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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 

 این رمان فروشی میباشد!

 کپی کردن قطعا پیگرد قانونی دارد!

 

 کانال تلگرام نویسنده

channel : @saraatork 

 

 اینستاگرام نویسنده

ID instagram : saraatork 
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خوانندگانسخنی با   

 سالم...

 سارا ترک هستم نویسنده رمان لذتی از جنس گناه !

شکر پیج اینستاگرام من خریداری کردن تاز همه ی دوستانی که این کتاب رو از سایت و 

 میکنم!

خرید این کتاب از من و قلمم حمایت کردید!ممنونم که با   

خاص داشتن و مخارج  هدف از فروش این کتاب کمک به کودکانی بوده که بیماری های

داروهاشون بسیار گرون بوده و بخش دیگه اش هم برای ویراستار و تایپیست و همه 

 عزیزانی که داخل نوشتن رمان و تبدیل اون به این نسخه و انتشارش بوده صرف میشه!

پس ازتون خواهش میکنم از فرستادن این فایل و رمان و یا پخش و کپی کردن اون در 

ات مجازی جدا خودداری کنید..سایت ها و صفح  

اجازه بدید هرکس مایل به خوندن این رمان بود اون رو بخره و قانونا و شرعا از خوندنش 

 لذت ببره!

!بزارید کسایی که زحمت کشیدن از اینکه دارید رمان رو میخونید رضایت داشته باشن  

 و با پخش کردن رمان به صورت غیر مجاز گناهی نکرده باشید!

خر کسانی که به این حرف های بنده توجه نکرده باشند و اقدام به پخش رمان بکنند به و در آ

 صورت جدی و قانونی باهاشون برخورد خواهد شد .
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 مقدمه

 

 از زن درونت قولی بگیر تا جوان است عاشقی کند..

 عاشِق خودش باشد...

 عاشق صورتش توی آینه..

 عاشق هدف هایش..

باشدعاشق سرگرمی هایش   

 و عاشق هر آنچه که او را َسوای از یک همسر و مادِر صرف بودن تعریف میکند!

 به او یاد بده اگر  زمانی مردی رهایش کرد از درون متالشی نشود!

به او بفهمان وقتی کودکش مردی و یا زنی شو و ا خانه اش کوچ کرد احساس خالء و بی مصرفی 

 نکند.

ول تنها دختر بازیگوشی ست که قد کشیده و انحناهای بدنش به او بگو که یک زن در درجه ی ا

همین و بس... مشخص تر شده  

 از او بخواه همان دختری باشد که سرش داغ آرزوهایش بوده...

 بگذار برای خواسته هایش بجنگد بتازد و پیروز شود ..!
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 مانتوم رو به چوب لباسی قدیمی آویزون کردم و از اتاق بیرون رفتم.

فظی کنن و برن..حادو تا خانومی که واسه نظافت اومدن داخل سالن منتظرم بودن تا خدا   

گفتم رفتم به سمتشون و همینجور که از کیف پولم پول بر میداشتم تا بهشون بدم   

 _ممنون.. زحمت کشیدین. بفرمایید

 

ن بود خندید :شتر از دست مزدشوپول و به سمت خانومی ک مسن تر بود گرفتم و اونم با دیدن مبلغی که خیلی بی  

_ خانوم جان دستتون درد نکنه شمارم رو گذاشتم روی میز حتما واسه کارای دیگه هم به موبایل خودم زنگ بزنید یک 

 وقت به شرکت نگیدااا.

 

 در جوابش یه لبخند خسته زدم:

_ باشه عزیزم حتما بازم با خودت تماس میگیرم.   

 

ون کردم.و با خداحافظی کوتاهی بدرقش  

نگاه کلی به سالن و آشپزخونه انداختم برگشتم داخل پذیرایی و یک   

انصافا خیلی تمیز شده بود.    

 من که با این وضعیتم عمرا میتونستم از پس همه کارا بر بیام.

با خستگی نشستم رو مبل و چشمام و بستم...   

 کاشکی بابا و امیر پیدام نکنن..

کنه ... باشه.. ولی امیر مطمعنا تهران و زیر و رو میکنه تا من و پیدا البته فک نکنم بابا واسش مهم  

؟وکیل خوب از کجا گیر بیارم..    

باید یه زنگ به میترا بزنم!    

 اون یه وکیل خوب سراغ داشت... 

 با این فکر سریع بلند شدم و رفتم سمت موبایلم اولین تماسی که با این خط میخوام بگیرم ! 

خنده داره!  ..اونم به میترا  
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بعد از دو بار تماس گرفتن باالخره با کلی ناز جواب داد و بعد از فضولی های همیشگیش شماره دفتر آقای وکیل رو 

 داد..

امیدوارم همونجوری که تعریف میکنه واقعا کارش خوب باشه ..   

به دفترش زنگ زدم و یه قرار مالقات برای فردا گذاشتم ..   

نم از این بند اسارت زودتر آزاد میشم..هرچی زودتر اقدام ک   

 

 بوت های قهوه ای سوختم و پوشیدم و آخرین نگاه و داخل آیینه به خودم انداختم...

وه ایم..التوی عسلی و شلوار قهوه ای و بوت وکیف قهیره که رگه های عسلی داشت با یک پشال قهوه ای ت   

اومدم.. تیپ خوبی بود با یه لبخند یخ زده از خونه بیرون   

با آژانس رفتم دفتر آقای وکیل!    

 طبقه ی هفتم یک برج اداری ده طبقه بود اونم تو یکی از بهترین خیابونای شهر...

 "طبقه ی هفتم"

 آسانسور ایستاد و از داخلش بیرون اومدم.. 

سه واحد اونجا بود و تنها تابلویی که روش نوشته شده بود    

 "وکیل پایه یک دادگستری

ستوده"سپهر   

 واحد وسطی بود رفتم اون سمت و زنگ زدم..

یه دختره مرتب و شیک در رو باز کرد و رفتم داخل..    

وارد یه راهروی کوتاه شدم و بعد از رد شدن ازش وارد سالن بزرگی شدم که سمت راستش میز منشی بود و سمت چپ 

 هم یک دست مبل اسپورت و یک تلویزیون بزرگ !

بود که یکیش باز بود و مشخص بود آشپزخونه اس و اون یکی بسته!روبرو هم دو تا در   

انتهای سالن سمت چپ هم باز یه راهرو ی دیگه بود که مشخص نبود به کجا راه داره..   

 دکوراسیون شیکی بود با رنگ های آبی و زرد..

 نور خوبی هم داشت..

: همون دختری که در رو واسم باز کرد پشت میز منشی نشست و پرسید  

 _ قرارتون ساعت چند بود؟
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پنج و نیم _  

 _منتظر باشید خبرتون میکنم

 

 با گفتن باشه به سمت مبل ها رفتم و نشستم..

 طولی نکشید که یه پیرمرد از راهروی روبرو بیرون اومد و با منشی خداحافطی کرد و رفت!

 بعد از چند لحظه بهم گفت میتونم برم داخل اتاق آقای وکیل..

! کنده کاری شده شدم فقط یک در انتهای راهرو بود با یه طرح زیبا و مجلل وارد راهرو  

 تق تق در زدم و با گفتن بفرماییدی وارد شدم!

غذا بود گفتیک مرد پشت میزه بزرگی که روش پر از دفتر و پرونده بود نشسته بود و همینجوری که سرش تو کا  

 _بفرمایید بشینید

وی میزش چیده شده بود.. یک دست مبل شیک طالیی مشکی جل  

 رو دور ترین مبل ازش نشستم !

چرا سرش و بلند نمیکنه؟   

 این رفتارش اصال درست نیست! 

 آدم باید با کسی که اولین بار میبینه حداقل ارتباط چشمی برقرار کنه! 

ی کاغذ چیزی رو همینجوری که تو این فکرا بودم و اونم سرش تو کاغذا بود خیره ی دستاش شدم که خیلی سریع رو

 مینوشت! 

و تا آرنج باال تا کرده بود و موهای لخت و تقریبا بلندش تا روی ریک لباس مشکی مردونه پوشیده بود  که آستیناش 

 پیشونیش ریخته بود..

 به طور ناگهانی سرش و بلند کرد و نگاهم و غافلگیر کرد..

به چشماش.. به چشمای سیاهش..انقدر حرکتش یهویی بود که مثه بهت زده ها زل زده بودم    

 به خودم اومدم و نگاهم و ازش برداشتم.. اوووف.. 

و شنیدم..ربه گلدونی که گوشه اتاقش بود نگاه کردم که صداش   

 _ خب خانوم ..؟ 

 _مراتب هستم.

 _بله خانوم مراتب ، چه کمکی از دستم بر میاد ؟
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 سرم و به سمتش برگردوندم ولی به یقه اش نگاه کردم ..

نمیدونم چرا از چشماش فراری بودم! چشمای سیاهش..   

 _ میخوام طالق بگیرم! شما میتونید کارای قانونیش و انجام بدید تا سریعتر تموم بشه؟

 

_ ببینید خانوم مراتب تو کارای قانونی اوال باید صبور باشید با عجله نمیشه کاری از پیش برد دوما با چه دلیلی؟ واسه 

همسرتون جدا بشید؟چی میخواید از   

 

 آب دهنم و قورت دادم.. 

 سخت ترین قسمتش همین بود!

 _خیانت!

 

 ابروهاش رفت باال و نگاهش رنگ تعحب گرفت ! 

 _مدرکی هم دارید واسه اثباتش؟

 _متاسفانه خیر ندارم!

  _اصال مطمعنید که واقعا خیانتی در کار بوده یا از همیت شک های زنانه به این نتیجه رسیدید؟

 

 چی با خودش فکر میکنه؟

نده داره!حتما حدس زده یه عطر شیرین رو لباساش حس کردم؟ یا شایدم رو یقه ی لباسش رژ لب قرمز؟ هه خ   

 _ با چشمای خودم دیدم خیانتش رو!

 _ به شوهرتون گفتید که چیزی فهمیدید؟

!_ بله در جریان هستش که من میدونم   

گاه واسه اثباتش از ما مدرک میخواد! _ خانوم مراتب این اتهام بزرگیه داد  

 اگه شوهرتون بزنه زیرش و بگه دروغه نمیشه متوجهید؟

 _نمیزنه!

 _بله؟
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 _میگم نمیزنه زیرش. مطمعن باشید خیانتش و قبول میکنن

 

 

 

 واسه چند لحظه ساکت شد و فقط نگاهم کرد منم فرصت آنالیزشو پیدا کردم..

باشه!سالش  33یا  32بهش میخورد نهایتا   

موهای مشکی و لخت..    

 چشم و ابروی مشکی کشیده و بینی متوسط و لبایی که به ترکیب صورتش میومد با پوست سبزه! 

 تو یه کلمه جذاب بود!

زیبا نه ولی میشد گفت جذاب   

 شاید اجزای صورتش به تنهایی قشنگ نباشه ولی در کنار هم ترکیب بدی نبود!

و قلمبه نبود! هیکلش از این هیکالی باد کرده   

 ولی مردونه بود

 کال میشد بهش گفت چهره و هیکل مردونه ای داره!

 

 دوباره صداش شنیده شد 

 _ اگه اینجوریه باشه من اقدام میکنم و خیالتون راحت مهریه اتون رو کامل ازش میگیرم!

 _بیشتر از نصفش رو نمیتونید بگیرید!

 _ اگه من وکیلتونم همش و میگیرم!

 

شدم ایستادم.بلند   

 _اگه خدای وکالتم باشید نمیتونید!

 

 اونم به تبعیت از من بلند شد!

بود اگه بیشتر نباشه .. 185قدش   
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قد بلند و چهار شونه !   

 _ از کجا مطمعنید نمیتونم؟

طور نیست؟_ چون به یک دوشیزه ی متاهل فقط نصف مهریه تعلق میگیره! شما که از قانون بهتر میدونید این  

 

 

ه چشماش مشکی نبود به راحتی میشد بزرگ و کوچک شدن مردمک چشماش از تعجب زیاد رو دید!اگ  

 منتظره جوابی ازش نموندم و اتاقش وترک کرد

 

 _ تو رو خدا .. دخترم اونجا نشسته .. خواهش میکنم جلوش نهههههههههه

از خواب بلند شدم.. یکدفعه   

 نفس نفس میزدم ..

دوباره اون کابوس لعنتی..    

 به ساعت نگاه کردم! 

صبح بود.. 4  

میدونستم بعده این کابوس دیگه خوابم نمیبره..   

بلند شدم و رفتم آشپزخونه یه لیوان آب سرد خوردم..   

موهام از عرقی که تو خواب کرده بودم به صورت و گردنم چسبیده بود و کالفم میکرد ..    

م میرفتم لباسام و در اوردم انداختم زمین و رفتم حمام.. همونجور که به سمت حمو  

 زیره دوش آب بودم.. 

 دوباره یادم اومد..

 اون اشک ها و التماس ها.. 

 جیغی که زده شد و اتفاقی که نباید افتاد!

 همش یه کلمه تو سرم میچرخید!

 "اعتماد"

ون بشه و به بدترین شکل ممکن سواستفاده کنه؟ چرا باید به کسی انقدر اعتماد داشته باشیم که راحت وارد حریمم  
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 تمام تالشمو کردم تا یادم نیاد اون صحنه ی زجر آور ..

تا فراموش کنم جیغ عزیزترینم رو..   

 یادت نیار .. نزار واست تداعی بشه..

 تو میتونی...

 شیره آب و بستم و تو آیینه زل زدم به چشمام!

 هر چقدرم بخوام بیخیال بشم نمیشه!

.. مگه این چشم ها  

 این چهره اجازه میده؟

 مگه میتونم اون غم و زجره نگاهش و فراموش کنم!

چه خیال خامی..   

 دکتر مظفری چه خوش خیال بود که فکر کرده بود من حالم خوب شده.. 

 حمام قدیمی شوفاژ نداشت و باده سردی بهم خورد و لرزیدم.. 

 زود اومدم بیرون و رفتم سمت اتاق..

 لباسام و عوض کردم و دوباره دراز کشیدم رو تخت و رفتم زیره پتوم!

 از وقتی از اون خونه فرار کرده بودم بیشتر گذشته واسم زنده میشد..

روانپزشک !  مشغله هام که کمتر شده بود بیشتر برمیگشتم به گذشته ای که دو سال تمام به حاطرش رفتم پیش   

 دو سال تمام قرص اعصاب خوردم ..

ولی بازم یادم بود!   

 اصال مگه فراموش نشدنی میشه؟

 تالش برای بغض نکردنم بی فایده بود!

لوم و راه تنفسیم و بست.یه بغض بزرگ چسبید به گ  

 ولی یه قطره اشک ؟ نه..

همینجور که تالش میکردم تا بغضم رو قورت بدم همش ذهنم دور اون روزی میرفت که باعث شد سرم گرم بشه و کمی 

سال قبل ! 11اون اتفاق دور بشم.. درست برگشتم به از   
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باز شد منم که تو حال و  1پاگرد طبقه ی اول یکدفعه در واحد داخل داشتم از پله های خونه ی جدیدمون پایین میرفتم 

 18 17کسی که در رو باز کرده بود یه دختره  هوای خودم بودم ترسیدم و گلدون از دستم افتاد زمین و چند تکه شد!

 ساله بود ..

ین و یه مانتوی یشمی با به هم زل زده بودیم و با کنجکاوی به هم نگاه میکردیم.. سر تا پاش و نگاه کردم یه شلوار ج 

 شال سبز پوشیده بود.. اومد جلوتر

 _ سالم ببخشید تقصیره من شد

 _ نه خواهش میکنم

 _بزار برم جارو بیارم جمعش کنیم.

 

 

اومد صدای مادرش از پشت سرش   

 _ مهتاب مامان صدای چی بود؟

 

سریع سالمی کردم و ازم پرسید رسید دم در رو با تعجب نگاهم کرد  

 _همسایه ی جدید هستید؟

 _بله اون هفته اسباب کشی داشتیم

 _خوش اومدید عزیزم 

 

 نگاهش به پایین افتاد

 _وای مال شما بود شکست؟

 _آره از دستم افتاد

و بیار داخل با هم آشنا بشید تا من اینجا رو جمع کنم شما زخمی میشید  به باباتم میگم _ مهتاب مامان همسایه جدید 

 سره راه خودش نون بخره بیاد خونه.

 

دستم و گرفت و کشید تو خونه .. منم یادم رفته بود واسه چی داشتم میرفتم دختری که حاال فهمیده بودم اسمش مهتاِب 

 پایین!

اخلش نقش اصلی رو داشت تنگ شده بود..دلم برای خونه ای که مادر د  
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 یک شب خیلی خوب رو در کنار خانواده ی مهتاب گذروندم..

م هم در کنارشون بودم..خاله شیرین که واقعا اسمش برازنده اش بود تا فهمید بابا شب دیر میاد نزاشت برم خونه  و شا  

.خیلی خوب و مهربونی بودختره د مهتاب تک فرزند بود درست مثل من و یک سال ازم بزرگتر بود..   

عمو صادق بابای مهتاب یه مرد خوش برخورد و شوخ بود انقدر که تموم شب از دستش خندیدیم..   

با نشاط و پر سر و صدا.. خونه ی گرمی داشتن..  

 برعکس خونه ی ما که اگه صدایی هم داشت صدای تلویزیون بود..

 

میمی شده بودم که صبح تا شب پیش مهتاب بودم!یک هفته گذشته بود و من اون قدر باهاشون ص  

 مامانش انگار مامان من هم بود فقط با این تفاوت که من خاله صداش میزدم.. 

اون روز جمعه بود و بابام خانواده رضایی رو دعوت کرده بود تا هم بشناستشون هم تشکر کنه بابت اینکه من و تنها 

 نزاشتن.. 

وقتی نداشتم میومدن.   8بود و مهتاب اینا  307:ساعت  شام و از رستوران بگیریم! خونه رو تمیز کردم و قرار شد

حوله یادم رفته بود و فقط یه حوله کوچیک تو رختکن بود ..  زودی پریدم تو حموم و خودم و گربه شور کردم  

که تا زیره پایین تنم و پایینشم به زور سینه ام و میپوشوند خیسم و خشک کردم و دورم بستم  با همون کمی موهای

 بود...

یه نگاه به راهرو کردم کسی نبود زود خودم و پرت کردم تو اتاقم که دره بغلی بود اما مهتاب رو در حالی که یکی از  

دستش بود و با تعجب نگاهم میکرد دیدم!کتابام   

 زیره نگاهش معذب بودم.

 با موشکافی سر تا پام و نگاه میکرد.. چند قدم اومد جلو

اوم حموم بودی؟ _  

 _میشه بری بیرون تا لباس بپوشم؟

 بی توجه به حرفم اومد نزدیکتر و کنارم ایستاد.. 

 چرا اینجوری نگاهم میکنه؟

دمش تو گردنم پخش شد و مورمورم شدباز سرش و کرد بین موهای نم دارم و بو کشید..   

 _ موهات چه بوی خوبی میده آرشیدا..

و گذاشت پشت گردنم و سرش از بین موهام رسید به گردنم و لباش و به گردنم کشید ردستش   
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 _ اوووممم چه پوست نرمی..

 انگار از یه جای بلند داشتم پرت میشدم دلم ریخت پایین...

 روی ترقوه ام رو بوسه زد...

پهلوش و گرفتم و از خودم جداش کردم   

آوردمون ! صدای بابام که میگفت آرشیدا از اون حس در  

 

 ولی مهتاب ولم نکرد و دم گوشم زمزمه کرد:

 _ نمیتونم از این بو و لطافتت دل بکنم ..

 این صدای آروم با این لحن و این نفسای داغ عجیب دوستداشتنی بود!

ز کرد و با یه نگاه عمیق بهم رفت..در رو با این بار صدای مامانش اومد و مجبور شد ولم کنه!  

و قلبم چرا اینجوری میزنه؟دستم و گذاشتم ر  

سرم و تکون دادم و فکرای ممنوعه رو بیخیال شدم و سریع لباسایی که از قبل آماده کردم و پوشیدم و موهام و باالی 

 سرم جمع کردم و از اتاقم رفتم بیرون!

 

بودن که مهتاب بعده شام همه روی مبال نشسته بودیم و بابام و خاله شیرین و عمو صادق غرق بحثای اقتصادیشون 

 اومد کنارم رو مبل دونفره ای که نشسته بودم و نشست و بهم لبخند زد..

بعد از اون حرفای داخل اتاقم همش ازش فرار میکردم حتی سره میزه شامم که اشاره کرد برم صندلی بغلیش من صندلی 

 کنار خاله شیرین رو ترجیح دادم... 

و گرفت بین دستاش و همینجوری که با انگشت شصتش نوازشش میکرد ر دستمیه جوری شده بودم. دست خودم نبود.. 

 با مهربونی نگاهم کرد 

 _ از دستم ناراحتی آرشیدا ؟

و فراموش کنم و با خونسردی جوابش و بدم !رسعی کردم گرمای دستش   

 _ نه چرا ناراحت باشم؟

 _ نمیدونم حس کردم!

فهموندم که ناراحت نیستم..زل زدم تو چشمای رنگ عسلش و با لبخندم بهش   

 خاله شیرین بلند شد به دنبالش عمو صادق و مهتابم همینطور !
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نزدیک کرد  بعد از کلی تشکر و تعارف بازی خداحافطی کردن و رفتن ولی مهتاب قبل از رفتن سرش و به گوشم   

 _ یادت باشه هر وقت خواستی بری حموم به من بگی تا بیام اتاقت منتظر بمونم

بیرون رفت.. صورتش و آورد جلو تا تاثیر حرفش و ببینه و یه بوسه نشوند رو گونم و با یه چشمک از در بعدم  

 حس کردم این بوسه با تمام بوسه های این دو هفته فرق میکرد! 

!یه چیزه متفاوت بود خیلی متفاوت  

 فردای اون روز خاله شیرین زنگ زد و گفت که ناهار برم پیششون!

دل بودم!  واسه رفتن دو  

 از طرفی میترسیدم یه چیزی بشه و از طرفی کشش داشتم که برم..

 یه جور حسای متضاد ..

 با خودم درگیر بودم که دوباره تلفن زنگ زد خاله شیرین گفت بدو بیا که میز و چیدیم..

 دودلی و بیخیال شدم و با یه شلوار جین و یه بلوز یاسی آستین سه ربع رفتم پایین..

نشون شدم..وارد خو  

از بغل خاله بیرون اومدم و مهتاب و دیدم که دستاش و باز کرده بود بغلم کنه..   

 مردد بودم..

ولی رفتم جلو و بغلش کردم.. منو محکم به خودش فشار داد..یه حس عجیبی بهم دست داد.. دوست نداشتم از بغلش  

 بیام بیرون..

 وای خدا این حس ها چیه؟ 

ه از بغلش بیرون اومدمبا صدای خاله با اکرا  

 _ دخترا غذا یخ کرد بیاید

با هم رفتیم به سمت میز و صندلی بغلیم نشست و شرو کردیم.. داشتم آب میخوردم که دست مهتاب و روی رون پام حس 

 کردم..

بهش  دستم و باال آوردم و آب پرید تو گلوم و به سرفه کردن افتادم زودی بلند شد زد پشتم....داشت فشار میداد  

ز یه لمس دست من ااونم با یه لبخند نشست و دستم و گرفت تو دستش و مثه دیشب نوازشش کرد.. فهموندم خوب شدم

 دارم اینجوری میشم..

اااااااابخجالت بکش .. این چه حسیه  آخه؟ اون مهتابه؟ میفهمی؟ مهتااااااا. آرشیدا حواست و جمع کن..  

و سالن پذیرایی..تن کشیدم و با یه تشکر از خاله میز و ترک کردم و رفتم با این فکر سریع دستش و از دستم بیرو  
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 چند دقیقه بعد مهتابم اومد تو سالن 

 _ آرشیدا بیا بریم تو اتاقم 

 _ چرا؟ پیش خاله باشیم یکم

 

 خاله از آشپزخونه اومد بیرون 

 _ نه عزیزه خاله پاشو برو منم خستم میرم میخوابم یه ذره

 

قفل کرد! خاله بلند شدم و به سمت اتاق مهتاب رفتم..پشت سرش وارد شدم و اونم در رو بست وبا این حرف   

 تعجب کردم اولین بار بود که وقتی با هم اینجا بودیم در رو قفل میکرد!

سوالی نگاهش کردم که شونه هاش و انداخت باال و رفت رو تختش دراز کشید و به جای خالی بغلش  اشاره کرد که من 

رم..ب  

کشیدم !  بازم بین خواستن و نخواستن گیر کرده بودم! دوباره اشاره کرد که این بار رفتم و کنارش دراز  

 چون تختش یه نفره بود به هم چسبیده بودیم و بازم من یه جوری شده بودم!

ی اونم همین حس ها رو داره؟ یعن  

اره رو تخت افتادم ..من نیم خیز شد و هلم داد تا دوبنهه.. از خودم خجالت کشیدم.. خواستم بلند بشم که زودتر از   

خودش صورتش و آورد باال و تو چشمام زل زد..   

 غرق عسلی خوش رنگش بودم.. چشماش واقعا زیبا بود با مژه های بلند و تابدار..

مهتاب بود.. اییمهتاب بهش میومد.. به زیباسم پوست سفید .. بینی کوچولو و لبای قلوه ای و قرمز! واقعا هم    

اااااااآرشیدا به خودت بیااا قورت دادم.. ومحو لباش بودم.. آب دهنم  

 صدای وجدانم کاره خودش و کرد و چشمام و دوباره به جشماش دوختم..

 _ مهتاب میشه بخوابیم؟

 

 صدام چرا انقدر میلرزه؟

. ین شونه و گردنم.با یه لبخند گفت باشه همینجوری که به پهلوش دراز کشیده بود سرش و گذاشت ب  

شد!دیگه صورتش و نمیدیدم و فقط این نفسای داغش بود که تو گردنم پخش میشد و من حالم دگرگون می  
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 _آرشیدا..

 

خودش ادامه داد دهنم خشک شده بود و نمیتونسم جواب بدم..  وایی چرا صداش انقدر خواستنیه؟  

 _ دوستت دارم

 

تخت نشستم و زل زدم به صورتش..  لند شدم لبهبنفساش که منظم شد فهمیدم خوابش برده..  

 چرا من اینجوری شدم؟ 

ش نشون میدم!مگه این مهتاب دو روزه با مهتاب یک هفته پیش چه فرقی کرده که انقدر من نسبت به بودنش واکن  

 یه نفس عمیق کشیدم و از اتاقش بیرون اومدم.. خاله هنوز خواب بود..

 آهسته از خونشون اومدم بیرون و رفتم باال 

رداره..دو روزه بعدش سعی کردم هیچ برخوردی با مهتاب نداشته باشم تا این فکرای مسخره دست از سرم ب  

!خاله شیرینم به بهونه ی امتحان کالس زبان و درس خوندم پیچوندم و خودمو تو خونمون حبس کردم  

 

عصر بود ... 6ساعت   

قب ماشینشون!عه بودم و برگشتم تو خونه که دیدم عمو صادق داره یه چمدون و میزاره تو صندوق امتحانمو داد   

 داشتن میرفتن سفر؟ بعد از احوال پرسی باهاش پرسیدم:

 _ سفر میرید عمو؟

دخترم میریم خونه خواهره شیرین. تابستونم داره تموم میشه خیلی اصرار کرده _ آر  

 

خوش بگذره.._ آهان سفرتون سالمت باشه   

 _ممنون دخترم

 

رد!کو دیدم با یه لبخند عمیق بغلم کرد و ازم خداحافظی ررفتم به سمت راه پله ها که خاله شیرین   

منم که تازه فکرش داشت کمرنگ تر میشد بیخیال خداحافظی باهاش شدم و رفتم به سمت  خبری از مهتاب نبود..

 خونمون.
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رم.. م و در آوردم و کلیپسم و باز کردم موهای بلندم ریخت دودر و باز کردم و داخل شدم..مقنعه ا   

مهتاب بود !. رفتم تو آشپزخونه که همون موقع زنگ واحد و زدن! در رو باز کردم ..  

 در حالی که نفس نفس میزد اومد تو خونه و در رو بست و هلم داد سمت دیوار..

و نزدیک کرد.رسرش  بین مهتاب و دیوار قفل شده بودم که زل زد به چشمام و  

 

 نمیدونم چه سالی بود.. 

 چندم بود؟ روز بود یا شب؟ 

 ذهنم خالی خالی بود..

 فقط خیسی و داغی لباش و مکیده شدن لبام و حس میکردم.. 

 انقدر تو خلسه ی شیرینی بودم که هیچی یادم نبود..  

 یه حس خاص و جدید..

 انقدر همه چی دوست داشتنی بود که یادم رفته بود اون مهتابه! 

 فراموش کرده بودم اون یه دختره!

 فقط میخواستم این ثانیه ها کش بیان..

 لب باالم و محکم مکید و باالخره ازم جدا شد .. 

 هر دومون نفس نفس میزدیم..

 چشمام و باز نکردم.. 

 نمیخواستم از این حال بیرون بیام.. 

ش و آورد نزدیک گوشم و زمزمه کرد:سر  

 _ نمیتونسم بدون این بوسه برم..

 

 الله گوشم یه گاز ریز گرفت .. واییییی نکن با من اینجوری مهتاب.. نکن..

 به آرومی ازم جدا شد و صدای در رو شنیدم و مهتابی که دیگه نبود..

زبونم کشیدم رو لبام تا دوباره طعم لباش و حس  .هنوز چشمام بسته بود..دستم و گذاشتم رو لبم... هنوزم خیس بود.

 کنم..
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 رفتم تو اتاقم و ولو شدم روی تخت!

 دیگه با خودم رو راست بودم.. این بوسه رو دوست داشتم..

فقط دوست داشتم تجربه کنم.. دوست داشتم بیشتر از این لذت  اون قدر زیاد که برام مهم نبود مهتاب و من هم جنسیم..

 ببرم..

ه لبخند عمیق خوابیدم!با ی  

 

 یک هفته بود که مهتاب اینا نبودن و من خیلی دلتنگش بودم..

 یک هفته از اون بوسه گذشته بود و من هر ثانیه با فکرش لبخند مینشست رو لبم!

 تو این میون فقط یه کلمه اذیتم میکرد!

 " همجنس باز"

... واینکه بیشتر بین پسرا رواج داره  تو مدرسه راجعش شنیده بودم.. دوستام حرفای زیادی میزن ..  

 ینی االن من همجنس بازم؟ نهههههههههههه

هیچ کدوم از این کارایی که بچها راجعش میگفتن و انجام نداده  من فقط یه بوسه داشتم! اونم یه بوسه ی خداحافظی..

 بودیم..

خوشت اومد؟ قا کدوم پسر و دیدی وتازشم من از پسرا خوشم میاد.. یکی بهم میگفت دقی  

 غیر از اینه که از رابطه با پسرا و مردا متنفری؟

 و من احمقانه خودم و گول میزدم که نگاهم به مهتاب مثل نگاه همجنس بازا به هم نیست!

 یه هفته ی سختی رو گذروندم..یه طرف دلتنگیم..یه طرف این فکرای ناجور..

میگفتم کاره اشتباهیه!هم دوست داشتم بازم اون بوسه تکرار بشه هم با خودم   

 نه کتابی راجعش بود و نه منبعی که بتونم بیشتر از اینجور روابط بدونم !

 فقط حرفای دوستام یادم میومد که اونم خیلی قابل قبول نبود!

دخترای دبیرستانی تو اون سن شایعه ها رو باور میکردن و چند تا هم از خودشون روش میزاشتن و به گوش بقیه 

 میرسوندن!

 

 نشسته بودم جلوی تلویزیون و بی هدف کاناال رو باال پایین میکردم..

 صدای بابام که با تلفن حرف میزد میومد..
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ا دلم گرفته بود..جمعه بود و همه جا دلگیر..آخرین جمعه ی تابستون بود و من ناراحت از تموم شدن تعطیالت واقع  

ای بابا شنیدم اسم عموصادق و میاره ..تا بابام تلفن و گذاشت دوباره زنگ خورد..بین صحبت  

 گوشام تیز شد .. ولی چیزی سر در نیاوردم!

 با یه قیافه ی پوکرفیس داشتم بابا رو نگاه میکردم که بهم خندید 

 _ چرا انقدر پکری؟ پاشو برو کارات و بکن دوستت داره میادا

 

 سوالی نگاهش کردم

ن.امروز صبح رسیدخونمون _مهتاب دیگه دارن میان   

 

  زود بلند شدم و رفتم اتاقم..وایی مهتاب برگشته..یه حس خوبی بهم دست داد

بهم میومد.شلوار اسپرت طوسی پوشیدم با یه پیرهن صورتی آدیداس..  

رسه..موهامم دم اسبی بستم و از دو طرف صورتم کشیدم.. باعث شد چشمام کشیده تر از همیشه به نظر ب  

 اوم... یه چیزی کم داشت!

لب و برداشتم و به لبام جلوه دادم..برق   

 حاال عالی شدم..

 از اتاق بیرون اومدنم با وارد شدن عمو صادق به سالن یکی شد..

 باهاش سالم و احوالپرسی کردم.. خاله شیرین عزیزممم چقدر دلتنگ مهربونیاش بودم.. 

 یکدفعه چشمم به مهتاب افتاد..

به نظر میرسید..موهاش و دورش آزاد گذاشته بود .. ت آبی خیلی خوش هیکلتو اون بلوز شلوار سِ   

 نگاهم با نگاهش تالقی پیدا کرد و دیگه نفهمیدم خاله شیرین چی میگه..

م باشه.. ست خودم نبود ..فقط میخواستم مهتاب تو بغلد همه وجودم چشم شده بود و حرف نگاهش و میخوند..  

خوب بود.. ه حرف بزنیم تو بغل هم گم شدیم..حاال حالمبا قدمای بلند رفتم پیشش..بدون اینکه حتی یه کلم  

 مهتاب تو بغلم بود و نفساش درست همون جایی که میخواستم گرما میبخشید به وجودم..

کاشکی هیشکی نبود تا بتونم بیشتر به خودم فشارش بدم... نمیتونسم ازش جدا بشم..  

و ازم دور کرده بود..روجودش تموم اون حسای بد   
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فقط مهتاب و بودنش مهم بود و بس.. ی حرفای بچها هم برام اهمیت نداشت..دیگه حت  

این دفعه من بودم که دستش و ول نمیکردم... رو یه مبل دو نفره کنار هم نشستیم..  

 یه نگاه یه انگشتای قفل شدنمون کرد

سفر! _اگه میدونستم یه هفته منو نبینی انقدر عشقت برام گولی میشه زودتر از اینا میرفتم  

 

الخمرش کرده بود.. زل زده بودم به طرح لبخند روی صورتش و اون لبایی که با یه بار چشیدنش من و دائم و خندید..  

.حس حضورش معرکه بود.. یه چیزه ناب ..حسی که تا حاال تجربش نکردی..همونجور و جدید و پر شور  

ه و چه خبره..نمیفهمیدم چی میگن و چی شداصال اون شب از بغل مهتاب تکون نخوردم..همشم دستش تو دستم بود..  

و درک میکرد!رچیز ذهنم فقط یک  یادم نمیاد شام چی خوردیم؟  

 اینکه مهتاب االن کنارمه 

 فقط همین..

یومد.. ناون شب خواب به چشمم  باهاش قرار گذاشتیم صبح که بابام رفت بیاد خونه ی ما پیش هم باشیم..  

بود که خوابم برد.. حصب 4 فردایی که باهاش تنهام..همش درگیره اتفاقا بودم و   

 

با اون موهای ژولیده و لباس خواب اصال حواسم به خودم .. یکی محکم به در میزد..پتو رو کنار انداختم و رفتم سمت در

 نبود..

منو..حواسم جمع شد دویدم در رو باز کردم مهتاب پشت در بود..با تعجب نگاهم میکرد..تا حاال این ریختی ندیده بود 

 سمت اتاقم

 _ببخشید مهتاب بیا تو تا من لباس عوض کنم زودی میام

 

ومد داخل..گذاشت بین در رو و نگهش داشت..با یه هل کامل باز شد و ا رو ببندم که پاش رواتاق  اومدم در  

رو بازوی برهنه ام و باز هم  دستشو کشید ومد سمتم..ا برق عجیبی تو چشماش بود.... چرا اینجوری نگاهم میکنه؟

به لبام زل زد.. و به سختی قورت دادم..رآب دهنم ..  جای انگشتاش و انگار داغ کرده بودن اون حس عجیب ..  

 یه بوسه ی دیگه؟

نمیدونم انگار تو اون لحظه تازه فهمیدم درگیره چه حس اشتباهی  حاال که تو موقعیتش بودم اون خواستن دیگه نبود!

 شدم..
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ولی من سرم و کشیدم  سرش و آورد جلو تا دوباره لبام و ببوسه... دختر. ه درک کردم اون یه دختره و منم یکزتا

 عقب..

.بی توجه بهش نشستم روی تخت و به کتابخونم نگاه کردم. چشماش و باز کرد و سوالی نگاهم کرد..  

 اومد کنارم نشست و دستام و تو دستش گرفت

 _آرشیدا؟  

 

ندادم. واکنشی نشون  

 _آرشیدا با تو ام

 

 دوباره بدون عکس و العمل..سرم و برگردوند سمت خودش و مجبورم کرد نگاهش کنم..

 _به من نگاه کن 

 

 نگاهش کردم

 _ تو چت شده یه دفعه؟ 

 _ مهتاب اشتباهه!

 

 منظورم و فهمید..

 _ االن فهمیدی اشتباهه؟

جلوی خودم و بگیرم.._ از اون اولم میدونستم ولی خواستنم اجازه نداد   

و دوست داریم؟ر_ چرا جلوی خودت و بگیری وقتی ما دو تامون هم   

 _متوجهی من و تو دختریم؟

 _ چه اشکالی داره؟ تو دنیا کلی دختر و پسر هست که با هم رابطه دارن و خیلی هم خوشبختن! 

 _ تو کشوره ما فرق میکنه 

م میشی؟را مانع لحظات خوبی که میتونیم برای هم بسازیو میخوایم.. چر_ چه فرقی آرشیدا؟ من و تو هم   
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 سکوت کردم..و به راحتی قانع شدم..!

 اصال دنبال همین حرفا بودم تا خودم و باهاش گول بزنم..

 گاهی تو موقعیتایی قرار میگیری که

میکنی از هر طریقی میدونی کدوم کار درسته و کدوم تصمیم بهتره ولی چون تو اون کار غلطه رو دوست داری سعی 

 خودت و قانع کنی که اون درسته!

یب بزنه !میدونستم قبول کردن حرفای مهتاب میتونه زندگیم و عوض کنه و من رو وارد راهی کنه که بهم آس  

میدونستم ... همه عواقبش و بارها بارها دوره کرده بودم.. ولی چون خودم میخواستمش.. چون دوست داشتم تجربش 

 کنم 

همه رو له کردم وتمام عقایدم گذاشتم... تمام سنت ها رو شکستم...  پا روی  

راز بکشم..االن یه حس فوق العاده رو دارم تجربه میکنم...خودش و کشید روم و وادارم کرد تا روی تخت د   

 نگاهم از نگاهش دل نمیکند..

ه نا خود آگاه زدمبا حس سنگینیش روی بدنم و نگاهی هوس آلود که به لبام انداختبا لبخندی ک  

م !اجازه رو واسه فتح کردن خودم صادر کردم و تمام در ها رو واسه برگشت نه تنها بستم قفلم کرد  

 و زندگی جدید من و مهتاب شروع شد!

 بوسیده شدن لبام و طعم توت فرنگی لباش..

 مکیده شدن گردنم و خیسی لباش..

 مور مور شدنم و نفسای داغش ...

شیدا گفتن ظریفش.لرزیدن قلبم و آر  

 

 به اوج رسیدم...

 تو یک کلمه اوج لذت بود..

 اون قدر لذت بخش بود که نمیتونم توصیفش کنم!!

 نفس نفس میزدم و چشمام بسته بود..

 اولن بار بود این حس رو تجربه کردم..

ک کرده بودم و تو اون ساله اون روز ها که نه محبت مادری داشتم نه پدری و به قولی تازه روابط جنسی رو در ۱۶من 

 سن حساس هورمون ها بیشتر روم غلبه داشت تا عقلم..
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ساله اون روز غرق لذتی شدم که هیچ وقت یادم نمیره... ۱۶من   

 مهتاب بغلم دراز کشید و پیشونیمو بوسید

دوست داشتی آرشیدا؟ لذت بردی؟_   

وایی خیلی خوب بود.. نمیتونم توصیفش کنم.. _  

  خوش بگذره ! واسم فوق العاده بود.. واسه همین سعی کردم به تو هم زیادمنم اولین بار _ 

 یه چشمک زد...

 خندیدم... 

الم بهتر شد..و حواسم نبود که مهتابی هست و منم باید اون و به اوج خودش برسونم...چند دقیقه ای گذشت و ح  

چونش و بوسیدم سرم و بردم نزدیکش و باید ازش تشکر میکردم  

مهتاب... مرسی _   

 

یکمی نگاهش کردم و دوباره سرم و رو بالشت گذاشتم.. لبحندی زد و خواهش میکنمی گفت..  

...دستم و گرفت و یکدفه  

انقدر خسته بودم که تا عصر خوابیدم..چشمام و باز کردم..جای مهتاب کنارم خالی بود ..هنوزم صداش تو گوشم بود و 

اسام تنم بود..یادم نمیومد خودم پوشیده باشمشون حتما کاره مهتابه..بعدا ازش لبخند به لبم اورد..بلند شدم نشستم..لب

  میپرسم..

برش داشتم دست خط مهتاب بود چشمم به کاغذی روی پا تختیم افتاد  

 شروع کردم به خوندن:

 " آرشیدای عزیزم...

 یکی از بهترین لحظات زندگیم و واسم ساختی..

 مرسی که بهم اعتماد کردی..

ه منو دوست داری..مرسی ک  

 لباس زیرت رو برداشتم تا یه یادگاری از اولین لذتی که بهت دادم داشته باشم..

 شب بیا پیشم..

 دوستت دارم "
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لبخندی که هر لحظه با خوندن یه خط دیگه از نامه اش بیشتر میشد با فهمیدن اینکه لباس زیرم و برداشته تبدیل به 

 قهقه شد..

گاری برداشته..یاد این دختر دیوونس..  

با این فکر بلند شدم و رفتم سمت جعبه ای که زیره لباسای کمدم قایم کرده بودم و فقط  منم همین نامه رو نگه میدارم.. 

 چیزایی که واسم خیلی مهم بود رو داخلش نگه میداشتم و نامه رو تهش گذاشتم..

تنها قایم نمیکردم.. چی در انتظارمه اون نامه رو نهشاید اون روز اگه میدونستم آینده چه خواب هایی واسم دیده و   

جوری از بین میبردمش که دیگه ردی ازش نمونه  .....  میسوزوندمش  

 

 

 

 بعده ناهاری که با صبحونه یکی شد نشسته بودم رو مبل و ناخنام و سوهان میکشیدم..

 سعی میکردم ذهنم و مشغول هیچ فکری نکنم و فقط سوهان بکشم..

بودم از دوی ماراتنی که خاطراتم گذاشته بودن و به یادم میومدن..خسته   

من اون قدر زجر نکشیدم که حاال با نبش قبره گذشته ای که سال های پیش واسش مجلس ترحیم گرفتم دوباره اون عذابا 

 تکرار بشه..

 صدای تلفن جدیدم بلند شد و ترسیدم!

 هنوزم عادت نکرده بودم بهش.. 

ایلمو عوض نمیکردم شاید ردیابیش میکردن و پیدام میکردن..ولی خب اگه موب  

 تماس و وصل کردم:

بله ؟_   

 _سالم، خانوم مراتب خودتونید؟

بله خودمم ولی به جا نمیارم_   

محبی هستم منشی آقای ستوده_   

دببخشید بفرمایی_   

شکایت کردن..ه رفتن وآقای ستوده گفتن اگه امکانش هست امروز تشریف بیارید دفتر مثل اینکه دادگا_ئ  
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و قطع کردم..رو با فیکس کردن تایم تلفن   

ردم..کنگاه به ساعت  اگه شکایت کرده باشه حتما تا حاال به گوش امیر رسیده..یعنی عکس العملش چیه؟  

بیشتر کردم.. وسه ساعت وقت داشتم تا آماده بشم و خودمو تو این ترافیک برسونم دفترش..سرعت سوهان کشیدنم    

 

ه وارد شدم..این دفعه منتظر نموندم و تا رسیدم به دفترش منشی گفت برم داخل اتاقش..دوباره با چند تا تق  

 روبروی پنجره ایستاده بود و عمیق تو فکر بود!

 _سالم اقای ستوده

 برگشت به طرفم و برخالف دفعه قبل زل زد تو چشمام و با جدیت سالمی کرد و تعارف کرد بشینم..

جای اینکه پشت میزش بشینه اومد مبل روبروی من رو اشغال کرد. خودشم به  

چرا حرف نمیزنه؟.. منتظر نگاهش کردم  

 بعد از چند دقیقه سکوت باالخره گفت:

 _ خانوم مراتب شما متوجهید چه کاری از من خواستید؟

 _ بله میخوام طالقمو بگیرید

میکنید درسته؟ ر_ فک  

راحت کنم؟_ کجاش اشتباهه که میخوام خودمو   

 _ شما متوجهید که به کی دارید تهمِت خیانت میزنید؟

به همسرم .._ بله  

 _ نه منظورم از نظر موقعیت اجتماعی هستش..

 

سعی کردم بدون توجه به حرفش  شناخته شدن امیر و سخت شدن طالق من! همون چیزی که نمیخواستم اتفاق افتاد!

 بگم:

یه و میتونه اشتباه کنه.. میتونه خیانت کنه و حتی میتونه خودش مورد قضاوت بق آقای ستوده امیر هم یه فرده مثل _

 قرار بگیره!

 _ ما داریم راجع امیر حسینی حرف میزنیم خانوم!

 

 عصبانی شدم.. خودش ترسیده بعد میخواد اون و جلوی من ببره باال فکر کرده منم ازش میترسم!
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 امیر واسه من هیچی نیست..

 هیچی!

شکار نیم خیز شدمبا یه اخم آ  

شما از حقم بگذرم.. _ ببینید آقای به اصطالح وکیل من دلیلی نمیبینم به خاطره ترِس   

گیرید.. باگر میدونستم انقدر از امیر و امثالش میترسید اصال نمیومدم پیش شما تا وکالتم و به عهده    

رو به منشیتون بگید تا پرداخت کنم..  ببخشید وقتتون و  گرفتم .. هزینه ی زحمتی هم که واسه ی بنده کشیدید

 خدانگهدارتون

 

 به سمت در رفتم که صداش رو شنیدم:

_ یادم نمیاد بهتون بی احترامی کرده باشم که اینطور برخورد میکنید ! و در ضمن از همسر آقای حسینی انتظار همچین 

 رفتاری رو هم نداشتم!

 

ر سطح امیر نبودی دیگه!علنا بهم گفت د برگشتم به سمتش و باز هم اخم !  

 

 _ باید یاد بگیرید هر چیزی رو از هرکسی انتظار داشته باشید .. از هر کسی

 

 لبخندی زد

 _ بعله حق با شماست!

 

نکنه آدِم امیره؟ خونسردیش داشت آتیشم میزد..چرا یهو نظرش و عوض کرد؟  

من باز بدبخت میشم.. میکردم امیر میاد اینجا ویه لحظه جوری ترسیدم که فقط میخواستم از اونجا فرار کنم همش فکر   

مجبور شدم وایسم.. کیفمو کشید و گذشته ای که ازش فرار کردم.. مثل سریع رفتم به سمت در تا از اینجا فرار کنم..  

رمه.!سفهمیده بود سایه ی کی باال  جرئت نداشت دستم و بگیره.. هرچی نباشه فهمیده بود شوهرم کیه!   

 هه!

مقابلم و نگاهش و دوخت تو نگاهم..اومد   

 _مگه وکالتتون با من نیست؟
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میکرد.. نمیتونسم جوابی بدم..فقط ترسیده بودم.. یاده اون روزای لعنتی که تو اون خونه داشتم روانیم  

  میترسیدم از تکرار اون صحنه ها..

ردم..اره به اون قفس برگمیترسیدم هر لحظه امیر برسه و از این آزادی که تازه بهش رسیده بودم دوب  

بغضی که یه قطره اشک هم همراهش نبود.. دوباره بغض اومد سراغم..  

حت نبود..جوری که دیگه نفس کشیدن را فقط مثل یه غده بزرگ میشد و بیخ گلومو میچسبید و عذابم میداد..  

 نمیدونم از چهره ام چی دید که سریع اومد سمتم...یه لحظه هیچ اکسیژنی نبود..

بغضی که دوباره نشکست و کمر بست تا منو بشکنه.. ه جا تار شد..هم  

 

 

 

 

ود..ستوده نگران بغلم نشسته ب چند بار پلک زدم تا تونستم اطرافم و خوب ببینم.. چشمام باز شد..  

 به دستم نگاه کردم سرم یه مرده دیگه هم  یک سرمی که به چوب لباسی باال سرم اویزون شده بود رو چک میکرد.. 

یه تخت یک نفره که من روش دراز کشیده بودم و یه کاناپه روبروش اونوره  فضای اون اتاق اشنا نبود! بهم زده بودن..

 اتاق و یه کمد پایین کاناپه.. تنها وسایلی بودن که اونجا بود..

 ستوده به چشمای بازم نگاهی کرد و پرسید:

 _ بهترید؟

_ اینجا کجاست؟ سرم و تکون دادم   

من هستید. دفتر_   

 

 تعجب زده نگاهش کردم! 

 اون مرد ناشناس رو کاناپه نشست و پرسید:

احوال خانوم فراری؟_   

 

؟ وایی نکنه گیره امیر افتادم..تاین از کجا میدونس ماتم برد!  
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آروم باش .. من از آدمای شوهرت _  از تغییره حالتم فهمید که شوک زده و نگرانم که سریع عکس العمل نشون داد

 نیستم!

 

ین از کجا فهمید ترس من از چیه؟.. ا خشکم زد  

 

تعجب نکن خانوم مراتب! من پسره پزشک خانوادگِی خانواده ی حسینی هستم.. احتماال پدرم رو میشناسید.. دکتر _ 

 محمودی

 پس جای تعجب نداره که از طریق پدرم بفهمم شما از اون خونه فرار کردید!

 

روانی بستری بودم! همونی که اگه نبود شاید من االن تو یه بیمارستان روزهای سختمه؟پس ایشون پسره مرِدمهربوِن   

ودم میتونمخستوده خواست کمکم کنه دستام و اوردم جلو که یعنی  خودم وجمع وجور کردم و سعی کردم بشینم..  

ه..زه برگشتمیدونستم پسرشم دکتره ولی آلمان بود حتما تا نشستم و زل زدم به پسره دکتر محمودی..  

 این از کجا اومد باالی سره من؟

شما چجوری اینجایید؟_  به ستوده نگاه کردم بعد به پسره دکتر   

سپهر فک کنم تو باید توضیح بدیرو به ستوده گفت _   

آرین مطبش طبقه اول همین ساختمانه حالتون که بد شد سریع بهش زنگ زدم و اومد اینجا_   

 

واد حرفی بزنه به امیر من تموم میشم...تموم!خب پس اتفاقی بوده..اگه بخ  

ببخشید آقای محمودی_ گلومو صاف کردم ..  باید یه جوری راضیش کنم  

 

آرین صدام کن_ پرید وسط حرفم  

آقا آرین ببینید فکر کنم شاید پدرتون تا حدودی بهتون گفتن به من چی گذشته.. درسته؟_   

شدید رو میدونم و البته اینکه فرار کردید..چیزه زیادی نه.. فقط اینکه خیلی اذیت _   

میتونم امیدوار باشم که شما به امیر نمیگید من رو دیدید؟_   

پس نگرانیتون از این بابته! خیالتون راحت من آدم خبرچینی نیسمخندید_   

پدرتون خوبن؟_ یه نفس راحت کشیدم   
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بله ولی امیر یه ذره اذیتش کرد_   

چرا؟_   

پدرم خیلی صمیمی بودید و امیر فکر کرده بابا به شما کمک کرده! مثل اینکه شما با_   

 

جواب تمام خوبیای اون دکتر دلسوز در آخر باید اینجوری داده بشه؟یه لبخند تلخ...   

بله اگه پدر شما نبودن منی هم اینجا نبود.. واقعا با محبت هستن._   

وری که پنبه رو به دستم فشار میدادم تا از خونریزی سرمم تموم شده بود و آرین اومد از دستم درش آورد..مینج

..احتمالی جلوگیری کنم آرین خداحافظی کرد و رفت.  

 نشسته بودم و به آینده ای که هیچیش معلوم نبود فکر میکردم که ستوده به حرف اومد:

خانوم مراتب شما هنوزم مایل به طالقید؟ _   

 _ بله؟

بود و اسم شوهرتون رو که شنیدم اقدامی نکردم تا دوباره با خودتون صحبت کنم پروندتون رو که منشیم تشکیل داده _ 

 و ببینم چقدر تو تصمیمتون مصمم هستید!

باید ، متوجهید؟ آقای ستوده من باید طالق بگیرم! _   

ره مانع خب پس من فردا صبح میرم دادگاه؛ میدونید که امیر حسینی کم کسی نیست!  ممکنه  با قدرت و نفوذی که دا_ 

 روند شکایت بشه

شما امیر رو از کجا میشناسید؟؟_   

_ دوست قدیمیم بود.. تو یه دانشگاه بودیمپوزخندی زد  

پس زیادم دوستتون رو نمیشناسید!  -  

ران آسیب بزنه!اون آدمی نیست که از قدرت و نفوذش استفاده کنه تا به دیگ_ ابروهاش رفت باال که ادامه دادم  

زد پس چطور انقدر شما رو اذیت کرده که فرار کنید!پوزخندی دوباره   

لی فرق داره.. خیلی!امیری که من تو یه خونه باهاش زندگی کردم با امیری که همه بیرون از حریم خونش میبینن خی_   

 

 تو فکر رفت.. منم همینطور!

ونست تو اون سن یه قاضی عادل بشهامیر تنها کسی بود که ت  

 همه اول فکر میکردن شاید به خاطره پدرش پارتی بازی شده.. پدرش دستی تو قوه قضاییه داشت .. 
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 مدت کمی امیر به همه ثابت کرد با توانایی ها و لیاقت خودش به اینجا رسید... ولی تو

 انقدر از همه نظر موجه بود که همه رو اسمش قسم میخوردن.. 

 الت و ذکاوتش معروف شده بود.. تو صنف وکال و قاضی ها به خاطرعد

 ولی هیچکس نمیدونست تو خونه با من چجوریه!

 از دره خونه که خارج میشد کال یه آدم دیگه بود..

 ولی تو خونه!

 بلند شدم که برم فقط یه چیزی مونده بود!

 

 ستید حتماهل من کیبعد از شکایت و اینکه امیر بفهمه شما و آقای ستوده من نمیخوام تو هیچ دادگاهی شرکت کنم!_

 س کنیمون رو فیکرارامتعقیبتون میکنه تا من و پیدا کنه! واسه همین دیگه دفترتون هم نمیام.. یه جوره دیگه باید ق

 

  بله درسته_ سرش و تکون داد و گفت 

 

ی شد اگه چیزه کبدید  پس هماهنگیاش با شما اگه که شماره تلفنم رو از پرونده بردارید و به منشیتون هم یه تذکری_ 

 حرفی از من نزنه ممنون میشم!

 

 خانوم مراتب نگران نباشید.. بسپریدش به من!_ 

 

 

 با خیالی آسوده از دفترش بیرون اومدم نمیدونم چرا حس میکردم میتونه کمکم کنه! 

 رسیدم حونه و یه شام مختصری خوردم و پهن شدم رو کاناپه ی روبروی تلویزیون..

 بود و غرق تو یه دنیای دیگه.. نگاهم به فیلم روبروم

 

 

 

 

 

 مهتاب! ... مهتاب...  مهتاب 

 زندگیم شده بود پر از مهتاب!

 و روشن کرد..رمهتاب زندگی سیاهم  ی که افسردگی شدید داغونم کرد مثلدختری که تو زمان

 انقدر وابستش بودم که نمیتونسم بیشتر از دو ساعت نبودش و تحمل کنم..

 بودم..هرجا بود باهاش 

 بعداز اونروزدیگه نشد با هم باشیم و من میخواستمش..

 ع شد.. اش شروکه خاله شیرین بهم میرسه و حواسشون بهم هست دوباره سفر بابام که از جانب من خیالش راحت شد

 ۱۵لی روز ا ۱۰کار  بابام صبح رفته بود مشهد سره پروژه ی اونجا و گفت شاید تا نقشه اصلیش اوکی بشه نیاد و این

 روز  طول میکشه..

 .رفته بود ز صبحمدارس شروع شده بود و امروز تعطیل بود ولی مهتاب چون کنکوری بود کالس فوق العاده داشت و ا

 عصر .. ۴منم تا بیام تمیزکاری خونه رو تموم کنم ساعت شد 

 رفتم حموم تا خستگیم در بره و برم پیش خاله اینا..

 نگ مالیم خارجی گذاشتم..ضبطو بردم توی رختکن و یه اه

 همیشه دوست داشتم وقتی تو وان حموم نشستم و لیف میزنم موزیکم باشه..
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 موهام و باز کردم و بعد از در آوردن لباسام رفتم زیره دوش آب..

 دستام بین موهام بود تا آب به همه جاش برسه..

 ...بودم که دستی دورم حلقه شدچشمام و بسته بودم و زیره لب با خواننده میخوندم و تو حال خودم 

 از ترس نفسم حبس شده بود و قدرت هیچ کاری رو نداشتم که صداشو آروم شنیدم:

 فدات بشم منم عزیزم.._ 

 

 چجوری اومدی اینجا؟_ نفس عمیق کشیدم

 

 یادت رفته یه دسته کلید تو خونه ی ما دارید؟ –

 

 

 خاله نیاد باال؟ –

 

 شب اونجان منم درس و بهونه کردم و االنم که پی.. نه با بابام رفتن خونه مادربزرگم تا –

 

 

 دیگه طاقت نداشتم سریع برگشتم و لبام و چسبوندم به لباش..

 حتی اجازه ندادم حرفش و تموم کنه..

 نفس کم آوردیم و از هم جدا شدیم..

 عاشقتم.. چشمای خمارش و دوخت تو چشمام و لب زد:

 

 همین کلمه ی شش حرفی کافی بود تا منی که محبت ندیده بودم.. 

 غرق بشم تو دنیاش و همه چی خواستن بشه..

 خواستن لباش که رو تنم بلغزه..

 خواستن بوسه هاش .

 چسبونده بودم به دیوار حموم ...

 بخار آب داغ مثه ِمه شده بود..

 بود و ...صدام با موزیک الیت و خارجی که پخش میشد هماهنگ شده 

 دوباره بوسیدم..

 دوباره بوسیدمش.

 

 

 _ آرشیدا سشوارت کجاس؟

 همینجوری که داشتم شیرکاکائو میریختم گفتم:

 _ تو کشوی دوم میزمه زود خشک کن بیا یه چیزی بخوریم تا ضعف نکردیم..

 

 صدای سشوار اومد.. سینی خوراکی رو گذاشتم رو میز و تلویزیون و روشن کردم..

 مهتاب با یه دست لباس تو خونه ای های من اومد بیرون.. 

 هیکلش از من بزرگتر بود و قدش هم بلندتر،تنگ بود واسش ولی بهش میومد..

 خندیدم _ بامزه شدیااا
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 با یه لبخند جوابم و داد و کنارم نشست.. دستشو حلقه کرد دورم و سرم و گذاشت رو شونش..

 کم چشمام سنگین شد و خوابم برد..وجودش برام آرامش محض بود..کم 

 رشیدا پاشو بریم پایین مامانم اینا اومدن پاشو دخترصدای ظریفش زیره گوشم بیدار شدم_ آبا 

 بلند شدم و با یه لبخند گفتم:

 میخوای برو منم میام حاضر بشم-

 

 لباسات خوبه بریم با هم -

 

 موهامو ببین؟ حداقل ببافمشون-

 

 فت سمت اتاقمبلند شد همینجور که میر

 االن کش میارم ببافم برات-

 

 آروم داشت موهام و شونه میکرد و برام حرف میزد

 رنگ.نقدر پرزندگیم پیدا شدی و امیدونی آرشیدا من خیلی دوستت دارم.. نمیدونم چطوری شد که تو یهو تو _ 

 بیا یه قولی بهم بدیم

 چه قولی؟_ با کنجکاوی پرسیدم 

 برگشتم سمتش .. بستشو بافت و با کش رموهام 

 تو حاضری تا آخرش با من باشی؟_  زل زد تو نگاهم

 

 آخره چی؟؟با تعجب پرسیدم _ 

 اشی..بال من تا آخره زندگیمون.. آرشیدا من حسی که با تو دارم و با هیچکس نداشتم.. میخوام تا همیشه م -

 

 از شهوت .. یه بوسه ی آروم و پر از عشق به دور لبام و آروم گذاشتم رو لباش..

 د.... پلک زد.. یه قطره اشک رو گونش چکی نگاهش کردم از هم جدا شدیم .. آرامش شد.. قلبم پر از

 اخم کردم نمیتونسم گریه اش و ببینم..

 گونه اش و قطره اشک و با بوسه ام پاک کردم..لبم و کشیدم رو

 مهتاب عزیزم من همیشه هستم.. _ 

 نمیکنی یعنی؟ ازدواجبا لحن مظلومی پرسید _ 

 

 

 مگه قرار نشد تا اخر با هم باشیم؟ پس دیگه ازدواجم میپره دیگه_ 

 

 خند زدم..بلخندید.. از خنده ی قشنگش منم 

 اون شب پیش خاله و عمو خیلی خوش گذشت
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 بعد از فوت مامان اولین باری بود که حس کردم خانواده دارم..

 شب نزاشتن برم باال و تنها بخوابم..

 ک پهن کردیم کف اتاق مهتاب .. دو تا تش

اغ و دیوان شیر له تا داشتیم موهامون و باز میکردیم و از اتفاقای مدرسه میگفتیم و میخندیدیم که خاله شیرین با س

 خرما اومد پیشمون...

 

 محبت خاله شیرین از جنس مامانم بود..

 مادری که نزاشتن واسه دخترش همدم باشه..

 شایدم خودش نخواست!

 

 یه نگاه پر از محبت بهم انداخت 

 له..آرشیدا منم مثل مادرت تو هم مثل مهتابی واسم.. هر کاری داشتی هر مشکلی داشتی به من بگو خا –

 من از وقتی اولین بار دیدمت به صادق گفتم از حاال دو تا دختر دارم.. 

 

 بغض گرفتم.. 

 دستاش و باز کرد و رفتم تو آغوش مادرانه اش..

 میداد..م وبوی مامان

 بغضم هر لحظه سنگین تر میشد..

 ولی دریغ از یه قطره اشک!

 اشکای خاله رو دستم چکید..

 رفت..گو خنده ام  مهتاب هم داشت گریه میکرد وسط اون حس و حال به حالت لباش که بغض کرده بود نگاه کردم

 قهقه میزدم..

 

 متوجهه من شد

 به خودت بخند پررو –

 

 خنده ام بیشتر شد..

 تو دل خاله انداخت و دستش و تو دستم قفل کرد..اومد خودش و

 این صحنه تا آخره دنیا تو ذهنم ثبت شده،..

 هیچ خیانت و تهمت و غصه ای هم نمیتونه پاکش کنه.. هیچی!

 بیدار که شدم تو بغل مهتاب قفل بودم،،

 از پشت بغلم کرده بود و سرش روی کمرم بود..

 ردم بلند شدملبخند زدم و دستاش و باز ک

 رفتم بیرون پیش خاله ..

 همش حرص میخورد که مهتاب کنکور داره و درس نمیخونه..

 یکم دل داریش دادم و واسه ناهار کمکش کردم..

 

 بعد از ناهار مهتاب بهونه آورد که حوصلمون سر رفته و ..

 بریم مرکز خریدی که تازه باز شده بود..دو تایی خاله رو راضی کرد 

 دست تو دست هم پیاده میرفتیم..داشتیم 

 حس کردم یه ماشین مدل باال دنبالمونه! 

 !د جلوما که چند متر میرفتیم جلو اونم آروم میومد بعد صبر میکرد دوباره ازش دور بشیم و باز میوم
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 _مهتاب برنگردی عقب و نگاه کنیاا ولی یه ماشین مشکی از در خونه دنبالمونه.

 

 ری تو چهرش بده گفتمهتاب بدون اینکه تغیی

 _ وا توهم زدیا؟ من حواسم بود هیشکی نیس بابا

 

 ون!_ مهتاب خودم چند بار دیدم بهمون که رسید ترمز گرفت تا دوباره دور بشیم و باز اومد دنبالم

 

 _ شاید یه کاری داره ول کن بابا

 

 دستم و گرفت و سرعتمون و بیشتر کرد..

 رسیدیم و خرید و تفریحمون شروع شد و منم اون مورد مشکوک و فراموش کردم.. 

 با مهتاب همه چی و فراموش میکردم..

 .. ه زدمبا کلی پاکت خرید دستمون مهتاب یه خاطره تعریف کرد و من از خنده نشستم کف پیاده رو و قهقه

 انقدر بامزه میگفت که انگار تو اون موقعیت بودی..

 ن بودیم و مهتابم همش میگفت بلند شو حاال همسایه ها میبینن ولی من ول کن نبودم..تو کوچمو

 خوب که خندیدم اومدم بلند بشم که باز همون ماشین مشکی رو دیدم...

 خشک شدم! 

 مطمعنم این ماشین دنبال ماست ! مطمعنم..

 مهتاب رد نگاهم و گرفت و تا اون ماشین و دید 

 کشوند سمتودش میخزمین بلندم کرد و همه ی پاکتای خرید و برداشت و همینجور که منو با سریع دستم و گرفت و از 

 خونه گفت

 _ چقدر خسته شدم بریم زودتر خونه.. راه بیا دختر

 

 کالمش خیلی استرس داشت..

 اینجا یه چیزی مشکوک بود خیلیم مشکوک!

 مهتاب به روی خودش نمیاورد ولی منم احمق نبودم!

 گه!ودش میچند بار خواستم ازش بپرسم ولی با خودم گفتم اگه چیزی باشه که بخواد من بدونم ختا آخره شب 

 

 دوباره محبت این خانواده جادوم کرد..

تابی که و مه عجیب میچسبید این دورهمی های چهارنفره با دسپخت خوشمزه خاله در کنار شوخ طبعی های عموصادق

 لبخندش بهم حس بودن میداد..

 هم دراز کشیده بودیم و سرمون روبروی هم و نگاهمون تو نگاه هم..شب کنار 

 _ مهتاب؟

 

 _ جونم؟ 

 

 _ چیزی هست که بخوای به من بگی؟

 

 _ نه عزیزه دلم

 

 _ مهتاب من همیشه هستم تا همرازت باشم.. تا همراهت باشم.

 م!اگه یک درصد چیزی اذیتت کرد .. فکرت و درگیر کرد به من بگو با هم حلش میکنی
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 _ میدونم... منم تا همیشه هستما..

 

 _ مرسی که هستی ..

 

 لبخند زد و دستم و بوسید

 آروم لب زد

 _ دوستت دارم..

 

 چشماش و بست و خوابش برد..

 مگه میشد این همه لطافت رو دوست نداشت؟

 ولی اون شب عجیب بیخوابی زده بود به سرم..

 فکرم داشت جاهای ممنوعه پر میکشید..

 همونجاهایی که نباید یادم میومد..

 نباید..

 چشمام و بستم و به روزای خوبی که با مهتاب میسازیم فکر کردم..

 حتی فکرشم قلبم و پر از عشق میکنه..

 خالف دین؟ خالف فرهنگمونه؟ 

 خب باشه

 خواستنمون اون قدر ارزش داره..

 هم عوض میکنم..حسی که در کنار هم داریم انقدر خوبه که به خاطرش دنیا رو 

 پیشونیش و بوسیدم و خوابیدم...

 

 دم در مدرسه منتظر مهتاب بودم تا از کالسش بیاد بیرون.. 

 امروز کالس فوق العاده نداشت و میتونستیم با هم برگردیم

 البته باهاش هماهنگ نکردم که منتظرش میمونم

 ل مدرسه..ی بغ ه اومد بیرون و دوید تو کوچهتو جمع همکالسیام داشتیم حرف میزدیم که دیدمش با عجله از مدرس

 چرا اونجا؟؟

 دنبالش رفتم دیدم سواره همون ماشین مشکی مشکوک شد!

 تعجب کردم!

 پس میشناختش!

 پیاده رفتم سمت خونه..

 این کی بود که ما رو تعقیب میکرد و مهتاب سواره ماشینش میشد و به من نمیگفت؟

 خیابون قایم شدم تا مهتاب بیاد... رسیدم حونه ولی زیره درختای اونوره

 دقیقه منتظرش بودم .. ۱۰

 ماشینه رفت جلو تر از خونه پیادش کرد و پارک کرد..

 مهتاب تند میومد سمت خونه

 تا اومد زنگ بزنه رفتم جلوش و دستش و گرفتم!

 تعجب کرده بود !

 _ با کی بودی مهتاب؟

 

 _ با دوستم اومدم

 

 خب دیروز آشنامون میکردی _همون ماشین مشکوکه دوستته؟
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 رنگ از رخش پرید..

 _چرا جواب نمیدی عزیزم؟؟

 

 _ بیا بریم تو بهت میگم

 

 _ نه همینجا

 

 _ آرشیدا بریم داخل بهت میگم

 

 قبول کردم و زنگ زدم تا خاله در رو باز کنه.. 

 

 بعد از ناهار بهش اشاره زدم بریم خونه ی ما تا بگه..

 باال.. ما رفتیم وونیم چونه ولی اصرارم و که دید ناچارا به خاله گفت میریم باال درس میخاولش میخواست یه جوری بپی

 رو راحتی ها نشسته بودیم و سرش پایین بود

 _ میشنوم مهتاب

 

 _ چی میخوای بگم

 

 _ جریان اون ماشین چیه؟

 

 _ ماشین دوستمه

 

 ابروهام باال پرید..

 چهرش و ببینم!راننده اش مرد بود ولی من نتونسته بودم 

 _ دوستت َمرده دیگه؟

 

 زل زد بهم و هیچی نگفت

 _ مهتاب دوستت َمرده میگم؟

 

 عصبانی شد _ آره َمرده دوست پسرمه فهمیدی حاال؟ ولم کن دیگه

 

 بلند شد و رفت تو اتاقم

 سابقه نداشت با این لحن با من حرف بزنه..

 ناراحت شدم..

 بزنه!ولی خب منم خیلی اذیتش کردم تا حرف 

 رفتم سمت اتاقرفتم آشپزخونه و دو تا لیوان آب پرتغال برداشتم و

 با چند تقه وارد شدم

 رو تختم نشسته بود و پاهاشو بغل کرده بود

 گرفتم و همینجور که با انگشتاش بازی میکردم گفتمرفتم نشستم بغلش و دستش و

 چیزی که باشه رو بهم میگی.._ مهتاب تو همه چی زندگی منو میدونی.. فکر میکردم تو هم هر

 

 _ میخواستم بگم ولی نمیخواستم در موردم فکره بد کنی..
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 راست میگفت خیلی ناراحت بودم که دوست پسر داشت وقتی به من میگفت دوستت دارم!

 میخواستم فقط مال من باشه..

 

 _ من هیچ فکره بدی نمیکنم مهتاب فقط فکر میکردم من تو زندگیتم..

 

 کردم نگاهم و به روبروم انداختم..دستش و ول 

 

 ترسیده سرم و برگردوند ..

 استرس داشت..

 _ آرشیدا به خدا دوست پسره قبلیمه .. از دستم ناراحت نباش .. به خدا مال قبله 

 

 _ تموم کردی باهاش یا نه؟

 

 موم کردم. من تو رو دوست دارم فقط_  تا تو رو دیدم باهاش ت

 

 تی؟_ پس امروز چرا باهاش رف

 

 _ چند روزه تعقیبم میکنه.. میخواستم ببینم چرا اینجوری میکنه

 

 _ خب فهمیدی ؟

 

 _ هنوزم دوستم داره .. بهش گفتم من عاشق یکی دیگه شدم میخواد ببینه اون کیه تا بره سراغش 

 

 _ خب ما رو که با هم دید کاری نکرد

 

 زل زد بهم

 عاشقونه داشته باشیم با هم.._ آرشیدا کسی فکرشم نمیکنه من و تو رابطه ی 

 

 

 راست میگفت ما دو تا دختر بودیم.. کی فکر میکرد همچین رابطه ای باهم داشته باشیم..

 

 _ از دستم ناراحت نباش تنها کسی که تو قلبمه تویی

 

 لبخند زدم

 _ کی گفته من از دستت ناراحتم؟ پاشو بریم سره درسمون تا به خاله دروغ نگفته باشیم..

 

 ودیم..بامون نای خالی رو بردم آشپزخونه و تا موقعی که خاله زنگ بزنه بگه واسه شام بریم درگیره درسلیوا

 دوس پسری که تازه شناخته بودم بود..ولی عجیب فکره من مشغول مهتاب و

 پس مهتاب به پسرا هم گرایش داشت!

 ولی من از هرچی مرد و پسره بدم میومد

 که با مهتاب دارم و با یه پسر داشته باشم حالم بهم میخورد...فکره اینکه بخوام رابطه ای 
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 چند روزی بود همه چی آروم و خوب بود..

 میرفتیم مدرسه و مهتاب هم بیشتر سره درسش بود،، 

 منم بعده درسام میرفتم پیش خاله و از مادرانه هاش استفاده میکردم و غرق لذت میشدم...

 برم به مهتابی که تو اتاقش سره درساش بود بدم..خاله بهم یه بشقاب میوه داد تا 

 وارد اتاق شدم که دیدم سریع صورتشو پاک کرد

 داشت گریه میکرد؟

 رفتم بغلش کردم

 _ مهتاب چته قربونت بشم؟

 

 فقط هق هق خفه اش بود..

 نگران شده بودم،،

 

 

 بعد از چند دقیقه که خوب گریه کرد گفت

 _ دلم گرفته فقط

 

 کردمدلخور نگاهش 

 _ حاال من غریبه شدم که نمیگی؟

 

 _ چیزی نیست باور کن

 

 همینجور فقط نگاهش کردم که خودش به حرف اومد

 _ همون پسره بود که قبال باهاش بودم؟

 

 _ خب؟

 

 و حرفای همیشگیش و زد... _ دیروز که تو و مامان رفته بودید خرید زنگ زد خونه

 منم از دهنم پرید و اسم تو رو آوردم! 

 

 _ خب این گریه داره؟

 

 ره..ره تو بیایی س_ اخه ارشیدا تو نمیشناسیش.. اون خطرناکه،، حاال هم که به هر قیمتی من و میخواد میترسم بال

 

 تو یه لحظه ترس بدی سراغم اومد ولی آرامشم و حفظ کردم و سعی کردم مهتاب و دل داریش بدم..

 

 خیلی ترسیده بودماز وقتی فهمیده بودم شاید خطری تهدیدم کنه 

 کمتر تنهایی میرفتم تو خیابون 

 مهتابم که هر روز دپرس تر میشد..

 واقعا نمیدونستیم باید چیکار کنیم! پسره هم تماساش قطع نمیشد..

اسه همین وره.. جمعه عصر بود خاله آش رشته پخته بود و کشک یادش رفته بود.. عمو صادقم خواب بود تا بره بگی

 رفتم..اجبارا من 

 کشک و گرفته بودم و داشتم بر میگشتم.. کوچه خیلی خلوت بود..

 م...چی نفهمیدظه هیبه دلم صابون زده بودم چه آشی میخورم که دستی با یه دستمال جلوی دهنم نشست و بعد از چن لح
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 کم کم چشمام و باز کردم..

 بیمارستانم..خالی و دم و دستگاهش متوجه شدم محیط اطرافم آشنا نبود.. از اتاق 

 ه بود..وابیدخمهتاب رو صندلی بغلیم نشسته بود همینجوری که دستم تو دستش بود سرش و گذاشته بود رو تخت و 

 همون لحظه خاله با یه پرستار وارد اتاق شد 

 پرستاره با دیدن چشمای بازم گفت:

 الکی میکشونی اینجا؟_ خانوم مریضتون که بهوش اومده چرا من و 

 و با نازک کردن چشمش از اتاق بیرون رفت

 _ خوبی عزیزم؟ بهوش اومدی؟

 صدام و صاف کردم

 _ بله خوبم

 _ درد نداری؟

 مهتاب از صدای ما بیدار شد و با دیدن چشمای بازم لبخند زد و گونم و بوسید..

 _ چرا من بیمارستانم؟

 

 

 

 ست و گفتخاله پیشونیم و بوسید و روی صندلی نش

یدیم دنبالت که وچه دک_ یک ساعت از رفتنت گذشته بود که نیمدی نگرانت شدیم صادق و بیدار کردم و با هم اومدبم تو 

 چند متر قبل تر از خونه رو زمین افتادی..

 .ومدی.هرچی صدات کردیم بیدار نشدی این شد که آوردیمت بیمارستان و حاال هم که خدا رو شکر بهوش ا 

 

 م خاله ببخشید من همیشه باعث زحمتتونم_ممنون

 

 _ نه دخترم وظیفمه

 

 _ به بابام گفتید؟

 

 _ آره همون تو راه صادق به بابات زنگ زد و خبر داد احتماال االن رسیده تهران

 

 _ مگه اومد؟

 

 _آره تا فهمید داریم میاریمت بیمارستان رفته فرودگاه تا با اولین پرواز خودشو برسونه..

 بزرگ رو لبم نشست.. یه لبخند

 درسته خاله و عمو خیلی بهم محبت میکردن.. ولی نمیتونستن جای بابام و پر کنن..

 پدری که تو جزیی از وجودشی...

 

 خاله رفت تا کارای ترخیصم و انجام بده و من ومهتاب موندیم..

 پیشونیم و بوسید 

 دیوونم میکرد.._ آرشیدا خیلی ترسیدم.. فکره اینکه اتفاقی واست بیوفته 

 

 _ اخه چرا انقدر گریه کردی که قیافت مثل قورباغه بشه
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 _ خوبه من قورباغه ام تو که مثل میمونی.. خندید و گفت:

 بعدم قیافش و چپکی کرد..

 وای که چقدر از دستش خندیدم..

 م..داشتم قهقهه میزدم و به خاطره خنده ی زیاد اشک از چشمام میومد که متوجه نگاه مهتاب شد

 محوه خندم بود و پلک نمیزد..

 _ چرا اینجوری نگاهم میکنی؟

 

 یه چشمک زد و تو گوشم زمزمه کرد:

 _ دلم چیزای ممنوعه خواست حیف اینجا نمیشه

 حاال میرسیم خونه _ لبخند زدم و گفتم

 

 نشست بغلم..

 باید بهش بگم چجوری بیهوش شدم ؟

 نگران نمیشه؟

 ولی اگه بگم بهتره..

 

 _ مهتاب؟

 _ جونم عزیزم؟

 _ یه چیزی میگم ولی قول بده نگران نشی!

 _ تو بگو

 _من همینجوری الکی از حال نرفتم!

 

 اومد نشست مقابلم و جدی نگاهم کرد

 _ پس چطوری؟

 _ یه دست مردونه یه دستمال و گذاشت روی بینی و دهنم و بعد از چند ثانیه هیچی نفهمیدم!

 

 تو چشماش دستش و گذاشت جلوی دهنش و اشک نشست

 

 سریع صورتش و گرفتم اشکش و پاک کردم

 _ مهتاب نباید بزاریم خاله بفهمه پس اروم باش

 

 سریع دستش و رو چشماش کشید و از گریه کردنش جلوگیری کرد

 _ آرشیدا تو هم همون فکری رو میکنی که من میکنم؟

 

 حدس میزدم کاره دوست پسره قبلیش باشه! منظورش و فهمیدم.. منم

 

 و تکون دادم که دوباره گفت سرم

 ی؟_ خاک بر سره من.. تهدیداش و جدی نگرفتم.. اگه با خودشون میبردنت چی؟ اگه دیگه نمیدیدمت چ

 ه بکنهاری میتونهر ک _ حاال که پیشتم باید از این به بعد مواظب باشیم مهتاب.. این آدم میخواسته به ما نشون بده

 _ همش تقصیره منه تقصیره من..

 

 همون موقع خاله وارد اتاق شد نتونستم حرفی بزنم..

 با بابا هم زمان رسیدیم به خونه 
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 تا از ماشین بیرون اومدم بغلم کرد و غرق بوسه ام کرد

 _ ببخشید بابایی که من نبودم.. من وببخش که هیچ وقت نیستم..

 

 از بغلش کشوندم بیرون و همه جام و نگاه کرد 

 درد نمیکنه؟ _ االن خوبی بابا؟ جاییت

 

 رو کرد سمت خاله و عمو 

 _ صادق مطمعنی خوب بود؟ میزاشتین امشب بیمارستان بمونه.. میگفتین چکاپ کلی ازش بگیرن

 

 دستم و دوره کمرش حلقه کردم و به این همه نگرانیش لبخند زدم..

 حس خوبی بود که تنها کسی که از خانوادت برات مونده این همه دوستت داشته باشه

 

 بابا ببین من خوبم و سالم .. اگه چیزیم بود که مرخصم نمیکردن ..  _

 نگران نباش.. بریم داخل خاله اینام خسته ان عصر تا حاال دنبال کارای من بودن..

 

شکر واسه تد از کلی و بع با کمک بابا وارد خونه شدیم هرچی خاله اصرار کرد برم پایین تا مواظبم باشه بابا قبول نکرد

 مواظبم بودن من و بابا تنهایی راهی خونه شدیم.. اینکه

 دراز کشیده بودم روی تخت و بابا برام کمپوت باز کرده بود و حسابی بهم خوش میگذشت

 نشست کنارم و خوردنم و نگاه کرد!

 ظرف خالی رو گذاشتم رو میز 

 _ مرسی بابا خیلی چسبید

 بهم لبخند زد _ خوشحالم که انقدر تغییر کردی

 

 نگاهش کردم سوالی

 شه ای..ز همیا_ قبل از اینکه بیایم این خونه بیشتر تو خودت بودی ولی با وجود مهتاب و خانواده اش شادتر 

 نمیدونم چجوری ازشون تشکر کنم. 

 

 بهش لبخند زدم چشمام و بستم..

 وجوده بابا تو خونه انقدر آرامش بخش بود که شدید خوابم گرفته بود..

 

  فرداش مدرسه نرفتم

 بابا هم خاله اینا رو دعوت کرد دو روز بریم ویالی لواسون..

 ی کرد..و راضربماند که به خاطره مهتاب و کنکورش قبول نکردن ولی بابا به بهونه ی عوض شدن روحیه اش خاله 

 واقعا به این دور شدن از خونه و محله نیاز داشتیم..

 

 داشت گرد و خاک ویال رو میگرفت.. بابام و عمو رفته بودن خرید موادغذایی و خاله هم

 من و مهتابم داشتیم توی باغ قدم

 میزدیم..

 _ آرشیدا به نظرت چیکار کنم؟

 _ چیو؟

 _ همین تهدیدا رو دیگه

 _ هیچی.. بهش بی محلی کن خودش میره پی کارش

 _ نمیشه.. اون ول کن نیست
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 _ اصن حرف حسابش چیه؟

 _ من و میخواد آرشیدا.. منو

 گفتی دوستش نداری؟_ تو بهش 

 _ آره خیلی به خدا خیلی گفتم..

 

 دوست پسرش شخصیت عجیبی داشت..

 کمتر پسری بود که یه دختر انقدر پسش بزنه ولی بازم بخواد دختره باهاش بمونه..

 یا واقعا عاشق مهتاب بود .. 

 یا بیماری روانی داشت که میخواست اذیتمون کنه..

 مورد اول بیشتر میخورد..

 ب خیلی امتیاز مثبت داشت واسه اینکه عاشقش بشی!مهتا 

 چهره ی زیبا و هیکل عالی..

 اخالقشم که فوق العاده بود.. 

 خانواده ای خوبی هم داشت پس گزینه ی خوبی بود 

 به پسره حق میدادم نخواد از دستش بده..

 با صدای خاله از بین درختا بیرون اومدیمو رفتیم داخل ویال..

 دو روزه زندگیم و در کنار بابا و خاله اینا گذروندم..یکی از بهترین 

 همه چی آروم بود..

 میشد گفت زندگیم بدون استرس شده بود

 و مهتابی که هر لحظه در کنارم بود بهم یادآوری میکرد چقدر میتونم عاشق باشم و خوشحال..

 

 جای خالی مامان حسابی به چشم میومد..

 خاله باشه..مامانی که میتونست بهترین همدم 

های خاله و  ه عاشقانهسرت بمیتونست به شونه ی بابا تکیه کنه و زیر درختا قدم بزنه تا بابام انقدر ماتم زده و پر از ح

 عمو نگاه نکنه..

 تو زندگیم اگه همه چی هم خوب باشه..

 آخر باید یه کمبودی باشه.. 

 مثل کمبود مادری که میتونست باشه..

 

 ی به روال قبل برگشت.. برگشتیم خونه و زندگ

 صبحا مدرسه.. بعد از ناهارم با مهتاب سره درسامون تا شب.. 

  خوندیما..رس میوقتی میدیدم مهتاب درس میخونه و منم هیچ کاری ندارم که سرگرم بشم مینشستم بغلش و انصافا د

 خاله رفته بود خونه ی مامانش کمک چون شب مهمونی داشتن و البته من و بابا هم دعوت بودیم.. 

 بابا فکر نکنم بیاد ولی من که حتما میرم.. 

 عمو هم تا شب سره کار بود و من و مهتاب تنها بودیم.. 

 ساعت چهار عصر بود و کم کم باید میرفتم باال دوش بگیرم و حاضر بشم..

 حوله اش از اتاقش بیرون اومد و همین جور که به سمت حموم میرفت گفت:مهتاب با 

 _آرشیدا من میرم حموم 

 _ منم با تو میام

 برگشت سمت من 

 _واقعا؟ 

 _ اوهوم 

 خندید_ پس تا من وان و پر میکنم بدو از باال حوله ات و بیار
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 رفتم واحد خودمون و حوله و شامپوم و برداشتم

 وسیله هامو گذاشتم تو رختکن و در حموم و باز کردم.. 

 مهتاب وان و پر کرده بود.. 

 روی آب پر از برگ گل رز بود.. 

 گالی روی میز و پرپر کرده بود.. 

 موزیک مورد عالقه امم از ضبط پخش میشد.. 

 میدونست عاشق اینم که تو حموم موزیک گوش کنم.. 

 . از این همه توجهش غرق خوشی شدم.

 لباس زیرمو در آوردم و رفتم توی وان روبروش نشستم.. 

 پاهامون بین هم قفل بود.. 

 کالمی رد و بدل نمیشد ولی این چشمامون بود که حرف دلمون و میزد.. 

 مهتاب اومد جلوتر.. 

 صورتش و نزدیک کرد و زل زد به لبام.. 

 نگاهم کشیده شد سمت لباش.. 

 یه بوسه ی خیس و آروم.. 

 لبام تو محاصره ی لباش بود و با بوسه هاش شکنجه ام میکرد.. 

 یه شکنجه ی عاشقونه.. 

 از هم جدا شدیم و زل زدیم به هم.. 

 پشتش و به من کرد و اومد تو بغلم.. 

 دستام و دوره شکمش حلقه کردم و سرم و به وان تکیه دادم.. 

 آرامش محض بود.. 

 لم باشه و من غرِق بوی تنش..تو اون لحظه  آرزو کردم همیشه تو بغ

 

 "زمان حال"

 

 سریع بشقاب و لیوان میز و بردم آشپزخونه

 لباسایی که روی مبل ریخته بودمم جمع کردم و بردم تو اتاق.. 

 با یه نگاه کلی خونه رو چک کردم و از مرتب بودنش مطمعن شدم..

 رفتم توی اتاق و سره چمدونم.. 

 د بزارم واسه همین چمدونم بازار شام شده بود..حوصلم نمیکشید لباسا رو توی کم

 یه مانتوی طوسی کوتاه پوشیدم با شلوار لی آبی آسمونی با شال  طوسی آبی.. 

 یا نگاه تو آیینه به خودم انداختم.. 

 بدون هیچ آرایشی.. 

 دیگه دل و دماغ اینکه به خودم برسم و نداشتم.. 

 رفتم توی آشپزخونه و چایی دم کردم! 

 باید خریدم برم..  حتما

 داشتم همین بود.. چیزی که واسه ی پذیرایی از ستوده تنها

  با یه خط ناشناس بهم زنگ زد و گفت: رفته و دادخواست طالق و داده و باید با هم صحبت کنیم..

آدماش  نا فهمیدهمطمع من که نمیتونستم برم دفترش چون اگه امیر تا االن فهمیده باشه که من دادخواست طالق دادم که

 و فرستاده تا دم دفتر ستوده کشیک بکشن تا منو گیر بیاره! 

 ولی کور خوندی آقا امیر که بزارم دیگه رنگم و ببینی.. 

 واسه همین به ستوده گفتم بیاد اینجا و خیلیم مراقب باشه تا کسی تعقیبش نکنه.. 
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 زنگ حیاط زده شد.. 

 . م و داخل.ش کردسریع رفتم در رو باز کردم و خودم و کشیدم کنار تا بیاد داخل بعد از سالم و احوالپرسی دعوت

 رفتم تو آشپزخونه تا براش چایی بریزم 

 ید وقت نداریم_خانوم مراتب زحمت نکش

 

 

جواب دادم همینجور که با سینی بیرون میومدم  

 _ چیزه خاصی نیست که.. شرمندم من خرید نرفتم فقط چایی داشتم.. 

 

 با متانت بلند شد و سینی رو ازم گرفت و رو میز گذاشت و نشست

 منم مبل تک نفره ی کناری نشستم

 پرونده ام رو باز کرد 

واسه کار شما بودم امیر اومد دفترم_ فردای روزی که من دادگاه   

 

 تعجب زده نگاهش کردم و منتظر بودم ادامه بده

و البته خیلیم عصبانی بود..  _ ازم خواست بگم کجایید!   

 

  پوزخندی زدم 

ه چیزی بهتون بگمی_ خانوم مراتب امیری که من دیدم امیر همیشه نبود.. بهم ریخته و آشفته و در ضمن ازم خواست   

 _ چی؟ 

امیر گفت : یا خودت برمیگردی یا اگه خودم برگردوندمت چیزای خوب و قشنگی تو خونمون منتظرته خیلی بهتر از _ 

 قبل! 

 

 ''چیزای خوب و قشنگ''

 یادم به تمام صحنه هایی که تو اون خونه دیدم.. 

 تمام اون صداهایی که هنوزم تو گوشم میپیچه.. 

 تمام اون چیزایی که تا زنده ام شکنجه ام میکنه تو اون خونه بود.. 
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 و حاال وعده بهترش و بهم میداد؟ 

 من اگه برم تو اون خونه دیگه زنده بیرون نمیام.. 

 مطمعنم.. 

 دوباره به یادم اومده بودن و شوک بهم وارد شد.. 

 دندونم رو هم کلید شده بود و صدا میداد.. 

زید.. تمام بدنم میلر  

قط یه تصویر پشت پلکم اومده بود.چشمام بسته بود و ف  

 

 با سیلی که به گوشم خورد چشمام باز شد و ستوده رو جلوم دیدم

 دندونام هنوزم به هم میخورد و صدا میداد.. 

 یه لیوان آب یخ و ریخت تو دهنم.. 

 بعد با انگشت سبابه و شصت دور دهن و فکم و ماساژ داد

 آروم آروم دندونام آزاد شد.. 

 خوب شدم..

 تکیه دادم به مبل و چشمام و بستم تا ریلکس بشم.. 

 ستوده هم رفت مبل بغلیم نشست

 _ ببخشید آقای ستوده یه چیزایی یادم اومد که خوشایندم نبود.. 

 

 _ اگه میدونستم حالتون بد میشه نمیگفتم

 

 لبخندی زدم

  زدید.. مثل اینکه باید چند تا برگه رو امضا میکردم درسته؟ _ نه شما حرفی که اون زده بود و

 

 پرونده ام رو جلو کشید و چند تا برگه رو جلوم گذاشت 

 خواستم بلند بشم خودکار بیارم که زودتر بلند شد و گفت:

 _ به من بگید کجاس من میارم

 _ شرمنده روی میز تلویزیونه

 

 خودکار و آورد و امضا کردم.. 

 دقیقه ای بود که پرونده رو گذاشته بود رو میز و سرش تو گوشیش بود..  5

 چرا نمیره؟ 

 همینجوری داشتم نگاهش میکردم و تعجب زده بودم که نشسته اینجا و نمیره...

 یکدفعه بهم نگاه کرد

ون نمیتونم تنهاتون بزارم! _ خانوم مراتب من به خواهرم پیام دادم تا بیاد اینجا پیشتون ببخشید البته ولی با این حالت  

 خودمم که نمیشه بمونم واسه همین به خواهرم گفتم بیاد
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 ابروهام پرید باال و بهت زده گفتم:

 _ از کجا میدونید من کسی رو ندارم که بیاد پیشم؟ 

 _ از اونجایی که شما فرار کردید از خونه و البته امیرم گفت اون هیچکس و نداره! 

 

 

 

 

. تا خواهرش برسه اونم سرش تو گوشیش بود و منم داشتم گالی قالی رو میشمردم. ازش تشکر کردم و  

 باالخره زنگ و زدن و رفت در رو باز کرد

 یه دختره قد بلند و خوش هیکل که خیلی به ستوده شبیه بود وارد شد 

 به احترامش بلند شدم ولی ضعف داشتم.. 

 اومد بغلم کرد.. اسمش سحر بود.. 

قابلمه وارد شدستوده با یه   

 سحر شالش و در آورد و همینجور که به سمت آشپزخونه میرفت گفت

  _ سپهر مامان واست شام نزاشت گفت بری خونه بخوری این قابلمه فقط مال من و آرشیدا خانومه..

 

 ستوده باشه ای گفت و ازمون خداحافظی کرد و رفت

 سحر دختره خوبی به نظر میومد.. 

 و البته خیلی خودمونی بود.. 

 مامانش برامون ماکارونی فرستاده بود.. 

 ازم هیچ سوالی نپرسید و فقط راجع خودش حرف زد.. 

 بابت این اخالقش که فضول نبود و پیگیر نشد که من کیم و چیم واقعا ممنونش بودم.. 

خلی بود.. ساله بود و تازه لیسانس مدیریت گرفته بود و تو شرکت عموش مدیر دا 24  

 دو تا بچه بودن و مامانش دکترای ادبیات داشت و استاد دانشگاه بود.. پدرشم قاضی بود! 

 البته جای تعجبی هم نداشت.. 
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 پسره به باباش رفته دیگه.. 

 بعد از مدت ها یه شام پر از لذت خوردم.. 

 یه همزبون داشتم.. 

 امشب تنهاییم کمتر حس میشه..

یده بودیم.. با سحر رو تخت دراز کش  

 چشمام باز بود و به سقف زل زده بودم.. 

گاهی وقتا با یه غریبه که تازه دو ساعته باهاش آشنا شدی انقدر راحتی که با کسی که چندین ساله دوست یا فامیلته 

 راحت نیستی.. 

 اینم حکایت رابطه من و سحر بود.. 

 اصال حس نمیکردم مهمون اومده خونه.. 

ظرفا رو هم شست چایی هم آورد و االنم که کنارم دراز کشیده بود.. خودش غذا کشید و   

 تو همین فکرا بودم که صداش و شنیدم

 _ بیداری؟ 

 رو پهلو خوابیدم و نگاهش کردم.. 

 فهمید بیدارم

 _ آرشیدا میتونم یه چیزه خصوصی بهت بگم؟ به داداشم نگیااا

بگو _  

هم نیس که بهش بگم.. _ میدونی خیلی وقته ذهنم و درگیر کرده کسی   

 به مامانمم خجالت میکشم بگم! 

 _ عزیزم بگو من میشنوم.. 

 

 جالب بود نه؟ 

 من که خودم درگیر ترین بودم حاال باید درگیری های یکی دیگه رو بشنوم

 _ سره کارمون یه پسره اس رییس تکنولوژی تولید کارخونه اس از وقتی دیدمش یه جوری شدم.. 

 همش دوست دارم به یه بهونه ببینمش ولی خیلی سنگین و مغروره اصن انگار من و نمیبینه.. 
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 به نظرت من زشتم؟ شاید اگه خوشگل بودم به چشمش میومدم.. 

 

 امان از دست هم جنسای من! 

 چرا فکر میکنن عشق به خوشکلیه؟ 

زل زدم به چشماش اووف  

سالته و به اندازه  25سالتم نیست بگم داری حرف بچگانه میزنی تو  16_ ببین سحر تو دختره خیلی خوشکلی هستی 

 کافی عاقل هستی اون پسر اگه واقعا تو رو دوست داشته باشه و پسره خوبی باشه عاشق شخصیت و اخالقت میشه! 

قیافتم تکراری  چهره ی زیبا یه روز دو روز نهایتا چند ماه میتونا یکی رو در کنارت نگه داره ولی اگه اخالقت بد باشه

 میشه و باالخره یه زمانی ولت میکنه.. به نظرم کاری کن که خودت و بشناسه..شخصیت واقعیت و ببینه خب؟ 

 

ممنون.. حرفات واقعا آرومم کردلبخندی زد _   

 متقابال لبخندی زدم 

 _خوب بخوابی.. 

 

 این دفعه نزاشتم فکرام باز هجوم بیارن و خوابم برد.. 

از کردم آروم پلکام و ب  

 نوره آفتاب پهن شده بود توی اتاق و حس خوبی به آدم میداد.. 

 نشستم رو تخت که یادم به سحر افتاد.. 

 رفتم بیرون و صداش زدم ولی نبود..

 حتما رفته.. 

بود..  11ساعت و نگاه کردم   

 رفتم آشپزخونه روی کابینت یه برگه بود

 برش داشتم

 

نکردم خداحافظی کنم.. باید برم کارخونه سپهر اومده دنبالم.. شمارم و برات نوشتم "  آرشیداجان خواب بودی بیدارت 

 هر وقت بیدار شدی باهام تماس بگیر"



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 

 اول یه چایی درست کردم و خوردم 

 بعدم با سحر حرف زدم.. 

 قرار گذاشتیم عصر بیاد دنبالم تا با هم بریم خرید.. 

فتممواد غذایی و شوینده واسه خونه باید میگر  

 نشستم رو مبل و مثل همیشه زل زدم به تلویزیون روشن در حالی که هیچی نمیفهمم ازش!

 بعد از کلی خرید و گشتن توی هایپر

 نشسته بودیم توی کافه و منتظره سفارشامون بودیم

 سحر بستنی سفارش داد و من میلک شیک..

کالس بازی در میاوردم_هیچ وقت نتونستم طعم قهوه رو تحمل کنم از بس تلخه وگرنه با   

 

 با این حرفم سحر خندید 

 _ وااای آره خیلی تلخه.. 

 _ سحر ممنون بابت همراهیت

 _ خواهش میکنم گلم من خودمم خرید داشتم.. 

 

 لبخندی به مهربونیش زدم.. 

 فقط یه مسواک خرید.. میدونم فقط واسه من با اون همه خستگی از سره کارش اومد..

هش گفته که من و ول نمیکنه... نمیدونم ستوده چی ب  

 باید باهاش حرف بزنم..

 _ سحر

 _جونم؟

 _ نمیدونم ستوده ینی داداشت چی بهت گفته که من و تنها نزاری ولی تو مجبور نیستیاا.. 

 من خیلی وقته تنهام بازم میتونم ادامه بدم
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 دستم و گرفت

 _ این چه حرفیه آرشیدا؟ من از همراهی تو لذت میبرم..

 میدونی به واسطه ی شغل بابا و سپهر من اصال آزادی های یه دختر معمولی رو نداشتم.. 

 حتی یه دوست هم نداشتم که وقتی دلم میگیره برم پیشش.. 

 بابا خیلی شکاکه. انقدر پرونده های جنایی مختلف دیده که به هیچکس اعتماد نداره.. 

ا باشم..م چون داداش تایید کرد االن اجازه داده اینجحتی با این سن رفت و آمد من و چک میکنه.. تو ه  

 و اینم موقعیتی نیست که بخوام از دستش بدم.. تو اولین دوست منی.

نی منم از بودن تو استفاده میکنم.. عو این رابطه متقابله ی  

 

اگه به عمق چشمام نگاه میکرد شاید حسرتی که توش لونه کرده بود و میدید..    

و به فکر داشت.. یه پدر پیگیر   

 پدری که اجازه نمیداد هیچ خطری دخترش و تهدید کنه.. 

اینجا نبودم.. شاید اگه بابای منم به جای اینکه انقدر تو کارش غرق بشه و فکر کنه همه چی به پوله من االن  

فکر میکرد من غم از دست دادن مادرم و با پول میتونم جبران کنم    

ه میخوام.. ولی هیچ وقت نفهمید من توج  

ساله به توجه نیاز داره.. 16یه دختره   

 به اینکه یکی مراقبش باشه.. 

 ولی خب من غرق تو پول بودم بدون هیچ محبتی.. 

 بدون هیچکسی که راه درست و نشون بده بهم..

 

اونجا و ما تلفن سحر زنگ زد.. ستوده بود.. وقتی فهمید ما تو کدوم کافه ایم به سحر گفته بود با پسرعموش میاد 

 منتظر باشیم

 تا فهمیدم قراره بیاد پیش ما سریع یه پیام براش فرستادم

 "سالم.. آقای ستوده اگه دارید میاید اینجا اول مطمعن بشید کسی تعقیبتون نمیکنه.. ممنونم"
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یقه بعد جواب دادقدو د  

 " نترس حواسم هست"

 

 زل زده بودم به متن پیامش.. 

 نه سالم کرده بود نه چیزی.. 

 تازه دوم شخص مفرد شده بودم براش! 

 چه زود پسرخاله میشه. 

 همنجور اخمام تو هم بود و سرم تو گوشی که سحر زد به شونم و گفت اومدن.. 

 از پشت میز داشتیم بلند میشدیم که سحر گفت:

 _ این باهاشونه چرا؟ 

 _ کی؟ 

 

زیره لب جوری که من فقط بشنوم گفتداشتن نزدیک میشدن واسه همین   

 _ پلیور قهوه ای همون پسرس که گفتم! 

 

 اوهوع پس عشق سحرخانومم هست.. 

 یه لحظه شدم همون آرشیدای شیطون و گفتم:

 _پس یار عزیزت داره میاد.. 

 

 با صدای ستوده که بهمون سالم میکرد دیگه فرصت اینکه بهم جواب بده رو نداشت.. 

ر دیگه رو بهم معرفی کرد.. ستوده دو تا پس  

_ ایشون پسرعموی بنده هستن آقا اشکان و ایشونم دوست من و اشکانه آقا سامان گل که افتخار دادن به ما و 

 همراهیمون کردن..

 

 ستوده من و بهشون دوست سحر معرفی کرد و ممنونش شدم که نگفت وکیلم هستش.. 
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 پسرعموش یه قیافه ی مردونه و جذاب داشت.. 

شمای سبز که سحر گفت از مادرش به ارث برده و هیکل ورزیده و متناسب..چ  

خوش قیافه بود..    

 و البته اونم همکاره سحر بود

 سامانم که دل سحر و برده بود یه قیافه ی معمولی داشت ولی قد بلند بود.. 

وبه.. خحتما اخالقش رفته بودم تو کوک سامان و داشتم به این فکر میکردم که سحر عاشق چیه این شده؟   

 سحر با آرنجش پهلوم و سوراخ کرد سوالی نگاهش کردم

 اشاره کرد به موبایلم و گفت

 _ مثل اینکه برات پیام اومده

 

 بازش کردم از طرف خودش بود

 " به چیه سامان زل زدی؟ خیلی ضایع بودی"

 خندم گرفت و بدون اینکه جوابش و بدم گوشی رو خاموش کردم.. 

ازم پرسید:پسرعموش   

 _ با سحر هم کالسی بودید؟ 

 _ نه 

 _ پس شما چی خوندید؟ 

 لبخند زدم

 _ دانشجوی انصرافی داروسازی 

 ابروهای ستوده و سحر پرید باال.

 حتما انتظار نداشتن من داروسازی خونده باشم 

 _ چرا انصرافی؟ 

 ایندفعه سامان ازم پرسید

 _ دوستش نداشتم

 _چرا از اول انتخاب کردیدش؟ 
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 لبخند تلخی زدم.. 

 _ بعضی مواقع یه چیزایی اهمیت بیشتری برات داره.. 

 اون قدر که به خاطرشون رشته ای رو انتخاب میکنی که ازش متنفری

 همه سکوت کرده بودن.. 

شیکم.. کمنم زل زدم به میل  

 ستوده خوب بحث و عوض کرد

 _ نزدیک نه شبه بریم شام؟

ن با خنده_ مهمون تو باشیم چرا که نه؟ اشکا  

 همه خندیدیم و ستوده گفت:

 _ باشه فقط به شرطی که غذای ارزون انتخاب کنیداا

 

 اشکان همینجوری که بلند میشد 

شید تا تو این ترافیک به یه جای خوب برسیم حداقل_ پس پا  

 

 و رفت سمت صندوق و میز و حساب کرد.. 

اد حساب کنه! معذب بودم که اون حساب کرده بود ولی دور از ادبم بود که وقتی سه تا مرد بودن یه خانوم بخو  

 به غرورشون بر میخورد 

 دم در منتظر بودیم تا سامان و اشکان ماشین بیارن.. 

 ماشین سحر دم در پارک بود 

 رو کردم سمت سحر

ینجا یه آژانس میگیرم برمیگردم خونه_ ببخشید این دو روز زحمتت دادم..  من از هم  

 

 ستوده اومد بین حرفم 

 _ امکان نداره اجازه بدم برید! 
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 ابروهام پرید باال

 جانم؟؟ این بخواد اجازه نده؟

 چی فکر کرده با خودش؟ 

.وکیلمه که وکیلم باشه.. خواهرش دو روزه دوستم شده که شده باشه ولی این حق نداره پررو بشه.  

و با این مشخص کنم باید تکلیفم  

 اخم کردم و اومدم جواب بدم که سحر کشوندم کنار و در گوشم گفت:

 _ آرشیدا به خاطر من بیا بریم.. خواهش میکنم.. 

شی با وجوده سامان هول میکنم و آبروم میره.. بیا دیگه..تو نبا  

 

 حیف که سحر واقعا مثل خواهر کوچیک ترم بود و نمیخواستم ناراحتش کنم.. 

ا صدای بلندی که ستوده هم بشنوه گفتم:ب  

 _ فقط به خاطره تو میام باهاتون.. 

 

 یه چشمک با نمک زد و همون موقع اشکان اینا هم رسیدن

 ستوده هم پشت ماشین سحر نشست و حرکت کردیم

نی ماشین نداره؟ عی  

 آرشیدا به تو چه؟ 

 آره واقعا به من چه ربطی داره.. 

زل زدم به خیابون تا بعد از نیم ساعت رسیدیم به رستوران مورد نظر   

 جای خلوت و شیکی بود.. 

 پشت میز نشستیم و هرکس یه چیزی سفارش داد

 منم جوجه.. 

 پسرای خوبی بودن.. 

وا اشکان برخالف چهره ی جذابش که به آدم القا میکرد شاید مغرور باشه خیلیم مهربون بود و جمع از دستش رو ه

 بود..
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 سر به سره همه میزاشت..

به منم میگفت دکی دارو   

 کلی از این لقب جدید استقبال کردم و خندیدم.. 

 به سحر حق میدادم عاشق سامان بشه..

 پسره متین و خوبی بود.. 

 حتی وقتی مخاطبش من و سحر بودیم به چشمامون زل نمیزد..

 رفتارش واقعا سنگین و الیق بود.. 

نوشابه سر میز بود که من اصال دوست نداشتم.. سره شام فقط   

 سحر آروم پرسید 

 _نوشابه بریزم برات؟ 

لب زدم   

 _ دوست ندارم

 ولی ستوده حواسش به من بود شنید و از سره میز بلند شد

با دو تا لیوان که یکیش دوغ بود و یکی دیگش آب برگشت و گذاشت بغل دستم..     

 ازش تشکر کردم و لبخندی زدم.. 

 تو دلم گفتم

 "مرسی که حواست هست "

 

 

 

 شام تموم شد

اشکان با اینکه ستوده رو خیلی اذیت کرد واسه پول شام ولی خودش زودتر به بهونه ی دستشویی بلند شد و حساب 

 کرد.. 

 سحر میگفت اخالقش همینجوریه.. هرجا باهاش بری نمیزاره دست تو جیبت کنی! 

 کم کم از پشت میز بلند شدیم و رفتیم بیرون.. 
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یخندیدیم.. متو پارکینگ رستوران ایستاده بودیم و اشکان باز داشت یه خاطره ی جالب از دانشگاهش میگفت و   

 امشب بعد از مدت ها دپرس بودن کلی خندیدم.. 

د.. سامان همه رو دعوت کرد به یه نوشیدنی داخل تریای دوستش که همون نزدیکی بو  

بود..  11:30به ساعت نگاه کردم   

 به اندازه ی کافی بیرون بودم و دیگه بس بود.. 

 

 دم گوش سحر گفتم:

 _من یه تاکسی میگیرم میرم دیگه عزیزم..

 _ نمیای آبمیوه بخوریم؟ 

 _ نه دیگه دیره خستم.. 

 

 گوشت و مرغا هم حتما تو صندوق عقب تا حاال گندیده

 خندید و گفت:

به سپهر بگم  _ بزار برم  

به داداشت دارم مگه من بچم؟  ر_ چیکا  

 

بی توجه به حرفم رفت پیش سپهر و بهش گفت همون موقع سپهر از اشکان و سامان عذرخواهی کرد و گفت باید من و 

و اون برسونه.. ربرسونه و از اشکانم خواست سحر   

 ینی من با این تنها تو یه ماشین؟ 

دهخب اون که تنهایی خونتم اوم  

 آره اون فرق داشت

 چه فرقی؟ 

 نمیدونم ولی االن یه جوریه.. 

 اوف 

ی از بچها به طرف ماشین سحر رفتیم خداحافظبعد از   
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 دچار دوگانگی شدم که جلو بشینم یا عقب ولی خب راننده ام که نبود! 

 جلو نشستم و حرکت کردیم

 سکوت بدی بود.. 

 

 _ اولین جلسه دادگاه چه تایمیه؟ 

اون هفته _ شنبه ی  

 _ من نیام مشکلی نیست؟ 

 _ چون جلسه ی اوله اشکال نداره

 _ بقیشم نمیخوام بیام

 

 یه نگاهی بهم انداخت 

 _ حاال تا بقیش یه فکری میکنیم.. 

 

 چشم دوختم به خیابون و تا موقعی که برسیم حرفی زده نشد.. 

 

و بزنید؟ ر_ میشه صندوق   

 در صندوق و باز کردم.. 

 این همه رو کی میبره؟ 

 چند تا از کیسه های سنگین و برداشت و گفت

 _ میشه سریع در رو باز کنید؟ 

 _ بله بله

اهم و بست و گفت:دویدم سمت در رو باز کردم.. خواستم برگردم برم چند تا کیسه ها رو منم بردارم که با دستش ر  

 _ شما منو راهنمایی کنید بهتره

ورودی رو باز کردم لوتر رفتم و درمجبورا ج  
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 روی تخت دراز کشیده بودم و به شبی که گذشت فکر میکردم..

به اینکه واسه اولین بار در کنار آدمایی که شاید دو ساعتم نبود باهاشون آشنا شده بودم ولی انقدر بهم خوش گذشت که 

 فکرشم نمیکردم.. 

 ستوده تموم خریدام و خودش تا آشپزخونه آورد.. 

 نزاشت به هیچکدوم دست بزنم.. 

ش کردم چایی درست کنم ولی به ساعت اشاره کرد و تشکر کرد.. تعارف  

 موقع خداحافظی تا دم در بدرقه اش کردم.. 

 برگشت سمتم و گفت

 _ شما برید داخل تا منم برم

 

 باشه ای گفتم و خواستم در و ببندم که باز گفت

 _ مواظب باشید خدانگهدار

 در رو بستم!

 مواظب باشید.. مواظب باشید... مواظب باشید.. 

 صداش همش تو گوشم تکرار میشد.. 

 نمیدونم کی خوابم برد.. 

ودیم.. بدو روز از دیدارم با سحر و شام گذشته بود و دیروز فقط پیام داده بودیم و حال هم و پرسیده   

ترین روزای ممکنه.. حپنجشنبه یکی از افتضا  

داری.. نه دل تو خونه موندن   

 نه جایی که بخوای بری.. 

 یه دوگانگی بین دو حس متضاد! 

 لیوان شیرکاکائوم و برداشتم و لب پنجره ای که تو حیاط باز میشد نشستم.. 

 هوای پاییز هنوز اون قدرا سرد نشده بود.. 

 با یه بافت طوسی و یه ساپورت مشکی بودم ولی احساس سرما نمیکردم.. 

ی بود..حوض مادرجون خالی خال  
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 یادش بخیر وقتی زنده بودن چقدر خونشون با صفا بود.. 

 یه حوض آبی وسط اون باغچه و درخت و گال که پر از ماهی قرمز بود.. 

 و تو بهار گلدونای شمعدونی  رنگارنگ  قشنگ ترش میکرد.. 

 ولی حاال خشک خشک بود.. 

 انگار نه انگار که این باغ خزون یه زمانی گلستون بوده.. 

 با حسرت نگاهم به حیاط بود.. 

 موبایلم زنگ خورد

 سریع برداشتم.. 

ش پخته و ازم دعوت کرد برم خونشون.. فت مامانش آسحر بود..  گ  

زشت نبود؟  ..ولی خب زشت بود  

 بهش گفتم نمیام و خستم 

 پنج دقیقه بعد دوباره زنگ زد.. 

 اومدم یه چیزی بهش بگم که صدای یه خانوم اومد.. 

ردم و بعد از سالم و احوالپرسی فهمیدم مامانشه و ازم بازم دعوت گرفت.. تعجب ک  

 دیگه خجالت کشیدم نه بیارم و قبول کردم

 ولی بعدا حساب سحر و میرسم.. 

بیاد دنبالم..  6قرار شد ساعت   

 دو ساعت وقت داشتم حاضر بشم.. 

کلفت مشکی.. بارونی مشکیمم رو هم روش پوشیدم  یه بافت بلند تا روی زانو به رنگ سبز لجنی پوشیدم با یه ساپورت

 و شال مشکی ام انداختم.. 

 موهامم گوجه باالی سرم جمع کردم.. 

 فقط یه کرم مرطوب کننده به صورتم زدم تا خشکیش برطرف بشه.. 

 سادگی و بیشتر از هرچیزی قبول داشتم.. 

گذشت و خبری از سحر نشد 6یه رب از   

گوشیم خودش زنگ خورد خواستم بهش زنگ بزنم که   
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 ستوده بود! 

 تلفن و وصل کردم

 _ سالم بله؟ 

 _ پایین منتظرتونم.. 

 

 بدون هیچ کالم دیگه ای قطع کرد... 

 جااانم؟ 

 چی شد االن؟ 

 ستوده اومده بود دنبالم؟ 

 با اخمای درهم رفتم بیرون و در رو بستم

 ستوده داخل یک ماشین مدل باال منتظرم بود

ماشین و بعد از سالم و احوال پرسی ازش پرسیدم:نشستم داخل   

 _سحر قرار بود بیاد دنبالم بازم ببخشید که مزاحم شما شدم

 _اختیار دارید داشتم از دفتر برمیگشتم نزدیک بودم گفتم خودم بیام

 

و میگه نزدیک!!!رراه  دقیقه 45کردم و به این فک کردم که  تشکری  

غ مانند شدیم..شهر بود با ریموت در و باز کرد و وارد یه محوطه ی بزرگ باخونشون توی یکی از خیابونای خوب   

 ماشینش و داخل پارکینگ پارک کرد و پیاده شدیم..

با دستش به یه مسیر سنگفرش شده که دو طرفش پر از گل کاری های متناسب با فصل بود اشاره کرد و راه افتادیم به 

 اون سمت

بود که با سنگ مرمر سفید و سبز کار شده بود.. رو به رومون یه خونه ی ویالیی  

ارد بشم..از پنج تا پله ی ورودی باال رفتیم و کنار در که رسیدیم درو باز کرد و کنار ایستاد تا من و  

 زیر لب تشکری کردم و وارد شدم

 هم زمان با ورودم یه خانوم مسن قد کوتاه و تپل از راهروی مقابل وارد شد

م و بغلم کرد..با لبخند اومد سمت  
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 شوکه از این کاره یهوییش

بهت زده ایستاده بودم و نگاه میکردم..   

 از بغلش بیرون اومدم ..

کمرم و گرفت و به سمت پایین خم کرد تا قدش برسه و گونه ام و بوسید و شروع کرد به تعارف کردن که خوش اومدی 

 دخترم و ..

 بازم یه تشکره دیگه..

ن بود؟این خانوم بامزه مادرشو  

 اصال سحر و ستوده شبیهش نبودن!

 پالتوم و ازم گرفت و آویزون کرد ولی شالم و در نیاوردم

 وارد سالن پذیرایی شدیم.. 

 سحر روبروی تلویزیون نشسته بود با دیدنم بلند شد و اومد بغلم کرد.. 

 به خودم فشردمش.. 

 عجیب دوستش داشتم.. 

 حس یه خواهره کوچکتر و بهش داشتم.. 

 ستوده از پله های وسط خونه باال رفت.. 

 از پشت بهش خیره شدم..

 چهارشونه بود و قد بلند.. 

 مثل امیر بود.. 

 باز یاده امیر اومد و گند زد به تموم حسای خوبی که از این خونه گرفته بودم.. 

 زل زدم به دستای قفل شده ام..

ی اومد و کنارم نشست.. همون خانوم تپل و بامزه با یه سینی چایی و کیک خونگ   

 اسمش ایران بود! 

 از هم صحبتی باهاش واقعا لذت بردم..

 استاد ادبیات بود و خیلی قشنگ صحبت میکرد

 صدای زیبایی هم داشت.. 
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 چشماش قهوه ای بود و پوستش سفید.. با گونه های سرخ

 سحر و ستوده حتما به پدرشون رفته بودن

 نگاهم به پله ها افتاد

 چرا ستوده پایین نمیاد؟ 

 نکنه ناراحت شده من دعوت مادرش و قبول کردم؟ 

یک ساعتی گذشته بود و من و سحر تو اتاقش داشتیم آلبوم عکسای بچگیاش و میدیدیم که مادرش صدامون زد آش 

 حاضره

 رفتیم پایین..

 

بود با ظرف کشک و پیازداغ و نعنا یه سفره ی قلمکار وسط پذیرایی پهن شده بود و داخلش دو تا کاسه ی بزرگ آش 

 بود.

ساله با موهای جوگندمی بیرون اومد..  60از دِر بغِل ورودی یه مرد تقریبا   

 از چهره و شباهتش به ستوده فهمیدم پدرشونه.. 

 خیلی مقتدر بود.. 

 قد بلند و هیکل بزرگشم با افزایش سن چیزی از ابهتش کم نمیکرد.. 

کردم رفتم جلو و به آرومی سالم  

_ بشین سره سفره بابا جان به گرمی جوابم و داد و گفت  

 

 سحرم رفت و بغلش کرد.. 

 یه بوسه روی موهای سحر نشوند.. 

 و حسرت بود که تو دل من نشست.. 

 ایران جون با دو تا مالقه بیرون اومد و باز تعارف کرد و نشستیم.. 

 سحر رو به من گفت

 _ ما همیشه غذاهای سنتی رو روی زمین سفره میندازیم.. بابا میگه خوشمزگیش به همین سفرس.. 
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 لبخندی زدم و با سرم تایید کردم.. 

 ستوده سره سفره ام نیمد! 

 اگه میدونستم با حضورم انقدر ناراحت میشه که نیاد سره سفره خب نمیومدم.. 

تا قاشق نتونستم بخورم..  اشتهام با این فکر کور شد و بیشتر از چند  

 سفره رو با کمک سحر و مادرش جمع کردیم

 با پدرش نشسته بودیم و میوه میخوردیم.. 

 میتونم بگم پدرش یکی از دوست داشتنی ترین شخصیتایی بود که دیده بودم.. 

 انقدر پدرونه هاش برای سحر قشنگ بود که نا خودآگاه محوشون میشدی.. 

ری کنه برای پدرش.. سحرم خوب بلد بود دلب  

رد.. کستوده در حالی که گردنش و ماساژ میداد از پله ها پایین اومد و از همون باال به پدرش سالم   

 بی توجه به من کنار پدرش نشست و بحثای قانونیشون شروع شد.. 

 سحرم رفته بود تو آشپزخونه و بیرون نمیومد.. 

 احساس غریبی شدیدی بهم دست داد.. 

بود..  9گاه کردم ساعت و ن  

 باید میرفتم دیگه

 آروم بلند شدم و کیفم و برداشتم.. 

 سحر اومد پیشم و تا کیف و دستم دید بلند گفت

 _ میخوای بری؟ 

 لبخندی زدم و دستش و گرفتم

 _ آره عزیزم زیادم زحمت بهتون دادم.. برم تا دیر تر نشده. 

 آقای ستوده با یه اخم جواب داد

دخترم.. شام و باید بمونی _ عمرا بزارم بری  

 شام؟ مگه آش شام نبود؟ 

 _ممنون آش صرف شد.. 

 بلند خانومشو صدا  زد و گفت
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 _ خانوم بیا مهمونمون و نگه دار میخواد راهی بشه

 

 باالخره با اصرارای ایران جون موندگار شدم.. 

 قورمه سبزی خوشمزه ای پخته بود.. 

خودم شستم.. نزاشتم کسی دست با ظرفا بزنه و همش و  

 بعد از شام تشکر کردم و گفتم باید برم.. 

 ستوده بلند شد و حاضر  شد تا برسونتم.. 

  بی توجه به اصرارای من که آژانس بگیرن واسم هیچکدوم قبل نکردن و دوباره با ستوده برگشتم..

 مسیری که داشت میرفت خالف جهت خونه بود

شتم سمتش و گفتمبرگ  

تباه میرید. _ فکر کنم دارید اش  

 

 راهنما زد و تو یه خیابون دیگه پیچید

 _ اتفاقا درست دارم میرم. 

 _ خونه من از این طرف نیست

 _ میدونم! 

 

 کامال چرخیدم سمتش دیگه احترام و اینا رو نمیفهمیدم

 _ کجا داری من و میبری؟

اگه بگم نترسیدم دروغه! ئخم به ابرو هم نیورد و رانندگیش و کرد  

 داشتم مثل بید میلرزیدم.. 

شه داشت تو سرم جوالن میداد و کفریم میکرد.. این فکر که همدست امیر با  

هم ترسیده بودم هم عصبانی اگه با امیر باشه من بدبختم  

 _ داری کجا میری؟؟؟ 
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 بازم بی محلیش نصیبم شد

 اینجوری جواب نمیداد

 دستش و از فرمون گرفتم و کشیدم

ست منحرف شدماشین به طرف را  

 _ چیکار میکنی دیوونه؟

 

 ماشین و کنترل کرد و نگاه بدی بهم انداخت

 داد زدم

 _کجا داری میریییی

 اومدم باز فرمون و بگیرم که با یه دستش دو تا دستام و سفت نگه داشت و فشار داد.. 

 _ صبر داشته باش میفهمی

 _ چیو بفهمم؟ اینکه با امیر هم دستی؟ اینکه االن داری میبریم پیش قاتل روحم؟ آرررررره؟؟ 

 

 شوک زده نگاهم کرد و سریع راهنما زد و کنار اتوبان پارک کرد

 هنوز دستام و گرفته بود.. 

 برگشت سمتم و نگاهم کرد.. 

 چشماش قرمز بود و از عصبانیت تند تند نفس میکشید

چی فکر کردی؟ از رفتار من چی دیدی که فکر کردی با امیر دستم تو یه کاسه اس؟ هاااان؟ من انقدر بی  _ تو با خودت

 شخصیتم؟؟ 

 از دادی که زد پریدم.. 

 چرا مثل شیرای عصبانی نگاهم میکنه

 اعتراف میکنم از این حالتش بیشتر از اون امیره عوضی میترسم

رونحتی جرئت نداشتم دستام و از دستش بکشم بی  

 زیره لب داشت یه حرفایی میزد که من هیچی نمیفهمیدم..

 چند دقیقه گذشت ..
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 از عصبانیتش کم شده بود

 شروع کرد تعریف کردن

_ نخواستم بهت بگم که یک وقت نترسی ولی شوهرت در به در  کل ایران و گشته.. تهران و زیر و رو کرده .. به 

 واسطه ی شغلش حتی به پلیس هم خبر داده و دو گروه دنبالت میگردن هم پلیس هم آدمای امیر! 

 _ همه ی اینا رو میدونم! 

 برگشت سمتم

  _ حتی میدونی آدماش پیدات کرده بودن؟

 میدونی قرار بوده امشب آقا امیر و آدماش بریزن تو خونت؟ 

 حتی توان قورت دادن آب دهنم و نداشتم..

 از کجا پیدام کردن؟

 _ چطوری؟ 

ه_ مثل اینکه اون کسی که برات کارت ملی و شناسنامه جعلی آورده رو پیدا کردن و اونم لوت داد  

 _ این اطالعات و از کجا دارید؟ 

ای خودم و دارم! _ منم نفوذی ه  

 _ پس برنامه های امشب همش نقشه ات بود؟ 

_ آره.. اون نفوذی به دو تا آدمی که دم خونت کشیک میدادن آبمیوه ی خواب آور داده تا من تونستم بیام دنبالت.. بعدم 

تا اون خونه آماده به یکی از دوستام گفتم تو یکی از شهرای شمال یه خونه بگیره و ببرمت اونجا منم ظهر خبردار شدم 

 بشه گفتم امن ترین جا برات خونه ی  پدرمه.

 واقعا ممنونش بودم.. 

 اگه نبود منی دیگه وجود نداشت.. 

 خجالت میکشیدم حرفی بزنم.. 

 رفتارم خیلی زشت بود..

 صداش و شنیدم

 _ من فکر کردم به من اعتماد داری که وکیلت شدم! 

 واقعا نمیدونستم چی بگم.. 

بهم  _ حق بدید  
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 حرفی نزد منم خیره ی مسیر شدم و فکرم درگیره امیری که یعنی شوهرم بود! 

 امیری که باید تکیه گاهم میبود.. 

یگه ای تکیه میکردم.باید به کس دولی شده بود بزرگترین عذابی که به خاطرش با وجود اسمی که تو شناسنامه ام بود   

 با صدای بسته شدن در ماشین از خواب پریدم.. 

 دم یه سوپر ایستاده بودیم.. 

 ستوده رو دیدم که وارد مغازه شد

نصفه شب بود 1موبایلم و از کیفم در آوردم ساعت   

 یه خمیازه ی بلند کشیدم که با یه پالستیک از مغازه بیرون اومد و سوار ماشین شد.. 

 پالستیک و گذاشت رو پام و بدون حرفی ماشین و روشن کرد و راه افتادیم

آبمیوه برام باز کن_ یه   

 پرو نبود؟ 

 با اکراه براش باز کردم و بهش دادم

 تشکرم نکرد

 این دفعه خودش یه کیک برداشت و باز کرد و شروع به خوردن کرد.. 

 یه تعارفم نزد به من 

 چپ چپ به خوردنش نگاه کردم.. 

 پالستیک و گذاشتم پایین پام و 

 دوباره سرم و تکیه دادم به شیشه و خوابیدم

 با حس انگشتی که تو بازوم فرو میرفت چشمام و باز کردم که نگاهم به صورت ستوده افتاد.. 

 با همون اخمی که از دعوامون تو صورتش نشسته بود نگاهم میکرد

 _ بیا پایین رسیدیم

 بد اخالِق عبوس! 

 حق نداره بد اخالق باشه؟ 

 نه 

 میدونی بزرگ ترین توهین و بهش کردی؟ 
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یدی که بترسم؟ خب حق بهم نم  

 نه اون حق داره! 

 بی توجه به صداهای درونم رفتم پایین.. 

 تو یا کوچه بودیم که همه ی خونه هاش قدیمی بود به جز یه خونه که ستوده رفت داخلش.. 

 اون بازسازی شده بود.. 

 حتی صبر نکرد من اول وارد بشم! 

 خونه ی ساده ای بود با وسایالی قدیمی

 یه پسر داشت با ستوده حرف میزد که با دیدنم سریع سالمی کرد و دوباره به حرفش ادامه داد.. 

 ستوده هم که انگار من و نمیدید

 از دستش عصبانی بودم

انقدر خسته بودم که بدون نیم نگاهی بهشون رفتم سمت دو اتاقی که سمت راست خونه بود و وارد یکیش شدم.. فقط یه 

بود با یه دست رختخواب یه گوشه اش فرش کفش پهن شده  

 رختخواب و پهن کردم و شالم و برداشتم و دراز کشیدم.. 

 به ثانیه نکشید که خوابم برد.. 

 بعد از مدت ها بدون فکر و خیال خوابیدم

 بدون قرص خواب.. 

 بدون غلت خوردن

 مثل خوابای شیرین بچگیام.. 

 دلم قرص بود.. 

خطری نیستمطمعنم بودم تو این خونه   

 مطمعن بودم..

 یکی از پلکام و به زور باز کردم و موبایلم و چک کردم

بود..  10ساعت   

 نشستم و کش و قوسی به بدنم دادم.. 

 شالم و سر کردم و از اتاق بیرون رفتم
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 در اتاق بغلی بسته بود و کسی هم تو خونه نبود

 رفتم آشپزخونه و سره یخچال

ب ستوده داخلش بود تو یخچال بودپالستیک دیشبی که خریدای دیش  

 یه آبمیوه و کیک برداشتم و نشستم رو مبلی که دم آشپزخونه بود و کم کم خوردم.. 

م طرفه.. از در و دیوار نگاه کردن خسته شدم و بلند شدم تا دوری اطراف بزنم و ببینم راه دریا از کدو  

حالی که یکی از چشماش به زور باز شده بود با موهای بهم در و باز کردم که همون موقع در اتاق باز شد و ستوده در 

ریخته اومد بیرون و مثل پسربچه ای که به زور از خواب بیدارش کردی با همون لباسای دیشبش که فقط یکی از دکمه 

 های پیراهنش بسته بود و بقیه اش باز بود گفت

 _ کجا داری میری؟ 

 زل زده بودم بهش.. 

و مرتب همیشه خیلی فرق داشت و واقعا بامزه شده بودبا اون مرد اتوکشیده   

 _ سالم صبحتون بخیر

 بی توجه به تیکه ی کالمم گفت

 _ کجا میخوای بری؟ ساعت چنده اصال؟

 من نباید بهش جواب پس میدادم که کجا میخوام برم 

 مگه نسبتش چی بود باهام؟ 

 پس بازم سوالش بی جواب موند 

صبح 11_   

هنوزم بسته بود تا خوابش نپره از هم باز شد و حیرت زده گفتیکدفعه چشمایی که   

ساعت بخوابم واییی. 2؟ وایی جلسه داشتم صبح میحواستم فقط 11_   

 

 و همینجور که برمیگشت داخل اتاق ادامه داد

 _ آبروم جلوی آقای رضوی رفت وای 

 از حرکاتش خندم گرفته بود

ود کالس داشتم خواب میموندم و با یه بدبختی خودم و میرسوندم و آخرم یاده خودم افتادم که همیشه زمانی که صبح ز

 استاد اجازه نمیداد سره کالسش بشینم.. 
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رم بشینم رو مبل.این دفعه مرتب اومد بیرون و نشست رو یکی از مبال و همینجور که داشت جورابشو میپوشید گفت ب  

 نشستم  که گفت

جلسه مهم دارم یه شماره رو میزه مال همون دوستمه اسمش علیه اگه چیزی  _ ببین من االن میرم تهران چون چند تا

احتیاج داشتی به اون زنگ بزن حتما هم سعی کن تنها بیرون نری بالخره احتیاط باید کنیم گوشی خودتم خاموش کن به 

هم بگه باید خیلی مراقب علی میگم یه خط جدید برات بخره بیاره به منم زنگ نزن اگه کاری باهام داشتی به سحر بگو ب

 باشیم. 

 

 سرمو به معنی باشه تکون دادم که بلند شد 

 منم به تبعیت ازش بلند شدم

 امروز که جمعه بود چه جلسه ای و دیر کرده بود؟ 

 _ ببخشید یه سوال دارم

 _ بپرس فقط زود عجله دارم

 _ جمعه ها هم جلسه دارید شما؟ 

 ناباور نگاهم کرد

جمعه اس_ نگو که امروز   

 از حالتش زدم زیره خنده چنان قهقهه میزدم که صدام به گوش آسمونم میرسید.. 

 ستوده هم از شوک بیرون اومد رو همون مبل نشست

 یه لبخند کم رنگ رو لباش بود..

 خنده هام که تموم شد گفت

 _ نمیتونستی زودتر بگی دختر؟ 

 ابروهام و انداختم باال..

 

 

 

 با دیدن لواشک و ترشک دهنم آب انداخته بود و واقعا دلم میخواست. 

 اگه کیف پولم و یادم نرفته بود میخریدم
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 ستوده با یه سبد خرید اومد نزدیکم و گفت 

 _ من خرید اینجوری تا حاال نکردم جلو برو هرچی خودت میدونی نیاز داری بردار

 

قت داره قرار شد واسه خونه بیایم خرید از بس ذوق کردم که میام بیرون و بعد از سوتی باحالی که ستوده داد و فهمید و

 شاید دریا رو ببینم یادم رفت کیفم و بردارم و حاال هم هیچ پولی همراهم نبود

 برگشتم سمتش 

 _ آقای ستوده من خودم فردا میام خرید االن چیزی احتیاج ندارم

 ابروهاش پرید باال 

خری؟ _ چرا االن که اومدیم نمی  

نگاهم و به سبد خالی دوختم .. چجوری بگم االن پول ندارم اخه  

 _ کیفم و یادم رفته بیارم عابر بانکم همراهم نیست

 

 جوابی ازش نیومد 

 سرم و بلند کردم تا ببینم چرا ساکته که با اخمای درهمش مواجه شدم! 

 دوباره عصبانی شد اه

 سبد و زد به پاهام 

 _ راه بیوفت

 خب چرا همچین میکنه این دیوونه.. 

به ناچار دنبالش راه افتادم.. اولش دخالت نکردم ولی وقتی دیدم هر چیزی میبینه برمیداره مجبور شدم همراهیش کنم و 

 فقط چیزای مورد نیازم و برداشتم.. 

 ستوده آدم صبوری بوداا

 منم با وسواس خرید کردم و اونم هیچی نگفت..

 

ومد.. دنبالم با سبد ا   

 وقتی رفتیم صندوق تا حساب کنیم لواشک و ترشکم خرید و من کلی خوشحال شدم.. 

 تو راه برگشت بودیم قرار بود خریدا رو بزاریم خونه و تا شماله بره دریا  منم گفتم میام 
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 رسیدیم خونه و اجازه نداد پیاده بشم خودش همه رو برد داخل

مین رسیدیم به ساحل 15بعد از   

ماشین پایین بود و صدای دریا رو میشنیدم.. شیشه ی   

 از ماشین پیاده شدم و بی توجه به ستوده خیره شدم به دریای آروم 

 قدم اول و برداشتم

ما دیگه نمیبینمش.  خاله شیرین _ آرشیدا خاله حواست باشه زیاد دور نریدا این مهتاب ورپریده انقدر میره جلو که  

 قدم دوم و برداشتم

چیکارشون داری خانوم؟ بزار برن تو آب عقده هاشون خالی بشهعموصادق_   

 قدم سوم و برداشتم

 بابا_ صادق راست میگه شیرین یهو میرن زیره پاشون خالی میشه

 قدم چهارم

 دو تا دختر تو ساحل دنبال هم میدویدن و صدای خندشون لبخند به لب همه میاورد.. 

 قدم پنجم

نفره دوره هم..  5یه خانواده ی   

 پاهام سست شد و افتادم روی شنای ساحل.. 

 یه مادر و دو تا دختر این طرف و اون طرفش.. 

 داخل ساحل قدم میزدن... 

 برا دوتاشون مادری میکرد اما فقط یکیشون از خون خودش بود.. 

 قدم میزدن و درد و دل میکردن.. 

 قدم میزدن و از صدای دریا لذت میبردن.. 

 بغض بود که راه گلوم و بست.. 

 بدون یه قطره اشک.. 

 مگه میشه مادرانه هاش و از یادم بره؟ 

 مگه میشه اون نگاه محبت آمیزش رو یادم بره.. 

 پس چرا نمیشکنی لعنتی؟ 
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 چرا خفم میکنی و یه قطره اشک هم نمیاد..

 هوا سرد بود 

 فصل پاییز با خودش سوز داشت.. 

بود کت ستوده رو شونه هام   

 بیشتر دوره خودم پیچوندمش و تو خودم جمع شدم.. 

 مشغول آتیش درست کردن بود.. 

 ولی ساحل خیس بود و همه ی چوبا هم تر.. 

 آتیشش نمیگرفت.. 

 ولی بیخیال نمیشد! 

 یه رعد و برق

 و بارون تندی شروع به باریدن کرد 

 آتیش و بیخیال شد و اومد سمتم

ال کشید تا منم بلند بشم.. گوشه کتش و گرفت و به سمت با  

 هنوزم از تماشای این موجای زیبا سیر نشده بودم ولی چاره ای نبود.. 

 همراهش راه افتادم و رفتم تو ماشین.. 

بعد از ظهر بود و هنوز ناهار نخورده بودیم..   4ساعت   

 یاد آوری اون همه خاطرات انرژیم و گرفته بود.. 

 گرسنه بودم.. 

ین و روشن کرد و دریچه اش و به سمت من دادستوده بخاری ماش  

 حرکت کردیم..

 راهنما زد و گفت

 _ ناهار چی میخوری؟ هرچند خیلی دیره ولی یه رستوران پیدا میکنم

 _ فرقی نداره 

 

 سرش و تکون داد.. 
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 چند مین بعد به یه رستوران رسیدیم 

 بارون کم شده بود.. 

بودیمرفتیم داخل و بعد از سفارش غذا منتظر   

 داشتم با ساالدم بازی میکردم که ستوده صداش و صاف کرد

 حتما حرفی داره

 سرم و بلند کردم و نگاهش کردم

 _ تو این مدتی که شکایتت ادامه داره و طالق نگرفتی از عابربانکت اصال استفاده نکن. 

 سوالی نگاهش کردم که ادامه داد

ی و آدرست و در میاره واسه همین میگم_ امیر حسابت و چک میکنه ببینه کجا کارت میکش  

 _ پس چیکار کنم ؟ نمیشه که استفاده نکنم ازش

 _ من بهت هر چقدر احتیاج داشته باشی میدم

 اومدم اعتراض کنم که با دستش اشاره کرد ساکت بشم و ادامه داد

 _ فکر کن یه قرضه

 _ فکر نه! حتما یه قرضه و بهتون برمیگردونمش

 _ باشه

آوردن و مشغول شدیم.. غذاهامون و   

 تیکه ی آخر جوجه ام و خوردم و تکیه دادم به صندلی

 ستوده داشت ماستش و میخورد

 االن بهترین فرصت بود که ازش سواالم و بپرسم

 قاشقش و گذاشت رو میز و خواست بلند بشه که سریع گفتم

 _ میشه یه لحظه بشینید؟ 

 سر جاش نشست و نگاهم کرد

 _ یه چند تا سوال ازتون داشتم! 

 دست به سینه شد و با یه حالت جالبی نگاهم کرد که ینی بپرس

 هیچ وقت اهل مقدمه چینی نبودم.. 
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 یک راست میرفتم سره اصل مطلب.. 

 این بارم خارج از استثناء نبود

 _ چرا به من کمک میکنید؟ 

 فکر نکنم هیچ وکیلی انقدر برای موکلش وقت بزاره

تو همچین شرایط خطرناکی!اونم   

 

 یه لبخند آروم رو لباش نشت

 منتظر نگاهش کردم

 _ خیلی وقت پیش منتظر این سوال بودم! 

 _ پس حتما جوابش و آماده کردید؟

 _ اگه نخوام جواب بدم چی؟ 

 _ پس منم دیگه نمیتونم وکالتم و به شما بسپارم! 

 داشتم الف میزدم! 

وقتی طرفش امیر بود؟ دیگه کی قبول میکرد وکیلم بشه   

 هیچکس! 

 فقط میخواستم کاری کنم دلیلش و بگه..

 منتظر جواب بودم که تلفنش زنگ خورد

 بلند شد و رفت اونور تر و

 جواب داد.. 

ش مضطرب تر میشداهر لحظه چهره  

 یعنی چی شده؟ 

 تلفن و قطع کرد و برگشت سمتم

 _ زود باش بریم امیر پیدامون کرده

شدم و دنبالش از رستوران خارج شدیمترسیده بلند   
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 تو ماشین ستوده نشسته بودیم و همش داشت با تلفن حرف میزد 

 شدید عصبانی بود و این و از لحنش میفهمیدم.. 

 باالخره بعد از نیم ساعت با تلفن حرف زدن رفت سمت جاده تهران.

 زیر چشمی نگاهش کردم

 میترسیدم ازش سوال بپرسم بهم بپره ولی خب من که بچه نبودم بشینم نگاه کنم! 

 اصن اصل قضیه من بودم! 

 با یه شجاعتی که نمیدونم تو اون موقعیت از کجا سرچشمه میگیره برگشتم سمتش و پرسیدم

 _ داریم میریم تهران؟ چی شده؟ 

ره گرفتبدون اینکه جوابم و بده دوباره گوشیش و برداشت و شما  

 االن این به من بیتوجهی میکنه!؟ 

 اصال من نمیتونم با این کوه عصبانیت کنار بیام

 سعی کردم آرامشم و حفظ کنم تا راحت تر بتونم حرف بزنم

 تماس رو قطع کرد 

 با یه لحن آروم که از من بعید بود گفتم

 _ میشه همین بغل نگهدارید؟ 

 این دفعه حداقل نگاهم کرد.. 

جوابی ندادولی بازم   

 _ ستوده نگه دار! 

 

 اوهوع نه به اون لحن آرومم نه به این خشن بودن! 

 _ میشه انقدر حرف نزنی و بزاری فکر کنم ببینم چه غلطی باید بکنم؟ 

 

 االن به من گفت خفه شو؟ 

 نه این واقعا آدم نیست!



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 

 

 عصبی گفتم:

_ این زندگیه منه میفهمی؟ اگه االن تو این راهیم به خاطره شوهره منه! پس باید به من بگی میخوای چه غلطی کنی 

سالمه و  27میفهمی!؟ اصن به تو چه مربوطه؟ اون که باید غلطی کنه منم نه تو.. بچه نیستم که نادیدم میگیری. 

ییی؟ اونقدری شعور دارم که شرایط و بفهمم درک کنم میفهمیی  

 

 انقدر تند حرف زده بودم که نفس نفس میزدم.. 

 دوباره تلفنش زنگ خورد!

 میخواستم سرم و بکوبم به داشبورد..

 قطع کرد و صداش و که اینبار مخاطبش من بودم شنیدم:

_ نمیدونم چطوری ولی نفوذیم گفت ردمون و زدن و تو راهن. دیگه نمیتونیم اینجا بمونیم میدونی اون شوهرته هرچند 

 تو دادخواست طالق دادی ولی تا طالقت اون میتونه مجبورت کنه برگردی به خونش! 

ر کنم! دارم تمام تالشم و میکنم یا جای امن برات پیدا کنم پس آروم بشین و بزارم درست فک  

ه به اونجا! حتی حرف زدن در مورد برگشت به اون خونه هم عذاب اور بود چه برسه اگه واقعا دوباره پام برس  

 این خاصیت امیر بود.. 

دقیقا اون لحظه ای که فکر میکنی همه چی خوب و آرومه یهو از ناکجاآباد سرت آوار میشه و گند میزنه به تمام فکرای 

اری! خوشی که راجع آیندت د  

 این بارم درست مثل اولین دفعه که سر و کله اش پیدا شد اومد و همه چی و خراب کرد.. 

 سرم و به صندلی تکیه دادم و چشمام و بستم.. 

 ذهنم رفت به اولین باری که وجوده نحسش اومد تو زندگیم..!

 

 باالخره نوبت به من رسید

 _ کد داوطلبیتون و رمز ورود رو بگید

م و بهش دادم.. کاغذ توی دست  

 استرس زیادی داشتم.. 
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 به هیچ کس نگفته بودم تا همراهم بیان.

 میخواستم اول خودم نتیجه رو ببینم و بعد به همه بگم

 خدایا خودت کمک کن بتونم رشته و دانشگاه مهتاب قبول بشم.. 

 صاحب کافی نت یه نگاهی بهم انداخت 

 _آرشیدا مراتب خودتونید دیگه؟ 

 _ بله

 لبخندی بهم زد_ تبریک میگم اولویت اولتون قبول شدید

 واااااای اگه جاش بود میپریدم باال و جیغ میزدممم

 هنوزم تو شوکش بودم.. 

 از کافی نت بیرون اومدم و خیال پردازیام شروع شد..

 اگه مهتاب بفهمه حتما خوشحال میشه.. 

 با یه آژانس برگشتم خونه.. 

 اول رفتم تا به مهتاب بگم

 تو اتاقش خواب بود

 همیشه خوابالو بود. 

 توی خواب بهش زل زدم.. 

 این همه زیبایی رو باید ستایش کرد.. 

 من در برابرش خیلی معمولی بودم.. 

 آروم لبام و گذاشتم رو لباش.. 

 یه بوسه ی خیس.. 

 لب پایینش بین لبام بود 

 بیدار شد.. 

 لبم گاز گرفت.. 

 با خنده ازش جدا شدم.. 

لباسای بیرونم نگاه کرد و همینجوری که خمیازه میکشید گفتبه   
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 _ میخوای کجا بری؟ 

 _ تازه برگشتم

 ابروهاش پرید باال_ کجا بودی؟ 

 _  تو دانشکده اتون آشنا داری بدون معطلی ثبت نام کنم؟ 

 

 شوک زده نگاهم کرد.. 

 هر دو با هم شروع کردیم جیغ زدن و خندیدن.. 

 باورش نمیشد منم بتونم قبول بشم.. 

 خاله با عجله اومد داخل و وقتی فهمید کلی ذوق کرد و بغلم کرد.. 

 همشم میگفت دخترای داروسازم و چشم میزنن

 وقتی بابا فهمید هممون و شام برد بیرون و خیلی خوش گذشت.. 

شگاه شدم.. زودتر از اونچه که فکر میکردم دانشگاه ها باز شد و به عنوان یه دانشجوی داروسازی وارد دان  

 من و مهتاب تو خونه همش پیش هم بودیم

 تو دانشگاهم هم و ول نمیکردیم

 بچها بهمون میگفتن دوقلوهای افسانه ای.. 

مهتاب بیهوشم کرد نفهمیدم مهتاب چی بهش گفته بود که تقریبا از بعد اتفافی که واسه من افتاد و دوس پسر سابق 

 خبری ازش نبود.. 

 دو سال گذشته بود و تقریبا بدون هیچ دغدغه ای زندگی میکردم.. 

 انقدری زندگیم شاد بود که یادم رفته بود من از همون بچگی طالعم نحسه! 

د نمیومد سراغم.. که اگه نحس نبود از لحظه ی تولدم بعد از هر خنده ام یه گریه بلن  

.!وقتی از تهه قلبم خوشحال میشدم تو آخرین لحظه باید یه چیزی شبیخون میزد به شادیم و تمام..  

 تازه با مهتاب رسیده بودیم خونه و خسته از یه پیاده روی طوالنی فقط گرسنه بودیم.. 

 رفتم باال و بعد از عوض کردن لباسام رفتم پایین واسه ناهار.. 

ستا بودیم و قورمه سبزی خوشمزه ی خاله رو با لذت میخوردیم.. سر میز نش  

 چند دفعه  سرم و بلند کردم و هر بارم با نگاه خاص خاله مواجه میشدم.. 
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 یه مدلی نگاهم میکرد.. 

 مهتابم فهمیده بود و بهم اشاره زد چی شده؟ 

 منم با باال انداختن شونه هام گفتم نمیدونم.. 

گرفت منظورم چیه!  به مهتاب چشمک زدم و  

چی شده!  بعد از ناهار سریع با هم به خاله کمک کردیم تا کاراش زودتر تموم بشه و از زیر زبونش بکشیم  

 بعد از تالش های فراواِن من و مهتاب هیچی به هیچی.. 

 فقط گفت_ شب که صادق و بابات اومدن میفهمی

 

 حاال کی تا شب صبر میکنه؟ 

نخواد چیزی بگه نمیگهولی خب میدونستیم خاله   

 واسه همین رفتم اتاق مهتاب و رو تختش ول شدم 

 بعد از چند دیقه اونم اومد 

 تو بغل هم خوابیدیم.. 

 بهترین آرامش دنیا.. 

 حاال که انقدر فضول شده بودم بابا و عمو دیر تر از همیشه اومدن

 بابا بدون اینکه بره باال لباسش و عوض کنه اومد خونه خاله اینا.. 

 شدید کالفه بودم.. 

 عمو و بابا و خاله همش به من نگاه میکردن و زیرزیرکی میخندیدن.. 

 قیافه ی من و مهتابم پوکر فیس شده بود.. 

قابل سه تاشون ایستادم و دست به سینه بعد از شام بدون اینکه اجازه بدم خاله بخواد کاری کنه نشوندمش رو مبل و م

 نگاهشون کردم

 _ خب حاال میگید چه خبره؟ 

 

 بابا لبخندی زد و به مبل کناریش اشاره کرد و گفت بیا بشین

 رفتم نشستم و منتظر نگاهش کردم.. 
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 _ کی انقدر بزرگ شدی آرشیدای بابا؟ 

 

 لبخند تلخی از گذر زمان رو لبام نشست

ادامه داد_ یادته بچه بودی یه عروسک داشتی که براش با سلیقه خودت عزیزجون لباس عروس دوخت؟ یادته چقدر 

همه از سلیقه ات تعریف کردن و گفتن برای ما هم باید لباس عروسمون و طراحی کنی تو هم اخم میکردی و میگفتی نه 

 فقط برای خودم طراحی میکنم! 

 سرم و تکون دادم.. 

ه اون لباس عروسی که به خاطرش با مامان کل پارچه فروشی رو زیر و کردم تا یه توره خوشکل پیدا کنم یادم مگه میش

 میره؟ 

 مامانی که لبخنده اون روزش از انتخاب پارچه یادم نمیره.. 

 فقط ربطش به موضوعی که نمیگفتن رو نمیفهمیدم

 سوالی به بابا نگاه میکردم.. 

ستش گرفتلبخندی زد و دستم و تو د  

 _ بابا االن همون موقعس که باید لباس عروس خودت و طراحی کنی! 

 

 به ثانیه نکشید دستام یخ زد! 

 این حرفا یعنی چی؟ 

 منظورشون و نمیفهمیدم..

 تو بهت خیره ی بابا بودم.. 

 با صدای لرزون گفتم

 _ یعنی چی بابا؟ 

 دستم و فشرد و گفت

سالته بابا.. تا حاال زیاد خواستگار میومد برات که زحمت رد کردنشون با شیرین خانوم بود.. نمیخواستیم تا  19_ دیگه 

 درس داری درگیرت کنیم ولی حاال که داری دانشگاهم میری و واسه خودت خانومی شدی.. 

نظر مورد مقبولیه و همه چی تموم.. یه خواستگار خوب برات اومده سه روزه با صادق داریم تحقیق میکنیم از هر 

 جمعه شب میان تا با هم آشنا بشید. 

 چی داری میگی بابا؟ 
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 چه خواستگاری؟ 

 چه ازدواجی؟ 

 سرم و برگردوندم سمت مهتاب.. 

 مهتابی که چشماش پر از اشک شده بود.. 

 شوک زده به همدیگه نگاه میکردیم.. 

 این دیگه چه بالیی بود؟؟

کردم و گفتم:خودم و جمع و جور   

 _ بابا من نمیخوام االن ازدواج کنم!

 _ نمیگم همین فردا عروسی کن

یریم براتون..بیان خواستگاری هم و ببینید یه مدتم نامزد باشید اخالق هم و بشناسید بعد عقد و عروسی میگ   

 _ اگه من ازش خوشم نیمد چی بابا؟

 _ ازش خوشت میاد مطمعنا

 

 بحث با بابا بی فایده بود!

این حرف قاطع ینی اجازه ی هیچ مخالفتی رو بهم نمیده!    

 واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم! 

گیره!اگه مامان بود شاید نمیزاشت دخترش به این زودی بخواد مسئولیت یه زندگی مشترک رو به عهده ب  

 تازه وقتی عاشق یکی دیگس.. 

 بابا بعد از زدن حرفاش رفت واحد خودمون.. 

یا خداحافظی ساده و فردا میبینمت رفت اتاقش..مهتاب با   

 ناراحت بود از دستم.. 

 ولی خب مگه من مقصرم؟ 

 دارن مجبورم میکنن..

 هنوز رو مبل نشسته بودم و فکرم درگیر بود..

 عمو تلویزیون و خاموش کرد با یه شب بخیر رفت اتاقشون..
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پیشمبلند شدم برم که خاله با دو تا لیوان شیر و خرما اومد   

 _ آرشیدا بمون خاله یه ذره حرف بزنیم خوابم نمیبره من

 

 دوباره نشستم و لیوان شیرم و برداشتم

سالم بود..  16_ وقتی صادق اومد خواستگاریم   

 داشتم درس میخوندم

میخواستم برم دانشگاه و آرزوها داشتم واسه آیندم..    

ره سفره ی عقد دیدمش.. ولی بابام و داداشام مجبورم کردن.. برای اولین بار س  

همش آرزو میکردم قبل عقد بمیره تا منم ازدواج نکنم.. ولی خب سرنوشتم بود..   

اوالی عقد به زور تحملش میکردم ولی کم کم مهرش به دلم نشست..    

 مرد خوبی بود هوام و داشت.. نمیزاشت آب تو دلم تکون بخوره.. 

 خیلی دوستم داشت.. دیگه ناراحت نبودم.. 

هشم شد این زندگی ای که میبینی..ت  

االن که بهش فکر میکنم میفهمم صادق بهترین انتخاب بود واسم!    

 شایدم بهترین اجبار.. 

 از دست پدرت ناراحت نباش مطمئن باش صالحت و میخواد.. 

 نمیخواد دخترش و بدبخت کنه اون واسه خوشبختی تو هرکاری میکنه.. باشه خاله؟ 

وردم و لیوانش و گذاشتم روی میزقلوپ آخر شیرم و خ  

 _ خاله نمیگم تصمیم اشتباهیه.. میگم اگه من ازش خوشم نیاد چی؟ 

 _ حاال بزار ببینیش بعد بگو

 

 نه بحث کردن االن بی فایده اس.. 

 دیگه امشب خودم کشش ندارم.. 

 از خاله تشکر کردم و رفتم باال..
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 دم در منتظر مهتاب بودم تا بیاد بریم دانشگاه

 خواستم زنگ واحدشون و بزنم ببینم چرا نمیاد که در حیاط باز شد اومد بیرون.. 

 بدون حرفی همدیگر و بغل کردیم.. 

 ازش جدا شدم و تو چشماش نگاه کردم

 من نمیزارم کسی من و مهتاب و جدا کنه.. 

 به خاطر عسلی این چشما که بهم حس زندگی میده نمیزارم از دستش بدم... 

مهتاب باهام بدخالقی میکنه..  فکر میکردم  

 ولی بهتر از همیشه بود.. 

 حتی قیده کالس خودش و زد و اومد کالس من و یک لحظه دستم و از دستش جدا نکرد..

نمیدونم یه حسی بود..   

 یه چیزی که انگار هر دومون میدونستیم شاید آخرین روزایی که با عشق پیش همیم.. 

 سعی کردیم به روی خودمون نیاریم من فردا شب خواستگار دارم! 

 ولی تو راه برگشت دیگه طاقتم برید.. 

 من و مهتاب باید تالشمون و بکنیم که خواستگاری خراب بشه..

 _ مهتاب؟ 

 _جونم؟

 _ فردا شب.. اوم نظرت چیه خودم و به مریضی بزنم؟ 

 یکم فکر کرد و گفت:

نی میدونی بچه بازیه! عمرا بتونی از دست مامانم در بری.. _ ضایع بازیه آرشیدا یع  

 

 راست میگفت.. 

 حرفش منطقی بود شدید! 

 _ خب تو یه راه حل بزار جلو پای من تا این خواستگاری مسخره انجام نشه! 

 

 کامل برگشت سمتم
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دلیل بگی نمیخوایش.. 1000_ ببین بزار مراسم انجام بشه بعدش میتونی به   

 _ مهتاب بابای من با دالیل الکی راضی نمیشه 

 دستش و گذاشت دورم و خودش و بهم چسبوند

یش همیم.. پ_ آرشیدا واسه بعدش خدا بزرگه. نمیزاریم به اجبار کاری کنی..بهش فکر نکن االن و دریاب که   

 

 دلم گرم شد.. 

 تا مهتاب هست نمیزاره..

 اون همیشه منطقی تر از من بود.. 

میتونه با حرفاش و تاثیری که میزاره بابا رو قانع کنه.. مطمعنا   

 آره همینه.. 

 رسیدیم خونه و بعد از ناهار خاله گفت حاضر بشیم تا بریم خرید..

ن لباسای اسپرت!حاال هرچی من میگم لباس دارم به حرفم محل نمیده و میگه باید لباسای خانومی تر بپوشی نه او  

و آخرم یه کت و شلوار گلبهی خریدیم.. چند ساعت پاساژ گردی کردیم  

دم و لذت بردم..سعی کردم فکر نکنم واسه چه مراسمی اومدم خرید و فقط از کنار مهتاب و خاله بودن استفاده کر  

 بعد از همبرگری که شاممون بود و خوردیم خندون و خوشحال برگشتیم خونه.. 

 شب مهتاب اومد واحد ما تا پیش من بخوابه.. 

یز میز آرایشم روی صندلی نشسته بودم و داشتم موهام و شونه میکشیدم.. جلوی م  

 مهتاب از سرویس بیرون اومد و نگاهم کرد

 بهش لبخند زدم و کرم مرطوب کنندم و برداشتم دست و صورتم مرطوب کننده زدم.. 

 تخت من دو نفره بود و نیازی نبود  روی زمین بخوابیم

 رفتم سمت تختم و گفتم:

بخوابیم که دارم میمیرم از خستگی.. _ بیا   

 یهو دستم از پشت کشیده شد.. 

 و فقط گرمای لباش و حس کردم..

 بوسمون بیشتر از همیشه طوالنی شده بود.. 
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 لبامون یه سانت از هم جدا شد و به نفس نفس زدن افتادیم.. 

 

 _ امشب از اینم خسته ترت میکنم آرشیدا

 وقتی حرف میزد لباش با لبام تماس پیدا میکرد.. 

 میخواستمش زیاد.. 

 دوباره لبامون قفل هم شد.. 

 دستاش و دوره گردنم حلقه کرد و بیشتر به خودش فشارم داد..

 

 تو بغل هم نفس نفس میزدیم.. 

 بازو به بازو خوابیده بودیم و  به سقف خیره بودیم.. 

 لحظات پر هیجانی رو گذروندیم.. 

 مهتاب یه دفعه سره شونم و گاز گرفت و گفت

 _ از این شیطونیام بلد بودی و رو نمیکردی؟ 

 خندیدم.. 

منظورش اون موقعی بود که نتونستم خودمو کنترل کنم وقتی روم دراز کشیده بود و با یه حرکت سریع و خشن جام و 

سرش قفل کردم و طوالنی بوسیدمش!باهاش عوض کردم و دستاش و باالی   

 با صدای دورگه از خواب و خستگی جوابش و دادم

 _ اوهوم حاال مونده منو بشناسی.. 

 _ نامرد اینجوری نگو دوباره وسوسه میشم

 

 یه خنده ی ریز.. 

 بغلش کردم و جوابی ندادم تا بخوابیم.. 

 فردا روز پر استرسی بود و ما هم خسته بودیم شدید.. 

فکر به فردا و آینده با الالیی نفسای آروم مهتاب که ضربانم بهش بسته بود خوابم برد..بدون   

بده!  تو زندگی هر کس یه موقعیتایی پیش میاد که اصال انتظارش و نداره این برخورد و از خودش نشون  
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عا قرار میگیره کارایی که یعنی تا قبل از اینکه تو اون شرایط باشه فکر میکنه رفتارش یه چیزه دیگس ولی وقتی واق

درصد با اون چیزای فکرش متفاوته و عالوه بر بقیه خودشم شوکه میشه..  100میکنه   

 همه تو خونه ی ما حاضر بودیم و منتظر اینکه خواستگار بیاد.. 

 خاله شیرین حکم مادرم رو داشت و حتما باید میبود.. 

 دهنم از استرس خشک شده بود.. 

قم دنبالممهتاب اومد تو اتا  

 یه شلوار مشکی با کت قهوه ای باز پوشیده بود که واقعا برازندش بود.. 

 با دیدنم اومد سمتم و دستام و گرفت 

 _ آرشیدا چته؟ 

 _ واای خودمم نمیدونم دلشوره دارم. ینی میشه نپسندنم و برن؟ 

 

 اخمی کرد و شماتت گونه گفت

_ این و همیشه یادت باشه.. کسی که قبول نمیکنه تویی نه اونا! تو از همه نظر فوق العاده ای و هیچ وقت فکر نکن که 

 اونا نخوان! تو اونا رو رد میکنی میفهمی؟ خودت و نیار پایین اینجوری 

 ناخودآگاه لبخندی زدم.. 

ق و رفتارش_ مهتاب بهش دقت کن تا یه بهونه ای پیدا کنی مخصوصا تو اخال  

 

 چشماش و آروم باز و بست کرد

 _ تو نگران این حرفا نباش.. 

 همه چی درست میشه. 

 

 دلم قرص شد.. 

 دلم قرص شد به اون انگشتایی که تو انگشتام قفل بود.. 

 به اون نبضی که رو مچ دستش حس میکردم و انگار جریان زندگی رو بهم ترریق میکرد.. 

.دلم قرص لبخندای قشنگش شد.  
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 گفته بودم مهتاب شده بود آروِم دِل من

 

 فکر نمیکردم با همچین خانواده ی با اصالتی طرف باشم! 

با همچین پسری!  و  

 خب از هر نظر اوکی بودن و به بابا حق میدادم که حتی به زورم شده من و مجبور کنه.. 

 آرزوی هر دختری همچین خواستگاری بود.. 

 هر دختری به جز من! 

 من و چه به ازدواج؟ 

 ولی برعکس اون چیزی که انتظار داشتم با روی خوش برخورد کردم.. 

 حتی وقتی مادرش بغلم کرد و بوسیدم از تهه دلم منم بغلش کردم.. 

و میتونسم توجیح کنم.. رخب این   

 من مادر نداشتم و هر آغوش مادرگونه ای رو با روی باز قبول میکردم.. 

 ولی لبخند زدن به این پسره ی غول رو چجوری قبول کنم؟ 

 اوففف

 زیر چشمی دوباره به جمعشون نگاه کردم

 مادر قد بلند و زیبایی داشت.. 

 از دیدن چادرش خجالت کشیدم که چرا یه روسری سر نکردم یا حداقل موهام و گوجه ای نبستم.. 

 همش تقصیره خاله اس! 

 گفت باز بزار.. 

ه بودم مثل دخترایی که میخوان دلبری کنن.. اینجوری شد  

 کلی خجالت کشیدم.. 

 به باباش نگاه کردم.. 

 تو نگاه اول اسطوره ی قدرت یونان برات تداعی میشد! 

 یه مرد چهارشونه و بلند قد که سن و سالش مانع از خوش هیکلیش و سرزندگیش نمیشد... 

کرد منم لبخند گرمی میزدم.. گاه و بیگاهم با لبخندایی که به طرفم پرتاب می  
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 به فرد مورد نظر نگاه کردم.. 

 یه بلوز مردونه چهارخونه صورمه ای طوسی پوشیده بود با شلوار کتون. 

 مگه خواستگاری با کت و شلوار نمیرن؟ 

 خب شاید این ورژن جدیدشه؟! 

 مثل پدر و مادرش قد بلند و چهارشونه بود.. 

 قیافه ی خوبی هم داشت..

حرفاشون داغ بود و حسابی با هم جور شده بودن. بازار   

؟ راستی مهتاب کجاست  

 یه دور دیگه سالن و نگاه کردم ولی نبود.. 

 از وقتی اومده بودن دیگه ندیده بودمش.

 رفتم سرک کشیدم تا پیداش کنم.. 

 توی اتاقم روی تخت نشسته بود.. 

 با دستاش صورتش و گرفته بود.. 

 _ مهتابم چی شده؟ 

دیدنم هول شد و چشماش و پاک کرد با  

 ینی گریه میکرده؟ 

 بی توجه به سوالم بلند شد و گفت 

 _ چرا اومدی اینجا؟ برو بیرون زشته

 

 دستش و گرفتم و دنبال خودم کشوندمش

 _ تو هم بیا بریم پیشم.. بیا بریم دلگرمی من. 

 

 سعی کرد دستش و ازم جدا کنه

سرم درد میکنه بعدا میام_ نه آرشیدا خودت برو عزیزم من   
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 ابروهام و باال انداختم

 _ نچ با هم میریم

 به اجبار همراهم شد.

 رو تنها مبل دونفره ای که خالی مونده بود نشستیم.. 

 حاال آرومم چون مهتاب کنارمه.. 

 حواسم پرت دستاش شد.. 

 انگشتاش و تو هم قفل کرده بود و فشار میداد..

ود.. از فشار زیادش قرمز شده ب  

 به صورتش نگاه کردم.. 

 سرش پایین بود و لباش و گاز میگرفت. 

 مهتاب یه چیزیش شده! 

 تا فهمید حواسم بهشه سریع یه لبخند زوری زد. 

 با صدای خاله شیرین که بهم گفت برم چایی بیارم بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. 

 باید حتما آخره شب با مهتاب حرف بزنم. 

 با این فکر سرم و تکون دادم و تو لیوانایی که خاله از قبل آماده کرده بود چایی ریختم.. 

 اوووف یه نفس عمیییق آرشیدا

 یه لبخندم روی لبات. 

 اره همینه

 با اعتماد به نفس از آشپزخونه بیرون اومدم. 

 همه با لبخند نگاهم کردن به غیر از مهتاب.. 

 چایی ها رو تعارف کردم. 

دم به پسرهرسی  

 خم شدم.. دستش و بلند کرد و یه لیوان برداشت.. 

 زیره نگاهش معذب بودم.. 

 چشمام و کشیدم باال و ناخودآگاه خیره ی چشماش شدم.. 
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 یه لبخند ملیح زد و تشکر کرد.. 

 بلند شدم و با خواهش میکنمی سینی رو گذاشتم روی میز سره جام نشستم! 

اااتا دانشجو سخت تره ه 100از کنفرانس دادن جلوی استاد شکوهی و  چایی دادن تو مجلس خواستگاری  

بابای پسره رو به بابا کرد و گفت تو این فکرا بودم که  

 _ اگه اجازه بدین امیر و دختر خانمتون برن با هم صحبت کنن. 

 بابا لبخندی زد_ اختیار دارید خودتون.. آرشیدا بابا آقا امیر و راهنمایی کن اتاقت. 

 

 پس اسمش امیر بود.. 

مش! به این جاش فکر نکرده بودم!  اخه من با این اقا امیر برم تو اتاق چی بگم وقتی اصال نمیخوا  

 من هیچ وقت به اینکه یه روزی برام خواستگار بیاد فکر نکرده بودم

 و اصال نمیدونم باید تو اتاق بهش چی بگم! 

دت داری؟ حتما باید برم بپرسم چه انتظاری از همسر آین  

 یا چمیدونم غدا چی دوس داری برات بپزم! 

 شایدم باید بگم من آشپزی بلد نیستم خونه داری بلد نیستم

 از زندگی زناشویی هم هیچی نمیدونم!

 شاید  بیخیالم بشه نه؟ 

 آره این فکرا خوبیه!

 با خودم میگفتم آرشیدا ترکوندی با این فکرت..

اتاقم همراهیش کردم.~با یه لبخند مرموز بلند شدم و تا   

 

 

 در رو یه کوچولو باز گذاشتم.. 

 رو تک مبلی که تو اتاقم بود نشسته بود و پاهاش و روی هم انداخته بود

 از ژستش اعتماد به نفس میبارید! 

 آروم رفتم رو تخت نشستم و به دستای گره شدم زل زدم. 
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نگاهش کردم دو دقیقه ساکت بودیم که با شنیدن صداش سرم و بلند کردم و  

 _ بهت میخوره اتاقت ترکیب رنگش صورتی و بنفش باشه تا سفید.. 

 

 چه زود پسر خاله شداا 

 دوم شخص مفرد استفاده میکنه به جای جمع! 

 نگاهم و دور تا دور اتاق انداختم.. 

ماه عوضش میکردم چون کثیف میشد..  4ماه یا  3فرش کف سفید یه دست که تقریبا هر   

سفید و کمد و تخت ستش با مالفه های سفید میز و آیینه  

 پرده های سفید که بینش رگه های نقره ای داشت و با هم هارمونی قشنگی ایجاد میکرد..

تنها رنگ مخالف این ترکیب همون مبل سبز مغز پسته ای بود که روش نشسته بود با بالشتای کوچیک به رنگ سبز 

 مغز پسته ای روی تختم.. 

یه دوستش دارم! _ سفید رنگ پاک  

 ابروهاش و باال انداخت_ خودت چی خودت و دوست داری؟ 

 

 متوجه منظورش نشدم! 

 _ نمیفهمم ینی چی! 

 پاهاش و کناره  پاهام گذاشت و آرنج دستاشو روی پاش گذاشت و گفت

 _ خیلی واضحه! سفید دوست داری چون نماد پاکیه... اگه پاک باشی پس خودتتم دوست داری. 

ا حاال اینجوری بهش فکر نکرده بودم! _آهان ت  

 دوباره صداش نگاهم و به سمتش کشوند

 _ سوالی نداری از من؟ 

 

 خب آخه چی بپرسم ازش؟ 

 _ اول شما بپرسید 
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_ من سوالی ندارم! ینی میدونی سواالم و میزارم یک بار که تنها بودیم ازت میپرسم! و تو موظفی بهم جواب بدی 

 قبوله؟ 

 

 بهش خیره شدم.. 

 مگه چی میخواد بپرسه که باید تنها باشیم؟ 

 چه دلش خوشه هااا

 فکر کرده ما بازم همو میبینیم 

. داشتم تو دلم بهش میخندیدم که حاصل خنده های زیرزیرکیم شد یا پوزخند که از دیدش دور نموند  

 _ اگه حرفی داری بزن

 _ از کجا من و دیدید. ینی پدرم گفتن خودتون من و دیدید و به خانواده گفتید. کجا بوده؟ 

 

 لبخندی نشست رو لباش و دستشو کشید به چونه اش

 _ تو دانشگاه! 

 _ هم دانشگاهی هستیم؟ 

 _ میشه گفت تقریبا

 

 چرا اینجوری حرف میزنه این

 اصال سر در نمیارم.

شاید یادم بیاد قیافش ولی نه هرچی به مغزم فشار آوردم که  

 من اولین بار بود میدیدمش. 

 بلند شد و گفت

 _ ما که حرفی نداریم پس بریم بیرون بهتره

 سری تکون دادم پشت سرش خارج شدم. 

 پدرش با لبخند نگاهمون کرد _ خب نتیجه؟ 

 امیر نشست سره جای قبلیش و گفت
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بیشتر بشناسیم_ نتیجه های صحبتامون این شد که همدیگر و   

 

پدرامیر_ اگه آقای مراتب اجازه بدن بچها یه مدت نامزد بشن که راحت تر رفت و آمد داشته باشن و بتونن با اخالق 

 همدیگه آشنا بشن. 

 بابام تایید کرد و همه گفتن مبارکه. 

 جااان؟ 

 اینجا چی شد؟ 

 اون از امیره عوضی که سر خود از خودش حرف در میاره!

ام که بدون اینکه نظره من و بپرسه واسه خودش میبره و میدوزه.. این از باب  

 انقدر عصبی بودم که حد نداشت. 

 مامانش یه جعبه انگشتر از کیفش بیرون آورد و با کسب اجازه از بابا اومد سمت من. 

 نهههه

 فکر میکردم حداقل نامزدی یه زمان دیگه

 این حلقه چیه؟ 

 خدایا

 چجوری بگم نمیخوام.. 

تاب از جاش بلند شد تا مامان امیر بشینهمه  

شد.دیدم که با یه پلک خالی از اشک  تو آخرین لحظه ای که مهتاب صورتش به سمتم بود چشماش و  

 

 انگار همه چی رو رو دور تند گذاشته بودن.. 

  انقدر تند که باورم نمیشه االن اینی که تو انگشت حلقه دست راستم میدرخشه حلقه ی نامزدیمه!

 نامزدی با کی؟ 

 هه.. خودمم نمیدونم! 

 فقط حیرت زده موندم که چطوری مثل یه ربات همه چی و قبول کردم! 

 ینی قبول نکردما.. 
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 ولی خب لبخندای خاله شیرین

 نگاِه بابا

 دست زدنای عموصادق

 مانع از این شده ناراحتشون کنم.. 

ت نفس بکشه.. ش و از دست داد ولی بازم تونست بخنده.. بازم تونسسالگی مادر 10اله.. دختری که تو س 19مِن   

 دختری که االن تو بهترین دانشگاه ایران درس میخونه! 

 دانشجویی که طی دو ترم تونست مقاله ای بنویسه که توی جهان تایید شد.. 

 چطور میتونه زیر بار اجبار بره؟ 

 چطور حق انتخابش رو ازش میگیرن

 چرا؟ 

و صالحم تو این مورده! چون خیر   

 چرا؟ 

 چون خانوادشون پولدارن. 

 چرا؟ 

! چون اسم فامیلشون خیلی معتبره  

 چرا؟ 

 چون باباش یه قاضی شناخته شدس! 

 مگه غیر از اینا چیزه دیگه ای هم بود؟ 

 ولی اگه یکی میومد که هیچ کدوم از اینا رو نداشت اصال بابا به من نمیگفت.. 

تو دستم نگاه کردم..  دوباره به انگشترِ   

 این ماله من نبود

 هیچ وقتم نمیشد! 

 از دستم بیرون آوردم و گذاشتم روی پاتختی.. 

 من این اجبار و قبول نمیکنم! 

 کاشکی مهتاب بود..
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 کاشکی اینجا بود و آرومم میکرد.. 

 بهش گفتم بمونه پیشم ولی خستگی رو بهونه کرد و رفت.. 

ا حرفی بزنم.. منم نتونستم جلوی بابا این  

 حتی فرصت نشد ازش بپرشم امشب چرا اینجوری شده بود.. 

 اوفففف. 

 نشد من یه شب بدون فکر به آینده بخوابم

 نشد..

 

بود از خواب بیدار شدم.  9ساعت   

 صبحانه خوردم و بعد از پوشیدن لباس مناسب رفتم پایین پیش خاله اینا. 

 با دیدن کفشای بابا داخل جا کفشی فهمیدم نرفته شرکت و خونس! 

 خاله درگیر پاک کردن سبزی بود و مهتاب خواب بود.. 

 نخواستم بیدارش کنم و کمک خاله شروع کردم سبزی پاک کردن

 تلفنشون زنگ خورد و خاله برداشت. 

 از طرز حرف زدنش فهمیدم مامان امیره! 

هم. نا خودآگاه اخمام رفت تو   

 خاله قطع کرد و برگشت پیشم

 _ خانوم حسینی بود! مامان امیر

 _ خب؟ 

 _ امشب دعوتمون کرد شام خونشون به باباتم زنگ زده. 

 _ انقدر زود چرا خاله؟ 

 _ گفت رفت و آمد و بیشتر کنیم تا زودتر با هم آشنا بشن مجلس عقدشون و برگزار کنیم 

 اوووفف..

 باید حتما با بابا حرف بزنم

 رفتم واحد خودمون
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 بابا سرش تو چند تا کاغذ و نقشه ی روی میزناهار خوری بود و داشت یادداشت برداری میکرد

 _ بابا؟ 

 _ سالم دخترم. یه چایی بریز واسم

بیار بابا   

 با دو تا لیوان چایی و شکالت برگشتم و منم پشت میز نشستم.

 _ خاله گفت شب مهمونی دعوتیم. 

راره ما بریم خونشون و ببینیم واسه آشنایی بیشترلبخندی زد_ آره ق  

 آب دهنم و قورت دادم_ بابا من نمیخوام کسی و بشناسم! 

 _ ینی میخوای زودتر عقد کنید؟ 

 

 اوف این چه برداشتیه آخه

 _ نه بابا من نمیخوامش. 

 اخم کرد_ یعنی چی که نمیخوای؟ 

 _ دوسش ندارم بابا! نمیتونم با کسی که با یه غریبه برام فرقی نداره ازدواج کنم! 

 _ واسه همین میگیم آشنا بشید با هم. 

 وااای چرا نمیفهمه

 بدون اینکه جوابی بدم رفتم اتاقم و حلقه ی نامزدی رو برداشتم و بردم پیش بابا. 

 گذاشتم رو کاغذ روبروش

قه رو امشب ببرید براشون. خوش بگذره_ من هیچ جا نمیام! این حل  

 

و با زدن پوزخندی دویدم سمت اتاقم و به صدازدنای بابا هم توجه نکردم و در اتاق و قفل کردم و خودم انداختم رو 

 تخت. 

 باید بدونه نمیتونه من و مجبور به کاری کنه! 

 من نمیخوام ازدواج کنم

 مگه زوره؟ 
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ازدواج ! برایسال زوده  19 غیر از نخواستن من  

 قبول کردن مسئولیت زندگی مشترک! 

 چه برسه به اینکه من عاشق مهتابم بودم! 

 کم کم خوابم برد.. 

 با صدای در بیدار شدم.. 

 چشمام و آروم باز کردم و ساعت و دیدم. 

عصر بود!  4  

 چقدر خوابیده بودم.. 

 بازم صدای در و ایندفعه مهتابم اسممو صدا زد

باز کردم.  بلند شدم در رو  

همدیگر و بغلم کردیم.. .. اومد داخل   

 آخیش تمام حسای بدم دود شد رفت هواا

 _ چرا ناهار نیمدی؟ 

 _ میبینی که خواب بودم! 

 

 روبروی هم روی تخت نشستیم.. 

 فرصت خوبی بود بپرسم دیشب چش شده بود

 _ مهتاب؟ 

 _ جونم؟ 

 _ دیشب چرا یه مدلی بودی! 

 هول شدنش و حس کردم!

 _ چه مدلی؟ 

 نگاهش و از من میدزدید.. 

 _ نمیدونم خوب نبودی.. ینی طبیعی نبودی.. 

 _ نه چون سرم درد میکرد.. 
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 _ تو امیر و میشناسی؟ 

 

 چرا رنگش پرید؟

 _ چی میگی آرشیدا؟ من از کجا بشناسمش آخه؟

 شونه هام و باال انداختم_ نمیدونم همینجوری گفتم آخه میگفت تو دانشگاه ماست

 _ چی؟ دانشگاه ما؟ مگه میشه؟ 

 _ خب چرا نشه؟ 

 

 نگاهش و به یه جا دوخته بود تو فکر بود عمیق! 

 _ مهتاب کجایی؟ 

 _ هیچی یاد امتحان فردام افتادم. بیا بریم پایین مامانم منتظرته. 

 

 بلند شدم رفتم سرویس و بعد از شستن صورتم و عوض کردن لباسم با مهتاب رفتم پایین. 

نگاه میکرد.  وهمیشه وقتی میخواستم جلوش لباس عوض کنم کلی شیطنت میکرد ولی ایندفعه فقط خیره ی زمین بود   

 خاله مثل همیشه با روی باز بغلم کرد.. 

 

 _ چطوری خاله؟ 

یارم ببینی._ وای آرشیدا نمیتونم لباس خوب واسه شب انتخاب کنم بزار برم دو تا کت و دامن که قشنگن و ب  

و با دو تا کت و دامن یکیش سبز و یکیش بنفش اومد رفت  

 خب من چجوری بگم نمیخوام بیام؟

 _ خاله بنفشه بهتون میاد. ینی سنگین تره. 

وش عزیزدلم_ پس همین و میپوشم. خاله تو چی میپوشی؟ نری شلوار لی و تی شرت بپوشیااا لباس خانومانه بپ  

 _ خاله من نمیخوام بیام

له برگشتن سمتمیکدفعه مهتاب و خا  

 خاله با اخم گفت_ چرا نمیای؟ 
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ید خوش بگذره! _ من وقتی پسره رو نمیخوام لزومی هم نمیبینم پاشم بیام خونشون ولی شما میخواین برید خب بر  

 خواستم بلند بشم برم که دم آشپزخونه نگهم داشت و گفت:

 _ عزیزم زشته اگه نیای!

 _ خب خاله من نمیخوامش. دوستش ندارم

تو اصال فکر نکن خواستگارته فک کن داری میری خونه ی یه دوست خانوادگی هوم؟ بابات و ناراحت نکن برو باال  _

 حاضر شو تا به موقع بریم. 

 با گفتن باشه ای رفتم باال.. 

 نمیخوام آقا نمیخوام.. 

 چیکار کنم اخه؟

 فکر کن آرشیدا فکر کن

چشم! تو که نمیتونی تا آخرش هرچی بقیه گفتن بگی   

اینجوری ادامه بدی چشمات رو باز میکنی  میبینی سره سفره عقد نشستی و اون پسره ی چندش تو آیینه بهت لبخند 

 ژکوند تحویل میده! 

و با این ازدواج ازت بگیرن..رنباید بزاری آیندت.. مهتابت.. رویات   

 پس فکر کن! 

میخوامت!خوبیا اصن تکی ولی ِد المصب من ن امشب میرم و به خوده پسره میگم عزیزم قربونت بشم تو خیلی  

 آره مطمعنا برم مستقیم بهش بگم نمیخوامت اونم غرور داره واسه خودش و بیخیال میشه! 

 اینجوری خاله و بابا هم نمیگن تقصیره منه و اونا نخواستن! 

 یه لبخند شیطانی روی لبم نشست.. 

 دیدی آرشیدا؟ تو فکر کنی کل دنیا رو هم میتونی مال خودت کنی.. بعله.. 

 با یه اعتماد به نفس کاذب رفتم حموم و از خوشحالیم کلی خودم تمیز کردم و اومدم بیرون

 با حوله ام جلوی کمد ایستاده بودم و لباسام و از نظر میگذروندم. 

 چه نیازیه من جلوشون خیلی خانوم باشم؟ 

! همون تیپی میرم که همیشه هسم  

 یه شلوار طرح مردونه به رنگ مشکی با یه پیرهن مردونه که چهارخونه ی زرد و سبز بود.. 

 موهامم باالی سرم گوجه ای بستم! 
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 یه برق لب و یه کمی ریمل! 

 اومم کشوی زیورآالتم و باز کردم یه جفت گوشواره ی حلقه ای طال سفید با یه ساعت مارک! 

ل همیشه نگاه آخر و به خودم انداختم شیک بودم! مث  

سریمم برداشتم و رفتم پایینبا یه لبخند روپوش و رو  

 تو پارکینگ منتظرم بودن بعد از سالم و احوالپرسی خواستن سوار بشن که گفتم

 _ میرم به مهتاب بگم عجله کنه داریم میریم

 _ نه خاله نرو اون نمیاد 

 _ نمیاد؟ چرا؟

ان داره!_ گفت امتح  

 

تعجب کردم.. مهتابی که من میشناسم هیچ وقت بخاطره درس بودن با من و رد نمیکرد! اونم تو این شرایطی که میدونه 

 چقدر بهش احتیاج دارم ..

 تمام مسیر فکرم درگیرش بود اون قدری که صدای بحث بقیه رو نمیشنیدم.. مهتاب چت شده؟

اخلش!دحله های خوب شهر بود.. بیرونش مثل قصر بود چه برسه باالخره رسیدیم.... خونشون تو یکی از م  

 چند تا پله میخورد و یه در بزرگ با نقش زیبا جلومون بود. مشخص بود خونشون دیواراش بلنده..

 یه لوستر بزرگ و چشمگیر دم در جلب توجه میکرد.

ده بود.. . دو طرف در هم باغچه بود که با پیچکای بلندی که به سقف میرسید تزیین ش  

 بابا زنگ و زد و یه خدمتکار جوون در رو برامون باز کرد.. اوهوع خدمتکارم دارن!

 وارد شدیم و همون خدمتکار کت های بابا و عمو و مانتو و شال من و خاله رو گرفت.

مگه داری  تا لباسم و خاله دید بهم توپید_ آخه این چیه پوشیدی دختر؟ باید تو یه مهمونی رسمی لباس رسمی بپوشی

 میری مهمونی دوستات؟

 _ مگه نیمدیم اینجا هم و بشناسیم ؟ پس بزارین آرشیدای واقعی رو بشناسن خاله! 

با صدای مامان بابای امیر که به استقبالمون اومده بودن خاله سری تکون داد و بازار سالم و احوالپرسی و تعارفات داغ 

 شد..

الال.. چه خونه زندگی ای دارن.. اَ    

ا هم وضع مالیمون خوب بودا ولی نه در این حد.. مگه به قاضی چقدر حقوق میگیره که همچین خونه ای داره؟م  



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 وارد یه سالن بزرگ شدیم که دست کم چهار دست مبل سلطنتی به رنگ سورمه ای چیده شده بود..

 پرده های بلند سورمه ای طالیی ..

وسیله های اشرافی و لوکس.. لوسترای بزرگ ..   

 تو یه کلمه سلطنتی و اشرافی.. پر از تجمالت !

نشستیم و بابا سراغ امیر و گرفت.. باباش که اسمش محمد بود گفت که واسه مهمونی امشب باهاش هماهنگ نکرده 

 بودن و اونم نتونسته جلسه اش و کنسل کنه و قول داده زود برسونه خودشو!

گشتام بازی میکردم..حوصله ام از بحثای بزرگترا سر رفته بود و با ان  

مامان امیر که اسم اصلیش پریدخت بود و ازم خواسته بود پری جون صداش کنم اومد سمتم و بلندم کرد و گفت برم یه 

 دوری تو خونه و باغ بزنم و آشنا بشم کلی هم عذرخواهی کرد بابت اینکه امیر نیست تا همراهیم کنه..

خوشحالم!بیچاره نمیدونست چقدر بابت نبودنش   

داخلش بود .. طبقه ی اول غیر از سالن پذیرایی یه سالن دیگه بغل اشپزخونه داشت که یه میز بزرگ ناهارخوری  

 داخل آشپزخونه هم سه تا خدمتکار داشتن کار میکردن..

یه تلویزیون فوضولیم مانع نشد تا نرم طبقه ی دوم.. رفتم باال .. یه سالن کوچیک اونجا بود که یه دست مبل راحتی با 

 بزرگ داخلش بود.. دور تا دورم در بود که احتماال اتاقاشون بودن..

 روی دیوار سمت راستی یه قاب عکس بزرگ توجهم و جلب کرد.

 روبروش ایستاده بودم و نگاه میکردم..

ه بودن پری جون و آقا محمد روی مبل نشسته بودن و امیرم باالی سرشون ایستاده بودن.. حتی از ژستشم خودخوا

 میبارید..

 _ آخه کی به تو گفته خوشتیپی که انقدر از خودراضی هستی؟

 _ همه!

 

 از صداش بغل گوشم پریدم برگشتم.. اخه چقدر بدشانس!

امیر با یه کت روی دستش و یه کیف تو اون یکی دستش با فاصله ی کمی ازم ایستاده بود..   

جه نشدم اومدیدهول شده بودم.. آب دهنم و قورت دادم_ سالم.. متو  

 _ میدونم.. دنبالم بیا
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ی داشت. به سمت یکی از اتاقا رفت و درش رو باز کرد.. منتظر بود من اول وارد بشم.. اتاقش ست قهوه ا  

!یه تخت دو نفره با یه میز مطالعه و کتابخونه.. دو تا در هم بود که احتماال یکیش سرویس بود  

 کتش و رو تخت انداخت و گفت

شد؟_ تموم   

 

 سوالی نگاهش کردم!

 _ فوضولی کردنت!

 اخمی کردم _ من فوضول نیستم. بی ادب

 اومدم برم بیرون که جلوم و گرفت_ وایسا کارت دارم

 _ میشنوم

حلقت کو؟ نگاهش به دستام افتاد_    

 _ چه حلقه ای؟

 _ نامزدی! حلقه ای که تعهدت به من ونشون میده.

 

.. چیزی نگفتم که باز گفتآهان اون که االن پیش باباست.. هه  

 _ میگم کو؟

 _ نمیدونم!

 ابروهاش باال پرید..

االن بهترین موقع بود که بگم این مسخره بازیا رو تموم کنه.   

 _ میشه حرف بزنیم؟

 _ بگو

 

 مثل همیشه بی مقدمه چینی شروع کردم

اجبار خانوادمه پس ممنون میشم خودتون  _ ببینید آقای حسینی من هیچ تمایلی به این ازدواج ندارم اگه االن اینجام به

 یه جوری این مسخره بازی رو کنسل کنید!



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 اخم کرد_ مسخره بازی؟

 فقط سرم و تکون دادم..

 _ چرا خانواده ات راضین و تو ناراضی؟ فکر نمیکنی اونا بهتر از تو میفهمن؟

 _ اونا دالیلی دارن که اصال واسه من قابل قبول نیست!

هم نیست؟موقعیت اجتماعی ما رو میخوان ولی تو اینا رو نمیخوای؟ ینی میگی مادیات برات م_ ینی پول و   

 

انوادم توهین میکرد.این بیشعور علنا داشت به خ  

 _ بفهم داری چی میگی

 _ باالخره تونستی

 _ چی تونستم؟

 _ شوهره آیندت و یکی ببینی نه چند تا !

 

ا بزارم تو شوهرم بشی..منظورش به استفاده از ضمیرهام بود.. عمر  

 _ فکر کنم با خانوادم بحث کنم بیشتر جواب میده و متقاعد میشن تا توی بی ادب

 خندید.. هه خنده هاتم میبینیم! رفتم پایین بغل خاله شیرین نشستم..

 

 انقدر تو خودم بودم که همه فهمیدن یه چیزیم شده!

از غذام لذت ببرم و بهش محل ندادم. سره میزه شام امیر بغلم نشست بی توجه بهش سعی کردم  

 بعد از شامم با اینکه روی یه مبل نشسته بودیم کلمه ای هم بهاش حرف نزدم..

بابا که حرف از رفتن زد سریع تر از بقیه بلند شدم. مطمعنا رفتارم یه توبیخ بد از بابا برام داره ولی من آدمی نیستم که 

 بی احترامی رو قبول کنم!

ای من پولکیه.. فکر کرده باب  

 انقدری خودش داره که نخواد چشمش به مال اینا باشه!

 آرشیدا منطقی باش.. راست نمیگه؟

..صدای درونم بود.. خب شاید حق با اون باشه ولی اینکه بخواد به روی آدم بیاره خیلی بی ادبیه  
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 هنوز در ماشین و نبسته بابا شروع کرد

ن چه رفتاری بود؟ نتونستی یه ذره خودت و نگه داری؟_ آرشیدا به فکره آبروی من نیستی؟ ای  

نی عنی چی؟ یعی د_ بابا میدونید اون پسره ی بیشعور چی گفت؟ میدونید؟ گفت شما به خاطره پولش قبول کردین! میدونی

 اینکه چشمتون به پول اوناس میفهمید؟ 

نجوری تربیتت کردم؟_ نمیخواد به خاطر نخواستن خودت واسه پسره مردم حرف در بیاری. من ای  

 _ بابا من کی دروغ گفتم به شما ؟ دختره خودتون و باور ندارید؟

سه ی ازدواجت!_ نه باور ندارم تا وقتی دنبال یه بهونه ای که قبول نکنی. بفهم دختر اینا بهترین موردن وا  

 

آخه؟  خدا من چیکار کنم؟ بابا که هیچ جوره راضی نمیشه خاله هم تو جبهه ی باباس.. من چه غلطی کنم  

 فرار کنم خودم و راحت کنم؟

 ولی دانشگاهم چی؟ مهتاب چی ؟ اون که باهام نمیاد.

 بابا تو این پسر چی دیدی که چشمات کور شده.. بابا عزیز دردونه ات و به چی داری میفروشی؟

بدی اومد سراغم..بغض   

 نمیدونستم جیکارکنم.. به کی بگم نمیخوام.. نمیتونن به زور شوهرم بدن که.. 

م..برم بگم من عاشق مهتابم؟ نههه دیوونه شدم؟ بابا حتما میکشتم مهتابم واسه همیشه از دست مید  

 

 

 

 

خاله اصرار داشت برم لباس عروس ببینم..    

 عمرا برم.. آخرم مهتاب که سایزش باهام تقریبا یکی بود و با خودش برد.. 

 هنوزم تو شوکم مهتاب چرا رفت؟  

 امیر خودش حلقه انتخاب کرده بود و سرویس طال خریده بود.. 

 منم شده بودم یه مرده ی متحرک! 

.. بیدار میشدم غذا میخوردم میرفتم دانشگاه میومدم ولی با هیشکی کار نداشتم  
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 امیر چند بار جلوی راهم سبز شد.. 

 ولی بدون اینکه توجهی کنم سواره تاکسی میشدم و میرفتم خونه.. 

 بابا رو درک نمیکردم.

 چطور میتونه راضی بشه دخترش ذره ذره جلوش آب بشه و کاره خودشو بکنه؟ 

 اون شب و خوب یادمه.. 

 شب قبل از مراسم عقد بود... 

ت و مثل همیشه خیره ی دیوار بودم.. دراز کشیده بودم رو تخ  

 در اتاقم باز شد.. 

 نگاه کردم ببینم کیه.. 

 ولی این عطر.. عطر تن مهتابم بود.. 

 مهتابی که یک و ماه و نیم بود دیگه حسش نکرده بود.. 

اش و نشنیده بودم.. ه یک ماه و نیم بود صدای دوستت دارم  

دستم و گرفت.. قلبم لرزید.. لبخند نشست رو لبم..  رو تختم نشست.   

س هنوزم دوستم داره.. هنوزم میخوادم.. با این فکر نشستم و نگاهش کردم.. پ  

 چقدر دلم تنگش بود.. دستاش و دوره شونه هام حلقه کرد و بغلم کرد. 

 بغلش کردم و به خودم فشارش دادم.. 

و یادم بره..  میخواستم تمام این مدتی که بود و نداشتمش  

 عطر تنش و بو کشیدم..

 دوست داشتنش تمومی نداشت.. 

 از من جدا شد و خیره ی چشمام شد.. 

 _ میشه حرف بزنیم؟ 

 _ آره عزیزم.. 

 

 نگاهش و به انگشتاش دوخت و شروع کرد
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_ آرشیدا نمیدونم چقدر از رفتارم فهمیدی که سرد شدم.. فکر میکردم حسم به تو عشقه! فکر میکردم ما میتونیم زوج 

خوبی باشیم.. ولی آرشیدا من قبل تو دوست پسر داشتم.. خیلیم دوستش داشتم.. یک ماهی هم هست که با یه پسری 

 دوباره آشنا شدم.. 

میدونی یه جورایی دوست داشتم تجربه کنم بودن با یه همجنس چطوریه.. یه جور آرشیدا حس من به تو یا هوس بود.. 

کنجکاوی بچه گانه ولی خب دیدم تهه تهش هیچی نیست.. من و تو نمیتونیم ازدواج کنیم نمیتونیم بچه دار بشیم نمیتونیم 

.. همه چِی ما باید قایمکی باشه..  آینده ای داشته باشیم.. حتی نمیتونیم به عنوان عشق همدگیر و به بقیه معرفی کنیم

نیستم.. اگه به خاطره من داری با انتخاب خانوادت مخالفت میکنی اینکار و نکن.. فردا ازدواج  ای اینجور رابطه آدمِ  من

کن و زندگی جدیدت و بساز.. به پای عشق من نشین.. من خیلی وقته تو رو فراموش کردم.. تو دیگه یه معشوقه 

دختره طبقه ی باالیی رو برام داری.. برات آرزوی خوشبختی میکنم.. ن فقط حکمِ نیستی.. تو اال  

 

 مهتاب گفت و نشنید صدای شکستن قلبمو

 مهتاب گفت و ندید غِم نگاهمو

 مهتاب گفت و نفهمید بغض گلومو

 مهتاب گفت و ندید از بین رفتن باورمو

ه؟ مگه میشه سه سال لحظه های در کنار هم بودنمون و یادش بر  

 میتونه اون همه عشق و فراموش کنه؟ 

 مهتاب چیکار کردی با من و خودت؟ 

 چیکار؟ 

 انقدر تو بهت بودم که نفهمیدم کی رفت.. کی در بسته شد.. 

 کی صبح شد.

 

 

 

 

آماده و حاضر بودم وسیله هایی هم که نیاز داشتم تو یه کیف بزرگ گذاشته بودم و رو مبل منتظر بودم خاله  7ساعت 

 بیاد زنگ بزنه.. 

 مهتاب و دوست داشتم! بیشتر از اون چه که فکرش و میکردم ولی اون بدجوری داغونم کرد.. 

 بدجوری نادیدم گرفت.. 
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امه برام نزاشت.. حرفاش جای هیچ تالشی رو واسه اد  

 انقدر سنگین بود معنیش که هنوزم باورم نمیشه.. 

رم شده.. مِن ساده رو بگو فکر میکردم چون برام خواستگار اومده از من ناراحته نگو سرش به یکی دیگه گ  

خندیده.. تما بهم میتموم این مدتی که من داشتم میسوختم.. داشتم تمام نیروم و میزاشتم تا بقیه رو متقاعد کنم ح  

 ولی من آدمی نبودم که بخوام تسلیمش بشم! 

من یه بار با یه اتفاق بدجوری تو بچگیم شکستم و زندگیم بهم ریخت.. ولی این دفعه نمیزارم مهتاب دوباره خرابش 

 کنه.. 

 کم واسه ساختن شخصیتم تالش نکردم 

 جوری رفتار میکنم که پشیمون بشی.. 

از گذشته رو بکنی.. کاری میکنم که آرزوی یه لحظه   

 من و تو با هم آروم بودیم.. 

 آرامشتو ازت میگیرم.. 

 فک میکنی میشینم و پس زده شدنم و میبینم؟ 

 فکر میکنی میشینم خندیدنت با بقیه رو نگاه میکنم و اشک میریزم؟ 

 نه عزیزم... 

 کاری میکنم هزار بار پشیمون بشی از نخواستنم! 

 عشقت و همیشه تو قلبم دارم.. 

 کاری میکنی خودت بیای دوباره اون سه سال و از سر بگیریم.. 

 کاری میکنم برگردی تو بغل خودم.. 

 خاله با کلیدی که از خونمون داشت در و باز کرد و داخل شد.. 

 با دیدنم ترسید و دستش گذاشت رو قلبش

 _ وای ترسوندیم آرشیدا

خاله ی عزیزمممبلند شدم_ صبح بخیر   

 

 بهم نگاهی کرد و با تعجب پرسید



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 _ جایی میخوای بری؟ 

 _ بله

 _ کجا؟ 

 _ مگه نوبت آرایشگاه نگرفتید واسم؟ 

 

 تعجب و میشد تو چشماش خوند! 

رم آرایشگاه.. منی که تا همین دیشب داشتم واسه بهم زدن این مراسم مبجنگیدم حاال حاضر و آماده میخواستم ب  

 

ردیم عزیز دلم.. کبغلم کرد_ خاله به فدات.. به خدا بعدا که خوشبخت شدی دعامونم میکنی که مجبورت  اومد جلو و  

 

 حرفی نداشتم که بزنم فقط پوزخندی که ندید.. 

همینجوری که از پله ها پایین میرفتم گفت دستم و گرفت و رفتیم بیرون  

کنم ببرمش آرایشگاه ولی خدا رو شکر خودت سر به راه _ فکر میکردم حاال خوابی.. با خودم میگفتم چجوری راضیش 

 شدی. 

 _ نمیدونید بابام کجاست؟

دنبال کارا دیگه.  _ چرا نیم ساعت پیش با هم صبحونه خوردیم با صادق رفتن شرکت یه کاره فوری بود بعدم که میرن  

 

 سرم و تکون دادم.. 

 خاله به زور بهم چند تا لقمه کره و عسل داد.. 

کر کنم خواب بود چون ندیدمش.. مهتاب ف  

 بلند شدیم و با آژانس رفتیم آرایشگاه

 واقعا زده بودم به بیخیالی و اینکه هرچه آید خوش آید.. 

 پری جونم اونجا بود.. 

 با لبخند بغلش کردم.. 

 انقدر شاد بودم و میخندیدم که اونم شگفت زده شده بود.. 
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 نمیدونستن خنده هام حکایت همون

ام از گریه غم انگیزتر است "نده " خ  

 

بعد از اپالسیون صورت و بدنم که آرایشگره کلی غر زد که چرا پریروز که نوبتم بوده نیمدم و همه کارا رو گذاشتم هول 

 هولکی بشه نشستم روی صندلی و کار روی صورتم شروع شد.. 

 هیچ دخالتی نکردم و گذاشتم هرچی پری جون و خاله میخوان همون بشه.. 

 پلکام روی هم بود.. 

 تا صبح بیدار بودن دیشبم کاره خودش و کرد و خوابم برد..

 با تکونای دستی بیدار شدم

 _ عروس انقدر خوابالو؟ پاشو که یه ساعت بیشتر واسه موهات وقت نیست. 

 

 با اکراه بلند شدم.. 

 تو اتاقی که من بودم حتی یه آیینه هم نبود. 

ماجازه ندادن تا خودم و ببین  

 حتی خاله و پری جونم نزاشتن بیان پیشم

 حاال انگار دارن بمب اتم میشکافن واالااا

 نشستم روی یه صندلی دیگه و یکی رو موهام کار میکرد

یکی رو ناخنای دستم یکی هم رو ناخنای پام..    

 همه اینا الزم بود واقعا؟ 

 بعد از یک ساعِت طاقت فرسا کارشون تموم شد.. 

تو پوشیدن لباس عروس کمکم کرد.. یکی از شاگردا   

 با دیدن لباسم دوباره بغض اومد سراغم. 

 مهتاب داری چیکار باهام میکنی.؟

 قبل جریان خواستگاری بود که با مهتاب رفتیم پاساژ گردی.. 
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بازی  پشت ویتریِن ِمزونی  من این لباس رو دیدم و عاشقش شدم.. انقدر دوستش داشتم که با مهتاب رفتیم و کلی نقش

 کردیم تا من پروش کنم.. 

 چقدر ذوق کردم و اون روز چقدر خندیدیم.. 

 حاال مهتاب همون لباس رو واسم گرفته بود.. 

 یاده حرفای دیشبش افتادم جای اون بغض تمام وجودم رو خشم گرفت...

 مهتاب نمیزارم بهم بخندی.. 

 از اتاق رفتم بیرون و خاله اینا با دیدنم ِکل کشیدن.. 

 پری جون همش ازم تعریف میکرد و عروِس قشنگم بود که به نافم میبست.. 

 خبر دادن آقا داماد اومدن دنبال عروسشون.. 

 سریع شنلم و پوشیدم و رفتم بیرون

بریم تاالر قرار بود اول بریم محضر عقد کنیم تا واسه آتلیه به هم محرم باشیم و راحت عکس بگیریم بعدشم  

ز و سفید منتظرم بودآرایشگاه، امیر توی کت و شلوار مشکی با پیرهن سفید با یه دسته گل رزقرمتوی البی ساختموِن   

 پوزخندی نشست رو صورتم.

 زن کسی میشدم که یه درصدم بهش حسی نداشتم..

 اگرم چیزی بود تنفر بود و تنفر!

 با دیدنم اومد سمتم

 سعی کردم لبخند بزنم و خودمو خوشحال نشون بدم. 

روس خانوم. _سالم ع  

 

 دسته گل و بهم داد و گرفتمش.. 

 _ سالم عزیزم.. 

 و یه لبخند چاشنیش کردم..

 از مجتمع بیرون اومدیم

 ماشین عروس یه شاسی بلند سفید بود که با گل رز قرمز تزیین شده بود. 

 در رو برام باز کرد ونشستم. 
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امیرم که محضر بودن.  عمو صادق قرار بود بیاد دنبال خاله و پری جون.. بابای من و  

 فکرم مشغول مهتاب شد

 یعنی میاد؟ 

 اگه نیاد خیلی ضایعس! 

 من و اون خیلی با هم صمیمی بودیم و اگه تو مراسم ازدواجم نباشه خیلی شک برانگیزه. 

 شونه هام و باال انداختم.. 

 هرکاری میخواد بکنه دیگه برام مهم نیست! 

 امیر راهنما زد و گفت

 _ خورشید از کدوم طرف در اومده عروس خانوم خوش اخالق شدن؟ 

 نگاهش کردم_ نمیخواستم مورد به این خوبی که خودش اومده تو تورم رو از دست بدم! 

 

 قهقه زد_ واقعنم چه لعبتی هستماا.. 

 و بازم صدای خندش.. 

 هرهرهر و مرض

 مرتیکه ی چندش عوضی.. 

مجبور شد کوچه ی بغل پارک کنه. باالخره رسیدیم جای پارک نبود و   

 خواست پیاده بشه که دستش و گرفتم

 سوالی نگاهم کرد

 االن بهترین موقعیت بود. 

 _ صبر کن کارت دارم

 

 دستم و ول نکرد

 منتظر بود.. 

 نوازش دستم رو اعصابم بود.. 

 ولی سعی کردم تمرکز کنم!
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م و قبول کنی! ا " بله" بگم باید یه شرطی که میزار_ اگه میخوای من سره سفره ی عقد در جواب وکیلمه حاج آق  

 اخم کرد_ چه شرطی!؟ 

دمدستم و از دستش بیرون کشیدم و برگه ای که صبح نوشته بودم رو از کیفم بیرون آوردم و بهش دا  

 گرفت و شروع کرد به خوندن هر لحظه اخماش عمیق تر میشد.. 

 سرش و بلند کرد ونگاهم کرد

چی _ میدونی این یعنی  

 سرم و تکون دادم.. 

 عصبی گفت

 _ مگه سرم به سنگ خورده که این و قبول کنم؟ 

 _ خب پس مسئولیت تمام اتفاقایی که توی محضر میوفته با خودت! 

 _ اگه قبول کنم بود و نبودت چه فرقی داره برام پس؟ 

 _ زود تکلیف من و مشخص کن

 _ از کجا مطمعنی بعدا زیرش نمیزنم! 

 

 پوزخندی زدم

_ از تویی که میدونی طرفت نمیخوادت و به زور میخوای زنت بشه بیشتر از این انتظاری ندارم ولی گفتم شاید هنوز یه 

 درصد مرد هستی که پای قولی که دادی وایسی! 

 چشماش و بست و با انگشتاش فشرد.. 

 _ باشه قبوله

 واقعا قبول کرد؟ 

 یا دیوونس یا واقعا دوسم داره! 

کیفم در آوردمخودکار و از   

 _ امضا کن

 ابروهاش پرید باال_ میخوای ببریم محضر رسمیش کنیم؟ 

 _ اومم فکره بدیم نیست! 
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 سرش و با حالت متاسفی تکون داد و امضا کرد.. 

برگه رو انداخت روی پام و در ماشین باز کرد و تو آخرین لحظه نگاهم کرد_ کاری میکنم خودت به پام بیوفتی تا باهات 

 بخوابم بعد من این شرط رو میکوبم تو صورتت!

 

 

 

برگه نوشته بودم انتظار هیچ جور رابطه زناشویی رو ازم نداشته باشه! داخل   

 من تمکین نمیکنم! 

شرط گذاشته بودم اگه بخواد بهم نزدیک بشه و باهام رابطه برقرار کنه میرم دادگاه و خودش با رضایت خودش باید 

ه هم کامل پرداخت کنه.. طالقم بده تازه مهری  

 و خب اونم قبول کرد! 

 دیوونس نه؟ 

 پوفی کردم و پیاده شدیم.

 دستم و گرفت و با هم وارد محضر شدیم..

حتی وقتی بدونی ازدواجت هیچ وقت مثل ازدواج بقیه نیست و هرگز با کسی که اسمش به عنوان شوهر تو شناسنامه 

 ات ثبت میشه زندگی زناشویی واقعی رو تجربه نمیکنی بازم استرس داری.. 

 قلبت تند تند میزنه و دهنت خشک میشه.. 

 تو محضر با پدربزرگ و دو تا مادربزرگ امیر آشنا شدم. 

 آدمای خوبی بودن کال خانواده اش محترم بودن غیر از خوده بیشعورش. 

 خاله اینا هنوز نرسیده بودن و نبودش و تنها بودنم ناراحتم میکرد.. 

 نشسته بودم بغل امیر و تو آیینه بهش نگاه میکردم.. 

 دیدی آرشیدا؟ همون شد که نمیخواستی!

 تو حال و هوای بدی بودم.. 

موقعیتی مادری نبود که دل داریم بده.. اینکه تو همچین   

 با لبخندش دلم قرص بشه.. 



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 خیلی اذیتم میکرد! 

 با دیدن خاله بغضی که میخواست بشینه تو گلوم و پس زدم و بلند شدم.. تو بغلش حل شدم

 مامان نخواستی که پیشم باشی.. 

ارزش قائله!  ولی میبینی؟ زنی که هیچ نسبت خونی ای باهاش ندارم بیشتر از تو برام  

 از بغلش بیرون اومدم.. 

 خواستم بشینم که نگاهم افتاد تو نگاه عسلیش! 

 قلبم از عشق و تنم از خشمی که برام ساخته بود لرزید.. 

 مثل همیشه خوشکل شده بود.. 

 اومد نزدیکم.. 

 دستم و گرفت و تو یه لحظه بغلم کرد.. 

 مهتابم بود...

میبردم که دیگه مهم نبود که اونم یه دختره همونی که از لمس تنش انقدر لذت  

 همونی که  نفساش تو گردنم دیوونم میکرد و دیگه مهم نبود که همجنسیم.. 

 فقط میخواستم داغی لباش و رو لبام حس کنم.. 

 عشقی که بهش داشتم دیگه همجنس و غیر همجنس حالیش نبود.. 

 ولی اون چی؟ 

 اون به خاطره این موضوع همین دیشب پََسم زد.. 

 اگه دوستم نداشت چرا از اول شروعش کرد؟ 

 چرا بازیچه ام کرد؟ 

 مگه کجای رابطمون مشکل داشت که تمومش کرد؟ 

ون و میخوندیم و اگه این امیره لعنتی پیداش نمیشد شاید االن بعد از یه صبحانه ی توپ داشتیم با مهتاب درسام  

ن جریان داشت..زندگیمو  

 

 امیر دستُم کشید و از بغل مهتاب در اومدم.. 

 با اخم بدی نگاهمون میکرد! 
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 چته َرم کردی؟ 

 حیف نمیشد بلند بهش گفت! 

 عاقد اومد و نشستیم سره جاهامون.. 

 خاله شیرین و یکی از مادربزرگای امیر و مهتابی که برام قند میسابید.. 

 تو آیینه نگاهش کردم.. 

ه بود به چشمام.. زل زد  

 اشک تو چشماش حلقه زده بود.. 

 بغض سنگینی گلوم و بسته بود. 

 چشمام و بستم.. 

 نمیتونستم عسلی چشماش و ببینم و بی تفاوت باشم! 

 رو تختم بودیم و مهتاب سرش رو پاهام بود 

 _ آرشیدا کی روی سر ما قند بسابه؟ 

 خندیدم_ حاال چی شده به این موضوع فکر کردی؟ 

_ اوم از دیروز که عقد زهرا بودیم ذهنم و درگیر کرده! فکر نکنم مامان اینا هم بیان ینی اصال کسی رو نداریم فقط من 

 و توییم! 

 

 عسلی چشماش تیره شد.. 

 دیگه دستم اومده بود هر وقت ناراحت میشد رنگش تیره میشد

 _ نبینم عشقم دلش بگیره هاا خودم واست قند میسابم

کن من تنها تو باال سرم قند بسابی.. ولی بامزه میشه هاا خندید_ فکر  

 

 با فشار دستم توسط امیر از اون خاطره بیرون اومدم..

 منتظر بودن بله بگم.. 

 خاطرمون انقدر نزدیک به نظر میرسید که فکر کردم واقعیه.. 

اون..  ولی خب واقعیت این بود که عشقم برام قند میسابید تا زندگیم شیرین باشه بدون  
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 حتی نفهمیدم مهریه ام چقدر بود و بابا دخترش و به چی فروخته بود.. 

 

 دوباره چشمام و بستم 

 _ بله

 

 ِکل بود که میکشیدن.. 

 لبخندی که زهر خند بود رو لیم نشست.. 

 و قطره اشکی که از چشماش چکید.. 

 بغضی که تو گلوم بزرگتر شد. 

 و هق هقش که بلند شد.. 

 خودت کردی مهتاب خودت.. 

 حلقه ها تو انگشت حلقه دست چپ رفت.. 

 عسل تو دهن گذاشته شد.. 

 هدیه ها داده شد.. 

 و دختری که عاشق بوُد فروخته شد..

 

  اون عقد لعنتی... همه ی صحنه ها مثل فیلم از جلوی چشمم گذشت..

 از هجوم اون همه تلخِی زندگیم شقیقه هام نبض میزد. 

اجبار.. و باز هم اجباراجبار و   

سال تحملش کنم؟  8چطوری تونستم   

سال زجرم بده؟  8چطوری تونست   

 گناهم چی بود که عادل ترین قاضی بین مردم برام بی رحمانه ترین حکم و برید! 

 مقصر من بودم یا.. 

 عه دوباره شروع کردی آرشیدا؟ 

دست و پا بزنی.. تا کی میخوای تو برزخی که از گذشته واسه ی خودت ساختی   
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 تا کی میخوای خودت و عذاب بدی؟ 

سال کشیدی و دم نزدی؟  8بس نبود اون همه شکنجه ای که   

 با دستم صورتم و گرفتم.. 

 چشمام و فشار میدادم تا از پشت چشمم بره اون صحنه ها.. 

 هرچی تالش میکردم بد تر میشد. 

ود.. صدای ِکل هاو دستایی که سره سفره میزدن تو گوشم ب  

 حاج آقا پرسید وکیلم؟ 

 _ نهههههههههههههه

 دستی بازوم و فشار داد

 _ خانوم مراتب؟ خوبی؟ آرشیداا چت شد؟ 

 صدای ناجیم بود.. وکیلی که میخواست آزادم کنه.

 راستی میگفت همه مهریه ام و میگیره 

سال جوونیمم بگیره؟  8میتونه   

 میتونه به خاطره تجاوز به روحم قصاصش کنه؟ 

 حتی مهریه ام به خاطره بکارت سالمم نصف میشه

 ولی پس روحی که به تاراج برد چی؟ 

 اون قصاص نداره؟ 

 شنیدم بکارت رو ترمیم میکنن 

 روح دریده شده رو چی اونم میتونن مثل اولش کنن؟ 

 هیییع

 بغضی که همدم لحظه های سختمه باز پیداش شد! 

 بدونه اینکه زیر بار این همه غم بشکنه بزرگترم میشه.. 

 نفسم دوباره باال نمیاد..

نی میشه واسه همیشه تموم بشه؟ عهیییع ی  

 یه سیلی تو گوشم.. 
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 چندمین باره از وکیلم سیلی خوردم؟ 

 همه موکال سیلی میخورن؟ 

 همشون از بغض نفس کم میارن؟

 

 دوباره تکونم داد

 _ خو.. بم

نجوری میشی؟اگه آسم داری چرا اسپری نمیزنی؟ _ چرا ای  

 _ آسم..ندارم

 _ پس دلیلش چیه؟ 

 _ بغض

 

 یه نگاه عمیق بهم انداخت.. 

 حرفی نزد و ماشین و روشن کرد و راه افتادیم

 زده بود کنار واسه حال من. 

 نمیدونستم مقصد کجاس.. 

 زندگیم رو هوا بود.. ولی خب مهم بود؟ 

تو زندگیم داشتم!  من همیشه یه جای خالی  

 جای خالی پدری که همش سر کار بود

 جای خالی مادری که خودش رو کشت!

 جای خالی عشقی که باید میبود

 و.. 

چشمام و رو هم گذاشتم و ترجیح دادم برم تو بیخبری تا هر لحظه استرس داشته باشم ماشین امیر جلومون سبز بشه و 

ازم بگیره! تمام قوالی آزادی ای که به خودم دادم و  

 با ایستادن ماشین چشمام و باز کردم اطرافم و نگاه کردم

 دم در خونه ی ستوده ها بودیم! 
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 صدام و صاف کردم 

 _ اینجا میمونیم؟ 

 _ آره بیا پایین سریع بریم داخل

 سرم و تکون دادم 

 دنبالش وارد خونشون شدیم

 _ زشت نیست سرزده؟ نمیشد یه جای دیگه بریم؟ 

 _ در حال حاضر امن ترین جایی که امیر نمیتونه به حریمش تجاوز کنه خونه بابای منه! 

 _ میاد زنگ میزنه میگه زن من و بگید بیاد پایین! 

 پوزخندی زد و جوابی بهم نداد. 

 داخل سالن شدیم

ر. انگامامانش و سحر روی مبل جلوی تلویزیون بودن و پدرش پشت میز ناهار خوری داشت کتاب میخوند   

 _ سالم همگی

 سه تاشون برگشتن سمتمون. 

 تعجب و تو چشمای همشون میشد خوند! 

 به آرومی سالم کردم. 

 سرم و انداختم پایین خجالت میکشیدم نگاهشون کنم. 

 حس سر بار بودن داشتم.. 

 یکدفعه تو بغل سحر فرو رفتم

 _ وای آرشیدا دلم تنگ شده بود 

یش! سپهر_ هنوز دو روز نشده ندید  

 از بغلم اومد بیرون_ به تو چه؟ 

 بعدم زبونش و واسش در آورد

سال سن هنوزم بچه بود.  25خندم گرفته بود با   

 همگی نشستیم روی راحتی ها 

 سپهر_ بابا میخواستم در جریان یک سری چیزا بزارمتون
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 _ بگو بابا جون

بگیرن _ ببینید خانوم مراتب موکل من هستن و از شوهرشون میخوان طالق   

 بابا مامانش سریع به من نگاه کردن

 _ چرا دخترم؟ 

 فقط یه لبخند تلخ زدم هیچ جوابی نداشتم براشون

 چی بگم؟ من هیچ وقت نمیتونم بگم.. 

 ستوده حالم و درک کرد

 _ بابا مهم این نیست! مهم اینه که شوهرشون کیه! 

 باباش منتظر بود

 _ امیر حسینی! پسر محمد حسینی

از پیشونیشون میخواست بیرون بزنهابروهاشون   

 تعجب و حیرت! 

 _ امیر؟ میخوای از اون طالق بگیری؟ 

 _ بله

 _ اون چیکار میتونه کرده باشه که بخوای جدا شی؟ همه آرزوشونه امیر دامادشون باشه

 هه.. 

 _ شما نمیشناسیدش.. ینی امیری که تو خونس با امیری که شما میشناسید خیلی فرق داره! 

_ بابا بحث این نیست. به خاطره اینکه امیر پیداش نکنه خودش و قایم کرده و هیچ جای امنی غیر از اینجا نیست سپهر

 بابا

 سرش و تکون داد.. داشت فکر میکرد

_ دخترم اینجا خونه ی خودته ولی من نمیتونم دروغ بگم که اینجا نیستی ولی تا زمانی که تو خونه ی منی حکم دخترم 

یزارم احدی اذیتت کنه و داری و نم  

 _ ممنونم آقای ستوده نمیدونم چی بگم.. 

 

 خب اینجور که پیداست باید چند روزی از عمرم رو باهاشون زندگی کنم. 

 مثل بی خانواده ها بودم نه؟ 
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 چرا مثل؟ 

 واقعنم بی خانواده بودم.

 

 آفتاب تو صورتم افتاده بود و از نورش بیدار شدم

اطرافم نگاه کردمنشستم رو تخت و به   

آروم بود یادم افتاد امروز اولین جلسه ی دادگاهم بود سریع شالم و پوشیدم و رفتم بیرون خونه ساکت و   

 مثل اینکه کسی نبود

 رفتم تو آشپزخونه چشمم به کاغذی که روی در  یخچال بود افتاد سحر واسم نوشته بود

 

صبحانه بخور  مامان دانشگاهه ظهر برمیگرده منم کارخونم و سعی " آرشیدا جونم بیدار شدی همه چی تو یخچال هست 

میکنم واسه ناهار خودم و برسونم بابا و سپهرم معلوم نیست کی میان خونه ولی تا شب حتما نمیان راحت باش. 

 میبوسمت"

 

صبح بود یعنی دادگاه شروع شده؟  9ساعت و نگاه کردم   

م شمارشو نداشتمموبایلمم پیشم نبود که به ستوده زنگ بزن  

 استرس گرفته بودم

 یعنی چی میشه؟ 

 بهتر نبود برم؟ 

 ولی اصال تحمل نگاهای امیر و نداشتم

 تازه ممکن بود به زور با خودش ببرتم

 خیلی حال بدی بود.. بیخبر بودم 

 نمیدونم چندمین بار بود سالن و دور میزدم که تلفن خونشون زنگ خورد

 بردارم؟ زشت نیست؟ 

زشته مگه خونه خودمه؟  چرا خیلی  

 قطع شد



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 دوباره قدم زدن و شروع کردم که باز تلفن زنگ خورد

 این دفعه بدون معطلی جواب دادم

 _ بله؟ 

 + ستاره سهیل شدید آرشیدا خانوم 

 قلبم اومد تو دهنم

 خودش بود. صدای خود کثیفش بود 

میتونستم هیچی بگماز ترس داشتم سکته میکردم دندونام قفل شده بود و زبونم بی حس ن  

 _ چیه؟ الل شدی؟ یا جواب شوهرت و نمیخوای بدی خانوم عزیزم؟ 

 دونه های عرق که از کمرم سر میخورد و حس میکردم

 لحنش جدی شد

 _ گم میشی میای خونه و این مسخره بازی رو تموم میکنی وگرنه بد میبینی بد

 سکوت و سکوت از طرف من

_ حاال با آبروی من بازی میکنی؟ آبرو برات نمیزارم هرزه کوچولو تو تا ابد زیر خواب منم نشی باید هرزم باقی بمونی 

 میگیری که چی میگم؟ 

 تلفن از دستم ول شد

 تو تمام اون لحظاتی که زجرم میداد بهم میگفت هرزه کوچولو

 نگاه پر از شهوتش یادم اومد

 _ هرزه کوچولو آاااه

 صداشون هنوزم خش میکشید به روحم. 

 چسبیدم به دیوار و سر خوردم پایین

 این چه سرنوشتی بود خدا؟ 

 دوباره صداش از پشت تلفن اومد

 _ هرزه کوچولو

 

 صداش هنوزم میومد
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 چرا ول نمیکنه؟

 نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم تلفن و برداشتم و کوبیدم رو زمین

 دلم خنک شد دیگه صداش و نمیشنوم

 همونجا بغل تلفن افتادم رو زمین سرم داشت منفجر میشد

 شقیقه هام نبض میزد

 سرم و با دستام گرفتم

 صداش میپیچید تو گوشم

 هرزه هرزه هرزه کوچولو

ههههه خفه شووووو_ نههههههه ن  

 میلرزیدم 

 نمیدونم چقدر گذشت که پلکام روی هم افتاد و دیگه هیچی نفهمیدم

اطراف و میشنیدم از بوی الکل و حرفای پرستار فهمیدم بیمارستانم  هوشیار شده بودم صداهای  

 آروم چشمام و باز کردم و اولین چیزی که دیدم چشمای ستوده بود که زل زده بود بهم

تا دید بیدار شدم سریع از روی صندلی بلند شد و اومد کنار تخت ایستاد دستش و گذاشت باالی سرم روی بالشت و میخ 

 چشمام شد

...رنگ شب...گفته بودم چشماش مشکیه؟   

 

 _ خوبی؟ 

 نگاهم و انداختم به یقه ی لباسش خجالت کشیدم از نگاهش

 _ ببخشید

 _ به من نگاه کن

 نگاهش کردم

 _ ببخشید واسه ی چی؟ ما نباید تنهات میزاشتیم

 _ تلفن 

 اخم کرد_ خوبی؟ 
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 سرم و تکون دادم

 _ چرا با خودت اینجوری میکنی؟ ارزش داره؟ 

 فقط نگاهش کردم

و بخونی از نگاهم؟ رمیتونی غم   

کسی رو بخونی؟  بی و میتونی تنهایی  

میبینی؟  ؟ و چیریا نه ترس لونه کرده تو عمقش   

 صاف ایستاد و دستش و برداشت

اید بستری بشی. _ به خاطره شوک عصبی بیهوش شدی دکتر گفت یه بار دیگه اینجوری بشی ب  

جوابی نداشتم که بدم.. من خیلی وقت پیش باید بستری میشدم ولی خب کی میزاشت؟ اگه تا االنشم طاقت اوردم به لطف 

 حرفای دکتر محمودی بود. 

 _ نمیخوام حالت بد بشه ولی فکر میکنم زنگ زده بود خونه نه؟ 

 _ آره

 _ چرا جواب دادی؟ 

دادم_ دو بار زنگ زد بار دوم جواب   

 _ چی گفت؟ 

 چشمام و بستم_ نمیخوام بهش فکر کنم

 حرفی نزد.. 

 منم از آرامبخشایی که بهم زده بودن دوباره خوابم برد.

 

 حالم بهتر بود.

 سرمم و پرستار در آورد و مرخصم کردن. 

 ستوده خواست دستم و بگیره و ببرتم که 

 با گفتن خوبم اجازه ندادم و بلند شدم.

تا خونه حرفی زده نشد   

ظهر رسیدیم خونه 3ساعت   
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 نمیدونستم چجوری به سحر و ایران جون نگاه کنم

 خجالت میکشیدم زیاد. 

 توی حیاط از ماشین پیاده شدیم تازه فهمیدم

 چه بی احتیاطی کردیم که اینجوری از خونه رفتیم بیرون 

 _ خدا رو شکر سالم رسیدیم

اشت و همینجوری که میومد سمتم گفتکیف و کتش و از صندلی عقب برد  

 _ واسه امیر میگی؟ 

 _ آره

 _ رفتنه که خوابوندمت صندلی عقب کسی نمیدیدت

یه ماشینم تعقیبم میکرد که اول اون و پیچوندم بعد رفتم بیمارستان   

 

نی بغلم کرده تا ماشین؟ عوای ی  

 دیگه من چجوری به تو نگاه کنم ستوده 

صدام زدتو همین فکرا بودم که   

 چند قدمی جلوتر ایستاده بود و منتظرم بود

 با هم وارد خونه شدیم

 ایران جون نگران دم آشپزخونه بود اومد سمتم و بوسیدم

 _ میخواستم بیام پیشت سپهر نزاشت,  خوبی؟ ببخشید تنهات گذاشتم 

 اشک تو چشماش حلقه زد

 چه خالصانه محبت میکنن کسایی که هیچ نسبتی باهام ندارن 

 چه ظالمانه عذابم میدن کسایی که نزدیکترینَن بهم.

 سحر هنوز کارخونه بود. 

 سوپ خوشمزه ی ایران جون و خوردم و روی کاناپه نشستم 

ستوده با موهای خیس اومد روبروم نشست و با یه حوله کوچیک داشت آب موهاش و میگرفت با تی شرت آبی و 

ران جون سره خشک کردن موهاش با سشوار چونه میزد خیلی بامزه گرمکن طوسی و این موهای خیس که داشت با ای

 شده بود
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 مثل پسرای شیطون و تُخس

 حواسم نبود که دارم با یه لبخند نگاهش میکنم

 زل زد بهم_ پسندیدیم؟ 

 ابروهام پرید باال 

 _ جان؟ 

 _ مثل این پسرای هیز که یه داف دیدن نگاهم میکردی آخه

ود که زدم زیر خندهوااای انقدر لحنش باحال ب  

 با یه لبخند مالیم نگاهم میکرد..

 آرشیدا بسه خودت و جمع کن دیگه

 بازم صدای درونم نجاتم داد

 اصال یادم رفت بپرسم دادگاه چی شد

 _ میگم دادگاه چی شد؟ 

 _ نیمد

 اخم کردم_ ینی چی نیمد؟ 

یگن ابالغ به دستمون نرسید و هزار حرف دیگه _ خب این یه سیاسته که میشه ازش استفاده کرد چند جلسه نمیان بعد م

 تازه امیرم واسه خودش بر و بیایی داره و کسی نمیتونه کاری باهاش داشته باشه

 _ مگه قانون این مملکت برای همه یکسان نیست؟ 

 

 بلند شد و گفت

 _ یکسانه حاال نمیخواد نگران بشی استراحت کن خوب بشی

 _ اما آخه

_ فعال استراحت کنرفت سمت راه پله و گفت  

 

یششش..ااوووف از دست این من آخر میمیرم همش میخواد دست به سرم کنه نشد یه بار جواب درست بهم بده   

 سحر اومد خونه و حسابی خندوندم.
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ودم اصال تلفن خورد شده رو به روم نیاوردن و دربارش حرف نزدن به خاطر اینکار واقعا ممنونشون ب  

عمو بگم شب اومد خونه و دور هم بودیم باباشم که بهم گفت بهش  

 خیلی با صفا بودن

 با هم با احترام برخورد میکردن و برای نظر همدیگه ارزش قائل بودن

 ولی هر چی هم با من صمیمی برخورد کنن بازم من موذب بودم و نمیتونستم بیشتر بمونم 

 میخواستم با ستوده حرف بزنم و بهش بگم یه جای دیگه برم  

 اونا هیچ مسئولیتی واسه من نداشتن و فقط هرکاری هم میکردن لطف بوده. 

تصمیمو که گرفتم از سحر خواستم به ستوده بگه اگه میتونه بیاد توی حیاط با هم صحبت کنیم و خودم رفتم بیرون رو 

 صندلی های روی ایوون بزرگشون نشستم

تبعد از پنج دقیقه ستوده اومد و روی صندلی مقابلم نشس  

 منتظر نگاهم کرد 

 صدام و صاف کردم و گفتم 

_ آقای ستوده من خیلی ازتون ممنونم بابت این همه لطفی که در حقم کردید واقعا بزرگیتون خودتون و خانوادتون و 

 میرسونه ولی فکر میکنم دیگه مزاحمت بسه و کم کم باید رفع زحم

 

 با هر کلمه ی من اخماش تو هم میرفت

ه بدمادام دیگه اجازه نداد  

 _ آروم برو منم بهت برسم چی میگی واسه خودت تو؟ 

_ حرف درست رو دارم میزنم شما همین که لطف کردید قبول کردید وکالت منو به عهده بگیرید در مقابل امیر خیلی 

 ممنونتونم دیگه نباید زحمت اینجوری برای شما داشته باشم هم اینکه نمیخوام خطری واسه خانوادتون باشه

 _ کی این چرندیات و گفته؟ چه زحمتی؟ چه خطری؟ 

 _ آقای ستوده امیر خیلی.. 

 

 بازم پرید وسط حرفم 

 _ امیر هیچ غلطی نمیتونه بکنه

 پوزخندی ناخودآگاه نشست روی لبم
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 _ شما نمیشناسیدش

ب سره عروسی سال با هم گذروندیم و خ 6ساله ی منه میفهمی اینو؟  6_ این امیری که تو ازش حرف میزنی رفیق 

 شما میونمون بهم خورد

 _سره عروسی ما؟ واسه چی؟ 

 _ داستانش طوالنیه

 _ اگه میشه توضیح بدید

 

 ابروهاش و انداخت باال و گفت

 _ شرط داره

؟جان؟ شرط؟ چه شرطی  

 

 _ چی؟ 

 _ توام باید واسه من تعریف کنی! 

 _ چیو

 _ زندگیتو

 

 اخم کردم ینی چی؟ 

 _ متوجه نمیشم

_ اوم بزار یه جوره دیگه بگم.. میخوام بدونم چرا از بغض نفست میگیره؟ چرا گاهی اوقات جسمت ابنجاس ولی فکرت 

 یه جای دیگه؟ چرا واسه یه مدت میری تو هپروت؟ 

 _ فکر کردید منم جواب میدم؟ 

 _ آرشیدا باید بگی نریز تو خودت

 _ چی میگید شما؟ 

 

گرم بود.. ... ز بود با دو تا دستش گرفتدستش و آورد جلو و دستم که رو می  
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 این چیکار داره میکنه؟ 

 زل زد تو عمق چشمام

 _ بزار یکی کمکت کنه آرشیدا

 _ چه کمکی؟

 _ شرایطمون نمیزاره تو بری پیش روانشناس ولی میتونی روی من حساب کنی

ی چه بالیی امیر به سرم میاورد ولی عصبی شدم فکر کرده من دیوونم؟ درسته زندگیم االن دستشه و اگه نبود معلوم ن

 دلیل نمیشد همچین اجازه ای به خودش بده. 

 دستم و از دستش بیرون کشیدم 

 بلند شدم ایستادم و با اخمی که داشتم و صدایی که از عصبانیت میلرزید گفتم 

دلیل نمیشه به خودتون حق بدید _ وکیلم شدید درست االن تو خونتونم ممنون از دست امیر نجاتم دادید بازم ممنون ولی 

که بگید من دیوونم درسته خانواده ندارم که البته یه پدر هست که بود و نبودش فرق نداره ولی بازم ادنقدر خار نشدم که 

 این و بگید

 

 دلم گرفت خیلی بدم گرفت.. 

 بغضم اومد سراغم

 زل زدم به چشماش

 شاید رنجیدگیم و شاید ناراحتیم و از نگاهم بخونه

 _ آرشیدا اینجوری قضاوت نکن

 

 بغضم نمیزاشت حرف بزنم

 سرم و با افسوس تکون دادم

 شاید قصدش کمک باشه واقعا ولی به من برخورد.. 

 به شعورم به شخصیتم

 بهم گفت دیوونه؟ 

 نه مستقیم نگفت 

 غیر مستقیمشم معنیش خعلی تلخ بود.. 
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رگردم که تو یه ثانیه دستاش دو طرف پهلوم قرار گرفت و منو نگاِه آخر و به چشماش انداختم و عقب گرد کردم تا ب

 کشوند عقب..

سانت فاصله بود  دستاش دو طرف پهلوم بود و هرکی نگاه میکرد فکر میکرد از پشت بغلم کرده ولی بین بدنمون چند  

 ولی این فاصله مانع نمیشد تا گرمی تنش رو حس نکنم

ماسی داشته باشه دم گوشم زمزمه کردسرش و آورد و جلو و بدون اینکه باهام ت  

_ آرشیدا باور کن اون چیزی که تو فکر میکنی نیست قصدم توهین نبود میخواستم فقط کمکت کنم.. تو باید با یکی 

 حرف بزنی باید بگی امیر چه بالیی سرت آورده تا بتونی فراموشش کنی

 

 گفته بودم آرشیدا رو یه جوره خاصی میگفت؟ 

ثل خودش گفتمبه همون آرومی م  

 

 _ فکر کردی به همین راحتی فراموش میشه؟ به همین آسونی که حرفش و میزنی؟ 

_ میدونم خیلی سختی کشیدی.. از غم نگاهت حسش میکنم ولی باور کن تا نگی نمیتونی خودت و خالی کنی.. بزار 

 کمکت کنم

 

 پس میفهمید؟ میخوند نگاهمو؟ 

برگردم گفتمخودم و ازش جدا کردم و بدون اینکه   

ون تویی! _ باشه حق با توئه ولی االن نه.. االن وقتش نیست ولی مطمعن باش اگه خواستم برای کسی بگم ا  

 

 رفتم داخل اتاقی که دو روز بود مال من شده بود.. 

 چه زود باهاش صمیمی شدم و شد دوم شخص مفردم! 

 ولی ُخب موقعیتم جوری نبود که بخوام با احترام حرف بزنم! 

 ینی یه طوره صمیمی طور بود! 

 ازم میخواست چی رو براش بگم؟ 

سال زجری که کشیدم؟  8  

سالی که دنبال یه راه فرار بودم تا نجات پیدا کنم و همه ی در ها بسته بود؟  8  
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 حتی بابام حرف دخترش و گوش نکرد و نفهمید.. 

 باور نکرد! 

بهونه های بیخود ازش جدا بشی!  همش میگفت چون از اول نمیخواستیش حاال میخوای با  

 هیچ وقت دامادش رو نشناخت! 

 دامادی که خوب بلد بود نقش بازی کنه! 

 خیلی سخت بود هم خون آدم حرفش و باور نکنه

 تو تموم لحظه هایی که با امیر داشتم فکر میکردم اگه مامانم بود میتونستم بهش بگم.. 

 شاید اون تک دخترش رو باور میکرد! 

ون اون لحظه ها به این فکر میکردم کاشکی به جسمم آسیب میرسوند کاشکی کتکم میزد کاشکی باهام رابطه تو تم

 برقرار میکرد ولی روحم و شکنجه نمیداد.. 

حتی حاضر بودم باهاش یه زندگی رو شروع کنم و بچه دارم بشم و تا آخره عمرم در کنارش باشم ولی دیگه اون صحنه 

 ها واسم تداعی نشه! 

 شاید واقعا باید برای یکی بگم تا آروم بشم تا انقدر بهش فکر نکنم.. 

 شاید واقعا حق با ناجی این روزام بود! 

 آره میگم ولی نه االن.. 

 االن مغزم خسته اس

یفش پاک بشه! االن انقدر درگیره نجات پیدا کردن از دست اون کصافطم که فقط میخوام شناسنامه ام از اسم کث  

میشینم و همه چی رو تعریف میکنم.و بعد با یه دِل امن   

 با صدای در که بهش کوبیده میشد از خواب پریدم این کیه دیگه؟ 

 شالم و انداختم سرم و در و باز کردم 

دش! همون موقع ستوده با یه حال بد وارد اتاق شد و خودش و انداخت رو تختم و پتو رو کشید روی خو  

ودماز این حرکتش هنگ ب  

 این چیکار میکنه؟ 

 توانایی هیچ عکس العملی نداشتم

 آروم چشماش و باز کرد ولی سرخ سرخ بود

 آب دهنش و قورت داد_ آرشی.. دا دارم میمی.. رم
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 وااا این چش شده؟ 

 رفتم نزدیکش نشستم پایین تخت 

 _ چی شده؟ 

 _دیشب تا.. حا.. ال دارم تو تب می.. سوزم وایی لرزم دا.. رم

االن چیکار میتونم واسه تو بکنم که افتادی رو تخت من خب من   

 اه

 _ ایران جون کجاس؟ سحر؟ 

 سرش و تکون داد و ناله ای که از تهه گلوش میومد.. 

 اوووف 

 دستم و گذاشتم رو پیشونیش

 وااایی واقعا داشت میسوخت

 دیگه نفهمیدم دارم چیکار میکنم دویدم بیرون 

 کسی خونه نبود

ا بخورهآشپزخونه بعد از کلی گشتن قرص پیدا کردم با یه لیوان آب بردم پیشش و بلندش کردم ترفتم تو   

 این موقع ها باید چیکار کنم؟ 

 آره تشت آب و یه حوله

زود آوردم نشستم روی تخت و با حوله ی خیس صورتش پاک میکردم تا دمای بدنش بیاد پایین ولی هنوزم مثل کوره 

 داغ بود

یگ اوف مجبورم د  

 به سختی پیرهنش و از تنش بیرون آوردم

 نچ نچ هیکل و نگاااا

 آرشیدا چشمات و درویش کن 

 سریع حوله رو دوباره خیس کردم و رو سینه و شکمش کشیدم 

 نمیدونم چقدر باالی سرش بودم که خوابم برد

 آروم چشمام و باز کردم
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 ستوده هنوزم خواب بود 

 دستم و رو پیشونیش گذاشتم

شکر دمای بدنش پایین اومده بودخدا رو   

 برگشتم برم آشپزخونه که هییییع

 از ترس پریدم عقب

اه میکردنسحر و ایران جون دم در اتاق بودن و اونا هم حیرت زده به من و ستوده ی لختی که خواب بود نگ  

 یا خدا حاال چه فکری با خودشون میکنن؟ 

 آرامشم و حفظ کردم

 _ سالم کی اومدید؟ 

داد  سحر جواب  

 _ تازه رسیدیم

 سوالی نگاهم میکرد

 خب باید توضیح میدادم خان داداشش چرا لخت رو تخت منه

 مختصر توضیح دادم

 قشنگ نفس راحتی که ایران جون کشید و حس کردم

 نمیدونم چرا حس خوبی بهم نداد 

 رفت باالی سرش و تبش و چک کرد بعدم گفت میره سوپ بپزه

 سحر رفت کنارش نشست و گفت

 _ شیطون خوب با بهونه ی مریضی داداشم و دید زدیا

 و خندید

 _هرهرهر و درد کوفت زهرمار

 یه چشمک زد

 _ بهش میگفتی خودش نشونت میداد

 _ خیلی بی حیایی

 _ واال یه پسر لخت رو تخت تو خوابه اون وقت من بی حیام؟ خوبه وال 
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 دیگه نزاشتم ادامه بده و با کوسن مبل اتاقم دویدم دنبالش

 با خنده فرار کرد و از اتاق بیرون رفت و در و از پشت گرفته بود تا نتونم باز کنم

..منم بلند بلند تهدیدش میکردم  

 

 

 عصبانی بودم.. 

 از خودم.. 

 از اقای ستوده.. 

 از امیر.. 

 بیشتر از همه از پدری که پشتم نبود پناهم نبود.. 

 رفتم تو اتاقم و روی تخت نشستم

م گرفتم.. سرم و با دستا  

 هجوم فکرا و مغز بی اسلحه ی من! 

 مگه چی میخواستم از این دنیا؟ 

 زندگیم داشت به کجا میرفت؟ 

نی بعد از طالق امیر ولم میکنه؟ عی  

 میزاره به حال خودم باشم؟ 

 مطمعنا نه..

 من پیش اون یه مجرم بودم یه مجرمی که جرمی نکرده بود

یدولی اون به بدترین شکل واسم حکم بر  

 دلم میخواست جلوی آقای ستوده تمام نفرتم ازش رو فریاد بزنم

 تمام لحظه هایی که زجه میزدم و کاره خودش رو میکرد

 تموم لحظه هایی که التماسش و میکردم و اون ادامه میداد

 دوباره.. 

 دوباره.. 
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 دوباره فکرش گند زد

 در اتاقم و زدن کاشکی خونه ی خودم بود و میتونستم داد بزنم کسی نیاد تو.. 

 سعی کردم خونسرد باشم

 سحر بود..

 با یه ظرف تخمه و لبتابش

 اومد پیشم و یه سلایر پلی کرد ببینیم

 واقعا ممنونش بودم 

گیرم.. بته ام فاصله تو بدترین شرایط سر و کله اش پیدا میشد و بهترین کار ممکن رو میکرد تا از گذش  

 تا موقع شام سلایر و دیدیم

 سحر داشت میز شام رو جمع میکرد و من داشتم چایی میریختم

 زنگ خونه رو زدن

 آقای ستوده همینجوری که داشت میرفت سمت آیفون پرسید

 _ کسی قرار بوده بیاد؟ 

 همه گفتن نه و آیفون و برداشت

 رسمی احوالپرسی کرد

وسط گذاشتم چایی ها رو روی میز  

 ایران جود پرسید

 _ کی بود؟ 

 با دودلی نگاهم کرد_ امیر حسینی

 فکر کردم گوشام اشتباه شنیده..

 فکر کردم داره باهام شوخی میکنه

 ولی با پریدن سپهر از جاش و عصبانیتش فهمیدم نه

 داره بالی همیشگیم نازل میشه. 

 سرم تکون دادم

 نه
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 نه من نمیخوام نمیتونم ببینمش

شون از دم ورودی میومدصدا  

 صدای احوالپرسیشون

 گوشام و گرفتم

 نمیخوام صداش و بشنوم

 جیغ میزدم

 _ نهههههههه نههههههههه نهههههههههه

~ 

 

 دو روز از اون شب کذائی گذشته بود.. 

 دو روزی که خودم رو تو اتاق حبس کرده بودم

 و فقط سحر میومد و به زور چند لقمه غذا بهم میداد و میرفت

.. از اون شب فقط سپهری که بلندم کرد بردم تو اتاق و فریاد هایی که با امیر میزدن یادم میومد  

 حتی نمیفهمیدم چی میگن 

 نمیخواستم صدای اون کثیف رو بشنوم

 گوشام رو محکم گرفته بودم.. 

 امیر همیشه همین بود.. 

 باید یه جوری از این خونه بیرون میرفتم

جونم نیمد بهم سر بزنه! حتی این دو روز ایران   

هم بزنه.. درسته خودم گفته بودم کسی رو نمیخوام ببینم ولی با این حال توقع داشتم حداقل بیاد یه سر ب  

 غیرمنطقی شده بودم نه؟ 

 پر رو هم بودم! 

شد!  اومده بودم تو خونش و این همه دردسر واسه پسرش درست کرده بودم و این دعوای آخرم که افتضاح  

از دو روز باالخره سحر صبح رفت کارخونهبعد   

 و بهترین فرصت واسه من بود! 
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 وسایلم و جمع کردم و بعد از حاضر شدن از اتاق رفتم بیرون 

  یه تیغ توی جیب مانتوم گذاشتم که اگه آدمای امیر دم در کشیک میدادن و گرفتنم رگم رو بزنم!

 هه پوزخند تلخی که رو لبام نشست

 میبینی آرشیدا کارت به کجا کشید؟ 

 پس شعارهایی که میدادی چی شد؟ 

 چی شد اون حرفایی که واسه خودکشی میزدی

 که بدترین کار ممکنه 

 مگه تو نبودی که میگفتی بدترین مشکالتم داشته باشم 

 هیچ وقت سمت اینکار نمیرم؟ 

 پس چی شد!؟ 

 دیدی.. دیدی زندگی به جایی میرسونتت که حاضری عقایدت و بشکنی و بدترین راه و انتخاب کنی! 

 االن به تموم اونایی که خسته میشدن و 

 میخواستن خودشون رو نابود کنن حق میدادم

 بعضی موقعا به جایی میرسی که دیگه پری از نفرت و حالت 

 بهم میخوره بخوای زندگی کنی! 

ن بوددقیقا حال م  

 شونه هام و باال انداختم وسط پذیرایی بودم که صدای سپهر و شنیدم

 وااایی مگه دادگاه نبود؟ 

 وقت نداشتم با چمدونم برم باال

 رفتم پشت راه پله ها ایستادم و دهنم و با دستم گرفتم

 اومد داخل سالن

 داشت با تلفن حرف میزد

ردارهاز حرفاش فهمیدم یه پرونده جا گذاشته و اومده ب  

 رفت اتاقش و با پرونده اومد بیرون و از سالن خارج شد

 ده دقیقه صبر کردم تا مطمعنم بشم از خیابونم خارج شده
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 از پشت پله ها بیرون اومدم و سریع از خونه رفتم بیرون 

 یه دربست گرفتم و سوار شدم

 _ خانوم مقصدتون کجاست؟

 کجا برم؟ 

 کجا رو داشتم که برم؟ 

من و کت بسته تحویل شکنجه گرم میداد؟ خونه پدری که   

 شونه هام و باال انداختم

 _ نمیدونم

 از تو آیینه نگاهم کرد 

 _ مسخرم کردید خانوم؟ 

 

ه؟ نسال بخواد دختر بچه اش رو که ولش کرد و رفت رو ببینه  17ولی شاید مادرم بعد از  پدر که نه  

 _ آقا برید بهشت زهرا

عوض کردسرش و تکون داد و مسیرش رو   

 چند بار پشت سرم و دیدم ولی مورد مشکوکی نبود

نی میشه کسی دنبالم نیاد؟ عی  

 سرم و تا رسیدن به خونه ی جدید مامانم تکیه دادم به پشتی صندلی

 چشمان و بستم

 نمیخواستم هیچی درگیرم کنه

 باالخره رسیدیم

 پولی نداشتم بهش بدم همش تو کارتم بود که اونم دست سپهر بود

سریع از تو کیفم یه دونه گوشواره هام و که هدیه ی سالگرد ازدواجم از طرف بابای امیر بود رو در آوردم و به راننده 

 هه دادم

 با کمی غر زدن و اخم کردن ازم گرفت و پیاده شدم

 رفتم به سمت ردیف مورد نظرم. 
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 به خودم قول داده بودم هیچ وقت سر خاکش نیام

که به خودم دادم عمل کردم که این دومیش باشه؟  ولی خب به کدوم قوالیی  

 آروم آروم از روی قبر ها میگذشتم

 هر کدوم از اینا یه زندگی داشتن نه؟ 

 

 باالخره پیداش کردم

 چمدونم و ول کردم 

 بغل سنگ قبرش نشستم

 نمیدونم چرا حتی ایندفعه بغض هم نکردم

ندارم دیگه ناراحتم نبودم که مادر  

 فقط یه عالمت سوال بزرگ تو ذهنم بود.. 

نی نتونستی به خاطره دخترت ادامه بدی؟ عمامان ی   

 نتونستی به خاطره آینده اش ادامه بدی؟ 

 دلت نسوخت برای تنهاییاش؟ 

میدونستی همش دنبال پول و شرکتشه... میدونستی هیچ وقت نیست...تو که شوهرت و میشناختی  

 پس چرا من و ول کردی؟ 

 به امید کی؟ 

 مگه در برابر تربیتم مسئول نبودی؟ 

 نمیدونم شاید من اشتباه فکر میکنم 

 شاید اگه منم اون اتفاق برام میوفتاد تصمیم تو رو میگرفتم

..منم دیدم چی شد.. ولی مامان منم بودم   

 تو واسه من باید مرهم میشدی 

بغض دوباره اومد سراغم ..تو به خاطره من میموندی ...من فقط ده سالم بود مامان  

 مامان عصبانیم دارم شماتت میکنم

 منم شاید اومدم پیشت
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 مامان تموم دخترای ده ساله تجاوز به مامانشون و میبینن؟ 

 همشون ناله و گریه و التماسای مامانشون و میبینن؟ 

 همشون از همه جا بی خبر واسه مامانشون صندلی میارن 

 تا خودش و دار بزنه؟ 

ان؟ آره مام  

 داشتم از بغض خفه میشدم.. 

 آره خفگی بهتر از زدن رگ با تیغه نه؟

 در تالش واسه شکستن بغضم بودم.. 

 دقیقا از همون روزی که زن آویزون شده به طناب دار رو دیدم

زنی که مادرم بود   

 یه قطره اشک هم نریختم! 

 فقط بغض بود که عذابم میداد..

  

 حس کردم دو تا سایه پشت سرم دیدم 

 میترسیدم برگردم و نگاه کنم ینی آدمای امیر پیدام کردن؟ 

 پس چی فکر میکردی؟ 

 که امیر راحتت میزاره؟ 

 دستم بردم تو جیبم و تیغ رو لمس کردم

 ایستادم و برگشتم عقب 

ساله پشت سرم بودن 30دو تا مرد حدودا   

 به هردوشون نگاه میکردم

 تلفن یکیشون زنگ خورد 

 _ بله؟ 

 سرش و تکون داد

 _ تا یک ساعت دیگه با خانومتون اونجاییم! 
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 پس خودشون بودن! 

 پوزخند زدم و تیغ و از جیبم در آوردم 

 نزدیک شدن

 رفتم عقب 

 یکیشون سریع تر اومد تا بگیرتم

 سریع تیغ و گذاشتم رو رگم

 _ بیای جلو خودم و میکشم 

 ایستاد.. 

دیگه رفتم عقت یه قدم  

 _ فکر اینکه بتونی ببریم پیش اون لجن رو از سرت بیرون کن

 اونی که نزدیک تر بود گفت

 _ آروم باش نمیبرمت

 _ دروغ میگی

 بهم چشمک زد

 واا فازش چیه؟ زده به سرش؟ 

 همونی که بهم چشمک زد تو گوش اون یکی چیزی گفت که اونم رفت و ازمون دور شد

 برگشت سمتم 

 _ حاال اون تیغ و بزار کنار 

 یه قدم اومد جلو

 _ گفتم نیا جلو

 اون قدر که تیغ و تو دستم فشار داده بودم انگشتام و بریده بود و 

 ازش خون میومد

 _ داری به خودت آسیب میزنی 

 _ نیا جلو

 _ آروم باش من نمیخوام ببرمت پیش امیر
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 سوالی نگاهش کردم

فرستادم ماشین و بیاره نزدیک تر پس باید عجله کنیم _ ببین زیاد وقت نداریم رضا رو  

 _ چی داری میگی؟ 

 یه قدم دیگه اومد جلو

 _ سمت راستت و ببین اون طرفه جاده

 به جایی که میگفت نگاه کردم

 _ سپهر تو پارس سفیده منتظرته تا گفتم برو سریع به سمت اون ماشین بدو و برو

 برگشتم سمتش باورم نمیشد

ی؟ _ تو کی هست  

 _ سپهر واست نگفته؟ 

 سرم و تکون دادم

 _ همون نفوذیشم که خبر دادم از شمال برید

 آهااان

 _ واسه خودت بد نمیشه؟ تو دردسر نیوفتی؟ 

 _ تو کاری به اینا نداشته باش برو تا رضا نیمده

 قدردان نگاهش کردم

 لب زدم_ ممنونم

 _ برو

 

 سریع دویدم به سمت همون ماشین

منم دیدی؟نی عخداجون ی  

 ینی یه جا دستم و گرفتی؟ 

 مرسی واقعا مرسی.. 

 از خیابون رد شدم

 شیشه های ماشین دودی بود و داخلش پیدا نبود
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 چقدر امنیتی کار کرده سپهر

 در و باز کردم و سوار شدم

 نشستن و برگشتنم هم زمان شد با قطع شدن نفسم

 چشمام بیشتر از این درشت نمیشد

 _ مشتاق دیدار همسرم

 بدبخت تر از منم وجود داره؟ 

 به همین راحتی گول خوردم.. 

 بعد این همه ضربه که از اعتمادات خوردی بازم اعتماد کردی؟ 

 حتما به دویدنم به سمتش چقدر خندیده

 هییییع

 نفسم خدایا نفسم

 همینجا نفسم و تموم کن و ببر

 متوجه حال بدم شد

 مگه یادش میرفت؟ 

اینجوری میشدمهر ثانیه که باهاش بودم   

 و خودش نجاتم میداد

 یه سیلی محکم زد به صورتم

 

 _نفس بکش آرشیداا

 یه دم عمیق کشیدم و کلی هوا وارد ریه هام کردم

 آرشیدا به خودت مسلط شو

 نگران هیچیم نباش

 تیغ و برمیداری یه جوری که نفهمه رگت و میزنی

 آرشیدا بغض نکن

 تو پات دیگه به اون خونه نمیرسه
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 آرشیدا آروم باش

 حالت بد بشه کارت تمومه ها

 به خودم مسلط شدم و برگشتم سمتش

 با لبخند نگاهم میکرد

 آقای ستوده راست میگفت 

 امیر خوشتیپ همیشه نبود! 

 صورتش از نزدن ریشاش پر شده بود و موهاشم بلند تر

 پوزخند زدم

 

 _ بعد از این همه مدت شوهرت و دیدی پوزخند بهش میزنی؟ 

 

 به ضبط ماشین نگاه کردم 

 _ آهنگ داری؟ 

 _ آهنگ؟ 

 _ آره اگه داری بزار تا برات عربی برقصم 

 

 زد زیر خنده

 انشاءهللا خفه بشی

 

 _ دلم واسه همین تیکه های یهوییت تنگ شده بود

 

 دستم و کردم تو جیبم

 نمیتونم بغلش بشینم

 بغضم هر لحظه ممکن بود دوباره نفسم و ببنده

کردم باید راه بیوفته تا حواسش که رفت به رانندگیش منم کاره خودم و کنمتیغ و لمس   
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 برگشتم سمتش

 _ چرا نمیری؟ تا شب میخوای اینجا باشی؟

 _ کجا برم؟ 

 _ تو واقعا دیوونه ای

 

 خندید و ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.. 

 _ آرشیدا واقعا خجالت نکشیدی من و رسوای عالم کردی؟ 

 

به کی چی میگه!  هه ببین کی  

 اه همش حواسش بهم بود

 _ من تشنمه

 _ پشت گوشام مخملیه؟ 

 _ وا چه ربطی داره؟ 

 _ برم آب بخرم بیام ببینم دوباره نیستی؟ 

 

 هه حق داشت اون سری رفت مغازه شیرموز بخره من در و باز کردم رفتم

وام_ خب قفل کن در ماشین و دزدگیرم بزن من تشنمه انقدر دویدم آب میخ  

 

 سرش و تکون داد

 پنج دقیقه بعد دم یه سوپری ایستاد 

پیدات میکنم _ سگم نکن آرشیدا برگردم ببینم نیستی تموم اون بالها رو سره خودت میارم میدونی که باالخره  

 

 رفت و در و محکم بست

 قفلم نکرد! 

 موجود عجیبیه واقعا 
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 از تو مغازه حواسش بهم بود 

فشارش دادمتیغ و گذاشتم رو رگم و   

 میسوخت.. 

 نزدیکیمون بیمارستان نبود و اگرم میبردم دیر میرسیدم

 تیغ رو رگ اون یکی دستمم گذاشتم

 کار از محکم کاری عیب نمیکنه.. 

 باالخره راحت میشم

 باید خیلی وقت پیش این کار و میکردم

 دیدمش اومد بیرون

 تیغ از دستم ول شد

 خون بو که میزد بیرون 

د و پالستیک آب معدنی و آبمیوه ها رو گذاشت رو پامسوار ماشین ش  

 چشمام سیاهی میرفت

 _ بیا اینم آب میبینم که دختر خوبی شدی

 

 بی دلیل لبخند زدم

 امیر.. امیر... 

 هنوز ندیده بود

 کم کم داشتم میرفتم

 _ امیر؟ 

 

 برگشت سمتم

میبخشمت.. به یه شرط.. نبرم بیمارستان... بزار _ به خاطر تمام کارات.. عذابی که کشیدم.. جوونی که ازم گرفتی.. 

 راحت بشم
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 تو سیاهی مطلق غرق شدم.. 

 دیگه هیچی نفهمیدم..

 

 

 

 با احساس سرگیجه و تهوع چشمام و باز کردم.. 

 بیمارستان بودم

 چرا؟ 

 تمام اتفاقات اومد تو ذهنم

 دعوای امیر و سپهر

 رفتنم به بهشت زهرا

 پارس سفید

 امیر

زدنمتیغ و رگ   

 ینی واقعا خاک بر سرت که عرضه ی خودکشیم نداری آرشیدا

 با خودم و فکرام درگیر بودم 

 در باز شد 

 بابام بود! 

 چه عجب سراغ دخترش اومد

 _ چیکار کردی با خودت دختر؟ 

 صدام و صاف کردم

 _ منم خوبم بدشانسیم نمردم سالم سالمم

 هنوز نرسیده سرکوفت میزنه

 بهم اخم کرد

بروریزی رو جمعش میکنی دیگه نمیتونم جلوی خانواده ی حسینی سر بلند کنم _ این آ  
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 _ من طالقمو میگیرم بابا

 عصبی اومد سمتم مطمعنا اگه رو تخت بیمارستان نبودم

 کتکمم میزد! 

_ خوشی زده زیر دلت یا زیر سرت بلند شده؟ دیگه چی میخوای از زندگی؟ شوهر خوب و شناس آدم شوهرای خوب که 

 دوستت دارن پول جایگاه اجتماعی خوب شخصیتی که بهت دادن چی میخوای ها؟ 

 بگو کدوم عوضی اومده خرت کرده تا پدرش و در بیارم.

 

 

 این بابای من بود؟ 

 حاضر بود به دخترش تهمت بی عفتی بزنه ولی قبول نکنه دامادش عوضیه! 

 حق نداشتم فرار کنم؟ 

 حق نداشتم خودم و بکشم؟ 

 به همون خدا که حق داشتم.. 

 چی در جواب بهش میگفتم؟ 

 اینکه داماده عزیزت هرزه اس نه دخترت؟ 

 اوووف اوووف از این زندگی

 تلفنش زنگ خورد

 خاله شیرین بود 

قدر دلتنگش بودم.. چ  

بابا به خاله گفت به هوش اومدم و تا عصر میبرنم خونه امیر اینا تا مادرش ازم نگهداری کنه و نیازی نیست بیاد 

 ببمارستان و بیان اونجا عیادتم! 

 _ من اونجا نمیرم لطفا بهشون بگو 

ره خونه زندگیت حرفی هم دیگه _ دختره ی خیره سر گفتم با آبروی من بازی نکن دست شوهرت و میگری میری س

 نشنوم به اندازه کافی سره فرارت و این شاهکاری که با خودت کردی سرم جلوشون خم هست

 

 نمیفهمه نه؟ 
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 در باز شد و امیر اومد داخل

 _ عه بیدار شدی عزیزم؟ 

 

 من واقعا در تعجبم چجوری قبال این و تحمل میکردم! 

سال 8اونم   

ده اس! ولی االن یک ثانیه هم کشن  

 محلش ندادم بابا واس اینکه کمتر ضایع بشه گفت

 

 _ آره پسرم چند دقیقه اس

 

 امیر اومد کنارم رو تخت نشست و انگشتام رو نوازش کرد

 

 

 

 امیر اومد کنارم رو تخت نشست و انگشتام رو نوازش کرد

 

 دیگه واسم مهم نبود بابا هست و میفهمه دیگه بسه هرچی تظاهر کردم

 

کثیفت رو بکش و از این اتاق برو بیرون نمیتونم تو هوایی که تو نفس میکشی نفس بکشم حس خفگی بهم _ دسِت 

 میده

 

 بابا حیرت زده گفت_ آرشیدا این چه 

 

 امیر بین حرفش رفت

 _ اشکال نداره پدرجون حالش زیاد خوب نیست
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دست بابا رو گرفت و بلندش کرد    

 

ار میاد _ بریم بیرون تنها باشه با خودش کن  

 

 یه نگاه بهم کرد از همونا که تن و بدنم میلرزید همونا که میگفت دارم برات! 

خدا به دادم برسه   

 نیم ساعتی بود تنها بودم که در باز شد و یه دکتر با یه پرستار اومدن داخل

 پانسمان دستم و چک کرد 

 هیچ حرفی از خودکشیم نزد. 

 

 _ یک ساعت دیگ مرخصید

 

 _ نمیشه بیشتر بمونم؟ 

 

 با تعجب نگاهم کرد_ چرا؟ 

 

 _ ببخشید شما االن روانشناس یا متخصص مغز و اعصاب ندارید اینجا؟ 

 

 بدون حرف گوشیش و بیرون آورد و با یکی تماس گرفت

 از حرفاش فهمیدم دکتر مغز و اعصابه و ازش خواست بیاد اتاقم

ش بود ده دقیقه منتظر شدیم پرستاره رفت و دکترم که از رو کارتش خوندم فامیلش محمدِی سرش تو گوشی  

 باالخره دکتره که فامیلیش پناهی بود اومد داخل 

 عجیب بود که امیر باهاش نیمده داخل

 نگاهش به مچ دستام بود
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 خب تابلو بود دیگه

سالش باشه 50یه مرد مسن بود بهش میخورد   

 

یکار میتونم بکنم برات دخترم؟ _ چ  

 

 _ میشه تنها صحبت کنیم؟ 

 

 دکتر محمدی با اخم نگاهم کرد و از اتاق بیرون رفت

 

 _ میشنوم دخترم

 

 نمیدونستم چجوری بگم

 

 _ آقای دکتر میشه به همراهای من بگید من باید تحت درمان قرار بگیرم 

 ینی بیمارستان بستری بشم؟ 

 

 _ اون وقت چرا؟ 

 

ینید دکتر االن وقت نیست براتون توضیح بدم ولی همسر من یه بیمار روانیه واقعا! من میخوام ازش جدا بشم تا _ بب

زمان طالقم تو تیمارستانی آسایشگاهی تحت درمان باشم چون ایندفعه که برگردم به اون خونه باور کنید جنازم میاد 

 بیرون ازش 

 

 بلند شد ایستاد

 

پدریت ما در برابر بیمارا مسئولیم نمیتونیم که الکی کسی رو بستری کنیم_ میتونی بری خونه   
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 _ آقای دکتر خواهش میکنم بابای من به طرف من نیست خواهش میکنم فکر کنید من دخترتونم

 

 

 

 دکتر بهم نگاهی عمیق انداخت 

 _ ببینم چیکار میتونم برات بکنم ولی قول نمیدم

 _ لطف بزرگی میکنید. 

 

رفت بیرون و من موندُم فکر زندگی ای که معلوم نبوداز اتاق   

 تهش کجاست! 

 

 بابا عصبانی اومد داخل 

 دوباره چش شده؟ 

 

 _ تو از منم سالم تری این دکتره چی میگه؟ چه حرفی زدی گول خورده؟ ها؟ 

 

 خودم و متعجب نشون دادم

 _ وا بابا چیزی نگفتم چند تا سوال ازم پرسید فقط

 

که  مامان امیر، با عمو محمد پدرش رسیدناومد جواب بده   

 مامانش بغلم کرد و سرش رو گذاشت رو شونه ام و گریه کرد

 

 _ دخترم کجا بودی آخه تو.. هممون نگران بودیم.. طفلک امیر که دیوونه شده بود.. حاال خوبی؟
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 به زور لبخندی زدم_ خوبم مامان پری

 

 _ قربون مامان پری گفتنت برم من

 

ه باشم. از بعد عقد مامان بابا صداشون میکردم ازم خواسته بودن چون دختر نداشتن حکم دخترشون و داشت  

 

 باباش اومد جلو و پیشونیم و بوسید

 

؟ _ چطوری عروس خانوم  

سال گذشته بود ولی هنوزم 8  

مثل روز اول عقد عروس خانوم صدام میزد!    

 

 امیر با چند تا لیوان آب پرتغال اومد و به همه تعارف کرد 

 

 یکی کم بود مامانش مال خودش و اومد به من بده که امیر گفت 

 

 _ نه مامان برای آرشیدا آب آناناس گرفتم تو یخچاله

 شما بخورید

 

 ااُلال آب آناناس 

پیش اومد.درگیر خوردنش بودم که بحث اینکه من یه آسایشگاه روانی بستری بشم   

 

 بابام _ دکتر گفته باید یه دوره ی درمانی بیمارستان بستری بشه 

 مامان پری_ چرا آقای مراتب؟ مگه حالش بده؟ 
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 بابا آهسته تر گفت

 

 _ نه از نظر جسمانی واسه روحیه اش

 مامان پری_ هرکاری باشه میکنیم فقط آرشیدا سالم باشه کافیه

 امیر محکم و بلند گفت 

_ زن منه منم اجازه نمیدم دیگه هم حرفش و نزنید به دکترم گفتم هر دکتر و نمیدونم پرستاری میخواد همه بیان 

 خونمون. 

 

 انقدر لحنش قاطع بود که کسی چیزی نگه! 

 دلم میخواست خفه اش کنم

؟ من با تو بیام زیره یک سقف   

 دیگه عمراا

 بسه هرچی ساکت بودم 

 

نمیکنم  _ من دیگه با تو زندگی  

 

 بابا سریع اومد تو حرفم 

 _ آرشیدا این چه حرفیه دختر؟ 

 

 _ همینه که هست بابا من پام و تو خونه ی این به اصطالح مرد نمیزارم

 

 امیر فقط نگاهم میکرد

 بابا و مامانش تو شوک بودند

 

 بابا_ آرشیدا من قبال حرفام رو با تو زدم بس کن لطفا
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ق میگیرم ازش؟ من نمیتونم یه ثانیه هم وجودش و تحمل کنم اگه ازم حمایت نمیکنید _ بابا متوجهید من دارم طال

 اشکالی نداره خودم میتونم یه خونه بگیرم تنهایی زندگی کنم فقط اگه شادومادتون نخواد پلیس بازی در بیاره

 

 متعجب بودم از امیر ساکتی که فقط نگاه میکرد

 قبال یه تو بهش میگفتم زندم نمیزاشت

 

بابای امیر دست مامان پری و بابام رو گرفت و برد بیرون تا من و امیر مثال خودمون تنهایی صحبت کنیم و به تفاهم 

 برسیم بیچاره خبر نداشت این خونه از پای بست ویرانه! 

 

 لیوان آب آناناسی که نصفه باقی مونده بود رو به طرفم گرفت 

 

 _ بخور همه اش رو ضعف نکنی 

 

زدم خوابیدم پتو رو هم رو سرم کشیدم و گفتمدستش و پس   

؟ مسموم میشم_ برو بیرون حوصلتو ندارم مگه نگفتم حالم به هم میخوره تو هوایی که تو نفس میکشی نفس بکشم  

 

 میتونستم صدای نفسای عصبانیش و بشنوم

 

ت میمونه همسرم! اشناسنامه  _ آرشیدا ِهی هیچی نمیگم پررو نشو خودتم درگیره دادگاه نکن چون تا ابد اسم من تو  

 

 انقدر همسرم رو با تاکید گفت که تعجب کردم 

 جوابش و ندادم

 کور خوندی امیر

 همچین طالقم و بگیرم ازت که خودت َحض کنی! 
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 صدای در اومد و رفت

 اوفف چه تراژدی مسخره ای دارم من..

 

 خواب و بیدار بودم که تلفن اتاق زنگ خورد

کردم و همینجور که سعی میکردم خوابم نپره جواب دادمبه زور دستم و بلند   

 

 _ بله؟ 

 _ آرشیداا؟ 

 

 خودش بود 

 ناجِی روزای سختم.. 

 همونی که جلوی نامردتریِن زندگیم سینه سپر کرد

 

 نمیدونم چرا ولی بغضم اومد سراغم.. 

 

 _ آرشیدا خوبی؟ 

 

 کاش میتونستم بگم خوب؟ 

 افتضاحم.. 

 کاش میتونسم بگم چشمم کسی رو میبینه که توان تحمل کردنش و  ندارم.. 

ندگیم باقی بمون.. کاش میتونستم بگم بیا مثل شاهزاده های توی قصه ها از اینجا نجاتم بده و تا همیشه قهرمان ز  

 

 _ جوابم و بده آرشیدا ُمردم از نگرانی.. به بدبختی تونستم زنگ بزنم

 

رت بدم که همون موقع امیر با یه سینی شام اومد داخل.. سعی کردم بغضم و قو  
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 قلبم ایستاد.. 

 تلفن تو دستم ول شد

سپهری که پشت خط بود   

 و امیری که مثل جالد ها نگاهم میکرد..

 

 

 

 سینی رو روی میز بغل تختم گذاشت 

 تلفن رو برداشت

 فقط یه جمله گفت

کنم _ یه کاری نکن به خاطر گول زدن زنم ازت شکایت   

 حواست و حسابی جمع کن آقای ستوده! 

 من دوبار تذکر نمیدم

 

 تلفن و محکم گذاشت و نگاهم کرد

 چشماش از خشمش سرخ شده بود

 باید یه چیزی میگفتم

 

 _ سپهر نبود

 

 تیز نگاهم کرد_ سپهر؟؟؟ 

 

 اوووپس چه سوتی ای اسمشو گفتم

 چشماش و بست تا آروم کنه خودش
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 حاال نمیدونم تو این موقعیت چرا من خنده ام گرفته بود 

 

 _ که آقای ستوده نبود! 

 

 رو ستوده اش تاکید داشت

 

 _ نه نبود

 

 _ میدونی که کافیه پیگیری کنم و پرینت تلفن بیمارستان و بگیرم 

 ولی خب من به زنم اعتماد دارم! 

 

م چه زنم زنمی در آورده حاال ببین چجوری طالقم و میگیر  

 و از شرت راحت میشم مرتیکه بیشور 

 

؟ _ مگه قرار نشد امروز مرخص بشم برم اون یکی آسایشگاه  

 

_ نه خیرم شما هیچ جا نمیری امشبم واسه اینکه خیالم راحت بشه گفتم بمونی دکتر باال سرت باشه فردا صبح میریم 

 خونمون

 

 بحث کردن باهاش بی فایده بود

 فقط اعصابم خورد میشد 

 محلش ندادم و زل زدم به دیوار 

 من باید قبل از اینکه پام و بزارم تو اون خونه دوباره فرار کنم

 وگرنه برم اونجا عمرا بتونم بیام بیرون! 

 باید با سپهر هماهنگ میکردم یه جوری از بیمارستان 
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 فراریم بده ولی شماره اش رو حفظ نبودم

 از کجا بیارم؟ 

ه تلفن خوب نبودم! هیچ وقت تو حفظ کردن شمار  

 یه فکری به ذهنم رسید

 امیر مطمعنا شماره اش رو داره! 

 منطقیش اینه که داشته باشه

 باید از تو گوشیش بردارم!

 سرش تو گوشیش بود

 اومم فک کنم این جواب بده

 

 

 

 باید از تو گوشیش بردارم!

 سرش تو گوشیش بود

 اومم فک کنم این جواب بده

 

؟_ تو گوشیت بازی نداری  

 

 متعجب نگام کرد

 

 _ بازی؟ 

 

 سرم و تکون دادم

 _ حوصلم سر رفته خب
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 _ انتظار نداری تو گوشی قاضی مملکت از این بازی باربی ها باشه که؟

 

 _ فهمیدم قاضی ای حاال گوشیت و میدی یا نه؟

 

 _ نچ من بازی ندارم

 

 _ خب بده اینستاگرام نصب کنم خیلی وقته نرفتم

 

 کالفه نگاهم کرد 

 گوشیش و گرفت سمتم

 

 _ من میرم تو ماشین یه پرونده اس بیارم باید بخونمش

 

 سرم و تکون دادم

 

 رفت سمت در

 

 _ رمزش چنده؟

 

 یه نگاه عمیقی بهم انداخت

 

 _ روز ازدواجمون

 

 رفت..

 رفت و من موندم و حجمی از حس های مختلف
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 تنفرم نسبت بهش

 کنجکاویم واسه این رمز!

نداشتم مطمعنا فک میکردم عاشقم شده!اگه از چیزی خبر   

 هه

 ببخیال من دنبال شماره سپهرم

 سریع بازش کردم و رفتم تو مخاطبینش

 سه تا سپهر داشت ینی کدومشونه؟

 هیچ کدوم شماره هاشون برام آشنا نبود

 رفتم پایین تر 

 دو تا شماره با نام ستوده سیو بود که یکیش ستوده کوچک بود!

 حتما اینه

کاشکی نیادخدایا   

 سریع شماره رو گرفتم

 جواب بده سپهر جواب بده پسر

 اه حتما فکر کرده امیره

 یه بار دیگه زنگ زدم

 بعد از چهار تا بوق جواب داد

 

 _ الو سپهر؟

 

 _ آرشیدا تویی؟

 

 _ آره وقت ندارم سپهر من تا فردا صبح اینجام یه راهی پیدا کن فرار کنم

 

 _ حالت خوبه؟
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اس؟ من با این حجم از استرس دارم باهاش حرف میزنم این حالم و میپرسه!وا این دیوونه   

 

 _ ببین االن امیر میاد یه راهی پیدا کن!

 

 صدای حرف زدنش با پرستار و شنیدم و سریع قطع کردم و از آمار تماسم پاکش کردم.

 

 خدا کنه نفهمه با گوشیش همچین غلطی کردم..

 

 

غلطی کردم..خدا کنه نفهمه با گوشیش همچین   

 

 سریع رفتم نت که در و باز کرد اومد داخل

 بهش محل ندادم و یه چرخی تو نت زدم

 اونم مشغول پرونده اش بود

 

 نگاهم به شام دست نخورده باقی موند

 واقعا گرسنم بود 

 دو روز بود فقط یه نصفه لیوان آبمیوه خورده بودم!

 نشستم و سینی رو کشوندم سمت خودم 

 توجهش جلب شد

 

 _ گرسنته ؟

 

 سرم و تکون دادم
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 _ نخور اینا رو سرد شده صبر کن واست میرم غذا میگیرم

 

 قاشق و برداشتم و همینجوری که تو بشقاب میبردمش گفتم

 

 _ این کارا بهت نمیاد.. خودت باش خب؟ از این امیر مهربون جدید بیشتر چندشم میشه

 

..فقط نگاهم کرد  

 

خوردم و دراز کشیدممنم بی توجه بهش غذا رو   

 

 _ راستی مگه اینجا بخش خانوما نیست؟

 تو نمیتونی اینجا بمونی شب

 

 _ میدونم آخره شب مامانم میاد پیشت منم جایی نمیرم تو ماشین پایینم.

 

 این ینی چی؟ ینی اینکه حواسم هست که دست از پا خطا نکنی..

 

 باشه ای گفتم و خوابیدم 

.ردم که فردا از دستش نجات پیدا میکنم.فقط به این امید تحملش میک  

 

 کم کم خوابم برد..

 

 

 با صدای حرف زدن بیدار شدم



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 ولی چشمام و باز نکردم

 امیر و مامانش بودن

 

 امیر_ مامان دیگه نگران نباشما حواستون رو خیلی جمع کنید چشمم ازش بر ندارید

 

 مامان _ باشه پسرم تو حرص نخور 

 

شدم غیر از شما به کسی اعتماد ندارم_ ببخشید مزاحمتونم   

 

_ این چه حرفیه؟ ینی مادرتما چقدر گفتم مادر حواست به زندگیت باشه نشین واسه همه خوشی هات و تعریف کن دیدی 

 آخر چشمتون زدن؟

 

میدونم  _ مامان نقل این حرفا نیست.. من برم تا پرستاره نیمده باز چیز بگه فقط مامان نزاری از اتاق بیرون بره ها

 لجبازه خواست بره یه زنگ بهن بزن

 

 _ باشه مادر برو دیگه

 

 اومد سمت من و دستم و تو دستاش گرفت و نوازش کرد

 

 سخت بود وقتی داشت لمسم میکرد خودم رو کنترل کنم

 میخواستم باال بیارم!

 چندشم میشد ازش..

 

 هنوزم دستم تو دستاش بود

 _ مامان مواظبش باشیدا
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سرم نگران نباش برو حاال پرستاره میادا._ امیر برو پ  

 

 باالخره رفت و من یه نفس راحت کشیدم

 چشمم یه کوچولو باز کردم تا ببینم چی به چیه.

 مامانش روی تخت بغلیم که خالی بو نشسته بود و داشت قرآن میخوند

 

 میدونستم هر شب قبل خواب یه جزء قرآن میخونه..

 منتظر بودم تموم بشه

تم تا نفهمه بیدارهچشمام و بس  

 قرآنش تموم شد و المپ رو خاموش کرد و رو تخت دراز کشید

 همون موقع صدای موبایلش اومد

 جرقه تو ذهنم زد

 با گوشیش باز باید به سپهر زنگ میزدم

 از حرفاش فهمیدم امیره و باز داره سفارش میکنه

 قطع کرد و موبایلش رو روی میز گذاشت

 منتظر بودن خوابش ببره

 چقدر انتظار سخت بود اونم تو این شرایطی که من استرس داشتم

 چرا خوابش نمیبره اه

 صدای ذکر گفتنش میومد

 نمیدونم چقدر گذشت که نفساش منظم شد

 موبایلش و برداشتم و به سپهر اس زدم شماره اش و از گوشی امیر حفظ کردم

 _ سپهر آرشیدام خط مامان امیره راهی پیدا کردی؟

قه بعد جواب داددو دقی  

_ یکی و فرستادم بیمارستان و ببینه تو بخشی که بستری هستی یه سرویس بهداشتی عمومی هست درست بغل ایستگاه 

 پرستاری بهت اس میدم تا نیم ساعت دیگه بری اونجا اشکان پسرعموم اونجا منتظرته
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 _ دیر نیست؟ هر لحظه ممکنه

ری کنممامانش بیدار میشه و من دیگ نمیتونم کا   

 

 _ وایسا ببینم اشکان کجاس 

 

 دستام از استرس میلرزید 

 دو دیقه بعد اس داد

 

 

 

 دو دیقه بعد اس داد

 

 _ آرشیدا پنج دقیقه دیگ خودتو برسون به سرویس حواست و جمع کن

 

 تمام پیاما رو پاک کردم و گوشی رو سر جاش گذاشتم

 

 خواب مامانش سبک بود و این کار رو سخت تر میکرد

 آروم از تخت اومدم پایین دمپایی 

 هم نپوشیدم که صدا نده

 دستم رو دستگیره بود که مامانش تکون خورد..

 

 یا خدا بیدار نشده باشه

 همینجور ایستاده

بودم که خبری نشد   
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 اوووف فقط جابه جا شده

 

 آروم در رو باز کردم و رفتم بیرون

 اوووف این اولین مرحله

 

یدم وندم به ایستگاه پرستاری که انتهای راهرو بود و باالخره سرویس و دبا قدمای بلند خودم و رس  

 

 رفتم داخل سرویس 

 هیچکس نبود

 پس اشکان کووو؟

 گند بزنن به این شانس

 حالم داشت بهم میخورد که پابرهنه رو زمین نه چندان تمیزش راه میرفتم

 زخم دستام میسوخت 

 کالفه شده بودم

 ده دقیقه گذشته بود

رم اگه ن  

 اگه دیر برسه

 اگه امیر سر برسه

 بدبختم

 خدایا نزار دوباره روحیه ام داغون بشه

 نزار امیدم ناامید بشه

 همون موقع در سرویس باز شد

 و من نگاهم ثابت موند تا در کامل باز بشه

 امیر نباشه یه وقت?
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 در کامل باز شد 

 و اشکان رو دیدم

تکیه دادم نفس حبس شده ام و آزاد کردم و به دیوار  

 

 _ داشتم سکته میکردم

 

 همینحوری که سریع اومد سمتم گفت

 

 _ سالم خوبید؟ با نگهبان درگیری داشتم دیر شد 

 

 از داخل پاکتی که دستش بود یه روسری و چادر بیرون اورد داد بهم

 

 _ بپوش زود

 

 _ چادر؟

 

داری با همینا بری؟ _ امیر دم دره بیمارستانه تازه آدماشم جدا کشیک میدن نکنه انتظار  

 

 منطقی بود حرفش

 شالم رو با روسری عوص کردم و 

 چادر و انداختم رو سرم

 

 _ کش داره بیارش تا روی پیشونیت تا صورتت پیدا نشه
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 همون کار رو کردم 

 

 _ آماده ام بریم وقت نداریم

 

 دوباره دستش و برد تو پاکت و یه عروسک که شبیه نوزاد بود آورد بیرون

 

متعجب نگاهش میکردممن   

 

 _ بگیر تو بغلت یه جوری که انگار بچت و گرفتی

 

 _ الزمه؟

 

 _ آره مثال من و تو زن و شوهریم اینم بچمونه

 

 خندم گرفته بود

 

 بچه رو گرفتم تو بغلم نگاهش به پاهام افتاد

 

 _ کفش نداری؟

 

 _ نپوشیدم صدا نده

 

 _ اگه ببینن شک برانگیزه

 

 _ ینی دقت میکنن؟
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طوری نی بیا بریم فعال_   

 

 از دستشویی رفتیم بیرون اشکان پشت سرم بود

یر کنخقدم اول و برداشتیم که صدای مامان امیر رو شنیدم داشت با پرستار حرف میزد یا خدا خودت به   

 

 

 از دستشویی رفتیم بیرون اشکان پشت سرم بود

یر کنخرستار حرف میزد یا خدا خودت به قدم اول و برداشتیم که صدای مامان امیر رو شنیدم داشت با پ  

 

 _ اشکان مادرشوهرمه نبینتم

 

 سریع دستش و دور بازوهام حلقه کرد و ژست خانواده های خوشبخت و گرفتیم

 بدون جلب توجه داشتیم به سمت خروجی میرفتیم تنها اشکال پاهای برهنه ام بود

 مادر امیر با سرعت از بغلمون گذشت

خبر بدهوایی داره میره بهش   

 رسیدیم به دم در

 امیر با دو تا از آدماش جلوی در بود و با مامانش حرف میزد

 خشمش و از اینجا هم میتونسم درک کنم

 مدام مشتش و میزد کف اون یکی دستش

 داشتیم نزدیک میشدیم 

 سرم و تو سینه ی اشکان بردم و عروسکم جوری گرفتم که قشنگ ببینن مثال بچه دارم

 

وشت اومده ها؟ مجرد شدی میخوای بیام خواستگاریت؟_ از نقشت خ  
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 هم خندم گرفت لحنش بامزه بود هم دوست نداشتم بفهمن زندگیم چیه؟

 ولی خب سپهرم حتما مجبور شده بگه دیگه تا بتونه با کمک اشکان فراریم بده 

 

 _ الزم نکرده تو از اینجا سالم ببرم بیرون خودم یه زن خوب پیدا میکنم واست

من زن نمیخوام که دختر میخوام_   

 

 پسره پروی عوضی سرخ شدم از خجالت این چه حرفیه تو میزنی؟

 با آرنج دست آزادم زدم تو پهلوش 

 _ بی فرهنگ

 

 خندید

 _ بپر باال که مرحله ی آخره

 

 

 خندید

 

 _ بپر باال که مرحله ی آخره

 

 کی رسیدیم به ماشینش؟

 

وندماصال نفهمیدم االن یکی از پر استرس ترین لحظه ها رو گذرانقدر با حرفاش سرم رو گرم کرد که   

 

 سوار شدم و ماشین رو روشن کرد

 

 _ آماده ای؟



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 

 _ آره

 

 پاشو گذاشت رو گاز و د برو که رفتیم

 

نار و یه نفس راحت کشیدمبا نگهبانی از قبل هماهنگ بود در رو باز بزاره تا از بیمارستان اومدیم بیرون چادر و زدم ک  

 

 _ واایی اشکان دستت درد نکنه خیلی مدیونتم نمیتونم چجوری جبران کنم

 

 _ عه به این زودی یادت رفت؟

 

 _ چیو؟

 

 _ قرار شد برام دختر پیدا کنی دیگ

 

 اخم الود نگاهش کردم 

 _ تنت میخاره هاا

 

 خندید

 

 همون موقع تلفنش زنگ خورد با خنده جواب داد

 

بیرون و با هم قرار گذاشتنسپهر بود بهش گفت تونستیم بیایم   

 

 _ اولین ماشین پشت چراغ قرمز ایستادیم
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 با اخم به آیینه ماشین نگاه میکرد

 

 _ آرشیدا ماشین شوهرت چیه؟

 

 _ چطور مگه؟ دنبالمونن؟

 

 _ تو بگو

 

 _ ... مشکی

 

 دستش و زد به فرمون

 

 _ آره لعنتی خودشه

 

چقدر ماشینای دیگه بهمون فش دادندیگه صبر نکرد چراغ سبز بشه و رفت بماند که   

 مطمعنا اگه از وضعیتم خبر داشتن درک میکردن

 سرعتش باال بود

 منم هر چی دعا بلد بودم و نبودم تو دلم میخوندم تا بهمون نرسن

 تلفنش دوباره زنگ خورد گفت جواب بدم

 تماس رو وصل کردم سپهر بود

 

 _ کجایی اشکان؟

 

 صدام میلرزید
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 _ آرشیدام

 

ده ؟ چرا صدات اینجوریه؟ باید خوشحال باشی که_ چیش  

 

.. دنبالمونه_ امیر  

 

 _ از کجا فهمید شمایید؟

 

 _ نمیدونم پشت چراع قرمز دیدیمش

 

 _ گوشی رو بده به اشکان

 

 _ نمیتونه حرف بزنه داریم ازش فرار 

 

 با پیچیدن ماشین با سرعت زیاد تو یه فرعی  گوشی از دستم افتاد

 

 

 

میکنی اشکان؟_ چیکار   

 

 _ تو فرعی بهتر میتونم از دستش خالص شدم

 

 تو یه کوچه باریک رفتیم از بغل یه ماشین رد شدیم که زد آیینه اش رو شکست

 

 _ نکشیمون حاال
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 صدای موبایلش اومد باز

 

 _ تو جواب سپهر رو بده خودش رو کشت

 

 موبایل رو برداشتم تا وصل کردم گفت

عی کردید؟ سالمید ؟_ کجایید آرشیدا؟ چرا قط  

 

 _ آره تو فرعیا در حال دور دوریم

 

 اشکان زد زیره خنده و بلند گفت

 

 _ سپهر این آرشیدا شخصیت بامزش رو اون شب کجا قایم کرده بود؟ 

 

 از کاراش خندم گرفته بود

 تو حساس ترین لحظه شوخی میکرد

 

ن کیا شدمشما با هم میخندین؟ منو بگو نگرا_ االن وقت خندیدنه؟ من اینجا دارم از حرص کبود میشم بعد   

 

 و تق قطع کرد

 هاج و واج مونده بودم ناراحت شد؟ 

 

 _ چی گفت؟

 _ از خنده هامون قطع کرد

 _ ولش کن کم داره
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 اووف برگشتم عقب و نگاه کردم

 

 _ اشکان دیگه ماشین دنبالمون نیستا فک کنم گممون کرد

 

 با آیینه ها چک کرد

 

لحظه که داشتیم از اون کوچه بیرون میومدیم پیچید تو کوچهدرست تو آخرین   

 اه لعنت به این شانس

 

 از بس تند رفته بود و تابیده بودیم حالت تهوع گرفته بودیم

 زخم دستامم شدید میسوخت

 از کارم واقعا پشیمون شدم

 ولی خب چاره ای هم نداشتیم

 

 باالخره تو یه بزرگراه افتادیم

 

ن یه زنگ به سپهر بزن ببین کجا بریم_ فک کنم گممون کرد  

 

 موبایلش و برداشتم و رمزش رو پرسیدم و زنگ زدم 

 با اولین بوق جواب داد

 چه منتظر بود!

 

 _ الو سپهر؟

 _ میشنوم
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 _ فک کنم گممون کردن کجا بیایم؟

میوفتم راه_ یه ذره دیگه تو خیابونا بچرخید تا خیالمون راحت بشه آدرس و اس کنید و بیاید منم االن   

 

 _ باشه پس فعال

 

 _ آرشیدا

 

 _ بله؟

 

 _ مواظب باش مواظب خودت!

 

 حرفی نداشتم در جوابش بگم

 شاید اگه مقابلم بود

 لبخندی که زدم رو میدید

 باهام نسبتی نداشت

 ولی شدید این چند وقته در کنارش امنیت رو حس کردم

 امنیتی که بابام بهم نداد

نداشتمامنیتی که خونه ی شوهرم   

 ولی پیش یه پسر غریبه بود!

 چرا باید اینجوری باشه؟ ها؟

 

 با سوال اشکان از فکر در اومدم و جریان رو گفتم

 ده مین بعد تو راه لواسون بودیم یکی از کوچه های اونجا بود

 

 سرم و تکیه دادم و خیره ی شهر شدم
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 باالخره رسیدیم 

دیدن ما اومد جلوتر سپهر و دیدم که به ماشینش تکیه داده بود با  

 ماشین وایساد و پیاده شدیم

 

 بی توجه به اشکان اومد جلوی من مچ دستام و جوری که دردم نیاد تو دستش گرفت و آورد باال

 

 _چیکار با خودت کردی دیوونه؟

 

 _چرا انقدر صداش آروم بود و نگران

 

 جوابی ندادم

 

 به چشمام نگاه کرد

 

 _ چرا آرشیدا؟

 

لش کنم_ نمیتونسم تحم  

 

 مچم رو فشار داد

 

 _ من نجاتت میدادم هرجا میبردت پیدات میکردم

 

 _ سپهر ..
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 فقط اسمشو صدا زدم 

 نمیدونسم چی میخوام بگم

 اگه اشکان حرفی نمیزد نمیدونسم تا کی میخواسیم همو نگاه کنیم!

 

 _سپهر کس دیگه ای قراره بیاد؟

 

 _ چطور؟

 

 به سره کوچه اشاره زد

 

برگشتیمهر دو   

 

 _ هیییع

 

 _چیشده؟

 

 نمیتونسم چشمم رو بردارم

 زبونم بند اومده بود

 

 سپهر تکونم داد

 

 _ چی شده آرشیدا؟میشناسی اون ماشین رو؟

 

 به زور گفتم
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 _ ماشین سعیده رفیق شیشه امیر

 

 

 هر سه تامون زل زده بودیم به ماشینی که داشت میومد انتهای کوچه

نمیومدهیچ کاری از دست کسی بر   

 فقط خدا به دادم برسه با امیری که مطمعنا زنده ام نمیزاره!

 ماشینش ایستاد

 نفسم تو سینه ام حبس شد

 سعید از سمت راننده اومد بیرون

 اونم عصبانی

 دیگه کسی نبود که وضع داغون زندگی من رو ندونه

..نفهمیده باشه  

 واسه یه زن خیلی سخته همه بدونن شوهرش واسش امن نیست

 شوهرش واسش سرپناه نیست

 شوهرش واسش امید نیست

 البته میدونی ازدواج ما از همون اولم  با عشق نبود

 با قصد داشتن زندگی مشترک نبود

 هر کدوم یه هدفی داشتیم غیر از زندگی در کنار هم!

 ولی نمیشد که بشه؟

 نمیشد ستونای سستش رو بکوبیم و از نو بسازیمش؟

رسیدولی خب کارمون به جایی   

 که من 

 زنی که باید تو خونش کدبانوگری کنه

 شده بود یه دختر فراری

 دختری که هرکسی از راه میرسید یه کمکی هم بهش میکرد بلکه 
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 از سایه سرش نجاتش بده!

 

 سعید روبرمون ایستاد تنها بود..

 با ابروهای گره خورده زل زده بود بهم

 

 

 سعید روبرمون ایستاد تنها بود..

ابروهای گره خورده زل زده بود بهمبا   

 

 _ بابات باید واسه داشتن همچین دختری کالش رو بندازه هوا 

 

 پلک زدم هر چیم بودم اجازه نمیدادم بهم توهین بشه

 بابام هرچیم خواسته های دخترش واسش مهم نبود بازم پدرم  بود!

 اجازه نمیدادم کسی توهینی به هم خونم کنه!

 

هم سعید نزار حرمتا بشکنه!_ حرف دهنت رو بف  

 

 پوزخند زد

_ حرمتی هم تو گذاشتی بمونه؟ نصفه شب تو خیابونا با دو تا پسر دل  میدی و قلوه میگیری امیره بدبختم مثل مرغ 

 سرکنده دنبالت بگرده؟

 

 داد زد_ دنبال زنش؟ ناموسش؟ 

 

 دیگه نفهمیدم چی دارم میگم فقط دهنم و باز کردم هرچی خواستم گفتم
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_ هه ببین کی دم از پاک بودن میزنه تو اگه خیلی مرد بودی زن حامله ات رو ول نمیکردی تو خونه با زن صیغه ای 

 هات بری خوش گذرونی فک کردی نمیدونسیم؟ تو که از همه چندش تری واسه من باال منبر نرو

 

 اومد جلو 

 

م بگیرم تو چی؟ تو از هرزه هام بدتری با چند نفر _ حداقل من صیغه اشون میکردم دینم اجازه داده هر چند تا میخوا

 هاع؟ یکی بس نبود؟ دوتا؟ شایدم بیشترن؟

 

 

 حال خودم و نمیفهمیدم میخواستم گلوشو بگیرم و خفه کنم

 تمام کاراش با سپیده واسم تداعی شد 

 اشکایی که میریخت وقتی حامله بود

 عذابی که از دست سعید میکشید..

یمو با سعید صاف کنم االنم که گند زد به تموم نون و نمکی که با هم خوردهیچ وقت نتونستم دلم   

 

 رفتم جلو تر و سینه به سینه ی سعید ایستادم

 دیگه محرم نامحرم حالیم نبود

 

 سپهر یه قدم اومد نزدیک ولی نه حرفی زد نه کشیدم عقب

 هیچ دخالتی نکرد

 

 _ سعید خفه شو و برو گمشو فقط گمشو

 

 _ گم بشم؟ تازه پیدات کردم 

نا هرزگی میکر..تو که میخواستی به بقیه سرویس بدی چرا بقیه؟ من که بودم یه زنگ میزدی به من حداقل واسه آش  

 



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 دستی کشیدش عقب و یه مشت خورد تو صورتش و پخش زمین شد

 

 امیر کی رسید؟

 چجوری ندیده بودم اومده

 مثل جن بود 

 همیشه همه جا بود

ود رو سینه ی سعید تا میخورد میزدشنشسته ب  

 

_ تو گه خوردی به زن من این حرف رو زدی تو به ریش پدرت خندیدی  تو چشمای ناموس امیرحسینی نگاه کردی 

 عوصی گوره خودت و کندی سعید 

 

 و دوباره و دوباره مشت بود که رو صورتش پایین میومد

 

 شوکه بودم 

 چه خبر بود

 اشکان و سپهر رفتن امیر رو از روی سعید بلند کنن 

 به سختی بلندش کردن

 

 تا امیر رفت کنار سعید داد زد

 _ تقصیره منه احمقه که اصن واست پیداش کردم

 

 امیر اومد دوباره بره سمتش

 که سپهر اینا اجازه ندادن

 

 سعیدم دهنش رو پاک کرد و سوار ماشینش شد و رفت
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 جو آروم تر شده بود

 و من االن داشتم میفهمیدم 

 موقعیتم چیه

 و این امیر عصبانی ای که مثل چی نگاهم میکرد

 

 دستش رو از دست اشکان جدا کرد 

 یه قدم رفتم عقب

 اومد سمتم

 نمیتونسم نگاهش کنم

 چشمام و به یقه اش دوختم

 یه قدم دیگ عقب

 خوردم به ماشین سپهر و ایستادم

 اومد جلوم

 

 _ به من نگاه کن

 

جرئتشو نداشتم.. میترسیدم   

 

 _ میگم به من نگاه کن 

 

 به زور زل زدم تو چشماش
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 عمیق نگاهم میکرد

 

 _ تا کی آرشیدا ؟ تا کی؟

 

 سوالی نگاهش کردم!

 

_ تا کی باید واسه پیدا کردنت شهره شهر بشم؟ تا کی میخوای اینجوری آبروم و ببری؟ من و ببین.. امیر حسینی ام! 

دشمناش خیلی دنبال یه آتو بودن بزننش زمین پیدا نکردن ولی میبینی؟ االن دوستامن که دارن به ناموسم همون که 

 توهین میکنن.. بس نیست؟

 

 منتظر جواب بود

 حاال من شدم تقصیر کار خوبه واال

 

 _ همش تقصیره خودته! کارات رو فکر کنم یادت رفته نه؟ 

 

دا یه زن حق نداره اینجوری شوهرش رو رسوا کنه_ من بد.. من پست.. من حیوون ولی آرشی  

 

 وایی چی میگه این

 زدم زیره خنده

 حاال نخند کی بخند

 

 سه تاشون با تعجب نگاهم میکردن

 خوب که خندیدم گفتم

 

 _ د آخه چرا یه چیزی میگی آدم به عقلت شک کنه؟ ما کی مثل زن و شوهرای واقعی بودیم ها؟ 
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 با دستاش صورتش رو فشار داد 

 آروم تر شده بود..

 

 این امیر برام ناشناخته بود

 فیلمشه دیگه

 بازوم رو گرفت و خواست ببرتم سمت ماشین

 دستم و از دستش کشیدم بیرون و با غیض گفتم

 

 _ حق نداری به من دست بزنی میخوای مثله خودت کثیف بشم؟

 

 جوابی نداد ولی باز عصبی شد

تبا خشم گف  

 _ راه بیوفت برو تو ماشین

 

 یه قدم ازش فاصله گرفتم

 

 _ من با تو جایی نمیام

 

 عجیب بود که اشکان و سپهر هیچ کاری نمیکردن مثل مجسمه ایستاده بودن و تماشا میکردن

 

 _ برو تو ماشین روی سگ منو باال نیار

 

پس میتونی بری گم بشیییی_ تو نمیفهمی نه؟ من دارم ازت طالق میگیرم با تو هم هیچ جا نمیام   
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 دیگه نمیتونم تحملش کنم

 خواست بیاد سمتم که شروع کردم داد زدن

 

_ بابا نمیخوام بیام ازت متنفرم ولم کن.. بس نبود هرچی گند زدی به روحیه ام؟ بس نبود هرچی بال سرش آوردی و من 

 شاهد بودم و هیچ کاری نکردم؟ بس نبود خواهش و التماسام؟ 

 

نمیفهمیدم چیکار میکنمدیگه   

 باند زخمای دستام رو کندم و گرفتم جلوش

 دوباره جیغ زدم

 

_ ببین؟ ببین عوضی واسه خاطره اینکه حتی یک لحظه تحملت نکنم میخواستم خودم رو بکشم از جونمم گذشتم بعد تو 

 میگی پاشم باهات بیام؟ من حالم به هم میخوره نگاهم بهت بیوفته 

 

دادم ستام وارد شده بود دوباره خونریزی زخمام شروع شد ولی اهمیت ندادم و ادامهاز فشاری که به د  

 

سال مجازاتم کردی بسه دیگه.. چی از جونم میخوای؟ ۸_ واسه کاره نکرده   

 

 انرژیم تحلیل رفت.. صدام آروم تر شد

 

 _ تو رو به هرچی میپرستی بیخیالم شو بزار طالقم و بگیرم و برم 

 

ان نگهداشتن وزنم رو نداشت... خم شد و روی زمین نشستم..دیگه پاهام تو  

 

 دیگه نمیکشم خدا 

 دیگه بسمه..
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 سپهر خواست بیاد سمتم که امیر روبروش ایستاد

 

 _ بسه هرچی تو زندگیم موش دووندی حق نداری سمت زنم بیای

 

 باالخره سپهر به حرف اومد

 

نکن _ ببین طالقشو میگیرم توام بیشتر از این اذیتش  

 

 _ از کی تا حاال تو بهم یاد میدی چجوری با زنم رفتار کنم؟

 

 همینم مونده این دوتام با هم دست به یقه بشن

 

 نمیتوستم سپهر رو صدا کنم چون مطمعنا امیر دیوونه میشد

 

 _ امیر

 

 نگاهم نکرد ولی گفت

 

 _ پاشو برو تو ماشین

 

 چجوری بهش حالی کنم؟

 

 _ امیررر
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هم نگاه میکردن هنوزم با اخم به  

 

 امیر خواست بیاد سمتم که سپهر جلوش ایستاد

 

 _ نمیخواد باهات بیاد مگه نمیبینی؟

 

 امیر یقه ی سپهر رو گرفت که اشکان سریع دخالت کرد و جداشون کرد

 

 _ مثال شما دو تا خودتون از قانون مملکت خبر دارید بعد میخواید کتک کاری کنید؟ 

 

این رفیقت فامیلت هرچیت که هس حالی کن دوره زنه من و خط بکشه میفهمی؟ وگرنه من جز امیر_ ببین آقا پسر به 

 قضاوت کارای جالب تری هم واسه ادب کردنش بلدم

 

 دیگه صبر نکرد سپهر جوابی بهش بده  و اومد سمتم

 

 زیر بازوم رو گرفت و بلند کرد

 دیگه نای اعتراض کردن نداشتم

 

 

 

کردزیر بازوم رو گرفت و بلند   

 دیگه نای اعتراض کردن نداشتم

 

 یه دستاش رو دور شونه هام گرفت و یکیشم زیر زانوم و بغلم کرد
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 سرم افتاد رو شونش

 

واقعا اگه توانش رو داشتم ازش جدا میشدم ولی نمیتونسم با این همه خونی که دیشب ازم رفته بود این چند روزه ام که 

ت؟هیچی نخورده بودم چه انتظاری میشد داش  

 

 همینجور که به سمت ماشین میبردم زیره گوشم گفت

 

 _ ببین کارم به کجا رسیده واسه بردن یا نبردن زنم یه جوجه وکیل واسم تعیین تکلیف میکنه.

 

 جوابش و نداشتم نه حال بحث داشتم نه چیزی

 

 باید فکرم و میزاشتم رو اینکه چجوری نزارم ببرتم تو اون خونه

 

و صندلی رو داد عقب تا دراز بکشم گذاشتم رو صندلی جلو  

 

 خودشم سوار شد و راه افتاد

 

 توی مسیر زنگ زد به دکترمحمودی و گفت میریم خونش تا دستام و دوباره پانسمان کنه

 

 میترسید ببرتم بیمارستان

 

 به خانواده اشم زنگ زد و گفت من پیششم!

 

 واقعا از دیدن دکتر محمودی خوشحال شدم
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سم محبت نزاشت..کم از یه پدر وا  

 

ردیم و راه افتادکبعد از پانسمان دستم و کمی نصیحت که البته جلوی امیر نمیشد زیاد راحت حرف بزنیم خداحافظی   

 

 _ کجا داری میری؟

 

 _ کجا به نظرت باید برم؟

 

 _ من تو اون خونه نمیامااا

 

 _ بهتره بخوابی تو مسائلی که بهت مربوط نیست دخالت نکنی

 

 

نمیتونم با این کنار بیام من واقعا  

 رو مخه رو مخ!

 

 _ برو خونه خاله شیرین اینا

 

 یهو زد رو ترمز که پریدم جلو

 

 _ چرا همچین میکنی؟

 

 با یه عصبانیت وحشتناک و صدایی که کنترلش میکرد باال نره گفت
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 _ میخوای کدوم گوری بری دقیقا؟

 

دماز خشم سرخ میشه نگاهشون کنم خیلی میترسینگاهم رو ازش گرفتم نمیتونسم وقتی اینجوری چشماش   

 جوابی ندادم و اونن دوباره راه افتاد

 

کنم_ یه بار دیگ اسم اون خانواده رو از زبونت بشنوم دیگه خودت تا تهش برو چه کارایی میتونم ب  

 

 پوزخند زدم

 _ چی شده حاال اَخ و تف شدن؟ تا قبل اینکه خوب از..

 

 اومد تو حرفم و داد زد

 

گفتم حرفی ازشون نشنوم  _  

 

 گوشم درد گرفت

 مرتیکه کثیفی زیر لب گفتم و ساکت شدم

 

 زل زدم به خیابون 

 

 داشت مسیر خونه ی خودمون رو میرفت همون شکنجه گاه!

 

 نمیخوام آقا نمیخوام برم

 

 ولی مگه حرف من و میفهمه؟
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 دم در خونه ایستاد

 

رو گرفتمخواست در پارکینگ رو باز کنه که سریع دستش   

 

..با تعجب نگاهم کرد  

 

 سابقه نداشت واسه لمس کردنش من پیش قدم بشم

 ولی دستش رو گرفتم و فشار دادم

 زل زدم تو چشماش

 

 _ امیر..

 

 

 منتظر نگاهم میکرد

 آب دهنم و قورت دادم و آروم گفتم

 

 _ میشه نریم داخل؟

 

 _ ینی چی؟

 

 _ همینجا تو ماشین بمونیم؟

 

میکرد..عمیق نگاهم   

 چند ثانیه زل زده بود به مشکِی نگاهم..

 بعد از چند ثانیه
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 همینجوری که دستش رو از دستم بیرون میاورد گفت

 

 _ خب حاال میریم خونه بابام اینا

 

 دوباره دستش رو گرفتم 

 

 _ نه خواهش میکنم خجالت میکشم بیام اونجا با حریانات دیشب

 

ه دیگه چی؟_ آخه تو ماشین؟ خب فردا چی؟ دو روز  

 

فقط گفتم   

 

 _ خواهش میکنم

 

اموش کردخدستم که تو دستش بود رو گذاشت رو دنده و حرکت کرد و ماشین رو دم در خونه کامل پارک کرد و   

 میخواستم دستم و بیرون بکشم که اجازه نداد و خم شد صندلی منم داد عقب 

 

 _ پس بخواب سردت که نیست؟

 

 _ نه خوبه 

 

و خودشم دراز کشید.. سرش رو تکون داد  

 

 هنوز دستم تو دستش بود..

 مجبور بودن تحمل کنم.
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 کارم بهش گیر بود

 میترسیدم بدخلقی کنم و ببرتم تو خونه

 وقتی مجبور باشی حتی حاضری منفور ترین کاره زندگیتم بکنی!

 مثل االن من

..گاهی نوازششون میکنهسعی کردم بهش فکر نکنم که این انگشتای امیره که بین انگشتام میلغزه و   

 

 سعی کردم ذهنم رو خالی کنم و بعد از یه روز پر از تَنِش بخوابم..

 چشمام رو بستم و خوابم برد..

 

 با صدای زنگ موبایل امیر چشمام رو باز کردم بدنم از ثابت بودنش خشک شده بود..

 یه پتو مسافرتی روم بود رفته از خونه آورده..

نگاه به موبایلش کرد و خاموشش کردامیرم بیدار شد و یه   

 

 نگاهش بهم افتاد

 

 _ بخواب هنوز وقت داری

 

 _ کی بود؟

 

 _ رحیمی

 

 رحیمی حکم مدیربرنامه اش رو داشت! حتما یه جلسه ای یا دادگاهی چیزی داره

 

 _ ساعت چنده؟
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 صداش رو صاف کرد

 _ شیش و نیم

 

 

 سرم رو تکون دادم و دوباره دراز کشیدم..

 

میگفت حاال رو چیکار کنم؟راست   

 خونه کی برم؟

 

 از امیر فرار کردن ممکن نبود

 آخر گیرت میاورد

 ولی واسم عجیب بود چرا کاری نمیکنه

 چرا در برابره تمام کارام فقط سکوت کرده..

 

 زل زدم بهش

 چجوری سرنوشت کاری کرد تا توی زندگیم مهره اصلی بشه حتی اگه من ازش متنفر باشم..

 

..گاهش میکردمداشتم ن  

 صورت مردونه اش

 چشماش

 بینیش

 لباش

 چونه اش..

 و ته ریشی که جدیدا اضافه شده بود

 امیر..
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 برام گنگ بود

 همیشه گنگ بود!

 هیج وقت نتونستم دلیل کاراش رو بفهمم..

 نمیدونم چقدر نگاهش کردم

 که یکدفعه چشماش باز شد و متقابال  سبز نگاهش خیره مشکی چشمام شد..

 

 نگاهم رو گرفتم

 آرشیدا یادت رفته رفتارشو؟

 یادت رفته کاراشو؟

 چرا اینجوری نگاه میکنی که دور برش داره؟

 فک کنه خبریه!

 نشستم و بدنم و کشیدم

 

 داشتم به  پانسمان دستام نگاه میکردم که چیزی به شیشه کوبیده شد

 _ هبیییع

 

 امیرم بلند شد

ین پلیسم اونوره خیابون پارک بود!نگاه کردیم یه مامور پلیس بود یه ماش  

 در ماشین رو باز کرد و رفت پایین

 منم دنبالش رفتم

 

 _ خانوم کی باشن؟

 

 امیر با خونسردی ذاتیش گفت

 _ همسرم 
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 _ بعد شما با همسرت تو خیابون میخوابی دیگه

 

 _ به شما ربط داره؟

 

 دست امیر رو گرفت تا ببره با خودش

 

دست کیه صبح تا شب چیکار کردی حاال جوابم پس میدی؟ رفتیم پاسگاه میفهمی دنیا_ معلوم نیس تو ماشین   

 

 امیر همینجوری که دستش رو میکشید گفت

 

 _ مشکل داری سروان؟ 

 

 اشاره کرد به در خونه

 

ر هم میشیم_ این خونمونه اگه اجازه هم بدید زنگ میزنم پدرم سند ازدواج بیارن در ضمن یه جوری ما همکا  

 

سه ابروهاش پرید باالپلی  

 

 _ ما؟ همکار؟ جوک میگی به من؟

 راه بیوفت

 

ااا_ د آقا میگم خانوممه زنمه دیگه کسی نبود بهش گیر بدی تو این شهر؟ حاجی اشتباه داری میزنی  

 

 نمیدونم چرا ولی اون لحظه تنها راهی که به ذهنم رسید تا بتونم امیر رو بپیچونم همین بود
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میگه من خانومش نیستم به زور نگهم داشته _ جناب سروان دروغ  

 

 دستام و نشون دادم

 

 _ ببینید سروان حتی واسه اینکه نمیزاشت برم خودکشی کردم از دستش نجات پیدا کنم

 

 امیر مثل گیج ها نگاه میکرد

 شوکه شده بود

 باورش نمیشد..

 

 سروان یه نگاه عصبانی بهش کرد 

 

دروغ میگی؟ یاهللا راه بیوفت_ که زنته نه؟ به مامور قانونم   

 

 همینجوری که مامور میبردش بهم گفت

 

 _ آرشیدا چه چرت و پرتی داری میگی؟ 

 

 عصبانی شده بود

 ادامه داد

 

 _ نباید گول میخوردم نه؟ بهت لطف کردم دیشب نبردمت تو خونه اینه دستمزدم؟

 

 محلش ندادم مامور گفت همراهشون برم
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 رفتیم و تو ماشین نشستیم

 به خاطر اینکه من و امیر برخوردی نداشته باشیم من رو صندلی جلو نشوندن امیر و ماموره هم 

 عقب.

 

دماز اینکه واسه اولین بار تو ماشین پلیس نشسته بودم اونم صندلی جلو مثل بچه ها ذوق کرده بو  

 و غافل از امیری که مثل اژدها اون پشت عصبی بود و نفس میکشید

 صداش و شنیدم

 

آرشیدا گوره خودت رو با اینکار کندی نهایتش ما یک ساعت تو پاسگاهیم تا بابا سند رو بیاره مرغای آسمون به _ 

 حالت باید گریه کنن وقتی رفتیم خونه ی خودمون

 

 "خودمون" رو با تاکید گفت جوری که مو به تنم سیخ شد

ری میکنه ..آب دهنم رو قورت دادم میرم پاسگاه زنگ میزنم سپهر مطمعنا یه کا  

 هر چند رفتار امیر خیلی باهاش بد بود

 ولی فکر نکنم پا پس بکشه..

 رسیدیم پاسگاه و پیاده شدیم

 

 

 

 رفتیم داخل پاسگاه 

 سروان بردمون داخل یه اتاق

 یه ماموره دیگه اونجا پشت میزش بود 

 نشستم روی صندلی و امیرم روبروم نشست

 سروانی که گرفته بودمون گفت
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تو ماشین خوابیده بودن آقا ادعا کردن خانوم همسرشونه ولی خانوم گفتن که نسبتی ندارن و حتی به خاطر _ قربان 

 فرار از دست این آقا خودکشی هم کردن!

 

تمافوقش که فکر کنم سرهنگی چیزی بود چون من سر در نمیارم از سمت هاشون رو کرد به امیر و گف  

 

 _ دزدیده بودیش؟

 

ردامیر چپ چپ نگاهم ک  

 

 _ جناب همسرم هستن اجازه بدید زنگ بزنم پدرم با سند ازدواج بیان

 در ضمن ما همکار هم میشیم

 

 _ همکار؟ مگه چکاره ای؟

 

 _ قاضی هستم

 

 _ تو ؟ با این سن؟ مسخره کردی منو؟

 و یه پوزخند بهش زد

 

 _ دخترم اول شما بیا یه تماس با خانوادت بگیر

 

بزنم؟_ میشه تنها باهاشون حرف   

 

 به امیر اشاره زدم
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 _ آرشیدا حواست باشه داره چوب خطتت پر میشه ها ما خونه هم میریما

 

 یه سرباز اومد و به زور بردش بیرون

 با چشماش برام خط و نشون میکشید

 نمیزارم تنها بشیم امیر

 مطمعن باش

 

 رفتم سمت تلفن و به سپهر زنگ زدم

بودفکر کنن خواب بود چون صداش خوابالود   

 به طور مختصر جریان رو براش گفتم

 

 _ حاال چیکار کنم؟ تو میای؟

 

خب؟  _ بزار ببینم چیکار میکنم بگو باید وکیلم بیاد همونجا بگو میخوای طالق بگیری  

 

 _ باشه میگم

 

 _ پس من برم حاضر بشم بیام 

 

 _ سپهر

 

 _ جانم؟

 

 جانم!

 گفت جاااااانم؟
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که یه " جانم " این حرفا رو ندارهآروم باش آرشیدا چیزه خاصی نیس   

 

 بازدمم رو دادم بیرون

 

 _ زود بیا.. من میترسم

 

 _ تا من هستم هیچی نمیتونه اذیتت کنه همیشه یادت باشه من پشتتم

 

 _ ممنونم..

 

 آروم شدم!

 به همین سادگی

 دلم قرص شد..

 حرف سپهر " حرف " بود!

 مطمعنم میاد..

 لبخند زدم..

 

م میکردماموره مشکوک نگاه  

 خودم رو جمع و جور کردم و معذب نشستم

 

 امیر رو آوردن داخل

 زنگ زد به پدرش و منتظر نشست

 عقربه ی ثانیه شمار و دنبال میکردم و دل شوره داشتم..

 اگه سپهر به موقع نرسه چی؟
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 اگه امیر ببرتم با خودش چی؟

گردنم!با این دسته گل آخرم مطمعنا دیگه سرم و میبره میزاره رو   

 سعی میکردم بهش نگاه نکنم!

 دیدنش مصادف میشد با زیاد شدن تپش قلبم و ترسیدنم!

 

 در اتاق رو زدن

 

 _ بفرمایید

 

 در باز شد و پدر امیر تو چارچوب در نمایان شد

 دهنم خشک شد

 امیر با یه لبخند پیروز نگاهم میکرد

 آرشیدا فاتحه ی خودت و بخون!

 

 

شت میز نشسته بود بلند شد و سالم و احوالپرسی گرمی با بابا کرد..با ورود پدرش ماموری که پ  

 شناخته بودش..

 از امیر هم کلی عذرخواهی کرد که حرفش رو باور نکردن!

 رو کرد سمت من و گفت

 

 _ دخترم چرا به همکارم گفتی آقای حسینی شوهرت نیست؟

 

 هر سه تاشون منتظر نگاهم میکردن

 آب دهنم رو قورت دادم

زدم به میز و گفتمزل   



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 

 _ من طالق میخوام تا زمان دادگاه اصلیمم نمیتونم با ایشون زندگی کنم 

 

 امیر اومد تو حرفم

 

 _ طالق و به خواب ببینی من طالقت نمیدم

 

 مامور با دست اشاره کرد ساکت بشه و بهم گفت ادامه بدم

 

زندانیشم گفتم اینجوری میام پاسگاه و میتونم از حقم دفاع _ این حرف رو زدم چون به من اجازه هیچکاری نمیده مثل 

 کنم!

 

 امیر_ این مسخره بازی و تموم کن

 

 بلند شد و اومد سمتم زیره بازوم رو گرفت و بلندم کرد همونجورم به ماموره گفت

 

 _ ببخشید وقتتون رو الکی گرفتیم ما دیگ میریم

 

 تقال میکردم دستم رو از دستش بیرون بکشم

 

لم کن نمیخوام باهات بیام_ و  

 

 بازوم و فشار داد

 

 _ آیی ولم کن
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 بابا بلند شد اومد بینمون و جدامون کرد

 

 بابا_ امیر چیکار داری میکنی؟

 

 امیر _ دارم زنم و میبرم سره خونه زندگیش

 

 _ نمیخوام بیام نمیخوام باهات زندگی کنم

 

 یه قدم اومد جلو آروم جوری که فقط من بشنوم گفت

 

 _ یا تموم میکنی حرفات رو یا میدونی که من جور دیگ تمومت میکنم 

 

 _تهدید میکنی منو؟ 

 

 نشستم رو صندلیم و به مامور گفتم

 

 _ منتظره وکیلم میمونم من از ایشون شکایت دارم!

 

 تا اسم وکیل رو آوردم زد به سرش و خواست بیاد جلو که باباش گرفتش

ل شدم..منم با یه لبخند حرص درار بهش ز  

 عصبی شده بود..

 دعا دعا میکردم سپهر بتونه کاری کنه و من با این چندش نرم..

 بابا نشوندش سر جاش و اومد صندلی بغل من نشست
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 _ آرشیدا بابا بیا بریم خونه مشکلتون رو حل کنید 

 

 به مامور اشاره زد

 

 _ زشته جلوی آشنا اینکارا 

 

ناسید میدونید از اینجا برم بیرون من و انداخته تو ماشینش و هر جا میخواد _ بابا شما پسرتون رو از من بهتر میش

 میره فک کردین میاد تو خونه میشینه منطقی حرف بزنه؟ 

 

 همون موقع در زدن و با بفرمایید مامور در باز شد

 در باز شد و چشمم به ناجِی این روزام رسید..

 با دیدن هیکلش تو چارچوب در

..لبخند زدماز تهه دلم بهش   

 

 

 

 امیر با دیدن سپهر از جاش پرید

 

 _ تو اینجا چه غلطی میکنی؟

 

 خواست بره سمتش که باباش جلوشو گرفت و دم گوشش حرف زد

 سپهر خونسرد سر جاش ایستاده بود

 از مامور اجازه گرفت و وارد شد

 نمیدونم بابا به امیر چی گفت که آروم شد و نشست

 برزخی نگاهم میکرد.. 
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.خودمو خیس نکنم خوبه  

 سعی کردم بهش بی توجه باشم

 

 مامور _ خب شما وکیل خانومید؟

 

 سپهر_ بله 

 

 یه پرونده از کیفش بیرون آورد و گذاشت رو میز ماموره

 بازش کرد و خوند

 

 مامور _ خب شما شکایت کردید و مراحل قانونیتون داره طی میشه االن مشکل چیه؟

 

خت و گفتسپهر نیم نگاهی بهم اندا  

 

 _ موکل بنده میخوان تا زمان دادگاه آخر  جدا از ایشون زندگی کنن.

 

 اخم امیر شدید تر شد خواست حرفی بزنه که بابا دستشو گذاشت رو پاش و مانع شد..

 

مامور _ ببینید این مسئله کاری به ما نداره ولی تا اونجایی که بنده در جریانم ایشون تا زمانی که مهر طالق توی 

شناسنامه اشون نخورده زن این آقا هستن و یک سری وظایف دارن که باید عمل کنن! اگر شوهرشون اجازه بده ایشون 

 میتونن جدا زندگی کنن ولی اگه شوهر نخواد ایشون باید تا زمان جدایی پیش همسر باشن و تمکین کنن!

 

 با شنیدن کلمه  تمکین امیر آشکارا پورخندی زد ..

 

با ایشون زندگی کنم! به هیچ عنوان_ من نمیتونم   
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 مامور _ این قانونه!

 

 سرم و تکون دادم نه نه نه

 بلند شدم و سریع از اتاق خارج شدم

 داشتم تو راهرو میرفتم که دستم کشیده شد و امیر بلند گفت

 

 _ کجا سرت و انداختی داری میری؟

 

 _ هر جا دلم بخواد

 

دی برسیسال نکر ۸ی من و به وظایفت و از همه مهم تر تمکینی که _ نشنیدی مگه؟ شما باید بیاید خونه   

 

 خدایا خدایا خدایا

 یا من و از رو زمین بردار یا این عوضیو بکش ببین چجوری لبخند ژکوند تحویل من میده..

 سعی کردم آرامشمو حفظ کنم

 لبخندی زدم 

 

منو هنو نشناختی اقای حسینی!_ تو چی فکر کردی واقعا؟ اینکه به این سادگی تسلیمت میشم؟   

 

 خواست جوابمو بده که باباش بهمون رسید.. 

 دستمو از داخل دستش کشیدم بیرون 

 خواست دوباره بگیرتم که باز تقال کردم باباش منو کشید پشت خودشو به امیر گفت

 

 _ آروم باش پسرم بزار من تنها باهاش حرف میزنم
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رامیر کالفه پوفی کشید و رفت اونور ت  

 

 _ آرشیدا میشه دلیل بهم بگی؟ امیر ما چیکار کرده که دیگه نمیخوایش؟ 

 

 _ واقعیت و بگم؟

 

 سرشو تکون داد!

 

 _ خیانت!

 

 شوکه شد.. ادامه دادم

 

سال خیانت!۸_   

 

 باورش نمیشد... هه

 پوزخندی زدم.. نبایدم باورتون بشه پسرتون که خوب بلده بازیگری کنه خیانت کنه!

 

ه.. مطمعنی؟ شاید همینجوری شک کردی؟ _ امکان ندار  

 

 ابروهام و انداختم باال

 

 

گه!ب_ میتونید از پسرتون بپرسید شاید هنوز یه ذره از تربیت شما تو وجودش باشه و بهتون راستشو   

 

 زل زده بود به دیوار و تو فکر بود
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 همون موقع سپهر و دیدم که داشت نزدیک میشد اومد نزدیک من که

همون موقع امیر اومد و دستشو انداخت دور بازوهام ..   

 حس تملک داشت نسبت بهم!

 شایدم نمیخواست جلوی سپهر کم بیاره

 سپهر بی توجه به امیر بهم گفت

 

 _ باید تنها صحبت کنیم

 

 امیر _ عمرا بزارم

 

 بابا باز مداخله کرد

 

 _ امیر دعوا درست نکن حق داره با وکیلش حرف بزنه!

 

قا نع!آنمیخوام زنم با این حرف بزنه وکیل میخواد باشه خودم وکیل براش پیدا میکنم ولی این  _ بابا  

 

نظرت؟ _ عه؟ وکیل خودت که به جایی که از من دفاع کنه به سود تو کار کنه؟ پشت گوشای من مخملیه به  

 

 امیر توجهی به تیکه ی کالمم نکرد و بدون گفتن حرفی من و دنبال خودش کشوند

 

 

 

 تا دم ماشین منو دنبال خودش کشید و حتی اجازه نداد ثانیه ای خودمو ازش جدا کنم..

 باالخره دم ماشین خودمو ازش جدا کردم
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 _ الزمه بازم بگم من با تو نمیخوام بیام؟ زبونم مو در آورد 

 

 _ آرشیدا بشین تو ماشین که حسابی از دستت شکارم!

 

پیشمونخواستم جواب بدم که بابا اومد   

 

کارات و دادگاه برسی بابا _ امیر اجازه بده آرشیدا بیاد پیش ما هم مامانت مواظبشه و تنها نیست هم تو میتونی به  

 

 امیر _ نه بابا فقط خونه خودمون میریم باید خونه ی خودش بمونه!

 

 پوز خندی نشست رو لبم باید یه چیزی میگفتم تا راضی بشه!

 

اگونه طوری که فقط خودش بشنوه گفتمسرمو بردم دم گوشش و نجو  

 

_ اونجا خونه ی من نیست! اونجا کصافط خونه ی توئه! اونجا هرزه خونه ی توئه! پس تا زبونمو جلوی پدرت نگه 

 داشتم این قُلُدر بازی هاُت تموم کن آقای قاضی چون حوصلم داره سر میره دیگه!

 

بینم!برگشتم عقب و بهش نگاه کردم تا تاثیر کالمم رو ب  

 

 با چشمای سرخ از عصبانیت نگاهم میکرد..

 ثانیه ای پلکاشو روی هم گذاشت و نفس عمیق کشید..

 

 _ بابا شما برید خودم میارمش خونه

 

آره آقا امیر باید بفهمی  این دختری که جلوته با اون دختری که به عنوان همسر پاشو داخل خونت گذاشت زمین تا 

 آسمون فرق کرده!
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بروداری کرده!بسه هرچی آ  

 

 بعد از خداحافظی از بابا در ماشینو برام باز کرد و سوار شدم

 تو مسیر نه حرفی اون زد نه من!

انگار طبق یه قانون نانوشته تصمیم گرفته بودیم رو اعصاب هم نریم و سکوت کنیم که البته از این بابت خعلی خوشحال 

 بودم..

 

..صبح بود تازه ۱۰ساعت   

. با اینکه دیشب خوابیده بودم ولی خسته بودم  

 تَنِش های روحی این چند وقته خیلی  انرژیمو گرفته بود ..

 انگار کوه کنده بودم!

 سرمو به پشتی صندلی تکیه دادمو چشمامو بستم..

 ماشین توقف کرد ولی من همچنان ترجیح میدادم چشمم به قیافه ی این به اصطالح مرد نیوفته!

پیاده شد از ماشین  

چه عجب!    

 هشدار نداد که وای به حالت اگه پیاده بشی و فرار کنی!

 چشمامو باز کردم 

 روبروی یه آبمیوه ای ایستاده بود!

 شیطونه میگفت مثل دفعه ی اول بپر پایین و ِد برو که رفتی!

 ولی دیگه واقعا ِکِشِش قایم شدن از دست امیر و استرسو نداشتم

و منتظرش شدم.. مثل بچه ی آدم نشستم  

 با یه سینی که دو تا لیوان شیرموز و کیک داخلش بود تو ماشین نشست

 سینی رو گرفت سمتمو یه لیوان برداشتم

 واقعا به همچین چیزی نیاز داشتم

 بیشتر از نصفشو نتونستم بخورمو گذاشتمش داخل سینی
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 _ بخور همشو

 

 جوابشو ندادمو بیرون رو نگاه کردم

وفی برش داشت و خوردش!امیرم با گفتن پ  

 البته واسه این موجود منفور دهنِی من که اشکال نداره هه..

 رفت پایین تا سینی رو بده 

 با دو تا آب معدنی برگشت!

 میدونست بعد از خوردن چیزای شیرین حتما باید آب بخورم

 باالخره رسیدیم خونشون

 از مامانش خجالت میکشیدم ولی چاره ای نبود!

 پباده شدمو رفتم 

 

 از حضورم تو خونشون واقعا معذب شدم ولی مجبور بودم

 مامانش اتاق دوران مجردی امیر رو برام آماده کرده بود

 رفتم داخلو رو تخت دراز کشیدم 

 فکر بسه آرشیدا !

 بخواب و استراحت کن تا قدرت سر و کله زدن با این مارصفت رو داشته باشی!

ده بود که صدای در اومد!تازه چشمام گرم خواب ش  

 برگشتم امیر بود..

رشو عوض کردرفت سمت کمد لباساشو از چند تا لباسی که اونجا داشت یه شلوار برداشتو بی توجه به من شلوا   

 االن باید سرخ و سفید میشدم از اینکه زل زده بودم بهش؟

 ولی واقعا چیزی نبود که بخوای خجالت بکشی!

 مثال شوهرم بود شوهرررر

 پیرهنشو از تنش در آورد و همینجوری با باال تنه ی برهنه اومد سمت تخت!
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 ابروهام پرید باال

 

 _ داری چیکار میکنی االن؟

 

 خودشو رو تخت انداختو گفت

 

 _ واضحه! میخوام رو تختم بخوابم!

 

 چشمامو از عصبانیت بستم!

 

نداری بزاری اینجا  _ اگه میخوای من اینجا بمونم پاشو برو یه اتاق دیگه بخواب تا مدتیم که من اینجام پات و حق  

 

 _ و اگه انجام ندم اینا  رو ؟ اینجا اتاق منه فکر کنم

 

 _ باشه پس خودت خواستی 

 اومدم پایین و خواستم برم بیرون که سریع بلند شو و دستمو کشید

 

 _ کجا؟

 

جا غیر از اینجا.. وقتی قبول کردم بیام خونه پدرت پس نزار قاطی کنم باز! _ هر  

 

 _ مثال قاطی کنی میخوای چیکار کنی؟

 

 _ میرم ازینجا
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 _ کجا داری که بری اون وقت؟ خونه ی پدرت که دو دستی تحویل من میددت؟ 

 

 میبینی بابا؟

 انقدر پشتم  نبودی 

حرفا رو بشنومانقدر ازم حمایت نکردی که باید این   

 

 _ اونش دیگه به تو ربطی نداره

 

 دستمو فشار داد

 

 _ یادت رفته من شوهرتم؟

 

 _ ول کن این دست لعنتی رو از صبح تا حاال گرفتی ول نمیکنی آاخ

 

دستمو کشیدم تا ول کنه که اونم بیشتر کشید و ثانیه ی بعد چسبیده بودم به سینه اش و نفساش بود که تو صورتم حس 

کننده ای میداد منزجر  

 چرا اینجوری نگاه میکنه؟

 

 

 آب دهنمو قورت دادمو یه قدم رفتم عقب..

من از این نگاه ..   

 از این آدم بدم میاد خدا بدم میاد

دستمو ول کرد    

 یه تی شرت از کمد برداشت و همینجوری که میپوشید از اتاق بیرون رفت..
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 همونجا رو زمین نشستم

و سرمو گذاشتم رو زانوم!پاهامو تو دلم جمع کردم  

 آرشیدا داری چیکار میکنی؟

 بچه شدی؟ 

سالته که اینجوری باهاش دهن به دهن میشی؟ ۱۹فکر کردی هنوز   

سالی که تحمل کردی و تالفی کنی؟ ۸اینجوری خودت و آماده کردی باهاش روبرو بشی و   

 کل کلی که باهاش کردم منو برد به اولین روز ازدواج!

اله ی جوونی که شیطون بود و از عشقش جداش کرده بودن و به زور نشونده بودن پای سفره عقد س ۱۹یه دختره 

 مردی که نمیخواست!

 

سال قبل " ۸"   

 

 از محضر بیرون اومدیم.

 باورم نمیشد مردی که در کنارم قدم میزد حاال حکم شوهر رو داشت

 حالم بد بود..

 فکر میکردم یه شوخیه یا تو یه خواب عمیقم!

چرا سوار نمیشی؟ _  

 با صداش به خودم اومدمو سوار شدم

 جشن داخل یه باغ تاالر بود!

 جشنی که هیچی ازش یادم نمیاد به جز نگاه پر از حسرت مهتاب!

دو تا دختری که تو عروسیا به زور از وسط جمعمون میکردن حاال انقدر آروم نشسته بودن که انگار اصال وجود 

 خارجی ندارن!

..نگاهم نکن مهتاباینجوری   

 من که داشتم میجنگیدم..

 من که داشتم تمام تالشمو میکردم تا ممنوعه ها رو بشکنم!

 تا این پدر خودخواه رو راضی کنم!
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 ولی تو چی؟

فامیالی امیر میومدن و باهام سالم و احوالپرسی میکردن ولی من انقدر تو حال خودم بودم که جز یه سالم سرد 

گه ای بگم!نمیتونسم چیزه دی  

اونا هم فکر کردن من خیلی مغرورمو از دماغ فیل افتاده و از روز عروسیم تو فامیلشون پیچید عروس خانواده ی 

 حسینی اصال فروتن نیست و خیلی از خود راضیه!

 اینم یکی از قضاوتای نا به جا!

 تونستن بگن مغرور ولی فکر نکردن شاید این عروسی که میبینن زندگیشو باخته!

شب شده بود! ۸به ساعت نگاه کردم   

تموم نمیشد؟ پس چرا ما هنوز اینجاییم؟ ۶یا  ۷مگه مجلس عقد   

 امیر بغلم نشسته بود و ریلکس داشت میوه میخورد

 رومو کردم سمتش نمیدونستم باید چی صداش کنم

 ینی نمیخواستم که امیر صداش بزنم

 گلومو صاف کردم

 _ ببین 

 برگشت سمتم ادامه دادم

را مجلس تموم نمیشه؟ _ چ  

 _ یعنی چی؟

 نفسمو با صدا بیرون دادم

شده! ۸تموم نمیشه؟ االن که  ۷یا  ۶_ مگه عقد ساعت   

 ابروهاش پرید باال

 _ یعنی باور کنم که تو نمیدونی؟

 _ چیو نمیدونم؟

 

 ظرف میوه اش رو گذاشت روی میز مقابل و گفت

 

 _ به تو نگفتن مجلس عقد و عروسیمون یکیه؟
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 جااان؟ مجلس یکیه؟ 

 ینی چی؟ ینی هم عقد هم عروسی اونم تو یک روز؟ 

 نمیدونم از چهرم چی دید که گفت

 

_ ُخب وقتی خودت رو قایم میکنی و هرچی هم بقیه بهت اصرار میکنن تا توی تدارکات مراسم خودت باشی و خودت 

ه!انتخاب کنی چی به چیه محل نمیدی و روی دوش بقیه میندازی همین میش  

 

 _ آخه چرا یک بارم حرفی از جهیزیه و خونه ی عروس نبود؟ 

 

 شونه اش رو انداخت باال 

 

 _ از خانوادت بپرس 

 

 کالفه بودم کالفه..

 

 هرچی چشم چرخوندم تا خاله رو پیدا کنم نبود که نبود

 امیر رفت قسمت مردونه 

ی اشاره زدم بیاد پیشمدقیقه خاله رو بین جمعیت تشخیص دادم و با بدبخت ۲۰بعد از حدود   

 

 _ خاله شادومادتون چی میگه؟

 

 _ مگه چی میگه؟

 

 _ چرا کسی به من نگفت عقد و عروسی یکیه؟ 
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 خاله به طور واضح دستپاچه شد 

 _ وا مگه نمیدونستی عزیزم؟ فکر میکردم بهت گفتیم

 

 _ خاله داشتیم؟ دروغ ؟

 

 به چشمام نگاه کرد و گفت

 

بابات نخواست که بگیم.. میگفت باز میخوای مخالفت کنی_ ببخشید تو رو خدا ولی   

 

 _ کاشکی میدوستم.. من اصال آمادگیشو ندارم من دوسش ندارم خاله

 

 گونه امو بوسید

 

 _ حاال مهتاب و پیدا میکنم بیاد پیشت یه ذره حرف بزنید با هم آروم بشی.

 

 آروم بشم؟

 خاله دخترت تازه وجودمو ُمتاَلِطم میکنه..

زل بزنم به عسلی نگاهش َو باز دست و دلم بلرزه..کافیه   

 لمسش کنم و ضعف کنم!

 خاله نفرستش دخترتو

 من تازه با خودم کنار اومدم..

 تازه به بودنش دیگ واکنش نشون نمیدم..

 ولی دریغ که تو اون لباس مجلسی زیبا مثل یه نگین میدرخشید و به سمتم میومد

کنم!چشمامو بستم تا خونسردیمو حفظ   
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 نشست بغلم 

 

 _ چه خوشکل شدی آرشیدا

 

 چطوری میتونه انقدر ریلکس باشه؟ 

..چطوری میتونه واسه زیبایی عروسی نظر بده که تا همین ماه پیش عاشقونه بغلش میکرُد میبوسیدش  

 

 دستمو گرفت تو دستش

 نکن مهتاب

 نکن با دِل من همچین..

 

 از نوازش دستام بغضم گرفت

آخره دنیا واسه خودم میخواستم..من این آدمو تا   

 من میخواستم تو لحظه لحظه ی زندگیم نگاهشو داشته باشم..

 ولی چی شد؟

 

 بلد شده بودم فیلم بازی کنم

 باید مثل خودش میبودم!

مبه سختی بغضی که همراه همیشگی این روز هام شده بود رو قورت دارم و با یه لبخند ساختگی گفت  

 

دونستی؟_ امشب عروسیمم هست می  

 

 متعاقبا لبخندی زد

 



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

_ آره جهیزیه ات رو با مامان انتخاب کردیم سعی کردم باب سلیقه ی خودت باشه ولی اگرم از چیزیش خوشت نیمد 

 میتونیم عوضش کنیم

 

 مهتااااب جهیزیه امو تو انتخاب کردی؟ تو نظر دادی؟

 چجوری تونستی آخه؟

 تو شوک بودم

یخواد بیاد داخل و خانوما اگه میخوان حجابشون رو بگیرنیکی از خدمه ی سالن گفت داماد م  

 سریع مهتاب بلند شد و به ثانیه ای از بغلم ناپدید شد!

 و امیری که با اخم بغلم مینشست...

 

 

 

 از صبح لباس به این سنگینی تنم بود و خستم کرده بود..

 آرایشمم که دیگه بدتر 

 واقعا نمیتونستم تحمل کنم!

اومده بود بغلم نشسته بود و با اخم به سفره ی عقد زل زده بود!امیرم از وقتی   

 نمیرفت قسمت مردونه و این بیشتر اذیتم میکرد!

 خاله اومد پیشمون و گفت طبقه ی باال واسمون یه اتاق آماده کردن تا بریم واسه تعویض لباس

 واقعا خوشحال شدم

 با امیر رفتیم باال

یه میز ناهار خوری و یخچال و البته سرویس یه اتاق بود با یه تخت دو نفره و  

 روی چوب لباسی یه لباس ساده و بدون پف به رنگ سفید آویزون شده بود!

 یه شلوار کتون صورمه ای با پیرهن سفید و چهارخونه های صورمه ای برای امیر!

 ابروهام پرید باال 

 ندیده بودم اینجوری لباس عوض کنن عروس و داماد!
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برداشتمو رفتم سمت سرویسلباسمو   

 داخل شدمو در و از پشت بستم

زیپ لباسم پشت بود و خعلی سخت بهش دسترسی داشتم ولی تمام تالشمو کردم تا نخوام از امیر کمک بگیرمو خودم 

 بازش کردم 

 وای چقدر سنگین بود واقعا

 با دیدن دوش آب وسوسه شدم حموم کنم.. به جهنم که عروسی هنوز تموم نشده!

 مجلسی که عروسش دلش خونه میخوام صد سال سیاه مثل بقیه مجلسا نباشه!

تاجمو برداشتم و بعد از چند دقیقه درگیری با گیره های موهام بازشون کردم همون موقع صدای در اومد و بعدم امیر 

 گفت

 

 _ داری چیکار میکنی؟ 

 

 جوابی ندادمو دوش آب رو باز کردم

 آخیش...

گرم روی بدنم لذت میبردم که صدای خاله اومدداشتم از لغزیدن آب   

 اووف از دست اینا

 سریع اب و بستمو لباسی که ساده بود رو پوشیدم و موهامم خیس دورم ریختم

 با باز شدن در سرویس خاله با دیدنم زد روی گونش

 

یگه مجلس هنوز شده دست کم سه چهار ساعته د ۹:۳۰_ وای خاک به سرم آرشیدا چرا رفتی حموم؟؟؟ تازه ساعت 

 ادامه داره!

 

 جوابی ندادمو نشستم رو تخت

 امیر بی تفاوت نگاهم میکرد..

 

 خاله موهامو خشک کرد ولی چون امکاناتی نداشتیم همونجور باز گذاشت
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دیه رژ لب قرمز برام زد با یه خط چشم نازک و ریمل! نزاشتم واسم سایه بکشه.. همینم زیادی بو  

 

دنم تعجب کردن!رفتم پایین و همه از دی  

 ولی خب دخترای جوون خیلیم از حرکتم استقبال کردن که خودمو راحت کردم!

 تا لحظه ی شام بین فامیل میچرخیدمو مامان امیر اقوام رو بهم معرفی میکرد..

 وقت شام هم میل نداشتمو فقط امیر غداشو کامل خورد!

م بیرون کردفیلمبردارم از همون اول از اتاقی که قرار بود شام بخوری  

 که واقعا بابت اینکارش عالرغم تمام حسای بدی که بهش داشتم ازش تشکر کردم!

 مجلس باالخره تموم شد!

 

 االن باید برم خونه ی امیر؟ 

ه باتالقی گیر کردم!چمِن ساده رو بگو که صبح با امید اینکه مهتاب رو  حرص میدم از خونه اومدم بیرون و حاال تو   

اغ دیدمبابا رو دم در ب  

 با یه شوقی نگاهم میکرد

 واقعا از دستش ناراحت بودم که حتی بهم نگفت امشب عروسیمه!

 ولی تمام دل گیریام با آغوش پدرانه اش دود شد رفت هوا..

 

_ بابا حقم این نبود... حقم نبود که تو یه روز دخترونه های خونه ی بابام تبدیل بشه به خانومانه های خونه ی یکی 

 دیگه!

 

 _ خوشبخت میشی بابا باور کن خیرت تو همین ازدواجه

 

 _ دوسش ندارم بابا میفهمید؟ 

 

 _ عشق بعد از ازدواج پایدارتره!
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م کنم باشه بابا؟د_ بابا بزار بیام خونه خودمون قول میدم دیگه حرص ندم درست لباس بپوشم همیشه ام برات چایی   

 

 از بغلش جدام کرد و زل زد تو چشمام

 

بابا خوشبخت میشی مطمعنم.._ برو   

 

 بغض کردم..

 من خونه ی خودمونو میخواستم با غرغرای بابا..

 حتی همون سکوت و تنهاییشو

 

 امیر بابا رو بغل کرد..

 از اون شب دیگه هیچی نفهمیدم

 این که کیا بغلم کردنو آرزوی خوشبختی کردن!

 ِکی داخل ماشین نشستم؟

بود که از پشت درختای باغ با چشمای خیس نگاهم میکرد..تنها صحنه ی پررنگ اون شب دختری   

دختری که شاید هیچوقت نفهمید بزرگترین ضربه رو به کسی زد که با تمام ممنوعیت ها با تمام موانع سر راه با تمام 

..سرکوب های جامعه و شرع واسه داشتنش همه کاری میکرد  

 همه کاری.. !

 

 

شترکمون!متو خیابونا به بهونه ی عروس کشون باالخره رفتیم سمت خونه ی بعد از نیم ساعت دور دور کردن   

 جالبه نه؟

 مشترک با کسی که اشتراکی نداری باهاش!

عطل بشیم!خداحافظیا رو هم تو همون باغ کرده بودیمو خدا رو شکر کردم که تازه نباید  دم در خونه هم م  
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 فقط میخواستم بخوابم!

د و ماشینو برد داخلدم یه خونه ی ویالیی ایستا  

 یه خونه ی دو طبقه بود

 پیاده شدمو رفتم سمت ورودی

 در قفل بود و باز نمیشد

..امیر از پشت سرم دستاش رو از دو طرف بغلم رد کرد و کلید و انداخت تو در  

 گرمای بدنش حس میشد و حالمو بدتر میکرد!

 یک وقت به قولی که داده عمل نکنه؟

مضایی که کرده؟یعنی میشه بزنه زیره ا  

..از فکر داشتن رابطه اونم با امیر لرز افتاد به بدنم  

 تو همین فکرا بودم که صداشو نزدیک گوشم شنیدم که آروم گفت

 

 _ نمیخوای بری داخِل خونت عروس خانوم؟

 

 آب دهنمو قورت دادمو آروم وارد شدم..

 کنتور برق رو زد و خونه تو یک لحظه غرق روشنایی شد..

سیون ساده ولی شیکی داشتدکورا  

 فکر اینکه مهتاب وسایلو انتخاب کرده و چیده دیوونم میکرد..

 این خونه میتونست مال من و مهتاب باشه!

 امشب میتونست شب من و اون باشه!

 کی مقصر بود؟ 

 بابا که مجبورم کرد؟

امیری که اومد خواستگاریم؟   

ه باعث شد من لجبازی کنم باهاش؟یا مهتابی که با نادیده گرفتنمو تموم کردن رابط  

 سرمو تکون دادم..
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 رفتم تو آشپزخونه تمام وسایل خوشرنگ و لعاب بود..

 خاله حسابی زحمت کشیده بود

 مبلمان اسپرت مخلوطی از سبِز تیره و زرد بود رنگای مورد عالقم...

 پرده های مجلل هم دوست نداشتمو حریر لیمویی و سبز کمرنگ زده بودن..

 میزناهارخوری سفیدی هم نزدیک آشپز خونه!

 خونه سه خواب بود

تختی و پرده ها!داخل اتاق اول که بزرگترم بود سرویس خوابمونو چیده بودن که یک دست سفید بود! هم چوب هم رو  

رنگ سفیدم واسه اتاقم! مهتاب میدونست عاشق  

خت بود!تیه بالشت به شکل قلب قرمز روی  تنها چیزای رنگی خطای قرمزی که تو سفیدی پرده گم شده بود و  

 مهتاب خوب شناخته بودم!

 عالئقمو بلد بود که تونسته بود همچین خونه ای واسم بچینه که تمامش باب میلم بود!

 لبخندی ناخواسته به خودم زدم..

 دیگه بقیه ی اتاقا رو ندیدمو 

 رفتم سره کمد 

 ِکی لباسامو آورده بودن؟

ایین کمد بود!حتی جعبه ی مخفیمم پ  

 یک دست لباس راحتی برداشتمو تا خواستم لباسمو از تنم بیرون بیارم امیر اومد داخل!

 اینو کجای دلم بزارم

 

 رفت سمت کمدشو لباسشو در آورد!

 سریع چشمامو دزدیدم

 اوففف خجالت نمیکشه؟

 حوصله ی بحث نداشتم لباسمو برداشتمو رفتم اتاق بغلی 

اخلش بود!کتابخونه و میز تحریر د  

 همونجا لباسمو عوض کردم
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 بعد از خوردن یه لیوان آب برگشتم اتاق خواب

 امیر رو تخت دراز کشیده بود

 دو ِدل بودم منم رو تخت بخوابم یا نه!

 ولی آخرش که چی؟ 

 من قبول کردم باهاش ازدواج کنم!

ب خودمو آواره کنم!شرو جدا کنم و هر  درسته قرار نیست رابطه ی زناشویی بینمون باشه ولی نمیتونم که دیگه اتاقا  

 آروم رفتم روی تخت دراز کشیدم

 سعی کردم فاصلمو باهاش حفظ کنم!

 انقدر خسته بودمو روزه پر از تَنِشی رو گذرونده بودم که زود خوابم برد!

 نمیدونم ساعت چند بود 

 کسی انگار به در میزد

 چشمامو به زور باز کردم امیرم بیدار شده بود 

اره صدای در اومد که امیر گفتدوب  

 

 _ بله؟

 

 صدای مادرش بود!

 اِواااا اومدن تو خونه؟

 امیر از تخت اومد پایین و رفت در و باز کرد بعد از سالمو احوالپرسی رفت داخل سرویس

خاله من هنوز تو شوک مامانش بودم که همینجوری اومده تو خونه و پشت در اتاق خوابمون که در باز شد و مامانش و 

 و البته مهتاب اومدن داخل اتاق!

 چه خبره اینجا؟

 نشستمو تکیه دادم به تخت 

 

 _ سالم



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 

 پری جون اومد بغلم کرد و پیشونیمو بوسید

 

 _ فدا بشم عروس گلم حالت خوبه؟

 

 چرا حس کردم حالت خوبه رو با یه حالت خاصی گفت؟

 خاله هم بغلم نشست و دستامو تو دستش گرفت 

خاله؟ درد نداری؟ میخوای بریم دکتر؟_ اذیت نشدی   

 

 وااای االن فهمیدم

 خندم گرفته بود 

 تو چه فکرا بودنو من تو چه فکرا..

 

 _ نه خوبم خاله

 

 نگاهم افتاد به مهتاب که نشسته بود رو مبِل اتاق و فقط نگاهم میکرد!

 واسه چند لحظه چشم تو چشم شدیمو نگاهمون قفل!

کشیدم!نگاهمو دزدیدمو نفس عمیقی   

 

 خاله بلند شد و گفت

 

 _ من برم صبحانتونو آماده کنم تا ضعف نکردی

 

 پری جونم دنبالش بلند شد
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 _ آره شیرین خانوم بریم منم کمکتون کنم

 

 با رفتن خاله اینا زیره نگاه مهتاب معذب بودم!

 

 از روی تخت بلند شدمو رفتم سمت کمد تا لباس شیک تری بپوشم!

 

ن..باس مناسب میگشتم که دست مهتاب از بغلم رد شد و یه تونیک قرمز آورد بیرودم کمد دنبال یه ل  

 پشتم ایستاده بود.

 لبشو نزدیک گوشم کرد و زمزمه کرد

 

 _ قرمز به رنگ پوستت خیلی میاد!

 

 نفساش بین گردنمو گوشم یه حوری بود.. 

 خودشو بیشتر نزدیکم کرد جوری که از پشت کامل تو بغلش بودم

 

لب زدآروم   

 _ آرشیدا

 

 سعی کردم هولش بدم عقب

 

 _ امیر االن میا

 

 هنوز حرفم کامل نشده بود که در سرویس باز شد!

 

 حس کردم قلبم دیگه نمیزنه!
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 تو یک لحظه بدنم یخ کرد!

 جرئت نداشتم برگردم عقبو نگاهش کنم!

 مهتابم تکون نخورده بود و تو شک بود!

 صدای قدماش که نزدیک میشد میومد!

 

میر _ چه خبره اینجا؟ا  

 

 سعی کردم آرامشمو حفظ کنم

 آب دهنمو قورت دادم

 دست مهتاب رو از خودم جدا کردمو برگشتم 

 

 _ مهتاب جون مرسی همینو میپوشم!

 

 مهتاب نفسشو بیرون فرستاد و گفت

 

 _ باشه عزیزم

 

 امیر یه مدلی نگاهمون میکرد!

بدم! االن یکی از بهترین فرصتا بود تا مهتاب رو حرص  

 ببینه منم از نبودش ناراحت نیستم!

 اصال با همین هدف راضی به ازدواج شدم!

 دستمو دوره بازوی امیر حلقه کردم و با لبخند نگاهش کردم

 

 _ عافیت باشه عزیزم
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 چشمامو چند بار باز و بسته کردمو ذوق زده امیر و نگاه کردم!

 مثل منگال نگاهم میکرد

 حق داشت بچه

لبخندم بهش نزده بودم اون وقت داشتم انقدر با ذوق و شوق نگاهش میکردم! من تا حاال یه  

 زیر چشمی مهتاب رو دیدم متعج نگاهمون میکرد!

 بله مهتاب خانوم ببین!

 فکر کردی من نمیتونم اینجوری اذیتت کنم؟

 حاال حاال ها مونده!

 انقدر اَدای خوشبختا رو در میارم تا حسرتمو بخوری!

چرا ولم کردی! تا افسوس بخوری  

 چرا تموممون کردی!

 مونده هنوز..

 امیر که از شوک بیرون اومده بود

 برگشتم سمتمو دستامو تو دستش گرفت

 

 _ تو نمیخوای دوش بگیری؟ دیشب اذیتت که نکردم؟

 

 اینم خوب از آب گل آلود ماهی میگیره ها..

 

 خواستم جواب بدم که مهتاب با گفتن 

 _ ببخشید راحت باشید شما

 از اتاق بیرون رفت!

 دستامو از دستش بیرون آوردمو 

 رفتم سمت حموم..

 زیر دوش آب سعی کردم ذهنم خالی بشه!
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 تهی بشم از مهتابی که قلبم با دیدنش تند میزد!

 تهی بشم از امیری که منزجرم میکرد!

 فراموش کنم این زندگی رو که آیندش معلوم نبود!

 آینده ی گنگی که هیچیش معلوم نبود!

 همون لباس قرمز رو پوشیدمو موهامو گوجه ای باالی سرم بستم

 برق لب بی رنگی زدمو با یه ریمل کارمو تموم کردم!

 در اتاق رو آروم باز کردمو خارج شدم

 مهتاب و پری جون روی مبال چایی میخوردنو خاله داشت جلوی امیر صبحانه میچید!

قربون صدقه بود که نثاِر تک عروسش میکرد!با دیدنم پری جون بلند شد و دوباره بوسیدم و   

 نشستم پشت میز و خاله واسم چایی ریخت..

 صبحانمونو تو سکوت و زیر سه جفت چشم خوردیم!

 خواستم بلند بشم که امیر دستمو گرفت

 

 _ کم خوردی! دیشبم شام نخوردی بشین یه لقمه واست میگیرم

 

 _ نه دیگه میل ندارم مرسی

 

وی دستم!که محکم تر گرفتمو نشوندم رو صندلیو بیصدا واسم یه لقمه گرفت و گداشت تدستمو خواستم بکشم   

 حیف که خاله اینا بودنو نمیشد هرجور میخوام جوابشو بدم!

 من نمیخوام فیلم بازی کنم اه

 لقمه رو با یه لبخند ساختگی خوردم

 

 خواستم باز بلند بشم که پری جون گفت

 

صبحانتو ضعف میکنیا دیشبم حتما خستت کرده امیرم_ مادر بشین کامل بخور   
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 یا خدا اخمام رفت تو هم ینی چی آخه این حرفا اونم جلوی امیر ..

 باورم نمیشد من و خجالت؟

 

 _ نه پری جون خوبم

 

 _ بهم بگو مامان دیگه واقعا خانوم پسرم شدی و عروس من!

 

 ایششش از دست این خاله زنک بازیا

چه جوابی بدم که دیگه این بحثو ادامه نده که امیر گفتداشتم فکر میکردم   

 

 _ نه مامان جان آرشیدا دیشب مثل خرس خوابید! شاید امشب عروست شد!

 

 واااااای این چی داره میگهه

 

 با چشم غره نگاهش کردم..

 همه ساکت شده بودن که خاله زد زیره خنده و گفت

 

 _ چه داماد شوخی داریم!

 

وخی و خنده رد شد!به طور ضایعی با ش  

 مهمونا رو تا دم در بدرقه کردیم

انقدر از دست امیر عصبانی بودم که حتی واسه حفظ ظاهرم حاضر نشدم به دستش که دراز شده بود تا منو جلوی بقیه 

 بغل کنه پاسخی بدم!

 حسابی ضایع شد!
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 تا در واحد رو بستیم رفتم روبروش روی مبال نشستم

 

ما رو داره؟_ مامانت کلید خونه ی   

 

 جوابی نداد که خودم ادامه دادم

 

_ فک کنم دیگه خانواده هامون میدونن من تو رو نمیخواستمو مجبورا اینجام! پس حتی جلوی اونا هم نیازی به نقش 

 بازی کردن ندارم حواست باشه!

 

 ابروهاش پرید باال

 

 _ خودت شروعش کردی جلوی دختر همسایتون!

 

ب رو میگی؟_ دختر همسایمون؟؟ مهتا  

 

 سرشو تکون داد!

 

 به مهتاب میگه دختر همسایه؟ 

 جایگاهشو تو زندگیم انقدر پایین میبینه؟ 

 هه نمیدونه اگه زنش شدم به خاطره همون دختر همسایه اس !!!

 

 بلند شدمو همونجور که به سمت اتاق خواب میرفتم گفتم

 

بزار!_ مهتاب ارزشش واسه من بیشتر از این چیزاس بهش احترام   
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 صدای پوزخندشو شنیدم و در و محکم بستم!

 

 یه روز گذشته بود از متاهل شدنم!

آرشیدا واقعا حرص دادن مهتاب ارزش داشت که االن تو خونه ی مردی باشی که حتی یک درصدم حس نزدیکی بهش 

 نداری؟

 من اگه روزه عروسی،

خودمم راضی نمیشدم بابا منو به زور میبرد!   

فکر میکردم بیشتر به حماقت خودم پی میبردم!هر چی بیشتر   

 میتونستم سره سفره ی عقد بگم

 " نه " من نمیخوام !

 ولی انقدر تلخِی پس زده شدن توسط مهتاب زیاد بود که نمیفهمیدم  چه بالیی سره خودم میارم!

 تازه یک روز گذشته بود و من انقدر پشیمون بودم!

 االن پشیمونی سودی داشت؟

 مطمعنا نه!

 بیخیال این حرفا شدمو رو تخت دراز کشیدم..

 روزای بعدشم بی هدف روی تخت دراز کشیده بودم!

 حتی روزای بعد تَِرش!

 زندگِی یکنواخت و بی سر و ته!

 امیرم تا وقتی کاری با کارش نداشتم نه حرفی میزد نه حرکتی !

میرفت!شبا میومد رو تخت میخوابید و صبحا هم اتو کشیده از خونه بیرون   

!تنها کاره مثبتش واسه ی من این بود  که به یه رستوران سپرده بود ظهر و شب واسم غذا بفرستن  

غرق شده بودم تو روزمرگِی مطلق   

ند من ساختگی تر!مهمونی میرفتمو به همه لبخند میزدم مهتاب و میدیدم که هر روز خنده اش پررنگ تر میشه و لبخ  

! زنده بودم ولی زندگی نمیکردم  

 با خاله مینشستم حرفای زنونه میزدمو نقش یه زن بالغ و خاله زنک رو بازی میکردم!
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!با مامان امیر از این روضه به اون مهمونی میرفتمو نقش یه عروس همه چی تموم رو بازی میکردم  

 با بابام مالیم شده بودمو نقش یه دختره سر به راه رو بازی میکردم!

لنامه نویسی و الحق که کارگردان خوبیم بودم!زندگیم شده بود بازی و فی  

 فقط امیر بود که از این قائده مستثنی بود!

 کاری به کاره هم نداشتیم!

 حتی جلوی بقیه هم نیازی به نقش بازی کردن نبود!

نامه ها نبود..وقتی همه میدونستن من مجبور شدم به ازدواج یا بهتره بگم محکومم کردن دیگه نیازی به این بر  

 همین که کنارش سره یک میز مینشستمو همه میدیدن با هم غذا میخوریم

 همین که تو مهمونیا به بازوش تکیه میزدم و با لبخند سالم میکردم

راشون کافی بود..همین که وقتی با خانواده ها میرفتیم گردش و پارک دستش دورم حلقه میشد و آروم قدم میزدیم ب  

صدقه ی هم میرفتیم! حتما که نباید جلوی همه قربون  

 حتما که نباید عشق از چشمامون میزد بیرون!

همین که در کنار هم بدون درگیری یه زندگی روتین رو ادامه میدادیمو کنار اومده بودیم با این موضوع براشون کافی 

 بود!

 

 

 " زمان حال "

 

بیروندر اتاق باز شد و پری جون اومد داخل و من رو از حال و هوای گذشته کشید   

 

 _ مزاحمت که نشدم؟

 

 چهارزانو نشستمو گفتم

 

 _ نه .. کاری داشتید؟
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 کنارم روی تخت نشست و به چشمام نگاه کرد

 

سالی که عروسم بودی سعی کردم مادرت باشم تا مادرشوهرت! سعی کردم جوری باهات رفتار کنم  ۸_ آرشیدا تو این 

 که دخترم باشی تا عروسم.

 

رم هستید_ میدونم شما جای ماد  

 

_ نه دخترم حاال میفهمم هیچوقت نتونستم اون حس مادرانه رو واست ایجاد کنم.. که اگه من واقعا میتونستم جای مادرت 

 باشم تو انقدر تو زندگی مشترکت سختی نمیکشیدی تا به این درجه برسی که فقط طالق بخوای... 

 میومدی باهام درد و دل میکردی شاید میتونستم کمکت کنم.

 

 سرمو انداختم پایین..

 زن فهمیده ای بود!

 نه سرکوفتی بهم زد واسه فرار کردنم

 نه حرفی از پسرش زد!

 

 واسم حرف زد و حرف زد

 از زندگی خودش..

 از مشکالتی که داشته و تونسته با تدبیر خودش حل کنه..

 یه جورایی نصیحت کرد.

درست بشه!ولی زندگی من جوری نبود که با چند تا پند و اندرز   

 

 مردای خونه نبودنو با هم ناهار خوردیم.

 

 حرف زدن باهاش همیشه منو یاده مادرم مینداخت
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 مادری که تا همین حاال باهاش قهر بودم!

سال شاید چشم انتظار تنها دخترش بود.. ۱۰مادری که بیشتر از   

 

 به مامان پری گفتم دلم برای مامانم تنگ شده.

حرفی از مامانم بزنم گفت اگه میخوام میبرتم دوباره سره مزارش! تعجب کرد سابقه نداشت من  

 

 شاید تنها چیزی که خوشحالم میکرد همین بود

 

عصر شد  مامان کتاب مفاتیحشو جا گذاشته بود و رفت بیاره منم بند کفشامو بستم تا بلند  ۵تا بیام آماده بشیم ساعت 

 شدم ِهیبت مردونشو دیدم

 

 _هییییع ترسیدم

 

عصبی اومد سمتمو مچ دستمو محکم گرفت و کوبیدم به دیوار بغل در امیر  

 

 _ چشمم روشن شال و کاله کردی که باز! نیمده بودم میخواستی باز فرار کنی آره؟

 

 خواستم جواب بدم که احازه نداد و دوباره خودش گفت

 

شکایت کنم ازش؟ آره_ اون پسره ی عوضی منتظرته نه؟ دوباره میخواد فراریت بده؟ حتما باید   

 

 اومد نفس بگیره که سریع گفتم

 

 _ صبر کن اونجوری که فکر میکن..
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 با باال رفتن دستشو فریادی که زد خفه شدم..

 

 

 میخواست بزنه تو صورتم که مامان پری همون موقع رسید

 

 _ وای خاک بر سرم چیکار میکنی امیررر؟

 

تو موهاش فرو برد و عمیق نفس کشید.امیر دستش که میخواست صورت منو کبود کنه رو   

 همونجوری نشستم کنار دیوار روی زمین.

 داشت چیکار میکرد؟ 

 کتکم بزنه؟

 

 _ مامان گفتم حواستون بهش باشه!

 نرسیده بودم که رفته بود باز

 

کنی؟ _ میخواستیم با هم بریم سر مزار مادرش. اینجوری تربیتت کردم؟ میخواستی دست رو خانومت بلند  

 

 ناباور برگشت سمت منی که آوار شده بودم روی زمین!

 

 آرشیدا خودت خراب کردی دیگه..

 خودت اعتمادی که بهت داشت رو نابود کردی! 

 

 نشست پایین پاهام خواست دستمو بگیره که اجازه ندادم

 پیشونیشو گذاشت روی زانوی خم شَُدم
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 _ آرشیدا.. 

 

 _ هیچی نگو امیر! هیچی 

 

ه نداشت!بغض کردنم فاید  

 سعی کردم مسئله رو از نگاه امیر ببینم

 باید بهش حق میدادم؟

 آره حق داشت

 دو بار از دستش فرار کرده بودمو حق داشت..

 

 سرش رو  برداشت و عمیق نگاهم کرد..

 کتِش رو در آورد و انداخت رو زمین و با حالت کالفه ای از خونه زد بیرون!

 

 آرشیدا آروم بودن به تو نیمده!

خر باید یه تَنِش یه دلهره یه استرس باشه تو زندگیم!آ  

 

 مامان پری با یه لیوان آب اومد و به خوردم داد

 به کمکش بلند شدمو رو کاناپه ی سالن نشستم 

 

 نشستنم هم زمان شد با زنگ خوردن تلفن

 مامان پری برداشت و بعد از سالم احوالپرسی تلفنو برام آورد 

 

 _ خالته عزیزم

 

تشکر کردم گرفتمو  
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 _ سالم خاله

 

_ سالم دخترم سالم عزیز دلم .. کجا رفتی تو بی هوا؟ نمیگی یه خاله داری اینجا دلش برات تنگ میشه؟ صادق هواتو 

 کرده!

 

 _ ببخشید خاله نمیدونم اوضاعمو چقدر میدونید واقعا درگیرم...

 

 _ آره خاله دردت به جونم میدونم

اشی؟ میخوای بیای خونه ی ما راحت ب  

 

 _ مرسی خاله پیش مامان پری خوبم

 

 _ امیر چی؟ اونم اونجاس؟

 

 _ نه نیست

 

 بعد از حرفای معمول با خاله حداحافظی کردم

 نگاهمو دور سالن انداختم مامان داخل آشپزخونه آبمیوه میگرفت

 

 فرصت خوبی بود باید زنگ میزدم سپهر

 با چهارمین بوق جواب داد

 

 _ بله بفرمایید
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 _ سپهر

 

 _ آرشیدا.. جاِن دلم؟

 

 یا خدا دوباره گفت!

 تازه این دفعه جاِن دلم!

 نکن اینجوری پسر

 

 

 لَبَمو تَر کردم و سعی کردم به خودم مسلط بشم

 _ من نمیتونم تحمل کنم سپهر.. 

 

 صدای پوف کالفه ای که کشید رو شنیدم

 _ آرشیدا.. سعی کن بتونی.. بهونه دستش نده..

 

ت..بغض راِه گلومو بس  

 چندثانیه باهاش کلنجار رفتم تا راه نفسم باز بشه و ادامه دادم

کنه.._ سپهر گذشته مثل یه فیلم میاد جلوی چشمم و داغونم میکنه.. از درون مثِل چی داره خوردم می  

 

ش _ چندبار گفتم برام بگو؟ چندبار گفتم نریز توی خودت.. بزار یکی باهات شریک بشه باور کن کنار اومدن باها

 اینحوری راحت تره..

 

 خواستم جواب بدم که مامان با دوتا لیوان آبمیوه از آشپزخونه بیرون اومد..

 منم سریع با خداحافظی کوتاه و هول هولکی تلفنو قطع کردم و خیره شدم به دیوار..
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 لیوان رو گذاشت روی میز مقابلم.

 تشکِر زیرلبی ای کردم..

کرد..مامان مقابلم نشست و غمگین نگاهم   

 حتما دلش به حالم سوخته..

 نه مادری داشتم که اینجور موقع ها بغلم کنه و دلداریم بده و نه پدری که حمایتگر باشه!

 پدری که از تنها دخترش حمایت کنه و نزاره یه بی همه چیز با عنوان شوهر انقدر عذابش بده..

 

 آبمیوه ام رو خوردمو بیصدا برگشتم اتاِق امیر..

نشستم..روی تخت   

 نگاهم به قاب عکس دونفرمون افتاد روی پاتختیش..

 

 داخِل عروسِی دخترخاله ی امیر بود..

 مجلسشون داخل باغ قشنگی بود..

به اصرار مامانش کنار آبشار مصنوعی داخل باغ ایستادیم و امیر دستشو حلقه کرد دوِر کمرمو با لبخند زورکی ای که 

حاال اون عکس روی پاتختِی اتاِق دوراِن مجردِی امیر بود..به لب نشوندیم دوربین فلش زد و   

 

 این قاب حتما کاِر مامانش بود..

 

 

 دراز کشیدم روی تخت..

 اوففف میخواستم برم سِر مزار ولی به خاطِر اون دوباره باید خونه نشین میشدم..

 

 چرا من نباید یه روِز خوش توی این زندگی داشته باشم؟

د پُر از تنش و استرس باشه؟چرا هر لحظه اش بای  

 پر از این همه حس بد...
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 داشتم دیوونه میشدم..

 دیوارا انگار هرلحظه تنگ تر میشدن و جای من کوچیک تر..

 حالم خوب نبود..

 میفهمیدم اگه تا چند دقیقه ی دیگه از خونه بیرون نمیرفتم حالم بد میشد..

 

 بین دوراهی گیر کرده بودم..

خونه بیرون یا زنگ بزنم به امیر و بگم بیاد ببرتم!تنهایی بزنم از   

 

 هه !

 کارم به جایی کشیده که به امیر باید رو بزنم.. تا حالم خوب بشه!

 

 سرمو تکون دادمو کالفه دوباره رفتم پایین..

 مامان توی اتاقش بود..

 شماره اشو گرفتمو منتظر شدم.

 بوق اول

 بوق دوم

صدای خسته و گرفته اش توی گوشم پیچیدبوق سوم هنوز تموم نشده بود که   

 _ بله مامان؟ باز چیشده؟

 

 آب گلوم رو قورت دادم

 از تماسی که گرفتم پشیمون شدم..

 آخه دختر این چه کاریه؟

 حواست هست اون امیره؟

 همون امیری که...
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 نفس عمیقی کشیدم که صداش دوباره اومد اما ایندفعه پر از تعجب

 _ آرشیدا تویی؟

 

جواب دادمآهسته   

 _ سالم!

 

 صداش مثل من آروم شد و جوابمو داد..

سکوتم که طوالنی شد خودش باز ادامه داد   

 _ میشنوم

 

 _ اِممم چیزه .. 

 چشمامو بستمو سریع ادامه دادم

 _ میشه بیای دنبالم ببریم بیرون؟

 

 صدای پوزخندشو شنیدم..

 شاید هم حس کردم!

 ولی به روی خودم نیاوردم..

که میخواستم یکم دور دور توی خیابونا و هوای آزاد بود تنها چیزی  

 اون همه قایموشک بازی و استرس عذابم داده بود..

 

 _ حاضر شو  تا نیم ساعت دیگه میرسم.

 

 بدون جواب دادن تلفنو قطع کردم

 انگار انرژی مضاعف گرفتم..
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 سریع برگشتم اتاق تا حاضر بشم..

باشه!واسم مهم نبود امیر قراره همراهم   

 همین که تو خونه نمیموندم کافی بود

 

 تیِپ ساده ای با ترکیب رنگ مشکی و طوسی زدمو رفتم پایین..

میر برسه!روی راحتی هاِی سالن ورودی نشسته بودمو با انگشتام روی کیفم ضرب گرفته بودمو منتظر بودم ا  

 

ش گرد شدر و آماده دید چشمامامان با چادر گل گلِی نمازش از اتاقش بیرون اومد و وقتی منو حاض  

 

 _ جایی میری آرشیدا؟

 

 لبخند خسته ای زدم

 _ بله.. بعد از مدت ها میخوام برم شهر و بگردم..

 

 مضطرب نگاهم کرد..

 همش یه حرفی تا نوک زبونش میومد ولی قورتش میداد و نمیگفت..

 حاِلش رو فهمیدم واسه همین آروم زمزمه کردم

دنبالم ببرتم.._ امیر قراره بیاد   

 

 نفِس آسوده ای که کشید با لبخنِد پرمحبتش مصادف شدن با ورود بابای امیر داخل خونه..

 

 به احترامش ایستادم..

..وقتی مثله همیشه که میرسید خونه با مامان دست و روبوسی کرد اومد سمتمو گرم توی آغوشم کشید  

 

سال زندگِی مشترکم همیشه هوام رو داشت.. ۸توی   



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

ل یه کوه پشتم بود..مث  

کیه گاه میشد..تخیلی جاها که پدرم از پدرونگی هاش شونه خالی میکرد این بابای امیر بود که پر از مهر برام   

 

 لبخندی به صورت خسته اش زدم که نگاهش به سر و وضعِ آماده برای بیرونم افتاد!!

 

د پرسیدابروهاش باال پرید و در حالی که نگاهش بین منو مامان میچرخی  

 _ چیزی شده؟ کجا میخوای بری؟

 

 مامان پری زودتر از من به حرف اومد و با لحن پر از ذوقی جواب داد

 _ امیر داره میاد دنبالش برن شهر رو بگردن..

 

 بابا با یه نگاه پر از تعجب برگشت سمتم..

 خب حق هم داشت!

ساعت نگذشته با این نگاِه پر از  ۲۴گیرم ولی هنوز همین صبح توی کالنتری سینه سپر کرده بودم تا از پسرش طالق ب

 شوق واسه ی گردش منتظره امیر بودم !!

 

 ُخب مگه چاره ای هم داشتم؟

اگه دست خودم بود که تنهایی قدم زدن توی شهر رو  ترجیح میدادم به همراهی امیر ولی مشکل اینجا بود که حوصله ی 

 دعوا و درگیری بعدش رو نداشتم!

 

تلفن به خودم اومدمو بابا جواب داد با لبخند امیدواری بهم اشاره کردبا صدای   

 _ برو دم در امیر رسیده.

 

 خداحافظی کوتآهی کردم و بی توجه به نگاه های امیدوارشون از خونه زدم بیرون..

ه !فم کنحتما فکر میکردن این وقت گذروندنا میتونه رابطه ی منو امیر رو بهبود ببخشه و از طالق منصر  

 زهی خیاِل باطل....
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 با سالم سردی نشستم و در ماشین رو بستم..

 امیر با تکون دادن سرش جوابمو داد و استارت زد..

 

 بهش نگاهی کردم..

 لباساش همون لباسای صبح بود..

 شلوار کتون مشکی با پیرهن مردونه ی مشکی که خط های سفیدی داشت..

هدیه داده بودم..!ساعتش همون ساعتی بود که تولدش بهش   

 

 البته از سِر ناچاری!

مامان پری کشوندم بازار تا برای تولده امیر به سلیقه ی من هدیه بخره.. و منم مجبور شدم جلوی اون برای حفظ ظاهر 

 این ساعت رو بخرم..

 

 پوزخندی به حال و احوال اون موقع زدمو نگاهمو به خیابون انداختم..

و توی خیابونا قدم بزنم..دلم میخواست برم مرکز شهر   

بودم... آخرای پاییز بود و من هنوز از ِخش ِخش برگای پاییزی با هر قدمی که برمیداشتم غرق لذت نشده  

 

 _ میخوام قدم بزنم بین شلوغیای مردم باشم .. نیمدم توی ماشین بشینم..

 

 با این حرفم بی تفاوت به سمتم برگشت 

ا شلوغه واسه ی قدم زدن.._ صبر کن برسیم خیابوِن ... اونج  

 

 سرمو تکون دادم..

 تا مقصدمون نه اون حرف زد نه من!
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 از ماشین پیاده شدیم..

 هیچ کُت و پالتویی نپوشیده بود!

ت و رفت..یادم افتاد عصر بعد از اون بحث دم ورودی خونشون و فکِر اشتباهی که راجعم کرد کُتِشو انداخ  

 

 ُخب اینجوری که سرما میخوره..!

 چند دقیقه که راه رفتیم بین مغازه ها و دستفروشی.. بوتیک لباس مردونه ای به چشمم اومد..

 به سمتش رفتمو وارد شدم..

 امیر هم بدون حرف دنبالم اومد..

بین پالتوهای کوتاهش دنباِل یه مدل قشنگ بودم که دستم از پشت کشیده شد و نگاهم با نگاِه یه حفت چشم متعجب گره 

 خورد..

 

 

بین پالتوهای کوتاهش دنباِل یه مدل قشنگ بودم که دستم از پشت کشیده شد و نگاهم با نگاِه یه حفت چشم متعجب گره 

 خورد..

 

 _ داری چیکار میکنی؟

 

 بی تفاوت شونه هامو انداختم باال و گفتم

 _ واضح نیست؟ توی این سرما بدون لباس گرم بیرون اومدی.. میخوای سرما بخوری؟

 

شتر از این گشاد نمیشد..چشماش بی  

 باورش نمیشد 

ش دل میسوزونه!سال در مقابلش از سنگ سخت تر بود حاال داره برای گرم بودِن تَنِ  8من.. آرشیدا.. دختری که   

 

برای خودمم باورنکردنی بود ولی نمیخواستم وقتی برمیگردیم عمارتشون واسه ی سرماخوردِن شازده مامان پری 

نگاهم کنه! نگران بشه و سرزنشگر  



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 چرا که به خاطره بیرون اومدِن من امیر توی سرما بوده!

 واسه همین به کارم ادامه دادمو یه کت مشکِی ساده رو پسندیدمو به سمتش گرفتم..

 

 _ بپوش ببین تَن خورش چجوره؟

 

 هنوز هم توی بهت بود..

 دو قدم رفتم عقب و نگاهش کردم..

 انتخاب مناسبی بود..

بی بود..و برای امیری که شخصیت اجتماعیش ایجاد میکرد لباسای سنگین بپوشه انتخاب خو ساده و شیک بود  

 

 دیگه از تَنِش بیرون نیاوردشو بعد از حساب کردن از مغازه زدیم بیرون..

 

 پوزخنِد عمیقی روی لبم نشست..

نه زیاد باشه..تحملم میتو همینجوری که نگاهم به سنگفرِش زیِر پاهام بود به این فکر کردم که چقدر آستانه ی  

 

 انقدر زیاد که با امیر بیام بیرون و براش پالتو انتخاب کنم!..

 

.با رسیدن به دکه ای که لبو داشت این فکرا رو از سرم انداختم بیرون و با ذوق به سمتش رفتم.  

 

 به امیر اشاره ای زدم که لبو برام بخره..

 

ه ی لباشه..سرشو تکون داد و حس کردم لبخند محوی گوش  

 

ظرف لبو رو که جلوم گرفت چشمام برقی زد و سریع یه دونه اش رو گاز زدم..   
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 چشمامو بستمو با لبخند مزه اشو چشیدم..

میوِن این همه دغدغه حتی اگه منفور ترین آدم زندگیتم همراهیت کنه بازم میتونی توی این سوزه سرد از مزه ی لبو 

 لذت ببری..

 

کردمچشمامو که باز   

 نگاهم قفِل نگاهش شد..

 لبخندی که روی لباش بود اونقدری مشخص بود که نتونم ازش چشم بردارم..

 

 نگاهش یه جوری بود..

 یه جوره خاص

 

 

 

 نگاهش یه جوری بود..

 یه جوره خاص..

 

 تعجبم از نگاهش انقدر زیاد بود که نفسم گرفت و لبو توی گلوم پرید

 

 به سرفه ی شدید افتادم...

 امیر سریع دستمو گرفت و چندبار مالیم پشت کمرم زد..

 

 اشک توی چشمام جمع شده بود..

 

خره!لب زدم آب و به ثانیه نرسیده بود که امیر داشت میرفت اونوره خیابون تا از سوپر مارکت آب ب  
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 از پشت خیره ی قامِت مردونه و تنومندش شدم..

 

 چرا انقدر سریع واکنش نشون داد؟

هول شد .. چرا انقدر  

 چرا نگاهش اونجوری بود؟

 

 باز دوباره نگاهش اومد توی ذهنم..

 چشمامو پاک کردمو سعی کردم ذهنمو از اون نگاه دور کنم..

 

 آرشیدا بزرگش نکن..

 یه نگاِه معمولی بود دیگه!

 چیزه خاصی نبود که..

 

 سرمو تکون دادم..

 نه .. نه .. نه ..

 معمولی نبود... اصال معمولی نبود!

 

 با دیدنش که داشت به سمتم میومد فکرامو جمع کردم..

 

 قلوپی از  آب خوردم..

 بهتر شده بودم

که بود!خواستم ظرف لبومو باز بردارم که امیر زودتر از من برش داشت و انداختش داخل سطلی که کنار د  

 

 با عصبانیت نگاهش کردم

جبهه گرفت و گفت حق نداشت لبوی خوشمزمو بندازه دور که سریع مقابل نگاهم  
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 _ تو که بلد نیستی یه لبو بخوری بهتره که نخوری! نکنه میخوای خفه بشی بمیری؟

 

 دلم میخواست بکشمش!

 دلم میخواست توی صورتش داد بزنم

 _ اگه تو اونجوری نگاهم نمیکردی من از فرط تعجب اونجوری نمیشدم..

 

توجه بهش دوباره راه افتادم.. ولی با چندتا نفس عمیق سعی کردم خودمو آروم کنمو بی  

 

 

 

 نیم ساعتی بود که داشتیم راه میرفتیم..

 امیر بیصدا پشت سرم سایه به سایه میومد..

 

خالف!از بین جمعیت که میخواستم رد بشم خودشو میکشوند جلو و سپر میشد در مقابل برخوردم با جنس م  

 

 دستشو حائِل بدنم میکرد و از بین جمعیت میگذشتیم..

 بودنش واسم حس امنیت بود!!

 خودم تعجب کرده بودم از اینکه وجودش باعث شده بود توی تاریکی شب ترسی نداشته باشم!

 

 حس کردم سردم شده..

 انگشتام  یخ کرده بود..

 پالتومو تنگ تر کردمو بازوهامو با دستام گرفتم..

 

 امیر خودشو کشوند جلو
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 _ سردته؟

 

 چرا باید نگران من بشه؟

اید لحنش انقدر نگران باشه؟چرا ب  

 

 جوابشو ندادم که سریع شروع کرد به باز کردن دکمه های پالتوش!

 فهمیدم قصدش چیه!

 

 سریع برگشتم سمتشو دستمو گذاشتم روی دستشو مانع باز کردن دکمه ها شدم!

 

 _ من خوبم! نیازی به پالتوت نیست!

 

 اخمی کرد

 _ من تصمیم میگیرم که نیازی هست یا نه!

 

 آخرم کاره خودشو کرد..

 پالتوش رو روی دوشم انداخت و هدایتم کرد تا مسیری که اومدیم رو برگردیم..

 

 تا نشستیم توی ماشین بخاری رو روشن کرد و دریچه اش رو روی من تنظیم کرد..

 

 پالتوشو برداشتمو گذاشتم روی پاهاش و زیِر لب تشکری کردم..

 

ش مامان اینا؟_ شام بیرون میخوری یا برگردیم پی  

 

 نمیخواستم بیشتر از این باهاش تنها باشم!
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 حس میکردم َجِو بینمون متفاوت تر از گذشته اس!

 یه جوریه..

 یه جوری که نمیتونم درکش کنم!

 

 برای همین سریع جواب دادم

 _ نه برگردیم بهتره..

 

 راهنما زد و به سمت عمارت پدرش رفتیم!

 

مانش جلوی پاهامون بلند شد ..با ورود دوتاییمون داخل سالن ما  

 

 اومد جلو و اول منو بعدم امیر رو بغل کرد..

 

 

 

 با بابا هم احوال پرسی ای کردیم..

 مامان بردمون سمت آشپزخونه و پرسید

 _ شام که نخوردید؟

 

 امیر زودتر جواب داد

گرسنه اس._ نه مامان اگه شام هست میشه بگی میز و بچینن؟ آرشیدا خیلی راه رفته مطمعنا   

 

 عصبی شدم..

 به اون ربطی نداشت که نگران گرسنگی من میشد!

 به اون ربطی نداشت ..
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 نداشت 

 نداشت 

 نداشت..

 دلم میخواست سرش فریاد بزنم که به تو ربطی ندارههههه ولی تحمل کردم...

 

ه شده !با خودکشی ای که توی پرونده ام داشتم نمیخواستم مامان باباش فکر کنن عروسشون دیوون  

 

 تا آخِر صرف شام حس خفقان داشتم..

 از توجه های زیرپوستی امیر کالفه بودم!

 لیوان آب برام میزاشت..

 توی بشقابم گوشِت اضافه میزاشت..

 و ..

 

 نفهمیدم چجوری شام خوردیمو چجوری توی گپ زدن مامان بابا شرکت کردم..

 

نشستمو منتظره امیر شدم!با  عذرخواهی ای سریع رفتم طبقه ی باال روی تخت   

 حتی لباسامم عوض نکردم!

 

..چند دقیقه بعد امیر اومد داخل و بی توجه به حالت تدافعِی من رفت سمت کمدش تا لباس عوض کنه  

 بلند شدمو پشتش ایستادم

 یکی زدم روی شونه اش

 _ شازده یه لحظه برگرد کارت دارم

 

شد..لحن هم به قدری عصبی بود که متعجب خیره ام   

 دوتا دکمه پیرهنش رو باز کرده بود..
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 از عصبانیت نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم..

 دستمو بردم جلو و دکمه ی سوم رو خودم باز کردم..

 

 ُزل زدم توی نگاهش و دکمه ی چهارم..

 با حالت صورت و نگاهش پوزخندی زدمو دکمه ی پنجم رو باز کردم..

 

 

دمو دکمه ی پنجم رو باز کردم..به حالت صورت و نگاهش پوزخندی ز  

 

 داشتم دکمه ی آخر رو باز میکردم که دستش روی دستم نشست و  با صدای آرومی پرسید

 _ داری چیکار میکنی آرشیدا؟

 

 دستشو پس زدمو دکمه ی آخر رو باز کردم..

 یقشو گرفتمو لباس رو از تَنِش کندم..

 پوزخندی زدم

داشتی؟_ وقتی دکمه هاتو باز میکرد چه حسی   

 

 انگشتامو روی گردنش کشیدم..

 چقدر داغ بود..

 ادامه دادم

 _ وقتی نوازشت میکرد چی؟ 

 دوست داشتی؟

 

 دستم روی باال تنه اش ثابت شد..
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 یه قدم رفتم جلو..

 روی انگشتای پام بلند شدم تا صورتم به صورتش نزدیکتر بشه..

ه دادم..از این نزدیکی بهم دست داده بود اداملبمو توی یه سانتی لبش نگه  داشتمو برخالف حس بدی که   

 

 _ وقتی لباشو روی لبات گذاشت و خیس بوسیدت چی؟ میخواستی واسش جون بدی ..نه؟

 

 لبمو مماس با صورتش بردم نزدیک گوشش و روی الله ی گوشش کشیدم..

 آروم لب زدم

جونت بال بال میزد نه؟ _ وقتی الله ی گوشت رو گاز میگرفت چی؟ دیوونش شده بودی نه؟ هوس توی  

 

 توی همون فاصله دستمو بردم پایین تر و سعی کردم دکمه ی شلوارش رو باز کنم..

 _ وقتی لذت میبردی و اون خودش شلوارتو برات باز میکرد تا کارت راحتر تر بشه..

 

 یهویی ازش فاصله گرفتمو رفتم عقب ولی با صدای بلند ادامه دادم

وارتو باز کرد اصال یادت بود آرشیدایی هست ؟ اصال حواست بود توی خونه ی همون _ آره وقتی خودش زیِپ شل

 آرشیدا داری چیکار میکنی؟ 

حاال که میخوام خودمو از کثافط کاریات راحت کنم یهو َزنَم َزنَم میکنی و توی دادگاه سینه سپر میکنی که زنمو طالق 

 نمیدم؟ آره؟

 

حالتش نشده بودم..انقدر عصبی بودم که متوجه تغییِر   

 نفس نفس میزد و چشماش قرمز شده بود..

 

 توِی یه حرکت دستمو کشید و چرخوندم و چسبوندم به کمد!

 

 

 توی یه حرکت دستمو کشید و چرخوندم و چسبوندم به کمد!
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 سینه اش تند تند باال پایین میشد.

 صداش یه جوری شده بود..

 

 دستش رفت روی اولین دکمه ی پالتوم..

 میخواست تالفِی کاِر منو بکنه؟

 هه پوزخنِد صداداری زدمو دستشو پس زدم..

 

 ولی ِسِمج تر به کارش ادامه داد..

 دکمه ی آخر رو باز کرد و پالتو رو از تنم کند..

 

 خیره ی چشمام شد و بهم نزدیک تر شد..

 همینجوری که بند تاپی که پوشیده بودم رو مینداخت پایین با لحن خاصی گفت

!وقتی َزنَم بی توجه به َمرِدش زندگی میکرد مجبور میشدم از نوازشای زِن دیگه ای لذت ببرم _  

 

یکی از بندهای  لباسم افتاد و انگشت امیر از روی بازوم تا انگشتام رفت پایین و انگشتامو قفل انگشتاش کرد و ادامه 

 داد

 

ستفاده کنم!ام از انگشتای یکی دیگه توی دستام _ وقتی خانومم سرش گرم عشق پوچِ نوجوونیش بود مجبور میشد  

 

اون یکی بنِد لباسم رو هم با دست دیگش انداخت و دوباره حرکت اون انگشت لعنتیش روی پوستم ضربان قلبم رو تند و 

 تندتر کرد..

 

 لباشو چسبوند به گوشمو داغِی نفساش نفسمو برید!

 

غل گوشم لذت ببرم...بیزد مجبور میشدم از صدای ناله های یکی دیگ _ وقتی َزنَم توی خونه به کلمه هم باهام حرف نم  
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 ازم فاصله گرفت و لباسم کامل از تَنَم افتاد پایین..

 مثِل دوتا ببر زخمی بهم نگاه میکردیم!

 

 با بدِن لخت و نفس نفس زدن و تِن داغ مقابله به مثل کرده بودیم..

و از این همه نزدیکی خودمو راحت کنم که  دستامو گذاشتم روی سینه اش تا هولش بدم عقب  

 

 

دستمو گذاشتم روی سینه اش تا هولش بدم عقب و از این همه نزدیکی خودمو راحت کنه که خودشو بیشتر بهم 

 چسبوند..

 

 پوست تَنِش داغ بود..

 صدام ضعیف شده بود..

 

 _ بروکنار امیر..

 

بهم چسبوند..بی توجه به حرف من دستشو انداخت دوِر کمرمو خودشو   

 

 داشتم تقال میکردم تا خودمو از بغلش بکشم بیرون..

 

مان پری اومد داخل..از کمد جدا شدیمو همینجوری که منو سفت چسبیده بود و من تکون میخوردم دِر اتاق باز شد و ما  

 

 هم منو امیر هم مامان شوک زده همو نگاه میکردیم..

 

ی بغل امیر جا کردم و جیغ خفیفی از خجالت زدم..من زودتر به خودم اومدم خودمو بیشتر تو  
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 امیر سریع پشتشو به مامانش کرد و با صدای نسبتا بلندی گفت

 

 _ مامان چرا بدون در زدن اومدی تو آخه؟

 

 مامانش با صدای پر از بهتی جواب داد

نه چیزه آقای ستوده اومده پایین  _ ببخشید پسرم.. اصال حواسم نبود.. وای تو رو خدا ببخشید.. شما ادامه بدید... وای

 توی پذیرایی منتظرتونن با بابا.

 

 و سریع در رو بست..

 از حرفای هول هولکیش خنده ام گرفته بود..

 هم از خودم عصبانی بودم که این بازِی مسخره ی دکمه ها رو شروع کردم..

 

 حتما مامان پری فکر میکنه در حال عشقباری و رابطـِ بودیم! 

 

بهت آرشیدا..لعنت   

 لعنت..

 

 حتی فکِر رابطه با امیر مو به تنم سیخ میکرد چه برسه به واقعیتش..

 

 سرمو تکون دادم که نگاِه سنگین امیر رو روی خودم حس کردم..

 هنوز توی بغلش بودم..

 

 این دفعه خودمو کشوندم بیرون و اونم جلومو نگرفت..

 

 لباسمو از روی زمین برداشتم..
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گفت آقای ستوده پایینه!وای مامان   

 منظورش کدوم بود؟ خوده سپهر یا پدرش؟

 

 

 

 با ظاهر آراسته و موجهی رفتم پایین..

 صدای پایی که از پشت سرم میومد نشون میداد که امیر هم داره دنبالم میاد..

 

 وارد سالن شدیم..

 پذیرایی سمت راست سالن راحتی بود و با چند تا پله جدا میشد.

 

اونجا امیر دستمو گرفت و نگهم داشت.نرسیده به   

بکنی! فهمیدی؟ _ میای بغل من میشینی ُجم هم نمیخوری! وای به حالت اگ سپهر اونجا بود بخوای حرکت ناشایستی  

 

م..بی توجه بهش بازومو کشیدم بیرونو همینجوری که از پله ها باال میرفتم برو بابایی نثارش کرد  

نتونست جوابی بده و قلدربازی کنه!با ورودم به پذیرایی دیگه   

 

 نتونستم تعجبم رو پنهان کنم!

 چرا سپهر نیمده بود؟

سالم و احوال پرسی کردمو روی مبل مقابل بابا و آقای ستوده ، پدر سپهر ، نشستم..   

 

 امیر هم بعد از دست دادن اومد دقیقا خودشو چسبوند بهم!

 تازه دستاشم حلقه کرد دوره کمرم..

توی حلق هم بودیم! یه جورایی  
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 بیشتر شبیه عاشقایی بودیم که تازه بهم رسیدن نه زوجی که قصد طالق دارن!

 

 زیرلب گفتم

 _ دستتو بکش و خودتو جمع کن..

 

 نُچی که گفت لجمو بیشتر کرد..

 حیف نمیخواستم جلوی بابای سپهر خودمو بی آبرو کنم وگرنه حالیش میکردم..

 

ک شد..مامان پری با سینی چایی نزدی  

 عادتش بود با اون همه خدمتکاری که توی خونه بودن خودش به مهموناش چایی تعارف کنه!

 میگفت صمیمیت رو بیشتر میکنه!

 

 بعد از برداشتن چایی لبخند معناداری به ما زد..

 از خجالت داشتم آب میشدم..

 انگار واقعا تازه عروس بودم!

اون چیزی که دید اشتباه بوده.. در اسرع وقت باید برای مامان توضیح میدادم  

 داشتیم بحث میکردیم نه عشق بازی !

 

 آقای ستوده صداشو صاف کرد و توجه همه رو به خودش جلب کر

 

 آقای ستوده صداشو صاف کرد و توجه همه رو به خودش جلب کرد!

 

 _ ببخشید.. قصد دخالت ندارم ولی فقط به خاطر سپهر و سحر اومدم ..

آرشیداجان هستن.. اونا خیلی نگرانِ   
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 مشت شدن دستای امیر رو دیدم..

 و حرفی که زیر لب زد رو شنیدم..

 _ اونا غلط کردن که نگرانن..

 

 دست مشت شده اش سرخ شده بود...

 چرا همچین میکنه اخه؟

 

 آقای ستوده ادامه داد

یک چیزایی برام تعریف کرد.. _ آرشیدا هم مثل دخترمه آقای حسینی.. هممون دوستش داریم.. مدتی که پیش من بود 

 میخواستم اگه امکان داشته باشه باهاش یه صحبتی داشته باشم!

 

 امیر از جا پرید

 _ میشه دلیلشو بدونم..

 

 آقای ستوده هم بلند شد

 _ آروم باش پسرم..

 قصدم فقط کمک بهشه! 

مدم..راستش سپهر گفت اجازه ندادی با موکلش که آرشیدا باشه صحبت کنی به جاش من او  

 

 امیر یه قدم رفت جلو

 _ پسرتون دیگه وکیل زن من نیستن!

 فردا هم میرم دفترش تصویه میکنم!

 

 دیگه نمیتونستم تحمل کنم!

 به تبعیت ازش بلند شدم
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 _ چرا وکیل من تا وقتی که مهره طالق بخوره توی شناسنامه ام سپهره و سپهر هم باقی میمونه!

 

بیشتر از این خورد نکن!_ آرشیدا بشین حرف نزن اعصابمم   

 

 رفتم جلوش ایستادم

 _ تو حق نداری حق انتخابمو بگیری!

تا همینجاشم که به میل تو رقصیدمو اومدم توی این خونه که هر لحظه تو رو تحمل و عذاب بکشم فکر میکنم لطف 

 بزرگی بهت کردم پس تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن!

 

 

ه بودیم!سینه به سینه ی هم ایستاد  

 

 جمله ام خیلی براش گرون تموم شد!

جلوی بقیه برای امیر حسینی تک پسر این خانواده ی پر از افتخار خیلی گرون تموم شده بود که اینجوری سرش داد 

 زدم و به نوعی کوچیکش کردم!

 

 ولی من دیگه طاقتم تموم شده بود..

سال صبوری؟ ۸بس نبود   

سال دیدن و َدم نزدن؟ ۸بس نبود   

 

 به خداوندی خدا که این حقم نبود..

 بهترین روزای جوونیم رو خیلی بد سپری کردم..

 پیر شده بودم...

 

سالم شده بود! ۲۷  

 و تا به این سن برسم هر لحظه اش برام پر از حس های بد بود!
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 نمیدونم چقدر عصبی خیره هم بودیم که مامان پری از پشت دستش روی بازوم نشست

 

باش.. بشین.._ دخترم آروم   

 

 با مالیمت بازومو بیرون کشیدمو روبروش ایستادم..

 

سالی که عروست بودم.. زِن پسرت بودم... یه ِگله نکردم! یه شکایت نکردم..  ۸_ مامان پری خودت شاهدی.. توی این 

 ۸پسرت.. من توی این حتی یه اخم هم نکردم.. ولی مامان بیا امشبو برام مادری کن.. بیا امشب مادِر من باش نه مادِر 

 سال زجر کشیدم و نشون ندادم مامان.. 

سال خیانت دیدم مامان.. خودت َزنی میتونی بفهمی چقدر سخته! مامان بیا و امشب برام مادر باش نه  ۸من توی این 

 مادر شوهر! نزار دوباره حرف، حرِف امیر باشه! نزار مثل همیشه با قلدر بازیاش بخواد منو آروم کنه...

 

 

 مامان پری با بهت خیره ی منو امیر بود...

 اولین باری بود که حرف از خیانت گل پسرش بهش میزدم..

 اولین بار بود داشتم اینجوری از زندگیم براش تعریف میکردم..

 انقدر پر بغض..

 انقدر بی َکس...

 

 تمام اتفاقاتی که توی خونه ی من و امیر افتاده بود جلوی چشمم اومد..

 

فیلم سینمایی همه چی گذشت و گذشت.. مثل یه  

 

 اشک توی چشمام حلقه زد..

 بغضم شکست...
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 زانوهام خم شد و نشستم روی زمین..

 هق هقم توی سالن پیچید!

 

 همه مبهوت نگاهم میکردن..

 

 ولی من دیگه بریده بودم!

 دیگه نمیکشیدم!

 میون هق هق ام گفتم

 

 _ دیگه نمیتونم تحمل کنم.. 

یه زن دیگه رو توی خونه ام ...روی تخت خوابم تحمل کنم..نمیتونم وجوِد   

 دیگه بسه... دیگه نمیکشم..

یگ بسه...سال ریختم توی خودم... دیگه بسمه... د ۸من مادر نداشتم.. پدری ام نداشتم حمایتم کنه.. من   

 

 نمیدونم چقدر هق زدم که با سیلی ای که مامان پری به امیر زد هق هقم قطع شد...

 

چشمای گرد شده خیره ی مادری بودم که مثل یه ماده شیر عصبانی داشت پسرشو ادب میکرد!با   

 

 _ از خونه ی من میری بیرون امیر!

 دیگه حق نداری تا وقتی من خانوِم این خونه ام پاتو بزاری اینجا!

 شیرمو حاللت نمیکنم امیر مگر اینکه این دختر رو طالق بدی!

.حاال هم سریع بیرون! سریع.  

 

یرون رفت..انقدر کالم مامان ابهت داشت که امیر بعد از اینکه نگاِه سنگینی بهم انداخت سریع از سالن ب  

 بعد از چند ثانیه صدای گاز دادن وحشتناکش...
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 همه چی روی دور تند بود انگار...

 نفهمیدم چجوری از آقای ستوده خداحافظی کردمو با مامان رفتم داخل اتاق...

 

جوری از آقای ستوده خداحافظی کردمو با مامان رفتم داخل اتاق...نفهمیدم چ  

 لباسامو مامان در آورد..

 

 _ بیا دراز بکش دخترم...

 

 روی تخت خوابیدمو پاهامو توی خودم جمع کردم..

 مامان پری پتو روم کشید و از اتاق بیرون رفت...

 

 خیره شدم به عکس دونفره ی خودمو امیر روی پاتختی..

درستی بود این حرفا رو بزنم؟کاِر   

 

 یه حِس عذاب وجدان اومده بود سراغم..

بودم... فکر میکردم کاِر درستی بود که گفتم ولی به خاطره حرفای مامان و سیلی ای که زد یه جوری شده  

 

 یعنی حِق امیر بود؟

 آره آره بود...

 حاال حاال ها باید تاوان بده!!

 

فکر نکنم.. چشمامو بستم و سعی کردم به چیزی  

 با صدای در و ورود مامان پری از جام بلند شدم...

 سینِی غذایی دستش بود..
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 سینی رو جلوم روی تخت گذاشت..

 نشست کنارم..

 لبخند مادرانه ای زد و گفت

 

 _ بخور دخترم... بخور حتما گرسنته..

 

 سعی کردم به لبام حالت بدم تا شبیه لبخند بشه !

بودم ولی شونه هامو باال انداختمو قاشقی از سوپ داغ روبروم خوردم...نمیدونستم چقدر موفق   

 

 با دستمال لبم رو پاک کردمو تشکری کردم..

 چند دقیقه ای بود که مامان پری خیره ام بود...

 

 دستمو توی دستش گرفت..

_ نمیدونم چجوری توی چشمات نگاه کنم... یه عمر به تربیت پسرم افتخار میکردم... یه عمر خوشحال بودم که مثال چه 

 پسری تحویل جامعه دادم! وای به من که پسرم همچین کاری کرده... من شرمندتم دخترم... کاشکی زودتر میگفتی... 

ازش جدا نشدی عقب نمیشینم... برات مادری میکنم... نمیزارم اذیتت  من مثل مادرتم... خودتم دنبال کاراتو میگیرم و تا

 کنه! خودم پشتتم دخترم..

 

 ایندفعه لبخندم از تَِه دل بود...

 این زن مادرشوهر نبود!

 این زن یک فرشته بود!

 

 _ ممنونم مامان پری... ممنونم..

 

 موهامو پشت گوشم زد
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کاشکی وقتی فهمیدی بهم میگفتی... نمیریختی توی خودت... نمیزاشتی _ کاشکی از اول به خودم میگفتی آزشیدا... 

سال حرفی نزدی مادر؟ چرا نگفتی اخه  ۸انقدر این کینه ای که ازش داری بزرگ بشه که اینجوری بی طاقتت کنه... چرا 

 دختر؟

 

 لبخند تلخی زدم...

 چی میگفتم به مامان پری؟

 چی داشتم که بگم؟

ش خیانت میکرد همون دختِر رویاهای دخترونم بود؟میگفتم چون زنی که باها  

 

همونی که باهاش روی تختم میخوابید و صدای پر از لذت و هوسشون همه جای خونه میپیچید همون عشق نوَجوونِی 

 من بود که میخواستم دنیا رو به زمین برسونم تا ماِل خودم کنمش؟

 

 همون دختری که داشتنش برام آرزو بود!

یِر دست و پای شوهرم باید جمعش میکردم؟ولی صبح ها ز  

 دختری که فرشته ی رویاهام بود ولی بعد شد شیطاِن زندگیم...

 

 پوزخندی به اون همه عشق و احساسی که نسبت بهش داشتم زدم..

 واقعا باورم نمیشد چجوری انقدر شیفته اش شده بودم!

 

 پوزخندی به اون همه عشق و احساسی که نسبت بهش داشتم زدم.. 

 واقعا باورم نمیشد چجوری انقدر شیفته اش شده بودم!

 

 صبح با لبخند از خواب بیدار شدم..

 حس خوبی بود که دیگه امیری نبود تا مجبور باشم زیر یک سقف باهاش زندگی کنم!

 

پایین شدم.. از زیر پتو بیرون اومدمو بعد از سرویس راهیِ   
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 مامان پری و بابا داشتن توی آشپزخونه صبحانه میخوردن..

 بهشون ملحق شدمو با لبخند صبح بخیر گفتم...

 

 به وضوح حس میکردم که بابا راحت نیست... توی چشمام نگاه نمیکرد..

 حتما واسه دیشب بود!

 به خاطره پسرش حتما اونم شرمنده بود!

یان زندگی من همین مامان پری و بابا بودن!ولی بیگناه ترین آدما توی جر  

 

 از سر جام بلند شدمو دستمو دوره گردن بابا حلقه کردم..

 سرمو گداشتم روی شونه اش و با لبخند گفتم..

_ بابا شما اصال هیچ تقصیری توی زندگی من ندارید.. همیشه از حمایتتون خوشحال بودم... شما کم کاریای پدرم رو هم 

.جبران کردید.  

 پس باهام راحت باشید... 

 

 از جا بلند شد و محکم بغلم گرفت..

 _ ببخش بابا... ببخش.. وقتی توی کالنتری گفتی باورم نشد.. گفتم مگه

پسرم میتونه؟ ولی خب با سکوتش فهمیدم حق با تو بوده... بابا پشتتم .. فقط تو ببخش..   

 

 

 پر از حس خوب بودم..

واقعا حس جالبی بود!اینکه ازم حمایت میکردن   

سال زندگیم هیچکس از تصمیمات زندگیم حمایت نکرد.. ۲۷تا حاال توی این   

 هیچ کس کمکم نکرد..
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 توی سالن بیکار نشسته بودم..

 مامان پری همینجوری که حاضر میشد ازم پرسید

 _ دارم میرم دانشگاه.. میخوای تا یه جایی ببرمت بری هوا بخوری حال و هوات عوض بشه؟

 

 وای با شنیدن این حرف چشمام برق زد..

 دیگه لزومی نبود مثل یک زندانی بمونم اینجا...

 حاال دور دوِر من بود!

 حاال زمان جوالن دادن من بود آقا امیر !

 

 تنها لباس گرمی که داشتم رو به تن کردم...

 امروز باید میرفتم خرید..

 آره انتخاب مناسبی بود...

 

ه مسیرش باهام یکی بود منو برد و بعدشم با آژانس رفتم مرکز خرید..مامان پری تا جایی ک  

 

 توی مسیر حس میکردم ماشین امیر دنبالمونه!

 ولی در حد یک حس موند چون نزاشتم بیشتر از این درگیرش باشم!

 

 حتی وقتی هم که نبود و من آزاد بودم بازم فکرش نمیزاشت حالم خوب باشه!

 

د کرده بودم؟ه این فکر میکردم آخرین بار کی اینجوری واسه خودم چرخیده بودمو خریبین مغازه ها میگشتمو ب  

 

 حس خوبی بود..

 اینکه بدون ترس قدم بزنمو کسی جایی منتظرم نباشه!
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 کلی پالستیک خرید دستم بود...

 از لوازم آرایش تا لباس زیر هرچی میخواستم خریده بودم..

 البته با کارِت امیر!

خونه ی مامانش یکی از کارتای بانکیش رو گذاشته بود روی پا تختی.. وقتی رسیدیم  

من میدونستم برای من گذاشته..   

 و رمِز کارتاشم طبق معمول ساِل عقدمون بود!

 

 توی پیاده رو با اون همه پالستیک و پاکت داشتم آروم قدم میزدم..

 بین جمعیت حس کردم پسِر پشتی دستشو زد به پشتم..

 

توجه ادامه دادم که بین شلوغیا قشنگ خودشو بهم چسبوند..وهم زدمو بیاول فکر ت  

 

 قاطی کرده بودم...

 آبرو رو گذاشتم کنار

 برگشتم سمتشو با اخم گفتم

 _ حواست هست داری چه غلطی میکنی؟

 

 

 برگشتم سمتش و با اخم گفتم

 _حواست هست داری چه غلطی میکنی؟

 

 پسره با بی شخصیتی تمام جواب داد

ره هست..خوشکله شبی چند؟_آ  

 

 از این همه وفاحت جا خوردم!
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 چطور میتونه به خودش اجازه بده؟

جلوتر به صورت پسره خورد...  اومدم جوابشو بدم که مشتی از پشت سر من  

 دستی بازومو گرفت و کشوند پشت خودش!

 

د جز امیر!میشد مال کسی نبواین قد..این هیکل..این عطر و قفسه ی سینه ای که با این شدت باال و پایین   

 

 پس حدسم درست بود و واقعا امیر اومده بود دنبالمون و تعقیبم میکرد.

 

 وجودش و حمایتی که ازم کرد یه دلگرمی خاص بود!

کرد!ولی وقتی فکر میکردم که این همون امیره ک اونجوری شکنجم میداد عذاب بدتری رو بهم تحمیل می  

 

توی خونش داشتم بی توجه به گالویز شدن پر از خشمش با پسره مزاحم؛با حس اون روزای سخت که   

 کیسه ی خریدامو برداشتم و رفتم سمت اون طرف خیابون!

 

 دیگه طاقت موندن نداشتم.

 نمیدونم چرا امیر اینقدر حس های متناقض بهم القا میکرد!

 مثل االن!...

 

 هم پر از نفرت بودم و منزجرم میکرد؛

ازم کرد دل گرمم میکرد که کسی هست!و هم حمایتی که   

 

 بی خیال شونه هامو باال انداختم.

 بهش فکر نکنم بهتره!
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با دیدن مغازه ای که موبایل فروشی بود بدون برنامه ریزی قبلی واردش شدم و موبایلی که از نظر ظاهری ازش خوشم 

 اومده بود رو خریدم!

 

ده دادم تا بذاره داخلش.همونجا سیم کارت قبلیمو پیدا کردم و به فروشن  

 ذوق داشتن موبایل جدید امیر و دعوا رو شست و برد...

 فقط میخواستم یجا بشینم و قابلیت های جدیدش رو کشف کنم!

 

 جالب بود!

 اینکه بزرگترین مشکالت و دغدغه های زندگیم با یه همچین چیزایی رفع میشد!

و چند دقیقه باشه! نه که رفع بشه؛فراموش میشد حتی اگه برای چند لحظه  

 

 به ذهنم رسید به سپهر زنگ بزنم و ببینم کارای طالقم داره چجوری پیش میره؟

 شمارش رو حفظ بودم..

 گرفتم و منتظر موندم..

 یه بوق دو بوق سه بوق..به بوق چهارم نرسیده صداش توی گوشم پیچید

بله؟-  

 

 نمیدونم چرا حس شیطنتم گل کرد...

و با حالت کشیده ای گفتم:لحن صدام رو لوند کردم   

اقای ستوده شمایید؟-  

 

 صداش جدی تر و محکم تر شد

 _ خودمم امرتون؟

 

 خب حاال چی بگم!
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 حسابی توی فکر گیر کرده بودم که خودش ادامه داد 

 _اخه دخترجون تو که بلد نیستی مزاحم بشی چرا اداش رو درمیاری؟

 

 با این حرفش زدم زیر خنده و جواب دادم:

دلم شیطونی خواست! یهویی-  

 از کجا فهمیدی منم؟

 

صدات داد میزنه که مال ارشیداس!-  

 حتی اگه لوندتر از حد معمول باشه!

 

 با شنیدن لفظ لوند از زبون سپهر یه جوری شدم!یجورایی خجالت کشیدم!

 نمیخواستم حس کنه من از عمد صدامو اینجوری کردم!

 ولی خب خیلی تابلو بود!

 

جمله اش فک کردم.یکبار دیگه به   

 "حتی اگر لوندتر از حدمعمول باشه"

 

 یعنی صدای من لوند بود؟

 داشتم از خجالت آب میشدم...

 نمیدونستم چی باید بگم!

 فکرکنم فهمید حرفش باهام چیکار کرد که بی خیال اون بحث شد و ازم پرسید: 

بیرونی ارشیدا؟کجایی؟-  

 

 با صدای اهسته ای جواب دادم

خرید_اره اومدم   
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 اوهومی گفت و با لحن خاصی ادامه داد

 _ من کاری ندارم،میتونی صبر کنی بیام پیشت؟

 

 نمیتونستم لبخند نزنم!

 با خوشحالی جواب دادم

 _اره ادرس رو واست اس میکنم...

 

 بعد از خداحافظی کوتاهی با خوشحالی خیره ی موبایل شدم!

.متش رفتم و ادرس همونجا رو براش پیامک کردمکمی اطراف رو نگاه کردم و با دیدن کافه ای به س  

 چیزی سفارش ندادم تا سپهر هم برسه!

 

اشتم!همینجور ک از پشت پنجره ی کافه به رفت و آمد مردم نگاه میکردم فکرم رفت سمت زندگی ای که د  

 

 دلم خوشبختی میخواست!

 دلم خنده ی از ته دل میخواست!

 دلم میخواست کسی منتظرم باشه؛

فکرم باشه! کسی به  

 کسی خوشحال کردن من رو برنامه ریزی کنه!

 

حتی دلم از اون سوپرایزای عاشقونه ی کافه ای میخواست که شده بود روشی برای پسرا تا دوس دخترشون رو تسخیر 

 کنن!

 

 سقف ارزوهام کوتاه بود؟نبود؟

 اینکه بخوای لبخندت از ته دل و برای همیشه باشه!
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ر بود که دستی جلوی چشمام تکون خورد...نمیدونم چقد فکرم درگی  

 با لبخند برگشتم سمت سپهری که دسته ای نرگس توی دستش بود!

 

 انقدر از دیدن نرگس ها ذوق کردم که یادم رفت حتی سالم کنم!

 بدون اینکه بپرسم یا بدونم مال من هستن یا نه!از دستش بیرون کشیدم و بوشون کردم...

 

وب بهم میداد...بوی نرگس همیشه کلی حس خ  

بوی نرگس میبردم به روزای دور بچگیم و مادری که عاشق این گل بود و تا زمانی که زنده بود و فصل نرگس بود همه 

 ی گلدونای خونمون پر از نرگس میشد!

 

اهم حسابی که از بوی خوشی که داشت لذت بردم سرمو بلند کردم و نگاهم خیره ی نگاه سیاه سپهری شد که با لبخند نگ

 میکرد!

 

 با شرم سرم رو زیر انداختم و همینجوری که دست گل رو روی میز ب سمتش هل میدادم اهسته گفتم

 _ ببخشید حواسم پرت شد.بی اجازه از دستتون کشیدمش!

 

 و خواستم دستم رو از روی دسته ی گل بردارم که دستش روی دستم نشست و اجازه نداد...

 

 

 

ی گل بردارم که دستش روی دستم نشست و اجازه نداد.. خواستم دستم رو از روی دسته  

 

 با لبخند جواب داد

 _ برای تو خریدمش.. برش دار..
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 منم لبخند متقابلی زدم..

 ولی دستای گرمش روی انگشتام یه جوری بود...

 انگار از این نزدیکی حس بد بهم دست داده بود!

 

 آهسته دستمو از زیِر دستش کشیدم بیرون..

اهشو به خیابون دوخت و پرسیداونم نگ  

 _ چیزی سفارش ندادی؟

 

 _ نه منتظر موندم تا بیای..

 

 خودمم توی استفاده از ضمیرهام قاطی کرده بودم!

 یک بار میشد دوم شخص مفرد و یک بار میشد دوم شخص جمع!

 

فکر میکردم که چقدر  بعد از اینکه فنجون قهوه ای سفارش داد و منم آبمیوه ی مورد عالقه ام رو داشتم به این

 سالیقمون متفاوته!

 اون قهوه و من آبمیوه...

 

 سرمو تکون دادم که دوباره سوالش مجبورم کرد بهش نگاه کنم

 _ چه خبرا؟

 

 با گلبرگ گالی توی دستم بازی کردمو جواب دادم

 _ پدرتون حرفی نزده؟

 

 دوباره ضمیرهام شد جمع!!!

 بیخیال این درگیری شدم که گفت
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همه چیو تعریف کرد! خیلی خوبه که اون حرفا رو زدی و حمایت پدر مادر امیر رو االن داری! مطمعنا خیلی توی _چرا 

 روند شکایت میتونن کمک کنن که امیر اذیت نکنه!

 

 اوهوِم زیر لبی ای گفتم که با لحن مشکوکی ادامه داد

ه به بابا اینا گفتی نبوده!_ ولی حس میکنم تمام جریانی که توی خونه ی امیر داشتی چیزایی ک  

 

 آب دهنمو قورت دادم..

 سعی کردم معمولی باشم تا بیشتر از این حساسش نکنم!

نم..کهمونقدری که گفتم از نظر خودم کافی بود و نیازی نبود که بخوام مسئله رو بیشتر از این باز   

 

 پس با صدایی که بیش از اندازه پر از آرامش بود جواب دادم

ش برای نجات خودم از دست امیر هرکاری میکنم! دیگه گفتن حقیقت که کاری نداره!_ مطمئن با  

 هرچی که الزم بود رو گفتم...

 

 تکیه اش رو از صندلی برداشت و انشگشتاش رو روی میز توی هم گره زد

 _ پس قبول میکنی هرچی که الزم بود رو گفتی نه همه چی رو!!!

 

 

 

نگشتاش رو روی میز توی هم گره زدتکیه اش رو از صندلی برداشت و ا  

 _ پس قبول میکنی هرچی که الزم بود رو گفتی نه همه چی رو !!!

 

 بازی با کلمات و سفسطه کردن رو خوب بلد بود!

 با انگشتای دستم بازی کردمو جوابی بهش ندادم...

 سفارشامون رسید و چند دقیقه ای هرکدوممون درگیر نوشیدن شدیم...
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بحث قبلی رو پیش نکشه و بیخیال جریان بشه! خدا خدا میکردم  

 اصال حوصله نداشتم فکر کنم که چی بهم ببافم تا قانعش کنم!

!!قانع کردن سپهری که ریز بینانه مو رو از ماست میکشه واقعا کار سختی به نظر میرسه  

 

زدیم!خوشبختانه دیگه حرفی ازش نزد و بیشتر حول و محور رفتار پدر مادر امیر باهم حرف   

 میون کالمش ازش حال اشکان رو پرسیدم..

 

 با شنیدن اسم اشکان تیز نگاهم کرد و پرسید

؟_ حال اشکان رو میپرسی  

 

 متعجب خیره اش شدم

 _ نپرسم؟

 

 اخم کرد

 _ چه دلیلی داره بپرسی؟

 

 ابروهام باال پرید!

 یعنی چی که اینجوری ازم سوال میپرسه؟

 متقابال اخم غلیظی کردم

حق بزرگی به گردنم داره!_ اشکان   

 اون روز توی فرارم از بیمارستان خیلی کمکم کرد!

 

 روی چشمام زوم شد

 _ بازم دلیل نمیشه !
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 دیگه داشتم عصبی میشدم...

 مثل همیشه برای حفظ خونسردیم چشمامو بستمو نفس عمیق کشیدم..

 

 

 

 

 

 دیگه داشتم عصبانی می شدم.

مثل همیشه چشمام رو بستم و نفس عمیق کشیدم.   

 بی توجه به سوال قبل پرسیدم: 

سحر چطوره ؟ خبری ازش نیست.-  

 

 پوزخندی زد. هه... 

 خب این عوض کردن سریع بحث، پوزخند هم داشت.

 

 گوشیش رو از جیبش در آورد و جواب داد:

 می ترسه خبری بگیره. -

 

 متعجب، باز پرسیدم:

چی؟می ترسه؟! یعنی -  

 

 گوشیش رو به سمتم هل داد..

 با ابروهاش اشاره زد، برش دارم...

 پیامی روی صفحه بود
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شروع کردم به خوندن.   

 

 "رک حرفم رو می زنم! پاتون رو از زندگی زِن من بکشین بیرون! 

 دیگه دخالتی ازتون نبینم! 

 وگرنه جور دیگه ای برخورد می کنم! "

 

 نگاهم رو باال تر بردم.

این شماره رو خوب بلد بودم.    

 مال خوِد خودش بود.

 

 گوشی رو بهش برگردوندم، که خودش ادامه داد:

ه! این پیام رو به سحرم داده.. حاال این که شمارش رو از کجا آورده، بماند. بالخره امیره دیگ-  

ه.ابی جوگیر شدنفوذی های خودش رو داره! بی توجه به ترسی که تو نسبت به امیر داشتی، سحر هم حس  

 

 با شرمندگی، نگاهم رو پایین انداختم. 

 این امیر کی می خواست، دست از سر زندگی من برداره؟

 

نه؟ککی می خواست دخالت کردن تو روابط زندگی من رو بی خیال بشه و به درست کردن روابط خودش فکر   

 

 حسابی داشت عصبیم می کرد!

دیگه حرفی برای گفتن نمونده!   

ها حتی سپهر هم نمی تونه کمی بهم تسکین بده! این روز  

 

 از جام بلند شدم و همین طور که، کیسه های خرید رو از روی صندلی بر می داشتم بهش گفتم:

مرسی که اومدی.. برای بقیه کارهای دادگاه و شکایت و اینا بهم زنگ بزن. گوشیم دیگه روشنه.-  
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 همراه با من از کافه خارج شد.

افظی کنم که اومد بین حرفم و دهن تازه باز شده ام رو، بست.خواستم خداح  

ماشینم کوچه بغلی پارکه... می رسونمت.-  

 

 با گرفتن کیسه ها از دستم، و راه افتادنش به سمت جلو، اجازه مخالفت بهم نداد.

 

 دنبالش رفتم و سوار ماشین شدم.

 کل مسیر با سکوت من، و نفس های عمیق سپهر، سپری شد.

 

این قدر جو بینمون، سنگین بود؟ چرا  

 شونه هام رو باال انداختم و خیره ی جاده  شدم.

 سر کوچه گفتم:

 می شه نری داخل؟ -

 

 بی توجه به حرفم، راهنما زد و در خونه ایستاد.

 از ابروهاش که یهو توی هم گره خورد، فهمیدم بالیی که ازش می ترسیدم، سرم اومده! 

 خدایا خودت کمک کن!

 

ئت نداشتم سرم رو برگردونم و رو به روم رو نگاه کنم.حتی جر  

 

 

 حتی جرات نداشتم سرم رو برگردونم و رو به روم رو نگاه کنم !

 

 چشمام رو بستم و آروم برگشتم ، با باز شدن چشمام تصویرش جلوی چشمم جون گرفت.
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ش گلوم سوخت !گرفت که من به جا تکیه داده بود به کاپوت ماشین و سیگار دود می کرد ! اون قدر غلیظ کام می  

 

 آخرین پُک رو زد و سیگارش رو انداخت.

 

خیره توی چشمام نزدیک شد ! در ماشین رو باز کرد ، هر آن منتظر بودم فریاد بزنه یا سیلی بزنه ولی درکمال آرامش 

 دستم رو گرفت و از ماشین کشوندم بیرون !

 

داشت ؛ بدون این که حتی کلمه ای  به سپهر حرف بزنه یا چمیدونم اخم تمام کیسه های خریدم رو هم از صندلی عقب بر

 کنه ،

 

 در ماشین رو بست و دست منو کشید سمت در عمارت !

 

 درو با کلید باز کرد و کیسه ها رو گذاشت داخل ، بدون این که خودش یک قدم وارد خونه بشه !

 

غرورش انقدر ارزش داشت که پاش وارد حریم خونه ای نشه که بعد از اون دعوا و بیرون انداختنش توسط مامان هنوز 

 مامانش گفته بود حق نداره بیاد داخلش !

 

 هلم داد داخل خونه برگشتم که در رو ببندم که با دست مانع شد !

 

ر بسته شد !دچند لحظه ای زل زد به نگاهم ، منتظر بودم حرفی بزنه ولی بدون حتی کلمه ای دستشو برداشت و   

 

پشت قاب توری شکل در بهش خیره شدم ! از  

 

 این امیر ساکت رو نمی شناختم ! امیری که منفورترین موجود زندگیم بود مطمئناً 

وقتی میدید توی ماشین سپهرم خون به پا می کرد!     
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 اون امیر انقدر ساکت نمی مونه !

 اون امیر انقدر آروم نبود!

 

امت و بی صدا عجیب می ترسیدم !ترس به دلم افتاده بود ! از این امیر ص  

 

 انگار این آتشفشان خاموش شده قرار بود یه جایی ، بر افروخته بشه و گند بزنه به همه چی !

 

 از این روشن شدن می ترسیدم !

 از این که کجا ، چه جوری قراره توی شعله های سوزانش بسوزم می ترسیدم 

 

 از این روشن شدن می ترسیدم!

ه جوری قراره توی شعله های سوزانش بسوزم می ترسیدم!از این که کجا، چ  

 

 کیسه های خرید رو برداشتمو رفتم داخل عمارِت حسینِی بزرگ!

 

 نمیدونم چرا این همه ترس یهویی اومده بود سراغم ... 

 دلم یه دوست میخواست تا براش بگم و بگم..

دست برداره!شاید تهی بشم و این ترِس تازه لونه کرده توی وجودم از سرم   

 

 ولی افسوس که همیشه تنهای تنها باید مشکالتمو حل میکردم!

 

 احساس میکردم دلتنِگ بابام!

 ولی بعِد فرارم از بیمارستان دیگه ندیده بودمش!

 حتی سراغی هم ازم نگرفته بود!
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 این بود رسم پدری ؟

 یه دونه دخترش رو ول کرده بود ؟

 مگه بی پدر بودم؟

 

راجع بابا اونقدر زیاد شد که سر درد وحشتناکی گرفتم...هجوم افکاِر منفی   

 

 بغل تخت ِکز کردم روی زمین و سرمو با دستام گرفتم...

 درد لعنتیش کم نمیشد که بیشتر میشد..

 حسابی داشت تار تاِر مغزم رو درگیره خودش میکرد..

 

پری اومد داخل..نمیدونم چند ساعت اونجا نشستمو درد کشیدم که در اتاق باز شد و مامان   

 اول منو این پایین ندید ..

 منم انقدر بی جون بودم که ناِی اینکه صدایی از خودم در بیارم رو نداشتم!

 

 ولی لحظه ی آخر که داشت در رو میبست متوجه حضورم شد...

 

 سریع برگشت داخل...

 _ اِوا مادر چرا اینجا نشستی؟

 

چنگی به صورتش زدجلوتر که اومد و چشمای سرخم رو که دید   

 _ ِچت شده آرشیدا ؟

 

 حتی جوِن تکون دادن لبام رو نداشتم!

 بی حال فقط چشمام رو باز و بست کردم..
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 مامان هول شده بود..

 نمیدونست باید چیکار کنه..

 سریع از اتاق بیرون رفت و تلفن به دست برگشت

 همینجوری که اشک میریخت برای بابا تعریف میکرد چیشده..

 

 

 

امان هول شده بود..م  

 نمیدونست باید چیکار کنه..

 سریع از اتاق بیرون رفت و تلفن به دست برگشت

 همینجوری که اشک میریخت برای بابا تعریف میکرد چیشده..

 

 اومد از جا بلندم کرد..

 _ بزار لباس بپوشونمت بریم بیمارستان.. کاشکی میگفتی حالت بده عزیزم..

 

کنم و بگم خوبم..به زور خواستم دهن باز   

صدایی تولید کنم! ونمیخواستم انقدر زحمت بکشه ولی انگار یه قفل بزرگ بسته بودن به لبام و نمیتونستم لب بزنم   

 

 سوار ماشین مامان شدیم البته به سختی..

 ریموِت در رو زد و داشتیم از خونه بیرون میومدیم که امیر رو دیدیم!

شینش تکیه داده بود.. البته این دفعه سیگار نمیکشید..با همون ژست قبلی هنوز هم به ما  

 نمیدونم چرا حس خوبی بهم دست داد که سیگاری دستش نبود تا مامان ببینه!

 اصوال نبآید واسم مهم میبود ولی خب مامان پری اونجوری خیلی بیشتر ناراحت میشد!

 

جلو.. با دیدن من و مامان داخل ماشین سریع تکیه اش رو برداشت و اومد  
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 نمیدونم توی چهره ِی من چی دید که با عجله در جلو رو باز کرد ..

 اول سالم محکمی به مامان کرد که البته بی جواب موند!

 

 بعدش نگاه نگرانش رو خیره ی من کرد..

 _ چت شده آرشیدا؟ تو که خوب بودی عصر!

 

 نمیتونستم جواب بدم فقط نگاهش میکردم..

 برگشت سمت مامانش

خانوم چیشده؟ چرا حرف نمیزنه؟_ حاچ   

 

 مامان پری با عجله جواب داد

 _ نمیدونم.. رفتم توی اتاق دیدم نشسته پایین تخت چشماشم رنگ خون !

بی باشه!هرچی هم میپرسم حرفی نمیزنه فقط پلک میزنه در رو ببند ببرمش سریعتر بیمارستان شاید شوک عص  

 

 قاطع گفت

 _ خودم میبرمش حاچ خانوم.. 

 

 اومد از ماشین پیادم کنه که مامان سریع گفت

 _ عمرا بزارم توی ماشین تو بشینه!

 

 امیر پوف کالفه ای کشید

 

 

 اومد از ماشین پیادم کنه که مامان سریع گفت :
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_عمرا بزارم توی ماشین تو بشینه !   

 

 

 امیر پوف کالفه ای کشید و جواب داد :

 

بره بیمارستان ؟_ فکر نمی کنید که اجازه بدم زنم تنها   

 

 مامان خواست جواب بده که امیر مانع شد و سریع خودش ادامه داد :

 

 _ می شه شما بشینید عقب ، خودم رانندگی کنم ؟

 

باالخرع بعد از کشمکش نگاه نگران امیر با نگاه بدون احساس من رسیدیم بیمارستان ؛ ولی قبل از این که امیر کمکم 

شین از حال رفتم و بیهوش شدم !کنه تا پیاده بشم ، داخل ما  

 

                        ****  

 

 با حس نَم چند قطره آب روی صورتم چشمام رو باز کردم.

 

 سقف سفید رو به روم با مهتابی های سفیدش نشون می داد که روی تخت بیمارستان دراز کشیدم ، 

 

ام بیشتر از همه چیز برام تعجب آور بود چرا بابام باید با باز شدن چشمام چهار جفت چشم اومد جلوی صورتم ، بودن باب

 باشه ؟ مگه براش مهمه ؟!

 

 

خت ؛پوزخندی به حرف خودم زدم اگه براش مهم بود که منو به ثروت و شهرت خانواده ی حسینی نمی فرو  
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ه به بابا خیره ی مامان اگه براش مهم بود که انقدر نسبت بهم بی تفاوت نبود ، حسابی از دستش ناراحت بودم ؛ بی توج

 پری شدم و گفتم :

 

 _ آب می خوام

 

 مامان سریع بهم آب داد ، باباینا کمی از تخت فاصله گرفتن ؛

 

 ولی امیر نگران کنار تخت ایستاده بود و مضطرب نگاهم می کرد ؛ 

 

 به نگاه مضطرب اون  هم پوزخند واضحی زدم .

 

 دلم می خواست سرش فریاد بکشم ، االن باید دل بسوزنی ؟ االن باید مضطرب باشی ؟ 

 

 ولی فقط پتو رو روی سرم کشیدم و آروم

 زمزمه کردم :

 

 _ می خوام بخوابم تنهام بزارین.

 

یدم حتی حال خودم برام مهم نبود که بپرسم چرا این جوری شدم ؛ صدای قدم هاشون و بعدهم صدای در که اومد فهم

 بدون حرفی رفتن بیرون ،

 

 

ولی از صدای نفس های ممتدی که اومد فهمیدم یکی هنوز هست ؛ حدس زدن این که کیه زیاد کار سختی نبود ! عصبی 

 شدم ! چرا حرفمو هیچ وقت گوش نمی داد؟

 

 چرا همیشه یه جوری می خواست بهم حالی کنه که حرفام واسش مهم نیست 
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تدی که اومد فهمیدم یکی هنوز هست ؛ حدس زدن این که کیه زیاد کار سختی نبود ! عصبی ولی از صدای نفس های مم

 شدم ! چرا حرفمو هیچ وقت گوش نمی داد؟

 

 چرا همیشه یه جوری می خواست بهم حالی کنه که حرفام واسش مهم نیست ؟

 

 پتو رو زدم کنار و با ابروهای گره خورده خیره اش شدم!

ه اخم کنه؟فکر کرده فقط خودش بلد  

 ولی بی توجه به اخمم پرسید

 _ خوبی؟

 

 دلم میخواست بگم به توچه؟

 ولی نمیدونم چرا وقتی صداش رو شنیدم که پر از نگرانی و ترس بود ساکت موندم!

 

 راستی راستی داشتم فکر میکردم واقعا عاشقم شده!

 پوزخندی از این فکر زدم!

 

 خوب میشناختمش!

بود رو ندیده بودم مطمعنا گوِل این نگاه های نگران رو میخوردم!اگه کارایی که باهام کرده   

 

 _ چرا تو نرفتی بیرون ؟ مگه نگفتم میخوام تنها باشم؟

 

 _ نگرانتم آرشیدا !!! چرا باید شوک عصبی بهت وارد بشه؟
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 پوزخند واضح تری روی لبم نشست

 آقا رو باش!!!

 تازه داره میپرسه چرا باید شوک عصبی؟

 

¡¡¡نیست بگه توام چیزایی که من کشیدم رو بکشی حتما شوک واجب میشی! آخه یکی  

 

 وقتی دید جوابی نمیدم دستشو نزدیک کرد تا دستم رو بگیره !

 نمیدونم چرا اصال دوست نداشتم بهم نزدیک بشه!

 

!سریع دستمو بردم زیر پتو که بفهمه نمیخوام لمسم کنه  

 نمیخوام نزدیکم باشه!

 

 

 

 عصبیم کرد... 

 باز تونست وقتی خودش در کمال خونسردی به سر می بره منو عصبی کنه !

 

 خیره خیره نگاهش کردم ، 

 مونده بودم چی جوابش رو بدم  !

چی بهش بگم ؟! واقعا پررو بود ! واقعا !   

_ امیر برو بیرون ؛ برو خواهش می کنم .   

 

 

 سمج تر از اونی بود که فکر می کردم !
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؛ می برمت خونه ی خودمون ! _ آرشیدا فردا مرخصی  

 

 پوزخندی زدم.

 _  من با تو سر کوچه هم نمی رم چه برسه اون خونه ! برو بیرون امیر.

 

 

 _ وقتی می بینی هر دفعه می گی من نمی رم چرا هی تکرار می کنی !

 

 این آدم بشو نیست ! با صدای بلند مامان رو صدا کردم ! 

 

 _ مامان ؟ مامان پری ؟

 

جواب نمی ده کالفه شدم !دیدم کسی   

 لبخند ژکوندی بهم زد :

 

 _ همه رفتن خونه ! گفتم من پیشت می مونم فرستادم رفتن !

 

 

 من تحمل نمی کنم ، 

 من این آدم رو نمی تونم تحمل کنم ! 

 

 نشسته بود روی صندلی بغل تخت !

دستم بیرون کشیدم !آهسته از روی تخت پایین اومدم ، زل زدم بهش و ثانیه ای بعد سرم رو از   

 

 خون از جای سرم بیرون زد ! 
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 از دستم چکه چکه می چکید پایین ! 

 امیر بی توجه بهم نگاه می کرد!

 

 

 دروغ نگم این کارش باعث تعجبم شد !

 انتظار داشتم حداقل اخم کنه یا چمیدونم نسبت به این کارم توجه نشون بده !

 ولی انگار نه انگار ! حسابی کفری شدم!

 

 

 بی توجه به خون دستم روسری که مامان بهم پوشونده بود رو پیدا کردم و سر کردم !

 

تم نشست !کشون کشون رفتم سمت در تا از اتاق برم بیرون ، دسته در رو کشیدم پایین که دست امیر روی دس  

 دقیقا همونن جایی که خون ریزی داشت!

 

 مشتی به دیوار باالسرم کوبید و نفس عمیقی کشید ! 

 حاال می فهمیدم چقدر عصبانیه !

عصبانیه ولی به روی خودش نمیاره    

 

 

 مشتی به دیوار باالی سرم کوبید و نفس عمیقی کشید!

 حاال میفهمیدم چقدر عصبانیه!

 عصبانیه ولی به روی خودش نمیاره!

 

بیرون کرد و پرستار رو صدا همینجوری که دستم رو گرفته بود و فشار میداد تا خونریزیش بند بیاد سرش رو از در 

 کرد!



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 

یمارستانه!!بتُِن صداش به قدری بلند بود که دو تا پرستار اومدن داخل و با اخم بهش تذکر دادن که اینجا   

 

 دستم رو که پانسمان کرد نشستم روی تخت!

 امیر هم تکیه داده بود به در و خیره ام بود!

 

 جفتمون آروم تر شده بودیم!

جوری رفتار میکرد که من نفهمم! شاید هم باز داشت  

 

 صدام رو صاف کردم و با صدای آروم و لحن مالیمی ازش پرسیدم

 _ چرا هم من و هم خودت رو عذاب میدی؟

 

 خیره خیره نگاهم میکرد و جوابی نمیداد!

 دوباره پرسیدم

ذاب بکشم؟ چرا دوست داری _ چرا امیر؟ چرا این آخر کاری رو داری انقدر عذاب آور تموم میکنی؟ چرا دوست داری ع

 عصبی بشم؟ چرا؟

 

 دستاش رو داخل جیب شوارش کرد و با لحنی بی تکلف جواب داد

 _ آخِر کاری؟ کی گفته آخِر کاره؟

 

 چشمام رو محکم باز و بست کردم!

!خدایا بهم صبر بده  

 خدایا نزار دوباره عصبی بشم!

 

 وقتی دید جوابی جوابی بهش نمیدم دوباره خودش گفت
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آرشیدا فکر طالق رو از سرت بیرون کن !_   

 تو چرا نمیفهمی طالقت نمیدم؟

 

 میخواستم هم خودمو هم امیر رو با هم بکشم!

ت میکردم!!!واقعا انقدر حالم خراب بود که اگه امکانش بود میکشتمش و از دست این سفسطه کردنش خودمو راح  

 

 

 چند ثانیه و چند دقیقه گذشت رو نمیدونم!

ن اتاقی که بوی الکل میزد زیِر دماغم و گاهی صدای پرستارا میرسید به گوش خیره ی مردی بودم که فقط توی او

 میگفت طالقم نمیده!

 همون کسی که به زور وارد زندگیم شد!

 همونی مردی که رویاهام یکی یکی توی روزایی که داخِل خونَش سپری شد دود شد !

 

و با دیدِن قیافش به خیر کردم!داشتم فکر میکردم اون همه روز صبح هام ر  

 اونم چه خیری!

 تمام شب هام با صدای ورق زدِن کتاب هاش خوابم برده!

 تمام روزای تعطیلم در کناِر اون و خانوادش سپری  شده!

 

 حاال که فکر میکنم چه نزدیک به نظر میرسه ولی خیلی دوره!!!!!

 

 آهسته لب زدم

 _ میخوام برم پیش مامان پری!

 

همیدم چی باعث شد از موِضِعش کوتاه بیاد و نگه بریم خونه خودمون!بازم نف  
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 از بیمارستان که بیرون اومدیم نفس عمیقی کشیدم!

 بوی الکل دیگه نبود و این خوشحال میکرد!

 

 دِم خونشون که رسیدیم اومدم پیاده بشم که مشِت محکمی کوبید به فرمون

بیام !_ ِد آخه لعنتی من توی این خونه نمیتونم   

 

 شونه هامو باال انداختم و با بی تفاوتی جواب دادم

 _ ُخب چه بهتررر

 

 این دفعه مشتِش محکمتر بود!

داشتم فکر میکردم اگه اون مشت رو با همون قدرت من میزدم به فَِکش حتما میشکست و چند روزی راحت بودم از فک 

 زدنش!!

 

 _ زنگ بزنم خِط اتاقم جواب میدی؟

 

بزنی؟ _ برای چی زنگ  

 

 انگار براش سخت بود!

 منم حوصله نداشتم بخواد حرفشو مزه مزه کنه

 از ماشین که پایین میومدم دوباره گفتم

 _ آره جواب میدم!

 

 از ماشین که پایین میومدم دوباره گفتم

 _ آره جواب میدم!
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 نمیدونم چرا ولی قبول کردم جواب بدم!

س بدی داشتم..از اینکه نمیتونست وارد خونه ی پدریش بشه ح  

 همش یک چیزی توی ذهنم میگفت تقصیره توئه!

 تقصیره توئه!!!!

 

 از پله ها باال رفتم به سختی..

 مامان پری و بابا اومدن استقبالم..

 

 دو روز بدون هیچ مزاحمی سپری کردم!

 فقط سه بار در روز تلفن اتاق زنگ میخورد و من جواب میدادم!

 نه اون حرفی میزد نه من!

از چند دقیقه که صدای نفس های هم رو میشنویدیم تلفن رو قطع میکرد!بعد   

 

 رفتارش عجیب بود!

 نبود؟

 

 شونه ای باال انداختم و آبمیوه ام رو خوردم..

 مثل همیشه دیواِر اتاقِش شده بود منظره ای که صبح تا شب بهش خیره میشدم!

 

 عجیب بود که خبری از سپهر نبود!

وبایل منو داشت!سپهری که حاال شماره م  

 ولی هیچ پیام و تماسی ازش نبود!

 عجیب بود نه؟

 

 میخواستم یه جوری ازش خبر بگیرم
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 بهترین راه سحر بود!

 ولی خب من شماره ی سحر رو داخل این موبایل

جدیدم نداشتم!   

 

 ضایع بود از خودش  شماره ی خواهرشو بگیرم که بخوام از خودش خبر بگیرم؟

 خب چه کاریه؟

زنم مستقیم ازش میپرسمزنگ می  

 چه خبر؟؟

 

 زنگ میزنم مستقیم ازش میپرسم 

 چه خبر؟؟

 

 سرمو تکون دادم.

 تصمیم درستیه!

 

 با سومین بوق تماس رو وصل کرد

 _ جانم؟

 

 توی ذهنم شکل گرفت هرکی باهاش تماس بگیره میگه جانم؟

 

 _ الو؟ 

 

 خواستم جواب بدم که خودش ادامه داد

نمیزنی؟_ آرشیدا چرا حرف   
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 لبخندی روی لبم نشست..

 پس میدونست منم و گفت جانم!

 

 _ سالم آقای وکیل

 

 _ علیک سالم خانوِم موکل! چه عجب یادی از ما کردید!

 

 خودمو انداختم روی تخت..

 _ بازم ما یه تماسی گرفتیم شما که هیچی!

 

 لحنش جدی شد

رست کنه!م امکان داره اون شوهرت واست مشکل د_ من شرایطت رو درک کردم و نخواستم تماس بگیرم چون گفت  

 

 لبخند عمیق تری روی صورتم شکل گرفت..

 از درکش ممنون بودم..

 بقیه ی حرف ها راجع به دادگاه و روند شکایت بود!

 گفت به زودی جلسه بعدی دادگاه تعیین میشه..

 

ق مجددا زنگ خورد!مامان پری که تلفن اتابا حِس خوبی که از هم صحبتی باهاش گرفته بودم خواستم برم پایین پیش   

 

 کسی غیر از امیر نمیتونست باشه!

 ایندفعه برعکس ِسری های قبل که حرفی نمیزدیم گفتم

 _میشنوم امیر

 

 صداش رو صاف کرد و بدون سالم و احوالپرسی پرسید
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 _ میتونی بیای بیرون؟

 

 نمیدونم چرا صداش جوری بود که اجازه نداد مخالفت کنم!

 

تا کی میرسی؟_   

 

 _ من پایینم االنم!

 

 شونه ای باال انداختمو گفتم میام االن!

 تیپ ساده ای زدم و بدون ذره ای آرایش مثل همیشه رفتم پایین..

 

 بعد از اطالع دادن به مامان پری رفتم بیرون..

 به عادت همیشگیش تکیه داده بود به کاپوت ماشینش و خیره ی در بود..

 

 

 پ

 

 

اطالع دادن به مامان پری رفتم بیرون..بعد از   

 به عادت همیشگیش تکیه داده بود به کاپوت ماشینش و خیره ی در بود..

 

 چند لحظه خیره شدیم بهم..

 بی حرف در جلو رو برام باز کرد..

 بی حرف نشستم و در رو بست..
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 توی مسیری میرفتیم که نمیشناختم..

 این خیابون واسم غریبه بود..

نزدم تا ببینم کجا میخواد بره! ولی حرفی  

 

 ماشین رو پارک کرد..

 روبرومون کافه ی دنجی بود!

 هدایتم کرد به سمتش و داخل شدیم!

 هنوز هم کلمه ای حرف نزده بودیم!

 با زبان اشاره و نگاه به  میفهموندیم که چی میخوایم!

 

 برام عجیب بود که هیچکس توی کافه نبود!

بده و سفارش بگیره! حتی کسی نبود که بیاد منو  

 خالِی خالی!

 

 خوِد امیر از روی پیشخوان ِمنویی آورد و گرفت مقابلم

 _ انتخاب کن چی میخوری؟

 

 بدون نگاه سفارش همیشگیم رو جواب دادم "موکا" !

 جلوی نگاهم رفت سمت آشپزخونه و خودش شروع کرد به درست کردن قهوه!

 

 نزدیک بود شاخ در بیارم!

بود؟اینجا چه خبر   

 از روی کنجکاوی رفتم سمتش!

 جوری کار میکرد انگار شغل همیشگیش باریستا بودنه!
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 لیوان قهوه ام رو که جلوم روی کانتر گذاشت 

 با لبخند خیره ام شد

 _ ببین چطوره؟

 

 بدون حرف برداشتمش و مزه اش کردم..

 به تندی برگشتم سمتش!

 این مزه...

 این قهوه...

 

ن دادم..سرم رو چندین بار تکو  

 نه نمیتونه ..

 نه نمیشه..

 امکان نداره این طعم مال همون قهوه ها باشه!

 این قهوه همون قهوه ها باشه!

 

ن قهوه ها باشه!سرم رو چندین بار تکون دادم ، نه نمی تونه ... نه نمی شه... امکان نداره این طعم  مال همو  

 

 این قهوه همون قهوه ها باشه !

 

ی حرف بزنم ! اصال توان نداشتم ! ناباور برگشتم سمتش .نمی تونستم کلمه ا  

 

 _ تموم صبح هایی که توی اون خونه قهوه می خوردم تو درستش می کردی ؟

 

فقط سرش رو تکون داد ! باورم نمی شد ! چطور ممکنه آخه ؟ همیشه آمنه خانم ، خدمتکار خونه ، صبح ها واسم قهوه 

 می آورد !
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طعم خوب کلی ازش تعریف می کردم !همیشه هم به خاطر این   

 

 یعنی با هم همدستی  کرده بودن که من نفهمم ؟ سرم رو به چپ و راست  تکون دادم !

 

 نشستم روی صندلی پشت کانتر و ازش پرسیدم :

 

 _ دیگه برای من چی کار کردی که خودم خبر ندارم ؟

 

 به تبعیت از من روی صندلی مقابلم نشست و جواب داد :

 

مزه شده ؟ _ خوش  

 

 صادقانه جواب دادم :

 

 _ مثل تمام قهوه های قبلی عالی !

 واقعا خوش مزس!

 

 لبخندی زد و توی سکوت به در و دیوار این کافه نقلی و بامزه نگاه می کردیم.

 

 چی شد که به این جا رسیدیم ؟ چطور ؟ چرا؟

 

لند شدو پرسید :توی ذهنم پر از این سوال ها بود که جوابی براش نداشتم ! از جا ب  

 

 _ بریم ؟
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 دلم نمی خواست برگردم توی عمارتی که بخوام توی اون اتاق تنهایی هام رو دوره کنم !

 

 این محیط ... این بوی سرد و نور الیت بهم آرامش می داد!

 

قرار بده !اثیر ولی نمی خواستم امیر فکر کنه چیزی تغییر کرده و کال می  تونه با همچین چیزایی من رو تحت ت  

 

 برای همین از جا بلند شدم و دنبالش از کافه خارج شدیم!

 

 دوباره مسیری رو انتخاب کرده بود که نمی شناختم ! رو بهش گفتم :

 

 _ این دفعه کجا داری می بریم ؟

 

 همین جوری که روی فرمون ضرب گرفته بود جواب داد :

 

 _ جای ناشناخته ای نمی برمت !

 

 

فرمون ضرب گرفته بود جواب داد : همین جوری که روی  

 

 _ جای ناشناخته ای نمی برمت !

 

 با این که حرفش مشکوک بود ولی سعی کردم به خودم نگرانی ندم !

 

 ولی هرچی زمان می گذشت مسیر آشناتر می شد! خیابون ها رو بلد بودم ! توی همین پارک ساعت ها قدم زده بودم !
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ه بودم !از همین گل فروشی بارها گل خرید  

 

 این کوچه این کوچه و این خونه ی لعنتی رو برم!  مگه می شد شناخته واسم بمونه ؟

 

 با اخم برگشتم سمتش

 

 _ چرا منو آوردی اینجا ؟ چرا ؟

 

 همین جوری که کمربندش رو باز می کرد جواب داد :

 

 _ میومدی ! باید !

 

 پوزخند عصبی ای زدم 

 

_ منو از اینجا ببر ! بی توجه به من ریموت در رو پیدا کرد و خواست دکمه اش رو نزنه که دستم رو روی دستش 

 گذاشتم 

 

 _ این جوری نکن باهام امیر !

 

س داد!زل زده بود بهم ! تموم حس خوبی که از اون کافه گرفته بودم به یک باره پرید و جاش رو به تر  

 

که ریشه اش از رفتار خود این آقا منشا می گرفت !با بغض ... با کلی حس بد   

 

 دستش رو کشید بیرون و ریموت رو زد !
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 همین جوری که در باز می شد نفس من تنگ و تنگ تر شد ! دستام می لرزید!

 

 ماشین داشت وارد اون حیاط سرسبز و پر از گل می شد ! دستم رو جلوب چشمام گرفتم !

 

نم ! نمی خواستم یادم بیاد !نمی خواستم اون محیط رو ببی  

 

 خسته بودم ! خسته از این همه تضاد پیش اومده ! این حس های گنگ !

 

 ماشین رو جای همیشگیش پارک کرد و بدون حرفی پیاده شد !

 

واستم !در سمت من رو باز کرد ! ولی من بیشتر داخل صندلی فرو رفتم ! نمی خواستم پیاده بشم ! نمی خ  

 

نیم این دفعه می رفتم!نداشتم ! انرژی ای نبود که بتونم به خودم کمکی کنم ! مثل اینکه عالرغم  میل باطولی توانی   

 

 می رفتم و می دیدم و یادمون می یومد !

 

 

 

ین دفعه می رفتم !ولی توانی نداشتم ! انرژی نبود که بتونم به خودم کمک کنم مثل این که علی رغم میل باطنیم ا  

 

دیدم و یادمون میومد! می رفتم و می  

 

 از ماشین کشوندم بیرون ! چشمام پر از اشک شده بود ؛
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 نگاهی به صورتم انداخت ! یه دفعه با چشمای گرد شده سر جاش ایستاد.

 

 _ چرا گریه آرشیدا ؟

 

 دماغم رو باال کشیدم و جوابی ندادم !

 فقط مثل چی اشک می ریختم !

 

خونه بشم و تمام اون اتفاق ها و وقایع یادم بیاد !دست خودم نبود ! دوست نداشتم وارد   

 

 اشکم رو از روی گونم برداشت !

 

 _ آرشیدا با خودت این جوری نکن ! خب ؟ تو باید امشب بیای توی این خونه ، ازش فرار نکن !

 

 بی توجه به گریه ها و ضجه هایی که می زدم کشون کشون بردم سمت ورودی.

 

 روی پله ها افتادم و نشستم ، صدام در نمی اومد 

 

 _ جون مادرت نبرم اونجا امیر ؛ بزار خودم می رم یه روزی که آماده بودم ، باشه ؟

 

 حس می کردم داره کوتاه میاد برای همین ادامه دادم :

 

 _ من بهت اعتماد کردم اومدم بیرون باهات امیر ! من رو نبر اونجا.

 

نشست ؛ من خمیده بودم و اون خمیده تر از من شد و سرش رو روی شونم گذاشت! کنارم روی پله ها  
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 بهم تکیه کرده بود ! بدون حرف !

 

 خوشحال بودم که منو نمی بره توی خونه تا همین جاشم زیادی بود !

 

 برای همین حرفی نزدم که همین جوری بمونه ! همین دقیقه ها هم غنیمت بود !

 

.به جا کرد ؛ حاال وقتی نفس می کشید گرمای نفس هاش توی گردنم پخش می شدسرش رو روی شونم جا   

 

 _ آرشیدا باور کن سخت نیست !

 

 با صدای دو رگه از بغض جواب دادم :

 

 _ چی سخت نیست ؟

 

 _ این که بیای بریم داخل ! به خدا خستم ! به خداوندی همون خدا خستم !

 

؟هر شب یک جای دیگس ! مگه ما خونه زندگی نداریم آخه از آواره بودن ! از این که هر کدوممون   

 

 

 با صدای دو رگه از بغض جواب دادم :

 _ چی سخت نیست؟

 

 _ اینکه بیای بریم داخل !

 به خدا خستم!

 به خداوندی همون خدا خستم!
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 از آواره بودن !

 از اینکه هر کدوممون هر شب یک جای دیگس!

 مگه ما خونه زندگی نداریم آخه؟

 

اور خیره اش شدم!ناب  

 باورم نمیشد همچین چیزی بخواد!

 _ تو به من میگی بیام توی این خونه باهات زندگی کنم؟

 حالت خوبه؟ یادت رفته من درخواست طالق دادم؟

 

 با اخم برگشت سمتم!

 دیگه سرش روی شونه ام نبود!

 

 _ نه میدونم میخوای طالق بگیری که فکر نکن به این آسونیا باشه!

زمانی که توی شناسنامه ات ثبت نشده که جدا شدیم تو باید تو خونه ی شوهرت باشی! ولی تا  

 و باید تمکین کنی!

 

 پوزخندی زدم!

 حرفاش حرِف زور بود!

 حرِف زور توی کتم نمیرفت!

 

سینه برعکس مظلومیتی که تا اون موقع داشتم تا نبرتم داخل خونه این بار ولی مثل ماده شیری زخم خورده رفتم توی 

 اش و غریدم

 

 _ من کی تمکین کردم که حاال بخوام بکنم؟

سالی که توی این خونه با هن زندگی کردیم میگی زندگی؟ حتما زندگی مشترک؟ ۸تو به اون   
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 اون زندگی بود؟

 

 برعکس من با لحن آروم و دلخوری پرسید

 _ زندگی نبود؟

 

 عصبی جواب دادم

 _ هرزگی بود! عزیزم هرزگی!!!

 

اینکه بخواد جلوی من جبهه بگیره واسه حرفی که زدم پرسیدبدون   

 _ همش هرزگی بود آرشیدا؟

صبحونه های دو نفره ای که روی تراس میخوردیم و تو همش میگفتی چه خوب که مجبورم میکنی صبحونه بخورم 

 هرزگی بود؟

 یا اون موقع هایی که روی کاناپه فوتبال میدیدیم و همش کل کل و خنده بود چی؟

 یا مهمونی هایی که میزبان مشترکش من و تو بودیم و همیشه به بهترین نحو برگزار میشد!!

 یادته با هم کیک پختیم؟

یادته اون روز جوجه داشتیم کباب میکردیمو تو همشو بدون اینکه اجازه بدی بریم سر میز پای منقل خوردی و بعدش 

 گفتی خوش گذشت؟

 اینام هرزگی بود؟

 

کرد!منتظر نگاهم می  

 ازم جواب میخواست!

 چه جوابی بدم؟

 فقط لحظه های خوب رو دیده؟

 فقط لحظه هایی که لبخند روی لبم نشونده بود رو یادش بود؟
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آب دهنمو قورت دادمو با لحن سرد و با نیِش کالمم سعی کردم بهش بفهمونم چقدر بیشتر از اون چیزی که فکر میکنه 

 حالم از زندگی باهاش بهم میخوره!!

 _ حرف از صبحایی که با هم صبحونه خوردیم میزنی؟

 اون صبح هایی که باید عشِق خمار از لذتتو توی حموم میشستم یادت رفته؟

یکردید چی؟ماون روزی که اومدم توی خونه و دیدمتون که روی کانتر آشپزخونه ی من با لذت تو بغل هم ناله   

 ما روی همون کانتر کیک پختیم یادته که؟

 

جمله ی بعدی رو بگم که دستش رو سریع گذآشت روی دهنم و مانع ادامه ی حرفم شد!اومدم   

 

 توی سکوت خیره اش شدم تا لب باز کرد

 _ نگو آرشیدا... نگو

 

 گاز ریزی از انگشتش گرفتم تا دستشو برداره و بتونم حرف بزنم!

 

 نفس عمیقی کشیدم

ن بگیرم! دیگه نمیتونی به اجبار و تهدید منو توی خونه ات سال دیگه نمیتونی کاری کنی خفه خو ۸_ مثل تموم این 

 نگه داری!!

 دیگه همه چی واسه من تموم شده!

 تموم شده که زدم به سیم آخر!

 باال تر از سیاهی رنگی نیست!

 میفهمی اینو؟

 میفهمییی؟؟؟؟

 

 بی توجه بهش از پله ها اومدم پایین و از کنارش گذشتم..

 

روی لبم نشست! توی عصبانیت لبخند ظریفی  
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 نتونست مجبورم کنه برم داخل خونه!

 خودش موفقیت بزرگی بود!

 چرا؟

 چون دیگه اجباری نبود!!!

د!چون فهمیده بود نمیتونه دیگه منو مجبور به کاری کنه و این خودش موفقیتی بس بزرگ و بزرگ بو  

 

د!موفقیتی بس بزرگ و بزرگ بوچون فهمیده بود دیگه نمیتونه منو مجبور به کاری کنه و این خودش   

 

 پام رو که از خونه بیرون گذاشتم

 نفس عمیقی کشیدم..

 فضای اون خونه هواش سنگین بود..

 عذاب اور بود و این بیشتر اذیتم میکرد..

 

 روی سنگفرش های پیاده رو قدم میزدم

 و به این فکر میکردم

 چندین بار از اینجا عبور کردم؟

 چند بارش با بغض بوده؟

 چند بارش لبام خندون بوده؟

 

سالگیمو اینجا و توی این مغازه ها و خریدن  ۲۰از جلوی مغازه های نزدیک خونه میگذشتمو با خودم میگفتم دهه ی 

 چیزای ریز و درشت گذروندم..

 

 حسابی خسته شده بودم..

 دم خیابون ایستادمو مقابل اولین ماشین زرد رنگ دست تکون دادم!

تاکسی رو باز کردمو خواستم سوار بشم که دستی مانعم شد! با گفتن دربست در  
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 مطمعنا امیر بود!

!!با اخم برگشتم سمتش و خواستم یه چیزی بارش کنم که با دیدن فرد روبروم با تعجب لبخندی زدم!  

 

 _ اووو خانوم خانوما رو نگا..

 بخورم اون اخمتو !

 

ن!معذرت خواهی از راننده با هم رفتیم کنار خیابوبا تک خندی بازومو از دستش بیرون کشیدمو با   

 

 _ستاره سهیل شدید خوشگل خانوم!

 

 مشتی به بازوش زدم

 _چطوری ؟ چه خبر؟

 

 رک جواب داد

 _ دنباِل زنم! پس کی طالق میگیری خدمت برسیم؟

 

 امان از دست شوخی های اشکان!

شوخی و دیوونه بازیاش میشدی! انقدر خودمونی و دوستانه رفتار میکرد که ناخودآگاه همراهِ   

 اومدم جوابشو بدم که صدای عصبی ای از پشت سرم غرید

 _ وقت گِل نی مرتیکه! خجالت نمیکشی تو ؟

 تا باشه سپهر آرامش نمیزاره نباشه هم فک و فامیلش باید پیدا بشن گند بزنن به زندگی ما
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 _وقت گِل نی مرتیکه! خجالت نمیکشی تو؟

مش نمیزاره نباشه هم فک و فامیلش باید پیدا بشن گند بزنن به زندگی ما ؟تا باشه سپهر آرا  

 

 شوکه شده بودم!

 اشکآن یه شوخی کرد چرا امیر باید جدی بگیره؟

اومدم توضیح بدم که اشتباه فکر میکنه و اینجوری نیست و شوخی کرده که اشکان با باال آوردن دستش اجازه نداد و یه 

و با لحن محکمی مثل خودش جواب دادقدم نزدیک به امیر شد   

 

 _ چه خجالتی مرد حسابی؟

 مگه چیکار کردیم؟

 

 پوزخند امیر روی اعصابم بود!

 _ چیکار نکردی؟ اومدی راست راست توی روز روشن به زن مردم پیشنهاد ازدواج میدی؟

 

ن کردن!ما و نگاهموجمله ی آخرش رو به قدری بلند گفت که چند نفری که توی پیاده رو بودن برگشتن سمت   

 

اشکان متوجه جمعیتی که ناخودآگاه داشت دورمون شکل میگرفت شد و با نیم نگاِه نگرانی که بهم کرد رفت عقب تر و 

 بدون اینکه به امیر نگاه کنه با صدای آروم و لحن مالیم تری جواب داد

 

 _ نمیخوام معرکه گیری کنم!

 همش شوخی بود !

 

برداره! که سریع رفتم جلوشو دستمو گذاشتم روی سینه اش رو اجازه ندادم قدمیامیر خواست بره جلو باز   

 

 اشکان هم زود از خیابون رد شد و ثانیه ی بعد با سرعت باالیی ماشینش غیب شد!
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 برگشتم سمت این اژدهای خشمگین !

 رگ گردنش حسابی باد کرده بود..

 

 دروغ نگم ترسیده بودم!

 خیلی هم ترسیده هم بودم!

شده بود! ش و این رگ باد کرده و نفس های تندی که میکشید حسابی ترسناکامیر با این قد و هیبت و هیکلِ   

 

 میخواستم خودمو یه جا گم و گور کنم

 تا توی دیدش نباشم!

 ولی ای دِل غافل...

 

 

 

 میخواستم خودمو یه جا گمو گور کنم

 تا توی دیدش نباشم!

 ولی ای دِل غافل..

 

دستوری و بدی غریدبا لحن   

 _ راه بیوفت..

 

 خواستم جوابشو بدم ولی نگاِه عصبانیش مانع شد!

 آرشیدا چه خوش خیال بودی که فکر کردی امروز از دستش راحت شدی!!!

 اینجور که مشخصه امروز حاال حاال ها ادامه داره گل من!

 

باال سرم بود!پیاده برگشتیم سمت خونه و این در حالی بود که امیر سایه به سایه   
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اد!گاهی که سرعت راه رفتم کم میشد از پشت بهش میخوردم و این نشون میداد داره چسبیده به من می  

 

 اینجوری که این خوش غیرت دنبالم میومد دیگه کسی جرئت نمیکرد نگاهم کنه!

 

 دم در خونه ایستادمو گفتم

 _ نمیام داخل ماشین رو بردار بیا

 

نداخت و چنددقیقه بعدنگاه کالفه ای به سمتم ا  

 با ماشین جلوی پاهام ترمز کرد..

 

 بی حرف سوار شدم..

 چه خوب بود که حرفی نمیزد و فکرم رو درگیر نمیکرد..

 

 دم در عمارت پدرش که ایستاد واقعا متعجب شدم!

 فکرشم نمیکردم منو برگردونه خونه!

 

 خواستم پیاده بشم که دستش رو دستم نشست و دوباره مانع شد!

 

 دوباره چیشده که نمیزاره من برم..

 چه وضعیتی داشتم من!

 

 

 خواستم پیاده بشم که دستش رو دستم نشست و دوباره مانع شد!

 

 دوباره چیشده که نمیزاره من برم..؟
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 چه وضعیتی داشتم من!

 

 سوالی نگاهش کردم!

برم داخل عمارت و توی پناهگاه این حتی چاشنِی عجله هم به نگاهم اضافه کردم تا زودتر حرفشو بزنه و بزاره من 

 روزام خودمو قایم کنم!

 

 با فکر اون اتاق با خودم گفتم

دش؟از خودش فرار میکنی بری اتاق خو  

 جالب بود نه؟

 

 آب دهنش رو قورت داد..

 حس کردم واسه گفتن حرفش دو ِدِل!

 برای همین باز پیش قدم شدم

 _ بگو امیر باز چیشده؟

 

رفتار من و اشکان نزد و حتی دیگه اخم هم نداشت بهم جرئت داده بود تا دوباره اون لحن  اینکه هیچ حرفی برای

 طلبکاری ای که در مقابل امیر داشتم خودشو نشون بده!

 

 صداش رو که شنیدم از فکرای درهم برهمی که داشتم بیرون اومدم

 _ برو خوب فکراتو بکن آرشیدا..

بود از داخل خونه رفتن َدر رفتی!امروزم گذشت.. امروزم به هر نحوی که   

 ولی برو فکراتو بکن .. من خسته ام!

 خسته از اینکه زندگیم ثبات نداره!

 خسته از این بی هدفی لحظه هام!

ونم!اینکه هر ثانیه باید منتظر باشم یکی زنگ بزنه یه خبر بد بده و من بخوام خودمو با عجله برس  

 طالق میخوای .. باشه
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قانونی داره... راهی داره!ولی هرچیزی   

کنی بحثش جداست! مسئله ی طالقمون از طریق دادگاه داره طی میشه ولی اینکه تو نمیای توی یه خونه با من زندگی  

ندگیت!زنمیخوام مسئله ی تمکین تو رو وارد دادگاه کنمو از اون طریق به اجبار برت گردونم سره خونه   

شما باید بیای و زندگی مشترکتو ادامه بدی!!!ولی تا زمانی که حکم نهاییش نیمده   

 

 

 یه نفس حرف زده بود و من گنگ نگاهش کرده بودم!

 اصرارش برای اینکه توی یه خونه زندگی کنیم رو درک نمیکردم!

 ما که قرار بود جدا بشیم!

 دیگه چه زندگِی مشترکی مونده بود؟

 مگه اصال از اول زندگی ای در کار بود؟

رک!اونم زندگی مشت  

 

 مگه اصال از اول زندگی ای در کار بود؟

 اونم زندگی مشترک!

 

یم!هنوز خیره ی هم بودیم که با رسیدن ماشین بابا دم خونه و بوقی که برامون زد به خودمون اومد  

 

 امیر پیاده شد و منم بعد از درست کردن موهام پیاده شدم!

رد بود!سالم احوالپرسی گرمی با پدرش کرد ولی حس کردم بابا س  

 حتی مثل همیشه بغلش نکرد !

 

 منی که باهاشون زندگی کرده بودم واسه امیر دلم گرفت!

 میدونستم خدای باورهاش پدرش بود!

 میدونستم پدرش رو مثل بُت میپرستید و حاال پدرش تحویلش نگرفته بود و ضربه ی سختی بود
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 خیلی سخت!

 

شدم.. بعد خداحافظِی کوتاهی همراه بابا وارد عمارتشون  

 قبل اینکه برم طبقه ی باال برگشتم سمتش و با ِمن ِمن خواستم حرفی بزنم.. 

 

 دستشو روی شونه ام گذاشت

 _ بگو بابا ! بگو

 

 آب دهنم رو قورت دادم

_ بابا نمیخوام دخالتی کنم توی رابطه ی پدر و پسریتون با امیر.. از طرفی دوست ندارم به خاطِر من رابطتتون با امیر 

بشه و مثل همیشه نباشه!سرد   

 من امیر رو میشناسم شما خدای زندگِی اون هستید!

 اگه شما مثل همیشه همراهش نباشید میشکنه بابا... میشکنه..

 

 لبخند پدرانه ای روی لبش نشست..

 _ خوشحالم که تو خانوِم امیری! خوشحالم بابا..

 خیلی فهمیده ای.. کاشکی قدرتو میدونست

 

روی لبش نشست..لبخند پدرانه ای   

 _خوشحالم که تو خانوِم امیری! خوشحالم بابا..

 خیلی فهمیده ای.. کاشکی قدرتو میدونست!

 

 سرم رو با شرم انداختم پایین و ادامه دادم

.._ لطف دارین بابا.. ولی اگه خواهشمو قبول کنید و رابطتون فرقی داخلش ایجاد نشه ممنون میشم  
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 ضربه ی آرومی روی شونه ام زد

 _ باشه بابا.. نگرانش نباش..

 امروز که اذیتت نکرد؟

 

میخواستم بگم اگه نمیبردم خونه امون و اونجوری جلوی اشکان ظاهر نمیشد نه اذیتم نکرده بود اما به گفتن یک "نه" 

 خالی اکتفا کردم!

 

ش آرامش بود ولی اتاقِ بعد از دیدن مامان و خوردن لیوانی چای باهاش به سمت اتاِق امیری که خودش بالی جونم 

 بخش ترین نقطه ی زمین در حال حاضر برای من بود رفتم!

 

هام رو عوض کرده بودم که تلفن اتاق زنگ خورد!تازه لباس  

 

 با فکر اینکه امیِر پوف کالفه ای کشیدمو با لحن خسته ای جواب دادم

 _ الو؟

 

 صدایی که توی تلفن پیچید ضربان قلبمو هزار برابر کرد!

سالم آرشیدا خانوم! _  

 

 آب گلوم رو به زور قورت دادم

 _ سالم

 

 چند لحظه سکوت شد!

 فکر میکردم اشتباه شنیدم و بابا نبوده!

 _ الو؟ بابا؟

 

 صدای پوزخندشو شنیدم
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 _ بابا؟ پس یادته پدری هم داری؟

 

 به ثانیه نکشید عصبانی شدمو با اخم پرسیدم

ولیت دارید؟سال پیش صاحب بچه شدید و در قِبالش مسئ ۲۷ه فهمیدید _ من باید یادم باشه؟ شما چی؟ شما تاز  

 

 به ثانیه نکشید عصبانی شدمو با اخم پرسیدم

ولیت دارید؟سال پیش صاحب بچه شدید و در قِبالش مسئ ۲۷_ من باید یادم باشه؟ شما چی؟ شما تازه فهمیدید   

 

ناخلف نمیخوام!_ بچه ای که به حرف پدرش گوش نده بچه اس؟ من این بچه ی   

 

 عصبانی شدم!

 به من میگفت ناخلف؟

 من حرفشو گوش نکرده بودم؟

 منی که  تا میشد هرچی گفته بود جز چشم جوابی نداده بودم؟

 من اگر وضعیتم این بود!

سال زندگی مشترک داشتم طالق میگرفتم و هنوز هم دختر بودم و نمیدونستم آینده ام  ۸سالگی بعد از  ۲۷اگر توی 

ه چی باشه همش و همش تقصیر اون بود!قرار  

 تقصیر خوِدش و اجبارش !

 

 با لحن عصبی ای جواب دادم

ی انجام دادم؟_ بابا متوجهید چی میگید؟ من حرفتونو گوش نکردم؟ منی که تا همین االن هرچی گفتید بدون حرف  

 

 با لحن حرص در بیاری جواب داد

وم کن و برو سره خونه زندگیت گوش نمیدی؟_ پس چرا االن که میگم این مسخره بازیاتو تم  
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 کفرم در اومده بود!

 باورم نمیشد انقدر لحن پُرویی داشته باشه بابا!

 وحشتناک عصبی شده بودم

 

یشونیم نمیخورد!سال پیش کرده بودم االن ُمهِر مطلقه بودن روی پ ۸_ اگه همین به قول شما مسخره بازی هارو    

کردم که اوضاعم شده این!ِد آخه بابا حرفتونو گوش   

 

 با دآدی که سرم کشید بیشتر عذابم داد

 _ دختره ی احمق مگه مجبوری طالق بگیری که بهت بگن مطلقه؟ هآن؟

 

 بحث با بابا بی فایده بود!

 خیلی وقت بود فهمیده بودم منطِق بابا با من جور در نمیاد!

کشیدم بیرون! بدون اینکه حتی خداحافظی کنم تلفن رو قطع کردمو از برق  

 

 روی تخت دراز کشیدم..

 فکرای مختلفی توی مغزم بودن و نمیزاشتن به خواب برم..

 به بدبختی سعی کردم چشمام رو ببندم..

 خواب و بیدار بودم که صدای فریاد بلندی که از طبقه ی  پایین اومد تنمو لرزوند...

 

اومد و تنمو لرزوند...خواب و بیدار بودم که صدای فریاد بلندی از طبقه ی باال   

 

 روپوشی رو تن کردمو با عجله از پله ها رفتم پایین!

 در کمال تعجب فکری که کرده بودم درست بود!

 صدای عصبِی بابای خودم بود که بلند بلند اسمم رو صدا میزد و با دیدنم آروم گرفت!
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حظه ی بعد سیلِی محکمی توی گوشم خوابونده هنوز پله ی آخر نرسیده بودم که به ثانیه نشد خودش رو رسوند بهم و ل

 بود!

 

 با شُک بهش نگاه کردم همینجوری که دستشو میبرد باال تا بعدی رو بزنه فریآد کشید

 _ دختره ی خیره سر خجالت نمیکشی تلفن رو روی پدرت قطع میکنی؟

 اینجوری تربیتت کردم؟

 

 فهمیدم از کجا میسوزه!

 از اینکه بهش بی توجهی کردم!

مام رو بسته بودم تا سیلی بعدی رو بزنه ..چش  

 بعد از چند ثانیه که خبری نشد دیدم بابای امیر گرفتتش..

 

دستش بیاد بیرونداشت تقال میکرد از   

_ آقای حسینی ولم کن.. ولم کن بزار این دختره رو ادب کنم! آبرو برام نزاشته... زحمت نکشیدم دختر بزرگ کنم که 

 نتیجه اش بشه این..

 

 پوزخندی روی لبم نشست

رسیدی! _ تربیت؟ شما اصال وقت کردی منو تربیت کنی؟ همش به اون شرکت کوفتیت و مسافرتای مثال کاریت  

فکر کردی نفهمیدم اون مترجم کوفتِی شرکت رو صیغه کردی و خیلی از اون سفرهای کاریت بخاطر تفریحت با اون 

 زنیکه ی نکبته؟

 

 

اهم کرد!با این حرفم اول مبهوت نگ  

 باورش نمیشد بدونم؟

سال بیشتر نداشتم! ۱۵آره خب من اون موقع ها   

 فکر نمیکرد یادم بمونه؟
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 هه.. 

آورد سمتم.. وقتی پوزخندم رو دید ِجری تر شد و ایندفعه تونست از دست بابای امیر خودشو آزاد کنه و هجوم  

 

 سیلی دیگه ای زد که افتادم روی پله ها..

تونست کتکم زد..خم شد روم و تا می  

 بابای امیر نمیتونست جداش کنه!

 خیلی قوی شده بود!

 اَنِگ این بی آبرویی جلوی خانواده ی حسینی انقدر براش زیاد بود که تا جون داشت کتکم زد..

 اون وسط صدای جیغ های مامان پری روی اعصابم بود..

 منی که داشتم کتک میخوردم اینجوری کُلی بازی در نمیوردم..

 

میدونم چندتا مشت و لگد زدن  

 نمیدونم چندین بار خسته شد و دوباره شروع کرد

 چشمام تار میدید دیگه.

 بغض بدی خفه ام میکرد..

 حتی نمیتونستم از درد ناله کنم..

 نمیدونم چقدر وقت گذشته بود که دستی قدرتمند کشیدش عقب و هولش داد اون طرف...

 

 

دستی قدرتمند کشیدش عقب و هولش داد اون طرف..نمیدونم چقدر وقت گذشته بود که   

 

 از بین پلک های نیمه بازم نگاهی به امیـر کردم!

 امیری که خشمگین نفس میکشید و

سینه به سینه ی بابا ایستاده بود..   
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 چشمام باز تر شده بود!

 دستاشو مشت کرده بود و رگ گردنش حسابی متورم شده بود!

 

ت بلند میکنید ؟_ به چه حقی روی زِن من دس  

 

 بابا غرید

 _ زِن تو دختر منه ! هرکا بخوام میکنم!

 

 امیر یه قدم دیگه رفت جلو..

 حاال دقیقا یک سانت با هم فاصله داشتن

 امیر با صدای بلند فریاد کشید

 _ میگم به چه حقی؟ هآن؟

 من تا حاال انگشتم بهش نخورده اون وقت شما به چه حقی ؟ هــــــــــان؟

 

کلمه ی آخر رو بلند فریاد کشید گوش های من هم تیر کشید! انقدر  

 

 باباش اومد و جداشون کرد!

 هرچند امیر رو میشناختم!

 هیچ وقت بی احترامی نمیکرد!

ی کرده بود!ش اونو تبدیل به این امیر حسینِی معروفهمیشه به کوچیک و بزرگ احترام میزاشت و همین اخالقِ   

 

شدنشون خوشحال شدم!ولی با این حال از جدا   

 نمیخواستم حرمت ها بشکنه..

 

 بابا با صدای آرومتری گفت
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 _ اگر کتکش زدم به خاطر خودت بود پسر! 

 لجبازی میکنه طالق بگیره! کتکش زدم تا بشینه سره جاش!

 توام اگه تا حرف طالق رو زده بود یکی توی دهنش زده بودی زندگیتون اینجوری نمیشد!

 

رنفس های تنِد امی  

 مشت گره شده اش..

 رگ متورم گردنش ..

 همه و همه نشون میداد که چقدر عصبانیه و چقدر داره خودش رو کنترل میکنه!

 

 اومد حرفی بزنه که بابای امیر اجازه نداد و فرستادش سمت من

 _ برو پیش آرشیدا نگهش دار..

 

 

 

 اومد حرفی بزنه که بابای امیر اجازه نداد و فرستادش سمت من

رو پیش آرشیدا نگهش دار.._ ب  

 

 با این حرف سریع متوجه جسِم بی رمق من شد و اومد سمتم..

 بابا هم از فرصت استفاده کرد و از عمارت حسینی ها زد بیرون!

 

 امیر نشست کنارمو تِن بی جونم رو توی حصار شونه هاش گرفت..

باباش گفتبا دستش خوِن ریخته شده کنار دماغ و دهنم رو پاک کرد و رو به   

ل بگیرمش؟_ این بود رسم امانت داری بابا؟ زنمو گذاشتم پیش شما که جاش امن باشه.. اینجوری باید تحوی  

 

 _ امیر.. بابا..
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 اجازه نداد پدرش حرفی بزنه

 _ بابا توضیح نمیخوام! توضیحات شما زن منو سالم نمیکنه!

شن کنید تا بیارمش ببریمش بیمارستان!برید ماشین رو رو  

 

 پدرش سریع به سمت بیرون دوید..

 چجوری اومده بود داخل خونه؟

 مگه مامان پری نگفته بود پاش رو نزاره اینجا؟

 

 توی بغلش بودمو داشتیم از عمارت بیرون میرفتیم..

 دم در مامان پری چادری رو انداخت روی بدنم که توی بغل امیر بود..

 

 امیر زیرلب گفت

!_ ممنون که زنگ زدید مامان   

 اگه نمیومدم معلوم نبود تا کی زیر مشت و لگد های پدرش جون میداد !

 

 مامان لبشو به دندون گرفت و به سمت بیرون هدایتمون کرد..

 

 با امیر صندلی عقب نشستیم..

 همچنان منو توی بغل خودش نگه داشته بود..

 سرم روی شونه اش بود و لباسش از خون من سرخ رنگ شده بود..

 

رو بردارم که اجازه نداد اومدم سرم  

 _ آروم بگیر دختر..
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 دستمو روی قسمت هایی از لباسش که خونی شده بود کشیدم

 _ آخه بیشتر لباست کثیف میشه

 

 

 دستمو روی قسمت هایی از لباسش که خونی شده بود کشیدم

 _ آخه بیشتر لباست کثیف میشه!

 

 آغوشش تنگ تر شد 

 لبشو گذاشت روی پیشونیمو لب زد

فدای سرت.._   

 

 سرشو آورد پایین

 _ خوبی؟

 

 به بستن و باز کردن پلک هام اکتفا کردم..

 چند دقیقه بعد رسیدیم.

 امیر با سرعت برق و باد پیاده شد و اجازه نداد حتی ماشین پارک بشه!

 

 سریع رفتیم اورژانس و با دیدن وضعیتمون دکتر و پرستاری اومدن باالی سرم..

 

.همه چی زود پیش رفت.  

 زخمام رو پانسمان کردن..

 بدنم کوفته بود.

 سرم شکسته بود...

 



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 بعد از رسیدگی های بیش از اندازه و حساسیت های امیر من چشمام بسته شد و خوابم برد..

 کوفتگی های بدنم کاری کرده بود که خستگیم بیشتر از حد خودشو بروز بده!

 

بیدار شدم.. صبح بود که از خواب ۵یا  ۴فکر میکنم ساعت طرفای   

 نور کمی داخل اتاق بود و معلوم بود خورشید هنوز کامل طلوع نکرده !

 

رده!بخواستم تکون بخورم که متوجه شدم دستم توی دسته امیره و سرشو گذاشته روی بازوی من و خوابش   

 

 نا خودآگاه دستم رفت بین موهاش..

 با خودم فکر میکردم چرا رفتارهاش این مدلی شده؟

بدجنسی ای که داشت رو دیگه نداره؟ چرا اون  

 درسته حتی اون موقع ها هم مثل کوه پشتم بود!

 حمایتم میکرد..

 اجازه نمیداد کسی اذیتم کنه ..

 

 ولی بدجنسی های خودشم داشت!

 بلد بود تا فیها خاِلدوِن منو بسوزونه!

 ولی االن فرق کرده بودد

 

 االن انگار همش شده بود حمایت خالص!

 توجه!

تی محبت !و ح  

 

 اصال حواسم نبود که موقع فکر کردن همچنان دستام بین موهاش میلغزه !
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وقتی به خودم اومدم که یکدفعه سرش رو بلند کرد و با چشمایی که یکیشون باز بود یکیشون بسته و لبخندی که 

 نمیدونم از کجا منشأ گرفته بود نگاهم کرد!

 

کشم!قدرت نداشتم دستمو از بین موهاش بیرون ب  

 انگار زمان متوقف شده بود و فقط اون لحظه میخواست تا قیامت ِکش بیاد!

 

 ضربان قلبم تند و تندتر میشد!

امیر اون یکی چشمش رو هم بست و سرش رو دوباره روی بازوم گذاشت و دستی که توی دستش گرفته بود رو نزدیک 

ی داغی روش نشوند...لباش برد و بوسه  

 

دستم میسوخت..جای بوسه اش روی   

 یه چیزی همش توی وجودم پُر و خالی میشد..

 هوای اتاق انگار گرفته بود یا شایدم من نمیتونستم نفس بکشم..

 

 همش لحظه ی بوسیدن دستم برام تکرار میشد ..

 وضعیت بدی بود!

 

 امیر دوباره خوابش برده بود ..

م شد!از اون لحظه نمیدونم چقدر گذشته بود که پرستار وارد اتاق  

 با دیدنمون توی اون وضعیت لبخندی زد..

 تازه با دیدنش درد بی امان سرم یادم اومد..

 

 آهسته لب زدم

 _ سرم درد میکنه..

 

 _ آرامبخش میزنم واست توی سرم
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 سریع به صدای بلندش واکنش نشون دادم

 _ یواش تر.. 

 

 لبخندش پر رنگ تر شد

میخوای ها !!_ ببخشید.. حواسم نبود... خیلی خاطرش رو   

 

 لبخندش پر رنگ تر شد

 _ ببخشید.. حواسم نبود.. خیلی خاطرش رو میخوای ها !!

 

 دستپاچه شدم..

 خاطر کی رو میخوام دقیقا ؟

 امیر رو ؟

 

 سریع به حرف اومدم

نشه..ین گفتم بیدار _ نه بابا .. ُخب خوابه.. روی صدا هم حساسه.. تازه چون خیلی طول میکشه خوابش ببره برای هم  

 

 به خودم اومدم!!

 چرا داشتم توجیح میکردم؟

 چیو اصال داشتم توجیح میکردم؟

 مگه به من مربوط بود؟

 اصال خوابه که خوابه..

 به من چه؟

 

 انگار پرستاِر فهمید من با خودمم درگیرم که دیگه بدون حرف مسکن و آرامش بخشی بهم تزریق کرد و رفت بیرون...
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 حسابی خسته بودم..

خواب هم این خستگی رو َدر نمیکرد! ولی  

م خسته بود..روحَ   

 اعصابم متشنج بود..

 

 فکرم همش از از این اتاق و این فضا میرفت گذشته و میومد..

 

 نمیخواستم برگردم به اون روزا..

 یاد آوریش هم برام تلخ بود...

 

 در برابر گذشته مثل سنگ شده بودم!

 دوست نداشتم حتی به یادم بیان..

 

لی وضعیتی که با امیر داشتیم و اینجوری لب تخت من خوابش برده بود منو پرت کرد به اون روزی که برای و

 مسمومیت غذایی یک شب بیمارستان بستری شدم!

 

 سه چهار ماهی از ازدواجمون گذشته بود..

 همه چی روتین بود..

 سعی میکردیم توی خونه نزدیک به هم نباشیم!

ها و مراسم ها تحملش میکردم!به اجبار داخل مهمونی   

 

 از بس از رستوران غذا خریده بودم شبانه روز

 باالخره معده ی حساسم دوام نیورد و حالم بد شد و راهِی  بیمارستان شدم..
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 باالخره معده ی حساسم دوام نیورد و حالم بد شد و راهِی بیمارستان شدم..

 

ونم!توی بیمارستان بستری شدم و قرار شد دو شب بم  

 البته یک شب کافی بود!

نم!ولی خب حساسیت های امیر از همون اوِل زندگیمون شروع شده بود و با اصرار قرار شد دو شب بمو  

 

 امیر رفته بود آبمیوه بگیره واسم

 مایعات باید میخوردم!

باز شد و مهتاب  مامان پری و خاله شیرین داشتن سِر اینکه کدومشون شب بمونن بحث میکردن که یکدفعه در اتاقم

 اومد داخل!

 

 به یکباره تنم یخ بست..

 بعد از فردای عروسی که اومدن برای صبحانه خونمون دیگه ندیده بودمش!

 یعنی خودش نبود که نبود!

 از خاله شنیدم رفته خونه ی مادربزرگش که یک شهِر دیگه بود!

 و االن بعد از چند ماهی که ندیده بودمش

تا بببنمش..تمام تنم چشم شده بود   

 تا جبران کنم نداشتنش رو..

 

 بی توجه به بقیه اومد باالی سرم و دستمو توی دستش گرفت و با چهره ی نگرونی گفت

 _ خوبی؟ سالمی؟

 

 چندین بار از سر تا پام رو نگاه کرد تا مطمعن بشه..



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 صدام از هیجان میلرزید

 _ خوبم... چیزی نیست..

 

 دلم میخواست بپرسم تو خوبی؟

زبون باز نکردم.. ولی  

 نمیخواستم بهش توجه کنم!

 نمیخواستم بفهمه هنوز هم حسی این وسط هست!

 

 از خاله شنیده بودم یه خواستگار خوب داره ولی قبول نمیکنه!

 مهتاب یک سال هم از من بزرگتر بود و میتونستم نگرانی های خاله رو درک کنم!

ل بودم!من که با لجبازی بله رو گفته بودمو االن متاه  

 بله گفتنی که باعثش خوده مهتاب بود!

 

 پس چرا مهتاب ازدواج نکنه؟

 توی اون لحظه که دستم توی دستش بود

 یه آن به سرم زد میتونم طالق بگیرمو با مهتاب بریم یه جای دور..

 جایی که هیچکس نباشه!

 حتی فکرشم اون موقع کلی قلبمو لزروند..

ی که بینمون بود!اینکه فقط من باشم و مهتاب و ِحس  

 

 حتی فکرشم اون موقع کلی قلبمو لرزوند..

 اینکه فقط من باشم و مهتاب و ِحسی که بینمون بود!

 

 با این فکر شوِق دوباره ای واسه زندگی پیدا کردم..

 خود به خود دسِت مهتاب رو محکم توی دستم فشردم..
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 همون موقع امیر وارد اتاق شد 

بود..ی خرید دستاش پر از کیسه  

 آبمیوه و کمپوت..

 

 تا نگاهش به من و دستای گره شده ام با مهتاب افتاد ابروهاش گره خورد..

 

 مهتاب سریع دستام رو ول کرد و عقب کشید..

 امیر با همون اخم اومد سمتمو آبمیوه ای به دستم داد.

 

.جو به قدری سنگین بود که نمیتونستم نگاهی حتی به سمت خاله و مهتاب بندازم.  

 

 مامان پری یهو گفت

_ امیر مامان داره شب میشه برو کم کم استراحت کن خونه.. شب شیرین خانوم پیِش آرشیدا جان میمونن.. اجازه نمیدن 

 منم بمونم..

 

 امیر همینجوری که بهشون آبمیوه تعارف میکرد جواب داد

 _ نه ممنون مزاحمشون نمیشیم.. خودم هستم!

 

 

آهسته ای یه دفعه گفتمهتاب با صدای بی جون و   

 _ من میخوام بمونم.. فکر کنم آرشیدا هم راحت تره اگه من 

 

 امیر با صدای دورگه از عصبانیتی با لحن بدی پرید بین حرفش پرید

 _ گفتم که خودم میمونم! من شوهرشم و مسلما من بمونم خیلی راحت تره!
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حرفشامیر با صدای دورگه از عصبانیتی با لحن بدی پرید بین   

 _ گفتم که خودم میمونم! من شوهرشم و مسلما من بمونم خیلی راحت تره!

 

 حرف امیر جای بحثی باقی نگذاشت!

 مهتاب نگاِهش سُر خورد پایین و دیگه تا آخر که با خاله و مامان پری رفتن هیچی نگفت!

 

 از دست امیر عصبانی شده بودم!

 بهش توپیدم

ار حالیت نیست نمیخوام سر به تنت نباشه!_ کی گفته من با تو راحت ترم؟ انگ  

 

 به ثانیه نکشید برگشت سمتم و روی باال تنه ام خیمه زد..

 دستاش رو گذاشته بود دو طرف بازوهام

 با صدای بدجنسی جواب داد

 

 _ هان چیه؟ ناراحتی نزاشتم مهتاب جونِت بمونه پیشت؟

 

 یه لحظه از سرم گذشت نکنه همه چی رو فهمیده؟

و نگاهش جوری بود که انگار حقیقت رو میدونه و میخواد انکار کنه!آخه لحن   

 

 ترسیده بهش زل زدم..

 منتظر بودم حرف بزنه تا بفهمم فهمیده یا نه!

 

 با دودلی پرسیدم
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 _ منظورت چیه امیر؟

 

 بلند شد و همینجوری که میرفت سمت بیرون

 شونه ای باال انداخت و جواب داد

ور تا برگردم.._ هیچی.. آبمیوه ات رو بخ  

 

 اَه لعنتی..

 چرا بهم استرس میده همش..

 خب اگه میدونی بگو تا من اینجا از اضطراب تلف نشم!

 

حالت تهوعِ ناشی از مسمومیتم و اعصاِب خوردی که امیر برام درست کرده بود همه دست به دست هم داده بودن تا از 

 پا در بیارنم..

 

 با صدای موبایلم از فکر در اومدم..

 شماره ناشناس بود!

 دفعه ی اول جواب ندادم

 وقتی برای بار زنگ زد تماس رو وصل ک_ بله؟

 

 صدای ظریف مهتاب رو که شنیدم قلبم اومد توی دهنم!

 _ سالم.. مهتابم! خِط جدیدمه!

 

 به زور سالم کردم

 _ آرشیدا خوبی؟ ما که رفتیم امیر اذیتت نکرد؟

 

 ابروهام پرید باال
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 با تعجب پرسیدم

 _ چرا باید اذیتم کنه؟

 

 مثل اینکه خودش فهمید چه سوال مسخره ای پرسیده که سریه جواب داد

 _ هیچی.. آخه انگار عصبانی بود. گفتم شاید بهت چیزی بگه یا چمیدونم اذیتت کنه!

 

 با اینکه قانع نشده بودم ولی دیگه چیزی نگفتم

 چند لحظه به سکوت گذشت که دوباره خودش پرسید

 

زندگیت خوبه؟ خوشبخت شدی؟_   

 

 دلم میخواست سرش فریاد بزنم..

 خوشبخت؟ 

 لعنتی تو به این زندگی مسخره ی اجباری میگی خوشبختی؟

 میخواستم داد بزنم 

 ِد آخه المصب تو که خودت میدونستی اگه یک روز نمیدیدمت و صدات رو نمیشنیدم حالم بد میشد!

 غِم عالم میریخت توی دلم!

ستی پس چرا میپرسی خوشبخت؟تو که میدون  

 

 ولی مثل این سه چهار ماه تظاهر کردم!

 تظاهر به خوشبختی!

 میخواستم بفهمونم بهش که زندگیم بدون اون ام میگذره و خیلی خوب هم میگذره!

 

 با لحنی که شاد بودِن مسخره اش توی ذوق خودمم میزد چه برسه اون جواب دادم
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امیر همونِی که میخواستم.. کنارش آرومم و خوشحال!_ آره همه چی عالیه.. واقعا   

 

 تُِن صداش ضعیف تر شد

 _ دوستت داره؟

 

 _ آره زیآد.. ندیدی چقدر بهم توجه میکنه؟

 نمیزاره آب توی دلم تکون..

 

 با وارد شدن یهویی امیر داخل اتاق حرفم نصفه موند و گوشی توی دستم خشک شد!

 

 اشاره زد کیه؟

مو جواب دادمسریع به خودم اومد  

 _ خاله شیریِن داره باز احوالم رو میپرسه!

 

 خودم هم نفهمیدم چرا دروغ گفتم؟

 مگه مهتاب پسر بود؟

 

 

 

 

 _ چرا دروغ میگی آرشیدا؟

 دعوات میکنه؟

 

 _ نه نه.. اگه کاری ندارید برم من..
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 مهتاب عصبانی شده بود

 _ چرا اینجوری حرف میزنی؟ 

حرف بزنی؟مگه امیر دعوا میکنه با من   

 

 بی توجه به حرفاش خداحافظی ای گفتم و تماس رو قطع کردم..

 برگشتم سمت امیر که با یه ابروی باال رفته نگاهم میکرد!

 

 َسَرم رو به معنای چیه ؟ تکون دادم

 

 _ هیچی.. شاِم تو بخور

 

 تازه فهمیدم برام غذا گرفته!

 مثل همیشه هم کباِب پر..

بخورم! غذای بیمارستان رو نمیزاشت  

 اینجوری میخواست تقویتم کنه مثال..

 

 بی توجه بهش چند لقمه خوردم..

 دو روز بود هیچی نخورده بودم و حسابی گرسنه ام بود!

 

 لبم رو با دستمال پاک کردمو به تخت تکیه زدم..

 نفهمیدم چجوری خوابم برد..

 

ده..روی بازوم گذاشته و خوابش برنیمه های شب از تشنگی چشمام باز شد که متوجه شدم امیر سرش رو   

 

 دیگه تا صبح خوابم نبرد و خیره ی امیر شدم..
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بود که پرستار وارد اتاقم شد و امیر از خواب پرید.. ۶ساعت   

 چشمای بازم رو که دید با صدای خواب آلودش پرسید

_ کی بیدار شدی؟   

 

 جوابی ندادم که باز پرسید

 _ چته ؟؟خوبی؟

 

م زد و رفت..پرستار سرم جدیدی به  

 رو به امیر که بدنش رو کش و قوس میداد گفتم

 _ میخوام برم خونه.. دیگه خوب شدم..

 

 _ دکتر گفت امشبم بمونی..

 

 _ وقتی خوبم چرا بمونم آخه؟

 

 

 اینجوری شد که شب دوم رو با کمک امیر پیجوندمو برگشتیم خونه..

 

ره ی آشنایی دیدم..ی آخر پشت شمشادای پیاده رو چهکه لحظه با ریموت پارکینگ رو باز کرد و داشتیم میرفتیم داخل  

 

 

 مطمعن بودم مهتاب بود!

 من برق نگاهش رو حتی توی تاریکی هم تشخصی میدادم!

 

 تا از ماشین پیاده شدم خواستم برم سمت در که امیر مانع شد..
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 _ کجا؟

 

 یه لحظه برم دم در کار دارم.

 

 _ چیکار؟

 

 کالفه برگشتم سمتش

ه چقدر گیر میدی امیر.. _ اَ   

 

 دیگه حرفی نزد و رفت داخل ساختمون..

 از در که بیرون رفتم دیدمش..

 از پشت شمشادا بیرون اومده بود و با دیدنم شوکه شد!

 

 _ اینجا چیکار میکنی مهتاب؟

 

 ِمن ِمن میکرد

 _ میخواستم مطمعن بشم خوبی!

 

 شونه ای باال انداختم

 _ میبینی که ! خوبم!

 

 نگاهش توی نگاهم خیره شد..

 آروم لب زدم

 _ مهتاب...
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 زیر نوِر مهتاب و آرامش شب به ثانیه نکشید به سمت هم پرواز کردیم!

 

 دستام که دورش حلقه شد و گرمای آغوشش رو که حس کردم روحم پر کشید..

 دلم آروم شد..

 

 مهتاب بود.. مهتاب من..

 توی بغلم ِهق زد..

 

دادم.. اما من بغضم رو قورت  

 نه که دلتنگ نباشم..

 نه که براش پر پر نزنم..

 ولی اون بود که اشتباه کرد!

 اون بود که با پس زدن من گند زد به تموم اون حس های خوب !

 

 خودش رو ازم جدا کرد و اشکش رو پاک کرد!

 با بند کیفش بازی میکرد و با صدای گرفته ای گفت

 _ اومم.. من نباید میومدم اینجا.. 

قط میخواستم یک لحظه ببینمت..ف  

 برو داخل تا امیر نگران نشده..

 خواستم جواب بدم که صدای امیر رو شنیدم

 _ آرشیدا چرا نمیا..

 

 حرفش با دیدن مهتاب نصفه موند!

یم همو نگاه میکردیم!بعد از سالم احوالپرسی ای که چندان خوشایندشون به نظر نمیرسید همینجوری دم در ایستاده بود  
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 حاال که امیر مهتاب رو دیده بود دعوتش کردم بیاد داخل!

 

ی خونه ای که خودش واسم چیده بود رو سرک کشید..با کنجکاوی گوشه به گوشه  

 امیر داخل اتاق کارش بود و منم بعد از تعویض لباسم وارد سالن شدم..

 روبروی قاب بزرگ عروسیمون ایستاده بود و خیره خیره نگاهش میکرد!

ایستادم کنارش  

 _ عکسش قشنگ شده نه؟

 

 سرش رو تکون داد!

 چرا حس کردم شونه هاش خمیده شده؟

 

 با بدجنسی ازش پرسیدم

 _ کسی نیمده توی زندگی تو؟

 

 برگشت سمتمو دوباره جوابی نداد..

 عصبی شده بودم!

 این سکوت رو نمیخواستم!

 

و بی توجه به حضور مهتاب پرسیداومدم باز حرفی بزنم که دست های امیر دوِر شونه ام حلقه شد   

 _ خانوم خانومای من چطوره؟ حالت که باز بد نشده؟

 

 لبخند ساختگی ای مهمون لب هام کردم

 _ نه خوبم.. 

 

 همونجوری به سمت آشپزخونه هدایتم کرد و رو به مهتاب گفت
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 _ بفرمایید بشینید تا من و عروس خانوِم خونمون  ازتون پذیرایی کنیم!

 

انگیز بود که بخوام به خاطر اذیت کردن مهتاب فیلم عاشقونه بازی کنم اونم فیلمی که نقش اول مرِدش رو  چقدر نفرت

 منفور ترین آدم زندگیم بازی میکرد!

 

 

 

 

م بیرون!لیوان های شربت رو توی سینی گذاشتم و امیر برد بیرون خودمم با ظرف شیرینی از آشپزخونه رفت  

 

ودیم و مهتاب رو به رومون!من و امیر کنار هم نشسته ب  

 کسی حرف نمیزد!

 فقط گاهی نگاه هامون با همدیگه بازی میکردن!

 

 امیر سرش رفته بود توی گوشیش و داشت تند تند برای شماره ی ناشناسی تایپ میکرد!

 

هش گفتمبی حواس از اینکه مهتاب روبرومونه و کسی که انقدر با دقت دارم پیامش رو میخونم امیره رو ب  

 _ این کیه؟ چرا بهش گفتی عزیزم؟

 

 خودمم نمیفهمیدم ِچم شده بود ولی خب واسم سوال شده بود کیه بهش گفته عزیزم؟

ری؟اگه کسی توی زندگیش بوده چرا هم من رو هم خودش رو بدبخت کرده با اصرار به این ازدواج اجبا  

 

شم های گرد شده!سوالم جوری بود که هم مهتاب هم امیر خیره خیره نگاهم کردن با چ  

 

 به معنای چیه سرم رو تکون دادم..
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 _ امیر میگم کیه؟

 

 بازم جواب نداد که سریع گوشیش رو از دستش کشیدم

 _ بده خودم ببینم

 

 سعی میکرد موبایلش رو از دستم بیرون بکشه..

 از جا پریدم و دور سالن دویدم..

 بلند بلند داد میزدم

 _ نمیدممم نمیدمممم دنبالم نیآا

 

 اون وسط خنده ام گرفته بود!

 امیر مثل یه ببر از اینور به اونور دنبالم میپرید!

 

 _ دختر تو مگه مریض نبودی؟

 از منم که سالم تری!

 

ی بلندی زدم..با این حرفش ایستادمو قهقهه  

 نمیتونستم خودم رو کنترل کنم!

 اونم سواستفاده کرد و خودشو بهم رسوند

کردم گوشیش رو حتی االمکان دور نگه دارم..دستام رو بردم پشتم و سعی   

 

 دستاش رو برد پشتم.

عمال توی بغلش بودم!   

 

 دوتامون نفس نفس میزدیم..
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 سرش روی شونه ام بود و به پایین نگاه میکرد تا موبایل رو بگیره!

 

 یه لحظه به خودم اومدم!

 من دارم چیکار میکنم؟

 حواست هست آرشیدا؟

 

خالِی مهتاب و در خونه ای که باز مونده بود! نگاهم سُر خورد توی جای  

 

 

 

 خشک شده سرجام ایستاده بودم..

 امیر که تغییر حالت یهوییم رو دید ازم جدا شد و نگاهم رو دنبال کرد..

 زیر لب پرسید

 _ ِکی رفت؟

 

 چشمام رو بستم!

 منم بودم میرفتم!

 بی رحم شده بودم نه؟

 داشتم مهتاب رو زجر میدادم..

محلی.. با تظاهر به خوشبختِی تو خالی ای که جلوش از زندگی مشترکم ساخته بودم!با بی   

 

 ولی اون هم زجرم داد..

 اون من رو پس زد!

 سعی میکردم با این حرف که خودش منو نخواست و پس رفتار و کارای من حقشه خودم رو گول بزنم!

 ولی چندان موفق نبودم!
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لش بود افتاد!نگاهم به دستی که موبایل امیر داخ  

 حتی دیگه مهم نبود به کی پیام میداد!

 پوزخندی روی لبم نشست..

 

 گوشی رو کوبیدم به سینه اش و به سمت اتاق راه افتادم!

 

 زیر دوِش آب داغ سرم رو فشار دادم!

 از فکرهای مختلف داشت میترکید!

 همه چی انگار بهم ریخته بود ..

 

 احساس میکردم زنده ام..

میکنم..زندگی   

 نفس میکشم..

 هر روز نور خورشید رو میبینم

 ولی این قلبمه که مرده!

 این قلبِم که مثل قدیم ها خوش نیست و داره بهونه میگیره..

 

ی یه خنده ی از تِه دل وسط خیابون!بهونه  

 اونم وقتی خاله شیرین داره به من و مهتاب چشم غره میره!

تِن بابام..ی یه بغِل گرم با بوی امنیت بهونه  

ی عمیق از طرف مهتاب و دلگرم شدنم به زندگی.ی یه بوسهبهونه  

 

 اَه لعنتی..

 دوباره رسیدم به مهتاب!
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 چرا آخره هر فکری منتهی میشد به مهتاب؟

 چرا؟

 

 با صدای در حمام به خودم اومدم

 _ آرشیدا خوبی؟

 

 

 _ آرشیدا خوبی؟

 

 با صدای خفه ای جوابشو دادم که آره خوبم!

 

عد از پوشیدن لباس خواب صورتُی خرسیم خودم رو روی تخت انداختم ..ب  

 گرسنه ام بود ولی میلی به شام نداشتم..

 

های ریز سقف که به عنوان ستاره های کوچولو بود و سقف رو مثل آسمون میکرد نگاه همینجوری بی هدف به چراغ

 میکردم ..

 

روی اعصابمدر اتاق باز شد و صدای امیر دوباره خش انداخت   

 _ بیا شام بخور

 

 پتو رو روم کشیدم

 _ نمیخورم..

 

 _ ناهار هم درست چیزی نخوردی ضعف میکنیا
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 با صدای پر از حرصی بی توجه بهش گفتم

 _ شب بخیر

 

 عصبی جواب داد

 _ بی لیاقتی دیگه!

 

 و بعد هم در رو محکم بهم کوبید!

 پوزخندی زدم و سعی کردم بخوابم..

 

یم آفتاب چشمام رو باز کردم..صبح با نور مستق  

 به جای خالی امیر نگاه کردم..

 مرتب بود و فهمیدم که دیشب توی اتاق نخوابیده!

 شونه ای باال انداختم..

 مهم بود؟ 

 نه اصال نبود..

 

ی روتین با امیر بهم میخورد!حالم از این زندگی مسخره  

مو به در و دیوارا نگاه کنم..خسته شده بودم از اینکه از صبح تا شب توی این خونه باش  

 

 

 

ی من رو گرفتامیر آینده  

 زندگی شادی که میتونستم داشته باشم رو نابود کرد ..

ی مثبت که داشت برام کم نمیزاشت!ولی یه نقطه  

 بهترین خوراک و بهترین پوشاک..
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 بهترین جواهرات و ...

ی چیزهایی که یه زن نیاز داشت!همه  

 

اصل و نسب این خانواده فروخته بود ! بابام من رو به پول و  

 پس چرا من ازش استفاده نکنم؟

 

 لبخندی روی لبم نشست..

نم!کباالخره میخواستم بعد از مدت ها یه حرکتی بزنم و از وقت و انرژی خودم و پول امیر استفاده   

 

یکنه!ماه شارژ ممیدونستم از وقتی زنش شدم و عروسی کردیم  کارتی که داخل کشوی پا تختی هست رو هر   

 من که این مدت استفاده نکرده بودم ولی هنوز هم دیر نشده!

 

 صبح از خونه که بیرون رفت

 منم کارهام رو کردم..

 باید یه جوری خودم رو سرگرم میکردم دیگه!

 

 دانشگاه که همون اول انصراف دادم..

 پوزخندی زدم ..

 میرفتم برای چی؟ برای کی؟

م بریدم!با بفهمونم چقدر از زندگیاینکار رو کردم تا به با  

 

 فکر دانشگاه رو بیخیال شدم..

هایی که دوست داشتم ثبت نام کردم..کالس  

 پیانو..

 شنا..
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 بدمینتون..

 عکاسی..

 آشپزی..

 نقاشی..

 

 حسابی خودم رو سرگرم کرده بودم!

 صبح از این کالس در میومدم نیم ساعت بعد یه کالس دیگم شروع شده بود!

 

ی کالس ها رو همراهم اومد تا ی همهکه دید رفت و آمدم زیاد شده برام راننده استخدام کرد و خودش اولین جلسهامیر 

 محیط آموزشگاه ها و باشگاه و استخر رو ببینه و مطمعن بشه که خطری همسرش رو تهدید نمیکنه!

 

 به خودم که نمیتونستم دروغ بگم

 از این حمایت های کوچولوش خوشم میومد!

مهمه ی دنیا یه نفر هست که راحتِی من ... امنیِت من براشیه جورایی دلم رو گرم میکرد که یه گوشه  

 

!یه جورایی دلم رو گرم میکردم ک یه گوشه ی دنیا یه نفر هست ک راحتی من...امنیت من براش مهم  

 دیگه به زندگیم عادت کرده بودم!

 

ک همخونه که البته یه کوچولو فوضول بود قبول کرده بودم و سعی امیر رو بعنوان یک همسر نه..اما به عنوان ی

 میکردم برای اینکه اعصابم اروم باشه و ارامش داشته باشم کمتر باهاش دهن به دهن کنم!

 

کردم!ی میکرد دیگه خودم آشپزبه لطف کالس آشپزی و امیر که وسایل و مواد غذایی مورد نیاز رو آماده می  

 

تاثیر داشت! دید که امیر مثل یه داور نظر می داد و توی بهتر شدن طعم غذاهام یه جوراییهر روز یک غذای ج  

 

 زندگیم روی روال افتاده بود!
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 اوایل که من مرده ی متحرک بودم امیر هم متفاوت بود و متفاوت برخورد میکرد!

 

خوابید!فقط برای خواب خونه میومد و گاهی حتی روی تخت خواب مشترکمون هم نمی   

 

یومد!ولی از وقتی سعی کرده بودم که خودم رو سرگرم کنم و به زندگیم جهت بدم امیر هم باهام راه م  

 

 بعضی وقتا ظهرها هم برای ناهار می یومد و شب ها زودتر خودش رو به خونه می رسوند!

 

د و فریاد بیرونش بندازم و بعد گاهی توی آشپزخونه کرم می ریخت و به غذا ها ناخونک می زد که باعث می شود با دا

 به این بچه بازی های مرد این روزهای زندگیم بخندم!

 

 یه جورایی با هم بُرخورده بودیم!

 سعی می کردیم به زندگی هم عادت کنیم!

 

 این بین تالش های امیر رو برای اینکه سر از عالیق من در بیاره می فهمیدم!

 

از چی خوشم میاد و از چی بدم میاددحتی یه جورایی تالش می کرد ببینه من   

 

 

شب پنجشنبه بود و بعد از مدت ها که اخر هفته ها همش به مهمونی رفتن و خونه ی فامیل وقت گذروندن سپری شده 

 بود اون اخر هفته خونه خودمون بودیم!

 

 کیک شکالتی رو از فر بیرون آوردم و با اسمارتیز تزیینش کردم!

وتا لیوان چای رفتم روی کاناپه کنار امیر نشستم!داخل سینی گذاشتم و با د  

 

 با دیدن خواننده موردعالقه ام سریع کنترل رو از امیر گرفتم و گفتم
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 _ کانال عوض نکن 

 

 و با ذوق ادامه دادم

 وای من عاشق خوندنشم!

 

خودم حرف می زدم و مثل وقت های دیگه که با دیدن خواننده و بازیگر های مورد عالقه ام غرق خوشی می شدم و با 

 قربون صدقه اشون میرفتم زیر لب می گفتم

 _قد و هیکلش نگا توروخدا

 وای قربون تیپت بشممم!

 

 با سوال امیر برگشتم سمتش

 _از مردهای اینجوری خوشت میاد؟

 

 ابرو هام پرید باال 

 _چجوری؟

 

 با پوز خند گفت

ن؟_از همین مردها ک شلوار پاره می پوشن و گوشواره می نداز  

 

 احساس کردم لحنی ک داره جوریه که میخواد مسخره ام کنه!

 

 برای همین با پر رویی جواب دادم

 _هر چی که باشه از اون بازیگر موفرفری سیاه سوخته ای ک تو دنبالش می کنی بهتره!

 

 شوک زده نگاهم کرد! 
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 فکر کرده نمی فهمم از یوتیوب هر شب سریالش رو میبینه؟

 

نمیاد! سریالش قشنگه! _من از اون خوشم   

 واال شما راه ب راه قربون این پسره مسخره میشی!

 خیلی خوشت میاد ازش نه؟

 

 تیکه ی کالمش باعث شد ناخوداگاه از دهنم بپره و بگم

 _من اصال از پسرا خوشم نمیاد فقط خوندن این یکی باحاله!

 

 طرز نگاهش باعث شد بفهمم چه گندی زدم!

نمیاد؟گفتم از پسرا خوشم   

 وااااااااای

 

 

 با یه ابروی باال رفته پرسید

 _ از پسرا خوشت نمیاد؟ یعنی چی؟

 

 خدا میدونه توی چه وضعیتی گیر افتاده بودم!

 هر لحظه امکان داشت از استرس بیهوش بشم!

 اولین بار بود یکی غیر از مهتاب راجع این مسائل ازم میپرسید!

 

 با ِمن ِمن جواب دادم

یزه..من از مردا خوشم میاد!_ اِم... خب چ  

 

دشه..آره خو  
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 ادامه بده آرشیدا..

 

 _ مردای جا افتاده و سنگین.. نه این پسرای بچه که هنوز مامانشون غذا میزاره دهنشون!

 

 پوزخند واضحی زد

 _ که اینطور... پس یعنی از مردای سبک من خوشت میاد؟

 

 ایندفعه من با ابروهای باال رفته نگاهش کردم

کی گفته تو اینجوری هستی؟_   

 

 نگاهش بدجنس شد

 _ چجوری؟

 

 بازیش گرفته بود؟

ه بود همراهیش کردماما انقدر از این که سوتی ای که دادم جمع شده بود خوشحال بودم که توی دوئلی که راه انداخت  

 

 _ همونجوری دیگه..

 

تر کردحس کردم نامحسوس خودش رو نزدیک  

 _ خب منم میپرسم چجوری؟

 

 این من بودم که اینجوری شیطون براش چشم و ابرو اومدم و گفتم

 _ جا افتاده و سنگین منظورته؟

 

 خودمم از نازی که توی حرف زدنم داشتم تعجب کردم!
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 آرشیدا  تو و اینکارا؟

ام شد و دستش رو نزدیک صورتم آورد که به خودم اومدم!برای مدتی خیره  

لب به کیک خوشکلم بزنم رفتم سمت اتاق و شب بخیر گفتم!سریع از جا بلند شدم و بدون اینکه   

 

 

 چند وقتی بود حس میکردم یه جای کار میلنگه!

 زندگیم روی ِروال بود ولی یه چیزی کم داشت!

 خوشحال تر بودم..

 لبخند از روی لبم پاک نمیشد..

 و انقدر سرم رو شلوغ کرده بودم که وقتی برای فکرای الکی نداشتم..

غم انگار از زندگیم حذف شده بود! یه جورایی  

 

حس های خوب رو هم مدیوِن امیر بودم! ی اینهمه  

ی این شادی نقش داشت و همراهم میشد..امیری که توی هرلحظه  

 یادم نمیاد بابام هیچوقت یک درصد مثل امیر توی زندگیم نقش داشته باشه!

 

 فکرشم نمیکردم امیر به عالیقم...

 به کالس هام..

ورزش روزانه امبه   

الم!انقدر اهمیت بده و گاهی حتی برنامه هاش رو باهام فیکس کنه تا خودش به جای راننده بیاد دنب  

 

 سعی میکرد خودش رو توی زندگیم جا بده!

ها نه نمیگفتم!منم به این تالش  

 اجازه میدادم مسئولیت زندگیم رو به عهده بگیره!

 اجازه میدادم نگرانم بشه..
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ونم بگم زندگی کردن باهاش سخت نبود!و حتی میت  

 

ه تیمارستان میکشید..اگر میخواستم مثل چند ماه اول عروسی اونجوری افسرده باشم و خونه نشین بمونم مطمعنا کارم ب  

 

 ولی به خودم کمک کردم!

م سازگار کردم..خودم رو با شرایط زندگی فعلی  

م!تم در کنارش و همراه باهاش زندگیم رو بسازنمیتونستم امیر رو از زندگیم حذف کنم ولی میتونس  

 

 و عجیب تر این بود که دیگه مهتاب اولویت زندگیم نبود!

قبال وقتی با خاله تلفنی حال و احوال میکردم با میرفتم به بابا سر بزنم لَه لَه میزدم تا یه نشونی... خبری چیزی از 

 مهتاب بفهمم و ببینم چطوره..

یگه حتی حالش رو از خاله هم نمیپرسیدم!ولی چند وقتی بود که د  

 یه جورایی مهتاب یه حس گنگ و دور شده بود..

 و در عوض..

 

 

 

 یه جورایی مهتاب یه حس گنگ و دور شده بود..

 و در عوض امیر پر رنگ و پر رنگ تر شد!

 انقدر پر رنگ که اگه یه روز بین تایم کالس پیانو و آشپزیم و زنگ نمیزد و نمیپرسید

 

چی مرتبه ؟چیزی احتیاج نداری؟ همه_   

 

 مثل مرغ سرکنده میشدم و همش احساس میکردم یک چیزی کمه!

 و تا برسم خونه و منتظر بمونم تا بیاد خونه جونم به لبم میومد!
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 ولی چرا خودم بهش زنگ نمیزدم؟

 

 چند وقتی بود خودمم فهمیده بودم

 آرشیدای قبل نیستم..

 یه چیزی سر جاش نیست!

ه بودم و به روی خودم نمیاوردم..فهمید  

 

 من داشتم به بودن امیر عادت میکردم!

 و این عادت رو دوست نداشتم!

 البته حق داشتم..

 حق داشتم که خوشم بیاد!

 من هیچ وقت همراهِی مردی رو توی زندگیم نداشتم!

 حتی عاشق بودنم متفاوت از بقیه بود!

 

دارم واقعا عشِق؟بعضی وقت ها فکر میکردم حسی که به مهتاب   

 همیشه هم تهش به گنگی میرسیدم!

 احساسات متفاوت و گنگ!

 

 اگه واقعا عشق بود پس چرا به این زودی اوم تب تند تموم شد؟

 چرا امیر کم کم پر رنگ شد و حتی گاهی روزا میشد که مهتاب به یادم هم نمیومد

5 

 

 

ام کرده بود!دوباره این احساسات پوچ کالفه  

نقاشی وسایلمو جمع کردمو بیخیاِل کالس پیانویی شدم که بعده این تایم بود!وسط کالس   
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 پیاده به سمت خونه راه افتادم ..

 مسافت زیادی نبود و نیم ساعته میرسیدم..

دم!های رز آبی و صورتی دلم رو برد و یه دسته گل خریدمو در حیاط رو با کلیدم باز کرسِر راه گل  

 

بود و این متعجبم کرد! ماشین امیر توی پارکینگ  

ظهر چرا اومده بود خونه؟ ۱۱این وقت روز ساعت   

 

 با حس بدی که توی وجودم رخنه کرده بود به سمت ورودی خونه رفتم..

 نمیدونم چرا دلم گواِه بد میداد!

 هنوز کلید ننداخته توی در چوبی ساختمان صدایی مو به تنم سیخ کرد!

 صداش خیلی آشنا بود!

های مهتاب!ِه.... شبیِه نالهیه چیزی شبی  

 

 سرم رو تکون دادم ..

 دارم توهم میزنم بابا..

ی من باید بیاد؟صدای مهتاب اونم تازه ناله گونه اش چرا از خونه  

 خنده ام گرفت ..

 آرشیدا باید بری دکتر..

 توهم زدنم به لیسِت مشکالتت اضافه شد!

 در رو که باز کردم صدا واضح تر شد!

لرزید..دست و پام   

 ضعف کردم..

 چشمام رو بستم..

 آرشیدا داری اشتباه میکنی..
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سالن رسوندم.. کیفمو پایین در گذاشتم و با کمک دستی که روی دیوار میکشیدم خودم رو از راهروی دم ورودی به  

 

 چشمام تار شد..

 تصویر  رو به روم ِهی تار میشد ِهی واضح میشد..

میشد..چشمام ِهی پر میشد ِهی خالی   

 دست خودم نبود..

 

 دستمو روی چشمام کشیدم..

 دارم توهم میزنم .. آره ..

 همش توهمه...

 

 ولی مگه میشه قد و قامت امیر رو نتونم تشخیص بدم؟

 مگه میشه صدای پر از لذت مهتاب رو نشناسم ..

ی زندگیم بود.. م بود... همهی من مهتاب.. کسی که یه زمانی عشقم بود... صمیمی ترین دوستروی کانتِر آشپزخونه 

 توی بغل شوهرم ناله میکرد؟

 

 

 

 زانوهام خم شد و به زمین افتادم..

های مهتاب بلند بود که صدای افتادن من به گوششون نرسید..ولی انقدر صدای ناله  

کس نفهمید.. ندید !!من شکستم و هیچ  

 

 تصوبر روبروم واقعی تر از هر وهم و خیالی بود..

 

ی گلوم رو نشونه گرفته بود و بیخیالم نمیشد!بغض بزرگ  
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 هوا کم آورده بودم..

 اکسیژن میخواستم..

ای اکسیژن دستم رو به گلوم فشار دادم..برای ذره  

 

م توی فضا پیچید !با صدا بغضم شکست و صدای بلند ِهق ِهقِ   

 یه لحظه سالن غرق سکوتی شد و فقط صدای هق هق من سکوت رو میشکست!

 

چشمای گشاد از تعجب خیره ام شده بود!امیر با   

ی من چه غلطی میکرده!شاید در باورشم نمیگنجید که من ببینم  روی کانتر آشپزخونه  

 یا بهتره بگم چه غلطی میکردن!

 

 به ثانیه نکشید که بلند شد و لباساش رو مرتب کرد!

دم مهتاب نباشه!ی اون دختر رو ندیده بودم و هنوز هم دوست داشتم که اون آهنوز قیافه  

 دوست داشتم یه تشابه صدا باشه!

اش رو از کانتر برداشت و موهاش دورش ریخت و قامتش رو دیدم هرچی که داشتم از خاطرات با ولی وقتی باال تنه

 مهتاب همه و همش توی ذهنم فرو ریخت!

 

حرکت.. با یه حرف.. نگاه.. با یه مثل این میموند که یه رویای شیرین رو توی ذهنم زندگی کرده بودم و االن با یه  

 همه و همه اش نابود شده بود و فهمیده بودم که همش رویا و خیال بوده!

 

 مهتاب برگشت سمتم!

 برعکس من که گریون خیره اش بودم!

 چشماش برق میزد!

 

 امیر اومد سمتم و خواست زیر بازوهامو بگیره که سریع خودمو عقب کشیدم
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بود!صدام از بغض دو رگه شده   

ت رو به من نزن!_ دستای نجِس   

 

 کالفگی از چهره اش میبارید..

 با همون صدای لرزون از بغضم ازش پرسیدم

 _ چندمین بار بود؟

 

 سوالی نگاهم کرد..

 اینبار با پوزخند ادامه دادم

ی من با هم رابطه داشتید؟_ چندمین بار بود توی خونه  

 

 

 صداش از عصبانیت دو رگه شده بود

اونجوری که فکر میکنی نیست آرشیدا .._   

 

 پوزخندم پر رنگ تر شد

 _ دقیقا چطوری نیست؟ همه چی خیلی واضحه!خیلی بیشتر از خیلی..

 

امیر دستی بین موهاش کشید و خواست باز حرفی بزنه ولی مهتاب که االن لباساش رو مرتب کرده بود اومد جلوتر و 

 رو به امیر گفت

بدی امیر؟ آرشیدا راست میگه.. همه چی واضحه! _ چی رو میخوای توضیح   

 

ی مهتاب شدمبا نگاِه دلخوری خیره  

 چقدر ریلکس حرف میزد!

ی من به من خیانت میکرده!اصال انگار نه انگار که داشته با شوهر من توی خونه  
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 انگار یه اتفاق عادی افتاده!

 لب از لب باز کردم

 _ مهتاب.. تو... تو چطور میتونی؟

 

بهم نزدیکتر شد و تک خندی زد! قدمی  

 دستی به موهاش کشید و جواب داد

 _ اوممم... چرا نتونم؟ اصال مگه به تونستِن منه؟ 

 شوهرتون گلوشون پیش بنده گیر کرده خب !

 

 احساس میکردم حالتش عادی نیست..

 مهتاِب من هیچ وقت اینجوری قهقهه نمیزد..

 هیچ وقت اینجوری بدجنس نمیشد!

هیچ وقت انقدر وقیح نبود! مهتاِب من  

 اصال شک داشتم که این همون دخترِی که من روز و شبم رو باهاش میگذروندم؟

 

 وقتی دید من حرفی نمیزنم

 برگشت سمت امیر و پرسید

 

 _ نمیخوای حرفی بزنی؟ االن بهترین زمانِی که حقیقت رو بهش بگیما !

 

 گیج نگاهشون کردم..

 چه حقیقتی؟

 

دیگه خفه شو! _ مهتاب خفه شو..  

 نمیبینی حالش بده؟
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 چقدر صدای امیر خشن شده بود!

 اومد نزدیکتر

شیدا خوبی؟ حالت خوبه؟_ آر  

 

 نمیدونم چرا.

 ولی دیگه نمیتونستم چیزی رو درک کنم!

 انگار مغزم قفل کرده بود!

اطرافم اتفاق میوفتاد رو ی استوپِش رو زده بود و قدرت تجزیه تحلیل وقایعی که چشمام فقط میدید ولی مغزم دکمه

 نداشت!

 

 

 

 

یتم کرد..ی جفتشون شدم سریع خودش رو بهم رسوند و به سمت مبل هداامیر که دید جوابی نمیدم و فقط خیره  

 

 رو به مهتاب گفت

 _ برو یه آب قند بیار فکر کنم فشارش افتاده..

 

ای باال انداختشونهمهتاب   

 _ نترس از من و تو بهتره!

تو اینجوری میکنه!داره جلوی   

 

 حتی قدرت پوزخند زدن هم نداشتم!

 من این آدم رو نمیشناختم..



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 مهتاب هیچ وقت به این سنگدلی نبود!

 

حبه قند بود برگشت.. امیر که دید از اون بخاری بلند نمیشه خودش رفت و یک دقیقه بعد با لیوانی که حاوی آب و چند  

 

 به زور چند قلپی رو توی دهنم ریخت..

ِسش زدم کنار..پَ   

 همونی رو که خورده بودمم میخواستم باال بیارم!

 

 سریع از جا بلند شدمو محتویات معده ام رو توی دستشویی تخلیه کردم!

 

 امیر محکم به در میکوبید..

 جلوی روشویی تکیه دادم به دیوار و همونجا نشستم زمین..

 

 بغضم دوباره گلومو گرفت..

.این بار اجازه دادم بشکنه.  

 اشکام تند تند روی گونه ام مینشست..

 

 دلیل گریه ام رو خودمم نمیدونستم!

 

برای شوهری که اجباری بود و حاال خیانت کرده بود اینجوری اشک میریختم یا احساسی که پای کسی ریختم که لیاقتش 

 رو نداشت؟

 

ای که کم از جهنم نداشت!یا شایدم برای زندگی  
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زده بود ،از بس به در مشت و لگد   

 در از جا کنده شد و به سمتم هجوم آورد...

 

 بلندم کرد و از سرویس آوردم بیرون...

 

 کاشکی قدرت داشتم تا پَِسش بزنم!

 بوی عطر و بدنش برام حال بهم زن بود!

 دستاش که دور کمرم حلقه شده بود منزجرم میکرد!

 

 کمک کرد روی تختم نشستم..

 با حس بدی به تخت نگاه کردم!

علوم نبود چندین بار روی تختم با هم بودن!م  

 حق داشتم شک کنم نه؟

 

 کسایی که انقدر بی طاقتن که داخل آشپزخونه میخوان کارشون رو تموم کنن... 

 

 سرم از درد..

 از فکر..

 از صداهایی که میپیچید توی گوشم

 داشت منفجر میشد..

 

 به زور روی تخت دراز کشیدمو به سقف خیره شدم..

 

 نمیدونم چند دقیقه طول کشید

 چند دقیقه گذشت که دکتر محمودی ، پزشک خانوادگیشون، همراه امیر وارد اتاق شد!
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 حتی قدرت اینکه مردمک چشمام رو تکون بدم ببینمشون نداشتم!

 از صداها تشخیص دادم که دکتر اومده!

 

 نور انداخت داخل چشمام..

 چند بار صدام کرد..

زد..دو بار توی گوشم   

 ولی هیچ واکنشی نمیتونستم بدم!

 

 من به خاطر مادرم..

 به خاطر مرگی که جلوی چشمم بود..

 به خاطر به دار زده شدِن عزیزترینم جلوی خودم اونم توی سن کم دچار اولین شوک عصبی شدم!

ر بشم..هتسال به طور مداوم روانپزشک و قرص هزار جور روش های درمانی مختلف انجام دادم تا بتونم ب ۲  

 

 و حاال با فهمیدن این خیانت بزرگ و دیدنش..

 مثل همون سال بهم شوک وارد شده بود..!

 

 یه قرص به زور زیر دهنم گذاشتنو سوزن و سرم بهم زدن و خواب عمیقی سراغم اومد!

 

 با حس چند قطره آب روی صورتم چشمام رو باز کردم..

 امیر با یه لیوان آب باالی سرم بود..

 

ن آب رو روی پاتختی گذاشت و همینجوری که از اتاق بیرون میرفت گفتلیوا  

_ پاشو خودت رو جمع کن !   

 بسه اینکارا ! شب قراره مامان اینا بیان!
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 و از اتاق بیرون رفت!

 چشمام از تعجب گرد شد!

 این چه لحن طلبکاری بود؟

 

 با اخم از جا بلند شدم..

بیرون رفتم..بدون اینکه لباس عوض کنم از اتاق   

 حسابی تشنه ام بود!

 

ی روبروم دوباره شوکه شدم!تا پام رو از اتاق بیرون گذاشتم با دیدن صحنه  

 امیر و مهتاب توی بغل هم روی مبل نشسته بودن و با خنده و شوخی با هم حرف میزدن!

 

 آخه چقدر پررویی؟

 چقدر وقاحت؟

 االن دیگه عصبانی بودم!!!!!

 اونم خیلی زیاآد..

 

 رفتم مقابلشون ایستادم و با خشم داد زدم

 _ خجالت نمیکشین هرزه ها؟؟

 

 ابروهای مهتاب پرید باال..

 امیر دستش رو از دور کمرش برداشت و مقابلم ایستاد..

 دستش رو باال برد تا بزنه به صورتم که پوزخندم پُررنگ شد!
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که مهتاب سریع خودش رو انداخت وسطمون و بهش  مهر لحظه منتظر بودم سیلِی محکمی از امیرخان نوِش جان کنم

 گفت

 

 _ امیر! قرارمون خشونت نبود!

 

 خنده ام گرفته بود!

 قاتل روح و عشقم.. کسی که احساسم رو دار زده بود اینجوری ازم دفاع میکرد؟

 

 

 _ مهتاب خانوم راضی به زحمت نبودم..

 من از زندگی خوردم ... شصت دست شازده که چیزی نیست..

 

 و بعد زیر لب اضافه کردم

ی هرزه_ شازده  

 

 با لحِن خشنی گفت

 _ مهتاب بهش بگو درست حرف بزنه تا بیشتر قاطی نکردم!

 

 مهتاب با چشم غره برگشت سمتم

 _ خفه شو آرشیدا خراب تر از این نکن!

 

 واقعا عصبانی بودم..

 این دو تا هرزه بازی میکردن!

 اون وقت من باید خفه میشدم؟
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دهنمو باز کنم سرشون داد بکشم که نفهمیدم ِکی کف دست مهتاب روی دهنم نشست!اومدم   

 

 باورم نمیشد..

 زده بود توی دهن من؟

 

شوکه پرسیدامیر   

 _ چیکار میکنی ؟ مگه نگفتی خشونت نه؟

 

 با انزجار نگاهم کرد

گوش کنه!شو حرف _ میخواست دوباره یه چیزی بگه زدم توی دهنش تا بفهمه وقتی میگم خفه   

 

 بغض گلوم رو گرفت..

طاقت نداشتم..دیگه   

 نمیتونستم توی اون فضای نجس نفس بکشم!

 

 سریع رفتم اتاقمون و شال و کیفم رو برداشتم..

 هنوز دستم روی دهنم بود..

 

 نرسیده به در ورودی امیر جلوم رو گرفت

 با اخم پرسید

 _ کجا سرتو انداختی پایین داری میری؟

 

و خواستم پَِسش بزنم که دوباره گفتپوزخندی زدم   

 _مگه شهر هرته؟
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 صدای مهتاب خط انداخت روی روح و روانم

_ امیر ولش کن.. آخه این هرزه کوچولو جایی نداره بره.. شب دوباره برمیگرده همینجا به پات میوفته راهش بدی بیاد 

 خونه!..

 

سید!انگار یه لحظه خون به مغزم نر  

 به من میگفت هرزه؟

ه من میگفت بی کس؟ب  

 

 انقدر از دستش حرصی بودم که نفهمیدم این زور و توان رو از کجا آوردم..

ی بعد خودم رو انداخته بودم روش .ثانیه  

 

 با یه دستم موهاشو میکشیدم

 با دست دیگم بهش سیلی زدم و دهنش رو مالوندم!

 حسابی سر و صورتش بین دستام داشت ِله میشد!

 

زیرخواب شوهره من میشی..ای که _ تو هرزه  

ای که باید از زیر بقیه جمعت کنن!تو بی خانواده  

ی...دختره  

 

 

 

ای که زیرخواب شوهره من میشی..._ تو هرزه  

 تو بی خانواده ای که باید از زیر بقیه جمعت کنن!

ی...دختره  
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ماسید..ی حرفم توی دهنم با کشیده شدنم به عقب و پرت شدنم وسط پذیرایی ادامه  

 امیر سریع کنارش نشست..

!ی هیستیریکی کردمهتاب دستای امیر رو که به صورتش میکشید تا مطمعن بشه سالمه رو پس زد خنده  

 همینجوری که بلند بلند قهقهه میزد خیره ام شد

 _ فکر کردی دردم اومد اینجوری کتک خوردم؟

 تازه دلم خنک شد!

!معلومه خیلی سوختی که شوهرت عاشق منه  

 آره خب کدوم زنِی که شوهرشو با عشقش ببینه و نسوزه؟

 

 عشقش حالت دو پهلو داشت!

 منظورمش عشق امیر بود یا عشق من؟

 

 صداش که بلند شد فکرا رو کنار زدم

 

_ آرشیدا خانوم چی فکر کردی؟ نکنه با خودت گفتی خیلی خوشکل و خوش هیکلم یا خیلی با کماالتم یا شاید فکر کردی 

ی خوش نام و پولدار اومده خواستگاریت؟ی خیلی موجهی داری که یکی مثل امیر حسینی تک پسِر اون خانوادهخانواده  

 وای نکنه فکر کردی عاشق چشم و ابروت شده؟

 

 با این حرف زد زیر خنده..

 بریده بریده ادامه داد

 

 _ نه عزیزم امیر برای لجبازی با من اومد سمتت..

بود! امیر دوست پسر من  

 وقتی دید نسبت بهش سرد شدم فهمید یه نفر جدید اومده توی زندگیم!
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 فکرشم نمیکرد تو باشی .. ولی من از دهنم پرید..

 مِن خر انقدر عاشق تو شده بودم که هیچی نمی فهمیدم ..

 نمی فهمیدم امیر چقدر عاشقمه..

 

 

 گیج و گنگ نگاهشون میکردم..

ن مغزم نمیکشید؟درک حرفایی که میزد سخت بود یا م  

 

 یعنی... یعنی من تمام این مدت بازیچه بودم؟

 

ی این دوتا باختم؟یعنی من زندگیم رو برای لجبازِی عاشقانه  

 

 باورم نمیشد..

 نمیتونستم باور کنم..

 سرم رو به طرفین تکون دادم..

 نه آرشیدا نه ..

 اشتباه فهمیدی ..

 آره اشتباس..

بده! داره چرت و پرت میگه تو رو حرص  

 

هاش رو باور نمیکنم که با حرفاش شوک بعدی رو بهم وارد کردخواستم بهش بگم این دروغ  

 

 _ فکر کردی اون که اون روز توی کوچه بیهوشت کرد کی بود؟ آدمای امیر بودن!

 میخواست منو بترسونه!

 میدونی تهدیدم کرده بود تو رو میکشه!
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 برای همین ولت کردم!

تقدیمت کردم به دوست پسرم!برای همین دو دستی   

 فکر نمیکردم انقدر زود به زندگی باهاش عادت کنی!

 فکر نمیکردم در کنارش خوشبخت بشی!

 من به خاطر تو دست از خوشبختیم کشیدم..

وقتایی که من داشتم برای نداشتنت توی اون خونه و اون اتاقی که هزارتا خاطره باهات داشتن جون میدادم تو اینجا 

ی بابات!ای  میپختی و با امیر نوش جان میکردی و ته مونده اش رو میفرستادی خونهکیک میوه برای من  

 ولی از حق نگذریم آشپزیت خوبه ها

 

 و دوباره صدای قهقهه اش گوش آسمون رو کر کرد!

 یعنی امیر از هرچیزی که بین من و مهتاب بود با خبر بود؟

هاشون رو میگذروندن؟جوری عاشقونه لحظهیعنی میدونست یه زمانی این دو تا دختر چ  

 

 

 توی سرم یه جمله همش تکرار میشد..

 

 " امیر دوست پسره مهتاب بوده "

 

 نمیتونستم هضم کنم..

 نمیتونستم درک کنم!

 واقعا نمیتونستم هیج فکری کنم..

 

 االن باید چیکار میکردم؟

 االن زندگی من، وضعیت من چی میشد؟
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بود..توی سرم هزارتا فکر   

 چجوری دلشون اومد به خاطر احساسات خودشون یکی دیگه رو قربانی کنن؟

 

 کی مقصر بود؟

 مِن احمق که توی اوج نوجوونیم عاشق دختری به اسم مهتاب شدم؟

 

 امیر که عاشق مهتاب بود و به خاطر لجبازی با اون اومده بود خواستگاری من؟

 

رو میکشه تن به خواسته های امیر داده بود؟ یا مهتاب که وقتی امیر تهدیدش کرده بود من   

 

 شایدم بابام که ثروت امیر اینا کورش کرده بود!

 

 آروم و با صدای کم جونی لب زدم

 _ چرا ؟ چرا خیانت؟

 

 مهتاب پوزخندی زد

 _ چرا خیانت نکنم؟ هوم؟ 

خوب توی رفاه و خوشبختی که تو با دوست پسر من که صدقه سرِی من اومده تو رو گرفته خو عشق و حال میکردی! 

 بودی!

 

میدونی چی خنده داره؟    

 اینکه مامانم بخت تو رو توی سر من میزنه!

 

 سرکوفتم میکنه که چون من قرتی تر از تو بودم یکی مثل امیر نیمد منو بگیره!

 نمیدونه که شوهره تو عاشق من بوده و هست!
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 امیر دستش رو گرفت

 _ بسه مهتاب.. بسه دیگه

 

غیض دستش رو کشیدبا   

 _ نه بزار بگم.. بزار بگم که وقتی اون در حال فراموش کردِن من بوده من در چه حالی بودم!

 از یه طرف با تو سرو کله میزدم

 از یه طرف نبود آرشیدا توی اون خونه روانیم میکرد!

 مامانمم که غر و غر !

 مگه من چقدر میتونم تحمل کنم امیر؟

یت نشم؟مگه من از آهنم که اذ  

 که ببینم و بشنوم و سکوت کنم؟

 شما همتون یک باره من رو تنها گذاشتید..

 همتون رفتید دنبال زندگیتون و بیخیال من شدید!

 همتون...

 

 امیر دستش رو کشید و توی آغوشش کشید..

کردمیاش رو پشت سر مهتاب میکشید و موهاش رو ناز یه دستش رو دور کمرش حلقه کرده بود و دست دیگه  

 _ هیششش مهتاب.. کوتاهی از من بود.. انتقام گرفتن از تو کورم کرده بود..

 دیگه هیچی نمیفهمیدم..

 

 مهتاب توی بغلش ِهق ِهق میکرد..
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ی شوهرم و بهترین دوستم بستم و شکسته تر از هر زمانی خودم رو به سمت و من چشمام رو روی آغوش عاشقونه

 اتاق خواب کشیدم..

 

ای رو آروم میکرد..مگین تر از همیشه نشسته بودم و شوهر من زن دیگهمن اینجا غ  

 زن دیگه ای رو نوازش میکرد..

 

 درسته اجباری بود..

 درسته نمیخواستمش..

 ولی شوهرم که بود!

 اسمش توی شناسنامه ام که بود!

 پس حق داشتم اینجوری دلم بسوزه..

ی اشکم خشک نشه!اینجوری چشمه  

 

نشست.. پوزخندی روی لبم  

 کجای کاری آرشیدا؟

 تو از اول یه بازیچه بودی!

 اون شوهری که دلت رو سوزونده از اول با نقشه اومده تو رو اسیر کرده!

 

 

هام از فکر گذشته بیرون اومدم..با تکون دستی مقابل چشم  

های وحشتناک بدنم رو به لرزه انداخته بود..یاد آوری اون لحظه  

 

ورتم نشست خودم رو عقب کشیدم..انگشتای امیر که روی ص  

ها باعث شده بود تنفرم ازش بیشتر بشه..دوباره تکرار اون لحظه  
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 حتی لمس حس حضورش منزجرم میکرد!

 چه برسه به اینکه بخواد واقعا لمسم کنه!

 

 نور خورشید کمی فضا رو روشن کرده بود..

های خیسم نگاه میکرد..امیر با تعجب به رفتار من و گونه  

 

توجه بهش از تخت اومدم پایین.یب  

 حالم بهتر شده بود..

 به سمت سرویس رفتم..

 چندین بار آب سرد رو مهمون صورتم کردم تا از اون حس کرختی اون شب لعنتی بیرون بیام!

 

 حتی با یادش هم دوباره قلبم تند میزد و حالت تهوع بهم دست میداد!

 

 چطور تونستم تحمل کنم این همه سال؟

از سنگ بودم! واقعا  

 

 دیدم و سکوت کردم..

 شنیدم و سکوت کردم..

 لمس کردم و سکوت کردم..

ای نبود !کار ساده  

 

 کارهای ترخیصم رو انجام داد ..

 سرم رو گچ گرفته بودن و بدنم کوفته شده بود و کمی درد میکرد!

 

 هر کسی از راه رسید یه زخمی به من زد..
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ی شوهرم کتکم زد و هی پدرشوهرم و جلوی خانوادرو در حقم تمام کرد و داخل خونه فقط پدرم مونده بود که اونم لطفش

 خوب آبروم رو نگه داشت!

 

 توی راه برگشت گردنم رو از بس به سمت خیابون گرفته بودم حسابی تیر میکشید..

 

 صداش رو صاف کرد..

رو صاف میکنه!میدونستم هر وقت میخواد حرف بزنه ولی نمیدونه چجور شروع کنه صداش   

 

ی سیستم رو زدم و موزیک الیتی پخش شد!دکمه  

 این یعنی اینکه نمیخوام صدات رو بشنوم پس حرفت رو شروع نکرده تمومش کن!

 

 

ی خودمون!اتوبان رو که دور زد فهمیدم داره میره سمت خونه  

 

 سریع برگشتم سمتش

ی بابات اینا که از همون طرف بود.._ چرا دور زدی؟ خونه  

 

 بی توجه به حرفم دنده رو عوض کرد و حتی نیم نگاهی هم به سمتم نکرد!

 

اش زدم به شونه  

 _ مگه با تو نیستم؟ 

 

ی خودمون._ میریم خونه  

 

هام رو محکم روی هم فشردم..پلک  
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 سعی کردم آروم باشم..

 _ هیچ میفهمی چی داری میگی؟

 بزن کنار ببینم!

 

 بی حرف کنار خیابون پارک کرد..

جب کردم که حرفم رو گوش کرد..تع  

 قبل از اینکه اجازه بده حرف بزنم خودش شروع کرد

 _ نمیبرمت جایی که خودم نتونم کنارت باشم!

 نمیبرمت جایی که هرچند ناخواسته ولی بهت آسیبی برسه!

 سر و وضعت رو دیدی؟ 

 

 به سمتش برگشتم

یدی؟_ منم جایی که هوایی که توش نفس کشیدی باشه نمیام.. فهم  

 

 فرمون توی دستاش فشرده شد

 _ لج نکن آرشیدا لج نکن!

 

ی پدریت امنیت ندارم!_ چه لجی امیر؟ من هیچ جایی غیر از خونه  

 

 پوزخندی زد

 _ آخه امنیت داشتی که االن سرت شکسته!

 امنیت داشتی که از زیر دست و پا جمعت کردم وقتی اونجوری کتک میخوردی!

امنیتِی که داشتی!میدونی اینا همه از   

ی بابام نمیشه اینکار رو کنم!ی من نتونه وارد بشه! خونهمیبرمت یه جایی که کسی بدون اجازه  
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 چشمام رو یه بار باز و بست کردم..

 سرم به شدت درد گرفته بود..

 باید از بحث و عصبی شدن دوری میکردم !

 

 _ امیر سرم درد میکنه با من بحث نکن خب؟

 

سمتمو خودش رو نزدیک تر کشیدسریع برگشت   

 _ چی شدی؟ چرا درد گرفت؟ برگردیم بیمارستان؟

 

 گنگ به این همه نگرانِی صداش و اضطراب نگاهش خیره شدم!

 این کاراش چه مفهومی داشت؟

تر کنه؟میخواست مِن بدبخت رو از این گیج  

 

 آروم لب زدم

 _ امیر؟

 

 آروم تر از من جواب داد

 _ جانم؟

 

گفتنش ولی گفتم..سخت بود   

یادی نیست؟صدام میزدی! این همه نگرانیت برای یه هرزه ز ام که وقتی توی بغل عشقت بودی هرزه_ من همونی  

 

 درست بود خودم رو کوچیک کردم ولی ارزشش رو داشت که به روش بیارم!

 ارزشش رو داشت که بهش بفهمونم من همه چی یادمه و این امیر االن رو درک نمیکنم!

 نمیفهممش!
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ای کشید زیر لب با صدای آرومی گفتچشماش رو محکم بست و پوف کالفه  

 _ اگه خوب نبودی که تیکه نمینداختی..!

 

 عصبی پرسیدم

 _ به حرفایی که راسته میگی تیکه؟

 به حقیقِت کارایی که باهام کردی میگی تیکه؟

 

 

 با انگشتاش چشماش رو فشرد..

س بیا بحث نکنیم!_ مگه نمیگی سرت درد میکنه؟ پ  

 

 دوباره راه افتادیم که مجدد گفتم

 _ من توی اون خونه نمیام امیر!

ی مصموم نه!هرجای دیگه میام ولی اون خونه  

 انقدر درک این جمله ها برات سخته؟

 

 در کمال تعجب گفت

 _ باشه میبرمت یه جای دیگه!

 

 ابروهام پرید باال..

 چه عجب قبول کرد!

کنجکاوی ای که داشتم ساکت بشینم و ببینم کجا میبرتم!ترجیح دادم برخالف   
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ای که رانندگی کرد داخل کوچه ای پیچید و مقابل برج دقیقه ۲۰تا تماس تلفنی که فکر میکنم راجع خونه بود و  ۲بعد از 

 بلندی ایستاد..

 

 از ماشین پیاده شدم و پشت سرش راه افتادم..

کنه!خوشحال شدم که نیمد جلو تا بخواد کمک   

 چون مطمعنا باهاش دعوام میشد!!!!!

 

رفتیم.. ۲۰ی بعد از صحبت کردن با نگهبانی و گرفتن دسته کلیدی ازش وارد برج شدیمو  با آسانسور به طبقه  

طبقه بود! ۲۲کال   

 

 هر طبقه تک واحدی بود.

 در چوبی رو باز کرد و کناری ایستاد تا وارد بشم..

نه بود به وجدم آورد..اول از همه نور زیادی که توی خو  

 دقیقا رو بروی خورشید بود و آفتاب گیر..

 خونه خالِی خالی بود!

 برگشتم سمتش

 _ اینجا که هیچی وسیله ای نیست!

 

 همینجوری که توی گوشیش دنبال چیزی میگشت جواب داد

 _ اگه اجازه بدی تا دو ساعت دیگه تکمیلش میکنم..

ان و تختاالن زنگ میزنم به یه شرکت برای مبلم  

چیزها هم تا فردا درست میشه! وسایل آشپزخونه و بقیه  

 

 پوف کالفه ای کشیدم که ادامه داد

 _ خودت نمیخواستی برگردی اون خونه!
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 شانس آوردم یکی از بچها این خونه رو برای فروش داشت!

 

 اوففف..

 من رو آورده بود جایی که حتی یه صسندلی برای نشستن نبود!

انگار که من همین االن از بیمارستان مرخص شدم!اصال انگار نه   

زنه!بودم ببینم آقا چه گلی میخواد به سرمون بعصبی خودم رو روی کانتر آشپزخونه کشوندم و منتظر   

ساعت که با گوشیش کلنجار رفت و چندین بار رفت پایین و اومد باالخره بار آخر همراه خودش چندتا کارگر  2بعد از 

 اومده بودن..

باب چوبی رو آورده بودن..اس  

 مبلمان و میز ناهارخوری چیده شد و تخت و کمد هم همینطور..

شتم سمت امیر  _ باهوش خان تخت که تشک نداره! بعد از رفتن کارگرها با حق جانبی برگ  

 پوف کالفه ای کشید

میومدی میگفتی _ مگه من چند نفرم که حواسم به همه جا  باشه؟  

بیار اینجا ؟ میبردیم خونه مامان پری نیازی هم نبود اینکارارو کنی !_ مگه من گفتم منو   

 

 

 به تکون دادن سرش اکتفا کرد و دیگه جوابی نداد..

اپه  انداختم...بودم... دیگه نمیکشیدم... روپوش و روسریم رو کندم و خودم رو روی کانمنم از بحث کردن خسته   

 

.شب امیر از رستوران غذا سفارش داده بود.  

 نمیخواستم سر یک میز باهاش غذا بخورم... نمیخواستم ببینمش..

 این چه بدبختی ای بود که من دچارش شده بودم!

 تا کی باید تحملش میکردم ؟ تا کی؟

 

توی گوشیش.. بعد از شامی که من روی همین کاناپه خوردم و امیر سر میز اومد مبل کنارم نشست و سرش رو کرد  
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میکردم بلکه سرگرم بشم..درو دیوار رو نگاه   

قبول میکرد؟با خودم فکردم یعنی اگه با امیر منطقی حرف میزدم ایا منطق من رو   

جبهه گرفته بودم! همش باهاش بحث و دعوا میکردم شاید هم برای همین هیچ وقت توی بحث هام  من همش مقابلش

 نتیجه به دلخواه من نمیشد ..

ذوق زده شده بودم..انگار که یک کشف بزرگی کرده باشم   

حتی فکر اینکه یک درصد بتونم با حرف زدن مالیم متقاعدش کنم که این زندگی از ریشه و بن خرابه و باید تموم بشه 

 واقعا به وجدم آورد..

رو کمی روی مبل به سمتش کشوندمخودم   

 _ امیر؟

 سرش رو آورد باال و سوالی نگاهم کرد.. سعی کردم لحنم رو کمی نرم کنم..

 شاید لحن من کمی اون رو هم مالیم تر کنه تا از موضِعش پایین بیاد..

 

سال پیش با هم ازدواج کردیم.. ازدواجی که خودت میدونی به خاطر تو و خودخواهیات شکل  8_ ببین امیر من و تو 

ش بیشتر حرف بزنم تا دیگه راجعگرفت.. ازدواجی که باعث شد جوونِی من و آینده ام و کال زندگیم نابود شد.. نمیخوام 

همه کلی اعتبار داری.. همه برای  دوتامون رو عصبی نکنم.. بشین با خودت یک ذره منطقی فکر کن امیر.. تو میون

اینکه  همیشه قضاوتات عادالنه اس حسابی بهت احترام میزارن.. پس چرا برای همسرت .. زنت .. برای کسی که 

میکنی؟ چرا به خاطر خودخواهیات میخوای زندگی من رو بیشتر از این که اسمش توی شناسنامته عدالت رو برقرار ن

سال دیدم و دم نزدم؟ به خدا که حقم نیست.. بیا .. بیا و برای یه  8سال به پاتون سوختم؟  8هست گند بزنی؟ بس نبود 

ت شخصیت رو مدنظر قرار بارم که شده قاضِی زندگی من باش.. بیا برای یک بار هم که شده بدون اینکه دالیل و تفکرا

بدی برای من قاضی شو و بر اساس همون عدالتی که داری و زبانزد همه اس برای من حکم صادر بده.. فقط برای یک 

 بار..

 

 اون آخراش دیگه لحنم حتی التماس گونه هم شده بود..

 من به هر روشی که میشد علیه امیر و در مقابلش حقم رو خواسنم ..

با فرار و خودکشی.. ولی هیچ کدوم جواب نداد که نداد !!! با بحث و دعوا ..  

 شاید این لحن نرم و التماس گونه دلش رو به رحم میاورد!

م ؟ بعد از حرفام به یک نقطه خیره شده بود و عمیق فکر میکرد.. یعنی میشه روش تاثیر گذاشته باش  
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اله و کالفه تر میشدم.. حسابی عصبی شده بودم.. زیر چشمی خیره اش شدم .. پس چرا واکنشی نشون نمیده؟ داشتم ک

حسابی.. چرا پس حرفی نمیزذ؟ همش میخواست من رو دق بده.. نمیتونست بدون اینکه یک روز به من حرص نده 

 بیخیال بشه.. نمیتونست.. نمیتونست.. 

 سرم رو تکون دادم و خواستم از جام بلند بشم که سریع با دستش مانع شد

روع نکردی ؟ پس بشین تمومش کن .._ مگه حرف رو ش  

 

 باالخره یه حرکتی زد..

 سرجام نشستم و خیره اش شدم تا ببینم چی میخواد بگه..

 باالخره به حرف اومد _ چرا میخوای طالق بگیری آرشیدا ؟

 از سوالش چشمام گرد شد.. این سوال بود میپرسید ؟  نه واقعا سوال بود؟ 

دن داره؟ جوری سوال میکنی انگار یک زندگی شاهانه برام فراهم کردی و نزاشتی آب _ میپرسی چرا امیر؟ واقعا پرسی

 توی دلم تکون بخوره و من خوشی زیر دلم زده و میخوام برای تنوع و الکی الکی جدا بشم..

 

 با نگاه عمیقی پرسید _ زندگیت شاهانه نبود؟ 

 

هرچی که میخواستم و هر امکاناتی رو از بهترینش رو  باخودم رو که تعارف نداشتم... زندگیم واقعا شاهانه بود..

 داشتم... باید با انصاف میبودم ... برای همین سرم رو تکون دادم و جوابش رو دادم

_ مگه همه چی به پوِل امیر ؟ همه چی به ماشین آخرین سیستم و طال و جواهره ؟ من توی زندگیم با تو دِل خوش 

نداشتم.. من رو هیچ وقت به غیر از مهمونیا زِن خودت ندونستی چون زنت یکی دیگه بود امیر.. چون توی بغل یکی 

چون خودمم برای اینکه همسرت باشم اونم واقعی قدمی جلو  دیگه آروم میشدی..  البته برای این بهت خرده نمیگیرم ..

نزاشتم.. یعنی کال ازدواج ما از اول هم مثل بقیه ازدواج ها نبود.. تو برای انتقامی که میخواستی از عشقت بگیری 

شه که از اومدی خواستگاری من و منم برای لجبازی که با عشقم داشتم.. به نظرم االن دیگه وقتشه که راحت بشم.. وقت

 این اسارت آزادم کنی امیر.. 

 سبز چشماش خیره ی مشکی نگاهم بود

 _ نمیشه بیشتر فکر کنی؟

 تلخ خندی روی لبم نشست

ساِل تمام وقت داشتم که فکر کنم؟ 8_ فکر نمیکنی من   

 چنگی بین موهاش زد _ یعنی تک تک اون لحظات داشتی به طالق فکر میکردی؟
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تکون دادم _ درست از همون دقیقه ی اولی که توی محضر بینمون خطبه عقد خونده شد به سرم رو به نشونه ی مثبت 

 کلمه طالق فکر میکردم تا همین االنی که روبروی تو نشستم !

 اخمی ریزی روی صورتش نشست..

 _ ما لحظه های خوبی هم داشتیم آرشیدا.. نمیتونی منکر اون لحظه ها بشی !

که حقیقت رو بفهمم روزای خوبی رو داشتیم..._ منکرش نمیشم.. قبل از این  

 از جا بلند شد و با همون اخمش گفت _ من نمیخوام طالقت بدم! نمیتونم طالقت بدم!

به تبعیت ازش بلند شدم و روبروش ایستادم _ چرا نمیخوای؟ هوم؟ من رو طالق بده و برو فرانسه پیش عشقت! تا کی 

ل عشق و حالت باشی؟میخوای من رو زندونی کنی و خودت دنبا  

چشماش رو عصبی بست که ادامه دادم _ چطور اون راحت توی فرانسه لذت ببره و من اینجا اسیر باشم؟ خب ِد المصب 

 برو پیش عشقت و زندگیت رو بکن بزار منم راحت باشم!

ل بقیه م مثز اول هخودمم برای اینکه همسرت باشم اونم واقعی قدمی جلو نزاشتم.. یعنی کال ازدواج ما ا
 برای ازدواج ها نبود.. تو برای انتقامی که میخواستی از عشقت بگیری اومدی خواستگاری من و منم

ادم کنی رت آزلجبازی که با عشقم داشتم.. به نظرم االن دیگه وقتشه که راحت بشم.. وقتشه که از این اسا
   امیر..

  سبز چشماش خیره ی مشکی نگاهم بود
  بیشتر فکر کنی؟_ نمیشه 

  تلخ خندی روی لبم نشست
  ساِل تمام وقت داشتم که فکر کنم؟ 8_ فکر نمیکنی من 

  چنگی بین موهاش زد _ یعنی تک تک اون لحظات داشتی به طالق فکر میکردی؟
 ه عقدسرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم _ درست از همون دقیقه ی اولی که توی محضر بینمون خطب

  به کلمه طالق فکر میکردم تا همین االنی که روبروی تو نشستم !خونده شد 
  اخمی ریزی روی صورتش نشست..

  _ ما لحظه های خوبی هم داشتیم آرشیدا.. نمیتونی منکر اون لحظه ها بشی !
  _ منکرش نمیشم.. قبل از اینکه حقیقت رو بفهمم روزای خوبی رو داشتیم...

  گفت _ من نمیخوام طالقت بدم! نمیتونم طالقت بدم!از جا بلند شد و با همون اخمش 
یش نسه پبه تبعیت ازش بلند شدم و روبروش ایستادم _ چرا نمیخوای؟ هوم؟ من رو طالق بده و برو فرا

  عشقت! تا کی میخوای من رو زندونی کنی و خودت دنبال عشق و حالت باشی؟
 ی فرانسه لذت ببره و من اینجا اسیرچشماش رو عصبی بست که ادامه دادم _ چطور اون راحت تو

 باشم؟ خب ِد المصب برو پیش عشقت و زندگیت رو بکن بزار منم راحت باشم!
 

 ی چشمام بود جواب دادچنگ بعدی که به موهاش زد با کالفگی همینجوری که خیره
  _ نمیتونم آرشیدا.. نمیتونم..

 
 اش ایستادمسینه به سینه

 همه مدت من رو زجر دادی.. زجر دادید.. دیگه بسمه؟ _ چرا نتونی؟ فکر نمیکنی این
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 فکر نمیکنی منم حق زندگی دارم؟
 

 بی حرف فقط نگاهم میکرد..
 نمیدونم چرا ولی چشمام پر از اشک شد..

م رو د اشکهای مهتاب باختم هر دفعه که به یادم میومفکر اینکه من جوونیم رو بین دستای امیر و خنده
 راه مینداخت..

 
 نزدیکتر شد..قدمی 

 اش باهام خیلی کم شد..فاصله
 پلک که زدم و قطره اشکی که چکید دستاش رو دورم حلقه کرد..

 من این آغوش رو نمیخواستم!
 این عطر تن رو نمیخواستم..

 حِس این ضربان قلب رو نمیخواستم!
 این گرمِی تن برام نامحرم بود!
 من هیچ وقت محرِمش نمیشدم..

 بود..این آغوش ماِل من ن
 ی عقد هم مال من نبود!این مرد حتی سر سفره

  شناسنامه اش به نام من بود ولی قلبش به ناِم یکی دیگه !
 

 من هیچ وقت دوستش نداشتم..
 ازدواجم اجباری بود..

 شتم..کسی که مرد من بودن رو یدک میکشه احساس مالکیت دا  هام نسبت بهی همجنسولی منم مثل بقیه
  درسته
 نبود.. حتی ِکِششی هم نبود ولی احساس مالکیت که بود...عشقی 

یکردم و ین نمشوک اول وقتی بود که دیدم داره بهم خیانت میکنه.. البته نمیتونم گله کنم چرا که من تمک
تی منطقم این حق رو بهش میداد که نیاز هاش رو جای دیگه و پیش کس دیگه ای برطرف کنه ولی وق

 که با شوهر منه...فهمیدم مهتاب اون شخص 
 به معنای واقعی کلمه شکستم!

 خورد شدم..
 له شدم..

 ذره ذره آب شدم..
 امیر هیچ وقت به جسمم آسیبی نرسوند..

 هیچ وقت کتکم نزد..
 هیچ وقت از من درخواست جنسی نداشت

 ی اون ها روحم رو داغون کرد.. ولی بدتر از همه
 با هم دیدمشون من مردم..ی خونه ام از همون روزی که توی آشپزخونه

 ی ما زیاد شد!از اون روز رفت و آمد های مهتاب به خونه
اد خانواده ها فکر میکردن به خاطر صمیمیتی که بین من و مهتاب بوده و به خاطر تنهایی من می

 ی شوهرمه!پیشمون... ولی نمیدونستن که مهتاب معشوقه
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 هرمه!ی شونمیدونستن مهتاب عشق جوونِی من و معشوقه
 هاشون خط مینداخت روی روحم..صدای خنده

 ی مشکی شد !کم کم پاکی و سفیدِی من تبدیل به یک توده
 دیگه کم کم از سنگ شدم..

ر یدن دصدای پر از لذتشون از اتاق خواب میومد ولی من بی تفاوت روی مبل مینشستم و اَدای فیلم د
 میاوردم تا نبینن غروِر ِله شده ام رو..

 هم بتونم با کوه غرورم پیششون ابهت داشته باشم.. تا هنوز
 ولی خوِد خدا هم میدونست که تعداد نفس هاشون رو توی هر رابطه از َبر بودم!

 اصال مگه میشه زن باشی و برات مهم نباشه؟
 

 امیر کاری با جسم و بدنم نداشت
 سال تموم میون لذت بردناش به من گفت هرزه! ۸ولی 

 توی هر رابطه اش بلند میگفت عشِق زنم توی بغلمه! دست خودشم نبود ولی
 

 ای احساس به مهتاب ندارم..ولی نمیدونست که من دیگه ذره
 مهتاب برای مرده بود..

بح تموم شب هایی که نفس هاش با نفس های شوهرم توی اتاق بغل قاطی میشد و من تنها تا خوده ص
 ره ذره توی وجودم مرد..چشمام روی هم نمیرفت .. تموم اون شب ها مهتاب ذ

 
میر اهردفعه که صبح ها قبل از اینکه خدمتکار خونه برسه میرفتم توی اتاق و از زیر دست و پای 

 ستم!ی اون صبح ها مهتاب رو توی مغز و قبلم به دار می بجمعش میکردم تن و بدنم میلرزید و همه
 

وضع  ز اینام و به کسی حرف بزنم تا بتونم به خاطر گذشته ای که با مهتاب داشتم نمیتونستم لب باز کن
 خودم رو نجات بدم!

 !امیر تهدیدم کرده بود به همه لو میده و مهتاب هم به همه میگه که من از راه به درش کردم
ون اِه و و این در حالی بود که استارت اون رابطه از طرف مهتاب بود و من حتی بهش گفته بودم اشتبا

 گ نشون داد و من قبول کردم...خواستنمون رو برام بزر
 

و به راهام ی امیر بفهمن من دختری ام که به هم جنس خودم گرایش دارم پترس از اینکه بابام و خانواده
 اون خونه قفل کرد..

 خونه ای که مجبور بودم هر روز شاهد عشق بازی شوهرم باشم!
 

اشته ابطه دمهتاب میتونه با پسر ها هم رتمام مدتی که مهتاب با امیر بود به این فکر میکردم که چرا 
 باشه؟

 مگه من رو دوست نداشت؟
 پس یعنی الکی فیلم بازی میکرد؟

 چرا اون میتونه و من نمیتونم؟
 چرا تا یک مرد بهم نزدیک میشه سریع حِس نفرت سرتاسر وجودم رو میگیره؟

 این فکرایی بود که تمام اون مدت توی مغزم رژه میرفت...
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 فکر گذشته بودم که یادم رفته بود توس بغل امیرم!انقدر توی 

 سریع خودم رو از حصارش بیرون کشیدم..
 _ حواسم پرت شد..

 
 

 شاید اون برای این بغل طوالنی از من توجیه نمیخواست ولی من میخواستم توجیه بیارم!
 نه برای اون .. برای خودم!!!!

 
 بعد از چند دقیقه زمانی که گذشت رو بهش گفتم

 امیر من هرجوری بشه ازت جدا میشم!_ 
 !از همون اول ازدواجمون که همه چی برای من تلخ گذشت بزار این آخرش بدون درگیری تموم بشه

 خوب فکرات رو بکن و نتیجه رو بگو!
 

ا ادم تدهام بحث رو تموم کردم و به امیر این فرصت رو خودم رو روی کاناپه انداختم و با بستن چشم
 خوب فکر کنه!

 
 صبح با صدای آیفون از خواب پریدم..
 َسَرکی توی خونه کشیدم .. امیر نبود..

 ی آیفون رفتم سمتش..با صدای دوباره
 

 کناری ایستاده بودم و به کارگرهایی که میرفتن و میومدن نگاه میکردم ..
 یک عالمه دیگه اسباب رسیده بود!

 ودن..ایستاده بود و در حال چیدمان خونه ب یه خانوم شیک پوش هم به عنوان طراح دکوراسیون منزل
 

 نمیدونم وقتی این همه آدم رو فرستاده اینجا چرا خودش غیبش زده؟
 بین شلوغیای ذهنیم نمیدونم چرا فکرم همش سمت سپهر میرفت!

 خیلی وقت بود ازش خبری نبود!
 ه تماسموبایلش رو بده تا یرفتم پیش خانوم رستمی همون طراح داخلی و ازش خواهش کردم اگر ممکنه 

 بگیرم!
 

 با چهارمین بوق که جواب داد
 سریع سالم کردم..

 به سپهر آدرس دقیق خونه رو دادم و بهش گفتم اگر میتونه بیاد تا با هم صحبت کنیم!
 گفت تا ظهر دادگاه داره و میتونه برای ناهار بیاد دنبالم!

 فکر خوبی بود..
شغول مخودم رو با نظر دادن راجع خونه و گپ زدن با خانوم رستمی موبایل رو برگردوندم و تا ظهر 

 کردم..
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و رذشته ی من نبود و به من ربطی نداشت که نظر بدم ولی از اینکه یه گوشه بشینم و گاینجا که خونه
 نبش قبر کنم خسته بودم!

 برای همین همراهیشون میکردم ...
 

 ظهر امیر با ناهار اومد!
 ی خبری ازش نشد!منتظر سپهر بودم ول

 منم مجبورا با خانوم رستمی و امیر پشت میز ناهار خوردم..
 هرچند اگر این خانوم طراح نبود عمرا باهاش سر یک میز مینشستم..

 ولی چه کنم که حرِف آبروی امیر حسینی در میون بود!
 نه به خاطر شخص امیر بلکه به خاطر آبروی پدرش سعی میکردم احترامش رو نگه دارم!

 
 فکرم درگیر سپهر بود!

 چرا نیمد؟
 اون که بد قول نبود!

 قرار بود ناهار بیاد دنبالم پس چرا نیمد؟
 نگرانش شده بودم..

 سپهر هیچ وقت دیر نمیکرد!!!!
 

 بود که صدای آیفون در اومد ۴ساعت نزدیک های 
 که منتظر بودم سریع پریدم برش داشتم..  من

 داری گفت پایین منتظرمه..ولی با صدای خشسپهر بود.. چیز زیادی مشخص نبود 
 

 نفهمیدم چجوری رو پوش و روسریم رو پوشیدم..
 ی در رو کشیدم پایین که امیر صدام زددستگیره

 برگشتم سمتش
 _ کجا میری؟

 
 ای باال انداختمشونه

 _ سپهر پایین منتظرمه
 

 دروغی نداشتم بهش بگم..
 اصال چرا باید دروغ بگم؟

 !دلیلی نداشت !!
 سپهر وکیلم بود و من حق داشتم مالقاتش کنم!

 !میام نمیتونه این حق رو ازم بگیره که فقط گف_ وایسا منم باهات  امیر هم انگار قبول کرده بود
 

 طبق یک قانون نانوشته ای تصمیم گرفتم باهاش لجبازی نکنم !
 شاید اینجوری حرفای دیشبم روش تاثیر میزاشت!

 باالخره از در اومد بیرون و باهم سوار آسانسور شدیم.. دقیقه ای ۱۰بعد از صبر 
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 از این اتاقک کوچولو که بیرون اومدیم سپهر رو توی البی دیدم..
 ولی سپهر همیشگی نبود!

 روی پیشونیش رد زخمی بود و لباش هم پاره شده بود و پایین چشماش به کبودی میزد..
 د!ی چند قطره خون روی پیرهن یک دست سفیدش بولکه

 ی اول لباسش هم کنده شده بود!دو دکمه
 

 با عجله رفتم سمتش و نرسیده بهش گفتم
 _ چی شدی سپهر؟ حالت خوبه؟؟

 
 هایی از تعجب داشت گفتامیر هم که تازه بهمون رسیده بود با صدایی که رگه

 _ تو که صبح توی دادگاه خوب بودی؟
 این چه وضعشه؟

 
 ای کشیدسپهر پوف کالفه

 سال زندان حکم کردی این بَال رو سرم آورد! ۵_ متهِم امروز که با مدارک من براش 
 

 پس امیر هم پیش سپهر دادگاه بوده که صبح خونه نبود!
 ی کاری با هم کار میکنن!برام جالب بود که این دوتا دشمِن هم هستن ولی توی حوزه

 
 امیر با اخم ریزی جوابش رو داد

 ز دادگاه رفت زندان!_ اون که همون موقع ا
 

 سپهر دستی به لبش کشید
 _ طرف از مافیای کله گنده اس!

 َخِرش از من و تو بیشتر میره!
 فکر کردی کم آدم بیرون داره که فقط منتظرن گوشه چشم بیاد تا براش انجام بدن؟

 
 از ادبیاتی که توی صحبت کردن باهم ازش استفاده میکردن خنده ام گرفته بود!

 دمخودم رو گرفتم و پریدم وسط حرف امیر که داشت میگفت سپهر بره شکایت کنه و پرسیولی جلوی 
 _ نمیشه این بحث کاریتون رو تموم کنید؟ خسته شدم..

 
 دوتاشون ساکت نگاهم کردن که به مبالی وسط البی اشاره کردم !

 
اذل از دست اون ارروی مبل ها که نشستیم سپهر برای تاخیرش عذرخواهی کرد و گفت به محض اینکه 

 و اوباش خالص شده خودش رو رسونده اینجا..!
 این چیزا توی شغلشون عادی بود..

ن بلشومقا  وقتی پرونده ای رو قبول میکردن و از حق موکلشون دفاع میکردن زیاد پیش میومد از طرف
 تهدید بشن و آسیب های این چنینی ببینن!

 دوبار این اتفاق ها براش افتاده بود.. امیر هم که زمانی که دفتر وکالت داشت یکی
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 با آوردن اسمش برگشتم و نگاهش کردم..
 مقابل سپهر سینه سپر نکرده و نمیخواد دعوا کنه !!!  برام عجیب بود که این بار

 
 ای باال انداختم و برگشتم سمت سپهر و ازش پرسیدمشونه

 _ دادگاِه بعدِی من چه تاریخیه ؟
 

 شه به امیر کرد دهن باز کرد تا جوابم رو بده که امیر پرید وسط حرفبعد از نگاه زیرچشمی ک
 _ نیازی به دادگاه دیگه نیست!

 
 با ترکیبی از عصبانیت و تعجب برگشتم سمتش!

 یعنی چی که نیازی به دادگاه نیست؟
 ی اول ؟دوباره برگشتیم سر خونه

 اومدخواستم این سوال ها رو به زبون بیارم که زودتر خودش به حرف 
 _ آرشیدا من و تو یک قراری داشتیم!

 اگر من شرطی که تو داشتی رو زیر پا میزاشتم مجبور میشدم توافقی طالقت بدم!
مضا اعقد  تنها راهی که میتونی مهر طالق بزنی به شناسنامه ات اینه که من زیر اون قراردادی که روز

 کردم بزنم!
 

 کمی فکر کردم..
 منظورش.. منظورش چی بود؟

  کرد؟  نظورش همون کاغدی بود که جلوی محضر امضام
 همون که توش نوشته بودم اگه به من دست بزنه باید طالقم بده!

 
 باورم نمیشد!

 با نگاهی گنگ خیره اش شدم..
 درکش نمیکردم..

  از من چی میخواد؟
 ی زناشویی؟رابطه

 سال از من رابطه میخواد؟ ۸بعد از 
 

 با بهت پرسیدم
 میگی امیر؟ حالیت هست؟_ چی داری 

 
 لبخند بدجنسی زد

 _ بله حالیم هست! تنها راهش همینه..
 

 دستاش رو گذاشت روی زانوش ..
 قبل از اینکه بلند بشه سریع گفتم

 _ صبر کن.
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 مستاصل به سپهری که گیج نگاهمون میکرد خیره شدم..

 مطمئنا از حرفای ما چیزی نفهمیده بود!
 سیدمسرم رو تکون دادم و ازش پر

 _ همینجوری پیش بریم کی میتونم طالق بگیرم؟
 کی حکم صادر میشه؟

 
 امیر به جای اون جواب داد

 _ آرشیدا نه خودت رو خسته کن نه وکیلت رو !
 به این سادگیا نمیتونی ازم جدا بشی..

 تا چند جلسه که با غیبتم رونِد دادگاه رو ِکش میدم
و باِلت نیست.. مدرکم جور کنی به راحتی میگم  بعدشم که تو مدرک میخوای و چیزی توی دست

 داریش بوده!بفرستنت پزشک قانونی و میگم دلیل اینکه من خیانت کردم بی توجهی زنم به امور شوهر
 و در نهایت اگر همه چی به نفع من نشد میگم آقا زنمه نمیخوام طالقش بدم!

 و ندادم...میدونی که نه معتادم.. نه کتکت زدم.. نه نفقه و خرجیت ر
 هیچ دلیل دیگه ای نمیتونی بیاری برای طالق..

 پس تنها راِه جداییت همونه که گفتم!
 دیگه خود دانی!

 
 با گفتن این حرف ها بلند شد و رفت!

 من موندم و این بهت و شگفتی ای که ذره ذره سلول های بدنم رو درگیر کرده بود!
 باورم نمیشد ..

 هنوز هم نمیتونستم باور کنم..
 با صدای آهسته ای پرسیدم

 _ سپهر راست میگفت؟ راست میگفت که میتونه با روند دادگاهی طالقم نده؟
 

 دستی به صورتش کشید و جوابم رو داد
 صدای اون آهسته تر بود..

 _ تا حدودی آره!
 کارت سخت تر از این حرفاس..

 
 توی فکر رفتم!

ندگی زیک خونه و زیر یک سقف مشترک با امیر  حتما زمانی که طول میکشه برای دادگاه من باید توی
 کنم که این غیر ممکن بود!

 غیر ممکن!
 با سوال سپهر از فکر بیرون اومدم

 
نی؟ ک_ آرشیدا به نظرم اگر اون شرطی که گذاشتی چیز زیاد مهمی نیست میتونی حرف امیر رو قبول 

 حکم آزادیت رو داشته باشی!اگر بتونی کاری کنی توافقی طالقت بده خودت هم زودتر میتونی 
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 فقط خیره اش شدم..

 ی مردی که حتی نگاهش هم حمایتگر بود!خیره
  دلم میخواست براش بگم

 آخه سپهر من چطور میتونم؟
 چطور میتونم با کسی رابطه داشته باشم که حتی یک درصد هم نمیتونم قبولش کنم؟

 !های بدنم تنفر رو نسبت بهش فریاد میزدتک به تک سلول
 تک به تک...

 چطور میتونم؟
 چطور ؟

 اش با بقیه بودم؟برم خودم رو به مردی بسپارم که بارها شاهد رابطه
 مردی که من رو بازیچه کرد؟
 مردی که من رو خورد کرد؟

 پس غرورم چی؟
 قلب شکسته شده ام چی؟

 
 دستای سپهر روبروی صورتم تکون خورد تا باز از فکر نجاتم بده

 _ بله؟
 

  ی زمین شد و پرسیدیرهنگاهش خ
 میتونم یه سوال بپرسم؟  _
 

 سرم رو به معنای بله تکون دادم که ادامه داد
 _ مگه باهاش ازدواج نکرده بودی؟

 پس چرا براش همسر نشدی؟
 

 منظورش واضح بود مگه نه؟
 چی بهش جواب بدم؟

 اینکه از هرچی مرِد متنفرم؟
 ی دختر دیگه ای بودم؟اینکه دلبسته

 
 رو صاف کردمصدام 

 ی ازدواج ها نبود سپهر!_ ازدواج ما از اول هم مثل بقیه
 امیر با نقشه اومد توی زندگی من!

 هدفش من نبودم!
 یکی دیگه بود!

 
 زیرلب آهسته تر گفتم

 _ هدفش مهتاب بود، نه آرشیدا !!!
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 با صدای شگفت زده ای یکدفعه پرسید

 _ چی؟ گفتی مهتاب؟
 

 باز پرسید فقط سرم رو تکون دادم که
 _ مگه تو مهتاب رو میشناسی؟

 
 چشمام از تعجب چهارتا شد!

 یعنی چی من مهتاب رو میشناسم؟
 مگه سپهر هم میشناختش؟

 سوالم رو بلند تر به زبون آوردم که دوباره با سوال جوابم رو داد
 _ آره میشناسیش؟

 
 ساله که میشناسمش! ۱۱_ بیشتر از 

 
 چشماش رنگی از تعجب گرفت!

 کجا میشناسیش ارشیدا؟ _ از
 

 این دفعه من با سوال ازش پرسیدم
 _ نه تو بگو از کجا میشناسیش؟ چرا انقدر سوال پیچ میکنی من؟

 
 چشماش رو بست و باز کرد

 _ بزار... بزار یکی یکی بگیم؟ خب؟
 پس اول تو بگو

 
 سرم رو تکون دادم

 ی اسباب کشی کردیم..ی جدیدساله بودم به خونه ۱۵سال پیش وقتی من  ۱۲_ تقریبا 
 ی ما زندگی میکردن!ی پایین خونهمهتاب اینا طبقه

 از اونجا میشناختمش!
 

 سرش رو به معنی فهمیدن تکون داد که ادامه دادم
 _ حاال نوبت توعه..

 
 بعد از اینکه صداش رو صاف کرد گفت

 
صبح  بودیم و هر جمعهخیلی ساِل پیش بود.. با بچهای دانشگاه یه اکیپ کوهنوردی تشکیل داده   _

 میزدیم به کوه ..
 گاهی پیش میومد بچهای گروه با خودشون همراه بیارن!



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

ایه هم پ یکبار یکی از بچها خواهرش و مهتاب که دوست خواهِر بود رو آورده بود و از اون بار مهتاب
 ثابت کوهنوردیامون شد!

 
 _ امیر هم توی اکیپتون بود؟

 
  به نقطه ای روی میز خیره شد

 _ آره من و امیر اون موقع ها با هم همکالسی بودیم.. ترم آخر بودیم دیگه!
 

 پس اینطوری امیر و مهتاب با هم آشنا شده بودن!
 ولی مهتاب که هم سن اونها نبود که باهاشون بُر خورده بود!

 همین سوال رو ازش پرسیدم که جواب داد
 سال کوچیکتر بود! ۸_ مهتاب از ما 

 باعث شد به عنوان عضو جدید قبولش کنیم! ولی اخالق خوبش
 راستی االن ازش خبر نداری؟

 
 پوزخندی زدم

 _ چرا خبر دارم.. فرانسه اس!
 

 _ آخر پزشکی قبول شد یا نه؟
 

 تکیه دادم به مبل
 _ نه دارو خوند!

 
 لبخندی روی لبش نشست..
 ها پیش..انگار برگشته بود به سال

 جوونی میکردن!همون موقع ها که میرفتن کوه و 
 بعد از چند دقیقه خودش به حرف اومد

 _ مهتاب دختِر خیلی شیطونی بود!
 ای بود برای خودش!های حقوق که اکثرا خشک و سرد بودیم ِولولهبین جمع ما دانشجو

 همین تضادش باعث شد عزیز بشه..
 با شیطنتش.. رفتارش.. حرف زدنش.. هممون رو به خنده مینداخت..

 اخالقش جذاب بود که اگه یک بار همراهیمون نمیکرد همه پََکر میشدیم!انقدر 
 چون کوچیکتر از ماها هم بود برای همین همه مواظبش بودیم و هواش رو داشتیم!
 اون هم از همین سواستفاده میکرد و حسابی اذیتمون میکرد و سرکارمون میزاشت!

 
 

 مهتاب با همین کارهاش من رو اسیِر خودش کرد!
 همین کارهاش من رو درگیِر خودش کرد... با

 گاهش..همین شیطنِت گاه و بی
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 همین زبوِن شوِخش و اخالقی که تا قبل از اردواجم ستایشش میکردم!
 ولی ِزهی خیاِل باطل!

 
 _ مهتاب بعد از ازدواجتون باهاتون رفت و آمد داشت؟

 
 سعی کردم طبیعی جلوه بدم..

تم یخواسمیگفتم با مهتاب بهم خیانت میکرده ولی چون میشناختش نم اگر مهتاب رو نمیشناخت شاید بهش
 حرفی بزنم برای همین سعی کردم ریلکس باشم و جواب دادم

 
 ی خانوادگی باهاشون داشتیم، مادر مهتاب برام مادری کرده.._ آره خب.. ما رابطه

 
 سرش رو تکون داد..

 ولی بعد با شک پرسید
  ز قبل همدیگر رو میشناسن نه؟_ مهتاب و امیر نگفته بودن ا

 
 وای.. چرا پشت سر هم سوال میپرسه!

 
 _ چرا میدونستم همدیگر رو میشناسن..

 
 باید _ پس چرا از من پرسیدی امیر هم توی اکیپ بوده یا نه؟ اگر گفته بودن که این موضوع رو هم

 میدونستی!!!
 

 اوه اوه.. سوتی دادی که آرشیدا..
 نمیدونستی سپهر خیلی تیزه!آخه دختِر خوب مگه 

 نباید از اول دروغ میگفتی!
 ولی خودم رو از تک و تا ننداختم و جواب دادم

 _ با این سوال ها میخوای به چی برسی سپهر؟هوم؟
 

 با سوال بعدیش من هنگ کردم!
 

 _ مهتاب کسی بوده که امیر باهاش بهت خیانت کرده! درسته؟
 

 مبل داد و ادامه داداش رو به من جوابی ندادم که تکیه
چرا  ود پس_ آره خودشه! فقط برام سواِل امیر و مهتاب که با هم دوست بودن .. امیر که عاشق مهتاب ب

 با تو ازدواج کرد؟
اب ا مهتبچرا با تو ازدواج کرد ولی با مهتاب بهت خیانت کرد؟ خب اگر قصد ادامه دادن به رابطه اش 

 بود چرا با اون ازدواج نکرد؟
 

 ی مشترکی دارن!سپهر میدونست که مهتاب و امیر گذشتهپس 
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 خب البته زیادم دور از باور نبود..
 چرا که توی اکیپی عاشق هم شدن که سپهر هم بوده! 

 فقط من زیادی احمقم که این موضوع رو در نظر نگرفتم!
 

 _ تو دلیل این کار امیر رو میدونی مگه نه؟
 

 فقط خیره اش شده بودم..
 یک ساعت اینقدر فکر کرده بودم و حرف زده بودم که دیگه نمیکشیدم ..توی این 

 اینکه سپهر هم مهتاب رو میشناخت برام جالب نبود!
 من نمیخواستم از گذشته و نوجوونی من کسی چیزی بدونه مخصوصا سپهر!

 من فقط میخواستم طالقم رو بگیرم و برم سمتی و برای خودم زندگی کنم.. نفس بکشم!
 

 اینکه به سوالش جواب بدم از جا بلند شدمبدون 
 !یخوادمت رو بخیه کنه. به گمونم بخیه _ سپهر خستم.. ممنون که اومدی.. حتما یه دکتر برو تا لبِ 

 
 منتظر جوابش نشدم و به سمت آسانسور رفتم..

ش تا مراههم ی اونها بوده خودشاید اگه قبل شنیدن حرفای امیر و فهمیدن اینکه سپهر هم جزئی از گذشته
 بیمارستان میرفتم و حسابی براش دل میسوزوندم...

 
 بی حوصله تر وارد خونه شدم..

 به امیر که در رو برام باز کرده بود هم توجهی نکردم و به سمت اتاق خواب رفتم..
 مثل اینکه توی نبود من باالخره اتاق خواب به طور کامل چیده و دیزاین شده بود..

 م و دستم رو روی چشمام گذاشتم...روی تخت دراز کشید
 مغزم تا خرخره پر بود!

 پر از فکر و حرف های مختلف..
 دقیقا نمیدونستم باید چیکار کنم..

 زمین ایستادم و تِه زندگیم چی میشه؟ی کرهنمیدونستم روی کدوم نقطه
 من باید چیکار میکردم؟

 من از زندگیم چی میخواستم..
 ای حالم بد بود..ی دیگهاین دو روزه بدتر از هر دفعه

 این پیشنهاد آخر امیر هم بدترش کرده بود!
 هنوز توی َکتَم نمیرفت !

 
 از یک طرف میگفتم صبر کنم تا دادگاه باالخره جواب بده و طالق بگیرم..

 از یک طرف دیگه میگفتم یک شب تحملش کنم تا زودتر همه چی تموم بشه!
 

 انتخاب سختی بود...
 من مجبور به تحمل امیر میشدم!در هر دو حالت 

 ولی حالت دوم کارم رو سرعت میبخشید!
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 تری بود!ی سختاما مرحله
 اینکه بخوام امیر رو به عنوان یک شوهر تحمل کنم حتی اگر برای یک شب خواهد بود!

 
 خورشید کم کم داشت غروب میکرد..

 شیده!امیر وارد اتاق شد و از پایین رفتن تخت فهمیدم روی تخت دراز ک
 بیا این از قسمت سخت ماجرا!

 
هت جغییر چون به پهلو به سمت خالِی تخت دراز کشیده بودم و خودم رو به خواب زده بودم نمیتونستم ت

 بدم!
 هاش فهمیدم اون هم به پهلو درست روبروی من خوابیده!از گرمای نفس

 
 دیگه تاِب نگاهش رو نداشتم..

 خیره ام شده!های بسته هم حس میکردم حتی با چشم
 تا چشمام رو باز کردم بین جنگِل نگاهش گم شدم..

 چشماش حتی توی این تاریکی روشن تر از همیشه به نظر میرسید..
 

تو  دیم وهای همدیگه بوی چشماتاق کامال تاریک شده بود ولی ما دو تا همونجوری مونده بودیم و خیره
 ای غرق ...دنیای دیگه

 
 ترین آدم زندگیم نامحرم بودم؟چطور شد که به محرم 

 تضاد جالبی بودا..
 .اشتم.باهاش زندگی میکردم.. غذا میخوردم و روی یک تخت خوابیده بودم ولی هیچ حس آشنایی بهش ند

 
 ای پرسیدمبا صدای آهسته

 _ چرا ؟ چرا امیر؟
 

 آهسته تر از خودم پرسید
 _ چی چرا؟

 
 به هر نامحرمی پناه ببرم ولی پیش تو نیام؟_ تو باید محرم ترینم باشی.. پس چرا حاضرم 

 
 نمیدونم چه چیزی توی نگاهش بود..

 ولی هرچی که بود شکستنش رو دیدم..
 نگاه هیچ وقت نمیتونست بشکنه..

 ولی من شکستنِش رو توی چشمای امیر دیدم!
 اما این شکستن باعث نشد ادامه ندم

 
 _ از من میخوای واقعی همسرت باشم امیر؟

 ی کسی که نامحرمه همسر بشم امیر؟ چط...چطور برا
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 انگشتش رو روی لبم گذاشت و نزاشت ادامه بدم..

 _ هیس.. چیزی نگو... بیشتر از این خوردم نکن..
 

 میخواستم فریاد بزنم ...
 من نه..

 تو من رو خورد کردی! 
 ... های خوبی که خودش میگفت نمیتونم منکرش بشم سکوت کردمولی به حرمِت همون ثانیه

 حاال که تَنِش و بحثی بینمون نبود نخواستم که من راه بندازمش..
 یه جورایی انگار خسته بودم..

 خسته شده بودم .
 از بحث.. از دعوا.. از مشاجره..

 
 دوباره پرسیدم

 سال از من همچین چیزی میخوای امیر؟ فکر میکنی منطقیه؟ ۸_ چرا؟ چرا بعد از 
 

 ام تا رگ گردنم کشید..چونهرو از   اشانگشت اشاره
 یه جوری شدم..

 ولی عکس العملی نشون ندادم..
 بدون اینکه دستش رو از رگ گردنم برداره به حرف اومد

 _ چرا نه آرشیدا؟ چرا نه؟ تو زنمی.. زنَم..
 از تو نخوام از کی بخوام؟

 
 بخواه!میخواستم بگم تا حاال که از مهتاب خواسته بودی برو بقیه اش هم از خودش 

 ولی ترجیح دادم حرف مهتاب رو نیارم!
دواج ون ازی ما بعد از ازدواجِ و به حرمت همنمیدونم چرا ولی احساس میکردم این اولین خلوت دو نفره

 ترجیح دادم اسم از کِس دیگه ای نیارم..
 

 هنوز دستش روی نبضم بود..
 تندتر میزنه این نبض!  و احساس میکردم که

 
ی باهاش ونه اگفتن ولی امیر تا اینجا بهم ثابت کرده بود اگر آروم و بدوِن لحن دعواگ دو دل بودم برای

 حرف بزنم اون هم همون لحن خوب و آروم رو میگیره و ادامه اش میده!
 برای همین لب از لب باز کردم

 
 یر؟ری امداای داشته باشم.. چه توقعی از من _ تو میدونی من نمیتونم با جنس مخالفم هیچ گونه رابطه

 
 نگاِهش سنگین شد..

 _ پس چطور اون میتونست ؟
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 تو چرا نتونی؟
 

 آخر اسِمش اومد..
 ی زندگِی من حرفی ازش بشه!آخر باید تو هر صحنه

 بیخیال این حس بد شدم و به سوال امیر فکر کردم..
 این سوال همیشه سوال خودمم بود!

 رابطه داشت؟اگر میگفت من رو دوست داره پس چطور با امیر هم 
 اگر گرایشش به همجنس خودش بود پس چطور میتونست با یک مرد هم باشه؟

 
 _ نمیدونم امیر.. نمیدونم..

 
 انگشتش رو از رگ گردنم کشید تا روی ترقوه ام..

 نگاِهش روی رِد انگشتش بود..
 نمیدونم چرا نمیکشیدم کنار!

ش به من طالق زده بود و این همه نزدیکیمسلما اگر من خوده آرشیدا بودم باید با حرفی که برای 
 میکشیدم کنار و یکی هم توی صورتش میزدم!

 ولی نمیدونم چرا انگار به تخت چسبونده بودنم که نمیتونستم سانتی متری تکون بخورم!
 ام بود لب زدی ترقوههمینجوری که خیره

 _ چرا امتحان نمیکنی؟
 

 با صدای دو رگه ای جواب دادم
 _ چی رو؟

 
 بودن با یک جنس مخالف رو !_ 

 شاید برات لذت بخش تر باشه !
 هات حس نکردی..شاید چون تا حاال وجود یک مرد رو توی رابطه

 های یک مرد رو .. حمایت هاش رو نداشتی فکر میکنی برات جذاب نیستن!توانایی 
 شاید چون تا حاال با یک مرد نبودی همچین چیزی حس میکنی!

 
 ابروهام گره خورد..چشمام ریز شد و 

 جای فکر داشت!  اش واقعاجمله
 راست میگفت..

 من تا حاال وجود هیچ جنس مذکری رو توی زندگیم نداشتم!
 خوب که فکر میکردم ...

و  اون اوایل زندگیمون که امیر دل به دلم میداد و حمایتم میکرد کم کم حضورش برام داشت خاص
 تر میشد..خاص

 با خیانتی که دیدم دود شد رفت هوا !ولی هنوز جوونه نزده 
 شاید حق با امیر بود..
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 سکوت ِکش داِر من رو که دید به خودش جرئت داد و صورتش بهم نزدیکتر شد..
 هام در حرکت بود..ها و لبهاش بین چشمحاال چشم

 
 صدای اون هم گرفته شده بود

  .._ یک بار امتحان کن... یک بار طعم رابطه با یک مرد رو بچش
 

  نزدیکتر شد
 _ هوم؟

 
 العملش خیره شدم!من فقط مثل بهت زده ها به عکس

 قدرت نداشتم کاری کنم..
 هاش نزدیک تر میشد..لحظه به لحظه چشم

 هاش بیشتر میشد..نفس لحظه به لحظه حِس گرمای
 میخواد چیکار کنه؟
 داره چیکار میکنه؟

 اینجوری خودش رو نزدیک میکنه؟مگه من قبول کرده بودم که باهاش باشم که داره 
 به مهتاب هم همینجوری پر از حس نزدیک میشد؟

 
 تا اسم مهتاب اومد..

 انگار به یاد آوردم این آدم که اینجوری میلیمترِی صورتمه کیه و چیکار کرده باهام!
 

 سریع خودم رو کشوندم عقب..
 از عکس العملم جا خورد..

 خودم رو کشیدم باال و نشستم..
 داشت چیکار میکرد؟امیر 

 من داشتم چیکار میکردم؟
 ما میخواستیم چیکار کنیم؟

 
 چشمام رو بستم تا خودم رو کنترل کنم!

 دست امیر روی دستم نشست..
 سریع دستم رو کشیدم کنار..

  صدای نفس های بلند امیر رو میشنیدم ..
 

 دوباره که دستش روی دستم نشست
 زیر لب گفتم

 من اینجوری نکن!_ نکن امیر.. لعنتی با 
 

 به جای اینکه بکشه عقب خودش رو جلوتر کشید و دستم رو فشرد
 _ چیه؟ دستت رو میگیرم ِچنِدِشت میشه؟
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 د..رسون هیچی نگفتم که انگشتاش رو نوازش گونه از انگشتای دستم تا آرنج و بازوم کشید و به گردنم

 هاش بین موهام گم شد..انگشت
 

 بَِدت میاد؟_ موهات رو نوازش میکنم 
 

 صورتش رو بهم نزدیک کرد..
 موهام رو برد پشِت گوشم و لباش رو نزدیک گوشم حس کردم..

 لباش با گوشم بازی میکرد..
 همونجا لب زد

 
 هام رو حس میکنی ازم متنفر میشی؟_ نفس

 آره ارشیدا؟ جوابمو بده..
 

 موقع حرف زدن که حِس لباش بود..
 یه جوری میشدم..

 میخواست..از من جواب 
  میپرسید چندشم میشه؟

 میپرسید بدم میاد؟
 

 م آروم میشه..آخه لعنتی نمیدونست با هر نوازِشش روحَ 
 نمیدونست با هر نزدیکیش رو تشنه و محبت ندیده ام تشنه تر میشه..

 سال بهم محبت نکرده بود.. ۸ی محبت از مردی که حکم شوهرم رو داشت ولی تشنه
 
 از جلوی چشمام رفت کنار.. امشب انگار یه پرده 

 از جلوی ذهنم.. از جلوی احسام و خواسته هام..
اشته وام دامشب فهمیدم نه تنها اگر مردی لمسم کنه بدم نمیاد بلکه بیشتر و بیشتر اون نوازش رو میخ

 باشم..
 

ای از شهگوبدم نمیاد که هیچ تازه اون ِحس عذاب وجدانی که با وقتی با مهتاب داشتم هم نیست که یه 
 احساسم رو درگیر کنه و از لذِت اون نزدیکی کم کنه...!

 
 امشب امیر بدجوری حقیقت رو بهم نشون داد...

ریع از که س تنها کاری که تونستم در مقابل این همه احساسی که به یکباره بهم رسیده بود بکنم این بود
  روی تخت بلند بشمو از اون

 اتاق فرار کنم!تخت... از اون آدم ... از اون 
 

 دو روز از اون شب گذشته بود..
 امیر جن شده بود و من بسم هللا!
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 نمیتونستم حتی یک ثانیه هم ببینمش..
 میترسیدم..

 از این آرشیدایی که تازه توی وجودم متولد شده بود میترسیدم..
 این آرشیدا که از لمس دست امیر لذت برده بود..

 ر رو بیشتر میخواست ترسونده بودم!های گرِم امیاین آرشیدا که نفس
 

 میترسیدم امیر رو ببینم و نابود بشه اون همه تنفری که ازش توی دلم لونه کرده بود!
 میترسیدم ببینمش و مبادا کاری بکنم که پشیمون بشم..

 مطمئنا میشدم..
 ولی از طرفی جریان طالقم این وسط میومد!

یر و به خ م کم کنم باید یک شب باهاش میبودم و بعدم من روی امیر رو از سراگر میخواستم زودتر سایه
 امیر رو به سالمت!

 
 حسابی گیج شده بودم..

 و این دو روزی که توی این خونه بودم حسابی حوصلم رو سر برده بود!
ی خونه دیشب که امیر اومده بود .. تا صبح از اتاق بیرون نرفتم و صبح موبایلم و چمدون لباسی که

 اینا داشتم روی میز بود!مامانش 
 و از مامان پری گرفته بودش.. مثل اینکه رفته بود خونه

 
 ی سحر رو گرفتم..با دیدنش ذوق زده شدم و سریع شماره

 کارخونه بود و برای عصر قرار گذاشتیم با ماشینش بیاد دنبالم تا بریم گشتی بزنیم..
 

 رفتم تا حاضر بشم..ناهار دوباره به یک لیوان شیر و خرما قانع شدم و 
 بعد از چند وقت که میخواستم برم گردش و هوایی به کله ام بخوره حسابی کوک بودم..

 صورتی کمرنگ و ماتی زدم.. با حوصله الک
 و صورتم رو مثل همیشه ساده آرایش کردم..

 بعد از پوشیدن لباس هام..
 آماده روی مبل نشستم..

 با تک زنگ سحر از خونه زدم بیرون..
 

 حسابی از دیدنش خوشحال شدم..
 خیلی وقت بود میخواستم ببینمش و نشده بود!

 یعنی امیر مانع شده بود!!!
 

 م انداخت و گفتنگاهی به تیپ
 _ باهم تله پاتی داریم دختر..

 
 نگاهی به تیپ خودش انداختم..

 اون هم دقیقا مثل من مانتو و شال مشکی پوشیده بود..
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 باال انداختم..ام رو لبخندی زدم و شونه
 

 با هم رفتیم پاساژ گردی..
 حسابی مغازه ها رو گشتیم و خرید کردیم..

 کلی خندیده بودیم..
 

  ها رو گذاشتیم داخل صندوق ماشینش..خرید
رویس سی چهارم پاساژ که کلی رستوران داشت تا شام بخوریم سحر گفت بریم قبل از اینکه بریم طبقه

 بود و خلوت تر بود..بهداشتی ای که توی پارکینگ 
 

 هاش از روشویی جدا بود و یه دیوار بینش بود..قسمت دستشویی
 سحر زودتر اومد بیرون و با صدای بلندی گفت توی روشویی منتظرم میمونه..

 
اخل درفته   دستام رو شستم و از سرویس بیرون اومدم.. سحر داخل روشویی هم نبود! حتما خسته شده

 !ماشین کیفش رو برداره
 

 هام رو به سمت ماشین تند کردم..قدم
 اما در کمال تعجب سحر اونجا هم نبود!

 کیفش داخل ماشین بود..
 کیِف من هم!

 
 ی چهارم!گفتم شاید حسابی گرسنه بوده زودتر رفته طبقه

 ولی آخه اینجور آدمی هم نبود سحر !
 جاست یا نه!با این حال ترجیح دادم خوش بین باشم و برم باال بگردم ببینم اون

 
 کل پاساژ رو دور زده بودم!

 پاهام دیگه رمق نداشت!
 حتی از اطالعات هم خواسته بودم اسمش رو پیج کنن..

 ولی انگار آب شده بود رفته بود توی زمین!
 آخه کجا یهویی غیبش زده بود؟

 نکنه اتفاقی افتاده بود؟
 نیم ساعتی بود مطمئن شده بودم اینجا نیست!

 زدن به سپهر بود!دیگه وقت زنگ 
 نمیتونستم بیشتر از این دست دست کنم!

 از اطالعات با سپهر تماس گرفتم
 بعد از بوق پنجم صداش توی گوشی پیچید

 سالم سرسری ای کردم و با استرس اسمش رو صدا زدم
 

  _ سپهر... اومم...



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 
 انگار استرسم رو فهمیده بود که پرسید

 _ چیزی شده آرشیدا؟ سحر کجاس؟
 

 که درد من هم همین سحر بود!آخ 
 خواستم هولش نکنم!

 سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم
 _ چیزی نشده فقط اگر میتونی بیا اینجا یه مشکلی پیش اومده..

 
 صداش نگران شد

 _ چه مشکلی؟
 

 _ چیزی خاصی نیست تو بیا فقط زودتر..
 

 پاساژ ایستادم! ی همکف پیش اطالعاتبدون خداحافظی قطع کرد.. فقط رسیدم بگم طبقه
 

 از این سمت راهرو میرفتم اون سمت و انگشتام رو بهم فشار میدادم..
 خدایا آخه سحر چیشد؟
 استرس شدیدی داشتم..

 
 از دور سپهر رو دیدم و به سمتش َدویدم..

 با نفس نفس بهش رسیدم
 _ آروم باش ارشیدا.. نفس بکش..

 
 لحن خودم جواب سالم رو دادنفسم که باال اومد سالمی کردم که نگران تر از 

 نگاهی به اطراف انداخت
  _ چیشده؟ سحر کجاست؟

 
 نگاهم رو به پایین دوختم

 _ آروم باش سپهر.. چیزی نیست..
 

 _ میگی یا میخوای جونم رو باال بیاری؟
 

 ترس رو کنار گذاشتم و از اضطراب مثل بلبل همه چی رو تعریف کردم!
 سپهر با بهت پرسید

 نیست؟ یعنی چی؟_ یعنی چی که 
 

 های بدتری ازش بودم..منتظر واکنش
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ر اقل تهرچی نباشه من بزرگتر از سحر بودم و خب انتظار داشتن از من که مثال بزرگتر و متاهل و ع
 بودم و همراهش بودم مشکلی پیش نیاد..

ا صر تعاز  ی سحر به من اعتماد داشتن که میزاشتن دختری که تا االن توی پر قو بزرگش کردنخانواده
 سالشه! ۲۵شب پیش من باشه حتی با اینکه  ۱۰ساعت 

 وای به تو آرشیدا که گند زدی به اعتمادشون..
 آخه تقصیر من هم نبود!

 یعنی اصال نبود!
 نمیدونم چرا و کجا و چطوری غیبش زده بود..

 
 سپهر با کالفگی گوشیش رو در آورد و تماس گرفت

 _ گوشیش هم جواب نمیده..
 

 توی کیفش داخل ماشینشه! _ گوشیش
 

 ای کشید..پوف کالفه
 _ چیکار کنم آرشیدا چیکار کنم.. به مامان چی بگم.. وای وای

 
 

 چه وضعیتی بود..
 از استرس سپهر منم حالم بدتر شد..

هوع تی خالی حالت از ظهرم که یک لیوان شیر خورده بودم دیگه هیچی نخورده بودم و االن با معده
 گرفته بودم!

 
 ریع خودم رو به سطل زباله رسوندم و چند باری اوق زدم..س

 ماساژ داد..  سپهر اومد پیشم و با دستش کمرم رو
 ِحِس لمِس دستاش رو نمیخواستم ..

 خودم رو کنار کشیدم
 _ خوبی؟ چت شد؟

 
 گلوم رو صاف کردم

 _ چیزی نیست...
 

 اش رو برگردونه.. با چند نفس عمیق سعی کرد آرامش از دست رفته  چشماش رو بست و
  همینجوری که به سمت خروجی پاساژ میرفت

 بهم گفت
 _ بیا من تو رو میفرستم خونه.. نمیخوام دیر بری امیر بخواد اذیتت کنه!

 
 سریع برگشتم سمتش

 _ نه نه .. تا سحر پیدا نشه نمیتونم برم خونه
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 اخم کرد

 ده!ن..بری بهتره دختر بهونه دست امیر _ آرشیدا تو برو خونه من باهات تماس میگیرم خبر میدم 
 

 به ناچار قبول کردم برام آژانس گرفت و خودش پولش رو حساب کرد..
 انقدر حالم بد بود که کِل راه رو به خودم لرزیدم..

 یعنی چی شده بود؟ 
 یعنی کجا بود؟

 خدایا خودت کمک کن..
 خدایا تا حاال خواسته ای ازت نداشتم..

 میومد سرم توی خودم میریختم و ناشکری نمیکردم.. همیشه بدترین بال هم
 ولی ایندفعه.. خدا تو رو خدا کمکش کن..

 خیلی سخت و دردناکه که خدا رو به خودش قسم بدی... خیلی..
 

 ی من و امیر!رسیدیم به برجی که این روز ها شده بود خونه
 و محکمی فرو رفتم..از ماشین که پیاده شدم هنوز قدمی برنداشته بودم توی آغوش گرم  

 من رو سفت به خودش فشار میداد..
حر قتی سوهام پیدا کرده بودم که بغض نهفته ای که از انگار حاال یه جایی برای بیرون ریختن نگرانی

 هام ریخت..رو گم کرده بودم بیخِ گلوم چسبیده بود بالخره جرئت ابراز وجود کرد و اشک
 سال زخم زد اشک میریختم و هق هق میکردم و میلرزیدم.. ۸گری که توی بغل شکنجه

 
 _ نلرز لعنتی.. نلرز.. خدا رو شکر که سالمی.. خدا رو شکر اینجایی..

 
 حرفاش نجواگونه به گوشم میرسید و روی بغضم مرهم میزد..

ن اشک سال زخم میزد و نمک میپاشید روی زخمم و عذابم میداد و حاال شده بود مأم ۸جالب بود که 
 ریختنم...

 
 کمی ازم فاصله گرفت و با دقت صورتم رو نگاه کرد

 _ سالمی؟ جاییت که صدمه ندیده؟
 اتفاقی که برات نیوفتاده؟

 
 هام که تموم شده بود..سیل اشک

 تازه به خودم اومدم..
 شده بود!رفتار امیر عجیب 

 چرا اینجوری میگفت؟
 اینجوری نگرانم شده بود؟

 پس دلیل این همه نگرانی چی بود؟ من که فقط یه بیرون ساده رفته بودم
 با حس بدی که بهم دست داده بود پرسیدم

 _ چیشده امیر؟ چیزی شده؟ چرا سالم نباشم؟
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 دستش چنگ شد بین موهاش..

 ین حرفا گفتبا لحنی که مشخص بود سخته براش گفتن ا
 سال زندان و آدماش سپهر رو کتک زده بودن بهم زنگ زد! ۵_ همون متهمی که با حکم من رفت 

 نمیدونم از کجا موبایل گیر آورده بود توی زندان..
 ولی گفت..

 
 انگار براش سخت تر میشد گفتنش..

 آب دهنش رو قورت داد
 _ گفت زنت رو دزدیدم! گفت میخوام بکشمش...

رت یی سم آرشیدا.. من.. امیر حسینی برای اولین بار توی زندگیم ترسیده بودم.. اگه بالترسیده بود
 میومد؟

 هرچی به گوشیت زنگ میزدم جواب نمیدادی..
 

 دیگه صداش رو نمیشنیدم..
 تکون خوردن لباش رو میدیدم ولی چیزی نمیشنیدم..

 ی سحر توی ذهنم تکرار میشدفقط جمله
 

 دختر! _ با هم تله پاتی داریم
 

 هامون که اتفاقی شکِل هم شده بود!و لباس
 وای آرشیدا وای...

 ی دیگه به جای تو ربوده شده بود!تو طعمه بودی آرشیدا ولی یه دختر بیچاره
 

 انقدر بَد جا خوردم که امیر هم فهمید یه چیزی این وسط درست نیست!
 _ آرشیدا چی شدی؟

 
 نگاهم توی نگاهش افتاد..

 _ امیر..
 

 دستش رو گذاشت روی شونه ام و قدش رو کوتاه کرد و صورتش مقابل صورتم اومد
 _ جانم؟ بگو.. چیشده؟

 
 چشمام رو بستم و باز کردم

 خدایا کمک کن..
 _ سحر...

 
 بغضم دوباره برگشت.. نمیتونستم حرف بزنم..

 _ سحر خواهر سپهر؟
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 سرم رو تکون دادم و بغضم رو سعی کردم قورت بدم

  سحر رفته بودیم بیرون.. _ امشب با
 

 نفس گرفتم
 _ لباسامون هم رنگ بود..

 
 نفس بعدی عمیق تر.. این بغض لعنتی..

 _ سحر دم سرویس منتظرم بود..
 

 _ وقتی اومدم بیرون سحر دیگه نبود..
 نتونستم پیداش کنم.. سحر... وای امیر... سحر...

 
 چشماش گرد شد..

 سرش رو تکون داد
 ظورت اینه که سحر رو به جای تو دزدیدن؟_ منظورت اینه.. من

 
 فقط تونستم سرم رو تکون بدم..

 خودمم باورم نمیشد..
 

 ویی!رده تم پیِش آدماشه! پس واقعا یکی رو گرفته و فکر ک_ با خودم گفتم چرا انقدر مطمئن میگه زنَ 
 

 _ امیر حاال باید چیکار کنیم؟
 

 کالفه تر از من بود..
 

 امیر.. اون االن خیلی نگرانه! _ یه زنگ به سپهر بزن
 

 نگاه عمیقی بهم انداخت و شماره اش رو گرفت!
 _ الو؟ سپهر؟ سالم

 
 ای هستش.._ آره آرشیدا خوبه.. موضوع چیِز دیگه

 
 کمی مکث کرد و بعد با صدای محکمی گفت

 _ من میدونم سحر کجاست و پیش کیه!
 

 پدرت توام بیا اونجا ..ی _ نه پشت تلفن نمیگم.. من و آرشیدا میریم خونه
 

 _ امیر پدرت باید بدونه! باید با نفوذ پدرامون بتونیم کاری کنیم!
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 _ تو بیا اونجا بهت میگم چیشده..

 
 نگاهم رنگ دیگه ای گرفته بود!

 تا وقتی موضوع حرف زدنشون من نباشم خوب باهم کنار میان!
 یعنی در اصل هیچ مشکلی ندارن!

 د تا مرز کشتن همدیگه هم میرن!ولی وقتی پای من وسط بیا
 البته امیر انقدر حساِس وگرنه برای سپهر اونقدرا هم فکر نکنم اهمیت داشته باشه!

 
 با ورودمون جلوی پامون بلند شدن..

 به سمت ایران جون و چشمای اشکیش پرواز کردم..
 بمیرم من که این مادر به خاطره من چشماش خیس شده..

 و ایران جون رو اینجوری نمیدیدم... کاشکی خودم رو میدزدیدن
 

 ه!من رو بغل کرد.. مظلوم بود.. خم به ابرو هم نیاورد که دخترش با من بوده و حاال غیبش زد
 

 ی سپهر و آقای ستوده و اشکان!امیر رفت سمت جمع مردونه
 براشون جریان رو گفت... سپهر قاطی کرده بود

ت ه شکایینرفتم دنبال شکایت..انقدر پرونده داشتم که حوصله _ مرتیکه بی همه چیز... من رو کتک زد 
 آدم دزدی میکنه؟  جدید نداشتم.. حاال پرو شده

 
 اشکان سعی میکرد آرومش کنه..

 
 ون!_ سپهر آروم باش.. مطمئنا هدفش فقط انتقام نیست! هدف داره!! باید ببینیم چی میخواد ازم

 
 نه؟این امیر بود که میخواست سپهر رو آروم ک

 جلل الخالق!
 

 سه روز از نبوِد سحر میگذشت..
 سه روزی که َهم پای ایران جون بیدار مونده بودم و چشمام روی هم نمیرفت..

 سه روزی که یک چشممون اشک بود و دیگری خون..
 

 های مادرش تموم شده باید بخره..ی باال تا به سپهر بگم قرصرفتم طبقه
 میر هم میومد..در اتاق نیمه باز بود.. صدای ا

 اون هم این سه روز پا به پای من اینجا بود و با نفوذ خودش و پدرش یه کارایی کرده بودن!
ماسی تهیچ  رو ردیابی کنن ولی توی این سه روز پلیس آماده باش بود تا با هر تماسی به خط امیر شماره

 نگرفته بودن و هیچ خبری نبود!
 نیدن اسم "مهتاب" دستم روی هوا ثابت شد!خواستم در بزنم و وارد بشم که با ش

 صدای سپهر بود
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ه _ من هیچ وقت نخواستم به تو و خانوادت و حتی زنت آرشیدا ضرری برسونم امیر! برخالف تو ک
 میدونستی رفیقت.. دوست چندسالت عاشق شده و عشقش رو گرفتی!

 برخالف تو که میدونستی چقدر مهتاب رو دوست دارم ولی ...
 

 چیزی نشنیدم..دیگه 
 پشت سر هم بهم شوک وارد میشد!
 سپهر هم مهتاب رو دوست داشت؟

 ی اینها چی بود؟ چرا هر ِسری یک پرده از حقایق کنار میرفت..گذشته

 چرا یهویی نمیومدن همه چی رو بگن و برن؟
 البته االن هم نگفته بودن..من فالگوش ایستاده بودم!!!

وقت  ی ما مهتاب خودش اومد جلو! وگرنه من هیچبودم! توی رابطه_ سپهر اشتباه نکن... مقصر من ن
 نمیخواستم ... نمیخواستم که به تو خیانت کنم سپهر!

 
از  ه ولین_ ولی کردی.. بدجوری کردی! سوزوندیم امیر.. سوزوندیم... من از رفیقم خوردم.. از دشمنم 

 رفیقم بد خوردم..
 

 مهتاب... مهتاب... مهتاب....
 ر جا و مکانی یهو حرفش پیش میومد؟چرا از ه

 چرا دست از زندگی من و اطرافیانم بر نمیداشت؟
 شاید هم من پرت شده بودم وسط زندگی اون!!!

خانوم خودش رفته بود اروپا و حسابی داشت کیف دنیا رو میکرد و مِن بدبخت اسیر امیر که 
هتاب قرار بود حق من رو بگیره عاشق می اون بود شده بودم و حاال هم که سپهر مردی که پیشهعاشق

 در اومده بود!
 من چقدر بدبخت بودم... آخه چقدر؟

 
 ایندفعه بی درنگ در زدم و بدون اینکه به داخل دعوتم کنن خودم وارد شدم..

 شون دیدنی بود!ی دوتاییقیافه
 حتما ترسیدن من چیزی فهمیده باشم!

 دوست داشتم پوزخندی بزنم..
 پوزخند زدن هم نداشتم! ولی حتی توانایی

ق ز اتاهای مادرش گفتمو اصبدون اینکه به روی خودم بیارم چی شنیدم و چی فهمیدم به سپهر راجع قر
 ردمکگاهش بیرون اومدم.. هنوز از پله ها پایین نرفته بودم که امیر صدام زد.. برگشتم سمتش و فقط ن

 _ بازم نتونستی بخوابی نه؟
 

 اکتفا کردم..به تکون دادم سرم 
 ردم!دستش رو گذاشت روی کمرم و به سمت اتاقی که این چند روزه در اختیار ما قرار داده بودن ب

 
 در رو باز کرد و کشوندم داخل اتاق.. مقابلش ایستادم و طلبکار نگاهش کردم!

 !ه بودواقعا خسته بودم.. نگران بودم و حاال این حقیقتی که فهمیده بودم حاِل بدم رو تشدید کرد
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  _ آرشیدا داری با خودت چیکار میکنی؟

 تو نخوابی سحر پیدا میشه؟
 

 جوابی ندادم که ادامه داد
 _ بیا دراز بکش.. چشماتم ببند تا خوابت ببره..

 اینجوری کم میاری..
 

 ابروم رو باال انداختم
 _ من با نخوابیدن کم نمیارم!

 من با حقایقی که یکی یکی واسم رو میشه کم میارم!
 

 و بست و باز کرد  چشماش
 _ شنیدی نه؟

 
 _ تو چی فکر میکنی؟

 
 پوف کالفه ای کشید

 _ اون جوری که فکر میکنی نیست!
 

 دستام رو جلوی سینه ام قالب کردم..
 

 _ میشه بگی من چی فکر میکنم؟
 

 نفس عمیقی کشید
 _ من مهتاب رو از سپهر نگرفتم!

 
 االن باید پوزخند میزدم که زدم

 ای میگفت!چیِز دیگه_ سپهر 
ه رو وقت نخواست حقیقت رو بفهمه وگرنه من بارها بهش گفته بودم که من اول اون رابط _ اون هیچ

 نخواستم!
 مهتاب شروعش کرد..

کرد که  فشاریمن... من بارها در مقابل ابراز احساساتش مقاومت کردم.. بارها پَِسش زدم.. ولی انقدر پا
 آخرم نفهمیدم چیشد و ...

 
 ی حرفش رو خورد..ادامه

 منم نخواستم که پِِی ادامش رو بگیرم..
 بیشتر از اینکه برای اون سخت باشه برای من سخت بود انگار...
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 !ی شما ماِل خودتونه.. فقط نمیدونم چرا منو کشوندید وسط این رابطه_ حاال هرچی.. گذشته
 

 دستی به پیشونیش کشید..
 ت.. بیا یه ذره سعی کن بخوابی آرشیدا..ها نیس_ االن وقِت این حرف

 
  توجه به حرفش همینجوری که به سمت در میرفتم گفتمبی

 _ توی این وضعیت نمیتونم بخوابم! تا سحر پید...
 

 حرفم با صدای زنگ تماس امیر نصفه موند.. 
 موبایلش رو از جیبش بیرون آورد ..

 جفتمون پریدیم روی موبایلش..
 شماره ناشناس بود!
 به هم نگاه کردیم!

احتمال میدادیم از طرف همون متهمی باشه که حاال میدونستم اسمش ایرج سعیدی هستش که بین 
 ها به ایرج خان معروفه!خالفکار

 
 روز تماس گرفته بودن .. ۳باالخره بعد از 

 یکدفعه آشوب شدم..
 امیر با مکث جواب داد

 _ بله؟
 

 صدای ترسناکی بدون سالم و علیک گفت
 میبینم که پلیس هم خبر کردی!!_ 
 

  _ زنم کجاس؟
 

 تک خندی زد
 _ زنت؟ فکر کردی با خر طرفی آقای قاضی؟ زنت که توی بغلته! فکر کردی نمیفهمیم خواهر اون

 جوجه وکیل رو اشتباهی آوردیم؟
 

 ثانیه! ۱۵نگاهی به زمان مکالمه کردم شده بود 
 ت َرِدش رو بزنه!ثانیه میرسید پلیس میتونس ۳۰خوب بود.. اگ به 

 
 _ سحر کجاست؟ حالش خوبه؟

 
یستش رآزادی ایرج خان رو راست و   جون.. اگه این دختره رو سالم میخواین سریع_ وقت ندارم قاضی

 کن!
 

 و تماس رو قطع کرد!
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 ثانیه! ۲۶لعنتی.. لعنتی... شده بود 
 یعنی نتونستن؟

 ببینه موفق شدن یا نه!امیر سریع با دوستش که داخل آگاهی بود تماس گرفت تا 
 راِن!ی فقیرنشین جنوب تهاش رو در بیارن که توی محلهدر کمال نا امیدی گفتن فقط تونستن محدوده

 خیلی خیلی اون پایین پایینا!
 موبایلم خاموش کردن و دیگه نمیشه دقیق تر در آورد!

 کدومشونه!ی ی مردم رو بزنی تا ببینی توی خونهنمیشد حتی تک به تک بری در خونه
 سریع رفتیم پایین پیش سپهر و پدر مادرش..

 
 _ االن باهام تماس گرفتن

 
 سه تاییشون از جا بلند شدن..

ی نطقهماش رو که یه امیر ادامه داد _ آروم باشید.. پلیس نتونسته دقیق بفهمه کجان ولی تونسته محدوده
 جنوب تهرانه در بیاره!

 
 م!سپهر با عجله گفت _ خب بریم بگردی

 
 ی مردم رو بزنیم !امیر ِمن ِمن کرد _ آخه نمیشه که بریم تک تک در خونه

 باید منتظر باشیم یک بار دیگه زنگ بزنن!
 

 پدرش لب زد _ چی گفتن؟
 

 _ میگن باید ایرج رو آزاد کنیم!
 اگر میخوایم سحر سالم بمونه و البته میدونن که اشتباهی به جای آرشیدا سحر رو بردن!

 
  محکم با مشت زد به ستون بغلشسپهر 

 _ لعنتی.. لعنتی.. لعنتییی.. زندان با ما همکاری میکنه؟ نمیکنه دیگه.. نمیکنه!
 

شد ها دستاش چنگ میامیر موهاش رو چنگ زد.. عادتش بود.. عصبی کالفه که میشد.. موقع ناآرومی
 بین موهاش!

دتا صیک انسان وسطه! ایرج خان که سهله ها کاری میکنن ! جوِن _ سپهر آروم باش .. مطمئنا پلیس
که  ه اونایرج خاِن دیگم بخوان براشون آزاد میکنم.. هرچی نباشه به جای زِن من دزدیده شده.. وگرن

 کاره ای نبوده این وسط!
 

 ای بهمون کرداقای ستوده که شکسته تر از همیشه به نظر میرسید نگاِه پدرانه
ا که ست شمدقت خودتون رو مقصر ندونیدها؟ این اتفاقیه که افتاده.. _ امیرجان.. آرشیدا دخترم.. یک و

  نبوده.. از عمد که نشده.. همه اش اتفاق بوده..
 

 امیر نزدیک تر رفت و آقای ستوده رو بغل کرد
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 _ ممنون از این همه درکی که دارید.. معذرت میخوام که ُدردونَتون رو درگیر کردیم..
 

 بدون حرف بغلم کرد..ایران جون هم اومد جلو و 
 میگفت آخرین بار تو باهاش بودی.. بوی سحرم رو میدی!!!

 
ته رمالیفچندساعتی بود که مردها رفته بودن بیرون تا ببینن میتونن کاری کنن ایرج خان رو حتی شده 

 آزاد کنن یا نه!
 البته که من فکر میکردم پلیس همکاری میکنه و هرکاری برای نجات سحر انجام میدن!

 
م که ه بودخوابی شدید روی کاناپه نشسته بودُم چشمام بسته بود و به پشت تکیه داددو ساعت بعد از بی

 صدای تلفن خونه اومد!
 سریع رفتم و قبل از اینکه ایران جون از جاش بلند بشه برش داشتم!

 امیر بود .. بدون سالم و حرفی سریع گفت
های آگاهِی زنگ میزنم یه آژانس زرد رنگ میاد دنبالت از بچ ی دیگه کهدقیقه ۲۰_ آرشیدا آماده شو تا 

 ی بابام اینا... مثال داری میای خونه پدرشوهرت! خب ؟میارتت خونه
 

 _ چیزی شده؟
 

  _ آره دوباره تماس گرفتن باید بیای به حضورت نیاز داریم!
 

 _ باشه میام..
 

 مواظب خودت باش...خواستم قطع کنم که صداش دوباره پیچید توی گوشم _ 
 

 های ساده ولی با لحن سنگینش توجهی نکردم!به این کلمه
 یعنی سعی کردم توجهی نکنم!

 نفهمیدم چجوری موهام رو که بعد از رفتن سپهر اینا باز کرده بودم بستم و حاضر شدم!
 با تماس مجدد امیر رفتم از خونه بیرون!

 ون بهم هست و نترسم!های شخصی حواسشبهم گفت چند تا پلیس با لباس
 دم عمارت بابا اینا از ماشین پیاده شدم و خیلی طبیعی آیفون رو زدم..

غل قیق از بدد که دو دقیقه بعد در باز شد و قبل از اینکه برم از خونه بیرون نمیدونم از کجا تیر اندازی ش
 گوِش من رد شد و به دیوار بغل در خورد!

 م..کاری رو نداشتشُکه شدم! قدرت هیچ
 طرف تر میخورد مطمئنا من االن زنده نبودم!اگر یک سانتی متر این
ه اخل کشیدبه د همینجوری دم در ایستاده بودم و نمیتونستم حرکتی بکنم که دستم  انقدر شُِک کار زیاد بود

 ای اسیر شدم..شد و بین دستای قوی و آغوِش مردونه
 هام کشیدم..رو به سمت ریهتازه راه تنفسیم باز شده بود و عمیق اکسیژن ها

 کمی که حالم جا اومد تقال کردم تا از آغوشش بیام بیرون..
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یگه دم تا ها حساِب این بغل کردنای یهوییش از دستم رفته بود.. باید یه گوشه چشمی نشون میدادتازگی
 راه به راه اینجوری منو بین دستاش نَِچلونه!

رگ مبرگشتیا.. فقط یک سانتی متر... فقط یک سانتی متر... تا آرشیدا بی انصاف نباش.. از مرگ 
 فاصله داشتی!

 
وه ازش که جدا شدم بدون اینکه نگاهش کنم همینجوری که از کنارش میگذشتم زیر لب جوری که بشن

 گفتم
 ش گذشتیم!_ فقط تیر و تیراندازی ندیده بودیم که به لطف شما از یک سانتی

 
 حق داشتم مگه نه؟

 ی من هدف قرار میگرفت؟جوری جمجمهکی این
 کی وسط یه جریان پلیسی در میومدم؟

 همش زیر سر این امیر با شغل پر دردسرش بود دیگه!
 این همه قضاوت کرد و مشکلی پیش نیومد..
 باالخره یکیشون یه جا یه گندی میزنه دیگه!

 خالفکارم خالفکاره!
 ای یک قاتله!همینجور که یک قاتل زنجیره

 فرقی نمیکنه هدفش دشمنش باشه یا زن یک قاضی !!!براش 
 

 مامان پری و بابا هم بغلم کردن و ابراز نگرانیاشون دلم رو گرم کرد..
 

ش ن ارتهمگی از صدای تیر اومده بودن بیرون ولی چون من سالم بودم و هدف اونها هم ترسوندن ما ای
 در آورده بودن بیرون نریختن! ی بابا اینانیروهای ویژه که نمیدونم چجوری سر از خونه

 
و لحن  بلند در که بسته شد امیر کالفه سمت یکی از نیروها که حسابی قد بلند بود رفت و با صدای نسبتا

ام محکمی گفت _ َزنم دو قدمِی خودِم اینجوری سمتش تیراندازی میکنن وای به حال وقتی که بخو
  ه!اجازه نمیدم آرشیدا سانتی متری ازم دور بشچیزا... همهبفرستمش تنهایی بره توی دل اون بی

 
 گنگ بهشون نگاه میکردم..

 همه چیزها؟یعنی چی برم توی دل اون بی
 

 های امیرهمون مرد دستش رو گذاشت روی شونه
 _ برای عملیات واجبه!

 میخوان مطمئن بشن ایرج سالم میرسه به مقصدش! امیر همکاری کن ! لطفا..
 

 ی؟حسابی چه همکاری ای؟ زن خودت بود میزاشتی بره توی دهن شیر؟ میزاشت _ آخه علی ، آخه مرد
 

 مردی که حاال فهمیده بودم اسمش علِی بعد از اینکه نفس عمیقی کشید جواب داد
 _ بحث اینکه زِن من باشه یا نه نیست !
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ی هوظیف بحث نجات جوِن یک انساِن که بی دلیل و بی گناه اسیر شده! چه زن من باشه چه زن تو ،
 انسانیمون میگه باید هرکاری از دستمون برمیاد رو انجام بدیم!

 
 امیر خواست باز حرفی بزنه که من زودتر پریدم بین حرفشون..

 احساس کردم االن من باید یه چیزی بگم!
 چون اینجور که پیدا بود بحث سر من بود!

 
اش مهم هفقط اون سالم برسه پیش ما.. بقی_ من هرکاری از دستم بر بیاد برای نجات جون سحر میکنم! 

 نیست!
 

 نگاهم به سپهر افتاد که قدرشناسانه نگاهم میکرد..
 علی آقا با لبخند برگشت سمت من

 _ شما راضی هستید همکاری کنید؟
 _ بله

 
 لحنش محکم تر شد

 _ حتی به قیمت جونتون؟
 

 _ بله!
 ی زندگیم بود!ترین بلهو شاید این " بله " مطمئن

 
 امیر با دلخوری برگشت سمتم
 _ آرشیدا میفهمی یعنی چی؟

 جونته ها میفهمی؟
 

 اخم ریزی کردمو رفتم سمتش..
ش ایستادم برخالف میل درونیم دستش رو گرفتم و با گفتن ببخشیدی کشوندمش داخل راهرو و چندقدمی

.. 
 با صدای آرومی که بقیه نشنون بهش توپیدم

س پی تو هر روز مرد و زنده شد! سال توی خونه ۸_ همین جونی که داری سنگش رو به سینه میزنی 
  ی عزیزتر از مادر رو برای من در نیار.. خب؟اَداِی دایه

 
 توجه به اخمش ادامه دادمنفسی گرفتم و بی

ا شاید یاد یبالیی سرش ب_ در ضمن یادتم باشه اگر اون دختر بیچاره االن امنیت نداره و هر لحظه ممکنه 
این  بالیی سرش اومده فقط و فقط به خاطر تو و اون شغلته! به خاطر توئه که من و سحر پامون به
 سالم مسائل باز شده و فکر کنم تنها کاری که میتونی بکنی اینه که در حد توانت کمک کنی تا سحر

 برگرده!
 

 منتظر نموندم تا بخواد جواب بده..
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 بقیه و با لبخند مطمئنی اعالم حضور کردم و گفتم برای هر کمکی آماده ام!برگشتم پیش 
رف طاون  اش این بود که من همراه با ایرج از دم زندان تای ایرج و دار و دستهاز قراِر معلوم نقشه

 مرز ایران داخل کشور ترکیه برم!
طمئن یی برن و تا وقتی که مو یه جایی توی ترکیه من ازشون جدا بشم و اون و آدماش خودشون تنها

اد نشدن کسی دنبالشون نیست و جاشون امنه و پلیِس ایران دیگه بهشون دسترسی نداره سحر رو آز
 میکنن!

 به نظرم خیلی زرنگ بازی در آورده بودن!
م هشن و بی بی نقصی کشیده بودن تا ایرج خان آزاد سحر رو اشتباهی دزدیدن ولی با همین اشتباه نقشه

 خارج بشن! از مرز
 خیلی دوست داشتم بفهمم جرمش چیه..

 اونجور که علی آقا توضیح داد..
ودن های خرید و فروش موادمخدر از هر نوعی بود ولی نتونسته بایرج خان یکی از بزرگترین واسطه

 این جرم رو ثابت کنن!
ر امی ک ثابتش کنهکه از یکی از موکالی سپهر بود و سپهر تونسته بود با مدر  و فقط برای یه دزدی

 کنه و سال زندان حکم کرده بود که این فرصت مناسبی بود تا پلیس بتونه مدرک کافی رو جمع ۵براش 
شه های دیگش رو ثابت کنه که این آقای مجرم زرنگ تر از این حرفا بودن و با طراحی این نقجرم

 میخواستن فرار رو بر قرار ترجیح بدن!!!
 

 ده بودم!ی آمادو ساعت بعد آماده
 ای جلوی در عمارت ایستاده بودم..ی اضافیبدون هیچ وسیله

 ها رو یکی یکی گذروندم..چهره
 بابا با نگرانی نگاهم میکرد..

 ی خواهرش معرفی میکرد بهم لبخند میزد..سپهر با برق امیدی که من رو به عنوان نجات دهنده
 کرد..علی آقا با اخم ریزی همه چی رو برای بار آخر ِچک می

 ای آب و صدقه..مامان پری هم با سینی قران و کاسه
 اش زدم..ای به گونهبوسه

 با لبخند و آرامش خاصی ازشون خداحافظی کردم..
 حس خوبی داشتم.. اینکه قراره کسی رو نجات بدم..

  شاید چیز خاصی نبود..
 ولی من حسم متفاوت بود.. چون حضورم یک جا به درد میخورد..

م درد میکرد از کتک های بابا ولی نمیدونم چرا دلم میخواست حِس حضورش رو در کنارهنوز سرم 
 داشته باشم..

 بغلش کنم و بوش کنم..
 کتکم زده بود.. بهم بد و بیراه گفته بود ولی پدرم که بود.. هم خونم که بود..

هاش و مهرییحتی با تموم بشاید اگه بدتر از اینها هم سرم میاورد من بازم برای دیدنش لَه لَه میزدم 
 هایی که میتونست خرجم کنه ولی نکرد...پدرونه

 
 با بغضی که ناشی از نبود بابا بود..
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ه ندید از در بیرون رفتم.. امیر رو از وقتی برده بودمش توی راهرو و اون حرفا رو زده بودم دیگه
 بودمش..

وی راهر وای باال انداختم برنمیگشتم! شونه ام میکرد! خدا رو چه دیدی شاید دیگهحداقل میومد بدرقه
 که بین ساختمان و در باغ بود رو قدم زدم..  طویِل سنگفرش شده ای

سید ه میرکماشین دم در منتظرم بود تا ببرتم دم زندان پیش ایرج خان تا اونجا با ماشین آدمای خودش 
 راهی ترکیه بشیم اون هم زمینی!

 
در  وژانس زرد رنگ که من رو آورده بود اینجا جلوی در پارک بود در باغ رو که باز کردم همون آ

 کمال تعجب امیر هم صندلی عقب نشسته بود!
 اخم ریزی کردم..
 یعنی چی اینکارا؟

 
 نشستم صندلی عقب و در رو محکم بستم و با غیظ به راننده ای که میخواست حرکت کنه گفتم

 صبر کنید ایشون پیاده میشن!  _
 

 رو تصحیح کرد امیر حرف من
 _ برید من پیاده نمیشم..

 
 با عصبانت برگشتم سمتش

 _ یعنی چی این کارات امیر؟ برنامه رو بهم نریز
 

 پوف کالفه ای کشید
 _ علی در جریانه! تا زندان همراهت میام..

 
میتونم نمن  و  سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم و به خودم بقبولونم این آدم امیره! همون آدم سمجِ پُررو

 تغییرش بدم! پس بهتره خودم رو اذیت نکنم!
 با گفتن این حقیقت به خودم نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو به سمت پنجره سوق دادم..

 
هام ه ریهبجا میرفت... نکنه سالم برنگردم؟ نکنه آخرین بار باشه هوای پر از دود تهران رو فکرم همه

 بار باشه که امیر رو تحمل میکنم!دعوت میکنم؟ حتی ممکن بود این آخرین 
 این آخری بدجوری به مذاقم خوش اومد..

 اسمش که اومد توی ذهنم برگشتم سمتش تا ببینم داره چیکار میکنه..
 در کمال تعجب فاصلمون رو به صفر رسونده بود و یه جورایی بهم چسبیده بود!

 ای گفتمبا لحن کوچه بازاری
 ضی!_ بفرما تو.. دِم در بده آق قا

 
اخت ه اندلبخند محوی زد ولی به روی خودش نیاورد و با دیدن لحن این مدلِی من دستش رو توی یک ثانی

 دور شونه ام و یه جورایی توی بغلش فرو رفتم!
 ابروهام پرید باال..
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شون ها عجیب میزد.. یه جورایی که یه چیزایی حس میکردم.. یه چیزایی که اصال حس خوبی بهتازگی
ست من میخواناین نگرانی که نگفته از نگاهش میخوندم... این زنم زنمی که راه انداخته بود و  نداشتم..

 همیدم چهنمیف گاِه یه مدلیش که واقعا یه مدلی بود که منهای گاه و بیرو بندازه توی دهن شیر و این بغل
 مدلیه!

 
 تا رسیدن به مقصدمون که زندان بود نه اون حرفی زد نه من!

 هاش محکم تر شد !ی دستسعی کردم از بغلش بیام بیرون ولی فقط حلقهدو بار 
مور جلوی تا ما ۴از ماشین پیاده که شدیم ایرج خان که مرد چهل و خورده ای به نظر میرسید به همراه 

 در بود!
 خواستم برم سمتشون که امیر بازوم رو گرفت..

 برگشتم سمتش..
 دستش رو آورد جلو و لب زد

 ش.. خیلی مواظب خودت باش.._ مواظب با
 

 هاش در رفت و آمد بود...هاش و لبنگاهم بین دستش و چشم
 تَِه نگاهش یه چیزی بود که نمیخوندمش.. نمیفهمیدمش..

 این آخرین بار باشه که میبینمش ..  ولی شاید
 دستم رو توی دستش گذاشتم و باهاش دست دادم..

  ازش که گذشتم یه چیزی
 گذاشتم!هاش جا توی چشم

م و هاش جا گذاشتم که باید برگردنمیدونم چی.. ولی حس میکردم یه چیزی رو ال به الی جنگل چشم
 برش دارم!

 
 تازه سوار زانتیای نوک مدادی ای که رسیده بود شده بودیم!

 من و ایرج خان صندلی عقب نشستیم ..
 هیکلی هم جلو بودن!  دو تا مرد بزرگ

 بودم.. دروغ نگم یه کوچولو ترسیده
 خب ترس هم داشت!

 افتاده بودیم توی جاده ..
 من نه بهشون نگاه میکردم نه حرفی میزدم..

 مردی که صندلی جلک بغل راننده نشسته بود یه لیوان آبمیوه گرفت سمتم..
 میخواستم قبول نکنم ولی ترسیدم ناراحت بشه و کار دستم بده!

 برای همین گرفتم..
 لو بود!یکمی ازش خوردم.. با طعم ه

 چند قلپ دیگه هم خوردم..
ی ارم ولدقیقه گذشته بود که خواب چشمام رو گرفت.. داشتم سعی میکردم چشمام رو باز نگه د ۱۵شاید 

 دست خودم نبود و چشمام بسته شد و به خواب عمیقی رفتم..
 

 صداهای دور میومد..
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 انگار یکی صدام میکرد..
 یکی به بازوم ضربه میزد..

 یی نداشتم..ولی من توانا
 هنوزم خوابم میومد..

 .رفتم.گی خوابم رو از سر هایی که قصد داشتن بیدارم کنن توجهی کنم ادامهکبدون اینکه به این محر
 

 با حس خیسی چیزی روی گونه و صورتم اخمام توی هم رفت..
  انگار...

 انگار یکی با زبونش داشت صورتم رو لیس میزد!
ی رو های مشکِی بزرگچشمانزجاری بهم دست داد و سریع چشمام رو باز کردم که با از این حالت حس 

 برو شدم..
 هایی که ماِل یه سگ بزرگ بود!چشم

بینم بم تا به قدری ترسیده بودم که حتی قدرت اینکه آب دهنم رو قورت بدم یا مردمک چشمام رو تکون بد
 دقیقا کجام رو نداشتم...
 همراه ایرج خان بودم!آخرین بار توی ماشین 

منو  با یادآوری اون آبمیوه فهمیدم که بدجوری رو دست خوردم! حتما خواب آوری چیزی توش بود که
 اینجوری کرد!

 سِگ همچنان بهم خیره بود که با صدای مردی ازم جدا شد..
 نفس عمیقی کشیدمو بهش گوش کردم

 حرفایی میزد که من نمیفهمیدم..
 ولم کرده بودن!فکر میکنم توی جنگل 

 مرِد که اومد جلوتر و حرف زد تازه فهمیدم از مرز رد شدیم و االن توی کشور ترکیه ام!
 چون هیچی از زبان ترکی که داشت حرف میزد نمیفهمیدم!

 پس اگه االن اونوره مرزیم من دقیقا از دیروز تا حاال خوابم!!!!!
 سعی کردم از جا بلند بشم..
 خاکی شده بودم.. خودم رو تکوندم.. حسابی

 نگاهی به فرد رو به روم انداختم..
 سال بیشتر نداشت! ۳۰جوون بود شاید 

 ای به تن داشت و چشم و ابرو مشکی بود..شلوار جین و تی شرت مشکی
 دوباره ازم سوالی به زبون ترکی پرسید ! 

 با انگلیسی بهش جواب دادم من زبانش رو نمیفهمم!
 ای جوابم رو داد..ا شکستهاون هم با انگلیسی دست و پ

 نه...مکم کباهاش همراه شدم و بهش فهموندم که باید تماس بگیرم و به تلفن نیاز دارم و ازش خواستم ک
 رسیدیم به جاده ..

 ماشین قدیمی کنار جاده پارک شده بود ..
 به سمت ماشین رفتیم و در رو برام باز کرد..

 نشستم و سگش هم رفت عقب!
 

 کرد و برام توضیح داد میاد دم مرز و مسافر جا به جا میکنه! ماشین رو روشن
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 البته امروز مسافری نبوده و با سگش داشته کمی اطراف دور میزده!
 قرار بود ببرتم خونشون و اونجا با تلفنی که هست تماس بگیرم چون موبایلش شارژ نداشت!

 یک ذره ترسیده بودم..
 اشه!اش هرچند برای تماس ببا پسری که نمیشناسم برم خونهاینکه بخوام توی یه کشور دیگه همراه 

 داشتم به خودم قوت قلب میدادم که چیزی نمیشه و اتفاقی نمیوفته!
 یک ساعتی توی راه بودیم..

 ی باریش اونجا بود تا مرز یک ساعت راه بود!ی اولین شهر که خونهفاصله
 وارد شهر کوچیکی شدیم...

 پر از درخت و سبزی..های سنگفرش شده و خیابون
 هوای تمیز رو نفس کشیدم.. به آرامش از دست رفته ام کمک کرد..

نش ر زمیی حیاط داری نگه داشت که با چوب دور تا دوبعد از گذشتن از چند تا کوچه باالخره دم خونه
 رو حصار کشیده بودن..

 از ماشین پیاده شدیم..
 الشون بشم..از حیاط گذشتیم و دعوتم کرد وارد ساختمان وی

 زیر لب هرچی ذکر بلد بودم قاطی پاتی خوندم و وارد شدم..
 قلبم مثل چی توی سینه میکوبید..

 وارد شدنم مصادف شد با دیدن مرد پیری که روی ویلچر نشسته بود و نگاهمون میکرد..
 باریش سریع رفت سمتش و سرش رو بوسید..
فی که بهم میکرد فهمیدم داره من رو بهش معر هاییبه زبون ترکی باهاش حرف زد.. فقط از اشاره

 میکنه! بعد هم برگشت سمت من و پدرش رو به من معرفی کرد..
 ی احترام کمی رفتم جلوتر و سرم رو براش تکون دادم..به نشانه

 با دیدن پدرش خیالم کمی راحت شد و تونستم نفس راحتی بکشم..
 نم..که بود اشاره کرد و گفت میتونم ازش استفاده ی خونباریش به تلفنی که روی میز کوچیکی گوشه
 شنیده بودم مردم این کشور خونگرم هستن..

 شنیده بودم مهمون نوازن..
 ولی شنیدن کی بود مانند دیدن؟

 داشتی من رو که وسط جنگل بودم با خودش همراه کرد..بدون هیچ چشم
 یکرد!میه سوپ گرم داشت ازم پذیرایی  آورد توی خونه اش و اجازه داد تلفن بزنم و االن هم که با

 بهش مدیون بودم.. نبودم؟
اگه  و گور به گور شده کجا و چطوری من رو از ماشین پرت کرده بیرون..  ِخانمعلوم نبود اون ایرج

 باریش نبود من معلوم نبود کجا بودم و چه بالهایی سرم میومد!
قیقم دکانی مبته صدا قطع و وصل میشد تونستن موقعیت ی امیر اینا گرفتم که البعد از تماسی که با خونه

 رو در بیارن و گفتن خودشون رو به زودی میرسونن!
 برای سالم بودنم خیلی زیاد خوشحال شدن چون فکر میکردن من رو کشتن!

 و البته هنوز هم خبری از سحر نبود!
 با شنیدن خبر نبود سحر دوباره بهم ریختم...

 حسابی ناراحت شدم...
 ن این همه بال سر خودم آورده بودم که سحر سالم برگرده ولی هنوز هم مفقود مونده بود!م

 حسابی کفری و کالفه شدم..
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 ی باریش اینا نشسته بودم و اون هم داشت به پدرش غذا میداد..ی خونهروی کاناپه
 

 انقدر خسته بودم که جونی برای فکر کردن هم نداشتم..
 ودم ...بساعت خوابیده بودم ولی بازم خسته و خواب آلوده  ۲۴واب آور دقیق ی خبا خوردن اون آبمیوه

 از این همه تَنِش و دلهره..
 روزه.. ۳از اون بی خوابی 

 ی اینها خسته بودم..از همه
 خبری منو با خودش ببره...روی همون کاناپه دراز کشیدم و اجازه دادم دوباره بی

 
 رسه طبق قول و قرار ها باید امروز عصر میومد !همگی منتظر نشسته بودیم تا سحر ب

 من رسیده بودم ایران و االن نوبت سحر بود..
 ی مامان پری گذاشتم خنده ام گرفت!خودم هم وقتی پام رو توی خونه

 قبل رفتن فکر میکردم حاال میمیرم و چه چیزهایی در انتظارمه!
 شون!یبینما خودم میگفتم شاید این آخرین باره مهای تگزاسم مثال که بفکر کرده بودم وسط فیلم پلیسی

 ای قراره برم که اینجوری زنم زنم میکرد؟یا امیر فکر میکرد چه عملیات مسلحانه
 واقعا که خنده دار بود..

 ی ماجرا اصال ترسناک نبود!غیر از وقتی که توی جنگل ولم کرده بودن بقیه
 ترسناک بود!ولی اینکه سحر هنوز نیمده بود چرا خیلی 

 ها شدیم..ی ستودهمامان پری و بابا و امیر و من دو ساعت بعد از اینکه رسیدم و دوش گرفتم راهی خونه
 نگران بودیم..همه دل

 همه پر از استرس بودیم...
 صدای زنگ آیفون که اومد همه به سمت در خونه پرواز کردیم..

 د بیرون..ایران جون زودتر از همه خودش رو از عمارت پرت کر
ز دتر اجون افتاده بود ولی االن عشق مادریش جوری فوران کرده بود که زوتا همین یک دقیقه پیش بی

 ما سحر رو به آغوش کشیده بود..
 هممون کناری ایستاده بودیم و به آغوش مادر دختریشون با لبخند خیره شدیم..

 تونستم نفس راحتی بکشم..
 شد..باالخره اومد... باالخره پیداش 

 ام نشست.. برگشتم..دستی روی شونه
 سپهر با یک لبخند نگاهم میکرد... منم لبخند زدم که زیر لب گفت

 _ ممنونم.. آرشیدا ممنونم...
 

 با لبخند جوابش رو دادم و اون هم از کنارم گذشت و پیش خواهرش رفت..
 اش سیراب شد من رفتم جلو و بغلش کردم..حسابی که از خانواده

 ام بود و صدای ِهق ِهقش بلند شد..ی شونهسرش رو
 با تعجب از خودم جداش کردم تا ببینم ِچش شده؟

 ولی سفت تر بغلم کرد..
 دم گوشم لب زد

 _ دارم خفه میشم آرشیدا... خفه..



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 
 صداش.. خدایا صداش...

 چرا انقدر پر از غم؟
 ترس برم داشت.. مثل چی میلرزیدم..

 
 نداد تا ازش بپرسم چرا اینجوری شده!جمعیتی که دورمون بود اجازه 

 همگی وارد عمارت شدیم...
 دور تا دور سحر نشستیم و به دهنش چشم دوختیم..

 میخواستیم بگه چی شده و چیکارش کردن..
 ولی به حرف نمیومد..

 بابا و مامان پری زودتر از همه بلند شدن و عزم رفتن کردن!
 منم باید همراهشون میرفتم..

دای ا آقای ستوده و ایران جون خداحافظی میکردن سحر خودش رو بهشون رسوند و با صوقتی داشتن ب
 خستگی پرسید

 _ میشه آرشیدا امشب پیش من بمونه؟
 بهش نیاز دارم..

 
 پرسیدن نداره دخترم.. بله که میمونه..  یه کوچولو تعجب کردن ولی بابا با روی باز گفت _

 
 لبخند زدمو با همه خداحافظی کردم..

ه بدتر بیرا بماند که امیر با اون نگاه پر از دلخوری زیرلب چیزی مثل خداخافظی گفت که از صد تا بد و
 بود!

حرف  مطمئنا اصال دوست نداشت من اینجا بمونم ولی چون بابا توی جمع موافقت کرده بود نمیتونست
 پدرش رو کوچیک کنه!

 های همیشگیش رفت ..مون شوخیاشکان هم بعد از چند روز که در کنار سپهر بود با ه
 ی ستوده..من موندم و خانواده

 انرژی تر از این حرفا بود که بخواد بیدار بمونه...حال و بیمهتاب بی
 دوباره توی آغوش پدر و مادرش رفت و بعد هم همراه هم به سمت اتاقش راه افتادیم..

 کردمدر اتاق رو بستم و شال و مانتوم رو به چوب لباسی آویزون 
 _ سحر میخوای برو حموم ... یه ذره خستگیت در میره..

 
 با حرفی که زد سرجام خشک شدم

 _ میترسم!
 

 اخم ریزی کردم.. چرا میترسه؟
 رفتم سمتش و نشوندمش روی تخت ..

 روبروش نشستم
 _ چی شده سحر؟
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 سعی میکرد بغض گلوش رو مهار کنه..
 به لرزه افتاده بود...همراه با اون مردمکش هم   دستاش میلرزید و

 ِهی یه حرفی میومد نوِک زبونش ولی نمیگفت...
 دستاش رو توی دستم گرفتم

 _ حرف بزن سحر.. بگو چی شده؟
 کتکت زدن؟ ترسوندنت؟ چیکارت کردن سحر؟

 
 یه فکری همش توی سرم میچرخید..

 این لرزش دست..
 هاش..ی چشمنشستهاین مردمک رقصون بین سفیدی به خون

 غِض بزرگ که ِهی قورت میدادش ولی دوباره میچسبید بیخِ گلوش..این ب
 همه و همه بزرگِی یک کلمه رو توی ذهنم پررنگ و پررنگ تر میکرد..

 ها رو میشناختم..من این حالت
 این نگاه یخ زده رو دیده بودم اون هم وقتی فقط ده سالم بود!

 اتاقم بازی میکردم.. دامن گل گلِی قرمزم رو پوشیده بودمو با عروسکم توی
  مامان داشت آشپزی میکرد و بوی پیاز داغ خونه رو برداشته بود...

 های کودکانه ام...اش حین کار شده بود بکگراند بازیی آهنگ مورد عالقهزمزمه 
 صدای زنگ در که اومد..

 سریع دویدم سمت حیاط و در رو باز کردم..
 عمو حمید بود..

 دوست و شریِک بابا...
 های کاری میرفت عمو هوامون رو داشت ..وقتایی که بابا نبود و مسافرت

 دمثل همیشه خواستم بپرم بغلش که با دستش پََسم زد و همینجوری که میرفت به سمت خونه پرسی
 اس؟_ مامانت خونه

 ای گفتم و دنبالش راه افتادم...بله
 ازیم رو از سر گرفتم..یک راست رفت توی آشپزخونه و منم برگشتم داخل اتاقم و ب

 نمیدونم چند دقیقه گذشته بود که صدای جیغ بلند مامان رو شنیدم...
 عروسکمو انداختم روی زمین و خودم رو رسوندم به آشپزخونه!

از تنِش  ی بابا بود رومامان کف آشپزخونه افتاده بود و عمو سعی میکرد پیراهِن بلند سبز رنگش که هدیه
 در بیاره..
 ش تقال میکرد..مامان هم

 عمو سمج تر ادامه میداد..
 صدای پاره شدن لباس با ِهق ِهق بلند مامان یکی شد..

 مامانم زار میزد و میخواست از نجابتش دفاع کنه..
 میخواست جلوی دخترش ..

 های دخترش از خودش دفاع کنه..جلوی چشم
 هنوز هم صدای فریادش توی گوشم میپیچه..

 اونجا نشسته... خواهش میکنم... جلوش نهههه..._ تو رو خدا... دخترم 
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 ولی هیچی جلودار اتفاقی که قرار بود بیوفته نبود!
ون شد ا ی بابا بود بهش به بدترین شکل ممکن تجاوزاون روز ... مادرم با همون پیراهن سبز که هدیه

 هاشم بیشتر بهش اعتماد داشت..هم توسط کسی که بابام از چشم
 ونه... وقتی حسابی جیغ زد و دیگه صداش در نیومد..کِف همون آشپزخ

 کِف همون آشپزخونه وقتی عمو کارش رو کرد و با چندش ترین حالت ممکن گذاشت و رفت..
 های روِحش رو بند میزد و بند میزد..کِف همون آشپزخونه وقتی مامانم خورده شکسته

 هاش میشنید..هاش میدید و گوشساله ای نشسته بود که فقط چشم ۱۰دختر 
 العملی نداشت وقتی عزیزترینش جیغ میکشید و کمک میخواست..دختری که قدرت هیچ عکس

 
هم بیومد انگار از تِه چاه م  مامانم کف همون آشپزخونه از بند زدن روِحش خسته که شد با صدایی که

 گفت برم صندلی بیارم!
وی دقیقه بعد وقتی جل ۲۰مادری که همون کف آشپزخونه وقتی داشت دست و پا میزد مرده بود ولی 

 چشِم تنها دخترش از گردن به اون طناِب حلقه شده آویزون شد قلبش دیگه نزد!
اقی اون روز توی اون آشپزخونه بوی پیازداغ و با بوی مرگ قاطی شده بود و تا ابد توی مشامم ب

 میموند!
 

  دوباره با اون حاالت روبرو شده بودم...حاال
 سال گذشته بود.. ۱۷

 ی یه عمر زندگی بود..خودش اندازه
 ولی همه چی رو دقیق یادم بود!

 و حاال دوباره یکی از عزیزهای زندگیم با همون حاالت روبروم نشسته بود!
 ولی این بار..

 این بار من طاقت ندارم..
 طاقت ندارم که از دست بدم..

  ین بار نمیتونم از دست بدم..ا
لی وکنه  یک بار خودم صندلی آوردم تا عزیزترینم... تا مادرم بخواد ننگ این تجاوز رو با مرگش پاک

 این بار اجازه نمیدم...
 مصمم برگشتم سمت سحری که حاال قطره قطره اشک میریخت..

 م...اش رو فهمیده بودنگفته راز نگاهش رو ...راز اون بغض مهار نشده
 ی من..سحرم.. خواهر ساده

 این حقش نبود... همونجوری که حق مادرم نبود...
 مسلما هیچ وقت نمیتونستم نه سحر رو درک کنم نه مامان رو چون به من تجاوز نشده بود!

 
 رفتم جلو و بغلش کردم..

د زش میکرگذاشتم این بغض مظلوم توی آغوش من شکسته بشه و دستای من که خواهرانه پشتش رو نوا
 هاش..مرهمی بشه برای زخم

 ِهقش نالیدمیون بغض و ِهق
 _ دو... دو تا بودن... دو تا بودن آرشیدا !
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 وای به من.. وای به من..
 الهی نباشم.. مگه این بدنِ 

 کنه؟ هاش رو توسط دو نفر تحملضعیف و کوچولو چقدر طاقت داشته که بخواد به تاراج بردن دخترونه
 کاشکی خودم رو دزدیده بودن.. کاشکی خودم...

 بیرون... کاشکی...  کاشکی اون شب قلم پام میشکست و با سحر نمیرفتم
 

  _ هیششش... میدونم... میدونم ... چیزی نگو..
 

 خودش رو ازم جدا کرد
 _ آرشیدا بردن... هرچی که داشتم رو بردن...

یگه من د یگه دختر نیستم... وای آرشیدامن چطوری به بابام نگاه کنم وقتی بهم میگه دخترم؟ من که د
 دختر نیستم..

 
 دوباره بغلش کردم..

 به خودش لرزید و ِهق زد..
 به خودش لرزید و اشک ریخت...

 به خودش لرزید و بریده بریده از حقارتی که کشیده بود گفت...
 

 حرفی هم داشتم که بزنم؟
 ی این جامعه!اش این هم توهای سوختهفقط افسوس خوردم برای دخترونه

 هاش میگفت...افسوس خوردم برای حسرت نگاهش وقتی از باباش و دخترم گفتن
 

 نمیدونم چقدر توی بغلم هق زد که باالخره خوابش برد..
 آروم روی تختش خوابوندمش و پتو رو روش کشیدم..

 منم همراهش انقدر اشک ریخته بودم که چشمام حسابی قرمز شده بود..
 تم تا آبی به صورتم بزنم ..از اتاق بیرون رف

 سالن تاریک بود و همه جا ساکت..
 نگاهی به ساعت ُمچیم کردم...

 صبح بود! .. ۴
 بعد از شستن صورتم رفتم سمت آشپزخونه..

 باریکه نوری ازش به بیرون ساطع میشد..
 چراغ هود گاز روشن بود..

 ی آرومداغ نمیخوردم این سردرد لعنترفتم سمت یخچال تا کمی شیر بردارم و داغ کنم .. تا یه چیز 
 نمیشد..

 نرسیده به یخچال دقیق جلوی گاز ،دستی روی بازوم نشست..
 

  از عطر تلخی که داشت فهمیدم که سپهرِ 
  برگشتم سمتش و بهش نگاه کردم..

 ی چشمای سرخم شد..زیر نور کِم هود خیره
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 ای پرسیداخم ریزی کرد و با صدای دو رگه
 کردی؟_ چرا گریه 

 
 هایی که با امیر میزدن رو یادم اومد!با دیدنش تازه حرف

پهر دن سدی  انقدر درگیر سحر بودم که مشکالت خودم رو فراموش کرده بودم و حاال با پیدا شدن سحر و
 مجدد یادم اومد کیم و چیم!

 یادم اومد سپهر قبال به مهتاب حس داشته..
 با این فکر خنده ام گرفت!

ی اش باهاش گذشتهین بزرگی منم باید دست روی وکیلی بزارم که شوهرم و معشوقهتوی شهر به ا
 مشترکی دارن!

 کال من خیلی خوش شانسم.. خیلی خیلی زیاد...
 صداش از فکر بیشتر کشوندم بیرون

 _ چرا میخندی؟ چت شده؟
 

 بازوم رو از دستش بیرون آوردم..
 _ یه چیزی یادم اومد برای اونه..

 
  وش باال رفتیه تای ابر

 _ خب این از خنده ات.. چرا گریه میکردی؟
 

 به تبعیت از خودش منم یه تای ابروم رو باال انداختم
 _ بیست سوالیه؟

 
 منظورم رو فهمید و اخمش غلیظ تر شد

 _ سحر ِچش شده؟
 

 با تعجب پرسیدم
 _ مگه ِچش شده؟

 
 کالفه گفت _ دارم از تو میپرسم ِچش شده؟

 
 طلبکاری جواب دادممنم با لحن 

 _ خب منم دارم میپرسم ِچش شده؟ مگه چیزیش شده؟ هوم؟
 

 تیز نگاهم کرد
 _ مغلطه نکن آرشیدا... اعصابم خورده!

 
 ای باال انداختمشونه
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ه وم کن_ خب واقعا منظورت رو نمیفهمم.. میخوام شیر گرم کنم اگه فکر میکنی میتونه اعصابت رو آر
 بشین برای توام گرم کنم!

 
وی رصندلی میز آشپزخونه رو کشید بیرون و نشست.. دو تا لیوان شیر گرم روی میز گذاشتم و منم 

 صندلی مقابلش نشستم..
 لیوانش رو برداشت و تشکری کرد!

 سرم رو تکون دادم و حرف دیگه ای نزدم..
 همینجوری که شیر رو مزه مزه میکردم سپهر شروع به حرف زدن کرد..

 اش نیست..مثل همیشه _ سحر یک چیزیش شده!
 

 دور لبم رو پاک کردم
 _ خب طبیعیه که مثل همیشه نباشه.. باالخره چند روزی دور بوده و وضعیت خوبی هم نداشته!

 
  ها نیست... حس میکنم کال فرق کرده... به تو حرفی نزده؟_ نه نه.. بحث این حرف

 
 سپهر تیز بود...حتما یه چیزایی بو برده...

 ساِل راز مامانم رو به احدی نگفتم حتی به بابا... راز سحرم نمیگم! ۱۷من 
 اگر خودش خواست... خودش بگه!

 برای همین اخم ریزی کردم
 _ نه چیز خاصی به من نگفته..

 
زخونه ز آشپاز جا بلند شدم و لیوان خالی رو توی ظرف شویی گذاشتم و بدون اینکه دیگه بهش نگاه کنم ا

 بیرون رفتم!
 

 زودتر از سحر بیدار شدم.. صبح
 انقدر گریه کرده بود که بیهوش شده بود..

 نشستم باالی سرش و موهاش رو نوازش کردم...
ده سال سن خیلی لوس بود.. سردی گرمی روزگار رو نچشی ۲۵سحر از اون دسته دخترایی بود که با 

 همراهش بودن!ای که همیشه مواظب و بود و همیشه همه چی در اختیارش بود و خانواده
 برای همین این تجاوز شوک بزرگی براش بود!

  البته که تجاوز برای هر دختر و زنی میتونه خیلی خیلی سنگین باشه!
 

 هاش که باز شد لبخندی بهش زدم...چشم
 صبح ایران جون گفته بود امروز میخوان یه سفر دو سه روزه سحر رو ببرن شمال...

 هواش عوض میشه یک ذره... میگفت سحر عاشق دریاس و حال و
 پیشنهاد خیلی خوبی بود!

 
 سحر زیادی ساکت بود و توی خودش...

 سپهر و پدر و مادرش با نگرانی نگاهش میکردن...
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 کشیدمش کناری و ازش پرسیدم
 _ میخوای بقیه بفهمن یا نه سحر؟

 
 با ترس نگاهی به اطرافش انداخت

 مامانم دق میکنه.. معلومه که نمیگم!_ معلومه که نه آرشیدا... بابام میشکنه.. 
 

ر د_ تو هر تصمیمی بگیری من ازت حمایت میکنم.. پس اگه میخوای کسی نفهمه انقدر تابلو بازی 
 نیار!!!

  اینجوری که توی خودتی و ناراحتی شک میکنن..دیشب هم سپهر از من میپرسید سحر چیزیش شده؟
 

 با ترس پرسید_ چیزی که نگفتی؟
 

 جانبی بهش انداختم نگاِه حق به
 ای دختر؟ پیچوندمش.. من تا خودت حرفی نزنی هیچی نمیگم.. مطمئن باش.._ دیوونه

 
 دوباره بغلم کرد .. زیر گوشم گفت

 _ همیشه آرزو داشتم یک خواهر بزرگتر داشته باشم.. مرسی که حسرت به دلم نزاشتی...
 

 ی جدید رو با کلید باز کردم و وارد شدم...در خونه
 ی ستوده رسونده بودنم دم خونه و راهی رامسر شده بودن!هانوادخ

 های زندگیم رو دوباره روی سرم آوار کرد...ی خالی بدبختیخونه
 

 ای روی دیوار روبروم خیره شدم..نشستم روی کاناپه و به نقطه
  من باید چیکار میکردم؟ باید چیکار بکنم؟

ِی کی بره پِ عدم هریا یه شب برای امیر همسر بشم و ب  نجات پیدا کنمباید بشینم تا باالخره از طریق دادگاه 
 کاِر خودش؟

 
 ام رو بیدار کرد..زنانه هایاون شب که اینجوری بهم نزدیک شد و لمسم کرد خیلی از حس

 من هیچ وقت به مردی انقدر نزدیک نشده بودم..
 هرچی مرد بود بیزار شدم..درست از وقتی مادرم رو توی اون آشپزخونه از دست دادم از 

 از هرچی جنس مذکر بود ترسیدم...
 برای همین به خودم جرئت ندادم تا بخوام با پسری رابطه داشته باشم..

  اد...بعدم که توی اوج نوجوانیم و بلوغ جنسیم مهتاب اومد وسط زندگیم و لذت جنسی رو بهم یاد د
 یدا میکردن..های پازل زندگیم تازه داشتن هم رو پانگار تیکه

خودمه..  هایجنسمن این همه سال چون به وجود مهتاب واکنش نشون دادم فکر میکردم گرایشم به هم
 گرایشی که باعث شد کلی تحقیق کنم کنم راجع وجودیت خودم!

 ها رو دوست دارم پس شاید یه ترنسشکوالم!با خودم میگفتم اگر من دختر
 رها خوشم میاد..شاید روَحم پسره برای همینه از دخت

 هاش رفتم..دنبال نشونه
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 ولی من هیچ وقت عالقه نداشتم موهام رو پسرونه بزنم و لباس های پسرونه بپوشم ..
 یا فراتر از اون هیچ وقت دوست نداشتم یک پسر باشم با اندام جنسی پسرونه!

 هام بودم..من عاشق عروسک
 عاشق دختر بودنم.. عاشق الک رنگی...

 بلندم رو افشون کنم.. اینکه موهای
 عاشق حتی مادر بودن!

 پس این فرضیه همون اوایل که توی ذهنم اومد َرد شد!
 چون من هیچ وقت نمیتونستم پسر باشم!

 ها نمیدونم..بیشتر که تحقیق کردم فهمیدم من خیلی چیزها راجع این رابطه
 گرا هستم!من فکر میکردم یک همجنس

 باز داره..ا همجنسگرا تفاوت خیلی زیادی بهمجنس
گرا که به جنس مخالف جنس خودش.. مثل یک دگرجنسگراست.. گرایش داره به همکسی که همجنس

به  گرایش داره و جذب جنس مخالفش میشه و اون کشش جلوتر که میره لفظ عشق رو میگیره و بعد هم
 ازدواج ختم میشه!

 ه اون گرایِشش به جنس موافقِش..گرا هم همین اتفاق میوفته با این تفاوت کبرای همجنس
 کشش قلبی و احساسی داره و یه جور عشق به وجود میاد...

 این کشش و عالقه به حدی میشه که اون فرد به جنس موافقش احساس نیاز پیدا میکنه!
یگری دمثل احساس نیازی که هرکسی میتونه به جنس مخالف داشته باشه و خودش رو ناقص بدونه که با 

 کامل بشه!میتونه 
 

 باز خیلی خیلی با این دیدگاه متفاوته...ولی همجنس
ی سرگرمی و باز همونجور که از لفظ "باز" که از بازی ریشه میگیره معلومه بیشتر جنبهکال همجنس
 تفریح داره!

یکات باز هستش برای لذت و تفریح میره سمت جنِس خودش و این ِحس فقط با تحریعنی آدمی که همجنس
 ای نیست.. گرایشی نیست.. همچین آدمی به راحتیبه وجود میاد و میشه گفت عشق و عالقهجنسی 

 میتونه با جنس مخالف هم رابطه داشته باشه و تمایل داشته باشه!
 گرا فقط به جنس خودش نیاز پیدا میکنه!!ولی همجنس

رای بی که ی به خاطر اتفاقمنم چون به مهتاب حس پیدا کرده بودم و اون رو مثل بت میپرستیدمو از طرف
دم سالگی توی وجودم بود از پسرها دوری میکردم فکر میکر ۱۰مامانم افتاده بود و ترسی که از 

 همجنسگرا هستم!
 

یبود فقم مولی االن که بیشتر دقت میکردم اگر من یک کسی بودم که گرایشم فقط و فقط باید به جنس موا
 میومد؟های گرم امیر بدم نپس چرا از لمس دست

 پس چرا آغوِشش متنفرم نمیکرد...
 چرا ِحس اینکه یک مرد ازم حمایت میکنه انقدر برام خوشاینِد؟

ده ست داچرا وقتی اجازه نمیداد من با اون خالفکارها همراه بشم زیرپوستی یک حس خیلی لطیفی بهم د
 بود؟
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تر  از شیطان هم شیطان صفتی دختری بشم که غیر از این بود که شرایط کاری کرده بود من وابسته
از  ه بعدبود و اون دختر باعث شده بود من فکر کنم فقط و فقط عاشق دخترا میشم! این در حالی بود ک

 مهتاب حتی فکر رابطه با دختر دیگه ای حتی به ذهنمم خطور نکرد!
 

ب که عجی ی مردی شدمصدای کلیدی که توی در انداخته شد من رو از اون همه فکر در آورد و خیره
ه ون هماین چندوقت اخیر برام مردونگی خرج کرده بود و من چقدر دلم میخواست زن بودن رو بعد از ا

 ِکش و قوس تجربه کنم!
رو  خودش زن بودنی که بعد از این همه سال که سرکوبش کرده بودم االن مثل چی قد َعلَم کرده بود تا

 نشون بده..
  ولی امیر؟

 یاهی که پیشم داشت مطمعنا نمیتونست مرِد من بشه...ی سامیر با اون پیشینه
 هام رو خرج اوناش کشیدم ببندم و االن زنانهنمیتونستم چشم روی اون همه سال زجری که توی خونه

 بکنم!
 ولی شرطش برای طالق..

از  مد خودای که روز عقد امضا کرده بود و من از اون به عنوان برگه برنده یاد میکردم و حاال ضبرگه
د م بایها از دست امیر خالص بشاون شرط استفاده شده بود باعث میشد که من اگه بخوام به این زودی

 یک شب براش زن بشم و اون مرِد من بشه!
 

 _ چیزی شده؟ طوریم شده؟
 

 سوالش باعث شد نگاه خیره شدم رو از روش بردارم و سرم رو تکون بدم
 _ نه...

 
ه سمت اتاق خواب رفت... کت و شلوارش رو با لباس راحتی عوض کردمتفکر نگاهم کرد و بعدم به 

 بود..
 همینجور که میرفت سمت آشپزخونه پرسید

 _ ناهار خوردی؟
 

 نگاهم به سمت ساعت رفت..
 خوردهی سحراینا خورده بودم دیگه هیچی نای که خونهصبحونه ظهر شده بود و من بعد از چند لقمه ۳

 بودم!
 .زیرلب نه ای گفتم.

 سرش تا کمر توی یخچال خالی بود!
 خب معلومه هیچی توش نیست!

 کی رفته بودیم خرید که انتظار داشت یخچال پر باشه ؟
 از یخچال نا امید که شد موبایلش رو برداشت

 _ چی میخوری سفارش بدم؟
 

 دلم الزانیا میخواست!
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 اون هم الزانیاهای خودم!
 یتونستم به خودم بدم؟بعد از این همه درگیری ذهنی یه جایزه نم

 همینجوری که میرفتم سمت اتاق به امیر گفتم
 _ دلم الزانیا میخواد! میرم حاضر بشم بریم هایپرمارکت خرید کنیم!

 
 این یعنی چی؟

 یعنی اینکه میخوام آشپزی کنم..
 ها توی آشپزخونه بچرخم و مزه خلق کنم.. طعم بسازم..میخوام به یاد قدیم

 
 انرژی داد..حتی فکرشم بهم 

 خیلی وقت بود ساکن مینشستم و اتفاق های اطرافم رو میدیدم..
 وقتش بود برای خودم اتفاق جدید خلق کنم.. اتفاقی به خوشمزگِی الزانیا..

 
 دو تا از پاکت های خرید رو برداشتم و به سمت آسانسور رفتم..

 اشتم..میکردم الزم میشه رو برمیدداخل فروشگاه امیر با سبد خرید پشت سرم میومد و من هرچی فکر 
  درست مثل یک زوج خوشبخت..

 دقیقه بعد وارد آشپزخونه شد.. ۵امیر با پاکت های خرید 
 و مشغول پخت و پز شدم...  موهای مشکی بلندم رو باالی سرم گوجه کردم

 
 از فِر که بیرون آوردمش بوش کردم...

 جدم میاورد... چه برسه به خودش!لبخند روی لبم نشست.. حتی بوی الزانیا هم به و
 نیازی نبود امیر رو صدا بزنم چون خودش از همون اول سر میز آشپزخونه نشسته بود!

 از همون اول اومد بغل دست من و با نگاهش من رو خورد!
استم ای بندازم ولی انقدر این حال و هوای خودم رو دوست داشتم که نخوخواستم حرفی بزنم.. تیکه

 خورد کنم.. اعصابم رو
 

 شب بود و ما ناهار و شام رو یکی کرده بودیم! ۷ساعت 
س وش نفتای که مسموم به هوایی بود که امیر عقربه ها چقدر کند پیش میرفتن اون هم اینجا توی خونه

 میکشید!
 

 خواستم برم توی اتاق که صدام زد..
 برگشتم سمتش .. اشاره ای به مبل بغلش کرد..

 و به روش رو انتخاب کردمو نشستم و منتظر نگاهش کردم..به جای بغلش مبل ر
 از سر تا پام رو نگاهی کرد و پرسید

 هات رو کردی؟_ فکر
 

 دستام رو جلوی سینه قالب کردم
 _ راجع چی؟
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 لحنش زیادی محکم بود
 _ طالقمون!

 
 ابروهام توی هم رفت

 _ منظورت رو نمیفهمم!
 

 صداش رو صاف کرد
 دادگاه یا یه شب..._ میخوای بازم بری 

 
 ی حرفش رو خورد!ادامه

 پارادوکس جالبی بود!
الت ترین مسائل زناشویی از هم خجسال زندگی زناشویی داشتیم ولی راجع سطحی ترین و مهم ۸مثال 

 میکشیدیم!
 

 وقتی دید هنوز ساکتم خودش ادامه داد
 _ پیشنهادم قبوِل ؟

 
 دم رو هم متعجب کرد چه برسه به امیر!هاش... جوابی که دادم خوزوم کردم روی چشم

 
 

 _ قبوله!
 

 های گرد شده از تعجبش رو تاب نیاوردمو از جا بلند شدم!چشم
 میخواستم فرار کنم..

ی ی محکم و مطمئن یعنی اینکه خواستم برای یک شب زن بودن در کنارش رو بچشم.. برااین قبوله
 همین خیلی خجالت میکشیدم..

 چجوری به این نتیجه رسیدم.. ولی االن خیلی مطمئنم...نمیدونم چطوری و 
 هم طالق میگیرم و هم برای یکبار زن بودن برای امیر رو تجربه میکنم..

 چیزی که این همه مدت مهتاب تجربه کرده بود... میخواستم ببینم چجوریه... چه ِحسِی؟
 حق داشتم ... مگه نه؟

 
 بسته دنیای بعد از طالقم رو تصور میکردم..های تخت دراز کشیده بودم و با چشم  روی

م هی عمرم..شاید های شمال.. بین اون سرسبزی یه ویال اجاره میکنم برای بقیهاینکه میرم بین جنگل
 یکی خریدم!

 خرم؟به لطف آقا امیر حسابم طی این مدت که مثال زنش بودم همیشه شارژ میشد و پر بود پس چرا ن
. دور یکنم.یز کوچولو و جمع و جور هم میخرم ... میرم لب دریا زندگیم رو مآره بخرم بهتره... یه مات

 از هرچی هیاهوی زندگی شهری و تکنوژِی...
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توی فکر دریا و جنگل غرق بودم که حضور امیر رو روی تخت حس کردم ولی چشمام رو باز 
 نکردم...

 هام رو شروع کرد..هاش با دستدوباره بازی دست
 ای؟هام قفل کرد و پرسید _ کی آمادهین انگشتهاش رو بانگشت

 
 هام رو باز کردم..چشم
 ی سبز نگاهش شدم..خیره

  برام فرق داشت؟ االن باشه یا فردا یا پس فردا فرق داشت؟

  د!ده بوفقط چیزی که میخواستم طالق بود.. این تصمیم با تصور دنیای بعد از طالقم پر رنگ تر هم ش
 
دم لب ز ه از رابطه ای که باید با یک مرد برقرار میکردم بهم دست داده بود مصممبه ترسی ک توجهبی

 _ برام فرقی نداره!
 

ی ای که مادرم داشت توی ذهنم بود رو سعی وحشیانهتمام تصاویری که از اون آشپزخونه و رابطه
  میکردم فراموش کنم... سعی میکردم از یاد ببرم..

 
 

 صداش دورگه شده بود
 اگه امشب باشه؟_ حتی 

 
 چشمام رو باز و بست کردم و با آروم ترین صدای ممکن جوابش رو دادم

 _ حتی اگه امشب باشه...
 

 قاطعیت نگاهم رو برای این تصمیم که دید خودش رو کشید جلو...
 ی صورت هامون یک سانتی متر هم کمتر بود..حاال دقیقا فاصله

 نشده بود..ای که هیچ وقت با امیر انقدر کم فاصله
های من رو بدون اینکه تماسی باشه هاش ساطع میشد لباز لب  انقدر کم که گرمی و حرارتی که

 میسوزوند!
 

 توی نگاهم انگار گم شده بود..

 شاید هم دنبال چیزی میگشت..
 هاش گم شده بودم...ولی مطمئن بودم که من توی جنگل چشم

 که نمیشد انکارش کرد.. ِحس حضورش... ِحس نزدیکیش انقدر پررنگ بود
 نمیخواستم انکارش کنم..

  باورش برای خودمم سخت بود..
 این من بودم؟.

ی از ای که حق طبیعی هر مردی امیر کردم؟ خواستهاین من بودم که باالخره خودم رو تسلیم خواسته
 زنش بود!

 ولی نه من! ولی نه زنی که از اول هم به چشم زن نگاهش نکرده بود!
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ای شدم که ی سوختهای برای انتقام شدم و بعد دوباره که آشتی کردن من مهرهکه از اول وسیلهنه منی 
 باید تحمل میکردم!

 
 ی اون روزها بودم که سوخت... واقعاساله ۲۰توی جنگل نگاهش گم شده بودم و دنبال آرشیدای 

گی سال زند ۸ی شوهرم بعد از سوخت... اون موقع جوونیم سوخت و حاال لبام از داغِی اولین بوسه
 مشترک!!!

 هام ناخودآگاه بسته شد..چشم
 هاش غرق شده بودم...بین بوسه

 هام میلغزید و توی دهنش کشیده میشد..موج روی لب لب هاش مثل
ین عهاش صیدش میکرد.. و چه صید عمیق و داغ و در ای شده بود که داشت با لبههام انگار ماهیلب

 حال عجیبی، خواستنی!
 

 یه چیزی پَِس ذهنم فریاد میکشید عقب بکش آرشیدا... حواست هست کیه؟
 حواست هست همون امیرِی که به خاطرش حتی خودکشی هم کردی؟

وی تنم و هام رو بعد از چند دقیقه از هم باز کرو وادار میکرد لب ولی یه حسی بود... یه حسی که من
 ی عمیق همراهیش کنم!این بوسه

 
 من بارها بوسیده شدن رو تجربه کرده بودم..

 بار خیلی متفاوت بود..بارها مهتاب رو بوسیده بودم ولی این
 اصال... اصال توصیفش نمیشه کرد..

 ام به سمتش چیزی جز شهوت بود...یه جور خاص... بین هر کشیده شدن لب
 یعنی تنها چیزی که نبود شهوت بود..

 ش خیلی خیلی جذاب بود.. جوری که دوست داشتم ادامه پیدا کنه...ولی ِحِس 
 

 ..هوایی که توی سینه حبس کرده بودم با کنار کشیدن یهویِی امیر با بازدم شدیدی بیرون دادم
ب ت خراای که روی تنم ساخته بود رو با بلند شدنش از روی تخهام کرد و خیمهیه نگاِه عمیق به چشم

 کرد!
 اش شدم..با تعجب خیره

ی خمار طبق عادتی که داشت چنگی بین موهاش زد و قبل از اینکه از اتاق خارج بشه با صدای آهسته و
 لب زد

  _ فردا میرم دنبال کارای طالق...
 

 دو ساعتی بود که به اتاق خالی نگاه میکردم..
 باورم نمیشد!

 امیر رفته بود؟ من رو پَس زد؟
 من رو نخواست؟

 براش خواستنی نبودم؟
 

 ولی من که اول نخواستم باهاش باشم..
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 خودش خواست.. خودش پیشنهاد داد..
 .ام رو ِله کرد.ی تلخم من رو شکست.. غرور زنانهاین بار امیر.. هزار برابر بدتر از گذشته

این  .... دلم رو .. احساس و عقلم رو راضی کرده بودم تا برای یک شبمنـی که به سختی خودم رو 
 رابطه رو داشته باشم.. ولی بدجور.. بدجوری زخم زد..

ز حس اینکه من رو نخواست... حس اینکه یکی شدن با من رو امتحان نکرد.. خیلی خیلی سخت تر ا
 وقتی بود که خیانت میکرد..

 حس سرخوردگی داشتم!
 خاطر حس بدی که به خودش داشت از دخترش گذشت و مرگ رو ترجیح داد..مادرم که به 

 پدرم من رو نخواست... نه که نخواست.. ولی من رو به این خانواده فروخت..
 اخیر بعد از اون حتی مهتاب... حتی مهتاب هم به راحتی از من گذشت و حاال مردی که این چند وقت

 ه بود من رو پَس زد...هاش رو نرم نرمک بهم تزریق کردحمایت
 

 انگار همه چی رو روی دوِر تند گذاشته بودن...
زمایش م و آفرداش برای آزمایشی که دادگاه میخواست تا مثال من باردار نباشم و بخوام طالق بگیرم رفت

 بارداری دادم..
ارداری یش بآزما های زنانه ام حتی رد نشده بود و من بایدفکر کن تا حاال هیچ جنس مذکری از بغل اندام

 میدادم!
 مگه اینکه با روش گرده افشانی باردار شده باشم!

 
 های متضادی داشتم..حس

س حِ اون  اش نبودم ولی خبیه حس تلخ برای نخواستنی که از سمت امیر بود ... البته که من عاشق پیشه
 خیلی خیلی برام تلخ بود..

 و یه حس شیرین و ملس آزادی...
 

 د و با توافقی که کرده بودیم دادگاه حکم طالق توافقی رو داده بود !سه روز گذشته بو
 و االن من دقیقا روبروی محضر بودم!

ن به می طالق میدادن و سال اسیری حکم آزادیم رو با جاری شدِن صیغه ۸محضری که باالخره بعد از 
 نامحرم ترین فرد زندگیم نامحرم تر از قبل میشدم..

 
 شدم...وارد سالن محضر که 
 امیر هنوز نیمده بود!

 نکنه نیاد؟ نکنه سرکارم گذاشته باشه؟
 نکنه فیلم جدیدش باشه؟

ای چطوری با خودم گفتم چرا امیری که پاش رو توی یک کفش کرده بود که طالق نمیده حاال یکدفعه
  راضی شده؟

 ...ت هوااشتم دود شد رفهایی که داش داخل چارچوب در تمام شکولی با نمایان شدن قامت بلندو ورزیده
 

 دفعه اومده بود!امیر این
 این بار روی حرفش ایستاده بود!
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 اومد سمتم و همراه با پوزخندی که زد گفت
 داری که انقدر زود اومدی مگه نه؟_ خیلی عجله

 
ی بدی که از خودش برام به جا گذاشت.. دلم میخواست ... دلم میخواست به خاطر آخرین خاطره

ت یه که توسط شوهرم خواسته نشدم ... به خاطر حقارتی که اون شب حس کردم.. دلم میخواسای خاطره
 تف بندازم توی صورتش..

اید شحقارتی که باعث شد فکر کنم شاید زیبا و ملموس نیستم.. شاید خوش هیکل نیستم.. و هزاران 
 دیگه..

 
 فامیل امیر رو که صدا زدن وارد اتاقی شدیم..

 چیز واضحی توی ذهنم نداشتم.. از اونجا به بعد
 انقدر این لحظه برام دور به نظر میرسید که فکر میکردم بیشتر خوابه تا واقعیت!

 ی طالق جاری شد...وقتی صیغه
 ی امیر داشتم..هایی که توی خونهتموم اون لحظه

  ها...تمام اون صدا و صحنه
 هایی که قورت دادم..تمام بغض

 .هایی که کشیدم.تمام آه
 هایی که اون اوایل داشتیم..حتی اون خنده

 گذشتن.. همه و همه از جلوی چشمام
 .رفت..های زندانی که توش بودم کنار میی طالق که خونده میشد انگار یکی از میلههر کلمه از صیغه

 نفهمیدم چجوری از محضردار خداحافظی کردیم..
 د!ده بوزه داخل برج تازه چیده بودیم رو به نامم ای کام رو بخشیده بودم ولی امیر همون خونهمهریه

 
 روبروی محضر مقابلم ایستاد..

 عمیق نگاهم میکرد!
 هنوز هم باورم نمیشد باالخره طالقم داد!

 زیر نگاه عمیقش داشتم ذوب میشدم!
 رسما دیگه هیچ نسبتی با هم نداشتیم...

  من دیگه با این مرد کاری نداشتم...
ه بادار وانداختم و خواستم از کنارش بدون حرفی بگذرم که بند کیفم رو گرفت و  امکیفم رو روی شونه

 ایستادنم کرد..
 بهم دست نزده بود و این یعنی دیگه من رو محرم خودش نمیدونست!

ت خیان خب طبیعی هم بود... امیری که حتی میخواست خیانت هم کنه مهتاب رو صیغه کرده بود تا حالل
 کنه!

 ردم... نگاهش رو میدزدید.. توی چشمام خیره نمیشد!سوالی نگاهش ک
 داشت کالفه ام میکرد..

 _ این آخری چرا نمیزاری برم!؟
 

 ی نگاهم شددفعه خیرهصدام رو که شنید این
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 _ خیلی خوشحالی االن؟
 

 جوابی بهش ندادم که با پوزخندی ادامه داد
 ای.. مطمئنا االن روی ابرهایی!_ چه سوال مسخره

 
 اس تر از همیشه بهش خیره شدمبی احس

 _ خب که چی امیر؟ تموم شد... همه چی تموم شد...
 

 این دفعه اما کالفه بود
 _ چه راحت میگی تموم شد.. چه راحت میگذری آرشیدا...

 
 

 اینبار من بودم که پوزخند تلخی زدم
 ر کش کردی!ی خودم زج_ بهتره بگیم تو چه راحت خیانت کردی! تو چه راحت من رو توی خونه

 
 دوباره دستش بین موهاش چنگ شد..

 همون دستی که اون شب قفل انگشتام کرده بودش...
 _ من یه غلطی کردم تا عمر داری ِهی یاد آوری کن!

 
 اخم کردم

 سال جوونی من رو سوزوند! ۸_ این غلط شما 
 

 بند کیفم رو از دستش بیرون کشیدم
 حسینی ! دیگه هیچ وقت جلوی چشمم نباش! وقت نمیخوام ببینمت آقایهیچ _ دیگه

 
. 
 
 
 
 

 از تحّمل که گذشتم به تحّمل خوردم...
 دردم این بود که از یاِر خودی گل خوردم...!

 
 "سید مهدی موسوی"

 
دیده  یزیوناز وقتی اومده بودم توی این ویال و این بیت شعر رو با خطاطی قشنگی روی دیوار باالی تلو

 کرار میشد..بودم ُمدام توی ذهنم ت
 " دردم این بود که از یاِر خودی گل خوردم! "
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 ام خورده شده بود و من االن یک مطلقه بودم!سه روز بود که مهر طالق توی شناسنامه
 یک دختر مطلقه!

رفتم و الق گطقبل از اومدنم به شمال تنها کاری که کردم این بود که به سپهر پیام دادم و بهش گفتم که 
 موبایلم رو خاموش کردم!بعدش 

 حتی به بابا هم خبر ندادم!
 پدری که بعد از اون کتکی که بهم زد دیگه هیچ خبری از من نگرفته بود!

 و مطمئنا به خاله شیرین هم گفته بود ارتباطش رو باهام قطع کنه!
 

 ها ویالیی اجاره کرده بودم..وسط جنگل
 ..ام و تنهاممیفهمیدن مطلقهاولین مشکلم بعد از جدایی وقتی بود که 

 
 م..ها چشم باز میکردطالق یه بحران بزرگ توی زندگی من بود که تا به حال برای اون بحران صبح

 ای نبود!حاال که به چیزی که میخواستم رسیده بودم دیگه هیچ دغدغه
 دیگه هیچ هدفی هم نبود که بخوام براش فکر کنم و نقشه بریزم و تالش کنم!

 یچی نبود!دیگه ه
 فکر میکردم طالق که بگیرم زندگیم پر از شادی میشه!

 ولی االن این زندگی هرچی داشت غیر از شادی !
 تنهای تنها توی این ویال داشتم چیکار میکردم؟

 چرا قبال این حجم از تنهایی رو حس نکرده بودم؟
 چرا قبال نبوِد بابا انقدر پررنگ نبود؟

 قبال امیر بوده.. چون قبال پدر و مادر امیر بودن!یه کسی پَِس ذهنم میگفت چون 
 همیشه هرجا که میرفتم بعدش میدونستم باید برگردم پیش امیر!

 کسی انقدر پررنگ نبوده..برای همین هیچ وقت این ِحس بی
 چون همیشه یه امیری بود که میدونستم منتظره!

 تظر بود تا من برگردم خونه!داشت و چه زمانی که نداشت من چه زمانی که با مهتاب رابطه
 آروم از یه ساعتی که دیرتر میشد هزار بار زنگ میزد و آدرس میگرفت و تا خودش رو بهم نمیرسوند

 نمیگرفت!
 گاهش همیشه متعجبم میکرد!های گاه و بیاین توجه

 ی خودش سرم رو رویخونه اش رو داشت چرا خودش رو برای اینکه من هر شب تویاون که معشوقه
 بالشت بزارم اینجوری تالش میکرد؟

 چرا راضی نمیشد طالقم بده؟
 من که میگفتم همه تقصیرا گردن من ؟ پس چرا راضی به طالقم نشد؟

فتی مخال ی بینشون رو تمدید نکنن و میخواد از ایران بره هیچچرا با اولین باری که مهتاب گفت صیغه
رو  وجای ایران رو زیر راحتی ترِکش کنه ولی همهنکرد و گذاشت مهتاب کسی که عاشقش بود به اون 

 کرد تا من رو پیدا کنه؟
 ها دست خود امیر بود..ی این سوالجواب همه

ر رفتا شاید اگه اون شب من رو پَس نمیزد با این رفتارهای اخیرش میگفتم عاشق من شده ولی خب اون
 هرچیزی رو نشون میداد غیر از عشق !
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 روز گذشته که دم غروب میرفتم دریا حاضر شدم .. به عادت سه  بلند شدم
 رم!ک بزاهام رو میبستم که به سرم زد موبایلم رو بردارمو لب دریا برای خودم موزیداشتم بند کتونی

 ها روی زانو رفتم تا اتاق خواب و پیداش کردم..با همون کفش
 متر بود.. ۳۰۰مسیر ویال تا دریا 

 مسیرش لذت بخش بود ولی شب یه ذره ترسناک میشد..االن که هوا تقریبا روشن بود 
 

 چند دقیقه بود رسیده بودم به دریا..
 های شلوارم رو کمی باال کشیدم..هام رو دستم گرفتم و پاچهکفش

 ها که روی پاهام میلغزیدند لبخندی روی لبم نشست..موج
 شیدم بیرون!ی موبایلم از اون حس کتوی صدای آب و بوی دریا غرق بودم که ویبره

 از همون موقع که راه افتادم روشنش کرده بودم..
 ی گوشیم انداختم و با دیدن اسم مامان پری هول کردم!نگاهی به صفحه

 آرشیدا آروم باش.. مامان پری خودمونه... همون که حق مادری به گردنت داره..
 هول کردن نداره..

 ری احتماال فهمیده یه جوری بود!ولی االن که طالق گرفته بودم و حس اینکه مامان پ
 

 با مکث تلفن رو جواب دادم...
 صداش مثل همیشه نبود!

 بعد از سالمی که دوتامون میدونستیم یه جوریه گفت
 _ یه چیزی میپرسم قول بده باهام رو راست باشی آرشیدا !

 
 آب دهنم رو قورت دادم

 _ من همیشه با شما رو راست بودم...
 

 فقط.. آرشیدا امیر با کی بهت خیانت کرد؟ تو میشناسیش؟  میدونم..._ میدونم دخترم.. 
 

 هام رو بستم...چشم
 سخت ترین قسمت همینجا بود..

 چی میگفتم؟ باید میگفتم دوستم بود؟
 باید میگفتم همونی بود که فکر میکردید جای خواهر نداشتمه؟

 
مون همد.. ام پَِس ذهنم بود رو یادم میوتوی اون لحظات فقط و فقط اون بیت شعری که این چند روزه مد

 رو زیر لب تکرار کردم
 
 دردم این بود که از یاِر خودی گل خوردم...!  _
 

 ای که جیغ کشید!زمان شد با صدای بچهبغض مامان پری که پشت تلفن شکست هم
 هایِی که توی ساحل بازی میکردن...فکر کردم اشتباه شنیدم یا صدا مال بچه

 پری از این فکر بیرونم کشید صدای مامان
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ن سامو و_ دارم ِدق میکنم آرشیدا... ِدق.. دلم خوش بود بچه بزرگ کردم.. دلم خوش بود زندگیش سر 
 داره... وای از این بچه آرشیدا...

 
 نمیخواستم از امیر بپرسم..

 ای از حس های مختلف رو برام تداعی میکرد...امیر مجموعه
گونه رو شنیدم و بکگراندش صدای د که دوباره صدای همون جیغ بچهچند دقیقه پشت خط سکوت ش

 مهتاب که میگفت
 _ نکن بچه...

 
 مطمئن بودم صدای خودشه... مطمئن بودم!

 م تشخیص میدادم..من صدای مهتاب رو از ده کیلومتری
 با ناباوری زیر لب پرسیدم

 _ مامان... مامان پری کی اونجاست؟
 

 با گریه جوابم رو داد
 آرشیدا دلم خوِن برات... چطوری تحمل کردی... چی کشیدی آرشیدا... _
 

 عصبی شده بودم
 _ مامان پری پرسیدم کی اونجاست؟

 
 دارش جواب دادفهمید دیگه تحمل ندارم که با صدای بغض

 _ دوستت.. مهتاب... با یه بچه اومده... میگه...
 

 حرفش رو که خورد پرسیدم
 _ چی میگه مامان پری؟

 
 ِمن ِمن جواب دادبا 

 میگه دختر امیِر...  _میگه...
 

 با بهت پرسیدم
 _ دختر امیر؟

 
 شروع کرد تند تند حرف زدن

نی .. نمیدوبودن _ به خدا نمیدونم مهتاب.. من و بابا شوکه ایم.. شیرین خانوم و آقا صادق با بابات اینجا
 چه قشرقی بود...

هرچی  پسرت رو تحویل بگیر.. امیر نیست.. غیب شده..بچه رو انداختن توی بغل من و گفتن دسته گل 
 زنگ میزنیم بهش خاموشه... بابا همه تهرون رو گشته ولی جایی پیداش نکرده!

 باورمون نمیشه ارشیدا.. زنگ زدم ازت بپرسم این حرفا که این دختره میزنه راسته؟
 تو و امیر کجا غیب شدید؟ تو رو خدا بیاید
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  من موندم و این
 

 صدای مهتاب اومد که به مامان پری میگفتباز 
 _ پسرتونه؟ آره؟ بهش بگید بیاد دخترش پدر میخواد..

 
 _ هیس.. نه خیر امیر نیست..

 
 الل شدن میدونید چیه؟

 الل شدن در اثر شوک عصبی!
 من االن اونجوری شده بودم!

 میشنیدم.. میفهمیدم ولی حرف؟
 تا صدا تولید کنم.. متری زبونم رو تکون بدمنه نمیتونستم میلی

 دهنم خشک شده بود..
 مهتاب با یه بچه اومده بود؟

 دختر امیر و مهتاب؟
 دار شده بود؟مهتاب بچه

 ها میترکید!سرم داشت از هجوم این حقیقت
 نفهمیدم چطور تماس رو قطع کردمو چطور خودم رو رسوندم ویال و چطور راهی تهران شدم!

میر و دختر ا"که مهتاب با یه بچه اومده... توی ذهنم مدام تکرار میشد تنها چیزی که میدونستم این بود 
 مهتاب"

 میخواستم... میخواستم از نزدیک ببینم..
 های خودم ببینم تا باورم بشه..میخواستم با چشم

 شب هم رد شده بود! ۱۲وقتی رسیدم دم عمارت مامان اینا ساعت از 
 زمانی که در بادصدای تیکی باز شد..دستم رو گذاشتم روی زنگ و برنداشتم تا 

 ی در تا عمارت رو دویدم..نفهمیدم چطوری فاصله
 های منتظرم بود با یک بچه به بغل!مامان پری باالی پله
 یک دختر کوچولو..

 اش رو دیدم و شکستم..ی شوهرم با معشوقهدیدم... بچه
 نه نه... بهتِر بگم شوهِر سابقم!

 
اورت بات میکنه خودتم .. اتفاق هایی که جوری شوکه  رو برات رقم میزنهگاهی سرنوشت اتفاق هایی 

 نمیشه...
 ولی گذر زمان باعث میشه آهسته آهسته هضمش کنی.. درکش کنی... و کنار بیای و قبولش کنی!

.. به اون شاید ... شاید هیچ وقت نتونی توی فکرت، ذهنت و قلبت قبولش کنی... ولی باهاش کنار میای.
 ق عادت میکنی..اتفا

 و کم کم میتونی در کنارش زندگی کنی و حتی حس کنی خوشحالی!!!!
 بهار هم دقیقا همون اتفاق بود!

 
 ی مامان پری در کنارش بودم..چهار روز گذشته بود... چهار روز بود که توی خونه
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وهرم شم که مال ماهه ای به نام بهار میشد ۱۰ی دختر چهار روز بود که مینشستم روی کاناپه و خیره
 بود ولی از خون من نبود!

 دوباره گفتم شوهرم؟ ...
 باید یک دفتر صد برگ " شوهرسابقم " رو برای خودم دیکته کنم تا دیگه ِهی نگم شوهرم!

 
 امیر به کسی نگفته بود طالق گرفتیم..

 من هم به مامان پری نگفتم!
 ؟ مادر اون بود پس خودش بگه!نمیدونم چرا ولی وقتی دیدم امیر نگفته خب چرا من بگم 

 
 ی بهار من رو متوجه خودش کرد..صدای گریه

 اش بود...فکر کنم گرسنه
 همینجوری نگاهش میکردم..

 این چند روز فقط از دور نگاهش میکردم و با خودم میگفتم چرا؟
 چرا من؟

 ی شوهرش رو میبینه؟چرا من باید زنی باشم که بچه
 اه لعنتی... باز گفتم شوهر!

 
 گه!روغ بچند شب پیش که رسیده بودم اینجا اول میخواستم یه جوری به خودم بقبولونم مهتاب میخواد د

  ی امیر نیست...این بچه
 های سبزش رو که دیدم.. توش که گم شدم ..تر شدم چشمولی وقتی نزدیک

 های امیِر..چشم فهمیدم این همون جنگل
 شدم..اونجا بود که دیگه نفهمیدم... لمس 

 از خودم متنفر شدم..
 از امیر متنفر شدم.. از مهتاب متنفر شدم..

 از همه متنفر شدم..
 

 مهتاب رو هیچ وقت نتونستم درک کنم!
 رفت که با یک بچه بیاد؟

 ای که شناسنامه نداشته رو آورده ایران؟اصال چجوری این بچه
 اصال از ایران رفته بوده؟
 خب طبیعی بود شک کنم!

 به همه چی شک میکردم..من دیگه 
 حتی اگر شب بود و مهتاب هم میگفت شبه من باورم نمیشد!

 انقدر بی اعتماد بودم.. حق هم داشتم!
 

 این بچه... این بچه حقش نبود اینجوری به دنیا بیاد..
 این بچه گناه داشت..

 دلم به حال بی کسیش سوخت..
 دش رو ساکت کرد..چهاردست و پا خودش رو به پستونکش رسوند و خودش، خو



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

 با دیدنش عجیب یاد خودم میوفتادم..
 یاد بی کسی خودم...

 منم وقتی بغض میکردم..
 میگرفتم.. گوشه گیر میشدم.. منم وقتی بهونه

 فقط و فقط خودم بودم..
 خودم بودم که خودم رو آروم کنم..

 درست مثل بهار..
 خودش بهونه گرفت ... خودش گریه کرد..

 کرد و آروم گرفت..خودش هم تالش 
 این بچه حتی از من هم بیچاره تر بود!

 نه معلوم بود پدرش کجا گم شده و نه مادر به فکری داشت!
روز  ۴ود و بمادری که معلوم نبود این دفعه به خاطر کدوم منافعش این بچه رو آورده بود اینجا گذاشته 

 اش!ساله ۱۰بود که نیمده بود سراغ دخترک 
 ت... دلم براش خیلی میسوخت...دلم براش میسوخ

 
 شه!شخص بماین چند روز به هرجایی به ذهنمون میرسید رفتیم تا امیر رو پیدا کنیم تا تکلیف این بچه 

 هم میرسید.. DNAامروز جواب آزمایش 
 همه چی بهم ریخته بود...
 امیر که غیبش زده بود..

 بچه ای که اینجوری بی َسرپَر اینجا ولش کرده بودن...
 طالِق من و امیر...

 برگشتن مهتاب و قشرقی که بابا اینا اینجا به پا کرده بودن..
 چی خیلی بهم ریخته بود!همه

   صدای تلفن که اومد به امید اینکه امیر باشه سریع خودم رو بهش رسوندم و جواب دادم
 _ بله؟

 
 _ آرشیدا خودتی؟ 
 

 دمصدای خاله چشمام رو بازتر کرد آهسته جوابش رو دا
 _ بله خودمم

 
 با صدای پر از حرصی پرسید

 _ تو از گندی که شوهرت باال آورده خبر داری نه؟
 

 ابروهام پرید باال!
  گندی که شوهرم باال آورده؟

 فقط شوهر من؟
 دختر اون هیچکاره بوده این وسط؟
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 اش کرده؟_ با توام آرشیدا.. میدونستی شوهرت دخترم رو گول زده و صیغه
 

 به اینا گفته بود؟مهتاب چی 
 ها رو انداختن گردن امیر؟ی تقصیرچی گفته بود که همه

 
 _ آرشیدا الل شدی؟

 
 _ میشنوم خاله

 
 _ پس چرا جواب نمیدی؟

 
 با لحن محکمی گفتم

 هایی که دخترتون بهتون تحویل داده فکر میکنم!_ دارم به دروغ
 

 تر از قبل شدصداش عصبی
 یگه ؟ یعنی امیر به زور بهش دست درازی نکرده؟_ یعنی چی؟ یعنی مهتاب دروغ م

 
 دست درازی؟ اون هم امیر؟

 امیر حسینی؟ شوهر من؟ نه نه ببخشید شوهر سابقم!
 میخواستم بگم امیر به زن خودش.. به محرمش.. دست درازی نکرد!

 اون وقت به دختر شما دست درازی کنه؟
 بکوبه گفتدوباره که جوابی ندادم خاله قبل از اینکه تلفن رو 

 _ اینجوری فایده نداره! میایم اونجا تا تکلیف رو مشخص کنیم!
 

 به تلفنی که روم قطع شد خیره بودم و فکر میکردم مهتاب چقدر میتونه پست باشه!!!
 رفته گفته امیر به روز باهام رابطه داشته؟

 ای که تهش یه بچه مونده واسم؟رابطه
 

 فکر کن آرشیدا... فکر کن ...
  جا میتونه باشه؟امیر ک

 باید پیداش کنم.. پای آبروش وسطه..
 پای یه عمر زندگی با احترامی که داشت!

 برات مهمه آرشیدا؟
 مهمه چی راجع بهش فکر میکنن؟

 
 یک دقیقه گذشت ... دو دقیقه گذشت..

 آره مهمه! آبروی امیر حسینی برام مهمه!
  حداقل به حرمت همون لفظ شوهری که

 استفاده میکنن!بقیه برام 
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 مهمه...
 

 خدایا کجا دنبالش بگردم؟
 جایی نبود که بابا نرفته باشه!

 شیدا... فکر کن...فکر کن آر
 فقط.. فقط یک جا مونده بود که نرفته بودیم!

 ای که اون روز من رو برد !همون کافه
ام ها رو برامیر اون قهوهها رو چشیدم و فهمیدم تمام اون مدت ای که دوباره اون طعم قهوههمون کافه

 درست میکرده!
 آره خودشه... باید برم اونجا..

 سریع حاضر شدم و از ساختمان عمارت زدم بیرون..
 ی امیر بیرون بود!راننده
 ای که استخدام کرده بود تا من تنها اینور اونور نرم!راننده

  پس چرا بعد از فرار و حاال بعد از طالق هم هنوز بود؟
 پس زدمو همراهش به سمت کافه رفتیم..فکرا رو 

یشد می تصویریم که همیشه عذابم میداد با خاطراتی که تصویرش تا ابد توی ذهنم حک به لطف حافظه
 ولی این بار نجاتم داد و آدرس رو پیدا کردم..

 
 در کافه بسته بود!

 مثل همون شب که خود امیر بازش کرد..
 اول با چند تا تقه زدم به در...

 ار نه انگار...انگ
 این بار با مشت به کوبیدم و اسمش رو بلند بلند صدا زدم...

 _ باز کن این در رو مسخره!
 میدونم این تویی.. اسمت توی هیچ لیست پروازی هم نیست!

 دم محضر پیدا کردن!  ماشینتم که
 جا غیر از اینجا نمیتونی باشی..پس هیچ

 باز کن این در رو امیـــــر!
 

 هایی که کوبیده بودم قرمز شده بود و درد گرفته بود..شتدستم از م
 پس اینجا هم نبود!

 نا امید شدم خواستم برگردم که همون موقع از داخل صدایی شنیدم..
 مثل افتادن چیزی روی زمین..

 گوشم رو به در چسبوندم که همون موقع در باز شد و من تا کمر رفتم جلو..
 به خودم اومدمو صاف ایستادم..

 امیر توی تاریکی کافه چیزی از صورتش پیدا نبود!
 و بازوش فهمیدم که خودشه!ی دستهای برجستهگفقط از هیکلش و طرح ر

 کناری ایستاد و وارد شدم..
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 مطلق با بسته شدن در همون نور کمی هم که از بیرون به داخل میومد دیگه نبود و حاال توی سیاهی
 بودیم..

 ی مشترکمون!هدرست مثل سیاهِی گذشت
 های سپهر!یا شایدم مثل سیاهِی چشم

راغی سپهری که بعد از پیامکی که بعد از طالقم بهش داده بودم حتی یه تماس هم نگرفته بود تا س
 معرفت بود!بگیره... سپهری که خیلی بی

 کار رو میکرد... من کم براش دردسر نداشتم..ای هم بود همینشاید... شاید هرکس دیگه
 آخری هم که جون خواهرش بدجوری توی خطر افتاده بود به خاطر من! این

 شاید هم حسابی خوشحال شده که از سرش باز شدم!!!
 

ودمش یده بی مبل خورد و تقریبا روی تک مبلی که مقابلم بود و من ندقدمی جلوتر رفتم که پام به پایه
 پرت شدم..

 د.. گرمای بدن امیر رو حس کردم..اش توی پهلوم فرو رفته بود و صدام در اومدسته
 بهم باز هم دست نزد!

 خوب یادش بود که دیگه محرم هم نیستیم و فقط صداش اومد
 _ چیشد ؟

 
 صداش چقدر گرفته بود...

 _ میشه یه المپ روشن کنی؟
 

 هامون رو بستیم تا به نور عادت کنیم..با روشن شدن المپ چشم
 ردم گفتهام رو باز کبعد از چند لحظه که پلک

را _ چرا اینجایی؟ مگه طالق نگرفتی که دیگه من رو نبینی؟ مگه نگفتی جلوی چشمت نباشم؟ پس چ
 اینجایی؟

 
 اخم ریزی کردم و بی فکر پرسیدم

 _ خوبی؟
 

  نمیدونم چرا..
 ولی دلم میخواست حالش رو بپرسم..

ی هر توزمانی به عنوان شو خفه و دلگیر اینجا... امیری که هیچ شباهتی به امیری که اسمش یه فضای
 ام بود نداشت همه و همه دست به دست هم داده بود که بخوام بدونم حالش چطوره!شناسنامه

 حس میکردم از درون داغوِن... درست مثل من!
کر ففرقی نمیکنه زن باشی یا مرد... ولی داغون که میشی درونت که داغون میشه... برعکس اینکه 

 میدی دوست داری یکی کنارت باشه.. میکنن تنهایی رو ترجیح
م... دوست داری یکی حالت رو بپرسه تا هرچی حرف داری بزنی... تا باالخره به یکی بگی خوب نیست

 تا بگی داغونم...
 سوال هایی که هیچ وقت کسی نبود از من بپرسه! 

 های خالی از هیچِی امیر کاری کرد که من لب باز کنم و بپرسم!ولی امروز چشم
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 ال کسی رو بپرسم که یک روزی میخواستم سر به تنش نباشه!ح
 یه روزی آرشیدا؟ یعنی دیگه نمیخوای؟

 میخواستم؟ میخواستم که این مرد دیگه نباشه؟ میخواستم که سر به تنش نباشه؟
 حتی از تصورشم یه جوری شدم..

  نه دیگه نمیخواستم...
 امیر که به حرف اومد همه تن گوش شدم

 
ن.. ها از غصه دق میکنها سکته میکنن.. بعضیها با تصادف میمیرن... بعضیشیدا بعضی_ میدونی آر

ای صیغه  ی لعنتی خونده شد..ی نحس اون صیغهولی من .. ولی من آرشیدا وقتی توی اون محضرخونه
 و کردنفس هات محرومم می ام خط میزد... از هوایکه تو رو از من میگرفت... اسمت رو از شناسنامه

 به لمس تَِنت نامحرمم میکرد من ُمردم... من درست توی اون لحظه ُمردم!
 حاال داری حالَم رو میپرسی آرشیدا؟ مگه از مرده هم احوالپرسی میکنن؟

 
 انگار زمان متوقف شده بود!

 های امیر!زمان متوقف شده بود و فقط من مونده بودم و جنگل سرسبز چشم
 چی باید میگفتم؟

 ب میدادم؟چی باید جوا
 اصال چیزی داشتم که بگم؟

 شایدم اشتباه فهمیدم!
 هاش شبیه یه جور ابراز عالقه نبود؟ولی حرف

 نمیدونم... نمیدونم...
میر که ار از گیج بودم.. گنگ بودم... نگاه امیر روم زوم شده بود و مِن گیج به هرجایی نگاه میکردم غی

ثل رست مچیزی توی از قلبم انگار هُری پایین میریخت..د ای که میگفت یههاش.. که با هر کلمهبا حرف
 وقتی بود که میرفتی شهربازی و سوار تَِرن میشدی!

ری هویی به پایین شلیک میشدی و دلت هُ مثل حس وقتایی که با ترن میرفتی باال و باال و بعد یک
 میریخت پایین...

 میخواستم لب باز کنم چیزی بگم...
 حرف میزدم؟ولی چی؟ اصال من باید 
  اصال باید چیزی میگفتم؟

 نه نه نه حرف نزنم بهتره..
 ولی من برای برگردوندن امیر اومده بودم اینجا!

 باید برمیگشت و ثابت میکرد به همون اندازه که خودش مقصره مهتاب هم مقصره!
 های جدیدش رو کنار زدم و لب باز کردمپس حرف

 _ امیر... من...
 

 نزاشت ادامه بدم
ه به اون جوج  و چی آرشیدا؟ مگه طالق نمیخواستی؟ مگه سه بار از دست من فرار نکردی؟ مگه_ ت

 وکیل وکالت ندادی که از من طالق بگیری؟ خب االن خوب خودت رو ببین!
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وی ات هم ببین.. باالخره موفق شدی پس اینجا اومدنت برای چیه؟ پس نمک پاشیدن ربرو شناسنامه
 و تازه فهمیدم دیگه برای چیه؟زخمی که چندساله خوردم 

 ی آزادی ...تو االن آزادی آرشیدا! تو االن یک دختر مطلقه
 

 هام توی هم رفت..اخم
 من نمک میپاشیدم روی زخمش؟

 
ن و ترین جای ممکهوایی بردم نوِک نوِک مرتفعتوی گیر و دار با خودم بودم که دوباره صداش مثل ترن

 مت پایینهاش دوباره شلیکم کرد به سحرف
 

 انگار زمان متوقف شده بود!
 های امیر!زمان متوقف شده بود و فقط من مونده بودم و جنگل سرسبز چشم

 چی باید میگفتم؟
 چی باید جواب میدادم؟

 اصال چیزی داشتم که بگم؟
 شایدم اشتباه فهمیدم!

 هاش شبیه یه جور ابراز عالقه نبود؟ولی حرف
 نمیدونم... نمیدونم...

میر که ر از ابودم.. گنگ بودم... نگاه امیر روم زوم شده بود و مِن گیج به هرجایی نگاه میکردم غیگیج 
ثل رست مای که میگفت یه چیزی توی از قلبم انگار هُری پایین میریخت..دهاش.. که با هر کلمهبا حرف

 وقتی بود که میرفتی شهربازی و سوار تَِرن میشدی!
ری هویی به پایین شلیک میشدی و دلت هُ میرفتی باال و باال و بعد یکمثل حس وقتایی که با ترن 

 میریخت پایین...
 میخواستم لب باز کنم چیزی بگم...

 ولی چی؟ اصال من باید حرف میزدم؟
  اصال باید چیزی میگفتم؟

 نه نه نه حرف نزنم بهتره..
 ولی من برای برگردوندن امیر اومده بودم اینجا!

 بت میکرد به همون اندازه که خودش مقصره مهتاب هم مقصره!باید برمیگشت و ثا
 های جدیدش رو کنار زدم و لب باز کردمپس حرف

 _ امیر... من...
 

 نزاشت ادامه بدم
ه به اون جوج  _ تو چی آرشیدا؟ مگه طالق نمیخواستی؟ مگه سه بار از دست من فرار نکردی؟ مگه

 االن خوب خودت رو ببین! وکیل وکالت ندادی که از من طالق بگیری؟ خب
وی ات هم ببین.. باالخره موفق شدی پس اینجا اومدنت برای چیه؟ پس نمک پاشیدن ربرو شناسنامه

 زخمی که چندساله خوردم و تازه فهمیدم دیگه برای چیه؟
 ی آزادی ...تو االن آزادی آرشیدا! تو االن یک دختر مطلقه
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 هام توی هم رفت..اخم
 روی زخمش؟من نمک میپاشیدم 

 عذاب داد؟  یا اون یه عمر من رو
 

 ؟ من نمک میپاشم روی زخمت؟ من؟ یا تو... یا تویی که ..._ از کدوم زخم حرف میزنی امیر
 

 چند روزی بود دیگه یادم نمیومد..
 چند روزی بود که میخواستم فراموشش کنم و زندگی جدیدی برای خودم بسازم..

 جلوی چشمم گذشت و بغض بزرگی بیخ گلوم نشست..ولی االن.. دوباره تمامش از 
 بغض نیاد سراغم؟  میخواستم ازش بپرسم شد یک بار من با تو حرف بزنم و

 اش شدم..حرفم رو خوردم و خیره
 اش شدم..دلخور خیره

 چنگی که به موهاش زد...
 انگار دل من رو چنگ زدن..

 چرا انقدر جذاب میشد توی این حالت؟
 ها و انگشتایی که بین تار تار موهاش میلغزید...ه میشد توی این چنگ زدنچرا انقدر مردون

  مگه بار اول بود جلوی من این حرکت رو انجام میداد؟
 ها رسیده بودم؟پس چرا.. پس چرا االن به این نتیجه

 
و  مکنترین جای مهوایی بردم نوِک نوِک مرتفعتوی گیر و دار با خودم بودم که دوباره صداش مثل ترن

 هاش دوباره شلیکم کرد به سمت پایینحرف
 بار تا حاال نشستی پای حرف دلم آرشیدا؟_ تو اصال یک

 بعد حاال میای میپرسی حالم چطوره؟
 ام نیست ؟حاال که دیگه اسمت توی شناسنامه

بیام  بحث ی دعوا وبار نمیتونم حتی به بهونهام میکنه ولی اینحاال که حتی بوی تَِنت هنوز هم دیوونه
 جلوتر تا مشامم پر بشه از عطر تنت...
 حاال برای چی اومدی حالم رو بپرسی؟

 
 

 نه ... نه... من نمیتونم ... پاهای من توان نگه داشتن بدنم رو ندارن..
 میخواستم بگم نگو... نگو امیر..

 اینجوری نکن با من...
 بزار نگفته باقی بمونه...

 نگو...  حاال
. حتی به توی اون خونه منتظرته و به قول خودت منم دیگه جایی توی زندگیت ندارم..حاال که یه دختر 

 ی همون اسِم توی شناسنامت!اندازه
 

 هام رو بستم و وقتی بازشون کردمچشم
 هیچ فکری توی ذهنم باقی نگذاشتم...
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 های امیر رو سعی کردم یادم نمونه!تماِم حرف
 برای دختری بود که حس میکردم شبیه منه!من اگر اومده بودم اینجا فقط و فقط 

داری هفقط و فقط برای مادری بود که یک شبه بهش گفته بودن مادربزرگ شده و چند روز بود داشت بچ
 میکرد!

 برای پدری بود که آبروش رو به حراج برده بودن!
 

 چشم باز کردم و با غمگین ترین صدای ممکن گفتم
گه یِی که اآبرو اِی که شناسنامه میخواد! برایکه پدر میخواد! برای بچه _ امیر من اگه اینجا برای دختریِ 

  خودت رو نرسونی ممکنه به بدترین شکل ممکن بره و کمر پدرت رو خم کنه!
 

 ابروهاش گره خورد..
 قدمی اومد نزدیکتر..

 ؟ یعنی چی آرشیدا.._ دختر؟ بچه
 

 یگفتمهام رو بستم.. سخت بود واسم که بگم ولی باید مچشم
 تو پدرشی و مهتاب مادرش!ای که _ دخترت... بچه

 
 بهِت نگاهش..

 های بدوِن ثباتش هم نتونست کاری کنه تا دلم براش بسوزه!های لرزونش.. حتی قدمدست
 امیر خودش مقصر بود!

تاب مهدر ی پدرش و با صدای داد و بیداِد پدر و ماخودش مقصر بود که اینجوری با عجله برگشتیم خونه
 روبرو شدیم!

 
 االن که اینجوری حق به جانب بودن دلم نمیخواست لفظ عمو و خاله رو براشون به کار ببرم..

 ی بابا توی خودم جمع شدم!با نگاه خیره
 انتظار داشت بپرم بغلش و ماچ و بوسه براش بفرستم که اینجوری با خشم نگاهم میکرد؟

 توی آتیش...صدای مهتاب که اومد انگار افتاده بودم 
 های من بدون شک خودش بود!!!مسبب تمام بدبختی

 اش رو نداشتم!طاقت دیدِن نگاِه دریده
 روم رو ازش گرفتم..

 اش شدمصدای مادر مهتاب که بلند شد خیره
 _ باالخره تشریف آوردن! باالخره آقا پسرتون اومدن ببینن چه گندی باال آوردن!

 
 .من اخم کردم.. چه برسه به امیر.

 ی پدریش!احترامی کنه اونم توی خونهتا حاال هیچکس جرئت نکرده بود اینجوری به امیر حسینی بی
 

 _ احترام خودتون رو نگه دارید خانوم محترم!
 

 مادر مهتاب با حرص گفت
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تحویل  اش با یه بچه_ چه احترامی؟ ِد آخه احترام نگه داشتیم که دخترمون رو بدون اسمی توی شناسنامه
 یم!گرفت

 
 بعد بدون اینکه اجازه بده کسی حرفی بزنه برگشت سمت من

میر انستم _ دستت درد نکنه آرشیدا! دستت درد نکنه.. دخترم رو میفرستادم پیشت که تنها نباشی! میدو
ادی رو دوست نداری میفرستادم که از غصه دق نکنی! اون وقت اینجوری ازش مواظبت کردی؟ اجازه د

 نه؟ اجازه دادی گولش بزنه؟ دستت درد نکنه دخترم خوب نمکدون شکستی!شوهرت ازش استفاده ک
 

 هام رفت توی هم... خواستم جواِب خاله رو بدم!اخم
 ها تازه بهم بگن بی چشم و رواَم!این حق من نبود که بعد از اون سختی

 ولی امیر دستش رو آورد باال و رو بهم با صدای بلندش گفت
 _ عزیزم اجازه بده!

 
 عزیزم یعنی اینکه نمیخواد کسی بفهمه ما جدا شدیم! این عزیزم خیلی معنا ها داشت.. این

 در کنارم ایستاده بود ولی قدمی رفت جلوتر و من رو پشت خودش نگه داشت..
 مثل سپر مقابلم ایستاده بود..

 با صدای قاطع و محکمی شروع کرد
 

 بودم؟ دخترتون رو گول زدم؟ من به زور باهاش_ اوال دخترتون صد تا مثل آرشیدا رو درس میده! من 
باشه  شتهام که به زور انگشتم حتی به همسر خودم نخورده! من کسی ام که اگه زنم بهم میل ندامن کسی

 حتی نمیزارم نفسم بهش بخوره که اذیت بشه!
 ای با دخترتون بوده اوال حالل بوده!اگر رابطه

 دوما خودش خواسته! خودش رضایت داده!
 

 ایندفعه طرف حسابش مهتاب بود
 ه زورب_ مهتاب خانوم چرا مظلوم نمایی کردید؟ چرا نگفتید شما بودید که اوایل ازدواجم خودت رو 

داخل ماشینم پرت کردی و اون حرف ها رو زدی؟ چرا نگفتی تو ِهی دم گوشم از عشق حرف زدی؟ 
 ام در بیارم..ی رو به صیغهچرا نگفتی خودت محضر آشنا پیدا کردی تا تویی که دختر بود

 
 مهتاب رو نمیدیدم...هیچکس رو نمیدیدم..

 فقط و فقط قامت بلند امیر رو به روم بود..
 حس شیرین حمایت شدن!

 اده وحس اینکه جلوی جماعتی که تو رو مقصر میدونن یکی هست که نه پشتت بلکه جلوت مثل سپر ایست
 ازت حمایت میکنه!

 
 ومدایندفعه صدای بابا در ا

؟ کردی ای بچه واسه ما درست_ آقا امیر آروم برو با هم بریم! زن توی خونت داشتی و با دختر دیگه
  اینه رسم مردونگیت؟
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 امیر مقصر بود...
 امیر مقصر زندگی من بود!

 سالی که حکم شوهر رو برام داشت.. ۸ولی به خاطر همون 
. کوبنش.میدونن نمیتونستم بشینم ببینم اینجوری میسِر من یبه خاطر همین االن که همه اون رو سایه

 اینجوری میخوان خوردش کنن..
 رفتم جلوتر..

 
  کس دیگه!_ اگه قرار باشه کسی به امیر ُخرده بگیره اون منم نه هیچ

 اگر امیر رفته سراغِ زن دیگه مقصر منم!
واد با سال براش همسر نبودم! به عنوان یک مرد بهش حق میدم بخ ۸من براش زن نبودم! من تموم این 

 زن دیگه ای باشه!
 پس این موضوع رو جمع کنید!

 
 اشرو کردم سمت مهتاب و خانواده

 ید!_ در مورد دخترتون شیرین خانوم باید بگم پای مرِغتون رو ببندید خروس همسایه رو دزد نکن
د فهمی ا امیر تن داد! اگر راضی نبود و به اجبار بود وقتیمهتاب با خواست قلبی خودش به رابطه ب

  !بارداره میتونست هرجا که بود برگرده و همون موقع بگه باردار شده تا یه گلی به سر بزنیم
و ربچه  اش رو به دنیا آورده و حاال که یک سالش شده برگشته مطمئن باشید اینولی وقتی رفته و بچه
 راضی بوده!اش میخواسته و از رابطه

 
 ..باشم حسابی که حرف زدم... نفس عمیقی کشیدم... برگشتم سمت امیر تا ببینم یک وقت حرف بدی نزده

 این نگاه... تا دنیا دنیا برام ارزش داشت..
 وار بهم خیره شده بود...نگاهی که قدرشناس بود... نگاهی که مدیون

 لبخند زیرپوستی روی لبم نشست..
 ر رو نکردم!من برای امیر اینکا

  سالی که اسمم با اسم اون همراه میشد ... ۸من برای خودم ... برای 
 !ی اون شکل میگرفت ازش دفاع کردمبرای شعور و شخصیتی که اون مدت در کنار امیر و زیر سایه

 درسته با این دفاع خودم هم زیر سوال رفتم..
 زن بودن خودم هم زیر سوال رفت...

 ام ندادم!اینکه وظایفم رو انج
 ولی خب کسی از واقعیت زندگی من خبر نداشت و مهم هم نبود بقیه میخوان چی فکر کنن!

 مهتاب توی خودش جمع شده بود و سر بلند نمیکرد!
 من بودم از خجالت آب میشدم!

 
 بابا تا دید جوابش رو دادم

 رو کرد به سمت آقا صادق پدر مهتاب و گفت
  گه هم جام اینجا نیست.._ من دیگه دختری ندارم صادق! دی

 
 و بدون خداحافظی از کسی با غیظ از کنارمون گذشت...!
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 پدرم به خاطر امیر از من گذشت..
 نه یعنی من به خاطر امیر از پدرم گذشتم!

 با خودم فکر کردم آیا داشتن پدرم با نداشتنش برام فرقی میکنه؟
 نه مطمئنا که فرقی نمیکرد!
 من  ِحامی دهشمن حمایت میکرد نبود... نکرد... پس االن که یه کوه مثل امیر پدری که موقعی که باید از 

 همین بهتر که نباشه!!!!
 از سنگ بودم؟ دختر خوبی نبودم؟

 باشه من میخوام فرزند ناخلف باشم.. ولی دیگه زیر بار زور نرم!

 بهم بزنه!نمیزارم برای خودخواهِی خودش دوباره حرف زور   یک بار به زور شوهرم داد..
 

 شیرین خانوم خواست باز حرفی بزنه که آقاصادق با دست جلوش رو گرفت..
 صداش رو صاف کرد و گفت

 _ ما برای بحث و دعوا نیمدیم اینجا..
  ی یک انسان در میونه!است ! حرف آینده حرف ... حرف یک بچه

 باید با فکر و منطقی تصمیم بگیریم و بحث کنیم!
 

 مهتاب خوشم میومد!همیشه از منطق پدر 
ای که حتی منطقی برخورد میکرد... با شعور برخورد میکرد! به جای دعوا و داد و قال برای بچه

 مادرش به فکرش نبود دل سوزوند...
 دیگه دعوا خوابید.. 

 با دفاعی که از امیر کردم دیگه هیچکس کالمی راجع اون موضوع حرف نزد و بحث فقط و فقط شد
 راجع بچه!

 ینکه جواب آزمایش هم اومده بود و بچه واقعا مال امیر بود...مثل ا
 حتی اگه یک درصد امید داشتم اون یک درصد هم تباه شد!

 
 میگفتن بچه هم مادر میخواد هم پدر!

 اون بین خاله شیرین از دهنش پرید امیر باید مهتاب رو بگیره!
 انگار قلب من رو از جا کنده بودن!

 طالق گرفته بودم..االن که همه چی تموم شده بود..نمیدونم چرا االن که 
 با شنیدن این حرف انقدر داغ میشدم و حالم بد میشد!

ینجوری بتی ااش با مهتاب رو میدیدم انقدر اذیت نمیشدم که حاال با هیچ نسولی وقتی زنِش بودم و رابطه
 دگرگون میشدم!

 
 ی مهتاب رفته بودن..یک ساعتی میشد که خانواده

م ید برادای که امیر برای اولین بار بهار رو ها به روبروم خیره شدم و فقط و فقط صحنهمسخ شدهمثل 
 تکرار میشد...

 اول شوکه بود.. با بهت بود..
 ای به آغوش کشیدش..ولی به یکدفعه

 جوری بغلش کرده بود که من حسودیم شد!
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 ه بود حسادت میکردم؟اش هم نشدای که هنوز یک سالهساله به یک دختربچه ۲۸مِن 
 تَهه دلم میخواستم... میخواستم که مادر اون بچه من باشم...

 
 چیزایی که به تازگی حس میکردم برام عجیب بود!

 خیلی عجیب...
اش دید جی طالق آرشیدای قبلی رو برده بودن و یه آرشیدا با احساسات جانگار بعد از جاری شدن صیغه

 گذاشته بودن!
 

 . من دیگه اینجا جایی نداشتم!از جا بلند شدم.
وکه شاگر میموندم مطمئنا کارهایی ازم سر میزد یا حرف هایی از دهنم خارج میشد که خودم رو هم 

 میکرد...چه برسه به بقیه..
ای جدید ین آرشیداز ا ها ... از این شهر... از امیر و حتیآره باید میرفتم... باید از این خونه... از این آدم

 ردم!!!!فرار میک
 

 سریع از جا بلند شدم..
 رفتم اتاق امیر و وسایلم رو برداشتم ..

 حتی نمیخواستم خداحافظی کنم..
 معلوم نبود بقیه کجان!

 حتما یه جایی اطراف بهارن دیگه!
 از پله ها تقریبا خودم رو شوت کردم پایین ..

 شده نشده بود که صدای امیر رو شنیدمسنگفرش هنوز وارد جاده
 
 آرشیدا.. آرشیدا کجا داری میری؟_ 
 

 نمیخواستم صبر کنم..
 و رفتار متفاوتی نشون بدم از خودم!  میترسیدم امیر رو ببینم

 همینجوری به راهم ادامه دادم که کیفم رو کشید و مجبور به ایستادنم کرد..
 ش بود که مثل همیشه به جای بازوم کیفم رو نشونه گرفته بود!ی دستانگاهم خیره

  را؟ چون طالقم داده بود و نامحرمش بودم؟چ
 چرا برای اینکه دستش به جای کیفم روی بازوم نیست بغض کرده بودم؟

 زیادی حساس شده بودم؟
ت هم دسبیه زمانی حتی اگه نفسش بهم میخورد میخواستم باال بیارم ولی االن بهونه میگرفتم که چرا 

 نزده؟ چرا نامحرمشم؟
 

 دید که با تعجب پرسید نمیدونم تَِه نگآهم چی
  _ ِچت شده آرشیدا؟

 
 ای به دستش روی کیفم کردماشاره

 _ چرا کیفم رو گرفتی؟
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 سریع دستش رو کشید

 _ ببخشید.. ببخشید اگه بدت اومد..
 

 منظورم رو اشتباهی فهمیده بود..
ام تا های بگم مطمئنا میشکست و صدای گریو بغض من به قدری بزرگ بود که اگر میخواستم کلمه

 سرکوچه هم میرفت!
 اش شدم!برای همین فقط و فقط خیره

 
 _ کجا داری میری؟

 
 بار محکم قورت دادم تا بتونم حرفی بزنم..منتظر بود جواب بدم.. آب دهنم رو چندین

 با صدای لرزونی گفتم
 _ دیگه اینجا کاری ندارم! جایی هم ندا...

 
 هام نچسبوندش..به لب هام جلو آورد ولیانگشتش رو تا نزدیکِی لب

 پوزخندی زدم...
 کارهاش با حرفاش نمیخوند!

 اون شب من رو پس زد و امروز توی اون کافه میگفت وقتی من بهش نامحرم شدم ُمرده!
 حرفاش رو باور میکردم یا رفتارش رو؟

 
 ی پدرشوهرته!_ نگو آرشیدا.. تا همیشه اینجا خونه

 
 تصحیح کردم _ پدر شوهر سابق!

 
 الفگی چشماش رو بستبا ک

 ؟_ کجا میخواستی بری
 

 سعی کردم آروم باشم... حواست رو جمع کن چیزی نگی آرشیدا که بعد پشیمون بشی..
 

  _ باید به تو جواب پس بدم؟
 

هاش بین موهاش بار موهاش رو که چنگ زد دستم رو بردم جلو تا دستش رو بگیرم تا دیگه انگشتاین
 ی دلم ضعف نره!نلغزه و من لعنتی اینجور

ینجوری ضعف سال دیدن این عادت امیر نمیدونم چرا امروز ا ۸دِل لعنتِی من که برای اولین بار بعد از 
 کرد!

 متری دستش ایستادم!ولی دقیقا میلی
 امیر حالل و حروم براش مهم بود!!
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ائل قو شخصیتم ی من چقدر من احمقم... حتی برای حالل و حروم اون حرمت قائلم ولی اون برای خونه
 نشد!

 
 _ میشه بمونی؟

 
 توجه به سوالش گفتمبی

 _ کی میخوای بگی طالق گرفتیم؟
 

 چشمهاش درشت شد
 وقت!_ هیچ

 
 وقت؟ اخم کردم_ یعنی چی هیچ

 
 _ میشه بیای توی اتاقم با هم حرف بزنیم؟

 
 یته؟ا من واسه چ_ حرفی هم مونده؟ تو که زندگیت رو داری و بابا هم که شدی ... دیگه حرف زدن ب

 
 حق داشتم تیکه بندازم.. نداشتم؟

 
 شیدا لجبازی نکن.. برای یه بار با دل من راه بیا._ آر

 
 

 _ پس کی با دل من راه بیاد امیر؟ کی؟
 

 قدمی نزدیکتر شد
 _ تو فقط لب تَر کن! من تا آخر دنیا هم باهات راه میام!

 
 میخواستم بگم پس لمسم کن!

 نمون!پس اینجوری نامحرمم 
 سال گذشته بی هوا بیا جلو و دستام رو بگیر! ۸مثل 

 بی هوا کلیپس موهام رو باز کن..
 باش ولی بی هوا باش !!

 اما قبل از اینکه زبون باز کنم با دندونم گازش گرفتم....
 ها رو بزنه باز هم گازش میگیرم!اگه دوباره این زبون بخواد این حرف

 ی نزنم!دیدی گفتم باید برم تا یه حرکت
 

 منتظِر من بود تا جوابی بدم!
  ولی من جوابی نداشتم..
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 با صدای پر از التماسی نالیدم
 _ تو رو به همون خدایی که میپرستی بزار برم امیر ...

 
 چند قدم رفت عقب.. عمیق نگاهم کرد...

 نگاِه آخر رو به اون جنگل سبز انداختمو روم رو گرفتمو از خونه زدم بیرون!
 

 ستم مقصدم کجاست؟نمیدون
 یعنی اصال جایی نداشتم که برم...

 کسی رو نداشتم که منتظرم باشه!
 َکسی بیشتر خودش رو نشون داد!بودم... ولی بعد از طالقم این بی َکسمن بی

ده رو میگذشتم به خودم فکر میکردم.. به احساساتی که خودم رو هم شگفت زاز روی سنگفرش پیاده
 کرده بود!

 سال نسبت به امیر نفرت داشتم! ۸ من یک عمر... یک عمر به اندازه
ز ابهونه یکی ی اون.. وقتی با بهونه و بیازش متنفر بودم... دوست داشتم هرجایی باشم غیر از خونه

 انگشتاش لمسم میکرد توی خودم جمع میشدم و بعد هزاران بار جای لمسش رو میشستم!
 که به هدفم رسیدم و طالق گرفتم این حس ها دیگه نیست؟پس چرا االن؟ پس چرا االن 

 پس چرا امروز که دستش روی بازوم نبود بغض کردم؟
 سال زندگی رو به طالق فکر کردم و نسبت بهش توی قلبم کینه جمع کردم! ۸من تموم اون 

 ولی بعد از طالقم وقت کردم به "خودش" فکر کنم!
ن د و مسمی به پررنگی " امیر حسینی " توی ذهنم جولون میداتمام اون سه روزی که توی شمال بودم ا

 ا؟نمیدونستم چر
 چرا حاال که ازش جدا شدم باید اینجوری توی ذهن و فکرم جولون بده؟

 م دست خودم نبود..حال
حال بیماری رو داشتم که خودش هم میدونست مریضه... میدونست دردش چیه.. میدونست درمانش 

ه کنه میخواست به خودش و همه ثابت کنه که حالش خوبه! میخواست ثابت کنه کجاست.. ولی سرسختا
 دردی نداره و درمانی هم نمیخواد..

تی حاس که حاضره ولی نمیدونست باالخره یه روزی یه جایی اون مرض از پا درش میاره و اون موقع
 ای درمان بشه...از جونش بگذره تا لحظه

 
 قدم میزدم و فکر میکردم..

 میزدم و فکر میکردم... قدم
 خیلی از کارهای امیر هنوز برام قابل درک نبود!

 دوستم داشت نه؟
 صراحت نگفت دوستت داره!  نه نه ..آرشیدا به

 ای میگفت!هاش چیِز دیگهولی آخه حرف
 دلت رو به این چیزای دیگه خوش نکن!
 امیر... امیره.. مگه میتونه عوض بشه؟

 
 اینام...ی سپهردم اومدم دیدم نزدیک خونههمینجوری که میرفتم به خو
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  چجوری سر از اینجا در آوردم؟
 ی امیرایناس!تر از خونهتا خیابون اون طرف ۵  های ستودهبا یه حساب سرانگشتی میفهمیدی خونه

 
 دلم برای ایران جون تنگ شده بود..

 برای سحر و حتی برای سپهر..
 پناهیم پناهم شد..سپهر توی زمان بی

 به بهترین شکل حتی بیشتر از وظایف یک وکیل به فکرم بود...
 ولی با دردسری که برای سحر درست کرده بودم دیگه نخواستم که اذیتشون کنم...

 هم میشن!حس میکردم اگر رفت و آمدم رو باهاشون قطع کن خوشحال
 

کنار  ر برقیدمیکردم که یکهو نمیدونم چند دقیقه بود که ایستاده بودم و به در خونشون خیره خیره نگاه 
 رفت و از پشت سرم صدای بوقی اومد..

 از جا پریدم ..
 برگشتم عقب رو نگاه کردم..

 ام..سپهر بود.. خواستم وانمود کنم که غریبه
 با سرعت از مقابلش گذشتم ولی با شنیدن اسمم از زبونش فهمیدم چندان هم موفق نبودم!

 
 رسوندسرجام ایستادم که خودش رو بهم 

 _ خوبی؟
 

 ای نشسته بودم..روبروی سپهر داخل کافه 
 پرسید _ چه خبر؟ 
 

 لیوان چای رو سر جاش گذاشتم
 ها دست شماست.._ خبر

 
 موبایلش رو برداشت

 _ چطوری راضیش کردی طالقت بده؟
 

 اخمی کردم_ دیگه دیگه..
 

 هاش رو به میز تکیه دادآرنج
 _ غریبه شدم برات؟

 
 و نگاه سر و سنگینم رو فهمید.. ی کالممپس تیکه

 _ خودت خواستی که بشی! وقتی رفتی و حتی یه اس ام اس هم ازت نداشتم!
 

 سرش رو با تفهیم تکون داد
 _ حق با توئه.. انقدر درگیر سحر شدیم که همه چی بهم ریخت..
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 با شنیدن اسمش سریع ازش پرسیدم

 _ حالش چطوره؟ خوبه؟
 

 لبخندی زد
 اش برگرده...دو ماه مرخصی براش گرفتم از عمو.. داره میره پیش یه مشاور روحیه_ خیلی بهتره.. 

 اشکان و سامان هم این چند وقته خیلی هواش رو داشتن..
 

 با شنیدن اسم سامان لبخند مرموزی روی لبم نشست..
 سامان.. همون پسری که دل از سحرخانوِم ما برده بود!

 
 ن هم لبخند زد و گفتنمیدونم چی توی لبخندم دید که او

 _ پس تو هم فهمیدی؟
 

 م که ادامه دادسوالی نگاهش کرد
 های پر از حِس بینشون رو !_ نگاه

 
 خب دیگه مطمئنا نباید میپرسیدم بین کی؟

 چون هم من هم خودش میدونستیم منظورش سحر و ساماِن!
 

 چیزی به ذهنم رسید
 طالق گرفتیم!_ راستی سپهر اگه میشه فعال کسی نفهمه که ما 

 
 ابروهاش پرید باال

 _ چرا؟
 

 چطوری باید توضیح میدادم..؟
 

 _ اومم خب یه چیزایی شده که شرایط ایجاد میکنه که فعال من و امیر حرفی به بقیه نزنیم!
 

 نگاه مطمئنی بهم انداخت
 افل!غتو  از و مثل قبل حرفاتو بزنی؟ من فقط چند روز درگیر شدم و  _ میشه به من اعتماد کنی آرشیدا

 
 ای مکث گفتمآب دهنم رو قورت دادم و بدون ذره

 _ مهتاب برگشته!
 

 شوکه شدن و از درشت شدن مردمکش میشد فهمید..
 نگاهش عوض شد..
 نگاهش دلتنگ شد...
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 ادامه دادم
 _ با یه بچه برگشته!

 
 قفل شد... نگاهش روی دهنم قفل شد..

 _ بچه؟
 

 سرم رو تکون دادم
 مهتاب! ی امیر و_ بچه

 
 نگاهش میخ زمین شد

  پرسیدم
 ؟_ هنوزم دوستش داری

 
 سرش رو بلند کرد..

 انتظار نداشت من بدونم.. ولی نپرسید از کجا فهمیدی!
 

 _ میدونی آرشیدا.. ناهید طباطبایی میگه :
 شن!همه جوونها باالخره یک روز عاشق می

ی با کنه! حتی گاهم با عشق اولش ازدواج نمیشه. معموال آدولی همه زندگی به همون عشِق اول ختم نمی
 زنه اما احساِس قشنگیه که همیشه خاطرات آدم رو شیرین میکنه!اون حرف هم نمی

 روایت من و احساسم به مهتاِب..
رین هیچ وقت سهم من نمیشه... ولی احساسم نسبت بهش احساِس قشنگیه که همیشه خاطرات آدم رو شی

 میکنه..
 

 قبل از خداحافظی گفتم از جا بلند شدمو
 

  _ چیزایی که زیاد باهاشون سر میکنی
 رو یه مدت میذاری کنار..

 دوباره که میری سمتشون لذتشون رو چند برابر حس میکنی! 
 سال ترک،۲مثل یه نخ سیگار بعد 

 سال قبل از بس گوش دادی خسته شدی۴مثل یه آهنگی که آخرین بار  
 و االن یهویی پِِلی شده، 
 یدنش بعد از یک مدت جدایی!مثل د 

 باشه..  بخشبودِن با مهتابم بعد از اون همه سال میتونه همینقدر لذت
 سپهر آدم فقط کسُی که دوس داره میبخشه...

 حتی اگه چن سال قبل با کاراش و رفتاراش باعث شده که بری از پیشش...
 حتی اگه تو این چن سال جاِی خالیش کنارت تو ذوق میزده...

 اگه لباش هزار نفِر دیگه رو بوسیده باشه ...حتی 
 خوابت بوده باشه...  حتی اگه هرشب با یکی خوابیده باشه و توی
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 باز به این میرسی که تِه همه حال خوبات اون بوده.. اون هست...
ین پس ارزش داره اگه برای به دست آوردن کسی که بهش احساسی داری که دیگه تکرار نمیشه بیشتر

 بکنی... تالشت رو
 
 

 کار رو نکردم...!من برای مهتاب این
 من تا همیشه مهتاب رو نمیبخشم!

 ای بودم که مهتاب رو ببخشم ولی برام سخت بود...رحمی بودم... نه آدِم بخشندهنه آدِم دل

 من این حرفا رو به خاطر خود سپهر زدم!
 برای مردی که مردونه ازم حمایت کرد..

 ت شنید.. براش دردسر شد و حتی آخریشم دزدیده شدن خواهرش بود..مردی که به خاطر من تهم
 اما با این حال هنوز هم پیگیر من بود!

 برای این مرد و احساسی که فهمیده بودم به مهتاب داره گفتم...
 برای این مرد و حسرت صداش وقتی اسم مهتاب رو به زبون میاورد!

 تا اون هم طعم عشق رو بچشه! هارو زدممن برای این مرد و احساسش این حرف
 

 " فصل آخر "
 
 

 یک ماهی میشد که برگشته بودم شمال توی ویالیی که اجاره کرده بودم!
 تنهایی به شدت برام الزم بود...

 .من خودم رو گم کرده بودم.. و این دوری از هرچیز و هرکس باعث میشد من خودم رو پیدا کنم.
 ر سوال رفته بود!اون اَواخر من خودم و احساسم هم زی

 سال میکردم زیر سوال رفته بود! ۸من فکرهایی که 
 آرشیدای بعد از طالق کسی بود که من نمیشناختم..
 این یک ماه بدجوری من رو به خودم برگردوند..

 بدجوری حقایق رو توی صورتم کوبید..
 جوری که خودمم نمیتونستم باور کنم...

 
 در ارتباط بودم سحر و سپهر بود..توی این یک ماه با تنها کسایی که 

ورتش اش داره تالش میکنه تا دوباره لبخند رو به صآینده  اش ..خوشحال بودم که سحر برای روحیه
 برگردونه..

 اش خوشحال بودم که حداقل اون کم کم داره طعم یه عشق واقعی رو میچشه..بر
 د..ین پسر... انقدر که با معرفت بووقتی برام از سامان گفت دلم رفت برای مهربونی و شخصیت ا

مه ها زیاد شده و کششی از طرف سامان حس کرده بود طی یک جلسه هوقتی سحر دیده بود رفت و آمد
 چی رو براش گفته بود..

 گفته بود چجوری بهش ظلم شده..
 گرایی پذیرفته بود!و سامان هم در کمال واقعیت

 ردی سخته... خیلی سخت..سحر میگفت درسته قبول کرده ولی برای هر م
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ن رای مبهر وقت به اتفاقی که برای سحر و مادرم افتاده بود فکر میکنم مطمئن میشم اگر این اتفاق 
 ای رفتار میکردم!میوفتاد مطمئنا جور دیگه

ختر دوقت مثل مامان خودم رو از زندگی محروم نمیکردم و دار نمیزدم اون هم وقتی یه مطمئنا هیچ
 دارم..

 ام پنهون نمیکردم!ر جای سحر بودم هیچ وقت از خانوادهیا اگ
 میزاشتم بدونن و کمکم کنن.. میزاشتم بفهمن تا شکایت کنم و پیگیری بشه..

 ها بود..ولی سحر خانوم تر از این حرف
م از احساسات خودش به خاطر آبروی خانواده اش گذشت.. و چقدر این از خودگذشتگی میتونست برا

 جالب باشه...
 

 های سپهر رو کمتر جواب بدم .. چون خودم اذیت میشدم..تلفن  سعی میکردم
 سپهر خبرهایی رو به گوشم میرسوند که دپرسم میکرد..

 میگفت مهتاب رو دیده ..
 سال پیش خیلی عوض شده..  ۱۳میگفت از 

 امیر برای دخترش شناسنامه گرفته بود!
 بودن!کار رو برای حضانت بچه به دادگاه نکشونده 

 یعنی مهتاب به راحتی قبول کرده بچه رو بده امیر!
 امیر هم ازش امضا گرفته که دیگه هیچ حقی در مقابل بهار نداره!

یازهای مام نتاش رو بزرگ کنه و امیر هم بچه  اگر میخواد مادری کنه االن که به مادر نیاز داره بشینه 
ا بامیر پیشنهاد داده براش خونه میخره تا مهتاب و دخترش رو برطرف میکنه.. سپهر میگفت حتی 

و  رگردهدخترش زندگی مستقلی رو داشته باشه اما اگر قبول نکنه و نخواد دیگه حق نداره در آینده ب
 اش رو ببینه!اش طلب حق کنه و بخواد بچهبرای بچه

 اگه االن میخواد ول کنه بره پس دیگه تا همیشه بره!
 ل کرده بود..مهتاب هم در کمال ناباوری قبو

 من.. من که هیچ نسبتی با اون بچه ندارم دلم براش سوخت..
  اش بگذره؟مهتاب چطور تونست؟ چطور تونست از بچه 

 چطور دلش براش نسوخت؟
 چطور مادری نکرد براش؟

 
 با صدای زنگ تلفن از روی میز برش داشتم..

 واب میدادمج  این سومین باری بود که سپهر زنگ میزد، ایندفعه دیگه باید
 

 " فصل آخر "
 
 

 یک ماهی میشد که برگشته بودم شمال توی ویالیی که اجاره کرده بودم!
 تنهایی به شدت برام الزم بود...

 .من خودم رو گم کرده بودم.. و این دوری از هرچیز و هرکس باعث میشد من خودم رو پیدا کنم.
 اون اَواخر من خودم و احساسم هم زیر سوال رفته بود!
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 سال میکردم زیر سوال رفته بود! ۸من فکرهایی که 
 آرشیدای بعد از طالق کسی بود که من نمیشناختم..
 این یک ماه بدجوری من رو به خودم برگردوند..

 بدجوری حقایق رو توی صورتم کوبید..
 جوری که خودمم نمیتونستم باور کنم...

 
 و سپهر بود.. توی این یک ماه با تنها کسایی که در ارتباط بودم سحر

ورتش اش داره تالش میکنه تا دوباره لبخند رو به صآینده  اش ..خوشحال بودم که سحر برای روحیه

 برگردونه..
 اش خوشحال بودم که حداقل اون کم کم داره طعم یه عشق واقعی رو میچشه..بر

 د..با معرفت بو وقتی برام از سامان گفت دلم رفت برای مهربونی و شخصیت این پسر... انقدر که
مه ها زیاد شده و کششی از طرف سامان حس کرده بود طی یک جلسه هوقتی سحر دیده بود رفت و آمد

 چی رو براش گفته بود..
 گفته بود چجوری بهش ظلم شده..

 گرایی پذیرفته بود!و سامان هم در کمال واقعیت
 سخت..سحر میگفت درسته قبول کرده ولی برای هر مردی سخته... خیلی 

ن رای مبهر وقت به اتفاقی که برای سحر و مادرم افتاده بود فکر میکنم مطمئن میشم اگر این اتفاق 
 ای رفتار میکردم!میوفتاد مطمئنا جور دیگه

ختر دوقت مثل مامان خودم رو از زندگی محروم نمیکردم و دار نمیزدم اون هم وقتی یه مطمئنا هیچ
 دارم..

 ام پنهون نمیکردم!چ وقت از خانوادهیا اگر جای سحر بودم هی
 میزاشتم بدونن و کمکم کنن.. میزاشتم بفهمن تا شکایت کنم و پیگیری بشه..

 ها بود..ولی سحر خانوم تر از این حرف
م از احساسات خودش به خاطر آبروی خانواده اش گذشت.. و چقدر این از خودگذشتگی میتونست برا

 جالب باشه...
 

 های سپهر رو کمتر جواب بدم .. چون خودم اذیت میشدم..تلفن  سعی میکردم
 سپهر خبرهایی رو به گوشم میرسوند که دپرسم میکرد..

 میگفت مهتاب رو دیده ..
 سال پیش خیلی عوض شده..  ۱۳میگفت از 

 امیر برای دخترش شناسنامه گرفته بود!
 کار رو برای حضانت بچه به دادگاه نکشونده بودن!

 راحتی قبول کرده بچه رو بده امیر!یعنی مهتاب به 
 امیر هم ازش امضا گرفته که دیگه هیچ حقی در مقابل بهار نداره!

یازهای مام نتاش رو بزرگ کنه و امیر هم بچه  اگر میخواد مادری کنه االن که به مادر نیاز داره بشینه 
ا باش خونه میخره تا مهتاب و دخترش رو برطرف میکنه.. سپهر میگفت حتی امیر پیشنهاد داده بر

و  رگردهدخترش زندگی مستقلی رو داشته باشه اما اگر قبول نکنه و نخواد دیگه حق نداره در آینده ب
 اش رو ببینه!اش طلب حق کنه و بخواد بچهبرای بچه

 اگه االن میخواد ول کنه بره پس دیگه تا همیشه بره!
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 مهتاب هم در کمال ناباوری قبول کرده بود..
 که هیچ نسبتی با اون بچه ندارم دلم براش سوخت.. من.. من

  اش بگذره؟مهتاب چطور تونست؟ چطور تونست از بچه 
 چطور دلش براش نسوخت؟
 چطور مادری نکرد براش؟

 ای رو با مهتاب شروع کنه!خود سپهر هم هنوز تصمیم نگرفته بود که رابطه
 

 با صدای زنگ تلفن از روی میز برش داشتم..

 جواب میدادم.  باری بود که سپهر زنگ میزد، ایندفعه دیگه باید این سومین
 بعد از سالم و احوالپرسی پرسید

 _ تلفن امیر رو جواب نمیدی؟
 

 _ اوهوم..
 

 _ چرا آرشیدا؟
 

 اخم کردم _ به نظرت باید جواب بدم؟
 

 _ شاید کار واجب داره!
 

  شونه باال انداختم _ من کار واجبی ندارم باهاش!
 
جلوت  ه دفعهآرشیدا میدونی که اگه بخواد میتونه توی یه ثانیه لوکیشن دقیق زندگیت رو در بیاره و ی_ 

دت ست خوظاهر بشه؟ اگه اینکار رو نمیکنه به خاطر اینکه بهت احترام گذاشته و میخواد خودت با خوا
 جوابش رو بدی!

 
 راست میگفت..برای امیر کاری نداشت پیدا کردن من...

هتاب و یان مهنوز هم به کسی نگفته بود طالق گرفتیم و گفته بود آرشیدا به خاطر اینکه از جر امیری که
 اش دور باشه رفته مسافرت.. اینا رو سپهر بهم گفته بود توی تماسای قبلی..بچه

یده اه رسرو هیچکس هم نپرسیده بود آرشیدایی که انقدر مصمم به طالق بود چرا با وجود بچه ای که از 
میر با ا هنوز طالق نگرفته ولی نمیدونستن من وقتی فهمیدم مهتاب از امیر یه دختر داره دیگه نسبتی

 نداشتم!
 

 _ مهتاب صدام رو داری؟
 

 به خودم اومدم _ آره ... آره میشنوم
 

 _ امیر گفت بهت بگم ایمیلت رو چک کنی! یادت نره!
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 !!!!ی که یادمه چشم نداشتید هم رو ببینید_ چیشده شما انقدر سنگ اونو به سینه میزنی؟ تا جای
 

 تک خندی زد
 _ تو آدم بشو نیستی دختر! هنوزم باید تیکه بندازی!

 
 _ خب راست میگم دیگه

 
هم  _ نشستیم مردونه حرف زدیم... مشکالتمون رو حل کردیم ... صمیمی نشدیما.. ولی خب مثل قبل

 نیستیم!
 

 ودم که ایمیلم رو چک کنم یا نه!روبروی لپ تاپم نشسته بودم و دو دل ب
فته ار گرمیترسیدم... میترسیدم چیزی باشه که من رو دوباره بی تاب کنه... به تازگی کمی آروم و قر

 بودم!
 مثل ذغال زیر آتیش بودم..

 امیر مطمئنا من رو میسوزوند!
 ِدل بودن رو کنار گذاشتم و رمز ایمیلم رو زدم.. دو

 دش کردم و پِِلی کردمش..یه فایل صوتی بود.. دانلو
 یه موزیک بود!

 

 چترو باران منی جان منی 》

 
 دل بدهی

  
 یا بکنی

 
 دل به دریا زده ام آمده ام

 
 دل به دریا بزنی

 
 رد شو از کوچه ما رخ بنما

 
 که بی تو بیمارم

 
 آسمان ابر شده صبر بده

 
  به من ای یارم

 
 بی تو بیمارم

 



ID instagram : saraatork           رمان لذتی از جنس گناه                         سارا ترک  
 
 

  آی رفیق قدیمی
 

 زندگیمیتو که هنوز 
 

  بگو کجارو دنبالت بگردم
 

 آهای هنوز بی وفایی
  

 آی رفیقم کجایی
 

 که بی تو کل شهرو دوره کردم
 

 آهای رفیق قدیمی
 

 تو که همه زندگیمی
 

 بگو کجا رو دنبالت بگردم
 

 آهای هنوز بی وفایی
 

 آی رفیقم کجایی
 

 که بی تو کل شهرو دوره کردم
 

 تو بیا راه برو حظ کنمو
 

 باز تورو حظ کنموببینم 
 

 تو شبام ماه بشی خیره بشم
 

 نازتو قهر کنی هی بکشم
 

 بی قراره یه نفر جان من
 

 دل دنیارو نبر جان من
 

 به صدای تازه ای گوش نکن
 

 من قدیمی رو فراموش نکن
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  آی رفیق قدیمی

 
 تو که هنوز زندگیمی

 
 بگو کجارو دنبالت بگردم

 
  آهای هنوز بی وفایی

 
 کجاییآی رفیقم 

 
 که بی تو کل شهرو دوره کردم

 
 آی رفیق قدیمی

 
 تو که هنوز زندگیمی

 
 بگو کجا رو دنبالت بگردم

 
 آی هنوز بی وفایی

 
 آی رفیقم کجایی

 

 《که بی تو کل شهرو دوره کردم 
 

 ) آهنگ رفیق قدیمی از صالح صالحی (
 
 

 ای که خواننده میخوند یه قطره اشک میریخت از چشمم...با هر کلمه
 امیر با من چیکار کردی... داری با من چیکار میکنی؟

 امیر من رو سوزوندی... سوختم امیر... سوختم..
 به من میگفت آی رفیق قدیمی؟

 من رفیق قدیمیش بودم؟
 میگفت فراموشش نکنم؟

 نمیدونست تازه برام پررنگ شده..
 بشه.. ای کمرنگ تر از اینی که هستاون قدر پررنگ که فکر نکنم تا ابد ذره

 
  آی رفیق قدیمی  "

 تو که هنوز زندگیمی
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 بگو کجا رو دنبالت بگردم " 
 

 میکردم..  بار دهم بود که داشتم این موزیک رو گوش
 نمیدونم توی چه حالی بودم ..

 فقط میخواستم که امیر اینجا باشه!
 فقط میخواستم که باشه..

 همون موقع موبایلم زنگ خورد
 امیر بود..

 برعکس یک ماه گذشته تماس رو وصل کردم..این دفعه 
 با شنیدن صداش بغضم دوباره و دوباره ترکید..

 با صدای بلند ِهق ِهق میکردم...
 برای سرنوشت شومم..

 ..ای که انقدر من رو دنبال خودش کشوند.. زندگی ای که روی خوشبختی رو ندیدم توشبرای زندگی
ه لَه ام نبود لَ بودم برای اسمی که دیگه توی شناسنامه  فتههمش دنبال طالق بودم .. حاال که طالق گر

 میزدم!
 

 _ آرشیدا؟
 

 فقط تونستم یک جمله بگم..
 _ بی... بیا ... بی..ا پیشم امیر...

 
 مهم نبود بعدا چی میشه...

 مهم نبود چی فکر میکنه راجعم!
 مهم نبود پشیمون بشم یا نه..

 فت..سال نفرتم زیر سوال میر ۸مهم نبود اون 
  االن فقط و فقط میخواستم وجود امیر رو حس کنم..

 میخواستم زیر نگاِه داغش خجالت بکشم..
 میخواستم صداش رو بشنوم..

 
 حرفش من رو شوکه کرد

 _ در رو باز کنی دو ثانیه دیگه توی بغلمی..!
 

 حتی با شنیدن لفظ بغل از زبونش دلم ضعف رفت.. به سمت در پرواز کردم..
نش بازنکرده توی آغوش گرمی فرو رفتم.. توی بغلش فشرده میشدم و عطر خواستنی گرد هنوز در رو

 رو نفس کشیدم..
 قلبم به قدری تند میزد که اصال حسش نمیکردم..

 دیگه هیچی برام مهم نبود!
 حتی دیگه مهم نبود که ِعده ام تموم نشده !
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د رو ب میزلهایی که دم گوشم این دوستت دارم  های امیر رو ..این بوسه  مهم نبود این لمِس تن رو ...
لباس  سآل براش جون کندم با انگشت امیر که ۸میشه مبنی بر رجوع کردنمون گذاشت و اون طالقی که 

 مش میشم...ش میشم... دوباه محرتر باطل میشه و من دوباره َزنِ رو داد پایین و پایین
 

یکرد از سالگی فکر م ۲۸های گیالن.. َمن .. آرشیدا مراتب که تا اون روز ... توی ویالیی وسط جنگل
 ها رو تجربه کرد!دها متنفره با تنها مرد زندگیش بهترین حس دنیای زنمر

 با همون مردی بیشتر از تعداد تار موهاش گفته بود ازش متنفره!
 تالش کرد تا از زندانی که براش ساخته بود فرار کنه.. همون مردی که تا جون داشت

 حاال توی آغوش منفورترین مرد دنیاش آروم گرفته بود...
 

 :۲لذتی از جنس گناه
 ی ویال دراز کشیده بودم..نفرهروی تخت یک

 پیچ کرده بود ..امیر دوتامون رو پتو
 از پشت توی بغلش بودم..

 وی گردنم و هر از گاهی موهام رو عمیق نفس میکشید..سرش دقیقا پشت گردنم بود و لباش ر
دیم م رسیاز وقتی پاش رو توی خونه گذاشته بود همون وقتی که دوتامون آروم و قرار نداشتیم و تا به

 ای حرف نزده بودیم!کدوم کلمهتوی هم پیچ خوردیم.. دقیقا از همون وقت هیچ
 گیریم!ی امیر رو فاکتور بالبته اگر نجواهای عاشقونه

 
 من کلی سوال داشتم ازش.. کلی ابهام..

 که باید حل میکرد...
 صدام دورگه شده بود..

 _ چرا اون شب پََسم زدی؟
 

 تک خندی زد
 _ نگو که از دستم ناراحت شدی؟

 
 جوابی که ندادم منو برگردوند سمت خودش

 های درشت شده و صدای ناباوری گفتو با چشم
 _ واقعا ناراحت شدی؟

 
 اش دوختم و سرم رو تکون دادم..رو به چونهنگاهم 

 تر شده بودتُن صداش آروم
اشه.. بجبار اام باهات به _ من... من فکر کردم تو داری به زور تحملم میکنی..! نمیخواستم اولین رابطه

مین وام هتدوست داشتم همونجور که من برای بودن با تو دارم لَه لَه میزنم و بوسیدنت نهایت آرزومه 
ه ودخواخحس هارو داشته باشی! برای همین رفتم.. برای همین نموندم.. با خودم گفتم اینجوری زیادی 

 میشم!
 

 نمیدونم چرا.... ولی لبخند زدم..
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 ی باباش راست میگفت..امیر اون روز توی خونه
 راست میگفت که انگشتش حتی به زور به من نخورده!

 نمیرفت! وقت به زور دنبال لذت خودشمرِد من هیچ
 خودم.. خودم از حرفی که توی فکرم زدم تعجب کردم!

 گفتم " مرد من " ؟
 امیر؟ مرد من؟

 انگار تازه فهمیدم چیکار کردم..
 من با امیر.. ما چیکار کردیم؟

 نمیدونم چه حسی بود..

 یه حس خجالِت گنگ..
 م!سال ازدواج و یک طالق یک ماه و خورده ای عروس امیر شد ۸باالخره بعد از 

 خانومش شدم.. باالخره راست و درست زنش شدم...
 

 هاش بشمی چشمبا حرفی که زد مجبورم کرد خیره
که  بودم هات بریزه... من مرد نبودم که... من احمقای اشک از چشم_ من دیوونه بودم که گذاشتم قطره

 ام بود و با... با....یه دسته گل توی خونه
 

 انگشتم رو روی لبش گذاشتم..
 نمیخواستم بگه.. نمیخواستم حال خوبم رو با فکر کردن به اون روزها خراب کنم..

 که به انگشتم زد سریع دستم رو پس کشیدم و نگاهمو دزدیدم..  بوسه ای
 سرش رفت بین گردن و شونه امو خندید

 _ خانوم خجالتِی من !
 

 دوباره سرش رو روبروم قرار داد
 ر بگم و راحت بشم.._ اجازه میدی از حماقتم بگم؟ بزا

 
 هام رو به معنی باشه باز و بسته کردم و اون گفتچشم

ن رو _ فکر کنم تا حدودی فهمیدی آشنایی من و مهتاب چطور بود.. سپهر عاشق مهتاب بود.. منم ای
 هام رو بستم..میدونستم.. مهتاب که بهم گیر میداد هزاران بار چشم

 هزاران بار بهش محل ندادم..
 ساله بودم آرشیدا.. ۲۳ه پسر جووِن ولی من ی

 با اون حجم از لوندی هرکی دیگه بود کم میورد...
وع ن موضی من و سپهر بد شد.. سر ایتر شدیم.. سپهر فهمید و رابطهباالخره موفق شد... با هم صمیمی

من  شد!اش باهام کمتر چی داشت عادی پیش میرفت تا اینکه مهتاب رابطهکال اِکیپ بهم ریخت.. همه
ر دید دهاش اعصابم رو خورد کرده بود... فهمیده بودم پای یک نفر جمحلیبهش وابسته شده بودم.. بی

هاست.. حرف شوکه بودم.. ولی دیدم رابطتون جدی تر از اینمیونه.. وقتی فهمیدم اون تویی تا چند روز 
مِت همین اومدم سرو بشکنم.. برایمیخواستم انتقام پس زده شدنم رو از مهتاب بگیرم! میخواستم قلبش 

 تو!
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ه بی... اومدم تا تو رو از مهتاب بگیرم تا بفهمه از دست دادن یعنی چی.. از اولش برام جالب اومد
 یرم..مینداختی میخواستم گازت بگ زیبایی مهتاب نبودی ولی برام جذابیت خاصی داشتی.. وقتی تیکه

رابطمون  ودم... اومد به پام افتاد.. خب منم بهش عادت کرده بمهتاب دوباره بعد از ازدواج بهم گیر داد.
 روز به روز جذابیت تو برام بیشتر میشد و مهتاب کمرنگ تر..  باز شروع شد...

 تر بود..داشتنیتو رنگ لعاب مهتاب رو نداشتی ولی باطنت.. باطنت خیلی دوست
ستم غیر میخوا.. رابطه با هیچ زنی رو دیگه نکم کم دیگه حتی رابطه با مهتاب برام دیگه جذابیتی نداشت.

تنفر معقلِی محض انجام دادم از من بیی خودم.. ولی تو.. تو با کارایی که من توی از خانوم خونه
یه  بودی.. همه چی قاطی شده بود.. از یه طرف نمیدونستم مهتاب رو چجوری از سرم باز کنم.. از

قتی بهت بیشتر حس میکردم.. اوضاعم دست خودم نبود... وطرف تو و خواستنی که روز به روز نسبت 
بیرون  ندگیمزپارسال مهتاب پیشنهاد داد که دیگه تمدید نکنه با اشتیاق قبول کردم.. وقتی مهتاب رو از 

 داشتم دو دو تا چهار تا میکردم که چجوری به تو نزدیک بشم که تو فرار کردی...  کردم..
 ه شد..فرار کردی و قلب من تیکه تیک

 
 دستم رو درست جایی که قلبش بود گذاشتم

 _ خدا نیاره اون روزی رو که قلبت تیکه تیکه شده باشه!
 

 لبخندی که زد تا دنیا دنیا توی ذهنم میموند..
بد  ی بهت_ من تا آخر دنیا هم اگر بهت بگم معذرت میخوام بازم کمه.. من بد کردم در حقت... من خیل

 کردم.. خیلی..
 

 اولین بار توی عمرم خودم برای نزدیک شدن به امیر پیش قدم شدم..برای 
 

 مماس با لبش لب زدم
 _ دوست داشتن که زمان نداره..

 دوست داشتن که اشتباه سرش نمیشه...
 دوست داشتن که نمیفهمه طرف مقابلت چقدر اذیتت کرده..

 چقدر اشکتو در اورده..
 دوست داشتن که خیانت حالیش نیست!

 داشتن ، دوست داشتنه..دوست 
 با تمام بدی ها..

 تمام سرد شدن ها..
 تمام نداشتن ها..

 تمام نرسیدن ها...
 تمام خیانت ها...
 تمام شکستن ها..

 با همه ی این ها دوست داشتنت بازم دوست داشتنه!
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 پایان..
 ۱۳۹۷بهار 

 به قلم سارا ترک

 

 

 

 

 


