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 بی گناه
 

 ط.به قلم گندم
 

 :خ�صه
  ...يک ھفته از رفتن نحس ساغر ميگذره 

  ...يک ھفته ای که به اندازه صد سال گذشته
ھر روز دارم افسرده تر و مريض تر ميشم طوری که وقتی خودم رو تو آينه 

  ...ميبينم نميشناسم
  ...اين روزا بيشتر از ھميشه دلم ھوای آرتا رو کرده

  ...ولی خيلی دلتنگشم... چرانمی دونم 
  با صدای در خونه تند اشکام رو پاک ميکنم تا آرتين عصبانی نشه
  طبق عادت ھميشگيش مياد سمتم و سرم و عميق ميبوسه و ميگه

  
 عطر تنت نبود داشتم از خماری ميمردم رز گلی_
 

 عاشقانه، اربابی، خشن: ژانر
 

 F.S. Payaneh: سازنده
@dokhi_difooneh 
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  *به نام خدا*
  
  
  رزا رزا پاشو ديگه _

  دختر چقدر ميخوابی وااااای
  

  وای سحر چته آخه+ 
  خوابم مياد ولم کن

  
  کوفت سحر ، درد سحر_ 

  ! اLغ مگه امروز مصاحبه نداری واسه کار 
  !خودت گفتی بيدارت کنم 

  
  !اين دختره چی گفت مصاحبه

  وای ديرم شد 
  :تند نشستم رو تخت ب سحر گفتم 

  
  چرا زودتر بيدارم نکردی آخه  پس_ 
  

  برو گمشووووووو: سحر 
  نه اينکه اLن صدات کردم بيدار شدی

  
  تندتند رفتم سمت دست شويی دست و صورتم و شستم بايد خودم و 

  زود ميرسوندم به اون
  خونه ای قراربود استخدام

  بشم اين آخرين شانسم 
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  بعد اين ھمه مدت اين کار و 
  ستش بدم پيدا کردم نبايد از د

 
از دست شويی بيرون ميام تند شلوار جين مشکيم و با يه مانتو ساده مشکی وشال 

  سفيدم و سر ميکنم
  .....وقت آرايش و شونه کردنم ندارم 

  
  ....موھام شده مثل برق گرفته ھا بيخيال وقت نيست ، زير شال معلوم نميشه که 

  
  :از اتاق ميام بيرون چشمم به خاله ميوفته 

  
  خاله جونی صبحت بخير خوبی ؟س�م 

  
  س�م خاله جان صبح توام بخير کجا صبحونه نخورده ؟_
  

بخدا خاله ديرم شده بايد برم واسه مصاحبه دير برسم ممکن قبولم نکنن ، بعد + 
  کارو از دست ميدم

  
رزا عزيزم چندبار بگم نيازی نيست بری سرکار؟ ھرچی داريم باھم ميخوريم _ 

  ی تو دردسر بندازینميخواد خودت و الک
  
  دردسر چيه خاله +

  به اندازه کافی سربارتون بودم باLخره منم بايد برم دنبال زندگيم
  اين حرفا چيه رزا تو برام مثل سحری ھيچ فرقی_ 

  ندارين ، بار آخرت باشه اين حرف و ميزنی فھميدی ؟
  

  .چشم خاله جونی ببخشيد قربونت برم ، ميرم جلو و گونش و ميبوسم + 
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  خاله من رفتم کاری نداری ؟

  
تو که حرف گوش نميدی داری با کله خودت جلو ميری برو بس�مت مادر _ 

  مراقب خودت باش 
  

  چشمممم من رفتم خدافظ + 
  

  .بعد از خدافظی زود از خونه ميزنم بيرون و تا خيابون اصلی تقريبا ميدوام 
  

  به زور ی تاکسی گيرم مياد و آدرس و ميدم به راننده 
  تا رسيدنم ب زندگيم فکر ميکنم ، به اينکه چی شد

  .......من به اينجا رسيدم 
  ......سالگی بايد برم خدمتکار خونه يه غريبه بشم 19چی شد که اLن تو سن 

  .......چی شد که مامان و بابام من و تنھا گذاشتن 
 

  بازم فکرم ميره سمت گذشته 
تصادف از دست ميدم ، تو اين دنيا سالم بود پدر و مادرم و توی  16موقعی که 

  جز يه خاله و دختر خاله کسی و نداشتم
  

بعد از فوت پدر و مادرم خالم من و مياره پيش خودش و ازم مثل دخترش مراقبت 
  .ميکنه ، خيلی زحمتم و کشيد واقعا ممنونشم 

سحرم ھم سنمه خيلی دوسش دارم ولی اون زياد از من خوشش نمياد چند باری تو 
  ......يی بھم گفته اگه نبودم زندگيش بھتر بود تنھا

  
آخه خاله شوھرش فوت شده حقوق زيادی نميگيرن تو اين مشک�ت نميخوام 

  ..........سربارش باشم واسه ھمين تصميم گرفتم کار کنم 
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  ....ساله کار ميده ؟ 19اما مگه کسی به يه دختر بی تجربه 

  
  خدمتکار ميخوان  تا اينکه توی روزنامه يه آگھی ديدم که
  .......اLنم دارم ميرم ببينم قبولم ميکنن يا نه 

  
  .......اگه بگن نه چيکار کنم 

  
  با صدای راننده که گفت رسيديم دست از فکر و خيال

  .برداشتم و کرايه رو دادم و پياده شدم 
  

وقتی چشمم به خونه جلوم افتاد دھنم باز موند ، مگه خونه به اين خوشگلی داريم 
  ؟

  بعد از کلی نديد بديد بازی رفتم و زنگ و زدم 
  

  نميدونم چرا اينقدر استرس دارم دستام يخ کرده 
  

  :يدفعه صدای خانومی اومد 
  

  بله بفرماييد_ 
  

  س�م برای استخدام اومدم مثل اينکه خدمتکار ميخواستين + 
  

  بله بفرماييد داخل لطفا_ 
  

  در و باز کرد و رفتم داخل
  !تاد ، اينجا خونه ست يا کاخ ک�ه از سرم اف
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  بايدم ک�ه از سرت بيفته رزا خانوم مث� اينجا باLشھره ھا

  !کم ضايع بازی در بيار ، بيا برو تو ديگه 
  

  :وقتی رسيدم ب در ورودی يه خانوم مسن با روی خوش اومد به استقبالم گفت 
  

  بفرماييد داخل 
  :ت با دست به جايگاھی که نشون داد نگاه کردم گف

  
  .اونجا منتظر باشيد تا آقا تشريف بيارن 

  
  تشکر کردم و رفتم نشستم

داخل خونه ھم به اندازه بيرون شيک بود ، در حال ديد زدن خونه بودم که ديدم ی 
  پسر جون جذاب داره از پله ھا مياد پايين 

  
  وقتی بھم نزديک شد از جام بلند شدم و بھش س�م کردم

  ......ولی جوابم و نداد 
  روی صندلی روبروم نشست با اخم گفت بشين

  منم به حرفش گوش دادم و نشستم
  

  تو اومدی واسه کار ؟_ 
  

نميدونم چرا اينقدر ھول شده بودم ، صدای قلبم اينقدر زياد بود که شک ندارم اونم 
  ........ميشنوه 

  ب سختی لب باز کردم
  

  بله آگھی شمارو توی روزنامه ديدم+ 
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  سالته ؟ اسمت چيه ؟ چند_ 
  

  سالمه 19اسمم رزاست ، رزا اميری + 
  

  ...ديدم داره با پوزخند نگاھم ميکنه ، مگه من چی گفتم 
  

  فکر نميکنی خيلی بچه ای واسه اينجور کارا ؟_ 
  پدرت خرجت و نميده يا از اين دختر فراری ھا ھستی ؟

  
  ...ُکپ کردم تموم تنم يخ زد 

ه بود ، اون چی از زندگی من ميدونست تا حاL ھيچکس اينطوری باھام حرف نزد
  ...کجای من ب فراری ھا ميخورد ... که راحت بھم ميگفت فراری 

  
  با بغض نگاھش کردم و گفتم 

  
من فراری نيستم خونواده دارم واسه خودم ، مگه فقط سن باLھا کار ميکنن ؟ من 

  نميومدم اينجابه اين کار احتياج دارم وگرنه کار به اين سختی و قبول نميکردم و 
  

باز داشت با پوزخند نگاھم ميکرد ، انگار ميخواست از چشام بخونه ببينه دارم 
  ...راست ميگم يا دروغ 

  
  :سرم پايين بود که دوباره صداش و شنيدم 

  
ببين من حوصله طفره رفتن ندارم يک راست ميرم سر اصل مطلب ، اگه _ 

نی و بيای اينجا چون من ميخوای اينجا کار کنی بايد وسايل ھات و جمع ک
  .ساعته ميخوام  24خدمتکار 
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بايد آشپزی و خونه داريت عالی باشه ، بدون اجازه من حق نداری پات و از اين 
  ...خونه بذاری بيرون 

ھروقت مھمون داشتم ميری تو اتاقت و درم روی خودت ميبندی تا نگفتم بيرون 
  نميای

  
  ...در کل اجازه ندادم حتی نفسم نميکشی 

 
  ...ُبھت زده زل زدم بھش 

  !اين چی داشت ميگفت مگه قرار بود بيام اسيری 
  

  خب حاL نظرت چيه ؟_ 
  

  ...چی داشتم بگم 
اگه می گفتم نه قبول نمی کنم پول خرجم و از کجا مياوردم ، جای ديگه ھم که 

  ...کار نميدن
  ...اگه می گفتم آره با اين بداخ�ق ، زورگو روبروم چيکار کنم

  
  يشه بدونم من از کی بايد مراقبت کنمم+ 
  

  يکدفعه ميزنه زير خنده 
  ...ای جان می خنده چقدر خوشگل ميشه 

  
  ...انگشت اشارش و ميزاره رو سينش ميگه از من 

  
  با دھن باز نگاھش ميکنم که ميبينم باز پوزخند رو لباشه 

  ...يعنی چی 
  ...يعنی من با يه پسر توی يه خونه 
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  :گفت  فکرم و خوند چون

  
نترس ھمچين تحفه ای ھم نيستی بخوای دلم و ببری بھت دست بزنم از تو بھتر _ 

  ھاش دورم ھستن
  

  ...نمی دونم چرا دلم شکست 
  ...حق نداشت بھم توھين کنه مگه چيکارش کرده بودم 

  ...گناھم چی بود 
  

  خب جوابت ؟_ 
  

   چاره ای ندارم واسه اينکه سربار کسی نباشم مجبورم قبول کنم
  

  :سرم و ميندازم زير ميگم 
  

  باشه قبوله + 
  

  وقتی دارم باھات حرف ميزنم تو چشام نگاه کن فھميدی ؟_ 
  

سرم و ميارم باL چشمم که به قيافش ميخوره از ترس خودم و جمع ميکنم از 
  ...عصبانيت صورتش به قرمزی ميزد 

  يعنی بخاطر اينکه بھش نگاه نکردم اين ھمه عصبی شده 
  ...و عاقبتم و با اين ديونه ب خير کنه خدا آخر 

  
  ببخشيد نمی خواستم ناراحتتون کنم +
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  زود برو وسايل ھات و بيار بايد کارت و شروع کنی_ 
  

  :داشتم از فوضولی ميمردم اسمش و بدونم واسه ھمين پرسيدم 
  

  ببخشيد ميشه اسمتون رو بدونم ؟_ 
  

  :خيلی سرد و خشک جواب داد 
  

   آرتا ، آرتا راد+ 
  

  خوشبختم_ 
  

  باز فقط سرش و برام تکون داد زورش مياد جواب بده مغرور خودخواه
  

  با اجازه من ميرم_ 
  

  اينجا باش 8برو صبح ساعت + 
  

  :با گفتن باشه ب سمت در رفتم که گفت 
  

تو که گفتی خانواده داری بعدا اين خانواده محترمتون ناراحت نميشن با يه پسر _ 
  و کاراش و انجام بدی ؟مجرد تنھا زندگی کنی 

 
  اين حرفارو با تمسخر گفت نميتونستم برگردم نگاھش کنم به ھر روشی بود 

  ...ميخواست بگه من دختر فراريم 
  

با ھر جون کندنی بود سمتش برگشتم تا خواستم لب باز کنم توضيح بدم با انگشت 
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  ...اشارش در خروجی و نشون داد 
  

  ...رنياديعنی صدات د... يعنی گمشو بيرون 
  .....يعنی از نظر من تو ھمون دختر فراری 

  
با بغضی که داشتم از خونه اومدم بيرون به اشکام اجازه اومدن دادم داشتم خفه 

  !ميشدم ، يعنی واسه اينکه کار کنم بايد اين ھمه تحقير ميشدم 
  

نفھميدم چقدر پياده اومدم و گريه کردم ب خودم اومدم ديدم ھوا تاريک شده به 
اله نبايد ميگفتم که خدمتکار يه پسر جونم وگرنه عمرا اجازه ميداد برم سرکار ، خ

  ...بايد الکی بگم خدمتکار يه پير زن شدم آره اين بھترين راه 
  ...خدايا منو ببخش نميخوام دروغ بگم بھش ولی مجبورم بخاطر خودشون 

  
ای جيغ سحر تو فکر بودم که ديدم گوشيم داره زنگ ميخوره تا جواب دادم صد

  پيچيد تو گوشم
  

  سحر چته آخه َکر شدم_ 
  

  برو بمير معلوم ھست کدوم جھنمی ھستی چرا گوشيت و جواب نميدی+ 
  

  ببخشيد حواسم نبود دارم ميام تو راھم_ 
  

  زود بياھا رزا ، مامان خستم کرد از بس پرسيد کجا موندی+ 
  

  بعدم بدون اينکه منتظر جواب من باشه قطع کرد 
  

  ...ھميدم مشکل سحر با من چيه آخر نف
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  ...بھتره يکم شيرينی بگيرم خودمم خوشحال نشون بدم تا شک نکنن 

  
بقيه راه و تاکسی گرفتم و بعد از خريدن شيرينی رفتم خونه قبل از اينکه وارد 

  ...خونه بشم تو حياط صورتم و با آب شستم تا رد گريه رو صورتم نمونه 
  

  ؟ س�م بر اھل خانه کجايين_ 
  

  رزا خاله معلوم ھست کجايی ميدونی ساعت چنده ؟+ 
  

  س�م خاله ببخش توروخدا کارم طول کشيد_ 
  

  حداقل يه خبر ميدادی نگران نشيم دختر + 
  

  تا خواستم جواب بدم باز سحر پريد وسط حرفم
  

بخدا مردم شانس دارن اLن من تا ديروقت بيرون ميموندم حق خونه اومدن و _ 
  وشو ازم گرفت و رفت توی سالننداشتم بعدم ر

  
منم بدون ھيچ حرفی راھی اتاق شدم بعد از اينکه لباسام و عوض کردم خاله 

  ...صدام زد واسه شام 
  

  :توی سکوت داشتيم شام ميخورديم که خاله پرسيد 
  

  رزا امروز صبح رفتی چی شد قبولت کردن ؟_ 
  

ن بايد نگھداری کنم آره خاله جونم خداروشکر قبولم کردن از يه خانوم مس+ 
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خداروشکر کارم اونقدر ھا ھم سخت نيست فقط يه مسئله ای ھست که نميدونم 
  چطوری بھتون بگم

 
  خاله و سحر ھر دوتا نگاھم کردن

  
  چی شده رز اتفاقی افتاده ؟: خاله 

  
نه خاله چيزی نشده فقط خونواده اون خانومه گفتن که پرستار تمام وقت _ 

  اونجا بمونمميخوان يعنی بايد برم 
  

  چی ؟: يدفعه خاله داد زد 
اتفاقی واست بيفته من چ خاکی تو سرم ! بری اون جا بمونی مگه من ميذارم 

  بريزم
  

خاله ی خوشگلم چ اتفاقی چرا اينقدر فکر بد ميکنی مگه ب من اعتماد نداری ؟ + 
م بعدشم خاله من ديگه بچه نيستما بزرگ شدم مراقب خودمم ھستم ، بعدشم جايی ھ

  که دارم ميرم خونواده خيلی محترمی ھستن
  

آره ھم محترم ھم خيلی مھربون و با ادب حاL خوبه گفتم خدمتکار : تو دلم گفتم 
  ...ی پيرزنم اگه ميفھميد خدمتکار ی پسرم چی ميشد 

  
  با صدای سحر از فکر اومدم بيرون 

  
  ولش کن مامان چقدر اصرار ميکنی بمونه 

  
  گ زد ب گلوم چقدر بدبختم که کسی و ندارمبا اين حرف سحر بغض چن
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  :بدون اينکه جواب سحر و بدم  رو ب خاله گفتم 
  

  خاله اجازه ميدی برم ؟ لطفا توروخدا نه نيار 
  

  : خاله يکم مکث کرد بعد گفت 
  

  به ی شرط 
  

  چه شرطی خاله ؟؟+ 
  

  ھر وقت خسته شدی يا خطری تھديدت کرد بيای پيشمون قول ميدی ؟_ 
  

  قربونت برم قول ميدمآره + 
  

  بعد از خوردن شام کمک کردم تا خاله ميز و جمع کنه
  بعد از اينکه کارمون تموم شد رو ب خاله گفتم 

  
  خاله من برم چمدونم و ببندم منتظر جواب نموندم و زود رفتم سمت اتاق_ 
  

  داشتم وسايل ھام و جمع ميکردم که با صدای سحر برگشتم سمتش 
  

  رز ؟_ 
  

  جانم + 
  

  بری که ديگه اينورا پيدات نميشه درسته ؟_ 
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  يعنی چی سحر+ 
  معلومه که ميام مگه ميشه فراموشتون کنم 

  
  تو نميخواد ب فکر ما باشی تو نباشی ھمه چی خوبه_ 

  از وقتی اومدی اينجا آسايش منو ازم گرفتی چی از جون ما ميخوای
  

تاق و بھم کوبيد و رفت ب اشکام اجازه اومدن دادم تا خواستم لب باز کنم در ا
  بيرون 

  چ راحت دلم و با حرفاش ب درد آورد 
  

بعد از بستن چمدونم رفتم جلوی آيينه تا موھای بلندم و شونه کنم ب خودم توی 
  ....آيينه نگاه کردم 

  
  ...موھای بلوند سفيد که از مامانم ب ارث برده بودم 

  ...چشمای درشت آبی 
  ...مژه ھای بلند
  بينی متوسط ... لبای قلوه ای 

  
  چرا آرتا گفت من زشتم ؟
  چرا گفت تحفه ای نيستم ؟

  ...مگه من چمه ؟ چرا اينطوری باھام برخورد کرد
  

  ...وا رزا تو چرا ب آرتا فکر ميکنی به تو چه که کلی دختر دور و برش 
  به تو چه که ب چشم اون زشتی ديگه بھش فکر نکنيا

  
  اما مگه ميشه فکر نکرد ؟ 

بعد از کلی فکر کردن بھش و خسته شدن .... در مغرور جذاب داريم مگه اينق
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  ...رفتم تو رخت خوابم تا بخوابم 
  ...بی خبر از اينکه تو آينده و اون عمارت چ ب�ھايی قراره سرم بياد 

  
 **   *  
  

  رزا ، رز پاشو ديگه ديرت ميشه ھا _ 
  

ر راه ميفتادم تا اون بود بايد زودت7با تکونای دست سحر فھميدم صبح شده ساعت 
  جا کلی راه بود بلند شدم و رفتم دست و صورتم و شستم 

  
رفتم جلوی آيينه از استرس صورتم رنگش پريده بود نميدونم از اينکه دارم ميرم 
پيش آرتا چرا اينقدر دلشوره دارم شايد بخاطر اينه که نمی دونم چی در انتظارمه 

...  
  

ا گيره باL سرم جمع کردم صورتم رنگش بعد از شونه کردن موھام ھمش و ب
خيلی پريده بود تصميم گرفتم يکم کرم بزنم تا رنگ پريدگيمو بھتر کنه با يه رژ 

  .مات آرايشم و تموم کردم 
  

شلوار کتون آبی با مانتو مشکيم و تن کردم شال آبی رنگمم که ھديه خاله بود سر 
  ...کردم 

ای خوبی تو اين اتاق نداشتم درسته دور تا دور اتاق و نگاه کردم درسته روز
  ...ھمش سحر اذيتم ميکرد ولی باز دلم واسه اينجا خيلی تنگ ميشه 

  
  چشمم به ساعت خورد واييی داشت ديرم ميشد با دو از اتاق زدم بيرون

  خاله و سحر داشتن صبحونه ميخوردن
  

  س�م خاله صبح بخير_ 
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  ن صبحونت و بخور س�م عزيزم صبح توام بخير بيا مادر بيا بشي+ 
  

  ونيم نميرسم روز اول کاری بد قول ميشم7وای نه خاله _ 
  

  يعنی چه صبحونه نخورده ضعف ميکنی دختر+ 
  
  

  خاله توروخدا اصرار نکن_ 
  

  وای مامان ولش کن ديگه بزار بره : سحر 
  

  ...ھه اينم که فقط ميخواد از دست من راحت شه 
  

پوشيدن کفشام و خدافظی با خاله راھی  بدون ھيچ حرفی راھی حياط شدم بعد از
  ....خونه آرتا شدم 

  
بود وای چرا اينقدر ترافيک حاL چيکار کنم جواب  8به ساعت نگاه کردم ساعت 

  .....آرتا رو چی بدم از ترس داشتم از حال ميرفتم روز اول کاری و گند زدم 
  

  ...بعد از يک ساعت معطلی رسيدم دم عمارت 
  ...ا به دادم برسه شده بود خد 9ساعت 

با ترس و لرز زنگ و فشار دادم نگھبان اومد و در و باز کرد بعد از س�م کردن 
  پاھام و تند کردم و خودم و رسوندم داخل عمارت

  
سرم و بلند کردم ديدم آرتا خيلی شيک و مرتب در حالی که داره دکمه آستين 

  پيراھنش و ميبنده از پله ھا مياد پايين
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  ن کی اينجاستبه به ببي_ 

  چقدر وقت شناسی تو دقيق ھمون ساعتی که گفتم اومدی 
  

  س�م ببخشيد بخدا ترافيک بود من تقصيری نداشتم + 
  

  ِا ترافيک بود چه جالب_ 
  روز اول و خوب شروع نکردی 

  
  ببخشيد ديگه تکرار نميشه+ 
  

بی وقتی رسيد بھم از ترس سرم و انداختم زير آخه خيلی ترسناک شده بود حسا
Lعصبی بود دستش و گذاشت زير چونم سرم و آورد با  

  ...زل زدم تو چشماش 
  

  :وقتی دستش بھم خورد انگار برق گرفتم از Lی دندوناش غريد 
  

  ...بار آخرت باشه دير ميای و به حرفم گوش نميدی وگرنه سگ ميشم برات _ 
  

  آب دھنم و با صدا قورت دادم و سرم و تکون دادم 
  تر فشار داد از درد چشام و بستم چونم و محکم 

  :با صدای بلندتری گفت 
  

  نشنيدم بگی چشم_ 
  

  چشم...چ....چ+ 
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  حاL شد_ 
  

بغض داشت خفم ميکرد قلبم تندتند ميزد مگه از قصد دير اومدم ؟ مگه من 
  خواستم ترافيک باشه ؟

  
  با صداش به خودم اومدم 

  
  دنبالم بيا_ 
  

  :م چمدونم و ببرم که گفت بی حرف دنبالش راه افتادم خواست
  

  دست نزن بھش_ 
  ميارن واست زود بيا ميخوام اتاقت و نشون بدم 

  
  دنبالش از پله ھا رفتم باL واقعا خونه خوشگلی بود

  
اينقدر در حال ديد زدن خونه بودم که نفھميدم آرتا کی وايستاد منم چون حواسم 

  نبود از پشت خوردم بھش
  دماغم فکر کنم شکست

  
  :با عصبانيت گفت يدفعه 

  
  حواست کجاست_ 
  

  از خجالت سرم و انداختم زير
  

  ببخشيد معذرت ميخوام+ 
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  با اخم روشو ازم گرفت اينم که فقط بلده اخم کنه

  
  طبقه باL چھار تا خواب داشت دو تا از اتاق ھا کنار ھم بودن 

  در اولی و باز کرد گفت 
  

  بيا تو_ 
  اينجا اتاق تو 

  ش خيلی خوشگل بود ھمه چيزش ست صورتی بودوارد اتاق شدم اتاق
  

  : خيلی خوشم اومد تا اومدم تشکر کنم ازش با ھمون اخم ھميشگی گفت 
  

  اتاق بغليت اتاق منه_ 
  اتاقم ھميشه بايد مرتب باشه

  برميگردم ناھار و آماده کن 2اLنم دارم ميرم شرکت ساعت 
  

  :داشت ميرفت سمت در که يکدفعه برگشت گفت 
  

  ن مثل گدا ھا و اُمل ھا تو اين خونه نميگردیدر ضم_ 
  

بھت گفتم وقتی دارم باھات حرف ميزنم تو چشام نگاه کن ولی انگار نميفھمی _ 
  ...ميخوای يه جور ديگه حاليت کنم 

  
  از نزديکی زيادش مور مورم ميشد نفساش که بھم ميخوره

  انگار ته دلم خالی ميشه
  

  با ترس بھش گفتم
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  کنی ميشه ولم ....م+ 
  

  چيه ترسيدی ؟_ 
  

  صورتم درد گرفت لطفا ولم کن+ 
  

  چشمت و نشنيدم تا ولت کنم_ 
  

  :از درد زياد اشکام ريختن رو صورتم ديگه تحمل ندارم ميگم 
  

  چشم فقط ولم کن.....چ_ 
  

  ولم ميکنه محکم ميخورم ب ديوار پشتم درد ميگيره
  

  ه و ميگيره سمتمبدون توجه به من يه برگه از جيب شلوارش بيرون ميار
  

  بيا اين و امضا کن+ 
يه قرار داد ھم حقوقت و مشخص کردم ھم تا يک سال حق نداری از اينجا بری 

  اگه بزنی زيرش بايد جريمه سنگينی پرداخت کنی
  

  ھه فکر ھمه جاش و کرده
  

اص� کجارو دارم .... اگه کار Lزم نبودم که پا تو خونت نميذاشتم... بزارم برم 
  .....از من تنھاترم ھست مگه ..... .که برم 

  
  بدون ھيچ حرفی برگه رو ازش گرفتم و بعد از خوندن امضاش کردم
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  : داشت از در ميرفت بيرون که برگشت گفت 

  
نميخواد اينقدر بخاطر روسری نذاشتن حرص بخوری من که باور کردم آفتاب _

  مھتاب نديده ای
  

  بعد از زدن اين حرف از اتاق رفت بيرون
  .... ت و نديد چطور تحقيرم کردرف

  ...آخه مگه چه رفتاری کردم که فکر ميکنه از اون دخترای خيابونی ام 
  

رفتم جلو آيينه چونم قرمز شده ... اينقدر گريه کردم که ديگه اشکی نداشتم بريزم 
  بود خيلی درد ميکرد 

  
  در حال ديد زدن خودم بودم که در اتاق و زدن  

  
  بفرماييد+ 
  

  شد و يه مرد مسن اومد داخل در باز
  

  ببخشيد خانوم آقا گفتن چمدون و براتون بيارم_ 
  

  ممنونم زحمت کشيدين + 
  

  بعد از تحويل گرفتن چمدون لباس ھام و تو کمد چيدم 
  

  حاL چی بپوشم لباس مناسبم ندارم
بعد از کلی گشتن يه تونيک آستين دار مشکی پيدا کردم که تا باLی زانو ھام 
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  تصميم گرفتم با جوراب شلواری بپوشمش  ميرسيد
اجازه ی روسری گذاشتن ھم که ندارم  ھمه ی موھام و باL سرم جمع کردم 

  دوست ندارم بلندی و موھام و ببينه
 

از اتاق زدم بيرون تا ناھار و آماده کنم وااای حاL چی درست کنم حتما آقا بايد 
  ناھار بخوره نخوره نميشه

  
نی درست کنم خداروشکر آشپزيم خوب بود غذا رو که تصميم گرفتم ماکارو

درست کردم رفتم تا ساLد درست کنم اينقدر تو فکر غرق بودم که نفھميدم آرتا 
  کی اومده و پشتم وايستاده 

  
  کجااايی سه ساعته دارم صدات ميکنم ؟_ 
  
  با شنيدن صداش ترسيدم و دستم و بريدم 
  

  آييی+ 
  

  زھرمار _ 
اره در مياد به ع�وه َکر بودن دست و پا ُچلُفتی ھم ھستی عيب ھات يکی يکی د

  که
  

  ...نميدونم چرا بھم برخورد 
  ...خوب تقصير خودش بود بی سر و صدا اومد پشتم بعد انتظار داشت نترسم 

  
مچ دستم و گرفت و برد سمت شير آب و دستم و شست بعدم يه چسب زد روی 

  زخم دستم 
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  ...اين چرا اينقدر خوشگل  تموم اين مدت محو صورتش بودم
چرا به بوی ..... چرا قلبم تندتند ميزنه .... چرا نزديکم ميشه ھوايی ميشم 

  .....عطرش دارم معتاد ميشم 
  ....چی داره سرم مياد 

  
  نخوری منو _ 
  

به خودم اومدم ديدم سه ساعته دارم نگاھش ميکنم رزا خاک تو سرت آخه تو چرا 
  اينقدر ضايعی

  
  ديما پاشو ميز و بچين زود باااشگشنگی مر_ 
  

  بعد از رفتن آرتا ميز ناھار و قشنگ با سليقه چيدم
  

  بعد از تموم شدن کارم آرتا رو صدا زدم و گفتم غذا آمادست
  

با غرور ھميشگی اومد سر ميز خواستم تنھاش بذارم که با صدای نسبتا بلندی 
  :گفت 

  
  بشين_ 
  

  نه ممنون گشنم نيست نوش جان+ 
  

  م دوباره برم که ايندفعه با صدای بلند تری داد زد خواست
  

  بتمرگ سرجات_ 
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از صدای بلندش ھول شدم و صندلی و کشيدم عقب نشستم دستام از ترس يخ کرده 
  بود 

  
  با صداش به خودم اومدم

  
  از اين به بعد با من غذا ميخوری _ 

  گشنتم نبود به درک باز ميشينی تا من غذام تموم بشه
  

جوابی نشنيد محکم با دست کوبيد رو ميز که از ترس دستام و گرفتم وقتی ازم 
  ....جلو صورتم 

  
  نشنيدم بگی چشم _ 
  

  با چشمای اشکی نگاھش کردم لب زدم 
  

  چشم+ 
  

  تموم اين مدت که داشت غذا ميخورد مثل يه موجود اضافه روبروش نشسته بودم
  

کر خشک و خالی ھم بعد از تموم شدن غذاش از پشت ميز بلند شد حتی يه تش
  نکرد

  بی معرفت حداقل يه تشکر ميکردی خستگی از تنم بره بيرون 
  ....ھووف منم چه انتظار ھايی دارما 

  
  : داشتم ميز و جمع ميکردم که گفت 

  
  زود کارت و انجام بده گمشو تو اتاق مھمون دارم نميخوام مزاحممون باشی_ 
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  ب معنای واقعی ُخرد شدم

ده بودم که مثل آشغاL باھام رفتار ميکرد بغض داشت خفم مگه چه بدی بھش کر
  ....ميکرد داشتم ميمردم ولی اون نمی ديد 

  
  :کارم و زود انجام دادم و داشتم از پله ھا ميرفتم باL که باز آرتا گفت 

  
به ھيچ وجه پايين نميای فھميدی وگرنه بد ب�يی سرت ميارم تا موقعی که _ 

   صدات نکردم باL ميمونی
  

  ....حاL ھم گمشو 
  

  با دو خودم و رسوندم توی اتاقم در و بستم 
  پشت در  نشستم و شروع کردم به ھق ھق کردن

ای کاش اون قرارداد کوفتی و امضا نميکردم تا از اينجا ميرفتم اص� نميفھمم 
  چرا اينطوری باھام برخورد ميکنه

  
زدن خيلی دوست داشتم  نميدونم چقدر تو تنھايی نشستم تا اينکه زنگ خونه رو

بدونم مھمونش کيه تصميم گرفتم يواشکی از باL پله ھا نگاه کنم ولی وقتی قيافه 
  آرتا اومد جلو چشمم ب کل پشيمون شدم

  
  

  اص� به من چه ھرکی ميخواد  باشه
  

با اين لباسام داشتم خفه ميشدم  لباسام با يه لباس بندی سفيد ساده که تا باLی 
  عوض کردم آخيش آزادی راحت شدم داشتم ميپختما زانوھام ميرسيد
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تصميم گرفتم به خاله يه زنگ بزنم شماره سحر و گرفتم ولی جواب نداد مطمئنم 

  از قصد جواب نميده
  

ھووف حاL چيکار کنم حوصلم سر رفته اجازه پايين رفتنم که ندارم معلوم نيست 
  پايين داره چه غلطی ميکنه

  
  .....رفتم بخوابم تا آرتا صدام کنه برم پايين خيلی خسته بودم تصميم گ

  
نميدونم چقدر خوابيدم که بر اثر تشنگی از خواب پريدم دور و برم نگاه کردم ھمه 

  جا تاريک تاريک بود وای يعنی من اين ھمه خوابيدم پس چرا آرتا صدام نکرد 
  

آرتا افتادم  خيلی تشنم بود تصميم گرفتم برم پايين آب بخورم ولی يدفعه ياد مھمون
  !اگه ھنوز نرفته باشه چی 

  
  ...خوب اول ميرم يه نگاه ميندازم اگه نبودن ميرم تو آشپز خونه 

  
در اتاق رو آروم باز کردم از باL پله ھا پايين و نگاه کردم ولی خونه خيلی 

  تاريک بود 
  ھر جا ب من چه برم زود تا نيومدن... وا اينا کجان پس 

ميومدم پايين که يه صدايی به گوشم خورد گوشم و تيز کردم پله ھارو داشتم يواش 
  صدای خنده يه دختر بود

  
  وای آرتا عشقم بيا بريم تو اتاقت من ديگه طاقت ندارم_ 
  

  تا آرتا خواست جوابش و بده يدفعه چشمش ب من خورد
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  .....باورم نميشد 
  ....يه دختر با باLتنه برھنه تو بغل آرتا بود 

  
  نميدارم نميتونم باور کنم با داد آرتا از جا پريدم چشم ازشون بر

  
  تو اينجا چه گوھی ميخوری ھاااان _ 
  

  با ترس فقط بھش زل زدم زبونم قفل کرده
  

  يدفعه دختره برگشت سمتم 
  

  تو ديگه کی ھستی ؟ اينجا چه غلطی ميکنی ؟+ 
  

  آرتا اين دختره کيه ؟ چه خبره اينجا
  

  ... نه اما من فقط چشام آرتا رو ميبي
  

  دوباره صدای دختره اومد
  

  آرتا با توام ميگم اين عوضی کيه ؟_ 
  

  ساغر برو بعد بھت زنگ ميزنم+ 
  

  يعنی چی که برم آرتا يه دختر تو خونته ميگم کيه تو ميگی برو_ 
  تا نگی نميرم

  
  :اينبار آرتا با صدای بلندتری داد زد 
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  به تو چه کيه ھرری بيرون_ 
  

مش ساغره با نفرت نگاھم کرد بعد از پوشيدن لباساش دختره که فھميدم اس
  :انگشتش و تھديد وار گرفت طرفم گفت 

  
  ميرسيم بھم ديگه عوضی_ 
  

  ...ايکاش منو با آرتا تنھا نميذاشت ... ايکاش نمی رفت 
  

  آرتا يه لحظه ھم ازم چشم بر نميداشت
  

  :شنوم  صدای عصبيش و می
  

  مگه بھت نگفتم پايين نيا توله سگ _ 
  مگه نگفتم تا صدات نکردم حق پايين اومدن نداری ھااان

  
  از ترس تموم تنم ميلرزه ھق ھقم بند نمياد 

  
  ...با دستش چنان زد تو صورتم که پرت شدم کف سالن ....... آقا بخدا اومدم آ+ 
  

ھيسسس رزا خفه شو تا وقتی اجازه حرف زدن بھت ندادم حق نداری زر زر _ 
  کنی

  
صورتم درد ميکرد انگار يه طرف صورتم افتاده کف سالن ....  گريم بند نميومد

....  
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يدفعه مثل ديونه ھا اومد گلوم و گرفت بلندم کرد نفسم داشت بند ميومد ھر چه قدر 
  ....به دستش ميزدم که ولم کنه انگار فشار دستش بيشتر ميشد 

  :ديگه داشتم از حال ميرفتم ب زور لب زدم 
  

  وحشیولم کن .....و....و+ 
  

  تو اLن چه گوھی خوردی ؟_ 
  

  خاک تو سرت رزا ديونه ترش کردی که 
ازپشت محکم من و زد به ديوار و ولم کرد چون تعادل نداشتم بدجور خوردم 

  زمين
  

  ...از درد نفسم بند اومده بود 
  

  اگه جرأت داری يه بار ديگه بگو چه غلطی کردی ؟_ 
  

  ...و ميزد از دستش خيلی عصبانی بودم به چه حقی من
  ...مگه گناھم چی بود 

  
  :عصبی از جام بلند شدم داد زدم 

  
  گفتم ولم کنی عوضی_ 

  ...چرا دست از سرم برنميداری مگه چيکارت کردم 
  

  ......اما 
  

  وحشی تر از قبل اومد سمتم 
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  :تا خواستم فرار کنم مچ دستم و گرفت گفت 
  

  کجا ؟+ 
  شونت ميدم من وحشی ام ؟ اLن وحشی گری و تو اتاق ن

  
دلم گواھی ... نميدونم چرا از اين حرفش ترسيدم يعنی تو اتاق باھام چيکار داره 

  ...بد ميداد 
  

  دستم و محکم تر از قبل گرفت و دنبال خودش کشيد
  

  :جيغ زدم 
  

  ولم کن آشغال دست از سرم بردار من باھات ھيجا نميام_ 
  

  خفه شو رزا + 
  اکم زر زر کن داری ميری رو اعصابم

  
  ميگم ولم کن _ 
  

مگه ...ھر چه قدر ت�ش ميکردم تا دستم و از دستاش بيارم بيرون مگه ميشد 
  ...زورم بھش ميرسه 

  
  ...در اتاق و باز ميکنه و منو مثل يه تيکه آشغال پرت ميکنه رو تخت 

  ..از درد زياد لبم و گاز ميگيرم 
  

  ...در اتاق و می بنده 
  ...يکی يکی بازشون ميکنه ... ی پيراھنش ميبينم دستش ميره سمت دکمه ھا
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من ُبھت زده فقط نگاھش ميکنم از اينکه فھميدم چه ب�يی ميخواد سرم بياره 

  وحشت کردم 
  

تا خواست بياد سمتم از تخت پريدم پايين ھنوز دستم به دستگيره در نرسيده بود 
ود که گيره که از پشت منو گرفت و محکم چسبوند به ديوار اينقدر ضربه سنگين ب

  ی سرم شکست و موھام ريختن دورم 
  

  ...آرتا فقط نگاھم ميکرد 
کام� چسبيده بود بھم اص� موقعيت خوبی نداشتيم از اين ھمه نزديکی ديگه داشتم 

  ...ديوونه ميشدم 
  

  ...چرا اينطوری نگاھم ميکنه 
  ....چرا ولم نميکنه بره 

  
  :ب ھر جون کندنی بود لب زدم 

  
  م کن بذار برم ول_ 
  

  نگاھش ميفته به لبام چشام و ميبندم و به اشکام اجازه اومدن ميدم
  

  :صداش و ميشنوم 
  

بار آخرت باشه با اعصابم بازی ميکنی چون دفعه ديگه بھت قول نميدم از _ 
  زيرم سالم در بری فھميدی ؟

  
  تا خواستم جوابش و بدم 



 

34 

  
ريم شدت گرفت با ھر لباش و محکم گذاشت رو لبام اينقدر محکم ميبوسيد که گ

اشکی که ميريختم بيشتر لباش و فشار ميداد ديگه طاقت نداشتم داشتم از حال 
  ميرفتم حالم خيلی بد بود 

  
  اينقدر لبم و گاز گرفت تا مزه خون و تو دھنم حس کردم 

  ...بعد کشيد کنار و با پوزخند نگاھم کرد 
  

  حاL آدم شدی فھميدی ھيچی جلو دار آرتا نيست ؟_ 
  ھميدی نبايد سر به سرش بذاری ؟ف
  

  با گريه سرم و تکون دادم 
  

  نشنيدم چی گفتی ؟_ 
  

  بله فھميدم....ب + 
  

  بعد از کنار تخت چندتا دستمال بھم داد 
  

  پاک کن لبتو_ 
  

  بعدشم بدون اينکه انگار کاری کرده باشه از اتاق رفت بيرون 
  

  ...من موندم يه دنيا درد 
  

  رفتم جلو آيينه 
  ...دن قيافم از خودم ترسيدم جای دستاش رو صورتم مونه بود با دي
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  لبم بدجور پاره شده بود 
  ...آرتا ھيچ وقت نميبخشمت 

  
  با تموم بدن دردی که داشتم خودم و رسوندم به حموم و رفتم توی وان 

  
آب گرم و باز کردم بدجور منو زد زمين کمرم درد ميکنه ھق ھقم تو حموم 

  ...ومدم تو آب بدتر شدم نميتونستم از تو وان بيام بيرون پيچيده بود انگار ا
  

  از درد داشتم دور خودم ميپيچيدم که يکی با مشت کوبيد به در  حموم 
  بعدم صدای خشن آرتا اومد 

  
  معلوم ھست اون تو داری چه غلطی ميکنی ؟_ 
  

  واقعا ترسيده بودم 
  .........از تنھا بودن باھاش 

  .....از حرف زدن باھاش 
  ...از روبرو شدن باھاش 

  .....خيلييی ميترسم  
  
  

  زود گمشو بيرون تا خودم نيومدم داخل _ 
  

نميتونستم از جام بلندشم واقعا حالم بد بود ھر کاری بگه ميکنه اگه بياد تو چيکار 
  ...کنم 

  
  با توام توله سگ چرا جواب نميدی اومدی يا بيام 
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  :با جيغ گفتم 
  

  داغونم کردی نميتونم تکون بخورمنميتونم لعنتی زدی + 
  
  

  باشه پس من ميام_ 
  

  ....وای غلط کردم آخه چرا ھر چی ميگم بدتر خراب ميشه ھمه چی ای خدا 
  

  نيا خودم ميام_ 
  

  ديگه ديره + 
  بعدم در با صدای بدی باز شد و اومد داخل 

گريه از خجالت داشتم ميمردم تا اونجايی که ميشد خودم و تو وان جمع کردم با 
  :گفتم 

  
  توروخدا برو بيرون من به کمکت احتياجی ندارم+ 
  

  :يه پوزخند زد گفت 
  

  مھم اينه که من چی ميخوام_ 
  

  تا خواست بياد سمتم جيغ کشيدم 
  

  دست کثيفت و بھم نزن عوضی پست+ 
  

با تو دھنی که خوردم خفه شدم قيافش خيلی ترسناک شده بود نميتونستم نگاھش 
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  کنم
  
  

  عوضی بودن و نشونت بدم کاری نکن_ 
  

تا خواستم جوابش  بدم انگشتش و گذاشت رو لبم ھيسس تا اجازه ندادم صدات و 
  نشنوم 

  
حولم و برداشت و با يه حرکت منو بغل کرد و حوله رو پيچيد دورم داشتم از 

  خجالت آب ميشدم تا حاL به ھيچ مردی اينقدر نزديک نشده بودم 
  

ت بخاطر نزديکی زيادش بھم به نفس نفس افتاده خيلی آروم منو گذاشت رو تخ
  بودم

  
  لباسات و بلدی بپوشی يا بپوشونمت ؟_ 
  

  :با تمسخر داشت نگاھم ميکرد اشکام ريختن رو صورتم روم و ازش گرفتم گفتم 
  

  برو بيرون+ 
  

  با دستش صورتم برگردوند سمت خودش
  

ومد پايين با آھن داغ اگه يه بار فقط يه بار ديگه ببينم از اين چشمات اشک ا_ 
  کورت ميکنم 

  ميدونی که الکی نميگم ، ميدونی ديگه ؟
  

باز اشکام داشتن ميومدن چون ميدونستم دروغ نميگه به زور جلو اومدنشون و 
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  گرفتم 
  لب باز کردم 

  
  بله ميدونم_ 
  

  خوبه حاL ھم بگير استراحت کن + 
  

  ...بدون زدن ھيچ حرف ديگه ای رفت بيرون 
  

  ن کندنی بود از جام بلند شدم و رفتم سمت لباسام و پوشيدمشون به ھر جو
حالم خيلی بد بود تنم درد ميکرد حوصله ھيچکس و ھيچ کاری و نداشتم خيلی 

گشنم بود ولی نميخواستم برم پايين دوست نداشتم با آرتا چشم تو چشم بشم واسه ی 
  حالم بھتر شه ھمين گشنگی و ترجيح دادم و رفتم رو تختم بخوابم تا شايد 

 
*** 

 
  با صدای زنگ گوشيم از خواب بيدار شدم 

بازم حالم تعريفی نداشت تموم بدنم کوفته بود ولی بايد ميرفتم آرتا رو بيدار 
  ميکردم واسه صبحونه 

  
لباس راحتيم و با يه تونيک آستين دار ساده به رنگ ياسی عوض کردم و  با 

  مم پام کردم جوراب شلواری پوشيدم صندل ھای ياسی رنگ
رفتم جلو آيينه وای خدا لبم بدجور ورم کرده تصميم گرفتم با کرم روش و 

يپوشونم ولی ھر کاری کردم درست نشد بی خيال شدم و رفتم موھام و شو نه زدم 
  و باL سرم جمعشون کردم بعد از تموم شدن کارم از اتاق زدم بيرون

  
  ...از استرس دستام خشک شده  پشت در اتاق آرتا موندم ميخوام در بزنما ولی
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ھيس رزا آروم باش اون باھات کاری نداره ديشبم خودت عصبانيش کردی وگرنه 

  ...چيکار به تو داشت 
  بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم در زدم 

  
  آقا بيدارين ؟_ 

ولی جوابی نشنيدم ، باز صداش کردم ولی ھيچ صدايی از اتاقش نيومد بيرون 
  !ته اينو تو خواب خفه شده نکنه آه من گرف

  
در اتاقش و باز کردم ببينم کجاست ھمون لحظه آرتا از حموم بيرون اومد حوله 
رو دور خودش پيچيده بود و  باL تنش لخت بود منم چون ھول شدم جيغ زدم و 

  پشتم و کردم بھش
  

  :با عصبانيت گفت 
  

  زھرمار چته اول صبحی_ 
  

  :گفتم ھمون طوری که بھش پشت کرده بودم 
  

آقا ھر چه قدر صداتون کردم جواب نداديد اومدم ببينم کجايين من ميرم ميز + 
  صبحونه رو بچينم 

  تا خواستم در اتاق و باز کنم مچ دستم و گرفت 
باز ضربان قلبم رفت باL نميدونم چرا بھم نزديک ميشه اينطوری ميشم انگار ھوا 

  واسه نفس کشيدن کم ميارم
  

  رگردوند سمت خودش ولی بھش نگاه نمی کردمدستم و گرفت منو ب
  :چونم و گرفت و سرم و بلند کرد وقتی نگاھش به لبام افتاد پوزخند زد گفت 
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  چرا تا من و ديدی روت و کردی اونور ؟_ 
  

  نميدونستم چی بگم واقعا
  ...ديد جوابش و نميدم فشار دستش و بيشتر کرد با اين حالم باز اذيتم ميکنه 

  
  ينطوری ديدمتون خجالت کشيدمآخه ا...آ+ 
  

  يه دفعه زد زير خنده 
  منم ھاج و واج موندم دارم نگاھش ميکنم 

  
  !آھان يعنی ميخوای بگی اولين باره تن يه مرد و ميبينی _ 
  

اين چی داشت ميگفت خوب معلومه که نديدم مگه من با چندنفر بودم که اينطوری 
  ....ميگه  

  
  

ھارو درنيار توام يکی مثل بقيه حاL ھم گمشو اينقدر واسه من ادای فرشته _ 
  بيرون چون حالم داره از قيافت بھم ميخوره

  
  ...به معنای واقعی لھم کرد 

  
  ُرک داشت ميگفت من ھرزم

  
  بدون ھيچ حرفی سرم و انداختم پايين اومدم بيرون 

  ...چی بايد بھش ميگفتم 
  ...اص� جوابی ھم مگه داشتم 
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  ...کنم ميگه دھنت و ببند  تا ميخوام از خودم دفاع
  

رفتم تو آشپزخونه ميز صبحونه رو چيدم تا خواستم قھوه درست کنم زنگ خونه 
  رو زدن رفتم ببينم کيه

  
  از آيفون نگاه کردم يه پسر بود

  
  بله بفرماييد ؟_ 
  

  باز کن لطفا+ 
  

  شما ؟_ 
  

  ای بابا دوست آرتام باز کن ديگه قرار دارم باھاش+ 
  

  بفرماييد_ 
  

و باز کردم و جلوی در ورودی منتظرش موندم تا بياد بعد از چند دقيقه يه  در
  پسر ھم سن و سال آرتا اومد داخل

  
  س�م خوش اومديد_ 
  

  ِا س�م تو ديگه کی ھستی ؟+ 
  دوست دختر جديد آرتايی ؟

  
  ...يه جوری شدم يعنی واقعا سر و وضعم به دوست دخترای آرتا ميخوره 
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  :با ناراحتی گفتم 
  

  نخير من خدمتکار جديدشون ھستم_ 
  

  يه لحظه انگار جا خورد گفت 
  

  ببخش من منظوری نداشتم نميدونستم خدمتکار جديد آورده واقعا شرمندتم+ 
  

  دشمنتون شرمنده مشکلی نيست پيش مياد _ 
  

  :دستش و آورد جلو گفت 
  

  من سينام دوست صميمی آرتا_ 
  

  کردم اگه دست ندم بی ادبی نميدونستم باھاش دست بدم يا نه ولی فکر
  

  دستم و گذاشتم تو دستاش 
  
  منم رزا ھستم خوشبختم از آشناييتون+  
  

  منم ھمينطور راستی چه اسم قشنگی داری _ 
  

  ممنونم لطف دارين+ 
  

  راستی رزا لبت چی شده ؟_ 
  

  ...چی بھش ميگفتم .... ناخداگاه دست گذاشتم رو لبم 
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  ...فتاده به جون لبام ميگفتم دوست عزيزت مثل وحشيا ا

  
  تا خواستم جواب سينا رو بدم صدای آرتا مانع حرف زدنم شد

  
  چيزی نشده يکم دست و پا ُچلُفتی خورده زمين _ 
  

بغض داشت خفم ميکرد اشک تو چشام حلقه زده بود چه راحت دروغ ميگفت 
.....  

  ....چه راحت تحقيرم ميکرد 
  ...چه راحت دلم و ميشکوند 

  
  تو دستای سينا بود آرتا داشت با عصبانيت به دستامون نگاه ميکرددستم ھنوز 

  
  :سينا دستم و به گرمی فشار داد گفت 

  
  آره رزا آرتا راست ميگه خوردی زمين ؟_ 
  

  تا خواستم جواب بدم باز آرتا بجای من به حرف اومد
  

چيه باز دکتريت گل کرده ولش کن بيا بريم اين الکی خودشو زده به موش + 
  گیمرد

  
  سينا با ناراحتی نگاھم ميکرد منم واسه اينکه اشکم نريزه سرم و انداختم پايين

  
  دوباره صدای سينا اومد 
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واست يه پماد ميخرم ميارم ھم دردت و کم ميکنه ھم زودتر خوب ميشی در _ 
  ضمن ھر کمکی خواستی ميتونی رو من حساب کنی منم جای داداشت

  
رسيد به  م راحت شد واقعا پسر متينی به نظر میاز اينکه گفت جای داداشمه خيال

  :روش لبخند زدم گفتم 
  

  واقعا ممنونم ازتون+ 
  

  با من راحت باش آدم که با داداشش کتابی حرف نميزنه _ 
  

  خندم گرفته بود اين بشر چقدر حرف ميزد
  

  چشم ببخشيد+ 
  

  هآفرين حاL شدی مثل يه دختر خوب من ديگه برم اLن آرتا عصبی ميش_ 
  

  بس�مت خوش اومديد+ 
  

  راستی رزا ؟_ 
  

  چه زود خودمونی شده بودا
  
  بله+
   

يه روز خانومم و ميارم ببينتت حتما ازت خوشش مياد مطمئنم دوستای خوبی 
  برای ھم ميشين 

منم که از تنھايی خسته شده بودم از خداخواسته دستام و زدم بھم با ذوق و خنده 
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  گفتم 
  

  م تنھامتوروخدا زود بيارش من_ 
  

سينا از حرکت من خندش گرفته بود تا خواست چيزی بگه قيافه برزخی آرتا رو 
  ...توی چارچوب در ديديم خنده رو لبام ماسيد 

  
  :از عصبانيت قرمز شده بود نفس نفس ميزد يکدفعه داد زد 

  
  اينجا دارين چه غلطی ميکنين ؟_ 
  

  :سينا گفت 
  

  ی نکرديمچته آرتا چرا ھمچين ميکنی ما که کار+ 
  

  آره کاری نکردين کم مونده بيفتين رو ھم _ 
  

حالم خيلی بد بود دوست داشتم بميرم اين چه حرفی بود زد آخه ناخوداگاه اشکام 
  ريختن رو صورتم

  
  سينا با ناراحتی گفت 

  
متأسفم برات آرتا واقعا راجبم چی فکر ميکنی تو ؟ اين دختر تو چشام نگاه _

  ........نميکنه بعد بياد 
  

  ادامه حرفش و نگفت و ک�فه دستاش و انداخت تو موھاش
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من که از خجالت داشتم ميمردم ھق ھقم بلند شده بود يدفعه آرتا سمتم حمله کرد 
  :داد زد 

  
کثافت مگه نگفتم ديگه اشک نبينم ھاان با دست چنان زد تو دھنم که افتادم + 

  زمين بازم مزه خون و تو دھنم حس کردم 
  ت حال بدم و بدتر ميکردمزه خون داش

  
  سينا اومد گرفتش 

  
  آرتا چ مرگته چرا ميزنيش مگه چيکار کرده _ 
  

  به تو ربطی نداره سينا دخالت نکن+ 
  

  يعنی چی دخالت نکنم _ 
  ببينم نکنه زخم قبليش ھم کار توعه ؟

  
  آره کار منه حرفيه+ 
  

  به چه حقی ميزنيش ؟_ 
  

ه حرف بزنی سينا بخدا مثل سگ فوضولياش به تو نيومده يه کلمه ديگ+ 
  ميکشمش

  
من وحشت زده داشتم ب آرتا نگاه ميکردم آخه مگه جرمم چی بود که باز روم 

  دست بلند کرد 
  

  ....سينا با چشماش سعی داشت آرومم کنه 
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  :آرتا رو به سينا گفت 

  
  بريم ديرمون شد _ 
  

ن برگشت سمتم سينا ھم بدون ھيچ حرفی دنبالش رفت آرتا قبل اينکه بره بيرو
  گفت 

  
  بمون فقط بيام خونه ب�يی سرت بيارم که ديگه نتونی نفس بکشی _
  

  بعد از زدن اين حرف در و محکم کوبيد بھم 
  

  ....از ترس داشتم ميمردم نکنه ايندفعه واقعا ب�يی سرم بياره حاL چيکار کنم 
  

ممکن اگه بره دلم ميخواد از اين عمارت برم بيرون و ديگه پيدام نکنه ولی غير
  سراغ خاله اينا جواب  اونارو چی بدم 

  
  واسه اينکه خودم و از فکر و خيال دور کنم تصميم گرفتم خونه رو نظافت کنم

  
گيره روی موھام سنگينی ميکرد تا اومدن آرتا موھام و باز ميذارم تا يکم سرم 

  استراحت کنه 
  

زه کارم تموم شده بود شب شده تا9اينقدر غرق کار بودم که نفھميدم کی ساعت 
که صدای کليد انداختن و شنيدم برگشتم پشتم و نگاه کردم که آرتا روبروم ظاھر 

  شد 
  

حسابی اخماش تو ھم بود چشماش قرمز قرمز بودن حالش يه جوری بود آب ذھنم 
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  :و با صدا قورت دادم در و بست يه قدم اومد جلو و با پوزخند گفت 
  
  ! چيه جا خوردی _

سينا جونت اومده ؟ واسه اون موھات و باز کردی نه ؟ امروز بغلش فکر کردی 
  چطور بود خوش گذشت بھت ؟ دستمالی شدی ن ؟

  
  

زير پاھامو ميگيره و از زمين بلندم ....ترس و که توی چشمام می بينه ميخنده 
  ميکنه 

  
  داد ميزنم و توی سينش ميکوبم ولی محل نميده

  
  ...آروم من و ميزاره رو تخت 

  
  دوست داری اتاقو ؟_ 
  

  و من فقط ميتونم گريه کنم 
  

  :ميخوام فرار کنم که محکم ھولم ميده و عصبی ميگه 
  

  يه ديقه جفتک ننداز_ 
  

  روی تخت ميشينه و منو به زور بغل ميگيره
  

  ولم کن لعنتی+ 
  

  موھام و محکم به سمت عقب ميکشه 
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  من عاشق زور گفتنم _ 

   خشونت توی خون منه پس آروم بگير
  

بعدم ولم ميکنه و موھام و بو ميکشه دارم از ترس پس ميفتم چرا اينطوری ميکنه 
...  
  

  محکم مشت ميزنم به کمرش و با ھق ھق ميگم 
  

  خيلی نامردی+ 
  

  بيشتر فشارم ميده ميگه 
  

  بازم بگو _ 
  

  پست عوضی+ 
  

  ديگه_ 
  

  .....آشغال کثافت + 
  

  لباش و محکم ميزاره رو لبام 
  .....م و محکم ميکشه صدای جيغام نامفھومه خفه ميشم موھا

  ....لبم خيلی ميسوزه ولی اص� اھميت نميده 
  

  بعد از کلی دست و پا زدن لبام و ول کرد
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  :با گريه ميگم 
  

  با دست محکم ميزنه تو گوشم که سوت ميکشه.....تو يه ھوس باز آشغال_ 
  

يکنم با آرتا بد حرف بھت گفته بودم حق نداری توھين کنی بھم اLن حاليت م+ 
  زدن چه عواقبی داره

  
ُبھت زده داشتم نگاھش ميکردم که از پشت محکم منو زد رو تخت خودشم روم 

  خيمه زد با مشتای بی جونم ميکوبيدم رو سينش جيغ ميزدم
  

  بخدا اگه بھم دست بزنی خودمو ميکشم_ 
  

  :بی رحم ميگه 
  

  به درک + 
  

  :ميزنم تکون ميخورم که داد ميزنه دستش و ميبره سمت لباسم بيشتر جيغ 
  

  آروم بگير وگرنه مثل سگ ميفتم ب جونت_ 
  

  منم مثل خودش داد ميزنم
  

  مث� اLن آدمی ھمين اLنشم مثل سگی+ 
  

از حرفی که زدم پشيمون شدم رگ گردنش از عصبانيت زده بود بيرون وقتی 
  دستای مشت شدش و ديدم فاتحم و خوندم
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ا يقه لباسم و گرفت و از تخت پرتم کرد پايين از درد يه دفعه مثل ديوونه ھ
  نميتونستم تکون بخورم

  
  ...دستش رفت سمت کمربندش و درش آورد 

  
  دور دستش ميپيچه

  
  اLن سگ بودن و نشونت ميدم رزا_ 
  

  .....با اولين ضربه ای که زد ب کمرم جيغم رفت ھوا خيلی درد داشت 
  

  .....سوم ..... ضربه دوم 
  مربندش و روی تنم مياورد پايين پشت ھم ک

  
  از شدت ضربه ھا مثل مار دور خودم می پيچيدم 

  
  ....اتاق پر شده بود از زجه ھای منو نفسای تند آرتا 

  
تموم تنم بخاطر ضربه ھايی که زده خونی شده ديگه جونی برام نمونده که جيغ 

  ....کنار اينقدر منو با کمربندش زد که خودش خسته شد و کشيد .... بزنم 
  

  ....چرا اين نفس لعنتيم قطع نميشه ؟ چرا ھنوز زندم ؟ چرا اينقدر بی حسم 
  

گوشه اتاق مثل جنين جمع شده بودم بعد اينکه ديد ديگه جونی برام نمونده از اتاق 
  .....رفت بيرون بدون اينکه ببينه من مردم يا زندم 
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بسته شدن و ديگه چيزی  حالم خيلی بد بود ھمه جارو تار ميديدم کم کم چشمام
 sنفھميدم 

 
***  

  
  ]آرتا [ 
  

نميدونم چم شده اين دختر چند وقتی بيشتر نيست که اومده تو خونم خطايی ھم 
  نکرده ولی من ھمش ميزنمش تحقيرش ميکنم

  
  ...يعنی باور کنم که اين مثل بقيه نيست 

ميگفت ھه آرتا خر نباش نديدی يه دقيقه چشمت و دور ديد چطوری با سينا 
ميخنديد اونم مثل بقيه ست ھيچ فرقی نداره اجازه نميدم بھش تو خونه من ھرز 

  بازی دربياره 
  اين دفعه از اين بدتر ميزنمش 

  
بايد برم داروخونه برای زخماش دارو بگيرم حوصله ندارم کارش ب بيمارستان 

  بکشه
  
  ] سينا [ 
  

دم تصميم گرفتم برم بعد از کلی کار توی مطب وقتی آخرين مريضمم ويزيت کر
خونه آرتا تا دارو ھای رزا رو بھش بدم معلوم نيست اين پسره ی احمق باھاش 

  چيکار کرده که به اين حال و روز افتاده 
  

سوار ماشين ميشم و بعد از کلی ترافيک جلوی خونه آرتا نگه ميدارم پياده ميشم و 
نميدونم چرا يکم ! زنگ ميزنم ولی کسی جواب نميده يعنی چه پس اينا کجان 
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نگران بودم يکدفعه ياد کليدی که آرتا خودش بھم داده بود افتادم کليد و از ماشين 
  پيدا کردم و رفتم سمت در 

  !!داخل سالن که شدم ھمه جا تاريک بود يعنی کجان 
  

  وقتی بيرون بودم آرتا خودش گفت داره ميره خونه
خواب آرتا پله ھارو باL  توی سالن که کسی نبود تصميم گرفتم برم سمت اتاق

  رفتم و در اتاق آرتا رو باز کردم ولی کسی نبود 
  حتما کار واسش پيش اومده رفته بيرون پس رزا کجاست 

  خوب شايد مرخصی گرفته
  

در اتاق آرتا رو بستم خواستم بيام پايين که از اتاق بغلی صدای خيلی ضعيفی 
  شنيدم

  ر ميشدھرچه قدر به در نزديک ميشدم صدا واضح ت
  

در و باز کردم و چشمم به گوشه اتاق افتاد از چيزی که ديدم پاھام ُشل شد و رو 
  زانو نشستم 

  رزا غرق خون يه گوشه افتاده بود رو زمين
  دوييدم سمتش بغلش کردم

  
  رزا    رزا _ 

  با توام دختر چشمات و باز کن
  رزا چرا جواب نميدی

  
  ....و لبش از قبل پاره تر  صورتش خيلی رنگ پريده بود کل صورتش کبود

  
  آرتای کثافت مگه دستم بھت نرسه
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رزا ھمينطوری که تو بغلم بود گذاشتمش رو تخت بايد ميبردمش بيمارستان حالش 
خوب نبود يه شال از کمدش بيرون آوردم و انداختم رو موھاش تا خواستم بغلش 

  کنم ببرمش سمت ماشين صدای آرتا از پشت سرم اومد 
  

  جا چيکار ميکنی سينا ؟ با اجازه کی اومدی داخل ؟تو اين+ 
  

  حرکاتم دست خودم نيست از عصبانيت يقش و ميگيرم 
  

  کثافت چرا باھاش اين کارو کردی ھاااان مگه چيکارت کرده؟_ 
  

  :خون سرد ميگه 
  

به تو ربطی نداره ھر ب�يی بخوام سرش ميارم حاL ھم از خونم برو بيرون _ 
  دم سينا تا بيرونت نکر

  
  باشه ميرم ولی رزا ھم با خودم ميبرم+ 
  

  :تا خواستم رزا رو بلند کنم با داد گفت 
  

دستت بھش بخوره ھر دوتاتون و ھمينجا آتيش ميزنم چيه خوب واست دلبری _ 
  کرده نه که سارا رو فروختی بھش

  
  رزا مثل خواھرمه... خفه شو آرتا سارا ھمه زندگيمه خودت خوب ميدونی + 
  

  خنده بلند مي
  

يه روزه شد خواھرت يادمه تموم دخترايی که باھاشون رابطه ... چه جالب _ 
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  داشتی اول خواھرت بودن
  

  خفه شو آرتا برو کنار بايد ببرمش بيمارستان+ 
  

  ھيجا نمی بريش_ 
  

  جونش در خطره + 
  

  به درک_ 
  
  ميميره روانی+
  

  اتفاقا ھمين و ميخوام _ 
  

  تو ديوونه ای بخدا مشکل داری+ 
  

  آره مشکل دارم حرفيه_ 
تو چرا نگرانی بميره من و ميان ميبرن ، من و اعدام ميکنن تو چرا ھول شدی 

  برو بيرون سينا
  

  Lمصب حداقل بزار زخماش و پانسمان کنم عفونت نکنه _ 
  

  بعد از کمی مکث سرش و تکون داد 
  

  فقط زود + 
  
  ***********************  
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  لکای سنگينم و به زور باز کردم کل بدنم درد ميکرد با سوزش سوزن توی دستم پ

به زور سرم و چرخوندم که چشمام تو چشمای سينا قفل شد با لبخند ھميشگی گفت 
:  
  

  به به باLخره افتخار دادی چشماتو باز کنيا_ 
  

  توان حرف زدن نداشتم
  

  جاييت درد نميکنه ؟_ 
  

  اشک از چشمام ميچکه و لب ميزنم 
  
  ھمه جام+
  

  ندش کم کم محو ميشهلبخ
  

چيزی نيست رزا ُمسِکن زدم برات اLن کم کم آروم ميشی زخماتم پانسمان _ 
  کردم

  
  ھق ھقم بلندتر شد 

  
داشت منو ميکشت سينا مگه چه گناھی کردم ھاااان يعنی گناھم فقط بی َکس + 

بودنمه که از بدبختی اومدم اينجا کار کنم چرا ھمش دست روم بلند ميکنه من که 
  .....اريش ندارم ک
  

  دست خودم نبود ھمه ی حرفام و با جيغ ميزدم
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ھيششش رزا آروم باش دختر فع� بايد استراحت کنی جونی برات نمونده خودم _ 

حساب آرتا رو ميرسم نميزارم ديگه اذيتت کنه رزا قول ميدم اLنم يکم بخواب من 
  بايد برم کار دارم دوباره ميام بھت سر ميزنم 

  
  ز جا پريدم و يقش و گرفتميدفعه ا

  
  نه سينا توروخدا نرو + 

  ازش ميترسم ...از..بری منو ميکشه توروخدا بمون ا
  

  ميلرزيدم دست خودم نبود واقعا ديگه از آرتا ميترسم.... تنم يخ زده بود 
  

باشه رزا باشه نميرم گريه نکن ميمونم اLن زنگ ميزنم سارا بياد پيشت تا تنھا _ 
  خوبه ؟ نباشی اينجوری

  
  سرم و پشت ھم تکون دادم

  
  سينا کمکم کرد تا رو تخت دراز بکشم خودشم پيشم نشست و با سارا تماس گرفت 

  
  .... چشمام دوباره داشتن سنگين ميشدن نه نميخوام بخوابم اگه آرتا بياد چی 

ولی ُمسِکنا کار خودشون و کردن کم کم چشمام بسته شدن و به دنيای بی خبری 
  رفتم 

  
يدونم چقدر خواب بودم که با صدای داد و بيداد آرتا مثل وحشت زده ھا از جا نم

  پريدم که سرم محکم خورد به سر يکی بعدشم صدای يه دختر اومد
  

  آی آی سرم و شکونديش_ 
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 Lسرم و گرفتم با  

  
  ببخشيد بخدا حواسم نبود نميخواستم بزنم + 
  

  اوووووو چته تو دختر بمون يه نفس بگير_ 
  نی از کی باLسرتم ولی تو مثل خرس خوابيدی ميدو

  
  با چشمای متعجب داشتم نگاھش ميکردم 

  
  چيه بابا خوردی منو يکمم واسه عشقم بزار_ 
  

  يدفعه زدم زير خنده آخه خيلی بامزه بود
  

  وا خدا تورو شفا بده ُخل شدی رفت _ 
  

  راستی يادم رفت خودم و معرفی کنم من سارام نامزد سينا
  

  ارا اينه خيلی ناز واقعا بھم ديگه ميانواييی س
  

  باھاش دست دادم و گفتم 
  

  خوشبختم منم رزام+ 
  

  منم خوشبختم عزيزم بھتری جاييت درد نميکنه بگم سينا بياد ؟_ 
  

  ن بھترم+ 
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  راستی سارا چرا آرتا داشت داد ميزد ؟؟
  

 _ Lچی بگم وا  
  ه موش مردگیمی خواست بياد سر وقتت فکر ميکنه الکی خودت و زد ی ب

  
  باز از استرس شروع کردم ب لرزيدن

  
  سارا که متوجه شده بود اومد نزديکم بغلم کرد 

  
  نترس رزا + 

Lسينا پايين نميزاره بياد با  
  

  شما برين چی ؟_ 
  

رز ميشه بگی چی شده ؟ چرا روت دست بلند کرده ؟ بگو شايد بتونم کمکت + 
  کنم ميتونی بھم اعتماد کنی

  
  

  .....چی می گفتم 
  چی داشتم که بگم وقتی دليلش و خودمم نميدونم

  خودمم نميدونم چرا منو ميزنه_ 
  

  خوب چرا از اينجا نميری ؟+ 
  

چون بچگی کردم يه قرارداد امضا کردم که تا يک سال حق ندارم جايی برم _ 
  وگرنه بايد جريمه سنگين بدم
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  :سارا که داشت با تعجب نگاھم ميکرد گفت 
  

  ن کارو کردی دختر آخه چرا اي+ 
  

... چون به اين کار نياز داشتم بعدم شروع کردم به تعريف کردن زندگيم _ 
  زندگی که پدر و مادرم برام جھنم بود

  
تموم مدت که داشتم حرف ميزدم سارا فقط گوش می کرد واقعا ممنونش بودم که 

  گذاشت خودم و با حرفام خالی کنم 
  

  رد بعد از تموم شدن حرفم من و بغل ک
  

واقعا متاسفم رز بخاطر گذشتت ولی از اين به بعد ديگه تنھا نيستی چون من و _ 
  سينا و داری ميتونی رو کمک ما حساب کنی

  
تا خواستم جوابش و بدم در اتاق با صدای بدی باز شد با ترس به در اتاق زل زدم 

م چيزی که آرتا رو با قيافه برزخی ديدم از ترس از رو تخت بلند شدم تا خواست
  بگم داد زد 

  
دھنت و ببند صدات و نشنوم اLن واسه من آدم جمع ميکنی که نزاری نزديکت + 

  بشم آره 
  

  ....بخدا من ...ب....ب _ 
  

  گفتم خفه شو + 
  

  سارا گفت 
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  اين چه طرز حرف زدنه آرتا_ 

  رزا واقعا حالش بد بود 
  

  واين سارا ساکت لطفا من موندم تو و سينا از جون من چی ميخ_ 
  

  رزا رو ميخوايم اLن ميبريمش ديگه مزاحم تو ھم نميشيم+ 
  

برو بابا حاL خوبه دو ساعتم بيشتر نيست ميشناسيش اون موقع که سينا جونت _ 
  و اين توله داشتن تو بغل ھم Lو ميترکوندن کجا بودی

  
از خجالت داشتم ميمردم اLن سارا چه فکری راجبم ميکنه آخه من چرا اينقدر 

  دبختمب
  

  سارا تا خواست جوابش و بده صدای سينا اومد
  

آرتا واقعا برات متاسفم تا حاL نشناخته بودمت چرا الکی بھمون تھمت ميزنی _ 
  خوب ميدونی سارا زندگيمه

  
  اگه زندگيته از خونم بفرما بيرون+ 
  

  باشه ميريم ولی رزا ھم باھامون مياد _ 
  

  حق نداری جايی ببريش+ 
  

  :ا سارا دستم و گرفت و دنبال خودش کشوند که آرتا گفت با اشاره سين
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پاتون رو از اينجا بذارين بيرون ميرم ازتون شکايت ميکنم طبق اين قرداد تا _ 

يک سال رزا حق نداره جايی بره حتی نفس کشيدنشم دست منه ی جورايی خودش 
  و از خودش خريدم

  
  حاL اگه ميتونی ببرش 

  
  ....آخه چرا نميميرم ... بی صدا اشک ميريزم 

  
  سارا ميگه 

  
  آرتا خيلی بی رحم شدی _ 
  

  بودم+ 
  

  تا سارا خواست جوابش و بده يواش بھش گفتم 
  

سارا توروخدا بسه ديگه باھاش بحث نکن ھيچ فايده ای نداره اLنم با سينا از _ 
  اينجا برين نميخوام بخاطر من دوستی چندسالتون بھم بخوره

  
  م ممکن باز دست روت بلند کنه کجا بريم رزا بري+ 
  

  مھم نيست برين تا عصبی تر نشده_ 
  

  ...اما رزا + 
  

  لطفا سارا _ 
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  باشه ولی تو ھم ديگه باھاش دھن ب دھن نشو سر به سرش نذار باشه ؟+ 
  

  باشه گلم_ 
  

بعد از خدافظی با سارا و سينا زود رفتم سمت اتاقم اص� دوست نداشتم آرتا رو 
  سمببينم ازش ميتر

  
  

  تصميم گرفتم به سحر زنگ بزنم گوشی سادم و درآوردم و شمارش و گرفتم 
  

  بعد از چند تا بوق صدای سحر پيچيد تو گوشم
  

  بله_ 
  
  س�م سحر خوبی+
  

  مگه نگفتم واسه ھميشه برو چرا دوباره پيدات شد _ 
  

  سحر اين چه طرز حرف زدنه چرا اينطوری برخورد ميکنی + 
  

اد از وقتی رفتی يکم دارم روی خوش زندگی و ميبينم چی چون ازت خوشم نمي_ 
  ميخوای حاL  واسه چی مزاحمم شدی

  
  ھيچی ميخواستم حال خاله رو بپرسم + 
  

  خوبه_ 
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  خوب گوشی و بده بھش باھاش حرف بزنم + 
  

  دستش بند بعدا زنگ بزن_ 
  

  باشه بعدا زنگ ميزنم+ 
  

  راستی رزا _ 
  

  بله + 
  

  يشه داريم ميريم شمال پيش عموم اينا زندگی کنيم من و مامان واسه ھم_ 
  
توان حرف زدن نداشتم چرا ھر چی اتفاق بد بود داره برام ميفته اگه اينا برن که  

  من تو تھران به اين بزرگی کسی و ندارم 
  

  :بعد از کمی مکث گفتم 
  

  کی ميرين ؟_ 
  

  آخر ھفته+ 
  

  باشه ميام پيشتون_ 
  

  بينی خاله جونت و نمیآره حتما بيا چون ديگه + 
  

  بعدم منتظر جواب من نموند و گوشی قطع کرد 
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  ...بعد از تماس با سحر کلی گريه کردم بخاطر تنھاييم 

  ...بخاطر بدشانس بودنم ...بخاطر بدبختيم 
  

  اينقدر گريه کردم که ديگه اشکی برام نمونده بود 
  بايد ميرفتم پايين به فکر ناھار باشم

  
  رفتم جلو آيينه

  
ھنوز تن درد داشتم ولی چاره ای ....لبم کبود ... چشمام از گريه زياد قرمز شده 

  نبود واسه خوش گذرونی که نيومدم اينجا بايد برم به کارای خونه برسم 
  

بعد از شو نه زدن موھام گيسشون کردم از بس آرتا منو زده سرم درد ميکنه 
  .اسب از اتاق زدم بيرون بعد از پوشيدن يه لباس من... نميتونم گيره بزنم 

  
تصميم گرفتم اول اتاق آرتا رو تميز کنم  در اتاق و باز کردم و رفتم داخل اول 

خوب به اتاقش نگاه کردم ست اتاقش ک� تيره بود کلی عکسای خودش رو ديوار 
  بود حتی توی يکی از عکساشم نخنديده ھمش اخم کرده 

  
بود و برداشتم تا ببرم بشورم  بعد از گردگيری اتاق لباسايی که روی تختش

ناخوداگاه لباس و بردم سمت بينيم و بو کشيدم عاشق عطرشم دلم نيومد لباس و از 
  چی داره به سرم مياد .. خودم جدا کنم نميدونم چرا اينطوری شدم 

  
  

نه رزا چيزی نيست اشتباه کردی آره اشتباه کردم اص� من به آرتا چيکار دارم 
...  
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دم بيرون رفتم سمت آشپزخونه تا ناھار و آماده کنم امروز بايد با زود از اتاق ز
  آرتا حرف بزنم تا بزاره برم ديدن خاله

  
  تو ھمين فکرا بودم که زنگ خونه رو زدن يعنی کيه آرتا که کليد داره 

  رفتم سمت آيفون چھره ی سينا رو ديدم بدون جواب دادن در و باز کردم
  

  بعد از چند دقيقه اومد داخل
  

  س�م رزا خوبی ؟ بھتری؟_ 
  

  خيلی ُھل شده بودم نميخواستم آرتا باز ما رو باھم ببينه عصبی بشه
  

  با توام دختر حواست کجاست ؟_ 
  

  به خودم اومدم
  

  س�م خوبی آره بھترم...س+ 
  

  رزا چيزی شده چرا رنگت پريده ؟_ 
  

  فقط ....ن فقط + 
  
  فقط چی دختر کشتی منو تو که_
  

  ا بياد باز ما رو باھم ببينه فکر بد کنهميترسم آرت+ 
  

نه نترس يه ساعت ديگه مياد منم اومدم حالت و بپرسم سارا ديگه کچلم کرد _ 
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  نگرانت بود 
  

  بھش بگو خوبم دلش و نزاره+ 
  

  گوشی داری رزا ؟_ 
  

  آره چطور ؟+ 
  

  بيارش شماره خودم و سارا رو بنويس اگه کاری مشکلی بود زود خبرمون کن_ 
  

  استرس داشتم ميمردم آرتا بياد چی وای سينا آخه اLن وقت اومدن بود از 
  

گوشی و از جيبم درآوردم و گرفتم سمتش اونم شماره ھا رو وارد کرد و گوشی 
  :داد بھم  گفت 

  
  خانوم خانوما اگه يه ليوان آب برام بياری منم زحمت و کم ميکنم_
  

  باشه اLن برات ميارم+ 
  

  بيا برو تا آرتا نيومده...ت آب خوردنه آخه وای سينا اLن چه وق
  

زود رفتم از آشپزخونه آب آوردم و تا خواستم بدم دستش ُھل شدم ھمه رو ريختم 
  رو شلوارش

  
  محکم زدم تو سرم وای سينا ببخشيد بخدا حواسم نبود تورو خدا ناراحت نشو

  
  ناراحت چرا دختر چيزی نيست خودت و اذيت نکن+ 
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  گفتميه دستمال آوردم 

  
  بمون تميز کنم برات_ 
  

  ....ھمينطوری که داشتم شلوارش و تميز ميکردم در باز شد و آرتا اومد داخل 
  

  وای رزا بدبخت بودی بدبخت تر شدی اين که گفت يه ساعت ديگه مياد 
  

  ....وضعيتم طوری بود که ھر کی ميديد فکر ميکرد دارم يه کار ديگه ميکنم 
  

نگاھمون ميکرد من زبونم قفل کرده بود قلبم داشت آرتا ُبھت زده فقط داشت 
  ميومد تو دھنم با صدای دادش از جا پريديم

  
  معلوم ھست چه خبره اينجا سينا واسه چی بی اجازه پا تو خونم ميذاری ؟_ 
  

  بعدم رو کرد به من 
  

از اول ميدونستم حرومزاده ای ولی خونه من جای ھرزه بازی ھای تو نيست _ 
  ا رو به لجن بکشینميزارم اينج

  
  :سينا با بی حوصلگی گفت 

  
  ...آرتا بسه اونطوری که فکر ميکنی نيست رزا داشت + 
  

  سينا برو بيرون ديگه نميخوام ببينمت _ 
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  سينا تا خواست حرفی بزنه آرتا باز گفت 
  

  نشنيدی مگه بيرووون_ 
  

  سينا رو به من زير لبی گفت 
  چيزی شد زنگ بزن

  
  ....حواسم فقط به آرتا بود ....رتا رو ميديد اما من فقط چشمام آ

  
  بعد از رفتن سينا آرتا در و قفل کرد و با نفرت زل زد بھم 

  
  ...چشمام و ميبندم تا جلو اومدنش و نبينم 

  ...وقتی چشمام و باز ميکنم چشمای عصبيش روبرومه 
  

  ....باز جلو مياد 
  ...عقب ميرم 

صورتم روی ديوار ميزاره و صورتش  تنم اسير ديوار ميشه دستاش و دو طرف
  :و سمتم خم ميکنه 

  
ميخوام از خودم دفاع کنم تا ميخوام حرف .....اشکام ميريزه ....چونم ميلرزه _ 

  :بزنم بی رحم ميگه 
  

  پس خفه شو ...بخاطر غلطی که امروز کردی نمی خوام صدات و بشنوم + 
  يزی رو ھم آره دور از چشم من با رفيقام مير.... اLن تو خونه من 

  
  ھق ھقام امونم و بريده بودن چرا اين قدر بھم بدبينه حاL چطوری بھش ثابت کنم 
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چونم و گرفت تو دستاش و سرم و بلند کرد با چشمای اشکی زل زدم بھش 
  :لباش و به گوشم نزديک کرد گفت ...
  

  !تو که به ھمه مفت مفت سرويس ميدی به من چرا ندی ھان ؟+ 
  

چشمام از جديت ک�مش گشاد ... اين حرف سرش و ميبره عقب  بعد از زدن
  ...ميشه 

فرصت دفاع نميده  گلوم و ميگيره و پرت ميکنه رو کاناپه لباسش و ... ھق ميزنم 
  روم خيمه ميزنه .... پرت ميکنه رو زمين و مياد سمتم 

  
  تا ميخوام حرف بزنم لباش و ميزاره رو لبام و عميق ميبوسه 

  
  :ميره سمت گردنم ميگم وقتی لباش 

  
بخدا داری اشتباه ميکنی چيکار کنم تا باور کنی لعنتی خودم و بکشم راحت _ 

  ميشی
  

  ...دلش ميسوزه و از رو تنم مياد پايين .... نگاھم ميکنه 
  

  کنارم ميخوابه و بغلم ميکنه
  ميخوام از بغلش بيام بيرون که خشن ميگه 

  
  کم تکون بخور + 
  

  م نميزاریولم کن چرا راحت_ 
  سکوتش و ميشکنه... ميکوبم تو سينش و ھق ميزنم 
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رز کم رو اعصابم راه برو کاری نکن بلندشم کار نيمه تمومم و تموم کنم بگير + 
  بخواب 

  
  از ترس ديگه يه کلمه ھم جيک نزدم چون ھرکاری که بگه ميکنه

  
  بعد از يه مدت کوتاه از نفسای منظم آرتا فھميدم که خوابه

  
اين فرصت استفاده کردم و سرم و آروم گرفتم باL و بھش نگاه کردم مچ  منم از

  دستش رو پيشونيشه تو خواب چه آرومه انگار که آرتای چند ديقه پيشه
  

بوی عطرش و تو ريه ھام ميفرستم .. از اينکه تو بغلشم احساس آرامش ميکنم 
  اشمنميدونم چه مرگمه شايدم ميدونم و نميخوام با خودم رو راست ب

  
اشک از چشمام ميچکه آره من دوسش دارم خيلی ھم دوسش دارم طوری که اگه 

  ...من بدون اين لعنتی دق ميکنم ...نباشه نيستم 
  

  ....حتی فکرشم عذابم ميده ... اگه منو نخواد .... اگه ماله من نشه چی 
  

  خودم و بيشتر تو بغلش جمع ميکنم دلم نفساش و ميخواد
  

  ن و به دنيای بی خبری رفتمکم کم چشمام گرم شد
  
 

***  
  }آرتا { 
  

صبح با حس دست درد از خواب بيدار شدم سرم چرخوندم رزا رو روی دستم 
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ديدم تازه اتفاقای ديشب يادم اومد دلم نمياد دستم و تکون بدم تو خواب مثل دختر 
  بچه ھای تخس 

  
  زه اينقدر ريزه که راحت تو بغلم جا شده اسمش و بايد بزارم خاله ري

  
  ...نگاھم ميفته ب لباش 

  نمی دونم اين دختر چی داره که ھی طرفش کشيده ميشم 
  

  دست خودم نيست سرم و ميبرم سمت صورتش که گريه و جيغاش مياد جلو چشمم
  

  ک�فه بدون توجه ب رزا دستم و ميکوبم ب ميز کنار دستم
  

  غرق خواب بودم که با صدای بدی از خواب بيدار شدم 
  

رم نگاه کردم که آرتا رو ديدم حسابی اخماش تو ھم بود يعنی چی شده ب دور و ب
...  
  

  از رو کاناپه بلند ميشه و لباسش و از زمين برميداره 
  با صداش ب خودم ميام

  
  چيه بھت خيلی خوش گذشته که دل نداری از جات تکون بخوری نه _ 
  

  از خجالت داشتم آب ميشدم
  

  شرکت ديرم ميشهپاشو برو ميز و بچين بايد برم _ 
  

  بد حرف زدنشم دوس دارم 
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  تو صورت خوشگلش نگاه ميکنم ميگم

  
  چشم+ 
  

پله ھارو دو تا يکی پايين ميرم و شروع ميکنم ب چيدن ميز ھنوز کارم تموم نشده 
  بود که زنگ خونه رو زدن

  وا يعنی صبح ب اين زودی کيه
  

ميشه اين اينجا چی  ميرم سمت آيفون تصوير ساغر و که ميبينم روح از تنم جدا
  .... می خواد 

  ب ھر جون کندنی بود در و باز کردم... دستام خشک شدن 
  

  بعد از چند دقيقه مياد تو چشمش که ب من ميخوره ميگه
  

  بازم تو _ 
  ھنوز که اينجايی ھرجايی 

  
بغض داشت خفم ميکرد ب زور جلو اومدن اشکام و گرفتم دلم نميخواد جلوش کم 

  م از اين بيشتر تحقير بشمنميخوا...بيارم 
  

  با صدای آرتا ھر دوتامون برميگرديم سمتش 
  

  ....کی بود در _ 
  

ساغر ميدوه طرفش و بغلش ميکنه خدايا چرا من نميميرم تحمل ندارم بھش 
  ...نزديک شه دارم دق ميکنم 



 

74 

  
  دستاش و ميندازه دور گردن آرتا و لباش و ميبوسه

  
چشمام و ...تا بيشتر از اين له نشم .... زار نزنم  تا.... چشمام و ميبندم تا نبينم 

  ھيچی از نگاھش نميفھمم .... آروم باز ميکنم که تو چشمای خوشگلش قفل ميشه
  

  صدای ساغر باعث ميشه چشم از ھم برداريم
  

  آرتا اين ھر جايی که ھنوز اينجاست نميخوای بگی کيه واسه چی تو خونته ؟_ 
  

گاھم کرد ديگه نميتونستم گريه نکنم پشتم و ميکنم با گفتن ھر جايی آرتا تيز ن
  بھشو ب اشکام اجازه اومدن ميدم ب بھانه قھوه درست کردن ميرم تو آشپزخونه 

  
کاش ميدونست وقتی ساغر بوسيدش من مردم .... کاش بدونه چقدر دوسش دارم 

.....  
  

  ********  
  

  :ا پوزخند گفت بعد از درست قھوه ھا رفتم سر ميز وقتی ساغر منو ديد ب
  

از اول ميدونستم از اين گدا گشنه ھايی از سر و وضعت معلوم بود فقط من _  
  موندم آرتا چطوری تورو انتخاب کرده چون آدمايی مثل تو اص� تو سليقش نيستن

  
خودش از وقتی ... اون از زندگی من چی ميدونست ... چه راحت دل ميشکوند 

  ه چه راحت ھمه رو از باL نگاه ميکردب دنيا اومده تو ناز و نعمت بود
  

بدون اينکه جواب ساغر و بدم و قھوه ھارو گذاشتم رو ميز تا خواستم تنھاشون 
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  :بزارم آرتا با صدای بلندی گفت 
  

  بشين صبحونت و بخور_ 
  

  ....آخه آقا+ 
  

  گفتم بشين _ 
  

تم يه منم از خدا خواسته صندلی و کشيدم عقب و نشستم خيلی گشنم بود تا خواس
  :تيکه نون بردارم ساغر گفت 

  
  يعنی چی آرتا اينجا بشينه از کی تا حاL با گدا و ُکلَفتا غذا ميخوری ؟_ 
  

  ارتا بدون اينکه جوابش و بده آروم داشت واسه خودش لقمه می گرفت
  

  با توام آرتا بگو بره گمشه من عادت ندارم با گداھا ی جا غذا بخورم _ 
  

   يدفعه آرتا داد ميزنه
  

ب درک اينجا خونمه ھر کاری بخوام ميکنم مگه برات کارت دعوت فرستادم + 
  بيای ناراحتی ھرررری بيرون

  
از اينکه جوابش و داده بود خيلی خوشحال بودم يعنی واقعا بخاطر من بھش حرف 

  ...زد 
  

  ساغرم مثل خودش داد ميزنه
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ری منو تحقير اين چه طرز حرف زدنه آرتا بخاطر يه گدای بی خونواده دا_ 
  ميکنی

  
  برو بيرون تا مثل سگ نزدمت ھرری + 
  

  اينطوريه نشونت ميدم آرتا خان_ 
  

بعدم عصبی کيف و مانتوش و برداشت و بعد از يه تنه زدن بھم از خونه رفت 
  بيرون 

  
  اشتھام کور شده بود ديگه ميل به غذا خوردن نداشتم

  
ه و ميره سمتش کتش آرتا بعد از خوردن صبحونش از پشت ميز بلند ميش

  ھمينطوری که داره کتشو ميپوشه صداش ميزنم
  

  ببخشيد آقا_ 
  

  بگو+ 
  

  واسه امروز يه چند ساعتی مرخصی ميخواستم_ 
  

Lمتعجب برميگرده سمتم يه تای ابروش و ميده با  
  

  کجا بس�متی ؟+ 
  

  خالم اينا واسه ھميشه دارن از تھران ميرن ميخوام برم ازشون خدافظی کنم_ 
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  باشه مشکلی نيست بمون خودم اومدم ميبرمت + 
  

  چی آرتا منو ببره بعد ب خاله بگم اين کيه وای نه 
  

  ن ن ن خودم ميرم _ 
  

  فاصلش و باھام کم ميکنه 
  

  گفتم خودم ميام ميبرمت فھميدی + 
  

  آخه آقا اونا نميدونن من واسه شما کار ميکنم_ 
  

  پس چی گفتی بھشون ؟+ 
  

  ن و با انگشتای دستم بازی ميکنمسرم و ميندازم پايي
  

  بھشون گفتم خدمتکار يه خانم مسن شدم _ 
  

  وقتی ديدم ازش صدايی نمياد سرم و گرفتم باL ديدم داره با پوزخند نگاھم ميکنه 
  

  انگشت اشارش و ميزنه رو بينيم ميگه 
  

... دروغگوی خوبی نيستی توله ميمونی تا خودم بيام ببرمت وای ب حالت + 
  حالت رزا اگه بخوای تنھا بری  وای ب

  
  بعدم منتظر جوابم نموند و از خونه زد بيرون
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وسط سالن خشکم زده بود حاL چيکار کنم با آرتا که نميتونم برم بعد خاله نميگه 
  از ترس آرتا تنھا ھم که نميشه بی خبر برم... اين کيه ديگه 

  
ت  دارم زود ميرم صبح تا اومدن آرتا کلی وق8به ساعت نگاه ميکنم تازه 

  ...برميگردم آرتا ھم چيزی نميفھمه آره اين بھترين راه 
  
  

تند پله ھارو باL ميرم و شروع ميکنم ب لباس پوشيدن بعد از اينکه لباسام و 
پوشيدم ميرم جلو آيينه واسه اينکه کبودی لبم معلوم نشه رژ قرمزم و بر ميدارم و 

  د از خونه ميزنم بيرونميکشم رو لبم بعد از تموم شدن کارم زو
  

  چشمم به نگھبان جلوی در ميفته حاL اين و چيکار کنم 
  

  با ترس و لرز ميرم جلو 
  

  س�م آقا محمد خسته نباشيد_ 
  

  س�م باباجان درمونده نباشی داری کجا ميری؟+ 
  

  دارم ميرم بيرون يکم خريد دارم _ 
  

  ه آقا بفھمه عصبی ميشهچی ميخوای دخترم بگو تا خودم برم خريد به عھده من+ 
  

  نه آقا محمد خودم بايد برم زود برميگردم نگران نباش _ 
  

منتظر جوابش نشدم و زود از در زدم بيرون تا خيابون اصلی دوييدم و يه دربست 
  گرفتم و راھی  خونه خاله شدم
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  ......ولی کاش نمی رفتم 

  
*********************** ****  

  
  مبعد از يک ساعت راه رسيد

بعد از حساب کردن پول راننده پياده ميشم و زنگ خونه رو می زنم يکم طول 
  کشه تا در باز بشه با ديدن خاله ميپرم بغلش و ميگم می
  
  س�م خاله ی خوشگلم خوبی ؟_
  

  اما خاله محکم ميزنه تخت سينم که باعث ميشه ب عقب پرت بشم
  

  چی شده خاله چرا اينطوری ميکنی_ 
  

رزا خجالت نميکشی رفتی رفتی اLن پيدات شده نه ی زنگی نه دھنت و ببندا + 
  يه خبری

  
  .....خاله بخدا ب سحر زنگ زدم اما گوشی و نميداد _ 
  

  دھنت و ببند الکی به سحر من تھمت نزن ھمه آتيشا از گور تو بلند ميشه + 
  

  بعد از اين حرف بدون توجه ب من راھی خونه شد 
  حيات مونده بودم که خاله با لحن بدی گفت منم مثل يه موجود اضافه وسط 

  
  نکنه ميخوای  تا صبح اونجا بمونی  علف زير پات سبز شه ھان+ 
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ناچار پاھای سنگينم و سمت خونه کشيدم بعد از در آوردن کفشم رفتم داخل خاله 
رو مبل نشسته بود منم رفتم روبروش نشستم خاله ھيچی نمی گفت جو بينمون 

  سه اينکه از اين حالت دربيايم گفتم خيلی سنگين بود وا
  

  خاله سحر نيستش ؟_ 
  

  چرا تو اتاقشه+ 
  

  با اجازه برم بھش يه سر بزنم_ 
  

  تا از جام بلند شدم خاله خيلی محکم گفت 
  

  بشين باھات حرف دارم+ 
  

  منم ب ناچار نشستم و منتظر به خاله چشم دوختم 
  

شه داريم ميريم شمال سحر گوش کن رزا ببين چی ميگم من و سحر واسه ھمي+ 
قراره با پسر عموش سامان ازدواج کنه تورو نميتونم با خودم ببرم دوست ندارم 

  اول زندگی دخترم مزاحمشون باشی ميفھمی که چی ميگم 
  

ناخونام و کف دستم فشار ميدم به زور بغضم و قورت ميدم آخه تا کی تحقير بشم 
  ...تا کی حس اضافه بودن .... 

  
  L ميگيرم و ميگم سرم و با

  
خاله من اص� قرار نبود باھاتون بيام فقط اومدم  واسه خداحافظی خداروشکر + 

  از کاری که پيدا کردم راضيم
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  تا خاله خواست حرفی بزنه صدای سحر اومد

  
چرا نبايد راضی باشی اLن با پولدارا ميگردی ،  بعد ميخوای بھت بد بگذره از _ 

  خداتم باشه قبولت کردن
  

  ديگه کنترلم و از دست ميدم
  عصبی ميگم

  
  

سحر تو چه مرگته معلومه مشکل تو با من چيه ؟ مگه من رفتم خوش گذرونی + 
  که اينطوری ميگی 

  حاL خوبه خودت باعث شدی من از اينجا فرار کنم 
  

  خوب کاری کردم چيه نکنه ميخواستی تا آخر عمر سر ما خراب بشی + 
  

  خيلی پستی سحر _ 
  

  خاله داد ميزنه يدفعه 
  

  با سحر من درست صحبت کن رزا تا نزدم تو دھنت+ 
  

  با گريه به خاله نگاه ميکنم تا حاL نميدونستم خاله ھمچين آدميه
  

  با صدای سحر ب خودم ميام
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در ضمن من دارم ازدواج ميکنم دوست ندارم به ھيچ وجه بھم زنگ بزنی + 
  چون عارم مياد بگم دختر خالمی 

  
  نگشت طرفم نشونه ميگيره ميگهبعد با ا

  
  اميدوارم يکی ھم پيدا شه بياد تورو بگيره بلکه از اين آوارگی در بيای

  
مگه .... به معنای واقعی خرد شدم آخه مگه چيکارش کردم که اينطوری ميگه 

ھمه عروس ميشن اينطوری قيافه ای ميشن يا فقط دخترخاله ... دختر خالم نيست 
  ....من اينطوريه 

  
  کام و پاک ميکنم ميگم اش
  

اميدوارم که خوشبخت بشی سحر ، خاله بخاطر ھمه چيز ممنون ببخش که اين _ 
  مدت مزاحمت بودم شرمنده اميدوارم ھرجا ھستين خوش باش 

  
بعد از زدن اين حرف کيفم و برميدارم و از خونه که برام مثل زندون بود ميزنم 

  بيرون 
  

کدوم دردم زار بزنم به اينکه تا ديروز خالم نگرانم گريم بند نمياد نميدونم بايد به 
بود ولی اLن اص� براش مھم نيستم يا اينکه براش اھميت نداره تو اين شھر به 

  اين بزرگی تنھام و کسی و ندارم 
  

عاشق کسی شدم که .... به عشق يه طرفم .... شايدم بايد به عاشق شدنم زار بزنم 
  ....يه دنيا باھام فرق داره 

  
نميدونم چقدر راه رفتم که ديگه جونی تو پاھام نمونده بود به ساعت نگاه ميکنم 
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  بود 3ساعت 
  يکدفعه ياد آرتا ميفتم دست و پاھام شروع ميکنن به لرزيدن 

  
  يعنی من اين ھمه مدت تو خيابون ِول بودم

  
دور و اطرافم و نگاه کردم نميدونم کجام درسته چندسالی تھران ھستم ولی 

  نميشناسم  ھيجارو
  

خدايا حاL چيکار کنم گريم شدت گرفته بود از فکر اينکه اLن آرتا خونه باشه 
  داشتم پس ميفتادم

  
يه دفعه ياد شماره سارا افتادم تند گوشی و از کيفم درميارم و شمارش و ميگيرم 

  بعد از چندتا بوق صداش تو گوشم ميپيچه
  

  بله بفرماييد ؟_ 
  

  سارا منم رزا+ 
  

  ويی دختر معلومه کجايی چرا يه خبر از خودت نميدی اخهرزا ت_ 
  

  سارا اLن وقت اين حرفا نيست ميتونی بيای دنبالم+ 
  

  کجايی مگه _ 
  

  از ھول ميزنم زير گريه
  

  سارا تورو خدا بيا دنبالم + 
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  رز چی شده داری منو ميترسونيا کجايی تا بيام_ 
  

  نميدونم کجام سارا خبابون ھارو بلد نيستم + 
  

  از يکی بپرس کسی اطرافت نيست _ 
  

شده و ھنوز 6بعد از دادن آدرس گوشی و قطع ميکنم و منتظر ميمونم اما ساعت 
سارا نيومده بی حس ميشينم کنار جدول قيافه آرتا يه لحظه ھم از جلو چشمام 

  نميره  کاش نميومدم چون اص� ارزششو نداشتن
  

ارا رو ميبينم در و باز ميکنم و با صدای بوق ماشين سرم و باL ميگيرم و س
  ميشينم داخل ماشين 

  
  رز خوبی_ 
  

  چرا اينقدر دير کردی سارا ميدونی کی بھت زنگ زدم+ 
  

  بخدا تو راه تصادف سنگين شده بود اص� راه نبود تا بيام_ 
  

  سارا توروخدا منو ببر خونه + 
  

  نمی خوای بگی چی شده _ 
  

  ميزنم زير گريه 
  

  تورو خدا برو آرتا ...سارا آ+ 
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  آرتا چی براش اتفاقی افتاده منو نترسون رزا_ 
  

  اختيارم و از دست ميدم جيغ ميزنم 
  
سارا  بدون اجازش اومدم بيرون گفت حق ندارم جايی برم اما ب حرفش گوش _

  ندادم
  

گوه خوردم غلط کردم سارا تورو خدا فقط منو ببر پيش آرتا نذار از اين بيشتر 
  دير بشه

  
باشه تو فقط آروم باش آخه دختر تو اخ�قش و ميدونی چرا عصبيش باشه + 

  ميکنی
  

  غلط کردم سارا بخدا ديگه بدون اجازش آبم نميخورم_ 
  

  حاL کجا رفته بودی ؟+ 
  

  کل ماجرا رو براش توضيح دادم بعد از توضيح دادن به سارا ميگم 
  

  سارا داره ديرمون ميشه چرا نمی رسيم _ 
  

سنگين دست من نيست که ميشه آروم باشی به منم داری  رز ترافيک خيلی+ 
  استرس وارد ميکنيا

  
  

يه چشمم به ساعت گوشيم بود يه چشمم به ترافيک خيابون ھمه چيز دست به 
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  .....دست ھم داده بودن تا من دير تر برسم 
  

*****   * *  
  

نميزنم شب بود پلک  12با ترمز ماشين فھميدم که رسيديم به ساعت نگاه ميندازم 
  ...تا شايد عقربه ھای ساعت يه تکونی به خودشون بدن و بيان عقب 

  
  با صدای سارا برميگردم سمتش

  
  رزا چرا ھمه چراغای خونه خاموشه ؟_ 
  

با زدن اين حرف سارا سرم و ميچرخونم و به خونه نگاه ميکنم حق با سارا بود 
  کل برقای خونه خاموش بودن

  
  نميدونم سارا+ 
  

  نم آرتا خونه نيسترز فکر ک_ 
  

  چطور مگه + 
  

  اول اينکه آرتا عادت شب زود بخوابه درسته ؟_ 
  

  سرم و براش تکون ميدم 
  

دوم اينکه بيدارم باشه عادت نداره تو تاريکی بشينه پس احتماL خونه نباشه _ 
  حتما کارش امروز تو شرکت زياد بوده نيومده

  ميخوای باھات بيام داخل ؟
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  بخش خيلی زحمتت دادم به سينا س�م برسوننه خودم ميرم ب+ 
  

  حتما اگه اتفاقی افتاد بھم زنگ بزن باشه _ 
  

  باشه خداحافظ+ 
  

از ماشين پياده ميشم و در و با کليد باز ميکنم با ترس و لرز ميرم داخل چراغای 
  حياط ھم خاموشن پس آقا محمد کجاست غيرممکنه جلوی در نباشه

  
  دای قلبم بيشتر ميشدبا ھر قدمی که برميداشتم ص

  
  

در ورودی و آروم باز ميکنم خونه خيلی تاريک بود کفشام و آروم از پاھام در 
  ميارم و پاورچين ميرم سمت اتاقم که با صدای آرتا خشکم ميزنه

  
  کجا بودی ؟_ 
  

از ترس ھين بلندی ميکشم و برميگردم سمتش از چيزی که ميديدم ترس و دلھرم 
وب جلوش بود جلوی چشمم يه ليوان ديگه ھم پر کرد و بيشتر شد کلی شيشه مشر

  يه نفس سر کشيد
  

  ....اين تو حالت عادی باورم نداشت چه برسه اLن که مسته 
  

  از جاش بلند ميشه مياد سمتم
  

َکری مگه پرسيدم کدوم جھنمی بودی ؟ مگه نگفتم حق نداری بری بيرون توله _ 



 

88 

  سگ
  

اما اون ... از ترس دارم سکته ميکنم ...دھنمه قلبم تو ....جلو مياد ... عقب ميرم 
  پشت سرم و نگاه ميکنم... ک�فه ... خسته ... فقط جلو مياد 

  
واسه اون حرومزاده لبات و قرمز کردی نه ؟ اون بی پدر و مادر چند بار _ 

چند بار سرويس دادی ؟چقدر بھت داد تا ... بوسيدت ؟ تا اLن تو بغلش بودی 
  ری رو تخت ؟راضی شدی باھاش ب

  
اين چی داشت ميگفت حاL تو مستی چطوری حاليش کنم که داره اشتباه فکر 

  ميکنه
  

  دستش و جلو مياره و شالمو محکم توی دستش ميگيره
  

  ....سرگيجه دارم 
  

  به زور لب ميزنم
  

  گفتی...گف...ميدونم....می+ 
  

م عصبانيتش بقيه حرفام تو جيغام گم شدن موھام و گرفت و دور دستش پيچيد تمو
  داشت سر موھام خالی ميکرد از باL ميزنم رو دستاش ولی اھميتی نميده

  
موھام و ول ميکنه و پرتم ميکنه کف زمين صورتم داشت بين انگشتاش خورد 

ميشد و ھر چه قدر ت�ش ميکردم صورتم و از بين انگشتاش بيرون بيارم بی فايده 
ورتم ميزنه  که باعث ميشه باز بيفتم بود تا اينکه بلندم ميکنه سيلی محکمی به ص

  کشه زمين پھلوم تير می
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ھق ھقم توی گلوم خفه شد و خودم و عقب تر کشيدم تموم تنم تير ميکشيد اما من 

  فقط ميخوام خودم و از دستش نجات بدم
  

با يه حرکت از جام بلند شدم و دوييدم سمت پله ھا اما ھنوز پاھام به پله ھا نرسيده 
  شت منو ميگيرهبود که از پ

  
  حاL ديگه ميخوای از دست من فرار کنی آره سليطه_
  

  تا خواستم از جام بلندشم آرتا دستم و گرفت و روی زمين منو کشيد سمت اتاق
  

  جيغ ميزدم ولم کنه ولی انگار کر بود 
  

منو ميندازه رو تخت و مثل ديونه ھا ميفته به جونم و تموم لباسای تنم و پاره 
  ميکنه
اينکه کل لباسام و از تنم درآورد از رو تنم پايين ميره و با پوزخند زل  بعد از

  ميزنه بھم و شروع ميکنه به باز کردن دکمه ھای پيراھنش 
  

منم از اين فرصت استفاده ميکنم و رو تخت ميشينم و خودمو جمع ميکنم تا نتونه 
  تنم و ببينه 

  
  و از دستش نجات بدم از دلھره زياد حال تھوع بھم دست ميده چطوری خودم

  
  مياد سمتم بوی مشروبش که بھم ميخوره حال بدم بدتر ميشه

  
تا ميخواد دستش و دراز کنه سمتم با تموم توانم جيغ ميزنم و ميکوبم به سينش اما 

  ....با کشيده ای که ميزنه خفه ميشم 
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مثل وحشيا ميفته به جون گردنم طوری گردنم گاز می گرفت که احساس ميکردم 

  ....اره خون مياد د
  

نميخوام از اين ..... التماسش ميکنم ولم کنه نميخوام تنھا داراييمو ازم بگيره 
  اما بی توجه ب حالم ميگه ....بيشتر بدبخت بشم 

  
  اوووم رز گلی چه بوی خوبی ميدی آدم دوست داره بخورتت_ 
  

  ھق ميزنم
  

  ...يکنی ولم کن لعنتی آرتا توروخدا بسه تو اLن مستی نميدونی داری چيکار م+ 
  
  

اون حرومزاده ھم ميخواست بھت نزديک شه اينطوری وحشی بازی درمياری _ 
  يا فقط سر من زرنگ ميشی

  
  ديگه طاقت حرفاش و ندارم ظرفيتم پر شده داد ميزنم

  
آره اص� من امشب با يکی بودم ولی به تو چه ھان مگه چيکارمی که تو کارام + 

  ...ی که دلم بخواد ميرم به تو ھم ھيچ ردخالت ميکنی من با ھر ک
  

  طوری موھام و ميکشه که احساس ميکنم ميکنم پوست سرم ھر لحظه کنده ميشه
  

  اLن حاليت ميکنم ب من ربط داره يا نه _ 
  

منو به شکم ميخوابونه رو تخت و کمربندش رو کمرم پايين مياره از ته دل جيغ 



 

91 

  ....ختم من چرا اينقدر جون س...ميزنم چرا نميميرم 
  

  ....اينقدر ميزنه که ديگه دردی حس نميکنم 
  

  .......ولی من براش ميميرم ..... کتک ميزنه ھا .... آرتا خيلی بی رحمه ھا 
  

وقتی ميبينه صدايی ازم درنمياد رو تخت ميشينه و ک�فه دستش و ميزاره رو 
  ....پيشونيش 

  
دورم ميپيچم چند ديقه ای تو اون با تموم جونی که برام مونده م�فه رو ميگيرم و 

  .....حالت موندم که آرتا از پشت بغلم کرد 
  دست و پا ميزدم که ولم کنه

  
اما اون بدون توجه بھم منو آروم رو پاھاش مينشونه از نزديکی زيادش يه حالی 

  ....ميشم سرم و ميندازم پايين تا دوست داشتنم و لو ندم 
  سرش و به گوشم نزديک ميکنه دستش و به قسمتای لخت بدنم ميکشه

  
  تو چشمام نگاه کن_ 
  

  اما من فقط ميتونم ھق بزنم
  

  گفتم تو چشمام نگاه کن_ 
  

  وقتی ديد عکس العملی نشون نميدم لباش و ميزاره در گوشم 
  

  .... تو چی داری که ھی سمتت کشيده ميشم _ 
  رز تنت ماله منه ھمه چيزت ماله منه فقط من 
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ميدونم بخاطر ....دھن آرتا شيرين بود ولی ميدونم حقيقت نداره چقدر اين حرفا از 

  مستيش داره اينارو ميگه واسه ھمين با گريه ميگم
  

  تمومش کن آرتا تو اLن تو حال خودت نيستی نميدونی داری چی ميگی+ 
  

  ھيسس ھيچی نگو رز _ 
  

ه زير پاھام و ميگيره و منو آروم ميزاره رو تخت خودشم کنارم دراز ميکش
  ميخوام مخالفت کنم اما سفت بغلم ميکنه ميگه

  
  تکون خوردی نخورديا رزا_ 
  

  از ترس اينکه ديگه عصبانی نشه تکون نخوردم
  

وقتی نفساش منظم ميشه سرم و ميگيرم باL و نگاھش ميکنم من چرا اينقدر 
سرم و می چسبونم زير گردنش يه نفس عطر تنش و ميفرستم ..... دوسش دارم 

  ...م باز اشکای لعنتی امون نميدن تو ريه ھا
  

دلم ميخواد دستم و بندازم تو موھاش ولی نميشه اجازه ندارم دستم و ميزارم جلو 
  دھنم تا صدای گريم بلند نشه من کی اين ھمه عاشقش شدم

  
  نميدونم چقدر نگاھش کردم که چشمام گرم شدن و به خواب رفتم 

  
********* * **** *** **  

  
  >آرتا < 
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افتادن نور خورشيد تو صورتم چشمام و باز ميکنم ميخوام از تخت بيام پايين که با 

رزا رو لخت کنارم ميبينم کم کم اتفاقای ديشب يادم مياد لعنت بھم که باز بی دليل 
  زدمش 

  
خودشو تو خواب جمع کرده فکر کنم سردشه لباسم که تنش نيست پتو رو ميارم و 

م ک�فه دست ميکشم رو صورتم و ميرم ميندازم روش باز محو صورتش ميش
  سمت حموم نميخوام باز اختيارم و از دست بدم

  
*** ** **********  

  
با صدای شر شر آب پلکای سنگينم و باز ميکنم به جای خالی آرتا دست ميکشم 
بالشتش و ميگيرم و بو ميکشم شدم مثل معتادا که بھشون مواد نرسه ميميرن منم 

  مبه عطر تنش معتاد شد
  

  آروم از رو تخت بلند ميشم و ميشينم فکر کنم پشتم کبود شده خيلی درد دارم
  

چشمم به پتو ميخوره من که پتو روم نبود از فکر اينکه آرتا روم گذاشته کلی ذوق 
  کردم

  
داشتم م�فه رو دورم درست ميکردم که در حموم باز شد و آرتا اومد بيرون ھر 

تر از اين طاقت نگاھش رو نداشتم چشم ازش دوتا زل زده بوديم بھم ديگه بيش
  ميگيرم و آروم ميگم س�م

  ولی مثل ھميشه جوابی ازش نميشنوم 
  

زير چشمی نگاھش ميکنم ميبينم داره آماده ميشه بره شرکت عطرش و برميداره و 
  ميزنه ب خودش منم چشمام و ميبندم و يه نفس عميق ميکشم
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  لحن آروم ديشبش ميگه از رو تخت با احتياط بلند ميشم که با

  
  کجا ؟_ 
  

  ميرم تو اتاق خودم آقا+ 
  

  Lزم نکرده ھمين جا تو اتاق من استراحت کن _ 
  

  چی از اين بھتر که تو اتاق عشقم باشم منم از خداخواسته مخالفتی نکردم
  ...صداشو نشنوم دق ميکنم که ...تا بعدا ظھر چطوری نبينمش 

  
  مياد سمتم

  
پايين کار کنی بگير استراحت کن خودم زنگ ميزنم غذا  امروز نميخواد بيای_ 

  رو از بيرون بيارن
  
  چشم+
  

  با زدن اين حرف ميره سمت در اما قبل اينکه بازش کنه ميگه
  
راستی ديشب گفتم ھمه چيزت ماله منه جدی نگير مست بودم چرت و پرت گفتم _

  بھت  
  بعدم در و به ھم ميکوبه 
  

  شيرين و کلمه جدی نگير تلخ بود چقدر کلمه ماله من از دھنش 
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ولی ... ميدونم مست بود ....اشکام سر ميخورن رو گونم ميدونم ھمش دروغ بودا 
  ...ايکاش ميذاشت به حرفای ديشبش دل خوش کنم .. ايکاش به زبون نمياورد 

  
  لرز به تنم ميفته نميدونم از سرما يا ترس از دست دادن آرتا

  
ق افتاده بودن از رو زمين برشون ميدارم کل لباسام لباسام ھر کدوم يه طرف اتا

  تيکه تيکه شدن ديگه قابل پوشيدن نيستن 
ميرم سمت اتاق خودم تا لباس بردارم بپوشم از کنار آيينه که رد ميشم چشمم به 

زير گردنم ميخوره دست ميکشم رو کبودی گردنم شانس آوردم گردنم و با 
  ....دندوناش پاره نکرد 

  
کمد لباسم يه لباس درست و حسابی ھم ندارم بايد برم خريد کنم واسه ميرم سمت 

خودم بعد از کلی گشتن وسايل ھام يه لباس يقه دار با شلوار پيدا کردم ھمين خوبه 
اينطوری کبودی گردنمم مشخص نميشه بعد از پوشيدن لباسام دوباره ميرم تو اتاق 

کارم تموم شد ميرم سمت وسايل آرتا و شروع ميکنم به تميز کردن بعد از اينکه 
بھداشتی ھاش عطرش و ميگيرم و ميزنم رو مچ دستم تا بتونم ھر وقت دلم براش 

  تنگ شد عطرش و بو کنم 
  

با صدای زنگ خونه ھل زده از اتاق ميزنم بيرون و ميرم سمت آيفون با ديدن 
حالم و سارا لبخند مياد رو لبام تو اين روزای سخت فقط ساراست که يکم ميتونه 

  خوب کنه
  

  در و باز ميکنم و منتظر ميمونم سارا با عجله داخل ميشه
  

  رز رز کجايی_ 
  

  اينجام سارا+ 
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  وای رز حالت خوبه _ 
  

  آروم باش سارا آره خوبم چرا اينقدر نگرانی توو+ 
  

  آخه دختر تو چرا گوشيتو جواب نميدی نميگی نگرانی ميميرم_ 
  

  � گوشيم کجاستببخش توروخدا سارا نميدونم اص+ 
  

  بيا اينجا بشين ببينم ديشب اومدی آرتا خونه نبود که _ 
  
  چرا بودش+
  

  چی...چ_ 
  

منم وقتی اومدم تو خونه فکر کردم نيست ولی بعد صداش و از پشت سرم + 
  شنيدم

  
  رز کاری که باھات نکرد ھان _ 
  

  نه فقط يکی خوابوند تو گوشم+ 
  

  مون بياد ميدونم چيکارش کنم چی ؟ باز روت دست بلند کرد فقط ب_ 
  

  دوست نداشتم سارا بھش حرف بزنه نميخوام آرتا از اين بيشتر از من بدش بياد 
  

  يدفعه دستای سارا رو ميگيرم و با التماس ميگم
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سارا توروخدا بھش چيزی نگيا آرتا که کاری نکرد فقط يکی خوابوند تو گوشم + 

قول بده چيزی نميگی بھش سارا که اونم حقم بود چون به حرفش گوش ندادم 
  نميخوام از اين بيشتر از من بدش بياد باشه ؟

  
  سارا مشکوک نگاھم ميکنه که باعث ميشه سرم و بندازم پايين

  
  رزا نگاھم کن_ 
  

  اما محل نميدم
  

  با توام نگاه کن _ 
  

  سرم و ميارم باL و تو چشماش نگاه ميکنم
  

  دوسش داری _ 
  

  ميدونستم بايد چی جوابش و بدم از سوال سارا شوکه شدم ن
  

  با توام رزا تو آرتا رو دوست داری ؟_ 
  

  احساس ميکردم اگه به يه نفر نگم ميميرم کی بھتر از سارا
  

  با گريه ميگم
  

  عاشقشم+ 
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  رزا چی ميگی تو يعنی واقعا عاشق آرتا شدی با اين ھمه ب�يی که سرت آورده_ 
  

  وسط گريه ميزنم زير خنده
  

شم خيلی ھم عاشقشم طوری که وقتی می بينمش انگار قلبم ميخواد آره عاشق+ 
طوری که اگه يه روز فقط يه روز عطرش بھم نرسه ميميرم سارا من ... وايسته 

  بدون آرتا ميميرم بخدا ميميرم
  

  سارا مياد طرفم و بغلم ميکنه
  

  رزا آروم باش فداتشم تورو خدا گريه نکن اينطوری خودتو از بين ميبری که_ 
  

  جيغ ميزنم
  

وقتی ازم .... وقتی منو نمی بينه .... چطوری آروم باشم وقتی منو نميخواد + 
  متنفره 

  چطوری آروم باشم وقتی يکی مثل ساغر جلومه
  بشن...اگه ماله ھم ب....بخواد چی ا...اگه ساغر و ب...سارا ا

  
  ميداد  لرزيدنم دست خودم نبود حتی فکر اينکه آرتا يکی ديگه رو بخواد عذابم

  
  سارا که متوجه حالم شده بود دستام و ميگيره

  
  رزا آروم باش لطفا_ 

کی گفته آرتا ساغر و ميخواد ؟ اين خود ساغر که ول کن آرتا نيست وگرنه آرتا 
  ازش متنفره
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نميدونم چرا با حرفای سارا آروم نميشم من فقط آرتا رو ميخوام اونه که فقط 
  يفھمهميتونه آرومم کنه چرا ھيچکی نم

  
  بعد از اينکه آروم شدم رو به سارا گفتم

  
  سارا + 
  

  ھوم_ 
  

  ميشه يکم از خونواده آرتا برام بگی+ 
  

  چيه ميخوای خونواده شوھرت و بشناسی_ 
  

  به شوخی با دست ميزنم تو سرش
  

  اذيت نکن بگو ديگه+ 
  

  يه گاز بزرگ به سيبش ميزنه ميگه
  

ارای بزرگ بود مرد خيلی محترم و بابای آرتا آقا محمد يکی از کارخونه د_ 
خوبی بود ھنوز که ھنوز ھمه ازش به خوبی ياد ميکنن بيچاره قلبش ناراحت بود 

  يه چند سالی ھست که فوت شده 
  

  آرتا يه خواھر داره به اسم آتنا
  در حال حاضر آلمان اونجا داره درس ميخونه

ونجا تنھا باشه ديگه مامان آرتا ميترا خانوم ھم پيش آتناست دوست نداشت آتنا ا
  چيزی نمونده برگردن ايران وای رزا حتما بايد ببينيشون خيلی مھربونن
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... و اما آرتين داداش بزرگه خونواده يه پسر بی اعصاب ، مغرور ، خشک 

  آرتين کانادا زندگی ميکنه حقيقتش رزا آرتين و آرتا اص� با ھم خوب نيستن
  

  وا چرا+ 
  

ين خونواده بزرگ شدم اما دليل نفرتشون و نفھميدم اين خودمم نميدونم من با ا_ 
  آرتين که از آرتا بدش مياد وگرنه آرتا اص� کاری بھش نداره

  
  نديده دوست داشتم آرتين و خفه کنم بيخود ميکنه از آرتا بدش مياد

  
پدر آرتا قبل اينکه فوت کنه ھمه ی کارای کارخونه رو سپرد ب آرتا چون خيلی 

شت ولی آرتا قبول نکرد رو پای خودش وايستاد اLنم يه شرکت بھش اعتماد دا
نقشه کشی داره خوب کارخونه ھم که نميشد ھمينجوری ولش کرد آرتين کارا رو 

  به عھده ميگيره اLنم از سينا شنيدم آرتين واسه ھميشه داره مياد ايران
  

  بياد اينجا ميمونه ؟+ 
  

  دريش آرتا نميتونه بھش حرف بزنهآره مياد اينجا به ھر حال اينجا خونه پ_ 
  

  با شنيدن صدای در حرف سارا نصفه کاره ميمونه
  

با ديدن آرتا لبخند مياد رو لبم که سارا محکم ميزنه به پھلوم يواش طوری که فقط 
  بشنوم ميگه

  
  کم ضايع بازی در بيار_ 
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  با حرف سارا خندم و ميخورم ميگم
  

  س�م آقا خسته نباشيد+ 
  

  به من ميگهاما بی توجه 
  

  چطوری سارا _ 
  

  خوبم مرسی+ 
  

  سينا خوبه ؟ کجاست چرا نيومده_ 
  

  خوبه + 
  مگه خودت نگفتی ديگه حق نداره بياد اينجا ؟ اونم ديگه نمياد

  
تمومش کن سارا اون روز عصبی بودم يه چيزی گفتم زنگ بزن بگو ناھار _ 

  بياد اينجا
  

جشن نزديکه ولی ھنوز ھيچ کاری  Lزم نکرده بايد بريم دنبال کارای عروسی+ 
  نکرديم فقط اومده بودم به رزا سر بزنم

  
  رو ميکنه سمت من 

  
  خوب عزيزم من ديگه برم اLن صدای سينا درمياد کاری نداری ؟+ 
  

  ن گلم بس�مت به سينا س�م برسون_ 
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بعد از بدرقه کردن سارا در و ميبندم ميخوام عقب گرد کنم که می بينم آرتا 
  و انداخته تو جيب شلوارش و زل زده بھم  دستاش

  حاL که تو چشماش نگاه ميکنم ميفھمم چقدر دلتنگشم
  

  با صداش به خودم ميام
  

  سردته ؟_ 
  

  با تعجب نگاھش ميکنم يعنی چی من که سردم نبود
  

  نه آقا چطور مگه..ن+ 
  

  پس اين لباس چيه پوشيدی خفه نشی_ 
  

به بخاطر شاھکار ديشبش مجبورم از لحن حرف زدنش ناراحت شدم حاL خو
  گردنم و بپوشونم 

  
  نزديکم ميشه و يقه ی لباسام و مياره پايين

  چشمش که به گردنم ميخوره
  با تعجب ميگه

  
  کار منه ؟_ 
  

  با چشمای اشکی زل ميزنم بھش ميگم
  

  خيلی جيغ زدم ولی نشنيدی+ 
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  ک�فه دستش و ميندازه تو موھاش
  

  نميدیلعنت بھت که به حرفم گوش _ 
  

  با زدن اين حرف با قدم ھای بلند ازم دور ميشه
  
  *  * **** **  
  

  سر ميز تو سکوت داشتيم غذا ميخورديم که آرتا گفت 
  

واسه آخر ھفته يه مھمونی بزرگ دارم ھمه چی و آماده کن يه نفرم ميارم _ 
  کمکت تا زودتر کارات و انجام بدی 

  
  چشم آقا+ 
  

  يم خريد نميخوام با اين وضع جلوی دوستام بگردیبعد ناھارم آماده ميشی بر_ 
  

  خسته شدم از اين ھمه تحقير
چی پيش خودم فکر کردم که ميتونم عاشقش کنم من براش حکم کسی و دارم که 

  ...مايه آبرو ريزيشه 
  
  

بعد از تموم شدن غذاش ميگه زود آماده شو حوصله ندارم سه ساعت منتظرت 
  بمونم 

  
  ...يعنی اينقدر غير قابل تحملم ... ش مياد يعنی اينقدر از من بد
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  بدون ھيچ حرفی ميز و جمع کردم زود رفتم تو اتاقم 
  

  از اين که دارم باھاش ميرم بيرون کلی ذوق دارم
  

  حاL چی بپوشم دوست دارم کنارش خوب ب نظر بيام
  

  ...ب جز دو دست مانتو که چيزی نداشتم 
  نگش ميپوشم شلوار کتون آبی رنگم و با مانتو ھم ر

ميرم جلو آيينه زير چشام که گود افتاده رو با کرم ميپوشونم ريمل و ب مژه ھای 
  رژ قرمز جيغمم ميکشم رو لبام ...کشم  بلندم می

  با مداد مشکی تو چشمم آرايشم و تموم ميکنم
  موھامم فرق باز ميکنم و بقيش و با گيره جمع ميکنم

  
ردم داشتم از اتاق می رفتم بيرون که شال سادم و که رده ھای آبی داشت سر ک

  يادم افتاد عطر نزدم بعد از زدن عطر تند از پله ھا ميرم پايين 
  

در سالن و باز ميکنم و کفشام و ميپوشم بايد چند دست لباس گرم بخرم واسه خودم 
  بااينکه اوايل پاييز ولی سوز سردی مياد

  
  تر از اين منتظرش بزارمپاھام و تند ميکنم و ميرم سمت ماشين نميخوام بيش

  
در ماشين و باز ميکنم و ميشينم داخل آرتا دستش و گذاشته رو شيشه و بيرون 

  نگاه ميکنه 
  

  با عصبانيت برميگرده سمتم
  

  .....مگه نگفتم زود_ 
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با ديدنم بقيه حرفش و خورد ھمينطوری زل زده بود بھم منم که بی جنبه از ذوق 

  سرم و انداختم زير 
  

  داد آرتا ميچسبم به در ماشين و دستام و ميذارم رو دوتا گوشاميدفعه با 
  

  کی بھت گفت اين ھمه آرايش کنی ھان توله سگ_ 
  

  ...وا آرايشم زياد نبود که 
  

با اون حرومزاده قرار گذاشتی نه گفتی آرتا رو می پيچونم ميرم پيشش ولی _ 
  کور خوندی آرزوت و ب دل اون بی پدر و مادر ميزارم

  
  ....را اينقدر بھم شک داره چطوری حاليش کنم با کسی نيستم اين چ

  
  پاک کن لبتو_ 
  

  تخس ميشم ميگم
  

  پاک نميکنم من که آرايشم زياد نيست+ 
  
  باشه پس خودم پاک ميکنم_
  

  تا بيام منظورش و بفھمم لباش و ميزاره رو لبام
  

نميخوره  طوری ميبوسه که نفس کم ميارم ھر چه قدر ُھلش ميدم بره عقب تکونی
  کم کم داشتم از حال ميرفتم که رضايت ميده و ميکشه عقب
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  تندتند نفس ميکشم و ھوا رو وارد ريه ھام ميکنم

  
  از اين به بعد حرف گوش ندی خودم اينطوری دست به کار ميشم_ 
  

  بعدم بدون اينکه کاری کرده باشه دستمال ميگيره و دور لبش و تميز ميکنه
  

  کشيدم نگاھش کنم جالت میمن ھنوز تو بھت بودم خ
  

  از جلوی ماشين دستمال بر ميدارم و لبم و تميز ميکنم
  

تو راه ھيچ کدوم حرف نميزديم حوصلم سر رفته بود سرم و ميزارم رو شيشه و 
  بيرون و نگاه ميکنم

  
  بعد از نيم ساعت راه جلوی يه پاساژ شيک نگه ميداره 

از وقتی يادمه ھميشه ... خريد تا حاL تو عمرم اين جور جاھا نيومدم واسه 
  .....لباسای کھنه سحر تنم بود 

  
  آرتا بدون توجه به من از ماشين پياده ميشه

  
دست خودم نيست مگه مجبورش کردم باھام بياد خريد که ...... بغض ميکنم 

  اينطوری برخورد ميکنه
  

  از ماشين پياده ميشم و تموم حرصم و سر در ماشين خالی ميکنم
  

  که حتی يه نيم نگاه ھم بھم بندازه راه ميفتهبدون اين
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  ...منم پشت سرش راه ميفتم شدم مثل جوجه اردکا که پشت مامانشون راه ميرن
  

  خيلی تند راه ميرفت بھش نمی رسيدم
  يه دفعه وسط راه ميمونه و عصبی ميگه

  
  ميميری تندتر راه بيای_ 
  

  تو چرا آروم نميری مگه دنبالت کردن+ 
  

  ام تموم وقتم و واسه تو بذارمچون نميخو_ 
  

  با بغض ميگم
  

  منم مجبورت نکردم بياری منو خريد+ 
  

  ساکت ميشی يا بزنم دھنت و پر خون کنم_ 
  واسه من زبون درآوردی جوجه

  
  بھم اجازه حرف زدن نميده و محکم دستام و ميگيره تو دستاش

  
  وای بحالت تا آخر خريد دستت و از دستم جدا کنی_ 

  از کنارم تکون بخورجرأت داری 
  

  عصبی به راھش ادامه ميده و منم دنبالش کشيده ميشم
  

  از اينکه دستم تو دستای مردونش حس خوبی دارم
ميخوام اين چند ساعتی که باھاشم خوب حسش کنم خودمو بھش نزديکتر ميکنم و 
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  دستاش و محکم تر ميگيرم 
  

  ....يعنی ميشه دستاش واسه من شه 
  

  برد داخل يه مانتو فروشی بدون ھيچ حرفی منو
  

  فروشندش که يه دختر جلف بود با ديدن آرتا خنديد و گفت 
  

  خوش اومديد ميتونم کمکتون کنم _ 
  

  منم که انگار ن انگار اونجا وجود دارم
  

  آرتا ھم با خنده جوابش و داد 
  

  ھه خوشی و خندش ماله ھمه ست جز منه بدبخت
  

با حرص دستم و از دستاش درميارم و  ديگه طاقت ديدن خنده ھاشون و نداشتم
  ميرم يه سمت ديگه از مغازه 

  
به زور جلوی اومدن اشکام و ميگيرم دست خودم نيست نميتونم ببينم با يکی ديگه 

  ...ميخنده 
  

  داشتم مانتو ھارو نگاه ميکردم ولی تموم حواسم پيش آرتا و دختره بود 
  

عجب غلطی کردم ... ش نياد يه وقت از دختره خوش... نکنه بھش شماره بده 
  تنھاشون گذاشتم 
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  تو ھمين فکرا بودم که حضور آرتا رو پشت سرم حس کردم
  

  محکم با دستش پھلوم و فشار ميده و از Lی دندوناش می غره 
  

زبون نفھم مگه نگفتم حق نداری از کنارم تکون بخوری ھان بمون فقط پامون _ 
  برسه خونه

  
ار دستش بيشتر ميشد ديگه طاقت نداشتم نميتونستم با ھر کلمه ای که ميگفت فش

  ....تند پاکشون ميکنم تا کسی نبينه ... دردش و تحمل کنم اشکام ميريزن 
  

گمشو برو يه چيزی انتخاب کن ديگه حالم داره از اين سر و وضعت بھم _ 
  ميخوره

  
  چقدر واسه بيرون اومدن باھاش ذوق داشتم 

  ....چی فکر ميکردم چی شد 
  

حوصله دوتا مانتو بر ميدارم نه به مدلش نگاه ميکنم نه حتی ميپوشم ببينم بی 
  .....اندازمه يا نه مگه اھميتی ھم داره 

  
ميرم سمت فروشنده و مانتو رو بھش ميدم دختره با اخم روشو ازم ميگيره و 
  مشغول حساب کردن ميشه بعد با لحن بدی ميگه نقدی ميدی يا کارت ميکشی

  
  نقد آرتا زودتر ميگه کارت ميکشم تا ميخوام بگم

  
  باز دختره ی عوضی با عشوه برميگرده سمت آرتا

  
از اول که قيافه دختره رو ديدم فھميدم عوضی چقدر دوس دارم چشماش و با 
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  ناخون ھام دربيارم
  

  آرتا ھم خنده ھاش و بی جواب نميذاشت 
  

حرصم و سرش  با حرص از مغازه ميزنم بيرون و منتظر آرتا ميشم دلم ميخواد
  خالی کنم 

  
  ھمين که از مغازه ميزنه بيرون با عصبانيت ميگم

  
  کی گفت تو حساب کنی ؟_ 
  

  خفه شو + 
  

ميگم کی گفت تو حساب کنی به تو چه که من چی ميخرم واسه چی ھی تو _ 
  کارام دخالت ميکنی

  
  دھنت و ببند ديگه داری ميری رو اعصابم + 
  

  تو برام چيزی بخری دھنم و نمی بندم دوست ندارم_ 
  

  بخدا يه کلمه فقط يه کلمه ديگه بگی مثل سگ ميزنمت+ 
  فکر نکن چون اينجا شلوغ دست روت بلند نميکنم 

  
  از ترس خفه ميشم و ديگه چيزی نميگم 

  
دستم و ميگيره ميبره تو مغازه لباس فروشی بدون اينکه ب من توجھی کنه ھر 

  ردچی لباس باز و کوتاه بود و انتخاب ميک
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  اين چرا داره اينارو ميخره نکنه واسه ساغره با استرس به آرتا نگاه ميکنم

  
  بعد از اينکه کلی لباس جمع کرد رو به من ميگه

  
  ھر چی که به نظرم مناسب بود برات خريدم ببين ديگه چيزی نميخوای+ 
  

  اين اLن چی گفت اينا رو واسه من خريده
  ين بار دومم باشهمن کی جلوش باز و کوتاه پوشيدم که ا

  اين فقط ميخواد ازم استفاده کنه
  

  با ناراحتی ميگم
  

  تو راجب من چی فکر کردی_ 
  من اينارو نمی پوشم

  
  من ازت نپرسيدم می پوشی يا نه+ 
  

  فکر کردی من مثل دخترای دور و برتم+ 
  

  شکی توش نيست_ 
  

  ديگه واقعا حرف واسه زدن کم آورده بودم
  

  الکی نخرمن اينارو نمی پوشم + 
  

  با پوزخند ميگه
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  می پوشی يعنی خودم به زور تنت ميکنم _ 
  

  با بغض روم و ازش ميگيرم 
  ...آخه من چرا اينقدر بدبختم چرا عاقبتم اينطوری شد 

  
به آرتا نگاه ميکنم ميبينم داره با يه دختره حرف ميزنه معلوم بود ھم ديگرو 

  اضافه بمونم و باز تحقير بشمميشناسن نمی خواستم برم کنارش مثل يه موجود 
  

بدون توجه به آرتا از در پشتی مغازه ميزنم بيرون که چشمم به يه پالتو خوشگل 
ميفته ميرم پشت ويترين و قيمتش و نگاه ميکنم خداروشکر با پولی که تو کيفم 

  دارم ميتونم بخرمش 
  

  وارد مغازه ميشم فروشندش يه پسر جون بود
  

  ببخشيد آقا_ 
  

  گرده سمتم با ديدنم از پايين تا باLم و با لبخند چندشی نگاه ميکنهپسره برمي
  

  جونم خانومی+ 
  

  حالم از جواب دادنش بھم خورد 
  

  اخمام و ميکنم تو ھم تند ميگم
  

  اون پالتو پشت ويترون و ميخواستم _ 
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  ھيز نگاھم ميکنه ميگه
  

  اندازه خودته خانومی+ 
  بيا بپوشش تو تنت ببينيم خوشگله

  
غلطی کردم تنھا اومدم کاش به حرف آرتا گوش ميدادم از کنارش تکون  عجب

  نمی خوردم
  

  عصبی ميگم
  

  آقا درست صحبت کنيد اين چه طرز حرف زدنه_ 
  

پول و ميزارم رو ميز و تا ميخوام پ�ستيک و ازش بگيرم دستم و ميگيره با خنده 
  نگاھم ميکنه

  
  چيکار ميکنی آقا دستم و ول کن_ 
  

  کنم چی ميشه اگه ول ن+ 
  

  ريزم اينجا جيغ ميزنم ھمه ی مردم می_ 
  

  کسی صداتو نمی شنوه ھر چه قدر ميخوای جيغ بزن+ 
  ِد ياL چرا خفه خون گرفتی

  
  از ترس داشتم ميمردم آخه چرا يه روز خوش بھم نيومده

  
  صورتش و بھم نزديک ميکنه ميگه
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  چند ميگيری جفتک نندازی خودتو برام باز کنی

  
  ...زل ميزنم بھش يه آدم چقدر ميتونه پست باشه  با نفرت

  
  دست آزادم و ميارم باL تا بزنم تو صورتش که دستم و تو ھوا ميگيره

  
مثل اينکه نميخوای باھام راه بيای خوشگله اشکال نداره به زور کارم و انجام _ 

  ميدم
  

  لباش و مياره نزديک صورتم 
  خوام ھيچکی جز آرتا نزديکم بشهدست و پا ميزنم تا از خودم دورش کنم نمي

  
ھر چی تق� ميکنم فايده ای نداره صورتش ھی به صورتم نزديکتر ميشه چشمام و 

  می بندم و تو دلم آرتا رو صدا ميزنم
  

  يدفعه در مغازه با صدای بدی باز ميشه و صدای آرتا رو ميشنوم 
  
  حرومزاده ميکشمت_
  

  دنش حمله ميکنه به سمت پسره و شروع ميکنه به ز
  

  زبونم بند اومده قدرت ھيچ کاری و ندارم.... من ھنوز تو شوکم 
  

کم کم مردم متوجه ميشن و ميان داخل مغازه اما ھيچکس نميتونه آرتا رو ازش 
  جدا کنه
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وقتی صورت پسره رو غرق خون ميبينم از ترس اينکه آرتا نکشتش سر ميخورم 
  هو رو زمين ميشينم که يه پيرزنه رو به آرتا ميگ

  
  پسرم بسه ببين زنت حالش بد شده بيا بگيرش مادر_ 
  

با حرف اين پيرزنه آرتا با چشمای به خون نشسته برميگرده سمتم و بدون  توجه 
  به جمعيت دستم و ميگيره و منو ميکشه 

  
  ....طوری منو ميکشيد که ھی تعادلم و از دست ميدادم و با زانو ميخوردم زمين 

  بودتوجه ھمه به ما جلب شده 
  

  در ماشين و باز ميکنه و پرتم ميکنه داخل 
  خودشم ميشينه و ماشين و به حرکت درمياره 

  
  ...اص� موقعيت خوبی نداشتم ....دارم سکته ميکنم 

  
با سرعت سرسام آوری رانندگی ميکرد خودم و می چسبونم به صندلی با التماس 

  ميگم
  

  توروخدا آروم برو+ 
  

  اما سرعتش و زياد تر ميکنه
  

  ....لعنتی با توام ميگم آ+ 
  

با پشت دست چنان ميزنه تو دھنم که به جلو پرت ميشم و سرم محکم ميخوره به 
  ...شيشه 
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  صدای عربده آرتا کل ماشين و ميگيره

  
  خفه شو کثافت که حالم ازت بھم ميخوره_ 

پس شازده ايشون بودن خودتو واسه ! حاL منو می پيچونی ميری ھرزه گيری آره 
  باز ميکردی ؟ خاک بر سرت رزا اين
  

  با گريه ميگم
  

  .....بخدا من نمی شناختمش خودش ...ب+ 
  

  دوباره ميزنه تو دھنم که مزه شوری خون و حس ميکنم
  

  خفه شو ھرزه اسم خدا رو نيار خودم ديدم داشت باھات ور ميرفت_ 
 اگه باھاش نبودی ھر طور بود بايد جلوش و ميگرفتی نه اينکه بزاری دست

  ماليت کنه
  
  

  بلند بلند زار ميزدم 
  

  ..از تنھا بودن باھاش ميترسم 
  ..از اين حال خرابش ميترسم 

  ...از کتک خوردن دوباره ميترسم
  

  .....ميترسم ميترسم 
  نميخوام باھاش تنھا باشم
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  ...کاش بفھمه من تقصيری نداشتم .... کاش نريم خونه 
  

  ....م لعنت ب پسره که باعث شد دوباره کتک بخور
  ....لعنت به آرتا که اينقدر دوسش دارم 

  
  ..حاL که نميخوام پام برسه خونه راه خيابون کوتاه تره 

  ...جاده ھا خلوت تره 
  

  با ترمز وحشتناکی که ميکنه ميفھمم رسيديم
  

در ماشين و باز ميکنه و پياده ميشه به سمت من مياد که از فرصت استفاده ميکنم 
  و قفل ماشين و ميزنم

  
  ...ھر کاری کرد در باز نشد 

  شنوم صدای عصبيش و می
  

  باز کن اين بی صاحابو_  
  

  ....اما من فقط ميلرزيدم 
  

  محکم ميزنه به شيشه ماشين 
  

  ميگم باز کن اين Lمصب _ 
  نذار شيشه رو خورد کنم رو سرت

  
  جيغ ميزنم
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  باز نمی کنم تا آروم نشی نميام بيرون +  
  

  باشه خودت خواستی_ 
  

  با مشت محکم ميزنه به شيشه ماشين که صدای تيکه تيکه شدنش تا آسمونا ميره
  

  دستامو ميزارم رو گوشام و جيغ ميکشم
  
  

  جرأت پايين رفتن ندارم کيفم و محکم تر بغل ميکنم تا لرزش دست و پام کم بشه
  

آرتا يقه مانتوم و ميگيره و پرتم ميکنه بيرون که محکم روی زمين ميفتم با ھر 
  می که جلو مياد خودمو رو زمين به سمت عقب ميکشمقد
  

  از چشمای به خون نشسته ست ميترسم اين دفعه من و بگيره کارم تمومه 
  

  يدفعه بلند ميشم و شروع ميکنم به دوييدن
  

  حين دوييدن موھام باز ميشن
  پشت سرم و نگاه ميکنم لعنتی فاصلش باھام خيلی کمه

  
از ... و ميگيره و محکم با زانو ميخورم زمين تو يه لحظه آرتا از پشت موھام 

  درد مثل مار دور خودم می پيچيدم
  

  شلوارم بخاطر ضربه ای که خوردم پاره شده
  

  آرتا عصبی تر از قبل اومد سمتم موھام و کشيد داد زد
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  واسه من آدم شدی فرار ميکنی توله سگ اLن نشونت ميدم_ 
  

مت خونه جيغ ميزنم ولم کنه ولی دستم و ميگيره و روی زمين منو ميکشه س
  .....انگار َکر بود 

  
  در خونه رو باز ميکنه و منو ميبره داخل

  
  با جيغ ميگم 

  
  ......ولم کن کثا+ 
  

  ....با مشت محکم ميزنه تو دھنم که باعث ميشه خفه بشم 
  

.... نمی دونم چرا از عذاب دادن من لذت ميبره ... رحم نداره .... ديوونه شده 
  .....ازش ميترسم خيلی 

  
  صدای دادش ستون خونه رو ميلرزونه

  
  توله سگ بھت گفته بودم از دروغ متنفرم نگفتم ؟ بعد _ 

  تو ھرزه به فکر دور زدن منی
  

  بھم اجازه ھيچ کاری و نميده 
دو طرف مانتوم و محکم ميگيره که دکمه ھای مانتوم کنده ميشن و ھر کدوم به يه 

  طرف پرت ميشن
  ز يه  لباس بندی قرمز رنگ چيزی تنم نيستحاL ديگه ج
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  ھق ميزنم 
  

  ...غلط کردم+ 
  

  پيرھنش و در مياره و مياد سمتم
  

  گفته بودم لجبازی نکن با من_ 
  

  يه قدم ديگه مياد جلو 
  

  گفته بودم ضرر ميکنی_ 
  

دستش و رو گونم ميزاره نفسای داغش که روی صورتم پخش ميشه ميفھمم چقدر 
  ...ميفھمم اگه نباشه نيستم .... ھمم چقدر دلتنگشم ميف.... ميخوامش 

  
  با گريه ميگم 

  
  ببخشيد ديگه بدون اجازت کاری نميکنم + 
  

  ديگه ديره توله _ 
  اون موقع که گفتم از کنارم تکون نخور بايد حرف گوش ميدادی 

  
  جيغ ميزنم و ميکوبم تخت سينش 

  
ن چطوری ميموندم وقتی چطوری کنارت ميموندم وقتی آدم حسابم نميکنی ھا+ 

  يکسره داری تحقيرم ميکنی 
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  مشتم و ميگيره و ديگه اجازه زدن بھم نميده 
  

  با پوزخند ميگه 
  

  عالی بود تحت تاثير قرار گرفتم _ 
  

  دستش به سمت لباسم ميره ھق ميزنم
  

  ولم کن نامرد عوضی چرا باور نميکنی من بی تقصيرم+ 
  

  خفه شو فقط خفه شو + 
  

  يادش ھق ھقم تو گلوم خفه ميشه و خودم و عقب تر ميکشم از صدای فر
  

  ....اما آرتا خيلی سريع موھام و ميکشه و تموم لباسای تنم و در مياره 
  

  بلند تر از قبل داد ميزنه
  
  

  چيه از من خوشت نمياد ؟_ 
ميخوای بگم اون Lشی تخم سگ بياد که باھاش قرار گذاشته بودی ؟ اون بياد با 

  پاھات و براش ميدی باL نه  خنده و شادی
  

ميخوام داد بزنم کی گفته ازت خوشم نمياد لعنتی تو ھمه زندگيمی ولی خسته شدم 
  ..ديگه نای کتک خوردن ندارم .... از اين ھمه تحقير 

  
  ميون تنش قفلم ميکنه و دستش و به قسمتای لخت بدنم ميکشه 
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  در مونده ھق ميزنم 
  

  .....نه + 
  .....لعنتی نه 

  م نزديک نشو اگه يه نفر با خواھر خودتم اين کارو کنه خوشت مياد بھ
  

  ...چنان ميزنه تو دھنم که خون از لبام جاری ميشه 
  

  خفه شو حرومزاده اسم خواھرم و نيار_ 
  

وحشی شده بود گلوم و ميگيره و با تموم قدرتش فشار ميده نميتونم نفس بکشم 
  ....دارم خفه ميشم ولی اين خيالشم نيست 

  
  گلوم و ول ميکنه که به سرفه ميفتم 

  
کمربندش و کامل از تنش در مياره و دور دستش می پيچه دستم و ميگيرم جلو 

صورتم تا نزنه اما با بی رحمی تموم کمربند و رو شکمم پايين مياره صدای جيغم 
  کل عمارت و گرفته بود با ھر ضربش ميميرم و زنده ميشم 

  
  ....نيست به دادم برسه  لعنت به اين عمارت که کسی

  ...لعنت به آرتا که با اين ھمه بی رحميش باز ميخوامش 
  

نميدونم چقدر التماسش ...نميدونم چقدر زجه زدم .... نمی دونم چقدر منو زد 
  کم کم چشمام بسته شدن و به دنيای بی خبری رفتم.... کردم 

 
گاه ميکنم می بينم تو با حس سرما پلکای سنگينم و باز ميکنم دور و اطرافم و ن

  اتاق خودمم 
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  ميخوام از جام بلند شم که درد بدی تو کمرم می پيچه

  
  ......مثل تيکه آشغال لخت منو انداخته کف اتاق 

  
باز بغض چنگ ميزنه به گلوم احساس خفگی .... کم کم اتفاقای ديشب يادم مياد 

  .....ميکنم 
  

عنی فقط بخاطر اينکه اسم خواھرش ي.... الکی کتک زد .... الکی منو متھم کرد 
  و آوردم بايد اين ھمه کتک ميخوردم ؟

  ...يعنی فقط خواھر اون آدمه 
  

  ...دلم واسه تنھاييم ميسوزه 
  
  

  ....و وای به حال من که ھيچکس و ندارم .... خوش به حال آتنا که آرتا رو داره 
  

  به ھر جون کندنی بود پتو رو ميگيرم و دورم می پيچم 
  

  جلو آيينه دو طرف پتو رو ميگيرم و باز ميکنم با ديدن تنم لبخند تلخی ميزنم ميرم
  

  ...ھيچ جای سالم رو بدنم نمونده 
  

  ....دست ميکشم رو کبودی ھای بدنم حتی زدنشم دوست دارم 
  
  

ايکاش تو اين شھر به اين بزرگی حداقل يکی و داشتم که بھش پناه ببرم و دردم و 
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  ...فر بگم اما دريغ از يه ن
  

در حال ديد زدن خودم بودم که در اتاق باز شد و آرتا اومد داخل تند پتو رو دورم 
  درست ميکنم با ھمون اخم ھميشگی ميگه

  
  ھنوز زنده ای که_ 
  
  

  ...دلم از اين حرفش ميگيره 
  

  زود آماده شو يک ساعت ديگه پايين باش اينارو ھم بپوش_ 
  

  لباسارو پرت ميکنه تو صورتم 
  

  ميفته به لباسا يه دست مانتو و شلوار و شال سفيد بود  نگاھم
  

  با ديدن لباسا متعجب نگاھش ميکنم ميگم
  

  کجا ميخوای منو ببری+ 
  

  فوضولياش به تو نيومده زود آماده شو _ 
  

  ديگه از اين ھمه دستور خسته شدم لباسارو پرت ميکنم رو زمين داد ميزنم
  

  ی يه قدمم باھات بر نميدارمتا نگی کدوم جھنمی ميخوای منو ببر+ 
  

خونسرد دستاش و ميندازه تو جيب شلوارش و مياد سمتم روبروی صورتم ميمونه 
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  ميگه
  

  اLن مثل بچه آدم آماده ميشی باھام ميای محضر_ 
  

  محضر چرا...م+ 
  

  ماه صيغه من ميشی  6ھيچی کار خاصی نداريم فقط به مدت _ 
  

  !!!اين چی گفت صيغه 
  ..... حتما ديوونه شده

  
  چی....چ+ 
  

  ھمين که شنيدی _ 
  

  محکم ميزنم تخت سينش ميگم
  

  تو پيش خودت چی فکر کردی راجبم چرا فکر کردی اين کار و ميکنم ؟+ 
  

  چون من ميخوام_ 
  

  من باھات ھيجا نميام+ 
  

  به زور ميبرمت_ 
  

  نميتونی لعنتی اين اجازه رو بھت نميدم+ 
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  ورتم ميگهانگشتش و تھديد وار ميگيره جلوی ص
  

اگه بخوای لجبازی کنی و نيای کارت و تموم ميکنم بخدا اين کار و ميکنم رزا _ 
  بسه ھر چه قدر کوتاه اومدم گذاشتم از زير دستم فرار کنی

  
بغضم ميشکنه و اشکام ميريزن رو صورتم با حرص محکم زير چشمام و دست 

  ام نميسوزهميکشم چه فايده ای داره گريه کنم وقتی از سنگه و دلش بر
  

اLنم گمشو برو آماده شو يکمم به خودت برس وای ب حالت دير بيای پايين _ 
  رزا

  
  بعدم در و محکم می بنده و ميره بيرون 

  
چرا نبايد مثل بقيه يه ....خسته شدم از اين ھمه اتفاق بد تا کی بايد زجر بکشم 

  ....زندگيه آروم داشته باشم 
  

  حموم آب گرم و باز ميکنم و ميرم زير دوشبا قدم ھای بی جونم ميرم سمت 
  

  .....آب گرمه ھا ولی نميدونم چرا ميلرزم 
  
  

مگه جونم به نفساش بند نيست ... مگه ھمه زندگيم نيست .... مگه دوسش ندارم 
...  

  مگه آرزوم نبود ماله من بشه 
  

  ...پس چرا دارم گريه ميکنم 
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ماه  6نوم خونش بشم ولی نه واسه از خدامه خا... من از خدامه ماله آرتا بشما 
  ....واسه ھميشه 

  
يعنی تاريخ انقضام تا شيش ماه بخدا بی ...... ماه قابل مصرفم  6يعنی فقط تا 

  ....نامرديه ..... انصافيه 
  

بسه رزا گريه و زاری ھيچ فايده ای نداره اين راھی که بايد بری ھيچ راه فراری 
  ...ق خودت کنی ھم نداری حداقل سعی کن آرتا رو عاش

  
حوله رو دورم می پيچم و از حموم ميام بيرون ميرم جلوی آيينه ميشينم و به 

  صورت رنگ پريدم نگاه ميکنم
  

چرا خوشحال نيستم چرا حال ... مگه عروس نيستم پس چرا ھيچکس کنارم نيست 
  ...چرا ھيچکس و ندارم تا برام خوشحالی کنه .... و روزم اينطوريه 

  
ه ميکنم وقت زيادی واسه آماده شدن ندارم نمی خوام باز عصبی بشه به ساعت نگا

  ...منو بزنه 
  

کرم و برميدارم و ب چشمای گود افتاده و کبودی ھای صورتم ميزنم ھر کاری 
ميکنم باز کبودی ھا از بين نميرن بی خيال ميشم و ريمل و برميدارم به چشمام 

  ...ميکنم ميزنم با يه گونه و رژ قرمز آرايشم و تموم 
  ...موھام و باL سرم جمع ميکنم چون نه وقتش و دارم خشک کنم نه حوصلشو 

  
  ....لباسايی که آرتا آورده بود و می پوشم چه خوب اندازم و بلده 

  
باز از آيينه به خودم نگاه ميکنم يعنی ھمه اينطوری عروس ميشن يا فقط من 

  ....اينطوريم 
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بيرون از پله ھا پايين ميرم که می بينم آرتا  با بغض و نااميدی از اتاق ميزنم

  عصبی داره با گوشيش حرف ميزنه
  

  حاL که حواسش نيست ميتونم خوب ديدش بزنم
  

 Lيه پيرھن سفيد با شلوار کتون مشکی پوشيده آستين ھای پيرھن و تا آرنج زده با
  و دوتا دکمه ی اولش بازه

  
  ....واسم لعنتی چی داری که نفساتم يه جورايی درمونه 

  
  گوشی و قطع ميکنه و چشمش به من ميفته با ھمون عصبانيت ميگه

  
  ياL ديرمون شد _ 
  

  بعدم بدون اينکه منتظرم بمونه از سالن ميزنه بيرون
  

چشمام و از در بسته برنميدارم يعنی اينقدر از من بدش مياد که حتی منتظر نموند 
  .....باھم بريم پس چرا داره صيغم ميکنه 

  
مگه قرار نيست محرمم بشه پس چرا حق ندارم دستاش و .... عشقم نيست  مگه

  ....چرا نميتونم مثل عروسای ديگه خوشحال باشم ..... بگيرم 
  

  ....نميدونم چقدر به در زل زدم که با صدای بوق ماشين آرتا از جا پريدم 
  

ن بعد از ميدونم اLن خيلی عصبانی شده پاھام تند ميکنم و از سالن ميزنم بيرو
  پوشيدن کفشام تا ماشين آرتا ميدوام
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در ماشين و باز ميکنم و ميشينم ھنوز در و نبسته بودم که آرتا ماشين و به حرکت 

  درمياره 
  

  سرعتش خيلی زياد بود خوب بلده چطوری منو بترسونه 
  

  باز خودم و محکم می چسبونم ب صندلی و چشمام و می بندم با خواھش ميگم
  

  آروم برو + 
  

  اما انگار اص� صدام و نمی شنوه 
  

  بلندتر داد ميزنم
  
  

  با توام روانی ميگم آروم برو وگرنه خودمو از ماشين پرت ميکنم بيرون+ 
  

  با اين حرفم آرتا ميزنه رو ترمز که باعث ميشه ماشينای پشت سرمون بوق بزنن
  

  بی توجه به اونا مچ دستم و ميگيره و پيچ ميده 
  

  و چه گھی خوردیيه بار ديگه بگ_ 
  

  ول کن دستم و شکونديش + 
  

  فشار دستش و بيشتر ميکنه 
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  تو چرا خودت و پرت کنی ميخوای خودم اين کار و برات انجام بدم_ 
  

  وحشت زده نگاھش ميکنم 
   

  ....يه روزم نميشه باھام خوب باشه 
  
  
  
  مچ دستم و ول ميکنه و ماشين و به حرکت درمياره  
  

  متشبا صداش برميگردم س
  

ماه محرمم ميشی ولی ھيچکس نبايد بفھمه 6ھمون طور که گفتم  اLن ب مدت _ 
  ھيچکس حتی سارا فھميدی ؟

  
  ....چقدر کلمه ھيچکس نفھمه برام تلخ بود 

  
  با نگه داشتن ماشين ميفھمم که رسيديم

  
  با بی حوصلگی ميگه

  
  فھميدی چی گفتم يا نه _  

  
  صيغم ميکنی ؟ تو که نميخوای کسی بفھمه چرا داری+ 
  

  خيلی ريز می بينمت بخوام بھت جواب پس بدم _  
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  يعنی چی يعنی حق ندارم بدونم ھدفت چيه ؟+ 
  

  ھدفم ؟_ 
  

  آره ھدفت+ 
  

  تصرف وجودت _ 
  

بھت زده نگاھش ميکنم باLخره گفت که فقط ميخواد ازم استفاده کنه روم و ازش 
  ميگيرم تا بيشتر از اين له شدنم و نبينه 

و ميگيرم سمت دستگيره ماشين و پياده ميشم دوست دارم از اينجا فرار کنم دستم 
  .....برم جايی که نتونه پيدام کنه اما کجا رو دارم که برم 

  
  ....با حس کردن عطر آرتا ميفھمم که پشت سرمه 

  ....کشه  دستم و ميگيره تو دستای مردونش و دنبال خودش می
  

  يم داخل آرتا رو به منشی ميگهدر دفترخونه رو باز ميکنه و مير
  

  آرتا راد ھستم وقت قبلی داشتيم_ 
  

  دختره از جاش بلند ميشه ميگه
  

  س�م آقای راد خوش اومديد بفرماييد داخل منتظرتون ھستن+ 
  

  ايکاش ميگفت حق ندارين برين ايکاش يجوری جلومون و ميگرفت 
  

  آرتا بعد از تشکر من و ميبره سمت در
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د شديم چشمم به  يه مرد مسن ميفته زير لبی يه س�م ميگم که بعد از اينکه وار
  خودم ب زور صدام و می شنوم 

  
  با صدای آرتا نگاھش ميکنم

  
  ماه بين ما خونده بشه6حاج آقا ميخواستم يه صيغه _ 
  

  البته مشکلی نيست فقط مھريه رو چی بنويسم پسرم+ 
  

ميخوره که ميخوان مھريه  تو دلم يه پوزخند به خودم ميزنم کجای من به عروسا
  بزارن واسم

  
  ...تا سکه و 700حاج آقا بزنيد _ 
  

  ميپرم وسط حرف آرتا
  

  من مھريه نميخوام+ 
  

  آرتا تيز برميگرده سمتم با عصبانيت ميگه
  

  شما ساکت لطفا _ 
  
  ...تا 700حاج آقا لطفا ھمون _
  

  گفتم من مھريه نميخوام مگه مھريه زوری ميشه + 
  

شدش و ميزاره رو پيشونيش ميدونم خيلی عصبانيش کردم ولی آرتا دست مشت 
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  ....مھم نيست مھريه ميخوام چيکار من دوست داشتنش و ميخوام 
  
  

  دخترم مھريه رو می بخشی ؟_  
  

  بله می بخشم ح�لش + 
  

  آرتا آروم طوری که من بشنوم ميگه
  

  بمون فقط پام و از اينجا بذارم بيرون من ميدونم و تو _ 
  

  ثل خودش آروم جواب ميدممنم م
  

  چيه باز ميخوای منو بزنی اشکال نداره بزن ديگه پوستم کلفت شده + 
  

  ...از عصبانيت دستاش و مشت ميکنه و ميزاره رو پاھاش 
  ...مطمئنم اگه اLن اينجا نبوديم زندم نميذاشت 

  
  ...نميدونم چقدر طول کشيد 

  .....نميدونم چی خونده شد 
  ....دادم وقتی به خودم اومدم ديدم کار تموم شده نميدونم چطوری بله 

  
  ......باز اشکای لعنتی ھجوم آوردن به چشمام 

  
چرا اينقدر ..... چرا وقتی بله دادم ھيچکس نبود از خوشحالی برام دست بزنه 

چرا وقتی محرمش شدم ھيچکس نگفت ايشاL کنارش .... اينجا سوت و کوره 
  خوشبخت بشی
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  ....در تنھا و بی َکس باشه مگه ميشه آدم اينق
  

ديگه نميتونستم اونجا بمونم انگار ھوا واسه نفس کشيدن نيست با گفتن يه ببخشيد 
بدون اينکه آرتا و نگاه کنم از اون آپارتمان که مثل زندون بود برام ميزنم بيرون 

..  
  

ار آخه به کدوم بدبختيم بايد ز.... حاL که اومدم بيرون راحت ميتونم گريه کنم 
  بزنم 

  
  ....سالگی صيغه يه نفر بشم  19کی فکرش و ميکرد تو سن 

کی فکرش و ميکرد قراره اين ھمه تحقير بشم و تنھايی بکشم ؟ مگه گناھم چی 
  بود ؟

  چرا نبايد مثل بقيه عروس ميشدم ؟ مگه من چمه ؟
مه اگه يکی بفھ..... يعنی چون پدر و مادر ندارم بايد مثل آشغال باھام رفتار کنن 

  ...صيغه شدم چه فکری راجبم ميکنه 
  

تو ھمين فکرا بودم که آرتا محکم شونم و ميگيره و من و برميگردونه سمت 
  خودش با داد ميگه

  
  واسه چی اون داخل گفتی مھريه نميخوای ھان توله سگ ؟_ 
  

  چون نمی خواستم ديگه احتياجی بھش نداشتم + 
  

خواستی بگی خيلی سر به زيری خفه شو کم زر زر کن مث� با اين کارت + 
  چشمت دنبال اين چيزا نيست که بتونی خودت و بھم قالب کنی آره

  
  آره خواستم خودم و برات شيرين کنم تا يکمم شده باھام مھربون باشی
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  پوزخند صدا داری ميزنه ميگه

  
  تو خواب ببينی جوجه تازه قراره زندگی و برات از اينی ھم که ھست جھنم تر کنم

  
  از زدن اين حرف بی توجه بھم ميره سوار ماشين ميشه بعد 

  
  قراره زندگيم و جھنم کنه ھا

  ....ولی باز ھواش ميزنه به سرم ديوونه ميشم 
  

  نمی تونستم برم داخل ماشين بشينم يه جورايی حس اضافه بودن بھم دست ميده
  

ميخوره به اينقدر بيرون ميمونم که آرتا از داخل در ماشين و باز ميکنه که محکم 
  ...دستم از درد نفسم ميبره 

  
  با صدای دادش دردم يادم ميره 

  
  سوار ميشی يا پياده شم برات_ 
  

  از ترس اينکه تو خيابون منو نزنه سوار ميشم
  

* ** * ***   *  
  

  جو ماشين خيلی سنگين بود 
  با صدای گوشيم سکوت ماشين ميشکنه 

  گوشيم و از کيفم درميارم 
  را لبخندی ميزنمبا ديدن شماره سا
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  جانم_ 
  

  کوفت جانم يه وقت زنگ نزنی حالم و نپرسيا + 
  

  ببخش گلم يکم درگير بودم خوبی _ 
  

  راستش و بگو ببينم آرتا پيشته + 
  

  آره قربونت برم از کجا فھميدی_ 
  

  چون فقط وقتی آرتا پيشت باشه اينطوری لفظ قلم حرف ميزنی+ 
  

ونستم خندم و بخورم يکدفعه آرتا گوشی و از از حرف سارا خندم گرفته بود نمی ت
دستم چنگ ميزنه و ميزاره در گوشش با شنيدن صدای سارا با پوزخند نگاھم 

  ميکنه 
  

از خجالت سرم و ميندازم پايين يه بار خواستم اذيتش کنما آخه بگو دختر خوب 
  آخه مگه براش مھمی که بخواد حرص بخوره

  
  با صدای آرتا برميگردم سمتش

  
  يه سارا چ_ 
  

  نه نميتونه بياد _ 
  

  ھمين که گفتم نه _ 
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  کم جيغ و داد کن باشه _ 
  

  کجايی تا بيام _ 
  

  بعد از قطع کردن تماس گوشی و پرت ميکنه رو پاھام
  

  لب باز ميکنم 
  

  چيکار داشت_ 
  

  گفت باھاش بری خريد + 
  

  ميرم ؟_ 
  

  ميری + 
  ولی وای ب حالت به سارا چيزی بگی فھميدی ؟

  
  ی ميشم داد ميزنمعصب

  
اينقدر اين و بھم يادآوری نکن فکر ميکنی من خوشم مياد بقيه بفھمن صيغت + 

  شدم 
  

دستش و مياره باL تا بزنه تو صورتم با جيغ دستم و جلوی صورتم ميگيرم 
  عصبی تر از قبل ميگه

  
  اون دھنت و ببند تا نزدم دندونات و خورد نکردم + 
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  .....کتم کنه فقط بلده با تھديد کردن سا

  
بعد از يک ربع راه آرتا ماشين و کنار خيابون پارک ميکنه با ديدن سارا که به 

  ماشينش تکيه داده براش دست تکون ميدم باز آرتا ميگه
  

  رزا برای بار آخر بھت ميگم به سارا ھيچی نميگی فھميدی ؟_ 
  

  تو چشمای خوشگل ولی سردش نگاه ميکنم ميگم 
  

  چشم + 
  

  يگردی خونه دير نميکنی حاL برو پايين خوش گذشت زودم برم_ 
  

دلم گرفت چه زود ميخواست از دستم راحت بشه منی که بخاطر بودن کنارش ھر 
  ....کاری ميکنم 

  
چطوری چند ساعت .... ايکاش به سارا ميگفتم نميام ....ايکاش باھامون ميومد 

  ....ازش دور باشم 
  

عطرش و فرستادم تو ريه ھام در ماشين  بعد از کشيدن يه نفس عميق وقتی خوب
و باز ميکنم و پياده ميشم ھنوز در و نبسته بودم که آرتا گاز ماشين و گرفت و 

  .....رفت 
  

دستم تو ھوا خشک شده بود با چشمای اشکی کنار خيابون زل زده بودم به ماشين 
  ....آرتا اينقدر نگاھش کردم که ماشين از جلوی چشمام محو شد 
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  راسون مياد سمتم سارا ھ
  

  رزا رزا چرا اينجا وايستادی دختر _ 
  

  بلند می زنم زير گريه سارا ھول زده بغلم ميکنه 
  

  رزا چی شده چرا باز داری گريه ميکنی با آرتا دعوات شده ؟_ 
  

سارا خسته شدم چيکار کنم بيشتر از اونی که فکرش و ميکردم از من متنفره 
سارا از دوست داشتنش دارم .... + تحملم کنه اص� نمی تونه يه دقيقه بيشتر 

  ميميرم ولی ھيچ کاری از دستم بر نمياد 
  

  آروم باش رز آرتا نميدونه عاشقش شدی که خوب چه انتظاری ازش داری _ 
  بيا بريم داخل ماشين زشته ھمه دارن نگاھمون ميکنن 

  
  با کمک سارا سوار ماشين ميشم بعد از اينکه آروم شدم سارا ميگه 

  
رزا تو بايد قوی باشی قربونت برم تو تازه اول راھی به ھمين زودی جا زدی _ 
  ؟
  

جا نزدم فقط درک نميکنی وقتی بی محلی ميکنه يا من و ناديده ميگيره چه + 
  ... عذابی می کشم 

  
چرا رز درک می کنم خيلی خوبم درک ميکنم چون منم يه روزی حال و روز + 

  تورو داشتم 
  

  !ن حال و روز م_ 
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آره منم مثل تو اول دلم و به سينا باختم رزا اLن سينا رو نگاه نکن سر به زير +  

شده با خيلی ھا دوست بود و رابطه داشت وقتی ديدمش به قول قديميا يه دل نه 
صد دل عاشقش شدم طوری که تو ھر مھمونی يا جشنی بود خودم و می رسوندم 

اتاق اون لحظه ھا لحظه ھای مرگ من  رز جلوی چشمام با دخترا ميرفت توی... 
اولين نفری که فھميد عاشق سينا شدم آرتا بود چند بار خواستم برم به .... بود 

سينا بگم که چقدر دوسش دارم اما آرتا جلوم و گرفت می گفت بذار اول سينا 
عاشقت بشه بذار خودش بياد طرفت اينطوری خودم زير سوال ميرم به حرفش 

  کمکم کرد گوش دادم خيلی 
بعد از اينکه سينا از ھرزه ھای  دور و برش خسته شد تازه چشمش من و ديد بھم 
پيشنھاد دوستی داد منم قبول کردم اوايل دوستی قصدش ازدواج نبود ميگفت فقط 
دوتا دوست ساده باشيم اما آرتا باھاش خيلی حرف زد حاليش کرد که من از اون 

  دخترا نيستم 
  نا به ع�قش اعتراف ميکنه و با خونوادش مياد خواستگارینميدونم چی شد که سي

  
رز اينارو بھت گفتم که بدونی آرتا متنفر که اول دختر به عشقش اعتراف کنه 

  حواست و جمع کن نذار بيشتر از اين تحقيرت کنه
  

  ....با بغض روم و از سارا ميگيرم و به بيرون نگاه ميکنم 
  

چيزی بفھمه اينکه يواشکی دلتنگش باشم خيلی  حق با سارا بود نبايد بزارم آرتا
  .....بھتره از اينه که بھش بگم و ھيچ جوابی نگيرم 

  
  واسه اينکه بيشتر از اين سارا رو ناراحت نکنم با لبخند بھش ميگم 

  
  خوب گلی جان قراره کجا بريم _ 
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وای خودمم نميدونم رزا چيزی تا عروسيم نمونده ھنوز ھيچ کاری و انجام + 
  دادم سينا ھم که انگار نه انگار يکسره مطب نميدونم بايد از کجا شروع کنم ن
  

  بنظر من اول لباس عروست و سفارش بديم چطوره ؟_ 
  

  :سارا از ذوق دستاش و بھم ميکوبه ميگه 
  

  وااای عاليه بزن بريم+ 
  

  بعد از کلی ترافيک جلوی يه مزون شيک نگه می داريم 
  

خوشمون نميومد مدلشون يا خيلی شلوغ بود يا خيلی  به ھر لباسی نگاه ميکرديم
  ..... قديمی واسه ھمين مجبور شديم خودمون مدل بديم بدوزن 

  
بعد از تموم شدن کارمون از مزون ميزنيم بيرون ھوا تاريک شده بود يه لباس 

  عروس کل وقتمون و گرفت 
  

  سارا ميگه 
  

  راستی رزا _ 
  

  ھوم + 
  

  ی يا نه ؟واسه آخر ھفته لباس دار_ 
  

  مگه آخر ھفته چه خبره ؟+ 
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  وا آرتا بھت نگفته خونش مھمونی _ 
  

آھا اون و ميگی فقط بھم گفته يه مھمونی بزرگ داره تموم کارا رو انجام بدم + 
  يه نفرم قراره بياره تا کمکم کنه ولی نميدونم چه خبره

  
  وا بھت نگفته + 

  ور ھم جمع ميشيم آخر ھفته تولدشه رزا ما ھر سال بخاطر تولدش د
  

  ھين راه رفتن ميمونم بھت زده ميگم
  

  چی تولدشه + 
  

  آره گلم چطور بھت نگفته آخه چه بی فکره_ 
  

  حاL واسش چی بخرم سارا + 
  

  آرتا عاشق ساعت به نظر من براش ساعت بخر _ 
  

بعد از کلی گشتن تونستم با پولی که داشتم براش يه ساعت ساده ولی شيک بخرم 
ان دارم آخه اولين باره دارم به زندگيم کادو ميدم فقط خدا کنه خوشش خيلی ھيج

  بياد 
  

  با صدای سارا چشم از جعبه ساعت ميگيرم 
  

  رز خيلی گشنمه بيا بريم يه چيزی بخوريم_ 
  

  وای نه سارا ديره آرتا گفت زود برگردم+ 
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  غلط کرده به اون چه ربطی داره بيا بريم ببينم_ 
  

  ه و کشون کشون ميبره تو رستوران سارا دستم و ميگير
  

  ِمنو رو ميگيره طرفم 
  

  نگاه کن ببين چی ميخوری _ 
  

  نمی دونم سارا ھر چی خودت ميخوری واسه منم ھمون و سفارش بده+ 
  

  سارا بعد از انتخاب غذا با تلفن مشغول صحبت شد
  

يکار از شيشه به بيرون زل ميزنم فکرم ميره پيش آرتا يعنی اLن کجاست داره چ
ميکنه نکنه باز ساغر عوضی پيشش باشه نکنه دستاش و گرفته باشه با اين فکر 

  بی اختيار ميلرزم 
  

  سارا که حواسش به من جمع شده بود تند گوشی و قطع ميکنه
  
   

  رزا چی شده چرا داری گريه ميکنی ؟_ 
  

  ميز ھای ديگه توجھشون به ما جلب شده بود 
  
  
  

  سارا اLن آرتا کجاست_ 
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  ا بخاطر ھمين داری گريه ميکنی ؟و+ 

  حتما خونه ست شايدم بيرون
  

  .....سارا اگه پيش ساغر باشه چی اگه با ھم باشن _ 
  بيا منو ببر خونه پيش آرتا توروخدا

  
  رز بسه ديگه + 

  من ميگم آرتا ساغر و نمی خواد تو ھی خودت و عذاب بده اLن زنگ ميزنم
  ببينم کجاست

  
به آرتا زنگ ميزنه با ھر بوقی که ميخوره تپش قلبم  سارا گوشيش و ميگيره و

  بيشتر ميشه 
  

بعد از چندتا بوق باLخره جواب ميده اما با صدای يه دختر غريبه پشت تلفن خوِن 
  توی رگام خشک ميشه 

  سارا پر استرس نگاھم ميکنه
  

دھنم خشک شده زبونم قفل کرده با جونی که برام مونده بود از پشت ميز بلند 
  م و بدون توجه به صدا کردن ھای سارا از رستوران ميزنم بيرون ميش

  
مگه اLن شوھرم نيست پس چرا بجای اينکه اLن پيشم باشه دستاش تو دستام باشه 

  ....پيش يکی ديگه ست 
  

  ....لعنت بھش که اگه از اين بی رحم تر ھم بشه بازم بال و پرمه 
  

  پشت دستم و ميکشه داد ميزنه  نميدونم چقدر پياده راه اومدم که سارا از
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رزا چرا اينطوری ميکنی به درک که باھمن به درک که  ريختن رو ھم ديگه  _ 

  کاری نکن زنگ بزنم فوششون بدما ھردوتاشون برن به جھنم 
  

  ...تنھا کاری که می تونستم اون لحظه انجام بدم سکوت بود 
  

ين و به حرکت در مياره با سارا دستم و ميگيره و سوار ماشينم ميکنه بعدم ماش
  نگه داشتن جلوی عمارت ميگه 

  
رزا ميخوای امشب نری خونه بيا پيشم خودم فردا به آرتا ميگم حالم بد بود پيش _ 

  خودم نگھت داشتم ھوم ؟
  

  نه سارا برم خونه بھتره تا کی ميخوام از واقعيت فرار کنم + 
  

  پس اگه خونه بودن اص� محلشون نده باشه ؟_ 
  

  اشه ببخش خيلی امروز اذيتت کردم ب+ 
  

  اين حرفا چيه گلم برو بس�مت مراقب خودتم باش_ 
  

بعد از خدافظی با سارا کليد و از کيفم در ميارم و در و باز ميکنم آروم به خودم 
  ميگم به خونه خوش اومدی عروس خانوم

  
روبرو  با ھر قدمی که بر ميدارم استرسم بيشتر ميشه ميترسم با صحنه ھای خوبی

  نشم
  

آروم وارد سالن ميشم ولی ھيچکس و نمی بينم از فکر اينکه نکنه تو اتاق باشن 
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  رو به مرگ بودم
  

پله ھارو دو تا يکی ميرم باL پشت در اتاق آرتا ميمونم با شنيدن صداشون روح 
  از تنم خارج ميشه 

رم و دستم و ميگيرم جلو دھنم تا ھق ھقم بلند نشه عقب عقب به سمت اتاقم مي
  ....پشت در ُسر ميخورم رو زمين

  
  ......خاک تو سرم که عاشق ھمچين آدمی شدم 

  
صدای خنده ھای ساغر رو مخم دستم و ميزارم رو دو تا گوشام و محکم فشار 

ميدم ولی فايده ای نداره بازم صدای لعنتيش مياد چقدر بد شاھد عشق بازی 
  شوھرت باشی

  
  }آرتا { 
  
ردم پيش سارا خيلی وقته ميگذره شب شده و ھنوز نيومده از زمانی که رزا رو ب 

  نميدونم چرا نگرانشم
  

اين ساغر مزخرفم که ھی يکسره رو مخم اين ھمه بھش کم محلی می کنم اين 
  ھمه تحقيرش ميکنم نميدونم چرا ول کنم نيست 

  
از وقتی اومده يکسره داره با گوشيش حرف ميزنه و بلند بلند ميخنده به صورتش 

  ه ميکنم چقدر من از اين دختر متنفرم نگا
  

ديگه صداش بدجور اعصابم و خط خطی کرده بود مجسمه کنار تخت و ميگيرم 
  پرت ميکنم سمتش که به ديوار ميخوره ھزار تيکه ميشه
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  ساغر با ترس نگاھم ميکنه
  

  آرتا چی شده ...آ_ 
  

يرون از وقتی اومدی يکسره داری زر زر ميکنی خستم کردی گمشو برو ب+ 
  ديگه

  
خوب چيکار کنم وقتی محلم نميدی ھان تا ميخوام باھات حرف بزنم ميگی _ 

حوصله نداری من از اين وضع خسته شدم آرتا کی کارای عروسی و راه 
  ميندازی

  
  ببخشيد کدوم عروسی + 
  

  يعنی چی آرتا تو دخترونگی منو ازم گرفتی بعد ميگی کدوم عروسی_ 
  

ودت چی  فکر کردی تو گفتی آرتا رو مست مست خفه شو ھرزه آشغال پيش خ+ 
  ميکنم ھيچی حاليش نميشه ولی ھيچ وقت نفھميدی آرتا واسه خودش گرگيه 

تو از اولم زن بودی ميخواستی ی جوری خودت و گردن من بندازی ولی کور 
  خوندی ساغر

 از اين به بعدم کم دور و برم آفتابی شو وگرنه ميام يقيه اون بابای بی غيرتت و
  ميگيرم تا جمعت کنه ھر شب زير يکی نباشی

  
  دروغ دروغ من فقط با تو بودم آرتا _ 
  

  فقط با من بودی ؟-+ 
  

  آره _ 
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ساغر کاری نکن ببرمت دکتر خودت خوب ميدونی اگه ده سال پيشم با يکی + 

  خوابيده باشی دکتر با معاينه ميفھمه
  

  رنگش ميپره به لکنت ميفته
  

  نم آرتا خان من بھت ثابت ميک...م_ 
  
  
  ! ساغر واقعا فکر کردی من ميگيرمت ؟ تويی که ھزار بار زير خوابم شدی +

ساغر وقتی راحت لباست و برام در آوردی يعنی واسه ھزارنفر ديگه ھم اين کار 
و کردی مطمئن باش بخوام ازدواج کنم يکی و ميگيرم که دست يه نفرم بھش 

  نخورده باشه
  

  اLنم برو بيرون ساغر 
  

  با عصبانيت وسايلش و برميداره و از اتاق ميزنه بيرون 
  

بعد از رفتن ساغر ميرم سمت اتاق رزا نميدونم چ مرگمه فقط ميدونم دلم ميخواد 
  اLن تو اتاق باشه

  
*** ***** ** * *  

  
  

چند ساعتی ھست که اومدم  خونه ھمونطوری با ھمون لباسا وسط اتاق نشستم چه 
  ...روز نحسی بود امروز 

  ولی واسه من نحس بود ... بھترين روزشونه ...ھمه روز عروسيشون خوشحالن 
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خيره ب در اتاق بودم که در باز ميشه و آرتا مياد داخل با ديدنش داغ دلم تازه 

  ميشه 
  

  تعجب و تو چشماش می بينم
  

  کی اومدی رزا اين چه سر و وضعی ؟_ 
  

  ...چی بگم بھش 
  ...م مزاحمت بشم بگم مشغول عشق بازی بودی نخواست

  
  با صدای بلندش از جا ميپرم

  
  با توام رزا ميگم چی شده چرا داری گريه ميکنی _ 
  

  ھيچی...ه+ 
  

  بخاطر ھيچی اينقدر بھم ريخته ای _ 
  

  فقط خستم + 
  

  ....روبروی صورتم رو زمين ميشينه ....نزديکم ميشه 
  

کاش .... داشتنی منه  کاش بدونه لعنتيه دوست....کاش نگاھم نکنه .... کاش بره 
  ...بدونه ميميرم واسه چشاش 

  
  خب ميشنوم_ 
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  چيو+ 
  

  اينکه چرا بھم ريخته ای _  
  

  چيزی نيست فقط يکم خستم ميشه تنھام بذاری+ 
  

  ....طوری نگاھم ميکنه که دلم براش ضعف ميره 
  

  بدون ھيچ حرفی بلند ميشه ميره سمت در اما وسط راه ميمونه ميگه
  

  محضر بوديم گوشيم و ندادم دستت ؟راستی تو _ 
  

  نه چطور مگه+ 
  

  از صبح ھر چی ميگردم پيداش نمی کنم نمی دونم کجا جا گذاشتم_ 
  

ناخوداگاه لبخند مياد رو لبام اگه گوشيش و گم کرده باشه پس اون دختره که جواب 
  ....داد گوشی و پيدا کرده خداروشکر که دوست دخترش نبود 

  
باسام و عوض ميکنم و ميخوابم خيلی خستم فردا ھم کلی کار بعد از رفتن آرتا ل

  ....دارم 
  

****    *  
  

با صدای آLرم گوشيم و از خواب بيدار ميشم بعد شستن دست و صورتم و 
  پوشيدن يه لباس مناسب از اتاق ميزنم بيرون امشب تولد آرتاست
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فکر کردن به درسته ديشب شب خوبی نبود ولی ميخوام فراموش کنم نمی خوام با 
  ....ديشب روز تولدش و واسه خودم زھر کنم 

  
ميرم تو آشپز خونه مشغول آماده کردن صبحونه ميشم آرتا رو مثل ھميشه تميز و 

  ....شيک پشت ميز می بينم بھش س�م ميگم ولی فقط سرش و برام تکون ميده 
  

 طبق دستور خودش رو صندلی روبروش می شينم و مشغول لقمه گرفتن واسه
  خودم ميشم ھنوز لقمه رو نذاشته بودم دھنم که گفت 

  
بعد از اينکه کارا رو انجام دادی ميری تو اتاق و تا آخر مھمونی ھم پايين _ 

  نميای فھميدی ؟
  

  ...پايين نرم مگه ميشه دق ميکنم که ..... اين چی گفت 
  

  با بغض ميگم 
  

  چرا..چ+ 
  

ايين چيکار خودت  و به دوستام چون ديگه احتياجی بھت نيست ميخوای بيای پ_ 
  نمايش بدی ؟

  
بازم خفه ميشم جوابی ندارم بھش بدم فقط متنفرم از وقتايی که عصبانيتم تبديل 

  .....ميشه به بغض و اشک 
  

  بدون ھيچ حرف ديگه ای از پشت ميز بلند ميشه و يه پاکت ميزاره جلوم
  

تموم شد باھاش حساب اين پول و بگير يکی اLن مياد کمکت بعد اينکه کارش _ 
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کتاب کن ھر چی ھم خواستی ب محمد ميگی ميره خريد بفھمم خودت رفتی 
  بيرون جفت پاھات و می شکونم 

  
  .....بعدم منتظر جوابم نموند و رفت بيرون 

  
فکر ميکردم اگه محرمش بشم رابطش باھام خوب ميشه ولی خوب که نشد ھيچ 

  ....بدترم شده 
  

انوم مسن بود شروع به کار کرديم دلم نيومد بزارم زياد بعد از اومدن کارگر که خ
کار کنه بيشتر کارا رو خودم انجام دادم وقتی ھمه چی و آماده کرديم با کارگره 

  .تسويه حساب ميکنم  
  

با خستگی به سمت اتاقم قدم بر ميدارم رو تخت ميشينم و به پنجره زل ميزنم 
مه جا تاريک و تو سکوت مطلق قطره ی  اشک از گوشه چشمم  ميچکه پايين ھ

  قرار گرفته اLن مھمونا کم کم پيداشون ميشه 
چشمم به جعبه ساعت ميفته با چه ذوقی براش خريده بودم نميدونم چقدر تو تنھاييم 

  نشستم و غصه خوردم که در اتاق باز شد و سارا اومد داخل
  با ديدنش انگار دنيا رو بھم دادن 

  
  تيه چرا آماده نشدی وا رزا اين چه سر و ريخ_ 
  

  چون اجازه ندارم بيام پايين+ 
  

  !!چی _ 
  کی اين مزخرف و بھت گفته

  
  آرتا گفت حق ندارم تا آخر جشن بيام پايين چون بھم ھيچ احتياجی نيست + 
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  غلط کرده اون گفت تو ھم گفتی باشه _ 

رزا يکم حاضر جواب باش يکم تو روش واستا اينطوری تا صد سال ديگه ھم 
  ی تونی به دستش بيارینم
  

  خوب چيکار کنم سارا مھمونی اونه دوست نداره من باشم + 
  

بيخود کرده اLن يه لباس شيک می پوشی قشنگ ب خودتم ميرسی ميای پايين _ 
  دقش ميدی فھميدی

  
  ...اما + 
  

  اما و اگر نداريما رزا ھمين که گفتم _ 
  اومدم باL آماده باش

  
  بعدم از اتاق ميره بيرون 

  
  خودمم دوست داشتم يکم حرصش و در بيارم 

ميرم سمت کمد لباسم يه لباسی که اون روز با آرتا رفته بودم خريد و بر ميدارم 
  يکم مدلش باز ولی چاره ای نيست پوشيده ترينش ھمينه

  
لباس و که تا باLی زانوھای ميرسه می پوشم باھاش راحت نيستم چون تو عمرم 

  پوشيدم تا حاL از اين لباسا ن
  

  ميرم سمت آيينه رژلب قرمزم و محکم روی لبام ميکشم 
  ريزم موھام و نصف جمع ميکنم و بقيش و دورم می

  دستی به گونم می کشم و با قدمای آروم به طرف در اتاق ميرم
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ميخوام در و باز کنم ولی پشيمون ميشم آخه من که اون پايين کسی و نمی شناسم 

  رم که سارا مياد داخلمی خواستم لباسام و در بيا
  

  تا چشمش ب من ميخوره با ذوق ميگه
  

  وای رزا عالی شدی بيا بريم پايين_ 
  

  من نميام سارا با اين سر و وضع خجالت می کشم+ 
  

  برو بابا گير آوردی خودتا چند بار اين مدلی لباس بپوشی عادت ميکنی _ 
  

  اجازه مخالفت نميده و دستم و ميگيره و ميبره پايين
  

چی به پايين پله ھا نزديک تر ميشديم حواس مھمونا بھمون جمع ميشد ھر چه  ھر
  قدر سر چرخوندم آرتا رو نديدم 

  
  اولين نفری که اومد پشيمون سينا بود 

  
  به به ببين کی اينجاست خانوم ناز نازی _ 

  خوبی رزا ؟
  

  س�م خوبم چه عجب اومدی بھمون يه سر زدی+ 
  

  عمرا پا تو خونه آرتا ميذاشتمبخاطر سارا اومدم وگرنه _ 
  

تا خواستم جوابش و بدم چشمم به آرتا ميخوره که داشت با خنده با يکی صحبت 
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  ....ميکرد مگه ميشه خنده ھاشو ببينم و لبخند نياد رو لبام 
  

  ...لبخندش تنھا چيزيه که نمی خوام تموم شه ھيچ وقت 
  

  از لبام محو ميشهاما با اومدن ساغر و گرفتن دست آرتا لبخند کم کم 
  

  .....شايد بتونم نداشته باشمش ولی نميتونم ببينم يکی ديگه دارتش 
  

  سارا که متوجه حالم ميشه ميگه 
  

  رزا خودت و نباز اLن وقت گريه و زاری نيست _ 
  
   

روم و از سارا ميگيرم و به آرتا نگاه ميکنم که می بينم زل زده به من وقتی 
ه کم کم اخماش ميره تو ھم و با چشمای به خون نشسته نگاھش به پاھای لختم ميفت

  ...نگاھم ميکنه 
  
  

  .....از اين عصبانيتش ميترسم .... از اين اخماش .... از اين نگاھش 
  

  با نزديک شدن يه پسر قد بلند و جذاب بھمون مجبور ميشم چشم از آرتا بگيرم 
  

  صداش باعث ميشه بھش نگاه کنم 
  

  نی ايشونو ؟سينا جان معرفی نميک_ 
  

  تا سينا خواست جوابش و بده ساغر با صدای بلندی گفت 



 

156 

  
  سينا چرا امير جان خودم معرفيش ميکنم + 

  ايشون کلفت اين خونه ھستن 
  

ھمه يجوری نگاھم ميکردن از خجالت سرم و ميندازم  پايين مگه چه بدی بھش 
  کردم که از تحقير من لذت ميبره

  
  ش امير با اخم رو به ساغر ميگهاون پسری که حاL فھميدم اسم

  
  مگه من از تو سوال پرسيدم که جواب ميدی ؟_ 
  

  ساغر رنگ از روش ميپره و با عصبانيت ميگه
  

  لياقتت ھمينه که با گداھا بگردی + 
  
  

  سارا ميگه 
  

  درست صحبت کنا ساغر از تو مارموز قيافه ای بھتره که_ 
  

خواد جواب سارا رو بده با داد ساغر از عصبانيت دستاش و مشت ميکنه تا می 
  آرتا خفه ميشه

  
  خفه شيد ھمتون_ 
  

  بعدم با ساغر با قدمای بلند ازمون دور ميشن 
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چه راحت گذاشت منو جلوی بقيه تحقير کنه مگه من زنش نيستم پس چرا يکم روم 
تعصب نداره چرا نزد تو دھن ساغر چرا به جاش دستاش و گرفت ازمون دور 

  ....شد 
  

  امير اشکام و پاک ميکنم و سرم و باL ميگيرم با صدای
  

  زياد بھش توجه نکن ساغر با ھمه اينطوريه کسی زياد ازش خوشش نمياد _ 
  

  مھم نيست عادت کردم+ 
  

  خوب حاL ميتونم اسمت و بدونم ؟_ 
  

  اسمم رزاست+ 
  

  خوشبختم رزا جان منم اميرم دوست صميمی آرتا و سينا_ 
  

   خوشبختم از آشناييتون+ 
  

  حرفی که ساغر زد حقيقت داشت اينجا کار ميکنی ؟_ 
  

  سرم و ميندازم پايين ميگم
  

  بله به عنوان خدمتکار اينجا کار ميکنم _ 
  

  سرت و چرا ميندازی پايين رزا کار کردن که خجالت نداره+ 
  

نه خجالت نمی کشم فقط دوست نداشتم جلوی بقيه بگه چون نميخوام با ترحم _ 
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  نگاھم کنن
  

  يخود ميکنن ب+ 
  اLنم ديگه گوربابای ساغر حاL چيکار کنيم يکم بخندی 

  
بخاطر مھربونيش بخاطر اينکه سعی داشت منو از اون حال دربياره به روش 

  لبخند زدم 
  

نگاه آرتا روم سنگينی ميکرد يه ليوان نوشيدنی دستش بود با حرص زل زده بود 
  ب من و امير 

  
  ....نبايد ميذاشت ساغر بھم حرف بزنه  با بی رحمی پشتم و ميکنم بھش 

  
در حال بگو بخند با امير بودم که صدای جيغ ساغر باعث ميشه برگرديم اون 

  سمت
  

  وای آرتا عزيزم چی شدی _ 
  

  دست نزن خوبم+ 
  

  با ديدن دست آرتا که خون ازش ميومد دلم ُھری ريخت پايين 
  ودن شيشه ھای ليوان خورد شده بودن و زير پاھاش ريخته ب

  
  سينا ميره سمتش 

  
  بمون دستت و نگاه کنم آرتا _ 
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  گفتم نميخواد خوبم+ 
  

  Lمصب بمون يه نگاه بندازم شايد احتياج به بخيه داشته باشه_ 
  

  سينا رو به من ميگه 
  

  رزا ميتونی وسايل پانسمان و بياری_ 
  

  تندتند سرم  براش تکون ميدم و ميرم سمت اشپزخونه 
  
  

  و ميگيردم و بنظرم ھر چی که مناسب بود و جمع ميکنم با عجله ھمه جار
  ميرم سمت يخچال تا يه قرص مسکن ھم براش ببرم 

  بعد از برداشتن قرص وقتی در يخچال و می بندم با ديدن آرتا ھين بلندی ميکشم
  

  نگاھم به دستش ميفته که ميبينم ھمينطوری داره ازش خون ميره 
  

  .....آرتا دستت _ 
  

  ده که ميخورم ب کابينت از درد چشمام سياھی ميره محکم ھلم مي
  

  تا جلوی ديدم بھتر ميشه تند مياد سمتم و گلوم و ميگيره 
  

  نمک به حروم مگه نگفتم حق نداری بيای پايين ھان_ 
  

اين دفعه واقعا داشتم نفس کم مياوردم اينقدر قدرتش زياد بود که فقط نوک پاھام 
  رو زمين بود 
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  تش ولی فشار دستش و بيشتر ميکنهمحکم ميزنم رو دس
  

حرومزاده ھرزه اLن واسه من لباس کوتاه می پوشی ھمه جات و به نمايش _ 
ميذاری آتيشت زده باL نه ؟ خوب چرا دنبال آدم ميگردی خودم آتيشت و خاموش 

  ميکنم
  

ديگه کم کم چشمام داشتن بسته ميشدن که با جيغ سارا و کشيده شدن يقه آرتا ميفتم 
  ينپاي

با دستم گلوم و نگه ميدارم و به سرفه کردن ميفتم مطمئنم اگه سارا نمی رسيد تا 
  اLن مرده بودم

  
  صدای عصبی سارا رو می شنوم

  
  آرتا معلوم ھست چه مرگته واسه چی اينقدر ميزنيش ھااان_ 
  

  دھنت و ببند سارا تا تورو ھم مثل سگ نزدم + 
  

  صدای سينا مانع جواب دادن سارا ميشه 
  

  تو بيخود ميکنی رو زن من دست بلند کنی مگه اينکه از رو جنازم رد بشی_ 
  

  مشکلی نيست رد ميشم کاری نداره که + 
  

  تا خواستن باھم دست به يقه بشن چاقو رو از رو کابينت برميدارم و با جيغ ميگم
  

  بخدا اگه بيشتر از اين باھم دعوا بگيريد خودم و خ�ص ميکنم ...بخدا _ 
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با بی ..زندگيم ... عشقم .. ولی شوھرم ... با ترس و نگرانی نگاھم ميکنه سينا 
  تفاوتی 

  از نگاھش ميفھمم که حتی مردنمم براش مھم نيست 
  

  سينا دستش و سمتم دراز ميکنه ميگه
  

  رزا چاقو رو بده من بچه نشو_ 
  

  ميزنهاما من دلم ميخواد اين و آرتا بھم بگه اما با حرفی که ميزنه قلبم ديگه ن
  

  ترسی بيام چرا موندی پس بزن  بخدا ما ھم خ�ص ميشيم  اگه نمی تونی يا می_ 
  

اLن به اين نتيجه رسيدم عاشق شدنم واقعا اشتباه بود حتی يه ذره ھم براش ارزش 
  ندارم 

  ديگه واسه چی زندگی کنم به اميد کی نفس بکشم 
  

  پرت ميشم کف زمين چاقو رو ميبرم سمت شکمم که از پشت يکی ھولم ميده و 
  به پشتم که نگاه ميکنم امير و نفس نفس زنان ميبينم

  
  آرتا با صدای بلندی ميخنده ميگه ديدی بچه جون حتی لياقت خودکشی ھم نداشتی

  
  امير داد ميزنه

  
  لعنت بھت آرتا اگه نرسيده بودم زده بود که _ 
  

  ردمامير ساکت لطفا برو بيرون تا با ھمين چاقو تيکه پارت نک+ 
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  آرتا رو زانو ميشينه و چاقو رو نزديک صورتم ميگيره 
  تو ھمون حالت ميگه 

  
  بريد بيرون به بقيه ھم بگين جشن تموم شد_ 
  

ميدونستم بازم ميخواد يه ب�يی سرم بياره واسه ھمين بلند بلند زدم زير گريه تا 
  سارا خواست اعتراضی کنه آرتا داد ميزنه

  
  بيرووون_ 
  

  م گذاشتن چاقو رو ميزاره رو قسمت لخت پاھام و فشار ميده وقتی ھمه تنھا
  

فکر کنم يادت رفته من شوھرتم و اختيارت دسته منه اLن وقتی با ھمين چاقو _ 
اسمم و رو پاھات ھک کردم ديگه ھيچ وقت فراموش نميکنی که بجز من با کسی 

  نريزی رو ھم 
  

ديگه نمی تونستم ساکت بشينم با خيلی ترسيده بودم اما .... ميدونستم دروغ نميگه 
  جيغ ميگم

  
من ھيچ خطايی نکردم .... کدوم شوھر وقتی منو به زور بردی صيغه کردی + 

خطاکار تويی که با ھزار نفر رابطه داری من با ھر کی که دلم بخواد ميگم و 
  ميخندم حتی ميخوابم به تو ھم ھيچ ربطی نداره 

  
ه رو پام که از درد زياد جيغم کل خونه با تموم شدن حرفم چاقو رو محکم ميکش

  رو برميداره
  

با اومدن دوباره ی سينا و عقب کشيدن آرتا از فرصت استفاده ميکنم و از 
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آشپزخونه ميرم بيرون خون از  پام ھمينطوری ميريزه کف سالن ديگه يه لحظه 
  ھم اينجا نمی مونم ھين راه رفتن محکم ميخورم به سارا

  
  ر ميکنی مگه نرفتينسارا اين جا چيکا_ 
  

مگه ديوونه بوديم تنھات بذاريم رزا وقت نداريم سينا داره سر آرتا رو گرم + 
  ميکنه 

  امير تو ماشين تو حياط منتظرته ميتونی با اين وضعيتت تا ماشين بدويی ؟
  

  ! چی ؟ با امير برم _ 
  با اون چرا 

  
عاشق کسی بشه رزا بسه ديگه ھر چقدر بھت زور گفت آرتا آدمی نيست که + 

  بيا برو تا نيومده 
  

ھنوزم ديوونه وار ميخوامش ... حق با سارا بود ھيچ حسی جز ھوس بھم نداره 
  ولی نتونستم عاشقش کنم پس چه بھتر که برم و بيشتر از اين اذيتش نکنم

  
با گفتن باشه به سارا به سمت در خروجی راه ميرم پام خيلی درد ميکرد نمی 

ين برم صدای داد و بيداد آرتا رو که ميشنوم کفشای پاشنه بلندم تونستم تند تر از ا
  و از پاھام در ميارم و ميندازم يه گوشه و تندتر ميدوم سمت در 

  
با رسيدن به حياط لبخندی ب لبم مياد که زياد طول نميکشه و صدای دوييدن کسی 

ميکنم به  و پشت سرم ميشنوم برميگردم با ديدن آرتا زخم پام يادم ميره و شروع
دوييدن تا ماشين امير خيلی فاصله داشتم نميخوام دست آرتا بھم برسه  اما تو يه 

لحظه ديگه نتونستم بدوام به پاھام نگاه ميکنم که ميبينم يه طناب دورش گير کرده 
با گريه به پشت سرم نگاه ميکنم که ميبينم آرتا داره با پوزخند داره نگاھم ميکنه 
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تند ميشينم و طناب و از پاھام ..... چرا ھيچکس نمياد کمکم نمی خوام تسليم شم 
در ميارم و باز ميدوام سمت ماشين اما آرتا خيلی آروم در حالی دستاش و گذاشته 

  تو جيبش داره حرکت ميکنه 
  وقتی به ماشين ميرسم تند در ماشين و باز ميکنم و سوار ميشم 

  
  پس امير کجاست...اما با ديدن ماشين خالی تا مرز سکته ميرم پ

  
  ميخوام دوباره پياده شم که درھای ماشين قفل ميشن

  
تندتند دستگيره رو باL و پايين ميکنم تا شايد ماشين باز بشه اين چه سرنوشت 

  ....شومی من دارم خدا 
  

  آرتا تند سوار ماشين ميشه و ماشين و به حرکت درمياره
  

  ی ضعيفی ميگم از ترس خودم و ميچسبونم به در ماشين و با صدا
  

  با بچھا چيکار کردی _ 
  

  اما جوابی نميده و بی خيال مشغول رانندگی ميشه 
  

عصبی ميشم و پشت ھم مشت ميزنم به شيشه ماشين و کمک می خوام که با مشت 
  ...آر تا تو صورتم Lل ميشم مشتش باعث ميشه از بينيم خون بياد 

  
  .....ونم اين آرامش قبل طوفانه ميد.... از اين آرامشش ميترسم ... از سکوتش 

  
** **** ***   *  
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با نگه داشتن ماشين جلوی يه خونه وي�يی آرتا از ماشين پياده ميشه و مياد سمتم 
  در و باز ميکنه و موھام و ميگيره و پيادم ميکنه 

  
  ولم کن روانی _ 
  

ميکنه رو  اما بی توجه به من منو ميبره توی خونه وارد يکی از اتاقا ميشه و پرتم
  تخت 

  
  داد ميزنه

  
امشب نفست و ميبرم دختره ی ھرزه بايد بفھمی تا وقتی صيغه منی حق نداری _ 

خودت و آماده کن واسه بدترين شب .... حتی به صورت يکی ديگه نگاه کنی 
  ....زندگيت

  
مثل وحشيا ميفته به جونم و شروع ميکنه به کتک زدنم ايکاش به حرف سارا 

کاش ھيچ وقت مجبور .... کاش تو ھمون اتاق لعنتی ميموندم ... ..گوش نميدادم 
  ...نميشدم پا تو اون عمارت بذارم 

  
 **** **  **  *  

  
  »آرتا « 
  

  از بس کتکش زده بودم به نفس نفس افتاده بودم 
  حالم که جا اومد به سمتش رفتم و گفتم 

  
  چرا ميزاری اينجوری کتکت بزنم ھان + 
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بايد مطمئن ميشدم که دختره وگرنه از شک زياد خودمو به سمت پاھاش رفتم 
  ...نابود ميکردم 

  
  ...ناله ای خفيف از بين لبای خونيش شنيده ميشه 

  
اگه دختر نباشه امشب ھمينجا تو ھمين ...ميترسيدم ببينم دختر نيست .... ميترسيدم 

  ...خونه ميکشمش جنازشم تو ھمين حياط چال ميکنم 
  

***************  
  
الم خيلی بد بود تموم تنم کبود شده بود برميگردم سمتش ميبينم کمربندش و کامل ح

  ....از تنش در آورده و دکمه شلوارش و باز کرده 
  

  مياد سمتم و تو يه حرکت لباسام و درمياره 
  ...ديگه ھيچ جونی برای دفاع ندارم 

  
  ....درمونده ھق ميزنم نه 

  
  ميگه لب ھاش رو روی گردنم ميکشه و آروم 

  
  مال خودم ميشی توله _ 
  

  تا خواستم جيغ بزنم فاصله لب ھامون رو به صفر رسوند
  ...سعی دارم پسش بزنم  ولی آرتا با شھوت قھقه ميزنه 

  
  .......بدون اينکه رحمی بھم بکنه بھم تجاوز کرد 
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از شدت درد داشتم زيرش جون ميدادم اما اون بی خيال داشت به کارش ادامه 
  ....ميداد 

  
فقط يه .... نميدونم چرا به اين روز افتادم .... نميدونم چرا اين کارو باھام کرد 

  .... چيز و خوب ميدونم 
  

  ...اينکه من بی گناھم 
  

  ....بعد از دو ساعت از روم ميره کنار دو ساعت تجاوز کم نيستا 
  

  .....کنارم دراز ميکشه 
ی زياد بود از درد اشکام روی گونه زير دلم و ميگيرم و به پھلو ميخوابم دردم خيل

  ھام ميريزن به سختی نفس ميکشيدم چشمام و از درد ميبندم 
  

  حس گرمی خون روی رون ھای پام داغ دلم و بيشتر ميکنه
  

حدود يک ساعت بی حرکت به سقف زل زدم آخر کار خودش و کرد زھر خودش 
  ....د عاقبتم چی ميشه ماه که ولم کر6بعد ... و ريخت تنھا داراييمم و ازم گرفت 

  
از نفسای منظم آرتا ميفھمم که خوابه يه آدم چقدر ميتونه بی خيال باشه حتی يدونه 

  ....حالم و نپرسيد نگفت درد دارم يا نه 
  

چند ساعتی ھست که از رابطم با آرتا ميگذره اما نميدونم چرا خون ريزم بند نمياد 
  نگه داشتم احساس ضعف شديد ميکنم به زور چشمام و باز 

  
به سختی از تخت بلند ميشم با ديدن م�فه غرق خون وحشت ميکنم يعنی من چم 

  شده 
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ميخوام از تخت بيام پايين که سرم گيج ميره و ميخورم به پاتختی کنار تخت و ھر 

  چی وسايل روش بود ميفته پايين و صدای بدی ايجاد ميکنه 
  
  

گاه ميکنه با ديدن من که افتادم رو آرتا سراسيمه رو تخت ميشينه و به اطرافش ن
  زمين تند مياد سمتم

  
  رزا رزا چت شده با ديدن م�فه خونی ميزنه رو پيشونيش ميگه _ 
  

  يا خدا اين ديگه چه وضعيه_ 
  تند چند دست لباس مياره و تنم ميکنه با احتياط بغلم ميکنه و ميدوه سمت ماشين 

  
  واسه اولين بار صدای نگرانش و ميشنوم

  
رزا رزا صدام ميشنوی نبايد بخوابی اLن ميرسونمت بيمارستان فقط نخواب _ 

  باشه
  

اما دست خودم نبود خيلی خوابم ميومد سرم و بيشتر فشار ميدم رو سينه آرتا و کم 
  ....کم چشمام و ميبندم و ديگه چيزی نميفھمم 

  
 * *       *     *  

  
  ]آرتا [  
  
ری ميريزه پايين تا اونجايی که ميدونم نبايد با ديدن رزا که غرق خون بود دلم ھ 

  اين ھمه خونريزی داشته باشه شک ندارم يه مشکلی ھست 
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  لعنت ب من که خيلی اذيتش کردم 
  

با رسيدن به بيمارستان از ماشين پياده ميشم و رزا رو بغل ميگيرم و ميدوام سمت 
  اورژانس داد ميزنم 

  
  تو اين خراب شده ھيچکس نيست _ 
  

  تار مياد ميگهيه پرس
  

  چه خبرته آقا بيمارستان و گذاشتی رو سرت+ 
  

حال زنم از اين بدتر بشه اين بيمارستان و رو سرت خرابم ميکنم بجای اينکه _ 
  من شاکی باشم تو زبونت درازه 

  
  با اومدن دکتر دختره جرات جواب دادن نداره

  
  دکتره رو به من ميگه

  
  چی شده آقا مشکل چيه _ 
  

  مينجا بايد توضيح بدم زنم از خونريزی زياد بيھوش شده ھمه رو ھ+ 
  

پرستارا رزا رو ازم ميگيرن و ميبرن تو بخش دکتر خيلی وقته رفته واسه معاينه 
  ھنوزم نيومده

  
اينقدر طول و عرض بيمارستان و طی کردم که ديگه حالم داره بھم ميخوره رو 

  صندلی ميشينم و سرم و ميگيرم بين دستام
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  پرستار از جام بلند ميشمبا صدای 

  
  ھمراه خانوم اميری_ 
  

  من ھستم+ 
  

  بفرماييد تو اتاق خانوم دکتر کارتون دارن _ 
  

  ممنون+ 
  

  بعد از در زدن وارد اتاق ميشم
  

  س�م ھمراه رزا اميری ھستم گفتن کارم دارين_ 
  

  بله بفرما بشين+ 
  

  بعد از نشستن ميگه
  

  چه نسبتی با خانوم اميری دارين ؟_ 
  

  ھمسرشون ھستم+ 
  

  تازه ازدواج کردين ؟_ 
  

  ببخشيد خانوم واقعا اين سواL واجبه+ 
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  واجب نبود نمی پرسيدم پسر جون_ 
  

  بله تازه ازدواج کرديم+ 
  

 _ Lببينيد آقا وقتی خانومتون و معاينه کردم فھميدم رابطه ی خيلی بدی داشته حا
  اين به کنار 

ن رو نياوريد برای معاينه تشخيص نوع پرده من متعجبم چرا قبل ازدواج خانومتو
  بکارت

  
  من متوجه نميشم چی ميگين خانوم دکتر ميشه برين سر اصل مطلب+ 
  

آقای محترم ھر خانومی پرده بکارتش از يه نوعه خانوم شما از نوع روس _ 
بودن يعنی پرده بکارتشون خيلی ضخيم بوده ما خانومای از نوع روس رو با 

شون و برميداريم به ھيچ وجه اجازه نميديم مرد اين کارو عمل جراحی بکارت
انجام بده چون در غير اين صورت طرف باعث پارگی شديد و خون ريزی ميشه 

واسه ی ھمين ما به زوج ھای جون ميگيم قبل ازدواج حتما بيان برای معاينه تا 
  مثل خانوم شما عذاب نکشن

  
  ه ؟خوب اLن چاره چيه اتفاقی که براش نميفت_ 
  

نه اLن گفتم واسه اتاق عمل آمادش کنن تا با بخيه جلوی خون ريزی و بگيرم + 
  شما اLن فقط بايد اين رضايت نامه رو امضا کنيد 

  
بعد از امضا کردن رضايت نامه از اتاق ميزنم بيرون ک�فه دستی به صورتم 

اين اتفاق ماه زن منه پس دير يا زود 6کشم ميدونم کارم اشتباه بود ولی تا  می
  براش ميفتاد 
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*** * * **** ***   *  
  

 Lبا حس سوزش سوزن تو دستم چشمام و باز ميکنم ھنوز ُگنگم با ديدن پرستار با
  سرم کم کم اتفاقی که برام افتاد يادم مياد 

  
  پرستار با ديدن چشمای بازم با لبخند ميگه 

  
  عزيزم بھوش اومدی بھتری جاييت درد نميکنه_ 
  

  ای دوخته شدم و باز ميکنم ميگمبه زور لب
  

  زير شکمم خيلی درد ميکنه + 
  

  چيزی نيست گلم عاديه بازم ميام بھت سر ميزنم _ 
  

بعد از رفتن پرستار به پنجره اتاق نگاه ميکنم  لعنت بھت آرتا که باعث شدی به 
  اين روز بيفتم 

  
ی ميفته تو جونم با باز شدن در اتاق به اون سمت نگاه ميکنم با ديدن آرتا لرز بد

نميخوام يه خاطره بد ديگه تو ... ديگه ازش ميترسم ديگه نميخوام نزديکم شه 
  ذھنم ھک بشه

  
  تا ميخواد بياد سمتم بلند داد ميزنم

  
  ھمون جا وايستا _ 

واسه چی اومدی؟ اومدی بدبختيم و ببينی بخندی ديگه چی از جونم ميخوای واسه 
  چی راحتم نميزاری
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  يدهخونسرد جواب م

  
فکر نکن چون مريضی مراعاتت و ميکنما يه بار ديگه داد بزنی ب�يی سرت + 

  ميارم که دوباره ببرنت اتاق عمل
  

  بجز زدن کار ديگه ای ھم بلدی مگه _ 
  يدفعه ميزنم زير گريه ميگم

  
لعنت بھت که  بخاطر شھوت و عشق و حال خودت بی آبروم کردی لعنت بھت _ 

  ....آرتا 
  

  د کاری که کردم از رو شھوت نبود دھنت و ببن+ 
  

  جيغ ميزنم 
  

بود لعنتی بود چرا دروغ ميگی مث� خواستی با اين کارت بگی مردی ؟ مردی _ 
  تو اينه که دخترونگی يه نفر و به زور ازش بگيری

  
  نزديکم ميشه و دو طرف صورتم ميگيره ميگه

  
  توله وقتی ميگم نبود يعنی نبود + 
  

رم آرتا روزی که منو بردی صيغه کنی خودت گفتی که ديگه گولت و نميخو_  
  ھدفت فقط تصرف وجودمه يادته ؟

  اLن که به ھدفت رسيدی بذار فقط برم 
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  کجا بری  من تازه داره ازت خوشم مياد !  بری+ 
  

  ناباورانه زل ميزنم بھش قدرت پلک زدن ھم ندارم لب ميزنم 
  
  

  چی ؟...چ_ 
  

  ھمون که شنيدی+ 
  ومده يجورايی مزت ھنوز تو دھنمه شايد نگھت دارمازت خوشم ا  
  

  دستای بی جونم و مشت ميکنم فقط بلده مسخرم کنه 
  

عقب گرد ميکنه که از در بره بيرون ديگه نمی تونم دوست داشتنم و مخفی کنم 
من که ھمه چيزم و از دست دادم ديگه چيزی واسه از دست دادن ندارم ميخوام يه 

  حان کنم بارم شده شانسم و امت
  

  ھنوز در و باز نکرده بود که آروم ميگم 
  

  لعنت بھت که اينقدر دوست دارم آرتا_ 
  

  دستش تو ھوا خشک ميشه 
  

ميدونم واسه يه دختر خيلی بد که خودش و جلوی يه پسر کوچيک کنه ولی راه 
  ....ديگه ای نداشتم 

  
  با تعجب زل ميزنه سمتم ميگه 
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  چی گفتی + 
  

  دوستت دارم_ 
  
... با دست نشونم ميده و ميخنده .... خندش تبديل ميشه به قھقه ..... د ميخنده بلن

  .....دوست داشتم اون لحظه فقط بميرم 
  
  

  بعد اينکه خندش تموم شد ميگه 
  

  خوبه آفرين بزرگ شدی جوجه _ 
  واقعا تو ميدونی معنی عشق چيه ؟ آخه بچه مگه چند سالته تو

  
  و ميزاره رو بينيش ميگهتا ميخوام لب باز کنم انگشتش 

  
  ھيشش بگير بخواب فردا ميام دنبالت_ 
  

  نميخوام منو ببر خونه + 
  

  گفتم ميمونی اينجا_ 
  

  نمی مونم + 
  

  کم با اعصابم بازی کن_ 
  

  بخدا نبری از اينجا فرار ميکنم+ 
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  ب جھنم_ 
  

  بعدم عصبی در و ميکوبه به ھم 
  

شم و تو يه حرکت سرم و از دستم باز گريم ميگيره محکم زير چشمام و دست ميک
  ميکشم که باعث ميشه از دستم خون بياد 

آروم از تخت ميام پايين ولی با اولين قدمی که برداشتم از درد نفسم بريد يه نفس 
  عميق ميکشم و ميرم سمت لباسا 

  
  يه دست شلوار راحتی و مانتو و شال بود معلوم بود تازه از خونه برام آورده

  
  حتياط لباسا رو ميپوشم آروم و با ا

  
در اتاق و آروم باز ميکنم که ميبينم بيرون پر پرستار حاL چطوری برم بيرون 

....  
  

در و آھسته ميبندم و ميرم سمت پنجره و به پايين نگاه ميکنم خداروشکر تو طبقه 
  اول بستريم کردن ميتونم از اينجا برم بيرون 

  
ری که تو ناحيه شکمم مياد دستم و گاز رو پنجره ميشينم و ميپرم پايين با فشا

  ميگيرم و خفه جيغ ميکشم 
  

با قدمای آروم به سمت در خروجی بيمارستان ميرم شالم و ميارم جلوتر تا نگھبان 
  به قيافم به اين حال خرابم شک نکنه

  
خداروشکر نگھبانه داشت با يکی بحث ميکرد از فرصت استفاده ميکنم ميزنم 

  بيرون
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  .... نه پول دارم  نه گوشی که به سارا زنگ بزنم ...  حاL کجا برم

  
دست ميکنم تو جيب مانتوم با ديدن يه پنج تومنی انگار دنيارو بھم ميدن خودم و 

  ميرسونم ب دکه کنار خيابون و يه کارت تلفن ميخرم 
  

با حال خرابم يه تلفن عمومی پيدا ميکنم و شماره سارا رو ميگيرم اما ھر چی 
  ...ه جواب نميده نا اميد گوشی و تلفن و ميزارم سر جاش بوق ميخور

  
  ....بازم احساس ضعف و سرگيجه داشتم ميفھمم که بازم داره ازم خون ميره 

  
  رو نيمکت کنار خيابون بی حال ميشينم تا دوباره به سارا زنگ بزنم  

  
*** * * *** *  

  
  »آرتا « 
  

  !! !با حرف رزا شوکه ميشم يعنی واقعا دوسم داره 
  

  ...درسته يکم دوسش دارم ولی مطئنم عاشقش نيستم ... درسته ازش خوشم اومده 
  

ک�فه نفسم و ميدم بيرون و ميرم سمت اتاق دکتر ببرمش خونه بھتره ميترسم 
  ديوونگی کنه بزاره بره 

  
  بعد از در زدن وارد اتاق دکتر ميشم 

  
  س�م خانوم دکتر _ 
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  س�م آقای راد امری داشتين ؟+ 
  

  ميخواستم مريضم و مرخص کنيد اگه ميشه _ 
  

  تا فردا بايد بمونن آقای راد تا وضعيتش و چک کنم+ 
  

بله ميدونم ولی خانومم نميتونه بمونه اصرار داره ببرمش خونه اگه ميشه _ 
  مرخصش کنيد فردا خودم ميارمش واسه معاينه

  
  باشه ھر طور که راحتيد+ 

بگم اول اينکه داروھاش و بايد مرتب و سر فقط چند نکته ھست که بايد بھتون 
  وقت استفاده کنه 

دوم اينکه تا يه مدت حق ندارين باھاش رابطه برقرار کنيد چون خانومتون بخيه 
  دارن رابطتون باھاش از اين به بعد آروم باشه آقا 

  و در آخر اينکه فع� نبايد باردار بشن بدنشون خيلی ضعيف شده
  

  قط سرم و براش تکون ميدمبا شنيدن حرفای دکتر ف
  

بعد از کارای ترخيص رزا ميرم تو اتاقی که بستری بود اما با ديدن تخت خالی و 
  پنجره باز خونم به جوش مياد زير لب ميگم 

  
کار خوبی نکردی رزا اين وقت شب فرار کردی دعا کن فقط پيدات نکنم توله _ 

  سگ
  

مت تلفن شماره سارا رو ميگيرم بعد از چند دقيقه از نيکمت بلند ميشم و ميرم س
  ..اما بازم گوشيش و جواب نميده 
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  .....از بيمارستان خيلی دور نشدم نميدونم چيکار کنم اLن اين وقت شب کجا برم 

  
ميرم سمت خيابون تا يه تاکسی دربستی بگيرم برم تا عمارت پول تاکسی و از آقا 

ت ھم ميترسم اين وقت شب محمد ميگيرم اين بھترين راه چون ھم حالم خوب نيس
  .....تو خيابون بمونم 

  
  ....ھر چی کنار خيابون منتظر ميمونم دريغ از يه تاکسی 

  
  يه ماشين که دوتا پسر داخلش بودن زير پام ترمز ميکنن 

  
  به به ببين چی پيدا کرديم غذای امشبمون جور شد _ 
  
  از ترس از ماشين فاصله ميگيرم ميگم  
  

  وگرنه جيغ ميزنم آبرو واستون نميزارم بريد رد کارتون + 
  
  يکيشون با خنده نگاھم ميکنه ميگه  
  

  آخی عزيزم چقدر ترسيدم_  
  سوار شو وگرنه پياده ميشم به زور سوارت ميکنم 

  
  برو بمير مرتيکه عوضی+  

  
   

  تا ميخوام بدوام سمت پياده رو تند از ماشين پياده ميشه و بازوم و ميگيره 
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  جيغ ميزنم 
  
  ولم کن کثافت بی غيرت  _
  

  محکم ميخوابونه تو صورتم دم گوشم ميگه
  

قول ميدم خوش بگذره عزيزم به غير ما دو تا چند نفر ديگه  ھم ھستن که بھت + 
  يه حالی اساسی بدن

  بعدم مثل ديوونه ھا ميزنه زير خنده 
  

  محکم تف ميکنم تو صورتش که عصبی ميشه و مانتوم و ميکشه سمت ماشين 
  

  اليت ميکنم ھرزه خيابونیح+ 
  

  اما با ترمز کردن يه ماشين و شنيدن صدای آرتا دلم باL مياد
  

  حرومزاده مگه نميگه ولش کن_ 
  

  به تو چه ربطی داره مگه چيکارشی + 
  

  گفتم ولش کن آشغال_ 
  

ببين داداش زرنگی نداشتيم ديگه اول ما اين و پيدا کرديم ولی اگه تو ھم ازش + 
  کلی نيست بيا باھم باھاش حال کنيم خوشت اومده مش

  
  ....قيافه ی آرتا رو که می بينم ميزنم زير گريه 

  يدفعه حمله ميکنه و سمت پسره و شروع ميکنه به زدن 
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  با تموم نيرويی که داشتم آرتا رو صدا ميزدم

  
  آرتا توروخدا بسه ولش کن کشتيش آرتااا_ 
  

  خفه شو بتمرگ تو ماشين+ 
  

  توروخدا آرتا _ 
  

  گفتم گمشووو تو ماشين + 
  

ديگه جرأت مخالفت ندارم ميرم تو ماشين ولی دارم ميميرم نکنه ب�يی سر آرتا 
  ....بيارن 

  
  خداروشکر چند تا ماشين نگه ميدارن و ميان از ھم جدا شون ميکنن 

  
آرتا با ھمون حالت عصبی مياد تو ماشين کنار لبش زخم شده ميخوام براش تميز 

  کنم که ميگه
  

  دستای کثيفت و بھم نزن + 
  

  با گريه ميگم 
  

  مگه چيکار کردم که ميگی کثيفم_ 
  

  گوه خوردی از بيمارستان اومدی بيرون اLن واسه من آدم شدی فرار ميکنی + 
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  بھت گفته بودم منو با خودت ببر _ 
  

  دھنت و ببند آشغال تر از تو وجود نداره رزا+ 
  نیخوشم مياد بعد ادعا دوست داشتنم ميک

  
  ادعا نيست واقعا دوست دارم_ 
  

  خفه شو + 
  

  نميشم _ 
  

خاک تو سرت که يه بی پدر و مادر بايد از خيابون جمعت کنه بدبخت نرسيده + 
  بودم ده نفری ريخته بودن سرت که 

  
  ميخواستی تنھام نزاری _ 
  

خوبه زبون باز کردی جوجه ميدونی چيه دکترت گفت تا يه مدت با تو ، با + 
ه به اصط�ح زنمی نبايد رابطه داشته باشم ولی ميدونی چيه چرت گفته تويی ک

  کيه که حرف گوش بده 
  کاری باھات ميکنم رزا که ديگه دورم نزنی

  
ميدونم ھر کاری بگه و .. با حرفی که ميزنه سکوت ميکنم ميدونم رحم نداره 

  .... م چرا ازش متنفر نميش... انجام ميده فقط نميدونم چرا ازش بدم نمياد 
  

** *    * *   ** *  
  

با نگه داشتن جلوی در خونه چند بار بوق ميزنه که آقا محمد در و باز ميکنه بعد 
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  اينکه وارد حياط ميشيم رو به من ميگه 
  

  گمشو پايين _ 
  

  ..... بدون ھيچ حرفی پياده ميشم و با قدمای آروم ميرم سمت خونه 
  

کنم خدايا خودت ميدونی چقدر دلم گرفته سرم و ميگيرم باL و به آسمون نگاه مي
... ديگه بسه خدا جونم ... خودت ميدونی تو اين مدت چقدر عذاب کشيدم ..... 

چرا نبايد يه خونواده داشته باشم چرا بايد اينطوری .. بخدا ديگه نميتونم تحمل کنم 
چرا کارم به ... چرا شب ازدواجم اينقدر وحشتناک بود .... ازدواج کنم 

چرا با اينکه حالم و ميبينه يکم نازم و نميخره ... ارستان و اتاق عمل کشيد بيم
  ....مگه اون باعث اين حال خرابم نيست ... مگه زنش نيستم 

  
ھمينطوری آروم داشتم راه ميرفتم و غصه ميخوردم  آرتا دستم و ميگيره و تند 

  منو ميکشه دنبال خودش 
  

  ايواش تر برو نميتونم تند بيام آرت_ 
  

  لش بيار زود باش+ 
  

  ميگم آروم برو لعنتی درد دارم_ 
  

  مونه و تو صورتم نگاه ميکنه ميگه  يه دفعه ھين راه رفتن می
  

  اين درد چيزی نيست که خانومم اLن درد واقعی و نشونت ميدم +  
  

با چشمای اشکی نگاھش ميکنم مثل ديوونه ھا لبم و به دندون ميگيرم و ميخندم 
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  ....ديگه جونی واسه مقابله باھاش رو ندارم .... ميدونم چيکار کنم واقعا ديگه ن
  

کشه و ميبره تو اتاق پرتم ميکنه  زنم منو دنبال خودش می وقتی ميبينه حرفی نمی
رو تخت با ديدن تخت اتفاقای ديشب يادم مياد باز ترس و وحشت ميفته تو جونم 

  ...خاطره خوبی برام نمونده 
  

کمه ھای پيراھنش و باز ميکنه ميفھمم که جدی جدی ميخواد وقتی ميبينم داره د
  اين کار و انجام بده 

  
  با صدای لرزون در حالی که قلبم از دلھره تندتند ميزد ميگم

  
آرتا توروخدا ولم کن من حالم خوب نيست ديدی که دکترم گفت نميتونم ..آ_ 

  ...آخه يه بار بھم رحم کن چرا اينطوری ميکنی ..خواھش ميکنم ھمين ی
  

  دکتر گوه خورد با تو + 
  

  ......و ھمين بود جوابم 
  

  ...دوباره مثل ديشب ميفته به جونم و بھم تجاوز ميکنه 
  

  ...درسته زنشم ولی بخدا اين تجاوز 
  

  .....بعد سه ساعت عذاب ولم ميکنه 
  ...تنم بی حس بی حس ھيچی و حس نميکنم 

  
  بی خيال ميره سمت حموم تا دوش بگيره 

قدرت اين و ندارم که يکم خودم و از تخت باL تر بکشم دستام و ميزارم رو  حتی
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  .....چشمام و زار ميزنم لعنت بھت آرتا لعنت 
  

.... ميخوام خودم و برسونم به داروخونه قرص اورژانسی بگيرم اما چطوری 
نميخوام يه بدبختی ديگه ھم به بدبختيام .... نميخوام با اين وضعيت حامله شم 

  ....افه بشه اض
  

  وقتی از حموم در مياد ميگم 
  

  برو تا داروخونه_ 
  

  چه مرگت شده داری ميميری + 
  

  درست صبحت کنا آرتا گفتم برو تا داروخونه قرص اورژانسی ميخوام_ 
  

  اول اينکه ھر طور دلم بخواد باھات حرف ميزنم + 
  بعدشم اين قرص و ميخوای چيکار 

  
  يخوام خودت خوب ميدونی واسه چی م_ 
  

  مستانه ميخنده ميگه 
  

  جوجه من از قصد اين کارو کردم بايد برام بچه بياری + 
  

  چيييييی_ 
  

  ھمين که شنيدی پسر + 
  يه پسر برام بيار 
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اين که يه ذره ع�قه ھم بھم نداره ... ُبھت زده نگاھش ميکنم اين چی گفت 

  ...بعد با بچه ولم کنه بره چی .... چطوری براش بچه بيارم 
  

  تو که يه ذره ھم دوسم نداری اون وقت چرا ميخوای+ 
  ازم بچه دار شی 

  
  تو برام فقط يه پسر بيار تو بقيه چيزام دخالت نکن _ 
  

  پسر بيارم ديگه دوسم داری ؟+ 
  

  نزديکم ميشه و ميگه
  

من يکی ميخوام که عاشقش باشم .... من دوست دارم ولی عاشقت نيستم _ 
  ميفھمی اينو Lمصب 

  
ط يه راه داری رزا اينکه برام يه پسر بياری اگه آوردی نگھت ميدارم وگرنه فق

  خداحافظ
  

  ..... خيلی بی رحمه ... قلبم با حرفاش ميگيره 
  

  وقتی سکوتم و ميبينه ميگه 
  

چند روز ديگه داداشم داره مياد اينجا مواظب رفتارت باش زيادم دور و برش _ 
  ت و سياه ميکنم نمی چرخی خطا ازت ببينم رزا روزگار

  
  سياه تر از اين ؟+ 
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  مگه اLن سياه ؟_ 
  

  وقتی دوسم نداری آره سياه+ 
  

  پس از اين سياه ترش ميکنم_ 
  

  ...مياد رو تخت و دراز ميکشه دلم بغلش و می خواد دلم ميخواد تو بغلش گم شم 
  

  نمی دونم تو چشمام چی ميبينه که دستاش و باز ميکنه و ميگه 
  

  اه نکن توله بيا اينطوری نگ_ 
  

  ...لبخند بی جونی ميزنم و ميرم سمتش و سرم ميزارم رو بازوھاش 
  

  صدای جديش و می شنوم 
  

  رزا _ 
  

  ھوم+ 
  

  اگه قرص برنج بينمون باشه چيکار ميکنی ؟_ 
  

  من ميخورمش+ 
  

  اگه باLی ارتفاع باشيم ؟_ 
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  من اول ميپرم+ 
  

  اگه يه تيغ بھمون بدن بگن ببريد ؟_ 
  

  اول ميُبرم  من+ 
  

  اگه يه اسلحه بزارن رو ميز بگن فقط يکی ؟_ 
  

  من خودمو ميکشم + 
  

  يعنی اينقدر دوسم داری ؟_ 
  

  تو چشمای خوشگلش نگاه ميکنم ميگم 
  

  عاشقتم+ 
  

  ...يه لحظه لبخند مياد رو لبش اما خيلی زود اخم جاش و ميگيره 
  

  يدفعه ياد سارا اينا ميفتم
  

  ير و سارا اينا چيکار کردیراستی اون روز با ام_ 
  

  چه خوب اسمشم بلدی امير+ 
  يه بار ديگه اسمش و بيار من ميدونم و تو 

  
  ميگم چيکارشون کردی قرار بود تو ماشين باشه _ 
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آھا پس نقشه اين بود باھاش فرار کنی آره ؟ پس اگه متوجه نميشدم فکر کنم + 
  اLن توله اون تو شکمت بود 

  
  نی آرتا آخه مگه زنت نيستم چطور اين حرفا رو بھم ميزنی اين حرفا چيه ميز_ 
  

  بگير بخواب رزا کم حرف بزن+ 
  

  نميخوابم ميگم چه ب�يی سرشون آوردی_  
  

ھيچی کار خاصی نکردم فقط زودتر نقشتون و فھميدم به چند تا از بچھا زنگ + 
يدم تا زدم بيان امير و ببرن يه دل سير کتک بزنن حساب سينا رو ھم خودم رس

  کمتر تو زندگيم دخالت کنه 
  

  اونا فقط خواستن کمکم کنن + 
  

  آھان چه جالب _ 
  رزا اين آرزو رو بايد به گور ببری تا وقتی زن منی نميتونی جايی بری 

  
  کجا برم وقتی ھمه َکسم تويی+ 
  

  رزا بسه ديگه تمومش کن _ 
  

  يعنی اينقدر ازم بدت مياد +  
  

  فردا ميتونی راه بيای ؟_ 
  

  چرا حرف و عوض ميکنی+ 
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  ميتونی يا نه _ 
  

  فکر کنم آره چطور + 
  

  فردا با بچه ھا قرار بيرون گذاشتيم اگه ميتونی که بريم _ 
  

  تو باشی ھمه جا ميام+ 
  

  پس بخواب ديگه _ 
  

  ديگه حرفی نزدم و تو بغلش خودم و جمع کردم خوابيدم 
  
   **** * * ***  
  

  صبح با صدای آرتا بيدار ميشم
  

  رزا رزا پاشو ديگه _ 
  

  بذار بخوابم خوابم مياد + 
  

  بيدار شدی يا آب يخ بيارم _ 
  

از ترس اينکه واقعا آب يخ رو سرم خالی نکنه تند رو تخت ميشينم که باعث ميشه 
  شکمم درد بگيره آرتا که متوجه ميشه ميگه 

  
  چی شد خوبی اگه حالت خوب نيست بگو نميريم_ 
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  ش بگيرم بعد آماده شم نه خوبم فقط يه دو+ 
  

  Lزم نکرده بيرون داره برف مياد سرما ميخوری_ 
  

  از ذوق دستام و ميزنم بھم ميگم
  

  بگو بخدا!! برف_ 
  

  آر تا از حرکتم خندش ميگيره و دستش و به صورتش ميکشه
  

  زود آماده شو لباس گرم بپوش+ 
  

ود ولی دوست داشتم با گفتن باشه از جام بلند ميشم دروغ چرا حالم خيلی بد ب_  
  با آرتا برم بيرون 

  
بعد از شستن دست و صورتم موھام و شونه ميکنم و شروع ميکنم به آرايش 

  کردن 
  

بعد اينکه آرايشم تموم شد ميرم سمت کمد يه شلوار جين مشکی ميپوشم با پالتويی 
چقدر که اون روز با آرتا رفته بودم خريد چه ب�ھا که بخاطر اين پالتو سرم نيومد 

  ..بخاطرش کتک خوردم 
  

ريزم و ک�ه بافتم و ميزارم سرم عطرمم  بعد از پوشيدن پالتو موھام و دورم می
  می زنم و از اتاق ميزنم بيرون

  
  وقتی ميرسم به سالن آرتا داشت با تلفن حرف ميزد بعد قطع کردن تلفنش ميگم
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  من آمادم بريم _ 
  

  چشمش که به من ميخوره عصبی ميگه
  

  چه سر و ريختيه اين + 
  

  مگه چمه_ 
  

  موھای بی صاحابت و بنداز تو + 
  

  قشنگه که_ 
  

  ميندازی يا بندازم + 
  

  بداخ�ق _ 
  

  تا ميخوام ک�م و در بيارم موھام و درست کنم با ھمون لحن ميگه
  

  تو ماشين درست کن بدو دير شد + 
  

  چشم_ 
  

  از خونه ميزنيم بيرون و با ديدن برف کلی ذوق ميکنم 
  

  بيا سوارشو رزا سرما ميخوری_ 
  



 

193 

  نه در و خودم برات باز ميکنم بيا + 
  

  ميدوام سمت در تا بازش کنم 
  آرتا ماشين و بياره بيرون 

  
ھمين که دستم ميرسه به در و بازش ميکنم با ساغر ميخورم کله به کله با ديدنش 

  ....تموم ذوق و خوشيم از بين ميره خدايا نه بگو که قرار نيست بياد 
  

  پشت سرش سينا و سارا و امير و ميبينم 
  

  ساغر محکم ھلم ميده که ميخورم به در 
  

چشم ازش ميگيرم و مشغول احوال پرسی با بچھا ميشم ھمه بجز سارا گرم جوابم 
  و ميدن ميرم سمتش ميگم 

  
  سارا چرا اينطوری باھام حرف ميزنی_ 
  

  چطوری+ 
  

  سرد شدی باھام_ 
  

  طوری بودم نه نشدم از اولم ھمين+ 
  

  يعنی من سارای خودم ونميشناسم_ 
  

  واسه چی نگفتی صيغه آرتا شدی+ 
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  چی...چ_ 
  

  ميگم چرا نگفتی صيغش شدی فکر کردی زير آبت و ميزنم+ 
  

اين حرفا چيه سارا بخدا خودش گفت ب کسی نگم حاL به کسی نگفتم اين ھمه _ 
  یکتکم زده وای به حال اين که ميگفتم تو از کجا فھميد

  
 اون روز خواستيم فراريت بديم بھم گفت رزا ميدونی که کار درستی نکردی ؟+ 
 

  من تقصيری ندارم سارا به زور منو برد_ 
  

  چرت نگو رز ھيچکس به زور نميتونه با آدم کاری کنه + 
  

  سارا تو چی ميدونی از موقعيتی که من دارم اينقدر سرزنشم نکن_ 
  

  بيخيال فقط نگرانتم ھمين + 
  

  منم نگران خودمم سارا نميدونم چی در انتظارمه _ 
  

برميگردم سمت آرتا که ميبينيم ساغر از گردنش آويزون شده دستام و مشت ميکنم 
و سرم ميندازم پايين بعد ميگه برام بچه بيار چطوری بچه بيارم وقتی جلو چشمم 

  ......با يکی ديگه عشق بازی ميکنه و خوشه 
  

  ه سارا بازوم و ميگيره ميگ
  

  حرص نخور رزا ولشون کن_ 
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  چطوری حرص نخورم وقتی زندگيم و نابود کرده + 
  

ارتا ماشين و مياره بيرون و با امير و سينا دست ميده انگار نه انگار که تازه باھم 
  دعوا گرفتن 

  
  آرتا رو بقيه ميگه

  
  بريم دير شد_ 
  

  ساغر با نفرت نگاھم ميکنه ميگه
  

  لفتم باھامون بيادبگيد که قرار نيست اين کُ _ 
  

  امير ميگه
  

  چرا مياد حرفيه+ 
  

  آره حرفيه در شأن من نيست با ھمچين آشغاLيی بگردم _ 
  

فکر کردی ھمه مثل خودتن خيلی خودتو دست باL گرفتيا ساغر ھر کی ندونه + 
  من که خوب ميدونم چيکاره ای

  
  ساغر با جيغ ميگه

  
  آرتا واقعا نميخوای بھش چيزی بگی _ 
  

با چشمای اشکی نگاھش ميکنم تا حاL يه بار شده ازم دفاع .... ا زل ميزنه بھم آرت
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  کنه ؟
  

  آرتا ميگه
  

  کافيه سوار شيد + 
  رزا بيا تو ماشين من 

  
  ساغر داد ميزنه

  
  گوه ميخوره با ما بياد دختره ی ھرجايی _ 
  

  ....ديگه نميتونم مقاومت کنم اشکام ميريزن رو صورتم 
حرفای ساغر نيستا بخاطر اينه که چرا وقتی بھم توھين  غصه خوردنم بخاطر

  ....ميکنه آرتا ساکت ميشينه 
  

  امير مياد سمتم و دستم و ميگيره و رو به ساغر ميگه
  

  ھرررری خوش بگذره _ 
  من نمردم که تنھا بمونه

  
  آرتا عصبی ميگه

  
  امير گفتم رزا با من مياد + 
  

  تو برو به ساغرت برس _ 
  

که منتظر جواب آرتا بمونه منو ميبره سمت ماشينش و ُھلم ميده بعدم بدون اين
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داخل ، خودشم ميشينه و گاز ماشين و ميگيره ميره آخرين چيزی که ديدم انگشت 
  اشاره آرتا بود که به عنوان تھديد برام تکون ميداد 

  
  .....يکم تو ماشين امير معذب بودم 

  
  خودش به حرف مياد 

  
  زت بپرسم رزا ميتونم يه سوال ا_ 
  

  آره حتما + 
  

  چرا زنش شدی ؟_ 
  

  چی + 
  

چرا زن آرتا شدی اونم نه از نوع عقد صيغه يعنی واقعا ارزشت اين بود که _ 
  صيغه بشی

  
  نميخوام راجب اين موضوع صحبت کنم + 
  

  کنترلش و از دست ميده داد ميزنه
  

  بايد بگی Lمصب بايد بگی چرا صيغش شدی+ 
  

  توضيح بدم دليلی نميبينم بھت _ 
  

  تا دليلش و نفھمم ولت نميکنم رزا + 



 

198 

  
  نگه دار ميخوام پياده شم_ 
  

  اما بی خيال ب من چشماش و به جاده ميدوزه
  

  گفتم نگه دااار_ 
  

  مشتش و محکم ميزنه به فرمون که از ترس خودم و جمع ميکنم
  

  به خداوندی خدا نگی رزا جفتمون و ميندازم تو دره + 
  

  جيغ ميکشم 
  

  ن دوسش داشتمچو_ 
  

با زدن اين حرفم محکم پاشو ميزاره رو ترمز که باعث ميشه به جلو پرت شم و 
  شکمم دردش بيشتر بشه از درد لبم و گاز ميگيرم

  صدای ناراحتش و می شنوم
  

  چی گفتی _ 
  

  ھمون که شنيدی+ 
  

  دوباره ميخوام بشنوم _ 
  

  دوسش دارم دوسش دارم + 
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  دو طرف تکون ميده ميگهبه پوزخند ميزنه و سرش و به 
  

  بايد اين صيغه باطل بشه رزا فھميدی يا نه+ 
  

  تو کی ھستی که بھم دستور ميدی واسه چی تو زندگی خصوصيم دخالت ميکنی_ 
  

  ِد آخه دختره احمق دوستت نداره+ 
  

  جيغ ميزنم 
  

  داره دوسم داره _  
  

تيکه پارش  اگه داشت چرا با حرفايی که ساغر زد نزد تو دھنش چرا اونجا+ 
  نکرد ھااان

  
دستام و ميزارم رو دو تا گوشام و چشمام و ميبندم ھمه سعی داشتن کمکم کنن اما 

  ...کيه که حرف گوش کنه 
  

  دستام و ميارم پايين و محکم ميزنم به پاھام و با گريه ميگم
  
  

لعنت به ھمتون که با حرفاتون فقط بلدين عذابم بدين چرا ھمش اين موضوع و _ 
  د تو سرم که دوسم نداره ميزني

  
مگه مردم گريه .... سرم و ميارم باL که چشمام تو چشمای گريون امير قفل ميشه 

  .... ميکنه 
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  رزا ازش جدا شو بخدا نميخوادت قدرت و نميدونه لعنتی فقط عذابت ميده+ 
  

  چرا گريه ميکنی امير.....چ_ 
  

  چون از اون شب لعنتی که ديدمت عزيزم شدی + 
و فقط دستور بده بخدا ميبرمت يه جايی که دست ھيچکس بھت نرسه تو فقط رزا ت

  بخواه بخدا جونم و ميدم برات
  

  ...اين حرفا يعنی بھم ع�قه مند شده ...ُبھت زده نگاھش ميکنم اين چی ميگفت + 
  

غرورش و ناديده ميگيرم ... بی وجدان ميشم .... سنگدل ميشم ... بی رحم ميشم 
  و ميگم

  
  ولی من  اونو ميخوام ببخش_ 
  

  ..اشکای مردونش و ميبينم ... له شدن غرورش و ميبينم 
  ....کاش يجور ديگه بيانش ميکردم .... صدای شکستن قلبش و ميشنوم 

  
  صداش و می شنوم

  
  حرف آخرته_ 
  

  حرف اول و آخرمه + 
  اLنم ميخوام برم پيش بقيه اگه نميبری پياده شم

  
  گی ميشه بدون ھيچ حرفی مشغول رانند
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  وقتی ميرسيم به محل قرار تا ميخوام پياده شم امير با صدای گرفته ميگه
  

  رزا _ 
  

  برميگردم و نگاھش ميکنم 
  

  ھيچ وقت موھات و کوتاه نکن باشه؟_ 
  

  بدون ھيچ حرفی روم و ازش ميگيرم و پياده ميشم 
  

  با قدمای آروم ميرم سمت سارا 
  

  غر دستش و حلقه کرده دور بازوھای آرتا ساغر و آرتا ھم کنار ھم وايستادن سا
فقط ... حق با امير بود فقط ميخواد عذابم بده ھيچ دوست داشتنی در کار نيست 

  ميخوام خودم و گول بزنم
  

  سارا با ديدن قيافه رنگ پريدم دستم و ميگيره ميگه
  

  رزا خوبی چرا رنگت اينقدر پريده_ 
  

  دستم و ميگيرم زير شکمم خيلی درد داشتم 
  سارا که متوجه ميشه ميگه

  
  رز خوبی_ 
  

  خوبم ميتونی برام آب بياری قرصم  و بخورم+ 
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  آره تو ماشين بطری آب دارم بمون اLن ميارم _ 
  

بعد اومدن سارا بطری آب و ازش ميگيرم و قرص و از جيب پالتوم در ميارم و 
  ميخورم 

ب نگاھم ميکنه سارا قرص و ازم ميگيره و نگاھش ميکنه با ديدن قرص با تعج
  ميگه

  
  نه اين امکان نداره _ 

  رزا بگو که ھنوز دختری 
  

  با گريه ميگم
  

  نيستم+ 
  

  چييييی تو چه غلطی کردی رزا _ 
  

  نتونستم جلوش بگيرم + 
  

  وای رزا وای _ 
  

  ميزنم زير گريه 
  

  سارا حالم خيلی بده کارم به اتاق عمل کشيد _ 
  

شغال بود من خبر نداشتم ؟ کی اين ب� رو رزا چی ميگی تو يعنی آرتا اينقدر آ+ 
  سرت آورد ؟
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  شب تولد + 
  

  چرا يه زنگ نزدی بھم آخه _ 
  

  از تلفن عمومی زنگ زدم بھت ولی جواب ندادی+ 
  

  خوب اLن دليل اين خون ريزيات چيه_ 
  

دکتر گفت نبايد تا يه مدت بھم نزديک شه ولی ديشب باھام دعوام گرفت بازم + 
....  

  
  ا ھيچی نگو نزار بيشتر از اين ازش متنفر شمبسه رز_ 
   
  

شدت برف زياد شده بود تصميم گرفتيم بريم تو رستوران غذا بخوريم قبل اينکه 
  اولين قدمم و بردارم آرتا شونم و ميگيره و محکم ميچسبونتم به ماشين 

  صدای عصبيش و می شنوم
  

شين باھات چيکار آخه ھرزه خودت بگو ديگه چيکارت کنم تا آدم بشی تو ما_ 
  کرد ؟ خوب ور رفت باھات ؟

  
  مشت بی جونم و ميزنم به سينش ميگم

  
  فکر کردی ھمه مثل خودتن+ 

  تو چی خوش گذشت بھت با يه دختر غريبه تو ماشين
  

  خيلی ُقدُقد ميکنی رزا نذار مثل سگ بزنمت جنازت و جمع کنن+ 
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  زخرف ديگه خسته شدماز خدامه بکشی منو راحتم کنی خودمم از اين زندگی م_ 
  

  پايين موھام و ميگيره و با تموم قدرت ميکشه ميگه
  

  مگه نگفتم اين بی صاحابارو جمع کن+ 
  

  ولم کن _ 
تو که ھمه چيزت ھمه خوشيات ماله ساغره غيرتتم واسه اون باشه دست از سرم 

  بردار راحتم بزار 
  

ر ميفته که تموم مدت از آرتا فاصله ميگيرم تا ميخوام عقب گرد کنم چشمم به امي
  داشت نگاھمون ميکرد 

  از خجالت سرم و ميندازم پايين و ميرم سمت رستوران 
  

  کنار سارا جا ميگيرم بعد از چند دقيقه آرتا و امير ميان 
  

  امير يه گوشه بی حرف نشسته بود و خيره به زمين بود 
  

  سارا ميزنه به پھلوم ميگه 
  

  تو ماشين بحثتون شد ؟_ 
  

  آره+ 
  
  وا شما دوتا ديگه چرا ؟ _
  



 

205 

  ميدونستی دوسم داره+ 
  

  پس آخر بھت گفت_ 
  

  ميدونستی ؟+ٔ 
  

  آره ھمون شب بھم گفت _ 
  

  پس چرا گذاشتی سوار ماشينش بشم+ 
  

  گفتم شايد سر عقل بيای آرتا رو ولش کنی بری با کسی که دوستت داره_ 
  

 سارا ھر کی ندونه تو که خوب ميدونی به اميد آرتا زندم+ 
 

  خاک تو سرت که اين ھمه نصيحتت ميکنم ولی انگار نه انگار _ 
  
  

  ....با ناراحتی روم و از سارا ميگيرم و به کف زمين نگاه ميکنم 
  

  بعد از چند دقيقه غذا ھا رو ميارن ساغر رو به آرتا ميگه
  

  عشقم ميشه بريم سر  يه ميز ديگه غذامون و بخوريم_ 
  

  ميگهآرتا چپ چپ نگاھش ميکنه امير 
  

  چرا اينجا خار داره نميتونی بشينی + 
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امير خفه شو يه بار که گفتم عادت ندارم با گدا ھا يه جا غذا بخورم اين جور _ 
  آدما رو ميبينم اشتھام کور ميشه 

  
  امير پوزخند ميزنه ميگه 

  
  آدم گدا باشه ولی زير خواب اين و اون نباشه_ 
  

ر با اين حرف امير خشکش زده بود ھمه با تعجب زل زده بوديم به امير ساغ
  عصبی دستاش و ميزاره رو ميز و بلند ميشه 

  
  آرتا پاشو بريم_  

  
اما قبل اينکه آرتا واکنشی نشون بده دستام و ميزارم رو ميز و مثل خودش بلند 

  ميشم ميگم 
  

  اونی که بايد بره منم نه شما دوتا ....ُکلفت منم ... تو چرا بری ؟ گدا منم + 
  

  شمای آرتا نگاه ميکنم و ميگم تو چ
  

  خوش بگذره + 
  

بعدم از پشت ميز ميام بيرون و بدون توجه به صدا کردنای بچه ھا از رستوران 
برف شدت گرفته بود يه نيمکت پيدا ميکنم ميشينم روش با ... ميزنم بيرون 

حسرت به دختر و پسرايی که با خوشی کنار ھم قدم ميزنن نگاه ميکنم چرا من 
  ....د اينطوری باشم نباي
  

    ****      * * ****  
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  »سارا « 
  

ديگه از سکوت آرتا داشت حالم بھم ميخورد دلم ميخواد ت�فی کنم برميگردم 
  سمت ساغر ميگم

  
  ساغر خيلی آشغالی ميدونستی_ 
  

  درست صحبت کنا + 
  

نکنم ميخوای چه غلطی کنی يکم پول داری فکر کردی چه خبره ؟ اگه بابات _ 
  دی نمی کرد اLنم ھمينم نبودی دز
  

  خفه شو دزد جد و آبادته+ 
  

  فع� که شماييد_ 
  

  من موندم اين دختره ُکلَفت بی ريخت چی داره که ھمتون ازش دفاع می کنيد+ 
  آقا من اص� خوشم نمياد به آرتا نزديک ميشه

  
  رو ميکنم به آرتا ميگم 

  
  نميخوای چيزی بگی+ 
  

  صله ندارمتمومش کن سارا حال و حو_ 
  

  باشه نگو خودم ميگم+ 



 

208 

  
  خانوم پر ادعا اين ُکلَفِت بی ريختی که ميگی زن آرتاست _ 
  

  چی...چ+ 
  

  َکر که نيستی_ 
  

  دروغه+ 
  آرتا بگو که راست نيست بگو داره چرت ميگه

  
  آرتا بی حوصله نگاھش ميکنه ميگه

  
  حقيقت داره زنمه_ 
  

  ساغر با گريه بلند ميشه ميگه 
  

کردی آرتا نبايد خيانت ميکردی از اين لحظه ميشم کابوس زندگيت بد کاری + 
  نميزارم يه روز خوش داشته باشی

  
  آرتا خيلی خون سرد ميگه 

  
  خوش اومدی بس�مت _ 
  

  **** * * **  
  

ھمون طوری تنھا رو نيمکت نشسته بودم که ساغر و ميبينم عصبی از رستوران 
مای بلند مياد سمتم با رسيدن بھم از جام مياد بيرون تا چشمش به من ميخوره با قد
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  بلند ميشم اولين کاری که ميکنه محکم ميخوابونه تو صورتم که ھين بلندی ميکشم
  

  بعدم با صدای بلند ميگه
  

دختره ی خراب به چه جراتی زنش شدی ھااان فکر کردی ميزارم زندگی کنی + 
ی و برات جھنم ؟ فکر کردی به توی يه علف بچه ميبازم ؟ کور خوندی زندگ

ميکنم بھتره از اين مدتی که کنارشی نھايت استفادت و بکنی چون به زودی 
  برميگردم ھرزه خيابونی 

  
کاش .... بعد از تموم شدن حرفاش ازم دور ميشه کاش تھديدش و جدی ميگرفتم 

کاش ميدونستم اين پايان بدبختی ھام .... ميدونستم قراره چه ب�ھايی سرم بياد 
  .....ازه شروعشه نيست و ت

  
بعد رفتن ساغر با تھديدی که کرد دلشوره بدی تو جونم ميندازه نکنه راست بگه 

  ... اگه نزاره زندگی کنم چی ... 
  

با قرار گرفتن دست سارا رو شونم سرم و بلند ميکنم با ديدن صورتم چشماش 
  گشاد ميشه و ميگه 

  
  صورتت چی شده کار کيه ؟_ 
  

  ساغر زد + 
  

  کثافت ھيچ جوری روش کم نميشه دختره _ 
  

  کی موضوع رو بھش گفت آرتا ؟+ 
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  ! ھه آرتا _ 
  چه دل خوشی داری تو ، من گفتم

  
بغض بدجوری رو گلوم سنگينی ميکنه من که ميدونم خيلی نامرده پس چرا عادت 

  .....نميکنم 
  

  با سارا رو نيمکت نشسته بوديم که ميگم 
  

  سارا_ 
  

  ھوم + 
  

  تا رو ازم ميگيره تھديدم کرد آر_ 
  

  گوه خورده + 
  

  اگه بگيره چی ؟_ 
  

  اگه عاشقت باشه ھيچ وقت ولت نميکنه بره + 
  

  سارا خبر داری داداشش داره مياد ؟_ 
  

  آره سينا بھش زنگ زد فردا ميرسه + 
  

  شغلش چيه سارا ؟_ 
  

مدرک پزشکيش و گرفته بياد اينجا احتماL مطب بزنه فکر کنم ديگه قرار + 
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  به کارای کارخونه برسه نيست 
  

  رزا _ 
  

  ھوم + 
  

بعضی وقتا احساس ميکنم آرتين بی تقصيره اLن که اخ�ق آرتا رو ميبينم حق _ 
  داره ازش بدش بياد اص� انگار آرتا رو نمی شناسم 

  
  

بی خيال سارا ديگه مغزم نميکشه نميدونم بايد چيکار کنم تو بد وضعيتی گير + 
  کردم

  
  نشسته بوديم که دو تا پسر ميان سمتمون بی حرف رو نيمکت 

  
  يکيشون به حرف مياد 

  
  س�م خانوما خوبين ؟_ 
  

  اينقدر بی حوصله بودم که حتی سرم و نگرفتم باL نگاھش کنم 
  

  سارا تند جواب ميده 
  

  دکتری مگه حالمون و ميپرسی _ 
  

  اوه اوه چه بداخ�ق نخوری منو + 
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  خوردنی نيستی مرتيکه _ 
  م نشو برو مزاح

  
  برو بابا کی با تو کار داره من اون مو بلنده رو ميخوام + 
  

ديگه حالم و داشت بھم ميزد من فقط ميخوام آرتا از اين حرفا بھم بزنه فقط با 
  ....گفتن آرتا دلم ميلرزه 

  
  تا ميخوام جوابش و بدم صدای آرتا از پشت سرم خفم ميکنه

  
  که مو بلنده رو ميخوای آره ؟_ 
  

  داداش مشکلی داری ؟ دوست دخترمه بھش شماره دادم آره + 
  

  من مثل خنگا با دھن باز به پسره زل زدم از ترس به آرتا ميگم
  

  بخدا دروغ ميگه آرتا نميشناسمش ..ب_ 
  

  خفه شو + 
  

  ...مثل ديوونه ھا يدفعه حمله ميکنه سمت پسره رو شروع ميکنه به زدنش 
خودم تا پسره رو ول کنه ولی زورم  من جيغ ميزنم و کت آرتا رو ميکشم سمت

  نميرسه
  

سارا ميره تا به امير و سينا خبر بده اما تا اونا برسن دوست پسره آرتا رو نگه 
ميداره و اون يکی با چاقو بھش حمله ميکنه از ترس چشمام و ميبندم و جيغ ميزنم 

  وقتی آروم چشمام و باز ميکنم ميبينم از دست آرتا داره خون مياد 
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  ...جای شکرش باقی بود که حالش خوبه  بازم
  

  با رسيدن امير و سينا دو تا پسرا پا به فرار ميزارن
  

  با ديدن دست آرتا که ازش خون ميرفت بلند بلند ميزنم زير گريه ميرم سمتش
  

  آرتا آرتايی دستت داره خون مياد _ 
  

به عقب تا ميخوام دستش و بگيرم با دست سالمش محکم ميزنه به قفسه سينم که 
  پرت ميشم و به شدت ميخورم زمين

  
  امير ھراسون مياد سمتم داد ميزنه

  
  حيوون چرا ميزنيش _ 
  

  حيوون تويی که ھنوز نميدونی به چيزی که ماله آرتاست نبايد دست بزنی+ 
  
  نکنه ميخوای بشينم تا شکنجش کنی_  
  

  امير اين زنه منه ھر طور بخوام باھاش رفتار ميکنم + 
  

  ميشه ميزنه تخت سينه آرتا ميگه امير بلند
  

  اينقدر يادآوری نکن بھم زنته _ 
  

  امير دور بمون ازش آخرين اخطارم دادم بھت+ 
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بعدم بدون توجه ب حال بدم يقه پالتوم و ميگيره و بلندم ميکنه و ميکشونه سمت 
  ماشين

  
  با گريه و التماس رو به سارا ميگم

  
  م بگو نميشناختمش سارا سارا توروخدا بگو من بی تقصير_ 
  

چون ميدونست بگه ھم ... اما سارا دستش و گذاشته بود رو دھنش ھق ميزد 
  ...کاری از پيش نميره 

  
  جيغ ميزنم 

  
  توروخدا نزارين منو ببره سارااا _ 
  

  امير و ميبينم که ميدوه سمتم ولی سينا از پشت ميگيرتش و نميزاره جلوتر بياد 
  

  دازم پايين و بی حس دنبال آرتا کشيده ميشمنا اميد دست دراز شدم و مين
  

بی حرف تو ماشين نشسته بودم قدرت ھيچ کاری و ندارم حتی ميترسم راحت 
  ....نفس بکشم 

  
  ...بعد از کلی راه جلوی ھمون وي�يی که اونشب منو برده بود نگه ميداره 

  ....با ديدن وي� پر استرس به آرتا نگاه ميکنم 
  
  

  ...بدنم ديگه تحمل خشونت و نداره ... ..نه خدا ديگه نه 
  



 

215 

  پياده شو _ 
  

  با ترس ميگم
  

  چرا اومديم اينجا چرا نرفتيم خونه+ 
  

  گفتم پياده شو _ 
  

  نميخوام من اينجا رو دوست ندارم+ 
  

  منم ازت نپرسيدم اينجا رو دوست داری يا نه گمشو پايين تا پرتت نکردم _ 
  

ميکنم و آروم پياده ميشم بی صدا اشک  دستگيره ماشين و می گيرم و در و باز
  ....ميريزم و  دنبالش راه ميرم 

  
وارد خونه که ميشيم در و قفل ميکنه آب دھنم و با صدا قورت ميدم برميگرده 

  سمتم و با پوزخند نگاھم ميکنه 
  

  ... که عقب ميرم ... مياد سمتم
خم ... ميکنه بشينمعقب ميرم  که ميخورم به مبل و وادارم .... اينقدر جلو مياد 

  ميشه سمتم و ميگه 
  

  از Lس زدن با مردای غريبه خوشت مياد نه ؟ يه نفر واست کمه ؟_ 
  

  بخدا نميشناختمش...ب+ 
  

  آھا _ 
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  نميشناختت بعد راحت تو چشمام نگاه کرد گفت به زنت شماره دادم 
  

  دروغ گفت اون که نميدونست تو شوھرمی + 
  

  چرا نگفتی بھش ترسيدی بپره_ 
  

  اجازه دادی ؟+ 
  

  خفه شو ھميشه بھونه داری ھزار بھت گفته بودم خيانت به من تاوان داره رزا _ 
  گفتم خيانت ببينم سگ ميشم برات نگفتم ؟

  
  منم مثل خودش داد ميزنم 

  
  تو کی باھام مھربون بودی ھميشه سگی + 
  

  لبم با اين حرفم محکم ميزنه تو دھنم که از درد دوتا دستم و ميزارم جلو
  
  

  اLن سگ بودن و نشونت ميدم خانومم + 
  

  با اين حرف موھام و دور دستش ميپيچه و ميکشونه سمت اتاق 
  

با ديدن ھمون اتاق و ھمون تخت بھم ريخته خاطرات تلخ اون شب وحشتناک يادم 
  مياد 

  
  جيغ ميزنم و ھلش ميدم
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  ولم کن ديونه روانی من از  اين اتاق متنفرم _ 
   

  ميگيره و ميگه از پشت منو
  

  کجا خانومم ھنوز توله نذاشتم تو شکمت که + 
  
  ھق ميزنم 
  

  ولم کن من بچه نميخوام_ 
  

  چرا ميخوای خانومم+ 
  

  اينقدر دقم نده نميخوام_ 
  

  شونه ھاشو ميندازه باL و ميگه 
  

  به درک که نميخوای + 
  رون نميریمھم اينه آرتا چی می خواد تا وقتی حامله نشی رزا از اين اتاق بي

  
بھم فرصت و دفاع نميده و پرتم ميکنه رو تخت و دوباره پنج بار رابطه خشن و 

  ....وحشتناک و تجربه ميکنم 
  

از پايين تنه ھيچی و حس نميکنم حتی نمی تونم پاھام و تکون بدم به آرتا که بی 
  خيال زل زده بھم نگاه ميکنم جيغ ميکشم

  
  نامرد عوضی_ 

حق نداری اينقدر بی تفاوت باشی حق ... د نگاھم کنی حق نداری اينقدر خونسر
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  ....نداری 
منی که بخاطرت ... منی که اين ھمه عاشقتم ولی تو فقط به فکر استفاده از منی 

  ھمه چيم و از دست دادم
  

  يه پوزخند ميزنه و ميگه
  

  عاشقمی ؟+ 
  

  عاشقتم لنتی _ 
  

  ميخواستی نشی + 
  

ديگه چقدر ... دلم مرگ می خواد ... يکنم قدرت پلک زدن ندارم احساس پوچی م
  ....خودم و کوچيک کنم 

  
  صداش منو به خودم مياره 

  
اينقدرم نگو بخاطر من ھمه چيزت و از دست دادی تو از اولم بی َکس و کار _ 

  بودی من بھت کار و جای خواب دادم 
ه دست من فقط ازت يه پسر ميخوام يه وارث دليل اينکه انتخابت کردم اين بود ک

نخورده بودی چون دوست نداشتم بچم تو شکم کسی ب وجود بياد که با ھزار نفر 
  بوده حاL فھميدی يا نه 

  
گريه و ميکنم و جيغ ميکشم مثل ديوونه ھا تموم وساي�ی کنار تخت و ميندازم 

حتی .... پايين و ميشکنم آرتا ک�فه دستش و ميکشه به صورتش و ھيچی نميگه 
  ....کنه  سعی نکرد آرومم
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  کف اتاق پر شيشه خورده بود ميخوام از تخت بيام پايين که آرتا داد ميزنه 
  

  نيا پات _ 
  

اما مگه اھميتی داره يه لبخند تلخ ميزنم و پام و ميزارم زمين تيزی شيشه ھارو 
  ....کف پام حس ميکنم از درد زياد دلم ضعف ميره 

  
  آرتا عصبی ميگه

  
  دختره ی روانی _ 
  

تم و زير پاھام و ميگيره و بلندم ميکنه اLن که تو بغلشم اص� از کارم مياد سم
  ....پشيمون نيستم چون بغل و توجه کردنش می ارزه به صدتا عذاب کشيدن من 

  
  مگه نگفتم پات و زمين نذار ؟ ک� زبون نفھمی نه؟ _ 
  

  خوب کردم +  
  

  برزخی نگاھم ميکنه ميگه
  

  چرا اون وقت _ 
  

  بھم توجه کنی ... کاری کنم بغلم کنی چون تونستم + 
  

  ک�فه نفسش و ميده بيرون ميخواد منو بزاره زمين که محکم بھش ميچسبم ميگم
  

  توروخدا ولم کن آرتا بذار تو بغلت بمونم + 
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  بسه رزا تمومش ميکنی يا نه_ 
  

  چيز زياديه ؟ ھمين يه بار + 
  

  نميشه بيا پايين کار دارم _ 
  

  ری بھونه مياری اLن اگه ساغرم بود ھمين و ميگفتی سر من ھمش کار دا+ 
  

  حسود شدی _ 
  

  من ھميشه سر تو حسودم لنتی دوست داشتنی.... بودم + 
  

  کافيه رزا ديگه نميخوام يه کلمه ھم بشنوم اLنم بيا پايين ميخوام پات و نگاه کنم _ 
  

ميکنه دوباره  بدون ھيچ حرفی نگاھش ميکنم آروم منو ميزاره زمين و به پام نگاه
  اخم ميکنه ميگه

  
  چيزی نشده که سه ساعته چسبيدی بھم + 
  

  يعنی حتما بايد چيزی ميشد بيای طرفم _ 
  

  رز ديگه داری حوصلم و سر ميبری محض رضای خدا خفه شو + 
  اLنم لباس بپوش بايد بريم بيرون کار دارم

  
  ينی ؟کجا ميخوايم بريم ؟ من نميتونم بيام حالم خوب نيست نميب_ 
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  ھنوز ياد نگرفتی ھر چی گفتم فقط بگی چشم + 
  

  چرا اينقدر ظالم شدی ؟_ 
  

  بودم + 
  اLنم آماده شو تا دوباره نيفتادم ب جونت 

  
  چشم _ 
  

  آرايشم نميکنی ی مداد تو چشمت ببينم آتيشت ميزنم+ 
  

با بغض نگاھش ميکنم و بدون ھيچ حرفی ميرم سمت لباسام که رو زمين افتاده 
از ترس آرتا تموم موھام و جمع ميکنم و ...و شروع ميکنم به پوشيدن  بودن

  ميزارم زير ک�ه رو به آرتا ميگم 
  

  آمادم بريم _ 
  

که سرش و بگيره باL  نگاھم کنه از اتاق ميزنه  بدون ھيچ حرفی حتی بدون اين
  بيرون منم بی حرف دنبالش راه ميفتم

  
يه ط� فروشی نگه ميداره سوالی نگاھش سوار ماشين ميشيم و بعد يکم راه جلوی 

  ميکنم که ميگه
  

  پياده شو _ 
  

  بعد پياده شدنم دستام و ميگيره تو دستای مردونش و دستوری ميگه 
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اون داخل مثل بچه آدم رفتار ميکنی دست رو ھر چی گذاشتم ب اجبارم شده _ 
  ميگی خوشت اومده وای به حالت جلوی اين يارو ضايع بازی دربياری 

  
  ....از اين ھمه بداخ�قی و زورگويی خسته شدم 

  
  

  دنبال آرتا کشيده ميشم و ميريم داخل ط� فروشی 
  

  ط�فروش با ديدن آرتا از جاش بلند ميشه و ميگه 
  

  به به ببين کی اينجاست آقای با معرفت_ 
  

  خوبی سيامک+ 
  

  از احوال پرسی ھای تو _ 
  

  بخدا درگيرم+ 
  

  ميگه پسره به من اشاره ميکنه 
  

  جديِد ؟_ 
  

  خفه شو سيامک من تا حاL با کدومشون اومدم اينجا+ 
  

  منم از ھمين  دارم تعجب ميکنم_ 
  

  خانوممه اومديم واسه انتخاب حلقه+ 
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  پسره که معلوم بود خيلی تعجب کرده ميگه

  
  جون سيا راست ميگی_ 
  

  دروغم چيه+ 
  

  پسره رو به من ميگه 
  

  تا ازدواج کرده شرمنده بخاطر حرفی که زدمببخش آبجی من نميدونستم آر_ 
  

  سرم و ميندازم پايين ميگم 
  

  مشکلی نيست پيش مياد + 
  

برامون چند تا مدل حلقه آورد خيلی خوشگل بودن باورم نميشد آرتا داره برام 
  ....باورم نميشد قراره يه نشون از آرتا تو دستام باشه ....حلقه ميخره 

  
م به خودم ميام بھش نگاه ميکنم ميبينم برزخی زل زده با فشار دست آرتا به پھلو

  بھم و يه حلقه دستشه
  

  از ترس حلقه رو ازش ميگيرم و ميگم 
  

  اين خيلی قشنگه ھمين و ميخوام...ا_ 
  

  بعد از حساب کردن پول حلقه ھا از مغازه ميزنيم بيرون
  سوار ماشين ميشيم آرتا ميگه 
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  دست چپت و بده+ 
  

ارم تو دستاش حلقه ای که برام خريده بود و ميندازه دستم و دستای ظريفم و ميز
  تا ته محکم فشار ميده که از درد گوشه لبم و گاز ميگيرم 

  
  با لحن بدی ميگه 

  
اين انگشتر به ھيچ وجه از دستت درنمياد به ھر بھونه ای دربياری انگشتت و _ 

  قطع ميکنم رزا خوب ميدونی اھل دروغ نيستم
  

  براش تکون ميدم تند تند سرم و 
حلقه خودش و بدون اينکه بپوشه پرت ميکنه صندلی عقب ماشين با ناراحتی 

  ميگن
  

  چرا انداختی پشت ؟ چرا دستت نميکنی ؟_ 
  
  چون Lزمش ندارم+
  

  يعنی چی پس من چرا بايد بندازم_ 
  

  چون زن منی +  
  

  پس تو ھم شوھرمی بايد بندازی_ 
  

  شکمت بوجود نياد ھيچ تعھدی و قبول نميکنم آره شوھرتم ولی تا يه توله تو + 
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با گريه روم و ازش ميگيرم و به خيابون زل ميزنم ماشين و جلوی عمارت نگه 
ميداره تند بدون اينکه منتظر اجازه آرتا باشم از ماشين ميپرم و بيرون و با دو 

  .....خودم و ميرسونم به اتاقم و در و قفل ميکنم 
  

تو .... موقعيتی که توش قرار گرفتم اص� راضی نيستم پشت در اتاق ميشينم از 
اول دلم .... اين چند ماه که پام تو  اين عمارت باز شده ھمه چيزم و از دست دادم 

بعدم با بی رحمی دخترونگيم و از .... بعد ھزار بار غرورم شکستن .... و باختم 
  .....بچه بيارم حاL ھم کارم به جايی رسيده که بايد به زور ... دست دادم 

  
  با کوبيده شدن مشت آرتا به در از جا ميپرم

  
  باز اين Lمصُب + 
  

  آرتا تنھام بزار _ 
  

  گفتم باز کن زبون نفھم توله سگ+ 
  

  باز نميکنم چی از جونم ميخوای چرا نميزاری به درد خودم بميرم_ 
  

  باز کن کاريت ندارم+ 
  

که چی بشه باز مثل وحشيا بيوفتی آره کاريم نداری راست ميگی در و باز کنم _ 
  تو جونم لنتييييی من بچه نميخوام 

  
  به جھنم باز نکن تو نشدی يه سگ ديگه + 
  

ديگه ....کاش دنيام تموم شه .... کاش بميرم ....با اين حرفش بلند بلند زار ميزنم 
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  ...طاقت بی رحيمی ھاش و ندارم 
  

  خوابم ميبره  اينقدر خسته بودم که ھمون طوری با ھمون لباسا
  

     * *** **  
صبح بر اثر گشنگی از خواب ميپرم دلم خيلی ضعف ميرفت تصميم گرفتم برم 

  پايين يه چيزی بخورم 
  ....بعد از عوض کردن لباسام و شستن دست و صورتم از اتاق ميزنم بيرون 

  
  ميرم سمت اتاق آرتا و آروم در و باز ميکنم که ميبينم نيستش Lبد رفته سرکار

  
بی خيال ميرم سمت آشپزخونه که با ديدن يه مرد غريبه که مشغول لقمه گرفتن 

 واسه خودش بود ھين بلندی ميکشم
 

با صدام زير چشمی نگاھم ميکنه بعدم بدون اينکه چيزی ديده باشه باز مشغول 
  خوردن شد با تندی ميگم 

  
  ؟ معلوم ھست اينجا چه خبره تو ديگه کی ھستی ؟ اينجا چی ميخوای_ 
  

  با صدای گيراش حواسم بھش جمع ميشه
  

  نميدونستم تو خونه پدريمم بايد از زير خوابای برادرم اجازه بگيرم+ 
  

  ....اين چی گفت برادرم 
  .....يعنی آرتين اينه 

  
  با دستپاچگی ميگم 
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  س�م آقا آرتين خوش اومديد ببخشيد نشناختمون ..س_ 
  

  يشتر از اين انتظار داشت بايدم نشناسی از يه زير خواب نبايد ب+ 
  

  ديگه داشت خيلی تند ميرفت 
  

  آقای محترم لطفا درست صحبت کن اص� ميدونی من کيم+  
  

  از جاش بلند ميشه و مياد سمتم
  

  آره ميدونم يکی از ھمين خيابونی ھای آشغال که ارتا مياره خونه_ 
  

  با بغض ميگم 
  

  من زنشم...م+ 
  

  ر خنده اول با تعجب بعد بلند ميزنه زي
  

  ...زنشی + 
  کی عقدت کرد ما نفھميديم ؟

  
  فع� صيغه ھستيم_ 
  

  با خنده برام دست ميزنه ميگه 
  

  ايول مدل جديد ھرزه گيری؟+ 
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  توروخدا درست صحبت کن_ 
  

  خم ميشه سمتم ميگه 
  

حالم از تو امثال تو بھم ميخوره شماھا باعث شدين بخاطر کثافت کاری ھاتون + 
بشم امثال ھرزه ھايی مثل تو باعث شدن از خونه پدريم فرار آواره کشور غربت 

 .کنم 
  ديگه نميتونم اشکام و کنترل کنم و ميريزن رو صورتم 

  با دستم اشکام و پاک ميکنم و ميگم 
  

چرا داری حرص و عصبانيتت و سر من خالی ميکنی من که تقصيری ندارم _ 
  من از اونايی که فکر ميکنی نيستم 

  
  خم ميشه و ميگهبيشتر سمتم  
  

چرا اينقدر سعی داری خودت و بی گناه بھم نشون بدی ؟ چرا ميخوای جلب + 
  توجه کنی ؟

  
  نميخوام جلب توجه کنم فقط دارم کاری ميکنم راجبم  فکر  بد نکنی _ 
  

باشه اص� تو راست ميگی تو پاک پاکی اص� تو خود مريم مقدسی اگه + 
  صيغش شدی ؟  اينطوريه چرا مثل دخترای بی صاحاب

  
  ..ھر کی بھم رسيد متھمم کرد ... خسته شدم از کلمه صيغه 

  .... کی باور ميکنه راه ديگه ای نداشتم .. کی باور ميکنه مجبورم کرد 
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  صداش مجبورم ميکنه به چشمای گيراش نگاه کنم 
  

  چيه داری فکر ميکنی يه دروغی سر ھم کنی تحويلم بدی نه ؟+ 
  

  ن اص� ...ن_ 
  ای شد يعنی مجبور شدم که صيغه کنم وگرنه اين کارو نميکردم يدفعه

  
  جمع کن بابا خودتو + 

بھونه ھاتون و حفظم تو ھم يه بدبختی مثل بقيه زيرخواباش به بھونه ھای الکی 
صيغتون ميکنه بعدم که عشق و حالش تموم شد مثل يه تيکه دستمال کاغذی 

  پرتتون ميکنه تو آشغالی
  

  با گريه ميگم 
  
دروغه داری دروغ ميگی تو به آرتای من حسوديت ميشه ميخوای کاری کنی  _

بھش بد بين بشم ولی کور خوندی من عاشق آرتام جونم و براش ميدم نميزارم 
  پشتش بد بگی

  
  فشار فکش و از عصبانيت

  از Lی دندوناش می غره.... ميبينم 
  

  واقعا فکر کردی نگھت ميداره+ 
  

  خيلی دوسم داره مگه ميشه ولم کنه  معلومه که نگه می داره_ 
  

  .....خودم از دروغی که گفتم داشتم شاخ در مياوردم چه برسه به آرتين 
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  با پوزخند ميگه
  

  پس می خواد نگھت داره ؟_ 
  

  شک نکن + 
  

  ولی من نميذارم _ 
  

  چی ...چ+ 
  

ھمون که شنيدی نميزارم راحت زندگی کنيد آرامشتون و ازتون می گيرم کاری _ 
يکنم آرتا تاوان بدی ھايی که به من کرد و پس بده تو  ھم زنشی ديگه پس م

  متاسفانه تو ھم قاطی کثافت کارياش شدی
  

  از عصبانيت مشتای بی جونم و ميکوبم تخت سينش داد ميزنم
  

  تو غلط ميکنی تھديد کنی عوضی_ 
  

دوتا دستام و ميگيره و محکم از خودش دور ميکنه انگشت اشارش و ميگيره 
  سمتم و ميگه

  
  با من درست صحبت کن وگرنه بد ميبينی + 
  

  داد ميزنم 
  

فکر کردی ساکت ميشينم بمون آرتا بياد ھمه چی و بھش ميگم ميگم که واسه _ 
  انتقام اومدی
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  با پوزخند ميگه 

  
  مشکلی نيست بگو + 

  ميخوام ببينم اون موقع کی ضرر ميکنه من يا تو 
  

ه ميگيرم و ميرم سمت اتاقم از ترس در و با اين حرفش عقب عقب ازش فاصل
  تند ھی تو اتاق راه ميرم دارم از استرس ميميرم... قفل ميکنم 

  ....از يه طرف که ساغر تھديدم کرده از يه طرفم اين آقا 
  

  خدايا خودت بگو چيکار کنم آخه اضطراب و استرس تا کی ؟
  

دلم نميخواد ديگه آرتين  تموم روز و تو اتاق موندم جرأت نداشتم برم پايين اص�
  ...و ببينم با اولين برخورد ميتونم به جرأت بگم ازش ميترسم 

  
با صدای ماشين آرتا که از حياط ميومد تند از اتاق ميام و بيرون و ميرم طبقه 

پايين آرتين پايين داشت تی وی نگاه ميکرد با ديدنم يه نيش خند به عنوان مسخره 
  ..زش ميگيرم کردن ميزنه با اخم روم و ا

  
ھمين که آرتا در و باز ميکنه ميدوام سمتش و کمرش و ميگيرم و سرم ميزارم رو 

  سينش 
  

  س�م عشقم خسته نباشيد _ 
  

  وقتی ميبينم صدايی ازش نمياد سرم و باL ميگيرم که ميبينم با تعجب زل زده بھم 
  حقم داشت تا حاL از اين رفتارا ازم نديده بود
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  و به خودمون مياره صدای آرتين ما ر
  

  اينجا اتاق خواب نيستا آتيشتون زده باL بفرماييد تو اتاق_  
  

آرتا منو از خودش جدا ميکنه و ک�فه دست ميکشه به صورتش رو به آرتين 
  ميگه

  
  آرتين اگه ميشه درست صحبت کن + 
  

  چيه زور داشت بھت_ 
  

  باز نيومده شروع کردی+ 
  

  و تنگ کردم ن ؟چيه ناراحتی از اومدنم جات _ 
  

  بسه تمومش کن + 
  

  آرتين يدفعه از جاش بلند ميشه ميگه 
  

ھميشه منم که ... ھميشه من مقصرم ... آره خوب ھميشه آرتين بايد تموم کنه _  
ھميشه منم که بايد فراری باشم ولی نه ديگه آرتا کافيه ھر ... بايد سرزنش بشم 

دنم دست اين ناناز خانوم و بگير چه قدر خاک بر سر بودم اگه ناراحتی از اوم
  ھرررری بيرون

  
  آرتا عصبی ميشه يقه آرتين و ميگيره داد ميزنه

  
  گفتم درست صحبت کن با زنم زبون نفھم + 
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  آرتين با پوزخند ميگه 

  
  دستت و بکش من خودت و آدم حساب نميکنم چه برسه به زنت_ 
  

  رس و لرز ميگم تا آرتا خواست حرفی بزنه از پشت لباسش و ميکشم با ت
  

  آرتا ميشه بريم ؟_ 
  

  آرتا با صدام يقه آرتين و ول ميکنه و مياد سمتم 
  ....دستام و ميگيره ميبره سمت اتاق 

  
  ..بعد اينکه وارد اتاق ميشيم در و ميبنده عصبی مياد سمتم 

  
  ....خودش به حرف مياد ...تند ميرم عقب 

  
  از کی پايين پيش آرتينی ؟_ 
  

  دمش اومدم باL تا اLن که تو اومدیبخدا صبح دي+ 
  

  چيزی نگفت که بھت ؟_ 
  

  نه...ن+ 
  

واسه چی تا منو ديدی خودت و انداختی تو بغلم صدبار نگفتم بھم نزديک شو _ 
  جلو بقيه
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  با بغض ميگم
  

  خوب لنتی دلم برات تنگ شده بود + 
  

  گوه نخور رزا _ 
  بار آخرت باشه فھميدی ؟

  
  سر من خالی ميکنی آرتا واسه چی عصبانيتت و + 
  

  موھام و ميکشه و ميگه
  

  بار آخرت باشه جلو داداشم ِجلف بازی درآوردی فھميدی ؟+ 
  

  آره فھميدم ...آره_ 
  

  کشه رو شکمم  موھام و ول ميکنه و دست می
  آروم ميگه..... با اين کارش تنم مور مور ميشه 

  
  ع�يمی نداری ؟+ 
  

  بغضم ميشکنه ميگم
  

  نه _ 
  

  رو تخت برو + 
  

  توروخدا ولم کن آرتا من بچه نميخوام _ 
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  برو رو تخت ديگه تکرار نميکنما + 
  

.... التماس کردم دلش به رحم نيومد .... گريه کردم ..... ھر چه قدر ھق زدم 
  ...بازم تجاوز ..... بازم اجبار .. بازم زور 

  
ميخوابم و بھش نگاه بعد از اينکه کارش باھام تموم شد کنارم دراز ميکشه به پھلو 

  ميکنم
  

  آرتا_ 
  

  چيه+ 
  

  آرتا _ 
  

  بگو + 
  

  آرتا_ 
  

  زھرمار چه مرگته ھی آرتا آرتا 
  

  با صدای گرفته ميگم 
  

  سخت بود بگی جانم _ 
  

  از اين لوس بازيا خوشم نمياد+ 
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  آرتا _ 
  

  بدون اينکه چيزی بگه تو چشمام نگاه ميکنه با گريه لب ميزنم
  

  اشه بزار باور کنم خدا صدامو ميشنوه ھميشه پيشم بمون ب_ 
  

  يه وارث بيار برام قول ميدم ھميشه بمونم+  
  

  چرا اينقدر بی رحمی ؟ يعنی فقط بخاطر بچه منو ميخوای ؟ _ 
  

  کافيه رزا حوصله بحث ندارم + 
  

  آخه تو چی داری که ھر روز دارم وابسته تر ميشم آرتا _ 
ی بی غرورم يعنی واقعا دوست داشتنم و پيش تو لنت... تا وقتی باشی کوه سنگم 

  نميبينی 
  

  چرا ميبينم+ 
  

  پس چرا عذابم ميدی _ 
  

  چون عاشقت نيستم+ 
  

  چه راحت دل ميشکونی_ 
  

  دروغ بگم خوبه+ 
  

  نه حق با تو ... ن _ 
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  با تموم بدن دردی که داشتم از تخت بلند ميشم 

  
  عصبی ميگه 

  
  کجا _ 
  

  اتاق خودم + 
  

  ھمينجا مُيفتی بيخود تا صبح _ 
  

  ميخوام يکم تنھا باشم آرتا لطفا ديگه اين و ازم نگير + 
  

  فکر کردی منتت و ميکشم ھری بيرون _ 
  

  وسط گريه ميگم
  

  فدات بشم مھربونم + 
  

  با اخم روش و ازم ميگيره و دستش و ميزاره رو پيشونيش 
  ...بی صدا آروم از اتاق ميزنم بيرون که چشمم به آرتين ميخوره 

اشت از پله ھا ميومد باL خجالت زده سرم و ميندازم پايين اLن چه فکرا که د
  ....راجبم نميکنه 

  
بی ھدف وسط راھرو مونده بودم بدبختی اينجا بود که اگه بخوام  برم تو اتاق 

  .....خودم بايد از کنار آرتين بگذرم 
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ھم ميکنه روم و سرم و ميگيرم باL که ميبينم دست به سينه با پوزخند داره نگا
  ازش ميگيرم و ميرم سمت اتاقم اما وسط راه بازوم و ميگيره که ميگم

  
  دستت و بکش_ 
  

  خوش گذشت + 
  

  گفتم ولم کن عوضی_ 
  

  عشق و حالش و کرد مثل سگ انداختت بيرون نه ؟+ 
  

  دندونام و از حرص روی ھم فشار ميدم 
  

  وسم دارهاول اينکه به تو ربطی نداره دوما گفتم که خيلی د_ 
  

اگه دوست داره چرا اLن تو اتاق پيشش نيستی ھان ؟ چرا ھمش يه چشمت + 
  خون يه چشمت اشک 

  
  با گريه ھق ميزنم فاصله بگير ازم آرتين

  
  و اگه نگيرم ؟+ 
  

  آرتا رو صدا ميزنم_ 
  

  بينه واکنش چيه  خوب بزن خيلی دوست دارم ببينم وقتی تورو با من می+ 
  

  ی عوضیچی از جونم ميخوا_ 
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  دست ميکشه به موھام که محکم دستش و پس ميزنم و با حرص ميگم

  
  دست کثيفت و نزن بھم _ 

  اين موھا فقط ماله آرتاست 
  

  با اخم خم ميشه سمتم ميگه
  

  ميگيرمت ازش + 
  اين روز و ساعت يادت بمونه خانوم کوچولو نميذارم کنارش بمونی

  
مثل مجسمه خشک شده بودم آرتين .... قدرت ھيچ کاری و ندارم حتی پلک زدن 

با لبخند  سرش و ميگيره باL و در اتاقم و باز ميکنه و دستش و ميزاره پشتم ھلم 
  ميده داخل اتاق قبل اينکه در و ببنده ميگه 

  
  خوب بخوابی خانوم کوچولو+ 
  

بعد اينکه در و ميبنده دستم و ميزارم رو دھنم تا صدای جيغای خفم بيرون نره 
.....  
  ....چرا نبايد روی خوش زندگی و ببينم .... اين زندگی نکبتی ديگه خسته شدم از 
  

ميرم سمت در و با دستای لرزون قفلش ميکنم صندلی ميز آرايشمم برميدارم 
  ....ميزارم پشت در دست خودم نيست خيلی از آرتين ميترسم 

  
  ... شينم بعد اينکه مطمئن شدم کسی نميتونه بياد داخل اتاق ميرم رو تخت مي

تو سکوت داشتم به آينده نامعلومم فکر ميکردم که يه صدايی به گوشم خورد از 
رو تخت بلند ميشم و ميرم سمت ديوار انگار يه نفر داشت با يه چيزی آروم ميزد 
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  .....به ديوار 
  

  اتاق من وسط بود سمت راست اتاق آرتا بود سمت چپ اتاق آرتين 
آرتين حدسم درست بود کار آرتين نميدونم چه گوشم و ميبرم سمت ديوار اتاق 

لذتی ميبره از ترسوندن من با استرس از ديوار فاصله ميگيرم و برميگردم تو 
  تختم 

  
اما مگه ميشد ... خيلی سعی کردم چشمام بسته نشدن ... خيلی سعی کردم نخوابم 

  ...اينقدر خسته و درمونده بودم که نفھميدم کی خوابم برد
  

    *   * * * **  
  

کوبيد بيدار شدم ھراسون ميرم سمت  صبح با صدای مشت و لگد آرتا که به در می
  در و بازش ميکنم 

  
  با عصبانيت ُھلم ميده داد ميزنه

  
  معلوم ھست کدوم گوری بودی چرا پشت در صندلی گذاشتی_ 
  

  بخشيد تنھا بودم ترسيدم...ب+ 
  

  یموقعی که گفتم لشتو نگه دار تو اتاق چرا نموند_ 
  

  ببخشيد خوب چرا اول صبحی اينقدر داد و بيداد ميکنی + 
  

  اعصاب ميزاری واسه آدم شيطونه ميگه اينقدر بزنمت صدای سگ بودی _ 
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ترجيح دادم جوابش و ندم چون کبودی ھای قبل ھنوز خوب نشدن ديگه بدنم جا 
  ....نداره واسه يه کبودی  و زخم جديد 

  
 Lبا صداش سرم و ميگيرم با  

  
  يه لباس پوشيده بپوش بيا پايين_ 
  

  با گفتن باشه از اتاق ميره بيرون 
  

شروع ميکنم به لباس پوشيدن ايکاش ميشد نرم پايين اص� دوست ندارم با آرتين 
  ......چشم تو چشم بشم اما جواب آرتا رو چی بدم 

  
  از اتاق ميزنم بيرون و ميرم تو آشپزخونه مشغول چيدن ميز صبحونه ميشم 

  مياد سر ميز ولی صندلی آرتين خاليهآرتا 
  

  آرتين کجاست نمياد صبحونه ؟_ 
  

  چه زود اسمشم ياد گرفتی فوضولياش به تو نيومده سرت تو Lک خودت باشه + 
  

  فقط سوال پرسيدم گفتم گشنه نمونه_ 
  

از عصبانيت قاشق و محکم پرت ميکنه رو ميز که صدای بدی ميده تا می خواد 
  ای آرتين مانع ميشه داد و بيداد کنه صد

  
  چه عجب يکی تو اين خونه به فکر ما بود که گشنه نمونيم + 
  

  تو صورتم نگاه ميکنه ميگه 
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  نگران نباش زن داادااش عادت ندارم از چيزی جا بمونم _ 
  

زن داداش و با حرص ميگفت از ترس آرتا گوشه لبم و گاز ميگيرم و سرم 
  گاه کنم ميندازم پايين جرأت ندارم به آرتا ن

  
خيلی گشنم بود آروم دستم و ميبرم و يه تيکه نون برميدارم و شروع ميکنم به لقمه 

  با صدای آرتا حواسم جمع ميشه... گرفتن 
  

  آرتين خبر داری مامان اينا کی ميان ؟_ 
  

  من از کجا بدونم پسر دوردونش تويی بعد من خبر داشته باشم+ 
  

  يه بار شد سوال بپرسم متلک نندازی_ 
  

  ميدونی نپرس + 
  
  تا يه ھفته ديگه مامان اينا ميان لطفا ديگه اذيتش نکن آرتين_
  

  نگران نباش بيان اينجا نميمونم + 
  

  تمومش کن آرتين تا کی ميخوای به اين وضع ادامه بدی_ 
  
  

  آرتين نگاه معناداری بھم ميندازه ميگه
  

  اتفاقا تو فکرش ھستم ديگه چيزی نمونده+ 
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ش و به دو طرف تکون ميده و از پشت ميز بلند ميشه رو به من آرتا ک�فه سر

  ميگه 
  

  دارم ميرم شرکت ناھار و نمی خواد درست کنی برو استراحت کن _ 
  

  از نگاه و طرز بيانش ميفھمم که نمی خواد پيش آرتين باشم 
  

  آروم بھش ميگم 
  

  چشم + 
  

م که گرمی نفسی و بعد از رفتن آرتا ميز و جمع ميکنم داشتم ظرف ھارو ميشست
کشم و دستم و ميزارم رو قلبم  پشت گردنم حس ميکنم از ترس ھين بلندی می

  آرتين با پوزخند ميگه 
  

  چيه خانوم کوچولو ترسوندمت _ 
  

  اين کارا چی معنی ميده ؟ به چه جرأتی نزديکم ميشی ؟+ 
  

  جرأت نمی خواد که _ 
  از کی بايد بايد بترسم ؟

  
وضی ھستی حق داره ميگه ازت فاصله بگيرم چون آرتا حق داره ميگه ع+ 

  حيوونی کثيفی
  

  با کف دست محکم ميزنه تو  دھنم ُبھت زده نگاھش ميکنم
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  بھت گفته بودم با من درست صحبت کن نگفتم ؟_ 
  

  گمشو عوضی ازت متنفرم + 
  

تا پشتم و بھش ميکنم از آشپزخونه بيام بيرون از پشت منو ميگيره و برميگردونه 
  ودش دستاش و ميزاره رو شونه ھام و محکم تکونم ميدهسمت خ

  
خانوم کوچولو با زبون خوش ميری صيغه رو پس ميدی فھميدی ؟ به خداوندی _ 

  خدا اينکارو نکنی واسه ھممون بد ميشه 
  

شنوی متنفررررررم کور خوندی من ھيچ وقت از آرتا  ازت متنفرم می+ 
  نميگذرم

  
  ت کنم ولی مجبورم کردی خودت خواستی نميخواستم بدنام_ 
  

  ھيچ غلطی نميتونی بکنی ھمه چی و به آرتا ميگم ديروزم اشتباه کردم نگفتم+ 
  

  بگو مشکلی نيست _ 
واسه من کشتن برادرمم کاری نداره اينقدر ازش زخم خوردم که راحت سرش و 

  زير آب کنم 
  

ولی  من فکر ميکردم آرتا بی رحمه.... با ترس و وحشت زل ميزنم به دھنش 
  .....اشتباه فکر ميکردم 

  
  با گريه ميگم
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 ھدفت از اين کارا چيه ؟ چی از جونم ميخوای ؟ گناه من اين وسط چيه ؟_ 
 

  ھيچی چيز زيادی نمی خوام فقط صيغه رو پس ميدی ميای عقد دائم من ميشی+ 
  

با ھر کلمه ای که از دھنش در ميومد بيشتر ازش متنفر ميشدم مگه من زن 
  ....ستم پس به جه جرأتی اين حرفا رو به زبونش مياره داداشش ني

  
ھر ب�يی سرم مياد تقصير آرتاست وقتی شوھرم جلوی بقيه احترامم و نداره وقتی 

  ....آدم حسابم نميکنه معلومه که بقيه سو استفاده ميکنن 
  

  .... خيلی جلوی خودم و گرفتم تا تف نکنم تو صورتش 
  

و مياره نزديک گردنم که محکم ميزنم تخت سينش  وقتی ديد حرفی نمی زنم لباش
  داد ميزنم 

  
  داری چه غلطی ميکنی ؟_ 
  

  نيشخندی ميزنه ميگه 
  

  بی ادب شدی + 
  

  تو ھم وحشی شدی ازم فاصله بگير آرتين داری زندگيم و به لجن ميکشی _ 
  

  نه ديگه قرار شد باھام راه بيای از آرتا جدا ميشی ماله من ميشی فھميدی+ 
  

  نميخوام لعنتی نميخوام_ 
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  عوضی من زن آرتام 
  

  کاری ميکنم ديگه نباشی +  
  

  خيلی پستی مگه اينکه تو خواب ببينی واسه تو بشم _ 
  

  رزا نخوای باھام راه بيای به تموم مقدسات قسم آرتا رو ميفرستم سينه قبرستون+ 
 

  ....صورتش با شنيدن اين حرفش دستم و ميارم باL با تموم زورم ميخوابونم تو 
  با خنده تو صورتم نگاه ميکنه 

  
از ترسش به سمت عقب قدم بر ميدارم اما از رو نميره و ھی فاصلش و باھام کم 

  ......ميکنه 
  

  صدای عصبيش و ميشنوم
  

ميبينم که شجاع شدی واقعا فکر کردی دارم ِشر ميگم رزا ؟ فقط يک ھفته _  
ارش که ھيچی وگرنه تھديدم و وقت داری تو اين مدت آرتا رو فرستادی رد ک

عملی ميکنم به خداوندی خدا اين کارو ميکنم رزا فکر نکن من مثل آرتام فقط 
  حرف ميزنم نه من ھر چی و که بگم عملی ميکنم 

  
... وحشی ميشم ... بعد از زدن حرفاش از آشپزخونه ميزنه بيرون ديوونه ميشم 

  ميکشم با صدای بلند ميگم  منم از آشپزخونه ميزنم بيرون و از پشت لباسش و
  

من بھت نميبازم آرتين نميزارم ھر غلطی دلت خواست بکنی اLن ھمه رو _ 
  ميفھمونم به ھمه ميگم چه آشغالی ھستی 
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عقب گرد ميکنم تا ميخوام از سالن بزنم بيرون از پشت کمرم و محکم ميگيره و 
  در گوشم ميگه

  
ريزيه ھمين اLنشم آرتا تو مشتمه  منو نترسون رزا چون ھمه کارام رو برنامه+ 

کافيه يه زنگ بزنم تا جنازش و بفرستن در خونه پس اگه شک داری فکر ميکنی 
  دروغ ميگم راه باز برو به ھر کی دلت ميخواد بگو 

  
ديگه ھق ھقام دست خودم نيست حتی فکر اينکه يه خراش تو تن آرتا بيفته داشت 

  .....منو ميکشت 
  

ر ميکنم و با نفرت زل ميزنم بھش تو چشماش نگاه ميکنم آرتين و از خودم دو
  ميگم 

  
  ازت متنفرم _ 
  

چشمای سرخ شدش و که ميبينم پا به فرار ميزارم و ميدوام سمت اتاقم در و قفل 
  ميکنم

  
نميدونم چيکار کنم اينقدر گريه کردم که فکر ميکنم دارم کور ميشم ميترسم به 

  ه يکی بگم واقعا ب�يی سر آرتا بيار
  

ھر چه قدر فکر کردم راه حلی به ذھنم نرسيد دلم ميخواد از اين خونه دور باشم 
  گوشيم و برميدارم و شماره سارا رو ميگيرم بعد از چندتا بوق جوابم و ميده

  
  س�م رزا جونم خوبی_ 
  

  سعی کردم صدام نلرزه
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  س�م سارا فدات خوبم تو چطوری ؟+ 
  

  ؟منم خوبم عزيزم کجايی چه خبرا _ 
  

  خونم حوصلم خيلی سر رفته ھيچکس نيست ميای بريم بيرون ؟+ 
  

  چرا نيام گلم آماده شو يه ربع ديگه اونجام_ 
  

بعد از قطع کردن تلفن ميرم سمت کمد ھمينطوری يه لباس برميدارم ميپوشم تند 
  از اتاق ميزنم بيرون تا ميخوام از سالن برم بيرون آرتين از پشت دستم و ميگيره

  
  دستم و ميکشم بيرون از دستاش  با حرص

  
  بھم دست نزن ازت بدم مياد _ 
  

  کجا ميری + 
  

  به تو چه مگه چيکارمی سوال جوابم ميکنی _ 
  

  رزا گفتم کجا داری ميری + 
  

  به تو چه ھااان به تو چه _ 
  

  ديگه حوصلم و داری سر ميبری دختره ی بيشعور + 
  

  برو بمير عوضی _ 
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م تند از خونه ميزنم بيرون فرصت کفش پوشيدنم ندارم تا ميخواد حمله کنه سمت

  کفشام و ميگيرم دستم ميدوام سمت در حياط و ميزنم بيرون 
  

  با ديدن ماشين سارا تند سوار ميشم و ميگم 
  

  سارا بدو حرکت کن_ 
  

  رزا چی شده اين چه وضعيه+ 
  

  برو فقط برو _ 
  

شده واسه اينکه قضيه رو  بعد اينکه از عمارت دور ميشيم سارا باز ميپرسه چی
  لو ندم ميگم 

  
  ھيچی واسه اينکه آقا محمد منو نبينه تند زدم بيرون _ 
  

  باز بدوم اجازه ارتا اومدی + 
  

  بيخيال ديگه سارا اومدم تا يکم آرامش پيدا کنم مردم از بس تو خونه موندم_ 
  

  ھووف از دست تو بعد بگو چرا آرتا ھی عصبی ميشه+ 
  

پايين و با انگشتای دستم بازی ميکنم سارا چی خبر داشت تو دلم سرم و ميندازم 
  .... چی ميگذره 

  
  .....ترجيح دادم سکوت کنم تا چيزی و لو ندادم  
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  بعد از کمی دور زدن تو خيابون سارا ميگه

  
  راستی رزا لباس خريدی واسه خودت ؟_ 
  

  لباس واسه چی ؟+ 
  

دو روز ديگه عروسيمه ھر چه قدر دختر ! يعنی چی نگو که آرتا بھت نگفته _ 
به گوشيت زنگ زدم جواب ندادی آرتا ھم اجازه نداد بيام پيشت گفت خودش بھت 

  ميگه 
  

  بخدا چيزی بھم نگفت حاL چيکار کنم تو اين دو روز وقت کم ميارم که+ 
  

  ميخوای اLن بريم خريد _ 
  

  ه بيارهنه ميخوام با آرتا برم دوست ندارم بعد لباس و ببينه بھون+ 
  

  کار خوبی ميکنی با خودش بری بھتره _ 
  

بعد از اينکه يکم حال و ھوام عوض شد دم عمارت پياده ميشم و از سارا خدافظی 
ميکنم با بی حوصلگی ميرم سمت خونه از وقتی آرتين اومده نميدونم چرا اص� 

  .....دوست ندارم اينجا باشم 
  

ای به خون نشسته آرتا قفل ميشه از ھمين که در سالن و باز کردم چشمام تو چشم
  ترس به لُکنت ميفتم و ميگم 

  
  س�م .....س_ 
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  ....آرتين با اخم داشت نگاھم ميکرد 

  
آرتا بدون توجه به داداشش آستين پالتوم و ميگيره و ميبره سمت اتاق ھمين که در 

  و باز ميکنه محکم ُھلم ميده رو زمين داد ميزنه
  

  جھنمی بودی ھان  تخم حروم تا اLن کدوم_ 
  

  بخدا با سارا بودم ...ب+ 
  

آخه آشغال نمک به حروم مگه نگفتم برو تو اتاقت ؟  کو اتاق چرا سر از _ 
  بيرون در آوردی تا چشمم و دور ميبينی ميری دنبال ھرزه بازيات آره ؟

 Lتنھا راه آدم کردنت اينه که اون شکمت و بيارم با  
  

  درمونده ھق ميزدم 
  

  تماست ميکنم ولم کن داغونم کردی لنتی آرتا ال_ 
  

  .....اما بدون توجه به حال پريشونم مشغول کار خودش ميشه 
  

ولی از نظر من .... وظيفم باشه .... شايد از نظر آرتا و بقيه اين کار ح�ل باشه 
کسی که بخاطر بچه .... کسی که با بی رحمی مياد سمتت تجاوز .... تجاوز 

کسی که ھی بھت تھمت ميزنه و به ھمين بھونه رابطه برقرار .... بخوادت تجاوز 
  .....ميکنه تجاوز 

  
  ....با درد و اشک م�فه رو دورم ميپيچم و پشتم و ميکنم به آرتا 

کسی که ھمه چيزمه .... کسی که  بخاطرش امروز از برادرش تو دھنی خوردم 
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تھديدم کردن  کسی که بخاطرش با جونش... ولی ھيچ نقشی تو زندگيش ندارم 
 .....  

  
بغض بد جوری رو گلوم سنگينی ميکرد احتياج به ھوای تازه داشتم با ھمون 

م�فه از رو تخت بلند ميشم و پنجره رو باز ميکنم و آروم ميشينم رو پنجره باد 
  ....سرد که بھم ميخوره حالم جا مياد 

  
  به آسمون بدون ماه نگاه ميکنم 

  
  خدا جونم مواظبش باشيا

  
خودم ھيچی نميخوام جز آرامشش ...درداش واسه خودم ... گياش واسه خودم خست

  ....و س�متيش 
  ...من وابسته ی اين بندتم 

  .......عاشقشم 
  ......ميخوامش 

  ...به اندازه تموم دنيات دوسش دارم 
دنيا رو رو سرم ...نزار ب�يی سرش بياد .... خدا جونم نزار خم به ابروش بياد 

  آوار نکن
  .....د اخ�ق ب

  .....زورگو
  ......خودخواه 

  .....کتک ميزنه 
  .....فوش ميده 

  .....دوسم نداره 
  ..... اما من براش ميميرم 
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نميدونم چقدر گريه کردم با خدا حرف زدم که از حياط سنگينی نگاھی رو حس 
  کردم

سر ميچرخونم چشمام تو چشمای گيرای آرتين قفل ميشه با ديدنش گريم شدت 
  گيره دستم و ميزارم دھنم تا ھق ھقم آرتا رو بيدار نکنه مي
  
  .....ھمينطوری که سيگار ميکشيد زل زده به من  

  .... ھر کی ميديدش ميفھميد تو نگاھش غم بزرگيه 
وقتی ديدم چشم برنميداره از پنجره ميام پايين و پرده رو ميکشم و از پنجره دور 

  ميشم
  

  صدا ميزنم ميشينم رو تخت و آروم آرتا رو 
  

  آرتا بيداری _ 
  

  بگو + 
  

  چرا نگفتی دو روز ديگه جشن ساراست _ 
  

  يادم رفت + 
  

  فردا ميبری منو خريد ؟_ 
  

  نه + 
  

  چرا _ 
  

  چون حوصله ندارم + 
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  پس تنھايی چيکار کنم ؟_ 
  

  نميدونم ھر کاری ميخوای بکن+ 
  

  چرا اينطوری ميکنی پس چيکار کنم تک و تنھا ؟_ 
  

  دارم يه حرف و ده بار تکرار کنم يه بار گفتم  نميبرمتعادت ن+  
  

ديگه دوست نداشتم بيشتر از اين خودم و خار و ذليل کنم ديگه چيزی نگفتم و 
  .اومدم رو تخت و با کلی فکر و خيال به خواب رفتم 

  
* **** ** *** *  

  
يشم و صبح  وقتی از خواب بيدار شدم آرتا تو اتاق نبود آروم از رو تخت بلند م

لباسام و می پوشم يه روز بيشتر تا جشن نمونده آرتا که منو نميبره تصميم گرفتم 
به سارا زنگ بزنم  چون گوشيم شارژ نداشت مجبورم بودم برم تو سالن از تلفن 

  خونه زنگ بزنم 
  

از پله ھا ميرم پايين که با آرتين کله به کله ميخورم با اخم روم و ازش ميگيرم و 
  تلفن شماره سارا رو ميگيرم بعد از دوتا بوق جواب ميده ميرم و سمت 

  
  س�م سارا خوبی _ 
  

  س�م رز گلی خوبم تو چطوری+ 
  

  خوبم سارا ميای بريم امروز خريد _ 
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  وا مگه قرار نشد با آرتا بری+ 
  

  نه نميبره منو _ 
  اLنم تنھام ھيچکس و ندارم باھاش برم ميای

  
  يام دنبالت به درک که نميبره آماده شو م+ 
  

  مرسی منتظرتم_ 
  

  تلفن و ميزارم سر جاش ميخوام برم سمت اتاقم که آرتين راھم و ميبنده 
  

  کجا ميخوای بری _ 
  

  برو اونور آرتين+ 
  

  گفتم کجا ميخوای بری ؟_ 
  اون آرتا بی غيرت نبردت من که نمرده بودم 

  
درست  بی غيرت تويی که به زن داداشت چشم داری فھميدی راجب آرتا+ 

  صحبت کن 
  

فع� که بی غيرت شوھرته ھر شب ازت استفاده ميکنه بعدم مثل يه تيکه آشغال _ 
پرتت ميکنه اونور بی غيرت اونه که ھيجا باھات ھم قدم نميشه بی غيرت اون 

  آرتا بی ھمه چيزه نه من فھميدی خانوم کوچولو
  

  تخس نگاھش ميکنم و ميگم
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  ميگی ميدم جونم و  واسه اين بی غيرتی که+  

  
خوشحال .... صدای نفسای عصبيش و ميشنوم ..... دستای مشت شدش و ميبينم 

  ....بودم که حالش و گرفتم 
  

  ميخوام از جلوش رد شم که ميگه 
  

  حواست باشه يک ھفتت تموم شه يه لحظه ھم صبر نميکنم _ 
  

...... نقطه ضعفم و فھميده بود ..... خوب بلد بود منو چطوری از پا در بياره 
  .....چون ميدونست عاشق آرتام فقط با اون تھديدم ميکرد 

  
با نفرت روم و ازش ميگيرم و ميرم سمت اتاقم سعی کردم از فکر و آرتين و 

  ......تھديداش در بيام 
  

ھوا بيرون خيلی سرد بود پالتوم و با ک�ه ميزارم سرم يه شلوار جين مشکی ھم 
  رداشتن کيفم از خونه ميزنم بيرون ميپوشم بعد از زدن يه رژ مات و ب

  
  با ديدن سارا سوار ماشينش ميشينم و راه ميفتيم

  
  سارا کاری که نداشتی مزاحمت نشدم_ 
  

  نه دختر ھمه کارام و انجام دادم از خدام بود از اون خونه کوفتی بزنم بيرون + 
  

  چرا چی شده مگه ؟_ 
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  چی بگم رزا + 
ھم چشم باز کردم بابام يکسره سر کار بود به خواھر و برادر که ندارم از وقتی 

بھونه کارش ھم يکسره اين شھر و اون شھر مامانمم که از صبح به فکر خوش 
گذرونی با دوستاشه اص� منو آدم حساب نميکنن بخدا از تنھايی انگار خونه داره 

  منو ميخوره
  خسته شدم ديگه

  
نه زندگی خودت راحت قربونت برم چيزی نمونده ديگه ايشاL ميری سر خو_ 

  ميشی
  

  اوھوم خداکنه+ 
  

بعد از کمی راه جلوی يه پاساژ نگه ميداره پياده ميشيم و ميريم داخل دنبال لباس 
ميگرديم بعد از کلی گشتن از ھيچی خوشم نمياد اخه مدL خيلی باز و لختی بودن 

  سارا عصبی پاش و ميکوبه به زمين ميگه
  

  گم ميگی نه اَه رزا ديونم کرديا ھرچی مي_ 
  

  خوب سارا تا حاL تو عمرم  از اين لباسا نپوشيدم  راحت نيستم باھاشون+ 
  

  بيا دلت و راضی کن بريم ھمون لباس قرمزه رو بخريم خيلی خوشگل بود _ 
  

  اون پشت و جلوش باز بود آرتا رو چيکار کنم + 
  

که تو وای رزا يکم مثل خودش باش مگه اجازه ميده تو کاراش دخالت کنی _ 
  اجازه ميدی

  



 

258 

  با اين حرف سارا  دھنم بسته ميشه 
دستم و ميگيره و ميبره سمت مغازه لباس و نشون ميديم و برامون ميارن وقتی 

  ميپوشمش کامل اندازمه خودمم خوشم اومده بود ھم ساده بود ھم شيک
  

  بعد از خريدن لباس راھی خونه ميشم 
  

ه آرتين روز عروسی ھم قرار شد با خداروشکر وقتی رسيدم خونه نه آرتا بود ن
  .خود سارا برم آرايشگاه 

  
 *** **  *  

  
با صدای آLرم گوشيم چشمام و باز ميکنم چشمم که به ساعت ميخوره ساعت 

نشون ميده تند رو تخت ميشينم تا يه ربع ديگه سارا مياد دنبالم بعد از شستن 7
اط با صدای آرتا مجبور دست و صورتم لباسم و برميدارم و ميزنم بيرون تو حي

  ميشم وايستم 
  

  کجا ميری _ 
  

  س�م آرايشگاه+ 
  

  با کی _ 
  

  سارا + 
  

  کی کارت تموم ميشه _ 
  

  نميدونم+ 
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  زنگ بزن ميام دنبالت تنھا نرو _ 
  

  از ذوق دوتا دستام و ميزنم بھم ميگم 
  

  باشه عشق جان + 
  

تو ذوقم تند ازش  خم ميشم و صورتش و مييوسم واسه اينکه حرفی نزنه نخوره
  دور ميشم

  
  با ديدن ماشين سارا ميپرم داخل پر انرژی ميگم 

  
  س�م عروس خوشگل ما چطوره_ 
  

  با ديدن قيافه پکر سارا دلم ھری ميريزه پايين با ترس ميگم
  

  چی شده سارا_ 
  

ھيچی دختر نترس فقط يه چيزی ھست نميدونم چطوری بگم از دستم ناراحت + 
  بر نداشتم نشو خوب بخدا من خ

  
  ميگی چی شده يا نه_ 
  

  ھيچی بابا ساغرم داره مياد ھمين ارايشگاھی که داريم ميريم+ 
  

  اووووو ترسونديم سارا خوب به جھنم بياد چيکار کنم_ 
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  يعنی ناراحت نميشی + 
  

  ناراحت چرا من چيکار به اون دارم بدو تا ديرمون نشده_ 
  

ديم کاش اين خوشی و خنده ھميشگی بود تا رسيدن به آرايشگاه کلی گفتيم و خندي
  ..... اما افسوس ....... 

  
 Lبعد از پياده شدن از ماشين به سارا کمک ميکنم جعبه لباس عروسش و ببره با

  ...با وارد شدنمون تو سالن با ساغر چشم تو چشم ميشم 
  نفرت و به خوبی تو چشماش ميبينم اما بی خيال ميشم و روم و  ازش ميگيرم 

  
را ميره زير دست آرايشگر و منم يه گوشه ميشينم تا کارش تموم شه ساغر سا

  عصبی مياد سمتم ميگه 
  

  به به ببين کی اينجاست گدا ھای امروزه چه پيشرفته شدن ارايشگاه ھم ميان _ 
  

  حوصله بحث باھات ندارم ساغر برو رد کارت+ 
  

ری قيافه گرفتنم تو خوشم مياد بع�وه اينکه بلدی نامزد مردم و ازشون بگي_  
  ذاتته 

  
  خداروشکر مثل تو عقده ای نيستم خودم به اين و اون قالب کنم + 
  

  تا دستش و مياره باL بخوابونه تو صورتم صدای سارا مانع ميشه 
  

دستت بھش خورد نخوردا من موندم با چه رويی ميخوای بيای عروسی وقتی _ 
  من و سينا دعوتت نکرديم 
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  مھم نيستين من بخاطر عشقم دارم ميام  چون شماھا برام+ 
  

  ......با کلمه عشقم استرس بدی ميفته به جونم نکنه منظورش آرتاست 
  

  ساغر رو به آرايشگره ميگه 
  

مھتاب خانوم اين دختره يه گدای بی پدر و مادر از پايين شھر اومده حواست _ 
  باشه شپش نداشته باشه مارو بگيره 

  
  .... کنترل اشکام تو اون لحظه خيلی سخت بود .... از خجالت داشتم ميمردم 

  
  بعد از اينکه خارم کرد با يه تنه زدن ازم دور ميشه 

  
  صدای ناراحت سارا رو می شنوم 

  
  رز _ 
  

  خوبم گلی + 
  

  ......اما فقط خدا ميدونست تو دلم چه خبره 
  

د سارا بعد از چند ساعت سارا از زير دست آرايشگر بيرون مياد به خواسته خو
  خيلی ساده درستش کرده بود اما با ھمين سادگی ھم خيلی ناز شده بودم 

  
  رزا خوب شدم_ 
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  وای سارايی عالی بودی عالی تر شدی بيچاره سينا+ 
  

  وا چرا _ 
  

  کارت و وسط جشن تموم نکنه خيليه + 
  

  رزااااااا _ 
  کشم  نگو ديگه خجالت می

  
  خجالتی ھم بودی خبر نداشتم + 
  

  شم پشت روش و ازم ميگيرهبا يه چ
  

به سارا کمک ميکنم تا لباس عروسش و بپوشه تو اون لباس شبيه عروسکا شده 
  بود 

  
  با صدای آرايشگر چشم ازش ميگيرم

  
  عزيزم آقا داماد اومدن_ 
  

  سارا ھول زده ميگه 
  

  وای رزا مطمئنی زشت نشدم يه بار ديگه خوب نگاھم کن _ 
  

  به اين نازی+ 
  ندازه ھوا از تو بھتر گيرش ميومد مگه ک�ھشم بايد ب
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  به سارا کمک ميکنم تا بره پيش سينا 
  سينا ھم مثل ھميشه شيک و جذاب به نظر ميرسيد

  .....چشمش که به سارا خورد راحت عشق و ميشد تو چشماش ديد 
  

  ...يه لحظه حسودی کردم دلم ميخواست آرتا ھم اينطوری دوسم داشته باشه 
  

ا و سينا آرايشگره صدام کرد تا برم پيشش کار من زياد طول بعد از رفتن سار
نکشيد چون گفتم ساده درستم کنه حتی نذاشتم موھام و شينيون کنه ھمش و باز 

پوشم از  گذاشتم بعد اينکه کارم تموم شد لباسم و از ساک دستی در ميارم و می
شماره آرتا  آيينه به خودم نگاه ميکنم از خودم راضی بودم ميرم سمت گوشيم و

  رو ميگيرم اما در حال مکالمه بود
  

  منتظر رو صندلی ميشينم تا دوباره زنگ بزنم 
حواسم به ساغر جمع ميشه که گوشه سالن داشت با تلفنش بحث ميکرد ک� 

  اعصابش ناراحته با ھمه دعوا داره 
  بعد از يک ربع معطلی دوباره شماره آرتا رو ميگيرم که خيلی سرد جواب ميده

  
  بله رزا  _
  

  س�م خوبی ميای دنبالم+ 
  

  کارت تموم شد مگه ؟_ 
  

  آره خيلی وقته + 
  

  بيا پايين نزديکم _ 
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منتظر جوابم نميمونه و قطع ميکنه اما من که آدرس آرايشگاه و بھش نگفتم پس 
  چطوری داره مياد اينجا

  
تند پول ساغر و ميبينم که با اعصابی داغون تند از آرايشگاه ميزنه بيرون منم 

آرايشگاه و حساب ميکنم و مانتو و شالم و ميپوشم از در ميزنم بيرون با ديدن 
ماشين آرتا لبخند مياد رو لبم تا ميخوام پرواز کنم سمتش با چيزی که ديدم توان 
حرکت ندارم ساغر دست انداخته دور گردن آرتا  و داره ميبوستش بعدم با خنده 

  سوار ماشين آرتا ميشه
ت ماشين اما قبل اينکه دستم به دستگيره ی در ماشين برسه گاز و ميدوام سم

  ......ميگيره ميره 
  

... مگه نگفت بيام پايين ....مگه اLن باھام حرف نزد ...دستم تو ھوا خشک ميشه 
چرا تا خواستم سوار شم اجازه نداد و ....  پس چرا بجای من ساغر تو ماشينشه 

  .... ازم دور شد 
  

چقدر بد شوھرت باشه و جلو چشمت با .... اشکام ريختن رو صورتم نفھميدم کی 
  .....چقدر بد جلو ھمه خار و ذليل بشی ..... يکی ديگه بره

  
  .....اشکام و پاک ميکنم 

دنباله لباسم و ميگيرم باLتر حاL با اين سر و وضع تک و تنھا تو خيابون چيکار 
 ....کنم 

 
آرايشگاه که ھمون لحظه يه مزدا سفيد زير پام عقب گرد ميکنم تا دوباره برم تو 

  ترمز ميکنه سرم و ميارم باL که با ديدن آرتين تعجب ميکنم 
  

  بيا باL رزا _ 
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  تو اينجا چيکار ميکنی ؟+ 
  

  بشين بھت ميگم_ 
  

  برو گمشو تعقيبم ميکنی ؟+ 
  

  سوار شو تا پياده نشدم آبروريزی نکردم_ 
  

  من باھات بھشتم نميام+ 
  

و ميکنم بھش ھنوز چند قدم بيشتر برنداشته بودم که از پشت دستم و ميگيره  پشتم
و ميکشونه سمت ماشين منم چون با اون کفشا تعادل نداشتم سمتش کشيده ميشم در 

  ماشين و باز ميکنه و پرتم ميکنه داخل خودشم سوار ميشه و راه ميفته
  

  با حرص داد ميزنم 
  

   به چه حقی به من زور ميگی ھان_ 
  

  ساکت شو + 
  

  واسه چی ساکت شم به چه زبونی بھت بگم ازت متنفرم_ 
  

  دھن گشادت و ببند رزا + 
  سعی نکن عقده ی آرتا نمک به حروم و سر من خالی کنی 

  شاھد ھمه چی بودم چطوری مثل سگ ولت کرد با ساغر رفت
  

  جيغ ميزنم 
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  به تو ربطی نداره نگه دار ميخوام پياده شم_ 
  

  جات رزا کاری نکن خودم و خودتو وسط اين جاده آتيش بزنم بشين سر + 
  

  ...از ترس آرتين ديگه يه کلمه ھم جيک نميزنم 
  

** * **** *** ****  
  
  ] آرتا [ 
  

از سارا آدرس آرايشگاه و گرفتم تا برم دنبال رزا اما خبر نداشتم ساغر بی ھمه 
نه اگه ھمين اLن منو چيزم اونجاست بعد از مدت ھا بھم زنگ ميزنه تھديدم ميک

  .نبينه يه ب�يی سر رزا مياره چون ميدونم تعادل روانی نداره قبول ميکنم 
  

دم در آرايشگاه منتظر رزا بودم که بجاش ساغر و  ميبينم تند مياد سمتم و بغلم 
ميکنه و لبای چندشش و ميکشه رو صورتم با اين حرکتش تند از خودم جداش 

  ميکنم
  

  گته اين کارات چه معنی ميده ساغر ؟معلوم ھست چه مر_ 
  

ھيششش عشقم بھتره باھام راه بيای اLن اون زن عوضيت پشت سرمونه بھتره + 
  خرابش نکنی و سوار ماشين بشيم 

  
  خيلی ھرزه ای ساغر خيليييی_ 
  

نه ديگه نشد بخدا اگه باھام نيای با اون بری با يه تلفن کارش و تموم ميکنم + 
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  راغ دارم خوب ميدونی آدمشم س
  

  بخاطر رزا مجبور شدم به حرفش گوش کنم ناچار سوار ماشين ميشم 
رزا رو ميبينم که با سرعت مياد سمتم اما بھش اجازه سوار شدن نميدم و پام و 

  ميزارم رو گاز 
  

صدای شکستن قلبش و واسه .... دستای ظريفش که تو ھوا موندن و ميبينم 
  ..... ھزارمين بار ميشنوم 

  
  ر ميخواد دھن باز کنه محکم با مشت ميخوابونم تو دھنشتا ساغ

  
زر زر نکنا اشغال حرومزاده بخاطر تو ُکره خر زنم و تک و تنھا وسط _ 

  خيابون ول کردم واسه من آدم شدی گوه زيادی ميخوری
  

  اينقدر نگو زنم زنم + 
  اون ھرزه تورو به زور ازم گرفت مگه چيکار کرد که من برات نکردم ھان

  
  شنيدن کلمه ھرزه محکم تر از قبل ميزنم تو دھنش  با
  

ھرزه تويی که ھر روز زير خواب يه نفری بار آخرت باشه راجب رزا چرت _  
  ميگی 

بذار خيالت و راحت کنم ساغر من عاشق رزام ھيچ جوری نميتونی ازم بگيريش 
ادت و به خداوندی خدا يه بار فقط يه بار ديگه با رزا تھديدم کنی خودت و خونو

  به آتيش ميکشم
  

  عاشق چيه اون دھاتی شدی ھاااااااان+ 
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  آره حق با تو رزا دھاتی _ 
رزا گدا ، بی خونواده ، من عاشق پاکيش شدم چيزی تو نداشتی و نداری و 

  نخواھی داشت 
  

مثل ديوونه ھا وسط جاده ميزنم رو ترمز در سمت ساغر و باز ميکنم و پرتش 
  ميکنم بيرون 

  
  نمت ساغر ديگه نبي_ 
  

  ساکت نميشينم آرتا+ 
  

  خودم مينشونمت_ 
  

با تموم سرعت ميرونم سمت آرايشگاه حرفی که به ساغر زدم دروغ نبود واقعا 
از عشقشه که ھی ميرم سمتش دلم ميخواد باھاش يکی شم ولی ..... عاشقش شدم 

  ...م نميدونم چه مرگمه ھمش ميخوام اذيتش کن.... نميدونم چرا نميتونم بھش بگم 
  

بينم مشتای محکمم و پشت ھم ميزنم به فرمون  با رسيدن دم آرايشگاه رزا رو نمی
  ....ماشين 

  ....فکرم ھزار جا ميره 
  .....با کی رفتی رزا 

  .....لعنت بھت ساغر که باعث شدی تنھاش بزارم 
  

  گوشيم و برميدارم و شماره رزا رو ميگيرم 
  

   *** **** **** ** ****  
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ماشين نشسته بودم و داشتم به آرتا فکر ميکردم که گوشيم به صدا در  بی حرف تو
  .....مياد  با ديدن اسم آرتا ضربان قلبم باL ميره 

  
تا ميخوام دکمه سبز و فشار بدم آرتين محکم گوشی و از دستم ميگيره و به صفحه 

  نگاه ميکنه کم کم پوزخند مياد رو لباش 
  

  ه به به ببين کی داره زنگ ميزن_ 
  

  گوشی و بده من آرتين+ 
  

  گوشی و بدم که جواب بدی آره_ 
  

  گفتم گوشيم و بده عوضی+ 
  

  اما بدون توجه ب من گوشی و ميزاره تو جيبيش ميگه
  

  زنگ بزن آرتا...... بزن _ 
  اينقدر پشت خط بمون تا جونت باL بياد 

  
  

  ميزنم زير گريه
  

  آرتين گوشی و بده من _ 
  توروخدا اذيتم نکن 

  
يعنی اينقدر دوسش داری که بخاطر يه تلفن جواب ندادن داری اينطوری گريه   +

  نميکنی
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  عاااشقشم ميفھمی عااااشق_ 
  

  پس جنازش و ببينی چيکار ميکنی + 
  

  مشتای بی جونم و ميکوبم بھش جيغ ميزنم
  

  تو مريضی مشکل داری ازت متنفرم حالم ازت بھم ميخوره + 
  

  آدمت ميکنم_ 
  

  دوسش دارم دوسش دارم دوسش دارم دوسش دارم + 
  

  .....با تو دھنی که ميخورم خفه ميشم 
  

  بعد از يه ربع راه جلوی تاLر نگه ميداره با نفرت برميگرم سمتش 
  

  گوشيم و بده_ 
  

  دست تو جيبش ميکنه و گوشيم و ميده
  

  زياد به آرتا نزديک نميشيا+ 
  

  آرتين _ 
  شه آدم از زندگيش بگذره اين آرتايی که ميگی ھمه زندگيمه مگه مي

  
  بھش فرصت جواب دادن نميدم و زود پياده ميشم
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  تندتند سرم و براش تکون ميدم 

  
رفتيم داخل يه گوشه ميشينی حق نداری از جات تکون بخوری فھميدی وگرنه + 

  بد ب�يی سرت ميارم خانومممم
  

  حق مخالفت نميده و 
  

  .. .دستای ظريفم و تو دستای مردونش قفل ميکنه 
  خدايا اين دستا رو ھيچ وقت ازم نگير باشه ؟

  
وارد سالن که ميشيم خيلی شلوغ بود دور تا دور سالن و نگاه ميکنم بيشتر مھمون 

  ھارو تو جشن تولد آرتا ديده بودم 
يه لحظه ھم چشم ازم .... در حال ديد زدن بودم که با ديدن امير ھول ميکنم 

  ....بی باھاش نداشتم ازش خجالت ميکشم آخرين بار رفتار خو....برنميداشت 
  

ميخواستيم بريم بشينيم که ساغر با قدمای محکم مياد سمتمون آرتا با ديدنش ک�فه 
  دستش و ميکشه به صورتش

  
  ساغر بدون توجه به من رو به آرتا ميگه

  
  آرتا بيا کارت دارم_ 
  

  برو رد کارت + 
  

 Lصداش و ميبره با  
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  اLاااآرتا بايد بيای ھمين ح_ 
  

آرتا دستش و ميبره باL تا بزنه تو صورت ساغر که دستش و ميگيرم نميخواستم 
  جشن سارا بھم بخوره 

  
  رو به آرتا ميگم 

  
  من ميرم لباسم و عوض کنم + 
  

  بيام باھات ؟_ 
  

  نه خودم ميرم زود برميگردم+ 
  

مت طبقه ديگه منتظر جواب نميشم و از  آرتا دور ميشم  و با قدمای آروم ميرم س
 Lبا  

  
از اينکه با ساغر تنھاش گذاشتم اص� حس خوبی نداشتم ولی مجبور بودم 

  نميخواستم جشن بھترين دوستم بھم بخوره
  

طبقه باL دو تا اتاق داشت وارد يکيشون ميشم و مانتو و شالم و در ميارم از آيينه 
کمرنگ شده  به قيافم نگاه ميکنم بخاطر تو دھنی که از آرتين خورده بودم رژم

  بود
  

  رژ قرمزم و از کيفم در ميارم و محکم رو لبام ميکشم  
بعد اينکه دوباره خودم و چک کردم ميرم سمت در اتاق تا برم بيرون که با ديدن 

  امير تو چارچوب در ھين بلندی ميکشم
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  تو اينجا چيکار ميکنی ....ت_ 
  

  ترسوندمت ؟+ 
  

  ميترسم خب وقتی بی سر و صدا ميای معلومه که _ 
  

  ....از چارچوب در فاصله ميگيره و مياد سمتم 
  

نميخوام يدفعه آرتا سر برسه فکر بد ...... حالش يه جوری بود .... ترسيده بودم 
  .....کنه 

  
  امير جلو نيا_ 
  

  ميترسی ازم ؟+ 
  

  تورو خدا نيا امير _ 
  

  يعنی اينقدر ترسناکم ؟+ 
  

  امير التماست ميکنم_ 
  

  ه من ندارم رزا آرتا چی داره ک+ 
  

  کافيه نميخوام چيزی بشنوم_ 
  
  

  يدفعه کنترلش و از دست ميده داد ميزنه
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  اون عوضی دختر باز چی داره رزا که َپسم زدی+ 
  

  سر من داد نزن حرمت خودت و نگه دار امير _ 
  

واسه چی دوست داشتن من به چشمت نمياد ؟ واسه چی  اون آرتا نامرد که جلو + 
  ھزار نفر ھنوز برات مھمه ؟چشمت ميره با 

  
  

امير منو ببخش ولی واقعا دوست ندارم ..... به چشمم نميای چون دوست ندارم _ 
  چرا نمی خوای بفھمی که عاشق آرتام 
  امير جونم به نفساش بنده ميفھمی اينو ؟

  
بازم اشک و تو چشمای مردونش ميبينم ميزنم تخت سينش و ُھلش ميدم اون سمت 

  ميشم و از کنارش رد 
  

  .....از اون اتاق لعنتی نفس گير ميزنم بيرون تا بيشتر از اين له شدن و نبينم 
  

  دنباله لباسم و ميگيرم و با دو از پله ھا ميام پايين 
  

سر ميچرخونم و دنبال آرتا ميگردم پشت يه ميز سر پا مونده بود و ساغرم 
  کنارش دستش و حلقه کرده بود دور دست آرتا 

  
چرا باز پيش .... پس چرا منتظرم نموند .... تم اLن برميگردم مگه بھش نگف

  ....ساغره 
  

احساس ميکردم سالن داره دور سرم ميچرخه يه صندلی خالی گير ميارم و ميشينم 
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  روش و با غصه به ساغر و آرتا نگاه ميکنم 
  

  وقتی که زياد دوسش داری 
  

چشم نداری .... ھش کنن چشم نداری بقيه نگا.... حساس ميشی .... حسود ميشی 
اما .... مدام نگران و دلواپسشی .... ببينی غير از خودت داره با بقيه حرف ميزنه

اينا ھمش از دوست داشتن زياده اما اون فکر ميکنه ديونه شدی  و بھش شک 
  داری 

  ....اماااااااااااا تو فقط دوسش داری 
  

جشن نفھميدم با صدای  از اول جشن دور از چشم ھمه يه گوشه نشستم ھيچی از
  سارا به خودم ميام 

  
  رزا اينجايی _ 
  

  س�م خوبی+ 
  

  اينم سواله ميپرسی ميدونی از کی تا حاL دارم دنبالت ميگردم چرا نيومدی پيشم _ 
  

  ببخش قربونت برم يادم رفت+ 
  

  سارا چشمش به ارتا و ساغر ميفته
  

  آھا پس بگو چرا غصه داری _ 
  وضع عادت کنی ؟ ھنوز برات عادی نشده رزا کی ميخوای به اين 

  
  سارا نميشه + 
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گفتی درکم ميکنی که چی شد پس ؟ يه لحظه فقط يه لحظه خودتو  تا ديروز می
  بزار جای من ببين طاقت مياری 

  
  ميدونم دوست داشتن خيلی بِد ولی نبايد خودتو از بين ببری که+ 
  

  هتا ميخوام جواب سارا رو بدم صدای امير مانعم ميش
  

  رزا_ 
  

  بله+ 
  

  کارت داشتم _ 
  

  سارا ازمون فاصله ميگيره و ميره پيش سينا
  

  بگو امير ميشنوم_ 
  

  دستش و دراز ميکنه سمتم ميگه
  

  يه دور باھام ميرقصی ؟+ 
  

  چييی_ 
  

  يه دور فقط + 
  

  .....اما_ 
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  واسه آخرين بار + 
  

  خودمم بدم نميومد بھتر از تنھا نشستن و غصه خوردن بود 
  

  تام و ميزارم تو دستاش و از جام بلند ميشمدس
  

يه لحظه به آرتا نگاه ميکنم که ميبينم با اخم وحشتناک داره انگشت و اشارش و 
برام به معنی نه تکون ميده اما از سر لجبازی صورتم و برميگردونم و با امير ھم 

  قدم ميشم
  

  دور گردن امير اھنگ م�يمی در حال پخش بود خجالت ميکشيدم دستام و بندازم 
  خودش متوجه ميشه و پيش قدم ميشه 

  
آروم آروم ... دستاش و ميندازه دور کمرم و مجبورم ميکنه گردنش و بگيرم 

  خودم و با آھنگ تکون ميدم 
  

  امير دستاش و به قسمت لخت کمرم به حرکت در مياره 
  

  لب ميزنم
  

  اين کار و نکن امير _ 
  

  چرا + 
  

  ی اذيتم ميکنیاين کارو نکن امير دار_ 
  

  تا امير ميخواد جواب بده آرتا مچ امير و ميگيره ميگه
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  يه بار فقط يه بار ديگه دستت بھش بخوره گردنت و ميزنم _ 
  

منتظر جواب نميمونه و منو ميبره به سمت ديگه و با خشونت کمرم و ميگيره اما 
  من ھمينطوری مونده بودم و ھيچ کاری نمی کردم

  
  با من برقصی ؟ امير و صدا کنم ؟چيه خوشت نمياد _ 
  

  ميخوای منم ساغر و صدا کنم ؟ + 
  

  با اخم ميگه 
  

  دستات و بنداز دور گردنم_ 
  

ازش اطاعت ميکنم و  دستام و ميندازم دور گردنش يدفعه از پشت تو ناحيه لخت 
  ......کمرم سوزش و درد بدی و حسی ميکنم 

  
  ميدم  از درد يقه آرتا رو ميگيرم و تو مشتم فشار

  
  آرتا چيکار کردی....آ_ 
  

ھيچی خانومم چيزی نيست فقط با اين يه تيکه شيشه پشتت و يه خراش کوچيک + 
  دادم تا از اين به بعد جرأت نکنی لباس باز بپوشی

  
  خيلی نامردی آرتا_ 
  

جلو شکمت و اگه با ھمين شيشه خط نميندازم بخاطر اينه که ميترسم بچم تو + 



 

279 

  کردم  ھت رحم نمیشکمت باشه وگرنه ب
  

  ميخوام ازش جدا شم که ميگه 
  

  برو لباسات و بپوش ميريم خونه _ 
  

  اما ھنوز جشن تموم نشده که + 
  

  آماده شو تو حياط منتظرتم_ 
  

بعد از زدن اين حرف منو ھول ميده سمت پله ھا دوست نداشتم برم خونه دلم 
  .....م ؟ ميخواست تا آخر تو جشن بمونم ولی مگه جرأت مخالفت دار

  
پوشم پشتم خيلی درد  از پله ھا باL ميرم و وارد اتاق ميشم مانتوم و با احتياط می

  ميکرد شالمم ميزارم سرم و از اتاق ميزنم بيرون 
  وارد سالن که ميشم ميرم پيش سارا 

  
  سارا_ 
  

  وا اين چيه پوشيدی + 
  

  دارم ميرم خونه گلی جان اومدم خدافظی کنم ازت_ 
  

  کجا ھنوز جشن تموم نشده که يعنی چی + 
  

  مجبورم سارا وگرنه نميرفتم _ 
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  خيلی نامردی رزا فکرش و نمی کردم تو بھترين روز زندگيم تنھام بزاری+ 
  

  .....بخدا سارا _ 
  

  خدافظ+ 
  

با بغض به سارا نگاه ميکنم اما بی توجه به من از جاش بلند ميشه و ميره يه 
  سمت ديگه از سالن 

  
با ناراحتی از تاLر ميزنم بيرون و .... ھميشه آدم بِد من ميشم .....  چقدر بدشانسم
  ....ميرم تو حياط 

آرتا رو ميبينم که به ماشينش تکيه داده بدون توجه به آرتا ميرم سمت خيابون تا 
واسه خودم ماشين بگيرم دوست نداشتم تو اون ماشين بشينم حالم بد ميشه يادم مياد 

  دهامروز ساغر داخلش بو
  

واسه يه تاکسی دست تکون ميدم که برام نگه ميداره اما ھنوز دستم به دستگيره 
  ماشين نرسيده بود که آرتا از پشت منو ميگيره به راننده ميگه 

  
  شما بفرما آقا_ 
  

  چی واسه خودت ميگی کجا بره+ 
  

  ساکت شو برو تو ماشين _ 
  

  راننده عصبی ميگه
  

   تکليف من چيه بمونم يا برم خانوم
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  آرتا ھم مثل خودش داد ميزنه 

  
  بروو آقا _ 
  

  آرتا عصبی برميگرده سمتم 
  

  چه مرگته تو بازم دو ديقه ولت کردم ھار شدی _ 
  گمشو تو ماشين ببينم

  
  نميشينم+ 
  

  نشنيدم چی گفتی _ 
  

  گفتم نميشينم+ 
  

  دلت کتک می خواد بازم نه؟_ 
  تو ماشين رزا کاری نکن جلو اين ھمه آدم مثل سگ بزنمت گمشو

  
  با گريه جيغ ميزنم و مشتام و ميکوبم به کاپوت ماشين ميگم 

  
  من با اين ماشين لعنتی ھيجا نميام_ 
  

  چرا تو ک�ست نيست ؟+ 
  

  ماشينی که ھزار تا دختر باھاش سوار نميکنی نميشينم داخلش _ 
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  زر زر نکن گمشو داخل+ 
  

غر مياد جلو چشمام ، بی ارزش نميام لعنتی نميام وقتی به ماشين نگاه ميکنم سا_ 
شدنم و وسط خيابون ميبينم ، نامردی و خيانتت و ميبينم ميفھمی اينو درک ميکنی 

  اص�
  

  وقتی از چيزی خبر نداری الکی قضاوت نکن + 
  

  چه قضاوتی وقتی با چشمای خودم ديدم _ 
  

  گريم شدت ميگيره ميگم
  

کنه که چی؟ چی و جلو چشمم ميزاری دستات و بگيره بغلت کنه بوست _ 
  عاشقم نيستی ؟! ميخوای ثابت کنی اين که منو نميخوای 

  
  رزا کافيه يه بار گفتم مجبور شدم برم + 
  

  تا ميخوام جواب بدم با صدای آرتين ھردوتامون برميگرديم سمتش
  

  چه خبرتونه شما دو تا ميدونين صداتون تا کجا مياد _ 
  

  آرتا ک�فه نفسش و ميده بيرون ميگه 
  
  از اين خانوم بپرس که فقط بلده  رو اعصابم راه بره +
  

  چی شده مگه _ 
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  ھيچی بيخيال فقط سوئيچ ماشينت و ميدی+ 
  

  مگه خودت ماشين نداری _ 
  

  چرا دارم تو با ماشين من بيا+ 
  

بعد از گرفتن ماشين آرتين راه ميفتيم سمت خونه تو راه نه من حرفی زدم نه آرتا 
....  

  
ارت از ماشين پياده ميشم و ميرم سمت اتاقم ھمين که ميخوام در با رسيدن دم عم

  اتاق ببندم آرتا در و محکم با پاھاش ھل ميده 
  

  برو بيرون آرتا_ 
  

  از کی تا حاL زن و شوھرا جدا ميخوابن+ 
  

من باھات ھيچ نسبتی ندارم بيشتر به ساغر ميخوره زنت باشه بعضی وقتا فکر _ 
  فقط زير خوابتم آرتاميکنم حق با بقيه ست من 

  
با تموم شدن حرفم با تو دھنی که از آرتا ميخورم دھنم پر خون ميشه دو تا دستام 

  و ميگيرم جلو دھنم و ميدوام سمت سرويس بھداشتی 
شير آب و باز ميکنم و دھنم و ميشورم ھمين که ميام بيرون با داد آرتا دو تا 

  گوشام و نگه ميدارم
  

ف از دھنت در اومد فھميدی وگرنه زنده زنده چالت بار آخرت باشه اين حر_ 
  ميکنم
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  دروغ ميگم مگه+ 
  

  نزديکم ميشه و دو طرف صورتم ميگيره خشن ميگه
  

  ِد آخه اLغ يعنی تا اLن نفھميدی دوست دارم_ 
  

ميترسم تکون بخورم و از خواب ....قدرت حرکت کردن ندارم ..... ُکپ ميکنم _ 
  ھست ميگم به ھر جون کندنی.....پاشم 

  
  چی....چ+ 
  

  ھمون که شنيدی_ 
  

اما من دوست داشتنت و نميخوام لعنتی خودت گفتی عاشقم نيستی خودت گفتی + 
  يکی و ميخوای که عاشقش باشی

  
  دروغ گفتم _ 

  عاشقتم خاله ريزه
پيش خودت چی فکر کردی تو اگه عاشقت نبودم سر ھر چيزی کوچيکی بھت 

  ازت ؟ گير ميدادم ؟ يا بچه ميخواستم
  

  .....باورم نميشد اين حرفا رو دارم از دھن کسی که براش ميميرم ميشنوم 
گرفت ولی نه از روی غصه  ھر کلمه ای که از دھنش خارج ميشد گريم شدت می

  .....از روی ذوق 
  

امشب ديگه از خشونت خبری نبود  تموم اين روزای سخت و تو يه شب برام 
  جبران کرد
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ھام و شونه ميکردم و آرتا ھم داشت نگاھم ميکرد وقتی کارم جلوی آيينه داشتم مو

  تموم ميشه دستام و ميگيره و رو پاھاش مينشونه
  

  رزا _ 
  

  ھوم+ 
  

  توَلمون چشماش به تو بره باشه_ 
  

  آرتا+ 
  

  جانم _ 
  

  توَلمون چشماش به تو بره باشه ؟+ 
  

  يرش باشه ؟با خنده ای که ميکنه دلم براش ضعف ميره خدايا ھيچ وقت ازم نگ
  

  کنارش رو تخت دراز ميکشم و به صورت جذابش نگاه ميکنم 
  

  آرتا_ 
  

  جان آرتا+ 
  

  واقعا دوسم داری_ 
  

  خيلی + 
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  پس چرا امروز تنھام گذاشتی ؟_ 
  

  گفتم که خانومم مجبور شدم+ 
  

خوب بعدازظھر مجبور شدی تو جشن چی ؟ واسه چی باز ولم کردی رفتی _ 
  پيش ساغر 

  
  ه بود چرت در گوشم ميگفت ازم حامله ست چون اومد+ 
  

  با ترس و دلھره به آرتا نگاه ميکنم خنده ی مردونه ای ميکنه ميگه 
  

  اون طوری نگاه نکن خاله ريزه _ 
داشت دروغ ميگفت اگه تنھات گذاشتم بخاطر اين بود که منتظر پدرش بودم تا 

  بياد ھمه چيز و بھش بگم
  

  گفتی ؟+ 
  

  رش چه جور آدميهفھميد دخت بايد می_ 
  

  يعنی ديگه پيداش نميشه ؟+ 
  

  گم و گورش ميکنم _ 
  

  يعنی ديگه قرار نيست مسخرم کنه ؟+ 
  

  آتيشش ميزنم_ 
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  يعنی ديگه قرار نيست تورو از من بگيره ؟+ 
  

  نميتونه چون نميزارم _ 
  

  ميدونی چيه 
  

  چيه خانومم+ 
  

  ميخوام ميتونی بھم بگی خودخواه ولی خنده ھات و واسه خودم_ 
  لمس دستات و واسه خودم ميخوام 

  دوست داشتنت و واسه خودم ميخوام
  اخماتو واسه خودم ميخوام

  من کل وجودتو واسه خودم ميخوام 
  

  دستاش و ميزاره رو صورتم و ميگه
  

  فقط ماله آرتايی توله_ 
  

*** * *** ****  
روزھای عمرم يک ماه از اعتراف آرتا که عاشقمه ميگذره تو اين يک ماه بھترين 

  .و کنارش گذروندم 
  
  

تو اين مدت ديگه از تھديد آرتين خبری نبود بخاطر دLيلی مادر آرتا و خواھرش 
نتونستن زودتر بيان ايران فردا قراره برگردن دل تو دلم نيست اگه از من 

  .....خوششون نياد چی 
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  نمبه ھمين چيزا داشتم فکر ميکردم که دستای گرمش و رو صورتم حس ميک

  
  خانوم من به چی داره فکر ميکنه_ 
  

  به فردا+ 
  

  فردا چه خبره مگه خانومم_ 
  

  اگه مامانت از من خوشش نياد چی ؟+ 
  

  مگه ميشه رو انتخاب من ايراد بگيره _ 
  

  جدی ميگم آرتا+ 
  

  منم جديم رزا اگه ھمه عالم و آدم بگن رزا نه من ميگم آره_ 
  

  ونيم و عميق ميبوسه ميگهبا اين حرفش لبخند مياد رو لبم پيش
  

  من ديگه برم شرکت چيزی احتياج نداری _ 
  

  نه فداتشم فقط مراقب خودت باش + 
  

بعد از راھی کردن آرتا ميرم تو آشپزخونه تا واسه ناھار يه چيزی آماده کنم که 
  آرتين جلو راھم و ميگيره خيلی خشک ميگم 

  
  ميشه بری اونور کلی کار دارم_ 
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  ون با ھم خوب شده ميبينم ميونت+ 
  

  تا چشمات دربياد_ 
  

رزا تا فردا فقط وقت داری نخوای تمومش کنی کار آرتا رو تموم ميکنم به + 
  جون خودت قسم اين کارو ميکنم

  
  ترس و دلھره مياد سراغم

  ...اما نميخوام جلوش کم بيارم نميخوام اجازه بدم زندگيم و نابود کنه 
  

  ھيچ غلطی نميتونی بکنی_ 
  

  ف آخرته ديگه آرهحر+ 
  

  حرف اول و آخرم من ھيچوقت بخاطرت آرتا رو ول نميکنم_ 
  

  نشونت ميدم+ 
  

ھمين که از خونه ميره بيرون بی حال رو کاناپه ميشينم اگه راست بگه چی ؟ اگه 
  .....ب�يی سر آرتا بياره 

  
  *** ** ** *  

  
ه دنبال مادر و تو يه چشم به ھم زدن فردا ھم رسيد آرتا از صبح رفته فرودگا

  خواھرش دل تو دلم نيست نگرانم نميدونم چی در انتظارمه 
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  *آرتا * 
  

رزا رو خونه تنھا گذاشتم اومدم تا فرودگاه خودم نياوردمش ترسيدم مامان يه 
  چيزی بگه ناراحت بشه به اندازه کافی تو اين مدت عذاب کشيده

  
  با ديدن آتنا و مامان ميرم سمتشون آتنا جيغ ميزنه 

  
  آرتايی دلم برات تنگ شده بود _ 
  

  س�م چه سياه سوخته شدی آتنا+ 
  

  وا به جای خوش آمد گوييته _ 
  

  صورتم و برميگردونم سمت مادرم
  

  س�م قربونت برم خوبی _ 
  

  اما بدون اينکه جوابم و بده چمدونش و ميگيره و راه ميفته
  

  آتنا در گوشم ميگه 
  

  رتاخدا به داد برسه بدجور شاکيه آ_ 
  

  چرا مگه چی شده + 
  

  ھمين که ازدواج کردی ديگه _ 
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  کجای کارم بد بوده + 
  

  برو از خودش بپرس_ 
  حاL خوشگل ھست آرتا ؟

  
  به چشم من آره+ 
  

  اوووووو خوب حاL غصه نده منو _ 
  

  تو که سياه سوخته ی منی + 
  

  تند ميدوام سمت مامان و چمدونش و ميگيرم که با صدای بلندی ميگه
  

  برو اونور آرتا_ 
  

  مامان چرا اينطوری داد و بيداد ميکنی چی شده + 
  

  تازه از من ميپرسی چی شده بی حيا_ 
  

  آره ميپرسم چون دليل اين رفتارت و نميفھمم+ 
  

  معلوم نيست کدوم بی صاحابيو آوردی تو خونوادمون بعد زبونتم درازه_ 
  

  مامان لطفا راجب رزا درست صحبت کن + 
  

شمم روشن بخاطر يه دختر بی اصل و نسب اينطوری تو روی من آفرين چ_ 
  وايميستی



 

292 

  
  من ھيچ کار بدی انجام ندادم الکی شلوغش نکن مامان+ 
  

اينکه بدون اجازه ی منه مادر رفتی زن گرفتی کار درستيه ؟ واسه چی ھمچين _ 
  کاری کردی ؟

  
  کنترلم و از دست ميدم داد ميزنم 

  
  ستم صبر کنم تا از اونور دنيا بيایچون دوسش داشتم نمی تون+ 
سر من داد نزنا خوب گوشات و باز کن آرتا چه اLن چه ده سال ديگه من اين _ 

  دختر و به عنوان عروسم قبول نميکنم
  

  مامان کاری نکن از دستش بدم وگرنه منو ديگه نمی بينی+ 
  

تو  معلوم نيست اين دختره ی گور به گور شده چيکارت کرده که اينطوری_ 
  روی من واميستی 

  
  

کافيه مامان نيومده شروع نکن بزرگ ترمی احترامت واجب ولی چه بخوای + 
چه نخوای رزا زنه منه ميخوام ھر چه زودترم عقدم رسمی بشه پس لطفا سنگ 

  ننداز جلوی پام
  

  تا ميخواد جواب بده آتنا با ناراحتی ميگه 
  

  دعواتون و بزاريد خونه کافيه ديگه ھمه دارن نگاھمون ميکنن بقيه ی _ 
  

با اين حرف آتنا ميرم سمت ماشين تموم عصبانيتم و سر در ماشين خالی ميکنم 
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  دوست ندارم به رزا حرف بزنه
  بعد از سوار شدن آتنا و مامان ماشين و به سمت خونه ميرونم

  
** **** **** ****  

  
نم مشکلی ندارم با شنيدن صدای ماشين آرتا از آيينه خودم و چک ميکنم وقتی ميبي

  ميدوام سمت در اولين نفر آرتا مياد داخل با ديدنش کل دلتنگی ھام رفع ميشه 
  

  آرتا نزديکم ميشه و پيشونيم و ميبوسه پشت سرش يه دختر بامزه داخل ميشه 
  

  رزا جان اينم آتنا خواھرم_ 
  

  آتنا به گرمی بغلم ميکنه و ميگه 
  

  ونوادمون خوش اومدیخوبی گلم از ديدنت خيلی خوشحالم به خ+ 
  

  با کلی ذوق و خنده ازش تشکر ميکنم 
  

  بعد آتنا مامان آرتا رو می بينم با خنده دستم و سمتش دراز ميکنم 
  

  س�م رسيدن بخير خوب ھستين ؟+ 
  

  اما با عصبانيت دستم و پس ميزنه و ميگه 
  

داخل   واL خونم شده کاروانسرا ھر بی سر و پايی سرش و ميندازه پايين مياد_ 
  با ھمين لفظ قلم حرف زدنت دل پسر بدبختم و بردی نه ؟
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با اين حرف مامان آرتا بغض چنگ ميزنه به گلوم از ھمون چيزی که ميترسيدم 
  ....سرم اومد 

  
  آرتا با صدای بلندی ميگه

  
  کافيه مامان لطفا تمومش کن_ 
  

  اما بی توجه به آرتا مياد سمتم ميگه 
  

ت و تو دلم جا بدی چون به آرتا ھم گفتم من به دختر جون سعی نکن خود+ 
  عنوان عروس قبولت ندارم 

  دختری که خود سر بياد صيغه اين يکی اون يکی باشه معلومه چجور آدميه
  

با اين حرفش بدجور دلم و به درد مياره اون چی ميدونست از گذشته ای که 
  ....داشتم

  
قم در و ميبندم و شروع ميکنم بدون توجه به صدای کردنای آرتا ميدوام سمت اتا
  ....به گريه کردن آخه چرا ھمه راجبم فکر بد ميکنن

  
  حدود نيم ساعت بعد آرتا وارد اتاقم ميشه

  
  خاله ريزه من اينجا تک و تنھا چيکار داره ؟_ 
  

  ميدونستی + 
  

  چيو خانومم_ 
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  اينکه منو نميخواد+ 
  

  مگه دست خودشه نخواد_ 
  

  ی ؟تا کی ميخوای گولم بزن+ 
  

  کافيه رزا نميخوام به اين بحث ادامه بدم بيا بريم ناھار_ 
  

  من نميام+ 
  

  بچه نشو پاشو ببينم_ 
  

  آرتا نميام چطوری بيام وقتی اون پايين ھيچکس منو نميخواد+ 
  

  مشکل خودشونه _ 
  تو زن منی پس بايد عادت کنن

  
مه دور ميز نشسته اجازه مخالفت نميده و دستم و ميگيره و از اتاق ميبره بيرون ھ

کردم اضافه بودنم و خيلی  بودن و مشغول غذا خوردن بودن احساس را حتی نمی
  خوب حس ميکردم

  آرتا که متوجه شده بود خودش تو بشقابم غذا ميکشه و ميزاره جلوم آروم ميگه 
  

  بخور خانومم_ 
  

  تا ميخوام تشکر کنم صدای مادرش مانعم ميشه 
  

  خودش عرضه نداره غذا بکشهبی دست و پا ھم ھست که +  
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  بجای غذا تند تند بغض لعنتيم و قورت ميدم

  
  آرتا بدون اينکه جوابی بده نگاه گرمش و بھم ميدوزه و ميگه 

  
  بخور گلی _ 
  

منم زير نگاه ھای عصبی مادرش شروع ميکنم به غذا خوردن ھنوز چند لقمه 
مد قاشق از دستم ميفته بيشتر نخورده بودم که با صدای وحشتناکی که از بيرون او

پايين ھراسون ميرم سمت پنجره که با ديدن ماشين آرتا که چيز سالمی ازش باقی 
  نمونده بود دلم ھری ميريزه پايين

  
با تموم نيرويی که برام مونده بود دستم و ميگيرم به ديوار و برميگردم سمت 

  آرتين که ميبينم با خنده شيطانی زل زده بھم
  

لب داشت مطمئن شدم کار خودشه از ھول زياد بلند بلند ميزنم  از لبخندی که به
  زير گريه و ُسر ميخورم رو سراميک آرتا سراسيمه مياد طرفم

  
  رزا چی شده چرا اينطوری داری گريه ميکنی ؟_ 
  

  ...اما نمی تونستم جوابش و بدم دلشوره بدی اومده بود سراغم 
  

  ...رحم باشه آرتين با اين کارش فھموند واقعا ميتونه بی
  

  رزا گريه نکن لطفا _ 
  

  اما مگه ميشد؟ 
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  يدفعه آرتا عصبی ميشه مشت ميکوبه تخت سينش داد ميزنه

  
منه Lمصب و ببين زندم سالمم ھيچيم نشده پس چرا داری گريه ميکنی ؟ _ 

  ميخوای منو ديونه کنی نه ؟
  

  آتنا ميگه
  

  ه ؟آرتا کافيه چرا عصبانی ميشی نمی بينی چقدر ترسيد+ 
  

  آرتا ک�فه دست ميندازه تو موھاش و از جاش بلند ميشه
  

  صدای آتنا ما رو به خودمون مياره 
  

  آرتا تو با کسی مشکلی داری ؟_ 
  

  معلومه که نه + 
  

  پس کار کی ميتونه باشه ؟_ 
  

  حوصله سوال جواب ندارم آتنا بعد صحبت ميکنيم + 
  

و زمينم بلندم ميکنه و ميکشونه بعدم بدون توجه به بقيه دستم و ميگيره و از ر
  سمت اتاق

  
  من و ميبره تو اتاق خودشو و آروم در اتاق و ميبنده 

  بی حال رو تخت ميشينم و به ديوار زل ميزنم 
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  زانو زدنش و جلوی پاھام ميبينم 

  
  رزا منو نگاه کن _ 
  

  با توام نگاه کن _ 
  

ھش اشکام بی اختيار سرم و ميچرخونم و تو صورتش نگاه ميکنم با نگاه کردن ب
بی شک من ميميرم ... اگه ب�يی سرش بياد ... ميريزن اگه از دستش بدم چی 

  ....من فقط به اميد اين لنتی دارم نفس ميکشم .... 
  

  صدای مردونش باعث ميشه از فکر دربيام 
  

  رزا چرا با خودت اينطوری ميکنی ؟ مگه نمی بينی اتفاقی نيفتاده ؟_ 
  

  ون ماشين بودی چی ؟اگه تو ا....ا+ 
  

  فع� که نبودم خانومم_ 
  

  اگه بازم ب�يی سرت بيارن چی ؟+ 
  

  نترس قربونت برم مراقب خودم ھستم_ 
  

  آرتا + 
  

  جان آرتا _ 
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  يه قولی بھم ميدی ؟+ 
  

  تو جون بخواه_ 
  

  ھيچ وقت تنھام نزار باشه ؟+ 
نزار کسی ھر چی که شنيدی يا ھر چی که ديدی اول بيا از خودم سوال کن 

  بينمون و بھم بزنه 
  

  رزا چيزی شده که بھم نگفته باشی _ 
  

  فقط قول بده + 
  

  نگرانيتو دوست ندارم _ 
  

  منم بيخيالی و خونسرديت و دوست ندارم + 
  

رزا کافيه ديگه يه بار گفتم اتفاقی نميفته برام اون آشغال بی ھمه چيزم که _ 
  امروزمون و به گند کشيد پيدا ميکنم 

  
  ....ميخواست جيغ بکشم من ميدونم اون آشغال کيه  دلم

  ! ولی ميترسم اگه نتونم ثابت کنم چی ؟ اگه فکر کنن ميخوام آرتين بدنام کنم 
  

  بگير استراحت کن من بايد برم تا شرکت يکم کارای عقب افتاده دارم _ 
  

  پر استرس به آرتا نگاه ميکنم با لبای لرزون ميگم 
  

  ميشه نری ؟.....م_ 
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  بچه شدی ؟+ 
  

  آره بچه شدم فقط نرو_ 
  

  نرم بعد اون وقت اونی که سر به سرم گذاشته فکر کنه ازش ترسيدم ؟+ 
  

  آرتا توروخدا _ 
  ........تورو مرگ رز

  
  انگشتش و ميزاره رو لبم و ميگه

  
ھيسسس يه بار ديگه مرگت و قسم بدی به خدای باL سرمون دوباره ميشم + 

  نبايد سرت بيارم و ميارمھمون آرتا و ب�يی که 
  

اينقدر حرفش و محکم گفت که خفه شدم ديگه جرأت مخالفت نداشتم فقط يه گوشه 
  ....نشستم و با بغض به رفتنش نگاه کردم 

  
بعد از رفتن آرتا آروم و قرار نداشتم نمی تونستم تو خونه بمونم تصميم گرفتم برم 

  بيرون تا شايد يکم حالم بھتر بشه 
  

  م سمت کمد لباس و يه دست مانتو شلوار ساده ميپوشم بی حال مير
  

  ھمين که ميخوام از اتاق بزنم بيرون در اتاق باز ميشه و آرتين مياد داخل
  

  با ديدنش خونم به جوش مياد و با عصبانيت ميگم 
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  با اجازه کی اومدی داخل اتاقم گمشو بيرون _ 
  

  خورد نميکنهيوااش کوچولو آدم که با شوھر آيندش اينطوری بر+ 
  

  خيلی پستی خيلی _ 
  مگه اينکه تو خواب ببينی بخاطر تو زندگيم و خراب کنم 

  
  ميبينم گلم تو بيداری ھم ميبينم + 

  شايد تو از آرتا دست نکشی ولی من کاری ميکنم که اون ازت دست بکشه
  

  ......با حرص ميخندم 
  

  تو يه عوضی ھستی آرتين_ 
  
  

  نجا تنھا عوضی ای ھستم که بھت اھميت ميدهآره شايد باشم  ولی من اي+ 
  

  اگه نخوام تو حيوون بھم اھميت بدی کی و بايد ببينم ؟_ 
  

ھمين که حرفم تموم شد با عصبانيت حمله ميکنه سمتم و محکم ميخوابونه در 
  گوشم 

  
  اينقدر ضربش محکم بود که به گريه ميفتم

  
  ازت متنفرم آرتين متنفر_ 
  

  فقط ببرمت خونه خودم  آدمت ميکنم رزا بمون+ 
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  بخدا ديگه ساکت نميشينم اLن زنگ ميزنم ھمه چی و به آرتا ميگم _ 
  

تند ميدوام سمت گوشيم و شماره آرتا رو ميگيرم اما ھنوز بوق نخورده بود که 
  آرتين گوشی و از دستم ميگيره و محکم ميزنه به ديوار

  
  ميکنم رو زمين ميشينم و با گريه تيکه ھای گوشيم و جمع 

  
  ھر چه قدر زر زدی ساکت نشستم فکر کردی خبريه نه _ 

رزا يه کلمه فقط يه کلمه به کسی چيزی بگی آرتا رو ھمين امشب ميفرستم سينه 
  قبرستون

  
  ھيچ غلطی نميتونی کنی آرتين بخدا بياد ھمه چيز و بھش ميگم+ 
  

  باشه خودت خواستی رزا _ 
  

  ه بيرونمنتظر جواب نميشه و زود از اتاق ميزن
  

  ....با اين حرفش دلشورم بيشتر ميشه نکنه جدی کاری کنه 
  

  ديگه حوصله بيرون رفتن ھم ندارم لباسام و در ميارم يه گوشه اتاق ميشينم
  **** *** * *** *  
  

ساعت ده شب و ھنوز آرتا نيومده خونه از اضطراب زياد ھی حال تھوع بھم 
  دست ميده

  



 

303 

تو اتاق بمونم با دو خودم و ميرسونم به سالن آتنا با ديگه بيشتر از اين نميتونستم 
  ديدنم ميگه

  
  رزا چی شده چرا اينقدر پريشونی _ 
  

  آرتا نيومده ھنوز ؟.....آ+ 
  

  نه گلم احتماL کارش طول کشيده_ 
  

  آخه تا حاL سابقه نداشته اين ھمه دير کنه + 
  

  ره سمت تلفن و جواب ميدهتا ميخواد جوابم و بده تلفن خونه به صدا درمياد آتنا مي
  

  بله بفرماييد_ 
  
  بله من خواھرشون ھستم اتفاقی افتاده خانوم شما کی ھستين ؟_
  

  چی بيمارستان_ 
  

  با شنيدن کلمه بيمارستان پاھام سست ميشن و با زانو ميشينم رو زمين
  

آتنا تلفن و قطع ميکنه و با رنگ پريده برميگرده سمتمون مامان آرتا که تا اون 
  ظه ساکت بود با صدای بلندی ميگهلح
  

  چرا Lل مونی گرفتی دختر چی شده ؟_ 
  

  اما آتنا خيره خيره داشت نگاھم ميکرد 
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  مامانش بلندتر از قبل داد ميزنه
  

  حرف ميزنی يا بيام بيفتم به جونت دختره ی ورپريده_ 
  

  آتنا به زور لب ميزنه
  

  اقو زدناز بيمارستان بود مثل اينکه آرتا رو با چ....ا_ 
  

  با تموم شدن حرف آتنا جيغ و گريه ی مامان آرتا بلند ميشه 
  

  .....چطور تونست به عشقم آسيب بزنه ..... شوکم ..... اما من ھنوز گيجم 
  

يدفعه مامان آرتا بلند ميشه و مياد سمتم و موھام و ميگيره مثل وحشيا ميکشه از 
  درد جيغام دست خودم نبود

  
  و چيکار داری مامان ولش کن رزا ر_ 
  

  تموم اين بدبختی ھامون از پا قدم شوم اين ھرزه ست + 
از وقتی اومده زندگيمون و به گوه کشيده معلوم نيست چيکار کرده پسرم و 

  جگرگوشم انداخته گوشه بيمارستان
  

مامان چرا حرف الکی ميزنی يه نفر ديگه پسرت و زده تو يقه ی رزا رو _ 
  گرفتی 

  
يروز از اين دشمنا نداشت ھمين که اين بی حيا چشم سفيد چرا داداشت تا د+ 

  پيداش شده پسرم و بايد از بيمارستان جمع کنم
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کافيه ديگه مامان کاری نکن بعد آرتا بفھمه عصبانی بشه چه بخوای چه نخوای _ 
  رزا زن آرتاست پس احترامش و نگه دار 

  
  ھه احترام + 

يد بين من و اين بی حيا يکی و انتخاب بمون فقط آرتا از بيمارستان مرخص بشه با
  کنه 

  
بعد از زدن حرفای نيش دارش ازمون دور ميشه آتنا ميدوه سمتم و زير بغلم و 

  ميگيره و از رو زمين بلندم ميکنه 
  

  رزا تو حرفاش و به دل نگير باشه ؟ آماده شو بايد بريم بيمارستان_ 
  

  بغضم ميشکنه و شروع ميکنم به زار زدن 
  

  ...گفتم دير کرده ديدی + 
  پرستاره چی گفت حالش خوب بود 

  
  رزا بايد آماده بشی _ 
  

  پرسيدم خوب بود يا نه چرا جوابم و نميدی + 
  

  بيھوشه فع�_ 
  

  ..... انگار قلبم ھر لحظه ميخواد از کار بيفته ... گريم شدت ميگيره 
  

  با صدای آرتين صدای گريم بند مياد 
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  چه خبرتونه باز _ 
  

  يره سمتش و ميگه آتنا م
  

  کجايی آرتين بايد بريم بيمارستان+ 
  

  اونجا چرا _ 
  

  مثل اينکه آرتا چاقو خورده+ 
  

  ُخب _ 
  

  وا يعنی چی خب آرتين+ 
  آرتا حالش بده بايد بريم

  
  آماده شو ميبرمتون_ 
  

بعد از رفتن آتنا تموم نفرتم و جمع ميکنم ميرم سمت آرتين شروع ميکنم مشتای 
  سينش کوبيدن بی جونم و به

  
ازت متنفررررم حالم ازت بھم ميخوره چرا اينکار و کردی ھااان ؟ ھدفت چيه _ 

؟ دنبال چی ھستی آرتين ؟ يعنی اينقدر از برادرت متنفری که به فکر انتقام ازشی 
  ؟

  با دوتا دستاش مشتام و ميگيره و مياره پايين
  

  تقصير خودته بھت اخطار داده بودم _ 
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  يی سرش بياد خودم و ميکشم بخدا بخدا ب�+ 
  

  تو گوه ميخوری _ 
  

  عشقمه+ 
  

  خفه شو _ 
  

  زندگيمه+ 
  

  خفه شو رزا _ 
  

  جونم به نفساش بند + 
  

  خفه ميشی يا خفت کنم _ 
  

  ھميشه ماله اونم + 
  

  ميگيرمت _ 
  

  نميتونی پس فطرت+ 
  

  امشب تا چند قدمی مرگ رفت ھنوز باورت نشده ميتونم _ 
  

  ...بودم واقعا کم آورده 
  به سمت عقب قدم برميدارم که ميگه 
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  حق بيمارستان اومدن نداری فھميدی_ 
  

  من واسه ديدن شوھرم احتياج به اجازه تو ندارم + 
  

اينقدر واسه من شوھرم شوھرم نکن رو اعصابم راه نرو وگرنه با يه تلفن ميگم _ 
  کارش و تو ھمون بيمارستان کوفتی تموم کنن

  
  . .دھنم بسته ميشه 

  ....ھر کاری و که بگه انجام ميده ... واقعا ديگه ازش ميترسم 
  

  با صدای آتنا برميگردم سمتش 
  

  رزا چرا آماده نشدی _ 
  

  اما آرتين به جای من جواب ميده
  

  تو و مامان با آژانس برين من رزا رو ميارم_ 
  

ه آدم بعد از رفتن آتنا آرتين برميگرده سمتم ميگه من ميرم دوش بگيرم مثل بچ
  ھمين جا ميمونی و از جاتم تکون نميخوری 

  رزا حرف گوش ندی وای به حال آرتا
  

  بعد اينکه آرتين ميره دنبال يه راه حل ميگردم مگه ميشه نبينمش ؟ 
  ....نديدنش منو ميکشه 

  
نگاھم به در ورودی ميفته با تموم ترس و دلھره ام مبارزه ميکنم تند لباسم و 

شی آرتين و از زمين چنگ ميزنم  آروم و بی سر و صدا از پوشم کيفم و با گو می
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  خونه ميزنم بيرون
  

  ...تموم کوچه رو مثل فراريا ميدوام 
  

تاکسی ميگيرم تا خودم و به بيمارستان برسونم ميدونم اگه آرتين بفھمه روزگارم 
بی خبری ازش ... و از اين سياه تر ميکنه اما من بدون آرتا نمی تونم نديدنش 

  ر منو ميکشهزودت
  

با زنگ خوردن گوشی آرتين لرزش تنم بيشتر ميشه به صفحه نگاه ميکنم که 
  ....شماره خونه رو ميبينم پس متوجه شده فرار کردم 

  
  ...از ترس جواب نميدم و گوشی و ميزارم تو جيبم 

  
با رسيدن به بيمارستان از تاکسی پياده ميشم ھمين که ميخوام برم اونور خيابون 

  گوشی زنگ ميخوره ناچار مجبور ميشم جواب بدم دوباره
  

  تماس و که وصل ميکنم صدای فريادش گوشم و َکر ميکنه 
  

  کدوم قبرستونی رفتی رزاا_ 
  

  آب دھنم و قورت ميدم و و سخت ميگم 
  

  ...من ...داد نزن + 
  

دستم بھت برسه زنده زنده چالت ميکنم اگه پات و ... داد نزنم ؟ ميکشمت _ 
  شی بيمارستان واسه ديدنش گذاشته با
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  کنترلم و از دست ميدم جيغ ميزنم 
  

  آره اومدم بيمارستان اومدم پيش شوھرم پيش عشقم حرفيه ؟ _ 
  

  به خداوندی خدا رزا اين دفعه بگيرمت ديگه ازت نميگذرم + 
  

تا بيام منظورش و بفھمم گوشی و قطع ميکنه چه ميدونستم چه نقشه ی کثيفی تو 
  فکرشه

  
ل حرفای آرتين ميشم و تند خودم و ميرسونم داخل بيمارستان از پذيرش بی خيا

  پرسم که ميگن آرتا رو آوردن تو بخش  سوال می
  

  آتنا با ديدنم مياد سمتم 
  

  کجا موندی رزا _ 
  خداروشکر آرتا بھوش اومده از وقتی چشم باز کرده يکسره سراغت و ميگيره

  
  ميتونم اLن برم پيشش + 
  

  و منتظرهآره گلم بر_ 
  

  زير نگاه ھای عصبی مادر آرتا قدم بر ميدارم سمت اتاق 
  .....در و باز ميکنم با ديدن وضعيت آرتا غم دلم بزرگ و بزرگتر ميشه 

  
با صدای در سر ميچرخونه سمتم با ديدنم می خواد از تخت بلند شه که زخمش 

  اجازه  نميده از درد چشماش و می بنده
م  و با گريه به صورت گيراش نگاه ميکنم صدای ھمونطوری به در تکيه ميد
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  قشنگش و می شنوم
  

  کجا بودی چرا چشم باز کردم نديدمت ؟ اينقدر بی معرفت شدی ؟_ 
  

  ....جوابش و نميدم 
  يعنی جوابی ندارم که بدم نمی خوام دھن باز کنم و يه دروغ ديگه تحويلش بدم

  
  بينه ميگه  وقتی سکوتم و می

  
  بينی نميتونم از جام تکون بخورم تر نمیحداقل بيا نزديک_ 
  

  به سختی لب ميزنم 
  

  کار کی بود ؟_ 
  

  نميدونم فع� نامردی زدن + 
  

  ديدی گفتم نرو پيشم بمون _ 
  

  بيخيال رزا فع� که زندم+ 
  

  کنترلم و از دست ميدم داد ميزنم 
  

؟ اگه  چقدر بی خيال باشم ھان ؟ تا کی برات دل دل کنم تا سالم برگردی خونه_ 
اون چاقو يکم اون طرف تر ميخورد تو قلبت چی ؟ تو ھمه چيزمی نميخوام ھمه 

  چيزم بی خيال باشه 
  بترس ھمه چيزم..... زنت ميترسه از دستت بده تو ھم بترس شوھرم  
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ديگه گريه ھام دست خودم نيست بدون توجه به صدا کردنای آرتا از اتاق ميزنم 

ميرسونم تو حياط بيمارستان و رو يه نيمکت  بيرون احساس خفگی دارم خودم و
  ميشينم 

تا خواستم روی خوش زندگی و ببينم باز ھمه چی خراب .... احساس پوچی ميکنم 
  شد 

  
بعد از عروسی سينا اينا که مجبور شدم جشن و ترک کنم ديگه سارا سراغی ازم 

  ...نگرفت 
  ....تنھا که بودم تنھا تر شدم 
دم بد و بيراه ميگم وقتی خالم منو نخواست چه انتظاری بعضی وقتا تو دلم به خو

  ....از غريبه ھا  دارم 
  

اما اLن يکی و ميخوام تا باھاش حرف بزنم با دستای يخ زدم شماره سارا رو 
  ميگيرم بعد از چندتا بوق جواب ميده

  
  بله آرتين_ 
  

  س�م سارا منم رزا ...س+ 
  

  مسکوتش و که پشت تلفن ميبينم با بغض ميگ
  

اLن وقت قھر و گ�يه نيست وقت تنھا گذاشتن نيست بيشتر از ھميشه بھت _ 
  احتياج دارم بيا سارا خودت و بھم برسون 

  
  کجايی ؟+ 
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  بيمارستان_ 
  

  چی اونجا چرا چی شده...چ+ 
  

  بغضم ميشکنه و به گريه ميفتم
  

  فقط بيا سارا_ 
  

  بعد از دادن آدرس بيمارستان منتظرش ميشينم 
  

غرق بودم که گوشی آرتين زنگ ميخوره با ديدن شماره ناشناس به ھوای  تو فکر
  اينکه شايد سارا باشه جواب ميدم 

  که صدای خوِد آرتين ميپيچه تو گوشم 
  

  برو داخل سرما ميخوری_ 
  

  تند صاف رو نيمکت ميشينم و به اطرافم نگاه ميکنم اما نميبينمش با حرص ميگم 
  

  به تو ربطی نداره _ 
  

رو اعصابم راه برو رزا مثل بچه آدم پاشو برو خونه ديگه Lزم نيست کم + 
  بمونی با چشمای خودت ديدی که زنده ست 

  
  تا ھر وقت که دلم بخواد پيش شوھرم ميمونم پس اينقدر بھم دستور نده + 
  

  صدای دادش باعث ميشه گوشی و از خودم دور کنم 
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  و شوھرم شوھرم اينقدر دست رو نقطه ضعف من نزار اينقدر نگ_ 
  

  دست رو نقطه ضعفت نزاشتم اين يه حقيقته آرتا شوھر منه + 
  

  الھی شوھرت بميره رزا _ 
  

  کنترلم و از دست ميدم جيغ ميزنم 
  

  خودت بميری عوضی + 
  

  بعدم گوشی و قطع ميکنم و ميزارم تو جيبم 
  

شتر کشم ميدونم ھمين اطراف نميخوام بي زير چشمام و محکم و با حرص دست می
  ....از اين له شدنم و ببينه 

  
  با صدای سارا سرم و باL ميگيرم

  
  رزا _ 
  

  اومدی + 
  

  کنارم ميشينه و پر استرس ميگه 
  

  نفھميدم تا اينجا چطوری خودم و رسوندم چی شده_ 
  

  آرتا رو با چاقو زدن + 
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  چييييی کيا_ 
  

  سرم و ميندازم پايين تا موقع دروغ گفتن گريم نگيره
  

  ميدونمن...ن+ 
  

  وا يعنی چی نميدونی رزا _ 
  

  من از کجا بدونم سارا منم تازه فھميدم+ 
  

  حدود نيم ساعت سکوت بينمون حکم فرما بود که سارا ميگه
 
 

  زنگ زدی گفتی بيا خواستی بيام تا سکوتت و ببينم ؟_ 
  

  چی بگم + 
  

  گوشی آرتين دست تو چيکار ميکرد ؟_ 
  

  نت ميگم ھول زده برميگردم سمتش و با لُک
  

چيزه تند تندی اومدم اينجا گوشيم و يادم رفت بيارم واسه ھمين گوشی ...چ+ 
  آرتين و گرفتم تا بھت زنگ بزنم

  
  سارا چشماش و ريز ميکنه ميگه

  
  رزا يه چيزی شده ولی بھم نميگی چی و داری پنھون ميکنی ازم ؟_ 
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  با صورت خيس شده از اشک ميگم 

  
  ھيچی نپرس سارا باشه ؟+ 
  
  

  سارا با دلخوری روش و ازم ميگيره 
  ھوای بيرون خيلی سرد شده بود تصميم گرفتيم بريم داخل 

  
 ** * ** * ****  

  
  يه چند روزی از اتفاق بدی که واسه آرتا افتاده بود ميگذره 

  ...ديروز مرخصش کردن از اينکه می بينم حالش خوبه خيلی خوشحالم 
  

رتا ميچرخم ھر از گاھی که چشمم به آرتين از ديروز تا حاL مثل پروانه دور آ
ميخورد با فک منقبض شده نگاھم ميکرد سعی ميکنم جايی که اون ھست نباشم از 

  ....تنھا بودن باھاش ميترسم نميخوام باز روزای خوشم و خراب کنه 
  

  »آرتا « 
  

تا تموم شدن صيغه من و رزا ديگه چيزی نمونده ميخوام ھر چی زودتر عقد و 
  نم تا خيالم راحت بشه رسمی ک

  
به رزا که غرق خواب نگاه ميکنم بعد از اين ھمه مدت يکی شدن باھاش حالم و 

  ....خوب ميکنه اLن ميفھمم چقدر ميخوامش 
  

بعد از بوسيدن پيشونی رزا از اتاق ميزنم بيرون تا با مادرم صحبت کنم نميخوام 
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  از اين بيشتر به مخالفتش ادامه بده 
  

  يرسم مامان و آرتين بيدار بودن به سالن که م
مامان در حال تلويزيون ديدن بود و آرتين ھم در حال ور رفتن با يه سری  

  مدارک
  

  روبروی مامان ميشينم و ميگم
  

  مامان بايد باھم صحبت کنيم_ 
  

  اما جوابی نميده و بيشتر روش و ازم ميگيره
  

  نم ميگم عصبی ميشم و کنترل تلويزيون و چنگ ميزنم و خاموشش ميک
  

  گفتم بايد حرف بزنيم مامان_ 
  

  خوشم باشه کم مونده رو مادرت دست بلند کنی + 
  

  شلوغش نکن لطفا فقط کاری کردم حواست به من جمع بشه _ 
  

  من با تو حرفی ندارم پسر جون+ 
  

  چرا اون وقت ؟_ 
  

  چون ميدونم ميخوای راجب اون چشم سفيد حرف بزنی+ 
  

  ميگم راجب رزا درست صحبت کنمامان واسه بار ھزارم _ 
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  خوبه خوبه معلوم نيست چيکارت کرده که ھر چی ميگم نمی شنوی_ 
  

دردت به جونم مادرمی خاک پاتم ھستم بزرگ ترمی کوچيکتم ولی نخواه رزا + 
  رو ول کنم نخواه بزارمش کنار 

 مامان واسه اولين بار عاشق شدم نميخوام کاری کنی مجبور بشم از بينتون يکی و
  انتخاب کنم دوست دارم ھر دوتاتون و داشته باشم

  
  يعنی اينقدر دوسش داری ؟ آخه مگه اين دختر چی داره آرتا ؟_ 
  

  عاشقشم مادر من + 
  شايد از نظر شما ھيچی نداشته باشه ولی از نظر من ھمه چی تمومه 

  
اص� تو خونواده اين دختر و ميشناسی ؟ ميدونی َکس و کارش کيه چجور + 

  ن ؟ اص� از کجا اومدهآدمي
  

اولين روزی که پا گذاشت تو عمارت خودم شخصا رفتم تحقيق پدر و مادر رزا _ 
تو تصادف فوت ميکنن خونواده خيلی کم جمعيتين فقط يه خاله داره که قبل از 

  اينکه بياد اينجا با اون زندگی ميکرد 
  در کل ھمه ازشون خوب ميگفتن 

  
ه دختره بی عيب و نقص خود دختره چی مطمئنی باشه حق با تو اص� خونواد+ 

  ازش ؟ اص� ميدونی قبل تو با چند نفر بوده ؟ 
  

با اين حرف مادرم سرم شروع به تير کشيدن ميکنه حتی فکر اينکه قب� دست يه 
  حروم زاده به رزا خورده باشه ذره ذره جونم و آب ميکنه
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  عصبانيت و صدای بلندم دست خودم نيست 
  

يگه جمع کن اين مسخره بازی ھا رو مامان ھر چی ميخوام با آرامش کافيه د_ 
باھات حرف بزنم ولی انگار نميشه چه بخوای چه نخوای رزا ماله من ميمونه 
واسه ھميشه ھم ميمونه چيزی تا تموم شدن صيغمون نمونده اگه خيلی آرزوته 

داوندی خدا پسرت و تو لباس دامادی ببينی کم کم ھمه رو باخبر کن وگرنه به خ
  بازم خودسر ميشم و خودم تنھا دست رزا رو ميگيرم ميرم واسه عقد

  
  بله برو چرا وايستادی اص� کدومتون منو آدم حساب ميکنين+ 

باشه آرتا خان تو بردی ولی اين و ھميشه يادت باشه تا قيام قيامت من به اين 
  دختره اطيمنان ندارم

  
  ....ی تموم شد يک ماه گذشت نفھميدم اين يک ماه چطور

  
  .... قراره ھفته ديگه يه جشن بزرگ بگيريم و عقدمون و دائمی کنيم 

  
ھر کی دنبال يه کاريه مادر آرتا محلم نميده و ھر وقتم از کنارم رد ميشه يه 

  ....متلکی ميندازه که قلبم و از جا ميکنه 
  

راب ھمش ميترسم ھمه چی خ... اين روزا نميدونم چه مرگمه ھمش دلم آشوب 
  ...شه  

  
  ...اما واسه اينکه آرتا به چيزی شک نکنه خودم و خوشحال نشون ميدم 

  
امروز سارا و سينا اومدن اينجا تا دور ھم باشيم به آرتا زنگ زدم گفت نيم ساعت 

  ديگه خونه ست تا اومدن آرتا ميرم تو اتاقم تا يکم به خودم برسم 
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دن وقتی آرايشم تموم ميشه لباس وارد اتاقم ميشم و شروع ميکنم به آرايش کر
  آستين دارم و در ميارم تا به جاش يه چيز ديگه بپوشم 

  
يه دکلته مشکی بيشتر تنم نبود تا ميخوام برم سمت کمدم در اتاق باز ميشه و 

  آرتين وارد ميشه با ديدن آرتين تموم تن و بدنم شروع به لرزيدن ميکنه 
  

  عصبانيت ميگملباسی که دستم بود و ميگيرم جلوم با 
  

  بھت در زدن ياد ندادن نه گمشو بيرون آرتين _ 
  

  يه پوزخند ميزنه و نزديکم ميشه 
  

  چرا ياد دادن + 
  ولی ياد نگرفتم واسه اومدن تو اتاق زنم بايد اجازه بگيرم

  
  مثل ديونه ھا بلند ميزنم زير خنده 

  
  من کی زن تو شدم خودم خبر ندارم + 
  

  ميکنم تا ببينم بازم صدای خندت بلند ميشه ھمين اLن کار و تموم _ 
  

  با اين حرفش کم کم لبخندم محو ميشه و ترس و دلھره مياد سراغم
  

  آرتين کافيه ديگه برو بيرون _ 
  

  اما بی توجه به من قدم به سمتم برميداره
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  با توام گمشو بيرون تا آبروت و نبردم...ب_ 
  

  ....اما انکار َکر بود نمی شنيد 
  

تنم و پرت ميکنم تو صورتش وقتی ميبينم کم نمياره ھر چی که دم دستم  لباس تو
بود و پرت ميکنم سمتش اما ھمه رو با جاخالی رد ميکنه و با يه حرکت گلوم و 

  ميگيره و از زمين بلندم ميکنه با پوزخند ھميشگيش ميکنه 
  

  خانوِم َمن ُشَدِنت مبارک_ 
  

  .....رکت لباش و قفل لبام ميکنه محکم پشتم و ميزنه به ديوار به تو يه ح
  

  ...نميشه .... دورش کنم ... ھر چی ميخوام از خودم جداش کنم 
  

... حال بدم و ميبينه و ولم نميکنه ..... التماس و تو چشمام ميبينه و ولم نميکنه 
  ... عشق آرتا رو ميبينه و ولم نميکنه 

  
  ...ميشه و آرتا مياد داخل اينقدر لباش و رو لبام نگه ميداره که در اتاق باز 

  
آرتين خيلی عادی و آروم ازم جدا ميشه وقتی ميره کنار وقتی آرتا رو ميبينم تا 

  .....مرز سکته ميرم 
  

  آرتا بدون ھيچ حرکتی زل زده بود به ما 
  

  ... واسه اولين بار شکستنش و ميبينم .... واسه اولين بار اشکای مردونش و ميبينم
  

  ...برنامه ريزی شده بود ميدونست اLن آرتا مياد خونه  ھمه ی کارای آرتين
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  آرتا نگاھش و ازمون برنميداشت يدفعه آرتين عصبی ميشه ميگه

  
  ھان چيه چرا اون طوری نگاه ميکنی ؟ _ 
  

  اما آرتا بجای جواب دادن حمله ميکنه سمتش و شروع به زدن ميکنه 
  

  .....من ھنوز تو شوک کاريم که آرتين باھام کرده 
  

اينقدر صدای درگيريشون بلند بود که ھمه ميان باL ھمه از سر و وضعم فھميدن 
  ....چه اتفاقی افتاده 

  
  به آرتا نگاه ميکنم که گوشه لبش پاره شده ميدوام سمتش 

  
  آرتا ولش کن لبت داره..آ_ 
  

  اما چنانچه ميزنه تو صورتم که تا چند دقيقه گيج ميشم
  

  رزونهصدای عربدش کل عمارت و ميل
  

  چی واست کم گذاشتم که خيانت کردی ھااان_ 
  اونم نه با غريبه با برادرم 

  تف به روت رزا ، تف به ذات خرابت رزا
  

  اجازه جواب دادن نميده و از اتاق ميزنه بيرون 
منم با تموم نيرويی که برام مونده ميدوام دنبالش از پشت دستش و ميگيرم و با 

  گريه و جيغ ميگم



 

323 

  
  ری اشتباه فکر ميکنی بخدا من گناھی ندارم آرتا تورو قرآن نروبخدا دا_ 

  يه لحظه نگاھم کن 
  

  واسه بار دوم برميگرده ميزنه تو دھنم که باعث ميشه به پشت بخورم زمين
  

اسم خدارو به زبون نيار ھرزه با ھمين گريه ھات با ھمين مظلوم نشون دادنت + 
  با ھمين التماسات گولم زدی 

  لحظه ازت بيزارمرزا از اين 
  از اين لحظه ديگه ھيچ نسبتی باھام نداريم

  
  اين حرف و ميزنه و از سالن ميزنه بيرون 

  
  .... مگه ميشه به ھمين آسونی قضاوتم کنه .... مگه ميشه به ھمين راحتی ولم کنه 

  نه نميزارم بره آرتا بايد ھمه چی و بدونه 
  

  دن با گريه ميگم از جام بلند ميشم و دنبالش ميدوام ھين دويي
  

  آرتا صبر کن داری اشتباه ميکنی بايد به حرفام گوش بدی لنتييی _ 
  

وسط راه ميمونه و عصبی تر از قبل مياد سمتم و از ريشه موھام و ميکشه و داد 
  ميزنه

  
چی و دارم اشتباه ميکنم ھان کثافت خودم با اين دو تا چشمام ديدمت بازم ميگی _ 

  کار کنی دروغه بازم ميخوای ِان
  

  يھو پاھاش سست ميشن و با زانو ميشينه روبروم با صدای گرفته ميگه
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  چرا دورم زدی رزا _ 

چرا وقتی دلت باھام نبود منو عاشق خودت کردی بی شرف ؟ چی و ميخواستی 
  ثابت کنی ؟ مگه زنم نبودی لعنتی لخت تو بغل برادرم چيکار ميکردی 

  
ھا از زمين بلند ميشه و ميره سمت ماشينش و  گريه امونم و بريده آرتا مثل ديونه

  .....سوار ميشه با اون حال خرابم ميدوام دنبال ماشين 
  

بينه و ھيچ کاری  جيغ و گريه ھام و از آيينه می..... دوييدنم و ميبينه و محل نميده 
  .....بينه و نگه نميداره  ھين دوييدن افتادنم رو زمين و می..... نميکنه 

  
  ....الش ميدوام که نفس کم ميارم و رو زمين ميشينم اينقدر دنب

  
به کوچه نگاه ميکنم که ھيچ اثری از آرتا نيست چه راحت ولم کرد مگه قول نداده 

  ....بود ھر چی که شد اول به حرفام گوش کنه پس چی شد 
  

  بی حال از رو زمين بلند ميشم و ميرم سمت عمارت 
من دختريم که از وقتی .. کوم به تنھايی مح... محکوم به ترس ...! من محکومم 

نمی خوام محکوم نداشتن آرتا بشم من فقط به اميد ..... به دنيا اومد محکوم شد 
  ......اون تا اLن زنده موندم 

  
  به در حياط نزديک ميشم که ميبينم سارا و سينا زل زدن بھم 

  
  تند ميرم سمتشون و با گريه ميگم

  
  نه ؟ ميدونيد دروغ نميگم  شما که باور ميکنيد مگه_ 
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  ...اما فقط سکوت که ميشنوم 
  

  با جيغ دست سارا رو ميگيرم ميگم 
  

  چرا ساکتی چرا ھيچی نميگی بگو که باور ميکنی من بی گناھم _ 
  

  اما سينا دستم و از دست سارا جدا ميکنه ميگه
  

  ديگه به زن من نزديک نشو رزا + 
  

م دور ميکنه وسط حياط بی ھدف ميمونم اين و ميگه و سارا رو کشون کشون از
  ...چه راحت مھر ھرزگی به پيشونيم خورد ...
  

  اينقدر وسط حياط ميمونم که صدای نحسش و پشت سرم ميشنوم
  

  بسه ديگه بيا بريم داخل _ 
  

  برميگردم و با نفرت زل ميزنم بھش 
  

چی از چرا گم نميشی بری آرتين زندگيم و به گوه کشيدی کافی نبود ؟ ديگه _ 
جونم ميخوای ؟ چرا نميزاری به درد خودم بميرم ؟ خونه خرابم کردی کثافت 

  ازت متنفرم
  

  ديگه داری زر مفت ميزنی + 
  

  مياد سمتم و دستم و ميگيره تو دستاش
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  با جيغ دستم و ميکوبم به دستاش
  

  بھم دست نزن پست عوضی ولم کن حالم ازت بھم ميخوره ازت متنفرررم _ 
  

  که ميزنه خفه ميشمبا تو دھنی 
  

ھر چی گوه خوردی ديگه کافيه ھر چی ساکت موندم فکر کردی خبريه نه ؟ _ 
  خوِنت و تو شيشه ميکنم رزا 

  
اجازه مخالفت نميده و منو ميبره داخل سالن ھمين که چشم مادر آرتا بھم ميخوره 

  شروع ميکنه به جيغ و داد کردن
  

ديدين ديدين گفتم اين ھرزه ست  ای خدا اين چه بدبختی بود نصيب ما کردی_ 
ديدين گفتم اين خراب داره بفرما ھنوز ھيچی نشده تو بغل برادر شوھرش پيداش 

  کردن
  

  آرتين مثل ديووونه ھا داد ميزنه
  

دھنت و ببند مامانا فکر نکن من اون آرتای بی وجودم ساکت ميشينم تا تو _ 
  ميزنیسرمون بزنی بار آخرت باشه راجب زن من اينطوری حرف 

  
  مادرش با جيغ ميگه

  
  کدوم زن اين ھنوز محرم آرتاست_ 
   

  نيست ديگه نيست+ 
عروسی آخر ھفته ھم سرجاشه فقط بجای اون شازده پسرت مجبوری منو تو لباس 
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  دامادی ببينی
  

  ده عروسم بشه ...فکر کردی ميزارم يه ج+ 
  

گيره و پرت با اين حرف مادرش آرتين ديونه تر از قبل مجسمه کنار مبل و مي
ميکنه سمت تلويزيون که باعث ميشه صدای بدی تو خونه بپيچه  مثل وحشت زده 

  ھا به ديوار ميچسبم 
  

  اينقدر صدای دادش زياد بود که دستام و ميزارم رو گوشام
  

  عروست پاک پاکه _ 
رزا زن من پاک پاکه يه بار فقط يه بار ديگه اين کلمه رو از دھنت بشنوم 

ادرمی کور ميشم َکر ميشم خودت و خونه زندگيت و به آتيش مراعات نميکنم م
  ميکشم 

  من فقط يه ضعف دارم اونم رزاست پس دست رو نقطه ضعفم نزار 
  

 Lاجازه ھيچ حرفی و به مادرش نميده و دستم و ميگيره و به سمت طبقه با
  ميکشونه 

  
آرتا که  وسط راه دستم و از دستش ميکشم بيرون تا برم تو اتاق مشترک خودم و

  يھو از پشت کشيده ميشم و چشمام تو چشمای عصبی آرتين قفل ميشه 
  

  در اتاقش و باز ميکنه و ھولم ميده داخل با صدای بلندی ميگه 
  

از امروز از اين لحظه اتاقت اينجاست ببينم رفتی اون سمت روزگارت و سياه _ 
  ميکنم رزا 
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  سياه تر از اين ؟ + 
  از دست دادن ندارم داری منو از چی ميترسونی ؟ آرتين من ديگه چيزی برای 

  
  نميترسونم فقط گوشزد ميکنم _  

  تا غروب وساي�تم جمع کن ديگه قرار نيست اينجا بمونيم
  

  من باھات ھيچ جھنمی نميام+ 
  

  ميای خوبشم ميای_ 
  

برو بمير من ھنوز زن آرتام محرم آرتام منو ھيجا نميتونی ببری بمون فقط + 
  دا کنم ميگم چاقو زدنش کار تو عوضی بودهآرتا رو پي

  
تو ھيچی بھش نميگی کوچولو چون اگه بخوای زر اضافی بزنی مطمئن باش _ 

  نفسش و قطع ميکنم
  

  خوب بلده چطوری خفم کنه خودش خوب ميدونه نفسم به نفس آرتا بنده
  

  بينه با پوزخند ميگه  وقتی سکوتم و می
  

  دست دادن داری  حاL ديدی ھنوز يه چيزی واسه از_  
  پس سر به سرم نزار رزا

  
  حالم ازت بھم ميخوره آرتين_  

  
  عادت ميکنی بھم + 
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  ھيچ وقت نميتونی منو داشته باشی _ 
  

  فع� که دارمت+ 
  

  شايد جسمم و داشته باشی ولی قلب و روحم فقط ماله آرتاست _ 
  

  خفه شو رزا + 
  

  چرا نميفھمی ميميرم براش_ 
  

  ا گفتم خفه شو رز+ 
  

  چرا نميفھمی از کل دنيا فقط اونو ميخوام _ 
  

دو تا دستاش و مياره باL و شقيقه ھاش و محکم فشار ميده تا ميخوام بازم حرفی 
  بزنم يھو از جاش بلند ميشه و ميخوابونه تو دھنم عصبی ميشه وحشی ميشه 

  
  

  کنم يه بار ديگه اسم اون بی ھمه چيز و بياری دندونات و تو دھنت خورد مي_ 
  از اين دھن فقط بايد اسم من بياد بيرون 

  فقط آرتين 
  

  با ھق ھق ميگم
  

  آرتا_ 
  

  نشنيدم بگی آرتين+ 
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  آرتا _ 
  

تا ميخواد سمتم حمله کنه صدای زندگيم و از سالن می شنوم ميدوام سمت در اتاق 
  اما قبل اينکه از در برم بيرون رو به آرتين ميگم 

  
  ديگه ساکت نميشينم عوضی_ 
  

  تند از اتاق ميزنم بيرون و ميرم سمت سالن 
  

با ديدن حال و روز آرتا که فرقی با يه مرده متحرک نداشت انگار قلبم ُکندتر 
  ميزنه

  
  آرتا با ديدنم از عصبانيت رنگ صورتش به قرمزی ميزنه

  
  با التماس ميگم 

  
  آرتا بايد حرف بزنيم_ 
  

ت در خروجی از پشت دستاش اما بی توجه به من از جاش بلند ميشه و ميره سم
  و ميگيرم که يدفعه برميگرده بخوابونه تو صورتم که صدای آرتين مانع ميشه

  
  دستت بھش خورد نخوردا _ 
  

به تو ربطی نداره در حال حاضر رزا زنه منه پس ھر ب�يی که بخوام سرش + 
  ميارم
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  آره خوب ولی چطوری حاليت کنيم ما ھم ديگه رو ميخوايم_ 
  

  ط حرفشو ميگمميپرم وس
  

  چی داری ميگی _ 
آرتا گفتم بايد با ھم حرف بزنيم ميشه محض رضای خدا يه لحظه ھم که شده ببينی 

  چی ميگم لنتی اينا ھمش دروغه چرا باور نميکنی
  

  دروغه ؟+ 
  

  بخدا دروغه _ 
  

  ولی با چشمام ديدمت رزا+ 
  

  زورکی بود _ 
  

  کنم ھمش نقشه ستيه مدرک يه چيزی نشونم بده تا بتونم باور + 
  

تا ميخوام قضيه چاقو خوردنش و بگم يھو آرتين از پشت ريشه موھام و ميگيره و 
  کشه  با تموم قدرت می

  
  آرتا ھراسون مياد سمتم

  
  چيکارش داری چرا ميزنيش حيوون + 
  

  آرتين داد ميزنه و ميکوبه تخت سينش
  



 

332 

ا خيلی وقته ھم ديگه رزا ماله منه ، سھم منه ، عشق منه دور بمون ازش آرتا م_ 
رو ميخوايم فقط مونده بوديم چطوری به تو بگيم تا دست از سرمون برداری چرا 

نميفھمی اين ھمه مدت رزا داشت نقش بازی ميکرد اونم زورکی حاL که ھمه چی 
  و فھميدی بزن به چاک آرتا

  
  جيغ ميزنم

  
نو پيشت خفه شو کثافت آرتا دردت به جونم به حرفاش گوش نده ميخواد م+ 

  خراب کنه
  

آرتا خيلی خشک برميگرده سمتم و با چشمايی که ديگه ھيچ حسی توش نيست 
  نگاھم ميکنه 

  
تو خراب بودی منتھا من خودم و زده بودم به کوری من نميخواستم باور کنم _  

اLن بيشتر از ھر َکس و ھر چيزی ازت متنفرم .... ھستی ... ھرزی ولی بودی 
  يکنی برعکس حالم و بھم ميزنی ديگه حالم و خوب نم

  
احساس ميکردم .... حرفايی که از دھنش ميومد بيرون ھر کدوم تيری بود تو قلبم 
  .....اينقدر قلبم ضعيف ميزنه که خودم صداش و به زور ميشنوم 

  
  آرتا برميگرده سمت آرتين ميگه

  
کار سه روز تا باطل شدن صيغه مونده فردا مياريش محضر واسه تموم کردن _ 
  ؟
  

  آره + 
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  با گريه و ھق ھق ميگم 
  

  آرتا اين کار و باھام نکن نزار منو با خودش ببره لنتی_ 
  

  ديگه نميخوام اسمم و به زبونت بياری زن داداش + 
  

ميخوام بھش نزديک شم که آرتين از پشت بغلم ميکنه خودم و به در و ديوار 
  ميکوبم تا از بغلش بيام بيرون

  
  دارم به اين نتيجه ميرسم اون اص� عاشقم نبوده ... ميگذره چه راحت داره ازم 

  
  وقتی ميبينم داره ميره بيرون داد ميزنم

  
  داری ميری نه ؟   _ 
  

  دستم و ميزارم رو قلبم ميگم 
  

حرفات يه تير شد صاف خورد سمت چپ قفسه سينم دقيقا جايی که خودت _  
  توش زندگی ميکردی و ميکنی 

يه روزی ھمه چی .. ولم کردی ... کردم ولی قضاوتم کردی آرتا من ھيچ گناھی ن
بھت ثابت ميشه ولی اون روز ديگه خيلی ديره چون اLن بايد به حرفام گوش 

  ميکردی باورم ميکردی نه اينکه پشتم و خالی کنی
  

  ....اما بدون اينکه چيزی بگه از خونه ميزنه بيرون 
  

  ....ميره و باورم نميکنه .... ميره و نميبينه چطوری براش بی قرارم 
  صدای آرتين من و به خودم مياره
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  کافيه ديگه صدات رو مخمه دھنت و ببند _ 
  

  به تو چه ھان به تو چه+ 
  چيه نکنه گريه کردنم ميخوای ازم بگيری

  
  Lزم باشه کورتم ميکنم _ 
  

  متنفرم ازت + 
  

  به درک_ 
  اریگمشو برو وسايل ھات و جمع کن يک ساعت بيشتر وقت ند

  
  من نميام من بدون اجازه آرتا ھيجا نميرم+ 
  

  ک� زبون نفھمی ن ؟ حاليت نميشه ميگم اسمش و نيار_ 
  

  آره زبون نفھمم ھيچی حاليم نميشه+ 
  

  وای رزا بمون فقط از اين خراب شده ببرمت بيرون آدمت ميکنم_ 
  

  تو خودت حيونی بعد ميخوای منو آدم کنی ؟ + 
  

  چه با مشت ميزنه تو سرم که مغزم تکون ميخورهبا تموم شدن حرفم چنان
  

  بھت گفته بودم حق نداری بھم توھين کنی _ 
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  ....اينقدر ضربه دستش سنگين بود که گيج شده بودم و نمی تونستم حرف بزنم 
  

Lبا ھمون حال من و وسط سالن ول ميکنه و ميره طبقه با  
  

  بعد از يه ربع با چمدونم مياد پايين 
  

  نمپاشو ببي_ 
  

  با گريه ھق ميزنم
  

  توروخدا آرتين بزار برم + 
  

  گفتم پاشو_ 
  

  نميخوام ازت بدم مياد دوست ندارم ھيجا باھات بيام +  
  

  يقم و ميگيره و از رو زمين بلندم ميکنه 
  

  اينقدر صدای جيغ و دادم زياد بود که مادر آرتا و آتنا ميان پايين 
  

  مادرش ھول زده ميپرسه
  

  شده ؟ چيه آرتين چی_ 
  

  آرتين ھمين طوری که داشت مانتو تنم ميکرد گفت 
  

  چيزی نيست+ 
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  داری کجا ميبريش _ 
  

  آدم زنش و کجا ميبره دارم ميبرمش خونه خودم ديگه+ 
  

  يعنی چی خونه خودت اين ھنوز محرم داداشته _ 
  

  آرتين با چشمای به خون نشسته برميگرده سمت مادرش ميگه 
  

پسر بی ھمه چيزت و جلوم بياری کاری ميکنم سر عزاش  يه بار ديگه اسم اون_ 
  بشينی 

  
  بعدم مياد سمتم و شالم و ميزاره سرم 

  دستم و محکم ميگيره و رو به مادرش ميگه 
  

  واسه آخر ھفته ھر کاری که مونده انجام بدين تا اون موقع ھم سراسر من نياين _ 
  

  بعدم کشون کشون منو ميبره سمت ماشين 
  

  ....ولی دلش به رحم نمياد ... گريه ميکنم .... جيغ ميزنم 
  

  آرتين بخدا به ھيچکس ھيچی نميگم فقط بزار برم _ 
  

  خفه شو گمشو تو ماشين+ 
  

  نميخوام نميام چطوری حاليت کنم ازت متنفرم _ 
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  رزا اون روی سگم و باL نيار گفتم گمشو داخل ماشين + 
  

  مگه خواستن زورکی ميشه _ 
  

  ميزنهبلند سرم داد 
  

  آره ميشه حاL ميشينی يا يه جور ديگه باھات برخورد کنم+ 
  

  بلند بلند جيغ ميزنم 
  

  آرتا آرتا کجايی نزار منو ببره لنتی_ 
  

  با شنيدن اسم آرتا  شوری و تلخی خون و تو دھنم حس ميکنم 
  

  با نفرت زل ميزنم بھش و ميگم
  

  تا دنيا دنياست ازت متنفرم _ 
  

بی بده خيلی سرد نگاھم ميکنه و ھولم ميده داخل ماشين بعضی اما بدون اينکه جوا
  وقتا از اين نگاه سرد و يخيش ميترسم

  
بعد از گذاشتن چمدون داخل ماشين خودشم زود سوار ميشه و ماشين و به حرکت 

  درمياره 
  

اما .... شايد نزاره برم.... تو ماشين به سمت عقب برميگردم تا شايد آرتا رو ببينم 
  ز يه نشونیدريغ ا
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ھر چی از عمارت دور تر ميشديم حس خفگيم بيشتر ميشد ھيچکس نفھميد من 
  قلبم و تو اون عمارت پيش آرتا جا گذاشتم

  
  ريختم که آرتين عصبی ميگه کل مسير و بی صدا داشتم اشک می

  
  چرا کور نميشی تو _ 
  

  از بدشانسيمه + 
  

جلو اون بی ھمه چيز خفه  خوبه ھميشه جواب تو آستين داری فقط موندم چرا_ 
  خون ميگرفتی 

  
بی ھمه چيز تويی که ناموس داداشت و با دروغ و کلک دزديدی جوابت و + 

ميدم چون ازت بيزارم ميخوای بدونی چرا جواب آرتا رو نميدادم چون عاشقش 
  .....بودم ھنوزم ھس

  
  با تو دھنی که ميزنه ساکتم ميکنه صدای دادش درد سرم و بيشتر ميکنه

  
  يه عشقی بھت نشون بدم رزا _ 

  کاری ميکنم روزی ھزار بار آرزوی مرگ کنی
  

  زندگی بدون آرتا برام بی معنی چه بھتر که منو بکشی+ 
  

  شک نکن که اين کار و ميکنم ولی نه تورو طرف حساب من آرتاست_ 
  

  فقط بلدی تھديد کنی نه + 
ميکنم پس اين وسط  اين و بدون آرتين اگه ب�يی سر آرتا بياد خودم و خ�ص
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  بازنده تويی نه من اينقدر تھديدم نکن
  

اينقدر با حرفم عصبانيش کرده بودم که خودم پشيمون شدم با ترمز کردن ماشين 
  فھميم رسيديم می
  

  پياده ميشه و مياد در سمت منو باز ميکنه
  

  گمشو پايين تا مثل سگ نزدمت_ 
  

  نميام بدم مياد باھات يه جا بمونم .....ن+ 
  

  اما موھام و ميگيره و از ماشين ميکشونه پايين
  

پيش خودم چه فکری کردم که ھی سر به سرش ميزارم منی که زورم به ھيوLی 
  ....روبروم نميرسه 

  
در خونه رو باز ميکنه محکم پرتم ميکنه کف زمين تند سيگاری از جيبش در 

  مياره و روشن ميکنه و شروع ميکنه به کشيدن
  

  ی ميگهبا پوزخند ھميشگ
  

  که دوست نداری باھام يه جا بمونی آره_ 
  

سريع از زمين بلند ميشم و ميرم نزديکش مشتم و ... لجباز ميشم .... تخس ميشم 
  تو قفسه سينش پايين ميارم و داد ميزنم

  
  ازت متنفرم_ 
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  اما آرتين يھو سيگارش و روی گردنم فشار ميده و لب ميزنه

  
  دوباره تکرار کن چه زری زدی + 
  

از درد جيغ ميزنم و سعی ميکنم خودم و عقب بکشم اما مچ دستم و ميگيره و من 
  و ميون پاھاش اسير ميکنه 

  
  گفتم دوباره بگو چه گھی خوردی+ 
  

سيگار و از گردنم جدا ميکنه و ميره .... ھق ھقای دردناکم دلش و به رحم نمياره 
  سمت دکمه ھای مانتوم و تو يه حرکت بازشون ميکنه

  
  لم کن کثافت و_ 
  

  بگو غلط کردم+ 
  

  لجبازی رو کنار نميزارم و بلند تر از قبل داد ميزنم 
  

  ازت متنفرررم_ 
  

آرتين عصبی از حرفم سيگار و دقيقا روی سينم قرار ميده از درد طوری جيغ 
  ....ميزنم که احساس ميکنم از گلوم داره خون مياد 

  
موم شده و قراره طعم خوشبختی من و باش که فکر ميکردم ديگه شکنجه دادنم ت

  .....رو بچشم ولی اشتباه فکر ميکردم 
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  ...آرتين سيگار و از رو سينم جدا ميکنه و ک�فه دستاش و ميندازه تو موھاش 
  از ترس به زخمم نگاه نميکنم از دردی که دارم ميفھمم وضعيتم خوب نيست

  
  م دراز ميکنه ميگهآرتين با ھمون قيافه برزخی برميگرده سمتم و دستش و سمت

  
  حلقت و در بيار زود باش_ 
  

  ......به حلقه توی دستم نگاه ميکنم تنھا چيزی که از آرتا مونده ھمينه 
  

  تا عمر دارم اين تو دستم ميمونه+ 
  

  گفتم درش بيار_ 
  

  برو بمير+ 
  

به خداوندی خدا درش نياری به زور از دستت جدا ميکنم شده انگشتم قطع کنم _ 
  و ميکنماين کار 

  
  بلند تر از قبل داد ميزنم

  
  خيلی پستی تنھا چيزی که از آرتا مونده برام ھمينه اينم ميخوای بگيری ازم _ 
  

با شنيدن اسم آرتا حمله ميکنه سمتم و انگشت ظريفم و ميگيره تو دستاش ھر چی 
تق� ميکنم فايده ای نداره زورم بھش نميرسه تو يه حرکت حلقه رو از دستم 

  ه و جلو چشمم ميندازه تو شومينهدرميار
  

  گريم شدت ميگيره و با جيغ ميگم
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ازت متنفرم کثافت حالم ازت بھم ميخوره با اين کارا چی و ميخوای ... نه نه _ 

ثابت کنی ھان ؟ بدبخت حسود ھر کاری ھم کنی بازم قلبم واسش ميزنه بازم واسه 
  چشماش ميميرم 

  
ميشم و ميفتم رو زمين کم کم ديدم تار  با ضربه محکمی که به سرم ميزنه گيج

  ....ميشه و چشمام و ميبندم و به دنيای بی خبری ميرم 
  

* *  
  

  »آرتين « 
  

اولين بار که رزا رو ديدم خيلی به نظرم ساکت اومد ولی اشتباه ميکردم بدجور با 
  حرفاش رو مخمه 

  
نش و ببرم تا ھر بار که اسم آرتا رو مياره دست خودم نيست ولی دلم ميخواد زبو

  ديگه نتونه حرف بزنه
  

  .....خودمم نفھميدم کی اين ھمه برام مھم شد فقط يھو ديدم واسه آرتا زياديه 
  آرتا لياقت پاکی و وفاداريش و نداشت 

  
نمی دونم چه مرگمه و دارم چيکار ميکنم فقط يه چيز و خوب ميدونم که رزا 

  بخاطر نفرتم به آرتا اينجا نيست
  

  ....بھش دارم  بخاطر عشقی ک
  ....بخاطر اينکه اونو ماله خودم ميدونم 
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وقتی حلقه رو از دستش درآوردم نميدونم چقدر جيغ و داد زد که يھو بازم اسم 
آرتا آورد بازم داشت چرت ميگفت و با اعصابم بازی ميکرد ک� بازی با اعصابم 

  کارشه
  

شت سرش که تو چند تنھا راه ساکت کردنش بيھوش کردنش بود طوری ميزنم به پ
  ....ثانيه چشماش بسته ميشن 

***************  
با حس سر درد پلکای سنگين و خيسم و باز ميکنم دستم و رو سرم ميزارم و 

  آروم از رو زمين بلند ميشم 
  

با ديدن دور و برم تموم اتفاقا مثل فيلم از جلوی چشمام ميگذره انتظار داشتم ھمه 
  ..... اينا خواب باشه 

  ....تظار داشتم وقتی بيدار ميشم چشمام تو چشمای خوشگل آرتا قفل بشه ان
  ....يعنی اين ھمه بی معرفت بود  و من نميدونستم .... کجاست .... پس کو 

  
  با شنيدن صدای پا سرم و ميگيرم باL با ديدن آرتين باز نفرت مياد سراغم

  
  ی ھر دختريه خوب بھش نگاه ميکنم يه پسر خوشتيپ و خواستنی که آرزو

  ... ولی چطوری بھش بفھمونم آرزوی من نيست 
چطوری حاليش کنم دستاش ، ..... چطوری بھش بفھمونم عاشقش نيستم 

  حضورش ، نفسش ، صداش آرومم نميکنه
  

  با صدای خشک ولی گيراش ميگه
  

  پاشو بيا صبحونت و بخور_ 
  

  نميخورم+ 
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  مصدای نفسايی که از ک�فگی ميده بيرون و ميشنو

  
  گفتم پاشو بيا صبحونه_ 
  

  خورم منم گفتم نمی+ 
  

  به درک _ 
  گمشو آماده شو بايد بريم محضر

  
با شنيدن اسم محضر ضربان قلبم باL ميره يعنی راستی راستی آرتا ھمه چی و 

  ....ميخواد تموم کنه ؟ 
  

  با لکنت ميپرسم
  

  محضر چرا ؟..م_ 
  

  به حرف بگيری وقتی دليلش و ميدونی چرا الکی ميخوای منو+ 
  

  آرتا گفت بريم ؟_ 
  

  عادت ندارم ازش دستور بگيرم+ 
  خودم گفتم بياد 

  
  مياد ؟_ 
  

  پرسی مياد يا نه  داره لحظه شماری ميکنه تا ما برسيم تو تازه می+ 
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  ريزن رو گونم  با کنايه ھايی که بھم ميزنه اشکام می

  صدای نفسای آرتين و در گوشم ميشنوم 
  

  موم شد رز گل من تاريخ مصرفت ت_ 
  بھت گفته بودم نميخوادت

  
  محکم ميزنم تخت سينش و ازش فاصله ميگيرم جيغ ميزنم

  
کی گفته منو نميخواست ھاان آرتا عاشقم بود تو کثافت تو مريض ھمه چی و _ 

  خراب کردی 
  

دھنت و ببند تا ندوختمشون تا کی ميخوای خودتو گول بزنی اگه ميخواستت + 
و نگرفت چرا بجای اينکه تو روی من وايسته تورو دو دستی چرا دنبال قضيه ر

  تقديمم کرد
 

با حرفش خفم ميکنه راستش جوابی نداشتم که بھش بدم فقط به سمت عقب قدم بر 
  ميدارم و زود از خونه ميزنم بيرون 

  
  وارد حياط که ميشم با سوز سردی  که بھم ميخوره يکم حالم جا مياد

  
  آرتين دستم و ميگيره و ميکشونه طرف ماشين اما زياد طول نميکشه که 

  بی حرف دنبالش کشيده ميشم 
  

چطوری داره ازم .... دلم داره پر ميزنه تا آرتا رو ببينم خيلی دلم براش تنگ شده 
يعنی باور کنم ھمش دروغ بود .... ميگذره منی که به قول خودش زندگيش بودم 

  ؟ باور کنم ميخواست منو بازی بده ؟
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  يوونه ميشم خدا يه راھی جلو پام بزار من بدون آرتا طاقت نميارمدارم د

  
  با صدای آرتين سرم و بلند ميکنم

  
  از کنارم تکون نميخوری فھميدی ؟. رسيديم _ 

  حرف گوش ندی  يه جای سالم رو بدنت نميزارم رزا
  

  بدون اينکه جوابش و بدم سر ميچرخونم سمت پنجره و بيرون و نگاه ميکنم
  

  ش با ديدنش ميفھمم اگرم بخوام نميتونم بدون اون بمونم بينم می
  مگه ميشه ببينمش و خودم و به بيخيالی بزنم

  
تھديد و حرف آرتين و ناديده ميگيرم و تو يه حرکت در ماشين و باز ميکنم و 

  شروع ميکنم به دوييدن
  

  وقتی به آرتا ميرسم با بغض و صدايی که از سرما ميلرزه ميگم
  

  آرتايیآرتا ...آ_ 
  بی معرفت کجا بودی نگفتی رزا بدون تو دق ميکنه

  
  با شنيدن صدام آروم برميگرده سمتم و نگاھم ميکنه

  
  اينقدر نگاھش سرد و بی حس که ناخودآگاه لرز ميفته به جونم

  
  وقتی ميبينم ھيچی نميگه با گريه ميگم
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ی آرتا چرا اينطوری ميکنی چرا به حرفم گوش نميدی چطوری بگم من ب_ 
  تقصيرم آرتا ھر اتفاقی که تو اتاق افتاد زورکی بود 

  
  خفه شو + 

  آرتا مرد 
  آرتا وقتی تورو لخت تو بغل برادرش ديد مرد 

  آرتا وقتی ناز و عشوت و واسه يکی ديگه ديد مرد 
  خودت منو کشتی رزا 

  
  گريم شدت ميگيره 

  
  آرتا بخدا داری زود قضاوت ميکنی من بھت خيانت نکردم_ 

  م ميشه يقه مانتوم و ميگيره دستش و از رو زمين بلندم ميکنه نزديک
  

  ديگه صدام نکن رزا _ 
بدم مياد يه ھرزه دور و برم بگرده امروز که کارمون تو محضر تموم شد واسه 

  ھميشه برو فھميدی 
  

  آرتا يه طوری حرف نزن بعدا نتونی جمعش کنی اينقدر با حرفات آزارم نده+ 
  

  ه بلند ميزنه با تعجب نگاھش ميکنممثل ديوونه ھا قھق
  

  کم کم خندش محو ميشه و اخم جاشون و ميگيره و با صدای بلندی ميگه
  

  کدوم بعدا ؟_ 
يعنی تو ھنوز اميد داری ببخشمت ؟ من و گير آوردی يا خودت و زدی به خريت 

  ؟
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  رزا يه بار ديگه ميگم ولی واسه ھميشه ميگم تا دنيا دنياست ديگه سمتت نميام 
  

  انگشت اشارش و دو بار محکم ميزنه به سرم ميگه
  

اينو تو سرت فرو کن آرتا ديگه نميخوادت ازت متنفره پس ديگه سمتم نيا چون _ 
  بيای تيکه پارت ميکنم رزا 

  تو ديگه واسه من نيستی از اولم نبودی تف به ذات کثيفت که دير شناختمت
  

ی از دست ميدادم چه راحت با ھر حرفی که از دھنش درميومد اميدم و به زندگ
  .....زندگيم به ته خط رسيد 

  
  با گريه ميگم 

  
  اما من بدون تو دق ميکنم ميميرم آرتا_ 
  

  يھو عصبی ميشه و ميخوابونه تو صورتم 
  ....دردم نيومد آخه ديگه به اين زدنا عادت کردم 

  
  صورتم و دوباره برميگردونم سمتش و وسط گريه ميزنم زير خنده 

يبرم اون طرف صورتم که زده بود بعدم دستم و ميبرم سمت لبم و بوسه دستم و م
  ای کوتاه روش ميزنم آروم و با صدای گرفته ميگم

  
  حتی زدنتم دوست دارم_ 
  

با ُبھت زل ميزنه بھم تا ميخواد چيزی بگه دستام تو دستای آرتين قفل ميشه نگاه 
کنم و دستام از دستش جدا آرتا سمت دستامون کشيده ميشه قبل اينکه بتونم کاری 

  کنم آرتا با قدمای بلند ازمون دور ميشه
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  ميخوام برم دنبال آرتا که آرتين محکم منو ميزنه به ديوار و با صدای بلند ميگه

  
مگه من نگفتم از کنارم تکون نخور بعد اون وقت منو ميپيچونی ميای پيش اين _ 

  بی ھمه چيز
  

حالم ازت بھم ميخوره اLن ميرم باL گمشو بی ھمه چيز تويی تف به روت + 
  قضيه چاقو خوردنش و ميگم 

  
قبل اينکه قدم از قدم بردارم از پشت شالم و ميگيره و منو برميگردونه سمت 

  خودش يھو جلو موھام و ميگيره و خيابون و نشونم ميده
  

خوب نگاه کن رزا اون ماشينی که اون طرف خيابون پارک آدمای من داخلشن _ 
  تا من دستور بدم آرتا رو بفرستن سينه قبرستون منتظرن

  خودت خوب ميدونی اھل دروغ و کلک نيستم اگه دوست داری امتحان کن 
  

  ...تا ميخوام يه کاری کنم نجات پيدا کنم به در بسته ميخورم 
  

آرتين وقتی ميبينه ھيچی نميگم زير بغلم و ميگيره و از رو زمين بلندم ميکنه و 
  ه باL ميکشونه سمت طبق

  
  با رسيدنم تو دفترخونه داغ دلم تازه ميشه

  
  درست ھمون دفتر خونه ای بود که محرم آرتا شدم

اون از عروس شدنم که ھيچ خاطره ی خوشی ندارم اينم از زندگيم که به لجن 
  کشيده شد و به آخر رسيد
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اص� نفھميدم چی شد و چيکار کردن فقط يه .... مثل مجسمه رو صندلی نشستم 
  .....لمه رو شنيدم اين که تموم شد ک
  

بخدا من ُمردم ...... ميخوام يه حرکتی کنم يه حرفی بزنم اما نميتونم خيلی خستم 
  .....اينا خبر ندارن 

  
  نفھميدم آرتين کی منو آورد بيرون و سوار ماشين کرد 

  
تو که به خواستت رسيدی از ھم جدامون کردی به قول خودت کمر آرتا رو _ 

  ديگه ولم کن بزار برم يه گوشه به درد خودم بميرمشکستی 
  

  بری کجا ؟ من تازه به دستت آوردم + 
  

  جسمم و آره ولی قلبم و نه_ 
  

  خفه خون بگير نميخوام به زر زر کردنت گوش بدم+ 
  

  چرا حقيقت تلخه برات ؟_ 
  

  دھن گشادت و ببند + 
  

  خودتم خوب ميدونی برنده نشدی تا آخر عمر عاشق آرتام_ 
  

با اين حرفم آرتين يھو ميزنه رو ترمز که به سمت جلو پرت ميشم و سرم محکم 
  ....ميخوره به شيشه ضربه اينقدر شديد بود که از حال ميرم 

  
با حس دست نوازش يکی رو موھام چشمام و باز ميکنم که نگاھم تو نگاه سارا 
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  قفل ميشه
  

  با ترديد ميپرسم
  

  سارا...س_ 
  

  سرش و ميندازه زير  بدون اينکه چيزی بگه
  

  آروم بلند ميشم و رو تخت ميشينم 
  

  واسه چی اومدی اينجا_ 
  

  اومدم بھت سر بزنم+ 
  

  Lزم نکرده برو بيرون_ 
  

  اين چه طرز برخورد رزا + 
  

  از شوھرت اجازه گرفتی اومدی پيش يه ھرزه ؟_ 
  

  کافيه ديگه اون روز عصبی بود يه چيزی گفت لطفا فراموشش کن_ 
  

موش کنم چی و فراموش کنم اينکه بھم گفتين ھرزم ؟ يا اينکه آرتا رو واسه فرا+ 
  ھميشه از دست دادم کدومش سارا

  
رزا بخدا من باورت دارم ميدونم گناھی نداری می دونم آرتين اين کار و به _ 

  زور انجام داده فقط نميفھمم چرا آخه اون به تو چيکار داشت ؟
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  ميخوای ھمه چی و بدونی ؟+ 
  

  خوب معلومه_ 
  

تو اين چند وقت ھر اتفاقی که افتاده بود و واسه سارا تعريف کردم حتی قضيه 
  ...چاقو خوردن آرتا رو 

  
  از اينکه با يه نفر حرف زده بودم احساس سبکی ميکردم

  
  سارا عصبی ميگه

  
  اين ھمه حرف واسه گفتن داشتی اون وقت جلو آرتا سکوت کردی ؟_ 
  

  جات جون آرتا مجبور بودم بخاطر ن+ 
  

  خيلی احمقی _ 
  باشه تو نگو من خودم ھمه چی و لو ميدم

  
  تا از جاش بلند ميشه ميگم 

  
  تو به ھيچکس ھيچی نميگی سارا_ 
  

  ميگم خوبشم ميگم فکر کردی مثل تو احمقم يه گوشه بشينم و سکوت کنم+ 
  

و  بخدا سارا بخوای يه کلمه حرف بزنی جون آرتا رو به خطر بندازی خودم_ 
  ميکشم بخداا اين کارو ميکنم
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چی داری ميگی يعنی ميخوای بشينی آرتا ولت کنه ؟ کم واسه رسيدن بھش + 

  عذاب کشيدی ؟
  

اون ديگه ولم کرده خودش گفت ديگه منو نميخواد اLن تنھا چيزی که برام + 
  مھمه اينه که آرتا نفس بکشه ھمين

  
  تو ديونه شدی رزا _ 
  

  آره حق با تو + 
  ھمه کار ميکنم تا آرتا چيزيش نشه پس تھديدم و جدی بگير سارا ولی من

  
  تا ميخواد حرفی بزنه در اتاق باز ميشه و آرتين مياد داخل

  خيلی خشک و بی حوصله ميگه
  

  سارا من مھمون داری بلد نيستم بسه ديگه بيا برو بيرون از خونم_ 
  

  فکر نمی کردم اينقدر پست باشی آرتين + 
  

  يت آرتين و ھول ميده و  از خونه ميزنه بيرون بعدم با عصبان
  آرتين با نگاه وحشتناک زل ميزنه بھم 

  
  پس گفتی _ 
  

  من چيزی نگفتم...م+ 
  

  خر خودتی جوجه کار خوبی نکردی دھن باز کردی_ 
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ھمين که می خواد از اتاق بره بيرون زود از تخت بلند ميشم و جلوی راھش و 

  ميگيرم
  

  تا نمياری بگو که ب�يی سر آر_ 
  

  گمشو اون طرف رزا + 
  

  بگو آرتين بگو که باھاش کاری نداری بگو که آرتا ھيچيش نميشه_ 
  

  چونم و محکم ميگيره تو دستش و با تموم قدرتش فشار ميده 
  

بخدا قسم رزا اگه يه بار فقط يه بار ديگه اسمش و به زبون بياری با دستای _ 
  خودم خوِنُش ميريزم
********************  

  از اومدنم تو خونه آرتين يه چند روزی ميگذره
  

از آخرين باری که سارا رو ديدم آرتين منو تو يه اتاق زندونی کرده نه ميزاره 
  .....جايی برم نه ميزاره کسی بياد 

  
  ...فقط در حد اينکه ببينه زندم يا مرده مياد بھم سر ميزنه و ميره 

  
  به گفته آرتين فردا روز جشن 

پس چرا ھيچ ذوقی ندارم چرا اينقدر احساس بدبختی ....ه من عروسشم جشنی ک
  .....ميکنم چرا بجای اينکه شادی کنم تو اتاق زندونی ام 

  
  .....يعنی واقعا آرتا منو گذاشت رفت ؟ يعنی باور کنم ديگه ماله من نميشه 
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م يه چند روزی ھست که از وقت عادت ماھانه ام گذشته تا اين سن عادت نداشت

  عقب بندازم تو اين ھمه بدبختی و گرفتاری يه دلشوره ديگه ھم اضافه شده
  

  ....حتی از فکر کردن بھش ھم وحشت دارم 
  ..... اگه فکرم درست باشه چی ؟ اگه حامله باشم 

  ....اگه آرتين بفھمه اگه ب�يی سرش بياره .... بدون آرتا با اين بچه چيکار کنم 
  

و دست ميکشم به صورتم تا اين افکار و از خودم  سرم و به دوطرف تکون ميدم
  دور کنم 

  
ھيچی نيست رزا فقط بخاطر اضطراب و استرس اين چند وقت بھم ريختی وگرنه 

  خبر ديگه ای نيست
  

تو افکار خودم غرق بودم که در اتاق باز ميشه و آرتين مياد داخل چند قدم بھم 
  ه بودم ميگه نزديک ميشه و با لبخند و مھربونی که ازش نديد

  
  بيا بريم پايين کارت دارم_ 
  

  چيکار داری ؟+ 
  

  بيا بريم خودت ميفھمی _ 
  

  نميام حوصله ندارم ھر کاری داری ھمينجا بگو+ 
  

  اينجا نميشه بايد بيای_ 
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ميخوام مخالفت کنم که دستم و ميگيره و از رو تخت بلندم ميکنه ھمين که بلند 
  بيرون و از اتاق ميزنم بيرون  ميشم تند دستام و از دستاش ميکشم

  
چراغای خونه خاموش بودن فقط يه چراغ خواب روشن بود با دلھره برميگردم و 

  به آرتين نگاه ميکنم 
  

  پس چرا وايستادی بيا ديگه _ 
  

 Lناچار پشت سرش راه ميفتم که با صداش سرم و ميارم با  
  

  نگاھش کن ببين خوشت مياد_ 
  

  روبروم خيره ميشمچشمام و ازش ميگيرم و به 
  با ديدن لباس عروس بجای خوشحالی بغض چنگ ميزنه به گلوم

  
اگه آرتا اين لباس و عروس و برام ميخريد بی شک زيباترين لباس عروس دنيا 

  ....بود 
  اما اين و آرتين خريده 

  من از اين پسر متنفرم دوست ندارم ھيچی برام بخره
  

  يده و ميگهبينه با دستش تکونم م وقتی سکوتم و می
  

  چی شد رزا خوشت نيومد ؟_ 
  اگه نيومده بگو ھمين فردا ميريم ھر چی دوست داشتی انتخاب کن

  
  کنترلم و از دست ميدم جيغ ميزنم
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  دستای کثيفت و بھم نزن دور شو ازم آرتين+ 
من از تو بيزارم متنفرم بعد ميری لباس ميخری واسم ؟ آرتين ھر چيزی که به تو 

  .....و بد ميکنه من فقط آرتا رو  مربوط بشه حالم
  

  ھنوز حرفم تموم نشده بود که موھام و ميگيره و ميکشونه سمت اتاق 
  

  ...سرم خيلی درد گرفته بود ھر کاری ميکردم ولم کنه بی فايده بود 
  

  ھمين که به اتاق ميرسيم ُھلم ميده رو تخت و داد ميزنه
  

  که از من متنفرری آره ؟_ 
  و دوست داشتم ؟ چون به زور به دستت آوردم ؟ چرا چون تو بيشرف 

  رزا اگه ھزار بارم به عقب برگرديم بازم اين کار و ميکنم  از َکرَدم پشيمون نيستم 
  

  دستش و ميزاره رو سينش و چندبار ميزنه روش و ميگه
  

  عاشق منم نه اون آرتای بی ھمه چيز _ 
  به حرفات گوش بدهمن واقعا دوستت دارم نه اون عوضی که حتی حاضر نشد 

  چه بخوای چه نخوای فردا رسما ماله من ميشی زنم ميشی خانوم خونم ميشی
تو ھم بھتره سرت و بندازی پايين و مثل ھمه ی زنای ديگه خونه داری و شوھر 

  داريت و بکنی
  

  بعد از زدن اين حرف از اتاق ميزنه بيرون 
  

رسم از آينده ای که کل شب و تا صبح بيدار بودم و زار زدم از آرتين ميت
کاش فردا يه ... روبرومه ميترسم نميخوام زنش بشم کاش باورم ميکردی آرتا 

  ....کاری کنی نجات پيدا کنم از اين بات�ق 
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  چشمام خيره به ساعت رو ديوار بود عقربه ھای ساعت بھم دھن کجی ميکردن

  
  با اومدن آرتين تو اتاقم چشمم و از ديوار ميگيرم 

  باعث ميشه بھش نگاه کنم  صدای گيراش
  

  پاشو آماده شو بايد بری آرايشگاه _ 
  

  من به آرايشگاه احتياجی ندارم+ 
  

  پاشو کم لجبازی کن ديگه داری حوصلم و سر ميبری _ 
  

  گفتم نميام مگه زوره + 
  

  دستم و ميگيره و از تخت مياره پايين با صدای بلندی ميگه
  

  گمشو پايين ببينم _ 
  ين آدم باھات رفتار کنم انگار نميخوایھر چی ميخوام ا

  
  تو چشماش زل ميزنم ميگم 

  
  دوِست ندارم_ 
  

با شنيدن حرفم يھو ديونه ميشه صندلی ميز آرايشم و بر ميداره و محکم ميزنه به 
  آيينه که ھزار تيکه ميشه 
  از ترس جيغ بلندی ميکشم
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  يھو داد ميزنه
  

من مثل بقيه نيستم تھديد الکی ... خوب به چشمام نگاه کن ... ببين منو _ 
  ...نميکنم
من و سگ ... اص� روانيم ... مشکل کنترل خشم دارم اعصابم ضعيفه ...قاطيم 

  نکن منو عصبی نکن
 

  ...به معنای واقعی از ترس Lل شده بودم 
  

  ميره سمت کمد و يه دست مانتو و شلوار و شال مياره بيرون 
  زه رو موھام شلوارم و ميگيره سمتم و ميگه مانتو رو تنم ميکنه شال رو ھم ميندا

  
  ميپوشی يا بپوشونم ؟_ 
  

  با گريه ميگم 
  

  برو بيرون + 
  

  ک�فه به موھاش چنگ ميزنه و از اتاق ميره بيرون 
  

  صدای ھق ھقم تو اتاق پيچيده بود 
اين راھی که خودم انتخاب کردم فقط ھم بخاطر نجات جون آرتا پس نميتونم بزنم 

  ...تا آخر اين راه و برم زيرش بايد 
  

  ...فقط يه راه نجات برام مونده اونم اينه که آرتا خودش دست به کار بشه 
  

  ...بعد از پوشيدن شلوارم با کلی  بغض از اتاق ميزنم بيرون 
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به ھمراه آرتين سوار ماشين ميشم و راه ميفتيم بعد از يکم راه ماشين و نگه 

  ميداره و ميگه 
  

  ميام دنبالت چيزی احتياج داشتی بھم زنگ بزن باشه ؟سه ساعت ديگه _ 
  

  وسايل ھارو از پشت ماشين بر ميدارم و رو بھش ميگم 
  

  تو نبودی دنيام خيلی قشنگ تر بود آرتين + 
  

اين و ميگم و زود از ماشين پياده ميشم و ميرم سمت آرايشگاه حتی به صدا 
  زدنای آرتين ھم اھميت نميدم 

  صدا بزنه جونش باL بياد به درک بزار اينقدر
  

  ھمين که وارد آرايشگاه ميشم چشمم به سارا ميخوره
  با ديدنش يکم دلم باL مياد 
  مياد سمتم و با گريه ميگه

  
کردم بيای يعنی راستی راستی ھمه چيز تموم شد نميخوای کاری  رزا فکر نمی_ 

  کنی چيزی بگی 
  

  با آرتين ازدواج ميکنمقب� راجبش حرف زديم سارا من تصميم و گرفتم + 
  

  زده به سرت ؟_ 
  تو که دوسش نداری چطوری ميخوای باھاش زندگی کنی ؟

  
  وقتی آرتا راحت تونست ازم بگذره زندگی کنه پس منم ميتونم + 
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سارا اگه منو ميخواست ميومد دنبالم من ھر کاری دارم ميکنم بخاطر جون 
که می دونم داره نفس ميکشه آرتاست نمی خوام ب�يی سرش بياد ميفھمی ؟ ھمين 

  برام کافيه 
  

  رزا اين کار و نکن_ 
  

  نميخوام راجبش حرف بزنم سارا + 
  

  حدود دو ساعت زير دست آرايشگر بودم حسابی خسته شده بودم 
  وقتی از آيينه به خودم نگاه ميکنم باورم نميشد خودم باشم حسابی تغيير کرده بودم

ميکنه به زار زدن ھمه دلشون برام ميسوزه سارا با ديدنم بغلم ميکنه و شروع 
ھمه ميدونن من بدبختم بيچارم ای کاش آرتين ھم ميفھميد و ولم ميکرد ای کاش 

  بخشيد آرتا ھم ميفھميد و منو می
  

  نفھميدم زمان چطوری گذشت فقط يھو ديدم سارا تکونم ميده و ميگه آرتين اومده
  

م و تنم ميکنم و تا جايی که سعی ميکنم بغضم و قورت بدم به کمک سارا شنل
  ميتونم ک�ه شنل و ميارم پايين دوست ندارم صورتم و ببينه

  ...دوست ندارم نگاھم کنه ازش متنفرم 
  

  آروم و با احتياط به سمت جلو قدم بر ميدارم که پاھای آرتين و ميبينم 
  دسته گل و ميگيره طرفم که با حرص از دستش چنگ ميزنم 

ش و ميبينم که داره مياد سمت شنل تا صورتم و ببينه اما بعد از کمی مکث دستا
  خيلی تند ميگم 

  
  فاصله بگير ازم آرتين _ 
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  بعدم بدون اينکه منتظرش بمونم جلوتر راه ميفتم 
تا ماشين عروس فاصله زيادی نداشتم که يھو با شدت به سمت عقب کشيده ميشم 

  که باعث ميشه ک�ه از صورتم کنار بره
  

  د بزنه که با ديدنم خفه ميشه می خواد دا
  چشم ازم برنميداره و کم کم لبخند مياد رو لباش

  
  ميشه نگاھم نکنی_ 
  

  چرا + 
  

  خيلی دوست داری دليلش و بدونی ؟_ 
  

آره خوب حتما بايد دليلت محکم باشه که ميگی زنم و که مثل فرشته ھا شده + 
  نگاه نکنم

  
  لبم و ميبرم کنار گوشش و آروم ميگم

  
  ن چندشم ميشهچو_ 
  

  با اين حرفم خندش تبديل به قھقه ميشه 
  ھاج و واج نگاھش ميکنم 

  
رز گلی ميخوای کاری کنی عصبی بشم عروسی بھم بخوره ؟ کور خوندی _  

  خانومم به خواستت نميرسی
  

  با حرص پام و به زمين ميکوبم و ازش دور ميشم 
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عدم خودش سوار ميشه خودش و بھم ميرسونه و کمکم ميکنه سوار ماشين بشم  ب
  و ماشين و به حرکت درمياره

  
  ....تو راه به آرتا فکر ميکنم يعنی اونم تو جشن ھست ؟ اگه باشه بايد چيکار کنم 

  
  دلم و ميزنم به دريا و ميگم

  
  آرتا ھم مياد ؟_ 
  

  فشار دستاش و رو فرمون ميبينم اما م�حظه نمی کنم و دوباره ميپرسم
  

  ؟پرسيدم آرتا ھم ھست _ 
  

  گوه ميخوره باشه+ 
  

  راجبش درست صحبت کنا_ 
  

  نکنم ميخوای چه گوھی بخوری رزا ھاان+ 
  

  کاری نکن سر سفره بھت بله ندم _ 
  

  ھيچ غلطی نميتونی بکنی+ 
  

  ميخوای امتحان کنيم ؟_ 
  

  آره ولی قبلش اين شماره رو ببين + 
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  گوشيش و ميگيره طرفم و ميگه 
  

  ره زنده موندن يا نموندنش به خودت بستيگی داره اLن ماشين آرتا ترمز ندا_  
  ھر چه زودتر بله بدی نجات دادنش راحت تره  وگرنه ميره جھنم

  
با شنيدن اين حرفش انگار نفسم باL نمياد تموم نيروم و جمع ميکنم و مشتام و 

  پشت ھم ميزنم به آرتين
  

  کثافت چيکار کردی ھا _ 
  ميکشمت بخدا ب�يی سرش بياد با دستای خودم

  
  مواظب باش تا اون موقع من نکشمتون + 
  

بقيه راه تو سکوت سپری شد دلشوره بدی افتاده بود به جونم ھمش بھم حال تھوع 
  دست ميداد 

  
  يه دستم و ميزارم رو پيشونيم و يه دستم و جلو آرتين تکون ميدم 

متم و آرتين که حواسش بھم جمع ميشه ماشين و يه گوشه نگه ميداره برميگرده س
  ميگه 

  
  رزا چی شده چرا رنگت پريده بريم دکتر _ 
  

  نه Lزم نيست يکم فشارم افتاده از صبح ھيچی نخوردم ميری يه چيزی بخری+ 
  

  ِد آخه Lمصب مگه نگفتم ھر چی ميخوای بھم زنگ بزن چرا لجبازی ميکنی_ 
  

  شهک�فه از ماشين پياده ميشه و بعد از خريدن کلی خوراکی سوار ماشين مي
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ميل به ھيچی نداشتم ھمه چيز به دھنم تلخ می اومد به زور آرتين يکم کيک و آب 

  ميوه خوردم
  

  وقتی ديد حالم بھتره به سمت باغ حرکت ميکنيم
  

* ****  
ھر چی دعا کردم برآورده نشد روز عروسی ھم فرا رسيد و من ھمسر مردی 

  .....شدم که به اجبار وادارم کرده بود 
  
  

باغ با کشيدن چند تا نفس عميق سعی ميکنم اضطراب و بغضم و با رسيدن به 
  مخفی کنم 

  
  آرتين در سمت من و باز ميکنه و کمکم ميکنه پياده بشم 

کلی آدم جلوی در بود که من ھيچ کدوم و نميشناختم ھمه دست ميزدن و تبريک 
  ميگفتن اونا چه ميدونستن من سھم آرتا بودم نه آرتين

  
  

ميکرد سرم و ميارم باL که مادر آرتا رو ميبينم با نفرت زل نگاھی روم سنگينی 
  زده بھم 

  از خجالت سرم و ميندازم پايين و ديگه نگاھش نميکنم
  

  آرتين دستم و ميگيره و سمت مھمونا حرکت ميکنيم 
  

  از اينکه دستم و گرفته بود چندشم ميشد سعی کردم دستم و بيرون بکشم
رو به مردم دستم و چنان فشار داد که حس کردم ولی اون با لبخند دندان نمايی 
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  خرد شد 
  

  کنار گوشش گفتم
  

  لنتی دستم و شکوندی_ 
  

  به ھمون حالت جواب داد 
  

  به درک کم تکون بخور تا نشکنه تازه اين اولشه + 
  

منم مثل خودش خنديدم و مث� بازوش و گرفتم ناخن ھای بلندم و تو بازوش فرو 
  کردم

  
  بھم ميندازهبا اخم نگاه تيزی 

  
  سوراخ کردی Lمصبُ _ 
  

  شونه ھام و باL ميندازم و ميگم
  

  به درک_ 
  

  آدمت ميکنم + 
  

  ديگه جواب دادن و جائز ندونستم و سکوت کردم 
  

وارد سالن عقد ميشيم و باL سفره عقد ميشينم سفره عقدی که ھيچ نقشی تو 
  .....انتخابش نداشتم 
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  ھمه دورمون جمع ميشن 

شايد ھمه چی و بھم بزنه .... شايد بياد دنبالم .... رخونم شايد ببينمش من چشم ميچ
  .....اما خطبه عقد خونده ميشه و دريغ از يه نشونی 

  
بار دومم ميشنوم و ... بار اول صدای بنده وکيلم و می شنوم و جواب نميدم 

  ...چھارم .... بار سوم ... سکوت ميکنم 
  

دستای مشت شدش و ... شون ميده و ميبينم پاھای آرتين و که از استرس تکون
به خودم ميام که نکنه آرتا ماشين و .... نگاه خيره مھمونا رو ميبينم .... ميبينم 

  سوار بشه 
  

  لبای دوخته شدم و از ھم باز ميکنم و با صدای ضعيفی ميگم
  

  بله _ 
  

برعکس محرميت قبليم که ھيچکس نبود برامون دست بزنه ھمه شروع کردن به 
  ....خوشحالی و دست زدن 

  
  بعد از من نوبت آرتين بود که بله بده 

  
  ...خيلی خشک خيلی محکم بله رو می شنوم 

  
اLن ديگه رسما شرعا قانونن زنشم ھيچی .... خيلی راحت تموم شد .... تموم شد 

  .....و ھيچکس نميتونه جدامون کنه  
  

  بود به خودم نگاه ميکنم  بعد از کلی امضا کردن از آيينه ای که رو سفره عقد
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فکر ميکردی يه روزی اينطوری عروس بشی رزا فکرش و ميکردی ھيچ وقت 

  اسمت نره تو شناسنامه آرتا
  

  ....معلومه که اينکار و نميکردی چون فکرشم درد داشت 
  

  ھمه ميان نزديکمون و کادو ميدن و آرزوی خوشبختی ميکنن 
  

  آخرين نفری که مياد سمتم آتنا بود 
  

  کنارم رو صندلی ميشينه و ميگه 
  

تربيت منو پدرم به عھده داشت تا وقتی زنده بود ھميشه در گوشم ميخوند مبادا _ 
  ...دل بشکنی بابا 

اLنم ھيچی نميگم که مبادا دلت بشکنه فقط اميدوارم خوشبخت بشی و از اين 
  لحظه روی خوش زندگی و ببينی 

  
ميره منو با کلی فکر و خيال تنھا ميزاره  ....اين و ميگه و کادوش و ميده ميره 

....  
  
  

  بعد از گرفتن کادو ھا تازه جشن شروع ميشه 
  ....ھنوز شروع نشده دعا ميکنم زود تموم شه

  
  به اصرار سارا يکم ميام وسط و ميرقصم 

  ...يادم نمياد از وقتی وارد باغ شدم خنديده باشم 
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فاصله ميگيرم و ميرم تو جايگاه  وسط رقص بازم حال تھوع مياد سراغم از سارا
  ميشينم آرتين که منو ميبينه 

  ميگه 
  

  چی شده رزا حالت خوب نيست بازم ؟_ 
  

  ميشه يکم آب بياری برام+ 
  

  ميتونی يه دقيقه تنھا بمونی؟_ 
  

  آره خوبم + 
  

  اLن برميگردم_ 
  

  بعد از رفتن آرتين يه دختر بچه مياد سمتم و تکونم ميده
  ميگه

  
  ه گفت بگم بری پيشش خالهيه آقاھ_ 
  

  کی بود گلم + 
  

  عمو بود _ 
  

  کدوم عمو خاله+ 
  

  ھمون عمو ديگه _ 
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  بعدم ازم دور ميشه 
به آرومی از جام بلند ميشم و ميرم سمت ته باغ ھر چه قدر از شلوغی فاصله می 

  گرفتم ترس و دلھرم بيشتر ميشد 
  

  ...دور تا دورم و نگاه ميکنم فقط درخت و بس 
  

وام عقب گرد کنم برگردم که از Lی درختا صدای پا می شنوم و سايه ای  رو ميخ
  پشت سرم ميبينم و صدايی زير گوشم ميگه

  
  چقدر لباس عروس بھت مياد _ 
  

ُبھت زده برميگردم و نگاھش ميکنم باورم نميشد آدم پريشونی که روبرومه آرتا 
  ....باشه 

  
  .....آرتا اينجا توی جشن چيکار ميکرد 

  
  با بغض ميگم 

  
  تو اينجا چيکار ميکنی آرتا_ 
  

  چيه خوشحال نشدی + 
  

  بينتت توروخدا برو اLن آرتين مياد  می_ 
  

  اينقدر ميترسی از دستش بدی ؟+ 
  

  اومدی کنايه بزنی يا منو با خودت ببری ؟_ 
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  ! ببرمت کجا + 
  

  با اين حرفش Lل ميشم وقتی ازم ميپرسه کجا يعنی منو نبخشيده
  

  ا آرزوم بود تو اين لباس ببينمت اما نه کنار داداشم رز_ 
  اLنم اومدم اينجا تا خوب نگاھت کنم قبل اينکه اون عوضی بھت دست بزنه

  
  چه راحت راجب دست خوردنم حرف ميزنی + 
  

  ....با اين حرفم از عصبانيت نبض کنار شقيقه ھاش به خوبی ديده ميشه 
  

ا زھرم و بھتون نريزم آروم نميگيرم رزا اين و خوب تو گوشات فرو کن ت_ 
  تاوان خيانتت و پس ميدی

روز اول که پا گذاشتی تو عمارت بھت گفتم خيانت به من تاوان داره پس خيلی 
  مواظب خودت باش 

  
  ميخواد ازم دور بشه که گوشه کتش و ميگيرم و با گريه ميگم

  
  تورو خدا ولم نکن _ 

  ؟ آرتا منم رزا عروست چرا اينطوری ميکنی
  

  با چشمای به خون نشسته برميگرده سمتم و مچ دستم و با تموم قدرتش فشار ميده 
  

  ! آره رزايی _ 
  رزايی که منه احمق عاشقش بودم ، رزايی که لخت تو بغل برادرم پيداش کردم 

  آره عشقم بودی ولی اLن يه ھرزه بيشتر نيستی رزا
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  ور ميشه دستم و از کتش جدا ميکنه و با قدمای بلند ازم د

  .....لباس تو تنم خيلی سنگين بود نتونستم بھش برسم 
  

  شنوم وسط باغ داشتم زار ميزدم که صدای سارا رو می
  

  وای رزا اينجايی چرا داری گريه ميکنی _ 
  

  آرتا اينجا بود ...آ+ 
  

  چيييی؟_ 
  اLن کجاست پس چرا باھاش نرفتی 

  
  وسط گريه ميخندم و ميگم

  
  دوسم ندارهگفت من ھرزم ديگه _ 
  

  باشه آروم باش رزا + 
اLن بايد بريم آرتين کل باغ و زير پا گذاشته کم مونده جشن و بھم بزنه فکر کرده 

  فرار کردی
  

  ايکاش اين کار و ميکردم _ 
  

  اLن وقت اين حرفا نيست رزا پاشو تا نيومده+ 
  
  

م و ميگيره و سارا با دستمال زير چشمام و پاک ميکنه تا رد گريه نمونه بعدم دست
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ميبره سمت جايگاه از فاصله کم آرتين ميبينم که با عصبانيت داره با گوشيش 
  حرف ميزنه و يکی از آدماش ھم سعی داره آرومش کنه

  ...نکنه بخواد ب�يی سرم بياره .... واقعا ترسيده بودم 
  

با ترس و لرز به سمتش قدم بر ميدارم که با صدای پاشنه کفشام سر ميچرخونه 
  ا ديدنم با عصبانيتی که تا حاL ازش نديده بودم مياد سمتمب

  با صدای بلندی ميگه
  

  عادت ندارم دو بار سوال کنم کدوم قبرستونی بودی _ 
  

  بخدا ھمينجا تو باغ بودم ..ب+ 
  

  ميدونم از باغ بيرون نرفتی پيش کی بودی بيشعور _ 
  

  پيش ھيچ کس حالم بد بود رفتم يکم قدم بزنم+ 
  

  ا تو منو چی فرض کردی رزا ؟ تا نگی کدوم جھنمی بودی ولت نميکنم گ واقع_ 
  

دستم و ميگيره و دنبال خودش ميکشونه که سارا ھول زده جلومون و ميگيره 
  ميگه

  
  آرتين کجا داری ميری ؟_ 
  

  به ھمه بگو جشن تموم شد اLنم از سر راھم برو کنار+ 
  

بزرگتر برات ارزش قائل شدن  آرتين اين ھمه! يعنی چی بگم جشن تموم شد + 
  اومدن بعد تو ميخوای ول کنی بری 
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  به جھنم که اومدن مگه زورشون کرده بودم ميخواستن نيان_ 
  
  

  تا سارا خواست چيزی بگه به زور لب باز ميکنم ميگم
  

  آرتين حق با ساراست بريم به ھمشون بی احترامی کرديم...آ_ 
  

  تيز برميگره سمتم و ميگه 
  

  تنھا ميشيم رزا خ�صه _ 
  

  ...سعی ميکنم آروم بشم ولی نميشه ... اين حرفش لرزه به جونم ميندازه 
  ...خيلييی ازش ميترسم حتی بيشتر از آرتا 

  
خيلی زود شام صرف شد و ھمه دوباره اومدن آرزوی خوشبختی کردن و رفتن 

تا جايی بعد اينکه تا حدودی باغ خلوت شد آرتين شنلم و ميگيره ميندازه رو سرم 
  که ميتونه شنل و ميکشه جلو 

  
  آرتين داری چيکار ميکنی جلوی پام و نمی بينم _ 
  

  به درک + 
  چطور موقعی که اومدم دنبالت چشم داشتی جلوت و ببينی اLن کور شدی 

  
اجازه حرف زدن نميده و من و دنبال خودش ميکشونه واقعا با اون کفشای پاشنه 

  بود بلند تند راه رفتن برام سخت 
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  توروخدا آروم برو آرتين پام درد ميکنه _
  

  صدات و نشنوم+ 
  

  از قصد قدم ھاش و تند تر ميکنه و منم دنبالش کشيده ميشم 
  

  ھمين که ميخوايم از در تاLر بيرون بزنيم سارا صدامون ميزنه
  

  آرتين يه لحظه بمون_ 
  

  آرتين ک�فه برميگرده سمت سارا و ميگه
  

  ات ميشه چيه چی ميخوایتو چقدر امروز پيد+ 
  

  جوونا ميخوان بيان دنبالتون واسه عروس کشون_ 
  

  گوه خوردن + 
  بخدا يه نفر و پشت سرم ببينم آتيشش ميزنم

  
سارا يا ترس زل زده بود به آرتين حتی به من اجازه خدافظی ھم نميده در ماشين 

  و باز ميکنه و تقريبا پرتم ميکنه داخل
  

به شيشه ماشين و سعی ميکنم جيک نزنم صدای از ترس خودم و ميچسبونم 
  عصبيش و ميشنوم

  
  ميخوای بری عقب تر ؟_ 
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  !گيج ميپرسم چی 
  

  بازم ميتونی ازم فاصله بگيريا کافيه در ماشين و باز کنم با پا پرتت کنم بيرون_ 
  

  ....از ترس مثل وحشت زده درست ميشينم رو صندلی تا مبادا پرتم کنه 
  

وتاه جلوی يه آپارتمان شيک نگه ميداره آپارتمانی که فقط تو بعد از يه مسافت ک
  ...فيلما ديده بودم 

  
  ...به خودم ميام من دختر پايين شھر و بی َکس و کار اينجا چيکار ميکنم 

  
زود از ماشين پياده ميشه و در سمت منو باز ميکنه و اين دفعه با احتياط پيادم 

  ميکنه
  
  

ش جمع ميکنه و سوار آسانسور ميشيم و دکمه طبقه دنباله لباس عروسم و تو دستا
  رو ميزنه  15

  
  

دوست نداشتم بھش نگاه کنم سرم و ميندازم پايين و خودم و با ناخونام مشغول 
  ميکنم اما به خوبی ميشد سنگينی نگاھش و حس کرد

  
  با وايستادن آسانسور نفس حبس شدم و ميدم بيرون و دنبالش راه ميفتم

  
  کليد باز ميکنه و رو بھم با خنده ميگهدر خونه رو با 

  
  به خونت خوش اومدی رزگلی_ 
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  با بغض نگاھش ميکنم ميگم 

  
  بھتره بگی به جھنم خوش اومدی+ 
  

قرمز شدن صورتش و از عصبانيت می بينم اما بی خيال بھش دنباله لباس 
  عروس و از دستش چنگ ميزنم و وارد خونه ميشم

  
  ن زود مياد داخل و در قفل ميکنه ھمين که وارد خونه ميشم آرتي

  
از پشت مچ دستم و ميگيره و منو ميچسبونه به ديوار با چشمايی که رده ھای 

  قرمز به خوبی توشون ديده ميشد زل ميزنه بھم 
  

  ک� کارت شده بازی با اعصاب من نه ؟_ 
  

  برو اونور + 
  

  جواب منو بده_ 
  

  گفتم برو اونورر+ 
  

نور برو اونور نکنا تو ديگه زن منی حق منی ھر وقت اينقدر واسه من برو او_ 
  که دلم بخواد ميام طرفت فھميدی 

  
  تو آدم نيستی نه نميفھمی ازت متنفرم+ 
  

با وحشت نگاھش ... با ھمون چشمای به خون نشستش فاصلش و باھام کم ميکنه 
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  ميکنم که يدفعه لباش قفل لبام ميشه
  

ست وقتی می بينه نفس کم آوردم خودش ھر کاری ميکنم ازم دور بشه بی فايده 
  ولم ميکنه

  
  با گريه مشتای بی جونم و ميکوبم تخت سينش داد ميزنم

  
  عوضی آشغال ازت متنفرم با ھمين کارت زندگيم و به گوه کشيدی_ 
  

  کافيه خفه شو ديگه + 
  

  بازم داشت نزديکم ميشد که دستام و ميگيرم جلو و ميگم
  

  ميکنی  نيا آرتين نيا داری اذيتم_ 
  

  ھمينه که ھست تا تو باشی به حرفم گوش کنی و مثل بچه آدم بشينی سرجات+ 
  

  بدون توجه به حرفام ھی نزديکم ميشه ميخوام لب باز کنم که ميگه
  
  

  جيک نميزنی_ 
  

  ....دستام و با خشونت ميگيره تو دستش و منو ميکشونه سمت اتاق خواب 
  
   
  

  وسط اتاق منو ول ميکنه و ميگه 
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  من ميرم دوش بگيرم ھمين جا ميمونی فھميدی _ 
  

  ...سرم و براش تکون ميدم و چشم ازش ميگيرم 
  

بعد از رفتن آرتين بی ھدف وسط اتاق ميمونم سرم و با استرس تکون ميدم و به 
اطرافم نگاه ميکنم من حتی از اين اتاق و از اين تخت متنفرم بايد ھر طور شده از 

  م َشِر دستای کثيفش فرار کن
  

  صداش و می شنوم که ميگه 
  

عروس کوچولوم رو تخت بشين تا بيام کمکت تنھايی نميتونی لباست و در _ 
  بياری 

  
  ...لبم و گاز ميگيرم و بی صدا اشک ميريزم 

  
سعی ميکنم ھق ھقم بلند نشه اين ھم خوابی و رابطه و اجباری و دوست ندارم اين 

  ....حق من نيست 
  ...سکوتم اونم بخاطر نجات جون عشقم من دختريم که محکوم به 

  
  با صدای بسته شدن شير آب استرسم بيشتر ميشه 

  
دامن لباس عروسم و باL ميزنم و کفشای پاشنه بلند ده سانتی و از پام در ميارم تا 

بتونم روی پنجه راه برم زود از اتاق ميزنم بيرون و به سمت اتاق ته راھرو پا 
  تند ميکنم 

  
م و در و قفل ميکنم و نفس عميقی ميکشم ھنوزم تنم عين بيد ميلرزه وارد اتاق ميش
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...  
  

موھام که از پشت با سنجاق بسته شده بود خيلی رو سرم سنگينی ميکرد دستم 
  ...ميبرم پشت سرم و موھام و باز ميکنم 

  
  ...بعد از باز کردن موھام گوشه ديوار کز ميکنم 

  و صداش ميشنوميدفعه ضربه بدی به در اتاق وارد ميشه 
  

  با شنيدن صداش رنگم ميپره و بی اختيار چونه ام ميلرزه 
  

  باز کن در و رزا _ 
  

  نميخوام + 
  

  باز کن نزار عصبی بشم رزا وگرنه دودمانت و به باد ميدم_ 
  

  تنھام بزار عوضی چی از جونم ميخوای + 
  

   تو يه چشم بھم زدن در اتاق باز ميشه و با پوزخند و زل ميزنه بھم
  ...با ديدنش انگار نفسم قطع ميشه 

  
  با خونسردی کليد يدک و بھم نشون ميده و ميگه

  
  رزا ھر جا بری _ 

ھر جا که گم و گور بشی باز پيدات ميکنم ته اين ماجرا يا مرگته يا زندگی با من 
  اين و تو گوشات فرو کن
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  از امروز زندگی پيش تو ھر روز مرگه واسم پس تھديدم نکن آرتين+ 
  

يھو ديوونه ميشه و به سمتم حمله ميکنه و تو يه حرکت لباس عروسم و تو تنم 
  پاره ميکنه 

 
  جيغ ميزنم و سعی ميکنم با دستام بدن لختم و بپوشونم 

  
  صدای دادش رعشه به تنم ميندازه

  
زير اون بی ھمه چيز بی وجود آه و نالت ھوا بود حاL از من که شوھرتم _ 

  خجالت ميکشی ؟
  

  اش و در مياره و مياد سمتملباس ھ
  

  واسه من ادا در نيار آشغال خوب ميشناسمت _ 
  

  با چشمای اشکی نگاھش ميکنم که ميگه 
  

  چيه ميترسی؟_ 
  

  يه قدم جلوتر بيای جيغ ميکشم آبروت و تو ساختمون ميبرم...ی+ 
  

  کشه و ميگه  آرتين انگشت شستش و گوشه لبش می
  

! م حسابش نکردم بعد  از مردم حساب ببرم من به برادر خودم رحم نکردم آد_ 
  سگ کی باشن 
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  با وحشت خودم و به ديوار ميچسبونم و با گريه نگاھش ميکنم 
  

  دستش که به سمت کمربندش ميره گريم شدت ميگيره 
  

  ...آرتين خواھش ميکنم _ 
  

  اما آرتين کمربند و دور دستش ميپيچه و به چشمام نگاه ميکنه و ميگه 
  

گريه کن کسی اينجا نيست اون آرتای عوضی آشغال نيستش فقط جيغ بزن _ 
  خودم و خودت 

  
با ناباوری به کمربندی که دور دستش پيچيده بود نگاه ميکنم من ھنوز به بارداريم 

  شک دارم نميخوام شکنجه شم نمی خوام اگه بچه ای ھست ب�يی سرش بياد 
  

  هبا اولين ضربه به دستم صدای جيغم تو خونه می پيچ
  

  ....کمک _ 
  

  ضربه دومش به دستم اينقدر شديد بود که بی اختيار جيغ ميزنم
  

  آرتا_ 
  

 Lشنيدن اسم آرتا عصبی ترش ميکنه دستش و دور گلوم حلقه ميکنه و منو با
  ميکشه مثل روانيا نفس نفس ميزنه و ميگه

  
  اسم اون و نيار _ 
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  داد ميزنه
  

  نيار اسمش_ 
  

  ی ميشم نزار دستم به خون آلوده شه رزا من سر تو ھر حيونی که بگ_ 
  

  اينقدر حالم بد بود که فقط ميتونستم جيغ بزنم 
  صورتم و ميگيره تو مشتش و می غره

  
قسم ميخورم يه گلوله تو سر  تو و اون بی شرفی که به مال من چشم ...ميکشم _ 

  دوخته خالی کنم 
  

  انگشتش و آروم رو خون گوشه لبم کشيد و گفت 
  

  ل منی اين و تو سرت فرو کن تو ما_ 
... من ھمينم که ميبينی روانيم... حق نداری حق نداری حتی به کسی فکر کنی 

  ...مريضم 
  کسی که برام مھمه رو زجرش ميدم اص� Lشيم...کم دارم اص� 

  
  سرش و به صورتم نزديک کرد و با انگشتش به پيشونيم ضربه زد و گفت 

  
تو تا آخر عمرت چه يه دقيقه چه صدسال .. ولی اين حرف و بکن تو مخت _ 

  مجبوری اين روانی مريضو تو زندگيت تحمل کنی
  

  .....حالم داشت ازش بھم ميخورد اين ديگه چجور دوست داشتنی 
  

وقتی می بينه حالم خوب نيست زير پاھام و ميگيره و بلندم ميکنه اينقدر خسته و 
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  درمونده بودم که حوصله مقاومت نداشتم 
  

طور که تو بغلش بودم به سمت اتاق خواب راه ميفته با احتياط منو ميزاره ھمون
  رو تخت و کنارم ميشينه 

  
  چيزی نميخوای برات بيارم _ 
  

  نه + 
  

  کمکت کنم يه دوش بگيری_ 
  

  با لبای لرزون ميگم
  

  نه + 
  

  دستاش و پشت سرم حس ميکنم که يھو دستش و پس ميزنم و ميگم 
  

  داری چيکار ميکنی _ 
  

  ميخوام بقيه گيره ھارو و از سرت جدا کنم خودت نميتونی+ 
  

به من نزديک نشو حق نداری به موھام دست بزنی اين موھا فقط ماله آرتاست _ 
  .....دستای اون فقط 

  
  ھنوز حرفم تموم نشده بود که مشتش تو دھنم زده ميشه 

  
  يھو تند از تخت ميره پايين و از ِکشو قيچی درمياره 
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  و جيغ ميگم با گريه

  
  اون چيه ميخوای چيکار کنی_ 
  

اما جوابی نميده و بھم نزديک ميشه زود از تخت ميپرم پايين تا از اتاق بزنم 
بيرون اما فرصت اين کارو پيدا نميکنم چون تو يه چشم بھم زدن از پشت موھام 

  و ميگيره و دور دستش ميپيچونه
  

  ....قيچی رو ميبره سمت موھام تق� ميکنم تا ولم کنه اما با بی رحمی تموم 
  

  با ريختن موھام کف زمين با گريه ميشينم و موھام و ميگيرم تو دستم
  

  ازت متنفرم الھی بميری آرتين _ 
  

کنارم رو زمين ميشينه و صورتم ميگيره تو دستاش و با نگاھی که تا حاL ازش 
  نديده بودم زل ميزنه بھم

  
  م ميشد نفساش که به پوست صورتم ميخورد چندش

  
  ميدونی خيلی دوستت دارم  ؟_ 
  

نگاھم و ازش ميگيرم و به کف زمين چشم ميدوزم و سعی ميکنم از خودم دورش 
  کنم 

  
  ميدونی ميميرم واست ؟_ 
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  با التماس ميگم
  

  ديگه نميخوام چيزی بشنوم ادامه نده لنتی دست از سرم بردار برو گمشو + 
  

  ته باشمت ؟ميدونی ميتونم ھر کاری بکنم تا داش_ 
  

  ...از اين يه کلمه حرفش که ميگه  ھر کاری ميترسم .... تنم ميلرزه 
  

  انگار Lل شدم نميتونم چيزی بگم که بازم خودش به حرف مياد 
  

  ميدونم خيلی ازت بزرگترم ميدونم تفاوت سنيمون زياده ولی ميخوامت _ 
اعصابی که  رزا به تموم مقدسات قسم نخوای باھام راه بيای اين روانی بی

  روبروت نشسته خون به پا ميکنه 
  

بعدم بدون اينکه به من اجازه مخالفت بده بغلم ميکنه و رو تخت ميخوابونتم 
  خودشم کنارم دراز ميکشه و منو ميکشونه سمت خودش

  
  شنوم  اينقدر سفت بغلم کرده که به راحتی صدای استخونام و می

  
  Lله گوشم و نرم ميبوسه و ميگه

  
  ی ميکنم تا نگھت دارمھرکار_ 
  

  با بی رحمی تموم ميگم 
  

  تو ھمين اLنشم منو نداری+ 
  



 

387 

  .....اينقدر خسته بودم که نفھميدم کی خوابم برد
  

صبح با افتادن نور تو صورتم پلکای سنگينم و باز ميکنم دور و اطرافم و نگاه 
  ميکنم که ميبينم آرتين نيستش 

  
با ديدن موھای کوتام که اLن بلنديشون تا  از تخت ميام پايين و ميرم سمت آيينه

  ...رو شونه ھام ميرسه دلم ميگيره 
  

تموم آرايشم بھم خورده و صورتم سياه شده تصميم گرفتم برم يه دوش بگيرم بعد 
از برداشتن حوله وارد حموم ميشم شير آب و باز ميکنم با خوردن آب به تنم 

  ....انگار دوباره زنده شدم 
  

عادت ماھانه نشدم و اين حال بدم و بدتر ميکنه بايد ھر طور شده  ھنوز که ھنوز
  مطمئن ميشدم

  
بعد از حموم يه دست لباس ساده ميپوشم و موھای کوتام و باز به حال خودشون 

  رھا ميکنم 
  

از اتاق ميزنم بيرون که می بينم از آشپزخونه سر و صدا مياد آھسته به سمت 
  حال درست کردن صبحونه ميبينم  صدا قدم برميدارم که آرتين و در

  
  يعنی واقعا از اين کارا ھم بلده 

  با صداش به خودم ميام
  

  خيلی وقته ھيچکس اينطوری بھم زل نزده_ 
  

زل نزده بودم اينقدر سر و صدا زياد بود اومدم ببينم چه خبره ی دفعه خودت و + 
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  آتيش نزنی
  

  بزنم مگه برات مھمه ؟_ 
  

  ت خ�ص ميشم نه اص� اتفاقا از َشرِ + 
  

  تا عمر داری مثل سايه تو زندگيتم_ 
  

کم آورده بودم و جوابی نداشتم بھش بدم خواستم برگردم تو اتاق که صدای 
  محکمش و می شنوم

  
  کجا_ 
  

  تو اتاق + 
  

تا صبحونت و نخوری حق نداری جايی بری جرأت داری يه قدم ديگه بردار _ 
  ببين جفت پاھات و ميشکونم يا نه

  
  س اينکه دوباره ديونه نشه ميرم داخل آشپزخونه و پشت ميز ميشينم از تر

  
  آرتين شروع کرد به لقمه گرفتن واسه من 

  
  بيا رزگلی _ 
  

  خودم دست دارم Lزم نيست برام لقمه بگيری + 
  

بدون توجه به عصبانيتش يه لقمه کوچيک واسه خودم ميگيرم و مشغول خوردن 
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  ميشم 
  

  خ بود که حالم و داشت بھم ميزد لقمه به حدی تو دھنم تل
  

  آرتين که متوجه من شده بود گفت 
  

  چرا ھيچی نميخوری پس _ 
  
  زياد اھل صبحونه نيستم +
  

  بيخود بايد بخوری جون بگيری ميخوای اين ديروز حالت بد بشه _ 
  
  توروخدا اصرار نکن آرتين ميل ندارم +
  

  بخرم ھر چی احتياج داری تو يه کاغذ بنويس دارم ميام_ 
  

  اين بھترين بھونه بود که به ھوای خريد برم تا داروخونه برای خريد بی بی چک
  

  Lزم نيست تو بری خودم ميرم خريد ھارو انجام ميدم _ 
  

  با پوزخند ميگه
  

  شما جايی نميری+ 
  

  يعنی چی _ 
  

از امروز تنھا پات و از اين خونه بيرون نميزاری با خودم ميری با خودم ميای + 
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  دیفھمي
  

  مگه اسير آوردی _ 
  

  شايد + 
  

  با اين کارات چی و ميخوای ثابت کنی_ 
  

  حوصله کل کل ندارم رزا + 
  اين در تا موقعی که من خونه نيستم قفل ميمونه 
  ھر وقت اومدم خونه ھر جا خواستی ميبرمت 

  
  نميدونستم بايد چيکار کنم من حتما بايد مطمئن ميشدم باردارم يا نه 

  
  ير گريه که آرتين يا تعجب نگاھم ميکنهيھو ميزنم ز

  
  باز چه مرگته_ 
  

  حداقل بزار زنگ بزنم سارا بياد پيشم+ 
  

  نه _ 
  

  چرا + 
  

  ازش خوشم نمياد _ 
  

  چون خوشت نمياد قرار نيست که نياد اينجا+ 
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  رزا از اين به بعد با ھر کی که اجازه دادم ميگردی_ 
  

  فقط يه دوست دارم اونم ساراست  تورو خدا اذيتم نکن من ھيچکس و ندارم+ 
  

  مگه من مردم ؟_ 
  خودم ميشم ھمه َکست 

  
  آرتين لطفا بزار بياد خواھش ميکنم واسه يه بارم شده نه نگو+ 
  

نميدونم تو چشمام چی می بينه که از جيب کتش گوشيش و درمياره و ميگيره 
  طرفم 

  
  فقط زود _ 
  

  اره سارا رو ميگيرمتند از جام بلند ميشم و ميرم تو پذيرايی شم
  

  بعد از کلی بوق باLخره جواب ميده
  

  بله آرتين_ 
  

  سارا منم رزا + 
  

  س�م فداتشم خوبی_ 
  

  سارا زود پاشو بيا پيشم با خودت بی بی چک ھم بيار + 
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  چييييييی_ 
  

  توروخدا سارا اLن آرتين مياد فقط زود بيا منتظرم + 
  

  استرس تند شروع ميکنم به راه رفتن منتظر جواب نميشم و تلفن قطع ميکنم از
  

  با صدای آرتين ھول زده برميگردم سمتش
  
  

  چرا اينقدر پريشونی تو _ 
  

  من نه خوبم ..م+ 
  

  چشماش و ريز ميکنه و مشکوک ميپرسه 
  

  مطمئنی چيزی نشده ديگه ؟_ 
  

  آره خوبم برو به کارت برس...آ+ 
  

  تو که راست ميگی _ 
  

  از خونه ميزنه بيرون  بعدم بدون ھيچ حرف ديگه ای
  

ده دقيقه از رفتن آرتين ميگذره و سارا ھنوز نيومده دل تو دلم نيست ھمش ميترسم 
  اتفاقای بدتری بيفته 

  
  تو ھمين فکرا بودم که صدای آيفون منو به خودم مياره با ديدن سارا ميگم 
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   15طبقه _ 
  

م تا رسيدن سارا آيفون و ميزارم سرجاش و ميدوام سمت در ورودی و بازش ميکن
  ....ھزار بار تا مرز سکته ميرم و برميگردم 

  
ھمين که سارا از آسانسور مياد بيرون دستش و ميگيرم و ميکشونم سمت خونه و 

  زود در و ميبندم
  

  وا رزا چته دختر چرا اينطوری ميکنی _ 
  

  آوردی ؟+ 
  

  رزا بی بی چک ميخوای چيکار _ 
  

  ِدش به من اLن وقت سوال و جواب نيستا بِ + 
  

  رزا از استرس دارم ميميرم تا نگی نميدم_ 
  

  ميخوام ببينم حاملم يا نه+ 
  

  يعنی چی رزا _ 
  ....يعنی آرتا 

  
  توروخدا ِبِدش به من سارا وقت ندارم+ 
  

  سارا با حالی پريشون دست ميکنه تو کيفش و يه بسته کوچيک بھم ميده 
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  داشتی تند از دستش چنگ ميزنم و ميرم سمت سرويس بھ

جلد و باز ميکنم و شروع ميکنم به تست زدن چشمام و ميبندم و زير لب خدارو 
  صدا ميکنم 

  
  خدايا خواھش ميکنم نباشه _ 

  ....تحمل يه بدبختی ديگه رو ندارم 
  

آروم Lی چشمام و باز ميکنم و به تست نگاه ميکنم با ديدن دو تا خط قرمز تموم 
  دنيا رو سرم خراب ميشه 

  
جواب مثبت از استرس محتويات معدم بھم ميخوره و شروع ميکنم به عق  با ديدن

  ....زدن 
  

  صدای نگران سارا رو ميشنوم که با مشت ميکوبه به در 
  

  رزا رزا خوبی در و باز کن ببينم چرا جواب نميدی_ 
  

  اما بی توجه به سارا شروع ميکنم به زار زدن 
  شه آخه يه آدم چقدر ميتونه بدبخت و بدشانس با

اون موقع که چشم انتظار .... اون موقع که آرتا پيشم بود بچه ای در کار نبود 
اLن که ولم کرده اLن که مھر ھرزگی به پيشونيم .... بچه بود ھيچ خبری نبود 
  ......خورده بايد بفھمم باردارم 

  
  با رنگ و رويی پريده در و باز ميکنم و ميرم بيرون 

  
  يگه سارا با ديدنم ھول زده م
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  خاک تو سرم رزا چرا اينطوری شدی _ 
  

  اما اون لحظه فقط ميتونستم گريه کنم 
  

  خوب يه چيزی بگو تست زدی چی شد _ 
  

  بی حال بی بی چک و ميگيرم طرفش 
  

  سارا با ديدنش از دستم چنگ ميزنه و ميگه 
  

  ن ن ن اين امکان نداره_ 
  

  با ناله ميگم 
  

  ين بفھمهحاL چيکار کنم سارا ؟ اگه آرت_ 
  

  بايد به آرتا بگی حامله ای + 
  

ديونه شدی فکر کردی با اين کار قبولم ميکنه بفھمه حاملم بعد به دنيا اومدن _ 
  بچه اون و ازم ميگيره 

  
  پس چرا ميخوای نگھش داری بندازش + 
  

  گريم شدت ميگيره
  

  چی داری ميگی سارا چطوری بچم و بکشم _ 
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مياری روانی به آرتين فکر کن بفھمه خون به پا من ھر چی ميگم تو يه بھونه + 

  ميشه ھا 
  

  تا خواستم چيزی بگم در خونه به شدت باز ميشه که باعث ميشه ھين بلندی بکشم
  

  با ديدن قيافه برزخی آرتين دلشوره بدی به جونم ميفته
  

  با لکنت ميگم 
  

  س�م آرتين چيزی شده .....س _ 
  

  را ميگه اما بدون اينکه جوابم و بده به سا
  

  خداخافظ سارا+ 
  

  سارا با ُبھت به آرتين نگاه ميکنه که يھو مثل روانيا داد ميزنه
  

  مگه نشنيدی برو بيرون _ 
  

  سارا وحشت زده بھم نگاه ميکنه که ميگم 
  

  ....آرتين چرا ...آ_ 
  

  Lل شو Lااااااال+ 
  

  برميگرده سمت سارا و ميگه 
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جا وسط ھمين سالن آتيشت ميزنم خودت سارا ب خدای باLسرم قسم نری ھمين_ 

  ميدونی من مشکل اعصاب دارم روانيم ھر کاری از دستم بر مياد
  

  با چشمام به سارا اشاره ميکنم که بره 
  

  سارا ھم با ترس و لرز کيفش و برميداره و از خونه ميزنه بيرون 
  

  آرتين برميگرده سمتم و با ھمون عصبانيت نگاھم ميکنه 
  

  نزديکم ميشه و من از ترسش به عقب ميرم با قدمای آروم
  

  صدای عصبيش و ميشنوم
  

  بخواب رو تخت _ 
  
  چی ...چ+
  

  بخواب رو تخت نزار بزور بخوابونمت+ 
  

  آخه چرا ميخوای چيکار کنی آرتين ...آ_ 
  

  ھيچی فقط ميخوام يه معاينه کوچيک کنم زود باش+ 
  

  با اين حرفش دست و پام شروع به لرزيدن ميکنن 
  ين دکتره و با يه معاينه راحت ميفھمه که باردارمآرت
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  معاينه چرا آرتين مگه چی شده _ 
  

خفه شو تا دھنت و پاره نکردم اLن اون توله تو شکمت و از من قايم ميکنی + 
  آره 

  
  ....با وحشت زل ميزنم بھش اين از کجا فھميده 

  
  اما بازم مقاومت ميکنم و ميگم 

  
  بچه چيه آرتين + 
  

  ميخوابونه تو صورتم که يه طرف صورتم و حس نميکنم چنان 
  

  با دادش لرزش تنم بيشتر ميشه 
  

تو ھنوز منو نشناختی نه ھنوز نفھميدی من چه آدم خطرناکيم ؟ ِد آخه بدبخت _ 
  وقتی گوشيم و ازم گرفتی يه درصد فکر نکردی شايد تماسا ضبط بشه

  
  کدوم تماس آرتين_
  

  بخواب رو تخت+ 
  

  ميرم باLی تخت و ميرم يه سمت ديگه اتاق تو يه حرکت
  

  آرتين بھم نزديک نشو _ 
  

  رزا کاريت ندارم فقط ميخوام مطمئن شم زود باش بيا پيشم + 
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دروغ ميگی عوضی ازت ميترسم ھميشه ميگی کاريم نداری ولی بعد يه ب�يی + 

  سرم مياری 
  

  ميده رو تخت  يھو کنترلش و از دست ميده و مياد سمتم و تو يه حرکت ھولم
  

  ولی کنار نميکشه .... زار ميزنم .... جيغ ميزنم 
  

  تورو جون عزيزت ولم کن آرتين_ 
  

  من عزيزی ندارم+ 
  

  به التماسام توجھی نميکنه و به زور شلوار و از پام درمياره 
  

  پاھام و قفل ميکنم تا نتونه بيشتر ازاين پيش بره
  

  باز کن پاھات و رزا _ 
  

  داآرتين تورو خ+ 
  

  گفتم بازش کن + 
  

  کنترلم و از دست ميدم و جيغ ميزنم 
  

  آره آره لنتی حاملم_ 
  

با جمله ای که ازم شنيده انگار بھش شوک وارد شده .... با ُبھت زل ميزنه بھم 
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با صورتی گرفته و حالی داغون کنارم رو تخت ميشينه و سرش و ميگيره بين ... 
  دستاش

  
  صدای گرفتش و می شنوم 

  
  فھميدی  کی_ 
  

  بخدا امروز + 
  

  يھو سرش و ميگيره طرفم که باعث ميشه تو جام بپرم
  

  انگشتش و تھديدوار ميگيره طرفم و ميگه
  

  فردا نوبت ميگيرم واسه سقطش_ 
  

  چی + 
  

  ھمين که شنيدی اون تخم سگ ب دنيا نمياد_ 
  

  فکر کردی ميزارم ب�يی سرش بياری+ 
  

  فکر کردی ازت اجازه ميگيرم_ 
  

  وروخدا کاريش نداشته باشت+ 
  

  اگه فردا اومدی که ھيچی وگرنه خودم با يه رابطه ميندازمش _ 
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  ازت متنفرم + 
  

به درک که متنفری به جھنم چيه اگه بزارم اون توله حروم زاده رو نگه نداری _ 
  ميشم آدم خوبه نه 

  
  حروم زاده نيست آرتا شوھرم بود محرمم بود تو از ھم جدامون کردی+ 
  
  از نظر من ھست  _

  ...اين توله تو شکمت حروم زاده ست چون من ميگم 
  تو زن آرتا نبودی فقط يه وسيله واسه سرگرميش بودی خودتم خوب ميدونی

  
ھر چی که بود نميزارم ب�يی سرش بياری آرتين من نميتونم مثل تو بی رحم + 

  باشم سنگدل باشم وحشی باشم
  

ل من Lشی ولی نميزارم نگھش داری رز آره من وحشی من بی رحم من آشغا_ 
  گلی 

  
  کشه رو شکمم و ميگه  دست می

  
  فقط بچه من جاش اينجاست فقط بچه آرتين بايد از اين شکم بياد بيرون_ 
  

  دستش و از رو شکمم پس ميزنم و با عصبانيت ميگم 
  

  از بچت متنفرم _ 
  

  ...محکم ميزنه تو دھنم که قطره ھای خون لباسام و رنگی ميکنه 
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  بخدا بخوای ب�يی سرش بياری خودم و ميکشم_ 
  

  خوب بکش ھمين اLن برو بکش چون من کوتاه نميام فردا سقطش ميکنيم+ 
  

  ....اين و ميگه و از اتاق ميره بيرون حاL چيکار کنم 
  

آرتا رو که ازم گرفت نميخوام بچشم ازم بگيره اينطوری حداقل يه دلخوشی دارم 
  آرتا تو شکمم که يه تيکه از وجود

  
  بی حال بلند ميشم و ميرم تو حموم تا يه دوش بگيرم که چشمم به تيغ ميخوره 

  
  با دستای لرزون تيغ و بر ميدارم و ميگيرم جلو صورتم

  
  ....دردش فقط يه لحظه ست رزا بعدش واسه ھميشه راحت ميشی و ميخوابی 

را ميخوای به دنيا چ... چرا ميخوای به دنيا بياريش وقتی باباش ولتون کرده 
  ....بياريش وقتی ھنوز تکليف زندگی خودت معلوم نيست 

  
تيغ و آروم ميبرم سمت رگم تا راحت شدنم چيزی نمونده بود که در حموم به 

  شدت باز ميشه و قامت آرتين نمايان ميشه 
  

  ...با مشت ميزنه زير دستم که تيغ پرت ميشه کف حموم دستم تير ميکشه 
  

  لندی ميگماز درد آخخخ ب
  

روی دستاش بلندم ميکنه و ميزارتم توی وان و آب و باز ميکنه تا ميخوام 
  اعتراضی کنم با خوردن آب سرد به بدنم يخ ميزنم و نفسم باL نمياد
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  صدای آرتين منو به خودم مياره 
  

  اLن عقلت مياد سر جاش_ 
  
  سرده سرده يخ کردم روانی...س_
  

  خودتو بکشی  خفه شو اLن آدم شدی ميخوای+ 
  

  مگه خودت نگفتی _ 
  تورو خدا بسه خيلی سردمه 

  
  جلوی موھام و ميگيره از تو وان بلندم ميکنه

  
  ولم کن آرتين سرم درد ميکنه _ 
  

بگو که گوه خوردی بگو که بار آخرت بود به فکر خودکشی افتادی بگو که + 
  ھيچ وقت خودتو ازم نميگيری

  
  که ميومد  ھيچی نميگم و فقط صدای گريم بود

  
  بيشتر از قبل داد ميزنه

  
  به وLی علی نگی با پا ميام تو شکمت رزا _ 
  

  از ترس بلند بلند جيغ ميزنم 
  

  گوه خوردم غلط کردم لعنت بھت آرتين لعنت_ 
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  فقط بزار نگھش دارم بخدا قول ميدم ھمونی بشم که تو ميخوای 
  

  صورتش و سمتم خم ميکنه و با خنده ميگه
  

  ميکنی بيشرف ِگرو کشی _ 
  

  تورو خدا ھمين يه بار بخاطر من بگو باشه + 
  

  به يه شرط ميزارم نگھش داری _ 
  

  چه شرطی ...چ+ 
  

  اينکه به ھمه بگی اين تخم سگ ماله منه نه آرتا_ 
  

  چييييی+ 
  

به ھمه ميگی زمانی که صيغه اون پست فطرت بودی با من رابطه داشتی و _ 
  ن صورت قيد بچه رو بزناين بچه ھم بچه منه در غير اي

  
با حرفش شوکه ميشم ولی راه ديگه ای برام نمونده حداقل با قبول کردنش جون 

  ....بچم و نجات ميدم
  

  چشمام و ميبندم و با درد سرم و براش تکون ميدم و با صدايی گرفته ميگم 
  

  قبوله _ 
  

*** * ****  
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  از زمانی که فھميدم باردارم دو ماھه که ميگذره 

  ...اھام نبض گرفته بود و کم کم دارم بچه رو حس ميکنم بين پ
  

  با اين که فقط دو ماھه باردارم ولی شکمم يکمی بزرگ شده و به خوبی معلومه 
آرتين تو اين مدت يه مطب زده و کارش و شروع کرده سعی ميکنم زياد باھاش 

م تو ھم ک�م نشم يجورايی ازش خجالت ميکشم اينکه بچه آرتا تو شکمم و اسم
  شناسنامشه 

اينکه بچه اونو دارم پرورش ميدم و تو خونه آرتين دارم زندگی ميکنم يجورايی 
  ....از خودم بدم اومده 

  
طبق معمول تو اتاق رو تخت نشسته بودم تو اين مدت حتی يه بارم پام و از خونه 

  ...بيرون نذاشتم 
  

م که صدای داد و فرياد داشتم از بيکاری و تنھايی در و ديوار اتاق و نگاه ميکرد
  آرتين و شنيدم 

  
  آروم از رو تخت بلند ميشم و در اتاق و باز ميکنم و به حرفاش گوش ميدم

  
واسه چی ھی سراغم و ميگيری بابا مثل چند سال پيش فکر کنين من ُمردم _ 

نميخوام ھيچ کدومتون بھم نزديک شيد اون موقع که راحت ولم کردين اون موقع 
بت داشتم جون ميدادم کدوم جھنمی بودين اLن فھميدين آرتينی ھم که تو کشور غر

  تا اون شازده پسرت ھست به من احتياجی نيست ديگه زنگ نزن! ھست 
  

با گفتن شازده پسرت ميفھمم با مادرش داشت صحبت ميکرد بعد از قطع کردن 
  تماس محکم گوشيش و ميزنه به زمين که ھين بلندی ميکشم
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  سمتم و با ھمون عصبانيت ميگه با صدام برميگرده
  

  از کی تا حاL اينجايی _ 
  

  ....بخدا تو اتاق بودم يھو ديدم داری داد ميزنی اومدم + 
  

  نزديکم ميشه و با چشمای گيراش بھم زل ميزنه
  

  تازگيا خيلی فضول شدی _ 
  

  ...بخدا نميخواستم + 
  

  Lااال_ 
  

  نميخوای بگی چی شده ؟+ 
  

  مشو تو اتاقبه تو ربطی نداره گ_ 
  

  چرا عصبانيتت و سر من خالی ميکنی + 
  

  از کی تا حاL دلسوز شدی ؟_ 
  اونم دلسوز کسی که ازش متنفری 

  
  من دلسوز نشدم گفتم شايد بتونم بھت کمک کنم + 
  

تنھا کمکی که ميتونی بکنی اينه که خودت و اون شکم باL اومدت و از جلو _ 
  چشمام دور کنی
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  ...يشم و راھم و به سمت اتاق کج ميکنم با اين حرفش خفه م

  
يه چند روزی از دعوای آرتين باھام ميگذره يکسره تو خونم و روزام تکراری 

  شده 
  

  احساس ميکنم دارم افسرده ميشم خيلی گوشه گير شدم
نه ميزاره جايی برم نه ميزاره کسی بياد حتی گوشيمم ازم گرفته که مبادا با سارا 

  ....در تماس باشم 
  

  مثل ھميشه تو اتاقم بودم که آرتين وارد ميشه مثل ھميشه خشک و سرد ميگه
  

  زود آماده شو ده دقيقه ديگه تو سالن ميبينمت_ 
  

  با اين حرفش از تخت ميام پايين و ميگم 
  

  کجا ميخوايم بريم + 
  

  ھنوز ياد نگرفتی سوال جوابم نکنی_ 
  

  يعنی حق ندارم بدونم قراره کجا بيام+ 
  

  ن_ 
  که گذاشتم زنده بمونی و يه حروم زاده رو به دنيا بياری بستته ھمين

  
  چرا اينقدر با حرفات عذابم ميدی+ 
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مظلوم نمايی نکن که حالم و بد ميکنی گمشو آماده شو يه لباس مناسب ميپوشيا _ 
  وگرنه تو تنت تيکه پارش ميکنم

  
  تا نگی جايی نميام باھات+ 
  

  بخوای نخوای ميبرمت_ 
  

  کجا+ 
  

  خيلی دوست داری بدونی_ 
  

  آره+ 
  

  يھو داد ميزنه 
  

داريم ميريم عمارت جايی که آرتا اونجاست آرتا رو که ميشناسی ھمونی که _ 
 Lزير خوابش بودی ھمونی که يه تخم سگ مثل خودش گذاشته تو شکمت حا

  فھميدی يا بيشتر توضيح بدم برات 
  

  ...فر ميشدم با حرفايی که بھم ميزد بيشتر از خودم و خودش متن
  ...با شنيدن اسم آرتا انگار دوباره جون ميگيرم 

  ...اما اونا که نميدونن من حاملم با چه رويی باھاشون روبرو بشم 
  

  با گريه ميگم 
  

  من نميام _ 
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  چه گھی خوردی+ 
  

  گفتم نمياااام_ 
  

  جرأت داری مگه + 
  

  به زور که نميتونی منو ببری_ 
  

  م ميبرمتشده دھن و دماغت و بشکون+ 
  

  جيغ ميزنم و محکم ميزنم به پاھام ميگم 
  

  من نمياااام نميام لنتی _ 
  با اين وضعيتم خجالت ميکشم نرفتم نرفتم اLن که دارم ميرم با اين شکم بزرگم

  
  به جھنم که خجالت ميکشی ميخواستی خودت و سفت بچسبی + 
  

گه تحمل تحقير شدن  جيغ ميزنم مثل ديونه ھا ھر چی دم دستم بود و ميشکوندم دي
  و نداشتم

  
اما آرتين با پوزخند نگاھم ميکرد و بدون اينکه تغييری تو چھرش به وجود بياد 

  ميگه 
  

اگه نمايشت تموم شد آماده شو يه ربع ديگه پايين ميبينمت به نفع خودته دير _ 
  نکنی وگرنه با تن و بدن زخمی ميبرمت

  
  ...لوم بود و ميريزم بيرون وقتی از اتاق ميره بيرون ھر چی بغض تو گ
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چطوری بعد اين ھمه مدت با آرتا روبرو بشم چطوری با اين وضعيتم برم جلو 

  ...چشماش درسته بچه خودشه ولی اون که نمی دونه 
  

  ...چطوری تو چشماش نگاه کنم و بگم اين بچت نيست 
  

و  موھای کوتام و ميگيرم تو مشتم و محکم ميکشمشون تا شايد حرص و ُعقَدم
  بتونم خالی کنم

  
  وقتی می بينم چاره ای نيست ناچار بلند ميشم و ميرم سمت کمدم 

  
چون ھوا يکم گرم شده بود يه لباس ساحلی که بلنديش تا مچ پاھام و بود و ميارم 

  بيرون و ميپوشمش 
  

  بعد از پوشيدن لباس ميرم جلو آيينه و به صورت رنگ پريده و زردم نگاه ميکنم 
  

ملم اص� تغذيه خوبی ندارم ھر چيم تا اLن ھوس کردم آرتين برام با اينکه حا
  ....نخريده ميگه به جھنم به من چرا ميگی مگه من بابای بچتم 

  
دست از فکر و خيال برميدارم و يکم کرم به زير چشمای گود افتاده و سياھم 

  کنم ميزنم موھای کوتامم باز رھاشون ميکنم و با يه رژ مات آرايشم و تموم مي
  

  بعد از پوشيدن مانتو و شالمم از اتاق ميزنم بيرون
  

  با ديدن آرتين آروم ميگم 
  

  من آمادم_ 
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  سرش و مياره باL و نگاھم ميکنه با ديدنم يه پوزخند ميزنه ميگه

  
تو خونه جلو من که شوھرتم سالی يه بارم آرايش نميکنی آدم ميبينتت حالش بھم _ 

رتا رو شنيدی فوری ھزارتا گند و کثافت به ميخوره ولی تا اسم عمارت و آ
  خودت ماليدی

  
  چشماش و ريز ميکنه و چند قدم مياد سمتم و تھديد وار ميگه 

  
  ولی آرزوی داشتنت و به دلش ميزارم_ 
  

  بدون اينکه اجازه بده چيزی بگم ميگه
  

  ھيسس فقط Lااال_ 
  گمشو دنبالم

  
  نسور سوار ماشين ميشيمبه تبعيت ازش پشت سرش راه ميفتم و بعد از آسا

  
بعد از چندماه از خونه اومده بودم بيرون حس خيلی خوبی داشتم اما ھمين که 

  دوباره ياد آرتا افتادم تموم شاديم از بين رفت 
تموم راه به اين فکر ميکردم که آرتا منو با اين وضعيت ببينه عکس العملش چيه 

...  
  

  ه به عمارت نگاه ميکنم با ترمز ماشين سرم و ميارم باL و از شيش
  ...انگار صدساله که از اينجا دورم .... چقدر دلم واسه اينجا تنگ شده 

  
چشم از عمارت ميگيرم و به آرتين نگاه ميکنم تا می خواد چيزی بگه خودم 
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  زودتر به حرف ميام 
  

  ھيچی نگو خودم ميدونم _ 
به ... م ک�م نميشم با کسی زياد ھ... از کنارت تکون نميخورم ... اين بچه تو 

  آرتا چيزی نميگم سمتش نميرم نگاھش نميکنم 
  ھمشو حفظم! ميبينی 

  آره ھمشو حفظی ولی يه چيز و از قلم انداختی رز گلی+ 
اينکه امشب با ديدنش دست از پا خطا کنی جونش و ميگيرم خودت خوب ميدونی 

اون ديگه نفس آب از سر من گذشته فوقش برم زندان و اعدام بشم مھم اينه که 
  نميکشه و نميتونه بھت نزديک بشه 

  
با نفرت روم و ازش ميگيرم و از ماشين پياده ميشم تموم حرصم و سر در ماشين 

  خالی ميکنم 
  

بعد از چند دقيقه آرتين خيلی آروم از ماشين پياده ميشه و مياد سمتم تا ميخواد 
  دستم و بگيره ميگم

  
  به من دست نزن_ 
  

  ينقدر شير شدی ببينيش چی ميشی حاL نديديش ا+ 
  

  گفتم بھم دست نزن خودم بلدم راه بيام _ 
  

  کاری نکن کورت کنم راه رفتنم يادت بره+ 
  

  روز به روز بيشتر ازت متنفر ميشم _ 
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  منم روز به روز بيشتر عاشقت ميشم+ 
  

  ...ھميشه ھمين بود ھيچ وقت تو جواب دادن کم نمياورد 
  فشار ميدم و روم و ازش ميگيرم  از حرص دندونام و روی ھم

  
با گرفتن دستام به سمت عمارت راه ميفتيم دل تو دلم نيست قلبم تندتر از ھميشه 

  ميزنه از عکس العمل و زبون تلخ ھمشون ميترسم
  

ھمين که ميخواد در سالن و باز کنه دستم و ميزارم رو قلبم و شروع ميکنم تندتند 
  نفس کشيدن

  
  آرتين ک�فه ميگه

  
  باز چه مرگته داری ميميری ؟_ 
  

  توروخدا بيا برگرديم من نميتونم آرتين+ 
  

  خفه شو_ 
  خودت و جمع و جور کن نزار دوباره قاطی کنم رزا

  
تا ميخوام بازم مخالفت کنم با عصبانيت در سالن و باز ميکنه و منو ميبره داخل 

....  
  

  با صدای در مادر آرتين و آتنا برميگردن سمتمون 
  ديدنمون تند از جا بلند ميشه و مياد سمتمون آتنا با

  
  با خنده ميگه



 

414 

  
  .....س�م خوش _ 
  

اما با ديدن وضعيتم حرفش و ميخوره و زل ميزنه بھم از خجالت سرم و ميندازم 
  پايين و زير لب آروم س�م ميدم

  
Lاينقدر تو اين حالت موندم که با صدای داد مادرش سرم و ميارم با  

  
  ريختيه ديگه ای خداا کم مصيبت داشتيم يکی ھم اضافه شد اين چه سر و _ 
  

  آرتين بلندتر از مادرش داد ميزنه
  

  ھان چتونه اLن بچه من شده مصيبت ؟ _ 
  

  بچه تو + 
شما ھنوز چندماه بيشتر نيست که ازدواج کردين بعد چطوری اين اينقدر شکمش 

  بزرگ
  

  اون ديگه به تو ربطی نداره پس دخالت نکن _ 
  
  مادرش می خواد چيزی بگه  يه صدای آشنا می شنوم تا 

  ...ھنوزم ھست ...صدايی که يه روزی زندگيم بود 
  

  باز چه خبره مامان ؟_ 
  

  ھمينطوری که از پله ھا داشت ميومد پايين زل ميزنه بھم 
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  ....حاL که ديدمش برای خودم جای سواله که چطوری تا اLن از نديدنش نمردم 
  

سرحال تر و خوش تيپ تر ھم شده مثل من Lغر و ضعيف .. ..ھمون آرتاست 
يعنی اينقدر براش بی .... مثل من صورتش زرد و رنگ پريده نيست .... نشده 

  ارزش بودم 
  

واسه اينکه ... با فشار دست آرتين به پھلوم ميفھمم که خيلی وقته زل زدم بھش 
  عصبی ترش نکنم آروم سرم و ميندازم پايين 

  
  بينمون و ميشکونه و داد ميزنه  مادرش سکوت

  
  ميخوای بدونی چی شده بفرما نگاه کن_ 
  

  از سر راه آرتا ميره کنار و با دست اشاره ميکنه به من
  

آرتا با ديدنم قدرت پلک زدنش و از دست ميده يه نگاھش به صورتم يک نگاھش 
  به شکمم

  
  رتمريزن رو صو طاقت نگاه ھاش و نداشتم بغضم ميشکنه و اشکام می

  
آرتا ھمونطوری که چشمش به شکمم بود با قدمای آروم نزديکم ميشه که آرتين 

  داد ميزنه
  

  ھوی يارو کجا_ 
  

  اما آرتا بدون اينکه جوابش و بده و رو به من ميگه
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  بچه منه ؟+ 
  

  با اظطراب نگاھش ميکنم که بلندتر ميگه
  

  باتوام چرا Lل مونی گرفتی اين بچه منه+ 
  

  باز کنم بگم آره آرتين سمتش حمله ميکنه و ميگهتا ميخوام دھن 
  

  ريزم بی ھمه چيز خونت و می_ 
  

اينقدر ترسيده بودم که حتی نميتونستم جيغ بزنم نميدونم چی شد که سارا و سينا و 
  امير ھراسون از پله ھا اومدن پايين و از ھم جداشون کردن

  
  سارا مياد سمتم و ميگه

  
  در دستات يخ کردهدردت ب جونم خوبی چرا اينق_ 
  

  اما من تموم حواسم پيش آرتا بود 
  

  امير آرتا رو نگه داشته بود و سينا ھم آرتينو
  

  آرتا عصبی ھمون طوری که سعی داره بھم نزديک شه داد ميزنه 
  

  ِد توله سگ باتوام ميگم اين بچه منه _ 
  

  اينقدر ترسيده بودم که فقط ميتونستم گريه کنم
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  بھت برسه گردنت و ميشکنم به وLی علی دستم + 
  

ولی وقتی بازم سکوتم و می بينه گلدون کنارش و بلند ميکنه و پرت ميکنه سمتم 
  که باعث ميشه من و سارا جيغ بلندی بزنيم

  
  اينقدر صدای دادش زياد بود که دست ميزارم رو گوشام

  
  يه آره يا نه ميخوام رزا _ 

  اين توله سگ تو شکمت ماله منه ؟
  

  حرفی بزنم آرتين ھم مثل خودش داد ميزنه تا ميخوام
  

  اذيتش نکن کثافت کاريش نداشته باش+ 
  

  اما بی توجه به آرتين با صدای ضعيفی ميگه
  

  Lمصب حرف بزن _ 
  

  سرم و ميارم باL و تو چشماش نگاه ميکنم و با گريه ميگم 
  

  ن+ 
  

  داری مثل سگ دروغ ميگی_ 
  

  ذيتش نکن ھر سوالی داری از من بپرسآرتين بجای من جواب ميده حيون گفتم ا
  

  خودش زبون داره جواب ميده تو خفه شو _ 



 

418 

  
  اون بچه تو نيست بچه منه + 
  

خفه شووو فکر کردی با بچه طرفی چندوقت بيشتر از ازدواجتون نميگذره بعد _ 
  چطوری شکمش اينقدر بزرگ

  
  ميخوای بدونی + 
  

  آره Lمصب _ 
  

  ... نميخوام بيشتر از اين بدنام شم ... م که نگه با چشمام به آرتين التماس ميکن
  ...ولی مگه اھميتم ميده 

  
  رزا موقعی که محرمت بود با من رابطه داشت_ 
  

  ...ھمه با شنيدن حرف آرتين ھين بلندی ميکشن و با نفرت زل ميزنن به من 
  ....فقط اونه که ميدونه من بی گناھم ... ھمه بجز سارا 

  
  ...دازم پايين و ھق ميزنم اLن چه فکرا که راجبم نميکنن از خجالت سرم و مين

  
 Lبا صدای خنده ی آرتا سرم و ميگيرم با  

  ديونه شده بود بلند بلند قھقھه ميزد 
  

  با ھمون خندش بھم ميگه
  

  يعنی اينقدر کثيف بودی و نفھميدم_ 
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  آرتين بازم داد ميزنه
  

  بھش نزديک نشو بی وجود_ 
  

  ميزنه و بھم نزديک ميشهاما آرتا امير و پس 
  

  مگه بھت نگفته بودم خيانت نکن ؟ مگه نگفته بودم مثل بقيه نباش دروغ نگو_ 
  

با نزديک شدنش به من از ھيجان دست و پام ميلرزيد چشمام و ميبندم تا عطرش 
  و يه نفس بفرستم تو ريه ھام 

  
م تخت اما ھمين که بوی عطرش بھم ميخوره حال تھوع مياد سراغم محکم ميزن

سينه آرتا و به عقب ُھلش ميدم و ميدوام سمت سرويس بھداشتی و شروع ميکنم به 
  عق زدن 

  
بعد از اينکه حالم بھتر شد شير آب و باز ميکنم و چند بار رو صورتم آب 

  ....ريزم تا شايد حالم بھتر بشه  می
  

  سارا مياد کمکم و دستم و ميگيره و آروم در گوشم ميگه 
  

  زاچی شد يھو ر_ 
  

  با گريه ميگم
  

  تا ديروز بوی تنش آرومم ميکرد اما اLن اينطوری ميشم+ 
  

  عاديه دختر بعضيا تو حاملگی اينطوری ميشن _ 
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  شما از کی اينجايين ؟+ 
  

خيلی وقته اومده بوديم آرتا رو آماده کنيم وقتی ديدت کاری بھت نداشته باشه _ 
  ولی مثل اينکه نشد 

  تی رزا ؟ اين چرت و پرتا چی بود آرتين گفتچرا راستش و به آرتا نگف
  

  بعد راجبش حرف ميزنيم سارا+ 
  

  با رسيدنم به سالن ھمه نگاه ھا برميگرده سمتم 
  

  آرتا با پوزخند ميگه
  

  فکر کنم بچت به من آلرژی داره اينجا نباشم بھتره _ 
  

حياط  کمی بعد سينا ھم دنبالش ميره تو... اين و ميگه و از سالن ميزنه بيرون 
....  

  
  سکوت بدی بينمون حکم فرما بود که اين سکوت با صدای آرتين شکسته ميشه

  
  کار واجبتون چی بود که گفتين بيام ؟_ 
  

  مادرش ميگه
  

  راجب خواھرته+ 
  

  خب ميشنوم_  
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  امير از آتنا خواستگاری کرده + 
  

  خب به من چه_ 
  

  آتنا با ناراحتی ميگه
  

  يعنی چی به تو چه + 
  تو داداش بزرگ منی نظرت واسه من مھمه آرتين ؟ 

  
  آرتين چشماش و ريز ميکنه و ميگه 

  
  ! من داداشتم ؟_ 
  

  وا اين سواL چيه آرتين خوب معلومه که ھستی+ 
  

  سال کدوم جھنمی بودی ؟ 8پس تو اين _ 
  

  تورو خدا دوباره شروع نکن_ 
  

  چرا دروغ ميگم مگه ؟+ 
سراغم و نگرفتين ببينين زندم يا مرده سال ولم کردين تو کشور غربت يه بار 8

  ارزوم بود يه بار شمارتون و ببينم
  چيه اLن داداش دار شدی ؟

  
  مادرش با لحن تندی ميگه 
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  نگفتم بيای اينجا دعوا_ 
  

  ولی من سرم درد ميکنه واسه دعوا + 
  مامان تا ديروز تو زندگيم نبودين از امروزم نباشين من ھيچ وقت پسرت نبودم

  مياد تو ھم برام مادری کرده باشیيادم ن
  پسر تو فقط آرتاست پس اجازه دخترت و از اون بگير نه من 

  
  بعد رو ميکنه سمت من و ميگه

  
  پاشو بيا کارت دارم_ 
  

آروم از جام بلند ميشم و دنبال آرتين راه ميفتم در بالکن و باز ميکنه و ميريم 
  داخل

  
  با عصبانيت برميگرده سمتم و ميگه 

  
  خواستی ھمه چی و لو بدی نهمي_ 
  

ميشه تمومش کنی آرتين به اندازه کافی امروز عذاب دادی ديگه چی ميخوای + 
  ! از جونم مگه ھمونی که ميخواستی نشد ؟

  
پشتم و ميکنم بھش ھمين که ميخوام ازش فاصله بگيرم از پشت لباسم و ميگيره 

  که تعادلم و از دست ميدم و ميفتم تو بغلش 
  

  شنويم يخوام ازش دور شم صدای آرتا رو از پايين ساختمون میھمين که م
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  رو بالکن جای بديه واسه عشق بازی _ 
  

  آرتين برگشت سمتش و گفت 
  

  ....چرت نگو داشتم + 
  

  اره داشتی می بوسيديش که من مزاحم شدم_ 
  

  بعد با چشمای  به خون نشسته نگاھم کرد و گفت 
  

  بوسيدن و ميگم.. .البته رزا خشن تر دوست داره _ 
  

  بعد رو به آرتين با پوزخند ميگه 
  

  تجربه ثابت کرده+ 
  
  

  بعد از زدن حرفاش ازمون دور ميشه 
  ...واسه اولين بار جلوی آرتين خجالت کشيدم 

  
  بخاطر حرف آرتا آرتين خيلی عصبی تر شده بود با لحن ھميشه سردش ميگه 

  
  برو اماده شو ميريم خونه  -
  

  ی آروم ازش دور ميشم و ميرم يه سمت ديگه از سالن با گفتن باشه ا
مانتوم و تنم ميکنم و شالمم رو سرم مرتب ميکنم ھمين که ميخوام برم پيش آرتين 

  گرمای نفسی و پشت سرم حس ميکنم 
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  ُھل زده برميگردم و با ديدن امير نفس بلندی ميکشم 

  
  دستم و ميزارم رو قلبم و اروم ميگم 

  
  ا ميای ترسيدم چرا بی سر و صد -
  

  اما با حرفی که بھم ميزنه انگار خون توی رگام يخ ميبنده 
  

فکر نميکردم اينقدر کثيف و ھرزه باشی که با وجود شوھرت با يکی ديگه + 
بگيرنت خداروشکر که قسمتم نشدی خداروشکر که جواب رد دادی وگرنه اLن 

  من بجای اون آرتا بدبخت گرفتار شده بودم
  

  فاش بازم اشکای لعنتی به چشمام ھجوم ميارن با شنيدن حر
  ...بخاطر از چشم افتادنم ناراحت نيستما ھرزه صدا کردنش درد داشت 

  
  اما من با لبخندی که پشتش يه دنيا درد داشت لب ميزنم 

  
آتنا دختر خيلی خوبيه مطمئنم لياقت ھم و دارين براتون آرزوی خوشبختی ميکنم  -

  امير 
  

خت ميشيم چون آتنا پاکه مثل تو شيطان صفت نيست که از شک نکن که خوشب+ 
  يه مرد سيرايی نداشته باشه 

  
  ....بعد اينکه با زبونش خوب منو سوزوند با قدمای بلند ازم دور ميشه 

  
  با رفتن امير پاھام بی جون ميشن و رو مبل ميشينم و به بدبختيم زار ميزنم 
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  ...خند مياد رو لبام نگاھم به شکمم ميفته دست ميکشم روش و لب

  ...اين بچه تنھا دلخوشی اين روزام شده 
اLن دوماه حاملم و آرتا روحش خبر نداره بچش و ازش قايم کردم ايکاش ھيچ 

  وقتم نفھمه
  

با صدای بلند آرتين که اسمم و صدا ميزد اشکام و پاک ميکنم و از رو مبل بلند 
  ميشم و ميرم سمتش 

  
  آماده ای ؟  -
  

  م آره بري+ 
  

ھمه يطوری نگاھم ميکردن اينقدر نگاھشون عذاب آور بود که خودم کم کم داشتم 
  باور ميکردم يه خطايی کردم 

  
  ...با ھمشون خدافظی ميکنم ولی ھيچ جوابی نميشنوم 

  بی خيال ميشم و به سمت بيرون قدم برميدارم 
  

شه اين که ھمين که در و باز ميکنم آرتا رو پشت در ميبينم که داره سيگار ميک
  ...سيگاری نبود 

  
  با غصه نگاھش ميکنم که با پوزخند ميگه 

  
  ھان چيه تا حاL آدم نديدی  -
  

  بدون اينکه جوابش و بدم سرم و ميندازم پايين که صدای قدماش و ميشنوم 
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  ھمينطوری که بھم نزديک ميشد دو تا دستاش و ميزد به سرش و ميگفت 

  
  يه علف بچه منو بازيچه خودت کرده باشی  ھيچ جور تو مغزم نميره که تو -

ھيچ جور نميتونم قبول کنم موقعی که زنم بودی محرمم بودی با داداشمم رابطه 
داشتی طوری که اLن با شکم باL اومده جلو چشامی طوری که بچه اون تو 

  شکمته 
  

  دستاش و ميندازه تو جيبش و سمتم خم ميشه و ميگه 
  
  تو که تخم سگم نيستی رزا گرگ و من گرگ کردم  -

فکر کردی بعد خيانتی که کردی ولت ميکنم فکر کردی ميزارم اون بچه از 
  !شکمت بياد بيرون 

  
تا بيام منظورش و بفھمم تو يه چشم به ھم زدن دستاش و از جيبش در مياره و 

  محکم ميزنه تخت سينم 
م و از دست اينقدر ضعيف و بی حال بودم که راحت تعادل.... اينقدر سبک بودم 

  ...ميدم و از پله ھا پرت ميشم پايين 
  

اينقدر ضعيف و بی حال بودم که راحت تعادلم و از دست ميدم و از پله ھا پرت 
  ....ميشم پايين 

  
  ھين افتادنم فقط صدای جيغام يادمه 

  با صدام ھمه ُھل زده از خونه ميان بيرون
  

ه گوشت ميفتم تموم تنم بی حس بعد اينکه آخرين پله ھم تموم شد رو زمين مثل تيک
  بود کمرم خيلی درد ميکرد 
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با حس خيسی بين پاھام مثل وحشت زده ھا تو جام نيم خيز ميشم و به پاھام دست 
  ميکشم با ترس و دلھره دستم و ميارم باL و جلوی صورتم نگه ميدارم 

  
  با ديدن خون بی اختيار جيغ ميزنم و آرتين و صدا ميکنم

  
  توروخدا کمکم کن بچم  آرتين آرتين -
  

گريه و درد امونم و بريده بود آرتين تند مياد سمتم قبل اينکه بغلم کنه رو به آرتا 
  ميگه 

  
  بخاطر بچه نه ولی اگه ب�يی سر رزا بياد بيچارت ميکنم آرتا+ 

  ھرکی منو نشناسه تو که خوب ميدونی من چه کله خرابيم
  

  قبل اينکه حرکتی کنه سارا با گريه ميگه  بعدم زير پاھام و ميگيره و بلندم ميکنه
  
  آرتين منم باھاتون ميام  -
  

  با اومدن سارا آرتين تا ماشين ميدواه
منو با احتياط ميزاره رو صندلی عقب و خودش و سارا ھم جلو سوار ميشن و 

  ماشين و به حرکت در ميارن
  

  از درد جيغ ميزدم و ناخونام و تو صندلی ماشين فرو ميکردم 
  
  تين ميگهآر
  

  دردت ب جونم رزا يکم ديگه تحمل کن اLن ميرسيم + 
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  آرتين بچم -
  

  بچه به درک به جھنم+ 
  تو نبايد چيزيت بشه ... فقط تو 

  
  نميتونستم جوابش و بدم خيلی خسته بودم دلم فقط خواب ميخواست 

  تا ميخوام چشمام و ببندم صدای داد آرتين منو به خودم مياره 
  
  نخواب Lمصب نبند اون چشای بی صاحابتو نخواب لعنتی -
  

  ....اما مگه دست منه 
اينقدر پلکام سنگين بود که نميتونستم مقاومت کنم و بدون توجه به داد آرتين و 

  ...گريه سارا چشمام بسته ميشن 
 

  ×آرتا × 
  

  بعد از چندماه رزا رو ديدم اما با ديدن وضعيتش انگار ديگه قلبم نزد 
  

  احتی منو گذاشت کناريعنی به ھمين ر
  ...يعنی اون ھمه اشک و دوستت دارم دروغ بود ؟

  
چقدر خر بودم که نفھميدم داره نقش بازی ميکنه چقدر احمق بودم که تو خونه تنھا 

  ...ميذاشتمشون 
  

  نميدونم چه مرگمه فقط دلم ميخواد يجوری بھشون ضربه بزنم 
  

ا رو از پله ھا پرت کردم پايين نفھميدم چی شد فقط وقتی به خودم اومدم ديدم رز
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....  
  

  بعد اينکه آرتين رزا رو ميبره بيمارستان عصبی به سمت اتاقم قدم برميدارم 
مثل ديونه ھا راه ميرم و مشتم و ميکوبم به ديوار ميدونم خريت محض ولی دلم 

  نميخواد ب�يی سرش بياد 
  

  ...نه رو تخت ميشينم و يه نخ سيگار روشن ميکنم ولی آرومم نميک
  ....چھارمی ... سومی .... دومی رو آتيش ميکنم 

  
  اينقدر تو فکر غرق بودم که در اتاق باز ميشه و سينا مياد داخل

  
اه اه اين ديگه چه وضعشه آرتا تو دود خودت و خفه کردی جمع کن خودتو از  -

  کی تا حاL اين بی صاحابو ميکشی 
  

  از وقتی ندارمش + 
  
  فقط داری خودتو از بين ميبرینکش ضرر داره آرتا  -
  

  ريه ای که با عطر تنش پر نشه ھمون بھتر که با سيگار پر بشه + 
  
  مگه خودت بھش نگفتی بره  -
  

  چرا + 
  
  مگه نگفتی ديگه نميخوايش ؟ -
  

  چرا + 
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  مگه اين خودت نبودی که اجازه ندادی حرف بزنه ؟ -
  

  چرا + 
  
  پس اLن چه مرگته ؟ -

پيش رفت نرفت ؟ اLن فرستاديش گوشه بيمارستان معلوم  ھمه چی طبق خواستت
نيست چه ب�يی سر خودش و بچش آوردی بعد اون وقت نشستی اينجا داری شر 

  ميگی 
  

  از ُھل دادنش پشيمون نيستم بايد تاوان ميداد + 
  
  يعنی ديگه شک نداری که اون بچه شايد بچه خودت باشه  -
  

   کنترلم و از دست ميدم و داد ميزنم
  
  مگه خودت نشنيدی با دھن خودش گفت نه  -

  گفت بچه ماله آرتين نه تو 
  اون وقت بازم ميپرسی مطمئنم يا نه 

  
  اما به حرفی که ميزدم اطمينان نداشتم

چون وقتی رزا رو ُھل دادم با اينکه آرتين خون و ديد بجای اينکه ديونه بشه خيلی 
  ريلکس گفت بچه براش مھم نيست 

  داره ديونم ميکنه  اين بی خياليش
  

  اينکه ذره ای تو چشماش پشيمونی و ناراحتی نميبينم داره جونم و ميگيره
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************** 

  با شنيدن صداھای نامفھومی کم کم چشمای خستم و باز ميکنم 
  

  ....چندبار پلک ميزنم تا ديدم بھتر بشه ھنوز گيجم و نميدونم کجام 
  

ر باL سرم تموم اتفاقات مثل فيلم از جلو سر ميچرخونم با ديدن سارا و پرستا
  چشمام ميگذره 

  
يھو ياد خونی که  .... يادم مياد پرت شدم ... يادم مياد آرتا با بی رحمی ُھلم داد 

  ديدم ميفتم مثل ديونه ھا نيم خيز ميشم و رو شکمم دست ميکشم 
  

  ...اما چرا شکمم کوچيک شده 
  

  با صدای ضعيفی ميگم 
  
  بچم ...ب -
  
  بچم کو -
  

  سارا با رنگ پريده مياد طرفم و ميگه 
  

  رزا توروخدا آروم باش بعد دو روز تازه چشمات و باز کردی + 
  
  ميگم بچم کو چی شده  -
  

  سارا ميزنه زير گريه و ميگه 
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  دکترا نتونستن کاری کنن رزا ضربه ی بدی خورده بودی + 
  

يعنی ديگه  بچه ای نيست با حرفايی که از دھن سارا ميشنيدم رو به مرگ بودم 
  ...يعنی به ھمين راحتی از دستش دادم ؟... 

  
  ...دست خودم نبود اما مثل روانيا شروع ميکنم به جيغ زدن 

  ...جيغ ميزدم تا شايد آروم بشم ولی ... جيغ ميزدم تا شايد دردم کمتر بشه 
  
   رزا توروخدا آروم باش حالت خوب نيست خوب خدا نخواست به دنيا بياد -
  

  با ھمون جيغ ميگم
  
اون آرتای نامرد نذاشت اون .... اگه خدا نميخواست اونو بھم نميداد ميخواست  -

  بچم و کشت 
  

  باشه حق با تو فقط جيغ نزن دردت به سرم دوباره حالت بد ميشه ھا + 
  

  با زجه ميگم 
  
 تازه داشتم تکوناش و حس ميکردم سارا -
  

  نست آرومم کنه و پرستارا ريختن رو سرم اينقدر جيغ و داد زدم که سارا نتو
يکی پاھام و نگه داشت و يکی دستامو يکی ديگشون ھم با بی رحمی تموم سرنگ 

و وارد دستم ميکنه ھر چه قدر تق� کردم فايده ای نداشت نتونستم از دستشون 
آخرم آرامبخش کار .... نتونستم بھشون بفھمونم نميخوام بخوابم ... فرار کنم 
  ....ميکنه و بازم به خواب ميرم  خودش و



 

433 

  
�������������  

  
  ....با حس دستی که رو موھام حرکت ميکرد چشمای خستم و باز ميکنم 

  ...چشمام باز ميشه و باز به خودم و شانسم لعنت ميفرستم که زندم 
  

  سر ميچرخونم که چشمام تو چشمای آرتين قفل ميشه 
  

  و نداشت  چشماش اينقدر خسته بود که جذابيت قبلش
  با ديدنش لب ميزنم 

  
  از کی اينجايی -
  

  چرا اينقدر دير چشم باز کردی رزا + 
  
ديدی چه ب�يی سرم اومد ؟ ديدی خونه خراب شدم ؟ ديدی بچم و از دست دادم  -
  ؟
  

  بچه به جھنم مھم اينه که تو حالت خوبه + 
  
  بايدم اينو بگی بچه خودت نبود که ! آره خوب بچه به جھنم  -
  

  دوباره شروع نکن رزا + 
  بعد سه روز دارم ميبينمت کوفتم نکن 

  
  ھمش تقصير توعه -

  اگه بدنامم نميکردی آرتا ولم نميکرد و اLنم بچمون زنده بود
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يھو عصبانی ميشه و مشت ميزنه به ميز کنار تختم و ھر چی وسايل روش بود و 

  شهميندازه رو زمين که باعث ميشه صدای خيلی بدی و ايجاد ب
  
  اينقدر زر نزن بچمون  -

ھمون بھتر که مرد رزا من بخاطرت قبول کردم توله اون آرتای بی ھمه چيز و 
  نگه داری ولی خود آرتا نخواست اون پرتت کرد اون بچه رو ازت گرفت نه من 

  
  اگه نميگفتی بچه توعه اونم ديوونه نميشد پرتم کنه + 
  
ھيچ کاری ھم از دست کسی بر نمياد خفه شو رزا خفھھھه کاريه که شده ديگه  -

از امروز مثل بچه آدم تو خونت ميشينی و مثل ھمه ی زنای ديگه به خونه 
  زندگيت ميرسی 

از اين ساعت اسم آرتا رو بشنوم ھی زر بزنی بچم بچم ميشم ھمون آدمی که نبايد 
  بشم

  
ال بعد اخطاری که بھم ميده از اتاق ميره بيرون ميره و منو با رفتنش خوشح

  ....ميکنه 
  
  �آرتين  �
  

  اين چند روزه که رزا بيھوش بود خيلی عذاب کشيدم 
  اLن قاطيم روانيم منتظر يه فرصت کوچيکم تا زھرم و به آرتا بريزم 

  
بعد سه روز دارم ميبينمش بجای اينکه يکم باھام راه بياد ھمش ميره رو اعصابم 

  خوب نقطه ضعفم و فھميده
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  کنترل کردم تا نزنم فکش و نيارم پايين داخل اتاق خيلی خودم و
  

ھمينطوری که داشتم ميرفتم سمت در خروجی بيمارستان صدای پرستار و پشت 
  سرم ميشنوم که با ناز و عشوه خاصی صدام ميکرد 

  
  آقای راد يه لحظه مياين  -
  

  با تعجب يه تای ابروم و ميدم باL و ميگم
  

  تو باھام کار داری بعد من بيام پيشت + 
  

  جوابم و که ميشنوه با لکنت ميگه
  
  من....م -
  

  ميپرم وسط حرفش و ميگم 
  

  خوبه بع�وه فلج بودن Lلم ھستی + 
  خدا پدر رئيس بيمارستان و بيامرزه که شماھارو اينجا نگه داشته 

  
  دختره از عصبانيت با تندی ميگه 

  
  فکر کردی کی ھستی با من اينطوری حرف ميزنيد -
  

  و از پايين يقه روپوشش و ميکشم و ميگم  بھش نزديک ميشم
  
تو منو نميشناسی ولی من خوب ميشناسمت جوجه تو يکی از انترای اينجايی و  -
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  فردا با من يه ک�س داشتی 
  ولی فردا نبينمت غربتی آشغال فھميدی ؟ 

  
  دختره که تازه منو شناخت ميفته و به گريه و ميگه 

  
  ....ن نميخواستم آقای دکتر توروخدا منو ببخشيد م -
  

  خوشحال شدم از آشناييتون خانوم بس�مت + 
  

  ھمين که ميخوام راھم و کج کنم يه پرستار ديگه صدام ميکنه 
  
  آقای راد لطفا برين پيش دکتر محمدی کارتون دارن  -
  

تنھا سرم و براش تکون ميدم و بدون توجه به گريه و زاری ھای اون دختر از 
  کنارشون رد ميشم 

  
  از در زدن اتاق وارد ميشم و خيلی خشک ميگم بعد
  
  خانوم محمدی کارم داشتين -
  

  س�م خوبين آقای راد ؟+ 
  
  !بايد خوب باشم  -
  

  بله ببخشيد نميخواستم ناراحتتون کنم + 
  
  ُخب  -
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  راستش راجب خانومتونه+ 
  
  ميشنوم -
  

ضيح خب آقای راد شما يکی از ھمکارای من ھستی و نيازی نيست خيلی تو+ 
  بدم شما خودت بھتر از من ميدونی 

خداروشکر خانومت حالش خوبه و اLن مشکلی نداره فقط يکی چون بدنش خيلی 
  ضعيف و دوم اينکه سنشون ھم کمه بھتره تا يه مدت باردار نشن 

  
  و اگه من بخوام بشه چی ؟ -
  

  با شنيدن حرفم با تعجب زل ميزنه بھم و ميگه 
  
  باردار بشه چون سقط داشته ماه نبايد  ۶حداقل تا  -
  

  تند از رو صندلی بلند ميشم و بی حوصله ميگم 
  

  ممنون بابت راھنماييتون ولی به قول خودتون من خودم حاليم+ 
  پس خودمم تصميم ميگيرم که کی باردار بشه و کی نشه 

  
  بدون اينکه منتظر جوابش بمونم دستم و سمتش دراز ميکنم و ميگم 

  
  برگه ترخيص لطفا -
  

  ...ھيچ مقاومتی نميکنه چون ميدونه حريفم نميشه 
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برگه ترخيص و از دستش ميگيرم و بدون ھيچ حرف ديگه ای از اتاق ميزنم 
  بيرون

  
������������  

  
تو اتاق رو تخت دراز کشيده بودم و به آرتا فکر ميکردم خيلی دلم ميخواست ببينم 

  وقتی ميفھمه باعث مرگ يه بچه شده چه حالی ميشه 
  حق با آرتين بود با چه دلی تونست جون يه بچه بی گناه رو بگيره 

  
  داشتم به حال خودم زار ميزدم که در باز ميشه و آرتين مياد داخل 

  
خيلی تند و عصبی دستم و ميگيره و از تخت بلندم ميکنه که باعث ميشه درد 

  خيلی وحشتناکی و زير شکمم حس کنم
  

  گيرم و ميگم با ھمون حال خرابم لبم و گاز مي
  
  چه خبرته وحشی  -
  

  ! وحشی + 
  حاL کجاش و ديدی از امروز تازه ميخوام وحشی گری و نشونت بدم 

  
  تو يه حيوونی -
  

با حرفم کشيده ای محکم ازش ميخورم دستم و ميزارم رو صورتم و ھاج و واج 
  نگاھش ميکنم 

  
  يعنی واقعا حالم و نميبينه روم دست بلند ميکنه ؟
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  ميگم با داد 

  
  ولم کن داری منو کجا ميبری  -
  
  

  کم رو مخ برو + 
  لباسات و بپوش مرخص شدی 

  
  من ھنوز حالم بد کجا برم  -
  

  خودم خونه مراقبتم + 
  
  نخوام مواظبم باشی بايد کی و ببينم -
  

  رزا حرفات تکراری شده + 
  لباسارو نپوشی به خداوندی خدا به زور کتک تنت ميکنم 

  
  بياد کمکم کنه سارا کو بگو  -
  

  ردش کردم بره + 
  
  يعنی چی ردش کردی بھش احتياج داشتم  -
  

  ميزنه تخت سينش ميگه 
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 تو فقط به من احتياج داری نه َکِس ديگه ای+ 
  

با ترس با حرکاتش نگاه ميکنم اص� نميتونه خودش و کنترل کنه واسه اينکه 
چ اعتراضی شروع ميکنم بيشتر از اين روم دست بلند نکنه خفه ميشم و بدون ھي

  به لباس پوشيدن 
  

بعد از پوشيدن لباس بدون اينکه مراعات حالم و کنه دستم و ميگيره و ميکشونه 
  دنبال خودش 

  
  با ھر قدمم نفسم ميرفت و جلوی ديدم تار ميشه

  
  اينقدر عصبی منو ميکشيد که تو يه لحظه چشمام تار ميشه و محکم ميخورم زمين 

  
  

  ميکشه به صورتش و ميگه  آرتين ک�فه دست
  

  ھان مردی ؟_ 
  

  لعنت بھت با اين کارات بعد ميخوای بھت حسی ھم داشته باشم ن ؟ + 
  

  زر نزن ياL پاشو ببينم _ 
  

  نميتونم عوضی نمی بينی حالمو؟ کوری ؟+ 
  

  باشه خودت خواستی_ 
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  ...تا بيام منظورشو بفھمم شالم و ميگيره و منو رو زمين ميکشه 
  اطر برخورد به زمين زخم شده بود و ميسوخت پاھام بخ

ھيچکس نبود دلش برام ... از درد زجه ميزدم ولی ھيچکس نبود به دادم برسه 
  ...شايدم ھيچکس جرأت جلو اومدن نداشت .... بسوزه 

  
ھمين که به ماشين ميرسيم يقه مانتوم و ميگيره و پرتم ميکنه داخل ماشين از درد 

  فقط ميتونستم گريه کنم 
  

  خودشم سوار ميشه و ماشين و به حرکت درمياره 
  

بعد يکم راه يھو گوشيش و پرت ميکنه جلو ماشين که از ترس تو جام ميپرم يھو 
  داد ميزنه

  
  خفه ميشی يا خفت کنم ؟_ 
  

  اختيار اشکامم ندارم ؟+ 
  

  من که ميدونم بخاطر کی داری اشک ميريزی _ 
  

  .....ھمينه که ھست چيکار کنم دوسش+ 
  

  محکم مشت ميزنه به شکمم که از درد جيغ بلندی ميکشم 
  

  ميخوای ديوونم کنی نه ؟_ 
  ميخوای چشم ببندم رو ھمه چی و بشم آدمی که نميشناسيش؟ 

  دفاع نکن از اون مرتيکه که به سيم آخر ميزنم رزا
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  با ترمز کردن ماشين با لحن بدی ميگه
  

  گمشو پايين_ 
  

ت دستگيره ی در و بازش ميکنم و آروم پياده با حالی داغون دستم و ميبرم سم
  ميشم

  
آھسته در حال راه رفتن بودم که آرتين از کنارم رد ميشه و باز شالم و ميگيره و 

  ميکشه منم واسه اينکه نيفتم مجبور بودم تند راه برم 
  

  رو ميزنه 15سوار آسانسور ميشم و دکمه طبقه 
ميکنه ھنوز کامل وارد خونه نشده بعد رسيدن کليد ميندازه و در خونه رو باز 

  بودم که از پشت ُھلم ميده منم چون تعادل نداشتم با صورت پرت ميشم رو زمين
  

  ھق ميزنم
  

  معلوم ھست چته چرا اينطوری ميکنی مگه چيکارت کردم ؟_ 
  

ھيچی دوست دارم بابا شم ديگه سنمم داره ميره باL خداروشکر از شر اون + 
  شدم پس احتياجی نيست ديگه صبر کنمتخم سگ تو شکمتم راحت 

  
  با حرفی که ازش شنيدم از وحشت شروع ميکنم به لرزيدن

  
  اما کم نميارم و لب ميزنم

  
  بدم مياد ازت نميخوامت ولم کن _ 
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  با شنيدن حرفم يه سيگار روشن ميکنه و شروع ميکنه به کشيدن و ميگه
  

  ھنوز ياد نگرفتی شوھرتو تمکين کنی ؟+ 
  

  نوزمن بچم ھ_ 
  

سر آرتين رسيد بچه شدی آره ؟ کجای کاری تازه ميخوام يه بچه ھم بزارم تو + 
  شکمت

  
واقعا بريده بودم اول آرتا بود که کلی شکنجم کرد و منو عاشق خودش کرد بعدم 

  ...با بی رحمی دخترونگيم و ازم گرفت اLن نوبت آرتين شده 
  

شدت ميگيره نميخوام يه رابطه دست خودم نبود ولی اينقدر ترسيده بودم که گريم 
  ی بد ديگه تو ذھنم ھک بشه 

  
يھو سمتم حمله ور ميشه و چونم و محکم ميگيره توی دستاش و سيگارش و به 

  طرفی پرت ميکنه و ميگه
  

  تحريکم کن لعنتی_ 
  

  از گريه لبام ميلرزيد که تو يه حرکت محکم لبام و ميبوسه و ميگه
  

  گريه نکن عوضی خواستنی تر نشو+ 
  

عصبی ازم فاصله ميگيره و ک�فه دستش و ميندازه تو موھاش تو ھمون حالت 
  ميگه
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  ازاين لحظه فقط جنازت از اين خونه بيرون ميره _ 
به ھيچ وجه حق بيرون رفتن نداری رزا بخوای دورم بزنی طوری ميپيچم بھت 

  که به گوه خوردن بيفتی 
  ياد بدون اجازه منم ھيچ کره خری از اين در داخل نم

  اLنم ھری تو اتاق
  

  با شنيدن حرفاش بدون اينکه تغييری تو چھرم ايجاد بشه ميرم سمت اتاق
  ....مگه اولين باره دارم زندانی ميشم 

  
  ھمين که وارد اتاق ميشم در و ميبندم و تن خستم و ميندازم رو تخت 

ده سمتم فکرم ميره پيش آرتين با اينکه چند ماھه زنشم ولی يه بارم به زور نيوم
  درسته ترسونده ولی کاری نکرده که جسما عذاب بکشم 

  ....تازه دارم ميفھمم بين آرتين و آرتا چقدر فرق ھست 
  

  ...ولی دست خودم نيست نميتونم فراموشش کنم 
  

•••••••••••••••••  
  

  يک ماھه از مرخص شدنم ميگذره و طبق گفته آرتين تو خونه زندانيم
  

  نه منو با خودش جايی ميبره  نه ميزاره تنھا جايی برم
  

تو اين مدت افسرده تر و ضعيف ترشدم ولی آرتين بازم دلش به رحم نمياد و بھم 
  توجھی نميکنه

  
  آرتين از صبح رفته بيمارستان و طبق معمول تنھام

واسه اينکه خودم و سرگرم کنم ميرم تو آشپزخونه و شروع ميکنم به درست 



 

445 

ست داشتم غذای مورد ع�قه آرتين و درست کنم کردن ناھار نميدونم چرا ولی دو
  تا اونجايی که ميدونم عاشق خورش قيمه ست

  
  بعد اينکه غذا رو درست کردم از آشپزخونه ميام بيرون و منتظر آرتين ميشم

  
با صدای چرخش کليد ميفھمم که اومده مثل ھميشه بدون اينکه انگار من تو خونم 

  ساش مياد تو سالنميره سمت اتاق و بعد عوض کردن لبا
  

  خودم به حرف ميام و ميگم 
  

  گشنت نيست؟ غذا بکشم ؟_ 
  

  مگه غذا درست کردی ؟+ 
  

  آره _ 
  

  از اين عرضه ھا ھم داشتی و نميدونستيم + 
  

از خجالت سرم و ميندازم پايين و گوشه لبم و گاز ميگيرم که صداش منو به خودم 
  مياره

  
  بچين سفره رو + 
  

شروع ميکنم به چيدن سفره بعد اينکه کارم تموم شد آرتين و  از جام بلند ميشم و
  صدا ميکنم

  
آرتين با صدام مياد و پشت ميز ميشينه با ديدن غذا حتی يه ذره ھم تغييری تو 
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  چھرش حس نميکنم منو بگو که گفتم اLن غذای مورد ع�قش و ببينه بال درمياره
  

ولی بدون اينکه جواب بده مشغول غذاخوردن بوديم که گوشی آرتين زنگ خورد 
  صداش و قطع کرد

  
  اما طرف انگار ول کن نبود چون يکسره داشت زنگ ميزد ک�فه ميگم

  
  چرا گوشيت و جواب نميدی ؟_ 
  
  

  به تو ربطی نداره+ 
  

  شايد يه نفر کار واجب داشته باشه _ 
  
  

  وقتی ميگم به تو ربطی نداره يعنی Lااال + 
  

مه بزارم دھنم دوباره گوشيش زنگ ميخوره تند دستم بيخيال ميشم و تا ميخوام لق
و ميبرم سمت گوشی تا جواب بدم ک آرتين عصبی قاشق و چنگالش و پرت 

  ميکنه رو ميز و محکم ميزنه رو دستم که از درد آخ بلندی ميگم
  

  يه بار فقط يه بار ديگه دست به گوشيم بزنی وسط ھمين خونه آتيشت ميزنم+ 
  

  کنم  عصبی از رو صندلی بلند ميشه و ميره سمت اتاقھاج و واج نگاھش مي
  

  نميدونم چرا ولی ميخواستم بفھمم کی پشت خطه
  



 

447 

  آھسته از پشت ميز بلند ميشم  و ميرم سمت اتاق و گوشم و ميچسبونم به در 
  

  مگه نگفتم ديگه زنگ نزن _ 
  

  گوه خوردی کاری نکن بيام جنازت و بزارم رو دست خونوادت_ 
  

  تن چيزی زود از در فاصله ميگيرم و ميرم تو سالنبا صدای شکس
  

حسابی فکرم مشغول بود که چشمم به دسته کليد .... يعنی با کی داشت حرف ميزد
آرتين ميخوره تند ميرم سمتش و يکی از کليدای خونه رو درميارم و ميزارم تو 

  جيبم 
  

ش و برميداره بعد از چند دقيقه آرتين با حالی داغون مياد تو سالن کت و کليدا
  ميگه 

  
  شب دير ميام منتظر نباش_ 
  

  بعدم بدون اينکه منتظر جواب باشه از خونه ميزنه بيرون و در و قفل ميکنه
  

  نميدونم چرا ولی باز بغض گلوم و ميگيره 
  ...دارم از تنھايی و بی کسی ديونه ميشم 

  
رم ميپوسم تو به کليد توی دستم نگاه ميکنم دلم ميخواد برم بيرون ھوا بخورم دا

  خونه 
  

  بعد از پوشيدن يه دست مانتو و شلوار و شال ساده 
  با ترس و دلھرم مبارزه ميکنم و از خونه ميزنم بيرون
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  ...ھمين که از خونه ميرم بيرون با ولع ھوا رو ميفرستم تو ريه ھام 

  
  ....نميدونستم کجا برم 

  ...نه جايی رو داشتم نه کسيو 
و تنھا رو يه نيمکت ميشينم و به خونواده ھايی که دور  ناچار ميرم تو يه پارک

  ھم جمع بودن نگاه ميکنم
  .....خوش ب حالشون که ھم و دارن 

  
نميدونم چقدر تو پارک نشستم وقتی به خودم اومدم ديدم بارون گرفته و خيس آب 

  ...شدم 
  

از رو با يادآوری اينکه خلوتی اومدم بيرون و شايد اLن آرتين خونه باشه تند 
  ....نيمکت بلند ميشم و تموم مسير و ميدوام 

  
  ....با رسيدن به ساختمون تند سوار آسانسور ميشم و دکمه طبقه رو ميزنم 

  بعد از اينکه رسيدم زير لب خدارو صدا ميزنم و در و باز ميکنم
  

وارد خونه که ميشم کل خونه رو دود سيگار گرفته بود از بوی دود يه سرفه 
  م و ميزارم رو دھنم ميفتم و دست

  با صدای آرتين فاتحم و ميخونم
  

  به به ببين کی اينجاست دزد ھم بودی و خبر نداشتم ؟_ 
  

  ....بخدا من فقط خواستم ...ب + 
  

  گفته بودم فقط جنازت بايد بره بيرون گفتم دورم نزن بد ميپيچم بھت يادته ؟_ 
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  ....يه لحظه به حرفم گوش کن ببين من + 
  

ی حرف زدن نميده و گوشه ی مانتوی خيسم و ميگيره و پرتم ميکنه  اما اجازه
  وسط ھال

  
  يھو داد ميزنه

  
حاL ديگه کز کردن تو اون خيابون و Lس زدن با Lشی ھای ھرزه رو ترجيح _ 

  ميدی با خوابيدن با من آره ؟ يعنی اونا واست بھترن تا من آرره؟
  

  کنم که باز ميگهساکت و صامت فقط نگاھش مي.... ھيچی نميگم 
  

  خيلی بھت آسون گرفتم يابو برت داشت از اين به بعد ميدونم باھات چيکار کنم_ 
  

  ...عقب ميرم ....مياد طرفم 
  

  يقه مانتوم و تو مشتش ميگيره و ميکشونه سمت خودش
  

با پسر پيغمبر طرف نيستی که بچه جون من نياز دارم ميفھمی ؟ تو نباشی يکی _ 
  م با يکی ديگه باشم تو جات اينجا نيست جات سينه قبرستونه ديگه ولی اگه بخوا

  
  محکم تکونم ميده و داد ميزنه

  
  م  پس عين بدبختای محتاج  به من نگاه نکن_______حاليته چی ميگ_ 
  

  ....يقه مانتوم و ول ميکنه و شروع ميکنه به باز کردن دکمه ھای مانتوم 
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  ...ما يا ترس با اين کارش ميلرزم نميدونم لرزشم از سر

  
  ....اھميتی ھم نداره 

  
بعد از در آوردن لباسام انگشتای دستش و رو تن خيس از بارون و يخ زدم 

  ميکشه با اين کارش لرزشم بيشتر ميشه
  

  ک�فه عقب ميکشه و ميگه 
  

  نترس کاريت ندارم Lمصب_ 
  فقط مثل بچه آدم جواب منو بده دروغ بگی گردنت و ميزنم

  
  کجا بودی ؟_ 
  

  ھوا خوری+ 
  

  گه خوردی با اجازه کی ؟_ 
  

  غيرتی شدنم بلدی ؟+ 
  

  به وقتش غيرتی ميشم به وقتشم سگ ميشم مثل اLن_ 
  

  من که فقط سگ بودن و وحشی بودنت و ديدم+ 
  

  رز گلی ضرب دستمم خيلی خوبه امشب سالم از زير دستم بيرون نميای_ 
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  بازوم و ميگيره و منو دنبال خودش ميکشونه
  

  ام___________لم کن آشغال من باھات بھشتم نمیو_ 
  

  بھشت نميريم رز گلی چون اين روانی بی اعصاب برات جھنم و تدارک ديده+ 
  
  

بدترين شکنجه رو ... بدترين حرفا رو ازش شنيدم ... بدترين کتک و ازش خوردم
  ....وقتی ديد ديگه جای سالمی رو بدنم نمونده کنار ميکشه.... روم انجام داد 

  
  با صداش بھش نگاه ميکنم.... رو زمين تا چشم کار ميکرد خون بود 

  
  ! اين ھمه ميزنمت چرا نميميری_ 
  

  ...واسه خودمم جای سواله که چرا ھنوز زندم ... حق با آرتين بود 
  

تو حال خودم بودم که تو دست آرتين يه چيز آھنی ميبينم که اسم خودش روش 
  شومينه و ميگهھک بود جلو چشمم ميندازتش تو 

  
  Lبد ميخوای بدونی اين چيه رز گلی _ 

چيز خاصی نيست فقط با اين ميخوام اسمم و روت ھک کنم يه جور سند مالکيت 
  خانومم 

  
  با حرفش با اون حال داغونم سرم و به دو طرف تکون ميدم و مينالم نه 

  
  کنم  تن زخميم و رو زمين به سمت عقب ميکشم تا شايد بتونم از دستش فرار
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اما آرتين با يه جور گيره آھن و که از داغی زياد به  قرمزی ميزد و از آتيش 
  درمياره و با پوزخند مياد سمتم

  
غلط کردم گوه خوردم ديگه ھيچ کاری و که بر خ�ف ميلت باشه ...آرتين غ_ 

  انجام نميدم تورو خدا نيا نزديک نيا آرتين
  

  درد نداره رزگِل من _ 
  موم بشهقول ميدم زود ت

  
بدون توجه به زجه ھام رو زمين کنارم ميشينه و سرم و ميزاره رو پاھاش و به 

  موھام دست ميکشه با گريه و التماس ميگم
  

  اين کار و نکن آرتين خواھش ميکنم _ 
  

  موقعی که منت کردم ديگه بھش فکر نکن يکم دوسم داشته باش گوش کردی ؟+ 
  

  جيغ ميزنم 
  

  کردمط _______________غل+ 
  

  گريه نکن بخدا يه اشک فقط يه اشک ديگه ببينم اين آھن و ميزارم رو چشمات_ 
  

  از ترس ھق ھقم و تو گلوم خفه ميکنم 
  

  پيشونيم و عميق ميبوسه و در گوشم ميگه 
  

  يادت بمونه چقدر ميخوامت _ 
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  تا بيام حرفش و بفھمم تو يه حرکت آھن و ميزاره رو شکمم

  
بود که  نه جيغ زدم نه صدايی ازم در اومد نفھميدم چی  اينقدر دردش طاقت فرسا

  ...شد فقط کم کم چشمام بسته شدن و به دنيای بی خبری رفتم 
  
  

با صدای سر و صدا چشم باز ميکنم چندبار چشمام و باز و بسته ميکنم تا موقعيتم 
  و بشناسم دور تا دورم و نگاه ميکنم که ميبينم تو اتاق مشترک خودم و آرتينم 

  
ميخوام از تخت بيام پايين که سوزش بدی و تو ناحيه شکمم حس ميکنم از ترس 

  لباسم و نميزنم باL تا ببينم چی شده
  

ھيچکس تو اتاق نبود صدا از داخل سالن ميومد انگار دو نفر داشتن باھام دعوا 
  ميگرفتن 

  
به به ھر جون کندنی بود از رو تخت بلند ميشم و دستم و ميزارم رو شکمم و 

  سمت در اتاق راه ميفتم
  

در اتاق و باز ميکنم و ميرم بيرون ھر چه قدر به سالن نزديکتر ميشدم صدا ھا 
  واضح تر ميشد صدای يه زن تو خونه ميومد عجيب صداش آشنا بود 

  
  

بدون توجه به درد شکمم قدمامم و تند تر ميکنم با رسيدنم به سالن با ديدن فرد 
  ...نجا چيکار ميکرد روبروم خشکم ميزنه اين اي

  
  لب ميزنم 
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  تو ....ت_ 
  

با صدام ھردوشون برميگردن سمتم آرتين با ديدنم ک�فه دستی به گردنش ميکشه 
  و عصبی ميگه

  
  Lشی تخم حروم مگه نگفتم دھن گشادت و ببند بيدارش ميکنی _ 
  

  ساغر که تا اون لحظه ساکت بود با پوزخند نگاھم ميکنه ميگه
  

  يدار شد بره بميره دختره ی ھرزهبه درک که ب_ 
  

  آرتين عصبی ُھلش ميده ميگه
  

درست صحبت کن لقب خودتو به رزا نده ساغر نزار دھنت و بيارم تا در _ 
  گوشت 

  
  ساغر مثل ھميشه عصبی ميشه و جيغ ميزنه

  
  ھنوز که ھنوز نفھميدم اين گدای غربتی چی داره که دل شماھارو ميبره_ 
  

  ورتو گم کن زر نزن بابا گمشو گ+ 
  

  برم کجا برم ؟ من و تو يه قول و قراری داشتيم آرتين يادت که نرفته ؟_ 
  

  حسابی گيج شده بودم نميدونستم چه خبره رو به آرتين ميگم
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  اين اينجا چی می خواد ھان ؟ واسه چی اومده ؟_ 
  

  بعدا صحبت ميکنيم رزا + 
  

  اما ساغر مياد وسط حرف آرتين و ميگه
  

  مين اLن خودم بھش ميگمبعدا چرا ھ_ 
  

  تو ھيچی نميگی ساغر وگرنه بد سرت ت�فی ميکنم+ 
  

  جيغ ميزنم 
  

  بخدا نگی چه خبره يه ب�يی سر خودم ميارم_ 
  

  تا آرتين می خواد چيزی بگه ساغر به حرف مياد
  

روزی که رفته بوديم رستوران يادته ؟ يادته گفتم جا نميزنم ؟ يادته گفتم ت�فی 
  ميکنم ؟

  
مدت خودم و نشون ندادم تا فکر کنی بيخيال شدم و ھر چی گفتم چرته ولی از  يه

  دور حواسم بھتون بود 
  

از دور ميديدم چقدر کنار آرتا خوشی ميديدم چطور راحت داری جای منو 
  ميگيری 

  
ميديدم و ھر روز بيشتر واسه  ...  ميديدم و ھر روز بيشتر ازت متنفر ميشدم 

  انتقام حريص ميشدم
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  ...عنتی من ھنوز نامزدش بودم تو باھاش وارد رابطه شدیل

  
ھر سری خواستم نقشم و عملی کنم از ترس آرتا کنار ميکشيدم تا اينکه خبر رسيد 

  قراره عقد کنيد
  

  وقتی فھميدم آرتا تسليمت شد وقتی فھميدم دارم از دستش ميدم به سيم آخر زدم
  
  داشتم ولی واسه ريختن زھرم بھتون احتياج به کمک  
  

ھم از آرتا متنفر بود ھم تو غربتی دلش ! چه کسی بھتر از آرتين ميتونست باشه 
  و برده بودی 

  
نقشم و با آرتين درميون گذاشتم اول قبول نکرد ولی بھش فھموندم اگه باھام راه 

  بياد تو ماله اون ميشی 
  آرتينم که بخاطر داشتنت ھمه کار ميکرد 

  
ھيچ چيزی نميتونست آرتا رو ازت جدا کنه جز  رو نقشم کلی کار کرده بودم

  خيانت
  

اون روزی که آرتين اومد تو اتاق يادته ؟ اون روز که آرتا تو بغل يکی ديگه 
  ! ديدت

  
من با ماشين داشتم آرتا رو تعقيب ميکردم ھمين که رسيد دم در خونه به آرتين 

  خبر دادم بياد سروقتت 
  

که بشی ھرزه و زير خواب اين يکی و من باعث شدم ولت کنه من کاری کردم 
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  اون يکی
  

  با اين حرفش آرتين عصبی به سمتش حمله ميکنه و شروع ميکنه به زدنش 
  

با اون حال خرابم ميرم سمت آرتين و لباسش و از پشت ميکشم اما مگه حريفش 
  ... ميشم 

  
  وقتی ميبينم نميتونم جداش کنم کنترلم و از دست ميدم جيغ ميزنم

  
  کثافت ولش کن_ 

با اين کارات چی و ميخوای ثابت کنی ھان ؟ ميخوای بگی به غيرتت برخورد به 
زنت گفت ھرزه ؟ ميخوای بگی طرفدارمی ؟ يا شايدم ميخوای بگی ھمه حرفاش 

  دروغه ؟
  

  با ھمون عصبانيت برميگرده سمتم و بلندتر از من داد ميزنه
  

ھر کی بھت چپ نگاه کنه آره به غيرتم برخورد گوه ميخوره بھت ميگه ھرزه _ 
  گردنش و ميزنم

  
پس چرا نميری گردنت و بزنی ؟ چرا ھنوز اينجايی و سينت جلو ؟ تو خودت + 

کاری کردی ھمه بھم بد نگاه کنن تو باعث شدی که ھيچکس تو صورتم يه نگاه 
  ھم  نندازه

  
  جيغ ميزنم

  
تشنه ست بعد  تو که ميدونستی من از اين دختر متفرم تو که ميدونستی به خونم_ 

  بخاطر اين که به خواستش برسه رفتی باھاش ھمکاری کردی ؟
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  من بخاطر اون بيشرف اين کار و نکردم+ 

  بخاطر خودم قاطی اين بازی شدم
  

  طرف حساب تو آرتا بود من اين وسط چه گناھی داشتم _ 
  

يھو کنترلش و از دست ميده و ھر چی که دم دستش بود و ميشکنه و با صدای 
  م آوری داد ميزنهسرسا

  
  مِن Lشی بخاطر اينکه داشته باشمت اين کار و کردم_ 
  

اينکه با زور تھديد و ! اين دوست داشتنه ؟ اين که با بی رحمی بدنامم کنی + 
  نقشه من و بياری پيش خودت ؟

  
  لباسم و ميزنم باL و داد ميزنم 

  
  اينکه مثل وحشيا شکنجم کنی ؟_ 
  

ميکشه به صورتش و نگاھش و ازم ميگيره با ھمون با ديدن شکمم ک�فه دست 
  لحن تند ميگم

  
چرا روت و ميکنی اونور چرا نگاه نميکنی ؟ نکنه خجالت ميکشی بخاطر _ 

  وحشی گريت ؟
  

  ديگه داری گنده تر از دھنت حرف ميزنی رزا + 
  ھر کاری که کردم َدَمم گرم اص� ھم از َکرَدم پشيمون نيستم

  ...خودت باعث شدی بھت گفته بودم اسمش و نيار اين سوختگی رو شکمتم 
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  ی بعد صورتت و اينطوری نقاشی ميکنم ايندفعه که سھل دفعه
  

  تا ميخوام جوابش و بدم ساغر به حرف مياد 
  

  کافيه ديگه _ 
من نيومدم دعوا ھای شمارو ببينم آرتين تو که به خواستت رسيدی اLن نوبت منه 

  ه منو برميگردونی پيش آرتا نگفتی ؟خودت گفتی اگه نقشه خوب پيش بر
  

  نميخوادت + 
  

  چرا داری چرت و پرت ميگی آرتين_ 
  

  آرتين برميگرده سمت ساغر و يقش و ميگيره و ميگه 
  

  ھرجايی اگه فکر کردی ميتونی منو قاطی بازی ھای مسخرت کنی کور خوندی _ 
بھتره بری  اLنم گورت و از اينجا گم ميکنی و فراموش ميکنی آرتينی ھم ھست

به دست و پای مادر آرتا بيفتی اون بود که تورو واسه پسرش با ارزش دونست نه 
  من 

  
  اين مادر آرتايی که ميگی مادر تو ھم ھستا+ 
  

  ساغر و محکم تکون ميده و داد ميزنه 
  

  من خيلی وقته مادر ندارم_ 
  

خونه بره  ساغر با داد آرتين خفه ميشه و ازش فاصله ميگيره اما قبل اينکه از
  بيرون ميگه
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  يادت بمونه نامردی کردی_ 
  

  تو ھم يادت بمونه کی و داری تھديد ميکنی + 
  گمشو بيرون  
  

با کوبيده شدن در به ھم چشمام و از درد روی ھم ميبندم مغزم داره ميترکه باور 
  ...حرفاشون برام خيلی سخته 

  
  تا آرتين ميخواد چيزی بگی زودتر به حرف ميام و ميگم 

  
  ھيچی نگو فقط يه چيز و بدون آرتين از خودت و دوست داشتنت بيزارم_ 
  

  بدون توجه بھش راھی اتاق ميشم 
  

احساس ميکنم نميتونم نفس بکشم حس خفگی دارم ميرم سمت پنجره و بازش 
  ميکنم با خوردن ھوای خنک به پوست صورتم دلم زنده ميشه

  
سر جای خودش نيست از يه طرف زندگيم از قبل سياه تر شده خيلی وقته ھيچی 

از آرتين بخاطر کاری که باھام کرده  ازش بيزارم از يه طرف غمی که داخل 
  ...چشماِش منو به زانو درمياره 

  
  ....خيلی دوست دارم بدونم وقتی آرتا حقيقت و ميفھمه عکس العملش چيه 

  
 * **** *   *  

  
  _آرتا _ 
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  کليد ميندازم و وارد خونه ميشم

  
  ....نگينه سينم س

  
  ....از بس سيگار کشيدم حس ميکنم نفس که ميکشم دود بيرون ميزنه 

  
  ...کليد و پرت ميکنم روی ميز سالن 

  
  ...کتم و از تنم درميارم 

  ....حس خوبی ندارم 
  ...اين روزا اص� حس خوبی به ھيچکس ندارم مخصوصا آرتين

  
  ...يه جوريه 

  
  ....چشماش 
  ....صداش 
  ....لحنش 
  يه ذره ھم تو چشماش بخاطر حال و روزم ناراحتی و پشيمونی نديدمحتی 

  
  تو فکر بودم که با صدای مادرم به خودم ميام

  
  اين ديگه چه حال و روزی ؟ پاشو خودت و يکم جمع و جور کن _ 
  

  ک�فه و خسته ميگم 
  

  مگه حال و روزم چشه ؟+ 
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  چش نيست _ 

يگارات داره بيشتر ميشه کی ھر روز داری عصبی تر ميشی ھر روز تعداد س
  ميخوای اين وضع و تمومش کنی آرتا ؟

  
  کافيه مامان حوصله بحث ھای تکراری و ندارم+ 
  

  ميخوام از رو مبل بلند شم که بلند و محکم ميگه
  

  بشين ھنوز حرفم باھات تموم نشده_ 
  

  چند بار دست مشت شدم و ميکوبم به پيشونيم تا خودم و کنترل کنم 
  

  ينم و چشم ميدوزم بھشناچار ميش
  

  اLن مدتی که از جدا شدن تو و اون دختره خراب ميگذره_ 
  

با شنيدن کلمه خراب دستام و محکم تر از قبل مشت ميکنم طوری که دستم به 
  ...سفيدی ميزنه و خونی توش ديده نميشه 

  
ديگه وقتشه يه سر و سامونی به زندگيت بدی دو راه بيشتر نداری آرتا يا _ 

دی پيش ساغر و به عنوان ھمسر قبولش کنی يا اينکه ميريم خواستگاری برگر
  کنی کسی که من ميگم و تو ھم ھيچ مخالفتی نمی

  
  ...با شنيدن حرفش بلند ميزنم زير خنده 

  بعد اينکه خندم تموم شد با تمسخر ميگم
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  يه بار ساغر و برام انتخاب کردی واسه ھفت پشتم کافيه_ 
  م تصميم بگيرمخودم بلدم واسه زندگي

  
  آره ديدم بلدی + 

رفتی يه خيابونی و بی خونواده رو آوردی زنت کردی  به چندماه نکشيد تو بغل 
  داداشت پيداش کردن

  
با شنيدن حرفش سرم شروع به تير کشيدن ميکنه ھنوز روش حساسم ھنوز 

  ...نميخوام باور کنم خيانت کرده 
  

  ...مشترک خودم و رزا کج ميکنم  بدون اينکه جوابی بدم راھم و به سمت اتاق
  

  اتاقی که ھنوز وسايل ھاش سرجاشه و آتيششون نزدم 
  

  شنوم  ھمينطوری که از پله ھا ميرم باL صدای مادرم و می
  

ھيچ راھی نداری آرتا ايندفعه کوتاه نميام قرار خواستگاری ھم واسه آخر ھفته _ 
  گذاشتم

  
کنم و ميرم داخل ھمين که چشمم به بدون اينکه جوابش و بدم در اتاق و باز مي

وسايل و عکسای رزا ميفته صحنه ای که تو بغل آرتين ديده بودمش مياد جلو 
  چشمام

  
لباساش و پاره ... ديونه ميشم ميزنم به سيم آخر تموم قاب عکساش و ميشکونم 

  ....ميکنم 
  

  يھو داد ميزنم  و خدمتکار خونه رو صدا ميزنم
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  سيما سيما_ 
  

  ون مياد باL و ميگهسيما ھراس
  

  بله آقا چيزی شده + 
  

  به وسايل ھايی که کف اتاق ريخته شده بود اشاره ميکنم و ميگم
  

  ھمه رو ھمين اLن از جلو چشمام دور کن زود باش_ 
  

  چشم + 
  

شروع ميکنه به تميز کردن و جمع کردن وسايل رزا بعد اينکه کارش تموم شد از 
  اتاق ميره بيرون 

  
  لب ميگم  ميره و زير

  
  ھنوزم بوی عطرش مياد......... لعنتی  _ 
  

دو روز از ماجرای بحثم با مادرم ميگذره مثل ھميشه برای خوردن ناھار ميرم 
  طبقه پايين

  
مامان و آتنا پشت ميز بودن يکی از صندلی ھارو عقب ميکشم و روش ميشينم 

  سکوت بينمون با صدای آتنا شکسته ميشه
  

  خوبی آرتا ؟ _ 
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  ينکه تو يه خونه ايم ولی اص� نميبينمت يکسره ميری تو اتاق و بيرونم نميایبا ا
  

  يه نگاه کوتاه بھش ميندازم و ميگم
  

  ...خوبم + 
  

  ھمين که ميخوام اولين لقمه رو بندازم دھنم مادرم ميگه
  

  فکرات و کردی آرتا ؟_ 
  

  راجب ؟+ 
  

  ازدواجت_ 
  
  

  نم رو ميز يه زھر خند ميزنم و قاشق و چنگال پرت ميک
  سرم و به دو طرف تکون ميدم و ميگم

  
  آره آره _ 

  دوباره شروع شد
  

  اين جواب من نبود + 
  چيکار ميکنی ساغر و قبول ميکنی يا نه

  
فک ميکردم دخترا رو به زور شوھر ميدن اLن پسرا رو ھم به زور زن ميدن _ 
  ؟
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  حوصله کل کل باھات و ندارم آرتا آره يا نه+ 
  

  به ميز و ميگممحکم ميزنم 
  

  ن_ 
  

  باشه پس+ 
  فردا واسه خواستگاری آماده باش 

  
  تا اومدم جواب بدم آتنا ميگه

  
  سالشه خودش بلده زندگيش و اداره کنه30مامان بسه ديگه آرتا بچه نيست _ 
  

  تو ساکت شو مارموز ھفت خط+ 
  يه بار غافل شدم گذاشتمش به حال خودش ديدم چه خاکی ريخت سرمون

  
  تمومش کن حق با آتناست خودم بھتر ميتونم واسه زندگيم تصميم بگيرممامان _ 
  

  ھمين که گفتم فردا ميريم خواستگاری+ 
  
  

  با عصبانيت از رو ميز بلند ميشم و ميگم
  

يه بار ساغر و وارد زندگيم کردی کافيه انتخابات به درد من نميخوره آخرش _ 
  به لجن کشيده ميشه

  
  اون ھرجايی رو آوردی تو زندگيمونLبد انتخاب تو خوبه که _ 
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با عصبانيت ظرف رو ميز و ميندازم پايين که باعث ميشه صدای بدی تو خونه 

  بپيچه
  

  اينقدر رزا رو نکوب تو سرم_ 
  

حال و روزش و ببين ھنوزم بخاطرش تو روی مادرت واميستی ؟ ديگه بايد + 
  چيکار ميکرد تا بفھمی ھرزه ست 

ولی رفت با برادرت ھی گفتی نه دروغ بازم بازيت ھی در گوشت خوند عاشقته 
داد و بازيچه دستش شدی آخرش چی شد ھان ؟ ديدی که بچه داداشت تو شکمش 

  بود 
  

با شنيدن حرفاش از عصبانيت شروع ميکنم به لرزيدن طوری که خودم به خوبی 
  رگای کنار شقيقه ھام که در حال انفجار بود و حس ميکردم

  
  .....م باL و بزنمش ولی مگه آدم مادرش و ميزنه ميخوام دستم و ببر

  
ريزم تو خودم بدون اينکه جوابی بدم  از خونه ميزنم  می..... سکوت ميکنم 

  بيرون
  

  ميرم تو حياط و سيگارم و روشن ميکنم 
  ...تنھا چيزی که اين روزا وابستشم ھمين Lمصِب 

  
  ....خدا ازت نگذره رزا که به اينجا رسوندی منو 

  
حال خودم بودم که صدای قدم ھايی رو از پشت سرم ميشنوم کی ميتونست  تو

  ....باشه جز آتنا 
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  آرتا_ 
  

  برو داخل آتنا ھنوز ھوا سرده + 
  

  ھنوز دوسش داری ؟_ 
  

  ن+ 
  

  دروغ نگو _ 
  

  نميگم+ 
  

  پس اين حال و روزت چی ھان ؟ اينم ميخوای ِانکار کنی_ 
  

  ب کرده ؟تو ميدونی مامان کی و برام انتخا+ 
  

  نگو که ميخوای قبول کنی_ 
  

  ميدونی؟+ 
  

  آره قراره برين خواستگاری ترانه_ 
  

  برميگردم سمت آتنا و چشمام و ريز ميکنم و ميگم
  

  ترانه ديگه کيه_ 
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  ترانه دختر صابری ھمون که با بابا شريک بود يادته+ 
  

دو بار نديدمش  کسی و برام انتخاب کرده که بيشتر از.... پوزخند ميشينه رو لبم 
  کسی که ھيچ وقت آرزوم نبوده و نيست .... 

  
  آرتا من که ميدونم تو ھيچ حسی به ترانه نداری و دلت ھنوز با رزاست_ 
  

  نيست + 
  
  اين قدر دروغ نگو تو مجبور نيستی اين کارو انجام بدی_
  
  

 چرا مجبورم واسه از پا درآوردن رزا مجبورم اين ھمه منو عذاب داد من چرا+ 
  ت�فی نکنم

  
  يعنی چی آرتا _ 

تو قراره با ترانه ازدواج کنی اون اين وسط چيکاره ست که ميخوای قاطی بازيش 
  کنی

  
  تو کاريت نباشه برو به مامان بگو قرار فردا سرجاشه ميريم+ 
  

  اما آرتا_ 
  

  برو آتنا تا پا نشدم برات+ 
  

من ھيچ حسی به ترانه بعد از رفتن آتنا به فردا فکر ميکنم حق با خواھرم بود 
  ...ولی راھی که بايد برم .... ندارم 
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****  * *  

  
از ديشب تا حاL چشم رو ھم نذاشتم از يه طرف نميخوام تن به خواسته ی مادرم 

  ...بدم از يه طرفمم ياد رزا که ميفتم حريص تر ميشم 
  

نم ميرم ميرم سمت کمد و يه دست لباس مناسب پيدا ميکنم و ميپوشم بعد اماده شد
  تو سالن که فقط مامان و آماده ميبينم آتنا ھنوز لباس خونه تنش بود

  
  ھمونطور که ساعتم و دور مچم ميبستم ميگم

  
  تو چرا ھنوز آماده نشدی دير شدا_ 
  

  من نميام+ 
  

  چرا _ 
  

  چون نميخوام شاھد بدبختيت باشم+ 
  

  گهک�فه دست ميکشم به صورتم اما قبل اينکه چيزی بگم مادرم مي
  

  ساکت شو آتنا کم مزخرف بگو گمشو تو اتاقت ببينم_ 
  

  اما آتنا با گريه ميگه
  

آرتا خوب فکرات و کردی ؟ پات و که از اين در بزاری بيرون ديگه ھيچ راه _ 
  برگشتی نيست 
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  نرو آرتا توروخدا نرو
  

  با شنيدن حرفاش مادرم ميره سمتش تا بزنتش که آتنا جيغ ميزنه
  

ی چرا ؟ چون دارم حقيقت و ميگم ؟ آرتا ترانه رو نميخواد چيه ميخوای بزن_ 
  چرا ولش نميکنی

  
  اما اين بار خودم بودم که با صدای بلند و محکمی ميگم

  
من به اجبار ھيچکس دارم نميرم خواسته ی خودمه از اين به بعدم تو مسائلی _ 

  که به تو مربوط نيست دخالت نکن 
  

  آتنا بھش پشت ميکنم و از خونه ميزنم بيرون بعدم بدون توجه به نگاه ُبھت زده
  

  بعد از سوار شدنمون ماشين و به سمت مقصد ميرونم
  

  آرتا مادر يه گل فروشی نگه دار _ 
  

  گل چرا+ 
  

  وا بدون گل ھم خواستگاری ميرن مگه_ 
  

  کشم و جلوی يه گلفروشی نگه ميدارم ک�فه ھوف بلندی می
  

  يکنی پياده شو برو بخر ديگهوا چرا وايستادی داری منو نگاه م_ 
  

  من حوصله اين کارا رو ندارم خودت برو+ 
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وقتی می بينه حريفم نميشه خودش ميره و بعد تموم شدن کارش و خريد شيرينی 

  ميريم سمت خونه ی ترانه
  

  با رسيدنمون قبل اينکه پياده شم مادرم ميگه
  

  ی به ھيچ وجه از وجود رزا تو زندگيت با خبر نميشن فھميد_ 
  

  ....اما جوابم فقط يه پوزخند بود و بس 
  

  بعد از زدن زنگ خونه در و باز ميکنن و پدر و مادر ترانه رو ميبينم 
دست خودم نيست به اجبار .... خيلی گرم ميان طرفم خيلی سرد جوابشون و ميدم 

  ....تو خونشونم 
  

  يگه بعد اينکه ما رو دعوت ميکنن داخل خونه منصور صابری پدر ترانه م
  

  ماشا� ماشا� چه مردی شدی واسه خودت آقا آرتا_ 
  

  به زور يه پوزخند ميارم رو لبم و خيلی خشک ميگم
  
  ممنون+
  

  ديگه ھيچ حرفی از دھنم خارج نميشه و فقط شنونده ی حرفاشون بودم
  

واقعا حالم داشت از اين مجلس مسخره بھم ميخورد مادرم که متوجه حالم شده بود 
  ميگهدستپاچه 
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  ترانه جان نمياد ببينيمش _ 
  
  

با شنيدن اين حرف ترانه رو صدا ميزنن سرم و ميندازم پايين و مثل بقيه منتظر 
  ....اومدنش نميشم 

  
بعد از چند ديقه صدای س�م ميشنوم بدون اينکه سرم و بلند کنم زير لبی جوابش و 

  ميدم 
بھش بندازم برش ميدارم و  با قرار گرفتن چايی روبروم بدون اينکه حتی يه نگاه

  تشکر ميکنم
  

  بدون اينکه چاييم و بخورم ميزارم رو ميز 
  

  تا مادرم ميخواد چيزی بگه زودتر به حرف ميام و ميگم
  

  آقای صابری فکر کنم بھتر باشه بريم سر اصل مطلب _ 
شما ميدونيد ما واسه چی اينجاييم و خوبم ميدونيد کی ھستيم پس احتياجی به 

دن نيست اگه به اين وصلت راضی ھستين تاريخ عقد و عروسی و معرفی کر
  مشخص کنيم 

  
  با اين حرفم مادرم با حرص ميگه 

  
  آرتا جان مادر اين ھمه عجله واسه چيه_ 
  

  بدون اينکه جوابش و بدم صابری ميگه
  

  اشکال نداره خانوم راد جون ھای امروزی يکم بی حوصله شدن+ 
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ست ولی حرف آخر و ترانه بايد بزنه اونه که بايد آرتا جان از نظر من مشکلی ني
  واسه زندگيش تصميم بگيره

  
  رو ميکنه به دخترش و ميگه

  
  ترانه بابا چرا ساکتی ؟ يه چيزی بگو _ 
  

  چی بگم بابا+ 
  

  تو راضی ھستی ؟_ 
  

  با اين حرف صابری خيلی عادی برميگردم سمت ترانه و نگاھش ميکنم 
  

  ....زمين تا آسمون با رزا فرق داره .... امروزی  يه دختر با قيافه عادی ولی
  

  ....رزا ساده تر و خاکی تره ولی اين 
  

  تو چشمام نگاه ميکنه و با لبخند دندون نمايی ميگه
  

  اگه شما راضی باشين من موافقم + 
  

  ...ھمه شروع ميکنن به دست زدن 
  

  ....حتی نگاه و لبخندشم دلم و نلرزوند 
  

  يگيرم با اخم روم و ازش م
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  مادرم ميگه 
  

  آقای صابری اگه اجازه بدين اين دوتا جون برن حرفاشون باھم ديگه بزنن_ 
  

  با شنيدن اين حرف نگاه تيزی به مادرم ميندازم که رنگ از روش ميپره 
  اما صابری اجازه ھيچ کاری و نميده و ميگه

  
  اين حرفا چيه+ 

  کنترانه بابا جان آقا آرتا رو تا اتاقت راھنمايی 
  

  چشم_ 
  

ترانه با عشوه از جاش بلند ميشه و به سمت اتاقش ميره منم به ناچار از رو مبل 
  بلند ميشم 

  
  اما قبل بلند شدنم تموم حرصم و سر دسته ی مبل خالی ميکنم

  
  ترانه در اتاق و باز ميکنه و ميگه

  
  بفرما داخل_ 
  

کی بخوابونم تو بدون توجه بھش ميرم تو اتاق نمی دونم چرا ولی دوست دارم ي
  دھنش تا مثل آدم صحبت کنه 

  
چندسال پيش ھمون دو باری ھم که ديده بودمش ھمين طوری ھی ميخواست جلب 

  توجه کنه 
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ترانه رو تختش ميشينه و من ميرم سمت پنجره اتاقش و بازش ميکنم بدون توجه 
  به حضورش سيگارم و روشن ميکنم و بھش پک ميزنم 

  
  هصداش حواسم و جمع ميکن

  
  چقدر تغيير کردی قبلنا سيگار نميکشيدی_ 
  

  بدون توجه به حرفش خيلی سرد و خشک ميگم
  

  چرا قبول کردی ؟+ 
  

  چيو_ 
  

  خواستگاری رو + 
  يعنی واست مھم نبود که من راضيم يا ن ؟ 

  
  مگه نيستی_ 
  

  حاL که اينجام+ 
  

  واسه منم مھم ھمينه _ 
  

   تو يه حرکت برميگردم سمتش و نزديکش ميشم
  از ھيجان چشماش و ميبنده 

  
  پوزخند ميشينه رو لبم چه خوش خيالم ھست فکر کرده ميخوام ببوسمش 
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  لبم و ميبرم کنار گوشش و شمرده شمرده ميگم 
  

  ی_________ترانه ھيچ حسی بھت ندارم ھيچ حس_ 
  

  سرم و ميارم عقب و بھش نگاه ميکنم
  

  با چشم پر از اشک نگاھم ميکنه و ميگه
  

  ا اومدی ھان چراپس چر_ 
  

  انتخاب مادرم بودی + 
  

  اLن که اينجايی پس قبولم کردی درسته_ 
  

  آره + 
ولی يه چيز ديگه ھم ھست که بايد بدونی بعد فھميدن خواستی ميتونی بمونی 

  نخواستی ھم راه باز 
  

  من زن داشتم يه مدتی ھست از ھم جدا شديم
  

  ی______چ_ 
  تو کی عقد کردی که ما نفھميديم

  
  عقد نبوديم صيغم بود + 

حاL حق انتخاب با خودته آره يا نه ؟ اينم يادت نداره که ھيچ حسی بھت ندارم و 
  وقتی آرتا به يکی حسی نداره يعنی نبايد تو کاراش دخالت کنی
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من خيلی وقته منتظر اين روزم حاL که اومدی حاL که اينجايی چرا شانسم ....م_
  عاشقت کنمو امتحان نکنم شايد تونستم 

  
  پوزخند رو لبم پر رنگ تر ميشه و ميگم

  
  ترانه خوب ميشناسمت_ 

  ...عشق و عاشقی برات کشکِ فقط پول
  

  با حرفم اول Lل ميشه و بعد با لکنت ميگه
  

  ...اص� پولکی نيس...ن بخدا من ا.ن_ 
  

  کافيه ديگه + 
  جوابت ؟ 
  

  قبوله فقط پدر و مادرم قضيه صيغت و نفھمن _ 
  

که رفتيم پايين ميگم ھر چه زودتر قرار عقد  و بزارن تو ھم ھيچ مخالفتی اLن + 
  نميکنی و ميگی که راضی فھميدی ؟

  
  من واقعا نميفھمم آرتا دليل اين عجله بازيا چيه_ 
  

  چون حوصله مسخره بازياتون و ندارم+ 
  

  تو نميخوای چيزی ازم بدونی ؟_ 
  

  مھم نيست + 
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بدون اينکه ذره ای بھش اھميت بدم از اتاق ميزنم اما .... دلخور نگاھم ميکنه 

  بيرون و ترانه ھم دنبالم مياد 
  

  مادرم با ديدنمون ميگه
  

  اومدين خوب چی شد؟ خداروشکر که مشکلی نبود ؟_ 
  

  بدون اينکه جوابش و بدم رو به صابری ميگم
  

  آقا منصور حرفامون و زديم و مشکلی ھم نيست _ 
  م که ھر چه زودتر عقد کنيم و محرم بشيمھم من ھم ترانه تصميم داري

  
  مادرش با تعجب ميپرسه 

  
  آره ترانه_ 
  

  ترانه ھول زده ميگه 
  

  ....آره مامان اخه + 
  

  ديدم داره گند ميزنه به ھمه چی خودم دوباره به حرف ميام
  

حقيقتش من چندوقت ديگه يه سفر کاری دارم واسه ھمين ميخوام قبل اون کار _ 
  تموم بشه 

  
  باشه پسرم مشکلی نيست+ 
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  ....ديگه حرفی واسه گفتن نداشتم 

  
  قرار عقد و واسه ھفته ی بعد گذاشتن 

  
خيلی زود بحث مھريه ھم خاتمه يافت و شد ھمون ھزارتا سکته خوبه حاL پولکی 

  ....نبود 
  

  تو يه چشم به ھم زدن مادرم انگشتر  نشون و ميندازه تو دستای ترانه 
  بندازم ھر چه قدر گفت خودم

  ....قبول نکردم  
  

حتی ... موقع انداختن انگشتر ياد رزا افتادم با چه حالی بردمش واسه خريد حلقه 
با چه بی رحمی انداختم تو انگشتش .... نزاشتم اون چيزی و که می خواد بخره 

....  
  

  سرم و به دو طرف تکون ميدم تا فکرش و از خودم دور کنم
  
  

قصد رفتن ميکنيم قبل اينکه از خونه برم بيرون دور  بعد اينکه ھمه چی تموم شد
  از چشم بقيه آستين لباس ترانه رو ميگيرم و ميبرمش گوشه سالن

  
  آرتا چيکار ميکنی ؟_ 
  

  گوشيم و ميگيرم طرفش و ميگم
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  شمارت + 
  

خوب شمارت و ھمون جا ميدادی بھت زنگ ميزدم ديگه نيازی نبود منو _ 
  اينطوری بکشی

  
  رم شماره بدم عادت ندا_ 

  شماره ميگيرم 
  

با ُبھت نگاھم ميکنه که گوشيم و جلوی صورتش تکون ميدم بدون ھيچ حرفی 
  گوشی و ميگيره و شمارش و وارد ميکنه

  
  صب آماده باش ميام دنبالت بريم آزمايش  8فردا _ 
  

  باشه عزيزم+ 
  

  چه زود عزيزت شدم _ 
  

  سرسری از خونه ميزنم بيروناجازه زر زدن بھش و نميدم و با يه خداحافظی 
  
  

  صبح با صدای آLرم گوشيم چشمام و باز ميکنم 
  رو تخت ميشينم و ھمين که يادم مياد بايد برم دنبال ترانه

  
  زير لب ميگم

  
  تف بھت دختر _ 
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  ...عصبی حاضر ميشم و بعد از برداشتن سوئيچ از خونه ميزنم بيرون 
  

  ..کنم تا مقصد با سرعت سرسام آوری رانندگی مي
  

  ھمينکه ميرسم دم خونشون به شمارش زنگ ميزنم
  بعد از چندتا بوق جواب ميده

  
  بله_ 
  

  بيا پايين+ 
  

  شنوم ھمين که ميخوام گوشی قطع کنم صداش و می
  

  آرتا تويی _ 
  

  منتظر َکِس ديگه ای بودی + 
  

  نه اين حرفا چيه عزيزم_ 
  لطفا چند لحظه بيا باL بابام باھات کار داره

  
  يکارچ+ 
  

  تو بيا بعد ميفھمی_ 
  

  ک�فه مشتم و ميکوبم به فرمون و پياده ميشم
  

  ھنوز زنگ خونه رو نزده بودم که آيفون و ميزنه
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  بعد از وارد شدنم و س�م و احوال پرسی پدرش ميگه

  
  آرتا جان يه تصميمی گرفتم گفتم باھات مشورت کنم_ 
  

  در خدمتم+ 
  

الکی دوتا جشن بگيرين و اين ھمه ھزينه  ديروز خيلی فکر کرديم گفتيم چرا_ 
کنيد  Lزم نيست جشن عقد بگيرين تاريخ جشن سر جاش فقط ھمون و عروسی 

  بگيرين و تموم کنيد 
  

  ....آقای صابری از لحاظ ھزينه مشکلی نی+ 
  

  ميدونم پسرم _ 
  ولی چرا الکی ميخواين عقد کرده بمونيد عروسی بگيرين و بريد دنبال زندگيتون 

  
  باشه مشکلی نيست کارا رو انجام ميدم+ 
  

  با اومدن ترانه خدافظی ميکنيم و سوار ماشين ميشيم
  

  آرتا خان چطوره ؟_ 
  

  تو گفتی عقد نمونيم و زود عروسی بگيريم + 
  

ن بخدا خود بابا تصميم گرفت خودمم آخرشب فھميدم ولی شمارت و نداشتم _ 
  خبرت کنم عزيزم
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  عصبی داد ميزنم 
  

  ينقدر اين کلمه بی صاحابو نگی ميشه ا_  
  

  ترانه با دادم خفه ميشه و ديگه يه کلمه ھم جيک نميزنه
  

با رسيدن به آزمايشگاه از ماشين پياده ميشم و شروع ميکنم به راه رفتن بعد از 
  چند قدم متوجه ميشم ترانه کنارم نيست 

  
و ميکوبه به  پشت سرم و نگاه ميکنم که ميبينم يه گوشه وايستاده و محکم پاھاش

  زمين
  

  عصبی و خسته ميرم سمتش و ميگم
  

  چرا  نميای نکنه تو ک�ست نيست پياده راه بيای_ 
  

  با حرص ميگه
  

انگار نه انگار من باھاتم سرت و ميندازی پايين واسه خودت ميری بدون اينکه + 
  يه ذره بھم توجه کنی

  
  عصبی تر از قبل داد ميزنم

  
و شنيدی و قبول کردی پس اLن ازم انتظار  ھمينه که ھست ديروز حرفام_ 

  نداشته باش دستات و بگيرم و ادای عاشقارو دربيارم
  اLنم ميای بيا نميای ھم به درک
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ازش فاصله ميگيرم و به راھم ادامه ميدم که ب�فاصله حضورش و کنارم حس 
  ميکنم

  
  

  شونه به شونه ھم وارد آزمايشگاه ميشيم 
  خيلی سرد بھش ميگم

  
  زی نخوردی که چي_ 
  

  نه ھيچی+ 
  

  چون به موقع اومده بوديم نوبت اول واسه ما بود 
خيلی زود اسممون و صدا ميزنن ھمين که ميخوام بلند شم ترانه دستم و ميگيره و 

  مانع ميشه
  

  برميگردم سمتش که ميبينم رنگ صورتش پريده بی خيال ميپرسم
  

  چته چرا اين شکلی شدی ؟_ 
  

  م از آزمايش خون آرتا من ميترس..آ+ 
  

  عصبی دستم و از دستاش ميکشم بيرون و ميگم
  

  جمع کن خودتو ترانه از اين لوس بازيا خوشم نمياد _ 
  

ميرم سمت پرستار و اونم شروع ميکنه به خون گرفتن بجای خون کاش جونم و 
  ....ھيچی نشده نمی تونم تحملش کنم ..... بگيره 
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  بعد من نوبت به ترانه ميرسه 

دقيقه با 10اينکه باھاش برم داخل تو بخش انتظار منتظرش ميمونم بعد  بدون
  چشمای گريون مياد بيرون

  
  بدون اينکه حالش و بپرسم ميرم سمت ايستگاه پرستاری و ميگم

  
  کی بيام واسه جواب_ 
  

  دو روز ديگه جواب آزمايشتون آماده ست آقای راد + 
  

  ميخوام عقب گرد کنم که دختره ميگه
  

ی آقای راد ما واسه زوج ھامونم ک�س ھای آموزشی داريم شرکت راست_ 
  نميکنيد

  
  با پوزخند بھش نزديک ميشم و ميگم 

  
  من خودم ک�س ميزارم و آموزش حرفه ای ميدم اگه بخواين اينجا ھم ميام_ 
  

  دختره اول با تعجب بعد با خجالت سرش و ميندازه پايين
  

  و سوار ماشين ميشيم خيلی زود از آزمايشگاه ميزنيم بيرون 
  

  توی راه ترانه ميگه
  

  آرتا تا روز جشن زياد وقت نداريما اLن بريم خريد ؟_ 
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  من وقت ندارم با مادرت برو + 
  

  وا آرتا ھمه با شوھراشون ميرن بعد من با مامانم برم؟_ 
  

  ما ھمه نيستيم + 
  ھمون که گفتم نه وقتش و دارم نه حوصلشو

  
  ھارو بگيريم توروخدا نه نيار فقط ھمين يکی حداقل فقط بريم کارت _ 
  

  ....به زور خودم و کنترل ميکنم تا از ماشين پرتش نکنم پايين زيادی حرف ميزد
  

  ناچار باھم ميريم مغازه مورد نظر 
ھر کارتی و که ترانه نشونم ميداد و نظر ميخواست با سکوتم مواجه ميشد آخرم 

  ميکنه  بی خيال ميشه و به سليقه خودش انتخاب
  

  بعد تحويل کارت ھا به سمت خونه ترانه اينا ميرونم
  

  ترانه قبل پياده شدن ميگه
  

آرتا فردا کارت ھارو پخش ميکنيم باشه ؟ بذار بقيه ھم آمادگی جشن و داشته _ 
  باشن 

  
  تنھا فقط سرم و براش تکون ميدم 

  
  ت مراقب خودت باش ميدونم باور نميکنی ولی خيلی دوست دارم ميبينم_ 
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  ....با اين حرفش ھيچ تغييری تو چھرم به وجود نمياد 
  

خودمم نميدونم چه مرگمه فقط دلم .... بعد رفتن ترانه ماشين و به حرکت درميارم 
 .يکم آرامش می خواد اون آرامشم فقط رزاست 

  
***************  

  ...يک ھفته ای از رفتن نحس ساغر ميگذره 
  

  ...سال گذشته  يک ھفته ای که به اندازه ی صد
  

ھر روز دارم افسرده تر و مريض تر ميشم طوری که وقتی خودم و تو آيينه 
  ...ميبينم نميشناسم 

  
  ...اين روزا بيشتر از ھميشه دلم ھوای آرتا رو کرده 

  
  ....ولی خيلی دلتنگشم .... نمی دونم چرا 

  
  با صدای در خونه تند اشکام و پاک ميکنم تا آرتين عصبی نشه

  
  عادت ھميشگيش مياد سمتم و سرم و عميق ميبوسه و ميگهطبق 

  
  عطر تنت نبود داشتم از خماری ميمردم رز گلی_ 
  

  ...فھميد گريه کردم  ترجيح دادم سکوت دادم چون اگه حرفی ميزدم از صدام می
  

  وقتی سکوتم و ميبينه مياد روبروم و ميگه
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 _Lسر با  
  

  اما اھميت نميدم
  

  ميده داد ميزنه يھو کنترلش و از دست 
  

 _Lگفتم سر با  
  

ھنوزم عجيب ازش ميترسم .... ھنوز بعد اين ھمه مدت به رفتاراش عادت نکردم 
...  
  

  با ترس و لرز تو چشماش نگاه ميکنم
  

  ...با حرص و درد می خنده 
  

  بازم گريه_ 
  

  ...بخدا فقط دلم گرف...ب+ 
  

  Lااال _ 
  بازم بھش فکر کردی آره

  
  شروع نکن آرتين توروخدا+ 
  

  يھو مثل روانيا بلند ميشه و با صدای بلندی ميگه
  

  چی و شروع نکنم ھان_ 
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  اين که  ميگم اون آشغال و از فکرت از قلبت بنداز بيرون؟

  يا اينکه اين  ھمه ميخوامت اين ھمه برات ميميرم ولی به چشمت نمياد 
  

چرا اLن اين  تو ِد آخه بيچاره اگه واقعا عاشقت بود اگه واقعا ميخواستت پس 
  دستای منه 

  
با اين حرفش با ترديد سرم و ميارم باL و به دستش که يه کارت و گرفته بود نگاه 

  ...ميکنم 
  ...نمی دونم چرا ولی اص� حس خوبی نداشتم 

  
  اون ديگه چيه ؟_ 
  

  خيلی دوست داری بدونی ؟ بيا خودت نگاه کن + 
  

  کارت و پرت ميکنه تو صورتم 
  

بازش ميکنم ... دلھره و دست ميبرم و کارت و از رو زمين برميدارم با ترس و 
....  

  
نفس .... زندگيم تموم ميشه ... با ديدن اسم آرتا و ترانه دنيا دور سرم ميچرخه 

  ...کشيدن يادم ميره 
  

  نميدونم چم شده فقط آرتين ميدواه سمتم و پشت سرھم اسمم و صدا ميکنه
  

  بايد نفس بکشی  رزا صدامو ميشنوی ؟ لعنتی_ 
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  ... اما دست خودم نبود نميتونستم 
  

  صدای بغض دار آرتين و می شنوم که ميگه ببخشيد 
  ...بعدم محکم ميخوابونه تو صورتم تا شايد به خودم بيام ولی بازم بی فايده بود 

  
لحظه آخر که داشتم چشمام و رو ھم ميذاشتم فقط يه سوزش خيلی بدی و زير 

  ...بعدش فقط تاريکی بود و تاريکی  ...گلوم حس کردم 
  
  

  ....گلوم ميسوزه ... بر اثر تشنگی چشمام و باز ميکنم سرم سنگين 
  

  ....سر ميچرخونم تا ببينم کجام که خودم و زير سرم تو بيمارستان ميبينم 
  

  با صدای سارا برميگردم سمتش
  

  رزا بيدار شدی قربونت برم_ 
  

  ...يادم مياد واسه چی اينجام ... با ديدن سارا داغ دلم تازه ميشه 
  

  دست خودم نبود ميزنم زير گريه سارا ھراسون مياد سمتم و ميگه
  

  ن ن رزا نبايد گريه کنی _ 
آخه چرا با خودت اينطوری ميکنی ؟ ميدونی چه اتفاقی برات افتاد ؟ رزا نفست 

  باL نميومد اگه آرتين زير گلوت و پاره نميکرد اLن اينجا نبودی
  
  ھق ميگمبا 
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  ...بگو که دروغه + 
  بگو اينا ھمه نقشه ست تا منو اذيت کنه بگو که نمی خواد ازدواج کنه

  
  سارا کنترلش و از دست ميده و ميزنه زير گريه

  
  رزا بسه ديگه تا ميخوای بخاطرش بسوزی _ 

ميدونی چند وقته از جداييتون ميگذره اونم حق زندگی داره رزا ديگه بايد واسه 
  ندازيش دور ميفھمی چی ميگمھميشه ب

  
  با گريه سرم و به دو طرف تکون ميدم و ميگم

  
چطوری بزارم يکی ديگه دستاش و بگيره چطوری کنار يکی ديگه ببينمش _ 

  چطوری واسه ھميشه از دستش بدم
  

  سارا سرم و ميگيره تو دستاش و محکم تکون ميده که باعث ميشه ديدم تار بشه 
  با جيغ ميگه

  
  ه به خودت بيا نميخوادت چرا نميفھمیبسه ديگ_ 
  

ريزن داخل اتاق  اينقدر صدای جيغاش بلند بود که آرتين و چندتا از پرستارا می
  ...برای آروم کردن و بيرون انداختن سارا 

  
بد چند روز ميام شرکت تا به کارا رسيدگی کنم چندوقته حسابی با خودم درگيرم و 

  ...ھيچی سر جاش نيست 
  

کت داشتم چندتا نقشه چک ميکردم که تلفن دفتر زنگ ميخوره با تو اتاق شر
  عصبانيت برميدارم و ميگم
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  خانوم صولتی مگه نگفتم به ھيچ وجه مزاحم کارم نشيد_ 
  

  ببخشيد آقای راد ولی دوستتون آقا سينا اومدن و اصرار دارن شما رو ببينن+ 
  

  ک�فه دست ميکشم به صورتم و ميگم 
  

  بفرستش داخل_ 
  
  چشم +
  
  

  بعد يه ديقه در اتاق باز ميشه و سينا مياد داخل 
  تا ميخوام دھن باز کنم کارت عروسی و محکم ميزنه رو ميز و ميگه

  
  اين چيه ؟_ 
  

  سواد نداری يا کور شدی داداشم ؟+ 
  

  آرتا جدی باش پرسيدم اين چيه ؟_ 
  

  دست ميکشم رو يقه پيراھنم و ميگم
  

  دوماد شم يا زوده ؟ _ 
  

  بانيت ازم فاصله ميگيره و ميگهبا عص
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  ی___خيلی احمقی آرتا خيل_ 
  

  چرا چون ميخوام سروسامون بگيرم ؟+ 
  

  نه چون داری خودتو دو دستی بدبختی ميکنی_ 
  

  ازدواجم بدبختی؟+ 
  

  با کسی که دوسش نداری آره_ 
  

  اونی و که دوسش داشتم چه گھی خورد + 
  

  اما تو نذاشتی حرف بزنه_ 
  

  ا کافيه سين+ 
  نميخوام راجبش بحث کنم

  
  چرا چون ميدونی مقصری ؟_ 
  

  داد ميزنم
  

  نه + 
  چون گيِج گيِج گيجم

  وقتی اونقدر عاشقم که ميخوام ببخشم  ولی اونقدر گناھش سنگينه که بايد رد بشم
  

  تا سينا خواست چيزی بگه در با صدای بدی باز ميشه 
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  م بيني سر ميچرخونيم که سارا رو با وضع آشفته می
  پشت سرش صولتی دستپاچه مياد و ميگه

  
  ...بخدا گفتم نيان ولی _ 
  

  برو بيرون+ 
  

  سينا ُبھت زده ميره سمت سارا و ميگه
  

  سارا تو اينجا چيکار ميکنی ؟ اين چه سر و وضعيه ؟_ 
  

اما بدون اينکه جواب سينا رو بده با قدمای بلند نزديکم ميشه و يقم و ميگيره تو 
  مشتش 

  
  تی آرتا خيلی ازت متنفرم خيلی پس_ 
  

  با عصبانيت دستش و از خودم جدا ميکنم و ميگم
  

  ول کن ببينم چرا چرت ميگی_ 
  

  نبايد ازدواج کنی آرتا+ 
  

  پوزخند ميزنم و ميگم
  

شما زن و شوھر معلوم ھست چه مرگتونه ؟ چرا گير دادين به ازدواجم ؟ يعنی _ 
  حق ندارم واسه زندگيم تصميم بگيرم
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  ميزنه يھو جيغ
  

  پس رزا چی ميشه_ 
  

  ديگه اسمش و نيار سارا رزا خيلی وقته برام تموم شده گور باباش + 
  

  اما تو از ھيچی خبر نداری آرتا بايد به حرفام گوش بدی قبل اينکه دير بشه _ 
  

  يه دستم و ميزارم رو دھن سارا و يه دستمم ميذارم رو بينيم
  

  ھيسسس سارا بدجور رو اعصابمی  _ 
  چيزی و بکن تو ُمخت يه 
  

  ...خاکش کردم ... کشتمش ...  ... رزا برام ُمرد
  پس ديگه اسمش و جلوم نيار

  
  آخر ھفته ھم اگه اومدين جشن قدمتون رو چشمم اگه نيومدينم اص� مھم نيست 

  
  ....آرتا رزا + 
  

  خدافظ سارا _ 
  

ز اتاق ميبره سينا که فھميد نميخوام حرفای سارا رو گوش کنم به زور سارا رو ا
  ....بيرون 

  
  ....ميرن و منو با کلی فکر و خيال  تنھا ميزارن 
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  ...يک ھفته مثل برق و باد گذشت 

  
نميدونم چی شد فقط وقتی به خودم اومدم ديدم ديگه کار از کار گذشته و روز 

  ...عروسی ھم رسيد 
  

  ...امشب مث� عروسيمه ولی مثل برج زھرمارم 
  

  در آرايشگاه منتظر ترانم و ھنوز بيرون نيومده  نيم ساعتی ھست جلوی
  

ديگه کم کم دارم کنترلم و از دست ميدم و ھر آن ممکنه برم داخل و با کتک 
  بيارمش 

  
  نميدونم چقدر مشتم و کوبيدم به ديوار تا رضايت داد و اومد بيرون

  
اس جلوی در آرايشگاه منتظر نگاھم ميکنه وقتی می بينه حرکتی نميکنم خودش لب

  عروسش و ميگيره باL و از پله ھا مياد پايين
  

  با رسيدنش کنارم ميگه
  

  يه وقت کمک نکنيا آرتايی_ 
  

  بی دست و پايی مگه + 
  

  آرتا اين چه طرز حرف زدنه _ 
  

  بدون اينکه جوابش و بدم دست گل و پرت ميکنم تو بغلش 
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  ... دلخور و پر بغض نگاھم ميکنه 

  
  ...اشين و براش باز ميکنم نه دستش و ميگيرم نه در م

  
  ...ھمه کارا رو خودش انجام ميده 

  
  تو دلم به خودم بد و بيراه ميگم 

  ....مگه ھمين و نمی خواستم پس چه مرگمه 
  

  با سوار شدن ترانه ماشين و به سمت تاLر ميرونم 
  

  سکوت داخل ماشين و ترانه ميشکنه
  

  آرتا خوشگل شدم ؟_ 
  

  ستی قشنگم نشی با اين ھمه نقاشی ميخوا+ 
  

  با بغض ميگه
  

  ھميشه اينقدر تلخ حرف ميزنی ؟_ 
  

  آره سعی کن عادت کنی+ 
  اLنم يک راست ميريم تاLر حوصله عکاسی ندارم

  
  آرتا يعنی چی مگه بدون عکسم ميشه_ 
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  ھمين که گفتم + 
  

  توروخدا آرتا _ 
  چرا اينطوری ميکنی حداقل يکی

  
  ميرم سمت آتليه ک�فه مشتم و ميکوبم رو فرمون و 

  
  بعد گرفتن چندتا عکس با زور و تھديد ترانه رو از آتليه ميکشم بيرون

  
***********************  

  امشب عروسی عشقم
  

  ...موھای کوتام و باز به حال خودشون رھا ميکنم ... بھترين لباسم و ميپوشم 
  

  ...رژ قرمزم محکم و با حرص ميکشم رو لبم 
اه ميکنم بخاطر گريه تموم ريمل ريخته پايين و صورتم و سياه از آيينه به خودم نگ

  ...شده 
  

اما نميدونه خيلی وقته معنی اين کلمه رو .... سارا از صبح پيشمه تا تنھا نباشم 
  ...نميفھمم 

  
  با ھمون صورت بھم ريخته از اتاق ميزنم بيرون 

  ھمشون حاضر تو سالن منتظر منن با صدام برميگردن سمتم
  

  آمادم بريممن _ 
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سارا ... سينا ک�فه دستاش و ميندازه تو موھاش ... آرتين با ديدنم زھر خند ميزنه 
  ....با بغض نگاھم ميکنه 

  
  چيه چرا اينطوری نگاه ميکنين بريم ديگه _ 
  

  آرتين از جاش بلند ميشه و بدون ھيچ حرفی از خونه ميزنه بيرون
  

  سارا نزديکم ميشه و ميگه
  

  خوب نيست بھتره استراحت کنی رزا تو حالت+ 
  

  با خنده ميگم 
  

عشقم داره داماد ميشه ببين چقدر حالم خوبه ...ن  چرا بد باشم عروسيه آرتا _ 
  دارم ميخندم

  
  سارا لبش و گاز ميگيره تا بغضش نشکنه

  
  رزا بسه ديگه _ 
  

م خودمم ميدونم حالم خيلی بد بدون ھيچ حرفی برميگردم تو اتاق و در و قفل ميکن
....  

  
  ...يکم بعد صدای ماشين خبر از رفتنشون ميده 

  
  ...امشب حتما بايد آرتا رو ببينم حتی شده از دور وگرنه ميميرم 
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تند لباسم و عوض ميکنم بعد از برداشتن کارت و اسپری تنفسم از خونه ميزنم 
  ...بيرون 

  
تا آخر  قبل اينکه از بيمارستان مرخص شم دکتر گفت تنفسم دچار مشکل شده و

  عمرم  اين اسپری بايد ھمراھم باشه
  

تا خيابون يک نفس ميدوام و تاکسی می گيرم بعد دادن آدرس تموم راه و بی صدا 
  ريزم  اشک می

  
  چه راحت ماله يکی ديگه شد

  
  با صدای راننده که ميگه رسيديم سرم و ميارم باL و به خيابون نگاه ميکنم

  
  کرايه رو ميدم و پياده ميشم 

  
ن طرف خيابون جلوی در تاLر راه نبود اين ھمه شلوغی خبر از اومدنشون او

  ميداد 
  

  ...تو اون ھمھمه و شلوغی دنبالش ميگردم تا اينکه ميبينمش 
  

ميبينم لبخند .... ميبينم دستاش و ميگيره ... ميبينم در و واسه عروسش باز ميکنه
  ...ميبينم چقدر خوشحاله ... ميزنه 

  
  ...نميچرخونه ببينه يکی داره بخاطرش دق ميکنه  اما اون چرا سر

  
  ... با ديدنشون بلندبلند گريه ميکنم و جيغ ميزنم 

  ...چه جايی بھتر از اينجا بخاطر شلوغی خيابون صدام به ھيچکسم نميرسه 
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  ...اينقدر نگاھش ميکنم تا از جلو ديدم محو ميشه 

  
  ...ميرم  با حالی داغون و پاھای بی حس پياده به سمت خونه

  
نمی دونم چقدر تو راه بودم وقتی به خودم اومدم ديدم تو اتاقمم و  با حالی داغون 

  ...جلوی آيينه از قبل شکسته به خودم نگاه ميکنم 
  

  ...چه ايرادی داشتم که آرتا پسم زد ؟ يعنی فقط بخاطر گناه نکرده 
  

  چطور تونست ولم کنه ؟
  يعنی ھمه زمزمه ھاش دروغ بود ؟

  
  ...دا چه شبايی که تو بغلش صبح کردم و آروم بودم آخ خ

  
  ...خدايا باورم نميشه 

  
  اگه آرتا منو نميخواد پس واسه چی تو اين دنيا باشم ؟

  
  امشب عروسيشه ؟

  چرا عروسيشو به عذا تبديل نکنم ؟
  

  ...با حرص شيشه شکسته آيينه رو برداشتم و روی رگ دستم گذاشتم
  

  و آخرم ميرسم به حرفای آرتا و پس زدنشخاطره ھا برام مرور ميشه 
  

  شيشه رو محکم رو رگم فشار ميدم و لبخند پر دردی ميزنم
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  ...دردش زياد بود اما نه به اندازه درد قلبم 

  
  چشمام سياھی ميره و نقش زمين ميشم

  
  زمزمه ميکنم

  
  ... ديگه ھمه چی تموم شد _ 
  

  و چشمام بسته ميشه
  

  ...يکنم با سوزش دستم چشمام و باز م
  

  با ديدن بيمارستان و دسِت پانسمان شده شروع ميکنم به جيغ زدن
  

  با صدام آرتين و سارا و سينا ميان داخل اتاق 
  

  با ديدشون مثل ديونه ھا با ھمون جيغ ميگم
  

  ی لعنتيا _____واسه چی نجاتم ميدين ھااااان ؟ واسه چ_ 
  ....ازتون بدم مياد ازتون متنفر

  
  نشده بود که يه طرف صورتم ميسوزهھنوز حرفم تموم 

  
آرتين با چشمای به خون نشسته و عصبانيتی که تا امروز ازش نديده بودم محکم 

  مچ دست بخيه شدم و ميگيره و فشار ميده و ميگه
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  بی ھمه چيز يه بار بھت گفته بودم حق نداری خودتو ازم بگيری _ 
  

  از درد زياد تخت و چنگ ميزنم و ميگم 
  

  ه ھان به توچه به تو چ_ 
  

چون عاشقم نيستی حق نداری ھر ُگھی که دلت خواست بخوری دختر ھمسايه + 
  نيستی که ھر اتفاقی برات افتاد بگم به درک َزَنمی حاليته بی ھمه چيز

  
بی ھمه چيز تويی که نميزاری به درد خودم بميرم واسه چی تو کارام دخالت _ 

  ميکنی 
  

  می نشونه رو تخت و ميگه يقم و ميگيره و تو يه حرکت منو
  

  نه مثل اينکه تو اينطوری آدم نميشی _ 
  

  بدون توجه به حالم مانتوم و تنم ميکنه که سارا ھول زده ميگه
  

  آرتين جان داری چيکار ميکنی حالش خوب نيست ميخوای کجا ببريش+ 
  

  اين از ھمه ی ما حالش بھتره فقط مارو فيلم کرده_ 
  

  سينش تا از خودم دورش کنمبا دست سالمم ميکوبم تخت 
  

  به من نزديک نشوھا + 
  من باھات قبرستونم نميام
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  يه لبخند کج ميزنه ميگه

  
  چقدرم که من حرف گوش کنم_ 
  

  تو يه حرکت بلندم ميکنه و ميکشونه سمت خروجی 
  حتی سارا و سينا ھم نتونستن جلوی اين وحشی رو بگيرن... تق� بی فايده بود 

  
  ين مراعاتم و نميکنه و پرتم ميکنه داخلبا رسيدن به ماش

  
  خودشم زود سوار ميشه و ماشين و به حرکت در مياره

  
حتی نميدونم ... نميدونم می خواد باھام چيکار کنه ...نميدونم داره منو کجا ميبره 

  ...چطوری نجاتم دادن 
  

با ... .با دست سالمم دستگيره ی در ماشين و ميگيرم تا بازش کنم که ميبينم قفله 
مشت ميکوبم به شيشه پنجره و از ماشينای کناريمون کمک ميخوام ولی ھمه فقط 

  با تعجب نگاھم ميکنن
  

  آخرش کم ميارم و با گريه رو به آرتين ميگم
  

  نگه دار ميخوام پياده شم_ 
  

  اما خودش و ميزنه به نشنيدن 
  

  گفتم نگه دار _ 
  لنتی  داری منو کجا ميبری ؟ نميخوام باھات جايی بيام
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  يھو محکم و کشيده ميگه

  
  ھيسسسسسسسسسسسسسسسسس_ 

  حتی صداتووووووووووو... نميخوام چيزی بشنوم 
  ط Lاااااااااااااااااااااااااال____________فق
  

حرف زياديم بزنی ... و توی خونه ی خودت ميخوابی تمام _______امشب ت
  با لگد مثل سگ از ماشين پرتت ميکنم بيرون

  
  ...اخم درھم پيچيده به رانندگيش ادامه ميده بعدم با 

  
 نميدونم چرا ولی بازم ازش حساب ميبرم و خفه ميشم

  
  با پارک کردن ماشين داخل پارکينگ با سر اشاره ميکنه که پياده شم 

  
  به حرفش گوش ميدم در و باز ميکنم ميپرم پايين 

  
  با اومدنش به سمت آسانسور ميريم و سوار ميشيم

  
  ...وايستادن پشت در خونه حالم بد ميشه لحظه خودزنيم مياد جلوی چشمام با 

  ...به ھيچ وجه ديگه دوست ندارم اينجا زندگی کنم 
  

  اينقدر تو فکر بودم که نفھميدم کی در و باز کرده 
  وقتی ميبينه حرکتی نميکنم دستش و ميزاره پشتم و به داخل ُھلم ميده

  
  ک�فه به پشت سرش دست ميکشهکتش و به يه سمت پرت ميکنه و 
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  به سمت مبلی که اشاره ميکنه ميرم و روش ميشينم 
  

  جلوم وايميسته و يه سيگار روشن ميکنه و بھش پک محکمی ميزنه 
  

  صدای عصبی ولی گيراش و ميشنوم
  

  واسه چی اين غلط و کردی رزا ؟_ 
  

  به تو ربطی نداره+ 
  

  نميخوای مثل بچه آدم جوابم و بدی نه ؟_ 
  

  حرفی ندارم باھات آرتين+ 
  

  عصبی بھم نزديک ميشه و صورتم و ميگيره بين دستاش و ميگه
  

  ...ديگه ھر چی ازت گذشتم کافيه ... ديگه ھر چه قدر کوتاه اومدم بسه _ 
  رز گلی اگه اين مرد وحشی و رام نکنی شرش دامن ھمه رو ميگيره امشب 

  
ميکنه رو تيکه تيکه کنم؟ اينارو ميخوای خون به پا کنم ؟ ميخوای ھر کی نگات 

  ميخوای ؟؟؟
اينکه امشب خودتو تحويل من ! يه داره آتيش عصيان اين مرد و خاموش کردن 

  بدی
  

  ...با اين حرفش يخ ميکنم 
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  ...انتظار ھر شکنجه و تنبيھی رو داشتم جز اين 

  
  با انگشتش به در اتاق اشاره ميکنه و ميگه

  
بکنی فقط يادت باشه چند ساعت بيشتر وقت  ميتونی بری اونجا و فکرات و_ 

  نداری رزا
  
  

اتاقی که ... با اين حرفش با ترديد از جام بلند ميشم و به سمت اتاق قدم بر ميدارم 
  تا پای مرگ رفتم ھنوز دستم به دستگيره ی در نرسيده بود که آرتين ميگه

  
  اون اتاق نه _ 

   تموم وسايل ھا رو جا به جا کردم تو اتاق بغلی
  

با شنيدن حرفش نفس پر صدايی ميکشم و  خدا رو شکر ميکنم که نذاشت برم 
  داخل

  
  

  ...با وارد شدن تو اتاق جديد ک�فه رو تخت ميشينم و سرم وميگيرم بين دستام 
  

چه خوش خيال بودم جشن آرتا بھم ميخوره و مياد پيشم ولی اشتباه فکر ميکردم 
...  
  

  ...آرتا عاشقم نبود  تازه دارم به حرف بقيه ميرسم که
  ....سارا حق داشت اوايل ميگفت رزا از آرتا دور بمون 
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چقدر بی رحم بود و ... اLن که به آرتا فکر ميکنم می بينم ديگه نميشناسمش 
  ...نفھميدم 

  
از اينکه ميبخشه منو .... از اينکه آرتا مياد ... ديگه خسته شدم از منتظر بودن 

...  
  ...و رفت دنبال زندگيش محاله ديگه واسه من بشه  اون ديگه ازدواج کرد

  
  ...لبخند تلخی ميزنم ... نگاھم ميفته به پانسمان دستم 

  
چقدر احمق بودم بخاطر کسی رگم و زدم که حتی حاضر نشد به حرفام گوش کنه 

  کسی که دنبال قضيه رو نگرفت ببينه بی گناھم يا نه... 
  

  ديگه ھيچ راھی نمونده برام 
  

  ...تسليم آرتين بشم بايد 
  ...بايد يه بارم شده يه فرصت به دوتامون بدم 

  
  ....ولی راه ديگه ای ندارم ... درسته سخته

  
ميرم جلوی آيينه و به خودم نگاه ميکنم خيلی بھم ريخته بودم تصميم گرفتم يکم به 

  خودم برسم 
  

  بعد يه دوش کوتاه شروع ميکنم موھام و فر کردن 
  ھام تموم شد آرايش صورتم و شروع ميکنمبعد اينکه کار مو

  
  بعد اتمام کارم از آيينه به خودم نگاه ميکنم حسابی تغيير کرده بودم 
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  اما يھو به خودم ميام
  

مگه ازش بدم نميومد پس ... اين چه سر و ريخته ای ... رزا داری چيکار ميکنی 
  ...چه مرگمه چرا دارم اين کارارو ميکنم 

  
  ... ريزن رو گونم  یبی اختيار اشکام م

  
  تو حال و ھوای خودم بودم که در اتاق باز ميشه و آرتين مياد داخل

  
  ...وقتت تموم شد _ 

  ..با ديدنم بقيه حرفش و ميخوره و مات نگاھم ميکنه 
  
  

  ...تسليم... ديگه وقتشه 
  

اشک ھام و پاک ميکنم و با حرص بند تاپم و از روی شونه ھام پايين ميکشم و 
  ميگم

  
  بيا  _

  ھر کاری ميخوای بکنی بکن 
تا ھمين اLنشم اشتباه کردی صبر کردی اگه ديگه برات سخته ھمين امشب 

  تو بغلت بترسم...منم ديگه قرار نيست ازت بترسم ... تمومش کن 
  

وقتی ميبينم ھيج حرکتی نميکنه تاپم و کامل از تنم در ميارم و گوشه ای پرت 
  ميکنم 

  
جرأتم و به خرج ميدم و نزديکش ميرم و دست ... يشه چشمای آرتين خونی تر م
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  ...ھام و روی سينش ميزارم 
  

  ...قلبش زير دستام پر تپش تر ميشه و نفس ھاش سرعت بيشتری ميگيرن 
  

بخاطر کوتاھی قدم روی پنجه ی پام می ايستم و لب ھام زير گوشش ميبرم و 
  ميگم

  
به جون ...رار نيست بکشم کنار ديگه ق.. من آمادم ... بشکن امشب سد تحملتو _ 

  آرتين راست ميگم 
  

دست ديگش و ...نميلرزم ...آرتين يه کف دستش و روی کمر برھنه ام ميذاره 
دست ھام و دور گردنش حلقه ميکنم و تو چشماش زل ميزنم ... زير پاھام ميندازه 

...  
  

  ...نگاھش پر حرِف مثل لب ھاش سکوت نميکنن 
  

شش فشار ميده و ھمزمان برقای اتاق رو ھم خاموش آرتين محکم منو تو آغو
  ...ميکنه 

  
  ...تنم رو روی تخت قرار ميده و تنش رو تنم خيمه ميزنه 

  
  ...نور کم اباژور باعث ميشه نگاھمون تو ھم حل بشه 

  
  ...به خوبی ھاله ھای شک و ترديد و تو چشمای خمارش می بينم 

  
رم تا با لب ھام ترديدش و از بين دو طرف صورتش رو ميگيرم و سرم و جلو ميب

  ...ببرم 
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ميزان شوکه بودنش لحظه به لحظه کمتر ميشه و دست ھاش به حرکت درميان و 

  باLخره اين سد طلسم شده شکسته ميشه
  

مثل رابطم با آرتا اص� عذاب نکشيدم  ... بعد از يک ساعت معاشقه ميکشه کنار 
  . ..برعکس ھمش حواسش بھم بود تا اذيت نشم 

  
  صداش منو به خودم مياره

  
  درد داری ؟_ 
  
  

  ...با بغض سرم و براش تکون ميدم 
  

  بوسه ی تبداری روی پيشونيم ميزنه و ميگه 
  

ببخشيد نميخواستم اذيتت کنم ھمش تقصير خودته اينقدر شيطونی کردی _ 
  کارمون به اينجا کشيد

  
  با گريه ميگم

  
  حاL ديگه تقصير منه ؟_  

  
  کنهخمار زمزمه مي

  
  ...ھمه چی تقصير توعه + 

  خودتو تو قلبم جا کردی ...اول عاشقم کردی 
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بعدشم کاری کردی برای بدست آوردنت حريص بشم من از چيزی که حقمه 
  نميگذرم مخصوصا تو که ھمه چيزت ماله منه

  
  چقدر مھربونی تو _ 
  

  ک�فه از رو تخت بلند ميشه و ميره سمت بالکن و ميگه
  

  ...نيستم تورو دوست دارم خيلی مھربون + 
  

  ...بعد از زدن اين حرف از جلو چشمام محو ميشه 
  

  ...سواLی زيادی تو سرم بود که جوابش و نميدونستم 
  

آروم از رو تخت بلند ميشم حوصله لباس پوشيدن ندارم م�فه رو ميپيچم دورم و 
  ميرم سمت بالکن 

  
الکن آرتين و در حال سيگار گوشه ی ب...با باز کردن در سوز بدی بھم ميخوره 

  ...کشيدن می بينم 
  

  چشمش که به من ميخوره اخماش ميره تو ھم و ميگه
  

  اين چه سر و ريختی برو لباس بپوش ببينم اLن سرما ميخوری_ 
  

  نه خوبم+ 
  

  ...با عصبانيت روش و برميگردونه و مشغول سيگار کشيدن ميشه 
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اص� نميدونم اول ... بھش چی بگم  نميدونم بايد... ھمينطوری بھش زل ميزنم 
  ...کدوم سوالم و بپرسم 

  
  تو ھمين فکرا بودم که آرتين ميگه 

  
  بگو _ 
  

  چی و + 
  

وقتی نگاھم ميکنی يعنی سوال ... تا امروز يه بارم اينطوری بھم زل نزدی _ 
  داری پس بپرس

  
  بعد از کشيدن يه نفس عميق ميگم

  
  چطوری فھميدين خودکشی کردم ؟_ 
  
  ....اين سوالم دستاش و مشت ميکنه و از عصبانيت پايين لبش و گاز ميگيره  با
  

  به زور لب ميزنه
  

ميدونستم بعد ... با ديدن کارت وقتی نفست باL نيومد رسوندمت بيمارستان _ 
اينکه مرخص بشی حتما يه ب�يی سر خودت مياری واسه ھمين زنگ ميزنم به 

  م خونه و تو اتاقت دوربين کار ميزارمسارا تا بياد پيشت بمونه منم مير
رزا تموم اين مدت حواسم بھت بود تا اينکه روز جشن وقتی تازه رسيدم دم تاLر  

گوشيم و چک ميکنم که غرق خون رو زمين ميبينمت به ھر جون کندنی بود 
  ميرسونمت بيمارستان و نجاتت ميدم
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  ...با ُبھت به آرتين نگاه ميکنم 
  ....مراقبم بود  يعنی تموم اين مدت

  
  دوباره لب ميزنم 

  
  چطوری با يه بار ديدن تو عمارت عاشقم شدی آرتين ؟...چ_ 
  

  ...نگاھم ميکنه و لبخند کجی ميزنه 
  

  قبل تر از اون ميخواستمت_ 
  

  ...اين چی داشت ميگفت ... حسابی گيج ميشم 
  

  يعنی چی ؟_ 
  

  بود  تنھا کسی که تو غربت باھام در تماس بود فقط سارا+ 
پرسيد و خبرای جديد و بھم ميداد تا اينکه يه روز  ھميشه زنگ ميزد حالم و می

  تماس گرفت و گفت 
  داداشت داره ازدواج ميکنه مث� خواست خوشحالم کنه و کاری کنه برگردم ايران 

خيلی کنجکاو بودم بفھمم کی تونسته ... خيلی دوست داشتم بدونم کی زنش شده 
  روی ساغر و کم کنه

  واسه ھمين ب سارا گفتم عکست و برام بفرسته 
اولش مخالفت کرد ولی اينقدر اصرار کردم که کم آورد و عکسات و فرستاد 

  ...ولی ايکاش نمی فرستاد ...
  

لعنت بھت که وقتی عکست و ديدم از اون لحظه اون چشمات از فکرم بيرون 
  نرفت 



 

516 

ودی رزا حق آرتا نبود اول نميخواستم جداتون کنم ولی تو واسه آرتا زياد ب
  صاحبت بشه

  
  

اينقدر حرفاش بھم شوک وارد کرده بود که توان ھيچ کاری و نداشتم ولی به ھر 
  جون کندنی بود گفتم 

  
  دليل نفرتت از خونوادت چيه آرتين...د_ 
  

  نميخوام راجبش صحبت کنم + 
  

  ولی حقمه بدونم_ 
  

  در اين مورد حقی نداری+ 
  

  دارم لعنتی دارم_ 
  بفھمم چی داره عذابت ميده بايد بدونم چی باعث شده اينقدر بی رحم بشی بايد
  

  پس ميخوای ھمه چی و بدونی ؟ _ 
  

  محکم ميگم 
  

  آره + 
  

  پس خوب گوش کن _ 
  

سالم بود خيلی  21من و آرتا فقط يک سال باھم تفاوت سنی داريم موقعی که 
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  خوشبخت بودم عاشق خونوادم بودم 
  

ھم خون بوديم ولی يه فرقی بينمون بود من ... در بوديم درسته من و آرتا برا
ھمش سرم تو کتاب و دفتر بود ولی آرتا دنبال دختر بازی کارش به جايی رسيده 

  ...بود که وقتی  پدر و مادرم خونه نبودن  دخترا رو مياورد خونه 
  

گفتم آرتا تو ھنوز سنت کمه اين کارا آخر و عاقبت  خيلی باھاش حرف زدم می
داره ولی ھميشه ميگفت چون خودت عرضه ی اين کارا رو نداری به من ن

  ...حسوديت ميشه 
  

يه مدت گذشت آرتا بھتر که نشد ھيچ بدترم شد ديگه بجای يکی با چندتا دختر 
دست خودم نبود ولی وقتی دخترا رو تو خونه ميديدم از ھر چی ... ميومد خونه 

  ...ميکردم ھمه ھمينطورين جنس مونث بود نفرت پيدا کرده بودم فکر 
  

قضيه رو با مادرم درميون گذاشتم ولی اونم طرفداری آرتا دراومد و گفت به من 
رزا من از وقتی چشم باز کردم محبت مادرم و نديدم ھميشه فقط ... ربطی نداره 

  ...آرتا پسرش بود 
  

ميگذره تا اين که پدرم سکته ميکنه بار اول چون سکتش خفيف بود تونستيم 
نجاتش بديم بعد اينکه از بيمارستان مرخص ميشه خونواده رو دور خودش جمع 

  کنه و ميگه  می
  

چون ميدونه حالش خوب نيست و از اونجايی که به من اطمينان داره و ميدونه 
ھيچ حقی و ناحق نميکنم تموم اموالش و به اسم من بزنه تا بعد اون خودم ھمه چی 

  و سھم کنم 
ين قضيه مخالف بود فکر ميکرد من زير گوش پدرم خوندم که ھمون اول آرتا با ا

اين کار و انجام بده اما رزا فقط خدا ميدونست که واسه من فقط س�متی پدرم مھم 
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  بود 
  

بعد اون موضوع ديگه آرتا آرتای قبل نشد ديگه سمتم نميومد باھام حرف نمی زد 
بل اينکه بريم محضر بابا تا اينکه يه روز ق... خودمم دليل کاراش و نميفھميدم 

  ھمه چی و به اسمم بزنه آرتا با يه دختره مياد خونه 
  

  پدرم ازش ميپرسه اين کيه
  آرتا به دختر کنار دستش اشاره ميکنه ميگه

  
اين دوست دختر آرتين و باھاش رابطه داشتم و بی آبروش کردم طی رابطه _ 

  کنهباردارم شده و اLن ميخوام کاری کنم تا بچه رو سقط 
ميگفت به اين که به يه دختر رحم نکرده چطوری ميخوای تموم زندگيت و به 

  نامش کنی
  

  اون دختره ھم که تا اون موقع نديده بودمش تموم حرفای آرتا رو تاييد ميکرد 
  

واسه اولين بار نذاشت حرف ...اون شب پدرم واسه اولين بار روم دست بلند کرد 
  سه ھميشه از خونم گمشو بيرونواسه اولين بار گفت وا... بزنم 

  
مادرمم به جای اينکه پدرم و آروم کنه کاری کنه به حرفام گوش بده بدتر داد و 

  بيداد ميکرد 
  

ھيچ راھی برام نمونده بود وسايلم و جمع ميکنم و واسه ھميشه از اون خونه ميزنم 
امت خداروشکر با حساب بانکی که داشتم به کمک يکی از بچه ھا اق... بيرون 

سال يه بارم سراغم و نگرفتن 8اونور و ميگيرم و تحصيلم و ادامه ميدم تو اين 
  ھيچ وقتم به پدرم نتونستم ثابت کنم اينا ھمش نقشه آرتا بود... 
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پرسيد سارا اوايل بھت گفته بود که  فقط با سارا در تماس بودم و اون حالم و می
ميخواست راجبش در مورد دليل نفرتم و نسبت به آرتا نميدونه دروغ گفت ن

  ھيچکس حرف بزنه چون خودم ازش خواسته بودم
  

يه چند ماھی از اقامتم تو کشور جديد ميگذشت که سارا باھام تماس ميگيره و 
  گفت برگردم و تو مراسمش باشم ... ميگه پدرم فوت کرده 

  
 با اين خبر سارا دنيا رو سرم خراب ميشه ھر چی باشه پدرم بود اول راضی شدم

برگردم ولی وقتی پيش خودم فکر کردم به ناحق منو متھم کردن وقتی منو انداخت 
بيرون وقتی تو اين مدت حتی يه بارم بھم زنگ نزد ببينه مردم يا زندم پشيمون 

  حتی واسه خاک سپاريشم نرفتم رزا... شدم 
  

بعد ھا از طريق وکيل خونوادگيمون فھميدم پدرم نصف کارخونه رو به اسمم زده 
بقيه اموالم تو وصيت گفته ھر کدوم از پسرام صاحب فرزند پسر بشه ھمه چی به 

  ...اون ميرسه 
  

با شنيدن حرفای آرتين قدرت پلک زدنم و از دست ميدم با شنيدن حرف آخرش که 
  گفت ھر کی پسردار بشه گريم شدت ميگيره

  
  ...واسه ھمين ھی بھم ميگفت برام پسر بيار ... پس ھمه چی نقشه بود 

  
چطور تونست اين ب� ھا رو سر آرتين بياره .... عاشق چه آدم پستی شده بودم 

....  
  

آرتين که می بينه گريم شدت گرفته برميگرده سمتم و چشماش و ريز ميکنه و 
  مشکوک نگاھم ميکنه
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  سيگارش و ميندازه زمين و با پا خاموشش ميکنه با ھمون حالت مياد سمتم و ميگه
  

  بود براش پسر بياری ؟بگو که نگفته _ 
  

  با اين سوالش دست و پام و گم ميکنم و بلندتر ميزنم زير گريه
  

  پوزخند تلخی ميزنه
  

  پس گفته بود _ 
  

  وقتی سکوتم و ميبينه داد ميزنه
  

  گفت برام بچه بيار و تو ھم راحت خودتو در اختيارش گذاشتی نه ؟_ 
  

  سرم و به دو طرف تکون ميدم و ھق ميزنم 
  

  ....خدا نه آرتين من ب...ب_ 
  

  دستاش و ميزاره رو لبم و ميگه
  

  ھيسسس_ 
  يه سوال تو سرِم که داره جونم و ميگيره رزا 

  فقط راستش و بگو دروغ تحويلم بدی به سيم آخر ميزنم 
  

  تندتند سرم و باL و پايين ميکنم
  

  ک�فه به سرش دست ميکشه و چشماش و ميبنده و با درد ميگه 
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  داشتی ميدونم دوسش_ 

  ....فقط ميخوام بدونم خواسته ی خودت بود که تحويل بدی خودتو يا به زور 
  

بقيه حرفش و ميخوره و روش و ميکنه اون سمت کم کم دستاش از دور دھنم شل 
  ميشه که تند ميگم

  
  آره دوسش داشتم ولی اLن ازش متنفرم آرتين _ 

  ...درسته ميخواستمش ولی به زور بی آبروم کرد 
با زور و تھديد و کتک گفت براش پسر بيارم وگرنه نگھم نميداره خيلی اذيتم بعدم 

  ی _______کرد خيل
  

  اينقدر گريم شدت گرفته بود که نميتونستم حرف بزنم
  آرتينم که انگار خيالش راحت شده  نفس پرصدايی ميکشه

  
  وقتی ميبينه گريم بند نمياد مياد سمتم و ميگه

  
  شی ؟Lمصب چيکار کنم آروم ب_ 
  

  دلم بارون ميخواد... بارون + 
  بگو بارون بياد آروم ميشم

  
  آروم باش خودم بارون ميشم_ 
  

ديگه ازش نميترسم برعکس .... با فھميدن واقعيت ديگه از آرتين بدم نمياد 
کنارش احساس امنيت و آرامش  ميکنم ولی دلم نميخواد خودش اين موضوع رو 

  ...بفھمه 
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*** ** ****  
  

  » آرتا« 
  
  

جشنی که از اول تا آخرش فقط ... به ھر جون کندنی بود جشن عروسی تموم شد 
  ....عذاب بود 

  
ھمون خونه ای که رزا رو به ... بعد اتمام جشن برای زندگی ميايم تو خونه باغ 

ھمون خونه ای که رزا ازش وحشت داشت و ھنوزم داره .... زور آوردم داخلش 
  ....بی رحمی از دنيای دخترونش جداش کردم  ھمون خونه ای که با تموم.. 
  

ھمون اتاقی که رزا داخلش التماس ميکرد ولش کنم شده اتاق مشترک من و ترانه 
....  

  
چطوری يه نفر ديگه رو روی اون ... با ديدن اتاق بيشتر از ھميشه دلم ميخوادش 

  ...تخت ببينم 
  

  ...ھنوز لباس دامادی تنمه و از پنجره به حياط زل زدم 
  

ھيچ کششی نسبت به ترانه ندارم اينقدر نبست بھش سردم که حتی حاضر نيستم 
  ...باھاش ھم خواب بشم 

  
اوايل جشن سارا و سينا رو ديدم با حالی داغون از تاLر زدن بيرون ھر چه قدر 
زنگ ميزنم معلوم نيست کدوم گورين جواب نميدن نميدونم چرا ولی عجيب دلم 
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  ....شور ميزنه 
  

  کر خودم غرق بودم که دستای ترانه دور بازوم حلقه ميشهتو ف
  

  چی فکر شوھرم و مشغول کرده ؟_ 
  

  ھيچی+ 
  

  چرا نميای داخل اتاق ميدونی از کی منتظرتم آرتا _ 
  

  بازوم و از دستش ميکشم بيرون و ميگم 
  

  ولم کن ترانه حوصله ندارم برو بگير بخواب_ 
  

  ....يعنی چی برم بخوابم مگه نميخوای + 
  

  نذاشتم حرفش تموم بشه با داد ميگم 
  

  نه_ 
دلم و نميبری  نميتونم بھت نزديک شم ... برام جذاب نيستی ...نه ترانه نميخوامت 

  ميفھمی اينو يا به زور بفھمونم بھت
  

  اونم مثل من داد ميزنه
  

  اين رفتارات ھمه بخاطر اون دختره بی ھمه چيزه که صيغت بود نه + 
  

  پشت موھاش و ميکشم و ميگمنزديکش ميشم و 
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خيلی داری تند ميری جوجه سرت تو Lک خودت باشه نذار اول کار بيفتم به _ 

  جونت ترانه
  

  ..با اين کارم عصبی پسم ميزنه و با گريه گم ميشه تو اتاق 
  

  کت و شلوارم و با يه دست لباس راحتی عوض ميکنم 
  ولی دريغ از يه جواب گوشيم و درميارم و دوباره شماره سينا رو ميگيرم 

  
ديگه نمی تونستم صبر کنم بايد ميفھميدم چی شده تند سوئيچ و برميدارم و از 

  خونه ميزنم بيرون و ميرم سمت خونه سينا
  

بعد نيم ساعت راه جلوی درشون پارک ميکنم ھمين که ميخوام دوباره بھشون 
  زنگ بزنم سارا و سينا رو ميبينم که تازه دارم ميرن خونه 

  
  

  تند از ماشين پياده ميشم و ميرم سمتشون 
  

  سينا سينا_ 
  

با صدام برميگردن سمتم با ديدن چشمای قرمز سارا و آرايش بھم ريختش مطمئن 
  ميشم يه چيزی شده

  
  
  صدای سينا منو به خودم مياره 
  

  آرتا تو اينجا چيکار ميکنی + 
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  تا اومدم جواب بدم سارا شروع ميکنه به جيغ کشيدن

  
  چی اومدی ھااان واسه چی ؟ تو يه آشغالی ازت متنفرم کثافت  واسه_ 
  

  سينا جلوی دھن سارا رو ميگيره و ميکشونتش داخل خونه و رو به من ميگه
  

  اينجا نميشه صحبت کرد آرتا بيا داخل+ 
  

  بعد اينکه وارد خونه ميشيم بازم سارا مثل ديونه ھا سمتم حمله ميکنه و يقم ميگيره
  

  ميکنم از خودم جداش کنم  با عصبانيت سعی
  

معلوم چه مرگته ؟ چی شده اين چه سر و ريختی ؟ واسه چی ھنوز نيومده از + 
  جشن غيبتون زد ؟ 

  
  با اين حرفم سارا بلند ميزنه زير گريه و ميگه_ 
  

تف به ذات کثيفت آرتا که رزا رو به خودت وابسته کردی تف بھت که باعث + 
  شدی خودکشی کنه

  
  ه خودکشی انگار قلبم از کار ميفته با شنيدن کلم

  
  ....اين چی ميگفت يعنی رزای من خودکشی کرده 

  
  چی داری ميگی سارا_ 
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  ھمون که شنيدی رزا خودکشی کرد بخاطر تو بی وجود رگش و زد + 
  
  

پاھام قدرتش و از دست ميده و ميفتم رو مبل سرم و ميگيرم بين دستام دارم ديونه 
  ....ميشم 

  
  ش چطوره ؟ کجاست ميخوام ببينمشاLن حال_ 
  

  حالش خوبه اLنم کنار شوھرشه+ 
  

  اينقدر نگو شوھرش شوھرش_ 
  

  چيه غيرتی شدی ؟يا بازم ميخوای ادای عاشقارو در بياری + 
  

  خفه شو سارا_ 
  

  چرا خفه شم ھان چرا ؟ چون واقعيت رو ميگم؟+ 
  

  گفتم رزا کجاست سارا ؟_ 
  

  ھنوزم ميخوای نقش بازی کنی+ 
  

  کم ِشر بگو _ 
  
فقط ادعا داشتی اونی که عاشق و ديونه بود آرتين بود ديدی که چطورم رزا +

  ازت جدا کرد 
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با حرف آخرش تند سرم و ميارم باL و با چشمای به خون نشسته نگاھش ميکنم و 
  ميگم

  
  منظورت چيه _ 
  

  آره آرتا تو باختی + 
د که رزا رو ازت بگيره چون رزا بی گناه بود ھمه ی اين کارا نقشه آرتين بو

  موفقم شد! عاشقش بود چون ديونش بود ديدی که 
  

  سارا شروع ميکنه به تعريف ھمه چيز و ھر لحظه بيشتر بھم شوک وارد ميشه 
  

ديگه نمی مونم بقيه حرفاش و گوش بدم بدون توجه به صدا کردناشون از خونه 
  ميزنم بيرون و ميرم سمت آرتين

  
  ميکوبم به فرمون و داد ميزنممثل روانيا مشتم و 

  
  ميکشمت ميکشمت آشغاااال_ 
  

ماشين سينا رو پشت سرم ميبينم که مدام چراغ ميزنه تا نگه دارم اما توجھی 
  نميکنم 

  
بعد رسيدن به آپارتمانشون تند از ماشين پياده ميشم و به ھر جون کندنی بود خودم 

  .... 15و ميرسونم طبقه 
  

* ** *  
  

ھمه چی و برام تعريف کرده ديگه روم نميشه تو صورتش نگاه از وقتی آرتين 
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خيلی تحقيرش ... کنم درسته اونم بی تقصير نبوده ولی خيلی بھش حرف زدم 
  کردم 

  
بينه بغلم ميکنه و منو ميبره داخل اتاق و کمکم ميکنه تا لباس  حاِل بدم و که می

  بپوشم 
  

  که زنگ خونه رو ميزنن  بعد پوشيدن لباس ميرم تو آشپزخونه تا آب بخورم
  

دلشوره ...صبح 5به ساعت رو ديوار نگاه ميکنم ھنوز ... يعنی کی ميتونه باشه 
  ميگيرم 

  
  ھر کی بود انگار نمی خواست دستش و از رو زنگ برداره 

به سمت در قدم برميدارم و آروم بازش ميکنم که يھو در به شدت باز ميشه و 
  ميخورم به ديوار و آخ بلندی ميگم

  
  با صدام آرتين ھراسون از اتاق مياد بيرون و ميگه

  
  چی شده رزا _ 
  

اين ديگه چه سر و ريخته ای ... اما با ديدن آرتا Lل ميشم اين اينجا چيکار ميکرد 
  ....که داره 

  
ھنوز دھن باز نکرده بودم که به سمت آرتين حمله ميکنه و شروع ميکنن به زدن 

  ھم 
  

  ...اما ول کن نبودن  جيغ ميزدم و گريه ميکردم
  



 

529 

اما خدا صدام و ميشنوه چون ھمون لحظه سينا از در مياد داخل و ميره سمت آرتا 
  و از آرتين جداش ميکنه

  
  آرتا مثل روانيا داد ميزنه 

  
ميکشمت ميکشمت آرتين چطور تونستی اين کارو کنی ھاااان واسه چی زندگيم _ 

  و خراب کردی
  

  چون دوسش داشتم+ 
  

  دوباره ميخواد سمت آرتين حمله کنه که سينا مانع ميشه با اين حرف
  

  آرتا بدون توجه به بقيه مياد سمت منو صورتم و ميگيره بين دستاش و ميگه
  

دردت به جون آرتا خوبی ؟ چيزيت که نشده ؟ ديگه ھمه چی تموم شد اLن از _ 
  اينجا ميبرمت

  
  داشتم  برعکس يه حس نفرت... نزديک شدنش ديگه دلم و نلرزوند 

  
کشم بيرون و  ھمين که ميخواد منو ببره سمت در محکم دستم و از دستاش می

  ميگم
  

  به چه حقی بھم دست ميزنی ھان به چی حقی ؟_ 
 مثل وحشيا اومدی تو خونم اLنم ميخوای منو ببری

رزا عزيزم اLن وقت لج بازی نيست قول ميدم ھمه چی و برات جبران کنم _ 
  فقط اLن بيا بريم
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  چی و ميخوای جبران کنی ؟! جبران کنی + 
  

  تو اگه واقعا منو ميخواستی اون ھمه ب� سرم نمياوردی
  تو ميتونستی اينقدر منو بزنی تا خون باL بيارم 

اما نذاری ...ميتونستی سرم و قطع کنی ... ميتونستی توفتو پرت کنی تو صورتم 
  ...ميتونستی خيلی کارا بکنی ... بمونی پيشم ...بری 

  ميتونستی منو بببری رو بلندی و پرتم کنی پايين 
  يا اص� با چاقو صاف بزنی وسط قلبم

  ولی تو چيکار کردی ؟ 
  ...تنھام گذاشتی 

  
  واسه اولين بار نم اشک و تو چشمای مردونش ميبينم 

  می خواد بھم نزديک شه که دوتا دستام و ميگيرم جلو و جيغ ميرنم
  

  مگه نميبينی ازت متنفرم_ 
  
  
  

 *****  
  

  »آرتا « 
  

  با شنيدن حرفاش ميخوام برم بغلش کنم که جيغ ميکشه
  

  ...مگه نميبينی ازت متنفرم_ 
  

  حاL چطوری برگردونمش .... اين واقعا رزای منه ... سرجام خشکم ميزنه 



 

531 

  به زور لب ميزنم
  

  رزا چيکار کنم که برگردی_ 
  

مون آدمی بودی که بھم ھر کاريم کنی ديگه حاضر نيستم کنارت باشم تو ھ+ 
  تو ھمونی بودی که بچه خودت و کشتی... گفتی ھرزه 

  
  با شنيدن کلمه بچت دنيا دور سرم ميچرخه

  
  ...شوک پشت شوک 

  
  اون بچه بچه ی من بود رزا ؟_ 
  

  آرتا برو بيرون ديگه ھيچ وقتم برنگرد + 
  

  من بدون تو پام و از اينجا بيرون نميزارم_ 
  

  ياممن باھات ھيجا نم+ 
  

  ميای نيای به زور ميبرمت_ 
  

  چون شوھرم و دوست دارم ... نميتونی ... نميام+ 
  

  ...با حرفم ھمشون با ُبھت نگاھم ميکنن حتی آرتين 
  

  تازه فھميدم چی گفتم 
  ...از خجالت سرم و ميندازم و پايين و به چشمای آرتين نگاه نميکنم 
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  صدای آرتا باعث ميشه نگاھش کنم 

  
  ت و گرفتیپس تصميم_ 
  

  خيلی وقته+ 
  

  اميدوارم ھيچ وقت روی خوش و زندگی و نبينی رزا _ 
  

من مستقيما نفرينت نميکنم ولی بخاطر ب�يی ھايی که سرم اوردی بخاطر + 
بازيچه شدنم بخاطر اينکه منو فقط بخاطر بچه ميخواستی تا به حق و حقوقت 

  پس ميدی آرتا برسی وا گذارت ميکنم به خدا شايد دير بشه ولی تقاص
  

  با حرفم يه پوزخند مياره رو لبش و ميگه
  

  خواھيم ديد_ 
  
  
  

  بعد اين حرف از خونه ميزنه بيرون 
  

آرتين که متوجه حالم شده بود مياد سمتم و بغلم ميکنه واسه اولين بار مخالفتی 
  ....نميکنم و خودم و به آغوش گرمش ميسپارم 

رتين حتی يه کلمه ھم چيزی نگفت چقدر موقعی که داشتم با آرتا صحبت ميکردم آ
بخاطر اينکه گذاشت قشنگ خودم و با حرفام ... بخاطر سکوتش ممنونش بودم 

  ...خالی کنم 
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  **** **  
  

  سه ماھی از وقتی آرتا رو ديدم ميگذره
  

تو اين مدت بھترين روزای عمرم و کنار آرتين گذروندم با اينکه يکم خشک ولی 
  خيلی حواسش بھم ھست 

  
دروغ چرا دوسش .. بوی تنش شده آرامش اين روزام ... ديگه ازش بدم نمياد 

اما ... تازه دارم معنی عشق و عاشقی رو ميفھمم ... دارم خيلی ھم دوسش دارم 
تا ميخوام لب باز کنم از حسم بھش بگم بد رفتاريام ... از گفتن بھش ھراس دارم

حس ميکنم نباشم ... ندارم  مياد جلو چشمم احساس ميکنم لياقت اين زندگی و
  زندگيش بھتره

  
  تو فکر خودم غرق بودم که با صدای آرتين به خودم ميام

  
  رز گلی پاشو آماده شو _ 
  

  س�م خسته نباشيد کی اومدی+ 
  

  تازه اومدم اما اينقدر تو فکر بودی که متوجه نشدی_ 
  

  ببخشيد+ 
  

  فدای سرت_ 
  پاشو تا دير نشده

  
  کجا ميخوايم بريم+ 
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  عمارت_ 
  

  با شنيدن اسم عمارت لبخند کم کم از رو لبام محو ميشه 
دوست ندارم دوباره ببينمش نه اينکه ھنوز برام مھم باشه ھا نه اص� فقط ازش 

  بدم مياد دلم نميخواد ديگه باھاش چشم تو چشم بشم
  

  بينه ميگه آرتين که سکوتم و می
  

  ُرز ُگِل َمن _ 
ه کاری ھست بايد انجام بدم نمی خوام تنھا برم ميدونم دوست نداری بيای ولی ي

  ميای باھام 
  

  مگه ميشه بھش نه بگم 
  

  چرا نيام آرتين ميام+ 
  

  بعدم از جام بلند ميشم و ميرم سمت اتاق تا آماده شم
  

  آماده شدنم يک ربع بيشتر طول نميکشه 
  بعدم با آرتين شونه به شونه ھم از خونه ميزنيم بيرون 

  
  

  .... نه حس دلتنگی بھم دست ميده نه دلم ھواش و ميکنه  با ديدن عمارت
  

  انگار سال ھاست پا به عمارت نذاشتم
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  با وارد شدنمون ھمه تو سالن بودن 
  

  با ديدنمون مادر آرتين با گريه مياد سمتم و ميگه
  

  توروخدا منو ببخش _ 
  

بود خيلی اما ھنوز کامل بھم نرسيده بود که پشت آرتين سنگر ميگيرم دست خودم ن
  ...اذيتم کرده 

  
با اين کارم جو خونه سنگين ميشه اما خيلی زود ھممون با صدای آرتا به 

  خودمون ميايم 
  

  با صداش سرم و ميارم باL که چشمام تو دو جفت چشم طوسی آشنا قفل ميشه 
  

تنھا تغييرش حلقه دست چپش بود ... خودش بود ھمون آرتا ھيچ تغييری نکرده 
...  
  

سارا بھش .... واسه اولين بار ترانه رو ميبينم ... کنارش نگاه ميکنم  به دختر
اLنم تو چشماش جز نفرت چيزی ...گفته بود اونی که صيغه آرتا بود من بودم 

  نميبينم 
  

  آرتا خيلی خشک ميگه
  

  چيکار داشتی زنگ زدی گفتی بيام اينجا ؟_ 
  

  اره و ميگهآرتين بدون اينکه مکث کنه برگه ای رو از کيفش درمي
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من تموم ارثم و ميبخشم حتی اون سه دونگ کارخونه ای که بابا به اسمم زده _ 
  بود 

  
  با اين حرف آرتين ھممون با تعجب نگاھش ميکنيم 

  آتنا که تا اون موقع ساکت بود گفت 
  

  داداشم اين کار يعنی چی اين ارث حق تو _ 
  
  

  من ھيچ حقی ندارم + 
  نه پرتم کردين بيروناز زمانی که به ناحق از خو

  
  برميگرده سمت آرتا رو ميگه

  
  يادته که ؟+ 
  

  آرتا از عصبانيت رنگ صورتش رو به قرمزی ميره
  

ديگه Lزم نيست خودت و به در و ديوار بکوبی آرتا من ھمه چی و تو اين _ 
  برگه نوشتم که ھيچ حقی و نمی خوام و به تو ميبخشم

  
  

  نميدهتا مادرش می خواد چيزی بگه اجازه 
  

  ھيچی نگو مامان _ 
تو از اولم خواستت ھمين بود غير اينه؟ ھنوز صدات تو گوشمه چطوری با 

  حرفات بابا رو تحريک ميکردی تا از خونه پرتم کنه بيرون
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  بعدم بدون اينکه معطل کنه دستم و ميگيره تو دستاش و از خونه ميزنيم بيرون 

  
  ....اين نبود  دلم واسه آرتين ميسوزه خيلی اذيت شده حقش

  
  ب کمک آرتين سوار ماشين ميشم و به سمت خونه حرکت ميکنيم 

  
  از صبح زياد حالم خوب نيست ھمش سرگيجه و احساس ضعف دارم 

  رو به آرتين ميگم
  

  ميشه واسه ناھار يه چيزی بخری آرتين ھيچی درست نکردم_ 
  

  ميريم خونه زنگ ميزنم بيارن واسمون+ 
  

  ير تو سکوت سپری ميشهبا گفتن باشه بقيه مس
  

  بعد رسيدن به خونه ميرم تو اتاق تا لباس عوض کنم
  ھمين که ميخوام از اتاق برم بيرون گرمای حضورش و پشتم و حس ميکنم 

  از پشت بغلم ميکنه و سرم و عميق ميبوسه
  

  جوجه ی من چطوره_ 
  

نم و به ھمين که ميخوام جوابش و بدم حال تھوع بھم دست ميده آرتين و کنار ميز
  سمت دست شويی ميدوام 

  اون قدر عق زدم که گلوم ميسوخت
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  آرتين در دست شويی منتظر ايستاده بود و با ذوق ميگه
  

  وای نکنه دارم بابا ميشم ؟ آره رزا ؟_ 
  

با اين حرفش باز ترس و دلھره مياد سراغم نه اينکه دوسش نداشته باشم يا نخوام 
... بخاطر گذشته ی تلخی که داشتم ... سم فقط ميتر.... براش بچه بيارم نه 

... ميترسم حاL که واقعا دارم طعم خوشبختی رو ميچشم بازم ھمه چی خراب شه 
  ...من ھنوزم فکر ميکنم آرتين بدون من خوشبخت تره 

  
آبی به صورتم ميزنم و با غيظ از کنارش رد ميشم اما يھو مچ دستم و ميگيره و 

  منو به سمت خودش ميکشونه
  

  با توام رزا ؟ خبريه ؟_ 
  

  ....برق تو چشماش ترس از دست دادنش و تو دلم بيشتر ميکرد 
  

  ميدونم نبايد اين و بھش بگم ولی بی رحم ميشم و ميگم
  

  نه خدا نکنه_ 
  

غم و تو چشماش ميبينم اما خيلی زود عصبانيت جاش و ميگيره يھو ولم ميکنه و 
  تند از خونه ميزنه بيرون

  
  ...اما بھش نميرسم لعنت به من که بازم نفھميدم چی گفتم ميرم دنبالش 

  
بعد نيم ساعت صدای در خونه منو به خودم مياره آرتين با ھمون عصبانيت دستم 

  و ميگيره و ميبره سمت دست شويی 
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با ترس و لرز بھش نگاه ميکنم که بی بی چک و از جيبش درمياره و مشغول باز 

  کردنش ميشه
  

  ميگهبعد با لحن تندی 
  

  بگير تست بزن _ 
  

  آرتين ولم کن نيازی به تست نيست + 
  

  باشه پس خودم ازت ميگيرم_ 
  

  با اين حرف منو ميچسبونه به ديوار و داد ميزنه
  

  باز کن پاھاتو_ 
  

  ديگه اشکام دست خودم نيست 
  

  بازوھاش چنگ ميزنم و ميگم+ 
  

  غلط کردم خودم ميزنم آرتين...غ_ 
  

  مر ميگه ولم ميکنه و دست به ک
  

  بزن+ 
  

  تو باشی نميتونم لعنتی خواھش ميکنم برو بيرون _ 
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ک�فه بھم پشت ميکنه و ميره بيرون و در و محکم به ھم ميکوبه که باعث ميشه 

  تو جام تکون بخورم
  

  بعدم بدون معطلی شروع ميکنم به تست زدن 
  

شتش و ميکوبه اينقدر دلھره دارم نميتونم به جواب تست نگاه کنم که يھو آرتين م
  و به در و ميگه

  
  زدی يا بيام_ 
  

  از ترس تند ميگم
  
  اومدم+
  

بدون اينکه جواب و نگاه کنم ميرم بيرون و تست و با دستای لرزون ميگيرم 
  سمت آرتين 

  
  مکث نميکنه و از دستم چنگ ميزنه و بھش نگاه ميکنه

  
  منم به آرتين نگاه ميکنم تا شايد از رو قيافش بفھمم جواب چيه

  
  که يھو لبخندی که ازش نديده بودم مياد رو لباش بعدم ميگه

  
  بابا قربونت بشه فسقلی من _ 
  

  با اين حرفش ناخودآگاه لبخند مياد رو لبم
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با اينکه ھنوز چيزی نگذشته ولی حسابی شکمم ... ماه از بارداريم ميگذره 4

  بزرگ شده 
  

کنم سرم داد ميزنه و از وقتی باردار شدم آرتين خيلی حساس شده ھرکاری مي
  ...ميگه صدبارم نگفتم اين کار واسه خودت و بچه بده 

  
  حسابی ک�فه شدم از دستش

  
  ھنوز جنسيت بچه رو نميدونيم و قراره فردا بريم دکتر 

  
  طبق معمول تو خونه تنھا بودم که صدای در خونه منو به خودم مياره

  
سارا اونم اگه بخواد بياد قبلش يعنی کيه ما که کسی و نداريم بھمون سر بزنه جز 

  باھام تماس ميگيره
  

به ھر جون کندنی بود از رو مبل بلند ميشم و در و باز ميکنم که آتنارو پشت در 
  ميبينم

  
  با ديدنش تعجب ميکنم بعد اين ھمه مدت اولين باری که مياد اينجا

  
  صداش منو به خودم مياره

  
  اجازه  ھست بيام داخل گلم_ 
  

  گمبا لبخند مي
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  ببخش حواسم نبود بفرما داخل خيلی خوش اومدی+ 
  

  ھمين که مياد داخل و شکمم و می بينه محکم بغلم ميکنه و ميگه 
  

  الھی قربونت برم بھت تبريک ايشاL بس�مت به دنيا بياد _ 
  

  مرسی گلم + 
  چرا سر پا موندی بيا بشين 

  
  بعد اينکه رو مبل ميشينه ميرم سمت آشپزخونه و ميگم 

  
  اLن ميام آتنا جان_ 
  

  توروخدا ھيچی نيار رزا اومدم خودت و ببينم+ 
  

  بعد بردن چايی و شيرينی آتنا ميگه
  

  عشق عمه دختره يا پسر _ 
  

  تازه فردا آرتين قراره منو ببره دکتر تا جنسيت و بفھميم+ 
  

  با شنيدن اسم آرتين يھو ميزنه زير گريه 
  

  چی شد آتنا چرا داری گريه ميکنی ؟_ 
  

چشمام داره واسه آرتين در مياد ميدونی از کی نديدمش من حتی خبر نداشتم + 
بارداری شام خونه آرتا اينا بوديم که سارا بھم زنگ زد خبر بارداريت و داد رزا 
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منو ببخش ميدونم خيلی کوتاھی کردم بايد زودتر از اينا ميومدم پيشتون ولی بخدا 
  نه من روش و داشتم نه امير 

  
  دن اسم امير لبخند مياد رو لبم و ميگمبا شني

  
  راستی از آقا امير چه خبر کارتون به کجا رسيد ؟_ 
  

اميرم خوبه حدود دو ماه پيش يه عقد محضری کرديم حقيقتش نمی خوام + 
عروسی بگيرم رزا مامانم و مع ميشناسی تجم�تی به عروسی ساده قانع نيست 

  منم نميخوام زندگيم خراب بشه 
  

  ميگيرم تو دستم و ميگم  دستاش و
  

ھر کاری که فکر ميکنی درسته ھمون و انجام بده به مامانتم سعی کن توضيح _ 
  بدی و قانعش کنی

  
  بعد کلی حرف آتنا ميگه

  
  من ديگه برم رزا جون _ 
  

  اLن آرتين مياد مگه نميخوای ببينيش! کجا آتنا + 
  

ببينه بازم عصبی بشه اگه  از خدامه ولی ميترسم يھو منو... مگه ميشه نخوام _ 
  ميشه تو باھاش حرف بزن بگو اجازه بده بيام پيشش 

  
  باشه عزيزم نگران نباش ھمه چی درست ميشه _ 
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  خيلی خوبی رزا + 
  مراقب خودت و عشق عمه باش 

  
  حتما گلم به امير س�م برسون_ 
  

نشده بود بعد خداحافظی ميرم تو ھال تا ظرفای ميوه رو جمع کنم ھنوز کارم تموم 
  که در باز ميشه و آرتين مياد داخل

  
  س�م خسته نباشيد _ 
  

  بدون اينکه جوابم و بده مياد نزديکم و دست به کمر با لحن خيلی بدی ميگه
  
  

  کی پيشت بوده ھان ؟_ 
  

  اين روزا طاقت عصبانيت و بداخ�قی ھاش و ندارم... از لحنش دلم ميگيره 
  

م بشه تا خواستم از کنارش رد بشم دستم و ترجيح دادم سکوت کنم تا يکم آرو
  ميکشه بلند تر از قبل داد ميزنه

  
  احيانا َکر نيستی که ؟ گفتم کی پيشت بوده ؟_ 
  

  با بغض ميگم 
  

  مگه اھميتی داره برات ؟_ 
  

با اين حرفم با تموم زوری که داشت که ميخوابونه تو صورتم که باعث ميشه 
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  بدی بگيره محکم بيفتم رو کاناپه و شکمم درد 
  

  اما صدای آرتين اين قدر بلند بود که درد شکمم از يادم ميره
  

ھزار بار گفتم سر به سرم نزار رزا تو که ميدونی روت حساسم تو که ميدونی _ 
مريضتم پس چرا اينقدر اذيتم ميکنی چرا ھمش چرت و پرت تحويلم ميدی واسه 

  چی ھمش غيرتم و به بازی ميگيری
  

اما دست خودم نبود ... من بد جواب دادم ... من مقصر بودم ... حق با آرتين بود 
  نميخوام سرم داد بزنه.... 

  
  با گريه ميگم

  
يه جور ... معلوم نيست باز دلت از کجا پره اومدی سر من داری خالی ميکنی _ 
پرسی کی پيشت بوده انگار چند بار پام و کج گذاشتم آرومم ميپرسيدی بھت  می

  ت اينجا بودميگفتم که خواھر
  

با حرفم ک�فه سرش و ميگيره بين دستاش بعدم مياد سمتم و بلندم و ميکنه و ميبره 
  سمت اتاق

  
  

  خودش ميره رو تخت و به من ميگه 
  

 _ LL بيا  
  

  اشکام و پاک ميکنم 
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  شکمم درد ميکنه+ 
  

  بيا ماساژ ميدم _ 
  

روی تخت دراز  روی تخت ميشينه و منتظر نگاھم ميکنه آروم به سمتش ميرم و
  ميکشم تا شکمم يکم آروم بگيره

  
  شکمم و دورانی ماساژ ميده و ميگه

  
  فردا صبح بايد ببرمت سونوگرافی وضعيتت و چک کنه_ 
  
  

  ...ريزم  چشمام و ميبندم و بی صدا اشک می
  

آروم .... لباش روی شکمم بود ... چشمام و باز ميکنم ... يھو شکمم داغ ميشه 
  ... ميبوسيد 

  
  وم ميگه ار
  

  دختر باشه اسمش و ميزارم نفس_ 
  

  کاش دختر نباشه+ 
  

  با اخم ميگه
  

  چرا _ 
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  بعد ھا اگه يکی خواست مثل تو به دستش بياره چی ؟+ 
  

  طرف و آتيش ميزنم_ 
  

  يعنی فقط دختر تو آدمه ؟ من آدم نبودم ؟ + 
  چرا نميری خودتو آتيش بزنی؟

نقشه ای داره چرا زودتر نيومدی چرا تو که ميدونستی داداشت چجور آدمی و چه 
  گذاشتی اين ھمه دير بشه ؟

  
  بگم غلط کردم بگم اشتباه کردم ميبخشی+ 
  

  بدون اينکه جوابش و بدم چشمام و ميبندم
  

  بعد اينکه آرتين يکم کنارم دراز کشيد از جاش بلند ميشه و ميگه 
  

  شه ؟من بايد برم بيمارستان رز گلی کاری داشتی بھم زنگ بزن با_ 
  

  باشه مراقب خودت باش بس�مت+ 
  

دوباره ... خداروشکر درد شکمم قطع شده بود ... بعد رفتن آرتين باز تنھا ميشم 
  ميخواستم بخوابم که صدای تلفن مانع ميشه

  
  ناچار از رو تخت بلند ميشم و ميرم سمت تلفن 

  
  بله بفرماييد_ 
  

  س�م خانوم وقتتون بخير منزل آقای راد ؟+ 
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  ه درست تماس گرفتيد بل_ 
  

  من با خانوم اميری کار داشتم + 
  

  خودم ھستم آقا بفرماييد_ 
  

  رزا خانوم خوتون ھستين ؟ من رضا شايان ھستم وکيل پدرتون + 
  

  وکيل پدرم ؟_ 
  

  بله خانوم وکيل پدرتون آقای اردLن اميری+ 
  من بايد شما رو حتما ببينم مسئله مھمی ھست که تلفنی نميشه گفت

  
  باشه مشکلی نيست کجا بايد بيام  _
  

  اگه ميشه يک ساعت ديگه دفترم باشين+ 
  

  بعد گرفتن آدرس تلفن و قطع ميکنم 
  تا اونجايی که يادمه بابام نگفته بود وکيل داره

  
  تند آماده ميشم و از خونه ميزنم بيرون و بعد گرفتن تاکسی آدرس و بھش ميدم

  
  با صدای راننده به خودم ميام

  
  ديم خانومرسي_ 
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بعد دادن کرايه از ماشين پياده ميشم و به ساختمون روبروم نگاه ميکنم که تابلوی 
  دفتر وکالت رضا شايان روش خودنمايی ميکرد

  
  وارد ساختمون ميشم و با آسانسور خودم و به طبقه دوم ميرسونم

:  
  با وارد شدنم داخل دفتر به سمت منشی قدم برميدارم

  
  س�م امرتون_ 
  

  م با آقای شايان کار داشتمس�+ 
  

  وقت قبلی داشتين؟_ 
  

  خودشون تماس گرفتن گفتم اLن بيام پيششون+ 
  

  فاميليتون_ 
  

  اميری ھستم+ 
  

بله خانوم اميری آقای شايان به من گفته بودن ببخشيد معطلتون کردم بفرمائيد _ 
  داخل لطفا منتظرتون ھستن

  
  ه کرد حرکت کردمبعد از يه تشکر کوتاه به سمت دری که اشار

  
  بعد از در زدن داخل شدم و به مرد ُمسن روبروم خيره شدم

  
  س�م خسته نباشيد اميری ھستم باھام تماس گرفته بودين_ 
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  به به دختر گلم خيلی خوش اومدی بيا بشين+ 
  

  بعد نشستن ميگم 
  

  واقعا شما وکيل پدرم بودين ؟_ 
  

  آره رزا جان + 
  

  نگفته بود ؟ پس چرا راجبش ھيچی به ما_ 
  

دو سال قبل فوتش اومد سراغ من ميخواست خيالش راحت باشه که کسی چيزی + 
  و ازت نگيره 

  
  مث� چی آقای شايان؟_ 
  

  دخترم تو از خونه پدريت که توی شمال خبری داری ؟+ 
  

بله وقتی خالم قبول کرد ازم نگه داری کنه چندباری ازش راجب خونمون _ 
م يه بدھکاری خيلی سنگينی داشته و طلب کارا ھم خونه پرسيده بودم که گفت پدر

  رو گرفتن
  

  شايان با شنيدن حرفم لبخند تلخی ميزنه و سرش و تکون ميده و ميگه 
  

دخترم پدرت آدم خيلی درستی بود بنده خدا به ھيچکس بدھکار نبود خونه _ 
  پدريت ھنوز سرجاش 

اون خونه زندگی ميکنن من  اھالی محل بھم خبر دادن خاله و دختر خالت دارن تو
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فکر کردم تو ھم باھاشونی وقتی فھميدم نيستی شروع کردم به زير و رو کردن 
شھر تا پيدات کنم اينقدر گشتم که فھميدم ازدواج کردی و شماره خونتون و گير 

  اوردم
  

رزا دخترم اين ھمه ماجرا نيست بايد يادت باشه که پدرت کارمند بانک بود و بعد 
فتم دنبال کارا تا تو گرفتن حقوقش به مشکل برنخوری ھنوز که فوتش من ر

  ھنوزه ھم اين حقوق داره واريز ميشه آيا در جريانی يانه 
  

  ...با حرفای شايان Lل ميشم 
  

يعنی چی حقوق پدرم و ... يعنی چی که اونا دارن تو خونه پدريم زندگی ميکنن 
  ...ميگيرن 

اين .... بعد لباسای کھنه و پاره تو تنم بود يعنی اين ھمه سال حق منو می گرفتن 
  .... ھمه مدت حقوق و خونه داشتم بعد مجبور شدم کار کنم 

  
  با يادآوری بدبختيام صورتم خيس اشک ميشه شايان که حالم و می بينه ميگه

  
  گريه نکن دخترم خدا جای حق نشسته _ 
  

  با ھق ميگم
  

  ی _____آقای شايان تو اين مدت خيلی اذيت شدم خيل+ 
  

ميفھمم ولی بايد قوی باشی اLنم اگه بخوای ميتونی ازشون شکايت کنی و _ 
  اينارو بکشونی دادگاه 

  
  نه ترجيح ميدم خودم حلش کنم + 
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  ھر جور راحتی من وظيفم بود ھمه چی و بھت بگم _ 
  

  واقعا ازتون ممنونم + 
  

  نيازی به تشکر نيست ھر کاری کردم وظيفم بود _ 
  

  احافظی با شايان از ساختمون ميزنم بيرون بعد از خد
  

چطوری تو .... چه راحت بھم دروغ گفت ... تموم راه به رحمی خالم فکر ميکنم 
تموم اين مدت اون پول از گلوشون پايين رفت در صورتی که آرزوی يه دست 

  ....لباس نو رو داشتم 
  

حتی بدون ....  تموم مسير و فکر کردم و تصميم گرفتم برم شمال اونم بی خبر
حاL که يه جا و مکانی دارم راحت ميتونم آرتين و ترک کنم ... اينکه آرتين بفھمه 

  ...اينطوری ھم بدون من خوشبخت تره ھم خونوادش ميان سمتش .... 
  

ھمين که ميخوام ... ھمين که وارد خونه ميشم شروع ميکنم به جمع کردن وسايلم 
رتين ميخوره بلند ميشم و قاب و برميدارم و چمدون و ببندم چشمم به قاب عکس آ

  با گريه بھش نگاه ميکنم
  

منو ببخش آرتين ولی اينطوری واست بھتره بخدا من لياقت عشقت و ندارم تو _ 
  اين مدت فقط برات عذاب بودم ميرم تا راحت بتونی زندگی کنی 

  
  ميبندم اشکام و با حرص پاک ميکنم و بعد گذاشتن عکس آرتين تو چمدونم زيپ و

  
  تند ميرم سراغ تلفن و به سارا زنگ ميزنم
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  جان رزا _ 
  

  ھر جا ھستی زود خودت و برسون خونه+ 
  

  وای چی شده رزا _ 
  

  توروخدا فقط بيا+ 
  

  اجازه حرف زدن نميدم و گوشی و قطع ميکنم
  

  بعد يه ربع زنگ خونه به صدا در مياد 
  

  در و باز ميکنم و قيافه نگرون سارا رو ميبينم 
  

  رزا خوبی بچه چيزيش شده_ 
  

  نه دختر خدا نکنه بايد منو ببری تا ترمينال + 
  

  سارا با تعجب ميگه 
  

  ی ______چ_ 
  

  سارا وقت ندارما + 
  

  ترمينال واسه چی کجا ميخوای بری ؟_ 
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  ...شروع ميکنم به تعريف ھمه چی 
  

  .... اين که چطور تو اين ھمه سال بھم دروغ گفتن 
  ....آرتين و ترک کنم اين که ميخوام 

  
  

  سارا با شنيدن تصميمم ميگه
  

  واقعا برات متاسفم رزا _ 
  آرتين اين ھمه ميخوادت بعد تو ميخوای بزاری بری ؟ به چه قيمتی ؟

  
  به قيمت خوشبختيش+ 
  

  خاک تو سرت که ھنوز نميدونی فقط با تو خوش_ 
  

  سارا داره دير ميشه+ 
  

  کت نميکنم رزا ببخشا ولی تو اين يه راه کم_ 
  نميتونم به آرتين خيانت کنم...نميخوام

  
  با ھق ميگم

  
  سارا توروخدا _ 

من که بجز تو کسی و ندارم فقط ميخوام يه مدت تنھا باشم تا تکليفم با خودم 
  مشخص بشه

  
  اين کارو نکن رزا بخدا گناه داره ھم ميخوای خودت و بگيری ھم بچشو_ 
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  سارا ھيچی نگو فقط کمکم کن+ 
  
  ھزار تا خواھش و التماس سارا قبول ميکنه منو ببره ترمينال با 
  

توی راه چندباری آرتين به گوشيم زنگ زد اما بدون اينکه جوابش و بدم گوشی و 
  خاموش ميکنم 

  
  بعد رسيدن به ترمينال سارا ميگه

  
  نميخوای بيشتر فکر کنی رزا _ 
  

  تصميمم و گرفتم + 
  

  حداقل يه آدرس بده _ 
  

  ھترهندونی ب+ 
  ببخش خيلی اذيتت کردم سارا 

  
  رزا باھاش بد کردی _ 

  بفھمه داغون ميشه 
  

  بعدم بدون اينکه منتظر جوابم باشه گاز ماشين و ميگيره و ازم دور ميشه
  

  با گريه به سمت اتوبوس تھران رشت راه ميفتم بعد دادن بليط سوار ماشين ميشم
  

تو چه .... ديده من نيستم... ه خونه تموم راه و به آرتين فکر کردم يعنی اLن رفت
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  ....حاليه 
  

به .. خيلی خسته بودم ...تا رسيدن به مقصد يه ذره ھم پلکام و رو ھم نذاشتم 
  کمرم و شکمم ھم فشار اومده بود

  
بعد رسيدن به ترمينال رشت از اتوبوس پياده ميشم و بعد گرفتن يه تاکسی دربست 

  ....راھی خونم ميشم 
  

راه راننده خبر از رسيدنمون ميده بعد حساب کردن کرايه از ماشين  بعد نيم ساعت
  پياده ميشم و به خونه روبروم زل ميزنم 

  
تموم خاطره ھای ... پدر و مادرم ... بچگيام ... با ديدن خونه بغضم ميشکنه 

  خوبی که اينجا داشتم مثل يه فيلم از جلو چشمام ميگذره 
  

  زنگ خونه ميرم چمدون و رو زمين ميکشم و به سمت
  شنوم که عجيب صداش برام آشنا بود بعد زدنش صدای يه خانومی رو می

  
  کيه_ 
  

  ميشه در و باز کنيد + 
  

  شما _ 
  

  اگه ميشه باز کنيد متوجه ميشين+ 
  

  بعد از مکثی در باز ميشه و وارد حياط بزرگ ميشم 
  با صفاست با وارد شدنم با ذوق به دور و اطرافم نگاه ميکنم ھنوزم مثل قبل
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  با ھمون صدای آشنا به خودم ميام

  
  دختر جون تو ديگه کی ھستی اينجا چی ميخوای؟_ 
  

  به سمت صاحب صدا برميگردم خودش بود رخساره 
  

زمانی که اين خونه رو خريده بوديم چون خونه خيلی بزرگ بود پدرم رخساره 
  رو مياره تا کمک حال مامانم باشه 

  بيشتر بخاطر تنھايی ھاش اورده بودش تو خونه ...  اما بزرگی خونه بھونه بود
  منم از ھمون کوچيکی خاله رخساره صداش ميکردم

  
  رخساره با ديدنم پلک نميزنه و با لبای لرزون

  
  يعنی باور کنم خودتی مادر ؟_ 
  

  س�م خاله رخساره + 
  

  س�م عزيز دل مادر کجا بودی تو _ 
  

  ر ميزنم چقدر دلم براش تنگ شده بودبا گريه خودم و ميندازم تو بغلش و زا
  

  با کمک خاله رخساره وارد خونه ميشم 
  

  داخل ھم ھيچ تغييری نکرده بود ھمون وسايل ھا با ھمون ديزاين
  

  رزا جان کجا بودی عزيزم چرا اين ھمه مدت نيومدی اينجا_ 
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  سحر اينا کجان+ 
  

  قيافش گرفته ميشه و ميگه
  

  روز صبح کارشون ھمينه  ھی چی بگم مادر رفتن خريد ھر_ 
  

  از کی اينجان+ 
  

  خيلی وقته گل دختر _ 
  وقتی سراغ تورو ازشون گرفتم گفتن از خونه فرار کردی و ديگه برنگشتی

  
  با حرف رخساره غم بزرگی ميشينه رو سينم

  
  مادر ازدواج کردی ؟ دردت به سرم چند ماھته_ 
  

  با لبخند دست ميکشم رو شکمم و ميگم 
  

  ماه 5رخساره ازدواج کردم دارم ميرم تو  آره خاله_ 
  

تا خواست چيزی بگه در خونه باز ميشه و صدای خاله رو ميشنوم که با لحن بدی 
  ميگه

  
  رخساره رخساره _ 

  ....باز کجا لش داری پيِر خرفت مگه نگفتم ھر وقت اومدم دم در منتظر 
  

  با ديدنم بقيه حرفش و ميخوره و وسايل ھا از دستش ميفته 
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  حر ھراسون به سمت مادرش مياد و ميگهس
  

  ....چی شدی ماما_ 
  

  سحرم با ديدنم خفه ميشه
  

  با ديدنشون پوزخند ميزنم و ميگم 
  

  چی شد Lل شدين داشتين ميگفتين_ 
  

  خالم با لکنت ميگه
  
  تو..ت...ت
  

يه روز که داشتم از پيشتون ميرفتم بخاطر زحمتات ازت تشکر کردم ولی + 
  پير کفتار و فقط خدا بايد بشناسه اشتباه کردم توی

برام مھم نيست دليل اين پنھون کاريات چی بوده فقط ده دقيقه وقت دارين از خونم 
  گمشين برين بيرون يه کلمه ھم بشنوم زنگ ميزنم به پليس 

  
  با ترس بدون اينکه چيزی بگن بعد جمع کردن وسايلشون از خونه ميزنن بيرون

  شکمم بود اما تموم مدت نگاه خالم رو
  
  ماھم 8ماه از اومدنم به شمال ميگذره و اLن 4
  

اين روزا بيشتر از ھميشه دلم آرتين و می خواد افتادم به غلط کردن که چرا اين 
  ....کارو کردم 
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  ....اگه ديگه نياد دنبالم چی بدون اون چيکار کنم 
  

ھمونی که .. .با خاله رخساره رفتم سونوگرافی و فھميدم فسقلی تو شکمم  دختره 
  ....آرتين ميخواست 

  
به خاله رخساره از تموم بدبختيام که تو اين مدت سرم اومد گفتم ولی اونم دعوام 

  ....کرد و گفت اشتباه کردم خونه رو بدون اط�ع شوھرم ترک کردم 
  

مثل ھميشه تو اتاق نشسته بودم و داشتم با عکس آرتين حرف ميزدم که زنگ 
  خونه رو ميزنن

  
  رخساره رو می شنومصدای 

  
  خودم باز ميکنم مادر _ 
  

  چقدر خوشحالم که دارمش 
  

  باز صدای رخساره منو به خودم مياره
  

  رزا مادر بيا برات مھمون اومده اونم چ مھمونی_ 
  

  با اين حرفش از تعجب از جام بلند ميشم و به سمت حال ميرم 
  

قلبم باL ميره اروم لب ھمين که پام به سالن ميرسه با ديدنش از ھيجان ضربان 
  ميزنم

  
  آرتين_ 
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  با صدام برميگرده سمتم 

  ...الھی بميرم براش 
  ...ته ريشش بلند شده و موھاش خوش حالتی قبل و نداره ... چقدر ضعيف شده 

  يه لحظه از خودم بدم مياد يعنی من باعث شدم اينطوری بشه
  

کنه طوری که فکر با ديدنم بدون لحظه ای مکث مياد سمتم و محکم بغلم مي
  ميکردم ھم خودم ھم بچه اLن باھم خفه ميشيم

  
  به زور لب ميزنم 

  
  آرتين چيکار ميکنی دختر بابارو له کرديا...آ_ 
  

با اين حرفم منو به سمت عقب ميکشونه و با تعجب زل ميزنه به چشمام و 
  باLخره بعد چند ماه صدای گيراش و ميشنوم

  
  ! چی گفتی ؟ دختر بابا_ 
  

  آره ديگه نفس دار شدی+ 
  

  با اين حرفم بيشتر از قبل فشارم ميده و شروع ميکنه به بوسيدنم
  

  ...اما من از خجالت داشتم آب ميشدم ...رخساره ھم با خنده بھمون نگاه ميکرد 
  
  

  رزا بايد باھم حرف بزنيم_ 
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  حتما+ 
  

  باھم وارد اتاق ميشيم و رو تخت ميشينم و منتظر بھش چشم ميدوزم 
  
  يره سمت پنجره و سيگاری روشن ميکنه و مشغول کشيدن ميشهم
  

نميپرسم چرا رفتی Lبد دليل داشتی ولی دليلشو نميخوام بدونم فقط اين و بدون _ 
  تو نبودنت من مردم رزا اگه دير اومدم چون دير پيدات کردم 

  
  مياد سمتم و سرش و خم ميکنه سمتم و Lله ی گوشم به دندون ميگيره 

  
  وم در گوشم ميگهبعد آر

  
  رز گلی اون خونه و لباسا ، اون اتاق و اون تخت منتظرتن_ 
  

  بعد ازم فاصله ميگيره و برميگرده سر جای خودش 
  مات حرکتش شدم

  
  ...حاL که اومده دنبالم حاL که فھميدم بدون آرتين ھيچم پس چرا معطل کنم 

  
بھش سيگار و از دستش  با احتياط از رو تخت بلند ميشم و ميرم سمتش با رسيدن

  ميگيرم و از پنجره پرت ميکنم بيرون
  

  ديگه نکش _ 
  

  بيخيال+ 
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  من نميتونم نسبت به کسی که عاشقشم بی خيال باشم_ 
  

  با اين حرفم تيز بھم نگاه ميکنه که باعث ميشه لبخند بشينه رو لبام 
  

  جواب لبخندم و با يه بوسه ی طوLنی ميده
  
  سال بعد  3
  

 **   *  
  
  ....ساله شده 3مروز تولد دخترمون نفس عزيز دلم ا

  
  به مناسبت تولد نفس يه دورھمی خونوادگی گرفتيم

  
  به جمعمون نگاه ميکنم 

  
بعد اينکه از شمال برگشتيم نذاشتم رخساره اون جا تنھا و بی َکس بمونه با 

  ....خودمون آورديمش تھران و مثل مادر نداشتم شده 
  

دوزم ساراست کسی که تو تموم مشک�ت و سختی ھا به نفر بعدی که چشم مي
چقدر خوشحالم که کنار سينا خوشبخت و خداروشکر ... ھمدمم بود ...کنارم بود 

  ...ميکنم با اومدن پسرش کارن خوشبختيشون کامل شده 
  

طرف ديگه ی سالن چشمم به آتنا و مادرش ميخوره کسايی که از وقتی پاشون تو 
  و خوشحال تر ميبينم خونمون باز شده آرتين 

  
آتنا ھم رو حرفش موند و عروسی نگرفت و با امير رفتن سر خونه زندگيشون 
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  ...ماه ھم ھست که بارداره 2اLن 
  

  و اما ساغر
  

بعد اينکه فھميد آرتا ازدواج کرد افسردگی شديد گرفت و چندماھی بيمارستان 
و تھران بستری بود بعد مرخص شدنش پدر و مادرش تموم زندگيشون و ت

  ...ميفروشن و نقل مکان ميکنن تا شايد بتونن ساغر و به زندگی برگردونن 
درسته بھم بدی کرد ولی اين حقش نبود اونم گرفتار خود خواھی ھای آرتا شده 

  بود 
  

  آرتا راد .... و اما آرتا
  

  ....ھمه چيزم بود .... دين و ايمونم بود ...کسی که يه روزی عشقم بود 
  

  .. دست ترانه رو ميگيره و از ايران ميرن  واسه ھميشه
  

  قبل رفتنش نديدمش اما نامش به دستم رسيد 
اعتراف کرده بود اول عاشقم نبود و فقط ... گفته بود ببخشمش و ح�لش کنم 
.... تجاوز کرد .... واسه ھمين شکنجه کرد ... بخاطر ارث ازم بچه ميخواست 

عشقی که از اولشم .... نجامی نداشت اما بعد ھا عاشقم شد عشقی که ھيچ سرا
  ....درد بود .... زھر بود .... اشتباه بود 

  
  آتنا ميگه 

  
آرتا و ترانه ھيچ وقت نميتونن بچه دار بشن تموم دکترا قطع اميد کردن مشکل ھم 

  ...از ترانه ست 
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  درسته دلم ازش شکسته بود ولی ھيچ وقت دلم نمی خواست اين ب� سرش بياد 
  
  

  خودم رزا اميریو اما 
  

.... کسی که خودم و خوشبخت ترين آدم روی زمين می دونم چون آرتين و دارم 
  ....چون خدا نفس و بھمون داد 

  
روز به روز بيشتر عاشق آرتين ميشم طوری که بعضی وقتا به خدا گله ميکنم 

  ....کاش روز اول بجای آرتا آرتين و ميديدم 
  

  اما بازم خداروشکر 
بخاطر خونواده ی کوچيک اما گرمی که دارم .... بخاطر نفس ....  بخاطر آرتين

  .....بخاطر آرامشم .... بخاطر خوشبختيم .... 
  

  خدا جونم ھيچ وقت اين خوشی رو ازم نگير 
  
  

  ��پايان  ��
  
  �رمان بی گناه  �
  ط .به قلم گندم 

    F.S. payandeh: سازنده
@dokhi_difooneh 


