ... _

 با صدای بلند خندید.

 دی؟ ری راپورت من رو به بابات میکوفت می خنده. حاال می _

 حاال خون خودت رو کثیف نکن. به نفعته. _

 فعته؟ تو که از وضعیت پدرت خبر داری، بفهمه سکته می کنه.چی چی رو به ن _

پس مجبوری کاری کنی که این اتفاق نیفته. شاید توی این چند روز به اون دختر بیچاره ه _

 م یه ذره خوش گذشت.

 های مزخرفت.وای! از دست تو و این نقشه _

 کنی.مطمئن باش یک روز به خاطر این کار از من تشکر می _

 ینان جواب دادم:با اطم

 عمراً. _

 ً خداحافظ.بینیم. فعالحاال می _

 خدانگهدار. _

 

 وقتی رسیدم خونه فریبا رو صدا زدم:

 جانم آقا جان؟ _

 برو به اون دختره )ملیکا( بگو بیاد به اتاق کارم. _

 چشم آقا. _

 



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 39 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

ی خدا! از خی کرواتم رو شل کردم. وارفتم توی اتاق و روی صندلی، خودم رو پرت کردم. گره

 ستگی رو به موت بودم. 

 آخه یکی نیست به این پیرمرد بگه االن چه وقت اومدنه؟ 

 یاد حرف مهرداد افتادم؟ 

 هه! شاید یه ذره به این دختر خوش بگذره.

مگه اومده سیرک؟ ولی بعضی وقت ها دلم براش می سوزه. اگه من این کار رو نکرده بودم شا

 دوستش داشته باشه.کرد که ید با یکی ازدواج می

پوسه. به خصوص اگه بخواد با این روند ادامه بده. فقط تومی دونم اگه بخواد این جا بمونه می

ی اتاق بشینه و مگس بپرونه. از بعد اون اتفاق، هم با من قهر کرده هم حرفی از بیرون رفتن نز

ی برای زن و بچه توبردمش بیرون؛ ولی حیف که هنوز وقتده، البته اگه وقت داشتم خودم می

 ی زندگیم خالی نکردم.

 خوام براش یک گوشی بخرم، شاید یکم موثر بود.حداقل برای عذر خواهی هم شده می

 فکر کنم بعد از به دنیا اومدن بچه بیشتر وقتش پر بشه. بچه، بچه ی من، یعنی چه شکلیه؟

 

و دختره اومد توی اتاق.  پاشنه ی در چرخید <<بیا تو>>با صدای در به خودم اومدم با گفتن 

 تونم به عنوان همسر قبولش کنم.نیم نگاهی بهش انداختم. با این همه زیبایی ولی بازهم نمی

 به صندلی کنارم اشاره کردم وگفتم :

 بیا بشین کارت دارم. _
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 *ملیکا* 

 

 گذره و من حسابی از روزمرگی و تکرار خسته شدم. یک ماه از اومدنم به این خونه می

ک ماهه کارم شده صبحانه خوردن، نشستن کنار دخترها)خدمه ی خونه( و کمی گفت وگو با ی

اون ها، نهار خوردن در تنهایی، رفتن توی اتاقم و خوندن کتاب هایی که از ستایش قرض گرف

 ته بودم، شام خوردن کنار فرزاد اخمو و بعد هم الال.

وی خیابون برام افتاد، تصمیم گرفتم دیگه بیرون ی هر روزم این بود. از وقتی اون اتفاقِِ تبرنامه

ام باید شروع کنم به سنوگرافی و این حرف کردم. خصوصاً که حاملهنَرَم؛ ولی باید یه کاری می

 ها. شاید یه کم سرگرم بشم.

 

من فریبا اومد و گف <<بفرمایید>>کردم که یه کی در رو زد. با داشتم به این چیزها فکر می

 ت:

 آقا با شما کار داره. توی اتاق کارشون منتظر شما هستن.خانوم،  _

 قشنگ روییدن دو تا شاخ خوشگل رو روی سرم حس کردم.

آقا توی این یک ماه یه سالم هم به من نکرده حاال با من کار داره؟ عجایب دنیا هشتگانه شد 

 به سالمتی. 

ظه صبر کن، من که نمی دوبلند شدم یه کم بر و روم رو درست کردم و راهی شدم؛ ولی یه لح

 نم اتاقش کجاست؟

ی یک آدرس پرسیدن از پله ها بیام پایین. رفتم توی آشپزخبه خاطر همین مجبور شدم واسه

 ونه. فریبا تا من رو دید چنگی به صورتش زد و گفت:
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 إ _

 شن ها.جا هستید؟ دیر کنید آقا عصبی میعه وا! خانم جان شما که هنوز این

 دونم اتاق آقا کجاست؟ نم، من که نمیآخه فریبا خا _

 فریبا متعجب جواب داد:

 دونید اتاقشون کجاست؟جا هستید هنوز نمیوا! خانم شما یک ماهه این _

 بی حوصله جواب دادم:

 کار کنم دقت نکردم. بگو دیگه؟خوب چی _

 کنه.آخرین اتاق سالن باالست. درش هم یه کم با بقیه فرق می _

 آها مرسی. _

 

 پله ها که باال رفتم راحت تونستم اتاق رو پیدا کنم. از

 رفتم جلوی در اتاق  اول یه نفس عمیق کشیدم بعد هم آروم در زدم. با صدای فرزاد که گفت:

 بیا تو. _

 اطاعت فرمان کردم. 

که یه کم به من زل زد، فرمان بعدی که نشستن روی صندلی کنارش بود رو صادر  بعد از این 

 کرد. 

های من آروم آروم باز تر هایی که در طول اون چشمکه نشستم شروع کرد به زدن حرف وقتی

 می شد.
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 فرزاد به جلو خم شد و دست هاش رو به هم گره زد، در همون حال گفت:

خوام از اجباری بودن ازدواجمون با خبر بشه. پس در جا که من نمیببین، قراره یکی بیاد این _

که ی اینجاست ما مجبوریم نقش لیلی و مجنون رو بازی کنیم. واسه نطول مدت زمانی که ای

 سوتی ندی مجبورم کل زندگیم رو برات تعریف کنم. من فرزاد ساالری هستم و سی سالمه.

 

 با این حرفش تعجب کردم و باخودم گفتم:

 دونستم. خاک برسر ده سال از من بزرگ تره.عه! این یکی رو دیگه نمی -

 ی حرفش کرد.من رو متوجه ادامه صدای فرزاد

 ام رو وقتی ده ساله بودم از دست دادم. یعنی پدر ومادرم با یک خواهر.خانواده _

 

 صدایی از درونم ندا داد:

 آخی گناه داره.  -

 سرم رو تکون دادم و سعی کردم به حرف های فرزاد توجه کنم.

 

ش آقا جهان هست زندگی کردم از اون به بعد من پیش صمیمی ترین دوست پدرم که اسم _

و بزرگ شدم. آقا جهان دوتا پسر داره، به اسم مهرداد و نیما که تو اون ها رو دیدی. ما سه تا خ

 یلی باهم صمیمی هستیم، خیلی.
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 جا شد و ادامه داد:فرزاد کمی رو صندلیش جابه

فرانسه داره. آقا من شرکت دارم و کارم ساخت و سازه که عالوه بر ایران یک شعبه دیگه توی _

یاد ایران. شرکنه. تقریباً سالی یک بار میجا رو اداره میجهان چند ساله که رفته پاریس و اون

کنیم؛ ولی نیما هنوز دانشجوئه. حاال هم که آقا جهاکت ایران رو هم که من و مهرداد اداره می

 عمون نکنی؟ یاد ایران. فهمیدی که یه وقت ضاین فهمیده ازدواج کردم و داره می

 

 سعی کردم یه کم دهنم رو جمع و جور کنم. با لحنی گیج جواب دادم:

 یاد؟اوهوم. فقط یه چیز، آقا جهان با زنش می _

ام سوزنش فوت شده. اون هم توی کلبه ای که بیست سال پیش آتیش گرفت همراه خانواده _

 ن کلبه بودیم سالم موندیم.خت. فقط ما چهار نفر )فرراد، جهان، مهرداد و نیما ( چون بیرو

 

 هِی! چه غم انگیز. بیچاره دلم براش سوخت.

 این هارو نگفتم که دلت برام بسوزه. _

 قدر بلند فکر کردم؟ وای! یعنی این

 این هارو گفتم که مراقب باشی. _

 سر به زیر جواب دادم:

 ببخشید. _
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 فرزاد بلند شد و گفت:

 ند تا لباس مناسب برات بخرم.االن هم آماده شو بریم بازار یه چ _

 

رفت. اصالً لباس مناسبی نداشایول! خوب شد این کار رو کرد وگرنه آبروم جلوی مهمونش می

 تم.

 زود، تند و سریع آماده شدم و باهم رفتیم یه مرکز خرید بزرگ که همه چی داشت.

ن برای خریدن یکی . مای خدا. ببین این پولدارها چه زندگی خوبی دارند. قیمت ها هم نجومی

 کردم.ام رو خرج میاز این لباس ها باید پس انداز یک ساله

ها باشه. بگذریم، با حسرت خوردن من چیزپس اندازی که ممکنه پول تو جیبی یک روز خیلی

 شه.ی درست نمی

 

کردیم که یک لحظه یه مها نگاه میزدیم و به ویترین مغازهداشتیم آروم آروم کنار هم قدم می

انتوی خوشگل نگاهم رو جذب خودش کرد. بهش زل زده بودم طوری که متوجه جلو افتادن 

ذاشتن شانس افرزاد نشدم، البته من که شانس نداشتم، اگه داشتم اسمم رو به جای ملیکا می

لدین. خالصه از شانس گند من یکی از این پسرای اِوا خواهری، با ابرو های برداشته شده طور

من هم از اون کلفت تر بود، با یک وجب پارچه به نام تی شرت و شلوار غیر قا ی که ابرو های

 بل توصیف به من تیکه انداخت. 

 ایش بی شعور... .

یه ثانیه بعد آقای میرغضب با یک من اخم وحشتناک باال سرم بود. با اون قد تیر چراغ برقیش 

 مجبور بودم سرم رو بگیرم باال تا بتونم ببینمش.

 حشتناک تر از اخمش گفت: با لحن و
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 دونم و تو.یک بار دیگه از کنار من جم بخوری من می _

 دونم این یه تیکه جرات رو از کجا گیر آوردم گفتم:من هم نمی 

 خب به من چه تقصیر اون بود. _

اندازن؟ حری بیرون بهت تیکه میً چرا تو هروقت میاگه چراغ نمی دادی که نمی اومد. اصال _

 کنی.کاری میتما یه 

 

 بی شعور، به من چه؟ خوشگلی هزارتا دردسر داره.

 بعد هم دستش رو انداخت دور کمرم و منو به خودش چسبوند. 

شد. االن این چی کار کرد؟ آقا یکی بیاد به من سیلی بزنه ابله؟ چشم هام از این بیشتر باز نمی

 ز خواب بیدار بشم.

 به خود ساکت شدم.خواستم حرفی بزنم که بادیدن اخمش خود 

 اوف! چه قدر امروز هوا گرمه.

 آخِی مانتو هه خیلی خوشگل بود، حیف شد.

شد با خودش زدیم. مطمئناً هرکی از کنارمون رد میمی های عاشق کنار هم قدمعین این زوج

 می گفت:

 وای چه رمانتیک! _

 از اصل ماجرا که خبر نداشتن.
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 روشگاه شدیم.بعد از کلی قدم زدن الکی وارد یک ف

 فرزاد دستم رو ول کرد و رفت چند تا مانتو آورد بهم داد، بعد هم دست به جیب گفت:

 برو این هارو پرو کن ببینم چه جوریه. _

 تا خواستم اعتراض کنم یک دستش رو باال آورد و گفت:

 غر زدن و اعتراض ممنوع. برو بپوش. _

اتاق پرو شدم. بعد از پوشیدن هر لباس ممن هم یک پام رو محکم روی زمین کوبیدم و راهی 

 رفتم، تا آقا بپسندن.ثل مدل ها باید جلوش رژه می

 

بعد از خرید که شامل: چهارتا مانتو وشلوار، پنج تا شال و روسری، کلی تونیک و ... که همش ه

م انتخاب آقا بود و من حق اعتراض نداشتم، از فروشگاه اومدیم بیرون. رفت سمت یه فروشگاه 

دیگه. عه! من که دیگه چیزی الزم ندارم. شونه ای باال انداختم و دنبالش راه افتادم. دم در فرو

 شگاه ایستاد و گفت:

 بیا این کارت رو بگیر، از هرچی الزم بود چندتا بگیر. _

 منم با خنگی تمام پرسیدم:

 چی الزمه؟  _

 با یک پوزخند جواب داد:

 لباس زیر. _

خرین درجه ی قرمز مایل به بنفش رسیدم، بعد هم با سری پایین وارد وقتی جوابم رو داد تا آ

 فروشگاه شدم. آخه کسی نیست یه کم خجالت و حیا به این بشر یاد بده؟
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زدیم بیرون که با دیدن ترشک ها چشم هام بربعد از اتمام خریدمون داشتیم از مرکز خرید می

 خوام.ق زد. وای من از این ها می

 ده بودم بهشون که دیدم فرزاد یه کاسه از اون خوشمزه هاش گرفت جلوم.همین طور زل ز

 

 وای! این آدم چه قدر باشعور و فهمیده اس؟

 دست هام رو به هم کوبیدم و گفتم:

 ایول مرسی. _

تونی جلوی دهنت  بعد یه دفعه ای دستم رو گذاشتم رو دهنم. خاک توی سرت ملیکا که نمی

ن یکی دیگر از عجایب جهان که لبخند زدن فرزاد بود رو دیدم؛ ولی ارزید چورو بگیری؛ اما می

خیازود لبخندش رو خورد و تبدیل به اخم کرد. من هم که به اخم هاش عادت کرده بودم با بی

 خوردم.لی کاسه رو ازش گرفتم و پریدم توی ماشین. مثل این ندیده ها تند تند می

 رد و گفت:فرزاد که اومد توی ماشین نگاهی به من ک

 گرفتم.قدر گشنه هستی یه چیز دیگه میمی دونستم این _

 دوباره پر رو شدم و گفتم:

 خواد. ویاره ویار.ات میگشنه نیستم. تقصیر من نیست که، بچه _

 اون هم ابرویی باال انداخت و بدون هیچ حرفی استارت زد و به سمت خونه حرکت کردیم.

 

 *فرزاد* 
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ملیکا گفتم لباس ها و وسایلش رو بذاره توی اتاقم که یه وقت آقا جها وقتی رسیدیم خونه، به

 ن شک نکنه.

 اون هم وسایلش رو از اتاق مهمان آورد اتاق من و شروع کرد به چیدنشون. 

 گیره. ام میوای! تا االن وقتی یاد شوق و ذوقش برای اون ترشک ها میُفتم خنده

اره. بیچاره فکر کنم تا االن خیلی چیز ها هوس کرده؛ ولاس و ویار داصالً یادم رفته بود حامله

کنم از این به بعد بیشتر حواسم بهش باشه حداقل به خاطر بچه. ای نتونسته بخوره. سعی می

ام رسیدگی کنم. چه حس خوبی هست این پدر شدن، از االن احساین روزها باید بیشتر به بچه

 کنم.س مسئولیت می

 

رو پختن و رفتن. من هم کم کم باید برم دنبال آقا جهان فرودگاه که  دخترها طبق معمول شام

 باهم شام بخوریم. 

 ملیکا رو که تازه کارش تموم شده بود صدا زدم. از پله ها پایین اومد و گفت:

 بله؟ کاری داشتی؟  _

ین رم فرودگاه. دیگه توصیه نکنم یه وقت سوتی ندی ها. وقتی اومدم عین اببین من دارم می _

 ها بیا استقبال و این حرف ها.عاشق پیشه

 اون هم فقط سرش رو تکون داد.

 من هم پشتم رو کردم بهش و رفتم. دستم به دستگیره نخورده، یک چیزی یادم اومد.

 ای گفتم:برگشتم سمتش و با لحن هشدار دهنده

. این ها همببین من یک کاری کردم، حرفی زدم، یه وقت به خودت نگیری دور ورت داره ها _

 شم.اس. این رو یادت باشه من هیچ وقت عاشقت نمیش یک نقشه
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دونم حرف هام تلخ بود، ولی هاش حلقه زد و با دو از پله ها باال رفت. میآخی، اشک توی چشم

کردم یک وقت خدایی نکرده دلش رو به من نبازه، چبه نفع خودشه. از االن باید توجیحش می

 شکنه.ط دل خودش میون به ضرر خودشه. فق

 

 

 از خونه زدم بیرون و رفتم فرودگاه. ساعت ده و نیم شب بود که آقا جهان رسید.

از پشت شیشه دیدمش. طبق عادت با یه دست ته سیبیل پر پشتش رو می پیچوند و با نگاه

 ش اطراف رو می کاوید برای پیدا کردن یک آشنا. 

 

دید. اون هم یه دستی برای من تکون داد و بعد از  دستم رو بردم باال و تکونش دادم که من رو

 ور شیشه.تحویل گرفتن چمدونش، اومد این

 می دونستم دوست نداره کسی بغلش کنه، به خاطر همین فقط با هم دست دادیم.

 سالم آقا جهان. خوش اومدید. _

 سالم پسرم. ممنون.  _

 یک دفعه نگاهش به پشت سرم افتاد و دستی تکون داد. 

شدن. اون رو برگردوندم که مهرداد، سایه و نیما رو دیدم که گل به دست به ما نزدیک می سرم

 ها هم با آقا جهان دست دادن. 

 مهرداد با خوشحالی مشهودی گفت:

 سالم بابا. سفر به خیر. _
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 شکنه، با سردی گفت:نیما هم که هیچ وقت اون قالب یخی خودش رو نمی

 سالم پدر. خوش اومدی. _

 اس یا مرده؟نون. خوبید شماها؟ یه وقت زنگ نزنید سراغی از پدرتون بگیرید. ببینید زندهمم _

 مهرداد خجالت زده پاسخ داد:

 اختیار دارید ول ... . _

 

 آقا جهان حرف مهرداد رو قطع کرد و گفت:

ش می دونم االن می خواید بگید گرفتاریم، کار شرکت زیاده و... . این حرف ها دیگه تکراری _

 ده پسر.

 این دفعه نیما جواب داد: 

 حق با شماست. ما کم کاری کردیم. _

 

 آقا جهان نگاهی به سایه که مغرورانه یک گوشه ایستاده بود کرد. رو به اون گفت:

 سایه خانم خوب هستید شما؟ _ 

 سایه طبق معمول باسردی جواب داد:

 بله. _

 

 من نگاهی به ساعت کردم و گفتم:

 ره بریم. ملیکا هم خونه منتظره.خوب دیگه بهت _
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 همه تایید کردن و بعد به سمت خونه حرکت کردیم.

توی راه، آقا جهان طبق معمول دنبال تغییراتی تو شهر می گشت؛ ولی فکر نکنم چندان موفق 

 جا بود.  بشه چون آخرین بار شش ماه پیش این

 دا کنه.من هم سعی کردم مسیر رو طوالنی تر کنم شاید تونست چیزی پی

 

 

 وقتی رسیدیم خونه ملیکا با خوشرویی اومد استقبال.

 تونیک و شلوار خوشگل و نسبتاً پوشیده ای تنش بود.

 با همه دست داد. به من که رسید پیش دستی کردم و کتم رو دستش دادم.

 وجدانم ندا داد:

 ای بد جنس. _

 خوب به خاطر خودشه دیگه. شاید نخواست با من دست بده؟ _

 گی.ره تو راست میآ _ 

 فعال خفه وجدان جان مهمون دارم. _

 پس با اجازه. من برم یک وقت دیگه بیام برای ارشاد جنابعالی. _ 

 هِری. _

 

چون خیلی گشنه بودیم، زود رفتیم سر میز شام نشستیم. ملیکا هم عین کدبانو ها شروع کرد 

 به پذیرایی. 
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 شعور دهنش رو وا کرد و گفت:مهرداد بی

 ذاشتی خدمتکارها بمونن واسه پذیرایی.رزاد میف _

 زن فرصت طلبش پشت چشمی نازک کرد و جواب داد:

 جا هست. بقیه الزم نیست بیان.مهرداد جان یکیشون این _

 تونی جلوی دهن خودت رو بگیری.منظورش ملیکا بود. بمیری مهرداد که نمی

 مهرداد عصبی روبه سایه گفت:

 سایه شامت رو بخور. _

 ن هم به ملیکا اشاره کردم کنارم بشینه، اون هم سر به زیر اطاعت کرد.م

گرفت، البته خداروشکر. سایه همیشه همین طور بود. آسر میز سایه اصالً ملیکا رو تحویل نمی

 دم مغرور و در برخی مواقع خیلی لوسی هست. در کنارش هیچ وقت به آدم خوش نمی گذره.

نا به جاش بسنده کرد و ملیکا رو تیکه بارون نکرد. چون توی احاال خدا رو شکر به اون حرف 

 ایه.ین کار حرفه

 

بعد از شام که به خاطر اخالق آقا جهان تقریباً توی سکوت گذشت، برگشتیم توی سالن و کلی 

 درباره شرکت و سیاست حرف زدیم. 

 وجدان جان دوباره اومد و گفت:

 اش حرف بزنن.دربارهکه تنها چیزی هست که آقایون بلدن این _

 حرفش رو زد و رفت، نذاشت جوابش رو بدم.

 خالصه ساعت دو شب با اولین خمیازه ی آقا جهان، همه عزم رفتن کردن.
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اوف! آماده برای یک خواب راحت. از صبح تا االن خیلی خسته شدم. دوست داشتم کلی بخوابم

. 

 

 

ونش دادم، رفتم که بخوابم. من و ملیکا داشکه اتاق آماده شده برای آقا جهان رو نشبعد از این

 تیم هر کدوم می رفتیم اتاق خودمون که آقا جهان گفت:

 خوابید؟ شماها جدا می _

 عه یادم رفت. سریع گفتم:

 یاد.نه عمو جون ملیکا توی این اتاق کار داره، االن می _

 بعدش هم یه چشم غره به ملیکا رفتم.

 اومد توی اتاق. اون هم سرش رو انداخت پایین و 

وقتی رفتیم توی اتاق من مستقیم رفتم روی تخت دراز کشیدم؛ ولی ملیکا همون جور ایستاده 

 بود و سرش رو انداخته بود پایین.

 با تعجب گفتم:

 کنی؟ بیا بخواب دیگه.جا وایستادی و من رو نگاه می چته تو؟ چرا اون _

 با تته پته گفت:

 بم؟خب... خب... ک... کجا بخوا _ 

 خوابی دیگه.منظورت چیه؟ کنار من می _
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 تونم کنار شما بخوابم .من نمی _

 خورمت. نه بابا! نگران نباش همچین مالی هم نیستی.یام میاون وقت چرا؟ فکر کردی می _

 با لجبازی گفت:

 خوابم. ولی من کنار شما نمی _

 به درک. _

 

 بعد هم پشتم رو بهش کردم و ادامه دادم:

ز اون کمد پتو و بالشت بیار روی زمین بخواب، البته تشک نداریم باید روی سرامیک ها برو ا _

 بخوابی.

 کنه به غر زدن؛ ولی در کمال تعجب رفت و این کار رو کرد.کردم االن شروع میفکر می

 خواد بکنه.اصالً به من چه؟ هر کاری دلش می

 م.با بی خیالی پتو رو روی سرم انداختم و راحت خوابید

 

چنان روی زمین خوابیده؛ ولی جوری توی خودش مچاله صبح که از خواب بیدار شدم دیدم هم

 شده بود که کامالً تابلو بود خیلی اذیته و راحت نیست.

 ی لجباز!اصالً حقشه. من که گفتم روی تخت بخواب اون نخواست. دختره

شد. من هم قبل از این که چکردم که از خواب بیدار همین طور بهش زل زده بودم و فکر می

 شم هاش رو باز کنه پریدم توی دستشویی و بعد از انجام کار های مربوطه اومدم بیرون.
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کرد. موهاش زیاد بلند نبود. با دیدن من کارش رو زود تر تموملیکا داشت موهاش رو شونه می

 م و شالش رو سرش کرد.

 و این رنگی کنه. یاد. کاش همیشه موهاش راین رنگ مو خیلی بهش می

 با خودم گفتم:

 عجب رنگ موی با دوامی! یک ماهه این جاست و نرفته آرایشگاه؛ ولی هنوز ریشه نزده.  -

ملیکا شروع کرد به جمع و جور کردن اتاق، من هم خودم رو کمی مرتب کردم و بعد از اتمام 

 کار ملیکا با هم رفتیم آشپزخونه. 

 یاد. جا بود، چون از شلوغی خوشش نمیا اینبه خاطر حضور آقا جهان فقط فریب

تا آماده شدن صبحانه، سلطان )آقا جهان ( هم بیدار شد. در کنار هم و در سکوت صبحانه رو 

جا بودیم. عصر هم  خوردیم وبعد از این که صبحانه تموم شد با هم رفتیم شرکت. نهار رو اون

 برگشتیم خونه.

 

 ی خودش دعوت کرد.توی شرکت مهرداد ما رو شام خونه

به ملیکا گفتم آماده بشه و اون مانتو جدیده که باهم خریده بودیم رو بپوشه، چون خیلی بهش 

 می اومد. اون هم طبق معمول اطاعت کرد. ملیکا بعد از آماده شدن رفت بیرون. 

 داشتم توی اتاق آماده می شدم که یکی در زد. گفتم:

 بیا تو.  _

 ملیکا بود.

 نگاهی بهش انداختم و گفتم:از توی آینه 
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 خوای؟ چیزی می _

ذاپیچوند و سعی داشت چیزی رو بگه؛ ولی استرسش نمیگوشه ی شالش رو با انگشتش می

 شت.

 آره... چیزه... یعنی من... نه... اومم ...  . _

 کالفه گفتم:

 اَه بگو دیگه. _

 الزم باشه.من دیگه دو ماهه باردارم، باید برم دکتر شاید آزمایشی چیزی  _

که ترس نداره فردا خودم می برمت. خودت جایی سراغ داری یا مخیلی خب. آروم باش! این _

 ن پیدا کنم؟ 

 شناسم.نه من نمی _

 باشه. فعال بریم که سلطان منتظره.  _

 با تعجب نگاهم کرد که گفتم:

 منظورم جهانه دیگه. _

 آها. _

 

 

 اد. همگی سوار ماشین شدیم و راهی خونه ی مهرد

که دو سال از من کوچیک تره؛ ولی زود تر از من ازدواج کرد. دوساله که ازدواج کرده؛ اما با این

شه. من مخالف ازدواج نیستم؛ ولی چون موردش پیش نیومده بود تا االن متاسفانه بچه دار نمی
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مراً با من ازدازدواج نکردم. البته االن موردش هم پیش بیاد با زنم و بچه ای که توی راه دارم ع

 واج کنه.

برعکس من نیما که بیست و دو سالشه کامال مخالف ازدواجه و اون رو یک جور محدودیت و ز 

دونه؛ ولی من مطمئنم یک روز بد جور دلش رو می بازه. فعالً که به فکر دانشگاهشه. هندان می

 ر چیز به وقت خودش.

یدارشون در رو باز کرد. مهرداد و سایه توی همین فکرها بودم که رسیدیم. با تک بوق من سرا

دم در منتظر بودن. وقتی پیاده شدیم مهرداد با گرمی و سایه طبق معمول با سردی از ما استق

 بال کردند. 

اش سر بره، چون نه توی بحث مردها می تونه شرکت کنه فکر کنم ملیکا امشب حسابی حوصله

 گیره. نه سایه تحویلش می

 اهم رو دور خونه شون گردوندم.وقتی رفتیم داخل نگ

ی مزخرف سایه خانوم خیلی یقهی من بزرگ تر بود. به دلیل سلخونه ی مهرداد تقریبا از خونه

هم تجمالتی بود. لوستر های بزرگ، مجسمه های بزرگ و مبل های سلطنتی که فوق بزرگ بو

د میانه هستم، نه به سیاد. بین ما سه نفر تقریباً من حدن. من که از دکوراسیونش خوشم نمی

لیقه ی مهرداد و سایه کامالً سلطنتی نه سلیقه نیما که فقط اسپرت دوس داشت. سلیقه ی م

 ن ترکیبی از این دوتاست.

 

زدیم که نیما هم اویه نیم ساعتی نشسته بودیم و طبق معمول درباره کارهای شرکت حرف می

 مد.

ست، سرانجام ساعت یک نصف شب با خبعد از خوردن فسنجونی که مطمئنم کار مستخدم ها

 ستگی فراوان برگشتیم خونه.
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شه کنار من بخوابه. باز هم به درک، خودش اذیت میهوف! امشب هم این دختره راضی نمی

 شه من که راحتم. مثل دیشب پشتم رو بهش کردم و خوابیدم.

خوردم و برگشنصف شب با احساس تشنگی از خواب بیدار شدم. سالنه سالنه رفتم پایین آب 

 تم.

خواستم دوباره بگیرم بخوابم که توی تاریکی اتاق نگاهم به ملیکا افتاد. دلم براش سوخت، آمی

 خه این چه جوری می تونه روی سرامیک های سرد بخوابه؟ 

بی اختیار رفتم کنارش و بلندش کردم و گذاشتمش کنارم روی تخت. چون تخت من دونفره 

 م.بود راحت هر دو مون جا شدی

 نگاهم به صورتش که افتاد با خودم گفتم:

 هر روز بیش از پیش به این نتیجه می رسم که خیلی خوشگله.  -

 قدر بهش زل زدم که کم کم چشم هام گرم شد و دوباره خوابم برد.اون

 

 

 *ملیکا*

 

از خواب که بیدار شدم حس کردم یک وزنه روی سینمه که نفس کشیدن رو برام سخت کرده. 

از کردم که برش دارم دیدم این که مو داره! یه کم دستم رو بردم جلوتر، عه دماغ هم دست در

 داره! 

 ها! دماغ؟ دماغ داره؟ 

 یه دفعه ای چشم هام رو باز کردم. هِی وای، این که کله ی فرزاده!
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 یه کم چشم چرخوندم که دیدم عه! من روی تخت فرزاد چی کار می کنم؟ 

 تکون بدم که از خواب پرید: اش روسعی کردم یه کم کله

 چیه چی شده؟  _

 عصبی گفتم:

ام رشم، هم بچهام بردار. هم دارم خفه میهیچی نشده فقط لطف کن سرت رو از روی سینه _

 و لِه کردی.

 زود بلند شد و گفت:

 جوری شده. آخ ببخشید. من یه کم بد خوابم این _

 م:یک دفعه چیزی یادم اومد. با حالت تهاجمی پرسید

 جا؟اصالً من روی تخت تو چه کار می کنم؟ چرا من رو آوردی این _

ها بمونی پدرت دربیاد؟ من رو بگو که دلم برات عوض تشکرته؟ می خواستی روی سرامیک _

 سوخت.

 الزم نکرده دل تو برای من بسوزه، فقط برو کنار بذار بلند بشم. _

 ت دراز کشید.رفت کنار و من بلند شدم، خودش هم دوباره روی تخ

رفتم سراغ دست شویی، دست و صورتم رو شستم. نگاهم به آینه افتاد، همون آینه ای که حسا

خواست بره فرودگاه. کلی تحقیرم کربی در مقابلش گریه کردم. دقیقاً همون شبی که فرزاد می

خوندم و اد و قلبم رو هزار تیکه کرد. برای رهایی از فکر های آزار دهنده سرم رو به طرفین چر

 ز دست شویی زدم بیرون. 

 فرزاد تا من رو دید گفت:
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اس آدرس یک دکتر خوب رو گرفتم. آماده شو که بریم اون دیشب از دوستم که زنش حامله _

 جا. 

 ام دختره یا پسر؟فهمم بچهآخ جون. امروز دیگه می

 کل ناراحتی هام در یک لحظه پر کشید و رفت.

 آقا هنوز طاق باز روی تخت خوابیده. تند تند آماده شدم که دیدم

 با ناراحتی گفتم: 

 تو چرا آماده نشدی؟ بریم دیگه. _

 شم.اول صبحانه بخوریم، بعدآماده می _

 با حرص جواب دادم:

 پس زود تر. _

 که لج من رو دربیاره بلند شد و با کندی شروع کرد به انجام دادن کارهاش.فرزاد برای این

 الکی طولش می داد. می دونست عجله دارم،

 

 

بعد از کلی وقت تلف کردن رفتیم توی آشپزخونه که دیدیم آقا جهان یا به قول فرزاد سلطان، 

 خوره.داره صبحونه می

 آقا جهان تا نگاهش به ما افتاد با لبخند گفت:

 بیاید صبحونه بخورید که فریبا خانم نون تازه خریده. _

 من و فرزاد هم کنارش نشستیم.
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صبحانه به زور خودم رو کنترل کردم که جلوی مهمون موهای خوشگل فرزاد رو دونه  سر میز

دونه نَکَنم. یکی نیست به این بشر بگه تو که تا دیروز یه لقمه بیشتر صبحانه نمی خوردی از 

 شانس بد ملیکا امروز به فوایدش پی بردی؟

 خالصه که خیلی حرص خوردم از دست این آدم.

طلی آقا رضایت دادن که بریم. بعد از کسب اجازه از سلطان راهی مطب دبعد از دو ساعت مع

 کتر شدیم.

 توی مطب هم یه نیم ساعتی عالف بودیم و باالخره رفتیم اتاق دکتر.

 سالم خانم دکتر. _

 سالم دکتر. _

 دکتر با عشوه و کمی مهربونی، اشاره ای به صندلی های رو به روش کرد و گفت:

 بفرمایید بنشینید. در خدمت هستم. سالم، خوش آمدید. _

 

تا خواستم حرفی بزنم فرزاد پیش دستی کرد. آخه یکی نیست بهش بگه آخه به تو چه؟ مگه 

 بچه توی شکم توئه؟

 خانم دکتر همسر من دو ماهه بارداره. االن اومدیم که وضعیت بچه رو چک کنیم.  _ 

 با تعجب به جمله ی فرزاد فکر کردم:

 جب! یک جا من رو زن خودش معرفی کرد.همسر من. چه ع -

 دکتر رو به من گفت: 

 خب شما سونوگرافی گرفتید؟ _
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 راستش نه هنوز. _

 گیرم.باشه، مشکلی نیست. بیا روی این تخت دراز بکش خودم ازت می _

 ام رو می فهمم.آخ جون! االن جنسیت بچه

 اول از اون ژل های چندش آور روی شکمم مالید. 

 اعماق وجودم گفت:یه صدایی از 

 اَیی! چه قدر چندشه! -

فرزاد بی ادب اومد کنارم ایستاد. دکتر بعداز کلی معاینه و قلقلک دادن من توسط اون دستگاه

 ه گفت:

 خب فعالً که مشکلی نیست.  _

 فرزاد گفت:

 دختره یا پسر؟ _

 

 

 ی فرزاد رفتن.توی دلم شروع کردم به قربون صدقه

 آدم باشعور و فهمیده ای هست این فرزاد. آخ حرف دلم رو زدی. چه -

 دکتر لبخندی زد و گفت:

شه. شاید بیشتر هم طول بکچه قدر عجله داری شما؟ این که توب ماه چهارم مشخص می _ 

 شه، نه االن.

 ناراحت با خودم نالیدم:
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 خوام بدونم.نه! من االن می -

 با حرف دکتر سوی امیدی توی دلم روشن شد.

 تونید االن صدای قلبش رو بشنوید.اهید میولی اگه بخو _

 فرزاد با ذوق گفت:

 خوایم.معلومه که می _

 

 تیک تیک پخ تیخ تیک خخ خش پخش خو

شه)دوستان صدای بچه توی شکم مادرش به دلیل محیط و آب اطرافش این جوری شنیده می

) 

 ام چه باحاله.وای اِی جانم! صدای قلب بچه

 زنه.ش چه برقی میفرزاد رو نگاه کن! چشم ها

 مامان فدات بشه الهی. قربونت برم من.

مون گوش می دادیم که صدای دکتر پارازیت انداهمین جور داشتیم با لذت به صدای قلب بچه

 خت توی احساساتمون. ایش االن چه وقت حرف زدنه؟

 زنه.خب، قلبش هم که خوب می _

 با حرص توی دلم جواب دادم: 

 به کوری چشم تو. -

 تر ادامه داد:دک

 تموم شد. می تونید بلند بشید. _
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 من هم مانتوم رو زدم پایین و بلند شدم.

 دکتر بعد از توصیه های معروفِ استراحت و ...  انداختمون بیرون. 

 آخی مادر شدن چه حس خوبیه!

 دونم چرا ولی یه دفعه ای توی دلم گفتم:نمی

جوری پیش بره معلوم نیست بعد به دنیا گه اینخدایا مهر من رو توی دل فرزاد بنداز، چون ا -

 ام رو ندارم.شه. من طاقت دوری از بچهاومدن بچه چی می

 

 

بعد از مطب دکتر فرزاد من رو رسوند خونه، خودش هم با آقا جهان رفتن یک جا. فکر کنم ر

 فته باشن شرکت. 

 تا عصر هر جور شده خودم رو سرگرم کردم.

 م رسیدن خونه. فرزاد رفت توی اتاقش من رو هم صدا زد.طبق معمول ساعت پنج و نی

 یعنی چی کارم داره؟ 

 پشت سرش از پله ها رفتم باال و وارد اتاق دلگیرش که مثل اتاق قبلیش تیره بود، شدم:

 بله؟ کاری داشتی؟ _

 یه جعبه گرفت سمت من و گفت:

 مال توئه. _

 این دیگه چیه؟  _

 ؟بمب. خب بگیر باز کن ببین چیه _
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 جعبه رو ازش گرفتم و باز کردم. اوه! از این گوشی گرون ها بود. با بهت گفتم: 

 مال منه؟ _

 آره. می تونی توی خونه خودت رو باهاش سرگرم کنی. _

 اس این بشر؟ وای چه مرد خوبی! چه قدر فهمیده 

 با ذوق گفتم:

 وای ممنونم. _

 خواهش می کنم. کار باهاش رو بلدی؟ _

 :با خجالت گفتم

 راستش نه.  _

 دم.اشکال نداره شب خودم یادت می _

 باز هم ممنون.  _

 فقط سرش رو تکون داد و رفت بیرون.

ام سر نره. پوسیدم توی این خونه از بس در و دیوار ها رو جوری دیگه حوصله آخیش! شاید این

 نگاه کردم.

ا گرم فسنجون درست گوشی رو روی دراور گذاشتم و رفتم پایین توی آشپزخونه. دم دختره

 کرده بودن. 

یاد. به جز مواقع رفتم توی فکر. این آقا جهان هم مرد عجیبیه ها. از دیوار صدا بیاد از اون نمی

 شه صداش رو شنید.ضروری نمی
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فیلم سالم بمبئی رو گذاشت دور  USBبعد از شام فرزاد نذاشت آقا جهان بره توی اتاقش و با 

 هم نگاه کنیم.

 ن خالی کلی اشک ریختم. غم خودم کم بود این هم بهش اضافه شد.آخی! جاتو 

بعد از فیلم آقا جهان رفت اتاق خودش، من و فرزاد هم رفتیم توی اتاق فعالً مشترکمون. ای وا

 ی بازهم باید روی زمین بخوابم؟

 کمرم داغون شد به خدا.

 توی فکرم داشتم آه و ناله می کردم که فرزاد گفت:

 بشین کار باگوشی رو یادت بدم. بیا روی تخت _

ی گرونم رو یاد بگیرم، پس کنارش نمن هم فعال عزاداری رو به تعویق انداختم تا کار با هدیه

 شستم.

 ببین، این جا که شماره هاش هست، شماره خودم رو هم ذخیره کردم. این جا هم ... .

 

 

 داد و وقتی تموم شد پرسید:فرزاد یه نیم ساعتی توضیح می

 فهمیدی؟  _

 آره بابا خنگ که نیستم. _

 بلند شدم برم بخوابم که دستم رو گرفت و گفت:

 کجا؟  _

 با تعجب گفتم:
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 بخوابم دیگه! _

 با لحنی دستوری گفت:

 خوابی.شما همین جا روی تخت، کنار من می _

 با اعتراض گفتم:

 نه م... . _

کرد و با دست و پاهاش قف وسط حرفم دستم رو کشید و من رو کنار خودش روی تخت دراز 

 لم کرد.

 هر کاری کردم زورم بهش نمی رسید که.

 فرزاد با بی خیالی گفت:

 شی.بهتره تقال نکنی چون فقط خودت خسته می _

 گه حرف حساب جواب نداره، پس بی حرکت مجبور شدم کنارش بخوابم.دیدم راست می 

اروشکر، وگرنه نمی دونستم چه جوری صبح که از خواب بیدار شدم فرزاد کنارم نبود. اوف! خد

 کشیدم.باهاش رو به رو بشم. آخه خجالت می

 خوره. اومدم پایین دیدم فرزاد با آقا جهان داره صبحونه می

 آقا جهان تا من رو دید گفت:

 ات رو بخور.بَه! ببین کی این جاست؟ بیا، بیا بشین صبحونه _

 ممنون.  _

ی اول رو توی دهنم بذارم با حرف تم. تا خواستم لقمهصندلی رو عقب کشیدم و کنارش نشس 

 آقا جهان از دستم افتاد.
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 ات بذار اون ها رو زیارت کنیم. راستی! تا این جا هستم یه قرار با خانواده _

 

 توی دلم جواب دادم:

 برای زیارت شون باید بری قبرستون. -

 شت من چیزی بگم و گفت:خواستم چیزی بگم که نخود هر آش، )فرزاد ( مثل همیشه نذا

 اش رو از دست داده. ملیکا متاسفانه خانواده _

 آقا جهان خیلی ریلَکس گفت:

 خب! پس با فرزاد هم درد هستید. _

 وجدان جانم از درون ندا داد:

 االن این چیز خوبیه که خوشحال شدی؟ -

 آقا جهان ادامه داد:

 فامیلی چیزی نداری؟  _

 با ناراحتی گفتم:

 نه.  _

 اشکال نداره مهم عشق شما دوتاست.  _

 اوالال. چه عشق سرشاری هم داریم من و فرزاد.

 من که دختر ندارم تو دخترم باش.  _

 ممنون لطف دارید. _
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 آقا جهان رو به فرزاد گفت:

 خب آقا فرزاد، بریم شرکت؟ _

 یام.کنم. بفرمایید من هم االن میخواهش می _

 م اومد پیشم و گفت:آقا جهان رفت بیرون، فرزاد ه  

 از حرف های آقا جهان ناراحت نباش، منظور خاصی نداره. _

 سر به زیر و آروم جواب دادم:

 ناراحت نیستم. _

 

 

طبق معمول هردو رفتن و باز هم من موندم و مستخدم ها. عه راستی! من گوشی دارم. رفتم 

 سراغ گوشی و تا ظهر درگیرش بودم.

ره، گوشی هم کارساز نیست، گفتم بذار اتاق فرزاد ام سر میحوصله بعد از نهار دیدم خیلی داره

 رو تمیز کنم.

 وارد اتاق شدم و از کمد فرزاد شروع کردم. 

 وجدان جان گفت:

 گه نرفته تمیز کاری رفته فضولی.دروغ می _

 من هم با یه به توچه ساکتش کردم. 

اس! اصالً بهش نمی ه قدر به هم ریختهبا باز کردن کمد فرزاد فکم افتاد زمین. هِی! این جا چ

 یاد این جوری شلخته باشه. 
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شروع کردم به چیدن لباس ها. با این که دخترها رخت چرک ها رو از حموم بر می دارن می

 شورن، بازهم لباس نَشُسته داشت که جدا کردم بندازم توی ماشین.

 بعد از اون هم کمد خودم رو پاکسازی کردم. 

آرایشی که آقا پرش کرده بود از انواع عطر و ژل مو و این حرف ها. من که دختر رسیدم به میز 

 هستم هیچ کدوم این ها رو ندارم. میز آرایشی رو هم تمیز کردم، رسیدم به کشو ها. 

کشو اولی رو که باز کردم توش یه عکس بود، یه مرد و زن که کنار هم وایستاده بودن. مرده یه 

 ند کرده بود و زنه یه بچه نوزاد.ساله بل5پسره تقریبا 

 اش باشن. گناه داره چه دردی کشیده توی این سال ها. آخی! فکر کنم خانواده

 عکس رو گذاشتم سر جاش و رو تخت دراز کشیدم، خیلی خسته شدم.

 ندای درونم گفت:

 کوه کندی عزیزم. -

 گه، پس تا عصر راحت خوابیدم.من هم دیدم راست می

بینم؟ نه بابا، ثل رمان ها االن توی وسایلش مدرک جرم و خیانت و این ها میچیه فکر کردید م

 فرزاد آدم خوبیه.

شب طبق معمول بعد از شام، یک فیلم سینمایی دیدیم. بعد از فیلم فرزاد دوباره مجبورم کرد 

 کنارش بخوابم. چی کار کنم خب؟ زورم بهش نمی رسه، وگرنه مدیونید فکر کنید از خدامه.

 

 

وباره روزهام تکراری شده. خسته شدم همش تکرار، تکرار و تکرار؛ اما امروز یه کم بهتر بود د 

 چون به مناسبت تولد سایه رستوران دعوت بودیم.
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 یکی از لباس هایی که با فرزاد گرفته بودیم رو پوشیدم.

 یه مانتوی کرم بلند جلو باز و یه تاپ و شلوار قهوه ای.

 سلیقه خودش رو داره دیگه، این هم سلیقه ملیکا.( به نظرم خوب بود. )هرکی

 ای یادم اومد من که هدیه ای نخریدم؟شدم که یه دفعهداشتم آماده می

 گفتم:

 فرزاد؟ _

 کرد جواب داد:همون طور که داشت موهاش رو صاف می

 بله؟ _

 من که هدیه ای ندارم. _

 خودم از طرف هر دوتامون یه چیزی گرفتم. _

 چی گرفتی؟ _

 طال. _

 اوو! بابا باکالس.

 خوش به حال سایه. من که تا االن کسی برام تولد نگرفته. هِی ما هم خدایی داریم.

خوردم که نگاهم افتاد به آقای خوش تداشتم همین جور با خودم فکر می کردم و حسرت می

 یپ.

 او الال! بابا دختر کش، جذاب.

 شکی پوشیده بود.یه کت و شلوار طوسی، با پیرهن سفید و کروات م
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وقتی آماده شدیم از اتاق زدیم بیرون، آقا جهان هم از اتاقش اومد بیرون. انگار نه انگار شصت 

 یاد.سالشه، این ها خانوادگی خوش تیپ هستن، هرچی بپوشن بهشون می

 به اتفاق هم سوار اون ماشین خوشگله شدیم. کاش اسمش رو یاد بگیرم.

رستوران گرون. اون جا طبق معمول فقط مهرداد، سایه و نیما نیم ساعت بعد، رسیدیم به یک 

 بودن.

 من موندم این ها دوست یا فامیل دیگه ای ندارن؟ هرجا رفتیم همین جمع بوده.

 بعد از سالم و استقبال، نوبت رسید به سفارش شام.

 همه سفارش دادن؛ ولی وقتی نوبت من شد تا خواستم حرفی بزنم فرزاد بی ادب گفت:

 ر دو بختیاری می خوریم.ه _

میری یه نظر ی ... . شاید من این غذا رو دوست نداشتم، میکسی نیست به این بگه آخه پسره

 بخوای؟

بالفاصله بعد از شام هم کیک رو آوردن. آخه اول بذار اون شامی که کوفت کردید برسه به معد

 .ذارن واسه آدم این هاهاتون، بعد کیک رو بخورید. اعصاب نمیه

 شب ما رو از رستوران بیرون کردن. سرانجام پس از گرفتن کادوها، ساعت دوازده

 ی چندش خیلی سخت بود، بیچاره شوهرش.آخیش! تحمل اون سایه

رفتم توز اتاق و بالفاصله بعد از تعویض لباس رفتم کنار فرزاد روی تخت  وقتی برگشتیم خونه

 باشه؟ خوابیدم. الزم نیست که همش زور باالی سرم 

 چنین دختر حرف گوش کنی هستم من.
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 ی فرزاد ساکن هستم.شه خونهبا امروز، سه ماهی می

چنان تغییر نکرده. اهوازی ها این رو خوب می دواالن وسط پاییز هستیم؛ ولی هوای اهواز هم

 نن، اما توی زندگی من خیلی چیز ها تغییر کرده.

 شکم من یه کم بزرگ تر شده.

 فته پیش برگشت فرانسه.آقا جهان دو ه

خوابیم. نه اون حرفی زده، نه من به روی خودم آودرکمال تعجب من و فرزاد هنوز کنار هم می

 ردم، یه جورهایی عادت کردم.

کنم اون افرزاد نسبت به قبل مهربون تر شده و در آخر امان از من و دل بی جنبه ام. حس می

 تفاقی که نباید توی دلم افتاده.

 شم.مند میم دارم به فرزاد عالقهکنحس می

 

ام هست و من مثل هر سال توی این روز، بغض سنگینی رو حمل مامروز سالگرد فوت خانواده

 کنم.ی

از شانس بد من فرزاد امروز زود تر اومد خونه و طبق روال این ماه اولین چیزی که گفت این بو

 د:

 خُب، امروز دختر بابا چطوره؟  _

 بود می گفتم:اگه مثل هر روز 

 ام پسر بود.از کجا می دونی؟ شاید بچه _

 خندیدیم.کردیم و میو همین طور سر جنسیت بچه بحث می

 ولی امروز با این حرفش، یک قطره اشک لجباز راهش رو روی گونم باز کرد و سر خورد.



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 74 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

 فرزاد تا اشکم رو دید با تعجب گفت:

 ه؟ چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ بالئی سر بچه اومد _

 

االن که دیگه بقیه اشک هام هم راه خودشون رو پیدا کرده بودن، من از شدت بغض توانایی ح

 رف زدن نداشتم فقط با حرکت سر تونستم بهش بفهمونم چیزی نیست.

 فرزاد نگران گفت: 

 کنی؟پس چرا گریه می _

 به زور تونستم یک سری کلمه ی مقطع رو بچنیم و بگم:

 ام؟ می بری پی... پیش خانواده من... من رو می .... _

 برای اولین بار فرزاد من رو در آغوش گرفت و آرومم کرد.

 برمت.کنم تو هم آماده شو میباشه این که گریه نداره. تا من ماشین رو روشن می  _

 با سرعت دم دستی ترین لباسی رو که سراغ داشتم پوشیدم و رفتم سوار ماشین شدم.

 

ام رسوندم و کنار مزارشون زانو زدم. بعد ارا، سریع خودم رو به خانوادهوقتی رسیدیم بهشت زه

 ز کلی گریه باالخره آروم شدم.

 شروع کردم فاتحه خوندن براشون و درد دل کردن.

شماها که رفتید و راحت شدید. حتی یادتون نیست یه دختر توی این دنیا دارید که بعد از  _

 سرش.  ی بالهای آسمون افتاد رویشما همه

 با یه نفس عمیق بغضم رو خوردم و ادامه دادم:
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می دونید بعد از رفتن شما چه قدر سختی کشیدم؟ درد کشیدم، تهمت هرزگی شنیدم، بهم  _

 تجاوز کردن، تحقیرم کردن، دلم رو شکستن. 

 نتونستم بغضم رو بیشتر کنترل کنم و با هق هق ادامه دادم:

شدم. چیزی از درد هام می دونید؟ حداقل من رو دعا کنبدتر از همه با دلی شکسته عاشق  _

 ید، به خدا نزدیک ترید شاید دعاتون من رو از این زندگی نجات داد.

 با سر آستینم اشک هام رو پاک کردم. میون اون همه بغض و اشک لبخند زدم و گفتم:

ه اجباری بود؛ راستی! بین اون همه خبر بد یه خبر خوب دارم، من دارم مادر می شم. درست _

 ولی در کل حس خوبیه، همدم تنهاییم شده.

 دست از گله کردن و درد دل برداشتم و دوباره گریه کردم.

وقتی که حالم بهتر شد رفتم سراغ ماشین و سوار شدم. این فرزاد چه قدر بعضی وقت ها با شع

 شه ها. گذاشت با پدر و مادرم خلوت کنم.ور می

 بهتری؟   _

 ه جواب دادم:با صدایی گرفت

 آره. ممنون. _

 خواهش می کنم. زود تر به من می گفتی که این قدر اذیت نشی. _

حرفی برای گفتن نداشتم پس سرم رو انداختم پایین. با شنیدن صداش نگاهش کردم. با لحن 

 کشیده ای گفت:

 خب! با یه بستنی سرد توی هوای گرم موافقی؟ _

 نا خودآگاه لبخندی رو لبم نشست.

 ره.آ _



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 76 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

 پس بزن بریم. _

 

اون روز با فرزاد خیلی خوش گذشت. استاد تغییر روحیه بود، حالم نسبت به صبح خیلی بهتر 

 شد.

بعد از خوردن بستنی، دوباره رفتیم مرکز خرید و کلی چیز عالوه بر یه کفش کوچولوی نوزادی 

 خریدیم.

 کمی هم تو شهر دور زدیم و بعد برگشتیم خونه.

 شدیم گفتم:وقتی وارد اتاق 

 واقعاً روز خوبی بود، ممنونم فرزاد. _

 قابل شمارو نداشت خانوم. _

 

 

شب به علت خستگی زیاد تصمیم گرفتم زودتر بخوابم. روی تخت دراز کشیده بودم و امروز رو 

 کردم، بعد از چند سال بهترین روزم رو تجربه کردم.مرور می

 کاش این روزها ادامه پیدا کنه.

ها بودم که فرزاد اومد روی تخت دراز کشید. انگار واسه گفتن چیزی دست د توی همین فکر

 کرد.ست می

 سعی کردم کمکش کنم پس گفتم:

 فرزاد؟ _
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 بله؟ _

 خوای بگی؟چیزی می _

 دو دل گفت:

 ملیکا؟ _

 بله؟ _

 شه... چیز...خوب... یعنی... چیز بشه... اوم.شه... میمی _

 سر جام نیم خیز شدم و گفتم:

 ی شده؟ بگو خب؟چ _

 مضطرب گفت:

 شه امشب تو بغلم بخوابی؟راستش... می _

 تقریبا داد زدم:

 جان؟ _

 اون هم مثل من رو تخت نیم خیز شد و گفت:

خب ببین ما که نامحرم نیستیم. یک ماهه داری کنار من می خوابی، خب االن یه کم نزدی _

 ک تر همین.

 عمراً. توی خواب ببینی.  _

 اره؟چه اشکالی د _

 عصبی گفتم:

 االن چی شده بعد از سه ماه آقا هوس چنین چیزی کردن؟ _
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کنی. خوب همین طوری. من که نگفتم بیا باهم رابطه داشته باشیم که این جوری رفتار می _

 خوام از یک چیزی مطمئن بشم.فقط می

 کالفه گفتم:

 با بغل کردن من؟ _

 اوهوم _

 توی دلم گفتم:

 عور امروز یه کم ازش تعریف کردم بی جنبه شد.اوهوم و کوفت. بی ش -

 شه. خواستم بلند بشم که نذاشت.دیگه نباید این جا بخوابم کم کم داره پر رو می

 با التماس گفت:

 باشه باشه. دیگه چنین چیزی ازت نمی خوام فقط بمون. خب؟ _

 

 

 *فرزاد*

 

وی اتاقش بخوابه که به زور نگهخواست برگرده تام از ملیکا، میبعد از اون درخواست احمقانه

 ش داشتم و قول دادم حتی دست هم بهش نزنم.

من باید یه جوری از یک چیزی مطمئن بشم، اون هم این هست که واقعاً دارم عاشق ملیکا می

 شم یا این که فقط یه هوس زود گذره؟
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ابه نزدخوترسم چون هر شب یه دختر خوشگل کنارم میاون خوشگله، خیلی هم خوشگله. می

ترسم این حسی که دارم زود خاموش بشه و دل اون دخیک تر شدن رو هوس کرده باشم. می

تر رو بشکنه. البته این یک چیز محاله. آخه کدوم دختر عاشق کسی که زندگیش رو نابود کرد

 شه؟ه می

کنم که همه گذشته رو فراموش کنه و عاشولی اگه از حس خودم مطمئن بشم یک کاری می

 ، اما مشکل این جاست که از خودم مطمئن نیستم. آخه من رو چه به عاشقی؟بشهق من 

فکر کنم فقط یک جور وابستگیه. باید خودم رو محک بزنم. باید ازش دور بشم، آره همینه دور

ی بهترین راهه. خدایا! کمکم کن. بعد از کلی کش مکش توی ذهنم چشم روی هم گذاشتم و 

 م کردم.خبری سالبه دنیای خوب بی

ی مهمی داشتم. هنگام جلسه اون صبح زود تر بلند شدم و بدون صبحانه رفتم شرکت. جلسه

 قدر حواس پرتی داشتم که نزدیک بود داد مهندس ها رو دربیارم.

 با صدای آقای باقری به خودم اومدم.

 آقای مهندس! حواستون کجاست؟  _

 بله؟ بفرمایید؟ _

 آقای باقری روبه جمع گفت:

گفتم. این پروژه برای ما خیلی مهمه. قراره از بین چند تا شرکت هر کس بهه، داشتم میبل  _

ترین طرح رو بده، ساخت پروژه هم با اون باشه و این یه امتیاز بزرگی برای کسی که این رقاب

 شه. متوجه هستید؟ ت رو می بره محسوب می

 با خودم گفتم:

 رکت گردن کلفت.به این می گن یک رقابت گنده بین کلی ش -

 چشم توی چشم آقای باقری گفتم:
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 بله، متوجه هستم. مطمئن باشید مثل همیشه این برد از آن شرکت ماست. _

 سری تکون داد و گفت:

 امیدوارم. فقط یادتون باشه که بیشتر از یک ماه برای دادن طرحتون وقت ندارید. _

 دست به جیب پاسخ دادم:

 چشم، حتماً. _

 و جلسه به خوبی تمام شد. اوف! به خیر گذشت.  آقای باقری رفت

نمی دونم چرا حس خوبی به این قرارداد ندارم؛ ولی مدارک خالف این رو ثابت می کنه. اشکال

 ی فکریم زیاده.ی نداره، شاید به خاطر این هست که مشغله

 

 طبق معمول توی شرکت نهارم رو خوردم و ساعت پنج عصر برگشتم خونه.

 

 

 *ملیکا*

 

وی اتاق نشسته بودم و درگیر با بازی هایی که به تازگی نصب کردم که فرزاد اومد. با دیدنش ت

 بلند شدم و سالم کردم. سعی کردم حرف های دیروزش رو نشنیده بگیرم.

 فرزاد تا من رو دید بر خالف این سه ماه، اخم هاش رو کشید توی هم و با تندی گفت:

جایی؟ از این به بعد وسایلت رو جمع مداری که همش اینعلیک سالم. تو مگه خودت اتاق ن _

 گردی توی اتاقت.کنی برمیی
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 کرد غلط کردم، چیز خوردم فقط بمون؟بله؟ این همون مرد دیشب نبود که کلی اصرار می

واقعاً که! خودم دیشب خواستم برم خودش نذاشت. االن طلب کار هم هست. با عصبانیت وسا

 تم توی اتاقم.یلم رو جمع کردم برگش

 پسره ی... و ... و ... .) دوستان متناسب با حال اون روزتون هر فحشی که دوس دارید بذارید. (

 

چون با فرزاد قهر کرده بودم، شام نرفتم پایین. آخه کسی نیست به من بگه تو با فرزاد قهری، 

 با شکمت و اون بچه ای که توش هست که قهر نیستی؟

 در رو زد. با بفرمایید من اون شخص اومد تو.بعد از چند دقیقه یکی 

گم این فرزاد بعضی وقت ها خیلی باشعوره، بعد بگید نه! آفرین پسرم، دست فریبا برای من می 

 اس این بشر.من شام فرستاد. چه قدر فهمیده

 چیه فکر کردید خود فرزاد اومده؟ نه بابا از این عرضه ها نداره.

ابم نبرد، آخه به بودن کنار فرزاد عادت کردم. شروع کردم با وقتی شب شد هر کاری کردم خو

نی نی کوچولوم صحبت کردن. تازه حرف هامون گل انداخته بود که خوابم برد. این گونه اولین 

 شب بدون فرزاد سپری شد.

 روز بعد که از خواب بیدار شدم، تصمیم گرفتم دیگه با فرزاد حرف نزنم و قهر رو ادامه بدم.

 ان سرش رو بیرون کرد و گفت:وجدان ج

 یاد منت کشی.نه این که قهر تو برای فرزاد مهمه، می _

 وجدان جان، هِی وسط صحبت های من پارازیت ننداز. _
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گفتم، اون فرزاد بی ادب هم وقتی رفتار سردم رو دید به جای معذرت خواهخالصه داشتم می

 ی کردن محلم نذاشت و رفت.

 ی ... .هکلی حرصم رو در آورد پسر

 

 *دانای کل*  

 

چنان با هم قهر بودند. هر دو تا نیمه های شب، هگذشتند و فرزاد و ملیکا همروزها پی هم می

 ر چند نزدیک به هم اما در فراق هم جان می دادند.

زملیکا به دلیل غرور و شکسته نفسی هایش و فرزاد به دلیل سردرگمی به این دوری دامن می

 دادند.از پیش خود را آزار می دند و هر روز بیش

 

 برای هردو سخت بود؛ ولی هردو به دالیل مختلفی این دوری را الزم می دانستند. 

کشید و فکر می کرد. کار هایش فرزاد حال خوشی نداشت. شب ها تا صبح روی تخت دراز می

 اش را بیشتر می کرد.مانند ذهنش به هم ریخته بود و این اتفاق بی اعصابی

 

یکا نیز کم کم به خود آمده بود. به حسی که در این مدت سعی کرده بود آن را سرکوب کند مل

 کرد.فکر می

 گفت:با خود می

 کند.من الیق این عشق نیستم. فرزاد هرگز با خدمتکار خود ازدواج نمی -
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ا گذشت، هر دو در دل به عشق خود اعتراف کرده بودند؛حال که دو هفته ای از این جدال می

 ما امان از تردید و ترس از پس زده شدن.

 فرزاد با خود می گفت:

 ملیکا چه گونه عاشق کسی که به آن تجاوز کرده است می شود؟ -

 و

 ملیکا با خود می گفت:

 فرزاد چگونه حاظر است عاشق خدمتکار خود شود ؟ -

 گویند:عشق میکاش قبل از آن که دیر بشود یکی از آن ها اقدامی کند، زیرا همیشه درباره 

 

 اال یا ایها الساقی 

 ادر کاسا و ناول ها

 که عشق آسان نمود اول

 ولی افتاد مشکل ها

 

در عشق همیشه مشکل و گره هست. اِی کاش فرزاد و ملیکا بتوانند از مسیر مشکالت خود عبو

ر کنند و اتفاق های بد خود را بدون دل شکستن پشت سر بگذارند؛ ولی حیف که عاشق مجنو

 است و لیلی در دام.ن 
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 *ملیکا*

 

 دیگه خسته شدم. دو هفته گذشته؛ ولی من و فرزاد هم چنان از هم دور هستیم.

ره شرکت یا اتایام بیرون. من باشم، اون یا میشدیم جن و بسم اهلل. اون باشه، من از اتاق نمی

 قش.

 اول و آخرش که قراره دلم بشکنه. پس چرا خودم اقدام نکنم؟ 

شم؛ ولی بهتر کنه و ضایع میهش می گم دوستش دارم. صد در صد من رو مسخره میرم بمی

از این هستش که تا آخر عمر حسرت گفتن این جمله توی دلم باشه، آره همینه. من این درد 

 خرم که درآینده خودم رو سرزنش نکنم.رو به جون می

خیالش شدم. ساعت ده پس بی بلند شدم و لباس خوبی پوشیدم. لوازم آرایشی هم که نداشتم،

شب بود، فکر کنم فرزاد االن توی اتاق خودشه. مصمم از اتاق زدم بیرون. ملیکا آماده باش که 

 گریه های شبانت شروع شد. قلبت قراره عمیق بشکنه.

 

 جلوی در اتاقش بودم، اما قبل از این که در بزنم فرزاد در رو باز کرد.

 بود توپ بسکتبال. با دیدن من چشمانش از تعجب شده

ی جرأتم نابود شد. اصالً یادم رفت چی میای همهمن هم دست کمی از اون نداشتم. یک دفعه

 خواستم بگم؟

 با صدای فرزاد از فکر اومدم بیرون:

 کاری داشتی؟ _

 هول شده با تته پته گفتم:
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 .. من... .خواستم چیز بشه... بعد... م.من... من... چیز شد... من می خواستم... می _

 فرزاد نگران گفت:

 آروم باش! چی شده؟  _

 چشم هام رو بستم و طی یک حرکت انتحاری گفتم:

 فرزاد من دوستت دارم. من عاشقتم. من... . _

 بعد باگریه ادامه دادم:

 دونم کار بدی کردم.ببخشید معذرت می خوام. می _

 خواستم برگردم توی اتاقم که... .

 

 

 فرزاد 

 

سته شدم. مرگ یه بار شیوَن هم یه بار. فوق فوقش چند تا درشت بارم می کنه ددیگه بسه، خ

یگه؛ ولی من تسلیم بشو نیستم یه کاری می کنم عاشقم بشه. بهترین زندگی رو براش درست 

 می کنم.

 حاال دیگه مطمئنم عاشق ملیکا هستم. قبل از این که برم بهش بگم باید خودم رو شارژ کنم.

وشیم رو برداشتم و به طور اتفاقی یه آهنگ رو انتخاب کردم. اون هم چه اهنبه خاطر همین گ

 گی.
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 شم، صداش دنیارو بردارهیه جوری عاشقت می

 تونه من رو آروم نگه دارهکسی جز تو نمی 

 شم نتونی از دلم رد شییه جایی عاشقت می

 ذارم که یه لحظه، رو تصمیمت مردد شینمی 

 

 بود شه هنوزم با یکی خوشمی

 این حس رو با تو تجربه کردم 

 هرچی که با تو هست، همش خوبه

 گردمدنبال غیر از تو نمی 

 گم چون دلت پاکهمن از تو می

 فهمیتو معنی خوبی رو می 

 بینی عاشقت شدم صافیمی

 هوام رو داری چون که دل رحمی 

 

 تو باشی زندگی خوبه

 نباشی زندگی سخته  

 خیالم راحته با تو

 یشه خوشبختهدلم هم 
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 شه هنوزم با یکی خوش بودمی

 این حس رو با تو تجربه کردم 

 هرچی که با تو هست همش خوبه

 گردمدنبال غیر از تو نمی 

 )میالد بابایی( 

 

 چه آهنگ مناسبی بود!

 بلند شدم یه کم به خودم رسیدم. عطر زدم و راهی اتاق ملیکا شدم.

 یدم که ملیکا دم در بود.تا در اتاق رو باز کردم، در کمال تعجب د

 خیلی تعجب کردم پرسیدم:

 کاری داشتی؟ _

 تونست حرف بزنه نگرانش شدم.لرزید، نمیشروع کرد به تته پته کردن. بدنش می

 سعی کردم آرومش کنم گفتم:

 شده؟آروم باش. چی _

دیده تونستم نابا چیزی که گفت نزدیک بود از خوشحالی پرواز کنم؛ ولی حال بدش رو هم نمی

 بگیرم.

 معلوم بود خیلی ترسیده.

از من؟ چه کار کردی تو فرزاد؟ چه کار کردی که عشقت به خاطر ابراز عالقه ازت عذر خواهی  

 کنه؟می
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می خواست بره که نذاشتم. دستش رو کشیدم که افتاد توی بغلم. من هم سفت بغلش کردم 

 که دیگه نلرزه، که آروم بشه، که از من نترسه.

ام بود، گریه می کرد. اشک هاش بدترین صحنه ی عمرم بود. االن وقتشه، آره ی سینهسرش رو

 بهترین وقته برای این که با گفتن حسم، عشقم رو آروم کنم.

 ام رو گذاشتم رو سرش و گفتم:چونه

 هیش! آروم باش. آروم عزیز دلم، من هم دوستت دارم عشق من. _

 هاش قرمز و متورم شده بود.آخِی! چشم با این حرفم متعجب سرش رو آورد باال.

 با بهت آروم زمزمه کرد:

 گی؟چی می _

حقیقت رو عزیزم. توی این چند هفته نزدیک بود دیوونه بشم. مرسی که این فرصت رو بهم  _

 دادی عشقم.

 با خودم گفتم: 

 خاک توی سرت فرزاد، یه دختر بچه جرأتش از تو بیشتر بود. -

خواسکرد. بیشتر به خودم فشردمش نمینکرده بود، چون فقط نگاهم می ملیکا انگار هنوز باور

 تم دیگه ازش جدا بشم. حیف که نمی دونستم یک روز خودم مسبب این جدایی می شم.

 

 یه پنج دقیقه همین طور ایستاده به هم زل زده بودیم، اما من زود تر به خودم اومدم و گفتم:
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 ز دخترها بیاد خوب نیست.بهتره بریم توی اتاق، شاید یکی ا _

 با خجالت سرش رو انداخت پایین و اومد توی اتاق.

بینم خیلی بیشتر از اون چه که فکر کنم، میفرزاد قربون خجالتت بره. االن که با خودم فکر می

 کنم دوستش دارم.می

دا ی بیست ساله. خاِی خدا! ببین چه جور من سی ساله رو کردی غالم و فدایی یه دختر بچه

کرد، ملیکا عاشق کجون مرسی که مهر من رو توی دل این دختر انداختی. کی فکرش رو می

 سی بشه که گند زده به زندگیش و فرزاد بشه عاشق سینه چاک خدمتکارش؟

اولی نه، از االن کسی حق نداره به زن من بگه خدمتکار. ملیکا رئیسه، سَروَره، خانم این خونه

 س.

اون رو هم کشیدم نشوندمش روی پاهام. این دختر بیشتر از اونی روی تخت نشستم و دست 

 کنم خجالتیه، توی یک لحظه بدجوری سرخ شد.که فکر می

 

 به خودم فشارش دادم و گفتم:

 ملیکا؟ نگاه کن من رو. _

 سرش رو باال گرفت، ادامه دادم:

ی که به این زتونی عاشق کستو من رو بخشیدی؟ مطمئنی می تونی با من زندگی کنی؟ می _

خوام همه چیز رو جبران کنم. میندگی مجبورت کرده باشی؟ ملیکا باور کن من عاشقتم. می

 تونی من رو ببخشی؟ آره ملیکا؟

 باصدای آرومی گفت:



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 90 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

تونم نبخشمت. از وقتی فهمیدم دوستت دارم دخواستم ببخشمت؛ ولی دلم نذاشت. نمینمی _

ه دارم هم کینه ی تو رو. مجبور بودم یکی رو بندازم دیگه نتونستم هم عشق تو رو توی دلم نگ

 ور. من خیلی وقته بخشیدمت فرزاد.

 با خیال راحت یه نفس عمیق کشیدم.

 خدایا شکرت!

 لب زدم: 

 نوکرتم به موال. _

 یک دفعه چشم هاش نگران شد وبا حالتی گریون گفت:

 ننگ بزرگه... . من... من خ... خدمتکارتو هستم... تو... تو گفتی... این یک _

 

 لعنت به تو فرزاد، لعنت! با پشیمونی گفتم:

ی این موضوع حرف من غلط کردم قربونت برم. گذشت اون روزها. تو دیگه حق نداری درباره _

 ای، رئیسی.بزنی، وگرنه من می دونم و تو. تو از این به بعد خانوم این خونه

 

 خداروشکر ملیکا کمی آروم شد.

 :با شرمندگی گفتم

دم مثل اون روزها دستم هم بهت نخوره. خوابی؟ قول میملیکا جان. امشب هم پیش من می _

 مونی؟می

 با صدایی آروم گفت:
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 باشه قبول. _

 آخِیش! بعد از دو هفته یک خواب راحت دارم.

 

 ملیکا

 

دست فرزاد زیر سرم بود. کل شب رو خوابم نبرد از خوشحالی زیاد نمی دونستم چی کار کنم؛ 

تونستم انجام ای نمی. چون در اون حالت به جز گریه کار دیگهلی باید یه جوری ابرازش کنمو

 بدم، درنتیجه شروع کردم به گریه کردن.

 اشک هام دست فرزاد رو خیس کرده بود که از خواب پرید.

 با وحشت پرسید:

 کنی؟ نگاه کن من رو.ملیکا؟ خوبی؟ چرا گریه می _

 .آروم سرم رو بردم باال

 کنه؟گریه می کنی چرا؟ جاییت درد می _

 دماغم رو کشیدم باال و گفتم:

 نه، از خوشحالیه. _

 محکم بغلم کرد و گفت:

آخه عزیزم ترسوندی من رو. بخواب عزیزم بذار بعد از چند وقت هر دومون یک خواب راحت  _

 داشته باشیم.

 اشک هام رو پاک کرد و نزدیک تر از قبل کنارم خوابید.
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 اً بعد از چند وقت آروم ترین خوابم بود.واقع

 صبح که از خواب بیدار شدم، فرزاد کنارم نبود.

 چشم چرخوندم توی اتاق که با ندیدنش یه کم دلشوره گرفتم.

 جَلدی بلند شدم رفتم پایین. شروع کردم به صدا زدن: 

 فریبا؟ فریبا؟ کجایی؟  _

 نَگرد نیست. _

 بلند کشیدم. با صدای فرزاد ناخود آگاه یه جیغ

 متعجب یه قدم اومد جلو.

 چته؟ منم فرزاد. _

 اوف! من رو ترسوندی خب. _

 ببخشید عزیزم. حاال بیا صبحانه ای که آماده کردم رو بخوریم. _

 چرا تو آماده کردی؟ _

 دخترها رو فرستادم برن یه کم خلوت کنیم باهم. _

 

 ایول چه کیفی داره مهربونی فرزاد.

خوردیم. درست کردن همچین صبحانه ای اون هم توسدیم و صبحانه میپشت میز نشسته بو

 ط فرزاد دور از باور بود.
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جویدم که یک حرکت قلقلک مانند رو توی شکمم حس کردم. ی توی دهنم رو میداشتم لقمه

 از شدت تعجب لقمه جست تو گلوم و شروع کردم به سرفه کردن.

 د.فرزاد با نگرانی بلند شد و برام آب آور

 بخور بخور. چی شد یه دفعه ای؟ _

 با چشمانی گشاد شده گفتم:

 فرزاد؟ _

 بله؟ _

 فرزاد؟ _

 جانم؟ _

 ام.فرزاد بچه _

 با نگرانی گفت:

 بچه چی شده؟ _

 با خوشحالی جیغ زدم:

 ام تکون خورد.فرزاد بچه _

 از جاش بلند شد و باذوق گفت:

 گی؟ ای جانم. جان من راست می _

 تش رو رو شکمم گذاشت. کمی معذب شدم. بعد هم اومد دس

 خوره؟پس چرا تکون نمی _

 یک لحضه بود تموم شد. _
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 رفت نشست سرجاش و گفت:

بابا فداش بشه. یک هفته دیگه مونده به تاریخی که دکتر برای مراجعه زده، بذار وقتش بشه  _

 ... . ریم تخت و سیسمونی ومون دختره یا پسر. بعد هم میبرمت ببینیم بچهمی

 ام دختره یا پسر؟فرزاد همین جور لیست ردیف می کرد واسه خودش. واقعاً بچه

هر چی باشه مهم نیست، مهم این هست که سالم باشه و من همیشه پیشش بمونم و مجبور ن

 شم ترکش کنم.

 خواستم میز رو جمع کنم که فرزاد نذاشت و گفت:بعد از صبحانه می

دم این هارو جمع می کنم. از این به بعد کار شما فقط استراحشما بفرمایید توی نشیمن خو _

 ته.

 

 یک شبه اون همه تغییر قابل باور است آیا؟

 ی امروزش.نه به اخم دیروزش، نه نیش چاکیده

 خدایا این خوشی رو از ما نگیر.

 

ود زدم. از اون خونه ها بود که یه طرفش سلطنتی بروی کاناپه نشسته بودم و خونه رو دید می

اش اسپورت. چیز جالبی بود کالً، البته من اون لوستر گنده هه رو دوست ندارم. به طرف دیگه

 اس.یاد خیلی گرون باشه؛ ولی اضافهنظر می

دیدم. یه سالن بزرگ با مبل ها و دکوراسیون سلبعد از چند ماه تازه داشتم دقیق خونه رو می

)اتاق تلویزیون( TV roomر بود که همون طنتی. کنارش یه سالن دیگه که نسبتاً کوچیک ت
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خودمون بود. دکوراسیونی تقریباً اسپورت داشت با کاناپه های طوسی. سالن بزرگ پله های ق

 شنگی هم داشت که به اتاق های باال می رسید.

 به دست اومد. USBکردم که فرزاد همین طور داشتم خونه رو تجزیه تحلیل می

 با لحنی ناله مانند گفتم: 

 تو رو خدا فیلم گریه دار نذار که خودم به اندازه کافی غم و غصه دارم. _

 اومد کنارم نشست و من رو به خودش چسبوند.

ذارم آب تو دلت تکون بابت اون روز هایی که غصه خوردی متاسفم؛ ولی از این به بعد نمی _

 بخوره.

 اش و گفتم:سرم رو گذاشتم رو شونه

ی خوشی هایی که توی ترسم زندگیم جنبهی خاصی گرفتم. میورهاز دیشب تا حاال یه دلش _

 راه دارم رو نداشته باشه.

 نگران هیچی نباش خانومم. _

 کنه.ده این جوری صدام میآخی! چه کیفی می

 یه فیلمی برات آوردم که همه غصه هات یادت بره. بشین و نگاه کن. _

 

 

 .خواست فیلم رو پلی کنه که یه چیزی یادم اومد

 هِی! تو که هنوز نرفتی سرکار؟ _

 لبخندی زد و گفت:
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تونم برم، دوماً من نباشم شریکم هست. سوخوام میاوالً من رئیس شرکت هستم هروقت می _

 ماً... .

 حرفش رو قطع کردم و گفتم:

 شریک؟ _

 آره دیگه، مهرداد.  _

 آها.  _

 اس.گفتم، سوماً خانم حواس پرت امروز جمعهداشتم می _

 عه وا! یادم رفت. کالً حساب روزها از دستم در رفته. _

 ذاری فیلم رو ببینیم؟اشکال نداره. حاال می _

 ها؟ آره آره. _

 

بود. کلی خندیدیم. من تا به حال سینما نرفتم، ا "خوب بد جلف"فیلم رو پلی کرد. اسم فیلم 

ده. من هم خجالت مییاره خونه. خسیس پول یه سینما هم نمین فرزاد هم که فیلم هارو می

 کشم بگم من رو ببر سینما.ی

 شروع کردم به دلداری دادن خودم:

 برتت.حال اشکال نداره. یک شب بهت رو داد پر رو نشو دیگه. به وقتش می -

 

 فیلم که تموم شد، دیدم یه ساعت دیگه وقت ناهاره و من  هنوز چیزی نپختم.

 به خودم گفتم:
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 ها عادت کردی تنبل شدی ملیکا خانم.چند وقته به حضور مستخدم  -

 وسط آشپزخونه ایستاده بودم و فکر می کردم که فرزاد اومد.

 فکر کردم اومدی آب بخوری! چرا این جا ایستادی؟ _

 هیچی به فکر ناهار هستم. _

 به فکرش نباش. فقط برو یه لباس مناسب بپوش. _

 با ذوق گفتم :

 می خوایم بریم بیرون؟ _

 یاد.ره مینه مهمون دا _

 کی؟ _

 به سمت در هولم داد و گفت:

 رسن ها.تو چی کار داری؟ فقط برو لباس هات رو عوض کن بیا. االنه که می _

 

 

یومدم پایین که یکی زنگ رو زد. اوه اوه! مهمون لباس هام رو که عوض کردم، داشتم از پله می

 وندم.ها اومدن. سرعتم رو بیشتر کردم و زودتر خودم رو دم در رس

 فرزاد که در رو باز کرد همون افراد همیشگی که معرف حضور هستن غذا به دست وارد شدن.

یومدن. غذا رو از دستشون گرفتم و سالم کردم بعد از ورودم به این خونه دومین بار بود که می

 که طبق معمول به جز سایه همه جواب دادن. 

 مهرداد و نیمای خودمون دیگه. گم همه، انگار چند نفر هستن! همونجور می یه
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وقتی نشستیم فرزاد اومد کنارم نشست و دست دور گردنم انداخت. من اون لحظه در جستجو

 گشتم که خودم رو توش بندازم.ی یک سوراخ در زمین می

هاشون رو بخیه زد ازبس باز شده بود. این وسط فقط مسایه و نیما که هیچ باید دو طرف چشم

 ا واکنشش باال بردن یک تای ابرو بود.هرداد بود که تنه

 سایه وقتی به خودش اومد به من گفت:

عزیزم آدرس اون دعانویس، جادوگر چیه اسمش؟ به من هم بده که برم شاید این آقا مهرداد  _

 اخالق بشه.کم خوشما هم یه

 ی فرزاد ساکت شد.غره بعد هم به حرف خودش خندید، اما خداروشکر با چشم

 پرسید:نیما هم 

 بابا جهان اومده؟  _

 مهرداد با لبخند گفت:

 رنج منه. نه خیر. این حاصل دست _

 بعد روبه فرزاد کرد و گفت:

 کنی.دیدی گفتم یه روز به خاطر اون خبرچینی که کردم از من تشکر می _

 فرزاد نیم نگاهی به من کرد و رو به مهرداد گفت:

 تو لنگ یه تشکر منی؟ باشه بابا مرسی. _

 مهرداد پا روی پا گذاشت و گفت: 

 قابلی نداره داداش. _
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گذشتند و روزها به یک هفته، یعنی روزی که قرار بود جنسیت بچه مشخص بشه ساعت ها می

 رسید.

کردم با خاون روز خیلی هیجان داشتیم هم من هم فرزاد. وقتی داشتم لباس هام رو عوض می

 ودم گفتم:

ام راحت نشه بچهمن لباس های گشادتر بخره. شکمم داره بزرگ میباید به فرزاد بگم برای  -

 یست.

 وقتی سوار ماشین شدیم یاد یه چیزی افتادم.

 فرزاد؟ _

 جانم؟ _

 اسم ماشینت چیه؟ _

 جنسیس کوپه. _

 خیلی خوشگله. _

 دم به تو.گیرم این رو مینامه میوقتی بچه به دنیا اومد، برات گواهی _

 باتعجب گفتم:

 تو چی؟پس  _

 ای باال انداخت و گفت:شونه

 خرم.یکی دیگه می _

 خیلی ذوق کردم. صورتم رو به سمت پنجره چرخوندم و این یک هفته رو مرور کردم.
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ره. مثل این عاشام تو خونه سر میچنان حوصلهبه جز اخالق فرزاد هیچی تغییر نکرد. من هم

 ق ها نه پارک رفتیم نه سینما، فقط خونه و خونه.

 شه؛ اما هیچی نشد.گفتم االن فرزاد یه روی خوش به من نشون داد کل زندگیم عوض می

وقتی رسیدیم مطب، چون خلوت بود زود تر رفتیم توی اتاق دکتر. دکتر هم دوباره من رو روی 

تخت خوابوند و اون مایع لَزِِج چندش رو مالوند به شکمم. اشکال نداره به خاطر بچه صبر می

 ثل اون دفعه دکتر دستگاه رو روی شکمم نذاشته پرسید:کنم. فرزاد م

 دختره یا پسر؟ _

 دکتر لبخندی زد و گفت:

 گم جنسیتش رو.صبر داشته باشید، بهتون می _

 بعد از ده دقیقه معاینه و قلقلک دادن من، دکتر با انگشت عینکش رو زد باال و گفت:

 خب، جنسیت بچه که مشخص نیست. _

 گفت:فرزاد ناراحت شد و 

 آخه چرا؟ _

 تون زیادی فضوله؛ اما به جاش یه خبر خوب دارم.چون بچه _

 با هیجان گفتم:

 چه خبری؟ _

 هاتون دوقلواند.بچه _

 بله؟ _

 بله؟ _
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 به صورت فرزاد نگاه کردم. جانم هماهنگی! باهم گفتیم بله.

 فرزاد یه لبخند پهن زد و بی توجه به دکتر، محکم بغلم کرد.

 

بار من رو برد جایی به جز مرکز خرید. وای جاتون خالی برای اولین بار رفتم سینمابرای اولین 

 ، بعد هم رفتیم بستنی و ذرت مکزیکی خوردیم و برگشتیم خونه.

 

 *فرزاد*

 

شم خیلی خوشحال هستم. دکتر گفت از این که دیروز فهمیدم هم زمان صاحب دوتا بچه می

خوام یه جشن کوچیک بگیرم و مهرداد و نیما رنیم. میماه دیگه بیایم و جنسیت بچه هارو ببی

یاد. االن توی شرکت هستم و دارم به کارها رسو دعوت کنم، البته مهرداد که بدون سایه نمی

 کنم. یدگی می

در اتاقم زده شد و شخص پشت در بدون بفرمایید من اومد داخل. قطعاً تنها شخصی که جرأت 

 د نیست.این کار رو داره کسی جز مهردا

 مثل زورو با هیجان پرید داخل و گفت:

 فرزاد مژده بده که یه خبر عالی برات دارم. _

 از پشت میز بلند شدم و اومدم به جلوی میز تکیه دادم.

 شده که آقای ساالری این قدر خوشحال هستن؟چی _

 باذوق گفت:

 پروژه مال ما شد. طرح ما قبول شد. _
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 کدوم پروژه؟ _

اش تو شرکت ما بود. آقای باقری اس پرتی ها. بابا همون که یه ماه پیش جلسهعه! تو هم حو _

 گفت هرکی طرحش بهتر باشه پروژه مال اونه.

 با لحن کشیده ای گفتم:

 آهان. اون که طبیعیه، ما همیشه تو چنین پروژه هایی پیروز هستیم. _

 ترسه یه شیرینی بده.برو بابا، بی ذوق. می _

 ز برداشتم و گفتم:ام رو از میتکیه

 ی ما دعوت هستید.راستی خوب شد یادم انداختی، شب خونه _

 اون وقت به چه مناسبت؟ _

 گم.حاال شما بیا، بعداً مناسبتش رو بهت می _

 رفت سمت در و گفت:

 بینمت.اوکی. شب می _

 فعالً. _

 

قیب هامون ساکت ناز این که پروژه مال ما شده بود خیلی خوشحال بودم. مطمئناً این دفعه ر

 شینن، پس باید مواظب باشیم و محتاطانه پیش بریم.می

خوام زنگ زدم به خونه و به دخترها گفتم برای مهمونی شب، شام و مخلفات تدارک ببینن. می

سوزه، کاش اون ها هم بتوبا این خبر خوب سوپرایزشون کنم؛ولی دلم برای مهرداد و سایه می

 نن بچه دار بشن.
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 فکر ها بودم که صدای تلفن اتاقم در اومد. توی همین

 بله؟ _

کنم منشی من برعکس بصدای جدی خانم منشی توی گوشم پیچید. همیشه خدارو شکر می

 یشتر منشی ها دختر خوبیه.

 آقای مهندس، آقای حمیدی پشت خط هستن. وصل کنم؟ _

 بله وصل کنید لطفاً. _

 

 

 تونه داشته باشه؟یعنی چه کارم می

 آقای حمیدی. در خدمت هستم. سالم _

 آقای حمیدی چاپلوسانه گفت:

 سالم از ماست قربان. فعالً که قراره ما در خدمت باشیم. _

 منظور؟ _

 شم دعوت من رو به رستوران بپذیرید.منظور این که خوشحال می _

 مطمئنم سالم گرگ بی طمع نیست. گفتم:

 به چه مناسبت. _

 خب، برد شما تو این رقابت. _

 باور کنم یه نفر اون هم شما، از برد رقیبش خوشحال بشه؟ _

 شروع کرد به مِن مِن کردن. من حمیدی رو نشناسم باید برم بمیرم که.
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 اوم... چیزه... اِ... آها تولد زنم هم هست. _

 تونه ضایع باشه.پوزخندی زدم و تلفن رو توی دستم جابه جا کردم. آخه یه آدم چه قدر می

 رسیم. آدرس رستوران رو بفرستید.میچشم، خدمت  _

 با خوشحالی مشهودی گفت: 

 چشم چشم، حتماً. _

 فقط کِی؟ _

 فردا ساعت هشت. _

 باشه، خداحافظ. _

 خد... . _

 نذاشتم حرفش رو کامل کنه و گوشی رو قطع کردم.

 گیره.خواد بریزه. مطمئنم که االن از برد ما داره آتیش میاین حتماً یه زهری می

 دقیقه ای نگذشته بود که دوباره مهرداد اومد.پنج 

 فرمایش؟ _

 حمیدی به من زنگ زد. _

 زنیم، من باید زودتر برم خونه.اش حرف میی ما دربارهبه من هم زنگ زد. شب خونه _

 اوکی. به سالمت. _

کیف و کتم رو برداشتم و راهی خونه شدم؛ البته توی راه زنگ زدم نیما رو هم برای شب دعو

 کردم.ت 

 وقتی رسیدم خونه ملیکا با دو خودش رو به من رسوند. 
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 چیه؟ چی شده؟ _

 ذوق زده گفت:

 ام دوباره تکون خورد.فرزاد بچه _

روم نشسدستش رو کشیدم و سمت کاناپه ها بردم. روی یکی از کاناپه ها نشستم اون هم روبه

 ت.

شه. نباید تو هر دفعه این جوتر میعزیز من بچه ها از این به بعد لگدها و تکون ها شون بیش _

 ری با دو بیای بگی. این جوری پیش بره نُه ماه نشده بچه ها بغلت هستن ها.

 با ناراحتی گفت: 

 عه، خدانکنه. _

 

 

 *ملیکا*

 

 خواستم بلند بشم برم که دوباره صِدام کرد.بعد از حرف های فرزاد می

 ملیکا؟ _

 بله؟ _

خوام به خاطر بچه ها سوپرایزشون کنم. گفدعوت کردم. میامروز دوست هام رو واسه شام  _

 تم که آماده باشی.

 آها، باشه. _
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 راستی، فردا هم رستوران دعوت هستیم. _

 کی دعوت کرده؟ _

 یکی از رقیب هام. _

 تعجب کردم. گفتم:

 به نظرت عجیب نیست؟ _

 خواد یه غلطی بکنه.دونم میچرا، می _

 نگران گفتم:

 ؟ریپس چرا می _

 کنم.واسه این که من هیچ وقت عقب نشینی نمی _

 نگران پرسید:

 خیلی خطرناکه؟ _

 نه بابا. جرأتش رو نداره. _

 امیدوارم اتفاق بدی نیافته. _

 از جاش بلند شد و گفت:

 نگران نباش. _

هاش رو عوض کنه، خواستم برم بیرون خواد لباسمن و فرزاد رفتیم توی اتاق. یادم اومد که می

 نذاشت و گفت:که 

 تو که نامحرم نیستی، پس بمون. _

 خجالت زده سرم رو انداختم پایین. با صدای فرزاد نگاهش کردم.
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تونم کاریت داشته باشم؛ ولی بعد از زایمانت کارتموم شد خانم خجالتی. حیف که االن نمی _

 کنم کامل خجالتت بریزه.ی می

 من هم تو دلم گفتم:

 حیا.ی بیدادم. پسرهسم وگرنه جوابت رو میترحیف که هنوز ازت می -

 

 

توی آینه به خودم نگاه کردم. کت و دامن بنفش بادمجونی تنم بود و زیرش یه شومیز سفید پو

شیده بودم. خداروشکر شکمم اون قدر بزرگ نشده بود که نشه چنین لباس هایی رو پوشید. ا

 اعت پنج و نیمه، آذر ماهه و روز ین لباس رو فرزاد روزی که رفتیم بازار برام خرید. س

کردم که مهدن. داشتم بررسی های نهایی رو توب آینه میها زود تر جاشون رو به شب ها می

 مون ها اومدن.

از پله ها پایین اومدم که با سایه و لباس های زیباش مواجه شدم. آخه تا چه اندازه جلف! لُنگ 

 پیچید دورش بهتر بود.می

ش آمد گویی، دخترها اومدن برای پذیرایی. مهرداد دست هاش رو به هم وبعد از سالم و خو

 صل کرد و کمی به جلو خم شد. با لحن کشیده ای گفت:

 خوای بگی دلیل این مهمونی چیه؟ ، آقا فرزاد نمیخب _

 فرزاد فنجان چای رو از لب هاش دور کرد و جواب داد:

 راستش یه خبر خوب دارم. _

 نیما کنجکاو گفت:

 چه خبری؟ _
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 بچه هامون دوقولواند.  _

 ی گفت و روش رو برگردوند. مهرداد سعی کرد لبخندی بزنه و گفت:« ایش»سایه با غیض 

 گم.تبریک می _

 فقط نیما بود که حالت یخی خودش رو حفظ کرد و گفت:

 مبارکه. _

 فرزاد تشکری کرد و گفت:

 انشااهلل بعدی نوبت مهرداد باشه. _

 و با حالت تهاجمی جواب داد:سایه گارد گرفت 

 دونیم کی بچه دار بشیم.ما خودمون خوب می _

 خواستم سایه رو آروم کنم، پس گفتم:می

 .سایه جان فرزاد که منظوری نداشت _

 با عصبانیت گفت:

 شما دخالت نکن، برو به کُلفَتیت برس. _

با ناراحتی سرم رو اندا ی فرزاد ساکت شد. من هممثل همیشه سایه با داد مهرداد و چشم غره

 ختم پایین.

 نیما برای اولین بار سعی کرد از قالب سردش بیرون بیاد و بحث رو عوض کنه.

 آقا فرزاد روده بزرگه و کوچیکه همدیگه رو خوردن ها. _

 فرزاد باشوخی جواب داد:

 گم دخترها میز شام رو آماده کنن.شما بهشون بگو نبرد رو متوقف کنن. من می _
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ی دعوت اون رقیب صحبت د از شام فرزاد و مهرداد کنار هم نشستن و شروع کردن دربارهبع

 کردم سایه هم باشه. کردن. وای چه بد! فکر نمی

 مهرداد متفکر گفت:

 خواد چه غلطی بکنه؟به نظرت حمیدی می _

 فرزاد اخم هاش رو درهم گره زد و جواب داد:

 هرچی باشه حس خوبی ندارم. _

 خوره.ت کردن ما به چه دردش میآخه دعو _

 داد که این دفعه نیما گفت:فرزاد با دو دست گیجگاهش رو ماساژ می

 خواد شما دوتا کنار هم باشید.هرچی باشه می _

 مهرداد یهویی تو هوا پرید و گفت: 

 و کنار حمیدی. _

 این دفعه فرزاد بود که جمع بندی کرد و گفت:

خواد توی اون ساعت یه گندشیم و زیر نظر خودش. قطعاً میخواد ما کنار هم باحمیدی می _

 ی بزنه.

 

 اش رو خاروند و با هیجان ادامه داد:کمی چونه

 آها! کنارش باشیم و دور از شرکت.  _
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 مهرداد نگران از جاش بلند شد و دست روی شونه ی فرزاد گذاشت و گفت: 

 خواد بالیی سر شرکت بیاره؟یعنی می _

 ذهنم رسید. مضطرب گفتم:یهویی چیزی به 

 شاید مثل فیلم ها مدارکی تو شرکت داشته باشید و بخواد از بین ببره. _

 همه شون از جا بلند شدن و همزمان گفتن:

 طرح های پروژه جدید. ایول ملیکا. _

 آخ جون فکرم درست از آب در اومد. عجب مغز متفکری دارم من.

 طوری که من بشنوم گفت: سایه طبق معمول رو برگردوند و آروم؛ ولی

 خود شیرین. _

 دونم چه هیزم تری به این فروختم که این قدر با من لجه.هوف! من نمی

بعد از گفت و گوی عملیاتی آقایون کارآگاه، اون شب هم با کنایه های سایه و تحقیر شدن ها

 ی من گذشت.

 

 

چرا خیلی دلشوره دارم! خدا دونمشدم که با فرزاد بریم پیش اون رقیب. نمیداشتم آماده می 

ترسم آبروم رو جلوی غریبه هاس. میکنه اتفاق بدی نیافته؛ ولی ناراحتی اصلی من حضور سایه

ای هست که دیشب کشیدن. قرار شد شرکایش هم به خاطر اون نقشها ببره. البته بخش دیگه

 ت رو پر از محافظ بکنن که اگر حمیدی خواست کاری بکنه مچش رو بگیرن.

شد؛ یه پانچ مشکی کوتاه با شلوار سفید پوشیدم، بعد هم شالم چون هوا کم کم داشت سرد می

 رو که سبز لجنی بود با طرح های سنتی روی پانچ ست کردم. 
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فرزاد هم کت و شلوار مشکی پوشیده بود با پیرهن سفید و کروات سیاه. تقریباً سِت کرده بود

 یم باهم.

ی ما و همگی با ماشین فرزاد بریم. وقتی سایه رو دیدم طبق ن خونهقرار بود مهرداد و سایه بیا

کرد. سایه عین آدم لباس پوشیده بوهام شد توپ بسکتبال، اما این دفعه فرق میمعمول چشم

د و از اون لباس های قبلیش خیلی بهتر بود. یه مانتوی کوتاه مشکی که آستینش پر از شکوفه 

ساپورت و شال مشکی؛ موهاش رو هم آزادانه از شال بیرون آور های گنده و زرد بود، با کفش و

 ده بود که من هم تقریباً موهام رو این طور درست کرده بودم.

 ی فرزاد شدیم و به سمت رستوران حرکت کردیم. سوار جنسیس خوشگله

بر خالف من که خیلی استرس داشتم، فرزاد اصالً براش مهم نبود و این از آهنگی که گذاشت 

 معلوم بود.

 

 ...دریا تو های چشم تو جنگل، تو گیسوی تو …آهای دخترِِ بارون، پریچهره ی زیبا

 

 ذوق زده با خودم گفتم:

 گه.های من رو میآخ جون چشم -

 

 …ببینم رو امروز که دادم رو عمرم همه …نشستی رو به روم تا به قلبِِ تو بشینم

 عشق رو به دنیام؛ آهای دخترِِ بارون. ببار …آهای قلبِِ تو لیال. آهای مردِ تو مجنون

 شه زد زیرِِ آواز.آهای الهه ی ناز. دیوونه دردسر ساز. تو شعری تورو حتی آی می

 ...دختر تو دستِ از آی قلبم؟ با کردی کار چی …ده آخرامون از تو که عشقت؛ به بادم می
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 …، برقِِ چشم هاتگیره ول می کنهکیه که نشده با یه نگاه، غرقِِ چشم هات؟ آدم رو می

 

 تند تند پلک زدم و با خودم گفتم:

 گه.اِی وای، فرزاد من رو می -

 

 یاری آخه دختر؟تو لبخندت آخه، خنده ات آخه، چی داره دختر؟ چه بالیی داری سرِِ دلم می

 

 )ایوان بند دختر بارون(

 «یه کمی هم ازش حذف کردم. » 

 

 

که پاییز همه جا برگ ریزان و بارواه کردم. با اینسرم رو به پنجره چسبوندم و خیابون هارو نگ

هان و حتی در برخی موارد برف هم داره؛ ولی اهواز به جز هوای نسبتاً سرد هیچ کدوم از نشانه

 ی پاییز رو نداشت.

  

با ترمز کردن ماشین به خودم اومدم و پیاده شدم. نگاهی به تابلوی اسم رستوران انداختم، از ر

وف و البته گرون بود. فرزاد و مهرداد وارد شدن، من و سایه هم پشت سرشونستوران های معر

اش آرامش . وقتی وارد شدیم با یک فضای بزرگ رو به رو شدیم که بر خالف همه جا رنگ تیره

 خاصی به دنبال داشت.
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فرزاد نگاهش رو دور سالن گردوند و در آخر به یک نقطه ثابت کرد. همگی وقتی رد نگاهش ر 

ای رسیدیم که زن و مردی میادنبال کردیم، به یک میز تقریباً بزرگ سفید با پایه های قهوهو 

ها سنگینی نگاه ما چهار نفر رو حس کردن از جاشون بلننسال پشتش نشسته بودن. وقتی اون

 د شدن و به استقبال ما اومدن.

 

 مهرداد در سالم کردن پیش قدم شد و دستش رو سمت مَرده دراز کرد.

 سالم آقای حمیدی. _

ی بی مو بود و یک شکم گنده، یه من سیبیل هم پشت پس حمیدی اینه. هیکلش کالً یه کله

 لبش.

 آقای حمیدی با لحنی کامالً چاپلوسانه گفت:

 سالم، از دیدنتون خوشحال شدم. _

م چدونبعد از مهرداد همگی به نوبت به آقا و خانم خپل سالم کردیم و پشت میز نشستیم. نمی

ای هست که واسه شررا ندیده و نشناخته از حمیدی و زنش نفرت داشتم، شاید به خاطر نقشه

 کت کشیدن.

اش که نیش و کنایه بود رو شروع کرد. روبه خانم حمیدی گسایه از همون اول، کار همیشگی

 فت:

 خانم حمیدی شما رژیم گرفتید؟ آخه ماشااهلل شدید یه تیکه گوشت، خیلی مؤثر بوده. _
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خواست تشکر کنه، بعد که فهمید سای سایه نشده بود میخانم حمیدی که اول متوجه کنایه

ی یه به جای یه تیکه استخون گفته یه تیکه گوشت، از شدت عصبانیت سرخ شد؛ ولی با اشاره

 شوهرش هیچی نگفت.

و آقای حمیدی وقتی فهمید زنش درحال منفجر شدنه سعی کرد موضوع رو عوض کنه. مِنو ر

 سمت ما گرفت و گفت:

 خب، چی میل دارید؟ _

 

 

 ای گفت:بعد از سفارش غذا سایه بازهم ساکت نشد و دوباره روبه خانم خپل با لحن مسخره

 راستی عزیزم، آقای حمیدی گفتن تولدتونه. شصت سالگیتون مبارک. _

دروغ گفتن؛ اما زن حمیدی ابتدا تعجب کرد، حق هم داره تابلو بود برای کشوندن ما به این جا 

یومد. بدون زدی خونش در نمیی سایه شد، این دفعه کارد میوقتی برای بار دوم متوجه کنایه

 توجه به اشاره های شوهرش گفت:

 کنم هم سن باشیم. درسته؟عزیزم من هنوز چهل سالمه؛ ولی حس می _

 سایه حسابی دندون هاش رو به هم فشار داد و جواب داد:

 ی شما رو دارم، بیست و پنج سالمه.سن نوهنه عزیزم. من  _

 گرفت که با داد هم زمان حمیدی و مهرداد خاموش شد.بحث همین جور داشت شدت می

 بسه.  _

 ای از هم رو برگردوندن.کشیده« ایش»هردو با گفتن 
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مهرداد و فرزاد در تمام مدت سکوت کرده بودن که مبادا از کوره در برن و بالیی سر رقیب شو

 یارن.ن ب

 

بعد از مدتی طوالنی که در سکوت گذشت، گارسون غذا به دست به ما نزدیک شد. همه چلو 

ی حمیدی تنوع غذایی بیشتری داشتن. بسم اهلل نگفته کباب سفارش داده بودن؛ ولی خانواده

 تلفن حمیدی زنگ خورد، اون هم با یک لبخند کامالً مصنوعی عذرخواهی کرد و رفت بیرون. 

 با لبخند خیلی ضایع تر از شوهرش گفت: زن حمیدی

 یاد.بفرمایید میل کنید. حامد االن می _

 

هه هه، چه باحال حامد حمیدی. چند دقیقه بعد آقای خپل به ما ملحق شد و این دفعه موبایل 

 فرزاد بود که زنگ خورد. خدا امشب رو به خیر بگذرونه.

 

 

 *فرزاد*

 

 خوردم که نیما زنگ زد.داشتم شام می

 جانم؟ _

 با صدای آرومی گفت:

 گردن.اومدن توی شرکت. دارن اتاق ها رو می _
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رفتم بیرون. « ببخشید»برای این که راحت بتونم صحبت کنم از روی صندلی بلند شدم و با یه 

 به نیما گفتم:

 دوربین ها رو روشن کردی؟ _

 آره. درسته جای دوربین ها مشخص نیست، اما ممکنه بفهمن.  _

کنن شرکت دوربین نداره، چون چند وقت پیش که حمیدی از من پرسید بهها فکر میاون  _

 ش گفتم نذاشتم. 

 نیما پوزخندی زد و گفت:

 اون قدر ها هم خنگ نیستن که به حرفت اعتماد کنن.  _

 متعجب گفتم:

 منظورت چیه؟ _

 صورتشون رو پوشوندن و قابل تشخیص نیستن. _

 ا کردم و گفتم:جکالفه گوشی رو تو دستم جابه

 دونن چی کار کنن.شده. اون ها میپس به پلیس زنگ بزن و توضیح بده که چی _

 پوفی کرد و گفت:

 زنم. فعالً.باشه زنگ می _

 مراقب خودت باش. _

سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم. با آرامش رفتم داخل و پشت میز نشستم. حمیدی پیروزم

 جوابش رو دادم.کرد و من توی دلم ندانه نگاهم می

 بینیم پیروز کیه.حاال می -
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 دونستم این دفعه پیروزی با رقباست و من بازنده هستم.حیف که نمی

 خواستیم بریم که حمیدی هول شده نذاشت و گفت:بعد از شام می

 بمونید لطفاً قراره کیک رو بیارن. _

م که گوشیم دوباره زنگ خخواستم اعالم رفتن کنماهم ناچار نشستیم. بعد از خوردن کیک می

 تونستم برم بیرون، ممکن بود شک کنه. ورد. این دفعه نمی

 نیما بود. جواب دادم:

 جانم نیما جان؟ _

 ای جواب داد:صدای غریبه

 سرگرد صادقی هستم از آگاهی. _

 سعی کردم حفظ ظاهر کنم پس گفتم:

 بگو نیما. _

خواستم بگم که ما ین طور ادامه بدید. میذارید کسی بفهمه، همکنید که نمیکار خوبی می _

جا بمونید تا ما خودمون رو برا اون گروه رو دستگیر کردیم، فقط شما یه نیم ساعت دیگه اون

 چیز رو لو دادن. ی دستگیری حمیدی برسونیم. نوچه هاش دستگیر نشده همه

 یام.باشه حتماً. نیم ساعت دیگه می _

 فعالً خداحافظ. _

 خدانگهدار. _

 مهرداد نگران پرسید:

 چی شده؟ _
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 ی نامحسوس به حمیدی گفتم:با اشاره

 اش دور هم باشیم.گفت آخر شب بریم خونههیچی، نیما بود می _

 مهرداد ابرویی باال انداخت و گفت:

 ریم.آها. باشه می _

 

 

 دانای کل

 )چند دقیقه قبل توی شرکت(

 

یده شده ماهرانه وارد شرکت شدند. غافل نوچه های حمیدی چراغ قوه به دست با صورتی پوش

که کلی آدم آن ها را زیر نظر گرفته اند. با قدم هایی آهسته خود را به اتاق فرزاد رساندنداز این

 ، مکانی که احتمال وجود داشتن مدارک آن جا زیاد بود. 

، بلکه این جزوبه راحتی توانستند گاو صندوق را باز کنند البته نه به دلیل زرنگی و مهارت زیاد

ی فرزاد بود. پس از جست و جوی کامل اتاق دست خالی به اتاق مهرداد رفتند؛ اما ای از نقشه

 ین دفعه دست پر با کلی نقشه و طرح از اتاق بیرون آمدند. 

 

ای که در راه داشتند، قصد بیرون رفتن از شرکت را خبر از تلهخوشحال از پیروزی خود و بی

 به رو شدند.  ی چراغ ها روشن شد و با کلی مامور پلیس روهکردند که یهویی هم

 

 نیما از میان جمعیت بیرون آمد و با نیم نگاهی به مدارک رو به سرگرد صادقی گفت:



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 119 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

 این ها طرح ها و نقشه های شرکت ماست و این آقایون قصد دزدیدنشون رو داشتن.  _

 برایش تعریف کرد.  ای برد و تمام داستان رابعد هم سرگرد را به گوشه

 سرگرد رو به نیما گفت:

 گید محکمه پسند نیست.چیز هایی که شما می _

 نیما عصبی گفت:

 کردن.شما که با چشم های خودتون دیدید داشتن دزدی می _

 سرگرد پاسخ داد:

شن؛ ولی مدرکی برای متهم کردن آقای حمیدی اس و محاکمه میدزدی اون ها ثابت شده _

 این که یکی از افراد اعتراف کنه. ندارید، مگر

 

ی یکی از آن هارا به دست گرفت. به دروغ فریاد زنیما به سوی نوچه های حمیدی رفت و یقه

 د:

بهشون بگو کی تو رو فرستاده. مگه چه قدر بهتون پول داده که حاضر هستید اعدام بشید. ا _

 ین ها مدارک سیاسی و امنیتی هستن.

 

ه بودند، بالفاصله اسم حمیدی را گفتند. سرگرد با لبخند دست بر شانهآن ها که بسیار ترسید

 ی نیما گذاشت و گفت:

شدی. حاال هم با دوست هاای. باید پلیس میی خوبی، چه اعتراف گرفتن ماهرانهچه نقشه _

 ت تماس بگیر که اون هارو مطلع کنیم.

 اش لبخندی زد و گفت:نیما خوشحال از پیروزی
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 چشم حتماً. _

 

 

 *ملیکا*

 

اش با نیما تموم شد، انتظار داشتم بریم؛ ولی در کمال تعجب فرزاد بعد از این که فرزاد مکالمه

 ی آقایون.سرجاش موند و شروع کرد به حرف زدن با بقیه

تونه حرفی به من یا زن حمیدی بزنه ناراحت سایه که سرش توی گوشی بود و از این که نمی

 پروندیم و قصد نداشتیم باهم صحبت کنیم. گس میبود. من و زن حمیدی هم م

نیم ساعت دیگه رو توی بیکاری گذروندیم که دوتا مأمور وارد رستوران شدن و مستقیم اومدن 

 سراغ میز ما. 

اش بیشیا خدا نکنه فرزاد و مهرداد رو ببرن! وقتی به میز ما رسیدن آقایی که معلوم بود درجه

 تره گفت:

 اهی. حمیدی کیه؟صادقی هستم از آگ _

 حمیدی با اضطراب کامالً مشهودی گفت:

 مشکلی پیش اومده؟ _

 شما بازداشت هستید، باید با ما بیاید. _

 زن حمیدی با نگرانی گفت:

 کار کرده؟اِوا! مگه چی _
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 زد جواب داد:طور که به حمیدی دستبند میمأموره همون

 شه.بریم اداره اون جا مشخص می _

 حمیدی رو ببرن فرزاد بهش گفت:خواستن وقتی می

 ام.دیدی من همیشه برنده _

 وحمیدی با نفرت جواب داد:

 ی واقعی مشخص بشه. هنوز مونده برنده _

 

ای کاش اون لحظه نه فرزاد چیزی گفته بود نه حمیدی، چون همین دوتا جمله زندگیم رو نابو

 د کرد.

 مهرداد روبه جمع گفت:

 خوب دیگه، ماهم بریم. _

 ی ما برگشتیم.ماشین شدیم و به خونه سوار

 وقتی رسیدیم نیما دم در منتظر ما بود. فرزاد و مهرداد با دیدنش سَمتش رفتن و بغلش کردن.

 ای به کمر نیما زد و گفت:فرزاد ضربه

 گل کاشتی پسر. _

 بعد رو به جمع ادامه داد:

 بیاید بریم داخل کمی خوش بگذرونیم. _
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ان داخل، فقط مهرداد اومد توی پارکینگ ماشینش رو که کمری نام داها قبول نکردن بیبچه

شت برد و رفت. وقتی وارد خونه شدیم خیلی خسته بودم، روز پر استرسی بود. جلوی آینه نش

خندیدم و گاهی ستم و شروع کردم به بررسی امروز. گاهی به بحث بین سایه و زن حمیدی می

کردم. فرزاد که رفته بود آب بخوره اومد توی اتاق، در یی پر خطر پسرها اخم مبه خاطر نقشه

 رو بست و بهش تکیه داد. از توی آینه نگاهی بهش انداختم و گفتم:

 امروز خسته شدی، برو بخواب. _

 لبخندی زد و گفت:

 بیا. _

 متعجب گفتم:

 کجا؟! _

 همین جا رو به روی من. _

 نزدیکش شدم و منتظر فرمان بعدیش شدم که گفت:

 خیلی خوشگلی. _

 ابرویی باال انداختم، فکر کنم توهم زده.

 با شوخی اخمی کردم و گفتم:

 تازه فهمیدی؟ _

 اش رو از رو در برداشت و گفت:تکیه

 خیلی وقته فهمیدم؛ ولی هیچ وقت حضورت رو باور نکردم. _

 با چشم هایی بیش از حد باز شده گفتم:
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 گی؟چی داری می _

 مرموز گفت:

 ببند تا بفهمی. چشم هات رو _

 مضطرب گفتم:

 خوای بکنی فرزاد؟کار میچی _

 اش رو نگاه، چته تو؟ هیوال که نیستم. یه لحظه چشم هات رو ببند.قیافه _

 

آروم چشم هام رو بستم که لب های فرزاد روی لب هام نشست. چشم هام تا آخرین اندازه باز 

 کرد.کاری نمیحرکت مونده بود و هیچ شد؛ ولی فرزاد همون طور بی

من هم قدرت هیچ کاری نداشتم، چون سرشار بودم از حس های مختلف. تعجب، عصبانیت، تر

 س و در آخر هم عشق. 

 کمی که گذشت، فرزاد از من جدا شد و بعد از نیم نگاهی لب هاش رو به پیشونیم چسبوند. 

 زمزمه کرد:

سپرمشون دست یکی و تو رو ت میکنم واسه به دنیا اومدن بچه ها. اون وقلحظه شماری می _

 کنم.توی اتاق حبس می

 با ترس گفتم:

 چرا؟ _

 محکم بغلم کرد و تو گوشم گفت:

 ی ماه هایی رو که پیشم بودی و نتونستم بهت دست بزنم، جبران کنم. که همه _
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 اش کوبیدم و گفتم:محکم به سینه

 بد جنس. _

 

 

ی جدید و خیلی کارهااشه. دادگاه حمیدی، پروژهاین روزها فرزاد بیشتر از همیشه درگیر کاره

اس و تولدمه یعنی دوم آذر. طبق معمول توی اتاقم نشسته بودم و از سر ی دیگه. امروز جمعه

کردم. فرزاد هنوز خواب بود، چون روز استراحتش هست؛ ولی نی هام صحبت میبیکاری با نی

ه صبح بود که فرزاد بیدار شد. باهم رفتیم بره. ساعت یازدمن از هفت صبح بیدارم و خوابم نمی

 پایین و پشت میز صبحونه نشستیم. روبه فرزاد گفتم:

 امروز دوم آذره. _

 با دهنی پر جواب داد:

 خب؟ _

 یاد؟مناسبت خاصی یادت نمی _

 کمی فکر کرد و گفت:

م که تابستواوم، نه. نه تولد مهرداده نه نیما؛ سایه هم تولدش چند ماه پیش بود. تولد من ه _

 نه. مناسبتی وجود نداره.

خیلی ناراحت شدم، تولد همه یادش بود به جز من؛ ولی مطمئنم یه سوپرایز بزرگ برام داره و 

 خواد رو کنه.نمی

 فرزاد متعجب گفت:

 مناسبتی هست که باید یادم باشه؟ _
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 خواستم سوپرایزش رو خراب کنم، به خاطر همین جواب دادم:نمی

 ر پرسیدم.طونه، همین _

 شد گفت:طور که از جاش بلند میهمون

 دونم.گم من همه مناسبت ها رو میآها، آخه می _

 

 رفت توی نشیمن نشست و ادامه داد:

 ات تموم شد، بیا باهم فیلم ببینیم عزیزم.اگه صبحونه _

 چه حس خوبی داره عزیز فرزاد بودن.

 

جون، رفته واسه تولدم وسیله بخره. ذوق  ظهر که شد فرزاد نهارش رو خورد و رفت بیرون. آخ

زده رفتم حموم و شروع کردم به ساییدن خودم که واسه تولد آماده باشم. بعد از حموم به کمد

 کردم واسه تولد چی بپوشم.م خیره شدم و فکر می

 

 

که ضایع نشم لباس انتخابیم  ی اینساعت پنج عصر فرزاد اومد؛ ولی خبری نبود. من هم واسه

 توی کمد برگردوندم.رو 

تاشب منتظر بودم؛ ولی اتفاق خاصی نیوفتاد. ضدحال بدی بود که تولدم یادش رفته، به خاطر 

خواست بغلم کنه نذاشتم و پشت بههمین ناراحت بودم و بی حوصله. شب هم وقتی فرزاد می

وقتی به  ش خوابیدم، اون هم متعجب شونه ای باال انداخت و خوابید. کل شب رو بیدار بودم و
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هام خیس بود. این روزها خیلی زود رنج و بهونه گیر شده بودم. نداخودم اومدم صورتم از اشک

 یی از درونم گفت:

ملیکا، چرا این جوری شدی؟ تو که تاحاال یک بار هم کسی برات تولد نگرفته، پس چرا توقع -

ال االنت که از حال دت زیاد شده توی این مدت؟ یادت رفته که تو فقط یه خدمتکار بودی؟ ح

 یروزت بهتره. از دیگران توقع بی جا نداشته باش؛ همین که این جایگاه رو داری راضی باش.

 حرف های قانع کننده ای بودن، پس اشک هام رو پاک کردم و سعی کردم بخوابم.

 صبح با صدای فرزاد که محکم رو پیشونیش کوبید از خواب پریدم. نگران گفتم:

 صبحی فرزاد؟چی شده اول  _

 شرمنده نگاهی بهم انداخت و گفت:

 دونم چرا یادم رفت. ببخش این روزها خیلی درگیرم.نمی _

 متعجب گفتم:

 چی رو ببخشم؟! _

 گفتی دوم آذره ها، کالً یادم رفت.دیروز می _

 

بعد  آها پس آقا تازه یاد تولدم افتاده. سرم رو انداختم پایین تا ناراحتیم رو از چشم هام نخونه،

 زمزمه کردم:

 ، به تولد و این جور چیز ها عادت ندارم.مهم نیست _

 اش سرم رو باال گرفت و گفت:با انگشت اشاره

 از چشم های قرمزت معلومه که اصالً مهم نیست. _
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 بعد هم بغلم کرد و گفت:

اتازهدونم دیر شده؛ ولی ماهی رو هروقت از آب بگیری کنم. میهمین امروز برات جبران می _

 س.

 خواستم اعتراض کنم که نذاشت و ادامه داد:می

 خوام یه روز خوب رو برای هردومون رقم بزنم، پس بهونه نیار بذار خوش باشیم.می _

 

 

 *فرزاد*

 

کردم که ملیکا چرا بد اخالق شده امروز. تو اوج خواب بودم که خواکل شب رو به این فکر می

از خواب پریدم. محکم به پیشونیم کوبیدم و با خودم گب دیدم تولد ملیکاست و همون لحظه 

 فتم:

 کرد بهت بفهمونه تولدشه.خاک تو سرت فرزاد. این دختر بیچاره هِی سعی می -

 خودم جواب خودم رو دادم که:

 کار کنم. ذهنم درگیر دعوای امروز ظهر سایه و مهرداد بود.خب چی -

 

با صدای نگران ملیکا شرمنده نگاهش کردم. سعی کردم ازش عذرخواهی کنم و رفع دلخوری. 

سازم که کل بادیدن چشم های سرخش و غمشون بیشتر شرمنده شدم؛ ولی یه روزی براش می

 ناراحتی هاش یادش بره.
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ر از عروبعد از صبحونه بهش گفتم آماده بشه که بریم بیرون. اول بردمش یه فروشگاه بزرگ و پ

 سک. وقتی وارد شدیم ملیکا ذوق زده گفت:

 هام بخرم.اِی جانم. دوست دارم کلی عروسک و اسباب بازی برای بچه _

 دستم رو دور کمرش حلقه کردم و گفتم:

 خب بخر. _

 اش و متفکر گفت:یه دستش رو گذاشت رو چونه

 دخترونه یا پسرونه. _

 هر دو. _

 اشون پسر بودن چی؟اگه دوتاشون دختر بودن یا دوت _

 کنیم.اشکال نداره یه کاریش می _

 دست هاش رو به هم کوبید و گفت:

 پس شروع کنیم. _

 

 کرد و سخت پسند بود، به خاطر همین کارمون کمی طول کشید.توی انتخاب خیلی دقت می

ما زنه؛ ولی در کمال تعجب فقط پنج تا خرید. دوتاکردم االن کل فروشگاه رو بار میفکر می 

 شین و سه تا عروسک. کنجکاو پرسیدم:

 چرا دخترونه ها یکی بیشتر اند؟ _

 با شیطنت گفت:

 فهمی حاال.می _
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 پولشون رو حساب کردیم و از فروشگاه زدیم بیرون.

 

 

 وقتی سوار ماشین شدیم ملیکا گفت:

 شه برگردیم چهار راه قبلی.می _

 زدم متعجب گفتم:همون طور که استارت می

 چرا؟_

 خب یه کاری دارم. _

شونه ای باال انداختم و به سمت چهار راه حرکت کردم. وقتی رسیدیم، پشت چراغ قرمز ملیکا 

 سر به زیر گفت:

 شه بهش بدم؟ی اون دختر فال فروش خریدم. میمن یکی از عروسک هارو واسه _

 لبخندی به اون همه مهربونیش زدم و گفتم:

 چرا که نه؟ _

 اشاره کردم بیاد، اون هم با دو خودش رو به ما رسوند و خوشحال گفت:بعد هم به اون دختر 

 خواید فال بخرید؟عمو می _

 اش رو بده.آره عمو جون. یه دونه _

 چشم هاش رو بست، یه دونه درآورد و گفت:

 بفرمایید. _



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 130 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

ه عرفال رو ازش گرفتم و دوتا پنجاه هزار تومنی بهش دادم؛ بعد هم اشاره ای به ملیکا کردم ک

 وسک رو بیاره.

 عروسک رو سمتش گرفتم و گفتم:

 این هم واسه شماست. _

دخترک ذوق زده خندید و خیلی تشکر کرد. با سبز شدن چراغ دور زدم و به سمت نزدیک تر

 ین رستوران رفتم. ملیکا آروم گفت:

 مرسی که بهش عروسک رو دادی. _

 مرسی به خاطر این که خیلی مهربونی. _

ی دست هم وارد رستوران شدیم. وقتی نشستیم یاد فالی که دختره بهمون دابعد هم دست تو

 د افتادم. بازش کردم شروع کردم به خوندنش.

 

 ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی

 هر جا که روی زود پشیمان به درآیی

 

 هش دار که گر وسوسه عقل کنی گوش

 آدم صفت از روضه رضوان به درآیی

 

 لکت دست نگیردشاید که به آبی ف

 گر تشنه لب از چشمه حیوان به درآیی
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 دهم از حسرت دیدار تو چون صبحجان می

 باشد که چو خورشید درخشان به درآیی

 

 چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت

 کز غنچه چو گل خرم و خندان به درآیی

 

 تفسیر:

د شد. از ظاهربینی ]عجوالنه تصمیم نگیرید که بی فکری باعث پشیمانی و حسرت شما خواه

 حذر کنید و قبل از عمل کردن به حرف های دیگران عقل و اندیشه خود را به کار بگیرید.[

 

 

شد. تصمیم عجوالنه، پشیمابا خوندن فال کمی ترسیدم. کلمه ها و جمله ها توی سرم اِکو می

 نی، حرف دیگران، امیدوارم اتفاق بدی نیفته. 

 باصدای ملیکا به خودم اومدم.

 خوری؟میکجایی فرزاد؟ گارسون گفت چی  _

 حواس پرت جواب دادم:

 خورم.ها؟ آهان من... من کوبیده می _

 ملیکا نگران پرسید:
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 اتفاقی افتاده. _

 نه فقط یه کم حواسم پرت شد. _

 آها، نگرانت بودم. بدجور به میز خیره بودی. _

 لبخندی زدم و گفتم:

 نگران نباش، چیزی نیست. _

 

 ی شستن دست هام از جام بلند شدم.ملیکا غذام رو خوردم و به بهانه زودتر از

 شاپ داشت تماس گرفتم.با یکی از دوست هام که کافی

 ای جواب داد:آرش با لحن کشیده

 کار داری؟به به، سالم آقای مهندس. بگو چی _

 متعجب گفتم:

 دونی کارت دارم.تو از کجا می _

زنی. بدونم به جز مواقعی که کارم داری زنگ نمیم بمیرم. میآخه من تورو نشناسم باید بر _

 گو کارت رو.

 خجالت زده گفتم:

 خواستم بگم تولد زنمه.شرمنده رفیق. غرض از مزاحمت می _

 حرفم رو قطع کرد و گفت:

 خوای. یه کیک خوشگل، مکان خلوت و عاشقانه برای سوپرایز.فهمیدم چی می_

 شاپت رو برامون خالی کن.تونی واسه یه ساعت کافیایول! درست گفتی. حاال می _
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 روی چشمم. فقط بگو ساعت چند؟ _

 کمی فکر کردم و گفتم:

 شیم.اوم، ساعت چهار مزاحمت می _

 نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:

 تونی؟یعنی دوساعت دیگه. می _

 آره داداش.  _

 بینمت.پس می _

 فعالً. _

 و رفتم سراغ ملیکا.موبایلم رو گذاشتم توی جیبم 

 

 

 ملیکا با دیدنم بلند شد و گفت:

 قدر طولش دادی، بریم؟چه _

 سری تکون دادم و گفتم:

 آره عزیزم بریم. _

سوار ماشین که شدیم گوشیم زنگ خورد. از جیبم که در آوردم با دیدن اسم کریمی تعجب کر

 یفتن. دم. رقبای گرامی این روزها زیاد یادمون می

 جواب دادم:

 سالم آقای کریمی. _
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 شون گل کرد و گفت: طبق معمول آقای رقیب، چاپلوسی

 سالم از ماست آقا. _

 بی حوصله گفتم:

 کارت رو بگو. _

ی دیگه یه مهمونی داریم، اگه لطف کنید و خواستم بگم ما آخر هفتهغرض از مزاحمت، می _

 شم.با همسرتون و مهرداد آقا تشریف بیارید خوشحال می

 

 خوان چی کار کنن؟ از حمیدی درس عبرت نگرفتن این ها.این بار میپوف! 

 یام، آدرس رو بفرست برام.باشه می _

 چشم حتماً. _

 خداحافظ. _

 تلفن رو قطع کردم و سرم رو روی فرمون گذاشتم.

 ام گذاشت و گفت:ملیکا دستش رو روی شونه

 اتفاقی افتاده. _

 سرم رو بلند کردم و گفتم:

 این که آقایون رقیب دست بردار نیستن.آره. مثل  _

 اخم هاش رو تو هَم کرد و گفت:

 چرا؟ _

 چون دوباره به یه مهمونی دعوت شدیم. _
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 چشم های دریاییش نگران شد و متفکر گفت:

 یوفتن.دونن توی تله میولی این دفعه فکر نکنم سراغ مدارک برن؛ چون می _

 گه ها! راست می

 نن؟خوان بککار میپس چی  _

 شونه ای باال انداخت و گفت:

 ترسم.دونم؛ ولی خیلی مینمی _

 دستش رو گرفتم و لب زدم:

 نگران هیچی نباش. _

 شه.دونستم که این نگرانی ها به حقیقت تبدیل مینمی

 

 

ام رو سر و سامون بدم و این روز خوب رو به هردومون زهر نکنم. سعی کردم ذهن به هم ریخته

ی خرید برای مهمونی راهی مرکز خرید شدم. ملز وقت داشتم، پس به بهانهدوساعت تا سوپرای

 یکا کنجکاو پرسید:

 ریم؟کجا داریم می _

 کردم جواب دادم:درحالی که دنده عوض می

 مرکز خرید. _

 متعجب گفت:

 ی پیش بازار بودیم.من که کلی لباس دارم! هفته _
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 خوشگل واسه مهمونی بخری. کنه. باید لباس مجلسیعزیزم این یکی فرق می _

 خوای بری مهمونی؟یعنی واقعاً می _

 دستش رو گرفتم گفتم:

 بری نه، بریم. من، تو، مهرداد و زنش. _

 مضطرب گفت:

 کار بخوان بکنن.میرم. معلوم نیست این دفعه چیخیالی، من که دارم از دلشوره میخیلی بی _

 لبخندی زدم و گفتم:

 أت هیچ کاری رو ندارن.نگران نباش خانومم. جر _

 شونه ای باال انداخت و گفت:

 امیدوارم. _

هامون رو به هم قفل کردیم و شروع کردیم به بررسی ویتروقتی به مرکز خرید رسیدیم، دست

 کردم که ملیکا باذوق گفت:طور داشتم با دقت نگاه میین ها. همون

 فرزاد این رو نگاه کن، خیلی خوشگله. _

 م هام رو تو هَم کردم و گفتم:با دیدن لباس اخ

 قشنگه ولی زیادی بازه. _

بعد به قدم زدن ادامه دادیم. کمی که گذشت چشمم به یه لباس خوشگل و پوشیده افتاد؛ دس

 تم رو سمت لباس گرفتم و به ملیکا گفتم:

 این یکی خوشگل تره. _

 این دفعه اون اخم هاش رو توهم کرد و با حرص جواب داد:
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 تونم چنین لباس تنگی بپوشم؟، من با این شکم میآقای باهوش _

 چنگی به موهام زدم و گفتم:

 ببخشید یادم نبود. _

 

 

 *ملیکا*

 

باالخره بعد از کلی گشتن لباسی پیدا شد که مورد پسند هردومون باشه. وارد مغازه که شدیم 

 فرزاد روبه آقای فروشنده گفت:

 ویترین رو بدید؟ای توی شه اون لباس سورمهسالم آقا، می _

 کرد گفت:آقای فروشنده سرش رو باالتر برد و درحالی که به ویترین نگاه می

 کدومشون؟ _

 فرزاد به لباس مورد نظر اشاره ای کرد و جواب داد:

 سومی از سمت راست._

 فروشنده سری تکون داد و گفت:

 برای این خانوم؟ _

 زحمت.بله بی _

 یارم خدمتتون.االن می _
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ام چند دقیقه فروشنده لباس رو بهم داد تا پرو کنم. وقتی لباس رو پوشیدم، کامالً اندازهبعد از 

بود. نه زیپش گیر کرد و نه فرزاد یهویی اومد تو اتاق پرو، نه فضولی فرزاد واسه دیدن لباس گ

 ل کرد و نه خیلی چیزهای دیگه.

اش مشکی براق بود و داماال تنهیه چرخی زدم و لباس رو از نظر گذروندم. یه لباس بلند که ب 

 ای، با شکل های فششه مانند. کالً ترکیب قشنگی بود. نش یه تور پُف سورمه

 چرخیدم که فرزاد در اتاق رو زد.از شدت ذوق اطراف لباس رو گرفته بودم و می

 ملیکا جان تموم نشد؟ _

 هول شده گفتم:

 یام.چرا... چرا تموم شد. االن می _

رو در آوردم و لباس های خودم رو پوشیدم. وقتی از اتاق پرو اومدم بیرون فرزاد تند تند لباس 

 پرسید:

 ات بود؟اندازه _

 آره عالیه. _

 فرزاد پول لباس رو داد و فروشنده هم لباس رو تو یک جعبه گذاشت.

 از مغازه که بیرون اومدیم فرزاد به شوخی گفت:

 این هم کادوی تولدت. _

 مرسی واقعاً. _

 ابل خانوم خوشگلم رو نداره.ق _
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یومد؛ دوباره سوار ماشین فرزاد شدیم و دوبارای که به لباسم میبعد از خرید کیف و کفش نقره

 ه من مقصد رو پرسیدم.

 ریم؟االن کجا می _

 لبخند مرموزی زد و گفت:

 گم.این یکی رو نمی _

 من هم دست به سینه تکیه دادم و صورتم رو برگردوندم.

 ی بلند خندید و گفت:با صدا

 برمت.نگاه عین بچه ها قهر کرده. نگران نباش عمو جون جای بدی نمی _

 بعد از چند دقیقه جلوی یه کافی شاپ نگه داشت و گفت:

 تونم با یه فنجون قهوه در خدمتتون باشم؟ می _

 لبخندی زدم و گفتم:

 چرا که نه! _

 که تعظیم کوچیکی کرد و گفت: لوقتی از ماشین پیاده شدیم، منتظر بودم بره داخ

 )همون خانم ها مقدم ترن خودمون.( Ladies firstکنم. خواهش می _

لبخندی زدم و وارد شدم. وارد شدن من همانا و درشت شدن چشم هام همانا. کافه پر از بادک

نک های قرمز بود که با یه روبان بلند سفید آویزون شده بودن. زمین پر از شمع های سرخ و 

 سفید بود. فرزاد از پشت بغلم کرد و گفت:

 امیدوارم تونسته باشم دیروز رو جبران کنم. _
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 مبهوت و متعجب گفتم:

 همه این ها به خاطر منه؟ _

 دست هاش رو از دور کمرم باز کرد و من رو به سمت میز برد، در همون حال گفت:

 ی بدی هایی که بهت کردم و تو بخشیدی.به خاطر همه _

 اهی به اطراف کرد و گفت:بعد نگ

 ی خوبی داره این آرش خان.عجب سلیقه _

 صدای از پشت سرم گفت:

 قابل شمارو نداره رفیق.  _

 سرم رو که برگردوندم لبخندی زد و گفت:

 تولدتون مبارک. _

 سعی کردم لبخند بزنم و در همون حال جواب دادم:

 ممنون_

 کنم.می خب، من برم کیک رو بیارم و بعد زحمت رو کم _

 فرزاد گفت:

 مون نکن. خجالت زده _

 

 

وقتی به میز نگاه کردم، شوق و ذوقم بیشتر شد. یه میز گرد که دورتا دورش پر از شمع بود و 

وسطش یه قلب با رزهای قرمز. فرزاد برای من صندلی رو عقب کشید و خودش هم روبه روم ن
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کیک رو وسط قلب، بین گل ها گذاشست. چند دقیقه بعد دوست فرزاد کیک به دست اومد و 

 شت. 

 دست هاش رو به هم قفل کرد و گفت:

 یام.رم نیم ساعت دیگه میخب این هم از کیک، من یه کاری دارم می _

 با خودم گفتم:

 ایول! چه پسر خوبی. خودش رو فرستاد دنبال نخود سیاه. -

 فرزاد به احترام دوستش از جاش بلند شد و گفت:

 کنم.آرش جان، جبران می باز هم ممنونم _

 ی گفت و رفت.« کنمخواهش می»آقای آرش 

نگاهی به کیک انداختم. خیلی خوشگل بود، یه کیک گرد با قلب های قرمز و صورتی؛ وسطش 

 «Love»هم نوشته بود: 

 نگاهی قدر دان به فرزاد کردم و گفتم:

 ز عالی.واقعاً روز خوبی بود. خیلی خوش گذشت، مخصوصاً با این سوپرای _

 چند بار بگم که قابل تورو نداره؟ _

 یه شمع قرمز قلب مانند روی کیک گذاشت و روشنش کرد. متعجب گفت:

 خوای فوت کنی؟ البته قبلش یه آرزو بکن.نمی _

چشم هام رو بستم و آرزو کردم که من و فرزاد همیشه باهم بمونیم؛ چه با عشق چه بی عشق. 

 ام رو بوسید.م شد و گونهوقتی شمع رو فوت کردم فرزاد خ

 بعد هم نگاهی به کیک انداخت و گفت:
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 یاد بخورمش.خیلی خوشگله، دلم نمی _

 چاقو رو بهم داد و گفت:  

 ی دو نفره بِِبُر.ی گندهیه تیکه _

با این که دوست نداشتم شکلش رو خراب کنم؛ ولی چاقو رو روی کیک گذاشتم و به قول فرزا

فره بریدم. فرزاد اومد کنارم نشست و هردو باهم شروع به خوردن کیی دو نی گندهد یه تیکه

خواستیم بریم که آقای آرش اومد. به شوخی چشم هک کردیم. بعد از کلی شوخی و خنده می

 اش رو بست و گفت:

 یااهلل. من اومدم ها، لطفاً جلوی یه جَوون مجرد رعایت کنید. _

 فرزاد خندید و گفت:

 رفتیم، این هم از کافی شاپ تحویل شما.یم میبه موقع اومدی داشت _

 زدیم بیرون و سوار ماشین شدیم. با خودم زمزمه کردم:

 خدایا این خوشی رو از ما نگیر. -

 

 

 توی فکر بودم که فرزاد پرسید:

 ملیکا موافقی بریم شهربازی؟ _

 ذوق زده دست هام رو به هم کوبیدم و گفتم:

 آره، من تاحاال شهربازی نرفتم. _
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شدیم ای گفت. نیم ساعت بعد داشتیم نزدیک میکشیده« چشم»فرزاد استارت ماشین رو زد و 

 که یه چیزی یادم اومد، بالفاصله جیغ زدم:

 صبرکن. _

ای پاش رو روی ترمز گذاشت. اگر کمربند نبسته بودیم االن از شیشه پرت شده فرزاد یه دفعه

 بودیم بیرون. نگران گفت:

 شده؟چیه چی  _

 هام جمع شد و گفتم:این که این جوری ترسوندمش اشک تو چشم از

 خواستم بترسونمت.ببخشید نمی _

 اش جلوی ریزش اشکم رو گرفت و گفت:فرزاد با انگشت اشاره

 خواستی بگی؟اشکال نداره عزیزم. چی می _

 تونیم بریم شهربازی.خواستم بگم ما نمیآها! می _

 چرا؟ _

 م و گفتم:دستم رو روی شکمم گذاشت

 نی هامون.نی _

 با دست به پیشونیش کوبید و گفت:

 ای وای! بازهم یادم رفت. _

 لبخندی زدم و گفتم:

 اشکال نداره، عوضش بریم خونه خسته شدیم دیگه. _

 شام چی؟ _



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 144 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

 ما که همین االن کیک خوردیم! _

 هام رو باال انداختم و ادامه دادم:بعد شونه

 من که سیرم. _

 کرد و گفت:دوباره حرکت 

 پس بریم خونه. _

 

هام خوقتی رسیدیم خونه عروسک ها و لباسم رو گذاشتم توی کمد و بعد از عوض کردن لباس

یومد. ودم رو روی تخت پرت کردم. با این که هنوز ساعت هفت شب بود؛ ولی خیلی خوابم می

 من گفت: فرزاد هم بعد از عوض کردن لباسش اومد کنارم دراز کشید. درحین بغل کردن

 مثل این که خیلی خسته شدی؟ _

 خواب آلود جواب دادم:

 اوهوم. _

 موهام رو بوسید و گفت:

 پس بخواب خانومم، شبت بخیر. _

 هایی بسته گفتم:توی خواب و بیداری بودم که حس کردم تخت تکون خورد. با چشم

 ری؟فرزاد کجا می _

 یام.واب من هم االن میعزیزم یادم رفت مهمونی رو به مهرداد بگم. تو بخ _

 بالفاصله بعد از حرف فرزاد خوابم برد.
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 *فرزاد*

 

کردم. خداروشکر که ملیکا از امروز خوشش اروی تخت، کنار ملیکا دراز کشیده بودم و فکر می

های ملیکا رو از ذهزد. داشتم امروز و خندهومد و راضی بود. چشم هاش از خوشحالی برق می

اد تلفن رقیبم افتادم. ای وای من به مهرداد خبر ندادم، هردوتامون دعوت گذروندم که ینم می

 بودیم. از تخت پایین اومدم که به مهرداد زنگ بزنم، اما صدای ملیکا مانع شد.

 ری؟فرزاد کجا می _

 یام.عزیزم یادم رفت مهمونی رو به مهرداد بگم. تو بخواب من هم االن می _

ی مهزدم بیرون. از پله ها پایین اومدم و روی کاناپه نشستم. شماره بعد هم سالنه سالنه از اتاق

 رداد رو گرفتم که با بوق اول جواب داد.

 جانم داداش؟ _

 سالم مهرداد جان. راستش امروز کریمی زنگ زد. _

 نذاشت حرفم رو ادامه بدم و گفت:

 البد دعوتمون کرده؟ _

 آره. _

 کشید و گفت:« پوفی»کالفه 

 خوان چهی کار کنن؟ این نقشه هاشون دیگه تکراری شده.یاین بار م _

 گوشی رو توی دستم جا به جا کردم و جواب دادم:
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 معلوم نیست؛ ولی به قول ملیکا اون قدر ها هم خنگ نیستن که باز برن سراغ مدارک. _

 آره این هم هست. _

 بعد با خنده ادامه داد:

 دوباره اتاق فکر بذاریم؟ _

 شه.می نیست. بریم ببینیم چینه، زیاد مهم  _

دونی که فقط لباس خریدنش یه هفته طول مباشه، پس من برم به سایه بگم آماده بشه. می _

 کشه.ی

 برو داداش. _

 خواستم قطع کنم که پرسید:می

 خری؟تو چی؟ واسه ملیکا لباس نمی _

 امروز بیرون بودیم خریدیم. _

 باشه پس. خداحافظ. _

 خدانگهدار. _

ی رو که قطع کردم خمیازه بلندی کشیدم. اوه اوه! فردا توی شرکت کلی کار دارم. امروز رگوش

 و هم به زور مهرداد رو راضی کردم نَرَم شرکت، بهتره برم بخوابم.

 

 

 *ملیکا*
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امروز روز مهمونی بود، یعنی یه هفته از تولدم و سوپرایزهای فرزاد گذشت. فرزاد به زور من رو 

دونم چه رسم بدی هست بین پولدارها که به خاطر یه متاد آرایشگاه. من نمیهمراه سایه فرس

ی دیگه. برای یه مهمورن و خیلی از خرج های اضافهخرن، آرایشگاه میهمونی ساده لباس می

کنن، حیف که من جشن عروسی نداشتم ببینم توی عروسی ها چی کار منی این کارها رو می

خودم رو نگاه کردم. همون لباسی رو که با فرزاد خریده بودیم رکنن. جلوی آینه قدی سالن ی

ی ساده داشتم. صورتم رو که با کلی درد آرایشگره برام بند انداخو پوشیدم و یه شنیون ساده

 کار؟ خوام چیت و به اصرار من فقط رژ و خط چشم زد. من به این خوشگلی آرایش می

د. یه پیرهن قرمز تنگ و بدن نما پوشیده بود که تونست به خودش رسیبرعکس من سایه تا می

چاک بلندی داشت. آرایش غلیظی کرد و موهاش رو خیلی زیبا شنیون کرد. به خودم توی آینه 

 خیره شده بودم که سایه گفت:

 خوردی خودت رو. بپوش بریم شوهرهامون دم در منتظر هستن. _ 

ن. سایه سوار ماشین شوهرش شد و من سواتند تند مانتوم رو پوشیدم و همراه سایه زدیم بیرو

 ر ماشین شوهرم. این دفعه به اصرار سایه هردو ماشین آورده بودن. 

 توی راه فرزاد بهم گفت:

ملیکا تو تا به حال چنین مهمونی هایی نرفتی و هیچ آشنایی به اون جا نداری، پس از کنار  _

مگر این که من بهت بدم. تشنه خوری خوری. هرچی بهت دادن نمیمن و مهرداد تکون نمی

یارم، چون اون جا پر از مشروبه. فهمیدی؟ بالشدی هرچی رو سر نکش بگو خودم برات آب می

یی سر خودت نیاری خدایی نکرده؟ شاید هم اون ها بخوان بالیی سرت بیارن، پس خیلی موا

 ظب باش. 

 با حرف هایی که زد کلی استرس گرفتم. سری تکون دادم و گفتم:

 آره فهمیدم. _
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محل مهمونی یه ویالی بزرگ بود خارج از اهواز، یک ساعتی طول کشید تا رسیدیم. چون در و

ی ماشین ها پارک یال باز بود، فرزاد و پشت سرش مهرداد به سرعت وارد ویال شدن و کنار بقیه

 کردن.

 

هم قرار گرفتیم و واری فرزاد بود. چهار نفری کنار ویالی بزرگی بود، فقط سالنش اندازه خونه 

د سالن شدیم. با وارد شدنمون انواع بوها و عطر ها به مشامم خورد، چون هنوز ویارم تموم نشد

ه بود عق اول رو زدم. فرزاد وقتی متوجه حالم شد بدون توجه به شخصی که برای خوش آمد 

اال آوردم. فرزاگویی اومده بود من رو به سمت دستشویی برد. هرچی خورده و نخورده بودم رو ب

 د نگران شد و گفت:

 ملیکا خوبی؟ _

 آره، ولی فکر نکنم بتونم بوی توی سالن رو تحمل کنم.  _

شه تحملش کرد. حاال بیا کم کم به بوش عادت میبوی مشروب و سیگاره. حق با توئه نمی _

 ریم خونه.کنی، اگر هم نتونستی می

د رو پیدا کرد، طبق معمول سایه هم ازش آویزوباهم رفتیم بیرون. فرزاد چشم گردوند و مهردا

 ن شده بود. رفتیم کنارشون و گرد یه میز نشستیم. 

 مهرداد پرسید:

 چت شده بود؟ _

 فرزاد به جای من جواب داد:
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 به بوی چنین جاهایی عادت نداره. _

 سایه قری به گردنش داد و گفت:

 ری سراغشون.خودت میواه واه! چه لوس. یکی دو بار بیای چنین جاهایی بعد  _

 

 رقصیدن خیره شدم. بدون توجه به حرف سایه صورتم رو برگردوندم و به جمعیتی که وسط می

ی زن ها مثل انسان های اولیه فقط لباس سایه در برابر لباس بقیه خیلی پوشیده تر بود. همه

جمعیت برداشیه وجب پارچه برای پوشوندن باسن و سینه هاشون گذاشته بودن. نگاهم رو از 

تم و تازه وقت کردم لباس فرزاد رو ببینم. کت و شلوار نفتی پوشیده بود با پیراهن سفید و کرو

 یومد.اتی که پر از طرح های ترمه بود. لباس هامون یه جورایی به هم می

 

 

 بعد از چند دقیقه که نگاهم بین در و دیوار و جمعیت در گردش بود، سایه روبه من گفت:

 ی! تو چرا مانتوت رو در نیاوردی؟عه راست _

با نگاه کردن به فرزاد کسب تکلیف کردم، اون هم با تکون دادن سرش موافقتش رو اعالم کرد. 

 مانتوم رو در آوردم و پشت صندلیم گذاشتم. این دفعه سایه روبه مهرداد با ناز و عشوه گفت: 

 شوهر جونم؟ _

 کارت رو بگو. _

 فت:سایه لب هاش رو جمع کرد و گ

 بریم برقصیم؟ ما که نیومدیم فقط بشینیم. _
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 مهرداد از جاش بلند شد و دستش رو سمت سایه دراز کرد.

 تونی دووم بیاری، پس بلند شو برقصیم. دونم که نمیمی _

 بعد روبه ما گفت:

 یاید؟شما نمی _

 فرزاد نگاهی به من انداخت و جواب داد:

 یایم.یبذار ملیکا کمی حالش خوب بشه، بعد م _

 مهرداد شونه هاش رو باال انداخت و گفت:

 هر طور مایل هستید. _

 و بعد همراه سایه بین جمعیت گم شدن.

 چشم هام رو مظلوم کردم و گفتم:

 من حالم خوبه، ماهم بریم برقصیم؟ _

 لبخندی زد و گفت:

 بلندشو خانومم. _

نگ تقریباً آروم به جاش وقتی وسط پیست وایستادیم، آهنگ در حال پخش تموم شد و یه آه

 پخش شد. 

 یاد. فرزاد بریم بشینیم، من از این آهنگ های جلف خوشم نمی _

 :ذاشت گفتهمون طور که دست هاش رو دو طرفم می

 خیلی هم خوبه، بهونه نیار. _

 به اجبار همراهش شدم و به آهنگ گوش سپردم.
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 قصه از کجا شروع شد؟ ... از گل و باغ و جوونه.

 ای مهربون و یک سالم عاشقونه.از صد

 اومدم به مهربونی ... که بگم با تو یه رنگم.

 ی قشنگم.تا بگم چه نازنینی ... تو شکوفه

 

 ای سالم عاشقونه ... ای عزیز آشیونه.

 عشقمون کاشکی همین جوری بمونه.

 ای سالم عاشقونه ... ای عزیز آشیونه.

 عشقمون کاشکی همین جوری بمونه.

 

 ی قلبم، اولین و آخرینه ... توئی تنها هم زبونم که همیشه نازنینه.عشق تو برا

 اگه ده سال اگه صد سال، شب و روز رو با تو باشم،

 تو واسم هنوز همونی که برام عزیز ترینی.

 

 اندی( _) آهنگ سالم عاشقونه
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توی بعد از تموم شدن آهنگ خستگی رو بهونه کردم و برگشتیم سر جامون نشستیم. یه سوال 

 ذهنم بود که از فرزاد پرسیدم.

 اس؟فرزاد، نیما چه کاره _

 نیما بیست و دو سالشه، هنوز دانشجوئه. _

 کنجکاو تر از قبل پرسیدم:

 خونه؟می چی _

خونه. آقا جهان خواسته هممون یه رشته بخونیم که مثل من و مهرداد مهندسی عمران می _

ای خارج از کشور بزه قول خودش شعبه های دیگهبا کمک هم شرکت رو اداره کنیم، بعد هم ب

 نیم.

 ناراحت گفتم:

تونید هم دیگه رو ببینشید و خیلی کم تر میاین طوری که بعد از چند سال از هم جدا می _

 ید.

ارزه. بعدش هم با پیشرفت ارتباطات دیگه هیچ اشکال نداره، به پیشرفی که بعدش هست می _

 مونه.کس از دیگری دور نمی

حومون سر بره. بیزدیم و کم کم نزدیک بود حوصلهدوساعت تمام من و فرزاد باهم حرف می

کردم. با خوخوردن نگاه میصله داشتم به افرادی که دور یه میز جمع شده بودن و مشروب می

 دم گفتم:

ا خورن؟ ایش! اگه فرزاد بخواد ازخاک تو سرشون با خوردن این زهرماری ها. این ها چیه می -

 دم. ین ها بخوره طالقش می

 بعد توی دلم به حرف های خودم خندیدم. 
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خواستم یه چیزی با صدای کشیده شدن صندلی سرم رو برگردوندم، سایه و مهرداد بودن. می

 بارشون کنم که خجالت کشیدم؛ اما حرف فرزاد یه کوچولو آرومم کرد.

دونید دشمن االن باید از این که نمی چه عجب دل کندید شما از پیست رقص! انگار نه انگار _

 هاتون چه نقشه ای براتون کشیدن نگران باشید. معلوم نیست این بار بخوان چی کار کنن.

 مهرداد سرش رو انداخت پایین و گفت:

 گی چی کار کنیم؟حق با توئه. می _

 فرزاد کالفه گفت:

 دونم، سرگردونم.خودم هم نمی _

 لیوان با محتویات قرمز رنگ برگشت. مهرداد بلند شد و با سه تا 

 یکیش رو جلوی سایه و دیگری رو جلوی فرزاد گذاشت، سومی هم موند واسه خودش.

 متعجب گفتم:

 پس من چی؟ _

 فرزاد جواب داد:

 شما حق خوردن چنین چیزهایی رو نداری. _

 مگه چیه این؟ _

 سایه خندید و گفت:

 نیست. مشروبه عزیزم، واسه بچه هایی مثل تو خوب _

 

 گه بچه.بی ادب به من می 
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 اخم هام رو تو هم کردم و گفتم:

 فرزاد لب بهش بزنی نه من نه تو. _

 متعجب گفت:

 چرا؟ _

 کنی.دی من رو بدبخت مییاد. کنترلت رو از دست میچون... چون... خب من خوشم نمی _

 متعجب تر از قبل گفت:

 من چه کار به تو دارم! _

 ناخود آگاه گفتم:

شی باهاش ازیاری مجبور میهمون طور که به من تجاوز کردی این بال رو سر یکی دیگه می _

 دواج کنی.

 بالفاصله بعد از حرفم هر دو دستم رو روی دهنم گذاشتم. 

داد که هرآن ممکن بود بشکنه. فرزاد بد جوری عصبی شد. لیوان تو دستش رو جوری فشار می

اش خیلی ترسناک بود. اش زده بود بیرون؛ کالً قیافهشهصورتش قرمز شده بود و رگ های شقی

 ای از جاش بلند شد و رفت بیرون. مهرداد هم از جاش بلند شد و گفت:یه دفعه

 یاوردی. نباید این موضوع رو به روش می _

 ی گفت و رفت سراغ بار. « ایش»بعد هم دنبال فرزاد رفت بیرون. سایه خانوم هم 

 

دونستم حرفم برای فرزاد خیلی سنگین بوده و حو گذاشتم روی میز. میتنها و پشیمون سرم ر

یومد که حضور کسی رو پاال حاالها باید اخم هاش رو تحمل کنم. کم کم اشکم داشت در می

شت سرم حس کردم. سرم رو که بلند کردم، بادیدن فردی ناشناس از جام بلند شدم. فرد ناش
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چاقویی روی پهلوم گذاشت. آروم در گوشم زمزمه کر ناس از پشت من رو به خودش چسبوند و

 د:

اش فرو رفتن این چایای باال، وگرنه نتیجهای با من از پله ها میبدون حرف یا حرکت اضافه _

 قو توی شکمته.

کردن؛ هام توی شکمم بی قراری میکوبید و بچهام میی سینهقلبم تند تند خودش رو به قفسه

ها برم باال و وارد یه رزید و عرق کرده بودم. مجبور شدم باهاش از پلهلدست هام هم حسابی می

 کشیدن. اتاق بشم. درکمال تعجب چند نفر توی اتاق بودن و انگار انتظار من رو می

 مردی که چاقو رو گرفته بود به سمت جلو پرتم کرد و گفت:

 هت کاری نداشته باشیم.دیم باگه باما همکاری کنی و هر کاری بگیم انجام بدی، قول می _

 با عجز نالیدم:

 خواین از جونم؟چی می _

 یکی شون لباسی رو سمتم پرت کرد و گفت:

 برو تو حموم لباست رو عوض کن. _

 

 

 خواستم اعتراضی کنم؛ اما با فریادی که سرم زد مجبور به اطاعت شدم.می

 خوای امشب زیر خوابمون نشی پس حرف گوش کن.اگه می _

فتم توی حموم و لباسم رو عوض کردم. لباس کوتاهی بود به رنگ قرمز. با خودم نالیدبا گریه ر

 م:

 یاد؟خدایا! پس چرا فرزاد نمی -
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ای که به در زدن مجبور شدم برم بیرون. یکیشون که اسلحه به دست رو صندلی نشسبا ضربه

 ای به من کرد و گفت:ته بود، اشاره

 بیا رو پاهای من بشین.  _

 هایی گرد شده لب زدم: با چشم

 چرا؟ _

 اسلحه رو سمتم گرفت و گفت:

 یای یا بزنم؟می _

آروم آروم سمتش قدم برداشتم. وقتی نزدیکش شدم دستم رو کشید و من رو روی پاهاش گذا

شت؛ بعد هم بالفاصله شروع کرد به بازی کردن با لب هام. از شدت تعجب قدرت هیچ کاری ر

 مدم محکم حولش دادم و بلند شدم. و نداشتم، وقتی به خودم او

 با شنیدن صدایی از پشت سرم برگشتم.

 برگرد لباس خودت رو بپوش. _

 کنم داد زد:وقتی دید فقط نگاهش می 

 دِ یااهلل. برو لباس رو عوض کن. _

دوباره برگشتم و لباس خودم رو پوشیدم. کار هاشون برام گنگ و تعجب انگیز بود. آخه چرا با

 کردم؟دقیقه لباسم رو عوض می ید برای چند

با باز شدن یهویی در جیغی کشیدم. همونی که اسلحه دستش بود من رو کشید توی اتاق و رو

ی موجود پرتم کرد. دست و پاهام رو قفل کرد و روم خیمه زد. سالحی به جز ی تخت یه نفره

ر ساکت کردن مجیغ و گریه نداشتم، پس همون کار رو کردم؛ اما عجیب بود که کسی سعی ب

 ن نداشت. خداروشکر لباسم رو پوشیده بودم.
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کردم که در باز شد و مهرداد و فرزاد اومدن داخل. با سه نفر همون طور داشتم گریه زاری می 

موجود توی اتاق درگیر شدن و حسابی کتکشون زدن؛ باز هم چه عجیب که هیچ کدوم از سال

 ح هایی که داشتن استفاده نکردن. 

، فرزاد هم اومد سراغم و داومد اون مرد رو از روی من برداشت و مشتی به صورتش زدمهرداد 

ستش رو برای زدن من بلند کرد؛ اما وسط راه پشیمون شد و بغلم کرد. وقتی حسابی تو بغل 

ای سرم رو بلند کردم. مردی میانسال توی چارچوب دفرزاد گریه کردم با صدای ناشناس دیگه

 ر ایستاده بود. 

 اتفاقی افتاده؟ _

ای به اوفرزاد من رو از روی تخت بلند کرد و بدون حرف از اتاق اومدیم بیرون؛ ولی مهرداد تنه

 ن زد و گفت:

 خودت رو به اون راه نزن آقای کریمی.  _

 وقتی رفتیم توی حیاط سایه رو دیدم که خونسرد کنار ماشین مهرداد ایستاده بود. 

 مهرداد با دیدنش داد زد:

 اون زهر ماری واجب بود که تنهاش گذاشتی؟ _

 

 

کردم و دستم رو برای آروم کرسوار ماشین شدیم و از ویال زدیم بیرون. من هم چنان گریه می

کردن. فرزاهام بی قراری میکشیدم. چون استرس زیادی داشتم بچهدن بچه هام رو شکمم می

 رو تو هم گره زد و گفت: کرد، اخم هاشد همون طور که با سرعت زیاد رانندگی می

 گریه نکن. _
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 با هق هق گفتم:

 خودشون مجبورم کردن. _

 داد زد:

 گم گریه نکن. فقط... فقط... فقط بهم بگو دیر نرسیدم.می _

 نه به خدا، تو که دیدی لباسم تنم بود. او... _

 ی ماجرا و عجایبش رو تعریف کنم که فرزاد پرید تو حرفم گفت:خواستم همهمی

ی امشب حرف زدی. نه االن نه ده سال دیگه، هیچ وقت. مای به حالت اگه یه کلمه دربارهو _

های آسمون به حالیارم مرغدونم چی کارش کنم این بی پدر و مادر رو. یه بالیی سرش میی

 ی اون کریمی عوضیه. دونم نقشهش گریه کنن. من که می

م خونه بدون هیچ حرفی خودم رو به اتاق کشید. وقتی رسیدیکل راه رو فقط خط و نشون می

رسوندم و به حمام رفتم. بعد از کلی گریه کردن با چشم هایی متورم و قرمز از حمام اومدم بیر

ون. فرزاد با همون لباسش روی تخت دراز کشیده بود و ساعدش روی چشم هاش بود. آروم قد

مشب بهش بگم؛ ولی با فکر اخواستم از عجایب امی برداشتم و کنارش روی تخت نشستم. می

شه ساکت شدم. سرم رو انداخته بودم پایین و با انگشت هام ین که ناراحته و بیشتر عصبی می

 کردم که با صدای فرزاد سرم رو باال بردم. بازی می

کردم با عشقی که تو قلب هر دوتامون هست، فراموکردم من رو بخشیدی. فکر میفکر می _

قدرها هم پَست نیستم. روزی که بهت تجاوز کردم حالم بد بود، خیلی  ش کرده باشی. من اون

کردم من رو این قدر سست و بی اراده بشناسی. وقتی اون جوری جلوی خورده بودم. فکر نمی

 ی خودم فهمیدم.دوست هام حرف زدی، با این که دلم شکست؛ ولی نظر واقعیت رو درباره

 

 با بغضی سنگین گفتم:
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، یهویی از دهنم پرید. باور کن من دوگممی دونستم دارم چیبم خرد بود. نمیمن فقط اعصا _

 ی اون روزها رو فراموش کردم.ستت دارم و همه

 

 

 فرزاد از جاش بلند شد و داد زد:

یوفتادی. یادت نردِ فراموش نکردی. اگه فراموش کرده بودی که بادیدن مشروب یادش نمی _

 دونی. وز میفته چون هنوز من رو یه متجا

شکست. با رفت سراغ میز آرایشی و همه چیزش رو انداخت زمین. هرچی دم دستش بود رو می

 هق هق رفتم پیشش و بغلش کردم. در همون حال داد زدم:

 کنم فقط آروم باش. تو رو خدا آروم باش. غلط کردم، به خدا غلط کردم. هرکاری بگی می _

 واب داد:فرزاد مثل من با تن صدای باالیی ج

ی متونی بکنی؟ مغزت رو شستشو بدی؟ فکرت دربارهخوای بکنی؟ چی کار میچی کار می _

 ن خرابه، خراب. 

عطر من هم یی عطر رو کوبید به دیوار. همراه شیشهبعد هم من رو به سمتی هل داد و شیشه

ی دراور و خون اومدهی اتاق. سرم خورد به لبکوبیده شدم؛ ولی نه به دیوار بلکه به دراور گوشه

کردم. فرزاد دست از بشکن بش. نمی دونم چرا درد نداشت، شاید هم من دردش رو حس نمی

 کنش برداشت و نگران اومد سراغ من.

 ملیکا خوبی؟ سرت چی شده؟ _

کرد بلندم کنه، با خودش هبعد هم چنگی به موهاش زد و هول شده همون طور که سعی می

 کرد:ی زمزمه می



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 160 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

 کار کردم؟ خدایا کمکم کن. خدایا!ی من چ _

کرد مانتو رو تنم کنه؛ اما فرزاد من رو روی تخت گذاشت و رفت مانتو و شالم رو آورد. سعی می

 من دستش رو گرفتم و گفتم:

 شه. باور کن.آروم باش فرزاد، به خدا چیزی نیست. فقط یه چسب روش بذارم خوب می _

 

 دش رو بکنه و در همون حال گفت:اما اون هم چنان سعی داشت کار خو

 فهمی، بذار بریم بیمارستان از سرت عکس بگیرن تا مطمئن بشیم. االن داغی نمی _

 لبخندی زدم و گفتم:

خوام همگی االن داغی. باور کن چیزی نیست فقط چسب زخم میمگه تصادف کردم که می _

 ین.

 

 

 فرزاد که کمی آروم شده بود گفت:

 بخشی من رو؟ودم رو کنترل کنم. میببخشید نتونستم خ _

 سرم رو کج کردم و مثل بچه ها گفتم:

 بخشمت.اوم، اگه برام لواشک و تمر و پفک و چیپس و بستنی و کاکائو بیاری، می _

 فرزاد چشم هاش رو باز و بسته کرد و گفت:

 یارم.خرم میتا تو صورتت رو از خون بشوری من هم سه سوته همه رو می _

 رو بوسید، پشتش رو به من کرد و رفت. دستش به دستگیره نرسیده گفتم:پیشونیم 
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 فکر نکن همش واسه خودمه، بچه هات هوس کردن. _

 خندید و گفت:

 دونم بچه هام شکمو هستن. می _

فرزاد رفت و با کلی خوراکی های خوشمزه و رنگی رنگی برگشت. ذوق زده سمت کیسه ها حم

 رفت و گفت:له ور شدم که دستش رو باال گ

 خانوم بنده شام نخودن، اول شامی که خریدم بخوریم بعد هرچی دوست داشتی بخور.  _

باهم چلو کبابی که خریده بود رو خوردیم. تا غذا تموم شد سمت کیسه ها رفتم و شروع کردم 

خوردم، فرزاد هم کنارم دراز کشیده بود و به خوردن. تا نصف شب رو تخت نشسته بودم و می

 خوان. خندید. چه کار کنم خب، ویار دارم بچه هام میار هام میبه ک

 وقتی از خوردن خسته شدم، خودم رو کنار فرزاد پرت کردم و گفتم:

 ایول عالی بود. بچه هام خوششون اومد.  _

 مادر بچه ها چی؟ اون هم خوشش اومد؟ _

 ای گفتم:با لحن کشیده

 خیلی. _

 شد و خیره به صورتم گفت:یه دفعه ای چشم های فرزاد نگران 

 این دیگه چیه؟ _

 از نگرانیش ترسیدم و گفتم:

 چی؟ کجا؟ _

 روی صورتم خم شد و گفت:
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 این جا روی لبت. _

تا خواستم دستم رو روی لبم بذارم، فرزاد زود تر لب هاش رو روی لب هام گذاشت. از کارش 

 ام گرفت، عجب بازیگر خوبی بود. خنده

 ای ریز و درشت فرزاد صبح شد.اون شب هم با بوسه ه

 

 

ام، شش ماهه که من وارد زندگی فرزاد شدم. شه شش ماه. شش ماهه که من حاملهبا امروز می

با این که چند وقت پیش نوبت دکتر داشتیم؛ اما فرزاد به دلیل مشغله های زیادش یادش رفت 

خوام بدون اتنهایی برم. میو من رو نبرد دکتر. من هم به روش نیاوردم و تصمیم گرفتم امروز 

ین که فرزاد بدونه، برم دکتر جنسیت بچه ها رو بفهمم و فرزاد رو سوپرایز کنم. فکر کنم خیل

 ی خوشحال بشه و خستیگیش در بره.

 

ی ویزیت و ربرای پنهونی رفتن مشکل خاصی ندارم. خودم کمی پول پس انداز دارم که هزینه

خوام برم بیرون؛ اما در اصل گفتم که فرزاد خبر داره میفت آمدم رو بدم. به مستخدم ها هم 

 فرزاد بی خبر از همه چیز سرکارشه.

 

آماده شدم و رفتم بیرون، بعد هم تاکسی گرفتم و آدرس مطب دکتر رو دادم. وقتی به مطب ر

 سیدم، بعد از کمی انتظار وارد اتاق دکتر شدم. دکتر بادیدنم گفت:

 شما بودم.  سالم، خیلی وقت پیش منتظر _

 لبخندی زدم و جواب دادم:
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 یه سری مشکل به وجود اومده بود، نتونستم بیام. _

 دکتر با انگشت اشاره عینکش رو باال برد و پرسید:

 ای؟آماده _

 بله. _

شوق و ذوقم اون قدر زیاد بود که استرس برگشتن فرزاد به خونه جایی توی قلبم نداشت. االن 

زنم. چه خوبه آدم هم زمان صاحب دوتا بچه بشه، ای دارم قدم میدههم تو خیابون بالبخند گن

 اون هم یه دختر و یه پسر باهم. 

گشتم. هام میهمون طور توی فکر بودم و لبخند عمیقی بر لب، دنبال اسم مترادف برای بچه

یه دفعه ای پسری دستم رو کشید و بغلم کرد. از شدت تعجب کمی بی حرکت موندم؛ اما بعد 

 صبی ازش جدا شدم. اون پسر وقتی صورتم رو دید، سرش رو پایین انداخت و گفت:ع

 خواستم غافلگیرش کنم. خوام، فکر کردم نامزدمه میمعذرت می _

 با شنیدن دلیلش ناراحتیم از بین رفت و دوباره لبخند

 زدم. جواب دادم:

 یاد. اشکال نداره، پیش می _

به ساعت توی دستم افتاد، با دیدن ساعت برق از سرم پرید. اِو به قدم زدنم ادامه دادم. نگاهم 

 ی وای، فقط نیم ساعت دیگه تا اومدن فرزاد وقت داشتم.

 

 

کردم، همین موقع یه تاکسی جلوم ایستاد، راننده سرنگران این طرف و اون طرف رو نگاه می

 ش رو از پنجره آورد بیرون و گفت:
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 خوای؟تاکسی می _

 آره. آره. _

جله سوار شدم و آدرس خونه رو دادم. از شانس بد من ترافیک سنگینی بود و همون یک با ع

ساعت به تاخیرم انداخت. وقتی از ترافیک رد شدیم، ماشین خراب شد. وای خدا چرا امروز زم

ین و زمان دست به هم دادن تا من دیر برسم؟ و این گونه شد که من ساعت شش و نیم، یعنی 

تر از فرزاد رسیدم خونه. دست دراز کردم که آیفون رو بزنم؛ اما در زود تر  یک ساعت و نیم دیر

 باز شد و فرزاد نگران اومد بیرون. با دیدن من صورتش سرخ شد و با باالترین تن صدا داد زد:

 کدوم گوری بودی؟ _

 با دیدن عصبانیتش زبونم بند اومد و شروع کردم به من من کردن.

 من که... چیز شد...رفتم چیز...من... من... رفتم...  _

 با داد دومی که سرم زد ساکت شدم.

 خفه شو فقط خفه شو. _

بعد هم بدون توجه به من رفت بیرون. وای خدا! این چه غلطی بود من کردم؟ آخه کجا رفت ا

 یفته که فرزاد باهام قهر کنه؟الن؟ چه جوری بهش بگم رفته بودم دکتر. چرا همیشه اتفاقی می

نان سمت اتاقم دویدم و در رو محکم کوبیدم. پشت در سر خوردم و شروع کردم به مالگریه ک

 مت کردن خودم. با خودم زمزمه کردم:

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد.  _

شب شد و فرزاد هنوز نیومده بود، زنگ زدم اما جواب نمی داد. از نشستن روی زمین کمرم در

نگان روی تخت نشستم. تا نزدیک صبح چشم به در دوخته بود گرفته بود، بلند شدم و لنگان ل

 دم؛ اما خواب بر نگرانیم غلبه کرد و من رو با خودش برد.
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 *فرزاد*

 

خسته و کوفته از شرکت برگشتم. کلید انداختم و وارد خونه شدم. با سالم مستخدم ها، با خ

ای تم، با ندیدن ملیکا شونهستگی به جواب کوتاهی اکتفا کردم. نگاهی متعجب به اطراف انداخ

 باال انداختم و با خودم گفتم:

 حتماً توی اتاق باالست.  -

از پله ها رفتم باال و وارد اتاق شدم؛ اما بازهم ملیکا رو ندیدم. کجاست پس؟ با عجله از پله ها ا

 ومدم پایین و از یکی از مستخدم ها به نام ستایش پرسیدم:

 ملیکا کجاست؟ _

 و ساعت پیش رفتن بیرون؛ ولی هنوز برنگشتن.آقا راستش د _

عجیب بود ملیکا بره بیرون و به من نگه، اون هم دوساعت پیش. اخم هام رو تو هم گره زدم و 

 گفتم:

 گی؟پس چرا االن می _

 دختر بیچاره ترسید و جواب داد:

 آقا، خانم خودشون گفتن بهتون زنگ زدن.  _

تونست رفته باشه؟ چرا به من چیزی نگیعنی کجا میها نشستم. سری تکون دادم و روی مبل

فت؟ چرا به مستخدم ها دروغ گفت؟ چرا این قدر دیر کرده؟ متنفرم از این چراهایی که جواب

 دونم.شون رو نمی
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یک ساعت دیگه هم گذشت، نگرانش شدم هرچی به تلفنش زنگ می زدم جواب نمی داد. نمی 

شه باید یه کاری کنم. رفتم باال و کتم رو برداشتم، نمیدونستم کجا دنبالش بگردم. این جوری 

خواستم از اتاق برم بیرون که گوشی ملیکا رو روی تخت دیدم. یادش رفته بود گوشیش رو می

 ببره. 

از اتاق بیرون اومدم و رفتم توی حیاط. اوف باز هم ریموت در خرابه، مجبورم خودم در رو باز 

 شین باز کنم که ملیکا رو پشت در دیدم.کنم. رفتم در رو برای خروج ما

هام جاش رو به خشم و عصبانیت داد. سرش داد زدم و برای جلوگیری از اتفاق ی نگرانیهمه 

 ی نیما رفتم.بدی رفتم بیرون. اَه حتی یادم رفت ماشین رو بردارم. تاکسی گرفتم و به خونه

 

 

ی نیما بر خالف من و مهرداد، آپارتمانهی آیفون رو فشار دادم. خوی نیما و دکمهرسیدم خونه

ی چهارم رفتم. نیما که دم در منتظر بود، نی بود. با باز شدن در وارد آسانسور شدم و به طبقه

 بادیدنم دستش رو دراز کرد و گفت:

 سالم، خوش اومدی. _

رت بی حوصله و بدون این که جواب سالمش رو بدم وارد خونه شدم. خودم رو روی کاناپه ها پ

 کردم و گفتم:

 آب.  _

 نیما دست به سینه باال سرم ایستاد و گفت:

 گن آب؟تو شهر شما به جای جواب سالم، می _
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 عصبی گفتم:

 ات رو ندارم.نیما بس کن حوصله _

 دست هاش رو باز کرد و اومد کنارم نشست، نگران گفت:

 چت شده تو؟  _

 دستم رو روی چشم هام گذاشتم و گفتم:

 دونم.نمی _

 متعجب جواب داد:

 یعنی چی؟! _

 خوام بخوابم. یعنی این که فقط می _

 نیما از جاش بلند شد و گفت:

 حداقل برو روی تخت من بخواب.  _

بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم. خنکی کف زمین حس خوبی داره، چه خوب که نیما واسه 

 اش فرش نداره. نیما داد زد:خونه

 خوای؟شام نمی _

 با داد جوابش رو دادم:متقابالً 

 نه. _

روی تخت دراز کشیدم و گوشیم رو سایلنت کردم. صبح با صدای نیما از خواب بلند شدم. با 

 صدایی خواب آلود گفتم:

 چیه چی شده؟ _
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 خوای بری شرکت؟نمی _

 سرجام نشستم و گفتم:

 مگه ساعت چنده؟ _

 هشت. _

 فتم:دست و صورتم رو شستم و بیرون رفتم. رو به نیما گ

 لباس بده بپوشم، لباسم چروک شد. _

 وقتی لباس هام رو عوض کردم، ماشین نیما رو بردم و به شرکت رفتم.

 

 

وقتی به شرکت رسیدم، به اتاقم رفتم و به کارهای هر روزم رسیدم. نگاهم به گوشیم افتاد، بی

کاری نک . دیروز از خونه زدم بیرون تا توی عصبانیتMyLoveست تماس بی پاسخ از طرف 

پرسم هم ازش عذرخواهی رم خونه، هم دلیل کارش رو مینم که پشیمون بشم. امروز حتماً می

 کنم. می

ساعت نزدیک دوازده ظهر بود، چون صبحونه نخورده بودم زود سفارش غذا دادم و نهار خوردم. 

 من اومد داخل اتاق. « بفرمایید»بعد از نهار منشی در اتاق رو زد و با 

 داشتید؟ کاری  _

 ی توی دستش اشاره کرد و گفت:به بسته

 بله، پیک براتون یه بسته آورده.  _

 متعجب گفتم:
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 اش کیه؟فرستنده _

 ای باال انداخت و گفت:شونه

 ننوشته. _

ی دست بهش فهموندم که بره. برگشتم سرجااز جام بلند شدم و بسته رو ازش گرفتم. با اشاره

چند تا کاغذ توش بود و باالشون نوشته بود: دست از سر زندگیم م نشستم و بسته رو باز کردم.

 ون بردار، آقای مزاحم.

 

با من بود؟ کاغذ ها رو که برعکس بود یکی یکی برگردوندم، اما دیدن شون همانا و هزار تیکه  

شدن قلبم همانا. وای خدایا! برگه هارو که شامل کلی عکس بود روی میز پرت کردم و با دو د

ام رو چنگ زدم. چی کار کرده این دختر؟ این چه بالیی بود که سر زندگیم آورد؟ اول ست موه

خواستم جعلی بودن شون رو به خودم ثابت کنم؛ اما با یادآوری بی خبر رفتن ملیکا و هول می

های دیروزش، شَکَم به یقین تبدیل شد. شروع کردم به راه رداد، لباسشدنش وقتی جواب می

شناختمش. اوکردم. من که نمیو سرزنش خودم. من نباید زود بهش اعتماد میفتن توی اتاق 

اش نداشتم. محکم به پیشونیم کوبیدم و با خودم ن فقط یه خدمتکار بود و من اطالعاتی درباره

 گفتم:

 سپردی. گند زدی به زندگیت فرزاد. نباید ندیده و نشناخته دل می -

ام هام یکی پس از دیگری از روی گونهار سر خوردم. اشکای سرم گیج رفت و کنار دیویه دفعه

دم دخشدن. کمی که گذشت به خودم اومدم و با سرعت به خونه رفتم. نشونش میسرازیر می

ی خیانت توی ذهنم بود. دندوی هرزه رو. خون جلوی چشم هام رو گرفته بود و فقط کلمهتره

 رمون مشت کرده بودم.دادم و دستم رو دور فن هام رو به هم فشار می
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 *ملیکا*

 

تازه خوابم برده بود؛ اما با صدای در اتاق که محکم به دیوار کوبیده شد از خواب پریدم. فرزاد با 

کرد. از نگاهش ترسیدم و از جام بلند چشم ها و صورتی سرخ، مثل شیری گرسنه بهم نگاه می

 شدم. فرزاد با دندون هایی کلید شده غرید:

 کنم.نابودت میکشمت. می _

 نگران بهش نزدیک شدم و گفتم:

 چی شده عزیزم؟  _

 با تو دهنی که خوردم برق از سرم پرید. یه سری عکس به سمتم پرت کرد و داد زد:

شینی؟ نابودت میکنی؟ تو بغل این و اون میری بیرون؟ به من خیانت میحاال بی اجازه می _

 ذارم. ات نمیکنم. زنده

 

اشکی عکس هارو برداشتم و یکی یکی نگاه کردم. خدای من! این عکس که مربوبا چشم هایی 

ط به شب مهمونیه، وقتی لباس هام رو عوض کردم. پس واسه همین گفتن لباس هام رو عوض 

کنم که فرزاد نفهمه مال شب مهمونیه. این یکی هم مال دیروزه. زمانی که پسره دستم رو ک

ا بیشتر از چند ثانیه نبود. شکار لحضه هاست. چشم هام سیاشید و بغلم کرد. هیچ کدوم این ه

دونست مجبور هی رفت و روی زمین نشستم. چه جوری ثابت کنم بی گناهم؟ فرزاد که نمی

دونه لبخندی که توشدم لباس رو عوض کنم که کسی نفهمه مربوط به مهمونیه. فرزاد که نمی

 ی عکس دارم مال خوشحالی بچه هاست. 
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ای به من زد. ان جلوی چشم های فرزاد رو گرفت. کمربندش رو در آورد و ضربهیک لحظه خو

ون قدر محکم بود که نفسم رو برید. روی زمین چمباته زدم و با دست از شکمم محافظت کرد

 ی دوم رو بزنه؛ ولی با جیغ من دستش رو پایین آورد.م. دستش رو بلند کرد که ضربه

 هام. فرزاد بچه _

 اش رو سمتم گرفت و گفت:ن انگشت اشارهنفس نفس زنا

تونم بزنمهاست. حیف که نمیای. حیف که خون من توی رگ های این بچهحیف که حامله _

 دونم و تو. ت. بذار بچه ها به دنیا بیان، اون وقت من می

 بعد داد زد:

ری آخرین و یکنم. موسایلت رو جمع کن برو یه اتاق دیگه. تا به دنیا اومدن بچه ها صبر می _

کنم که به بچه های ات رو ببینم، وگرنه تضمین نمیخوام سایهدور ترین اتاق این جا. حتی نمی

 خودم هم رحم کنم. 

 

با گریه وسایلم رو جمع کردم و به قول خودش به آخرین و دور ترین اتاق رفتم. اتاق کوچیکی 

نشستم و به گریه هام ادامه داکه به جز یه تخت و یه موکت قدیمی چیزی نداشت. روی زمین 

 دم. خدایا چه کار کنم؟ اون عکس ها واقعیه؛ ولی من گناه کار نیستم.

 

 

کردم و از ترس فرزاد برای خوردن غذا نرفتم بیرون. سرم رو روی بالاز صبح تا شب فقط گریه 

 شت گذاشتم و با خودم گفتم:

دم. هم شب مهمونی رو، هم دیح میرم همه چیز رو بهش توضامشب فرزاد عصبانیه. فردا می -

 ای هست؛ اما کی ها؟ خدا داند.ی افراد دیگهیروز. باید بفهمه که من بی تقصیرم و این نقشه
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صبح که از خواب بیدار شدم با عجله به اتاق فرزاد رفتم؛ ولی نبود. حتماً رفته شرکت. اشکال ن

ت. با وجود گرسنگی زیاد، چون گم. هوای بهمن ماه کمی سوز داشداره وقتی برگشت بهش می

حوصله نداشتم و دلم گرفته بود، برگشتم توی اتاقم و سه کنج دیوار نشستم. فرزاد تا آخر شب 

نیومد و باز هم خوابم برد. صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم، فهمیدم دیشب فرزاد کالً برن

خوردم. ی مفصلی و صبحانهگشته خونه. چون دو روز چیزی نخورده بودم، به آشپزخونه رفتم 

فرزاد رفت و سه روز من رو توی بی خبری و نگرانی گذاشت. دوباره روزهام تکراری شد فقط خ

واب و غذا و انتظار فرزاد، همین. روز چهارم رفتن فرزاد، مثل همیشه وارد آشپزخونه شدم که 

 کمی غذا بخورم؛ اما با حرفی که فریبا زد کالً بی خیال شدم.

 راستی آقا اومدن؛ اما...خانوم  _

خواستم همه چیز رو تواجازه ندادم حرفش رو کامل کنه و به سمت اتاق فرزاد پرواز کردم. می

ی روبه روم، دستم از دور دضیح بدم. بدون در زدن یه دفعه ای در رو باز کردم. با دیدن صحنه

صحنه ی روبه روم خیره  ستگیره باز شد و کنار چهار چوب در سر خوردم. با اشک و ناباوری به

 شدم. فرزاد با دیدن من عصبی از جاش بلند شد و داد زد:

 کی بهت اجازه داده به اتاق من بیای؟  _

گفاش چیز خوشایندی نمیبه دختری که اومد کنارش نگاه کردم. دختری که احساسم درباره

ن حلقه کرد و با پوزخت. فرزاد وقتی نگاه خیره ام رو به اون دختر دید، دستش رو دور کمر او

 ند گفت:

 نامزدم رویا. قراره تا یه هفته دیگه عروسی کنیم.  _

 با شنیدن حرف هاش از جام بلند شدم و گریه کنان گفتم:
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 خوای من رو اذیت کنی؟فرزاد شوخیه دیگه؟ می _

 فرزاد پوزخندی زد که آتیش گرفتم. گفت: 

 کردیم که تو رسیدی؟ شتیم یه کار هایی میمن چه شوخی با تو دارم؟ ندیدی همین االن دا _

 ناباور لب زدم:

 آخه چرا؟ _

 با خونسردی جواب داد:

کشم باهات برم بیروخواد با یه خدمتکار زندگی کنم. خجالت میچون خسته شدم. دلم نمی _

خوام زنم یه خانم خوب و باکالس باشه. نه یه خدمتکان. مگه فرق من و بقیه چیه؟ من هم می

 زوری باهاش ازدواج کردم. ر که 

 

نفس هام به شمارش افتاده بود. نمی تونستم درست نفس بکشم. من داشتم عشقم رو، زندگیم 

 دادم. رو، همه کسم رو از دست می

گور بابای غرور، پای دلم درمیونه. برای چندمین بار از غرورم دست کشیدم. جلوش زانو زدم و ا

 لتماس کنان گفتم:

میگناهم. اون عکس ها شکار لحضه هاست، اجباری بوده. فرزاد من بی تو میبه خدا من بی  _

 کنم، تورو خدا فقط این بال رو سرم نیار.رم. فرزاد یه وقت من رو ول نکنی ها. هرکاری بگی می

کرد؛ ولی دل فرزاد پر از کینه بود، از سنگ سخت تر بود. صدای گریه هام دل سنگ رو آب می

 با پاش هل داد و با نفرت گفت:دست به جیب، من رو 

من دیگه حاضر نیستم با تو بمونم. مقصر من بودم که نشناخته بهت اعتماد کردم. تویی که  _

ام نگه نداشته بو. از کجا معلوم از همون قبل یه هرزه تیو خونهیه خدمتکار بی پدر و مادر بودی
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تا با این بهانه بامن ازدواج کنی. ادم. از کجا معلوم اون شب تو خودت رو جلوی من قرار ندادی 

 ز کجا معلو...

دیگه نذاشتم ادامه بده. خرد شدن تا چه حد؟ تحقیر تا چه حد؟ دست هام رو روی گوش هام 

 گذاشتم و جیغ زدم:

 بس کن.  _

 بعد هم از جام بلند شدم و گفتم:

 ازت متنفرم.  _

 به سمت اتاق دویدم. فرزاد داد زد:

دی و گونیا اومدن بچه ها مجبوری بمونی. بعدش بچه ها رو به من میهمچنین؛ ولی تا به د _

 کنی.رت رو گم می

 

 

ای که دیدم یه لحظه هسریع تر به سمت اتاق دویدم و خودم رو روی تخت پرت کردم. صحنه

م از جلوی چشمم نمی رفت. فرزاد و دختره روی تخت بودن و فرزاد روی دختره خیمه زد بود 

کردن. باورش برام سخت بود که زندگیم توی یدم، خدا داند که چی کار میرسو اگر من نمی

کم تر از یک هفته نابود شد. شوهرم رو از دستم دادم. شوهری که تا چند روز پیش ادعای عا

 شقی داشت. 

بچه هام رو ازت می»ام بلند تر شد. چه قدر راحت گفت با به یاد آوردن بچه هام، صدای گریه

ش ماهه که این بچه ها رو توی شکمم حمل کردم و بهشون عادت کردم. خون من ش« گیرم. 

شنون و همدمن هم تو رگ های این بچه ها جریان داره. شش ماهه که هرشب درد دلم رو می

ذارم من رو از کنم؛ اما نمیم تنهایی هام هستند. محاله ولشون کنم. هرکاری که فرزاد بگه می
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فرزاد هستم. حتی اگه بخواد با اون دختره ازدواج کنه، التماسش بچه هام جدا کنه. من عاشق 

کنم که طالقم نده. به همین که هر چند وقت یک بار از دور ببینمش و اسمش توی شناسنامی

ام باشه راضی هستم. با به یاد آوردن آهنگ جدیدی که دانلود کرده بودم، دست دراز کردم و مه

ی اشک خشک ا پلی شدن آهنگ داغ دلم تازه شد و چشمهگوشیم رو روی زمین پیدا کردم. ب

 ام دوباره خروشان شد.شده

 

 چشم هات، شمشیر و از رو بسته بود؛ ولی من با، دلی موندم که پات نشسته بود.

 

 کردی، که یکی جات نشسته بود.با تو، دل من که خیلی خسته بود. هی فکر می

 

 این جدایی واسه ی تو قطعی شد. چی شد؟ حرف هایی که زدیم، بگو چی شد؟ یهو

 

 چی شد؟ دل من عاشق وقتی رفتی زخمی شد.

 چی شد؟ یهو سر چی زد حالم رو بد کرد؟ رفت و غم هارو واسه دل من بی حد کرد.

 

 رفت، که تنها سفر کرد. اون خستگی شو با این دل ساده در کرد.اون تنهایی نمی

 )محسن ابراهیم زاده.(
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تخدم ها با سینی غذا وارد اتاق شد. این خودش یک پیغام از طرف فرزاظهر که شد یکی از مس

د بود، یعنی این که حق نداری از اتاق بیای بیرون. غذاش خیلی کم بود؛ اما از ترس فرزاد نمی

خواستم بهونه ای دستش بدم برای دامن زدن به عصبانیتش. چون این روز ها رفتم پایین. نمی

رفت. به امید این که شب برام غذا ام بود و سرم گیج مییلی گشنهی درستی نداشتم، ختغذیه

یارن، به درد دل کردن با بچه هام پرداختم. وقتی شب شد، خبری از غذا نبود و من مجبور می

فرستاد، نه من جرأت بودم گرسنه بخوابم. دو روز به همین صورت گذشت. نه فرزاد برام غذا می

دیگه طاقتم تموم شده بود. هر اتفاقی که بیفته اشکال نداره؛ ولی  خارج شدن از اتاق رو داشتم.

تونستم بیشتر صبر کنم. با باز کردن در اتاقم، فرزاد و رویا )زن دوم فرزاد( رو دیدم. هم دنمی

گرفتن. با دیدن این صحنه چشم هام سیاهی رفت و آخیگه رو بغل کرده بودن و از هم لب می

 جیغ رویا بود. رین چیزی که شنیدم، صدای 

 

 گفت:ای میکردن، هوشیار شدم. صدای مرد غریبهبا صدای دو نفر که باالی سرم صحبت می

خیلی ضعیف شده. اون بارداره و نیاز به تقویت بیشتری داره. باید خوراکی های مقوی و آجی _

ها ل بخوره. از استرس هم باید دور باشه. هرگونه استرس بیش از حدی جون خودش و جنین 

 اندازه.رو به خطر می

  

 با شنیدن حرف آخرش، توی دلم پوزخندی زدم و گفتم:

 هه! دور از استرس. خود فرزاد و فضای اون خونه برای کشتن من کافیه. -

 نفر دوم که از صداش فهمیدم فرزاده جواب داد:

 یاد؟حتماً. فقط کی به هوش می _
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استراحت کنن. من هم بعد از چک کردن وض به زودی؛ ولی شما کمی بیرون باشید تا بیمار _

 یام بیرون.عیت بیمار می

شد و بعد باز و بسته شدن در نفس راحتی کشیدم. با شنیدن صدای قدم های فرزاد که دور می

 خدارو شکر نفهمیدن بیدارم.

 

 

 با صدای دکتر متعجب چشم هام رو باز کردم. 

مدی؛ ولی گفتم شاید نخوای فعالً کسی ردونستم بهوش اوچشم هات رو باز کن دخترم. می _

 و ببینی. 

 لبخندی به مهربونی و درکش زدم و گفتم:

 واقعاً ممنونم. _

ی گفت و رفت. آخیش! چه قدر خوب که م« کنمخواهش می»دکتر همراه با تکون دادن سر 

اشک  ی تونم کمی تنها باشم؛ اما با به یاد آوردن دلیل بی هوشیم دوباره چشم هام لب ریز از

هرچه بدت آید، از »شد که فرزاد یه زن دیگه گرفته. راسته که از قدیم گفتن: شد. باورم نمی

از داشتن هَوو متنفر بودم. دوست نداشتم عشق شوهرم رو که متعلق به منه، با ک« سرت آید. 

و  س دیگه ای نصف کنم. البته االن حتی همون نصف رو هم ندارم. فرزاد از من متنفره. تو فکر

 کردم که فرزاد اخمو اومد داخل. خیال غرق بودم و به بدبختی جدیدم فکر می

 گفت ضعیف شدی. هه! انگار آب و غذا نخوردی. دکتر می _

 این دفعه نوبت من بود که پوزخند بزنم.

 مگه خوردم؟ _
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 دم. یه جوری حرف نزن که انگار بهت غذا نمی _

 دی؟مگه می _

 متعجب گفت:

 ین مسخره بازی ها چیه؟منظورت از ا _

منظورم واضحه. آقا تو این دو روز اون قدر درگیر زن جدیدشون بودن، یادشون رفته من تو ا _

 تاقم دو روزه غذا نخوردم.

 با بهت قدمی جلو اومد و گفت:

 مگه مستخدم ها بهت غذا نمی دادن؟ _

 نه. _

 دستش رو مشت کرد و زیر لب غرید:

 دم. نشونشون می _

 اش رو سمت من گرفت و هشدار دهنده گفت:نگشت اشارهبعد هم ا

کنی. به خودخوری. از خودت مواظبت میریم خونه. وعده های غذات رو منظم میوقتی می _

رسی. وای به حالت اگه بفهمم بچه هام کمی تو شکمت اذیت می شن. سر نه ماه بچه هات می

 کنی.دی و گورت رو از زندگیم گم میم رو سالم تحویلم می

 

 

 *فرزاد*
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ی هرزه ی خیانتکار. اگه شد که دو روز غذا نخورده و صبر کرده باشه. حقشه، دخترهباورم نمی

دادم. حیف که وجود بچه ها دستم رو بسته و هام وسط نبود، بیشتر از این عذابش میپای بچه

د، رفشن. وقتی سرمش تموم شحیف که بچه های من توی شکمم چنین زنی دارن بزرگ می

تم سوار ماشین شدم. اون هم پشت سرم سوار شد. با به یاد آوردن موضوعی، با لحنی خشن گ

 فتم:

 ریم سونوگرافی جنسیت بچه ها رو بفهمیم.فردا می _

 ملیکا سرش رو سمت پنجره برگردوند و آروم گفت: 

بچه هامون یه اون روز رفته بودم سونوگرافی که سوپرایزت کنم؛ اما هه! خودم سوپرایز شدم.  _

 دختر و یه پسر اند. 

با شنیدن این حرف ذوق زده پام رو روی ترمز فشار دادم. با هیجان و لبخندی عمیق به سمت

 ش برگشتم و گفتم:

 گی؟ راست می _

 با بغض جواب داد:

 چی رو؟ بی گناهیم رو؟ _

 دوباره اخم هام رو تو هم گره کردم و گفتم:

 نه خیر. جنسیت بچه هارو. _

 ین جواب داد:غمگ

 آره. _

افتادم، دستم رو سمت ضبط بردم و روشنش کردم. هه! همیشه آههمون طور که دوباره راه می

 کنم، مناسب ترینه.نگ هایی رو که تصادفی پلی می



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 180 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

 

 تونم بمونم با تو.مشکوکم، مشکوکم به تو. نمی

 دونم با کی هستی تو.مشکوکم، مشکوکم به تو. نمی

 

 سایه. یه نفر هست مثل آوار. یه نفر هست مثل یه

 یه نفر هست مثل یه دیوار. یه نفر هست آره انگار.

 

دونم با کی هستی تونم بمونم با تو. مشکوکم مشکوکم به تو. نمیمشکوکم، مشکوکم به تو. نمی

 تو.

 

 دنیام رو کردی زیر و رو. حتی نذاشتی آبرو.

 خوای من و تو ما شیم. آخه چرا؟ بهم بگو.تو نمی

 تونم بمونم با تو.وکم، مشکوکم به تو. نمیمشک

 

 شادمهر عقیلی( _)مشکوک
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، ملیکا آروم رفت توی اتاق جدیدش. من هم رفتم توی آشپزخونه که حساوقتی رسیدیم خونه

ب خدمتکارها رو برسم. وقتی وارد شدم همه دست از کار کشیدن و کنار هم ایستادن. مثل هم

 اد زدم:یشه اخم هام رو تو هم کردم و د

 چرا ملیکا دو روزه غذا نخورده؟ _

 فریبا هول شده جواب داد:

 آخه... آخه... ش... شما نگفتید. _

 با جوابش عصبی تر شدم و گفتم:

یعنی من باید بگم به یه نفر غذا بدید؟ شماها درک نمی کنید یه زن حامله چه جوری گشنه  _

 بمونه؟ 

 تشون گرفتم و ادامه دادم:ام رو هشدار دهنده سمبعد هم انگشت اشاره

 کردم. شانس آوردید بالیی سر بچه هام نیومده، وگرنه روزگارتون رو سیاه می _

از آشپزخونه که زدم بیرون با چشم های سیاهی روبه رو شدم. رویا لبخندی زد و قدمی برگش

 ت عقب. چال گونه هاش رو دوست داشتم، چیزی که ملیکا نداشت. 

 خواستی؟چیزی می _

 تی به موهای کوتاه و مشکیش کشید، آروم پرسید:دس

 خوره؟ملیکا تو اتاقش غذا می _

 آره. _

 کرد و همون طور دوباره پرسید:با دستاش بازی می

 چرا؟ _
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 دستم رو مشت کردم و جواب دادم:

 خوام جلوی چشم هام باشه. چون نمی _

 گناه داره. _

 عصبی جواب دادم:

 اون اصالً هم گناه نداره. زن خیانتکار و هرزه ای مثل  _

 ولی بعدش با فکری که به سرم زد، تغییر نظر دادم و گفتم:

 آره گناه داره، بذار بیاد پایین غذا بخوره.  _

کرد، دست روی صورت سفید رویا انداختم و اون با دیدن ملیکا که از روی پله ها نگاهمون می

 هاش زدم. ی ریزی به لبرو به خودم نزدیک کردم؛ بعد هم بوسه

 

 

 *ملیکا*

 

یومدم ام شده بود و پارچ آبی که توی اتاقم بود هم خالی بود. داشتم از پله ها پایین میتشنه

شدم. اگرفتم و ناباور به صحنه روبه روم خیره دستم رو جلوی دهنم  که با دیدن فرزاد و رویا،

 شه.جدا میگذاشت. حس کردم روح از تنم داره  ام مسابقهشک هام روی گونه

 

برای جلوگیری از افتادن، دستم رو روی نرده ی کنارم گذاشتم. نه، این امکان نداره. شوهر من، 

بوسه. اون بوعشق من، کسی که بهم اعتراف کرد دوستم داره، االن داره کسی غیر از من رو می

. دسه برای من یک سیلی بود، طوری که چشم هام محکم بسته و صورتم به یک طرف کج شد
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فهمید دید، میستم سمت شکمم رفت، شکمی که حاال بزرگ تر از قبل شده بود و هرکی می

ام به دهنم، به نزدیک ترین دستشویی رفتم و ی محتویات معدهام. با هجوم آوردن همهحامله

شدن. توی آینه ام سرازیر میکلی باال آوردم. اشک هام هنوز یکی پس از دیگری از روی گونه

 یی به خودم نگاه کردم و به خودم نهیب زدم:ی دستشو

خوای باور کنی؟ باور کن که فرزاد پَر. اون از تو متنفره، دیگه دوستت نداره. بفهم ایچرا نمی -

 ن رو. اون االن یه زن دیگه داره که عاشقشه. 

 

من  خورم. فرزاد گفتی دیوار سر میرم و گوشهبا قدم هایی نامتعادل به سمت اتاق جدیدم می

ده. فرزاد گه، یه خدمتکار هیچ وقت این لقبی که داره رو از دست نمییه خدمتکارم. راست می

شناسه. از این به بعد باید مثل بقیه دونه، بلکه من رو یک خدمتکار میمن رو زن خودش نمی

خمیزنم، ازش چیزی نمستخدم ها رفتار کنم. نه این که برم کار کنم ها! نه. با فرزاد حرف نمی

کنم و خیلی از کار های دیگه که فرزاد رو از وام به جز مواقع ضروری، به چیزی اعتراض نمی

 کنه. من فقط راحتی عشقم برام مهمه.شر من راحت می

 

 

بفرمایید»کردم. یکی در رو زد که با تو اتاقم نشسته بودم و تا االن که شب شده فقط گریه می

 من فریبا اومد تو. « 

 پاک کردم و گفتم:اشک هام رو 

 خوای؟چیزی می _

 آقا گفتن بیاید پایین غذا بخورید.  _

 



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 184 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

شد. بلند شدم و صورخواد یه کاری کنه، وگرنه حاضر به دیدنم نمیفریبا رفت. حتماً فرزاد می

کرد؛ ولی از هیچی بهتر بود. آروم از پله ها هام کم نمیتم رو شستم. با این که از سرخی چشم

شد. سر به زدیدم داغ دلم تازه میبه سمت آشپزخونه رفتم. هر وقت رویا رو می پایین اومدم و

 یر رفتم و کنارشون پشت میز نشستم. 

 وقتی دخترها غذا رو آوردن، فرزاد رو به رویا گفت:

 عزیزم بیا نزدیک تر بشین باهم تو یه بشقاب غذا بخوریم.  _

زاد بی توجه بهش یه بشقاب رو پر کرد و صای که رویا به من کرد رو حس کردم؛ ولی فراشاره

ندلیش رو به رویا نزدیک تر کرد. فرزاد حتی تعارفی برای غذا خوردن من نکرد. دست لرزونم ر

و جلو بردم و کمی برنج برای خودم کشیدم؛ اما تو اون لحظه خوردن کوفت بهتر از غذا بود. 

هنده بود. یادمه چند وقت پیش که دای فرزاد برخالف همیشه، این بار برام آزار دصدای خنده

 خوردیم فرزاد گفت:شتیم با هم شام می

دونم غذا بذارم تو دهگم بیا باهم تو یه بشقاب غذا بخوریم و نمیببین اگر من مثل بقیه نمی _

 یاد. شه که دوسِت ندارم. من فقط از این لوس بازی ها خوشم نمینت و از این کارها، دلیل نمی

ذاره تو دهن ا امروز این کارها لوس بازی نیست. چرا فرزاد با قاشق خودش غذا میدونم چرنمی

ذاره؟ شاید شما این رو یه کار چندش بدونیدرویا؟ چرا بالفاصله قاشق رو تو دهنش خودش می

؛ ولی اون لحظه برای من دردناک ترین لحظه بود که چرا فرزاد این کارها رو برای من نکرد؟ با 

شون خیره بودم. با سرازیر شدن اولین به رویا و فرزاد و کارهای به ظاهر عاشقانهبغضی سنگین 

 اشک از چشمم، بدون خوردن چیزی از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم.
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ام درد گرفت؛ با دو خودم رو به اتاقم رسوندم و خودم رو روی تخت پرت کردم. شکم باال اومده

کردم. سرم رو روی بالشت گذاشتم و مثل این چند روز گریه ام بیشتر درد میولی قلب شکسته

کردم. یک ساعت که گذشت. اشک هام بند اومده بود و به یه نقطه زل زده بودم که با شنیدن 

سر و صدایی از پایین، خودم رو به سر پله ها رسوندم. مهرداد و نیما بودن که با فرزاد بحث می

 دال رو بهم فهموند.کردن. صدای بلند مهرداد دلیل این ج

فرزاد آخه این چه کاری بود که تو کردی؟ بدون این که تحقیق کنی، دنبال کسی که این کا _

 ر رو کرده بگردی رفتی زن گرفتی؟ 

 بعد با حالتی التماس گونه دست فرزاد رو گرفت و گفت:

داره. تو رقیب  فرزاد هنوز دیر نشده. این دختره رو رد کن بره، بچسب به زندگیت. ملیکا گناه _

 زیاد داری شاید کار اون ها باشه. 

دستم رو روی قلب بی قرارم که منتظر شنیدن جواب فرزاد بود گذاشتم. فرزاد دستش رو دور 

 رویا حلقه کرد و جواب داد:

 خوام با ملیکا بمونم. ولی من تصمیمم رو گرفتم. نمی _

 بود، دست مهرداد رو کشید و گفت:چه قدر بی ارزش شده این ملیکا. این دفعه نوبت نیما 

 بیا بریم داداش. این احمق لیاقت نداره. _

 اش رو به سمت فرزاد گرفت و تهدید کنان گفت:مهرداد انگشت اشاره

حاال که حاضر نیستی این کار رو بکنی، پس روی دوستی بیست ساله مون رو خط بکش. از ا _

زننی هم دیگه رو با تیر میاز شرکت سایه ین به بعد من و تو فقط یه همکار هستیم که خارج

 . 

 دیدم؛ ولی از صداش فهمیدم خیلی ناراحته.فرزاد پشتش به من بود و صورتش رو نمی

 یاین عروسیم؟یعنی نمی _
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 نیما و مهرداد به سمت در خروجی حرکت کردن و هم زمان گفتن: 

 خیلی رو داری.  _

رت کرد و شروع کرد به ماساژ دادن شقیقه هابا رفتنشون فرزاد خودش رو روی مبل کنارش پ

ش. من هم شکست خورده به اتاقم برگشتم. روی تخت نشستم و شروع کردم به فکر کردن. با 

 خودم گفتم:

 خواد براش عروسی بگیره؟ پس من چی؟یعنی این قدر دوستش داره که می -

 بعد هم برای هزارمین بار اشک از چشم هام چکید.

 

 

 اب بیدار شدم، فریبا سر به زیر اومد توی اتاقم و گفت:امروز که از خو

 یاید پایین صبحانه بخورید؟، میآقا و رویا خانوم نیستن _

دادم ی عذابم نیست بهتره برم بیرون. همون طور که دستم رو به تخت فشار میحاال که فرشته

 و سعی بر بلند شدن داشتم، جواب دادم:

 یام. آره می _

 ت این شکم بزرگ شده. حتی از جا بلند شدن هم سخت بود. چه دردسری داش

یه دست به کمر و دست دیگه به شکم، آروم از پله ها پایین اومدم. به آشپزخونه رفتم و بعد از 

ی با آرامش و درست و حسابی خوردم. فرزاد که شرکته، رویایی که همیچند روز یک صبحانه

 شه این جا بود کجاست؟

ا پرسیدم. چه دل شکستن هایی داره این کنجکاوی. هه! فرزاد نرفته بود شرکسوالم رو از فریب

 ت، بلکه امروز عروسیش بود و رفته بود رویا رو برسونه آرایشگاه. یه ندایی از درونم فریاد زد:
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 فرق من و رویا چیه؟ چرا اون زندگیش مثل اسمش رویایی بود؛ ولی من... . _

نی و سخت. منتظر ورود فرزاد و رویا بودم. باالخره انتظارم تا شب منتظر موندم. انتظاری طوال

بعد از کلی اشک و آه به پایان رسید و صدای ماشین فرزاد توی فضا پیچید. باالی پله ها ایستاد

م و نظاره گر ورودشون شدم. رویا لباس عروسش رو با یه دست باال گرفته بود و خرامان خراما

خیلی خوشگل بود برای منی که حتی یک بار هم این لبا داشت. لباس عروسشن قدم بر می

خواستن از پله ها باال بیان برای جلوگیری از دیده شدن به س سفید رو لمس نکردم. وقتی می

هااتاقم پناه بردم. از الی در نگاه پر از حسرتم رو بهشون دوختم. نگاهم بی شباهت به نگاه بچه

کردن نبود. چرا من عردست هم سن هاشون نگاه میی سر چهار راه که با حسرت به عروسک 

وسی نداشتم؟ چرا من نباید لباس عروس بپوشم؟ چرا نباید االن دست من توی دست فرزاد م

 بود؟ کالفه بودم از چراهایی که جوابی به جز بازی های دنیا نداشت. ی

خاطره هارو توش داشتیفرزاد و رویا با لبخند وارد اتاقی شدن که یه زمانی من و فرزاد بهترین 

 ام، در اتاق رو بستم.م. من هم با فرود اومدن اولین اشک روی گونه

 

 

گرده های نامتعادل قدم برداشتم و روی تخت نشستم. امان از فکرم که دور اتاق فرزاد میبا قدم

 و آروم قرار نداره. بالشتم رو روی پاهام گذاشتم و شروع کردم به فکر کردن.

های سرش رو برداکنه گیرهکنن؟ البد فرزاد داره به رویا کمک میارن چی کار مییعنی االن د 

کنه لباس عروسش رو دربیاره. رویا خوشگل تر از منه، مطمئناً فرره؛ شاید هم داره کمکش می

 شه.زاد با دیدن تنش، عاشق تر و شیفته تر از قبل می

ثل من. من با اجبار و تجاوز، اون با عده؛ ولی نه مامشب رویا دخترانگی هاش رو از دست می

ره؟ معلومه، فرزاد اون رو بیشتر از می رویا میشق و محبت. یعنی فرزاد االن داره قربون صدقه

ره. رویا وقتی وارد این خونه شد، به خاطر عشقش اش مین دوست داره و بیشتر قربون صدقه
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زندگی اجباریم و لِه شدن غرورم، نارا خوشحال بود؛ اما من وقتی وارد این خونه شدم، به خاطر

 حت بودم.

همه چیز برای رویا عشق بود و برای من اجبار. چه قدر سخت بود شوهرت، عشقت، توی اتاق  

 کنارت، با یه زن دیگه معاشقه کنه و خوش بگذرونه. برای چندمین بار به زندگی پوزخند زدم.

دور گردون گر دو روزی برمراد ما نگشت، »: یاد شعری افتادم که مادرم همیشه وِِرد زبونش بود 

پس چرا برای من یکسان بود؟ چرا برای من فقط غ« دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور.

 م بود؟ چشم بستم و از ته دل آرزو کردم که یه روز از شر غم هام راحت بشم.

 

 

کردن. امروز شد دیروز گذشتن و ناراحتی هام رو بیشتر میروزها بدون توجه به اشک و آهم می

کرد. تیکه های قلب و و یه ماه شد دوماه، دو ماهی که هر روزش من رو شکسته تر از قبل می

شد. امان از روزی که یکی از این تیکه ها توی پای فرزاد بره و اون رو زغرورم همه جا پیدا می

بگیره. اون روز دیگه راه  خمی کنه. امان از روزی که بی گناهیم ثابت بشه و آهم دامن فرزاد رو

برگشتی نیست. با این که هنوز عاشقم؛ ولی اگه فرزاد پشیمون شد بخششی از جانب من اتفاق 

یفته. روزهایی که گذشت خیلی بد بود. سخته عشقت جلوی چشم هات با یه زن دیگه بانمی

هرجایی که من باشم شه. روزها با بوسه و لب های رویا و فرزاد توی راه پله ها، یا آسون تر بگم 

گذشت. با حبس شدن من توی اون اتاق گذشت. با صدای خنده های بلندشون که برای حرص 

دادن من بود گذشت. گذشت، ولی دیر گذشت. با تکون خوردن بچه هام توی شکمم، بغض س

کنم. هشت ماهه که جونم به جون شون نگینی روی گلوم نشست. هشت ماهه که حملشون می

تونستم دوری شون رو تحمل کنم؟ فرزاد گفته بود بعد از به دنیا اومدجوری می اس. چهبسته

تونست مادری کنه براشوشد مادر بچه هام؟ میاندازه بیرون. یعنی رویا مین بچه ها من رو می
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کرد؟ کلی فکر و خیال گریبان گیرم ن؟ مادر خوبی بود یا مثل اکثر نامادری ها اذیت شون می

 سهم من گریه بود و حسرت و فکر جدایی. شده بود. بازهم

 

 

داد تا بتونم از زندانم بیام بیرویومد و بهم خبر میرفتن بیرون فریبا میهروقت فرزاد و رویا می

 ن. امروز هم از اون روزهایی بود که فریبا اومد به اتاقم و گفت:

 آقا و رویا خانوم رفتن بیرون.  _

ای از جام بلند شدم. وقتی « باشه»زهام باال آوردم و با گفتن سرم رو از گوشیم، تنها یار این رو

ای مشغول نظافت از پله ها اومدم پایین، برعکس همیشه خونه غرق در سکوت نبود. افراد غریبه

 و جابه جایی وسایل بودن. متعجب با خودم گفتم:

 یعنی به خاطر عیده؟ هنوز که اوایل اسفند هستیم! -

با نفس تنگی ناشی از بارداری به آشپزخونه رفتم. روی صندلی نشستم و  شونه ای باال نداختم و

ام شروع کردم همراه ستایش و نیایش دستمال کشیدن بشبرای جلوگیری از سر رفتن حوصله

 قاب ها.

 

عصر که شد فرزاد به خونه اومد و تذکر هایی به کارگرها داد. وقتی به آشپزخونه اومد، روبه فر 

 یبا گفت:

 ی کاف...غذا به اندازه فریبا _

 اما با دیدن من حرفش رو قطع کرد و اخم هاش رو درهم کشید. با تشر بهم گفت:

 کنی؟کار میتو این جا چی _
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 ناراحت سرم رو پایین انداختم، با بغض و صدایی لرزون جواب دادم:

 ام سر رفته بود، گفتم یه کم بیام پایین. حوصله _

 ت تهدید به سمتم گرفت و گفت:اش رو به عالمانگشت اشاره

 ری توی اتاقت و حق بیرون اومدن رو نداری.تا نیم ساعت دیگه می _

 

سرم رو انداختم پایین و به سختی از جام بلند شدم. نگاه متعجب فرزاد به شکم بزرگم گره خو

دهاش چه قدر بزرگ شدن. آروم آروم و رد. هه! حق هم داره. کِی من رو دیده که بفهمه بچه

ست به کمر از آشپزخونه زدم بیرون. نزدیک راه پله که شدم آه از نهادم بلند شد. خیلی سخت 

شه ازشون کردم چه طور میبود باال رفتن. همون طور ناراحت به پله ها زل زده بودم و فکر می

باال رفت که با شنیدن صدایی از پشت سرم جیغی کشیدم و دستم رو روی شکمم گذاشتم. وق

ام رو آزاد کردم. فرزاد دوباره اخم گره زد قب برگشتم فرزاد رو دیدم و نفس حبس شدهتی به ع

 و گفت:

 ترسی؟ ترسی؛ ولی از اون بی همه چیز ها نمیچیه؟ چه طور از من می _

کرد. صدامنظورش مردهایی بود که توی عکس بودن. فرزاد هیچ وقت اون ها رو فراموش نمی

 کشید: ی فرزاد من رو از فکر بیرون

 ری باال؟چرا نمی _

 با شنیدن حرفش بغض سنگینم سر باز کرد و با چشم هایی پراشک گفتم:

 تونم. نمی _

 هام غلتوند. این حرفم دستور بارش برای اشک هام شد و اون هارو روی گونه
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دونم فرزاد دلش برای من سوخت یا بچه ها؛ ولی هرچی بود باعث شد دستم رو بگیره و برانمی

، فرزاد دستم رو رها کرد و به سمت ای باال رسیدیماال رفتن بهم کمک کنه. وقتی به طبقهی ب

تاقش رفت. با حس کردن لگد های بچه هام تصمیم گرفتم فرزاد رو خوشحال کنم که حسرت 

 به دل نَمونه.

 

 

هاش شده بود چقبل از این که بره، دستش رو گرفتم و بدون حرف روی شکمم گذاشتم. چشم

 چراغ. ذوق زده گفت: هل

 های فضولی دارم. ای جان! چه بچه _

بعد بالفاصله توی جلد میرغضبیش رفت و از من فاصله گرفت. وارد اتاقش شد و در رو روی هم 

ای باال انداختم و به اتاقم رفتم. چون هاش، به خاطر همین شونهکوبید. عادت کرده بودم به اخم

خوابیدم و خوابالو شده بودم. روی تخت دراز تر از همه وقت میهای آخر بارداریم بودم، بیشماه

 کشیدم و به خواب رفتم. 

باشنیدن سر و صدای زیادی عصبی از خواب پریدم. وقتی به خودم اومدم، متعجب خودم رو مر

ها ایستادم و به پایین، یعنی همون سالن، نگاهی انداتب کردم و از اتاق بیرون اومدم. باالی پله

ها بود. از دیدن اون همه آدم مهای مارپیچ این خونه، دیده نشدن از باالی پلهخوبی پلهختم. 

تعجب شدم. این ها دیگه کی هستن؟! کنجکاویم طولی نکشید که رویا از در خونه وارد شد. فر

 زاد رو دیدم که جلوی جمع رویای متعجب رو بغل کرد و گفت:

 تولدت مبارک عشقم. سوپرایز خوبی بود؟ _

 رویا دوتا دستش رو نزدیک دهنش گذاشت و با شوق جواب داد:

 کردم یادت بمونه. وای فرزاد! فکر نمی _
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 صورت خیس از اشکم رو پاک کردم و توی دلم جواب دادم:

 مونه، به جز ملیکای بیچاره.هه! فرزاد تولد همه یادش می -

 یاد روز تولدم افتادم. وقتی که روبه فرزاد گفتم:

 م آذره.امروز دو _

 خب؟ _

 یاد؟مناسبت خاصی یادت نمی _

 کمی فکر کرد و گفت:

اوم، نه. نه تولد مهرداده نه نیما؛ سایه هم تولدش چند ماه پیش بود. تولد من هم که تابستو _

 نه. مناسبتی وجود نداره.

 وقتی که فرزاد همه رو یادش بود به جز تولد من. فرزاد متعجب گفت:

 یادم باشه؟مناسبتی هست که باید  _

 به یاد اون روزها باز هم پوزخند زدم.

 

 

خواستم بخوابم که با صدای ساعت دو بعد ظهر بود و من تازه ناهارم رو تموم کرده بودم. می

شکستن چیزی و جیغ رویا، نگران از اتاق بیرون اومدم. رویا رو دیدم که دم در اتاق ایستاده بود 

 زد. نزدیکش شدم و گفتم:و جیغ می

 چیه؟ چی شده؟ _

 زدم. رویا با صورتی خیس از اشک، جواب داد:شاید اولین بار بود که من با رویا حرف می
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 شکنه. وای، فرزاد دیوونه شده. هر چی که دم دستشه، داره می _

 زد:نگاهی به داخل اتاق انداختم. فرزاد بین کلی شیشه خورده، زانو زده بود و داد می

 کنم. میلعنتی، لعنتی، نابودت  _

اش پاره بشه. یعنی چی شده که چنین بالیی سر اتاق آورده. چیزی ازش ساترسیدم حنجرهمی

لم نمونده بود. با دیدن خونی که از دستش جاری شد، بدون توجه به بالهایی که سرم آورده، 

بدون توجه به کارهای نابخشودنیش، قدم برداشتم و به طرفش رفتم. دستم رو روی شکمم گذا

 و کنارش زانو زدم. نگران پرسیدم: شتم

 شده؟ چرا دستت زخمیه؟ فرزاد چی _

های پر از اشکش رو بهم دوخت و حرفی نزد. رویا که دید فرزاد دیگه خطری نداره با جعچشم

ی کمک های اولیه اومد و شروع کرد به بستن زخم فرزاد. این دفعه صورتم رو سمت رویا کربه

 دم و پرسیدم:

 شده؟ی چیدونتو نمی _

 سری باال انداخت و جواب داد:

 ی دادگاه شخصی به نام حمیدی بوده. دونم امروز آخرین جلسهفقط می _

 ابرویی باال انداختم و با خودم گفتم:

 حتماً اون جا با حمیدی درگیر شده، اعصابش خرده.  -

 با سختی از جام بلند شدم و به اتاقم برگشتم.
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ای از فرزاد گذشت؛ ولی فرداش با سر و صدای فرزاد و رویا ای دیگهاون روز بدون دراومدن صد

شهکردم مثل دیروز فرزاد فقط کمی عصبی باشه و بعد آروم میاز خواب نازنینم پریدم. فکر می

 ؛ ولی با شنیدن حرف فرزاد تعجب کردم. 

 رویا، تو نباید من رو با این درد تنها بذاری و بری. _

کردم و از الی در رویای چمدون به دست رو دیدم. چشم هام از این در کنجکاو کمی در رو باز

خواد بره؟! رویا نیم نگاهی به فرزاد شد. یعنی دعواشون این قدر شدیده که رویا میشت تر نمی

 انداخت و در جوابش گفت:

 کنم. آخرین لطفیه که در حقت می _

ای به در زد و از پشت ستم. رویا ضربهبعد به سمت اتاقم اومد. زود در رو بستم و روی تخت نش

 در گفت:

 ملیکا جان من پایین منتظرتم، کار مهمی باهات دارم. حتماً بیا پایین.  _

 اخم هام رو توی هم کردم و با حالتی متفکر، از خودم پرسیدم:

 تونه داشته باشه؟یعنی چه کارم می -

 

 اتاق زدم بیرون. جواب سوال خودم رو با شونه باال انداختنی دادم و از 

توی سالن باال خبری از رویا و فرزاد نبود. از پله ها که پایین اومدم، رویا رو که با خیال راحت ر

وی مبل نشسته بود و فرزاد خیلی پریشون که دور تر از ما ایستاده بود رو دیدم. رویا بادیدنم ل

 بخندی زد و گفت:

 عزیزم بیا کنارم بشین.  _

 به سمتش رفتم؛ اون هم از جاش بلند شد و توی نشستن بهم کمک کرد. هایی سنگین با قدم
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رویا و فرزاد هر دو سکوت کرده بودن. متنفرم از این که نزدیک به سه ماهه اسم رویا به جای م

 حوصلگی پرسیدم:ن کنار فرزاد قرار گرفته. با این فکر پریشون شدم و با بی

 پس چی شد؟ گفته بودید کارم دارید.  _

های عصبیش فهمیدم؛ اما رویا ها و حرکتاین حرفم فرزاد پریشون تر شد. این رو از قدم زدن با

 لبخندش رو حفظ کرد و جواب داد:

 رم سر اصل مطلب. ببین من اهل مقدمه چینی نیستم، پس می _

 ای پایین انداخت و دوباره باال گرفت. با نفس عمیقی ادامه داد:سرش رو لحظه

 .همش صوری بود _

 

 

 بهت زده پرسیدم:

 چی صوری بود؟ _

 با سرافکندگی جواب داد:

 ازدواج من و فرزاد.  _

 ناباور لب زدم:

 یعنی چی؟ _

ببین، فرزاد واسه این که به خاطر خیانتت تنبیهت کنه، از من خواست در مقابل دریافت پو _

 کنم. ها نقش زنش رو بازی لی هنگفت واسه سه ماه، یعنی تا به دنیا اومدن بچه

 تا خواستم حرفی بزنم دستش رو به عالمت سکوت باال برد و ادامه داد:
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من هم وقتی مبلغ رو فهمیدم طمع کردم و پیشنهادش رو رد نکردم. واسه این که تو انجام  _

نقشه راحت باشیم، یه صیغه محرمیت بینمون خونده شد. روزی که تو ما رو توی اتاق دیدی ن

تاسفانه حال هردومون خوب نبود. نزدیک بود کار دست خودمون بدیم قشه نبود، واقعیت بود. م

که خوشبختانه تو رسیدی؛ ولی مطمئن باش نه اون روز و نه روز دیگه، هیچ اتفاقی بین من و 

شنراه رو و پله ها، فقط زمانی بود که فرزاد صدای پات رو می های تویفرزاد نیفتاد. اون بوسه

شد. اون روز توی آشپزخونه، وقتی که فرزاد غذا توی دهنی انجام میدونست قراره بیاید یا می

م گذاشت، اشکت رو دیدم. همون روز از بازی کثیفی که شروع کردم پشیمون شدم؛ ولی من و 

تونستم بزنم زیرش. روزی هم که با لباس عروس اومدم، هه! افرزاد قرارداد نوشته بودیم، نمی

ح تا عصر پیش دوستم بودم، بعدش هم آرایشگاه و بالفاصله خوصالً عروسی در کار نبود. از صب

خواست گم، مطمئن باش اون شب هم بین من و فرزاد اتغاقی نیفتاد. اون فقط مینه. بازهم می

خیانتی که دیده رو تالفی کنه. تالفیش برعکس سنش جاهالنه بود. بدون تحقیق و بدون برر

 سی، فقط به فکر انتقام بود.

 

 ن آب کنارش رو سر کشید و ادامه داد:رویا لیوا

ی فرزاد بوهای بچگانهاون روزهم اصالً تولد من نبود. من تولدم تابستونه. بازهم یکی از نقشه _

د. این که من صبح تاشب از خونه برم بیرون، بعد شب بیام و جوری رفتار کنم که انگار سوپرا

دونم توی کشی. مییای و سرک میمی دونست از سر کنجکاوی هم که شده،یز شدم. فرزاد می

دونم ناراحت که چه عرض کنم، نابود شدی. غرورت، دلاین سه ماه خیلی سختی کشیدی. می

دوگیره. میدونم آهت دامنم رو میت، کمرت، امیدت و همه چیزت شکست و از بین رفت. می

شه. حق دم نابود میبخشی و اگه من رو نبخشی زندگینم اگه فرزاد رو نبخشی، من رو هم نمی

اری، کامالً حق داری. من و فرزاد این قدر بدی کردیم بهت توی این مدت که حتی خجالت م

خوره؛ ولی مدونم به درد نمیدونم پروییه، میدونم دیره، میکشیم ازت عذرخواهی کنیم. میی

 خوام اگه تونستی مارو ببخشی. تاسفم و ازت می
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رو با استینم پاک کردم. حالم خیلی بد بود و شکمم تیر می اشک های جاری شده روی صورتم

 کشید. نفس نفس زنان پرسیدم:

 گی؟چرا... چرا حال... حاال این ها... رو می _

 دیدی دیروز فرزاد حالش خیلی بد بود؟  _

 فقط سری تکون دادم. ادامه داد:

 اگه یادته دیروز گفتم دادگاه شخصی به نام حمیدی بود و...  _

شنیدن حرف های سایه، شکمم بدجور تیر کشید. نتونستم درد رو تحمل کنم و جیغی زدم. با 

گن اینهمن ادامه دارتر. یعنی درد زایمانی که میهای شد و جیغدرد شکمم بیشتر و بیشتر می

 ؟ فرزاد نگران به سمتم اومد و جلوم زانو زد. نگران و هول پرسید:

 شده؟ ملیکا چی _

 ادم:با گریه جواب د

 هام... .فرزاد فکر کنم بچه _

 حرفم با درد بعدیم به جیغ تبدیل شد. فرزاد بالفاصله من رو بلند کرد و به بیرون رفت.

 

 

 

 فرزاد

 )روز قبل(
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های محکمی وارد راه روی دادگاه شدم. حمیدی هر روز با دالیل مختلف به دادگاه آورده با قدم

اس و دیگه راحاید باشم. خداروشکر این آخرین جلسهشه و من به عنوان یکی از شاکی ها بمی

کردن. با خودم گفشم. نگاهی به اطراف انداختم. زن و مردی رو دیدم که باهم بحث میت می

 تم:

یام دادگاه خانواده. نگاهم به سرباز الغری افتاد که به مردتا یک ماه دیگه من و ملیکا هم می -

حمیدیه، پس به موقع رسیده بودم. وارد سالن که شد زد. با کمی دقت فهمیدمی دستبند می

یم، روی اولین صندلی ردیف دوم جاگرفتم. بعد از کلی مقدمه چینی که حسابی حوصله سر بر 

هایی که حمیدی نقدی بود. با کالهبرداریبود. آخرین حکم قاضی بیست سال زندان و جریمه

خواو اعالم کرد، از جا بلند شدم. میی کرده، بهترین حکم همین بود. قاضی که ختم جلسه ر

 ستم برم بیرون که حمیدی صدام زد. نزدیکش شدم و با پوزخند گفتم:

 خوای وصیت کنی؟ هه! چیه؟ می _

 این دفعه نوبت حمیدی بود که پوزخند بزنه. 

 شه؟یادته بهت گفتم برنده در آخر مشخص می _

 بهت زده پرسیدم: 

 منظورت چیه؟ _

ها رو باختم؛ اما خوشحالم که توی بازی تو بردم و تونستم تغییرات کوچیکی بازی من همه _

خوای ولی تو زندگیت ایجاد کنم. کالغ ها خبر آوردن که اوضاع عشقت زیاد خوب نیست. می

 ش کنی. 

با شنیدن حرف هاش، تازه متوجه بالیی که سرم اومده شدم. عصبی مشتم رو روی صورتش فر

بقیه مانع فرود اومدن بقیه شدن. حمیدی رو به زندان منتقل کردن و  ود آوردم؛ ولی سربازها و

کار کردم؟ چه بالیی سر عشقم آوردم؟ چرا من با قدم هایی سست سمت ماشینم رفتم. من چی
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بهش شک کردم؟ چه طوری ازش بخوام من رو ببخشه؟ مشت محکمی به فرمون زدم و برای ر

 رو روشن کردم. هایی از فکرهایی که بهم هجوم آوردن، ضبط

 

 پشیمونم، پشیمونم، پشیمون.

 پشیمونم برات مغرور بودم.

 با تو نبودم. تو بودی و ولی

 تو بودی و من از تو دور بودم.

 تونه بگیره.جات رو نمی کسی

 ها دیره.برای گفتن این حرف

 دونم که دیگه دوستم نداری!می

 تو توی قلبم موندگاری. ولی

 یره.تونه بگجاتو نمی کسی

 ها دیره.برای گفتن این حرف

 دونم دیره و دیگه تمومه؛می

 کار کنم که آرزومه. چی ولی

 امچراغ خونه دوباره تو بشی

 پشیمونم، پشیمونم، پشیمون.

 پشیمونم برات مغرور بودم.

 با تو نبودم. تو بودی و ولی
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 تو بودی و من از تو دور بودم.

 مهدی مقدم( -)پشیمون

رسیدم، بدون توجه به رویا از پله ها باال رفتم. هرچی رو دم دست دیدم شکوندم. وقتی به خونه 

هام پر از اشک شد. شرمندوقتی ملیکا اومد، از شدت شرمندگی سرم رو پایین انداختم و چشم

ام. ملیکا وقتی فهمید دادگاه حمیدی بود، عصبانیتم رو چیز ده بودم به خاطر قضاوت عجوالنه

 کرد پرسید:و رفت. رویا همون طور که دستم رو باندپیچی می یگه ای تلقی کرد

 باور کنم فقط یه رقیب این جوری حالت رو دگرگون کرده؟ _

از جا بلند شدم و روی تخت نشستم. چه قدر سخته که یه مرد با بغض حرف بزنه. به زور جلو

 گناهی ملیکا بهش گفتم.هام رو گرفتم و از بیی ریزش اشک

 من چشم هاش پر از اشک شد. از جاش بلند شد و مسخ شده گفت: رویا هم مثل 

تونم درهات و من با پیروی از تو. من هم زنم، میما به این دختر خیلی بد کردیم. تو با نقشه _

هات یه زن دیگه رو ببوسه چه حسی داره. آدم رو نابود میک کنم وقتی شوهرت جلوی چشم

 کنه. 

 بعد با جیغ ادامه داد:

دونی آهش دامن زندگی هردوتامون رو میا قبل از این که مطمئن بشی اقدام کردی؟ میچر _

 دونی با این کارهات چه فشاری روی این دختر اومد؟ شی؟ میدونی بدبخت میگیره؟ می

 از جا بلند شدم و رو به روش ایستادم، آروم گفتم:

 دونم چه بالیی سرم اومده. بس کن. خودم می _

 خواست ادامه بده که داد زدم:حرفم می وجه بهرویا بدون ت

 بس کن.  _
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روی زمین زانو زدم و سرم رو میون دست هام گرفتم. با صدای رویا که لباس بیرون پوشیده بو

 د سرم رو بلند کردم. 

گم بیاد اتاق رو رم پیش دوستم، یه کم نیاز به تنهایی دارم. به یکی از دخترها هم میمن می _

 کنه. جمع و جور 

شه؟ ملیکا من رمی با رفتن رویا من هم به حموم رفتم و با لباس زیر دوش ایستادم. یعنی چی

ی عشق و نفرت چه قدر کمه. رویا شب رو هم نیومد خوبخشه؟ تازه درک کردم که فاصلهو می

هام گذاشتم. داشتم به گندی که زدم فکر منه. روی تخت دراز کشیدم و ساعدم رو روی چشم

دم، اما خوابم برد. صبح با سر و صدایی که تو اتاق بود از خواب بیدار شدم. رویا رو دیدم کری

خواست بره. توی یک جهش از جا پریدم و که وسایلش رو توی یک چمدون گذاشته بود و می

 شدم، پرسیدم:دستم رو روی چهارچوب در گذاشتم. همون طور که مانع خروج رویا می

 کجا؟  _

 رم.ن جا تموم شده، حاال هم دارم میمن کارم ای _

 با عجز گفتم:

 رویا، تو نباید من رو با این درد بذاری و بری.  _

 من رو کنار زد و گفت:

 کنم. این آخرین لطفیه که بهت می _

 بعد به سمت اتاق ملیکا رفت. ملیکا رو صدا زد و به من اشاره کرد که بریم پایین. 

اشتم، به خاطر همین دورتر ایستادم. از رفتار ملیکا و از نبخشیده روی نگاه کردن به ملیکا رو ند

 ترسیدم، مثل مرغ سرکنده آروم قرار نداشتم. شدن می

وقتی جیغ های ملیکا شروع شد، نگران به سمتش رفتم و وقتی گفت درد زایمانه، نگران تر رو

 ی دستم بلندش کردم و اون رو توی ماشین گذاشتم.
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 ملیکا

 

و روی صندلی عقب ماشین گذاشت و خودش پشت فرمون نشست. از درد به خودم فرزاد من ر

انداخت و سرعتش رو بیشتر کردم. فرزاد هر چند ثانیه نگاهی به من میپیچیدم و گریه میمی

افتاد، درد من رو بشد و توی هر چاله که میکرد؛ ولی سرعت زیادش به ضرر من تموم میمی

ارستان رسیدیم فرزاد من رو روی دستش بلند کرد و به داخل برد. اکرد. وقتی به بیمیشتر می

ز شدت درد حتی نفهمیدم کدوم بیمارستانه. نگهبان اورژانس با عجله به سمتمون اومد و ویلچ

ری به فرزاد داد، بعد هم ما رو به سمت زایشگاه راهنمایی کرد. وقتی رسیدیم پرستاری بدون 

 اد گفت:توجه به حال زار من، رو به فرز

 چشه؟  _

 فرزاد عصبی و نگران داد زد:

 بینی وقت زایمانشه، درد داره. مگه نمی _

 اش جواب داد:پرستار با همون خونسردی اعصاب خورد کنش و لب های پروتز شده

هاش رو هخب حاال، انگار چی شده. شما برید پذیرش فرم پر کنید. آزمایش ها و سنوگرافی _

 تو. برمش م بدید، خودم می

 فرزاد جواب داد:

 مدارکش رو جاگذاشتم با عجله اومدیم.  _

 بعد از پر کردن فرم برو بیار.  _

 فرزاد تا خواست بره، دستش رو گرفتم و با درد نالیدم:
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 ترسم. فرزاد تورو خدا نرو، من می _

 :فرزاد خواست حرفی بزنه که پرستار غرولند کنان من رو به سمت در سبز بزرگی برد و گفت

 آقا شما برو فرم رو پر کن. تو هم این قدر لوس نباش که اعصاب نداریم.  _

وقتی وارد اتاق شدیم، با کمک یه پرستار دیگه من رو روی تخت گذاشتن و آمپولی بهم زدن. 

 بعد از معاینه من رو با جیغ های ناشی از دردم تنها گذاشتن و رفتن.

ای کشیدم. پرستار اومد سراغم و خونسرد گفگهی آبم، وحشت زده جیغ دیبا پاره شدن کیسه

 ت:

 ایش! یه جوری جیغ زدی فکر کردم بچه به دنیا اومد. یکی دوساعت دیگه صبر کن.  _

 از درد موهام رو کشیدم و گفتم:

 فهمید درد دارم؟آخه چرا نمی _

 عزیزم سوزن که تو پات نرفته، درد زایمانه باید تحمل کنی.  _

 فرزاد من رو آورده؟ از قصاب خونه که بدتره! خدایا این جا کجاست

بعد از یک ساعت فرزاد مدارک پزشکیم رو بهشون تحویل داد و حالم رو پرسید که اون ها هم 

 «خوبه.»به دروغ گفتن: 

با تحویل گرفتن مدارک دوباره من رو معاینه کرد و رفت. تمام این مدت حالم بدتر و دردم بی

می بعد از خوردن ناهارشون اومدن سراغم. خالصه بعد چهار ساعشد. پرستار های گراشتر می

هام به دنیا اومدن. پرستارها دوتا موجود سرخ و کوچولو رو سمتم گرفت درد طاقت فرسا بچه

 تن و گفتن:

 هات راحت شدیم. بیا، باالخره از شر جیغ _
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شیده بودم که توان لبخنحال به بچه هام نگاه کردم. اون قدر درد کهایی نیمه باز و بیبا چشم

 د زدن نداشتم. 

 از شدت خستگی نگاه آخر رو بهشون انداختم و به خواب رفتم. 

هام رو باز کردم. بی جون نگاهی به اطراف انداختم. سایه، مهرداد، با شنیدن پچ پچ هایی چشم

ای گکشیده نیما و در آخر فرزاد باال سرم ایستاده بودن. مهرداد با دیدنم لبخندی زد و با لحن

 فت:

 سالم خانوم، خسته نباشی.  _

با حرف مهرداد، فرزاد جلوتر اومد و کنارم روی تخت نشست. خواست پیشونیم رو ببوسه که 

 سرم رو به سمت مخالف برگردوندم.

 فرزاد دستش رو مشت کرد و از جا بلند شد. سایه با دیدن کارم پوزخندی زد و با کنایه گفت:

 رهای قدیم. خدمتکار هم خدمتکا _

طبق معمول با تشر فرزاد و مهرداد دهنش رو بست. من در عجبم این موجود چرا هیچ وقت آد

 شه! نیما برای پرت کردن حواسمون پرسید:م نمی

 خواید بذارید؟ها رو چی مینگفتید اسم بچه _

 با یادآوری بچه ها، نگران رو به فرزاد گفتم:

 هام کو؟فرزاد بچه _

 ت راستم کرد و گفت:ای به سماشاره

 پشت سرت هستن.  _

کردم. با سختی نیم خیز شدم که فرزاد اومد و کمکم کرد. چبرای دیدنشون باید پهلو عوض می

بلند، دو هام انداختم. توی دوتا سبد کوچیک با پایه هایای بهش رفتم و نگاهی به بچهشم غره



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 205 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

 مویی نداشتن، فقط چندتا شوید روتا موجود خوشگل و سفید دیدم، دیگه سرخ نبودن. تقریباً

ی سرشون بود که چون موهای بوری داشتن، زیاد پیدا نبود. موهای رنگیشون چندان تعجب آو

ر نبود، چون من و فرزاد هردو موهامون بور بود. دماغ هاشون مثل فرزاد یه کوچولو بزرگ بود. 

ون طور با لبخند به فندق هاکردن ببینم به من رفته یا فرزاد؟ همکاش چشم هاشون رو باز می

 ی غرق در خوابم خیره بودم که مهرداد گلویی صاف کرد و گفت:

 سوال ما جواب نداره؟  _

برای فکر کردن نگاهم رو به در و دیوار کامالً سفید بیمارستان دوختم. با صدای فرزاد که مِن مِِ

 خواست چیزی بگه، چشم از اتاق دوازده متری گرفتم. ن کنان می

 ذاریم... ای... ایلیا. ستش... اَ... اگه ملیکا قبول ک... کنه. اسم پسر رو می... را _

 به نشانه تفکر لب هام رو جمع کردم و گفتم:

 ایلیا و... الینا که نه. ایلیا و... آها فهمیدم، هیلیا.  _

دسهمه تبریک گفتن و من رو با فرزاد تنها گذاشتن. فرزاد کنارم روی صندلی فلزی نشست و 

 تم رو گرفت. دستم رو محکم کشیدم و اخم هام رو تو هم کردم.

 فرزاد آروم گفت:

دونم، همه چرحمی دلت رو شکوندم. میدونم قضاوت کردم. با بیدونم بهت بد کردم. میمی _

کار کنم تا فرا دونم چهطوری ازت بخوام من رو ببخشی. نمی دونم چهدونم؛ ولی نمییز رو می

 هم سرش رو انداخت پایین و بیرون رفت.  موش کنی. بعد

ام سرازیر شد. دستم رو دراز کردم و صورت پسرم رو نوازش کردم. چه آروم اشک هام روی گونه

 بودن، چرا گریه نمی کردن؟ 

های الزم رو کرد و رفت. فرزاد بیشعور هها، توصیهی من و بچهدکتر اومد تو اتاق بعد از معاینه

کردن؛ اما من واسه ساکت کردنشون نهام گریه میت یک شب بود. بچهم تاشب برنگشت. ساع
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ریختم که فرزاد اومد. هام اشک مییاز به کمک داشتم. هیلیا رو بغل کرده بودم و پا به پای بچه

 با نگرانی ایلیا رو بغل کرد و گفت:

 کنید؟چیه؟ چرا گریه می _

 با هق هق گفتم:

 ن... کنم. تونم سا... ساکتش... شونمی...  _

 کنارم نشست و با لبخند گفت:

 شونه. عزیزم، این ها گشنه _

 ها رو سر جاشون گذاشت و پرسید:ها شیر دادم. فرزاد بچهبا کمک فرزاد به بچه

 پرستارها نیومدن کمکت؟  _

 ها من رو نکشن، کمکشون پیشکش.این _

 متعجب پرسید:

 یعنی چی؟  _

براش درد و دل کنم، بدون توجه به ناراحتیم شروع کردم  من که تازه یکی رو پیدا کرده بودم

 به غر زدن.

مردم. همش دونی چه قدر اذیتم کردن. پدرم دراومد، انگار نه انگار داشتم از درد میوای نمی _

 زدن. خیلی هم بداخالقن. سرم غر می

 عصبی دستش رو مشت کرد و گفت:

 دم. نشونشون می _

 ه نگران دستش رو گرفتم و گفتم:خواست از جاش بلند شه کمی
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 وای فرزاد غلط کردم گفتم. _

دو روز توی بیمارستان بستری بودم. روز سوم فرزاد اومد و من رو مرخص کرد. به جز مواقع 

 کرد. زدم، اون هم فقط نگاهم میضروری باهاش حرف نمی

شت فرمون نشست و سوار ماشین که شدیم، هرجور شده دوتا بچه رو تو دستم جا دادم. فرزاد پ

 خواد با آهنگ احساسش رو برسونه. اوف!وای! االن میدستش رو سمت ضبط برد. ای 

 

 آره من بدم بدم بد.

 یه بی رحم بیش از حد.  

 تحمل کن شرمندم کن.

 بندیچمدونت رو که می 

 دونم، تو رفتی برنمیگردی.من دیوونه می

 یه باره دیگه درکم کن.

 بمون و شرمندم کن.

 بازم بدی کردم، برو حق داری ترکم کن.اگه 

 آره من بدم بدم بد.

 یه بی رحم بیش از حد.  

 تحمل کن شرمندم کن.

 من بدم بد( -)کورش صادقی
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تونه از دلم دربیاره. در طول آهنگ به این فکر بودم که به چه بهوهه! فکر کرده با این کارها می

از کردم و ضبط رو خاموش کردم. روبه فرای خاموشش کنم. با به یاد آوردن چیزی دست درنه

 زاد گفتم:

 هام لباس بخرم. دیدی چه کار کردی؟ از بس اذیتم کردی یادم رفت واسه بچه _

 دنده رو عوض کرد و گفت:

ای چندتا پیرهن و این ها خرخوام. دیروز خودم عجلهاس؛ ولی معذرت میدونم بی فایدهمی _

 نیم بریم بخریم. تویدم. حاال هم اگه حالت خوبه می

 ها چی؟ بچه _

 کنم. خودم بغلشون می _

 ماشین رو دور زد و ادامه داد:

 پس بزن بریم. _

چند دقیقه بعد به فروشگاه رسیدیم. وقتی وارد شدیم، فرزاد هیلیا رو بغل کرد و من ایلیا. خو

ها ردیم. بچه، پیدا کری نوزادی که دوتا صندلی داشتشبختانه همون اول فروشگاه یه کالسکه

کردم و از و داخلش خوابوندیم و به خرید ادامه دادیم. با ذوق به لباس های ریزه میزه نگاه می

داد حضور فرزاد بود. هنوز کردم. تنها چیزی که اون جا آزارم میها رو جدا میبینشون بهترین

اون تا االن از من به دلم باهاش صاف نشده بود. هنوز بالهایی که سرم آورد رو یادم نرفته. هه! 

طور رسمی عذرخواهی نکرده. یک ساعت بعد، خریدمون که شامل کلی لباس، عروسک و اسبا

نی الالی، کالسکه و کلی چیز دیگه بود، تموم شد. از خیلی چیزها دوتا دوتا خب بازی، دوتا نی

دفعه راحت تونستیم هایی که خریده بودیم، این ریده بودیم. کالً دوقولو داشتن باحاله. با وسیله

 ها رو روی صندلی عقب بذاریم. تو راه که بودیم، فرزاد آروم و مقطع گفت:بچه

 ملیکا... تو... تو م... من رو ب... بخشیدی؟  _
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چون منتظر یه تلنگر برای انفجار بودم، عصبی به سمتش چرخیدم و دستم رو جلوی دهنم م

 اب دادم:شت کردم. در همون حال تو صورتش براق شدم و جو

شمخوای ببخعه عه عه! خیلی بی چشم و رویی. تو حتی از من عذرخواهی نکردی. حاال می _

بخشمت؟ فکر کرت؟ اصالً گیریم که عذرخواهی کنی، فکر کردی با کارهایی که کردی من می

بخشمت؟ نه آقا اشتباه فکر کردی. چنین خبرشم و زود میی تجاوزه که خر میدی مثل قضیه

 ی نیست. 

 بعد سر جام درست نشستم و ادامه دادم:

 واقعاً که! _

تو همون لحظه به خونه رسیدیم. از ماشین پیاده شدم و هیلیا رو بغل کردم. فرزاد ایلیا رو آورد 

ها رو کجا بذارم. فرزاد از پشت سرم دونستم بچهو پشت سرم اومد. وقتی وارد خونه شدم، نمی

 گفت:

 ها تخت خریدم، گذاشتم تو اتاق خودمون. بچهوقتی بیمارستان بودی واسه  _

 با پوزخند گفتم:

 خودمون؟ یعنی تو و رویا یا من و تو.  _

 اومد جلوم وایساد و گفت:

 معلومه که من و تو. رویا همون روز رفت. مگه چمدون دستش رو ندیدی؟  _

 با کنایه گفتم:

 چیه؟ ناراحتی از رفتنش؟ _

 کالفه پوف بلندی کشید و گفت:

 زنیم. ها رو بذاریم سر جاشون، بعد باهم حرف میفعالً بیا بچه _
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 جلوتر راه افتادم و گفتم:

 ها رو سر جاشون بذاریم. با این که هیچ حرفی نداریم با هم بزنیم؛ ولی فعالً بیا بچه _

ترسیدم از یادآوری حضور رویا. هام بسته شد. میوارد اتاق فرزاد که شدم، خود به خود چشم

هام رو باز کردم. از دیدن اتاکردم به خودم مسلط بشم، پس نفس عمیقی کشیدم و چشمسعی 

ق تعجب کردم. هیچ چیز مثل قبل نبود. سرویس خواب و دکور اتاق عوض شده بود. آروم روی 

های ساده و بلند اتاق یک رنگ بوای که با پردهای توی اتاق پا گذاشتم. قالیچهی فیروزهقالیچه

ها دو طرف تخت بزرگ دونفره قرار گرفته بود. یه تخت کوچولوی آبی برای ب بچهد. تخت خوا

 ایلیا و همون شکل؛ اما صورتیش برای هیلیا. 

اش دستم تو راه متوقجلوتر رفتم و خواستم هیلیا رو سر جاش بذارم که با شنیدن صدای گریه

 ف شد.

به هیلیا شیر بدم، صدای گریهام رو صاف کردم و روی تخت نشستم. تا خواستم کمر خم شده

شن. با ی ایلیا بلند شد. ای وای! یادم رفته بود دوقولوها همه چیزشون باهمه. با هم گرسنه می

 کنن. با صدای فرزاد نگاهش کردم. گفت:کنن. با هم گریه میهم خرابکاری می

 کنم این یکی رو آروم کنم. فعالً به هیلیا شیر بده. من سعی می _

اش داد و قربون صدقهی تو دستش رو تکون میام. فرزاد هم بچهم به شیر دادن بچهشروع کرد

 شون بلند شد. رفت. نوبتی به هر دوتاشون شیر دادم؛ اما دوباره صدای گریهمی

 فرزاد متفکر گفت:

 شاید خراب کاری کردن.  _

 نالیدم:

 ترسم بشورمشون. وای نه! من می _

 فریبا رو صدا کنم؟ _
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 گرفتم، جواب دادم:از کردم و همون طور که بچه رو ازش میدست در

 آره آره.  _

 ها اون ها رو سرجاشون گذاشت. فریبا اومد و بعد از عوض کردن بچه

 خواست بره، فرزاد سویچ ماشین رو سمتش گرفت و گفت:وقتی می

 بی زحمت با دخترها وسایل داخل ماشین رو بیارید.  _

 رفت.  «چشم آقا»فریبا با گفتن 

 با اخم روبه فرزاد گفتم:

توذاری توی اتاق خودم. این جا باشن نمیهاشون رو میها که بیدار شدن، تختراستی بچه _

 نم هی بیام بهشون سر بزنم. 

 فرزاد ناراحت شد و گفت:

ملیکا لجبازی نکن. من که ازت عذرخواهی کردم. وسایلت رو بیار تو همین اتاق، با هم زندگ _

 بکنیم.یمون رو 

 بدون توجه به حرفش، از جا بلند شدم و گفتم:

رم اتاق خودم کمی استراحت کنم و دوش بگیرم. خسته شدم از بوی بیمارستانمن دارم می _

 ها بیدار شدن بیارشون توی اتاقم. . تو هم وقتی بچه

 ام رو سمتش گرفتم و با هشدار گفتم:انگشت اشاره

 اتاق خودم باشن. هام توخوام بچهبا تختشون. می _

 فرزاد متقابالً از جاش بلند شد و گفت:

 ، عزیز من...ملیکا جان _
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 با تندی گفتم:

 من عزیز تو نیستم.  _

 در کمال تعجب مقابلم زانو زد و گفت:

 هامی. تو...چرا، تو عزیز منی. تو نفس منی. تو همه کس منی، مادر بچه _

 حرفش رو قطع کردم و گفتم:

گرفتی؟ من عزیزتم؟ تو بیگناه محکومم کراگه بیگناهیم ثابت نشده بود ازم میهایی که بچه _

هام رو از من بگیری و من رو بندازی بیرون. من نفستم؟ تو که با کارهات خواستی بچهدی. می

 نفس من رو گرفتی. 

 التماس کنان جواب داد:

ببخش عزیزم. من که  ام. من غلط کردم. من شکر خوردم. من پشیمونم. من رومن شرمنده _

 کنم. جلوت زانو زدم، دیگه چی کار کنم؟ هر کاری که بگی می

کرد، چه خواستم ببخشمش. آخه لحنش دل سنگ رو آب مییه لحظه دلم براش سوخت و می

رحمابرسه به من عاشق بیچاره. یه دفعه ای با یادآوری التماس های خودم، پشیمون شدم و بی

 نه گفتم:

. چه طور من جلوت زانو زدم، من رو زدی پرت کردی. حاال نوبت تو که شد بخشمتنه نمی _

باید ببخشمت؟ التماس های من رو یادت رفت؟ پس چرا اون موقع تو کاری نکردی؟ حاال انتظا

رحمطور که تو سه ماه با بی رحم باشم. همونخوام مثل تو بیر داری من ببخشم؟ من هم می

 خوام لذتش رو بچشم.ن هم میی عذابم دادی و لذت بردی، م

طور که جلوم زانو زده بود، از کنارش رد شدم و به سمت در رفتم. از جاش بلند شد و از همون 

 پشت سرم گفت:

 رحم باشی. تونی بیتو هیچ وقت نمی _
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 پشت بهش پوزخندی زدم و جواب دادم:

 کمال همنشین در من اثر کرد.  _

 خوابیدم.  ن، کمیبه اتاقم رفتم و بعد از دوش گرفت

کرد از خواب پریدم. هنوز کمی درد داشتم. با خواب آلودگی با صدای فرزاد که ملیکا ملیکا می

 گفتم:

 خوای؟چیه؟ چی می _

 بالبخندی که هیچ جذابیتی برام نداشت گفت:

 هات شیر بدی؟خوای به بچهنمی _

 متعجب گفتم:

 من که چند دقیقه پیش بهشون دادم! _

 شگله شما شیش ساعته خوابیدی، االن شبه.خانوم خو _

 از جا بلند شدم و پرسیدم:

 ها کجان؟بچه _

 تو اتاق.  _

 عصبی گفتم:

 دم تو تخت ها رو بیار تو اتاق. ها رو شیر میشم. تا من بچهببین چه قدر اذیت می _

 فرزاد نالید:

 ملیکا! _

 همین که گفتم. _
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داان کمکش کنن. وقتی داشتم به بچه هام شیر میپوف بلندی کشید و دخترها رو صدا کرد بی

دم، فهمیدم هر دو هیچ شباهتی به من ندارن. حتی چشم های عسلیشون رو از فرزاد به ارث بر

 دن. 

ها رو یکی یکی به اتاقم بردم و شروع کردم باهاشون حرف زدن. هنوز قدرت انجام هیچ عبچه

 د.کس العملی رو نداشتن و این لبخندی به لبم آور

یه هفته گذشت. تو این یه هفته باز هم تو اتاقم زندانی بودم. البته این دفعه به خواست خودم، 

رفت شرکت من مخوردم. فقط وقت هایی که فرزاد میهای غذام رو هم تو اتاق میحتی وعده

»با رفتم که در اتاق زده شد. هام میی بچهاومدم پایین. تو اتاقم بودم و داشتم قربون صدقهی

 من فرزاد اومد تو. تو دلم پوفی کشیدم و روبه فرزاد گفتم:« بفرمایید

 کاری داشتی؟ _

 جلوتر اومد و با کنایه گفت:

 هام رو ببینم؟تونم بچهنمی _

 اتفاقاً بیدارن، بیا ببینشون. _

اومد رو تخت نشست و هیلیا رو بلند کرد. یه ماچ گنده از لپش گرفت و شروع کرد به قربون 

رفتنش. بعد نوبت ایلیا شد و همون کارها رو باهاش کرد. بعد از چند دقیقه که سکوت  صدقه

 بینمون حاکم بود، فرزاد دهن باز کرد و آروم گفت:

خوای تا آخر عمر این جوری زندگی کنخوای تمومش کنی؟ یه هفته گذشت، میملیکا نمی _

 کنی؟ یم؟ باهم ولی بی هم؟ چرا تکلیفمون رو مشخص نمی

 پوزخند گفتم: با

 خوای بیرونم کنی؟چیه می _
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ای منفجر شد هام زیاده روی کردم؛ اما دلم پر بود. فرزاد یه دفعهدونستم با کنایهخودم هم می

 :و گفت

نازییاری. به چیت میدِ آخه اگه بیرونت کنم که مثل معتادها سر از جوهای فاضالب در می _

ا ویالهایی که داری؟ مشکل این جاست که تو هیچی ندارکنن یای که حمایتت می؟ به خانواده

 کنی. ی؛ ولی بازهم ناز می

 هام لبالب پراز اشک شد. با بغضی سنگین گفتم:بازهم دلم رو شکست. بازهم چشم

 پولم که مجبوری من رو تحمل کنی. گی. من هیچی ندارم. من یه خدمتکار بیتو راست می _

دونه عد از سه یا چهار ماه آغوشش رو به روم باز کرد. خدا میفرزاد شرمنده نزدیک تر شد و ب

 قدر دلتنگش بودم.که چه

 فرزاد محکم من رو بغل کرد و گفت:

ات شدم. به خدا خسته شدم از بس کنی؟ بازهم مثل همیشه شرمندهببین، ببین چی کار می _

 ای از دهنم پرید.ازت کنایه شنیدم. عصبی شدم یه دفعه

 تم:با هق هق گف

ی... یعنی تا... تا آخر عمر هر... هر وقت عصبی ش... شدی، فقیر بودنم رو... رو به رخم بکشی _

گفتی، یه خدمتکار ه... همیشه این مهر روی... پیشونیشه. تو... تو حقیقت رو ؟ تو...تو راست می

 گفتی. 

تش اشک هاهاش رو دور صورتم گذاشت. با انگشت شسمن رو از خودش جدا کرد و دوتا دست

 م رو پاک کرد و گفت:

کنم از این به بعد خوکنم. سعی میفهمم دارم چه غلطی میشم نمیمتاسفم! من عصبی می _

هامون، اصالً به دم رو کنترل کنم. من حرفم این هست که ما االن دوتا بچه داریم. به خاطر بچه
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ی ما، زگانها و تصمیمات بچهخاطر عشقمون. بیا یه فرصت دیگه به هردومون بده. نذار با کاره

 ندگیمون از هم بپاشه. نظرت چیه؟

ها رو که روی تخت من خوابشون برده بود رو یکی یکی توی تخت خودشون گذاشتم. هموبچه

 کردم، سر به زیر و آروم جواب دادم:ن طور که با انگشت هام بازی می

اموش بشه. بذار یه کم ذهن بذار یه مدت بگذره. سه ماه چیزی نیست که توی یک هفته فر _

 ام آروم بشه. بعداً از من بخواه که فراموش کنم و ببخشم. به هم ریخته

 فرزاد با خوشحالی از جاش بلند شد و گفت:

 دم، نوکرتم هستم. خوای بهت میهر چه قدر که وقت می _

 لبخندی به ذوقش زدم و برای این که بیشتر خوشحالش کنم گفتم:

 بچه ها شیر دادم، بدنم خیلی ضعیف شده. بریم شام بخوریم؟ من که از بس به _

 با صدای بلندی گفت:

 اِی به چشم.  _

 بعد هم دستش رو به سمت در دراز کرد و با تعظیم گفت:

 بفرمایید بانوی من. _

هام ددونم چرا دلم نرم شده بود. با حرف هایی که زد، تصمیم گرفتم حداقل به خاطر بچهنمی

صاف کنم. بعد از شام بازهم به اتاقم برگشتم؛ اما فرزاد بهم گفته که به همینش هلم رو باهاش 

 گفتم:زدم و باخودم میهام زل میم راضیه. کل روز رو به بچه

 شن؟پس چرا بزرگ نمی -

تونستم نادیده بگیرم. نزدیک ده ماهه که من با دونستم زیادی عجله دارم؛ ولی ذوقم رو نمیمی

ردم و االن یک هفته مونده به عید. هرسال عید هیچ رنگ و بویی برام نداشت. نه فرزاد ازدواج ک
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کنم امسال نوروز متفاوتی داشته باشم. از هفت سین خبری بود، نه ماهی قرمز و سبزه. فکر می

ی هفت سین بخرم. دوست دارم برخالف هر سال، لبادوست دارم برم بازار و وسیله برای سفره

  های جدید بخرم.س

فرزاد وارد اتاق شدم. ابروه« بفرمایید»از اتاقم زدم بیرون و به اتاق فرزاد رفتم. وقتی در زدم، با 

 های تو دستش رو روی تخت گذاشت و گفت:ای فرزاد با دیدن من پرید. پرونده

 خوای؟چیزی می _

 جلوتر رفتم و گفتم:

 شه بریم بازار خرید کنیم؟ی دیگه عیده. میهفته _

 ند شد و گفت:از جا بل

 بله حتماً. برو آماده شو که بریم. _

 خواستم سمت اتاقم برم که چیزی یادم اومد، برگشتم سمتش و گفتم:

 خورن. ها سرما میهوا هنوز یه کم سرده، بچه _

 فرزاد لبخندی زد و گفت:

ه ها رو به ها رو با خودت بیاری، دوماً بچذاشتم بچهاوالً هوا سرد هم نبود تو این شلوغی نمی _

 سپاریم. فریبا و دخترها می

 ای گفتم و به اتاقم برگشتم تا آماده بشم.« باشه»

ها، باالخره به رفتن رضایت داداری از بچههای فراوون به فریبا و دخترها برای نگهبعد از توصیه

ر فدم. سوار ماشین شدیم و زدیم بیرون. خیلی وقته بیرون نرفتم. رفته باشم هم در طول مسی

های خریدشون درحال رفت قط مشغول بحث با فرزاد بودم. خیابون ها شلوغ بود. مردم با کیسه

و آمد بودن. به بازار که رسیدیم، فرزاد ماشین رو توی پارکینگ گذاشت و از ماشین پیاده شد. 



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 218 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

ها خرید کردیم. هرچیز بچگونه که من هم پیاده شدم و باهاش هم قدم شدم. بیشتر برای بچه

شدیم که یه فرها رد میگفتم که بخره. داشتیم از بین مغازهکرد به فرزاد میرم رو جلب مینظ

وشگاه پر از کت و شلوار دیدم. دست فرزاد رو گرفتم و به اون سمت کشیدم. البته خودش می

 یومد وگرنه من زورم کجا بود. وارد فروشگاه که شدیم فرزاد گفت:

 جا خودت هم برام انتخاب کن.  خب، حاال که من رو آوردی این _

یومد. فرزاد پول هر سه رو حسه تا انتخاب کردم و دادم دستش. بیشعور هر سه تاش بهش می

ساب کرد و باهم بیرون رفتیم. بعد از کلی خرید واسه من، با دیدن رنگ آسمون که به تاریکی 

 ام رو به فرزاد دوختم و گفتم:رفت نگاه خستهمی

 . من خسته شدم. فرزاد بسه دیگه _

 باشه بریم.  _

ی هفت سین خریدیم. وقتی خریدهامون رو توی مای سفرهتوراه برگشت هم کلی وسیله واسه

 شین گذاشتیم فرزاد گفت:

 یه کم جلوتر رستوران هست. بریم شام بخوریم؟ _

 ای باال انداختم و جواب دادم:شونه

 باشه. _

 

 

 ها گفت:زاد عین بچهزدیم که فررو قدم میداشتیم تو پیاده

 بخشی؟ رو می کی من _

 سرم رو انداختم پایین و جواب دادم:
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 خوام. من که گفتم وقت می _

 بعد به شوخی ادامه دادم:

 وقت نبخشمت.  شاید هیچ _

 ای کرد و گفت:شدن اشارهبه ماشین هایی که با سرعت زیاد از کنارمون رد می

 م زیر این ماشین ها. ندازاگه من رو نبخشی خودم رو می _

 من که هنوز توی قالب شوخ طبعیم بودم، رو جدی نگرفتم و گفتم:

 باشه من مشکلی ندارم.  _

 هشداد دهنده گفت:

 ندازم ها!می _

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

 بخشمت. جراتش رو نداری. حاال که این جوری شد نمی _

 ی کشیدم و داد زدم:در کمال ناباوری دیدم که پرید وسط جاده. جیغ

 فرزاد! _

ی پراید از صدای داد من هم زمان شد با ترمز شدید پراید و پرت شدن فرزاد روی زمین. راننده

ماشینش پیاده شد و دو دستی به سرش زد. نزدیک تر که رفتم، با دیدن چشم های باز فرزاد ا

 هام سرازیر شد. شک

 کنارش زانو زدم و با هق هق گفتم:

 ای... چه کاری... بود که... کردی؟ خ... خیلی دیوونهاین چه. _

 یکی از پس جمعیت داد زد:
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 نگران نباش خانم، زنگ زدم اورژانس. _

 معلوم بود خیلی درد داره. این رو از چشم های چین خورده و اخم های درهمش فهمیدم. 

 ی خون از کنار ابروش سرازیر شده بود.یه باریکه

 

 ه سپر ماشین تکیه داد. نگران گفتم:فرزاد نیم خیز شد و ب

 فرزاد نکن ممکنه سرت ضربه خورده باشه.  _

 با بی حالی گفت:

 کنه. بابا نگران نباش، فقط پام درد می _

 الی اشک هام نالیدم:از البه

 ای. تو یک دیوونه _

 به سختی لبخندی زد و گفت:

 خواستم بهت نشون بدم که جرأتش رو دارم.می _

بعد اورژانس و پلیس از راه رسیدن. فرزاد رو روی برانکارد گذاشتن و توی آمبوالنچند دقیقه 

س بردن. من هم باهاش رفتم. وقتی به بیمارستان رسیدیم فرزاد رو بردن و من رو پشت درها

ی بسته منتظر گذاشتن. هزار جور فکر و خیال اومده بود سراغم. روی صندلی نشسته بودم و با 

 دادم. کون میاسترس پاهام رو ت

 پرستار که اومد بیرون جلوش پریدم. پرسید:

 شما همراه آقای ساالری هستید؟  _

 نگران جواب دادم:



 

 ری از خانم بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان  تجاوز و عشق )جلد اول( | کا

 221 فرمایید. برای دانلود رمان بیشتر به انجمن ماه سان مراجعه       mahsan_forum@منبع: انجمن برتر ماه سان     

 

 بله. چی شد؟ رفت تو کما؟ _

 پرستار چشم هاش گرد شد و متعجب گفت:

 کنی؟! اون فقط پاش شکسته و پیشونیش زخم شده. همین!خانم چرا شلوغش می _

 نفس راحتی کشیدم و گفتم:

 تونم ببینمش؟می _

 تونید ببریدش. تونی، سالم سالمه. االن هم میبله که می _

خوشحال داخل بخش اورژانس شدم و از بین کلی تخت، تونستم فرزاد رو با پای گچ گرفته ببی

 نم. نزدیکش شدم و گفتم:

 دیوونه بودی من رو هم دیوونه کردی. کلی نگرانت شدم. _

 فت:ای به صورتم کرد و گاشاره

های سرخت همه چیز رو لو داد. راستی، زنگ بزن به مهرداد بیاد کمکت دست تنها نمچشم _

 تونی. ی

 کنارش روی تخت نشستم و نالیدم:

 باز هم سایه! _

 لبخندی زد و گفت:

 نه عزیزم، پس زنگ بزن به نیما.  _

 ای باال انداختم و گفتم:شونه

 اش رو ندارم. من که شماره _

 کنارش گوشیش رو سمت من گرفت. گوشیی که حاال داغون شده بود.  از روی کشوی
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 تو جیبم بود، وقتی افتادم این جوری شد. سیم کارتش رو بذار توی گوشیت.  _

ی نیما رو گرفتم. موبایل رو نزدیک گوشم کردم. بعد اسیم کارت توی گوشیم گذاشتم و شماره

 ز سه تا بوق جواب داد:

 جانم داداش؟ _

 من ملیکا هستم. سالم.  _

 عه! سالم. بفرمایید؟ _

شد تمرفرزاد دستش رو روی دستم گذاشت و شروع کرد به نوازش کردن. این کارش باعث می

 کزم رو از دست بدم. جواب دادم:

خوام مرخصش کنم بریم خوراستش فرزاد یه کم حالش بد شد، اومدیم بیمارستان. حاال می _

 تونم. نه؛ ولی تنها نمی

 ا صدایی که اضطرابش مشهود بود گفت:نیما ب

 چشم حتماً. فقط کدوم بیمارستان؟ _

 بیمارستان ... . _

 رسونم. باشه خودم رو می _

 وقتی تلفن رو قطع کرد، سمت فرزاد چرخیدم و گفتم:

 کنی؟ ایش! چرا این جوری می _

 آروم جواب داد:

دی من به خاطرت چه کارهایی ی مثبت داشت. اول این که تو فهمیاین تصادف دوتا نتیجه _

 کنم و دوم این که، من فهمیدم که تو هنوز هم دوستم داری.که نمی
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 بعد شروع کرد به آهنگ خوندن.

 شه این دفعه من رو تو ببخشی؟می

 خوای ازم جداشی؟شه نگی میمی

 شه ببخشی و بگذری عشقه من؟می

 شه فراموشت بشه گناهم؟می

 ؟شه نگاه کنی به اشک و آهممی

 هنوزهم از همه بهتری عشقه من.

 من رو ببخش اگه بچگی کردم.

 های سردم.بذار دست هات رو توی دست

 دونم اشتباه کردم.من رو ببخش می

 من رو ببخش( _)مرتضی پاشایی

 

 شاید فکر کنید االن مثل رمان ها بگم:

ت رو نکرده کردم این قدر صداش خوب باشه. چرا هیچ وقوای چه صدای دلنشینی! فکر نمی -

 بود؟

خوند، من به صدای مزخرفش مگم. در طول زمانی که میاما من هیچ وقت چنین چیزی نمی

 خندیدم. ی

 ای رفت و گفت:فرزاد به شوخی چشم غره
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نوچ نوچ. ببین من چه قدر احساس به خرج دادم خانوم رو راضی کنم که من رو ببخشه، حا _

 خنده. ال نشسته بهم می

 ه مایه های خنده توش بود جواب دادم:با صدایی که ت

 ای بابا! خب صدات خیلی خنده دار بود.  _

 دست شما درد نکنه. به جای این حرف ها بگ... . _

 با صدای نیما حرف فرزاد نصفه نیمه موند. خدارو شکر ناجیم رسید. 

 نیما بادیدن پای فرزاد نگران گفت:

 فرزاد چی شده؟ _

 اد:فرزاد نیم خیز شد و جواب د

 چیزی نیست بابا، یه تصادف کوچیک بود.  _

 نیما متعجب گفت:

 تصادف!  _

 از جا بلند شدم و گفتم:

 نگران نباشید به خیر گذشت. فقط باید کارهای ترخیصش رو انجام بدید بی زحمت.  _

 یام.نه زحمتی نیست، االن می _

 

اومد. با لحنی التماس گونه  وقتی نیما رفت دنبال کارهای ترخیص، مردی که به فرزاد زده بود

 گفت:
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آقا خوبید شما؟ یه دفعه ای اومدید وسط جاده نتونستم زود تر ترمز بگیرم. آقا به خدا من ز _

 خواد؟ دیه... .ن و بچه دارم. بالیی سر پاتون اومده؟ عمل می

 فرزاد حرف مرده رو قطع کرد و گفت:

 المت. ما هیچ شکایتی نداریم. تونید برید به سنه اتفاقی نیوفتاده. شما هم می _

آقاهه بعد از کلی تشکر رفت سراغ زندگیش. نیما هم با یه ویلچر اومد و فرزاد رو سمت ماشین 

 خودش که فرزاد گفته بود اسمش ..... برد.

نیما فرزاد رو با کلی زحمت روی صندلی پشت گذاشت و رفت ویلچر رو تحویل بده. من هم ج

 هام ناراحت گفتم:یم. با به یاد آوردن بچهلو نشستم و منتظر نیما شد

 هام، از ظهر تا االن که یک شبه شیر نخوردن. بیچاره بچه _

 هاش رو بست. نیما هم اومد و به سمت خونه راه افتاد. فرزاد بی حرف با پشت تکیه داد و چشم

 توی راه که بودیم پرسید:

 کجا بودید؟ شده و چرا تصادف کردید؟ اصالً خواید بگید چینمی _

 هاش رو بسته بود جواب داد:فرزاد همون طور که چشم

 گفتیم که چیزی نیست. رفته بودیم بازار برای عید خرید کنیم، حواسم نبود ماشین زد بهم.  _

 زیر لب با حرص گفتم:

 آره جون خودت. _

ماشین  به خونه که رسیدیم، نیما ماشین رو داخل حیاط برد و جلوی در ورودی ترمز کرد. از

 پیاده شدم، فرزاد هم با کمک نیما پیاده شد. 

 از پله های جلوی در که باال رفتیم نیما گفت:
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 اون دختره هم این جاست؟ _

 پس از هیچی خبر نداشتن. فرزاد آروم جواب داد: 

 همه چی تموم شد.  _

 نیما ابرویی باال انداخت و گفت:

 پس مخ معیوبت درست شد.  _

ی بچه هام با دخونه دخترها رو دیدم که دور مبل حلقه زدن. با صدای گریهبا وارد شدن ما به 

و کنارشون زدم و بالفاصله شروع کردم به شیر دادن ایلیا. خیلی بد بود که نمی شد هم زمان 

کردم و پا به کرد. من هم بهش نگاه میبهشون شیر بدم. هیلیا هم چنان با صدای بلند گریه می

 با آروم شدن ایلیا، اون رو به فریبا دادم و هیلیا رو بغل کردم. ریختم. پاش اشک می

 دخترها با دیدن فرزاد متعجب قدمی به عقب برداشتن. نیما عصبی گفت:

االن چه طوری این همه پله رو آخه دیوونه واقعاً به مغزت خطور نکرد یه اتاق پایین بذاری؟  _

 ببریمت باال؟

 ا اومد و خودش رو روی اون ها پرت کرد. فرزاد لنگان لنگان به سمت مبل ه

 مون. نیما هم به مهرداد زنگ زد و بهش گفت بیاد خونه

 با خودم نالیدم:

 ای وای! مقدر شده امشب حتماً سایه رو ببینم. -

 مهرداد هم وقتی اومد یه توضیح جزئی شنید و کنارمون نشست. 

 سایه قری به گردنش داد و با کنایه گفت:

 خوب بود؟ بیچاره رو فراری دادی که.  هَوو داشتن _
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 بعد هم به حرف مزخرف خودش خندید. باز این دهنش رو باز کرد. پوف!

 فرزاد هشدار دهنده روبه مهرداد گفت: 

 به زنت بگو احترام خودش رو نگه داره.  _

ل شد. ی باال منتقای اکتفا کرد. با کمک نیما و مهرداد، فرزاد به طبقهمهرداد ولی به چشم غره

 فرزاد سویچ یدک ماشین رو به نیما داد و گفت:

 ی بازار گذاشتم. زحمتش رو بکش فردا بیارش برام. ی سهماشین رو توی پارکینگ شماره _

 هاشون رفتن. ای گفت و همراه مهرداد و سایه به خونه« باشه»نیما 

 :فت و گفتکنار فرزاد روی تخت سفید نشسته بودم. از جا بلند شدم که دستم رو گر

 کجا؟ _

 هام رو بذارم توی اتاق، خودم هم برم بخوابم.رم بچهمی _

 دستم رو ول کرد و گفت:

 اول برام یه مسکن بیار. _

 نگران دوباره کنارش نشستم و گفتم:

 هنوز هم درد داری؟ _

 ی چشم هاش چین خورد و جواب داد:گوشه

 آره.  _

 یارم؛ اما مانع شد و گفت:خواستم دوباره بلند بشم که براش قرص بمی

 بینم مسکن بهتری دارم.کنم، میحاال که فکر می _
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اش رو روی بعد دستم رو کشید که روش افتادم. اون هم یه دستش رو روی کمرم و دست دیگه

 هام کرد. موهام گذاشت، بعد هم شروع به بو*سیدن لب

. چند دقیقه بعد که هردو نفس یفتهی کارهاش یهویی اتفاق میمثل بار قبلی هنگ کردم. همه

هاش رو جدا کرد و پیشونیش رو روی پیشونی من گذاشت. هر دو نفس نفس مکم آوردیم، لب

 خواستم ازش جدا بشم که گفت:زدیم. میی

خوای تمومش کنی؟ تورو خدا بس کن. چند بار بگم غلط کردم. بذار زندگیمون رو بکنینمی _

 رنگ آرامش بگیره.  م. بذار بعد از چند ماه زندگیمون

خواستم غرغرهام رو شروع کنم که دوباره لب هاش رو روی لب هام گذاشت. هر وقت نفس می

اش وارد کردم هام فشاری به سینهداد. با دستآورد بانفس عمیقی کارش رو ادامه میکم می

 که گفت:

 کنم. امشب تا من رو نبخشی ولت نمی _

 بعد به شوخی ادامه داد:

 ه خودم رو ننداختم زیر ماشین. الکی ک _

خواست جامون رو عوض کنه و روی من خیمه بزنه که دادی زد و سر جاش برگشت. نگران می

 سرجام نشستم و گفتم:

 چی شد؟ _

 با درد نالید:

 کنه. پام... آی... پام وای... پام درد می _

 شدم گفتم:همون طور که از جا بلند می

 ات.رو اذیت نکنی، اون هم با پای شکسته حقته. تا تو باشی دیگه من _
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ها رو به اتاقم براز اتاق که زدم بیرون، ستایش و نیایش)مستخدم های خواهر( رو دیدم که بچه

خواستم دنبالشون به اتاق برم؛ اما دلم برای فرزاد سوخدن. این ها چرا نرفتن هنوز! من هم می

 دم. ت. رفتم و از آشپزخونه براش قرص مسکن و آب آور

خواستم به اتاقم برگردم، فرزاد با حالتی معوارد اتاق شدم و قرص رو به فرزاد دادم. وقتی می

 سوخت گفت:صوم که دل آدم براش می

ترسی شب حالم بد بشه بمیرم؟ یا پام دردش خوب نشه و بیمارستاخوای بری؟ نمیواقعاً می _

 ن الزم بشم؟ یا تو خواب سکته کنم؟

 شده گفتم: با چشم هایی درشت

فرزاد تو فقط پات شکسته! تو بیمارستان کلی مسکن بهت زدن، االن هم خودم بهت قرص دا _

 دم. دیگه چرا باید حالت بد بشه؟

 ای باال انداخت و جواب داد:شونه

 یفته. می اتفاقه دیگه _

 یفته.نگران نباش نمی _

. بمیرم خیلی گشنه بودن. روی تخهای غرق در خوابم انداختمرفتم توی اتاقم و نگاهی به بچه

ذاشت خوابم ببره. نگاهی به ت دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم؛ ولی حرف های فرزاد مگه می

 ی شب بود. یک ساعت گذشته، پس حتماً خوابش برده.ساعت انداختم، سه

 رفتن. آروم بهشون گفتم:ی پایین رفتم. دخترها داشتن میآروم آروم اول به طبقه

 ها بمونه؟تونه امشب رو پیش بچهتون نمییکی _

 ستایش گفت:

 تونم بمونم. خانوم من کاری ندارم می _
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بعد از تشکر به اتاق فرزاد رفتم و برای جلوگیری از اتفاق های به قول فرزاد احتمالی، کنار تخ

ار ت روی زمین خوابیدم. اون شب خداروشکر اتفاقی نیفتاد. من هم صبح ساعت ده، قبل از بید

هام بیدار بودن، بهشون شیر دادم و رفتم برای صبحابیدار شدن فرزاد به اتاق خودم رفتم. بچه

نه. با صدای گوشیم که دیشب روی مبل جا گذاشته بودم، راهم رو به سمتش کج کردم. با دید

ارت ی من رو از کجا آورده! بعد با یادآوری سیم کن اسم آقا جهان ابروهام باال پرید. اون شماره

 فرزاد توی گوشیم و خواب بودن فرزاد، خودم جواب دادم.

 سالم آقا جهان.  _

 با صدایی که ضعیف بود و کمی خش دار جواب داد:

 سالم دخترم. خوبی؟ _

 ممنون. خوبید شما؟ _

 گم به خاطر دوقولوها. ره. تبریک مییاد و میاِی... نفسی می _

 متشکرم. _

کار کرده. از دستش ناراحت شدم و دیگه ج م. پسرها گفتن چیچند ماهه با فرزاد حرف نزد _

کردم گفتن آشتی ها صحبت میواب تماس هاش رو ندادم. چند دقیقه پیش که داشتم با بچه

 ها و عید نوروز. کردین. زنگ زدم همش رو باهم تبریک بگم. آشتی شما، تولد بچه

 ی حرف هاش، فقط گفتم:لبخندی زدم و در مقابل همه

 ممنون. _

 ده؟کنه جواب نمیحاال کجاست این پسر؟ ناز می _

 نه، خوابه فعالً. _

 ای کرد و گفت:آقا جهان سرفه
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 پس من دیگه مزاحم نشم، خداحافظ.  _

 اختیار دارید، خداحافظ. _

 تلفن که قطع شد متعجب با خودم گفتم:

چندین ساله یا بهتر بگم برا من تو این خانواده چه قدر طرفدار دارم! نیما و مهرداد از دوست -

درشون و آقا جهان از پسرش به خاطر این که من رو اذیت کرد گذشتن. باهاش قهر کردن و از 

 من دفاع کردن.

ای که دخترچه حس خوبی داره خانواده داشتن! بعد از این که خودم صبحانه خوردم، صبحانه 

ار شده بود. سینی رو مقابلش گذاشتم و ها واسه فرزاد آماده کرده بودن رو به اتاقش بردم. بید

 گفتم:

 آقا جهان زنگ زد. خواب بودی خودم جواب دادم. _

 پوزخندی زد و گفت:

دونم تویی که هیچ شناختی ازت ندارن رو چه طوری به منی که سی ساچه عجب! من نمی _

 له باهاشون هستم ترجیح دادن. 

 ای باال انداختم و جواب دادم:شونه

 ف حق رو گرفتن. اون ها طر _

 ابرویی باال انداخت و گفت:

 اون وقت از کجا فهمیدن حق با توئه؟ _

 بی حوصله و عصبی به سمت در رفتم و در همون حالت جواب دادم:

 دونم. من چه می _

 شروع کردم به غرغر کردن:
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 زنه به اعصابم. اون...خوام دلم رو با این بشر صاف کنم، اون هی گند میمن هی می -

 وجدان چند ماهه خوابم بیدار شد و گفت:

خانوم احمق. اون مرده، غرور داره. یه کار اشتباهی کرده حاال عین ... پشیمونه. با اون غرور  _

اش اومد بارها ازت عذرخواهی کرد؛ ولی تو زدی تو برجکش. حق داره ناراحسر به فلک کشیده

 ت و عصبی باشه. 

 خب او... _

 و گفت:عصبی حرفم رو قطع کرد 

 تو باید اون رو ببخشی بهونه هم نیار. بسه دیگه هرچی ناز کردی و ناز کشید.  _

 متفکر جواب دادم:

 اوم، باید فکرهام رو بکنم. _

شه و االن ساعت پنجامروز عید نوروزه، یعنی یک فروردین. ساعت شیش عصر سال تحویل می

هاش رو با کمک نیما و مهرداد عوض کرهای نو پوشیدیم. فرزاد هم لباسهام لباسه. من و بچه

ی ما اومده بودی پایین منتقل شد. نیما، مهرداد و سایه برای سال تحویل به خونهد و به طبقه

ی عالیشون چیده بودن، نشسته بودیم. امن و همه دور هفت سینی که دخترها دیروز با سلیقه

نواده هاشون باشن. نیما و مهرداد روز و کل سیزده روز رو فرزاد بهشون مرخصی داد تا پیش خا

کرد و حرکردن. سایه هم فقط نگاهشون میدوقولوها رو بغل گرفته بودن و باهاشون بازی می

 خورد. آخر سر هم طاقت نیاورد و گفت:ص می

 کنی؟ندیده ها رفتار می مهرداد چرا مثل بچه _

ن داد و دستش رو دور سایه حمهرداد که متوجه ناراحتی زنش شد، ایلیا رو که بغلش بود به م

 لقه کرد. سایه لبخند بزرگی زد و با ذوق گفت:

 خواستم بعد سال تحویل سوپرایزتون کنم؛ ولی دیگه طاقت ندارم. می _
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 مهرداد کامل به سمت سایه برگشت و گفت:

 شده؟!مگه چی _

 سایه با جیغ جواب داد:

 ام!من حامله _

 ما با فریاد مهرداد این سکوت شکسته شد.بعد از جیغش سکوتی ترسناک حاکم شد ا

 جان من؟ _

 باور کن. _

هاش رو بو*سید. کار داشت به جاهای باریمهرداد بدون توجه به جمع سایه رو بغل کرد و لب

شد که با صدای بوم بلندی از تلویزیون، به کارشون پایان دادن. به این همه خوک کشیده می

طوری باشیم؟ اما بالفاصله برارا من و فرزاد نباید این شی که داشتن یه لحظه حسودیم شد. چ

 شون آرزوی خوشبختی کردم.

همه اول به سمت فرزاد پا شکسته رفتن. باهاش روبوسی کردن و عید رو تبریک گفتن، بعد هم 

هارو روی زمین گذاشتم و با مهرداد و نیما دست دادم. وقتی داشتم با سایه روبودو به دو. بچه

 بهش گفتم: کردمسی می

 گم عزیزم. تبریک می _

 با کنایه جواب داد:

 کنی؟باور کنم که خوشحال شدی و حسودی نمی _

 با بهت گفتم:

 چرا باید ناراحت بشم؟ حسودی چرا؟ _

 پوزخندی زد و جواب داد:
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 های تو تجاوز. ی عشقه و بچهی من ثمرهچون بچه _

 دستم رو مشت کردم و با حرص کنار فرزاد نشستم. 

 دم گوشم گفت:

 خوای عید رو بهم تبریک بگی. نمی _

 بی توجه به حرفش عصبی گفتم:

 فرزاد اگه یه روز من این سایه رو خفه کردم حق نداری گله کنی.  _

 متعجب جواب داد:

 اوه اوه! چه قدر عصبی و خشن.  _

 دستم رو جلوی دهنم مشت کردم و گفتم:

 ی پر رو.عه عه عه! دختره _

 ایه رو درآوردم و ادامه دادم:بعد ادای س

 های تو تجاوز.ی عشقه و بچهی من ثمرهبچه _

 فرزاد هم مثل من از عصبانیت سرخ شد و گفت:

 واقعاً همچین حرفی زد؟ _

 از خشم فرزاد ترسیدم و گفتم:

 شون خوشحالن. شن. فعالً به خاطر بچهآره زد؛ ولی تو هیچی بهشون نگو ناراحت می _

 ید و هیچی نگفت.فرزاد پوفی کش
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 نیما سر جاش نشست و با صدای بلندی گفت:

 هام گوش کنید؟شه چند لحظه به حرفمی _

 همه توجهمون بهش جلب شد و آروم نشستیم. 

 ادامه داد:

شه. من هم دونید که بابا حال خوشی نداره و روز به روز حالش بدتر میخودتون خوب می _

خواستم بگم که من کارهام رو کردم و واکلی برنامه دارم. می امکه دانشجو هستم و واسه آینده

 سه فردا شب بلیط دارم. 

 مهرداد متعجب گفت:

 به کجا؟ _

 نیما سرش رو پایین انداخت و گفت:

، هم خوام اون جا هم مراقبش باشم و توی کارهای شرکت کمکش کنمفرانسه پیش بابا. می _

 درسم رو ادامه بدم. 

 فرزاد گفت:

 مئنی از این کارت؟مط _

 آره داداش.  _

 فرزاد جواب داد:

 شه؛ ولی برو. موفق باشی. با این که دلمون برات تنگ می _
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 نیما روبه مهرداد کرد و گفت:

 خوای چیزی بگی داداش؟نمی _

 تونم بگم؟ موفق باشی. چی می _

هاش دن به دوستبعد از خوردن شامی که فرزاد از رستوران سفارش داده بود، نیما برای سر ز

 و مهرداد و زنش برای دیدن اقوام سایه، عزم رفتن کردن.

های غرق در خوابش زل زده بود انداختم. من این مرد رو با تمام بدنگاهی به فرزاد که به بچه

هاش، قضاوت عجوهایی که در حقم کرد دوست دارم. تجاوز وحشیانه و اجباریش، نا مهربونیی

اش و همه چیزش، همه چیز. ما وقت زهای کنترل نشدهاش، عصبانیتنهالنه و انتقام بی رحما

هام هامون نداشتیم. شاید اگه فرصت دیگه ای به عشقم، شوهرم و پدر بچهیادی واسه عاشقانه

 شن. شه، بچه هام هم بی پدر یا مادر نمیبدم، خیلی چیزها تغییر بکنه. زندگیم بهتر می

 ی سالمش نشستم. متعجب نگاهی به من انداخت و پرسید:نزدیکش شدم و بی مقدمه روی پا

 چیزی شده؟ _

 با ناز جواب دادم:

 تصمیم گرفتم که اگه یه بار دیگه ازم خواهش کنی ببخشمت.  _

 دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت:

ی حقیر را ببخشید و یک فرصت دیبانوی زیبا، از شما خواهش و تمنا می کنم که این بنده _

 من بدهید تا شما را به کمال خوشبختی برسانم. گر به 

 لب هام رو به نشونه ی تفکر جمع کردم و گفتم:

 اوم، باید فکر... . _
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هام گذاشت. چند دقیقه بعد سرش رو عهاش رو روی لبی حرفم رو بزنم و لباجازه نداد ادامه

 قب برد و گفت:

 خیلی دوستت دارم. _

 همچنین. _

 فت:فشاری به کمرم داد و گ

 همچنین یعنی چی؟ _

 با صدای بلندی جواب دادم:

 یعنی عاشقتم! _

 

من و فرزاد به زندگی خودمون ادامه دادیم. بعد از گذر سختی ها تازه معنی زندگی رو فهمیدی

م. تازه تونستم روی واقعی فرزاد رو بشناسم. اون یه مرد عالی بود که هر زنی آرزوش رو داشت. 

ون جا به ادامه تحصیل و مراقبت از آقا جهان پرداخت. سایه و مهرداد نیما به فرانسه رفت و ا

صاحب یه پسر خوشگل شدن و اسمش رو پویان گذاشتن. هیلیا و ایلیا روز به روز بزرگ تر، بام

 زه تر، زیبا تر می شدن و شباهتشون به فرزاد بیشتر می شد. 

 

 من اگر عاشقت بودم و هستم، شک نکن 

 مهرتو بستم، شک نکنمن اگر دل به تو و 

 های عبیرت زنده اممن که عمری با نفس

 ای بیهوش و مستم، شک نکنگر زبویت دیده

 )شعر از یونس طرفی(
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 پایان

 

 22ساعت  -فروردین 14شروع: 

 17ساعت  -خرداد 29پایان: 

 

 دونم اشتباهات زیادی داشت وتجاوز و عشق به پایان رسید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. می

بعضی جاهاش رو خوشتون نیومد؛ اما این رمان اولین قلم منه و این چیز ها طبیعیه. انشاءاهلل 

 توی رمان های بعدی جبران می کنم. 

. خوشحایادتون نره که این رمان جلد دوم هم داره. اسم جلد دومش }گمگشته و عشق{ هست

 شم که بخونید. ل می

 شد.هسان که بدون اون این رمان هیچ وقت نوشته نمیکنم از انجمن برتر ماو در اخر تشکر می

 

 مرسی از همراهیتون.

 یا حق.

 

 بتول طرفی کاربر انجمن ماه سان.

 

 انجمن جهت دانلود رمان بیشتر به
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