
روژکا♥��: 

#پارت_۱ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 

الی پلک نیمه بازم رو بازتر میکنم... 

 چشمام بازتر از این نمیشد... 

 ولی راحت میتونستم سایهء محو مردی رو که تو نیم وجبی 

صورتم بود ببینم ... 

چشمهام رو بستم... بهتره نبینم ... 

وقتی چشم هام نبینن، بهتر میتونم با واقعیت کنار بیام... 

پیش خودم فرض میکنم که همه ی اینا یه کابوسه...  

اره یه کابوس ترسناک... شاید چند دقیقه ی دیگه بیدار شم و 

ببینم که همه اش یه خواب بد بوده...  
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دوست دارم با یه جیغ بلند بیدار شم و مامانم رو ببینم که با 

یه لیوان اب خنک قصد داره کابوسام رو پاک کنه...  

باز هم باخودم ِهجی میکنم (این یه خواب خیلی خیلی بِد ) 

...ولی ...میلرزید ....پاهام میلرزید ..دستهام ..سینه ام ...قلب 

خون بارم...میلرزید... 

با حرکت بدن اون بود که میلرزید ومن رو بیشتر ازقبل تباه 

میکرد... 

بیشتر از قبل له میکرد و تمام وجودم فریاد میزد ....(دیگه 

چیزی ازم باقی نمونده که طالبش باشی ...من رو رها کن 

...بذار برم ..) 

ولی حرکت همچنان ادامه داره ... دوباره دستهام رو مشت 

کردم وبی جون به پهلوش ضربه زدم .. صداش مثل روزهای 

گذشته ازارم میده 

_بهتره این کارو نکنی چون بیشتر تحریک میشم ... 

انگشت هاش مثل چنگک توی پهلوم فرو میره ...وداغی سر 
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پنجه هاش قفسهءسینه ام رو تنگ میکنه ... 

احساس میکردم با هر لمس بدنم بیشتر از قبل از خودم 

فاصله میگیرم ...با هر نفسی بیشتر از گذشته ...بیشترازخودم 

متنفر میشم  

...نفس ...نفس ..نفس ...نفس...دستش رو روی بدن ُلختم 

کشید 

 ...باالتر ...باالتر ...نفس ...نفس ...لرزش ..لرزش ...درد ..درد 

..رسید به گردنم ..پنجه اش رو دور گردنم حلقه کرد.. 

فشار ..فشار ..نفس ..نفس ...گرمم بود ... 

خیلی گرم ..بدنم تو کوره میسوخت ..انگشتم رو دورانگشتش 

گره زدم تا حداقل بتونم نفس بکشم .. 

#پارت_۲ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     
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ولی پنجه های مرد جدا نمیشد..باز نمیشد.. 

براش مهم نبود که من دارم جون میدم ... 

براش مهم نبود کسی که زیر پیکر غول اساش داره به هالکت 

میرسه یه دختر بیست ودو ساله است...  

حتی براش مهم نبود که سرنوشت یه ادم تو دستهاشه... 

مهم... لذت بود... ئشگی ...هرزگی... هوس ...پاهام میسوخت 

..درد داشتم... 

درد ودرد ...امشب ...شب چندم بود؟ 

هفتم ...؟نهم ...؟نمیدونم ..حساب روزها از دستم در رفته 

....حساب ساعت ها ...ثانیه ها ...دیگه نمیتونستم دودوتا کنم 
 ...

دیگه نمیخواستم بشمرم ...دیگه نمیخواستم بیاد بیارم ...ولی 

نفرین به تو مرد غریبه که باعث میشی مدام بشمرم  

...نفس هاتو ..حرکت هاتو ..تباهی هام رو ...زجرهام رو ...بی 
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کسی هام رو ...نفس ..درد ..حرکت ...لرزش ..درد ...گرما ... 

روی بدنم پراز مایع لزجی بود که حدس میزدم عرق بدن 

مرِد....هرم گرمای نفسهاش مشمئزم میکرد ...متنفرم میکرد 

..عاصیم میکرد ...نفس ها تندتر شد ...تند و تند ..مثل اینکه 

هیچ فاصله ای بینشون نیست .. 

مثل اینکه هیچ خط تیره ای بینشون جدایی نمیندازه...هنوز 

مشغول تقال بودم ..نمیخواستم ....این درد امیخته به تجاوز 

رو نمیخواستم ...این زجر پیچیده شده دور پیکرم رو 

نمیخواستم ... 

چرا حرف چشمهام رو نمیخوند که فریاد میزد (بذار برم 

...بذارنفس بکشم ...بذار زنده باشم ...من رو ُنکش ...مگه 

ادمها فقط با خنجر کشته میشن ؟.. 

.نه من هم کشته شدم ..چند روزه که مردم ..از وقتی بکارتم 

رفت... از وقتی معصیتم پودر شد وبه هوا رفت ...از وقتی 

که برده ات شدم ...) بازهم تقال میکنم ...نه نمیخوام.  
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با اندک جونی که در کالبدم مونده ، فریاد میزنم ولی صدام 

بی رمق بود و اون بیشتر انرژی گرفت و محکمتر و مصمم تر 

تجاوزش رو پی گرفت و گفت؛  

_آآآه آره این جوری بهتره ... 

 جونم ...عاشق دخترهای خیره سرم ...اره ...ارههههههه...  

نفسش منقطع شد ..ومکث ...مثل شبهای قبل تنفسش قطع 

شد... 

جوری که از ته دل دعا کردم این نفس ...نفس اخرش باشه 

وبار دیگه حجم ریه هاش پراز هوا نشه .... 

ولی برخالف تمام دعاهای این چند روزه ام که هیچ کدوم 

اجابت نمیشد ...شد ... 

نفسش برگشت وایستاد ...تموم شد ...یه شب دیگه هم تموم 

شد ....راستی شب چندم بود ...؟پنجم ..؟نه بیشتِر.....هشتم 
 .....

؟نمیدونم ...مرددم ...شب دهم بود ....؟باید یه نگاهی به خط 
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ها بندازم تا بدونم ..شاید هم یازدهم ..نمیدونم... 

 نمیدونم ..تو میدونی این شب بی سپیده ...شب چندمیه که 

داره به من تجاوز میشه ...؟ 

#پارت_۳ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 

بدون هیچ حرفی خودشو از روی تنم کنار کشید و آه عمیقی 

کشید... تمام شد! 

مثل یه حیوون ازم استفاده کرده بود و مثل یه آشغال منو یه 

گوشه انداخته بود... همیشه همین بود... 

مثل همیشه خیلی خوب بودی دختر _روستایی.... 

اشک از گوشه چشمم راه افتاد... 
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 لعنتی! همیشه همین بود... وقتی استفاده اش رو از من می 

برد با حرفاش ذره ذره منو آب میکرد... 

 لذت میبرد از اینکه منو تحقیر کنه... همچین موجود حقیری 

بود. دستش روی سینم نشست و فشار خیلی محکمی بهش 

وارد کرد که صدای جیِغ درد آلودم بلند شد... 

_خوبه!  

انقدر شکنجت میدم که خودتم از شکنجه شدن لذت ببری... 

می خوام ذره ذره از درد آب شی ولی بهم التماس کنی که 

بیشتر بهت درد بدم ... 

هیچی نگفتم... 

 من از این مرد به حد مرگ میترسیدم... 

 از شدت گریه داشتم خفه میشدم... 

 چند دقیقه که گذشت از روی تخت بلند شد و کمر راست 

کرد... آهی کشید و همینجور که دستش روی بدنم میکشید 

لباسشو پوشید... 
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_خیلی الغر شدی... 

 دوست داشتم که بگم جذاب تر شدی ولی متاسفانه من از 

زنان الغر خوشم نمیاد. مراقب باش دلمون نزنی... چون اون 

وقت مجبوری زیر ک ~ی ~ ر عربا از درد زوزه بکشی ... 

نموند تا ببینه حرفش چقدر من رو ترسوند و از اتاق بیرون 

رفت... با گریه بعد چند دقیقه لباسم رو پوشیدم... 

تنم جوری شده بود که انگار با یه حیوون خوابیده بودم... 

روی تمام تنم رد زخم خودنمایی می کرد... به هزار زحمت با 

درد لباسام رو پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم... 

این عمارت، قتلگاه برده های جنسی بود... تمام ما یه بار با 

الیاس خوابیده بودیم... 

جوری زجرمون میداد و بهمون یاد میداد تا حیوون باشیم که 

ما حتی هویت خودمون رو هم فراموش می کردیم... 

#پارت_۴ 

#قاتل_جنسی 
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همه ما یه جوری به اینجا اومده بودیم... بعضیامون دزدیده 

شده بودن... بعضیا خودشون اومده بودن و بعضیا رو هم به 

دروغ و با وعده و وعید آورده بودن... 

ولی تاسف برانگیز ترینشون، اونایی بودن که اینجا بزرگ شده 

بودن... 

مافیای کثیف الیاس باعث شده بود که صنعت برده جنسی 

خیلی پیشرفت کنه... 

تا حدی که بعضی از برده هارو که چهره زیبا تری داشتن با ژن 

های مصنوعی و هوش خیلی باالیی حامله میکردن و زاد و 

ولد میکردن... 

پسرهارو توی دار و دسته خودشون به عنوان یه قاتل بزرگ 

میکردن و هرکس رو توی زمینه ای که استعداد داره پرورش 

میدادن... 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



دختر هارو هم که به عنوان کاالی جنسی میفروختن....هتالی 

زنجیره ای باند ققنوس انقدر معروف بود که محال بود کسی 

نشناسه... 

خیلی از دخترایی که الیاس تربیت می کرد توی خنل های 

زنجیره ای ققنوس به عنوان برده استفاده می شد و خیلیاشون 

یا فروخته میشدن و هیچکس از سرنوشتشون خبر نداشت... 

خیلیاشونم توی همون هتل ها بی صدا زیر دست و پای این و 

اون میمرد و هیچ وقت صداش رو در نمیاوردن... 

نمیدونستم دلیلش چی بود، شانس یا اقبال، که باعث شده 

بود چشم الیاس من رو بگیره و حداقل فقط زیر خواب 

خودش بشم.   

چون خودمم می دونستم که کافی بود الیاس از من زده بشه 

تا مثل خیلی از زنای دیگه به سرنوشت شوم و نامعلومی دچار 

بشم... 

#پارت_۵ 
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#قاتل_جنسی 
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من باید هر روز سر یه ساعت مشخصی میومدم اتاق الیاس و 

بهش این اجازه رو میدادم که مثل یه برده باهام رفتار کنه... 

این اجازه رو بهش میدادم که هرجور که خواست باهام رفتار 

کنه و شکنجم کنه و بعد اون بدون توجه به درد تمام بدنم 

میرفتم تا به عنوان یه خدمتکار به باقی کارهای عکارت 

برسم... 

فقطم من نه، همه اینجا به همچین سرنوشتی دچار بودن... 

حاال یکی خوش شانس تر بود و یکی شانسش کمتر بود... 

آهی کشیدم و بی حرف مشغول جمع کردن اتاق الیاس 

شدم... 

الیاس خیلی وسواسی بود... همه چیز اتاقش روی یه نظم و 

ترتیب خیلی خاصی بود... 
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تمام اتاقش رو با وسواس مرتب کردم که در باز شد و یه 

دختر مو بلوند و لوند عریان داخل اومد... 

_برو بیرون....االن نوبت منه... 

بی هیچ حرفی باشه ای گفتم و خواستم از اتاق بیرون برم که 

در باز شد و الیاس داخل اومد... 

سرم رو پایین انداختم و خواستم برم که یهو الیاس گفت: 

_هی.. هی... دختره صبر کن! 

با شنیدن صداش کل تن و بدنم به لرز افتاد... کمتر از یه 

ساعت پیش داشت شکنجم می کرد... بس نبود؟! 

ولی خوب انقدر ازش می ترسیدم که نتونستم هیچی بگم و 

جلو اومدم... 

_بچرخ... کل لباساتوهم در بیار... 

میدونستم می خواد چیکار  کنه و برای همین دونه های اشکم 

از چشمام سرازیر شد... 
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بهش پشت کردم و لباسام رو در آوردم که باس ~ نم توی دیدش 

قرار گرفت... 

خوبه ای گفت و به اون دختر مو بلوند اشاره کرد تا از توی

یکی از کشو ها یه دی ~ لدو در بیاره... 

توی دلم بلند بلند زار می زدم و از االن می دونستم چقدر باید 

درد بکشم... 

#پارت_۶ 

#قاتل_جنسی 
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_پشتش وایسا... آفرین... هی دختر جون روی دیوار خم 

شو... 

دستم رو به دیوار کشیدم و باسنم رو عقب کشیدم که دیلدو 
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روی پشتم قرار گرفت... 

تمام تنم از سردی دیلدو مثل سگ لرزید...خدایا! اینبار دیگه 

طاقت نمیارم... 

زانو هاو مثل چی می لرزید و اصال تعادل نداشتم    یعنی هرکس 

دیگه ای جای الیاس بود با دیدن این حال و روز من دلش به 

رحم میومد... 

ولی الیاس انگار اصال آدم نبود... دختِر که با دیدن حال و روز 

من دست و دلش لرزیده بود به طرف الیاس برگشت و مردد 

بهش نگاه کرد که الیاس با عصبانیت داد کشید: 

_معطل چی هستی؟ 

فرو کن اون بی صاحابو قبل از اینکه تو و اون ج ~ نده رو 

همینجا مثل سگ نکردم... 

من که خودم ترسیده بودم با شنیدن داد الیاس قالب تهی 

کردم... دختره هم معطل نکرد و یهو دیلدو رو با شدت داخلم 

فرو کرد که صدای زجه پر از دردم توی کل عمارت پیچید... 
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صدای قهقهه الیاس رو از پشت سرم شنیدم و از درد هق زدم 

و بی طاقت روی زمین افتادم که دیلدو یکم بیرون رفت... 

حتی توان اینو نداشتم که بلند شم و وایسم... سوراخ پشتم 

خیلی می سوخت و اصال نمی تونستم یه جا وایسم... الیاس 

حتی یه لحظه هم دست از خندیدن بر نداشت...  

صدای خنده هاش منو از چیزی که بودم بیشتر می ترسوند... 

جلو اومد و با پاش محکم روی باسنم کوبید که دی ~ لدو با 

فشار داخل رفت... 

پاره شدن یهویی سوراخ باسنم رو احساس کردم و برای یه 

لحظه از درد فلج شدم...

#پارت_۷ 

#قاتل_جنسی 
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الیاس چنگ انداخت بین موهام و بلندم کرد که از شدت 

بیحالی نتونستم حتی ناله کنم... 

دستش رو الی باسنم گذاشت و به آرومی دیلدو رو در آورد که 

خیسی خون رو الی باسنم حس کردم... 

_برای امروزت بسه... 

برو بقیه روز رو استراحت کن و از فردا دوباره به کارت ادامه 

بده.. 

الیاس حرف می زد ولی من سرم به شدت می چرخید و سنگین 

بود برای همین درست متوجه نمی شدم چی میگه... 

به هزار زحمت همینجور که گریه می کردم لنگان لنگان از اتاق 

بیرون رفتم...  هیچ کس حتی نگاهم نمی کرد چه برسه به 

اینکه بخواد کمکم کنه... 

همه چیز اینجا بر پای قانون و مقررات خودش بود... خودمو 

توی اتاق حبس کردم و تا شب فقط گریه کردم و از درد به 

خودم پیچیدم... 
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میدونستم انقدر برای الیاس اهمیت ندارم که حتی اگه بگم در 

حال مرگم یه قدم برای من برنمیداره... 

 پس سعی کردم خودمو بیشتر از این خار و  حقیر نکنم... 

 تمام شب از درد گریه کردم خیلی حالم بد بود الیاس واقعا 

حیوون بود... 

اصال دور از جون حیوون! الیاس از حیوون هم بدتر بود... 

فردا صبح متوجه بودم که الیاس سعی میکنه کارهای کمتری 

به من بده و حتی بقیه هم رفتار مهربان تری نسبت به من 

داشتن... 

 وای این از درد من کم می کرد؟! 

میدونستمم الیاس عاشق چشم و ابروی من نیست که کار 

کمتری بهم بده... 

 فقط نمیخواست بیفتم و بمیرم... الیاس همچین آدمی بود! 

یه حیوون به تمام معنی... 

نزدیک های ظهر درحال تمیز کردن اشپزخونه بودم که سارا به 

آشپزخونه اومد... 
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_نجوا برو پیش آقا... کارت داره.  .. 

#پارت_۸ 

#قاتل_جنسی 
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پیش خودم گفتم خدا خودش به من رحم کنه... 

گل بود سبزه نیز آراسته شد... 

 من هنوز درد بدنم کم نشده بود که گفته بیا توی اتاقم... 

 از آدم روانپریش که ضعف جنسی داشت واقعا چی در میاد؟ 

معلومه که بازم می خواست زجرم بده و یجور دیگه جر 

واجرم کنه... 
  

از یه آدم روانپریش که همه چیزو توی رابطه جنسی میدید 

احتمال دیگه ای جز رابطه نمی شد داد... 
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با بدبختی خودمو تا اتاق الیاس کشیدم...  

این عمارت سه طبقه بود و ما فقط میتونستیم از پشت 

عمارت وارد بشیم و فقط توی طبقه اول رفت و آمد کنیم... 

هیچ کس حق نداشت به طبقه های باال بره و میدونستم یه 

چیزی هست که مانع از باال رفتن ما می شن... 

خواستم در بزنم و داخل برم که شنیدم الیاس داره با یکی 

صحبت می کنه.. اول فکر کردم پشت تلفنه ولی وقتی یه 

صدای دیگه هم اومد فهمیدم یکی دیگه  هم توی اتاقه... 

ناخوداگاه پشت در وایسادم و گوشامو تیز کردم... 

_مسیح بحث یه ماه دو ماه نیست.. فقط سه روز وقته... 

میفهمی؟  

محموله جور نشه بدبخت میشیم... این قرار داد امضا نشه 

میدونی چقدر ضرر می کنیم؟ 

اصال ضرر هیچی؛ اعتبارمون همش دود میشه و میره هوا.... 

نمیدونم چرا یهو صدا کمتر شد انگار جابجا شده بودن یا 
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دیگه صحبت نمی کردن... 

ناخودآگاه ترسیدم... 

خواستم خودمو عقب بکشم که در با شتاب باز شد و نگاه 

برزخیه الیاس توی راهرو چرخید و قفل نگاه من شد.... 

با ترس یه قدم عقب رفتم که تهدیدآمیز دستش رو جلوم 

تکون داد و گفت:« 

_ وایسا بره... 

اون وقت من میدونم و تو... 

#پارت_۹ 

#قاتل_جنسی 
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_برو توی اون اتاقه منتظر باش تا بیام... 
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سریع از پیشش جیم شدم و خودمو توی اون اتاقی که گفت 

چپوندم... 

از حرفاشون که چیزی سر در نیاوردم، االن باید اخالق گنِد 

الیاسو هم تحمل میکردم... 

چند دقیقه که گذشت الیاس برگشت... تا منو دید کشیده 

محکمی توی صورتم کوبوند و از موهام گرفت و منو باال 

کشید... 

_ هی سلیطه چی شنیدی؟! 

هرچی دست و پا میزنم تا ولم کنه بیخیالم نمی شد... 

محکم گرفته بودم و از سِر درد حتی نمی تونستم حرف 

بزنم... 

الیاسم وقتی دید من حرف نمی زنم، محکم منو روی زمین 

پرت کرد که غلت خوردمو محکم سرم به پایه تخت برخورد 

کرد... 

_از حیوون کمتری.. 
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مثل سگ باید کتکت بزنم تا آدم شی...سلیطه! 

چند دقیقه منگ منگ بودم... انقدر ضربه سرم شدید بود که 

نمیتونستم هیچ چیزی رو تشخیص بدم... دقیقا تیزی تخت به 

سرم خورده بود... 

الیاس محکم از پام گرفت و منو روی زمین کشید... 

_یا� بلند شو... زود باش...

بلندم کرد که از درد نالیدم و سرم روی شونم افتاد... 

_هی هی... باتواما... 

#پارت_۱۰ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 

به زور روی پا بند شدم که انگشت تهدید آمیزش رو جلوم 
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تکون داد... 

_پس فردا توی عمارت مهمونیه... میری توی یکی از اتاقا درو 

از داخل قفل میکنی و تا زمانی که من میومدم بازش 

نمی کنی... 

فهمیدی؟ 

با بی حالی سرم رو تکون دادم و بی رمق باشه ای گفتم که 

آروم خوبه ای گفت... 

ولم کرد که تلو تلو خوران روی تخت نشستم و الیاس بی 

حرف از اتاق بیرون رفت... 

نفهمیدم کی از بدبختی خودم به گریه افتادم... خدایا این 

مصیبت من برای چی بود؟! 

به کدام گناه به این حال و روز افتاده بودم؟ 

انقدر گریه کردم گه همونجا خوابم برد... وقتی بیدار شدم با 

حس نگاِه کسی سریع روی تخت نشستم که دیدم یه مردی 

روی صندلی کنار میز نشسته و خمار نگاهم می کنه... 
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با دیدن نگاهش ترسیده روی تخت نشستم... نگاهش خیلی 

حِس بدی به ما منتقل می کرد... 

_بب... شما... شما اینجا چیکار میکنید؟ کی هستید؟ 

هل شده بودم و نمی تونستم درست صحبت کنم... جلو اومد 

و از دستم گرفت که ترسیده گفتم: 

_آقا چیکار میکنین؟ الیاس ببینه خیلی عصبانی میشه ولم 

کنین... 

خواستم جیغ بکشم که دستش رو محکم روی دهنم گذاشت و 

فشار داد... 

_بلند شو زود باش... معطل نکن... 

صداش... وای وای... 

صداش یه جوری بود... نمی دونم! یه جوری انگار ریشه 

صداش از ترس بود... 

#پارت_۱۱ 

#قاتل_جنسی 
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توی اوج ناباوری و تعجب بلندم کرد و با همون سر و وضع 

نامرتب منو از اتاق بیرون کشید... 

کشون کشون منو تا اتاق الیاس کشوند و دقیقا در همون 

اتاقی که الیاس نزاشته بود واردش بشم رو باز کرد و منو 

داخل کشید... 

یه دختِر سبزه و مو مشکی روی پاش نشسته بود و درحال 

شونه کردن موهاش بود... 

الیاس تا من و اون مرد رو دید هل کرد... لصال نفهمیدیم چی 

شد که اون دختر رو هل داد و اون دختر هم از بین دست و 

پامون بیرون رفت... 

_آ... آرش... این... بخدا سو... 
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نمی دونم چی شده بود ولی الیاس خیلی هل کرده بود و حتی 

نمی تونست صحبت کنه... 

اون مردی که اسمش آرش بود دستم رو محکم تر گرفت و 

جلو کشید که از درد ناله  ای کردم...

_بهت گفتم این دختر رو می خوام...  

بعد تو چی گفتی؟! 

ظرف یه ثانیه دستم رو ول کرد و گردِن الیاس اسیر دست 

پسر آرش نام شد... 

_تو گه خوری اضافه کردی... فکر کردی عددی هستی و به 

دروغ به من گفتی مرده... 

از کی انقدر بزرگ شدی که همچین کاری بکنی؟! 

الیاس بین پنجه های اون مرد خس خس می کرد ولی اون مرد 

حتی خیال نداشت ولش کنه... 

_من بزرگت کردم...  

زیر دست منی... بعد منو دور میزنی؟؟ جوری بفرستمت توی 
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همون آشغال دونی که ازش اومدی که نفهمیدی این روزا 

خواب بودن یا واقعیت ... 

#پارت_۱۲ 

#قاتل_جنسی 
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تا الیاس رو  ول کرد الیاس روی زمین افتاد و از درد به 

خودش پیچید و منم بی خبر از همه چیز فقط مثل بید 

می لرزیدم. . 

نمی دونستم چی شده... 

ولی می دونستم هرچی که شده و هر اتفاقی که افتاده به 

ضرر منه... 

ارش تا خواست تکون بخوره الیاس خودش رو روی زمین 

کشید و پاش رو گرفت... 
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_اقا...  

اقا نکن... بخدا سوءتف... 

ولی پای آرش که توی دهنش نشست مانع از حرف زدنش 

شد... 

ناخوداگاه از این فرد آرش نام ترسیدم...  

این دیگه کی بود که تونسته بود الیاس رو اینجور به ترس و 

لرز برسونه... 

_هیس... دیگه نمیخوام صدات رو بشنوم... 

دستم رو گرفت و محکم دنبال خودش کشوند و من 

ناخودآگاه انقدر از این مرد ترسیدم که حتی نتونستم از درد 

ناله کنم... 

به سمت طبقه دوم عمارت به راه افتاد و اینبار من عالوه بر 

ترس، با یه حس کنجکاوی همراهش شدم  ... 

بوی عطِر ریو کالکشنش «اونتوس» دنبالش کشیده می شد و 

توی بینیم می نشست و ناخودآگاه باعث می شد عمیق نفس 
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بکشم... 

آرش از حرص فکش سفت شده بود و مشخص بود که خیلی 

سخت نفس میکشه.... 

نگاه کنجکاوم چشم به راه طبقه دوم بود ولی در کمال تعجب 

و خارج از انتظارم دیدم که تنها یه طبقه خالی باال وجود 

داره... 

فضا تاریک بود و بوی آتیش و ذغال توی فضا پخش بود... 

#پارت_۱۳ 
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_صبر میکنی تا من بیام... 

من که اصال به حرفش توجه نکردم و یه جورایی متوجه 
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حرفش هم نشدم ولی اون هم گذاشت و به سمت یکی از اتاق 

ها راه افتاد... 

به سمت عقب چرخیدم که نگاهم به تابلو بزرگ روی یکی از 

دیوارها افتاد... 

عکس مرد پیر و دماغ گنده ای روی دیوار به چشم میخورد که 

ابهت و جاللش محسور کننده بود... 

صدای تلفن آروم آرش باعث شد گوشام تیز بشه... اما خوب 

هنوز چند ساعت از کتک قبلیم نگذشته بود برای همین ترجیح 

دادم سر جام وایسم و فضولی نکنم... 

ولی باز با اینحال چون اون طبقه خالی بود صدا پخش 

می شد و راحت به گوش می رسید... 

_ارسالن من نمی دونم... این الیاس رو تو انقدر بزرگ کردی.. 

فردا جسدشو نبینم خون توام حالله ... 

ِد گوه خورد... 

من از توی اون کالکشن اون دختره رو قبول کردم بعد این 
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میخواد برای من زیر آب زنی کنه من  دور بزنه میگه طرف 

توی بندر خفه شد؟ 

چند دقیقه سکوت می کنه و من سعی میکنم خودم رو مشغول 

نشون بدم که متوجه نشه خیلی کنجکاوم... 

تازه داشت دستم میومد چه خبره و چی شده...  

یهو صدای داد آرش تمام تنم رو لرزوند... 

_اون الیاس ننه جن ~̀ ده مگه نمیدونست من برای عربا دختر 

کم دارم؟؟ 

پس گوه خورد اسم من  زیر سوال برد گفت این دختر دار فانی 

رو وداع گفته... 

من اومدم اینجا دیدم این دختره سر و مر و گنده روی تخت 

گرفته خوابیده... 

#پارت_۱۴ 

#قاتل_جنسی 
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تا صدای پای ارش رو شنیدم که به من نزدیک می شه خودم 

رو به اون راه زدم و جوری وانمود کردم که دارم به تابلو روی 

دیوار نگاه می کنم.. 

فرد آرش نام خیلی عصبانی بود و منم ترسیده از چیزایی که 

شنیده بودم... عربا؟ 

خدایا... من فقط از همین می ترسیدم... وای... 

یهو بغضم گرفته بود و حتی نمی تونستم درست حسابی به 

آرش نگاه کنم... 

_دختر جون... ببینمت... 

به هزار زحمت سرم رو باال آوردم که نگاِه گرگ مانندش قفل 

چشمام شد... انقدر ترسیدم که بی اراده به سکسکه افتادم و 

از این ناتوانی خودم گریه ام به راه شد... 
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_چی شنیدی؟ 

انقدر جدی این حرف رو زد که نتونستم دروغ بگم... 

_همه چیز رو... 

بی هیچ حرفی به راه افتاد و منم با ترس دنبالش روونه 

شدم... 

در مقابل اون همه نگاه از عمارت بیرون رفت و منم پشت 

سرش راهی شدم...  

اصال نمی دونستم باید چیکار کنم... جالب اینجا بود که هیچ 

خبری هم از الیاس نبود... 

یه لحظه صبر کرد و به عقب برگشت که متوجه من شد... با 

تعجب گفت: 

_هی! 

تو کجا میای؟ 

#پارت_۱۵ 

#قاتل_جنسی 
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من که حتی هنوز گریم بند نیومده بود فین فینی کردم و با 

مظلومیت گفتم: 

_من... من نمیدونستم...  

کالفه غر زیر لبی زد و به ماشین اشاره کرد.... 

_سوار شو... زود باش... 

«آرش...» 

ناخوداگاه به اون دختر گفتم سوار شه ولی واقعا دلیل قانع 

کننده ای پیش خودم نداشتم..  . 

شونه هاش می لرزید و با ضعف راه می رفت... 

ناخودآگاه لبخندی روی لبم شکل گرفت... طعمه خوبی برای 

شیخ مصطفی پیدا کرده بودم... 
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معلوم بود که خیلی ترسیده؛ میتونستم حدس بزنم تازه 

آوردنش چون اونجوری میدونست داره کجا می ره... 

توی ماشین نشست و منم برای اینکه یهو پشیمون نشه کنارش 

نشستم و به راننده گفتم راه بیفته .... 

واقعا در عجب سطح خنگی این دختره بودم... چرا انقدر 

راحت سوار شد!؟ 

یا چرا دنبال من اصال اومد؟! 

به راننده آدرس خونه سینا رو دادم و خودم گوشیم رو در 

آوردم و مشغول شدم... 

اما زیر چشمی هم به اون دختر نگاه میکردم و حواسم بهش 

بود.. 

#پارت_۱۶ 

#قاتل_جنسی 
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روی صورتش کبودی بود که میتونستم کار الیاسه...  

الیاس یه کفتار به تمام معنا بود... 

از همون اول ازش یدم میومد و دنبال این بودم که یخ جور 

ریششو بزنم ...  

خودش این بهونه رو دستم داد... 

خسته به صندلی تکیه دادم و چند دقیقه چشمام رو بستم که 

صدای اوت دختره مته وار روی اعصابم خط انداخت... 

_میخوای منو تحویل عربا بدی؟ 

ناخودآگاه پوزخند ریزی زدم.. پس انقدر که نشون میداد خنگ 

نبود... چیزی نگفتم که خودش با گریه ادامه داد: 

_من حاضرم هرکاری که بگی انجام بدم فقط زیر خواب عربا 

نشم.. خواهش میکنم... 

دستش که روی پام نشست مثل برق گرفته ها از جا پریدم و 

دستم روس گردنش رو چنگ انداخت... 
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_مراقب رفتارت باش... فکر کردی کی هستی؟! 

چی داری که بخواد تورو از بقیه متمایز کنه؟

فکر کردی منم مثل اون الیاس پپه هول ~~~ که اینجوری به 

من وعده وعید میدی؟! 

وقتی دیدم مثل سگ میلرزه راضی عقب کشیدم... موش شد 

و یه جا جمع شد... زنگ زدم به لوکاس و گفتم که بره و تمام 

دختر هارو از عمارت جمع کنه...  

به خونه سینا که رسیدم به راننده گفتم اون دختر رو به دست 

لوکاس بسپره و خودمم پیاده شدم و به خونه سینا رفتم... 

سینا که پشت پنجره بود با دیدن من گفت:« 

_اون کی بود توی ماشین؟! 

جولیارو آورده بودی؟ 

با یادآوری جولیا عصبی پوزخند زدم... واقعا هم این دختره 

خیلی شبیه به جولیا بود... 

همین دلیل باعث شده بود من نسبت بهش کنجکاو بشم و به 
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الیاس گفتم که این دختر رو به من بده... 

#پارت_۱۷ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 

تا نزدیکای شب با سینا مشغول پروژه های شرکت بودیم... 

اصال نفهمیدم کی شب شد... انقدرم خسته بودم که نیاز 

شدیدی به س ~ ک ~ س داشتم... 

من هول ک ~ ص نبودم... و اال عاقبتم اول و آخرش مثل الیاس 

می شد... 

ولی برای تنوع، یا اونجایی که واقعا خسته ای س ~ ک~ س 

جزو تنها راه هایی که میتونه آدم رو آروم کنه... 

از پشت میز بلند شدم و با خستگی گفتم .. 

_داداش به موال تا االن انقدر خسته نشده بودم ... 
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بیا بریم هتل ققنوس نیاز دارم شدیدا یکی ماساژم بده... 

سینا با شیطنت چشمک زد و مشتاقانه از پشت میز بلند شد... 

_بخدا حرف دل منو زدی... اصال کیه که بتونه از ماساژای اونا 

بگذره.... 

خصوصا که با دهن باشه... بخدا از ت ~خ  ~ ماتو سر کیف میاره 

تا ک ~ یرتو...

همین حرفهای سینا شدیدًا منو داغ کرده بود... سریع بند و 

بساطو  جمع کردیم و راه افتادیم سمت هتل... 

تمام دخترا و برده جنسیای هتل رو ما تامین می کردیم... 

برای همین اونجا همیشه بهترینا در اختیار ما بود... 

بیژن خودش با دیدن ما همه چیزو فهمید که از دور چشمک 

زد و جلو اومد... 

اصال معطل نکردیم...  

انقدر خسته بودیم کن دلم میخواست فقط یکی رو بکنم و 

بخوابم... 
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بیژن مارو به اتاق ماساژ مخصوص هتل برد و بقیه خدمه رو 

بیرون کرد... 

چند دقیقه نگذشته بود که دیدیم چهارتا دختر با بیکینی 

داخل اتاق ماساژ اومدن... 

#پارت_۱۸ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 

سینا تا دخترارو دید گل از گلش شکفت...  

انگار نه انگار تا چند دقیقه پیش انقدر خسته بود... 

سوتی زد و سریع بلند شد... 

_بخدا این سری دختراش خیلی خوبن... 

 ببینشون فقط! 

یکیشون که سی ~ نه های بزرگ تری داشت جلو اومد و پایین 
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پای سینا نشست که سینا کامال شل شد.. 

_آخ آخ خدا رحم کنه...  

امیدوارم داریم میریم کمر برام بمونه که مژده منو می کشه... 

یکیشون که هیکل توپری داشت رو گرفتم و سریع بلندش 

کردم و روی تخت ماساژ گذاشتم... 

دستش که روی ک ~ ی رم نشست شل شدم و آه پر لذتی 

کشیدم... 

خیلی وقت شده بود که سکس نداشتم...  

وای که چقدر بهش نیاز داشتم... مثل قحطی زده ها حمله 

کردم به سینه های هشتاد و پنجش و بین حصار دندونام 

فشارش دادم... 

صدای پر از دردش رو که شنیدم تمام بدنم غرق لذت شد... 

لعنتی عجب ک ~صی بود... موهای بوری داشت و وقتی آه 

می کشید انقدر توی عشوه و شهوت می ریخت که حس 

میکردی همون موقع ابت میاد... 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



یکیشون پایین پام نشسن و شلوارم رو در آورد و از تخ ~ مام 

شروع به زبون زدن کرد... 

وای... 

واقعا بهش نیاز داشتم... 

با سی ~نه های هشتاد و پنج مو بلونده بازی می کردم و از بازی 

کی ~ رم توی دست مو سبزه کامال لذت میبردم... 

#پارت_۱۹ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 

پاهای مو بلونده رو باز کردم و خودم رو بین پاش جا کردم...  

با انگشتم لباس زیرش رو کنار زدم و الی پاش کشیدم که از 

گرمی وسط پاش آهم بلند شد... 

_آه... لعنتی چقدر داغه... 
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صدای آه و ناله سینا و اون دوتا دختره بیشتر از همه چیز 

داغم می کرد... 

سریع شورتش رو کنار زدم و بدون معطلی خیلی خشن خودم 

رو توش فرو کردم که صدای جیغش توی کل فضا پیچید... 

ولی اعتنایی نکردم و محکم تر از قبل ضربه زدم... 

خیسی خون رو که روی کی ~ رم حس کردم بیشتر لذت بردم... 

یهو ازش بیرون کشیدم و اون دختر مو پر کالغیه رو بلند 

کردم و روی تخت گذاشتم... 

سریع خودش برگشت و کو ~ نش رو سمت من گرفت که سیلی 

محکمی روی ک ~ پ لش کوبیدم که جای دستم روی کون ~ ش 

موند... 

سریع توی ک ~ ونش فرو کردم ولی از بس گشاد بود هیچی 

حس نکردم... 

هر تند تند تلمبه میزدم ولی فرقی نمی کرد.. 

از عصبانیت داشتم منفجر میشدم... از موهاش گرفتم و 
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سرش رو خم کردم و بدون توجه به عق زدناش کیرم  توی 

دهنش فرو بردم... 

همیشه همین بود... وقتی عصبانی می شدم یا توی موقع 

س ~ ک ~ س انقدر وحشی و غیر قابل کنترل می شدم که خودمم 

از خودم می ترسیدم... 

بیژن خیلی عاشقانه روی زنن خوابیده بود و خیلی اروم اروم 

تلمبه می زد ولی من مثل حیوون با زنه خوابیده بودم... 

#پارت_۲۰ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 

محکم سینش رو چنگ زدم و خم شدم به دندون گرفتم... 

از اون طرف هم دستم رو الی پای اون یکی گذاشتم و با الی 

کصش بازی می کردم... 
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وقتی که روی دستم خالی شد آبش رو روی سینه اون یکی 

خالی کردم... 

بعدم انقدر تلمبه زدم که سریع خالی شدم و خودمو توی اون 

دختره خالی کردم... 

چند دقیقه به گزارش صدای آه پر لذت سینا هم توی فضا 

پیچید و متوجه شدم که سینا هم ارضا شده.... 

با خستگی از دختره بیرون کشیدم و بعد چند دقیقه خطاب 

به سینا که روی دختره دراز کشیده بود و از خستگی پلکاش 

رو بسته بود گفتم:« 

_بگو یه اتاق همینجا بهمون بدن... 

من که نا ندارم تا خونه بیام. . 

دست دراز کرد و الی پای دختره گذاشت و همینجور که با 

دقت با الی پاش بازی می کرد گفت:« 

_اخ... اخ... 
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امشب چه شبی بشه با این دوتا... 

اینکه همون خیلی خسته بود این اتاق توی همون هتل گرفتیم 

و گروپ بازم شروع به س ~ ک ~ س کردیم... 

لعنتی! 

هرچی سینا مالیم و آروم بود من پدر تخت رو در آوردم... 

صبح با کلی سردرد چشمام رو باز کردم... 

چهارتا دختر روی تخت بودن و سینا روی کاناپه توی اتاق 

خوابیده بود... 

به زور دست یکی از دختر هارو پس زدم و از جام بلند شدم... 

انقدر خسته بودم که تلو تلو می خوردم و نمی تونستم درست 

تمرکز کنم... 

#پارت_۲۱ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     
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تازه یاد اون دختری که دیروز دیده بودم افتادم باید خیلی 

سریع اون رو به شیخ مصطفی میدادم 

شیخ مصطفی که از مهره های اصلی گروهمون بود... 

انقدر پول داشت که میتونست تمام ما رو به سرعت بخره و 

مطمئن بودم که از اون دختره خوشش میاد 

به سمت سینا راه افتادم و با زور تکونش دادم تا بیدار شه...  

ولی به خرس گفته بود زکی... 

 عمیق توی خواب بود و صدای خروپفش اتاق رو گرفته بود.. 

.نامردی نکردم و از پاش گرفتم و یهو کشیدم شد که روی 

زمین افتاد و صدای خیلی بدی توی اتاق پخش شد حتی یکی 

از دختر ها با صدای افتادن سینا بیدار شد 

سینا چند دقیقه بود فقط من و اطراف نگاه می کرد و هنوز 

هضم نکرده بود که چه اتفاقی افتاده... 

وقتی فهمید من چیکار کردم با عصبانیت به سمتم اومد و یهو 
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شورتم رو گرفت و کشید که تمام کی ~ رم توی فشار رفت و 

دادم بلند شد... 

وقتی که صدای دادم رو شنید انگار خیالش جمع شد که 

خندید و به سمت دستشویی راه افتاد... 

 توی دستشویی که بود لباس هام رو پوشیدم که سینا از 

دستشویی بیرون آمد 

دست و صوزتش شسته و خیس بود و آماده شده بود تا 

بریم... 

تا ظهر توی شرکت بودیم... 

انقدر این چند وقت سرمون شلوغ شده بود که حتی وقت سر 

خاروندن هم نداشتیم... 

 از یه طرف قاچاق مواد این محصوالت و از یک طرف صادر 

کردن محصوالت به کشورهای دیگه خیلی وقته مون رو گرفته 

بود... 

#پارت_۲۲ 

#قاتل_جنسی 
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  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 

 «نجوا» 

خیلی گشنم بود یک روز تمام بود که هیچی نخورده بودم از 

گشنگی دلم ضعف می رفت 

راننده اون مرِد آرش نام منو پیش کسی آورده بود که اصال 

بویی از انسانیت سرش نبود ... 

من و توی اتاقی زندانی کرده بود پ حتی یه تیکه نون خشکم 

دستم نداده بود.. 

صدای قاروقور شکمم در اومده بود که در باز شد و قامت 

آرش توی چهار چوب در نمایان شد... 

 تا دیدمش نمیدونم چرا ناخوداگاه بغضم گرفت... 

دلم می خواستم برگردم پیش الیاس... 

دیگه دوست نداشتم این جا باشم!  
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نمی خواستم زیر خواب عربا بشم... 

آرش بدون توجه به گریه من جلو آمد و دستم رو گرفت و 

بلندم کرد... 

_زود باش... 

 آخر هفته مهمونی برگزار میشه... 

باید تا اون موقع آماده باشی. باالخره هرچی نباشه قرار 

سوگلی شیخ مصطفی بشی.... 

تا اینو شنیدم انگار عمق فاجعه مثل پتک توی سرم خورد و 

شروع کردم تقال کردن... 

 که ضربه دست آرش محکم توی صورتم نشست... 

_ این که دوبار شلنگ و تخت انداختی و کاری نداشتم دلیل 

نمیشه که حد خودتو ندونی... 

 تو چیزی نیست جز زیر خواب اینو قبول کن... 

ناباورانه نگاهش کردم که دستم رو کشید و بعد بدون هیچ 

اعتراضی پشت سرش راهی شدم... 
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 الیاس هرچقدرم بد بود، با تمام دیوونه بازیاش، با تمام 

نداشتن ثبات اخالقی هیچ وقت با من اینجوری رفتار نکرده 

بود... 

#پارت_۲۳ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 

دستم رو کشید و من را از اتاق بیرون آورد که دیدم دوستش 

در حالی که روی مبل دراز کشیده در حال بازی با گوشیش و 

یک پسری دیگه کنار پنجره در حال صحبت با گوشیه.... 

هیچ کدوم رو نمیشناختم اما ناخودآگاه از بودن سه مرد توی 

خونه ترسیدم... 

آرش دستم رو محکم تر کشید. 

انگار متوجه همه چیز شد که من رو به خودش نزدیک تر کرد 
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و آروم توی گوشم گفت:« 

_اون کثافت گاهی که تو توش غلط اضافه می کردی رو با 

اینجا مقایسه نکن... 

 قرار نیست هر گوهی الیاس می خوردی و اینجا بخوری.... 

هیچ چیزی نگفتم که من را به سمت اون پسری که روی مبل 

نشسته بود پرت کرد و خطابه پسری که روی مبل نشسته بود 

گفت:« 

_اینو ببر پیش جولیا... 

پسره نقی زد که آرش عصبی گفت:« 

_میدونی که من و جولیا کارد و پنیریم...  

خودتو لوس نکن بیا اینو ببر... 

و چند ساعت باید من توی ماشین مردی بودم که هیچی 

درباره اش نمی دونستم... اون مردم یه بند غر میزد و با 

حرص رانندگی میکرد.... 

خیلی استرس داشتم وقتی طرف از ترس داشتم دیوونه می 
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شدم من تنها ترسم این بود که یه وقت زیر خواب عربا بشم... 

و حاال این بال داشت سرم میومد... 

وقتی که ماشین متوقف کرد متوجه ساختمونای کلنگی و 

خرابه کالیفرنیا شدم... 

#پارت_۲۴ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 

و یه لحظه با خودم گفتم که نکن اینا میخوان منو سر به 

نیست کنن... 

 با ترس به در ماشین چسبیده بودم که اون مرد شماره ای رو 

گرفت و چند دقیقه بعد دختری از یکی از ساختمان ها بیرون 

اومد... 

 ظاهر شیک و آراسته ای داشت و مشخص بود متعلق به این 
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شهر و این مکان ها نبود و زیبایی خیره کننده ای داشت... 

به ماشین که رسید آروم رو شیشه ها کوبید که اون مرد 

شیشه رو به آرومی پایین کشید... 

_جولیا آرش گفت این دختره رو بیارم پیش تو... 

 خودت میدونی باید چیکار کنی... 

 من دیگه چیزی نمیدونم زودتر پیادش کن من کلی کار دارم... 

پوزخند دختر کامًال واضح بر روی اعصاب بود آرنجش رو 

روی شیشه ماشین گذاشت و کمی به جلو خم شد... 

_ به اون دوست ترسوت بگو خوب بلده پشت این و اون قایم 

بشه... 

ولی قبل از اینکه اون مرد بخواهد حرف دیگه ای بزنه اون 

دختر که فهمیدم اسمش جولیاست، به من اشاره کرد تا پیاده 

بشم... 

 به چهره معصومش نمی خورد آدم بدی باشه و چون دختر بود  

اعتماد کردم و از ماشین پیاده شدم... 
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به سمت اون ساختمانی که ازش خارج شده بود اشاره کرد و 

منم پشت سرش روونه شدم... 

ولی انگار اخالقش تغییر کرده بود برخالف مهربونی چند 

دقیقه قبلش با جدیت و خشک پرسید:« 

_اسمت چیه؟! 

کالباس کردم که اسمم رو بگم خودش گفت مهم نیست... 

چندان اهمیتی نداره. 

روژکا♥��: 

#پارت_۲۵ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 

همون لحظه متوجه شدم که آدم دو رویه ولی خوب من این 

آدما دهنم بسته بود هیچ چیز نمی تونستم بگم ساختمانی که 

رفتیم پر بود از زن های برهنه و کلی از ابزار آالت و لباسهای 
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س ~ ک ~ سی... 

دلم می خواست همون جا خودم را از اون ساختمون حرکت 

کنم ولی این صحنه ها رو نبینم این زن که اسمش جولیا بود 

خطاب به من پرسید چیزی به یاد داده نمیدونستم دارد چون 

آموزش صحبت میکنه ولی چون چند روز هم نشده بود که 

آرش دیده بودم سرم رو به نشونه ی نه تکون دادم که 

پوزخندی زد فکرش رو میکردم... 

آرش هیچی از دستش بر نمیاد... 

وگرنه تو رو پیش من نمی آورد. 

به یکی از اتاق ها اشاره کرد و منم بی اراده پشت سرش 

روونه شدم... 

به اتاق که رسیدیم، شروع به در آوردن لباساش کرد و با لباس 

زیر وسط اتاق ایستاد... 

_زود باش... 

کل لباسات رو در بیار عجله دارم... 

یاد ازار جنسیای الیاس با خودم افتادم  و تمام تنم لرزید ولی 
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لباس هام رو در آوردم... 

من باید این حقیقت رو میپذیرفتم... 

من یه ج ~ نده بود بودم... 

کسی که برای زنده موندن و در ازای پول پاهاش رو جلوی این 

و اون باز می کرد... 

لباسام رو در آوردم و روی تخت نشستم که جولیا کنارم 

نشست و اشاره کرد تا دراز بکشم... 

_این پوزیشن هارو اول بهت یاد میدم... 

خیلی مهمه...  

صبح ها هم تا آخر هفته با یکی از بچه ها روی انعطافت کار 

میکنی... 

چیزی نگفتم که ادامه داد... 

_ به پشت دراز میکشی .... 

پاهات رو کامال باز میکنی جوری که روی ساق و رونات درد 

رو حس کنی... 

اینجوری کل ک ~ ص ~ ت مشخص میشه... 
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اوکی؟! 

#پارت_۲۶ 

#قاتل_جنسی 
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اومد روم و کامال پاهام رو باز کرد که درد ریزی رو روی رونام 

حس کردم ولی بیشتر از اون بوی عطرش وسوسم کرد... 

دستش رو روی کصم گذاشت و فشار ریزی داد... 

_خوبه... 

نرمه... 

فقط وکس کن برای آخر هفته مو نداشته باشه... 

کرم سفید کننده هم استفاده کن... هرچند تیرگی نداره... 

حرکت دستش روی ب ~ ه ش ~ تم واقعا وسوسه انگیز بود... 

پشت بهم کرد و حالت داگی به خودش گرفت... 
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بعدم سرش رو روی زمین گذاشت و ب ~ هشتش رو باال تر 

کشید... 

_ببین اینجوری می کنی خودت رو... 

بعدم همینجور که خودت رو میمالی آه. ناله میکنی و هر 

حرف رکیک و شهوت انگیزی به ذهنت رسید میگی... 

زود باش برو... 

خودمم حس کردم اون دختر یه کرمی داره برای همین سریع 

اون حالتی که می خواست شدم... 

خیلی عجیب بود... 

ته چهره اش خیلی شبیه به من بود... 

دستم رو از زیر گرفت و روی به ~ شتم گذاشت و انگشتش رو 

روی سوراخم کشید... 

_خودتو بمال... 

زود باش... 

تمرین کن من برم دوربین رو بگیرم تا برای شیخ فیلم 

بگیریم... 
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همین حالت بمون شیخ خیلی دوست داره... 

سریع از اتاق رفت و نفهمید من چقدر خیس از شهوتم و بوی 

تنش چقدر روی من اثر گذاشته .. 

لعنتی... 

تا االن کسی رو به خوش بویی این زن ندیدم... 

بدن کشیده و سفیدش با اون سینه های تو پر خیلی توی 

چشم بود... 

#پارت_۲۷

#قاتل_جنسی 
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با دیدن سینه های تو پرش حس کردم گلوم خشک شد... 

با دوربین برگشت و بین پام نشست... همینجور که بهم 

میگفت چطور خودم رو بمالم با دوربین مشغول فیلم برداری 
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شد... 

فقط میخواست از نوع پوزیشن بدنم فیلم بگیره... 

هی به خودش و بدنش نگاه میکردم و بدنم رو می مالیدم... 

لعنتی! 

خدا چی ساخته بود... 

چند ثانیه که گذشت یهو تقه ای به در خورد و صدای یه دختر 

توی اتاق پیچید... 

_هی...جولیا داری چیکار می کنی؟! 

و سریع داخل اومد... موهای شرابی داشت و پوستش خیلی 

سفید بود و چیزی که خیلی خودنمایی می کرد باسن بزرگش 

بود... 

تا مارو توی اون حالت دید جلو اومد و روی باسن جولیا 

کوبید که صدای خیلی بلندی توی اتاق پیچید.. 

_وای وای... 

ببین اینجا رو! 
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داشتیم جولیا خانم؟! این دومین باره تنها تنها حال میکنیا... 

اون دفعه با آرش و این... 

یهو صحبتش با صدای داد جولیا نصفه موند... انقدر شهوتم 

باال زده بود که اعتنایی به اینکه منظورش چی بود نداشتم... 

اون دختر که بعدا فهمیدم اسمش سوفیاست و لهجه غلیظ 

انگلیسی داشت بدون اعتنا به داد جولیا، جلو اومد و توی یه 

حرکت غیر منتظره شورتم رو کامال از پام در آورد... 

_اوه اوه... ببینش... 

دستش رو الی پام کشید و ابم رو که روی انگشتش مونده بود 

با لذت خورد... 

#پارت_۲۸

#قاتل_جنسی 
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_اوه... 

چقدر خوش مزه ای... 

 دستش رو روی سینم گذاشت که صدای اعتراض جولیا بلند 

شد... 

_سوفیا بلند شو بابا... 

آه داشتم فیلم می گرفتم... 

انقدر لذت زیادی از لیسیدن بین پام نصیبم شد که اصال دیگه 

به حرف های جولیا توجهی نشون ندادم... 

دستم رو الی موهای سوفیا فرو بردم و از شدت لذت همراه با 

جیغ کشیدمش... 

سوفیا جونی گفت و همینجور که با زبون دور لبش رو تمیز 

می کرد بلند شد... 

_وای وای... دختر این خیلی خوشمزه  است... 

از کجا پیداش کردی... 
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انقدر شهوتم باال بود که دستم رو الی پام بردم و با شهوت 

شروع به انگشت کردن خودم کردم که سوفیا خندید و به من 

اشاره کرد... 

_ببینش... 

جولیا که دیگه واقعا وسوسه شده بود خندید و بین پام خم 

شد که حس کردم توی ک ~ ون ~ م عروسیه... 

برخالف سوفیا، جولیا خیلی خشت بود... انگشتش رو با 

شدت بین پام کشید و یهو یه ضرب توی ک ~ ص ~ م فرو برد که 

صدای آه غلیظم بلند شد..... 

 جولیا همینجور که توی ک ~ ص ~ م با انگشت ت ل ~ مبه می زد 

سینم رو به دندون گرفت و محکم فشار داد که تمام بدنم از 

شدت لذت ضعف رفت... 

سوفیا هم با سینه های بزرگ جولیا بازی میکرد... 

لعنتی سینه هاش خیلی توی چشم بود... دیگه تعارف رو کنار 

گذاشتم و دست جولیا رو از بین پام کنار زدم..  
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#پارت_۲۹ 

#قاتل_جنسی 
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روی جولیا خیمه زدم و شروع به گاز گرفتن و زبون زدن سینه 

هاش شدم.... 

از اون طرف هم شلوار سوفیا رو پایین کشیدم و با سوراخ 

ک ~ ونش بازی می کردم.... 

ک ~ ونش خیلی بزرگ و نرم بود و دلم می خواست سرم رو الی 

ک ~ پل ~ اش بزارم و بخوابم... 

   همینجور که خودمون رو می مالیدم از لذت ناله میکردیم که 

سوفیا از جاش بلند شد و شونه روی کنسول رو برداشت و 

وسط پام نشست... 
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یکم بازی بازی کرد و یهو توم فرو کرد که سوزش جزئی الی 

پام بوجود اومد... 

هنوز بخاطر رابطه های خشن الیاس تمام ک ~ ص و ک ~ ونم 

می سوخت و درد می کرد... 

سوفیا تند و تند تلمبه می زد و من از شدت درد و لذت توی 

خودم میلولیدم که جولیا بلند شد... 

ک ~  صش رو روی دهنم گذاشت و همینجور که ناله می کردم، با 

زبونم با ک ~ ص ~ شم بازی می کردم... 

یهو تمام بدنم از شدت لرزش شروع به لرزش کرد که سوفیا 

شدت تلمبه هاش رو بیشتر کرد و من با یه جیغ بلند خالی 

شدم... 

سوفیا سرش رو الی پام برد و تمام آبم رو با زبونش خورد... 

حس میکردم انقدر لذت به بدنم تزریق شده که فقط دلم 

می خواد بخوابم... 

اولین بار بود که یه س ~ ک ~ س پر لذت دارم... 
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تمام رابطه هام با الیاس با درد و زجر بود... 

#پارت_۳۰ 

#قاتل_جنسی 
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سوفیا جولیا رو بلند کرد و آن طرف اتاق خودشان مشغول 

شدند من حتی نا نداشتم که بلند شم...

 باورم نمیشد یه سکس بتونه انقدر لذت بخش باشه... 

از وقتی که یادم میاد تمام سکس هام پر از درد و زجر بود... 

الیاس عاشق سکس های دردناک و خون آلود بود 

. و من برای اولین بار یه سکس اروم و مالیم رو تجربه کرده 

بودم... 

صدای آه و ناله و جیغ های پر شهوتشون کل اتاق رو گرفته 
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بود ولی من چشمام رو بسته بودم و در حال استراحت 

بودم... 

 که دست یکیشون روی سینه ام نشست... 

چشمام رو باز کردم که جولیا رو دیدم... 

نوک سینم رو گرفت و محکم فشار داد که تنم از درد ضعف 

رفت و جیغم بلند شد... 

جولیا بلندم کرد و همون پوزیشنی رو که تازه بهم یات داده 

بود رو روم انجام داد... 

کامال پاهام رو باز کردم و با دستام گرفتم که سیلی محکمی 

زد و انگشتش رو الی پام کشید... 

سوفیا با سوراخ ک ~ ون جولیا شروع به بازی کرد و جولیا هم 

با سوراخای من... 

سوفیا انگشتش رو توی جولیا فرو کرد و انقدر بازی بازی کرد 

که صدای جولیا بلند شد و پاهاش لرزید و شروع به ناله کردن 

کرد... 
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وقتی که جولیا ارض ~ ا شد، فقط موند سوفیا... 

از روی تخت بلند شدم و اینبار سوفیا دراز کشید و من و 

جولیا روی سوفیا خیمه زدیم... 

#پارت_۳۱ 

#قاتل_جنسی 
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انقدر سوفیا رو مالیدم و باهاش و رفتیم که با شدت ارض ~ ا 

شد و تمام آبش روی دستای جولیا ریخت ... 

از شدت خستگی کنار سوفیا دراز کشیدم و حس کردم که 

بیهوش شدم... 

 وقتی که چشمام رو باز کردم لباس تنم بود... 

هنوز روی اون تخت بودم... اولش از اینکه روی اون تخت 

خوابم برد و مدت زمان زیادی روی اون مالفه دراز کشیده 

بودم چندشم شد... 
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ولی بعدش بلند شدم و مالفه رو گوشه اتاق انداختم از اتاق 

بیرون رفتم... 

 جولیا توی اون ساختمون نبود اما سوفیا توی یکی از اتاق ها 

نشسته بود... 

اروم در زدم که با دیدنم با خنده بلند شد... 

حاال که شهوت از سرم پریده بود عقلم بهتر کار می کرد و از 

شدت خجالت در حال آب شدن بودم... 

درسته که من یا فاحشه یا یه زیر خواب بودم اما باز با 

اینحال از چیزی به اسم حیا و شرم سرم میشد... 

انگار خودش هم متوجه خجالت من شود که بلند خندید و به 

مبل کنارش اشاره کرد... 

_خدایی خجالت می کشی؟! 

بیا اینجا ببینم... 

کنارش نشستم که چشمکی زد و در همون حال که صداش رو 

پایین می آورد گفت:« 
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_دیروز که خوب آه و نالت براه بود... 

خوبم خوابیدیا! 

 بیهوش شدی اصال... هرچیم سعی کردیم بیدارت کنیم تکونم 

نخوردی... 

#پارت_۳۲ 
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پرسیدم:« 

_پس جولیا کجاست؟! 

 گوشیش رو از جیبش در آورد و همینجور که با گوشیش 

مشغول بود گفت:« 

_ داره کارهای مهمونی آخر هفته رو انجام میده... 

احتمال داره که من تو رو آموزش بدم... 

 باز حاال دقیق معلوم نیست... 
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 جولیا این چندروز سرش خیلی شلوغه... 

 متاسفم که باید اینو بگم ولی شاید از آخر هفته بعد دیگه ما 

همو نبینیم... 

برای خودت میگم...زیاد به اینجا و محیطش دل نبند...  

چون جایی که قراره بری، درسته که امکانات زیادی داره ولی 

آرامش و احترام نداره... 

سرم رو تکون دادم. من خودمم می دونستم...بد خورده بود 

توی برجکم و یهو تمام حس و حالم پریده بود... 

سوفیا که لب و لوچه آویزون شده ام رو دید با خنده مشت 

آرومی به بازوم زد و گفت:« 

_ حاال نمی خواد قیافه بگیری...  

تمام روز با سوفیا مشغول بودیم... 

 انقدر گشنم بود که وقتی یه بشقاب پر از غذا رو جلوم 

گذاشت مثل یه هیوال روی بشقاب خیمه زدم و تا آخرش رو 

خوردم... 
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 باز با این همه، احساس گشنگی می کردم و ته دلم ضعف می 

رفت... 

سوفیا هم با خنده تنها نگاهم می کرد و می گفت باید مواظب 

باشم توی همین یه هفته اضافه وزن نیارم.... 

#پارت_۳۳ 
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باقی روز و مشغول کارهای مهمونی بودیم... 

 سوفیا سایز بدنم رو گرفته بود و یه برنامه غذایی خیلی 

سنگین و چندین ساعت ورزش در روز برام اماده کرد تا توی 

این یه هفته حداقل بهتر بشم... 

میگفت باید دور کمرم رو هرچه زودتر الغر تر کنم چون شیخ 

اصال از دخترای تپل خوشش نمی اومد... 
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حتی چند بار هم گفته بود که بعد از رفتن به امارت شیخ 

مصطفی باز هم باید این ورزش ها رو به طور مداوم ادامه 

می دادم تا هیکلم از رو فرم نیفته...

 اینجور که از صحبت های سوفیا متوجه شده بودم شیخ 

مصطفی یکی از شریک های آرش حساب میشد ... 

 دیگه یادم رفته بود که از سوفیا درباره آرش بپرسم... 

 سوفیا می گفت اگه به هر دلیلی بعد از رفتن به عمارت شیخ 

مصطفی، شیخ ازم خسته بشه، بهتره همون موقع خودم رو 

بکشم... 

 چون اگه برگردم اصال آینده خوبی ندارم و حتی ممکنه من 

رو بکشن تا اعضای بدنم رو بفروشن... 

 همین باعث شده بود که ورزش ها و تمرین هایی که سوفیا 

بهم داده بود رو جدی بگیرم و سخت مشغول بشم... 

می گفت برای کسایی که قاچاق میکنن یا بکارت دختر مهمه یا 

اعضای بدنش و اگه بکارت نداشته باشی کشته میشی... 
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نمی دونستم اونا متوجه نشدن من باکره نیستم یا خودشون 

رو به اون راه میزدن...  

هرچی که بود، باعث شد منم از ترسم الم تا کام صحبت 

نکنم.. 

#پارت_۳۴ 
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جولیا، دوست دختر سابق آرش بود...

 دختری که این جور از صحبت های سوفیا فهمیدم آرش برای 

به دست آوردنش خیلی کارها کرده بود و هنوز هم شیفته اش 

بود... 

 هرچند که از نظر من، عشق برای کسی مثل آرش خیلی بی 

معنا و دور از باور بود اما خیلی کنکاش نکردم... 

 توی تمام هفته وقت من باورزش ها و تمرین های گروه جولیا 
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میگذشت تبدیل به یه فاحشه به تمام معنا شده بودم... 

تمام پوزیشن هایی که گفته بودن رو از بر بودم... و 

میدونستم چجوری ک ی ~  ر یه پیرمرد در حال مرگ رو هم 

راست کنم... 

تمام این مدت چشمم رو روی خیلی چیزا بسته بودم... فقط 

میخواستم تالشم رو بکنم تا زنده بمونم... 

تا اینکه روز مهمونی شروع شد... از صبح کنار من کلی دختر 

دیگه بود که در حال آماده شدن بودن اما مهم ترینشون من 

بودم که قرار بود برای شیخ مصطفی آماده بشم... 

از خستگی حتی روی پاهام بند نبودم... وقتیم که اماده شدم 

حتی نزاشتن تا من خودم رو توی آینده ببینم... 

همه رو آماده رفتن کردن... وقتی که داشتم همراه دختر ها 

سوار ون می شدم جولیا محکم بازوم رو گرفت و مانع از 

رفتنم شد... 

با تعجب نگاهش کردم که بین اون حمعیت آروم بازوم رو 
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گرفت و زیر لب گفت:« 

_صبر کن بزار همه برن... 

با تعجب و البته بی حرف منتظر ایستادم تا همه سوار بشن... 

وقتی که ون از ما دور شد، جولیا بازوم رو به سمت کوچه 

کنار ساختمون کشید... 

حت سوفیا هم رفته بود و فقط من در جولیا ایستاده 

بودیم... 

#پارت_۳۵ 

#قاتل_جنسی 
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پشت سرش راه افتادم هرچه هم می پرسیدن جولیا چی شده 

چه اتفاقی افتاده کجا میریم جواب نمی داد خیلی میترسیدم 

این جماعت هر کاری از دستشون بر می اومدد... 

وقتی دیدم یه ماشین توی کوچه است یه مقدار ترسم 
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ریخت... از همون دور قامت آرش رو دیدم... 

جلو که رفتم جولیا با حرص در ماشین رو باز کرد و جلو کنار 

آرش نشست و من هم عقب نشستم.... 

آرش بی حرف راه افتاد. از قافه جولیا مشخص بود که اصال 

از این وضعیت راضی نیست و میخواد خون آرش رو بمکه... 

کمی که رفتیم آرش بی مقدمه گفت:« 

_هی دختره... آماده ای دیگه؟!  

لحنش کمی نحقیر آمیز و پر از طعنه بود که باعث شد تمام 

تنم مور مور شد.  

بله ای گفتم که خوبه ای گفت و جولیا با حرص دنباله حرفش 

رو گرفت:« 

_فقط منتظرم این مهمونی کوفتی تموم بشه اون وقت دلم 

می خواد بری و نیست و نابود بشی... 

بی توجه به جر و بحث و کل کل های اون ها روم رو به سمت 

بیرون برگردوندم و به خیابون های این شهر غریبه نگاه 
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کردم... 

من از این کره خاکی، از زمین، از این کشور، حتی صاحب یه 

تیکه خاک هم نبودم. هیچ جایی نداشتم؟! 

مثال چی می شد تا ماشین ایستاد در رو باز کنم و فرار کنم؟!  

هیچی نمی شد. چیزی تغییر نمی کرد. آخر آخرش به همچین 

سرنوشتی دچار می شدم. 

باز هم مجبور بودم برای زنده موندن زیر خواب این و اون 

بشم.  

برای همین هیچ تالشی برای رها شدن نمی کردم. که حداقل، 

بتونم به خودم دروغ بگم و بگم میتونستم فرار کنم و 

نکردم... 

#پارت_۳۶ 

#قاتل_جنسی 
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تا ماشین ایستاد جولیا پیاده شد و با سرعت از ماشین دور 

شد... نگاه خاص و غم گرفته آرش برخالف ظاهرش دنبالش 

روونه شد... 

خواستم پشت سر جولیا از ماشین پیاده بشم که صدای آرش 

مانع ام شد... 

_صبر کن... درو ببند برگرد عقب... 

با تعجب نگاهش کردم و بعد به کاری که گفته بود عمل کردم 

که نگاهی به دور و اطراف انداخت و گفت:« 

_ببین خوب به حرفم گوش کن... میخوای یه زندگی برای 

خودت داشته باشی؟! یا حداقل بدونی زنده میمونی؟! 

همینجو گیج و مبهوت در حال نگاه کردن بهش بودم که ادامه 

داد.  

_الل نمیمیری یه چیز بگی... 

فقط هم یه فرصت بهت میدم...با شیخ میری. هر طور شده 

باید قبولت کنه. 

باهاش میری به اتاِق سوم طبقه دوم عمارت... 

تمام مدارک داخل گاو صندوق شیخ رو برمی داری و میاری 
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پیش من بدون اینکه کسی بفهمه و باز میری پیش شیخ... 

خودم به یه طریقی درت میارم.. 

هنوز با شوک حرفش کنار نیومده بودم... اماواقعا فکر کرده 

بود با هالو طرفه؟! 

اینکه من مدارک رو براش بیارم و بعد گرفتن مدارک به یه 

ورشم نباشه یه دختر زیر اون شیخشون در حال جون دادنه... 

_جد! بعد از کجا باید اطمینان کنم؟! 

من مدارک رو برات بیارم و باز منو بفرستی پیش اون شیخ؟! 

یهو با عصبانیت به سمتم برگشت و قبل از اینکه بخوام به 

خودم بیام داد کشید:« 

_تو یه ال قبا داری اسم منو زیر سوال میبری؟! 

من یه بار یه حرفو می زنم و روی حرفم هم میمونم  ... 

پس خودت رو در حدی ندون که منو زیر سوال ببری.... 

#پارت_۳۷ 

#قاتل_جنسی 
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بی توجه از ماشین پیاده شدم. من گاو نیستم ادمم. 

وارد عمارت شدم و سمت پله ها رفتم. 

_ دختر 

یاجن و پری همینم کم بود. برنگشتم. میترسیدم. من ادم 

ترسوییم. 

_ با تو ام 

از رو شونه م نگاهش کردم 

_ ببینمت 

همین کم بود 

_ ب..بله 

_ تو کی هستی؟ 

خودم و دست باال گرفتم. اعتماد به نفس داشته باش نجوا 

_ این سوال و من باید از شما بپرسم. 

_ تو عمارت خودم اینطوری با من حرف میزنی؟ 

_ من شمارو نمیشناسم. 

_ چه عجیب کمتر کسی هست که شیخ مصطفی رو نشناسه. 

چی گفت این؟ ش..شیخ مصطفی؟ منو فرستادن از عمارت 
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خودش دزدی کنم درصورتی که خودشم حضور داره؟ 

_ بب..ببخشید نشناختمتون 

_ خب؟ 

_ چی خب؟ 

_ اینجا چیکار میکنی؟ قرار بود تو مهمونی همو ببینیم نه االن 

صداش صالبت خاصی داشت. برخالف اینکه فکر میکردم 

شاید با یه پیر مرد رو به رو بشم ولی بایه مرد جوون رو به 

رو شدم. چهار شونه و قد بلند. حتی انتظار داشتم االن لباس 

های مخصوص عربا عگال و اینجور چیزا داشته باشه ولی کت 

شلوار تنش بود. 

_ همه چیز و به موقع ش میفهمی منو قورت نده بگو اینجا 

چیکار میکنی؟ 

#پارت_۳۸ 
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شاید باید بهش میگفتم هوم؟ مرگ یک بار شیون یک بار 
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میدونستم چه واقعیت و بگم چه نگم اینده ی خوبی در 

انتظارم نیس این به من کمک نمیکنه که زندگی خوبی داشته 

باشم ولی شاید به شیخ کمک کرد 

_ اومدم دزدی کنم 

خیلی بی ریا گفتم من دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم 

پس دلیلیم نبود بخام دروغ بگم. 

فکر کردم شاید عصبی بشه ولی در کمال خونسردی اومد 

طرفم. 

_ یه دختر کوچولوی بیست و چند ساله ی خوشگل و ریزه 

میزه ای که به سنش نمیخوره اومده دزدی. 

باور نکرد؟ 

_ عصبانی نشو لطفا. آرش گفت  

_ ارش هرکی رو هم بفرسته نمیتونه مدارک و از تو این 

عمارت بیرون ببره. اون واقعا یک احمِق به تمام معناست. 

یعنی به ذهنش خطور نمیکنه که عمارت به این بزرگی مجهز 

به همه چی هس؟ همه جای این عمارت دوربین داره . بیست تا 

خدمه ی خانوم و دوازده خدمه ی اقا داره . اتاقی که داخلش 

مدارک هست درش فقط با اثر انگشت من باز میشه بالفرض 

که باز کردی. اون اتاق خودش جدا سه تا دوربین داره و حتی 
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از همه ی اینا هم که بگذری باید برای دسترسی به مدارک سه 

تا رمز ورود بزنی که دوتاش فقط باید دست من باشه و 

یکیش هم رمزو تا ندونی نمیتونی باز کنی. مدارک و نمیزارن 

تو کشوی میز میزارن تو گاو صندوق. 

وای راست میگه من چقدر احمقم 

#پارت_۳۹ 

#قاتل_جنسی 
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_ با پای خودت اومدی، فکر نمیکنم نیاز به مهمونی باشه 

درسته؟ 

از لحنش ترسیدم 

_ چ..چیکار کنم؟ 

_ فعال برو پیش پریاخانوم اون قوانین و بهت میگه سوالی 

داشتی میتونی بپرسی سواالی چرت و پرت نپرس سوال 

هایی هم که الزم ندونه جواب نمیده. دوروز بهت مهلت میدم 

تا به اینجا عادت کنی. 
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بد تر از بد شد. 

_ مثل وزغ به من نگاه نکن برو پریا خانوم پایینه. 

قطرات عرق و رو تیغه ی کمرم حس میکردم. من از همون 

اول بچگی ترسو بودم حتی به نجواترسو معروف بودم و بچه 

ها کلی اذیتم میکردن. 

ولی به شدت بچه ی شروری بودم شیطون، از درودیوار باال 

میرفتم. چیشد که االن به این روز افتادم؟ 

تو این چند روزم که حجب و حیا رو کنار گزاشتم، من میخوام 

همون دختر قبل باشم.  

از همین امروز تغییر میکنم. من هرزه نبودم... افسرده نبودم. 

همجنس باز نبودم. همه ی اینا به لطف داداش جان اینطور 

شد. 

دلم برا مامان تنگ شده. چرا آخه چرا؟ 

االنم که بدتر از بد شد. واضح گفت کار خطایی کنی سرت 

باالی دار 

حاال برم پریا خانوم و پیدا کنم شاید چیزی دست گیرم شد 
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_ عزیزم 

وای چرا همه ی اعضای اینجا اینطورین . عین جن ظاهر 

میشن . 

قلبم وایستاد. 

نفس عمیق کشیدم و برگشتم پشت سرم. 

_ بله 

_پریام. بیا بریم تا همینطوری واست تعریف کنم. 

از پله هایی که مارپیچی بود باال رفتیم و اتاق رو به رومون 

رو نشون داد. 

_ اتاق شماس بغلیتونم اتاق شیخ 

_ خیلی سختگیره؟ 

_ بیشتر از خیلی 

_ خب پس هنوز نیومده بزار من این حرکت و بزنم بعد 

حسرت به دلم میمونه  
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_ چیکار؟ 

_بزار خب 

رفتم باالی نرده و نشستم روش سر خوردم اومدم پایین. 

_ یوهووو 

پریا خانوم از باالی نرده سرشو کشید پایین 

_ دختر داد نزن نمیخوای همون اول کاری کار دست خودتت 

بدی که. 

_ پری جون بخدا تو حسرت همین میموندم خیلی وقته اصال 

نتونستم خودمو خالی کنم. اصال از امروز به بعد همینطوری 

میام پایین. 

_ شیخ نمیزاره. مطمئن باش همین االنشم بفهمه یه تنبیه 

درست حسابی درپیش داری. 

چی؟ این دیگه چه موجودیه 

_ تنبیه؟ 

_ بستگی داره چیکار کرده باشی. مثال پارسال یکی از خدمه 

ها گلدونی که یادگاری از پدر شیخ بود دستش خورد افتاد 

شکست شیخ اخراجش کرد. یا هم ممکنه بگه سه وعده غذا 

نخوری. نمیدونم بستگی داره. من قدیمی ترین خدمه ی 

اینجام از همه چی خبر دارم. مادرم برای پدر شیخ کار میکرد 
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و منم برای شیخ 

#پارت_۴۱ 
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_ منم باید شیخ صداش کنم؟ 

_ نه توروخدا عشقم صداش کن. خب معلومه که . تو واقعا 

خنگی یا خودت و زدی به خنگی 

چیکار کنم خب حواسم نبود 

_ خب حاال پری جون حواسم نبود 

_ تو چقدر خیره ای پری جون چیه خب من یه عروس هم سن 

تو دارم اون بهم میگه مامان تو میگی پری جون؟ القل خاله 

پریا بگو 

_ چشم خاله پری 

زیر لب غر زد 

_ باز گفت پری 

_ خب داشتی میگفتی 
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همینطوری که حرف میزدیم اومده بودم باال و حاال تو اتاق 

شیخ بودیم. 

_ شب ها ساعت نه قهوه میاری براش ساعت ده حموم اماده 

باشه. هرروز هم لباس چرکا باید شسته شه. تو فقط میاری 

پایین خودمون بقیه ش و درست میکنیم  

مگه من قرار نبود زیر خواب بشم؟ 

_ من خدمتکارم؟ 

_ مگه غیر اینه؟ 

باورم نمیشه؟  

_نه.. نه نه همینه یه لحظه حواسم پرت شد. 

_شیخ عصبی نمیشه یا خیلی دیر عصبی میشه ولی وای به 

حال روزی که عصبی شه .. هیچ جوره اروم نمیشه. 

تا شب با هم حرف زدیم خصوصیات شیخ و قانونای عمارت و 

بهم گفت و اینا غذای مخصوص شیخم من باید میبردم و 

نمیدونم چه کاریه خب یکی دیگه ببره مگه چی میشه. 

حاالم داشتن بهم یاد میدادن که دستمال گردن ببندم که اگه 

مهمونی بود و شیخ خواست منم پذیرایی کنم بلد باشم 

#پارت_۴۲ 
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 به زور میخواستن پاپیون بزنن زیر گردنم 

_ بابا بسه دیگه کشتین منو شما میخواید به من یاد بدید یا 

خودتون یاد بگیرید. خفم کردید. 

همون لحظه خاله پری از ورودی اشپزخونه اومد تو. 

_ دختر بیا برو اتاقت سر و وضعت و درست کن آقا اومد. 

اینام که َدم َدمین یه بار میگن اقا یه بار میگن شیخ. 

_ چشم 

بیرون رفتنم از اشپزخونه همانا و دیدن ارش کنار شیخ همانا. 

این اینجا چیکار میکرد؟ 

اونم تا چشمش به من خورد اول مات ایستاد بعد چشماش 

غرق خون شد 

شیخ چشمکی زد: 

_ خب عزیزانم من تنهاتون بزارم؟ 

میدونست من میترسم باز میگفت تنهاتون بزارم؟ 

میدونست االن به خونم تشنست باز میگفت تنهاتون بزارم؟ 
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نامحسوس چند بار سرم و چپ و راست تکون دادم. 

_ارش جان من لباس هام رو عوض کنم برمیگردم. 

چرا چرا میری ؟ ریلکس از پله ها باال رفت. نجوا گورتو با 

دستای خودت کندی. بدبخت شدی . بیچاره شدی . چرا گفتی 

خب ؟ کرم از خودته. 

باالی پله که رسید دومرتبه چشمک زد. 

مثال میخاست بترسونتم؟باشه بخدا ترسیدم نرو فقط. اصال 

چرا من به این مرد تکیه کرده بودم؟ غرور و اقتدار دخترونم 

کجا رفت؟ همش و الیاس به باد داد اون منو به این روز 

انداخت . تازه هنوز مونده بود اینجا بفهمن که من بکارت 

ندارم. اونجا باید فاتحه بخونم.  

 ارش چند قدم اومد جلو و زیر گوشم طوری که فقط من 

بشنوم پچ زد: 

_ میکشمت 

از شدت هیجان قلبم رو هزار میزد  

مسخ شده سرجام ایستاده بودم . ماِت مات. چرا انقدر منو 

عذاب میدادن؟ 
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دوباره پچ زد: 

_ میکشمت 

همین یک کلمه کافی بود تا دنیا جلو چشمام سیاه شه. فقط 

اخرین لحظه شیخ و باالی پله دیدم که اون هم مات ولی 

خونسرد ایستاده بود...

#پارت_۴۳ 

#قاتل_جنسی 
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 «شیخ مصطفی» 

من ساده نبودم فقط خودم و به ساده بودن زدم. انتقامم و 

میگیرم. حاال به هر طریقی. این دختر ادمی نبود که من 

انتقامم و از اون بگیرم ولی من دقیقا میخواستم دقیقا از 

همین دختر انتقام بگیرم.(دقیقا رو دوبار باید بخونید اشتباه 

ننوشتم) 

تمام تالشم و کردم تا زودتر لباسام و تعویض کنم و برم پایین. 

باالی پله ایستادم و در یک لحظه نجوا رنگ پریده افتاد وسط 
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سالن و ارش بی توجه از کنارش رد شد و از عمارت بیرون 

رفت. خواستم برم پیشش ولی عقلم بهم نهیب زد: صبرکن تو 

مثال میخواستی ازش انتقام بگیری. 

پس سرجام ایستادم و پریاخانوم و صدا زدم. 

_ پریا خانوم بیا این و جمعش کن عینهو جنازه افتاده این 

وسط. 

بدو بدو از اشپزخونه اومد بیرون و تا چشمش به نجوا افتاد 

زد رو گونش: 

_ یاخدا چرا رنگش عین مّیت سفید شده. 

دلسوز ترین فرد داخل این عمارت پریا خانوم بود که احترام 

خاصی براش قائل بودم و اونو کال به یه چشم دیگه میدیدم. 

_ معراج مادر بیا این دختر و بلندش کن. 

معراج نگهبان جلو در بود و هیکلی ورزیده داشت و پریا 

خانوم خیلی دوستش داشت. 

هراسون از در اومد تو: 

_ جانم خاله؟ چخبره؟ 

_ بیا مادر این و بلندش کن. مواظب خودت باش کمرت درد 

نگیره. 

با یه حرکت نجوا رو بلند کرد : 
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_ خاله مثل پرکاه سبکه دقیقا مثل یه دختر بچه ی ده پونزده 

ساله. 

_ خب حاال ببرش اتاقش خیره رو. 

منم خونسرد باالی پله وایستاده بودم و نگاهشون میکردم 

#پارت_۴۴ 

#قاتل_جنسی 
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 *
خمیازه ای کشیدم و کش و قوصی به بدنم دادم. از تخت 

اومدم پایین. سرویس رفتم و بعد از انجام کارهای مربوطه 

بیرون اومدم. 

دیشب مهمونی نرفتم تنها دلیل مهمونی رفتنم همین دختر بود 

که خودش اومد. 

تا در اتاق و باز کردم نجوا رو دیدم که سعی داشت رو نرده ها 

بشینه، نشسته و با یه حرکت خودش و سر داد پایین. 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



_ یوهووو 

چقدر از سرصدا متنفر بودم. 

دلم میخواست االن موهاش و بگیرم بپیچونم دور دستم 

سرشو بکوبم تو دیوار، ولی فعال نباید این کارو میکردم تا بهم 

اعتماد کنه و کار احمقانه ای به سرش نزنه ولی بعد از 

خجالتش درمیومدم. 

 *
 «نجوا» 

شب بود و میخواستم برم تا اتاق شیخ و سرو سامون بدم. 

قهوه به دست رفتم اتاقش و درکمال تعجب نبود. از فرصت 

استفاده کردم و رو تختی که کمی چروک بود و صاف کردم و 

رفتم تا میز گوشه ی اتاقم که برگه ها شلخته روش پخش و پال 

بود و درست کنم. 

درحال درست کردن برگه ها بودم که چیزی عجیب به چشمم 

خورد. 

تقریبا رو تمامی برگه ها به جای مصطفی حشمتی نوشته بود 

سردار حشمتی. 

یعنی یه داداش دیگه داره؟ یاچی؟ 
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زیرلب زمزمه کردم: 

_ سردار، سردار، سردار، سردار 

ناخوداگاه گرمی رو پشت گردنم حس کردم. 

_ چیه؟سردار بهم نمیاد؟ 

میگم همه عین جن و پری ظاهر میشن. قانونشونه شاید. 

دستمو رو سینم گزاشتم و برگشتم 

_ َزهرهِ ترک شدم 

#پارت_۴۵ 

#قاتل_جنسی 
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سرشو میورد جلو و من از ترس سرم و عقب میبردم. 

_ میدونی دزدکی رفتن تو اتاق رییست چه تاوانی داره؟ 

االن بود سکته کنم. 

چشمام و بستم و محکم فشار دادم قصدش و می دونستم.  

تا خواست فاصله مون به صفر برسه پا بلندی کردم و لب هاش 
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رو چونم نشست. 

 «شیخ مصطفی�سردار» 

نمی دونم چیشد فقط لب هام رو چونه ش نشست ولی 

نبوسیدمش. 

میخواستم بترسونمش 

همونطور تو همون حالت ایستاده بودم ولی اون سریع به 

سرعت نور از جلو چشمام محو شد و من هنوز تو همون حالت 

مونده بودم. 

 «نجوا» 

من دزدکی نرفته بودم تو اتاقش که. 

چرا همچین حرکتی کرد. هنوز من دزدکی نرفته بودم 

اونطوری کرد وای به حال وقتی که بخوام دزدکی برم. 

پشت در اتاق ایستاده بودم و با دستم خودم و باد میزدم. 

_ عجب خرشانسیم من.

صدای خاله پری منو به خودم اورد. 

_ نجوا گوربه گور شده از زیر کار در نرو یاال بیا اینجا کارت 

دارم. 

_ چشم. 

من و باش فکر میکردم اینجا امنیت دارم 
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#پارت_۴۶ 
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اینجا خیلی عجیب بود. ما کالیفرنیا بودیم ولی تو این عمارت 

همه به زبان فارسی حرف میزدن که گاهی حتی شک میکردم 

آیا ما واقعا کالیفرنیاییم؟ 

باز عمارت الیاس بعضی ها بودن که فرانسوی، انگلیسی یا 

بعضی هم عربی حرف میزدن. 

الیاس واقعا انقدر منو اذیت کرده بود که خودم به راحتی 

حس میکردم بود و نبودم فرقی نداره ولی از وقتی پام و از 

عمارتش بیرون گزاشتم از دنیاِی افسردگی خدافظی کنم، 

شاید میتونستم جور دیگه ای زندگی کنم، چرا زود خودمو 

باختم؟ 

 باهمین فکرا باز دوباره رو نرده نشستم و سر خوردم رفتم 

پایین 

_ یوهووو 
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_ زیپتو بکش خیره االن میاد چپ و راستت میکنه. 

_ ای بابا خاله جون گیر نده دیگه، بعد چرا همش به من یا 

میگی خیره یا میگی دختر؟ من اسمم نجواس خاله پری. 

_ دهنم نمیچرخه 

_ تمرین کن خاله جون. نجوا یک بخشه شما دو بخشش کن. 

نج،وا. ببین چه راحته. 

_ برو سر به سر من نزار نیم ساعت دیگه برو حموم و اماده 

کن

_ چ... 

با یاد اوری اون اتفاق حرف تو دهنم ماسید 

_ چته؟ زود باش. 

نفس عمیق نجوا. نفس عمــیق 

#پارت_۴۷ 

#قاتل_جنسی 
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میدونستم اگه نرم بدبخت میشم. 
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هوم یه چیزی زد به سرم 

_ خاله پری من رفتم حموم اماده کنم. 

_ باشه برو 

رفتم رو پله ها وایستادم و اول این ور اون ور و نگاه کردم 

وقتی دیدم کسی نیست سریع نشستم رو پله و به مچ پام 

چسبیدم. 

_ آآآی خاله جون... خاله پری بیا مردم 

جیغ وداد میکردم. 

_ خـــاله خاله جون خاله پری.. 

سرم و تند تند چرخوندم تا موهام پخش وپال شه. 

_ چیه؟ ای وای خدا منو مرگ بده  

فین فین الکی کردم: 

_ خاله پام.. خاله نابود شدم. 

_ چیکار کردی؟ کجات درد میکنه؟

_ پام.. مچ پام.. خاله مردم از درد. 

_ معـــراج معراج بیا. 

_ پسری خوش هیکل، چهار شونه، چشم و ابرو مشکی از در 

اومد داخل: 

_ جانم خاله؟ 
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_ این دختروببرش اتاقش افتاده گمونم مچش ضرب دیده 

_ چشم 

یعنی چی؟ :| چشم چیه مرتیکه. 

داشت میومد سمتم... مثیکه چاره ای نبود. با نق نق گفتم: 

_ خاله جون پس به یکی بگو امشبو استثنا یکی جام حموم و 

آماده کنه. 

_ برو. 

هوف اینم تموم شد. 

کاش القل اینجا ایران بود بلد بودم جایی برم. 

پسره که اسمش معراج بود منو چپوند تو اتاق و خودش رفت 

#پارت_۴۸ 

#قاتل_جنسی 
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امشب و در رفتم فردا چی؟ پس فردا چی؟ 

هی خدا. 

خاله پری یکی و فرستاد که مثال پای منو ماساژ بده زود تر 
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خوب شه . 
 ***

سرظهر تو این هوای گرم داشتم حیاط امارت به اون بزرگی و 

جارو می کردم. خاله هم تاکید کرده بود خاک نریزه تو استخر 

که شیخ گفته امروز هوا گرمه میخاد تو حیاط استراحت کنه. 

باکالسا. 

خیلی خیلی اروم داشتم به های استخر و جارو میزدم.  

_ نجوا 

برگشتم 

_ بله قربان 

_ قربان؟ 

_ میخواستم بگم شیخ حواسم نبود شرمنده. 

_ تکرار نشه. 

_ چشم 

_ شنا بلدی؟ 

_ نه. چطور؟

_ هیچوقت از من سوال نپرس. 

با انگشت اشاره ش هلم داد که من چون لبه ی استخر ایستاده 

بودم شتق افتادم تو اب. 
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_ ارواح جدت منو بیار بیرون..من..شنا.. بلد نیستم.. 

ای..وای 

رفتم ته استخر.. دیگه دست و پا نزدم. 

مثال میخوام افسرده نباشم.. شاد و سر زنده باشم.. هه .. 

اصن بمیرم.. واسه کی مهمه؟ 

داشت چشمام بسته میشد فقط لحظه ی آخر صدای منفورش 

و شنیدم که داشت معراج و صدا میزد. 

#پارت_۴۹ 

#قاتل_جنسی 
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«سردار» 

_ معراج... معـــراااج 

خبری ازش نشد. 

_ معراج..  

اورهان و برهان با نفس نفس خودشون و بهم رسوندن 

_ جانم اقا معراج رفته برای پریا خانوم خرید کنه 
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_ این دختره ی دست و پا چلفتی پاش پیچ خورد افتاد تو 

استخر درش بیارید 

هردو به هم نگاه کردن و برهان کتشو دراورد داد دست 

اورهان و شیرجه زد تو استخر. 

اورهان و برهان برادر بودن و اختالف سنیشون دوسال بیشتر 

نبود اما خیلی شبیه به هم بودن. 

حدودا ده ثانیه بعد اوردش بیرون. 

رنگش مثل گچ سفید بود. 

_ داداش نبضشو بگیر 

_ نمی زنه... یام نمیدونم کند میزنه [صورتش و برگردوند 

سمت من] اقا چیکار کنم؟ 

_ یکاریش کنین من نمیدونم. 

یک قدم عقب رفتم و دست به سینه نظارت گرشون شدم. 

برهان خوابوندش رو زمین و اورهان میخواست بهش تنفس 

مصنوعی بده. 

چند ثانیه بعد آب فوران زد از دهنش بیرون. 

چندش... 
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باز برهان بغلش کرد. 

_ آقا ببرمش پیِش پریا خانوم؟ 

_ ببرش. 

سلیطه خانوم... انگار من نمی فهمم که از عمد خودشو مثال 

انداخت رو پله که حموم و اماده نکنه، تازه منم سوال جواب 

میکنه خیره 

#پارت_۵۰ 

#قاتل_جنسی 
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منتظر باش نجوا... من تا بدتر از اینارو نبینم اروم نمیشم. 

دلم برای مامانم تنگ شده بود... دلم برای کالرا تنگ شده 

بود... ولی خب... حیف 

رفتم داخل عمارت و به پریا خانوم سپردم یکم حواسش به 

این دختره ی سربه هوا باشه کار دستش نده چون فقط منم 
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که میتونم کار دستش بدم. 

بی خیال حوصله ندارم به خاطر یه جوجه ُفکُلی ذهنم و درگیر 

کنم. 

«نجوا» 

یه لحظه چشمام قفل چهار تا چشم ابی شد ولی باز چشم هام 

بسته شد. 
 ***

_ خاله جون من غذا بلد نیستم شرمندت شدم. 

_ حاال یاد میگیری دیر نمیشه... 

_ چه غذایی از همه اسون تره؟ 

_ یعنی همینم عقلت نمیکشه؟ 

واقعا االن مخم قد نمی داد 

_ چرا میدونم ولی شما بگو که مطمئن شم. 

_ برو بچه... اورهان و برهان بچه هام تعجب کرده بودن تو 

اون وضع بودی. 

_ واقعا بچه هاتونن؟ 

_ نه، ولی من همه ی ادمای این عمارت و مثل پسر خودم 

میدونم حتی خود شیخ و... 

_ چرا همه ی ادمای اینجا ایرانی حرف میزنن؟ 
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_ هرچند ماه یک بار هممون میریم ایران و برمیگردیم... 

_ واقعا؟ 

_ اره.  

_ شیخ... اوم.. میخوام بگم که.. چیز.. از اون لباس عربیا 

نمیپوشه؟ 

_ نه، خیلی کم 

_ خانواده شون؟ 

_ خیلی حرف میزنی دختر، برو اینه رو دستمال بکش. 

پوفـــ.
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.روژکا♥��: 

#پارت_۵۱ 
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یه جورایی فهمیده بودم چرا اینجام. 

در اتاق زده شد و دختری اومد تو: 

_ شیخ گفت برای امشب آماده باش 

_ ها؟ 

_ همینو گفت 

_ خب یعنی چی؟ 

_ من نمی دونم خودت باید فهمیده باشی 

_ نه 

_ من رفتم 

_ خب وایستا جواب من و بده. 

بی توجه بهم رفت... 

سریع بلند شدم و خودم و به اتاقش رسوندم و بدون در زدن 
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وارد شدم 

_ شیخ برای چی... 

با نگاهی که بهم انداخت یهو استپ زدم... 

_ این چه وضعشه؟ 

_ م.. مگه چجوریه؟ 

_ خودتو تو اینه دیدی؟ 

سریع به خودم نگاه کردم: 

شلوارک، تاپ... 

یاخداااا اینا به کنار موهای جنگلیم و... وای وای نجوا با این 

لباسا جلو یه ادم هیز وایستادی 

_ من.. من اومدم تو در نزدم.. برم در بزنم... با.. باز بیام 

چشماش میخندید 

_ نه، اشکال نداره، ولی فقط این دفعه.. حاال چیکار داشتی؟ 

_ میگم.. براچی گفتی.. گفتی امشب اماده شم؟ میخوای 

ببریم بیرون؟ 

قهقهه زد و من ترسیدم 

_ خنگ کوچولو... من؟ تورو؟ من تورو ببرم بیرون؟ اماده شو 

حتما به معنی بیرون رفتن نیس. منظورم این بود حاضر شو 

امشب باید تمکین کنی. 
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ها؟ 

_ چی؟ 

_ همینی که شنیدی.. خیال کردی خدمتکاری؟ نه جونم 
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قلبم وایستاد؟ 

من دختر نیستم... چیکار کنم؟ 

_ نمیش.. نمیشه فردا؟ 

_ چه فرقی داره امروز یا فردا؟ 

راست میگفت.  

_ دو روز رد شده، شب منتظرم. 

یعنی زنده میموندم؟ 

_ با.. باش 

_ کسی تو این عمارت به جز پریا خانوم خبر از رابطه ی ما 
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نداره. 

انگار برق بهم وصل کرده باشن خشکم زده بود. 

_برو دیگه 

_ الووو 

_رفتم، رفتم 

اومدم بیرون و خاله پری و دیدم. 

دلم یه آغوش میخواست برای زار زدن.  

انگار اونم میدونست چی میخوام که دستاشو از هم باز کرد. 

بدون مکث رفتم بغلش..  

_ خاله 

_ جانم 

قطره اشکی از چشمم چکید. 

_ م.. من دختر نیستم. 

سریع از خودش دورم کرد و شوکه پرسید: 

_ چی میگی تو؟ 

_ نیستم... 

_ هیش.. باشه 
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_ چیکار کنم؟ 

_ راهی برات پیدا میکنم. 

_ توروخدا خاله پری میکشه منو 

_ درست میکنم 

#پارت_۵۳ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
نمیدونستم میخواد چیکار کنه فقط امیدوارم هرکاری میخواد 

کنه به ضررم تموم نشه... 

ظرفی از تو کابینت برداشت: 

_ خب بگو 

_ چی و خاله؟ 

_ دختر نیستی و 

با یادش سراسر وجودمو غم گرفت. 

_ تجاوز 

_ تجاوز؟ 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



_ اوهوم، کسی به اسم الیاس... هرشب به من تجاوز میکرد 

_ خب حاال اینجا االن سیل راه میفته گریه نکن بعد تعریف 

میکنی. 

_ چشم. 

_ یه دمنوش واست درست میکنم که اگه فشار بهت وارد سه 

عادت  ماهانتو میندازه جلو...نمیدونم رو تو جواب میده یا نه 

_ اگه جواب نداد چی؟ 

_ زنده موندنت با خداس 

خدایا خودت به دادم برس. 

_ چقدر احتمال داره...

_ تو که هنوز اینجایی برو آماده شو 

شیخ از کجا پیداش شد؟ نکنه شنیده باشه؟ 

_ االن میره اقا من کارش داشتم 

_ باشه، پریا خانوم من میخوام برم بیرون تا دو ساعت دیگه 

نمیام.. 

_ باشه برو  

_ خیر پیش 

نفس عمیقی کشیدم 

_ شانس آوردی 
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_ اره واقعا... 

#پارت_۵۴ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
_ تو چجوری از اینجا سردراوردی؟ 

_ طوالنیه... حوصله ی شنیدنش و داری؟ 

_ اره 

_ یه شب تازه از سرکار برگشته بودم... میرفتم سرکار به 

خاطر عمل مادرم... داداشم داشتم ولی اون زیاد براش مهم 

نبود... از سرکار اومدم.. خسته بودم.. دروکه باز کردم رفتم 

تو دیدم که داداشم با چند تا مرد نشسته بودن تو حیاط رفتم 

تو پیش مامانم  ولی داداشم سریع صدام زد و من برگشتم تو 

حیاط.. دوتا مرد اومدن سمتم و دستام و گرفتن پ منو 

کشون کشون بردن و لحظه ی اخر داداشم اومد جلو در و 

گفت منو فروخته بخاطر عمل مامان... نمی دونم مامان کی 

برای اون مهم شده بود... بعدم که اومدم عمارت الیاس و 
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دخترانگیمو گرفت بعدم ارش و حاال اینجا 

_ بعدا مفصل توضیح بده 

_ باشه االن چیکار کنم؟ 

_ فعال برو آماده شو یک ساعت قبلش بیا آشپزخونه دمنوش 

بدمت بخوری.. 

_ چشم 

رفتم اتاق و نشستم روتخت و به بدبختیام فکر کردم.

اگه نشه چی؟ 

میکشه منو؟ 

به سختی آماده شدم و االن میخواستم برم آشپزخونه تا 

ببینم خاله پری چیکار کرد 
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_ خاله جون چیشد؟ 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



_ چقدر دیر کردی دختر 

_ ببخشید استرس دارم واال 

_ باشه این و بگیر بخور  

سریع دمنوشی که داده بود و سر کشیدم و تلخیش بود که 

بهم خوش نیومد. 

خیلی تلخ بود. از قهوه ی بدون شکر تلخ تر از شکالت تلخ، 

تلخ تر، از زندگِی منم تلخ تر... 

_ برم؟ 

_ برو عزیزم 

_ خاله یکم دیگه از دمنوشت میدی؟ 

_ نه زیاد برات ضرر داره 

_ میترسم این کار ساز نباشه. 

_ برو انقد نطق بد نزن 
 *

_ آماده ای کوچولو؟ 

دیگه نزدیک بود اشکم در بیاد. 

بغض کرده سری تکون دادم. 

_ لباسات و دربیار 
 *
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با نفس نفس باالخره کنار کشید. 

سیلی تو گوشم زد 

_ پس چرا من قرمزی نمیبینم؟ 

نشد نشد... گفتم نمیشه 

_ این سومین باره و خونی نمیبینم فقط یک بار دیگه فرصت 

داری. 

خدایا اینا تقاص کدوم گناهمه!؟ 
 ***

موهامو کشیدوعربده زد: 

_ کثافت ترکوندیم باالخره دیدم 

_ و..ولم کن دیگه مردم 

_ تو باید برای مردن آرزو کنی.  

کنار کشید و لباساشو انداخت تو سبد رخت چرکا و رفت 

حموم. 

دلم شکسته بود... خیلی بد... 

دست و پا گر بشکند با نسخه درمان میشود چشم گریان هم 

دمی با بوسه خندان میشود ای خدا هرگز نبینم بشکند قلب 

کسی، دلشکسته باطنش از ریشه ویران میشود 
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عین فلج ها رو تخت افتاده بودم و هیچ کاری ازم برنمیومد. 

حتی نمیتونستم بلند شم. وحشی تر از الیاس این بود باز. 

از حموم اومد بیرون و نگاهی پر از انزجار بهم انداخت.  

لبخندی زدم.  

_ میخندی؟ 

_ اوهوم، اگه بهم بدی کردی و بهت لبخند زدم دیگه بهم 

اعتماد نکن. 

_ اوکی. 

واقعا از ته دلم گفتم. یه روز به دست و پام میفتی سردار... 

بهت قول میدم.  

_ تن لشت و جمع کن 

_ یکم ادم باش شاید خودت خوشت بیاد 

برگشت و بانگاهش خفه خونم کرد. 

همیشه انقدر ازت نمیترسم سردار. 
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 ***
خاله پری اومد و منو از اتاقش برد بیرون. 

_ خاله معراج چطور پسریه؟ 

_ چیه؟ به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟ 

_ عشق در یک نگاه؟ من بیشتر از عاشق شدن با یک نگاه به 

متنفر شدن در یک حرکت اعتقاد دارم. 

_ شیخ؟  

_ خوِد خوِد گورخرش.. 

_ خب حاال اروم االن خبرچیناش خبر میدن... 

_ بدن. من تا یه روزی ازش میترسم خاله از یه روزی به بعد 

دیگه نمیترسم... قوی شدم.. پشت هر دختر قویی هیچکی 

نیس.. خودشه. 

_ باریکال حاال استراحت کن من برم غذا درست کنم. 

_ باشه.. خاله مرسی. 
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قشنگ بذر کینه رو کاشت تو دلم... 

یک هفته رد شده و هرشب تمکین میخواد و اگر تمکین نکنم 

کتکم میزنه. 

اینم زندگی منه. 

_ شیخ گفت بری اتاقش. 

_ میرم خاله میرم. 

_ انقدر غصه نخور مادر 

_ نمیشه خاله جون اخه ببینش چطور رفتار میکنه... 

_ حاال بعدا صحبت میکنیم پاشو برو.  

بلند شدم و از اتاقم رفتم بیرون و در اتاق بغلی رو زدم... 

_ بیا تو 

سرد، خشک، جدی، خشن... مثل همیشه. 

_ کاری باهام داشتی؟ 

_ آره از این به بعد اتاقت اینجا نیست. 

_ کجاست؟ 

_ بهت نگفته بودم ازم سوال نکن؟ 

الل شدم.. چی میگفتم؟ 

_ انباری ته حیاِط عمارت اتاقته... 
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انباری؟ 

_ هیچ پنجره ای نداره. 

میدونست من به فضای بسته فوبیا دارم، میدونست نفس 

تنگی دارم پس... حتما از صحبت های من وخاله پری فهمیده.  

_ یه قالیچه هست میتونی از اون استفاده کنی... چندقلم 

خرت و پرت دیگه هم بچه ها برات میارن.  

االن باید تشکر میکردم؟ 

بغض گلوم و گرفته بود. 

_ چشم 

_ افرین، میتونی بری. 

سمت در رفتم ولی قبل از اینکه در و باز کنم باز صداش و 

شنیدم: 

_ از امشب قرص جلوگیری استفاده نکن. 

ها؟ به گوشام اعتماد نداشتم. 

_ چرا خشکت زده؟ برو  

همین کم بود. 
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قصدش و فهمیده بودم اون فقط میخواست من و با شکم باال 

اومده آواره ی کوچه و خیابون کنه. 

شب قبل اینکه باز قرار باشه لباس خواب مشکی توری بپوشم 

صدام میکرد... صدام میکرد تو حیاط و پرتم میکرد تو 

استخر.. کار هرشبش شده بود... تا میفهمید از چیزی میترسم 

یا نمیتونم انجام بدم سرم میورد. 

_ چیشد مادر چی گفت؟ 

_ هیچی خاله.. نگران نباش. 

معراج از پله هاباال اومد: 

_ بیا بریم جاتو نشون بدم. 

تو این مدت با معراج و اورهان و برهان صمیمی شده بودم و 

خداروشکر میکنم بابت این قضیه. 

_ معراج جایی قراره بره؟ 

_ نه خاله انباری ته باغ.. 

_ باز شیخ دستور داده؟ 

همه ش بهم ترحم میکردن... 
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_ بسه... بریم معراج 

در انباری و باز کرد: 

_ اینجاس؟ 

_ اره. یه دستی باید بهش بکشی.. شب سه تایی میایم کمکت 

زود تموم شه. 

_نمیخاد بابا. 

قدم که داخلش گزاشتم اولین چیز بوی رطوبت و هم زمان 

خاک بود که رفت تو حلقم... 

به کف انباریی که از حاال به بعد حکم خونه و اتاق و محل 

خواب من بود نگاه کردم... یه گلیم شیش یا نه متری.. به این 

میگفت قالیچه؟ این بشر بویی از انسانیت نبرده. 

هیچی فقط همون گلیم.. 

_ شب برات از اتاق نگهبانی پتو و بالشت میارم. 

_باشه مرسی 

_ گفت بگمت ازاین به بعد خدمه نمیان از سردخونه ی پایینی 

مواد غذایی بردارن تو باید ببری. 

_ همون یخچال زیرزمین و میگه؟ 

_ آره 

_ درش خرابه درستش کنید گیر داره. 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



_ اوکیه. خب من فعال برم کار نداری؟ 

_ نه برو. 

_ میبینمت 

حاالچیکار کنم؟ 
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تا شب با جارو تار های عنکبوتی که رو سقف بسته بود و زدم 

تا باز بشن... 

شب هم معراج و اورهان برام بالشت و یه دونه پتو ازاین نازک 

ها اوردن. 

فعال باید همینطوری سر میکردم. 

عجیب بود که خبری از ارش و الیاس نبود ولی مطمئنًا سرو 

کلشون پیدا میشه. 

_ نجوا بیا اینجا 

سردار بود. خواستم به ساعت نگاه کنم یادم افتاد اصال اینجا 
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ساعتی نداره. 

از انباری زدم بیرون و رفتم بغل استخر...

اره وایستاده بود همونجا.. میخواست بندازتم تو اب...  

_ آماده ای؟ 

چرا میپرسی وقتی تو کارت و میکنی؟ 

چشمام و محکم رو هم فشار دادم. 

تا سه تو دلم شمردم 

 ۳...۲...۱

صدای آب و پرت شدن من... مثل هر دفعه برهان و صدا زد تا 

منو بیاره بیرون. خب تو که میخوای منو بکشی چرا میگی 

بیان نجاتم بدن... 

باز هم مثل هربار چشمام بسته شد و سیاهی مطلق. 

«سردار» 

خوشم میومد که هر دفعه مثل موش آب کشیده از آب 

میکشیدنش بیرون. 

تقاص اینکه عموی بی وجودش مادر منو به سالخی کشید و 

این دختر باید بده. 

تقاص اینکه داداشش با عشق من با کالرای من ریختن رو هم 

و این دختر باید بده. 
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قاتل مادر من عموی این دختره... پس حقشه هرچی بکشه. 

_ تا نیم ساعت دیگه میفرستینش تو اتاقم 

_ چشم 

رفتم اتاق و منتظر ایستادم.. میدونستم مقاومت میکرد برای 

رابطه با من هر دفعه موقعی که رابطه داشتیم زیر گوشش با 

حرف هام تحقیرش میکردم. میدونم که اونقدری که نشون 

میده قوی نیس. فقط وانمود میکنه که قویه. میدونم تو دلش 

پراز ناراحتیه ولی چندین بار دیدم که با بچه های عمارت 

میگه میخنده.. مثال خوبه. 
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«نجوا» 

جلو در اتاقش وایستادم استرس کل وجودمو گرفته بود. 

تقه ای به در زدم و با صدای سردشکه میگفت《بیاتو》 رفتم 

تو اتاق. 
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دستم و گرفت و پرتم کرد رو تخت. 

_ توروخدا یه امشب نه... 

_ دخترجون بذار کارمو بکنم. 

گریه کردم و روی ملحفه ی سفید مروارید دوزی شده عقب 

عقب رفتم. 

_ نه، توروخدا نه، اخرش زیر دستت جون میدم. 

کمربند شلوارش رو باز کرد و بیرون کشید و دور دستش 

پیچید . 

_ دست برمی داری و عین بچه ی آدم می خوابی یا سیاه و 

کبودت کنم؟ 

سیاه و کبودم میکرد بهتر از هر چیز دیگه ای بود، نبود؟ 

کمبربند و باال برد و محکم کوبید رو دستم. چشم هام از درد 

بسته شد. 

_ پس بشمار 

دوباره دستش رفت باال و چند ثانیه بعد ضرب کمربندش بود 

که رو تنم نشست. 

عربده زد: 

_ میگم بشمار 

صدام هم مثل بدنم میلرزید: 
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_ ی..یک 

باز زد 

_ د..د..دو 

_ سی تا هرکدوم نشماری از اول 

_ سه 

نمیدونم سی تا شد یا بیشتر ولی گرمی خون و رو دستام، 

پشتم، پاهام و حتی صورتم حس میکردم. 

 از زیر بازوم گرفت در اتاق و باز کرد و پرتم کرد بیرون. 

_ دفعه ی دیگه تو باشی من و پس بزنی. عفریته... 

چشم هام تار میدید. 

خاله پری بود که هراسون داشت میومد سمتم. 

سردار رفت تو و در و محکم زد به هم. 

_ الهی بمیرم برات.  

بی جون زیر لب گفتم: 

_ خدا نکنه... کمکم کن برم انباری 

_ نمیخواد همینجا بخواب امشب و چجوری میخوای اونجا 

دووم بیاری 

_ خ..خاله نرم باز میگیرتم به باد کتک 

_ دستش بشکنه که رو ضعیف تر از خودش بلند میکنه. 
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_ خ..خدا نک.. نکنه 

_ ببین بچم از درد داره هذیون میگه. 

راست میگفت حتی از درد میگفتن دستش بشکنه میگفتم 

خدانکنه. 

_ همینجا بمون برم بگم بیان ببرنت 

_ خاله.. نمیخاد بخدا که دیگه خجالت میکشم از بس این و 

اون من و بغلم میکنن 

_ دورت بگردم من نمیتونی بلند شی 

_ میتونم خاله میتونم 

#پارت_۶۰ 

#قاتل_جنسی 
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عین الکپشت از پله ها پایین رفتم و خاله هم از یه طرف 

گرفته بودم. 

_ کاش میزاشتی صورتت و ضدعفونی کنم القل مرهمی 

چیزی بزارم ردش میمونه رو صورتت. 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



_ اشکال نداره خاله ولش کن صورت میخوام چیکار وقتی 

قلبمم زخمیه؟ 

اخرین پله که رسیدم سرمو باال اوردم و چشمام قفل شد تو 

چهار تا چشم آبی و یه جفت چشم قهوه ای. 

معراج، برهان، اورهان. 

هرسه شوک زده بهم نگاه میکردن. 

اروم سرمو پایین اوردم تا خودم و نگاه کنم که پشت گردنم 

درد گرفت. چشمام و عمیق رو هم گزاشتم. 

برهان زود تر به خودش اومد: 

_ نجوا... ببینمت 

اونم میخواست از حقارتم لذت ببره؟ 

لباسام همه پاره بود. 

دستی به بینیم کشیدم و خون بود که رو انگشتم اومد..  

برهان و اورهان هردو زیر بازوهام و گرفتن تا کمکم کنن برم 

بیرون. 

جلوی در انباری که رسیدیم گفتم برن نمیخواستم بیشتر از 

این تحقیر شدنم و ببینن... 

رو گلیم دراز کشیدم و پشتم سوخت، حتی به زور نفسم 

بیرون میومد... 
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 ***
_ از صحبت هات با خاله فهمیدم بچه دوس نداری 

_ چرا بچه دوس دارم بچه ای که حروم باشه و بچه ای که از 

تو باشه دوست ندارم 

_ اون وقت چرا؟ 

_ بعد بچم بزرگ شد بگم باباش من و کتک میزده.. بگم حاصل 

تجاوزه.. بگم با من عین برده ها رفتار میکرده 

_ صیغه ی یه ساله میخونم، بچه هم میخوام 

االن بگم نه باز دهنم پر خون میشه.. یه هفته هم نگذشته از 

اون کتک کاری و باالی پیشونیم رد کمربندش هنوزم هس. 

_ ب.. باشه 

بیا بشین رو صندلی همین االن میخونم. 

_ چیو؟ 

_ صیغه ی بینمون  

با دستایی که میلرزید نشستم رو صندلی... رسما خودم و 

بدبخت کرده بودم. 

_ فقط بگو قبلت تزویج 

_ باشه 

ِۀ الَمعُلوَمِۀ، َعلَی الَمهِرالَمعُلوم»     جُتَک َنفِسی ِفی الُمد� _ «َزو�
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زویج»!  _ «َقِبلُت الت�

#پارت_۶۱ 

#قاتل_جنسی 
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دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم دست وبالم بسته  س الاقل همون 

که صیغه ش نبودم یه روزنه ی امیدی تو دلم بود. 

_ شب بغل استخر میبینمت. 

چرا هیچکی نبود بهش پناه ببرم؟ 

به انباری رفتم و رو همون گلیم دراز کشیدم.  کارم دیگه همین 

بود... قرار بود آخر ماه دیگه برن ایران ولی منو نمیبردن... 

چقدر دلم برای مامان تنگ شده بود... 

به بچه ای که قرار بود بیاد تو این دنیای بی رحم فکر 

میکردم... خداکنه دختر نباشه فقط میترسم آینده ش مثل من 
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شه.. 

در انباری زده شد. سریع اشکامو پاک کردم: 

_ بله؟ 

_ نجوا بیا برات غذا اوردم 

در و باز کردم: 

_ گشنم نیس 

_ جون نداری دختر بیا بخور 

_ گشنم نیس!!! 

_ حاال بگیر کم کم بخور شاید گشنت شد. 

پوف. به زور میخواست بده بخورم.  

_ معراج ولم میکنی؟ 

_ بگیر بخور تا ولت کنم 

سینی و از دستش کشیدم و رفتم تو... 

_ بخوریا مثل دیروز نزاری اون گوشه سرد شه. 

_ باشه 

_ من رفتم 

_ اوکی شب میبینمت

خندید: 

_ نمیدونم چرا دست از انداختن تو، تو استخر بر نمیداره 
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_ بیخیال بابا، بهتر آخر تو همون استخر جون بدم راحت... 

_ زمین مثلث نیس... یه روزم دور دوِر تو میشه غصه نخور

_ وای به حال روزی که دور دوِر من بشه 

_ از زمین محوش میکنی.. 

_ مثل خودش کاری میکنم برای مردن آرزو کنه.. 

_ چه خشن 

_ بسه برو باز تو اینجایی شب دق ودلیاش و رو من خالی 

میکنه 

#پارت_۶۲ 
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معراج که رفت من گلیم و جمع کردم بردم یه گوشه... 

رو زمین میشستم بهتر از این گلیم بود همه جاش پاره بود. 

انقدر دوست داشتم برم ایران ولی حیف... بیرون رفتنم 

خیلی دوس داشتم ولی از وقتی اومده بودم عمارت سردار 

نرفته بودم بیرون. 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



من چندین بار بهم تعرض شده و معلوم نبود قراره چندین بار 

دیگه هم این اتفاق برام بیفته. اصال چرا من اینجام؟ 

تاحاال شده از خدا مرگت و بخوای؟ تا خالص شی از هرچی 

درد و کثافطه؟ 

من دقیقا همین حال و دارم نفس کشیدن برام بی معنیه، حتی 

اگه تا االن برای سر خودم نیاوردم فقط به امید اینه که یه 

روز برم ایران مامانم و ببینم... 

حس میکردم تب دارم... دیشب با وجود اینکه بارون میومد و 

هوا سرد بود بازم هیچ رحمی نکرد و پرتم کرد تو استخر و 

حاال سرماخوردم... 

حاال موندم چرا تو شب همچین کاری میکنه الاقل تو روز 

افتاب هست سرما نمیخوری... 

_ نجوا زلیل شده پاشو بیا یکم غذا یاد بگیر 

تو این گیری ویری باید غذاهم یاد میگرفتم که اگه موقع 

ایران رفتن خاله پری هم باهاشون بره یکی باشه برا این االف 

بیکارا که مثال نگهبان و بادیگاردن غذا دست که.  

_ نجوا هنوز اون تویی؟ بیا از اون اتاق بیرون دیگه. 

خاله خیلی کم میگفت انباری و همیشه میگفت اتاق دلیلشم 

نمیدونم 
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_ بیا بیرون مادر اونجا نفست میگیره. 

نفسم می گرفت ولی چاره ای نبود.  

از تو انباری داد زدم: 

_ اومدم خاله صبر کن. 

تو آشپزخونه بودیم و خاله داشت میگفت امشب غذا چی 

درست کنیم: 

_ امشب ماهی درست میکنیم.  

_ خب؟ 

_ کار سختی نیس 

_ هااا ماهی رو بلدم شما زحمت نکش 

_ خوب درست کنیا 

_ فول فولم خاله شما برو به بقیه ی کارهات برس. 

_ باشه خودتو درگیر کار نکنی شب یادت بره قهوه ببریا 

_ خیالت راحت 

_ آفرین. 

تا وقتی بابا زنده بود، مامان ماهی خیلی درست می کرد چون 

بابا ماهی رو به هر غذای دیگه ای ترجیح میداد، اونجا هم 
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مامان هنوز مریض نبود، برای همینم چند باری من آخراش یا 

وسطاش کمکش میکردم دست و پا شکسته بلد بودم. 

#پارت_۶۳ 

#قاتل_جنسی 
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بعد کلی کلنجار رفتن ماهی رو درست کردم و خودم رفتم تا 

از خاله پری لباس بگیرم لباسام و عوض کنم. 

خداروشکر نمی گفت یه دست لباس َبِسته. .  

من ماهی دوست نداشتم و اصال سردار اجازه نمیداد غذای 

درست درمونی بخورم بعضی شبا وقتی عمارت خاموشی 

میزنن یواشکی میرم سر یخچال چیزی میخورم... 

میز و میچیدم تا سردارخان خیر سرش فدم رنجه بفرماین 

بیاد دست پخت خوشمزمو کوفت کنه.. 

_ کافیه دیگه چیزی نیار. 

خب خداروشکر که دیگه نیاز نیس چیزی به مخلفات اضافه 

کنم. 
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پشت میز نشست و ماهی رو کشید جلوش. 

_ قیافه ش چنگی به دل نمیزنه... 

مطمئنم میدونست من درست کردم که اینطوری حرف می زد 

راجب غذام 

من و خاله پری با استرس بهش خیره شده بودیم ببینیم چی 

میگه و من خدا خدا میکردم باز بد نگه. 

چنگال و که برد تو دهنش نفسی از سر اسودگی کشیدم ولی 

خب هنوز بازدمم و بیرون نفرستاده بودم که دیدم صورتش 

سرخه.  

با مشتش محکم کوبید رو میز و چنگ زد به سینش. 

غذا تو گلوش گیر کرده خداروشکر اگه بد مزه بود زندم 

نمی داشت.  

خاله پری براش اب ریخت و زود داد به دستش. 

_ بگیر، بگیربخور هالک شدی. 

آب و سر کشید و دقیقه ای رد نشد که فریادش چهارستون 

عمارت و لرزوند.  

_ عفریته میکشمت 

زود پشت خاله قایم شدم. 

_ خاله توروخدا هنوز میسوزه رد کمربندش. 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



همه میدونستن من کتک میخورم از دستش ولی به روم 

نمیوردن. 

_ پریا خانوم برو کنار من اینو تیکه پارش کنم دلم اروم بگیره 

_ ولش کن پسر مگه چیشده 

_ چی میخواستی بشه پریاخانوم؟! ماهی با تیغش؟ 

خاله سریع به طرفم برگشت. 

_ دست و پاچلفتی تیغاش و در نیوردی؟ 

_ بخدا نمیدونستم درمیاد. 

_ دستی دستی میخواست منو به کشتن بده بعد میگه 

نمیدونستم درمیاد... 

خاله زود هلم داد و گفت: 

_ برو دیگه معطل چیی؟ 

زود دوییدم فرار کنم 

_ دنبالت میام الکی فرار نکن 

#پارت_۶۴ 
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زود صندالمو در اوردم تا بهتر راه برم.  

عادت نداشتم با این کوفتیا تو خونه راه برم. 

زود از مبال رفتم باال و به طرف هر مبلی میومد میپریدم رو 

اون یکی. 

حواسمم نبود چی میگم: 

_ سردار بخدا حواسم نبود... بخدا... سردار ببین جون تو 

نمیدونستم اصال تیغ داره 

نفس نفس میزدم و فقط اینور اونور میرفتم، آخرشم از رو 

یکی از مبال عقبی افتادم با اینکه هول شده بودم ولی پاشدم 

و از عمارت زدم بیرون. 

پا برهنه تو حیاط به میدوییدم و شاخه های کوچیکی که از 

درختای خشک افتاده بود تو پام میرفت و درد وحشتناکی تو 

پام درحال چرخش بود. 

_ وایستا کاریت ندارم 

_ از کجا معلوم خودت گفتی کار اشتباهم تاوان داره... 

_ وایستا دیوونه نشو اونوری شیشه شکسته تو پات میره 

احمق 
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همینطور که نفس نفس میزنم بریده گفتم: 

_ میخوای منو وادار کنی وایسم نمیخوام 

_ وایستا میگ... 

هنوز حرفش تموم نشده بود که چیزی تیز تو پام فرو رفت و 

جیغ فرابنفش من بود که فضا رو پرکرد. 

اومد بگیرتم که از اونور خوردم به معراج و پرت شدم تو 

استخر... 

پام میسوخت لعنتی... به خاطر یهویی پرت شدنمم نتونستم 

کنترل کنم خودم و حلق و بینیم پر شد از آب... 

میتونستم حس کنم که نصف شیشه تو پام و نصفش بیرون 

بود.  

این دفعه قبل اینکه چشمام بخواد بسته شه معراج و دیدم که 

تو اب به سمتم میومد. 

دستش که پام و لمس کرد دستم و مشت کردم زدم به بازوش 

ولی به خاطر اینکه تو اب بودیم اصال انگار ضربه نزدم .  .. 

کشیدم بیرون از اب، ولی هنوز تو استخر بودیم... 

برهان و سردار دستاشون دراز کرده بودن مارو بکشن بیرون... 

دستم و دادم به سردار و معراج ولم کرد ولی خب تا منو ول 

کرد داشتم باز میرفتم داخل که دست سردارم کشیدم اونم 
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افتاد داخل معراجم که دست برهان و گرفته بود حواسش 

نبود دست اونو ول کنه اومد منو بگیره که برهانم باهاش 

کشیده شد و اونم افتاد تو استخر... 

#پارت_۶۵ 
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سردار منو کشید باال و همونطور که موهام و از صورتم میزدم 

کنار گفت: 

_ چرا منو میکشونی؟ 

_ من کی تو رو کشوندم خودت اومدی 

توگلو خندید و من با تعجب بهش نگاه کردم... از این مر

عجیبه که حتی بخنده: 

_ حاال چرا تیغای ماهی رو در نیاوردی؟  

_ بابا به جون مامانم من چمیدونستم باید در بیارم... بعد 

بخوری خودش درمیاد من چیکار کنم تو همونطوری خوردی 

باز خندید 
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_ نمیدونستم شما رسمتونه قبلش دربیاید آخه درنمیاد، 

چجوری 

معراج دخالت کرد: 

_ حاال بیا بزارمت بیرون از پات خون میره! 

انگار پامو فراموش کرده باشم که باز با این حرفش یادم اومد 

و دردم گرفت 

_ اوف میسوزه 

_ از بس مرض داری میگنت نرو اونجا خودت میری. 

پوفی کشیدم و معراج و برهان از اب رفتن بیرون و دستمو 

گرفتن: 

_ مواظب باش بخدا پام بخوره به جایی جیغ میزنم 

_ از صدات خوشت اومده؟ 

_ پس چی؟ صدا به این خوبی.. ولی حال میکنینا از صدقه 

سری من هر شب یه ابی به بدنتون میزنین. 

_ بیا باال حرف نزن. 

همون لب استخر نشوندنم، سردار رفت داخل و اینا بغلم 

نشسته بودن. 

_ میخوام شیشه رو از پات بکشم اماده ای؟ 

_ نه دیوونه درد داره 
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معراج دخالت کرد: 

_ بزار خودش بکشه ببینیم اون دردش بیشتره یا اینکه من 

بکشم. 

_ معراج داداش تو یهو میکشی، این آروم آروم، خودم میکشم 

دم شمام گرم. 

تا اومدم بخندم سوزش و دردی هم زمان تو پام پیچید و جیغ 

من. 

معراج با لبخند به شیشه ی توی دستش نگاه می کرد.  

تو یه ثانیه و یه حرکت شیشه رو از پام کشید.  

_ آیی خیلی بدی... درد میکنه 

بدنم با اینکه ازقبل خیس بود ولی باز میفهمیدم درد عرق 

کرده .  

_ هیس حاال االن باندپیچی میکنم 

از درد نفس هام بریده شده بود: 

_ نمیخوام... اص.. اصال برو 

 💦💦💦
 🔞💦

 💦
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 part178#
با بقیه گرم احوال پرسی کردیم و حاال تو جایگاهامون که 

کنارپله ها درست کرده بودیم نشستیم. 

_ خوبی بارانا؟ 

_ خوبم عزیزم 

_ میخوای بگم چیزی بیارن بخوری؟ 

_ فعال چیزی الزم ندارم... 

_ خوبه... عمو اینا کوشن؟ 

_ ان قدر عجوله این عمو که هنوز نیومده رفتن دارن 

میرقصن. 

_ منم عجولم بلندشو بریم برقصیم.  

خودم بلند شدم و دستم و سمتش دراز کردم: 

_ افتخار رقص به من میدی لیدی؟ 

《با کمال میل》ای گفت و دستش و گزاشت تو دستم... 

هر شیش زوج داشتیم میرقصیدیم و تو حال خودمون... 

_ اگه من بمیرم تو زن میگیری؟ 

_ بارانا هنوز تازه روز اول زندگیمونم نیس وسط جشن 

عروسیمون جای این حرفاس؟! 

_ بگو دیگه 
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_ حاال بزار بمیری بعد تصمیم میگیرم. 

دستش و از رو شونم برداشت و مثال محکم که برای من حکم 

نوازش رو داشت کوبید تو بازوم...  

_ خیلی بیشعوری خیلی، نکبت 

تک خندی زدم: 

_ خب حاال جوش نیار 

_ از بس بیشعوری، بی احساس 

_ ای جان... حرص میخوری جیگرتر میشی 

_ زهرمار... 

آخر شب قرار شد امشب و همه اینجا بخوابن چون واقعا همه 

هم خسته بودیم بعد اینکه با ماشین دور زدیم. به اندازه کافی 

هم اتاق بود.  

قبل اینکه وارد اتاق بشم رو به مردا گفتم: 

_ آقایون دیوار ها عایق صدا هستند، از شِب رویاییتان نهایت 

لذت را ببرید. 

قبل اینکه حرفی بزنن وارد اتاق شدم و در و قفل کردم. 

بارانا درحال تقال بود تا بند کفشش و باز کنه... از همون روز 

اول مشکل داشت با بندای کفشاش.. 
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_ بزار من میام االن باز میکنم.  

_ وای توروخدا بیا هالک شدم. 

کفشش و در اوردم و اون از رو تخت بلند شد و پشتشو به من 

کرد: 

_ لباسمم کمک کن. 

بوسه ای رو سرشونه ش زدم: 

_ چشم 

خالصه که شب خوبی بود و دایی هم کارش و گزاشت کنار و 

سیاوش برگشت پیش خانواده ش و حاال تقریبا نزدیک 

چهارسال از اون قضیه میگذره و من و بارانا صاحب پسری 

شدیم که اسمش و گزاشتیم اهورا و االن یه ابجی کوچولو تو 

راه داره. 

_ اهورا بیا این طرف بابا 

_ چیکارش داری بچم و نمیزاری بازی کنه 

_ سرش میخوره به میز 

_ هیچیش نمیشه ماهان جان انقدر حرص نخور... 

انگار همین دوروز پیش بود من بهش میگفتم حرص نخور... 
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چه روزای قشنگی بود. من همونطور بارانا رو عاشقانه 

میپرستم. 

 💦
 🔞💦

 💦💦💦

#پارت_۶۶ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
لنگون بلند شدم و سمت انباریی که دیواراش همه نم داشت 

رفتم.  

برهان داد زد: 

_ الاقل وایسا بیام باند پیچی کنم همینطور داره خون میده 

بخدا 

_ شما اول به دوستت یاد بده چطوری شیشه بکشه بیرون بعد 

بیا ثواب کنم 

با همه ی عالم و آدم درگیر بودم، دیگه توانایی مقابله با هیچی 
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و نداشتم. 

رفتم تو انباری و درو بستم... باز هم حس خفگی بهم دست 

داد.  

به در سرد انباری تکیه دادم سرخوردم افتادم. 

تو همون حالت نشسته به پام نگاه کردم که خون میومد.  

لباس دیروزم و که گوشه ی انباری دیدم برداشتم و کف پام و 

بستم.. 

تقه ای به در انباری خورد: 

_ هوی نجوا پاشو بیا بیرون قرار نیست چون پات زخمه 

وظیفت و یادت بره. 

چقدر متنفر بودم از مرد پشت در... هیچ درک و شعوری 

نداشت.  

درو باز کردم و نگاهمون تو هم قفل شد 

_ بیا بیرون یاال 

_ امشب نمیشه.... 

هنوز حرفمو کامل نزده بودم که پرید وسطش: 

_ نخیر نمیشه.. بیا بریم 

حشری بدبخت یه شب نمیتونه تحمل کنه میمون چقدر دلم 

میخواد االن تف بندازم تو صورتش. 
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_ کی منو ول میکنی؟  

_ هروقت فکر کردم دیگه از دست من روانی شدی. 

یعنی هنوز نشدم؟ شدم 

دستمو کشیدو اخطار گونه پچ زد: 

_ زود باش 

_ پام درد میکنه اروم خب 

نگاهی به پام کرد و باز به راهش ادامه داد... 

تا رسیدن به اتاق دیگه حرفی بینمون زده نشدو، تا پام داخل 

اتاق رسید سریع درو بست و قفل کرد.  

کم کم نزدیکم شد... باز عرقم کرده بود لعنتی!! من مثل بز 

میترسم از این ادم... 

نفس های داغش زیر گوشم حکم مرگم و داشت... 

ناله کردم: 

_ توروخدا 

_ هیشششش... همراهی کن... خوشم نمیاد از رابطه ی 

یه طرفه 

چشمام و محکم روی هم فشار دادم... 

دستشو از رو لباس، رو سینه هام حس کردم 

چنگی به مچش زدم که دستم و پس زد 
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_ مثل ادم وایستا 

از اینکه میدونستم باز هم تجاوز در پیش دارم حالت تهوع 

گرفته بودم. 

#پارت_۶۷ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
آروم تر از قبل گفتم: 

_ جون من 

_ مگه جونت برام مهمه؟ 

راست میگفت... 

حرفی نزدم، حرفی نداشتم که بزنم! 

لباسامو تو تنم جر داد و پرتم کرد رو تخت و روم خیمه زد 

از حس حقارتی که داشتم قطره اشکی سمجانه رو گونم لغزید 

و اون باز هم بی رحمانه به حریم من تجاوز کرد: 

_ تن لشت و جمع کن 

هردفعه همینطوری بود هردفعه، حتی بدتر از قبل... 
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چقدر موقع رابطه عذابم میداد، چقدر بهم ناسزا میگفت، 

چقدر رکیک بهم میگفت موقع رابطه، چقدر تنفر دارم نسبت 

به اون لحظه ها... 

حاضرم هرشب ازش کتک بخورم ولی باهاش رابطه نداشته 

باشم... 

به زور خودمو از اتاقش کشیدم بیرون و به اتاقک انباری که 

دیوار هاش هرشب زجه هام و میشنیدن پناه بردم... 

خدایا از دنیات متنفرم، از آدماش بیشتر... 

الیاس، ارش، سردار، داداش بی رگم... همه دست به دست هم 

داده بودن تا من بدبخت بشم...  

در انباری و باز گذاشتم چون امشب بیشتر از هر شب دیگه ای 

احساس خفگی میکردم...  

کی میمیرم راحت شم؟! 

خدایا امشب خوابیدم بیدار نشم... دیگه طاقت ندارم... 

توروخدا 

باز انقدر با خودم حرف زدم ان قدر زجه زدم انقدر به 

دیوارهای نم دار مشت زدم تا رو زمین خوابم برد.. 

_ نجوا چرا چیزی روت ننداختی پس اون ذلیل شده ها این 

پتو رو برای چی آوردن برات؟ 
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بدن درد داشتم از بس که دیشب بدنم توسط اون مردمنفور 

به چنگ کشیده شده بود... 

نرمی پتو رو، رو خودم حس کردم... 

نمردم نه؟ 

_ پریا خانوم رنگش پریده 

خاله بگو که تقصیر توعه بگو 

_ شیخ خیلی اذیت میشه این طفل معصوم 

صدای ریز سردار و شنیدم که گفت: 

_ حقشه 

ولی حقم نبود، بود؟

_ اگه حقشه پس فکر نکنم به شما ربطی داشته باشه که 

رنگش پریده! 

فقط خاله پری بود که جرعت داشت تو روش وایسته و 

جوابشو بده... 

_ خیلی نگرانش بودی میتونسنی یکی از اون اتاقایی که گرمه 

و تخت نرمی داره بهش بدی نه اینجا که سرده و حتی تشک 

هم نداره 

_ بسه پریا خانوم 
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صدای قدماش و شنیدم که از انباری بیرون رفت 

#پارت_۶۸ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
با رفتنش چشمام و باز کردم: 

_ بیداری؟  

باصدای گرفته جوابشو دادم: 

_ آره 

_ پاشو برو حموم مادر 

_ میرم 

سریع رفتم داخل عمارت و از نبودن سردار استفاده کردم و 

پریدم تو حموم 

من حتی اگه مدت صیغه هم تموم بشه دیگه ازدواج نمیکنم.. 

تنها چیزی که مطمئنم همینه... 

من صیغه ی سردار بودم و قرار نبود حتی بعدش ازدواج 

کنم!! حقم نبود الاقل یه لباس عروس بپوشم؟ 
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امروز راضیش میکردم برم بیرون... 

با آب سرد دوش گرفتم و اومدم بیرون 

از ادکلن سردار که رو میز بود به گردنم زدم و رفتم پایین.. 

دیگه شبا براش قهوه نمیبردم و حمومم آماده نمیکردم یعنی 

دیگه خیلی بد حال شدم و روحیه م ضعیفه نمیدونم چم شده 

من دختر شادی بودم ولی حاال تا حد توانم حرف نمیزدم با 

کسی... 

خاله پری تو آشپزخونه داشت غذا درست می کرد 

_ دیشب بهش گفتی سردار متوجه شدی؟ 

_ آره از این به بعدم بخواد نخواد همینه... شیخ میگفتم که 

احترامی بهش بزارم ولی حاال هیچ احترامی دلم نمیخواد که 

بهش بزارم 

_ دردسر درست نکن برای خودت دختر 

_ مهم نیس خاله  

سردار سرکله ش پیدا شد و من زود پریدم جلوش 

_ سردار... میزاری با یکی از بچه ها برم بیرون؟ 

_ برای چی؟  

_ خب باالخره خرید باید بکنم بی نیاز نیستم که! 

_ لیست کن بده بهم میدم بچه ها بخرن برات 
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_ حاال این دفعه رو بردم از دفعه ی بعد.... 

_ فقط همین دفعه 

_ باشه 

نمیدونم چرا ولی زود رفتم از لباسای خاله پری که برام گشاد 

میزد تنم کردم تا با معراج یا اورهان برم خرید... برهان 

نمیدونم کجا بود.. 

رفتم تو حیاط دهد زدم: 

_ اورهان... معراج... معراج... برادرانه نجات دهنده... 

اورهان سریع اومد: 

_ چته داد میزنی دیوونه فکر کردم اتفاقی افتاده 

_ نترس اتفاقی نمیفته من سگ جونم  

_ خب حاالچیکارداشتی؟ 

_ بیا بریم بیرون!! 

_ بابا شیخ گیرمون بندازه فاتحه ت خونده س 

_ بهش گفتم بیا بریم 

_ اوکی بزار لباسمو عوض کنم بعدش 

رفتم به دیوار بیرونی انباری تکیه دادم تا بیاد 

#پارت_۶۹ 
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#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
با اومدنش از جام بلند شدم و همراه هم از عمارت زدیم 

بیرون بعد یک ربع رو بهش گفتم: 

_ پاساژ لباس عروس اینا نداره اینجا؟ 

کم مونده بود چشماش از کاسه دربیاد 

_ لباس عروس میخوای چیکار؟  

_ بریم ببینم... اونطوری آرزو به دل میمیرما تو اون دنیا باید 

جوابگو باشی 

_ خیله خب میریم 

خریدی نداشتم فقط میخواستم یه لباس عروس بخرم برای 

کسی که هیچ وقت قرار نبود عروس بشه... 

اورهان به خاطری که فقط دست و پا شکسته بلد بودم به 

زبونشون حرف بزنم باهام اومد و یه لباس عروس خیلی 

زشت و ساده انتخاب کردم... بدون پف، بدون گل، بدون 

هیچی 

_ تو که گفتی فقط ببینم؟ 
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_ حاال بخریمش 

_ شیخ.. 

همش شیخ شیخ شیخ... قبل اینکه ادامه بده خودم ادامه 

دادم: 

_ سردار حرفی نمیزنه بردار 

خریدیم و به خواسته ی اورهان به فروشگاهم رفتیم.. 

خوب بود که امروز القل کمی میخندیدم ولی کاش میدونستم 

کاش خبر داشتم از ایندم منه بخت برگشته... کاش خبر 

داشتم این آخرین لبخندمه و از این به بعد فقط تلخند داریم 

و زهرخند... 

تو فروشگاه چیزی نمیخواستم فقط شیشه ی کوچیکی نوتال 

برداشتم... شکالت و اینجور چیزا خیلی دوست دارم خب... 

برگشتیم عمارت و من یواشکی به اتاق خاله پری رفتم 

لباس و از کاور در اوردم و جلو تنم گرفتم.. نوچ بهم نمیومد،

ولی مهم نیس، چون تا االن هیچی به من نیومده... 

بیخیال باز دوباره تو کاورش کردمو بردم گزاشتم تو انباری.. 

«سردار» 

گزاشتم بره ببینم میخواد چیکارکنه چی بخره.. تو خریدش 

مشکلی نداشتم من فقط میخواستم عذابش بدم همین. 
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نفهمیدم چی خرید و اورهان هم گفت میخواسته حال و 

هواش عوض شه وگرنه چیزی نمی خواسته.. 

#پارت_۷۱ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
سریع رفتم انباری و کمی در رو باز گذاشتم تا باز به نفس 

نفس نیفتم.. 

خدایا خودت کمکم کن... 

صبح با صدای همون مرتیکه بیدار شدم که دقیقا پشت در 

انباری داشت با برهان و اورهان حرف می زد.  

_ کی میریم ایران؟ 

_ تا هفته ی دیگه میریم 

_ نجوا لیست خرید بهم نداده از ماه پیش به شما داده؟ 

_ نه، شیخ برای نجوا هم بگید لیست بده ما بریم ایران کسی 

نیست براش خرید کنه. 

_ به پریا خانومم بگید بیاد میخوام تنها باشه اینجا 
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_ شیخ.. اون تو این شهر غریب... 

نذاشت ادامه بده: 

_ همین که من گفتم، شب بهش میگم لیست بنویسه میدم 

برید بخرید 

یعنی چی؟! منو تنها میخواستن تو این عمارت درندشت 

ول کنن برن؟  

سریع از انباری بیرون اومدم ولی هیچکدومشون نبودن.. 

عصبی داخل عمارت شدم و رو به خاله حرصی گفتم: 

_ سردار کو؟ 

_ اتاقشه

همینطور که از پله ها به حالت دو باال میرفتم صدای خاله رو 

هم می شنیدم: 

_ دختر نکن کاری نکن که پشیمون نشی! 

با کف دست محکم میزدم رو در اتاقش: 

_ سردار بیا بیرون.. سردار  یاال 

باز محکم تر با دستم کوبیدم رو در: 

_ سردار بیا بدو... بی ناموس بیا بیرون 

در باز شد و چهره ی خونسرد سردار پیداشد 

نمیدونم از کجا جرعت پیدا کرده بودم که مشت های بی 
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جونم و فکر میاوردم رو سینه ش

_ خیلی پستی خیلی... بی فکر، هوسباز، بدبخت....

همینطور پشت هم میگفتم و مشت میزدم که اخرشم مچ 

دستام اسیر دستای قدرتمندش شد: 

_ چته تو عمارت و گذاشتی رو سرت 

دندونام و روهم ساییدم: 

_ یعنی چی که من تو این عمارت تنها باشم شما برید ایران؟ 

منم میخوام بیام مامانم و ببینم... 

_ بی جا می شینی سرجات ... رفت و برگشتمون سه روز بیشتر 

طول نمیکشه 

#پارت_۷۲

#قاتل_جنسی 
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_ من نمیتونم تنها اینجا باشم.. تنهایی خیلی ترسناکه 

_ چون ترسناکه گفتم تنها بمونی دیگه... 
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هوووف.. دلم میخواد االن سرمو بکوبم تو دیوار 

_ حاالم الکی اینجا واینستا... یه برگه از رو میز برادر خریداتو 

لیست کن بدم بخرن 

برگه برداشتم، خودکارم برداشتم... 

یخچال که پر بود از مواد غذایی و این جور چیزا ولی خب 

خوراکی که نداشت هوم؟ 

سریع نوشتم نوتال 

خواستم بخش بدم ولی پشیمون شدم و اضافه کردم دو عدد 

باز خواستم بهش بدم گزاشتم رو میز نوشتم شیشه ی بزرگ 

بهش دادم و اونم نگاهم کرد و گفت: 

_ فقط همین؟ 

_ اره 

نزاشتم حرفی بزنه و از اتاقش اومدم بیرون و رفتم تا برم 

پیش معراج 

_ خاله پری معراج و ندیدی؟  

_ چرا تو حیاطه برو اگه کارش داری میخواد بره بیرون 

سریع دویدم تو حیاط ولی خب پام به خاطر زخمش درد 

می کرد لنگون راه میرفتم 

_ معراج 
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_ هوم 

_ یه کار بگم میکنی؟ 

_ چه کاری؟ 

_ مثال رفتین ایران آدرس خونمون و بدم بری پیش مامانم 

زنگ بزنی تلفنی باهاش حرف بزنم 

_ خب بیا االن باهاش حرف بزن 

ذوق زده نگاهش کردم 

_ زنگ بزن پس 

سریع شماره رو گرفتم و تو حیاط قدم رو رفتم 

صدای ضعیف و نالون مامان پشت تو گوشی پیچید 

_ بله 

چقدر دلم برای مامانم تنگ شده بود، چقدر االن بهش نیاز 

داشتم 

_ مامان 

_ شما؟ 

_ نجوام، مامان خوبی؟ 

_ خوبی تو عزیزم ؟ چرا دیگه نمیای خونه؟ به این پسره میگم 

میگه فرستادمش خارج درس بخونه. 
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چی؟ مردک پفیوز 

حاال خوبه نگفت فروختمش وگرنه مامان سکته میکرد 

_ آره مامان زود میام 

_ آره مادر زود بیا روز به روز حالم داره بد تر میشه  

_ چشم زود میام 

یکم دیگه اختالت کردیم و آخرش خواستم بگم دوستت دارم 

که گوشی خاموش شد 

_ این چرا خاموش شد؟  

_ شت... یادم رفت دیشب بزنمش تو شارژ 

_ پوف.. باشه... معراج االن که حرف زدم تو رفتی ایران بازم 

برو خونمون... یه عکس از مامانم بگیر یکیم از آلبوم دربیار، 

بیار برام باشه؟  

_ اگه وقت کردم چشم 

_ وقت میکنی بریا 

_ باشه ادرستون و تو این برگه بنویس 

به برگه ای که سمتم گرفته بود نگاه کردم: 

_ باشه 

نوشتم و رفتم تو انباری 
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#پارت_۷۳ 
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تا وارد عمارت شدم بوی مرغ به مشامم رسید حالت تهوع 

گرفتم... 

زود دوییدم تو سرویس و خورده و نخورده رو باال اوردم 

دیشبم همینطوری شدم وقتی سردار نزدیکم شد.. 

لعنتی آخرش کار خودش و کرد 

امیدوارم فقط نفهمه 

صورتم و شستم و اومدم بیرون  

رفتم آشپزخونه  

_ خاله 

از جلو گاز برگشت سمتم 

_ جانم  

_ بدبختم کرد 

_ تموم؟  

اونم فهمیده بود 
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_ تمومه تموم 

قطره اشکی که داشت از کنار چشمم میومد پایین و با سر 

انگشتم گرفتم و دوییدم تو اتاق سردار... 

ذلیل بشی سردار.. تیکه تیکه بشی... هیجده چرخ از روت رد 

شه... الهی جزجیگر بگیری... دستت بشکنه... عقیم بشی 

راحت شم.. 

خودم و روتختش پرت کردم 

_ سردار هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت... 

چه تخت نرمی داشت میمون؛ من و بگو با بچم باید رو زمین 

بخوابیم بعد این اقا تخت به این نرمی داره به من حتی تشکم 

نداده. 

پاشدم رفتم جلو اینه و یکی از ادکلناش و با تمام پرو گیری 

برداشتم و زدم رو مچ دستم: 

_ به به، به به، الاقل از بوی تو که بهتره چندش نزدی  ادم 

میشه حالت تهوع میگیری... 

وای چقدر خوب دیگه نیاز به پد ندارم 

سردار امیدوارم این بچه کاری که برگردی به انسانیت... 

هرچند تو از اولم حیوون بودی. 
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باید میرفتم به خاله میگفتم به سردار حرفی نزنه میترسیدم 

با وجود بچه بیشتر اذیتم کنه 

_ خاله پری 

_ بشین یه جا خاله اون پسر بیاد نمیزاره یه اب خوش 

ازگلوت پایین بره الاقل االن استراحت کن 

_ میشینم خاله... خاله بهش نگی نطفه ش تو شکممه باشه؟ 

_ چرا مادر؟  

_ اگه بفهمه شاید بدتر اذیتم کنه، میترسم مثل من که حق 

زندگی و ازم گرفته حق زندگی این بچه رم ازش بگیره 

_ خدا بزرگه... حاال فعال چیزی بهش نگو تا ببینیم چی میشه 

#پارت_۷۴ 

#قاتل_جنسی 
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_ میخواد همتون و ببره ایران من و تنها بزاره اینجا... بخدا که 

میترسم تنها تو این عمارت با این بزرگی بمونم 

خاله متعجب گفت: 
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_ واقعا میخواد تورو تنها بزاره اینجا؟ بچه ت چی پس خدایی 

نکرده اتفاقی نیفته خب 

_ چیکار کنم... هوف 

از نبود سردار استفاده کردم و رفتم سر یخچال و چند تا میوه 

برداشتم تا ببرم تو انباری بزارم شب گشنم بشه تنبلیم میاد 

سه ساعت دزدکی بیام عمارت... 

_ خاله یه سبد بده 

سبدی ازش گرفتم و چند نوع میوه برداشتم، انباری سرده 

خراب نمیشن... 

_ شکالتا کو خاله؟ 

_ این برهان و اورهان تهش و در اوردن مجبور شدم از رو میز 

بردارم بزارم تو کابینت. .. 

جیبامو چند تا شکالت گزاشتم توش 

دوتا ظرف کوچیِک پالستیکی که در هم داشت برداشتم تو 

یکیش باز دوباره شکالت ریختم درش و بستم و تو یکیشم 

یکم از پفیال هایی که خود خاله درست کرده بود ریختم...  

تصمیم گرفته بودم از امشب این کارو کنم... هرآن ممکن بود 

سردار دیگه هیچی نده بخورم چون چند بار تو روش 

وایستادم تنبیهم کرد غذا نداد منم تا صبح از گشنگی داشتم 
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جون میدادم یا اصال اگه بفهمه شبا یواشکی میام اینجا چیزی 

میخورم ممکنه در و قفل کنه نزاره بیام... اینارو ذخیره داشته 

باشم... 

_ اونارو کجا میبری دیوانه 

_ خاله جون من چشم غره نرو سردار بم غذا نده خودم و 

بچم از گشنگی طلف میشیم 

_ برو برو فعال همینارو ببر اگه نداد خودم برات میارم 

خندیدم و رفتم تا اینارو بزارم تو انباری 

وقتی رفتم انباری تازه به عمق فاجعه پی بردم.. 

خب این سردار بیاد تو این خراب شده اولین چیزی که به 

چشمش میخوره همیناس که... وقتی اینجا خالی از وسیله 

باشه همین میشه دیگه 

گلیمی که یه گوشه افتاده بود و برداشتم و گلوله ش کردم تا 

گردی بیفته وسطش 

بردم تکیه ش دادم به کنج دیوار و ظرفارو از اون گردیی که 

ایجاد شده بود رد کردم... 

اول ظرفای در دارو بعد هم سبد میوه ها، تا له نشن... 

باز از انباری اومدم بیرون... 

کال همش تو راه بودم 
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تا پام و گزاشتم بیرون با سردار سینه به سینه شدم... 

خطر از بیخ گوشم گذشتا 

#پارت_۷۵ 

#قاتل_جنسی 
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_ لیست خریدت که همش چرت و پرت بود 

_ خودت گفتی بده به من چه خب 

_ ماه پیش خودت رفتی دست خالی برگشتی این ماهم که 

نوار بهداشتی تو لیست خریدت نبود... 

وای.. سریع نفسی نسبتا عمیق کشیدن تا به خودم مسلط 

باشم 

_ از قبل دارم گفتم همونارو استفاده کنم. 

_ یعنی چی که از قبل داری؟ تو دفعه ی پیش سه بسته ی 

بیست عددی بهت دادم و همش رو تموم کردی چطور االن 

مونده؟ 
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_ خودمم خریده بودم ... 

_ تا جایی که من خبر دارم هیچی نخریدی شما!! 

_ تو ندیدی من خریدم 

_ خب همونارو استفاده کردی؟ 

_ چیارو 

_ همون بسته های کوفتی رو 

دیگه داشتم خودمو میباختم 

_ نه هنوز، استفاده نکردم 

_ اما تو پنج روز از سیکلت گذشته 

دستاچه لبم و گزیدم 

_ ع.. عقب انداختم... خودت دیدی که رابطه داشتیم 

_ اوکی کم نیاری فقط حوصله ندارم از ایجا زنگ بزنی بگی: 

[صداش و نازک کرد] وای سردار به مرگ ننم خبر نداشتم 

نزدیک ماهانمه یه کاری کن همه خونه رو به گند کشیدم 

حرصی نگاهش کردم: 

_ من کی همچین کاری کردم؟ کال یه بار بیشتر اینجا ماهانه 

نشدم که همونم جنابعالی رحم نکردی بهم با وجوِد ماهانم 

بازم ازم رابطه خواستی 

_ هرچی هس حقته 
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_ میبینیم 

بعدم راهمو کشیدم رفتم عمارت... 

خدارو شکر نفهمیدا 

مرتیکه... خودش میگه بچه خودشم رحم نمیکنه... همچین 

دلم میخواد روزی که یه خاک سیاه نشسته رو ببینم. 

رفتم تو عمارت و وقتی از پشت پنجره ی بزرگ دیدم که 

سمت نگهبانی رفت رفتم آشپزخونه و از نبودش نهایت 

استفاده رو کردم 

#پارت_۷۶ 

#قاتل_جنسی 
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برای خودم از آشی که خاله پخته بود ریختم و سریع سر 

کشیدم.. 

_ هورت نکش صداش رو مخمه 

با لب و لوچه ای که پر از اش بود گفتم: 

_ خاله االن سردار میاد بخدا بزار یکم بخورم تا برم رخت 
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چرکاش و بردارم بیارم 

_ باشه پس زور باش 

باز هورت کشیدم و وقتی مطمئن شدم همش و خوردم رفتم 

تا سبد لباساشو بیارم.. 

همون لحظه سردارم اومد 

_ نجوا فردا داداشم اینا میخوان بیان باز دوباره ایران رفتن 

چند روز عقب میفته 

آخیش خدا خیرشون بده 

_ یه حکمتی توش هس 

_ اره دیگه خوش به حال تو شد 

_ عه اونوقت چرا 

_ چون وقتی اونا میان مجبورم کاری به کارت نداشته باشم تا 

جیکت در نیاد 

_ ویی ایول یعنی...  

_ فقط یه چیز دیگه... 

_ هوم؟ 

_ این چند روزی که اینجا هستن مجبوری نقِش نامزدم و بازی 

کنی چون اون خواهرزِن نچسبشم میاد هی میخوان بندازنش 
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به من! 

چه خوب یه کار کنم به چشمش بیاد همون و بگیره دست از 

سر من برداره 

_ باشه مشکلی نیست 

_ خب یکم از خانوادت بگو پس 

از اولم داشتم از فضوای میمردم فقط وقت نمیشد از خاله 

پری بپرسم 

_ بتوچه... مگه نگفتم از من سوال نکن؟ 

اوف باز االن میزنه ناکوتم میکنه بهتر بود یه چیزی بگم که 

هم کاریم نداشته باشه هم بگه 

_ واقعا هم به من ربطی نداره، فقط گفتم داداشت میاد یهو 

یه سوالی میپرسه من جوابشو نمیدونم اون جاس که خیلی 

خیط میشه هوم؟! باالخره نامزدتم یه سری چیزا رو باید 

بدونم دیگه؟! 

#پارت_۷۷ 

#قاتل_جنسی 
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_ همین و بدونی که مامانم و بابام هیچکدوم زنده نیستن و 

فقط یه خواهر و یه برادر دارم.  

فرصت خوبی نبود برای سواالت بیشتر؟  

_ بچه دارن؟  

_ زینب ابجیمه یه فندق داره اسمش دلوینه دوونیم سه 

سالشه شوهرشم مهدی، داداشمم سرکان، اسم زنش طهورا، زنِ 

خیلی خوبیه فقط ابجیش یکم نچسبه... یه بچه دارن اسمش 

گندِم اونم سنش همون حدوداس!!! سوالی نداری؟  

رسما خودش داشت میگفت اگر سوالی داری بپرس!  

_ تو مگه عرب نیستی چطوری راحت ایرانی حرف میزنی؟  

_ مامانم ایرانی بود بابامم بخاطر مامانم اومد ایران و ایرانی 

یاد گرفت و از اونجا به بعد کال خانوادمون ایرانی حرف 

میزدن حتی اقوام هم سعی داشتن ایرانی حرف بزنن 

_ مامان بزرگ بابا بزرگتم؟ فکر کنم بشه جد و جدة؟ 

_ تو نمیخواد عربی حرف بزنی خوبه من باهات ایرانی حرف 

میزنم... اوناهم کم کم تقریبا تونستن ایرانی حرف بزنن و 

عالقشون زیاد شده بود... نمیدونم چرا ولی مامانم و خیلی 
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دوس داشتن... خب سوال دیگه؟! 

االن باز سوال کنم میاد ضایعم میکنم 

_ فعال سوالی ندارم 

_ نجوا سوتی نمیدیا 

_ حاال....  

_ حاال نداریم سوتی بدی وقتی رفتن به حسابت میرسم 

بگم نترسیدم دروغ گفتم 

_ با..باشه 

_ میوه ای که دوست داری؟  

_ چرا میپرسی؟ 

_ باالخره باید یه سری چیزا از نامزدم و بدونم که 

_ گوجه سبز 

_ اتفاقا یه درخت داریم تو حیاط 

اوف که یه فکر شیطانی به سرم زد 

_ توچی؟ 

_ انبه 

_ غذا؟ 

_ پیتزا! همبرگر! بندریای ایران... جوونم بندری... توچی؟ 

_ فقط قرمه سبزی... و فقط دست پخت پریا خانوم...رنگ؟ 
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_بنفش و مشکی 

_ خوبه. منم مشکی و  

روژکا♥��:

#پارت_۷۸

#قاتل_جنسی
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_   ببین... من وتو ان قدری عاشق همیم که یه ثانیه هم 

نمیتونیم از هم دور باشیم اوکیه؟ حتی وقتی میرم شرکت تو 

رو هم میبرم...

االن می ترسید مثال بگم که چه بالهایی سرم آورده؟ 

_ باشه

شرکت رفتنم عالمی داره واسه خودش

_پس صبحا تا سر ظهر نمیگیری بخوابی!... زود بیدار میشی 

باهم میریم شرکت! 

_ باشه

_ این همه مطیع بودنت مشکوک میزنه
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_ نترس من مثل تو بی معرفت نیستم وقتی چیزی ازم 

میخوان از عمد برعکسش و انجام بدم...

چشمکی زدم و سبد و برداشتم و اومدم بیرون...

الاقل وقتی اینا هستن نمیتونه رابطه باهام داشته باشه و 

نمی فهمه حاملم... 

سبد رختارو برم تو آشپزخونه و همونطور دوباره یکم اش 

ریختم و هورت کشیدم

_ نجوا بخدا یک بار دیگه هورت بکش ببین سرت و از تنت 

جدا میکنم یا نه...

_ وا خاله شمام که چقد خشن شدی... میگم این اقا سرکان 

میخواد بیاد بازم باید بهش بگیم شیخ؟ 

متعجب بود و از چهره ش مشخص

_ سرکان داره میاد؟ 

_ آره... چی صداش کنم؟

_ باورم نمیشه.... تو همون اقا سرکان صداش کن... مرد 

خوبیه! بچشونم بانمکه

_ خوبه پس
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_ اومدن بچه رو بغل نکنیا نجوا... ماه های اولته مهم تره

_ خاله چه ربطی داره؟!... این خرافات و بیخیال شو بابا

_ از دست تو

_ میگم خاله برای شب کوکو درست کن اسونم هس اذیت 

نمیشی

_ فکر خوبیه

بعد مکثی گفت:

_ تا وقتی هستن از وقتات خوب استفاده کن... هرچی بگی 

جلو اونا نمیتونه بگه نه

_ اره... حاال من برم انباری دراز شم سردرد گرفتم...

#پارت_۷۹

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

_ خنگ بازی در نیار،پرو پرو برو اتاقش بخواب بگو از االن 

باید عادت کنی
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فکر خوبی بود

_ باشه... فقط خاله اش برام نگه داریا

_ باشه برو

از پله ها رفتم باال و یادم افتاد سبد و خالی کردم باز نیوردم 

باال

طبق معمول این مدت رو نرده ها نشستم و سر خوردم اومدم 

پایین

_ دیگه نشین رو پله ها

_ خاله خیلی گیر میدیا، بچه بغل نکن،رو زمین نخواب، رو 

نرده نرو....

_ برای بچه ت خطر داره

_ هیچی ش نمیشه، مثل من پوست کلفته

گفتم و ازکنار خاله رد شدم، سبد و که برداشتم باز رفتم باال

بدون در زدن وارد شدم و که دیدم اخماش به طرز وحشتناکی 

تو همه

_ چرا در نمیزنی

_ کسی وارد اتاق نامزدش میشه در نمیزنه که... از االن باید 

تمرین کنم واسه فردا عادت کنم.

خوب جمعش کردم...
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همه ی اینا یک صدم اذیتایی که من و کرده نمیشه... وای 

چقدر خوبه تازه از استخر هم در امانم...

سبد و گزاشتم گوشه ب اتاق و رفتم رو تخت دراز کشیدم

_ فکر نمیکنی جای تو اینجا نیس؟

_ چرا اتفاقا میدونم ولی خواستم از االن عادت کنم چون 

جای خوابم عوض شه بدخواب میشم زیاد تکون میخورم فردا 

تو هم نمیتونی بخوابی ...

واقعا خدا این اقا سرکان و خیر بده که همه چی و میتونم 

بندازم گردنش

_ فقط همین چند روزی که اینجان

_ میدونم

_ االن من میخوام بخوابم چیکار کنم؟ 

_ ناهار آماده س برو بخور بعدم میتونی همون پایین رو کاناپه 

بخوابی...

نمیدونم چرا زبون در آورده بودم

#پارت_۸۰

#قاتل_جنسی
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_ غلط کردی، چقدر پرو شدی تو نجوا خداوکیلی....

بقیه ش نگفت و رفت.

با خیال راحت پتو رو دور خودم پیچیدم و چشمام و بستم.

لعنتی ولی همش حواسم پیش اون اش بود.. بیخیال بابا من 

که خوردم سردارم انقدر شکمو نیست که به قدری بخوره که 

تموم شه. 

داشتم فکر میکردم یعنی سرکان هم مثل سرداِر؟ پوف... 

دست بزن داره رو زنش؟ 

همه مثل سردار وحشی نیستن!! ولی چه خوب میشد اگه 

همون آبجی طهورا رو بندازم جلو بگیرتش دست از سر من 

برداره؟!

ان قدر فکر و خیال کردم که کم کم چشمام داشت گرم میشد و 

متوجه شدم که تخت باالو پایین شد و حظور سردار رو هم از 

رو عطر سردش متوجه شدم و چند لحظه بعد تو حصار 

دستای قویش بودم... همون دستایی که منو میزدن... 

با پاهاش پاهام و قفل کردو بوسه ای رو موهام نشوند:

_ من نمیخوام....
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و بقیه ش و به خواب رفتم و متوجه نشدم...

با حس گرمای شدید و تشنگی الی پلکام و باز کردم...

_ سردار برو اونطرف لهم کردی... سردار نمیتونم نفس بکشم 

برو اونطرف

اصال ذره ای هم تکون نمی خورد...

با دستام هولش دادم

_ سردار لطفا برو اونطرف

ای خدااا 

عصبی موهاش و کشیدم و با صدای نسبتا بلندی گفتم:

_ سردار برو اون ور دیگه َاه

خمار الی پلکاش کمی باز شد:

_ ها؟

بد بخت زِن این

_ میخوام پاشم یکم برو اون ور

_ خب پاشو به من چه

_خب منو ول کن تا پاشم

تازه انگار به خودش اومده باشه آزادم کردو منم سریع رفتم تا 

اب بخورم
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#پارت_۸۱

#قاتل_جنسی
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اول چشمم به اش ها افتاد و قاشق برداشتم و همونطوری سر 

یکم خوردم بعد هم آب...

آب و که خوردم تصمیم گرفتم نرم باال... من دیگه به همون 

انباری عادت کردم... 

رو کاناپه دراز کشیدم و چند ثانیه بعد خوابم برد. 

هنوز چشم باز نکردم ولی می فهمیدم اطرافم چی میگذره...

_ سرکان شما با خانومتبرو استراحت کن من خانومم و ببرم 

اتاق... احتماال دیشب درد داشته من و هم بیدار نکرده پیشش 

باشم.. دلش نمیاد اذیت بشم.

من دلم نمیاد؟!  من از خدامه تو اذیت بشی... واال

یهو به خودم اومدم که حس کردم تو هوا معلقم... زود 

چشمام و باز کردم و به اولین چیزی که دستم اومد چنگ 
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زدم...

پیرهن سردار! 

با همون صدای خمار خوابم صداش زدم:

_ سردار؟

پیشونیم و برای حفظ ظاهر بوسید و طوری که خودم بشنوم 

گفت:

_ مگه نگفتم فردا میان؟ باز این پایین خوابیدی؟ 

مثل خودش جوابش و دادم:

_ حواسم نبود

 فقط سرش و برگردوند و لبخند خیلی مسخره ای رو به 

آدمایی که پشتش بودن زد:

_ ببخشید کمرش درد میکنه باید ماساژش بدم... اگه درست 

خودم نباشه خوب نمیشه...

هوف چه چیزای من دراوردیی میگه... خدایا کی اینا رو باور 

میکنه؟

صدای مردی اومد که حدس میزدم سرکان باشه:

_ برو زن ذلیل

خدا کنه زن ذلیل باشه انشا� زنش خوشبخت شه الاقل
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از پله ها باال رفت و من به این فکر میکردم شاید حتی اولین 

باری باشه که سردار منو بغل میکنه... این همه من و انداخت 

تو استخر یه بارم بغلم نکرد ...

حتی یک بارم پیشونیم و نبوسیده... و حتی شاید تو رابطه 

هم من و نبوسیده مگه یک بار که اونم مطمئن نیستم

_ سردار رسیدیم باال من و بزار دیگه

همونطور که دستش زیر گردنم بود یکم موهام و کشید... ولی 

فقط یکم تا صدام درنیاد و بعد باصدای خفه ای گفت:

_ ساکت اون دختره داره میاد

#پارت_۸۲

#قاتل_جنسی
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سرمو سوالی تکون دادم که موهامو ول کرد و باصدای بلند 

تری گفت:

_ عزیزم تو لب تر کن مگه میشه کاری بگی و من نگم چشم؟

یاخدا!!!من که چیزی نگفتم!
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همون لحظه دختری از بغلمون رد شد و میدونم از عمد کیفشو 

زد به سرم ولی الکی وانمود کرد از قصد نبوده:

_ وای گلم ببخشید عزیزم از عمد نبود

مرض دیوانه ی سادیسمی با اون عشوه هاش.

سردار مثال میخواست عصبی باشه یا شایدم واقعا از جایی 

دیگه عصبی بود که تهدیدوار نگاهی به اون دختر کرد:

_ هی مژگان حواست و جمع کن خانومم اذیت نشه... دفعه ی 

دیگه چه از عمد چه غیر عمد طوری دیگه برخورد میکنم...

چرا چشماش سرخه؟ فشار نیار به خودت بابا فهمید عصبیی 

مثال

_ سردار اشکال نداره ولش کن [و از لجش ادامه دادم] بچگی 

کرده...

و من مطمئنم بیشتر از من سن داره:/

سردار دوباره نگاهش و به صورتم دوخت و طوری که مثال 

خیلی عاشقانه باشه گفت:

_ فقط به خاطر تو عشق من... فقط به خاطر تو!

خیلی احساسی بودن بهش میاد ولی تا بردم تو اتاق پریدم 

پایین و گفتم:
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_ سردار اصال احساسی بودن بهت نمیاد

_ تو یکم احساسی باش حداقل..من سه ساعته کل 

احساساتم و ریختم بیرون تو خشک خالی صدام میزنی:

_《سردار اشکال نداره ولش کن》بابا یه عزیزمی، عشقمی 

چیزی خب   ...

_ چرا دیشب پایین خوابیدی باز؟! عقل کل...

_ خب من عادت ندارم تو جای خفه باشم، بعدم من به انباری 

عادت دارم با زمین سرد و خشک و محکمش نه به تخت تو با 

گرمی و نرمی...

حس کردم یه لحظه فقط یه لحظه رنگ نگاهش برگشت و 

دیگه تحقیری توش نبود، اما فقط یک لحظه بود

«سردار»

وقتی دیدم اینطوری گفت به انباری عادت کرده فقط برای یک 

ثانیه حالم دگرگون شد

#پارت_۸۳

#قاتل_جنسی
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چرا یه دختر باید تو انباری بخوابه شبا؟ چرا نباید به تخت 

درست و حسابی حتی تو همون انباری باشه؟ یعنی تو این 

یکی دوماه عادت کرده به زمین خوابیدن؟  دیروز دیدم که 

حتی همون یه تیکه گلیمم جمع کرده بود... رو زمین سرد 

میخوابه؟ خدا اون داداشش و لعنت کنه... کالرارو که حتی 

مقاومتی نکرد و اون عموی بی ریشه ش و

ولی همه ی اینا فقط برای یک ثانیه بود..

_ نجوا لباسات و عوض کن... میخوای برو دوش بگیر 

میخوایم بریم به داداشم خودش آمد بگیم...

_ باشه چند دقیقه صبر کن ... موهام به هم گره خورده

_ بیا، بیا من بازشون کنم دست و پا چلفتی

سمتم اومد و تقریبا وسط سرش و نشون داد:

_ اینجاهاس گمونم...

موهاش فرفری بود... وقتی از خواب بیدار میشد همینطوری 

بود و می فهمیدم گاهی میاد از اتو مو استفاده میکنه وگرنه 

همونطوری بود...

قیچی و برداشتم که از چشمش دور نموند:

_ چیکار میخوای کنی؟ 
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_ این تیکه رو ِبُبَرم خب..

آدامس چسبیده بود و من مطمئنم کاِر مژگانه، همون لحظه که 

از بغلمون رد شد...

_ نه َنُبر

_ ادامس چسبیده

_ نه توروخدا نبر جون من..  نبریا... سرداربخدا ببری حاللت 

نمیکنم... بخدا ببری میزنمت... ببری میرم به داداشت میگم 

نامزدت نیستما... سردار ارواح جدت قیچی نکنیا... 

توروخدا... اصال... اصال ببین شبا غذا نمیخورم نبر باشه؟ نه؟ 

صبح ها هم صبحانه نمی خورم خوبه؟ سردار جون برادرزادت 

قیچی نکن...

فقط هی میگفت...

یعنی ان قدر رو موهاش حساسه؟  

_ االن این و نبرم چجوری میخوای جداش کنی؟

_ خودم جدا میکنم توروخدا نبر فقط

دروغ چرا میخواستم اذیتش کنم قیجی کنم موهاش و ولی 

واقعا این دفعه رو دلم سوخت... اما قول میدم فقط همین 

یک دفعه
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_ برو جداش کن پس... اگه وایمیستی زیاد نیست قیچیش 

کنم

_ نه نه االن خودم درست میکنم...

_ باشه برو پس...

رفت حموم و من فقط اون لحظه رو یادم میاد که هول کرده 

بود یه وقت موهاش و قیچی نکنم و قیافه ش که دیدنی بود و 

ان قدر تند تند حرف میزد

#پارت_۸۴

#قاتل_جنسی
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دلم میخواست این دختره  مژگان و ضایع ش کنم ولی خب 

فعال راهی برام نبود...

از حموم که اومد بیرون موهایش بیشتر فرفری شده بود 

خیلی چهره ش بانمک میشد با این همه تعریف ولی دلیل 

نمیشد من از کارم صرف نظر کنم..

_ نجوا آرایش کن
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_ ول کن بابا زن که به ارایشش نیس.

چهره ش بدکم نیستا

_ حاال یه رژی چیزی بزن لبات سفیده

_ خب اینجا که رژ نیست 

_میرم میارم تو همینجا بمون

_ باشه برو... زود بیایا یه وقت میان حرفامون دوتا میشه

_ اوکی تو نرو بیرون

زود رفتم تا از پریا خانوم چند تا وسایل آرایش بگیرم. 

گرفتم و پشت در اتاق رسیدم که صدایی هم شنیدم... صدای 

صحبت...

نجوا و مژگان

_ من زنشم رابطه ی ما چیزی فراتر از نامزده...

صدای پوزخند مژگان رو مخم بود:

_ خانوم بهتره جولوپالست و جمع کنی

_ ولی ما رابطه داشتیم و من حاملم سردار بچش و میخواد

دروغ خوبی بود ولی مژگانم کم نیاورد

_ شایدم بچت و نخواد هوم؟ یا اصال من نخوام باشه... 

چیزی و که من نخوام از بین میره

_ اوکی حاال برو بیرون خوش ندارم قیافه نحست و ببینم...
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میتونستم از لرزش صداش بفهمم ترسیده ولی چرا باید 

بترسه؟ اون فقط یه دروغ بود...

و من خوشم نیومد نجوا از کسی بجز من بترسه،  از کسی به 

جز من محبت گدایی کنه، کسی به جز من اذیتش کنه....

برای همین وقتی اون عفریته کیفش و کوبوند تو سرش 

عصبی شدم...

مثال من خبر ندارم اون تو اتاقه پس بی هوا درو باز میکنم:

_ عشقم بیا چیزی که خواستی

مژگان بدون حرفی از اتاق بیرون میره و نجوا دستی به 

پیشونیش میکشه... 

کالفه دور خودش میچرخه

_ چته؟

_ هیچی... بده بزنم بریم گشنمه

کیِف وسایل و بهش میدم و میشینم رو تخت منتظرش...

اگه اشتباه نکنم یه طرف صورتش زیر چونه و نزدیک لبش یه 

خال داره، ولی زیاد مطمئن نیستم.

#پارت_۸۵

#قاتل_جنسی
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خوش چهره س ولی خب به من چه!

االن کالرا هم مثل من حالش بده؟؟! با داداشه نجوا خوشه؟ 

عروسی گرفتن؟

اون عشق من بود... چرا؟

اون خوش بخت بشه الاقل...

با حرکت دست نجوا از فکر بیرون اومدم

_ هوم؟

_ بریم... من حاضرم

مصنوعی دستم و دور کمرش انداختم و در و باز کردم و 

خواستم برم بیرون که نجوا زودتر رفت:

_ عه عزیزم خودت همیشه میگی خانوما مقدم ترن چرا باز 

یادت رفت؟

اینا فقط برن... یه بالیی سرش میارم مراغا که سهله خروسا 

هم به حالش زار بزنن.

وقتی رفتم دیدم سرکان روبه رومونه... پس بگو وگرنه نجوا 

جرعت نداره اینطوری باهام حرف بزنه....
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نجوا زود پیش دستی کرد:

_ سالم علیکم و رحمته ا� و برکاته، خوبین شما؟ حاج خانوم 

خوبه؟  دختر خانومتون خوبه؟  خوش گلدی.. خونه ی 

خودتونه بخدا.. خوش بختم من نجوام... 

فقط تند تند میگه...

خدایا خدایا... مگه داره با حاج اقای محلشون حرف میزنه؟ 

فقط فتبارک ا� مونده... االن مثال عربی حرف می زد؟  حاج 

خانوم چیه آخه؟ 

سریع بازوش و گرفتم تا بیشتر گند نزنه

_ شما بفرما ما میایم

سرکان سری تکون داد و رفت پایین

زود برش گردوندم:

_ چی میگی نجوا... مگه ترکه که خوش گلدی؟ اصال تو 

نمیخواد با عربا عربی حرف بزنی... بیشتر انگار داری با حاج 

اقای سر کوچتون که تو نمازجماعت صف اول وایمیسته حرف 

میزنی... گند زدی نجوا... 

تازه از طرف منم میگه خونه ی خودتونه...

_ ب. .. بخدا هول شدم 
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_ اصال تو دیگه نمیخواد حرف بزنی

سر تکون داد و باهم رفتیم پایین .

میز صبحانه رو چیده بودن و نجوا فقط با دست دادن به 

طهورا اکتفا کرد و فرت و فرت لبخند تحویل گندم میداد

#پارت_۸۶

#قاتل_جنسی
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پشت میز نشستیم و با بفرماییدی که گفتم همه شروع کردن 

به جز نجوا زیرگوشش گفتم:

_ نجوا چرا نمیخوری؟!

فقط آروم مثل خودم گفت:

_ نمیدونم

نمیدونه؟  اوفففف

بی ادبی بود برای ما عرب ها سر میز غذا بلند شه ولی 

ببخشیدی گفت و بلند شد... عصبی مسیر رفتنش و نگاه 

کردم. 
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سرکان که فهمیده بود پرسید:

_ چیشد سردار؟ 

خودم و زدم به اون راه و شونه باال انداختم ولی واقعا عصبی 

بودم. 

بعد تموم شدن سریع بلند شدم و خونه رو گشتم ولی نبود... 

از عمارت بیرون زدم و داشتم تو حیاط میگشتم که دیدم در 

انباری بازه..

هنوز متوجه من نشده بود و کنج انباری نشسته بود و 

ناخناش و می خورد و یه نون تست رو پاش بود.

آروم صداش زدم:

_ نجوا

زود سربلند کرد و نگاهم به صورت رنگ پریدش افتاد:

_ چشیده؟ 

_ ه... هیچی

_ چرا نموندی؟! بی ادبی به عرب هاست که موقع صرف غذا 

از سر میز بلند شی...

_ یادم .. یادم اومد خاله پری یه کار مهم داشت باهام.

_ چرا بعدش نیومدی؟ 

_ یادم رفت
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من که سر در نیاوردم

«نجوا»

سر میز از بوی عطر مژگان ان قدر حالم بد شد که دیگه 

نتونستم طاقت بیارم و بلند شدم.. خدایا چرا من اینطوری 

میشم.  با این کارا سردار میفهمه و پوستم و میکنه.

نون تستی از آشپزخونه برداشتم تا بخورم الاقل گشنم نشه و 

بعد رفتم انباری.. حاالم که سردار اومد و میگفت چرا 

نیومدی.

_ خب پاشو بریم

بلند شدم و نون تست و مچاله کردم و کردمش تو دهنم

_ خفه میشی این چه کاریه ؟

#پارت_۸۷

#قاتل_جنسی
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با همون دهن پر گفتم:

_ خفه بشم چه اهمیتی داره؟ 
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سرتکون دادو من چقدر دلم میخواست یک نفر بهم بگه 

اهمیت داره... فقط یک نفر!

دستشو دور کمرم حلقه کرد و باهم اومدیم بیرون...

_ آروم کمرم درد گرفت

_ مهم نیس

خدایا سرم و بکوبم به دیوار خدا خدا

یکم دستشو شل تر کرد و همینطور که شما عمارت میرفتیم 

گفت:

_ برای اینکه نقش بازی کردی حامله ای تحسینت میکنم...

شنیده؟!

_ ولی خب حاملگی همینطور الکی نیس که...

_ آره

خوبه حاال فکر میکنه نقش بازی کردم... اوف

رفتیم تو و چشمم به آشپزخونه افتاد و ناخوداگاه گفتم:

_ سردار من آش میخوام

سوالی نگام کرد و فهمیدم سوتی دادم...

_ ناشتا و آش؟

آب دهنم و قورت دادم:

_ میخوام
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مژگان و پشت سرش میدیدم... اروم با پام زدم بهش و درجا 

برگشت و مژگان و دید.

سر تکون داد:

_ اره عزیزم تو حامله ای هوس کردی بیا بریم آش بدم بخوری 

بچم گشنشه...

هوف همین مژگان من و نجات داد از سوتیی که دادم... االن 

سردار فکر میکنه مژگان از اول اونجا بوده و مثال من هوس 

آشم کرده ولی من واقعا هوسم کرده و فقط وانمود میکنم به 

خاطره مژگانه...

باهم رفتیم اشپزخونه و نشستیم پشت میز

_ تا کی ما باید نقش بازی کنیم خسته شدم

بی توجه به حرفش رفتم آش و از یخچال برداشتم و 

همونطور سرد گذاشتم رو میز...

_ هنوز روز اوله خسته شدی؟  سردار خودت این پیشنهاد و 

دادی چقدر زود خسته شدی...

_ حاال تو چرا فاز برداشتی آش میخوای بخوری؟!

چه خوب که نمیدونه واقعا حاملم

_ خب اگه یهو بیاد باید ببینه که دارم آش میخورم دیگه
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کالفه نفسش و بیرون داد

_ باشه باشه بشین بخور

#پارت_۸۸

#قاتل_جنسی
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_ میگم مگه قراره داداشت اینا چند روز بمونن؟

قشنگ کالفگی ش رو حس میکردم...

_ نمیدونم دوسه روز، شایدم بیشتر، نمیدونم نمیدونم

_ حاال چرا ان قدر کالفه ای

_ نمیدونم

این که هیچی نمیدونه.. ایش

پاشدم ظرف آش و شستم و رو به روش نشستم:

_ سردار تو چرا این دختره رو نمیخوای؟ 

_ بنظرت چرا نمیخوام؟!

_ بگو
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_ کسی که باعث آزار دادن کسی بدون دلیِل چرا باید بخوام؟ 

من و میگفت؟

خب اونطور باشه خودشم من و ازار میده که.. البته سردار 

دلیل داره و امیدوارم دلیلش و بهم بگه...

_ اون بود که آدامس چسبونده بود به موهات و اون بود که با 

کیف زد به سرت...

آدامسم کار اون بود؟ با یاد اوریشم یادم افتاد از موهام جدا 

نشده... حتی سرم و کامل تو وان بردم و ده دقیقه گذاشتم 

باشه تا شاید باز شه ولی نشد..

زود بلند شدم تا یه تیکه یخی چیزی بزارم روش شاید جدا 

شه...

موهام بلند نبود ولی دوسشون داشتم. 

یخ و از قالب در اوردم و نگاهی بهش کردم... مثلثی

_ چیکار میکنی؟ 

_ بزارم رو موهام... قبال دیدم میزارن ولی نمیدونم میشه یا 

نه...

قبل اینکه بزارم یه گاز گنده زدم که قشنگ سه چهارم یخ و 

خوردم و اندازه ی یه بند انگشت موند... اونم خوردم و بعد 

یکی دیگه درآوردم اون و گزاشتم رو موهام
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_ نجوا یخ میخوری؟

یخ هارو جوییدم و قورت دادم:

_ آره مگه چیه؟ 

یکی دیگه درآوردم و باز گاز زدم

_ نکن نجوا صداش رو مخه

_ اصال صدا نداره که

_ صدا داره نکن

#پارت_۸۹

#قاتل_جنسی
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بی توجه بهش یه دستم تو دهنم بود که یخ میخوردم یه 

دستم تو موهام..

یهو عربده زد:

_ نکن میگم نکن بدم میاد...

چرا فکر کردم عوض شده؟! یخ هارو انداختم تو سینک و 

اومدم از آشپزخونه بیرون که طهورا جلوم اومد:
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_ چیزی شده عزیزم؟  صدای سردار بود انگار...

چونم از بغض میلرزید...

فقط سرمو تکون دادم و رفتم تو حیاط

معراج اومد پیشم:

_ چشیده نجوا دادوبیداد میکنه باز؟ 

_ ه.. هیچی

_ گریه نکن اشکال نداره

هنوز یک قطره اشکم نریخته بودم ولی بغض داشتم...

سرمو تکون دادم و از پیش اونم رفتم کنار...

رفتم آخر باغ اون ور تر از انباری...

من االن زنشم دیگه؟ صیغه خونده من زنشم االن... چند بار 

تن بی جون من و مردای دیگه از استخر بیرون آوردن؟ من 

ناموسشم مثال... من ناموسشم و وقتی درحال مرگم یکی 

دیگه منو نجات میده... من ناموسشم جلو بقیه کوچیکم 

میکنه... تا کی نجوا تا کی؟ چرا من نمیخوام قبول کنم همه 

چی تموم شده؟! چرا به زور میخوام بگم هیچ اتفاقی 

نیفتاده؟!

چرا تالش نمیکنم فرار کنم؟ 

چون پیدام میکنه...
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اشکامو پاک کردم و رفتم سمت اتاق نگهبانی..

_ برهان یه دفتر بهم میدی؟ 

_ دفتر؟ 

_ چند تا برگه... با خودکار

_ آره صبر کن

شیش هفتا برگه و یه خودکار بهم داد:

_ بیا

برگه ها رو گرفتم و باز رفتم پشت انباری...

نشستم و یکم از دردام و تو اون برگه خالی کردم و نوشتم و 

نوشتم و نوشتم از دردام....

#پارت_۹۰

#قاتل_جنسی
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نوشتم از روزی که داداشم منو داد به ادمای الیاس و گرفتن 

بکارتم توسط اون وحشی، نوشتم از ارش،نوشتم از سردار و 
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کتکاش و تجاوزاش و نوشتم از منی که فکر میکردم تغییر 

کرده...

چون مطمئن بودم باغ بون به این قسمت اب نمیده چون اینجا 

گل و درخت نداشت سنگ هارو کنار زدم و تقریبا بیست سانت 

از خاک هارو با دستام بیرون آوردم و برگه ها رو هم همونجا 

خاک کردم خودکارم گزاشتم و دوباره روش خاک ریختم و 

سنگا رم گزاشتم همونجا... 

اینا اینطوری نمیمونه شاید جونورا خوردن کاغذارو باید یه 

چیز پیدا کنم بزارم اون تو...

بیخیال...

بلند شدم رفتم تو عمارت

سرکان اومد پیشم:

_ خوبی؟ سردار گاهی عصبی میشه به دل نگیر. 

گاهی؟ همیشه... هه

_ نه مهم نیس. 

_ میشه چند ساعتی بچه رو نگه داری ما بریم بیرون با 

طهورا... مژگان نیس

_ اره 
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_ پس ما بریم بچه اتاق باال خوابه

_ سردار کجاس؟

_ اونم رفت بیرون. 

_ اوکی 

رفتن و منم رفتم باال... مثل فرشته ها خوابیده بود رو تخت 

دونفره ی وسط اتاق...

بغلش دراز کشیدم و بهش زل زدم...

یعنی بچه ی منم مثل این میشه؟ بانمک؟

صدای تلفن از پایین اومد و بعد چند دقیقه خاله پری اومد باال

سرشو از در اورد تو:

_ نجوا طهورا بود گفت اگه بچه بیدار شد چند تا ماژیک رو 

تخت هست با اونا یه چیزی رو دستش بکش خودش با اون 

ور میره خوابش میبره

_ باشه خاله مرسی

#پارت_۹۲

#قاتل_جنسی
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خداروشکر که گفت چون دقیقا چند دقیقه بعدش گندم بیدار 

شدو گریه میکرد

_ ُاماااا (مامان به عربی)

_ جانم... هیییش

اروم میزدم رو پشتش تا ساکت شه ولی انگار نه انگار

سردار اشتباه می کرد این بچه تازه شاید یک سالش باشه...

به ماژیکای رو میز نگاه کردم: قرمز، ابی، مشکی ...

مشکی و برداشتم و پشت دستش یه قلب مشکی کشیدم که 

به طرز عجیبی ساکت شد و با پشت دستش مشغول شد...

خیلی ناناز دوست با پشت دستش حرف می زد:

_ ُاماا.. بوف.. َاب .. َابی.. بوف (ُاما:مادر،مامان/َابی:پدر،بابا/

بوف: اغلب نوزادای یک سال و زیر یک سال همین کلمه های 

نامفهومی رو میگن)

خیلی جیگر بود... ویی بچه ی منم مثل این ناز شه .. محکم 

ماچش میکنم، تفیش میکنم.

همینطوری تو فکرو خیالم غرق بودم که کم کم چشمای منم 

گرم شد:
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《اتاق تاریک و صدای منفور سردار:کوچولو بیا باید تنبیهات و 

شروع کنم... مثل سگ میلرزیدم و بدنم کامل عرق کرده بود: 

سردار خواهش.. خواهش میکنم هنوز بدنم در میکنه... 

بیتوجه بهم اومد جلو و ضربات کمربندش و رو تنم زد و 

لباسام همه چسبیده بود به تنم... سرنگی نزدیک گردنم 

اوردو....》

با جیغی از خواب پریدم...

نفس نفس زنان به اطراف خیره شدم.

«سردار»

ماشین و پارک کردم و پیاده شدم..

_ پریا خانوم بقیه کجان؟ 

_ همونجا که شما رفتین مژگان خانومم رفتن و نیم ساعت 

بعدش اقا سرکان و خانومشون

_ نجوا کو؟

_ تو اتاق خوابه با بچه...

_ گندم؟ 

_ اره

چرا بچه شون و نمیبرن اخه اه
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رفتم رو تخت کنارشون نشستم، نجوا بغل گندم خوابه و گندم 

دست تو گردن نجوا انداخته بود و پشت دستشم قلب مشکی 

توخالی بود... کارنجواس مطمئنم...

خواستم بلندشم که متوجه لرزش غیر عادی نجوا شدم

#پارت_۹۳

#قاتل_جنسی
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_ نجوا

کابوس میدید...

چونش میلرزید زیر لب اروم زمزمه میکرد:

_ نه   .. نه نه.. نزن توروخدا.. نزن... سردار

من؟! چیکار کردم من با این دختر.. خدایا

اروم تکونش میدادم:

_ نجوا نجوا بیدار شو... نجوا کابوس داری میبینی بیدار شو

پیشونیش عرق کرده بود و هذیون میگفت. 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



با جیغ بلندی از خواب پریدو هراسون اطراف و نگاه می کرد و 

مردمک چشماش میلرزید... نفس نفس میزد:

_ سردار

_ هیش... خواب دیدی همین

سرشو گزاشتم رو سینم و رو موهاش دست میکشیدم:

_ هیچی نبود کابوس بود

_ میزدی منو... زدی... 

_ دیگه نمیزنم... هییسسس

ترسیده بود...

کم کم تو بغلم خوابش برد... خداروشکر سرکان االن اینجا 

نبود... یا اون مژگان.

هوف

کتم و دراوردم و اونطرِف گندم دراز کشیدم. 

باید کمتر میزدمش اینطوری داره روانی میشه...

اخه چرا اون داداش پفیوزت با کالرای من ازدواج کرد؟ چرا 

اون عموی عنترت مامان من و اذیت کرد...

پوف االن باز عصبی میشم بالیی سرش میارم. 

سعی کردم بخوابم، ولی تا چشمام گرم شد صدای گریه ی 

گندم بلند شد...
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به زور میخواستم چشمام و باز کنم.. از الی چشمام دیدم که 

نجوا بغلش کرد:

_ انقدر گریه نکن دختر االن عموت و بیدار میکنی...

خوابم برد و دیگه چیزی نفهمیدم

《دوتا بچه که خیلی شبیه هم بودن وسط خونه گزاشته شده 

بودن و هردو گریه میکردن... نمیتونستم بفهمم دخترن یا 

پسر... عصبی پریا خانوم و صدا زدم: پریاخانوم بیا اینا رو 

خفشون کن سرمو خوردن... پریا خانوم نیومد هیچ گریه ی 

اون دوتا هم بیشتر شد... حاال کدومشون و بردارم؟!》

چشمام و باز کردم که صدای خنده ی بچه ای تو گوشم 

پیچید... گندم...

انقدر به این بچه فکر میکنم دیگه حتی خواب بچه هم میبینم.

#پارت_۹۴

#قاتل_جنسی
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صدای خنده متعلق به گندم بود...
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از اتاق بیرون رفتم و رفتم سمت صدا...

اتاق خودم؟....

الی درو باز کردم... بیصدا... نجوا داشت گندم و قلقلک میداد

_ حاال موهای من و میکشی وروجک؟ اره؟ اره؟ 

بچه داشت نفس کم میورد که نجوا هم کنار کشید:

_ خستم کردی... گشنمه توچی؟

انگار اون میتونه درست حرف بزنه...

_ بگو نجوا.. َن.. ج... وا 

نگا نگا دیوانه شد رفت

_ گندم تنها بشی چیکار میکنی؟! تنهایی خیلی بده... دعا کن 

همیشه بابات پیش مامانت باشه تا اخر عاقبت تو مثل من 

نشه... ببین االن کسی نیس من باهاش حرف بزنم دردودل 

کنم با تو حرف میزنم... حتی نمیفهمی چی میگم... حتی 

نمیتونی جوابمو بدی... 

دلم یجوری میشد...

لپش و بوسید:

_ بیخیال بیا بریم یچی بخوریم باز این عموی بد اخالقت 

میاد نمیتونم چیزی بخورم
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من بداخالقم؟

عجب...

تا بچه رو بغل کرد زود از در فاصله گرفتم و رفتم پایین.

_ پریا خانوم یه چیزی بیار بخوریم گشنم شد...

_ میوه؟ 

_ تنقالتی چیزی

_ تخمه بیارم؟ نجوا گفته بود بخرید صبح برهان آورد وسیله 

هارو

_ بیار

تخمه آورد و منم که زیاد اهلش نبودم هر پنج دقیقه یه دونه 

بیشتر نمیخوردم.

نجوا هم اومد و نشست رو به روم و بچه هم همینطور رو 

پاش گذاشت

_ بزار به دخترمون تخمه بدیم....

تخمه مغز می کرد و میداد به گندم...

_ گندم حاللت نمیکنم انقدر تندتند میخوری خودم نمیتونم 

بخورم...

خندم گرفته بود... راست می گفت. 

_ چرا پس مامان بابای تو نمیان خسته شدم.
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من که تا االن ساکت زیر چشمی حواسم بهشون بود حاال به 

حرف اومدم

#پارت_۹۵

#قاتل_جنسی
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_ بده من نگه ش دارم

از خدا خواسته زور بلند شد بچه رو گذاشت تو بغلم

_ مواظبش باش... من که دستام دیگه جون نداره. 

بدون حرف بچه رو گرفتم ازش و باز رفت سر جاش

_ آخ دستم فلج شدا

به مشت تخمه برداشت و ریخت تو دهنش

_ نجوا با پوست؟

_ چیه مگه؟ تخمه مزش به اینه که با پوست بخوری

_ رودل میکنی بچه

با بغض آشکاری جوابم و داد:
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_ ان قدر یه بچه رو اذیت نکن 

بلند شد بچه رو ازم گرفت و رفت باال... هوف

پاشدم برم کتم و بردارم یه سر به شرکت بزنم...

هنوز از پله ها باال نرفته باز صداشون داشت میومد:

_ بوووو.. دوبوف

_ دستشویی؟

_ ابووف... دوو

_ یک یا دو؟!.

_ ُاما... بودف

_ وای نه سه... خدایا

االن قیافه ی هردوشون دیدنی بود سریع رفتم باال و سرمو از 

الی در بردم تو،ولی نجوا ان قدر سرگرم بود که متوجه نشد. 

گیره ای برداشت و به بینیش زد... چشماشو بیست و 

مای بیبیش و باز کرد:

_ خدایا... اوف... خدا خدا جون من یک باشه. 

چشماشو باز کرد و جیغی کشید:

_ خاک بر سر بدشانست نجوا... خاک... چجوری عوضش کنم 

حاال...
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فکر کنم باید کمکش کنم

_ بیام کمک؟

_ سردار برو بیرون عوضش کنم خب.

مای بیبی رو برداشت...

_ چه بویی میده... پوف

مای بیبی رو گذاشت:

_ بریم حموم بشورمت پلشت

درو باز کرد و رفت تو

_ سردار اگه اونجایی بیا در و ببند بچه سرما میخوره.

نرفتم...

_ میبینی این عموت چقدر سیب زمینیه؟

نجوا خانوم شب نشونت میدم سیب زمینی کیه

#پارت_۹۶

#قاتل_جنسی
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نیم ساعتی تو اتاق کارم و درگیر حساب کتابای شرکت و 

انجام می دادم که فهمیدم اومدن و این از جیغ جیغای نجوا و 

مژگان مشخص بود...

در اتاق و باز کردم و با صحنه ی رو به روم خشکم زد... 

مژگان موهای نجوا دستش بودو نجوا موهای مژگان...

_ االن از همین پله ها پرتت میکنم پایین هم از دست خودت 

هم از دست بچه ت راحت میشم.

_ سلیطه ولم کن موهای نازنینم و کندی بیشعور... آی سردار 

بیا موهام و کند

هردو درحال جیغ زدن بودن که سرکان و طهورا از اون ور 

اومدن و مثل من خشکشون زد...

نجوا دقیقا لبه ی پله ها بود و یکم فشار میدادی مقاومت 

نمی کرد میفتاد پایین.

_ ولم کن عنتر موهای خوشگلم کنده شد

_ تو ول کن

_ تو میخوای منو بندازی پایین به من چه... [بلند تر جیغ زد] 

وحشی ولم کن.

سریع به خودم اومدم و رفتم سمتشون 

_ چیکار میکنید شما ول کنید همو
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مژگان زود خودشو انداخت جلو

_ سردار جون این هرزه موهای منو کشید اول

_ عه بخدا دروغ میگه اون اول موهای منو کشید.

گفت هرزه؟! به نجوا گفت؟

سلیطه خانوم حسابتو میرسم.

عربدم کل عمارت و گرفت:

_ ســــــــــــــــرکــــــــــــــــــــــان

اونم اومد جلو و طهورا سعی داشت مژگان و بگیرتش...

_ سرکان خواهرزنتو جمعش کن تا دهنشو پرخون نکردم 

عوضی و...

_ آروم باش سردار اون اشتباه کرد

_ غلط کرد به زن من میگه هرزه، غلط کرد چیزی که خودش 

هست و وصله ی زن من میکنه...

خودم میگفتم هرزه بقیه حق نداشتن بگن هرزه...

_ ببرش از جلو چشمام... ببرش

برگشتم و نجوا رو ندیدم... یکم اینور اونور و دید زدم که 

دیدم پریا خانوم داره از پله ها میبرتش پایین و نجوا بی حال 
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سرش و روشونه ی پریا خانوم گذاشته... این چش شد حاال...

آروم از پله ها رفتم پایین.. مثال اون االن حامله س خوب 

نقشش و بازی میکنه

#پارت_۹۷

#قاتل_جنسی
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هوف چقدر بدم میاد از مژگان...

نجوا که خوب بازی میکنه پس منم خوب بازی کنم شک 

نکنن...

_ پریا خانوم بزار االن بغلش میکنم... 

دست انداختم زیر پاش و بلندش کردم...

سرمو بردم نزدیک گوشش:

_ توباید بازیگر میشدی

بی جون بهم نگاه کرد... واقعا چجوری اینطوری نقش بازی 

میکنه حتی رنگشم عوض شده..
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رفتیم تو اتاق و گزاشتمش پایین ولی هنوز یه قدم نرفته 

بودم که پیرهنم از پشت چنگ خورد و ناله ی نجوا:

_ سردار

شتلق افتاد زمین...

این چش شد؟!

زود نشستم پیشش:

_ نجوا بسه دیگه االن که کسی اینجا نیس

_ حالم بده بخدا

یعنی چی؟! عجب

زیر بغلش و گرفتم و گزاشتمش رو تخت

_ دراز شو حاال به پریا خانوم بگم بیاد

_ نمیخواد... سردار

داشتم میرفتم پریا خانوم و صدا کنم ولی خب نجوا صدام 

کرد پس برگشتم:

_ هوم

_ گوِشت و بیار

_ کسی اینجا نیس که بگو

غر زد:

_ بیار گوشت و 
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خم شدم ببینم چی میگه

پیرهنم و چنگ زد و سرم و نزدیک تر برد.

نفس عمیقی کشید

_ سردار

_ هوم

دوباره نفس کشید:

_ یادم رفت

ای درد بگیری نجوا فکر کردم چی میخواد بگه

دیوانه...

_ حاال بزار برم من

#پارت_۹۸

#قاتل_جنسی
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«نجوا»

نمیدونم اون لحظه فقط بوی سردار و میخواستم... عطر 

تنش و...
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مجبورن بهونه کردم سرش و بیاره جلو که چیزی بگم آورد 

جلو فقط بو کشیدم...

آخرش با این همه ادای من میفهمه...

لعنتی اون دختره هم که می خواست بال سرم بیاره...

خداکنه زودتر برن وگرنه مطمئنم یه بالیی سرم میاره 

میپوکونتم...

چند دقیقه ای دراز کشیدم تا حالم جا بیاد، واقعا ترسیده بودم 

و این بی حالیمم برای همون بود گمونم.

دلم برای انباری تنگ شده...

بلند شدم و و اتاق و باز کردم که سینه به سینه ی سردار 

شدم:

_ برو حاضرشو میخوایم بریم شرکت

اوه

_ من نیام نمیشه؟

_ نیای مژگان زندت نمیزاره!

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



از جونم سیر نشدم که... ولی..

_ خب بمیرم مگه مهمه؟!

سرش و تکون داد و این دفعه حرفی نزد.

_ حاضر شو دیر میشه نجوا

_ من لباس درست و حسابی ندارم، لباسام به درد شرکت 

نمیخوره،  خودت یه چیزی بده پس...

_ ای بابا... عب نداره یه چیزی بپوش تو راه یه چیزیم میخرم 

برات

اخیش... یه دلی از عزا در میارما

زود هرچی به دستم اومد برداشتم پوشیدم...

_ بریم

_ ارایش کن 

_ واجبه مگه؟ بخدا الکی حساسی تو ایرانه که هرجا میرن 

ارایش میکنن اینجا کالیفرنیاس..

_ آرایش

_ باشه باشه

#پارت_۹۹

#قاتل_جنسی
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یه ارایش خیلی ملیح نشوندم رو صورتم و برگشتم شما 

سردار که سرش تو گوشی بود.

_ بریم؟

حس کردم با دیدنم تو شوک موند.. شایدم من اینطور حس 

کردم و توهمی بیش نبود.

_ بریم

اگه با دیدنم فسیلم میشد بهش حق میدادم چون من از وقتی 

اومدم اینجا آرایش نکردم و کل ارایشم یه رژلب بود تازه 

همونم یه بار...

سرکان و مژگان و طهورا پایین نشسته بودن گندمم رو پای 

سرکان بود...

رفتیم که سرکان سوالی نگاهمون کرد و سردار بخاطری که 

سوتی ندم زود گفت:

_ نجوا حالش خوب نیس میبرمش دکتر، برای بچمم اتفاقی 

نیفته
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چه ادمی بود این.. هزار چهره س این... هر بار یه روش و 

نشون میده. 

_ برو مواطب خودتون باش

_ حواسم هست

رو کرد سمت مژگان و ادامه داد:

_ فقط چون نجوا گفت کاریش نداشته باش کاریت ندارم 

وگرنه نگاه نمیکردم خواهره زن داداشمی...

من کی گفتم کاریش نداشته باش؟

از طرف منم حرف میزنه بخدا!!

دستش و دور کمرم انداخت و به جلو هولم داد:

_ بریم عزیزم...

چقدر بدم میاد عزیزم عزیزم میکنه ها

سوار ماشین شدیم و من عقب نشستم

_ چرا عقب؟

حقیقت و گفتم:

_ االن جلو میشستم ضایع م میکردی میگفتی کی گفته جلو 

بشینی مگه کیی؟!

_ نه بیا جلو رانندت که نیستم

از همونجا کفشام و دراوردم انداختم جلووخودمم رفتم جلو
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_ سردار میگم...

_ بگو

_ اوف یادم رفت

واقعا یادم رفت...

_ میریم شرکت اونجا یه سوپرایز برات دارم...

عجب...

نمیدونم چرا ولی به لحظه حس بدی داشتم به این 

سوپرایزش

#پارت_۱۰۰

#قاتل_جنسی
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لباس خریدیم و همونجا پوشیدم

وقتی رسیدیم تازه معنی سوپرایز و فهمیدم....

با دستش بهم اشاره کرد:
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ایشون آبدارچی جدیدمون هستن

بعدم چیزی به عربی گفت....

من و ابدارچی شرکتش معرفی کرد...

زیر گوشم گفت:

_ اینم سوپرایزت خانومِ آبدارچی...

تو خونه بخاطره داداشش نمیتونه اذیتم کنه برای همین اینجا 

اذیتم میکنه... باید حدس میزدم قصدش از این کارا چیه...

_ کارمندا نصفشون ایرانی بلدن بقیه هم عربی حرف میزنن... 

با کسی حرف نمیزنی.

بد بغض کرده بودم... لعنت به بی کسی.... 

کاش میزد من و ولی اینطوری جلو کسی اذیتم نمیکرد، 

کوچیکم نمیکرد...

تو که میخوای اینطوری اذیتم کنی خب الاقل مهربون نباش 

قبلش تا هوایی نشم...

_ خانوم برای همه ی کارمندا قهوه بیار.. حتی برای نگهبانای 

جلو در هم ببر...

خدا لعنتت کنه سردار..
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رفتم قهوه درست کردم و تو سینی گذاشتم خواستم برای 

نگهبانا ببرم که دیدم اسانسور حرکت نمیکنه.

صدای مردی اومد:

_ خانوم آسانسور برقش قطعه باید از پله برید

طبقه ی سیزدهمیم یا چهاردهم؟؟!

من از موقع ببرم اینا سرد میشن که..

ای خدااااا میدونم خود سردار از عمد برق اسانسور و قطع 

کرده  

برای کارمندای باال قهوه هاشون و بردم و آخر سر با کمردرد 

شدیدی نشستم تو آشپزخونه... خدا ازت نگذره سردار...

_ خانوم قهوه ی نگهبانا رو هم بردی؟!

لعنت بهت... سربلند کردم و با نفرت بهش نگاه کردم.

_ نه

_ پاشو ببر

قهوه ریختم و گذاشتم تو سینی..

_ ببرم سرد میشه.

_ سرد شد برشون گردون

از کنارش رد شدم:
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_ ازت متنفرم سردار

_ احساساتمون متقابله نجوا

(برگرفته از سریاالتان ترکی:))

#پارت_۱۰۱

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

اعصابم متالشی شده بود اصال نمیدونستم چیکار کنم...

اوال فکر میکردم عاشق میشم بعد اونم میاد خاستگاریم، ناز 

میکنم میگم باید فکر کنم،  بعد دوباره میان، باهم میریم لباس 

عروس می خریم، وقتی حامله شدم با خوشحالی بیبی چک و 

میدم دستش و میگم: بابا شدنت مبارک باشه... زهی خیال 

باطل... فکر می کردم با هم اسم بچمون و انتخاب میکنیم، که 

هم سلیقه ی من باشه هم سلیقه ی اون...

حاال چیشد؟!

شاهزاده ی سوار بر اسب سفید من کجایی؟! 

چه تفکرات بچه گانه ای داشتم
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کو پس خاستگاری؟ کو عقد؟ کو لباس عروس؟ 

هاااا اره خاستگاری که نداشتم حیف شد ولی خب بدون ناز 

کردن عقد نکردیم، صیغه شدم...

لباس عروسمم که تو انباری افتاده...

بیبی چکم خب نشد عب نداره...

ولی اسم بچمون و اگه دختر بود میزارم رها... رها از 

هرچیزی... رها از زندانی به نام دنیا... دنیایی که آدماش 

بی رحمن... ادماش کسی و ندادن دردودل کنن... بعضی از 

ادماشم که خب... میندازنت گوشه ی انباری و فقط برای رفع 

نیازجنسیشون ازت استفاده میکنن وگرنه کلفت خونه و 

ابدارچیه شرکتشون میشی...

نفهمیدم کی رسیدم پایین... دستی به فنجونا زدم... سرد 

شدن...

از شرکت رفتم بیرون و فنجونارو خالی کردم کنار جدول...

نگهبانا خوردن به من چه... تشکرم نکردن...

شونه ای باال انداختم و رفتم تو...

ریلکس از پله ها باال رفتم، من حاملما به من چه همونجا صبر 

کن....

باالخره فکر کنم بعد از ده دقیقه یک ربع رسیدم...
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_ چه غلطی میکردی ان قدر دیر اومدی؟!

_ ببخشید رییس نگهبانا دیر خوردن...

پوزخندی زدم و رفتم اشپزخونه..

کمرم خیلی درد میکرد... بالیی سر بچم نیاد؟

ها داشتم فکر میکردم اسم دخترم رها باشه.. اگه بچه پسر 

بود میزارم آزاد... نه نمیدونم... شاید بزارم مسیح... 

شاید اصال اسم دخترمم بزارم رژان..

نمیدونم... هی نظرم عوض میشه

#پارت_۱۰۲

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

ان قدر کمردردبهم فشار آورده بود نمی دونم کی همونجا خوابم 

برد و با سروصدا بیدار شدم..

_ غلط کردی... شما اخراجی... به سالمت

گنگ نگاهم و به اطراف دادم....

_ اقا من که کاری نکردم..
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_ لو دادن اطالعات شرکت کاری نیس؟

تو آشپزخونه جای دعواس مگه؟!

_ برو حسابداری... همینی که گفتم

عصبی برگشت سمت من:

_ پاشو دیگه مثال ابدارچیه.. بسع شب شد بلند شو بریم...

چه خوب باالخره می خوایم بریم.

_ پایین منتظرتم زود بیا

کیفم و برداشتم و پنج دقیقه بعد سردار رفتم پایین... همون 

لحظه ماشینش جلو پام ترمز زد...

تا اومدم درو باز کنم شیشه ی جلو پایین رفت...

چی؟

یه زن بغلش نشسته بود...

یعنی...

به دختره نگاه کرد:

_ حبیبتی...

بوسه ای پشت دستش زد...

رو کرد به من:

_ سوپرایزمون تموم نشده بود... خودت بیا خونه من با 

دوس دخترم جایی باید برم...
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بعدم درمقابل چشمای مبهوت من گازشو گرفت و رفت....

همین؟!

هیستریک خندیدم... بلند و بی پروا

کنار جدول نشستم و فکر کردم

فکر کردم به اینکه چطور برم خونه؟! 

مگه خونه ی خاله س؟ کالیفرنیاس... بلد نیستم جایی و...

حتی پولم ندارم... 

تو این هوای سرد و شب من و اینجا گذاشت رفت؟! چطور 

دلش اومد؟! من حتی پالتوی گرمم ندارم..

خدایا خدایا بمیرم من بمیرم...

همونجا نشسته بودم فکر میکردم چه خاکی تو سرم کنم...

کم کم متوجه ی نم نم بارون شدم...

گل بود به سبزه نیز آراسته شد

#پارت_۱۰۳

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     
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کاری نمیتونستم بکنم که هیچ جارم بلد نیستم و ادرس 

عمارتم بلد نیستم... سردار ازت متنفرم... متنفر... نفرت

هوف

دستامو به هم مالیدم تا شاید گرمم شه. 

گفت بعضی از کارمندا ایرانی بلدن نگفت؟

با این فکر سریع رفتم تو شرکت و وسط سالن وایستادم داد 

زدم:

_ کسی اینجا ایرانی بلده؟

دوسه نفری بی تفاوت رد شدن ولی یه زن اومد طرفم:

_ چیزی الزم داری گلم؟ 

با بغض آشکاری جوابشو دادم:

_ آره خونه ی سردار و بلدی؟ 

_ سردار کیه؟!

اینا نمیشناسنش؟!

_ شیخ مصطفی

_ چرا بلدم اونجا میخوای بری چیکار؟

_ چیز...

چی بگم حاال؟ 
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_ اها... گفته بود برای خانومش شال گردنی که تو شرکت جا 

مونده رو ببرم گفتم ببرم براش آدرس یادش رفت بده 

گوشیشم جواب نمیده.

نگفت از شال گردن کو و من از این بابت خدارو شکر میکنم  .

_ بیا میرسونمت

_ نه نه تو، تو یه کاغذ بکش راهشو از اینجا چجوری برم چون 

من بلدنیستم حرف بزنم برای اون...

_ باشه پس بیا بکشم..

رفتم باهاش و بعد برگه بهم داد که دقیقا مثل لوکیشن گوشی 

خط کشی شده بود و مشخص کرده بود از کجا به کجا برم...

_ تقریبا چقدر راهه؟!

_ پیاده میخوای بری؟!

_ آره دکتر گفته پیاده روی باید برم اضافه وزن دارم. 

حاال قشنگ معلوم بود چوب خشکما

_ دو، سه ساعتی راه هست

دستام و بردم جلو دهنمو گفتم:

_ هااااا

گرم نمیشدن که لعنتیا
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#پارت_۱۰۴

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

با استرس کنار جدول قدم میزدم و از رو بزنه نگاه میکردم تا 

ببینم کجا باید برم ولی بخاطر بارون برگم خیس میشد و 

مجبور شدم بزارمش تو جیبم...

هیچ شال، روسری یا کالهی هم سرم نبود و همین باعث 

میشد سرما به سرمم نفوذ پیدا کنه...

نیم ساعت بعد باز کاغذ و در اوردم تا ببینم کجا باید برم...

تو کاغذ االن من باید یه دوراهی ببینم و برم سمت راست... 

سرباال اوردم و در کمال تعجب هیچ دوراهی ای پیدا نکردم...

براوو.. تموم دیگه تموم تموم.. 

سرما ان قدر بهم غلبه کرده بود که ناخواسته خوابم میومد و 

پاهام ِسر شده بود..

حتی نا نداشتم بخوام بلند شم.. لعنتی به بارم لباس عروسم و 

نپوشیدمش، هرچند خیلی زشت بود. 

هیچ وقت فکر نمیکردم اینطوری شه...
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رو جدول خیس نشستم و سرمو گرفتم تو دستام و عمیق 

نفس می کشیدم... بچم طفلی... 

من که سگ جونم میدونم هیچیم نمیشع ولی بچم اگه 

طوریش شه... اگه... اگه بمیره... سردار میشی قاتل بچت..

بوی قهوه تو بینیم میپیچید و من چقدر دلم میخواست قهوه 

بخورم... قهوه ی داغ تا الاقل کمی گرما به تنم تزریق بشه.

 بدون اینکه بخوام اشکام بی وقفه باهم مسابقه گذاشته بودن 

برای باریدن...

خیلی خوبه که سردار با وجود داشتن زن دوس دختر داشت 

خیلی خوبه خیلی...

حتی بچه هم داره...

به وضوح  میفهمیدم بدنم میلرزه و از موهام آب چکه میکنه..

خواب و بیدارم و درک خوبی از اطراف ندارم...

«سردار»

پس چرا این دختره ی پتیاره نیومد؟! ساعت یازده شب شد...

فقط تو برس خونه نجوا... موهات و از ریشه میکنم، که االن 

مجبور نباشم به داداشم بگم بیمارستان بستریش کرد... اه.

کتم و از رو دسته ی مبل برداشتم و خواستم برم بیرون که 

مژگان جلو راهم سبز شد...
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دستی به پیرهنم زد و نفسش و تو صورتم ول داد...

_ کجا با این عجله؟!

عطر سکسیی که زده بود به شدت تحریکم می کرد...

سرش و اورد جلو و کم کم فاصله ی صورتامون داشت کم 

میشد و در یک حرکت قافلگیر کننده لباش و محکم گذاشت رو 

لبام...

لعنتی نباید وا میدادم... نباید... پسش زدم:

_ چیکار میکنی؟ من زن دارم احمق

پوزخندی حرص درار زد و گونم و بوسید و رفت...

عوضی

#پارت_۱۰۵

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

سریع از خونه زدم بیرون تا ببینم این عفریته کدوم گوریه...

کل خیابونای اطراف شرکت و دنبالش گشتم اخرم به این پی 

بردم که فرار کرده.   ...
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آره برگشت بودم و بارون شدید میزد ولی ماشینی توجهم و 

به خودش جلب کرد پیاده شدم که متوجه شدم یکی و کشون 

کشون با خودشون میبردن سمت ماشینشونو به انگلیسی باهم 

حرف میزدن ولی خب من به چهار زبان مسلط بودم و بلد 

بودم پس فهمیدم چی میگن:

_ عجب پولی در بیاریم ما از این...

_ آمپول و زدی بهش؟!

_ زدم خیالت راحت... میگم اول به خودمون یه سرویس بده 

بعد تحویلش بدیم نظرت؟

هرچی بیشتر نزدیک میشدم بیشتر میترسیدم که اون طرف 

نجوا باشه...

_ یه آمپول دیگه آماده کن بزنیم بهش 

_ اماده س بزنم؟ 

_ بزن

سرنگ که تو بازوش رفت متوجه شدم که واقعا اون نجواس 

چون چهره ش کامل دیده شد.

عصبی به سمتشون پا تند کردم...

_ چه غلطی دارید میکنید شما؟  اون چی بود زدین بهش؟

بازوی نجوا رو گرفتم و کشیدم، کشیدم تو بغل خودم...
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کمی تکونش دادم:

_ نجوا؟ میشنوی صدامو؟ جواب بده...

سریع بردمش تو ماشین گزاشتمش ولی تا به خودم بجنبم 

اون دوتا جیم زدن...

عوضیا...

معلوم نیست با این چیکارکردن.. حاال چند روزیم میفته رو 

دستم.

پشت فرمون نشستم و هرچند دقیقه یک بار از اینه به 

صورتش نگاه میکردم و همونطور زنگ زدم به پریا خانوم:

_پریا خانوم به معراج بگو زنگ بزنه عموش هرچه سریع تر 

خودش و برسونه عمارت..  اتاقمم اماده کنید دارم نجوا رو 

میارمش

_ چشم.. چیزی شده بالیی سرش اومده؟

_ نه یکم کسالت داره

سریع گوشی و قطع کردم و باز برگشتم نگاهش کردم...

عموی معراج پزشک بود... به درد همچین مواقعی می خورد...

#پارت_۱۰۶

#قاتل_جنسی
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 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

نمیدونم چرا ولی پریا خانوم با هرکسی رو نمیده و گرم 

نمیگیره ولی انگار نجوا کال ویژه س... هم خیلی دوسش داره، 

هم خیلی نگرانشه..

یاد اون لحظه افتادم که داشتن میبردنش..

اه کاش میزاشتم میبردنش... از شرش راحت میشدم سلیطه 

رو..

به عمارت رسیدیم و بغلش کردم و باز هم مجبور شدم به 

سرکان یه دروغ دیگم وصل هم کنم بگم:

_ طاقت دوریش و ندارم گفتم بیارمش خونه همش جلو 

چشمم باشه.

_ احسنت... عجب شوهری داره ها... خوش شانس.

تودلم پوزخندی به کلمه ی خوش شانس زدم و بی توجه دیگه 

رفتم باال تا باز سلیطه ی بعدی(مژگان) نیومده...

زود بردمش و باز اومدم پایین تا ببینم معراج کدوم گوریه..

_ پریا خانوم معراج کو؟
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_ االن اومدن پسر تو برو باال... راستی چرا انقدر رنگش 

پریده... باز چیکارش کردی؟!

هووف! همه دیگه میدونن من بال مال سرش میارم... هرچند 

حقشه و برم ایران برگردم اینجا فاحشه خونه تاسیس شده...

_ پریا خانوم هرکار کردم حقش بوده...

سری به نشونه ی تاسف تکون داد و رفت...

حقشه واال... باز رفتم تو فکر کالرا.... کجایی تو آخه لعنتی 

چرا دیگه سراغ منو نمیگیری؟ جات خوبه؟  شوهرت خوبه؟ 

پوعف توهمی شدم باز

دکتر که اومد با هم رفتیم باال و گفت چند روزی کسله ولی به 

مراتب خوب میشه:

_ روز به روز بهتر میشه ولی باید مراعاتش کنید... االن 

نمیتونم تشخیص بدم چی بهش تزریق کردن ولی از حاالتی 

که داره میتونم حدس بزنم مواد مخدر باشه!  هرچند مطمئن 

نیستم. همسرتونه خیلی مهمه پس حتما ببریدش تا ۲۴ساعت 

بعد آزمایش بده. 

مهم؟ چه کلمه ی غریبی... اصال برام مهم نیس به درک که 

مواد تزریق کردن.. آزمایش بی آزمایش...

_ باشه ممنون
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بعد اینکه دکتر رفت سرمی که بهش وصل بود و کشیدم و 

بغلش کردم و رو زمین درازش کردم... اومده اذیت شه یا 

راحت!!!؟

خودمم رفتم تو تخت و راحت گرفتم خوابیدم به نجوا بالشت 

هم ندادم... هرچند االن بیهوش بودو هیچی نمیفهمید ولی تو 

بیهوشیش هم نباید دل سوزوند

#پارت_۱۰۷

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

با صدای ناله الی پلکام و باز کردم.. خفه شو دیگه عوضی اه 

آدم نمیتونه تو خونه ی خودش مثل آدم کپش و بگیره بزاره..

نیم خیر شدم و نجوا رو کنار دیوار دیدم طوری که تقریبا دراز 

بود ولی تو همون حالت نشسته هم بود،  تشت و پارچه ای 

بغلش بود و با چشمای بسته هی پارچه رو میزد تو تشت و 

میزاشت رو پیشونیش... حتی دستاش جون نداشت آب 

پارچه رو بگیره... تب داره؟! خب داره که داره به من چه...
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با دستش دنبال تشت می گشت تا پارچه رو بزاره توش...

تب کرده بود و حق داشت معلوم نیست چند ساعت زیر بارون 

بوده و منم وقتی آوردمش همونطور با لباس و موهای خیس 

گزاشتمش..

حق داشت ولی دلیل نمیبینم کمکش کنم...

بلند شدم و با گام های بلند رفتم سمتش.. از الی پالکای نیمه 

بازش منو می دید و باصدای ضعیفی گفت:

_ سردار... ک.. کمکم کن...

کمک؟؟! 

_ کمک میخوای کوچولو؟!

تشت و برداشتم و همش و بردم تو وان خالی کردم...

تا صبح ضجه بزن از تب...

بیخیال رفتم پشت بهش دراز کشیدم:

_ خفه خون بگیر میخوام بخوابم...

صداش کم میشد ولی تموم نمیشد...

تقه ای به در اتاق خورد:

_ شیخ درو باز کن...

پریا خانوم... گاهی میگه شیخ گاهی پسرم... فقط اونه که به 

گردن من حق داره چون مامانم شیر نداشت بهم بده اون 
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میداد...

اومد تو و بادیدن وضعیت نجوا غرید:

_ چرا این اینجوریه؟ منتظری جون بده؟ تشتی که آورده کو؟

_ ریختمش تو وان...

و در یک لحظه صورتم داغ شد

پریا خانوم این کارو کرد؟!

به خاطر کی؟  

عجب

#پارت_۱۰۸

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

پریا خانوم برای اولین بار روم دست بلند کرد... دستم و 

گذاشتم رو رد سیلی و بهت زده نگاهش کردم..

_ تو ان قدر سنگدل بودی؟ دختره داره تو تاب میسوزه بعد تو 

میری تشت و خالی میکنی؟ میدونی با چه سختی اونو از پله 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



آورد باال؟ چقدر بی رحم شدی... سرداری که من میشناختم تو 

نیستی انگار...

خجالت زده از اتاق اومدم بیرون..

راست می گفت چرا من اینطور شدم؟ کالرا کالرا چیکار کردی 

با من!

از پله ها پایین رفتم که سردار خواب آلود اومد پیشم:

_ حالش اگه خوب نیس آماده شو ببریمش دکتر... صداش تا 

پایین میاد...

به جایی رسیدم که داداشم بهم میگه بیا زنت و ببریم دکتر...

_ نه خوب میشه خودم االن میرم باالسرش...

واقعا نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم یاد اون لحظه و پلکای 

نیمه بازش میفتم... یه دختر بی پناه و عذاب میدم و باز اون 

از خودم درخواست کمک میکنه.. بخاطر بی کسی ش دلم به 

درد میومد... دست و دلم میلرزید وقتی یاد لرزش دست و 

پاش میفتم... یاد سرخی چشاش.. یاد بی کسی چشاش... یاد 

بی پناهی چشاش... یاد اشک تو چشاش... یاد برق چشاش... 

لرزشش صداش!

لعنت به من لعنت...
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سریع از پله ها باال رفتم... بهش نمیگفتم کمکش کردم ولی 

االن کمکش میکنم.. نمیتونم... یهو یه حسی بهم گفت اگه 

کاری نکنم نابود میشه...

قول میدم فقط امشب تا وقتی تبش قطع شه دل بسوزونم... 

قول!

به حالت دو از پله ها باال رفتم و پشت در بسته ی اتاق 

وایستادم...

صدای پریا خانوم میومد:

_ دستتو بده به من مادر میخوام لباست و درارم تبت پایین 

نمیاد... سرتو بیار باال.

من محرم تر از هر محرمی پس برای چیم؟! 

صدای فین فین از اتاق میومد...

پریا خانوم داره برای نجوا گریه میکنه؟!

_ خ.. خال.. ه 

سرفه های خشک نجوا هم باهاش ادغام شده بود...

_ جانم عزیزدلم اون اشکات و نریز مادر تبت همینطور پایین 

نمیاد

_ می... م... یرم؟ 

حرف از مردن میزد؟
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_ نه چرا بمیری؟ خدانکنه

#پارت_۱۰۹

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

_ خا.. خاله

_ بله بله جانم

_ دعا... دعا کن... بمیرم...

بغض داشت صداش یا من اینطور حس میکردم؟! بدون اینکه 

بخوام و کنترلی داشته باشم رو احساساتم، قطره اشکی 

لجوجانه از پلکم افتاد...

دراین حد بد بودم؟! دیر یا زود ولش میکردم بره... قرار بود 

ارزوی مرگش و که کرد ولش کنم... بعد اینکه دل سوزوندنم 

تموم شه بعد اینکه تبش قطع شه بعد اینکه از ایران اومدم و 

حرکت اخرم و زدم ولش میکنم بره...

ارزو کرد... گفت دعا کن بمیرم... یعنی االن تو دلش داره میگه 

کاش بمیرم؟!
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تقه ای به در زدم

_ نیا سرکان زن داداشت وضعیتش مناسب نیس...

چرا سرکان؟ مگه قرار بوده بیاد؟ 

رفتم داخل:

_ سرکان؟

_ هیس پسر تازه االن خوابید... سرکان پایین بودم گفت بیام 

ازش سر بزنم فکر کردم اونه.

_ اوکی. برو بخواب خودم حواسم هس...

_ تو؟ تو حواست هس؟ دیگه بهت اعتماد ندارم....

کاری کردم حتی پریا خانومم میگه بهت اعتماد ندارم.

_ فقط یه امشب

_ بخدا اذیتش کنی... به والی علی جمع میکنم جولوپالسم و 

میرم...

خیلی پریاخانوم و دوسش دارم نمیتونم بزارم بره... اصال...

_ قول میدم

_ قول دادی، یادت نره

_ چشم 

باالخره بعد از کلی سفارش راضی شد بره...

تشت و اوردم تا خودم پاشویه ش کنم...
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بدتر از اینارو میخوام سرت بیارم نجوا ببخش من و... حیف 

که امشب قول دادم اذیتت نکنم، حیف که دلم سوخت برات... 

حیف..

اما کاش میدونستم که نباید اون غلط و میکردم... کاش مِن 

ناکس اون کارو نمیکردم کاش!

دستمال و زدم تو تشت و آبش و گرفتم گذاشتم رو 

پیشونیش...

خاله لباس تنش نکرد به منم گفت تنش نکن تبش بیاد پایین 

فقط یه ملحفه ی نازک روش انداخته بود... به راحتی 

برجستگی های زنانه ش دیده می شد و بی اختیار حس میکردم 

دمای بدنم داره میره باال

#پارت_۱۱۰

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

پدسگ نمیدونم با این حالت نیمه هوشیارش و بدن بی 

جونش چه جوری داره دیوونم میکنه...
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اگه همینجا میشستم صد در صد بدون در نظر گرفتن حالش 

باهاش رابطه داشتم.. هرچند بیهوش...

پس سریع به حموم پناه بردم با اب سرد دوش گرفتم...

اومدم بیرون و با جای خالی نجوا مواجه شدم!

با همون حوله رفتم تراس...

عه صبح شده که و همون لحظه دختر ریز جثه ی ملحفه پیچ 

شده رو دیدم که با پاهای برهنه داشت میرفت سمت ته باغ...

خیره سر میزاشتی الاقل مثل آدم بتونی راه بری خبرت... 

بعدش من باید مثل خر باالسرت تا صبح بیدار باشم...

هوم... پس تبش پایین اومده که پاشده راه افتاده تو حیاط و 

اینور اونور...

خب دیگه پس میتونم باز انتقام بگیرم نمیتونم؟!

میگم بزار الاقل تا میرم ایران یکم نفس بگیره... برگردم کیش 

و مات میشه... همونجا سکته میکنه...

اوعف با فکرش حتی من و خوشحالم میکنه...

فکر کن مثال زن منه بعد میاد یهو میبینه.....

«نجوا»

پابرهنه تا پشت انباری رفتم.. سریع خاک هارو کنار زدم و 

برگه هارو برداشتم...
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اه دیشب بارون اومده ظاهرا از الی سنگا اومدن تو و یکم تک 

و توک برگه ها یه جاهاییش خیس بود... بیخیال بابا...

زود اتفاقات و نوشتم و باز گزاشتم سرجاشون...

تا پاشدم سرکان و پشت سرم دیدم...

دید؟ 

_ س.. سالم

_ به هنوز همین دوثانیه پیش اومدم صدات کنم برای صبحانه

_ م.. مرسی االن میام...

ندیده پس...

«سرکان»

(دقت کنید سرکان نه سردار، گیج نزنید)

نیم ساعتی بود به دیوار اتاقک تکیه داده بود و داشت رو 

برگه می نوشت... نفهمیدم برگه ها رو از کجا آورد چون دیر 

رسیدم

این دختر راز های پنهان زیادی داشت باید میفهمیدم...

ان قدر تو فکر بودم که چی داره مینویسه متوجه زمان نشدم 

و وقتی برگه ها رو، روشون خاک ریخت به خودم اومدم و 

خواستم برم ولی زودتر برگشت

روژکا♥��:
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#پارت_۱۱۱

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

خودم و زدم به اون راه مثال هنوز االن رسیدم...

وقتی رفت تو عمارت زود نشستم با دستم خاک هارو کنار زدم 

و گوشیمو در اوردم و از برگه ها عکس گرفتم و باز دوباره 

گذاشتمشون سرجاش...

سعی کردم همونطوری که بود بزارم تا یه وقت نفهمه... بهش 

می خورد دختر ساده ای باشه، درست مثل طهورای من.. 

برعکس اون خواهر عفریته ش...

پوف کالفه ای کشیدم و سریع از اونجا دور شدم... در اسرع 

وقت میشستم اونا رو میخوندم که ببینم چیه که انقدر 

عذابش میده... با اصال شاید جاسوسی چیزی باشه اون آدمای 

الیاس فرستاده باشنش تا ته توی زندگی سردار و دراره.

رفتم خونه تا برم پیش گندم ببینم دخترکم بیدار شده یا نه...

جلو در تقه ای زدم...

صدای خنده هاش و صدای نجوا میومد:
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_ ای الهی قربونت بشم من تو چقدر شیرینی دختر... برعکس 

عموت

سردارو میگه؟ 

ان قدر سرگرم گندم بود که متوجه صدای در نشد.. دستی از 

پشت رو شونم نشست و پشت بندش صدای طهورا:

_ چیزی الزم داری؟ 

_ نه حبیبتی...

_ دختر خوبی به نظر میاد...

_ اینطور معلومه

بوسه ای رو پیشونیش زدم:

_ برو تو اتاق منم بیام دلم برای دخترم تنگ شده...

طهورا خنده ای کرد و در زد و منتظر نشد کسی بگه بیا تو و 

درجا درو باز کرد.

با صحنه ای که میدیدم درجا خشکم زد...

دخترم اولین قدم زندگیش و برداشت؟ 

خدای من.. باورم نمیشه 

صدای نجوا میومد:

_ یک... دو... تاتی... تاتی... چی چی خرما میگن؟... ولش کن 

همون بریم... یک دو... یک... دو 
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نجوا باال سرش بود و دستاش و کم کم داشت ول میکرد تا 

خودش بره... هنوز ما رو ندیده بود ولی گندم مارو دیده بود.. 

من و طهورا هم از شدت هیجان همونجا میخکوب شده 

بودیم...

صدای قهقهه ی گندم تو فضا میپیچید و من خشنود از این 

همه شادی

#پارت_۱۱۲

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

دختر باباش با صدای بلند میخندید، جیغ میزد، حرفای 

نامفهوم میزد، راه می رفت...

_ بی بی بی بی می وی بی می بی وی می

نجوا هم قربون صدقه ش میرفت:

_ الهی قربونت برم... ای جان جیگری... جووون
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سرشو باال اورد و وقتی مارو دید انگار خشکش زد...

_ س.. سل.. سالم

نزاشت جوابشو بدیم و بچه رو نشوند رو زمین و زود رفت 

بیرون..

با بهت به طهورا نگاه کردم که اونم داشت به من همونطوری 

نگاه می کرد. 

چش بود؟!

سوالم و طهورا پرسید:

_ چش بود

_ نمیدونم... بچه شیر نمیخواد گشنشه ها

_ نه تازه دادم... روی دارم با نجوا بیشتر آشنا شم اگه آبجیم 

بزاره...

_ وقت هس

اون رفت بیرون و منم رفتم بیرون یه دوری بزنم...

«سردار»

روی سنگ قبر سرد نشسته بودم... روش با فارسی و خوانا 

اسمش و نوشتن... قلبم داره هزار تیکه میشه... چرا رفتی 

قربونت برم من؟
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اشکام خودکار میریزن... خانومی بیدار شو اون تو سرده تو 

می ترسی بیا با هم بریم دیگه اذیتت نمیکنم... غلط کردم... 

پاشو باید بچمونو باهم بزرگ کنیم عشق من... گوه خوردم... 

خانومی بلند شو اونجا تاریکه می ترسی پاشو قربونت برم من

_ باز که اینجوری نشتی اینجا اشک میریزی.. بس نیست 

پسر؟ چهل روز رد شد

_ حاج خانوم بخدا گوه خوردم بهش بگید بلند شه... اونجا 

تاریکه فوبیا داره

_ پاشو برو خونتون شب شده دیگه... فردا بیا

_ شب تنهاش بزارم تو این قبرستون؟ میترسه بخدا، 

می ترسه... بچم مامانشو میخواد...

عربده زدم:

_ چشماتو باز کن...

به خاطر بچمون چشماتو باز کن... دلم تنگ شده برای موهات 

بیدار شو... چشماااات...

گل رز مشکی رنگی که خریده بودم و گزاشتم رو سنگ قبر:

_ زندگیم قدرتو ندونستم توروخدا برگرد... ببین گل خریدم 

برات... از همونا که دوست داشتی...
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#پارت_۱۱۳

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

با نفس نفس از خواب پریدم...

لعنتی این چی بود دیگه

نجوا بغلم خواب بود و سرش رو سینم بود... سریع سرشو 

برداشتم و گذاشتم رو تخت تا برم دست و صورتم و یه آبی 

بزنم که انگار بیدار بود چون زور پاشد:

_ ب.. ببخشید گفتی داداشت نبود برم انباری خوابم برد االن.. 

االن میرم بخدا... داشتم میرفتما ولی خسته بودم خوابم 

برد. 

تا خواستم بگم نمیخواد از جلو چشمای مبهوت من ناپدید 

شد. 

چنگی تو موهام زدم...

چه خوب مزخرفی... زنم ایرانی بود؟ تو ایران بودیم... رو 

سنگ قبر فارسی بود و زنه هم چادری... ایرانیم حرف 

می زد... اون نجوا نبود مگه نه؟! نجوا نبود....
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با اینکه به راحتی یادمه رو سنگ قبر اسمش خوانا نوشته 

شده بود ولی نمیخواستم قبول کنم اون نجوا بوده... هرچند 

تو خواب...

خوب دیدم اون مرده و کاش میدونستم واقعا قراره نجوا رو 

از دست بدم حاال به هر طریقی...
***

باالخره سرکان و زن و بچش و اون خواهر زن نچسبش رفتن 

و امروز ما برای ایران پرواز داشتیم و نجوا رو اینجا 

میزاشتم...

چمدونا رو جمع کردیم و می خواستیم بریم فرودگاه...

نجوا خیلی نامحسوس بغض کرده بود و این دو روز آخر 

گوشه گیر شده بود... و کاش میدونستم بعدش بدتر از این 

میشه...

پریا خانوم هرچی گفت من بمونم نزاشتم...

بمونه تو خونه... لولو نداریم که...

میشنیدم که نجوا زیر گوش پریا خانوم حرف می زد:

_ توروخدا خاله میترسم آخه

_ درو قفل کن مادر هیچی نمیشه...

_ تو نرو توروخدا
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_ باید برم عزیزم

_ پس اومدی میخوام یه چیزی نشونت بدما

خالصه که لحظه آخر فهمیدم نجوا رفت تو اتاق و پشتش 

رفتم و از الی در دیدم که داره گریه میکنه ولی بی توجه بهش 

گفتم همه سوار شن و مقصد و فرودگاه اعالم کردم

#پارت_۱۱۴

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

تو هواپیما همش فکرم پیشش بود میترسیدم دست از پا خطا 

کنه، هرچند جرعتشو نداره...

_ کاش میوردیش گناه داره تو اون خونه به اون درندشتی 

بمونه چیکار کنه

_ باید به تنهایی عادت کنه

_ کاش میومد الاقل میرفت مامانش و میدید میگفت مریضه

_ دروغ زیاد میگه
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میدونستم اهل دروغ گفتن نیس مگه مجبور باشه... و کاش با 

خودم میوردمش تا مادرش و میدید...

«نجوا»

ان قدر گریه کردم که دیگه جون نداشتم... من و اینجا تنها 

گذاشتن چیکار آخه... میترسم لعنتیا...

مدام حس میکردم صداهایی از بیرون میاد... با وجود اینکه 

هیچی نمیفهمیدم ولی تلویزیون و روشن کردم و صداشم 

اونقدری زیاد کردم که حتی میرفتم باال هم صداش میومد..

همونطوری با تلویزیون صدای بلند رفتم حموم...

تو وان نشستم و زانوهام و بغل کردم...

زیادی نبود این همه درد؟ دلم برای مامانم تنگ شده خب... 

میبردنم دوروز پیشش میبودم باز میومدم باهاشون که..

حتی تو حموم هم اون صداهای مزخرف ولم نمیکردن زود 

اومدم بیرون و با همون حوله رفتم طبقه ی پایین و یکم 

صدای تلویزیون و کم کردم و نشستم جلو تی وی و ناخوداگاه 

اشکام راه خودشو باز کرد... دختر لوسی نبودم ولی نمیدونم 

چرا این مدت هرچی میشد زود میزدم زیر گریه.

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



دستی به قفسه ی سینم که تند باال و پایین میشد کشیدم و از 

جام بلند شدم... نفسم داشت می گرفت... در حالی که 

چشمانم سیاهی میرفت سریع یه پنجره رو باز کردم و 

همونجا سر خوردم اومدم پایین...

یکم که حالم جا اومد نمیدونم توهم زدم یا نه واقعا بود که 

حس میکردم دستگیره ی در باال پایین میره...

#پارت_۱۱۵

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

خوب بود درو قفل کردما

خدایا اوف که تا من سکته نکنم بالها ولکن نمیشن...

زود یکی از مبل ها رو هول دادم تا برسه به در... چقدرم 

سنگین بود.. به زور هولش دادم و چسبوندمش به در و 

خودمم همونجا نشستم...

شروع کردم هرچی ذکر آیه بلدم و خوندم:
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_ بسم ا� الرحمن رحیم.. بخدا غلط کردم دیگه نمازم و 

میخونم... استغفرا� ربی و اتوبو الیه... خدایا سردار بیاد 

معذرت خواهی میکنم بخدا... الحمدا�... سبحان ا�... ا� 

اکبر..

نمیدونم چیا گفتم ولی همونجا نشسته خوابم برد...

با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم

با قدمایی که هرکدوم یه سمتی بود رفتم تا تلفن و جواب 

بدم...

انقدر صدام گرفته بود که خودمم تعجب کردم:

_ بله

_ خوبی؟ 

_ خاله شمایی؟ چه عجب.. به بخدا من اینجا میترسم نمیشه 

زودتر بیای؟ خاله صداهای عجیب میاد بخدا..  به جون نجوا 

قلب درد گرفتم دیگه... حس میکنم االنه یکی بیاد تو... خاله 

توروخدا راضیش کن زود بیاید تا شما بیاید من سکته 

میکنم... بخدا که نمیدونی اینجا چقدر ترسناکه اصال نمیتونم 

اینجا یه لحظه هم طاقت بیارم..  اگه دیوونه شدم بدون 

دلیلش سرداره... یه صداهایی میاد دستگیره باال پاییم 

میشه... سکته میکنم جون سردار
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با صداش یهو فکم منقبض شد:

_ هیس آروم... آروم... نفس عمیق... سکته رو دوبار گفتی.. 

صداهارم دوبار گفتی

چی بگم حاال بهش... اول که خاله بود.... چطور یهو سردار؟

_ خبرت چرا جواب نمیدی

با صدای گرفته تری جواب دادم:

_ کی میاین؟

_ همینو هزار بار موقعی که اونجا بودی پرسیدی گفتم سه 

چهار روزی

_ زود بیاین

_ اوکی پس دوماهی اینجا هستیم...

ای خدا چقدر منو اذیت میکنه.. خدا خدا

#پارت_۱۱۶

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

صدای خاله از اون ور اومد:

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



_ بده به من کارش دارم... بده گوشی و...

و چند دقیقه بعدش صداش تو گوشی پیچید:

_ نجوا چیزی خوردی؟

_ نه گشنم نیس

_ نجوا لجبازی نکن یه چیزی بخور ضعف میکنی یه جا میفتی 

کسی نیس بیاد بهت چیز میز بده بخوریا

_ میخورم میخورم

_ خونه ها رو به هم نریزی ..  اون صدای چیه؟ 

تازه یادم افتاد تلویزیون همینطوری روشنه.. 

_ تلویزیون

_ باشه برو... مواظب خودت باش

_ باشه خاله زود بیاین

_ هزار بار همینو گفتی مادر خاحافظ

تا بیام خدافظی کنم صدای بوق اشغال تو گوشی میپیچه..

پوعف...

رفتم اشپزخونه و شکالت صبحانه رو از یخچال بیرون آوردم 

و با انگشت افتادم به جونش...

بعد اینکه کامل سیر شدم رفتم تا اتاق سردار فضولی کنم...
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قشنگ قفسه های کتابش و وارسی کردم و فقط چند تا کتاب 

ایرانی پیدا کردم...

اطالعات عمومی ش و برداشتم و شانسی به صفحه رو باز 

کردم

_ آیا میدانستید گرم ترین نقطه ی بدن جگر است و سردترین 

نقطه کف پا؟

من که جیگرمم سرده...

دوباره کتاب و بستم و شانسی یه صفحه رو باز کردم

_ صورت انسان دارای چهارده استخوان است...

این به من چه ربطی داره خب...

بی حوصله کتاب و رو تخت پرت کردم و یکی یکی کشو هارو 

بیرون کشیدم...

هدفون؟ جووون سردار و هدفون؟ اصال مگه اهنگم گوش 

میده؟ حاال امتحان کنیم من که پیدا کردم شاید شانس 

داشتیم یه آهنگ پیدا شد از این حال و اول درومدم.

و با پلی کردن اولین اهنگ تازه فهمیدم بله سردارم اهنگ 

گوش میده... چه اهنگایی... جون میداد واسه ی رقصیدن 

فقط حیف ایرانی نبودن
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#پارت_۱۱۷

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

پلی کردم و هدفون و زدم توگوشم:

إنتا معلم و حنا منک نتعلم

إنتا معلم و حنا منک نتعلم

نسکت ونتا موجود … مانرضى نتـکلم

نسکت ونتا موجود … مانرضى نتـکلم

إنتا معلم و حنا منک نتعلم

إنتا معلم و حنا منک نتعلم

نسکت ونتا موجود … مانرضى نتـکلم

نسکت ونتا موجود … مانرضى نتـکلم

واللی خالک ما یفهم یجیلو یوم ویندم

واللی خالک ما یفهم یجیلو یوم ویندم

و ما تسمع اللی یخدعک إنتا معلم

و ما تسمع اللی یخدعک إنتا معلم

إنتا معلم و حنا منک نتعلم
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إنتا معلم و حنا منک نتعلم

نسکت ونتا موجود … مانرضى نتـکلم

نسکت ونتا موجود … مانرضى نتـکلم

نظره باإلشاره تعرف نبض الحراره

نظره باإلشاره تعرف نبض الحراره

إنتا فی الحب عباره تخلی لعقول حیاره

إنتا إنتا عباره تخلی لعقول حیاره

واللی خالک ما یفهم یجی یوم دابا یفهم

واللی خالک ما یفهم یجی یوم دابا یفهم

آآه وماتسمع اللی یخدعک إنتا معلم

آآه وماتسمع اللی یخدعک إنتا معلم

إنتا معلم و حنا منک نتعلم

إنتا معلم و حنا منک نتعلم

نسکت ونتا موجود … مانرضى نتـکلم

نسکت ونتا موجود … مانرضى نتـکلم

تستهل طیاره لطیاره شویه علیک

تستهل طیاره لطیاره شویه علیک

تطیر أنتا فی العالی ما نوصلک یا غالی

تطیر أنتا فی العالی ما نوصلک یا غالی
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واللی خالک ما یفهم یجیلو یوم ویندم

واللی خالک ما یفهم یجیلو یوم ویندم

ال تسمع اللی یخدعم أنتا معلم

معلم

ویی خیلی باحاله...

چهار پنج بار همین و گوش دادم... هی که میرفت بعدی باز 

برمی گردوندم رو قبلی

#پارت_۱۱۸

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

هدفون و گزاشتم کنار گفتم شارژش تموم میشه رفتم پای 

تلویزیون...

انقدر باهاش ور رفتم تا باالخره یه فوتبال پیدا کردم...

هرچند نمیدونستم چه تیمایین... چون هم عربی گزارش 

می کرد هم عربی مینوشت به تیم رنگ لباسشون مشکی بود و 

یه تیم زرد... 
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رنگ مشکی بهتره...

صداش و تا اخر بلند کردم و رفتم تخمه از کابینت پیدا کردم 

اومدم نشستم جلو تی وی...

یاد شیپوری که سردار گفته بود بخرن افتادم و رفتم اتاقش و 

از زیر تخت برداشتم و اومدم پایین..

من شیپور فوتبال و هواداری میخواستم میخواستم ولی این 

رفته شیپور موسیقی خریده... پوعف

عیب نداره حاال.. برم جلو دهنم و یکم سعی کردم ولی صدای 

خیلی خیلی گوش خراشی ازش خارج شد..

پوففففف شیپور و گزاشتم کنار و رو کاناپه چهارزانو نشستم 

و مشتم و پر تخمه کردم... درحقیقت میخواستم با کارهای 

مختلف خودم و سرگرم کنم تا متوجه اطراف نشم

ان قدر جیغ جیغ کرده بودم که صدام گرفته بود..

_ گلللل گلل گل گل گل...

مثل بچه ها ذوق زده باال پایین می پریدم.. حاال خوبه تیم 

مورد عالقمم نیستن و حتی نمیدونم کدوم تیمان..

باالخره فوتبال تموم شده و من از بین پوست های تخمه ای که 

ریخته بودم رد شدم و رفتم سرویس...
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شورتم خونی بود... یعنی..؟ یعنی چی این؟ بچم چی پس؟

هیچیش نشده میدونم... خدایا توروخدا من فقط به خاطر 

بچم امید دارم وگرنه ناامیدم...

باز چشمه ی اشکم جوشید..

خدایا چرا آخه... دیگه بالیی هس سرم نیاورده باشی؟

دوباره تلفن زنگ خورد.. همونطور که هق هق میکردم گوشی و 

برداشت... بریده بریده حرف میزدم..

_ ا. . الو

_ نجوا چرا گریه میکنی؟ 

_ خا.. خاله بچم

_ بچت چی خاله جان بچت چی

_ خاله خون دیدم.. خون

_ عیب نداره چیزی نیس گریه نکن عزیزم

_ خاله.. هم.. همش تقصیر سرداره

#پارت_۱۱۹

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     
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_ نجوا جان گریه نکن مادر همیشه که بچه اتفاقی براش 

نمیفته که بزار اومدنی کمرت و قفل میکنم

_ خاله طوریش.. طوریش نشه؟

_ هیچیش نمیشه مادر گریه نکن انقدر... نجوا سردار اومد

و لحظه ای بعد صدای سردار:

_ چرا گریه میکنی

_ سردار...

_ گریه نکن حرف بزن...

نه نمیتونستم بگم..

_ نجوا حرف بزن ببینم چرا گریه میکنی

_ هیچ.. هیچی

_ گوش کن به من... االن دلیلت چیه گریه میکنی ها؟ گفتی 

زود بیاید میایم دیگه چند روز کار دارم میایم.. گریه نکن 

باشه؟ 

الهی تیکه تیکه شی سردار حاال چی بگم؟ 

چه دروغی وصل هم کنم؟ 

_ حوصلم... سررفته
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_ این گریه داره االن تو اون سر دنیا من این سر دنیا نگرانم 

میکنی الکی...

اره جون عمت تو نگران میشی...

خوش ادامه داد:

_ برو تو اتاقم... کمد لباسام و باز کن تو جیب داخلی کت 

شلوار قهوه ایم دوتا گوشی هس هرکدومش و میخوای بردار 

نت بزن برو اینور اونور... برو اتاق مهمان از تو کشوی میز 

پی اس فور و پای استیشن و سونی و هزار تا کوفت و زهرمار 

هس بردار بازی کن... برو اتاق پریا خانوم تو گاوصندوق 

داخل کمدش پره فیلم ایرانیه وردار پخش کن نگاه کن... فقط 

دیگه گریه نکن خب؟

وای... آخ جون گوشی... من چند وقته گوشی دستم نگرفتم؟ 

پی اس فور؟ واو

ولی اینا هیچکدوم با اینکه ذوق کردم دلیل نمیشد یادم بره 

داره چه بالیی سرم میاد.

باز دوباره خودش حرف زد و من و از عالم فکر و خیال بیرون 

آورد:
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#پارت_۱۲۰

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

_ نجوا فین فین نکن گفتم گریه نکن که.. کمه؟ اره؟ خب برو 

پشت عمارت گُلف بازی کن.. اصال.. اصال برو لبتاب من و 

وردار... فقط تو درایو دوم نرو خب؟ اصال برو به درک... کمه 

هنوز؟! برو پول وردار از کشوم برو خرید.. کلید برداری راه 

خونه رو گم نکنی گوشی هم برداری گم شدی زنگ بزنی آدرس 

بدم.. میتونی بری استخر اصال.. راستی تو شنا بلد نیستی... 

صدای پریا خانوم از اون ور اومد:

_ بگو چیزای سرد نخوره... ماهواره بگو وصل کنه شاید 

چیزی داشت

_ پریا خانوم میگه چیزای سرد نخوری... راستی اصال نوتال 

هست برو کابینت باز کن سه تا شیشه هس همش برای 

خودت.. خوبه؟ گریه نکن دیگه
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اصال نمیزاشتن من حرف بزنم..

_ نجوا پشت خطی؟

_ آره

_ بسه همینا؟؟!

_ پس برو تا منم به کارام برسم بتونیم زود تر بیایم...

_ سردار

_ هوم

_ یه کار بگم میکنی؟ 

_ بگو ببینم چیه

_ از مامانم عکس بگیر برام باشه؟ آدرس خونمون و معراج 

داره... بگیریا باشه؟ نگی من کجام قلبش ضعیفه.. فکر میکنه 

من اومدم اینجا درس بخونم... به .. به... به داداشمم بگو 

ازش... ازش متنفرم

«سردار»

نمیدونم چرا وقتی داشتیم میومدیم با وجود اینکه 

میدونستم داره گریه میکنه هیچ دلم نسوخت و نگران نشدم 

اما از پشت گوشی که صداش میومد گریه میکنه ناخودآگاه 

نگران شدم که نکنه اتفاقی افتاده باشه براش ولی وقتی گفت 
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حوصلم سر رفته یکم نگرانیم کمتر شد و اونم تقریبا گریه  ش 

بلند اومد ولی ازم به درخواست داشت...

_ سردار

_ هوم

_ یه کار بگم میکنی؟ 

_ بگو ببینم چیه

_ از مامانم عکس بگیر برام باشه؟ آدرس خونمون و معراج 

داره... بگیریا باشه؟ نگی من کجام قلبش ضعیفه.. فکر میکنه 

من اومدم اینجا درس بخونم... به .. به... به داداشمم بگو 

ازش... ازش متنفرم

#پارت_۱۲۱

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

چی بگم بهش؟ دلتنگ مادرشه؟ منم دلتنگم.. هم برای عشقی 

که دیگه ندارم هم برای مادری که دیگه ندارم...

بغض داشت صداش قشنگ مشخص بود...
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_ سردار لطفا... دلم لک زده برای صداش... چشماش... 

نگاش... دستاش... پاهاش که سرم و بزارم روشون.. دستاش 

که موهام و نوازش کنه... لطفا لطفا... نزار از یه عکس 

محروم بشم...

با مکثی طوالنی جوابشو دادم:

_ حاال ببینم چی میشه...

_ مرسی... اصال عاشقتم.. من برم خداحافظ

نذاشت حرفش و حالجی کنم و قطع کرد...

خدا که آخرش من دیوانه این آدم میشم...

میخواستم امروز برم پیش مامانش تا ازش عکسم بگیرم... 

فعال به نجوا چیزی نمیگم...

حاضر شدم و پریا خانوم و معراجم گفتم بیان

جلو در خونشون که رسیدیم با چیزی که دیدم خشکم زد...

لعنت به من.. لعنت... کالفه سرم و به پشتی صندلی تکیه 

دادم....

«نجوا»
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کال امروز یه غم خاصی به دلم افتاده بود و عجیب حس 

میکردم مامانم بغلمه و تو گوشم الالیی میخونه و انگار واقعا 

بغلم باشه پچ زدم:

_ مامان دوست دارم

و صدایی که مطمئنم مطعلق به مامانمه تو گوشم اکو شد:

_ منم خیلی دوست دارم دختر مامان... ببخش من و که 

نفهمیدم و نتونستم جلو بگیرم...

مامان بغلم بود؟

اطراف و نگاه کردم ولی هیچی... باز توهم زدم...

ای بابا... حاال مگه چی میشد منم میبردن مامانم و میدیدم... 

از دوریش توهمی شدم..

بی حوصله پله ها رو باال رفتم و با وجود درد خیلی خیلی 

کمی که زیر دلم می پیچید ولی باز هم دنبال اون گوشیی که 

گفت گشتم...

پیداش کردم و رو تخت دراز کشیدم

#پارت_۱۲۲

#قاتل_جنسی
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 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

اولین کاری که کردم این بود که رفتم گوگل و سرچ زدم:

《 آیا هنگام بارداری داشتن خونریزی برای جنین خطری 

دارد؟》

یه فهرست اومد و شیشمیش توجهم و جلب کرد:

6.لکه بینی در بارداری همیشه طبیعی نیست، مراقب باشید!

سریع همون گزینه رو زدم تا ببینم چیه...

و با متنی که اومد بدتر ترس به جونم افتاد:

《لکه بینی در بارداری همیشه طبیعی نیست، مراقب باشید!

در هفته 6 تا 8 بارداری دالیل دیگری برای لکه بینی یا 

خونریزی وجود دارد که به شرح زیر است و در صورت 

مشاهده لکه بینی حتما باید به پزشک مراجعه کنید:

سقط جنین تهدید شده:

بیش از نیمی از بارداری ها منجر به سقط جنین می شود. 

لکه بینی بارداری که به خصوص با درد شکم همراه است، می 
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تواند از جمله اولین نشانه های سقط جنین باشد. اگر 

خونریزی یا لخته شدن شدید در دوران بارداری دارید باید به 

پزشک مراجعه کنید چون ممکن است این نشانه سقط زودرس 

جنین باشد. به یاد داشته باشید که اگر دوقلو باردار هستید و 

در سه ماه اول بارداری هستید و دچار لکه بینی شدید سریعا 

به پزشک مراجعه کنید چون احتمال سقط جنین باال است. 

بطور کلی در باردار دوقلویی مراقبتهای الزمی وجود دارد. بی 

توجهی به توصیه های پزشک خطرات زیادی برای مادر و 

جنین بوجود خواهد آورد.》

ممکنم هست اتفاقی نیفته که مگه نه؟

ولی آخه چرا خونریزی داشتم؟

  هرچند زیاد نبود ولی خب باالخره همونم خطرناکه...

از شدت استرس دست و پام می لرزید...

با همون دست و پای لرزون سمت سرویس رفتم و وسط راه 

یهو یه چیزی تو ذهنم جرقه خورد..

جرقه ای که باعث شد همونجا بشینم زمین و باز به حال خودم 

و بخت لعنتیم گریه کنم
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#پارت_۱۲۳

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

اون شب... اون شب یه چیزی بهم تزریق کردن.. نکنه از اونه؟ 

وای وای

سریع رفتم پای تلفن و زیر و روش کردم و تا شماره ای که 

باهاش زنگ زدن پیدا کنم... هرچی زنگ زدم جواب ندادن 

که... یعنی اگه اتفاقی بیفته؟ نه بابا چه اتفاقی اصال... من 

هی فکرای منفی میکنم... اگه تلقین نکنم هیچی نمیشه...

پیامی به گوشی اومد... از صداش فهمیدم..

برش داشتم که دیدم چون نت روشنه از طرف گوگله:

《برای رشد مو میتوانید روزانه از گالب به میزان الزم 

استفاده کنید》

زااارت... رفتم فروشگاه و چند تا بازی دانلود کردم و یکی دو 

تا فیلم ایرانی...

《به وقت شام》
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نشستم و شروع کردم به دیدن و تخمه خوردن...

از اول تا اخرش و فقط گریه کردم... 

چرا این پسره باید بمیره آخه.. تازه بچه ش به دنیا اومده بود 

طفلکی..

فیلم که تموم شد و تازه نگاهم به اطراف افتاد که پر از 

دستمال و پوست تخمه بود... 

من که شلوغیم و کردم الاقل یه فیلم دیگه هم ببینم...

نه ولش کن آهنگ بهتره

سریع زدم: 《برو برنگرد》

دانلود کردم و اونو گوش دادم باز بیشتر گریم گرفت...

فقط اون قسمتش که میگفت:

《رفتنت چشامو تر نکرد

برو برنگرد دور من نگرد

چه شبایی که تا ُصب این دل وامونده

بدون تو با غصه سر نکرد برو برنگرد

رفتنت چشامو تر نکرد

برو برنگرد دور من نگرد

چه شبایی که تا ُصب این دل وامونده

بدون تو با غصه سر نکرد دیگه برنگرد》
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دلم میخواست سرمو بکوبم تو دیوار...

خسته شدم ان قدر گریه کردم... همینطوری که تلویزیون 

روشن بود و آهنگم گوش میدادم رفتم اتاق پریا خانوم و 

کشوی کنار تختش و باز کردم... 

پره الک بود.. احتماال گزاشتن برای بچه مچه ها یا خدمه ها 

چون پریا خانوم الک نمیزنه...

#پارت_۱۲۴

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

ده تاشونو انتخاب کردم و اومدم باز جلو کاناپه نشستم... 

قرمز، سبز لجنی، نقره  ای، دوتا اکلیلی زرد و سبز/آبی، 

کالباسی، بنفش، طالیی، آبی و صورتی

دوتاش و انتخاب کردم《بنفش و آبی》

شروع کردم به الک زدن.. یکی و بنفش زدم بقیه رو آبی و اون 

یکی دستم و برعکس...

هنوز داشتم آخری و میزدم که صدای تلفن اومد..
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با شونم گرفتمش و همینطوری الک میزدم:

_ سالم

_ خوبی نجوا؟ 

_ آره خاله

_ خوبه زنگ زدی کار داشتی؟ 

_ آره خاله یه چیزی یادم اومد

_ چی؟

من حس میکردم صداش گرفته یا گرفته؟ 

_ اون شب چیز شد.. سردار که منو جلو شرکت گذاشت..

همون شب یه چیزی بهم تزریق کردن ولی خواب و بیدار بودم 

نفهمیدم چیه.. ممکنه از اون باشه؟ 

_ اشکال نداره تو چیز سنگین بلند نکن تا خودم بیام

_ باشه... سردار نیس؟

_ چرا کارش داری؟ 

_ نه... کار نداری خاله؟  

_ نه عزیزم خدافظ

_ خدافظ

حاال اونا رفتن انگار نرفتن چون بیست و چهار ساعته داریم 

تلفنی صحبت میکنیم...
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ان قدر تخمه خوردم که حالت تهوع گرفته بودم...

رفتم کمی آب خوردم و برگشتم جلو کاناپه نشستم.. کال کارم 

همین شده بود... کاری نداشتم بکنم

«معراج»

با برهان و اورهان می خواستیم بریم خونه ی خاله ی من.. 

نمیدونم چرا این دوتا شاسگول دنبالم راه افتادن.. خوبه خالم 

فامیلشون نیس...

دوتا دختر خاله دارم به اسمای نفس و نفیسه یه دختر دایی 

هم دارم که اسمش عطیه س و دختر خوبیه و از شانس گندم 

امشب دایی ایناهم هستن خونه ی خاله... مطمئنم تا برهان و 

اورهان مخ دوتاشونو نزنن ول کن نیستن...

منم که فعال تکلیفم با خودم مشخص نیس... چون به حس 

هایی به نجوا دارم و به خودم که نمیتونم دروغ بگم... یه 

حسایی بود

#پارت_۱۲۵

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     
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شاید باید این حسم و با کسی درمیون میزاشتم تا یه کمکی 

بشه بهم...

_ برهان... اورهان

_ هوم

_ اون یکیتون

_ داداش برهان بگه هوم انگار من گفتم دیگه فرق نداره که..

چجوری بگم بهشون؟!

_ بچه ها من...من حس میکنم به نجوا حس دارم... ولی 

مطمئن نیستم...

وقتی صدایی ازشون نشنیدم برگشتم و به عقب نگاه کردم...

برهان پیش دستی کرد:

_ اورهان تو هم به همونی که من فکر میکنم فکر میکنی؟ 

_ اوهوم

متعجب بهشون نگاه کردم و لبم و با زبونم تر کردم:

_ به چی فکر می کنید؟ 

هردو همزمان گفتن:

_ داداش

هنگ کرده نگاهشون میکردم
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_ برهان اورهان مثل آدم بگید ببینم چی میگید...

برهان_ منم... منم حس میکردم یه حسایی دارم

اورهان_ منم

یاخود خدا... امکان نداره... هم من؟ هم برهان.. هم اورهان؟ 

هممون به یه نفر حس داشتیم؟ توبه!!

_ شما دروغ میگید دیگه؟ 

اورهان_ من که دروغ نمیگم

برهان_ منم مثل یه آدم عاقل تصمیم گرفتم... تو هم آدم باش 

خودتو بند کسی که میدونی تهش هیچه نکن...

ایا این حرفی که میگن دسته؟ 

_ اورهان نظر تو چیه؟ 

_ ببین... من با خودم فکر کردم که نجوا شوهر داره... صیغه 

ی شیخه نمیشه به زنی که شوهر داره نظر داشت و با خودم 

فکر کردم که اصال از خطش بیام بیرون

برهانم دخالت کرد:

_ اصال نباید به زنی که شوهر داره فکر کرد برادرمن... بعد یه 

چیزی میگم بین خودمون بمونه...

جون به لبم کردن:

_ بگو یاال
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_ مطمئن نیستم ولی...

باز مکث...

خدایا دیوانه میکنن منو

#پارت_۱۲۶

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

باالخره حرفش و زد و من و اورهان تو شوک حرفش موندیم:

_ فکر کنم نجوا.. نجوا حامله س

این دیگه نمیشه... 

هم من هم اورهان خشکمون زده بود..

_ یعنی چی؟ 

_ زیاد مطمئن نیستم ولی شنیدم داشت با پریا خانوم حرف 

میزد...

با خاله؟؟!

اورهان_ پس دیگه هیچی... از اولم کال غلط کردم حاال بیشتر 

غلط کردم
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برهان_ اصال نباید نجوا رو به چشم معشوق ببینی... واال من 

که همون روز اول نظرم برگشت حاال با اینکه همونجا نظرم 

برگشت ولی بازم بیشتر پشیمونم

اورهان_ آره باید از االن تمرین کنی بهش بگی ابجی

ریز خندیدن و من هنوز تو همون بهت و ناباوری بودم...

_ شما مطمئنید؟

اورهان_ معراج بابا یکی از نخش بیرون... این همه دختر 

همون یکی از دختر خاله هاتو تور کن دیگه...

دختر خاله هام هردو مثل دختر ییم پاک و نجیب بودن... تا 

حاال فکر نکردم که حسی فراتر از دختر خاله پسر خاله بهشون 

داشته باشم... اما گاهی نفس...

بیخیال بابا توهم زدم...

نفیسه موهای بلوند و چشمای سبز داشت و نفس برعکسش 

موهای قهوه ای و چشماشم قهوه ای یا مشکی بود گمونم... 

همونم از اون چند طره ای که از شال و روسریشون بیرون بود 

متوجه شدم...

عطیه هم تقریبا از نظر مو و رنگ چشم شبیه نفس بود...

رسیده بودیم جلو در خونه ی خاله اینا...

قبل اینکه زنگ و بزنم از پشت یقه ی جفتشون گرفتم:
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_ اورهان، برهان... با جفتتونم... چشم چرونی نمی کنید... بی 

مزه بازی یا مزه پرونی هیچکدوم نمی کنید... دلقک بازی و 

لبخندای ملیح تحویل نمیدید.. چشمک و عزیزمی و اره بانو و 

ملکه ی زیبا و کوفت و زهرمار نمیگید... مفهومه؟

_ آره بابا ولمون کن... چهره ی اورهان و ببین اصال کامله 

متوجهه

ولشون کردم و زنگ و زدم...

با صدای شخصی که االن تشخیص نمی دادم در باز شد..

_ بفرمایید

وقتی وارد شدیم تازه چشمم دیدشون...

عطیه و نفس و نفیسه هر سه با هم دوسال ایران نبودن و 

رفتن ایتالیا تا درس بخونن و االن چهره ی هر سه خیلی جا 

افتاده تر شده بود

#پارت_۱۲۷

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     
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وارد شدیم و من دیدم اصال اینا برهان و اورهان بیرون 

نیستن... هنوز خوبه گوشزد کردم بهشون...

ان قدر بی مزه بازی درآورده بودن که خدامیدونه..

برهان با نفیسه و اورهان با عطیه جور شده بودن...

نشسته بودن بگو بخند و اون نفس بنده خدا هم تنها داشت 

میز شام و میچید...

شیخ خواسته بود باهاش برم خونه ی مادر نجوا ولی خب 

بخاطر خاله نتونستم...

_ خاله جان بیام کمکت؟

_ خداخیرت بده پسر قدت بلنده بیا لیوانارو بده...

هی تو عمارتم خاله پری دقیقا همینا رو از من میخواست...

با کلی مزه پرونی اوم چش قشنگا غذامونو خوردیم و برهان 

و اورهان رفتن عمارت پیش خاله و شیخ ولی من پیش خاله 

موندم...

داشت خوابم میبردا ولی نمیدونم چرا یهو تشنم شد... کالفه 

بلند شدم و در اتاق و باز کردم که یه فرد ریزه میزه ی ملحفه 

پیچ شده هم از اتاق روبه روی اومد بیرون...

نفس...

انگار لباس تنش نبود که کلم پیچ کرده خودشو...
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_ دختر خاله...

تا صدام و شنید پرید تو اتاق

_ قلبم وایستاد چرا اینطوری اومدی...

_ نمیدونستم میترسی.. جایی داشتنی میرفتی؟؟!!...

_ میخواستم برم آب بخورم...

_ اوهوم... من که دارم میرم واسه تو هم میارم

_ نه نمیخواد

_ خونه ی خودتون که تعارف نکن

نخودی خندید و منم رفتم تا آب بخورم و برای نفس هم 

بیارم...

در اتاقش و زدم و فقط سرش و اورد بیرون و لیوان و از 

دستم گرفت و رفت تو...

تو کالیفرنیا دخترای رنگاوارنگ زیادی میبینم ولی نفس با بقیه 

فرق داره...

گوشیمو برایم و برای برهان و اورهان جفتشون نوشتم:

《فعال شیخ چیزی نفهمه از حاملگی نجوا... گمونم اصال 

نمیدونه هم که حامله س》

باید نجوا از ذهنم بیرون میرفت... به قول برهان و اورهان 

اون شوهر داره... اصال اون جای ابجیمه من چطور روم میشه 
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همچین فکری راجبش کنم؟

#پارت_۱۲۸

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

«نجوا»

رو تخت ولو بودم لبتابم رو پاهام... رفتم تو درایو دوم...

گفت نرو ولی به من چه نمیتونم فضولی نکنم.. اگه می گفت 

نرو فضولیم گل نمی کرد...

کال یه پوشه بود تو درایو دوم..

《کالرام》

بگو پس دوس دختراشو قایم میکنه...

سریع وارد شدم... کلی عکس بود... نمیدونم چرا ولی بغض 

کردم... من زنتم تو هنوز عکس قبلیا رو داری؟ 

هه من چه توقعاتی دارما... دختر خوبی به نظر میومد... 

حس میکردم یه جایی دیدمش... تازه شاید چند بار دیده 

بودمش..
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سردار خاک بر سرت با زن شوهر دار آخه؟ خااااک... من 

مطمئنم این دختره زن جواد دوست داداشمه... مطمئنم یعنی 

صددرصد... خاک بر سرت سردار خاک...

خوشگلم بودا... ِپَدسگگگگ

یجوری شدم... یعنی سردار این و دوس داره؟ 

یکم پایین تر رفتم و با چیزی که دیدم یه قطره اشک از 

چشمم چکید..

هر دو لخت رو تخت بودن... عوضی... تاریخش مال چند 

سال پیشه درسته بهم خیانت نکرده .. اون زمان حتی صیغشم 

نبودم... اما دلم شکست... لعنتی...

کی ازشون عکس گرفته؟ 

همینطوری میرفتم پایین تر و بیشتر اشکام راه خودشونو باز 

میکردن...

رو یکی از عکسا نوشته بود《حبیبتی》

همو میبوسیدن...

کنار دریا بودن...

کنار هم خواب بودن...

تولد اون بود...

تولد سردار بود...
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خدایاااا چرا آخه... کاش نمیومدم تو این درایو کاش... رفتم 

و تا آخرین عکس و دیدم و در آخر پوشه ای که اسمش《ن》

بود توجهم و به خودش جلب کرد...

سریع کلیک کردم روش...

یه عکس از من...

یه پوشه دیگه بود《....》یه عکس از داداشم

چه خبره اینجا!!

#پارت_۱۲۹

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

پوزخندی اومد گوشه ی لبم... 

روزی که از این خونه برم خوشحال ترین دختر جهانم... 

امیدوارم زودتر اون روز برسه...

و من نمیدونستم که قراره به عنوان یه دختر روانی از این 

خونه برم... نه خوشحال ترین دختر جهان...
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ان قدر عصبی شده بودم که پارچ آب رو پاتختی رو محکم 

کوبوندم به زمین و هزار تیکه شد...

با وجود اینکه درد داشت ولی از روشون رد شدم... با 

احتیاط...

هرچند احتیاط کردم بازم چند تا شیشه رفت تو پام... اما 

اصال برام مهم نبود... درد قلبم و روحم بیشتر از درد جسمم 

بود

تا دوساعت سرگرم پام بودم... باوجود اینکه میترسیدم اما 

رفتم و اون برگه ها رو برداشتم از زیر خاک...

اومدم دوباره عمارت و یکی از جعبه های گردنبند خدمه ها رو 

خالی کردم و برگه هم و اون تو گزاشتم...

پشیمون شدم و باز درآوردم...

و نوشتم از اون جایی که ننوشته بودم... 

دقیقا دوشب بود که نخواهید بودم از ترس...

برگه ها رو داخل جعبه گزاشتم و بردم زیر خاک گزاشتم...

درو قفل کردم و رفتم صورتم و شستم...

عجب... خیلی خوبه... اون از اون دختره ی جلو شرکت این 

از کالراجونشون ... بعدی و خدا به خیر کنه...
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باز صدای زنگ تلفن اومد... نمیدونم اینا رفتن اونجا کار کنن 

استراحت کنن یا از به من زنگ بزنن...

جواب که ندادم میفهمی باید منم میبردی...

قطع شد و باز زنگ خورد...

گمشو حقته... جواب نمیدم... برو به کالرا جونت زنگ بزن 

حبیبتی...

هی قطع میشد و زنگ می خورد...

تلویزیون و که تازه نیم ساعت بود خاموش کرده بودم باز 

روشن کردم و صداشم زیاد تا نشنوم صدای زنگ تلفن و...

احمق... 

هیچی نداشت تلویزیون اینا... ماهواره خواستم روشن کنم 

ولی کنترلش نبود... از جلو روشن کردم و ان قدر باهاش ور 

رفتم تا یه شبکه ی مثل ادم پیدا کردم...

#پارت_۱۳۰

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     
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آخرش یه فیلم ترکی پیدا شد و خداروشکر دوبله فارسی 

بود...

عاشقانه بود و خداروشکر نمیخواست باز اشک بریزم... واسه 

یه آدم بی وجود و بی غیرت...

لعنتی قسمت حساسش پیام گذاشت...

اینا هم کشتن خودشونو با پیاماشون...

رفتم تو گوشی و دنبال گشتم تا اینستا پیدا کنم و خدارو شکر 

داشت و پیداش کردم...

رفتم توش و اسم سریال و سرچ کردم البته اینستاش عربی 

بود یکم سخت میتونستم باهاش کار کنم...

دنبال اون قسمتی که پیام گذاشت گشتم و یکم بعد پیداش 

کردم. 

با استرس شروع کردم به جوییدن ناخنام...

دختره داشت روزنامه میخوند:《اگه دونفر شیش دقیقه و 

چهل و پنج ثانیه چشم تو چشم باشن... قلبشون شروع میکنه 

تند زدن... عشق روح هردوشون رو تسخیر میکنه...》

لعنتی زیرنویس بود نمیتونستم تند بخونم رد میشد..
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فیلم کات زده شد و از قسمتی که پسره حاال روبه روشه 

اومد...

بنده خدا اینم شک کرده دختره تبی چیزی نداشته باشه...

دختره نگاهی به ساعت کرد...

عه می خواد پسره عاشقش شه...

انگار پسره فهمیده که...

[_ میدونم میخوای چیکار کنی....

_ امکان نداره بفهمی

_ فریده... چرت پرت نگو! اون روزنامه رو ما مینویسیم....]

ها؟ وای من جای دختره بودم سرمو میکوبیدم تو دیوار...

حاال واقعیت داره؟ وای چه خوب میشه من این و رو سردار 

امتحان کنم!! بخدا عاشقم بشه بعد ولش کنم... چرت و پرت 

نگو نجوا مگه فیلم هندیه...

کاش یه زنگ بهشون بزنم... نه بابا مثال من میخواستم 

نگرانشون کنم....

صدای تلویزیون و قطع کردم که متوجه شدم تلفن بنده خدا 

خودکشی کرد انقد زنگ خورد...

قسمت های داخل[ ] دیالوگ های فیلمه
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.روژکا♥��: 

#پارت_۱۳۱ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
گوشی و برداشتم و صدای سردار بود که تو گوشی پیچید: 

_ نجوا... یه ساعته کدوم گوریی جواب نمیدی... بزار من بیام 

فقط... 

با صدایی که حسابی کلفت و دورگه شده بود جوابشو دادم: 

_ سالم... بله؟ 

«سردار» 

یه صدای آشنا و در عین حال غریبه و مردونه تو گوشی 

پیچید: 

_ سالم... بله؟ 

این کی بود دیگه؟ 

_ آقا؟ کاری داشتید؟  

_ نجوا؟  
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_ به جا نمیارم... اصال شخصی به اسم نجوا تو این خونه 

وجود نداره خودم تنها زندگی میکنم... دیروز خونه رو 

خریدم... متاسفم! 

وات؟ صداش دقیق مشخص نبود زنه یامرد ولی مردونه بود... 

_ مطمئنی؟ 

_ معلومه که آره سردار مگه شوخی دارم باهات... 

قهقه م بود که تو اتاق پیچید... 

_ دمت گرم نجوا... خودت خودتو لو میدی...  

همینطور که میخندیدم بریده بریده گفتم: 

_ خدای... خدایی یه بار از ته دل خندیدم... وای... وای... 

حاال.. حاال چرا صدات... صدات اینطوریه؟ 

«نجوا» 

واقعا نمیدونم چرا صدام اینطوری شده و فقط خواستم 

بدونم سربه سرش بزارم... 

_ بخدا نمیدونم خودش اینطوری شده... 

خنده ش و جمع کرد: 

_ خیله خب حاال چه غلطی میکردی جواب نمیدادی؟! 

حاال بگم میخواستی به کالرا جونت زنگ بزنی یا نه؟   

_ حبیبتی کار واجب داشتم نشد جواب بدم. 
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از عمد رو کلمه ی《حبیبتی》تاکیید کردم 

_ حبیبتی؟ 

_ هوم.. مگه چیه؟! 

_ هیچی برو صدای اون لعنتی و کمش کن... 

_ صدای چیو؟  

_ تلویزیون و... 

_ کمه که... 

_ آره کمه منتها کم، کمه... صداش داره میاد 

#پارت_۱۳۲ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
میترسیدم وگرنه مرض نداشتم زیاد کنم... 

یه وقتایی هم دیگه حال نداری اعتراض کنی، فقط نشستی 

ببینی مرز حرومزادگی شون رو تا کجا میخوان پیش ببرن... 

ولی هر جور حساب میکنم قرار نبود تو این سن انقد بی ذوق 
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و بی حوصله بشم! 

_ نجوا 

زهرحالحل... 

_ ها 

_ برو از بخور صدات درست شه 

یکی نیس بگه تورو سننه؟ حیف جرعتش و ندارم... 

با یاد آوری خون  و لکه بینی باز خونم به جوش اومد... خاله 

گفت دکتر معاینه م کرده... اون حتما یه چیزایی گفته یعنی 

سردار در این حد بی رحمه که نبرد آزمایش بدم؟! 

_ اوکی 

_ م... 

تا خواست چیزی بگه خودم زودتر گفتم: 

_ وای غذا سوخت من رفتم خداحافظ 

حاال هیچ غذاییم نبود و من بعد رو روز هیچی نخوردم به جز 

نوتال و همچنین نخوابیدم... 

فردا قرار بود بیان 
 ***

هدفون و زدم تو گوشم و بیخیال لکه بینی و اون دختره ی 

جلو شرکت و کالرا و سردار و سرکان و ارش و الیاس و هزار 
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تا کوفت و زهر مار واسه خودم میرقصیدم... 

درا رو اما رو قفل کرده بودم و حتی پرده ی اتاق ها رو هم 

کشیده بودم... سه روزه که نخوابیدم و مطمئنم چشمام واسه 

ی خونه... 

رو کاناپه ای که به در چسبونده بودم رفتم و شروع کردم جیغ 

و داد و اینا و رقصیدن... 

همون آهنگ عربی چند روز پیش بود... 

هنوز متعجبم که چطور با اون پای زخمی و وجود کمبود 

خواب و کمبود آب و غذا من ان قدر انرژی دارم... اما میدونم 

که خیلی تحمل کردم و صد در صد کمتر از یک ساعت دیگه 

خوابم.. 

همینطوری پشت به سالن و تلویزیون و پله درحال رقص بودم 

 و چرخی دور خودم زدم که با چیزی که دیدم یک لحظه 

خشکم زد و ثانیه ای بعد جیغ فرابنفشم بود که تو عمارت اکو 

میشد... 

#پارت_۱۳۳ 

#قاتل_جنسی 
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سردار با سر و وضعی آشفته و موهای شلخته روبه روم 

ایستاده بود...

سریع هدفون و از گوشم برداشتم... 

با نفس نفس گفت: 

_ پدسگ... هزار بار... در زدم، زنگ زدم... چرا درو باز 

نمیکنی؟  

_ فکر کردم شب میاین... 

_ بیجا فکر کردی بیا اینور اون در و باز کنم همه پشت در 

منتظرن... 

پشت سردار معراج ظاهرشد: 

_ نجوا الهی نترکی که ما مجبوریم شیشه بشکنیم از پنجره 

بیایم تو... خبرت بیا اینور پشت در منتظرن... 

اومدم کنار و اون دوتا مبل و یکم تکون دادن و درو باز 

کردن... 

خاله پری و چهار تا دختر و برهان و اورهان پشت در بودن... 

یکی یکی میومدن تو... 

یه دختری رفت پیش معراج... یکیشون رفت پیش سردار... 
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اون دوتا یکیشون رفت پیش برهان و اون یکی اورهان 

گیج بهشون نگاه کردم... 

سردار زودتر به حرف اومد و با دست به دختر کناریش اشاره 

کرد: 

_ زهرا خانوم... همسر و مادر بچه ی من

و با دستش به شکم دختره اشاره کرد... 

معراج_ نفس جان نامزدم... 

با دستش به دختر کناریش اشاره کرد 

برهان_ نفیسه جان همسرم 

اورهان_ عطیه جان همسرم 

مبهوت به خاله نگاه کرم که تو چشماش غم خاصی موج 

میزد... 

انقدر گیج و خوابالو بودم که اطراف و درک نمیکردم که تازه 

کی زن گرفته کی نگرفته... 

سریع از عمارت بیرون اومدن و باالخره بعد از یه مدت 

طوالنی به اتاقی رفتم که دیوارهاش راجع زجه هامو شنیدن..  

بدون معطلی سرمو گزاشتم رو زمین و به خواب فراعمیقی 

رفتم... 
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با صداهای گنگ اطرافم چشمام و باز کردم... 

صدا از حیاط بود... 

سردار و اون دختره... 

تازه انگار داشت ویندوزم باال میومد... گفت همسرم... بغض  

دوباره گلومو گرفت... چرا هرچی میشه من میزنم زیر گریه؟! 

حامله هم هست ازش... متاسفم برای خودم... 

خیلی بده که من صیغشم بعد زنم داره... حامله هم هس... 

سرمو بین دستام گرفتم و محکم فشار دادم... کال یادم رفته 

بود که االن بچم تو خطره! 

بی حوصله از انباری بیرون اومدم... 

سردار، معراج، برهان، اورهان همشون با زناشون زیر سایه ی 

درخت نشسته بودن... 

سرمو انداختم پایین و رفتم تو عمارت... وارد آشپزخونه 

شدم که خاله داشت آشپزی می کرد... 
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_ خاله بده من... من درست میکنم 

_ نمیخواد مادر... تو چرا واینستادی رفتی... هنوز میخواستم 

بغلت کنم! 

_ خوابم میومد خاله ببخشید 

_ برو پیش بچه ها تو حیاط 

برم چی بگم؟ همشون دوتا دوتا زوجن من برم بگم سالم 

باقالی اومد؟  

خدایا خدایا اوف... 

_ بزار من آشپزی کنم خاله... 

_ نمیخواد از فردا تو آشپزی کن... 

نمیشد انگار... رفتم تو حیاط و از فاصله ی یک متری که 

بهشون رسیدم صدای سردار و شنیدم... 

دست دور گردِن زهرا انداخته بود: 

_ عزیزم اون دختره که داره میاد خدمتکاِر عمارته... هرچی 

خواستی از اون بگیر... 

من؟! باشه من خدمتکارم... این چیزا طبیعیه نجوا گریه 

نکن... 

دیدم که معراج و برهان و اورهان با تعجب و بعد بهت زده و 

بعد غمگین نگاهم کردن... ولی مهم نبود... نزدیک تر رفتم و 
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گفتم: 

_ سالم... 

االن دیگه نمیتونستم اسم کوچیک تنهاصداشون کنم؟! ممکنه 

زناشون ناراحت بشن... 

_ آقا معراج پریا خانوم کارت داره... 

بلند شد و منم پشتش راه افتادم نرسیده به عمارت صداش 

زدم: 

_ معراج 
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_ بله... 

_ خاله کارت نداره... عکس از مامانم گرفتی؟! 

_ خب اینو همونجا میگفتی...  

داره میپیچونه؟! 

_ حاال میری پیش زنت... گرفتی؟ 
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کالفه دستش و تو موهاش برد... 

_ حقیقتش... 

_ حقیقتش چی؟ نگرفتی یه کلمه بگو نگرفتم این کارا چیه... 

_ حقیقتش سردار گرفته من نرفتم... 

_ باشه برو... 

_ اونطوری که فکر میکنی نیستن... ناراحتم نمیشن... 

_ کیا؟ 

_ زنامون 

چه خوبه اینا میگن زنامون... حسرت به دل میمیرم من... 

_ دخترای خوبین... نفس... نفیسه... عطیه 

_ اوکی... من کار دارم تو هم برو... 

کاری نداشتم فقط نمیخواستم بیشتر از زناشون تعریف کنه! 

چون کسی نبود از من تعریف کنه... 

باز رفتم داخل عمارت... یه خدمتکار نباید بیکار بچرخه که 

باید کار کنه... 

_ خاله... 

_ جانم 

_ واقعا زن سرداره؟! 

_ گمونم!  
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فکر میکردم شاید سردار بخواد منو اذیت کنه اینطوری بگه... 

چطور دلش اومد؟! 

_ حامله س؟ 

_ سردار که اینطور میگه... شکمشم باال اومده... 

_ چقدر بی رحمه خاله... قلبم مچاله شده... دارم دیوانه 

میشم... 

نمیدونم کی اومده بودن تو که ما متوجه نشدیم... 

_ عیب نداره خاله جان انقدر خودتو اذیت نکن درست 

میشه... خدا خودش تقاصتو میگیره... 

قطره اشکی که راه باز کرده بود و پس زدم... 

_ من میرم لباس چرکاشونو بیارم... 

بی حوصله از پله ها باال رفتم و با چیزی که دیدم خشکم زد... 
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داشتن چیکار میکردن؟ سرداری که یه بار مثل آدم منو 
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نبوسیده حاال داره اونو میبوسه؟! 

میدونی حاال بیشتر مطمئن شدم بعد از چین پرجمعیت ترین 

جای دنیا قلب پسراس... 

بغض کرده بودم بدجور... تو راهرو جای اینکاراس؟ اتاق بغل 

دستتونه لعنتیا... 

«سردار» 

چشمای بارونیش هر لحظه بیشتر منو پشیمون می کرد به 

خاطر کاری که کردم... قلبم به درد میومد اما حاضر نبودم از 

کارم دست بکشم... همونطور جلو پلو ها یک قدم عقب رفت 

اما پشیمون شده قدم عقب رفته رو برگشت... 

همینطور که از کنارم رد میشد گفت: 

«نجوا» 

میخواستم برگردم و این صحنه رو نبینم اما پشیمون شدم و 

جلو رفتم و خواستم برم اتاقش همینطور که از کنارش رد 

میشدم، آروم ولی طوری که هردو بشنون گفتم: 

_ برای آمدنت ساخته نشدیم که برای رفتنت ویران شویم، ما 

اگر لیلی شویم مجنون قطار است... 

چشمکی زدم و رفتم تو اتاق... درسته حسودی میکردم، 

درسته حرص میخورم اما نمیخواستم اینو سردار بفهمه وگرنه
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بدتر اذیتم میکرد... 

سبد لباس چرکا رو برداشتم و اومدم بیرون... اونا همونطور 

چشم دوخته بودن جای خالیم... 

دستم و جلوشون تکون دادم: 

_ شیخ من لباساتونو جمع کردم شما میتونید بقیه ی کارتون و 

تو اتاقتون انجام بدید... 

مبهوت بهم نگاه می کرد... من از درون آتشفشانیم که فوران 

کرده اما از بیرون تو دنیاییم که هیچ اتفاقی نیفتاده... 

باالخره که چی؟ 

_ من رفتم... 

دستم و تکون دادم و از پله اومدم پایین... 

ای جان عاشقان تنها موندن... 

خوبه دیگه زن داره وظیفه ی من تمکین نیس... 

نیم ساعتی داشتم کمک خاله میکردم و غذا درست میکردم 

که سردار اومد... سریع بلند شدم... 

جلو زنش خیلی زشت میشه بهش بگم سردار... حتی به طعنه 

دلم میخواد بگم شیخ... هم اینکه نمیخوام میونه شون خراب 

شه و دق و دلیش و سر من خالی کنه... االن که زنش نبود 

ولی دلم میخواست حتی به طعنه شیخ صداش کنم... 
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_ شیخ از مامانم عکس گرفتی؟ 
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دستی به چونه ش کشید: 

_ االن کار مهم تر از عکس مادرت دارم... میان وعده برا 

خانومم ببر گشنشه حامله س...  

سردار الهی... هوف... حتی دیگه دهنم نمیچرخه نفرینش 

کنم... 

_ باشه 

با حرص میوه تو سبد چیدم و بردم باال... در زدم و با 

بفرمایید ریزی که گفت وارد شدم... مطمئنم ایرانیه و از 

همه چیزش و مخصوصا لحن و زبون حرف زدنش مشخصه... 

_ براتون میوه آوردم 

_ ممنون ولی من چیزی نمیخوام 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



پوزخندی زدم: 

_ شیخ گفتن برای همسرشون میوه بیارم... 

یکم خودشو جمع و جور کرد: 

_ اها یادم رفته بود ببخشید... 

اصال بهش نمی خورد با این چهره ی معصوم اهل اذیت کردن 

باشه... 

میوه رو گزاشتم و خواستم برگردم که صدام کرد: 

_ نجوا 

چرا به اسم صدام میکنه؟ 

_ بله 

_ به خدا من راضی نبودم 

گنگ سر تکون دادم: 

_ من برم... 

از اتاق خارج شدم و پله هارو پایین رفتم 

_ نجوا 

معراج بود که صدام می کرد... برگشتم: 

_ بله 

_ تو نمیخوای باهاشون اشنا بشی؟  

با دستشم به دخترایی که رو مبل نشسته بودن اشاره کرد.. . 
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_ چرا... بیا بریم آشنا شیم 

پشتم راه افتاد... چه عجیب که تو همین چند روز اینا با همن 

و حاال پاشدن اومدن... خانواده هاشون چی پس؟ 

واقعا قابل درک نیس برام... همه چی رو دور تند بود و هیچی 

نمیفهمیدم... 

معراج نشست رو مبل و من همونطور وایستادم 
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با دست به برهان اشاره کرد: 

_ برهان و خانوم کنارشون نفیسه فعال فقط صیغه ی ساده 

خونده شده 

باز بادست به دختر خوش چهره ی روبه روش اشاره کرد:

_ نفس خانوم! خانوِم خودم ما هم فعال صیغه ایم 

به اورهان و دختر کنارش چشم گروند: 

_ اورهانم که اون خانومم که عطیه س ولی اونا عقد کردن و 
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چند ماه دیگه قراره عروسی بگیرن... 

_ خوبه 

_ همین؟ مبارک؟  

_ مبارک باشه... 

_ دیگه؟  

حتی حوصله ی پرسیدن سواالمم نداشتم... 

_ همین... من برم... چیزی الزم داشتید صدام کنید. 

برهان به حرف اومد: 

_ نجوا طوری رفتار نکن که انگار نوکرمونی 

_ نیستم؟ 

_ معلومه که نه 

_ کر بودی نشنیدی چی گفت؟  

با بغضی که محسوس بود ادامه دادم: 

_ زن داره برهان... من هیچکارشم... ها نه یادم رفته بود... 

کلفت عمارتشم...  

اورهان_ نجوا دیوونه بازی درنیار... عه... شاد باش بابا دنیا 

دو روزه 

دنیا دوروزه ولی برای من یک روزم نیس لعنتیا 
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_ هرچند روز هس امیدوارم زودتر تموم شه 

عطیه_ چرا این بالهارو سرت میاره؟ 

حتی اینا هم میدونن 

_ به خدا نمیدونم من از هیچی خبر ندارم به خدا که هیچی 

نمیدونم... 

قطره اشکی سمج از بغل چشمم چکید... خیلی دلنازک شده 

بودم و فرت و فرت میزدم زیر گریه... 

نفس و نفیسه اومدن بغلم کردن... 

نفس_ گریه نکن... بهت قول میدم یه روز برای حتی ثانیه ای 

دیدنت لَه لَه میزنه 

_ هیچکی منو دوس نداره هیچکس... 

من دیگه جلو همه گریه کرده بودم و غرور و هیچی برام 

نمونده بود... 

اما با حرفی که عطیه زد حس کردم نفسم باال نمیاد 
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عطیه_ آره جون خودت هیچکس دوست نداره و شوهرای 

ماهم بوقن... 

مات نگاهش کردم که برهان و اورهان و معراج از اونور سرفه 

کنان از عمارت بیرون رفتن... 

چه خجالتی حاال خوبه شوخی بود... 

خنده ی مسخره ای کردم و گفتم: 

_ بامزه بود... من برم کلی کار دارم... 

برگشتم برم که بازوم از پشت کشیده شد: 

_ کجا؟ بیا پرنسس ببینم چی داری که شوهرای ما قبل ما 

عاشق تو بودن 

واقعیه؟! 

امکان نداره... پس چرا من نفهمیدم؟ 

_ اونا یه چیزی گفتن... شما باور نکنین... کی یه دختر دس 

خورده رو دوس داره؟  

نفس_ معراج خودش بهم گفت.. . 

نفیسه_ آره برهان به منم گفت 

عطیه_ دیدی حاال؟ اورهانم به من گفته... 

جلل خالق... 
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_ شوخی کردن من میدونم 

نفیسه_ اشتباه میدونی 

عطیه_ حاال من موندم مامان من چه زود راضی شد منو بده 

به اورهان 

نفس_ آره تازه بیارنمون تو کشور غریب 

نفیسه گریه ی مصنوعی کرد:《الهی بمیرم ننم نیس موهامو 

ببافه》 

دلم لک زد برای مامانم... هوعف از ماماناتون نگید دیگه... 

کالفه دستی به صورتم کشیدم: 

_ چرت و پرت نگید توروخدا... توهم شوهرت موهات و 

میبافه غصه نخور... 

هرسه خندیدن و من با غصه به خوشیشون نگاه کردم و عقب 

گرد کردم برم آشپزخونه و زیر لب گفتم: 

_ خوش به حالتون 

نفس عمیق کشیدم و سعی کردم بغضم و قورت بدم... 

امیدوارم یه روز دیگه هیچ غصه ای نداشته باشم و خوشحال 

ترین باشم... 

تقریبا میشه گفت شام شب و من پختم و سردار و زنش 

رو به روی هم و پسرا هم هرکدوم روبه روی زناشون نشستن و 
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من با حسرت به جایی که زهرا نشسته بود نگاه کردم...  

خسته بدون اینکه دست به غذام بزنم همون اول که سردار 

شروع کرد به خوردن بدون جلب توجه بلند شدم.... 

خاله سوالی سر تکون داد... با دست به گلوم اشاره کردم... 

ظرف غذام و برداشتم و رفتم آشپزخونه... 
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رو پارکتای سرد آشپزخونه نشستم و شروع کردم به خوردن 

غذام... تحمل اون فضا رو نداشتم... مثال منم زنشم... 

چرا هیچکس نیس بهش پناه ببرم؟؟! 

صدای سردار میومد: 

_ به به زهرا خانوم چه کرده... چه دست پخت خوبی داری 

عزیزم... 

اون غذا رو من پختم... 

چند وقتی من غذا میپختم، وقتی سرکانشون اینجا بودن من 
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پختم ولی اون همه ش با غذاش بازی کرد و لب نزد و بعد 

میرفت بیرون غذا می خورد... حتی یه قاشق از غذامم 

نمی خورد... حاال چیشد خوشمزه شده؟؟! 

دو قاشق بیشتر نتونستم بخورم... منی که دوس داشتم غذا 

درست کنم و بلد نبودم و حاال به لطف خاله پریا یاد گرفته 

بودم اما از دست پخت خودم که حسابی خوب هم شده بود 

نخوردم... 

همه شو تو سطل خالی کردم و دوباره نشستم تا خیر سرش 

غذاش تموم شه برم جمع کنم بیارم بشورم... 

ناخودآگاه دستم رفت رو شکمم... 

الهی بگردم که یه بابای مثل آدم نداری... اگه دلم نیومد حق 

زندگی کردن و ازت بگیرم میگرفتم و میزاشتم دنیا بیای... نه 

میخوام حق زندگی و ازت بگیرم نه جرعتش و دارم... 

اگه جرعتش و می داشتم صددرصد خودم و از پله پرت 

میکردم پایین، جوری که هم خودم بمیرم هم بچه ی 

بیگناهم... 

نوازش وار دستم کشیدم رو شکمم و آروم گفتم: 

_ حیف جرعتشو ندارم حیف 

با صدای برهان از فکر درومدم: 
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_ نجوا 

سر بلند کردم: 

_ چرا گریه میکنی؟ 

گریه کردم؟ دستمو رو صورتم کشیدم... خیس بود... آره گریه 

کردم... 

_ نه... صورتم... صورتمو شستم 

_ آره برای همین هول شدی و دماغت قرمزه و چشمات سرخ 

شده؟! 

از جام بلند شدم: 

_ چرا پیش زنت نیستی؟ برو تنهاش نزار...  

_ با تو بودم... 

_ غذاشون تموم شد؟  

_ نجوا با تو دارم حرف میزنم 

مگه قلب شکسته بودن دلیلی نمیشه برای گریه؟! اشکام هنوز 

به دردم میخوره باید نگهشون دارم 

روژکا♥��: 

#پارت_۱۴۱ 

#قاتل_جنسی 
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خداروشکر که غذاش تموم شده بود و خودش و زهرا رفته 

بودن... البته معلوم نبود کدوم گوری... 

ایشاال دیگه هیچ وقت قیافتو نبینم... الهی آمین 

مطمئنم همه فهمیدن گریه کردم ولی هیچکی به روی خودش 

نیاورد... 

بعد اینکه جمع کردم عطیه گفت: 

_ بزار من میشورم 

_ خودم میشورم تو برو استراحت کن... 

یکم تعارف تیکه پاره کرد و در نهایت اورهان اومد و گفت بیا 

بریم بخوابیم و رفتن... 

دقیقا اتاقا باال به ترتیب بود 

از پله که میرفتی باال اول اتاقی بود که اوال برای من بود و 

حاال درش قفله، بعد اتاق سردار، بعد معراج، بعد اورهان، بعد 

برهان. 

ظرفا رو شستم و از پله رفتم باال... 

واضح صداهاشون میومد... 
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سردار_ برق و خاموش کن بیا 

بیا بغلم بخواب... بگو دیگه... 

با قدم های بی جون سمت اتاقای بعدی رفتم 

معراج_ نفسم...  

نفس_ ان قدر نگو... عادت میکنم لوس میشیما 

معراج_ تو هرچقدر دوس داری عادت کن... لوس شو... 

بعدی... 

عطیه_ من باتو یه جا نمیخوابم 

اورهان_ مگه قراره چیکارت کنم عطی... 

عطیه_ زهرماروعطی باید بگی عشقم دیوونه... یکم نازم و 

بخر خب... 

اورهان_ اوووو... پس بگو خانوم میخواد نازشو بخرم... نازتم 

خریداریم خانوم 

بعدی... 

برهان_ نفیسه چیکار داری میکنی یه ساعت جلو آینه 

نفیسه_ باید موهام بافته باشه اونطوری نمیتونم بخوابم... 

برهان_ سه ساعته داری میبافی؟ 

نفیسه_ وای نه... آره... یعنی نمیتونم... بلد نیستم... 
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برهان_ خنگ خودمی... بیا خودم میبافم برات... 

نفیسه_ بلدی ؟! 

برهان_ معلومه که آره... 

چرا کسی نیس قربون صدقه ی من بده؟!

دستم و نوازش وار رو کطفم کشیدم... 

کاش داداشم آدم حسابی بود الاقل پشتم به یکی گرم بود... 

#پارت_۱۴۲ 

#قاتل_جنسی 
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برگشتم و رفتم پایین... 

خاله اومد جلوم 

_ بیا بریم کمرت و قفل کنم... 

_ چی هس خاله؟ 

_ زیاد یادم نیس... امیدوارم جواب گو باشه... 

با دست سمت اتاق هدایتم کرد: 

_ زود باش دختر خواب دارم... 
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رفتیم و یه قفل بود آورد و نشست رو زمین... 

_ نجوا به خدا هیچی یادم نیس  

_ عیب نداره خاله 

یه وردی زیر زبون خوند و تریک اون قفل وقفل کرد... 

_ قبلی که زایمان کنی باید این قفل باز بشه وگرنه امکانش 

هست بچه سالم دنیا میاد... 

(قبل تایپ همه چیش یادم بود ولی االن یادم نیس شرمنده 

اگه اشتباه گفتم  نیستیم مسائل راجب قفل کمر) 

_ برم دیگه؟  

_ چیز سنگین بلند نکنی نجوا... 

_ باشه خاله شبت بخیر 

_ بیا پیش من بخواب خاله 

_ مرسی خاله پری من همونجا راحت ترم به جای گرم عادت 

ندارم.. ندیدی سه روز اینجا بودم خوابم نبرد. 

_ الهی 

_ خاله سردار از مامانم عکس گرفت؟! 

سرش و گذاشت رو بالشت... 

_ خستم مادر بعدا حرف میزنم... یه چیزی بپوش داری میری 

سرما نخوری... 
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از اتاق اومدم بیرون و قربون صدقه هاشون بود که تو گوشم 

اکو میشد ... 

به انباری پناه بردم و به سیاهی اتاق خیره شدم و با خودم 

زمزمه کردم: 

_ خنگ خودمی... بیا خودم میبافم برات... بیا بغلم بخواب.. 

لوس شو...نازتم خریداریم خانوم... برق و خاموش کن بیا... 

رسما یه عقیده ای شده بودم... 

دستی به شکمم کشیدم: 

_ تو به دنیا بیای اولین کاری که میکنم اینه که خودمو خالص 

میکنم... 

نزاشتم بغضم بترکه و با چشمای مه آلود سرم و رو بازوم 

گزاشتم و خوابیدم... 

#پارت_۱۴۳ 

#قاتل_جنسی 
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حاال چند هفته ای هست که زهرا و دخترا اینجان... با اینکه 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



زهرا هوومه ولی باهاش جورم... 

اصال چطور زهرا حامله س؟ یعنی سردار همزمان هم با من 

بوده هم زهرا؟ خیانت... یا که اول با زهرا بوده بعد با من؟ 

صدای سردار بود که از آشپزخونه میومد... 

_ نجوا برو به معراج بگو از درخت برای دخترم گوجه سبز 

بیاره... مامانش هوس کرده... 

تقریبا عادت کردم... اما بازم یه حسادت کوچولویی تو دلم 

هست... 

از عمارت بیرون رفتم و به سمت... معراج و اورهان که زیر 

درخت با نفس و عطیه نشسته بودن رفتم: 

_ معراج یه سبد گوجه سبز از درخت بهم میدی؟  

_ برای خودت؟  

_ نه برای زهرا... 

پوفی کشید و بلند شد و یه سبد خالی برد و با یه سبد پر 

برگشت... 

با دیدنشون دهنم آب افتاد... زود رفتم تا بهش بدم، هنوز که 

تو راه نخورم همش و... لعنتی بد جور هوسم کرده بود... 

چند تایی شستم و بردم برای زهرا و سردار... 

با لذت میخوردن و با اون صداییش که با روح و روانت بازی 
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میکنه... قشنگ با چشمام التماس میکردم یکی بهم بده اما 

اون با چشماش برام خط و نشون می کشید... 

حتی در حدی که از چشماش میخوندم که می گفت: 

_ بیا بگیرش 

و تا من برم بگیرم میکشید عقب و تو دهن خودش میزاشت... 

برای یه گوجه سبز بغض کرده بودم... لعنتی... من حاملم، 

طبیعیه هوس کردن... تعارف میکردی یدونه خب... 

تا نزدم زیر گریه از اون اتاق زدم بیرون تا چشمم بیشتر 

بهشون نخوره 

رفتم تو حیاط تا به یکیشون بگم به منم بدن، اما هیچکدوم 

نبودن، حتی زناشونم نبودن... 

رفتم جلو درخت و پا بلندی کردم تا چند تا بکنم از درخت اما 

تا فاصله ی یک سانتی میرفت و نمیتونستم بگیرمشون 

رفتم انباری و چشمم به دیوار بود گوشم به حیاط و اطراف 

اما حواسم به اون گوجه سبزا بود 

#پارت_۱۴۴ 

#قاتل_جنسی 
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ان قدر آب دهنمو قورت دادم که تشنم شده بود... 

یکم آب خودم که سردار صدام زد: 

_ نجوا... خیلی وقته نرفتی استخر... دلش برات تنگ شده... 

یاخدا... چیکار کنم...  

از ته در دعا کردم رفتم تو استخر هیچکس نجاتم نده و 

بمیرم...

اتفاقی برای بچم نیفته؟ 

«سردار» 

نمی دونم چرا حس میکردم نجوا حامله س 

از عمد گفتم گوجه سبز بیاره چون تقریبا بیشتر زن های 

حامله گوجه سبز میبینن هوس میکنن و وقتی آورد متوجه 

نگاه خیره ش میشدم و هی آب دهنش و قورت میداد... 

حاالم که جلوم چشماش و بسته بود تا پرتش کنم تو استخر... 

قبل اینکه هولش بدم یاد یه چیزی افتادم... 

اگه واقعا حامله باشه چی؟! ممکنه برای بچه اتفاقی بیفته؟! 

بی حوصله هولش دادم و خودم عقب گرد کردم و رفتم تو 

عمارت... این دفعه هیچ کس و صدا نزدم تا بیرون بیارنش.. 
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«نجوا» 

به آرزوم میرسم؟! هیچکس و صدا نزد... لبخندی تلخ رو لبام 

شکل گرفت... دستم و رو شکمم گزاشتم و تو دلم با بچم 

حرف زدم: 

_ من نمیتونستم مامان خوبی برات باشم... 

تقال نمیکردم برای بیرون اومدن... اصال مهم نبود... 

بمیرم... بهتر... یه نون خور کمتر هوم؟! 

انقدر فکر کردم که دیگه واقعا نفس کم آورده بودم... میرم 

پیش بابام؟! 

لطفا برم... دلم براش تنگ شده... 

یه روزی دختر ناز یدونه ی بابام بودم... حاال چیشد؟! 

صداش تو گوشم می پیچید: 

_ دختر بابا امروز چی میخواد بخرم براش؟! 

همه ی زندگیم از وقتی یادمه از جلو چشمام رد شد تا همین 

االن... 

و چشمام بسته شد و سیاهی مطلق 

به ارزوم رسیدم... 

#پارت_۱۴۵ 
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«معراج» 

نشسته بودم جلو تی وی که نفس هراسون اومد پیشم و با 

نفس نفس سعی داشت چیزی رو بهم بگه... 

_ معراج... معراج پاشو بدو... معراج... شیخ... انداخت... 

نجوا... شیخ... نجوارو... 

نمیفهمیدم چی میگه هرچی بود مربوط به نجوا بود... 

با استرس از جام بلند شدم: 

_ عزیزم آروم... نفس عمیق...  

یه نفس کشید 

_ حاال بگو 

_ معراج... از پنجره دیدم... دیدم شیخ نجوا رو انداخت تو 

استخر... تو گفتی شنا بلد نیس... 

عمق استخر برعکس بقیه استخرا که کمتر بودن زیاد بود... 

سه متر و نیم... 
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آخر کار خودش و کرد... 

_ ِکی؟  

_ ده دقیقه هس... بدو دیگه مرد بدبخت 

دستش و کشیدم و با هم رفتیم تو حیاط... 

آره نجوا تو استخر بود... 

باز بیهوش شده... 

_ معطل چی هستی برو بیارش دیگه... 

چقدر خوبه که نفس آدم فهمیده ایه و درک میکنه... ممکن بود 

حتی از لج اینکه قبال من نجوا رو دوس داشتم بخواد نگه... 

ولی خدایی تنها حسم به نجوا فقط حسی خواهر و برادری 

بیشتر نبود. 

شیرجه زدم تو استخر و اوردمش بیرون... 

صورتش مثل میت سفید شده بود... 

ترسیده نفس و صدا زدم... 

_ نفس... برو بچه ها رو صدا کن یاال... 

بدو رفت تو و به پنج دقیقه نکشیده اول نفیسه و عطیه و 

بعد برهان و اورهان اومدن... 

همه رنگشون پریده بود و من و نفس سعی داشتیم از طریق 

فشار دادن قفسه ی سینش آب خارج کنیم... 
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عطیه_ تنفس دهان به دهان بده 

_ من نمیتونم...  

کال دوس نداشتم به کسی که قبال حس داشتم تنفس دهان به 

دهان بدم هرچند که قضیه ی مرگ و زندگی باشه 

نفیسه_ برهان برو دیگه داره جون میده 

برهان_ بیا اینور من میدم 

بلند شدم و برهان تنفس داد ولی بازم نتیجه نداشت... 

با <یا خدای> خاله پری بود که یه لحظه از اون حال در 

اومدیم 

#پارت_۱۴۶ 
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خاله بدو بدو اومد سمتمون... 

خاله_ سردار ذلیل مرده... شیرم حرومت... 

سوئیچم و از جیبم در اوردم و انداختم واسه نفس... 

_ برو بشین پشت فرمون 
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نفس_ بخدا من بلد نیستم 

_ بده بچه ها 

برهان پشت فرمون نشست و منم کالفه رفتم لباسم و عوض 

کردم تا بیام دیدم برهان و اورهان و نفیسه و عطیه نیستن... 

نفس اومد پیشم: 

_ ماشین دیگه ندارین؟ رفتن اونا... وضعیت نجوا خطرناک 

بود 

_ تو چرا نرفتی 

_ گفتم با هم بریم بد کردم؟! 

_ نه عزیزم... برو حاضر شو بریم... 

تو دلمم کلی فحش به سردار دادم... 

پفیوِز چس... ما هممون فهمیدیم زنش حامله س خوِد خرش 

نفهمیده هنوز... از بس کله ش پوکه... بی مغز... آخرش خودم 

باید بگم... 

نفس اومد و با هم رفتیم همون بیمارستانی که نجوا رو 

بردن... 

«نجوا» 

چند ساعتی بود به هوش اومده بودم... گفته بودن فردا 

مرخص میشم... اما کاش میمردم تا الاقل نمیدیدم که سردار 
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که باعث شده من االن اینجا باشم نیومد دیدنم.... 

نیومد... چرا باید بیاد آخه؟! 

خاله پری پیشم نشست... 

_ نجوا یه چیزی میخوام بهت بگم... 

_ بگو خاله 

_ خودت و کنترل کن خب؟! 

_ باشه خاله بگو جون به لبم کردی... 

_ مامانت... 

_ مامانم؟ 

_ مامانت رفت! 

تو اون لحظه فقط یه چیز به ذهنم رسید... که مامانمم مثل 

بابام ولم کرد... دلخوشیای زندگیم ولم کردن... 

اشکم نریخت... فقط بغض کردم... 

همشون با ترحم بهم نگاه میکردن... 

چرا؟ 

#پارت_۱۴۷ 

#قاتل_جنسی 
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حتی صدا زدنای نفس و نفیسه و عطیه رو نمیشنیدم... 

التماسای خاله پری برای جواب دادنش و نمیشنیدم... 

چرا تنهام گذاشتن؟ 

قلبم داشت از جاش کنده میشد... 

سردار کاش می بردیم برای آخرین بار مامانم و میدیدم... حاال 

باید تو حسرت صداش بسوزم؟ 

چرا آخه چرا چرا چرا... مگه چه گناهی کردم من؟! 

کاش من میمردم این روزارو نمیدیدم... 

دارم پر پر میشم و باعثه همه ی اینا سرداره... سرداری که 

دلش هر دقیقه برا یکی میزنه... هر روز با یکیه... سردار بی 

رحم و بی وجدان... سردار هیوالی این روزای من... دیکتاتوِر 

وجودم... 

چقدر دیگه ولم میکنه برم؟! 

و نمیدونستم به همین زودی قراره برم و دیگه همو... 

یه روز رد شد و من برگشتم خونه... سردار خشک و جدی تر 

از قبل رفتار میکنه و فقط با زهرا مهربونه... و من عقده ی این 
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محبت و دارم... عقده ی دیده شدن... عقده ی نوازش... 

مثل هرشب ظرفارو جمع کردم و یاد جمله ی دکتر افتادم: 

《سونو نمیتونم براتون بنویسم به دالیلی اما ضربان بچه رو 

گرفتم منظم نیست... حواستون باید بیشتر جمع باشه》 

هیچ کدوم از اینارم من نفهمیدم عطیه که انگلیسیش عالی 

بود و پسرا نبودن برام ترجمه کرد... 

و سردار همونطور در جهالت به سر می بره... باوجود اینکه 

شکمم کمی... فقط کمی برآمده شده اما بازم متوجه نشد که 

بچه ش داره تو شکمم رشد میکنه... 

دلم میخواد یه بار دست بندازه تو گردنم... منم زنشم... 

حسودیم میشه که دست دور گردن زهرا میندازه و قربون 

صدقه ش میره... 

حسودیم میشه... 

حسودی! 

کلمه ای که تو ژرفای وجودم درحال رشد کردنه و این روزا 

زیادی باهاش سرو کار دارم... 

#پارت_۱۴۸ 

#قاتل_جنسی 
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  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
خاله ی معراج ان قدر بهش اعتماد داشته که دخترش و داده 

بهش... 

حتی به برهان و اورهانم اعتماد کردن...  

به لباس عروس گوشه ی انباری نگاه کردم... 

سردار بهت قول میدم یه روز به پام بیفتی و من تا سر حد 

مرگ ببرمت... 

صبح که چشمام و باز کردم یه ظرف که توش چند تایی گوجه 

سبز بود جلو چشمام دیدم... اما من دیگه اون و نخواستم... 

من اون روز و اون لحظه میخواستم... 

«سردار» 

به اسرار زهرا برای نجوا چند تا گوجه سبز بردن... ولی از 

پشت پنجره دیدم که ظرف گوجه سبز ها رو آورد تو.. حتی از 

پله پایین رفتم و دیدم دست نخورده س... 

تقریبا مطمئنم که نجوا حامله س اما تا وقتی از زبون خودش 

نشنوم باور نمیکنم... 

معراج هم بهم گفته... گفت اجازه بدم ببرنش سونو ولی اجازه 
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ندادم... باید خودش بهم بگه حامله س 

نجوا دیگه به دردم نمیخوره... 

به نظرم انتقامم گرفته شد... 

زنگ زدم به الیاس و آرش تا بیان عمارت... 

نگهبانای عمارت باال رو هم زنگ زدم بیان...  

میخواستم دقیقا االن کیش و ماتش کنم... قرار بود حرکت 

آخر و زدم ولش کنم بره و میخوام حرکت آخر و بزنم و ولش 

کنم بره... 

همه که تو حیاط جمع شدن گفتم برهان بره نجوا رو بیاره... 

اومد و گفتم وسط حیاط وایسته... 

_ لباساتو دربیار 

گیج نگاهم کرد 

داد زدم: 

_ لباااسات 

وقتی حرکتی ازش ندیدم جلو رفتم و محکم کوبوندم تو 

گوشش... خون از گوشش راه پیدا کرد... 

آخرین حرکت بود... نباید دلسوزی میکردم... 

عربده زدم: 

_ در بیار 
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زیر لب گفت: 

_ توروخدا 

وحشی شده بودم التماساش دل سنگم آب می کرد اما من و نه 

چند نفری خواستن بیان جلو اما همچین اجازه ای رو به کسی 

ندادم و با تحکم صدام خفشون کردم... 

#پارت_۱۴۹ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
خودم همه ی لباساش و تو تنش جر دادم... میلرزید... اما 

کوتاه بیا نبودم... 

سوتینشم جر دادم اما به شورتش که رسید عقب کشیدم: 

_ خودت درش بیار 

عقب رفتم و با لبخند رو به نگهبانا، الیاس، آرش، معراج، 

برهان، اورهان گفتم: 

_ آماده ی سرویس دهی به شماس... 

مرواریداش گوله گوله میریختن... 
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سعی داشت با دستاش خودش و بپوشونه... 

همه به جز چند تا نگهبان هیز چشماشون به سرخی میزد... 

برهان با عصبانیتی که تا حاال ازش ندیده بودم رفت سمت 

نجوا... 

_ برهان خوب حال کنا... اون لباسشم درار قشنگ بتونیم 

ببینیمش... 

بی توجه به سمتش رفت و کتش و دراود انداخت رو دوش 

نجوا... 

پشت سر معراج و اورهان هم رفتن و یکی یکی آرش و 

الیاس... 

معراج، اورهان، برهان، آرش و الیاس دورش حلقه زده بودن تا 

تن لخت نجوا رو کسی نبینه و من عین خیالم نبود... 

صدای هق هقاش تا اینجا هم میومد هنوز داشت التماس 

میکرد: 

_ توروخدا... نه.. نکن  توروخدا... جون عزیزت نه... 

با هق هق همه رو پس زد و دویید سمتم و خودش و انداخت 

و بغلم...

هنگ کرده بودم: 

_ حام... من ... حاملم

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



من که اینو میدونستم پس چرا حاال که نجوا این و گفت هنگ 

کردم... 

سرش رو شونم کج شد و از حال رفت 

اما قبلش یه جمله ای گفت: 

_ بهت... بهت قول میدم... یه روز... یه روز آرزوی... آرزوی 

مرگت و... کنی 

همه یکی یکی از کنارمون رد شدن و لحظه ی آخر آرش بود 

که گفت: 

_ بهش گفتم میکشمش... نمیخواستم با بی غیرتی بکشمش... 

خیلی بی غیرتی 

و بعد منو نجوای از حال رفته وسط حیاط ایستاده بودیم... 
 ***

یک ساعتی هست که به هوش اومده اما هیچ عکس العملی 

نشون نمیده... دکتر گفتم بیاد نگاهش کنه و گفت ضربان قلب 

بچه نامنظمه و خودش هم، هم روحی، هم جسمی آسیب 

دیده و یکی از گوشاش کامل ناشنوا شده... 

تو این یک ساعت حتی پلک هم نزده بود فقط زانوهاش و 

بغل کرده بود و به کنج دیوار خیره شده بود 
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#پارت_۱۵۰ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
حتی جلوش میومدم دست زهرا رو میگرفتم قربون صدقه ش 

میرفتم اما هیچی... نگاهمون هم نمی کرد... 

غذا آوردن براش لب نزد... خاله پری باهاش حرف زد ولی اون 

یک کلمه هم حرف نزد... 

باالخره بعد سه ساعت انتظارمون به پایان رسید و تنها عکس 

العملش این بود که رفت بیرون عمارت و ته باغ... 

گفتم کسی همراش نره تا یکم خودشو پیدا کنه 

«نجوا» 

نابود شدم... دیگه زندگی هیچ معنایی برام نداشت... حتی با 

وجود بچه... دیگه به زهرا حسودی نمیکردم... چند تا شوک 

پشت هم؟

شوک کالرا... شوک زن گرفتن سردار... شوک مردن مامان... 

شوک لخت شدنم جلو هزار تا مرد... حتی آرش باوجود اینکه 

ازم متنفر بود اومد وایستاد تا بدن عریانم و کسی نبینه... 
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سردار خیلی بی غیرته خیلی... 

رفتم پشت عمارت و باز اتفاقایی که افتاده بود و نوشتم و 

گزاشتم سر جاش... 

فردا میومدم همه ی اینا رو آتیش میزدم... نمیخوام بعدا پیدا 

کنه بخونه بعد عذاب وجدان بگیره آره من نجوا رو بدبختش 

کردم... هه مثل داستانا 

لباس عروسم که گوشه ی انباری افتاده بود برداشتم و از 

درخت باال رفتم... مهم نبود که بیفتم و بالیی سرم بیاد... 

لباس و به شاخه ی درخت آویزون کردم... 

《عروس مرده》 

عروسی که از اولم مرده بود... 

«سرکان» 

دیدم داداشم چطور اون دختِر مثلن زنش و جلو اون همه مرد 

لخت کرد... عرب باشی و انقدر بی غیرت؟؟! 

از وقتی رفته بود ایران تا همین االن زیر نظرش گرفته بودم 

فقط یه جا جور در نمیومد... هرچی تحقیق کردم سردار اصال 

با دختری به اسم زهرا نبوده... حتی نگهبانی هم که یه ساله 

جاسوس منه تو خونه ی سردار گفت تاحاال اونو ندیده... 

جاسوس نزاشتم که از داداشم سواستفاده کنم... فقط 
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خواستم اگه خواست خطایی انجام بده جلوشو بگیرم که اون 

چند ماهی که نبودم هر غلطی دلش خواسته کرده 

یهو یاد عکس هایی که گرفته بودم افتادم... 

اونا رو نخوندم هنوز 

اون روز که سردار رفت ایران فکر کردم نجوا رم میبرن ولی 

وقتی رفتم دستگیره رو باال پایین کردم که برم گلدونای پریا 

خانوم و طبق روال همیشه که میرفتن ایران من آب میدادم، 

آب بدم دیدم در قفله و از پنجره دزدکی دیدم که نجوا 

خونه س 

#پارت_۱۵۱ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
حاال میتونستم به بهونه ی سر زدن برم ببینم بازم نوشته یا 

نه... 
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نگهبان در و باز کرد و ماشین و بردم تو... 

چه جالب، اون دختری که دیده بودمش نگهبان میگفت زن 

سرداره و اسمش زهراس، نبود و حتی نجوا هم نبود... 

_ خانومت کجاس سردار؟  

_ رفت استراحت کنه خسته بود. 

آره خسته بود... اون همه فشار به هرکی بیاد تا االن مرده... 

یکم حرف زدیم و بعد به قصد رفتن بلند شدم... 

_ میموندی... 

خواستم دهن باز کنم بگم من خونه ی، یه بی غیرت 

واینمیستم، اما باز هم جلو خودمو گرفتم... 

_ طهورا کارم داشت االن یادم اومد دیگه برم دست تنها 

نمیتونه از پس گندم بر بیاد... 

سری تکون داد و با بسته شدن در عمارت زود رفتم پشت 

انباری و برگه ها رو بیرون کشیدم و عکس گرفتم... 

سرجاشون گزاشتم و اومدم بیرون... 

دیگه اعتمادی به سردار نداشتم 

«سردار» 

دیگه برق حسادت و تو چشماش نمیدیدم... ذاتا شده بود یه 
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سنگی... چشماش عجیب ترسناک شده بود... هیچی ازشون 

معلوم نبود... چشمای یخی و سرد و بی روح... 

زهرا رو گفتم بره دیگه الزمش نداشتم...  

از اولم فقط برای اجرا کردن نقشم به زهرا نیاز داشتم وگرنه 

اون حتی صیغمم نبود چه برسه زن رسمیم! 

حتی حامله نبود و مجبورش کرده بودم شکم بند ببنده تا 

شکمش بزرگ دیده شه...! برای عمل برادرش نیاز به پول 

داشت و من قبول کردم خرج عمل داداشش به اضافه ی سی 

میلیون نقد بدم و اون هم از اجبار قبول کرد... 

خیلی بهم میگفت اذیتش نکن... حتی اولین باری که شک 

کردم نجوا حامله س زهرا بهم گفت... گفت صورتش خیلی 

ورم داره... 

همونجا باز دوباره اجبارش کردم گوجه سبز بخوره تا ببینم 

نجوا هوسش میکنه یا نه درصورتی که زهرا متنفر بود از 

گوجه سبز... اگرم نجوا هوسش کرد یعنی حامله س و بیشتر 

اذیتش میکنم با خوراکیا... 

و اون روز که نجوا اومد باال و من داشتم زهرا رو 

میبوسیدم... وقتی دیدم نجوا میگه برم لباس چرکا رو بیارم 
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زهرا رو وادار کردم طوری وایسته که نشون بده ما داریم همو 

میبوسیم... 

روژکا♥��:

#پارت_۱۵۲

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

از عمد هم تو راهرو ایستادم تا نجوا ببینه... و اون لحظه 

میفهمیدم داره حسودی میکنه...

انقدر به همین چیزا فکر کردم که خوابم برد...

نصف شب بیدار شدم برم آب بخورم که از پنجره متوجه 

نوری شدم که از تو حیاط میومد...

از پنجره نگاه کردم، نجوا جلو آتیش ایستاده بود و یه سری 

کاغذ میریخت تو آتیش...

هنوز هم حرفی نزده بود...

تا سه روز هیچ حرفی با هیچکس نزد و عجیب تر روز چهارم 

بود...

صبح با صدای گریه ی شخصی بیدار شدم...
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نجوا تو اتاقم داشت گریه میکرد...

تو این سه روز حتی گریه هم نکرده بود...

_ نجوا چشیده؟!

مثل بچه ها لب برچید:

_ عمو اون منو دعوا کرد!

عمو؟ 

_ کی نجوا؟

_ عمو معراج منو دعوا کرد، دعواش کن...

یا خدا...

دقیقا لحنش، رفتارش، کردارش و همه چیش مثل بچه ها 

شده بود...

صورتش و با دستام قاب گرفتم:

_ االن وقت شوخی نیس

زد زیر گریه:

_ اون منو دعوا کرد... نمیخواااام.

نجوا شده بود یه بچه ی شیش ساله که هی بهونه میگیره و 

نق نق میکنع...

همش هم با دست چپش رو کطف دست راستش میکشید...

پرید بغلم:
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_ عمو بغلم کن. ..

برای اینکه بهونه نگیره بغلش کردم

_ نازم کن... مهربون باش... بوسم کن...

برعکس همه ی کارهایی که باهاش کرده بودم و بهم میگفت 

انجام بدم...

از خودم به خودم پناه اورده بود... دقیقا مثل اون روز تو 

حیاط که لباساش و پاره کردم

_  یه سردار هم هست منو میزنه عمو... دعوام میکنه...

خودم و میگفت...

تحمل نداشتم!

با لحن فوق العاده مظلومی حرف می زد...

#پارت_۱۵۳

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

آخه چرا اینطوری شده!؟؟
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فکر میکردم شاید داره نقش بازی میکنه میخواستم بزنمش 

که جیغ زد:

_ توروخدا... توروخدا تو نزن... به خدا اون من و میزنه...

نه نه... امکان نداره...

کالفه دستی و موهام کشیدم...

باز خزید تو بغلم و بی صدا گریه میکرد... حتی فین فین هم 

نمی کرد و اگه پیرهنم خیس نمیشد متوجه نمیشدم گریه 

میکنه...

داشت چشماش گرم میشد که صدای در اتاق اومد و پشت 

بندش معراج بود که وارد شد...

نجوا تا معراج و دید بلند زد زیر گریه:

_ همین بود... معراج منو دعوا کرد

هم من هم معراج خشکمون زده بود...

معراج_ من کاریش نداشتم داشت کنار استخر بی مالحظه راه 

می رفت گفتم نکن میفتی تو استخر... کاریش نداشتم... چرا 

گریه میکنه.

_ معراج زنگ بزن به روانشناسی چیزی...
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هول کرد:

معراج_ چرا!؟

_ نجوا تو حال خودش نیس...

نجوا بیشتر خودش و بهم چسبوند...

معراج_ یعنی چی؟ خوب بود که...

_ نمیدونم معراج نمیدونم...

معراج که یه قدم اومد جلو نجوا باز جیغ زد:

نجوا_ میخواد دعوام کنه... نیا... دوسم داشته باشین... 

دعوام نکنین...

_ معراج چیزی نبوده بخوره؟! مستی چیزی نباشه...

معراج_ نه نه اون اصال اهلش نیست... بعد انقدر بد مست 

نداریم که...

_ بزار ببرمش استخر شاید یکم بهتر شه...

تا اسم استخر اومد به سرعت از بغلم بیرون اومد...

نجوا_ استخر؟!

منتظر جواب نشد و دویید از اتاق بیرون...

هر دو پشتش دوییدیم و نفس و نفیسه هم که جلو تی وی 

بودن با دیدن ما بلند شدن و پشت سرمون اومدن...
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نجوا از عمارت بیرون رفت و ما هم پشتش... همه ی این ها رو 

میدویید...

#پارت_۱۵۴

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

نمیدونم چرا منم هول شده بودم...

همونطور که هق هق میکرد گفت:

_ هولم ندین باشه؟! به خدا خودم یاد گرفتم شنا کنم ببین...

خودش و عقبی انداخت تو استخر...

منی که برای تو استخر افتادنش نگران نمیشدم االن ترسیدم 

و نگران شدم...

صدای نفس بود که هممون و از شوک بیرون آورد:

نفس_ یا حسین

نجوا رفته بود ته استخر

من و معراج همزمان پریدیم تو استخر...

اومدیم بریم پیشش بگیریمش که دیدم اومد رو آب...
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با ناباوری به معراج نگاه کردم...

نجوا همونطور با بغض خندید... نمیخندید، قهقهه میزد...

خدا چیکار کردم من... چیکار کردم!!؟

با اینکه خوب بلد نبود شنا کنه اما خودش و کشید بیرون...

چطور ممکنه!

باید میرفتیم ایران... این تنها راهشه...

شاید با دیدن برادرش حالش خوب شه...

اصال هنوز مطمئن نیستم شاید داره نقش بازی میکنه از کجا 

معلوم...

نه نه نمیشه...

با جیغ نجوا از فکر بیرون اومدم...

دخترا میخواستن کمکش کنن که جیغ میزد...

از استخر اومدم بیرون و همونطور که هردو خیس بودیم باز 

اومد دستاشو دور کمرم حلقه کرد...

امیدوار بودم پریا خانوم متوجه نشه که با جیغ جیغای نجوا 

مطمئنم متوجه شده... از اون روزی که خط کشیدم رو غیرتم 

پریا خانوم سر سنگین شده و سوال نمیپرسه و به زور جواب 

سواالمم میده...

_ معراج بلیط بگیر برای ایران
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همه با تعجب بهم نگاه میکردن

_ حتما برای این هفته باشه، برای همه هم بگیر... کسی اینجا 

نمیمونه...

سرش و که تکون داد راه افتادم سمت عمارت و نجوا هم 

چسبیده به من میومد...

امیدوارم اون چیزی که من فکر میکنم نباشه...

آروم صداش کردم:

_ نجوا

جواب نداد...

حرف دکتر تو گوشم زنگ زد:

《گوش سمت چپش آسیب شدیدی دیده دیگه توانایی شنیدن 

رو نداره... ناشنوایی گوش چپ... متاسفانه ضربه به قدری 

شدید بوده که به پرده ی گوش سمت راستم آسیب رسونده و 

وقتی تو اون لحظه گوش چپ توانایی شنیدن رو نداشته 

فشار اومده برای شنیدن به گوش راست... خونی که اومده 

هم نقش پر رنگی داره... رک بگم که آسیب شدید به گوش 

سمت چپ و فشار برای شنیدن و خون و این ها همه دست به 

دست هم داده که گوش سمت راست هم کم ناشنوا بشه... 
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تاکید میکنم گوش چپ ناشنوا و گوش راست کم شنوا 

شده...》

همین کم مونده...

#پارت_۱۵۵

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

همه ی اینا تقصیر خودمه... 

نجوا حتی یک ثانیه هم ازم فاصله نمی گرفت... مجبور بودم 

خیلی کم از اتاق بیرون برم چون ازم جدا نمیشد... 

حتی نمیخوابید که من یکم به کارام برسم...

اورهان و عطیه اومده بودن از نجوا سر بزنن اما نجوا هیچی 

نمیگفت فقط با من حرف می زد اونم در حد چند کلمه...

اورهان_ از صبح کلی تنش داشته... خسته نشده؟!  چرا 

نمیخوابه؟!

_ نمیدونم  خسته شدم... هرجا هم میرم دنبالم میاد... 

عطیه_ قرص بهش بدیم بخوابه
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اورهان_ حامله س هر قرصی نمیشه داد...

_ کالفه شدم... برو زنگ بزن عموی معراج بگو یه قرصی 

چیزی بگه بهش بدیم...

اورهان_ سونوگرافی...

پریدم وسط حرفش:

_ حرفشم نزن

عطیه_ چرا؟ گفتن ضربان قلب بچه منظم نیست... لکه بینی 

هم داشته... 

_ مهم نیس... فقط یه قرص که ضرر نداشته باشه بگیرید... 

یا تو یا برهان بیارید...

بی حرف بیرون رفتن...

نجوا هم که کال تو این دنیا نبود داشت با پوشه رنگی های 

روی میز ور میرفت...

یکم صدامو بلند کردم تا بشنوه:

_ نجوا... بیا بخوابیم...

نگام کرد ولی باز بی حرف مشغول بازی با پوشه ها شد...

بعد اینکه با هزارتا دنگ و فنگ و سختی قرص بهش دادیم 

تازه از یه بسته ش دوتا... کم کم خمار خواب شد...

دراز کشیدم که خزید تو بغلم و سرش گذاشت رو سینم...
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بی حرف منتظر بودم بخوابه الاقل برم حموم و یه غذای 

درست حسابی بخورم...

دستم و گرفت و انداخت دور خودش:

_ بغلم کن...

گره ی دستم و سفت تر کردم...

_ موهام و بباف!

ای خدااااا... 

همه ی اینا نتیجه ی کارای خودمه...

یکم با موهاش ور رفتم تا نفساش منظم شد و فهمیدم 

خوابش برده...

ولی تمام مدت که سرش رو سینم بود پیرهنم و بی صدا خیس 

کرد...

با گریه خوابید...

#پارت_۱۵۶

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     
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وسایل ضروری نجوا رو برداشتم و تو یه کوله گذاشتم...

یه دست لباس... چند دالر پول... یه عکس که رفتم ایران از 

قاب عکس سر خاک گرفتم و یه عکس از خودم... یه عکس از 

خود نجوا و یه  سری خرت و پرت...

چند روز از روزی که نجوا کامال رفتارش عوض شده بود 

گذشته و یه شب درست حسابی نتونستم بخوابم...

نجوا هنوزم همونطوریه...

فقط بغل من می خوابه تازه با قرص خوردن و با اشک ریختن 

و خیس کردن لباسم...

اگه ازم دور باشه در حد مرگ میره...

یه روز که فقط نیم ساعت رفتم حموم و اومدم دیدم از حال 

رفته و پریا خانوم گفت از بس گریه کرده از حال رفته...

واقعا نمیدونستم چه غلطی باید بکنم...

مثل بچه ها به زور خوابونده بودمش و رفتم تو حیاط تا ببینم 

اگه چیزی داره بردارم که چشمم به یه لباس عروس رو شاخه 

ی درخت افتاد...

نجوا نجوا نجوا...

صدایی از پشتم اومد... معراج!

_ اوایل که گفتی بریم خرید اینو خرید...
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_ برای چی؟

_ شاید میخواسته یه روز بپوشتش

سر تکون دادم و بی حوصله راه افتادم سمت عمارت... اگه 

بیدار میشد و نبودم غوغایی به پا میشد...
***

تو هواپیما نشسته بودیم و منتظر تا هواپیما بپره...

برعکس بعضی دخترا که میترسن نجوا هیچ عکس العملی 

نشون نداد... فقط کنار من نشسته بود و دستم و انداخته بود 

دور شونش و سر خودش و گزاشته بود رو شونم...

«سرکان»

وقتی جاسوس زنگ زد گفت رفتن فرودگاه رفتم عمارت تا 

ببینم باز چیزی نوشته یا نه...

اما با جعبه ی خالی از کاغذ مواجه شدم...

هنوز همونا رو وقت نکرده بودم بخونم...

به دیواره ی بیرونی انباری تکیه دادم و گوشی و از جیبم در 

آوردم و رفتم تو گالریش

(قسمت هایی که تو 《گیومه》هستش رو نجوا تو برگه ها 

نوشته)

《و شبی که بعد از آن نباشد فردایی! 
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خسته از همه ی آدم ها... داداشی که داداش نبود... الیاسی که 

مرد نبود... آرشی که دلیر نبود... سرداری که شوهر نبود...

مرد ها مردونگی رو تو چی میبینن؟!

خیلی بدی کردن به من... یه دختر بی پناه... و مظلوم ترین 

آدم اونیه که باید خودش حاِل خودشو خوب کنه...  آخرين 

بارى كه كسى سعى كرد منو خوشحال كنه رو يادم نمياد...! 

خستگی برای من دیگه فقط یه احساس نیست، یه سبک 

زندگیه.... تنهایی! چه کلمه ی خوبی برای من... تنهایی تقدیر 

آدماییه که تو قلبشون قبرستونی از حرف های نگفته دارن... 

انقدر سکوتم حرف داره، حرفم حرف نداره... چقدر اللم و پر 

حرفم...

ناامیدی وایستاده رو به روم میگه برو تا تهش باهاتم!

آدما احساست و میکشن... اینو همه نمیفهمن... یعنی هیچکی 

نمیفهمه... فقط کسی که جای من باشه...

الیاس با گرفتن با ارزش ترین چیزم اولین پل درونیم و 

تخریب کرد... آرش؟ تهدید تخریب پل نیس؟ سردار... مجبور 

شدم کلی زهرماری بخورم تا دو قطره خون ببینه... اگه 

می فهمید دختر نیستم االن اینجا نبودم...
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با وجود آدم هایط مثل این سه نفر، هیچ وقت به آرزوهام 

نرسیدم و نخواهم رسید..》

#پارت_۱۵۷

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

نجوا دختر نبوده؟!

اصال زن داداشم نبوده من چقدر سادم...

باز چشم دوختم به صفحه ی گوشی و زدم صفحه ی بعد... 

چند قطره خون رو کاغذ خودنمایی می کرد...

《حاال میخوام تو این کاغذا یه اعترافی کنم که حتی با خودم 

مرورش نکردم... من به احمقانه ترین شکل ممکن عاشق احمق 

ترین آدم شدم... کسی که منو تحقیر کرد... کسی که منو زیر 

مشت لگد گرفت... سردار... با همه بدیات میخواستمت:) اما 

تو؟؟

این دوست داشتنم گاهی ادغام میشد با نفرت... حاال نفرت 

سرازیره از در و دیوار سلوالم!
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مامان... کسی که ندیدمش... سردار رفته ایران... بچه ش و 

حاملم ولی نفهمید... خودم دارم مادر میشم و ارزو به دل 

موندم تا مامانم و ببینم و میخوام بگم... دخترت ُمرد 

مامان... آرزوهام مرد...

رابطه من و آرزوهام مثِل کالغه آخر قصه هاست!...

چرا کسی نیست به من محبت کنه؟!

همتون خالی اید، خالی از ذره ای عشق! من چرا تو این شبا 

ضعیف تر از همیشم...؟ روحی دارم که ضعیف از از جسممه... 

روحی دریغ از کمی روحیه..(: گاهی همه ی وجودم گریه 

میکنن جز چشمام》

قطره اشکی از چشمم راه باز کرد... هیچ وقت فکرش و 

نمیکردم سردار انقدر بی رحم باشه...

بی وجدان با دختره چیکار کردی؟!

《سردار منو بازیچه کرد... بازیچه ی دست خودش... هرشب 

تمکین... هرشب پرت شدن تو استخر... هرشب کتک 

دردناک... یه مدت کم شد این ها... سردار از خداش بود... اما 

باالخره من شانس آوردم... داداشش قبل اینکه برن ایران 

اومده بود و تو اون مدت سردار کتکم نزد و تمکین نخواست 

و استخر ننداخت... فقط یه چیز بود که مثل پتکی آهنی 
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خورد تو سرم... من با وجود همه ی بدیاش در عین حال هم 

دوستش داشتم هم متنفر بودم... نمیتونست حالم و بگیره برد 

من و شرکتش... سیزده طبقه رو زن حامله ش و فرستاد باال و 

پایین... انصافه؟ نیست... هیچکی نیست درد و دالم و گوش 

بده آخه... بی پناهی تا کجا؟! اونجایی پتک آهنی خورد به 

سرم که جلو من دست یکی دیگه رو بوسید و و هوای بارونی 

و کشور غریب ولم کرد و رفت پی عشق و حالش... چقدر بده 

کسی و که دوستش داری ببینی که زل میزنه تو چشمات و 

میگه من با دوست دخترم میرم... بی انصاف من زنتم... من و 

گوشه ی خیابون ول میکنی بدون پول و هیچی... و همون 

شب دو نفر بی انصاف تر از سردار یه چیزی بهم تزریق کردن 

که نفهمیدم چیه... تب کردم اما سردار با ته ته معرفتش منو 

پرت کرد گوشه ی اتاق و تشتی که هزار بار رو پله گذاشته 

بودمش و برد خالیش کرد... منو انداخت گوشه ی اتاق و 

خودش رفت رو تخت خوابید...》

پس... پس اون شب نجوا تب کرده بود... وای سردار وای... 

آه اون دختر بگیرتت بدبختی، بدبخت!!!

#پارت_۱۵۸
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#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

دیگه نتونستم بخونم حالم داشت بد میشد... بلند شدم و راه 

افتادم برم خونه...

خسته بودم...

برای لحظه ای فکر کردم مثال طهورای من دست تو دست 

مردی دیگه باشه...

عصبی مشتم و کوبیدم رو فرمون...

سردار چطور همچین کاری کرده احمق... سردار پشیمونت 

میکنم... داداشتم اما دل یه دختر و شکستی... بد کردی 

سردار... بد...

اصال حالم دست خودم نبود نمیدونم چرا فکر میکردم باید 

مثل آبجی خودم پشتش باشم... چطور تو اون چند روزی که 

عمارت بودم نفهمیدم... حاال که فکر میکنم میبینم بی پناهی و 

چشماش موج میزد من نفهمیدم... خر بودم... 

چنگی تو موهام زدم و زنگ و فشردم.. 

ثانیه ای نگذشت که صدای فرشته ی زمینیم تو گوشم پیچید:
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_ بله

_ باز میکنی؟

با صدای در داخل رفتم...

با ورودم گندم سریع اومد پیشم...

دختر باباش...

_ سرکان این چه ریختیه؟!

_ چی؟

_ موهات؟؟ چشمات؟!

_ طهورا یه چیزی فهمیدم که هیچ وقت تصور نمیکردم 

اینطوری شه...

با استرس رو مبل روبه روم نشست...

_ چی و؟

_ زن سردار...

_ خب؟

وقتی سکوتم و دید خودش باز پرسید:

_ طوریش شده؟!

_ نمیدونم... 

گوشیم و گزاشتم رو میز و اشاره کردم:

_ بردار... گالری... بخون
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گوشی و برداشت و بعد چند دقیقه بهت زده سر بلند کرد...

#پارت_۱۵۹

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

_ بلند بخون طهورا...

لبش و با زبونش تر کرد:

_ باشه:

《خاله پری اومد کمکم کرد... سردار محرم تر از هر محرمی 

بود... اما خاله پری لباسام و عوض کرد... بی جون رو تختش 

بودم! از خاله می میخواستم دعا کنه بمیرم و کاش همونجا 

می ُمردم... تو کوره ای از آتیش داشتم میسوختم...

گمونم دلش سوخت که اومد...

حسش میکردم باال سرم اما نا نداشتم چشمام و باز کنم... از 

ته قلبم خوشحال بودم... شاید اون لحظه از هر لحظه ی دیگه 

ای خوشحال تر بودم... خیلی بی دلیل... چون یکی بهم توجه 

کرد... ولی فقط همون شب بود... سهم من از این دنیا غم، با 
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مقداری چاشنی زندگی بود... همه زندگی با چاشنی شادی 

دارن اما من زندگی ندارم... غم دارم... با چاشنی یکم 

زندگی...》

گوشی و انداخت رو عسلی و با ضرب از رو مبل بلند شد...

_ تحمل ندارم سرکان... چطور ممکنه... دختر بیچاره... فکر 

کن هنوز فقط یکم درد و دالش و رو کاغذ نوشته... چقدر تو 

خودش ریخته؟! داغونه داغونه... سرکان باورم نمیشه...

گندم که تو بغلم خوابیده بود و بردم اتاقش و اومدم...

گوشی و باز برداشته بود...

با دیدنم سری تکون داد...

_ بلند؟ 

_ اوهوم

دوباره سر تکون داد:

《سردار که رفت ایران و لبتابش اندازه ی یه کوه از یه دختر 

عکس بودم دختری به اسم کالرا... کالرایی برای 

سردار<کالرام> کالراش بود و من نجواش نبودم... خیلی دلم 

شکسته بود... و آدما جوری دل آدم و میشکنن که آدم جز 

سکوت نمیتونه کاری کنه...
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سردار از ایران برگشت با زنش... زهراش... زهرا داره کالرا 

داره نجوا میخواد چیکار؟!

ای کاش یکی بود تو ناراحتیات تو عصبانیتات تو بدعنقیات 

که مجبور نبودی هی بهش بفهمونی چته... خودش می فهمید 

و آرومت می کرد...

 چقدر دلم برای مامانم تنگ شده...》

_ بسه!

هیچکدوممون نمیتونستیم این حجم از خستگی و ناراحتی و 

حسرت و درک کنیم...

طهورا رفت آشپزخونه و با دوتا شربت برگشت...

#پارت_۱۶۰

#قاتل_جنسی
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_ سرکان بقیش فردا

_ زیاد نمونده خوشگلم... کال ده صفحه هم نمیشه...:
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《زهرا حامله بود... خوبه... سردار میگفت دخترم... خبر 

ندارم شاید بچشون دختره... سردار قبل من با زهرا بوده؟؟! 

من تو زندگی دونفر دیگه بودم؟

چی میشد مثال یه بار با سردار بحث میکردیم میگفت میشه 

بحث نکنی؟! من دوست دارم!!

قلبم درد میکنه... باید عادت کنی به هیچکس عادت نکنی که 

عاقبتت نشه مثل من...

امشبم مثل شبای دیگه... هرشب نقطه سر خط...

هیچکس نمیدونه چی به چیه! چی میگذره تو دل من...

من به شدت به حرف های خوب حتی دروغ نیازمندم... من 

حامله بودم اما نشد که از اون گردالیای سبز بخورم... خیلی 

هوسم کرده بود.》

سردار انقدر نامرد و بی رحم؟! چطور تونستی لعنتی... قلب 

من داره تیر میکشه چه برسه به اون دختِر طفل معصوم... 

طهورا مثل از بهار اشک میریخت... خودش مادر شده... درک 

میکنه...

_ سرکان شربتتو بخور بعد... قرمز شدی سکته میکنی...

جرعه ای از شربتم خوردم و گوشی و جلو تر بردم:
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《امروز فهمیدم مامانمم رفت... بوی ُمرده میدم... انگار از 

اولم مرده بودم... حس بی حس... نفس بی نفس... بعضی 

وقتا مثل این چند ماه با کلی حرف چیزی نمیتونم بگم... 

<سوز زخم ما شور بهارمونو تلخ کرد>

گریه کردم اما نه از ته دل... من همیشه نوشتم... چون 

نتونستم شکل دیگه ای از ته دل گریه کنم... هر شب خاطرات 

چند روز قبل و باال میارم رو سفیدی کاغذ... اینی که االن 

هستم همونیه که هیچ وقت آرزوش نکردم... اون مِن قبلی رو 

دیگه به گاری بستمش رفت!... واقعا یه سوال دارم... چطوری 

انقدر تو خراب کردن حال من موفقه؟! بغض... بغض تنها 

چیزیه که جای آدما همیشه همراهم بوده... دختر روحیه ی 

لطیف و شکننده داره... من که حاال حاملم بدتره، نیست؟! 

بغضام همه با هم متحد شدن تا خفم کنن... و هنوز به 

احمقانه ترین شکل ممکن امیدوارم... 》

به خودم دلداری میدادم که اخرین صفحه چیز خوبیه...

#پارت_۱۶۱

#قاتل_جنسی
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سرفه ای کردم و سربلند کردم و گردنم و ماساژ دادم:

_ طهورا گریه نکن حبیبتی... شاید تهش خوب باشه

_ امیدوارم... ادامه بده...

سر تکون دادم:

《یه حسیم هس از کسی ناراحت نیستی اما منتظری یکی 

بیاد از دلت دراره... االن اون حس و دارم...

من و له کرد... داغون شدم... انداختم تو استخر... بیمارستان 

بستری بودم... اما تنها مرد زندگیم نیومد بیمارستان... 

معراج... برهان... اورهان... اومدن... اون نیومد...》

اون حامله س لعنتی چطور تا االن بچه زنده س؟؟

دستی تو موهام کشیدم و ادامه دادم:

《ته ته بی غیرتی و وقتی فهمیدم که با کمال بی رحمی منو 

جلو پنجاه تا مرد لخت کرد... هنوز صداش تو گوشم اکو 

میشه:

《آماده ی سرویس دهی به شماس... 》

دلم میخواست بمیرم هیچ وقت نشنوم این حرفا رو... قلبم 

بدتر از هر لحظه ی دیگه ای شکست... غرورم بد تر از هر 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



لحظه ی دیگه ای خورد شد... 

میدونی مرز بین عشق و نفرت خیلی کمه... شاید به اندازه ی 

یه تار مو...

هیچی اونطوری که میخواستم نشد... هیچ وقتم فکرش و 

نمیکردم اینطوری شه... 

هوا هواِی همه چی و ول کردن و مردنه... من از درون ُمردم... 

ُمردم... به دست الیاس زن شدم اما خودم و زن الیاس 

نمیدیدم... خودم و زن سردار میدیدم... سرداری که من و 

ندید... دیگه هیچی مثل قبل نمیشه... وقتی خواب انقدر 

باحاله پس مرگ هم نباید خیلی ترسناک باشه... چشمام و کور 

میکردم، نبینم محبتات و به زهرا، مغزم و چیکار می کردم؟ و 

فقط اون شبایی که کتک می خوردم و از حجم درد تا مغز 

استخون تیر میکشید هر بخش تنم... فکر می کردم شاید یه 

روز خوب بیاد... اما... اما روز خوب شایعست هیچ وقت 

نمیاد...》

عصبی از جام بلند شدم...

زده دختره رو داغون کرده... 

کثافط... بی وجدان... میکشمت سردار...
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با قدمای بلند خودم و به سرویس رسوندم و چند مشت آب به 

صورتم زدم...

باز طهورا گوشی برداشته بود...

_ خوبی سرکان؟ 

_ خوبم عسلم ادامه بده:

《جرعتش و داشتم خودکشی میکردم... البته شاید بعدا 

جرعتشم پیدا کردم...

سردار دیر شد برای پشیمونی... حاالهم دیره چه برسه بعد... 

دیگه دیره حتی اگه نور باز برگرده تاریکی کورم کرده... بهت 

قول میدم فردا بیدار شدی نجوای سابق و نمیبینی... من 

برعکس تو قول زنونه میدم مرِد نامرِد من...》

_ تموم شد...

_ طهورا هنوز باورم نمیشه!

_ منم...
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_ یعنی االن چطوره؟ 

_ سرکان انقد توخونه راه نرو... برو زنگ بزن حرف بزنیم 

باهاش...

«سردار»

مثل هرشب بغلم نشسته بود تا کارای شرکت و درست کنم... 

هنوز نبرده بودمش خونشون...

قیچِی روی میز و برداشتم و کنار یکی از برگه ها رو قیچی 

کردم...

قیچی و از دستم گرفت و از کنارم بلند شد...

نفسی از راحتی کشیدم... دم به دقیقه بغلم بود احساس گرما 

میکردم... عجیب کم حرف شده بود... اما برعکس سه روز 

اول که گریه نکرد حتی یک قطره، االن بیست و چهاری گریه 

میکرد... اما بی صدا

با صدای قیچی تند سرم و باال آوردم...

_ نجوا چیکار میکنی؟ نکن دختر...

تعجب کرده بودم و هیچ کاری نمیتونستم بکنم...

_ نجوا میگم نکن...

بی توجه بهم به قیچی کردن موهاش ادامه داد...

سریع از جا پریدم و رفتم سمتش... مچش و گرفتم...
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_ چیکار میکنی؟ 

جواب نمیداد... موهاش و خیلی دوست داشت... تا جایی که 

جا داشت کوتاهشون کرده بود... نامنظم و یکی کوتاه یکی 

بلند...

موهایی که صبح ها فرفری بود... با اینکه چندان بلند نبود اما 

یادمه چطور التماس می کرد برای کوتاه نکردنشون...

#پارت_۱۶۳
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قیچی و از دستش گرفتم و پرت کردم رو تخت و دستاش و 

چنگ زدم:

_ نکن... چرا اینطوری میکنی؟ چرا انقدر اذیتم میکنی؟ 

دستاش و از دستام در آورد و مشتای کم جونش و تو سینم 

میکوبید...

_ هم... همش نباید بگم موهام و بباف تو باید ببافی... من 

نباید بگم... 
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نجوا نجوا...

_ هیشششش... آروم باش

بغلش کردم...

جیغ زد:

_ ولم کن... ول کن دیگه تموم شدم چرا تا من و نکشین 

باورنمیکنین مردم؟!! بسمه دیگه بسه بسه بسه...

_ آروم نجوا... نفس عمیق بکش... هیسسس

سرش و گزاشتم رو سینم و فشار دادم... مثل هرروز و هر 

شب خیس شد...

گوشیم زنگ خورد و همونطوری که نجوا بغلم بود برداشتم... 

زکی... سرکان چی میخواد؟ 

آیکون سبز و لمس کردم...

_ سالم خوبی؟ 

_ ممنون تو خوبی؟

_ بد نیستم چه خبر؟ 

_ هیچی چرا صدات گرفته؟ 

_ نه خوبم؟ 

_ خانومت خوبه؟ گندم خوبه؟ 

_ همه خوبن... طهورا میخواست با نجوا صحبت کنه...
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گاوم هفت قلو زایید...

_ االن خوابه بیدار شد زنگ میزنم حرف بزنه...

و همون لحظه صدای نجوا اومد:

_ عمو گشنمه ...

خداااا

_ سردار صدای نجواس؟ عموش اومده؟ 

_ آره االن بیدار شد... خواب عموش و میدید...

_ اوکی گوشی بده بهش طهورا حرف بزنه...

_ اوکی صبر کن...

سرمو سمتش برگردوندم:

_ نجوا عزیزم بیا با طهورا صحبت کن

#پارت_۱۶۴

#قاتل_جنسی
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گیج سرتکون داد...
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خودم رفتم سمت تخت اونم وادار کردم بیاد... رو تخت 

نشوندمش و زیر گوشش گفتم:

_ طهوراس... زن سرکان... میخواد باهات حرف بزنه...

گذاشتم رو اسپیکر...

_ سرکان... گوشی و دادم نجوا...

صدای طهورا تو گوشی پیچید:

طهورا_ سالم گلم خوبی؟ 

حرف نمیزد اعصابم داشت تحریک میشد...

زیر لب گفتم:

_ بگو سالم بگو...

نجوا_ سل... سالم

آروم حرف میزدم که اونا نشنون:

_ بگو ممنون تو خوبی؟

نجوا_ توخوبی؟... مم... ممنون

_ نجوا تته پته نکن میزنم تو سرتا...

به آنی رنگ نگاهش عوض شد

طهورا_ مرسی عزیزم... نی نی خوبه؟ 

سعی داشت از رو تخت بلند شه اما نمیزاشتم:
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_ نجوا... غلط کردم بشین... بشین حرف بزن...

باز سعی داشت بلند شه:

_ نجوا خانوم... گلم... عزیزم... خوشگلم... بشین... بشین 

حرف بزن... بشین گلم...

نجوا_ نم... نمیخوام... دعوام نکن

طهورا_ الو؟؟؟ نجوا جان؟

_ نجوا جواب بده با توعه...

سر تکون میداد و با ترس رو تخت عقب عقب میرفت...

بزنم دهنش و صاف کنم... گوشی و از اسپیکر برداشتم و جلو 

گوشم نگه داشتم...

_ سالم خوبی؟ 

_ عه سالم آقا سردار.... ممنون شما خوبی؟ 

_ آره شکرخدا

_ چرا نجوا حرف نزد؟ 

_ ویار بارداریه دیگه... حالت تهوع گرفت زود رفت...

_ آها... پس بعدا حرف میزنم باهاش...

_ حتما! روز خوش...

_ خدافظ...
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هوف...

تا قطع کردم دستای نجوا از پشت دورم حلقه شد:

_ بب... ببخشید

دیوونم کرده...

#پارت_۱۶۵

#قاتل_جنسی
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همونطور سفت از پشت بهم چسبیده بود...

_ نجوا ولم میکنی؟

سرتقانه سر باال انداخت...

یادم اومد چرا حرفی میزدم زود نمیگفت... گوشش نمیشنید 

چی میگم... به کل یادم رفته بود... همینارم احتماال لب خونی 

کرده...

_ نجوا؟ بخوابیم؟!

_ بغلم میکنی؟ 
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_ آره... بخوابیم همه جونت پر مو شده تیکه تیکه کوتاه 

کردی...

_ بغلم کنیا...

چرخیدم و از پشت شونه هاش و گرفتم:

_ باشه بابا بریم بخوابیم...

رو تخت پرتش کردم و شروع کردم قلقلک دادنش ...

بلند می خندید و قهقهه میزد... حس میکردم شاید حتی برای 

اولین باره که خنده ی از ته دلش و می دیدم...

_ نفس... نفس  کم... کم آوردم... بسه...

دست کشیدم و بغلش دراز کشیدم...

با همون تا مونده ی خنده پشت به من خزید تو بغلم... 

_ موهام و بباف...

موهات کوتاهه لعنتی چیش و ببافم؟؟!

_ نمیبافی؟! بباف دیگه...

ای خدا نجوا نجوا...

_ چرا نمیبافی پس؟ لطفا...

دستم و کردم تو موهاش و یکم تکون دادم اما انگار نه انگار...

_ گشنم شد...

گرسنش بود ... یادم رفته... موقع تلفن بهم گفت...
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_ چی میخوای؟ 

_ نون میدی؟ یا نوتال!!؟ گوجه سبز... یا یه چیزی میدی 

بخورم؟!... میدی؟ 

دلم خون شد با اون گوجه سبزی که گفت... لعنت به من... 

گند زدم...

_ میدم... 

یکم بلند تر صدا زدم:

_ معراج... برو گوجه سبز بخر...

_ درخت ندارین؟! سردار برای زنش از درخت گوجه سبز 

داد... 

بغض کرده بودم... لعنتی دست خودم نبود...

_ نداریم نجوا

_ پس گوجه سبز نمیخام همون نوتال...

دلم نمیومد... هوووف

_ معراج کجا موندی؟

#پارت_۱۶۶

#قاتل_جنسی
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در باز شد و اومد تو:

معراج_ بله

_ نجوا گوجه سبز میخواد...

نجوا_ درخت ندارین نمیخوام

معراج که فهمیده بود گفت:

معراج_ چرا چرا داریم بزار االن برات میارم...

زود رفت بیرون

_ تو که گفتی نداریم...

_ یادم رفته بود عزیزم...

کمی ساکت بود.. .

_ بوسم میکنی؟!

رو سرش و بوسیدم... چقدر اذیتش کردم من...

_ لپمم بوس کن... دستمم همینطور...

هم لپ و هم دستش و بوسیدم...

مثل بچه های دوساله ذوق کرده بود:

_ وای چه حس خوبیه نه؟ خیلی خوب بود...
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آی که چه دلم خونه...

چرا امشب نمیخوابه؟ هرشب یکم حرف میزنه می خوابه 

امشب نه!

آهااا قرص ندادم بهش...

تقه ای به در خورد و معراج با سبد پر از گوجه سبز اومد تو... 

از کجا آورد به همین زودی؟؟

معراج_ بفرمایید... گوجه سبز اعالء مخصوص نجوا خانوم...

نجوا آب دهنش و پر صدا قورت داد و زود گفت:

نجوا_ بده ش به من!

سبد و از دستش گرفتم و گذاشتم رو تخت...

_ ممنون معراج... خسته نباشی...

چشمکی زد و رفت بیرون...

نجوا تند شروع کرد به خوردن... چنان با ولع می خورد که آدم 

دلش می خواست بخوره...

_ خوشمزه س؟

_ عالیه...

تقریبا پونزده بیست تایی بود که در عرض ده دقیقه خورد و 

منم نظاره گرش بودم...

یه دونه که تهش موند برداشت و سمتم گرفت:
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_ میخوری؟

#پارت_۱۶۷
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آب دهنم و قورت دادم:

_ آره

_ بیا بگیر پس...

تا دستم و دراز کردم زود گوجه سبزو تو دهنش گذاشت و گاز 

زد...

این چه کاری بود؟! 

هوووف

اعصابم خورد شده بود... االن میفهمیدم اون روز که من وزهرا 

خوردیم و اون نگاه کرد چه حسی داشت...

قرص ها رو از رو پاتختی برداشتم و اشاره کردم بیاد پیشم...

بغلم نشست و دوتا قرص از بسته ش در آوردم...

_ بازکن دهنت و...
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خودش میدونست که باید بخوره اما هرشب یکم بدقلقی 

می کرد:

_ من از اینا دوست ندارم...

_ اگه نخوری خوب نمیشی

_ من که خوبم...

میدونم خوبه... الکی میگفتم تا بخوابه اما بهونه میورد...

_ بخورش نجوا... خوابم میاد...

_ اما اگه بخورم فردا صبح نمیتونم بیدار شم ظهر بیدار 

میشم دیر میشه...

_ برای چی دیر میشه؟

_ کال... میگم عمو... سردار دیگه نمیزنتم؟

_ نه نمیزنه حاال باز کن دهنت و

تا خواست حرف بزنه زود قرص و چپوندم تو دهنش...

هووف

یه لیوان آبم روش سرکشید...

حاال یک ربعی رد شده بود...

_ بخوابیم دیگه!

چه عجب خوابش گرفت
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دراز کشیدیم و طبق عادت سرش و گذاشت رو سینم و به 

ثانیه نکشید که تیشرتم خیس شد...

_ بباف موهام و

حتی وقتی خمار خوابه یادش نمیره باید ببافی موهاش و...

دستم بین موهای کوتاهش تکون دادم...

همینطور بود که کم کم چشمام گرم شد و همونطور دستم بین 

موهاش خوابم برد...
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غلطی زدم و یهو چشمام و باز کردم... نجوا کو پس؟

زود از تخت پریدم پایین...

جاش و دست کشیدم... سرد بود... خیلی وقته رفته پس...

زود از اتاق اومدم بیرون هنوز بقیه رو بدخواب نکرده...

تو راه رو، رو نگاه کردم... نه نبود...
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زود پله هارو دوتا یکی پایین رفتم... عمارت اینجا هم مثل 

عمارت کالیفرنیا کلی پله می خورد تا بری پایین...

کالفه کل عمارت و گشتم اما نبود... لعنتی اون قرص میخوره 

تا فردا ظهر خوابه چرا بیدار شده؟!

در اتاق معراجشون و در زدم:

_ معراج بیا بیرون...

سر نفس از بین در بیرون اومد و خوابالو گفت:

_ بله؟

_ معراج کو؟

_ همینجاس خوابه...

_ بیدارش کن زود بگو بیاد...

_ اتفاقی افتاده؟ 

_ نجوا نیس...

_ فرار کرده؟!

_ نمیدونم برو بیدارش کن... اون هیچی نداره که فرار  کنه...

تو راه رو قدم  میزدم تا بیاد... همون لحظه برهانم اومد بیرون 

و با دیدن من اونم این وقت شب تعجب کرد...

_ چیزی شده؟!

حوصله ی مقدمه چینی نداشتم:
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_ آره نجوا نیس...

صدای در اتاق اومد و سر هرکدومون به اون سمت چرخیده 

شد...

معراج حاضر و آماده اومد بیرون...

معراج_ کجا مدنظرته اول بریم؟!

_ فعال بریم خیابونای اطراف و ببینیم بعد بقیه جاها...

برهان_ منم میام...

_ پایین منتظریم...

ما زود رفتیم پایین و چند دقیقه بعد برهانم اومد...

باهم سوار ماشین شدیم و کل خیابونای اطراف و گشتیم... 

حتی بعضی جاها معراج با ماشین میرفت و من و برهان پیاده 

کوچه هارو میگشتیم...

اما هیچ اثری ازش نبود... هیچ
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با خستگی زیاد برگشتیم خونه...

چیکار میکردم حاال...

اصال بهتر رفت... من که باالخره میخواستم بیرونش کنم...

زیر درخت تو حیاط نشسته بودم و به آینده ی نامعلومی که 

داشتم فکر میکردم...

یه صدایی میومد...

گوش تیز کردم...

فین فین... صدای گریه س... گریه های نجوا...

سریع از جام بلند شدم...

_ نجوا... نجوا...

پیداش کردم... مثل ابر بهار اشک می ریخت...

عصبی شده بودم... من احمق سه ساعت تو خیابونا سگ دو 

میزدم برای پیدا کردن این خانوم، حاال میبینم نشسته اینجا...

من و بگو از خوابم بخاطر کی زدم...

عصبی بازوش و چنگ زدم و بلندش کردم...

صدای هین بلندش به گوشم رسید...

_ به... به... خدا نمی خواستم... بیدارت... بیدارت کنم...

سیلیه نه چندان محکمی به صورتش زدم و کشون کشون 

بردمش تو عمارت...
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تو اتاق و تخت پرتش کردم و اون شب برای آخرین بار با 

بدترین شکل بهش تجاوز کردم...

یک ساعِت تمام صدای ضربات کمربندم تو اتاق می پیچید..

 وقتی دیگه بی حال شده بود بلندش کردم و از عمارت 

خارجش کردم... در خروجی و باز کردم و پرتش کردم تو 

کوچه... 

همه پسرا و دخترا و پریا خانوم از جیغ و داد ما بیدار شده 

بودن...

میدونستن دیگه حق نداره پاش و بزاره اینجا... اورهان 

کوله ش و که از اونجا آورده بودیم و دست نزده بودیم و همه 

چی سر جاش بود آورد:

اورهان_ الاقل این و بهش بده...

_ الزم نکرده توله سگ...

گریه هاش اشک همه رو در آورده بود جز من...

برهان_ اون االن نجوای سابق نیست این کار و نکن... به تو 

عادت داره بد تر از اینی که هست میشه...

نجوا تندتند رد کطفش دست می کشید

_ غلط کرده... برید تو...

برگشتم تا برم خونه...
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برگشتنم همانا و داغ شدن به طرف صورتم همانا...

و دومین باری که پریا خانوم دست بلند کرد روم...

لحظه آخر کیف و از دست اورهان چنگ زدم و پرت کردم 

جلوش
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بزرگترین اشتباهم همون شب بود... که نجوا رو بیرونش 

کردم...

همه رفتیم تو و بعد از دوساعت و نیم به خودم اومدم... 

چیکار کردم؟! یه دختر دیوونه رو از خونه بیرون کردم؟؟ اون 

جایی و نداشت بره... گرگ های این شهر در کمینن تا یکی 

مثل نجوا پیداشون شه...

فکر میکردم شاید االن برام در و باز کنم باشه اونجا در و باز 

کردم اما نبود... جای خالیش بهم چشمک میزد...
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گفتم شاید بتونه و رفته باشه خونشون... اما فردا که رفتم 

اونجا با چیز هایی که شنیدم شوکه شدم... چیزهایی که حتی 

یک بار هم به ذهنم خطور نکرده بود...

صبح حاضر آماده رفتم محله ی نجواشون...

در خونه رو زدم و زنی میانسال درو باز کرد:

_ سالم 

_ سالم بفرمایید...

_ ببخشید محسن نیست؟ 

_ محسن کیه؟

یعنی چی؟ مگه اسم داداش نجوا محسن نبود؟!

_ آقانون هستن؟

_ سرکاره... چیکارش داری؟ 

_ هیچی هیچی... پس محسن نمی شناسید؟

_ واال ما دوهفته س تازه اومدیم اینجا فعال با کسی آشنا 

نیستم...

چی؟؟؟

_ خونه...؟
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_ ما خونه رو از یه پسر جوون خریدیم... مثل این که 

میخواست بره از ایران...

محسن... با کالرای من رفتی؟؟!

_ باشه ببخشید خداحافظ

معراج و فرستادم بره تحقیق کنه و حاال روبه رومه... منتظرم 

تا حرفی بزنه...

_ حرف بزن معراج

_ چیزه... گفتن از ایران رفته... چک کردم فقط اون بوده... با 

هواپیمای خصوصی رفته...

یعنی چی اینا؟؟؟ چرا انقدر تو هم تو همه؟؟؟

_ چند نفر بودن؟ 

_ فقط خودش...

یعنی کالرا رو نبرده؟
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_ خب بقیش؟ چرا زنش و نبرده؟

_ زن؟ اصال مجرد بوده زن چیش و؟

_ اسم زنش کالراس... چرا اون و نبرده؟!

_ میگم اصال زن نداره... همه ی همسایه ها این و تایید 

کردن...

چی میگه این؟ من مطمئنم کالرا رو چند باری با داداش نجوا 

دیدم که تو خیابون بودن...

_ اوکی... آدرس خونه ی شخصی به اسم کالرا جاللی رو پیدا 

کنید برام...

_ چشم... راستی...

_ چیزی شده؟!

_ اوهوم... من میخوام استعفا بدم...

_ چرا؟ 

_ خانومم شغلم و دوست نداره... اتفاقات اخیر زیاد روش 

تاثیر گزاشته... یه کار جدید اگه پیدا کردم درحال استعفانامم 

رو میارم برات...

_ هرطور مایلی...

نصف کارای من بدون معراج پیش نمی رفت اما من آدم 

التماس کردن نبودم...
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چند روزی رد میشه و من همونطور سردرگمم دیروز آدرس 

خونه ی کالرا رو پیدا کردم اما نمیدونم چرا دودل بودم... 

نمیدونم چرا نمی رفتم...

اما تصمیمم و گرفتم میخواستم برم... چند وقته عشقم و 

ندیدم؟!

حاضر شدم برم خونشون...

تیپ زدم و موهام و همونطور که دوست داشت زدم.. . کت 

شلواری که دوست داشت پوشیدم...

باالخره حاضر آماده با حداکثر سرعت به اون سمت روندم...

با استرس زنگ و فشردم و چند لحظه بعد صدای کالرام توی 

گوشی پیچید...

قربونش برم من...

_ بله

_ کالرا بیا دم در

_ سردار تویی؟

_ منم عزیزم بیا...

چند دقیقه بعد اومد جلو در...

اما دیگه ذوق دیدنم و تو چشماش نمیدیدم... ذوق و شوقی 

نداشت...
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_ کالرا عزیزم نمیدونی چقدر...

پرید وسط حرفم:

_ خانوم...

_ چی؟؟؟

_ کالرا خانوم... 

_ چرا؟ 

_ من شوهر دارم شوهرمم دوست دارم عاشقشم هستم و 

ثمره ی عشقمون یه دختره... زندگیم و بهم نریز... من هیچ 

عشقی نسبت به تو ندارم...

_ کالرا

_ برای بار دوم... کالرا خانوم...

_ من دلم برات تنگ شده...

_ اما من نه... برو...
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شکستم...

چرا هیچ وقت فکر نکردم برای نجوا تیپ بزنم؟ برای کسی که 

همه جوری پام موند و دست آخر بیرونش کردم... دختری که 

زیر تحقیرام و اذیتام روانی شد... دختری که گیر نمی داد 

موهات اینجوری نه اونجوری؟ چرا هیچ وقت تو دلم نگفتم 

قربونش برم؟؟

وای خدا

(:پنج ماه بعد:)

«سهراب »

پنج ماه پیش سر پستم بودم... 

همونطور که چشمم به در یه ساختمون بود تا سوژه ی مورد 

نظر بیاد بیرون صدای جیغ و دادی شنیدم...

از داخل ماشین چشمم و به دختری دوختم که رو زمین افتاده 

بود و هق هق می کرد...

بعد اینکه در بسته شد رفتم سمتش...

فقط میفهمیدم که مدام زیر لب میگه:

_ توروخدا... توروخدا...

نمیدونم چشیده بود که دل و زدم به دریا و زیر بغلش و گرفتم 

و بلندش کردم...
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زنگ زدم به یکی از بچه ها تا بیاد سر پستم وایسته...

دختره هیچ حرفی نمیزد... خیلی تعجب برانگیز بود...

بعد چند ساعت فقط قفلی زده بود میگفت اون و میخوام...

بردمش خونه ی مامان اینا و کم کم فهمیدم روانیه...

دوماه تمام آسایشگاه بستری بود...

روژکا♥��:
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با اینکه موظف نبودم اما هر هفته بهش سر می زدم و هر هفته 

بدتر از هفته ی قبل میشد... هیچ حرفی نمیزد فقط چشماش 

بود که بی روح بود... بی روح و یخی...

دکترش میگفت تا خودش نخواد هیچ چیز تغییر نمیکنه...

نمیدونم چرا اما دلم به حالش میسوخت...

باالخره بعد از دوماه و ده روز گفتن که شرایط خوبه و من 

چون فعال جایی و نداشتم و میتونست بدون اینکه بدونه 

کمکم کنه با اکیپ منوچهر آشناش کردم... نمیخواستم یه 
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دختر و قاطی این بازِی کثیف کنم اما دیگه کار از کار گذشته 

بود و سه ماهه که تو اون آشغال دونی زندگی میکنه... درسته 

گاهی بهش کمک میکنم اما خیلی کم چون هروقت خرج 

میکنم و اینا میگه این پول و از کجا آوردی میمونم چی بگم... 

فعال نمیخوام هویت اصلیم براش فاش شه...

«نجوا»

_ سوگل بیا اینجا

_ بله خاله؟!

_ ای جونم پرنسس... بدو این گُال رو بگیر بریم سر چهار راه... 

تا همه رو نفروشیم نمیتونیم برگردیم اونوقته که منوچهرخان 

کلمونو بکنه ها...

گل ها رو ازم گرفت و با هم رفتیم سر چهار راه...

سعی می کردم به گذشته فکر نکنم چون حالم و به هم 

می ریخت... عصبی میشدم و کارام دست خودم نبود...

هنوزم بیشتر وقتا دست راستم و میمالوندم... محکم 

میکشیدم رو کطفم...

تو اون عمارت رسما دیوونه شده بودم... که سهراب نجاتم 

داد... نمیدونم خرج ومخارجم و از کجا آورد ولی میخام 

هروقت دست و پایی شدم پولی که خارج کرد و برگردوندم... 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



اون چه گناهی کرده آخه؟ به زور باید بری اینور اونور دو 

قرون در بیاری که سه چهارمش و منوچهر ازت میگیره و تازه 

هر دو سه شب یه بار مجبوریم یکی بره باالی پل بخوابه...

ترازوی کوچیک و شیشه پاک کن و دستمال و برداشتم... 

لعنتی دوروز بود هیچی نمیتونستم بخورم... چون غذا بهمون 

نمی رسید و این پول و داشتم جمع میکردم برای بعد از 

زایمانم خرج بچم کنم...

سردار که نذاشت برم سونو منم که پولش و نداشتم...

#پارت_۱۷۴

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

هیچکس این جا از قضیه ی سردار خبر نداشت... فقط خیلی 

کم به سهراب گفتم...

منوچهر رئیسمونه و مجبوریم گوش بدیم... بهتر از هرزه 

شدن و زیر خواب بودنه که...
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سوگل و بردم رو پل و ترازو رو گذاشتم جلوش...

_ هرکی اومد وزن بگیره سعی کن گلم بهش قالب کنی...

_ چشم...

_ من رفتم شیشه پاک کنم...

_ باشه خاله

_ عصر میام دنبالت جایی نری...

رفتم جلو چهار راه و نصف گال رو که از سوگل گرفته بودم 

سعی داشتم بفروشم و با قرمز شدن چراغ میرفتم تا شیشه 

های ماشین هارو تمیز کنم...

_ آقا یه گل میخری؟!

همه بی توجه رد میشدن...

تند تند رو کطفم کشیدم و با قرمز شدن چراغ سریع رفتم تا 

شیشه های ماشینارو تمیز کنم...

سهراب میدونست وقتی میرفت گل می گرفت همه رو رز قرمز 

میگرفت و یه دونه مشکی... مدلمه... مثل زندگیم سیاه...

_ خانومی یه گلم میخری؟
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_ نقد همرام ندارم...

تقریبا همشون همین و میگفتن...

باالخره قبل از ناهار همه ی گل هارو تموم کردم و با گل مشکی 

راه افتادم سمت بهشت زهرا...

مثل هرروز کنار سنگ قبر مامان نشستم:

_ ظهر بخیر... اینم یه گِل خوشگل برای یه گِل خوشگل تر... 

بعد از یکم حرف زدن گل و پر پر کردم و بلند شدم... باید 

میرفتم دنبال سوگل

سوگل و از رو پل برداشتم و رفتیم سمت خرابه... کار هر 

روزمونه تقریبا...

#پارت_۱۷۵

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

رفتیم خرابه ببینم امروز منوچهر میاد یا نه...

معتاده بدبخت...
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_ بچه ها منوچ میاد امروز؟

میثاق زودتر جواب داد:

_ نه آبجی نمیاد امروز...

_ خوبه... اگه گلی چیزی مونده بده برم...

_ نه چیز نمونده بیا برو استراحت کن...

میثاق یه پسِر پونزده شونزده ساله بود... که خب با همه ی 

بچه ها جفت وجور بود به جز منوچهر... منوچهر منو به زور 

قبول کرده بود میگفت زن حامله فقط نون خور اضافیه... 

بعدش گفته بود حامله س شاید دلشون به حالش بسوزه 

بتونیم پول در بیاریم...

برام مهم نیس هرکی هرچی بگه من آب از سرم گذشته...

سردار میدونست حاملم... نمیدونم چرا سراغ بچه شو 

نمیگیره...

چند هزار تومنی از رو پس اندازم برداشتم تا برم یه چیزی 

بخورم ولی باز دلم نیومد... من میخواستم اون پول برای 

بچه م باشه...

میثاق_ آبجی امشب من بیرون میخوابم...

_ الزم نکرده بچه برو بخواب

میثاق_ میرم من... هفته ی پیشم تو رفتی
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_ رو حرف بزرگترت حرف نزن...

سهراب_ دعوا نکنید من میرم... شمام از من کوچیکترین 

حرفم نباشه...

سهراب خیلی وقتا میرفت... اما خب گاهی صبح ها میرفتم 

میدیدم نیست بعد میومد...

بی حوصله بچه هارو از دور آتیش جمع کردم و رفتیم تو اتاق 

دوازده مترِی آخِرمتروکه...

_ بچه ها زود بخوابید فردا کلی کار داریم...

همه آروم خوابیده بودن که آروم رفتم بیرون و کنار آتیش 

نشستم...

چقدر خوب بود اگه فراموشی میگرفتم...

و من هنوز یادمه آخرین تجاوزو...

#پارت_۱۷۶

#قاتل_جنسی
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 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

چقدر بچه گانه رفتار میکردم... کاش هیچوقت نمی رفتم داخل 

اون عمارت... 

و به خاطر لجبازی با آرش همه چی و لو نمی دادم و حاال 

وضعفم این نبود...

بعد اینکه زایمان کنم از این کار میرم بیرون... اصال به نفعم 

نیس...

«سردار»

از فرودگاه بیرون اومدم و منتظر شدم راننده بیاد دنبالم...

چند هفته بعد از اینکه اون رفتار و کردم برگشتم کالیفرنیا و 

حاال بعد از پنج ماه دوباره اومدم ایران... پریا خانوم دقیقا 

دوروز بعد باروبندیلش و بست رفت خونه ی دخترش...

خیلی پشیمونم به خاطر کارایی که کردم باهاش... اما حاال 

دیگه نیس... پشیمونی سودی نداره، داره؟! نمیخوام دنبالش 

بگردم وگرنه سه سوت پیداش میکردم... دنبالش نمیگردم 

چون میدونم پسم میزنه...

همین روزا بچم به دنیا میاد نه؟!
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مِن احمق حتی نمیدونم دختره یا پسر...

حتی نجوا اون کسی نبود که من باید ازش انتقام میگرفتم... 

اصال اگه بخوام حساب کنم کالرا با دوست محسن ازدواج 

کرده... و دوست محسن حتی خواهر نداره...

چقدر من اشتباه کردم... و بزرگترین اشتباهم بیرون کردن 

نجوا بود...

نگاهی به ساعتم کردم... پس چرا نمیاد این پسر؟

دقیقا همون لحظه لیموزین جلوم ایستاد...

راننده پیاده شد و درو برام باز کرد...

کالفه نشستم تو ماشین...

_ از سمت برج میالد برو!

_ شیخ ترافیکه دیر میرسیم...

_ دوباره باید تکرار کنم؟!

_ چشم 

سرم و به شیشه ی ماشین تکیه دادم و به این فکر کردم که 

االن نجوا تو چه حالیه...

هه فکر کن کالرا عاشقانه شوهرش و دوس داره و نجوا االن 

ازم نفرت داره... ثمره ی عشقشون یه دختره و من حتی 

نمیدونم بچم چیه... ولشون کردم...
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داشتم به بیرون و آدماش فکر میکردم که با چیزی که دیدم 

شوکه شدم...

#پارت_۱۷۷

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

یه دختر که داشت گل میفروخت... این خب عادیه خیلیا 

هستن... اما اون خیلی شبیه نجوا بود...

اون نجوا نیس میدونم... 

نجوا نیس... نجوا انقدر الغر نیس...

نجوا موهای کنار شقیقه هاش سفید نیس...

یکم شیشه رو دادم پایین...

و با چیزی که شنیدم احساس تنگی نفس کردم...

_ خاله نجوا... چیزی نداریم بخوریم؟ 

نجوا... خاله نجوا...

_ نه خاله جون... من چند شبه هیچی نخورم بزار برم یه 

چیزی بگیرم... باالخره این ماشینا بی هیچی نمیشن که... تو 
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این گال رو بگیر... مشکیه رو نفروشیا...

و قدم برداشت سمت ماشینا...

خیلی به هم نزدیک بودیم...

نزدیک تر از هرچیزی که فکر کنم... 

به سمت ماشین ما اومد و من سریع شیشه رو باال دادم...

نمیدونم چرا ولی نخواستم ببینتم...

تقه ای به شیشه ی جلو خورد...

_ اه باز این گدا گشنه ها اومدن...

_ درست حرف بزن... جایگاه خودت و حفظ کن

_ چشم قربان...

محمد(راننده) شیشه رو پایین داد...

نجوا_ یه چیزی ندارین بدین؟ نمیخوام گل بخرید... نون 

ندارید؟ به خدا من سه شبه هیچی نخوردم حاملم... توروخدا 

کمک کنید...

نجوا هیچی نخورده... سه شبــــه...

محمد خواست شیشه رو بده باال که سریع گفتم:

_ تو داشبورد خوراکی هست بده بهش...
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_ قربان...

باصدای خفه غریدم:

_ بده گفتم...

میدونستم نمیشنوه برای همینم حرف میزدم... شیشه هم که 

دودی بود عقب و نمیدید...

یه چند تا کیک بود که نجوا گرفتشون و رفت عقب و دوتاش و 

داد به بچه و یکیش و خودش برداشت...

عین قحطی زده ها می خورد و همه از لب ولوچه ش می ریخت 

پایین...

همون لحظه ماشین جلویی هم بوق زد و نجوا رفت جلو...

#پارت_۱۷۸

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

سیبی گاز زده از شیشه بیرون اومد و نجوا گرفت و باز عین 

قحطی زده ها اونم گاز می زد...

به نجوا سیب گاز زده می دادن؟
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دلم میخواست برم بکوبم تو دهناشون...

هااا چیشد سردارخان... پسِرشیخ مصطفی... خودت بدتر از 

این مردم بی رحمی میکردی چیشد یهو پس؟

دلم به درد میومد از یادآوریشون...

با باز شدن راه زود، عصبی و دستوری گفتم:

_ برو...

چرا؟؟؟

نجوا طاقت میاره؟!

پنج ماهه البد طاقت آورده...

هه... سردار اون زیر کتکای تو دووم آورده...

نجوا نجوا... دیوونه شدم...

موهای کنار شقیقه ش سفید بود...

وای بر من... وای

مگه چند سالشه؟ سی سالشم نشده... موهای قهوه ایش... 

سردار خبرت...

گوشیم تو جیبم لرزید...

سرکان بود...

به سرکان چیزی نگفته بودم... فقط میدونست بیرونش 

کردم... اونم سرد شده بود بام...
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خاله پری و معراج رفتن... آرش و الیاس کال از کالیفرنیا 

رفتن... شنیدم الیاس تیر به گردنش خورده و تموم کرده...

آیکون سبز و لمس کردم:

_ جانم...

میخواستم یه کاری کنم الاقل داداشم مثل قبل شه...

با سردترین لحن ممکن و بدون مقدمه گفت:

_ میخوام ببینمت...

_ ایران...

نزاشت حرف بزنم...

_ فرودگاهم... میدونم ایرانی... لوکیشن بفرست میام

_ عصر هم و میبین...

_ همین االن...

_ اوکی میفرستم...

و بدون خداحافظی قطع کرد...

یاد شکم برآمده ی نجوا و حرفاش افتادم:

《به خدا من سه شبه هیچی نخوردم حاملم...》

هنوز به دنیا نیومده...

اونجا بین اون آدما چیکار میکنه...

خوب شده پس...
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چجوری؟ کجا؟ ِکی؟

اما هنوز کطفش و دست می کشید

#پارت_۱۷۹

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

باصدای گوشیم از فکر خارج شدم...

سرکان لوکیشن فرستاده بود...

قراربود من بفرستم اما ان قدر درگیر بودم یادم رفت و اون 

خودش اقدام کرد...

گوشی و دادم راننده...

_ برو اینجا...

بی حوصله به پشتی صندلی تکیه دادم...

_ رسیدیم...

پیاده شدم و سمت وارد کافه شدم...
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متوجه سرکان شدم که خلوت ترین قسمت کافه نشسته بود و 

چهره ش گویا بود عمیق تو فکره...

جلو رفتم و سالمی دادم:

_ سالم خوبی؟ 

بی توجه به حرفم دستوری و طلبکار گفت:

_ بشین

نشستم و منتظر بهش خیره بودم که باالخره حرف زد:

_ بعد نجوا کی و گرفتی؟ 

_ یعنی چی؟ 

_ کی و آزار دادی اذیتش کردی؟ حتما باید خودم بفهمم؟ یاال 

حرف بزن... میدونی که خیلی کم طاقت شدم...

چی میگفت؟ 

_ هیچکس

_ نجوا چه فرقی با بقیه داشت؟ چون پدر نداشت اون و 

انتخاب کردی؟ 

اون از کجا می دونست؟ من بهش گفته بودم بابا نداره که... از 

کجا؟ نجوا گفته؟ فکر نمی کنم...

_ من فکر میکردم کالرا با...

میزاشت قشنگ حرف بزنم:
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_ ها پس پای کالرا در میون بوده...

این باز کالرا رو از کجا می شناخت؟ 

_ فکر میکردم کالرا یعنی کسی که...

_ کسی که دوسش داشتی...

وای وای

_ آره..  فکر کردم محسن داداش نجوا با کالرا ازدواج کرده...

_ به خاطر یه عشقی که نخواستت یه دختر دیگه رو آزار 

میدادی و به خاطر یه انتقام مسخره االن معلوم نیس تو چه 

وضعیه

#پارت_۱۸۰

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

_ به خودم مربوطه...

بعد این حرفم درجا از پشت میز بلندشد و گفت:

_ حتی اگه بفهمی اون...

ادامه نداد و عصبی از کافه بیرون زد...
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حتی اگه اون چی؟؟؟

پشت بندش بلند شدم و بیرون رفتم تا از در زدم بیرون فقط 

حرکت سردارو دیدم که انگشت اشاره  شو چسبونده بود به 

سرش و ثانیه ای بعد بدون اینکه برگرده بهم اشاره کرد و 

طولی نکشید که دو نفر اومدن سمتم...

با تعجب نگهشون کردم که همونجا وسط خیابون یکیشون با 

مشت زد تو صورتم... چون آمادگیش و نداشتم چند قدم عقب 

رفتم...

_ که حاال به من ربط نداره آره؟... بیاریدش...

یعنی چی؟ من داداششم احمق...

_ سرکان من داداشتم...

_ من داداِش بی غیرت ندارم... من داداشی ندارم که به خاطر 

یه انتقام مسخره یه دختر و بد بخت کنه ندارم... من داداِش 

دروغ گو ندارم... من داداِش بی رگ ندارم... من داداِش بازیگر 

ندارم... من داداِش بی وجدان ندارم... من داداِش بی رحم 

ندارم... من داداِش َپست ندارم... 

یهو داد زد:

_ من داداشی به اسم سردار ندارم...
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فهمیده؟ اره اره اره...

سوار ماشینم کردن و به جای نامعلومی میرفت... تمام راه و 

هیچ کدوممون حرف نزدیم...

با پیاده شدنمون فهمیدم یکی از خرابه های تهرانه...

با دستش متروکه رو نشون داد...

_ میدونستی همونی که یه روز هی زنم زنم میکردی االن 

اونجاس؟ میدونی بین یه مشت معتاد و خالفکاره؟ میدنی که 

چندماه تیمارستان بستری بوده؟ میدونی تیک عصبی داره؟ 

میدونی غذا نمیخوره تا پولش و جمع کنه و خرج توله ی تو 

کنه؟ میدونستی اینارو؟

من نمیدونستم سرکان از کجا میدونست؟

در ماشین و باز کرد:

_ بشین...

هیچی نمیتونستم بگم حرفاش عین واقعیت بود... 

تو راه کاغذی از تو جیبش در آورد که فهمیدم عکس بوده و 

پرینت گرفته...

#پارت_۱۸۱

#قاتل_جنسی
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 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

برگه رو تو صورتم پرت کرد:

_ بردار... تحویل بگیر...

برگه ی دیگه ای از جیبش در آورد و باز پرت کرد توصورتم:

_ بردار خوش غیرت... بردار پسر

این دفعه برگه ای از تو داشبورد برداشت و بدون اینکه برگرده 

انداخت جلوم...

_ داداش متعصب... داداِش مهربون من... جمع کن... ببین 

چطور برای محبت گدایی می کنه... بعد تو... بعد تو رفته 

بودی پیِش کالرا جونت...

_ سرکان

_ زهرمار و سرکان... الل شو سردار... حرف نزن 

با دستش دوبار کوبید رو دهنش:
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_ عا عا... الل... خفه... بشین فکر کن که زمین گرده و چی 

قراره سر تو بیاد... همیشه زندگی بر وفق مراد تو نیست... 

دعا کن آه نکنه... آِهش بدجور میگیرتت سردار... جوری به 

زمین بزنتت که صدات به فرِش خدا که سهله تا عرِش خداهم 

میره... 

نفسی کشید:

_ بد کردی سردار بد... امیدوارم پشیمون نشی چون سودی 

نداره...

پشیمون شده بودم...

اما سرکان اینارو از کجا میدونست؟!

برگه ها که حاال ریخته بود کف ماشین و جمع کردم بغلم 

گزاشتم...

_ اونا دکوری نیس... برشون دار... خودت با چشم های خودت 

ببین... 

_ اینا...

_ خدا تقاصش و ازت میگیره... یه روز جوری ناراحتی... جوری 

دلت ماتم بگیره... که حتی به بودم خطور نکرده باشه شاید 

در آینده اونطوری شی... 

نمیزاشت حرف بزنم اصال...
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_ سرکا...

_ سرکان ُمرد... عرب باشی و ان قدر بی غیرت؟! غیرتت کجا 

رفته پسر؟ زندگی همه رو به گوه کشیدی... من حای اون و 

میدونم اما دیگه حتی روش و ندارم که بخوام برم بیارمش 

پیش خودم... روش و ندارم به صورت معصومش نگاه کنم... 

نمیتونم از اون گوه دونی و منجالب بکشمش بیرون... میفهمی 

چیکار کردی؟ ببین... ببین همه مون و بدبخت کردی... االن 

حقته که اصال رنگ هیچکس و نبینی و من رسما اعالم کنم تو 

از طایفه ی ما نیستی... بابا اینطوری تربیتت کرده بود؟ ان قدر 

بی رحم و خودخواه؟!!... بردار اون برگه های کوفتی و...

برگه هارو برداشتم و با دقت به اولی نگاه کردم که حس کردم 

نفسم رفت...

#پارت_۱۸۲

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

حس کردم چشمام اشتباه میبینه...
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《حاال میخوام تو این کاغذا یه اعترافی کنم که حتی با خودم 

مرورش نکردم... من به احمقانه ترین شکل ممکن عاشق احمق 

ترین آدم شدم... کسی که منو تحقیر کرد... کسی که منو زیر 

مشت لگد گرفت... سردار... با همه بدیات میخواستمت:) اما 

تو؟؟

این دوست داشتنم گاهی ادغام میشد با نفرت... حاال نفرت 

سرازیره از در و دیوار سلوالم!

مامان... کسی که ندیدمش... سردار رفته ایران... بچه ش و 

حاملم ولی نفهمید... خودم دارم مادر میشم و ارزو به دل 

موندم تا مامانم و ببینم و میخوام بگم... دخترت ُمرد 

مامان... آرزوهام مرد...

رابطه من و آرزوهام مثِل کالغه آخر قصه هاست!...

چرا کسی نیست به من محبت کنه؟!

همتون خالی اید، خالی از ذره ای عشق! من چرا تو این شبا 

ضعیف تر از همیشم...؟ روحی دارم که ضعیف از از جسممه... 

روحی دریغ از کمی روحیه..(: گاهی همه ی وجودم گریه 

میکنن جز چشمام》

امکان نداره...
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سریع برگه هارو پخش وپال کردم اما فقط یه قسمت دیگه از 

اون نوشته بود:

《ته ته بی غیرتی و وقتی فهمیدم که با کمال بی رحمی منو 

جلو پنجاه تا مرد لخت کرد... هنوز صداش تو گوشم اکو 

میشه:

《آماده ی سرویس دهی به شماس... 》

دلم میخواست بمیرم هیچ وقت نشنوم این حرفا رو... قلبم 

بدتر از هر لحظه ی دیگه ای شکست... غرورم بد تر از هر 

لحظه ی دیگه ای خورد شد... 

میدونی مرز بین عشق و نفرت خیلی کمه... شاید به اندازه ی 

یه تار مو...

هیچی اونطوری که میخواستم نشد... هیچ وقتم فکرش و 

نمیکردم اینطوری شه... 

هوا هواِی همه چی و ول کردن و مردنه... من از درون ُمردم... 

ُمردم... به دست الیاس زن شدم اما خودم و زن الیاس 

نمیدیدم... خودم و زن سردار میدیدم... سرداری که من و 

ندید... دیگه هیچی مثل قبل نمیشه... وقتی خواب انقدر 

باحاله پس مرگ هم نباید خیلی ترسناک باشه... چشمام و کور 

میکردم، نبینم محبتات و به زهرا، مغزم و چیکار می کردم؟ و 
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فقط اون شبایی که کتک می خوردم و از حجم درد تا مغز 

استخون تیر میکشید هر بخش تنم... فکر می کردم شاید یه 

روز خوب بیاد... اما... اما روز خوب شایعست هیچ وقت 

نمیاد...》

سریع رو کردم سمت سرکان:

_ بقیه ی اینا کو؟

_ فقط خواستم بدونی با کسی که عاشقت بود چیکار کردی 

که ازت متنفره...

_ میگم بقیه ی اینا کو؟

_ هاااا چیه؟ برات مهم شد یهو؟!

#پارت_۱۸۳

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

_ به تو ربطی نداره... دیگه هیچیه اون دختر به تو ربط 

نداره... 

_ سرکان میگم بقیشون کو؟ بده بهم اونارو وگرنه...
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_ وگرنه چی؟ میخوای من و بندازی تو انباری؟ غذا و آب بهم 

ندی؟ پیاده شو... برو از عذاب وجدان بمیر... دیگه برام مهم 

نیس هرچی سرت بیاد...

برگه ها رو برداشتم و پیاده شدم...

یاد یه متنی افتادم که میگفت:

《تا زنده ای در برابر کسی که به خودت عالقمندش کردی 

مسئولی؛ مسئولی در برابر اشک هایش در برابر غم هایش در 

برابر تنهایی اش حتی اگر روزی فراموشش کنی دنیا به یادت 

خواهد آورد..》

مدام اون جمله تو سرم اکو میشد که نوشته بود:

《حاال میخوام تو این کاغذا یه اعترافی کنم که حتی با خودم 

مرورش نکردم... من به احمقانه ترین شکل ممکن عاشق احمق 

ترین آدم شدم... کسی که منو تحقیر کرد... کسی که منو زیر 

مشت لگد گرفت... سردار... با همه بدیات میخواستمت:)》

اون من و دوسم داشته...

حاال ازم متنفره:

《میدونی مرز بین عشق و نفرت خیلی کمه... شاید به اندازه 

ی یه تار مو...》
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خونی که از بینیم اومده بود و با آستین پیرهنم پاک کردم... 

موقعی که مشت خورد تو صورتم خون اومده بود...

کاغذای دیگه رو ندیده گزاشتم تو جیبم...

بعدا میتونستم ببینم...

گوشیم زنگ خورد...

راننده بود:

_ بله...

_ شیخ اگه هنوز نمیای من برم یه دوری بزنم میام...

_ بیا ... دنبالم...

_ مگه شما کافه نبودی؟

_ حرف نباشه بیا...

_ چشم

گوشی و قطع کردم و لبه ی جدوِل کنار خیابون نشستم

#پارت_۱۸۴ 

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     
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برگه ها رو در آوردم و نگاهی بهشون انداختم...

نجوا با شکم برآمده داره گل میفروشه...

نجوا داره چای میخوره... 

نجوا لباساش هموناییه که من بیرونش کردم... همون 

لباساس..

نجوا تو بغل یه پسره و داره نازش میکنه...

نجوا داره موهای یه بچه رو میبافه...

نجوا

نجوا

نجوا

حوصله نداشتم...

محمد اومد دنبالم و آدرس اون خراب شده رو دادم...

با رسیدنم متوجه شدم نجوا هم تازه رسیده و پنج تایی بچه 

دورش بودن...

نجوا_ بچه ها برید تو من برم میام... سوگل اون گل مشکیه 

رو بده...

دختری که ظاهرا اسمش سوگل بود یه گل رز مشکی به نجوا 

داد و نجوا بچه ها رو راهیه خونه کرد...
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این دختر یه زمانی عاشق من بوده؟ 

بچه ها که رفتن داخل نجوا هم شال مشکی رو موهاش و 

مرتب کرد و نمیدونم کجا داشت میرفت اما منم پیاده شدم و 

با یه متر فاصله ازش راه میرفتم...

یک ساعتی بود داشت همینطوری میرفت و منم پشتش 

میرفتم... مقصدشم نمیدونستم...

کجا داره میره؟ داره شب میشه...

کم کم نزدیک بهشت زهرا میشدیم و من متعجب شدم کجا 

داره میره...

وقتی به سنگ قبر مادرش رسیدیم متوجه شدم...

چندتا قبر اون طرف تر نشستم تا توجهم نشه...

نجوا_ خوبی دورت بگردم؟ زود ولم کردیا! زود نبود؟... 

نمیخوام حرفای هرروز و تحویلت بدم اما دلم برات تنگ 

شده...

قطره اشکی از چشمم چکید...

گل رز مشکی و پر پر کرد و ریخت رو سنگ قبر...
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نجوا_ زندگیم مثل همین گل سیاه شد... دیگه کسی و 

ندارم...

#پارت_۱۸۶

#قاتل_جنسی
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_ باشه باشه میدونم کجاس... بیست دقیقه دیگه میام...

_ زود سرکان...

_ باشه خدافظ!

یعنی چی شده که پریا خانوم اصرار داره زود برم؟! خدایا 

حوصله ندارم دیگه... منم زندگی دارم... زن و بچه دارم...

با یادآوریشون گوشیم و در آوردم و شماره ی طهورا رو 

گرفتم...

صدای گندم پیچید تو گوشم:

_ َابی!

_ قربانت بشه َابی... بلبل زبوِن من... مامانت کو؟

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



_ این داس...

_ اونجاس؟

_ آله!

هنوزم نمیتونست راحت صحبت کنه...

_ گوشی و بده بهش!

چند لحظه بعد صدای گرِم طهورا گوشم و نوازش کرد:

_ جانم!

_ خوبی زهورم؟ (زهور:گل/زهورم:گل من... گلم)

_ خوبم! تو خوبی؟

_ صدات و شنیدم بهتر شدم... یکم دیر میام خونه ناراحت 

نمیشی که...

_ تو بیا فقط...وقتش مهم نیست که...

_ طهورا دارم میرم پیش پریا خانوم کارم داشت از داداشت 

معذرت خواهی کن...

_ حرفی نمیزنه بنده خدا... گندم داره شلوغی میکنه من باید 

برم کار نداری؟ 

_ نه عزیزم مواظب خودتون باش...
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_ خدافظ

گوشی  و قطع کردم...

به خاطر سردار و نجوا قرار بود یک هفته ای بیایم ایران و 

طهورا پیشنهاد داد بریم خونه ی داداشش این یک هفته رو 

منم قبول کردم... زیاد نمیومدیم ایران نمیخواستم همین چند 

روز و از خانوادش دور باشه...

با این که عرب بودم اما زنم ایرانی بود... دقیقا مثل بابام، 

سرکان و عموهام...

هممون عرب بودم اما زنامون ایرانی...

#پارت_۱۸۷

#قاتل_جنسی
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باالخره بعد از نیم ساعت رسیدیم و حاال روبه روی پریا خانوم 

نشستم...

_ کی بر میگردی؟

_ چند روز دیگه.. . اما باز میام...
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_ پس یه کاری میخوام برام انجام بدی... یه چیزی جا 

گزاشتم... برام بیار از عمارت سردار...

_ چشم
***

سردار مدام زنگ میزد اما برام مهم نبود... اصال جوابشم 

نمی دادم...

میدونستم به نجوا نزدیک نمیشه و خیالم راحت بود...

_ سرکان گوشیت داره زنگ میخوره.. .

_ مهم نیس عزیزم

_ شاید کار واجب داره خب...

_ وقتی باید کاِرواجب می داشت نداشت... حاال خودشم تیکه 

پاره کنه برا من واجب نیس جواب دادنش...

_ سرکان جان... جواب بده...

_ طهورا... میدونم هنوز سر عقل نیومده...

_ جواب بده...

شاید فقط به خاطر طهورا بود که جوابش و دادم...

مثل همیشه سرد گفتم:

_ چیه؟

صدای خش دارش به گوشم رسید:
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_ بقیه ی برگه های نوشته کو؟

_ حاال یادت افتاد؟

_ قصد جونم و کردی؟

_ آره مشکلیه؟

_ برگه ها؟

_ مهمه؟

_ آره مشکلیه؟

_ حرف خودم و تحویل خودم نده... معلومه که مهمه... 

ببین... حق نداری نزدیک نجوا شی فهمیدی؟ اون هنوزم با 

خودش کنار نیومده... تو رو ببینه حالش خراب میشه میفهمی 

که؟ اگه نمیفهمی خودم بفهمونمت...

_ برگه ها... بگو

_ زهرمارو برگه ها... االن تو اون نوشته ها رو بخونی نجوا 

برمیگرده؟ زمان به عقب برمیگرده؟ زرنزن دیگه... َاه... 

گوشیم دست گندم بوده فقط همین دوتاش مونده...

#پارت_۱۸۸

#قاتل_جنسی
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بدون حرف دیگه ای گوشی و قطع کردم...

میدونستم قبل این که گندم حذف کنه طهورا اونارو یه دور 

ریخته تو گوشیش... در هرصورت نمیخواستم سردار 

بخونتشون... دلم میخواست له له بزنه برای خوندن اون برگه 

ها... دقیقا مثل نجوا که له له زد برا دوتا دونه گوجه سبز...

فکر کن اون هنوز نصف حرفاش و ننوشته...

آمار نجوا کف دستمه...

با سهراب تقریبا جور شدم نزدیکشم اما راجب نجوا باهاش 

حرف نزدم... در حقیقت اصال نمیدونه من نجوا رو 

میشناسم...

هرروز از دور نگاهش میکردم و یکی رو گزاشته بودم مراقبش 

باشه...

طهورا اومد کنارم نشست:

_ میگم سرکان... نجوا چی شد؟ 

_ فردا بابد برم کالیفرنیا... پریا خانوم یه چیزی و سپرده 

براش بیارم... اگه نیارم هرچی دیدم از چشم خودم دیدم...
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_ اتفاقی قراره بیفته؟!

_ اگه دیر بجنبم آره...

«سردار»

خبری از سرکان ندارم... ولی میدونم ول کن نیس...

دو روزی هست که سراغ نجوا رو میگیرم...

پرس وجو کردم.. . همه ی بچه های دو سه تا چهار باال و پایین 

تر میگفتن نجوا روانیه... اما بچه های چهارراه خودشون 

میگفتن مهربونه و خیلی خوبه...

راننده رو امروز مرخصی داده بودم تا خودم برم دنبال نجوا...

مثل هرروز رفت بهشت زهرا و گل مشکیش و پر پر کرد و 

داشت بر میگشت که یهو دیدم نشست کنار جدول و صورتش 

خیس از عرقه...

تا اومدم پیاده شم ماشینی جلوش ترمز کرد و وقتی ماشین 

رفت دیدم نجوا نیس...

سریع از ماشین پیاده شدم و این ور اون ور و دید زدم ولی 

نبود... آب شده بود رفته بود تو زمین...

#پارت_۱۸۹

#قاتل_جنسی
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عصبی سوار ماشین شدم و شماره ی سرکان و گرفتم:

_ سرکان

خنثی از هر حسی جواب داد:

_ هوم

_ نجوا رفت... غیب شد... چیز... عرق کرده بود... گفتم شاید 

حالش خوب نباشه خواستم کمکش کنم... همون لحظه یکی 

اومد برش داشت رفت...

جوابی نشنیدم ازش

_ سرکان...

صدای بهت زدش به گوشم خورد:

_ یعنی چی؟ چی میگی؟

کالفه چنگی تو موهام زدم:

_ نمیدونم نمیدونم...

چند لحظه بعد صدای بوق اشغال تو گوشم پیچید...

خدایا...
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یعنی چی آخه... امکان نداره...

اگه...

اگه...

نه نه فکرای مزخرف نکن سردار...
***

بازم دوروزه میام میرم...

ولی این دفعه یه فرقی داره...

هیچ خبری از نجوا نیس...

سر درگمم... نمیدونم یهو چی شده که نجوا غیب شده...

آدم اجیر کردم تا دنبالش بگردن اما بازم نتیجه نداد...

دوباره تو همون چهار راه منتظرم... شاید دیدمش... امیدوارم 

ببینمش... دیدن هم کفایت میکنه نمیکنه؟

منتظر یه تلنگرم تا منفجر شم...

هم از خودم عصبیم هم از سرکان...

اگه معراج بود می تونست پیداش کنه؟

تو همین فکرا بودم که صدای تقه ای به شیشه ی ماشین من و 

به خودم آورد...

سر برگردوندم...
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سر برگردوندم...

سوگل بود... دختر بچه ای که با نجوا زیاد دیده بودمش...

شیشه رو دارم پایین

یه گل گزاشت رو پام:

_ برای خالم دعا میکنی؟ نمیدونم کجا رفته... دلمون براش 

تنگ شده... دعا کن برگرده... 

تلخندی زدم:

_ دعا میکنم... 

_ ممنون

بعدم بچگونه دویید و به بقیه ی ماشینا هم گل داد...

نجوا کجایی...

نه به وقتی که دنبالش نبودم و جلوم سبز شد نه به حاال که 

دنبالشم و نیس...
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«سرکان»

تو اتاق قدمای بلند و عصبی برمی داشتم... لعنتی چرا پیدا 

نمی شد؟

_ سرکان جان! آروم باش قربونت برم... گندمم االن بیدار 

میکنی دیگه انقدر حرص میخوری...

_ طهورا سردار بی عرضه س من که بی عرضه نیستم... دست 

رو دست بزارم ببینم نجوا کجا رفته؟!

_ اشکالی نداره عزیزم دو دقیقه بشین حاال...

کالفه رو صندلی نشستم...

گوشیم و تو دستم تکون میدادم...

باالخره زنگ خورد:

_ چی شد؟

_ رئیس هیچ جا نیس

_ مفت خورای الدنگ یعنی چی هیچ جا نیس... دهنتون و 

سرویس میکنم اگه پیداش نکنید... پول مفتی ندارم بریزم تو 

حلقاتون... پیداش نکنید من میدونم و شما!

بی توجه به پشت خط گوشی و قطع کردم...

دست طهورا از پشت دور کمرم حلقه شد...
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_ سرکان داری نگرانم میکنی!

برگشتم سمتش:

_ چرا؟!

_ تو داری مارم فراموش میکنی... حتی من و حتی گندم و...

_ چی شده که همچنین فکری میکنی؟!

_ یه شب و کامل به ما اختصاص نمیدی سرکان... توجه 

نمیکمی بهمون... حتی نمیدونی چی میگذره...

روژکا♥��:

#پارت_۱۹۱

#قاتل_جنسی
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صداش درحال اوج گرفتن بود:

_ سرکان! من زنتم... اما انگار خدمتکار خونتم... تو به اندازه 

ی سرسوزنم بهم توجه نمیکنی... آخر شب یهو از خونه میزنی 

بیرون... صبح روز بعد میای...

دادزد:
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_ خستم کردی... دلتنگ میشم خب... همه ی وقتات و پر کردی 

با نجوا نجوا نجوا

_ طهورا چی میگی؟

_ مگه دروغ میگم؟ ما آدم نیستیم؟! آقای با غیرت تو 

می دونستی به زنت تو خیابون چه پیشنهادی دادن؟ بعد برا 

کی سروگردن میشکنی؟ یکی باید به خودت بگه بی غیرت... 

سرکان من اندازه ی یه سگم برات ارزش ندارم یعنی؟!

چی میگه؟! حدس می زدم صورتم سرخ شده باشه...

بازوی نحیفش و تو دستم گرفتم و فشار دادم:

_ چی گفتی؟ 

_ هیچی

_ االن داشتی یه چیزی می گفتی!

_ میگم تو دیگه من و دوسم نداری!

زیاد از حد گندش کرده بود موش کوچولوی حسود!

_ مِن خر و بگو که...

نمیتونستم اجازه بدم هرچی دلش میخواد به خودش بگه!

با گذاشتن لبام روی لباش حرفش تو دهنش خفه شد...
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بعد از اینکه مطمئن شدم از شدت کم نفسی نمیتونه حرف 

بزنه ولش کردم و عقب  کشیدم...

خودمم به نفس نفس افتادم:

_ چطوری باید ثابت کنم دوست دارم؟!

با حالت قهر رو برگردوند و زود بازوش و اسیر دستام کردم و 

یهو یه چیزی یادم اومد:

《آقای با غیرت تو می دونستی به زنت تو خیابون چه 

پیشنهادی دادن؟》

_ خانوم... یه چیز و فراموش کردی... کی جرعت کرده به زن 

من نگاه چپ بندازه... 

بازوش و از دستم درآورد و همونطور که سمت در اتاق 

میرفت گفت:

_ هیچی... داشتم از خونه ی دوستم برمی گشتم یه یارویی 

یه حرفی زد... حاال...

داره میپیچونه؟!

خودم و بهش رسوندم و تا در و باز کرد زود دستم و کوبوندم 

رو در و بسته شد...
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خودم و بهش رسوندم و تا در و باز کرد زود دستم و کوبوندم 

رو در و بسته شد...

هینی کشید:

_ آروم... بچه بیدار میشه

_ واضح بگو... تو نشونی بده من دونه دونه موهای سرش و 

برات میارم... کی بوده؟؟

_ هیچکس

خودش میدونه اونقدری کله خرم که تا بگه ف من فرحزاد و 

رفتم و به کشتنش دادم برگشتم برای همینم هس که نمیگه... 

لب تر کنه آسمون و به زمین میارم واسش...

_ خودت چند دقیقه پیش گفتی

_ شوخی کردم...

_ خوش ندارم با خط قرمزم یه ُقل دو ُقل بازی کنی...
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_ دیگه نمیکنم...

_ طهورا!... نشونی بده...

_ میکشیش!

_ میکشم هرکی و دور زن و بچه ی من هرز بپره...

از استرس چشماش دو دو میزد...

_ چرا ترسیدی؟

_ میدونم میکشیش...

_ خب دیگه... از اولم مشخص بود...

_ اشتباه کردم بهت گفتم

چونش و محکم تو مشتم گرفتم:

_ چی گفتی؟!

وقتی حرفی نزد خودم گفتم:

_ اتفاقا خوب شد گفتی... میدونی که اگه خودم میفهمیدم 

زنده به گورش میکردم... هیچی و نباید از من مخفی کنی...

_ باشه باشه...

_ بهم میگی!

_ چشم

_ آفرین خانوم خوشگلم... دیگم نبینم حسودی کنیا
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با اعتراض مشتی به بازوم زد:

_ من حسودی نکردم...

پیشونیش و بوسیدم:

_ مشخصه

_ سرکان

_ جانم

_ بخوابیم..

_ چشم... هرچی خانومم بگه...

#پارت_۱۹۳
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من واقعا به نجوا نظری نداشتم طهورا الکی شلوغش کرده 

بود... هرچند زنه و زنم که احساسی... حق میدم بهش...

«نجوا»

خیس از عرق بودم...
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_ آآآآآی

_ هیییش... زور بزن...

_ آییییی

_ سعی کن... بچه خفه میشه

_ کمکککک... آخ خدا مردم...

االن اصال برام مهم نبود که دارم تو ماشین زایمان میکنم و 

ممکنه به بیمارستان نرسم.

_ آی مردم... آخ خدا

حتی برام مهم نبود تو این ماشینی که نشستم چرا رانندش 

سهرابه...

_ نجوا نفس عمیق بکش...

از شدت جیغ هایی که زده بودم بی حال شده بودم و ناله 

میکردم:

_ آی... الهی بمیرم... آخ... بسه دیگهههه...

ترافیک سنگین بود و من از زور درد درحال بیهوش شدن 

بودم... اصال برام مهم نبود که کسی کنارمه یا نه به عالم وآدم 

فحش میدادم:

_ عوضییی سردار گوهههه... محسن حروم*زاده... بی غیرتا... 

بیشعورااااا، بمیرید راحت شم...
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کسی کنارم بود و سعی در آروم کردنم...

_ توله ی یکی دیگه رو من باید بزاااام... الهی بمیری... آخ 

مردم...

با دستمال درحال خشک کردن عرق های روی سروصورتم 

بودن...

_ آی... آآآی...

باالخره صدای زن بلند شد:

_ سهراب زودتر برو

سهراب_ راه بسته س

_ آی...

زن_ داره جون میده...

_ اگه من مردم بچه مو نگید ننت مرد... نگید بابات بی وجدان 

بود... نگید ننت یه دختر بدبخت بود...

سهراب_ آرومش کن... راه قفله...

_ یکی رو... رو پیدا... پیدا کنید... بچه... بچه نتونه بیاره... 

بدیدش به اووون... آخ خدااااا

#پارت_۱۹۴

#قاتل_جنسی
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نفس نفس میزدم و کنترلی رو خودم نداشتم...

به اسم بچه فکر نکرده بودم اما حاال ناخودآگاه همه چی و به 

زبون می آوردم:

_ مد.. مدیونید اگه اسم بچه م و دختر بود آگرین... و اگه 

پسر... پسر بود آرتین... نزارید...

زن_ نفس عمیق بکش...

یهو صدای جیغ زن همراه جیغ من اومد:

زن_ یا حـــســـیـــن

_ آی خدا جــون

سهراب هم از شدت هیجان فریاد زد:

_ چی شد؟

زن_ وای سهراب سرش  اومد بیرون...

سهراب_ خب بگیرش دیگه چرا جیغ جیغ میکنی؟
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بی حال باز حرف چند دقیقه پیش و تکرار کردم:

_ آی خدا جون

زن_ وای من نمیتونم

سهراب_ بگیرش...

دست هایی رو، روی رون هام حس میکردم...

_ آخ ماماااان... ریدم تو... ریدم تو گورت سردار... بری زیر 

تریلی...

زن_ زور بزن... سرش گیر کرده االن خفه میشه...

_ آی

زن_ یکم دیگه... به خدا یکم دیگه زور بزنی میاد!

تمام توانم و به کار گرفتم و آخرین تالشم و کردم...

سهراب_ نجوا همکاری کن... بچه ت تو خطره... زحمات این 

نه ماهت از دست میره... تالش کن...

جیغ بلندم هم زمان شد با گریه ی نوزادی...

برای لحظه ای فارق از هر دردی شدم و بجه با بند نافی وصل 

به من رو شکمم قرار گرفت و یکی از دستام روش قرار 

گرفت...

بی حال تلخندی زدم...

اما لحظه ای نگذشت که...

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



#پارت_۱۹۵

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

اما لحظه ای نگذشت که دوباره درد سلول به سلول وجودم و 

فرا گرفت...

جیغی فرا بنفش زدم و زن نالید:

زن_ سهراب! دوقلوئن...

االن برام مهم نبود دوقولوئن یا نه!

االن فقط میخواستم از شدت درد بمیرم...

ان قدر جیغ و داد کردم که صدام به شدت گرفته بود...

سهراب_ زنگ میزنم کسی بیاد خونه... اینطوری ما تا فردا هم 

نمیرسیم...

زن_ سهراب خون ریزیش شدیده... تحمل میکنه؟

_ محسن الهی بدبخِت عالم بشی...
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سهراب_ زبونت و گاز بگیر، معلومه که تحمل میکنه... تحمل 

نکنه کی این دوتا بچه رو میخواد بزرگ کنه؟!

بی حال زمزمه کردم:

_ معلومه! تو!

زن با حرص گفت:

زن_ این اگه عرضش و داشت...

سهراب پرید وسطش:

سهراب_ بچه رو حواستون باشه...

دو مرتبه دست هایی رو، رو رون هام حس کردم...

_ آی... مردم... آی... هالک شدم...

سهراب صداش می اومد که داشت با کسی حرف میزد:

سهراب_ مهدی بیا، با وسایل... زایمان... دوقلو... خون ریزی 

زیاده... زود... همون خونه قبلی... نمیدونم نمیدونم... 

جیغی کشیدم...

سهراب_ هیچی نبود... مریضت داره جیغ می کشه...

خسته بودم... خیلی... دلم یه خواب میخواست که دیگه 

بیدار نشم...
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چشمام در حال بسته شدن بود و سیلی های آرومی که به 

صورتم میخورد هم نمی تونست من و وادار به بیدار موندن 

کنه...

زن_ چشمات و نبند... ببین اگه چشمات بسته شه بچه ت 

میمیره... 

_ من...

با نفس نفس سعی داشتم ادامه بدم اما نمیتونستم:

_ من... من گناه کار نبودم... من... تقصیری نداشتم... به... 

به...خدا فراموش نمی کنم...
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زن_ چیزی نمونده یکم دیگه...

بی توجه به حرفای سهراب و زنی که کنارم بود حرف خودم و 

می زدم:
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_ من... من االن باید پیش... پیش شوهرم می بودم... نازم 

می کرد... اون باید بهم... بهم آرامش می داد تا بچم دنیا بیاد... 

نه... نه این که کسی دیگه... 

سهراب_ نزار بخوابه...

جیغی زدم و بی حال پلکام رو هم افتاد...
***

تلو تلو میخوردم... کنترلی رو کارام نداشتم... کفش های 

پاشنه بلند سفیدم و قبل از رسیدن به دریا در آوردم... 

ثانیه ای رد نشد که پالتوی سفیدمم در آوردم...

چند قدم به دریا بیشتر نمونده بود... برام مهم نبود که شلوار 

سفیدم و یقه اسکیم خیس شه...

تا باالی زانو رفتم توآب و بعد شیرجه زدم توش...

 برگشتم و رو آب درازکش شدم... از ته دل جیغ زدم برای  

بدبختیام... دستام و پاهام و باز کردم برای خالص شدم از  این 

دنیا... خسته بودم... 

《خسته از این زندان که نامش زندگیست》

نفهمیدم کی... چطور... اما سردار روبه روم بود... چهره ش 

اول خنثی بود اما کم کم رو به غمگینی می رفت...
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برام مهم نبود وجودش... فقط رو آب داد می زدم...

حوصله ی هیچی رو نداشتم... خودم و اطرافم و درک 

نمی کردم، متوجه می شدم اما درک نمی کردم... بیخیال بودم 

کال تو مغزم هیچی نبود... مغزم فرمانی جز داد زدن صادر  

نمی کرد...

متجاوز زندگیم روبه روم بود و من درحال غرق شدن... 

پشیمونِی چشماش بی داد می کرد اما برای منی که در حال 

غرق شدن بودم کاری نمی کرد...

تمام خاطرات از روز اول تا حاال داشت برام مرور می شد... از 

فروشم توسط محسن، گرفتن بکارتم توسط الیاس، کتک 

خوردن و حامله شدنم توسط سردار... تا گداییم توسط 

منوچهر... همه و همه برام مرور شدن...

#پارت_۱۹۷

#قاتل_جنسی
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تمام خاطرات از روز اول تا حاال داشت برام مرور می شد... از 

فروشم توسط محسن، گرفتن بکارتم توسط الیاس، کتک 

خوردن و حامله شدنم توسط سردار... تا گداییم توسط 

منوچهر... همه و همه برام مرور شدن...

صداهایی از اطراف می اومد:

_ چند دقیقه دیگه هوشیاریش و به دست میاره... امیدوارم 

بهتر باشه... این چهارمین سرمیه که امروز دارم بهش میزنم 

امیدوارم کار ساز باشه...

الی پلکام و آروم باز کردم...

یه اتاق غریبه... من کی تو یه همچین جای مجللی زندگی 

کردم؟

به جز... به جز عمارت سردار...

نکنه عمارت سردارم؟ آخه چطوری؟ 

با وحشت سرم و از رو بالشت برداشتم...

سهراب_ چی شده؟ خوبی؟

_ سرداد این جاس؟! این جا عمارت سرداره آره؟!
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مردی که اول صداش و شنیدم گفت:

مرد_ مشکلی پیش اومده؟ 

سهراب_ نه دکتر االن حلش میکنم...

ظاهرا دکتره...

سهراب برگشت سمتم:

سهراب_ چی میگی نجوا؟! سردار کجا بود؟!

_ هیچی...

توهم زدم...

وقتی فهمیدم توهم بوده راحت تر سرم و رو بالشت گزاشتم...

چند تا نفس عمیق کشیدم...

دکتر_ نمیخوای بچه هات و ببینی بهشون شیر بدی؟!

یاد بچه ها افتادم... دوقلوئن... 

بد عنق سعی کردم پشتم و بهشون کنم:

_ نه...

سهراب_ چرا؟! دیوونه اون بچه ها چا گناهی کردن؟! دوروزه 

بی هوشی! حتی نمیدونی یکی شون دختره یکی شون پسر...

#پارت_۱۹۸

#قاتل_جنسی
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پسر و دختر...

پس اسماشون میشه آرتین و آگرین...

سهراب_ قل اول پسره... قل دوم دختر...

_ بازم نظرم عوض نشد... من به توله های اون شیر نمی دم... 

تو دلم ادامه دادم:

《همونطور که اون به من غذا نداد... باالخره نوبت من شده 

دل نسوزونم... انتقامم و از خودش نمی تونم بگیرم از بچه هاش 

که می تونم نمی تونم؟》

سهراب_ گلین جان بچه هارو بیار...

_ من بهشون شیر نمی دم...

سهراب_ می بینیم!

دکتر_ فکر کنم به خاطر کمبود ویتامین و پروتئین اینا شیر هم 

نداشته باشی... مایعات زیاد بخور...

_ می گم من شیر نمی دم بهشون...
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همون لحظه در باز شد و زنی با یه بچه وارد شد:

زن_ سهراب این و بگیر اون یکی رو بیارم من...

همون زن بود که تو ماشین کنارم بودا...

سهراب بچه رو گرفت و گفت:

سهراب_ برو گلین...

اسم همه رو یکی یکی می فهمم... گلین...

هرکدوم از بچه ها رو یه طرفم گذاشت و رو به دکتر گفت:

_ بریم بیرون و این مامان کوچولو رو با فنچاش تنها بزاریم...

این خونه و اینا از کجا اومد؟!

مگه سهرابم پیش ما کار نمی کرد؟

تازه ویندوزم داشت می اومد باال...

ماشین و خونه و...

خرجایی که برا من می کرد و... هرچند کم بود اما....

گیج شده بودم حسابی... اون از خواب درهم برهمی که دیده 

بودم اینم از سهراب... ویی خدا...

#پارت_۱۹۹

#قاتل_جنسی

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

خرجایی که برا من می کرد و... هرچند کم بود اما....

گیج شده بودم حسابی... اون از خواب درهم برهمی که دیده 

بودم اینم از سهراب... ویی خدا...

تا به خودم بیام میبینم هیچکس تو اتاق نیس...

هردو بچه درحال گریه کردن و نق زدن بودن...

بی توجه بهشون پشتم و ازشون کردم ولی خب باز روم به اون 

یکی دیگه می شد چون یکی سمت راستم بود یکی سمت 

چپم...

کالفه رو به سقف دراز کشیدم و چشمام و بستم...

به دقیقه نکشید که طاقت نیاوردم و چشمام و باز کردم...

چرا اینا خفه خون نمیگیرن؟!

دلم میخواست از پنجره پرتشون کنم پایین... لعنتیا اه...

برگششتم و به سمت راستی نگاه کردم... مظلومیتش به من 

رفته بود، فقط بی صدا لب برمیچید... سمت چپی با صدا 

گریه میکرد...
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طاقت نیاوردم... سمت راستی را برداشتم و یه سینم و تو 

دهنش گزاشتم...

اما خب چون بلد نبودم نمیتونستم راحت شیرش بدم...

من فکر میکردم یا واقعا راستیه از چپیه ظریف تر بود... 

همین دختر بود فکر کنم...

چند دقیقه شیرش دادم و وقتی دیدم اون یکی ساکت نمیشه 

دختر و گزاشتم و به پسر شیر دادم   ...

نیم ساعت با کالفگی و نابلدی به هردو شیر دادم و بعد به 

حالت قبل برشون گردوندم...

از اولم قصد نداشتم بهشون شیر بدم... دل سوزم دیگه... 

کاریش نمیشه کرد...

دراز شدم که همون لحظه در باز شد...

سهراب بود... مرد مرموز این چند ماه

_ نجوا خانوم در چه حاله؟

_ جناب سهراب خان در چه حاله؟

_ چطور؟!

_ همین قایم موشک بازیا چیه؟ 

_ کدوما؟
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نفس عمیقی کشیدم تا بتونم خونسردیم و حفظ کنم، 

ناخوداگاه دستم رفت رو کطفم و مالشش دادم...

_ عصبیی؟

اونم دیگه میدونست وقتی دستم و میمالم یه چیم هس...

_ نباشم؟

#پارت_۲۰۰

#قاتل_جنسی
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_ نباشم؟ 

_ چرا عصبی حاال؟

_ یعنی چی چرا؟! چرا ان قدر خونسردی؟ تو بچه ی کار بودی 

االن این خونه و ماشین و تجمالت از کجا پیداشون شد یهو؟!

وقتی جوابی نداد ادامه دادم:

_ آره تو نباید بهم جواب پس بدی اما این حقمه که بدونم به 

چه آدمی اعتماد کردم...
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داد زدم:

_ حقم نیس؟!

از صدای دادم بچه ها بیدارشدن و گریشون شروع شد:

_ خیله خب... آروم باش توضیح میدم...

عصبی سرم و تکون دادم...

در اتاق و باز کرد و سرش و برد بیرون:

_ گلین جان یکم آب بیار لطفا!

_ توضیح بده دیگه...

اومد سمتم و بازوهام و گرفت...

_ باشه... آروم باش

 بیشتر عصبی شدم... از سر قضیه ی سردار نمیتونستم لمس 

شدنم توسط کسی و طاقت بیارم.

از شدت عصبانیت و استرس صدام میلرزید و بدون اینکه 

بخوام کلمات تیکه تیکه از دهنم بیرون میومدن:

_ دس... دستت و بکش...

بیشتر گند میزد...

بازوم و از تو دستش بیرون آوردم و نفسی کشیدم:
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_ دیگه دست... دست به من نزن

_ ببخشید یادم رفته بود... آروم باش... ببین بچه ها دارن 

گریه میکنن...

گلین در زد و اومد تو:

_ چه خبره سرصداتون خونه رو گرفته؟!

همینطور که این حرف و میزد اومد سمتم و لیوان آب و دستم 

داد... 

داشتم میخوردم که یهو...

#پارت_۲۰۱

#قاتل_جنسی
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داشتم میخوردم که یهو دستی رو روپشتم حس کردم که 

شونه هام و ماساژ می داد...

نیم رخ برگشتم و گلین و دیدم...

بدون این که صدایی ازم دربیاد لب زدم:
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_ دست نزن  بهم...

تا گلین گفت《چی》

طاقت از کف دادم و لیوان و پرت کردم سمت دیوار... صدای 

بدی ایجاد شد و لیوان خورد و خاکشیر شیر شد...

صدای 《هین》بلند گلین هم زمان با صدای شکستن لیوان بلند 

شد...

بدنمم از شدت عصبانیت می لرزید...

سهراب که میدونست کسی نباید نزدیک شه پس چرا بهش 

نگفت؟!

سریع گفتم:

_ ببخشید... دست... دست خودم نبود!

سهراب_ اشکال نداره من جمعشون میکنم...

گلین_ چی شد یهو

سهراب_ چیزی نیس فقط دست بهش نزن... خوشش نمیاد...

کالفه سرم و ماساژ دادم و رد بخیه هام و دست کشیدم... 

میسوخت لعنتی...
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تازگی خودمم یه چیزی و فهمیدم که به لمس بچه ها زیاد 

عکس العمل نشون نمیدم... اما بازم کم نیس... 

دختر و برداشتم و رو به سهراب پرسیدم:

_ این چرا انقدر ضعیفه؟! پسره درشت تره!

عمیق تو چشمام خیره شد و بعد از مکث طوالنی ای چشماش و 

دزدید:

_ همیشه دخترا ضعیف ترن دیگه...

چه دلیل مسخره ای... هوف

گلین_ چیزی الزم نداری؟!

باشرمندگی بهش نگاه کردم:

_ نه مرسی

#پارت_۲۰۲

#قاتل_جنسی
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سهراب صندلی جلو میر آرایش و برداشت و آورد کنار تخت و 

نشست روش... کارتی از تو جیبش در آورد و گذاشت کنار 
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پسر روی تخت... گلین هم از اتاق بیرون رفت... 

_ سالم... سرگرد افتخاری هستم از... کارتم اونجا هس 

میتونی ازش استفاده کنی...

بدون این که بخوام دستم سمت کارت رفت:

《سهراب افتخاری》

چشم از کارت گرفتم

_ روزی که دیدمت جلو عمارت شخصی به اسم سردار 

حشمتی یه ایرانی عربی دورگه پیدات کردم... همه ی اینها با 

تحقیق انجام شده... یادته وقتی جلو عمارتش بودی؟ برادری 

داره به اسم سرکان حشمتی... اسم زن طهورا... فرزند: گندم، 

فعال ساکن تهرانن اما در رفت وآمدن... هردو دنبالتن... هردو تا 

دوروز پیش می دونستن کجایی اما االن نمیدونن... پلیس 

مملکت و که نمیتونن دور بزنن... هیچکدوم نمیدونن من 

سرگردم و هیچکدوم نمیدونن االن بچه هات دنیا اومده... 

هردو االن درحال دنبال گشتن شخصی به اسم نجوائن... 

میشناسی نجوارو که؟!

نفسی کشید:
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_ سرکان سعی کرد نزدیکم شه به خاطر تو که من زودتر 

دستش و خوندم... سردار هم تقریبا چند هفته ای بود که 

تعقیبت می کرد... هدف من از آوردن تو،تو باند منوچهر فقط 

برای سود تو نبوده برای سود منم بوده... خودم خواستم تو 

این عملیات شرکت کنم... تو رو وارد بازی کثیفی کردم تا از 

طریق تو حتی شاید بتونم سر نخ پیدا کنم...  توضیع کننده ی 

مواد مخدر منوچهر حمیدی... خالفکاری که هشت ساله 

دنبالشیم اما موفق نشدیم با مدارک کافی دستگیرش کنیم... 

ساده تر بگم... ما اصال مدرکی نداشتیم...

حس کردم نفسم باال نمیاد...

و باز هم منِ  بخت برگشته بودم که بازیچه ی دست مردی 

شدم...

بازیچه ی دست مردها شدم...

#پارت_۲۰۳

#قاتل_جنسی
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تازه داشتم ذوق زندگی به دست می آوردم...

صداش و که شنیدم بی روح تر از هر دفعه ای بهش زل زدم:

_ منوچهر حمیدی، دیروز با همکاری تو و میثاق دستگیر شد... 

حکمش نیومده ولی مطمئنم حکم سنگینی براش میبرن...

_ اوکی...

_ همین؟ اوکی؟

_ آره... مگه کاری داشتم من؟! کارمم ازم گرفتی...

_ با میثاق میری سر ساختمون کار میکنی....

_ حتما حتما... 

از جام بلند شدمو  دستم و زیر شکمم گرفتم... رد بخیه ها تیر 

میکشید...

یهو یه چیزی تو ذهنم جرقه زد...

مگه من طبیعی زایمان نکردم؟!

فکرم و به زبون آوردم:

_ من طبیعی زایمان کردم... رد بخیه ها چی میگه؟!

دستی به صورتش کشید...

_ یکی و طبیعی زایمان کردی... با اینکه دهانه ی رحم باز بود 

اون یکی دنیا نیومد و چند دقیقه بعد که رسیدیم خونه با 
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کلی سالم صلوات اون یکی و سزارین دنیا آوردی...

(اینجا سوتی داده بودم مجبور شدم ماستمالیش کنم وگرنه 

اصال نمیدونم میشه یکی طبیعی باشه یکی سزارین یا نه... به 

بزرگی خودتون ببخشید)

سردار من و میدیده؟!

خدا خدا خدا...

پس میدونه هنوز زندم! چرا دست از سرم بر نمیداره؟!

بچه هارو هرکدوم رو جا تو یه دستم گزاشتم و با زور بلند 

شدم...

_ بخیه هات پاره میشه دوتایی بر ندار که...

_ به درک

_ کجا حاال شال و کاله کردی؟

_ قبرستون

_ درست حرف بزن... بی ادب

_ میخوام برم قبرستون پیش مامانم...

_ سردار هرروز میره اونجا... بازم میخوای بری؟

#پارت_۲۰۴

#قاتل_جنسی

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

_ سردار هرروز میره اونجا... بازم میخوای بری؟

_ آره میرم

_ چرا؟ خوشت میاد اذیتت کنه؟!

_ نه... این منم که میخوام اذیتش کنم...

_ چطوری؟!

_ من میدونم اون پشیمونه... اما من نجوای سابق نیستم... 

بچه هاش دستمه یادت که نرفته؟! برم ببینه موهام سفید شده 

تو بیست و چند سالگی عذاب وجدان بگیره بمیره... میرم تا 

التماس کنه و به پام بیفته... بچه هاشم نمیتونه ازم بگیره 

شیرخوارن... همونطور که عذابم داد عذابش میدم...

نفسی کشیدم... 

خواستم رد بشم که زود گفت:

_ اونجا شیشه س بیا بشین جمع کنم اونا رو ... من یه فکری 

دارم...

اومد جلو و یکی از بچه ها رو از بغلم گرفت:
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_ من برنامه ریزی میکنم طوری که تو مردی... حتی بچه هاتم 

مردن...

_ اون ان قدری احمق نیست که باورش بشه...

_ قبر و جسد برات اوکی میکنم خوبه؟!

نمیدونستم... شاید اینطوری الاقل بتونم راحت زندگیم و 

کنم... بچه ها هم پیش خودم باشن...

_ چجوری؟!

گوشیش و از جیبش در آورد... 

_ امروز صبح سرکان بهم پیام داد که بریم بیرون... میدونم 

میخواد حرف بکشه ازم... منم جوابش و ندادم... االن میتونم 

تا تنور داغه بچسبونم...

چیکار کنم؟

_ زنگ بزنم؟!

_ بزن...

_ پس حرف نزنیا!

_ باشه من نمیشنوم چی میگه قشنگ صداش و زیاد کنیا...

سری اون داد و اسم سردار و لمس کرد...

سرکان_ بله؟!

سهراب_ سالم خوبی؟ ببخشید امروز نمیتونم بیام!
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سرکان_ چرا؟ اتفاقی افتاده؟

سهراب سرفه ای کرد و گفت:

سهراب_ نجوا بود راجبش باهات حرف زدم... حامله بود ... 

میخواست زایمان کنه... 

هق هق الکی کرد و ادامه داد:

سهراب_ نتونست ... طاقت نیاورد... با بچه ش باهم مردن...

قشنگ مشخص بود سرکان لحن صداش و نمیتونست کنترل 

کنه چون با صدای بهت زده ای گفت:

سرکان_ چی؟!

#پارت_۲۰۵
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سرکان_ چی؟!

سهراب_ هردوشون رفتن...

دستم و به نشونه ی چی میگی تکون دادم... یه چی لب زدم 

ولی خب من گوشم کم شنوا بود متاسفانه...
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از رو بلندگو در آورد و یکم اشک های الکی ریخت و قطع 

کرد...

سهراب_ خب حل شد...

_ من میرم دیگه...

_ کجا؟! جایی هس که بری؟ 

_ خب منوچهر...

پرید وسط حرفم:

_ منوچهر و که گرفتیمش...

ای وای یادم رفت، حاال کجا برم؟

_ چیز... یه عالمه جا هس...

_ همینجا بمونی چی میشه مثال؟

_ اینجا بمونم که چی بشه؟!

سرفه ای  کرد:

_ امشب و اینجا بمون فردا میثاق میاد اینجا حرف میزنیم، 

اونم اومده بیرون

ناگهانی پرسیدم:

_ سوگل؟

_ اونم مثل این که مادر پدرش پیداش کردن و اونم قضیه 

مفصلی داره...
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هوم، من فقط در این حد میدونستم که نامادری باالسر سوگل 

بوده و یه شب که بابای سوگل نیومده خونه نامادری سوگل و 

برده تو خیابون ول کرده...

چقدر دلم میخواست وقتی سردار می فهمید بچه هاش 

دوقلوئن عکس العملش و ببینم، ببینم اونم مثل من بی ذوقه یا 

نه ذوق داره... هرچند اون وقتی فهمید حاملم حاضر نشد 

بفرستتم سونو، اما من مطمئنم که خیلی پشیمونه... میدونم، 

صد در صد...

منتظر فردام تا ببینم چه غلطی باید بکنم... هوف

آخه دوقلو؟

تو یکیش مونده بودم واال...

#پارت_۲۰۶
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تا اومدم بخوابم صدای دختره بلند شد...
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به ثانیه نکشید که پسره هم شروع کرد...

وای من چمه؟ مگه اونا بچه های من نیستن؟ چرا میم مالکیت 

براشون نمیزارم؟ درسته پدرشون سرداره اما منم مادرشونم... 

اصن من اسم براشون انتخاب کرده بودما...

چرا همش حس میکردم آگرین بیش از حد ضعیفه؟

میخواستم برعکس اسم خودم که معنیش میشد 《آهسته و 

زمزمه》و من آهسته آهسته شکستم و حرفی نزندم و فقط با 

خودم زمزمه کردم باشه...

آرتین یعنی پاک و مقدس... آگرین یعنی آتشین و شجاع...

نمیخواستم هیچ کدوم مثل من ترسو بشن... جوری تربیتشون 

میکنم که در کسی و نشکنن... وقتی دل کسی بشکنه دیگه 

اون آدم سابق نمیشه...

من نمیتونستم کسی و مجبور کنم درست رفتار کنه  ولی 

میتونم کاری کنم آرزو کنه کاش درست رفتار کرده بود...

حاال مونده بودم چطوری به بچه ها شیر بدم...

جفتشون همزمان گریه میکردن...
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 یه شیشه شیر با شیر خشک کنار تخت بود که نگاهم بهش 

افتاد...

انگار دنیا رو بهم دادن...

اول شیر خودم و به دختر دادم و شیرخشک و به آرتین اما بعد 

از بیست دقیقه سینم و از دهن آگرین بیرون کشیدم و شیشه 

شیر باش دادم و باز بیست دقیقه ای به آرتین شیر دادم...

جالب اینجا بود که هردو همزمان میخوابیدن... هر دو 

همزمان گریه میکردن... هیچ کسم ندارم کمکم کنه...

حاال هردو خواب بودن و منم از فرصت استفاده کردم و دراز 

کشیدم تا زود بخوابم؛ ممکن بود بچه ها بشن... امیدوار بودم 

بفهمم اگه بیدار شدن...

چشمام و بستم و به آینده ی نامعلومی که داشتیم فکر کردم...

بچه هام فردا بزرگ شن نمیگن بابامون کو؟!

اون وقت چی بگم بهشون؟

#پارت_۲۰۷
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به این فکر کردم که تو این پنج شیش ماه چند میلیونی پس 

انداز کردم و حاال موقعشه که خرجشون کنم...

فقط سهراب میدونست پوالم و کجا میزارم، احتماال خودش 

پوالرو برداشته و بعد بهم میده...

تا صبح نخوابیدم... تا چشمام گرم میشد بچه ها بیدار 

میشدن...

قشنگ کمبود خواب و حس میکردم...

در اتاق زده شد و گلین اومد تو:

_ نجوا جان بیا میثاق اومده...

نجوا جان... چه واژه ی غریبی!

_ باشه االن میام... کمک میکنی بچه هارو ببریم؟!

_ آره آره حتما

سهراب_ خب میثاق چی به چیه؟ 

میثاق_ حقیقتش من میخوام برم سر ساختمون کار کنم...

_ منم میام...

هردو متعجب برگشتن سمتم:
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سهراب_ کجا؟

_ معلومه! با میثاق میرم سرکار

میثاق_ هنوز امروز سومین روزه که زایمان کردی نمیتونی کار 

کنی که... راه رفتن معمولی سخته چه برسه کار کردن...

_ میتونم

سهراب_ بی جا... شما همچین کاری نمیکنی...

_ میکنم، تازه میتونم همونجا ها یه جا برای خوابم پیدا کنم

سهراب_ نه توروخدا با دوتا بجه برو تو ساختمونای نیمه ساز 

بخواب...

_ مگه چیه؟! من بدتر از سر ساختمون خوابیدنم چشیدم...

میثاق_ اصال غلط کردم بهت گفتم

_ نه خیر... امروزم میریم خرید برای بچه ها خرید کنم...

سهراب_ نجوا مگه الکیه اینایی که میگی؟

_ حاال که میبینی الکیه...

#پارت_۲۰۸
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میثاق ای بابایی گفت و از جاش بلند شد...

میثاق_ نمیتونی همچین کاری کنی!

به آگرین که داشت تو بغل میثاق گریه میکرد و نگاه کردم:

_ میتونم.

میثاق_ خواهر من، این کار به درد تو نمیخوره... با دوتا بچه 

چیکار کنی سر ساختمون؟

سهراب_ بیا این بچه با پونزده شونزده سال سن میفهمه تو با 

بیست و چند سال سن هنوز نمیدونی!

اشاره ای به میثاق کردم:

_ بشین سرجات االن بچم و میندازیش...

میثاق اومد و آگرین و داد بهم:

میثاق_ بچه گشنشه خب از اول که اومدم هی نق میزنه!

پوفی کشیدم:

_ من این حرفا حالیم نمیشه عصر میای اینجا با هم میریم 

وسیله می خریم

سهراب_ من صد بگم اینجا بمون... حرف گوش نمیده که

_ الزم نکرده

دل خور بودم... چون بازیچه بودم!
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سهراب_ االن تو بری سرکار کی میخواد بچه هات و نگه داره؟!

_ با خودم میبرمشون

سهراب_ میزنم تو دهنتا، بچه ی سه روزه رو چجوری میخوای 

ببری سر کار؟ به فکر خودت نیستی به فکر این بدبختا باش.

_ خب میارمشون اینجا... اصال... بزار

سهراب_ اصال چی؟

_ تو که از همه چی خبر داری... ماشاال جمع آوری اطالعاتتم 

که خوبه... یکی و برام پیدا کن

میثاق_ کی و

_ خاله پری

سهراب_ اون و میخوای چیکار

_ پیدا کن

رو به میثاق ادامه دادم:

_ عصر منتظرم

میثاق_ االن تو چجوری میخوای راه بری؟

_ مثل آدم...

سهراب_ نمیتونی راه بری نجوا لجبازی نکن

_ خیر...

آگرین و برداشتم آرتین و سپردم به گلین
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خسته از بحث و کلکل به اتاق رفتم تا به آگرین شیر بدم...

حاال که فکرش و میکنم و دقت میکنم بیشتر به این پی میبرم 

که آگرین خیلی خیلی خیلی بیشتر ضعیفه...

باید حتما با اولین فرصت بچه رو ببرمش دکتر... حتما حتما 

این کارو کنم بچم نابود میشه... کار از محکم کاری عیب 

نمیکنه میکنه؟!

چند دقیقه بعد گلین آرتینم آوردش و به اونم شیر دادم...

نیم ساعتی با بچه ها و گلین سرگرم بودن که تقه ای به در 

خورد و پشت بندش سهراب اومد تو:

سهراب_ ضعیفه تو نمیای بریم بخوابیم؟

با کی بود؟

گلین_ االن میام...

ها؟
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سهراب به چهره ی متعجبم تک خندی زد:

سهراب_ چیه؟ 

اینا زن وشوهرن؟!

پس چرا من نفهمیدم؟! اصال تابلو نبود خداوکیلی... حتی 

قربون صدقه ی همم نمیرفتن، وای حاال که فکر میکنم خیلی 

به هم میان...

دیگه تا از فکر خارج شدم دیدم عه نیستن...

همون لحظه هم در اتاق بسته شد که نشون از رفتنشون میداد 

اما صداشون هنوز تو اتاق می اومد:

سهراب_ ضعیفه هزار بار گفتم کار داری به خودم بگو هی تو 

بیرون تو االن جایگاهی داری که همه ی دشمنام منتظرن تا 

نقطه ضعفم و پیدا کنن...

گلین_ هزار بار گفتم به من تو ضعیفه

کم کم از اتاق دور میشدن که صداشونم نیومد...

هی خدا...

اینا چرا االن میخواستن بخوابن؟! صبحه که...

هی یادم رفت اون گلین بنده خدا چند روزی االف من بوده...

یهویی از ذهنم رد شد:《االن سردار بهم فکر میکنه؟! من مهم 

نیستم بچه هاش چی پس؟》
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سری تکون دارم تا این افکار مزخرف از فکرم خارج شه...

راستی یه سوال چرا سهراب به سرکان گفت بچه ش نگفت 

بچه هاش؟!

#پارت_۲۱۰
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بیخیال این حرفا شدم و دیدم حاال که بچه ها خوابن الاقل 

یکم تو همین اتاق بگردم...

تقریبا دوازده متری با کاغذ دیواری های بنفش بود... رنگی که 

یه روزی خیلی دوسش داشتم...

در کشوها رو باز کردم و وقتی دیدم دفتر و خودکار هس 

برداشتمشون تا بنویسم چیا میخوام برای عصر بخرم و زیادی 

خرج نکنم...

صفحه ی اول و باز کردم و خودکار و برداشتم... بهتره اول 

چیزایی که واجبه رو بنویسم:

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



《مای بیبی، تشک بچه، بالشت برای بچه ها، پستونک و شیشه 

شیر، پیک نیک، ماهیتابه، پتوی کودک، ملحفه، چند دست لباس 

بچه، شیر خشک،ملحفه، چراغ قوه》

کریر الزمه؟! 

آره الزمه مثال اگه بخوام برم جایی نمیتونم دوتاشون و بغل 

کنم... سر ساختمون میخوام بخوابم تشک اینا هم که بچه ها 

میخوان حتما... ملحفه برای خودم و پتو برای بچه ها... اگه 

ساختمون هنوز برق کشی نشده باشه چراغ قوه هم میخوام، 

شیرخشک و پستونک و شیشه شیر هم که حتما باید بخرم، 

لباسم که خب میخوان! ماهیتابه و پیک نیکم برای اینکه اگه 

چیزی خواستم درست کنم... سرویس قابلمه که نمیخواد 

یه دونه تابه س جهت اطمینان... البته اگه پول موند و تخم 

مرغی چیزی خریدم درست کردم... پوالم تموم نشد؟! 

کاش یکم دیگه بمونه چندتا چیز دیگم بخرم...

زیر اینا رو خط کشیدم و حاال میخواستم چیزایی و بنویسم 

که زیاد واجب نیس...

بچه ها که شیر میخورن که هیچ، چای دوست دارم ولی االن 

واجب نیس ... یه مدت چای نمی خورم...

《روغن، تخم مرغ، کریر، قاشق، نمک، لیوان، شال، بلوز...》
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فکر کنم همینا دیگه...

پولم به مانتو احتمال نرسه درعوض میتونم یکی دوتا بلوز 

بخرم...

یهو یه چیزی به ذهنم رسید... 

به نظر خرجم یکم بیاد پایین...
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شال و بلوز و خط زدم و در عوض نوشتم:《پیراهن مردانه، 

کفش کار، باند》

همه ی اینا رو هرروز میتونم استفاده کنم برای پسرا هم 

تکراری و غیر تکراری فرقی نداره که...

شلوارمم که معلوم نیس دخترونه س یا پسرونه... خرج 

اضافی نکنیم...

اونطوری که فکر کنن پسرم راحت تر میتونم برم سرکار... 

کسی نمیتونه مسخرم کنه...
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میگم بچه هام گناه دارن القل برای جفتشون یه دونه جقجقه 

بخرم که... فوقش برای خودم چیزی نمیخرم، انتقام باهام 

چیکار کرده که میخواستم بچه هام و شیر ندم شاید از اون 

طریق انتقام از سردار بگیرم... اون روزها کاری باهام کرده که 

میگفتم دلم میخواد از پنجره پرتشون کنم پایین و حاال چقدر 

برام مهم شدن... درحقیقت من انقدر فشار روم بود که 

نمیدونستم ازکی انتقام بگیرم، چون اذیت و آزار دیده بودم 

حتی نمیتونستم جلو خودم و بگیرم، درگیری ذهنیم به شدت 

فعال شده بود، انقدر این موضوعات بهم لطمه وارد کرده بود 

که فکر نمیکردم اونی که میخوام بهش شیر ندم بچمه!

یهویی یادم افتاد یه چیز دیگم باید بخرم...

بعد کم کم گوشی میخرم ولی االن که مجبور نیستم... زود 

نوشتم:

《کارت تلفن》

میتونم فعال از این طریق حال بچه هام و بپرسم اگه اونطور 

که خواستم شد...

«سرکان»

باور نمی کردم که راست باشه... به سردار که گفتم کال عوض 

شده... فکر نمی کردم در این حد این موضوع بخواد اذیتش 
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کنه، خیلی کم حرف میزنه و دیگه بهم زنگ نمیزنه... یه روزم 

نگذشته ولی بد جور داغونش کرده... فردا میخواستم ببرمش 

بهشت زهرا ولی اینطور که پیش میره نمیشه با شرایط 

فعلیش ببرمش...

یاد هفته ی پیش افتادم:

《فلش بک هفته ی قبل》

پریا خانوم داشت جاش و بهم می گفت:

_ سر کان زود نرسی بچه ی داداشت از دست رفته... یه قفل 

زیر تخت خوابمه... طوسی... کلیدم روشه فکر کنم... حتما 

باید بیاری بدون اون برنگرد... ممکنه سردار دیده باشه و 

برداشته باشتش، اگه نبود همه جا رو بگرد تا پیدا شه

#پارت_۲۱۲

#قاتل_جنسی
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《حال》

قفل و به موقع رسوندم اما نمیدونم چرا بازم اینطوری شد...
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نجوا مرده؟! اون مقاوم تر از این حرفاس ... اون کتک و تجاوز 

و دل شکستگی، بی وفایی و حتی خیانت و تحمل کرده... 

اشتباهه میدونم... 

نجوا نمیتونه مرده باشه... اون سنگ دل نیس...

حاال که میبینی مرده سرکان خیال بافی نکن!

«سردار»

میخواستم برم سر خاکش...

خیلی پشیمون بودم... دل خور ازم رفت...

یادمه یه بار معراج گفت گل رز مشکی خیلی دوس داره... 

گرفتم...

مغزم بهم نهیب زد:

_ حاال که کشتیش میخوای از دلش دراری؟!

یادمه یه خوابی دیدم من:

《روی سنگ قبر سرد نشسته بودم... روش با فارسی و خوانا 

اسمش و نوشتن... قلبم داره هزار تیکه میشه... چرا رفتی 

قربونت برم من؟

اشکام خودکار میریزن... خانومی بیدار شو اون تو سرده تو 

می ترسی بیا با هم بریم دیگه اذیتت نمیکنم... غلط کردم... 
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پاشو باید بچمونو باهم بزرگ کنیم عشق من... گوه خوردم... 

خانومی بلند شو اونجا تاریکه می ترسی پاشو قربونت برم من

_ باز که اینجوری نشتی اینجا اشک میریزی.. بس نیست 

پسر؟ چهل روز رد شد

_ حاج خانوم بخدا گوه خوردم بهش بگید بلند شه... اونجا 

تاریکه فوبیا داره

_ پاشو برو خونتون شب شده دیگه... فردا بیا

_ شب تنهاش بزارم تو این قبرستون؟ میترسه بخدا، 

می ترسه... بچم مامانشو میخواد...

عربده زدم:

_ چشماتو باز کن...

به خاطر بچمون چشماتو باز کن... دلم تنگ شده برای موهات 

بیدار شو... چشماااات...

گل رز مشکی رنگی که خریده بودم و گزاشتم رو سنگ قبر:

_ زندگیم قدرتو ندونستم توروخدا برگرد... ببین گل خریدم 

برات... از همونا که دوست داشتی...》

حاال دقیقا داشت خوابم اتفاق می افتاد

#پارت_۲۱۳
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فرقش با خوابم این بود که هنوز سنگ نزاشته بودن... خاک 

بود همش...

نجوا میترسید از تاریکی!

قلبم داشت از سینم می زد بیرون...

جلو قبرش زانو زدم و دستم و رو خاک کشیدم...

با صدای لرزون و خش داری که حاال بیش از حد آروم شده بود 

حرف زدم:

_ بهت نگفتم خانومی؟! بهت نگفتم نجوا جون؟ قربون 

صدقت نرفتم؟! لعنت به من آره؟!

قطره های اشکم با هم مسابقه گزاشته بودن...

_ االن میگم... االن پشیمونم... میشه بیای؟ من به کسی 

التماس نکردم نجوا... دارم بهت التماس میکنم برگردی... قول 
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میدم دیگه اذیتت نکنم! نجوا توروخدا، نجوا تورو روح 

مادرت قسم...

هق هق میکردم... باورم نمیشد من سرداریم که اذیتش 

می کردم...

_ خانومی غلط کردم... بیدار شو... اون تو سرده!

دیوانه وار گریه میکردم...

_ اذیتت نمیکنم دیگه... به دست و پات میفتم، پاشو... گوه 

خودم، غلط کردم...

تو دلم زار می زدم:《بلند شو به خاطر بچه ای که دیگه نیس 

بلندشو》

چی میشد برمیگشت؟! قسم میخورم مثل یه ملکه باهاش 

رفتار میکنم، قسم میخورم نمیزارم آب تو دلش تکون 

بخوره...

گل رز مشکی و گزاشتم رو خاک:

_ برات گل خریدم... عزیزم... ببخشید، نگاه کن دیگه آدم 

شدم به خدا! میشه بیای؟! لطفا!

رز مشکی رو پرپر کردم... بازم نیومد...

نفهمیدم کی هوا تاریک شد...
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با صدایی که اومد برای لحظه ای دست از گریه برداشتم...

_ چرا اینجا نشستی؟!

سر برگردوندم...

باورم نمیشه...

#پارت_۲۱۴

#قاتل_جنسی
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همون زنی بود که تو خوابم بود.

صداش تو مغزم اکو شد:

《باز که اینجوری نشتی اینجا اشک میریزی.. بس نیست 

پسر؟ چهل روز رد شد》

من تا چهل روز اینجام و بعد قراره این حرف و همین زن بیاد 

بهم بگه؟ 

خرافاتی شدی سردار...

_ با توام پسر... چرا اینجا نشستی؟ کیته؟

_ زنمه! رفت...
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_ دیروز که خاکش کردن کسی نبود که فقط یه پسر جوون 

بود!

هیچ کس و نداشته بیاد براش... الهی!

دست و پام داشت میلرزید!

_ م... من سفر بودم... خبر دادن زنم تصادف کرده...

_ دیروز اون پسره گفت سر زا تموم کرده که!

وای...

حرفی نزدم و اونم خودش رفت ... به خاطر توله سگ من 

اینطوری شده میدونم...

سردار انتظار داری با کارایی که تو کردی هنوز هم بچت زنده 

باشه هم نجوا؟

تا صبح سر قبرش موندم...

صبح سرکان با بیچارگی من و برد...

نمیتونستم، طاقت نداشتم

یکی زیر خروارها خاکه که باعث بانیش منم! یکی که دوستم 

داشته، شاید منم دوسش داشتم ولی حرص و انتقام کورم 

کرده بود...
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شب تا خرخره کلی زهرماری خوردم!

جلوم بود.

اومد پیشم!

دست گذاشت رو صورتم:

_ چیکار کردی با خودت؟! چرا چشات قرمزه؟

فقط یک کلمه گفتم:

_ هیچی...

اومده بود... دیگه چیزی نمیخواستم

_ سردار

_ جانم!

#پارت_۲۱۵

#قاتل_جنسی
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_ من بخشیدمت؛ اما برو، برو و دور من و بچه ها رو خط بکش

_ من قربون تو و بچه ها برم!
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_ برو سردار

_ تازه پیدات کردم کجا برم؟!

_ پس دیگه حتی بچه هاتم نمیبینی!

سرم و جلو بردم:

_ اما من دوست دارم...

به قصد بوسیدن جلو رفتم اما تو یک سانتی لباش که بودم 

چشماش و عمیق رو هم گزاشت و روش و اونطرف کرد 

رفت...

«نجوا»

با میثاق هماهنگ بودم و حاال اومده بود دنبالم... آره سه روزم 

بود و زنی که تازه زاییده راه نمیفته تو کوچه خیابون و 

استراحت میکنه، اما من پوست کلفت تر از این حرفام و 

تجربه م این و ثابت کرده...

بچه ها رو سپردم به گلین و با میثاق اومدیم بیرون... مثل یه 

خواهر بزرگ تر بودم پیش میثاق... قدش بلند بود اما بازم 

نشون میداد که بیشتر از هفده سالش نیست...

_ میثاق من لیست کردم چیزایی که میخوام بخرم و، 

هرچیش و شد می خریم هرچیشم نشد بعد چند ماهی که کار 

کردم می خریم...
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_ اتفاقا منم یه جا پیدا کردم برای خواب برات...

_ عه چه خوب! کجا هس؟ 

_ چیزه... زیاد جاش مناسب نیس

سری تکون دادم:

_ مهم نیس، کجا هس؟ بریم ببینیم؟!

_ نجوا...

حواسم به آدمایی بود که درحال رفت و آمد بودن:

_ هوم؟!

_ بیرون از شهره!

_ خب؟

_ یعنی چی خب؟ بیرون از شهره تو حاشیه های تهران... اگه 

اتفاقی برای بچه ها بیفته یا خودت میخوای چیکار کنی؟!

_ اوووو، بی خیال بابا بدشانسی هم دیگه دلش به حالم 

سوخته...

_ خودت تنهایی هیچکس اونجا نیستا... هیچ کس!

_ من خیلی وقته تنهام، اینم مهم نیس...

#پارت_۲۱۶

#قاتل_جنسی
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_ بابا دارم میگم اگه مشکلی پیش بیاد کسی نیس کمکت کنه!

برگشتم سمتش و با دندونای چفت شده غریدم:

_ تا حاال کی به من کمک کرده که االن نیاز به کمک کسی 

داشته باشم؟! 

_ من هرچی بگم تو حرف خودت و میزنی! هرروز میخوای 

اون راه و بری و بیای؟!

_ آره مگه چشه؟!

_ باشه آقا باشه...

رفتیم داروخونه و اولین کاری که کردم شیرخشک و پستونک 

و شیشه شیر و مای بی بی خریدم... اومدیم بریم بیرون که 

یادم افتاد ممکنه دل دردی چیزی بگیرن اون وقت سختمه...

برگشتم و دوباره رفتم تا دارو هم بخرم...

_ ببخشید یه شربت دل دردی چیزی برای نوزاد میخوام...

_ چند وقتشه؟!

_ هنوز یه ماهش نشده.. .
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_ کولیک زد میدم بهتون اما خیلی کم در حد یک قطره با 

قطره چکُنی که داخل کارتون هس بدید...

_ ممنون

_ خواهش میکنم... برای هزینه ش و برید صندوق پرداخت 

کنید...

_ ممنون

از داروخونه اومدم بیرون و رو به میثاق گفتم:

_ جان من بریم یه جا بشینیم کمرم تیکه شد...

سری اون داد و خواست کمکم کنه که زود گفتم:

_ نه نه نمیخواد خودم میام...

دستش بهم بخوره دیوونه میشم...

تو پارکی که همون اطراف بود نشستم و گفتم:

_ به نظرت دیگه کجا بریم؟ هرچیزی که بخوام و باید از یه 

جای جدا بگیریم...

_ میخوای یکم دیگه بیا بعد هرچیزی که موند و من میگیرم 

میارم... خوبه؟! هزار بارم بهت گفتم نیا بیرون خودم همه 

چیز و میگیرم...

سری تکون دادم... خوب فکری بود
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_ پس اول وسایلی که مربوط به بچه ها بود و بگیریم تا 

خودمم باشم!

_ باشه... لیستت و ببینم

روژکا♥��:

#پارت_۲۱۷

#قاتل_جنسی
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برگه رو در آوردم و دادم دستش

با تعجب گفت:

_ لباس مردونه واسه چیه؟!

_ من نمیتونم دخترونه بیام سرکار که یکیشون ناحسابی 

دربیاد نمیزاره کار کنم...

چشم به بچه هایی که درحال بازی کردن بودن دوختم و پسر 

بچه ای با پیرهن وشلوار ست آبی بد جور جلو چشمم دلبری 

می کرد...

من دیگه هیچی برام مهم نبود...

ناراحت نبودم اما خوشحالم نبودم...
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چند دست لباس و چراغ قوه روهم گرفتیم اما واقعا دیگه 

نمیتونستم راه برم، هم بخیه هام اذیتم می کرد هم سرگیجه و 

حالت تهوع داشتم...

_ میثاق بقیه رو خودت میخری؟!

یه سرعت عکس العمل نشون داد:

_ چرا صدات گرفته!؟ نجوا خوبی؟!

سرم و به چپ و راست تکون دادم:

_ من و ببر خونه...

نمیدونم تو صورتم چی دید که هول کرده بود نمی دونست 

چیکار کنه:

_ نجوا به من نگاه کن... چرا اینطوری شدی ها؟!

دستم و گرفت ولی واقعا االن توانایی مقاومت نداشتم که 

بخوام کاری کنم اما دست خودم نبود که وقتی لمسم میکردن 

میلرزیدم...

میثاق به زور بردم دکتر و دیگه هرکار کردم نزاشت پولی که 

خرج کرده برای ویزیت و داروهام و بهش بدم...

حاال که خوب شده بودم میتونستم یه سر برم بهشت زهرا! 

چند روزی هی مامانم و ندیدم! درسته قدمام یکم شل و ول 

بود اما تا بهشت زهرا که طاقت می آوردم!
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رفتم سمت گل فروشی گل رز مشکی خریدم... با اومدنم 

بیرون میثاق اومد سمتم:

_ اون فکری که تو سرته رو بیرون کن نجوا!

نمیدونم با شونزده سال سن چرا این ان قدر باهوشه... 

_ فقط ده دقیقه!

_ بالیی سرت بیاد سهراب پوستم و میکنه!

_ هیچی نمیشه بیا بریم

بهشت زهرا هم رفتیم و گلم و گزاشتم رو سنگ قبر مامان

#پارت_۲۱۸

#قاتل_جنسی
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از راه برگشت یه نفر توجهم و جلب کرد...

صداش و واضح نمیتونستم بشنوم... لعنت به این گوش! چند 

قدمی جلو رفتم تا ببینم چی به چیه! و در کمال تعجب سردار 

و دیدم...
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خدا چرا این بشر و سر راه من قرار میده؟

صداش اومد:

_ اذیتت نمیکنم دیگه... به دست و پات میفتم، پاشو... گوه 

خودم، غلط کردم...

و این همون آدمیه که من روزی همینطور مثل خودش بهش 

التماس کردم تا کتکم نزنه...

خیلی بد میشنیدم و تصمیم گرفتم یه قدم دیگه برم جلو که 

میثاق جلوم سبز شد زود دستم و گزاشتم رو بینیم به عالمت 

ساکت... اشاره زدم بیاد کنار و وقتی اومد یه قدم دیگه رفتم 

جلو

_ برات گل خریدم... عزیزم... ببخشید، نگاه کن دیگه آدم 

شدم به خدا! میشه بیای؟! لطفا!

رز مشکی رو پر پر کرد و من دلم نسوخت به حال مظلومیت و 

التماسی که تو صداش موج میزد...

کمی رفتم عقب تا صداش و نشنوم، وقتی سرکان و چند تا از 

زیر دستاش اومدن و به زور زیر بغلش و گرفتن  و بردنش واقعا 

ترحم برانگیز بود...

وقتی مطمئن شدم از بهشت زهرا بیرون رفتن به میثاق اشاره 

کردم اون چند قدمی که ازم دوره رو بیاد نزدیک...
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_ بریم دنبالشون

_ نه خیر... هرچی هی هیچی میگم بد تر میکنی! این همون 

یارو سرداره آره؟! سهراب کم و بیش بهم گفته چه خبره! حاال 

که اون ولت کرده چرا تو ول نمیکنی؟

میگم این پسر باهوشه فکر میکنم توهم زدم! بی توجه بهش 

قدمام و به قصد خروج برداشتم:

_ تو نیا

میدونستم دلش طاقت نمیاره و از سایه ای که میفتاد 

می فهمیدم دنبالم میاد... تاکسی گرفتیم و دنبالشون رفتیم و 

رسیدیم به عمارتی که دیوونه بازیام و دید... و منی که نفرت 

دارم از این عمارت و صاحب این عمارت!

نمیدونم چجوری اما با هزار تا درد سر رفتم داخل و به سمت 

اتاقش رفتم...

داخل که شدم اولین چیزی که بهم چشمک زد بوی تند و تیز 

الکل بود!

#پارت_۲۱۹

#قاتل_جنسی
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 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

جلو رفتم و رو به روش قرار گرفتم! چشماش سرخ و قرمز 

بود...

تمام توانم به کار گرفتم که اگه حرفی زد بشنوم... وقتی 

حرفی نزد خودم کمی جلو رفتم و دست گزاشتم رو صورتش 

و با شصتم نوازش کردم، در نهایت تعجب دستام نلرزید از 

لمسش... این مرد همونی بود که روزی عاشقش بودم و 

خودش باعث شد عشقم به نفرت تغییر پیدا کنه. 

_ چیکار کردی با خودت؟! چرا چشات قرمزه؟

فقط یک کلمه گفت:

_ هیچی...

بوی الکل تو ذوقم میزدو هیچ وقت ندیده بودم سردار الکل 

استفاده کنه!

_ سردار

_ جانم!

هه هنوزم دلم نسوخته بود براش

_ من بخشیدمت؛ اما برو، برو و دور من و بچه ها رو خط بکش
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سوتی دادم! سهراب گفته بود بچه و حاال من گفته بودم 

بچه ها... مسته یادش میره

_ من قربون تو و بچه ها برم!

_ برو سردار

_ تازه پیدات کردم کجا برم؟!

_ پس دیگه حتی بچه هاتم نمیبینی!

سرش و جلو آورد و چندشم شد از این نزدیکی:

_ اما من دوست دارم...

به قصد بوسیدن جلو اومد و قصدش و فهمیدم اما تو یک 

سانتی لبام که بود چشمام و عمیق رو هم گزاشتم و روم و 

اونطرف کردم و از اتاق زدم بیرون...

فهمیدم که سرش تو همون حالت موند و تکون نخورد... مهم 

نبود، بود؟ دقیقا همونطور که من مهم نبودم!

هیچی دلم نسوخت براش...

حقشه

زود زدم بیرون و با میثاق برگشتیم خونه...

ساعت چهار صبح بود که رسیدیم...

با ورودم سهراب زود اومد و بی توجه به این که نباید بهم 

دست بزنه از دو طرف بازوهام گرفت و تکونم داد و من هر 
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لحظه به بی هوشی نزدیک تر میشدم...

_ کجا بودی که ساعت چهار صبح میای خونه؟ بچه هات 

خودشون و هالک کردن از گشنگی! حنجرشوم پاره شد...

و در آنی بود که چشمام سیاهی رفت و لحظه ی آخر جیغ گلین 

بود که به گوشم خورد:

گلین_ ولش کن کشتیش به توچه هرجا بوده و نبوده...

دیگه هیچ چیز نفهمیدم

#پارت_۲۲۰

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

«سهراب»

وقتی بی حال افتاد تو بغلم تازه یادم افتاد چه غلطی کردم... 

نقطه ضعف زیاد داشت اما بزرگ ترین نقطه ضعفش دست 

زدن بهش بود و مطمئنم تا مرز جنون رفته... با این کارام 

بیشتر از خودم میرونمش...

همون لحظه میثاق اومد داخل:
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میثاق_ چی شده؟!

گلین_ هیچی فقط خوشش میاد این دخترو هی اذیتش 

می کنه بنده خدا رو...

_ هیس... میثاق برو در اتاق و باز کن

گلین_ فقط آروم تازه بچه ها خوابیدن به خدا...

در اتاق که باز شد بردم گزاشتمش رو تخت و گلین تونست 

یکم شالش و باز کنه... 

گلین_ برید بیرون میخوام لباساش و دربیارم...

وقتی تکونی نخوردیم حرصی از الی دندونای چفت شدش 

غرید:

گلین_ برید دیگه...

_ چیزی الزم نداری؟!

با خشم زل زد تو چشمام:

گلین_ شما نکشید بدبخت و نمیخواد بپرسید چیزی الزم دارم 

یا نه! برو یکم آب بیار... آب جدا آب قند جدا!

_ خب بابا کفری نشو از نجوا بدتری!

میثاق بازوم و گرفت:

میثاق_ بیا بیا... 

گلین همینطور زیر لب غرغر می کرد:
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گلین_ هه به من میگه دست بهش نزنید بعد خودش دست 

میزنه! تا نکشتش ولش نمی کنه...

رفتیم بیرون و بعد از آوردن آب و آب قند دوباره بیرون 

رفتم...

یک ربع بعد گلین کالفه بیرون اومد:

گلین_ زده به سرش هرچی می گم گوش نمیده میگه همین 

امشب میرم...

_ یعنی چی آخه؟!

میثاق_ اگه آدرس خونه ی اون خانومه که گفت و پیدا 

نکردی؟!

_ پریا؟

میثاق_ آره

_ چرا پیدا کردم...

#پارت_۲۲۱

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     
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میثاق_ خب آدرس بده امشب ببرمش پیش اون فردا با 

یارویی که صحبت کردم برای جا دوباره صحبت کنم مطمئن 

بشم کسی کاریش نداره

_ جایی نمیخواد بره

میثاق_ میبینی که حاال داره میره، اون خیلی ضعیفه تحمل 

اینارو نداره...

کالفه دستی تو موهام کشیدم... 

عجب کاری کردما

تو خونه قدم رو میرفتم...

میثاق_ آدرس!

اگه آدرس و ندم میتونم نگهش دارم...

_ آدرسی در کار نیس

«نجوا»

از اتاق اومدم بیرون

سهراب_ آدرسی در کار نیس...

آرتین و دادم دست میثاق و بی حرف باز رفتم تو اتاق و 

آگرین و برداشتم و اومدم بیرون...

_ بریم میثاق

سهراب_ کجا؟ 
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_ قبرستون، میای؟!... بریم میثاق

آرتین و رو یه دستش دراز کرده بود و وسایل و با یه دست 

دیگه ش برداشت...

سهراب_ نجوا من یه کار کردم حاال

_ مهم نیس... تو از اولم میدونستی من به لمس حساسم نباید 

بهم دست میزدی، بعدم من تا ابد نمی تونم این جا باشم که، یه 

روز باالخره باید می رفتم، هرچه زودتر بهتر...

منتظر حرفی نشدم و زودتر از میثاق رفتم بیرون و پنج دقیقه 

بعد میثاقم اومد...

_ چرا نموندی؟!

_ برای چی باید بمونم؟! من پیش هرکس میرم ازم 

سواستفاده میکنن! 

_ خب... حاال کجا بریم

_ تو برو هرجا که تا االن بودی من و بچه هامم میریم فعال تا 

فردا به جایی میمونیم!

_ میای بریم خونه ی دوستم؟!

_ اون جا بودی تو؟ 

_ آره! من و دو تا از دوستام با همیم! میای؟
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_ چرا باید بیام خونه ی سه تا پسر مجرد؟! من کم زجر 

کشیدم؟ 

پوفی کشید:

_ کجا ببرمت؟ نمی تونم گوشه ی خیابون ولت کنم که...

#پارت_۲۲۲

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

نمیدونستم خودمم...

_ ببین تو برو پیش دوستات من با بچه ها اینجا میمونیم! مگه 

چقدر دیگه تا صبح مونده؟ بعدشم میایم با هم میریم سرکار

_ تو و بچه ها گوشه ی خیابون میمونین؟! میخوای اول کاری 

به سرماشون بدی؟

باز داشت اون حس بد به سراغم میومد که بی توجه به 

بچه ای که تو بغلم بود چنگی به بازوم زدم...

سعی داشتم خودم و قانع کنم...
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«سردار»

با سردرد شدیدی از خواب بیدار شدم... به اطراف نگاه کردم 

که همه جا به هم ریخته بود... ته مونده های سیگار تو جا 

سیگاری نبود و برعکس همه وسط اتاق و هرکدوم گوشه ای 

افتاده بود...

به دوپاکتی که خالی رو میز بود نگاه کردم؛ من دیشب دو 

بسته سیگار کشیدن، منی که شاید هفته ای یه نخ میکشیدم 

تازه اونم تفریحی و ان قدر کم بود که کسی نمیفهمید...

تو فکرهام غرق بودم که یهو یه صحنه مثل فیلم از جلو 

چشمام رد شد:

《نجوا روبه روم بود... غمی که تو چشماش موج میزد و 

جایی ندیده بودم》

سر درد باز بهم غلبه کرد...

《_ سردار

_ جانم!》

سردار گفتنش تو مغزم اکو میشد...

《_ چیکار کردی با خودت؟! چرا چشات قرمزه؟

_ هیچی...》

مست بودم دیشب...
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《_ برو سردار

_ تازه پیدات کردم کجا برم؟!

_ پس دیگه حتی بچه هاتم نمیبینی!》

کالفه سرم و چند بار تکون دادم تا این تیکه تیکه های پازل از 

ذهنم بیرون بره...

من مست بودم آره... خبری از نجوا نبوده... صد در صد نبوده 

یعنی... مست بودم... توهم زدم... من... من یه دونه بچه 

داشتم... اون گفت بچه هات... مطمئنم توهمی بیشتر نبوده، 

اثرات الکل بوده... اصن نجوا مرده... آره بابا...

اما بوی نجوا تو اتاق بود و خطی بزرگ میکشید رو حرفایی 

که میزدم.

#پارت_۲۲۳

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

بوی سیگار اجازه ی این و نمی داد که زیاد بتونم بوش و تنفس 

کنم
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دوباره یه صدا اومد تو ذهنم:

《_ من بخشیدمت؛ اما برو، برو و دور من و بچه ها رو خط 

بکش

_ من قربون تو و بچه ها برم!》

سرم داشت منفجر میشد...

پاکت سیگاری از داخل کشو برداشتم و یه مخ از تو بسته 

کشیدم بیرون و با فندک طالیی رنگ گوشه ی اتاق روشنش 

کردم.. .

پک عمیقی به سیگار زدم و باز به نجوایی که االن وجود 

نداشت فکر کردم... نجوایی که من نابودش کردم... 

نمیدونم کی اما اشکام را خودش و باز کردن...

آخرین بار موقع خاکسپاری بابام گریه کردم... یادمه...

نجوا رو من شکنجه کردم، نجوا رو من دیوونه کردم، نجوا رو 

من کشتم...

کاش جای اون من مرده بودم تا الاقل االن ان قدر زجر 

نمی کشیدم...

جلو پنجره رفتم و تصویر اون عکس های دست نوشته از جلو 

چشمام رد شد:

《همتون خالی اید، خالی از ذره ای عشق!》
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اگه بگم االن عاشقتم برمی گردی؟

《قلبم بدتر از هر لحظه ی دیگه ای شکست... غرورم بد تر از 

هر لحظه ی دیگه ای خورد شد... 》

بیا قلبم و بشکن! بیا غرورم و له کن ، اما برگرد... اما یه شب 

دیگه مثل بچه ها تو بغلم بخواب... اما یه شب دیگه صدات و 

بشنوم که صدام میکنی... اما یه شب دیگه بلند بشم ببینم 

نیستی و وقتی پیدات کردم بهت تجاوز نکنم و در عوض 

نازت کنم که از این به بعد خواستی گریه کنی دلت و خالی 

کنی شب خواب بودم خودم و بیدار کن... اما یه شب دیگه از 

خودم جدات نکنم و هر جا رفتم با خودم ببرمت... اما یه شب 

دیگه نخواد جلو کسی الکی دستت و بگیرم که آره من نجوا 

رو دوست دارم و واقعی دستت و بگیرم و بگم دوستت 

دارم... اما حاال دیگه خیلی دیره

《 وقتی خواب انقدر باحاله پس مرگ هم نباید خیلی ترسناک 

باشه...》

مرگ ترسناک نیس؟! اگه نمیای پیشم من بیام پیشت! حتی 

اگه ترسناکه!

حاضر شدم باز برم بهشت زهرا...

کاش اون جا بودم موقع دفنش...
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به راننده گفتم بیاد، خودم توانایی رانندگی نداشتم

نمیدونم چطور شد که تو راه خوابم برد:

#پارت_۲۲۴

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

نمیدونم چطور شد که تو راه خوابم برد:

《بیل میزدم خاک و خاک ها رو می ریختم بیرون... شونه هام 

می لرزید و چشمام می بارید... تنها من بودم... نجوام و 

گزاشتمش تو قبری که کنده بودم...

 پیشونیش و از رو کفن بوسیدم و زمزمه کردم:

_ نترس گل من... من اینجام نترس...

همونجا زار میزدم و اشکام کفن و خیس می کرد:

_ الالیی می خونم... روت و می پوشونم... بی ترس 

واضطراب... با من بري به خواب...  

دوباره خم شدم و پیشونیش و بوسیدم... 
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_ عمر من تموم شد... عمر من تو بودی... تو رفتی و من باهات 

میام

خم شدم و سه مرتبه بوسه زدم رو پیشونیش...

 ستوِن فقراتم پر از درد بود... انگار شکسته بود!

_ نترس... راحت بخواب... من هستم، همین جام!

تموم شد! 

رفت... این پایان بود...》

از خواب پریدم و نفس زنان خیره ی اطراف بودم... ماشین ها 

همه تو ترافیک پشت هم بودن

_ مح... محمد!

_ بله قربان؟

_ برو آب معدنی برام بخر

_ چشم...

نجوا نجوا... االن میام پیشت نجوا... نجوایی که تو دلش بود 

این همه غصه و منه پر مدعا بی خبر بودم از همه ی اون ها...

محمد پشت فرمون قرار گرفت و بطری آب و سمتم گرفت:

_ بفرمایید...

آب و گرفتم و قلپی ازش خوردم و سیگاری آتیش کردم...
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پک می زدم و خیره به آدم های خوشحال بودم... نجوا هم یه 

روز حسرت این خوشحالی رو داشت؟! نجوا هم این آدما رو 

می دید و زجر می کشید از اینکه اونا خوشحالن و خودش نه؟ 

نجوا چه قدر بی گناه بود و من یه بی گناه و زجر دادم...

چه قدر پاک بود و من هرز*ه خطابش کردم و چه قدر به 

حریمش تجاوز کردم و چه قدر حاال پشیمونم!

#پارت_۲۲۵

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

به قبرش رسیدم و خیره شدم به خاک هایی که نجوا االن 

زیرشون خواب بود... دلم خون میشد که دیگه صورتش و 

نمی بینم... که دیگه صداش و نمی شنوم... که دیگه لمسش 

نمی کنم...

دلم برای چشماش، نگاش، موهاش، صداش، دستاش و 

وجودش تنگ شده و چه قدر بدبختم من که از همه ی اینا 

محرومم
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دستی رو خاکی که بر اثر گرما و نور خوشید داغ شده بود 

کشیدم و لب گزیدم تا هق هقم باال نره...

چند بار باید بگم غلط کردم؟ 

_ بیا من و بزن، بیا من و زندانی کن، بیا من و روانی کن، بیا 

من و بکش؛ اما برگرد، برگرد و بدتر از اینی که هستم نکن 

من و...

دیگه نتونستم کنترلی رو خودم داشته باشم و هق هقم بلند 

شد:

_ چرا؟! چرا تنهام گزاشتی؟! بد کردم؟! حاال میخوام جبران 

کنم... نج...نجوا... غل... غلط کردم... گوه خودم... دیگ ... 

دیگه هرچی بگی گوش می... میدم... قول... قول میدم... 

نجوا، بگم خانومی راضی میشی؟! خانومی، خانومی، 

خانومی، خانومی، خانومی، خانومی، خانومی؛ بسه؟! میخوای 

عشقم صدات کنم؟! نفسم؟ عمرم؟ قلبم؟ خانومم؟ ها؟ آهااا 

یادم اومد، نجوام! نجوام خوبه...

دستی به موهام که تو پیشونیم ریخته بود کشیدم:

_ اصال... اصال ببین... موهات و کوتاه کردی؟! باعثش من 

بودم؟! باشه قبول! بیا اصال موهام و کوتاه کن! کچلم کن 

اصال!
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باز یاد چیزی دیگه افتادم:

_ گل نگرفتم برات؟! گل میخوای آره؟! گل بخرم میای بریم 

باهم!؟

بدون معطلی گوشیم و در آوردم و شماره محمد و گرفتم:

_ بله

_ م ... محمد گل میخری میاری همینجا... رز مشکی

_ چشم... امر دیگه ای ندارین شیخ؟!

بدون خداحافظی قطع کردم...

دستام و محکم زیر چشمام کشیدم:

_ برم پیش مامانت؟ وساطت کنه برمی گردی؟! میخوای برم 

رسمی خاستگاری کنم ازت؟ پیش مادرت! خوبه؟! االن میرم...

بوسه ای رو خاک زدم و از جام بلند شدم...

بدون تکون دادن شلوار خاکیم سمت قبر مامانش قدم 

برداشتم...

بهش که رسیدم زیر لب شروع کردم حرف زدن...

_ سالم!

با شرمندگی سرم و پایین انداختم...

#پارت_۲۲۶
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#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

_ میگم... میشه شما بهش بگی برگرده؟!

مکثی کردم:

_ برام مهم نیست که بچمونم با خودش برده... ما دوباره 

میتونیم بچه دار بشیم مگه نه؟

صداهایی درونم داد میزد:

《احمق》

_ میشه شما وساطت کنی؟ من به دست وپاش می افتم اما 

بیاد... میشه؟

انقد مظلوم اینارو میگفتم که حتی خودم دلم برای خودم 

میسوخت...

آسون باختم... چه قدر امیدوار بودم با زندگیم با کالرا... و 

حاال چیشد که نا امید شدم از زندگی با نجوا...

نجوا و کالرا خیلی با هم فرق داشتن... چطور شد که عشق 

کالرا نسبت بهم تغییر کرد؟! جوابش و خودمم میدونستم... 

دقیقا همونطور که عشق نجوا تبدیل به نفرت شد عشق کالرا 
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هم تبدیل به پوچ شد و زمین چه قدر گرده که یه روز نجوا به 

من التماس می کرد و می شنیدم و می دیدم و گوش نمی دادم و 

حاال من به نجوا التماس میکنم و اون نمی شنوه و نمی بینه و 

گوش نمیده...

_ شیخ

سربلند کردم و با چشمای اشکیم خیره ی محمد شدم... اونم 

تعجب کرده بود از این ضعیف بودنم... تا حاال کسی من و 

اینطوری ندیده بود

_ شیخی وجود نداره!

_ شیخ!

_ به من نگو شیخ...

_ اما...

_ هیس ... مرخصی... دیگه نیا دنبالم! دنبال کار باش!

_ من... من که خطایی نکردم... 

_ اخراجت که نکردم... برو...

شاید باید یکم تنها می موندم!

_ شما حالتون خوبه؟!

صد در صد نه
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_ آره خوبم میتونی بری!

و برعکس حالی که داشتم و جواب دادم تا مایه ی ترحم نباشم

#پارت_۲۲۷

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

وقتی محمد رفت دوباره نگاهم و به سنگ قبر دوختم... 

برگشتم و بغل دستم و نگاه کردم... سوئیچ و یه شاخه گل رز 

مشکلی با ربان قرمز... قرمزی به رنگ قرمزی چشمام که شک 

نداشتم حاال خیلی قرمزه و ندیده می دونستم به رنگ قرمز 

خونه...

سوئیچ و گل و برداشتم و دوباره رفتم تا برم پیش دختری که 

تو همه حاالتم تو فکر و یاد و ذهن و خواب و رویامه ...

تو خواب و بیداری، همه جا باهامه...

آدمایی که از کنارم رد میشدن با ترحم بهم نگاه میکردن

و اینا نمیدونن چی به چیه، چی میگذره تو دل من!
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گوشیم زنگ می خورد اما دستم نرفت برای برداشتن و جواب 

دادنش .. .

سرم و رو خاک گزاشته بودم و فقط هق هق میکردم... چقدر 

تاسف بار بود وضعیتم... برای منی که نجوا مهم نبود و 

میخواستم سر به تنش نباشه حاال نمیدونم چی شده بود که 

ان قدر گریه میکردم براش.

«نجوا»

باز داشت اون حس بد به سراغم میومد که بی توجه به 

بچه ای که تو بغلم بود چنگی به بازوم زدم...

سعی داشتم خودم و قانع کنم...

_ نجوا... آروم باش خب؟ االن ماشین میگیرم میریم سر 

ساختمون باشه؟! من غلط بکنم تورو جایی جز اونجا ببرم 

باشه؟!

نفس عمیقی کشیدم...

لعنتی کال یه دختر دیگه شده بودم... بچه هایی که تو چهار 

راه باال بودن بهم میگفتن روانیه هروقت من و میدیدن فرار 

میکردن... پوف
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یاد روزی افتادم که بیبی چک استفاده کردم و جوابش مثبت 

بود... اولش نمیخواستم استفاده کنم اما خاله پری اجبار کرد 

که استفاده کنم:

《فلش بک》

بیبی چک به دست از دستشویی بیرون اومدم و تو آشپرخونه 

قدم رو میرفتم و طولی نکشید که تمام امیدم پر کشید...

تا اون لحظه شاید احتمال میدادم بچه ای وجود نداشته باشه 

اما حاال با دیدن بیبی چک مطمئن شدم بچه ای وجود داره! تو 

شکم من، از من تغذیه میکنه...

همون لحظه برهان وارد آشپزخونه شد که زود بدون جلب 

توجه بیبی چک و باالی یخچال گزاشتم و دیگه یادم رفت 

برش دارم...

#پارت_۲۲۸

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

《حال》
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میثاق هم چنان سعی داشت ماشین گیر بیاره...

آخه تو ایران و ساعت چهار و نیم صبح ماشین از کجا پیدا 

میشه؟

کم کم داشت خوابم میبرد... روز پرتنشی داشتم و به خودم 

حق میدادم...

یکم دیگه مقاومت کن نجوا...

میترسیدم بخوابم بچه از دستم بیفته...

ماشین مدل باالیی که حتی اسمشم نمیدونستم جلو پامون 

ترمز زد و شیشه ی سمت شاگرد پایین رفت:

مرد_ جایی میرید؟ 

اولش ترسیدم خواستم بگم نه اما بعد دیدم نه طاقت ندارم و 

زودتر از من میثاق تعلل و کنار گزاشت و گفت:

میثاق_ بیرون از شهر... سمت جاده "..."

مرد_ به اون بچه ها فکر کنید..  . اگه کسی از اینجا رد نمیشد تا 

فردا از سرما قندیل میبستید... بیاید میرسونمتون...

میثاق در عقب و باز کرد اما نشستم خواستم هردو باهم 

بشینیم... دروغ چرا میترسیدم...

میثاق خواست بچه رو بزاره رو صندلی و وسایل و بزاده 

صندوق عقب اما زود گفتم:
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_ نه! 

راننده پیاده شد و کمکمون کرد وسایل و گزاشتیم صندوق و 

بعد هر سه سوار شدیم...

با ورودم آهنگی شاد با ُولوم کم به گوشم رسید... ریتمش شاد 

و خوب بود...
I'm sure I've seen you in my dreams•

°من مطمئنم که تو رو تو خواب هام دیدم
I'm feeling like ain't first time we ever meet•

°احساس میکنم که این اولین باری نیست که هم و میبینیم
You make the time fly slow, slow•
°تو باعث میشی زمان آهسته بگذره,آهسته

Just like slow rivers flo•
°مثل رودخونه ای که آهسته جاری میشه

Slow•
°آهسته

I see the fire in your•
°من آتیش و میبینم

In your eyes•
°توی چشمات

,It makes me feel•
°این باعث میشه من احساس کنم

It takes me high•
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°این من و به آسمونا میبره
So bring it on the dancefloor•

°پس اون و روی صحنه ی رقص بیار
Baby u better start this right•

°عزیزم تو بهتره همین االن شروع کنی
I'm losing it•

°من دارم از دست میرم
I can't Control•

°من نمی توانم کنترل کنم
this Must be love•

°این باید عشق باشه
!Loveee•

°عشق!
Come on boy•

°زود باش پسر
Move that body•

°بدنت و تکون بده
Cuz tonight‘•

°چون امشب
I'm naughty naughty•

°من شیطون شدم
Dance with me like it's my party•
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°با من برقص مثل اینکه این جشن منه
We go wild•

°ما دیوونه میشیم
.We're in Safari•
°ما توی یک گردشیم

Come on boy•
°زود باش پسر

Move that body•
°بدنت و تکون بده

Cuz tonight•
°چون امشب

...I'm naughty naughty•
°من شیطون شدم...

... دیگه نتونستم بقیش و گوش بدم چون خوابم برد...

[اعتراضی بابت آهنگ داشتن تو پارت قبول نمیکنم چون کلی 

وقت گزاشتم برای پاراگراف و جدا کردن ترجمه از متن 

اصلی]

#پارت_۲۲۹

#قاتل_جنسی
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 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

با صدا زدنای میثاق چشمام و باز کردم.. .

بچه ها هردو بیدار بودن

_ بلند شو... رسیدیم

سری تکون دادم که صدای راننده اومد:

_ بزارید من کمکتون کنم...

پیاده شد و منم سعی کردم بچه ها رو با لباسایی که دارن 

بپوشونم...

هوا گرگ و میش بود و از تکون خوردن برگ های درخت ها 

میشد فهمید که هوا چه قدر سرده و وزش داره...

سویشرت درب وداغونم و در آوردم و آگرین و توش گزاشتم و 

برای جلوگیری از سرما زیپشو که تا نصفه بسته میشد بستم...

میثاق هم متقابال سویشرتش و در آورد و رو آرتین انداخت...

با هم پیاده شدیم و وسایل و پایین گزاشتیم...

میثاق کرایه رو حساب کرد

راننده_ کجا میخواید برید؟! وسایل و تا یه جایی براتون 

بیارم سخته با دوتا بچه...

_ ممنون زحمت میشه
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راننده_ چه زحمتی! میارم براتون

میثاق با دستش به اتاقکی که تقریبا چهل متر باهاش فاصله 

داشتیم و نشون داد:

میثاق_ اونجاس

من که از فرط خواب و خستگی نتونستم چیزی بردارم فقط 

آگرین و برداشتم و با میثاق و راننده راه افتادیم سمت اتاق...

وسایل زیاد نبود اما با وجود بچه ها سخت بود حمل 

کردنشون...

وسایل و گزاشت تو اتاق و رو به ما گفت:

راننده_ اینجا زندگی می کنید؟ 

میثاق_ برای یه مدت کوتاه بله!

چرا یه مدت کوتاه؟! شاید طرف گفته زود باید برم... چند 

روزم بمونم کفایت میکنه اشکال نداره...

راننده خواست بره که لحظه ی آخر برگشت و کارتی از جیبش 

در آورد:

_ اسم من محمده کاری از دستم بر می اومد درخدمتم...

#پارت_۲۳۰

#قاتل_جنسی
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_ ممنون آقامحمد زحمت میشه

محمد_ نه من تازه امروز از کارم اخراج شدم احتماال تا چند 

هفته بیکار باشم تا کاری برام پیدا شه

میثاق_ آها؛ ممنون

محمد_ خواهش میکنم... زن و بچه خونه منتظرن با اجازه...

و بعد با میثاق هردو رفتن بیرون...

بچه هارو عوض کردم تا، تاصبح راحت بخوابن...

لباسایی هم که گرفته بودیم دو دست گرمش و انتخاب کردم 

و رو همون لباسا تنشون کردم...

نیم ساعت گذشت و نمیدونم چرا میثاق نیومد...

بچه ها یکی بغلم بود و یکی رو پام... زمین سرد بود اگه 

میزاشتم سرما میخوردن...

باالخره بعد از چهل دقیقه میثاق با دست پر اومد...

_ سالم بر نجوا

_ سالم کجا غیبت زد یهو؟
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_ دیدم هوا تقریبا روشن شده گفتم وسیله هارو بگیرم دیگه تو 

طول روز درگیر خرید وسایل نشیم...

یکی از پالستیک هارو برداشت و آورد جلوم گزاشت و خودش 

وسایلش و در آورد:

_ ببین یه تشک بچه خریدم با دوتا بالشت برای بچه ها... 

ماشا� بچه ها ان قدر ریزه میزه ن که هردو رو می تونی رو یه 

تشک بزاری و منم دیگه ولخرجی نکردم...

_ خب

پالستیک دوم و برداشت:

_ ملحفه دوتا گرفتم... یکیش یکم کوچیک تره...[پتوی 

کوچیکی در آورد] حقیقتش من که چیزی سر در نمیارم فقط 

خواستم خریده باشم... تو نیم ساعت ازم انتظاری بیشتر از 

اینا نمیره... بنده خدا محمد اونجا نصف وسیله هارد انتخاب 

کرد تا کارا سریع تر پیش بره... اینم پتو برای گوگولیات...

کریر و برداشت و گذاشت جلو پام:

_ این خیلی گرون دراومدا ازش خوب مداقبت کن...

یه پالستیک کوچیک تر هم آورد ...

_ قاشق... نمک... لیوان... بقیه هم وقت نشد...
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_ ممنون

_ امروز از سرکار میایم میگیرم بقیه رو

_ باشه چیا مونده فعال؟

روژکا♥��:

#پارت_۲۳۱

#قاتل_جنسی
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_ روغن، تخم مرغ و ماهیتابه... همینا فکر کنم...

_ خوبه... تشک بچه ها رو پهن میکنی؟ دستم فلج شد...

نمی دونم چطوری این همه وسیله رو خریده... فکر کنم اصال 

به قیمتا توجه نکرده...

هرچی فکر میکنم میبینم میثاق درسته از ظاهر به پونزده 

ساله بخوره اما از نظر ذهنی بیشتر از بیست سال میخوره... 

میدونه چطور برخورد کنه...

نگاهی به اطراف انداختم... خوب بود، تمیزم بود؛ هرچی بود 

بهتر از اون انباری کذایی بود که هرروز هزار تا بال سرم 
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میومد... با یادآوریشون گوشم سوت کشید... اگه خواب باشم 

این بچه ها گریه کنن متوجه میشم؟

آره بابا صداشون بلنده مگه میشه متوجه نشم؟!

خمیازه ای کشیدم:

_ امشب این جا بخوابم؟! نترسی!

_ من از خدا نمیترسم میخوای از موجوده خدا بترسم؟!

_ خوب شد یادم انداختی  ... فردا میخوام باهم نماز بخونیم...

_ برو بابا انگار من بلدم ...

با تعجب نگاهم کرد:

_ چیه؟ من تو عمرم به زور شاید، تازه شاید یه بار خونده 

باشم.. . بی خیال بابا خدا قهر کرده باهام ...

_ آشتی میکنید...

_ پاشو برو میثاق خیلی حرف میزنی!

بی حوصله نگاهی به بچه ها انداختم

_ من برم دیگه... چیزی الزم نداری؟!

_ نه... کی میای دنبالم؟

نفسی کشید:

_ تقریبا سه ساعت دیگه...
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_ باشه پس داری میای یه کیک و آب میوه ای چیزی برام بگیر 

ضعف نکنم!

_ باشه...

رفت و به دو دقیقه نکشید برگشت و با نفس نفس گفت:

_ آها... یه... یه چیزی یادم رفت

دست تو جیبش کرد و برگه های رنگی مربعی شکل کوچیکی 

که به هم چسبیده بودن و در آورد و از اون جیبش یه خودکار 

درآورد

#پارت_۲۳۲
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_ بیا این برگه یاد داشت ها(نوت پیپر/نوت برگ) و خودکار و 

میزارم اینجا اگه خواستی احیانا چیزی توش بنویسی... 

اونجا همینطوری به چشمم خورد گفتم بگیرم برات...

_ ممنون

_ خدافظ
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_ مواظب خودت باش... خدافظ

با رفتنش بلند شدم و کاغذا رو برداشتم...

خوشگل و رنگی...

شاید میتونستم دردودل کنم نه؟! کسی نیس به حرفام گوش 

بده که...

رو برگه اولی نوشتم:

《بسم رب چشاش》

شاید حرف هایی که مینوشتم بعضیاش مربوط به االن بود و 

بعضیاش مربوط به گذشته

دقیقا همون لحظه یاد روزی افتادم که عکس های شخصی به 

اسم کالرا رو دیدم... اون لحظه انگار سردار تو صورتم داد 

میزد:

_ همین ِحسی که تو به من داری، من به یکی دیگه دارم 

بفهم...

و کاغذ اول و چسبوندم به دیوار و تو کاغذ دوم نوشتم:

《داد میزد میگفت: همین ِحسی که تو به من داری، من به 

یکی دیگه دارم بفهم...》
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نگاهی به صورت مظلوم و دو فرشته ی زندگیم کردم و تو 

برگه ی بعدی نوشتم:

《از سادگیه ما نردبون ساختین تا خودتون برید باال.》

همه از من سواستفاده کردن... همه ...

الیاس، آرش، سردار، منوچهر، سهراب و...

برای امروز کافی بود ...

رو بچه ها رو پوشوندم و رو به روشون نشستم... خیلی شبیه 

سردار بودن... هردوشون...

مظلومای دوست داشتنیه من...

ان قدر بهشون فکر کردم که همونطور نشسته خوابم برد و 

فراموش کردم از بخیه های بد قلق

#پارت_۲۳۳
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باصدای گریه های گوش خراش و حس سوزش شدیدی تو 

ناحیه ی شکمم هول زده از خواب پریدم...

نگاهی به خودم انداختم... لعنتی... یکم ردش باز شده... 

تقصیر خودته نجوا تقصیر خودته...

خون نیومده بود... خب من پوست کلفتم اگه خون می اومد 

تعجب میکردم...

زود نگاهی به بچه ها انداختم... 

باز هردو داشتن گریه میکردن... 

خدایا!

شیر خشک میخواستم بدم یادم افتاد آب جوش نداریم...

پوفی کشیدم و اول آرتین و بغل کردم و بهش شیر دادم و تو 

همون حالت آگرینم رو پام تکونش میدادم:

_ فکر کنم آخرشم باید خودم تنهایی بزرگ تون کنم نه؟ آخر ما 

تنهاییه هیچی جز تنهایی نسیب ما نمیشه کوچولوها...

عجیب هنوز بلد نبودم درست به بچه ها شیر بدم... 

همینطوری که به آرتین شیر میدادم و آگرینم رو پام تکون 

میدادم تصمیم گرفتم براشون الالیی بخونم تا زود بخوابن و 

از جایی که الالیی بلد نبودم یه آهنگی که خیلی دوسش 

داشتم و به صورت الالیی براشون خوندم:
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《الالیی کن بخواب خوابت قشنگه...

گل مهتاب شبا هزار تا رنگه...

یه وقت بیدار نشی از خواب قصه...

یه وقت پا نذاری تو شهر غصه...

الالیی کن مامان چشماش بیداره...

مثل هر شب لولو پشت دیواره...

دیگه بادبادک تو نخ نداره...

نمیرسه به ابر پاره پاره...

الالیی کن الالیی کن...

مامان تنهات نمیذاره...

دوست داره دوست داره...

میشینه پای گهواره....

همه چی یکی بود و یکی نبوده...

به من چشمات میگه دریا حسوده...

اگه سنگ بندازی تو آب دریا...

میاد شیطون با من به جنگ و دعوا...

دیگه ابرا تو رو از من میگیرن...

گالی باغچمون بی تو میمیرن...

الالیی کن الالیی کن...
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مامان تنهات نمی ذاره...

دوستت داره دوستت داره...

میشینه پای گهواره...

الالیی کن الالیی کن...

مامان تنهات نمی ذاره...

دوستت داره دوستت داره...

میشینه پای گهواره...》

قطره اشکی بی اختیار از چشمم چکید و من با بغضی که هر 

لحظه بیشتر گریبانم و می گرفت ادامه دادم:

《الالیی کن الالیی کن...

مامان تنهات نمی ذاره...

دوستت داره دوستت داره...

میشینه پای گهواره...》

#پارت_۲۳۴
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چشمای خیسم و با شالی که نه ماهه سرم میکنم پاک کردم... 

نگاهی به جفتشون انداختم... آگرین برادر بود و آرتین خواب 

بود! قصد خوابیدن نداشت گمونم... آرتین و گزاشتم 

سرجاش و آگرین و بغل کردم و به چشمای درشتش نگاه کردم 

و قربون صدقه ش میرفتم:

_ قربون چشمای باباقورقوریت برم من... جیگر مامانی... چرا 

تو ان قدر ریزه ای آخه عشق من... 

لب ولوچه ش کج شد و می خواست گریه کنه:

_ فدای تو بشم من گریه نکنیا! داداشی و بیدار نکنیا... 

اخماش و تو هم کرد و دستش و برد تو دهنش:

_ دختِرمن گشنشه؟! آره؟! شیر میخواد؟! یا خراب کاری 

کرده؟!

از سینه ی دیگم یکم بهش شیر دادم و یهویی سوزش عمیقی 

و نوک سینم حس کردم...

خواستم جیغ بزنم که با یادآوری این که آگرین تازه خوابیده و 

آرتینم خوابه دستم و جلو دهنم گرفتم تا از جیغم جلوگیری 

کنم...

آروم سینم و از دهنش کشیدم بیرون...

لعنتی ترک ترک شده بود...
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نگاهی به آگرین غرق در خواب کردم...

بچم الهی بگردم...

با صدایی سرم و بلند کردم و میثاق و دیدم...

این بچه خواب نداره؟!

_اصال خوابیدی تو؟!

_ شما خبر نداری نجوا خانوم ساعت دو ظهره...

لباسم و مرتب کردم و با تعجب از جام بلند شدم و به کیسه 

های تو دستش اشاره کردم:

_ اینا چیه؟!

_ باند برات خریدم و چند دست از لباسای خودم و دوستام که 

فکر کردم شاید اندازت باشه آوردم...

_ مرد به تو میگنا لعنتی...

_ خب بابا بپوش ببینیم اندازته یا نه... خرج اضافه نکنیم!

_ اوهوم...

_ من میرم ده دقیقه ای این دورواطراف گشت بزنم آماده شو 

نمازم بخونیم بعد بریم...

بروبایی گفتم که اونم رفت...
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اولی  که اصال از سایزش مشخص بود بزرگه...دومی بدک 

نبود...

در آوردم و یادم اومد اصال باند دور سینه هام و نزدم...

دست کردم تو پالستیک...

یه چیزی شبیه مو به دستم خورد...

با چندش دستم و بیرون کشیدم و داخلش و نگاه کردم...

سیبیل؟! درش آوردم و نگاهی بهش کردم... بی خیال 

گزاشتمش کنار و قوطی چسبم گزاشتم کنارش...

کاله و گزاشتم سرم و باند و دور سینم بستم...

پیرهن راه راه مردونه رو با شلوار کار پام کردم و سر پا 

ایستادم...
***

_ بعد حمد چی بخونم؟!

دو دستی تو سرش کوبید:
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_ باطله آقا از اول... صد بار گفتم وسط نماز حرف نزن... 

نمازت باطل میشه عقل کل... بعد حمد قل هو ا� بخون...

خودم و به نشنیدن زدم و ادامه دادم:

_ بسم ا� الرحمن الرحیم...

_ نجوا... خدا نکشتت ... االن ادامه بدی نماز شکسته ی 

قبلیت و؛ هیچ تاثیری نداره... بشکون از اول! 

دوباره ادامه دادم

_ دارم میگم باطله آقاااا

_ زهرما خب از اول بگو وسط نماز حرف نزن... نه وسطش 

که باز از اول بخونم...

بی توجه به حرفی که میزنم گفت:

_ قلمت ببند دوباره بخون... آفتاب غروب کرد دیگه تا تو 

بخونی!

خسته شدم اه...

دوباره تمام مراحل و از اول طی کردم و برای بار سوم نماز 

ظهرم و خوندم... رکعت اول بودم که رفتم رکوع و یادم نیومد 

یهو:

_ سبحان... سبحان...
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گردنم و صدوهشتاد درجه تو رکوع چرخوندم طرفش که حاال 

پشتم بود و با چشم و ابرو اشاره زدم بقیه شو بگه...

بهت زده نگاهم کرد...

آروم زمزمه کردم:

_ پیس پیس... سبحان... سبحان 

_ نجوا بزنه به کمرت این نمازی که تو داری می خونی! پشت 

به قبله بخون راحت...

#پارت_۲۳۶
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تکرار کردم:

_ پیس... پیس...

نالید:

_ پیس پیس؟ زهرمارو پیس پیس مرض و پیس پیس

همچنان تو رکوع بودم و بخیه هام به سوزش افتاده بود...

اصن نماز من درسته؟!
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خدا قبول میکنه بابا...

داره مببینه تو چه شرایطی دارم نماز میخونم دیگه...

_ بیا باال شاسکول بیا، بیا باال ریدی باز... از قبله صورت 

برگردونی باطله! پیس پیس هم میکنه برا من...

مقاومت و نشکستم و به نمازم ادامه دادم

_ به خدا باطله! گردنت شکست تموم کن بازی کثیفت و...

با صورتی که شک نداشتم حاال قرمزه صاف ایستادم و با 

صدای آروم برای این که بچه ها بیدار نشن غریدم:

_ مثل آدم همون اول کاری بود چه کوفتیایی نماز و باطل 

میکنه تا منه بدبخت شونصد بار از اول نخونم...

با چشم ریز شده پرسید:

_ وضو گرفتی که خدا بخواد؟ 

ناباور گفتم:

_ مگه وضو اختیاری نبوووود؟

_ ای من گل بگیرم مدرسه ای رو که تو توش درس دینی 

خوندی مفسِدفی االرض!

پوفی کشیدم:

_ بابا اینجا آب نداره که...

_ دوتا ساختمون باال تر داره
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_ نمیتونم بچه ها رو ول کنم برم که...

_ تیمم!

تا چشمش به بچه ها خورد با بهت برگشت سمتم:

_ من حواسم نیس تو چرا نمیگی تازه زایمان کردی!!!

ایشی کردم..

_ پاشوپاشو بریم سرکار... من از اولم گفتم نماز نمیخواد که

_ زهرمار... کلی وقت گزاشتیم حاال بعد باید ببینیم خانوم 

زایمان کرده تا ده روز نماز نداره

_ پاشو میثاق...

_ راستی...

#پارت_۲۳۷
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_ راستی... اون سیبیلم درست کن بچسبون... اونطوری با 

پوستی که تو داری همه میفهمن دختری... حاال خداروشکر 
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موهات زیاد بلند نیس به زور به شونه هات میرسه و این 

دوروزمونه هم همه همینطورین ...

_ باشه... چسبش و اینا چطوریه؟!

آگیرینی که حاال چشماش و باز کرده بود و بغل کرد و گفت:

_ تا سه ساعت همونطوری می چسبه بعد از سه ساعت های 

باید چسب بزنی دوباره... آب هم سعی کن نزنی چون زودتر 

کنده میشه!

_ باشه... راستی یه کبریت و کتری و پیک نیکم بخریم... یادم 

بنداز...

_ باشه... حاضری؟!

حاضر بودم اما بچه هام چی؟!

_ پس... پس بچه ها چی؟

لبخند اطمینان بخشی زد:

_ نگران نباش... آدرس اون خانومی که گفتی و از سهراب 

گرفتم... میبریشون اونجا یا نه؟!

ها؟

_ چی؟

_ چیز سختی گفتم؟!

_ ی  ... یعنی خاله پری؟! آدرسش و داری؟! جان من؟!
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_ آره سهراب داد

خدایا... امکان نداره!

این معجزست و من به معجزه اعتقادی ندارم...

_ می ... میتونم ببینمش؟!

_ آره بابا! حاال چرا ان قدر ذوق داری؟!

اون نمیدونه من چه قدر دلم برای خاله پری تنگ شده که... 

اون نمیدونه اگه بچه هام زندن به خاطر وجود خاله پریه...

ان قدر خوشحال بودم که حد نداشت...

وای وای مگه میشه؟!

یعنی برهان و اورهان و معراجم می تونستم ببینم؟! اگه خاله 

پری با سردار زندگی کنه چی؟!

باناامیدی نگاهش کردم:

_ چیه؟ 

_ اگه اون با سردار باشه که نمی تونم برم پیشش!

_ نگران نباش سهراب تحقیق کرده گفت سمت تهرانپارس و 

بومهن/رودهن با دخترش زندگی میکنه! خودش طبقه پایین 

دخترش باال!

بهتر از این نمیشه!

_ پس معطل چیی؟ بریم دیگه...
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_ بچه هارو آماده کن بریم...

_ باشه

رفت بیرون و منم سیبیلم و بدون آیینه چسبوندم و اصال 

نمیدونم صافه یا کج و بچه هارو آمادشون کردم...

رو یکی از اون کاغذ رنگیا نوشتم:

《غمگينم؛ مانند پيرزنی كه آخرين سرباز برگشته از جنگ، 

پسرش نيست...》

از بقیه ی برگه ها جداش کردم و چسبوندم به دیوار و تلخندی 

بهش زدم و دستی رو کطفم کشیدم...

تنها یادگاریام از سردار فقط موهای کوتاهم، کشیدن دست رو 

کطفم، بچه هام و... بچه هام و... یه عکس از سرداره... عکسی 

که شاید خودش از اون بی خبر باشه... یادش رفته باشه... 
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عکسی که تو کوله م بود... یه عکس از خودم... یه عکس از 

خودش...

[وسایل ضروری نجوا رو برداشتم و تو یه کوله گذاشتم...

یه دست لباس... چند دالر پول... یه عکس که رفتم ایران از 

قاب عکس سر خاک گرفتم و یه عکس از خودم... یه عکس از 

خود نجوا و یه سری خرت و پرت...](جهت یادآوری که 

بدونید عکس از کجا اومده)

به کوله م که کنار دیوار بود نگاهی انداختم و پاهام بی اختیار 

سمتش قدم برداشت و دستام به اختیار زیپ کوچیک کیف و 

باز کردن و عکس و در آوردن...

با انگشت شصتم رو عکس کشیدم...

مردی بود که روزی دوستش داشتم... مردی که دلم 

نمیخواست کسی جز من و دوست داشته باشه... و همون مرد 

نابودم کرد... و همون مرد شکستم... و همون مرد لهم کرد... و 

همون مرد روانیم کرد... و همون مرد نابودم کرد شکوندم و 

لهم کرد و کمرم شکست وقتی جلو اون همه مرد باهام 

اون کارو کرد...

با یاد آوریش دست هام مشت شد و دوسه بار محکم رو دستم و 

دست کشیدم...
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نفهمیدم کی به پهنای صورت اشک ریختم...

با صدا زدنای میثاق به خودم اومدم...

از همون بیرون داشت داد میزد:

_ نجوا جون بچه هات بیا بیرون دیگه... اینطوری که تو 

برداشتی ما تا شبم نمیرسیم و تا بخوایم کارمون و شروع 

کنیم باید باز جمع کنیم برگردیم...

یکی از بچه ها رو تو کریر گزاشتم و اون یکی رو بغلم کردم...

جفتشون فکر کنم جا بشن... مخصوصا که آگرین ریزه تره...

دوباره سعی کردم و جفتشون و بغل هم گزاشتم...

بله جا شدن...

#پارت_۲۳۹

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

از اتاق زدم بیرون و گفتم:

_ کم غر بزن... 

اشاره ای به کریر کردم و گفتم:
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_ میبینی چقدر ریزن؟ جفتشون تو یکی جاشدن... وای آگرین 

خیلی کوچولوئه... نمیدونی دلیلش چیه؟!

چشماش و ازم دزدید یا من اشتباهی حس کردم؟!

یاد روزی افتادم که همین سوال و از سهراب پرسیدم و اونم 

همین کارو کرد...

_ میخوای برای این که دل خودت آروم شه دکتر ببرش...

این یعنی چی؟

یه چیزی هس!

_ چیزی هس که من نمیدونم؟!

_ نه بابا... به خاطر خودت گفتم...

_ مطمئنی دیگه...

کامل بحث و عوض کرد و خودش و به نشنیدن زد...

_ دستمزدت و باال تایین کردم... راحت میتونی با پول یه 

هفته ت خورده ریزه وسیله برای اتاقت بگیری...

_ االن به عنوان کارگر کار میکنیم؟!

_ آره... مزد کارگر ۲۰۰تومنه من گفتم واردی و اینا ۲۵۰ میدنت

واقعا ۲۵۰ میدادن؟

۲۵۰کجا ۳۰تومنه سر چهارراه کجا...

من میتونستم راحت خرچ بچه هام و بدم که...
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درسته برای بعضیا ۳۰۰ هزار تومن پولی نیس اما برای من یه 

دنیاس...

ان قدر خوش حال بودن که نفهمیدم کی رسیدیم و لحظه ای 

خوش حال تر از االن بودم که خاله پری و بغلش کرده بودم و 

هردو گریه میکردیم...

_ خاله

خاله پری_ جان خاله! نمیدونی چه قدر دلم برات تنگ شده بود

_ قربونت برم من... منم همینطور...

صورتم و با دستاس قاب گرفت:

_ چه قدر الغر شدی مادر! زیر چشمات گود رفته... پوست و 

استخون شدی!

اون لحظه بود که تازه به خودم اومدم که یه ساعته تو بغل 

خاله پریم و واکنشی نشون ندارم و وقتی به خودم اومدم 

انگار تازه داشت همه چیم فعال میشد که خیلی یهویی عقب 

رفتم...

#پارت_۲۴۰

#قاتل_جنسی
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 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

خاله_ چی شد خاله جان؟!

_ هیچ ... هیچی...

میثاق سری تکون داد و کریر بچه ها رو که خیلی وقت بود 

گرفته بود و از دست راست به دست چپش داد دست 

راستش...

میثاق_ ببخشید من بچه ها رو بزارم داخل شرمنده...

خاله انگار تازه به خودش اومده باشه بهت زده نگاهی به 

شکمم انداخت:

خاله_ به دنیا اومد؟

_ اومدن... دوقلو!

ذوق زده اومد بغلم کنه که گفتم:

_ خاله... ببخشید... میشه... میشه بغلم نکنی؟!

خاله_ چرا؟!

_ نمیتونم... کنترلم دست خودم نیست... یهو عصبی میشم...

رو گونه ش کوبید:

خاله_ خدا مرگم بده!
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_ خدانکنه... ببخشید من باید برم سرکار اومدم صحبت 

میکنیم!

خاله_ باشه خاله! اما، خیلی عوض شدیا... الغر شدی... 

صورتتم تغییر کرده! سیبیلم که گزاشتی بدتر اصال 

نشناختمت  ...

میثاق که حاال بچه ها رو گزاشته بود بیرون اومد:

میثاق_ بریم؟

خاله_ می موندین صبحانه می خوردین!

_ خاله پری ما آدم صبحانه نیستیم... کار دیر شد بعدا میام 

حرف می زنیم

خاله_ ای خدا دختر چه کاری مگه تو تازه زایمان نکردی

_ پس خرج اون فسقال رو از کجا بیارم؟

خاله_ سردار نمی دونه؟!

_ نه خاله... نگی بهشا! من مردم... با بچم... اصال نمی دونه 

دوقلو حامله بودم!

میثاق_ دیر شد!

خاله_ من اصال سردار و نمیبینمش که مادر... کال تو این نه 

ماهه ده ماهه یه بار دیدمش اونم تو خیابون! هنوز ازش 

دل گیرم!
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_ اوف خاله من باید دل گیر باشم شما چرا؟!

کیف کوچیکی که شیشه شیر و شیر خشک و مای بیبی 

گزاشته بودم توش و خود کیف و صبح میثاق آورده بود و 

احتمال میدادم ساک باشگاهی چیزی باشه که البته خودش 

اهل این حرفا نیست احتماال دوستاش... دادم دست خاله 

پری!

_ چیزایی که فکر کردم الزم میشه این جا گزاشتم... ببخشید 

دیگه یه چند روزی زحمتش افتاد رو دوش شما!

#پارت_۲۴۱

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

خاله_ برو برو تا نزدمت... دختره ی بی چشم و رو انگار نه 

انگار روزی من مثل مادرش بودم همه چیش و به من می گفت 

حاال میگه زحمت زحمت... چه زحمتی ... اینا رحمتن!

میثاق_ خب دیگه ما بریم... با اجازه!

_ خدافظ خاله
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خاله_ پسر زیاد از این دختر ما کار نکشا

میثاق چشمی الکی گفت و راه افتاد جلو:

_ خب... بیا بریم ماشین بگیریم که میترکیم تا اون جا راهش 

دوره!

_ جان من؟! از اون ورم باید ماشین بگیریم؟! نفری پنج تومنم 

باشه حاال که بیشتره ما باید تو ماهش صدو پنجاه هزار تومن 

کرایه بدیم که  ...

_ بیا نجوا کم غر بزن!

_ بابا خب آدم زورش میاد دیگه

_ خسیس بازی درنیار

_ من این پوال رو میخوام برای بچه هام خرج کنم نه کرایه 

ماشین خودم...

پوفی کشید و نگاهش و به یه دختر با پالتوی قرمز دوخت:

_ آقا اصال هرکار دوس داری بکن... بزار یکم وضعیتت بهتر 

شه کل را و پیاده بیا! حاال رو راه بیا گفتم برای ساعت هشت 

صبح سرکاریم بعد ما ساعت دو هنوز سر ساختمون بودیم!

با کفشم لگدی بهش زدم:

_ کم غر بزن... مثل خودت... هرچی میگم میگی کم غر بزن!

«سردار»
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این چندمین روزیه که میان من و از بهشت زهرا جمع میکنن؟

اول؟ دوم؟ سوم؟ چهارم؟ پنجم؟ شایدم شیشم! یا هفتم! 

شایدم یه سالی هست این جام و خودم زمان و درک نمیکنم!

_ بلند شو دیگه بسه!

_ تو برو

_ سردار بلند شو... هر روز باید بیام جنازت و از این جا جمع 

کنم!

_ خب نیا! برا من دیگه چیزی مهم نیس...

صدای تلفنش بلند شد و دختر نازدردونش زنگ زده! اگه بچه 

ی منم زنده بود دختر بود؟!

صدای صحبتاش می اومد و دل من و خون تر از قبل می کرد!

_ جانم!... آره دختر قشنگم!... مامان طهورا کجاس؟!... عه! 

خاله اومده؟!... چشم بستنیم میخرم... عمورم میارم! دیگه 

چی؟! امر دیگه نداری عسل بابا؟!... قربونت خدافظ...

#پارت_۲۴۲

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     
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یعنی بچه ی منم دختر بوده؟!

که این طوری قربون صدقه ش برم! 

دختر بابا؟! 

چی میشد زنده بودن؟! هم نجوا هم بچم!... بعد میرفتم 

خونه میپرید رو سرو کولم و من قربون صدقه ش میرفتم... 

رنگ موهاش و فر بودنش وقتی از خواب بیدار میشه به نجوا 

میرفت. .. سرکار بودم زنگ میزد میگفت بستنی بخر برام... 

منم ته دلم ضعف میرفت براش و میگفتم چیزی دیگه 

نمیخوای پرنسس؟! بستنی رو که براش میبردم با ذوق جیغ 

میزد و باالوپایین می پرید! صورتم و بوسه بارون می کرد و 

تشکر میکرد! یاد میگرفتم موهاش و براش ببافم! هرشب قبل 

خواب میبافتمشون... میخواست بره مدرسه میبافتمشون... 

نمیزاشتم موهاش و کوتاه کنه... دختره و بلندیه موهاش!!!

کوشن پس؟! 

نجوا کو؟

بچم کو؟!

اصن سرکارم کجا رفت؟! شرکت کو؟! کی می چرخوندش؟! کو 

اون همه ابهت؟!
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دوباره پیشونیه داغم و گزاشتم رو سنگ قبر سرد و از سرماش 

لرزیدم!!!

سردت نیس خانومی؟! نمی لرزی؟! لباس تنت نیستا! بیا خودم 

گرمت میکنم! بیا کل لباسامم برا تو اصن... نجوا اون تو سرده 

سرما میخوری لعنتی! گوه خوردم بلند شو...

همه ی اینا رو تو دلم میگفتم و دیگه توجهی نداشتم سرکان 

کدوم گوری رفته!

عربده زدم:

_ گوه خــــوردم! غلــــط کــردم!

دست هایی شونه هام و گرفته بود...

باز عربده زدم:

_ من دوست دارم بی وجدان... من دوست دارم نیمه راه... 

من دوست دارم بی رحم...

مگه من رحم کردم؟! منه بی غیرت هزار تا تر زدم بعد انتظار 

چی دارم؟!

شونه هام فشرده شر:

_ به خودت بیا مرد! خودت و جمع و جور کن... وقتی بود 

باید بهش میگفتی دوسش داری نه االن که...
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#پارت_۲۴۳

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

دلم پر میکشید فقط برای روزایی که بچه بود... بچگونه رفتار 

می کرد... 

_ سرکان چرا دلش به حالم نمیسوزه؟ 

خسته بودم... خسته... انگار روانی شده بودم...

_ پاشو با پریا خانوم صحبت کردم امروز بری اون جا... 

_ چیه؟ دلش به حالم سوخته؟! 

_ پاشو سردار... کو اون همه غرورت پس؟!

_ با نجوام رفت زیر خاک

_ نجوات؟ کی نجوا شد نجوات؟ نکنه کاِرت و یادت رفته؟!

میخواست باز بکوبه تو سرم؟!

دودستی کوبیدم تو سرم:

_ خاک تو سر من... منه خاک برسِر بی غیرت یه گوهی 

خوردم...

هنوز سنگ نزاشته بودن...
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پسری بود که از همون روز اول که من می اومدم اونم می اومد 

و چند سنگ قبر اون طرف تر می نشست اما به قبر نجوا نگاه 

می کرد و گریه میکرد...

عصبی بلند شدم:

_ اصال میخوای با غیرت بشم!؟ آره؟!

بدون این که منتظر جوابی ازش باشم یا گام هایی که دیگه 

غرور و ابهت توش موج نمیزد شما پسر رفتم و یقه ش و 

گرفتم:

_ یابو چرا به زن من نگاه میکنی؟!

میگم دیوونه شدم باز خودم میگم نه سردار دیوونه نیستی!

_ چرا زل میزنی به زن من؟ هان؟

عربده زدم:

_ جواب من و بده کره خر... پلشت

سرم و جلو بردم:

_ به زن من نگاه میکنی مرتیکه ی هیز؟! 

اونم انگار تو حال خودش نبود:

_ هوی با توام! ازگل گالبی!

اصال حواسش نبود و به قبر نجوا خیره بود...

سردار از پشت سعی داشت نگهم داره
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_ ولم کن دهن این و سرویس کنم جان من. ولم کن میگم!...

با سر کوبیدم تو صورتش و عربده زدم:

_ چشمات و بده به من عوضی! به من نگاه کن... وقتی دارم 

باهات حرف میزنم باید به من نگاه کنی گاگول...

دوباره کوبیدم تو صورتش...

سرکانم دیگه نمی تونست من و کنترل کنه! رفت تا نوچه هاش و 

بیاره و منم از فرصت استفاده کردم...

رو سنگ قبرها درازش کردم و به جونش افتادم... از دماغ و 

دهن خون فواره میزد...

#پارت_۲۴۴

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

بعد از نیم ساعت باالخره تونستن سه نفره من و از روش بلند 

کنن...

عین روانیا که با خودشون حرف میزنن برگشتم سمت قبری 

که نجوا توش خوابیده بود و گفتم:
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_ دیدی من بی غیرت نیستم دیدی؟!

سرکان سعی در آروم کردنم داشت:

_ بیا بریم... بیا میخوام ببرمت پیش پریا خانوم...

_ من زنم و میخوام...

_ سردار لجبازی نکن... پاشو... 

مثل بچه ها شده بودم...

دست خودم نبود...

_ سردار بلند میشی؟!

_ نمیخوام... تا بلند نشه نمیام ...

مردی داشت رد میشد و نگاهی بهمون انداخت...

دلم میخواست بکوبم تو دهنش...

بلند شدم و به اون حمله کردم... جوری حمله ور شده بودم 

سمتش که خودمم تو هنگ رفته بودم...

_ تو دیگه چرا به زنم نگاه میکردی؟ هان؟! خوشگله آره؟!

تعجب کرده بود حق داشت...

_ به زن من چیکار دارین شماها؟!... چپ میرین راست میاین 

به خانوم من نگاه میکنید! بی وجدانا
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متوجه شدم که سرکان به نوچه هاش اشاره کرد بیان 

بگیرنم...

تو ماشین نشوندنم و درجا شخصی که چند روزی بود 

آرام بخش بهم تزریق میکرد از صندلی جلو خودش و خم کرد 

عقب و با زور بهم بازم تزریق کرد...

خسته سرم و به شیشه ی ماشین تکیه دادم و خیره شدم به 

آدم هایی که بعضیا شاد و بعضیا غمگین و بعضیا چیزی از 

چهرشون مشخص نیست...

نجوا...

دلم برات تنگ شده بی معرفت...

خدایا بخوابم و دیگه بیدار نشم! میخوام برم پیش نجوام...

یادم اومد خاطره ای رو، از اون روز کذایی

《 بهت... بهت قول میدم... یه روز... یه روز آرزوی... آرزوی 

مرگت و... کنی》(پارت۱۴۹_جهت یادآوری)

حاال آرزو کردم... میشه بیام پیشت؟!

و نفهمیدم اثرات بی خوابی این چند روز بود یا آرام بخش و 

شایدم هردوش که پلکام سنگین شد و خوابم برد...

#پارت_۲۴۵
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#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

تو خواب و بیداری می فهمیدم که زیر بغالم و گرفتن و بلندم 

میکنن... اما جون نداشتم الی چشمام و باز کنم...

صدای پریا خانوم که اومد با تعجب یکم الی چشمام و باز 

کردم:

_ عه... سالم... خوبی پریا خانوم؟ 

همه ی اینارو با صدای کم جونم گفتم...

پریا خانوم_ سردار؟ خدامرگم بده چرا این طوری شدی؟ خدا 

مرگم بده! سرکان چرا این طوری شده؟ 

سرکان_ نمیدونم... بیارمش تو؟!

پریا خانوم_ آره آره بیارش

«پریا»

وقتی دیدم دوقلوهاش و آورد خونه و از طرفی سرکان زنگ 

زد برای آوردن سردار بعد از ماه ها به این جا، قبول کردم... 

چون سرکان گفت حال سردار خیلی بده و خودش بدون 
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این که بدونه، سرکان با روانشناس صحبت کرده و گفته 

همین طوری پیش بره تیمارستانی میشه... تصمیم گرفتم حاال 

که داره تقاص پس میده الاقل از چند جهت پس نده... 

بچه هاش و ببینه الاقل... اما چون نجوا گفت نمی دونه 

نمیخوام بهش بگم بچه های توئه! فقط میخوام ببینه 

بچه هاش و... حق دیدنشون و داره... باباشونه

«سردار»

صدای گریه ی نوزادی رو حس میکردم... انگار چند تا بودن... 

شاید سه تا شاید بیشتر شایدم کم تر...

چشم بسته هم می تونستم حدس بزنم یه بچه کنارم رو 

همون طور که نشسته بودم و سرم به عقب خم بود گزاشتن... 

قشنگ حس میکردم بچه  کنارمه...

بی اختیار چشمام باز شد و به بچه نگاه کردم...

در عرض پنج دقیقه خواب از سرم پرید... نمیدونم چم شده 

بود و ناخوداگاه دستم رفت و بغلش کردم...

دستام می لرزید...

با اولین چیزی که تو ذهنم اومد باز دلم خون شد:

《اگه بچه ی منم زنده بود االن همین قدر بود؟》
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با تصورش قطره ای اشک از چشمم چکید...

بی اختیار لب زدم:

_ اسمش چیه؟!

پریا خانوم جوابم و داد:

_ آگ... آگ نمی دونم چی چیه... از این اسم سختاس من 

نمیتونم تلفظ کنم مادر... آگتین، آگوینی چیزی بود گمونم

#پارت_۲۴۶

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

_ آگرین؟!

_ آ آ... همینه...

دقیقا اسمی که دوست داشتم رو دخترم بزارم... چشمه ی 

اشکم جوشید...

_ خیلی خوشگله

_ آره مادر... به مامانش رفته

_ مامانش و دیدی؟ 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



_ آره

_ بچهه که شبیه به...

میخواستم بگم شبیه به نجواس اما پشیمون شدم... توهم 

زدم... بی خیال

_ چی می خوری برات بیارم؟!

_ هیچی!

_ پس من داداششم بیارم برات... یکم خرید دارم تا بیرون برم 

بچه ها پیش تو امانت!

سری تکون دادم...

پسرو آورد...

_ این و دیگه می دونم... اسمش آرتینه...

باز دلم خون شد... یاد روزی افتادم که نجوا به معراج گفت:

《فلش بک》

معراج_ من بچه اسم  دختر باشه پژواک پسر باشه هم کیان 

دوس دارم...

نجوا_ اوم... دختر و به انتخاب شوهرم میزارم اما پسر آرتین 

خیلی دوس دارم... کیانم همین طور... آزاد و مسیحم دوست 

دارم... رها برای دختر دوس دارم اما میخوام به انتخاب 

شوورم باشه...
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نفسی کشیدم... 

تو حیاط راه میرفتن و راجب اسم بچه نظر میدادن...

حاال خوبه نجوا حامله نیس معراجم زن نداره که بگی زنش 

حامله س

ناخودآگاه گفتم:

_ من آگرین دوست دارم... قشنگه؟ 

《حال》

لعنت بهت نجوا...

به خودم که اومدم دیدم صورتم خیس از اشکه...

اما بچه ها اون ور نگام می کردن و میخندیدن!

آرتین و برداشتم و لپش بوسیدم:

_ کاش من بابات بودم کوچولو!

#پارت_۲۵۰

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     
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پریا خانوم برام آویشن و گل گاو زبون دم کرده بود ظاهرا... 

بیدارم کرد:

_ سردار! مادر بیدار شو... برات گل گاو زبون آوردم...

به سختی چشمای دردناکم و باز کردم:

_ جانم! عه نجوا تویی؟!

_ نجوا کو؟

دستش و گرفتم و همون لحظه پریاخانوم جلو چشمام اومد:

_ چی میگی مادر؟!

چرا یه لحظه حس کردم نجوا جای پریاخانومه؟

سردار سردار... هوف

_ میخوام برم سرخاک نجوا!

لیوان گل گاو زبون و به دستم داد:

_ فعال این و بخور... بعد بیا غذا بخور... شنیدم چند روزه غذا 

نخوردی!

_ چیزی از گلوم پایین نمیره!

دستی به گلوم کشیدم:

_ خوابش و دیدم...

_ بازم؟!

_ هروقت میخوابم خوابش و میبینم... قلبم فشرده میشه...
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_ حاال بلند شو...

_گریه میکرد... تعبیرش چیه؟!

یاد جیغاش افتادم وقتی اسمم و صدا میزد:

_ بلند صدام میزد

مکثی کردم:

_ انگار درد داشت... یا من و میخواست... صدای گریه ی دوتا 

بچه می اومد

تو چشمای پریاخانوم نگاه کردم:

_ مثل گریه های دوقلوهای امروز... میفهمی چی رو میگم که؟! 

همون آگرین و آرتین... دختره خیلی شبیه نجوای من بود...

و باز تو ذهنم اخطار دادم:

《توهم زدی سردار اون شبیه مامان خودشه نه نجوا》

_ پاشو پاشو بریم غذا بخوریم...

_ غذا نمیخوام ولم کنید... من فقط اگه نجوا باشه غذا 

میخورم...

«نجوا»

با لذت قاشقی از برنج و مرغی که صاحب ساختمون سر شبی 

نذری آورده بود تو دهنم گزاشتم...

چه قدر خوش مزه بود...
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تازه داشتم میفهمیدم چه قدر گشنم بوده لعنتی...

چند وقته من غذای درست و حسابی نخوردم؟! همه ش 

آب میوه و کیک... 

باالخره باید یه چیزی بخورم تا شیر داشته باشم به بچه ها 

شیر بدم...
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.روژکا♥��: 

#پارت_۲۵۱ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
دوباره صدای صاحب ساختمونا از بیرون اومد... 

صاحب کل ساختمون های اطراف همین مرِدمهربون بود... 

_ جانم؟؟؟ اومدم حاج آقا 

زود شالم و سرم انداختم و رفتم بیرون... 

_ بله؟ 

_ دخترم چیزی الزم نداری؟! 

_ نه ممنون 

_ میخوام برم تهران اگه چیزی الزم داری بگو! 

_ میگم شما کبریتی چیزی ندارید من پیک نیک و بتونم روشن 

کنم؟! هم اتاق یکم سرده هم کتری بزارم روش برای شیر 

خشک بچه ها... با آب کتری یکم فضای اتاقم گرم میشه! 

_ چرا باباجان... 
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از جیبش فندکی درآورد: 

_ من سیگارم و ترک کردم... میتونی از این استفاده کنی؟! 

برای قلبم ضرر داشت حاج خانوم و بچه ها نزاشتن دیگه 

استفاده کنم... شیش ماهی میشه منتها فندکش این جا مونده! 

_ واقعا؟ ممنون لطف کردید! فردا کبریت بخرم پس میدم! 

مرسی زحمت شد 

_ پیش خودت باشه من دیگه الزمم نمیشه 

_ ممنون...  

با دستش به دوتا ساختمون اون سمت تر اشاره کرد: 

_ ساختمونا دوتا سه تاشون فقط آب داره... خوب نیس یه 

دختر تنها بلند شی بری اون جا... پشت این ساختمون یه 

رودخونه ی کوچیکه... آبش خوردنیه موردی نداره... میتونی 

از آب اون جا استفاده کنی... کسی هم زیاد نمیاد راحت باش! 

_ ممنون 

گوشیش زنگ خورد و نگاهی بهش کرد: 

_ حاج خانوم زنگ میزنه... من برم با اجازه... 

_ شب بخیر 

داشت دور میشد که داد زدم: 

_ به حاج خانوم سالم برسونید 
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برگشت و دست تکون داد... 

چه قلب مهربونی داشت این مرد... 

اومدم برم تو که دیدم دوتا دیگه ظرف غذا جلو دره... 

خواستم برم به حاجی بدم اما رفته بود... 

فردا میدم مهم نیس... 

#پارت_۲۵۲ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
غذاهایی که داخل پالستیک بود و برداشتم و رفتم تو... 

فضای اتاق سرده فکر نکنم حتی اگه دوسه روزم بمونه خراب 

شه... 

با داخل رفتنم چشمم به برگه ی داخل پالستیک می افته: 

《 همه ی نگهبان ها تموم شدن این دوتاهم قسمت تو بود...》 

لبخندی رو لبم شکل میگیره... 

اگه سردار قبال بهم محبت می کرد االن آدمی نبودم که حتی با 

غذا دادن لبخند بزنم... 
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یاد آخرین شب افتادم... 

آخرین شب تجاوز... 

«فلش بک» 

پرتم کرد تو اتاق و در و قفل کرد... 

قدم به قدم نزدیکم می اومد و تو همون حال کمربندش و باز 

میکرد: 

_ ت  ... توروخدا... غلط کردم... به خدا عمو دیگه اذیتت 

نمی کنم... قول میدم... 

_ هیس... خفه شو فقط 

_ م...  

نزدیک اومد و بازوهام و گرفت: 

_ حرف بزنی دهنت و پر خون می کنم! 

_ م... من کاری نکردم... 

سیلیش تو صورتم فرود اومد... 

دردناک ترین سیلیم... 

_ تو از اولم یه زیرخواب بودی! یادت نره این و 

نیش گونی از بازوم گرفت... 

_ تو فقط یه زیرخوابی... تکرار کن... یه زیر خواب... تکرار 

کن
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_ ز... زیر خواب...  

_ بلند تر... 

از ترس می لرزیدم... 

کمربندش و در آورد و محکم کوبید رو دستم و عربده زد: 

_ تکرار کن 

_ زیر... زیرخواب... 

_ من کیم؟! 

_ تو... توکیی؟ 

ضربه ای به پشتم زد: 

_ احمق...  

دوباره ضربه ای زد که دستم و دور شکمم حلقه کردم... 

تو همون عالمی هم که بودم می فهمیدم جسمی که تو بدنم 

هس در خطره... 

دوباره ضربه ای زد که جیغم به آسمون رفت 

#پارت_۲۵۳ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     
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_ هیس... کوچولو...  

به پشت بهش چرخیدم تا ضربه به شکمم نخوره... 

دوباره ضربه زد و من ضجه زدم... 

دوباره ضربه زد و من اشک ریختم... 

دوباره ضربه زد و من نالیدم... 

دوباره ضربه زد و من دیوانه شدم... 

گرمی خون و رو پشتم حس میکردم... 

لباسم پشتش پاره شده بود... 

دیگه از دردی که بهم وارد شده بود اشکام می اومدا اما 

هیستریک میخندیدم... دست خودم نبود... همزمان که 

می خندیدم اشکامم گوله گوله پایین می ریخت... سخت بود 

این همه درد بکشم سخت بود... دیگه طاقت هیچ چی رو 

نداشتم... قلبم تو دهنم میزد...  

کم جون پلکام داشت رو هم می افتاد که از پشت کشیده 

شدم... 

رو تخت پرت شدم و سرم به تاج تخت خورد... 

بازم گرمای خون و حس کردم... 

اما حرف نزدم... 
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اشک ریختم و اون نفهمید چطور همون شب من و کشت و 

خاک کرد... 

دستام و با کمربند به تخت بست و پاهام و با پاهاش قفل کرد... 

وحشیانه همه جای بدنم و چنگ میزد... 

سرش و کنار گوشم آورد و نفس نفس زنان گفت: 

_ امشب میمیری 

و مردم و کسی نفهمید... 

چنگ مینداخت به سینه هام... 

موهام و کشید و دور دستش پیچوند... 

لب هاش و رو صورتم می کشید اما نمیبوسید 

و همون لحظه درد عمیقی زیر شکمم پیچید... 

دیگه اشک نریختم... 

دیگه نخندیدم... 

دیگه بی حس شدم... 

خنثی شدم... 

جسمم درد میکرد اما به شدت درِد قلب و روحم نمی رسید... 

از صدای نفس هاش هم میفهمیدم هنوز عصبیه... دیگه برام 

مهم نبود... بود؟! من بهش پناه برده بودم تو اوج بی کسی... 

اون باهم چیکار کرد؟!!! 
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وقتی خیالش راحت شد ولم کرد... دستم و باز نکرد... کرد؟!...

تلخندی رو لبم شکل گرفت... 

من! نجوای باباش! شدم نجوای هر*زه ی باباش! من! نجوای 

پاک! شدم نجوای ناپاک! من! نجوای خوشحال و شاد! شدم 

نجوای افسرده و غمگین! من؟! دیگه منی وجود نداره 

فکرکنم! 

#پارت_۲۵۴ 

#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
دستام باز کرد و تن بی جونم و کشید و کشون کشون بیرون از 

اتاق برد...

با همون لباسای پاره پوره پرتم کرد بیرون... 

مردمکام میلرزید... 

سعی داشتم لباسام و به هم بیارم تا بدنم و کسی نبینه... 

چند قطره بارون اومد اما سردم نشد... 

«حال» 
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عرقی که رو پیشونیم نشسته بود و با آستینم خشک کردم... 

تازه فهمیدم گریه کردم...

نگاهی به بازوم کردم... 

لعنتی لباسم و پاره کرده بودم انقدر چنگ زده بودم...  

هوف... 

یکم رد بخیه هام و دست کشیدم و در نهایت به بچه ها شیر 

دادم و با هم خوابیدیم... 

صبح بیدار شدم و رو یکی از کاغذا نوشتم: 

《من همیشه اشکایی که تو باعث ریختنشون شدی رو یادم 

میمونه.》 

بغض کرده کاغذ دیگه ای کندم: 

《من وقتی بهتون نیاز داشتم تنهام گذاشتین.》 

یادم اومد... 

یادم اومد روزی و که اولین و آخرین عکس دونفرمون بود... 

اون و دارمش... 

آره... 

یادش رفته از تو کولم برداره... البه الی عکس خودم و خودش 

بود... 

وقتی بود که داشتم گریه میکردم و اون اومد دونفره سلفی 
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گرفت... 

《تو آخرين عكسمون انقد موندنی بودی که نبودنت و باور 

نمي كنم.》 

نمی خواستم اولین و آخرین عکسم اون طوری باشه... 

اما سردار اونطوری رقم زد... 

یادمه گفت تیکه های گلدون شکسته رو با دستام جمع کنم و 

منم جمع میکردم که دستم برید و من گریه میکردم و اون 

میخندید و عکس گرفت... 

هنوز یادمه اون روز و... 

کال چیزی و فراموش نمی کنم فکر کنم... 

برگه ها رو چسبوندم رو دیوار و بچه هارو آماده کردم... 

به میثاق گفته بودم خودم میام... 

#پارت_۲۵۵ 
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جفتشون و بوسیدم و توی کریر گزاشتم... 
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پیاده تا تهران رفتم و وسط هی نفس گرفتم... 

راه خسته کننده ای بود... مجبور بودم... 

داشتم از خیابون رد میشدم که تو یه لحظه عطر سردار و 

حس کردم... خودش بود... یه لحظه خشکم زد... برنگشتم... 

اما حس میکردم سردار کنارمه... اونم وایستاده بود... 

حتی نمیخواستم نیم رخش و نگاه کنم... 

اگه برگرده من و با این لباسا و سیبیل و کاله میشناسه؟! تا به 

خودش بیاد زود رد شدم... 

دیگه برنگشتم ببینم سرداره یا نه... مثال اگه سردار میبود چه 

غلطی میکردم؟! 

«سردار» 

چی؟ 

نجوا کنارم بود؟! 

برگشتم نگاه کردم... 

نه کسی نبود... 

من چرا نمیخوام قبول کنم نجوا مرده؟! 

کالفه دستی تو صورتم کشیدم... 

دیروزم تو خونه ی پریا خانومشون حس کردم نجوا هس... 

آرامش خیلی خوبی بهم دست داد... 
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دوباره دستی به صورتم کشیدم... 

انقدر غذا نخوردم چند روزه و ضعیف شدم دیگه سروم زدن 

برام دیشب... 

پریا خانومم که یه چیزی فهمیده هی روح نجوا رو قسم میده 

میگه این و بخور اون و بخور... 

میخواستم نصف ساختمون های این اطراف و بخرم... 

یکیش و میخواستم بردارم برای خودم و بقیه رو برای کسایی 

که ندارن ببخشم... 

از زندگی تو عمارت خسته شدم... 

آروم قدم بر می داشتم که صدای جیغ الستیکی اومد... 

خب به من چه؟! 

میخواستم به راهم ادامه بدم اما نمیدونم چه جاذبه ای بود که 

ناخوداگاه برگشتم... 

یه نفر ریزه میزه رو انداخته بودن رو زمین به جونش افتاده 

بودن... 

یکم جلو تر رفتم و با چیزی که دیدم حس کردم جون از پاهام 

رفت... 

#پارت_۲۵۶ 
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این... 

برای ثانیه ای حس کردم نجواس... 

حتی رنگ موهاشم شبیه نجواس... 

خدایا بگو که نجوا نیس... 

نجوا مرده سردار توهم زدی... 

همه دورش جمع شده بودن... 

جمعیت و کنار زدم و رفتم نزدیک... 

سیبیل داشت... 

با وجودی که کالهش در اومده بود باز هم معلوم بود پسره... 

رنگ موهاش و سیبیالش یکی نبود... 

موهایش رنگ موهای نجوا بود... 

جلو تر رفتم و سر برگردوندم کریر بچه ای رو نزدیکش دیدم... 

کسی سمت کریر رفت و برش داشت و از همون جا داد زد: 

_ آقا بچه هاش سالمن! 

بچه هاش؟! 
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بی جون از جام بلند شدم... 

هرقدمی که بر می داشتم بیشتر به عمق فاجعه پی میبردم... 

نگاهی به داخل کریر انداختم... 

آگرین و آرتین... 

حتما این پسر هم همون باغبون یا کارگر پریا خانومه... 

حاال کمکش کنم چیزی نمیشه که... 

خواستم دست از زیر زانوهاش بگیرم بلندش کنم اما گفتم 

خب خودش میتونه خودش و نگاه داره... 

شخصی از ماشینی پیاده شد... 

_ چیشده آقا؟ چرا جمعیت اینجان؟! نمیتونیم رد شیم... یه 

کتک کاری بوده دیگه... حاال پوالش و زدن در رفتن... 

مگه تصادف نبود... 

صدای شخصی دیگه اومد: 

_ ماشین زد بهش 

_ نه آقا دوتا پسر جوون با موتور اومدن یکیشون پیاده شد 

زدش پوالش و برداشت و در رفت... 

همینطور غل غله شد... 

آخر نفهمیدم چیشد... 

به پایین پیرهنش که خونی بود نگاه کردم... 
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با چاقو زدنش احتماال... 

بی هوش بود... آدم بی هوش که نمیتونه کاری کنه 

#پارت_۲۵۷ 
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االن چرا من هیچ کاری نمیکنم؟! 

خواستم زنگ بزنم آمبوالنس اما پشیمون شدم و شماره ی 

محمد و گرفتم... 

همینطور که منتظر بودم محمد جواب بده چشم گردوندم... 

پسر جوون تری به حالت دو خودش و بهمون رسوند و نشست 

جلو پای پسری که بی هوش بود و آروم میزد تو صورتش: 

_ چشمات و باز کن... لعنتی... 

زود سعی کرد به جای چاقو دسترسی پیدا کنه 

به حرف اومدم: 

_ چاقو خورده! 

_ نه این جا به خاطری که کتکش زدن جای بخیه ش باز 
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شده... 

همون لحظه محمد جواب داد: 

_ جانم 

_ محمد زود بیا جایی که میگم... 

آدرس و گفتم و قطع کردم... 

اونم االن گیج شده البد... از طرفی میگم نیا دنبالم... چند 

روز بعد زنگ میزنم میگم نه بیا... 

_ توروخدا چشمات و باز کن...  

حس کردم بغض داره! 

_ چیکارشی؟! 

_ من هیچکارشم... کسی و نداره! اگه طوریش شه چی؟! بچه 

هاش و چیکار کنم؟! ای خدا 

مگه پریا خانوم نگفت بچه های آبجیش؟! من توهم زدم؟! 

تو اون شلوغی اصن نمی تونستم دقت کنم که چی به چیه... 

صدای مردی اومد که گفت: 

_ زنگ بزنید پلیس بیاد... آمبوالنس... هرچی که نیازه. 

پسر بغل دستیم زود جبهه گرفت: 

_ پلیس الزم نیس... 

با اومدن محمد زور بلندش کردم و گزاشتمش تو ماشین... 
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پسر جوون خواست سوار شه که گفتم: 

_ خودم میبرمش دیگه جا نمیشی بخواد دراز بکشه! 

_ پس... پس بچه هاش و ببرید بیدار شه ببینه نیستن بی تابی 

میکنه... 

آروم کریرم گزاشتم رو صندلی جلو و خودمم نشستم و به 

محمد گفتم راه بیفته... 

لحظه ی آخر صدای همون پسر و شنیدم که می گفت: 

_ اون هیچی مدارک و کارت و اینا نداره! 

کریر و رو پام گزاشتم و نگاهی به بچه ها که همه ش گریه 

میکردن کردم... 

#پارت_۲۵۸ 
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_ مامانتون کجاست کوچولوها؟... گریه نکنین بابا اه... مخم 

و خوردید توله سگا( و کسی که نمیداند به بچه های خودش 

فحش میدهد:/) 
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یکیشون کم کم خوابید... 

با صدای ناله ی ریزی به عقب برگشتم... 

چه قدر صداش شبیه دخترا بود... 

ناله ی کم جونش به گوشم رسید: 

_ میثاق... آگرین و...  

دختر بود؟!... صداش چه قدر دخترونه س... خیلی هم شبیه 

صدای نجواس.. . 

دقیقا مثل شبایی که کتک می خورد و همین طوری صداش 

گرفته می شد و میلرزید... 

سرم و تکون دادم تا این افکار مزخرف و دورشون کنم ... 

دوباره برگشتم بهش نگاه کردم... 

عه سیبیلش کج شده چرا؟! 

بلند داد زدم: 

_ محمد نگه دار! 

با تعجب پاشو و رو ترمز فشار داد... 

چیزی و که میدیدم باور نمیکردم... 

زود از ماشین پیاده شدم و در عقب و باز کردم... 

وای چرا من شک نکردم لعنتی... 

نجواس نجواس... 
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_ محمد... این... این... نجواس؟ 

زبونم بند اومده بود... 

سیبیلش و آروم کندم... 

خدایا باورم نمیشه... 

چند قطره اشک ذوق از چشمام ریخت... 

آروم رو صورتش و دست کشیدم... 

میخواستم مطمئن بشم خواب نیس... 

میخواستم مطمئن بشم که نجواس... 

صدای گریه ی بچه ها می اومد... 

بچه ها از کجا اومدن؟؟! نجوا زندس یعنی بچمم زنده س... 

بچه م؟! کدومشون بچمه؟! شاید دوتاشون! 

آگرین جیغ گوش خراشی کشید و نجوا بدون باز کردن 

چشماش بی جون زمزمه کرد: 

_ الالیی کن بخواب خوابت قشنگه... 

نفس نفس میزد: 

_گل مهتاب شبا هزار تا رنگه... 

#پارت_۲۵۹ 

#قاتل_جنسی 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
_ یه وقت بیدار نشی از خواب قصه... 

نجوا زنده س! 

_ یه وقت پا نذاری تو شهر غصه... 

از شوق نمیدنستم بخندم یا گریه کنم ! 

_ الالیی کن مامان چشماش بیداره...

من دیگه چی میخوام از دنیا؟! نجوا؟ دارمش که! 

_ مثل هر شب لولو پشت دیواره...

آروم خم شدم و پیشونیش و بوسیدم... 

_ دیگه بادبادک تو نخ نداره... 

عرق های رو پیشونیش و با دستمال گرفتم... 

_ نمیرسه به ابر پاره پاره... 

زیر لب نالید: 

_ آی 

میخواستم بگم جانم؟! جانم عزیزم درد داری؟! اما زبونم به 

سقف دهنم چسبیده بود... 

_ الالیی کن الالیی کن... 
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به جلو خم شدم و آرتین خواب بود... 

_ مامان تنهات نمیذاره... 

برگشتم و چشم به لب هایی که میلرزید و کلمات و سعی 

می کرد تیکه تیکه نگه دوختم:

_ دوست داره... دوست داره... 

صورتش هر لحظه بی حال تر میشد... لبای همیشه صورتی و 

قرمزش االن سفید بود: 

_ میشینه پای گهواره... 

دیگه چیزی نگفت و من هول زده غریدم: 

_ تند تر برو لعنتی

خیلی برام غیرقابل باور بود... 

لباساش و درست کردم... 

سیبیلش و کف ماشین انداختم... 

بریم اونجا با این سرو وضع باشه پلیس میاد... 

آخه دختر و لباسای پسرونه و اخالق پسرونه و دعوا و... 

هوف... 

خدا ممنون... 

باالخره یه نفس راحت کشیدم... 

نگاهی به لباسای خونیش انداختم... 
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بخیه ی زاییدن بچه ها بوده؟! آره حتما دیگه! حتی دیگه دلم 

نمی خواست لحظه ای ازم دور باشه... 

پس اونی که من میرفتم سرقبرش کی بوده؟ 

#پارت_۲۶۰ 
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دستی گوشه ی لبم کشیدم... 

االن قبولم نمیکرد و مطمئنم... 

از راه دور که میتونم مراقبش باشم... 

_ محمد! 

_ بله؟ 

_ سه تا از بچه ها رو میگی بیان... 

_ کجا؟ 

_ میخوام هرجا این دختر میره دورادور حواسشون بهش 

باشه... خودم حواسم هس اما میخوام چند نفر باشن تا خیالم 

راحت تر باشه... 
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محمد از آینه نگاهی به عقب کرد: 

_ چیز... 

_ چیزی شده؟! 

_ نه خواستم بگم نزدیکیم... 

میدونم که چیز دیگه ای میخواست بگه... 

کل این اتفاقات و از دیدن نجوا با سر و وضع خونی تا حاال 

که نزدیکیم نیم ساعت بیشتر طول نکشید... 

_ محمد اگه چیزی میخوای بگی بگو! 

_ من... من 

_ خب؟ تو چی؟! 

_ من قبال این دختر و رسوندم جایی! 

با تعجب نگاهش کردم: 

_ کجا؟  

نفسی کشید: 

_ بیرون از شهر... 

چی؟! یعنی... نه نه... 

خواست حرفی بزنه که گفتم: 
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_ بعد حرف میزنیم... 

سرش و تکون داد... 

نمی خواستم اشتباه دفعه ی قبلم و تکرار کنم... 

دفعه ی قبل دقیقا کسی و نزاشتم تا حواسش باشه و اون 

ماشین رفت و من نتونستم کاری کنم... کلی ماجرا... نجوا بد 

ازم انتقام گرفت... 

ماشین وارد محوطه ی بیمارستان شد... 

و من بی قرار تر از همیشه سرم و نزدیک گوش نجوا بردم و 

زمزمه کردم: 

_ دوست دارم... 

#پارت_۲۶۱ 
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رو پام بند نبودم... 

نکنه اینم خوابه؟! 

یعنی االن بیدار میشم و نجوا پیشم نیس؟! 
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نکنه آگرین و آرتین بچه هام نیستن؟ 

با فکر کردن بهش قطره ای اشک از چشمم چکید... 

خدایا نه... 

نفهمیدم چه قدر گذشت فقط فهمیدم که دوباره بخیه زدن و 

چندتا کرمم داد تا بزنه جای بخیه... 

اگه بفهمه من بودم که تا بیمارستان آوردمش چیکار میکنه؟! 

وقتی من و ببینه اولین کاری که میکنه اینه که می خوابونه زیر 

گوشم... 

حقمه میدونم... 

نمیدونم چرا یه لحظه حس کردم نجوا پیشم نیس... 

دوباره شدم همون پسربچه ی تخص و غرغرو... 

دنبال پرستارا راه میرفتم... 

باالخره شماره ی اتاقش و بهم گفتن... 

صدای پرستار تو سرم اکو شد: 

_ تا دو ساعت دیگه به هوش نمیاد... 

تا دو ساعت دیگه میتونم پیشش باشم پس... دوساعت خیلی 

کمه ... حرفام تموم نمیشه... 

میدونم که چه قدر تو اون چند ماه تشنه ی محبت بود... تشنه 

ی یه بوسه ی گرم؛ اما من چیکار کردم؟! لعنت به من... آروم 
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نزدیکش رفتم... پیشونیش و بوسه ای گرم زدم... کاش بیدار 

بودی میدیدی!!! کنار تختش رو صندلی نشستم... چه قدر الغر 

شده! چه قدر شکسته شده... مگه چند سالشه؟! چرا موهاش 

یکی در میون سفیده؟! مقصر منم! 

_ نجوا!  

یهو بغضم ترکید... 

دستش و گرفتم... 

میترسیدم بره... 

بی هوش بود، اما میترسیدم... 

ترس از دست دادنش... ترس رفتنش... ترس نبودنش... ترس 

نخواستنم... ترس ندیدنم... همه مثل خوره به جونم افتاده 

بود... 

چه جوری طاقت آوردی؟!  

خش دار زمزمه کردم: 

_ دیگه تنهام نزار... بی تو میمیرم...  

هق هقای مردونم فضای اتاق و پر کرده بود... 

حتی نمیتونستم حرف بزنم... 

#پارت_۲۶۲ 
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#قاتل_جنسی 

  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
االن باید حرف بزنم... 

از داشتنش استفاده کنم... 

باید بهش بگم دوسش دارم... یه بار کمه... ده بار... صد بار... 

هزار بار...  

غرورم؟! 

بره به درک... 

میخوای بهش نگم فردا که رفت ابراز پشیمونی کنم؟؟! 

_ نرو... بی تو میمیرم 

همون لحظه صداش تو گوشم پیچید: 

《 اما من مردم با تو... 》 

همین و من دیشب نگفتم و نجوا همینطوری جوابم و داد؟! 

_ نجوا! توروخدا... گوه خوردم... خوبه؟! میدونی وقتی 

نبودی منم مردم؟! میدونی دیگه تاوان پس دادم؟ 

《 بهت... بهت قول میدم... یه روز... یه روز آرزوی... آرزوی 

مرگت و... کنی》(پارت۱۴۹_جهت یادآوری) 
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_ خوش خبری بدم؟! 

مکثی کردم: 

_ آرزوی مرگم و کردم... به خدا... 

دستش و نوازش کردم: 

_ نجوا ببین... ببین الغر شدم... ببین چشمام گود رفته... 

ببینه کسی جز تو برام مهم نیس... ببین تشنه ی محبتم! تشنه 

ی این که یه بار دیگه بگی موهام و بباف... نجوا... بچه ها بابا 

میخوان... لطفا! لطفا ببخش من و! 

دوباره داشت گریم می گرفت: 

_ ولی یادت باشه کلی بغل بهم بدهکاری. 

تلخندی زدم: 

_ االن باز بیدار شدی باید برم؟! از دور مراقبتما! زود باید بیای 

پیشم دیگه طاقت ندارم... نهایتش یه هفته صبر میکنم... 

به خدا طاقت ندارم... 

حس میکردم پلکاش داره میلرزه... 

_ نجوا! من خیلی دوست دارم! خیلی پشیمونم! خیلی 

دیوونتم! خیلی بی وفام! اما دیگه فهمیدم اشتباه کردم... 

خیلی اشتباه کردم... قول میدم دیگه تکرار نشه... یادت نره 

دوست دارما... 
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میخواستم پاشم برم تا هنوز به هوش نیومده به بچه ها هم 

سر بزنم... 

اما نمیتونستم از اتاق دل بکنم 

#پارت_۲۶۳ 

#قاتل_جنسی 
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به زور از جام بلند شدم و بوسه ای رو دستش زدم و اومدم 

بیرون... 

با کلی دنگ وفنگ و پول و این ور اون ور باالخره راضی شدن 

نگن که من آوردمش بیمارستان... 

بچه هارو به زور قالب یه پرستاری کردم و بعد این که حسابی 

چلوندمشون از بیمارستان اومدم بیرون، اما همون جا تو 

ماشین نشسته بودم تا ببینم کار به کجا میرسه... 

پول ویزیت و داروها و همه چیزش و حساب کرده بودم و 

خیالم راحت بود... 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



_ زنگ زدی چند نفر بیان؟! 

_ بله! من... من فقط اون روز شمارم و بهش دادم... 

با غیض نگاهی بهش انداختم: 

_ به خدا قصدی نداشتم گفتم اگه کاری داشت انجام بدم... 

_ اون گوشی داره اصال؟! 

_ نمیدونم 

_ معلومه که نداره! کی پس اون گودزیالها میان؟! کلی کار 

داریم! 

_ چند دقیقه دیگه میرسن... 

داشتم به این فکر میکردم که پس پریا خانومم میدونسته و 

به منی که داشتم جون میدادم حرفی نزده... 

_ من و تا جایی میرسونی و یکم کار دارم انجام  میدیم بعد 

توهم میای هرجا رفت میری... نمیخوام با یه سهل انگاری اون 

نرخرا باز از دستش بدم... 

_ چشم! 

_ اگه احیانا از جایی زنگت زد کمکش کن... خب؟! هرچی 

خواست براش فراهم میکنی! 

_ چشم... 
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یکم فکر کردم و یهویی گفتم: 

_ برو ببینم کجا زندگی میکنه! 

_ راهش دوره! 

_ پس صبر کن اول اونا بیان... 

_ باشه 

وقتی اون سه نفر اومدن بهشون گوش زد کردم که به هیچ 

عنوان نباید گمش کنن هرجا رفت حواسشون باشه و اگه 

کسی خواست مزاحمت ایجاد کنه اونجا خودشون و نشون 

بدن اما به عنوان یه ره گذر نه به عنوان نوچه های من... 

#پارت_۲۶۴ 

#قاتل_جنسی 
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بعدم راه افتادیم تا ببینم نجوا با بچه ها کجا مستقرن! 

وقتی از شهر خارج شدیم تازه فهمیدم چی به چیه... 

_ چه قدر دیگه مونده؟! 
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_ زیاد نمونده... مثل این که دیشب نم نم بارون زده... زمینه 

گلیه... 

_ اونجا آسفالت نیس؟! 

_ یه جاهاییش چرا! 

با ایستادن ماشین درو باز کردم و با محمد پیاده شدیم... 

_ خب کدوم سمت؟! 

یا دستش به چند متر اون طرف تر اشاره کرد: 

_ اون جا... فکر کنم فقط نجوا خانوم اینجا باشن ... 

_ مطمئنی؟  

_ نه زیاد... 

_ خب بریم ببینیم... 

با هم قدم برداشتیم و به اتاقی رسیدیم... 

_ داخلش چطوره؟! 

_ روزی که من اومدم وسیله خریده بودن اما نمیدونم چی به 

چیه من که دیدم چیزی نبود... یه قسمت هایی از دیوار نم 

داره اما زیاد نیس... زیاد توجه نکردم... میخواید داخلش و 

ببینید؟! 

عینک آفتابیم و در آوردم: 

_ کلید نداریم... 
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لگدی نه چندان محکم به در زد... 

باز شد... 

_ درش پوسیده س... با لگدم باز میشد... 

آروم داخل رفتم... 

با چیزایی که میدیدم تعجب کردم... 

یه لیوان یه گوشه بود و بسته ی مای بیبی یه طرف... چراغ 

قوه ی کوچیکی رو تشک بچه  بود و یه بالشت بچه... یه پتوی 

کوچیک و دوتا ملحفه... کتری یه طرف درش یه طرف... پیک 

نیک چپه رو زمین افتاده بود... چند تا برگه ی رنگی رو دیوار 

ها چسبیده بود... 

لباس بچه دو سه دست بغل پیک نیک بود و یه دست بغل 

رخت خواب... 

همه چی به شلخته ترین حالت ممکن تو اتاق افتاده بود... 

اما هرچی که بود از اون انباری بهتر بود...  

نجوا با این که بهش محبت نشده بود اما خوب به بچه ها 

محبت می کرد... 

میتونست هیچکدوم از این وسایل و نخره و برای خودش 

لباسای درست حسابی و یه فرش کوچیک بخره اما برای بچه 

ها تشک و لباس خریده و شک ندارم خودش رو زمین 
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می خوابه... 

روژکا♥��: 

#پارت_۲۶۵ 

#قاتل_جنسی 
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آروم آروم اطراف قدم میزدم... 

کوله ش هنوز همون کوله بود... 

نگاهی به برگه های رو دیوار کردم... 

رو یکیش نوشته بود: 

《من همیشه اشکایی که تو باعث ریختنشون شدی رو یادم 

میمونه.》 

دوباره خوندمش... 

من... من چه قدر اشکش و در آوردم؟!  

شاید من و نمیگه  هوم؟ 

《غمگينم؛ مانند پيرزنی كه آخرين سرباز برگشته از جنگ، 

پسرش نيست...》 

چشم به بعدی دوختم: 
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《بسم رب چشاش》 

چشای کی؟! 

عاشق شده دوباره؟! نکنه کسی و دوست داره؟! نکنه میخواد 

ازدواج کنه؟! ما... ما صیغه بودیم... یه ساله... یه ماه که دو 

ماه که قبل حاملگیش عمارت بود... نه ماهم حامله بود، این 

شد ده ماه... دوماه دیگه مونده... بعد دوماه میخواد ازدواج 

کنه؟! 

سرم و رو دیوار گزاشتم و لعنت فرستادم به خودم که باعث و 

بانی همه ی این اتفاقام... 

دوباره سر بلند کردم: 

《داد میزد میگفت: همین ِحسی که تو به من داری، من به 

یکی دیگه دارم بفهم...》 

عاشق شده پس... عاشق یکی دیگه س... اونم دوسش 

نداشته! نجوا چه قدر مردی و دوباره زنده شدی؟! اونم 

غرورت و خورد کرد؟! با وجودی که خوردت کرد اما هنوزم 

دوسش داری؟! منم همین کارو کردم که پس چرا من و دوست 

نداری؟  

بغض داشت خفم می کرد... 

《از سادگیه ما نردبون ساختین تا خودتون برید باال.》 
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این و مطمئنم با منه... 

آره... ساده گیرش آوردم... هربالیی خواستم سرش آوردم... 

《من وقتی بهتون نیاز داشتم تنهام گذاشتین.》 

مگه چند نفر و دوست داشته؟! دلش دریاست... عجب آدمیه 

این نجوا... االن اگه اینجا بود ا� وکیلی خفش میکردم... 

فقط بزار مثل قبل بشیم... وقتی اومدی پیشم باید تک تک 

اینارو پاسخ گو باشی... 

《تو آخرين عكسمون انقد موندنی بودی که نبودنت و باور 

نمي كنم.》 

عکسم گرفتن باهم؟ 

#پارت_۲۶۶ 

#قاتل_جنسی 
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دستم و مشت کرده بودم و شک نداشتم صورتم قرمز شده... 

صدای محمد از اون طرف اومد: 

_ این جا آب نداره؟! کجا دستم و بشورم پس؟! زدم به دیوار 
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خاکی شد... 

هوف خدا خدا خدا... 

_ بی آب نمیشه... بگرد... یه چند تا خرت و پرت بگیر بیار 

این جا... روش یه کاغذی چیزی بزار اسم یه خیریه ای چیزی 

و از خودت بزن... 

_ پیگیر نشه؟! 

_ اون قدر بی کار نیس بخواد ببینه خیریه ای با این اسم وجود 

داره یا نه... 

_ باشه... چیا بخرم؟! 

_ لیست میکنم برات... هفته ای یکی دوبار این طوری لیست 

میدمت بخر براش بیار... 

سری تکون داد 

_ بیرون منتظرم باش 

بی حرف بیرون رفت... 

سمت کوله ش رفتم... 

تا کوله ش و برداشتم چندتا عکس افتاد بیرون... 

با تعجب عکس هارو زیر و رو کردم... 

خود نجوا... من... 
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با دیدن عکس بعدی خشکم زد... این و از کجا آورده؟!  

یاد اون روز لعنتی افتادم: 

《فلش بک》 

دو روز بود پشت هم به کالرا زنگ میزدم اما جواب نمی داد... 

اوایل زنگ میزدم و تا الو میگفت قطع میکردم اما االن برای 

همون الو گفتنم جواب نمیده... 

عصبی وارد اتاقم شدم و در و محکم به هم کوبیدم و گلدونی 

که رو میز بود و سمت در پرت کردم... 

چند دقیقه بعد صدای تقه ای به در اومد و بعد در باز شد... 

نجوا بود... 

داد زدم: 

_ کی گفت بیای تو؟! مگه من اجازه دادم... 

بغض تو صداش بی داد میکرد... 

_ من... من فقط قهوه تو آوردم... ساعت دهه 

_ گمشو بیرون... زود زود زود... 

#پارت_۲۶۷ 

#قاتل_جنسی 
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تا خواست بیرون بره زود صداش زدم: 

_ هی... هر*زه... بیا اینجا ببینم... 

به وضوح دیدم وقتی هر*زه خطابش کردم هنگ کرد... فقط 

وقتی رابطه داشتیم این طوری خطابش میکردم... 

_ ماتت نبره بیا جلو! 

حرکتی که ازش ندیدم عربده زدم: 

_ با تو ام زنیکه... 

و منی که نمیدونستم اون االن یه مادره... اون بارداره... اون 

قراره دیوونه بشه... اون چه احساسات شکننده ای داره... 

اون چه قدر زود باوره... اون چه قدر تنهاس... اون چه قدر 

بغض داره... 

جلو که اومد از موهاش گرفتم و پرتش کردم رو زمین... 

موهای ِفِرش که حاال لَخت بود به هم گره خوردن... 

دوباره از موهاش گرفتم و صورتش و رو خورده شیشه های 

گلدونی که حاال شکسته بود خم کردم... 

_ خیلی عوضیی 

بعد گفتن حرفم صورتش و بیشتر به شیشه ها نزدیک کردم... 
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خراشی خیلی کوچیک رو صورتش نقش بست... 

به ضرب ولش کردم... 

خراشش به قدری کوچیک بود که خیلی کم فقط خونابه 

بیرون بیاد... 

_ زود جمع کن این شیشه هارو... زود زود... با دست 

_ دست... دستم میبره 

_ نکنه دوست داری صورتتم خط خطی بشه؟! 

با ترس سرش و تکون داد و اشکاش مثل سیل صورتش و پر 

کردن... 

شیشه هارو جمع می کرد و گریه میکرد و از دستش خون 

می اومد... 

خندیدم و گوشیم و آوردم و سلفیی گرفتم... 

سلفی درحالتی که اون گریه می کرد و من میخندیدم... 

《حال》 

خودم این عکس و اشتباهی گزاشتم الی وسیله هاش... 

چه قدر اذیتش کردم منه بی پدر... 

نگاهی به اطراف انداختم... 

یهویی یه چیزی تو ذهنم جرقه زد: 

《اگه آگرین و آرتین بچه های من نباشن چی؟ 》 
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چرند نگو سردار... مگه میشه؟... 

اگه شد چی؟! 

نه نه نمیشه...  

اما اگه واقعا عاشق شده باشه و بخواد ازدواج کنه چی؟! 

سرم و تو دستام گرفتم و شقیقه هام رو ماساژ دادم... 

لعنت به این ذهن خراب من 

#پارت_۲۶۸ 

#قاتل_جنسی 
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بلند شدم بیام بیرون که نگاهم به ظرف غذا ها افتاد... 

دو تا ظرف غدا یه طرف و یه دونه بغل تشک بچه ها. 

نگاهی دوباره به کل اتاق انداختم و اومدم بیرون... 

تو ماشین نشستم: 

_ محمد! 

_ بله! 

_ برو داروخونه! 
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سمت داروخونه حرکت کرد و با رسیدن به داروخونه گفتم: 

_ برو دوتا مسکن قوی و از سوپری هم آب معدنی بخر بیار! 

_ بله! 

خدایا چرا اینطوری شده زندگی من؟! چرا آخه؟! 

دست بردم و داشبورد و باز کردم... 

یه کاغذ و خودکار برداشتم و چند تا چیز مهم و لیست 

کردم... 

《روغن، برنج، گوشت، مرغ، چای، نبات، قند》 

فعال همینا تو ذهنم بود... 

با یادآوری اینکه یخچال نداره خواستم گوشت و نرغ و خط 

بزنم اما نظرم عوض شد... 

«نجوا» 

با احساس سوزش تو ناحیه ی شکمم آروم چشمام و باز 

کردم... 

با دیدن سقف سفید سرم و برگردوندم و اونجا بود که از 

دم ودستگاه ها متوجه شدم بیمارستانم... 

اتفاقات با سرعت نور از جلو چشمام رد شد... 

لعنتیا همه ی پوالم و برداشتن... 

اشک تو چشمام جمع شد... 
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بی وجدانا من با اون پول میخواستم دخترم و ببرمش دکتر... 

چه قدر َپستن... بی رحما...  

زیر دلم تیری کشید و دستم و گزاشتم روش... 

همون لحظه پرستاری وارد اتاق شد: 

_ سالم خانوم خانوما... چیزی الزم نداری؟  

با یادآوری آگرین و آرتین اشکم چکید و سعی کردم از تخت 

بیام پایین... 

_ کجا خانوم؟! هنوز االن دوباره براتون بخیه زدیم. قصد 

جونتون و کردید؟! بشین رو تخت... بلند نشو! 

با همون صورت گریونم گفتم: 

_ بچه هام... بچه هام نمیدونم کجان! میخوام... میخوام برم... 

با به یاد آوردن این که تو خیابون بودیم دو دستی کوبیدم تو 

سرم: 

_ وای... خاک تو سر من... بچه هام و وسط خیابون ول 

کردم... خدایا الهی بمیرم... چرا من ان قدر سگ جونم... چرا 

من و خالص نمیکنی؟! 

#پارت_۲۶۹ 

#قاتل_جنسی 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



  ༼      ฺ⊹⊱༽                     

 
در باز شد اما حتی سر بلند نکردم ببینم کیه... 

خدایا... بچه هام... الهی بمیرم که نمیتونم حتی از بچه هام 

مراقبت کنم! 

صدای گریه ی بچه که اومد میخواستم بمیرم که یه بچه االن 

داره گریه میکنه اما من حتی نمیدونم بچه م کجاس! 

اما صدای گریه ی دوتا بچه بود... 

بهت زده سرم و باال آوردم... 

مگه بچه میزارن تو بیمارستان؟! 

آگرین و دادن به دستم و آرتین و پرستار تو اتاق راهش میبرد 

بلکه ساکت شه... 

با ذوق آگرین و چلوندم و چند تا محکم ماچش کردم... 

بگردمش من ان قدر گریه کرده بود سرخ شده بود... بچه م... 

طفلی! 

زود با کمک پرستار یکم از شیرم و گرفتم و بعد سینم و دادم 

دهنش... 

با این که مادر خوبی نیستم اما حس میکنم اگه سردار بود 
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حتما پدر خوبی میشد... 

آگرین خیلی سریع خوابش برد و آرتین و از پرستار گرفتم... 

_ ان قدر بچه هات گریه کردن خودشونو هالک کردن... 

_ کی من و آورد بیمارستان؟! 

همینطور که سمت در میرفت گفت: 

_ یه مردی آوردت 

_ خب کو؟ 

_ بیکار نیس که گلم... رفت! 

_ یعنی چی؟ الاقل صبر می کرد تشکر کنم! 

از در بیرون رفت و چیزی گفت که متاسفانه باز این گوشم 

نتونست بشنفتش... 

برای هزارمین بار سردار و لعنتش کردم که همچین بالیی سرم 

آورد... 

آدم آرتینم بوسیدم و در همون حال تو دلم گفتم: 

_ خدا خیرت بده اگه نجاتم نمیدادی االن معلوم نبود تو چه 

حالی بودم... فرشته ی نجات من! 

خسته آهی کشیدم... 

چه روزی داشتم من... 

هی بنده خدا سردار حتی نمیدونه زن و بچه هاش زندن... 
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البته هنوز زجری که من کشیدم و نکشیده... من هرروز مردم 

و زنده شدم، اما اون فقط فعال مرده... 

#پارت_۲۷۰ 
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 حاال مرخص شدم و حتی نمیدونم کی کارای ترخیصم و انجام 

داده... 

هرچی هم میگم فقط میگن همون آقا همون آقا... 

لعنتی حاال هیچی پول نداشتم با تاکسی برم... 

خدایا خدایا بدبخت تر از من هست اصال؟  

«سردار» 

یه سری وسیله ی دیگم لیست کردم تا بخرن و گفتم تا قبل از 

اومدنش همه رو بیارن تا نبینتشون... 

خودم هم رفتم جلو بیمارستان تا ببینم مرخص شده یا نه 

با رسیدنم از در بیمارستان بیرون زد... 

خداروشکر تونسته سرپا شه... و باز خداروشکر که از اون 
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نازک نارنجیا نیس... هرکی زایمان میکنه تا ده روز تو خونه 

ش میشینه این از همون اول سر پا شده و االنم که باید 

استراحت کنه باز راه افتاده... 

کریر بچه ها تو یه دستش بود و دستش دیگش جلو دهنش... 

تو فاصله ی یه قدمیش بودم میشنیدم صداش و که سعی 

داشت دستاش و گرم کنه و نفساش و ول میداد تو دستش... 

همینطور پیاده داشت میرفت منم فاصلم و باهاش بیشتر 

کردم و پشتش راه افتادم... 

همینطوری میرفت حتی به جلوشم نگاه نمیکرد... 

االن این همه راه و میخواد پیاده بره؟ با اون بخیه؟ با بچه 

ها؟ تو این هوای سرد؟  

باز ادامه داد... 

یاد دیدم یه گوشه نشست... 

طوریش شد؟ 

زود بهش نگاه کردم که دیدم نفس نفس میزنه... 

پشت درختی ایستادم... 

چرا حرف نمیزنه؟ 

دلم برای صداش تنگ شده! 

هرچی صبر کردم دیدم بلند نشد... 
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هی میخواستم برم ببینم طوریش شده یا نه ولی جلو خودم 

و میگرفتم... 

صدای گریه ی آرتین اومد... 

_ چیه مامان... شیر میخوای؟! گشنته؟!  

نق نق آگرینم بلند شد که نجوا کالفه گفت: 

_ وای توروخدا دوتایی نه... 

آرتین و برداشت: 

_ بیا مامانی بیا شیرت بدم... 

یعنی چی؟ تو خیابون میخواد به بچه شیر بده... 

احمق... 

من دیگه اون سردار بی غیرت نیستم... 

نمیدونم چیشد که پشیمون از جاش بلند شد... 

_ شکمم درد میکنه باید زود بریم لونه مرغمون! 

شکمش درد می کرد 

منه لعنتی چرا هیچ غلطی نمیکردم پس؟ 

#پارت_۲۷۱ 

#قاتل_جنسی 
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دست و پام و گم کرده بودم نمیدونستم برم جلو یا نه 

ان قدر این پا و اون پا کردم تا رسیدیم... 

متوجهش شدم که هق هق می کرد... 

در این حد درد داشت؟! 

در و میخواست ببنده اما بسته نمیشد... 

فکر کنم به خاطر ضربه ای بود که ما امروز زدیم... 

وقتی الی در یکم باز موند و متوجه شدم رفته اون طرف تر 

جلو تر رفتم... 

هنوزم هق میزد... 

بگردمش من که قدرش و ندونستم... 

از الی در نگاهی بهش کردم... 

پشت دستش و گاز می گرفت... 

زیاد درد داره؟ بمیرم من تا اینطوری نبینمش... 

دوباره صدای گریه ی بچه ها بلند شد... 

_ توروخدا! 

دلم میسوخت... چطوری میخواست دوتاشون و ساکت کنه؟!  

به هردو شیر داد اما انگار قصد ساکت شدن نداشتن... 
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پشت دیوار نشستم و تکیه دادم بهش... 

خدایا آخر عاقبت مارو خودت ختم به خیر کن! 

_ خراب کاری کردید؟ االن عوضتون میکنم... 

صدای چسب های مای بیبی اومد... 

سرکی کشیدم...  

داشت بچه ها رو عوض میکرد... 

کارش تموم شد اما اونا همونطوری گریه میکردن... 

با خستگی سرش و به دیوار تکیه داد... 

_ به خدا نمیکشم دیگه... گریه نکنید... 

می فهمیدم االناس که عصبی بشه... تحمل نداشت... اون قدر 

درگیر بچه ها بود که متوجه بسته ها نشد... 

شکمش و گرفت و بلند شد... 

از تو کوله ش ساز دهنی درآورد...

چه قدر آشنا بود... 

جایی دیده بودمش... مطمئنم... یه جاهایی شاید دست خاله 

پری... 

نشست جلو بچه ها و همه ی ناراحتیش و از طریق ساز دهنی 

خالی کرد... 

اشکاش گوله گوله می ریخت اما ساز میزد... 
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آنچنان با سوز میزد هرکی بود گریه ش می گرفت... 

کم کم بچه ها ساکت شدن... و جه عجیب بود این سکوتشون 

#پارت_۲۷۲ 
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بلند شد و عکسی رو از کیفش در آورد... 

زانوهاش و جمع کرد و سرش و گذاشت رو زانوهاش... 

شروع کرد با خودش حرف زدن و همونطور که هق هق 

می کرد با آستینش عرق رو پیشونیش و پاک می کرد: 

_ دیروز... روز بدی بود... امروزم همینطور... وقتی یه دختر 

با صدای بلند میخنده و بهش... بهش میگن بی حیا خیلی 

بده... یادمه مامانم همیشه میگفت دختر نباید با صدای بلند 

بخنده... من فقط دیروز یکم حالم خوب بود... همین... امروز 

میخواستم نزارم پوالم و بگیرن؛ میخواستم دخترم و باهاش 

ببرم دکتر... زنی که از بغلم رد شد بهم گفت سلیطه... من 

فقط میخواستم از حقم دفاع کنم... همین... یادمه روزی و 
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که کوچولوهام تو شکمم بودن و ماشینا بهم تیکه مینداختن:

《طالق گرفتی؟!... پس مطلقه ای》 چه قدر دلم و 

میشکوندن... 

نفس نفس زنون ادامه داد: 

_ یادمه چون جواب خاستگاری پسرخاله م و منفی دادم فقط 

به خاطر اینکه نمیخواستم ازدواج کنم خالم هروقت من و 

میدید بهم میگفت ترشیده... 

ولوم صداش اومد باالتر: 

_ خدایا بدم میاد از این آدما... بدم میاد 

همینطوری گریه میکرد و من دلم کباب میشد... 

《آخ》 بی جونی از بین لباش خارج شد که طاقت از کف دادم 

و رفتم تو... 

هنوز پشتش به من بود اما انگار حضورم و حس کرده بود که 

همونطوری خشکش زده بود... 

میخواستم صداش بزنم اما خودش برگشت... 

چشماش سرخ سرخ بود... 

یه قدم عقب رفت که عکس از دستش افتاد... 

عکسی بود که داشت شیشه ها رو جمع می کرد... 

دستی تو موهاش کشید... 
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قدمی جلو رفتم که بی مقدمه گفت: 

_ نیا جلو... 

_ من...

_ تو؟! تازه میگی من؟! تو... بزار من بگم... تو یه قاتلی... 

قاتل جنسی... 

صداش تو گوشم اکو شد: 

《قاتل جنسی》 

《قاتل جنسی》 

《قاتل جنسی》 

من... من یه قاتلم... قاتلی از نوع جنسی... قاتل جنسی... 
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با داِدش به خودم اومدم: 

_ برو بیرون!!! 

بچه ها از صدای دادش بیدار شدن... 
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_ بچه هام بیدار شدن... 

_ بچه هات؟!آخی!  

یهویی عصبی شد و بلند داد زد: 

_ کی گفته اینا بچه های توئن؟! 

گیج زل زدم بهش: 

_ بچه های منن! 

_ نخیر... 

قدمی به سمت بچه ها برداشتم که داد زد: 

_ حق نداری بهشون دست بزنی!  

_ اما اونا بچه هامن... 

_ نیستن... 

_ باشه پس فردا میریم آزمایش دی ِان ِای(DNA) میدیم! 

عصبی چنگی به بازوش زد: 

_ بچه های من و هیچ جا نمیبری! هیچ آزمایشی هم قرار نیس 

بدن! 

غریدم: 

_ میام... میبرمشون... هیچ کس هم نمیتونه جلوم و بگیره... 

با اعصابی متشنج از اتاق بیرون زدم... 

و ای کاش پام میشکست و بیرون نمی اومدم 
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«نجوا» 

عطرش و تو اتاق حس کردم... برگشتم و سرم و باال گرفتم... 

برگشتنم همانا و دیدنش همانا! 

ناخوداگاه ترسیدم. نمی دونم چرا! اون شب دیدمش اما 

نترسیدم... شاید به خاطر اینکه اون شب تو حال خودش 

نبود... 

اما زود به خودم مسلط شدم... 

طوری جوابش و دادم که خودم هنگ کردم و انگار من اون 

نجوایی که بهش تجاوز شده بود نبودم... 

پاش و که از در بیرون گزاشت سر درد شدیدی گرفتم و 

میدونم تنها دلیلش فشار عصبیه... دوباره چنگی به بازوم 

زدم... 

خواستم سمت بچه ها برم تا آرومشون کنم اما سردرم چند 

برابر شد... به سرم چسبیدم... 

نفهمیدم چیشد که اتاق دور سرم چرخید و چشم هام سیاهی 

رفت... 

فقط فهمیدم که رو زمین افتادم و سیاهی مطلق... 

#پارت_۲۷۴ 
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«سردار» 

با صدای گریه ای از خواب پریدم... 

لعنتی... از دیشب این چهارمین باره با صدای گریه ی بچه از 

خواب بیدار میشم... 

امروز میرفتم آزمایش میگرفتم از بچه ها... 

من مطمئن بودم که بچه های منن اما االن با حرفای دیشب 

نجوا دو دل شدم... مخصوصا که تو اون برگه ها راجب 

شخصی حرف می زد که عاشقش بود... شاید بچه ها از من 

نباشن... 

شاید اون بچه با اون کتکایی که من زدم مرده باشه و اون 

بعدش با کسی بوده باشه... 

با این افکار باز عصبی شدم... 

با ذوق و شوق دیدن اون سه نفر بلند شدم و حاضر شدم و 
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راه افتادم ... 

اما نمیدونم چرا یه دلشوره ی عجیبی تو دلم افتاده بود... 

زنگ زدم و به سرکان خبر دادم و اونم خیلی خوشحال شد اما 

روح مامان و قسمم داد که اذیتش نکنم... خودمم همچین 

قصدی نداشتم...  

زنگ زدم به محمد تا بیاد دنبالم... 

زور خودش و رسوند و سمت خارج از تهران راه افتادیم... 

بعد از رسیدن محمد همرام اومد اما گفتم جلو در وایسته تا 

اول من با نجوا حرف بزنم... 

در اتاقی که خودم دیشب قبل رفتنم خودم نیمه باز گزاشته 

بودم و کامل باز کردم و با دیدن صحنه ی مقابل خشکم زد... 

نجوا با رنگ و روی زرد رو زمین افتاده بود و بچه ها سرخ 

شده بودن... 

زور نزدیک نجوا شدم و زیر بغلش و گرفتم... 

بلندش کردم که دستم به خیسی لباسش خورد... 

متعجب لباسش و باال دادم که دیدم رد بخیه عفونت کرده و 

روش سفید شده... 

لعنتی... 

بچه ها معلوم نیست چه قدر گریه کردن که االن انقدر 
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سرخن... 

خدایا خودت به دادم برس... 

تند چند تا ضربه به صورتش زدم: 

_ نجوا... نجوا 

به طور ناگهانی به خودم اومدم و دیدم صورتش داغه... 

زود دستم و رو پیشونیش گزاشتم... 

تب داشت... 

لعنت به من... لعنت... 

فکش قفل کرده بود... 

سریع داد زدم: 

_ محمد بیااا 
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خدایا چه غلطی کنم من...

تند به صورتش ضربه میزدم... 
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_ نجوا... میشنوی صدام و؟ 

صد در صد نمیشنید اما دست خودم نبود حرف ها و کارهام... 

زیر لب تند تند دعا میخوندم... 

محمد اومد و اونم متعجب همون جلو در خشکش زده بود 

_ ِد لعنتی به چی نگاه میکنی؟ بچه ها رو ببرشون تو ماشین تا 

بیام. 

بچه ها رو برداشت خواست بره که دوباره گفتم: 

_ محمد... اون کوله رو بردار بیار... 

محمد کوله رو آورد و بچه ها رو برد... 

برگه های رو دیوار و کندم و گذاشتم تو کوله و چند تا از 

وسایل ضروری بچه ها رو هم برداشتم و وقتی مطمئن شدم 

بقیه چیزا الزم نیس کوله رو از جلو در پرت کردم تا محمد 

بگیرتش و نجوا رو بغل کردم و بردمش بیرون... 

فقط دعا میگردم چیزیش نشده باشه... من تازه پیداش کرده 

بودم... 

از شدت استرسی که داشتم دل و رودم به هم میپیچید. 

_ محمد تند تر برو 

صدای گریه ی بچه ها در اومده بود... 

آگرین و بغلش کردم که یهو جمله ای تو مغزم زنگ زد: 
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《امروز میخواستم نزارم پوالم و بگیرن؛ میخواستم دخترم و 

باهاش ببرم دکتر... زنی که از بغلم رد شد بهم گفت سلیطه... 

《
دکتر؟! دکتر برای چی؟! 

یکم صورت آگرین و نگاه کردم و چیزی نفهمیدم..  . 

دستاش و تکون دادم... نه مشکلی نیس... 

پاهاش و تکون دادم... نه بازم مشکلی نیس... 

نگاهی به آرتین انداختم... 

آگرین فقط یکم ضعیف تر بود، که خب این تو دخترا طبیعیه! 

با رسیدن به بیمارستان به محمد سپردم بره آب جوش بگیره 

برای بچه ها شیرخشک درست کنه ساکتشون کنه... میدونستم 

دوتا بچه داره و احتماال بچه داری رو هم خوب بلده پس با 

خیال راحت پام و تو بیمارستان گزاشتم... 

حاال هم رو به روی دکتر نشسته م تا ببینم مشکل چی بوده: 

_ خب... 

_ خب؟! جون به لب شدم واال... 

_ از شدت فشار عصبیه... میشه گفت حمله ی عصبی 

داشتن... استرس، هیجان، ترس هیچ کدوم براش خوب 

نیس... دعوا، صدای بلند، محیط شلوغ... همه باعث میشه 
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حالش بد بشه... 

#پارت_۲۷۶ 

#قاتل_جنسی 
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با پام رو زمین ضرب گرفتم... 

لعنتی... 

《دوماه بعد》 

نجوا خوب شده بود اما هیچ جوره باهام کنار نمی اومد... بهم 

توجه نمی کرد... 

نمی دونم چطوری اما حتی می گفت دیگه نمیخواد بچه هارو 

ببینه... 

االنم یه هفته س براش بلیط گرفتم و رفته ترکیه...

اصال نمیدونم چطوری با این موضوع کنار اومده... داغونم 

کرده بدجور... تازه ماه پیش متوجه شدم که آگرین اختاللی 

تو ستون فقراتش هس که باعث شده بزرگ تر که بشه نتونه 

راه بره و گفتن بعد از پنج سالگی میتونن با عمل اوکیش 
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کنن... 

هرچی زنگ میزدم تا نجوا برگرده اما جوابم و نمیداد و حاال 

دیگه رو بالک لیست گذاشته... نمیدونم چطوری طاقت میاره 

خبری از بچه ها نگیره... حاضر نیست حتی ثانیه ای تو 

صورتم نگاه کنه... با این که هنوز بپه ها شیرخوارن و میتونه 

داشته باشتشون میگه نمیخوام... 

حاال بچه هارو پیش پرستارشون که اسمش کیمیاس گذاشتم و 

من رفتم ترکیه تا نجوا رو برگردونم... 

کیمیا رو میخواستم بفرستم مراقب نجوا باشه اما وقتی 

فهمیدم پرستاری بچه هم بلده تصمیم گرفتم خودم یه روزه 

برم ترکیه و برگردم... 

دیروز که نجوا رو جلو هتل گیرش انداختم هیچ جوره راضی 

نشد برگرده و حتی یه سیلی هم خوابوند زیر گوشم... 

حاال هم دارم پشت نجوا راه میرم تا یه جایی گیرش بندازم 

مجبورش کنم برگرده... 

«نجوا» 

واقعا دلم برای بچه ها تنگ شده بود اما از کیمیا ممنونم که 

هرروز برام عکس میفرستاد و آخر شبا که سردار میخوابید 

زنگ میزد و ویدیوکال با بچه ها صحبت میکردم... درسته 
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اونا چیزی نمیفهمیدن ولی دل خوشی من صحبت کردن با بچه 

ها بود... 

سردارم که کارتی بهم داده بود و روزی که به زور راضی شدم 

ببرتم فرودگاه بهم داد و گفت هرچه قدر بخوام داره... این ور 

راحت میتونم زندگی کنم فقط وجود بچه هام کمه... 

میخواستم سردار نفهمه بچه ها نقطه ضعفمن وگرنه از طریق 

همون سواستفاده میکنه... برای همینم گفته بودم اصال بچه ها 

برام مهم نیستن و باشه برا خودت... 

میخواستم از خیابون رد شم که یهو به عقب کشیده شدم و 

دستمال گردنم از دور گردنم باز شد... 

#پارت_۲۷۷ 

#قاتل_جنسی 
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تا به خودم بیام یهو سردار و دیدم که جلومه... 

در حال بستن دستمال گردن من رو چشم هاش بود... از همین 

االنم قصدش و فهمیدم... فقط میخواست من و برگردونه... 
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داد زدم: 

_ مسخره بازی در نیار اینا کارای بچگونه س! چیکار داری 

میکنی؟  

_ قبول کن! فقط چیزایی که تو رو این مدلی کرده نمیزارن 

من و قشنگ بشناسی! 

بدون مکث جواب دادم: 

_ نه 

_ قبول کن! 

نفهمیدم کی جمعیت دورم جمع شدن و فقط از همهمه شون 

می فهمیدم که چی میگذره... 

صدای شخصی از پشتم اومد که می گفت: 

مرد_ داداش از اون وسط بیا کنار! 

_ بهت میگم نیست اون چیزی که تو میگی... 

_ خودت میدونی! 

و به طرف ماشین ها برگشت و دستاش و باز کرد... 

ماشینی که خیلی سنگین بود و کمی از کامیون های ایران 

نداشت با سرعت به سمتش اومد... 

نمیدونم تو اون لحظه چیشد... نفهمیدم چه غلطی کردم فقط 

تند به زبدن آوردم: 
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_ نه نه... باشه قبول کردم... 

بدون این که چشم هاش و باز کنه به طرفم برگشت و همون 

لحظه ماشین سنگین جلو پاش ترمز کرد... 

خیلی ُهل کرده بودم اصال نمی دونستم االن چیکار کنم! 

دستمال و از جلو چشم هاش پایین آورد و با لبخند دستی برای 

راننده تکون داد و به سمت من اومد... 

مردمی که جمع شده بودن شروع به دست زدن کردن... 

نمی دونم کجای صحنه ی خودکشی دست زدن داره... 

تا به خودم بیام سردار دستمال گردنم و دوباره به گردنم بست 

و چند دقیقه بعد اجتماع متفرق شدن... 

دستم و که نفهمیدم سردار کی تو دستش گرفت و از دستش 

کشیدم بیرون و سعی کردم خونسردیم و حفظ کنم: 

_ دست... دست به من نزن! 

_ ببخشید عزیزم یادم رفته بود تو حرص نخور نازا میشی! 

عصبی چشمام و تو حدقع چرخوندم: 

_ برو از جلو راهم کنار! 

#پارت_۲۷۸ 

#قاتل_جنسی 
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_ مثل این که یادت رفت چند دقیقه پیش چی گفتی! 

_ آره من آلزایمر دارم... برو از جلو چشمام کنار میبینمت 

حالت تهوع میگیرم... 

خواست دوباره دستم و بگیره که عصبی چنگی به گلوم 

زدم... 

زود دستش و عقب کشید... 

_ مگه نگفتم دست به من نزن؟! 

_ خیله خب... بیا بریم! بلیط گرفتما... بچه ها منتظرن... 

_ بچه هات منظورته دیگه؟! ما بچه ها نداریم! اصال مایی 

وجود نداره... من جدا تو جدا... اون فسقال هم بچه های من 

نیستن بچه های توئن... 

_ بچه های دوتامونن! 

_ یادم نرفته هنوز، تو یادت رفته؟!... یادت رفته اون دوتا 

حاصل تجاوزن... حاصل تجاوز تو به مادرشون... یادت 

رفته؟! 

خواست نزدیکم بشه که کنترلم و از دست دادم و جون از 
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پاهام رفت... 

این شخِص قاتل... فقط میخواد من و از پا در بیاره... هنوز 

همه ی تجاوزا و کتکاش و یادمه... هنوز یادمه اومد تو اون 

اتاقک و دعوا کرد که بچه ها رو میبره آزمایش... فقط 

میخواد به من صدمه بزنه... 

«سردار» 

وقتی چشم هاش بی حال شد زود گرفتمش و همون لحظه کال 

از حال رفت... 

لعنتی باز بهش فشار اومد... 

زود بغلش کردم... بلیط برای کالیفرنیا بود تا از اون جا وسایلی 

که الزمه بردارم و بعد دوباره فردا صبحش برگردیم ایران... 

یاد حرفای دکتر افتادم: 

《اگه دوباره اینطوری شد صد در صد تب میکنه تا ۶ ساعت 

فرصت دارید تبش و بیارید پایین اگرنه باید ببریدش 

بیمارستان》

نیم ساعت تا پرواز مونده... 

میتونم اونجا تبش و بیارم پایین هوم؟! 

فرودگاه هم که بو یکم ولخرجی همه چیش حل میشه... 
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تو هواپیما لحظه شماری میکردم تا سریع تر برسیم... 

با رسیدنمون پیاده شدم و نجوا رو هم بغل کردم... 

میترسیدم از واکنشش وقتی بیدار میشه و میبینه تو این 

عمارته... 

به اتاق بردمش و گذاشتمش رو تخت... 

از پایین تشت آوردم و چند ساعتی مشغول پاشویه بودم... 

وقتی حس کردم تبش پایین اومده تصمیم گرفتم ده دقیقه ای 

چشم هام و رو هم بزارم... 

پس کنارش دراز کشیدم و نمیدونم چیشد که خوابم برد... 

#پارت_۲۷۹ 
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خواستم دستم و دور گردنش بندازم که دستم رو متکا فرود 

اومد... 

با ترس چشم هام و باز کردم... 
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چرا باز نیس؟ 

کجا رفته؟!  

دستی تو جاش کشیدم... سرد بود...  

وای که مثل چند ماه پیش نشه... 

با ترس از تخت پایین اومدم... 

این موقع شب کجا میتونه رفته باشه؟! 

خوبه القل قبلش تشت و بردم پایین وگرنه میفهمید 

پاشویه ش کردم زمین و زمان و به هم میریخت... 

وای سردار بیدار شده پیشش خواب بودی... 

ای خدا... 

زود در اتاق و باز کردم... 

خواستم برم بیرون که دیدم نجوا رو پله های توی راهرو که 

به پایین ختم میشه نشسته... 

پشتش به من بود و نمی تونستم صورتش و ببینم... 

پا تند کردم و باال سرش که رسیدم تشت و جلوش دیدم... 

بغلش رو زانو نشستم. سرش و به نرده ها تکیه داده بود. با 

احتیاط دستم و جلو بردم و سرش و برگردوندم که پارچه از 

دستش افتاد... چشماش بسته بود...  

دستم که چونه ش و لمس کرد تازه فهمیدم باز تب داره! 
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زیر لب هذیون می گفت: 

_ بی ... بیدار شه ب... ببینه نیستم... میزنتم... خو... خون 

میاد از... از پشتم... زنگ... زنگ میزنم بابام بیاد دنبالم! 

همونطوری که هذیون میگفت از گوشه ی چشمش اشک هاشم 

می ریخت... 

دکتر بهم گفته بود هیجان براش خوب نیس چرا باز بی عقلی 

کردم؟ 

سرش و به سینم فشار دادم... 

_ نجوا خودت و نابود میکنی! 

با احتیاط بغلش کردم و بردمش اتاق... پارچه رو بردم شستم 

و تشت و بردم باال دوباره تا صبح پاشویه ش دادم... 

معلوم نیس چه قدر رو پله ها بوده تا من بیدار شدم... 

با صدای خس خس گلوش چشمام و به صورتش دادم که 

کم کم چشماش و باز کرد... 

با دیدن اتاق با هول از جاش پاشد... 

_ هیس... بشین. 

_ چرا... چرا من و آوردی این جا!؟ 

میدونستم االن داره به آخرین اتفاقی که تو این اتاق افتاده 

فکر میکنه 
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_ م... من 

_ باشه باشه میریم... االن میریم... 

چشم هاش و بسته بود تا نگاه نکنه... 

حق داشت... این جا شکنجه گاهش بود... هردفعه رو همین 

تخت بهش تجاوز کردم... هردفعه تو همین اتاق اشکش و در 

آوردم... 

وقتی از جاش بلند شد زور پشتش راه افتادم... 

_ ببرمت یه چیزی بخوری؟! ضعف میکنی! 

با سرد ترین لحن ممکن گفت: 

_ روزی که ضعف کردم کجا بودی؟! 

چنگی تو موهام زدم... 

از پله ها پایین رفت و سمت آشپزخونه رفت... 

کل اینجاها رو خاک گرفته بود... 
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وقتی سمت یخچال رفت زود گفتم: 

_ اونا فاسد شده بزار بریم بیرون یه چیزی میگیرم بخور 

_ کسی نخواست چیزی بخوره...  

جلو چشمای گیجم دست برد باالی یخچال و چیزی برداشت و 

تو مشتش گرفت... 

چرخی زد و بدون اینکه نگاه کنه به جای دیگه ای خیره شد: 

_ دستت و بیار جلو 

کف دستم و جلوش گرفتم... 

بدون لمس دستم و نگاه کردن بهم چیزی رو گذاشت کف 

دستم و رفت از آشپزخونه بیرون... 

به کف دستم که نگاه کردم متوجه شدم بیبی چکی و گذاشته 

تو دستم... 

یهو تو ذهنم جرقه زد بیبی چک خودشه... 

نمیدونم چه قدر به همون بیبی چک زل زده بودم که با صدایی 

که از تو حیاط اومد زود دوییدم تو حیاط... 

هرچی دنبال گشتم نجوا رو پیدا نکردم... 

داد و هوار میکردم دیگه گلوم به خس خس افتاده بود ان قدر 

داد زده بودم... 

_ نجوا! بیا... به خدا آدم شدم... بس کن... هرکار تو بگی 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



میکنیم... بچه ها دلشون برات تنگ شده... برای چند ساعت 

دیگه پرواز داریما... بیا ببینم... ای خدا کجا رفتی تو... 

با لنگ کفشی که از باالی درخت افتاد توجهم به اون طرف 

جلب شد... 

رو شاخه ی درخت نشسته بود و به درخت رو به روییش زل 

زده بود... 
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_ نجوا! 

حتی نگاهمم نکرد... 

به یه نقطه زل زده بود... 

رد نگاهش و گرفتم که رسیدم به لباس عروسش... 

آرزو به دل مونده بود... 

صدای کم روحش به گوشم رسید: 

_ خیلی دارم امروز شگفت زده میشم... هنوز برش نداشتی!!! 
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از خودم متنفر بودی چه ربطی به لباس عروسم داشت؟! 

لباس عروسی که خودم خریدمش... بدون حضور شوهر... 

بدون تاج... بدون کفش... لباس عروس بدبختیام... 

_ برش میدارم... چرا رفتی اون باال؟! بیا پایین... 

_ دلت می خواست اون لباس عروس و کالرا بپوشه و بعد تو 

هم کت و شلوار بپوشی کنار هم باشید؟! 

نجوا کالرا رو از کجا میشناسه؟! 

انگار سوالم و از ذهنم خوند که گفت: 

_ وقتی عکساش و دیدم و عکس نوشته هایی که راجبش بود 

و اسم پوشه ها و فایل ها رو دیدم... 

سکوت کرد... بعد چند دقیقه با بغضی که خیلی واضح بود 

ادامه داد: 

_ انگار... انگار خودت جلوم بودی... داد میزدی می گفتی 

همون حسی که تو به من داری و من به یکی دیگه دارم لعنتی 

بفهم... 

یه چیزی مثل فیلم از جلو چشمام رد شد... 

کاغذا... 

《داد میزد میگفت: همین ِحسی که تو به من داری، من به 

یکی دیگه دارم بفهم...》 
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با... با من بوده؟! 

زود به خودم اومدم: 

_ بیا پایین، بیا عزیزم کار دستمون میدی 

_ روزی که باید مهم می بود نبود... چرا دروغ میگی؟ کالرا 

عزیزته نه من... 

_ باشه باشه بیا پایین! 

_ خودتم تایید کردی! 

پوفی کالفه کشیدم... 

صداش از بغل گوشم اومد و من به این فکر کردم که چه قدر 

بی سر و صدا اومد که حتی متوجه نشدم کی اومده پایین: 

_ هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی ان قدر سرد بشم...  

_ منم هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی ان قدر به کسی 

التماس کنم و نادیده بگیره! 

همونطوری که سمت انباری میرفت گفت: 

_ نکنه یادت رفته یه روز منم التماست کردم و نادیده گرفتی؟ 

#پارت_۲۸۲ 

#قاتل_جنسی 
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_ میشه ان قدر به گذشته فکر نکنی و نکوبیش تو سرم؟! 

_ میشه ان قدر به من دستور ندی؟! من دیگه نجوای سابق 

نیستما... سیمام قاطی کنه نگاه نمیکنم متجاوزگرم رو به 

رومه!  

وارد انباری شد و پشتش رفتم... 

رفت گلیم گوشه ی انباری و که لول شده بود و برداشت... 

چند تا ظرف از تو فرش افتاد... 

صدای پوزخندش به گوشم رسید: 

_ حتی نیومده انباری ببینه اون بدبخت فلک زده قبال چه 

غلطی می کرده این جا...  

در یکی از ظرف ها رو باز کرد: 

_ میوه ها خراب شده، بو همه جا رو برداشته بازم به چپشه... 

خیلی خوبه... با همین فرمون پیش برو... 

بدون گزاشتن در ظرف از انباری بیرون رفت و طبق معمول 

منم پشتش رفتم... 

جلوی استخر ایستاد: 

_ دلم آب تنی خواست!... تو دلت نخواست؟! 
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عجیب ساکت شده بودم... 

خواست لباساش و در بیاره که زود گفتم: 

_ نه 

پوزخندی زد و مچ گیرانه گفت: 

_ منم نمی خواستم جلو دوجفت چشم هیز لباسام و در 

بیارم... 

چرخی دور خودش زد... 

دستش و برای نشون دادن کمی اون طرف تر دراز کرد: 

_یادته؟! یادته اون روز و؟! تو... تو گفتی میتونن لمسم کنن... 

داشت عصبی می شد: 

_ تو... تو گفتی میتونن هرکار خواستن باهام بکنن... تو چه 

طور مردی هستی؟ 

بدون مکث پشت هم می گفت: 

_ من چه قدر سگ جونم لعنتی! هرکی بود شوهرش ان قدر بی 

غیرت بود خودکشی می کرد... من هیچ کاری نکردم... عادت 

کردم می دونی؟! خیلی بی غیرت بازی درآوردی... برای همین 

عادت کردم... راستی از دوستات چه خبر؟! همونایی که 

هروقت می نداختیم تو استخر یا سیر کتکم میزدی جنازم و از 

تو استخر یا جلو در اتاقت برمی داشتن؟! بغلم می کردن! نفس 
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مصنوعی می دادن! بدن برهنم و هزاران بار دیدن! 

جیغ زد: 

_ خیلی بی وجودی... بی غیرت ... خیلی خیلی... خیلی بی 

غیرتی... اصال مهم نبود برات عوضی! چه طور تونستی؟! 

روژکا♥��:

#پارت_۲۸۳

#قاتل_جنسی
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_ نجوا آروم گلم... االن حالت بد میشه!

بی توجه دوباره جیغ زد:

_ خیلی بدبختی... تو خیلی بدبختی... بی عرضه!

_ نجوا... نجوا اصال بیا بزن زیر گوشم... لهم کن... اما 

اینطوری نکن!

قدمی سمتش برداشتم...

_ به قرآن نزدیکم بشی خودم و میکشم... به جون بچه ها 

میکشم...

دستی رو صورتم کشیدم!
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_ خیله خب... االن بگو من چیکار کنم؟

_ برو... اصال نمیخوام ببینمت!

اصال کوتاه بیا نبود.

_ میشه بریم با هم حرف بزنیم؟!

_ نه. برو میگم

_ باهم بریم باشه؟!  به خدا دیگه اذیتت نمیکنم. بیا نجوا! 

قسم خوردم...

دستم و دراز کردم:

_ بیا!

مثل اینکه داشت رام میشد...

بدون این که دستم و بگیره وارد عمارت شد...

چند تا وسیله ی ضروری رو تو یه اتاق گزاشتم و سپردم یکی 

از بچه ها بفرسته ایران!

_ این جا رو می فروشی؟!

با صداش دست از کار کشیدم.

_ آره.

دروغ میگفتم... هرگز اینجا رو نمیفروختم... این جا یاد آور 

اولین دیدارمون بود، اولین رابطمون بود، اولین خاطره  های بد 

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



و خوبمون بود، اولین کلکلمون... اولین هامون... درسته بد... 

اما بود.

کم کم وقت پرواز رسیده بود و نمیدونم آخر چه طور راضی 

شد بیاد...

تو هواپیما نشسته بودیم و منتظر پرواز...

با تکونای شدیدی که هواپیما خورد نجوا ریلکس گفت:

_ فکرکنم میخوایم سقوط کنیم...

همه درحال جیغ و داد بودن و تنها نجوا ریلکس بود...

هیچ ترسی تو وجودش مشخص نبود.

متعجب بهش خیره بودم...

_ نمیترسی؟!

_ چیزی برای ترس وجود نداره! من مرگ و با چشمام دیدم 

پس فکر نمی کنم یه سقوط انقدر ترسناک باشه!

دوباره هواپیما تکونی خورد.

#پارت_۲۸۴

#قاتل_جنسی
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آروم دستم و رو دستش گذاشتم و از اینکه عصبی نشد یا 

عقب نکشید لبخندی رو لبم اومد و مثل خودش ریلکس سرم و 

به پشتی هواپیما تکیه دادم و به این فکر کردم شاید هواپیما 

سقوط کرد و شاید هردو مردیم شاید هردو زنده موندیم شاید 

یکی مرد یکی زنده موند...

هواپیما تکون دیگه ای خورد...

صدای کمک خلبان از قسمت های خروجی صدا اومد:

_ مسافران گرامي، خوش بختانه خطر رفع شده و در شرايط 

عادي هستيم. بابت مشكل پيش اومده از شما پوزش مي 

طلبيم. 

لبخندم عمیق تر شد که متوجه شدم نجوا دستش و از زیر 

دستم کشید.

با رسیدن به تهران متوجه شدم نجوا زیاد حالش خوب 

نیس...

_ نجوا! چیزی الزم داری؟!

_ نه فقط یکم سرم گیج میره.

_ کمکت کنم؟!

_ نه فقط فکر کنم یکم فشارم افتاده!
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همش میگه نه فقط نه فقط... اما خداروشکر فکر کنم از خر 

شیطون تا حدودی اومده پایین.

رو صندلی های سالن نشست و سرش و به عقب انداخت و 

منم رفتم بارهارو آوردم که دیدم گوشی دستشه و بغل 

گوششه:

_ جانم؟! ... بچه داره گریه میکنه کیمیا؟!... برو بچه رو 

آرومش کن... وای نمیدونی چه قدر دلم براشون تنگ شده... 

آره به زور تحمل کردم... خب دیگه کاری نداری؟!... بیدار 

نگهشون دار تا بیام... یه دقیقه گوشی و میزاری بلندگو تا 

باهاشون حرف بزنم؟! فقط بگم گریه نکنن مامانشون داره 

میاد...

چند دقیقه مکث کرد:

_ هی فسقال... خاله رو اذیت نکنید من دارم میام...

باز مکث کرد...

_ خب کیمیا جان کار نداری؟!... نه خدافظ!

بگو پس این خانوم چه طوری طاقت آورده! االن فقط دلم 

میخواست حرص خوردنام سر اینکه بچه ها دلشون برا 

مامانشون تنگ شده رو سر یکی خالی کنم
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بعد این که اومدیم بیرون سریع رفتم از سوپری یه سری 

خوراکی شیرین خریدم چون فشارش پایین بود بخوره...

_ سردار!

چه قدر دوس داشتم صدام بزنه!

_ جان!

_ میخوام تا یه مدت که خوب بشم حتی بهم دست نزنی! 

نمیخوام جلو بچه ها دعوامون شه و سرصدا داشته باشیم یا 

جیغای مامانشون از شدت درد تو خونه بپیچه و تو 

روحیه شون و آیندشون تاثیر بزاره .

رسما داشت از االن رابطه رو منع میکرد.

_ چشم ، اما مامانشون قرار نیس از شدت درد جیغ بزنه، 

مفهومه که؟!

سری تکون داد:

_ می بینیم.

#پارت_۲۸۵

#قاتل_جنسی
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تا رفتیم خونه نجوا سمت اتاق بچه ها پرواز کرد و تا آخر شب 

بیرون نیومد. 

در زدم و وارد شدم که دیدم کنار بچه ها خوابش برده. 

امیدوارم بتونه با خودش کنار بیاد.

نمیدونم چه قدر خیره نگاهش کردم که بیدار شد.

طلبکار گفت:

_ چیه؟!

لبخندی زدم:

_ بیا سرجات بخواب!

_ همینجا خوبه!

_ بیا بریم اتاق پیش من بخواب. نجوا دلم تنگ شده آخه...

_ نمیخوام!

_ لج نکن نجوا!

_ تا وقتی آگرین رو پاش واینسته حق نزدیک شدن به من 

نداری... بد باید تاوان بدی سردار... امیدوارم این بچه بزرگ 

شد ببخشتت!

نفسی کشیدم:
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_ ایشاال که آگرینم میبخشتم. چشم به تو هم نزدیک نمیشم 

فقط کنارم بخواب. باشه؟!

_ دست بهم نمیزنی!

_ باشه باشه. میای؟!

_سردار!

_ جان؟

با نفرت و بغض بهم خیره شد...

لب باز کرد حرفی بزنه اما باز پشیمون شد. 

_ بگو... چی میخوای بگی؟

_ یه روز... از ته ته ته دلم آرزو کردم، که یه روز برای دیدنم 

به خواب هات التماس کنی! 

_ التماس کردم! تو نبودی و ندیدی... التماس کردم.

_ حقته.

از حرصی شدنش خندم گرفت اما خودم و کنترل کردم تا 

نخندم. دستی به ته ریشم کشیدم:

_ حاال پاشو بخوابیم دیگه.

از جاش بلند شد:

_ من گشنمه! تو میتونی بری بخوابی!

با چشمای گرد نگاهش کردم:
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_ االن؟!

_ آره! بچه شیر میدما!

_ خوبه یه هفته س به بچه ها شیر ندادی!

فکر کنم عصبیش کردم که برزخی نگام کرد.

#پارت_۲۸۶
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دستام و به حالت تسلیم بابا گرفتم:

_ خب بابا چیزی نگفتم که. 

بلند شد و جلو تر از من راه افتاد...

رفت تو اتاق خودمون که زود گفتم:

_ من برم پایین زود میام

_ الهی برنگردی اصن.

_ خیلی دوس داری برنگردم؟!

_ آره!

با ناامیدی نگاهی بهش کردم و رفتم پایین...
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فکر کنم الکی امیدوار شدم که کم کم داره خوب میشه!

قرصاش و از تو کابینت برداشتم و دوباره رفتم باال. 

به پشت در اتاق که رسیدم صدای گریه ش اومد...

یاخدایی گفتم و با ترس در و باز کردم.

_ نجوا

جواب نمیداد و فقط مثل ابر بهار گریه میکرد

_ نجوا جان... ببین من و؟ چیشده خب حرف بزن. جاییت درد 

میکنه؟!... نجوا خانوم! 

اصال توجه نمیکرد بهم!

_ عزیزم به من نگاه کن! بدنت درد میکنه؟ سرت درد میکنه؟! 

چیشده حرف بزن!

با هق هق گفت:

_ سر ... سردار!

_ جان... جانم

_ هم... همش فکر میکنم میخوای... میخوای بزنیم!

آروم قدم سمتش برداشتم:

_ دیگه همچین کاری نمیکنم باشه؟! گریه نکن قربونت برم 

من!  گریه نکن حیفه اون مرواریدا آخه.
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_ اگه بزنیم به خدا این دفعه... این دفعه میمیرم... نمی... 

نمیرمم خودم و میکشم!

_ باشه باشه گوه خوردم.

حواسش نبود و تونستم از حواس پرتیش استفاده کنم و 

نشوندمش رو تخت. 

از بسته ی قرصاش و اون هایی که الزم بود قرص در آوردم و 

گزاشتم کف دستش...

سه تا از قرصارو گذاشت تو دهنش و من لیوان و به لبش 

نزدیک کردم. 

_ گریه نکن دیگه باشه؟!

#پارت_۲۸۷
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جواب نداد و برگشتم نگاهش کردم که دیدم نشسته خوابش 

برده.

الهی بگردمش من.
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لعنت به منی که قدرش و ندونستم.

با مالیمت درازش کردم و خودمم کنارش با فاصله دراز شدم 

و تا خود صبح نخوابیدم و بهش نگاه کردم. 

این زن یه فرشته بود. 

میخوام بچه هامم مثل خودش باشن.

قوی، شجاع، بی عیب!

به مژه های بلند کشیده ش که حاال داشت میلرزید خیره شدم 

که کم کم چشم هاش و باز کرد. 

باصدایی که بر اثر خواب گرفته  شده بود پرسید:

_ چرا بیداری؟!

اگه میگفتم نگاهت میکردم حساس میشد، نمیشد؟

_ االن تشنم شد بیدار شدم.

از تخت پایین رفت. 

_ اذان گفتن... میرم پیش بچه ها نماز میخونم اگه خوابم 

گرفت میام.

_ باشه عزیزم.

دلم نمی خواست دیگه اذیتش کنم. اون خیلی سختی کشیده 

بود. کل زندگیم و بچه هام و خودش و مدیونشم.

منتظر موندم تا برگرده؛ نمیدونم چرا بی خواب شده بودم.  
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نیم ساعتی گذشت و خبری ازش نشد پس بلند شدم تا ببینم 

کجا رفت. 

میترسیدم خدایی نکرده طوریش بشه. هنوز کامل خوب 

نشده بود. 

با وجود قرص هایی که می خورد ارتباط برقرار کردنمون یکم 

راحت شده بود مثال شاید میتونستم برای چند دقیقه ی خیلی 

کوتاه بغلش کنم یا دستش و بگیرم، اما یکم که بیشتر میشد 

به وضوح حس میکردم که داره اذیت میشه.

جلو در اتاق بچه ها که رسیدم از الی در نیمه باز دیدم که چادر 

گل گلی سرشه و داره نماز میخونه. 

من تازگی احساساتی شده بودم یا چی و نمیدونم اما چند 

روزی بود از شدت بغض رو به انفجار بودم...

من یه روانی بودم و به جای درمان خودم نجوا رو هم 

روانیش کردم. کسی خبر نداره اما خودمم قرص استفاده 

میکنم. هرهفته شنبه ها با روانشناسم صحبت میکنم و خیلی 

کمکم میکنه و منم دیگه سردار قبل نیستم

#پارت_۲۸۸

#قاتل_جنسی
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در و باز تر کردم و خودمم داخل رفتم. 

کنار سجاده ش همون ساز دهنیش بود. همونی که حس 

میکردم جایی دیدم. 

بعد از تموم شدن نمازش رو کرد بهم:

_ سردار... یه چیزی میخوام بهت بگم.

نکنه میخواد بگه نظرم عوض شده نمی خوامت؟! 

حالت زاری به خودم گرفتم و در حد مرز منفجر شدن بغضم 

رفتم:

_ به خدا طاقت ندارم نجوا! بی خیال! 

_ اونی که فکر میکنی نیست!

_ جان من اگه میخوای بگی نظرم عوض شده نگو. تازه داره 

روحم زنده میشه!

_ نه.

سازدهنی و از کنار سجاده ش برداشت و گذاشت گوشه ی 

لبش و دوباره همون آهنگ و زد و بعد با روحیه ای که حس 

کردم عوض شده گفت:
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_ این ساز دهنی...

با تعجب و کنجکاوی چشم دوختم به دهنش:

_ این  و...

_ خب!

_ یعنی... این برای... برای مادر تو بوده!

_ خب که چی؟!...

یهو به خودم اومدم.

ها؟ برای مامان من بوده؟!

امکان نداره!

زود از دستش گرفتم...

نگاهی بهش انداختم و باالخره بغضم سر باز کرد و بی شده 

قطره ای اشک از چشمم پایین افتاد...

من... من...

اصال الل شده بودم و شایدم به تته پته افتاده بودم:

_ نج... نجوا...

با چشمای اشکیم زل زدم به تنها زن زندگیم.

من به خاطری که عموی نجوا مادرم و سالخی کرد به نحوی 

داشتم هم حرصم از کالره هم تجاوزی که نجوا هیچ ربطی به 

اون نداشت و سر نجوا خالی میکردم، اما اون... اون حتی 
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ساز دهنی مادر من و داشت. قلب مهربونی که داشت اجازه 

نمی داد بخواد حرف بدی راجب مادرم بزنه. همون دیروز تو 

هواپیما بهش گفتم تنها دلیل اذیت کردنش توسط من فقط 

کالرا نبوده؛ مادرم هم بوده.

چرا کسی نبود بهم بگه:

《لعنتی اون تجاوز... اون سالخی و اون کالرای لعنتی چه 

ربطی به نجوا داره آخه؟!》

#پارت_۲۸۹
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_ بزنم برات؟!

ساز طرفش گرفتم و سری تکون دادم. 

آروم از دستم و گرفت و پنج دقیقه برام زد.

روبهم کرد:

_ حالم بده. آب میدی؟!
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تازه متوجه شدم تا االن هردو داشتیم گریه میکردیم و این 

است برای نجوا خوب نیس.

با هول از جام بلند شدم و زود از پارچ رو میز از ریختم و 

دادم دستش.

حتی نزدیک لبش نمی برد که بخواد بخوره:

_ چرا نمیخوری؟ بخور!

_ نم... نمیتونم دستم و تکون بدم. جون ندارم. 

لیوان و گرفتم و خودم نزدیک لبش بردم:

_ بخور. ضعف کردی!

دستش و رو دستم که رو لیوان بود گذاشت:

_ بسه؟!

سرش و تکون داد. 

_ االن میرم یه چیزی میارم بخوری.

اجازه ی مخالفت بهش ندادم و رفتم پایین و سینی رو 

برداشتم و دوتا لیوان گزاشتم توش...

تو یکی از لیوان ها شیر و تو اون یکی چای ریختم. تو یه 

ظرف شکرپاره و بغل سینی که جا بود نون شیرمال و کره با 

عسل گزاشتم.

اینطوری سیر نمیشه...
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اصاا شاید اینا رو دوست نداشت. 

پس یه سینی دیگه هم برداشتم و توش دوتا ظرف و یه لیوان 

گزاشتم.

تو یه لیوان آب میوه ریختم و تو یکی از ظرف ها رشته ختایی 

که دیروز کیمیا درست کرده بود گزاشتم و تو ظرف دیگه 

کتلت هایی که از یخچال درآورده بودم و گذاشتم.

بسه؟!

بسه شاید همش و نخوره اصال.

یه سینی و رو یه دستم و سینی دیگه رو رو دستم دیگم 

گذاشتم و سمت پله رفتم...

صدای گریه ی بچه ها که به گوشم خورد قدمام و تند تر 

برداشتم.

وارد اتاق شدم که دیدم نجوا یکیشون و بغل کرده و اون یکی 

و داره بهش شیر میده.

_ تو ضعف کردی باز به اینا شیر میدی؟ 

سینی هارو کنارش گزاشتم و آرتین و ازش گرفتم...

_ گشنشونه.

_ توهم گشنته!

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



بلند شدم و آرتین و گزاشتم تو تخت و شیشه شیرش و 

برداشتم و شیر خشکش و آماده کردم.

#پارت_۲۹۰

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

شیشه شیر و تو دهنم کردم تا ببینم داغ نباشه بچه دهنش 

بسوزه...

_ سردااار

با تعجب همونطور که شیشه شیر تو دهنم بود برگشتم 

سمتش و یه لحظه شیشه رو در آوردم گفتم:

_ جان؟

و دوباره با حواس پرتی گزاشتم تو دهنم...

_ سردار اون شیر برای بچه س مگه برای توئه؟! میکروب 

گرفت شیشه!

زود شیشه رو درآوردم:

_ حواسم نبود...
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ان قدر بچه ها گریه کردن که کامال یهویی اعصابم به هم 

ریخت و داد زدم:

_ خفه شید دیگه اه!

تا سرم و بلند کردم نگاه مات نجوا رو دیدم و بچه هایی که 

شدن گریه شون بیشتر شده بود. 

خیلی بلند داد زدم؟!

_ نجوا!

دستی جلو چشمهاش که حاال به جای خالی من زل زده بود 

تکون دادم:

_ عزیزم!

گوشیم و درآوردم و زنگ زدم به کیمیا تا بیاد بچه ها رو نگه 

داره!

دختر جوون و خوب و نجیبی بود و مطمئن بودم از پس 

بچه ها بر میاد!

تلفنم که تموم شد دیدم نجوا تو همون حالته...

دستی رو شدنه ش گزاشتم که دیدم بازم تکونی نخورد.

کالفه پنج دقیقه ای تو اتاق قدم رو رفتم...

دوباره سمتش رفتم...
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دستی رو پیشونیش گزاشتم... تب داشت. خدایا خدایا دیگه 

نمیکشم.

از اون به بعد هروقت صدام و بلند میکردم نجوا همونطوری 

میشد. حساسیت نشون میداد و اون شب کامل بی هوش 

میشد و تب میکرد... خودم تا صبح باالسرش میموندم. 

حاال پنج سالی رد شده و من خداروشکر میکنم بابت زندگیم. 

خوبه و نجوا روز به روز بهتر میشه فقط گاهی هنوز هم 

کابوس میبینه! گاهی تب میکنه! گاهی بچه میشه و گریه 

میکنه! هر دو شب یه بار میره بهشت زهرا پیش مامانش.

#پارت_۲۹۱
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حاال پنج سالی رد شده و من خداروشکر میکنم بابت زندگیم. 

خوبه و نجوا روز به روز بهتر میشه فقط گاهی هنوز هم 

کابوس میبینه! گاهی تب میکنه! گاهی بچه میشه و گریه 

میکنه! هر دو شب یه بار میره بهشت زهرا پیش مامانش. 
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گاهی اذیت میشه میفهمم. حتی یادمه اولین بازی که 

میخواستم نزدیکش شم.

یادمه چه طور میلرزید.

خودم عقب کشیدم.

اذیت میشد عروسکم!

آگرین و عملش نکردیم! نمیدونم معجزه شد، چیشد! نمیدونم، 

اما تو سه سالگی به طرز معجزه آسایی سر پا شد و راه رفت. 

دکتر هم بردیمش گفت معجزه س. قرار بود پنج سالگی عمل 

شه و نجوا گفته بود تا وقتی راه نره باید طاقت بیارم. 

می گفت میتونم خودم و با کسای دیگه ای آروم کنم اما 

نخواستم! من نمیخواستم... کسی و جز نجوا نمیخواستم. 

اون منبع آرامشم بود، اما خب معجزه شد و آگرین تو سه 

سالگی قدم برداشت... همون شب خواستم نزدیکش شم... 

سه سال دوری... تحملم اندازه ای داشت، مرد بودم و غریز ه ی 

مردونم بدجور اذیتم می کرد، اما وقتی میلرزید وقتی 

نتونست خودم عقب کشیدم. 

من باور کردم که معجزه شد برای دخترم. به معجزه اعتقاد 

دارم... نداشتم؛ از وقتی که معجزه شد و نجوا رو تو خیابون 
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پیداش کردم وقتی کتک خورده بود... اون جا معجزه رو باور 

کردم.

منتظر معجزه ی سومی هم هستم... مطمئنم معجزه میشه و 

من ونجوا باهم میمیریم.

طاقت ندارم که بدون هم بمیریم... دیوونه نشدم فقط طاقت 

ندارم، همین.

صدای آگرین و آرتین می اومد که داشتن باهم بازی میکردن...

خیلی شیطون شده بودن، هردو.

خیلی خیلی خیلی مامانشون و اذیت میکنن...

حتی از پشت در هم صداشون میاد که چه قدر سرصدا 

میکنن...

کلید و انداختم تو در و دروباز کردم. 

مثل همیشه اولین نفر نجوا اومد به استقبالم...

دیگه میتونستم بهش دست بزنم و لمسش کنم... فقط گاهی 

وقتی عصبانی میشد نمیتونست خودش و کنترل کنه...

_ سالم. خسته نباشی!

پیشونیش و بوسیدم:

_ سالمت باشی عزیزم... توهم خسته نباشی!...

صدای آگرین و آرتین من و به خودم آورد:
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آگرین_ بابا اول من و بوسم کن!

#پارت_۲۹۲
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خم شدم بوسش کنم که یهو آرتین پرید وسط:

آرتین _ بن... بابا بن و اول بوس کن!

آرتین هنوز نمیتونست حرف《م》رو بگه متاسفانه و سر 

همین همیشه با آگرین دعواشون میشد و مسخره میکردن هم 

دیگه رو.

_ دوتاتون و بوس میکنم!

آگرین_ اول من گفتم قبول نیس...

آرتین_ به بن ربطی نداره اگه بابا تورو بوس کنه باهاش قهر 

بیکنم!

نجوا_ بچه ها بابا خسته س اذیت نکنید!

آگرین_ پس منم قهر میکنم!

هردو به حالت قهر دوییدن سمت اتاقشون.
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خواستم برم دنبالشون که دستی بازوم و گرفت.

_ خیلی لی لی به الالشون گذاشتیا! لوس شدن. هرچی 

میخوان من باید بدم بهشون اذیتم میکنن. شلوغی میکنن. 

هرروزم گیر میدن ببرمون پارک خودتم میدونی من نمیتونم 

جاهای شلوغ زیاد طاقت بیارم. 

صورتش و قاب گرفتم:

_ قربونت برم من چرا حرص میخوری؟

_ اذیت میشم!

_ میخوای اصال با خودم ببرمشون شرکت؟

_ نه. بچه هام خسته میشن

خندیدم:

_ من به چه ساز تو برقصم؟

_ برو بشین برات چای بیارم.

شرکت و انتقال داده بودم اینجا! اونجا زیاد مناسب نبود. 

نجوا و بچه ها رو تو غربت بزرگ کنم الاقل اینجا آرامششون 

بیشتره و میدونم تو کشور غریب نیستن.

فقط نمیدونم اتفاق امروز و چطوری به نجوا بگم. میدونم 

حرص میخوره. عصبی میشه، میترسم تب کنه حالش بد شه. 
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تازه قرصاش کم تر شده اگه بالیی سرش بیاد تقصیر منه، اما 

باید این موضوع رو بهش بگم.

چشمام و بستم و نفسی کشیدم و سمت مبل قدم برداشتم.

نرسیده به مبل یه صدایی اومد:

_ پخخخخخخ

جا خوردم. 

باز این فسقال کار انداختن...

_ من و میترسونین؟ بگیرم قلقلکتون بدم؟!

آرتین عقب عقب رفت:

آرتین _ نه... بن نبیخواب... به قول بابان رودل بیکنب!

آگرین هم به طبعیت از اون عقب عقب رفت:

آگرین_ مامان...

یهو جیغ زد:

آگرین_ مامااان! بابا میخواد قلقلکمون بده!

_ هیس چرا جیغ میزنی بچه؟

ترسم از نجوا بود که هنوزم به سرصدا واکنش نشون میداد

#پارت_۲۹۳

#قاتل_جنسی
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سرش و از آشپزخونه آورد بیرون:

_ بچه ها آروم تر. 

آگرین_ چشم.

بعد رو کرد به آرتین و گفت:

آگرین_ آرتین... داداشم فلنگ و ببندیم.

آرتین_ اگه بیای پلیس بازی بیاب فلنگ و ببندیب.

خندم گرفته بود. 

_ برید بچه ها

آرتین_ بابا، توهم بیای باهامون بازی؟!

_ فعال با مامانتون کار دارم. 

دستی رو بینیم گزاشتم:

_ اگه قول بدین سرصدا نکنید زنگ میزنم عمو سرکان تا 

گندم و بیاره باهاش بازی کنید.

هردو با ذوق بدو رفتن تو اتاقشون.

دستی به ته ریشم کشیدم.

ای خدا قضیه به این مهمی و چه طوری بهش بگم؟!
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مطمئن بودم اگه سرصدا کنه بچه ها میان بیرون پس اول 

رفتم سمت اتاق بچه ها... محض احترام به حقوقشون تقه ای 

به در زدم و بعد در و باز کردم و سرم و از الی در بردم تو که 

دیدم هر دو دستکش های بوکس تو دستاشونه...

_ فسقلیا دل و روده ی هم و نیارید بیرونا!

آگرین_ حواسمون حس.

بلبل زبونه دیگه. 

آرتینم سری تکون داد:

_ اگه سر صدا اومد از اتاق نمیاید بیرون خب؟!

آرتین_ قراره بابان عصبانی بشه؟!

_ نه قربونت برم. فقط نباید بیرون خب؟ 

اگرین_ اگه برامون تبلت بخری نمیایم.

_ باج نمی گیری؟ 

آرتین_ بابا به آبجیب کاری نداشته باشا!

_ قلدری میکنی؟ 

هردو سر تکون دادن.

_ میدونید که مامان میگه از االن زوده اما سعی می کنم 

راضیش کنم شمام نیاید بیرون.

آگرین_ چشم.
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سری تکون دادم. 

_ کارنندازین تا خودم خبرتون کنم.

وقتی مطمئن شدم نمیان در و بستم و نفسم و کالفه بیرون 

دادم.

#پارت_۲۹۴

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

رو مبل نشستم و منتظر موندم بیاد.

سینی به دست از آشپزخونه خارج شد. 

با دستم به بغلم اشاره کردم.

اومد دقیقا کنارم نشست.

دستم و دور گردنش انداختم و با دست دیگم فنجون چای و 

برداشتم...

به بخار هاش زل زدم.

_ نجوا...

_ جانم!
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_ به جون خودت نمیخوام اذیتت کنم اما باید این موضوع و 

بهت بگم.

به وضوح اخماش تو هم رفت. 

خیلی وقت بود که صدام باال نمیبردم و حتی با بچه ها تند 

برخورد نمیکردم و برای همین خیلی وقت بود نجوا به جز 

سردرد حال بدی خاصی نداشت و حداقِل حداقل این بود که 

یه سالی هس تب نکرده و اون قدر حرص نخورده... 

نمیخواستم دوباره برگردیم به اون روزای کذایی!

_ امروز یکی اومده بود جلو شرکت

زود گفت:

_ کالرا؟!

چشمام درشت شد:

_ نجوا تو چرا انقدر حساسی؟! پنج سال رد شده عزیزم من 

کال فراموشش کردم اون از کجا میخواد بیاد تو زندگی ما؟!

_ حس کردم کالرا اومده! نزدیک بود قلبم وایسته...

چونه شو اسیر دستم کردم و دقیقا وسط چونه ش بوسه ای 

زدم:

_ چرا فدات شم؟؟؟ دیگه نبینم قلبت بخواد وایسته ها!

_ نمیگی چیشده؟ سکته میکنم به خدا!
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نفسی نسبتا عمیق کشیدم:

_ حرص نخور زهورم میگم...

بعد مکثی کامال یهویی گفتم:

_ محسن اومده بود. 

باتعجب گفت:

_ محسن کیه؟! وا سردار! فکر کردم حاال کی اومده استرس 

گرفتم.

#پارت_۲۹۵

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

_ نجوا... محسن! داداشت!

یه لحظه مکث کرد و یهو تو چشماش خشم و نفرت لونه کرد. 

زود دستاش و گرفتم تا خطایی نکنه:

_ نجوا! ببین اصال مهم نیست خب؟! اگه نخوای ببینیش 

همین االن زنگ میزنم میگم تمایلی به دیدنش نداری. 

حرفی نزد:

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



_ خانومی... داداشت...

نزاشت ادامه بدم و یهویی دستش و کشید و فنجونای رومیز 

و برداشت زد به زمین و همه رو شکوند.

زود بلند شدم و شونه هاش و گرفتم...

_ نجوا آروم باش عزیزم. اصال دیگه حرفی نمیزنیم راجبش 

خوبه؟!

نگاهی به دستش که سرخ شده بود انداختم... چای ها داغ 

بود...

_ دستت و سوزوندی. بیا بریم؟ بگیر زیر آب... قرمز شده. 

با قاطعیت و محکم گفت:

_ سردار... همین االن زنگ میزنی میگی نمیخوام ببینمش! 

همین االن!

زود گوشیم و از جیبم در آوردم:

_ آروم باش تا زنگ بزنم. 

نشوندمش رو مبل:

_ نفس عمیق بکش...

خودمم همراهش نفس میکشیدم تا کمکش کنم.

چند لحظه بعد برزخی سمتم برگشت:

_ یاال زنگ بزن.
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شماره ش و گرفتم. داشت بوق میخورد که نجوا گفت:

_ از کجا تورو پیدا کرده؟!

_ به جون آرتین و آگرین خبر ندارم. 

جواب نداد و منم پیامش دادم نجوا دوس نداره ببینتش...

_ هیچ وقت نمیبخشمش.

سرش و رو سینم گذاشتم...

_ من و میبخشی؟

_ من خیلی وقت پیش سخت ترین کار دنیارو انجام دادم و 

بخشیدمت... همون شبی... همون شبی که... خودت میدونی 

کدوم شب و میگم.

دیگه نمیخواست بهم بگه بی غیرت... همیشه میگفت همون 

شب بی غیرتیت!

#پارت_۲۹۶

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

_ نجوا خیلی دوست دارم. 
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_ منم دوست دارم. من زودتر از تو دوست داشتم.

_ اما قدرت و ندونستم!

_ حاال میدونی؟!

_ به خدا میدونم.

سرم و تو موهایی که حاال بلند شده بود و هرشب خودم 

میبافتمشون فرو کردم و عمیق بو کشیدم.

سرم و پایین تر بردم و گاز کوچیکی از گردنش گرفتم.

دستم و زیر چونه ش زدم و سرش و باال آوردم و با مالیمت 

لب هاش و به بازی گرفتم...

هر دو نفس هامون کش دار شده بود.

با صدای اون دوتا پدرسوخته زود از هم جدا شدیم.

آگرین_ بابا!

_ برخر مگس معرکه لعنت.

نجوا_ بچه ها خرمگسن؟! سردااار!

_ غلط کردم آقا غلط کردم.

یادم افتاد دست نجوا سوخته...

زود دستش و گرفتم و بلندش کردم:

_ پاشو بریم یکم به دستت رسیدگی کنیم.

آرتین_ بابا تبلت چیشد پس؟!
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چشمکی بهشون زدم: 

_ هنوز با رییس بزرگ صحبت نکردم از شما صبوریت را تقاضا 

دارم عالیجناب.

بچه ها شروع کردن به خندیدن و من و نجوا سمت آشپز خونه 

رفتیم.

دیر بود اما دستش و زیر آب بردم و بعد خمیر دندون روش 

زدم.

صدای خنده ی آگرین بلند شد و سلقمه ای به پهلوی آرتین زد:

آگرین_ آرتین ببین بابا زن ذلیله.

_ دختر ذلیلم هستما!

آرتین_ پسر ذلیل نیستی؟

خندیدم:

_ پسر به حسودیه تو ندیده بودم تو عمرم

نجوا_ من خوابم میاد واقعا!

_ هنوز شام نخوردیم!

نجوا_ غذا آماده س! شما بخورید من میرم بخوابم

_ نه خیر

آگرین_ اگه مامانی نخوره من و آرتینم نمیخوریم!

آرتین_ چرا از طرف بن قول بیدی؟! بن گشنبه!
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آگرین_ شکمو

نجوا_ دیگ به دیگ میگه روت سیاه.

خالصه که همه نشستیم و غذامون و خوردیم و بعد باز همه 

به سمت اتاق خوابمون و پرواز کردیم.

#پارت_۲۹۷

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

خیلی خوشحال بودم که زندگیم سر و سامون گرفته. 

نجوایی که االن برای من بود و من شرمنده بودم بابت همه ی 

اشتباهاتم. همه ی کارایی که نباید میکردم و کردم. 

سالی یه بار میرم کالیفرنیا. 

بدون نجوا و بچه ها. 

به نجوا میگم قرار کاری تو یه کشور دیگه. 

میرم و میرم عمارت. تجدید خاطره میکنم و گوشزد میکنم 

دیگه اشتباهاتم و انجام ندم. تجدید خاطره میکنم تا نشون 

بدم به غیر از نجوا منم درد کشیدم. 
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هنوز لباس عروسش و دارم. بیبی چکشم دارم. خودش خبر 

نداره. 

طهورا هم یه سری عکس چند سال پیش واسم ارسال کرد که 

متوجه شدم ادامه ی درد و دالی خانوممه.

بانوی عمارت سردار.

سرکان و طهورا یه پسر ژیگول تو راه دارن که حسابی دختر 

کوچولوشون و حسود کرده.

معراج و نفس بعد از کلی مشکالت که سر منشاشم کسی 

نمی دونست باالخره پارسال رفتن سر خونه زندگیشون.

اورهان و برهانم یه خونه ی دو طبقه خریدن و با خانوماشون 

در کمال آرامش زندگی میکنن. 

سهراب. کسی که زندگیم و بهم بخشید و اگه اون شب فرشته 

ی نجات نجوا نمیشد معلوم نبود گیر کدوم گرگ صفتی 

می افته. چند سالی هست که متوجه شده خانومش نمیتونه 

باردار شه و خانومشم گفته زن بگیره.  همه میدونن نود 

درصد مردا عاشق بچن! اما این وسط کسی که مردونگی کرد 

خود سهراب بود که هر دفعه با 《هیس زندگیم اگه قراره پدر 

بشم باید مادر بچه م تو باشی.》 دهن زنش و بست و فعال 

دارن راه درمان انجام میدن که انشا� پاسخ گو باشه. 
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منوچهر سگ صفت و اعدام کردن. 

محمد هم من خبر نداشتم اما گفتن دخترش و عروس کرده. 

اصال بهش نمی خورد دختر بزرگ داشته باشه من نهایتش فکر 

میکردم شاید دخترش پنج شیش سالش باشه، اما چند ماه 

پیش گفتن دختر شونزده ساله ش و عروس کرده. نمیدونم چرا 

ان قدر زود اما امیدوارم خوش بخت بشه. سن یه عدده و مهم 

نیس. یکی ده سالشه و بیشتر از یه آدم سی ساله میفهمه و 

یکی سی سالشه اندازه ی نخودم نمیفهمه. اصل سن درک و 

شعوره نه سن ظاهر.

پریا خانوم. مادر دومم. بعد از نجوا تنها کسی که خیلی 

دوسش دارم و میتونه تلخیای زندگیم و شیرین کنه پریا 

خانومه. بعد از دوقلوها تنها فرشته ی زمینیم و بعد از نجوا 

تنها عروسک کوکِی مهربون و فداکارم!

هممون هرهفته پنجشنبه کنار هم جمع میشیم یه دورهمی 

خلوت میگیریم. سعی می کنیم زیاد شلوغش نکنیم. همه 

میدونن نجوا تحملش کم شده و شکر خدا درک میکنن .

#پارت_۲۹۸

#قاتل_جنسی
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 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

نمیدونم ساعت چند بود که با صدای گریه ی بچه ها بیدار 

شدم. 

نجوا کنارم نبود و احتمال دادم اونم رفته باشه پیش بچه ها. 

شاید کابوس دیدن.

هنوز هوا روشن نشده بود. 

از اتاق اومدم بیرون که دیدم سه تاشون جلو دست شویی 

ایستادن و نجوا داره توبیخشون میکنه و بچه ها هم 

هیچ کدوم از موضع شون فاصله نمیگیرن. 

_ چی شده؟!

نجوا که حسابی خواب آلو بود برگشت سمتم:

نجوا_ توروخدا این دوتا رو از جلو چشمام دور کن تا با دیوار 

یکیشون نکردم. 

بد بخواب عالم بود و اگه بد خواب میشد هیچ کس جلو 

دارش نبود. 

الحمدا�!

_ بچه ها. چی شده. 
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هردو از ترِس غرغر های نجوا هر کدوم یه طرفم ایستادن و 

دستام و گرفتن.

آگرین_ بابا من میخواستم برم دستشویی. 

آرتین_ بنب بیخواستب برب دستشویی. *(منم میخواستم 

برم دستشویی)

_ خب

آرتین_ آبجی رفت... دعوابون شد.

آگرین_ اون هنوز نمیتونه درست حرف بزنه بعد به من دستور 

میده!

به وضوح بغض آرتین و حس کردم. پسرکم!

نجوا کالفه دستی تو موهاش کشید.

آرتین_ خودت که تا چند وقت پیش نبیتونستی راه بری! هبه 

بهت بیگفتن فلج!

آگرینم بغض کرد و اینجا بد تر از همه نجوا بود که همیشه 

می گفت مطمئنم آگرین و مسخره ش میکنن.

هردو زدن زیر گریه و نجوا دستشون و گرفت و برد سمت 

آشپزخونه!

نجوا_ جان من، من و از خواب انداختید گریه نکنید. من برم 

نماز بخونم االن هوا روشن میشه. بعدش میخوام بیام 
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هردوتون و تو سیخ بزنم کبابتون کنم. ووروجکای فضول. 

هردو هم با هم از خواب بیدار میشن هردو هم با هم 

دستشویی دارن. آخه لعنتیا نمیشد یکیتون آب بخواد؟!

خندم گرفته بود از حرص خوردنش.

#پارت_۲۹۹

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

بعد از اینکه نمازش و خوند زود اومد و باهم همگی صبحونه 

خوردیم و بعد رفت اتاق و با یه برگه نشست جلو بچه ها و 

منم خودم و سرگرم با تلویزیون کردم. 

«نجوا»

انقدر زندگیم خوب شده بود که حس میکردم االن دیگه حتی 

به سردار مدیونم!

با برگه جلو بچه ها نشستم.

باید بهشون بفهمونم نباید با احساسات هم دیگه بازی کنن.

به هردو نگاه کردم و به برگه اشاره کردم و جدی گفتم:
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_ ایم چیه؟

آگرین_ اوم... کاغذ

_ حرف های ناراحت کننده بهش بزنید. هردوتون!

آرتین_ تو زشتی!

قسمتی از برگه رو مچاله کردم.

آگرین_ تو به درد نخوری!

گوشه ی دیگه ی برگه رو مچاله کردم. 

آرتین_ ازت متنفرم!

باز مچاله کردم...

آگرین_ تو بدجنسی!

کامل کاغذ و مچاله کردم...

_ خوبه؟ حرف های ناراحت کنندتون و زدید؟

کاغذ و باز کردم:

_ خب حاال صافش کنیم... 

وقتی صافش کردم گفتم:

_ خب حاال کاغذ چطوریه؟ 

آگرین_ چروکه.

_ اوهوم... ولی صافش کردم...

جوابی ندادن و من ادامه دادم:

@darkhast_romannn

@darkhast_romannn



_ این مثل آدم هاست. وقتی حرف های ناراحت کننده به آدم 

ها بزنیم، دیگه مثل اولشون نمیشن؛ همیشه اثر اون چیزی که 

بهش گفتیم روش باز میمونه! پس نباید به آدم ها چیزی بگیم 

که ناراحت بشن! فهمیدین؟ چون آدم ها برای همیشه ناراحت 

میمونن!

آرتین باشه!

«سردار»

همه ی حرفاش و شنیدم. 

راست می گفت.

#پارت_۳۰۰

#قاتل_جنسی

 ༼      ฺ⊹⊱༽                     

صداش اومد:

نجوا_ بچه ها برید بخوابید من خیلی خوابم میاد. 

آگرین_ مامان ما صبحونه خوردیم میخوایم بازی کنیم!
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نجوا_ نیم ساعت دیگه بیدار شید بازی کنید االن اگه نخوابید 

انقدر سرصدا میکنید نمیزارید منم بخوابم. 

بچه ها سمت اتاقشون رفتن و من یه حرف تو گوشم اکو شد:

《دیروز... روز بدی بود... امروزم همینطور... وقتی یه دختر 

با صدای بلند میخنده و بهش... بهش میگن بی حیا خیلی 

بده... یادمه مامانم همیشه میگفت دختر نباید با صدای بلند 

بخنده... من فقط دیروز یکم حالم خوب بود... همین... امروز 

میخواستم نزارم پوالم و بگیرن؛ میخواستم دخترم و باهاش 

ببرم دکتر... زنی که از بغلم رد شد بهم گفت سلیطه... من 

فقط میخواستم از حقم دفاع کنم... همین... یادمه روزی و 

که کوچولوهام تو شکمم بودن و ماشینا بهم تیکه مینداختن:

《طالق گرفتی؟!... پس مطلقه ای》 چه قدر دلم و 

میشکوندن...یادمه چون جواب خاستگاری پسرخاله م و منفی 

دادم فقط به خاطر اینکه نمیخواستم ازدواج کنم خالم 

هروقت من و میدید بهم میگفت ترشیده...》

و من به این فکر کردم که دختر بودن جرم نیس... دختری که 

بلند میخنده بی حیا نیست، حالش خوبه! دختری که میخواد 

حقش و بگیره سلیطه نیست، توانمنده! زنی که طالق میگیره 

مطلقه نیست، مجرده! دختری که نمیخواد ازدواج کنه ترشیده 
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نیست، مستقله!... عالوه بر این که چشم هارا باید شست، جور 

دیگر باید دید؛ مغز هارا باید شست... جوری دیگر اندیشید! 

نجوا کنارم رو کاناپه نشست و چند لحظه بعد رو پام دراز شد:

_ میشه امروز نری شرکت با هم بخوابیم؟!

_ شما جون بخواه بانو!

دستم و تو موهای فرفریش فروکردم و لبخند عریضی رو لبم 

شکل گرفت...

"منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر،

 الی موهای تو گم کرد خداوندش را.

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را،

آنکه هرگز نتوان یافت همانندش را."

پایان:)

ساعت: ۳:۲۶

روز: ۱۲اردیبهشت ۱۴۰۰

نویسنده: گیلدا تک (نیمه از پارت۳۶ به بعد)
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