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 با سالم خدمت دوستان عزیز:

برای ترویج بی بند و باری در جامعه نیست بلکه صرفا برای به تحریر در آوردن واقعایت این رمان 

.جمعی از جامعه است.همان طور که مطلع هستید متاسفانه نویسنده رمان تصادف کرده و فوت کرده اند

و کامل و به تحریر درآورده اند.پس لطفا دوستان برای شادی روح آن مرحوم دست نوشته های ایشون ر

  برای شادی روح آن مرحومه تا پایان رمان با ما همراه باشید ...

 .صورت رایگان تقدیم شما میشود بهفایل کامل رمان قالده تباهی هست که شامل   pdfاین 

 

 هشدار: 

ن به ثبت رسیده و هرگونه کپی برداری از متن یا موضوع داستان ممنوع است.در صورت این رما

 .مشاهده با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد

 

 راه ارتباطی:

از روی وستان دوستان با توجه به اینکه نویسنده اصلی رمان قبل از اتمام رمان فوت کردند و جمعی از د

نوشته های موجود نویسنده رمان را کامل کردند و برای شادی روح مرحوم اگر بعد از خواندن  دست

تمایل به پرداخت هزینه ای برای آن بودید به آیدی زیر مراجعه کنید.رمان   

    sangesabooor1@شهاب : 

 

.الزم به ذکر است که تمام مبلغ جمع شده صرف خیریه برای شادی روح آن مرحوم میشود  

 

 " roman_faheshe@ وبه رو اقدام بفرمایید.        "جهت عضو شدن در کانال از طریق آیدی ر

 

  ۱۹۳۱ دی ۱ جمعهآغاز:  

 ...ردر جهانی دیگ پایان :

 آوابه قلم: 
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 [۱1:۱۱ 60.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_1 

 

 آه و نالم کل اتاق رو گرفته بود

 کاش زودتر به اوج میرسید تا ولم کنه. کل بدنم میسوخت و شک نداشتم کبود میشه

 

 درد طاقت فرسای زیردلمم مزید برعلت شده بود

 با ضربه ی اخرش باالخره اروم گرفت و روم دراز کشید

 

 کردم و خودم رو به زور از زیر تنش بیرون کشیدم ناله ی خفیفی

 بغض گلوم رو گرفته بود

 

 تکه های لباسم رو پوشیدم و پول روی میز رو برداشتم

 نگاه آخر رو بهش انداختم که از لذت چشم هاش رو بسته بود

 

 پوزخندی زدم و از خونش بیرون زدم

تگاه رو داشته باشه و یکی مثل من باید تن مرفه های بی درد و غم! یکی مثل اینا باید این دم و دس

 فروشی میکردم تا خرج این زندگی کوفتی رو درمیاوردم

 

 با بوق ماشین کنارم به خودم اومدم

 _درخدمت باشیم خانم خوشگله؟

 

 بدنم کشش نداشت. پس بی اهمیت به راهم ادامه دادم.
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 محله ی شهرمون بود! سوار مترو شدم و مقصد بعدیم خونه ی درب و داغونم توی بدترین

 

 کلید توی در انداختم و وارد شدم

 

 [۱1:۱۱ 60.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_2 

 

 سر و صدای زهرا اومد و بعد از چند لحظه خودشو توی بغلم انداخت

 _کجا بودی زیبا؟ رعد و برق زد

 

 موهای بورشو ناز کردم و گفتم

 و برقی نبود_آی آی دروغ نداشتیما! نزدیک خونه بودم هیچ رعد 

 

 زهرا با قیافه مظلومی گفت

 _خوب من میترسم.نمیشه شبا زودتر بیای؟

 

 دستای کوچیکشو گرفتم و توی خونه بردم

 _البته که میشه.دوستت چی شد؟ رفت؟ 

 

 زهرا با بغض گفت

 _مامانش اومد دم خونه کلیم دعوام کرد

 

 ده بودن.پوفی کشیدم. باز عقده هاشونو سر خواهر بیچاره ی من خالی کر

 

 کنار خودم نشوندمش و گفتم
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 _خوب بیخیال اونا. بیا ببین چی برات اوردم

 

 زهرا با ذوق سرشو توی پالستیکی که همراهم بود کرد و لواشک ها رو بیرون کشید

 _وای خیلی دوست داشتم.مرسییی

 

ز مشغول پختن لبخندی زدم و از گوشه ی اتاق ماهیتابه ی کج و کوله مون رو برداشتم و روی اجاق گا

 دوتا تخم مرغ شدم

 

 حداقل امشب شکممون رو سیر میکرد

 همزمان با هم زدن تخم مرغا توی ذهنم پولی که گرفته بودمو تقسیم بندی میکردم

 

تومن که نصفش برای جمع کردم اجاره ی عقب  ۰6تومنش که بابت خریدای امشبم رفت. میموند  ۱6

 ر میذاشتم.مونده و نصفشم برای طلبکارای بابا کنا

 

 اگه با همین درامد پیش میرفتم محال بود بتونم پولو جور کنم.

 و همین گیجم میکرد. دیگه راهی برام نمونده بود

 

 پوفی کشیدم و سفره رو جمع کردم
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#Part_3 

 

 ردم.حال این زندگیم میک باید به کتی یه سر میزدم. یا مشتریای بهتری واسم جور میکرد یا یه فکری به

 

 به غذا خوردن زهرا خیره شده بودم که گفت

 _تو نمیخوری زیبا؟
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 سری تکون دادم و گفتم

 _سیرم. تو بخور منم بعدا اگه گرسنم شد میخورم.

 

 غذاش که تموم شد جاشو انداختم تا بخوابه.

 پلک هاش که روی هم افتاد از جام بلند شدم و توی دستشویی رفتم

 

 داشتیم ولی میشد از شیر اب توی دستشویی استفاده کردحموم ن

 

 لباس هام رو دراوردم و بیرون در گذاشتم و جریان آب یخ رو روی بدنم گرفتم

 بی توجخ به لرز شدیدی که گرفته بودم کیسه حموم رو روی پوستم میکشیدم

 

 جای جای بدنم رو کیسه میکشیدم. شاید از نجس بودنم کم میشد

 

 م شد پوستم میسوختکارم که تمو

 سرم رو پایین انداختم و به اشک هام اجازه ی فرود اومدن دادم

 

خیلی وقتا که حس میکردم کم اوردم و از خودم متنفر شدم همینکار رو میکردم. انقدر خودم رو میشستم 

 تا حس کنم پاک شدم

 

 کار مسخره ای بود ولی کمی بهم ارامش میداد

 رباره ی فردام فکرکنمارامشی که بهم اجازه میداد د

 

 اینکه چکارکنم و از چه راهی پول بیشتر دربیارم

 پولی که بتونم زندگی خودم که هیچ، زندگی تنها خواهرم رو باهاش حفظ کنم
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" 

 هرگز نخواهی فهمید چقدر قوی هستی

 تا وقتی که

 قوی بودن تنها راه تو باشد

" 
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 دورم پیچیدم و بیرون اومدم.کنار زهرا دراز کشیدم و نفهمیدم کی خوابم برد!حوله رو 

 

 با صدای داد و بیداد چشم هام باز شد

 چادری سرم کردم و بیرون دویدم

 با باز کردن در اقای شجاعی پاش رو الی در گذاشت و داخل اومد

 _چه وضعشه خانوم؟ نه اجاره میدی نه جواب زنگهام رو میدی

 

 وز افتادم که زنگ زده بود ولی با افشین روی تخت دستم بند بود!یاد دیر

 

 با شرمندگی لبی گزیدم و گفتم

_باور کنین چندوقتیه گوشیم خراب شده. پولتون تا آخر ماه آمادست.. اخه خودتون میدونین که چی شد.. 

 کل زندگیمون توی یه شب...

 

 ی بوگندو واقعا کار اشتباهی بود آهی کشیدم. انتظار درک داشتن از این مردک شکم گنده

 پس به لبخندی اکتفا کردم و گفتم

 _تا آخر ماه مهلت بدین فقط



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 

 اقای شجاعی قدمی نزدیک تر اومد

 _اگه بخوای بیشتر هم صبرمیکنم

 

 باورنمیکردم تاثیری داشته باشه!

 با خوشحالی خواستم تشکر کنم که ادامه ی حرفش خشکم کرد

 اشی_ولی باید یه شب باهام ب

 

 تفی جلوی پاش انداختم و گفتم

 _از زن و بچت خجالت بکش.. سنی ازت گذشته
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 دستش رو چونم گذاشت و باال اورد

 _ربطی به اونا نداره. یه شب با من باش. کل بدهیتو فراموش میکنم

 

 ازش فاصله گرفتم. مردک عوضی

 تدستش رو توی جیبش برد و گف

 _بهش فکرکن

 

 و از در بیرون رفت

 پیشنهادش انقدرا هم بد نبود ولی میترسیدم آبروم رو توی محل ببره و مجبور به جابجایی بشیم.

 

 در دروازه رو میشد ببندی ولی دهن مردم رو نه! اونم با وجود زهرا
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 آهی کشیدم و توی اتاق برگشتم.

 زهرا هنوز خواب بود

 

 عالوه پنیر کوچکی رو کنارش گذاشتم و بعد از ارایش از خونه بیرون زدمباقیمونده نون های دیشب ب

 

 امیدوار بودم امروز مشتری خوبی پیداشه!

 نقره ای رنگی کنارم، خم شدم و از شیشه به صاحبش نگاه گردم. 16۱با ترمز 

 

 سال داشت ۱۱بچه میزد.نهایتا 

 با لبخند چندشی گفت

 ساعت. منو دوستم. از جلو چند؟1_

 

 زخندی زدم و گفتمپو

 _دوتایی کارنمیکنم. گرون پات درمیاد

 

 تراول های پنجاهی رو جلوم تکون داد

 _بیا. راضیت میکنم..
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 پشت چشمی نازک کردم و سوار شدم

 ضبط رو روشن کرد و آهنگ رپی گذاشت

 

 کردمصدای خواننده رو مخم بود که دستی رو الی پام حس 

 با تشر به پسره گفتم
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 _بکش دستتو.. هنوز که نرسیدیم

 

 انگار تو ذوقش خورد چون فورا دستش رو برداشت و با اخم مشغول ور رفتن با گوشیش شد

_الو محسن... مرسی خوبی تو؟ خواستم بگم مورده جور شد.... اره قبول کرده االن توراهیم فقط خونه 

 رو اماده کن....

 که کالسش به ما نمیخورد.... باشه حاال میام ببینم چی میشه....چی؟ حسام!؟ اون  

 

 ش فهمیدم پای نفر سومیم وسطه. پرسیدماز صحبت ها

 _کس دیگه ایم هست؟

 

 پسره گفت

 _نه. اون اگه بیاد با برده ی شخصیش میاد

 

 با تعجب پرسیدم

 _برده شخصی؟

 

 پوفی کشید و گاز دیگه ای به ماشین داد

 همی خوشگله_اره ببینیش میف
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 دیگه چیزی نگفتم تا به اپارتمان نسبتا شیکی رسیدیم.

 

 با ناز پیاده شدم و داخل رفتم. سوار اسانسور شدیم و دکمه طبقه آخر رو زد
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 تصمیم گرفتم کمی شیطونی کنم

 دستم رو از روی لباس روی سینش کشیدم و گفتم

 اال_خب. اسمت چیه ح

 

 وقتی بهم خیره شد لبام رو به هم مالیدم.

 عوض شدن حالش رو به خوبی حس میکردم و حتی از روی برجستگی شلوارش هم مشخص بود

 

 از طرفی خندم گرفته بود و از طرف دیگه میخواستم حالت چهره م رو حفظ کنم

 

 چشمک کوتاهی زدم که دستش دور کمرم حلقه شد و لبش رو روی لبم گذاشت

 

شیانه میبوسید ولی فکر من پیش اون تراول های پنجاهی بود که میتونست درامد امروزم رو چند برابر نا

 همیشه بکنه!

 

 برد ۱۹با باز شدن در اسانسور لعنت به این شانسی گفت و دستم رو کشید و سمت واحد 

 

 بدون در زدن کلید انداخت و وارد شد

 دیگه میومد بوی سیگار توی بینیم زد. صدای قهقهه دونفر

 

بعد از رد شدن از راهروی کوتاهی که بعد از در ورودی بود به پذیرایی رسیدم و تونستم چهره اون 

 دونفر رو ببینم

 

 یکیش تقریبا بچه بود و اون یکی دیگه.. انگار فرق داشت

 

 با ژست مغرورانه ای به کاناپه تکیه زده بود و منو تماشا میکرد
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 ین نمیخندید پس اون نفر دوم که میخندید کی بود؟لحظه ای تعجب کردم. اگه ا

 

 لحظه ای نگاهم به پایین پاش خورد. با دیدن چیزی که دیدم کیفم از دستم افتاد

 

دختربچه کوچکی بدون لباس و با قالده ای که به گردنش بسته شده بود کنار پاش بود و سرش رو به 

 بدنش میمالید

 

 و از شدت خوشحالی میخندید!
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 همینجور با تعجب بهش زل زده بودم که پسره ی روی کاناپه از جا بلند شد

 _باالخره اومدی محمود؟ داشتم فکر میکردم رفتی یه داف بسازی. تا اینکه بیاری.مگه نه حسام؟

 

 و با لبخند چندشی به من خیره شد

 هرا اسمش حسام بود و دختر بچه کنارش توجه نکنم.سعی کردم خونسرد باشم و به اون مرد که ظا

 

 شال و مانتوم رو دراوردم و پرسیدم

 _اینا رو کجا بذارم؟

 

 لحظه ای حسام سرش رو باال اورد و بهم خیره شد. ناخوداگاه پوزخندی زدم

 

 محمود سمت اتاقی راهنماییم کرد و گفت

 _خودتو آماده کن تا میایم.
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 باشه ای گفتم و داخل رفتم

 دکوراسیون سفید سرمه ای اتاق لحظه ای محوم کرد و زیر لب گفتم

 _وای. الهی کوفتتون شه چه خوشگله

 

تخت دونفره سفیدی با روتختی سرمه ای و بالش های سفید وسط اتاق بود و پاختی های ست کنارش 

 بودن

 

 میز ارایش و دراور بزرگی هم سمت دیگه ی اتاق بود

 

از سفید و سرمه ای بودن و لوستر کوچک و گرد سرمه ای هم از سقف دیوارهای اتاق هم ترکیبی 

 اویزون بود

 

 سوتی زدم و مشغول دراوردن لباس هام شدم

 حاال فقط لباس زیر های حریر قرمزم تنم بود

 

 باقی لباس هام رو مرتب کردم و گوشه ی اتاق گذاشتم. از توی کیفم رژ قرمز پررنگی رو برداشتم

 

 تم و مشغول رژ زدن شدمسمت میز ارایش رف

 لحظه ای نگاهم به در افتاد

 

 همون مرد بهم خیره شده بود. نمیدونم چرا ولی از جا پریدم و شاکی سمتش برگشتم

 _همه جا باید مثل جن ظاهر شی؟

 

 قدمی به داخل گذاشت

 _میبینم که محمود بد تیکه ای جور نکرده. نظرت درباره برده شدن چیه؟
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 با تعجب گفتم

 _برده؟ مگه عهد بوقه؟ برو بیرون ببینم.

 

 برخالف انتظارم با دوقدم خودش رو بهم رسوند و زیر گوشم گفت

_میدونم که بخاطر پول همه کار میکنی. تاحاال نشده چشمم کسی رو بگیره. چند میگیری که خودتو بهم 

 بفروشی؟

 

 بهش بفروشم؟ از طرفی حرف هاش درباره پول هم وسوسم کرده بود مات حرف هاش شده بودم. خودمو

 

 با صدای ارومی گفتم

 _قیمت من باالست

 

 پوزخندی زد 

 _هرچی باشه میدم.

 

 باشه ای گفتم و ادامه دادم

 _برو بیرون. قراره اون دوتا بیان

 

 الله گوشم رو به دندون گرفت و گفت

 عمتو بچشم._اون دوتا رو فرستادم برن. امشب میخوام ط

 

 توی چشم هاش خیره شدم و گفتم

 _چرا داری بخاطر یه زن خیابونی انقدر خودتو به زحمت میندازی؟!
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 با قرار گرفتن لبهاش روی لبم ادامه ی حرفم تو گلوم موند...
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 خشن میبوسید و منم بعد از چند لحظه همراهیش کردم

 

 دنم لغزید و منم مشغول باز کردن دکمه های لباسش شدمدستش روی ب

 

 لحظه ای بعد روی تخت بودیم ولی مکث چند لحظه ایش باعث شد سر بلند کنم و بپرسم

 _چیزی شده؟

 

 انگار داشت خودش رو کنترل میکرد. دستی به موهاش کشید و از جاش بلند شد

 

 مشخیلی بهم برخورد.. دنبالش رفتم و سمت خودم برگردوند

 _کار من بد بود؟ دوست داری چه جوری پیش بریم

 

 از توی جیب پیرهنش که کف اتاق بود تراول های پنجاهی رو روی میز گذاشت

 

 لبه ی تخت نشست و گفت 

 _دوست دارم بردم باشی. من با این رابطه ها راضی نمیشم

 

 تم رو حل کنهنگاهم به پول ها افتاد. چشم هام برق زد. پس واقعا میتونست تموم مشکال

 

 بعد از چند لحظه کلنجار رفتن با خودم جلوش زانو زدم و گفتم
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 _باید چکار کنم تا بردت شم؟!

 

بخاطر حرفی که زده بودم ازخودم متنفر بودم.همیشه مرد ها بودن که جلوم زانو میزدن و االن میخواستم 

 برده ی مردی بشم که نمیدونستم کیه و چه کارست

 

 ه یعنی چی؟حتی نمیدونستم برد

 ولی وضعیت دختربچه ای که جند دقیقه پیش دیده بودم تقریبا بهم فهمونده بود برده شدن برابر با چیه.

 

 حسام دستش رو زیر چونم گذاشت و باال اورد

 _باید هرکاری که میگم رو بکنی. هرکار!

 

 با تکون دادن سرم موافقتم رو اعالم کردم که از توی کشو چیزی دراورد

 

 دقت کردم فهمیدم یه قالده ست! خوب که

 روی گردنم محکمش کرد و بندش رو به دست گرفت

 

 چیزی نگفتم.منتظر بودم ببینم ادامه ی این رابطه چطوریه.
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 پاش رو جلوم گرفت و گفت

 _لیس بزن

 

 م پاشو.. با چندش نگاهش کردم و انجام ندادم. همین مونده بود که بخوا

 خواستم از جام بلند شم که یهو داغ کرد و بند قالده رو کشید
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 اخی گفتم و توی بغلش پرت شدم.

 روی تخت پرتم کرد و روم خیمه زد

 _به حرف من گوش نمیدی اره؟ توله سگ

 

 و کشیده ای توی صورتم زد. چیزی نگفتم. چهرش واقعا ترسناک شده بود

 

 انداخت و از شدت درد لب هام رو به هم می فشردمبا ناخن هاش روی بدنم خراش می 

 

 کارش که با پوست بدنم تموم شد سراغ سیـنه هام رفت و فشارشون میداد

 

 اینبار نتونستم طاقت بیارم و اخ بلندی گفتم

 جری تر شد و با شدت بیشتری به کارش ادامه داد.

 

 چشم هام رو که باز کردم پایین تخت بودم.

 داشت میترکید دستی به سرم کشیدم.

 

 با یاداوری دیشب از جا پریدم

 وای. من چکار کرده بودم. نگاهم به بدنم افتاد

 

 با دیدن خراشیدگی های عمیق و کبودی های روش اه از نهادم بلند شد.

 

 همینجور به بدنم خیره بودم که در باز شد و...
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موهای نمدار و لباس هایی که انگار تازه پوشیده بود میشد بفهمی که تازه حموم  و حسام داخل اومد. از

 بوده.

 

 با لبخند خیره ی بدنم شد

 اهمیت ندادم و از جا بلند شدم. کل تنم خرد و خمیر بود.

 

 لباس هام رو تنم کردم و تمام مدت حسام بدون حرف بهم زل زده بود.

 

 رو چنگ زدم و خواستم از اتاق بیرون برم که جلوم ایستادکارم که تموم شد از روی میز پول ها 

 

 شالم رو کنار زد و کنار گوشم زمزمه کرد

 _یه قرارداد یه ساله و صیـغه ی محرمیت. 

 

 توی چشم هاش نگاه کردم و گفتم

 _در ازاش چی گیرم میاد؟!

 

 با لبخند گفت

 _هرچی که بخوای.

 

 کاغذی جلوم گرفت و ادامه داد

 ت رو کردی با این شماره تماس بگیر._هروقت فکرها

 

 کاغذ رو از دستش گرفتم و بیرون رفتم.

 نمیدونستم قبول کنم یا نه.
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 مشغول فکر کردن بهش بودم که یه دفعه یادم افتاد االن یه شبه خونه نرفتم

 

 دودستی توی سرم کوبیدم و گفتم

 _وای. زهرا!

 

 سم. دلشوره بدی به دلم افتاده بودسخاوتمندانه آژانسی گرفتم تا سریع تر به خونه بر

 

 ماشین که توی کوچمون پیچید با دیدن امبوالنسی که در خونمون بود جیغی کشیدم و از ماشین پیاده شدم

 

 زیر لب مرتب خدا رو قسم میدادم

 خدایا چیزیش نشده باشه. خدایا اون گناهی نداره. چیزی نشده باشه

 

دکتر گفته بود باید عمل کنه و حاال هرچی به خونه نزدیک تر قلب زهرا ضعیف بود و یه سالی میشد که 

 میشدم شکم به یقین تبدیل میشد که قلب خواهر کوچولوم دووم نیاورده.

 

 بعد از چند بار زمین خوردن به در خونه رسیدم

 همسایه ها بدجور نگاهم میکردن

 

و تونستم جسم نحیف و رنگ پریده قبل ازاینکه لب باز کنم برانکاردی رو از توی خونمون بیرون اوردن 

 زهرا رو روش ببینم

 

 نفهمیدم کی اشک هام جاری شد یا اینکه کی به بیمارستان رسیدیم

 

 تنها چیزی که فهمیدم جمله ی آخر دکتر بود

 "اگه فورا عمل نشه دووم نمیاره"
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 م و با دستهای لرزونم شماره گرفتمکاغذ مچاله شده رو از توی کیفم دراورد

 

 به بوق دوم نرسیده جواب داد

 _بله بفرمایید؟

 

 نمیدونستم چی بگم. خودمو چی معرفی میکردم؟

 _منم.. دیشب..

 

 قبل ازاینکه ادامه بدم گفت

 _اهان. فکرنمیکردم انقدر زود زنگ بزنی

 

 بغضم رو فرو دادم و گفتم

 ه بیای؟ پولی که باید بدی رو اینجا بدی._اون کاری که گفتی رو میکنم. فقط میش

 

 توقع نداشتم قبول کنه ولی بعد از چند لحظه مکث گفت

 _آدرس.

 

 ادرس رو براش گفتم و گوشه ی راهرو منتظر شدم تا بیاد

 

 جرات رفتن تو اتاق خواهرم رونداشتم. میترسیدم اتفاقی براش بیفته

 

 ش های براق مردونه ای جلوی چشمم ظاهر شدبعد از چند دقیقه که برام عین چند سال گذشت کف
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 _خودتی؟ چی شده؟

 

 سعی کردم جلوش محکم باشم و بغص نداشته باشم ولی انگار موفق نبودم

 _تنها خواهرم توی اون اتاق داره جون میده.احتیاج فوری به عمل قلب داره

 حتی اگه پول داشته باشم هم باید توی نوبت برم تا واسش قلب پیدا شه.

 پارتی داشته باشی میتونی کارمو...اگه 

 

 بین حرفم پرید

 _اوکی درستش میکنم.
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 با موبایلش ور رفت و بعد از چند لحظه شروع به صحبت کرد

 

هیچی از صحبت هاش نفهمیدم فقط حواسم به اتاق روبرو بود که خواهرم توش داشت با مرگ دست و 

 یکردپنجه نرم م

 

 با تکون دادن دستی جلوم به خودم اومدم

 _ها؟

 

 حسام گفت 

_هماهنگ کردم بیان ببرنش یه بیمارستان بهتر. توهم همراهمون میای. تا فردا یا نهایتا پسفردا که قلب 

 برسه عمل میشه. ولی..

 

 انگشتش رو جلوی صورتم تکون داد

 ذارم جلوت و ازت سفته میگیرم. حواست باشه_ولی وای به حالت اگه زیر حرف هات بزنی. قرار داد می
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 سرم رو پایین انداختم و چشم زیرلبی گفتم

 

 دم در منتظر شدیم تا امبوالنس دیگه ای اومد و زهرا رو به بیمارستان خصوصی ای منتقل کردیم

 

باالی سرش فقط دعا میکردم و اشک میریختم. بدنش بین اونهمه دستگاه که بهش وصل کرده بودن گم 

 ده بود.ش

 

تا شب کنارش موندم. حسام اتاق جداگانه ای برای زهرا گرفت و خودش به چند نفر زنگ زد و هماهنگی 

 های الزم رو انجام داد.

 

 دستی روی گونه رنگ پریده زهرا کشیدم

 _خوب میشی گلکم. خوب میشی زهرام. طاقت بیار

 

 دوباره اشک هام راه خودشونو پیدا کردن که حسام داد زد

 کن دیگه. بس که آبغوره گرفتی حالمو بهم زدی _بس

 

از لحن حرف زدنش خوشم نیومد. تحقیرم کرده بود ولی باید جلوش ساکت میموندم. زندگی خواهرم تو 

 دستای این عوضی بود

 

 بعد از چند دقیقه دستم رو گرفت و دنبال خودش کشید

 _کارمون اینجا تمومه. بریم

 

 پرسیدم

 م بمونم_کجا؟ میخوام پیش خواهر
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 زیر گوشم گفت

 _بسه هرچقدر موندی. میریم قرارداد رو امضا کنی و کارتو از امشب شروع کنی جنـده کوچولو

 

 مقاومت کردم و گفتم

 _اتفاقی نمیفته اگه فردا کارمو شروع کنم. امشب میخوام پیش خواهرم باشم. اون االن بهم احتیاج داره

 

 فشار محکمی به مچ دستم داد و غرید

 لم خرابه. میای یا بزنم زیر همه چی؟_حا
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 تند گفتم

 _باشه میام ولی بذار تا اخر شب پیشش بمونم. لطفا

 

 سخت بود ازش خواهش کنم. واقعا نمیخواستم زهرا رو تنها بذارم.

 

 کالفه پوفی کشید و گفت

 _یه ساعت دیگه دم در باش.

 

 نشستم و به اشک هام اجازه ی فرود اومدن دادم. و رفت. کنار زهرا

 

 نوازشگرانه انگشت هام رو روی دست زهرا میکشیدم و زیرلب از اون باالسری شکایت میکردم 

 _رسمش بود؟ اخه واسه همه خدایی. واسه ما کجایی؟

 من از اول بنده ی بدی بودم؟ خودت خواستی. 
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م تو اوج مستی باهام میخوابید؟ یادته چقدر جیغ میزدم و یادته اون روزا که اون نامرد به اصطالح پدر

 التماسش میکردم؟

 

 یاد گذشته افتادم. روزهایی که ناپدریم مجبورم میکرد به خودش و دوستاش سرویس بدم!

 

 مگه من چند سالم بود؟ هق زدم

 ساله چقدر طاقت داره؟ ۱6_چند سالم بود خدا؟ یه بچه ی 

 ه شدم. حاال دیگه نوبت چیه؟ولم کردی. از همون روزم هـرز

 میخوای زهرا رو هم ازم بگیری؟ نمیذارم.

 

 از دست اون مفنگی الشخور نجاتش دادم و حاالم خودمو میفروشم تا زنده بمونه.

 

 هم رد شده بود ۱1نگاهی به ساعت انداختم. 

 تند اشک هام رو پاک کردم و بوسه ای روی گونه ی زهرا زدم

 

 زیرگوشش گفتم

 ر خواهری._طاقت بیا

 

 و از در بیرون رفتم. حسام با قیافه برزخی دم در بود

 

 خواستم چیزی بگم که انگشتش رو به نشونه ی هیس روی لبش گذاشت و گفت

 _فقط بریم.
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ریزه بی حرکت پشت سرش راه افتادم و زیر لب فقط فحش نثارش میکردم. حاال یکم دیر تر اون غ

 مردونتو بخوابونی طوریت میشه؟

 

کلید ریموتش رو زد. با دیدن کوپه ی مشکی رنگی که گوشه ی محوطه پارک شده بود فکم به زمین 

 چسبید.

 

 یکی مثل این یابو که انقدر پول داشت و یکی مثل من.. که..

 

 سرم رو تکون دادم تا افکار مزاحم محو شه. در رو باز کردم و نشستم.

 

 ن گازش ماشین از جا کنده شد و باسرعت از بیمارستان بیرون رفتیم.با اولی

 

 توی ماشین ساکت بودم که دست برد و آهنگی رو پلی کرد

 

" 

 فهمیدم که خوب بودن من بازتاب نداره وجدان تا آخره این داستان سرابه

 فهمیدم کبابی آثار ثوابه به محتاج فقط بگم که بازار خرابه

 

 ورم آتو جمع کنم تبدیل به اسلحه کنمیادگرفتم از همه د

 درد دالرو بشنوم و وقت دعوا همون درد دالشونو مسخره کنم

 

 تو دل یک شهر پر از فازهای منفی راه های مخفی

 پره خطر مارهای افعی

 ایستادی تو چهار راه تردید. درگیری

 

 که سکوت کنم و مظلوم تر شم؟اجازه بدم همه از روم رد شن؟



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 رد که با طبیعت خودشو وقف داد با مرگ آدمیت؟یا بشم یه نام

 

 نگو مسئله رو واکنش باز

 خب مسلمه هر کنشی واکنش داشت

 

 رود بودم سد شدم روز بودم شب شدم

 خوب بودم رد شدم و بد شدم

" 

 

 به اینجای آهنگ که رسید حسام زیر لب گفت

 _و بد شدم!

 

؟ از شبایی که از چی میفهمید از دردای من پوز خندی زدم. حتما شکست عشقی خوردی که بد شدی! این

 درد زیر دلم خواب نمیرفتم؟

 از شبایی که بابا با قهقهه منو پیش دوستاش میفرستاد؟

 

 چه میدونست! با ترمز ماشین سرم رو بلند کردم و به حیاط ویالیی که توش بودیم خیره شدم.

 

که دوطرف جاده سنگی وجود داشتن زیباییش حتی توی شب هم خیره کننده بود. چراغ های کوچکی 

 محوطه درخت کاری شده رو از مسیر اصلی جدا میکردن و دید کافی رو هم فراهم کرده بودن.

 

 آهی کشیدم و پیاده شدم

 حسام بعد از چند لحظه خودش رو بهم رسوند و دستش رو دور کمرم انداخت و محکم فشرد

 

و باز کردم و داخل رفتم. محوطه داخل از بیرونش هم از درد لبم رو گاز گرفتم ولی چیزی نگفتم. در ر

 زیباتر بود
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 لوستر بزرگ توی پذیرایی مبل های چرم شیک و ال سی دی بزرگی که اونجا بود رو روشن کرده بود

 

دکوراسیون نسبتا ساده اما شیکی داشت. دیوار ها ترکیبی از کرم و قهوه ای بودن و قالیچه های کوچک 

 وی پارکت ها خودنمایی میکردنقهوه ای رنگی هم ر

 

 قبل اینکه فرصت کنکاش بیشتر داشته باشم حسام دستم رو گرفت و طبقه باال کشوند.

 

 در اخرین اتاقی که ته راهرو بود رو باز کرد و منو داخل هل داد
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 با دیدن وسایل توی اتاق هینی کشیدم

 عین کشتارگاه بود!

 

 روی صندلی نشوندم و برگه ای رو جلوم گذاشت.

 _امضاش کن.

 

 اب دهنم رو قورت دادم و امضای کج و کوله ای زیر برگه زدم.

 

 تنها چیزی که چک کردم تاریخش بود تا مطمئن شم بیشتر از یه سال برده ش نیستم.

 

 و ترجیح دادم بقیه شو نخونم.

 ت و مجبورم کرد اونارو هم امضا کنم.بعد از امضای برگه، چند تا سفته جلوم گذاش
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 کارم که تموم شد آیه صیـغه رو خوند.

 زیر لب گفتم

 _قبلت.

 

 لبخندی روی لبش اومد و با ارامش شروع به باز کردن دکمه های مانتوم کرد

 

 تاپ زیرشو دراورد و نگاهی به سیـنه هام انداخت

 _با دوتا حلقه بهترم میشن

 

 ؟ودحلقه؟ منظورش از حلقه چی ب

 سوزن کوچکی رو داغ کرد و سمتم اومد

 نوک سیـنه م رو توی دستش گرفت و سوزن داغ رو ازش رد کرد

 

 جیغی زدم و خواستم بلند شم که با دستش گردنم رو گرفت و مجبورم کرد سر جام بمونم

 _چموش بازی نداشتیم. بتمرگ سر جات کارم تموم شه توله سگ

 

 [۱1:۱۱ 60.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_18 

 سوزش بدی توی بدنم افتاده بود و مثل مار به خودم میپیچیدم.

 

کارش که تموم شد و دستش رو برداشت متوجه دوتا حلقه ی نقره ای رنگ شدم که روی سیـنه هام زده 

 بود.

 

 از جای هرکدوم خون میومد و دورش قرمز شده بود
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 قالده ای رو دور گردنم بست.حسام دوباره نزدیکم شد و قبل اینکه واکنشی نشون بدم 

 

دستم ناخوداگاه لمسش کرد. تیغه های فلزی تیزی ازش بیرون زده بودن و میتونستم تصورکنم شبیه چی 

 شدم

 

 یه سگ!

 

 دستش که سمت شلوارم رفت با نگاه ملتمس بهش خیره شدم

 _توروخدا. خیلی درد دارم..

 

 کردقهقهه ای زد و باوجود مخالفتم دکمه شلوارم رو باز 

 _هنوز مونده درد بکشی.

 

تازه داشتم میفهمیدم چه غلطی کردم. عین چی پشیمون شده بودم ولی من اون قرارداد کوفتی رو امضا 

 کردم!

 

 شلوارم رو که دراورد با لذت بهم خیره شد

 _نه بابا. انگار اونقدرام داغون نیست.

 

 دوباره سمت میز وسایلش رفت و دستگاهی رو سمتم اورد

 

 ام رو بستم و اشکم ریخت. خدایا نه. دیگه طاقت نداشتمچشم ه

 

 سوزش شدیدی زیر دلم پیچید

 دستم رو ازشدت درد گازگرفتم تا صدام در نیاد
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 اون عوضی داشت یه چیزی رو زیر دلم خالکوبی میکرد.

 

 حس میکردم االنه که بمیرم. با خاموش شدن دستگاه بی حال چشم هام رو باز کردم.

 

 سی مشکی رنگی زیر دلم خودنمایی میکردانگلی Hحرف 

 

 حسام چونم رو توی دستش گرفت و نگاهم کرد

 _این نشون برده بودنته. تا وقتی که مال منی میمونه. فهمیدی؟

 

 سری تکون دادم. بندی رو به قالده م وصل کرد و دنبال خودش کشید

 _برای امروز بسته. حاال بریم سراغ اصل کاری
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 دستم رو دور قالدم انداختم تا حس خفگیم کمتر شه و ناخوداگاه دنبالش کشیده شدم

 

 توی اتاق خوابش پرتم کرد و در رو بست

 

 کنار تخت نشستم و سرم رو پایین گرفتم

 

 کمر بندش رو دراورد و کنارم نشست. سرم رو باال گرفت

 نمیزنی. هرچی بگم باید بگی چشم. فهمیدی؟ _از امشب من اربابتم. روی حرف من حرف

 

 با لرز سری تکون دادم.

 موهام رو گرفت و روی تخت کشید
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 _خوبه.

 

 دکمه های پیرهنش رو باز کرد و گوشه ای انداخت

 با حس سنگینی وزنش لبم رو گاز گرفتم.

 

 به اندازه کافی بدنم میسوخت و حاال تحمل وزنش سخت شده بود

 

 دنم برد و گاز محکمی گرفتسرش رو توی گودی گر

 

 دست هام ناخوداگاه کمرش رو چنگ انداخت.

 

 انگار با این کارم بیشتر تحـریک شد و حلقه هایی که روی نوک سیـنه هام زده بود رو فشار داد

 

 جیغی از درد زدم که شدت کشیدنش رو بیشتر کرد و همزمان لبم رو به دندون گرفت

 

 ت دردم هرلحظه بیشتر میشدجیغم توی گلو خفه شده بود و شد

 

 انگار از دست و پا زدن و تقال کردنم لذت میبرد که به کارش ادامه میداد

 

 لحظه ای دست از ازار دادنم کشید

 فکر کردم بیخیالم شده ولی با درد بدی که زیر دلم پیچید نفسم رفت
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 دمچشم هام رو از شدت درد باز کر
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 از جایی اویزون شده بودم

 

 درد پاهام بیشتر از هرجا بود.دقیقا از همونجا هم اویزون شده بودم

 

 جیغ زدم

 _هی. حسام. بازکن پاهامو میخوام برم. قرارمون دیشب بود. خواهرم عمل داره. اه کجایی؟

 

 با باز شدن در اروم گرفتم. ادامه دادم

 _بیا باز کن پاهامو

 

 رم اومد و نشستحسام قدم زنون کنا

 _مگه نگفتم من اربابتم ها؟

 

 چونم رو توی دستش فشار داد

 _ها؟؟؟

 

 چشم هام رو بستم. لعنت بهت. لعنت به من. لعنت به این زندگی

 با صدایی که از شدت درد میلرزید گفتم

 _باشه ارباب. خواهرم عمل داره میخوامـ..

 

 ی حرفم به جیغ های درد ناک تبدیل شدبا فشاری که به نوک سیـنه های دردناکم اورد بقیه 

 

 با تکون دادن بدن و دستام سعی میکردم خودم رو از دستش ازاد کنم

 

 این مرد روانی بود.
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 میون جیغام گفتم

 _بسه دیگه نمیخوام. ولم کن عوضی سادیسمی. میخوام برم. اون پول کوفتیتم میدم میگم ولم کن

 

 قهقهه ترسناکی زد و سیـنم رو ول کرد

 ینو باید قبل امضای قرار داد میگفتی_ا

 

 و دستش رو توی جیبش برد و وسیله ای رو بزور توی دهنم جا داد

 

 نمیتونستم درست حرف بزنم. انکار یه لوله رو بزور توی حلقم جا کرده بودن

 

 حتی دهنمم بسته نمیشد.

 نگاه هوس الودی بهم انداخت و گفت

 .. هربار میبینمت هوس میکنم دوباره ترتیبتو بدم_بهتر از تمام برده هایی که داشتم هستی

 

 چشام گرد شد که زیپ شلوارش رو باز کرد و...
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 و بزور توی دهنم جاش داد.

 ر بشکنمکاری نمیتونستم بکنم فقط چشم هام رو بستم تا حداقل کمتر بیینم.. کمت

 

 سر یه حماقت کوچیک کل زندگیمو به باد داده بودم.

 با ضربه ی اخری که توی دهنم زد سرم رو محکم گرفت و توی دهنم ریخت
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 عوق زدم

 حالم داشت بهم میخورد. تا حاال مال کسی رو نخورده بودم.

 

 کارش که تموم شد پاهام رو باز کرد و روی زمین افتادم

 

اون وسیله ی چندش اور رو از توی دهنم دراوردم و شروع به عوق زدن  به محض ازاد شدن دستام

 کردم

 

 ولی چون معدم خالی بود چیزی جز زردابه باال نیومد

 

 بی حال روی زمین افتادم. حسام با دیدن حال و روزم گفت

 یش_پاشو خودتو جمع و جور کن حالمو بهم زدی. این کوفتیا رو هم جمع میکنی. البته اگه میخوای پ

 خواهر جونت بری

 

و از اتاق بیرون رفت. به زور از روی زمین بلند شدم و با پارچه ی قرمزی که روی میز افتاده بود 

 زردابه ها رو پاک کردم

 

 از اون اتاق کوفتی بیرون رفتم و خودم رو به دستشویی رسوندم

 

 بود نگاهم به آینه افتاد. کبودی های زیادی عالوه بر جای زخم هام روی بدنم

 

 زیر چشم هام گود افتاده بود و سیـنه هام.. ملتهب و پر از خون شده بودن

 

 بغضم رو قورت دادم و ابی به صورتم زدم.
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از در که بیرون رفتم با حسام سیـنه به سیـنه شدم. نگاهی به بدن برهنم انداخت و کنار گوشم جون 

 کشداری گفت

 

 با بی حالی ازش فاصله گرفتم و گفتم

 م کجان.._لباسا
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 دستی دور کمرم کشید و گفت

 _چشاتو باز میکردی توهمون اتاق میدیدی.

 

 ازش جدا شدم و توی اتاق برگشتم.

 یکم گشتم تا لباس هام رو که گوشه ای مچاله افتاده بودن پیدا کردم

 

 کردم و سوزش زخم هام رو نادید گرفتم.به زور تنم 

 

 از در که بیرون اومدم حسام به دیوار تکیه زده بود.

 

 ازش متنفر بودم.

 پوزخندی زد و سمت خروجی راه افتاد و منم مثل جوجه اردک دنبالش رفتم.

 

 سکوت مضخرفی توی ماشین حکمفرما بود که حسام دستش سمت ضبط رفت و اهنگی رو پلی کرد

 

 همون آهنگ قبل و همخونی های حسامدوباره 
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 "رود بودم سد شدم روز بودم شب شدم

 خوب بودم رد شدم و بد شدم"

 

 پوزخندی زدم و چشم هام رو بستم. خیلی سختی کشیده بود طفلک!

 

 با ترمز ماشین چشم هام رو باز کردم. از ماشین پیاده شدم و سمت بیمارستان رفتم

 

 عث میشد با وجود سوزش بین پام بازم تند تر بدومدلشوره ی بدی گرفته بودم که با

 

 صدای حسام رو میشنیدم

 _هی کجا میری؟ چته صبرکن باهم میریم

 

 ولی برام مهم نبود. با ورودم به بیمارستان از استیشن سراغ زهرا رو گرفتم

 

 با گفتن اسم و فامیلش پرستار با تاسف نگاهم کرد و گفت

 ند دقیقه ی پیش..._تسلیت میگم غم اخرتون باشه. چ

 

 بقیه ی حرف هاش رو نشنیدم. ناباور قدمی به عقب برداشتم و بعد از اون سیاهی مطلق..
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 با حس سوزشی توی دستم چشم هام رو باز کردم
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 ی که داخلش بودم زل زدمنمیدونستم کجام و به دیوار های اتاق سفید

 

 لبام خشک شده بود و شدیدا اب میخواستم.

 

 سرم رو چرخوندم تا اطرافم رو ببینم که صدایی توی ذهنم اکو شد

 

 "_تسلیت میگم... تسلیت میگم.. تسلیت میگم.."

 

 اومدمم به بیمارستان. عمل زهرا. اون پرستار.. وای زهرا.. خواهرم..

 

 ی بدی داشتم ولی دستم رو به لبه ی تخت گرفتماز جام بلند شدم. سرگیجه 

 

 نگاهم به سرمی که توی دستم بود افتاد

اینو میخواستم چکار؟ اصال چرا ایننجا بودم وقتی خواهرم زیر دست ادن عوضیا جون داده بود؟ قرار 

 بود عملش کنن.  حسام قول داده بود که خوبش میکنه

 

 میگرفتمیاد چهره ی معصوم زهرا که میفتادم اتیش 

 

 سرم رو از دستم کشیدم و از اتاق بیرون رفتم

 

 با دیدن اولین پرستار جلوشو گرفتم

 _خو..خواهرم.. کج..کجاست

 

 دست های لرزونم رو از روپوشش جدا کرد و گفت

 _اروم باشین خانم. اسم و فامیـ..
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 با دیدن دست خونیم ادامه ی حرفشو خورد

 کوچکی که جای سرم بود فشار داداز جیبش پنبه ای دراورد و روی زخم 

 _اروم باش خانم دستتو نابود کردی.. دو دقیقه بشین و اسم و فامیل خواهرتم بگو.. چه خبرته

 

 خواستم چیزی بگم که

 با شنیدن اسمم از زبون حسام یخ کردم...
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 ینجا رو گذاشتی رو سرت؟_چته ا

 

 اول ترسیدم ولی با یاداوری خواهرم سمتش برگشتم و غریدم

 _خفه شو. همش تقصیر توئه لعنتی. میفهمی؟ همش تقصیر توئه

 

 و همزمان مشت های پی در پی به سینش میکوبیدم

 چیزی نگفت و مچ دست هام رو گرفت

 

 هق زدم

 تو چی میفهمی؟ چی میفهمی.._تنها کسی بود که توی دنیا برام مونده بود. 

 

 فشار دست هاش دور مچم بیشتر شد و بعد از چند لحظه منو کشون کشون سمتی برد

 

 در اتاقی رو باز کرد و داخلش هلم داد و غرید
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 _بفهم چی ازدهنت بیرون میاد

 

خواستم چیزی بگم که با صدای تیک تیک دستگاه های پشت سرم برگشتم و خیره به کسی که روی تخت 

 بود شدم

 

 خواهرم بود! نگاهم به مانیتور افتاد. هنوز ضربان داشت

 

 با پاهای لرزون سمتش رفتم و زمزمه کردم

 _خ..خدا..رو..ش..شکر.. خدای..ا شک..شکرت..

 

 کنار تختش زانو زدم و دستش رو بوسیدم و بوییدم

 خواهرم زنده بود. هنوز داشت نفس میکشید. اونا نجاتش داده بودن

 

 شک هام روون شد ولی اینبار از خوشحالی. ازاینکه دوباره داشتمش.دوباره ا

 

 دستی روی شونم نشست.

 سرم رو باال اوردم. حسام بود

 لب زدم

 _ممنونم..

 

 چیزی نگفت و بهم خیره شد

 انگار تو گذشته هاش سیر میکرد

 

 بعد از چند لحظه دست هاش مشت شد و از اتاق بیرون رفت.
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 شد یهو؟اشکم رو پاک کردم. چش 
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 بیخیالش شدم.االن فقط زهرا برام مهم بود.

 نمیدونستم پرستاره خبر رو بد داد یا تونستن زهرا رو نجاتش بدن

 

 ولی هرچی که بود االن خواهرم زنده زیر این دستگاه ها نفس میکشید!

 

 روی دستای کوچکش گذاشتم و شروع به درد و دل کردم سرم رو

 

_دیدی توام میخواستی بذاری بری؟ توام مثل مامان بشی. اخه من توی این دنیا کیو جز تو دارم؟ یادته 

 وقتایی که بابا اذیتم میکرد برای اروم شدنم تورو بغل میکردم؟

 

 دماغم رو باال کشیدم و ادامه دادم

یاد. تو اونموقع خیلی کوچیک بودی. شبایی که پول نداشتم برات شیر بخرم _البته فکرنکنم یادت ب

 انگشتمو تا صبح میک میزدی..

 

 اون موقعا هم داغ دار مامان بودم هم زیر دست بابا. عارم میاد بابا صداش کنم. زیردست اون آشغال..

 

 تک به تک انگشت هاش رو بوسیدم و درنهایت لپش رو ناز کردم

 همه گذشته مهم اینه دارمت. قول بده دیگه نخوای تنهام بذاری.. _بیخیال اونا

 

 لبخند کمرنگی زدم و روی صندلی کنار تختش نشستم. نگاهم به دست پر از خونم افتاد
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با دستمال کاغذی روش رو پوشوندم و سرم رو روی تخت کنار زهرا گذاشتم. دلم میخواست زودتر به 

 ازکنه..هوش بیاد و مثل همیشه موهام رو ن

 

 بچه شده بودم! پلک هام روی هم افتاد و دیگه چیزی نفهمیدم.

 

توی دشت بزرگی قدم میزدم. همه جاش سرسبز بود. لباس پف دار قرمز رنگی تنم بود و فارغ از همه 

 جا روی سبزه ها دراز کشیده بودم و با دست ابرها رو نشون میکردم.

 

 با شنیدن صدای مامان از جا پریدم

 خودتی؟ _مامان؟

 

 نور شدیدی توی چشم هام زد. مامان با پیرهن سفید رنگی کنار درخت ایستاده بود

 

 با ذوق سمتش رفتم

 _مامان...
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 بهش که رسیدم خودمو توی بغلش انداختم

 نذار.._دلم برات تنگ شده بود دیگه تنهام 

 

 مامان دست هاش رو دورم انداخت و سرم رو بوسید

 _من پیشتم همیشه.

 

 نگاهی به اطراف انداختم



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 _اینجا کجاست.. یعنی من مردم؟ همیشه اومدم پیشت؟

 

 مامان با دست هاش صورتمو قاب گرفت

 _نه زیبا. تو باید بمونی و از خواهرت مراقبت کنی. اون فقط تورو داره.

 

 م جمع شداشک توی چشم ها

 مامان ادامه داد

_هر روز که میبینمتون اتیش میگیرم زیبا. ازاینکه کاری ازم برنمیاد متاسفم. ازاینکه ولتون کردم و رفتم 

 متاسفم منو ببخش دخترم..

 

 تاحاال نشده بود مامان اینجوری سرافکنده باهام حرف بزنه

 دست هاش رو توی دستم گرفتم و گفتم

 اگه الزم باشه خودمم براش فدا میکنم.. _تا آخرش مراقبشم. حتی

 

 مامان لبخندی زد و از پشت سرش زهرا بیرون اومد

 _زیبا

 

 با خوشحالی خواستم توی بغل بگیرمش که توی سیاهی فرو رفتم

 

 چشم هام رو که باز کردم صدای ضعیف زهرا رو شنیدم

 _زیبا..

 

 از جا بلند شدم و دستش رو توی دستم گرفتم

 اینجام_جونم خواهری.
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 لبخند بی جونی زد

 _مرسی. دیگه نرو..

 

 نرم؟چطور میتونستم نرم وقتی که در ازای پول خودمو فروخته بودم..

 بغضم رو قورت دادم و گفتم

 _دیگه نمیرم. اروم بخواب..
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 و با دست های کوچکش انگشتمو گرفتزهرا لبخند بی جونی زد 

 

 محوش شده بودم که در باز شد و حسام داخل اومد

 با دیدنشدو حس تنفر و قدردانی سراغم اومدن

 

 من ازاین مرد متنفر بودم ولی جون خواهرم رو مدیونش بودم

 

 قرارداد بسته بودیم و میخواستم به خوبی کارم رو انجام بدم

 

 تماز جام بلند شدم و سمتش رف

 _مرسی. بابت حرفام...

 

 حسام نگاهی به زهرا انداخت

 _میبینی که حالش خوبه. میتونیم بریم
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 دستش رو توی دست هام گرفتم

 _نه. وایسا. یعنی دیگه نمیتونم ببینمش؟ تکلیف خواهرم چی میشه. اگه من نباشم کجا زندگی..

 

 حسام دستش رو باال اورد

 ه سال تضمین شدست و میذارم ببینیش._هی هی صبرکن. زندگی خواهرت تواین ی

 ترتیب بدهیاتونم میدم ولی..

 

 با مکث پرسیدم

 _ولی چی؟

 

 _ولی همه اینا بستگی به سرویس دادنت داره. میدونی چه چجور رابطه هایی دوست دارم؟

 

 چشم هام رو بستم. اونا رابطه نبودن.. وحشی گری بودن. سالخی بودن..

 

 پرسید

 هنوزم راه برگشت داری. منم سفته هاتو میذارم اجرا.._چی شد پشیمون شدی؟! 

 

 تند گفتم

 _نه. پشیمون نیستم فقط یه خواهش داشتم

 

 پرسید

 _چی؟

 

 خودم رو بهش نزدیک تر کردم و گفتم

 _رابطه بعدیمون رو به عهده من بذار. بذار دیوونت کنم
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طه ی اروم بکنم. چیزی که تموم امیدوار بودم این ترفند جواب بده و حداقل تالشم رو برای یه راب

 مشتریام رو به اتیش میکشید

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_28 

 حسام لحظه ای مکث کرد وگفت

 _اگه نتونستی راضیم کنی؟

 

 دستم رو روی برجستگیش حرکت دادم و گفتم

 ی._اگه نتونستم ازادی هرکار خواستی بکن

 

 برقی تو چشم هاش درخشید و گفت

 _باشه. کارتو از کی شروع میکنی؟

 

 برگشتم و نگاهی به چهره ی غرق درخواب زهرا کردم

 _همین چند ساعت پیش راضیت کردم..

 

 خودش رو بهم چسبوند و زیرگوشم گفت

 _میدونستی من مرد هاتیم؟

 

 زیر لب تف به این شانسی گفتم و با لبخند مصنوعی گفتم

 شه هروقت بخوای شروعش میکنم ولی اگه صبرمیکردی تا شب، برنامه بهتر پیش میرفت_با
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 نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت

 _االن تا شب چه فرقی داره؟

 

 قیافم رو متفکر کردم و گفتم

 _خوب شب که بشه فضا بهتره. خودت اماده تری و اینکه لباسی که من میخوام روهم جور میکنیم.

 

 ین بازی خوشش اومده بود که گفتانگار ازا

 _لباس؟

 

 _اره لباس. همینجور الکی که نمیشه پیش بریم

 

 _باشه پس االن بریم دنبال لباسی که میخوای

 و قبل ازاینکه اعتراضی کنم دستم رو کشید و ازدر بیرون برد

 

 با اعتراض گفتم

 _اگه االن بریم باید تا شب صبرکنیاا
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 طولی نکشید که با وجود نق زدن های من به پاساژ شیکی رسیدیم

 

 دهنم از تعجب باز مونده بود

 حسام بی توجه به وایستادن من، دستمو توی یکی از مغازه ها کشید
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 به حسام گفتمبا دیدن لباس زیرهای فانتزی خوشگلی که توی مغازه چیده شده بود 

 _منظورم از لباس اینا نبود. یه لباس رقص عربی میخواستم خنگ

 

 حسام با لحن هوس الودی زیر گوشم گفت

 _اونو هم میخریم.

 

 باشه ای گفتم و چند تا از لباس زیر ها روانتخاب کردم

 یکیش حریر کامل قرمز رنگ بود با طرح های لب مشکی رنگ روش

 

 م بندی بودن و یه بیکینی هم همراهشون.شتسه تای دیگه هم که بردا

 

 حسام لباس خواب مشکی رنگ حریری رو جلوم گرفت

 _فکرکنم این بهت بیاد.

 

 و کنار بقیه خرید ها گذاشت. لباسش کوتاه و چین دار بود

 و از باال هم دوتا بند نازک قرمز رنگ میخورد

 

 سلیقش بد نبود.

 قص عربی ابی رنگی شدمنگاهم روی مدل ها میچرخید که متوجه لباس ر

 

خیلی زیبا بود. روی تک تک جاهاش نگین های براقی دوخته شده بود و طرح قالبش جوری به تن 

 مانکن نشسته بود که هرکسی رو وسوسه میکرد یه دونه از این لباس ها برای خودش داشته باشه

 

 وده بودم بهترینش گیرم اومده بفکر نمیکردم لباسی که میخوام رو اینجا پیداکنم ولی حاال که پیداش کرد
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 به حسام نشونش دادم و اونم تائید کرد و لباسی که میخواستم هم به جمع خرید هام اضافه شد

 

ست بقیه پاساژ رو هم بگردم ولی نگرانی کارمون که تموم شد از مغازه بیرون رفتیم. با اینکه دلم میخوا

 زهرا ولم نمیکرد

 

 دسمت ماشین رفتم که حسام پرسی

 _کجا؟

 

 اشاره ای به ماشین زدم و گفتم

 _برگردیم دیگه

 

 سمتم اومد و دستم رو گرفت

 _حتما باید دنبال خودم بکشمت تا بیای؟ مگه من گفتم کارمون تموم شده؟
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 پوفی کشیدم و دنبالش رفتم

 رم.._حسام خواه

 

 هیسی گفت و دستم رو دنبال خودش کشید

 به هر مغازه که میرسیدیم داخل میرفت و با چند تا پاکت خرید برمیگشت

 

 حتی فرصت نگاه کردنشونم بهم نمیداد و با وجود کنجکاوی که داشتم سعی میکردم بی تفاوت باشم

 



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 که اونجا بود دهنم باز موندکارش که تموم شد به طبقه آخر برج رفتیم. با دیدن کافی شاپ مجللی 

 

 تا حاال اینجور جاهایی نیومده بودم

 حسام هم انگار اینو فهمیده بود که با ژست جنتلمنانه ای صندلی رو برام عقب کشید

 

 همونجور که با تعجب بهش زل زده بودم نشستم

 این کارا از حسام بعید بود!

 

 منو رو جلوم گرفت و خودشم مشغول انتخاب شد

 ه اسم های عجیب و غریب جلوم انداختمنگاهی ب

 

 اینا چی بودن دیگه؟ تنها چیزهایی که بینشون میشناختم قهوه و نسکافه بود

 

لبخند مسخره ای زدم و نسکافه رو انتخاب کردم. حسام گارسون رو صدا زد و دوتا نسکافه و کاپ کیکی 

 سفارش داد

 

 به حسام خیره شدم و ناخوداگاه گفتم

 نمیاد.._این کارا بهت 

 

 متقابال بهم خیره شد

 _اونوقت چرا؟

 

 حالت متفکری به خودم گرفتم

 _خب.. رفتارت دوگانست. یعنی اصال بهت نمیخوره جنتلمن هم باشی
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 _یعنی بخاطر دوتا قهوه و خریدهایی که داشتیم به این نتیجه رسیدی که جنتلمنم؟

 

 سریع حرفم رو اصالح کردم

یدی و جدا از خرید به فکرم بودی و اوردیم اینجا. بخاطر خزید ها _نه. خب صندلی رو برام عقب کش

 نیست ولی دخترا اینجور رفتار هایی رو دوست دارن..

 

 زیرلب جوری که نشنوه ادامه دادم

 _حتی کسایی مثل من که چیزی از دختر بودنم نفهمیدم..

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_31 

 حسام آهانی گفت و بیخیال مشغول گوش دادن به آهنگی شد که توی کافه درحال پخش بود

 

 منم چیزی نگفتم و مشغول تماشای کافه شدم

 

دکوراسیون تمام چوب و رنگ قهوه ای خاصی که روی چوب ها زده شده بود ناخوداگاه ارامش رو تلقین 

 میکرد

 

 ال و هوایی که داشتیم در اومدیم.با اوردن سفارش جفتمون از اون ح

 

 شاید برای لحظه ای احساس ارامش کرده بودم. کنار مردی که فکر میکردم بویی از انسانیت نبرده

 

 ولی حسام انگار برعکس من بود و ارامش قبل رو نداشت

 این رو از تکون دادن پاهاش و لرزش مردمک چشم هاش میشد فهمید
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 ه مزه کردن نسکافم شدم.زیر لب اهی کشیدم و مشغول مز

 

 سکوت بینمون که طوالنی شد گفتم

 _ساکتی.. چیزی شده؟

 

 _یاد یه عوضی افتادم. مهم نیست. خوردی بریم؟

 

 اشاره ای به فنجون دست نخورده ش کردم و گفتم

 _ولی تو که چیزی نخوردی..

 

 حسام درحالی که بلند میشد جواب داد

 _مهم نیست میل ندارم. پایین منتظرتم

 

 از جام بلند شدم و گفتم

 _صبرکن منم االن میام.

 

*** 

 دم در بیمارستان ایستاده بودم و نگاهم به ماشین حسام بود که با سرعت ازم فاصله میگرفت..

 

گفته بود شب دنبالم میاد و باید بهش سرویس بدم. مشکلی نداشتم. خوش حال هم بودم که گذاشته بود تا 

 شب پیش خواهرم بمونم

 

به پالستیک پر از خوراکی که دستم بود افتاد. حسام با اخم و جدیت اینارو بهم داده بود تا دست  نگاهم

 خالی پیش خواهرم نرم.

 

 ناخوداگاه لبخند محوی روی لبم اومد
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 این نامرد از هرکس که میشناختم مرد تر بود!

 

 داخل رفتم و با کمی پرس و جو اتاق خواهرم رو پیدا کردم

 فظه ای گفتم و داخل رفتملعنت به این حا

 

 زهرا روی تخت نشسته بود و به نقطه نامعلومی زل زده بود

 با اومدن من از جاش پرید

 _زیبا..

 

 سمتش رفتم و سرش رو توی بغلم گرفتم

 _جون زیبا.. ببخشید رفته بودم برات قاقا لیلی بخرم
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 زهرا با خوشحالی به پالستیک توی دستم خیره شد

 

 خوراکی ها رو دونه دونه دستش دادم و سرش رو ناز کردم

 _زیادی نخوریا.. واسه فرداتم بذار

 

 زهرا چشمی گفت و مشغول خوردن کیک شکالتی قلبی شکل توی دستش شد

 

سته بنده ی خوبی براش نبودم ولی کمکم با خوشحالی نگاهش کردم و زیر لب خداروشکری گفتم.. در

 کرده بود..
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 تا شب با زهرامشغول خندیدن و جوک گفتن بودیم.

 

 بعضی جوک ها رو نمیفهمید ولی با اداهایی که براش درمیوردم متوجه میشد و ریسه میرفت

 

 شده بود ۳حدودا ساعتای 

 میدونستم هرلحظه ممکنه حسام بیاد

 

 وردم و گونش رو بوسیدمپتو رو تا گردن زهرا باال ا

 با لحن مظلومانه ای گفت

 _داری میری؟

 

 لپش رو کشیدم

 _اره عزیزم. امشب به خاله دکترا میگم پیشت باشن. صبح زود میام دوباره

 

 زهرا خواست با بغض چیزی بگه که در باز شد و حسام داخل اومد

 _سالم..

 

 سریع جمعش کردم:

 م و صبح برمیگردم باشه؟_خوب دیگه خوب بخوابی. من با عمو میر

 

 زهرا نگاهی به قیافه جدی حسام انداخت و گفت

 _باشه.. زود بیا..

 

دلم نمیومد تنهاش بذارم ولی مجبور بودم. با لبخند مصنوعی پیشونیش رو بوسیدم و با حسام از در بیرون 

 رفتم
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 توی ماشین که نشستیم حسام دستش بین پام لغزید

 

 چیزی نگفتم. برای شروع خودش پیش قدم شده بود

 

 دست بردم و آهنگ بی کالمی پلی کردم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم

 

 هنوز نیومده دلم برای زهرا تنگ شده بود. پوفی کشیدم و چشم هام رو بستم

 

 دمباید روی هدفم تمرکز میکر

 با ترمز ماشین چشم هام ناخوداگاه باز شد

 

 رسیده بودیم! حسام فشاری به رونم داد که لبخندی زدم و لبم رو گاز گرفتم.

 

 پیاده شد و در رو برام باز کرد

 _ببینم امشب چکار میکنی کوچولو

 

 پیاده شدم و از عمد خودم رو بهش مالیدم

 و زیر گوشش گفتم

 _خیلی کارا..

 

 مرم گذاشت و داخل ساختمون هدایتم کرددستش رو پشت ک
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 چرخی توی پذیرایی زدم و گفتم

 _مشروب داری؟

 

 سری به نشونه تائید تکون داد ادامه دادم

 _خب پس تا بساط مشروبو اماده میکنی من برم لباس عوض کنم.

 

 و بدون دادن مهلت حرف زدن توی نزدیک ترین اتاق ممکن پریدم

 

 شیدم. ارایش مالیمی هم روی صورتم نشوندم که واقعا عوضم کرده بودلباس عربی رو دراوردم و پو

 

 و درنهایت با رژ قرمز کارمو تموم کردم

 نگاه رضایتمندانه ای توی آینه به خودم انداختم

 

 عالی شده بود

 در اتاق رو باز کردم و سالنه سالنه سمت حسام رفتم که دهنش باز مونده بود

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_34 

 با ناز پرسیدم

 _آهنگ عربی داری بذاری؟

 

 حسام دوباره ژست مغرورانه ای به خودش گرفت و گفت

 _اره االن میذارم
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 سمت دستگاه رفت و بعد از چند لحظه صدای آهنگ عربی توی سالن پیچید

 

 وقتش بود

 و سمتش رفتملرزشی به کمر و پایین تنم دادم 

 این آهنگو قبال شنیده بودم و همین باعث میشد همراه خواننده لب خونی کنم.

 

 نزدیک حسام که رسیدم لرزشی به سیـنه هام دادم و خودم رو سمتش خم کردم

 

 به وضوح باال و پایین شدن سیبک گلوش رو میدیدم

 

 شتمچرخی زدم و پشتم رو بهش کردم و دست هاش رو دوطرف پهلو هام گذا

 

 لرزش کمر و پایین تنم رو حس میکرد!

 

 بیشتر بهش چسبیدم و خودم رو از پشت بهش میمالیدم

 

 به پهلو هام چنگ زد

 

 سرم رو به عقب خم کردم و زیر چونش رو بوسیدم و بالفاصله ازش فاصله گرفتم و چرخیدم

 

 با دستم روی کاناپه هلش دادم که بدون مقاومتی نشست و مشغول تماشا شد

 

 مزمان با لرزش سیـنه هام سمت بطری مشروب رفتم و بازش کردمه
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 جام شرابی براش پر کردم و جلوی لباش گرفتم

 

چون جلوش خم شده بودم کل دار و ندارم مشخص شده بود و چشم های حسام هم دقیقا به همون دار و 

 ندارم ثابت بود!

 

 جام رو گرفت و یه سره باال رفت

 چکی دوباره روبروش قرار گرفتملبخندی زدم و با چرخش کو

 

 دستم رو با ناز به کل بدنم میکشیدم و این بیشتر تحـریکش میکرد

 

 بعد از چند لحظه جام دوم رو هم براش پر کردم و اون روهم بی وقفه سر کشید

 

نحوه ی سرکشیدنش معلوم بود به این زودیا مست نمیشه ولی برخالف انتظارم با جام سوم گیج و منگ 

 شد

 

 یگه چیزی بهش ندادم چون نمیخواستم روز بعد چیزی به یاد نیارهد

 

 حاال وقت قسمت اصلی کارم رسیده بود

 روی پاش نشستم و دکمه های پیرهنش رو دونه دونه باز کردم..

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#PART_35 

 زیر گوشش گفتمدستی به سینه ی برهنش کشیدم و 

 _بریم تو حموم؟
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 دستشو به لباسم گرفت و کشید

 تکه های جر خورده ی لباسم روی زمین افتاد

 

 فشار محکمی به سیـنه هام داد و دستش رو زیر بدنم انداخت و مثل پر کاه بلندم کرد

 

 دست هام رو دور گردنش حلقه کردم و گردنش رو بین لبام فشردم

 

 رد و توی وان گذاشتم.در حموم رو با پا باز ک

 اب ولرم رو باز کرد و بقیه ی لباس هاش رو دراورد

 

 روم خیمه زد و لب هام رو به دندون گرفت. آهی کشیدم که جری تر شد

 

 گازی از لب پایینم گرفت. دست هام ناخوداگاه سینـش رو چنگ انداخت

 

 ت لذتم رو چند برابر کرده بودپایین تر رفت و درد خفیف ناشی از گازهای کوچکی که از بدنم میگرف

 

 صدای اه و نالم کل حموم رو پرکرده بود و حسام هم خوشش اومده بود

 

 با دردی که زیر دلم پیچید اخی گفتم و پاهام رو باال اوردم

 

 گرمی اب و داغی بدن هامون تاثیر خودش رو گذاشته بود و خودمم داشتم از این رابطه لذت میبردم

 

 هم ضربه ی آخر رو زد و روم افتاد با لرزش بدنم حسام

 

 بدنم درد میکرد
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 زیر گوشش گفتم

 _چطوربود؟

 

 با صدای خشنی گفت

 _اینجوری ارضـا نمیشم..

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#PART_36 

 نالیدم

 _نه..

 

 بعد از چند لحظه سرش رو از توی گودی گردنم بیرون اورد

 

 چشم هاش قرمز شده بود

 انگار سرد شدن ابا مستی رو هم از سرش برده بود

 

 زمزمه کرد

 _تالش خوبی بود ولی گفتم که با رابطه عاشقانه حال نمیکنم

 

 به این رابطش میگفت عاشقانه! کل بدنم کبود بود

 با ترس بهش نگاه میکردم که ادامه داد

 ید روت امتحان کنم.._بریم اتاق مخصوص. یه سری وسایل هست که با

 

 قبل اینکه بخوام مقاومت کنم دستم رو کشید و از حموم بیرون برد
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 _هییی بذار حوله بپوشم زشته یکی میبینه..

 

 توی اتاق هلم داد و در رو بست

 _کسی به جز خودمون نیست که بخواد ببینه

 

 اب از سر و روم میچکید و لرز کرده بودم

 دست هام رو دورم حلقه کردم

 سردمه.._

 

 با پوزخند نگاهم کرد

 در کمد رو باز کرد و حوله ای رو دور خودش پیچید

 

 اب دهنم رو قورت دادم. این نگاهش معنی خوبی نمیداد

 

 یاداوری کاری که دفعه پیش باهام کرد هم لرزشمو بیشتر میکرد

 

 دستم رو گرفت و به تخت کنار دیوار بست

 بستن دست و یا حتی پاها داشت کل تخت اهنی بود و جاهای مخصوصی برای

 

 خواست پاهامم ببنده که گفتم

 _نه. اونا رو دیگه نبند..

 

اهمیتی نداد. هلم دادو روی تخت خوابوندم.  سردی آهن هم به خیسی بدنم اضافه شده بود واینبار دیگه 

 واقعا میلرزیدم..
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 اهرم های کنار تخت رو کشید و پاهام از هم فاصله گرفت

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0ی, ]قالده تباه

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_37 

 نمیتونم تصور کنم چقدر اون شب بهم بد گذشته بود

 کل بدنم میسوخت و روی شکمم زخم های ریزی خودنمایی میکرد

 

 پوستم تیکه تیکه شده بود و جاهای سالمش رو با شمع سوزونده بود

 

 ب به بدترین نحو خودشو ارضـا کرداز ازار من لذت میبرد و اون ش

 

 و حاال جسم بی جون من بود که گوشه ی اتاق افتاده بود

 

 دست هام رو مثل یه برده بسته بود و قالده ی فلزی هم به گردنم زده بود

 توانایی تکون دادن بدنم رو نداشتم و حتی چشم هام هم باز نمیشد

 

 فیفی کردمبا شنیدن صدای در اتاق و اومدن حسام ناله ی خ

 

 کنارم نشست. قالدم رو باال کشید و دستی به حلقه های روی بدنم زد

 _دیشب خوب حال دادی.. جونشو داری یه بار دیگه امتحان کنیم؟

 

 با کاری که کرد درد شدیدی رو بین پام حس کردم و دیگه چیزی نفهمیدم..
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 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ـالده ایـده / ق ☆]فروارد از کانال 

#Part_38 

 با باز کردن چشم هام نور شدیدی توی چشمم خورد

 اخی گفتم و خواستم بچرخم که درد بدی توی بدنم پیچید

 

 اخی گفتم که صدای حسام از پشت سرم اومد

 _باالخره به هوش اومدی؟

 

 اشکی از چشمم چکید و لب زدم

 _ازت متنفرم

 

 ولی چون پشتم بهش بود ندید..

 وار روی بدنم کشید دستش رو نوازش

 _فکر نمیکردم انقدر جسمت نحیف و ضعیف باشه

 

 با صدایی که بخاطر بغض دورگه شده بود گفتم

 _حاال که فهمیدی فرقیم به حالم میکنه؟

 

 با شنیدن حرفش تا حدودی اروم شدم

 _شاید..

 

 نفس های داغش کنار گوشم میخورد

 گفتم

 _چی شد دیشب؟ چیزی یادم نیست..
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 وازش وار روی بدنم کشیددستش رو ن

 _خیلی اذیتت کردم.. دو روزه بیهوشی.. همش هذیون میگفتی و توی تب میسوختی..

 

اشک های بعدی هم راه خودشونو پیدا کردن.. به چه روزی افتاده بودم که این سادیسمی دلش به حالم 

 سوخته بود

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆الده ایـده / قـ ☆]فروارد از کانال 

#Part_39 

 زیر دلم خیلی درد میکرد

 نالیدم

 _درد دارم

 

 حسام از جاش بلند شد و بعد از چند لحظه با لیوان اب و قرصی روبروم پایین تخت نشست

 

 قرص رو گرفتم و به زور چند قلپ اب پایین فرستادمش.

 

 نگاهی به چهرم انداخت و گفت

 _خیلی اذیت شدی؟

 

 فهمیده بود؟چیزی نگفتم. واقعا خودش ن

 دستی به موهام کشید و ادامه داد

 _تا حاال برده زوری نداشتم. هرکس بوده خودش خواسته زیرم جون بده
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 پرسیدم

 _خواهرم خوبه؟ میخوام ببینمش.

 

 از سوال بی مقدمم جا خورد

 _حالت خوب نیست بذار بهتر شی میریم میبینیمش.

 

 میدید سکته میکرد چه جوابی میدادم. با این حال و روزم زهرا منو

 

 حسام دیگه چیزی نگفت و مشغول نوازش موهام شد

 قرص مسکن کم کم داشت اثرشو میکرد و چشم هام گرم میشد که صدای پسری از بیرون اتاق اومد

 _هوی گاومیش کجایی؟

 

 و بالفاصله در باز شد و پسری وارد اتاق شد..

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_40 

 انگار جا خورد و انگار ادامه ی حرفش یادش رفت

 

 سعی کردم پتو رو تا گردنم باال بکشم تا بدن برهنمو نبینه

 نمیتونستم چهرش رو ببینم و فقط میدونستم که حتما از دیدنم شوکه شده

 

 حسام از جاش بلند شد و بهش توپید

 ی حامد؟_چیه؟ چته تو؟ در زدن بلد نیست
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 اسم هاشون شبیه هم بود. احتماال برادرش بود. با دیدن من توی این وضعیت چه فکری میکرد؟!

 

 صدای حامد متعاقب بسته شدن در رو شنیدم

 _باشه بابا پاچه نگیر رفتم. تو اتاقت منتظرتم

 

 انگار واسش عادی بود.

 گفتحسام پتو رو تا روی سرم کشید و درحالی که از در بیرون میرفت 

 _بمون تا بیام

 

پوزخندی روی لبم اومد. انگار اگه نمیگفت بمون من لی لی کنون میرفتم پیششون.. حالم از هرچی حسام 

 و حامد و هرچیز که بهش مربوط میشد بهم میخورد

 

 صدای بسته شدن در اتاق که اومد پتو رو کنار زدم. سوزش و درد شدیدی توی دستم پیچید

 

 تاد متوجه سرمی شدم که بهم وصل شده بودنگاهم که به ساعدم اف

 

 کار کی بود؟ یعنی دکتر باالی سرم اورده بود؟ هه حتما ترسیده بود بمیرم..

 

 اگه میمردم چی؟ زهرا چی میشد؟

 با یاداوری اسمش دلم براش تنگ شد و بغض کردم

 _ببخش که سر قولم نموندم و زود نیومدم پیشت خواهری..

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_41 
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 پوفی کشیدم. اینجوری نمیشد. من باید محکم میبودم..

 

 اشکم رو پاک کردم و مشغول نگاه کردن اطرافم شدم

 

 رنگ اتاق ترکیبی از سفید و نارنجی بود و برچسب های پرتقال شکلی هم حد واسط این دوتا رنگ بود

 

 بود که ناخوداگاه به هرکی که داخلش بود ارامش القا میکرد رنگ اتاق یه جور

 

بوفه ی کوچکی کنار در ورودی گذاشته شده بود و کنار بوفه گلدون های بلندی قرارداشتن که پر از 

 گلهای خشکیده بودن

 

روبروم کمد چوبی سفید رنگی بود که رگه هایی از رنگ قهوه ای روشن داشت و نه تنها با اتاق 

 نکرده بود بلکه با پارکت کف اتاق ست شده بود متضادش

 

 بقیه ی چیزهایی که کنار کمد لباسی قرار داشتن، میز ارایش یه بوفه ی دیگه و چندتا دراور بودن

 

 مشخص بود کسی که اتاق روچیده حوصله نداشته چون همه چیو ردیف کنار هم گذاشته بود!

 

 نگاهی به پنجره انداختم

 د که  حتی جلوی نور روهم نمیتونست بگیرهپارچه سفید نازکی بو

 

 پنجره های بزرگ اتاق باعث تهویه بیشترش میشدن

 اینجا کدوم اتاق بود که ندیده بودمش؟!

 

 با باز شدن در رشته افکارم پاره شد

 حسام داخل اومد.پاکتی رو کنار تختم گذاشت و گفت
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 _یه دست لباس اوردم برات. میتونی بپوشی یا برات بپوشونم؟

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_42 

 _میپوشم.

 

 و خواستم پاکت رو بردارم که زیردلم تیرکشید

 _آخ..

 

 حسام کنارم نشست و گفت

 _نمیخواد. بده خودم کمکت میکنم

 

 دستم رو گرفت و بلندم کرد

 و با دقت تنم کردلباس زیر مشکی رنگی رو از توی پاکت دراورد 

 

 چشمکی زد و گفت

 _بهت میادا

 

 جواب حرفش فقط پوزخند دردناکم بود

 بعد از لباس زیر نوبت تونیک بنفش و شلوار سفید رنگ ستش بود که با احتیاط روی تنم جاش داد

 

 سرمم رو قطع کرد تا دستم از توی استینش رد شه و کارش که تموم شد با لبخند نگاهم کرد

 گو بفهمم زنده ای!_یه چیزی ب
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 تشکر زیرلبی کردم و خواستم بلند شم که شال سفیدی رو روی سرم انداخت 

 _این یادت رفت

 

حوصله کل کل باهاش نداشتم وگرنه حالیش میکردم پوشیدن شال برای منی که چند ساله بدنم رو همه 

 دیدن یعنی چی!

 

 با کمکش از در بیرون رفتم که سینه به سینه ی کسی شدم

 مد بود. خیره نگاهم میکردحا

 

 سالم زیرلبی کردم و از حسام فاصله گرفتم

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_43 

 حسام دستش رو دور کمرم انداخت و دوباره به خودش چسبوند

 

 درد بدی توی بدنم پیچید که صورتم توی هم رفت

 اش کشید و گفتحامد دستی توی موه

 _امم.. اومده بودم دستشویی. 

 

 حسام باطعنه گفت

 _مگه طبقه پایین نبود؟

 

 _نه پیداش نکردم. نه که خیلی اینجا میام.. برا همینه که جاها رو بلد نیستم
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 اوضاع خطری شده بود. معلوم نبود دوستن یا دشمن؟!

 

 با صدای تحلیل رفته ای گفتم

 تم._زیبام. از آشناییتون خوشوق

 

 حامد هم متقابال گفت

 _منم حامدم داداش جونیه حسام. همچنین.

 

 _بفرمایین یه چایی براتون بیارم

 

 نفهمیدم چرا اینو گفتم. خونه ی بابا که بودم هر شب به دوستای مستش همینو میگفتم. 

 

 با یاداوری اون روزا لرز کردم

 حامد خندید وگفت

 _چه کدبانو. 

 

 رو به حسام ادامه داد

 با اون نفله هایی که من دیدم،،از تو بعید بود حسام_

 

 قبل اینکه حسام حرفی بزنه دستش رو کشیدم و گفتم

 _خب دیگه. بیاین بریم چاییای خوشمزه ای بلدم..

 

 معلوم بود حسام هم از لفظ چایی های خوشمزه خندش گرفته! چه برسه به حامد

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]
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 [☆ایـده / قـالده  ☆ال ]فروارد از کان

#Part_44 

 نگاهی به آشپزخونه ی شیک روبروم انداختم. کابینت های تمام چوب و اپنی که ست همونا بود

 

لوستر شیکی به شکل گل های الله ی برعکس از سقف اویزون بود و سه تا چراغی که داخلش بود نور 

 مالیمی به محیط میداد

 

ر گذرونده بودم وسایل پیشرفته ی توی آشپزخونه از جمله ماکرویو و به لطف شبایی که پیش پسرای پولدا

 هود و چایی ساز و... رو میشناختم

 

شاید اونقدرام پیشرفته نبودن ولی تو خونه ای که ما زندگی میکردیم حتی اجاق گاز هم پیشرفته بنظر 

 میومد!

 

 چای ساز رو روشن کردم که حسام داخل اشپزخونه اومد

 یگیری!_خوب تحویلش م

 

 قدم دردناکی برداشتم و گفتم

 _مشکل داری میرم. خودت ببر براش

 

 جلوم وایستاد و با دندون های کلید شده گفت

 _مظلوم نمایی نکن. فکر کردی خرم نمیفهمم

 

 با تعجب نگاهش کردم. این چش بود؟!

 دست به سینه حواب دادم

 گه تکرار.._چیو نمیفهمی.. یه چایی تعارف زدم.. اگه اشتباهه بگو دی
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 غرید

 _اره اشتباهه. دیگه حق تکرارشو نداری. حاالم گمشو تو اتاقت..

 

 بهم برخورد. خوبی بهش نیومده.. دلم رو فشار دادم تا لباسم بهش کشیده نشه و سوزش زیردلمم کم تر شه

 

 و با قدم های بلندی طبقه ی باال رفتم

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_45 

 مرتیکه نکبت با اون برادر چلغوزش چی پیش خودش فکر کرده

 توهمین فکرا بودم که پام به پله آخر گیر کرد و با صورت روی زمین افتادم

 

 لبم رو گاز گرفتم که جیغم درنیاد ولی با این وجود ناله ی خفیفی از دهنم خارج شد

 

 هجوم مایع گرمی رو الی پام حس میکردمپوست شکمم به شدت میسوخت و 

 

 خودم رو جمع و جور کردم و بزور روی پام ایستادم

 

 لنگ زنون سمت اتاقم رفتم

 لباسم رو کندم و با حسرت به کبودی و خراشیدگی هایی که حاال پر از خدن شده بودن نگاه کردم

 

 خدایا نه.. دیگه طاقت درد نداشتم

 ون گذاشتم و با گریه مشغول دلداری خودم شدماشکم ریخت.. چند تا دستمال روش
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 ۱6روز دیگه مونده.. تقریبا 16ماه و ۱۱_طاقت بیار زیبا.. تو که انقدر ضعیف نبودی دختر.. فقط 

 روزش تموم شد

 

 گریم اوج گرفت

 _اخ مامانی کاش بودی..اگه بودی این اتفاقا برام نمیفتاد..

 

 جلوی بدن برهنم گرفتم با باز شدن در اتاق هینی کشیدم و تونیکمو

 

 با دیدن حسام کمی خیالم راحت شد

 داخل اومد

 _چته چرا جیغ میزنی؟

 

 شلوارم سمتم اومدبا دیدن 

 _چت شد؟

 

 نگاهم به لکه ی قرمز روی شلوارم افتاد

 اه لعنتی اینو یادم رفته بود

 

 جلوی پام زانو زد و با دستش تونیکم رو عقب داد

 نداشتم.. از خون های روش میترسیدم. شایدم چندشم میشد..!جرات نگاه کردن به دلم رو 

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_46 

 دستش روی بدنم نشست. لرز کردم و سوزش دلم شدید تر شد
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 زیر لب گفت

 _من چکار کردم..

 

 یعنی پشیمون بود؟ روی تخت هلم داد و گفت

 کردی با خودت؟ که اینجوری خونریزی کردن؟_چکار 

 

 چیزی نگفتم

 ادامه داد

 _بمون تا میام.

 

 و از در بیرون رفت

 لبم رو از درد گاز گرفتم تا صدام در نیاد

 

 با باز شدن در گفتم

 _خودتو توی زحمت مراقبت از بردت ننداز!

 

 منتظر هرنوع واکنشی بودم ولی تنها چیزی که عایدم شد سکوت بود.

 م رو کمی بلند کردم که با دیدن حامد توی چهار چوب در جیغی کشیدم و تونیک رو جلوم گرفتمسر

 _برو بیرووون..

 

ولی بازم واکنشی نشون نداد. مسخ شده به من زل زده بود که دستی روی شونش نشست و از اتاق 

 بیرونش کشید

 _اومدی اینجا سر بزنی یا سر از کارای من دربیاری؟؟
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 م تنم رو لرزوندنعره ی حسا

یعنی حامد از کارای حسام خبرنداشت؟ با اینکه برادرش بود؟ ولی اون لحظه که منو توی تخت برادرش 

 دید معمولی رفتار کرد..

 

 با شنیدن صدای لرزون حامد رشته ی افکارم پاره شد

 _تو اون کارو باهاش کردی؟ بگو کار تو نیست.. لعنتی بگو کار تو نیست

 

 و حتی از حسام هم بلند تر گفتجمله ی آخرش ر

 تازه فهمیدم چه خبر شده..

 

 حامد از خلق و خوی سادیسمی برادرش خبرنداشت..

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_47 

 صدای نعره هاشون هرلحظه ببشتر اوج میگرفت

 صحنه ای برام تداعی شد

 

 شده بودم. باز طلبکارای بابا ریخته بودن توخونه و نعره میکشیدنتوی انباری پنهون 

 

طلبکار که نه.. ساقی های مواد! پدرم تا خرخره خورده بود و مست بود. همین اونا رو بدترعصبانی 

 میکرد

 

 صدای شکستن چیزی اومد که جیغ کشیدم

 ترسیده بودم.. کدوم بچه ایه که از این شرایط نترسه؟ 
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 انباری باز شد و چند تا مرد هیکلی داخل اومدنهمونموقع در 

 

 با دیدن من چشماشون برقی زد و بازومو گرفتن و بزور بیرون کشیدن

 

 جیغ و تقالهای من اون شب تاثیر نداشت.. و درنهایت بابا حاضر شد منو بخاطر پول بهشون بفروشه..

 

 چند تا نامرد بیرحم..هزارتومن! یه شب کامل زیر دست و پاشون جون دادم..  166بخاطر 

 

 صدای جیغ هام توی ذهنم اکو شد

 ناله هام و دست و پا زدنام.. دردی که کشیدم.. نمردم ولی جون دادم!

 

 باصدای شکستنی که از بیرون اومد دست هام رو روی گوشم گذاشتم و جیغ های بی وقفم شروع شد..

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ه / قـالده ایـد ☆]فروارد از کانال 

#Part_48 

 در اتاق باز شد و حسام سراسیمه وارد شد

 

 

 کنارم اومد و بازوهام رو گرفت

 _هی دختر.. اروم.. با توام..

 

 همزمان با جمله آخرش تکونم داد

 نگاهم به چشم هاش افتاد
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 اینم یه مرد بود.. مثل پدرم.. مثل دوستاش.. مثل تموم کسایی که یه عمر بازیچشون بودم

 

 جیغ هام به قهقهه تبدیل شد

 نمیدونستم چرا.. فقط میخندیدم..

 

 حسام ماتش برده بود

 نگران بود؟ حتما جلوی برادرش خودشو نگران نشون میداد!

 

 اینم یه کثافت بود مثل بقیه. دنبال ارضـای نیازهاش بود

 

 با سوختن سمت راست صورتم ساکت شدم

 دیگم بزنهدستش هنوز باال بود. انگار میخواست یکی 

 

 ولی برخالف فکرم نوازش گونه دستش رو روی صورتم کشید

 _آروم باش عزیزم باشه؟

 

 عزیزم؟! زده بود به سرش!

 چیزی نگفتم

 

 حامد قدمی به داخل اتاق گذاشت و شرمگین گفت

 _ببخشید. تقصیر منه.. حالت خوبه؟؟

 

 نگاه خشمگین حسام از دیدم پنهون نموند..

 برو بیرون_نه خوب نیست. لطف کن 
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 با بیرون رفتن حامد بغضم ترکید

 چرا انقدر بدبخت بودم؟

 

 حسام اشک هام رو پاک کرد و گفت

 _بهم بگو چی شد؟ چرا یهو اینجوری شدی؟ بخاطر دعوای ما بود؟ من خیلی اذیتت میکنم؟

 

 چی میگفتم

 واسه یه غریبه ی سادیسمی از گذشتم تعریف میکردم؟!

 

 مه کردحسام که سکوتم رو دید زمز

 _نمیخوای باهام حرف بزنی؟ عیب نداره.. میخوای بریم پیش خواهرت؟ اگه حالت خوبه؟

 

 لب زدم

 _میخوام..

 

 دستش رو دور کمرم انداخت و گفت

 _باشه. بلند شو لباسات رو بپوشم بریم..

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_49 

 شد انقدر مهربون شده باشه! چه بهتر.. به نفع من..باورم نمی

 

 با کمکش بلند شدم و مانتوی سرمه ای رنگ نسبتا بلندی که به دستم دادو روی تونیکم پوشیدم
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 بقیه ی تیپم مشکلی نداشت

 با کرم پودر کبودی های صورتم رو پنهون کردم و درنهایت یه رژ هم زینت لبهام شد

 

ثری از حامد نبود.. حق داشت بره. با این رفتاری که باهاش شده بود هرکار از در که بیرون رفتیم ا

 میکرد حق داشت!

 

 سوار ماشین شاسی بلند حسام شدم. هربار یه نمونه ماشین میاورد که حتی اسمشونم بلد نبودم.

 

 پاش رو روی پدال فشرد و همزمان دستش سمت ضبط رفت

 

دم" پخش شه ولی با شنیدن صدای دلنشین شادمهر ارامش منتظر بودم آهنگ همیشگی با عنوان "بد ش

 وجودمو گرفت

 

" 

 تا حرف عشق میشه من میرم

 من سخت از این حرفا دورم

 منم یه روز عاشقی کردم

 از وقتی عاشق شدم اینجورم

  

 دار و ندارم پای عشقم رفت

 چیزی نموند جز درد نامحدود

 این جای خالی که توی سینم هست

 ی قلبم بودقبال یه روزی جا

  

 این روزگار بد کرده با قلبم

 کم بوده از این زندگی سهمم
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 دلیل می بافم برای عشق

 برای چیزی که نمیفهمم

  

 از آدمهای این شهر بیزارم

 چون با یکیشون خاطره دارم

 به من نگو با عشق بی رحمی

 من زخم دارم تو نمی فهمی

  

" 

 

 ی عشق و عاشقی این اخالق سادیسمی رو گرفته؟منظورش از گذاشتن این آهنگ چی بود؟ یعنی پا

 

 پوفی کشیدم و به خودم نهیب زدم

 به توربطی نداره زیبا..

 

 با رسیدن به بیمارستان حسام در رو برام باز کرد و دوباره دستش رو دور کمرم حلقه کرد 

 

 با کمکش داخل رفتم 

 در اتاق زهرا مکث کردم

 _ خیلی داغونم؟

 

 ه تکون داد و گفتحسام سری به معنای ن

 _خوشگل شدی.

 

 [۱۱:61 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]
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 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_50 

 خوشگل! ازم تعریف کرده بود.

 ممنون زیرلبی گفتم و داخل رفتم

 

 به خودم نهیب زدم

 _خر نشو زیبا..زده همه جاتو داغون کرده حاالم داره ماستمالیشو جمع میکنه

 

 رفی یه صداییم از اعماق وجودم میگفتاز ط

_مگه دست خودش بوده؟ اون یه بیماره. یه بیمار روانی که نیاز به درمان داره.. اگه عمدی اینکارو 

 میکرد االن آثار پشیمونی رو توی چهرش نمیدیدی..

 

 ت_کدوم پشیمونی؟ فقط میخواد سرپا شی که دوباره لذتشو ببره.. اون یه آشغال به تمام معناس

 

 دوتا ندای درونم همچنان درگیر بودن که سرمو تکون دادم و بلند گفتم

 _خفه شید!

 

 با این حرفم صدای زهرا رو شنیدم

 _اجی..اومدی؟؟

 

 انگار باصدای من از خواب پریده بود

 سمتش رفتم و صورت کوچولوشو بین دستام گرفتم

 _الهی اجی قربونت بره بهتری عزیزم؟

 

 با بغض گفت
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 فتی.. گفتی زود برمیگردی.. من اینجا تنها بودم.._اجی کجا ر

 

 خودشو توی بغلم انداخت و زیر گریه زد

 _اجی توروخدا دیگه نرو

 

 کمرش رو نوازش کردم و کنار گوشش گفتم

 _هیششششش عزیزم..اجی دیگه نمیره.. دیگه تنهات نمیذاره.. من همیشه پیشتم

 

 مل کنم.. اگه حسام میذاشت..امیدوار بودم بتونم به حرفایی که بهش میزنم ع

 

 کاش میتونستم ببرمش پیش خودم..باید با حسام حرف میزدم.. شاید قبول میکرد..

 

 با باز شدن در زهرا ازم جدا شد و اشک هاش رو پاک کرد

 

 حسام با لبخند نصفه و نیمه ای داخل اومد و کنارمون نشست

 رفتیهو عروسکی رو از پشت سرش بیرون اورد و جلوی زهرا گ

 _بفرما کادوی خانم خانما..

 

 [۱۱:60 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_51 

 زهرا جیغی کشیدو گفت

 _مرسی عمووو..

 

 عمو؟! اینا همدیگه رو میشناختن؟
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 حرف حسام رشته افکارمو پاره کرد

 بی بودی یه خرس بزرگتر برات میخرم_قابل نداشت عمویی. اگه خانم دکتر بازم بگه که دختر خو

 

 زهرا رو به من کرد و گفت

 _اجی وقتی نبودی خیلی دختر خوبی بودم. عمو کلی عروسک برام گرفته

 

 لبخند بی رمقی زدم.. خداروشکر که نبودنمو حس نکرده

 حسام گفت

 _ولی عمو جون.. االن صدای گریه یکی میومدا

 

 زهرا دماغشو باالکشید و گفت

 نشنیدم_کی؟ من 

 

 لبخندم عمیق تر شد.. چه دنیای بچگونه قشنگی داشت..

 

 حسام رو به من پرسید

 _تو بودی گریه میکردی؟ برات عروسک نگیرم؟

 

 سری تکون دادم و گفتم

 _اره من بودم..

 

 کل عصرو پیش زهرا موندم و حسام هم کنارم بود

 خودمم نتونسته بودم رو لب خواهرم بیارمبا زهرا بازی میکردن و من خنده های از ته دلی رو میدیدم که 

 

 با صدای زنگ مالیمی که توی فضا پیچید حسام با ببخشیدی ازمون جدا شد
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 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 
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 مشغول بازی کردن با زهرا شدم ولی کم و بیش صدای حسام رو میشنیدم

 

 واحد نگیره؟1نگفتم بیشتر از _چی؟ مگه من 

 

 _سر خود رفتین یه پکسل دیگم زدین که چی؟ یه چیزی میدونستم که میگفتم..

 

 _خب لیز بشه. باید منو خبرمیکردین. االن اگه ریکشن نشه چی؟

 

 _من باکسی دعوا ندارم خانم محترم. بار اولتون نیست.. یه نرمال سالین بهش بزنین تا میام

 

 از حرف هاش رو متوجه نمیشدم. به چه لهجه ای صحبت میکرد؟!تقریبا هیچکدوم 

 

 با اومدن حسام از هپروت بیرون اومدم

 کیفش کوچکش رو برداشت و درحالی که بیرون میرفت گفت

 _بچه ها کاری پیش اومده باید برم..من زود برمیگردم.. بمونین تابیام

 

 رنکنم!البته قسمت آخر حرفش رو بیشتر با من بود که جایی فرا

 

 منتظر جوابمون نموند و از دربیرون رفت

 لحظه ای بعد صدای تیکاف ماشینش تا اینجا هم میومد
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 انگار کل راه رو دویده بود که تو این مدت کم به ماشینش رسیده بود

 

 ولی چه کاری براش پیش اومده بود مگه؟!

 

 طرز حرف زدن و چهره ش لحظه ی آخر خیلی مضطرب بود

 

 از فکر و خیال بیرون اومدم با صدای زهرا

 _چی شده اجی؟ خوبی؟

 

 سری تکون دادم و خرس رو جلوم گرفتم

 _خوبم. بیا که میخوام بخورمت..

 

 صدای خنده هامون توی اتاق پیچیده بود که پرستاری داخل اومد

 _خانم.. یکم اروم تر اینجا بیمارستانه

 

 با شرمندگی عذرخواهی کردم که زهراگفت

 خونه؟ _اجی کی میریم

 

_ 

 سی سی گلبول قرمز ۰۵6پکسل_ کیسه خون حاوی 

 لیز_ ازبین رفتن گلبول های قرمز به هرعلت

 

 ریکشن_ بازگشت عملکرد خودکار بدن

 نرمال سالین_نوعی سرم تزریقی
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توضیح: مکالمه درباره ی یه بیماره که بیشتر از حد مورد نیازش خون تزریقی گرفته و دچار عوارض 

م دکتر معالج اون بیماره و بحثی که داشت با پرستارهای بی مسئولیتی بود که خودسرانه شدیدی شده. حسا

 تا تزریق کرده بودن و همین باعث به کما رفتن مریض شده بود.۹کیسه خون، 1بجای 
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 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_53 

 ره ی طلبکار پرستار روبروم میگرفتم با لبخند گفتمهمینطور که نگاهم رو از چه

 _بذار حسام بیاد. باهم میریم خونه

 

 پرستاره بعد ازاین حرفم بیرون رفت و در رو محکم بست

 

 پوفی کشیدم و باصدای آروم تری مشغول شوخی و بازی با زهرا شدم

 

 گذشته بود و خبری از حسام نبود ۱1ساعت از 

 ون اورده بودن و پتوی اضافه هم کنار تخت به چشم میخوردسینی شام کوچکی رو برام

 

 چند تا لقمه درست کردم تا زهرا سیر شه.. پتو رو روش کشیدم و خودمم سرم رو کنارش گذاشتم

 

 معلوم نبود حسام کدوم گوری رفته.. دلم به قار وقور افتاده بود ولی میلی به غذا نداشتم

 

 ت داشتم زودتر بریم خونه..از محیط بیمارستان بدم میومد و دوس

 

 توی همین فکرهابودم که چشم هام گرم شد و دیگه چیزی نفهمیدم..

 

 دستی روی موهام حرکت میکرد.. میتونستم حسش کنم. 
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 ؟ قدرت تکون خوردن نداشتم..خواب بودم یا بیدار

 

 _جوجه کوچولوی مظلوم.. ببخش که انقدر اذیتت میکنم..

 

 دست نوازشگر هم مال حسام بود؟صدای حسام بود.. پس اون 

 

 حتما خواب میدیدم وگرنه این رفتار ازش بعید بود!
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 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 
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 باصدای جیغ زهرا ازخواب پریدم

 _عمو حسام!

 

 حسام با دیدنم دستش رو کشید

 متعجب به خودش و دستش نگاه کردم

 

 خند مسخره ای زد و زهرا رو بغل گرفتلب

 _چطوری عمو؟ کاراتو کردی برزم خونه؟

 

 با این حرفش انگار نوازش هاش یادم رفت

 بهت زده گفتم

 _چیی؟
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 حسام درحالی که زهرا رو بغل کرده بود و از جاش بلند میشد گفت

 _اره. تا ابد که نمیتونه بیمارستان بمونه

 

 سرخوش از جا پریدم

 ست میگی.._آ..آره را

 

 مانتو و شالم رو صاف کردم که زیردلم دوباره تیرکشید

 دستم رو روش فشردم و درحواب نگاه نگران حسام لبخند محوی زدم.

 

 زهرا با دیدن ماشین با لحن جالب بچه گونش گفت

 _واای.. ازاین ماشینا..

 

 حسام خندید و زهرا رو صندلی عقب گذاشت

 

 م سوار شدم. مثل یه رویا بود..در ماشین رو برام باز کرد و من

 

 به محض اینکه خودش توی ماشین نشست گاز محکمی داد و طبق معمول ضبط روهم روشن کرد!

 

 حواسم به خواننده نبود که چی میخونه فقط محو حرف ها و رفتارای حسام شده بودم

 

 دماالنم که رانندگی میکرد شبیه جنتلمن هایی شده بود که تو رویاهام تصور میکر

 

 ارنجش رو لبه ی شیشه گذاشته بود و دست دیگش هم به فرمون بود

 

 مثل مبتدیا فرمون رو نمیگرفت و فقط انگشت های دستش رو به قسمت پایینی فرمون تکیه داده بود
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 انگار تازه داشتم به جزئیات رفتارش توجه میکردم.. داشتم یه بعد متفاوت از حسام رو میدیدم!
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 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 

#Part_55 

 به خونه که رسیدیم زهرا دوباره خودشو توی بغل حسام انداخت

 

 با تعجب به اطراف زل زده بود و بعد از چند دقیقه باالخره گفت

_وای عمو شما خیلی پولدارین  ُ 

 

 بگیره پقی زدم زیر خنده.. بیچاره نتونسته بود جلوی تعجب ش رو

 

 حق هم داشت

 حسام لبخندی زد و لپش رو کشید

 _نه عمو من فقط یکم پولدارم.

 

 انتظار داشتم زهرا باز نمک بریزه ولی با لحن غمگینی گفت

 _پس ما خیلی فقیر بودیم..

 

 خشکم زده بود. نمیدونستم چی بگم که جمعش کنم.. حسام دستی به سر زهرا کشید و گفت

 میشین _از حاال شما هم پولدار

 

 از حرف حسام بیشتر جا خوردم. سر جام ایستادم که حسام اشاره ای کرد و گفت

 _نمیای بریم اتاق جدید زهرا خانم رو نشونش بدیم؟
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میتونستم قیافم رو اون لحظه توصیف کنم. مثل تام )کارتن تام و جری( شده بودم وقت هایی که دهنش 

 آورد و به کف خونه می چسبیدکش می

 

 و جمع کردم و جلو رفتمخودم ر

 _اتاقش؟ آها باشه بریم..

 

 حسام در اتاقی رو باز کرد و منو داخلش هل داد

 اتاق نسبتا بزرگی با ترکیبی از رنگ های صورتی و سفید

 

چشمم به تخت طرحدار بچه گونه ای افتاد که به همراه ست کاملش از جمله کمد و پاتختی و.. گوشه اتاق 

 چیده شده بودن

 

 ش توی چیدمان افتضاح بود ولی توی انتخاب وسایل حتی از منم بهتر عمل کرده بود سلیقه

 

 نمیدونستم کی وقت کرده اینا رو بخره

 کی وقت کرده بچینه و...
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 [☆ایـده / قـالده  ☆]فروارد از کانال 
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 فقط میدونستم االنه که پس بیفتم

 کارا؟!حسام و اینجور 

 

 انگار یه شهاب سنگ از آسمون اومده بود و صاف خورده بود فرق سرش
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 از فکرم خندم گرفت که حسام با لحن طلبکاری گفت

 _به سلیقه ی من نخندی که کار دستت میدم

 

 کرد به سلیقه ش میخندم.. بنده خدا فکر می

 اگه میدونست چی تو سرمه خودشم پخش زمین میشد

 

 ل حسام پایین اومد و روی تخت پریدزهرا با ذوق از بغ

 _چه نرمه..

 

 لبخندم پهن تر شد و کنارش نشستم

 _آره خیلی نرمه..

 

 نگاهی به حسام که توی چهار چوب در بود انداختم و ادامه دادم

 _عمو حسام تو نمیخوای بشینی و نرمی ش رو امتحان کنی؟

 

 نشست گفتحسام درحالی که داخل میومد و کنارم می

 سالمه 06گو عمو. حس میکنم _بهم ن

 

 زبونم رو درآوردم و گفتم

 سالته پیرمرد؟ 06_چطور زهرا میتونه بهت بگه فقط وقتی من میگم حس میکنی 

 

 دستش روی رونم نشست و زیر گوشم گفت

 _این پیرمرد رو تحریک نکن که دوباره ناله هات توی خونه بپیچه..

 

 د گند میزد به حال خوبم؟خنده روی لبام خشکید.. اه لعنتی حتما بای
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 سرد نگاهش کردم و گفتم

 _باشه. مرد بودنتو اینجوری به رخ نکش!

 

 دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد ولی حدس میزدم که شب بازم کارم داره..

 

شکنجه هاش همه به کنار.. فقط نگران زهرا بودم.. چطور وقتی که زهرا پیشمون بود میخواست اون 

 بیاره؟؟وحشی بازیا رو در
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 از اتاق بیرون رفتم و گفتم

 _میرم نهار درست کنم

 

 غذا درست کردن جزو وظایفم نبود و با اون حالی که داشتم واقعه لطف بزرگی در حق حسام میکردم

 

عمل کنه اما هروقت رفتارش رو با خواهرم میدیدم به وجد  با اینکه قرارمون همین بود که زهرا رو

 میومدم

 

 میخواستم منم تمام و کمال براش مایه بذارم.. دستی به دلم کشیدم و با پوزخند زیرلب گفتم

 _داشت میکشتت بدبخت.. تمام و کمال چیه..

 

 پوفی کشیدم و مشغول بررسی کابینت ها و یخچال شدم

 میشد هر نوع غذایی رو درست کردبا امکاناتی که این داشت 
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از اونجایی که خیلی وقت بود غذا درست نکرده بودم و وقت زیادی هم نداشتم پس گزینه ی انتخابیم 

 ماکارونی بود

 

 بسته ی ماکارونی رو بیرون کشیدم و با قابلمه پر از آب روی گاز گذاشتم

 

ر کمتر از نیم ساعت ماکارونیم آماده درحین جوشیدن ماکارونی ها مشغول درست کردن مالتش شدم و د

 و مخلوط شده روی گاز در حال دم کشیدن بود

 

 به اپن تکیه زدم و مشغول نگاه کردن اطراف شدم

لوستر.. کابینت های تمام چوب.. گاز شیشه ای.. هود لمسی.. قهوه ساز.. و هزار تا چیز دیگه حتی 

 اسمشون هم نمیدونستم

 

م و پولداریش میکردم که دستی دورم حلقه شد و نفس های داغ حسام زیر زیر لب فحش بود که نثار حسا

 گوشم خورد

 _جوجوی من چرا حرص میخوره؟

 

 [۱۱:60 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_58 

 جا خوردم. زیر لب گفتم

 _جوجوی تو؟

 

 بی توجه به سوالم سمت گاز رفت و بو کشید

 خانم کدبانو؟ _اوم چه بویی راه انداختی.. چی درست کرده این

 

 سمتش رفتم و گفتم

 _چیز خاصی نیست. ماکارونیه. خیلی عوض شدیا..
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 در قابلمه رو باز کرد و خواست ناخونک بزنه که جلوش رو گرفتم

 _دست نزن خراب میشه

 

 دستم رو کنار زد و انگشتش رو که توی قابلمه زده بود توی دهنش فرو برد

 خودت خوشمزست _غذاتم مثل

 

 م دلم از حرفش نلرزید دروغ گفته بودماگه میگفت

 

 پوفی کشیدم و سر قابلمه رو گذاشتم

 _دیگه ناخنک نزن تا میز رو بچینم باشه؟

 

 چندتا بشقاب و قاشق و چنگال برداشت 

 _کمکت میچینم..

 

 میز که آماده شد ساالد مختصری درست کردم و توی دیس ریختم و وسط میز گذاشتم

 

 م داشتجالب شده بود فقط ترشی ک

 سرم توی یخچال بود و دنبال ترشی میگشتم که حسام خودش رو بهم مالید

 _کی میگه تو جلوی من خم شی آخه..

 

 خواستم تکون بخورم که دستش دو طرف کمرم نشست..

 

 [۱۱:60 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_59 



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 شوک زده گفتم

 _نکن

 

 زیر گوشم خمار گفت

 _میخوام بکنم

 

 دم که صدای زهرا اومدتکون دیگه ای خور

 _عمو؟

 

 حسام از جا پرید و دستپاچه عقب رفت

 زهرا جلو اومد

 _چرا اجیمو گرفته بودی؟ داشتی اذیتش میکردی؟ توام مثل بابا میخوای..

 

 جلوی دهنش رو گرفتم

 _زهرا جان عزیزم چه طرز حرف زدن با عموئه؟

 داشت کمکم میکردرسید و عمو میخواستم یه چیز از یخچال بردارم. دستم نمی

 

 حسام که تازه از شوک دراومده بود جلو اومد و حرفم رو تائید کرد و ادامه داد

 _دیگه تنهایی از جات بلند نشی جای بخیه هات باز میشه

 

 و بعد حرفش زهرا رو آروم بغل کرد تا روی صندلی بذاره

 

 نیشخندی بهش زدم و زبونم رو دراوردم

 و کنار گوشم گفت با یه قدم خودش رو بهم رسوند

 _امشب خودتو آماده کن.. حالم خوب نیست. فهمیدی؟
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 معترض گفتم

 _حسام

 

 چشمکی زد و از کنارم رد شد

 

 خدایا اینو امشب چکار  میکردم؟

 فهمید..اگه زهرا می

 

 غذا رو سر میز آوردم و دلستر هم کنار لیوان ها گذاشتم

 

 رفت..و غذا از گلوم پایین نمیمشغول بازی کردن با غذام بودم.. استرس داشتم 
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#Part_60 

غذای حسام و زهرا که تموم شد میز رو تمیز کردم و بعد از جمع کردن ظرف ها در نهایت بشقاب غذای 

 دست نخورده ی خودم رو هم توی سطل آشغال خالی کردم

 

 .دستم رو زیر تونیکم بردم و زخم هام رو لمس کردم. 

 

 درد داشت..

 

 زهرا کنارم اومده بود و مرتب نق میزد

 بغلش کردم که بین پام سوخت
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 اهمیت ندادم و طبقه ی باال بردمش

 _تو که دختر بدی نبودی زهرا. زشته تو خونه عمو حسام درست رفتار کن

 

 زهرا باز بهونه گرفت

 _حوصلم سر رفته

 

 توی تختم خوابوندمش و کنارش نشستم

 ه بگم چی؟_اگه برات قص

 

 یکم فکر کرد و گفت

 _قول میدم بخوابم ها

 

 دستم رو توی موهای نرمش فرو بردم

 _باشه خواهری

 

مشغول گفتن هر قصه ای شدم که به ذهنم میومد.. توی دنیای شیرین قصه هام غوطه ور بودم که در باز 

 شد و حسام داخل اومد

 

 نگاهم به زهرا افتاد .. خواب رفته بود

 ام انداختم و از جام پاشدمنگاهی به حس

 

 کرد. آروم زمزمه کردم با حالت خاصی نگاهم می

 _من آمادم فقط باید یه دوش بگیرم..
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 نگاهی به چشم های پر از اشکم کرد و سرش رو پایین انداخت

 _مگه قرارمون همین نبود؟

 

 با تعجب گفتم

 _چی؟

 

 اشی.. در ازای پول.._اینکه بردم ب

 

 قصدش از این حرف ها چی بود؟

 نالیدم

 _اره..میشه تکرارش نکنی؟

 

 جلو اومد و دستش رو پشت گردنم گذاشت

 سرش رو به گوشم نزدیک کرد

 _پس لعنتی انقدر مظلوم نباش..

 

 چشم هام گرد شد

 مظلوم؟

 

 یعنی دلش سوخته بود؟

 رج بود!نمیفهمیدمش.. درک کردن این مرد از توان من خا

 

 با حس نرمی لبش روی لبم جا خوردم

 نرم میبوسید
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 هیچ خشونتی درکار نبود

 ناخوداگاه دستم دور گردنش حلقه شد و دست های اون هم توی گودی کمرم قفل..

 

 گاز ارومی به لب پایینم زد که اه کوچکی از بین لب هام خارج شد

 

 دستش پایین تر رفت و پشتم رو فشرد

 شونیش رو به پیشونیم چسبوندازم جدا شد و پی

 

 نفس بریده لب زد

 _مطمئن..ی.. طاقتش..رو داری؟

 

 لبم روگاز گرفتم و سرم رو تکون دادم

 دروغ چرا.. دلم یه رابطه ی عاشقانه میخواست

 

 چیزی که از حسام بعید بود!
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 ل یه ملکه رفتار کردولی برخالف انتظارم اون شب حسام باهام مث

 

 دست هاش جای جای بدنم رو لمس میکرد و لب هاش..

 

 با وجود زخم ها و کبودی های بدنم تقریبا هیچ دردی حس نکردم و بیشترین لذت رو بردم
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 ولی حسام به اوج نرسید

 توقع داشتم مثل اون شب با یه رابطه ی دیگه خودش رو راضی کنه ولی نکرد

 

 د و سرش توی گودی گردنم فرو رفتدست هاش دورم حلقه ش

 

 نفس نفس میزدم

 _پس خودت چی؟

 

 حلقه ی دستش رو محکم تر کرد

 _مهم نیست.. بعدا درست میشه

 

 میفهمیدم داره حلوی خودش رو میگیره

 که من عذاب نکشم

 

 دلش سوخته بود؟

 مگه قبل از من برده نداشت؟

 

 مگه به این کارا عادت نداشت؟

 ؟ی من عذاب وجدان گرفتهپس چرا حس میکردم برا

 

 چرا رفتارش از اون شب عوض شده بود؟

 همه ی این سوال ها توی مغزم رژه میرفت

 

 با بوسیدن الله ی گوشم به خودم اومدم

 حسام مک کوچکی بهش زد و گفت
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 _شبت بخیر خانمی..

 

 دست هام روی دستش نشست

 لبخندی روی لبم اومد و متقابال جواب دادم

 _شب توام بخیر..

 

 صبح با سر و صدایی که از توی حموم میومد بیدار شدم

 

 جای حسام خالی بود و انگار داشت دوش میگرفت

 

 لباس های زیرم رو تنم کردم و پشت در حموم ایستادم

 _ای تنها تنها؟ بیا بیرون منم کاردارم
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 ش بیرون اومددر حموم باز شد و حسام با حوله ور کمر

 

 چهرش توی هم بود و انگار درد داشته باشه

 

 اهمیتی بهم نداد و از اتاق بیرون رفت

 زیر لب گفتم

 _وا..چش شد این؟ دیشب خوب بود که..

 

 شونه هام رو باال انداختم و وارد حموم شدم
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 لباس زیر هام رو دراوردم و وارد وان شدم

 

 وان از قبل اماده بود و پر از اب ولرم

 

 انگار حسام از درازکشیدن توی وان پشیمون شده بود

 

 گرمای اب لذتی بهم داد که کال حسام و اخالق متضادش رو فراموش کردم

 

 دلم میخواست تاصبح توی وان بمونم و خیس بخورم!!

 

 با صدای در حموم چشم هام رو باز کردم و با رخوت پرسیدم

 _هومم..؟

 

 زهرا گفت

 و رفتی چکار؟_اجی نمیای بیرون؟ اون ت

 

 لبخندی زدم و خواستم از وان بیرون بیام که پام به لبه ش گیر کرد و ...

 

 

👇👇 

 وانشات امشب درباره رابطه حسام و زیبا توی حموم

https://telegram.me/joinchat/AAAAAERTvdRWqisxiGtEmg 
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 و با صورت روی زمین اومدم

 ا نفهمیدم چی شد فقط درد شدیدی توی بدنم پیچیده بود و قرمزی خونی که کف حموم ریخته بوددقیق

 

 حدس میزدم از بینیم باشه

 با شنیدن صدای حسام دردم یادم رفت

 قبل اینکه واکنشی نشون بدم یا خودمو جمع و جور کنم در با فشار پای حسام باز شد و داخل اومد

 

 جیغ زدم

 _برو بیرون

 

 رو عقب زد و در رو بستزهرا 

 _چته تو.. بذار ببینم چه دسته گلی به اب دادی

 

 کنارم نشست و حوله ای رو دورم گرفت

 همزمان با پیچیدن بوی تلخ ادکلنش توی بینیم، توی بغلش فرو رفتم

 

 ناخوداگاه نفس عمیقی کشیدم تا بیشتر بوی تلخش رو به ریه هام بکشم

 

 تنش هم اضافه شده بود ولی به شدت منو جذب کرده بودنمیدونم فقط ادکلن بود یا عطر 

 

 دوست داشتم تا فردا توی بغلش بمونم و بو بکشم!

 

 حسام که متوجه حالم شده بود زیرگوشم گفت

 _بینیت خون میاد..حواست کجاست خانمی؟
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 لعنتی..عمدی اینکارو میکرد

 کرددستمالی رو روی بینیم گذاشت و با یه حرکت از روی زمین بلندم 

 

 با صدایی که بخاطر دستمال تودماغی شده بود گفتم

 _لباست خیس نشه..

 

 لبخندی زد و گفت

 _نمیشه

 

 به محض باز کردن در زهرا جلو پرید

 _اجی چی شدی؟ خوبی؟

 

 حسام نرم روی تخت خوابوندم و پتو رو روم کشید

 رو به زهرا گفت

 _اجیت یکم دست و پا چلفتیه. کار دست خودش داده

 

 م چیزی بگم که خم شد و لبش رو روی لبم گذاشتخواست

 

 کوتاه بوسید و رفت.. من موندم و حسی که تازه پا گرفته بود..
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 لبم رو توی دهنم مکیدم و ناخوداگاه به مزه ی لبش فکر کردم

 

 تلخ بود یا گس؟ هرچی که بود دوست داشتم
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 رویاهام بیرون پرت شدمباصدای زهرا از تو 

 _اجی حسام دوست داره که بوست کرد؟

 

 یکی تو سرم کوبیدم

 وای این بیشعور جلوی زهرا اینکارو کرده بود

 

 با یه دستم دستمال رو ثابت نگهداشتم و با دست دیگم زهرا رو توی بغلم کشیدم

 بشه.. _ای شیطون تو چکار ما داری؟ نه عمو حسام بوسم کرد که اوف شده بودم خوب

 

 زهرا با گیجی سر تکون داد و گفت

 _خب منم بوس کنم خوب تر شی

 

 لپم رو جلو بردم و با خنده گفتم

 _خب بوس کن شیطون

 

 خنده ی نازی کرد و لپم رو حسابی با تف هاش پوشش داد

 

 دلم میخواست بخورمش!

 با وجود زهرا خیلی حالم بهتر شده بود و استرس نداشتم

 

 ی بود که از خدا میخواستمانگار این همون چیز

 

 یاد دعاهام افتادم.. چقدر اون زمان محتاج کمکش بودم و خدا هم کمکم کرده بود..
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 هنوز یه سال تا اتمام صیغه محرمیتمون وقت داشتم

 

 شاید این یه سال میتونست راهی برای جبران باشه

 

 دیم بشمنمیدونم چرا ولی یهویی تصمیم گرفتم تبدیل به همون زیبای معصوم ق

 

 گرچه معصومیتم برنمیگشت ولی..

 حداقل تالشم رو میکردم

 

 توی همین فکر ها بودم که در باز شد و حسام داخل اومد

 

 با تعجب گفتم

 _مگه تو نرفتی بیرون؟

 

 کنارم نشست و جعبه ای رو روی تخت گذاشت

 _تا مطمئن نشم حالت خوبه نمیرم..
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 کیلو قند اب کرده بودن ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم ۱66تو دلم 

 _من خوبم.. برو به کارت برس

 

 دستمال رو از روی بینیم برداشت و گفت

 _هیس
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 رو به زهرا گفت

 _خانوم کوچولو میای کمک؟

 

 زهرا چشمی گفت و کنار حسام نشست

 

 حسام چند تا تیکه باند رو دستش داد و گفت

 قشنگ تا بزن.. _اینا رو

 

 و خودش مشغول بررسی بینیم شد

 خون های خشک شده اطرافش رو پاک کرد و باند ها رو از زهرا گرفت

 

 داخل بینیم فشارشون داد و چسب کوچکی بهش زد

 

 دستش که روی بازوم نشست لبم رو گازگرفتم و گفتم

 _زهرا اینجاستا..

 

 چپ نگاهم کرد 

 شه منحرف.._میخوام ببینم جاییت درنرفته با

 

 چیزی نگفتم.. حرف حساب نداشت جواب!

 کمی بازوم رو لمس کرد و انگشت هام رو تکون داد

 

 اینکار رو با بازوی دیگم و پاهامم انجام داد

 

 بعد از چند لحظه که برام قد یه دنیا گذشت دست کشید
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 _جاییت درد نگرفت؟ خوب خوبی؟

 

 سری به معنای اره تکون دادم

 لش زنگ خوردهمون لحظه موبای

 

 وقتی جواب داد حس کردم بازم هیچی از حرف هاش نمیفهمم..

 به خودم قول دادم که حتما بپرسم این چیزا چیه که میگه؟

 

 _جایی کار داشتم.. تا ربع ساعت دیگه اونجام..

 _اره اینتوبش کنین..

 _نه لیدو نمیخواد.. من که گفتم جنرال

 _باشه اومدم.

 

 من گفت تماسش که تموم شد رو به

 _مطمئنی خوبی؟ باید برم جایی.فوریه..

 

 لبخندی زدم و گفتم

 _خوبم.برو دیر نرسی

 

 بوسه ای روی گونم کاشت و گفت

 _مراقب خودت باش

 

 لپ زهرا رو هم کشید

 _توهم مراقبش باش خیلی دست و پا چلفتیه..
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 خواستم اعتراض کنم که خندید و بیرون رفت..
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 چند ساعتی از رفتن حسام میگذشت.. 

 

 زهرا رو توی اشپزخونه سرگرم کردم و استین باال زدم که یه هنر از خودم نشون بدم!

 

 کل کابینت ها و یخچال رو زیر و رو کردم تا باالخره مواد مورد نیازم رو برداشتم

 

 مراه پیازبرنج و مرغ ادویه جات و چند تا هویج و فلفل دلمه ای به ه

 

میخواستم برنج و مرغ درست کنم.. اخرین باری که مرغ درست کردم یادم نبود ولی با اعتماد به سقف 

 کامل شروع به اشپزی کردم

 

 کارم که تموم شد با لذت بویی کشیدم

 _اوممم باید خوشمزه شده باشه..

 

 از دلداری ای که به خودم داده بودم ذوق کردم

 

 با زهرا سمت حموم رفتیمزیر گاز رو کم کردم و 

 

 یه دوش برای جفتمون الزم بود

 با دراوردن لباس زهرا و دیدن بخیه های روی دلش کباب شدم
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 با احتیاط اطراف زخم رو شستم و بقیه بدنشم ابکش کردم و روی تخت خوابوندمش

 

 پانسمان جدیدی روی زخمش زدم و تونیک گشادی از توی کمد تنش کردم

 

 ید صبر میکردم تا لباس های قبلیش که قصد شستنشون رو داشتم خشک شنلباس نداشت.. با

 

 بی معطلی توی حموم پریدم و دوشی گرفتم

 صبح با اون گندی که به بار اورده بودم فرصت نشد خودم رو بشورم

 

 لباس های زهرا رو شستم و با حوله دورم بیرون اومدم

 

 اولین لباسی که به دستم اومد چنگ زدم و پوشیدم

 

 لباس سه تیکه ی بنفشی که شامل تاپ و شلوارک و پیرهن روش میشد

 

 با اینکه هول هولکی پوشیده بودمش ولی اندامم رو خوب نشون میداد

 

 سمت حیاط رفتم و لباس های زهرا رو پهن کردم

 

 مشغول ور رفتن با گیره ها بودم که ماشین حسام وارد شد

 

 ودمش!این ماشین جدید بود.. تا حاال ندیده ب

 

 با پیاده شدن حامد جا خوردم

 یاد حرف حسام افتادم. دوست نداشت اینجوری جلوی بقیه بگردم
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 سریع داخل رفتم و شلوارکم رو با شلوار عوض و شالی هم روی سرم انداختم

 

 با شنیدن صدای حامد از پشت سرم هینی کشیدم که دست هاش رو باال اورد و به حالت تسلیم گفت

 اشه.. چرا میخوای جیغ بزنی؟_باشه بابا ب

 

 با حرص گفتم

 _ من جیغ نزدم..

 

 نزدیک تر اومد و گفت

 _مطمئنی؟

 از لحن صداش ترسیدم

 

 یکم شل و ول میزد

 با بویی که از دهنش بیرون زد مطمئن شدم یه زهرماری کوفت کرده

 

 زهرماری... یعنی االن اختیارش دست خودش نبود؟!
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 هر قدمی که جلو میومد برابر با دو قدم من بود که عقب میرفتم

 

 با صدای لرزونی گفتم

 _نیا جلو.. تو االن حالت خوب نیست
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 حامد تک خنده ای کرد و گفت

 _اتفاقا خوبم مریم..

 

 با تعجب گفتم

 _مریم کیه؟ هی برو اونور با توام

 

 هاش رو دو طرفم روی کمد گذاشت حامد تو یه قدم خودش رو بهم رسوند و دست

 

 بین بازو هاش گیر افتاده بودم که سرش رو نزدیک اورد

 _تو منو دوست داشتی.. واسه چی رفتی سمت اون عوضی؟

 

 با دست هلش دادم

 _برو اونور میگم.. االن حالت خوب نیست نمیفهمی..

 

 نفس داغش رو توی صورتم پخش کرد و لبش رو روی گونم کشید

 

 .. اولین بار بود که از نزدیکی با این مرد میترسیدم.. اگه حسام میومد.میترسیدم

 

 هنوز جملم تموم نشده بود که صدای حسام دنیا رو روی سرم آوار کرد

 _دارین چه غلطی میکنین؟
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 در کسری از ثانیه دست حامد کشیده شد و مشتی توی دهنش فرو اومد
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 ز ترس جیغی کشیدما

 حسام عربده زد

 _چته الشی؟ نوبت این یکی رسیده؟ مگه نگفته بودم دورشو خط بکشی؟

 

 لگدی به پهلوی حامد زد و بلند تر داد زد

 _مگه نگفته بودم؟؟

 

 حامد بخاطر مستیش شل و ول پخش زمین شده بود

 

 رو کشید با شنیدن صدای گریه ی زهرا خواستم از در بیرون برم که حسام لباسم

 _با توام کار دارم از جات تکون نمیخوری

 

 کرد من برای حامد دلبری کردم .بدنم به لرزش افتاد.. حتما فکر می

 

 با صدای لرزونی گفتم

 _داری اشتباه میکنی.. اون اومد.. من.. من کاری نکردم.. زهرا داره.. گریه میکنه.. بذار برم

 

 مبا کشیده شدن لباسم سر جای اولم برگشت

 ترجیح دادم چیزی نگم..خون جلوی چشم هاش رو گرفته بود

 

 کرددوتا فحش به من میداد و یه لگد هم نثار حامد می

 

 کردزهرا بیرون اتاق پنهون شده بود و اشک های روی صورتش حالم رو بدتر می
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رات حرف زدن شده بود آش نخورده و دهن سوخته.. نباید میذاشتم اوضاع ادامه پیدا کنه ولی از طرفی ج

 هم نداشتم

 

امیدوار بودم حامد بین ناله هاش اعتراف کنه که خود عوضیش اینکار رو کرده ولی دو تا سکته رد کردم 

 وقتی که گفت

 _خوب هرزه ای اجاره کردی.. راحت اومد زیرم..

 

 [۱۱:60 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_70 

 با این حرفش لگد دیگه ای خورد و خفه شد

 

 دم و چشم های قرمز حساممن مون

 عین گاو های وحشی آماده حمله شده بود

 

 آب دهنم رو با سختی فرو دادم

 بیشتر نگران زهرا بودم تا خودم

 

 این االن هیچی حالیش نبود

 

 یقه ی حامد رو گرفت و از زمین بلند کرد

 _کثیف از از تو ندیدم عوضی

 

 و کشون کشون از اتاق بیرون برد

 ر کتک میخوردحقش بود.کاش بیشت

 

 تنها دغدغه م این بود که حامد از کجا فهمیده بود من بخاطر پول اینجا اومدم؟ 
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 چطوری به حسام ثابت میکردم که من رابطه ای با حامد نداشتم و چیزی بهش نگفتم؟ 

 

 توی دلم داشتن رخت میشستن!

 نگاهی به بیرون اتاق انداختم 

 

 بلند گفت حسام تن مست حامد رو بیرون پرت کرد و

 _بار دیگه ببینمت به قولی که به مامان دادم پایبند نمیمونم ..

 

 یقه کت اسپرتش رو صاف کرد و داخل اومد

 زهرا فرصت رو غنیمت شمرده بود و توی مدتی که حسام بیرون بود، داخل اتاق اومد و بهم چسبید

 

 ولی با اومدن حسام از ترس پشت پاهام پنهون شد

 ه دستش رو باال آوردخواستم چیزی بگم ک

 _هیس..
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 اشاره ای به زهرا کرد و گفت

 _همین االنشم گند زدی.. نمیخوام بدتر شه

 

 کنارم زانو زد و زهرا رو توی بغلش گرفت

 _عه عمو؟ تو که انقدر ترسو نبودی

 

 زهرا بغض کرده گفت
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 م بزنی_تو.. تو زدیش.. می.. میخوای ماروه

 

 حسام دستی توی موهای زهرا کشید

 _نه عمویی. اون آقاهه بدجنس بود

 

 زد از اتاق بیرون رفتزهرا رو بغل کرد و در حالی که باهاش حرف می

 

 کاش یکم هم با من اینجور رفتار میکرد

 قلبم کامال تودهنم بود

 

 شالم رو درآوردم و از در بیرون رفتم

 ی تخت پریدمخودم رو به اتاقم رسوندم و رو

 

 خدایا آخه چرا هر بار که اوضاع آرومه باید یه االغی بیاد گند بزنه بهش؟

 

 تقصیر من چیه

 پوفی کشیدم و سرم رو توی بالش فرو بردم

 

 کم کم پلک هام روی هم افتاد و دیگه نفهمیدم چی شد..

 

 با حس دردی که توی کمرم. یچید با وحشت چشم هام رو باز کردم که..

 

 [۱۱:60 6۱.60.۱0باهی, ]قالده ت

#Part_72 

 که متوجه خیسی بین پام شدم
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 آه از نهادم بلند شد

 

 چه وقت پریود شدن بود؟

 حتما یه گند هم زده بودم به ملحفه و تخت..

 

 نگاهی به زیر پام انداختم.. خدارو شکر پس نداده بود

 

 سریع خودمو توی سرویس بهداشتی انداختم و در رو بستم

 

 لباس زیرم رو درآوردم و مشغول شستنشون شدم شلوارک نو و

 

 زیر دلم تیر کشید که ناخودآگاه آخ بلندی گفتم

 

 دستم رو روی شکمم فشار دادم و مشغول شستن شدم

 

 با تقه ای که به در خورد از جا پریدم

 _هوم؟ کیه

 

 با شنیدن صدای حسام بدنم یخ زد

 _چکار میکنی اون تو؟ گمشو بیرون کارت دارم..

 

 اهی به وضعیتم انداختمنگ

 افتضاح بود

 

 حوله ی کوچک کنار شیر آب رو برداشتم و دورم پیچیدم
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 در رو باز کردم که حسام داخل اومد

 _داری چکار میکنی؟

 

 با دیدن لباس های خیس و حوله دور کمرم پرسید

 _چت شده؟

 

 لب گزیدم

 _عادتم..

 

 پوزخندی زد و بازوم رو گرفت و بیرون کشید

 چیزایی رو هنوز تسویه نکردیم هرزه خانوم.. _بیا. یه
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 بی حرف دنبالش کشیده شدم

 توی ذهنم حرف هایی که میخواستم بهش بگم رو مرتب کردم

 

 ولی با دیدن اتاقی که اون شب به بدترین نحو ممکن شکنجه م کرده بود زبونم بند اومد

 

 و خودشم داخل اومدتوی اتاق پرتم کرد 

 در رو که بست تند تند شروع به حرف زدن کردم

 _بخدا اونجور که فکر میکنی نیست.. حسام به خدا نیست..

 من تو خونه منتظرت بودم. حتی قرمه سبزی درست کردم تا بیای.. یهو اون..
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 بین حرفم پرید

 _منتظر من بودی یا اون؟ ها؟

 

 چند قدم عقب رفتم

 منتظر تو بودم.. دارم قسم میخورم.. _تو. به جون زهرا

 

 پور خندی زد

 _مگه هرزه ها هم قسم میخورن؟

 

 یه چیزی توی وجودم شکست.. آره من هرزه بودم.. یه هرزه که بخاطر پول خودم رو بهش فروخته بودم

 

 خودم همه اینا رو میدونستم ولی اینکه بهم یادآوری کرد.. نفرت درونیم رو بیشتر کرد

 دم..نفرت از خو

 

 نمیدونم چم شد.. با چه جراتی حرف زدم فقط حالت نگاه حسام رو دیدم که عوض شد.. پشیمون بود یا..؟

 _اره من هرزم .. مامان و بابام پول نداشتن که مثل تو خرجم کنن.. پشتوانه مالی نداشتم

 

 کسی توی مغازش راهم نداد که کار کنم

 کرد به یه نیت دیگه بودیا اگه هم قبول می

 

 تو راست میگی من یه هرزم که بخاطر اینکه خرج زندگیم رو دربیارم زیرخواب این و اون میشم

 

 بخاطر اینکه خواهرم عمل بشه خودمو بهت فروختم.

 

 و االنم باید متهم به الس زدن با برادرت باشم
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 خودم میدونم چه آدم کثیفیم.نمیخواد یادآوری کنی.

 

 ضربه ای به سینم زدم

 خوان؟یه هوسبازی.. مگه همش تقصیر منه؟ مگه مرد ها اینو نمی_ولی توهم 

 اونا خواستن که هرزه ها وجود داشته باشن

 

 اروم تر گفتم

 _تو خواستی. نخواستی؟

 

 تونیکم رو درآوردم و ادامه دادم

 _االن میخوای با این هرزه که با برادرت الس زده چکار کنی؟

 

 [۱۱:60 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_74 

 معلوم بود توی شوکه ولی بعد از چند لحظه حالت چهرش عوض شد

 

 جلو اومد و دستم رو گرفت

 _میخوام این هرزه رو آدم کنم..

 

 و سمت تخت کشید

 بی مقاومت دنبالش رفتم و روی تخت دراز کشیدم

 

 چشم هام رو بستم و دست هام رو باالی سرم بردم تا ببنده
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 بودم ولی اتفاقی نیفتاد هر لحظه منتظر درد شدید شالق

 

 چشم هام رو باز کردم

 حسام باالی سرم ایستاده بود و نگاهم میکرد

 

 باز عوض شده بود.. انگار با خودش درگیر بود

 دادی کشید

 _اه لعنت بهت

 

 و از در بیرون رفت

 سردی آهن زیر بدنم باعث لرزیدنم شده بود

 

 روی تخت نشستم و بازو هام رو توی بغل گرفتم

 

 مونده بود گریم بگیره که در باز شد و حسام دوباره داخل اومد کم

 

 بی حس نگاهش کردم

 جلوی پام نشست

 _توضیح میخوام.. بگو که با اون عوضی الس نزدی

 

 بهش خیره شدم

 _باورم میکنی؟

 

 [۱۱:60 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_75 
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 اروم گفت

 _اگه حقیقت رو بگی اره

 

 دمشروع به توضیح دادن کر

 _شب قبلش خیلی باهام خوب بودی.. نذاشتی درد بکشم تا خودت راضی شی

 خواستم جبران کنم

 

 غذا درست کردم

 نمیدونستم چی دوست داری واسه همین چیزی که خودم دوست داشتم رو برات درست کردم

 

 توی حیاط رفتم تا لباس پهن کنم که صدای ماشین اومد

 فکر کردم تویی ولی حامد بود

 

 رفتم تا شالم رو سر کنم ولی وقتی برگشتم پشت سرم بودداخل 

 

 جلو اومد. عقب رفتم

 

 مست بود و از بوی الکلش فهمیدم

 سعی کردم از خودم دورش کنم

 

 ولی نشد. نزدیک اومد و خواست منو ببوسه

 

 توی همون حالت تو رسیدی

بخاطر پول قبول میکردم ولی من من نمیخواستم باهاش باشم حسام.. اگه تو هر شرایط دیگه ای بودم شاید 

 بخاطر هوسم هرزه نشدم
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 اشکی از گوشه چشمم چکید

 ادامه دادم

 _من اونقدر که فکر میکنی کثیف نیستم.. 

 

 نمیدونم چطور قضیه ی اجاره ای بودن منو فهمیده ولی من نگفتم..

 

 چون زیر آبی نمیرم. تا وقتی با توام با کسی الس نمیزنم

 را بود بخاطر زنده موندنمون بود.. اگه میزدم بخاطر زه

 

 بخاطر طلبکارا بود

 ولی االن که خیالم راحته.. حداقل برای یه سالم که شده بودن با تو رو به زیر بقیه بودن ترجیح میدم

 

 حتی اگه با هر رابطه چیزی از بدنم نمونه..

 

 بهم میگی فاحشه.. هستم ولی خودم خواستم؟ از روی هوس سمتش رفتم؟

 

من آدم نبودم؟ منم یه بچه بودم یه دختربچه.. چرا باید از خانواده فقط یه پدر نصیبم میشد که بچه شو مگه 

 بابت موادش بفروشه؟ 

 

 اینکه تو عالم نشئگی به دخترش تجاوز کنه؟

 

 بلند تر گفتم

 _من خواستم این زندگی رو؟
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 اشک هام به هق هق تبدیل شده بود 

 هق میزدم و میگفتم

 ..دلم پر بود
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 که توی آغوش نرمی فرو رفتم

 توی شوک بودم

 

 انقدر که ادامه ی حرفم یادم رفت

 حسام حلقه ی دست هاش رو تنگ تر کرد و گفت

 _هیس اروم باش.. اروم

 

 هق هقم به لرزش بدنم ختم شده بود

 شاید هم بخاطر سرما بود

 

 از روی اون تخت آهنی بلندم کرد طولی نکشید که مثل پر کاه

 

 دست هام ناخودآگاه دور گردنش حلقه شد

 توی اتاقم رفت و روی تخت خوابوندتم

 

 پتو رو روی شونه های برهنم انداخت و کنارم نشست

 _پدرم ارباب روستا بود و منم تک پسر ارباب
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پدربزرگ و مادربزرگم باهاش مادرم خدمتکار خونه بوده و پدرم بعد اینکه عاشقش شد با وجود مخالفت 

 ازدواج کرد

 

 زندگی خوبی داشتیم.. تا اینکه پای اون عفریته به زندگیمون باز شد

 

 متعجب گفتم

 _کی؟

 

 زیر لب گفت

 _نازگل..

 

 مشت شدن دست هاش رو دیدم.. ادامه داد

 _نمیدونم چطور توی دل پدرم جا باز کرد

 و شد زن دوم ارباب و سوگلی..

 

 [۱۱:60 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]
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 اهی کشید و ادامه داد

_مادرم چیزی نگفت.. مخالف بود اما انقدر ارباب رو میخواست که حاضر شد با این خفت کنار بیاد.. 

 همه گفتن بخاطر پوله ولی نبود..

 

 انگار گفتن ادامه حرف هاش خیلی براش سخت بود

 رم فاصله گرفت_نازگل حامله شد و ارباب بیشتر از همیشه از ماد

 اونقدر بهش توجه نکرد که متوجه نشد مادرم با سرطان دست و پنجه نرم میکنه
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وقتی که فهمیدم دیر شده بود. مادرم بیشتر از یه ماه دووم نیاورد و زایمان نازگل همزمان با مرگ مادرم 

 شد

 

 ودارباب بخاطر ابروش هم شده براش ختم بزرگی گرفت ولی فهمیدم که براش مهم نب

 

 چون نازگل با بچه ای که آورده بود مرگ مادر منو پوشش داده بود

 اسمش رو گذاشتن حامد

 

 اوایل از همشون متنفر بودم. برای همین درسم رو خوندم تا توی کنکور بورسیه بگیرم و برم خارج

 

تجربی  و موفق هم شدم. اون زمان که حامد توی درس هاش درجا میزد من تونستم نفر سوم کنکور علوم

 شم.

 

 با تعجب نگاهش کردم..

 ادامه داد

سال با تخصص برگشتم  ۱6_رفتم خارج.. روز و شب درس خوندم. واحد اضافه برداشتم و بعد از 

 ایران

 

 بهترین موقعیت رو داشتم و توی یه بیمارستان برای خودم کار جور کردم..

 

 شدم بهش سر بزنم درگیر کار های مطبم بودم که ارباب فهمید من برگشتم. مجبور

 

 نازگل هنوز هم جوون و لوند بود

کرد توجهم رو جلب کنه.. اول فکر کردم برای جبران گذشته ست ولی وقتی فهمیدم دلبری هاش سعی می

 برای چیه که خیلی دیر شده بود..
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 با تعجب گفتم 

 _مگه چی شد؟

 

 لبخند تلخی زد و گفت

 یه شب موقع شام خودش رو بهم چسبوند_

 

 اول توجه نکردم اما کم کم نگاهم سمت بدنش کشیده شد

 

 پوست سفید و لباس قرمزش تضاد جالبی ایجاد کرده بود

 

 برآمدگی های بدنش که از زیر اون لباس چسبون کامال پیدا بودن

 

 حالم عوض شد. جوون بودم و غرایزم فعال..

 حالم برای کسی که جای مادرمه بد شدهاز خودم خجالت کشیدم که 

 

 غذام رو نیمه ول کردم و به اتاقم پناه بردم

 

 یه دوش آب سرد میتونست آرومم کنه

 حدود نیم ساعت زیر آب سرد دوش لرزیدم تا تنبیهی برام باشه

 

 که دیگه حالم بد نشه

 ولی وقتی از حموم بیرون اومدم نازگل روی تخت بود
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 انگار خوابش برده بود

 پوفی کشیدم و خواستم از در بیرون برم که صدام زد

 _حسام.. اومدی؟

 

 به اجبار برگشتم سمتش

 _کارم داشتی؟

 

 از جاش بلند شد و با عشوه سمتم اومد

 اون لحظه فکر میکردم عیب از منه که روش حساس شدم ولی بعدا فهمیدم که اون عشوه میومد

 

 شده بودنفس عمیقی کشید.. انگار یادآوری براش سخت 

 بعد از چند لحظه مکث ادامه داد

 _نزدیکم اومد و بی مقدمه انگشتش رو روی سینه ی لختم گذاشت

 

 با لبخند دستش رو تا پایین کشید

 انقدر توی شوک بودم که از جام تکون نخوردم.. اون شب با کمال وقاحت گفت که میخواد باهام باشه

 

 میخواد طعم منم بچشه کرد واینکه پدرم به اندازه کافی سیرش نمی

 

شوک بزرگی بود. مهلت حرف زدن بهم نداد و لبش رو روی لبم گذاشت.. درسته مرد بودم و توی اوج 

 غریزه ولی با تمام توان هلش دادم که روی تخت پرت شد

 

کرد یه رابطه ی خشن در انتظارشه ولی تفی جلوی پاش انداختم و گفتم خنده ی مستانه ای کرد. فکر می

 متاسفم برات

 

 جا خورده بود ولی عقب نکشید.. دوباره سمتم اومد و دست هاش رو دورم حلقه کرد
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میگفت میخواد علت پس زده شدنش رو بدونه.. قبل از اینکه به خودم بیام در اتاق باز شد و بابام داخل 

 اومد..
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 به اینجای حرفش که رسید سکوت کرد

 

 گفتم

 _تو که کاری نکرده بودی.. نگو که بابات دربارت فکر بد کرد..

 

 لبخند تلخی زد و گفت

. گرفتیم.کرد.. اون لحظه من و سوگولیش داشتیم توی بغل هم لب می_هرکی جاش بود این فکر رو می

 چرا فکر بد نکنه ؟

 

 هینی کشیدم

 _ولی تو که گفتی پسش زدی

 

 گفت

 جلو اومد بدون مقدمه منو بوسید و دستش رو سمت پایین تنم برد _پسش زدم ولی بار دوم که

 جوون بود و لوند. بلد بود چکار کنه تا غریزه م نذاره پس بکشم..

 

 اشتباه بود ولی اختیارم رو از دست دادم و کمرش رو چنگ زدم

 

 توی همون وضع ارباب رسید..

 ماتمون شده بود.. ولی زود به خودش اومد
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 وشم زد و از اتاق بیرون پرتم کردسیلی ای توی گ

 مقصر اصلی من بودم؟ اون لحظه انگار فقط من رو میدید

 

 نعره میزد و بهم ناسزا میگفت.. از خان اینجور رفتار ها بعید بود..

 

 همون شب ساکم رو برداشتم و از روستا رفتم

 

 همون شب ارباب توی خواب سکته کرد و دیگه بیدار نشد

 

 مارت و تک بچه دردونه ش..نازگل موند و یه ع

 

 ارث و میراث رو بیخیال شدم و پیگیر کارهای مطب شدم تا به اینجا رسیدم

 

همه چی به حالت قبلی برگشت.. حتی با نبود ارباب کنار اومدم ولی نتونستم نفرتم از جنس مخالف رو 

 فراموش کنم

 

 دلبری کردن رو خوب بلد بودن.. مخصوصا هرزه هایی که
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 منظورش از جمله آخرش من بودم؟

 اشک توی چشمم جمع شد

 

 من هرزه بودم ولی با بقیه فرق داشتم
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 دوست داشتم پاک باشم.. راهی جز تن فروشی برام نمونده بود..

 

 حسام که سکوتم رو دید دستم رو گرفت

 _وقتی اولین بار دیدمت لوندی خاصی توی نگاهت بود

 

 گفت رو ببینماون روز اومده بودم پیش شایان تا کیس مناسبی که می

 

 قرار بود یه دختر رو بیاره تا یه رابطه گروهی داشته باشیم

 

 ولی وقتی دیدمت یه حسی مجبورم کرد خودم طعم رابطه باهات رو بچشم

 

 میخواستم زیرم جون بدی..

 چرا؟ چون لوند بودی زیبا..

 

 رو صدا میزد اولین باری بود که اسمم

 با غم خاصی بیانش کرد..

 

 دستش رو به حالت نوازش روی دستم کشید

 _پیشنهاد پول بهت دادم و کشوندمت اینجا

 

 هزار تا نقشه داشتم برات ولی..

 

 پرسیدم

 _ولی چی؟
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 بهم خیره شد و گفت

 _ولی نتونستم.. وقتی اوج عشق و عالقت به خواهرت رو دیدم..

 بودی سپر بالهاش بشی.. وقتی دیدم که چطور حاضر

 وقتی فهمیدم که روحت ذهنت و فکرت هرزه نیست..

 نتونستم

 

 امروز که وارد خونه شدم بوی غذا کل حیاط رو برداشته بود

 

 برای اولین بار حس کردم کسی توی خونه منتظرمه ولی با دیدن ماشین حامد جوش آوردم

 

وضعیت با حامد دیدمت خون جلوی چشم هام رو نفهمیدم کی خودم رو بهت رسوندم ولی وقتی توی اون 

 گرفت
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 ولی تقصیر من نبود.. خواستم چیزی بگم که حسام با اشاره ی دستش ساکتم کرد

 _هیس. میدونم.. من اون حروم زاده رو میشناسم

 

 گفتم

 _پس چرا امشب..

 

 بین حرفم پرید و گفت

_شک داشتم بهت.. نمیدونم چرا ولی هر بار که با صداقت زل میزنی توی چشم هام و مظلومانه به تمام 

 کارهات اعتراف میکنی الل میشم
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 باورم نمیشد این همون حسام مغروره! که  ازش میترسیدم

 

 آهسته لب زدم

 _تو خیلی ترسناکی..

 

 جواب داد برخالف انتظارم حرفم رو شنید و

 _و تو هم خیلی مظلوم..

 

 از جاش بلند شد و دستم رو کشید

 

 

 ##بابت کوتاهی پارت شرمنده. فردا جبرانی میذارم
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 توی جام نیم خیز شدم که گفت

 _بمون برات لباس بیارم..

 

 ماهانه ام لب گزیدم و گفتم با یاد آوری عادت

 _میشه یه پد هم بیاری؟

 

 باشه ای گفت و بعد از چند لحظه با شلوار نسبتا گشاد مشکی رنگی برگشت

 

 لباس زیر و پد بهداشتی هم توی دست دیگش بود.
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 تشکری کردم و لباسم رو عوض کردم.

 تموم مدت بهم خیره شده بود

 

 حموم انداخت کارم که تموم شد حوله رو برداشت و توی

 

 دوباره کنارم نشست و گفت

 _بهتری؟ درد نداری؟

 

 '' خوبم'َ' ی زیر لب زمزمه کردم و زیر پتو رفتم. دلم آرامش میخواست

 

 حسام هم بعد از چند لحظه زیر پتو خزید

 

 دستش رو دور کمرم حلقه کرد و سرش رو روبروی سرم گذاشت

 

 لبخندی زد و گفت

 _من خیلی بدم نه؟

 چیزی درباره زندگیت بگی؟نمیخوای 

 از بابات..

 

 چشم هام رو بستم.. سخت ترین کار ممکن بود..

 _تقریبا همش رو بهت گفتم..

 سوالی داری ازم؟

 

 دستش رو روی گونم کشید
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 _دوست دارم بگی چی شد که به اینجا رسیدی .. گفتی به خواست خودت نبوده..

 

 امه دادماوهومی گفتم.. لبم رو با زبونم خیس کردم و اد

 _ اون اشغال به اصطالح پدرم معتاد بود..

 

 نمیگم زندگیمون بد بود ولی در حد بخور و نمیر داشتیم و همش هم بخاطر مادرم بود..

 

 سالم بود که مادرم مرد و از همون روز من شدم منبع پول بابام..۳
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 آهی کشیدم 

 یاد اون روزا که بابا منو میفروخت قلبم رو به درد میاورد

 

 ادامه دادم

 خواست.._هر شب.. منو.. منو میفروخت به طلبکار هاش.. به جای مواد یا هرچی که می

 

 شب اول نمیدونستم کجا باید برم و چکار کنم.. با یه عروسک خامم کرد و همراه یه پیرمرد فرستاد

 

 گونه هام خیس شد.. ادامه دادم

 _اون شب خیلی درد کشیدم. تا صبح ولم نکرد.. با وحشیانه ترین حالت ممکن بهم نجاوز کرد..

 

 روز بعدش که خونه برگشتم با گریه خودم رو توی بغل بابام انداختم
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ش دل سیر کتک فکر میکردم اگه براش تعریف کنم که چکارم کرده اون مرد رو بندازه زندان یا حداقل یه

 بزنه

 

 ولی اون خندید و شبش دوباره منو به یکی دیگه فروخت..

 

 حس میکردم کل بالشت خیس شده

 گفتحسام توی سکوت بهم زل زده بود و هیچی نمی

 _بعد یه مدت انقدر وقیح شده بود که.. که.. نیاز خودش روهم با من رفع میکرد..

 

 گ شده بودن و بابا موقع رابطه میگفت خیلی شبیه مامانتیاندام هام بخاطر روابطی که داشتم زود بزر

 

با یاد آوری اون لحظات چشم هام رو بستم.. آره این بود زندگیم.. زندگی مسخره ای که سرنوشت برام 

 رقم زده بود

 

 ام یه هرزم.._از بچگیم هیچی نفهمیدم و حال

 مهرزگی رو انتخاب کردم چون تا گردن توی منجالب فرو رفته بود

 

 ولی زهرا پاک بود..

 اون گناهی نداشت.. نذاشتم دست کسی بهش بخوره

 

 به اینجای حرفم که رسیدم کمی مکث کردم.

 دست حسام روی صورتم نشست و اشک هام رو پاک کرد
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 لبخنذی زدم و گفتم

 یگه.. االن که همه چیز رو میدونی چه حسی داری؟_خب بیخیال د

 

 و در حینی که دماغم رو باال میکشیدم چشمکی نثارش کردم

 

 پتو رو تا گردنم باال آورد و گفت

 _شاید حس همدردی. حاال بخواب

 

 چشم هام رو بستم.. همدردی!! این از درد چی میدونست..

 

ولی انقدر خسته بودم که پرسیدنش رو به بعدا موکول  یاد حرف حامد افتادم.. منو مریم صدا زده بود..

 کردم و ترجیح دادم بخوابم

 

 با شنیدن صدای ملچ و ملوچی باالی سرم چشم هام تا آخرین حد ممکن باز شد 

 

 ملچ و ملوچ؟

 سرم رو چرخوندم که زهرا رو دیدم

 تکه ی کیکی دستش بود و ذره ذره میخورد

 

 دبا دیدن تخت آه از نهادم بلند ش

 خواهر دسته گلم حین خوردن کیکش رو به محیط اطراف هم تعارف کرده بود!!

 

 کل تخت و پتو و حتی کف اتاق پر از کیک بود

 

 غرولند کنان گفتم
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 _چه طرز خوردنه زهرا؟

 

 کیک رو از دستش گرفتم و مشغول جمع کردن بقیه ی تکه ها از روی زمین شدم

 

 

 ت و صورتش رو شستمکارم که تموم شد توی حموم بردمش و دس

 

 نگاهی به ساعت انداختم تقریبا ظهر شده بود

 

 میدونستم حسام نیست. دیروز هم حدودا صبح زود رفته بود

 

 توی آشپزخونه رفتم و قابلمه برنجی روی گاز گذاشتم

 

 تا جوشیدن برنج ها تموم شه توی اتاق خودم رفتم و لباس های کثیف و خونیم رو شستم

 

 را نق نق کنان دنبالم بودتموم این مدت زه

 

 [۱۱:60 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_85 

 کارم که تموم شد کمرم رو صاف کردم و اخیشی گفتم که دستی دور کمرم حلقه شد

 

 جیغ خفه ای کشیدم که حسام زیر گوشم گفت

 _هیس منم

 

 _ترسوندیم دیوونه..
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 حلقه ی دستش رو محکم تر کرد و گفت

 ت دارم_جونم.. ترست هم دوس

 

 کپ کردم.. حسام و این رفتار ها؟

 چرخیدم سمتش

 _چی شده آقا انقدر مهربون شدن؟

 

 دستم رو کشید و گفت

 _میدونستی خورشت سبزی غذای مورد عالقمه ؟

 

 _بحث رو عوض کردیا ..

 زهرا جلومون پرید

 _سالم عمو.. کی اومدی

 

 کشید حسام از توی جیبش شکالتی درآورد و دست زهرا داد و لپش رو

 _بیا اینو بگیر بیا کمک عمو میز رو بچینیم باشه؟

 

 زهرا با خوشحالی باشه ای گفت و سمت آشپزخونه دوید

 

 لبخند محوی روی لبم اومد.. خوش به حالش.. چه دنیای بچگونه ی قشنگی داشت..

 

 حسام دستش رو پشت کمرم گذاشت و هل داد

 _میخوای تا فردا اینجا وایسی؟

 یم..بریم یه چی بخور
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 باشه ای گفتم و همراهش توی آشپزخونه رفتم

 

 زهرا چند تا بشقاب و قاشق به زور و با کمک چهارپایه روی میز چیده بود

 

 بقیش هم خودم برداشتم و چیدن میز رو کامل کردم..

 

 حسام که روی صندلی نشست کمی غذا براش کشیدم و خودمم کنار زهرا نشستم
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 مشغول شستن ظرف ها بودم..

 ولی فکرم اینجا نبود

 

 همش به این فکر میکردم که چرا رفتار  حسام عوض شده.

 

 واقعا گیج شده بودم و نمیدونستم چکار کنم

 با صدای پخ حسام کنار گوشم بشقاب از دستم ول شد و از جا پریدم

 _هیییییع

 

 ختمنگاهی به بشقاب خرد شده روی زمین اندا

 

 وای شکست..

 خم شدم و مشغول جمع شدنش شدم

 

 حسام کنارم نشست و دستم رو گرفت
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 _فکر نمیکردم بترسی.. برو اونور خودم جمعش میکنم

 

 دستش رو پس ردم و گفتم

 _نه نمیخواد جمعش میکنم..

 

 تیکه های خرد شده ی بشقاب رو توی دستم گذاشتم و توی سطل آشغال پیاده کردم!

 

 م شد دست هام رو شستم و بقیه ی ظرف ها رو هم آب کشیدمکارم که تمو

 

 تموم مدت حسام بهم زل زده بود

 

 کارم که تموم شد نگاهی به پذیرایی انداختم

 _زهرا کجاست؟

 

 اشاره ای به کاناپه کرد و گفت

 _خوابه. نمیبینی؟

 

 نزدیک تر اومد و گفت

 _خب خانم شیطونم .. وقت چیه االن؟
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 لبخندی زدم و گفتم

 _خواب..
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 دستش رو زیر لباسم برد و سینم رو مالید

 _نه وقت شیطونیه .. خیلی وقته صدای ناله هات رو نشنیدم..

 

 از طرز حرف زدنش داغ شدم و گفتم

 _خیلی وقت؟

 

 فشارش رو بیشتر کرد و گفت

 _اره برای من خیلی وقته..

 

 و سینم رو کشید

 دآگاه دنبالش راه افتادمناخو

 

 از طرز فشار دادنش میفهمیدم که رابطه خشن در انتظارمه ولی خودمم انگار خوشم اومده بود

 

 توی اتاق که رسیدیم به دیوار کوبیدم و بهم چسبید

 شده بود جنِده کوچولو.._دلم برای ِجر دادنت تنگ 

 

 لبم رو گاز گرفتم

 اغ میشدزد که ناخودآگاه بدنم دجوری حرف می

 

 قبل از اینکه چیزی بگم لب هام رو شکار کرد و محکم مکید

 آه غلیظم بین لب هاش خفه شد

 

 همزمان دستش زیر لباسم رفت و قفل سوتینم رو باز کرد
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 و با دست دیگش شلوار و شرتم رو دراورد

 

 کارش که تموم شد محکم بهم چسبید

 بی از این له شدن خوشم میومدبین حسام و دیوار داشتم له میشدم ولی به طرز عجی

 

 زیپ شلوارش رو باز کرد و...

 

 ادامه رابطه خشن توی وانشاتمون

 00سرچ کنید #

https://telegram.me/joinchat/AAAAAERTvdRWqisxiGtEmg 
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 و گاز محکمی از لبم گرفت و موهام رو چنگ زد

 

 جلوش وایستممجبورم کرد دوباره  

 از پشت بهم چسبید و زیر گوشم گفت

 

 _دست هات رو به دیوار تکیه بده و پشتت رو بهم کن..

 

 کاری که گفت رو انجام دادم و همزمان سوزش شدیدی توی پشتم پیچید

 

 جیغی از درد کشیدم که جلوی دهنم رو گرفت.. نفش های داغش کنار گوشم میخورد
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 اشته باشیم.. یه جور که ذجر بکشی.. باید جون بدی_دلم میخواست اینجور رابطه د

 

 تر شدهنوز گیج بودم که سوزشم بیش

 جلوی دهنم رو گرفته بود و نمیتونستم جیغ بزنم

 

 دست هام هم با دست دیگش گرفته بود و محکم بهم ضربه میزد

 

 نمیتونستم خودم رو نگهدارم..

 و روی زمین افتادم

 

 برم گردوند و گفت

 ندازی؟ بالیی به روزگارت بدم .._خودت رو می

 

 دوباره خوی وحشی گریش عود کرده بود

 خواستم چیزی بگم که باالی سرم نشست و دهنم رو بزور باز کرد

 

 ادامه در وانشات

 رو سرچ کنین #00

https://telegram.me/joinchat/AAAAAERTvdRWqisxiGtEmg 
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  کردم فایده ای نداشتهرچی تقال

 داخل دهنم فرو برد و اون چیز توی دستش هم جلوم عقب و جلو میکرد
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 کم کم درد جای خودش رو به لذت خاصی داد

 

 چیزی که تا حاال تجربه نکرده بودم

 ناله ای کردم و پاهام رو بیشتر باز کردم

 

 شل شدنم رو که دید بیشتر خوشش اومد و به کارش ادامه داد

 

 که لرزش شدیدی وجودم رو گرفت و بالفاصله آرامش خاصی رو تجربه کردم انقدر

 

 حسام جونی گفت و روم خم شد

 _دیدی توام خوشت میاد.. تو اروم شدی ولی من چی؟

 باید آرومم کنی..

 

 به زور خودم رو جمع و جور کردم و نشستم

 

 نگاهی به مردونه ی بزرگش انداختم و لبم رو گاز گرفتم

 

 لقه های روی بدنم زدم و گفتمدستی به ح

 _میخوای بریم تو حموم؟

 

 

## 

 این پارت و پارت های قبل سانسور شده هستن

 ��کامل و بی سانسور رو توی وانشات بخونید 
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 شماره هر پارت رو با هشتک سرچ کنین تا وانشاتش بیاد باال

 0۳ب #مثال برای امش
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 جون کشداری گفت و دستش رو زیر پام انداخت و بلندم کرد

 

 کردم و همزمان زیر گلوش رو مکیدم دست هام رو دور گردنش حلقه

 

 دستش روی پام مشت شد و با پاش ضربه ای به در حموم زد

 

 منو توی وان گذاشت و شیر آب داغ رو باز کرد

 

 د رابطه ی قبلیمون افتادم.. شاید امشب بدترش سرم میومد ولی انگار خودمم تنم میخاریدیا

 

 دستمو روی مردونه بزرگش گذاشتم و با فشاری سمت خودم کشیدم

 

 بی وقفه توی دهنم بردم و مکیدم

 دستش رو پشت سرم گذاشتم تا بتونه سرم رو فشار بده یا موهام رو بکشه

 

 و همین کار رو هم کرد

 این بار با مهارت بیشتری شروع به خوردن کردم و سعی کردم جلوی عوق زدنم رو بگیرم

 

 بعد از چند لحظه که براش خوردم موهام رو کشید و مجبورم کرد وایستم
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 از وان بیرون اومدم و دست هام رو به دیوار تکیه دادم

 

 ش کنمپشتم رو باال دادم تا در معرض دید باشه و حسابی تحریک

 

 مالیداره با فشار داخلم کرد و دیلدو رو هم از جلو بین پاهام میدوب

 

 توی اوج بودم که با یه حرکت کل دیلدو رو داخلم فرو برد..

 

 بی سانسور توی وانشات

https://telegram.me/joinchat/AAAAAERTvdRWqisxiGtEmg 
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 م از کارش لذت ببرهناله ای کردم و اجازه داد

 

 شدت ضرباتش که بیشتر شد چشم هام رو بستم

 

صدای آه و نالم تقریبا شبیه جیغ زدن شده بود و اگه جلوی خودم رو میگرفتم بخاطر زهرا بود وگرنه 

 دوست داشتم از ته دل جیغ بکشم

 

 با حس داغی شدیدی داخلم و ناله ی حسام فهمیدم اروم شده

 

 گردوند و خودش هم کنارم دراز کشیدمنو دوباره توی وان بر

 

 گرمی آب باعث سوزش بین پام شده بود
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 خواستم بلند شم که حسام گفت

 _خیلی خوب بود.

 اذیت شدی؟

 

 کمی خودم رو جمع و جور کردم و گفتم

 _لذت هم بردم

 

 دستش رو بین پام گذاشت و مشغول بازی شد

 ال رابطه به این خوبی نداشتم_نمیدونم چرا وقتی میبینمت انقدر وحشی میشم.. تا حا

 

 چیزی نگفتم.. برای خودمم تجربه جدیدی بود

 فشار آرومی به بین پام وارد کرد و ادامه داد

 _اگه حالت خیلی بده بریم بیمارستان

 

 ناخودآگاه خندیدم

 _کنار یه دکترم که خودش میگه بریم بیمارستان!

 

 _اونجا امکاناتش بیشتره..

 ن پام بود گذاشتم و گفتمدستم رو روی دستش که بی

 _نه خوبم

 

 بعد از چند دقیقه دوش مختصری گرفتیم و از حموم بیرون اومدیم..

 

 خواستم توی اتاقم برگردم که حسام روی تخت پرتم کرد و خودشم کنارم خوابید

 _کجا میری خوشگله؟ بمون امشبو
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 باشه ای گفتم و سرم رو روی سینش گذاشتم

 

 وانشات

https://telegram.me/joinchat/AAAAAERTvdRWqisxiGtEmg 
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 صدای اروم و منظم تپش های قلبش بهم آرامش میداد

 

 طولی نکشید که نفهمیدم چی شد و خواب رفتم

 

 با صدای شکستن چیزی چشم هام تا آخرین حد ممکن باز شد 

 

 از جام پریدم که کسی جلوی دهنم رو گرفت

 _هیس. منم.. فکر کنم دزد اومده

 

 سرم رو به نشونه ی باشه تکون دادم که دستش رو برداشت

 

 اروم گفتم

 _زهرا پایینه..

 

 حسام از زیر تخت میله ی چوبی رو برداشت و گفت

 _همینجا بمون.. میرم ببینم چی شده
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 با بلند شدن صدای گریه ی زهرا طاقت نیاوردم و منم پشت سرش رفتم

 ر منم میام_برو کنا

 

 قبل از اینکه جلوم رو بگیره بیرون پریدم و کور مال کور مال سمت پله ها رفتم

 

 حسام هم پشت سرم حرکت کرد

 تموم فکرم پیش زهرا بود.. خدایا خودت رحم کن.. اون قلبش طاقت نداره

 

 به پله ها که رسیدم صدای گریه ی زهرا بلند تر شد

 حسام دستش رو روی شونم گذاشت

 کن خودم میرم _صبر

 

 اشکم ریخت

 _تو رو خدا..

 

 با یه حرکت خودش رو به پله ها رسوند و پایین رفت

 

 با روشن شدن چراغ و دیدن زهرا جیغی کشیدم...
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 دست ها و صورتش پر از خون بود

 طاقت نیاوردم و سمتش دویدم

 

 و سرش آورده میتونه سر منم بیارهبرام مهم نبود کسی که این بال ر
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 نفهمیدم چطور اون همه پله رو پایین رفتم

 

 زهرا با دیدنم خودش رو توی بغلم انداخت 

 دستم رو روی صورتش گذاشتم و گفتم

 

 _هیس اروم باش.. من پیشتم .. هیش.. 

 چی شده کی این کارو باهات کرده؟

 

 حسام از کنارم رد شد و مشغول بررسی اطراف شد

 هرا هق زدز

 _کج.. کجا بودی.. بیدار شد.. بیدار شدم نبو.. نبودی..

 

 به خودم فشارش دادم

 _هیس اروم اروم.. طبقه باال بودم.. چی شدی؟

 

 و همزمان مشغول بررسی صورت و دست هاش شدم

 

 زخم عمیقی روی کف دستش بود و انگار خون همون روی صورت و دست دیگش پخش شده بود

 

 تنم بود رو درآوردم و سریع دور دستش پیچیدم پیرهن نازکی که

 

 رو به حسام گفتم

 _دستش عمیق بریده.. بیا اینجا..باید بریم بیمارستان
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 حسام نگاه دیگه ای به اطراف انداخت و چوب رو پایین گذاشت

 

 اشاره ای به میز کرد و گفت

 ن هاش آسیب دیده باشه_افتاده رو گلدون.. بریدگی با شیشه ست..بدترین نوعش.. ممکنه تاندو

 

 زد سمتم اومد و زهرا رو از بغلم گرفتدر حینی که حرف می

 

 اشاره ای به تنم کرد و ادامه داد

 _میبرمش تو ماشین.. یه چی بپوش همراهمون بیا..

 

 شه ای گفتم و توی اتاق پریدم..با
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 ید رو پوشیدماولین چیز هایی که به دستم رس

 

 یه مانتوی مشکی شلوار سفید و شال ابی

 دقیقا مثل جعبه مداد رنگی شده بودم

 

 بیخیال صورتم شدم و از پله ها پایین رفتم

 

 حسام ماشین رو دور کرده بود و منتظر من بود

 در جلو رو باز کردم و زهرا رو توی بغلم گرفتم

 

 کرد و مشخص بود درد دارههنوز هق هق می
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 رو توی بغلم گرفتم و مشغول حرف زدن باهاش شدمسرش 

 _هیشششش اروم باش. االن میریم دکتر خوبش میکنه .. چیزی نشده

 

 مرتب خودم رو لعنت میکردم که چرا تنهاش گذاشتم

 

 میتونستم ببرمش توی اتاقش..

 همش تقصیر من بود

 

 اق عمل رفتبه بیمارستان که رسیدیم حسام همراه زهرا توی بخش جراحی و بعدش ات

 

 طول و عرض راهرو رو مدام طی میکردم

 دلم شور میزد

 

 حسام گفته بود تاندون.. تاندون چی بود؟

 منظورش چیه..

 

 کرددلشوره ولم نمی
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 حدودا دو ساعتی میشد که منتظر بودم

 

 با باز شدن در از جا پریدم

 ا روش خوابیده بود بیرون اومدحسام همراه یه تخت که زهر
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 لباس هاش سبز بود و یه ماسک هم روی صورتش بود

 

 با دیدن من جلو اومد و گفت

 _نگران نباش دستش کامال سالمه.. االنم به هوش اومد.. همرام بیا

 

 همراهش توی اتاق تک تخته ای رفتم

 زهرا رو بغل کرد و اروم روی تخت خوابوند

 اشین.._اتاق جدا گرفتم راحت ب

 تا شب تحت نظر باشه بهتره. میرم لباسم رو عوض کنم

 

 خواست از اتاق بره بیرون که صداش زدم

 _حسام..

 

 برگشت..

 زمزمه کردم

 _ممنون..

 

 لبخندی زد و گفت

 _وظیفه م بود

 

 و از در بیرون رفت

 به قطره های سرم زهرا خیره شدم..

 

 چرا هی مصیبت سرم میومد
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 سوزش بین پام بیشتر شده بود..بخاطر نشستن روی صندلی 
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 طولی نکشید که حسام با لباس خودش اومد و کنارم نشست

 

 پرسیدم

 _تو دکتری یا جراحی؟

 

 لبخندی زد و گفت

 _دوتاش

 

 _زهرا رو خوت جراحی کردی؟

 _اوهوم. میخواستم خیالم راحت شه که دستش سالمه..

 

 _حسام؟

 م؟_جان

 

_تو خیلی خوبی.. ولی چرا همیشه وانمود میکنی که نیستی؟ اون روز که بهت زنگ زده بودن مدام داد 

 میزدی

 یا اولی که دیدمت با همه بد بودی حتی دوستات..

 

 _توام جام بودی همین رفتار رو داشتی

 

 با صدای آخ گفتن زهرا توجهم بهش جلب شد
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 با دیدنم دستش رو تکونی داد و گفت

 رد میکنه.._د

 

 دستم رو روی دستش ثابت کردم و گفتم

 _تکون نخور سرمت درمیاد

 

 با چشمای اشکی بهم نگاه کرد و گفت

 _آجی دستم خیلی میسوزه.. تشنمم هست
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 حسام به جای من جواب داد

 داره _دستت رو باید تحمل کنی ولی آب رو میتونم بهت بدم. یه شرط

 

 زهرا با غرولند گفت

 _چی

 

 _باید آب دهنت رو قورت بدی

 با این حرفش کم مونده بود فکم روی زمین بیفته

 

 آب دهن قورت دادن چه ربطی به تشنه بودن زهرا داشت

 

 زهرا آب دهنش رو قورت داد و حسام هم با دقت به سیبک گلوش خیره شده بود

 



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 شو برداشت و لیوان آبی براش ریختبعد از چند ثانیه پارچ آب رو از روی ک

 _بیا عمو..

 

 زهرا جوری لیوان آب رو خورد که یه لحظه دلم براش سوخت

 

 مگه چند وقت آب نخورده بود

 با خنده و شوخی های حسام از شدت تعجب تشنگی زهرا یادم رفت

 

 با لبخند به حسام خیره شده بودم که..
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 ناغافل برگشت و نگاهم کرد

 سریع جهت نگاهم رو تغییر دادم ولی انگار خیلی ضایع عمل کردم که زیر خنده زد

 

 اون شب به بهترین نحو گذشت و صبح روز بعد زهرا مرخص شد

 

 حسام کل شب بیدار بود و با شوخی ها و خنده هاش باعث شد گذر زمان رو حس نکنم

 

 دار میشد و دوباره خواب میرفتزهرا هم گهگداری از شدت درد بی

 

 وقتی به خونه رسیدیم مثل لشکر تیر خورده شده بودیم

 

 نگاهی به خرده شیشه ها انداختم و زیر لب فحشی به گلدون بیچاره که خرد شده بود دادم
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 زهرا رو که بغل کرده بودم توی اولین اتاق دم دست بردم و خوابوندم

 

 خسته ای به حسام زدم و گفتموقتی از اتاق بیرون اومدم لبخند 

 _بریم یکم بخواییم؟

 

 لباسش رو کمی مرتب کرد و گفت

 _باید برم بیمارستان.. تا شب نیستم..

 

 چشم هام از تعجب چهار تا شد

 _ولی تو که دیشب نخوابیدی ..

 

 با دستش موهام رو بهم ریخت و گفت

 _خب نخوابیده باشم.. نمیتونم که نرم

 

 یرون میرفت ادامه دادو در حالی که از در ب

 _مراقب خودتون باشین جوجو ها..

 

 و منو با حالت مبهوتم تنها گذاشت..

 

 

## 

 سرم رو تکونی دادم و توی اتاق برگشتم

 

 عذاب وجدان گرفته بودم..

 کنار زهرا دراز کشیدم و به سقف خیره شدم
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 نقش و نگار های بنفش روی سقف به شکل زیبایی حک شده بود

 

 یه و تحلیل نقش و نگار ها بودم که پلک هام سنگین شد و نفهمیدم کی خواب رفتمدر حال تجز
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 توی دشت سر سبزی بودم

 چقدر محیطش آشنا بود برام..

 

 همون جایی بود که دفعه قبل مادرم رو دیده بودم

 

 خواست یه بار دیگه ببینمش.. دلم می با تمام توانی که داشتم دویدم و مادرم رو صدا زدم.

 

 کل دشت رو زیر و رو کردم ولی نبود

 نا امید گوشه ای نشستم و سرم رو توی دست هام گرفتم

 _مامان.. آخه تو کجایی..

 

 با نشستن دستی روی شونه م برگشتم و با دیدن شخص روبروم جیغ بلندی کشیدم

 _چی از جونم میخوای کثافت؟

 

 ازش فاصله گرفتم از جا بلند شدم و

 انقدر عجله م زیاد بود که دوبار نزدیک بود زمین بخورم

 

 منصور جلو اومد
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 _باالخره گیرت اوردم

 

 چهره ش از همیشه ترسناک تر شده بود

 با نشستن دستش روی بازوم بلند تر از همیشه جیغ زدم

 _ولم کن عوضی.. اشغال لیاقت پدر بودنو نداری.. یکی کمکم کنه.. ولم کن

 

 مدام جمله ی ولم کن رو تکرار میکردم که یه لحظه کل بدنم یخ زد

 

### 

 ۳۳از قسمت دست زدن پدره به بعد یه وانشات داره که امشب تو کانال وانشات میذارم. اسمش #

https://telegram.me/joinchat/AAAAAERTvdRWqisxiGtEmg 
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 و با تمام وجودم هوا رو بلعیدمنفس کم آوردم 

 

 تازه اون موقع بود که حسام رو باالی سرم دیدم

 

 دیگه هیچی مهم نبود.. همین که دیگه اون اشغال رو نمیدیدم کافی بود

 

 خودم رو توی بغلش انداختم

 دستش رو دورم حلقه کرد و گفت

 _آروم باش.. من اینجام.. باشه؟کسی اذیتت نمیکنه

 

 با هق هق گفتم



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 اون.. اون.. اشغال.. همین.. همینجا بود.. منو گرفته.. ب.. بود و.._

 

 حسام نذاشت به حرفم ادامه بدم.. بوسه ای روی سرم زد و منو محکم تر توی بغلش فشرد

 

 الزم داشتم.. به این آرامش االنم نیاز داشتم.. به بودن توی این آغوش گرم نیز داشتم..

 

 شدم.. ازش ممنون بودم که از خواب بیدارم کردهبعد از چند دقیقه از حسام جدا 

 

 با اینکه کل بدنم خیس آب شده بود و میلرزیدم ولی روحم اروم بود

 

 کرد طاقت نیاوردم و توی بغلم نشوندمشبا دیدن زهرا که با چشم های گریون نگاهم می

 

 حسام دستی به سرش کشید و گفت

ت خوبه و خوب میشی دست از گریه و زاریش _خواهرت خیلی دوستت داره. هرچی بهش گفتم حال

 برنداشت..

 

 و جوری که فقط من بفهمم لب زد

 _دیوونم کرد بس که نق زد
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 دستی به سرم گرفتم و گفتم

 _تو کی اومدی؟

 

 حسام بصورت نمایشی مچ دستش رو باال آورد و نگاه کرد
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 م گذشته فکر کنم یه ساعتی میشه که اومدم ..شب ه 0_ام االن که ساعت 

 

 با تعجب گفتم

 شب؟ اینهمه خوابیدم؟ چرا بیدارم نکردین.. 0_چی؟ 

 

 حسام پوف کشید

دیدی و خواهرتم گریه میکرد.. هر کار کردم بیدار نشدی.. تا دیگه _از وقتی اومدم داشتی کابوس می

 مجبور شدم یه پارچ اب خالی کنم روت

 

 فتادم لعنت به هرچی خاطره ست.. لعنت به هرچی پدر که مثل اون کثافت باشن..یاد کابوسم ا

 

 بغضم رو قورت دادم و گفتم

 _خب ببخشید نگرانتون کردم.. بریم شام بخوریم..؟

 

 حسام که انگار خیالش راحت شده بود زهرا رو از بغلم گرفت

 .._خب عمو دیدی که حال خواهرت خوبه.. بیا بریم براش غذا بیاریم

 

 خواستم از جام بلند شم که حسام روی تخت هلم داد

 _همینجا بمون تا میز رو بکشونم اینجا باهم غذا بخوریم

 

 لبخندی زدم و گفتم

 _باشه

 کرد تا ازم محافظت کنه..نگرانیش رو دوست داشتم.. اینکه مراقبم بود.. تموم تالشش رو می

 

 .. امنیت! برای اولین بار داشتم معنی یه چیز رو میفهمیدم
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طولی نکشید که حسام داخل اتاق اومد .. میز کوچکی توی دست هاش بود و زهرا هم پشت سرش با چند 

 تا بشقاب و قاشق داخل شد

 

 میز رو کنار من گذاشتن و بشقاب ها رو هم روش چیدن

 

 ا میشدتا بشقاب به سختی روش ج ۹انقدر کوچک بود که 

 

 حسام بعد از چند لحظه تفکر گفت

 _یه چیزیش کمه

 

 لبخند دندون نمایی زدم و گفتم

 _شاید غذاش کم باشه هوم؟

 

 زهرا پقی زد زیر خنده و حسام هم با غرغر از اتاق بیرون رفت

 

 وقتی برگشت دستش دو تا پاکت غذا بود

 بوی خوش قرمه سبزی توی بینیم پیچید

 ی گرفتی؟_اوم .. قرمه سبزیه ؟ ک

 

 در حالی که ظرف های نسبتا کوچک غذا رو توی بشقاب خالی میکرد گفت

 _قبل اینکه بیام خونه گرفتم.. دیگه سرد شدن
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 قاشق رو توی برنج ها فرو کردم و گفتم

 _یکی از غذاهاییه که خیلی دوست دارم

 

 شام که تموم شد حسام تشک کوچکی برای زهرا آورد و پایین تخت انداخت

 

 هم کنار تشت روی زمین دراز کشید خودش

 گفتم

 _چرا روی زمین؟ یه تشک هم برای خودت بیار

 

 به گفتن جمله ی ''_عادت دارم'' بسنده کرد

 

 چیزی نگفتم.. صدای خر و پف زهرا بلند شده بود که دستم کشیده شد..
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 تخت بود و قبل اینکه به خودم بیام حسام روی

 

 ریز خندیدم

 _هی داری چیکار میکنی؟

 

 دستش رو زیر سرم گذاشت و دست دیگش هم دور کمرم حلقه کرد

 _معلوم نیست دارم چکار میکنم؟

 

 کردم جدی باشم گفتمدر حالی که سعی می

 _نه من نفهمیدم
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 تو یه حرکت ناگهانی چرخید و لبم رو بوسید

 _االن فهمیدی؟

 

 لبخندم کش دار شد

 م فکر کنم یکم دیگه مونده تا بفهمم._او

 

 دوباره لبش رو به لب هام چسبوند و این بار گاز آرومی گرفت

 _االن چی؟

 

 سرم رو به پیشونیش تکیه دادم

 _االن خیلی خوبه..

 

 حسام نفس عمیقی کشید و دوباره لب هام رو به دندون گرفت

 _تو چی داری که انقدر جذبت میشم؟

 

 یکردم گفتمدر حالی که همراهیش م

 _یکم لوندی!
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 صبحش با بدن درد بیدار شدم

 کل شب با حسام الس زده بودیم

 

 البته الس که بماند.. فقط نکرده بود تو!
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 کردترش بیدار شدن زهرا هم استرسمون رو بیشتر می

 

 اعتماد به نفس خاصی داشتمبرای اولین بار از رابطه هایی که داشتم راضی بودم و 

 

 نگاهی به زهرا که هنوز خواب بود انداختم و سمت حموم رفتم

 

 دوش مختصرم با غسل پایان گرفت

 حس میکردم االن واقعا تمیز شدم..

 

 توی کشو ها مشغول گشتن شدم و در کمال ناباوری یه جانماز پیدا کردم

 

 مه قبله یاب داشتمخب حاال مونده بود قبله.. توی گوشی پکیدم یه برنا

 

ولی گوشیم کجا بود؟ به مخم فشار آوردم و چند تا اتاق رو زیر و رو کردم تا اینکه گوشه ی اتاق شکنجه 

 پیداش کردم

 

 با دیدنش یاد اون شب نحس افتادم.. ولی حاال به نظرم اون قدر ها هم نحس نبود!

 

 ارژ تموم کردهبا فشار دکمه ی قرمز رنگش و روشن نشدن فهمیدم خیلی وقته ش

 

 پوفی کشیدم و گوشه ی اتاق نشستم

 تو داری چکار میکنی زیبا؟ فکر میکنی واقعا قبولت میکنه؟ با اون گذشته سیاهت؟

 

 ولی مگه من خواستم.. مگه اولش دست من بود..
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 اولش دست تو نبود ولی آخرش هم نبود؟

 ..ولی االن میخوام جبران کنم.. دلم نمیخواد اون آدم قبلی باشم

 

 جبرانت با رفتن حسام تموم میشه؟ چند ماه دیگه!

 

 خود درگیریم با این جمله به پایان رسید.. اروم زیر لب تکرار کردم

 _چند ماه دیگه.. چند ماه دیگه؟

 دوباره همون آدم قبل میشم؟
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 جا نماز رو گوشه ای پرت کردم

 را..من رو چه به این کا

 

 چند وقت دیگه که حسام بره دوباره همون هر زه ی قبلی میشم!

 

 بغض کردم.. چرا؟

 نمیشد حسام بیشتر بمونه؟

 

 پوف کشیدم و از جام بلند شدم

زیاد تنها موندم دارم چرت و پرت میگم.. حسام فقط بخاطر نیازش با منه و بعد از من برده ی بهتری پیدا 

 میکنه

 

 روی زمین جمع کردم خم شدم و جانماز رو از

 با باز شدن در حسام رو دیدم
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 نگاهش به جانماز افتاد

 لبخندی زد

 _میخوای نماز بخونی؟

 

 لبخند غمگینی زدم

 _نه فقط..

 

 _فقط چی؟

 سرم رو خاروندم

 _هیچی بیخیال

 

 و از کنارش رد شدم.

 چی میگفتم؟ یه فاجشه میخواد نماز بخونه؟

 

 پشت سرم اومد

 ده؟_حالت خوبه؟ چیزی ش

 

 _من.. من فقط.. فکر کردم.. نمیدونم چی شد فقط یه لحظه دلم خواست نماز بخونم... خب.. خب..

 

 دستم رو گرفت

 _خب چرا امتحانش نکردی؟
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 _نمیدونم.

 دروغ میگفتم.. میدونستم ولی نمیخواستم باور کنم!

 

 یی کشیدحسام دستم رو گرفت و سمت دستشو

 _باشه بیا ببین من درست وضو میگیرم یا نه؟

 

 _میخوای نماز بخونی؟

 _پ ن پ میخوام دست بزنم بهت ولی چون مقدسی باید وضو داشته باشم

 

 منظوری از حرفش نداشت ولی خیلی خرد شدم.. من نجسم.. حتی نباید بهم دست بزنه..

 

 خود خوریم هر لحظه بیشتر میشد

 ام گیج گفتمبا تکون دادن دست حس

 _درست بود.. میشه برم حاال؟

 

 دست به سینه نگاهم کرد

 _هنوز شروع نکردما..

 

 وای آبروم رفت! خجالت زده گفتم

 _خب یعنی بلد نیستی یه وضو بگیری؟

 

 سرش رو خاروند و گفت

 _خیلی وقته نماز نخوندم..

 

 _خب چرا االن به فکر افتادی که بخونی؟
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 _نمیدونم!
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 _نمیدونی؟!

 شونه هاش رو باال انداخت

 _نه نمیدونم..

 

 دست هام رو به هم مالیدم

 _ام.. خب غسل کردی؟

 

 متعجب گفت

 _چه غسلی؟

 _جنابت دیگه.. وای نگو اینم نمیدونی.. هزار تا غسل نداریم که بگی زیاد بودن و یاد نگرفتی..

 

 دستش رو کشیدم

 طه باید غسل کنی.. مثل بقیه غسل هاست فقط نیتش فرق داره_بعد از هر راب

 

 با کشیده شدن دستم وایستادم و دست به سینه نگاهش کردم که گفت

 _خب من بقیه غسل ها رو هم بلد نیستم

 

 کم مونده بود فکم بیفته روی زمین

 روی مبل توی سالن نشستم

 

 که.. من فکر میکردم وضع خودم خرابه.. نگو این از من بدتره
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 کنارم نشست و دستم رو گرفت

 _بهم یاد بده.. میخوام امتحانش کنم..

 

نمیتونستم نگاه منتظرش رو نادید بگیرم پس شروع کردم به توضیح دادن هرچی که بلد بودم و از نماز و 

 غسل و... یادم مونده بود

 

 حرفم که تموم شد حسام دستش رو روی سرش گذاشت

 ید حفظ کنم؟_اوه اینا خیلیه.. چطور با

 

 سالشون نماز خوندن یاد بدن! 0یا  0حس مامان هایی رو داشتم که میخوان به پسر  بچه 

 

 _فعال برو غسل بکن برای نمازت یه فکر میکنیم. باشه؟ منم برم کار دارم

 

 لبخند شیطونی زد و گفت

 _کجا بری؟ حموم رفتن تنها که نمیشه!
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 خندیدم

 _دیوونه ای.. برو زود غسل کن نمازت قضا میشه ها!

 

 مثل پسر بچه ها لب برچید و داخل حموم رفت

 

 بعد از چند لحظه سرش رو بیرون آورد و گفت
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 _نیتش چجوری بود؟ نجابت بود یا جنابت؟

 

 یکی تو سرم کوبیدم

 _وای خدا نجابت چیه؟ جنابته جنابت..

 

 رفتلبخند مسخره ای زد و داخل 

 پسره ی خل و چل

 

 کارش که تموم شد بیرون اومد و گفت

 _ام فکر کنم درست بوده باشه.. تو غسل کردی؟

 

 سری تکون دادم و گفتم

 _اره.. حاال اگه میخوای نماز بخونی اول سرت رو خشک کن و وضو بگیر

 

 حدودا یه ساعت درگیر بودم تا حسام بتونه وضو بگیره و نمازش رو بخونه

 

 بچه های کوچولویی شده بود که از مامانشون سوال میپرسیدنمثل پسر 

 

 و مامانشون هم وسط نماز گهگداری بهشون تقلب میرسوند!

 

 روی مبل نشسته بودم و به حسام که مشغول جمع کردن جانماز بود خیره شدم

 

 چرا نماز خوند؟ بخاطر حرف من؟

 

 سری تکون دادم
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 بیخیال زیبا.. خیاالتی نشو..

 

 فتن مبل و نشستن حسام کنارم به خودم اومدمبا فرو ر

 _نماز خوندن چطور بود؟ 

 

 _نمیخوای توهم بخونی؟

 _نه من جایی پیش اون باالیی ندارم.. از اولش هم تصمیمم اشتباه بود

 

 _هیچوقت دیر نیست

 _چرا شبیه آخوندا حرف میزنی؟

 

 _چون هیچکس رو نداشتم تا این حرف ها رو بهم بگه..
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 _اهان

 _خب.نگفتی..؟نمیخوای امتحان کنی؟

 

 زبونم رو دور لبم کشیدم

 _ببین میگن اون باالیی هوای بنده هاش رو داره

 ولی هوای من رو نداشت.. اون شبا که با گریه میخوابیدم..

 

 شب هایی که بابا مست توی اتاقم میومد ..

 دست من بود؟حسام من فاجشه شدم ولی مگه 
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 آخرش راه رو اشتباه رفتم ولی اولش چی؟

 االنم با توام و رنگ آرامش رو میبینم که یاد خدا افتادم..

 

 شدم..اگه این آرامش رو زودتر نشونم میداد اینی که هستم نمی

 

 منو ببین.. من چیم؟ تو منو به چه چشمی میبینی؟

 رست نمیگم؟یه بدبخت که در ازای پول خودش رو بهت فروخت.. د

 

 ولی چرا.. مگه من آدم نبودم.. مگه من حق بچگی کردن نداشتم.. حق دختر بودن و حتی زن شدن..

 

 من هیچ کدوم رو حس نکردم حسام.. زندگی من هیچه..

 االن هم نماز بخونم.. بنظرت من رو قبول میکنه؟

 

 منی که حتی اقوامم هم قبولم نمیکنن!

  اصال اگه قبول هم کنه آخرش چی؟

 

 مدت صیغه و قراردادمون که تموم شه من میشم همون آدم قبلی.. 

 

 خستم.. نمیدونم چی درسته چی غلط..

 نمیدونم باید چکار کنم.. فقط خودم رو سپردم دست زندگی تا ببینم چطور میخواد باهام بازی کنه..

 

 حرفم که تموم شد به چهره ی در هم رفته حسام خیره شدم..

 م نفهمیدم چطور اون همه حرف زدم ولی حس سبک شدن خاصی داشتمدلم پر بود.. خودم

 

 حداقل برای یه بارم که شده یه نفر به حرف هام گوش داده بود..
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 کند'' وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوار شدن عوض می

 تو به سمت قوی تر شدن تغییر مسیر بده!  ''

 

 [۱۱:۱1 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_111 

 با کمی تامل گفتحسام 

 _اگه بخوام گذشته رو فراموش کنی انجامش میدی؟

 

 _نمیتونم..

 _نمیتونی یا نمیخوای؟

 اصال صبر کن ببینم.. مگه تو برده ی من نیستی؟

 االن دستور میدم که نماز بخونی

 

 _چی شده آیت هللا شدی؟

 _کاری که میگم رو بکن.. فکر کن یه دستور از طرف منه..

 

 از جام بلند شدمپوفی کشیدم و 

 یه بار میخونم شاید معجزه شد!

 

 جا نماز رو پهن کردم.. یهو سمت حسام برگشتم

 _هی تو از کجا فهمیدی قبله کدوم طرفه؟

 

 _قبله؟

 _وای خدا یعنی اینم نشنیدی؟
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 سرش رو خاروند و گفت

 _چرا ولی یادم رفته بود که حتما باید طرف قبله بخونم..

 

 دستم رو جلوش گرفتم

 وشیتو بده._گ

 _چرا؟

 

 _بده میگم.

 گوشیش رو گرفتم و برنامه قبله یاب رو دانلود کردم

 

 با فهمیدن جهت قبله یکی تو سرم کوبیدم

 _دقیقا مخالف قبله خوندی مشنگ..

 

 حسام از جاش بلند شد و گفت

 _خب دوباره میخونم.

 

 کنارم وایستاد و ادامه داد

 م_بلند بلند تکرار کن که منم همرات بخون

 

 چی میگفتم بهش؟

 نیت کردم و مشغول خوندن شدم..

 

 نمازم که تموم شد حسام جلوم نشست

 متعجب نگاهش کردم..
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 _چیه؟
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 لبخندی زد و گفت

 _هیچی.. بامزه شدی..

 

 و بعد از گفتن این حرف لپم رو کشید و رفت

 وا.. این چش بود؟

 

 داختم.. دروغ چرا؟ خودمم حس بهتری داشتم..نگاهی به مهر ان

 

 با نشستن دستی روی شونه م لبخندی روی لبم اومد

 

 حتما حسام بود..  به محض برگشتنم با صورت نشسته ی زهرا مواجه شدم

 _هیع زهرا.. ترسیدم.. این چه قیافه ایه ؟

 

 زهرا چشم هاش رو مالید و گفت

 _داری چیکار میکنی آجی.. من گرسنمه ..

 

 دستی به موهای ژولیده ش کشیدم و گفتم

 _الهی قربونت برم.. بریم دست و صورتت رو بشوریم و بعدش غذا بخوریم.

 

 آبی به صورت زهرا زدم و خودمم از شر لباس های اضافه ای که برای نماز پوشیده بودم خالص شدم
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 پیچ و تابی به موهام دادم و همراه زهرا طبقه ی پایین رفتیم

 

 ز حسام نبود..خبری ا

 سرکی به آشپزخونه کشیدم.. حدسم درست بود

 

 داشت غذا گرم میکرد

 سمتش رفتم و نگاهی به غذاها انداختم

 _اوم.. باید خوشمزه باشن.. کی خریدی؟

 

 _نخریدم خودم درست کردم

 _آقامون از کی آشپز شده و وقت کرده اینهمه غذا درست کنه؟

 

 یه لحظه متوجه شدم که چی گفتم.

 امون؟ وای زیبا خاک دوعالم تو سرت..آق

 

 حسام لبخند مرموزی زد و گفت

 _از همون وقتی که شما خواب بودی خانومم.
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 حس میکردم آتیش گرفتم

 تا حاال خیلی ها بهم خانومی و خانومم گفته بودن

 

 ولی جنس این خانومم گفتن فرق داشت!

 که فرق داشت..مطمئن بودم 
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 با تته پته گفتم

 _آهان.. خب.. من برم میز رو بچینم

 

 و از آشپزخونه بیرون زدم

 صدای حسام حین خنده میخکوبم کرد

 _خانومم یادت رفت وسایل چیدن رو ببری

 

 وای یه سوتی دیگه.. داشت مسخرم میکرد

 سعی کردم جمعش کنم

 _میز کثیفه اول باید تمیز شه آقامون..

 

 رو با حرص و کمی هم کشیده گفتمآقامون 

 تا بفهمه االن به خونش تشنم !

 

 میز رو سرسری چیدم و زهرا رو توی آشپزخونه فرستادم تا دمار از روزگار حسام دربیاره

 

 توانایی بالقوه ای توی نق زدن داشت! 

 خودمم به اتاقم پناه بردم

 توی آینه به خودم خیره شدم.. لپام گل انداخته بود

 

 الیه کرم التهابم رو پوشش دادم و در نهایت رژ کمرنگی رو روی لبم کشیدم با یه

 

 بهم میومد.. بوسی توی آینه برای خودم فرستادم و از در بیرون رفتم
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 حسام و زهرا پشت میز مشغول خوردن غذا بودن

 

 خورهتقریبا دهنم باز موند.. محال بود زهرا یه جا بند شه و بخواد به این قشنگی غذاش رو ب

 

 !حسام معجزه کرده بود

 نفس عمیقی کشیدم و سمت شون رفتم

 

 با لبخند گفتم

 _جمعتون جمع بود گلتون کم بود!

 

 حسام پوزخندی زد و گفت

 _اره گل میمون!
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 زهرا یهو زد زیر خنده

 چپ چپ نگاهی به حسام انداختم و گفتم

 بز افریقایی_ از تو که بهترم 

 

 و بی توجه به چهره ی مات حسام روی صندلی نشستم و برای خودم غذا کشیدم.

 

 اولین قاشق رو که توی دهنم گذاشتم با چشم های گرد به حسام نگاه کردم

 

 حسام با دیدنم گفت

 _چی شد؟ بد مزه شدن؟
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 گلوم رو گرفتم و گفتم

 _وای.. بدمزه چیه؟ اه اینا.. خیلی خیلی...

 

 گاهی به حسام که آماده ی ضایع شدن بود انداختم و یهو با صدای بلند گفتمنیم ن

 _خوشمزن !

 

 لبخند کج و کوله ای بهش زدم و با ولع مشغول خوردن غذام شدم

 

گرچه چند بار زهرا لباسش رو کثیف کرد و در آخر هم محبور شدم خودم قاشق قاشق غذا دهنش بذارم 

 بودمولی بهترین غذایی بود که خورده 

 

 من این خانواده و این امنیت و آسایش رو دوست داشتم..

 

کاش قراردادمون هزار ساله بود.. حاضر بودم تا آخر عمرم برده ش بشم ولی هیچ وقت این لحظات رو 

 از دست ندم..

 

 با صدای شکستن چیزی از فکر و خیال بیرون اومدم

 

 شقاب نیمه خورده ی غذاش پخش زمین بودحسام توی ورودی آشپزخونه به دیوار تکیه زده بود و ب

 

 با بهت طرفش دویدم

 _خ.. خوبی؟

 

 دستش رو گرفتم و اروم کنار دیوار نشوندمش .. مراقب بودم خرده شیشه ها زخمیش نکنه
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 با صدای خشداری گفت

 _خوبم.. یه لحظه نفهمیدم چی شد.

 

 _دو شبه نخوابیدی .. معلومه این میشه حالت..

 

 و لیوان آب قندی براش درست کردم از جام بلند شدم

 

 سرم داخل بیاد که جیغ زدم زهرا خواست پشت

 _نیا پر شیشه س..

 

 بیچاره هاج و واج یه گوشه وایستاد 

 لیوان آب قند رو به خورد حسام دادم

 شروع به نق زدن کرد 

 _اه کی روی قرمه سبزی آب قند میخوره؟

 

 لیوان رو به لب هاش فشار دادم و گفتم

 تونی اولیش باشی.. غر نزن_می
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 مقاومتی نکرد و تا آخر آب قند رو خورد

 دستم رو زیر بازوش انداختم

 _میتونی بلند شی؟

 

 خنده ی بی جونی کرد و گفت
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 _دست کم گرفتی

 

 به زور بلندش کردم و روی کاناپه خوابوندمش

 

 شتم و روش کشیدمپتوی نازکی از توی اتاق بردا

 

 زهرا رو از خرده شیشه ها دور کردم و خودم هم مشغول جمع کردن شیشه ها شدم

 

 کارم که تموم شد با دستمال نمداری کف زمین رو برق انداختم و دست هام رو شستم

 

 خوشبختانه دست و پا چلفتی بازی درنیاورده بودم که بدنم رو ببرم

 

 با عروسک گرم کردم تا صداش باال نرهزهرا رو توی اتاق بردم و سرش رو 

 

 نمیخواستم مزاحم خواب حسام شیم

 حسامی که دو شب بخاطر من نخوابیده بود

 

 فکرم مدام پیش حسام بود.. چرا انقدر بدنش ضعیف شده؟

 

 نکنه اتفاقی براش افتاده و نمیگه؟

 دلم شور میزد و حالت تهوع گرفته بودم

 

 نم دستم رو به لب هام چسبوندم و توی دستشویی پریدمبا حس محتویات ترش مزه ای توی ده

 

 هرچی خورده بودم و نخورده بودم باال آوردم..
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 حالم خوب نبود

 یه گوشه نشستم و آبی به دست و صورتم زدم

 

 کرد سوال بپرسه..زهرا طفلی کنارم نشسته بود.. حتی جرات نمی

 

 دستی روی موهای نرمش کشیدم و گفتم

 ._من خوبم خواهری.
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 حسام کم بود حاال حال خراب منم به این اوضاع اضافه شده بود 

 

 کردم دلشوره و دل پیچه م رو نادیده بگیرم و با زهرا بازی کنمسعی می

 

 اون طفلی گناهی نداشت.

 بودمچند روز همش گریه کرده بود. ولی انگار زیاد توی خونسرد بودنم موفق ن

 

 بعد از چند ساعت بازی یا بهتره بگم خودخوری و حواس پرتی هام زهرا با بغض خوابید

 

 خیلی دلم براش سوخت ولی تقصیر من نبود

 

 پتو رو تا گردنش باال کشیدم و از در بیرون رفتم

 حسام همچنان روی کاناپه خوابیده بود و رنگش هم به سفیدی میزد
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 موهاش سر دادم کنارش نشستم و دستم رو البالی

 توی خواب چقدر معصوم میشد

 

 چی میشه خدا تو رو برام نگهداره؟

 چرا باید سر یه سال بری؟

 

 فکری به سرم زد

 اگه عاشقم میشد دیگه سر یه سال نمیرفت

 

 تصمیمم رو گرفته بودم

 با یکم لوندی مشکل حل میشد

 

 من کسی بودم که هر مردی رو به زانو دراوردم

 ام رو ببرم؟چرا نتونم دل حس

 

 از فکر هوشمندانم لبخندی روی لبم اومد

 ولی با دیدن چشم های باز حسام لبخندم خشکید

 

 دستم رو از بین موهاش دراوردم و برای جمع کردم سوتیم گفتم

 _بهتری؟
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 اشاره ای به دستم کرد و گفت

 _اره االن خیلی بهترم.
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 بری دکتر؟ یه ازمایش بده خطرناکه _نمیخوای

 

 حسام خندید و گفت

 _مثل اینکه خودم دکترما..

 خونم پایین اومده zچیزیم نیست فقط یکم ویتامین 

 

 دیگه کدومشونه؟ z_ویتامین 

 دستم رو کشید که تو بغلش پرت شدم

 زیر گوشم گفت

 _ویتامین زیبام کم شده

 

 با خنده روی سینش کوبیدم

 .. تو این شرایط هم دست بر نمیداری.. _خیلی دیوونه ای

 

 دستش زیر لباسم لغزید و صدای خمارش زیر گوشم دیوونم کرد

 _دیشب که نذاشتی کارمو بکنم.. امشب میخوام ترتیبت رو بدم خانوم کوچولو ..

 

 هزه کوچولو یا هرچقدر طرز حرف زدنش عوض شده بود.. قبال به جای خانوم کوچولو میگفت جند

 خانوم..

 

 با یاد آوری اون روزا آهی کشیدم.. چطور ذهنیت حسام رو نسبت به خودم تغییر میدادم؟

 

 با حس خیسی لبش روی گونه و بعدش لبم ذهنم ناخودآگاه خالی شد
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 حسام لبخندی زد و لب هام رو توی دهنش کشید

 _اوم خوشمزن ..

 

 با نفس نفس گفتم

 _چه اروم شدی..

 

 گفتلباسم رو درآورد و 

 _میخوام یه شب عاشقانه و رمانتیک رو امتحان کنم..
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 خواستم چیزی بگم که گازی از لبم گرفت

 _انواع غر زدم از جمله االن نمیشه. زهرا میاد. زهرا میبینه. خودم نمیتونم و... نداریم

 

 ش گذاشتمدستم رو روی سینه

 _من کی غر زدم؟

 

چرخید و روم اومد.. دستش رو کنارم تکیه گاه کرده بود تا بهم فشار نیاد ولی بازم سنگینی تنش نفسم رو 

 بند آورده بود

 

 _همیشه غر میزنی خانوم کوچولو

 _ا دروغ نداشتیم حسام

 

 لبش رو روی گردنم گذاشت و مکید

 _جون حسام.. چه قشنگ صدا میزنی خانومی..
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به بازی گرفته بود.. حس میکردم کامال خلع سالح شدم و این حسامه که این با تک تک جمله هاش منو 

 بازی رو پیش میبره

 

 با لغزیدن دستش بین پام اهم بلند شد

 یک شده بودم و دلم یه رابطه خشن میخواستتحر

 

 تلب هاش گرفرو بین  مولی حسام اروم بود انگار میدونست باید چکار  کنه.. گردنم رو بوسید و سینه

 مکید و گاز کوچکی گرفت

 

 دیگه طاقتم تموم شده بود و موهاش رو چنگ میزدم..

 _آخ. حسام..

 

 گرفت و پایین تر رفت مگاز کوچکی از نوک سینه

 

 با حس خیسی زبونش بین پام کمرم رو به کاناپه کوبیدم.. 

 

 مک محکمی به بین پام زد و گفت 

 ر بخوری؟ آره؟ اینو بکنم توت؟ واد ج_دلت میخواد بکنمت؟ دلت میخ

 

 و همزمان مردونگیش رو به بین پام میمالید

 ناله ها و التماس هام برای خواستنش هر لحظه بیشتر میشد

 

 سرش رو تنظیم کرد و با یه فشار داخلم برد
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 درد خاصی همراه لذت توی بدنم پیچید

 عقب و جلو کرددستش رو چنگ زدم ولی اهمیت نداد و بی وقفه خودش رو 

 

 خوردشدت ضربه هاش انقدر محکم شده بود که با هر ضربه سرم به کاناپه می

 

 از دیدن من توی اون حالت جری تر شد و روم خم شد 

 

 م رو بین دندون هاش گرفت و حلقه ی فلزی داخلش رو کشیدنوک سینه
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 ار به اوج رسیدم.. بدنم لرزید و بی حال چشم هام رو بستمبا این کارش انگ

 

 گرفت.. با نفس نفس روم دراز کشیدولی حسام اروم نمی

 

 خواستنش رو حس میکردم.. اروم گفتم

 _چرا به اوج نمیرسی؟

 

 _نمیتونم.. عادت کردم..

 _به چی عادت کردی؟

 

 ضام نمیکنه.. _شکنجه..  رابطه های عاشقانه ار

 

 زه ها کردم..همون وقت که نارگل این کار رو باهام کرد خودم رو مجبور به شکنجه دادن هر از
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 برده گرفتم و راه و رسمشون رو مطالعه کردم.. 

 

 ولی االن میفهمم که اشتباه کردم .. نمیتونم به حالت عادیم برگردم زیبا..

 

 دستم رو بین موهاش فرو بردم

 و گفتم

 باشی؟_دوست نداری خشن 

 

 _اوایل نمیخواستم.. ولی االن واقعا لذت میبرم..

 _اگه لذت میبری پس چرا میخوای عوض شی؟

 

 مکثی کرد.. انگار نمیدونست چی بگه

 _نمیخوام بهت آسیب بزنم زیبا..

 

 خواست من آسیب ببینم..انگار قلبم چند لحظه نزد.. نمی

 یعنی دوستم داشت؟
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 نه حتما خیاالتی شدی زیبا..

 کمی خودم رو جابجا کردم

 _خب.. چرا.. چرا متعادلش نمیکنی؟ یه چیز بین عاشقانه و خشن..

 

 _اون هم راضیم نمیکنه.. مثل رابطه امشب مون..
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 اشاره ای به پایین تنش کرد و گفت

 وم نمیگیره.._هر بار که ارصا نمیشم درد میگیره.. و تا طرف رو شکنجه نکنم ار

 

 لبش رو بوسیدم و گفتم

 _کم کم به حالت سابقت برگرد.. مجبور نیستی یه دفعه رمانتیک شی..

 

 جواب بوسه م رو با گاز کوچکی که از لب پایینم گرفت داد

 _تا اون موقع کی قراره شکنجه های منو تحمل کنه؟

 

 _خب معلومه من.. یادت رفته قرارداد امضا کردما..

 

 لحظه ای توی چشم هام نگاه کرد و از روم بلند شدحسام برای 

 

 لباسش رو پوشید و گفت

 _حق با توئه. یادم رفته بود فقط بخاطر قراردادت اینجایی

 

 منتظر جواب من نموند و رفت 

 وا چرا یهو جنی شد؟ مگه چی گفتم..

 

 پیرهنم رو پوشیدم و سمتش رفتم

 _هی کجا میری.. چت شد یهو؟

 

 پله ها باال رفت اهمیتی نداد و از

 از پشت دستش رو کشیدم

 _حسام.. نمیخوای بگی چی شده؟
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 عصبانی سمتم برگشت

 _از نظر تو چیزی نشده.. تویی که میگی فقط برای قرارداد اینجایی..

 پس ممنون میشم ولم کنی

 

 و دستش رو از توی دستن کشید و رفت

 یعنی بخاطر حرفم انقدر ناراحت شده بود؟

 

 ت زیبا.. نمیخواد کسی رو عاشق خودت کنی.. فقط از خودت متنفرش نکنی کافیهوای خاک تو سر
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 پوفی کشیدم و دوباره سمت کاناپه برگشتم

 قصدی از حرفم نداشتم.. نمیخواستم اینجوری شه

 

 دملرز کرده بودم.. پتوی کوچکی رو دورم پیچیدم و روی کاناپه دراز کشی

 

 با حس بدن درد شدیدی که داشتم از خواب بیدار شدم

 

 بدنم کوفته بود.. صدای گریه ی زهرا میومد

 با غرولند بلند شدم و توی اتاق رفتم

 

 _جانم عزیزم من اینجام.چی شده خواهری؟

 

 خودش رو توی بغلم انداخت
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 _فکر کردم تنهام گذاشتی

 

 کرد میخوام ولش کنمیکی توی سرم کوبیدم.. حتی این بچه هم فکر می

 

## 

 دستی به سرش کشیدم و توی اتاق بردمش

 _خواهری تو دیگه بزرگ شدی.. نباید گریه کنی یا بترسی

 

 اشک هاش رو پاک کردم و روی تخت خوابوندمش..

 

 بدنم درد میکرد که هیچ اعصابم هم به هم ریخته بود.. حاال نق زدن های زهرا هم روی مخم بود

 

 [۱۱:۱1 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_122 

 به زور زهرا رو قانع کردم و خوابوندم

 خودم هم کنارش خوابیدم

 

 کاش حسام متوجه سوتفاهم به وجود اومده میشد..

 فردا حتما براش توضیح میدادم..

 

*** 

 کش و قوسی به بدنم دادم و از روی زمین بلند شدم

 احتماال شب غلت زده بودم و روی زمین پرت شده بودم

 

 بدنم درد میکرد
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 نگاهی به زهرا انداختم..خواب بود

 

 بلند شدم تا صورتم رو آب بزنم ولی با دیدن چهره ی زهرا جیغ بلندی کشیدم

 

 رنگش سفید شده بود و لب هاش خشک بودن

 دستش رو گرفتم.. سرد بود

 

 نه.. نباید اینجوری میشد..

 توی بغلم گرفتمش و سمت اتاق حسام دویدم

 

 دن زهرا متعجب سمتم اومدحسام با دی

 _چی شده؟

 

 هق زدم

 کشه.. ح.. حسام.. یه.. یه کاری کن .. تورو..خدا_رن.. رنگش سفیده.. نفس نمی

 

 حسام زهرا رو از دستم گرفت و روی میز خوابوند

 دستش رو روی گردنش گذاشت

 _لعنتی نبض نداره.. کی اینجوری شد ؟ چرا زودتر خبرم نکردی؟

 

 م رو پوشوندمبا دست هام صورت

 _ تازه بیدار شدم.. تورو خدا بگو که زندست.. بگو سالمه

 

 حسام داد زد

 _یه دقیقه گریه نکن ببینم چه غلطی باید بکنم
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 ی زهرا گذاشتو دست هاش رو روی سینه

 کردبه صورت دورانی مالش میداد و فشار های پی در پی به قفسه سینش وارد می

 

 ودم تا صدای هق هقم تمرکزش رو بهم نزنه..جلوی دهنم رو گرفته ب

 خدایا کمکم کن.. یه بار دیگه.. غلط کردم هرچی که گفتم

 

 از حاال نماز میخونم هرکار بگی میکنم.. دور این کار ها رو خط میکشم

 

 خدایا تنها یادگار مادرم رو ازم نگیر.. تنها عضو خانوادمو..

 یه بار دیگه کمکم کن

 

 توی بغل گرفت حسام کالفه زهرا رو

 _دنبالم بیا.. میریم بیمارستان..
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 اولین لباسی که به دستم رسید رو پوشیدم و دنبال حسام رفتم

 

 روند که چند بار نزدیک بود تصادف کنیم انقدر تند می

 

 نگاه من به چهره ی سفید زهرا بود

 میشدم و میدیدم زهرا کنارم داره میخندهکاش فقط یه خواب بود.. بیدار 

 

 دنبال حسام میرفتم و اشک میریختم
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 چرا این کابوس تموم نمیشه؟ 

 

 زهرا روی تخت بود و حسام با یکی از پرستار ها درگیر شده بود

 

 بعد از چند لحظه پرستاره رو کنار زد و زهرا رو توی اتاق کنارش برد

 

 ده بود و با دستگاهی بهش شوک میداددنبالش رفتم.. لباس زهرا رو باز کر

 

 همون لحظه پرستار دیگه ای وارد اتاق شد

 _اقای نیک پور.. خانم احمدی اشتباه نمیگن.. کارتون بی فایده ست.. فقط دارید... 

 

 حسام بین حرفش پرید و داد زد

 _میشه دخالت نکنی؟خودم میدونم دارم چه... 

 

 ی من.. خواهر من از پیشم رفته بود؟ صداش هر لحظه نامفهوم تر میشد.. زهرا

 

 دیگه تنها شدم.. هیچ کس رو ندارم.. 

 تموم شد همه چی.. 

 

 منو ببخش مامان.. نتونستم از جگر گوشت مراقبت کنم.. همش تقصیر من بود

 

 برای یه لحظه زیر پام خالی شد و دیگه چیزی نفهمیدم..
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 یسوخت.. اه نفله بشه هرچی پشه ست.. دستم م

 کالفه سرم رو چرخوندم تا ببینم روی دستم چیه که با سرم مواجه شدم

 

 بهم سرم وصل کرده بودن؟ چرا؟

 نگاهی به اطراف انداختم.. بیمارستان؟

 

 آخرین چیزی که یادم میومد دعوام با حسام بود

 

 بعدش پیش زهرا خوابیده بودم..

 وای زهرا..

 

 . جگر گوشم.. االن کجا بودخواهرم.

 با عجله از روی تخت بلند شدم و سوزن سرم رو از دستم کشیدم

 

 به رگه ی قرمز رنگ خون که روی دستم روون شده بود اهمیت ندادم و از اتاق بیرون رفتم

 

 سرم گیج میرفت

 صدا زدم

 _حسام.. حسام کجایی.. زهرام کو؟ خواهرم کو؟ عوضی میگم کجایی؟

 

 ونم نشست..دستی روی ش

 برگشتم تا پسش بزنم ولی حسام رو دیدم

 

 چهره ش رو تار میدیدم..

 چشم هام میسوخت.. گریه میکردم؟ نه.. همش یه خواب مضخرف بود
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 لباس حسام رو گرفتم و گفتم

_ببین من االن خوابم خب؟ یه سیلی بهم بزن.. یا بیدارم کن یا منو ببر پیش زهرا. بگو زهرام زندست 

 زندست باشه؟ بگو

 

 نتونستم طاقت بیارم و روی زمین نشستم..

 زجه زدم

 _بگو زهرام زندست لعنتی..چرا الل شدی؟

 مگه تو قول ندادی آینده ی زهرام رو تضمین کنی؟

 

 االن خواهرم کجاست؟ تنها عضو خانوادم کجاست؟ همش تقصیر منه..

 

 زجه هام به جیغ تبدیل شده بود

 لندم کردحسام شونه هام رو گرفت و بزور ب

 

 دنبالش کشیده میشدم و جیغ میزدم.. فحش میدادم.. به خودم.. به حسام.. به دنیا.. به شانس مسخرم..

 

 چرا من؟
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 چرا زهرا؟اصال چرا این طور شد

 زهرا که حالش خوب بود

 

 فتمسرم رو باال آوردم تا حرف بزنم ولی توی آغوش گرمی فرو ر
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 حسام حلقه ی دست هاش رو دورم محکم تر کرد و کنار گوشم شروع به حرف زدن کرد

 _آروم باش خانمی.. تو تموم تالشت رو کردی.. قلبش روپیوند زدیم ولی دووم نیاورد

 

 صبح زود تموم کرده زیبا. کاری از تو برنمیومد

 تقصیر تو نبود.. تقصیر منم نبود.. ما تموم تالشمون رو کردیم

 

ببخش که نتونستم مراقبش باشم و ایندش رو تضمین کنم.. نمیدونستم قراره این اتفاق بیفته.. فکر میکردم 

 اگه کنارش باشم میتونم جلوی هر اتفاقی رو بگیرم.

 

 بازو هام رو گرفت و عقب کشید

 به جهرم خیره شد

 

 چشم های خودش هم خیس بود

 ادامه داد

کرد و مهم تر از اون، ه ی نداشتم بود.. به حرف هام گوش می_منم زهرا رو دوست داشتم.. مثل بچ

 خواهر تو بود..

 

 دستش رو روی گونه م کشید و اشک هام رو پاک کرد

 _زیبا.. نمیخوام تو رو هم از دست بدم.. پس انقدر به خودت فشار نیار..

 

 مگه میتونستم به خودم فشار نیارم؟ داشتم دق میکردم

 دستش رو پس زدم و گفتم

 _تو چی میدونی از حال من؟ االن میگی اروم باشم؟ جام بودی همین قدر خونسرد رفتار میکردی؟
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 حسام خواست چیزی بگه که نگاهش به دستم افتاد

 

 دستم رو گرفت و داد زد

 _نگاه کن چه بالیی سر خودت آوردی.

 اینجوری کنی اون برنمیگرده

 جاش خیلی بهتر از من و توئهاالن 

 

 منم حال تورو میفهمم.. منم تنها بودم.. هیچ کس رو نداشتم ولی روی پای خودم وایسادم

 

 زیبا.. تو دختر محکمی هستی.. محکم بمون

 

 با نگاه ماتم بهش زل زدم و گفتم

 _حرف هات برام مهم نیست. میخوام خواهرم رو ببینم.. جسدش کجاست

 

 دیم جا خورده بود گفتحسام که از خونسر

 _نمیشه.. االن حالت خوب نیست.. یه کم صبر..

 

 جیغ زدم

 _میگم زهرا رو نشونم بده لعنتی.. نمیفهمی چی میگم؟ میخوام برای اخرین بار ببینمش..

 

 سری تکون داد و دستش رو پشت کمرم گذاشت

 _باشه. میریم میبینیمش ولی باید قول بدی که اروم باشی..

 

 تیم باند کوچکی رو روی دستم گذاشت و بستداخل که رف
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 اهمیت ندادم.. اون لحظه فقط میخواستم زهرا رو ببینم

 

 وارد راهروی باریکی شدیم و به آخرین اتاقش رسیدیم

 

 در رو که باز کردم زهرا رو دیدم. اروم روی تخت خوابیده بود

 

 رنگش به سفیدی گچ شده بود

 سخت تر میشد هرچی جلوتر میرفتم کنترل لرزش بدنم

 

 کنار تختش زانو زدم و دستش رو به پیشونیم چسبوندم..

 _زهرا.. قرار نبود بری..

قرار نبود تنهام بذاری.. منو ببخش خواهری.. نتونستم ازت مراقبت کنم.. من.. من یه احمق دست و پا 

 چلفتی بودم..

 

 اشک هام دونه دونه میچکید

 _حاال بدون تو چکار کنم؟

 کی زنده بمونم؟دیگه به امید 

 بهت اهمیت ندادم و رفتی؟

 

 فکر کردی کسی میتونه جات رو بگیره؟

 االن جات خوبه ؟ کنار مامانی..

 کاش منم با خودت میبردی.. نمیخوام دیگه اینجا بمونم..

 

 دستم رو روی صورتم کشیدم.. 
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 اشک هام رو که پاک کردم چهره ی زهرا واضح تر شد

 . بگو زنده ای.. بگو نرفتی.. بگو همه ی اینا دروغ میگن..هنوز رفتنت رو باور نمیکنم.
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 دست حسام روی شونم نشست و چند لحظه بعد توی بغلش بودم 

 

 هق زدم

 _حسام مگه اون چند سالش بود؟ چرا باید اینحوری میشد؟

 

 من بنده ی بدی بودم.. زهرا چه گناهی داشت؟

 خوش توی زندگیش ندید یه روز

 

 همش تقصیر منه.. من دست و پا چلفتی..

 حسام بازوم رو نوازش کرد و سرم رو به سینش تکیه داد

 

 حداقل برای یه سال حسام رو داشتم..

 بعدش چی ؟ از اینی هم که هستم تنها تر میشدم

 

 چرا باید میموندم و مقاومت میکردم؟

 منم میخوام بمیرم..

 

 اوردم فکرم رو به زبون

 _حسام چرا من زندم؟ چرا خدا منو نبرد؟ منم میخوام برم پیش مامانم..
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 حسام منو از خودش دور کرد و گفت

 _چرت نگو زیبا.. کجا بری؟ 

 من تازه پیدات کردم

 خودم پیشتم .. نمیذارم تنها شی..

 

 ذارم خای خالیش رو حس کنی ..نمی

 دیگه این حرف رو نزن ..

 

 نشنیدمبقیه ی حرف هاش رو 

 دلم خودکشی میخواست..!
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 از توی بغل حسام بیرون اومدم و صورت زهرا رو بوسیدم..

 _دلم برات تنگ میشه خواهری.. ولی نگران نباش منم امشب میام پیشت

 

 تصمیمم رو گرفته بودم

 حسام از اروم شدن ناگهانیم تعجب کرده بود

 

 جسدم رو ببینه تعجبش بیشتر هم میشه فردا وقتی

 

 آخرین نگاه رو به زهرا انداختم و از در بیرون اومدم..

 رو به حسام گفتم

 _میشه تا فردا نگهش دارن؟
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_تا همین االن هم به زور نگهش داشتن.. باید منتقل شه سردخونه وگرنه جسدش میپوسه و بوی بدی 

 ایجاد میکنه..

 

 توی همین اتاق.. آخرین خواستمه_فردا بگو دوباره بیارنش 

 

 حسام پوفی کشید و گفت

 _داری با خودت چکار میکنی زیبا؟

 

 کالفه پام رو روی زمین کوبیدم

 _پس حداقل تا امشب بذارن بمونه.. میخوام تنها پیشش بمونم

 

حسام اول مخالفت کرد ولی وقتی اصرار های منو دید قبول کرد که امشب آخرین شبی باشه که پیش 

 واهرم میخوابم..خ

 

 لبخندی روی لبم اومد

 به بهونه سر درد کارت حسام رو گرفتم و توی داروخونه رفتم

 

 چند تا بسته قرص خریدم و توی جیبم پنهون کردم

 

 و در نهایت با خیال راحت همراه حسام مشغول خوردن آخرین ساندویچ عمرم شدم

 

 گ زهرا کنار اومدمحسام خوشحال بود که وضعیتم نسبتا خوب شده و با مر

 

 شب به هر بهونه ای که بود پیچوندمش و تنها پیش زهرا رفتم

 

 لبخند غمگینی روی لبم اومد
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 _اومدم به قولم عمل کنم خواهری.. من بدون تو و مامان نمیتونم.. دیگه خسته شدم

 

 [۱۱:۱1 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_129 

 محتویاتش رو قورت دادم بسته ی قرص رو باز کردم و با یه لیوان آب

 

 دونه به دونه بسته های قرص رو خالی کردم تا نوبت آخری رسید

 

 انقدر اشک ریخته بودم که چشم هام میسوخت

 

 اره خدا.. واسه همه خدا بودی.. برای من کجا بودی؟

 

 منم تا یه حد تحمل داشتم.. دیگه نمیکشم.. دیگه نمیتونم..

 

 ته قرص روهم فرو دادمدست زهرا رو بوسیدم و آخرین بس

 

 سرم گیج میرفت و حالت تهوع داشتم

 به زور روی صندلی نشستم و با خم کردن کمرم سرم رو روی تخت گذاشتم

 

 دقیقا کنار زهرا

 دستش رو توی دستم فشردم و سعی کردم حال بدم رو نادیده بگیرم

 

 گذشت.. از وقتی که به دنیا اومدمکل زندگیم از جلوی چشمم می

 

 ی خوبمون.. معتاد شدن بابا .. مرگ مامان بخاطر زایمان زهرا.. بی غیرتی بابا.. زندگ
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 مرگ بابا و تن فروشی های من.. 

 آشنا شدنم با حسام.. عمل زهرا.. 

 

 دلم برای حسام تنگ میشد..

 کم کم جلوی دیدم تار شد و دیگه چیزی نفهمیدم..
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 شنیدمی مبهمی اطرافم میصداها

 چشم باز کردم

 

 وسط یه بیابون افتاده بودم

 با تعجب از جا بلند شدم..

 اینجا کجاست؟

 

 داد زدم

 _کسی اینجا هست؟ من کجام؟

 

 دور تا دورم پر از خاک و شن بود

 آفتاب هم مستقیم توی صورتم میزد

 

 ده بودم؟آخرین چیزی که یادم میومد خوردن قرص ها بود.. یعنی االن مر

 

 فهمیدم کجام..باید می
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 شروع به راه رفتن کردم

 

 گرمم شده بود.. خسته و تشنه بودم

 کرد نخوردن آب بودخشکی لب هام تنها چیزی که یادآوری می

 

 پوف چی میشد یه آبادی میدیدم؟

 هنوز چند لحظه از گفتن حرفم نگذشته بود که فرد سیاه پوشی رو دیدم

 

 داد زدم

 آقا صبر کنین.. _آهای.. آقا..

 

 و سمتش دویدم.. باید خودم رو از این جهنم نجات میدادم

 

 ولی با برگشتنش و چیزی که دیدم زبونم بند اومد

 

چهره ش کامال سیاه بود.. انگار به خودش ذغال مالیده باشه.. چشم هاش زرد بود و دندون هاش کج از 

 کنار لبش بیرون اومده بود
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 با تعجب گفتم

 _تو.. تو.. تو دیگه کی هستی؟

 

 لبخندی زد که زردی دندون هاش و بوی گند دهنش حالم رو بدتر کرد
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 _مگه تشنت نیست؟

 آب نمیخوای؟

 

 _از کجا میدونی؟ آره میخوام..

 در کیفش رو باز کرد و بطری آبی سمتم گرفت

 _بیا. مال تو

 

 ارف قبول کردم و بطری رو تا ته سر کشیدمانقدر تشنه بودم که بی تع

 

 با سوزش توی گلوم و حس مزه ی مایع داخل بطری هرچی خورده بودم باال اوردم

 

 کردخندید و نگاهم میمرده می

 جیغ زدم

 _چی بهم دادی لعنتی؟

 

 _ادرار خودمه. دوست داشتی؟

 با شنیدن حرفش حالم بدتر شد و با شدت بیشتری عوق زدم

 

 قفسه سینم داره از جاش کنده میشه حس میکردم

 یهو همه جا تاریک شد و با عوق بعدی که زدم نور سفید شدیدی توی چشمم زد

 

 تصاویر رو مات میدیدم و هنوز عوق میزدم

 کم کم چهره ی نگران حسام واضح شد

 با تعجب نگاهش کردم
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 کردم؟من اینجا چکار می

 مگه من نمرده بودم..
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 حسام که چشم های بازم رو دید بی وقفه منو توی بغلش کشید

 

 گلوم میسوخت و هنوز عوق میزدم..هرچی سعی کردم ازش فاصله بگیرم نشد

 

 دست های بی جون من قدرت مقابله با زور اونو نداشت

 

 ت و از خودش دور کردبعد از چند دقیقه که خودش خسته شد بازوهام رو گرف

 _میخواستی با خواهرت تنها باشی؟

 

 و سیلی ای توی گوشم زد

 هنوز دردش اروم نشده بود که طرق دیگه ی صورتمم سوخت

 _من احمق رو بگو به حرفت گوش کردم

 

 یقم رو گرفت و کمی جلو کشید

اید تا ساله امضا میکنی ب_حیف که حالت بده زیبا. وگرنه بالیی سرت میاوردم که بفهمی وقتی قرارداد یک

 آخرش وایسی..

 

 توی شوک رفتار هاش بودم

 دوباره منو روی تخت خوابوند
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 البته خوابوندن که چه عرض کنم تقریبا هولم داد

 

 لوله ی توی بینیم رو چسب زد و دست هام رو به تخت بست

 _از جات تکون نمیخوری تا بیام..

 

 و از اتاق بیرون رفت

 فتار کرد؟چرا اینجور باهام ر

 مگه من چقدر طاقت داشتم؟ حالم از ضعیف بودنم بهم میخورد

 

 عوق دیگه ای زدم و بی حال چشم هام رو بستم.. خدایا حاال دیگه روحمم قبول نمیکنی؟
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 نگاهی به سرم توی دستم انداختم و دیگه نفهمیدم چی شد

 

 وردنور شدیدی توی چشمم خ

 پلک هام رو به زور باز کردم

 دوباره همون اتاق و همون تخت

 

 با این تفاوت که حاال پاهام هم بسته شده بود

 

 با عصبانیت دستم رو کشیدم که درد شدیدی توش پیچید..

 

 سرمم کج شده بود و از جاش خون میومد
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 دوباره حالت تهوع بهم دست داد

 باشمدوست داشتم بمیرم ولی توی این وضعیت ن

 

 تقالی دیگه ای کردم که در باز شد و حسام داخل اومد

 

 نگاهی به دستم انداخت و طی دو قدم خودش رو بهم رسوند

 

 جونم رو توی دستش گرفت و غرید

 _بار دیگه ببینم کشیدیش بیخیال اوضاع داغونت میشم و زیر دست و پام لهت میکنم

 

 چشم هام از تعجب گرد شد

 ود.. کال عوض شده بوداین دیگه حسام قبلی نب

 

 پوزخندی زد و دوباره مشغول ور رفتن با سرمم شد

 

 با صدای ضعیفی گفتم

 _تشنمه.. این لوله هم اذیتم میکنه

 

 خنده ی هیستیریکی کرد و گفت

 _خفه شو
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 بغض کردم.. طرز رفتارش افتضاح بود

 ز دست داده بودماونم با منی که خواهرم رو ا
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 با یادآوری زهرا دوباره چشم هام پر اشک شد

 

 حاال تنهای تنها بودم.. اونم با این احمق وحشی

 

 کارش که با دستم تموم شد چسب پهنی روی دستم زد و از اتاق بیرون رفت

 

 سرم رو سمت پنجره چرخوندم و به آسمون نگاه کردم

 خدایا.. داری چکار میکنی باهام..

 

 ده موندم؟ انقدر بنده ی بدی بودم که حاضر نیستی روحمم قبول کنی؟چرا زن

 

 انقدر نجسم ؟ توی دلم با خدا حرف میزدم و اشک میریختم

 

 دلم گرفته بود.. کاش مرده بودم و االن خواهر و مادرم رو پیش خودم داشتم

 

  چند ساعتی گذشت که دوباره در باز شد و حسام با سینی غذایی داخل اتاق اومد

 

 بوی سوپ توی اتاق پیچید.. غذای اشتها آوری نبود ولی به اندازه ی تموم زندگیم گرسنه بودم 

 

 انگار چند سال چیزی نخورده باشم

 واکنشم رو که دید با پوزخند کنارم نشست

 

 نمیدونم چرا انقدر پوزخند میزنه

 اهرم زیر تخت رو چرخوند و کمی سرم باال اومد
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 ..حدس زدم برای چی اومده

 میخواست بهم غذا بده

 

 خودم هم گرسنم بود پس بدون مقاومت دهنم رو باز کردم تا قاشق محتوی سوپ رو توی دهنم فرو ببره.

 

 آخرین قاشق سوپ رو با ولع خوردم و به پشتی تخت تکیه دادم

 

 هنوز دست هام بسته بود

 اشاره ای به دستم کردم و گفتم

 _میشه بازش کنی ؟
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 _باز کنم که مثل دفعه قبل گوه زیادی بخوری؟

 

 فکر کردی خرم و خیلی راحت گولت رو میخورم؟

 

 این رو گفت و با سینی غذا بیرون رفت

 حتی فرصت نداد که بگم تشنمه

 

 اشک هام روی گونم ریخت

 حاال دیگه نه زهرا رو داشتم نه اون حسام همیشگی رو

 

 به دستم دادم تکون دیگه ای
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 اگه سرمش در میومد حسام عصبی تر میشد پس بدون تقال سر جام خوابیدم..

 

 کردکاش یکم درکم می

 تنها چیزی که براش مهم بود اون قرارداد کوفتی بود..

 

 

### 

 

 دوباره از پنجره به بیرون زل زدم.. سرنوشتم چقدر نحس بود..

 

 اریک شدهنمیدونم چند ساعت گذشت فقط میدونستم هوا ت

 

 شد بیش از پیش احساس تنهایی کنمحسام هنوز بهم سر نزده بود و همین باعث می

 

 بود بازم نباید انقدر عوض میشدحتی اگه علت تغییر رفتار های حسام خودکشی من هم می

 

 یه چیزی این وسط می لنگید

 انقدر فکر کرده بودم که سرم داشت منفجر میشد

 

 مدستم رو کشیدم و بلند گفت

 _ ازت متنفرم

 

 _حق داری!

 با شنیدن صداش از جا پریدم.

 کی داخل اتاق اومده بود؟
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 با سرد ترین لحنی که از خودم سراغ داشتم گفتم

 _تنهام بذار

 

 _که دوباره.. 

 _میگم تنهام بذار عوضی..میخوام تنها باشم

 

## 

 ️��❤به جای دو پارت یه پارت بلند گذاشتم
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 پوزخندی زد و از اتاق بیرون رفت

 حالم بد بود.. خیلی بد

 

 کاش میشد زمان رو به عقب برگردونم

 به اون شبی که زهرا گریه میکرد.. کاش با غر غر نمیخوابوندمش

 

 شده بوددلم براش تنگ 

 گفت.. شاید اگه دست هام رو باز میکرد دوباره خودکشی میکردمحسام راست می

 

 حس میکردنم موندنم بی فایدس.

 با شنیدن صدای باز شدن در جیغ زدم

 _مگه نگفتم تنهام...
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 همزمان سرم رو چرخوندم تا ببینمش ولی با پرستار جوونی روبرو شدم

 

 انگار از حال خرابم خبر داشت

 چیزی توی سرمم  تزریق کرد و گفت

 ه_به اون باالسریت توکل کن. خودش میدونه داره چکار میکن

 

 قبل از اینکه جوابی بهش بدم بیرون رفت

 اون باالسری؟

 

 توکل کنم؟ هه حتما!

 مقصر این حال بدم رو همون باالسری میدونستم..

 

 آهی کشیدم و چشم هام رو بستم

 شدیدا خوابم میومد
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 لق.. حتی کابوس هم ندیده بودمتوقع داشتم خواب زهرا یا مامان رو ببینم ولی سیاهی مط

 

 از وقتی بیدار شده بودم کسی توی اتاق نیومده بود

 حتی وقت نهار.. شکمم به قار و قور افتاده بود

 

 پیچید..جالب اینجا بود هرچی گرسنه تر میشدم درد بدی توی دلم می

 

 انگار معدم به باد رفته بود
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 برم..دست هامم بسته بود و نمیتونستم از اتاق بیرون 

 

 داد حسام رو صدا بزنم..البته غرورمم اجازه نمی

 من خواهرم رو از دست داده بودم و شرایط روحی بدی داشتم

 

 حق این رفتار رو باهام نداشت..

 با یادآوری زهرا دوباره اشک توی چشم هام جمع شد

 

 دلم براش تنگ شده بود

 االن زنده بود هیچ کار براش نکردم.. اون شب اگه به زور نمیخوابوندمش

 

 سر بی توجهی من این اتفاق براش افتاد

 اصال فکرش هم نمیکردم که مشکلی برای قلبش پیش بیاد..

 

 شاید هم پشتم به حسام گرم بود.. میدونستم که دکتره و میتونه از زهرا مراقبت کنه ..

 

 با قرار گرفتن سینی غذایی کنارم به خودم اومدم

 

 همون پرستار دیشبیه بود

 ارم نشست و گفتکن

 _اگه دست هات رو باز کنم قول میدی خراب کاری نکنی و فقط غذات رو بخوری؟

 

 با بغض گفتم

 _چی شده هی میای اینجا.. دلت برام سوخته؟

 غذا نمیخوام فقط راحتم بذارین
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 دستم رو باز کرد و مچش رو ماساژ داد

 ن اتفاق برام افتاد_نه دلم برات نسوخته.. یاد بچگی های خودم افتادم. منم ای

 

 و با لبخند غمگینی آستین روپوشش رو باال زد

 

 جای بریدگی های متعددی روی دستش خودنمایی میکرد

 

 _من عشقم رو از دست دادم.. جلوی چشم هام مرد.. اونم وقتی که هیچکس رو نداشتم..

 

 اشکش رو پاک کرد و ظرف غذا رو جلوم گذاشت

 کم کنه_اون موقع کسی رو نداشتم که کم

 نمیخوام توام مثل من باشی

 

خواست بدونم کی رو از دست داده و چطور جلوی چشم از شنیدن حرف هاش توی شوک بودم.. دلم می

 هاش جون داده؟

 

 چرا کسی نبوده که کمکش کنه یا اینکه چطور زنده مونده..

 

 یدسواالت مختلف توی مغزم رو کنکاش میکردم که بوی قرمه سبزی توی بینیم پیچ 

 

 واقعا گرسنم بود

 قاشق پالستیکی سفید رنگ رو از کنار سینی برداشتم و رو به پرستاره گفتم

 _تو نمیخوری؟
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 لبخندی زد و گفت

 _شام رو با هم بخوریم؟ االن سیرم..

 

 ازش خوشم اومده بود

 س بهتری داشتمحاال که میدونستم یکی هست که شبیه خودم بوده ح

 

 غذام رو که خوردم پرستاره دوباره دست هام رو به تخت بست و گفت

 _ببخشید دیگه.. مجبورم

 

 قبل از اینکه بره پرسیدم

 _راستی اسمت چیه؟

 

 چشمکی زد و گفت

 _سمانه. میتونی هدهد صدام کنی

 

 _منم زیبام .. همون زیبا صدام کن!

 باشه ای گفت و از اتاق بیرون رفت

 

 حالم بهتر بود.. حتی از وقتی که گریه میکردم هم سبک تر بودمخیلی 

 

 به تخت تکیه زدم و سعی کردم به زهرا فکر نکنم..فکر کردن بهش دیوونم میکرد

 

 نمیدونم چقدر گذشته بود که به سقف زل زده بودم
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 چشم هام خسته شده بود

 وی بینیم پیچیدبه محض بستن چشم هام صدای در و متعاقبش بوی تلخ عطر آشنایی ت

 

 حسام!

 نمیخواستم چشم هام رو باز کنم

 

 طاقت رفتار تحقیر کنندش رو نداشتم.. اگه انقدر ازم متنفر بود چرا باز هم بهم سر میزد

 

 هدفش اون قرارداد بود؟ پس چرا هنوز توی بیمارستان نگهم داشته بود

 

 میتونست توی خونش شکنجم بده
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 توی همین فکر ها بودم که با شنیدن صدای خشدار حسام جا خوردم

 

 انگار کلی گریه کرده بود.. شاید هم االن بغض داشت

 

 شوک بعدی وقتی بود که دستش الی موهام لغزید

 

 دلم میخواست چشم هام رو باز کنم و فقط بگم چرا؟ چرا باهام این رفتار ضد و نقیض رو داره

 

 اینکه خودکشی کردم.. چرا یه ذره منو درک نکرده بود.. فقط بخاطر
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 من خودم رو مقصر مرگ خواهرم میدونستم.. با دلداری های اون چیزی درست نمیشد

 

 حتی االن که دلم براش لرزیده بود.. برای صدای خش دارش.. برای بغضی که بخاطر من بود..

 

 گرفت تا اذیتم نکنهبودم و جلوی خودش رو میبرای بوی عطر تلخش.. برای این همه مدتی که باهاش 

 

 با اینکه برای همه ی اینا دلم لرزیده بود ولی زندگی باهاش رو نمیخواستم..

 

 من فقط خسته بودم.. دلم یکم آرامش میخواست

 

 بغل مادرمو میخواستم.. نق زدن های زهرا رو میخواستم

 

 حسام نمیتونست این حس منو درک کنه 

 ست..بخدا که نمیتون

 

 حسام تکونی خورد و نزدیک تر اومد

 اینو از هرم نفس های گرمش که به گونم میخورد میفهمیدم

 

 زمزمه های زیر لبیش رو دوست داشتم

 کم کم تونستم حرف هاش رو بشنوم و برام واضح شدن

 

 _چرا با من این کار رو کردی؟

 چرا زیبا؟ چرا لعنتی.. من دوست داشتم..
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 قلبم داشت از جا کنده میشد

 کردحسام داشت اعتراف می

 

 کردم تو فرق داری.. تو کنارم میمونی.. ولی اشتباه میکردم_همه منو تنها گذاشتن. فکر می

 

 میدونی زیبا.. توی این دنیا هرکس به فکر خودشه.. منم باید مثل بقیه باشم.. مثل تو

 

 حاال میخوام طبق قرارداد عمل کنم.. بذار یکم هم فکر خودم باشمما قرارداد بستیم. 

 

 بذار در عوض عمل خواهرت وظیفه ت رو انجام بدی

 

 من عوض شدم.. از وقتی که جسم نیمه جونت رو پیدا کردم

 

 از وقتی که پوکه های خالی قرص کنارت رو دیدم

 

 باید یه سال رو زنده میموندی .. تو به من قول داده بودی اشغال.. بخاطر قرارداد هم که شده

 

 تو حق آب خوردن بدون اجازه من رو نداشتی.. چه برسه به خودکشی

 

خودم برات آسون گرفتم.. خودم هم درستش میکنم.. بذار به این بیماری لعنتی که به جونم افتاده اجازه 

 پیشرفت بدم

 

 بیماری؟

 منظورش چی بود؟
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 میدونست که بیمارهچه بیماری به جونش افتاده و از کجا 

 

 مچ دستم رو گرفت و فشار محکمی داد.. ضعف کردم.. حس میکردم مچ دستم داره خرد میشه
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 صداش رو از نزدیک گوشم شنیدم

 _تو خواستی که من عوض بشم .. پس منو ببخش.. نمیخواستم اینطور تموم شه..

 

 تقریبا چنگ زده بود شل شد و از جا بلند شد دست دیگش که موهام رو

 

 لحن حرف زدنش مثل روانی هایی که توی تیمارستان بستری باشن شده بود

 

 باور نمیکردم..

 با بسته شدن در اتاق چشم هام رو باز کردم

 

 ترسیده بودم.. من از این حسام جدید میترسیدم

 

 خواست سرم بیاره میترسیدم..از بالیی که می

 

 چ دستم بخاطر فشار حسام و دستمال هایی که دورش بسته بودن شدید تر شده بوددرد م

 

 ناله ای کردم..

 من که کل زندگیم رو از دست دادم. پس بذار حسام هم استفاده ش رو ازم ببره.
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 وقت برای خودکشی زیاد بود

 شاید هم زیر دست حسام جون میدادم

 

 اینطور بهتر میشد

 سر خوردقطره اشکی از روی گونم 

 

 باشه عیب نداره.. زندگی منم اینطور تموم میشه..

 

 کل حس و حال خوبم پریده بود

 کاش حداقل سمانه بهم سر میزد تا یکم باهاش حرف بزنم

 

 فهمیدم قسمتی از گذشتش شبیه من بوده اروم ترم میکردبودن کسی که می
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 ب خبری از سمانه نیست.. پس خودم رو سرگرم کردممیدونستم که تا ش

 

 از فکر کردن به خاطرات خوبی که پیش حسام گرفته تا خاطرات و کابوس های بچگیم..

 

 به خودم که اومدم شب شده بود و سمانه با یه سینی غذا پیشم بود

 

 شام رو با مسخره بازی های اون خوردیم.. و واقعا هم بهم چسبید

 

 کرد چهره ی مشکوک سمانه بودگرانم میولی چیزی که ن
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 کردانگار چیزی رو ازم مخفی می

 بیخیال توهماتم شدم و با لبخند تشکر کردم

 _ممنون که اومدی.. خیلی بهترم..

 

 یهو جدی شد و دستم رو گرفت

_این دنیا ارزش نداره که بخوای خودت رو اذیت کنی.. هرچی بیشتر سخت بگیری بیشتر اذیت میشی.. 

 خودت رو به بیخیالی بزن و زندگیت رو بکن ..پس 

 

 گونم رو بوسید و ادامه داد

 _تو منو یاد خودم میندازی..

 همیشه قوی باش زیبا

 

 سرم رو به معنای باشه تکون دادم.. کاغذ تاشده ای کف دستم گذاشت و گفت

 _فردا صبح مرخص میشی.. ممکنه نبینمت ولی هروقت تونستی بهم زنگ بزن

 

 .. چه زود قرار بود مرخص شم..جا خوردم

 

 با صدای لرزونی گفتم

 _باشه. حتما

 

 این بار بوسه ای روی پیشونیم زد و از اتاق بیرون رفت

 

 اون شب زودتر از چیزی که فکرشو بکنم گذشت و فرداش حسام با یه دست لباس باالی سرم بود

 

 به سختی لباس ها رو پوشیدم و همراه حسام سمت ماشینش رفتیم.
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 چند بار نزدیک بود با تلو تلو خوردنم زمین بیفتم ولی حسام به روی خودش نیاورد

 

 باالخره راه پر از سنگریزه وسط حیاط رو رد کردیم و به خونه رسیدیم

 

 حسام شاک کوچک بیمارستانیم رو کنار در گذاشت و داخل هلم داد

 حالم رو بهم نزنی_برو یه دوش بگیر 

 

با بغض سمت اتاقم رفتم.. یه دست لباس از توی کمد لباس ها برداشتم و داخل حموم بردم.. لباس هایی 

 که نمیدونستم مال کین..

 

 دوش اب رو باز کردم و به تنم اجازه دادم تا زیر قطرات آب سرد بلرزه

 

 کم کم گرمی اشکم به سرمای آب اضافه شد

 

 لی سخت بودتحمل رفتار حسام خی

 

### 

 حوله رو دورم پیچیدم و بیرون اومدم

 بدنم کرخت شده بود

 

خودم رو روی تخت انداختم و چشم هام رو بستم.. دلم یه خواب اروم میخواست.. از اونا که قبل مرگ 

 مامان میدیدم..
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 پوستم مور مور میشد

 کالفه غلتی زدم که به جسم محکمی خوردم

 

 باز شد چشم هام تا آخرین حد ممکن

 من کجا بودم؟
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 اطرافم رو نگاه کردم.. خب اینجا اتاقم بود.. پس اون جسم سخت چیه؟

 

 چرخیدم و با دیدن حسام جا خوردم

 حوله از روی پام کنار رفته بود و دست حسام بین پام میلغزید

 

 شاید هم حسام حوله رو کنار زده بود

 وجه بیدار شدنم شد عقب کشیدوقتی مت

 _اجازه دادم بخوابی؟

 

 _یعنی.. چی؟

 کنیم.. مدت باقی مونده رو برام بردگی کن و بعدم گورتو گم میکنی._یعنی اینکه طبق قرارداد عمل می

 

 حس کردم چیزی درونم شکست.. شاید قلبم بود و شاید هم خودم شکستم..

 

 با بغض گفتم

 من چکارت کردم؟ _چرا این کار رو میکنی؟ مگه

 



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 بی توجه به سوالم حوله رو محکم کشید

 نگاهی به بدن برهنم انداخت و گفت

 _حاال قابل تحمل تر شدی

 ولی باز یه چیز کم داری

 

 بند چرمی مشکی رنگی رو از توی کشو درآورد و دور گردنم بست

 _قالده جدیدت بهت میاد

 

 چیزی نگفتم.. هر حرفم ممکن بود جری ترش کنه

 

 م که سکوتم رو دید دستش رو دوباره الی پام برد و فشار محکمی دادحسا
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 از شدت درد اخی گفتم..

 پیرهنش رو درآورد و روم خیمه زد

 

 _دلم تنگ شده بود برای این لحظه

 و همزمان حلقه هایی که روی سینم زده بود رو کشید

 

کردم جلوی جیغ زدنم رو بگیرم ولی با فشار بعدی که به حلقه ها داد جیغی می با گاز گرفتن لبم سعی

 کشیدم

 _اییی..

 

 جای حلقه ها انقدر میسوخت که مطمئن بودم زخم شده
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 آورد.حسام انگار توی این دنیا نبود و هر لحظه فشار بیشتری به سینم می

 

 وشش زدمبیخیال چنگ زدن به بدنش شدم و با دست ربه ی محکمی به گ

 

 وقتی به خودش اومد با مشت محکمی از خجالتم دراومد

 

 حاال دیگه شوری خون روهم توی دهنم حس میکردم 

 ه؟_روی من دست بلند میکنی هرز

 تویی که زیر خوابمی؟

 االن حالیت میکنم

 

 و با یه حرکت شلوارش رو دراورد

 پام رو به زور باز کرد و بدون مالیمت واردم کرد

 

 شتر از اینکه درد داشته باشم زیر دلم میسوخت.. انقدر سوزشش زیاد بود که باعث شد اشکم در بیادبی

 _حسام.. ایی.. حسام توروخدا.. ولم کن.. درد دارم.. حسام..

 

 با جیغ آخرم حسام دستش رو روی دهنم گذاشت

 _خفه خون بگیر

 

 عا دعا میکردم سمت حلقه ها نرهحرکت انگشت های دست دیگش رو روی قفسه سینم حس میکردم و د
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 میکشید ولی فایده نداشت و حسام همزمان با ضربه های محکمش حاال حلقه های سینمم

 

 نای جیغ زدن نداشتم.. فقط منتظر بودم کارش تموم شه

 

ی وقتی منو چرخوند فهمیدم که توی این مورد هم اشتباه فکر میکردم خیلی زود دست از سرم برداره ول

 کردم

 

 بالشی زیر دلم گذاشت و ضربه ای به پشتم زد

 _اینو افتتاح نکرده بودم.. کرده بودم؟

 

 و قبل از اینکه بهم مهلت تقال یا اعتراض بده کلفتی مردونش رو تا ته رحمم احساس کردم

 

 ی خالص شدنم بودنتیجش شروع دوباره ی جیغ هام و تقال برا

 

 قهقهه ی هیستیریکی زد و دستش رو روی شونه م قالب کرد

 

 با فشار بیشتری خودش رو واردم کرد و با دست دیگش قالده ای که به گردنم بسته بود رو کشید

 

 حس خفگی با درد سینه و پشتم همراه شده بود

 

 شم انقدر محکم خودش رو بهم میکوبید که حس میکردم االنه که دو نصف

 

 دستش از دور قالدم کنار رفت و از کنار بالش بین پام لغزید

 

 کرد سعی داشت دستش رو هم بزور از جلو واردم کنههمزمان که خودش رو عقب و جلو می
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نای ناله کردن هم نداشتم.. با فشار و ضربه ی بعدیش حجم بزرگ دستش هم داخلم حس کردم و چشم هام 

 سیاهی رفت
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 خوردم.. دردم کمتر شده بود.. دیگه تکون هم نمی

 

 دست حسام رو داخلم حس میکردم ولی هر لحظه بدنم کرخت تر میشد

 

 صداها مبهم شده بودن

 حتی داغی ابش هم نتونست منو وادار به ناله کنه

 

 و در نهایت سیاهی مطلق بود که دورم رو گرفت

 

*** 

 _اخ

 د توی بدنم باعث شد چشم هام رو باز کنمدرد شدی 

 

 باز هم همه چی رو تار میدیدم

 نگاهی به اطراف انداختم.. توی اتاق خودم بودم..

 

 دست و پام به تخت بسته شده بود و بدن برهنم با وجود باد سردی که توی اتاق میومد میلرزید

 

 حسام چطور تونست این کار رو باهام بکنه؟
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 منو دوست داره..کسی که ادعا داشت 

 

 به همین سادگی همه چی یادش رفت و به فکر انتقام افتاد؟

 

 به چه جرمی؟

 درد شدید بعدی باعث شد فکر و خیال یادم بره و مشغول بررسی بدنم شم

 

 هام غرق خون بود سینه

 رآوردخون های خشکیده روش و همچنین قطرات تازه خون که از جای حلقه ها میومد اشکم رو د

 

 قالده دور گردنم تنگ تر شده بود و نفس کشیدنم به سختی بود

 

 مچ دست و پام، جایی که طناب ها رو بسته بود درد میکرد و زیر دلم تیر میکشید

 

 اگه به طور خالصه وضعیتم رو تفسیر میکردم به یه کلمه میرسیدم

 داغون..

 

 [۱۱:۱1 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_148 

 بود باز هم نمیتونستم تکون بخورمده بود و حتی اگه دست هام باز میبدنم خشک ش

 

 امیدوار بودم حسام دلش بسوزه و زودتر دست و پام رو باز کنه

 

 لرز کرده بودم..نمیدونم چقدر گذشته بود که با باز شدن در به خودم اومدم
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 حسام با یه شمع داخل اومد

 چشم هاش قرمز بود..

 

 ده بود ولی از چی ؟حتما خیلی عصبانی ش

 شاید هم از لذت زیاد بود

 

 شمع رو سمتم آورد و گفت

 _سردته؟

 

 لرزش بدنم بیشتر شد

 شمع رو روشن کرد و باالی سرم گرفت

 _االن گرمت میکنم

 

 با خم کردن شمع تازه فهمیدم منظورش چیه

 قبل از اینکه جیغ بکشم پارافین های ذوب شده ی شمع روی سینم ریخت

 

 ریک خندید و گفتحسام هیست

 _گرم شدی خانمی؟ بازم سردته؟

 

 و شمع رو پایین تر برد و دوباره خم کرد

 قطره های داغ شمع روی بدنم چکه میکردن و من حتی جیغ زدن رو هم بی فایده میدونستم

 

 گلوم از جیغ های قبلی میسوخت

 پیچیدم و ناله میکردمفقط به خودم می
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 خدایا کی این شکنجه تموم میشد؟

 چرا منو نبردی پیش خودت؟ این چه بالییه که داره سرم میاد؟ مگه من چقدر طاقت دارم

 

 حسام که سکوت و مقاومتم رو دید روی پام نشست

 

 شمع رو آروم به زیر دلم مالید

 _بنظرت چی میشه اگه این بره داخلت؟

 

 [۱۱:۱1 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]
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 با بغض گفتم

 کن.. همه حق داشتن که ولت کنن.. تو یه روانی به تمام معنایی_هر کار میخوای ب

 

 منتظر شدید تر شدن دردم بودم که حس کردم حسام از روم کنار رفت

 

 اماده ی هر نمونه شکنجه ای بودم ولی برخالف تصورم حسام شمع رو بیرون کشید

 دست هام رو باز کرد و به بدن برهنم خیره شد

 

 و خونمردگی شده. مطمئن بودم پر از کبودی

 

 بعد از چند لحظه گفت

 _با تو هم بد بودم که میخواستی بری ؟

 

 _توهم جان بودی همین کار رو میکردی..

 پتو رو روم کشید و گفت
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 _یکم استراحت کن تا شب. شکنجه های بهتری توی ذهنمه

 

 خواست از در بیرون بره که یهو برگشت

 کردی.._اتاق دوربین داره. ببینم غلط اضافه ای 

 ش پریدم و گفتمبین حرف

 _کاری کردی که با فلج ها فرقی ندارم.. خیالت راحت.

 

 چیزی نگفت و بیرون رفت

 به پهلو چرخیدم تا فشار از روی پایین تنم برداشته شه.
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 چشم هام تقریبا نیمه باز بود که حسام دوباره داخل اومد

 

 کرد. دستم رو گرفته بود و تکون میدادداشت چکار می نمیدونم

 

ولی چیزی حس نمیکردم.. انگار واقعا فلج شده بودمدستش رو زیر گردنم انداخت و ضربه ای به صورتم 

 زد

 

 همه ی این ها رو میدیدم ولی حس نمیکردم

 

 حتی نمیتونستم واکنش نشون بدم

 م گفتمخدایا نکنه فلج شدم.. غلط کردم اونجور به حسا

 

 کاش بمیرم ولی فلج نشم..
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 چند لحظه بعد توی بغل حسام بودم.

 

 منو توی اتاقش برد و روی تخت خوابوند

 کشوی کنار تختش رو باز کردسرمی بیرون آورد و سوزنش رو توی دستم فرو برد .. 

 

 بازم دردی احساس نکردم.. داشت گریم میگرفت

 

 آمپولی توی سرم تزریق کرد و کنارم نشست

 

 لب هاش تکون میخورد ولی بازم چیزی نمیشنیدم..

 

 مثل یه مرده شده بودم که فقط میتونست ببینه.. نه صحبت کنه نه واکنش نشون بده و نه زندگی کنه..
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 کم کم حس بیناییم هم از بین رفت و توی تاریکی فرو رفتم

 

 اش این بار دیگه به هوش نیامو از ته دل آرزو کردم که ک

 

 ولی از بخت بد یا خوبم دوباره تونستم تکون بخورم..

 

 درد رو حس کنم و چشم هام رو باز کنم 

 

 حسام کنارم نشسته بود و سرش روی تخت بود.
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 انگار خوابش برده بود

 فرصت خوبی بود تا حسابی نگاهش کنم..

 

 چرا اینجور شد؟

 

 شد..همه چیز با رفتن زهرا شروع 

 زهرایی که حاال دیگه کنارم نداشتمش.. 

 

 و حاال هم عوض شدن حسام.. 

 

 حسامی که یه روز عاشقش بودم ولی االن.. یه بی رحم عوضی شده بود
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 چرا اینجوری شد؟

 شاید داشتم تنبیه میشدم..

 

 وض شدهولی یه حسی از ته دلم میگفت با اینکه حسام ع

 

 شناختم نیست ولی بازم دوستش دارمو دیگه اون کسی که می

 

 آهی کشیدم و زیر لب زمزمه کردم

 _همون حسام دوست داشتنی خودم شو.. اینجوری دوستت ندارم..

 

 توی خواب خیلی مظلوم شده بود 
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 انقدر بهش نگاه کردم که تکونی خورد

 

 م نشه..سریع چشم هام رو بستم تا متوجه نگاه های خیره 

 

## 

 دستی توی موهاش کشید و بیرون رفت

 خیلی تنها بودم.

 

 مشغول نگاه کردن اطراف بودم.. اتاقش نا آشنا بود.

 

 کجا بودم؟ حتی منو بیمارستان هم نبرده بود

 نگاهم به تلفن کنار تخت افتاد

 

 ..کردم تنها راه ارتباطی موبایلهاینجا از لین تلفن ثابت ها هم داشت مگه. فکر می

 

 [۱۱:۱0 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]
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 فکری به ذهنم رسید..

 میتونستم به سمانه زنگ بزنم.. حرف زدن باهاش حالم رو خوب میکرد ..

 

 فقط نمیدونستم شمارش رو کجا گذاشتم

 

 اه زیبا فکر کن.. شماره رو اون روز توی دستم گذاشت.. پس احتماال توی جیب لباسم کرده باشمش

 

 خیز شدم که زیر دلم تیر کشیدنیم 
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 آخ حسام خدا لعنتت کنه..

 

 دستم رو روی دلم گرفتم و روی تخت نشستم

 سرم گیج میرفت

 

 به زور خودم رو به کمد رسوندم.. درست حدس زده بودم لباس هام همونجا اویزون بود

 

حتما شماره رو  ولی با گشتن جیب های لباسم نا امید شدم.. موقع عوض کردن لباس های بیمارستانم

 انداخته بودم

 

 کالفه روی زمین نشستم.. که چشمم به تکه کاغذ آشنایی خورد

 

 خودش بود.. برش داشتم و با ذوق سمت تلفن رفتم..

 

 به دومین بوق نرسیده جواب داد

 _بله؟

 

 _میذاشتی یه بوق بخوره بعد جواب میدادی گل من

 

 با تعجب گفت

 _شما؟

 

 ت میشم_نگو که نشناختی که ناراح

 جیغی کشید

 _وای زیبا تویی ؟ چه سر حال حرف میزنی!
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 [۱۱:۱0 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]
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 سرخوش خندیدم که دوباره دلم تیر کشید..

 

 باز هم فحشی نثار حسام کردم و گفتم

 _مگه سر حال هم میشه حرف زد؟

 اوم .. قبول نیست تو خیلی باهوشی سمانه

 

 سمانه جیغ کشید

 منو مسخره میکنی؟ دارم براتا.. _داری

 

 طی یه تصمیم ناگهانی گفتم

 _سمانه کمکم کن..

 

 _چیزی شده؟

 _اره.. راستش.. راستش من..

 

 با باز شدن در و اومدن حسام بقیه حرفم یادم رفت

 

 تند تند خداحافظی کردم

 _ من بعدا بهت زنگ میزنم.. فعال

 

 و گوشی رو گذاشتم 

 حسام تهدید وار پرسید
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 کی حرف میزدی؟ اصال به چه حقی دست به تلفن زدی _با

 

 زیر گریه زدم

 _بخ.. بخدا دوستم بود.. فقط.. فقط دلم تنگ شده بود..

 

 نمیخواستم دوباره کتک بخورم یا باهام رابطه داشته باشه.. دعا دعا میکردم که دست از سرم برداره

 

 ند تا تهدید دیگه از در بیرون رفتکه خداروشکر همون طور هم شد و حسام بعد از چشم غره و چ

 

 انتظار داشت بدون اجازه ش انگشت توی دماغم هم نکنم!

 

 باید یه قرار با سمانه می گذاشتم

 بود.شاید اون میتونست کمکم کنه.. شاید یه راه درمان برای حسام می

 

 البته اگه تا اون موقع زنده میموندم

 

 [۱۱:۱0 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]
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 سعی کردم خودم رو با تماشای در و دیوار سرگرم کنم..

 

 شاید قسمت نبوده که من بمیرم.. میتونستم حسام رو درمان کنم و برای همیشه از زندگیش بیرون برم..

 

 این بهترین انتقام بود..

 بعد از اون هم میتونستم به کار همیشگیم ادامه بدم و زندگی کنم..
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 ز مردگی بدتر بودزندگی ای که بدون زهرا ا

 

 شب حسام با یه سینی غذا پیشم اومد

 

 کاسه سوپش رو با ولع خوردم ولی نتونستم برنج و خورشت هاش رو بخورم

 

 پیچید و به زور خودم رو نگهداشته بودم که باال نیارممعدم به هم می

 

 حسام که حال و روزم رو دید سرمی رو آورد تا بهم وصل کنه

 

 با تلخی گفتم

 واد دلت بسوزه.. نیازی به ترحم ندارم.._نمیخ
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 انگار خیلی بهش برخورد که وسایلش رو جمع کرد و از اتاق بیرون رفت 

 حقته

 

 هنوز زمزمه ی کلمه ی حقته تموم نشده بود که حس کردم هرچی خوردم و نخوردم داره میاد تو دهنم 

 

 رو به دستشویی رسوندم نفهمیدم چطور خودم

 

 انقدر باال آورده بودم که حس میکردم بدنم دوبرابر اون سوپ رو بعنوان جبرانی پس داده بیرون!

 

 عوق آخر رو زدم و کنار شیر آب افتادم
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 چرا هی باال میاوردم؟

 

 شاید معدم بخاطر قرص ها داغون شده بود.. ولی قبل از اینکه قرص بخورم هم حالت تهوع داشتم..

 

 از فکری که توی ذهنم اومد تنم لرزید.. نکنه.. نکنه من حامله باشم؟

 

 ولی همین چند وقت پیش عادت شدم..

 

 صدایی توی سرم اکو شد

 عادت شدی ولی به دو روز هم نکشید.. مثل یه لکه ی ساده بود

 

 نه امکان نداره..

 چرا امکان نداشته باشه.. تو که قرص جلوگیری نمیخوری..

 

 ردم.. چند بار خوردم..چطور نخو

 و چند بار هم نخوردی!

 

 مثل دیوونه ها باخودم درگیر شده بودم

 داشتم با صدایی که توی سرم بود بحث میکردم
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 فقط تنها شانسی که آوردم این بود که حسام اون شب دیگه پیشم نیومد

 

 رو لو میدادممطمئن بودم اگه میدیدمش همه چی 
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 فردا باید هر طور که شده بیرون میرفتم و سمانه رو میدیدم

 

 همه چیم بهم ریخته بود

 از دستشویی بیرون اومدم و خودم رو یکم جمع و جور کردم

 

 با بی حالی روی تخت دراز کشیدم و با بستن چشم هام اجازه دادم جسم و روحم یکم استراحت کنه!

 

 اق میومد بیدار شده بودم ولی چشم هام رو باز نمیکردم..از سر و صدایی که توی ات

 

 حدس میزدم حسام باید بره سر کارش و این یه پوئن مثبت بود

 

 با شنیدن صدای در اتاق اروم الی پلک هام رو باز کردم

 

 درست حدس زده بودم حسام رفته بود

 

 نگاهی به کشوی نیمه باز و ادکلن چپه شده انداختم

 طر و ادکلن هوا نکنی.. من االن عوقم میگیره که..بمیری که بوی ع

 

 چند تا فحش زیر لبی بهش دادم و بلند شدم

 

 در رو آروم باز کردم و از پنجره ی پذیرایی از رفتن حسام مطمئن شدم

 

 همونجور که با دستم زیر دلم رو فشار میدادم خودم رو به تلفن رسوندم و شماره ی سمانه رو گرفتم..
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 صدای شاد سمانه با شنیدن صدام تبدیل به موجی از نگرانی شد

 _چی شده زیبا؟

 

 _باید ببینمت.. به کمکت احتیاج دارم..

 

 باشه ای گفت و آدرس بیمارستان رو بهم داد

 _من االن شیفتم.. میتونی بیای؟ یا میخوای خودم بیام؟

 

 م. توی بیمارستان هم کار دارم_نه. همونجا بمون خودم میا

 

 لباس هام رو پوشیدم و ارایش غلیظی کردم. برای رسیدن سریع به بیمارستان به این آرایش نیاز داشتم

 

 کارم رو با رژ قرمز پر رنگم تکمیل کردم و از خونه بیرون زدم

 

 اولین ماشینی که برام بوق زد سوار شدم و با عشوه سالم کردم

 

 لوچه ش اویزون شده بود..پسره آب از لب و 

 

 دستم رو روی پاش گذاشتم و گفتم

 _مکان داری دیگه؟ فقط باید کا.ندوم بخرما..

 

 لبخند مسخره ای زد و گفت

 _خودم دارم جوجو
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 متقابال با لبخند مصنوعی گفتم

 _نه. من یه نمونه خاص استفاده میکنم.. لذتش خیلی بیشتره..

 

 مو برای این که شک نکنه ادامه داد

 _راستی پول رو اول کار میگیرما

 

 [۱۱:۱0 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]
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 باشه ای گفت و سمت آدرسی که بهش دادم روند

 

 به محض رسیدن با دو خودم رو داخل بیمارستان انداختم و توی سرویس بهداشتی رفتم

 

 بشین تا من با کا.ندوم برگردم عشقم..

 خودمم خندم گرفته بود

 

 صورتم زدم و ارایش هام رو پاک کردمابی به 

 

 سمت استیشن رفتم و پرسیدم

 _ببخشید سمانه خانم هستن؟

 

 پرستاره پرسید

 _توی اتاق هشته. کارش دارین ؟

 

 میخواستم بگم پ ن پ که دستی روی شونم خورد
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 _سالم نفسی چطوری؟

 

 سمتش برگشتم و گفتم

 _خوبم تو خوبی؟ میای یه لحظه بریم بیرون؟

 

 زشکی که دور گردنش بود رو روی میز گذاشت و دستم رو گرفتگوشی پ

 _بریم.

 

 به محض این که روی نیمکت توی حیاط نشستیم کل ماجرا رو براش تعریف کردم

 

 از زمانی که برده حسام شده بودم تا االن که حس میکردم حاملم.

 

 سمانه آب دهنش رو قورت داد و گفت

 کارش جرمه؟ _چرا زودتر نگفتی بهم؟میدونستی این

 

 [۱۱:۱0 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]
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 آهی کشیدم و گفتم

 _چکار کنم.. قرارداد امضا کردم..

 

 _قرارداد چیه دیوانه؟ یه زنگ به پلیس بزن خودم پشتتم ..

 

 دو تا دستم رو باال آوردم و گفتم

 _نه نه وایسا.. یه مشکل دیگم هست.. فکر کنم باردارم..
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 ی شوک رفت ولی بعدش جیغ کر کننده ای کنار گوشم کشیداولش سمانه تو

 _چی گفتی؟؟

 حامله ؟ حتما میخوای نگهش داری؟

 

 _نه نمیخوام.. فقط چجوری تست نهایی رو بدم و مطمئن شم؟

 چجوری از شرش خالص شم؟

 

 تم دل ازنمیدونستم این حرف هایی که دارم میزنم از ته دلم هست یا نه.. اگه واقعا باردار بودم میتونس

 جنین توی دلم بکنم یا نه..

 

 همه ی این سواال داشت مخم رو میخورد

 

 سمانه دست هام رو گرفت

 _خب ببین.. اول باید آزمایش بدی.. وقتی نتیجش اومد بهت زنگ میزنم یا خودم برات میارمش .

 

 اگه مثبت بود خودم پیش جراح برات نوبت سقط میگیرم..

 م به پلیس زنگ میزنیم و پته ش رو روی آب میریزیم.از این قضیه که مطمئن شدی ه

 

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 _راستش خودم یه فکر بهتر داشتم.
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 ادامه دادم

 زنم حسام یه اختالل روانی پیدا کرده.._حدس می
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 یه شب نشست و از گذشته ش گفت

 

 وانی شده. و االنم بخاطر خودکشی من داره اجازه پیشرفت به بیماریش میده..خودش باعث این اختالل ر

 

 اوایل اصال اینجوری نبود.. شدت شکنجه هاش روز به روز کمتر میشد

 

 گرفت که اذیتم نکنه..حتی جلوی خودش رو می

 من دنبال یه راهیم که بشه درمانش کرد

 

 سمانه یکی توی سرم زد

 بال که سرت آورده باز میگی درمانش کنم؟ _خاک تو سرت.. با این همه

 

 بابا یارو روانیه..کجاش رو میخوای درمان کنی ؟

 بندازش زندان تموم شه بره..

 

 دست هام رو از توی دستش بیرون کشیدم و توی هم قالب کردم

 _راستش میخواستم بعد از خوب شدنش بتونه زندگی خودش رو داشته باشه 

 

 و شاید نتیحه سقط جنین رو هم نشونش دادم.. اونوقت ازش فاصله میگیرم 

 

 فکر میکنم این بهترین انتقام باشه. من فقط میخوام ذجری که من کشیدم رو اون هم بکشه

 

 سمانه خواست چیزی بگه که ادامه دادم

 _لطفا کمکم کن.. اول نصف راه حل تورو میریم.. اگه باردار بودم بچه رو میندازم..
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 ه خودم بسپر ..ولی بعد از اون رو ب

 میدونم دارم چکار میکنم..

 

 سمانه پوفی کشید و گفت

 _باشه. یه روانپزشک سراغ دارم میگن کارش خوبه. ولی اول بیا بریم آزمایش هات رو هم بده..

 

هم برو که مطمئن شم سالمی.. اینجور که این کتکت زده و شکنجه ت داده فکر نکنم  MRIو  CTیه 

 ونده باشه.استخون سالم تو بدنت م

 

 دستم رو گرفت و بلند کرد

 همراهش داخل بیمارستان رفتم و تا آزمایشگاه همراهیم کرد
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 خواست بره که یهو یه چیزی یادش اومد و دوباره سمتم برگشت

 _میگم.. از صبح چیزی خوردی؟

 

 _نه چرا؟

 شی_برای آزمایش گفتم.. باید ناشتا با

 

 آهای گفتم و با پارتی بازی سمانه اولین نفر داخل رفتم

 

 پرستاره سرنگی آورد و آستینم رو باال زد

 

 همیشه از آمپول زدن یا خون دادن میترسیدم
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 دست هام شروع به لرزیدن کرد. با استرس گفتم

 _حاال واجبه آزمایش خون بگیرین؟

 

 پرستاره خندید و گفت

 _اصلش همینه عزیزم.

 

م رو با وسیله ای شبیه کش بست. چشم هام رو بستم و تا بعد از حس سوزش عمیق و صدای پرستار بازو

 که با خنده میگفت تموم شد چشم هام رو باز نکردم

 

 پنبه ای روی دستم فشار داد و بیرون رفت

 منم پاشدم و پیش سمانه رفتم

 

 سیدحدودا یه ساعتی منتظر موندیم و توی این مدت سمانه به شیفتش ر
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 صدای گریه چند نفر میومد و اعصابم خرد شده بود.. باالخره جواب آزمایش اومد

 

 طولی نکشید که سمانه پیداش شد و جواب رو گرفت.. فکر کنم پرستاره بهش زنگ زده بود

 

 کال اونجا نقش شلغم رو داشتم!

 بررسیش شدسمانه کاغذ رو باز کرد و مشغول 

 

 بعد از چند لحظه سرش رو باال آورد و جوری نگاهم کرد که قبل از اینکه بگه فهمیدم باردارم..
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 سمانه سری تکون داد و گفت

 _برات وقت میگیرم.

 

 دستم ناخودآگاه روی شکمم لغزید.. یعنی االن یه بچه از جنس خودم رو پرورش میدادم؟

 

 در ها بزرگ باشه..یعنی لگد هم میزنه؟ فکر نکنم اون ق

 

 حس مادر شدن که میگفتن همین بود؟

 مثل خس بچگی و دخترونگی که تجربه ش نکرده بودم این حس مادر شدن هم کاذب بود

 

 هیچ وقت نمیتونستم اونجور که میخوام تجربش کنم..

 

 با تکون دادم دست سمانه جلوم به خودم اومدم

 _خوبی زیبا؟

 

 ناس که میگفتی همین جاست؟_من؟ خوبم .. راستی اون روانش

 

 _اره ولی فکر نکنم امروز بتونی ببینیش.. سرش خیلی شلوغه..

 بیا بریم اتاقش رو نشونت بدم

 

 بدون حرف دنبالش رفتم..

 کرد؟فهمید باردارم چکار میفکرم پیش بچه بود.. اگه حسام می

 

 نظر اون هم سقط بچه بود..
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 شکنجه های حسام سقط میکردم..شاید هم قبل از اینکه به دکتر برسم زیر 

 

 همین که تا االن سالم مونده بود خودش جای تعجب داشت

 

 سمانه روبروی در کرم رنگ زیبایی وایستاد

 دره با کل جاهای بیمارستان فرق داشت

 

 اتاق توی راهرویی بود که سر تا سر صندلی بود و کل صندلی ها هم پر ! 

 

 اخل رفتن بودن.. نفر شاید هم بیشتر منتظر د 06حدودا 

 

 سمانه در زد و وارد شد

 منم بالفاصله پشت سرش داخل رفتم
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دکوراسیون اتاق اول از همه نظرم رو جلب کرد.. دیوار ها رنگ سبز مالیمی بودن که ناخودآگاه بهم 

 آرامش رو منتقل میکردن

 

مو های سبز هم به دیوار اضافه میشد که نگاه هرکسی رو جلب از نصفه های دیوار به بعد طرح لی

 میکرد

 

 میز کرم رنگی گوشه ی اتاق بود و صندلی های هم رنگش گوشه ی دیوار چیده شده بودن

 

 مالیددختر جوونی روی یکی از صندلی ها نشسته بود و شقیقه هاش رو می

 



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 رو به سمانه گفتم

 _دکتر نیس؟

 

 ون کرد و گفتاشاره ای به دختره ی جو

 _خب همینه دیگه.. میخواستی یه پسر خوش تیپ با شخصیت باشه؟

 

 با تعجب دوباره نگاهم رو به دختره دوختم.

 

 سمانه سالمی کرد تا دختره متوجهش بشه

 _سالم دکتر  ببخشید تایم رستتون مزاحم شدم.

 یه مورد واجب بود.. راجب سادیسم و مازوخیسم..

 

 خری سمانه که معنیش هم نمیدونستم انگار هوشیار شددکتره با شنیدن کلمات آ

 _سالم عزیزم. خب؟

 

 سمانه که بهش برخورده بود گفت

 _دوستم گیر اون مورد افتاده.. 

 متاسفانه شوهرش هست و دوستم هم بارداره..

 

 اگه ممکنه ویزیتش کنید. 

 خوایم بچه رو هم از دست بدیم..نمی

 

 . سواستفاده از بچم؟ اونم از االن!از خالقیت سمانه خندم گرفته بود.

 

 [۱۱:۱0 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

#Part_165 

 دختره از جاش بلند شد

 _البته که میشه. بیا بشین عزیزم..

 

 این حرفش رو رو به من زد..

 روی صندلی که گفته بود نشستم و خودش هم پشت میز نشست

 

 سمانه تشکری کرد و از در بیرون رفت.

 ه انداختم.. خجالت میکشیدم همه چیز رو بگم.. بگم من یه دختر خراب بودم؟نگاهی به دکتر

 

 یا اینکه قرارداد امضا کردم ؟

پس داستان رو تغییر دادم و از خودم یه دختر خوش بخت ساختم که بی خبر از همه جا با حسام عاشق 

 پیشه ازدواج کرده

 

 و شب عروسی متوجه رابطه های خشن شوهرش شده

 که بارداره و حس یه مادر مسئولیت پذیر رو داره و حاال هم

 

 جریان خودکشیم رو هم تعریف کردم و توجیهم مرگ ناگهانی کل اعضای خانوادم بود

 

 دختره با صبر و حوصله تموم حرف هام رو گوش کرد و در نهایت گفت

 _اول از همه سالم مجدد عزیزم.اسم من دریاس ..اسمتو نگفتی بهم

 

 فتمهول شدم و تند گ

 _ببخشید.. من.. من انقدر استرس دارم که همه چی یادم رفت.. منم زیبام. خوشبختم..
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 دستم رو فشرد و گفت

 _خب زیبا عزیزم.. من باید این آقا حسام رو ببینم.
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 یخ کردم

 از پیشش برمیگردم..چی.. حسام رو ببینه.. حسام هم میاد که اینو ببینه..منم سالم 

 

 با تته پته گفتم

 _خب.. خب نمیشه که.. اگه بفهمه اومدم پیش شما منو میکشه

 

 دریا گفت

 _خب حتما نیاز نیست که منو روانپزشک معرفی کنی..

 میتونم یکی از دوستات باشم

 

 قصد من فقط مالقات و آشنایی با رفتارشه.

 نگران نباش چیزی نمیشه.

 

 م.. دریا نگاهی به کبودی های روی دست و صورتم انداخت و گفتمگه میشد نگران نباش

 _هرچی زودتر ببینمش بهتره..

 شماره منو داشته باش تا ساعت مالقات رو تعیین کنیم..

 

 _چشم.. فقط.. فقط هزینش..نمیگم پرداخت نمیکنم فقط ممکنه طول بکشه.

 

 دریا لبخندی زد و گفت
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ن موضوعی بود که روش تحقیق میکنم.. اگه بتونم یه مقاله خوب _نگران پولش نباش عزیزم.. اتفاقا ای

 ازش دربیارم دیگه هزینه ای هم نمیخواد پرداخت کنی..

 

 کلی تشکر کردم و بیرون رفتم سمانه منتظرم بود

 _خب چی شد؟

 

_هیچی با سانسور و اندکی تغییرات واسش تعریف کردم. قرار شد یه قرار مالقات بذارم تا حسام رو 

 نهببی

 

 _اندکی تغییرات دیگه چه صیغه ایه ؟

 کی میخواد ببینتش ؟

 

 پوفی کشیدم و از راهرو بیرون بردمش.. دلم نمیخواست جلوی اون همه آدم واسش تعریف کنم

 

 روی صندلی نشستیم و ریز به ریز داستانی که برای دکتر گفته بودم تعریف کردم.

 

 حرفم که تموم شد سمانه گفت

 رم ماشین بیارم.._خاک تو سرت.. می

 

 _ماشین برای چی؟

 _مگه نمیخوای بری خونه؟ خب منم شیفتم تموم شد باید برم..

 نتیجش چی میشه؟ اینکه با هم میریم..
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 دیدم مخالفت فایده ای نداره و جیب خودمم خالیه همراهش رفتم.



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 

 سفید رنگی داشت ۱۱۱پراید 

 دگیر که دراومد با ذوق گفتصدای دز

 _الهی قربونت برم رخش خوشگلم..

 

 توی اوج بدبختی هام با شنیدن قربون صدقش خندم گرفته بود

 

 _چه رخش خوشگلی داری.

 حین گاز دادن صدای ضبط رو هم بلند کرد

 _عشق منه این..

 

 و بالفاصله شروع به هم خونی با آهنگ کرد

 

 _من برعکس همه پشت خنده هام غمه

 تو بر عکس منی شادی و غمگین میزنی

 

 ولی تو فوقش آخرش میگی کاله رفته سرش

 باشه کاله رفته سرم ولی تورو از رو میبرم

 

 خط و نشون کشیدم که خدایی نکرده دیدم

 چشام دیگه تورو نبینه آره دوری و دوستی همینه

 

 خاطرت هنوز عزیزه ولی از فکری که مریضه

 ق زوری باشهبهتره دوری باشه نکه یه عش
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 هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی

 دل تو دلت نبود بزنی ذوقمو کورش کنی

 

 کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روم نیارم

 با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم

 

 منم وسوسه شده بودم و حاال همراهش میخوندم

 

حاوی چند تا پسره ژیگول با لبخند چندش داشتن  160 با بوق ماشین کناری دست از خوندن برداشتیم.. یه

 نگاهمون میکردن

 

 

 سمانه گفت 

 _نظرت چیه کورس بذارم باهاشون؟

 

 با تعجب گفتم

 _کورس؟

 

 که یهو گاز رو تا ته فشرد

 _اره کورس..

 

 جوری گاز میداد که به صندلی چسبیده بودم

 

 یس شد کورسش با ماشین کناری ختم به یه جریمه تپل از طرف پل
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 و در نهایت با لب و لوچه اویزون گواهینامش رو  پس گرفت و توی ماشین نشست
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 با دیدن قیافش پقی زدم زیر خنده

 _خب تو که انقدر حساسی چرا کورس میذاری؟

 

 نگاهی به ماشین بغلی که هنوز درگیر پلیس بود انداخت و گفت

 ی نباید از رخش من جلو بزنه.. تازه این یارو گواهینامه هم نداشت._هیچ ماشین

 

 لبخند مرموزی زدم و گفتم

 _ا جدی؟ 

 ماشینش تو پارکینگ نره صلوات!

 

 سمانه هم با صدای بلند صلوات فرستاد و با خنده راه افتادیم.

 

 آدرس خونه رو بهش گفتم و منو رسوند

 ی ماشینش افتادخواستم تشکر کنم که نگاهم به ساعت جلو

 

 نیم ظهر رو نشون میداد 1

 هینی کشیدم

 _سمانه بیچاره شدم من برم خدافظ

 

 و با دو خودم رو به خونه رسوندم

 جاری شدن مایع گرم بین پام نشون از خونریزی دوبارم بود
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 تا وقتی که با سمانه بودم کل درد هام یادم رفته بود

 

 گشت و کال پیشش میموندم..کاش برمی

 

 تی روی شکم تختم کشیدم و گفتمدس

 _کاش خودت سقط شی.. من نمیتونم بکشمت!
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 سنگی الی در حیاط گذاشته بودم تا بسته نشه ولی االن نه تنها سنگه نبود بلکه در هم بسته بود

 

 خب پس صد درصد حسام اومده و نونم توی روغنه.

 

 کوبیدم تا با صدای تیکی باز شد چند تا مشت به در

 

 دستم ناخودآگاه روی شکمم قفل شد..

 اگه بازم کتک میخوردم؟ نمیخواستم بچم بمیره

 

 صدایی از درونم گفت

 اره نگهش دار.. تو و حسام مادر و پدر نمونه ای میشین..

 

 نمونه نمیشیم ولی بازم کشتنش درست نیست..

 

 عصبانی حسام رو جلوم دیدمکل صداهای درونم الل شدن وقتی چهره 
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 با تته پته گفتم

 _به.. به خدا توضیح میدم

 

 دستم رو کشید و بزور داخل برد

 _وقتی من نیستم خوب سواستفاده میکنی و میری دور دور..

 

 به من که میرسی اه و ناله ت بلند میشه؟

 

 فشار دیگه ای به دستم داد و روی مبل پرتم کرد

 

 کردم و تند تند شروع به توضیح دادن کردم دست هام رو روی دلم قفل

 _صبح حالم بهم خورد. خیلی باال اوردم.. زنگ زدم اورژانس

 

 بردنم بیمارستان.. دو تا سرم بهم وصل کردن..

 

 از اونور هم کرایه نداشتم یکی از پرستارا دلش برام سوخت و منو رسوند..
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 ه مشکوکی بهم انداختحسام نگا

 _چرا روی دلت رو گرفتی؟

 

 سریع دستم رو برداشتم

 _یکم.. یکم درد میکنه
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 آهانی گفت و از کنارم رد شد

 _بار آخرت باشه اینجور غلطی میکنی..

 اگه داری میمیری هم نباید جایی بری. وگرنه خودم میکشمت

 

 کیه دادمچند تا فحش ابدار توی دلم نثارش کردم و سرم رو به مبل ت

 

 مرتیکه خر.. برده گرفتی؟ حالیت میکنم..

 اعصابم به هم ریخته بود

 

 با این وضع اعصابش چطور به دریا معرفیش میکردم؟

 

 اگه همه چی رو لو میداد چی؟

کلی سوال مثل خوره به جونم افتاده بود و از طرفی حس خوب مادر شدنم و حس بد سقط بچم داشت 

 دیوونم میکرد

 

م بلند شدم و خواستم توی اتاق برم که دوباره مایع گرمی رو حس کردم ولی این بار شدید تر کالفه از جا

 بود

 

 سمت دستشویی پا تند کردم ولی تا رسیدم کل شلوارم خیس شده بود

 

 بدنم میلرزید 

 خدایا چم شده بود؟

 

 رنگ قرمز خون رو که کف زمین دیدم از ترس جیغ زدم

 _حسام..
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 و تند حسام رو صدا میزدممثل دیوونه ها تند 

 

 در دستشویی که باز شد زار زدم

 _حسام تورو خدا.. نمی.. نمیخوام بمیره.. من.. من نمیخواستم بکشمش..

 

 حسام با بهت بهم نگاه میکرد

 _چی شده؟

 

 سریع سمتم اومد و روی دست بلندم کرد

 _هیس اروم باش.. میبرمت بیمارستان..
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 چشم هام سیاهی میرفت

 تصویر حسام کم کم تار شد و بعد از چند لحظه صداش رو هم نشنیدم

 

 این بار که چشم باز کردم توی بیمارستان بودم

 

دستم توی دست کسی قفل بود.. حدس میزدم حسام باشه ولی وقتی سرم رو چرخوندم و سمانه رو دیدم در 

 عین خوش حالی بغض کردم

 

 خواست یه دل سیر گریه کنمدلم می

 سمانه که سرش رو باال آورد و بیدار شدنم رو دید با بهت گفت

 _زیبا.. خوبی؟
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 زدم زیر گریه

 _خو.. خوب.. نیستم.. سما.. سمانه بچم ..

 

 جلو تر اومد و منو توی بغلش گرفت

 _اروم باش.. خودش سقط شد. نه گناه کردی نه خطری برات داشت .. همه چی اوکیه

 

 قط شد.. به همین راحتی.. س

 کرد از مردن جنینم خوش حال میشم؟سمانه فکر می

 

 دستم رو روی دلم گذاشتم.. هنوز اون قدر بزرگ نشده بود که االن جای خالیش رو توی دلم حس کنم

 

 چقدر بدبخت بودم

 حاال دیگه بچمم از دست دادم..
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 د تر شدهق هقم شدی

 کرد و دلداری میدادسمانه مدام کمرم رو نوازش می

 

 کرد اشک هام بخاطر کتک هایی که خوردمه یا نهایتا بخاطر حسامفکر می

 

 دونست چه حس و حالی دارمنمی

 _سمانه من خیلی بد بختم..
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 _اینجوری نگو عزیزدلم.. اینجوری نگو.. اصال این طور نیست..

 

 _سمانه.. بچم چرا مرد؟

 _دکتر گفت بخاطر فشار عصبی و استرس زیاد.. اون کتک های قبلی هم زیاد بی تاثیر نبوده

 

 خواستم چیزی بگم که در باز شد و حسام داخل اومد..

 سریع عقب کشیدم.. اگه حسام میدونست که با سمانه دوستم چی میشد؟

 

 رو دارم.. شاید چیز خاصی نمیشد ولی ترس خاصی ازش داشتم ..نمیخواستم بفهمه کسی

 

 سمانه با دیدن واکنش من چرخید و با حسام چشم تو چشم شد

 

 نیم نگاهی بهش انداخت و سمت من چرخید

 _عزیزم من بعدا بهت سر میزنم..

 

 و اروم تر ادامه داد

 _ قوی باش

 

 بعد از بیرون رفتنش حسام بدون حرف کنارم نشست و بهم زل زد

 

 متموم نفرتم رو توی نگاهم ریختم و گفت

 _تنهام بذار.. میخوای قیافت رو اینجا هم تحمل کنم؟

 

 جا خورد

 ولی خودش رو نباخت
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 _مگه حق اعتراض هم داری؟ یادت رفته برده منی؟
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 _من بردت بودم بچمم بردت بود؟

 با این حرفم کال الل شد

 

 فهمید..ی بود میانگار میدونست که باردار بودم.. البته هرک

 حتما دکتر هزار بار بارداریم رو زده تو سرش

 

 سرم رو سمت مخالفش چرخوندم

 دلم نمیخواست ببینمش.

 

 چند روز توی بیمارستان بودم و بعد مرخص شدم

 تو این چند روز بیشتر با سمانه صمیمی شدم

 

 چند بار برام غذا درست کرد و اورد

 میگفت باید تقویت شم

 

 شده بودمکلی مدیونش 

 و همچنین وابسته.. انقدر صمیمی شده بودیم که وقت مرخص شدنم کلی گریه کردیم

 

 داد.. فقط منتظر شد تا بیام..حسام دیگه بهم گیر نمی

 

 آورد..حتی به صمیمیت بیش از حدم با سمانه هم شک نکرد.. شاید هم به روی خودش نمی
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 نمیخواست حتی سر صحبت هم باز شهتوی ماشین که نشستم باز هم حرفی نزدم .. دلم 
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 به خونه که رسیدیم حسام تا اتاق دنبالم اومد

 فکر کردم بازم شکنجه م بده ولی فقط چند دست لباس روی تخت گذاشت و رفت

 

 یه تاپ شلوارک و یه تیشرت و چند تا دامن و تاپ با رنگ های مختلف بودن

 

 و بلند ترین دامن رو پوشیدم و روی تخت دراز کشیدم تیشرت

 

 دستم روی شکمم بود.. حاال داغ اون بچه رو هم داشتم..

 

 رفتم.. مهرش به دلم افتاده بود..نمیخواستم بمیره.. نوبت گرفته بودم ولی نمی

 

 غلتی زدم و چشم هام رو بستم.. خواب بهتر از این زندگی مسخره بود که داشتم..

 

اه از اون روز گذشت.. روزی که بچم سقط شد.. حسام کاری بهم نداشت و صبح زود تا شب سر چند م

 کارش بود

 

 شایدم جاهای دیگه.. فقط برای خواب میومد و حتی بهم نزدیک هم نمیشد

 

 البته منم خیلی ممنونش بودم که شرش رو از سرم کم کرده
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 تلفنی حرف میزدیم یا خواب بودمروزا زیاد از اتاقم بیرون نمیومدم.. یا با سمانه 

 

 کردم حسام خوب شدهدیگه بیخیال دکتر و بقیه چیزا شده بودم.. فکر می

 

 رفت تا شبی که حسام خونه اومدهمه چی خوب پیش می

 

 سوت میزد و زیر لب آواز میخوند

 از لحنش معلوم بود مسته..
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 ش برم ولی با صدای شکستن وسایل وحشت زده از اتاق بیرون زدماول نخواستم سمت

 

 کردخندید و وسایل آشپزخونه رو روی زمین پرت میمی

 

 توی اون حالش نزدیک شدن بهش احتمال صد در صدی مرگ داشت!! 

 

 پس یه گوشه وایستادم و کارهاش رو نگاه کردم

 بعد از چند لحظه داد زد

 _زیبا.. کجایی؟

 

 هوا پس بود

 دویدم توی اتاق و در رو قفل کردم

 

 انقدر مست بود که بعید میدونستم حتی بتونه از پله ها باال بیاد..
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 ولی انگار نعره زدنش خوب شده بود

 نمیدونم چقدر گذشته بود که داد میزد و منو صدا میکرد

 

 دیگه ساکت شده بود و صدایی از بیرون نمیومد

 

 به بیرون کشیدماروم الی در رو باز کردم و سرکی 

 

 ساکت بود! دلشوره داشتم

 دوباره سمت آشپزخونه رفتم که یهو دستی روی دهنم قرار گرفت و روی مبل پرتم کرد

 

 با دیدن چشم های قرمز حسام جیغ بنفشی کشیدم که توی حلقم خفه شد

 

 کنار گوشم گفت

 _حاللال.. میخ.. میخوایی.. از دسسسست من در برییی؟ 

 

رفت که سریع چشم هام رو بستم.. آماده هر ضربه ای بودم که دستش نوازش گونه دست دیگش باال 

 روی صورتم کشیده شد

 

 با همون لحن مست گفت

 _مگه نمیدوونی مننن دوست دارمم؟

 

 لبش رو روی گوشم گذاشت و ادامه داد

 _من.. منو.. ببخش..
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 و بعد از چند ثانیه بدنش شل شد و کامال روم افتاد

 

 م رو از زیرش بیرون کشیدم و بهت زده بهش نگاه کردمبه زور خود

 

 کرد؟چرا این کار رو با خودش می

 خواستم توی اتاق برگردم ولی نتونستم..

 

 چم شده بود؟ دلم براش سوخته بود یا..؟

 

 روی همون کاناپه خوابوندمش و پتوی نازکی روش کشیدم..

 

 قبل از اینکه عقب برم مچ دستم رو گرفت

 

 خواب و بیداری بود انگار بین

 مقاومتی نکردم و کنارش نشستم..
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 حتی توی خواب هم داشت هذیون میگفت..

 

 دستم رو روی پیشونیش گذاشتم و نوازش وار تا شقیقش کشیدم

 _چرا اینجوری میکنی؟

 بخاطر کار من داری خودت و منو نابود میکنی..

 

 یدم و سرم رو کنارش روی کاناپه گذاشتم..خمیازه ای کش
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 نور شدیدی توی چشمم میزد.. کالفه خواستم بچرخم که گردنم تیر کشید

 _آخ..

 

 دستم رو پشت گردنم گذاشتم و چشم هام رو باز کردم

 انگار کل شب رو کنار حسام خوابم برده بود

 

 ش دور شم..نگاهی به چهره ی غرق در خوابش انداختم و ترجیح دادم زودتر از

 

 فکر میکردم هرچی ازش دورتر باشم و منو نبینه بهتره.. 

 

 غافل از اینکه خیلی وقته که بیداره و منو نگاه میکنه..

 

 آبی به صورتم زدم

 حوصله ی دوش گرفتن نداشتم و فقط لباسم رو عوض کردم..

 

 طبق روال هر روز خودم رو روی تخت انداختم و به دیوار روبروم خیره شدم

 

 چه زندگی تکراری ای شده بود

 کاش حسام...

 

 هنوز کلمه ی حسام رو تموم نکرده بودم که در اتاق باز شد و آقای حالل زاده داخل اومد

 

 از طرز نگاهش دلم لرزید..

 کرد ..یه جوری نگاهم می
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 نه مثل کسی که عصبانی باشه.. نه مثل همیشه.. یا نه مثل اون اوایل که خوب بودیم..

 

 سی که سردر گم باشه.. یا ندونه داره چکار میکنه.. چشم هاش گیج و سرگردون بودمثل ک

 

شایدم من این طور فکر میکردم.. به هرحال جادوگر یا ساحره نبودم که از چشم هاش همه جی رو 

 بفهمم!!

 

 جلو اومد و روی تخت نشست

 .کمی خودم رو جمع کردم و همزمان سعی کردم پوزخندش رو نادیده بگیرم.

 

 چه زود خودش رو جمع و جور کرد و آدم قبل شد!

 

 دستش روی رونم نشست

 _دیشب کجا بودی؟

 

 لبم رو تر کردم و گفتم

 _چیزی یادت نمیاد؟ همه چی رو شکوندی و یه گوشه خوابت برد..

 

 روی مبل خوابوندمت و خودم توی اتاقم برگشتم.

 

 دستی به لبش کشید و آهانی گفت..

 کرد فشار دستش رو بیشتر
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 اخی گفتم و خودم رو عقب کشیدم

 معلوم نبود باز چی میخواست..

 

 ولی این بار دیگه نمیذاشتم بهم نزدیک شه

 برخالف انتظارم با دیدن واکنشم عقب کشید

 

 _از کجا بدونم راست میگی؟ 

 مطمئنی خونه بودی؟

 

 پوفی کشیدم و با حرص گفتم

 لت خوبه؟ اینکه دیشب مست بودی و چیزی یادت نمیاد دلیل نمیشه من خونه نبودم.._حا

 

 پس چطوری روی کاناپه خوابیدی یه پتو هم روت؟

 !وای خدا بیا و خوبی کن

 

 لبخند کمرنگی که روی لب حسام اومد باعث شد نیتش رو بفهمم

 

 داشت اذیتم میکرد

 چپ نگاهش کردم و پشت چشمی نازک کردم

 

اینکه باهاش کمی نرم شده بودم رو نمیدونستم.. شاید حال بد دیشبش اوج پشیمونیش رو بهم ثابت  دلیل

 کرده بود

 

 ناخودآگاه دستم روی شکمم لغزید..
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 بیچاره بچم..

 بیچاره من..

 

 با صدای حسام از هپروت دراومدم

 _چرا بهم نگفتی بارداری..

 

 _خودمم همون روز فهمیدم.

 تارت داشت؟میگفتم تاثیری توی رف

 اونجوری هم با لذت بیشتری سقطش میکردی

 

 _از کجا میدونی؟

 _از همون جایی که بچت رو کشتی

 

 کالفه داد زد

 _من نکشتم.. لعنتی من نکشتمش .. من اصال اون روز کاریت نداشتم.. 

 اونم بچم بود از خونم بود..

 چطور میتونی اینجوری فکر کنی؟ 

 

 با خونسردی گفتم

 قرارداد بردگی براش مهم باشه بچه ی بردش براش مهمه؟_کسی که یه 
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 خواستم ادامه ی حرفم رو بگم که مشتش رو روی پاش کوبید
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 انقدر محکم بود که انگار دردش رو منم حس کردم!

 

 قرمز شده بود.. یکم دیگه اینجوری میموند رو به کبودی میرفت

 

 رده تکرار کردشمرده شم

 _دارم بهت میگم من نکشتمش ..

 من نمیخواستم بچه ی خودم رو بکشم..

 

 حرف خودم توی سرم اکو شد

 _من نمیخواستم بکشمش..

 

 به چشم هاش زل زدم .. هر لحظه پر تر از اشک میشد

 

 واقعا براش مهم بود؟ اون بچه رو دوست داشت؟

 من چی؟ من چقدر براش مهم بودم؟

 

 آورد دستش رو جلو

 تا نزدیکی گونم رسید ولی انگار پشیمون شد

 

 _غذات رو میذارم پشت در.. با خودت لج نکن همش رو بخور..

 دلم نمیخواد اینجوری ببینمت..

 

 پوزخندی زدم.. نیرو میگرفتم و میومدم زیرت که شکنجم کنی؟

 

 سکوتم رو که دید سری تکون داد و بیرون رفت
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 دم و مشغول شمردن ترک های نداشته ی سقف شدم!با بی خیالی دوباره دراز کشی

 

 فردا با سمانه قرار داشتم

 امیدوار بودم حسام مثل همیشه صبح زود بره و تا شب پیداش نشه!

 

 زودتر از چیزی که فکرشو میکردم زمان گذشت و موعد قرارم شد

 

 حسام دو ساعتی میشد که رفته بود و منم تصمیم داشتم بهترین تیپم رو بزنم

 

 کوتاه ترین مانتویی که پیدا کردم رو برداشتم

 

 یه مانتوی جلو بسته ی مشکی رنگ با دکمه های طالیی

 

 استین های سه ربعش بیشتر از همه توی چشم بود

 

 شال و شلوار کرم رنگی رو هم بیرون کشیدم و بعد از یه ارایش تقریبا کامل از در بیرون رفتم

 

 سمانه بیرون منتظرم بود

 سوتی کشید و گفتبا دیدنم 

 _واو..چه جیگری.. افتخار آشنایی میدی خوشگله؟ 

 

 خندیدم و گفتم

 _گمشو دیوونه.. 
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 گازی به ماشین داد 

 _ارادت مندیم.. بپر باال بریم جیگر
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 _خدا نکشتت

 سوار ماشین شدم و راه افتادیم

 

 حدس میزدم سمانه هم عشقی داره رانندگی میکنه. پس چیزی نگفتمنمیدونستم قراره کجا بریم و  

 

 اولین حرکت سمانه باال بردن صدای ضبط بود

 _من توی زندگیتم ولی نقشی ندارم اصال

 تو نشنیده گرفتی هرچی که شنیدی از من

 

 بود و نبودم انگار دیگه فرقی برات نداره

 رمیارهاینهمه بی خیالی داره کفرمو در میاره.. کفرمو د

 

 حاال دیگه صدای جیغ جیغای سمانه و خنده های منم قاطی آهنگ شده بود

 

 بی اختیار گفتم

 _سمانه تو کجا زندگی میکنی؟

 

 یهو جا خورد

 _چطور مگه ؟
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 _هیچی همین طوری پرسیدم..

 با بیخیالی شونه ای باال انداخت

 _جایی ندارم توی همین ماشین زندگی میکنم..

 

 ورده بودمحاال دیگه من جا خ

 _توی ماشین؟ مگه میشه؟ لباسا و بقیه چیزات چی؟

 

 _چیزایی که الزم دارم صندوق عقب رخشمه ..

 

 و با ادا ادامه داد

 _من یه آزاد زن ماجراجوام ..!

 

 _ولی تو که پولش رو داری.. چرا؟

 انگار با ادامه دادن موضوع چیزی عذابش میداد

 

 مشکوک شده بود

 خوبی از خونه ندارم.. اینجوری راحت ترم _بیخیال زیبا.. خاطرات

 

 _باشه یه سوال بود فقط

 جلوی یه مجتمع تجاری ترمز کرد و رو بهم گفت

 _یه سری خاطرات یادت نیاد بهتره.. ولی حاال که یادم اومده هم نمیتونه روزمونو خراب کنه!

 

 از ماشین پیاده شدیم

 سمتش رفتم

 _ببخشید من نمیدونستم که ..
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 پرید  بین حرفم

 _بیخیال. بیا بریم خوش بگذرونیم هانی..

 

 لحنش عوض شده بود.. بغض داشت؟

 چقدر اون خاطره براش تلخ بود؟

 

 رو فشرد.. 1سوار آسانسور شد و منم بالفاصله پشت سرش رفتم.. دکمه 

 

 آخرین طبقه مرکز خرید

کز درست روی سقف مر اولش فکر کردم قصدش رفتن به پشت بومه ولی با دیدن کافی شاپ زیبایی که

 خرید واقع شده بود دهنم باز موند

 

 سمانه منو سمت یکی از میز هاش برد و روبروم نشست..

 

 _زیبا.. 

 این مدت که باهم بودیم خیلی خوش گذشت.. 

 

 تا حاال انقدر توی زندگیم خوش حال نبودم.. 

 

 هر بار که حرف میزدیم یا بیرون میرفتیم بیشتر ازت خوشم میومد.. 

 

 راستش یه چیزایی رو باید بدونی..

 من.. من دوستت دارم!
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 بهت زده گفتم

 _یعنی چی ؟ منظورت چیه؟

 

 دست های یخ زده م رو گرفت

 _چیزایی که میخوام بهت بگم تا حاال هیچ کس جز خودم نمیدونه

 

 عرفی کردم..من کسی که میبینی نیستم.. جوری که خودم رو م

 

 فقط.. فقط میخواستم طعم داشتن یه دوست واقعی رو بچشم ولی دلم پیشت گیر کرد

 

 اشاره ای به خودش کرد و ادامه داد

 _من دو جنسم زیبا.. 

 خانوادم زندن ولی طردم کردن

 

 کرد با پر کردن حساب های بانکیم میتونه همه ی کمبود هام رو جبران کنه بابام فکر می

 

 باه میکرد..ولی اشت

 من طرد شدم فقط بخاطر دو جنسه بودنم.. چیزی که تقصیر خودم نبود

 

 این اواخر قرار بود تغییر جنسیت بدم و جنس مونث رو انتخاب کرده بودم

 

 یه شغل اروم برای خودم دست و پا کردم و با بیخیالی مشغول گذروندن روز های قبل عملم شدم
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 ولی از وقتی دیدمت..

 همدردی ساده بود.. اولش یه حس

 چون درد و ذجری که کشیده بودی رو حس میکردم

 

 آستینش رو باال زد و رد زخم های ساعدش رو نشونم داد

 _منم مثل تو خودکشی کردم.

 همه چیمون مشترک بود..

 

 انگار خودم رو توی یه وضع دیگه میدیدم..

 وادم طرد شده بودمتو تنها عضو خانوادت رو واقعا از دست داده بودی و من از خان

 

 مشغول بازی با انگشت هام شد

 _از یه همدردی ساده شروع شد و وقتی به خودم اومدم دیدم یه لحظه بدون تو نمیتونم زندگی کنم

 

 میخوام جنس مذکر رو انتخاب کنم تا بتونم پشت و پناهت باشم..

 فقط بگو که با من میای ..

 

 نداشته و نداره..با حسام نمون.. چیزی به جز بدبختی برات 

 

 از بهترین دکتر توی نیویورک وقت گرفتم..

 میتونم اونجا خونه هم بگیرم.. پدر مادر من از خداشونه که من کال از ایران برم..

 

 نظرت نسبت به من چیه؟ میتونی منو تکیه گاه خودت بدونی؟

 

 انقدر توی شوک بودم که فقط لب هام تکون میخورد
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 بود!سمانه.. سمانه دوجنسه 

 یعنی این همه مدت با یه پسر انقدر راحت بودم؟
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 سمانه سکوتم رو چیز دیگه تعبیر کرد و سمتم خم شد و گونم رو بوسید

 

 _قول میدم خوشبختت کنم..

 گیج گفتم

 _باید برم خونه.. دیر شده حسام میفهمه..

 

 م.._بذار یه چی بخوریم میریم عزیز

 نشست..دیگه عزیزم گفتن هاش به دلم نمی

 

 همه ی حرف ها و حرکاتش یه جوری شده بود

 تا آوردن منو و سفارش دادن سمانه نصف عمرم تموم شد

 

 چیزی میل نداشتم ولی سمانه برام کاپ کیک و شیر کاکائوی داغ سفارش داد

 

 و خودش هم یه فنجون قهوه ترک گرفت

 کردم. گشت هام بازی میتا اومدن سفارشامون با ان

 

 میتونستم همراهش برم؟ 

 پس حسام چی میشد؟ 
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 میتونستم کنارش خوش بخت شم؟ 

 من سمانه رو به چه چشمی میدیدم؟ 

 

 اینا تموم سوال هایی بود که داشت مخم رو میخورد

 

 و البته نگرانی اصلیم فهمیدن حسام بود.. اگه میدونست سمانه دو جنسه ست چی میشد؟ 

 

 ه کردمزمزم

 _سمانه؟

 _جون دلم؟ اسم پسرونم سامانه..

 

 _من.. من کلی سفته و قرارداد دارم.. حسام میتونه به دردسرت بندازه..

 چرا میخوای این ریسک رو بکنی؟

 

 لبخندی زد و گفت

 _چون دوستت دارم..
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 قرمز شدنم رو خودمم حس کردم

 رشمون از اون وضعیت خالص شدمبا اومدن سفا

 

 شیر کاکائو رو داغ سر کشیدم و کیک رو هم به زور توی دهنم چپوندم
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 سامان چشمکی زد و با خنده گفت 

 _همش مال خودته عزیزم اروم بخور..

 

 خجالت زده ظرف خالی کیک رو روی میز گذاشتم و گفتم

 _ا سمانه؟ اذیتم نکن..

 

 ید و گفتفنجون قهوه ش رو یه باره سر کش

 _بفرما منم شدم مثل شما.. خجالت نداره که خانومی..

 حاالم پاشو برسونمت ..اون غول دو سر یهو نرسه بیچاره شیم ..

 

 باشه ای گفتم و همراهش رفتم

 سریع تر روند و زود تر از چیزی که فکرشو میکردم رسیدیم

 

 تشکری کردم و خواستم برم که دستم رو گرفت

 _زیبا؟

 

 نستم بهش '' جانم'' بگمدیگه نمیتو

 پس زیر لب گفتم

 _بله؟

 

 _مراقب خودت باش..

 فردا میام دنبالت تا پیگیر کارای گذرنامه ت بشیم..

 خیلی زود حلش میکنم بتونیم بریم. باشه؟

 

 ناخودآگاه گفتم
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 _باشه..

 

 سمتم خم شد و اروم لبم رو بوسید..

 _دوستت دارم..

 

 رف تو دهنم ماسید..خواستم چیزی بگم که با دیدن حسام ح
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 کارد میزدی خونش درنمیومد..

 چهره ش از همیشه وحشتناک تر شده بود

 

 جلو اومد و غرید

 _برو تو خونه..

 

 برم تو خونه که کتکم بزنی؟ عمرا..

 تو یه تصمیم ناگهانی توی ماشین نشستم و جیغ زدم

 _سمانه برو..!

 

 م معطل نکرد و پاش رو روی پدال گاز فشردسمانه ه

 

 حسام تا مسافتی رو دنبالمون دوید و بعد بیخیال شد

 

 قلبم توی دهنم بود

 با تته پته گفتم
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 _گم.. گممون کرد..

 

 سمانه توی کوچه ای پیچید و گفت

 _شماره پالک رو برداشته. نمیشه ریسک کرد

 

 دریموتی رو از توی داشبورد درآورد و کلیدش رو ز

 

 در کمال ناباوری من، در پارکینگ خونه ی مجلل جلومون باز شد

 

 ماشین رو کنار پورشه ی قرمز رنگش پارک کرد

 

 با بسته شدن در پارکینگ از ماشین پیاده شدم و مشغول رصد کردن اطراف شدم

 

 پارکینگ به خونه ویالیی بزرگی راه داشت

 ر بودبه جرأت میتونستم بگم از خونه ی حسام هم قشنگ ت

 

 راهی که با سنگ ریزه های سفید و مشکی از بین چند تا درخت و درختچه رد میشد

 

 سمانه کنارم اومد و گفت

 _چیه؟ به من نمیخوره مایه دار باشم؟

 

 جوابش رو ندادم.. با پررویی دستش رو پشت کمرم گذاشت و سمت خونه هدایتم کرد

 

 دش هم بلیط و خالص.._فردا باید پیگیر کار های پاسپورتت باشیم.. بع

 ذارم دستش بهت بخوره..نگران حسام نباش. نمی
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 حس خوبی زیر پوستم دوید..

 حس خوب امنیت.. چیزی که حسش نکرده بودم

 

 داخل که رفتیم اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد یه پوستر بزرگ از خودم بود

 

 دم..کنار یه درخت وایستاده بودم و با خنده سمت چپم رو نگاه میکر

 

 کی این عکس رو از من گرفته بود و چاپش کرده بود؟

 

 فرصت کنکاش بیشتر بهم نداد و 

 داخل یکی از اتاق ها هلم داد و...
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 و خودشم با پررویی داخل اومد

 _چطوره؟ اگه خوشت نمیاد یه اتاق دیگه هس...

 

 بین حرفش پریدم

 _نه همین خوبه

فقط یه چیزی .. من مدارک ندارم.. یعنی داشتما ولی توی خونه قبلیم مونده و مطمئنم تا االن صاحبخونه 

 از خجالتشون دراومده

 

 سمانه یکی توی پیشونیش کوبید

 _وای چرا فکر اینجاش رو نکرده بودم؟
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 درخواست شناسنامه و کارت ملی و بقیه چیزاش حداقل یه ماه طول میکشه..

 

 مظلوم کردم و گفتم قیافم رو 

 _من که گفتم بیخیال من شو

 

 یهو چهره سمانه عوض شد

 با لحن جدی ای گفت

 _دیگه این حرفت رو تکرار نکن.. 

 فردا میریم دنبال کارای مدارکت. چند جا آشنا دارم میتونه زودتر حلش کنه 

 

 پاسپورت و ویزا هم که آسونه. 

 پس چیزی برای گفتن نمیمونه.. 

 

 رسیم.. مون من باش تا به خارج و قسمت های خوبش میاین مدت مه

 

 منو با دهن باز مونده تنها گذاشت و از اتاق بیرون رفت

 

 باور نمیکردم سامان انقدر دوستم داشته باشه.. منی که برای هیچ کس اهمیت نداشتم

 

 برای اولین بار تصمیمم رو گرفتم.. تا تهش همراه سامان میموندم.. 

 

 کاری کنه که طعم خوشبختی رو بچشم.. اون میتونست 

 

 بعد از چند بار تکرار کردن تصمیمم روی تخت دراز کشیدم و چشم هام رو بستم 
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گرفت و سعی کردم فکر و خیال حسام رو از ذهنم بیرون به آینده ای فکر کردم که کنار سامان شکل می

 کنم..!

 

 چیدم.. درست مثل رویاهام بود فردا صبح زود بیدار شدم و برای خودم و سامان میز رو

 

 سامان که از اتاق بیرون اومد با تعجب گفت

 _به به.. چه خانمی..

 الحق که توی انتخابم اشتباه نکردم

 

 صبحانه رو کنار هم خوردیم و باهم بیرون رفتیم..

 

 ردیم..وبرای گرفتن شناسنامه و کارت ملی المثنی اقدام کردیم و نهار رو توی رستوران شیک باالشهر خ
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 سامان کل مدت با حالت خاصی بهم خیره شده بود

 

 شاید منو زن ایده آل زندگیش میدونست ولی من هنوز توی تصمیمم مردد بودم

 

 دلم برای حسام یکم تنگ شده بود.. ولی فقط یکم..!

 

'' '' 

 

 ر هفته باید تحویلشون میگرفتمکار های مدارکم تقریبا تموم شده بود و آخ
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 اگه پارتی بازی های سامان نبود واقعا نمیتونستم به این زودی و راحتی مدارکم رو بگیرم

 

 شنبه قرار بود کارهای پاسپورتم رو درست کنه و طبق گفته ی خودش تا آخر ماه اونور آب بودیم!

 

 دلم بی تابی میکرد

 دلشوره ی خاصی داشتم..

 

 برای سامان .. برای مهربونی هاش.. نه برای خودم..

 

 وقتی میدیدم مثل یه ملکه باهام رفتار میکنه غرق لذت میشدم

 

 روحیه م کال عوض شده بود 

 شده بودم یه دختر شوخ و خوش خنده.. از همون دختر ها که توی پر قو بزرگ شده باشن!

 

خوشحالی کرده بودم بدترین اتفاق ولی میترسیدم خدا این خوشبختی رو ازم بگیره.. هر بار که احساس 

 ممکن افتاده بود و همه چی رو خراب کرده بود

 

 این دفعه دلشوره ی سامان رو داشتم..

 نمیخواستم بخاطر من اتفاق بدی براش بیفته..

 

 عاشقش بودم؟ نه.. فقط یکم ازش خوشم میومد..

 فراموش کردن حسام کار اسونی نبود ولی چیزی بود که خودش خواست..

 

 لبخند روی لبم با تکون خوردن دست سامان جلوم عریض تر شد
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 _چیه تو فکریا؟

 دستم رو الی موهاش کشیدم و گفتم

 _تو فکر تو بودم.. خیلی استرس دارم سمانه..

 

 سامان با حرص پوفی کشید و گفت

 _چند بار بگم منو سمانه صدا نکن.. میزنمتا

 

 زبونم رو تا ته دراوردم و عمدا گفتم

 ت میاد منو بزنی خانمی؟_وا دل

 

 سامان دیگه طاقتش تموم شد و دنبالم افتاد

 _وای به حالت اگه بگیرمت زیبا..

 

 با خنده دور مبل میچرخیدیم که پام به پایه مبل گیر کرد و روی زمین افتادم

 

 هنوز عمق درد رو حس نکرده بودم که سامان هم تعادلش رو از دست داد و روم افتاد

 _آخ کمرم

 

 ع خودش رو جمع و جور کرد و از روم کنار رفتسری

 _حالت خوبه ؟ بریم دکتر؟ ببخشید جلوم رو ندیدم یه لحظه پام گیر...

 

 منتظر بقیه ی حرفش بودم که دیدم به لب هام خیره شده..

 

 خجالت زده خواستم بلند شم که دستش رو روی سینم گذاشت و....
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 و دوباره روم خم شد

 _لبات خیلی خوشگلن..

 

 و بوسه ی کوتاهی روی لبم زد

 حس خاصی نداشتم.. هیجان عالقه یا حتی استرس!

 

 تموم این حس ها رو با حسام تجربه کرده بودم

 کالفه چشم هام رو بستم

 

 لعنتی حسام رو از سرت بیرون کن..

 ری از روم بلند شدسامان کارم رو چیز دیگه ای برداشت کرد و با دلخو

 

 کمرم هنوز درد میکرد.. با کمک سامان بلند شدم و تا اتاقم همراهیم کرد

 

 کمرم رو ماساژ داد و با بلند شدن صدای تلفنش از اتاق بیرون رفت..

 

 من موندم و فکری که بین دو نفر گیر کرده بود

 چرا هنوز حسام رو میخواستم؟

 

 دوستش داشتم..رنگ خوشی رو کنارش ندیدم ولی واقعا 

 

 '' چقدر دوستت داشتم و تو،

 چقدر نفهمیدی..! ''
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 سرم رو به طرفین تکون دادم و تصمیم گرفتم برای نهار یه چی دست و پا کنم

 

 شدم..اینجور هم از دل سامان درمیومد هم خودم از گرسنگی تلف نمی

 

 در اتاق رو باز کردم و سرکی به بیرون کشیدم..

 اقش بودظاهرا سامان توی ات

 

 با خیال راحت سمت آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن خورشت مرغ شدم

 

 از همونا که حسام دوست داشت!

ولی این بار سعی کردم کل فکرم رو متمرکز غذا کنم و به خودم بفهمونم که این بار حسامی در کار 

 نیست..
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 ا ساالد و چند طعم ژله میز رو چیدمغذام که آماده شد ب

 

 بنظرم خوشمزه شده بود

 خودم دلم برای غذام ضعف رفت!

 

 پشت اتاقش رفتم و چند ضربه زدم

 _سمانه؟ خانم گلی؟ االن قهری با من؟

 چه نازک نارنجی شدی تو..
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 از عمر سمانه صداش میکردم که حداقل حرصش بگیره و بیاد ولی بازم صدایی نشنیدم..

 

 یره رو پایین کشیدم ولی در قفل بوددستگ

 یعنی سامان در رو از داخل قفل کرده بود یا اینکه اصال توی اتاقش نبود؟

 

 شیرجه ای سمت تلفن زدم و شماره ش رو گرفتم

 دیگه حفظش شده بودم

 

 بوق اول.. دوم.. سوم..

 انقدر منتظر موندم تا قطع شد

 

 باز هم شمارش رو گرفتم و بازم جواب نداد

 

 لشوره گرفته بودمد

 یعنی کجا رفته بود؟

 

 من که چیزی از رفتنش متوجه نشده بودم

 کالفه روی صندلی نشستم و با انگشتم روی میز ضرب گرفتم

 

 نگاهم روی ساعت بود

 انقدر که چشم هام گرم شد و پلک هام روی هم افتاد

 

 با صدای باز و بسته شدن در از جا پریدم

 اومدن سامان شدمگیج و منگ بودم ولی متوجه 
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 چشم هام رو دوباره بستم و سرم رو روی میز گذاشتم

 

 صدای قدم هاش نزدیک و نزدیک تر شد

 همزمان اسمم رو هم صدا میزد

 

 _زیبا؟ زیبا کجایی؟ خوابی؟ خونه نیستی؟

 

 با ساکت شدنش فهمیدم منو دیده

 کنارم نشست و دستش رو روی گونم گذاشت

 

 گردنم میکشیدنوازش وار از گونم به سمت 

 _ببخشید که بهت میل دارم.. میدونم سخته برات.. اینکه با یه دختر بخوابی..

 قول میدم زود تبدیل شم به کسی که انتظارش رو داری..

 

 انتظار نداشتم انقدر رک این حرف هاش رو بزنه.. انقدر بهش فشار اومده بود؟

 

 از ظهر کجا رفته بود؟
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 همه ی این سواال داشت مغزم رو میخورد

 

 دستش روی بازوم نشست و تکونم داد

 _زیبا؟ عزیزم بیدار شو
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 از خدا خواسته چشم هام رو باز کردم و کش و قوسی به بدنم دادم

 _ا تویی؟ کی اومدی..

 کجا رفته بودی؟

 

 دستی به مقنعه ش کشید و درش اورد

 _رفتم یکم هوا بخورم..

 ا درست کردی؟ غذ

 همون اول که داخل اومدم متوجه شدم بوهای خوبی میادا..

 

 و همزمان ناخنکی به غذا زد

 با یادآوری زحمت هام سر درست کردن غذا با حرص گفتم

 _رفته بودی هوا بخوری نمیگی من اینجا نگران میشم؟ اون ماسماسکت رو جواب بده ..

 

 بگیره نیشش باز شد به جای اینکه بهش بربخوره یا قیافه جدی

 _چشم بانو.. حاال میای نهارمون رو بخوریم؟

 

 چپ نگاهش کردم

 اهمیت نداد و پشت میز نشست

 _اوم.. این غذا خوردن داره.. من عاشق مرغم..

 

 برای خودش حسابی برنج و خورشت کشید و مشغول خوردن شد

 

 منم که دیدم چپ نگاه کردنش بی فایده ست مشغول خوردن غذا شدم

 

 انصافا خوشمزه شده بود..
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نهار که تموم شد اتفاق ظهر رو به روی خودمون نیاوردیم و به پیشنهاد سامان قرار شد عصر رو توی 

 کافه بگذرونیم..
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 همه چی خوب بود تا جایی که دستم خورد و فنجون قهوه م چپه شد روی سامان

 

 کیلومتری کافه رو از جا پروند 1ید تا شعاع جیغ بنفشی که کش

 

 هول شده بودم و سعی داشتم با دستمال کاغذی روی مانتو و بین پاش رو خشک کنم

 

 سامان هی جیغ میزد که بیخیال شم و خودش خوب میشه

 

 اول نفهمیدم چرا ولی وقتی برجستگیش رو زیر دستم حس کردم نوبت من بود که از جا بپرم

 

 ال هرز میرفتم و با هزار نفر هم خواب بودم ولی این بار واقعا خجالت کشیدمبا اینکه قب

 

 وضعیت سامان از من بدتر بود

 مونده بود خودش رو جمع کنه

 منو جمع کنه بخنده یا گریه کنه!

 

 قضیه رو با رفتن به دستشویی خاتمه دادم و خودم رو خالص کردم

 

 توی دستشویی نگاهی به اینه انداختم
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 ل انداخته بودلپام گ

 

 واقعا من بودم که اینجوری سرخ شده بودم؟

 پوفی کشیدم و آبی به صورتم زدم

 

 آرایشم پخش شد ولی کم شدن التهاب درونم ارزشش رو داشت 

 

وقتی از دستشویی بیرون اومدم سامان هم مانتوش رو خشک کرده بود و روی صندلی دیگه ای نشسته 

 بود

 

 ؟ وای حاال چطور نگاهش میکردم

 روی صندلی کنارش نشستم و گفتم

 _ببخشید من.. نمیدونم چی شد یهو حواسم پرت شد

 

 لبخندی زد و خیلی عادی گفت

 _عیب نداره.. فقط باید این لباس ها رو عوض کنم. هرکی ببینه فکر میکنه خودمو خیس کردم!

 

 موش کنمطرز برخورد عادیش و شوخی کردنش باعث شد تا منم راحت تر شم و قضیه رو فرا

 

 بنده ی خدا دقیقا جای حساسش هم خیس شده بود و رنگ بدی گرفته بود

 

 همراهش تا توی ماشین رفتم

 پشت فرمون که نشست یهو سمتم خم شد و...
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 و با لبخند شیطونی کمربند رو بست

 عوضی عمدا دستم انداخته بود

 

 با حرص گفتم

 د بودم ببندما_خودم بل

 با لبخند حرص درآری گفت

 _میترسم بزنی کمربند رو هم خراب کنی

 

 خیلی مستقیم به دست و پاچلفتی بودنم اشاره کرد

 اخم کردم و از پنجره مشغول دید زدن بیرون شدم

 

 سامان هم تا رسیدن به خونه چیزی نگفت

 

*** 

 فت اینجوری راحت تر بهم ویزا میدنگمدارکم که آماده شد به پیشنهاد سامان عقد کردیم.. می

 

 وقتی قبول کردم سامان فقط خندید. 

 خنده ای که نفهمیدم بخاطر دلیل مسخره ی عقد کردنمونه

 

 قبل از اینکه محضر بریم سامان منو پاساژ گلستان برد

 

 زیاد حوصله نداشتم و مغازه ی اول کل خرید هام رو انجام دادم

 

 وگرنه با مانتو شلوار مشکی رنگم هیچ مشکلی نداشتم! همون هم به اصرار سامان بود 
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خرید هام شامل یه دست مانتو شلوار به همراه شال سفید رنگ ستش بود که بعدا با کیف و کفش های 

 پاشنه بلند سفید کامل شد

 

 آرایشگاه نرفتم و خودم صورتم رو بند انداختم و کمی هم کرم زدم

 

 سامان از قبل نوبت گرفته بود

 مراسم خیلی عادی و خلوت داشتیم .. انقدر خلوت که خودم بودم و خودش! یه 

 

 کرد ولی با رشوه های سامان و آوردن شناسنامه ی پسرونش باالخره راضی شدعاقد اول قبول نمی

 

وقتی بله رو به سامان گفتم تصویر حسام رو از توی ذهنم پاک کردم.. اون دیگه مال من نبود و منم مال 

 م..اون نبود

 

 نگاهی به مهر توی شناسنامه م انداختم

 اسم سامان بعنوان شوهر خودنمایی میکرد

 

 حس خوب بود؟ یا بد؟

 نمیدونم.. اولین بار بود که انگار کسی واقعا منو میخواست

 

 و منم نمیخواستم فرصت زندگی باهاش رو از دست بدم!

 

 '' وقتی به کسی که دوست داری نمیرسی

 کمی آرام تر برو

 کسی که دوستت دارد به تو برسد... '' تا
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 از محضر که بیرون اومدیم سامان نفس عمیقی کشید و رو به آسمون مشغول زمزمه کردن شد

 

 دستم رو دور بازوش حلقه کردم و گفتم

 _خانوم من چطوره؟ داره چیا با خدا زمزمه میکنه؟ 

 

 زاینکه دختر خطابش کنم متنفره و واکنش نشون میدهمیدونستم سامان ا

 

 و همینطور هم شد

 با حرص برگشت سمتم 

 _امشب یه مردونگی نشونت بدم جوجو! 

 

 نمیدونم چرا ولی ته دلم ریخت

 انگار که از یه بلندی پرت شده باشم

 

 من بد برداشت کردم یا واقعا امشب باید باهاش میخوابیدم؟ 

 

 گفتم سرم رو تکون دادم و 

 _مردونگی که به اون چیزا نیست 

 

 دستش دور کمرم حلقه شد و گفت

 _پس به چیه؟

 

 حللت متفکری به خودم گرفتم و گفتم
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 _به اینه که ببریم شهربازی!

 

 سامان هم با قیافه متفکرش گفت

 ازی_اوم.. باشه قبوله. االن هوا گرمه اول بریم با مردونگی یه نهار بهت بدم بعدم عصر میریم شهرب

 

 ریز خندیدم و همراهش رفتم

 نهار واقع چسبید و شهربازی از نهار هم بیشتر!

 

 چند بار سامان رو به زور سوار ترن هوایی و سفینه و... کردم

 

 دست و پاش میلرزید و منم همش میخندیدم و میگفتم مرد که نمیترسه

 

 و درنهایت خودمم توسط بقیه مردم مسخره میشدم.. 

 پوشید و همراه دوستش میومد شهربازی؟! ی سر تا پا سفید میحق هم داشتن.. ک

 

 کل شبمون به شوخی و مسخره بازی گذشت

 انقدر به سامان خندیده بودم که دلم درد گرفته بود

 

 وقتی به خونه رسیدیم از نیمه شب گذشته بود

 خسته و کوفته خواستم توی اتاقم برم که دستم از پشت کشیده شد
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 صدای سامان از کنار گوشم اومد

 _کجا میری خانم خانما؟



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 

 بهم مهلت حرف زدن نداد و دست هاش رو روی شکمم قالب کرد

 

 نمیدونستم چکار کنم. واقعا هول شده بودم

 تا حاال اینجور تجربه ای نداشتم و حتی نمی تونستم سامان رو به چشم شوهرم ببینم

 

 بخاطر حرف ظهرم و مسخره کردنش میخواست باهام باشهشاید فقط 

 

 توی همین فکر ها بودم که صدای غمگین سامان میخکوبم کرد

 

 _میدونم دوست نداری باهام باشی. حق هم داری. کی میتونه با یه دوجنسه هم خواب شه؟

 

 کاریت ندارم فقط میشه امشب رو توی بغلم بخوابی؟

 

 اگه میخوای فقط توی اتاقم بخواب نیاز نیست حتما توی بغلم... تنها بودن رو دوست ندارم. یا

 

 سمتش برگشتم و لبم رو روی لبش گذاشتم

 حاال نوبت اون بود که شوکه بشه

 

 بعد از چند لحظه به خودش اومد و اون هم شروع به بوسیدنم کرد

 

 نفس کم آورده بودم که ازش جدا شدم

 

 بهم خیره شده بود

 رتش گذاشتم. داغی لب هاش پیشونیم رو به آتیش کشیددست هام رو دوطرف صو
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 مخالفت کردم؟ 

 نه فقط خودم رو بهش سپردم..

 

 کردتوی رابطه ناشیانه عمل می

هول شدنش رو دوست داشتم.. حس مالکیت خاصی که بهم میگفت من اولین کسیم که پا توی تختش 

 میذارم

 

 الیم بودبرخالف روحیه شوخ و گاهی جدیش، توی رابطه خیلی م

 

 ترسید اگه خشن رفتار کنه بدنم خراب شه!کرد. انگار میمثل یه ملکه باهام رفتار می

 

 لذت بردم و بهش لذت دادم. داغی تنش دیوونم میکرد

 

کرد ولی وقتی خودم لباس هاش رو درآوردم بعد از چند لحظه براش اولش از لخت شدن اجتناب می

 عادی شد

 

 تر بودنش رو به روش نیاوردم..اون شب اصال باالتنه و دخ

 

صدای نفس زدن هاش با ناله های من قاطی شده بود و نتیجش بدن های بی حالمون بود که تا صبح برهنه 

 توی بغل هم خوابیدیم..

 

 صادقانه اعتراف کردم اون شب بهترین شب زندگیم بود...
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 م شده بود و روز بعد پرواز داشتیمکارهای گذرنامه م تمو

 

 دلشوره خاصی داشتم

 دلشوره ای که چند روز تمومی نداشت

 

 سامان کنارم نشست و دستش رو دور گردنم انداخت

 _چرا خانمم توی خودشه؟

 

 _دلشوره دارم سمانه. اصال نمیدونم چم شده

 لبخندی زد و گفت

 _استرس داری فدات شم. منم دارم

 هللا که طوری نمیشهنگران نباش ان شا 

 

 این حرف رو زد تا بهم آرامش بده ولی مشخص بود چهره خودش هم مضطربه

 

 اینو از پاش که مدام روی زمین ضرب گرفته بود و چند تا تماس مشکوکش فهمیدم

 

 انگار با کسی قرار مالقات فوری گذاشت

 چون بالفاصله بعد از تماسش لباس هاش رو پوشید و بیرون رفت

 

 عجیب شده بود! رفتارش

 شونه ای باال انداختم و پیش خودم گفتم بعدا ازش سوال میکنم

 

 مشغول جمع کردن چمدونم شدم

 چیز خاصی نبود اکثرا لباس ها و وسایلی بود که سامان برام خریده بود
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 چیدن چمدونم که تموم شد سراغ لباس های سامان رفتم و اونا رو هم مرتب چیدم 

 

 ماده باشه و فردا برای جمع کردن چمدون هی اینور و اونور ندویممیخواستم همه چیز آ

 

 کارم که تموم شد روی کاناپه نشستم و مشغول تماشای تلویزیون شدم

 

 داشت 1فیلم تخیلی ای به اسم جومانجی

 یه گروه دختر و پسر بودن که وارد یه بازی ترسناک شده بودن و عمرشون روی دستشون حک شده بود

 

ول نگاه کردنش بودم و منتظر بودم ببینم چی میشه ولی از نصفه های فیلم برق رفت و توی با دقت مشغ

 خماریش موندم

 

 کالفه روی کاناپه دراز کشیدم و غر زدم

 _ ای بابا تف به این شانس

 

 دوباره بیکار شده بودم و دلشوره سراغم اومده بود

 

 م رو حس نمیکردم.. چشم هام رو بستم تا کمی بخوابم. اینجوری حداقل استرس

 

 ولی ای کاش یه ذره به دلشوره م اهمیت داده بودم..

 

 اعضای محترم فردا اسم کانال به ایده بگیریم تغییر پیدا میکنه. الکی لفت ندین ها
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 چیزی روی صورتم وول میخورد

 عین یه پشه

 

 کوبیدم روی اون چیز کالفه دستم رو باال اوردم و محکم

 

 با شنیدن صدای آخ و اوخ سامان چشم هام تا آخرین حد ممکن باز شد

 

 _وای سرم شکست..

 آخ چه ضرب دستی داری دختر

 درد میکنه ایی.. 

 

 کشید.از جام بلند شدم. کمرم تیر می

 احتماال بخاطر بد خوابیدن روی کاناپه بود

 

 دستم رو روی سر سامان گذاشتم

 د بخدا فکر کردم پشه س_وای ببخشی

 

 یه لحظه ماتش برد و بعد با صدای جیغ مانندی گفت

 _من پشه م دیگه؟ دست شما درد نکنه خانوم..

 

 خرت از پل گذشت من شدم پشه دیگه؟

 دارم براتا

 

 از یه طرف شرمنده ش شده بودم و از طرف دیگه خندم گرفته بود
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 میزدخود سامان هم درد یادش رفته بود و یه ریز غر 

 

 سمتش خم شدم و پیشونیش رو بوسیدم

 _بیا عزیزم خوب شد؟

 ببخشید دیگه

 

 لبخند ژکوندی روی لبش اومد

 _بوس کردی جانم به قربانت ولی حاال چرا؟

 

 دیوونه ای گفتم و از جام بلند شدم

 _ساعت چنده سمانه؟ وای چقدر خوابیدم..

 

 _تقریبا صبحه.

 صال؟_تو چرا انقدر دیر اومدی؟ کجا بودی ا

 

 انگار جا خورد

 _عزیزم توی پاسپورتت یه مشکلی پیش اومده بود مجبور شدم برم

 

 _تا االن هم درگیرش بودی؟

 نزدیک تر اومد و گفت

 _ا خانمم چقدر حساس شده. آره تا االن پیش وکیلم بودم میخوای شمارش رو بدم بهت بپرسی ؟

 

 تمدلیلش یه جورایی قانع کننده بود پس بیخیال شدم و گف

 _نه نمیخواد.. خب نگرانت شدم
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 _اره مشخصه اصال خوابت نبرده بودا

 با حرص افتادم دنبالش

 شعور باید به روم بیاری؟؟_بی
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 با خنده و سرعت زیادش ازم دور شد

 ته دلم خداروشکر کردم

 

 صبح زود با آالرم گوشی بیدار شدیم

 وی ماشین گذاشتیم و حرکت کردیمچمدون ها رو ت

 

 توی راه سامان دست برد و آهنگی رو پلی کرد

 

'' 

 همه چی آرومه تو به من دل بستی

 این چقدر خوبه که تو کنارم هستی

 

 غصه ها خوابیدن….همه چی آرومه

 شک نداری دیگه تو به احساس من

 

 همه چی آرومه من چقدر خوشحالم

 پیشم هستی حاال به خودم می بالم
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 تو به من دل بستی از چشات معلومه

 من چقدر خوشبختم همه چی آرومه

 

 تشنه چشماتم منو سیرابم کن

 منو با الالیی دوباره خوابم کن

 

 بگو این آرامش تا ابد پابرجاست

 حاال که برق عشق تو نگاهت پیداست

'' 

 

 غرق لذت بودم که نگاهم به اینه افتاد

 با تته پته گفتم

 حسامه _این.. این.. حس..

 

 سامان با بهت اینه رو تنظیم کرد و دقیق شد

 _اه لعنت بهت مرد

 

 استرس گرفته بودم و به تته پته افتاده بودم

 _حاال.. حاال چکار کنم.. چکار کنیم؟

 

 سامان گفت

 _ببین اوال اروم باش. االن گممون میکنه

 بعدم دستش به جایی بند نیست فقط باید برسیم به فرودگاه باشه؟
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 پاش رو روی پدال گاز فشرد و بین ماشین ها پیچید

 

 رسید.. کاری نمیتونست بکنه. جلوی اینهمه آدم که نمیتونست منو ببرهاگه بهمون می

 

 کارش جرم حساب میشد

 هگیش رو درآورده باشولی نگران سامان بودم. میتونست بالیی سر اون بیاره.. شاید تا حاال تاریخچه زند

 

 با ترمز سامان و پرت شدنم به جلو جیغ زدم

 _سمانه اروم تر برو.. تورو خدا..

 به کشتنمون میدی

 

 سمانه نگاهی به اینه انداخت و زیر لب غرید

 _خدا لعنتت کنه اشغال

 

 یهو با صدای بلندی رو به من ادامه داد

 _باید زودتر بهت میگفتم زیبا

 سازی کردهحسام علیهت پرونده 

 

نمیدونم چطوری ولی اون سفته ها رو اجرا گذاشته و یه قرارداد جعلی درباره خرید و فروش تجهیزات 

 پزشکی با امضای تو روی پرونده ست

 

 خیلی زود پیگیری کرد و تموم کار هاش با پارتی بازی انجام شده. االن حکم جلب داره

 

 غرامت رو هم بپردازی بازم پات گیرهطبق قانون تو االن دزد محسوب میشی و حتی اگه 
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 اگه االن بتونیم از کشور خارج شیم دیگه دستش بهت نمیرسه.. نمی ذارم که برسه

 

 با بهت به سامان که تند و تند مشغول توضیح دادن بود نگاه میکردم

 

 _زیبا اگه اتفاقی برامون افتاد و نتونستم ببرمت اونور، 

 تو همه چی رو تکذیب کن

 یچی خبر نداریبگو از ه

 

 خودم برات وکیل میگیرم..

 اگه اتفاقی هم برای من افتاد...

 

 بعد از چند ثانیه مکث ادامه داد

_یه پاکت توی داشبورد هست. بذار توی کیفت.. هرچی که الزم داری داخلشه.. یه شماره هم گذاشتم که 

 مال وکیلمه. همه چی رو توضیح میده بهت 

 

 ستت دارم..اگه اتفاقی افتاد بدون دو

 دست یخ زدم رو روی دستش گذاشتم و گفتم

_مهم نیست هرچی بشه. هرچی بشه سمانه ولی اتفاقی برای تو نیفته.. همش تقصیر منه.. بخاطر من 

 توی دردسر افتادی.. منو ببخش..

 منم دوستت دارم
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 نگاهی توی آینه انداختم

 ماشین ها گم شده بودحسام البالی 
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 نفس راحتی کشیدم و به صندلی تکیه دادم

 سامان هم اروم شده بود

 

 دست بردم سمت داشبورد که هول گفت

 _نه دست نزن

 

 بی اعتنا به حرفش در داشبورد رو باز کردم و پاکت رو دراوردم

 

 ریلکس توی کیفم جا دادمش و گفتم

رن. میخوام ببینم توش چیه که برای این شرایط آماده ش _عزیزم؟ زن و شوهر که چیزی مخفی از هم ندا

 کرده بودی

 

 سامان کالفه پوفی کشید و گفت

 _باشه خانمم.

 

 گازی به ماشین داد و سمت فرودگاه روند

 

 داشتم توی دلم خداروشکر میکردم که یهو ماشینی جلومون پیچید

 

 صدای لعنتی گفتن سامان همراه شد با برخوردمون با اون ماشین

 

 کمربند نبسته بودم و سرم کال توی شیشه بود

 

 نالیدم
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 _آخ... سرم.. سمانه..

 

 صدایی ازش نمیومد

 وحشت زده جیغ زدم

 _سمانه؟؟
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 صدای شرشر اب میومد

 یعنی خون داشت بیرون میزد؟

 

 م رو بیرون کشیدمبا دست هام دو طرف سرم رو گرفتم و کم کم از شیشه ها خود

 

 پیچید که با جیغ کشیدن خفه ش میکردمدرد شدیدی توی سرم می

 

 وقتی سرم آزاد شد سمت سمانه چرخیدم

 

 سرش روی فرمون بود و جواب نمیداد

 چکیدباریکه ی خون از پیشونیش تا روی لباسش می

 

 وحشت زده نگاهی به اطراف انداختم

 پس اون صدای شرشر..

 

 حتما بنزینهاگه خون نبود پس 

 شروع به تکون دادن سمانه کردم
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 _سما.. سمانه.. پا.. پاشو.. پاشو االن ماشین.. میترکه

 

 دود غلیظی از کاپوت ماشین بیرون میزد که میدونستم تا چند لحظه ی دیگه تبدیل به جرقه و آتیش میشه

 

 آتیشی که برای منفجر شدن ماشین کافی بود

 

 جیغ کشیدم

 ک.._یکی کمک کنه.. کم

 

 چرا اتوبان خلوت بود؟

 رسید؟چرا کسی به دادم نمی

 

 اون ماشین که جلومون پیچید کجاست؟

 

 کالفه تکون دیگه ای به سمانه دادم که آخی گفت و چشم هاش رو باز کرد

 _چی شده..

 

 میریم.. پاشو بریم بیرون.._سمانه زود باش االن می

 

 کاپوت ماشین خشک شدچشم هاش تا آخرین حد ممکن باز شد و نگاهش به 

 

 با پاش لگدی به در ماشین زد و به زور خودش رو بیرون کشید

 

 حاال نوبت من بود
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 در سمت من کامال مچاله شده بود

 

 با ارنجم به شیشه کوبیدم و خرده شیشه هاش رو تکوندم
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 وی پام پیچیدخواستم از ماشین بیرون بپرم که درد شدیدی ت

 _ایی..

 

 شدنگاهم که به پام افتاد اه از نهادم بلند 

 

 در اونقدر جلو اومده بود که پاهام بین در و قسمت داخل ماشین گیر کرده بودن

 

 سرخی شلوارم خبر از خونریزی شدید پام میداد

 

 صدای دیگه ای از موتور ماشین بلند شد و اولین شعله های آتیش رو دیدم

 

 به کاپوت خیره شده بودم که صدای سمانه رو از کنارم شنیدمبهت زده 

 _حواست کجاست؟ چرا بیرون نمیای؟؟

 

 _پام..پام گیر کرده

 کالفه نگاهی به داخل انداخت و گفت

 _نگران نباش االن بازش میکنم

 

 دوباره سوار ماشین شد و این بار با لگد چند تا ضربه به در سمت من زد
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 ناکه.. برو میگم.. منم میام_سمانه برو بیرون خطر

 

 در حال زدن ضربه گفت

 _هیس. هیچی.. نگو.. بذار کارمو بکنم

 

 چند تا حس مختلف سراغم اومده بودن. وحشت استرس دلشوره و عذاب وجدان.. سامان نباید میموند

 

 خواستم چیزی بگم که با ضربه ی آخرش حس کردم پام آزاد شد

 

 اشاره ای بهم زد و گفت

 ای. بدو زیبا.. بدو _معطل چی

 

 جیغش انقدر بلند بود که ناخودآگاه خودم رو از ماشین بیرون انداختم

 

خواستم برگردم تا سامان رو صدا کنم ولی تنها چیزی که عایدم شد صدای وحشتناکی بود که توی گوشم 

 پیچید و ضربه ای که به سرم خورد

 

 !بعد از اون حس سوزش بدنم و در نهایت سیاهی مطلق...
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'' لباس عروس سفید رنگی تنم بود. روی قسمت سینه ی لباس با سنگ های قیمتی کار شده بود و دامن 

 لباس هم پفدار و کمی هم دنباله داشت

 

 نصف موهام باالی سرم بسته شده بود و نصف دیگش به طرز زیبایی روی شونه هام ریخته بود
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بیشتر اطراف چشم هام بود و خط چشم و مژه مصنوعی چشم هام رو بیشتر از همیشه بزرگ  آرایشم

 نشون میداد 

 

 رژ لب ماتی که روی لب هام زده بودن برجستگی و بزرگی لبم رو به رخ میکشید

 

 در حال برانداز کردن خودم بودم.. امشب عروسی من و سامان بود..

 

 کرد..دیگه فکر حسام اذیتم نمی

 

 لم رو پوشیدم و از در بیرون رفتم.. سامان به در سوزوکی مشکی رنگش تکیه زده بودشن

 چه چهره ی مردونه ای داشت.. برخالف چند ماه قبل..

 

 با لبخند دستم رو دور بازوش حلقه کردم و کل نازم رو توی صدام ریختم

 _سامان؟ خیلی دوستت دارم..

 

 م.. اولین باری بود که اسم اصلیش رو صدا میزد

 ولی صدای وحشتناکی باعث شد از سامان فاصله بگیرم

 

 چیزی شبیه رعد و برق

 بالفاصله سردرد شدیدی توی سرم افتاد

 

 روی زمین افتادم و سرم رو گرفتم

 _آخ سرم..
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 تصویر سامان هر لحظه تار تر میشد و لحظه ی آخر از دیدم محو شد

 

 

 پارت بعدی اینجا

https://t.me/joinchat/AAAAAFNQ9ZY5gkH3ihOkng 

 اسم کانال پالته
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 با باز کردن چشم هام دنیا روی سرم آوار شد

 یه اتاق سفید و تختی که روش خوابیده بودم

 

 سرم توی دستم بهم دهن کجی میکرد

 درد شدید بعدی که توی سرم پیچید و جیغم توی سر و صدای بیمارستان گم شد

 

 خواستم با دست سرم رو فشار بدم که متوجه گچ روی دستم شدم

 

 پاهام رو اصال حس نمیکردم..

 چی شد؟ من تو مراسم عروسیم بودم 

 

 صحنه های آشنای تصادف جلوی چشمم شکل گرفت

 چهره ی خون آلود سامان که با تمام قوا سعی داشت منو از ماشین به بیرون هل بده..

 

 کجا بود؟سامان... سامانم االن 

 تنها سر پناهم.. خدایا نه.. به خودت قسم دیگه طاقت ندارم...
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 با تموم جونی که توی بدنم مونده بود جیغ زدم

 _سامان.. سامانم کجاست؟

 

 مرتب سامان رو صدا میزدم که در باز شد و پرستاری داخل اومد

 سامان هم روز اول همینجوری پیشم اومده بود

 

 بلند تر از قبل جیغ زدم

 خوان سامان رو ببینم.. بگین بیاد.. بگین بیاد لعنتیا_می

 

 پرستاره با صدای بلندی گفت

 _چه خبرته خانوم؟ بخش رو گذاشتی روی سرت..

 صبرکن حالت خوب بشه بعد برو پیش سامان جونت..

 

 از پرروییش حرصم گرفته بود

 تخواستم چیز دیگه ای بگم که آمپولی توی سرم تزریق کرد و بیرون رف

 

 کم کم چشم هام گرم شد و دوباره توی دنیای بی خبری فرو رفتم..
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دفعه ی بعد هم که به هوش اومدم انقدر جیغ و داد راه انداختم که پرستار دوباره توی سرم آرام بخش 

 ریخت

 

 ار میشمنمیدونستم چند روزه که بیمارستانم یا چندمین باریه که بید
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 دیگه حتی با کسی حرف هم نمیزدم

 

 فقط گهگداری اسم سامان رو زیر لب زمزمه میکردم

 سر درد هام کمتر شده بود و سرم هم میتونستم یکم تکون بدم

 

 نمیدونستم چه اتفاقی برای سامان افتاده..

 داد یا حتی حاظر نبودن بشنون که من کی رو میخوامهیچ کس بهم خبر نمی

 

 کرداسترس روز ها خفم میدلشوره و 

 نفرین هام برای حسام تمومی نداشت و هر روز دعا میکردم وضعیتش بدتر از ما بشه

 

 به خودم قول دادم به محض اینکه مرخص شم اولین اقدامم شکایت از حسام باشه..

 

 دستم رو روی رون پام کشیدم..

 چند روزی بود که حسش برگشته بود

 

 رو برام گرفته برام سوال بود vipو این اتاق  اینکه کی منو اینجا آورده

 

 امکانش وجود داشت که سامان هم اوضاعش مثل من باشه و خرج بیمارستان رو هم همون بده؟

 

 ولی اگه سامان به هوش بود چرا نمیذاشت ببینمش؟

 با اومدن پرستار این بار به التماس متوصل شدم

 

 بهم بگو زنده ست یا نه _خانوم پرستار.. لطفا بذار ببینمش.. حداقل

 دارم میمیرم... تو روخدا فقط همین رو بگو..
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 پرستاره که انگار دلش برام سوخته بود پرسید

 _کیو میگی؟ مشخصاتش رو بده..

 

 تند تند شروع به توضیح کردم

 _یه دختر همراهم بود.. اسمش سمانه ست.. فامیلش رو...

 

 پرستاره نذاشت ادامه بدم و وسط حرفم پرید

 _فهمیدم کی رو میگی. حالش خوبه فعال بخواب..

 

 با حرف هاش یکم اروم شدم و سرم رو روی تخت گذاشتم

 خواب این بار خیلی بهتر از قبل بود

 

 خوابی که میدونستم سامانم زنده ست و توی همین بیمارستانه!

 

 [۱۱:11 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]
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 ه بودحدودا یه ماهی از بستری شدنم گذشت

 پانسمان سرم رو باز کرده بودن و گهگداری توی اتاق قدم میزدم

 

 چند جای پوستم هنوز بانداژ داشت.. 

 در اتاق اکثرا قفل بود و نمیذاشتن بیرون برم 

 حس خیلی مضخرفی بود

 

 انگار زندانی شده بودم
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 روی تخت نشسته بودم و بیرون رو نگاه میکردم.. 

 

 کار هر روزم همین شده بود

 کالفه چشم هام رو بستم که در باز شد و پرستار داخل اومد

 

 با بی حوصلگی گفتم

 _نمیخواد آرام بخش بزنی.. خودم همینجا نشستم بیرون هم نمیرم 

 

 با شنیدن صدای حسام جوری سرم رو چرخوندم که مهره های گردنم صدا داد

 

 _سالم زیبا. 

 نفرتم انقدر باال بود که تفی جلوی پاش انداختم نمیدونستم چه واکنشی نسبت بهش نشون بدم.. حجم 

 _روت شد بیای اینجا سالم کنی؟ روت شد اشغال؟ 

 

 حسام بی توجه به من با لحن جدی ای گفت

 _امروز مرخصی. مثل یه دختر خوب همراهم میای تا قراردادت تموم شه. 

 

 همین که بخاطر فرار مضخرفت بیخیال تنبیهت نمیشم خداروشکر کن.. 

 خودآگاه زیر خنده زدمنا

 _وای.. االن باید ازت تشکر کنم؟ 

 آدم پست تر از تو ندیدم.. 

 

هر بالیی که سرت اومده حقته. توهم خداروشکر کن که انقدر لجن بودی که خدا نخواد به فکر مجازاتت 

 باشه
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 صورت حسام هر لحظه متورم تر و سرخ تر میشد

 انگار توقع نداشت این حرف ها رو بشنوه

 

 ولی دیگه بس بود.. هرچی حقارت و بدبختی کشیدم بسم بود 

 از جا بلند شدم و گفتم

 _میخوای منو ببری؟مگه الکیه؟ تو چکاره ی منی؟ ها؟

 بنال ببینم

 

 از صدای جیغم چند تا پرستار داخل اومدن

 رو بهشون ادامه دادم

 بره از دست تک تکتون شکایت میکنم_من و این آقا هیچ نسبتی باهم نداریم. و اگه امروز منو از اینجا ب

 

 ساک لباسی که توی دست حسام بود رو چنگ زدم و گفتم

 _مرسی بابت لباس ها.. حاال میتونی. گم شی!

 

 [۱۱:11 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]
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 صدای محکم بسته شدن در حاکی از رفتن حسام بود

 چقدر صداش آشنا میزد.. 

 

 منو سامان رو توی خدای از هم جدا کرده بود یه چیز شبیه رعد و برقی که

 

 بیخیال فکر و خیال شدم و لباسم رو عوض کردم

 اول از همه باید از این جهنم بیرون میزدم
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 یکی از پرستار ها جلو اومد

 ولی قبل از اینکه چیزی بگه بهش توپیدم

 

 رو معلوم کنه _بسه هرچی اینجا بودم.. همین االن زنگ میزنم وکیلم بیاد تکلیف شماها

 ببینم کدوم بیمارستانی مثل زندان عمل میکنه

 

 دختره رنگ از روش پرید

 با دست کنارش زدم و از اتاق بیرون رفتم

 

 اول باید سامان رو پیدا میکردم

 توی راهرو ها میگشتم و مدام صداش میزدم

 _سمانه؟سامان؟ کجایی؟

 

 از بخش بیرون رفتم و سری به مراقبت های ویژه زدم

 گه حالش بد باشه احتماال اونجاستا

 

 حدسم درست بود ولی ای کاش نمیرفتم

 جمعیت زیادی که پشت در بود گواه خوبی به دلم منتقل نمیکرد

 

 با لرز جلو رفتم

 فقط یه نفر روی تخت بود که اونم چند تا دکتر و پرستار ریخته بودن سرش

 

 قاطی شده بودصدای جیغ و گریه های بقیه با نفس نفس زدن های خودم 
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 کاش سامان نباشه.. کاش این دل لعنتیم اشتباه کنه

 صدای زنونه ای زار زد

 _وای سمانه م.. عزیز دلم.. جگر گوشه م.. من بهت بد کردم.. بهت بد کردم دخترم..

 

 دیگه طاقت نیاوردم

 در رو باز کردم و بزور داخل رفتم
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 فید سامان بهم دهن کجی میکردصورت س

 دستم روی دهنم مشت شد

 

 نه.. این سامان من نبود..

 سامان من نبود..

 

 روی دو زانو کنار اتاق افتادم

 لعنتی.. ما داشتیم میرفتیم.. یه زندگی جدید در انتظارم بود.. چرا؟

 

 چرا لحظه ی آخر باید اینجوری میشد؟

 قدرت کنترل اشک هام رو نداشتم

 

 هم میخوای تنهام بذاری لعنتی؟چرا تو

 سرم گیج میرفت.. 

 

 صدای دکتر توی گوشم میپیچید
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 _انرژیو ببر باالتر

۱..1..۹ 

  

 نگاهم به دکترا بود و لب هام تکون میخورد

 _تو بهم یاد دادی قوی باشم.. از هیچی نترسم 

 گفتی کنارت بمونم

 االن خودت میخوای تنهام بذاری ؟

 

 مروز پرواز داشتیم.. قرار بود یه زندگی خوب رو شروع کنیم.. قرار بود بریم خارج. ا

 

 با بغض لب زدم

 _سامان تنهام نذار ..

 

 [۱۱:11 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]
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 یکی از همون دکترا خودش رو روی قفسه سینه سامان انداخته بود و مرتب با دست هاش فشار میداد

 

 ودتنها کاری که تونستم بکنم التماس ب

 خدایا التماس میکنم همه چی رو ازم گرفتی.. اینو نگیر.. این کارو نکن

 

 میگن تو رحمانی.. رحیمی.. بخشنده ای

 د اخه چرا از این صفاتت به من نمیرسه؟

 

 هرجا احساس خوشبختی میکنم باید گند زده بشه بهش ؟
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 چشم هام میسوخت

 گریه میکردم؟

 

 ست..اره بچه شده بودم دلم سامان رو میخوا

 

 با شنیدن صدای دکتر انگار جون گرفتم

 _برگشت..

 _ریتمش متعادله؟

 _چند تا کمپلکس مانند داره ادامه بده

 

 با شوک به سامانی نگاه میکردم که حاال به دنیا برگشته بود

 خداروشکر.. خدایا شکرت..

 

ودم که حدودا دو هفته گذشت.. با پرس و جو از چند تا پرستار فهمیده بچند روزی از بهبودی سامان می

 توی کما بودیم

 

 و دقیقا همون روز که دنبال سامان گشتم، دچار ایست قلبی شده بود 

 

 روزا رو کنار سامان بودم و کارم شده بود درد و دل کردن باهاش

 شب ها هم توی نمازخونه بیمارستان سر میکردم..  

 

 ی بودراضی بودم. همین که میدونستم سامان پیشمه دلگرمی بزرگ

 

 به خانوادش گفته بودم دوست صمیمیم بوده و خیلی هم رو دوست داشتیم
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#Part_207 

 دو ساعتی بود که مادرش رفته بود و کنارش نشسته بودم

 

 روزا براش درد دل میکردم.. دیگه خبری از حسام نبود

 

 امروز تصمیم گرفته بودم براش آهنگ بخونم.

 ی که آخرین بار باهم گوش دادیم..آهنگ

 

 بغض داشتم 

 '' همه چی آرومه..

 تو به من دل بستی..

 این چقدر خوبه که..

 تو کنارم هستی..

'' 

 

 نباید گریه میکردم. دکترش میگفت سامان همه چی رو حس میکنه..

 

 با صدای پرستار چشم از سامان برداشتم

 _بله؟

 

 . نمیخوای بگیریشون؟_عزیزم وسایلت رو همراهت آورده بودن

 

 وسایلم؟ کیفم!

 سریع بلند شدم
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 پرستاره سمت استیشن راهنماییم کرد

 با دیدن کیفم که نصفش سوخته بود ماتم برد

 

 یعنی اون مدارک توش سالم بودن؟

 دست بردم و کیفم رو برداشتم

 

 تشکری کردم و پیش سامان برگشتم

 بی طاقت دست بردم و پوشه رو باز کردم

 

 همه به نامه داخلش بود...اول از 

 

 [۱۱:11 6۱.60.۱0قالده تباهی, ]

#Part_208 

 بازش کردم

 دست خط سامان بود

 '' زیبای عزیزم. خودت میدونی چقدر دوستت دارم

 وقتی داری این نامه رو میخونی یعنی من از پیشت رفتم...

 

 مطمئنم میدونی منظورم از رفتن چیه

 برای همیشه کنارت باشم ببخش که نتونستم روی حرفم بمونم و

 

 نامه های تهدید آمیز زیادی از طرف شخص ناشناسی که مطمئن بودم حسامه دریافت کردم

 

 تهدید های متفاوت. همه ی مدارک رو دست وکیلم دادم
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 تنها خواهشی که ازت دارم اینه که پیش وکیلم بری

 آدرس و شمارش پشت برگه هست

 

 م چیدهاز چیزی نترس.. حسام علیهت کلی جر

 

 ولی وکیلم کمکت میکنه.

 بخاطر لحظاتی که میتونستیم کنار هم باشیم تا آخرش پیش برو..

 

 چند تا سند هست که به نامت زدم..

 امیدوارم بعد من زندگی آرومی داشته باشی..

 

 دوستت دارم

  … سامان

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]
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 دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و خیسی گونه هام رو حس کردم

 

 سامان تو چکار کردی ..

 دست هام رو ردی صورتم گذاشتم و زار زدم

 

 چرا باید اینجوری میشد؟

 چرا من شانس ندارم؟ چرا؟
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 مسبب تموم این اتفاق ها حسام بود

 لعنتی.. بیچارش میکردم

 

 شک هام رو پاک کردمبا استین لباسم باقیمونده ی ا

 البته اگه میشد بهش بگی لباس

 

 با هزار خواهش و تمنا از پرسنل این مانتو و شلوار رو گرفته بودم تا موقتی بپوشم

 

 بقیه ی محتوای پاکت شامل چند تا کپی از نامه های تهدید امیز متفاوت و چند تا سند بود

 

 نامه ی سامان رو برداشتم و سمن استیشن رفتم

 

 با وکیلش تماس میگرفتم.. گرچه مطمئن بودم که تا االن از همه چی خبر دار شده باید

 

 پرستاره با ترش رویی تلفن رو دستم داد

 مشغول شماره گیری شدم

 

 بوق اول.. دوم.. سوم.. چهارم.. پنجم..

 اه لعنتی جواب بده

 

 _سالم.بفرمایید ؟

 حاال چی بهش میگفتم؟

 این بودتنها جمله ای که به ذهنم اومد 

 _من.. من.. سامان گفت باهاتون تماس بگیرم.. من زیبام..
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 _زیبا خانوم؟ چه دیر.. االن کجایین؟

 _بیمارستان *** سامان هم همینجا بستریه خیلی وقته اینجاییم.

 

 _چند باری اومدم ولی شما رو ندیدم..

 االن حرکت میکنم. لطفا در دسترس باشین تا نیم ساعت دیگه اونجام..

 

 اشه ای گفتم و تلفن رو قطع کردم..ب

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]
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 حدودا یه ساعتی گذشته بود که پرستار صدام کرد

 

 وقتی گفت تلفن باهام کار داره فهمیدم که وکیل سامان رسیده

 

 محوطه شدمسریع از بیمارستان بیرون زدم و مشغول دید زدن 

 

 نمیدونم چرا ولی انتظار یه مرد کچل شکم گنده رو داشتم.

 

 ولی با دیدن فرد روبروم کپ کردم

 سریع برگشتم و خواستم در برم که صداش میخکوبم کرد

 _نمیخواد فلنگ رو ببندی. االن بهم زنگ زدی که بیاما

 

 لحن صداش شوخ بود
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 االن بهش زنگ زدم؟ یعنی چی؟

 

 همون وکیله ست... نکنه... نکنه این

 با بهت نگاهش کردم

 

 چشمکی زد و گفت

 _زیاد فکر نکن خودمم.

 

 وقتی سکوتم رو دید ادامه داد

 _ببین زیبا یه چیزایی رو باید بدونی. اول بذار توضیح بدم بعد میتونی قضاوتم کنی..

 االن هم قصد من فقط کمکه. به دالیل خودم..

 

 اشاره ای به نیمکت کرد

 مت نیمکت رفتمبی اختیار س

 باید حرف هاش رو میشنیدم

 

 کنارم نشست و گفت

 _اول از همه بخاطر اون روز ازت عذر میخوام.. مست بودم و تورو با یکی دیگه اشتباه گرفته بودم

 راستش تو شبیه عشقمی ..

 

 آهی کشید و گفت

 _بیخیال. خب بریم سر اصل مطلب..

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��کانال  ]فروارد از
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 ه مثل بقیه ست._اولین باری که دیدمت گفتم اینم یه هرز

 ولی یه چیزی فرق داشت

 

 طرز راه رفتنت یا رفتار هات مشکوک بود. انگار جاییت شکسته باشه یا درد داشته باشی

 

 بهت مشکوک شدم

 حسام رو پیچوندم و توی اتاقش رفتم

 

 ه خیلی زرنگه ولی خیلی جاها گاف میده.. رمز گاوصندوقش هنوز تاریخ مرگ مادرشهحسام فکر میکن

 

 انتظار هرچیزی رو داشتم بغیر اون قرارداد

 یه قرارداد یه ساله و چند تا سفته به نام یه دختر

 

 که اون هم تو بودی

 در ازای پول خودت رو به حسام فروخته بودی

 

 خواهرت رو دیدم، اولش نفهمیدم چرا ولی توی اوج مستی

 بعد از فوتش خبر خودکشیت بهم رسید..

 

 اولش هم بهت گفتم. تو شبیه عشقم بودی.. نمیخوام بیشتر دربارش حرف بزنم..

 

 همین شباهتت باعث شد سامان رو بفرستم سراغت

 

 همه چی حساب شده بود
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 میدونستم سامان دوجنسه ست و کارش رو بلده

 

 کردهیچ کس به دختر بودنش شک نمی

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]
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 توی شوک بودم.. این چی میگفت؟

 سامان با نقشه وارد زندگیم شده بود؟

 

 ادامه داد

 _اولش قرارمون محافظت از تو بود ولی کم کم رفتار های سامان عوض شد

 

 د عالقش رو زیر لب زمزمه میکرداکثرا توی هپروت بود یا اهنگ های مور

 

 وقتی ازش پرسیدم گفت که بهت عالقمند شده

 مشابه این جریان چند سال پیش اتفاق افتاد..

 

 ولی این بار برام اهمیتی نداشت. اتفاقا برات خوش حال شدم که سامان بهت عالقمند شده

 

 ندیده بودم سامان با اینکه تمایالت دخترانه هم داشت ولی جز مردونگی چیزی ازش

 

 بهش پیشنهاد دادم که از ثروتش استفاده کنه و دوتایی برین خارج

 

 اونجا نوبت عمل داشت. میتونست بعد از تغییر جنسیت با عشقش ازدواج کنه
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 خواستیم پیش نرفتولی همه چی اون طور که می

 

 حسام زود از موعد فهمید و دست به کار شد

 بی اساسنامه های تهدید آمیز و شکایت های 

 

 رفتهمه چیز با پارتی بازی هاش پیش می

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_213 

 سامان خیلی نگران بود. یه روز عصر پیشم اومد و کل امالکش رو به نامت زد

 

 روز قبل از پروازتون بود

 میگفت دلشوره ی شدیدی داره

 

 اسناد رو توی یه پاکت گذاشت و همراهش بردکپی مدارک و 

 

 یاد اون روز افتادم

 اون روز که سامان بیرون رفته بود و تا شب نیومده بود

 

 بغض داشت خفم میکرد

 _پاکت رو داری؟

 

 سری به معنای اره تکون دادم و گفتم
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 _یه نامه هم داخلش بود.. همه چی رو برام نوشته بود

 

علیهم پرونده سازی کرده.. گفت اگه از کشور خارج شیم همه چی درست  قبل تصادف بهم گفت که حسام

 میشه

 

 ولی یه نفر پیچید جلومون.. همه چی یهویی شد

 

 وقتی تونستم واضح ببینم کسی توی ماشین جلویی نبود

 

انقدر سامان رو تکون دادم تا به هوش اومد. اولش خواست از ماشین دور شه ولی وقتی دید در سمت من 

 نمیشه برگشت و سعی کرد در رو باز کنهباز 

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_214 

 حامد بهم زل زده بود. نگاهش یه جور بود.. غم داشت.. مثل خودم

 

 ادامه دادم

صداش بزنم ماشین  _در منو باز کرد و منو هل داد بیرون ولی وقتی خواستم از روی زمین بلند شم و

 منفجر شد

 

 این تنها چیزیه که میدونم.. االنم روی تخت بیمارستان افتاده و ایست قلبی از کم ترین مشکالتشه

 

 همه ی اینا تقصیر منه.. همش..

 اگه من توی زندگیش نمیومدم...
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 حامد وسط حرفم پرید

 _همه ی اینا تقصیر کسیه که خودت رو بهش فروختی..

 رو برات نگهداره؟تونست خواهرت 

 

 تونست خوشبختت کنه؟

 تونست بذاره با سامان راحت باشی؟

 

 مگه انقدر پول نداره که بتونه از خیر تو بگذره؟

 پس چرا نمیگذره؟ چرا ولت نمیکنه زیبا؟

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_215 

ون.. مرگ خواهرم.. هرچی بدبختی داشتم از وقتی شروع شد که حسام حرف هاش منطقی بود.. تصادفم

 رو وارد زندگیم کردم

 

 لعنت بهش..

 کرد؟چرا ولم نمی

 

 با صدای حامد رشته ی افکارم پاره شد

 _میخوای ساکت بمونی و هیچ کاری نکنی؟

 یا شایدم بخوای همراه حسام بری؟

 

 بودم_اگه میخواستم همراهش برم خیلی وقت پیش رفته 
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 _میخوای پیش بمونی؟ تا آخرش؟

 حاضری هر اتفاقی افتاد از حقش دفاع کنی؟

 

 _منظورت چیه ؟

 _ببین زیبا این راهی که روبروته سخته. حسام پارتی های زیادی داره. حتی اینجا..

 

اید بشکایت کردن و اعاده حیثیت یا افشا کردن اون قرارداد خیلی سخته. من تموم تالشم رو میکنم و توهم 

 کنارم باشی

 

 باید همکاری کنی تا به نتیجه برسیم.. توی دادگاه شهادت بدی و همه چی رو تعریف کنی ..

 

 باشه ای گفتم و سرم رو پایین انداختم

 و دقیقا همون لحظه بود که به خودم قول دادم تا حسام رو پست میله های زندان نبینم اروم نگیرم

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 
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 از جاش بلند شد و گفت

 _خب همرام بیا. میبرمت خونه ی سامان. راستی رانندگی بلدی؟

 

 _آره. چرا؟

 _یکی از ماشین هاش رو بردار تا توی رفت و امد مشکل نداشته باشی

 

 _باشه ممنون. من برم یه بار دیگه سامان رو ببینم زود میام
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 سمت بیمارستان رفتمو 

 اتاق سامان شلوغ بود.. وحشت کردم .. نکنه اتفاقی براش افتاده باشه؟

 

 جلوتر که رفتم متوجه دکتری شدم که با چراغ قوه نور توی چشم های سامان مینداخت

 _رفلکس هاش داره بر میگرده..

 

 چی چی؟

 از یکی از پرستار ها پرسیدم

 ؟؟_ببخشید.. چی شده.. حال دوستم خوبه

 

 لبخندی زد و گفت

 _دوستت داره به هوش میاد

 Gcsدکتر رفلکس هاش رو چک کرد.. سطح هوشیاریش داره روز به روز باالتر میره و امروز هم که 

 رو نشون داد 0باالی 

 

 _خب این یعنی چی؟

 _یعنی اینکه دعا کن همینجور پیش بره عزیزم.

 بینی!تا دوستت رو نهایتا یه هفته دیگه سالم و سرحال ب

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_217 

 روی پا بند نبودم. یعنی واقعا حالش خوب میشد؟

 

 خدایا شکرت..
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 صبر کردم تا کمی خلوت تر شه و بعدش پیش سامان رفتم. دستش رو گرفتم و بوسیدم

 ت نامه تنظیم کنیم_سامان. من میرم خونت.. حامد میگه باید شکای

 

 میخوام پیگیر کارهای حسام شم

 هر روز بهت سر میزنم باشه؟

 دوستت دارم..

 

 موقع بیرون اومدن سینه به سینه ی مادر سامان شدم

 این چند روز اندازه ی چند سال پیر شده بود

 

 سالم و خداحافظی زیر لبی کردم و بیرون اومدم

 

 حامد منتظرم بود

 ت خونه ی سامان راه افتادیمسوار ماشینش شدم و سم

 

 حامد دست برد و ضبط رو روشن کرد

 با شنیدن آهنگ ماتم برد

 

 حامد خواست عوضش کنه که نذاشتم و گفتم

 _بذار بمونه.. بار اولم نیست...

 

 نشست..و بعد از اون صدای مازیار فالحی بود که توی گوشم می

 

 '' 

 همه میگن که تو رفتی
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 همه میگن که تو نیستی

 

 همه میگن که دوباره

 دل تنگمو شکستی

 …دروغه 

 

'' 
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 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_218 

 '' 

 چه جوری دلت میومد

 منو این جوری ببینی

 با ستاره ها چه نزدیک

 منو تو دوری ببینی

 

 همه گفتن که تو رفتی

 ولی گفتم که دروغه

 دروغه دروغه

 

 مه میگن که عجیبهه

 اگه منتظر بمونم

 همه حرفاشون دروغه

 تا ابد اینجا می مونم
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 بی تو و اسمت عزیزم

 اینجا خیلی سوت و کوره

 ولی خب عیبی نداره

 دل من خیلی صبوره

 صبوره...

'' 

 

 با ترمز کردن ماشین سریع پیاده شدم

 دلم نمیخواست حامد اشک هام رو ببینه ولی انگار زیاد موفق نبودم

 

 چون حامد دستمالی همراه با دوتا کلید جلوم گرفت و گفت

 _یکیش مال خونه س. یکی هم ماشین

 

 آلبالویی داخلش پارک شده 160یه 

 خونه دوربین داره و تحت نظر چند تا بادیگارده

 ولی بازم مراقب خودت باش..

 

 تشکری کردم و وارد خونه شدم

 توی مخم رژه میرفتنهمه چی عین قبل بود.. خاطرات سامان هرلحظه 

 

 کالفه سرم رو تکون دادم و بلند گفتم

 _بس کن زیبا.. سامان حالش خوب میشه.. انقدر نفوس بد نزن..

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]
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 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_219 

 

 ولی مگه آروم میشدم ؟ مگه میشد خودم رو گول بزنم که آرومم..

 

 دم و سمت اتاقم رفتمنفسی کشی

 یه دست لباس از توی کمد برداشتم و چپیدم توی حموم  

 

 وان آب رو پر کردم . 

 بغضم داشت گلوم رو فشار میداد جای جای خونه خاطرات سامان بود .  

 

 پسری که تو کل زندگیش اسیر جسم دخترونه بود ولی در حقم مردونگی کرد ..

 

 اب وجدان داشتم کم کم حس می کردم دارم دیوونه میشمکردم عذهر جای خونه رو نگاه می 

 

 دیگه نتونستم خودمو تحمل کنم بغضم ترکید 

 گریه نکردم، زار زدم..  

 

 زار زدم به حال تنهاییم به حال روزای بدم که تقریبا کل زندگیم رو خالصه می کرد

 

 با صدای ضعیف تلفن از وان دل کندم و به زور بیرون اومدم 

 

 دورم پیچیدم و سمت اتاق رفتم حوله رو 

 

 حتما حامد بود میخواست بدونه چیزی نیاز ندارم
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 تلفن رو برداشتم و دکمه سبز رنگ تماس رو زدم 

 

 با شنیدن صدای حسام خون تو رگام یخ بست 

 

 حسام راحت حرف میزد و من حس میکردم آدم ضعیفی هستم

 

 .آدم صیفی که حسام میتونه با یه ضربه خوردش کنه .

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_220 

 

 _ سالم جن.ده کوچولو 

 داری برای خودت بزرگ میشی و کم کم یاد میگیری تو روی من وایسی.. 

 

 با این حال نمیدونی چقدر دلم برای ناله هات دلتنگم ..

 

 نفسم رفت 

 ت و میگفت با زن من چیکار داریاگه سامان بود تلفن رو می گرف

 

 با یاد سامان انگار انرژی گرفتم و با تموم جونی که توی بدنم بود جیغ زدم

 

 _ دهنت رو ببند ه.رزه عوضی

 حالم ازت بهم میخوره  
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 این که االن شوهرم رو تخت بیمارستانه مقصر تویی..

 بیچارت میکنم حسام.. 

 

 ه پودر کردصدای قهقهه ش اعتماد به نفسم رو دوبار

 _ یه جور از شوهر حرف میزنی انگار 

 یه مرد سیبیل کلفت بوده 

 یه دوجنسه دیگه این حرف ها رو نداره  

 

 _ دهنت روببند اون از تو خیلی مرد تره

 قبل اینکه حرفی بزنه ادامه دادم

 _توی دادگاه می بینمت عوضی . 

 

 تلفن رو قطع کردم .

 گاه رو گفتم؟ وای خدا اشتباه کردم بهش قضیه داد

 اگه فرار کنه چی؟

 

 ولی دلم خنک شد! 

 باید یه زنگ به حامد میزدم و قضیه رو میگفتم براش

 

 در یخچال رو باز کردم جز یه دونه تخم مرغ و یه بطری آب یه چیزی نبود .

 

 پوفی کشیدم و تخم مرغ رو برداشتم..

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 
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#Part_221 

 روی تخت دراز کشیدم خسته تر از این بودم که بخوام به چیزی فکر کنم 

 

 خیلی خسته.. هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی

 

 دری کشیده بودم انقدر این مدت بدبختی کشیده بودنم، ذجر کشیده بودم، تنهایی کشیده بودم دربه

 

 ه چیزی نداشتمکه االن دیگه حس و حال فکر کردن ب 

 

 پس چشم هام رو بستم تا یکم استراحت بدم به خودم 

 

 فقط با امید اینکه وقتی از خواب بیدار میشم سامان پیشم باشه! 

 

 کالفه غلطی زدم که با حس دست هایی دورم از جا پریدم

 

 با دیدن چهره ی فرد کنارم بیشتر  شوکه شدم

 

 دسامان بود.. سامان من.. بغلم خوابیده بو 

 

 باورم نمیشد مثل روز اول سالم بود..  دستم رو روی صورتش کشیدم

 

 چشم هاش رو باز کرد و لبخند نازی زد

 سرش رو کمی بلند کرد و گونم رو بوسید

 

 عشق رو به راحتی می تونستم از توی چشماش حدس بزنم
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 یعنی حالش خوب شده بود؟ 

 کی اومده بود که من نفهمیدم
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 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 
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 حس آرامش کل وجودم رو گرفت

 لب زدم

 _دیگه تنهام نذار

 

 خواست چیزی بگه که با صدای شلیک گلوله انگار الل شد

  

 حاال داشتم می دیدم سامان جلوی چشمام داشت جون میداد

 

 گلوله ی لعنتی درست توی قلبش بود 

 

 ز کرد و فقط خون بیرون میومددهنش رو با

 دستم روی گوشم گذاشتم و با تموم جونم جیغ کشیدم..

 

 از جا پریدم.. لعنتی همش یه خواب مضخرف بود

 

 کالفه اینور و اونور میرفتم و اتاق رو متر میکردم

 

 خیلی واقعی بود.. به تخت خیره شدم.. سامان دقیقا همینجا بود که تیر خورد..
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 دلم شور میزد

 مت تلفن رفتم و شماره حامد رو گرفتمس

 

 اول از همه قضیه حسام رو براش تعریف کردم و بعد از کابوس هام گفتم

 

 حامد تنها کسی بود که برام مونده بود و میتونسنم باهاش حرف بزنم

 

 بهم اطمینان داد که حسام نمیتونه اقدامی بکنه

 

 و گفت تا دوساعت دیگه بهم سر میزنه

 جاش گذاشتم خیالم کمی راحت شده بود تلفن رو که سر

 

 دلم نمیخواست توی خونه تنها بمونم.. انگار تهدید های حسام کار خودش رو کرده بود!

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]
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 سمت کمد رفتم و لباس پوشیده تری انتخاب کردم

 

 معشوقه ی حامد بنظر برسم و وسوسه شه! نمیخواستم دوباره شبیه

 

 حامد بعد از نیم ساعت رسید.

 نمیدونستم چجوری باهاش روبرو شم.
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 ولی خودش سر صحبت رو دست گرفت

 _سالم سالم زیبا خانوم. زن داداش گل ما..

 

 چهرش رو چندش مانند کرد و ادامه داد

 _اون داداش نه ها. این داداش سامان رو میگم

 

 رو دستم داد و وارد خونه شدکیف و کتش 

 _اوم. بوی سوختنی میاد.. آشپزخونه رو که آتیش نزدی؟

 

 لبخندی روی لبم اومد

 _یه تخم مرغ پختم فقط

 

 با تعجب گفت

 _وای چطور تونستی یه تخم مرغ بپزی؟ واقعا تونستی؟

 

 این دفعه دیگه نتونستم خندم رو کنترل کنم

 گرامی؟ _درباره ی من چی فکر کردی برادر شوهر

 

 و با یه چشمک ادامه دادم

 _برادر سامان. آقامون..

 

 نگاهی توی یخچال کردم و گفتم

 _چیزی برای پذیرایی نداریم. دیگه شرمنده

 

 _میومدم توی راه یکم خرید کردم
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 تو ماشینه االن میرم میارمشون

 

 توی نیم ساعت هم خودش رو رسونده بود هم خرید کرده بود. عجب سرعت عملی!

 

 ید ها رو داخل آورد و با کمک هم داخل یخچال چیدیمخر

 

 یکم میوه شستم و روی میز گذاشتم

 حامد هم روی کاناپه لم داد

 

 _چی شد؟

 با سوال من چشم هاش رو باز کرد و پرسید

 _چی چی شد؟

 

 _کارای دادگاه.. باید چکار کنم فردا؟

 سیخ سر جاش نشست و گفت

 _خب..

 ز همه اعاده حیثیت کنی.فردا باید بیای دادگاه اول ا

 یه شکایت نامه تنظیم میکنیم علیه حسام.

 

 که بی دلیل بهت تهمت زده.

 بقیه کار هاش رو بسپر به من. تو فقط باید شکایت نامه رو بنویسی و توی جلسات دادگاه شرکت کنی
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 ه ای گفتم و روی کاناپه کناریش نشستم..باش

 

 نمیدونم چقدر گذشت که حامد خمیازه ای کشید

 نگاهی به ساعتش انداخت و گفت

 گذشت بریم بخوابیم که صبح خیلی کار داریم ۱1_اوه ساعت از 

 

 نگاهی به من که هنوز نشسته بودم انداخت و ادامه داد

 _منو به اتاقم راهنمایی میکنید بانو؟

 

 است شب رو اینجا بمونه؟ چه بهتر!میخو

 ازجام بلند شدم و نزدیک ترین اتاق رو نشونش دادم

 

 خودمم توی اتاق سامان رفتم و روی تخت افتادم

 

*** 

 زن چادری کنارم تنه ای بهم زد و رد شد

 االغ نفهم

 

 با بدبختی چادرم رو روی سرم نگه داشتم و از ایست بازرسی رد شدم

 

 ورودی ایستاده بودحامد جلوی پله های 

 با دیدنم دستی تکون داد

 

شکایت نامه بلند باالیی که نوشته بود رو امضا کردم و انگشت زدم .. تاحاال پام به اینجور جاهایی باز 

 نشده بود!
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 خوب بود که حامد رو داشتم

 نزدیکای ظهر کارمون تموم شد و حامد منو به خونه رسوند و خودش رفت

 

 دم و جلوی تلویزیون نشستملباس هام رو عوض کر

 

 دیشب دیر خوابیده بودم و صبح هم زود بلند شدم..

 پلک هام روی هم بود ولی میترسیدم بخوابم..

 

 اون شب هم به خیر گذشت و فرداش حامد اومد دنبالم..

 میگفت باید بریم جایی ولی نگفت کجا

 

 وقتی جلوی یه رستوران نگه داشت جا خوردم

 که گفتبا تعجب نگاهش کردم 

_توی خونه که غذا درست نمیکنی و میسوزونی.حداقل بیا اینجا یه چی بخوریم که بعدش باید بریم 

 بیمارستان

 

 و با خنده پیاده شد
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 انم به هوش بیادبا یاد آوری سامان و بیمارستان آهی کشیدم.. کاش زودتر سام

 

 از ماشین پیاده شدم و دنبال حامد رفتم
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 رستوران نسبتا شیکی بود

 

 ولی غذاش به اندازه شیک بودنش خوشمزه نبود. چیزبرگری که سفارش داده بودم تقریبا نصفه موند

 

 ولی حامد با ولع کل ساندویچش رو خورد

 

رستوران حقیقت رو بهم گفت و ابراز عالقه یاد روزی که با سامان رفته بودیم رستوران افتادم.. توی 

 کرد

 

 لعنتی.. خاطراتش همه جا بود

 حامد که انگار متوجه حالم شده بود گفت

 _پاشو بریم بیمارستان که خانم دلش خیلی تنگ شده انگار!

 

*** 

 با دیدن سامان بین اون همه دستگاه باز دلم ریش شد .. 

 

 ردمکنارش نشستم و دستم رو توی موهاش فرو ب

 

 بلند شده بودن..  

 دلم میخواست سرم رو روی سینش بذارم و برام حرف بزنه..

 

حامد بیرون ایستاده بود.. از درک و شعورش ممنون بودم چون خودمم میدونستم که نمیتونم جلوی اشک 

 هام رو بگیرم

 

 اروم سرم رو روی سینش گذاشتم

 همین که زنده بود و نفس میکشید برام کافی بود
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 م و با حوصله کل اتفاقاتی که این دو روز افتاده بود رو براش تعریف کردمارو

 

 انگار که بیداره و داره به حرف هام گوش میکنه..

 

 از دلشوره ی حسام و تصمیم قطعی که برای شکایت ازش گرفته بودم و حتی حمایت های حامد..

 

 بودم اشک هام رو کنترل کنم وقتی که حرف هام تموم شد لباس سامان خیس شده بود.. نتونسته

 

 بوسه ای روی پیشونیش زدم و گفتم

 _زود برمیگردم عزیز دلم..

 

 از اتاق که بیرون رفتم حامد به جام داخل رفت

 

 منتظر بودم تا بیرون بیاد و ازش بخوام که تا شب بیمارستان بمونم

 

 ولی...
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 ولی وقتی بیرون اومد اوضاعش زیاد جالب نبود

 کال به هم ریخته بود

 

 قبل اینکه چیزی بگم خودش جلو اومد و گفت
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 _شب میام دنبالت.

 موبایلی از جیبش درآورد و کف دستم گذاشت

 

 ادامه داد

 _اگه زودتر خواستی برگردی یا کارم داشتی زنگ بزن.. شمارم سیوه توش

 

 جلوی چشم های مبهوتم از بیمارستان بیرون رفتو 

 

 نگاهی به گوشی توی دستم انداختم.

 مشخص بود از این لمسی های مدل باالست

 

 توی قسمت مخاطبین رفتم فقط یه مخاطب وجود داشت 

 '' همدم'' 

 

 منظورش از انتخاب این اسم چی بود؟ 

 بیخیال شدم و دوباره پیش سامان برگشتم..

 

 وضعیتش خیلی بهتر شده و تقریبا رفلکس هاش برگشته پزشکش میگفت

 

 گفت حالش خوب میشه جای امیدواری داشتگرچه نمیدونستم رفلکس چیه ولی همین که می
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 شب حامد دنبالم اومد و تا در خونه رسوندم..
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 ز بودچشم هاش قرم

 انگار زیاد حالش هم خوب بود.. زود خداحافظی کرد و رفت

 

 شاید دوباره مست کرده بود؟

 آخه وکیل مملکت!

 

 اون شب هم با بغل گرفتن عکس سامان گذشت و فرداش بازم جام تو دادگاه بود

 

*** 

 نمیدونم چند وقت بود که با حامد میرفتیم دادگاه و برمیگشتیم

 

 بودولی یه چیز برام عجیب 

 جامد میتونست بدون من هم این کاغذ بازی ها رو انجام بده ولی اصرار داشت که همیشه همراهش باشم!

 

جلسه نهایی دادگاه آخر هفته بود و من شکایت خودم درباره اعاده حیثیت و تهمتی که حسام بهم زده رو 

 تقریبا اثبات کرده بودم

 

 نود ضبط شده بودتهدید ها و تلفن هایی که بهم زده بود هم با ش

 

 حاال فقط مونده بود اثبات انگیزه ی قتل سامان..

 

 گشت به کالهی که سرم گذاشته بودو تموم این کارا ها هم برمی

 

 ازم بزور سفته گرفته بود که کارهای کثیف برده داریش رو لو ندم
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 د به قاضی میداد..این تموم چیزی بود که باید توی دادگاه اعتراف میکردم و بقیه ی مدارک رو حام
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 روز دادگاه باالخره دیدمش.. خیلی عوض شده بود

 

 و البته الغر..

 حس خیلی خوبی داشتم.. حس خوب انتقام...

 

 جلسه دادگاه شروع شد و همه چی رو مو به مو گفتم

 

 هر نوع حیله و کلک حسام بودیم اما تنها چیزی که گفت تایید حرف های ما بود با حامد آماده ی

 

 

 آوردم.. یعنی چی؟کم کم داشتم شاخ درمی

 

 چکار کرد االن؟

 

 قاضی با توجه به قبول اتهامات و انگیزه ی قتل و برده داری جن.سی فقط یه حکم براش برید..

 

 اعدام..

 

 زد وقتی از جلوم رد میشد، یه کلمه لب
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 '' ببخشید ''

 

 و منو با یه دنیا بهت تنها گذاشت...

 

 با تکون خوردن دست حامد جلوم به خودم اومدم

 _ها.. بله؟

 

 _موافقی بریم این موفقیت بزرگ رو جشن بگیریم؟

 

 شقیقه هام رو فشار دادم و گفتم

 _یکم سرم درد میکنه اگه میشه بعدا...

 

 حامد مشکوک نگاهم کرد

 _چیزی شده؟

 

 فقط منو برسون بیمارستان.. _نه
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 از ماشین که پیاده شدم نذاشتم حامد همراهم بیاد..

 

 سامان مثل همیشه غرق توی دستگاه بود

 

 دستگاه های مختلفی که نمیدونستم بعضیاشون کارشون چیه
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 ن دست هام گرفتم.دست سامان رو بی

 و مثل تموم روز ها که میومدم باهاش حرف زدم

 

 از حسام و دادگاه گفتم..

 از اینکه توقع نداشتم تسلیم شه و کم بیاره

 

 سرم رو روی تخت کنار دست سامان گذاشتم و گفتم

 _نمیدونم چکار کنم سامان.. کاش بودی..

 

 ت رو تجربه کنمچشم هام رو بستم و به خودم اجازه دادم یه خواب راح

 

 زودتر از چیزی که فکر میکردم به انتقام رسیده بودم..

 

 با حس نوازش موهام چشم هام رو باز کردم

 

 دست سامان داشت تکون میخورد

 نگاهم به چشم هاش افتاد

 

 باز بودن.. خدایا.. داشتم خواب میدیدم؟؟

 

 ناباور بهش زل زده بودم که پرستاری وارد اتاق شد

 

 مان سریع سمتش اومد و شروع به چک کردن عالئمش کردبا دیدن سا
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 چند لحظه بعد بیرون رفت و دکتر رو هم خبر کرد

 

 من هنوز توی شوک بودم

 حتی نتونستم صداش کنم

 

  

 مده بودهمه چی واقعی بود.. سامانم واقعا به هوش او

 

 دکتر که حالم رو دید لبخندی زد و گفت

 _امان از عاشقی! االن که به هوش اومده دختر جون.. نمیخوای تحویلش بگیری؟ 

 

 لب زدم

 _هنوزم باورم نمیشه..

 

 کرد.. دکتر چند تا سوال ازش پرسید و خواست که دست و پاش رو باال ببرهسامان هم فقط به من نگاه می

 

 کاملش مطمئن شد یسری چیزا روی کاغذ نوشت و تحویل پرستار داد وقتی از هوشیاری

 

 دورمون که خلوت شد سامان گفت

 _نمیخوای تحویلم بگیری؟

 

 دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زیر گریه
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 _دلم برات تنگ شده بود

 

 دستم رو گرفت و منو توی بغلش کشید

 _عشق نازک نارنجی منی..

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_231 

 انقدر گریه کردم که لباسش کال خیس شد

 کرد و قربون صدقه م میرفتو سامان هم مدام موهام رو ناز می

 

 نگاهی به سر تا سر اتاق انداختم

 کسی نبود

 

 سریع خم شدم و لبش رو بوسیدم

 سامان چشمکی زد و گفت

 _شیطون شدی عشقم.

 

 _دلم برات تنگ شده بود..

 با باز شدن در اتاق از جا پریدم

 

 مامانش بود

 مونده بود داخل بیاد یا نه

 

 ترسید سامان پسش بزنهمیدونستم چرا.. پشیمون بود و می
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 بلند شدم و دستش رو گرفتم

 و میگه_سالم.. باالخره اومدین.. سا.. سمانه به هوش اومد.. از وقتی بیدار شده مرتب اسم شما ر

 

 مادرش انگار با حرفم جون گرفت

 قدمی جلو گذاشت که سامان گفت 

 _برو بیرون نمیخوام ببینمت

 

 کنار گوش مادره گفتم

 _یکم اعصابش خرده.. من تنهاتون میذارم

 

 و از اتاق بیرون رفتم
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 پدرش خیلی بهش بدی کرده بودن ولی االن از کارشون پشیمون بودنمادر و 

 

 زد و گریه میکرداینو از حرف های مادرش فهمیدم.. خیلی حرف می

 

 هر روز براش دعا میخوند تا حالش خوب شه

 اون زمان که سامان بهشون احتیاج داشت نبودن ولی االن خودشون رو رسونده بودن..

 

 باره خوب شه..دلم میخواست رابطشون دو
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 البته دلم آبمیوه و کیک هم میخواست!

 

 فرصت رو غنیمت شمردم و سمت بوفه رفتم

 

خودمو به صرف یه کیک شکالتی خوشمزه و شیرکاکائو دعوت کردم و بعد از خرید چند تا رامی و 

 کمپوت دیگه پیش سامان برگشتم

 

 مادرش رفته بود

 با تعجب گفتم

 _چی شد؟ مامانت کو؟

 

 نگاهم کردبا اخم 

 _نمیخوام ببینمش زیبا.. ازش متنفرم

 

 کنارش نشستم و یه رانی براش باز کردم

 _باشه دختر کوچولوی احساساتی من.. بیا رانی بخور

 

 سامان که حرصش گرفته بود گفت

 _توی این موقعیت هم باید حرصم بدی

 

 بوسه ای روی لبش کاشتم و گفتم

 _تورو حرص ندم کی رو حرص بدم عشقم؟

 

 رانی رو به زور به خوردش دادم و
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 تا شب پیشش موندم تا وقتی که حامد رسید

 

 واکنششون دیدنی بود. دوتایی همدیگه رو بغل کرده بودن و اشک میریختن

 

 یه جورایی حسودیم شد!

 م و کمال تعریف کرد و سامان هم مثل من شوک زده شدحامد قضیه ی حسام رو تما

 

 نمیخواستم به این زودی بهش بگم ولی حامد گند زد

 

 تایی نشسته بودیم که چه تصمیمی درباره ی حسام بگیریم ۹

 

 خواست حسام اعدام شهحامد با اینکه برادرش بود خیلی دلش می

 

 ردونده بود دلیلی نداشت حسام بمیره..ولی من نمیخواستم.. حاال که خدا سامانم رو بهم برگ

 

 ولی باید حبس ابد میخورد که دیگه سایش از زندگیم کم شه

 

 پیشنهادم رو گفتم و با مخالفت سامان روبرو شدم

 _حسام پارتی زیاد داره.. اگه آزاد شه چی؟

 

 _تا اون موقع ما رفتیم خارج.. بعدم تو میتونی عذاب وجدانش رو داشته باشی؟

 میتونیم نجاتش بدیمحاال که 
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 سامان چیزی نگفت. انگار اونم حس من رو داشت

 

 ولی حامد باز پرید وسط

 _چه عذاب وجدانی؟ ناراحتی که میخواسته بکشتت؟

 تنها بذاری؟یا اینکه میخوای بری خارج و حسام رو با بقیه ی دخترا 

 

 دخترایی که میتونه سرنوشتشون مثل تو بشه

 

 با حرص گفتم

 _مشکالت شخصی که باهاش داری رو وسط نکش..

 من دلم نمیخواد بمیره

 

 با این حرفم متوجه نگاه خیره سامان شدم

 اوه گند زدم

 

 ادامه دادم

 _فقط عذاب وجدان..

 

 سامان گفت

 بهتره به حبس رضایت بدیم_نه متوجهم.. منم مثل زیبا فکر میکنم.. 

 



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 انتظار این تصمیم ناگهانی رو نداشتم

 

 سامان بعد این حرفش باهام سر سنگین شده بود

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_235 

 حامد با اخم گفت

 _دوتاتون بی عقلین

 یه روز از این تصمیم پشیمون میشین

 

 ق بیرون رفتو از اتا

 با خونسردی ظرف غذای سامان رو برداشتم و یه قاشق غذا جلوش گرفتم

 _بیا عزیزم بخور.. بعدا درباره ش حرف میزنیم..

 

 تو منظور منو بد متوجه شدی

 

 سامان سرش رو سمت مخالف چرخوند و گفت

 _ممنون سیرم

 

 پوفی کشیدم.. سامان چه حساس شده بود.. البته حق هم داشت!

 

 ا رو جمع کردم و سرم رو روی تخت گذاشتم.. دقیقا کنار دستشغذاه

 

 دلم نمیخواست دربارم فکر بد کنه ولی ازطرفی توضیح اضافه هم انگار بی فایده بود..
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 بیشتر گند میزدم.. مطمعنا وقتی وضع اسفبار حسام رو میدید خودش هم دلش به رحم میومد

 

 ش روز به روز بهتر میشدچند روز از بهبودی سامان گذشته بود و حال

 

 چند بار توی محوطه قدم زد تا قوای قبلش رو به دست بیاره

 

 نتایج فیزیوتراپی عالی بود ولی سامان هنوز باهام سرسنگین بود

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#part_236 

 ولی همین که داشتمش کافی بود

 شم های بستش خیره شده بودمبا لبخند به چ

 

 نیم ساعتی میشد که خوابیده بود و منم داشتم دیدش میزدم.

 

 قرار بود هفته ی بعد برای رضایت دادن بریم..

 

 لبخندی روی لبم اومد.. سامان همون بود که میخواستم..

 

 با باز شدن در و اومدن مادرش از هپروت بیرون اومدم

 

 بینیش گذاشت.دستش رو به نشونه ی هیس جلوی 

 و آروم سمتم اومد و روی صندلی کنارم نشست
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 خواستم از جام بلند شم که جلوم رو گرفت

 _اون خیلی دوستت داره..

 

 بهش نگاه کردم و گفتم

 _شما رو هم دوست داره.. 

 

 چشم هاش پر اشک بود. صداش میلرزید

 _میتونم بیرون باهات حرف بزنم؟ 

 

 فتمباشه ای گفتم و همراهش بیرون ر

 روی نیمکت توی حیاط نشستیم

 

 آهی کشید و گفت 

 _براش مادری نکردم.. همیشه بهش پول دادیم تا ازمون دور بمونه..

 

 اینجوری فقط داشتم صورت مساله رو پاک میکردم.. 

 

 میدونم دوستت داره.. میدونم عقدت کرده..

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��هیی تبا قالده��]فروارد از کانال 

#part_237 

 _و میدونم که دوستش داری

 نمیخوام درباره ی گذشتت بدونم یا حقیقت چیزی که االن هستی رو ببینم



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 

 اگه پسرم انتخابت کرده پس ما هم مشکلی نداریم.. 

 

 زیر لب ادامه داد

 _برای یه بار هم که شده میخوام کمکش کنم...

 

 ال طرز فکرش و تصمیمش هم عوض میشد!فهمید کیم کاز خجالت سرخ شده بودم.. اگه می

 

 از طرفی هم بخاطر لو رفتن رابطمون خجالت میکشیدم

 مادرش زن مذهبی ای بود و مطمئنا پدر و بقیه ی خانوادش هم همینطور بودن

 

 ادامه داد

_حاال که سامان به هوش اومده بهتره زودتر کارهای پاسپورتتون رو بکنم و بفرستمتون خارج.. قرار 

 ه جا عملش کنن و تغییر جنسیت بده؟بود ی

 

 سرم رو به معنای آره تکون دادم

 لبخندی زد و گفت

 _پس عروسی هم همونجا باید بگیریم..؟

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_238 

 دیگه مطمئن شدم کامال سرخ شدم

 جای سامان خالی!
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 آهی کشید و گفت 

 اش ما رو ببخشه.._ک

 تو دختر مهربونی هستی.. خیلی کمکش کردی ولی ما..

 

 سریع گفتم

 _نه اینجور نیست.. سامان شما رو دوست داره فقط یکم فرصت میخواد..

 

 _امیدوارم همینطور باشه دخترم..

*** 

 

 امضایی زیر برگه ها زدم و سمت سامان هلشون دادم

 

 کرد و این شد رضایت ما..سامان هم اثر انگشت و امضاش رو ثبت 

 

 برای زنده موندن حسام.. مشروط به این که حبس ابد بخوره..

 

درصد قدرت بدنیش رو به دست آورده بود  ۳6از دادگاه که بیرون اومدم حس خیلی خوبی داشتم.. سامان 

 و حاال شده بودیم همون زوج قبلی

 

 درست قبل از اینکه حسام همه چی رو خراب کنه

 

 که روزنامه فروشی رد شدیماز کنار د

 _همه چی آرومه

 تو به من دل بستی

 لین چقدر خوبه که
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 تو کنارم هستی

 

 شد گوش کردمدستم رو توی دست سامان قفل کردم و با لذت به آهنگی که از ضبط دکه پخش می

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_239 

 نم چرا چهره ی حسام توی ذهنم اومدولی نمیدو

 گنجیداینکه لحظه ی آخر شکستش رو قبول کرده بود توی ذهنم نمی

 

 سرم رو تکون دادم تا از شر افکار مزاحمم خالص شم

 

 سامان کنار گوشم گفت

 _چیزی شده خانمی؟

 

 _نه عزیزم. یکم توی فکر گذشته بودم فقط.. بریم نهار بخوریم که کلی گشنمه

 

 فهمید نمیخوام بهش بگم. بیخیال سوال پیچ کردن شد و در ماشین رو برام باز کردانگار 

 _بفرمایید بانو

 

 لبخندی زدم و سوار شدم

 نباید به حسام فکر میکردم. اون عامل بدبختیم بود

 

موقع نهار سامان کلی سر به سرم گذاشت و در نهایت صورتم رو با مقداری از خورشت های سبزی 

 ن کردتوی ظرف تزئی
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 انقدر خندیده بودم که دلم درد میکرد

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_240 

 چند دقیقه بعدش توی ماشین بودیم و داشت خورشت های سبزی رو از روی صورتم پاک میکرد

 

 به لب هام که رسید مکث کرد

 دخترونه داشت نگاهی بهش انداختم.. هنوز چهره ی

 

 ناخودآگاه سرم رو پایین انداختم. حس خوبی نداشتم از اینکه یه دختر رو ببوسم

 

 نمیدونم چرا کلی فکر مزاحم توی سرم اومده بود

 

 سامان دستمال رو دستم داد و گفت

 _بیا خانومی. من زودتر رانندگی کنم که داره از آسمون آتیش میباره

 

 دم و گفتمدستمال رو گرفتم سری تکون دا

 _آره هوا خیلی گرم شده.

 

 به خونه که رسیدیم توی حموم پریدم

 االن چه واکنشی نشون میدادم؟

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]
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 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_241 

 دوش مختصری گرفتم و بیرون اومدم

 استرس داشتم که سامان سمتم بیاد

 

 فکر حسام داشت مخم رو میخوردنمیتونستم باهاش باشم.

 

 اه من چم شده بود؟

 سرگردون بودم که دستی روی پهلوم نشست

 

 _عزیزم؟ چیزی شده؟

 _نه فقط یکم خستم.. بخوابیم؟

 

 سری تکون داد و سمت اتاق خواب راهنماییم کرد

 _باشه عزیزم نمیخوای بگی نگو.

 

 چیزی نگفتم. داشتم از استرس پودر میشدم

 

 کشیدم و سامان هم کنارم خوابیدروی تخت دراز 

 

 دستش رو دورم انداخت و چیزی نگذشت که واقعا خوابم برد!

 

*** 

 با حس تکون خوردن چشم هام رو باز کردم
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 سامان باالی سرم بود و نگران نگاهم میکرد

 

 _خوبی زیبا؟؟

 دستم رو به پیشونیم گرفتم. عرق کرده بود

 _خوبم.. چی شده؟

 

 یدی.. عزیزم چرا بهم نمیگی که چی شدی؟؟د_داشتی خواب بد می

 ترسی؟حسام کاری کرده؟ از چیزی می

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_242 

 _توی خواب چیزی گفتم؟

 سامان بهم خیره شد و گفت

 _آره مدام اسم حسام رو جیغ میزدی

 

 ماتم برد

 وای چرا اون؟

 

 شم هام رو بستم و گفتمکالفه چ

 خندید._خواب صحنه ی تصادف رو میدیدم.. دیدم که کار اون بود و می

 همین عزیزم..

 

 نگاهم به ساعت افتاد. شب شده بود

 ادامه دادم
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 _خیلی خوابیدیم ها.. برم یه فکر برای شام بکنم؟

 

 سامان از جاش بلند شد و گفت

 _باشه بگو چی احتیاج داری برم بخرم.

 بلش یه اب به دست و صورتت بزن رنگت پریدهفقط ق

 

 باشه ای گفتم و از جام بلند شدم

 مشت لب رو که توی صورتم پاشیدم واقعا حالم بهتر شد

 

 توی یخچال رو هم بررسی کردم و خداروشکر به لطف حامد همه چی داشتیم.

 

 منظورم از همه چی ، وسایل الزم برای درست کردن خورشت مرغ بود

 

 برای حسام درست کرده بودم..همون که 

 

 اه بازم حسام..!

 مشغول خرد کردن پیاز ها شدم و ذهنم رو هم مشغول یادآوری مراحل درست کردن مرغ کردم

 

 خورشت خوشمزه ای میشد

 ولی حین درست کردن خورشت به یه نتیجه رسیدم

 

 ی نکردهفهمیدم چرا راحت تسلیم شده و تالشمن باید با حسام حرف میزدم.. باید می

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 
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#Part_243 

 توی فکر بودم که دستی رو شونم خورد و بعدش صدای سامان کنار گوشم

 _نگفتی. چیزی کم و کسر نداری خانمی؟

 

 نگاه دیگه ای به یخچال انداختم و گفتم

 _نه عزیزم. همه چی هست. حامد گرفته

 

 امان دستت طالیی گفت و از آشپزخونه بیرون رفتس

 

 کارم که تموم شد در دیگ رو بستم و برنج ها رو هم بار گذاشتم

 

 دست هام رو شستم و توی پذیرایی رفتم. سامان روی کاناپه لم داده بود و به تلویزیون زل زده بود

 

 جلوش وایستادم و دستم رو تکون دادم. متوجه نشد

 

 نیا نبود!انگار توی این د

 صداش کردم

 _سامانی؟ به چی فکر میکنی

 

 انگار به خودش اومد

 _به تو

 

 و بغلش رو باز کرد

 _بیا فیلم ببینیم..
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 کنارش نشستم و دستش رو دورم انداخت..

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_244 

 ودتلویزیون مستند حیات وحش گذاشته ب

 کنترل رو برداشتم و کانال رو عوض کردم

 

 از کشت و کشتار و شکار بدم میومد

 بعد از رد دادن چند تا تبلیغ و فیلم مضخرف به یه فیلم ترسناک رسیدم

 

 اوم . عالی بود

 خودم رو توی بغل سامان جمع و جور کردم و مشغول نگاه کردن شدم

 

 بعد از چند لحظه سامان گفت

 چندشت میشه زیبا؟ _از دختر بودن من

 

 با تعجب بهش نگاه کردم

 _نه.. چرا اینجوری میگی؟

 

 کالفه دستش رو توی موهاش کشید

 _ بلیط هامون رو پیگیری کردم..  هفته ی دیگه هم نوبت عمل دارم..

 

 مطمئنی میخوای باهام بیای؟

 پشیمون نمیشی؟
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 انگشت های دستم رو توی هم قفل کردم

 و میپرسی سامان؟_چرا االن لین سوال ها ر

 چیزی شده؟

 

 آهی کشید و گفت

 _میدونی که احساسات دخترونه هم دارم

 حس میکنم احساست به من شبیه یه دینه.. نه عشق..

 

 کالفه گفتم

 _داری اشتباه میکنی سامان.. اینجور نیست..

 من.. من ازت خوشم میاد

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��تباهیی  قالده��]فروارد از کانال 

#part_245 

 سعی کردم به چشم هاش نگاه نکنم

 من که داشتن سامان آرزوم بود االن چم شده بود؟

 

 حس و حال خودمم نمیفهمیدم.

 سمت اتاق رفتم و گفتم

 _میرم دوش بگیرم.. توام به اون فکرای مسخرت اجازه پیشرفت نده

 

 توی حموم که رسیدم اولین اقدام دوش آب سرد بود
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 ه کل ذهنم رو خالی کنه.یه دوش ک

 تصمیم گرفتم فردا یه سر به حسام بزنم

 

 دلیل کارش رو بفهمم..

 خیلی برام مهم شده بود

 

 از حموم که بیرون اومدم با حوله روی تخت خوابیدم

 

 انقدر گرم و نرم بود که نفهمیدم کی خواب رفتم

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��اهیی تب قالده��]فروارد از کانال 

#Part_246 

 صبح زود با صدای گوشیم بیدار شدم

 از جا بلند  شدم و آبی به دست و صورتم زدم

 

 لباس هام رو پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم

 

 سامان روی کاناپه خوابش برده بود

 آهسته سمتش رفتم و پتویی روش کشیدم.

 

 کیف پولش رو برداشتم و از خونه بیرون زدم

 

 زیر لب گفتم

 خشید سامان.. ولی باید بفهمم چمه.._بب



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 

 آژانس گرفتم و مستقیم سمت زندان رفتم

 

 نمیدونستم وقت مالقات کیه.. با کلی خواهش و تمنا وارد شدم

 

 توی اتاق مالقات نشسته بودم که حسام رو با دستبند اوردن

 

 ریش هاش بلند شده بود

 روبروم نشست و بهم زل زد

 _فکر میکردم ازم متنفری..

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0الده تباهی, ]ق

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_247 

 زمزمه کردم

 _هنوزم هستم.

 

 _پس چرا اینجایی؟

 _بخاطر سوالم.. چرا مقاومت نکردی و تسلیم شدی؟

 

 _واقعا اومدی تا حالم رو ببینی؟ یا اعتراف هام رو؟

 

 دار شده بودصداش خش

 زیر چشمی نگاهش کردم
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 م هاش پر اشک بودچش

 خدایا باورم نمیشد..

 

 ادامه داد

 _من دوستت داشتم...

 هنوز هم دارم..

 

 دیدمت دیوونه میشدمنمیخواستم بهت آسیب برسونم ولی وقتی با اون یارو می

 

میدونستم دوجنسه ست ولی انگار خبر نداشتی.. ولی وقتی اون روز فرار کردی مطمئن شدم یه چیزایی 

 میدونی

 

 بودم. چند بار به سرم زد بدزدمت ولی مجازات کسی که منو قال گذاشته این نبود دنبالت

 

 میخواستم کاری کنم پشیمون بشی.. ولی اون تصادف.. واقعا نمیخواستم بزنم بهتون..

 

 ترمز ماشینم برید..

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_248 

 ت رو دیدم ترسیدم جلو بیاموقتی حال

 سامان از توی ماشین پرتت کرد بیرون ولی به خودش که رسید ماشین منفجر شد

 

 پرنده پر نمیزد
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 میدونستم زنده موندنتون بعدا برای خودم بد میشه ولی زنگ زدم به پلیس و اورژانس

 

 سریع منتقلتون کردیم بیمارستان

 ده بودن ازشاوضاع سامان خوب نبود دکترا قطع امید کر

 

 ولی نذاشتم دستگاه ها رو جدا کنن.. تو هم چند روزی بود که به هوش نمیومدی

 

 مثل مرغ پر کنده شده بودم

 اون روزی که به هوش اومدی و فهمیدم دارمت خیلی خوب بود

 

 ولی تو روی خوش نشون نمیدادی و حتی اون روزی که خواستم ببرمت توی روم وایستادی

 

 این رفتار هات بخاطر سامانه و دوست داشتن اون، خیلی سخت بود براماینکه میدونستم 

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_249 

 چند باری زنگ زدم به خونه سامان تهدیدت کنم یا بترسونمت که برگردی پیشم

 

 ولی فایده نداشت

 رو ببینم یه روز رفتم بیمارستان تا سامان

 

 دلم میخواست بفهمم این دختر چی داشت که من نداشتم

 

 ولی حامد اونجا بود. صبر کردم تا از در فاصله بگیره و وقتی رفت،متوجه تو شدم
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 سرت روی سینه ی سامان بود و گریه میکردی 

 انگار داشتی باهاش حرف میزدی

 

 وقتی توی اون حال دیدمت از خودم بدم اومد

 

 شتم ولی عذابت میدادممن دوستت دا

 مرد رویاهات نبودم 

 

 پس تصمیم گرفتم خودم رو عقب بکشم

 

 میدونستم حامد پیگیر کارهای دادگاهه.. منم قراردادم رو با وکیلم کنسل کردم و منتظر روز دادگاه نشستم

 

 و بعد از اون هم که خودت میدونی..

 زیبا.. من دوستت داشتم.. هنوز هم دارم..

 

 ه ازت میخوام اینه که منو ببخشی...تنها چیزی ک

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_250 

 اشک هام رو به زور کنترل کردم

 لعنتی با کارهای زندگی چند نفر رو خراب کرده بود

 

 سعی کردم صدام نلرزه
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 _هیچ وقت تمیبخشمت ..

 زندگی چند نفر رو خراب کردی

 

 بخاطر رفتارهات .. کارهایی که از روی غرور انجامشون دادی..

 

 کاری کردی حس امنیت نداشته باشم

 هر روز آرزوی مرگ میکردم..

 

 مثل برده ها باهام رفتار کردی..

 انتظار داری ببخشمت ؟

 

 سرش رو پایین گرفته بود

 شدم هیچ، بغضم بیشتر هم میشدهرچی میگفتم خالی که نمی

 

 د شدم و گفتماز جام بلن

 _فقط اومدم حرف هات رو بشنوم و همینا رو بگم..

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_251 

 از در اتاق که بیرون رفتم اشک هام سرازیر شد

 

 لعنت بهت حسام.. تو با زندگیم چکار کردی؟

 

 آژانسی گرفتم و سمت خونه برگشتم
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 اشین راننده یه آهنگ گذاشت که حالم رو بدتر کردتوی م

 

 این روانیو خودت ساختی به چی زل میزنی

 

 بریزش دور این همه عکسو به چی قفلی زدی؟

 

 گفتی بهم بمون کنارم و خودت رفتی ولی

 

 بسمه هر چی کشیدم گل گرفتم این دلو

 

 قید همه چی رو زدی بیخیال شدی یهو

 

 میزدی جلو؟ من که همپای تو بودم از کی

 

 دونستم دقیقا چمه و چی میخوامدست هام رو روی صورتم گذاشتم و زار زدم. نمی

 

 اگه با این حال میرفتم خونه چی میشد؟

 

 به راننده گفتم تغییر مسیر بده و سمت بهشت زهرا بره

 

 راننده که حالم رو دید دستمال کاغذی ای جلوم گرفت و گفت 

  مشکلت حل میشه _خدا بزرگه دخترم.. ان شا هللا

 

 نیمچه لبخندی زدم و دستمال رو گرفتم 
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 ورودی بهشت زهرا پیاده شدم که..

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_252 

 که راننده گردنبندی سمتم گرفت

 _یادگاری دخترمه . نمیدونم وقتی دیدمت چرا یادش افتادم..

 

 باشه.. برای اونگ فاتحه بخونپیش تو 

 لبخندی زدم و تشکر کردم

 

 روی یه نیمکت نشستم و شروع به درد دل کردم

 _مامان.. آبجی.. نمیدونم چرا اینجا اومدم

 

 فقط دلم گرفته بود.. کاش کمکم کنین

 نمیدونم راه درست و غلط چیه

 

 یه زمان آرزوم بودن با سامان بود ولی االن.. 

 چکار کنم؟ مامان تو بهم بگو

 

 نگاهی به گردنبند انداختم

 نفره شادی خودنمایی میکرد ۹قلب کوچکی بود که باز میشد و داخلش عکس خانواده 

 

 دختر داخل تصویر خیلی شاد بود

 شاید اونم سرنوشتش مثل زهرا بوده



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 

 آهی کشیدم و گردنبند رو بستم و توی جیبم گذاشتم

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��د از کانال ]فروار

#part_253 

 آژانسی گرفتم و سمت خونه برگشتم

 کلید نداشتم. ناچار در زدم

 

 به ثانیه نکشید که در باز شد و چهره نگران سامان جلوم خودنمایی کرد

 

 قبل اینکه چیزی بگم دستم رو کشید و محکم بغلم کرد

 _کجا بودی؟

 

 _رفتم بهشت زهرا..

 کم تر شدحلقه ی دستش مح

 _نباید بهم خبر بدی؟

 

 _ببخشید حالم خیلی بد بود

 نگاهی به چشم های قرمزم انداخت و آهی کشید

 

 _بریم داخل هوا گرمه..

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 
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#Part_254 

 داخل که رفتیم بهم گفت

 ران نهار بیارن_تو برو یکم استراحت کن. زنگ میزنم رستو

 

 باشه ای گفتم و توی اتاقم رفتم

 لباس هام رو با تاپ شلوارک راحتی عوض کردم و آبی هم به صورتم زدم

 

 اوضاع چشم هام واقعا افتضاح بود

 وقتی بیرون رفتم سامان روی مبل نشسته بود

 

 اشاره کرد که پیشش بشینم

 سمتش رفتم و روی مبل روبرویش نشستم

 

 شد کمی سمتم متمایل

 _ببین زیبا.. کارهای اقامتمون درست شده.. همچنین بلیط ها

 

 وای.. چه زود!

 آوردمداشتم از تعجب شاخ درمی

 

 ادامه داد

 _مادرم بهم زنگ زد.. گفت که میخواد برای آخرین بار کمکم کنه

 

 _چه کمکی؟

 لبخند محزونی زد

 تم داریگفت که دوسکرد و می_از تو خوشش اومده.. خیلی ازت تعریف می
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 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_255 

 _میخواد برامون مراسم بگیره

 نوبت دکترم هم خودشون حل کردن

 

 ولی این زیبا، اون دختری که قبل تصادف دیدم نیست..

 

 حس میکنم فرق کردی

 دیگه اون احساس قبلی رو نداری بهم

 

 بگم که دستش رو باال آوردخواستم چیزی 

 _میدونم صبح رفتی پیش حسام..

 

زیبا تو هیچ دینی بهم نداری. فقط میخوام درست فکر کنی.. اگه احساست فرق کرده االن جدا بشی بهتر 

 از اینه که بریم خارج و پشیمون شی

 

 ار بذارمتمن دوستت دارم و تموم دنیامی ولی وقتی دو دلی هات رو میبینم دلم نمیخواد تحت فش

 

 از خجالت سرم رو پایین انداخته بودم. از کجا فهمید که رفتم پیش حسام؟

. 

 اگه توضیح اضافه ای هم میدادم انگار بدتر بود

 

 کردم که رنگ خونه رو زدنداشتم با انگشت هام بازی می
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 سامان بلند شد و گفت

 _خب غذامون هم آوردن. پیتزا که دوست داری اوم؟

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0]قالده تباهی, 

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#part_256 

 نهار که خوردیم سامان کنارم نشست و دستش رو دورم انداخت.

 

 _خب خانم خانما. نظرت درباره یه خواب عصرونه چیه ؟

 

 زیر لب گفتم

 _موافقم

 

 حتی نمیتونستم نگاهش کنم

 د خودش بلند شد و دستم رو گرفت و توی اتاق کشی

 

 چشمکی زد و انداختم رو تخت

 جیغی زدم که خودش هم کنارم اومد

 

 _دلم برای بغلت تنگ شده بود!

 همزمان با این حرفش منو توی بغل گرفت

 

 چه آرامشی داشتم..

 چشم هام رو بستم و اجازه دادم یه خواب راحت حالم رو بهتر کنه!
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 پوستم مور مور میشد

 ردکانگار یکی از عمد داشت اذیت می

 

 یکی از چشم هام رو باز کردم و سامان رو با یه پر توی دستش دقیقا باالی سرم دیدم 

 

 لبخندی زد و گفت

 _به به زیبای خفته !

 

 پر رو سمت دیگه ای پرت کرد و گفت

 _من نبودم دستم بود تقصیر این پره بود!

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_257 

 خندیدم

 _دیوونه ای..

 

 دلم برای این لبخندش تنگ شده بود

 هلش دادم و روی تخت انداختمش

 

 _منم دیوونه بشم؟

 دماغش رو فشار دادم

 

 دست هاش رو به حالت تسلیم بودن باال آورد و گفت



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 _باشه باشه من تسلیم ..

 فقط میخواستم ببرمت یه جایی..

 

 شاخک هام فعال شد 

 _کجا ؟

 

 بریم قدم بزنیم_

 ازش روش کنار رفتم و گفتم

 _اوم باشه تالفی کردن رو به بعدا موکول میکنم.

 

 من برم آماده شم.

 و سریع توی اتاق خودم پریدم

 

 مانتو و شلوار مشکی ساده ای پوشیدم و با کفش و شال سفید تکمیلش کردم

 

 مانتو و کفشش سفید بود بیرون که رفتم سامان هم تیپش مثل من شده بود با این تفاوت که

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_258 

 گرفتبعضی وقتا خندم می

 اسم پسرونه ی سامان و چهره ی دخترونه ش توی ذهنم، همخونی نداشت

 

 _ست کردی باهام؟ چقدر درگیر منی تو اخه !

 زبونی دراوردم و گفتم



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 لوم تو ست نکرده باشی سامان خان؟_از کجا مع

 

 _من مثل تو نیستم که!

 کل کلمون تا بیرون رفتن ادامه داشت

 

 انقدر سر به سر هم گذاشتیم تا خسته شدیم

 خودم اعالم آتش بس کردم و گفتم که تسلیمم

 

 سامان هم آتش بس داد و به برد دو طرفه راضی شدیم

 

 برای شام انتخاب کرده بود سامان یه ساندویچی کوچک و درب و داغون رو

 

 بعد از کلی پیاده روی یکم ضد حال بود 

 

 سامان بی توجه به قیافه پنچر شده ی من دوتا بندری سفارش داد و روی یکی از میز هاش نشست

 _نمیای زیبا جون؟

 

 کنارش نشستم و گفتم

 _این مغازه رو از کجا پیدا کردی؟

 

 ود_مشتری دائمشم. بیشتر روزا جام اینجا ب

 پنچر نباش. مزه ساندویچش رو که بچشی عاشقش میشی

 

 و واقعا راست هم میگفت

 



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#part_259 

 ساندویچش انقدر خوشمزه بود که عاشقش شدم!

 

 سامان شروع به حرف زدن کرد

 م_اولین باری که اینجا اومدم با مامانم بود

 

 اون موقع تازه زندگی روی خوش بهم نشون داده بود و رفتارشون یکم باهام بهتر شده بود

 

 هر شب با مامانم میومدیم پیاده روی

 تا اینکه یه شب اومدیم اینجا

 

 کلی خوش حال بودم

 سالم بود ۱1

 

 اون شب مامانم بهم گفت که قراره برم خارج

 

 تنها دلیلش هم تحصیالت بهتر بود

 فهمیدم چرا. نمیخواستن توی دیدشون باشمولی من 

 

 حق هم داشتن یه دو جنسه تو خانواده جایی نداشت

 

 _رفتی؟

 _آره ولی خیلی زود برگشتم.
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 راستش قصد خودکشی داشتم ولی یه شب نشستم و فکر کردم

 

 بذار منم بی خیال باشم

 از اون روز، دیگه رفتارشون رو تجزیه تحلیل نکردم

 

 خوش زندگی رو گذروندمپول گرفتم و الکی 

 

 گذشت تا وقتی که تورو دیدم..همه چی می

 

 افسرده بودی.. درست مثل من..

 زیبا میدونی چرا عاشقت شدم؟

 

 _چرا؟

 _چون واقعا زیبایی.

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0قالده تباهی, ]

 [��ی تباهی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_260 

 خجالت زده سرم رو پایین انداختم

 براز احساساتش بچگونه و واقعی بودچقدر ا

 

 اونوقت منم بین دوراهی گیر کرده بودم

 دوراهی رو باید فرو میکردم توی حلقم

 

 نهایت نامردی بود اگه سامان رو ول کنم
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 لبخندی زدم و دست هاش رو گرفتم

 

 _سامان؟

 _جونم

 _مرسی که دارمت.

 

 سامان خندید

 _من دارمت خانوم کوچولو

 

 که حس کردم محتویات معدم اومد تو حلقم خواستم چیزی بگم

 

 دست سامان رو ول کردم و بیرون پریدم

 تنها جایی که تونستم گیر بیارم پشت مغازه و البالی درخت ها بود

 

 خورده و نخورده م رو باال آوردم

 سامان نگران باالی سرم وایستاده بود و شونه هام رو ماساژ میداد

 

 _چی شدی زیبا؟

 حالت خوبه؟

 

 ی حال روی چمن ها نشستمب

 _نمیدونم چم شد ..
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 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یقالده تباه

 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_261 

 برگشت یآب وانیرفت و با ل سامان

 دهنت بره یآب بخور مزش از تو کمی_

 

 اب رو گرفتم وانیکردم و ل یتشکر

 میمغازه برگشت یکمک سامان بلند شدم و تو با

 

 گفت یاونجا جلو اومد و با لحن چندش شاگرد

 ؟یخانم ی_خوب شد

 

 با اخم جوابش رو داد سامان

 .شهیبهتر هم م نیشما. اگه تنهامون بذار یممنون از نگران یلی_خ

 

 خرج کردنش خندم گرفته بود رتیغ از

 میسمت خونه برگشت ییو دوتا میشد الیخیها رو ب چیساندو یمونده  ته

 

 رو دوست داشتم  یرو ادهیمن پ ین گرفتن آژانس بود ولساما شنهادیپ

 

 راه بهمون متلک گفتن یکه چند نفر تو بماند

 

 بهتر بود یلیخ شدیسامان پسرونه م یچهره  اگه

 

 شد؟یم یچه شکل ذاشتیو.. م شیاگه ر یعنی
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 بده؟ رییچهره ش هم تغ تونستیم عملش

 

پسربچه  هیرز دست  یدادم با ذوق به گل ها حیرجسواالتم رو به داخل خونه موکول کردم و ت دنیپرس

 زل بزنم

 

 به سامان گفتم  یلحن لوس با

 خوامی_سامان من گل م

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده

 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_262 

 شاخه برام گرفت هیزد و  یلبخند

 _چقدر خانم ما لوس شده!

 

 هام باز شد شین

 ..یدارم سامان _خب گل دوس

 

 رو گرفت و گفت  دستم

 شد روقتیکه د میبر گهی_خب د

 

 رفتم خچالیسر  میدیکه رس خونه

 سوختیبود و م یهنوز خال معدم

 

 و تند تند چند تا لقمه خوردم  دمیکش رونیرو ب ریو پن نون
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 کردیزده بود و نگاهم م هیتک واریبه د سامان

 

 رو برداشتم یرفتم و ظرف ترش خچالی یکه تموم شد دوباره تا کنر تو خوردنم

 

 گفت سامان

 باهم؟ ر؟؟یو پن ی_ترش

 

 چرا دونمی_خب دلم هوس کرده.. نم

 ها داشتم یخوردن ترش یبرا یخاص اقیاشت 

 

 شونه باال انداخت و گفت سامان

 .. اینخور ادیز رمیدوش بگ هی رمی_عواقبش با خودت پس. من م

 

 ها شدم ین ترشگفتم و مشغول مزه مزه کرد یا باشه

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده

 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_263 

 ها رو خورده بودم ینصف ظرف ترش بایتقر

 حرف سامان افتادم ادیبخورم که  خواستیهم دلم م هنوز

 

 ارمیباال ب ویدوباره همه چ خواستینم دلم

 گذاشتمش خچالی یبستم و تو سرشو
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 سمت اتاق سامان رفتم نیپاورچ نیپاورچ

 ومدیدوش م یصدا هنوز

 

 کنم تشیاذ کمی گفتیدرونم م کرم

 م عوض شده بود هیداشت و روح ریتاث یرو ادهیپ واقعا

 

 دمیخودم کش یکمدش نشستم و لباس ها رو جلو داخل

 

 سامان اومد یباز شدن در و سوت زدن ها یبعد صدا قهیچند دق حدودا

 

 شنگ بودو ق یتمیزدنش ر سوت

 زدیتند م قلبم

 

 آوردم و بلند گفتم رونیلباس ها ب نیمحض باز شدن در خودم رو از ب به

 _پخ

 

 که فکر کنم دوتا سکته زد سامان

 رو زدم شییانتها یتا سکته  0 دمیسامان رو د تیوضع یخودمم وقت یول

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده

 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_264 

 بود ستادهیبود و لخت جلوم وا دهیچیدور موهاش پ چه،یدور بدنش بپ نکهیا یش رو به جا حوله

 

 چرا شوکه شده بودم  دونمینم یبودم و االن رسما شوهرم بود ول دهیبار باهاش خواب هی نکهیا با
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 کمد برگشتم یو تو دمیکش یغیج

 بهت بود یانگار هنوز تو سامان

 

 دادیهم نشون نم یو واکنش ومدیازش نم ییصدا چون

 

 خندش کل اتاق رو برداشت یکم صدا کم

 بود پس؟ یچ یخودت برا غی؟ ج یمنو بترسون ی.. تو اومدبایز ی.. وای_وا

 

 بود خودم شوکه شدم دهیفهم کثافت

 کمد رو باز کرد و گفت در

 دمیبابا حوله پوش رونی_بیا ب

 

 اومدم رونیبهش انداختم و ب ینگاه

 زدم منحرف غیجالب تر شدن جو ج یبرا ری_نخ

 ؟یگردیتو چرا لخت م بعدشم

 

  دیرو پشت کمرم انداخت و بهم چسب دستش

 _اونوقت چرا نگردم؟

 

 _خب.. خب زشته

 رو به سرم چسبوند و ادامه داد سرش

 یخوشگل نی_کجاش زشته؟ به ا

 

 دمیکوب نشیس یو تو دمیکش یغیج هیمنظورش چ دمیفهم یوقت
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 منحرف! شعوری_ب

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده

 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_265 

 حرص ادامه دادم با

 زشته یلی_اتفاقا اون که خ

 

 شد و گفت طونیکم کم ش لبخندش

 ینظرت عوض شد خانم دیشا شینیدوباره بب یخوای_ا زشته؟م

 

 زدن با بهت نگاهش کردم یبار به جا نیا

 _سامان!

 

 _جونم؟

 زمیگمشو اونور عز_

 

 دیلبم گذاشت و کوتاه بوس یمقدمه لبش رو رو یب

 

 جلوم کنار رفت و گفت از

 راه بازه جاده هم دراز زمی_بفرما عز

 

 تنه ش کرد و گفت نییبه پا یبرم اشاره ا نکهیا قبل

 ها! داریشب دراز است و قلندر ب ی_ول
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 شدمی.. داشتم اب ممونیشعور م یب

 دممن چقدر عوض ش یلعنت

 

 رو رد کرده بودم؟ ییایح یب یکه قبال کلمه  یدرحال کشمیسامان خجالت م یبرا چرا

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده

 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_266 

 دمیلبم کش یتختم نشستم و دستم رو رو یرو

 

 دیقشنگ بوس چه

 منو یگذاشت یحسام خدا لعنتت کنه وسط دوراه یوا

 

 که جشم هام گرم شد دینکش یو طول دمیپتو خز ریز

 

و به  شدم دنشیفهم الیخیانقدر خسته بودم که ب یدورم بود ول یکه حس کردم حلقه شدن دست یزیچ تنها

 کردم یدگیادامه خوابم رس

 

*** 

 دمیبلند سامان از جا پر یصدا با

 مرده؟ ؟چطوری_چ

....+ 

 

 .نکن باهام. ی؟؟ اونم حسام؟ شوخ ی_خودکش

....+ 



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 

 دمیحرف هاشو نشن ی هیبق

 کرده بود؟ یخودکش حسام

 و کجا؟ یک چطور؟

 

 سامان گفت که مرده... حسام واقعا مرد؟؟ االن

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده

 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#part_267 

 من ماتش برد دنیبگه که با د یزیبرگشت و خواست چ سامان

 ...بای_ز

 

 رو قورت دادم و گفتم مبغض

 _چطور مرده؟

 

 بود و هم ناراحت یهم عصبان سامان

 دمیمشت شدن دست هاش فهم از

 

 سمتم اومد و بغلم کرد شیشخص پشت خط یتوجه به الو الو گفتن ها یب

 بهش رسوندن ایانگار دارو همراهش داشه  دونمی_نم

 

 تا بسته قرص خورده انگار چند

 ه..متوجه شدن نبض نداشت میوقت
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 انیاشک هام اجازه دادم که ب به

 ...یبد بود. بد کرد باهام.. ول حسام

 

 حالت تهوع سراغم اومد دوباره

 دمیپر ییدستشو یسامان جدا شدم و تو از

 

 و نخورده م رو باال آوردم خورده

 و قلبم بد تر سوختیم گلوم

 

 هنوزم حسام رو دوست داشتم! من

 کردیو صدام م زدیمرتب در م سامان

 

 حال بلند شدن رو نداشتم یول

 بود؟ یچه سرنوشت نیا

 

 ..یبد یلیخ ایخدا

 شد؟یم ینجوریا دیاصال با چرا

 

 از خانواده و زهرام که رفت اون

 از حسامم .. نمیا

 

 زد بیبهم نه ییصدا

 یبا حسام باش یتونستیکه نم تو

 

 کشهیزنده ست و نفس م ایدن نیا یجا هی دونستمیم یول تونستمینم آره
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 اگه شده اون جا، زندان باشه یحت

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده

 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_268 

 از در اومد و بعد سامان کنارم نشست یبد یصدا

 ..بای.. ززمیعز بای_ز

 

 بغلش فرو رفتم یزدم و تو هق

 _سامان.. سامان چرا حسام مرد؟

 موندیزنده م دیبا

 

 با تو بمونم خواستمیم یدارم ول دمیستش ندارم.. شامن دو سامان

 

 موندیزنده م دیاونم با یول

 رهیبم نمیخواستم

 

 کردیفقط پشتم رو نوازش م سامان

 که اروم گرفتم سامان بلندم کرد کمی

 ؟ی_بهتر

 

 :بنرهام

 _اوهوم.

 شده؟ یچ مینیبب میبر یخوای_م
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 نگاهش کردم تیمظلوم با

 م؟یبری_م

 

 میش برو بپو_آره لباس هات

 تخت گذاشت یبرام رو یمانتو و شلوار مشک هیاومد و  همراهم

 

ه نبودم ک یطیشرا یتو یول نمیمنو ببره که حسام رو بب ایحقش نبود که اون حرف ها رو بشنوه  سامان

 رو درک کنم نایا

 

 رد و بدل نشد  نمونیب یحرف نیماش یتو

 

 گهینم یزیو چ کنهیازش ممنون بودم که درکم م واقعا

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده

 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#part_269 

 دمیجسد حسام رو د یو ک میدیبه زندان رس یک دمینفهم

 

 چشمم بود یبسته جلو یصورت کبود حسام با چشم ها فقط

 

 رو گرفتم دستش

 سرد بود سرد

 

 کنارم گفت سامان

 منتظرتم رونی... بذارمی_تنهات م
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 دیبسته شدن در بغض منم ترک یبا صدا همزمان

 

 ؟یعوض یکار رو کرد نیحسام... چرا ا آخ

 رو فشردم دستش

 _چرا؟ چرا از اول نتونستم داشته باشمت؟

 

 ارمیمعدم نبود که باال ب یتو یزیچ یحالت تهوع سراغم اومد ول دوباره

 

 حسام زانو زدم کنار

 فقط سامان برام مونده بود!  حاال

 

  ؟یکشیچرا خودم رو نم یریگیهام رو م زیدونه دونه عز یتو که دار ایخدا

 

 عذاب بکشم؟  دیانقدر با چرا

 خالصم کن..  ریرو بگ جونم

 

 دست حسام گذاشتم و گفتم  یرو رو صورتم

 هوم؟  ؟یرفت چرا

 که من دوست دارم؟  یدونستینم مگه

 

 دوست داشتم..  شهیهم یلعنت من

 داشتم...  دوست

 

 حسام یزدیل اون حرف ها رو بهم نمحداق کاش
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  ؟یفهمی.. مرهیگیم شیداره آت قلبم

 

 .. یتو که تنهام گذاشت یبفهم دیبا چرا

 شده بود شتریتهوعم ب حالت

 

 هام رو پاک کردم و از جام بلند شدم اشک

 

 حسام رو با دست هام قاب گرفتم  صورت

 یهم جذاب بود.. جذاب و خواستن هنوز

 

  دمیو بوسر شیشونیشدم و پ خم

 کنم نه؟  یازت خداحافظ دیبا االن

 

 برم؟  شهیهم یبرا دیبا

  چرخهیحسام تار شد و کم کم حس کردم اتاق داره دور سرم م صورت

 

 افتادم  نیزم یخودم رو کنترل کنم و به پشت رو نتونستم

 

 لق!مط یاهیبود که حس کردم و بعد س ییها زیچ نیسامان آخر یها غیسرم و ج یسیو حس خ درد

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده

 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_270 

 گرفته بود شیو چشم هام انگار آت کردیدرد م سرم
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 حد ممکن چشم هام باز شه نیدستم باعث شد تا آخر یزدم که سوزش تو یغلت کالفه

 

 کجا بودم؟ من

 تمدستم انداخ یبه سرم تو ینگاه

 

 ومد؟ینم ادمی یزیچ چرا

 به کنار تخت افتاد نگاهم

 

 تخت گذاشته بود و خوابش برده بود یسرش رو رو یالغر اندام دختر

 

 بود؟ یک نیا

 ذهنم شکل گرفت وحشت کردم یکه تو یبعد سوال

 م؟یک من

 

 دمیرسینم ییبه جا کردمیفکر م یهرچ

 

 فکر کردم که سردرد شدم انقدر

 سر دختره خورد یکه آرنجم تورو باال آوردم  دستم

 

 شد و منو نگاه کرد داریو منگ از خواب ب جیگ

 

 دیزد و بهم چسب غیج هوی

 ..نمیبی؟ دارم خواب م یخوب بایشکرت.. ز ای_خدا

 

 فاصله گرفتم و گفتم ازش
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 ؟یشناسی_تو.. منو م

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده

 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_271 

 برد ماتش

 ؟یشناسی_حالت خوبه؟ منو نم

 

 گذاشتم و گفتم میشونیپ یرو رو دستم

 اد؟؟ینم ادمی یزی_نه.. چم شده.. چرا چ

 

 دمیبگه که دستم رو کش یزیدستم رو گرفت و خواست چ دختره

 

 بغض گفتم با

 ؟یا ی_بهم دست نزن تو ک

 

 _باشه اروم باش

 گمیرو برات م یچ همه

 

 کردیبهم القا نم یحس خوب دنشیچرا د دونمینم

 ..رونی_برو ب

 

 کرده بود. دوباره داد زدم سکوت

 ..گمیم رونی_برو ب
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 باشه؟  ادیپرستار ب گمی. مراقب خودت باش.. مرمی_باشه م

 رفت رونیجاش بلند شد و از اتاق ب از

 

 دادم هینشستم به تخت تک سرجام

 معلوم راستش رو بگه؟از کجا  شناختیبود؟ اگه منو م یک نیا

 

 ومد؟ینم ادمی یچیخودم ه چرا

 داشتم یبد جهیتهوع و سرگ حالت

 

 کردم بخوابم یو سع دمیدراز کش دوباره

 

 رو داشتم ایحس دن نیبدتر یلعنت

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده

 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_272 

 جام غلت زدم یتو

 سرم مشغول ور زدن بودن یپرستار نفهم باال تادو

 

 خرد شده بود اعصابم

 نظرم رو جلب کرد کهیت هیحرف هاشون  نیب یول

 

 ؟یدیاون دختره رو د یپر ی_ه

 _آره چطور مگه؟
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 همون صدا گفت دوباره

 زنشه نمی_دو جنسه ست.. ا

 

 کدوم دختر بود؟ منظورش

 !میداشت نجایجالب دو جنسه هم ا چه

 

 دختره چطور قبول کرده زنش بشه.._جدا؟ 

 قبول کردن عقدشون کنن؟ یچطور

 ستیکه هنوز مرد ن نیا

 

 گرفته. یدلم براش سوخت.. دختره فراموش یول دونمی_نم

 ارهیب ادشیتا  سهیسرو دهنش

 

 روم ختنیر خیسطل آب  هی انگار

 منظور از اون دختر منم؟ نکنه

 دو جنسه بودم؟ هی زن

 

 دمش؟یشدم د داریب یدختر که وقت همون

 شدحد باز  نیهام تا آخر چشم

 

 رفتن رونیاز اتاق ب عینشون دادن و سر الیخیبه هوش اومدم خودشون رو ب دنید یپرستاره وقت دوتا

 

 کردیشده بود و شکمم قار و قور م شب

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده
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 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_273 

 ومدیمنتظر موندم اون دختره ن یهرچ

 داخل اومد ینیس هیبا  یشب بود که پرستار جوون یاخرا بایتقر

 

 و گفت دیرو جلوم چ غذاها

 ..میمراقبت باش یرو شوهرت داده. گفته حساب نای_ا

 

 _خودش کجاست؟

 اومد و رفت خارج کشور شیبراش پ تیمامور هیمتاسفانه شوهرت  زمی_عز

 .گردهیمزود بر یلیخ

 

 

 تعجب نگاهش کردم با

 ؟؟ی_منو تنها گذاشت؟ پس من چ

 

 .زمی_من کنارتم عز

 .یسمانه صدام کن یتونیم

 

 ..یی! چه اسم آشناسمانه

 تکون دادم و گفتم یسر

 _باشه..

 م؟یمن ک یبگ یتونیم ؟یشناسیم منو

 

 ادینم ادمی یچیه
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 شمیم وونهید دارم

 

 کمه. یلیبودنش خ یم.. احتمال دائهیاختالل موقت نیا زمی_عز

 

 شهیزود حالت خوب م یلیخ

 ..میکنیو شوهرت هم کمکت م من

 

 وسوسه م کرده بود دایغذاها شد ینگفتم چون بو یزیچ گهید

 

*** 

 

 بودم مارستانیب یبود که تو یماه چند

 خوردیبهم م مارستانیب طیحالم از مح گهید

 

 تحت نظر باشم دیبهم گفته بود حاملم و با سمانه

 

 ومدینم ادمیگذشته م  یدرباره  یزیهم چ هنوز

 

 بودم! دهیالبته شوهرمو هم ند و

 دادیعکسش هم بهم نشون نم یکس یحت

 

 اسمش سامانه دونستمیم فقط

 خارج از کشوره و

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده
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 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_274 

که اون روز  یاون دوتا دختر پرستار درست بود و دختر ینکنه حرف ها دمکریاوقات فکر م یگاه

 شوهرم باشه؟ دمشید

 

 که اون افکار وحشتناک از ذهنم برن دادمیسرم رو تکون م عیسر یول

 

 بزرگ شده بود و راه رفتنم سخت شکمم

 که راه برم کردیسمانه هر روز کمکم م یول

 

 به خو یلیخودم و بچه خ یسالمت یبرا گفتیم

 

 هم رفته بود  یبودم اخم هام تو نجایکه ا یچند ماه نیا یادآوری با

 

 در سرم رو باال آوردم. سمانه بود یصدا با

 دستش داخل اومد  یتو ینیس هی با

 

 . من آمده امیوا ی_من آمده ام ا

 گرفت و گفتم خندم

  ی_خوش آمده ا

 

 گذاشت و کنارم نشست  زیم یرو رو ینیس 

 توپ دارم یخبرا بده که ی_مژدگون

 

  ؟ی_چه خبر



@roman_faheshe 

@roman_faheshe  - made by “ AVA”                                         
 

 شد  ضیعر لبخندش

 . ستادنیدر وا رونی_خبرا ب

 

 جام بلند شدم و گفتم  از

 شده؟  یگرفته ها. چ تی_شوخ

 

 رو که باز کردم ماتم برد در

 آشنا..  یلیخ یمرد.. با چهره  هی

 

 .. شناسمشیکه م دونستمیم

  ومدینم ادمی یدونستم ول یم

 

 زد و جلو اومد  یلبخند

 زمی_سالم عز

 

 مقدمه بغلم کرد یب و

 گوشم گفت ریز

 ؟ی.. حاال دوستم دارشدمیم دیکه با ی_شدم همون سامان
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 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 

#Part_275 

 رو عقب کشیدم  خودم

 نگاهش کردم و گفتم متعجب

 ؟ی_تو شوهرم
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 دمیبگه بهش توپ یزیتونه چب نکهیا قبل

 ؟یهمه مدت کجا بود نی_ا

 بشه؟ یکه چ یولم کرد نجای.. چند ماه اادیب ادمی خواممیو نم ادینم ادمیتورو  من

 

 دهیکس جوابم رو نم چیه

 . تو هم که...دمیرو ند خانوادم

 

 و گفت دیحرفم پر وسط

 .میکنیاتاق صحبت م ی.. بذار توسی_ه

 

 کرد مییت و به داخل اتاق راهنمادستش رو پشت کمرم گذاش و

 

 میتخت نشست یرو

 به شکمم انداخت و گفت ینگاه

 _هوم. چه بزرگ شده..

 

 یاشک هاش رو یوقت یول دمیرو که باال آورد چشم هاش پر اشک بود. اول فکر کردم اشتباه د سرش

 ماتم برد ختیگونش ر

 

 ادامه داد یخشدار یصدا با

 یبود میتی_تو 

 که عاشقت شدم یبود یپرستار یدانشجو

 

 یتو عاشق برادرم، حسام شد یول
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 اوردیشب قبلش تصادف کرد و متاسفانه دووم ن یول تیخواستگار ادیبا مادرم صحبت کرد که ب حسام

 

 و ادامه داد دیکش یآه

 ..بایز یختیبه هم ر یلیتو خ میبهت گفت ی_وقت

 یشد هوشیکه ب یذجه زد انقدر

 

 داشتم حال تورو خوب کنم یم بد بود و سعهفته کنارت بودم. حال خود چند

 

 میکه عقد کن میکرد متقاعدت

 دوستت داشتم..  چون

 

 . یکه تو باردار میدیبعد از چند بار حالت تهوع فهم یول میاز همه عقد کرد پنهون

 

 . بچه مال حسام بودبایز ممیعق من

 .. یبود دهیخودت هم فهم انگار

 

 

 یون زدحالت بد بود که از خونه بد انقدر

 

  دمیدو دنبالت

 . رمتی.. نتونستم بگیپله ها تعادلت رو از دست داد یتو

 

 خونت رو بغل کردم.. یجسم غرق تو دمیپله ها رس نییپا یوقت

 

 [۱۱:۱۵ 1۱.۱6.۱0, ]یتباه قالده
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 [��یتباه ی قالده��]فروارد از کانال 
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 من خارج از کشور بودم یهم به هوش اومد یو وقت یبود هوشی.. چند روز بمارستانیب رسوندمت

 

 ..رفیم دیاقامتمون با یکار ها یبرا یکه تنهات گذاشتم ول ببخش

 

 گونش که پر اشک بود گذاشتم یرو رو دستم

 خورد جا

 

 انگشتم اشک هاش رو پاک کردم با

 ..کردیم وونمیچشم هاش بود داشت د یکه تو یچهرش و غم یبودم ول دهیحرف هاش رو نفهم نصف

 

 دیرو به دستم چسبوند و دستم رو بوس سرش

 از دستت بدم. خوامی.. نمبای_من دوستت دارم ز

 .. منو دوست داشته باشارین ادیگذشته رو به  

 

 نامشروع من و برادر سامان بود؟ یبچه  نیشکمم گذاشتم. ا یرو رو دستم

 

 کنار اومده بود؟ هیقض نیچطور با ا سامان

 انداختم و گفتمبهش  ینگاه

 ..نمیقبر حسام رو بب خوامی_م

 سوال ها ازت دارم یلیخ بعدش

 

 ادیب ادمیخاطراتم  خوامینم ،یگیباشه که م نیهم زیاگه همه چ یول
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 خارج از کشور . میریبا هم م اد،یب ایبه دن بچم

 ..نمیحسام رو بب دیاول با یول
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 [��یتباه ی قالده��روارد از کانال ]ف

#Part_277 

 مات نگاهم کرد سامان

 .. ی_باشه. االن حامله ا

 ..برمتیم ادیب ایدن بچمون

 

 دیپشت دستم رو بوس و

 مهربون بود.. چقدر

 

 رو نسبت بهش نداشتم یاون حس تدافع گهید یچرا ول دونمینم

 

*** 

 ماه بعد۹

 

 حسام گوشم رو کر کرده بود غیج یصدا

 خم شد و حسام رو از دستم گرفت سامان

 

 . دارمی_بده من نگهش م

 اونجاست.  قبرش

 

 رو نشون داد  یبا دست نقطه ا و
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  ؟یای_تو نم

 

 به نشونه نه تکون داد و عقب رفت یسر

 هام سرد شده بود دست

 

  دمیداشتم.. جلو رفتم تا به قبرش رس استرس

 دمیاسمش کش یرو یدست

 

 نژاد  کین حسام

 لب گفتم ریبراش خوندم و ز یا فاتحه

 یبود میروز عشق زندگ هی نکهی.. با اشناسمتی_نم

 

 .. ارمیب ادتیبه  خوامینم یستیکه ن حاال

 اسم پسرمونو حسام گذاشتم تا بدونه هم اسم باباشه فقط

 

 ارمتینم ادیبگم دوستت دارم چون اصال به  تونمیخارج. نم رمیم من

 

رو  زیچ چیچرا انگار قلبم درد گرفته.. ه دونمیچرا بغض دارم. نم ونمدی. نمکنهیم تمیاذ یزیچ هی یول

 حزف هام رو باهات بزنم نیو اومدم آخر دونمینم

 

 .. یبهم داد یادگاری هیو  یبود نکهیاز ا یمرس 

 ادین ادمیوقت خاطراتمون رو  چیه دوارمیام

 

 بچمون هستم..  مراقب

 .. خداحافظ
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 تمنگاه رو به سنگ قبر انداخ نیآخر

 

  شهیهم نیهمنش ی'' خداحافظ ا

 داغ بر دل نشسته یا خداحافظ

 من..  یمانده ب یا یمان یتنها نم تو

 خسته .. ''  یبه دل ها سپارمیم تورا

 

 دیخندیبغلش م یشدم که شوهرم بود و بچم که تو رهیخ یجام بلند شدم و به مرد از

 

____ 

 انیپا

 قلم مرحومه آوا به

 شاد روحش

 

 

 


