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 خالصه

 

 

دخترک   یول شهیم تیدخترک رع ریکه بعداز سالها اس یریسختگ یارباب

ازدواج  نیپدرش با دشمن ارباب ازدواج کنه اما ا یمجبوره بخاطر بده

نداره چون ارباب ...  یثمر  

 

 

 

 

است این رمان فروشی  

و قابل پیگرد است. رمان حرام ، غیر قانونی خش یا دانلود رایگان این پ  

 

:لیفا سازنده  

https://t.me/Mahekochak  

 

https://t.me/Mahekochak
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سمت اَسبتون   امی نم گهیتروخدا، غل...غلط کردم د کنمی _اَرباب خواهش م

 ارباب  

 

 

دی ب*اسنمو غر یزد رو  یمحکم ی لیس  

 

د یبش ک یبه اسب من نزد دی_دهنتو ببند! به همه اتون تذکر داده بودم که نبا  

 

که  ی پشتمو سرشو اورد جلو ودم گوشم طور  رفت  

گفت:  کمیبه گردن بار کرد ینفساش برخورد م هرم  
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  ه یعمارت به حرف اربابش گوش نداده و االن وقت تنب  نی ا ی _اما جوجه 

 کردنشه! 

 

تازه رشد کرده امو به چنگ   ی ها نهیلباس بلندم رد کردو س  ری از ز  دستاشو

 گرفت  

و گفت:  دمیاز سر دردش کش  یآخ   که  

 

! یدار  ینرم یها  نهی _جووون! س  

هولو کنه؟    یاندازه   ناروی اربابت ا  یدار  دوست  

 هوم؟

 

و لبامو به دندون گرفتم ن ییشرم وخجالت سرمو انداختم پا  از  

از ترس سرباز کردو وسط هق هقام گفتم: بغضم  

 

 

 _نه...نه تروخدا ارباب نه. 

برم تروخدا   دی..بزاری بزار  

  کنه یدعوام م  مامانم
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پاهاش  یو نشوندتم رو برگردوند  

بود؟   یچ  گهید اون  

انگشتاش گرفت   نیب  لبامو  

شد ی تر م  زی داشت ر چشمام  

چرا !  دونمینم  

گرفت که از درد چهره ام جمع شد  یگاز  نمو ییپا لب  

 

د یلبامو بوس دوباره  

   دادیلباش حرکت م   نیب  یطوالن

  چوقت یمامانم بودمو ه شیاالن پ   خواستیاسم مامانمو صدا زدم دلم م  رلبیز

. ومدمینم  یاستبل لعنت ن یبه ا  

 

وحشتناکش   یدهنمو با صدا و وحشت زده قورت دادم و چشم از چشم ها آب

 برداشتم که گفت:

 

؟  یدونستی، م یکرد ی _فضول  

 

نم یو مجبورم کرد به زانو بش   دیبازومو کش   هوی   
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ستادیا  

داد ی درورد و دور دستش تاب کمربندشو  

 

فکر گفتم: بدون  

 

برم.  دی_جان خان بزار  

 

#p2♾ 

و گفت: دیغر  ارباب   

 

؟ ی کرد یغلط ی_چ   

 هاااان؟ 

 

کردن یارباب غلط دی+ُت...تروخدا ببخش   

 

. رون یب می گذاشت و از اسطبل زد  دویکش  دستمو  
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ی غلطا نکن ن یاز ا گهیکه د دمیبهت م ی درس-  

بهتون بها داده خان.  یلی خ  ن،یشد  پرو  

 

 

زد  یتموم شدن حرفش دستشو انداخت پشت سرمو موهامو چنگ با  

صورتمو گفت : کی اورد نزد سرشو  

کنم یخودم آدمت م -  

 

ن یبزرگ عمارت انداختتم زم  اطیح  وسط  

. نی زم  فتمیزانوم زد که باعث شد ب  یلگد  

 

دیعفو کن  دیتروبه خدا ارباب ببخش-  

 

گم یم  یکه چ  دی شن ی انگار گوشاش کر شده بود نم  نه  

 

. رونیتشر ارباب دوباره از عالم هپورت اومدم ب با  

دور دستش تاب داد  کمربندشو  

شونه هام  ی ضربه اشو رو نیاول  و  

اورد  فرود  
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الف بچه واسه من پرو شده ه ی-  

 

تن و بدنم   یضربه هاشو رو انقدر   

کرد  یخال  

جون حرف زدن  گهید که  

نزنتم نداشتم نکهیالتماس واسه ا  و  

پخش شده و   نی زم ی جونم رو  یب جسم  

هوش شدم یشدت درد ب  از  

 

#p3♾ 

 

 ه ی رنگمو بعداز  ییطال  یموها  یپاهاشو سرشو برد ال  ینشوندتم رو  ارباب 

گفت:   دیموهام کش  نی که ب  یقینفس عم  

 

! ید یم یخوب یلی خ  ی_اممم بو   

 

کردمیدائما خودمو جمع م ومدویبه گردم قلقلکم م خوردینفساش که م  هرم  
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دست صورتمو مقابل صورتش قرار دادو گفت:  با  

 

!یزن ی حرف نم یشکی_راجب امروز با ه   

 باشه؟ 

 

باشه تکون دادم که گفت: یبه معن سرمو   

 

  ی دوستت بزن ن ی بهتر  ایمادرت  یحت  یراجب امروز،به کس  ی_اگه حرف

عمارت بخورن!   یسگا  دمیم برمویسرتو م نجایهم  

؟ ید یفهم  

 

ترس سرمو تندتند تکون دادم با  

بود  دن یدرحال لرز دیارباب مثل ب   یاز حرفا  بدنم  

 

  نی لبامو محکم ب یصورتمو لباشو گذاشت رو  یصورتشو اورد جلو هوی

کرد ی م  نییلباش باال و پا  

چرخوند یلباش م نی ب انه یو وحش  گرفتیگاز م  لبامو  

تهوه بهم دست داده بود  حالت  
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دمی کشی ارباب از لبم داشتم درد م ی با گاز گرفتنا یاز طرف و  

کرد یولم نم  کردمیتقال م یهرچ   

تنه امو ثابث همونجا نگه اش داشت  نییبرد سمت پا   دستشو  

 

  د یمنم که مادرتم نبا ی حت یو کس تهیاونجا دخترونگ گفتیم  شهی هم مامانم

   نهیبب

بشم   یمن دختر بد شه ی گناه داره و باعث م چون  

 

باشم یدختر بد  خواستیمن دلم نم اما  

 

عقب  دمیتوان داشتم تو خودم جمع کردمو دست اربابو کش یهرچ   

نداشت و دستاش همونجا ثابت مونده بود یا   دهیفا اما  

 

نفس به سلفه افتادم یجدا شد و من از تنگ ازم  

 

چشم ارباب  یگیگفتم م  یبه بعد هرچ  نی _ازا  

؟ ید یفهم  ید یتکون نم سرهم  

 

 _بل...بله ارب..ارباب
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انداختمو گفتم:  نییپا  یسر   باشرم  

 

د؟ یدستتونه بردار شهی...مشه ی _م  

! نه ی بب  ایدست بزنه  دینبا  یکس  هیبد  هیجا نجایگفته ا مامانم  

 

زده.   ی_مامانت حرف درست  

نه ی بب ایلمس کنه    نجاتویا دی به جز من نبا یکس  

 

به وسط پامو ادامه داد:   دیمال  دستشو  

 

استبل چال    یتو نجایرو که بهت دست زده با خودتو هم  ی _وگرنه خودم کس

. کنمیم  

 

#p4♾ 

 

کرده بودم سیکنم از ترس خودمو خ   فکر  

زدی وحشتناک م ی که ارباب حرفا ازبس   
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! کردیکشتن م  ایبه مجازات  دیدائما منو تهد و  

 

کنه؟   تیندارمو اذ شتر ی سال ب ۱۴که  یمن ومدیدلش م  یچطور  

 

دختربچه   نیع  کلی از نظر جسه و ه  ی سالته ول۱۴تو  گفتیم  شهی هم مامانم

!یمون یساله م ۱۱ یها  

  یبزرگ  یها نهیهمسنم س  ی بودمو نسبت به دخترا زهی م  زهیر  بای تقر آخه

! زد ینداشتم و تاره داشت جوونه م   

 

مرد بالغ بود.  ه ی  هیسال سن داشت اما شب ۲۴ارباب که   برعکس  

بزرگ تر از من دائما حرف   هی روستا دخترا  کیکوچ   یمدرسه   یتو  شهیهم

! زدن ی از ارباب م  

که زن   یجذابه وخوشبحال خانم اون عمارت یلیارباب خ  گفتنیم  شهیهم

بشه!   نیارباب راد  

 

  ییخودمو غرق کتاب ها شه ی هم وردم،منیمن سر از حرفاشون درنم اما

دم برکه   رفتمیتابستون ها م شهیهم دی خریکه عمه ام از شهر برام م  کردمیم

خصلتو هم از مادرم به ارث برده بودم ن یا دیشا خوندم،یو کتاب م   

!خوندمیکتاب م یهم سن تو بودم، کل یوقت گفت یم  شهیهم چون  
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دمیاز #خواب پر   دادیبهم م یکه کس ییتکون ها با  

شده بودم  ره یسرم بود خ   یکه  باال  یکرده به سگ نگهبان وحشت  

زده بودن  خی که از ترس   ییو پاها دست  

من من گفتم:  با  

 

نداشته باش  میکار  ی_کار   

 

  ی با کل  نیزم   یاز رو هی با گر دو یترک  ی بد ی بغضم با صدا  دویام لرز چونه

ن یخوردو افتادم زم  جیاما پاهام پ دمییدزد  بلند شدمو به سمت در عمارت دو  

هام هرلحظه   هی و مچ پامو گرفته بودم و گر ن یزم ینشسته ام رو  هیگر  با

. شدی م شتر ی و ب شتری شدتشون ب  

 

 

دعوام کنه!   یتو عمارت بمونم تا دوباره اربا شتری ب گهی د خواستینم دلم

بلند شدمو دوباره با    نیزم   یکه بود از رو  یبا هزار زحمت ن یهم یبرا 

ی سرعت لنگ لنگان خودمو به سمت برکه ا  

تر از خونمون بود رسدندم نیی که پا    
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ناراحت بودم یلی بود که خ   یجا واسه زمان نی بهتر  شهی هم اونجا  

  هی و گر نجایا ومدمیم  وردمینمره کم م  ای  کردیکه بابام دعوام م  یی وقتا مثل 

تا سبک بشم کردمیم  

 

دم یشن  دموید ب یعج  یزا ی عالمه چ   هی بود که من  یروز   امروز  

 

امروز ارباب چش شده بود؟   یعنی  

دیسرم داد کش  یاونطور   یچطور  

 

 

رفتار آخر ارباب دوباره اشک تو چشمام حلقه بست!   یآور  ادیبا   باز  

خونه   ی کردن پاشودمو راه ه یبرکه نشستن و گر ساعت دم  کیحدود  بعداز 

 امون شدم

 

اومدم خونه.   ریکه چرا د  کنهی دعوام م  ی برم خونه مامان کل  مطمئنم  
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عمارت ارباب و واسه   میرفتی هر هفته با مامان م یپنجشنبه وجمعه   شهیهم

بود  یارباب و پدر ارباب که مرد مسن  

. میدادیآقا و پدرشو انجام م  یکارا   

 

لباساشون   دنیشستن لباسا و اتو کش  مثل   

کردن خونه اشون!  زی تم و  

 

  یتو  دیا یب گفتی م میکه داشت  یبد یداشتن اما ارباب بخاطر وضع مال  آشپز

. دیکن  ی دگیمنو پدرم رس  یشخص یعمارت و به کارها   

 

تراز   ن ییتو روستا و پا  ینقل یخونه   هی کمکمون کرد تا   یلیخ  ارباب 

. میعمارتشون بساز  

و   هی موقع هام عصب شتری و  ب خندهینم  چوقتیباوجود مهربون بودنش ه  یول

 بدخلقه! 

داشت  ی دل مهربون اما  

کنه یناراحتم م میو گاه کشهیسرم داد م درسته  

! مونهی من م ی ارباب سنگ شهیاون هم  اما  

 

#p5♾ 
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! ی سنگ��ارباب  

 

خونه شدم یکه روش نشسته بودم بلندشدمو راه یسنگ بزرگ ی رو  از  

در نبود! یبود چون کفشاش جلو  ومدهیبابا هنوز ن خداروشکر  

! کردی اومدنم مواخذه ام م ر یبخاطر د وگرنه  

در، از آشپزخونه   یصدا  دن یباز کردمو وارد خونه شدم که مامان با شن درو

گفت:  رونو ی اومد ب  

 

ی کرد  ر یدختر؟ چرا انقدر د ی _کجا بود  

گوجه ات کو؟  پس  

 

  کی استبل اربابو که نزد  یاما وقت رمی مامان بهم گفته بود برم گوجه بگ  یوا

دیهوش از سرم پر  دمیمغازه جعفرآقا بود رو د  

بودم!  ی من عاشق اسب سوار آخه  

اسبا بودم.  عاشق  

خوشگل بودو دخترم بود! یلیاسب ارباب که خ  مخصوصا  

گفتم: یدهنمو قورت دادمو با لبخند خجالت  آب  

 

! دیببخش   ی_مامان  

رفت.  ادمی  
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دختر؟   ی همه مدت کجا بود نی رفت؟ هان پس ا  ادتی یچ  یعنی+  

 

 _برکه بودم دلم گرفته بود! 

رمی رفت برم گوجه بگ ادمی  گهیهوام عوض شه د کمیاونجا   رفتم  

مامان.   دیببخش  

 

و هولم داد تو بغلش   دیاومد سمتمو لپمو محکم کش مامان  

قلقلک دادنم گفت: یکل بعداز   

 

 _طناز سربه هوا. 

 

کردمو لپ مامانو محکم ماچ کردم   یو کودکانه ا  نیر یش  ی خنده  

 

اما گوشام از خجالت داغ شدو   شدیچ  دونم یارباب نم یاون کارا   یآور ادی با

که مامان گفت:   یصورتم سرخ سرخ شد طور  

 

؟   ید یی_وا طناز چرا لپات قرمز شده دو  



 

 

 
18 

 

ی نطوریا  دمیی+آره آره دو  

حموم  رمی مامان من م شده  

د یببخش  

 

َح...  روزی _تو که د  

 

مامان هم نصفه موند!  ی حرفا کمیبستن در اتاق کوچ  با  

امروز ارباب چش شده بود؟  ایخدا  

کرده باشم؟  ینکنه من کار بد  یوا  

اگه مامانم   ای ؟یبشم چ  ی بود...اگه من دختر بد یچ  یاون آبنبات سنگ اصال

؟ یبفهمه ارباب منو بغل کرد چ   

 

بلند شدمو بعداز برداشتن لباسام رفتم   ن ی زم  یاز رو  یو ناراحت هیگر  باحالت

 داخل حموم. 

 

بازم خودمو بشورم.  خواست یحموم رفته بودم اما دلم م روزید نکه یا با  

 یچه عکس العمل  نمشیب یکه م  یبعد یدفعه   دونمیکه ارباب کرد نم ییکارا  با

داشته باشم!  دیبا  
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؟ یچ  دیدیمارو م یکی اگه   یوا  

!!! کشهیمغزم نم   گهید شمیم  ونه یخدا دارم د یا  

 

بدنم از سرما خودمو تو   ی رو ختی ر  خی دوش قرار گرفتمو آب  ر یز  یوقت

 آغوش گرفتم  

رون یاز حمام اومدم ب  یبعداز حمام نسبتا مفصل و  

رو    ایکه تابستون تموم شده بودو من داشتم لذت  دن شدیم   یچند هفته ا  االن 

! بردمیم  

 

موهامو بافتمو   یک یکوچ   یبا حوله   میی بلند و طال یخشک کردم موها بعداز 

 انداختمشون دوطرفم و

هست به مامان بکنم!  یهال تا اگه کمک ی رفتم تو   

. ونیزیگوشش هم به تلو  ه یبود و   دشیجد ی مشغول بافتن اثر هنر مامان  

و کنارش نشستم  ششیپ  رفتم  

که چشمش به بافتنش بود گفت: یدرحال  

 

باشه دخترم تی _عاف  
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 +ممنون مامان جون. 

 

بافته شدمو که دو طرف خودم انداخته   ی گذاشت کنارو و موها و یبافتن

 بودمشون نوازش کردو گفت: 

و خوشگلت! ییطال  ی موها نی مادرقربونت بشه با ا  ی_اله  

 

بغلش  دمیگل از گلم شکافتو پر  دمشید ی نگذشت که بابا هم اومد،وقت ادیز  

کاشتو گفت:   یسرم بوسه ا  یرو  بابا  

 

 _دختر بابا چطوره؟ 

گفتم: فشردمیبهش م  دیرسیشکم بابا م  ی سرمو که تا رو  شتری که ب یدرحال  

 

خوبم. یلی+خوبم بابا خ   

. دینباش   خسته  

 

کرده بودو گرفت سمتمو گفت: میکه پشتش قا  یعروسک بابا  

دختر خانم خودم! یبرا  نمی _ا  
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بود ذوق   دهیکه بابا برام خر ی خوشگل و بزرگ یدخترک عروسک دنید با

 زده به بابا گفتم:

 

خوشگله  یلیخ  نی _ممنون بابااااا...ا  

یییی لیخ   

 

بغلش کردم که لپمو ماچ کرد و  دوباره  

  دمیدیم مو یصورت و اشکال دخترک عروسک یکه داشتم تمام اجزا  یدرحال

وارد اتاق شدم. یی با سربه هوا  

 

#p6 

 

** ن ی**ارباب راد  

 

عمارت    ونیا  یدختر بچه رفته بوداما من هنوز تو  نیا  شدی م ی ساعت ک ی 

بود!  رشینشسته بودمو فکرم درگ  
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بلندش    پر پشت و ییطال ی اون موها فش یدخترونه و ظر کلیاون ه ر یدرگ

! اش یبه رنگ در  یو چشم ها  

 

بود؟  یچه حس گهید نی ا ی لعنت  

حسا نداشتم!  نی وقت بود که ازا یلیخ   

وقته که حس لطافت از من دور شده بود، یلیخ   

شکل   ر ییدرونم داشت تغ یهمه چ  ییدخترک روستا نی ا  دنیانگار با د اما

. دادیم  

 

  ق یتزر دیجد زی چ  هی انگار به قلبم  دمیبوس  تشو ی و گوش  ک یکوچ   یلبا یوقت

 شد! 

ها.  هی تو ما ای  یز یچ  ه ی ا یعشق به قلب  ق یتزر مثل   

 

تو اون لحظه فقط مال خودم بکنمش!  خواست یمنو به اوج رسوند دلم م  یوقت  

خودم...  فقط  

بشم!   یکیباهاش  خواستیم دلم  
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ام شده بودم که فراموش کرده بودم    یگرفتار زندگ  یچندسال به قدر ن یتوا

هم هست!  یهم هست،احساسات یقلب  

 

مثل خوره افتاده بود تو جونم.  یز یچ  هی  یول  

محتشم پسر ارباب ناصر محتشم ن یراد  من  

امکان نداره.  نی بشم نه ا  تی رع  یدختر بچه  هی عاشق   تونستمیم  یچطور  

! میدار  یسن ی فاصله   ی طرف از  

ش. سال۱۴سالمه و اون فقط  ۲۴ من  

 

چندماهه که از سفر کانادام برگشتمو از درس فارغ شدم فقط  

و شغلم بکنم؟  ندهیبجز آ  یا  گه ید  یزایچ  ری فکرمو درگ تونم یم  یچطور  بعد  

 

؟یام، کارم، هدفام چ  ندهیآ  پس  

روستا و عمارت تا    نیاومدم به ا  رانوی که برگشتم ا شی همون چند ماه پ از

تو وجود برپا شد  یدختر انقالب نیا   دنیتنها نباشه، با د ن یاز ا شتری پدرم ب  

 

عمارت   ومدیآخر هر هفته بامادرش م یوقت  

شد ی م دار یمردونه ام ب ز یتمام غرا   دنشیبار د باهر  

نبود!!  یبشر  یبن  چیدخترک بود که تو وجود ه نیتو وجود ا  ی زی چ  هی  
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برگشتم سمت عمارت  رونی استبل که زدم ب  از  

روستا! ادیهفته قرار بود خواهر پدر با پسرش فرهاد ب  آخر  

 

نسبت به پسرش فرهاد نداشتم!  یوجه حس خوب چی ه به  

بوده و هست،   یو هوس باز  عرضه ی پسر ب شهیهم  اون  

 د یاز کارا و رفتار من تقل  کردی جربزه اش رو مجبور م یزن فقط پسر ب   اون

 کنه 

! رسوندیعرضه بودنشو م   یهم ب ن یا و  

 

به کاراها و امالک پدر و   یدگیام  و رس   یزندگ یگرفته بودم ادامه   میتصم

روستا   نیا  

بگذرونم!  نجای رو ا یمدت  

بشه!   یشهر تلق  هی بسازم که به عنوان  ییروستا  خواستیم دلم  

 

اطراف بود، هم از نظر محبت و   ن یا ی خان ها  نیاز بهتر   یکی شه ی هم پدرم

هاش سخت نگرفت!  ت یبه رع  چوقتیهم از نظر رفتار و کرداش هم  

  ماریکه ب  یاالن  یحت دادن یم یروستا جواب محبتاشو به خوب  نیمردم ا  و

بود،  دهیتخت خواب   یرو  
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  ل یفقط به م  نی وا کننیم  یازش پرستار  زننوی که هر روز بهش سر م ی طور

خودشونه!  یو خواسته    

باشم...  ششی فقط خودم پ خوادیکه از کانادا برگشتم دلم م   یاز وقت اما  
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شدم.  رهیبود خ  ی ماریکه تو بستر ب فش یاتاق پدر و به جسم نح   یتو  رفتم  

صورتم بخش شد!  یو رو  دیاز چشمم چک  یاما قطره اشک شدی چ  دونمینم  

 

. شمی بعدش ته ر  دمویبه صورتم کش ی دست ع یسر  

تخت نشستم!  ی رفتم کنار تخت پدرو رو دمیکه کش یقیبا نفس عم    

بهم   یدستم که سرش رو چرخوند طرفمو لبخند کم جون  یگرفتم تو   دستاشو

 زد و گفت:

 

پسرم!  ی_اومد   

 

د؟ یدی+بله پدر، خوب خواب  
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 _خواب؟ 

 

زدو چشم دوخت به  سقف اتاق و ادامه داد:  یپوزخند پدر  

دائما خوابم پسرم.  خورمیه مک  یآرام بخش  یقرص ها ن ی_با ا  

 

که داخل دستاش بود فشردو گفت:  دستمو  

 

خسته ام!  یلی_خ   

.خوادی م  یدار یبدون ب  یخواب طوالن  هی دلم  

 

لطفا!  دینگ  ینطور ی +عه! پدر ا  

مثبت به   یانرژ  دی که دکترتون هم گفت با  دیدید د،یزودتر خوب ش  دیبا شما

د،یخودتون بد  

از نبودن نزن پدر  ی حرف پس  

رو ندارم   یا  گهی بجز تو کس د من  

دارم! پس لطفا...  ایدن ن یکه تو ا یهست یز یتنها عز تو  

 

حرفام باز و بسته   دییتا ی اومد وسط حرفمو با لبخند چشماشو به معن پدر

 کردو گفت:
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 _باشه پسرم! باشه. 

 

!نمی بی م ت یوضع ن یدارم تو ا مو یچقدر بده قهرمان زندگ ی لعنت  

حفظ ظاهر گفتم: یبرا  رون یب می ایغم زده ب ی از حال و هوا  نکهیا  یبرا   

 

پدر!  دنتونیبه د ادی! فردا خواهرتون می_راست  

 

بدذات که برادر    یزن  د،یاز برق چشماش فهم شدی م نوی خوشحال شد ا پدر

خودش آدم   یبه اندازه   ی عنیاونم مثل خودش  کردی فکر م   نشیخوش ب

! هیخوب  

مزخرفش باشه.   یزن و خانواده  نی که تو ذات ا یخوب  یاز اندک غ یدر اما  

 

  یحوصلگ یآوردنش از ب  رونیدر ب یگپ زدن با پدر و سع ی کم بعداز 

 روزانه اش 

رون ی اتاق زدم ب  از  

روستا رو بچرخم تا هم حال و هوام عوض    یکم  نیگرفتم با ماش  میتصم و

! ه یتیروستا در چه وضع   نمیبب  نکه ی بشه هم ا  
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 ر ییتغ  یلیبودم. حتما خ   دهیاطرافو ند نی ا  یکه درست و حساب  شدیم  یسال چند

 کرده! 

 

رو روشن کردمو   ن یبود، ماش انینما  یرنگ  یبودو غروب اجر  بعدازظهر 

روستا رو گشتم  ی جا یجا بای تقر  

به   یتو وجود آشوب  شدی م  یداخلش چند وقت یکه دخترک یبه خونه ا  دمیرس  تا

 پا کرده بود. 

 

که به پشتم قفلشون کرده بودم   ییشدمو با دستا ادهیپ می بلند مشک  یشاس  از

. داشتمی آروم آروم قدم برم   

  یکه پراز گل ها   یکیکوچ   یکه با باغچه  شونینقل  ی به دم خونه  یوقت

شدم،  کی به خودش گرفته بود نزد ییبای کاشته شده داخلش که شکل ز  یرنگ  

از سر ذوق دخترک کل فضا رو پر کرده    یها غیج  غیدخترونه و ج  یصدا

 بود

صداش قشنگ بوده!  چقدر  

  گرفتی اش کنم تا هروقت دلم م  رهیواسه خودم ذخ  جایصداشو  شدی کاش م 

گوش بده امو حالمو خوب کنم...  ش یاز انرژ ز یلبر  یبه صدا   
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دخترک معجزه گرم گوش   یبودمو به صدا ستادهی چقدر اونجا ا دونمینم

که در خونه باز شدو نادر )پدر طناز(  دادمیم  

رون ی ب اومد  

نادر   ی که صدا شدمی م  نیعقب گرد کردمو برگشتم، داشتم سوار ماش  ع یسر

 اومد که گفت:

 

 _آقا؟.... 

د؟ ییارباب شما  عه  

 

احترام    یکه دستشو برا  یخم کردو درحال یخودشو بهم رسوندو کمر بدو

گفت: نشیس   یگذاشته بود رو   

 

کجا؟ نجای_ارباب شما کجا ا  

رو نجای ا د یبارون کرد  گل  

قدمتوت ارباب جان.  قربون  

 

 +ممنون نادر، ممنون

مرد؟  یخوب  
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 _به لطف شما ارباب. الحمدهلل . 

خان بهتره؟  حال  

انقدر ناراحت شدم که حد   مارهیخان ب دمیاز اون موقع که از زنم شن بخدا

 نداره آقا 

عاجل.   یشفا  شاهللیا  

 

شونه اشو گفتم:  یلبخند زدم رو  با  

 

. ری زن و بچه ات شبت بخ  شی مرد، برو پ گهی_خب د  

 

   د؟ یبر دییخوا ی+ارباب کجا م

دیما بد بگذروند  شیشامو پ کنمیم خواهش  

 

برم...  دی_نه نادر من با  

 

داخل  د ییچشمامون بفرما ی رو دی +ارباب منت بزار   

که نگو    کنهیدرست م ییماجرا  د یو من گذاشتم بر دیاگه بفهمه شما اومد زنم

 نپرس 
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میهست که دور هم بخور  یلقمه نون  هی  

. کنمی خواهش م دییبفرما  

 

دخترکو   تونمیم  شتری ب ی نطوریخودم گفتم حداقل ا  شیمکث کردمو پ  یکم

!  نمیبب  

زا تره. ی انرژ ز یبرام از همه چ   دارشید  

روبه نادر گفتم:  ن یهم یبرا   

 

خب مرد بفرما.  یلی_خ   

 

  میحرکت کرد  فاتیاحترام و تشر   یکه گل از گلش شکافت بعداز کل نادر

 سمت خونه؛ 

میگفت و وارد خونه شد  یهللا   ای نادر  

درودمو وارد خونه شدم.  کفشامو  

  ن ییمختلف تز  یو بافت ها یدست یبا کارا   وارشیکه درو د ینقل یخونه   هی

داد یم یخوب  یشده بودو جلوه    

گفت: یجلو وبا لبخند پرمهر  دیزن نادر چادرشو کش  ن،ینسر   

 

 _سالم ارباب جان. 

بخدا د یقدم رنجه کرد  دیخوش اومد یلیخ   
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.دییداخل بفرما دییبفرما  

د یداد د،افتخاریخوشحالمون کرد یلیخ   

 

خانم! ممنون.  ن ی+سالم نسر  

 

  یبرا  وهیو م ییبا چا نی و بعداز چند لحظه نسر ن یزم یرو   مینادر نشست با

اومد داخل هال.  ییرا یپذ  

  چوقتیه  یارباب و خان روستا شد ی روز نکهی از ا گفت یپدرم م شهیهم

روستا از گل تو هستن  ن یا یاحال ی بدون همه  نو یغرور برت نداره و ا  

و   ینه به بدبخت ی براشون رقم بزن شوی آسا  دیپس با  ییتو بزرگ اونا و

. یمشکالتشون اضافه کن  

 

آباد تر و    گهید یتمام روستاها  ن یافکارش باعث شده بود روستا تو ب  نیهم

 متحد تر باشه! 

 

که لباس   یکه طناز درحال زدیافکار بودم و نادر داشت حرف م  نی هم تو

و بلندش دورش پخش شده بود و داشت   ییطال یتنش بودو موها ی احلقه  

اومد تو هالو مامانشو صدا زد:  دیمال یچشماشو م   
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؟ ی _مامان  

 

گفت بلند شدو رفت سمت طناز و بردش   رلب ی که ز یبا خدا مرگم   نینسر 

اتاق.   یتو  

 

  رهیخ  ش یخال یچقدر به جا دونمی! نمگه ی عالم د ه یدوباره رفتم تو دنشید با

نادر به خودم اومدم... ی بودم که با صدا  
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. میتک دخترمونه لوس بارش اورد  نمیارباب، ا دی_ببخش  

 

باال   یبا ابروها  نی هم ی برا  ومدینادر به طناز گفت لوس خوشم ن نکهیازا

 رفته گفتم:

 

 +لوس؟! 

نادر.  ن یناز ناز شه یدختربچه ها هم   دونمیاونجا که م  تا  
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گفت:  دویخند نادر  

قسمتتون بشه آقا.بخدا که دختر نعمته  شاهلل ی _ا  

ارباب جان.  میکن ینوکر  تونی عروس  یبرا  شاهللیا  

 

نادر زدم که همون موقع طناز با مادرش اومد یرو  ی لبخند  

تنش کرده بود!  زش یگشاد تر از سا  یدامن خوشگله دخترونه و کم زی بل هی  

. شدی تر م یلباسا خوردن ن یتو ا چقدر  

! ارمیبتونم دووم ب   خداکنه  

دوم   کنهیم  یباز میداره با زندگ  یدخترک که چند روز  نیا  یجلو  بتونم

. ارمیب  

 

و سرش   کردیم  یدستش باز  یکه داشت با انگشت ها یجلوترو درحال  اومد

گفت:  ی آروم  یبود با صدا   نییپا  

 

 _س...سالم ارباب

 

منشاش از کجا بود   دونمیکه نم  یبه سرتا پاش انداختمو با لبخند ینگاه

 جواب سالمشو دادم،

  ی رو  کشیکه دست کوچ  ی رفت بغل پدرش نشست جور ع یهم سر طناز

پدرش بود  یزانوها   
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سرش    یرو  یو بوس شیطناز و با نوازش کرد داخل روسر  ی موها نادر

 کاشت و گفت: 

 

؟ ی _دخترک بابا خواب بود  

 

کرد  دییزدو با سر حرف پدرشو تا ی نیر یلبخند ش  طناز  

مرد!   نیا  خوشبحال  

دخترک رو داره.  ن یمرد که ا  نیا  خوشبحال  

 

گفت:   شدیکه پام یدرحال نینسر   

 

 _من برم شامو آماده کنم 

اجازه اتون ارباب. با  

 

. نیخانم بش  نی+نه نسر  

برم خوامیم  گهید من  

نمونه!   نیاومدم که حرف نادر زم   فقط  

.ییرایبابات پذ  ممنون   
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برداشتمو بلند شدم ن یزم یاز رو  نو یماش  دیکل  

همزمان بامن بلند شدو گفت:  نادر  

 

شام   دی_ارباب بود   

... ری فق ی  سفره   

 

حرفو نزن مرد نی+ا  

برکت بده بهت.  خدا  

ر ی بخ  شبتون   

 

بود!  نی زدن زم دیمشغول د  نییاومد کنار مادرشو با سر پا  طناز  

بودنش تو دلم جاش کرده!  یخجالت نیهم  

دستشو انداخت پشت کمر طنازو گفت:  نینسر   

 

. دینخورد  یزی _ارباب شما که چ   

قربون قدمتون. بازم  

 

فرامو...  م ی+فردا مهمون دار  

 



 

 

 
37 

امی _نه ارباب حواسم هست صبح زود م  

 

از خونه زدم   دموید  نمویر یبار دخترک ش  ن یآخر یتکون دادمو برا  یسر 

. رون یب  

... 

بزرگ عمارت پارک کردمو   اطیح  یتو  تو یخونه و ماش  دمیبعد رس نیچندم

 وارد خونه شدم. 

عمارت!   نی ا ی که تا ابد بشه ملکه  وردمیبه من بود طناز رو م  اگه   

... شهیکه نم ف یح  اما  

. کنه یهست که مارو ازهم دور م ی ادیز  مشکالت  

 

دم، یکه خواستم رس یی زایبه چ  شه ی من هم یول  

. دمیزود داشته اما باالخره به هدفام رس  ای رید  

از خواسته ها و هدفام باشه!  یکی دی دخترک هم شا نیا  
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شدم  داریاز خواب ب  میزنگ گوش  یبا صدا صبح  

   یتماسو برقرار کردم که صدا  خوابالود



 

 

 
38 

!! دیچ یتو گوشم پ  رها  

 

ن؟ ی_الو راد  

 

 +بگو رها؟ 

 

! یدی چرا جواب تکست هامو نم ؟ی_خوب  

نگران شدم.   بابایا  

 

تخت و گفتم:   یخودم زدم کنارو نشستم رو یپتو رو از رو   کالفه  

 

! ی نگران ش  شهی نم لی لی نکردن که د نی +دوتا تکست س  

  یکل  ستمی ن کاری ب ش یمثل دوسال پ  گهیشلوغه رها، د ی لیسرم خ  نجایا  من

انجام نشده دارم!   یکارا   

نگران نباش   ستمی دردسترس ن ینیب یاگه م پس  

 

! دمیخونیدانشگاهم بود که تو کانادا باهم درس م  یدوره  ی هم کالس رها  

کله شق!  ی ح یساله بودم و به طرز فج   ۲۲،۲۳پسر   هی موقع من  اون  
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بودم و با بچه ها خوش  گهید  یزا ی و چ  ی گردشب  ویمهمون  ی  هیپا

م یگذروندیم  

شده بودم  یدیجد نی مثل سابق نبودم و راد گه ی االن د اما  

موضوع بشن!  ن یحداقل بچه ها متوجه ا کاش  

ستم؛ی سابق ن  نی اون راد  گهیکه من د بفهمن  

. رونیب  دمیشبانه کش ی ها ی از اون کارا و خوشگذرون  گهید  

 

 _اما... 

! یعوض شد  یل ی تو خ   نیراد اصال  

. یگردیاز بچه ها نم چکدومیبا ه ، یایبچه ها نم ی مهمون گهید  

چرا؟  آخه  

ه؟ یواسه چ  ر ییهمه تغ  نیا  

هست!  ی مورد  

.میزمان فاب هم بود  هیما  ی اگه هست به من بگو، ناسالمت خب  

 

 

اون موقع بود.  یدخترا  ن یاز بهتر یکیرها    گفتیم  راست  

بود!   یبود و دختر کامال آزاد دهیخواب یادیز  یبود با پسرا   درست  

باال بود   گهید ی درکش نسبت به بچه ها اما  

. میدیفهمیحرف همو م یجوری  
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باهاش باشم!  شتر ی که ب  کردیم ق یموضوع منو تشو ن یا و  

 

رها.   نی_بب   

بار صدم!  ی برا  نیا  

کنم یحال نم  اتونیمهمون   نجوری با ا گهید من  

بگم؟   یچطور  

فازا!   نی از ا رون ی ب دمیکش اصال  

امو بسازم  ندهی کارم و آ ی فقد مخوام متمرکز شم رو االن   

 

! ی...اکی+اک  

خب باشه هرجور تو   شه،ی ات با ما نگشتن روال م ندهی آ ی کنیفکر م  اگه 

   ی خوایم

!   یبا  

 

. کردیبرعکس برداشت م  ویداشت همه چ  یلعنت اه  

 

 _الو ره... 

 

. ومدیبوق ممتدش از پشت تلفن م یقطع شدو صدا  تلفن   



 

 

 
41 

 

.دمیبه موهام کش  یتخت و کالفه دست  نییو پرت کردم پا یحرص گوش با  

بهش!  نهی باشه اول صبحتو بر یکی  دیبا شهیهم  

جلو پام بدون شک پاشو   دیچ یپ یم  یبودم که االن هرکس ی عصب انقدر 

! شکوندمیم  
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و بعداز آب زدن دست و صورتمو   سیخراب رفتم سمت سرو  یفکر با

! ن ییلباسام رفتم پا  ضیتعو  

 

امروز روز من نبود!  انگار   

که قرار با اومدن اون زن و پسر   ی از آغاز صبحم و تمام روز  نیا

 مزخرفش خراب بشه. 

 

   رونیب  زدمیداشتم از اتاق م یوقت

حال نرم به شکمم برخورد کرد!  نی و درع  زهیم  زهی جسم ر هی  

روزهام مواجه شدم، نی سرمو خم کردمو با دخترک معروف ا  متعجب  

گفتم:  تی کردمو با جد یاخم  
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دخترجون! حواست کجاس؟  ی_ه  

 

سفت کرد با خجالت گفت:   شوی روسر ی  ه یکه گر یدرحال  طناز  

ارباب  دی...ببخشی _ببخ...ببخش  

 

شده   زی ر  ییام خم شدمو با چشمازانوه ی باهاش هم قد بشم رو  نکهیا  یبرا 

شدم بهش.  رهیخ   

 

سرخ    ینطور ینکردم ا ی باز صورتش سرخ شد، آخه من که هنوز کار ی لعنت

! شه ی م  دیو سف  

چونه اشو سرسو اوردم باال و گفتم:   ریانداختم ز  دست  

 

هوم؟  روزم؟ی نرفته که حرف د ادتی_  

... دیبا هرروز  

 

  سیانقدر خ  یک   دونمیکه نم ییبه نفس نفس افتادو با چشما جانیاز ه  طناز

 شده بودن گفت: 
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 +ار..اربا..ارباب نه نه تروخدا! 

...مامان اکه بفهمه... ما  

ارباب   کشمیخجالت م  من  

تو ی...نمنم  

 

که بهش دادم گفتم: یز ی دستمو با فشار ر  ی گرفتم تو چونشو  

هان؟  ؟ی حرف اربابت حرف بزن ی رو  یتاحاال جرعت کرد ی _از ک  

 

  یکرد که دستا  شتری چونه اش ب یازش نگرفتم فشارمو رو  ی جواب یوقت

از اشکش زل زد   زی درشتو لبر یدستم با چشما  یگذاشت رو  کشویکوچ 

 بهمو گفت: 

 

 _آخ...اربا...ارباب 

...تروخدا درد داره تروخ  

ام...چونه ام درد گرفت  چونه  

 

فشار دستمو کم کنم گفتم:  نکهیا  بدون  

 

! یو حرف گوش کن باش یباش یاگه دختر خوب  گم،ی بهت م  یز یچ  ه ی_  
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. شمی پ یا یب کنمی مجبورت نم گهید  

 

هاش گفت:  ه یهق هق گر  وسط  

ارباب؟   ی...چ ی_چ   

 

  دشیسف ی چونه   ی چونه اش برداشتمو رد انگشتام که رو یاز رو   دستمو

گفتم:  دمویمونده بودو بوس  

عنوان باهاش همکالم    چیکه به ه  یقول بد دیمهمون دارم، با هی _امروز من 

. ینش  

.  ی د یکه باهات زدن جوابشونو نم حرف  

انه؟ ی ی د یفهم  خورهیبغل مادرتم تکون نم   از  

 

 +ب..بله ارباب 

 

... اتاقو  نی تو هم  برمتیم  نمیبب  ییخطا نی تر ک ی _اگه ازت کوچ   

 

وسط حرفامو گفت:  دیبا ترس پر  طناز  

 

باشم.  دیگیکه شما م  یهمونطور  دمی قول م دم،ی_قول م   
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دختر خوب! نی+آفر   

مامانت.   ش یبدو برو پ حاال  

 

امضا   شیکه انگار حکم آزاد  نیی سمت پله ها و رفت پا دییدو یجور  دخترک

 شده!! 
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رفتِن طنازو تماشا کردم نکهیا  بعداز   

. ن ییرفتم پا رهنمیبعداز صاف کردن پ  پاشدمو  

 

! کشدی دخترک روحم پر م نیا  دنید با  

. هی منطق ری دختر مقاومت غ نیا  یخودمو کنترل کنم! واقعا جلو تونستمینم  

 

زدو گفت: ی لبخند گرم دنمیمادر طناز با د  نینسر   

ر ی_سالم ارباب جان، صبحتون بخ   

صبحانه اتون حاضره!  دییبفرما  
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صبحانه که پدرو  زی با بلخند براش تکون دادمو حرکت کردم سمت م یسر 

دم،یهم د  

 _سالم پدر، 

! ری بخ  صبحتون  

 

. ری عاقبتت بخ +سالم پسر جان!   

 

بود   ستادهیکنار پدر ا   یگل  شهیهم ییسر طناز که با لپ ها  یرو  یدست پدر

گفت:   دویکش  

 

م یصبحونه بخور ییباهم چهارتا دیای_برو به مادرت بگو ب  

دخترم.  برو  

 

لبام شکل گرفت   یرو  یکار پدر لبخند محو  از  

سفت کردو با قورت دادن آب دهنش گفت:   شویروسر   یگره   طناز  

 

 _ممنون خان 

می صبحونه خورد ما  
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دییبفرما شما  

 

! اری+برو دختر! برو رو حرف خان حرف اضافه ن  

 

شدم بهش  رهیخ   ی دخترک جد یبود و برا  ی من مصلحت ی که برا یاخم با  

گفت: نیی پا ی با سر که  

 _چشم...ارباب! 

 

بدو حرکت کرد سمت مادرش؛  دخترک  

رو کرد بهمو گفت: پدر  

 

پسر؟  یکنی دختر انقدر تند برخورد م  ن ی_چرا با ا  

. شهی دختر بچه اس حساسه، زود ناراحت م اون  

بود،  ینطوریبچه بود هم ینسترن هم وقت  ادمهی  

! میاونو لوس بارش اورد   یلینازک بود منو مادرت خ  دل  

 

تو دلم جا خوش کرد!  یاوردن اسم نسترن خواهر بزرگم غم بد با  

که    یبه خواهر  یمعرفت شده بودم، حت یب  یلیخ  دمش،یکه ند شدی م یچندسال

بود سر نزدم!  اورم یدوست و نی زمان بهتر  هی  
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تکون داد  یسر  دویکش  ی آه پدر  

 

پدر!  دمشیوقته ند یلی_خ   

براش تنگ شده. دلم  

 

جان ن یراد نطوری+آره! منم هم  

ر ی باهاش بگ یتماس   هی  یتونست اگه   

!نتش یبب ادیزنده باشه ب  یتا ک ستی بگو پدرت معلوم ن بهش  

 

ن؟ ی_ پدر دوباره شروع کرد  

د؟ یبگم از رفتن حرف نزن چنددفعه  

 

و طناز نصفه موند  نی با اومدن نسر حرفمون   

پدرو گفت:   یزد به رو  یلبخند   نینسر   

 

 _قربان محبتتون خان  

دییشما بفرما می صبحونه خورد ما  

. ادهیو کار ز دیکار دارم ظهرم که مهمون دار یکل من  
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با ما صبحونه بخوره  نجایدختر کوچولو رو بزار ا ن ی+باشه زن! پس ا   

 

تروخدا!  دی_چشم. ببخش  

 

هم رفت...  نیو نسر  یصندل  ینشست رو  طناز  

 

بهش زدو گفت:  ینیر یلبخند ش  پدر  

 

طناز  ینداز یدخترم م ادیمنو  یلی _تو خ   

داشت.  یآب هیبلند و چشما ییطال ه ی مثل تو موها اونم  

 

ذوق زده گفت: طناز  

 

خان؟  دیگ یم ی+جد  

من بوده؟  یچشماش هم رنگ چشما  دخترتون  
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گفت: دویخند پدر  

 

دخترجون! اره._اره   

صبحونه اتو بخور.  حاال  

 

رفت.  یاومدن طناز اشتهام به کل با  

با لبخند و اشتها مشغول   گرفتویخودش لقمه م  یبرا   کش یکوچ  ی دستا با

 خوردن شده بود. 

 

فقط نگاهش کنم.!   نمویروز بش   یتا انتها خواستیم دلم  
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که کنار لبشم   شیدرشت و آب ی نگاهمو متوجه شد که با چشما ی نیسنگ انگار 

شده بود نگاهم کرد.   ییمربا  

 

!  شدمی م ونه ید شد یم  رهی معصومش بهم خ  یبا اون چشما   یاونطور  یوقت  

. زمیبدست آوردنش بهم بر  ی و زمانو برا نیزم   خواستیکه دلم م  ی طور  



 

 

 
51 

 

بشو پاک کنه؛  برداشتمو گرفتم سمتش و با چشم اشاره کردم که ل   یدستمال

لبشو پاک کرد و سرشو انداخت   ع یسر  دو یدستم قاپ ی هول شده دستمالو از تو 

! ن ییپا  

 

! یچقدر خجالت یوا  

دختر انقدر تودل برو؟  میدار مگه  

! کرد یم  داری مردونه امو ب   زی داشت تمام غرا ی لعنت  

 

ییرایداخل پذ میاتمام صبحونه رفت بعداز   

شده بودو   داریکه ب یبزنمو حس مردونه ا  ب یکردم به خودم نه یسع

 سرکوب کنم. 

بود و موفق نشدم!  ی کار سخت اما  

 

اتاق خوابمو   یطنازو باخودم ببرم تو خواست یکالفه شده بودمو دلم م یحساب

فقط ازش لذت ببرم و بهش لذت بدم!   تونمیتام  

 

مبل بلند شدم  یاز رو   دمویکش یقی نفس عم  کالفه  
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کاناپه خوابش برده بودو طناز   یرو  نشیسنگ   یبخاطر مصرف داروها پدر

. کردیکارتون تماشا م  یوی داشت با ت  

 

زدم  نی به نسر  یبردم تو اتاق خوابشو سر  پدرو  

. دمشیسخت مشغول کار د  که  

طناز که از عالم کارتون اومده بود   ؛یوی ت  یجلو ستادمی هال و ا یتو  رفتم

ستادیبلند شدو ا  نییپا  یمتعجب نگاهم کردو با سر  رون یب  

 

کردمو گفتم:  یلحنمو جد    

 

؟ یکمک مادرت کن  یخوا ی_تو نم  

 

بزنم ارباب.  ی زی دست به چ  دی+اممم چ...چرا! اما خودش گفت نبا  

 

تو اتاقم لباسارو بهت بدم،  ای_ب  

نی تا بندازه تو ماش  نینسر   شیببر پ بعدش  

 باشه؟ 

 

! د یترسیازم م   هنوز  
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کرد ی م  یمنو عصب  نیوا  

تکون دادو گفت: یسر   

 

 +چشم ارباب

 

! ایخب دنبالم ب  یلی_خ   

 

باال.  میرفت  ومدیکه طناز پشتم م  یدرحال بمویج  ی گذاشتم تو دستامو  

 

لبم شکل گرفته بود، بهش اشاره   یکه گوشه   یبا لبخند  ستادمویدر ا  کنار

 کردم که بره داخل... 

از بغلم رد شدو وارد اتاق شد  کشی و کوچ  زهی م زه یجسم ر نییپا یباسر   

  یجا قفل کرده بودو نگاه پراز ذوقشو رو  ه یکه  ی اتاقم شده بود! طور محو

!چرخوندی بود م یآلمان  هیاتاقم که از مدال  ونیو دکوراس وار یدرود  

 

درو بستمو بعدش، درو قفل کردم آروم  

برگشت سمتم و گفت:  یبا لبخند پهن و پر ذوق طناز  

 

 _ارب... 
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کامل چرخوندمش طرف خودمو  کشویکوچ  ی شونه ها ی گذاشتم رو   دستمو  

شدم که    ییو مشغول کام گرفتن از لبا کشی کوچ  یلبا  یگذاشتم رو  لبامو

... دادن یرو م  ایطعم دن  نیبهتر   
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  تونستینم  کردوی متعجب و درشت شده بهم نگاه م ییداشت با چشما طناز

انجام بده  یمخالفت  

 

شدم دنش یبستمو غرق لذت از بوس  چشمامو  

عقب، دیکش یم  سرشو  

بوسه کوتاه ازش   هی و دخترونشو گذاشتم پشت گردنمو با  کیکوچ   یدستا

دوختم بهشو گفتم:  ازمویخمار و پرن  یجدا شدمو چشما  

 

سرمو نوازش   بوسمتی دارم م یش کن، دوست دارم وقت_طناز سرمو نواز 

ی کن  

 باشه؟ 
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 نشوییمخالفت ندادمو لب پا یاما بهش اجازه   د یلرزیاز بغض داشت م  چونش

 به دندون گرفتم   

شدم دنش یمشغول بوس  و  

کنه!  ییدستورمو اجرا  دیکه از لبش گرفتم متوجه شد که با یگاز    

 

و من تو لذت غرق  کرد یو لرزونش پشت سرمو نوازش م   کی کوچ  ی دستا با

 شده بودم

  یتخت دونفره   یزانوهاشو بلندش کردمو گذاشتمش رو   ریانداختم ز  دست

 اتاقم  

گفت:  ی ا یاشک  ی بغضش جاشو به اشک داده بودو با چشما ینسر یا  

 

 _ار...ارباب تروخدا بزار برم 

...ی...مامانم ا مامان  

 

شش ی طنازم! ه  ششی+ه  

دارم عروسک من!  اجی. بهت احتیآرومم کن خوامیم  

 

زدم روش   مهی تخت و خ  ی رفتم رو رهنمیدرودن پ  با  

بزارم بره!   کردی التماس م کردوی هق هق م طناز  

! خواستمی من فقط اونو م  اما  
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دم یدراز کش کنارش  

هاش زدم قهیشق یرو   یبوس و  

 

برم دیتروخدا بزار کشمی+اربا...ب من خجالت م  

...شه ارباب ینگر...نگران م مامانم  

 

کنم باهاش.  یطونیشی کم خواستیم دلم  

. کردیم ونه یدختر منو د نیا  

 

باز کردم دخترونه اشو رهنیپ  ی  دکمه  

درخونه منو   ی که صدا  ارمیروش بلند شدم و خواستم شلوارمو درب  از

کرد!  خکوبیم  

 

. نیهم ی عنی! ضدحال  اه  

اش زدمو گفتم: نهیس  یقفسه   ی رو  یبوس  

 

که نشد طناز!  ی کرد   هی _انقدر گر  

عروسک ارباب.   رهی نم ادمی یول  
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لباستو درست کن.  بدو  

 

لباسشو بست   ی پشت دست اشکاشو پاک کردو دکمه  با  

نه، یی آ  یتو  تمیچک کردن وضع بعداز   

انداختمو گفتم:  نهییآ  یبه طناز از تو ینگاه  

 

بهت گفتم!  اینره امروز چ  ادتی_  

طنار، حواست که هست؟   شهی م ن یسنگ  یلیمجازاتش خ  نمیازت بب ییهرخطا  
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رفتم سمتشو تو  ضی و به نفس نفس افتاده بود، با غ  کردیم   هی داشت گر هنوز

: دمیصورتش غر  

 

طناز؟   هی_چ   

دختر!  یکنیم  هی گر چرا  

 

به سکسکه افتاده بود  هیگر   از  
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...ارب..اربا...ب یچ ی+ه...ه  

 

جسم لرزون و   شدم؛ی دختر دل رحم م نی ا  یبودم جلو یعاطفی که کوه ب من

تو آغوش گرفتمو با نوازش کردن پشت کمرش گفتم:   کشویکوچ   

نکن،طناز!  ه ی_گر  

 

گفتم:  شیدرشت آب یها  لهیبه ت  رهی خ  رونوی ب  دمشیبغلم کش   از  

؟ ی _تو اربابو دوست ندار  

منو؟  ی طناز؟ دوست ندار هان  

 

تکون داد و    یسر دیمال یکه داشت چشماشو م  یسکسکه هاش درحال وسط

 گفتم:

  ه یقشنگت حروم بشن طناز! گر یاشکا  ن ینکن،دوست ندارم ا  هی_پس گر 

 نکن. 

 

دستشو گرفتمو باهم از   دمویکج کردو چشماشو پاک کرد لبشو بوس یسر 

رون ی ب م یاتاق رفت  

گفتم:  دمیپله ها که رس به  
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باشه؟  ا،یتو ب گه ید قه یدودق رم،ی_اول من م   

 +چشم.

 

حالم بد بودو مغزم درحال انفجار!  ی لعنت  

. ییرا ی رفتم داخل پذ  دمویکش   یقیبه خودم مسلط باشم نفس عم نکه ی ا ی برا   

 

احترام ازجاشون بلند    یچاپلوسانه  وبرا شهیمثل هم  دنمیومادرش با د  فرهاد

 شدن 

 

ن؟ ی راد ی_سالم عمه جان، خوب  

 

شونه امو گفت: یدستشو گذاشت رو  فرهاد  

داداش!  ی_چطور   

اومد   یشونه ام بود کردم که گوش  یبا اخم به دستش که رو  ینگاه

 دستشو،دستشو برداشتو گفت:

! م یمن تسل ی اوک ی _اوک  

 

گفتم: پوزخند رومو ازش گرفتمو روبه مادرش با  

 _ممنون! 
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مچ دستمو گرفتو گفت:  پدر  

ما!  ش یپ نی بش  ایپسرم، ب  ای_ب  

 

. وستمیدل پدرو بشکونم پس به اجبار به جمعشون پ خواستمینم  

االن از عمارت   ن ینداشت هم  تیخواسته و احترام پدر برام اهم اگه 

رونی ب نداختمشون یم  

... اما  

 

فرهاد پشت سرم منو    یشده   خ یکه نگاه م کردمی م ر یافکار داشتم س ن یتوهم

به عقب بندازم ینگاه میمجبور کرد ن   

شد ی بودو داشت باهاش هم قدم م دهیکه کنار مادرش چسب  دمیطناز رو د که  

که از خشم   ییباصدا  رم،یطناز بگ  یفرهادو از رو  زی نگاه ه  نکهیا  یبرا 

 دورگه شده بود گفتم:

 

ره؟ یم   شی_کارا خوب پ   

 

چشم از طناز برداشت و گفت:  ی به سخت فرهاد  

ی _آره! آره عال  
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ستادیاومد و طناز هم کنار مبل ا   ییرایپذ  یبرا   نیموقع نسر  همون  

گفت:  یبه طناز انداختو با لبخند کج   ینگاه فرهاد  

گه؟ ی م  یجوجه چ  نی _ا  

! مونهیم  نیتر یپشت و  یعروسکا   نیا  هی شب  

 

چشم   ری مشت رو ز نی هم خواست یخشم دستام مشت شده بودن و دلم م از

 فرهاد بخوابونم. 

 

که بهش وارد کردم گفتم: ی پاشو با فشار ی گذاشتم رو   دستمو  

! کنه ی فرق م یلی،خ یگیمزخرف که م  یبا اون عروسکا نی _ا  

هم کمتر دربارش فکر کن.  حاال  

 

باال انداختو گفت:  یی ابرو فرهاد  

خوشگله.  یاد ی! زشه ی نم  ی_ول  

 

ادامه داد:   یکوتاه ی زدو باصدا  یچشمک دویخند  

داداش؟  یواسه ما جورش کن یجور ی شهی_حاال نم   
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به طناز انداختمو با سر اشاره کردم که   یبهش زدمو نگاه یعصب پوزخند

 بره 

!ارهیوسط راه مادرش صداش زدو گفت که ظرف قندون و شکالت رو ب اما  

 

دائما   ز،یم  یپر اومدو ظرفارو گذاشت رو  ی لحظه بعد طناز با دست چند

من رو هرلحظه    دویچرخ یبدن طناز م ی فرهاد رو  زیبرق زده و ه  یچشما

. کردیترم   یعصبان  شتریب  
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با همون نگاه منفورش گفت: فرهاد  

 _خانم کوچولو چندسالته؟ 

 

من نگاه کردو با من من گفت:  یبه خون نشسته   ی با ترس به چشما طناز  

 _چها...چهارده سالمه. 

 

گفت:  دویخند فرهاد  

! یکیموچ   کیکوچ  ی لیخوره،خ ی! اصال بهت نمی_جد  

 

بدون مقدمه گفت: طناز  
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. گنی_اهم!همه م  

 

لحظه کنترلمو از دست دادمو گفتم: ه ی تو  

مادرت!   شی_تو برو پ  

. االی  

گفت و رفت تو آشپزخونه!  یچشم ن ییپا  ینگاهم کردو باسر  دهیترس  طناز  

 

...مِن احمقم ِچم شده؟  ی،لعنتیلعنت  

مبل بلند شدمو ی رو  از  

خودمو کنترل کنم گفتم:  کردمیم یسع  یلیکه خ  یدرحال  

  شتون ی نره و پ  ومدم،یمن ن  یبگو تا وقت نی به نسر رون،ی ب رمی _پدر من م

 بمونه. 

 

که چشمم به   یدرحال کهیبه فرهاد و مادرش انداختمو با ت ینگاه  ضیغ با

 اونا بودو مخاطبم پدر،گفتم:

! دیتواتاقتون استراحت کن   دی_پدر،شماهم بهتره بر  

 

! میر یم  گهیجان ماهم د ن ی+راد  

. مونمیداداش م  شیمن پ  یاگه بخو یول  
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هستن که بخوان ازش مراقبت کنن.  ی مورد اعتمادتر یآدما ست،ی _الزم ن  

 

به   دینبا یکس  تمیموقع اعصبان دونستنیکه از من داشتن و م  یشناخت با

چقدر بهش   دادی که نشون م ینگفت و با حالت  یز یچ  گهید چه،یپروپاچم بپ

اشو داد به مبل و گفت:  ه یبرخورده تک  

 

! ی که تو بخوا ی_هرچ   

 

گفتم:  ی تکون دادمو با نگاه عصب یسر   

که من بخوام.   ی+آره...هرچ   

 

که داشتم کفش هامو   یدرحال یپدرو فشردمو رفتم سمت درخروج  ی  شونه 

طنازو صدا زدم  دمیپوش یم  

خودشو بهم رسوند  عیلرزون سر   یبا بدن  دخترک  

گفتم:   ضیغ با  

.ار یب ز یم  یمنو از رو  چ یو سو ی _گوش  
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بود   ن ییکه سرش پا  یبرگشت، درحال  چ یو سو ل یو چندلحظه بعدبا موبا رفت

 دستشو گرفته بود سمتم گفت: 

ارباب!   دیی_بفرما  

 

گاز   نشوییصورتشو لب پا یازش گرفتمو خم شدم رو لوی خشم وسا با

گرفتم که اشکش درومد، صاف شدمو گفتم: یمحکم  

! یمونی مامانت م  شیپ  ،یشیم _گم   

طناز!   ارمیحالتو جا م  یدی مردک چرخ   نیاگه بفهمم دروبر ا   فقط  

 

  یآروم  یبا صدا  ومدویکه داشت خون م  نشییلب پا  ی رو  دمیکش  دستمو

لباش قفل بود گفتم:  یکه چشمام رو یدرحال  

عروسک من!  دمی کار امروزت رو بعدن که اومدم بهت نشون م ی  جهی_نت   

 

ی بزن یشدو تا خواست حرف شتر ی طناز ب یه ی گر  

سکوت اوردم باال  ی به معن  دستمو  

شدم...  نی سوار ماش  رونویاز در زدم ب ی حرف چ یه بدون  
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! اما مجبور نمی خونه بب ه یکثافط تو  یطناز رو با اون پسره   خواستینم دلم  

واسه سالم موندن فرهاد   ینیاونجا بودم تضم  گهید هیثان هی چون اگه  بودم،

.کردمینم  

 

 

ارم؛یرو فراموش کرده بودم ب موت یروشن کردم اما ر نو یماش  

خاموش کردمو رفتم داخل خونه،  نوی ماش  کالفه  

منو سرجام   دمیکه د  یز یحرکت کنم سمت آشپزخونه اما با چ  خواستم

کرد.  خکوبیم  

 

طناز   کلیبود به ه  رهی اشو داده بود به چهارچوب آشپزخونه و خ   هیتک  فرهاد

 از پشت، 

قدم برداشتو رفت سمت طناز  اما  

از پشت خودشو چسبوند بهش، و  

بفهمم  تونستمیفاصله هم م ن یهم از  

! خورهیم  یداره چه گوه که  

 

خودشو چسبوند بهش، شتریانداخت پشت کمر طنازو ب   دستشو  

که از خشم مشت شده بودن هجوم برد سمتشو   ییدستا با  
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  یمشت خوابوندم تو  هیاشو گرفتمو برگردوندم طرف خودمو  شونه 

 صورتش 

ن ی تعادلشو از دست دادو پخش زم اونم  

بزرگ   اطیاشو گرفتمو پرتش کردم تو ح  ه یق یبهش فرصت ندادمو  شد

 عمارت 

: دمیو تو صورتش غر وار یمحکم کوبندم به د پشتشو  

 

ناموس؟ یب  ی خوردیم  یییچه گوه ی_کثافط داشت  

 

لبش رو با دستش پاک    یکه داشت گوشه   یزدو درحال یلبخند کج  فرهاد

گفت:   کردیم  

 

؟ ییپسر دا هی _هاااا چ   

ت یدختر رع هیبزرگمون واسه   ارباب   

دره؟ یم بان یقی  داره  

. هه  

 

چشمشو گفتم:  ری بردم باال و خوابندم ز  دستمو  

نیهم مثل تمام مردم عاد نایا  ،ی_خفه شو عوض  

تموم شده احمق.  یتیوقته زمان ارباب، رع  یلیخ   
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گفتم: ض یدستم فشردمو با غ یتو  شتر ی ب رهنشوی پ ی  ه یقی  

 

!گه یدفعه د ه ی_فقط   

که   دمیبه فنات م  یجور ی  یپلکیم  یدختر دار نی دوروبر ا نمی بب گه یدفعه د  هی

کنه،  داینتوته لشتو پ یکس  

انه؟ یشد   تیحال  

 

لبش گفت: ی کج کردو با باال دادن گوشه  ی سر فرهاد  

 _چشمممم! هه حرف حرف شماس ارباب

 

رون یعمارت ب   نی+گمشو از ا   

 

به پشتشو هلش دادم سمت در!  زدم  

گفت:   ادیدستشو گذاشت دور لبشو با فر رونی که خواست از در بره ب یوقت  

ارباب جووون!   کهی کوچ  ای_دن  

م یباهم کار دار یلیخ  ما  

. دااار ید دیام  به  
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کنارمو واریمشت شدمو زدم به د   یدستا  

شدم.   نیماش  سوار  

اد، یاز دستش برم  یهرکار   یفرهاد عوض  نیا  

کنه!  جادیطناز مزاحمت ا  یبرا  ممکنه  

 

نگهشون دارم   نجای نادر و خانوادشو هم ی جوریبود که   نی ا  زی چ  نیبهتر  پس

 تا هم مراقب پدر باشن، 

از شر فرهاد در امون باشن.   نکهیا هم  

 

رو برداشتمو شماره رها رو گرفتم که با بوق سوم جواب داد   یگوش  

ن؟ ی_راد  

نه؟   ای ی+امروز برنامه دار   

 

خان.  نیراد ی کنیبا جمع ما حال نم  گهید ی _اوه! شما که گفت  

از بچه ها؟  گه ید  یکیبرم دنبال  ی +اگه ندار  

کنمی_برات تکست م   

 +منتظرم
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  شمی به ته ر یداشبورد و دست یرو قطع کردمو پرتش کردم رو   یگوش

. دمیکش  

 

  نیواسه چندساعتم شده ا  خواستی َخراب بودو فقط دلم م  ی لیخ  اعصابم

نگذشت که رها برام آدرسو تکست   ادیرو آرومش کنم، ز  ی اعصاب لعنت

باهم داشت.  ی ادیز  یفاصله   بایکه تقر   یکرد و حرکت کردم سمت باغ  

 

به مقصد  دمیرس   یرانندگ ،دوساعتیکی بعداز   

ا یمهمون نجوریپا بزارم به ا  خواستیدلم نم هنوزم  

  نجور یتا ا  کردمیحال م شتری ب ی معمول  یها  ینبودم،اما با مهمون غمبری پ پسر 

مشت بچه مچه اَن!   هی و مهموناش  زبانشی که م ایمهمون   

 

واسه چند ساعت آروم شم.  تونستمی م نجای انقدر حالم بد بود که حداقل ا اما  

ر، یحرکت کردم سمت باغ که همون موقع ام  دموی به موهام کش یدست  

گفت: شیشگ یهم  یجلومو با شنگول  د یچ یدوره دانشگاهم پ یاز دوستا یکی  

نجاس یا  یک ن ی_به! پسر بب  

بزرگمنش.  نی راد جناب  

تو؟  یخوب  
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لبام نشستو گفتم:   یاز خل بودنش رو  یلبخند   مچهین  

تو پسر!  ی_هنوز خل  

. گذرهیم خوبم،  

 

بچه ها مالقات کردم، شتر یو با ب میوارد جمع شد ریام  با  

بودمشون!  دهی ند شدی وقت م یلیخ   

اومد سمتمون  شی شگی هم ک یش  لیکه گذشت رها با همون استا  یمدت بعداز   

گفت:  دویکش  یخفه ا   غیدهنشو ج  ی دستشو گذاشت رو رها  

! ن یراد  ییی_وااا  

 

بغلم،   یخواستم برم سمتش که خودشو پرت کرد تو  بلندشدمو   

! هی روان ه یدختر هنوز مثل سابق روان نیا  

 

انداختم پشت کمرشو گفتم: دست  

رها!   میصحبت کرد  ی بود باهم تل شیچند ساعت پ نی _هم  

 

گونه ام زدو گفت: ی رو  یبوس  رونو یاومد ب   ازبغلم  

بودمت!  دهیوقت بود ند یلی_اما خ   
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. معرفتی واست تنگ شده بود ب یلیخ  دلم  

 

رو    یسکی و وانی که وسط سالن بودو ل  یز یبازومو گرفتو برد سمت م رها

 گرفت سمتم 

ازش گرفتم،   وانویدراز کردمو ل  دست  

صورتم جمع شد!  ش یازشو خوردم که از تلخ  یکم  

وقت بود نخورده بودم.  یلی_خ   

 

! شی چهارسال پ ن یهمون راد ی+تازه شد   

چخبر...  نم؟ی کن بب  فیتعر  خب  

!یخوش  ینی بینب مارو  

 

. گذرهی بد نم  ادمین،زی همچ  ی_ه  

گفت:  دویخند رها  

داره.  شی _هنوزم زبونت ن   

 

به لبام و چشمام گفت:   رهیجلوتر و خ   دیخودشو کش رها  

؟ یا ی_خسته بنظر م  

اد؟ یاز دست من برم ی کار  
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گفتم: دمویمشروب رو سرکش وانیل  نیدوم  

. ستی ن  ی_مشکل  

 

گفت: یخشدار   یشونه امو با صدا   یرو  دیکش   دستشو  

م؟ یباهم تنها صحبت کن  یخوا ی_م  

 

از مشروب ام با  یا  مه ین  دنیبا سرکش   نی هم ی و برا هیمنظورش چ  دونستمیم

گفتم: شدی که کم کم داشت ُشل م ییصدا  

کنم یکه سک.س نم  یدونیال،میخ ی_رهااا! ب  

 

کردو گفت:  یاخم رها  

نبود.  نی منظورم اصال ا ؟ی بچه شد ن؟ یراد ی گیم ی_چ   

... خوا یگفتم اگه م فقط  

 

لباشو شروع کردم به کام گرفتن ازش،   یگذاشتم رو  لبامو  

بهم فرمان داد،  یمغزم چ   هو ی دونمینم خودمم  

خودم نبودو تو حال خودم  لی رو که انجام دادم باب م یبود کار   یهرچ  اما

نبودم!  نجاینبودم. انگار اصال ا  
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با دستاش پشت سرمو   میشگیدستاشو انداخت پشت گردنمو به عادت هم رها

شد دنمی با عطش مشغول بوس کردوی نوازش م  

خمار گفت:  یکه کم اورد ازم جدا شدو با چشما  نفس  

باال؟  می_بر   

 

رفت    جی سمت پله ها، اما وسط راه سرم گ  میحرف بلندشدم و راه افتاد بدون

که رها بازومو گرفت و   نی زم فتمیبود ب کی و تعادلمو از دست دادو نزد

 گفت:

ن؟ ی_راد  

زم؟ ی عز یخوب  

 

تکون دادمو گفنم: یسر   

 _اهم اهم خوووبم خوووبَبببمم 

 

باال   میگرفتو کمکم کرد باهم پله هارو بر  بازومو  

اتاق و قفل کردو اومد سمتم  در  
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شونه اموگفت:  یدادو دستشو گذاشت رو  یبا عشوه تاب موهاشو  

! نی راد  ی_دوست دارم خوب باش  

حال جفتمون خوب بشه  خوامیم  

 

  یلبخند  مچه یخمار خمار شده بود دوختم بهشو ن  یکه از شدت مست ییچشما

 زدو

  ی شدو تو همون حال دکمه ها دنمیلبامو مشغول بوس ی گذاشت رو لبشو 

کرد یباز م  رهنمویپ  

 

تخت ی جدا شدمو پرتش کردم رو ازش  

زدم  مهی شلوارمو درودمو روش خ  و  

هاش نهیدرودمو افتادم به جون س لباسشو  

ناله هاش کل اتاق رو پر کرده بود   یشده بود صدا  یشه.وت  یکه حساب رها

 گفت:

ی هامو کند نهی س ! ن ی_اممم راد  

 

سمت گردنشو   رفتم  

زدن گردنش و  کی کردم به م شروع   

ترو نیی که از گردنش گرفتم رفتم پا یگاز  با  

که  ارمیخواستم شورتشو از پاش درب  و  
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انگاربه هوش اومدم! هوی  

.. عقلم به کار افتاد. انگار   

از روش بلند شدمو   دمویبه موهام کش  یدست کالفه  

دمیتخت دراز کش  یرو  

  دیکشیگونه ام م ی که دستشو رو یسمتو درحال دیمتعجب به پهلو چرخ  رها

 گفت:

زم؟ ین؟عزی_راد  

رها!  رونی+برو ب   

... ی_چ   

رون ی+برووو ب   

 

گفت: دویکش ی پوووف کالفه ا دمیکه کش   یداد با  

. رمی ..مرمی! می _اک  

فقط آروم باش.  تو  

 

رونو یلباساش از اتاق زد ب  دنیبعداز پوش رها  

داغون تنها گذاشت  یبا فکر  منو  

اجازه    یبه کس نکهی که اونجا بودم،لباسامو تنم کردم و بدون ا ن یچندم بعداز 

. رون ی بشه از باغ زدم ب ک یبدم بهم نزد  

نداشت!  ی ندی برام حس خوشا  چکسیبا ه  رابطه  

روزام بود.   نیدخترک ا  رسوند ی منو به اوج م یکس تنها  
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کل عمارت خوابن به خونه   یگرفتم وقت  میم یکالفه بودم که تص انقدر 

  ی حال برگردم عمارت عواقب خوب ن یاگه با ا  دونستمیبرگردم، چون م

 نداره! 

کردم  یط  نیشهرو با ماش  نی ا  ی ها و کوچ پس کوچه ها ابونیخ  کل  

سرخ به عمارت برگشتم...   ییو چشما  یشب با سختگ یها  مه یباالخره ن  که  
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خوردمیتلو تلو م  یو خستگ یشدت مست  از  

کارام دست خودم نبود  و  

گرفتمیآروم م شدمو یخوب م  نفریفقط با وجود  االن   

نفر فقط طناز بود  ه یاون   و  

. ارمیب رشیگ  تونستمیموقع شب نم ن یاالن، ا اما  

 

 

صدا خودمو به آشپزخونه رسوندم که   یچرخوندمو وارد خونه شدم، و ب  دیکل

دمیدرکمال تعجب طنازو د  

بود!  شیوان یل  یبا لذت مشغول خوردن بستن که  
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شدم،  دنشیدادمو با لذت مشغول د هیچهارچوب در تک به  

خوشگل باشه؟  تونهیدختر م ه ی چقدر  

گفت: دو یخند یرلبیز  

خوشمزه اس!  یلی _امم خ   

زر یتو فر   زارهی م یچقدر خوبه که بستن ارباب   

... اممم  

 

بود  شی بسته مشغول مزه مزه کردن بستن ی چشما با  

   ن یچشماشو باز کردو نگاهش به من افتاد از ترس قاشقش افتاد زم یوقت

با ترس گفت: و  

 _اَ...اَرب..اَرباب 

..سالم سل  

 

خواست از   ستادمیامو از چهارچوب گرفتمو رفتم سمتش و مقابلش ا  که یت

بلند بشه اما با دست مانعش شده امو سرمو برد سمت موهاشو   زی م  یرو

گفتم:  دمو ییبو  قیعم  

؟ یدوست دار  ی_بستن  

 

تکون داد   دییتا یبه معن ی ترس سر با  
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نازش بود  ی به چشما ره یکه با نگاه تبدارم خ   همونطور  

لباش گذاشتم.  ی رو  لبامو  

 

فقط  کرد،ینه مخالفت م  ختیری نه اشک م  ینسر یا  

بود بهم   رهی درشت و متعجب خ  ییچشما با  

. دادمیموهاش حرکت م ی ال  دستمو  

 

کوه آرامش بود واسم   ی لعنت  

شدم ینم ر یس  دنشیبوس  از  
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داخل اتاق  میکه طناز تو آغوشم بود رفت  یباز کردمو درحال درو  

تخت خودمم بعداز درودن لباسام  یگذاشتمش رو  ی به آروم طنازو  

تختو روبه طناز که با دستاش  خودشو پوشنده بود کردمو گفتم: یرو  نشستم  

طناز،   یکن یاز من مخف ی زی چ  ستی _الزم ن  

رو پام. ن یبش ایب  
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بدون مخالفت   گفتموی که م یحرف گوش کن شده بودو هرکار  یلی خ  ینسر یا

! ستی من کارساز ن ی بود مخالفت کردنش برا دهیفهم دیشا  داد،یانجام م  

 

تخت و گفتم : یرو  نشوندمش   

خرم یم  ی بخوا زسی شهر برات هر چ   برمتیم  یباش  یدختر خوب-  

 هوم؟

ی دار  دوست  

 

زدو    یزده چشماش برق ذوق  

 ع

 

تخت  یخوابوندم رو طنازو  

زدمو   یاش رو بوس  نهیس  یقفسه   و  

شدم  دنشیگوششو به دندون گرفتم و مشغول مک  ی  الله   

طناز  ی _چقدر خوشمزه ا   

 

 

دمویدراز کش کنارش  

با موهاش شدمو گفتم  ی باز مشغول  
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نگفت  یزی کردو چ  میام قا نه ی س ی از خجالت سرشو تو طناز  

موهاش کاشتمو گفتم: ی رو  یبوس  

بهت دست بزنه  یکس زارمینم چوقتیه ،یمال من   شهی_تو هم  

تورو مال خودش کنه.  ای  

ی نیفقط مال ارباب راد تو  

من!  فقط  

کردیم ونم یداشت دوباره د  کردویام برخورد م   نهی لبش به س طناز  

از تنم فاصله دادمو گفتم:  سرشو  

 _نکن دختر  

 

چشماش زدمو گفتم:  ی رو  یبوس  

. یبر  شمی از پ  خوادی_دلم نم  

... یبر   دیبا اما  

 

دنش یلباشو مشغول بوس  یطاقت لبامو گذاشتم رو  یب  

 شدم

گفتم: دنشیبه دندون گرفتمو بعداز کش  نشو ییپا لب  

بخواب ر یبرو تو اتاقت و بگ عی_االن سر   
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   رونیاز اتاق بره ب  خواست

قبلش برگشت سمتمو گفت:  اما  

. نیارباب راد  ر ی_شبتون بخ   

 

صدا زد!  کمویبود که بعداز پدر اسم کوچ  یکس نی اول  

برام لذت بخش بود. زدیکه من صدام یدختر با هرچ  نیا  اما  

! رونیدر اتاق باز کردو رفت ب ع یسر  
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 **طناز** 

 

شدم،  دار یاز خواب ب  یاز ضعف و گرسنگ صبح  

مامان انداختم، نبود! یخال  یبه جا ینگاه  

بشن و مشغول   دار یبابا ومامان عادت داشتن صبح زود از خواب ب شهیهم

 کار بشن. 

 

به دست و صورتم زدم  یو آب ییتخت بلند شدمو رفتم سمت دستشو  ی رو  از  

شدم به خودم. رهی خ  نهییآ  یاز تو  و  
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ام گرفت   هی و گر د یچرا اما چونه ام لرز دونمینم  

دوست نداشتم ارباب بهم دست بزنه، من  

روستا بود  نی خوشگل بودو ارباب ا نکه یا با  

...خواستیدلم نم اما  

 یی کنم، اما االن با کارا ری خودم س ی دخترونه  یا یتو همون دن خواستیم دلم

 که ارباب  

. دهیبهم دست م یمن حس بد دهیم انجام  

 

! ه یچ  دونمیهم نم یحس لعنت اون  

کنه  دایادامه پ خوادیهست، دلم نم یهرچ  اما  

ارباب نباشم   دیتو د نکه یراه حلش ا   تنها  

!چمیبه پروپاش نپ  و  

شه یجلوم ظاهر م  رمنتظرهی و غ خبری ب شهیاون هم  اما  

. رمیمن تا مرز سکته م و  

 

کنترلش    شهینم  گهیو د شه ی م یعصب  ینطور ی مخالفت کرد، چون ا  شهینم

 کرد! 

کنم. اه...  کاریچ  ایخدا  

بعداز بافتن   ستادموی ا  نهیی آ  یو جلو رون ی اومدم ب ییاز دستشو  ناراحت

 موهامو انداختنش دوطرف ام 

. ن ییپا  یهم سرم کردمو رفتم تو  یکیکوچ  ی روسر  
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صبحونه بودن، زیو پدرشون پشت م  ارباب   

  شیشگیو با همون جذبه و اخم هم ی اشو داده بود به صندل  هی تک ارباب 

داخل فنجونش بود.  اتیمشغول مزه مزه کردن محتوا  

ترس گرفتتم!  دمش ید یوقت  

دهنمو پر سروصدا قورت دادمو   آب  

رد شم که منو نببنن.  یکردم طور  یسع  

ن ییپله هم اومدم پا  ی  هیبق  نیپاورچ   نیپاورچ   

کرد:  خکوبیارباب منو سرجام م  یکه صدا شدمیسروصدا داشتم رد م  یب و  

هست طناز؟  ی_مشکل  

 

امو گفتم:  نهی تخته س ی گذاشتم رو   دستمو  

...سالم. ارباب،سالم..خان. _س   

ر ی بخ  صبحتون  

. ستین  یارباب...مشکل...  نه  

؟ ی کرد یم  مییخودتو قا ی+پس چرا داشت  

 _نه..من... 

 

گفت:  دویارباب خند  پدر  

بزار هرجور دوست داره راه بره.  ن،ی_ولش کن راد  
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دخترجان مادرت تو آشپزخونه اس. برو  

 

نجاتم زدم  ی که به فرشته  یضیتکون دادو منم با لبخند عر ی سر ارباب   

کردم سمت آشپزخونه.  حرکت  

ز،ی به مامان کردم و نشستم پشت م  یسالم  

صبحونه امو اوردو مشغول خوردن شدم که گفت:  مامان  

م یجمع کن  مونویشخص ل یاوس میبر  دی_امروز با  

 

؟ یشخص  لی+وسا  

م؟ یبر  ییقراره جا  مگه  

 

خودش شهر   م،یبمون  نجای ا د ی_اره ارباب گفته واسه حال و روز خان ما با

 کار داره! 

 

لقه ام از دستم افتادو به سکسکه افتادم...   ناباورانه  
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بُهت گفتم:  با  

م یتونی _اما مامان، ما نم...ما نم  

 

اشو دوخت بهمو گفت:   نانهیزبیدست از کار کردن برداشتو نگاه ت مامان  

طناز؟  میتون ی_چرا نم   

 

ها شد ادامه   ازیکه روشو ازم گرفتو مشغول خوردن کردن پ  یدرحال مامان

 داد:

اما    ،یخودمون احساس راحت نکن یمثل خونه  نجایا   دیشا دونمی_البته م 

،که  میمخالفت کن  میتونی ارباب بهمون گفته و ماهم نم  

.زشته   

. ی کن ی باز یو کل  اطیح  یتو  یبر  یتونی م عوضش  

 

گونه هام گفت:  دن یو با گرفتن شونه هام و بوس  یصندل  ینشست رو  مامان  

 _هوم؟ 

 

گفتم: دمویبرچ  لب  

بزرگ شدم!  گه یمن د ر،ی _نخ   

مال بچه هاس. ی باز  

گفت: دویخند مامان  
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د یعفو کن م یاحترام  یخانم، منو بخاطر ب دی_ببخش  

 

خنده  ر یزدم ز یو پق رمی خنده امو بگ ی نتونستم جلو  گهید  

ارباب    یصبحونه   ز یهال تا م یصبحونه رفتم تو ز یبعداز جمع کردن م و

هم جمع کنم.  نارو یا  

هال  ی برداشتم رفتم تو یبزرگ ی  نهیس  

جلوش قرار داشت نشسته   زهمیکه م  یویت  یمبل رو به رو  یرو  ارباب 

بودو  شی بودو مشغول کار با گوش  

. خوندیهم داشت کتاب م خان  

 

دم،یخان و مشغول کتاب خوندن د یوقت  

همشونو   دیخودم افتادم با ی کتاب ها ادیلبام شکل گرفت،   ی رو  یقیعم لبخند

! وردمیم  

واسه کتاب خوندن دهیعمارت جون م اطیح   

عمارت دراز بکشمو  اطی ح  ی سبزه ها  یرو  

روبروش جلوم قرار    یبهشت مانند عمارت و فضا  یکه منظره  یدرحال و

 داره کتابامو بخونم. 

! زه یکه چقدر دل انگ  یوا  

 

...؟ یارباب ظاهر نشم، اما االن چ  یجلو  گهیگرفته بودم که د میمن تصم  اما  
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باشم دشی د ی تو  دیبا هرروز  

صبحونه،ناهار،شام.  موقع  

من.   یخدا  یوا  

که نگاهم به ارباب افتاد پرشده از ظرف رو بلند کنم    ینیس  خواستم  

. کردیشده بودو داشت نگاهم م   زیر  چشماش  

! کنهی نگاهم م ی نطوریا  خت،چرایر  یلحظه دلم هور ه ی تو  

ه؟ ینطوریچشماش ا  چرا  

 

خودمو به آشپزخونه رسوندم،  ین ی دهنمو قورت دادمو با برداشتن س آب  

لباسمو تو دستم فشردم  یگوشه   رونو یآسوده فرستادم ب نفسمو   

مونده بود  گهیچندتا ظرف د هنوز  

... اه  

ظرفارو جمع کنم ی  هی آشپزخونه موندم و بعدش رمفتم تا بق  یتو  یکم  

ست ی مبل ن  یخداروشکر ارباب رو  دمید که  

شدم  ز یکردن م  زی زدمو مشغول تم یبخش  تی رضا لبخند  

. نیی پا ادیارباب داره از پله ها م دمید که  

شده بود!  پ یخوشت چقدر  

جذابش کرده بود   ی ادیز  شیو شلوار جذب سرمه ا کت  

و مشغول کارم شدم، دمیکه به نگاهم برخورد کرد از خجالت لبو گز نگاهش  

طناز از دست تو!  یوا  
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که خان نشسته بودو گفت:  یرفت سمت مبل ارباب   

شهر،کار دارم!  رمی _پدر من م  

نباش...  نجا،نگرانیا  انیگفتم که ب  نی نادر ونسر به  

 

 +باشه پسرم برو،خدا به همراهت 

گه؟ ی خونه د یایم  شب  

! ستی _مشخص ن  

طول بکشه.  یلی کارم خ  دیشا  

 

  روزا ی چ  یسر ی باخان رفت تو آشپزخونه و به مامان  یبعداز خدافظ  ارباب 

 گفت. 

!  خرهیبخوام م یشهر و برام هرچ  برهی افتادم، گفت منو م شبش ی حرف د ادی

نامرد!  . رهیاما االن داره تنها م   

  یپخته   یو بعدشم صدا دیچ یپ مین یب ی تو  یفکرا بودم که عطر تلخ  نی هم تو

نفر!  هی  
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   یگوشمو با صدا  کی اورد نزد سرشو

گفت:   یگرم  

بهت قول دادم ببرمت شهر،  دونمی_م  
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سر قولم هستم.  اما  

،یتوهم همراهم باش خوادیم دلم  

! شهیکه نم یدونیم  اما  

 

زد؟ یحرفا رو م ن یبود که داشت دم گوشم ا ارباب   

. کردیبدون تحکم باهام داشت،صحبت م گهید ینسر یا  شدینم  باورم  

تکون دادم ی فرستادمو سر رونی امو آروم ب  نهیس ی حبس شده تو  نفس  

گرفتو   یز ی گوشمو گاز ر یفرستاد پشت گوشه امو الله  موی روسر ارباب 

که اخم درومد   دتشیوبعدش کش  

 

فاصله اشو ازم کم کنه گفت:  نکهیبدون ا ارباب   

شه یدلم برات تنگ م یچند روز حساب نی _ا  

! عروسک  

. یکن یتالف ی حساب دیبا اومدم  

 

نگفتم    یز یهم فشار دادمو چ  یعجز چشامو رو  ی رو  از  

از خان  یدرست کردو با خدافظ مویارباب روسر   که  

. رونی در خونه زد ب از  

چرا من؟  فهمم،آخهی نم نکاراشویا  یمعن  

کم نداره!   یزی که چ   نیراد ارباب   
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اس،هم خوش پوشه!   افهیپولداره،هم خوش ق هم  

. کنهیم تیچرا انقدر منو اذ پس  

توجه؟  ایگذاشت  تیی کاراشو اذ  نیاسم ا  دیبا  واقعا  

! گهید هی زایچ  دمیشا ای  

. وردمیبود،من سر درنم   یهرچ  اما  

 

ثبت   رستانی دب یبرا  دیمن هرچه زودتر با شدویتابستون تموم م   گهید دوماه

! کرد ینام م  

رستان،یدب  رمیدارم م  شدیباورم نم   واقعا  

. شمیبزرگ م  دارم  

  هی  یعنیدونستم،ینم  زارو یچ  یلیهم سنم خ  هی من نسبت به تمام دخترا اما

فراتر از سن خودم نداشتم.  ییزای به دونستن چ  ی عالقه ا  چیه  ییجورا  

بزرگ تر از خودم  ه یو با دخترا   رستانی قراره برم دب یوقت دونمینم حاال

. فتهیبرام م  یچه اتفاقات گهیمواجه بشم د  

 

مامان،   شیکردمو خواستم برم پ   یتکون دادمو از افکار مزاحمم دور یسر   

همون موقع بابا اومد  که  

بغلشو با دستام کمرشو قفل کردمو گفتم: دمیپر  دمش ید یوقت  

 _سالم بابا! 

سرم کاشت و گفت:   یرو  ی بوس بابا  

؟ ی_سالم به دختر بابا،چطور  
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م؟ یباش نجایمدت ا   هی بهت گفت که قراره  مامانت  

 

گفتم: دمویبرچ  لب  

 _اهم،گفت. 

م یجمع کن لو یوسا گهیو باهمد امیتا منم ب ن ی+پس بدو برو تو ماش  

زدمو گفتم:  ی لبخند  

 _چشم. 

 

که مامان گفت: اطیبرم سمت ح  خواستم  

؟ ی ر ی_طناز؟ کجا م  

میجمع کن  لویبا بابا وسا  می+قراره بر  

که،  یجمع کن دیبا ارویچ  یدون ی_آخه تو که نم  

مواظب خان باش  تو  

.میمنو پدرت برگرد  تا  

 

 +اهم باشه! 

نره!  ادتیمامان کتابام  فقط  

 

ارم،خدافظیخب م یلی_خ   
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طناز سربه هوا   یخواست بهش بد  یز ی باش که چ  شش یا،پیخان باش مواظب

ا ینش  

 +باشه مامان،حواسم هست. 

 

من موندم و   رونوی که از خان گرفتن رفتن ب ی و بابا بعداز اجازه ا مامان

 خان!

خداروشکر با خان تنها بودم  بازم  

با ارباب تنها بودم، که االن فاتحه ام خونده بود. اگه   

سفت کردمو   مو یروسر  ی  گره  

گذاشتم   وانویخان آبپرتقال گرفتم ل ی برا  نکهیتو آشپزخونه و بعداز ا  رفتم

سمت مبلش  حرکت کردم اطیو با احت یدست شیپ  یتو  

کتاب خوندن بود،  غرق  

گرفتم سمتشو گفتم: آبپرتقالو   

خان.  دیی_بفرما  

 

به وضوح  شدی چشماش که حاال م یاز رو  نکشویع یبعداز مکث کوتاه خان

برداشتو گفت:  دیرنگشو د  یآب  یکنار چشما یچروک ها   

 _ممنون دختر جان. 

زدمو گفتم:  ی لبخند  

 _نوش جانتون. 
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استرس دستمو انداختم پشتمو با قورت دادن آب دهنم گفتم: با  

من...  شهیمن...م  شهی _خان؟ م  

... خب  

 +حرفتو بزن دختر جان

نم یمن کتابخونه اتونو بب شه ی _م  

. کنمینم  ینظم یب  نمیبب خوامیدست نزنم فقط م ی زیبه چ  دمیقول م  بخدا  

 

گفت:  دویمن بود خند یکه با تعجب نظاره گر خواهشا  ارباب   

ی بر   یتونی_اهم، م   

، یدست نزن ن یراد ی مواظب باش به کتاب ها فقط  

! شهیم  یکه عصب یدونیم  

 

گفتم:   دمویذوق دستامو بهم کوب با  

ممنون خان، ی لی_چشم، خ   

. د یصدام کن دیخواست  یزیچ   

 

#p24♾ 
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انبوه روبروم شدم،   یداخل کتابخونه و محو کتاب ها رفتم  

. نمیبودن دوست داشتم همشونو بب  ادیز چقدر  

 

گذروندمیجلوترو کتابارو از نظرم رفتم  

بود  یهرموضوع درمورد  

و...  یخ،عمومیاست،تاریس  

شده   فی تال یسی به انگل شترش یته سالن بود که ب ینسبتا بزرگ ی کتابخونه  هی

 بود

  یکانادا زندگ یبودن چون اون چندسال   نیارباب راد  یبرا  نای ا کنمیم  فکر

. کردیمطالعه م ی سیانگل  یو قالبا کتابا  کردیم  

 

کتابا رفتم ن یب یگشت زن  یکل بعداز   

ده یخواب دمیخان که د ش یهال، پ یتو  

خان...  ی رو دمیاتاق و پتو رو برداشتمو کش   یتو  رفتم  

خان بهادر خوب نبود! نیع  یخان چیه  

از    یدست کم نمیدل رحم بودو به فکر مردم روستا بود ارباب راد یلی خ  اون

 خان نداشت 

بود که   نیفرقش ا  فقط  

تر بود.  یعصب ارباب   

که اون کارارو کنم گفت یو م  زدی همش سرمن داد م البته  

! دیتنم لرز شبی د یادآور ی با  
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ن یزم یاز خجالت برم تو خواستیدلم م شبید  

بودم  دهیکه از بچها شن ییاونجا تا  

مال زن و شوهرا بود.  نکارویا  

نه من زن ارباب بودم نه ارباب شوهر من!  اما  

کرد یم  یچ  یبرا  کارارو   نیا  پس  

ارباب شوهر من باشه  نکه یا  از  

ام گرفته بود  خنده  

نکنه   داریخنده ام خان و ب ی دهنم تا صدا یگذاشتم جلو   دستمو  

 

خنده داره! یلیفکرشم خ   یکن من زن ارباب بشم، وا   فکر  

! ترکنی م ی تمام بچه ها از حسود اونوقت   

چرا من انقدر   ایکه زن اون بشم؟ خدا  خوره یمگه سن من به ارباب م اصال

 ساده ام؟ 

در اومد   یقدم بزنم که صدا یتا کم اطیتکون دادمو رفتم سمت ح  یسر 

 خودمو رسوندم دم درو گفتم: 

د؟ یی_بفرما  

 

! ومدین یجواب  

جواب نداد؛   یاما کس  دییهم گفتم بفرما ی ا  چنددفعه  

دردو باز نکردم منم  

در خورد   یخواستم برگردم که دوباره صدا  و  
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درو، درو باز کردم  یخشم رفتم جلو  با  

گفتم:  و  

؟ ید یجرا جواب نم ه؟ی _اه ک  

 

ارباب روبروم زبونم بند اومد..   یاومدن فرهاد پسر عمه   با  

ضربان قلبم رفت باال و دست وپاهام ُشل شدن  هوی  

من من گفتم:  با  

د یی_ب...بفر..بفرما  

 

لبش گفت:   یپامو با لبخند گوشه   یشد جلو خم  

 _سالم خانم کوچولو!

 

بدون فکر منو    دیدیبودو منو با فرهاد م نجایمن اگه ارباب ا  یخدا  یوا

! کشت یم  

جمع و جور کردمو گفتم:  خودمو  

ن؟ یکار داشت ی _با ک  

 +باتو! 

 

شدم بهشو گفتم: رهی خ  متعجب  

 _با من؟ 
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؟ ی ستی ن ی +آره، مگه تو طناز چشم آب  

برم دی_من...من با  

..خدافظ خدا  

 

درو گفت:  یدرو ببندم که کفششو گذاشت ال  خواستم  

؟ ی بر  ی خوای_کجا م  

 

بازومو گفت: یرو  دیکش   دستشو  

خوش اخالق ترما!  یلیخ  ن یمن از راد  نی_بب   

. ه یفهمینم  ی زیاون نباش چ   نگران  

 

عقبو گفتم:  دمیکش خودمو  

که بفهمه؟  میکرد  ی+مگه ماکار   

م؟ یکن  کاریچ  ی_دوست دار   

!یچ ی+ه  

  

گفت:  دویخند فرهاد  

شهر؟   یا یبا من ب ی_دوست دار   

 +نه! 

 _چرا؟ 
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کنم.   یدورازت   دی+چون ارباب گفته من با  

طناز.  ستمی ن  یبد _من که آدم   

دمیبهت قول م  یخوشبگذرون ی بامن کل  یتونیم  

 

و   دیمش  خ یگردنم م ایلبام   ی چشماش همش رو زدیحرف م   یچرا وقت دونمینم

کنم  میپشت در قا  شتری من خودمو ب  شدیباعث م   نیهم  

که داشت   دمیبزنم که وانت بابا نادرو از دور د  یلب باز کنم حرف  خواستم

کردم به فرهادو گفتم:  ومد؛رویم  

 _بابام اومد من کار دارم خدافظ 

عقب واون با لبخند    دمیخودمو کش عیکه سر  دیگونه ام کش  یرو  ی دست فرهاد

گفت: لبش   یگوشه   

... نمیبی دوباره همو م ی_به زود   

 

شدو رفت   نش یزدو سوار ماش  حرفشو  

!... نمیمن عمرا دوباره تورو بب  ادیاصال ازش خوشم نم یعوض  

 

#p25♾ 
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شدن و منو    لیو با کارگرا مشغول اوردن وسا اطیح  یوانت رو اورد تو بابا

باال   میمامان رفت  

شونه امو گفت: ی دست انداخت رو مامان  

کنه؟ یم کار ی_خان چ   

بردم خوردش،بعدازش اجازه گرفتم   وهیمامان، براش آب م دهی+خان خواب

کتابخونه اش   یرفتم تو  

چقدر قشنگ بود  یدون یمامان نم  یواا   

؟ یکاتابامو اورد یکتاب دااااشت؛راست یکل  

 

بهم زدو گفت:   یلبخند مامان  

 _آره دخترم اوردم 

هنوز برنگشته؟  ارباب   

 

! ادی+نه گفت اگه کارش طول بکشه شبم نم  

باال  میببر  لمونویوسا دیبا  میخب، حاال ناهار خان روبد یلی_خ   

 

داخل اون اتاق  ل یوسا دنیتا غروب فقط مشغول چ  بایصرف ناهار تقر  بعداز 

که ارباب بهمون داده بود  میشد  یبزرگ  

هال بود تا اتاق!  ه یاتاق بزرگ که فکر کنم شب  هی  

هم داخلش داشت.  س یسرو  
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بود  ومدهیشام شد و خان سراغ اربابو گرفت اما هنوز ن  موقع  

خسته اومد خونه...   یشام بود که ارباب با چهره ا   یآخرا   

د یماروهم ند یخسته بود که حت انقدر   

خان برگشت سمتمون: یبا صدا  اما  

جان؟  نی_راد  

 

که رفته بود باال و برگشت و اومد ستمون   یسه چهارتا پله ا  ارباب   

. میبه ارباب خوش اومد گفت  مویبلند شد ی صندل ی بجز خان از رو یهمگ  

 

استراحت کنم  خوامی خستم م یلی من خ  دی بخشیر، م _سالم پد   

 

؟ ی+شامت چ   

پسرم؟  یخور ینم شام  

 

و   نیی سرمو انداختم پا  عیبهم انداخت که سر ینگاه ارباب   

سمت پله ها گفت:  رفتیهمون حال که داشت م  تو  

باال...  ارهیشاممو ب دی_به طناز بگ   

 

من؟   یوا  یا  
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خان روبه مامان گفت: دمییلبمو از حرص جو  پوست  

 _شامشو بکش طناز واسش ببره باال 

 +چشم خان.

 

شده بود!  خ یداخل آشپزخونه؛ از ترس دستام  میو مامان رفت  من  

و گفت:  ینیس  یرو گذاشت تو زا یچ  ه ی بشقاب و بق مامان  

. یز یمادر، مواظب باش نر   ای_ب  

 +چشم.

 

آب دهنمو به   دمیغذا رو ازش گرفتمو رفتم باال،به اتاق ارباب که رس   ینیس

تو" ارباب وارد اتاق شدم ایقورت دادمو چند تقه به در زدم که با "ب یسخت  

انگشتاش روشن بود.   نیب  گارشیبودو س دهیتخت خواب یرو  ارباب   

بودم که بکشه.  دهیتاحاال ند  د؟یکش یم  گاری س ارباب   

گفتم: زو یم  یغذا رو گذاشتم رو  ی نیگفتم و س یرلبی ز سالم  

 _بااجازه. 

که ارباب با تشر گفت:  نییدرو بکشم پا رهی دستگ خواستم  

 _کجا؟ 

ن یی+ش..شام...تونو اوردم براتون...برم...پا  

رون؟ ی ب  ی_بهت اجازه دادم بر  

 _ن..ه ارباب 

جلو!  ای_ب  
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چنگ زدمو آهسته حرکت کردم سمت تخت ارباب و بغل    رهنمو ی پ ی  گوشه 

ستادم،ی تخت ا  

به   کردیارباب داشت دود م  یانگشت ها ن یب  ینطوریکه هم گاریدود س از

 سلفه افتادم

چشماش برداشتو گفت: یساعدشو از رو ارباب   

ه؟ ی_چ   

 

ارباب بود وسط سلفه هام گفتم:  یانگشت ها ن یب  گاریکه چشمم به س  یدرحال  

ار..باب  یچ ی...هی_ه   

 

ظرفش   یتو  گاروی زدو س یانگشتاش انداختو پوزخند  نی ب  گاری به س ینگاه

 چلوند

گفت:  و  

نجا یا  ای_ب  

 

گه؟ ید امیکه کنارش بودم کجا ب من  

به زبون اوردمو گفتم: فکرمو   

ام؟ یکجا ب_ُک..   
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پاهاش اشاره کردو گفت: یتختو به جلو  ی نشست رو ارباب   

! نجای _ا  

 

بود که ارباب   ستادهی سرجام ا حرکتی ب یهمونطور   

و گفت:  دیغر  

؟ ی_کر شد   

 

باالانداختمو آهسته گفتم: یسر   دویام لرز چونه  

 _نه. 

... ایب  االی+خوبه، پس    

 

شدم بهمو بازومو   رهی تخت که ارباب با خشم خ  ی لبه   ینشستم رو  آروم

پاشو گفت:   یگرفتو منو نشوند جلو  

نجا یا  ومدین  ی_امروز من نبودم، کس  

 

که   ییسرمو بلند کردمو با چشما  دیکه ازم پرس  یترس و شوک سوال  از

گفتم:   زدیداشت از ترس دو دو م  

داخل عمارت ارباب.  ومدین یخب...خب کس خاص ؟ی_کس  
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#p26♾ 

 

. رونی فرستاد ب  شی تکون دادو من نفس حبس شده امو با آسا ی سر ارباب   

 _شاممو بده! 

 

تکون دادم و اول سوپ ارباب رو گرفتم سمتش و گفتم: یسر   

د یی_بفرما  

 

دهنشو باز کرد و با ابرو اشاره به غذا کرد  طنتیش با  

من غذا رو بزارم دهن ارباب!  ؟ یچ  یعنی  

دهنشو بستو گفت: ارباب   

! گهی _فکم شکست بده د  

 

قاشق سوپ رو دادم به ارباب  دمویگز لب  

اش هول شده    ره یخ  یاز نگاه ها  کرد، یبهم نگاه م  رهی خ  ینطور ی هم اونم

د یلرزیبودم و دستام داشت م  

نگاه نکن!  ینطور ی بهش گفت تروخدا ا شدی م کاش  

کردیاون همچنان با چشماش فقط منو نگاه م اما  
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شدو   شتری رو که خواستم ببرم سمت دهن ارباب لرزش دستم ب  یبعد قاشق

ارباب  رهن یپ  یرو  ختیسوپ ر   

بشقابو گفتم: ی و گذاشتم توکرده قاشق هول  

ارباب  دی...ببخشبب  ی...وا ی_وا   

نم...  من  

ار یلباس برام ب  هیاز کمدم   ستی +مهم ن  

 

گفتم رفتم سمت کمد ارباب  رلب ی تکون دادمو با "چشم" که ز یسر   

چقددررر لباس داشت!  یوا  

ومختلف ارباب شده بودم که با داد   کی ش ی چقدر محو لباس ها دونمینم

 ارباب به خودم اومدم:

َپ؟  شدی_چ   

گفتم: شرتی کردن ت دای کمد ارباب و بعداز پ ی بردم تو سرمو   

کردم داشی_پ  

 

گفتم:  کردمیدستم صافش م ی بودو داشتم لباسو تو ن ییکه سرم پا  ینطور یهم  

 _بفرما... 

بود!!  ی لخت ارباب گوشام داغ شدن، چقدر بدنش عضله ا  یباالتنه  دنید با  

ولباسو گرفتم سمت ارباب، ن یی انداختم پا سرمو   

گفت که متوجه نشدم  رلبیز  یز ی و چ  دیخند ارباب   
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تا االن کجا بودم، انگار   گهیارباب بزاره برم، چون مامان م کردمیخدا م خدا

 اونم فکرم خوند چون روکرد بهمو گفت:

. یبر  یتونی _م  

هم ببر.  شامو  

که!  دینخورد  یزی+چ   

 _اشتها ندارم 

 

  شوی شونیپ ی تخت و دوباره ساعد دستشو گذاشت رو  یرو  دیکش دراز 

 چشماشو بست، 

... نیی رو برداشتمو رفتم پا  ینیس  

 

  اره،با،بابایارباب درب یخسته بود! خان هم نتونست سراز کارا  چقدر

ت ولو شدمو چشمامو  تخ   یلباسام رو   ضیاتاقمون و بعداز تعو   میومامان رفت

که خوابم برد  دینکش یهمو طول یگذاشتم رو   

... 

به خودم و   یدگیسرساعت از خواب بلند شدمو بعداز رس   شهی مثل هم صبح

لباسام دن یپوش  

رفتم سمت آشپزخونه    

! ذاشتیمشغول کار بودو داشت ناهار امروز بار م مامان  

 _سالم مامان جوون. 
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ر ی+سالم دخترم، صبحت بخ   

؟ ی دیخواب خوب  

که به بدنم دادم گفتم:  یکش و قوس بعداز   

بود.   یی_اهم عال  

گازه؟   ی+چرا انقدر قابلمه رو  

. یکرده بود و با خورشت قورمه سبز  ی_ارباب امروز هوس ماکاران  

 

  زی ر  یخنده که مامان با چشما ری زدم ز ی گفتمو بعدش پق  رلبیز  ییکمو یش

 شده گفت: 

؟ یخند یم ی_به چ   

. یچ ی+ه..ه  

 

  یگرفتم برم تو  میاز کتابامو برداشتمو تصم  یکی خوردن صبحونه  بعداز 

بود  نیاز ارباب نبود و باباهم که سِرزم   یاط،خبریح   

سبزه ها و پاهامو دراز کردمو کتابمو باز کردمو شروع به    یرو  نشستم

 خوندن کردم 

  دیچرخ یتو گوشم م ی زی چ  هی کتاب غرق شده بودم که   ی چقدر تو دونمینم

دادیوقلقلکم م  

نبود یز یبه گوشم زدم اما چ  یکتاب بود دست ی حال که سرم تو توهمون  

سمت چپم   دمیکتابو بستمو چرخ  داد،یداشت گوشمو قلقلک م  یز یچ  ه ی بازم

. دمیکه اربابو د  
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کرده بلند شدمو گفتم:  هول  

د؟ یکنیم کاریچ  نجای_عه ارباب شما ا  

دخترجون؟  یدار  کاری+تو چ   

به تو بگم!  دی با رمی هرجا م مگه  

اونجا...   اریکلبه ناهارمو ب  رمی م دارم  

 

  ی که پشت عمارت بود با لحن  یبه سمت کلبه ا   رفتی که داشت م  ینطور یهم

رو ازش متوجه شد گفت: طنت یش  ی رگه ها  شدیفاصله هم م ن یکه از هم  

کتاب بخون! نی _آفر  

کتاب خون دوست دارم دختر  

 

پشت اداشو درودمو  از  

دستم فشردمو رفتم داخل،انقدر غرق کتاب خوندن شده   یحرص کتابمو تو با

ظهرشد!  یک دمی بودم که اصال نفهم  

در اتاق خان   دمیراهرو که د  یانتها  دم،رفتمیچرخوندم اما مامان رو ند چشم

 بازه 

. رفتم  کنهیتخت اربابو عوض م  یمامان داره روکشا دمی که د دمیکش  ی سرک

گفتم:  یحالی ر و با بجلوت  
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 _مامان؟ 

طناز؟  هی+چ   

ناهار اربابو ببرم ُکلبه.  دی_با  

 +ُکلبه؟ 

ی ببر  شکمیغذاشونو م  ام یوقته ناهار م گهیربع د   هی خب  یلیخ   

... ایب حاال  

هارو داد دستمو گفت:  مالفه  

. امیببر تو آشپزخونه تا من ب نارو ی+ا  

 _چشم 

 

که مامان گفت:   رونی هارو از مامان گرفتمو خواستم برم ب مالفه  

هاشو عوض کن، ازش اجازه گرفتم،رو   ی_آها،طناز برو اتاق ارباب روتخت

ز ی م  یگذاشتم رو اروهمیتخت  

 

سبد داخل آشپزخونه   ی تو  فیکث  یتکون دادمو بعداز گذاشتن مالفه ها یسر 

 رفتم باال و وارد اتاق ارباب شدم. 

داشت  ی قشنگ اتاق  

هم وسط اتاق   یبزرگ یبودو تخت دونفره   یاتاقش قرمز مشک ون یدکوراس

 بود

هم داخل   یکار بزرگ و صندل ز یم ه ی بود و بزرگ!  ییاتاقم کشو  یکمدها

 اتاق قرار داشت. 
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 ی رو ین  هیرم سمت در که  عوض کردمو خواستم ب فا یبا کث دویجد یها  مالفه

ارباب!  ی گفت برم سمت کشو  یطانیش  

تمام اتاق اربابو برگردم اما با    خواستیگل کرده بودو دلم م ی حساب میفضول

مامان  یصدا زدنا   

ن ییبرداشتمو رفتم پا طنت یاز ش دست  

اربابو آماده کرده بود و منتظر من بود  یغذا  مامان  

پر گفتم:  ینیس  دنید با  

بخوره؟   تونهیم ناروی ا ی ارباب همه   ی عنیمامان!   ی_وا   

گفت: دویخند مامان  

  یز یغذاها که چ   نی نکن ارباب ماشاهلل ورزشکاره ا ی _برو بچه! فضول

! ست ین  

شه ی زنش نم یکس گهید شه،اونوقت یمامان چاق م  ی+ول  

 

انداخت باال وگفت: یی ابرو مامان  

  ا یو همه دوستش دارن،حاال ب زهیهمه عز  یبازم برا  یطی _ارباب تو هرشرا

ببر   ریرو بگ  ینی س  نیا  

دختر خوشگلم.   نیحرف زدن،آفر  ه یپشت سر بق   زشته  

 

اطیحرکت کردم سمت ح  ی نیبا برداشتن س دمویخند  

اربابو دوست دارن   گفت،همهی مامان راست م   آره  
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قلبن   ایبعض  دمیشا ا یبخاطر مالش  دمیبخاطر مقامش و ارباب بودنش شا دیشا

 دوست داشتم. 

  کردم،اون ی خان رو فراموش نم یمحبت ها چوقتیبود من ه  یهرچ  اما

که درحق منو خانواده ام کرده بود  یی روستا بود و لطفا نی مرد ا  نیبهتر   

بود... ینشدن جبران   

 

تو راه مکث   یا  ن،چنددفعهیدستمم سنگ  یبودو بار تو  ادیمسافت ز  چون

فتادم یبعد به راه م کردمو یم  

که پشت عمارت بود  یبه کلبه ا  دمیباالخره رس اما  

مال ارباب بودو  ییجورای اونجا  

بشه  ک یبه اون طرف نزد ادیز  ی نداشت کس خوش  

هم اونجا بود  یکیکوچ  ی و استخر و کلبه  استبل   

  نیممنوعه بودناش اونروز زد به سرمو رفتم استبل ارباب و ا  نی هم بخاطر

 داستانا به وجود اومد! 

استبلش    یاسب خوشگل و دختر تو   هی من عاشق اسب بودم و ارباب  آخه

 داشت 

  مار یخودش مسئول ت  ی بهش دست بزنه حت ی کس ذاشتینم  چوقت یه اما

شدی کردنش م ز یکردنشو تم   

که  رسمی م  جهینت  نی گذشته به ا ی کارا یادآور یو با   کنمی االن که فکر م  اما  

به اسطبل...  رفتمی نم  چوقتیه کاش  
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از ارباب نبود   ی کردم،اما خبر یچرخوندمو اطراف کلبه رو وارس  چشم  

نبود   نجایدنبال ارباب گشتم انگار اصال ا زویم  یرو گذاشتم رو  ینیس

" ارباب متوجه شدم طرف استخره شتیخواستم عقب گرد کنم که با "پ   

آبه!   ری ارباب بندش کامل ز دمیبه استخر رسوندم که د خودمو  

استخر.   نیاگه برم توا   شمیکه خفه م  من  

 

باال انداختمو رفتم جلوتر، ییابرو   

گفتم:  نو یی انداختم پا سرمو   

زه ی م  ی_ناهارتونو اوردم رو  

 

استخر و همونطور که داخل آب بود گفت: یاومد لبه   ارباب   

جلوتر  ای_ب  

بود  نیی جلوتر اما همچنان سرم پا رفتم  

! ن ی_بش   

نم؟ ی+ِب..بش  

!نجایا  نی ن،بشی_آره بش  
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استخر ارباب   ی خشک استخر اشاره کرد رفتمو به اجبار نشستم لبه  یلبه   به

استخر   ی که ارنجشو به لبه  یچونه اش ودرحال ر یاز دستاشو برد ز یکی

چونه امو سرمو اورد باال  ریاش دست انداخت ز  گه یداده بود با دست د ه یتک

 و مجبورم کرد که نگاهش کنم 

من چشمم افتاد به ارباب  و  

جذاب ترش کرده بود ن یبود جلوشو هم خته یشلخته ر سشیخ  یموها  

. شدیدوچندان م  تشی جذاب کردی م ز یهم که مثل االن چشماشو ر  یوقت  

ارباب برداشتم که گفت:  ی چشامو از رو دمویگز لب  

؟ یکشیرا از من خجالت م_چ   

! نطوریهم دم،توهمیمن که همه جاتو د بچه  

 

رخنده یحرفش سرخوشانه زد ز ی گفتن ا بعداز   

شدم،ی من از خجالت داشتم آب م و  

متوحه بشم؛ حاال    تونستمیم  یگونه هامو به راحت  یشدن گوشام و قرمز  داغ

نداخت؟ یم امیبدبخت  ادیو منو  گفتی م دیحتما با  

 _هوم؟ 

!دونمی+خب...خب نم  

گفت:  دویدوباره خند ارباب   

 _دخترک خله منو! 

! کشهیچرا از من خجالت م دونه ینم  
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! رونی ب  زدی حرف ارباب چشمام داشت م از  

! نمی که باالسرم به وجود اومدُن بب ییشاخک ها  تونستمیتعجب م   از  

 "دخترک خل من"

 "دخترک خل من"  

ذهنم تکرار شد که ارباب گفت: ی جمله تو نی ا ی ا  چنددفعه  

رو بده به من!   وهی_اون آبم  

رو با نوک انگشتام گرفتمو    ین نیی فته،پاین  ین  نکهیا ی گفتم و برا  یچشم

گرفتم سمت ارباب  وانویل  

رو گذاشت   یسرشو اورد جلو و ن ره ی ازم بگ  وانویارباب ل نکه ی ا ی بجا اما

 داخل دهنش! 

!! بلعنش یو م ارن یپستونک بهش هجوم م دنیکه با د یی بچه ها مثل   

... رخندهی و زدم ز رمی خنده امو بگ ی نتونستم جلو  گهید  

متعجب نگاهم کردو گفت: ارباب   

؟ یخند ی_چرا م  

! ی..چ یی_ه  

کردو گفت؛  زی چشماشو ر ارباب   

؟ یدیخند ی _بگو طناز! به چ   

 _به شما! 

 _به من؟ 

 _بله،به ُش... 
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  ی گوش خراش غیحرفم تموم نشده بود که پرت شدم تو آب از ترس ج  هنوز

دمو یکش  

کردم به دست و پا زدن  شروع   

ستممممم ی_من شناااا بلد ن   

دی..ارب..ارباب ببخشار  

گ ی..دد  

 

هم نبود که خودمو بهش بند کنم  ییشدو جا یخال رپاهامیز  

که    ییدستش گرفتو با صدا ی آب که ارباب منو رو  ری ز رفتی داشت م سرمم

گفت:  زدیاز خنده توش موج م ییرگه ها  

!ا یبه من نخند گه ی_د  

 

اما حس   شدی چ  دونمینم دمیلزیداشتم م دیارباب مثل ب ی ترس تو دستا  از

نذاشت خفه بشم سرمو گذاشتم رو   نکه یبهم دست دادو خوشحال ازا  تی امن

لختشو گفتم: ی  نهیس  

...من...من خندمینم...   گهی _د..  

..دمشیغرق م اشتمد  
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سرم زدو گفت:   یرو  ی بوس ارباب   
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حواسم بهت هست.  شه ی _من هم  

  

که رسما بغل ارباب بودم یدرحال  

شل کردو از سرم   موی روسر  یقسمت کم عمق آب،ارباب ِگره میرفت  باهم

دتش یکش  

انداخت پشت سرمو کش موهامو هم باز کردو با دستش موهامو پخش   دست

 کرد دورم 

و گفت:  دیکش  ی قیبرد داخل موهامو نفس عم سرشو  

 _چقدر عطرتو موهاتو،تنتو دوست دارم

بچه؟   یز یانقدر برام هوس انگ   چرا  

 

! ختیر  ی هر دلم  

 ی گرم ارباب کج کردمو چشمامو از رو  یناخودآگاه از هرم نفس ها  گردنمو 

دادم یهم فشار م ی خجالت رو  

عقب و با    دمیلب ارباب به گردنم خورد مثل برق گرفته ها سرمو کش یوقت

خمار ارباب مواجه شدم  یچشما  

قورت دادمو گفتم:  ی دهنمو به سخت آب  

... شهی...م ی_م  

ب..رم   خوامی...من ممن  
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مون حالت گفت: لبام قفل کردو تو ه یچشماشو رو  ارباب   

بدم!  ادتیشنا    خوامی_م  

 _شنا؟اما... 

انجام بده  گمویکه م  ییدستتو از دست من برندار و حرکتا ششی_ه  

  نیی و پاهاتو تو هرحرکت باال و پا ی شیآب شناور م یرو   یصورت افق به

! ی کنیم  

یتون ی ست،می ن سخت  

  تیکن حرکات دست وپاهات باهم هماهنگ باشن و خودتو به جلو هدا  یسع

 کن 

تونم ی_من نم   

شدو گفت: یجد ارباب   

. یتونیبکن م  گمویکه بهت م  یی،کارایتونی _م  

تکون دادمو گفتم: یسر   

صورتم  یرو  ادی..ه موهامو ببندم آخه م ش ی_م  

موهات باز باشه،   خوادی_نه! دلم م  

اونوقت...  ادویکه عمق آب ز  یاون قسمت  برمتیم یحرف بزن  ادیز اگه   

تکون دادمو گفتم:  ی ترس سر  از  

   رمی_چشم چشم م 

 

که ارباب گفته بودو انجام دادم  یی هم فشردمو کارا ی حرص دندونامو رو از  

حرکتشو درست انجام بدم هی فقط تونستم  و  
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زنه ی آب داره دست و پا م  یشده بودم که تو  ی موش مثل   

کردیمنو مسخره م دوی خندیارباب هم م و  

از شنا کردن مسخره ام برداشتمو گفتم:  دست  

ارباب  دیخندی_شما همش به من م  

 

مردونه اش گفت: یوسط خنده ها ارباب   

!یج ی گ  یلی طناز اما تو خ  یمنو ببخش دی_با  

ی زنیمثل سوسک تو آب دست و پا م  ،فقط یدیانجام نم  گموی که م یی کارا  

 

تو   زمی لبامو جمع کرده بودمو دوست داشتم کل آب استخرو بر ت یعصبان  از

ارباب  ی معده   

که چشمام از خشم بسته شده بود گفتم: ی کردمو درحال اخم  

د؟ یشنا کن دی توآب بلد بود  یبار رفت ن ی_شما هم اول  

خب چ...  ، یخندیهمش م یبد  ادیبه من  نکه ی ا  یبه جا ستم،شمایمن بلد ن  خب  

 

دهنم خفه شد ی تو لبم صدام  ینرم رو زیچ  هی قرار گرفتن  با  

لبام    نیبسته داره لباشو ب  ییبا چشما  ارباب دمیتعجب چشم باز کردم که د  با

. دهیحرکت م   
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د یرسی اربابو از خودم جدا کنم،درواقع زورم بهش نم  تونستمینم  

تنومند ارباب کجا کلیمن کجا و ه  زهیم  زهی ر جسم  

  یو باگذاشتن دستام رو  زمی دستم بر ی دارمو تو  رو ین یکردم هرچ  یسع اما

ارباب  ی  نهیس  

نخورد!  یعقب هلش بدم اما اصال تکون به  

بردم عقب که ارباب  سرمو   

گرفتو گذاشت پشت سرش  دستامو  

داد یلباش حرکت م نی لبامو ب  یشتر یسرعت ب با  

شدو یم  نیداشت سنگ  حالم  

باال!  ادیمعده ام ب  اتیبود تمام محتو ک ینزد  

درست تنفس کنم  تونستمی رسما به شمارش افتاده بودو نم نفسام  

جونم نگاه   یمتعجب به صورت ب  یی ارباب سرشو برد عقبو با چشما  که

 کرد... 

 

ن ی#راد  

کرد،یتر م ونهیتقالهاش داشت منو د  نیو ا کردیتقال م یلیخ   

حس کردم نفس کم اورده   یول  

شدم  رهی اش خ  دهیاجبار ازش جدا شدم و به صورت رنگ پر  به  
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گچ شده بود ن یع  رنگش  

منو نداشت!   یکارا   نیاون دختربچه توان ا  ی لعنت  

زود نفس کم اورده بود.  چه  

زدمو گفتم:  شی پشنو ی رو  یبوس  

طناز؟  ی_خوب  

 

تخته    یکه دستش رو  یکبود شده اشو با زبون تر کردو درحال  یلبا طناز

کردو گفت:   یاش بود عطسه ا  نهیس  

...د..در..ست نف..س ِب..کشمتونمی...نمی _نم  

 

خودمم تنم کردمو یحوله   دمویچ یتنش پ یحوله ا  رونویاستخر اوردش ب   از  

تو کلبه   بردمش  

روهم روشن کردم  نهی و شوم نه یکنار شوم شگذاشتم  

که انجام  ییو کارا   رفتی هوش از سرم م دمشیدیم  یوقتا مثل االن وقت یگاه

از دسترسم خارج بود  دادمیم  

نشسته بودو تو خودش جمع شده بود نه یکنار شوم  یصندل  ی رو  دخترک  

لباسام شدم  دنیحوله امو باز کردمو مشغول پوش ی  گره  

ن ییو سرشو انداخت پا دیاز خجالت لبشو گز  که  

لبم شکل گرفت   یرو  یکارش،لبخند محو  از  

لباسام رفتم سمتشو گفتم:  دنیپوش بعداز   

ست؟ ی_سردت ن   
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... ادی_نه ز   

گرفتم سمتشو گفتم:  ختمویبراش ر ییفالکس چا ی تو  از  

. کنهی_بخور گرمت م   

ازم گرفتو گفت: وانویل  کش یکوچ  ی دستا با  

 _ممنون. 

 

براش تکون دادمو گفتم:  یسر   

داخل خونه.  یبر  یتون ی که نم ینطور یتا خشک شن،ا   یاریلباساتو درب  دی_با  

درشتشو دوخت بهمو گفت:  یچشما  

...ل...باس ندارم اونوقت...تونمی _اما نم  

توموهام بردمو گفتم:  یدست  

ی پوشیمنو م ه یاز لباسا  یکی_  

سرما خوردنته!  بهتراز   

  رفتمیاتاق م  یگوشه    کی که به سمت کمد کوچ   ینطوریتکون دادو هم یسر 

 گفتم:

... امیتا ب اری_پس لباساتو درب   

 

! ی براش حکم سرافون رو داشتن از نظر قد لباسام  

هم نبود..  یا   گهید یچاره   اما  

  یهنوز با همون لباسا دمیبرداشتمو رفتم سمت طناز که د رهنمویاز پ  یکی

حوله دورشه سشیخ   
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ار؟ ی_مگه نگفتم درب  

ارمیبرم پشت کمد درب شهی+م  

 

کردیم  میعصب  داشت  

تا به خودم   دمیکش  یقیصدامو واسش ببرم باال نفس عم  خواستمیدلم نم اما

 مسلط بشم
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؟ یفهم یرو بزار کنار،م  ی_طناز بچه باز   

.باشه؟ ستیکردن ن  یواسه مخف یزیچ   

لباساتو   اریدرب  پس  

 

خودم  دمو یکش یپوف کالفه ا  یعصب گفت ینم  ی زیچ  کردوینگاهم م  رهیخ 

 دست به کار شدم 

تمام گفتم: تیبردم سمت لباسشو با جد  دستمو  

 _ببر باال دستاتو

 

چشماشو بست و دستاشو برد باال،لباسو از تنش دروردمو گذاشتم   دهیترس 

یصندل  یدسته   یرو  
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اش داشتم   زهی م زه یو ر دیبدن سف  دنید با  

شدمی م  ُشل  

   دیکه به بدنش اصابت کرد بدنش لرز دستم

  رهنمو ی پ ع یام گذاشتم و سر زهی غر  یرو کنم،پس پا تشییاذ  خواستینم دلم

 تنش کردم

لباس گم شد!  ی تو  رسما  

سر دادمو گفتم: یبلند  ی خنده  

 _موش خانم مارو نگاه کن. 

 

زدم باال و گفتم:  ناشوی شده بود بهم آست  رهی باز خ  یمتعجب با دهن  طناز  

دختر؟   هی_چ   

... 

شت؟ ی _پ  

 

پلک زدو گفت: ی سرهم چندفعه ا  پشت  

 _بل..بله؟ 

کردمو گفتم:  زی ر چشامو  

عمارت  رمی_لباسات که خشک شد م   

 

گفت   رلبی ز ی تکون دادو بله ا یسر   طناز  
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ناهار افتادم که طناز اورده بود  ادی تازه  

سرد نشده بود،قابل خوردن بود  یلیغذاهارو اوردم خ  رونویرفتم ب  بلندشدمو   

رو برداشتمو گرفتم سمتشو گفتم:  قاشق  

ناهارتو بخور    ای_ب  

 _اما قاشق...مال 

طناز...  ری _بگ  

 

شد  ی گرفتو مشغول خوردن ماکاران  یحرف جی بدون ه  قاشقو  

دختر   نیا  زی لبمو مشغول تماشا کردنش شدم،همه چ   یاومد رو یلبخند   مچهین

 مال من بود!! 

بندازه،چه برسه بخواد بهش   ینگاه میبهش ن  یکس ی حت خواستینم دلم

بشه و لمسش کنه.  ک ینزد  

کردیکارو م نی داشت ا یاون فرهاد عوض یول  

ازش    گهید  ی غلط  نیتا همچ  شکوندمی همون موقع دست و پاشو م دیبا

نزنه. سر   

هوس باز!   یعوض  ی که ی مرت  

 

#p32♾ 

 

و گرفتم سمتش  ختمیبراش ر  یخوردن ناهارش آب بعداز   
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لباشو با دستمال پاک کردو گفت: دور  

 _ممنون! 

 

جام بلند شدم که همزمان طناز هم بلند شد  از  

پنجره برداشتمو   یها  لهی م  یاز رو لباساشو   

و گفتم سمتش  گرفتم  

عمارت  ی بهتره بر گه ی_بپوش د  

تخت چنگ زدمو گفتم: یاز رو   کتمو  

شده  رمید رون،یبرم ب  دی_من با  

! اینکن  ی گوش ی باز  

 _چشم. 

صورتش پخش کردمو گفتم:  ی سمتش موهاشو رو  رفتم  

خب،خدافظ.  یلی_خ   

 _بسالمت ارباب... 

 

ساعتو زمان رو فراموش کرده بودم یداشتمو به کل ی مهم ی  جلسه   

فقط بخاطر طناز بود  اونم  

شدم ینم  ری س دنش یاز د ی لعنت  
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  یقادر  ؛ یروشن کردمو به سرعت خودمو رسوندم به دفتر قادر نو یماش

بود  مونیخانوادگ ل یوک  

فرد!  نی مورد اعتماد تر  و  

رومقابل شرکتش پارک کردمو   نی و ماش دمیرس یساعت رانندگ هی  بعداز 

 رفتم باال 

از جاش بلند شدو گفت:  دنمیباد ی قادر  یمنش  

داخل اتاقشون منتظر شما هستن.  ی _سالم جناب محتشم جناب قادر  

که از پدرم به ارث    میدستم جابه جا کردم و باهمون غرور ذات ی تو  فمویک

تکون دادمو گفتم:  یبرده بودم سر   

 _مچکرم 

 

بلندشدو اومد سمتم  یاز صندل یبه در زدمو وارد اتاق شدم قادر  ی ا  تقه  

:گفت  

جان!   نی_راد  

وگفت: میبغل کرد همو  

 _پسر چقدر دلم برات تنگ شده بود! محتشم بزرگ چطوره؟ 

ن ی...بفرما بش بفرما  

 

پامو گفتم: یکی اون  یو پامو انداختم رو یصندل  یرو  نشستم  

! ست ی_پدر هم بد ن   

...چخبر؟ اوضاع خوبه؟ ممنون   
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گفت:  شوی پشت صندل نشست   

گه ید میایاز پسش برم   یجور ی_خوب   

کن،   فی از خودت تعر تو  

گفت: دویخند  

؟ یاوضاع رو درست کن   رانیا  ی_برگشت  

برگردم    دیفوقم با  ی برا  ینداشتم، ول ی کار  گه ی آره! اونور د  ییجورای_خب 

 دوباره

پدرو مرتب کنم.  ی اوضاع و کارا  خوامیقبلش م اما  

 

قهوه اومد داخل، قهوه رو گذاشت   ینی با س   یتقه به در خوردو مرد مسن چند

زمی م  یرو  

ازش کردم  رلبیز  یتشکر  و  

کردو گفت:  ک یفنجون قهوه اشو به لبش نزد  یقادر  

جان!  ن یراد  یکرد ی_کار خوب  

مردم هم   تیروستا دستشه و مسئول  ه یاون   ،یبه اموال پدرت برس دیبا تو

 گردنش. 

. ی پدرت بزار یجاپا دیبا  گهیتو د االن   

! نطوره ی _هم  

م؟ یشروع کن  خب  
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مبل    یچندتا از پرونده هارو برداشتو اومد سمتمو نشست رو یقادر

 روبرومو گفت:

م ی_اهم بهتره شروع کن  

رو باز کردو گرفت سمتمو گفت:  ی ا  پرونده  

روستا که...  یفرع   یبه همون جاده  ،مربوط یمربوط به شهردار نکه ی _ا  

 _آها متوجه شدم. 

 

داد، یم  حیراجبشون بهم توض کردوی پرونده هارو باز م یکی  یکی  یقادر  

پرونده رو باز کردو گفت:  ن یآخر  

سیی مربوط به همون شرکت کانادا نی _ا  

 

رو ازش گرفتم  پرونده  

اشو داد به مبل و گفت:  هی تک  یادرق  

و   زنهی دوسه بار زنگ م یماه  بایکرده تقر  وونهیبشر منو د  نیپسر ا  ی_وا 

با ما   گه ی، چرا د ستن یچرا ن م،یما مشتاق شراکت با جناب محتشم هست گه یم

... گهی و هزارتا حرف د  دنید یینکنه از ما خطا کنن،یکار نم  

 

کردمو  گفتم: ی تک خنده ا زوی م  یرو گذاشتم رو  پرونده  
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  یلی اتفاقا کارشون خ   م؛یکنی م ی نداره! دوباره باهاشون همکار  ی_خب مورد

 خوبه

از   یلیبودن،خ  یراض امون یکه برامون اورده بود مشتر ییبارها اون

. کردنیم  فی جنسش تعر  

باال انداختو گفت:   ییابرو  یقادر  

 _پس هماهنگ کنم؟ 

 _آره،هماهنگ کن. 

به ساعت انداختمو گفتم: ینگاه  

برم  د یمن با گهی_خب د  

مرد.  ریشبت بخ  فعال  

 

#p33 

 

شدم  نی سوار ماش  رونویزدم ب  یدفتر قادر  از  

 کنم؛اما االن دلم مثل سابق  لکسیر  کمیآروم و   هیجا هی برم  خواستیم دلم

خواست یرفتن و نم  ییجا ییتنها  

 

بَد وابسته اش شده بودم  یجور یبود  نجای طناز هم ا کاش  

سخته واسم  دن ینباشه نفس کش کردمیم حس  

کنم،ی م ت یقلبم، نسبت بهش احساس مسئول ی اومده تو   یوقت از  
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کردم!  انتیبهش خ  یعنی زنمی دست م ی به دختر ی وقت کنمیم  احساس  

! ونه ید ایشده؟ عاشق شدم  چم  

دختر بشم!  هی دلبسته  ینطور یا کردمیفکر نم چوقتیه  

تره.   کیکه ازم چندسال کوچ  یدختر  اونم  

و سنگ بودن!  یتفاوت یمحتشم کوه ب نی معجزه شده که من، راد دیشا  

دختربچه!!!  هی  ی وابسته  شدم  

نبود، یخال ی دختربچه  هی فقط   اون  

م یزندگ یشده بود،شده بود معجزه    مونمیو ا نید  

به خودش گرفته  یروال ثابت و خسته کننده ا  میزندگ   یجوریاز طناز  تاقبل 

 بود

...االن... اما  

هنوز هم   یکه زندگ شمی متوجه م نمشیبی که م کنه،هرروز یفرق م  اوضاع

خوب باشه! تونهیهم م ایقشنگه! هنوز دن  

 

نگه داشتم نوی ماش یرانندگ ن یچندم بعداز   

شدم  ادهیپ و  

آدم بود...  یرپا یهزاررنگش ز  یشهر شلوغ و آدما  نیکل ا  بایتقر   نجایا  از  

! تیتمام زندگ شهیم  یکیآدم   ونیلیچندم  ونیم  

دونست؟ یمشترک م یاز زندگ  یز یطناز چ  اصال  

عشق؟از رابطه...   از  

بفهمه من ازش خوشم اومده؟  تونستی م اصال  
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از عشق داره؟   یچه درک اصال  

نخ روشن کردمو مشغول دود کردنش شدم  هی درودمو  بمی ج  یاز تو  گارو یس

 و رفتم تو فکر 

 

 

  ن یبود واسم ب کردمش،سختی بود که داشتم خاموش م یگار یس  نیسوم   نیا

رو انتخاب کنم یکی عقل و دلم   

من قرار گرفته   یپدر به به عهده   یاون آدم سابق نبود تمام کارها   گهید من

پدر قرار گرفته بودم!  یبودو من رسما به جا  

به عهده ام بود! ینیسخت و سنگ  یها تی مسئول یعنی ن یا و  

م یبه امور شخص یدگیرس   یبرگردم کانادا هم برا  یمدت کوتاه ی برا دیبا  

. یامور کار  هم  

کمک کنه و باعث بشه راه درستو   میر ی گ میسفر بتونه منو تو تصم   نی ا دیشا

 انتخاب کنم

هم ورق برگشت!  دیشا  
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کردم  ی خونه رو ط ری شدمو مس  نیماش  سوار  
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نداشتم پدرو تنها   دادم،دوستیانجام م عیو کارها رو سر  رفتمیزود م  دیبا

مراقب ها براش بودن،اما خوب   ن یبهتر نی نادر و نسر نکهیبزارم با وجود ا 

شدی خودم م یهم برا  یودم قوِت قلبخودم کنارش ب یوقت  

دارم!  یبیحس غر  هی چرا  دونمینم  

دلتنگ طناز خواهم شد ادیز  یلی سفر خ   نی با ا  کنمیم حس  

حس بهم غلبه کرده!  ن یکه ا ادهیز یبخاطر دلبستگ  دیشا  

 

عمارت  دمیشب بود که رس ۱۰ ساعت  

راست رفتم داخل اتاقم  هی و  

پس فردا باهاش   یسفرمو برا   ی و برنامه  زدمیزنگ م  یبه قادر  دیبا

کردمیهماهنگ م  

رو گرفتم که بعداز چندتا بوق جواب داد:  یقادر  یبرداشتمو شماره   یگوش  

خان محتشم.  نی_سالم بر جناب راد  

گفتم: کردمی لباسمو باز م  یکه داشتم دکمه ها  یدرحال  

سفرو    یجور کن واسه کانادا و کارا   تی برام بل گهی_سالم، واسه دوروز د

کن  ست یراست ور   

. مرد  

هم هماهنگ کنم؟  هیی _حتما! با اون شرکت کانادا  

قبل کارشو به نفع احسنت انجام بده.   ی _آره،بهش بگو به نفعشه که مثل سر  

راحت  الت ی_چشم.خ   

 _شب خوش. 
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... ر ی_شبتون بخ   

... 

 

در بره.  میخستگ  کمی تا  رمی گرفتم برم دوش بگ میتصم  

وان آب گرم شدم،انگار روحم آروم گرفت   وارد  

دادم  هیوان تک  یبستمو سرمو به لبه   چشمامو  

نسبتا   یصدا  ایمکرر نادر چشم باز کردمو  ی که با صدازدنا  دینکش یطول

گفتم: ی بلند  

نجامی _ا  

اومد پشت در حمومو گفت:  نادر  

شرمنده مزاحمتون شدم   د؟ ی_آقا؟ سالم خوب  

انه؟ ی دیشام خورد نمیصداتون کنم بب  امیگفتن ب خان  

ندارم نادر.   لی _م  

 _اما ارباب جان،خان گفت... 

باال  اری خب شامو ب یلی_خ   

د یبا بنده ندار  ی ا  گهی_چشم،امر د  

ی بر یتونی_نه،م  

 

رون ی که گرفتم از حموم زدم ب  یدوش مختصر بعداز   

باال!  ارهیطناز شامو ب کاش  
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لباسام شدم دنیمشغول پوش دمویکش  یکالفه ا  پووف  

شدم  رهیبه سقف خ   رسرموی دستامو بردم ز دمویتخت دراز کش  یرو  

در بلند شد ی تقه   یصدا  که  

تو.   ای_ب  

 

شد   انیطناز نما ی  زهیم  زهی ر ی شدو جسه   درباز  

برآورده شده بود! میزندگ  یخواسته   ن یبهتر  ن؟یبهتراز ا چه  

گفت:   زی م ی رو ین یاومد جلوتر و بعداز گذاشتن س طناز  

ر ی _سالم ارباب،شبتون بخ   

لبم جا خوش کرده   یگوشه    یاز ک دونم یکه نم یبا لبخند  دمویپهلو چرخ  به

شده بودم بهش   رهیگاه بدنم کرده بودمو خ   هی بود دستمو تک  

دخترکامل شده بود هی بچه بود،اما واسه من  نکه یکه با ا   یکس به  

. شدیم  ی تمام وجودم غرق دلخوش  دنشیداشت که باد یآرامش  هی  

من    یجنبه   یقلب ب  دمیشا  ایمن؟  ی جنبه   یبا قلب ب کردیم  کاریچ  داشت

! کردیداشت منو رسوا م یچطور  

من بود!   ی دخترک رسما معجزه گر زندگ نیا  
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. نمیبب  نجایا  ای_ب  
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زدو گفت:   یپلک دهیترس  طناز  

ام؟ ی_ک...کجا؟ ب   

جلوتر  ای_ب  

مکث کردو آروم قدم برداشت سمتم یکم  

گرفتمو   کشویکوچ  یبود،دستا  ستادهی تخت نشستم و حاال طناز مقابلم ا  یرو

شدم بهش  رهیخ   

کرد یم  یبودو با دستاش باز  ن ییاون همچنان سرش پا اما  

پامو گفتم:  یرو  نشوندمش   

شه؟ ی تابستون تموم م  گهیکمتر از دوماه د ی دونی_م  

 _بل..بله ارباب. 

شد   یبزرگ تر خواه نکهیا  یعنی !  یشی م رستان یوارد دب گه ی _خب تو د  

مدرست شهر باشه؟   یدار  دوست  

اما کم کم    دیتو چشماش درخش یشده بهم برق  رهی درشتش خ  ی با چشما طناز

 لبخندش محو شدو گفت:

تونم ی_خب من نم   

مست کننده اش بودم گفتم:  یبه لبا   رهیکه خ  یزدمو درحال یمحو  لبخند  

؟ ی تونی_چرا نم   

!  نجانی_چون مامانم،بابام ا   

با عموم.  کنهی م ی مادربزرگمه که شهر زندگ فقط  

کوچولو!   ی_بهت گفته بودم قراره بزرگ ش  

. یبه خانوادتم کم کن  یوابستگ دیبا پس  
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شل کردو از سرش درودم  شوی روسر  ی  گره  

بمونن؟  یقرار من مخف یزلفا از دل ب  نی ا  دهیم ی معن چه  

بافته شدشو نوازش کردمو گفتم: یموها  

طناز؟  یش   کارهی،چ یبزرگ ش ی_دوست دار   

پام معذب باشه خودشو جمع و   یکه انگار رو یلبشو تر کردو طور  طناز

 جور کردو گفت: 

. لی _اممم وک  

کردمو گفتم:  یباال و تک خنده ا   دیپر ابروهام  

حاال؟  لی _چرا وک  

حقش خورده بشه  ی کس خواد یدفاع کنم،دلم نم هی _دوست دارم از حق بق  

بهش زدمو گفتم: یلبخند   مچهین  

پاکه؟  یلیتو دلت خ   یدونستی_م  

 

وقته تو دل ارباب   ی لیخ  یدونستیداشتم که بهش بگم م نویاالن جرعت ا  کاش

؟ ی جا خوش کرد  

خب جرعتشو نداشتم  اما  

من جرعت ابراز عالقه به دخترک جلومو نداشتم  آره  

شدی کار م ن یبود مانع ا  یز ی تنها چ   غرورم  
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  ییلبا دنیسرمو بردم سمت لباشو چشمامو بستم و مشغول چش یتامل بدون

 شدم که  

دادیرو م ی زندگ طعم  

دمش ییبوی م یقاب صورتش کردمو بدون مکث دستامو  

عم ها ط نی بود ا نی ری ش چقدر  

لحظه هم دوست نداشتم ازش   هیو لذت بخش بود که   ن یری ش  دنشیبوس  انقدر 

 جدا بشم 

سرمو برد عقب    یطناز نفس کم اورده بود کم نکه یا   یبه اجبار برا  اما

بود    خیلباش م  یقرارم رو   یب ی که چشما یلبش کاشتمو درحال ی رو  یبوس

 گفتم:

. نمتیبب  تونمی _چند وقت نم  

و خوش فرمشو ادامه دادم: کی کوچ  یلبا  یرو  دمیکش یدست  

   شه یتنگ م  دنت ی_دلم واسه عطر تنت،بوس

چشماش دو دو زدو گفت: طناز  

چند ماه؟  ایچند سال  یعنی_چندوقت    

لبمو گفتم:  یاومد رو یلبخند   مچهین  

 _چند روز! 

شه؟ ی دلت واسه من تنگ م توهم  

با انگشتاش شد  یو مشغول باز ن ییسرشو انداخت پا  طناز  

شه،نه؟ ی_دلت تنگ نم   

...من من _خب..   

. شه ی منم دلم براتون تنگ م خب  
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لباشو کام گرفتم...  اق یمن با تمام اشت  دویحرفش لبشو گز ن یگفتن ا بعداز   

 

#p36♾ 

 

عطر   ق یموهاشو عم  نیبافته شده اشو باز کردمو سرمو بردم ب  یموها

دمییموهاشو بو  

االن کنارتو شبو صبح کنم طناز!  خواست ی_دلم م   

ن یی آب دهنشو پر صدا قورت دادو سرشو انداخت پا طناز  

  یگفت عشق شدی دخترک مگه م نی بامن؟ با وجود ا  کردیداشت م  کاریچ 

ست؟ ی ن بای عشق ز  ایوجود نداره   

نقص بود  یعشق ب ه ی نمونه بارز  طناز  

  شی سرشو زمزمه وار پ ی سرش کاشتمو چونه امو گذاشتم رو ی رو  یبوس

 خودم گفتم:

من؟  ی لیمجنونت شده ل  ن یکه ارباب راد یکرد   کاری_چ   

  

دمیو بعداز خوردن چندتا لقمه غذا خواب  نیی فرستادم پا طنازو  

واسه آروم شدنم بود نهی گز نی بهتر خواب  

که خوابم برد  دینکش یطول  

... 
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رفتنمو باهاش    یپدر تا ماجرا  ش یتم پبعداز صرف صبحونه رف  صبح

بزارم  ون یدرم  

سرسبز   طیبه مح   رهیو خ  خوردی م  شویینشسته بودو چا وانیا  یتو  پدر

.روبروش بود   

نشستمو گفتم:  یصندل  ی رو  کنارش  

پدر! نی _خلوت کرد  

 

  زیم  یدستام که رو  یانداختو دستشو گذاشت رو  یبا لبخند بهم نگاه پدر

 بودو گفت: 

! یبهم بد   یقول  هی خوامیم ن،پسرمی_آر  

رنگ پدرو گفتم:  یآب یشدم به چشما  قیدق  

   ؟ی _چه قول

دستام بود سرشو صاف کردو گفت:  یکه دست پدر رو  یدرحال  

روستا    نی مردم ا ،پسرمی و بهتر از من باش ی_قول بده بعدمن بدتر از من نش

مشت آدم زحمت کشن که تو   ه یاونا فقط  ت یتوهستن نه رع ی ردستای نه ز

ییاونا یناظر و پشتوانه    

! یو فراموششون کن یبخور  گاهتویگول جا   یروز   مبدا  

  یبه تو اعتماد دارن،تورو بزرگ خودشون خواهن دونست،ب اونا

 اعتمادشون نکن. 

 

گفتم:  یبخش نان یپدرو محکم گرفتمو با لبخند اطم   ی  دهیچروک یدستا  
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مثل خود شما باشم  دمیپدر!قول م دمی_قول م   

کنم یروستا و آدماش م  نیتالشمو واسه ا  تمام  

.دمیبهتون قول م  نویا  

زدو با بازو بسته کردن پلکش گفت:   یلخند  پدر  

 _خوبه پسرم،خوبه. 

 

گفتم: ق ینفس عم  هیپامو بعداز   یکیاون   یانداختم رو  پامو  

برم کانادا پدر  خوامی_من فردا م   

مربوط به شرکت.   یو کارها یشخص  یکارها  یسر یانجام   یبرا   

کشه؟ ی_سفرت چه مدت طول م   

روز! ۱۰ دمیهفته شا هی  دی! شاستین  ادی_ز  

بخوابم خوامیاتاقم م ی تو  یمنو ببر  شه ی _باشه،مراقب خودت باش پسرم،م  

 _حتما پدر. 

 

  یپدرو گرفتم و بعداز بلندشدنش راه ی بلند شدمو بازو ی صندل ی رو  از

که پدر گفت: میاتاقش شد  

. ی جان! خوبه که تو هست ن یازم گرفتن راد ممیار یهوش یکوفت  ی قرصا  نی _ا  

 

گفت:   دویتخت دراز کش یبا کمک من رو  پدر  

! دمیخواب مادرتو د شب ی_د  
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. زنهی به من سرنم ن ی چرا راد گفتیبود،م  یدستت شاک از  

خودمم فراموش کرده بودم!   یمدت به کل نی _اوه پدر، من واقعا متاسفم ا

. رمی مادر م دنیامروز حتما به د  

پسرم،وگرنه زودتراز   ی داشته باش یز یتمام امورت برنامه ر  یبرا  دی_تو با

شد.   ی خواه ری موعود پ  

گفتم:  دمویخند  

. د یو نادر بگ نی به نسر  دیخواست یز یچ  رم،ی من م دی_چشم! استراحت کن  

. رونیاتاق زدم ب  تکون دادو من از  یباشه سر  یبه معن ی پدر  

!و  شدیم  یسال۵ دیمادرم نرفتم،شا  دنیوقته به د یلیخ   گفت یدرست م پدر

از   شتریو ناراحت بودم،کارا ب  دونستمیبه شدت خودمو مقصر م  ن یهم یبرا 

.سرمو به خودشون مشغول کرده بود  کردمیکه فکر م ی زی اون چ   

شدمو به طرف بهشت زهرا حرکت کردم...   نیحاضر شدن سوار ماش  بعداز   
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 #طناز 

 

شدم  داریزود از خواب ب صبح  

تا لباسامو بپوشم  نهیی آ  یبعداز شستن دست و صورتم رفتم جلو و  

دمید نهییخودمو تو آ میسر کردن روسر بعداز   

بزرگ تر شده بودن   یهامم کم نهی عوض شده بودم! انگار س یکم  
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ن یی از فکرشم لپام قرمز شدو سرمو انداختم پا یحت  

زدمو خواستم   یطونیدراور بود لبخند ش ی رژ قرمز مامان که رو دن یباد اما

 که امتحانش کنم! 

نکرده بودم ش یاصال آرا  تاحاال  

نداشت.  ش یبه آرا ی ازیدخترونه امم ن یچهره   هرچند  

لبم حرکت دادمش  یبرداشتمو آروم رو  دیو با ترد رژ  

شدم بامزه شده بودم؛ دلم خواست پررنگ ترش کنم،پس    نهییخودم توآ خیم

دم یلبم کش  یرژ رو رو  گهید دوری  

 

کش   شتریو لبخندم ب گرفتمی مخلتف م یها گور یخودم ف ی برا  نهیی آ  یجلو

. ومدیم  

عوض شده بودم!!!  چقدر  

دم یکش ی ز یر  غیاز ذوق ج    

به دندون گرفتم نمویی باشه لب پا  دهیصدامو نشن یکس نکهی از خجالت و ا اما  

  ن ییبلند مامان از پا  یصدا  هوی بودم که  نه یی آ  یخودم تو دنیلبخند مشغول د با

 اومد:

. گهی د ایب اال ی ؟یی_طنااااز؟ دختررر کجا  

 طناااز؟ 

مامان بلند شد ی که باز صدازنا دمیچرخ یکرده دور خودم م هول  

هم نبود که لبمو باهاش پاک کنم  یدستمال چیه  

یی لیییطناز خ   یاحمق  یلی خ  یوا  
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   رون یبدو از اتاق زدم ب بدو

که با شدت   ن ییکردم وخواستم از پله ها برم پا یراهرو رو با دو ط و

نفر ی خوردم به   

ترس چشمامو بسته بودم  از  

دم ید یچشمامو باز کردم خودمو تو بغل کس یوقت  

اش.   نهیاش بودو سرم چسبده بود به قفشه س   نهی کنار تخته س  دستام  

قورت دادمو   یترس آب دهنمو به سخت  از  

دمید رهنی پ  یسرمو بلند کنم که رد لِب رژ زده امو  رو  خواستم  

دمیلبش د  ی وحشت سر بلند کردم که اربابو با لبخند گوشه  با  

... ای! خدادییگاوم زا   یوا  

تته پته گفتم: با  

..د بخشی...م ی_م  

خم شد جلوم حاال    دویکه بازومو سفت چسب  رمی ز ارباب فاصله بگا  خواستم

! م یهم قد شده بود  

لبام شد  خ یم  هویشده اش  زی ر  یچشما  

بَد منو رسوا کرد!!!!   یرژ لعنت نی ا  یوا  

؟ ی_اممم! واسه من خودتو خوشگل کرد  

 

نگفتم که   ی زیو چ  ن ییخجالت گوشام داغ کرده بودن،سرمو انداختم پا از

چونه امو سرمو اورد باال و گفت: ری ارباب دستشو گذاشت ز  

؟ ی دی،فهم یخوشگل کن دیباشه فقط واسه من با ادتی_  



 

 

 
145 

  دنیلبام و مشغول مک   یلباشو گذاشت رو  دویکج کردم که ارباب خند سرمو 

 لبام شد 

اما من با   بره یچشماش بسته بودو معلوم بود داره از کارش لذت م ارباب 

گشاد شده مشغول نگاه کردنش بودم  یچشما  

بود    یشهر   یواقعا مثل پسرا  ارباب   

ی مشک  یموها  دهیکش یخوشگل تر بود! چشما گرامیاز باز  یحت  

و خوش فرم.  یگوشت یلبا   یمعمول ی نیب با  

  دویو زبونشو دور لبش کشبرد عقب   یچشماشو باز کردو سرشو کم ارباب 

 گفت:

! ره ینظ یطعمشون ب  شه ی _هم  

زدو بلند شد   یبوس کوتاه  لبمو  

پشت دست گونه ام نوازش کرد و گفت: با  

 _مواظب خودت باش عروسک کوچولو! 

اصال محلش نزار باشه؟  نجای باشه فرهاد اگه اومد ا  ادتی نمیا  

 

" ینی"آفر یتکون دادو ارباب با لبخند کوتاه  یسر   

ن ییلب گفت و رفت پا ر یز  

ن ییپشت دستم رژم پاک کردمو آروم رفتم پا با  

شدو اربابم سوار شد و از   ن یرسوندم پدر سوار ماش  اطیبه ح  وخودمو

 عمارت خارج شدن... 
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در خشکم زد  یجلو  ینطور ی رفتن و من هم  اونا  

. ختیر  ی چرا اما دلم هر دونمینم  

تنگ شد!!!   هویانقدر که دلم  رفتیارباب پدرم داشت به سفر م  یبجا انگار   

بخاطر غروب جمعه بود!  ایاز رفتن ارباب بود  دونمیداشتم نم یبی غر حس  

.رفتی بود دلم بعداز رفتن ارباب گرفت...کاش نم  یهرچ  اما  

دم یکشیدوست داشتم اما ازش خجالت م  مویارباب سنگ من  

 

باال!!!   دنیاز فکر خودم پر  ابروهام  

   ؟یطناز ِچت شده؟ خل شد  الیخ یمن دلتنگ ارباب شده بودم؟ ب  یعنی

کردمو سرمو    یفیشونه هام لرز خف  یمامان رو  یبا قرار گرفتن دستا 

زدو گفت:  یبرگردوندم عقب مامان لبخند  

مامان؟  ید ی_ترس  

! کم ی_آره   

گفت:  دویسرمو بوس  مامان  

واست درست کنم؟  یدوست دار  یقربون دختر خوشگلم برم شام چ   ی_اله  

گفتم: یتامل بدون  

! ی _ماکاران  

خوردم.  ی و با ارباب ماکاران میکلبه بود یافتادم که تو  ی اون موقع ا ادی  
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و   یی رای داخل پذ میشد مامان دستمو گرفتو باهم رفت زنیلبام آو  ناخوداگاه

 گفت:

؟ یشد ی شکل  نی_چرا ا   

! حوصله ام سر رفته مامان. یچ ی_ه  

ام مدرسه هات    گهی کمتر از دوماه د زم،ی عز  نیبب  ونیز یتلو  ن ی_خب بش

شه ی شروع م  

روستا پر نشده!  یتا کالس ها مت یزودتر ثبت نام کن دیبا  

گفتم: یفکر با لبخند محو بدون  

برم شهر درس بخونم؟  شه ی _م  

شد بهمو گفت:  ره یمتعجب خ  مامان  

؟ یی_شهر؟تنها  

. یمنو بابات باش ش یپ دی. تو بازمیعز   شهی نم نه  

 _خب اونجام مامان بزرگ و عمو هم هستن 

   دیایب ی تونی م شماهم

گفت: دویخند مامان  

کار دارم،   یبرم کل  دیدخترم، من با ست ین  یگی که م  میراحت  نی _به هم

سرجاش. ادیحوصله ات ب  نی بب ون یزی تلو  

 

tv  یشدم به صفحه   رهی حوصله خ  یرفت و من ب  مامان   تونستمی کاش منم م

 برم شهر... 

شهر درس بخونم!   خواستیم دلم  
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رو تجربه کنم،اما مامان راست   دیجد ی و جا دیجد یآدما  خواستیم دلم

! ست یهم ن یراحت نی به هم  گفتیم  

  شدی م  یجوریواقعا احمقانه بود! کاش  شدم،چونی شهر م ال یخ یب دیبا

بزرگ شده   گهیکنم،د  یزندگ ییبا مامان بزرگ تنها  تونستمیبرم...من م

 بودم!

... 

باال باباهم هنوز   میبه خان منو مامان رفت  یدگیصرف شام و رس  بعداز 

بود  ومدهین  

خونه!  ومدیم  روقتیچندوقت د ن یچرا ا دونمینم  

افتاد که   ی و من چشمم به رژ قرمز رنگ رهی رفت تا دوش بگ مامان

! فته یاتفاق ب  یباعث شده بود کل شی چندساعت پ  

چنگ زدمو رفتم سمت کمد جعبه   زیم  یرژو از رو  زوی کردم سمت م پاتند

تخت...  یبرداشتم و نشستم رو  کمویکوچ  یخاطره ها  ی  

داشتمیبا ارزشمو داخلش نگه م یزا یو چ  ایادگاریجعبه بودم، ن یا  عاشق  

دستم  ی شدم به رژ تو ره یتخت و خ  یباز کردمو جعبه رو گذاشتم رو  قفلشو  

لبم نشست  یرو یلبخند  ناخودآگاه  

که   یمن یکارش برا   نی! چقدر ا دیارباب افتادم اون منو بوس   یکارا  ادی

داشت.  ی رو تجربه نکرده بودم تازگ ییحسا نیتاحاال همچ   

!  ختی ر  یدلم هر  دوباره  

بود که تو وجودم رخته کرده   ی بیچه حس غر نی شده بودم؟ ا ی نطوریا  چرا

 بود؟ 



 

 

 
149 

جعبه و درشو بستمو گذاشتمش سرجاش.  یگذاشتم تو   رژو  

تخت و چشمامو بستم یرو  دمیکش دراز   

ذهنم پرواز کرد سمت ارباب...  اما  
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ارباب منو دوست داره؟   یعنی  

رو بپسنده و   ت یدختر رع تونهیارباب م  هی  یامکان نداره چطور ن یا  نه

 عاشقش بشه؟ 

 ی از حرف و کارا  ی ز ی ! من واقعا چ دادنیم  یکاراش چه معن نی ...پس اخب

وردمیارباب سردرنم   

من.   یارباب و فکرا  یرفتارها   یشده بود! حت بی عج  یچ  همه  

 

شدو متوجه شدم که مامان از حموم اومده چشمامو باز    نییباال پا  تخت

 کردمو روبه مامان گفتم:

باشه  تی _عاف  

واسه ثبت نام مدرسه ات.  میبر  دیبخواب که صبح زود با ، ی_سالمت باش  

؟ یزود  ن ی_عه،به هم  

طناز خانم.  شهیمدرسه ها پر م  میگفتم که امروز فردا کن  گی _آره د  

سرم گفتم:  یرو  ینازک  یتکون دادمو با انداختن پتو  یسر   



 

 

 
150 

... ر ی_شب بخ   

 

که چشمام گرم شدو به خواب رفتم   دینکش یطول  

تخت که    یدر اومدو بعدش تکون ها یبودم که صدا  دهی چقدر خواب دونمینم

دادینشون از بلند شدن مامان م  

 

خسته و ناراحت    یامعلوم بود بابا با چهره   ییزا یپتو نامحسوس چ  ری ز  از

وارد اتاق شد؛مامان چراغ خوابو روشن کرد و کت بابا رو گرفت دستشو  

 گفت:

؟ ی ایبه نظر م ،خستهی_خسته نباش  

زم؟ ی بر  ییبرات چا برم  

 

گفت:  ورد یکه جوراباشو درم  یکاناپه و درحال ی نشست رو بابا  

شه ی م  داریطناز ب ست،ی _نه الزم ن  

 

پدرو گفت: بهم انداختو نشست کنار   ینگاه مامان  

؟ ی انقدر خسته ا  یواسه چ  یبگ  ی خوای_خوب نم   
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که   نمونویشه،زم یداره هر روز بدتر م  تیوضع  ن؟یبگم نسر  ی_هوووف...چ 

 مفت مفت به فرهاد فروختم خونه هم که رهن بانکه 

َمجدو جور کنم.   کهی مرت نیمونده تا پول ا  یلیخ   

 

ی ر ی گی_خب چرا از ارباب کمک نم  

 

روشو گفت:   دیرو کش  یکاناپه و پتو مسافرت یرو   دیدراز کش بابا  

بازه   یز یدر د  میزن؟ زشته...چقدر دست به دامن ارباب بش  ی گیم ی_چ 

؟ یما چ  اعیح   

بخواب فکرشو نکن...خدا بزرگه  برو  

 

بلند شدو گفت: مامان  

 _خدا کمکمون کنه... 

 

من...  یتو مشکل افتاده بود؟ خدا  بابا  

. کاش بتونه مشکلو  نمی پدرمو نگران و ناراحت بب خواستیدلم نم چوقتیه

 رفع کنه 

. یبه پول و بدهکار لعنت   

کردم بخوابم   یهم گذاشتمو سع  یپلکامو رو   ناراحت  
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خان   ی کردو بعداز خوردن صبحونه و انجام کارا دارمی زود مامان ب صبح  

مدرسه تا ثبت نام   میبر   میگرفت میخان موندو منو مامان تصم شیخونه پ بابا

. میکن  

و بعداز   رونیب میمامان برداشت و بعداز حاضر شدن از خونه زد مدارکمو

به مدرسه  میرسد  یرو  ادهیپ  نیچندم  

  نایدرحال رفت و آمد تو مدرسه بودن! واقعا من درقبال ا یادیز  هی دخترا

بودم! زهی م  زهیر  یلیخ   

بشم؟  کل یهم ه  نایبا ا  تونستمیم  یچطور  

 

تو   یا  قه یچنددق م یانقدر شلوغ بود که مجبور شد  میوارد مدرسه شد بامامان

م ینی بش اطیح   

داخل   مینوبت ماهم شدو رفت باالخره  

که زنه با همون لحن محکمش گفت:  میکامل تو اتاق نذاشته بود پامونو  

! میندار  ت یظرف گه ی_خانم د  

... دییبفرما  

 

#p40♾ 
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متعجب گفت: مامان  

ست؟ ی جاهم واسه دختر من ن دونهی یعنی_  

اگه...  کنم یخواهش م خانم  

 

  نکشیروبروش بلند کردو با برداشتن ع  یپرونده ها  ی سرشو از رو  زنه 

 گفت:

گفتم که همه کالسا پر شده   زی_خانم عز   

... م،شرمندهیثبت نام کرد تمیضرف  ادتراز یز  

ناراحت گفت: مامان  

ممنون،خدافظ  یلی_خ   

 _بسالمت! 

 

باز بود،  شممیمن برعکس مامان ناراحت نبودم و ن یول  

که برم شهر درس بخونم. دیام  ن یبه ا دیشا   

م یگرفت  شیعمارت رو پ  ری و مس رونی ب میمامان از مدرسه زد با  

!!میانگار آدم کشت کردنینگاهمون م  یجور  ایراه بعض تو  

ما چون    کردنیهمه فکر م  ک؛یهم کوچ  طیروستا بود و مح  نجایا  باالخره

!! میکن یحال م  یکل  میدار یعنی  میداخل عمارت خان هست  

و خاله زنک!  نیبودن،حسود بدب ن یهم شه ی مردم هم یبعض  
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. میکردیم یمردم زندگ  نیهم  نیب  میکرد چون ما داشت  یاعتراض شد ینم  

 

کردم به مامان و گفتم:  رو  

مامان؟   میکن  کار ی_حاال چ   

. انه یثبت نامت کنه   تونهیم  نهیبب ادیبابات ب   گمیواال...بازم فردا م دونمی_نم   

کالسا پر شد؟  هو ی_چرا   

مردم   یخونه ها یاون دکل گنده افتاد رو یوقت ده،یخسارت د ه ی_روستا باال 

و مدرسه روستا  چارهیب  

... نجایمجبورن بچه هاشونو بفرسن ا اونام  

 

درندشت عمارت   اطیعمارت، از ح   میدیرس ی رو ادهیپ  قهیچنددق بعداز 

م یوارد خونه شد موی گذشت  

! یا  گهینامفهوم کس د یوبا صداها  ومدیخان م یخنده   یصدا  

سمت آشپزخونه که پدر اونجا بود؛ میمامان رفت  با  

 _سالم بابا! 

متعجب پشت بند گفت: مامان  

 _سالم،مهمون اومده؟ 

 

بعداز جواب سالم    ینیس  یتو  ذاشتیرو م  ییچا یکه استکان ها  یدرحال پدر

 دادنامون گفت:
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 _آره! فرهادخان اومده! 

بخواد ناهارم بمونه د یبار بزار شا ناهار  

. ییرا یتکون دادو بابا رفت تو پذ  یسر  مامان  

 

  زدنیم  شی که انگار موش آت  یبود! هروقت ارباب نبود طور ی سر چه

! شدی م  داشیفرهاد هم پ  

خان بهشون عالقه  و برعکس  ومدیاز فرهاد و عمه اش بدش م  ارباب 

 داشت. 

  ی ا  گهید لی بود که بجز خواهرش فام  نی ا  یبود و برا  شیی بخاطر تنها دیشا

 نداشت... 

 

. گرفتمی م ی فرهاد واقعا حس بد دنیکه با د من  

. کردیدرنده به آدم نگاه م ونیح  هی  دم،مثلیترسیبود! از نگاهاش م ی طور هی  

سرتر بود  یل یاز فرهاد خ  ارباب   

!! الیخ یکامال ب یی جورایپسر االف و خوشگذرون بود و  ه یفرهاد  اما  

بود  دهیمفت ازش خر  نامونویکه با پدرم کرده بودو زم   یکار  بخاطر  

تنفرم نسبت بهش ببشتر هم شده بود! حس  

 

دادم همونجا باشم و   ح یرفت باال تا لباساشو عوض کنه و من ترج  مامان

نشم   ی سمت فرهاد آفتاب  
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داخل   ی و خودمو با آب دادن به درخت ها و گل ها اط یح  یرفتم تو  پس

 عمارت سرگرم کردم

 

صورتم قرار گرفت  یگل جلو  هی آب دادن گل ها بودم که   مشغول  

از پشت به سمتم دراز شده بودو گل هم مقابل صورتم قرار   یکس دست

فرهاِد...  دمیباال انداختمو سرمو برگردوندم که د  ییگرفته بود متعجب ابرو  

 

𖣔zₐₕᵣₐ𖣔✍🏼: 
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قدم رفتم عقب   هیرفت توهمو   ابروهام  

گفتم:  و  

ن؟ یداشت  ی_کار   

گفت: دویخند  

گال طناز؟  ای ی _چه خشن! تو خوشگل  

 

و گفتم:  نی زم ی گذاشتم رو آبپاشو   

. دونمی_نم   

! ی تو خوشگل تر دونم،ی_اما من م  



 

 

 
157 

حرص گفتم: با  

خوش بوان!   نی رنگ  ی_اما گال خوشگل ترن،رنگ  

 

ازش جدا بشم که بازومو گرفتمو گفت:   خواستم  

کوچولو خانم؟ ی کنی_چرا انقدر از من فرار م  

 

رفت توهمو گفتم: اخمام  

 _ولم کن آقا فرهاد. 

...ستمی کوچولو ن من  

 

! ی عاقل  میلی،خ یستی کوچولو ن   دونمی_م  

 

صورتمو دم گوشم گفت:  کی اورد نزد سرشو  

طناز!  ستین  یآدم خوب  نی_راد  

 

نگفتم که اون ادامه داد: یز ی از تعجب رفت باال و چ   ابروهام  

!  کنه یم ت یی_اون دختربچه هارو اذ  

. زنتشونیوقتاهم م یبعض تازه  

بزننت؟  یدوست دار  تو  
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! دمیترس یلیلبش نگاهم کرد راستش خ  یفاصله گرفتو با لبخند گوشه   ازم  

قورت دادمو گفتم:  ی دهنمو به سخت آب  

کنه ی نم  تیی...بچه ها...رو اذچوقتی_نه... ار...ارباب ه  

تکون دادم و ادامه دادم: یسر   

.چوقتی! هچوقت ی_ه  

 

منه.  یاون پسر عمه   شناسمش،یتو م شترازی _اما من ب  

. ادی! ارباب از تو خوشش نمیدروغ بگ دی_شا  

 

گفت: دویخند  

.  ادیخوشش نم  دوننیراجبش م  قتویکه حق یی_اون از آدما  

... یکن  یازش دور  بهتره   

رون؟ یب  میباهم بر رمی اجازه اتو از بابات بگ  یخوا یم اصال  

 

امینم جایمن با شما ه  ری _نخ   

 

کردم بهشو به سمت خونه قدم برداشتم...   پشت  
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  گفتیکه فرهاد م   یاگه واقعا ارباب همونطور   دهیناراحت بودم هم ترس هم

؟ ی باشه چ   

کنه ی م  تییواقعا ارباب بچه هارو اذ یعنی  

روستا دوست بودم!  یبچه ها   شتریمن با ب دمیازشون نشن   یز یچرا من چ  پس  

!! کنهی م تشونییاذ  شتری بگن ب  یزیارباب ترسونده بودتشون که اگه چ  دیشا  

 

  ن یا  نیهم  یبرا  ادیاون از ارباب خوشش نم  گهینه...فرهاد دروغ م  یوا

 چرت و پرتا رو بهم گفت! 

. نه ی...هم آره  

 

  شیتکون دادمو رفتم پ  ی کنم سر دایپ  یاز افکار مزاحم خالص  نکهیا  یبرا 

... انهیالزم داره   یز یچ  نمی خان تا بب  
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بود  یمشغول صحبت کردن با گوش خان  

ارمیب  وهیآشپزخونه براش آبم ی رفتم تو   

قرصاشو بخوره...  تا  

یی رایبرگشتم تو پذ وه یآبم  وانیل  هیکه با    دینکش یطول  
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باشه پسرم نطور؛ی_ که ا  

... 

بهتره!  یا ی. زودتر بیکنی آره خوب م_آره..   

... 

 _نه مراقب خودت باش خدافظ 

 

به من انداختو گفت:  یرو قطع کردو نگاه  یگوش خان  

 _وقت قرصامه؟ 

 _بله خان. 

چقدر متنفرم دخترجون  یدونیقرصا نم نی که از ا ییی_ا  

 

زدمو گفتم:  ی لبخند  

. ستی به مصرف قرصم ن  یاج یاحت  گه یو د د یشی بهتر م شاهلل ی _ا  

کنه.  دا یپ  نیبا رفتنم دردام تسک  نکهیواسم نمونده، مگه ا  یجون  گهی_من که د  

 

رو از جلدش درودمو سمت خان گرفتمو گفتم:   قرص  

باالسر ما و مردم روستا باشه.  تون یسا  شاهللی _دورازجونتون خان،ا  

. کنمیخواهش م دیحرفو نزن  ن یدوست دارن ا  یلی شمارو خ  مردم  
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زدو گفت: ی قرص رو خوردو لبخند کم جون خان  

مردمه.  ن یمسئول ا نی_از االن به بعد راد   

مردم باشه.  یحواسش به روستا و کارا  دیبا  اون  

 

ن ییاومدن اسم ارباب ناخودآگاه سکوت کردمو سرمو انداختم پا با  

اگه   ی نبود که بهش فکر نکنم...حت یدو روز که ارباب رفته بودم ساعت  نیا

به ذهنم ومدیمشغول کار و کتاب خوندن هم بودم بازم فکر ارباب م  

د!مدت ارباب مهم شده بو نی واسم ا چقدر  

مهم بود...  شه ی که هم هرچند  

 

سکوتو شکست و گفت:  خان  

نه؟  ای  ی_مدرسه ثبت نام کرد  

 _راستش نه خان؛جا نبود! 

و  دنی...اخه خسارت د نجای ثبت نام اومدن ا یباال همه بچه هاش برا  یروستا 

رفته  نی مدرسه اشون از ب   

 

تکون دادو گفت:  یعصاشو سر  ی دستشو گذاشت رو خان  

! نطور ی_که ا   

!ادهیشهر...اونجا مدرسه ز  یبر   دیبا پس  
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و گفتم: ی نیخان رو گذاشتم داخل س وهیآبم   وانیشدمو ل  بلند  

... ستی ن امیراحت   نیبه هم گه ی خان، اما مامانم م نطورهی _هم  

باشه که دخترجون!  شکل ی و  نواختیاوضاع  شهیکه نم  شهی_چرا؟ هم  

پس فرداهم وقت شوهرته.   یدرستو بخون دیبا  یبزرگ شد  گهید توهم  

 

و زمزمه وار   نیی به خان نگاه کردمو از خجالت سرمو انداختم پا متعجب

 گفتم:

. کمی_اما من هنوز واسه ازدواج کوچ   

 

گفت:  دویخند خان  

بچه هم داشتن!    دونهیهمسن تو  یاون زمان دخترا  ی _کجا بود  

کمک کن برم تو اتاقم  ایب حاال  

به خدا باشه.  توکلت   

 

رفتم سمتشو کمکش کردم بره و باهم    یبه خان زدمو با چشم  یگرم لبخند

داخل اتاقش  میرفت   

روش  دمیو پتو رو کش دیتخت خواب ی رو خان  

گفتم:  و  

خان؟ دی ندار   ی_با من امر   
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... یبر   یتونی _نه م  

 

عقب گرد کنم که خان گفت: خواستم  

عمارت  ادیطناز! به مادرت بگو ارباب فردا م ی_راست  

بار بزاره،دوست داره ی قرمه سبز شام  

م یبگو مهمونم دار بهش  

خان بهادرو دعوت کنم به همراه خانوادش.  خوامیم  

 

: دمیپرس یبه آروم متعجب  

 _خان بهادر؟ 

روستاشونم   ی مدرسه  یگی باال؛همون که م ی _آره دخترجان خان روستا

 خراب شده! 

تکون دادمو گفتم: یسر   

.... گمی_چشم خان. م  

 

حرکت کردم  ییرایدرو بستم ناراحت به سمت  پذ  رونوی اتاق اومدم ب  ار  

که اربابم    یبهادرخانو دعوت کنه واسه شام؟ اونم شب خواست یخان م  چرا

 هست؟... 

 



 

 

 
164 

#p43♾ 

 

ارباب دستش بود اومد   ی ها راهنی که پ یهمون موقع از پله ها درحال مامان

ن ییپا  

بهش رسوندمو گفتم:  خودمو  

 _مامان؟ 

 _بله؟ 

گفتم: میشدی آشپزخونه م  یکه باهم داشتم راه یدرحال  

خان بهادرو دعوت   نکهیهم ا  انی_خان گفتن واسه فرداشب هم ارباب م 

. ی بار بزار ی و شام قرمه سبز ینی کردن واسه شام،گفت تدارک بب  

متعجب گفت: مامان  

 _خان بهادر؟ به چه مناسبت؟ 

. دونمی_اممم نم   

  گهی د یدوسه تا غذا  دیدرست کنم با  یفقط قرمه سبز  شهی _باشه دخترم؛ نم

!ن ی فاتیخان بهادر چقدر تشر یکه خانواده   یدونیهم بپذم م  

 

مغرور و از خود    یلی اش  خ خان بهادر و خانواده گفتیمامان راست م  

بودن   یراض  

  ی زندگ  خان بهادر یبود و تو روستا  امیعاطفه که دوست بچگ  ادمهی شهیهم

کردن، یم  
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... گفتیاش مخان و خانواده  ی ها  یاز بد شهیهم  

! کنه یم ی ری نسبت بهشون سختگ تونهیو تا م کنهینم  یبه مردم رحم  گفتیم  

که مردم روستا  یدرحال  

نفر تا چه حد    ه ینفرو نشون بده؛نشون بده که  ه یپست بودن  تونه یم  نیا

وجدان باشه!  یرحم و ب  ی ب تونهیم  

 

دوفعه دختر خان بهادر که اسمش  کنمیفکر م  کال  

بودم!  دهیبودو د روژا  

سالش بود! ۱۷بزرگ تر بودو قطعا االن  ی من سه سال  از  

افتاده.   لیاز دماغ ف  کنهیکه فکر م  یدختر  هی  

کنم یحساب م  یبا هرمنطق ی هرجور  

باشه!   یانقدر خشک و ازخودراض  تونهیدختر نم  هی  

هست که باعث   مییچرخه؛روزایآدما خوش نم نجور یبه کام ا ایدن شه ی هم یول

از خودشون متنفر بشن!.  شهیم  

 

سرنگ برداشته بودنو تمام   ه یچرا اصال حوصله نداشتم، انگار  دونمینم

بودن.  دهیکش رونیازش ب مو یانرژ  

کردیهم کم کم داشت بهم غلبه م  یحوصله بودم و خستگ یب  

عمارت و خوندن   اطیعوض کردن حالم رفتن تو ح   یکار برا نی بهتر دیشا

 کتاب بود. 
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اط یو رفتم داخل ح  ن ییبرگشتم پا ی باال و با کتاب  رفتم  

که کتاباو گرفته بودم جلوم تا نور    ی چمن ها و درحال  یرو  دمیکش دراز 

به چشمم نخوره مشغول خودندن کتاب شدم...  دیخورش  

 

مست خوابمو باز   ی صورتم متعجب چشما یبرداشته شدن کتاب از رو  با

شدم ره یمرد روبروم خ  ی کردم و به چهره    

بودم بهش  رهیو فقط خ  زدمینم  پلک   

لبشو گفت:  یاومد گوشه   ی لبخند  

اد؟ یخوشم م  خوننیکه کتاب م یی _گفته بودم از دخترا  

 

گفتم:  میو نشستم وبعداز صاف کردن روسر  دمیگز لب  

الم ارباب_س...س  

 

چمدونشو گرفتو    یکه روز زانو نشسته بود بلند شدو دسته   یدرحال ارباب 

تکون داد   یمغرورانه سر   

گفتم: بلندشدمو   

! دی_خوش اومد  
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انگشتاش چلوند و گفت:  ن یب  لپمو  

کجان؟ چقدر سوت و کوره!   هی _ممنون عروسک! بق  

 

از حرفا و حال خوش ارباب گفتم:  متعجب  

 _داخلن... 

بامزه لبشو قنچه کردو گفت:  ارباب   

خوب...  یلی_خ   

 

به    دیچ یپیکه دور سرش م  یدرحال  دویسرم کش ی از رو موی روسر ارباب 

 سمت خونه قدم برداشت... 
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بدو خودمو به ارباب رسوندمو وسط نفس   دمویکوب  نی حرص پامو زم  از

 نفس زنام گفتم: 

ارباب   دی...و بدمی _لطفا رو...روسر  

 

برگشت سمتمو گفت:  ارباب   

 _چرا؟ خوب نشدم؟ 
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گفت: شخندی با ن  دویکش  یبودو دست  دهیچ یپ ش یشونی که دور پ ی روسر  

.ادیفکر کنم بهم م  ی_ول  

 

  دیبا یبازم جذاب بود؛اما االن من چطور  کردیم  یارباب هرکار  راستش

رم؟ یازش بگ   مویتا روسر  کردمی م  یروبه رومو راض ی  دندهیارباب   

 

امو ناراحت کردمو گفتم: چهره  

  کنمیارباب خواهش م  کنه یدعوام م  ست یسرم ن   ینه،روسر ی_آخه مامانم بب

.دیبد  

 

بسته بودم   ی موهامو که دم اسب  یکه دسته  یقدم اومد سمتو درحال ه ی ارباب 

 گرفته بود گفت: 

من موهات باز بشن...دوست ندارم   یجلو  شهی_اما من دوست دارم هم

. یموهاتو ببند  

 

سرم انداختو بستش    موینگفتم روسر ی زیچ  نو یی انداختم پا سرمو   

گفت:  و  

. کنمی تمام تار موهاتو قاب م  روز ی  مونه،ینم  ینطور ی ا شه ی _هم  
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شدم ره یباال و به ارباب خ   دیپر ابروهام  

پشت   حرفی لبش نشست ب ی که گوشه   ینگفت و بالبخند محو  یز یچ  اونم

برگشتو   یی هویبهم کردو قدم به سمت خونه برداشت اما   

گرفت   بازومو  

لبام...  ی و لباشو گذاشت رو واریبرد کنار د  و  

 

  ی ارباب که حاال لبامو به باز ی سرجام خشکم زده بودو به چهره   متعجب

شده بودم ره یگرفته بود خ   

گردنمو ازم جدا شد   یرو  دیکش   دستشو  

شده اشو دوخت بهمو گفت: زی ر  یچشما  

تنت تنگ شده بود.   دنیچندروز کوتاهم دلم واسه چش نی_توهم   

 

  یارباب لبشو گذاشت رو   نییانداختم پا  یداشتم بگم؟ خجالت زده سر  یچ 

د یگردنمو مک  

شدم    یجور  هی  

ختیر  یقلقلکم اومده بود هم دلم هر  هم  

کج شدو   گردنم  

شده بودم؟  ینطور یبسته شد...چرا ا چشمام  

 

گفت: دویخند ارباب   
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بزنم  سی_االن دوست داشتم تمام تنتو ل   

 

  ی رو  دیدهنم خارج شد زبونشو کش ن یاز ب ی نه امو گرفت که آخ س  نوک

 لباموگفت: 

دختر!!  یکنیام م  ونه ی....دی نکیام م ونهی_د  

 

پاش نشسته بود بلند شدو بدون   ی که رو یلبم زدو درحال  یرو  ی بوس ارباب 

  ب یو غر ب یعج  یفکرا  یوارد خونه شدو منم پشت سرش با کل یحرف چیه

 رفتم داخل... 

!! دیکشیبود داشت تو وجودم شعله م  یچ  دونمیکه نم ییهمون حسا دوباره  

داد؟ یبهم عالقه نشون م ای  کردیم  تیی بازم داشت منو اذ ارباب   

... کنهینم  دا یبه من عالقه پ چوقتیاون ه   نه  

روستا بودن!  ن یکه تو ا ی مثل تمام مردم تمی رع  هی فقط  من  

 

ارباب شوکه گفت: دن یبا د مامان  

د؟ یبرگشت ی_سالم ارباب جان، شما ک  

. دییبفرما دییبفرما دیاومد خوش  

خان رو خبر کنم رمیم  من  

 

چمدونشو گفت:  یدسته   یکتشو انداخت رو  ارباب   
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.. ششیپ  رمیخودم م ستی_ممنون، الزم ن   

د ییشما بخوا ی_چشم،هرچ   

 

تکون دادو حرکت کرد سمت اتاق خان...  ی سر ارباب   

آشپزخونه ومنتظر موندم تا مامان شربت درست    یحرف مامان رفتم تو با

 کنه و ببرم واسه ارباب

 

گفت:   ینیس  یتو  ذاشتیم  واناروی که ل  یدرحال مامان  

ان؟ ی_مگه قرار نبود ارباب فرداشب ارباب ب  

 _چرا! خود خان گفت فرداشب ... 

 

رو داد دستمو گفت:   ینیس  مامان  

خونه  نی تو ا ادیم میخوش  ادی_هروقت ب   

. ی زی مامان جان، مواظب باش نر ایب  

 

اتاق خان شدم.  یراه  ینیتکون دادمو بعداز گرفتن س  یسر   
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ن ی#راد  



 

 

 
172 

 

لبخند   دنمیبه در زدمو وارد اتاق شدم، پدر چشماشو باز کردو با د ی ا  تقه

زدو گفت:   یپهن  

؟ یاومد  ی _پسر تو ک  

 

پدر.  دمیاالن رس  نی_سالم؛ هم   

 

پسرم نمی کمکم کن بش  ای_ب  

 

:یصندل ی تخت و خودمم نشستم رو   یرو  نهیکمک کردم بش پدرو  

نبود،مجبور شدم زود حرکت کنم!   یپرواز چی _واسه فرداشب ه  

پسرم،واسه فرداشب خان بهادرو دعوت کردم...   یکرد ی_کار خوب  

 

مکث کردمو گفتم: یکم  

 _خان بهادر؟ 

 

باال  ی_آره...خان روستا   
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گفتم: رفتمی پنجره م که سمت   یبلند شدمو درحال ی صندل ی رو  از  

 

 _به چه مناسبت؟ 

 

من   تیاز وضع ی ا  گهیجان تو خودت بهتراز هرکسه د نی راد  نی_بب 

ی باخبر  

دوست دارم....  من  

 

اما خودشو کنترل کردو ادامه داد:  دیپدر لرز  ی  چونه  

  نیا  نم،ی...سروسامون گرفتن تورو بب رمیبم  نکهی _دوست دارم تا قبل از ا

مادرتم بوده.  یکه خواسته   ه یزیچ   

رمی و بعد بم نمینوه امو بب خوادیم دلم  

 

 

  یرگ ها  تمویسرخ شده از اعصبان  ی سمت پنجره و تا پدر چهره   برگشتم

   نهی زده امو نب رون یب

نگفتم    یزی کردم و چ  سکوت  

پدر ادامه داد:  که  

سال... ۱۸تو  رهی سالشه و داره م۱۷_روژا دخترشه،   
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جان  نیمناسب تو هستش راد ست؛ی ن ی بد دختر  

و اصل و نسب دار.  باخانواده  

 

که صدام از شدت خشم دورگه شده بود گفتم: یدرحال  

 _پدر لطفا.... 

 

من دوست ندارم مرده   م؛یازش فرار کن میتون ینم  ن،یراد  تهیواقع  هی  نی _ا

.یباشمو تو هنوز سروسامون نرگفته باش   

 

بلکه خشمم فروکش کنه  دمیکش   یقیعم نفس  

چه   کردیآب م و یبه حال ناراحتش که دل هرسنگ رهیسمت پدرو خ   برگشتم

 برسه به من که پسرش بودم؛ گفتم:

. دیپدر...بهتر استراحت کن  کنمی_بعدا راجبش صحبت م  

 

ه سمت در اتاق پاتند کردم. صحبت ندادمو ب  ی  اجازه  

؟ ییاز من؟ ازدواج؟ جدا  خواست یم  یچ  پدر  

.... تونستمیمن هرگز نم  نه  

دخترک وجود من شده بودم،سخت بود دل کندن ازش... سخت بود!  اون  
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شربتو گرفت سمتمو    ینیبه دست اومد سمتم و س   ینیموقع طناز س همون

 گفت:

د یی_بفرما  

 

شده   دمیشده بودم بهش...انقدر دوستش داشتم که تا به خودم اومدم د رهیخ 

! زمی همه چ   

دادویابراز عشقمو نسبت بهش نم یاجازه   غرورم  

حال پدر برام از خودمم مهم تر بود.  ی طرف از  

 

درست و غلط برام مشکل شده بود!  صیکه تشخ  دمیرس   ییجا به  

رو    یکی یخواستن زی دوتا چ  نیب  دیو توبا گردهیورق برم قهیچند دق تو

! یانتخاب کن  

 

ر  درودمو گرفتم سمتش و گفتم: ی پاکت بمی ج  از  

توعه!  ی_برا   

 

رو   ی نیشد بهم، س ره یدرشت و معصومش خ  ی با همون چشما متعجب

و خجالت پاکتو از دستم گرفت ی به آروم  زویم  یگذاشت رو   

بازش کرد!  و  
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و ذوق زده   دیدرخش شی آب  یها له یبودم ت   دهیکه براش خر یر ی زج  دنید با

 گفت:

منه؟!   یبرا  نی _ا  
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گفتم:   واروی امو دادم به د ه یتک  

 _مال خوِد خودت!

زدو گفت: ی لبخند  

خوشگله ارباب...اما...  یلی خ  نی _ا  

 

  تیشونه اش و هدا  یبرداشتمو با انداختن دستم رو  وار ید ی امو از رو ه یتک

 کردنش به سمت جلو گفتم: 

  ینوع ب ه یکار  نی ! ای اونو  پسش بزن دینبا  ده،یم  یا  هیبهت هد ی کس ی _وقت

عروسک!.  هی احترام  

 

! چون گونه  دیکش یخجالت م کردمی که عروسک خطابش م  یزمان انگار 

! شدنی هاش سرخ م  

گفتم: دمویگونه اش کش   یرو  یدست  
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د یاتاقم استراحت کنم، واسه ناهار صدام نکن رمی _من م  

 

اش چسبونده بود   نهیکه گردنبد رو محکم با س  یتکون دادو درحال یسر 

 گفت:

 _چشم. 

 

   یتا شب فقط نگاهش کنم چطور خواستیم دلم

ازش دل   دیبهش فکر نکنمو با تونستمیلحظه هم نم کی   یرو که حت  یکس

کندم؟ یم  

غرورم؟   ای طناز  

پدرم؟   ای طناز  

بود...  ی...! انتخاب سختکدومش  

 

حوصله   یبودم وب  کالفه  

کردم؟ ی م کاریچ   دیگذاشته بود؛با یدوراه  نی منو ب پدر  

! رمی بگ میتصم تونستمینم  میبار تو زندگ ن یاول واسه   

هم دل وسطه هم عقل.  چون  

 

  رسوندمو ی پدرو به ارزوش م یالک یعنی کردم؟ یم  یازدواج صور  دیبا

کردم؟ یم  دوارشیام  
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بود!  ی رحم  یته ب ن یا  نه  

 

سال  ۱۰شده ام که   ییروستا ی دختربچه  هیمن عاشق   گفتمیم  دیبا دمیشا ای

تره؟   کی ازم کوچ   

... شدیمن اربابشم؟ نه نم و  

زبونا بندازم!  ن یب  مویخودمو و خانوادگ یراحت نی به هم شد ینم  

 

 

تخت و    یکردمو وارد اتاقم شد خودمو انداختم رو یپله ها رو ط  رمقیب

 دستامو باز کردمو چشمامو بستم 

سخت!   یگرفتنا  میاز تصم  ،ییهوی  یبودم از اتفاق ها متنفر  

 

 

رو    یز یچ  دی. باگرفتمی م میتو آرامش تصم  د یداشتم...با از یآرامش ن  یکم به

! کردمیکه درسته رو انتخاب م  

باشه!   تیکه به نفع اکثر  یزیچ   
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هم گذاشتم  ی کردمو چشمامو رو ی پلیر  یبرداشتمو آهنگ مو یگوش  

آهنگ فوق العاده بود:  نیا  

 

بسه"  گهی د یگی"با خودت م  

که دلت گرفته"  ی نیبیم  هوی"  

 "آره روحت کرخته"

" یکرد سکیر  یچ  یِ "بگو پا  

" یکرد  ستیبودو ن  ی"هر چ   

" ؟یی ایدن  ی"اآلن کجا  

"ییتنها دونمی"من که م   

"یعوض کرد  ی"بگو منو با چ   

" یهوس کرد  ی دیجد زِ ی"چه چ   

"رهی د یلی که خ   رسه یم  یروز   هی"  

"... یعقب گرد ن  یجا گهی"د  

 

به خواب رفتم... دموینفهم ی زی چ  گهید  
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  دمیچقدر تو خواب غرق شده بودم که با تکون خوردنم از خواب پر دونمینم

تخت    یحال نشستم رو  شون ی و پر  

شدی م  نییام با شدت باال پا  نه یتخته س   زدموینفس م  نفس  

 

 

طناز هم اومد که با   یکه صدا   دمیعرقم کش ِس یخ  ی شونیپ  یرو  یدست

: گفتیم  زدویاسترس داشت صدام م  

   د؟ی_خو...خوب 

 

گرفت سمتمو گفت:  یآب وانیل  

ارباب دیدی_انگار خواب بد...د  

 

که اخمام به شدت بهم گره خورده بودنو حالم بد بود آبو از دستش   یدرحال

 گرفتمو گفتم:

رون ی _برو ب  

 

که تنش   ییبا صدا ی نسری نخورد که ا یبودو تکون ستادهی سرجاش ا  دخترک

قبل باالتر رفته بود گفتم:  ی از دفعه   

رون ی ِد برو ب  ؟ ید یی_نشن  
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دهنشو قورت دادو گفت: آب  

.ستی_آخه...آخه حالتون خوب...خوب ن   

 

نگاهش کردمو گفتم:  رهی بود. خ   نیر یاندازه ش  یواسم ب شی حجم از نگران نیا  

 

. ستین  ی زی_من خوبم،چ   

...شام حاضره ارباب! نیی پا  میبر دیای_پس ب  

 

و اون هم انگار عزم رفتن نداشت و   نتمیحال خرابم بب نی تو ا   خواستینم دلم

دوست نداشتم سرش داد بزنم  ی از طرف  

سی رفتم سمت سرو  زی م  یرو  وانیبلند شدمو با کوبندن ل پس  

صورتم.  یرو دمیپاچ   خیآبو باز کردمو چندمشت آب   ر یش  

 

بدنم تنم آروم گرفت  ی دوش آب؛ با برخورد قطرات آب گرم رو ری ز  رفتم  

دم؟ی ود که دب ی چه کابوس کوفت گه ید  نیا  

کابوس   نیو ناآروم بود که باعث شده بود همچ  خته یفکرم بهم ر ی قدر  به

نمی رو بب ی مزخرف  

! یبه وابستگ لعنت   
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در حمومو باز کردمو   دمویچ یکه گرفتم حوله رو دور کمرم پ  ی از دوش بعد

طناز منو   غیج   ی صدا رون یپامو کامل از حموم نذاشته بودم ب نکه ی قبل ا

کرد  خکوبیسرجام م  

که گفت  ی بلند  نیچشماشو با ه  یگذاشت رو  دستشو  

ازم گرفت!   روشو  

شده بود؟   ونهید دخترک  

!؟ دیدی منو م  یبار اولش بود که برهنه    مگه  

 

! بابای ...اینیب یم  ینطور یطناز؟ مگه بار اولته منو ا   ی زنیم  غی_چرا ج   

. دی...ببخشهوی_آخه...آخه    

 

لباسام شدمو گفتم: دن یپوش مشغول  

ن؟ یی پا ی _چرا نرفت  

!ن ییپا  ارمتونی_گفتم بمونم واسه شام ب  

 

گفتم:  دمویخند  

واسه شام؟  یمنو ببر یخوا ی_تو م  
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... امیب تونستمیم خودمم  

گفتم: کردمیخرجش نم یکه تاحاال واسه کس یز ی آم طنتیلحن ش با  

 _دلت واسم تنگ شده بود آره؟ 

هان طناز؟  خواستیدلت آبنبات م دمیشا ای  

... یبرگرد   یتونیم  

 

گفت:   نویزم  یرو  دیپاشو از حرص کوب   برگشتو  

 _نه ...نه خب من فقط...من فقط خواستم واسه... 

 

. میشد ن ییپا ی کنمو باهم راه تشیی اذ شتر یب  نخواستم  

! شدیم  یعاد  شیزندگ   دیدخترک که با نیا  فیح   

ملکه بودن رو داشت...  اقت یل  اون  

 

بود رو   ییرا یصرف شام نادر که مشغول درست کردن چراغ تو پذ بعداز 

 کردم بهشو گفتم:

 _نادر؟ 

گفت:  دو یاز کار کش دست  

. سیصبح زود ببر سرو  نویبرم شهر ماش خوامی_جانم ارباب؟ فردا م  

که نشد   نجایبرم شهر...ا  د یثبت نام طناز با ی چشمم آقا...اتفاقا منم برا ی_رو 

. میثبت نامش کن   
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کرد...  ف یماجرا رو برام تعر  نادر  

گفتم:  دمویاز قهوه امو نوش یکم  

شهر  برمش ی _من فردا طنازو م   

تو تهرانه.  یعال  یمدرسه   هی  ری از دوستام مد یکی  

طناز چنده؟  معدل  

 

زدو گفت:  یلبخند  نادر  

بود. ارباب جان! بچه ام شاگرد زرنگ  ۲۰_  

تکون دادمو گفتم: یسر   

استعدادهاش شکوفا بشه.   شهی باعث م  برمشی که م یی_خوبه! اونجا  

!میش یکه شرمنده اتون م  ی نطوری_ارباب ا  

واستون بخدا  شهیم  زحمت  

 

بلند شدمو گفتم:  زویم  یامو گذاشتم رو  قهوه  

روستا درس    یساده   یطناز که انقدر با استعداده تو مدرسه   دی_نبا

!ست ین میزحمت خاص  یبخونه،از طرف  
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اُپنه...   یرو  چ ییسو  

 

: گفتیپدر از پشت متوفقم کرد که م ی برم سمت پله ها که صدا خواستم  

باهات صحبت کنم...  خوامیم  نجایا  ایجان؟ پسرم ب نی_راد  

 

  یخال ی زدو به جا  یزدمو طرف مبل پدر عقب گرد کردم پدر لبخند   یپلک

کردو گفت:   یکنارش اشاره ا   

پسر.  نی بش  ای_ب  

پامو گفتم:  یکیاون   یمبل و پامو انداختم رو  یرو  نشستم  

پدر؟  دی داشت ی _با من کار  

دستش جابه جا کردو گفت:  یعصاشو تو  پدر  

. میراجب فرداشب صحبت کن  خواستمی_اهم،م  

باال انداختمو گفتم:  ییابرو   

. شنومی _م  

  ی زی دوست ندارم چ  ،یفکراتو بکن دی وصلت با ن یراجب ا  ؟ی _فکراتو کرد

تو باشه.  لی برخالف م  

 

گفتم:  دمویکش   یقیعم نفس  

شما باشه.  ل یمخالف م  ی زی! منم دوست ندارم چ نجاسی _مشکل هم  

فکرامو کردم...  من  
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 _خب؟  

  یز یمدت...اگه اون چ  هی  یبرا  کنم،یخودم م  غهیدختر خان بهادرو ص_من 

. میکنیبود! خب باهم ازدواج م خواستمیکه من م   

 

گفت:  دویسرخوشانه خند  پدر  

بشه...  غه ی! اما ممکنه خان بهادر مخالفت کنه که دخترش صهی عال نی _ا  

مکث کردو ادامه داد:  یکم پدر  

! کنهیموافقت م  ی منه! با همه چ  پسره ن ی_اما اگه بفهمه خواستگارش راد  

زدمو گفتم:  ی لبخند  

پدر!  ست ین یکم  زی محتشم چ   ی_وصلت با خانواده   

تکون دادو  یسر  پدر  

تموم شدن صبحتامون رفتم باال...  با  

بود که گرفتم!  یم یتصم نی بهتر  نیا  

 

... 

که از شدت شوق و ذوق تو  یزود بعداز صرف صبحونه طناز درحال صبح

 ابرا بود اومد سمتمو گفت: 

ارباب! ر ی_صبح بخ   

داخل راهرو چک کردمو تو همون حال گفتم: نه یی آ  یتو خودمو  

عروسک؟   ی! خوشحالری _بخ   
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گفت:  نوییانداخت پا سرشو  

 _امروز تولدمه! 

خوشحالم.  یلی به بعد برم شهر درس بخونم خ  نی قراره از ا   نکهیوا  
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کفشام گفتم:   دنیرفتم کنارو با پوش نه ییآ  یجلو از  

بچه هاش درس    ی! اونجا همه یدرس بخون ی عال ی مدرسه   هی _قراره تو

طناز...  ی تو از اونا جلو بزن خوامیخون و شاگرد زرنگن، ومن م  

 

دستش فشردو با لبخند گفت:  یتو  کشو یکوچ   فی ک بند  

ارباب!  دمی_قول م   

 

.میشد  نی سوار ماش موی زدمو از خونه جارج شد یمحو  لبخند  

تنها   نمیزم   یرو  ی قرار بود با فرشته  یادیبود که زمان ز  یبار   نیاول   نیا

 باشم! 

ضعف کنه!   دنشیخلق شده بود که آدم با د نیا  یدخترک انگار برا  نیا  
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  یلبش که حکم خوشحال ی کردمو طناز با لبخنِد رو  یرو پل ی آروم  کی موز

بود  ابونایاطراف و خ  دن یمشغول د دادینشون م  حدشویب  

بشه؟  ش یروز زندگ  نی بهتر کردمی م  یداشت اگه امروز کار  یاشکال چه  

. میدادیمدرسه اشو انجام م یکارا  دیقبلش با یول  

 

م یشد ادهیپ  نیباهم از ماش  مو یکرد ستی در مدرسه ا  یجلو  

کردم تش یانداختم پشت کمرشو هدا  دستمو  

ثبت نام  یاز کارا  بعد  

!! شد یو تازه داشت روز ما شروع م   میشد  نیماش  سوار  

طناز کنارم بود و قرار بود روزمو کنارش بگذرونم   نکهیازا  ی قدر  به

! یا   گهی خوشحال بودم که کار خودمم موکول کردم به وقت د  

 

  میپاساژ نگه داشتمو روبه طناز که با تعجب داشت پاساژ عظ یجلو

گفتم:  کردی روبروشو نگاه م  

شو طناز.   ادهی_پ  

 

که    یطبقه ا  م یشد رفت ادهیپ  نیکج کردو حرف گوش کن از ماش سرشو

دخترونه داشت؛ ی لباسا  

! دمیخر یبراش م  شد؛یم  یز یچ  خی نگاهش م ای  ذاشتی م  یرو هرچ  دست  
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لبم   ی اون منم ناخودآگاه لبخند رو ینبود! از خوشحال ایدن  نیاصال تو ا  انگار 

 نشسته بود... 

موندن تو    قهی حوصله پنج دق یبجز طناز کنارم بود حت  یا  گهیاگه کس د دیشا

 پاساژم نداشتم. 

تجربه کنم!   ادویکه بدم م ییزا ی واسه طناز حآضر بودم تمام چ  اما  

 

  یشهر زندگ یسِن طناز که تو هم  ی دخترا دیسالش شده بود؛ شا۱۵ تازه

از نظر   اشونمی بعض  یاز طناز بزرگ تر بنظر برسن گاه ی لیخ  کردن یم

اونا بود ی ناز فرق دارن؛اما طنار برعکس همه تفکر با ط  

من ارزشمند بود.  ی برا  نیبزرگ بودو هم تینهای وسعت قلبش ب اما  

 

اما عاقل تر و باهوش تر از   دونست یعاشقانه نم یاز رابطه و فضاها  یزیچ 

بود!  یا  گهیهردخترد  

... رمی داشتم واسش تولد بگ دوست  

داشت؟  یا  گهید  یکارا معن ن یا ای  دادم؟یوداع رو انجام م یکارا  داشتم  

بفهمه من قراره دختر خان  یاز طناز دور بشم؟ اصال وقت  تونستمیم  یچطور

  یباهاش ازدواج کنم چه واکنش خوامیکنم و به گوشش برسه م  غهی بهادرو ص

ده؟ ینشون م  

...؟ کنهینگاه م یدیمنو با چه د اصال  
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خودم راه انداخته بودم آزاد   نیکه ب یزنگ خوردو منو از جنگ  میگوش

 کرد... 

درودمو تماسو برقرار کردم.   بمی رو از ج   یگوش  
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کرد!  ی ادآوریکه واسه امروز به شهر اومده بودمو   یی بود! کارا   یقادر  

... زای چ  هیچه برسه به بق  کردی خود م یدخترک منو از خودمم ب نیا  

 

داشتم یو پرونده هامو برم میمجرد خونه  رفتمی م دیبا  

روبه طناز کردمو گفتم:  پس  

میبر  گه ی _بهتره د  

تکون دادو گفت: یسر   

 _بله ارباب. 

  ریبه حرکت درودمو مس   نویماش م،یشد  نی زدمو سوار ماش  نوی ماش قفل 

گرفتم  شی پ مو یمجرد  یخونه  

! اما خب نشد. رمی واست تولد بگ خواستمی_م  

برگشت سمتمو گفتم:  طناز  

منو خجالت زده   ی کل دیکه انجام داد یی دایخر  نیارباب...هم   ستی _الزم ن

! دیکرد  
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لذت نگاهش کردمو گفتم:  با  

تر شده...خوبه.  ن یسنگ ،حرفاتمیشیبزرگ م  ی دار گه ی_د  

دوباره خجالت!  ی عنی ن یو ا نیی زدو سرشو انداخت پا ی لبخند  

خاموش کردمو روبه طناز گفتم: نویدم خونه و ماش مید یرس ن یچندم بعداز   

باال چون تو   ی ایکار دارم، بهتره توهم با من ب یسر ی برم باال  دی_من با

. یشیکالفه م  ن یماش  

 _چشم. 

شو.  ادهی_پس پ  

 

رون ی ب  میاز آسانسور زد ۷و بعداز چندلحظه طبقه   موی آسانسور شد سوار  

م یرو چرخوندم وارد خونه شد  دیکل  

 

  ختهیر  زی مبل و اُپن و م ی من رو  لیبودو لباسا و وسا  ختهیبهم ر ی کم خونه

 شده بود 

کرد ی روشو نگاه مروبه   یبلبشو  یمتعجب داشت صحنه  طناز  

گفتم:   زویم  یانداختم رو   دارویکل  

. شه ی نم  نیوضعش بهتراز ا  یمجرد ی! معموال خونه ست ی ن  یبیعج  ز ی_چ   

تنها گذاشتم.  ییرا ی پذ ی اتاق تا کارامو انجام بدمو طنازو تو  یتو  رفتم  
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 #طناز 

گذاشتم   فمو یرو مرتب کنم، ک نجایا کمیگرفتم   میاتاق؛تصم  یرفت تو  ارباب 

جمع کردم   ز یمبل و م  یاربابو از رو  یمبل و دونه دونه لباسا   یرو  

هم که داخل آشپزخونه   یفیکث  یسبد لباسا...چندتا از ظرفا یگذاشتم تو  و

 بودو شستم

نَم دارش   یپاک کن کجاست؛کم شی ش  دونستمیبرداشتمو چون نم دستمال 

کردم.   یر یکردمو شروع به گردگ  

شد خونه!!!  تازه  

گلدون بود،رفتم سمت گلدون و گل هارو از داخلش   یگل خشکم تو  چندتا

مانتوم باعث شد گلدون از   ی برداشتم اما خواستم برم تو آشپزخونه که لبه 

! یبشکن ی بد ی با صدا  نوییپا  فتهیب  یعسل  یرو  

  یبود گلدون با صدا   کی سرام  نیبود و سطح زم ادیز  بایارتفاع تقر  چون

شد.   لیتبد که یبه هزار ت  یبد  

 

هارو  شهیگفتمو با استرس رفتم سطل رو اوردمو خم شدم تا ش رلبیز  ی لعنت

  یدختره  ن یکردم ا یچه اشتباه گه یخودش م شیاالن ارباب پ  ی بردارم...وا

 سربه هوا رو با خودم اوردم

! جی طناِز گ اَه  

  یها  شهیسطل و مشغول جمع کردن ش یتو  ختمیبزرگ رو ر  یها  شهیش

  جادیرو ا  یو خراش بد شه ی ش  زیت  یشد به لبه   ده یتر بودم که دستم کش ز یر

 کرد 
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داشت از   ادیبود که انقدر ز یبار   نی! اما اولدیبر یبارم نبودم که دستم م  نی اول

. ومدیام خون م دهیدست بر  

شد بدتراز بد!  حاال  

کرده بود اما انگار خونش   دایدستم که خراش پ  یسالممو گذاشتم رو دست

ومد یبند نم   

بلند شم که همون موقع ارباب پا تند کرد سمتم...  خواستم  
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گفت:  یپاش نشستو با نگران یارباب خم شدو رو   

طناز؟  یکرد   کاری_چ   

 

  دمیدرحال گردش بود دنبال کردم که د نی دستمو زم  نی نگاهشو که ب رد

کف خونه  دیسف  کی سرام  یرو  زهی ریخون از ببن دستم داره م  یقطره ها   

 

گفتم:  دمو یگز نموییشده بلند شدمو لب پا هول  

 

کنمی م زش ی! االن َت...تم دی...ببخشی_وا   

اونو ولش کن  ی کرد  کاری_دختر جون با دستت چ   

ایاز دستت؛دنبالم ب ادیخون م یبدجور  داره  
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 س یسمت راهرو و وارد سرو  میزده دنبال ارباب به راه افتادم که رفت  خجالت

میشد  

  یکه داشت تو  یتا آبش بکشم که ارباب درحال  یی روشو  یگذاشتم تو   دستمو

گفت:  گشتیم  یزیدنبال چ  س یکمد سرو  

 

که...  یهارو با دست جمع کن شه ی ش  دی_نبا  

گلدو...  خوامی_واقعا معذرت م  

  رونوی ب د یکش ین یرو باز کردو ازش بتاد ه یاول ی کمک ها ی جعبه  ارباب 

گفت:   ختیریم  نویدستم بتاد یکه داشت رو یدرحال  

نداره...   یتی_اهم   

 

اخمام رفت توهم  مویسوخت لب گزد دستم  

! دادمیفحش م  میگر  یچقدر داشتم به خودم بخاطر دست پا چلفت دونستیم خدا  

همه توجه ارباب   ن یباند دور دستم،چرا دروغ از ا  دنیچ یکرد پ  شروع  ارباب 

! رفتی دلم داشت قنچ م  

گفتم: نویی زده سرمو انداختم پا خجالت  

. دی_ممنون ارباب...ببخش  

تکون دادو با بستن جعبه گفت:  یسر   

مواظبت کن دخترجون  شتری _ب  
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 _چشم. 

 

ک ی کردن سرام  زیها و تم شهی بعداز جمع کردن ش رونو یب  میاومد  سیسرو   از  

و گفت: یی رایپذ ی اومد تو یفیبا ک  ارباب   

!  نجای شده ا  زی _چه تم  

م؟ یبر خب  

 

مبل برداشتمو گفتم:   یاز رو   فمویک  

. می_بله...بر  

باال انداختو گفت:  ینگاهم کرد وشونه ا  بی و عج  رهیخ   

شده!   تیزی چ  هی _امروز   

 _من ارباب؟ 

 _اهم... 

خونه رو قفل کرده گفت:  در  

گرفتت!   یسالگ۱۵_احتماال غرور   

زدمو گفتم:   یلبخند مچه یو من ن دیگفتن حرفش مردونه خند بعداز   

 _نه ارباب! 

خدا بس کن طناز   ی_اه محض رضا   

بله ارباب نه ارباب!..   یه  

گفتم:   دمویگز لب  

ارباب.  دی_ببخش  
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ن ییانداختم پاباال انداختمو سرمو  یی نگاهم کرد که ابرو زی ت ارباب   

بعداز انجام   لشونویو اما قبلش ارباب رفت شرکت وک   میشد  نیماش  سوار

 کاراش 

م یروستا شد  یراه  

کنار جاده نگه   نوی تپ تپ کردو ارباب ماش  نیکه ماش  میراه بود  یوسطا

شد  ادهیداشت و پ  

زد گفت:   کی که به الست ی با ضربه ا دویچرخ  نیماش  دور  

.می! پنجر شدی _لعنت  

رنگ که حکم غروب رو    یاجر  یشدمو به هوا  ادهی پ  نی از ماش  متعجب

انداختمو گفتم:  یداشت نگاه  

ارباب؟  میکن کاریچ  دی_حاال با  

شلوارش درودو گفت: بیاز ج   شویگوش  ارباب   

امداد خودرو !  زنمی _زنگ م  
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شده بود!   کیهوا تار گهید م،یشد نی سوار ماش  نی درست کردن ماش بعداز   

کجا؟ ی کیتار  نیزود کجا، شب و ا  صبح  
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کردم یغش م  یو گشنگ  یداشتم از شدت خستگ واقعا  

کرده بود گفت: ت یمنم بهش سرا ی که انگار حس گرسنگ ارباب   

هست!  کی _داخل داشبورد ک  

 

باز کردمو   شونوی ک یداشبوردو باز کردمو دوتااز کلوچه ها رو درودمو  در

 گرفتم روبه اربابو گفتم:

د یی_بفرما  

بهم انداختو گفت:  ینگاه ارباب   

بخورم یچطور  هی _دختر من دستم به رانندگ  

دهنم!  بزار  

 

باال و ارباب بامزه گفت:  دی تعجب ابروم پر   از  

 _هوم؟ 

 

از کلوچه رو کندمو به سمت دهن ارباب    یاکه یدهنمو قورت دادمو ت آب

 بردم

داخل دهنشو اون مشغول خوردنش شدو گفت: گذاشت   

.گه ی _خودتم بخور د  

چقدر گرسنه ام بود!  دمیاز کلوچه رو خوردم تازه فهم یا   کهیت خودمم  
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هم تا   ی چشمامو گذاشتم رو شدیدست خودم نبود چشمام داشت بسته م  گهید

... رهیچشمام آروم بگ  کمی  

 

شدو به خواب رفتم.   نی اراده چشمام سنگ یبخوابم اما ب خواستمیمن  

رون پام چشمام باز شد اولش فکر کردم فقط   یرو   یزیاحساس حرکت چ  با

حسه!  هی  

متعجب    کنهیحرکت م نییو به سمت پا کنهیم  یرو  شی داره پ دمید بعدش

دمی کش یبنفش غیپام ج   ی رو  یکیدست   دنیصاف شدمو با د  

 

گفت:  دویدستشو کش ارباب   

طناز...؟ عه آروم باش   هی_چ   

گوشم پاره شد طنازز  بسه   

 

که از ترس به سکسکه افتاده بودم   یزدن برداشتمو درحال  غیاز ج  دست

 گفتم:

 _ارباب... 

باال انداختو گفت:  ی شونه ا ارباب   

   ه؟ی_چ 

...دستتون_ُش...ُشما  
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فرمونه   یمن که دستم رو  ؟ ی_دستم چ   

تکون دادو گفت: دستاشو  

! ناهاشی _ا  

ندازهیبارش هم معلوم بود داره دستم م  طنتیلحن ش ن یهم از  

  دیکه نبا ییجا رفت ی دست ارباب م شدمی بلند م ریاگه د   گهی لحظه د  هی

!! رفتیم  

 

م یدیرس باالخره  

حس شده   یقدم بردارم...پاهام ب تونستمیکه نم ومدیانقدر خوابم م  عمارت

 بودن

میبرداشت و به راه افتاد دویخر یها سه ی ک اد،یموندم اربابم ب منتظر  

 ی کردو سکندر  ریگ  ی پام به سنگ اطیوسط ح  دمیکش ی م ازهیکه خم  ینطور یهم

شم که ارباب محکم بازومو گرفتو مانع از    نی بود پخش زم کی رفتم، نزد

 افتادنم شد

که از خواب خمارشده بود گفتم:  ییشدمو با صدا صاف  

   ادیخوااببمم م کمی اررباااب...من  د ییی_ببخش

 

گفت: دوی مردونه خند ارباب   

دختر!  یمست خواب اد؟یخوابت م   کمیفقط    ی_مطمئن  
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ها رو گذاشت پشت در؛  سهی ک ارباب   

گفتم:  دمو یامو بر ازهیخم  

ارباب...ممنون.  ر ی_شبتون بخ   

. ری _بخ   

 

نه مامان هست نه بابا  دمیاتاق که شدم د  وارد  

و همه جارو گشتم   نیی رفتم پا د یخواب از سرم پر یبه کل ستنی ن دمید یوقت

. رونیبرهنه از اتاقش زد ب یارباب با باالتنه   دمیاما نبودن برگشتم باال که د  
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گردنشو گرفتو گفت: ی خستگ ارباب   

شده؟ ی_چ   

! ستنی _مامانم و بابام ن  

. میدختر کر ی خب حتما رفتن عروس ستن؟ی _ن  

؟ ی _عروس  

تکون دادو گفت:  ی سر ارباب   

حاال.  ان یبخواب بچه م ری _اهم برو بگ  
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رفتمو    یز یر  یاز خطاب قرار دادنم اونم با لفظ بچه به ارباب چشم غره   

  یشدم که مامان گذاشته بود رو  یبرگشتم تو اتاق که تازه متوجه برگه ا 

و برداشتم جلو و برگه ر ز،رفتمیم  

  دیشا  میدختر کر ی عروس میری نوشته بود: طناز جان منو بابات م مامان

هست. چالی. شام تو خ میبرگشت   روقتید  

 

از سرم کندمو مانتومم از تنم   مویفرستادم و روسر  رونی راحت ب نفسمو 

بودم ن یتاپ و شلوار ج  ه یدرودمو حال با    

هم گذاشتم  یتخت پهن شدمو چشمامو رو  یرو زدمو رو  پنکه   

اومده باشن ،   نا یفکر که مامان ا ن یباز شد با ا هو یکه در   بردی خوابم م داشت

بسته گفتم: ی با همون چشما  

د؟ ی_اومد   

بازشون کنم.  تونستمی شده بود که نم  نیچشمام سنگ ی حد به  

 

که موهام دورم پخش شده بود   یو درحال دمیشد؛ به پهلو خواب   نییباال پا  تخت

 بابا رو بغل کردم چرا بابا درشت شده بود؟

بابا،  یپا  یخورده بود سرمو گذاشتم رو  ادیبود! حتما شام ز زاندامی که ر بابا  

سرمو، موهامو از دورم کنار زد یرو  دیدستشو کش بابا  

 

د؟ یبرگشت ریخوب بود؟ چرا انقدر د ی _بابا عروس  
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! نجاسی_عروس که ا  

 

ارباب لم دادو و داره با موهام   دمیبابا نبود! چشم باز کردم و د ی صدا نیا

. کنه یم ی باز  

تخت پاشم که   یخواستم از رو زدمیپلکم نم   یشدم بهش و حت رهی خ  متعجب

بغلش   یارباب بازمو گرفتو هولم داد تو   

زمزمه وار گفت:   شو یعضله ا  ی  نهیچسبوند به س  سرمو   

 

! بخواب دختر ش ی_ه  

 

 _اما...اربا... 

 

اشو گفت:  نهیفشرد به تخته س شتری ب سرمو   

بخواب!  ری بگ ،حاالیکنارم باش  کمی خوادیندارم،دلم م تی_کار   

 

بخوابم؟ با اون وضع تو بغل ارباب! به شدت معذب بودم شدی مگه م آخه  

  یلی استرس اومدن مادر و پدر روهم داشتم، اما انگار ارباب خ  ی طرف از

 مطمئن بود! 
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زدو شروع کرد انگشتاشو داخل موهام فرو کردن  یموهام بوسه ا   یرو  

دویتخت دراز کش  ی رو  شتریب خودش  

تر بغلم کرد  محکم  

  یگرم ارباب و نوازش کردن موهام توسطش باعث شده بود نتونم جلو  عطر

ار یاخت  یبمونم ب ردا یب  رمویخودمو بگ  

شدو تو آغوش گرم ارباب به خواب رفتم.   نیسنگ  چشمام  
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شدم،  داریبه چشمام از خواب ب  دیو ُزل خورش میبا برخورد نور مستق  صبح  

کردی شدم مامان داشت کمد رو مرتب م  زیخ  میتخت ن   یرو  

  یوارباب متعجب اتاقو چشم چرخوندم، به خودم نگاه  شب ید  یادآوریبا  

تنم بود! نمی انداختم همون تاپ وشلوار ج   

 

اومد سمتمو گفت: مامان  

. ر ی_چه عجب! صبحت بخ   

 _عه سالم 

که به بدنم دادم گفتم: ی طوالن یبعداز کش قوس  دمویکش ی بلند ی  ازهیخم  
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.ر ی _صبح شماهم بخ   

کرد    زونشونیو بعدش آو یبابا رو گذاشت داخل چوب لباس ی لباسا مامان

 داخل کمدو گفت: 

د؟ یبا ارباب برگشت  ی_ک  

دوش ارباب. زشته بخدا!  ی زحمتامونم افتاده رو  همه  

توراه پنچر شد    نی شب بود! آخه ماش  یها مه ی _اممم ن  

شد پس   ری که فوقش دوساعت طول بکشه، چرا انقدر د  ی_پنچر  

نداختو گفت: به دستم ا  ینگاه مامان  

! دهی_دستتم که انگار بر   

 

  یبودو اثر  ز یباند دستم باز شده بود ؟ دستمم تم یبه دستم انداختم ک ینگاه

! زدی م دیتو د  شیدگی بر یزخمم نبود فقط جا  یاز خون رو   

 

. ه ی...خراش سطح ستین  یز یاشم که ارباب کار داشت. دستم چ  هی _خب،بق  

 

تکون دادو گفت:  یسر  مامان  

. یرخت خواب یظهر شد طناز اما تو هنوز تو  ، یبهتره پاش گه ی_د  

گفتم:  سی سمت سرو رفتمیکه م   یتخت بلند شدمو درحال ی رو  از  

د؟ یاومد ی ک شبیچطور بود؟ شما د میدختر کر  ی_عروس  
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که داشتم با   یدرحال رون یاومدم ب  شی و صورتمو آب زدمو از سرو دست

مامان گفت: کردمیهوله صورتم خشک م   

  م،بعداز یکمک کن رزن یو پ  میبه کر  کمی میموند م،ی_صبح بود که اومد 

کار   ومدی! دست تنها دلم نشون ی بلبشو شده بود خونه و زندگ  یلیخ  ی عروس

. میکنن و با بابات مشغول شد   

 

رو خالصه    روزی ثبت نام مدرسه و د یو ماجراها  ن یی پا میمامان رفت  با

مامان مشغول پاک   خوردمویکه داشتم صبحونه امو م  یبراش گفتم؛ درحال 

 کردن برنج بود گفت:

. انیاش مکه، امشب خان بهادر با خانواده ی دونی_م  

 _اهم 

که    ییها وهیم د یبا میکار دار  یلی،خ یبه من کمک کن د ی_طناز امروزو با

م ییهم بشرو ارنویبابات م  

بشه.   یری گردگ  دیهم با خونه  

 _چشم.. 

بلند شدمو روبه مامان گفتم: زی پشت م  از  

 _دستت دردنکنه. 

. زمی_نوش جان عز   

 

اومد داخل   وهیم  ی  سهی ک  یصبحونه باباهم با کل یبعداز شستن ظرفها 

 آشپزخونه 
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بودو    دهیارباب برام خر روزی که د یل یوسا ینتونستم درست و حساب یحت

بهشون بندازم!  ینگاه  

 

ها گذاشتمشون داخل سبد تا خشک بشن؛  وه یاز م یشستن انبوه  بعداز   

خونه شدم.   ی ری رو از مامان گرفتمو مشغول گردگ  یر یگردگ   لیوسا  

اتاق خان بود تا پله ها   کی تموم شد رفتم پله ها که نزد یی رایکه تو پذ کارم

کنم  ز یرو تم   

شم خورد  بلند خان به گو   یخنده   یصدا  که  

در اتاق باز بودو ارباب   نییچندتا پله رفتم پا دمویدست از کارم کش  متعجب

اشو داده بود به    هی بودو تک ستادهی که به زحمت ا یدرحال  یبا خوشحال

: گفتیکه م دمیعصاش صداشو شن   

 

! نی راد  مهیروز زندگ  نی_امروز بهتر   
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گفت:  ارباب   

 _چرا ؟ نکنه واسه... 

داماد بشه!  خوادی روستا م ن یا  یندهیمرد! تک پسرم، خان آ  گهی_معلومه د  

که هم درجه خودمونه با اصل و نسبه و بزرگزاده اس،    یبا دختر  اونم  

ادامه داد: دویخند خان  
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از خدا؟   خوامیم یچ  گه ی_د  

 

باال...انگار اصال   دیها شونه هام پر   ک یسرام ی رو یبرخورد تِ  ی صدا با

نبودم   نجایا  

  زد یام م نه یقلبم داشت از س  جانیآب دهنمو قورت بدم از شدت ه  تونستمینم

رون یب  

قلبمو آروم کنم   یام تابلکه تپش باال   نهی تخته س ی گذاشتم رو   دستمو  

نشد...  اما  

دوم  پام به   یپله    نییپله رو رفتم پا ه ی گرفتم به نرده ها و به زحمت   دستمو

داد ی بد ی و صدا نییسطل برخورد کردو، از پله ها افتاد پا  

 

  رون ی ام ارباب متعجب از اتاق زد ب فته ی بند نرده ها بند کردم تا ن خودمو

 نگاهشو از سطل گرفتو تا خواست سر بلند کنه و به من نگاه کنه 

پله ها  نیی رسوندم پا  خودمو  

برداشتم و  نی زم  یرو از رو  ی سطل و ت و  

به سرعت از کنار ارباب رد شدم  ی دیبا ببخش   

 

 

داشتم هوا بود،تنفس بود!  اجیکه االن بهش احت ی زی چ  تنها  

کردم ی م یراه گلوم بسته شده بودو احساس خفگ انگار   
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! زدیدهنم نبض م ی ام داشت تو  نهیتپش داخل س یام به جا  قلبه  

 

گرفت؟ ی داشت زن م  ارباب   

بود؟ نه نبود...معلومه که نبود! پس چرا حال من   یبیعج   زی ..! مگه چ ره یبگ

شده بود؟  بیعج   

 

بود؟  یچ   یتپش قلب باال برا   ن ینفس،ا ی تنگ  نیا  

داشت؟  یلی چه دل کردی برام سخت تر م دنویکه هرلحظه نفس کش   یبغض  نیا  

 

ارباب...  کردمیفکر م من  

ارباب   نکه ی به زبون اوردن ا یبه زبون اوردنش هم مسخره بود! حت یحت

بود.  زی تمسخر آم تینها یمنو دوست داشته باشه هم ب  

 

ساده و زود باور بودم  یی دختر روستا ه یبود که تنها  نیداشتم؟ جزا  یچ  من  

به تمام نقاط بدنم دست   م،یشخص میبه حر به ی غر  هی دختِر احمق که گذاشتم  هی

بشه!  ک یبزنه، نزد  

 

خودم متنفر بودم، هم از خودم هم از ارباب متنفر شده بودم!  از  

داد...اون از من سوءاستفاده کرد.  ی منو باز اون  
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گرفت یم  یجسم و روح منو به باز  شدوی م ک یبهم نزد ی هربهونه ا به  

خواست یم  شیشخص ل یم  یفقط منو برا   اون  

... ونه کمتر شتریب  نه  

  یمرد به تمام ممنوعه هاش به راحت ه ی  راحت گذاشت یل یکه خ  ی اون کس و

کنه من بودم.  دایپ  یدسترس  

 

صورتم رو پوشندمو گذاشتم   چمن ها افتادم با دستم یشل شدو رو  زانوهام

خفه ام نکرده.  نی از ا  شتریسرباز کنه تا ببغضم  
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داشتم  ی بیکرده ام که به سکسکه افتاده بودم،حس غر ه یگر  انقدر   

! انت یحس خ  جوری  

گفته بود که حاال من داشتم    یزی با من داشت؟مگه چ  ی مگه نسبت ارباب 

دم؟ یدریم  بانیگر  

 

ارباب رو دوست   زم،من یاشک بر   نموی بش نجایتا شب هم خواستیم دلم

 داشتم؟  

! ختمیانقدر بهم ر  شیخبرداماد دنیبهش عالقه مند شده بودم که با شن  قطعا  
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دوست   دونستمویخودم م ی تاحاال اربابو برا یشد،از ک  ینطور ی ا شدیچ 

بشه؟   یا  گهی نداشتم سهم کس د  

  یبغضم بدتر از دفعات قبل شکست سرم گذاشتم رو  ینسر یا  دویام لرز چونه

. ختن یزانوهام شروع کردم به اشک ر  

 

شدم...  رهی و به جلو خ مکرر مامان سربلند کردم  یصدا زدنا با  

. دیدیوضع م  نی مامان منو با ا  دیاالن نه...االن نبا  یوا  

لباسم شدم تا مامام  ی و مشغول تکوندن گوشه  نیی و سرمو انداختم پاشدم  بلند

نه ی سرخ رنگمو نب  یچشما  

اومد جلو گفت: مامان  

  یروزو کمک دستم باش بعد اومد ام  هیتو دختر؟ بهت گفتم   یی_طناز کجا

من؟  زِ یآخه عز یکه چ  نجایا  

 

گفتم: یکردم به مامان و با برداشتن سطل و ت  پشت  

شما دی...بر امیمنم م   دی...شما برامی_باشه...باشه م   

! گهی د ایخب ب یلی_خ   

 

صورتم تا حالم جا  ی رو  ختمیر خ ی آب و چند مشت آب   ری سمت ش  رفتم

!ختمیر یم  خیگرفته امم روش آب   شی قلب آت شدی م اد،کاشیب  
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  نجایا  تونستمی نم  گهید یبا ارباب چشم تو چشم بشم،حت تونسمینم گهید

  کننیخونه قبول نم  میاگه به مامان بگم برگرد دونستمیهم م یبمونم،از طرف

! میبنداز ن یحرف ارباب زم دیکه نبا گن یو م  

 

باال و وارد خونه شدم  دمیکش موی نیب  

! ومدن یو اونا نم شد یم  یز یچ  هی اون دختره متنفر بودم،کاش امشب   از  

کرد    یداد؟ چرا کار  میبود که ارباب چرا باز  نیا  کردیم تمی که اذ ی زی چ  تنها

 که باور کنم دوستم داره؟  

که ارباب برام   یل یلباسا و وسا یها  سهیباال و وارد اتاق شدم، تمام ک   رفتم

که ارباب   ی کالیتخت، جعبه موز یگرفته بود رو از کمد درودم گذاشتم رو

 برام گرفته بود باز کردم

پخش شد،   ی آروم  کی موز که  

. ه ینفهمه حسم بهش چ  چوقتی ارباب ه  دوارمیام  

تو   یمتوجه شدم کس  نکهیبعداز ا رون،ی رو جمع کردم از اتاق زدم ب  لیوسا

  ییرفتم سمت اتاق ارباب، گوشم رو چسبوندم به در، صدا  ست،ی راهرو ن

   ومدینم

مطمئن   ی درو باز کردم و وقت ی و ال نیی پا دمیکش  یدرو به آروم رهی دستگ

اتاق شدم ست،داخلیشدم ارباب تو اتاق ن  

از اتاق   عیها رو گذاشتم داخل کمد اشک چشمم با دستم پس زدم و سر  سهیک

. رونیرفتم ب  

... 
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ارها وحموم کردن حاضر شدنم انجام ک بعداز   

بغضمو قورت داده بودم که گلوم درد گرفته بودم.  ن،انقدر ییپا  رفتم  

   زی م ی رو گذاشتم رو  وه یبزرگ م  ظرف

!ن ییبود پا ومدهیمدت ارباب داخل اتاقش بودو ن  نیتمام ا  تو  

 

رو قورت دادم درو زدم،  می...بغض لعنتختیر  ی خورد،دلم هر فونیآ  زنگ   

  ومدیدر؛ ارباب هم داشت از پله ها م  یجلو  میرفت  یاستقبال همگ   یبرا 

جذاب تر شده بود.  شه ی از هم  ن،ییپا  

هم   یبا شلوار کتون طوس  یدیسف  رهنیکج مرتب مدل داده بود و پ  موهاشو

به    یبار دست ن یآخر  یروهم داده بود باال برا  رهنش یپ  یها ن یتنش بود، آست

اومد سمتمون.   دویکش رهنشیپ  

شدم نداشتم، تیچرا رع  نکه ی ازا  یتیروژا ! شکا خوشبحال  

ارباب!   یدختر مورد عالقه   شدمی کاش م اما  

... گرفت ی ارباب درنظر م  یکه خان برا  یدختر مناسب شدمی م کاش  
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مبل،   یبهادرو خانواده اش نشستن رو  خان  

و اونا باهم گرم گپ وگفت شدن.  میشد  ییرایمشغول پذ ما  

 

لبش مشغول گپ زدن بود.  ی پاش انداخته بودو با لبخند گوشه  یپارو  ارباب   
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اش رو به مبل داده بود با چشماش ارباب   هیمغرورانه تک  روژا  

گرفته بود.  رنظریز  رو  

 

بود!   ایدن ن،دختری خوشبخت تر  قطعا  

به   ره یرو گرفتم سمتش خ  ینی س  دیرو دور چرخوندم و به روژا که رس ییچا

تعارف کردم.   ییدخترک خوش اقبال روبروم چا  

بهش قبته   یا   گهید زی چ  چیواسه جا و مقامش،نه واسه پولش و ه نه

توردم،ینم  

ارباب، بشه خانم خونش بهش حسادت    یقرار بود بشه زندگ  نکهیا  یبرا  تنها

. کردمیم  

 

 

  ینیس  یواسم نازک کرد دستشو گذاشت رو  یباال انداخت،پشت چشم ییابرو 

 و با گرفتن روش اونم بااکراه ازم، گفت:

! خوامی_نم   

لحظه هم بغضم   ک ی رفتم داخل آشپزخونه،   ینی زدم به همراه س یتلخ  لبخند

به گلوم   ینی بغض سنگ کردمیکه سرکوب م ی و باهر بغض رفتینم  ن یاز ب

. نداختیچنگ م   

 

دختر بچه ساده بودم، ه یفقط  ی سالگ۱۴تو  من  
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و کتاب خوندنش بود.  ی باز یدختر بچه که همش پ هی  

دختر   هی  گهیبچه گونه ام بودم که فراموش کرده بودم د یا یغرق دن انقدر 

! ستمی بچه ن  

بچه ها از رابطه و معاقشه   هی نبودم که مثل بق یمی با دوستامم انقدر صم یحت

!! ارمیسر درب  

 

باهام کرد که مجبور بشم،   یی چندماه ارباب کارا ن یمدت، تو ا نی تو ا اما

ارم،یدرب ی دیجد ی ایسراز دن   

اواخر موضوع تمام کتاب هام شده   نیشد مفهوم عشق رو درک کنم، ا باعث

 بود 

! عشق  

. رونی ب امیام ب  باعث شد من از جلد کودکانه ارباب   

گرفتم   میبچه نباشم، تصم  گهیگرفتم د میتصم  میسالگ۱۵تولد   تو  

بابا رو...   یمامان رو ادا   ی ادا ارم،یآدم بزرگ هارو درب  ی ادا  

بزرگ شدن به ضرر    نیا  دونستمیغرور ارباب رو! اما نم  یادا  یحت

 خودمه. 

آرومتر از االنم بود...   یلیقبلم خ   یکودکانه   یایدن  کنمیکه فکر م  االن   

 مِ یآرزو تصم ن یبر بزرگ عمل کردنم، بدتر میبزرگ شدن، و تصم   یآرزو

بود.   میزندگ  

 

خودم اومدم؛ زد،به یخان که اسممو صدا م  ی صدا با  
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روبه ارباب گفتم: یی رای رو با پشت دست پاک کردم،رفتم تو پذ  اشکام  

 _بله خان! 

سمتم...خنده اش   دیسر دادو سرش ناخودآگاه چرخ  یبلند ی خنده  ارباب 

لباش رفت   یبه لبخند شد و کم کم لبخند هم از رو ل یتبد  

گفت: یبعداز مکث خان  

دی_شام رو حاضر کن   

 _چشم خان. 

خودم رو کنترل کردم که به ارباب نگاه نکنم، اما سخت بود یلیخ   

هم. اس ب ره یتوهم خ  یبا ابروها  دمیبهش انداختم که د ینگاه تک  

به خان گفتم شام   م،یشد  زی م دنی دور شدم و با مامان مشغول چ  ازشون

جمع شدن.  ز،یسرم  یصرف شام همگ یکه برا  دینکش  یحاضره و طول  
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اونجا    خواستیدلم نم  ز یو زن خان با غرور و تکبر نشستن پشت م دختر

. دادن یم  یادیز  یناشتا ی باشم، اما مامان دست تنها بود و اوناهم اُرد ها  

 

هم مشغول حرف زدن با خان بود وهم  یشام خان بهادر با سرخوش ز یسرم 

. خوردیغذاشو م  



 

 

 
216 

 

جمع   یآشپزخونه تا هروقت شامشون تموم شد برا  یتو میو مامان رفت  من

! ششون یپ میبرگرد  ز یکردن م  

  ی هم عالم یعار یب  نیا  گفتنی که م  یعار  ی گرفتم بزنم بر طبل ب میتصم

 دارد! 

رو با   زایچ  ن یارباب رو از ذهنم پاک کنم، من اول شدی بود...نم ی کار سخت اما

 اون تجربه کرده بودم.

 

و روژا   شدیداشت عوض م یموضوع که همه چ  نی باور کردن ا یحت

دردآور بود.  یلیعمارت هم، برام خ  نی بشه خانم ا خوادیم  

رو داشت  میتصم  نی گرفته بودم بزرگ بشم و ارباب هم انگار هم میتصم من

 که به فکر ازدواج کردن افتاد. 

بزرگ شدنه!   یبا هرچ  لعنت   

 

بود  ومدهیبابا هنوز ن م،یخوردیغذا م میداشت  ییمامان تو آشپزخونه تنها با  

  ریغول کار بودو شب ها دعمارت پدر سخت مش  میکه اومد  یوقت از

خونه!  گشت ی برم  

 

  شترینتونستم ب   گهیخوردن سه،چهار تا قاشق  غذا،معده ام بسته شدو د  بعداز 

بخورم.   یزیچ   
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قلپ از نوشابه رو خوردم. ه یو  ختمیخودم نوشابه ر یبرا  یکم  

 

و من   ییرا یو برد تو پذ  ختیر یی شام مامان چا  زیجمع کردن م  بعداز 

عمارت    نیگرفتم تو همون آشپزخونه بمونم، اگر به خودم بود که از ا  میتصم

. رون یب  زدمیم  

به حرف اومد همه   یصحبتاشون رو بشنم؛خان وقت تونستمیبه وضوح م اما

 ساکت شدن. 

 

نمی دخترتو واسه راد خواستمی _خب بهادر! من م  

کنم!   یخواستگار   

موافقتت رو بدونم و   خواستمیو اما قبلش م ست یجاش ن نجایا  دونمیم  البته

.میایب  ی خواستگار یبرا   

 

کرد و گفت:  یبهادر مکث خان  

کرده اس، هم خارج رفته!  ل یخان! هم تحص نی بهتره از راد  ی_ک  

چشم.  یرو   قدمتون  

 

گفت:  دویخند خان  

هم از نظر خانواده هم از نظرات   انیدوتا جون، بهم م  نی ! اهی عال  نی_خب ا 

. گهید  



 

 

 
218 

 

بود   یاما هرچ  نم،ی االنش رو بب یچهره  تونستمیو من نم  زد ی نم  یحرف ارباب 

ناراحت، نخواهد بود!  ت یموقع  نی تو ا یمرد   چیناراحت نبود، چون ه  

 

 

  ی گرفتن برن، برا  میشب شدو خان بهادر و خانوادش تصم  یها مه ین  یوقت

. رون یو احترام از آشپزخونه زدم ب یخداحفظ  

پکر!  ن یبودوهمچن بی دست به ج  ارباب   

به ارباب نکرده بود که بخوام بگم   ی محل  یب چ یبود که روژا ه  نجایا جالب

که محل به لبخند ها    یروژا پکره!، برعکس اون کس یها  یمحل  یبخاطر ب

خود ارباب بود.  کردی خاص روژا نم ینگاه ها  

 

لحظه   ه ی م،یکردیجمع م ل یبا مامان ظرف ها و وسا میکه داشت یمدت  توطول

و من مجبور   ارهیب رم ی گ یی که ارباب تنها خوردمیهم از بغل مامان تکون نم 

 بشم باهاش رودر رو بشم. 
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باال، وسط راهرو مامان دستشو مشت   میماهم رفت  دیکه به اتمام رس کارها

دهنشو گفت: یکرد جلو   

. خچالیرفت؟ غذا هارو نذاشتم تو   ادمی  یچ  یدی_آخ د  

... رمی _خب من م  

.امی االن م  میری _نه تو برو تو اتاق، منم م  

 

  هی وخواستم درو ببندم که  دمیکش یقیتکون دادم، رفتم تو اتاق نفس عم یسر 

مانع بستن در شد،   یزیچ   

در!  ی ارباب پاشو گذاشته ال دم،یبرگشت که د متعجب  

 

  رهیارباب خ   ی  هیق ی قورت دادم سرم رو گرفتم باال و به  ی دهنمو به سخت آب

 شدم

گفت:  یبا لحن جد ارباب   

باهات صحبت کنم.  دی_با  

که...   خوامی...مخوامی_اما...اما من م   

قدم اومد جلو و گفت:  هی درست صحبت کنم، ارباب  تونستمینم  ی لعنت  

 _معلوم هست چته؟ 

 _من؟  

 _آره تو!  

بهم بود گفت:  رهیکه خ  ی نیزبیکردو باهمون نگاه ت یاخم  

.م یزنی_فردا حرف م  
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گفتم: کردیارباب رو نظاره م یچهره  رازیغ  ییکه هنوز چشمم جا یدرحال  

. ر ی_بله. شبتون بخ   

 

اتاق رو    بشیاز دستاش داخل ج  ی کیشتم مکث کرد و با گذا  یکم ارباب 

  ختهیکنار در اتاق ر  یکه گچ ها  یترک کرد و محکم در اتاق رو بست طور

 شد! 

تخت دراز    یلباسام رو  ضیفرستمو بعداز تعو رونیحبش شده ام رو ب نفس

و چشم درد یکه از حجم خستگ دینکش  یو طول میدیکش  

خواب رفتم.  به  

 

صبح  ۸بار تا   نی بود، واسه اول  دهیکه بلند شدم مامان هنوز خواب صبح

بود!!!  دهیخواب  

باشه.   شبید ی کارها  یخستگ تونستیفقط م  لشیدل  

نشده باشن!   داریخدا کنه خان و ارباب ب ن،ییو رفتم پا دمیپوش لباس  

همه خوابن!  دادینشون م نی غرق سکوت بود و ا خونه  

همه خوابالو شده بودن  امروز  

رفت ی ور م نش یبابا داشت با ماش دم،یکش   اطیتو ح  ی سرک  

بابا  شیپ  اطیتو ح   رفتم  

. ری_سالم بابا! صبح بخ   

؟ ی _سالم دخترکم چطور  

. دمتونی خونه؟ من اصال ند  دیاومد ی ک شبی د ؟ی _خوبم...شما خوب  
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موندم.  رونیب  روقتیتا د ن یهم یکار داشتم برا  ست،ی ...بدنی_ه  

  یضیهم مر یبابا، کم خواب ی انقدر خودتو خسته کن ستی _آها...حاال الزم ن

خدانکرده!  ارهیم  

 

گفت:  دویخند بابا  

شده؟  دار یقربون دختر خوشگلم...چشم بابا، مامانت ب  ی_اله  

 _نه هنوز خوابه! 

گفت: بابامتعجب  

 _خوابه؟ 

 _آره، خب خسته بود.

  داریخب، پس برو صبحانه رو حاضر کن تا خان و ارباب جان ب  یلی_خ 

 نشدن. 

 _چشم. 

 

و گذاشتم و مشغول آماده کردن   ی بابا جدا شدم وارد خونه شدم، کتر   از

  یو برش کردن نون ها زی م  یو مربا رو  ر یصبحونه شدم، بعد از گذاشتن پن

  ریز ننه ماه من شده بود و حتم داشتم بابا ا  دهیچ یدستمال پ یکه ال   یمحل یتازه 

رو دم کردم و    ییگرفته بود، آب هم جوش اومد؛ چا  

دستمال گذاشتم تا خوب دم بکشه.  یقور   یرو  
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  ی زی مبل نشسته و دنبال چ  یکه رو دمیموقع بود که خان رو د همون

! گشت یم  

سمتشو گفتم:  رفتم  

. ر ی_سالم خان، صبحتون بخ   

بود   ی زی و دنبال چ  چرخوندیهمونطور که داشت چشم م یبعداز مکث خان

 گفت:

دختر؟  یدیمن رو ند  ی گوش نی _سالم دخترجان، طناز تو ا  

. کنمی م داش یبراتون پ رمی! اما االن م دمینه ند  تونو؟ی_گوش   

گذاشتم.  ییجا ی_آره برو حتما تو اتاق  

 _چشم. 

گشتم، تا   شی دنبال گوش شیاتاق خان و بعداز صاف کردن روتخت   یتو  رفتم

امش!  افتهیکتاب هاش    یال  زی م  یباالخره رو   

 

گرد کردم و خواستم برم سمت در که ارباب وارد اتاق شدو در و   عقب

قدم رفتم عقب.  هی ین یبا ه  دهیبست، ترس   

شد...  ره یاش رو به در دادو سرشو چسبوند به در اتاق و بهم خ   هی تک ارباب   
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زدم:  لب  

شده؟   یز ی_چ   
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سرم انداختم    دمویگز  نمو یینگفت و سرشو کج کرد، لب پا یز یچ  ارباب 

. نییپا  

دستش و سرمو اورد   یبه سمتم قدم برداشت، چونه امو گرفت تو  ارباب 

 باال... 

بود.  یا  گهید هیکرد، اما من نگاهم جا نگاهم  

که از درد صورتم جمع شد، اما   ی دستش فشار داد طور  یامو تو  چونه

نکردم.   یاعتراض  

 

شده اش گفت:و قفل  فی رد  یدندون ها نی از ب ارباب   

ات   ه یتنب   یجور نم،یحرکتا رو بب   ن ی...ازت اگهید باریفقط  گه،ید باری_

! ی روپاهات واس  یکه نتون کنمیم  

 

   ؟یادبی ب ایکرده بودم   یاحترام   یکرده بودم؟ ب  کاری من چ   مگه

چونه ام   یکه ارباب رو   یبا اون فشار  تونستمیحرف بزنم، اگرم م تونستمینم

قدرت حرف زدن نداشتم.   وردیم  

 

کردو گفت:  شتریدستشو ب  فشار   

نکنه ال...  ؟یزن ی_چرا حرف نم   
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چونه ام بودو با درد نگاهش   یدست ارباب که رو ی گذاشتم رو   دستمو

که چشماش حالت ناراحت شدو دستشو از   دیتو نگاهم د  یچ  دونمیکردم، نم

اخماش توهم رفت و گفت:  یچونه ام برداشت، دوباره عصب  یرو  

  ی واسه من عوض نشو...واسه من عوض نشو طناز که جور ن،ی_بب 

کنم ی عوضت م  

! یبش مونی از کرده ات پش  که  

 

امو گفت: نهیاشاره اشو محکم زد به تخته س گشتان  

... نو ی_بفهم!..بفهم ا  

 

و من شوک زده و متعجب سرجام خشکم زد؛ رونیاز اتاق رفت ب ارباب   

  نی ا ق یکرده بودم که شده بودم ال کاریکرد؟ مگه من چ  ینطور ی ارباب ا  چرا

ارباب؟  یها ی و تند دیهمه تهد  

چونه ام   یدستمو از رو  نه یی چونه ام رفتم سمت آ ی گذاشتم رو   دستمو

چونه ام بود و قرمز شده بود یارباب رو   یانگشت ها  یبرداشتم، جا  

د، یچشمم چک یاز گوشه   یاشک  قطره  

ارباب به درد اومد...   یمتیهمه نامال نی از ا  قلبم  

 

ارباب از کدوم کار من انقدر   دونستمینذاشت حرف بزنم، من که نم یحت

؟ یچ  زد یشده اگه باز ناخواسته همون کار ازم سر م یعصب  
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. رونیخراب رفتم از اتاق ب  یبافکر   ناراحت  

 

صبحانه   زی تشکر بهم زد، م  یبرا  یرو دادم به خان و اون لبخند گرم  یگوش

صبحانه صدا زدم.  ی و خان رو برا دمیرو چ   

 

رو برداشتم و فنجون خان رو   ییچا  ز،ی م ی خان، هم ارباب نشستن رو هم

   زم،ی رو بر ییجلوتر تا چا دمیکش

! ی طرف ارباب هنوز اخماش توهم بود و عصب رفتم  

گفت:  یو خشک یواسش که با لحن جد زمی بر ییچا خواستم  

. خوامی_نم   

زدم:  لب  

 _بله ارباب. 

 

به خوردن    یلی آشپزخونه و صبحانه پدر و بهش دادم، خودم که م  یتو  رفتم

نداشتم، اشتهام کور شده بود!   یزیچ   

خان گفت که کارم    ،ییرای صبحونه رفتم داخل پذ زی جمع کردن م یبرا  یوقت

منم اطاعت کردم. ارمیتموم شد قرصاشو ب   

حاضر شده روبه خان گفت:  ارباب   

 _من رفتم پدر، خدافظ. 

ن؟ یراد ن،ی _عااا راد  
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عقب گرد کرد و روبه خان گفت: ارباب   

 _بله پدر؟ 

بزارم؟   یفرداشب قرار خواستگار  ی_برا   

به همراه همون اخم وحشتناکش بهم انداختو گفت:  ینگاه مین ارباب   

پدر!  میکنیصحبت م ام،ی_م  

 

... رونیبه خان نداد و از خونه رفت ب  یحرف یاجازه   ارباب   
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شده بود؟ ! امروز ارباب چش هووف  

که باهاش گرم باشم!؟ نه من   خواستیازمن؟ م خواست یم یچ 

! دونستم یحد خودم رو م دیومن با  رهی ...ارباب قرار بود زن بگتونستمینم  

. شهی اخالقشم خوب م  نیازدواج کنه حتما ا  یوقت  

! شه ی ...خوب مهه  

 

خونه بامن!  یبه مامان گفتم، استراحت کنه و کارا  امروز  

درست کنم.   یگرفتم ماه میشام تصم یرو درست کردم و برا  ناهار  
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مختلف گذاشتم تا    یها ه یو ادوا  مویهارو تو آبل یماه م،ی رو که خورد ناهار

 مزه دار بشن! 

درست کنم،  یواسه شام ماه خواستمیم  

  ادیرو  دیجد یبودم، تا دستور پخت ماه یمشغول خوندن کتاب آشپز  خودمم

درست کنم! هی بق ل یو بتونم باب م رمیبگ  

 

آشپزخانه بلند شدم و حرکت   یهای صندل ی به صدا درومد، از رو فون یآ

فون؛ یکردم سمت آ   

شد! انینما ی ریتصو فونیآ  یصفحه  یفرهاد رو  یچهره   

تماشا   ونیزی و تلو خوردیخان که داشت دمنوششو م  شی و زدم ورفتم پ در

و گفتم: کردیم  

 _خان، آقا فرهاد اومدن. 

 

و بالبخند گفت:  زی م  یفنجون رو گذاشت رو  خان  

کن.  شیی_راهنما  

 _چشم. 

 

در   ی متعجب از ال  زنه،یبابا داره با فرهاد حرف م دمیسمت در که د   رفتم

:دمی صحبتاشون رو شن  

؛ یبه خمس خورد  دونمینادر، م  نی_بب   
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هنوز سرقولم هستم مرد...عاقل باش!  من  

 _کدوم حرف؟ 

فراموش کارتم کرده! یپول یب  ،ینیبی _م  

 

اصال   ؟یچ   یعنیمن به ِخِمس خورده بود؟    یبابا گفت، ی داشتن م یچ 

مرد زحمت کِش مظلومه    هی با پدر من که  دادیبه خودش اجازه م   یچطور

رفتار کنه؟  ی نطوریا  

چشمام رو گرفته بود و دلم   ی دستام مشت شدو خون جلو ناخوداگاه

  زی ه یچشما  ری مشِت گره خوردمو ز نی االن برم و هم  نی هم خواست یم

کنم.  ادهیفرهاد پ  

 

از حرفاشون متوجه    یچ یکه اصال ه دمیجنگ یداشتم تو ذهنم با فرهاد م انقدر 

 نشدم! 

از کارم، از در فاصله گرفتم و رفتم عقب که همون موقع در باز شدو    کالفه

اومد داخل خونه.  ییفرهاد تنها  

 

گفتم:  رلب ی همراه با خشم بهش انداختم و ز ینگاه مین  

 _سالم! 

مدل   نی شلواِر ج   ب یکه تازه نگاهش به من خورد دست انداخت تو ج  فرهاد

زدو گفت:  یشخندیپاره پاره اش و ن   
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تو؟  یناز خانم، خوب_به! سالم ط  

 

به آشپزخونه رفتم عیگفتم و سر   یممنون  رلبی سمتم که ز  ومدیم  داشت  

خان و مشغول صحبت کردن   شیرفت پ  ومد،یهم که از صداش م فرهاد

 باخان شده بود... 

بردن رو بکشه!  ییمامانم خونه نبود، که ازش بخوام زحمت چا یحت  

دم کردم ومنتظر موندم تا دم بکشه.  ییاجبار، چا  به  

 

که طناز    گفتیم  یحس هیکن،    یاز فرهاد دور گفت یاگه ارباب هم نم یحت

مرد دور بمون!   ن یاز ا  

... ییرا یرو برداشتم و رفتم تو پذ ی نیتو فنجون، س  ختمیهارو ر ییچا  

  یمبل، ب یپاش و خودشو لم داده بود رو یپاشو انداخت بود رو  فرهاد

ادابانه نشسته!  یجلوش ب  ینطور یا کشه ی از خان هم خجالت نم  یحت تی ترب  
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رو گرفتم سمت خان و بعدش فرهاد، ییچا  
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صاف نشست، ظرف شکالت و   ی رو برداشت و کم  ییبا مکث چا اونم

ه توش  خند یکه رگه ها ییکه فرهاد با صدا  زیم  یقندون رو گذاشتم رو

گفت: زدی موج م  

جون ؟  ییها دامرغ یبره قاط خوادیم  نمی _خب پس، راد  

 

تکون دادو گفت:   یسر  دویخند خان  

پسر!  میباال بزن  نی آست دیکم کم واسه توهم با گه ی_د  

خاص گفت: یبهم نگاه کردو با لحن فرهاد  

 _چرا که نه!!  

 

ازشون دور شدم و برگشتم تو آشپزخونه.  ی دیگفتن ببخش با  

 

عصر بود که، مامان هم از خونه خاله اومد، شامم رو شروع کردم  ۶ ساعت

 به درست کردن، 

بود فرهاد انقدر مونده بود.  بیعج   

 

که فرهاد بلند شدو   ارم یرو ب میکتاب آشپز   یخور  زناهاری م  یتا از رو  رفتم

 گفت:

من برم...  ، ییدا گهی_خب د  

پسرم؟ بمون واسه شام _کجا   
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دارم  ادی_کار ز  

کاراتو بزار کنار، شام رو با ما باش.  باری_حاال   

 

و   ادیب ی فرهاد قبول کرد به موندن، ومن نگران ارباب بودم، که وقت خالصه

!  ده یاز خودش نشون م ی با فرهاد روبه رو بشه، چه واکنش  

نم، یشام رو بچ  ز یگرفتم م میبود که تصم  میون۷ ساعت  

بودم که ارباب هم وارد خونه شد   زیم  یبشقاب ها رو  دن یچ  مشغول  

آب دهنم رو قورت    یام حبس شده و به سخت نهیلحظه نفسم تو س  هی  واسه 

 دادم.

 

من گفتم:رفتم سمتش و با ِمن  ،ی جاکفش یرو گذاشت رو  فش یک ارباب   

. دی_َس..سال..ام، خس...ته نباش  

تکون داد و    یکرد سر ز یر  بهم انداختو چشماش رو یق یحرف نگاه دق  یب

نحس    یکتش رو درود و گرفت سمتم، کتشو گرفتم که همون موقع صدا

 فرهاد هم اومد: 

 

! نیکنه، ارباب راد دتیکاراتو خانم جد نی بهتره ا گه ی_د  

کارا رو زن آدم کنه، لذت بخش تره هوم؟  نیا  
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صورت ارباب   ی رو  ض یغل ینگاه متعجبشو به فرهاد انداخت، اخم ارباب 

دهنم  ینشست، قدم برداشت سمت فرهاد و من از ترس دستمو گذاشتم جلو   

فرهاد وگفت: نهیدستشو زد به تخته س  ارباب   

حر...  نمی_نَب   

 

نجات اومد! چون اگه خان    یموقع خان اومد و بهتره بگم فرشته  همون

.ومدی م  شیپ  یلفظ  یر یرباب با فرهاد درگا ن ی بود حتما ب ومدهین  

 

گفت: خان  

پسرم.  یخسته نباش ن،ی _سالم راد  

 

فرهاد گرفت و روبه خان آروم گفت:   یبارشو از رو  دینگاه تهد ارباب   

 _سالم پدر. 

 

که به فرهاد زد ازش دور شد و حرکت کردم سمت   یمحکم یبا تنه  ارباب 

 پله ها... 

. دهیالعمل رو نشون معکس   نیهم  نهیارباب فرهاد رو بب  یوقت دونستمیم  

 

 



 

 

 
233 

شدنش،   یچرا نگران عصبان ؟ینگران ارباب  یچ  یطناز تو برا  اصال

   ؟ یحرص خوردنش، ناراحت بودنش

بده و نظر داشتن به   لی خانواده تشک خوادیم گه ینداره! اون د  یبا تو نسبت اون

! ه یشرفی که همسر داره ته ب ی مرد  

آروم   چجورهی! هگرفت یقلب؟ آروم نم نی کرد با ا شدی م کار یچ  اما

ارباب بودم؛  تابی ...دائما بگرفت ینم  

نبوده که ناخوداگاه ذهنم و روحم سمتش پر نکشه.   یساعت یحت  

واسه   شدینم  بردمش،یم  نی باز  دیبا کردم،یرو محارش م  ی حس لعنت نی ا دیبا

کرد!  یزندگ ی نطوریا  شهیهم  

!دیبا شدم یعوض م  دیبا  
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جمع شدن، و   زیارباب هم دور م یشام، حت  یشد همه برا  دهیشام که چ   زیم

... میخان گفت که ماهم شام رو با اونا بخور  

فرهاد،    زیه  یو با وجود ارباب و اون پسره  دمیکش یچرا خجالت م دروغ

! رفتینم  نیی از گلوم پا  یزیچ   

 

و ارباب هم روبروش، من کنار مامان نشسته بودم   زی نشست سر م خان

 وفرهاد هم روبروم!
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  امی نیشب یاما انگار برعکس پ  نه،یشی م یاون صندل یبابا رو کردمیم  فکر

 شد! 

 

مامان که دم گوشم گفت:   ی صدا با  

؟ ی کشی_چرا غذا نم   

واسه خودم  کیکوچ  یلی خ  ری کف گ ه ی تکون دادم و   یخودم اومدم و سر به

!  ختمیر  پلوی سبز   

بود.   یادیکرده بودم هم ز  ری غذاهم واسه من که محضور گ ذرهی همون  

بشاقابم. ی خودم گذاشتم تو یهم برا  کی کوچ  یماه که یت  هی  

  تونستمیم یفرهاد رو به خوب یمخف  یقاشق خوردم، نگاه ها  هی زحمت   به

لبشو پاک کردو گفت:  یخودم حس کنم، فرهاد گوشه   یرو  

بود که خوردم!   ییغذا نی _بهتر  

خانم کوچولو!  یرو خوب بلد باش  یانقدر آشپز دونستمینم  

 

جمع مخصوصا خانواده ام به وضوح آب   یلفظ خانم کوچولو اونم جلو   از

بدم.  صیتشخ  تونستمیشدن خودم و سرخ شدن گونه هام رو م  

  یگوشه  دنییبشقاب و مشغول جو ی قاشق و چنگالشو پرت کرد تو ارباب 

... گه یلبش شدُ روش کرد طرف د   

 

گفت: خان  
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بود!  نجای _نوش جانت پسرم، کاش مادرتم ا  

زدو گفت:   یپوزخند  ارباب   

. شدیم  لی مزخرف امشب تکم  یمهمون_آره   

انداخت باال و روبه ارباب گفت:  ییابرو  خان  

جان چ...  نی_راد  

گفت:  دویخند فرهاد  

. میدار  یما باهم شوخ  ییدا  الیخ ی_ب  

ن؟ ی نه ارباب راد  مگه  

درون خودش رو   یکه عقده  کردیخطاب م  ینطور یقست ارباب رو، ا  از

و با تنفر گفت:  فرهاد نگاه کرد یکنه ارباب به چهره  یخال  

ندارم مردک!  یشوخ  چ ی_من با تو ه  

 

  یدست شیبزنه فرهاد پ  یحرف خواستی تا م شدی که هرلحظه متعجب تر م خان

. کرد یم  یشونی خودش و ارباب رو الپ نیبد ب  ی رابطه   ییجورا ی  کردویم  

 

بود و اما   یتا به سگ نگهبان عمارت غذا بدم، سگ وحش اطیتو ح   رفتم

غذا دادن هام بهش باشه!   نیهم  لشی تنها دل  تونست ی بامن آروم بود! وم   

قالده اشو  خواست یم  دیدیرو م گه یمقابل ارباب رام بود، وگرنه هرکِس د فقط

 پاره کنه و حمله ور بشه به سمت آدما! 
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برش گوشت ها اورده بودم، شستم و خواستم   یکه برا   ییدستمو و چاقو 

 نکه یو از فکر ا دمییدور کمرم حلقه شد، لب گز  یدست هوی عقب گرد کنم که، 

  دمیلبام نشست، با همون لبخند برگشتم که د  یرو  یارباب باشه لبخند محو

. فرهاد کنارمه   

داد.  یظیلبم پاک شدو جاشو به اخم غل ی از رو لبخند  

توهم گفتم:    یعقب و با همون اخما  دمیکش خودمو  

د؟ ییخوایم  یز ی_چ   

 

رو برداشت و مشغول پاک کردن چاقو با    ینیبزرگ داخل س  ی چاقو فرهاد

گفت:  شخندی دستمالش شدو با ن  

  خواسته؟یتو رو فقط واسه استفاده اش م  نی راد  ید ید ؟یدی _حاال به حرفم رس

آدم سود    هی کرده! اون  نکارویکه باهاش ا یستین  یدختر  نی شک نکن تو اول

 جوهستش طناز. 

 

َخش دار شده  تیکه از شدت عصبان ییدستامو مشت کردم و با صدا یعصب

 بود گفتم: 

 

حرف   ینطوریارباب ا  یدرباره  ی...به چه جرعتی_تو به چه جرعت

که همه رو   یی...توییتو  ضهیآدم مر هی که سودجِو و   یاون ؟هان؟ی زنیم

. یرو خراب کن  هیبق  ی خوایو م ینیبی باچشم بد م  
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.اااادیبه من دست نزن...ازت بدم م گهید  

 

قدم اومد   ه یو دیازطرف من نداشت، خند  ی حرف نیکه انتظار همچ  فرهاد

 جلو... 
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زدو گفت: ی پوزخند  

ها؟  یکردیعشق م  زد،یدست م _حتما االن اون بهت   

 ن یکلفت باهات رفتار کنه، چه بسا از ا  هی  ن یازدواج که کرد، ع بندمی شرط م 

طناز!  رونیعمارتم تو خانواده اتو بندازه ب  

 

!  د یساعدشو دستشو باهمون چاقو بر  یزدو چاقو رو گذاشت رو  ی پوزخند

  نی ه از ترس شد،ی م ی شده اش جار دهیشکاف دسِت بر  ن یخون بود که از ب

که کرد جمع شد.  ی و صورتم از کار دمیکش ی بلند  

  د،یبود! اون دست خودشو بر ی مرد روان نی دهنم...ا یگذاشتم جلو   دستمو

! زنه ی سر م  وانهید ه یکار فقط از  ن یا  ل،ی اونم بدون دل  
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  دهیدست بر  یرو  دیانگشتشو کش ن،یزم یچاقو رو پرت کرد رو  فرهاد

  یکه ضبدر  یدرحال شوی انگشت خون ومد،یشدش که داشت ازش خون م

گفت:  میشون یپ  یرو  دیکش یم  

. نی امضاش! به پدرتم گفتم، بهتره عاقل باش  نمینشون، ا ن یخط ا نی _ا  

 

  یگرفته ا  یبُهت زده ام زد و خواست بره که با صدا ی افه یبه ق ی پوزخند

 گفتم:

که   یهست وانهیمطمئن باش تو انقدر پست و د ست، ین یآدم   نی _ارباب همچ 

!شه یتو نم  هی شب  یکس  

. یروان خورهیازت بهم م  حالم  

 

کردم بهشو خواستم به سمت خونه برم که مچ دستمو محکم گرفت و   پشت  

ته   بردیو م  دیکش یمردونه اش بود منو م یدستا  یکه مچ دستم تو   ینطور یهم

 باغ. 

 

دستشو گفتم: ی گذاشتم رو   دستمو  

 _ولم کن....ولم کن فرهاد...دستم شکست.

کن.   ولمممم  
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و بازومو گرفت و هلم داد   ستادی پشت درختچه ها ا م،ی دیته باغ که رس  به

برخورد.  وار یعقب، که کمرم باشدت به د  

درد صورتمو جمع شدم و گفتم: از  

ازجونم؟ گورتو گم کن...   یخوا یم ی_چ   

 

و از درِد گلوم اشکم   شدیرو گرفت و فشار داد، نفسم داشت قطع م گلوم

  زدی حرف م یکه وقت یصورتم اورد طور  ک یدرومده بود، صورتشو نزد

. کرد یلباش به لبام برخورد م  

صورتم   یکه به تمام اجزا  یلبشو داد باال وبعداز نگاه طوالن ی  گوشه 

گلوم برداشت گفت:   یانداخت، دستشو از رو  

به پات،    زمیر یم ی بخوا  یسمت من، من هرچ  یا یب یتونی ، تو مطناز نی_بب 

! یسال ها حسرتش رو خورد ن یکه تو ا  یزیاز پول گرفته تا هرچ   

  یتونیم ، یری انتقام بگ  نیراحت از راد   یلی خ  یتونی کار م  نیبا ا  ی طرف از

ی َزجِرش بد  

 هوم؟

 

  ی جلو یواقع  طانیلحظه حس کردم ش ه یکه  ی بود طور یطانیش  لحنش

 رومه؛ از ترس آب دهنمو قورت دادمو گفتم: 

 

برم تروخدا برو کنار.   خوامی_ن...نه برو اونور...برو کنار م   
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لبامو گفت:   یرو  دیشد و دستشو کش   زیر  چشماش  

به نفع خودته.   ا،ی_من دوست دارم طناز! با من راه ب   

شد و با التماس گفتم: یشکست و اشکام جار بغضم  

خوامینم یچ ی...هخوامیمن...من نم_تروخدا بزار برم،   

.. کنمیبزار برم.خواهش م فقط  

 

و گفت:   دیصورتم غر یتو  

. نمی_زررر نزن بب   

 

.دم یلرزی م د یهم فشردم، داشتم مثل ب یترس چشمامو رو  از  

گونه ام و گفت:   یرو  دیکش   دستشو  

. خوامینکن معذرت م هی نکن...گر  هی _باشه...باشه گر  

 

و از ترس به سکسکه افتاده بودم.   ومد یام بند نم هی گر  

دستش فشرد و گفت:  یهامو تو نهی وس دیبه باال تنه ام کش یدست  

هان؟  ری خفه خون بگ گمی_مگه نم  

 

کردو گفت:  شتر یهام ب نه یس  یدستشو رو فشار   
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و...   کنمیلختت م نجایهم ی_اگه ساکت نش  

 

  یدهنمو سرمو تند تند تکون دادم پوزخند  ی دستمو محکم گذاشتم رو دوتا

 زدو با تکون دادن سرش گفت: 

 _خوبه...ساکت!  

  یشکمم خودشو خم کرد طرفمو چونه اشو گذاشت رو  ی نشست رو  دستش

گفت: یخشدار   یتر با صدا  ن ییپا برد یکه دستشو م ینطور یشونه ام، هم   

که مجبور  بشم و اونوقته  یپسربد  شمی منم مجبور م ،ینباش ی_اگه دختر خوب

باهت بکنم و تو...   یوحشتناک یهای باز شمیم  

 

  کیو هرلحظه صداش نزد  زدی مامان اومد که داشت اسممو صدا م یصدا

. شدیتر م   

عقب   د یکه خودشو کش شدی م ک یتنه ام نزد نیی فرهاد داشت به قسمت پا دست

گفت: شوی نیب  یکرد، دستشو گذاشت رو  یدرختچه ها خودشو مخف ی و ال  

بدو برو...صداتم   ، یبگ یاالن و به کس یبه حالت اگه اتفاقا و حرفا  ی_وا 

... ادیدر ن  

 

تکون دادم، با پشت دست   یامو با ترس سر   نهی تخته س ی گذاشتم رو   دستمو

و خودمو به مامان   رونی اشکامو پاک کردمو از پشت درختچه ها اومدم ب

 رسوندم  
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مامان گفت: که  

؟ ی _طناز؟ دختر معلوم هست کجا رفت  

حرف بزن دختر. ده؟یچرا قرمزه؟ رنگت چرا پر  تیشون یپ  

بود وگفتم: میشون یپ  یمامان که رو ی دستا ی گذاشتم رو   دستمو  

  میخوبم...بر وار، ید یخورد به لبه   میشونی مامان، پ  ستی ن م یزی_من چ 

 داخل... 

.. ی _نم  

داخل.  می _مامان تروخدا بر   
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م،یخونه که شد وارد  

شدم؛  سیسرعت خودمو رسوند داخل اتاق و وارد سرو   به  

واسه   نکهیاز ا شتر ی انجام بده، ب  ی داشتم که فرهاد کار احمقانه ا نویوحشت ا  

خودم نگران باشم، واسه خانواده ام نگران بودم دوست نداشتم اونا عذاب  

. ننیبب  

 

  نیچرا انقدر دوست داشت زم  ومد؟یمرد چرا انقدر از ارباب بدش م  نیا

! نه یوردِن ارباب رو ببخ   

و   تیبه موقع کرد،یم  یحدس زد! فرهاد به ارباب حسود شدی م  البته

!خوردی اعتبارش غبطه م  
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! ومدیبرم یز یبود، و ازش هرچ  یروان ضه یمر هی  فرهاد  

 

و شستم،  میشونیصورتم و پ  یرو ختمیمشت آب ر چند  

  ی اشکمم جار  یو چشمه  دیبخوام چونه ام لرز نکه ی ا یحرفاش ب یادآور ی با

 شد. 

معلوم نبود   دیرس یم   رتریلحظه د ک یکرد، اگه مامان  دیمنو تهد ی عوض اون

! ورد یسرم م ییچه بال ون یاون ح   

کتکش زد و    یشده کل  کی فرهاد به من نزد د ید یبار ارباب وقت ن یآخر ادمهی

. اما حاال نبود... رونیاز عمارت انداختش ب  

گذشت؟ یاز کنارمون م ت یاهم  ی اگرم بود ب دمیشا  

که    یاون روز  ادیارباب برام از مرگ هم بدتر بود؛ ن ی تفاوت ینه!..ب  یوا

! نمی ارباب رو بب  هی تفاوت یب  

گلوم بود.  یرو   فشی کث ی انگشتا  یاز سرم درودم، هنوز جا مو یروسر  

به من دست زده بود!  طان یگرفتم برم حموم و تنم بشورم، اون ش میتصم  

 

آب گرم و با دستام خودمو بغل گرفتم، هنوز بدنم لرز داشت و   ری ز  رفتم

نداشت.   یهامم تموم هی گر  

... ی حسرت، ناراحت ،ییتو وجودم رخنه کرده بود، تنها ی بد یها حس  

   شد؟ یداشت عوض م  یهمه چ  چرا
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فکر ارباب رو   تونستمی م ی عنیرو تحمل کنم،   تیوضع  نی ا  تونستمینم گهید

ببرم، فراموشش کنم؟  ادشیاز   شهی م  یعنی  رون؟ی از سرم بندازم ب  

 

ست؟ ی عشق ن  یدادن به معن تیاهم  یعنی  داد،یم  تیاهم یلی ارباب بهم خ  ادمهی  

باشه...  دمیشا  

نه!  دمیشا  

اومده   ش یکه پ ی اوضاع مزخزف نی هم از ا یزندگ  نیبودم، هم از ا   خسته

 بود!  

بهش اضافه   دهاشمیهام کم نبود، کار امشب فرهاد و تهد ی دلمشغول خودم

بدشانس بودم.  یلی شد؛ من خ   

  گفتمیبه بابا م  دیبا م،یعمارت بر ن یهرچه زودتر از ا خواستیدلم م 

تنگ شده بود، دلم  کمونیکوچ  ی خونه امون، دلم واسه همون خونه  میبرگرد

  رفتمیم  شهیکه هم   یواسه اون برکه ا   یهامم تنگ شده بود، حت یواسه بچگ

ام تازه بشه!   هیروح   شدی اونجا وباعث م  

 

... میبر  نجای عمارت ما از ا نی بود قبل از اومدن روژا به ا بهتر   

ارباب رو از   تونمیمثل قبل نم گهی د نکهیناراحت نبودم، از ا  ازرفتنمون 

و صداش رو بشنم ناراحت بودم. منیبب  ک ینزد  
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  نی ارباب ازدواج کرد فراموشش کنم، اگه ا یوقت دم،ی به خودم قول م اما

   کرد،یول نم بانمو یکارو نکنم عذاب وجدان گر 

به   لی بود که تبد نی اما بهتر ازا شدی کارم م ه یهروز گر  شکست،یدلم م  دونمیم

دختر بد بشم!  هی  

 

... شهی درست م یمدرسه ها باز بشن کم کم همه چ  یوقت  

..! ارمیبره، اگه بتونم دووم ب  شیخوب پ یاگه درست بشه! اگه همه چ   البته  

 

لباسام مشغول شونه کردن موهام شدم    دنیبعدازپوش رون،یحموم اومدم ب  از

 که مامان و باباهم وارد اتاق شدن. 

بود االن موضوع رفتنمون رو با، بابا مطرح کنم...  بهتر   

کاناپه و کنار بابا نشستم.  ی باز گذاشتم تا خشک بشن و رفتم رو موهامو  

و گفت:  دیسرم کش ی رو  یدست بابا  

باباجون؟  شه ی شروع م  ی_مدرسه ها ک  

. گهی دوماه د_کمتر از   

تکون دادو گفت:   یسر بابا  

  مهیقراره برم شهر کار ن  ارمت،یو م  برمتی_اهم، خوبه...هر روز خودم م

. میرس ی دوتامونم به کارامون م ینطوری کنم، ا دایوقت پ  

زدمو گفتم:  ی لبخند  

بگم؟  ی زی چ  هی  شه ی _ممنون بابا، م  

؟ _آره بگو   
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خونمون؟   میبرگرد  شه ی _بابام  

لبش محو شد و سرشو انداخت   یمکث کرد کم کم لبخند از رو   یکم بابا

و متعجب گفتم: طاقتی ومن ب نییپا  

زدم؟  ی_بابا؟ من...من حرف بد   

گفت:  دویکش   یقیعم نفس  

  دیخونه جد هیتا من بتونم   م،یبر ییجا میتونی _نه دخترم،نه...اما ما فعال نم

 اجاره کنم! 

 

لب زدم:  متعجب  

خودمون...؟  یخونه  یعنی_  

مشکل بزرگ شدم،    هیمدت دچار   نی _مجبور شدم بفروشمش طناز، من ا

 شرمنده اتم دخترم. 

...خب ما دوباره تالش  که افتاده...خب  ه ی اتفاق ،یشرمنده باش  دی_نه بابا، تو نبا

! میرو درست کن  یمثل اول همه چ   م،یکنیم  

 

زدو گفت:   یلبخند تلخ  بابا  

... کنه یفرق م  بارن ی _ا  

گفت:   دویموهام کش  یرو  یدست  

بزرگ تره!  یلی بابات مشکلش خ  ی نسری _ا  
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کردو گفت:   یدست شیبزنم که مامان پ  یلب باز کنم حرف  خواستم  

پاشه.  دیپدرت خسته اس، صبح زود با  م،یبخواب ی ای_طناز بهتره ب  

لب زدم :  ناراحت  

 _چشم. 

پدر   ی گونه  دنی خودم و کنترل کردم و با بوس دیچونه ام لرز ی ناراحت  از

تخت.  ی رفتم رو  

.نمی بب  موی پدرم، قهرمان زندگ یدوست نداشتم ناراحت چوقتیه  

پدر    یلبا یدوباره لبخند رو تونستمی کنم...کاش م یکار ی تونستمیم کاش

 بنشونم. 

و حل   اش یکه جبران ناراحت ومدیاز دست من برم  یچه کار ؟ یچطور  اما

 مشکالتش باشه؟ 
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!د یگنج یصبح خان خوشحال بود و تو پوست خودش نم از  

ازدواج کنه، زنش   خواست یروستا م   نیداشت تک پسرش، ارباب ا  حقم

! گهید یقشنگ و خواستن  یاتفاقا  یوکل ارهیوارث ب  هی ارباب واسش   

 

کوه و   یباال  رفتمیم   یخان بودم از خوشحال ی بهتر، منم جا ن یازا  یچ  گهید

!زدمی از ته دل داد م  
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گرفته بود عمارت بمونه.  میپنجشنبه بود و ارباب تصم امروز  

به سرعت خودمو بهشون رسوندم و    زدیخان که اسمم رو صدا م ی صدا با

 گفتم:

خان؟  دیداشت ی_امر   

.ار یو دفترچه تلفن منو از داخل کشو ب ی _دخترجان، گوش  

تلفن رو   زیم  ی گفتم و رفتم ازداخل کشو دفترچه تلفن و از رو یچشم

اشتم برد  

دادم به خان.  و  

  نی ا داد،یمبل و پاهاش رو تکون م  ینشسته بود رو  نهی دست به س ارباب 

حوصله اس و کالفه!  یب  یعنی  

 

که هنوز توهمون   فتادینگاهم به ارباب م  یبودم و هرزگاه ی ری گردگ مشغول

به جلوش بود..!  رهیژست، نگاهش بااخم خ   

خان چشم از ارباب برداشتم   ی صدا با  

ناخواسته به حرفاشون گوش دادم.  و  

 

روبه ارباب کرد و گفت: یبا خوشحال خان  

رو گذاشتم.   یامشب هم قراره خواستگار  ن،ی_خب راد  

کت و شلوار...  ی که بر بهتره   
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اشو از مبل گرفت و گفت:   کهیت ارباب   

کت و شلواره پدر.  ادهیکه تو کمدم ز یز یچ  ست،ی _الزم ن  

هم خوبه! یلی _امم خ   

روکرد بهمو گفت: خان  

 _طناز؟ 

 

جلوتر و گفتم: رفتم  

 _بله خان؟  

  خوامیو قشنگ اتو بزن...م ر یکه ارباب مد نظرشه رو ازش بگ  ی_برو لباس

باشه!  یعال  یکه همه چ   

 _چشم. 

 

بهم انداختو بلند شدو رفت سمت پله ها و باسرعت پله ها   ینگاه مین ارباب 

کرد و من هنوز وسط پله ها بودم. یرو ط  

 

و خلق   هیاالن که ارباب عصب کردمیسمت کمدش ومن دعا دعا م  رفت

. نهیبود و گذاشته بودم تو کمدش رو نب دهیکه برام خر  ی لینداره، وسا  

... نهیاالن نب   حداقل  
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دلم   تونستمیاما نم داشتم،یاز ارباب نگه م ی ادگاریبه من بود که همشونو   اگه 

نداشت که بخوام هرروز خاطرات ارباب رو دوره کنه.  نوی طاقت ا  

... شدمیم  ونهیحتم داشتم د  چون  

 

  یرنگشو که به جالباس دیسف   رهنیرهنگشو به همراه پ   یمشک وشلوار کت

بود گرفت سمتمو گفت:  زونیآو  

. ری _بگ  

 

که محکم لباسو   رمی بردم جلو و خواستم لباسو از دست ارباب بگ  مودست

زانوهاش خم شد و بازوهامو   یبهم نداد، ارباب رو  یگرفت و اجازه حرکت

 گرفت، نگاهم کردو گفت: 

طناز، من آدِم...خب...هووف  نی_بب   

موجود سوء استفاده   ه یخودت از من  ش ی تو االن پ دونمی. مستمین  یآدم بد من

! یگِر نامرد ساخت  

  نی ا  یهمه چ  دونمیم ن ی دارم طناز، بب لی اشتباه نکن...من واسه کارم دل اما

بدون که من...   نویچند روزه عوض شده اما ا   

....من دو... من  

 

  یقیموهاش و نفس عم  ی برد ال یپاش بلند شد، دست یکالفه از رو  ارباب 

اس. از حد کالفه   شیکه ارباب ب  دادی نشون م  ن یا  د،یکش  
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! رفت ی براش لو م شتری حال زاِر خودم ب زدمی که م  یهرحرف گفتم؟یم دیبا یچ   

در کنترلش داشتم تا نلرزه گفتم:  یکه سع ییتر کردمو باصدا لب  

. دیست ی ن ی_نه...ارباب...شما آدم بد  

 

انگار من بدم؟   ،یکنی رفتار م  ی_پس چرا طور   

رو نکردم ارباب.   ی...کار یکار   نیهمچ  چوقتی _نه...من...من...ه  

لباسو به دستم سپردو گفت:   ستادی مقابلم ا ارباب   

  چکسی...به نفع هست یشم، چون به نفعت ن   ینکن عصب  یکار  ه ی_فقط 

! ست ین  

گفتم.  رلب ی " همراه با ترس زیزدمو "چشم  یپلک دهیترس   

از حرف و فکر تنها گذاشت.  ییای و منو با دن رونیاز اتاق رفت ب ارباب   

 

رفتار    ایمثال هرروز برم به اتاقش؟  خواست؟یارباب ازم م یرفتار  چه

کرد؟ یزن نداشتشو پر م یجا دیبا دمیشا اینسبت بهش انجام بدم؟   یگرم  

بود!!   مسخره  

 

عمارت، من    نیتو ا   ومدیکه درست نبود! اگه روژا م ی نطوریا خب

!   خوادیباشم که ارباب م یکس  تونستمیم  یچطور  



 

 

 
252 

که ارباب ازم   ییرفتارا  تونستمی...من نم کردیم  جیرسما داشت منو گ  ارباب 

. ومدیازم برنم تونستمی رو داشته باشم، نم خوادیم  

 

لب گفتم:  ری هم فشردمو ز یتکون دادم و از حرص چشامو رو   یسر  کالفه  

مزخرفه طناز...مزخرف....مزخرف... تمام حرف و فکرات -  
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رفتم اتاق    ریدرگ ی ناراحت و فکر یارباب رو اتو کردم، با قلب  هی لباسا 

کردم.   زونی هارو آوارباب و لباس  

! سابمی اتو کردم، خودمم باال سرشون قند م  شویلباس داماد خودم  

 

  به رفتن گرفتن، بابا   میعصر بود که خان و ارباب تصم۷ ی طرفا ساعت

رو آماده کنه.  نی رفت تا زودتر ماش  

خان رو براش بردم که گفت:  یعصا  

 _ممنون دخترجان. 

مرد کامل    هی  هی چقدر اون لباس ها برازنده اش بود! شب ن،یی هم اومد پا ارباب 

زدو گفت: یلبخند  دنشیخان با د ن،ی شده بود؛ باوقار و سنگ  

! کنمیخواب آروم م هی خونه، امشب بعداز مدتها  میبرگرد ی _وقت  
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نشه، انگار   یکردم لبخند بزنم تا عصب  ینگاهم کرد و من سع ارباب 

اس!   گهید هیدست از نگاه کردنم برداره، معلوم بود فکرش جا خواستینم  

و   ن یی انداختم پا سرمو   

بود؟  یکار چ   نیوخان هم رفتن، االن بهتر ارباب   

؟ یالیخ ی ب ایغصه؟ سکوت  ای...هی گر  

. دادینم  نیدرد قلِب من رو تسک  نکارا یاز ا چکدومی! هچکدومیه نه  

با خدا حرف بزن،دلت آروم   رهی گیدلت م  یوقت  گفتنیم  شهیهم

  ی باهاش حرف بزن یکه هرچ  ستیبجز خدا ن یکس گفتن،ی...راستم مرهی گیم

نکنه و به حرفات گوش بده.  تیشکا  یاز دردات بگ  

 

 

وضو گرفتم و رفتم تو اتاق.    

بهم دست داد...حس   یحس خوب دم،ینمازمو پهن کردمو چادرمم پوش جا

. امیدن ن یکردم مالک آرامش ا  

خودم حرف زدم.  ینشستم و سرمو گرفتم باال، با خدا سرسجاده  

تودلم که  افتاده   یآره، قطعا بدم...بدم که مهر مرد م؟یمن دختر بد ایخدا

  شه،یکارها حساب م   نینظر داشتن بهش جز بدتر  یو حت ره یزن بگ خوادیم

کن ارباب از   یکار ی  ،یمونی و م یخوب هست یخدا  شهی تو هم یمن بدم ول

...ادیاز خودم بدم م ا یذهنم پاک بشه خدا  
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االن رو دوست ندارم طناز  

ندارم...  دوست  

سجاده هق هق هامو به گوش خدا رسوندم.   یو افتادم رو دیام لرز چونه  

 

به غذا نداشتم،   یلیاصال م یواسه شام صدام کرد ول مامان  

تخت و زانوهامو بغل کردم. ی رو  رفتم  

 

  یبود که رو  ونهی مرد د   هیفرهاد بود، اون    یحرف ها  ر یفکرم درگ هنوزم

از ارباب گرفته تا پدِر مظلوم من!  ذاشت، یم  بیهمه ع   

که حرف منو وسط    خواستیاز پدرم م  یاز جون ما؟ چ  خواست یم یچ 

. گذرهیم یخرابش چ  یتو اون کله  دم یفهمیم  دیبا د؟یکش  

. ادیبرم  یزی هرچ  ماره یکه روحش ب یاون مرد   از  

 

شدم.  ره یسرم به سقف خ   ری و دستمو گذاشتم ز دمیتخت دراز کش  یرو  

شدن    نی مختلف به ذهنم هجوم اوردن، باالخره پلکام سنگ  یفکرا نکهیا  بعداز 

 وخوابم رفتم... 

 

  اطیباز شدن در ح  یبودم که با صدا  ده یساعت چند بود و چقدر خواب  دونمینم

 چشمامو باز کردم! 
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باعث    ییصدا ن یتر ک یکه کوچ   یبود...خوابم سبک بود، طور  نیهم  شهیهم

از خواب بپرم.  شدیم  

اربابه...  ن یماش دمیدم پنجره که د  رفتم  

 

!  گذشتی م ع یداشت سر یاومده بودن، چقدر همه چ  یخواستگار مجلس   از

...با  ا؟یچخبرته دن   

...! یو روزا مسابقه گذاشت هاساعت   

 

  ادهیپ  ن،یشد، ارباب هم بعداز خاموش کردن ماش  ادهیپ نی زودتر از ماش خان

 شد... 

.ن یزم یکرد رو پرت  تی از تنش درودو با عصبان  کتشو  

شده بودم به ارباب و کاراش!  رهی خ  متعجب  

لباشو روشنش    نیگذاشت ب   یگاری و س ن یماش یاش رو داد به جلو ه یتک

 کرد... 

. رونی فرستاد ب  ش ینیگرفت و سرشو گرفت باال و دودشو از ب  ی قیعم کام  

 

  شدی که باعث م کردیم ی ارباب حالش خوب نبود! چرا داشت کار انگار 

بشه..؟  نی حالش ا  

فکر ارباب و بخونه و    تونستینم چکش یارباب؟ ه کردیداشت م  کاریچ 

..! کنه یم  تشیو اذ چرخهیداره تو سرش م یبفهمه چ   
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#p68♾ 

ن ی#راد  

 

. ن ییدور مچم انداختم، رفتم پا ساعتمو   

به لبخند    دیارزیاتفاقا م  نیو خوشحال بود...همه ا  دیخندیسرمستانه م بابا

لبش.   یرو  

 

احمق؟   یلی خ  اینامرد بودم   ی لیدر با طناز روبرو شدم، من خ  دم  

طناز،   یشدنا  ن یسروسنگ  نیمزخرف...ازا  یروزا  نی داشتم از ا گهید

. شدمیم   ونهیبشمو حسش کنم، د ک یبهش نزد تونستمینم نکهیازا  

نگفته ام.  راهی شده بودم هم ب ونهیاگه بگم د هرچند  

 

اون   داد،ینداشت، طناز داشت کار درست رو انجام م ی ر یدختر تقص  اون

اما   کرد؛یتر رفتار م ن یسنگ ن یهم ی و برا رمی بود من قراره زن بگ  دهیفهم

نمش، یتفاوت نسبت بهم بب ی دل من طاقت نداشت انقدر ب  

تنش، طعم لباش!  ی تنش، بو ی لک زده واسه گرما دلم  

محروم شده بودم!  هانی ا  یحاال از همه  اما  

 



 

 

 
257 

لحظه بالباس   ه یتو   کردم،یم  ری س  یا  گهیعالم د هی شده بودم بهش و تو رهیخ 

! شدیم یمن چ  یخانم زندگ شدی عروس تصورش کردم، اگه طناز م  

.بودم  ن یزم  نیمرد ا   نیاون زمان من خوشبختر  قطعا  

درست بشه...  یزمان بگذره تاهمه چ  دیبا  

واسه   دیبا  ی...گاهشهی نم  یط ، یکنیم ین ی ب ش یکه پ ی اوضاع اونطور شهیهم

. یبکش  یو سخت یبجنگ ی خوایکه م یی زایچ   

 

ام  و من تازه به خودم اومدم و چشم از فرشته  ن ییانداخت پا  طنازدسرشو

  ی من روش معذب شده بود، تحمل دور ره یخ  یگرفتم...انگار از نگاه ها

باشم!   گه ید یکی ازشو نداشتم، چه برسه که بخوام با   

به چشمم.  ادینم  چکسیبه دلم، ه  نهی شی نم یاحدالناس چی اون ه بجز  

  ا یدن نی ا ی کارها ن یاز سختر  یکی تونستی م ی خواستن زیدوچ  نی انتخاب ب اما

 باشه. 

 

 

عمارت باشکوه خان بهادر نگه   ی رو جلو نی ماش یرانندگ   نیبعدازچندم 

بود!  دهیچ ی همه پ  نی ب شیها یرحم ی و ب یی زور گو ی داشتم، آوازه   

 ه یکه فقط به فکر منافع خودشونن و حآضرن بخاطر خواستشون بق یی کسا  از

له کنن، متنفر بودم؛  رپاشونیرو ز   
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رو    ادیازش بدم ب دیکه من با  یمرد  هی  یها  یژگیخان بهادر تمام و االنم

کنار    ایلی. من بخاطر پدر با خ کردمیبخاطر پدر مدارشو م یداشت؛ ول

کردمو ازشون گذشتم...  ی چشم پوش زای چ  ی لیاومدم، از خ   

 

مبل   ی خان، با تعارف هاش رو یها ییآمدگو و خوش ی احوال پرس بعداز 

. مینشست ییرا یداخل پذ ی سلطنت یها  

. خدمتکار، خان هم فکش گرم شد..  یها یی رای پذ بعداز   

  مت یگرون ق یلیمجلل و به ظاهر خ  ی بزک دوزک و لباس ها  یبا کل روژا

صورتش بازم در نظر   ی رو  یجلوم نشسته بود، با وجود اون همه رنگپاش

ست یکردن ن  ش یبه هفت قلم آرا  ییباینشده بود، ز  بایمن ز  

شه، ی آدم م تی هست که باعث جذاب با،ی ظاهر ز رازیبه غ زایچ  یلیخ   

! رت یبود. هم از نظر ظاهر هم س بای دختر ز نیبرابر ا  ن یچند طناز  

جواهر باارزش بود. که یت  هیفرشته پاک و مثل    هی  نیع  طناز  

راحت ازش بگذرم.   تونستمینم  

نگاهش کردم، که    یمخاطب قرار دادنم توسط پدر به خودم اومدم و سوال با

 گفت:

سنگاتونو باز   د،یرو بزن  هی اول  یبا روژا جان صحبت ها دی_پسرم بهتره بر

پسرم.  دیکن  
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تکون دادم و خان بهادر روبه روژا گفت:  یسر   

کن...   یی_دخترم، ارباب رو راهنما  

زدو گفت: یلبخند پهن روژا  

!_بله پدر   

بود   ی چه سر دونمی شدمو کتم رو صاف کردم و با روژا همقدم شدم. نم  بلند

روژا    یداشت و بجا تیکاش واقع  کردم،ی امشب روژا رو طناز تصور م

.زدمی امون رو م ندهیتو اتاق حرف از آطناز بود که باهاش  

منکر قشنگ بودن   شدی نم ،یصندل  یرو  میاتاقش و نشست ی تو میرفت 

. ک یونه بود وشاتاقش شد! دختر ون یدکوراس  

 

گفتم:  گذروندویبهش که داشت با چشماش منو از نظر م  روکردم  

 _خب؟ 

اون    یپاشو رو  یدرست کرد و با لوند  رشیشال حر  ریموهاشو از ز  روژا

پاش انداخت گفت: یکی  

ن؟ یآقا راد ی_خب چ   

ابرومو دادم باال و گفتم:  یتا  ه یزدمو   ی پوزخند  

  کی منو با اسم کوچ  فتادهیاتفاق ن  یزی چ  نمونیتا ب ادیمن خوشم نم ن؟ی_راد

! همون ارباب راحت ترم! یصداکن  
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گرفت و گفت: شو یکه ازحرفم جآ خورده بود، دست پ روژا  

حفظ   هی اتون جلو بقبهتره وجه  د،ی روستا هست ه ی_شماهم باالخره ارباب 

نباشه!  یصدا زدنتون مشکل کیخلوتمون اسم کوچ  یبمونه، بنظر من تو   

تکون دادمو گفتم: یسر   

هست...  ی ادی_تا اون موقع زمان ز  

سراصل مطلب،  میبر بهتره   

هام خونه  زمان  شتر ی من ب ،یداشته باش یقیاز من اطالعات دق کنمیم  فکر

بار برم کانادا.  ن یچند دیماه شا ک ی ی تو  ستم،ین  

هرروز   نکهیاز ا   اد،یبچه گانه اصال خوشم نم  یو کارا  ی خالزنک باز از

بشمو...  ی خونه و زنم خونه نباشه متنفرم و ممکنه عصب امیب  

مخم راه بره   ی رو  یبگم، من دست بزن دارم، اگه کس  تُ یواقع دیبا خب

. فهمینم  یز ی چ  گهیو د  شمیپرخاشگر م   ست، یدست خودم ن  

زنم ازم بخواد هر ماه    نکهیمن زماِن ا  گره،یخون جلو چشمامو م یی جورای

رو ندارم!  رون یبار باهاش برم ب  نی هفته چند هی ببرمش سفر و تو    

 

گرد شده داشت منو نگاه   ی پامو به روژا که باچمشا  یانداختم رو  پامو

شدم  رهی خ  کرد،یم  

لبم گفتم:  ی باال دادم و با لبخند گوشه  ییابرو   
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! میزود بچه دار بش  خوامیمن م  نکهی_و درآخر ا  

 

سرخ شده بود گفت: ی کردم و نگاهش کردم، روژا که کم سکوت  

  یالبته شماهم ب د،یاخالق هارو داشته باش  نی ا کردمی_را...راستش فکر نم

! دیستی شباهت به پدرم ن  

 

از خجالت آب   نجایقطعا هم   زدمیبودو من حرف از بچه م نجای طناز ا اگر 

! وردیسراز رابطه هم درنم ی به خوب یمن حت  یفرشته   شد،یم  

باال انداختم و گفتم:   یابرو   

! شمی نم  یکس هی_اما من خودمم، شب   

 

انگشت اشاره امو گرفتم سمتشو گفتم:   دمویکش شم یبه ته ر یدست  

... مونهیم  یباق گه ینکته د هی _آها،   

زدو گفت:  یلبخند روژا  

ارباب؟   دیی_بفرما  

بعد...   میمونی م غهی مدت ص ه ی_پدرت حتما بهت گفته،   

ندارم.  ی_بله پدرم گفت، من مشکل  

 

بلند شدمو با صاف کردن کتم گفتم:  ی صندل ی رو  از  

شم، یم یبپره وسط حرفمم عصب  ی کی نکهی _ازا  
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باشه؟   یباق ی ا  گهید  یحرف کنمی نم  فکر  

 

ابروشو داد باال و با بلندشدنش گفت:  ی تا ه یبهم انداخت  ینگاه خاص روژا  

 _نمونده ارباب! 

 

مادرش هم   گرفتم،ینم  ینبود، از لبخنداش حس خوب ی عاد لبخندهاش

به خواهر پدر داشت!  ی ادی. بنظرم زن خان بهادر شباهت زنطور یهم  

باشم، ازش متنفر بشم.  دهید ییازش خطا  نکهیایب  شدی باعث م ن یا و  

.ادی که من ازشون خوشم م  یی کرد آدما داشونیپ  شدی م سخت  

 

  یاتفافات روزمره...حرف ها یصرف شام و حرف زدن درباره  بعداز 

کنم و    غهیمن روژا رو ص ندهی آ  یشد هفته نی هم زده شد و قرار برا یاصل

  ای  بیخان بهادر عج  یخانواده  یاز اعضا چکدونیه  ی موضوع برا  نیا

بود!  ومدهیآزار دهنده ن یحت  

 

  یو خانواده  میری بگ  یکردن جشن غهیبود که بعداز ص ن یخواستشون ا تنها

. میخان بهادر تظاهر کنن که ما به عقد هم درومد  

نداشتم، پس موافقت کردم!  یتی اهم  برام  
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عمارت پارک کردم و به   اطیرو داخل ح  ن یاومدن از خونه خان، ماش بعداز 

... امیپدر گفتم بره داخل وتامنم ب  

 

. شدی چند روز اصال ازم جدا نم ن یدوتا حالت تو ا نیبودم و کالفه ا  یعصب  

ازش گرفتم و   یق یروشن کردم، کام عم   گارمویس  نیرو دادم به ماش امه یتک

فرستادم.  رونیب  مینی دودشو از ب  

، ناخودآگاه چشم به پنجره دوختم، طناز کنار   پنجره ِ تکون خوردن پرده با

. کردیبودم و داشت منو نگاه م  ستادهیپنجره ا  

گرفتم، که طناز    گارم یاز س ی ا  گهیبودم کام د  رهیکه بهش خ   ینطور یهم

و از پنجره کنار رفت.  یا  گهیسرشو چرخوند طرف د  

 

رفتم باال...   نیزم  یتم از رو پام له کردم و با چنگ زدن ک  ر یز  گارمویس  

رو باز کردم. رهنمی پ  یراه چندتا از دکمه ها تو  

امشب تا    دونستمیم ستادم،ی پله مونده بود تا وارد خونه بشم که سرجام ا هی

شدم، تو راه به   ن یبخوام. عقب گرد کردمو سوار ماش تونستمیخوِد صبح نم 

  شتر یب  دونستمیم  شش،یپ  رمیزنگ زدم و باهاش هماهنگ کردم که م   ری ام

  ن یا  مکن  یکاری و  ششی دادم برم پ  حی ترج  ن یهم یموقع ها خونه تنهِا برا 

از ذهنم دور بشه!   یافکار لعنت  
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تر شدنم.   یبود با روان یموندنم مساو  خونه  

 

پارک کردم و بعداز باز شدن در رفتم   ری ام یدرخونه  ی رو جلو ن یماش

 باال... 

! شد ینم  ن یبهتر ازا دم،یآسانسور د نه یی آ  یتو خودمو  

دستم   یام باز بود، کتم رو که تو  نهیتا قفسه س رهنمی پ  یشلخته و دکمه موهام

  تونستیم نداختیبهم م ینگاه مین  یبود و هرکس یمچاله کرده بودم خاک

. ه ییبفهمه درونم چه غوغا  

 

 

تو   نه ی در خونه رو باز کرد و دست به س رمی باز شدن در آسانسور ام با

.ستادهیچهارچوب در ا  

باز شدو گفت: شش ین  

! هه... خته یبالو پر ر  یای همه قمر  ی_سالمت  

 

بهش انداختم و کنارش زدمو وارد خونه شدم   ینگاه میخسته ن  ی چشما با

کاناپه.   یمبل و خودمم لم دادم رو یکتمو پرت کرد رو   

دادم و چشمامو    هی مبل انداختم و سرمو به کاناپه تک یدوطرف لبه  امودست

 بستم. 
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سمت آشپزخونه گفت:   رفتیهمونطور که م ری ام  

نس...  ای_قهوه   

 _مشروب! 

کردو گفت:   یتک خنده   ری ام  

 _بله مستر! 

 

کاناپه. چشمامو باز   ی نشسته رو دمیفهم  دیکه به مشامم رس ری عطر تلخ ام  از

  خواستیدر مشروب رو باز کردو م  ریامو از کاناپه گرفتم. ام  ه یکردم و تک 

رو از دستش چنگ زدمو گفتم:  شهیکه ش وان یتو ل زهی بر  

. مونهیمن م ِش ی پ  نیواسه خودت بکن، ا  ی فکرد ه ی_  

 

. دمیسر کش شترشو ی کردمو ب کی روبه دهنم نزد مشروب شه ی ش  یمکث  چیهیب  

طعم مشروب صورتم جمع شدو تو معده   یاز تلخ  ن ییرو که اوردم پا  شهیش

.دی چ یپ  یام سوزش بد   

. رونی ب امیچندساعت از فکر ب  نکهیبه ا دیارزی م اما  

 

اشو داد به مبل وگفت:  ه یتک ری ام  

کشه؟ یمشروبو داره سر م  شه ی خان کل ش  نی که راد  شدهی_چ   
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  ی! چشما شناختیاز خودم م  شتریمنو ب یحت ری به جرعت بگم ام تونستمیم

 خسته و خمارمو بهش دوختم و گفتم: 

حال و حوصله ندارم...  ر،یام  خال ی_ب  

... ی_خب م  

گفتم: یوسط حرفشو جد دمیپر  

حرف زدن رو! یحال و حوصله  ی_حت  

ازم جزء محاالته    دنینخوام حرف بزنم، حرف کش یوقت  دونست یکه م  ری ام

چهرم...  یشد رو   قیسکوت کردو دق   
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پاشو گفت:   یپاشو انداخت رو ری ام  

  شیک یباشمت، که  دهید ینطور یدو دفعه ا ی کیچندسال فقط  نی توا  دی_شا

حرفا اصال...  نیا  الیخ یکه...ب  شمیک یبعداز مرگ مادرت بود اون   

بهم بگو.  یشیبا گفتنش سبک م  یکن یاومده و فکر م  ش یپ ی مهم ز یچ  اگه   

 

از مشروب رو خوردم و گفتم:  جرعه  

. شهیدرست م  یکه همه چ  هی فقط با فراموش  شهیحل نم ی زی _باگفتن، چ   
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! شنیکه فراموش نم  زایچ   ی لی_اما هستن، خ   

 

  زها،یچ  یبعض گفتینگفتم...درست م  یزیانداختم وچ  ری به ام ینگاه 

  کننیقلب آدم جا خوش م یزخم گوشه   هی  نیآدما و اتفاق ها هستن ع  یبعض

... شنیدرمان نم  یز یچ  چ یو با ه  

نفر بشم!  هی  یدلداده ینطور یا کردمیفکر نم چوقتیه  

دختربچه با قلب من؟  نی ا کردیداشت م کاریشدت..! چ   نیبه ا  اونم  

 

 

مست کرده بودم که از پوست تنم    یموندم، به قدر  ری ام  شیپ  یساعت چند

  نی اصرار کرد که با ا ی کل ر ی...ام رفت ی م ج یو سرم گ  شدیحرارت بلند م 

گرفتم برگردم خونه.   مینکنم، اما مخالفت کردم و تصم  یوضع رانندگ  

  ری کردم، ام واریاز افتادنم خودمو بند د ی ری رفت و واسه جلوگ  جیگ  سرم

 بازومو گرفتو گفت:

  یتونی خونه، اصال م ی وضع برگرد نی با ا یخوا یکه م یمطمئن  نی_راد

مرد؟  یکن یرانندگ  

 

وگفتم: رون ی ب دمیکش ری از دست ام  بازمو  

 _آ...آر...آره خوبــــم من...خوبــــم. 

دوباره نگاه نگرانشو دوخت بهمو گفت: ری ام  
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 _مواظب خودت باش پسر. 

 _ه..هســــتَم 

 

تا باد به صورتم   دمیکش نیی رو تاآخر پا  شهیرو روشن کردمو ش  ن یماش

 بخوره. 

چندتا چراغ قرمز رو رد کرده بودم و چقدر از تصادف کردنم جون  دونمینم

عمارت.  دمیسالم به در بردم که رس   

به ساعت خونه  یپارک کردم و رفتم داخل خونه، نگاه اطیو داخل ح  ن یماش

. دادیشب رو نشون م مه ی انداختم دون  

  یرو  یدرک تونستمینم  یحت ی از شدت مستومن  فتادیهم م  ی دائما رو چشمام

داشته باشم.  طمیمح   

 

تا بتونم   دادمیم ه یتک واریسمت پله ها و دستمو به د کردمیحرکت م  داشتم

  نیی بود و افتاد پا زی م ی که رو یکنم، اما دستم خورد به مجسمه ا   یط روی مس

باال.   دیو شکست، شونه هام از صداش پر  

ی _اه. لعــــنت  

دادم به نرده ها.  هیپله و سرمو تک  یرو  نشستم  

به گوشم خورد. یکس یپا یخودم بودم که صدا  ی حال و هوا تو  

. نیی پا ادیطناز داره از پله ها م دمیکه د  دینکش یطول  

منگ خواب بود!  بیسرش نبود و عج  ی روسر  
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  یشکسته   یها کهیقدم مونده بود که برسه به ت هی رفت و  نیی ها رو پا پله 

 مجسمه که گفتم:

..واســــا... ی...هی_هــــ  

. دیاز سرم پر   یلحظه انگار مست ه ی تو  

دستشو گذاشت  دنمیبرگشت عقب با د یشد، به آروم  خکوبیسرجاش م   طناز

قدم رفت عقب.   هی دهنشو  یجلو  

اما    د،یاز حرکتاش معذب بودنشو فهم  شدیسرش نبودم و م   یرو  ی روسر

 ن ی ا  یوقت شدمی م یروان  کرد،یم  میعصب  نکاراشیمن معذب بود؟ ا یچرا جلو 

.دمید یکردناشو م یکارا و دور   

 _س..سالم ار..ارباب.

 

در باز نگه داشتنشون داشتم با   یکه سع  یی تکون دادمو، با چشما یسر 

گفتم: یخشدار  یصدا  

ــ  نجای _ا ؟  یکنی م  کاریچــ  

 _من؟ 

نگاهش کردم که دستپاچه گفت: یعصب  

.ه ی چ  هی صدا.. نمیبه گوشم خو..رد اومد...اومدم بب  یی_صدا  

خونه مــــرد نداره؟  ــــنی تو، مگه ا  یکرد  خــــودی _ب  
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دستپاچه نگاهشو اطراف چرخوند و گفت:  طناز  

 _چرا ارباب اما خواستم... 

وگفت: نییکرد و سرشو انداخت پا سکوت  

.ر ی ارباب، شبتون بخ  خوامی_معذرت م   

 

  یحت گه ی...دکردی ..؟ رسما داشت از دستم فرار منیهم  ر؟ ی شبتون بخ  یچ 

بکشه!  قهی زماِن موندنش کنارم به دق  خواستینم  

رفت و دستمو محکم به   ج یپله ها بلند شدم که سرم گ یشدمو از رو یعصب

 نرده ها گرفتم. 

بگه، اما منصرف شد.  یز ینگاه نگرانشو دوخت بهمو خواست چ  طناز  

 شدمی م ک یو حرکت کردم سمتش، با هرقدم که بهش نزد ن ییپله ها رفتم پا  از

. شدیقدم بلند ازم دور م  هی  

چرا داشت ازم   کرد؟یبود؟ چرا ازم فرار م یچ  ی برا اشیتفاوتی کارا وب  نیا

شد؟ ی دور م  

 

 

رو پر    نمونیقدم فاصله ب ه ی ستاد،ی با برخورد پاش به مبل سرجاش ا طناز

گفتم: فشی ظر  یکردمو با گرفتن بازو  

 _چــــته طناز؟ هاااا؟ چته..؟ 
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هم فشرد وبا ترکردن لبش   یچشماشو رو  دمیکه سرش کش  یبا داد  دهیترس 

 گفت:

ارباب.  یچ ی..هی_ه  

نکنه، بهش گفته بودم  میشدم به چشماش...گفته بودم بهش عصب  ره یخ  یعصب

کاراش برداره. پس خودش مقصره نه؟  ن یدست از ا  

  کشوندمشیکه همراه خودم به سمت پله م یدستشو گرفتم، همونطور  مچ

 گفتم:

طناز. بهت گفته بودم...  ی_بهت گفته بودم سگــــم نکن  

دستت...امشب عواقــــب   ادیم  یدور بــــرت داشته؟آرره؟ امــــشب همه چ  

عروسک!  ینی بیکارتو م  

دستمو گفت:  یخشدار دستشو گذاشت رو ییبا صدا طناز  

د؟ یکنی م کاری...چ ی_ارباب چ   

ندادم و بردمش داخل اتاق، هولش دادم داخل و  درو ازپشت قفل   یجواب

 کرده ام. 

  فهمم،ی نم  یزی چ  گهی بشم د یعصب ی وقت دونست یم  یدختر به خوب نیا

مجزاتش.  یعنی من  یگوش ندادن به حرفا  دونست یم  

 

نگاهم کردو گفت:  دهیترس  طناز  

ارباب. ست ی..حالتون خوب ن ستی _شم...شما حالتو..ن خوب ن  

لبم کش اومدو گفتم:  ی  گوشه   

! ی_تو حالــــمو خراب کرد   
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کردم ار..با..ب؟   کاری_من..من؟ چ   

ن  برخورد کردو م  واریکه اون کمرش به د ی قدم برداشتم وطور سمتش 

کنار سرش و    واری دادم به د ه یقرار گرفتم، دستمو تک  کشیکوچ  یمقابل جثه 

از نظر گذروندم. نقصشوی صورت ب یاجزا   

که دل   ینگاهش کردم که خودش به حرف اومدو با بغض و لحن انقدر 

چه برسه به من که مجنونش بودم، گفت: کرد،ی رو آب م یهرسنگ  

نکردم ارباب.  یخدا من کار بد _به   

کرد؟   تیدخترک رو اذ ن یا  شدی مگه م ایخدا  

هم گذاشتم.  یدستام گرفتم و چشامو رو  نی تخت، سرمو ب یرو  نشستم  

بود و ناراحت داشت منو   ستادهیاتاق ا یباز کردم و به طناز که گوشه  چشم

گفتم: کرد،ینگاه م  

... نجایا  ای_ب  

دستشو گرفتمو کشوندمش   ستاد،ی آروم اومد و کنار تخت ا  یبا قدماها طناز

پاهام.  یطرف خودم و نشوندمش رو   

چونه اشو گفتم: ر یمعذب تو خودش جمع شد، دست انداختم ز طناز  

. شمی م تی اذ  یلی ...خ شمی م تی اذ ی کنیم  یازم دور  ینطور ی ا ی _وقت  
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سکوت رو شکست و گفت:   طناز  

  کی من بهتون نزد ستی ...ارباب، درست ندیزن دار  گه ی_اما...اما شما د

 بشم. 
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ادامه داد:   یفیضع  یو باصدا  ن ییسرشو انداخت پا  طناز  

...هم از شما هم از رو... کشمی _خجالت م  

لبشو گفتم: ی گذاشتم رو   دستمو  

باز تو   رمی اگه زنم بگ  یمن حت ؟یفهمیطناز م ی! تو واسه خودم منش یی_ه

.دونمیمن تورو از وجود خودم م ،یمال من  

کردم خودمو کنترل   یبودم هم از دستش هم از حرفش، اما سع ی عصب یلیخ 

 کنم. 

 _اما ارباب... 

تخت   ی شونه اش رو ی بهش ندادمو با گذاشتن دستم رو ی حرف چیه  یاجازه

درازش کرد، خواست بلند بشه که خودمو روش انداختم، سرمو بردم 

چرخوند وبا بغض گفت:  یا  گهیشو به طرف دسر ع یلباش، اما سر ک ینزد  

... تونمی..نمی من نم_نه...ارباب...نه..   

قفل شده ام گفتم:  یدندون ها  نی دوختم بهشو از ب مو یعصب  یچشما  

؟ یلعنت ی تونیچرا نم ؟یتون ی _چرااا؟ چرا نم  

..من... دی_اربا...ب شما زن دار  

. ...فقط تو طناز یی _همه کس من تو  

تو دستم گرفتم، صورتش رو چرخوندم طرف خودم و چشامو بستم و   فکشو  

تنگ شده بودم.  رینظی طعم ب نیدلم واسه ا  بیلباشو شکار کردم...عج    

  ن یاز ب کبارهیبدنش که به بدنم منتقل شد انگار، همه مشکالت به حرارت 

دادن...  یرفتن و جاشون رو به آرامش و آسودگ   

هم گاز   یو گاه زدمی م ک یزبونشو م   یگاه دم،یبوسیو نرم لباشو م  سیخ 

. گرفتمیاز لبش م یز یر  یها  



 

 

 
274 

من بود.  یدختر تمامش برا  نیا  

باهاش باشم. ادیز  تونستمیو نم  گرفتمیاالن که داشتم زن م یحت  

  ی اشک شده بود، چشما  ِس یو ازش جدا شدم، صورتش خ  دمیبوس  لبشو 

گفتم: شو یاشک   یخمارمو دوختم به چشما  

رو مخم دختر.   رهیهات م  ه یطناز؟ گر   یکنی م ه ی_چرا گر  

  یکار درست نی کاِر...ا نی برم...ا دی برم ارباب، تروخدا بزار   خوامی_من م

... ست ین  

ازحرفش   یعصب  دادن،یبهش نم  یشتریحرف زدن ب  یهق هاش اجازه  هق

:دمیغر  

  کنمی بخوام م  یغلط؟ من هرکار یدرسته چ  یکه چ  ،یگی به من م  ی_تو دار 

. ی طناز...هرکار  

لبم وگفتم:  یگذاشتم گوشه    گارمویتخت، س  یروش بلند شدم و نشستم لبه   از  

... گهیدفعه د هی  هی _فقط کاف  

 

  دمیشدن تخت نصفه موند، متعجب سربرگردوندم که د  نیی با باال پا حرفم

 طناز به سمت در پا تند کرده،

و هلش دادم   دمیکشبود از پشت لباسشو   دهیقدم به در نرس هی درو باز کردو  

 عقب... 

با ترس زل زد به چشمام. دویکش   یخفه ا غیج   

لبم    یکردمو با پوزخند گوشه  یعصب یدادم، خنده چیدور دستم پ موهاشو

 گفتم:
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اونم از من؟   ؟یفرار کن ی خواستی_م  

 _ن..ن... 

لباسشو گرفتم   یه یق ی وار یبهش ندادم و چسبوندمش به د یحرف  چ یه ی  اجازه

 و پاره کردم. 

گفتم: دمویاش کش نه ی س یتا قفسه  یگردنش و به آروم یگذاشتم رو  ناخونمو  

ها؟  ی کردیاز من فرار م  ی_چرا داشت  

چرا انقدر   ؟ ی! چرا حرف گوش ندادکنهیم  میکارات عصب  نیگفتم ا  بهت

 خرفهم شده طناز؟ 

چرا: دمیزدمو تو صورتش غر  ی هاشو چنگ نه یس  

هااان؟ _چرا؟   

گرفته گفت: ییهاش با صدا هی گر وسط  

کار    نی...ا د یزن دار  گهی...شما ددیشما به من دست بزن خوامی_من نم 

... خ یبده...من نم  

شده   یدست خودم نبود، عصب یبا پشت دست زدم تودهنش...لعنت ارادهیب

. شدیکه تو وجود به پا شده بود خاموش م ی شیآت ن یا د یبا ی جوریبودم و   

تو ذهنته؟   یا  گهی_نکنه هوا برت داشته؟ هااا؟ نکنه کسه د  

گرفتمو با فشار دادنش گفتم: گلوشو   

  هی طناز...فقط کاف برمیو ذهنته، خودم سرتو م یتو زندگ ی کس نمی _اگه بب

منو که چه   یشناسی است که کارت تمومه...م اون موقع   گهیببرم د ییبو

... م؟ یا  وونهید  
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گردنش برداشتم که به سلفه افتاد. یاز رو   دستمو  

لبش   یگوشه  یلبش برداشت، لعنت   یزدو دست از رو   یبا ترس پلک طناز

من...پاره شده بود..لعنت به من لعنت به   

  یچکسی...ه یچکسی...من...من به هدیکنی..می_نه..نه ارباب شما اشتباه م

برم ارباب...تورو جان خا...ن   دی. بزارکنمیفکر...فکر نم   

تا آخر واسه منه، و     دیفهمیم دیبا شدم،ی وارد م ی ا  گهیاز در د  دیانگار با  نه

دور بشه. ایاز من فرار کنه   تونه ی که نم کردمیم  شیحال دیبا  

 _برگرد! 

نگاهم کردو آب دهنشو قورت دادم. دهیترس   

تراز قبل گفتم:   یو عصب بلندتر  

 _گفتم برگرد. 

زانوهام خم   یو رو ن ییپا دمیپاره شده اشو از دستاش کش  رهن یپ  برگشت؛

و من از لمس    دیدوتا  چال کمرش زدم. به خودش لرز یرو  یشدمو بوس

. بردمیلذت رو م  تیکردن بدنش نها  

پشت    یاز پاش دروردم، صاف شدمو از پشت بغلش کردم بوس شلوارشو

 گردنش زدم و سرمو بردم دم گوشش و زمزمه وار گفتم:

! یفرار نکن چوقتی از من ه  ری ادبگی_  

تخت.  یگرفتمو بردم سمت تخت، هلش دادم که افتاد رو   بازوشو  

گفتم: رهنموی پ ی بردم سمت دکمه ها دست  

. یدار  ش یدر پ  یدرس سختعروسک!  شهی_درس امشبت داره شروع م   
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عقب تر. کمربندمو باز کردمو شلوارمم از پام درودم.  دی خودشو کش دهیترس   

گفت  یاش گرفتم که آخ   نهی از س  یزدم، گاز  مهیتخت و روش خ  ی رو  رفتم

  یدهنش برداشتمو باصدا  یدهنش، دستشو از رو  یو دستشو گذاشت جلو

گفتم: یخشدار   

صداتو بشنوم...  خوامی_م  

شکم خوابوندمش، شو.رتشو کامل از پاش دروردم.  یگردوندمو رو   برش  

گرفتم وگفتم:  یز یسرشونه اش گاز ر   از  

طناز.  ر یبگ  ادی_خوبه خوب، درس امشبتو   

. داشتیکردن دست برنم ه یلحظه هم از گر  کی  

گرفتمو گفتم:  یگوشش گاز یالله   از  

...پس ساکت شو طناز. شمی تر م  یمن عصب ، یکن هی گر ی_هرچ   

اربا...ب  کنم،ی _خوا...خواهش م  

خشدار گفتم: ییبه گردنش زدمو، با صدا  یقی عم ک یم  

! عروسکیصدام بزن  نیتو خلوتمون راد یتونی _م  

 

.راخش و با فشار واردش کردم. گذاشتم دم سو   انگشتمو  

تنگ بود که حاال حاال ها نخواد گ.شاد شه!  ی قدر  به  

.. ییی داره...بخدا درد داره.ا _آخ...ار..اربا..ب درد  

بردم سمت گوششو گفتم:  سرمو   

توهم درد داشت طناز. ی _حرفا و کارا  
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کردم به زحمت انگشتمو داخلش عقب و جلو کردن، به سکسکه   شروع 

اما   نم،یبب دنشوی دردکش  خواستیدلم نم کرد،ی افتاده بودو از درد هق هق م

. خواستیم ی نطوریخودش مجبورم کرده بود...خودش ا   

:دیدوممو واردش کردم که نال انگشت  

 _نه ُت...تروخدا ارباب... 

اشتباه چقدر دردآوره طناز؟   یتکرار کارها  ینیبی _م  

به باس.نش زدمو   ی آروم یلی وپا نشوندمش، سروش بلند شدمو چهاردست   از

همه کسم درد بکشه.  ومدی...دلم نومدی خواستم خودمو وار.دش کنم، اما دلم ن   

تخت نشستم، طناز از شرم صورتش سرخ شده بود و تو   ی و رو  دمیکش  کنار

 خودش جمع شد. 

خجالت اما بالفاصله   ایاز ترس بود   دونم یبغل کردم، نم انشو یعر   زویر  بدن

کرد.  یخودشو تو آغوشم مخف  

کنم؟   تیدلم اومد دخترکمو اذ یچطور  

دفاعه؟   یانقدر مظلوم و ب یوقت  

بچه تو بغلم فرو رفته بود.   هی  نیع  

زدم گفتم: ی موهاش بوسه ا  یرو  

طناز؟... آره؟  ی _از من متنفر  

و با پشت   دیباال کش شوی نیآب ب   رون،ی سرشو از بغلم اورد ب  ،یبا مکث طناز

 دست اشکاشو پاک کردو با خجالت گفت:

 _نه، ارباب... 

فکر   ره،ی نم شیپ  ینطور ی تا آخر ا ی...اما همه چ دونمیکردم، م تتی _من اذ

... ه یباز  هی اتفاقا  ن یکن همه ا  
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زد:  لب  

. ستین   یخوب ه،ی _اما باز  

شدم بهشو گفتم:  رهیطاقت خ   یبود، ب  دهیهم از سرم پر ی مست گهید  

کنم خوب شه؟ تو بگو...   کاری_چ   

و گفت: ن ییسرشو انداخت پا  طناز  

. دیبگم ارباب، شما عاقل تراز من ی...من...چ _خب  

لبمو با نوازش کردن گونه اش گفتم:  یاومد گوشه  ی لبخند  

... یتو واسه من عقل نزاشت  ی_ول  
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و گفتم:  دمیلبشو بوس  یگوشه   

.یواسم خاص شهیهم  ،یشی واسه من تکرار نم چوقتی_تو ه   

دادمو گفتم: یدور انگشتم تاب موهاشو  

. شنیسختم تموم م  ی_روزا   

آروم گفت:  کرد،یم  یدستش باز  یکه داشت با انگشتا   یدرحال طناز  

. کنهیدرست م وی_خدا همه چ   

شدم، چقدر صدا و حرف زدنِشو دوست   رهیدرشتش خ  یچشما به

 داشت...کاش تا صبح برام حرف بزنه! 

زده گفت:  خجالت  

...برم تو اتاق؟ ی_من...من لباسام...لباسام...چطور   

لبم.   یاومد رو یلبخند   مچهین  



 

 

 
280 

.تخت و طنازم به پهلو کنارم درازکش کردم یرو  دمیکش دراز   

جفتمونو گفتم:  ی رو  دمیرو کش پتو  

.  یبه پوشش ندار  یاج ی_کنار من احت   

  ی دستمو گذاشتم رو د،یدستشو برد سمت دهنشو شونه هاش لرز طناز

بهش زدمو زمزمه وار گفتم:  یک یلختشو م  یشونه   

. بخواب... یخوِد آرامش  ی_لعنت  

برگردم تو اتاق اربا...ب؟  شهی_نم   

... نی_بگو راد  

درشت شدو گفت:  چشماش  

ن؟ ی گفت.. ی_چ   

صدام کن.  ن ی راد  ن،ی_بگو راد  

. تونم،اربابی _آخه...من...من ِن..نم  

برگردم تو اتاق؟  یزار ینم ن ی. بگو رادن یبگو راد ،یتونی _چرا م  

گفت:  یبا زبونش تر کرد و بعداز مکث  لباشو  

 _را...را... 

چشماشو گذاشت روهم و گفت:  کالفه  

.تونمی_ارباب من نم  

! ی بر  زارمینم  ی_تا نگ  

گفت:  دویکش   یقیعم نفس  

من برگردم تو اتاق؟  نی زار یم  نی _را..راد  

برگردم تواتاق"  د یزاری نم نی لب گفتم "راد  ری ز دمویخند  

برگردم تو اتاق؟   یزار ینم نیراد  ی بگ دیات اشتباه بود، با _نچ جمله   
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رو به دندون گرفت و گفت:   نشییپا لب  

! نیبرگردم تو اتاق راد  خوامی_من م  

  ی نتونستم جلو گهیدهنشو من د یگفتن حرفش، دستشو گذاشت جلو بعداز 

... دمیو بلند خند رمی خنده امو بگ  

شکمش و دست    یاز دستام رو یک یدورش حلقه کردمو با گذاشتن   پامو

اش گفتم: نهی س  یام رو   گهید  

... زارمی_نه نم   

و گفتم: دمیموهاش و پشت گردنشو بوس ن یبردم ب سرمو   

بخواب.  ری_حاال بگ   

! تش یته عصبان ی عنی  نیکرد، ا یهم و اخم یگذاشت رو شماشوچ   

از در رفتنش    خواستمیمحکم تو بغلم قفلش کرده بودم که انگار م انقدر 

کنم!   یر یجلوگ  

... خواب عمرمو کردم  ن یموهاشو چشمامو بستم و بهتر ک ی بردم نزد سرمو   

 

** 

مست خوابمو به    یشدم، چشما داریطناز از خواب ب   ی تکون خوردنا با

 وروجک روبروم دوختم گفتم:

دختر؟  یکنیم  کاری_چ   

خجالت زده گفت: طناز  

  شه ی بلند م  گهیدوساعت د یکیبرگردم تو اتا...اتاق، مامانم  دی_من...من با

. شهیبد م  یلیخ  ستمین  نهیبب  
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گفتم:  دمویکش ی بلند یازه یباال انداختم، خم ییابرو   

 _ساعت چنده؟  

صبح ۵_  

بخواب بچه.  ر یطناز بگ  الیخ ی_اووف...ب  

گفت؟:   انهیگرا خواهش  یلحن با  

. کنمی _ارباب خواهش م  

جلو. ایخب ب یلی_خ   

. ستادی رو دور زدو اومد کنارم ا تخت  

گردنش    یکه نگاهم رو  یشدمو درحال  زیخ  میتخت ن   یکردمو از رو نگاهش

 بود گفتم: 

شده؟  یچ  نجاتی ا  نمی_خم شو بب  

انداختو سمتم خم شد، نیی به پا ینگاه طناز  

.دمشیبوس  ی لباشو شکار کردمو محکم و طوالن ییهو ی کامال  

لبم گفتم:  یچشامو بستم و با لبخند رو  دم،یتخت دراز کش  یرو  

 _حاال برو... 
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. نییدوش گرفتم، رفتم پا نکهی بعداز ا صبح  

گونه   دنمیکه طناز با د زی رفتم سمت م  د،یچ یصبحانه رو م ز یداشت م طناز

انداخت    ینشست، سر   یز یر  یعرق ها شیشون یپ  یهاش سرخ شد و رو

و گفت:  نییپا  
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. ری سالم ارباب، صبحتون بخ -  

 

طناز کردمو گفتم:  یحواله  یچشمک بمویگذاشتم داخل ج   دستمو  

پدر کجاست؟ -  

قدم بزنن.  کمی   اطیرفتن داخل ح -  

تکون دادمو گفتم: یسر   

؟ یچ  نی نادر و نسر-  

مامانم داخل آشپزخونه اس، بابام که... -  

و ناراحت گفت: نیی انداخت پا سرشو  

. دونمی_نم   

عقبو نشستم روش و گفتم:  دیهارو کش یاز صندل یکی  

داره؟  یپدرت کجاست ناراحت  نکه یندونستن ا-  

آخه ارباب...راستش... -  

ادامه داد:   دویکش   یقیعم نفس  

خونه...  ادیم ری هرشبم که د گه، یبه ما نم  میزیبابام به مشکل خورده، چ -  

کردمو گفتم: یاخم  

  ادیهرموقع از شب اومد بهش بگو ب ،یباش زایچ  ن یبه فکر ا  مخوادیتو ن -

. شمیپ  

خوشحال گفت: طناز  

چشم ارباب، ممنون! -  
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دادم و اون با    لش یلبم رو تحو ینشست رو   یچطور  دونمیکه نم  ی لبخند

. د یرو کامل چ  ز ی برگشت تو آشپزخونه و م ی سرخوش  

بلند شدم و رفتم سمت در که همون موقع پدر هم وارد خونه  ی صندل ی رو  از

 شد. 

. ری سالم، صبح بخ -  

بشاش گفت:   یابا چهره  پدر  

من امروز حالش چطوره؟  ن ی سالم پسرم، راد-  

مخاطب قرارم    ینطوریهام افتادم، اون زمانا هم پدر هم  ی کودک ادیلحظه    هی

! دادیم  

گفتم:  زوی سمت م  میسمت پدرو دستمو انداختم پشت کمرشو باهم رفت  رفتم  

.م یمنم عال  یشما خوب باش-  

که پدر گفت:   میخوردن صبحونه بود مشغول  

آزاده  . وقتت که  رونی ب دیبا روژا بر  د یو خر شیآزما  یفرداصبح بهتره برا-

 پسرم ها؟ 

صبحونه کوفت شد!  بله   

وگفتم: ز یرو گذاشت رو م لقمه  

بله پدر. -  

بلند شدم که پدر گفت:  زی پشت م  از  

! یپسرم؟ صبحونه اتو نخورد ی ری کجا م-  

شدم...   ری بخورم، س ییهوا هیاستبل و  رمی م-  

. بهش نی به خواهرتم زنگ بزن راد یباشه مواظب خودت باش...اها راست -

جشنت حتما خودشو برسونه. یبگو برا   
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هست.   یکه جشن ک  ستیاما فعال مشخص ن -  

...درست  میری گیهفته جشن رو م   نی هفته، آخر هم نی بهش بگو آخر هم-

.میطولش بد ادیز ست ین  

توموهام بردمو گفتم:  یدست کالفه  

! گهی ماه د  کی  میماه وقتشو ندارم، بهتره بنداز ن یاما پدر من ا-  

تکون دادو گفت:  یسر  پدر  

. یتو بخوا  یباشه پسرم، هرچ -  

 

قدرت نه گفتن به پدرمو داشتم!  کاش  

تکون دادمو با   ی بگم نه! سر  یبه راحت  رمیداشتم که به پدر پ نو یدل ا کاش

... رونیاز خونه زدم ب  میبرداشتن گوش   

 

" اسب نر و  اری"د دنیسمت استبل، با د  رفتم  

ر گل از گلم شکافت! انگا بمینج    

بود.  قامیرف ن یاز بهتر یکی بودمش...  دهیوقت بود ند یلیخ   

کره اسب   هیکه   ی" رو درحالاریتولدم "د یسالم بود پدر برا ۱۶ یوقت

داد.  هیتودلبرو بود، بهم هد  

گفتم:  دمیکش یم  اریبدن د یکه رو  ی رو به آب آغشته کردمو درحال  اسفنچ  

تنگ شده بود پسر!  یلی دلم واست خ -  

... ایمرد شد یلیخ   

گفتم:  دمویو پاهاشو داد باال خند دیکش   یا  ههیش  
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پسرخوب.   یذوق زده شد دنمیتوهم از د دمیفهم-  

کردم وسوارش شدم. کم کم از عمارت هم   ی رو آماده سوارکار ارید

 دورشدم.. 

که تو باغ و سمت کلبه زدم، داشتم برگشتم سمت استبل که   یدور  بعداز 

. شدیسکو داشت از استبل دور م   یاز رو  ینیکه با برداشتن س  دمیطناز رو د  

هم از  اریوپاهاشو داد باال انگار د دیکش یا  هه ی ش اریبهش رسوندم، د خودمو

زده شده بود!  جانی عمارت ه  نیا  کی کوچ  یفرشته  دنید  
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قدم رفت    هیاشو  نه یس   یو دستشو گذاشت رو  دیترس اریاز کار د طناز

کنم و    یدار  شتنیاش بامزه شده بود که نتوستم خو افهیق ی عقب، به قدر

.دمیخند  

شد؟   ی_ارباب انگار...انگار اسبتون عصب  

گفتم: اریشده امو با نوازش کردن صورت د خم  

ذوق زده شده !  دنتی_پسرم از د  

متعجب گفت: طناز  

دختر باشه!  دیبا  کردمی _اسبتون نره؟ من...من فکر م  

نشستم و گفتم: صاف  

؟ ی کرد ی_تاحاال اسب سوار   
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 _من؟ 

انداختمو گفتم:  یاطراف نگاه  به  

! ست ین نجای جز توا ی_کس  

گفت:  نو ییسرشو انداخت پا  طناز  

. ستمی_خب..خب راستش نه، بلد ن  

جلو. ایخب ب یلی_خ   

سمت اسب برداشت خم شدمو با بغل    یسرشو کج کردو با مکث قدم  طناز

اسب و مقابل خودم نشوندمش.  ی گذاشتمش رو ،یکردنش مثل پرکاه   

. بند رکاب رو گرفتم سمتشو گفتم: زدی نفس نفس م جانیاز ه  طناز  

. رشی _بگ  

ارباب.  ستمی _اما..من که بلند ن  

من حواسم بهت هست!  ست،ی_مهم ن  

دستش.  یبند رکاب رو به دست گرفت و منم دستامو گذاشتم رو طناز  

زدم و اون شروع کرد به تاختن.   ارید یبه بدنه  پامو  

کنه، طناز چشماشو   شتری فهموندم که سرعتشو ب ار یکم با ساق پاهام به د کم

.  شدیلباش محو نم  ی بسته بود و لبخند از رو  

من   یِ خنده هاشم باعث انرژ دنید یخوب بود خوشحال کردنش، حت  چقدر

! شدیم  

ن؟ یبهتراز ا  یچ  گذشت،یداشت بهش خوش م نکه ی ا مثل   

شونه هاش.   یخورد و افتاد رو زی از سرش ل  شیروسر  

طناز   ی دست بردم سمت موها کردم،یرو کنترل م  اریدستم د هی با  یدرحال

 کش موهاشو باز کردم.
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هوا معلق   یموش رو  ی و تارها  فشینرم و لط  یموها  یال  خوردیم باد

که کنارش    یحس خوب کرد،یبودن. عطر موهاش کم کم داشت مدهوشم م

نبود. اسیقابل ق   یزی چ  چی باه گرفتم،یم  

سمت استبل،   میبرگشت یسوار  قه یدقستی ب ک ینزد بعداز   

!زد یچشمم به نادر خورد، داشت با فرهاد حرف م  ر یمس  تو  

با نادر داشت؟  یو نادر؟ فرهاد چه کار  فرهاد  

عمارت    نیا  کی تا نزد شکونمیقلم پاهاشو م ی روزیباالخره خودم  ی لعنت

 نشه! 

طناز از   یاومدم و باگرفتن پهلوها  نیی اسب پا  یاز رو   م،یاستبل شد  وارد

  ن یزم یشونه هام بودو با گذاشتنش رو  ی دستش رو  نیی اسب اوردش پا

. ن ییهام ُسر خوردن وافتادن پاشونه  یش از رو دستا مونی قد یبخاطر فاصله   

لبخند    شیشگ یو هم ی سرش و باهمون خجالت ذات  یانداخت رو شو یروسر

زدوگفت:   ینیر یش  

خوب بود ارباب، ممنون.  یلی_خ   

.کرد یو با لبخندو ذوق بهش نگاه م  ارید ی رو  دینوازش وارد کش  دستشو  

  ی شونه هاش و برش گردوندم طرف خودم و با چشما ی گذاشتم رو   دستمو

گفتم:   زیت  

 _طناز؟ 

باال وانداخت و گفت:  ییابرو  طناز  

 _بله ارباب؟ 

زانوهام خم شدمو گفتم:  ی هم قدشدن باهاش رو یبرا   

داره؟  کاریپدرت با فرهاد چ  ی دونی_م  
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  هیرنگ دخترک تو   دن،یهاش لرز متعجب ابروهاش رفت باال و شونه  طناز

.و لباش خشک شدن  دیلحظه پر  

گفت:  گرفت یکه چشم ازم م یمشت کرده و درحال  دستاشو  

..دونم ارباب.. ی_نم..نم  

؟ یتو خبر ندار  ی عنی-  

  ی و رو یبهتره عا..عاقل باش گفتیداشت به بابام م  دمیاو...نروز شن -

. یفکر..فکر کن شنهادمیپ  

فقط ارباب!  دونمیرو م   نیهم  

و   شدی م  نییاش تند تند باال پا  نهی س  یتر شده بودو...قفسه دیاز قبل سف   رنگش

نشسته بود. ز یر  یعرق ها ش یشونی پ  یرو  

اسم فرهاد   دنیبود؟ چرا با شن  یچ   یزبون و هول شدنش برا   یگرفت  نیا

د؟ یرنگش پر   

قفل شده ام گفتم: یدندونا ن یاز ب یعصب  

نشده ها؟   کی طناز فرهاد که بهت نزد-  
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نگاهم کرد.   حرفی چشماش درشت شدو ب طناز  

تر از قبل شونه هاشو تکون دادمو گفتم: یعصب  

کرده بگو...بگو طناز.   تتیاگه اذ-  

زبون لباشو تر کردو گفت:  با  

با من نداشت.  ی ...کارکار -  
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توهم گفتم:  ییاخما با  

؟ ی لکنت زبون گرفت  لیدل  یچرا ب د؟ یپس چرا با اوردن اسمش رنگت پر-  

داشتم لحنمو مهربون تر کنم تا باعث ترسش   ی که سع ی زدمو درحال  یپلک

 نشم، ادامه دادم:

کرده به من بگو، نترس..بهم بگو...اون   تت یاگه فرهاد اذ زمی طناز،عز-

کنه.  یکار   تونهینم  

گفت:  نو ییسرشو انداخت پا  طناز  

باهام نداشت. یکار -  

  ایکرده بود  دشیتهد ز یهمه چ  ی حتما اون ب د؟یترسیم ی! ازچ گفتینم قتویحق

 ترسونده بودتش. 

کردمیم  یعوض یکه ی اون مرت ه یحال دیبا  

که با من درافتادن به   فهموندمیبهش م دیباعث نشه حرفم دوتا بشه! با که

 ضرر خودشه! 

زانوهام بلند شدم، دستمو انداختم پشت    یاز رو دمویطناز رو بوس سر

 کمرشو گفتم:

برگرد خونه. -  

گفت   ی چشم کردی م ی بود و با انگشتاش باز نیی که سرش پاهمونطور   طناز

و گفت:  ستادی کرد. وسط راه ااستبل حرکت   یو ابه سمت درخروج   

ارباب؟  د یایشما نم-  

  نکه یازا  د؟یترس ی م یترس بود؛ از چ  یهنوز تو صداش رگه ها  د،یترسیم

اش کنم؟  که یت  کهیت  ناموسوی ب کهی االن نرم اون مرت  

زدمو گفتم:  یپلک  
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تو برو...  ام،یم-  

و رفت.  نییسرشو انداخت پا  حرفیب  

  تمینداشت، انگار قرار نبود عصبان یا  دهیزدم اما فا  یاستبل چرخ   یتو

 فروکش کنه. 

آروم   کردمی نم ادهیصورت فرهاد پ ی همون مشت گره خوردمو تو تا

. گرفتمینم  

حدروهم داشت رد   نکهیمثل ا یول کردم،یمراعاتشو م  یلیپدر خ  بخاطر

مردک!  نی ا  کردیم  

و از استبل   دمیهامو مال قهیشق دم،ییلبمو جو یتو موهام بردم و گوشه  یدست

. رونیزدم ب  

داده بودو و   که یدرخت ت یرسوندم به ته باغ، فرهاد تنها به تنه  خودمو

لبش برداشت و    یاز رو   گارشویس  دنمیبا د  کرد،یدود م گارشویداشت س

زدو گفت: یشخند ین  

به، پسرعمو جان! -  

گفتم: نش یتخته س ی بهش رسوندم و بازدن رو خودمو  

؟ یکنی م  یچه غلط نجای ا-  

کردو گفت:  ی تک خنده ا  فرهاد  

... بابا یآخه پسر؟ ا  ی..تو چرا انقدر با من بدنیراد  خالیب-  

از پاکت درودو گرفت سمت و گفت:   یگار یس  

! مای هم هست ل ی فام  یما ناسالمت-  

دستشو گفت: ری ز زدم  

ها؟  نمت؟ی نب  نورایندارم، مگه نگفته بودم ا  ینسبت   چیمن با تو ه -  
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لبش و گفت:  ینشست گوشه  ی پوزخند  

سربزنم.  میی به دا  خوامیارباب جون؟ م امیچرا ن-  

به پدر من   ی اومد  یگیبعد م  ی معرفت ندار جویهه! آخه مردک تو -

کم حرف مفت بزن.  ؟ی سربزن  

... گذرهیکه نم  ایتو اون فکر خرابت چ  دونمیکه م  من  

:دمیدرخت و تو صورتش غر   یاشو گرفتم و چسبوندمش به تنه  ه یقی  

  یلی...خ یبه گور ببر  د یبا زارویچ  یل یخ  ی فرهاد، آرزو یکور خوند   یول-

! زا یچ   

دستمو با خنده گفت: یدستشو گذاشت رو  فرهاد  

که تو اون خونه راحت ازش   یگی رو م ی نکنه اون عروسک ا؟یمثال چ -

ها؟  ی کنیاستفاده م  

ن؟ یراد ارهی دوم م  رتی ز  یطوربچه اس چ  ییخدا  

صورت   یتو دمیدست مشت شده امو بردم باال و کوب  د،ی پریخشم پلکام م از

 فرهادو گفتم:

چالت نکردم  نجای. گمشو تا همی گیچرا شروور م ناموس، ی ب کهیمرت-

. یعوض  

صورتش،   یلب پاره شده اش و دستشو گرفت جلو  یرو  دیدستشو کش فرهاد

گفت: دویدستش بود خند یکه رو   یبه خون  

! ایکنیخودمون باشه، دوتا دوتا حال م ن ی. اما بادهیزورت ز  گهید یارباب-  

 چارهی ب ی اون دختربچه   یخوایبازم م یبا روژا ازدواج کرد  حاال

باشه؟   رخوابتیز  

کردو ادامه داد:    یا  یخنده  تک  
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،می بابا دست خوش کاش ماهم ارباب بود-  

. دن یچرخ یعروسکا دورمون م اونوقت   

 

  نیو ا  کردیم  نیچشمامو گرفته بود، اون داشت به طناز هم توه یجلو خون

نشستم   ن،یفرهاد و گرفتمو انداختمش زم  یقه یمن قابل بخشش نبود،   یبرا 

... دادیمشت هام داشت جون م ری شکمش واون ز  یرو  

شدنم از پشت دست از زدنش برداشتم، نادر و باغبون عمارت منو  دهیکش  با

که فرهادو ولش کنم.  کردنیگرفته بودنو التماس م  

  نیداشتم خودمو از بندشون آزاد کنم روبه فرهاد که خون  ی که سع یدرحال

از درد، توخودش جمع شده بود گفتم:  ن یزم  یرو  ن یومال  

  ادی. دفعه بعد زایخوریاضافه مدفعه آخرت باشه گوه   ز،یهمه چ  ی ب کهیمرت-

مکشمت الشخور.  یزر بزن  

داشت منو بکشه عقب گفت: یکه سع نادر  

به خدا.  شی ...کشتدیایآقا تروخدا...تروخدا ارباب ولش کن...کوتاه ب -  

. رونی ب  دیعمارت پرتش کن  نیرو از ا  یحروم یکه ی مرت نی ا-  

:دمیفرهادو با خشم غر   یزدم به پهلو  ی محکم لگد  

.صفتی ب زارمی تو مردمک چشمم زنده ات نم   فتهیعکست ب گهیدفعه د ه ی-  
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داشت منو بکشه عقب گفت: یکه سع  یبا گرفتن بازوم و درحال نادر  
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...شما بفرما...بفرما ارباب  کنمیمن حلش م  یچشم ارباب، چشم...شما بر -

 جان.

زبنمو تو دهن چرخوندم و ازشون   یعصب   یاتوهم و چهره   یاخما  باهمون

 دور شدم. 

. دادیجون م رکتکامیز  یاون عوض شک ی ب  دنیرسی رمید  گهیلحظه د ه ی اگه   

عمارت و    نیدوروبر ا دینبا گهیمتوجه بشه که د دیجاش باشه، با یهرک

  زادی حرفا بود! اون زبون آدم نیآدماش بچرخه اما فرهاد خرفهم تر از ا

.نبود  شیحال  

کار سازش نبود، تنها راهش کشتنش بود..!  دهمیکتک و تهد یحت  

سرم گرفتم.   یآبو رو  نگ یباز کردمو شل  رآبو ی باغچه و ش یلبه  نشستم  

.  شهی بلند مداره از سرم دود   کردمی ام داغ داغ شده بود و حس م کله   

سرم حرارت سرمو کمترش کرد.  یکه خورد رو یخ ی آب  

که جلوم گرفته شده بود گرفتم باال. حتم داشتم چشمام االن    یبا دستمال سرمو 

داره! ویگرگ وحش هی   یشباهت به چشما  

. کردیدستمال رو گرفته بود جلومو داشت هق هق م  یاشک ی با چشما طناز  

بهش نگفته بودم بره داخل؟    مگه  

و   رونی ب دمیبلکه خشمم کمتر شه، دستمالو از دستش کش  دمیکش   یقیعم نفس

 گفتم:

؟ ی کنی م کاریچ   نجایتو خونه، ا یمگه بهت نگفتم بر -  

باال و گفت:   دیکش شوی نیب  آب  

  دهیترس  دمیشن داد یدادوب  یباال اما صدا  رفتمی..مرفتیبخدا...بخدا داشتم م-

 برگشتم. 
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به سرتاپاش انداختمو گفتم: یتوهم نگاه یسگرمه ها   باهمون  

؟ ی کنیم  هی گر یدار  یاالن واسه چ -  

  دمی...ترسدمیمن...من راستش ترس  د،یکردیبا فرهاد دعوا م  دیشما داشت-

. ادیسرتون ب ییبال  

طناز و انگشت اشاره امو گرفتم سمتشو با   یجلو ستادمیشدمو ا  بلند

گفتم:   تیعصبان  

  یسر ی  ادین ، یایفرهاد ب دیتو د  نمیازت، دفعه بعد نب  نمینب  یچ یدفعه بعد سرپ-

شد؟   تیطناز! حال یکن   میکه عصب گهید  

و ازم فاصله گرفت.  نییاومدن نادر طناز هم سرشو انداخت پا با  

طناز و طنازهم تو بغل   یاومد سمتمون و دست انداخت دور شونه  نادر

 پدرش گم شد! 

ارباب جان، دستورتون انجام شد. -  

به طناز انداختم.  ینگاه میتکون دادمو ن  یسر   

گفتم: ینادر کردمو با همون لحن خشک و جد روبه   

باهات حرف دارم نادر، تنها ! -  

کن...  چشم ارباب. برو باال دخترم، به مادرت کمک-  

تکون دادو رفت باال، اخ کاش انقدر مظلوم نبود، کاش چشماش   یسر   طناز

!  کردن یدل سنگو آب نم ی نطوریا  

که به پدرش گفت، حرکت    یناراحت نگاهم کردو با چشم یرچشمیز  طناز

.کرد سمت خونه   

دستاشو جلوش گرفت و گفت:  نادر  

د؟ یداشت  یجانم ارباب امر -  
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گفتم: دمویکش مین یبه ب  یبه نادر انداختم، دست ی قیدق نگاه  

؟ یداشت کاری بافرهاد چ -  

جلوتر از نادر شروع کردم به قدم   بمویراستمو گذاشتم داخل ج  دست

 برداشتن. 

خودشو هم قدمم کردو گفت: نادر  

.بود  نمینبود، بابت فروش زم  یراستش آقا کارخاص-  

شون؟ یبفروش یخوا یچرا م  ن؟یزم -  

و گفت: ن ییسرشو انداخت پا نادر  

اومده مجبور شدم   شیبرام پ  یمشکل ه یراستش ارباب جان، -

. دیخریآفت زده رو ازم نم نی بجز آقا فرهاد اون زم میبفروشمش...کس  

داشتم وگر...  اجیجون بچه ام به پولش احت  به  

  ه؟یدیچه پل یاون فرهاد عوض یدونیتو نم  ؟ی بس کن مرد، چرا به من نگفت-

. یگفتی به من م ی داشت یهرمشکل  

بود.  نیی سکوت کردو سرش همچنان پا نادر  

نادر، انوقت کالمون    یبخوا  ی زیاز فرهاد چ  نمیبهم بگو، نب  یدار  یمشکل-

توهم باشه؟  رهی بد م  

  دونمیاصال نم  ده،یرس  یلی چشم ارباب، شرمنده ام بخدا از شما به ما خ -

همه لطفاتونو جبران کنم.   ن یا  یچطور  

خب برو به کارت برس.  یلیخ -  

چشم. با اجازتون.  یرو -  

تکون دادمو نادر چند قدم برنداشته بود که گفتم:  یسر   

! ی راست-  
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سمتمو گفت:  برگشت  

د؟ ییجانم ارباب امربفرما-  

اشو گفتم: نه یو زدم به تخته س انگشت اشاره ام   یشدمو به آروم کی نزد بهش  

! جوقتیجون بچه اتو قسم نخور...ه گه ید-  
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رفتم داخل اتاقم.   راستهی خونه شدم و   وارد  

دوش گرفتن بود، وارد حموم شدمو با   کرد یکه حالمو بهتر م  ی زی چ  تنها

قرار گرفتم.  ردوشیهمون لباسام ز   

که  ی شده بود. بعداز دوش حسی آب تنم ب  یبود که از سرد ر یفکرم درگ  انقدر 

تخت دراز شدم.  یرو  دمویپوشگرفتم لباسمو    

نمونده بود! فقط داشتم   یتا اون جشن مزخرف زمان باق شتری ب گه یماه د  هی

  یروژا رو تحمل کنم؟ لعنت  دیمدت با ن یتو ا ی که چطور کردم یفکر م  ن یبه ا

  ه یاز   شتریتحمل کردن آدما ب  کنم؟ ینم  یاحساس راحت یکس چ یبا ه گهیچرا د

نفر.  ه یبجز  ساعت برام عذاب آور شده بود  

قلب خسته.   نیا  ینفر که شده بود دغدغه  هی  

.داشتم  اج یاحت شتر یب ییبه تنها   رون،یعصر از اتاق نزدم ب تا  

روشن کردمو مشغول    گارمویتخت بلند شدمو رفتم کنار پنجره، س ی رو  از

شدم.  دنش یکش  
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با    ومدینم ادمی یاومد که حت  شیبرام پ  یر ینبودم، اما انقدر درگ   یگار یس  من

!  انهیسوخته باشه   ییگلو انه؟ یکرده باشم   یسلفه ا  گار یپک س نی اول  

  رون ی ب ر یخنک و دلپذ یو هوا  رونیرو باز کردم، سرمو بردم ب   درپنجره

هام فرستادم. ه یرو به ر   

. دادیبه طناز افتاد که داشت به سگ نگهبان عمارت غذا م چشمم  

  میمعصوم بود که اون سگ وحش یروحش پاک بود به حد  یبچه به قدر   نیا

 جلوش رام بود! 

رو    یچشم از طناز برداشتمو از کنار پنجره رفتم کنار، گوش یزنگ گوش با

توجه به مخاطب پشت تلفن جواب دادم: یچنگ زدم و ب زی م ی از رو  

د؟ ییرمابف -  

؟ یخوب  ن، یسالم راد-  

مکث کردم: یکم  

رها؟ -  

؟ یگر ی نم  یسراغ معرفت،ی چه خبر ب-  

گفتم: دمو،یکش ی قینفس عم  ز،یم  ینشستم رو   دمویموهام کش نی ب یدست  

؟ یخوب-  

هوم؟  یستی خوبم...خوبم...اما انگار تو سرحال ن-  

نه من خوبم. -  

؟ یمطمئن-  

آره...چرا که نه. -  

گفت: شکدوبه   
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  ستم،ی شلوغ ن  ادیداده؛ ز پیترت  یمهمون ر یام ؟ یخب، واسه شب آزاد  یلیخ -

... ایفقط خودمون  

ر؟ یام -  

سردادو گفت:  یدارعشوه   یخنده رها  

.دمی خبر م ن یاهم، بهش گفتم خودم به راد-  

وگفتم:  دمیهامو مال قهیدستم شق با  

!  شهی م یچ  نمیحاال بب -  

. میگفتم که فقط خودمون   ،یایب  دی...باال یخ یب  ن،یعه راد-  

قطع کنم رها.  دیدارم با یخب من پشت خط ام،یتونستم م -  

گفت: دویکش  ی پوف رها  

فعال!  مای شب منتظرت   ،یاک-  

وصل کردم: مویو تماس پشت خط نییرو اوردم پا  یگوش  

سالم. -  

جان، حالت خوبه؟  ن یسالم راد-  

مرتبه؟  یهمه چ  ،یممنون قادر-  

کردو گفت: ی مکث  یقادر  

... غرض از مزاحمت پسر، زنگ زدم که بگم که واسه حمل  ست یبد ن  ،یه-

اومده. شیپ  یمشکل هیبارهامون به کانادا    

کردمو گفتم: یاخم  

؟ یچه مشکل-  

بهت بگم.  یحضور  دیاممم، با-  

. شرکت  امیم-  
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باشه، پس فعال. -  

ر  داشتم به سمت د  ن،یی رو قطع کردم و بعداز حاضر شدن رفتم پا  یگوش

پدر اومد: یکه صدا کردمیحرکت م   

ن؟ یراد-  

گرد کردمو گفتم: عقب  

جانم پدر؟ -  

پسرم؟  ی ری م ییجا-  

. یقادر شیپ  رمی آره م-  

اومده؟   شیپ  یمشکل-  

. دیشما نگران نباش  ست،ی ن  ینه مشکل-  

باشه پسرم، فردا هم که... -  

هست.  ادمیهست پدر... ادمی-  

. رونی ازش از خونه زدم ب  ی تکون دادو بعداز خدافظ یسر  پدر  

من عذاب   یبرا   نیمن و روژا و ا  ن ی ب وندیعجله داشت واسه پ  یادیز  پدر

 آور بود. 

خودم داشته باشمش.  ش یکمتر طناز رو حسش کنم، پ دیبود که با  آروعذاب   

از دل   شدی م  یچجور دونمیکرده بودم. نم   یمدت فقط باهاش بد رفتار   نیا

درود!  کشیکوچ   

  یهمه چ  شتراز یطناز منو ب تیو معصوم ی بود. پاک یواسه من همه چ  طناز

خودش کرده بودم.  یوابسته   

بدون عشق معنا   یزندگ دمیدردمجنون بودم، تازه فهم ر ی مدت که درگ  نیا

 نداره اصال... 
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و فقد روزگار گذروندم!  نکردم  یتا قبل از طناز اصال زندگ   کنمیم حس  
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پارک کردمو رفتم باال.   ی شرکت قادر ی رو جلو ن یماش  

  ی کردو منتظر برا فی ماجرا رو برام تعر ی قادر  هیحال و احوال اول  بعداز 

شد.  ره ی کار بهم خ   جهینت  

گفتم:  ی و بعداز مکث یامو دادم با صندل که یت  

. ست یبرم کانادا. کار تو ن د یخودم با گه،یماه د  ک یکارارو بزار -  

گفت: دو یخند یقادر  

. میایکارم برنم  هی ما از پس  ی عنیدست شما دردنکنه -  

ازمن برخاست؛ دستمو زدم به   ی رویبه پ  یبلند شدم و قادر  ی صندل ی رو  از

اشو گفتم: شونه   

. رم یمن م  گهی. خب دییحرفا نیانکن کاربلدتر از   یشکسته نفس-  

اما هنوز    میتکون دادو باهم به سمت در حرکت کرد یبالبخند سر   یقادر

اشو از   نهیس  یدستشو گذاشت رو یکه قادر  رون یپامو از در نذاشته بودم ب

و خم شد.  وار یداد به د هی درد چهرش جمع شدو دستشو تک  

رفتم سمتشو گفتم:   نگران  

مرد...؟   یخوب شد،یچ -  

ست ی ...نین  یزی آر..آره خوبم...چ -  
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رسوند و بعداز   ی خودشو به قادر مهیصدا زدمو اون سراس  شوی منش ع یسر

بهتر شد.   یهم کم یدادن قرصاش، حال قادر   

کمتر کار بکش از خودت.-  

گفت:  دهیرنگ پر  یبا صورت دو یخند یقادر  

. ه یری اثرات پ  ست،ین  یز یچ -  

لبمو دادم باال و گفتم: یگوشه -  

ست؟ ین  یمشکل گه ی د ت،یری کو تا پ-  

جان، شرمندتم.  ن یوقتت گرفته شد راد مینه...نه کل -  

جمع کردمو با زدن به شونه اش گفتم: لبمو  

شبت خوش. -  

  میگوش فتم،یبه راه ب  نکهیشدم، قبل ازا   نیو سوار ماش  رونی شرکت زدم ب  از

 زنگ خورد، تماسو برقرار کردم:

.ر ی سالم ام-  

تو؟  ییسالم پسر کجا-  

گفتم:  دمویکش   یقیعم نفس  

. کارهاری درگ-  

ما.   شیپ  ایب ن،ی کار باش راد الی خ یامشبو حاال ب ه ی-  

.. یب-  

. ی. با میمنتظر  گه،یازت د نمی مخالفت نب-  

لبم    یرو  یلبخند   مچهی رو قطع کرد. ن  یکنمو گوش  ینداد مخالفت اجازه

 نشست و سرمو تکون دادم. 

نبود!  ی گرفتن، کار درست دهیهمه اصرار رو ناد ن ینبود، ا  یانگار چاره ا  نه  
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روندم.   ریام   یرو روشن کردمو به طرف خونه ن یماش  

دکلته تو چارچوب در    یدرو فشردم که بعداز چندلحظه رها با لباس زنگ 

که از مشروبش   یجرعه ا  نکه ی زدو بعداز ا  یلبخند پهن دنمیقرار گرفت، با د

گفت: دیرو د یتوش برق خاص شدی که م  ییبا چشما  دینوش  

خان!  نی راد  یخوش اومد -  

وارد خونه شدم.   بم،یانداختم باال و با گذاشتن دست راستم داخل ج  ییابرو   

که رها دستشو دور بازوم حلقه کردو گفت:   دینکش یطول  

خان، باالخره افتخار دادن.  نی از راد نمی خب بچه ها ا-  

ها جام هاشونو بهم زدن و با خنده گفتن:  بچه  

خان. نوووش!  ن یراد یسالمت-  

 

شد که هروقت با بچه    نی منکر ا شدیپابرجا بود نم  یشب مهمون ی ها مهین تا

و غم و مشکالت رو   میزد یتلو تلو م ی ادیز یاز خوش دمیشی ها جمع م

!  میکردیفراموش م   

فته بود مست نکنه من  گر میکه امشب تصم یکم بچه هاهم رفتن وتنها کس کم

 بودم.

 

بود که واقعا بد مست بود! نی مست بودو از اون بدتر ا ری ام  

که   یصندل یدسته  یبچه ها مست کرده بود؛ نشست رو  یهم که مثل باق  رها

 روش نشسته بودم.

گفت: دویخند  
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؟ ی ر یزن بگ  ی خوایواقعا م گه؟یم  یُخل چ  ر یام ن یا  نیراد-  

زدمو گفت: ی پوزخند  

نکن.  یاالن مسته، تو توجه  ریام -  

مشروب رو به دهنش   شه ی که داشت ش  ر یبلند شدمو روبه ام  ی صندل ی رو  از

گفتم:  کردی م ک ینزد  

. رمی خودتو بابا... من دارم م یکشت ر یبسه، بسه ام -  

گفتم:  دمویکش یبه رها انداختمو پوف ینگاه  

. یبرگرد   ییتنها  یتونی حالت نم ن یحاضر شو توروهم برسونم با ا-  

کنارو گفتم: دمیصورتم کنه که کش کی اومد سمتم، خواست سرشو نزد رها  

حاضر شو دختر. -  

گفت:  دویخند رها  

کــــنه. انتینخواد به خانمــــش خ  ــــریام   ینیــــب ی اخ اخ م-  

زدم روبه رها    ریام ی که به پا ی خنده و من با لگد ریو رها باهم زدن ز  ری ام

 گفتم:

! رمایم ی نباش  نییپا گهید قهیزهرمار، تا دودق-  

. پیخوشت  ــــسیرئ  امممیچشــــم قربان، م-  

گفتم:  روی پس گردن ام زدم  

المصبم بزار کنار.  ن یمواظب خودت باش، ا-  

زدو گفت: یشخند ین  ری ام  

جووون! چشم. -  

با تاسف تکون دادمو گفتم:  یسر   

فعال االغ. -  
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! ی راستعا عا  -  

هوم؟ -  

.ه ی چه شکل نم یبب  خوامیم  نجا،یا ار یطناز رو ب بار ی-  

پسر. یشی م ت یادیز-  

تکون دادمو گفتم: یسر   

! نمت یب یم-  

  ی. از تو رون ی که در خونه باز شدو رها اومد ب  دینکش یو طول نی توماش  رفتم

اون    شیراه بره بدتراز حالت مست  تونست یبهش انداختم، نم ینگاه  نهییآ

درست راه رفتنو ازش گرفته بودن.  یپاشنه بلندش بودن که اجازه  ی کفشا  

قدم باهم هم  ربازوشویشدمو رفتم سمت رها، دست انداختم ز  ادهیپ  نی ماش  از

.م یشد  نیماش  ک ینزد  

آخه؟   یانقدر مست کن  یمجبور -  

گفت:  شخندی داد به شونه امو با ن هی سرشو تک رها  

. نی خوبه راد ی لیخ  یمســــت-  
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زد.   کیرو باز کنم که گردنمو م  ن یبهش انداختمو خواستم در ماش ینگاه مین  

خمار رها نگاه انداختمو گفتم: ی صاف شدو به چشما متعجب  

. ن یتو ماشبرو  ایرها؟ ب  ی کنیم  کاریچ -  
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  یزده بود رو با ناخوناش چنگ آروم  کی از گردنمو که م ییجا دویخند رها

 زدو گفت: 

.ی بمون  نگلیس  شهیواسه ازدواج کردن، کاش هم ی فیتو ح -  

. نی خل نشو رها، بش-  

شدم.  ن یو منم سوار ماش ن یداخل ماش  نشست   

رها   یرو روشن کردمو به سمت خونه   نیبهش انداختمو ماش  ینگاه مین

 روندم. 

  یپل یدستش رفت سمت پخش خوردو و روشنش کرد، آهنگ خارج  رها

رو بلند کرد.   کی موز  یشدو رها تا آخر صدا  

رو کم کردمو گفتم:   کی موز  

! دیواقعا دوتا احمِق بد مست  ری تو ام-  

شد بهم.  ره یو خ  ی سمتم، صورتشو چسبوند به صندل دیچرخ  رها  

  ه یبه   ت،یستاصل..اصال شده تا..تاحاال تو م  ؟ یستی تو بدمست ن ی عنی-

هــــا؟  ؟یباهاش حال ُک..کن یوبخـــوا   یدخـــتر دست بزن  

برگشته بودم عمارت   یافتادم که مست از مهمون یاون شب ادیکردو  نگاهش

! دمش یو طناز رو تو آشپزخونه د  

.شدم یم  اریبا لمس کردن بدنش انگار هوش  یبودم ول  مست  

باال انداختمو گفتم:  یا  شونه   

داره؟  ی تیچه اهم-  

. ن یخوش بحال زن تو راد  ی. ولــــچی هه، ه-  

. لـــرزه ی دلش م  کنه ی...آدم نگاهت می َج..جذاب  یلیخ  تو  
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  امیو بعض نهیبش ایلی تو دل خ  شدی صفتشم باعث م نی رک بود! هم شه ی هم رها

باشن!  یازدستش فرار   

.  وردیبه روش م پروا ی داشت ب یبی ع  ینداشت و اگه کس یبا کس ی تعارف

داشت!  یجالب تیشخص  

داد باال وگفت: لبشو   

مرد جذاب گوه اعصاب!  ه ی ،یگند اخالق یلی خ  یول-  

خنده.  ر یزد ز   بلند  

کردمو گفتم: نگاهش  

بتوبم بهت؟   ایتشکر کنم  فتیاز تعر  دیاالن با-  

فقط بوســـم کن.  یچ یه-  

گفت:  دویکردم که خند یاخم  

! ی ـــدیکشته م   ی کنیاخم م  یگی نم-  

من..   یگیبس کن رها انقدرم که تو م -  

. ینه، هستـــ-  

وارگفت:  زمرمه   

. یکه گفتم هست یینایا  شترازی ب ،یحت-  

ادامه دادم.  رمی حرف نگاهش کردمو به مس یب  

رو شکوند و گفت:  نمون ی سکوت ب رها  

؟ یرو دوست داشته باش ی تو کس شهی اصال مگه م ؟ یدوسش دار  یلیخ -  

گفتم:  دمویکش   یقیعم نفس  

رو داست دارم رها؟   یک-  
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عاا   ؟ی بود؟ ناز؟ ناز  ی...اسمش چ گهید گهیم  ری دختربچه که ام ن یهم-

.آره طناز. طناز.   

شده بود گفتم: داش یاز کجا پ دونمیکه نم  یعصب بالحن  

بس کن رها. -  

فکر کنه.   ی راجب طناز حرف بزنه با حت  یدوست نداشتم کس اصال  

دختر باشه!  هیاگه اون طرف  یحت  

ش؟ یی خوایانقدر م  یعنی اووو...-  

فرمون رو چنگ زدم.  ینگفتم و عصب  یزیچ   

عروسک باشه که تو ازش خوشت اومده، ها؟  یلیخ  دیحتما با ه؟یچه شکل -  

ازش؟    یندار  عکس  

   ؟یفهمی رها بس کن، م-

و گفت: ی داد به صندل هی صاف نشست و سرسو تک رها  

. شمیخب باشه. خفه م  یلیخ -  

زده   نمون یب  یحرف  ری مس ی؛ تا انتها تکون دادم یچرخوندم و کالفه سر  چشم

رها.  یدم خونه  میدینشد و رس   

! یممنون رسوند -  

در که گفتم: رهی رفت سمت دستگ  دستش  

رها؟ -  

نگاهم کرد، نگاهمو دوختم به جلو و گفتم: ی خمار از مست ی همون چشما با  

. ر یتند رفتم...به دل نگ  کمی-  

زدو گفت: ی لبخند  
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! من که  ن یراد گهیعکسشو بده د ی. ول شمی ازتونم  رشمی گدل  ی من ازهرک-

 همجنس معشوقه اتم خوب! 

. یباور کن دی روکه نبا ی شنویم یکه از هرک  ییچرت نگو رها، حرفا-  

. ستی دروغگو ن ر ی بود! ام ری نبودو ام یاما اون هرکس-  

زده گفت: رواز داشبورد چنگ زدم، رها ذوق  یلبمو تر کردمو گوش  کالفه  

! ی شده حرفمونو گوش داد بارمیآخ جون، واسه -  

که بدون متوجه شدن خود طناز ازش گرفته بودم رو گرفتم  یی از عکسا یکی

 سمت رها و گفتم:

! ینر  ای آرزو به دل از دن-  

پلکم   ی عکس طناز شد؛ حت خ یچشماش م د،یرو از دستم قاپ  یگوش دویخند

!  زد ینم  

عروسک متحرکاس؟   ن یچقدر خوشگـــله! نکنه ازا ن ی...انیا  یوا -  

از خنده توش بود گفتم:  ییکه رگه ها  یی رواز دستش گرفتمو با صدا  یگوش  

. ی دید گه یخب د-  

ش؟ یدینازه! تاحاال بوس  یلیخ -  

.  روقتهی د گهی شو د  ادهیرها.. پ-  

من که   دنشیبا د ی ری گیخودتو م  یجلو  ی واقعا...واقعا چطور نی راد  نی بب-

 دخترم دلم رفت واسش. 

کردم که حساب کار دست رها اومد. دستشو گرفت باال    یوحشتناک اخم

 وگفت:

اصال...  گمینم  ی زیچ  گه ی! دمیمن تسل-  

خوش گذشت باتو! سالم منو به عروسک خانم برسون!  ی لیامشب خ   یراست  
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باز کردو ادامه داد:  درو  

. ری شبت بخ -  

رو روشن کردمو به    نی شد، ماش  ادهیپ ن یتکون دادمو رها از ماش یسر 

 سمت عمارت روندم... 
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شب گذشته بود و بازم حال خرابم داشت کار دستم   ی ها  مهیاز ن  ساعت

. دادیم  

  دمیاز پاکت کش یگار یشدم، س  ادهیپ ن یراه و از ماشزدم کنار بزرگ  نو یماش

. دن یو شروع کردم به کش رون یب  

شرکت به سمتم   یو از همه مهم تر کارا  یو عاطف یشخص  یکاراها  تمام

 هجوم اورده بودو داشت 

.نداختیاز کار م  مغزمو   

! خواست یرو م یا  دغدغهی دلم دوران ب خواست،یم یآرامش ذهن  یکم دلم  

عوض شدن، ماهم   زاهمیچ  یلیخ  م،ی بزرگ شد نکه یخوب بود تا ا ی"زندگ

!"ه یواشک ی  ی و خنده ها یآدم بزرگا پراز ناراحت ی ا یدن م،یعوض شد  

ادامه دادم.  ری شدم و به مس نی سوار ماش گارمینخ س  نیخاموش کردن دوم با  

پارک کردمو رفتم باال.   اطیرو داخل ح  ن یعمارت. ماش دمیبود که رس صبح  

متوجه   اشزه ی م زهی از جسم ر   خونه،یداره نماز م یکس دمی گذاشتم د پاتوخونه

 شدم طنازه! 
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عمارت هم مقدس وهم باارزش،   نیدختر توا  نیپاک من. وجود ا  یفرشته 

من.  یچه برسه به قلب کدر گرفته   

ها، طناز از  امو از چارچوب در گرفتمو حرکت کردم سمت پله  ه یتک

گفت:  یسرسجاده بلند شدو با لحن متعجب  

سالم ارباب. -  

تکون دادمو گفتم: یسر   

؟ ی چطور-  

گفت:  نوییانداخت پا سرشو  

ممنونم. -  

به روش زدمو از پله ها رفتم   ی لبخند  مچه یبود ن  ن ییکه سرش پا یهمونطور 

 باال. 

من بدتر   ی برا دن یصبح قرار داشتم. سه چهار ساعت خواب۸روژا ساعت   با

. وردیسردردم   

هام شدم.  ل یمی و مشغول کار و چک کردن ا زی گرفتم و نشستم پشت م یدوش  

باال!  دی غرق کار شده بودم، که با زنگ خونه شونه هام پر انقدر   

درکردم.  مویخستگ  دمویدستامو کش دم،یمال  چشمامو  

بود!۸  ینگاه کردم، لعنت موی گوش ساعت  

با برداشتن   دمویپوش نمویو رفتم سمت کمد وست ج  دمیکش ی اکالفه  پوف

. ن ییرفتم پا دهامیو کل موت یر  

باال انداختمو خودمو بهش رسوندم   ییابرو دم،یپدر رو شن  یخنده  یصدا  که

مبل نشسته بودو داشت با پدر خوش  یکه رو  مدیودرکمال تعجب روژا رو د

. کرد یو بش م   
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شکل نگرفته داره   نمون ی ب ی زیدختر هنوز چ  نیا  کرد؟ی م کار یچ  نجایا

بدش چه خواهد شد خدا داند!  کنه، یمن عمل م یبرخالف خواسته ها  

 

زدو گفت:   ییخودش دلربا ری تفسلبخند به   دنمیبا د روژا  

. ریسالم، صبحتون بخ -  

پسرم؟  یاومد -  

واسه روژا تکون دادمو روبه پدر گفتم: یسر   

سالم. -  

پسرم.  نی بش ایب-  

توهم به روژا    یکه با سگرمه ها  ی انداختمو درحال ینگاه موی مچ  ساعت

بودم گفتم: رهیخ   

. میبهتره بر  شه،ی م  رید-  

اومد سمتمون و بعداز سالم دادن؛   یچا ی ها وانیکه طناز با ل   دینکش یطول

رو اول گرفت روبه پدر و بعدش روبه من.   ینیس  

دادم باال.  ینگاهش کردمو سر   قیعم  

که طناز خم شده بودو   ی رو روبه روژا گرفت...بعداز کمث طوالن ییچا

 منتظر روژا بود، پدر گفت: 

تعارف نکن عروس.-  

که واسه طناز نازک کرد گفت:  یروبه پدر زدو با پشت چشم  یلبخند روژا  

. میناشتا باش  دیبا ش یآزما ی برا-  
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نکنم و با شکستن   یهارو روش خال  ییکردم که کل چا یدار  شتنیخو یلیخ 

هاشو تو بدن روژا فرو نکنم!  که یفنجون ها ت   

میناشتا باش  دیبا گه یو بعدش م  ستادهی دختر انقدر خم منتظرش ا اون  

روبه روژا گفتم:   دمویبه موهام کش ی دست یعصب  

. میبلندشو بر-  
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 #طناز 

 

صاف شدمو خواستم عقب گرد کنم   خوره، ینم  ییروژا گفت چا نکهیا  بعداز 

ارباب...  یبرافروخته  یکه چشمم خورد به چهره   

که واقعا ترس برم   زدی اش توش خشونت موج م دهیکش یچشما  ی قدر  به

 داشت! 

روبه روژا گفت:   یبا لحن محکم و عصب ارباب   

. میبلندشو بر-  

زدمو گفت:   یلبخند روژا  

چشم ارباب! -  

سمت خان وگفت:  روکرد  

خدافظ پدرجون. -  

بسالمت...بسالمت.-  
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. رون ینگاه کوتاه آخرشو بهم انداختو جلوتر از روژا از عمارت زد ب  ارباب   

آشپزخونه تا به مامان کمک کنم.   یخان رفتم تو  یدادن قرص ها بعداز   

! نطوری نبود. پدرم هم شه یمثل هم  گهید مامان  

تو چشماشون بود. یغم و ناراحت ه ی انگار   

مشکلش تاچه   دونم ینم  قیبرخورده، اما من دق ی به مشکل مال گفتیم بابا

! هیحد  

..!گهید زی چ  ای ه یمال  یواسه مسئله  شیناراحت دونمینم  اصال  

. نمیبب  شونویکه ناراحت  اورری که بود، اصال دلم طاقت نم   یهرچ  اما  

بکنم؟  تونستمی م کاریکنم تا مشکالتشون کمتر بشه، اما چ   یدارم کار  دوست  

عقبو نشستم روش.   دمیرو کش  یصندل  

رو برداشتم و مشغول پاک کردن با مامان شدم.   یسبز   

نبود!  نجاینه انگا  اصال ا نداختم،یبه مامان م ینگاه  مین  یهرزگاه  

. نفس  کردمیم  یسپر   یا  گه ید هیبود، اما ذهن و روحش جا نجایا خودش

اسمشو صدا زدم: دمویکش   یقیعم  

مامان؟...مامان؟ -  

صورتش تکون دادمو گفتم: یجلو  دستمو  

؟ییمامان جونم کجا یه-  

باال:  دیزدو ابروهاش پر   یپلک  

جانم...جانم؟ -  
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  د،یست ی مدته مثل سابق ن هی مامان؟ چرا تو و بابا  شده یچ  ؟ی ستین  نجایانگار ا-

. د یشده به منم بگ ی زیخب چ   

هارو کندو انداخت تو سبد: یسبز  یزدو ساقه   یلبخند مامان  

به فکر درس و مشقات باش  ،یفکرتو مشغول کن خوادی. تو نمست ین  یز یچ -

مدرسه.  ی بر گهیماه د ه یکه قراره    

شده؟ ی تروخدا چ  گه؟ یمامان...بگو د-  

اصال برو دستاتو   ، یخوریقسم م   یعه دختر بس کن...خدا رو واسه چ -

. یپاک کن  یسبز  خوامیآب بده. نم اطیح  ی بشور به گل ها  

. دمیچند وقته زبون بسته ها رو آب ندا نمی بب بدو  

ما.. -  

گفت:   یجد مامان  

که گفتمو بکن. بدو دختر.   یطناز...برو کار -  

و   گفت ینم یچ ی تاآخرم ه  ی عنی داد،ینم  یح یو توض زدی که حرف نم مامان

! دیکش  یازش حرف شد ینم  

. اطیرفتم تو ح  دموی کش یکالفه ا  پوف  

گن یبه من نم   یز یاعصابم خورد بود...چرا چ  اه  

 آخه؟ 

کردمیقرقر م  رلبیکه با خودم ز  ینطور یهم  

آبپاشو برداشتمو مشغول گل دادن به گال شدم.    

! کردی ارباب چقدر بد به روژا نگاه م  امروز  

اشو بکنه. کله  خواستیم انگار   
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! خدا  ره یو زود از کوره در م  هیارباب آدم جد کرده،کار یچ  ست ین  معلوم

... انه یکنه  یبا اخالق ارباب سازگار  تونه یروژا م  دونهیم  

! هی باشه، آدم خوب و مهربون یارباب هرچ  اما  

آبو باز کردم.  ری برداشتم ش لنگوی و ش رونیآه مانند فرستادم ب نفسمو   

کردو از سرم   ریبه شاخه درخت گ  می برم سمت چمن ها که روسر  خواستم

 کشده شد! 

 

موقع بود که در خونه باز شدو بابا اومد تو.  همون  

گفتم. یباباجون  رلبیزدمو ز  یگشاد لبخند  

بود    یدوسش داشتم، واقعا مرد زحمت کش یلیپدرم بودم...خ  عاشق

.زاشت ی منو مادرم کم نم  یبرا  چقوقتیه  

و بدون تامل   شکیسال ازعمرُت کم کن و بده به پدرت ب   نیچند گفتن ی م اگر 

... کردمیم  نکارویا  

 

سمت پدر قدم بردارم که درباشدت باز شدو  خواستم  

وارد خونه شدن.  یک ی مرد کچل ه دوتا  

  کردن؟ یم  کاریچ  نجای ا  گه؟یبودن د  یک نای ...اکردمی ترس داشتم سکته م  از

 اونم دوتا هرکول! 

شدم و به اون دوتا مرد که   یسرم باز بود پشت بوته ها مخف  نکهیا  یبرا 

شدم.  ره یخ  زدنیداشتن با پدر حرف م  
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بابا رو گرفت و چسبوندتش به در...  یه یقی از اون مردا  یکی  

. شدیم  یو اشک بود که از چشمام جار دیترک بغضم  

شدم بهشون...  ره یخ  یاشک ی دهنمو با چشما یگذاشتم جلو   دستمو  
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بد در هم بلند شد.  ی که صدا  دیرو محکم به در کوب بابا  

انقدر باهات    گهی د ی هفته پول ساالرخان و ند نی نادر اگه تا آخر هم نی بب-

کنم یبرخورد نم   یمجلس  

انههههه؟ یشد   تیحال  

و از ترس به سکسکه افتادم.  دیمرد تنم لرز  یعربده  از  

   ته؟ی مبلغش رفته باال حال ات یبدهکار-

حواستو جمع کن.  انه،یمهلتتم روبه پا میتا  

 

بابا گفت:   یزد روشونه  ی ا  گهید مرد  

کاخ؛  ن یتوا میای نه وقتشو که زرت و زرت ب میاشو دارمانه حوصله  نی بب-  

  تیبده  یساالرخان دستور داده سرتو جا ی نکن  یهفته پولو اک نی آخر هم اگه 

شد؟   رفهمی ش  م،یببر  
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دست مردو پست زدو گفت: بابا  

شماها...نامسلمونا ندارم.    دیرحمی چرا انقدر ب دادم،یاگه داشتم که زودتر م-

ندارم.  غمبری به پ ر یبه پ   

سرشو با دستاش گرفت.   ن،ی زم ی خورد رو  زی ل بابا  

موقع بود که فرهادهم اومد.  همون  

 

داخل   ومدمیو نم شکستیبود آخه. کاش قلم پام م   یامروز چه روز ایخدا

دوتا مرد   نی کردن ا یاحترامی. تا ب نمیشدن پدرمو بب  ک یتا کوچ  اطیح 

. نمیخودم بب ینسبت به پدرم با چشما  رحمویب  

خواست؟ یم یچ  نجایا  یفرهاد لعنت  نیا  

گفت: مرده  

شد سرت!   تیکه گفتم، تا آخر هفته! پول نباشه بجاش سرت نادر حال ی نیهم-  

 

. رون یزدن و از عمارت زدن ب  یمحکم یدر ضربه  به  

چشماش برداشت.  یاز رو  شویدود نک ی ع فرهاد  

باز کردو گفت: ششو یپدر نشست و ن   کنار  

نادر خان؟ هه.   ی طلبکارات چه کرد هیبودنا! با بق  اشیاز اون وحش  نای ا-  

دستشو گفت: یبا ضرب زد رو  نکشوی ع  یزدو دسته   یزی تمسخر آم  پوزخند  

نادر احمق نباش! احمق نباش مرد. نی بب-  
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کنه؟   یطناز بدبخت زندگ یدوست دار  تو  

ره؟ ی زنت هرروز با هزارتا گردن کلفت اره بده و توشه بگ خواد یم دلت  

 

دوخت به فرهاد و گفت:  شوی اشک ی چشما بابا  

بچه اس.  یفهمی آخه، طناز بچه اس! م یگی م  یاد خان چ فره-  

کنم؟    یبه ازدواج زور  یتنمو راض یپاره   یچطور  من  

من که بخوام بخاطر پول دخترمو زجر بدم.  رتیتوف به غ  اصال  

 

سردادو گفت: ی احمقانه ا  یخنده فرهاد  

؟ یشد  وانه ید ؟یمرد؟ زجر چ  ی گیم یچ -  

   گه؟ی من شمرم د  ی بگ یخوا یم  یعنی

 

نبود.   نینه...نه فرهاد خان، بخدا منظورم ا -  

اون تازه شده    ه؟یچ   ی زندگ  ه،یچ  شوهرشه ینم  ش یطناز بچه اس حال گمیم  من

سالش. ۱۵  

  یواسه خودم زورش کنم که ازدواج کنه اونم بخاطر بده تونمیم  یچطور

 من! 

من...   ت یخر بخاطر  

 

:گهیم ندازهیکه به پدر م یق یو با نگاه عم دهیتکون م ی سر فرهاد  
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به پاش  زمی ری نداشته رو م یمن هرچ -  

حسابت با طلبکارات صفر   نکهیهم ا  ،یکنیهم طنازو خوشبخت م  ی نطوریا

! شهیم  

درستو انجام بده نادر...  کار  

 

اش گفت: پاره مدل   نیاز کنار پدر بلند شد و بعداز تکوندن شلوارج  فرهاد  

  یو بدبخت یخوشبخت ن یکه ب ییتو ن یا  گهیمن اتمام حجت کردم باهات، د-

! ی رو انتخاب کن  یکی  دیطناز با  

تو...  رمیم  
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بلند شدو گفت:  نی زم  یاز رو  بابا  

فکر کنم... دیفکر کنم...با یکم دیمن با-  

 

. رونی خم شده از خونه زد ب یبا کمر  بعدش  

 

اون   نه، یکردم تا فرهاد منو نب  یبوته ها و درختچه ها مخف ی ال  شتریب خودمو

زانوهام و بغضم  یپخش شدمو سرمو گذاشتم رو  ن یزم یرفت باال و من رو 

شکست...   بانهیغر  



 

 

 
321 

زجرم که    ؟یکنی امتحانم م ی دار زه؟ی ری داره بهم م یآخه چرا همه چ  ایخدا

به بنده ات.  ید ی...نه تو زجر نمی دینم  

. شکنمی مشکالت م ن یرایمن دارم ز  اما  

 

. دمیپدرمو د هی گر دم،یخار شدن پدرمو د امروز  

باالتر؟  نی از ا ی چه درد ن؟ی بدتر ازا یچ  گهید  

کرده بودم که به سکسکه افتاده بودم. ه یگر  انقدر   

.ومدی درست باال نم نفسم  

رذله بدذات. وانِ یح  هی!  ونهیح  ه یقطعا  فرهاد  

خودش فکر کرده؟  شیپ یچ   

 

ازدواج کنم؟ یبا اون عوض  یچطور  من  

! کنمیم  دا یباال لرزش پ رهی تپش قلبم م  شدیحالم بد م دنشیبا د من  

کنم؟   یسقف زندگ  هیر یباهاش ز دیبا  یچطور حاال  

فکر   د یمن باهاش ازدواج کنم. قطعا حرف آخرش که گفت با زارهی نم بابام

از فرهاد لجن بود!  یی رها یکنم برا   

 

  داشونیبازم پ  افهیاون دوتا مردبدق  نم،ی خار شدن پدرمو بب  تونستمیم  یچطور

کن.   شیکار هینه! نه...خودت   ای. خداارنیسربابا م ییگفتن که باال   شدیم  

روم بزار.  شی پ  یراه  هی خودت  
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کنم پدرو مادرم   یحاضر بودم با فرهاد ازدواج کنم! حاضر بودم هرکار  من

نشه.   شونیزیچ   

 

مانع از   یحرفو به پدرم بزنم؟ خجالت لعنت نیا  دیبا  یچطور دونستمینم اما

! شدی حرف ازدواج با فرهاد م دن یکش شیپ  

...خود کفتار صفتش! گفتمیبه خودش م دیبا  

بدو بدو به سمت  نداختی که چادرشو سرش م  یکه مامان درحال  دینکش یطول

حرکت کرد. اطیدرح   

بود! اشکامو با پشت دست    یچ  یبرا   ش یحال شونیانقدر عجله و پر  دونمینم

بلند شدمو رفتم داخل خونه.  ن یزم یپاک کردمو از رو   

 

نبود؟   داشیکجا بود؟ فرهاد چرا پ  خان  

.دمیفرهاد رو کنار خان د مینیبش یسمت اتاق خان و براساس پ   رفتم  

تخت بلند    یکه به خان گفت از رو  یز یخان انداخت و با چ  یپتو رو  فرهاد

داشت. باعجله خودمو از اتاق دور کردم.شدو به سمت اتاق قدم بر  

 

که گفت: دمیفرهاد رو ازپشت سرم شن ی که صدا   

! زهی ت  یلی من مشامم خ -  

 

برگردم گفتم:   نکهیدهنمو قورت دادمو بدون ا آب  
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باهات حرف دارم. -  

لباش جاخوش کرده بودو با چشماش    یرو یسمتش لبخند خاص  برگشتم

! دیکشیانگار داشت برام نقشه م  

و گاز زدنش  هاوه یاز ظرف م یبی مبل و با برداشت س یانداخت رو  خودشو

 گفت:

طناز خانم! شنومی م-  

 

نگاهش کنم گفتم:  نکه ی بدون ا وستادمیکنار مبل روبروش ا   رفتم  

. دمیو شند دمینحص امروزو د   یمن همه اتفاقا-  

بهش گفتن.  ایبابام چ  یطبکارا  دمید  

بخوام از کوره در رفتم و گفتم:  نکهیایب  

انقدر   یتونیم  ی! چطوری کردی م شتر ی عذابشو ب دویخندیتو به پدر من م  یول-

؟ یباش  یآدم بد  

 

گفت:  دویخند فرهاد  

! یانقدر تو دلبرو باش یتونیکه تو م ی همونطور-  

_ 

 

☠��:(  کاریکپبه #لعنت   
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باال و گفتم:  د یابروهام پر شوکه   

... یلیخ -  

کردو    یارومو ازش گرفتم. تک خنده   ت یحرفمو خوردمو با عصبان یادامه 

 گفت:

حاال؟  ی دار کارمیترش نکن دختر، بگو چ -  

 

تا قبل از اومدن پدرو مادر   دیتا به خودم مسلط بشم، با دمیکش   یقیعم نفس

خودم  تونستمیم   یچطور  ؟ی ...اما خب چطورگفتمیموضوع رو بهش م

که ازش متنفرمو بدم؟  ی ازدواج به مرد شنهادیپ  

کالفه گفت:  زنم،ینم  یحرف دید ی وقت فرهاد  

خب؟ -  

بگم که...   خواستمیمن ممن.. -  

دوباره سکوت کردم.  ردندونامویبردم ز ناخونامو  

.گه ی ِد حرف بزن د-  

صبر کن.   گمیخب... م یلیخ -  

. رمایم شم یبلند م  شه،یمن صبرم داره تموم م-  

 

لعنت بهت... لعنت بهت...   یا  
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... دمیشن  اطیمن اون حرفارو تو ح -  

! یگفت  باری که  نوی خب ا-  

نگاه کردمو گفتم: بهش  

... یگفت  یبه بابام چ  دمیشن -  

؟ ی دیشن ویچ -  

من با تو...  یعنی اگه...اگه بامن... ی به بابام گفت نکه ی ا-  

! کنمیپدرتو صفر م  یها  یتمام بدهکار یآره اگه تو با من ازدواج کن-  

نگاهم کرد با زبون لبمو تر کردمو گفتم: انه یو موز قیعم  

من باهات...باهات.. -  

:دمویکش   یقیعم نفس  

!کنمیباهات ازدواج م-  

 

شده بود بهم. حقم داشت،   ره یخ  یباال...شوکه بدون پلک زدن دیپر   ابروهاش

موافقت کنم.  شنهادشیتوقع نداشت من با پ   

. تو دلم چه  کشم یدارم م ی که من چه زجر  دونستیفقط خوِد خدا م  یول

... گذره یکه نم  یی زایچ   

 

بود بهمو لبخند   رهی که خ  ی درحال یحرف چیهی مبل بلند شدو ب ی از رو فرهاد

لبش مشهود بود قدم برداشت سمتم...  ی گوشه  ی روزیپ  
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! ی اگه ی د یاز هردفعه  شتر یب یحت م،یترسدیازش م هنوزم  

  رفتمی و م گرفتمیقدم بزرگ ازش فاصله م  هی  داشتیکه سمتم برم  ی هرقدم با

اثابت کردو فرهاد مقابلم   واریکه پشتم به د  میکرد ی رو ش یتر...انقدر پ عقب 

.ستادیا  

! شدی داشت کنده م ادیاز تپش ز  قلبم  

 

کناِر سرم، نگاه نافذشو دوخت به مردمک    وارید یراستشو گذاشت رو  دست

 چشمامو گفت:

؟ ی ریبگ   متوی باعث شد انقدر زود تصم یچ -  

قورت دادمو گفتم:  ی دهنمو به سخت آب  

بخاطر...بخاطر... -  

رو نداشتم.   یبعد یخشک شده بود قدرت گفتن جمله  دهنم  

گونه امو گفت: ی نشست رو  دستش  

طناز؟ بهم بگو؟  یبخاطر چ -  

وگفتم: دمیبرخورد دستاش به صورت گر گرفته ام لرز  از  

. کنمیم   نکاروی من...من بخاطر بخاطر ... پدرم. بخاطر پدرم ا-  

لبش کش اومدو گفت:   یگوشه   

هوم؟  ؟یعروس من ش   یتو دوست ندار ی عنی-  

کاش ازم دور شه، کاش بهم   یلعنت ن؛ یینگفتم و سرمو انداختم پا  یزیچ 

نشه...  ک ینزد  

لبمو نوازش کردو گفت: یشه صورتمو نوازش کرد، با دستش گو  پوست  
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اخالق ترما تازه مال من جذاب تره. خوش ن یمن از راد-  

  یفقط ب دمیهم فشردم. منظورشو نفهم یمن از ترس چشامو رو  دویخند

 حرف نگاهش کردم.

از پشت سر باعث   ییزنه که صدا رو ب  یلب باز کنه و حرف بعد   خواست

کنم و اشهد خودمو بخونم! ی شد قالب ته  
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قورت دادم  یخان بود! آب دهنمو به سخت یصدا  

از فرهاد فاصله گرفتم.  عیسر  و  

! د یاطرافش بودو منو ند ی زیکردن چ  دایخان مشغول پ خداروشکر  

بودم و داشتم از ترس   ستادهی ا  وارید  یگرفت باال و به من که گوشه  سرشو

کردو گفت: ینگاه  ختمیر یعرق م  

؟ یینجایعه دختر تو ا -  

. دیداشت یبله خان، امر بل.. -  

. ی کن دا یواسم پ یز یچ  هی  خوامیدنبالم م ایب  قهیدق ه ی-  

لبش    یبه فرهاد که داشت با لبخند گوشه   ینگاه میگفتمو ن رلبیز  یچشم

کردمو پشت سرخان راه افتادم. کردینگاهم م  

که   یکه گفتو انجام دادم گشتم دنبال کتاب یاتاقش که شدم کار   وارد

گفت:  دوی. کتابو بهش دادم که خندخواست یم  
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. کل خونه رو دنبالش گشتم.  یرشی دختر...پ یرشی پ-  

بامن؟  د یندار یا  گه ی. امردکنمیخواهش م -  

نه برو دختر به کارت برس. -  

ممنون. چشم، -  

! گه یحرفامو به فرهاد زدم بجز چندتا مورد د یتو هال، همه برگشتم  

زودتر بحثو جمعش کنم.  انی مامان وبابا ب ایارباب   نکهیقبل ازا دیبا  

نگاه    لمیف  شیکه فرهاد روش نشسته بود و داشت با گوش یسمت مبل  رفتم

. کردیم  

و گفتم: ستادمی ا  کنارش  

... خوا یم-  

گرفت باال وگفت:  دستشو  

واسا...واسا آخراشه! -  

دختره و پسره   ینگفتم. چشمم خورد به گوش یز ینفرت نگاهش کردمو چ  با

! احمق! نه یب یم ای. نگاه کن تروخدا چ دنیبوسیداشتن همو م  

. دادمیکه با فرهاد فاصله داشت نشستم و منتظر پامو تکون م یمبل  یرو  

  زوی م  یو پاهاشو گذاشت رو  ز یم ی رو گذاشت رو  یگوش  ن یچندم بعداز 

 گفت:

خب بگو؟ -  

بگم.  به پدرم   دیبا یچطور  دونمیمن نم-  

گاز زدو بادهن پر گفت: ارشویخ  فرهاد  

؟ ی بگ ویچ -  

گفتم:  دمویدندونامو بهم ساب نامحسوس  
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مسئله ازدواج رو! -  

با فرهاد ازدواج کنم.  خوامینداره بگو م  یکار -  

که دستام از شدت خشم مشت شده بودن و   ینگاهش کردمو درحال یعصب

گفتم: دادنیناخونام داشتن کف دستمو خراش م  

رو بزنم!    یحرف ن ی همچ  تونمی من نم-  

تورو شوهر بده، حرف منم پشمشه! پس بهتره خودت   خواد ینم  گهینادر م -

. یبگ  

گفتم: دمویکش   یقیچشمام درشت شد. نفس عم شیادب  یب  از  

بگم.   تونمینم کشم،یکن...من از خجالت م  یکار یخودت  کنمیخواهش م -  

... نیبب  ی؛ ولبهش   گمیخب من م ی لیخ  ه؟ یبابا خجالت چ  الیخ یپوف ب-  

متفاوت گفت:  ی پاهاشو با لحن یگذاشت رو  ارنجشو  

شه؟ ی سرت م یاز مسائل زن وشوهر   یز یاصال تو چ -  

 

گفتم:  دمو یکش یتوچه؟ آخه به توچه! پوف به  

بهتره من برم. -  

ازش دور بشم   یلی خ  نکهیمبل بلندشدم و از کنارش رد شدم قبل ازا  ی رو  از

صورتم   یو نگاهشو به تمام اجزا  وار یبازومو گرفت و چسبوندتم به د

رو گرفته بود.    میشونیمعذب شده بودم و عرق پ رنگاهشیز دوخت،

 چشماشو به لبام دوخت و گفت: 

طناز...  یکه خودتو خوب آماده کن  خوامی! م ی شیعروس من م  یبه زود -  

خودمو آماده کنم؟  یچ  یبرا  ؟یچ  یب...برا -  
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لبش کش اومدو گفت:   یگوشه   

  یلی خ  دیمتفاوته و تو با یلیخ  نجای با ا نشی من قوان یخونه  نکهیواسه ا-

باشه!  ادیصبرت ز  

امو نوازش کردو گفت:   گونه  

... رمیو زود هم از کوره درم  تحملمیب  یلی من خ -  

مواظب عملکردت   یلی خ  دیبا ؟ یدیطناز فهم  یخوب حواستو جمع کن دیبا

! یباش  
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دهنمو قورت دادمو ازش فاصله گرفتم.  آب  

!دیرو د ی بدذات شدی تو چشماش فقط م ی لعنت  

 

  تونهیآدم م  ه ی  یفرهاد نباشم. چطور ی چشما  ی اتاق تا حداقل جلو  یتو  رفتم

 انقدر سوءاستفاده گر باشه؟  

کردن کمدم سرگرم کنم تا افکار مزاحم از ذهنم   زیگرفتم خودمو با تم  میتصم

 پر بکشه. 

و دوباره از اول تا کردمشونو مرتب   رونی ب ختمیرو ر   لی لباساو وسا تمام

 گذاشتم داخل کمد. 
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خاطراتم خورد!  یبه جعبه  چشمم  

. رونی ب دمشیزدو با لبخند دست دراز کردمو از کمد کش یبرق چشمام  

  یز یچ  ن یدرشو باز کردم، اول ینشستم و با خوشحال نیزم   یرو  چهارزانو

گرفته بود.  ارباب برام  شیها پبود که مدت یکه به چشمم خورد گردنبد   

گذشته ها انداخت، کاش   ادیروش بود منو  ی کیکوچ  دیپالک که خورش اون

درست بشه.  یبتابه ! باعث بشه همه چ   مونی و به زندگ ادیهم ب ینور  هی  

بشه دوباره اون آرامش و لبخند گذشته برگرده.  باعث  

جدا کردمو گذاشتمش داخل جعبه وخودمو به لب   امنه یاز تخته س  گردنبندو

 پنجره رسوندم. 

رو زدم کنار، ارباب بود...  پرده  

 

اگه ارباب فرهاد رو    یشدو حرکت کرد سمت عمارت. وا  ادهیپ  نی ماش  از

! زاشت یزنده اش نم  دیدیم  

  یمونده بود. طول رهی بودم و همونجا کنار پنجره نگاهم به جلوم خ  دهیترس 

رسوند. اطیباسرعت خودشو به ح  اطیکه فرهاد با احت  دینکش  

. دیرس  اط یکمرشو خم کردو خودشو به در ح  وارو یپشست د  رفت  

 

.  رهی م  هوای ب ادیم هو ی. مونه یجن م  ن یکنه! ع  کارشیچ  خدابگم  

لب پنجره نشستم.  دمویکش  ینفس راحت رونیاز عمارت زد ب  دمید یوقت  
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. دشیارباب ند  خداروشکر  

 

  ه یبه مشامم خورد   یعطر   یاما بو ن ییخواستم برم پا  دمویکش   یقیعم نفس

 عطر مردونه!  

. دمیبود؟ سرمو خم کردمو لباسامو بو کش کیانقدر بوش نزد   چرا  

بود! ی عطر فرهاِد لعنت  یبو  نی ...انی ا  یوا  

لباسام موند بود.  یعطرش رو  یشد که بو  کی بهم نزد انقدر   

 

گرفتم و تمام لباسامو تو   یدوش مختصر  ه یپا تندکردم سمت حموم و  دهیترس 

. ختمیرخت چرکا ر  

وقت بود   یلیبستم، ارباب خ  ی دم اسب س یخ  سیموهامو خ  دمیکه پوش   لباسامو

ببره!   یزی اومده بودو مامان هم نبود که براش چ   

. نییسرم انداختمو رفتم پا   مویروسر  ع یسر  

 

بودو   دهیکاناپه دراز کش  یرو  رونشی ب  یکه باهمون لباسا  دمیرو د ارباب 

.شی شونی پ ی ساعد دستشو گذاشته بود رو  

  یگشت نتایکاب  یدرست کردم، تو یبه آشپزخونه رسوندم و آب پرتقال خودمو

  ینیو با برداشتن س  وهیکردمو گذاشتم کنار آبم  دایپ  یا صبحانه کی زدم و ک

. رونیاز آشپزخونه زدم ب   

نخورده بود حکما گرسنه اش بود.  یزی از صبح چ  ارباب   
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کنار مبل و روبه ارباب گفتم:   رفتم  

سالم... -  

 

  ینیرو از س  ک یو ک وه یآبم زی م  یرو گذاشتم رو ی نینداد خم شدمو س یجواب

. کنهیارباب داره نگاهم م دمیخواستم صاف بشم که د درودمو  

کرده دوباره گفتم: هول  

سالم. -  

  یکاناپه نشست. دست برد سمت دکمه  ی تکون دادو رو ی سر ارباب 

اول لباسشو باز کرد.   یچندتا دکمه رهنشویپ  

کردو گفت: نگاهم  

کوره؟ وچرا انقدر خونه سوت-  

. کننیو خان هم تو اتاقشون دارن استراحت م  رون یمامان وبابام رفتن ب-  

انداخت و گفت:  ز یبه م  ی. نگاهدیکش یقی نفس عم دویمال چشماشو  

.  خورمینم-  

کاناپه بلندشدو گفت:  ی رو  از  

...ناهارو زودتر آماده کن! رم یدوش بگ  رمی م-  

لب زدم: فکر یب  

.دینخور  یز یچ  د یکنیضعف م دیخون داد-  

ذهنم نقش   یبود باال... حرفمو دوباره تو   دهیسمتم ابروهاش پر  برگشت

نزده بودم که!  یحرف بد یبست، ول  

نگاهم کرد.  ق یبرگشت سمتم و عم ارباب   



 

 

 
334 

 

#p90♾ 

گفت:   بشویج  ی گذاشت تو   دستشو  

بوده ؟  نجایا ی؟ کس  نجای ا ادیعطر مردونه م  یبو  ه ی-  

وحشت   ییآب دهنمو فرو فرستادم و با چشما  یدرشت شدو به سخت چشمام

شدم.  ره ی زده به ارباب خ   

ابروشو داد باال وگفت: ی تا ه ی ارباب   

هوم؟ -  

اگرم  کردمیم یو اربابو عصب شدی بد م  یلیآره خ   گفتمی اگه م  گفتم؟یم دیبا یچ 

از امروزو فرهاد بزنه.   ینه ممکن بود خان حرف  گفتمیم  

تر کردمو گفتم:  لبمو  

که   دمیباال تو اتاق بودم از پنجره د یوقت  یعنی...یعنی ...دمی_خب من...من د 

 رفت. 

تکون داد.   یاخماش رفت توهمو سر  ارباب   

  

ازت نگذره فرهاد که وجودت واسه همه عامل تشنج زا هست!  خدا  

از بغل ارباب مثل جت رد شدم.  ید یو با ببخش ن یی انداختم پا سرمو   

نفس    امونه ی س یقفسه   یسوندم به آشپزخونه دستمو گذاشتم رو که ر خودمو

. دمیکش  یراحت  

بودم. دهیترس یلی خ  یوا  
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.فتادین  یممکن بود ارباب واکنش نشون بده اما خداروشکر که اتفاق هرلحظه   

 

مامان و بابا کجا رفتن که هنوزم برنگشتن!   ست ین  معلوم  

از داخلش درودم .  یو باز کردمو مرغ زریفر در  

کردم و بعداز بار گذاشتن غذا رفتم تو هال .  س یروهم خ  برنج   

 

!  ییبود نه آشنا  ینه دوست  گهینبود ... حوصلم سررفته بود. د چکسیه  

زمان باهم خوش   هیکه   ییندارم؟ پس اون دوستا یمن چرا دوست  اصال

برکه ؟ چرا تو جنگل و   رمی کجان؟ چرا من مثل گذاشته ها نم  میگذروندیم

گشت بزنم ؟   رمیباغ نم   

؟   خورنیکتابخونه خاک م یچرا کتاب هام دارن تو قفسه  اصال  

که   ست ین  یز یکه االن هستم اون چ  ین ی همون طنازم ؟ نه ... فکر نکنم، ا من

اتفاقات  بودم.  ن یاز اتا قبل   

...! آِل من  نبود  دهیمن، ا  االنه  

 

  اطیاز مامان و بابا نبود. رفتم تو ح  یهم حاضر کردم، اما بازم خبر  غذارو

. ستادمی و دم در ا  

. زدی پرنده هم پرنم یحت  

در کز کرده بودم و خواستم برگردم داخل که   یاونجا جلو ی ا  قهیچنددق

. ومدنی م  ابونیکه داشتن آسته آسته از ته خ  دمیمامان و بابا رو د  
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بهشون کردم که بابا فقط با سرجوابو داد و   یاومدن داخل خونه سالم یوقت

داد.  رلب ی تراز بابا بود سالم ز  حوصلهی مامان هم که ب  

باال آروم گفتم:  میرفتی م میکه داشت  یو درحال ستادمی بغل مامان ا  رفتم  

ن؟ یمامان، کجا بود-  

نگاهم کنه گفت:  نکه ی بدون ا مامان  

دوروبرا. ارباب اومدن؟  ن یهم-  

.   شهیم  یدوساعت ی کی  کی آره...نزد-  

که باال رفته بود گفت:  یینگاهم کردو با ابرها مامان  

. یناهار که گذاشت-  

تکون دادمو گفتم: سرمو   

بله. -  

 ی ز یلباساش اومد تو آشپزخونه، بازم طبق معمول چ  ضی بعداز تعو مامان

 بهم نگفت! 

و   ی صندل یبودم مامان نشست رو که مشغول درست کردن ساالد  یدرحال

شد بهم .  رهیخ   

دادم.... گذشت و بازم نگاه   لشیتحو  یبهش کردمو لبخنو کوتاه ینگاه

گفتم: دمویمامان روم بود! متعجب دست از کار کش  یرهیخ   

شده؟  ی زی مامان چ -  
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. با ناخوناش  د یکش ی قیچونه اش برداشت و نفس عم ر یدست از ز  مامان

لبش رو   یگوشه  یطوالن یوبعداز مکث دیکش یفرض  ی خط ها زی م  یرو

گفت :  دُ ییجو  

.  یچ ی...ه یچ یه-  

و   دیکشیلباسش م نیی که دستاشو به پا یبلند شدو درحال ی صندل ی رو  از

 نگاهش به اطراف چرخون بود ادامه داد:

پاشو طناز ... پاشو دخترم. م،یناهارو حاضر کن ز یبهتره م-  

 

. بلند شدم  ی صندل یباال دادم و از رو  یی بودم، ابرو رهیفقط به مامان خ   جیگ

که مامان گفت: خچالی خواستم برم سمت   

اش با من.   هیبق  ن،یرو بچ  ز یتو برو م-  

. رونیتکون دادمو با برداشتن ظرفا از آشپزخونه زدم ب  یسر   

...دمیچ   زی م ی ظرفها رو رو خته یبهم ر  یو افکار ری درگ یبافکر   

 

  ی نیتو آشپزخونه ! س  رفتمی م یی رای از پذ یی رای تو پذ رفتمیآشپزخونه م   از

هارو برداشتم ونگاهمو به مامان دوختم. وانیل  

داشت   یا  گهید هیاما خودش جا ردکی هم مثل من آشفته بود ... کار م مامان

!   کردی م ر یس  
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مامان ؟ -  

طناز ؟   هیچ -  

؟  ی شد  مونیمامان؟ چرا پش   یبهم بگ  یخواستیم  یز یچ -  

نکرده برو ...  خیبرو ارباب و خان رو صدا کن تا غذا  -  

اما مامان ... -  

: دیبرگشت سمتمو سرم داد کش ی عصب مامان  

طناز ؟ بهت گفتم برو ارباب وخان رو صدا   یدیچرا حرف گوش نم-

 بزن ... 

بهم کردو منو زد کنار و    یشدم، مامان اخم ره یتوهم به مامان خ   یاچهره  با

. رونی خودش از آشپزخونه زد ب  

بود؟  ی شده بود مامان؟ چرا انقدر عصب چش  

خان و ارباب   یکه صدا دمییدستمو جو ی تو آشپزخونه موندمو ناخونا انقدر 

 منو به خودم اوردن.

  نکه ی ا ی اما ب  رونی هارو برداشتم وباسرعت از آشپزخونه زدم ب وانیل  ینیس

ها و   وانیل ین یاش شد افتادن س  جهیشاخ تو شاخ شدم و نت  یبخوام با کس

شدنشون !   کهیشکسته و چندت  

شدم ... سرمو که    رهیخ  ن یزم ی شکسته شده رو  یها وانیاول به ل دهیترس 

 بلند کردم با ارباب مواجه شدم. 

؟   یشی... چرا آدم نم  یلیطناز خ  ی احمق یلیخ   

کنم    یلبمو باز و بسته کردم تا عذرخواه دمیبه صورتم کش ی استرس دست با

. تونستمیاما نم  

و گفت: یصندل  ینشست رو  خان  
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ها تو دستت نرن دختر جان .  شه ی قضا بال بوده ... مواظب باش ش-  

سرتاپامو از نظرگذروند و گفت:  ارباب   

مواظب باش ! -  

. دیبخدا اصال حواسم نبود...ببخش د،یببخش -  

و گفت:  یصندل ی نشست رو ارباب   

. رو ..   نای فعال برو ناهارتو بخور ولش کن ا-  

... اما خطر -  

برو! -  

و برگشتم تو آشپزخونه.  نیی حرف سرمو انداختم پا یب  

 

#p92♾ 

 

  یبدهکار  کنمیمن باهاش ازدواج م نکهیو فرهاد با شرط ا  گذشتیماه م  کی

بابا رو صفر کرد!  یها  

از پدر ...  خبری ب اما  

 

نتونسته بودم به بابا بگم.   هنوز  

هفته بهم فرصت داده بود تا با   هی فرهاد هم صبرش تموم شده بود و فقط  یول

 پدر صحبت کنم . 
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 ی نداشت و بابارو راض  یا  دهیفا  چیمامان و بابا ه  یفرهاد جلو ی حرفا چون

که من با فرهاد ازدواج کنم !  کردینم  

 

. دمیکشیم  شیمسئله رو پ  دیبود با یهرطور   

  ایبود که ارباب متوجه بشه، حتما اون موقع سر من   ی همه بدتر زمان از

. کردیو از بدنمون جدا مفرهاد  

  ادیکم من رو هم از  و کم  ره یگ یاالن اوضاع فرق کرده ارباب داره زن م اما

. بره یم  

 

بزرگ،   یل یخ  ی. آرزوها ام داشتم ..  ندهیواسه آ  یاد یز  یآروزها من

چشم به هم   هی که همشون داشت تو قی قشنگ بودن اما در  یلی خ  اشونمیبعض

.رفت ی م ن یزدن از ب  

 

. با فرهاد ازدواج کردم درسمو بخونم یتونستم وقت دیشا  

ازش داشتم... بهتره بگم ازش متنفر بودم اما چاره  ینزاشت! دل خوش دمیشا

هم نبود!  گه ید ی  

 

بابا ازدواج من با فرهاد بود.   یاومده   شیحل کردن مسئله پ ی راه برا  تنها  

تو خطر افتادن پدرم و ازدواج با فرهاد   یعنی ی ناخواستن ز یدوتا چ  ن یب  از

. کردمیرو انتخاب م  یکی دیبا  
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بد رو انتخاب کردم! نی بد و بدتر  نیب  ومن  

 

روژا به عمارت قدم بزاره.  ادیز  دادیماه ارباب اجازه نم  هی  ن یتوا  

بزاره.  رپاشیکه اومد موفق شده بود  غرورمو ز  یهمون چند دفعه ا اما  

 

. کردی رفتار م  زشی با من مثل کن  روژا  

دختر!  یه گفتیطناز بهم م یبجا  

کاراشو   نی که کل ا  رسه یم  ی. اما روز دادیممنون دستاشو برام تکون م یبجا

خواهم کرد.  یتالف  

...  ست یدورهم ن  ادیبگذره . اما حتم دارم ز یادیتا اون روز زمان ز  دیشا  

 

عمارت براساس  یاز اتاِق ها  یکیکه از صبح نبود و روژا روهم تو  ارباب 

. کردنیامشب آماده اش م  یو برا کردنیرسم گذشته داشتن بزکش م  

 

پدر!   نیدست تنها بود همچن مامان  

...   کردمیونابود م ستی تنها نبودن حداقل خودمو امشب ن اگه   

 

من و باباومامان و    عمارت خنده برلب نداشت فقط  ن یکه توا ی تنها کس انگار 

!  میارباب بود  
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. گذاشتن یها بعدازظهر به عمارت پا مو مهمون  شدی داشت ظهر م کمکم  

برام   یبگم ناخون تونمی گرفته بودم، م  یصبح که بلند شدم استرس بد از

بودم!   دهییکه همشونو جونمونده از بس   

تا   شدمیآروم م  دی ...اما بادونمینم  شوی چطور کردم،ی م دایآرامش پ  یکم دیبا

کرده بود،   دییامروزو به نحو احسنت انجام بدم، چون خان تاک  یبتونم کارها

استرس و   ن یو بدون نقض برگزار بشه و ا یعال یامروز همه چ  خوادیم

. کردیم  شتری رو ب  هی من و بق  یکارها  

  دهیهارو نچ  ین یری و ش وهیبود ! اما هنوز م ۱۰انداختم   یرو نگاه  ساعت

.میبود  

. و چندتااز زن  دنیچ یهارو داخل خونه م ی زوصندلی از مردها داشتند م چندتا

. کردنیو مرتب م ز ی هاهم خونه رو تم  

رسوندم.  اطیلباسمو گرفتم و بدو خودمو به ح   یگوشه   

 وه یگفتم م   بستنی م سهیداشتن ر  اطیکه داخل ح  ییهابه چندتااز پسربچه  رفتمو

کنار حوض تا بشورمشون.   ارنیدرو ب ی جلو یها  

رو که خواستمو انجام دادن.  ی کار  
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شده    یقشنگ یداخل حوض. صحنه  ختمیهارو ر  وهیکنار حوض و م نشستم

  ییبایز  یعمارت جلوه  ی تو حوض بزرگ آب یرنگ یرنگ  یها وه یبود ... م

کرده بود. میرو ترس   

ها شدم. هویکردن دونه دونه م یزدم باال و مشغول آبکش  نامویآست   

 

  گهیقول مامان دکمرم به  ی حوض بلند شدم وا یها که تموم شد از لبه  وهیم

! کردیداشت دهن باز م  

. خم شدمو خواستم ظرف  دمشیمال یکمرمو کم ی گذاشتم رو   دستمو

از پشت گفت:   ییشسته شده رو بلند کنم که صدا یهاوه یم  

؟ ی کنیم  کاریچ -  

ارباب بود، برگشتم سمت ارباب و گفتم: یو رسا  ی جد یصدا  

هارو ببرم باال خش...  وهیم  خواستمیسالم ارباب، م-  

  کارنیمردا چ   نیباال؟ پس ا یرو ببر   ینیسنگ   نیبه ا  یها وه یم یخوا یتو م -

؟  نجایا  

داخل   زاشتیرو م یاضاف  یها  سهی که داشت ر یروکرد به پسر  ارباب 

و گفت:  لون ینا  

پسر...  یه-  

ارباب؟ بله  -  

. عیهارو ببر باال ... سر وه یم ن یا  ایب-  

چشم ارباب.  یرو -  
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  ی هارو بردن باال... ارباب ک وهیاومدن و م   گهید یبا چندتااز پسرا  پسره 

 اومده بود اصال که من متوجه نشده بودم؟

 

زانوهاش نشست ومن سرمو چرخوندم طرف ارباب. از کار   یرو  ارباب 

 ارباب متعجب چشمام درشت شده بودو از خجالت صورتم گر گرفته بود.  

من خم شده بود.  ی جلو ی نطوریبود ارباب ا  زشت  

  میخداروشکر کس  نه،یمارو نب یتا کس  کردمیبه اطراف نگاه م دستپاچه

ن. حواسش به ما نبود و سخت مشغول کار کردن بود   

شد که    دایلبش هو ی گوشه  یلبخند محو  مچهی چهره، ن یشد رو   قیدق ارباب 

رفت.   نیاز ب  ع یسر  

حوض.  یبازومو گرفت و منو نشوند لبه  ستادویا  

صورتمو گفت:  ی شد رو خم  

؟ ید یفهم ،یشیمن پنهان نم  دیلحظه هم از د  هیامشب  -  

دستم ور   یبودو داشتم با انشگتا ن ییکه سرم پا یتر کردمو درحال  لبمو

گفتم: رفتمیم  

چشم ... اما اگه ... -  

که گفتم.  ن ی. هماری! تو حرف من اما و اگه و اخه ن شیه-  

کج کردمو گفتم: سرمو   

! دیشما بگ  یچشم، هرچ -  

تکون دادو گفت: یسر   

خوبه... -  
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خواست عقب گرد کنه اما برگشت سمتمو دست اشاره اشو گرفت   ارباب 

صورتمو گفت: یجلو  

  یاونوقت بد عصب  نمت،یبه حالت سربچرخونم و تو مجلس نب یطناز وا -

. شمیم  

دهنمو قورت دادمو گفتم:  آب  

ارباب. رمی نم..نم ییجا-  

  نمشیبب  کتیاگه نزد ی. ولادیامشب مجبورا بخاطر پدر گذاشتم فرهادهم ب-

. زنمیم  شیجفتتونو آت  اطیح  نی همتو   
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ابروشو داد باال و گفت:  هی تا هی  

؟ ی دیفهم-  

کرده بود. صورت    ریی تغ یلی اش خ ! چهرهدمیدیتازه داشتم ارباب رو م انگار 

مدل دار مرتب شده.  یاصالح شده و موها   

! یخان زاده واقع ه یکه شده بود    واقعا  

. شدی نم  دایپ  ینقص ه ی جا گهید دیپوشیو شلوارشم اگه م کت  

زدو گفت: ی صورتم وشگن ی جلو ارباب   

...؟  ای ی دیفهم-  

زدمو گفتم: ی تند پلک تند  

د؟ یگفت یارباب، حواسم نبود. چ  دیببخش -  
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از ابروشو داد باال    ییدوباره تا بش،یزدو دستشو گذاشت داخل ج  ی پوزخند

 وگفت:

  نمیخط قرمز !... نب  ؟ی دیامشب فرهاد خط قرمزت باشه طناز فهم-

 دوروبرت باشه. 

چشم...چشم ارباب.-  

راهشو کج کردو رفت باال...  یاز نظر گذروند و بعداز مکث  سرتاپامو   

که قراره با فرهاد ازدواج کنم.   دونستینم ارباب   

زدمو سرمو تکون دادم.  ی پوزخند  

که    ایدن ن یتوا می ! ما اومدره یبگ  یرو جد  ایدن نی که ا یباشه کس  وانهید دیبا

  نی. تو ا میشی مواجه م ی مختلف  ی... هر روزم با امتحان ها  میفقط امتحان بش

! نیدوره امتحانه مِن پانزده ساله شده بود ا   

! ه یمشترک چ  یزندگ ه،ی! شوهر چ ه یازدواج چ   دونستمیچه م من  

  شیشوهر تلق  هی امثالیداد  لی مشترک تشک یبا فرهاد زندگ  شدیمگه م  اصال

 کرد؟ 

خود خان بخوان منو   یحت ایمامان  ای... اگه بابا تلخ به کنار   یهاصحبت  ن یا

بهشون بدم؟  دیبا  یاونوقت چه جواب  ، یکار یبفرستن پ  

چشماش باشم؟  یجلو  دینه چون ارباب گفته با بگم  

  ی خود روژا من همش جلو ایروژا    یها ل یفام  یجلو  ست یزشت ن  اصال

چشمامو   یهمسرش باشم؟ کالفه دستمو گذاشتم رو یعنیچشم ارباب 

 فشارشون دادم.  

رفتم داخل خونه.  دمویکش   یقیعم نفس  
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ها به کمک چندتا از   ی رنی و ش وهی م  دنیها و چ  وهیخشک کردن م بعداز 

رفتم باال.  ز ی م یخدمتکارا رو   

زن    هی در باز شد و  هوی که  شدمیکه روژا داخلش بود رد م ی از اتاق  داشتم

   زدیحرف م   ی کیدر بود و داشت با  رهیدستگ  یکه دستش رو یدرحال

. فته ی شد چشمم به روژا ب باعث  

بود و داشت خودشو با اون لباس بلند    ستادهیا  نهیی آ  یروبرو  روژا

. زدیم  د ید نهیی آ  یکه به رنگ بنفش بود، تو  کشی العاده شوفوق  

من!   یگرگ بود برا  ه ی  هیخوشگل شده بود... اما هنوز چشماش شب  واقعا

. دمیترس یازش م  

از فرهاد. شتر یب یحت  

.دمیترس یکه دوروبر ارباب بود ناخوداگاه م  یاز هرک من  

با    دویکش یمتر کوتاه تر بود دست  یبلندش که از من چند سانت یموها  به

شد.  رهی لبخند به خودش خ   

خوشگل شده بود!  ی لی! آخه خ   دیلزیروژا دلش م  دن یارباب با د حتما  

  ل یجذاب تر بود، تحص یا  گه یخان زاده بودو نسبت به هرمرد د ه ی ارباب 

بود که عروسش دختر خان    نیکرده تر بود، خارجه رفته بود! درستشم هم

 باشه ! 

روژا زدم و رفتم تو اتاق.  یبه شاد  یتلخ  لبخند  

امو برداشتم و رفتم تو حموم.   هوله  

و چشمامو بستم.  ستادمیآب گرم ا  ردوش یز  

شده بود؟   داشیبغض االن از کجا پ  نیا  

قورت دادم. نی بغضمو از ب  یبه سخت دمویلبمو گز  یگوشه   



 

 

 
348 

و رفتم تو اتاق.  دمیچ یحموم کردن هوله امو دور خودم ب بعداز   

اتاقو بستم و رفتم سمت کمد.  در  

رو    رونی از بقچه برام دروده بود ب یکه مامان به تازگ  یدست لباس محل  هی

. دمیپوش  

بلندمو شونه کردمو بافتمشون.  یموها  

رنگمو سرم انداختمو    یگلبه ی روسر  

که تو راهرو ارباب و روژا رو   رون یحاضر شدنم، از اتاق زدم ب  بعداز 

.دمید  
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. کارم درست نبود  در نگاهشون کردم  ی برگشتم تو اتاق و از ال دنشون ید با

و به حرفاشون    ستمیمجبورم کرد با یحس هیاما دست خودمم نبود! انگار  

 گوش بدم... 

 

  ینشونه   نایلباش بود و ا ی که رو  ی به موهاش دادو با لبخند  یتاب روژا

.زد ی کردنش واسه ارباب بود، داشت باهاش حرف م یدلبر   

دائم دستشو   نکه یارباب و ا  یفاشونو متوجه نشدم و فقط از حرکتا حر اولش

متوجه شدم که کالفه   دوختیموهاش و نگاهشو به اطراف م  یال  برد یم

 اس ! 
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تر کردم که متوجه حرفاشون   زی و گوشامو ت رونی از در بردم ب شتری ب سرمو 

 بشم ... 

دادو گفت: چیموهاشو دور دستش پ  روژا  

رو بهتون بگم.  یز ی چ  هی  خواستمیم-  

تکون دادو گفت:   یسر   شیبا همون صورت جد ارباب   

بگو...؟ -  

بگم...  خواستمیاممم خب راستش م-  

بهش   یارباب. ارباب نگاه  یه یق یحرفشو خورد و دستشو برد سمت  یادامه  

 انداختو گفت: 

؟ ی کنیم  کاریچ -  

ارباب گفت:  یبازو یدستش رو  دن یزدو با کش  یگشاد لبخند  

رو درست کردم.  اتونقه ی-  

زدو گفت: یپلک ارباب   

؟ ی بهم بگ یخواست یم یخب چ -  

تر کردو گفت: یلب روژا  

باشن؟   نجایا  شهی قراره واسه هم  یخدمتکارا که باال بهشون اتاق داد  نی ا-  

گفت:  یعصب ارباب   

...  دی. باست یحرفا ن  نی؟ االن وقت ا  ی پرسیم نویا  ی چرا االن دار-  

 

  دنیشن   گهینشستم. د ن یزم ی رو زخوردموی و بستم وپشت همون در ل در

حرفاشون به ضرر دل شکسته ام بود.  یادامه   
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روژا به ما گفت خدمتکار ! منو خانواده ام فقط بخاطر حرف ارباب که   

.میبود نجایا  میگفته بود از خان مواظبت کن  

ارزش    یانقدر ب  ،ینطوریکه روژا مارو ا   مینبود نی ا  قیبود ال  میهرچ 

 خطاب کنه! 

  چارهیدونباشه خدمتکار و ب نیا  یخان و ارباب و از خانواده  یهرک مگه

؟   شهیمحسوب م   

. شدیمحسوب م  ینطور یکوته فکر هم  ی...آره تو نظر روژا آره  

.ستیطناز االن وقت قنبرک زدن ن  پاشو  

...    ی! توتازه اول راهی زی بهم بر  ینطور یاونا ا  یبا حرفا د یکه نبا تو  

. رونیاز اتاق زدم ب م یبلندشدمو بعداز درست کردن روسر ن یزم ی رو  از  

روژا و ارباب اونجا بودن.   هنوز  

ارباب چشم از روژا گرفت  و نگاهم کرد، سرمو   دم یبهشون رس یوقت

گفتم به سرعت از کنارشون رد شدم.  رلبی که ز یو با سالم نییانداختم پا  

کردم خودمو با کار کردن مشغول کنم تا کمتر فکر کنم.   یو سع ن ییپا  رفتم  

پرشده بود از مهمون.   بایوسالن تقر شدی م ک یکم کم داشت تار هوا  

  یچشمش تکون نخوردم و جلو یکه ارباب گفته بود از جلو   یز یچ  طبق

از مهمون ها شده بودم.   یی رای چشمش مشغول پذ  

با فرهاد و خواهر خان مواجه شدم. با   رمنتظره ی بلند کردم و کامال غ سرمو 

  یرو  یمزحک  یکه خنده یضربان قلبم رفت باال ... فرهاد درحال دنشید

. شدیلبش بود داشت از در وارد م   

  ینگاه کس  ینیقورت دادمو چشم ازش گرفتم اما با سنگ ی دهنمو به سخت آب

ارباب مواجه شدم!   یبه خون نشسته  ی سرمو گرفتم باال که باچشما  
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لحظه چشمم به فرهاد خورد.   هی نکرده بودم. فقط  ی که کار من  

  یوقت شد یم یعصب   ینطور ینگاه کردن من به فرهاد ا هی ارباب با  یوقت

!  کردیبا فرهاد ازدواج کنم حکما خون به پا م خوامیمتوجه بشه من م  

ارباب و روژا؛ چون فاصله ام   زی مادرش حرکت کردن سمت م فرهادو

قشنگ متوجه حرفاشون بشم.   شدینبود م ادیباهاشون ز   

لبش بود خم  یگوشه  بش یو غر بیکه هنوز همون لبخند عج   یدرحال فرهاد

 شد طرف اربابو گفت:

جون!   ییپسردا گمی م ک یتبر-  

سمت روژا وگفت:   روکرد  

بانو.  گمی م ک یتبر-  

زدو فاصله اشو با ارباب کم کردو گفت:  ی پهن  یلبخند روژا  

ممنون.   یلیخ -  

به   دهینشست. ترس یصندل یکه بهم زد رو   ینگاهم کردو با چشمک فرهاد

بود. گه ید ه یارباب نگاه کردم، اما خداروشکر حواسش جا  

که از بازوم گرفته شد از درد صورتم جمع شدو با گرفتن   یشگونیو با

 بازوم برگشتم عقب.
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سرشو خم کرد طرفمو گفت:   کردیکه با اخم داشت نگاهم م  یدرحال مامان  

کن خواهر خان    یی رای طناز؟ چرا خشکت زده دختر؟ برو از مهمونا پذ-

مگه؟  ینی بیاومده نم   
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شده بودم،    رهیبه مامان خ  دادیکه انگار مغزم فرمان نم  ی زدمو درحال  یپلک

 مامان بازومو گرفت و گفت: 

گفتم ؟    یچ  یدیطناز شن -  

. رمی ها؟ آره مامان ... باشه باشه م-  

حواله ام کرد و رفت ...  ی با اخم چشم غره ا مامان  

کردن   ییرا ی فرهاد و مادرش و مشغول پذ زی لرزون رفتم سمت م ییپاها با

 ازشون شدم. 

گفت: ی سرشو اورد جلوتر و دم گوشم با لحن مسخره ا فرهاد  

!   بابای؟ ا  نجایا  شهی مشروب سرو نم -  

بود باال نامحسوس گفتم: دهیکه از تعجب پر  ییدرشت شدو با ابروها چشمام  

مخالفن.   نکارایخان با ا -  

  د،یرس ی به خودش م یلی شد. خ   انینما دشیدست سف  هی  یدندونا دویخند فرهاد

که ذاتش خراب بود و    دهیبود. اما چه فا ی زی چ  هی لباساشم هر دفعه  یحت

. کردی ظاهر خوبش پنهان م ری مرد داشت ذات خرابشو ز  نی انگار ا  

باال انداختم و خواستم ازشون دور بشم که خواهر خان گفت: یا  شونه   

. اریآب ب وان یل  ه یدختر واسه من  یه-  

رو از آب خنک پر کردمو    وانیگفتم و برگشتم تو آشپزخونه و ل  یچشم

خواهر خان.  شیو بردم پ  یدست  شیگذاشتم تو پ   

  وانویازشو  خورد، با اخم ل  یرو ازم گرفت و کم  وانی همون تکبرش ل با

و گفت:  نییاورد پا  

واسه من خوب   خیآب   ست ین  تیدختر مگه تو حال بابای . اخه یچرا انقدر  نی ا-

مشت ...  هی . ست ین  
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دم داده   یصندل ی که رو  یبگم که فرهاد درحال ی زیلب باز کنم چ   خواستم

بود به من گفت:  رهیبود وخ   

نکن.   تشییمامان انقدر اذ ال یخ یب-  

  کردیازم دفاع م  نکه ی دادم و رومو از فرهاد گرفتم، حالم از ا مینی به ب ینیچ 

! خورد یبهم م  

مامان، انقدر سالن شلوغ    شیلحظه سالن شلوغ شد خواستم برگردم پ   هی تو  

قدم برداشت.  یبه راحت شدی شده بود که نم  

دامنمو تو   یارباب و روژا بود. گوشه  ز یکه خلوت بود طرف م ییجا تنها

برنداشته    مویدستم فشردمو خواستم از مقابل روژا رد بشم اما هنوز قدم بعد

ژا بلند شد. گوش خراش رو   یبودم که صدا   

مگه؟ آخ اخ   یکور  ؟ یپامو شکوند   ؟ی کنیم  کاری... دختره احمق چ  یی ا-

! یدستپاچلوفت  

 

  ی ! من که کارمیکردیمن هم ارباب داشتم با تعجب روژا رو نگاه م هم

 نکرده بودم.  

انداختم .انگار پاشو له کرده بودم !  ینگاه  نییپا به  

من که حواسم بود! مطمئنم مطمئنم خودش از قصد پاشو جلوم قرار داد   اما

 که لگدش بزنم. 

به حرف اومدو گفت: ارباب   

نشده که حاال ؟  یز یچ -  

گفت:  و یباز  یخودشو زد به کل روژا  
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.  بدردنخور   یدختره ن یپامو شکوند ا-  

من من اصال پاتونو ... -  

ببند دهنتو... گمشو -  

  نکهیا  یدارمو به روژا دوختمو برا  نهی بغض دار و کنگاه  یعنیآخرمو،  نگاه

دهنم و ازشون دور شدم.  یخودمو رسوا نکنم دستمو گذاشتم جلو   

!  شدی ...نمشدی عمارت و آدماش و همه دور بشم. اما نم نی از ا  خواستیم دلم  

  یتا هرکس موندمینم نجای لحظه ام ا کی حال پدر و مادرم برام مهم نبود   اگه 

کنه. یاحترامی بهم ب  

 

و خودمو به باغ رسوندم.  رونیو از در عمارت زدم ب  اط یح  یتو  رفتم  

 دمی.. وسط باغ که رس کنه.   تمیینبود که بخواد اذ یموجود چ یالاقل ه اونجا

صورتم از اشک   امیدرخت نشستم و زانوهامو بغل کردمو تا به خودم ب ر یز

شده بودن. سیچشمام خ   

.زدمی م زار مخود یداشتم واسه بدبخت  و  

 

#p97♾ 

از دهنش درومد بهم گفت!   یهرچ   

الل شده بودم.  یچ ی... ه یچ یکردم؟ ه  کار یچ  من  

کنم    ییاعتنای ب  هیبق  یداده بود به بددهن ادیبابا بهم  شهیشده بودم چون هم  الل

. کننیم  یخودشونو معرف ت یچون اونا با حرفاشون شخص  
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معلوم شد؟  تشیاالن روژا شخص اما  

... نشد!  نه  

. اما  به ناسازا کردو بهم گفت  لی عقده از من داشت تبد یارباب هرچ   یجلو

  نی کرد که ا ی تقصر بودم و روژا از قصد کار ی که من ب  دونستیفقط خدا م

کنه.   ک یارباب کوچ  یکرد تا منو جلو  نکارویا  ادیب ش یمسئله پ  

از خانواده نکرد. اول ازهمه   یدفاع چی بار بود که ارباب ه ن یدوم ی برا  نیا

 هم حاالم خودم!

داشت.  ت ینداشت ... اما خانواده ام برام اهم ت یاهم ادیز خودم  

. متنفر  شمی از ارباب متنفر م  گهینرسه بار سوم. چون اگه برسه د  خداکنه

. شمیم  

 یاز همه چ   گهی کردم که نفس کم اورده بودم. د هی به حال زارم گر انقدر 

. خواستیو مشکالت رو م ا یبدبخت ن یازا ییبودم...دلم رها  دهیبر  

  ی هم بود ی تیباشه توهر موقع ادتی خوند یمامانم تو گوشم م  ادیم ادمی شهیهم

ممکنه    فت یبدتر نکرده؛ مگ نی بازم شکر گزار خدا باش که وضع رو از ا

بدترشم وجود داشته!  یکه االن توش ی از وضع بد  

! نی ... فقط خستم ...دل شکسته ام. هم کنمی نم یمن ناشکر  اما  

درودل با خداِ. جوریکردنامم   ه یبلکه گر ست ی ن  یناشکر نایا  

دلشکسته تروخسته تر.  شهیبدترم.از هم شه ی بگم امشب از هم  تونمیم  

 

باال... اشکامو پاک   دیکه داخل باغ بود شونه هام پر ییبرگه ها ی صدا با

بلند شدم. نیزم   یکردمو از رو   



 

 

 
356 

بره.   نی کردنم به وجود اومده بود از ب  هیکه از گر  یبلکه تار  دمیمال  چشمامو  

اونجاس؟  ی کس-  

  دنیدرخشیداشتن م  یرنگ  یبه عمارت که از دور با اون چراغ ها  ینگاه

 انداختم. 

شده بودم. ی االتینبود انگار خ  یاز نهادم بلند شد. خبر  یآه  

.  شدیخش خش برگ ها واضح تر م  یکه صدا دینکش ی طول اما  

چشمام قرار   یاز پشت رو  ییکه دستا بنداختمیم یاطراف رونگاه  متعجب

. گرفت   

. نیی خورد و اومد پا زیصورتم ل  یفرد پشت سرم از رو ی و دستا برگشتم  

توهم رفت و به خودم لعنت فرستادم که چرا   شتر یفرهاد اخمام ب دنید با

! نجایاومدم ا   ییتنها  

گفت: بشویکرد داخل ج   دستشو  

هوم؟  ی دختر؟ نکنه ارباب جونت ازدواج کرده ناراحت ی چرا غمبرک زد-  

توهم کردمو گفتم: شتری ب ابروهامو   

نجا؟یا  ی. چرا اومدستی به تو مربوط ن-  

گفت:  دویخند سرخوشانه  

منم اونجام!   یتو هرجا بر -  

ابروشو داد باال ادامه داد: ه یتا  هیتر شدو مرموز    کینزد  بهم  

. شمیمن که از زنم جدا نم-  

مدت. ه یُمرد! حداقل واسه  شدی کاش م ایخدا  

تر کردمو گفتم:  لبمو  

برم.  دیبا-  
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. مای کجا ؟ تازه باهم خلوت کرد-  

گفتم:  یسمتشو عصب  برگشتم  

   ؟یکنی م  تمییچرا انقدر اذ-

گفت:  کندی که برگ درختارو م  یباال انداخت و درحال یا  شونه   

باباتو   یها  یبدهکار چوقتیکنم که ه ت ییاذ خواستمیطناز! من اگه م  ال یخ یب-

! کردمیصاف نم   

زدمو گفتم:  یکوتاه پوزخند  

فرهاد خان!  یکارو کرد  نی برات داشته که ا ی حتما استفاده ا-  

دوخت بهمو گفت:  نگاهشو  

.خوامینکن ... من خوب شمارو م  یانصافی ب-  

براش نازک کردمو پشت کردم بهش هنوز چند قدم ازش دور   یچشم پشت

که زد غصه هام تازه شد.  ینشده بودم که با حرف  

نرفته که طناز؟  ادتی ؟ی به بابات بگ یهفته وقت دار  نیکه تا آخر ا  یدونیم-  
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ن ی#راد  

 

کنه انگار!  یبا اعصاب من باز   خواستیدختر؟ م ن یشده بود ا ِچش  

  یاز االن که جلو  نمی. ا د یکش  شیاشو پاز صبح که مسئله طناز و خانواده  اون

 من غرور اون دخترو شکوند. 



 

 

 
358 

بحث هارو   ن یخودش متوجه بشه و ا  دیکه شا  ل یدل نیبهش نگفتم به ا   یزیچ 

نکشه!   شیپ  گهید  

.کردمیم هش یدرست توج  دینه، انگار با اما  

: دیشده ام تو صورتش غر  دیکل یدندون ها  یمشت کردمو از ال  دستامو  

؟ ی چ  یعنی کارا  نی چت شده تو؟ ا-  

کدوم... -  

چشمامو بستم و گفتم:  یعصب  

شکارم! فقط منتظرم   ی لینگو که از دستت خ  یچ ینگو ... ه   یچ یه ش،یه-

. هیچ  گاهتی کنم جا  یادآور یبهت  دیمهمونا برن. با   

 

غلط    خواستیکه م  یزدو کامل برگشت سمتمو با لحن ی پلک  ناباورانه

کنه گفت:  یماست مال  شو یاضاف  

جان... نی کرده ام راد کار یمگه من چ -  

! یکرد کاری چ  شیپ  هیچند دق ی دونیخوب م-  

بزنه که انگشت    ی اخماش توهم رفت. خواست حرف دوییلبشو جو  یگوشه 

گفتم: مو ینیب  یاشاره امو گذاشتم رو  

بشنوم! خوامینم یز یچ -  

 

اون دختر بود بهش    یجا میطناز کجا رفته؟ هرک ستی االن معلوم ن ی لعنت

داشت.  ی فیچه برسه به طناز که احواالت لط خورد،یبرم  
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زنگ   ی عنی ن یا  رون،ی بلندشدو از عمارت زد ب یصندل یفرهاد از رو  

 خطر ! 

پام نشست روژا سرشو اورد جلو وگفت:  یرو  یدست  

  یبامن برخورد کن  ینطور ی ا تته یدختر که فقط رع هی الزمه بخاطر  ی عنی-

 ارباب؟ 

که دارم بهت    کمهیروژا، من صد دفعه بهت گفتم، االن بار صدو  نی بب-

خودشون  ! اونا مثل من و تو آزادن. ستن ی من ن ت یاونا رع کنم،ی م ی ادآوری

خودشونه.  یدرامدشونم برا  کننی دارن کار م نی زم  

به ابروم دادمو گفتم:  یبزک کردش انداختمو تاب یبه چهره  ینگاه  

بفهم    نوی! ا م یدوران فئودال هارو ندار یها  دهینه من نه خان مثل پدرت عق-

 روژا ...باشه؟ 

گفت:  یی اغواگرا ی گوشم اوردو با صدا ک ینزد سرشو  

!ارباب من   دیببخش -  

تو   هی به آدما توجهی بهش انداختم، دستش رفت باالتر و ب یپوزخند نگاه با

  کی بودن نزد شونی سالن که هرکدومشون مشغول خوش و بش با کناردست

آروم کنار گوشم گفت:  ییترم شدو با تن صدا   

کار امشبمو جبران کنم!   تونمیمن دوست ندارم ناراحتت کنم. م-  

و   دییخارج شده بودن. لبشو گز  یبه چشماش دوختم، از حالت عاد نگاهمو

گردنم ثابت موند.   یچشماش رو   

لبم از پوزخند کش اومدو گفتم:  یگوشه   

؟ ی جبران کن یخوا یچطور م -  

تو باشم.  یمخوام امشب برا -  
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گفتم:  یتکون دادمو جد یسر   

روژا    یکن ی ازش عذرخواه دی هروقت چشمت به اون دختر افتاد، با-

انه؟ ی ید یمفه  

گفت:  ده یباال پر یی برد عقبو با ابروها سرشو  

... یاما راد -  

بلند شدم و گفتم: ی صندل ی رو از   

حرفم دوتا نشه! -  

 

شدم.  اطیو وارد ح  رون یب  میزدمو پشت کردم بهش از خونه زد  حرفمو  

عمل کردم. اطی بشه پس تا تونستم با احت یز یمتوجه چ  یکس خواستمینم  

نبود   نجایرو کامل از نظر گذروندم. انگار ا اطیح   

کمر خم کردو گفت:  دنمیاز خدمتکارا با د یکی  

د؟ یداشت  اجیاحت ی زی ارباب جان چ -  

گفتم:  یبعداز مکث بمویکردم داخل ج   دستمو  

؟ ید یتو فرهادو ند-  

. رون یکه از عمارت زدن ب   دمید شیپ قه یچرا آقا، چند دق-  
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و با تلفن صحبت   د یکشیم گار یبرگشتم عمارت، فرهاد تو باغ داشت س  یوقت

. کردیم  

گرفتم   میتصم  دمویبه صورتم کش  یاز عمارت نبود؟ دست رونیمگه ب  ی لعنت

مسئله فکر   ن یراجب ا  شتر یب یشک بودنمو کنار بزارم. چون وقت دوبه 

! شدینم  چکسیبه نفع ه کردمیم  

 

خونه شدم، هنوز تو سالن ازدحام بود.   وارد  

روستا جشن ازدواجش بود.  ن ینبود! ارباب ا بیعج   

بود.  یمن کامال سور   یجشن برا نی ا هرچند  

جشنو به پا کرده   ن یا  الشونیبستن دهن فام ی روژا و خانواده اش برا و

بودنش    داریهم به پا غهیبود! ص  غهیص  هیبودن، وگرنه روژا فعال فقط  

. ست ین  یاعتماد   

 

بق کرده بودو ناراحت کار   دم،یچرخوند و طناز رو کنار مادرش د چشم

... دادیانجام م  

. دادمیحق م  بهش  

  یمعمول  ی. اون دختر طنازو با آدماکردیم  یاز طناز عذرخواه  دیبا روژا

 دورش اشتباه گرفته بود. 

معصومش قلب  یاز دورم چشما  یکه حت ی دختر ومدیدلش م یچطور  اصال

؟  کنه  ت ییاذ ی نطوری رو ا لرزوندیآدم م  

باشه که قلبش از سنگ باشه !  ینطور ی ا  تونهیم  یکس قطعا  
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متفاوته.  یلیخ  ی رحم ی با ب غرور   

بودم خودم خبر  دمی... شا  دونمیرحم رو ... نم   یمغرور بودم درست اما ب من

 نداشتم ! 

 

کم مهمونا هم عزم رفتن کردن.  کم  

و من فقط   زمونیسمت م  ومدنی و احترام م  کی تبر  یبرا  کدومشونهر

برسه و با طناز تنها بشم.  ان یجشن مسخره به پا نی ا خواستمیم  

 

  هی نگاه کردنشم   ی. حترهیدخترو تو قلبم بگ  نیا  یجا تونستینم یکس چیه

. شدیمن محسوب م  ی نعمت برا  

واقعا   ستادیای کنارم م گمی زند ک یروژا طناز به عنوان شر  ی االن به جا اگه 

نبود؟    بایز  

... یخ ی! تارکردمیم  یخ یبود قطعا جشن امروز رو تار  ینطور ی ا اگه   

شده بود.  رینظی واقعا ب  یاون لباس محل با  

بود چشم برداشتن ازش.  سخت  

  نی از سخت تر یک ی باش یمعصوم و ز یاون چهره  ینگاهم از رو دنیدزد

 کارها بود. 

بود کنار خودم حسش کنم. نی ا خواستمیکه االن م ی زی چ  تنها  

تر بود واسم.  ن یری از همشون ش  یکی  نیهمه آرزو ا  ن یا  ونی...م نیهم  
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چند ماه بگذره.  نی منتظر بودم ا  فقط  

. میخبر بود  یهم تو راه بودن که ما ازشون ب یا   گهی د یاتفاقا حتما  

بدون طناز تموم بشن.  یروزا  ن یا  گهی د خواستیدلم م  اما  

 

سمتمون.  ادیب  کی تبر یکه برا   دینوبت به خواهرم رس  ودرآخر  

سالش بود رو تو آغوشم گرفتمش و از خواهرم   ک یزاده ام که فقط   خواهر

دور شدم. هی و روژا و بق  

 

شباهت به فرشته ها نبود.  یغرق خوابش انداختم، ب  یبه چهره  ینگاه  

و نرمشو نوازش   ک یکوچ  ی کوچولو بود ... دستا  یفرشته هی واقعا  انگار 

.دمشون یکردمو بوس  

  یبخواد از رو  نکه ی ا ی لبام جا خوش کرده بود ب یرو  دنشیبا د ی لبخند

 صورتم محو بشه! 

 

و داره   ستادهی ا  یاطناز گوشه  دمینوازش کردم، سر چرخوندم و د صورتشو 

. کنهینگاهم م  

بغلم جابه جا کردمو حرکت کردم سمت طناز.  یکوچولو رو تو سارا   

؟ یبغلش کن  یخوا یچقدر کوچولِو، م یبنیم-  

گفت.  رلبیز  یآروم  یزدو بله  ی لبخند  

کوچولو رو دادم بغلشو، با لذت مشغول نگاه کردنش شد.  سارا   



 

 

 
364 

م از صورتم محو  لحظه ه  کیامو دادم به ستون و با همون لبخند که   ه یتک

شدم.  رهیبه طناز خ  شد ینم  
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بچه رو گرفت سمتمو گفت:  طناز  

نازه!  یلی ارباب. ماشاهلل خ   دییبفرما-  

به سارا   رهیتکون دادم. توهمون حال که با لبخند خ  یرو گرفتمو سر  بچه

 کوچولو بودم گفتم:

. مونهیها مفرشته  ن یع-  

کردن، نگران به طناز    هی کوچولو شروع کرد به گر هو یشد  یچ  دونمینم

کردمو گفتم: ینگاه  

کنه؟ یم ه یچرا گر -  

کردم به تکون دادن سارا کوچولو. شروع   

با خنده دستشو گرفت سمتمو گفت: طناز  

. ترسهی شما بدتر م یبچه با تکون ها  ینطوریبه من...ا ن یبد-  

بچه رو دادم دستشو گفتم:  متعجب  

کن ... آروم شه. شصتا بچه نداشتم که.   یکار یخب -  

. کردو بچه رو بغل گرفت  ی ز یر  یخنده  طناز  

اش بند اومد.  ه یکه سارا کوچولو آروم گرفت و گر  دینکش یطول  
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ابرومو دادم باال و گفتم:  هی تا هی  

ساکت شد!  -  

زدو گفت:  یگرم لبخند  

گرسنه اشه.  نکهیبه مامانش مثل ا  نش یبد  دیبله، اما با-  

خودش اومد   مایتکون دادمو بچه رو ازش گرفتم خواستم برم که ر یسر 

. شمونیپ  

گفت:  دو یمن که بچه به بغل بودم خند دنید با  

قسمت خودت. شاهلل ی. ا ادی، چقدر بهت مقربونت برم داداش  یاله-  

با  مایکه ر  خواست از کنارمون رد شه   ید یکردو با ببخش  یسالم آروم  طناز

 تعجب گفت: 

؟   ییطناز تو-  

لبش گفت: یعقب گرد کردو با همون لبخند رو طناز  

خانم خودمم. مایبله ر-  

 

گفت:   دویخند مایر  

مثل    ینوزاد بود  دمتیکه د  یبار  نی ! آخر  یدختر چقدر بزرگ شاد یوا -

من. یسارا کوچولو   

خانم.   مایر  گذرهی بله، زمان زود م-  

و گفتم: ما یبه ر روکردم  

کنه.   هی دوباره گر ترسمیم  ؟ی ری پرنسسو از من بگ   نی ا ی خوایحاال نم -  
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که سارا رو از بغلم درمورد گفت:  ی دادو همونطور لمی تحو ی لبخند  مایر  

کرد؟  هی مگه گر-  

به طناز انداختمو گفتم:  ینگاه  

اشه. پرنسس گرسنه  نکه ی خانم پرستار گفتن مثل ا-  

 

باال رفته گفت: یبا ابروها مایبا تعجب نگاهم کردو ر  طناز  

؟  هی پرستار ؟ منظورت ک-  

 

که به    ینطوریهم مایتکون دادم. دستمو انداختم پشت کمر ر   یخنده سر با

گفتم: کردمی م تش یجلو هدا  

. گمیطناز رو م-  

امو انداختم پشت طنازو باخودمون هم قدمش کردم.   گهی دست د نامحسوس  

 

  ک یبرگشت تو سالن کوچ  ن یطناز با صدا کردن نسر  میپدر که رفت  شیپ

 خونه. 

گفت: مای گل از گلش شکافت و روبه ر  دنمونیبا د پدر  

دخترم.  نمیخوشگلمو بده بب ینوه  -  

... 

رفتن  به  میشب بود که خان بهادر و خانواده اش  تصم  یها مه ی ن بای تقر

 گرفتن. 
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کردم کمتر با روژا تنها باشم.   یسع  

  ی جا نیخلوت تر  دمشیروژا رو گرفتم و کش  یقبل از رفتنشون بازو  اما

 خونه. 

دستمو با تعجب گفت:  یدستشو گذاشت رو  روژا  

؟   شدهیچ -  

. ی انجام بد ی کار   هی قرار بود -  

چرخوندو گفت: چشم  

. زمیعز  ی چه کار-  

کردمو گفتم:  ز یر  چشمامو  

از طناز !  ی عذرخواه-  
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درشت شدو لب زد: چشماش  

اما اون دختر ... -  

زدم:  یپلک  

قبالهم گفتم حرفم دوتا نشه! -  

ابروشو داد باال گفت: ی تا ه ی د،ییلبشو جو  یگوشه  یعصب  

. د ییباشه، هرطور شما بخوا-  
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کار   دیفعال مهم طناز بود. روژا با یبه شدت مرموز بود، ول لحنش

. وردیاشتباهشو از دل طناز درم   

پر و نصفه شربت   یها  وانیکه توش ل  ینیموقع بود که طناز س همون

رو   کردیداخلش بودو داشت به سمت آشپزخونه حرکت م   

و من به طرف خودمون خوندمش.  ستادی زدم .ا صداش  

 

بود، روبه روژا کردم و با سر اشاره کردم   ستادهیمنتظر با احترام ا طناز

که گفتمو انجام بده. ی کار  

. کنه ی ام فکر مدرباره  یبرام مهم نبود روژا چ  اصال  

  ن یا  یچرا ارباب رو  کردیخودش فکر م  شیبرام نداشت اگه پ  ی تیاهم چیه

 دختر حساسه! 

 

بزنه اما نتونست.   ی لبشو تر کرد لب باز کرد حرف روژا  

باهاش   یکه ازنظر طبقات یکردن از کس یعذرخواه بود یکار سخت  واسش

 فرق داره. 

! یقشر و طبقه ا  چ ی مهم بود نه ه تیوسط انسان  نیا  یول  

 

وبا همون تکبرش    یا  گه ید هیدستاشو بهم گره زد، نگاهشو دوخت جا کالفه

 گفت:
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من بابت.... -  

ابروهاشو داد باال.   دویکش   یقیعم نفس  

خب ... کارم اشتباه بود!  دم،یکه سرت کش  یبابت اون داد-  

 

گفت: یمتعجب روژا رو نگاه کردو بعداز مکث طناز  

د؟ یبا من بود-  

 

  یبه معن ی که واسه طناز نازک کرد سر  یبا پشت چشم  دوییلبشو گز  روژا

تکون داد.  دییتا  

وگفت:  ن ییسرشو انداخت پا  طناز  

اشکال نداره... -  

شکسته    یلیمعلوم بود دلش خ  یول  

کردو گاهم کرد:  سربلند  

 

برم ارباب ؟  تونمیم-  

نکرد فقط کار اشتباهشو به زبون   یتکون دادمو طناز رفت. عذرخواه یسر 

بود !   یدختر که کوه غروره کاف نیاورد اما همونم واسه ا   

 

  ی داخل اتاق ها میاستراحت رفت  ی برا  یرفتن خان بهادر، همگ بعداز 

 خودمون.
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! گذشت ی خسته کننده بود ... و بدتر از اون زمان بود که نم یادیز  امروز  

 

. امیدرب یاز کسل  کمیبلکه   رمی بگ یحموم تا دوش  رفتم  

  شمی به ته ر یآب بدنم منقبض شد ... دست ی که قرار گرفتم از سرد ردوش یز

بود اومده بود سراغم؟  یچ  ی سردرد لعنت  نیا  دم،یکش  

 

. نییلباسام رفتم پا  دنیو بعداز پوش دمیچ یرو دور خودم پ  هوله  

کنم.  دا یبتونم طناز رو پ بلکه  
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که   ی نطوریرفته بود موهامو خشک کنمو هم ادمیبود که   ر یفکرم درگ  انقدر 

. ن ییسرم پخش بود رفتم پا  یشلخته رو  سم یخ  یموها  

!  شهیم یچ   نهیسرووضع بب  نیمنو با ا   ینبود که کس  نیبه فکر ا  یحت  

حکم فرما بود.  یهمه جا غرق سکوت بودو خاموش دمیکه رس  نییپا  

ظرف ها تو آشپزخونه به گوشم   یخواستم برگردم تو اتاق که صدا  دیناام

. دیرس  

باال!   دیپر ابروهام  

رو داشتم که شکارش تو تور افتاده .   یکس حس  



 

 

 
371 

لبم جا خوش کرد.  ی رو یبخش  تی رضا لبخند  

و حرکت کردم سمت آشپزخونه.  بمیج   یگذاشتم تو   دستمو  

. کردیظرفارو خشک م یداشت به آروم طناز  

پشتشو دم گوشش صداش زدم.  رفتم  

لبم کش اومد   یباال و دستمال از دستش افتاد. گوشه  د یهاش از ترس پر شونه 

.فشیظر یشونه ها یو دستم گذاشتم رو   

.نترس منم! شیه-  

تکون خوردن بدنشو   شدی که به وضوح م  زدیضربان قبلش تند م  ی حد به

 حس کرد. 

؟ ی انقدر هول کرد  یچخبرته دختر، واسه چ -  

شونه هاش برداشتم و برش گردوندم سمت خودم.  یاز رو   دستمو  

. زدیچشماش دو دو م هنوزم  

ترس برم داشت.  کمی... کمیارباب من   دیببخش -  

. زدن یصداش م حرف نگاهش کردم. تمام سلول هام  یب  

هام   هی زدشو تو ر رون یاز پشت ب  ی آغوشم گرفتمش و عطر موها تو

 فرستادم.

. ادیدردش ب هو یام  ده یسفت بغلش کرده بودم که ترس انقدر   

دور کمرشو شل تر کردم. قفل شده   یدستا  

. زیم  یحرکت پهلو هاشو گرفتم و گذاشتمش رو  هی جداشدم وتو   ازش  

هم فشرده بود. یرو  جانیکتم و چشماشو از هخورد از حر  جا  

  ی رو  یلبخند مچهی شدم به چشماشو اون از خجالت چشم ازم گرفت. ن رهیخ 

 لبم اومدو گفتم:
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؟  شه ی شروع م یمدرسه ات ک-  

. گه یدوهفته د-  

تکون دادمو گفتم: یسر   

هوم؟  ی شد ت ییامشب اذ-  

درشت شدو گفت:  چشماش  

ارباب...خب ... نه  -  

بودم به صورتش   ره یکه با لذت خ   یگونه اشو درحال  ی رو  دمیکش  دستمو

 گفتم:

.  یبش تیاصال اذ خوادیدلم نم -  

. زیم  یشل کردمو دستم گذاشتم دوطرفش رو   شوی روسر  ی  گره  

که...  دمیتوکمد د  یز یچ  ه یامروز -  

شده ادامه دادم: ز یر  یصورتش بردم و با چشما کینزد سرمو   

نبود!  ندیخوشااصال برام -  

دهنشو قورت دادو گفت: آب  

ارباب؟  دید یمگه چ -  

ابرومو دادم باال:  یتا  هی دور دستم تاب دادم و  موهاشو  

بال درودن اومدن تو کمد من طناز؟  م،یکه اونروز کرد ییدا یخر-  

. تونست یبزنه، اما نم  یحرف خواستیو م شد یبازو بسته م یمثل ماه  لبش  

. کردنی م  ییتو چشمام خودنما یاد یز ش یو صورت ک یکوچ  ی لبا  

کردمو لبشو شکار کردم.  کی به لباش نزد ی به آروم  صورتمو  

وصل بودم. انقدر   ی منبع انرژ  هیلباش بود. انگار به  ی حرکت لبم رو یب

ازش جدا شد.  یبه راحت شدی بود که نم ن یری طعم لباش ش  
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گرفتن    یگرفتم و گذاشتم پشت گردنمو شروع کردم به باز  کشو یکوچ   یدستا

. ش ینییلب پا  

 

#p104♾ 

 

زمان از دستم در رفته بود و   ی بود که به کل ن یریلباش نرم و ش  انقدر 

! ارهیفراموش کرده بودم که ممکنه طناز نفس کم ب  

  یرو  دمیجدا شدمو به صورت سرخ شده اش نگاه کردم، دستمو کش  ازش

 گونه اشو گفتم:

. رهی زمان از دستم درم  شتیکه پ   ینیری انقدر ش-  

که بازوشو گرفتم و گفتم:   نییپا  ادیخواست ب دوینگاهشو ازم دزد طناز  

! یر ی نم ییجا-  

.می باش نجاینداره منو شما ا  یخوب یجلوه  اد،یب ی ممکنه کس-  

کنم؟ ی تو رو فراموش م رمی من زن بگ یکنیفکر متو  -  

کج کردو گفت: سرسو  

بگم ارباب؟   یخب...خب چ -  

موهاشو گفتم:  ینشست رو  دستم  

طناز ...   کنمیفراموشت نم فتهیب  میبشه، هراتفاق میمن هرچ -  

قلبم و گفتم: ی گرفتمو گذاشتم رو کشو یکوچ   یدستا  

قلب!   نیتوا نجاس،یتو جات ا  زنه یقلبم م  یتا وقت-  
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.کنم یشما رو فراموش نم چوقتیمنم ه-  

انگار   ن ییسرشو انداخت پا  دویگز  نشویی باال ... طناز لب پا  دیپر ابروهام

زد!   زدویم  دیرو که نبا  یحرف  

طناز دور موند.   یلبخند از چشما  نی لبم نشست و ا  یرو  یلذت بخش لبخند  

. یز ی عز یل ی بدون واسه من خ -  

باهم   یوغم و ناراحت یباال اورد و نگاهم کرد ... تو چشماش خوشحال سرشو

شده بود.  ختهیآم  

نگاهش قلبم کنده شد.   از  

بود تو چشماش ؟  یغم چ   نیا  

 

. دیکه به گوش رس ن ینسر یبزنم که صدا ی لب باز کنم و حرف  خواستم  

صدا کرد.  رلبی نگاه مظطربشو دوخت بهمو اسممو ز طناز  

گفتم:  دمو یکوتاه بوس لبشو   

باش.   یعاد-  

 

پارچ آبو برداشتم و طناز هم دستپاچه مشغول خشک کردن  خچالویسر   رفتم

 ظرفها شد. 

دخترم ب... -  

 

زدو گفت:  یحرفش نصفه موند لبخند دنمیبا د  نینسر   
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. دیکردی امر م دی خواستیم  یز یچ  د؟یی نجایارباب شما ا -  

رو خوردمو گفتم:  وانی از آب داخل ل یکم  

کارا بمونه   یه یبق  د،یاستراحت کن دینبود. شما هم بهتره بر  یکار خاص-

 واسه فردا. 

تکون دادو گفت: یسر   

. د ییهم بود بفرما ی چشم ارباب. کار -  

ممنون. -  

و وارد اتاق شدم. رونیآشپزخونه زدم ب   از  

بالشت به خواب   یاتاق که شدم انقدز خسته بودم که با گذاشتن سرم رو   وارد

 رفتم. 

 

 

چشمامو باز کردم. دمویاز خواب پر میزنگ گوش ی صدا با  

برداشتم.  ی عسل یاز رو   مویدست انداختمو گوش  خوابالو  

الو؟ -  

. میجان قادر ن یسالم راد-  

خودم زدم کنار.  یو پتو رو از رو  دمیمال  چشمامو  

اومده ؟  شیپ   یحالت چطوره، مورد یسالم قادر -  

اومده.   شی کار مهم پ هی آره -  

تخت نشستمو گفتم:   یرو  

؟  شنومیبگو م-  
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کانادا.  میفردا بر  دیبا-  

ابرومو دادم باال و گفتم:  هیتا  هی  متعجب  

کانادا ؟  میبر  د یچرا فردا با-  

.  میفردا بر  نیهم دی! بامیخبر  یو ما ب فتهیاتفاقا م  یلیانگار اونجا داره خ -

بزرگ!  ی لیدردسر خ  هی . ایب  شی وگرنه ممکنه دردسر پ  

بگو منم متوجه بشم؟   یجوریمرد   ی گیم یچ -  

قاچاق   ه یاونم نه   ونه،ی. بحثه قاچاق درمزنهیم  رقولشیداره ز  سون یج -

. ی معمول  

ادامه داد:  دی که کش   یقیمکث کردو با نفس عم یکم  

ما قاچاق انسان   یامضاء و اعتبار تو وخان کنار محموله اون داره با  -

. کنهیم  
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لبمو گفتم: ینشست گوشه  ی که زد متعجب پوزخند  یحرف با  

؟  یمرد؟ تو مطمئن ی گیم یچ -  

سند دارم ...  ی شک ندارم، ازشون کل-  

انقدر آدم    شدی. مگه م دمیبه صورتم کش  یدست یکردم، کالفه و عصب سکوت

باشه؟  صفتیب  

کرد؟  کار یچ  دیبا-  
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متوجه بشن. تو بدون شک   سای اگه پل ن ی . رادمیکن یر یزودتر جلوگ دیفقط با-

ازت سرزده باشه.   یگناه نکه ی بدون ا یفتیتو زندان م  

زدمو گفتم:  ی بلند پوزخند  

کنه ؟ اونکه شهرت خودشو داره.  ویکار  نیهمچ  د یاس! چرا باواقعا مسخره -  

گفت:  ی با لحن قاطع ا  یقادر  

پوله، پولم    نهیگز  ن یاول میکه هست  ی تو دوران هواداره پوله،  سونی ج  یول-

خان.  نی باشه شهرتم همراهشه راد  

زدمو گفتم:  یپلک  

کن، ساعتشم   میفردارو تنظ  ی... باشه برنامه   میکارا دار یلی خ  نکهیمثل ا-

 برام بفرس. 

جان. درتماسم باهات، فعال.  نی . به خان سالم برسون رادورهنطیهم-  

 

، چشمم به پاکت  تخت بلند شدمو رفتم سمت پنجره  یحال از رو  شونی پر

نخشو روشن کردم. هی افتاد، برش داشتمو  ز یم  یرو  گار یس  

روزام.   نیا دیهم شده بود عادت جد دن یکش  گار یس  ناشتا  

  رون ی به ب شد یانگشتام دود م نی ب گاریکه س نطوریرو زدم کنار و هم پرده

شدم.  رهیخ   

مختلف    یمدت انقدر با اتفاقا  نیتوا شهیم  یچطور  د؟ی اتفاق جد ه ی دوباره

 روبرو بشم؟ 

جور باجور ... یاتفاقا ی و کل هی زندگ  هی  
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  کنن،یرو سخت م  یر یگ  میکه تصم نی جوریاما   ستن،ی ن ی سخت یاتفاقا 

جز حرف گوش   یو چاره ا  یفتیدل و عقلت تو جنگ م  نی که ب  یجوری

!   یندار  شتریب   شونوی کیکردن به    

 

. نیی و رفتم پا دمیپوش   یمناسب لباس  

  ششونو ی نشسته بودن همون موقع طناز هم رفت پ ییرا یداخل پذ مایو ر پدر

 گفت که صبحانه حاضره. 

سمت آشپزخونه که نگاهش به نگاهم گره خورد. لبخند    رفتیم  داشت

گفت.  ر یزدو صبح بخ  یکمرنگ  

  ه ی  کشه،ی تو کانادا طول م یچه مدت کارمون با قادر  ست ین  معلوم

ماه!  هی دمیشا  ایهفته،دوهفته   

همه مدت از طناز دور بشم؟  ن یا  یچطور  

انقدر وابسته شده بودم خودم خبر نداشتم؟  یتا حاال به کس یک  از  

کرده بودم، یخارج از وطنم زندگ ییتنها  مو یسال از زندگ ن یکه چند یمن  

دختر واسم سخت شده بود.  نی جدا شدن از ا  حاال  

 

  ی ا  گهیآدم د ه ی. یست یخودت ن گهید یگرفتارش بش  یوقت  ه،ی بی عج  زی چ  عشق

رو هم داره!   یآدم سنگ  هی گفت عشق توان آب کردن  شه یبه جرعت م  . یشیم  

. میجمع شد ییرا یپذ  یتو  ی صرف صبحونه خانوادگ بعداز   

! میسه نفره ون یخانواده  
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  ن یری بود. ش ن یری ش  یلی خواستم که سارا رو کوچولو رو بهم بده، خ  مای ر  از

. ی و دوست داشتن  

. یبود آب مایهم رنگ خود ر چشماش  

ها هم رنگ دخترک منم بود... چشم نیا  

 

شده بودم که پدر گفت:   رهی چقدر با لبخند بهش خ  دونمینم  

پسرم.  نمیتورو بب یزنده باشمو بچه   دوارمیام -  

زدمو گفتم:  یپلک  

پدر.  نطورهیقطعا هم-  

انداختو گفت: یبا لذت بهمون نگاه  مایر  

به عمارت.   یبهتره امروز روژا و خانواده اشو دعوت کن  ن،یراد ی راست-  

گفتم: یکردمو جد یاخم ناخودآگاه  

بعد.  ی بمونه برا-  

ممکنه ...  ینکن  نکارو یکه اگه ا   ی دونیاما پسرم م-  

و گفتم: ما یرو دادم دست ر سارا   

رفعش    یبا قادر  دیاومده که با  شیمسئله پ ی سریبرم کانادا،   دیمن فردا با-

نباشم؛  یطیمن به روژا گفته بودم که ممکنه تو هرشرا م،یکن  

داشته باشن پدر.  یتوقع ا  د ینبا پس  

کرد منو به آرامش دعوت کنه.   یسع دویکش   یقینفس عم پدر  

. یمهمون کشه یفرداِ پسرم، فقط چندساعت طول م   یاما سفرت برا -  

پام انداختم و گفتم:  یرو  ییپا  
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فقط چند ساعت.  یخب ول یلیخ -  
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زد.  ی بخش تی رضا پدر  

.میدیپس بهشون خبر م -  

مبل   یکه از رو  ینطور یپاهام و هم ی تکون دادمو دستمو گذاشتم رو  یسر 

گفتم: شدمیبلند م  

. ستین  یمشکل-  

.عمارت تا حال و هوام عوض بشه   رونی برم ب کمیگرفتم   میتصم  

ام بخوره.  یبه کله  یباد  حداقل  

استراحت بدم.  کمی که توش پره از مشغله ومسائل جورواجوره   یذهن به  

االن طنازم کنارم بود؟   شدی م ی. چ رون ی اسپرتمو پام کردم و زدم ب ی کفشا  

گرد کردم.  عقب  

کردم.  یطناز رو باخودم راه ن یتو خونه و با چندتا جمله به نسر برگشتم  

بخوام و نشه ؟  ی زیمن چ   شدیمگه م  اصال  

هر روز و   خواستمی . مثال مشدینم  خواستمیکه م  زوی چ  هیروزا   نی چرا...ا اما

. شدمیکار م  نی هرساعت دخترک ور دل خودم باشه، اما خودم باعث نشدن ا  

.... غرور !  غرور   

ت. عمار   رونی متعجب بود که با خودم اوردمش ب خودشم  

  ن ییو چنگ زدن پا   نداخت یمتعجب که بهم م ینگاه ها  مین  ی بعداز کل باالخره

به حرف اومد.   شیروسر  
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شده ؟   یزی ارباب چ -  

باال انداختم گفتم: یا  شونه   

که من خبر ندارم ؟   شدهی م  یز یچ  دیبا-  

اشو خوردو گفت: خنده  

نه ارباب. -  

. شدی جذاب م شتر ی دوبرابر ب زدی نگاهش کردم، لبخند م نامحسوس  

؟  ی روستارو دوست دار  یکجا-  

تر کردو گفت: لبشو   

دوست دارم.  یلیبرکه ... برکه رو خ -  

که نگاهم به مقابل بود گفتم: یدرحال بمویگذاشتم داخل ج   دستمو  

برکه.  میری م-  

طرفمو با ذوق گفت:  سرچرخوند  

وقته که اونجا نرفتم. واقعا دلم تنگ شده بود.  یلیخ -  

و من مجبور شدم   ن یی....سرشو انداخت پای و طوالن ق یکردم عم نگاهش

. رمیچشم ازش بگ   

 

بهش گفت برکه،  رودخونه شده بود.  شدی نم  گهیاما د  دم،یبرکه رس به  

آب باال اومده بود. ریاخ   یبارش ها بخاطر  

از کنارم رد شدو خودشو به رودخونه رسوند.  طناز  

به آب زدو با ذوق گفت:  یدست  
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شماهم    ،یاومده. چه آب خنک. چقدر آب باال دیرو نگاه کن نجای ارباب ا یوا -

ارباب.  دیایب  

 

. زدیطرفمو باذوق حرف م   چرخوند یسرم دائم  

کنارشم بلند شدو چون    دیفهم یپشتش و نگاهمو به رودخونه دوختم، وقت  رفتم

کمرشو گرفتم.  عیبود پرت شه داخل آب که سر کی سنگ بود نزد یپاش رو   

بود.   اندازشی ترس ب ینشون دهنده  اشمنه ی س یشدن قفسه   نیی پا باال  

گوشش بردمو گفتم:  کیکه دستم دور کمرش بود سرمو نزد   همونطور  

! ینکن، ممکنه کار دست خودت بد  ی گوش ی باز  یلیخ -  

اش.    نهی س تخته   یزدو دستشو گذاشت رو ی سرهم پلک  پشت  

مم...ممنون ارباب.-  

تنش باال تر ببرم  یکردمو خواستم دستمو رو  ی رو  شیپ  یکوتاه  بعدازمکث

  دهیترس  یدستامو سربرگردوند. با چشما یگذاشت رو  کشویکوچ   یکه دستا

 نگاهم کرد. 

به عقب دستمو از دورش آزاد کردم.   دنشیباال انداختم و با کش ییابرو   

. نگاه مظلومش  رمی گیعذاب وجدان م   کنهینگاهم م ینطور ی ا ی وقت ی لعنت

. دهیباهاش رو بهم نم  یو باز   یرو   شیپ  یاجازه  
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که هوا درهم رفت.  مینشسته بود یا  قه یدق چند  

.  د یباری نم نم م  بارون  

بلند شدمو گفتم: میکه روش نشسته بود یسنگ بزرگ ی رو  از  

نشده.   شتریتا بارون ب  میبهتره برگرد-  

دستشو مقابلش باز کردو گفت:  طناز  

   م؟یاز جنگل بر شه ی هنوز که تند نشده ارباب. م-

تکون دادم.  یسر   

...  میبر  میرس ی زودترم م-  

  یبچگ ی ها یمحل خوش گذرون نجای ا  یزمان  هی  م،یبر می خواستیم  انبریم  از

کرده بود. ریی تغ یلیمن بود، اما حاال خ   

روستا قرار داشتن رو به   ن ییکه پا ییهاخونه  شدی و م میبود ده یارتفاع رس  به

.دید یخوب  

گفتم: ستادهی طناز کنار دره ا دمید یوقت  

طناز؟  ی خودتو به کشتن بد یخوای... مگه م  نوریا  ایب-  

گفت: دویخند طناز  

قشنگه.  ی لیخ  داِ یکل روستا پ  نجاینه ارباب ... آخه از ا -  

گفتم: کردمیکه داشتم با دقت خودمو از کنار دره رد م  همونطور  

. یکن اطیاما بهتره احت-  

دره   ک یبازوشو گرفتم و کنار خودم کشوندمش تا نزد دم،یطناز رس به

 نباشه. 

.بودمیمواظبش م  دیگوش بودو سربه هوا با ی باز  دخترک  
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باال   نگ ی شل  هی شباهت داد که انگار  ن یبه ا شدی شدو م  شتری سرعتش ب  بارون

شده بود.  س یسرمون قرار گرفته بود. تمام لباساو سروصورتمون خ   

. میگرفت یو آبشونو م م یچلوندیلباسمونو م  یهرزگاه  

کرد، اخمامو توهم بردم وبرگشتم سمتش:   یعطسه ا  طناز  

فقط!   یدعا کن سرما نخور-  

باال و با دلهوره نگاهم کرد.  دیکش شوی نیب  

سرد بهش   ی مش به خودم بلکه هواشونه هاشو چسبوند ی گذاشتم رو   دستمو

 نخوره. 

نمونده. یز یچ  گه ید-  

من بود ...  ری ارباب، همش تقص دیببخش -  

. میرفتیخودمون رو م  ر یمس دیبا   

. میشدی م دهیموش آب کش   میرفتیخودمون رو هم م ر یمس -  

 

کردم انگار اونم متوجه   ینگاه  میبه گوشم خورد، به طناز ن  یخرناس یصدا

خودشو تو بغلم چلوند و گفت:  دهی صدا شده بود. ترس   

بود ؟  یچ  ی ... صدا یچ  ی صدا ... صدا-  

محل گذرش بود، از خرس و روباه   نجای ا  یکه بگ یونیهرح  میکه بود  ییجا

! ی اهل ی ها  ونیگرفته تا ح   

.  ترسوندمیطناز رو م  دینبا یول  

رسوندم به پشت کمرشو گفتم:  دستمو  

.  ستی ن  یزیچ   ی... صدا  یچ یه-  
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. دن یشروع کرد لرز بدنش  

. دمیاما ارباب ... من ... من خودم صدا رو شن-  

؟ ی خسته که نشد م،یایدختر. بهتره تند تر راه ب  ستی ن دنیواسه ترس ییجا-  

باال فرستاد. یسر  دهیترس ی با چشما طناز  

جلومون قرار گرفت.  یاکه خرس قهوه  میرو برنداشته بود ی بعد قدم  

! لرزوند یطناز بدن من رو هم م ی لرزش ها  گهید  

 

سرجاش ساکن بودو فقط زل زده بود بهمون.  خرس  

نکنه.  ی طناز حرکت کردمیخدا م خدا  

بارون و    یکه با صدا  یآروم یلب باز کردمو زمزمه وار باصدا ی آروم  به

گفتم: شد،ی م ختهی رعدوبرق درهم آم  

نکن طناز. بهش نگاه نکن ... نگاه نکن.   ی... کار  چ ینکن ... ه یکار -  

دستشو قفل دستام کرد.   دهیترس   

  یکار دلگرم  نیبا ا کردمی م ی پشت دستشو نوازش کردم و سع باسرانگشتام

 بهش بدم. 
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مشخص بود چقدر ترس برش داشته.  وردیکه به دستم م ییفشارها  از  

حرف بزنم و به آرامش دعوتش کنم.  تونستمینم یحت ی لعنت  
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. هواهم که  شد یدرشت بارون بود که از سرو صورتموم رونه م یها  قطره

. کرد یتو بدنمون نفوذ م شتر ی هرلحظه ب  ش یسرد  

که اومد لب باز کردمو نامحسوس گفتم:  یرعدو برق بلند ی صدا با  

. ره یم  گهی، االن دآروم باش طناز-  

هم عزم رفتن نداشت، سرجاش نشسته بودو نگاهشو به   ونیاون ح  انگار 

ما دوخته بود.   حرکتیجسم ب  

چشم بهم زدن رفت پشت   هیچقدر زمان برد اما از جاش بلند شدو تو   دونمینم

شد.  دیتپه ها از نظرمون ناپد  

 

طناز دستاشو دور کمرم انداخت و با   هو یفرستادم  رون یحبس شده امو ب نفس

کردن.   هی بدنم شروع کرد بلند بلند گر ی گذاشتن سرش رو   

گفتم:  کردمیکه پشتشو نوازش م یپشت کمرشو درحال  ینشست رو  دستم  

نکن دختر.  ه یتموم شد طناز، بسه گر-  

 

خودشو ازم جدا کنه، وسط هق هق هاش گفت:  نکهیا  بدون  

حم کرد ارباب. بهمون رحم...ر  یلیخدا...خدا خ -  

سرشو گفتم:  ی رو  دمیکش  دستمو  

. میبر نجایاز ا ع یسر  یلیکردن بسه طناز بهتره خ   هی آره. حاال گر-  

 

و با پشت دست صورتشو پاک کرد.   رون یاومد ب   ازبغلم  
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دستاش دور دستام حلقه بستو با ترس به اطراف نگاه   دهیطفل ترس  هی  نیع

. کردیم  

. کردی م تییمنو اذ  نیبودو هنوز لرزش بدنش تموم نشده بودو ا  دهیترس   

تنش انداختم. ی از تنم کندمو رو  رهنمویپ  

لرزونشو دوخت بهمو گفت:  نگاه  

ارباب...  دیخورینه شما سرما م -  

؟ ی ؟ خسته که نشد ی ایراه ب  یتونی ... م شه ی نم  میزی من چ -  

دهنشو قورت دادو گفت: آب  

.امیراه ب تونمی اما م کنهیزانوهام درد م -  

 

که واسه طناز هم سخت نباشه   ییکردم با قدم ها یتکون دادمو سع یسر 

.م یتر به عمارت برسون عیخودمونو سر   

. ن یزم یطناز  شل شدن و افتاد رو  یزانوها  دمیعمارت که رس به  

گفتم:  حالشویجسم ب یخم شدم رو  دهیترس   

؟ طناز...  ی شنویمنو م   ی؟ طناز؟ صدا یخوب-  

 

نبود. دست   اری اما انگار اصال هوش دادمیصورتش تکون م  یجلو  دستمو

. میزانوهاشو بغلش کردم، وارد عمارت شد ر یانداختم ز  

آغوشم بود    یمنو طناز که تو  ان یعر  یمخصوصا باالتنه   دنمون،یبا د  همه

رفته بود.   ادشونیسالم کردنم   یمتعجب شده بودن و حت  
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بودن،   ومدهیپله ها به سرعت باال رفتم، هنوز روژا و خانواده اشم ن  از

نه! اما برام مهم نبود.  ایخوشحال باشم  دیبا دونمینم  

طناز مهم بود.  ی من فقط سالمت یبود برا   نجایهم ا ی ا  گهی د هرکس  

بود به سمت پله ها حرکت کردمو   ی که آب از بدن منو طناز جار  یدرحال

گفتم: زدیاسممو صدا م  ی که با نگران مای روبه ر  

. ستی . حالش خوب نمای باش ر عیرو بفرس دکترو خبر کنه ... سر  یکی-  
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گفت:  یدستشو روهوا تکون دادو با نگران مایر  

خب...ببرش باال.  یلی خب خ  یلیخ -  

راست رفتم تو اتاق خودم و طنازو   هی سرعت رفتم باال،   نی هارو باآخر پله 

تخت.  یگذاشتم رو   

!  شدی لخت من هم م یداشت و حرارت بدنش باعث گورگرفتن باالتنه  تب  

.ازش نبود  یکنم، اما خبر  دایرو پ  نی تا بلکه نسر ن ییپا  رفتم  

: دیخودشو بهم رسوند و نگران پرس مای اون نه نادر. ر  نه  

شده؟ یافتاده؟ طناز چ   یچه اتفاق نیراد-  

گفتم: دمویکش  سمی خ  یبه موها  یدست  
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وضعش بدتر    س یخ  یطنازو عوض کن، با اون لباسا یبرو باال لباسا -

. شهیم  

به سروضعم کردو گفت:  یاشاره ا   مایر  

پس؟  ید یچرا خودت لباس نپوش-  

زدمو گفتم: ی پلک  کالفه  

جان.  مایمن خوبم برو باال ر-  

حرکت کرد سمت پله ها. بعداز چندلحظه   حرفیتکون دادو ب  یسر   مایر

 منم رفتم باال. 

وارد اتاق شدم.  مای ر  یتو  ایکه به در زدم و با ب   یا  هی تق   

انگار داشتن   جونی و ب حالی طناز اونم ب دنیبه تخت رسوندم. با د خودمو

که از ظاهرم مشخص نبود گفتم: شون ی پر یحال .  باگرفتنیجونمو م  

دکتر کجاس؟  ن یپس ا-  

گرفت سمتمو گفت:  ی لباس  مایر  

. یبرسه، بپوش سرما نخور  دیبا گه ید-  

. دمیبهش انداختمو لباسو از دستش گرفتمو پوش ینگاه  

 

باال و   شیآت   یداشتم مثل اسپند رو نجای و من ا سوختیداشت تو تب م طناز

.شدمی م  نییپا  

. شدی بود که پشت سرهم خاموش و روشن م یگار یس  یاومدن دکتر نخ ها تا  

! ستی کردن ن ییاالن وقت بازجو دونستیهم م مایر یحت  
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  د،یدیوضع م  نی که منو توا یهرکس شد یمتعجب م د،یدکتر رس  باالخره

  درم،یم بانی گر ی نطوریا  یکس  ی باورش براشون سخت بود من برا

باشه!  یو معمول یی دختر روستا ه یکه اون کس،  یمخصوصا زمان  

 

  دیبرخاست و گفت که با ی صندل یدکتر، از رو  یتموم شدن کارها بعداز 

. میکن  ه ییدارو براش ته یسر ی  

اش شده   جه یو طناز سرماخورده و حاالم نت ست ین یکه مشکل خاص گفت

که داره.  یی تب باال  

  یعنی  نی بود، ا دهیتخت خواب ی و عرق کرده رو جونیکه دخترک ب   نیهم

من  ته عذاب!  یبرا   

 

نمونده    یکار  گهیانجام شد، د  شدیم  قیبه طناز طزر دیکه با  ییزایکم چ  کم

بشه. داریتا خودش ب  دنش یبود بجز خواب  

تخت و دستمو گذاشتم    ینشستم رو  رون،ی به خواستم همه از اتاق رفتن ب بنا

. ش یشونی پ  یرو  

دختر   نیواسه ا  یامروز چه روز بد   دونستیبهتر شده بود، فقط خدا م یکم

 بود.  

کارم من اشتباه بود!   دمیمن مقصر بودم، شا حتما  

اتفاق بود.  ه یفقط    نیا  اما  

کرده بود.   مونیاتفاق که منو از کرده ام به شدت پش   هی  
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و زمزمه وار کنار گوشش   دمینم دارش کش  یسرش و موها  یرو  یدست

 گفتم:

واسه خودش.   یزندگ  هی ریچشمات بسته اس کو  یشو. وقت دار یزودتر ب -  

دخترک ساده برام دشوار بود.  نیکندن ازا  دل  

فراموش کردنش!  خواست یم  مرد  

ساده به دستش اورد.   شدیدخترک ساده بود، اما نم  نیا  
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بودنو من هنوز بهشون ملحق نشده بودم. مهم تراز اون   ن ییپا  مهمونا

طناز بود!  ی مهمون  

که به در خورد به    یابودم بهش که با تقه  ره یزدن خ  پلکی چقدر ب دونمینم

 خودم اومد.

ورود   یبلندشدمو بعداز رسوندن خودم به کنار پنجره اجازه  ی صندل ی رو  از

وارد اتاق شد.  مه ی نگران و سراس ن یدادم و نسر  

کنان گفت: هی گفت و خودشو به تخت رسوند. طنازو بغل کردو گر یسالم  

افتاده ارباب؟  ی چ...چه اتفاق-  

گفتم:  یگذاشتمو به آروم  بمیداخل ج  دستمو  

اس. ساده یسرماخوردگ   هی ست،ین  ینگران هیجا-  

باال گفت:   دیکش نشویب  نینسر   
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آقا؟   جونهی پس چرا انقدر ب-  

استراحت    کمیتبش باال بوده دکتر چکش کرده، انقدر نگران نباش. بزار -

 کنه... 

طناز   ه یشون یپ  یبلند شد، دستشو رو  ن یتخت زم  یناراحت از رو  نینسر 

 گذاشت و ناراحت لب زد:

.  دیشد  تییاتاق ارباب، شماهم اذ  یکیداخل اون   برمشیپس جسارتا م -

تونم. شرمنده  

خب من ... -  

طناز رو تو   نی تکون دادم و گذاشتم نسر یناچار سر  دم،ی به موهام کش یدست

. رونی و از اتاق ببرتش ب رهیآغوشش بگ   

همانا!  ممیحال شونی همانا، پر رفتنش  

نخشو روشن کردم، ه یچنگ زدمو  زی م  یاز رو گارمو یس  پاکت  

گرفتم و   گارمی از س ی قیپنجره، کام عم  یروبرو  ،یصندل  یرو  نشستم

. که به در خورد ی ا  هیشد با تق ی مساو  مینیاز بفرستادن دودش   

از    یا  گهیگفتم. کام د رلب ی " زییتو  ایبرگردم، "ب نکهیبدون ا  حوصلهیب

گرفتم.   گارمیس  

شونه هام قرار گرفت و بعدش شروع کرد ماساژ دادن شونه    یرو  ییدستا

منتظرم نزاشت و با حرف زدنش متوجه شدم روژاِ!  ادیهام، ز  

 

گوشم اوردو گفت: ک ینزد سرشو   

. دیهست حوصلهیب دمیجون شن  مایاز ر -  
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خاموش کردم. یگاریداخل جا س  گارموینزدمو س یحرف  

کرده اش   ر ییپنجره نشست و من چشمم به صورت تغ  یروبروم لبه  اومد

از گذشته   شدیکه برداشته بود باعث م  یی کرده بودو ابروها ش یافتاد! آرا

 متفاوت تر بشه. 

نخشو از داخلش برداشت و گذاشت   هیبرداشت،  گارمویزدو پاکت س ی لبخند

لبم.   یگوشه   

بود؟   یکارا چ  ن ی... ته ا  کردمیفقط به کاراش نگاه م   حرفیب  

!   دیبا من حرف بزن دیتونیم-  

گرفت.   گاری روشن کردو طرف س  فندکو  

به حالت نداره.  ی سود  چی گفتنش ه-  

بلند شدم.  ی صندل یو از رو  زی م ی پرت کردم رو گارو یس  

! کردی م  یرو  ادهیبودم و االن روژا داشت رواعصابم پ  خسته  

تنها باشم.   خوامیم-  

.  دمیطناز رو گرفته بود دراز کش ی که بو  یتخت  یسمت تخت و رو  رفتم

. میشونی پ  یم روساعددستمو گذاشت  

شدن تخت و خوردن عطر روژا به مشامم   نیی که باال پا دیطول نکش ادیز

 متوجه حضورش کنار خودم شدم. 
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سر دخترک   میخسته بودم، فردا پرواز داشتم، امروز هم تمام انرژ  یلیخ 

 رفته بود. 

تفاوت که طناز دوبرابر من استرس   ن ی. با امیبود دهی کش  ی ادیز  استرس

! دیکش  

طناز باشم.  ش یپ  خواستیو دلم م وردیطاقت نم دلم  

خواب رو بهونه کرده بودم تا روژا تنهام بزاره.  اما  

. ادیتا به هوش ب داشتمیاتاق نگه اش م  ن یطناز رو توهم یی جوری کاش  

 

 

اصال معلوم نبود    کشه یمعلوم نبود سفرمون چقدر طول م ی قادر  یگفته  به

! فتهیقراره واسمون ب  ییچه اتفاقا  یحت ای  م،یبرگرد  میتونی م ی چه زمان  

. میو آدماش به شدت خطرناک بودن و ماهم فقط دونفر بود سونیج   

. میگرفت یم  میتصم ی عقالن  دیداشتم به زور و بازو نبود، با شیکه در پ ی کار  

. میزدیم  نشونیکه زم میکردیم  دایپ ی راه دیبا  

 

به حال منتقل کرد!  یا  گه یساعد دستم و منو از عالم د  ی نشست رو  دستش  

   ؟ی با من صحبت کن یخوا ینم ن،یراد-

دستمو ادامه داد:  یرو  د یوار دستشو کش نوازش   

زنتم!  گه یمن د -  
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برداشتم.  میشونیپ  یاز رو   دستمو  

باهاش بد تا کنم.   خواستمیلبم. به هرحال نم ینشست گوشه  ی پوزخند  

. شیمشک   یشدم به چشما  رهیخ  یخنث  

 

من و تو زن وشوهر   رهی سر نگ یکرده بودم که تا ازدواج  یقبال باهات ط-

روژا.   م یایهم به حساب نم  

ابرومو انداختم باال.   هی تا هی  

؟  یمتوجه شد -  

 

صورتم گفت:  یلبش نشست با گذاشتن دستاش رو  یگوشه  ی لبخند  

... !  دونمیاما من شما رو همسر خودم م-  

 

لبام.  ی صورتم خم شدو لباشو گذاشت رو تو  

.شدی راه باز کنه؟ هه... نه! نم خواست یم  

منو رام خودش کنه.   تونستیبازم نم کردیم  میهرکار  

. گرفت یم شی زنانه رو پ  یها استیاگه تمام س یحت  

و مات شده بودم و   شیطناز و قلبم ک ن یب  یوقت بود که تو باز  ی لیخ  من

 مجنون دخترک کم سنم شده بودم.
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چشماش از   دنیدلتو بزنه؟ امکان نداشت با د  و یحسش کرده باش شدی م  مگه

بره.  رون یب  ایراحت   نیقلبت به ا   

امو گفتم: نشست به چهره یروژا جدا شدم، اخم  از  

. دهینم یکارا االن معن ن یروژا ا-  

 

فاصله اشو ازم کم کنه ادامه داد:  نکهیایب  

  ی کنم واسه رفع ب ی. حاضرم هرکار نمت یخسته بب  خوامیاما من نم-

ارباب.   تیحوصلگ  
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پشت بهش.  قایتخت، دق یلبه  نشستم  

پراسترس بوده واسم. به   ی روژا من فردا پرواز دارم، امروز به قدر کاف-

دارم.  اج یاستراحت احت  

تخت بلند شدو مقابلم قرار گرفت، لباشو تر کردو گفت:  ی رو  از  

کشه؟ یطول م   یلیسفرتون خ -  

. ستی معلوم ن-  

شونه هامو گفت:  ی نشست رو  دستش  

! دیبهم بگ کنه ی م تتون یاذ  یز یاما اگه چ   د،یتا استراحت کن میری م-  

.رون یتکون دادمو از اتاق رفت ب  یسر   
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  شممیحس ش  ایشده بودم  ن ینقشه داره! بدب هی محبت هاشم واسم حکم  یحت

داد؟ یداشت بهم اخطار م   

. دمیبود، روژا روهم که د ومدهیکه رفته بود شهر ن   یسفر  یبهادر برا  خان  

بود.  دهیفا یب  نیی رفتن به پا پس  

بود که طناز داخلش  یروحم تو اون اتاق لعنت دم،یچرخ یاتاق سردرگم م دور

اتاق. ن یبودو جسمم توا  

اما خب   شدی که نم یرفع دلتنگ نمش،ی بب ر یدل س  هی قبل از رفتن  خواستمیم

. کردی آرومم که م  کمی دنشید  

متوجه رفتن روژا و مادرش شدم.  دمیشن  نییکه از پا ییصداها با  

به در خورد. رفتم سمت درو بازش کردم. درکمال تعجب با پدر   ی ا  تقه

 مواجه شدم. 

شونه هامو نگران نگاهم کرد.   ی نشست رو  دستش  

!   شدیپسرش بود، م یکه تو چشما  یا  ی متوجه خستگ  گه،ی بود د پدر  

رفتمو پدرو به اتاقم دعوت کرد.    کنار  

پراز نخ    یگاری و چشمش به جا س ز یانداخت، رفت سمت م   ینگاه اتاقمو 

افتاد.  گاریس  یسوخته   یها  

به داغون بودنم    یو پ نه ی وضعو بب  نیپدر ا  خواستیگره شد، دلم نم مشتام

 ببره. 

   ن؟ یپسرم؟ راد -

سمتم.   برگشت  

هست ؟  یمشکل-  

بزنم که پدر گفت:  یبردم باال و خواستم حرف  دستمو  
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باعث شده انقدر   ی . با من حرف بزن. چ کنمی که باور نم ست ین  ینگو مشکل-

ن؟ یراد  یحال بش شونی پر  

و گفتم: دمی به موهام کش یدست  

. نیواسم سخت گذشته هم کمیفقط امروز   ست،ین  یخاص زیچ -  

و گفت: یصندل  ینشست رو  پدر  

جان من حواسم بهت هست   نی امروزه؟ راد ی حالت فقط برا ن یا  یمطمئن-

حس کردم  نکه یا  ینگفتم برا   یزی. چ ست ی پسرم، تو چند وقته حالت خوب ن

اما    ،یزاریم ون یو مشکلتو درم  ی کنیهروقت الزم باشه بامن صحبت م 

 انگار ... 

اومده.   شیپ  یمشکل کار  ی سریپدر.  ی خودتونو نگران کن ستی الزم ن-  

کردم. یرو داخل سطل خال  یگار یجاس زوی سمت م  رفتم  

کانادا ...   می بر   دی. بامیسفر دار   ی فردا هم با قادر-  

اومده؟    شیپ ی؟ چه مشکل   ییهویکانادا ؟ چرا انقدر  -  

. فقط ممکنه سفرم  میکن یتو بارها به وجود اومده پدر. درست م  یمشکل-

بشه.  یطوالن  

گفت:بلند شدو   یصندل  ی از رو پدر  

گفت   ن یزدم نسر  یت برس پسرم. به طناز سر به خود شتر یمن نگرانتم. ب -

 هنوز خوابه ! 

اومدن اسم طناز متعجب روبه پدر گفتم: با  

هنوز خوابه ؟ -  

که به سمت در اتاق حرکت   ی تکون داد. همونطور دییتا  یبه معن یسر  پدر

گفت:   کردیم  
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بشه.  تی زندگ  کی قراره شر  گهی. اون دتوجه کن  شتر ی به روژا ب-  

گفتم:  بمویگذاشتم داخل ج   دستمو  

من چقدر مشغله دارم.  دونهیخودش م-  

.انقدر مغرور نباش پسر ! گوش کن به حرف -  

تکون دادمو گفتم: یسر   

باشه پدر ... باشه. -  
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عمارت غرق سکوت بود.   رون،ی شب بود که از اتاق رفتم ب  یها مه ین  

پا به اون اتاق گذاشت و من   شد ینم  ن یسمت اتاق طناز. با وجود نسر  رفتم

فرودگاه.  رفتمیدخترک م  دنیبدون د گهیساعت د ک ی دیبا  

! انه ی  گردمیسالم برم   دونمینم  یحت کشه،یچه مدت طول م   دونمیکه نم  یسفر   

شد !   زی گوشام ت  ومدیم نیی که از پا  نی نسر ی با صدا یول  ستادمیدر ا  پشت  

.اط یبا نادر همقدم شد به سمت ح  دمیسمت پله ها که د  رفتم  

تخت دراز   یوارد اتاق شدم. رو  نم یطناز رو بب  تونمیم  نکهی از ا  سرمست

بلندش دورش پخش شده بود.   ی بودو موها  دهیکش  

 ن ی تو خواب هم تسک دنش یتخت. د  یسمت تخت قدم برداشتم. و نشستم لبه  به

 بخش من بود. 

لب زد.  دنمیچشماشو باز کردو با د عیسر یلیخ   

ارباب. -  

شد. شونه اشو گرفتمو گفتم:  زیخ  میتخت ن یرو  جونیب  
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. یبلند ش خواد یبخواب ... نم -  

.  چرخوندی تو اتاق نگاهشو به اطراف م   یز یبود وبه دنبال چ  معذب  

؟ ی خوایم  یز یچ -  

گفت.   رلب ی ز  یانداخت و نه ا   نییپا سرشو  

  ری دل س ه ی  خواستی. دلم متر شدمو چرخوندمش طرف خودم  کی نزد بهش

  یشدم به چشما  رهیفقط نگاهش کنم. دستمو قاب صورتش کردمو خ 

 قشنگش.  

اشو با سرانگشتام نوازش کردمو گفتم:   گونه  

کوچولو !  شهی. دلم واست تنگ م نمتی مدت نب هی قراره -  

ابروهاش نشست و گفت:   نی ب یاخم  

!  ستمیمن کوچولو ن-  

اون از هرکسه   ست،ی ام گرفته بود، معلوم بود که دخترک من کوچولو ن خنده

بالغ تر بود. ی ا  گهید  

لبم به خنده کش اومد.   یگوشه   

.  یمونی ! تا آخرم واسه من کوچولو م یمن  هیتو کوچولو   یول-  

. دنیخندی حرف نگاهم کرد انگار چشماش م یب  

نمش؟ ی خوشحال بب تونمیکه م ن یبهتر از ا یچ   

. دیمواظب خودتون باش-  

  دیکش یبغلم. خب خجالت م ادینوازش کردمو دستمو باز کردم که ب  موهاشو

بغلم.  یاومد تو  یول  

داشت.  یکه چه حال خوب  آخ  
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نرم و   یام بود و من مشغول نوازش کردن موها  نهیتخته س  یرو  سرش 

.  فش یلط  

سرش زدم: ی رو  یبوس  

.  ی تنها باش ادیخودت باش ! دوست ندارم ز مواظب -  

جنبه ذوق زده شده   یام قرار گرفت و مِن ب نهیس  یرو  کشیکوچ   یدستا

 بودم ! 

به بدنم داشتم گر   ی دختر یاز برخورد دستا  میبار تو زندگ ن یاول واسه 

. گرفتمیم  

کشه؟ یطول م   یلیسفرتون خ -  

چند روز!  دمیشا ا یماه  ه یهفته،  ه ی دی... شا   ستی معلوم ن-  

...  ادهیز  یلیخ -  

تاب    گهی؟ انگار اونم د زدی پروا حرف م  یطناز بود که االن داشت ب  نیا

کنه رو نداشت !  یاحساساتشو مخف  نکهیا  

هم نبود.  ی داشتم که تو چشماش نفرت نیق یاما   دونستم،یبه من رو نم  حسش  

. کردیحرفاش عالقه اشو بهم ثابت م نی با ا  داشت  

اما مجبور بودم ...   ارمشیب  رونی نداشتم از آغوشم ب دوست  

.  دمیجدا شدمو گونه اشو بوس ازش  

!  نمتی نب  یمدت طوالن ه یقراره    کنمیچرا فکر م دونمینم-  

. دیبه رخ کش شوی بلند و مشک یزدو اون موژه ها  یپلک  

خطر باشه ارباب. یسفرتون ب  دوارمیام -  

مدت رو از روحم  نی ا  یکردم دلتنگ  یلباش قرار گرفت و سع  یرو  لبم

 خارج کنم. 
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تخت بلند شدم.  یاز رو  دمویبوس سرشو  

که خودشو بند تخت کرد.   فتهیبود ب  ک یتخت بلند شد اما نزد ی از رو اونم  

رفتم سمتشو با گرفتن شونه هاش گفتم:   نگران  

حالت خوبه؟ -  

گرفت و گفت: سرشو  

. ادهیز  دنیخواب یرفت فکر کنم برا  یاهیلحظه چشمام س  هی بله، -  

صورتم نشسته بود.  یرو  یاخم  

! یفیضع  یاد یبرس طناز، تو ز شتر ی به خودت ب-  

چشم ... -  

... رونی بعد از آغوش گرفتنش از اتاق رفتم ب ن یآخر یتکون دادمو برا  یسر   

 

#p114♾ 

 #طناز 

 

حال   نی ا دونمیبه دلم چنگ انداخت. نم یرفتن ارباب دلشوره و غم بعداز 

 منشا اش از کجا بود؟

ارباب خوندم. ی سالمت ی برا رلب ی ز  یورد  

.شدن ی م  نیکنار پنجره، ارباب و پدر داشتن سوار ماش   رفتم  

نگاه کردم.  رفتنشونو   
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عطر    یبو دمییتخت. لباسمو بو یرو و برگشتم  دمیپرده رو کش نی غمگ

 ارباب بهش مونده بود.

بود !   یعطر خوش چه  

تخت دراز کش شدمو تو خودم جمع شدم.   یرو  

بود؟   یگرفته بود، چ  بانمویه گرک   یناراحت نی ا  لیدل  

هم. اما خوابم   ی و چشمامو گذاشتم رو  دمیکش یحوصلگی از سر ب یآه

.برد ینم  

!  دیچشمم چک یکه از گوشه  یاشک ی اش شد قطره  جهیبغض کردمو نت  هوی  

. هواشو داشته باش. یمراقب ارباب باش یتونی فقط خودت م ایخدا  

از    یغمم ناش نی سفر؟ نه قطعا که نه ! ا  رفتیبار اولش بود ارباب م   مگه

بود که بعداز رفتن ارباب بهم منتقل شده بود.  ی ا  یدلتنگ  

. کردی ام خس خس م  نهیوس  سوختیپاک کردم. گلوم م  اشکامو   

بود!   میروز زندگ   نیبدتر   روزید  

که   ی. بخاطر قرص ها و منگفتادیم  ی ارباب نبود معلوم نبود چه اتفاق اگه 

بودم چشمام   ختهی که ر یی بود و به لطف اشک ها میاز سرماخوردگ یناش

شدو به خواب رفتم.   نی سنگ  

 

شدم. لبه تخت نشسته بودو منو صدا    داریمامان از خواب ب  یصدا زدنا با

.زد یم  

گفتم:  ی خوابالود یصورتم کنار زدمو باصدا ی رو از رو پتو  

بله مامان ؟ -  
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. فکر    ینخورد یچ یتا به االن ه   روزی پاشو طناز ... پاشو لنگه ظهره. از د-

شه؟ ی م یدوباره چ  رتتی ضعف بگ  ی کنینم  

صبحانه رو حاضر کردم. نیی پاشو برو دست و صورتتو بشور پا   

. سی گفتم و پتو رو کنار زدمو رفتم به سمت سرو یچشم  

. داخل  نیی به دست و صورتم زدمو بعداز حآضر شدنم رفتن پا یآب

معدمم بلند شد.  یصبحانه ناله  زی م دنیآشپزخونه که شدم با د  

  دنیگفتم شروع کرد به بلع   رلبیکه ز  ینشستمو بعداز بسم الله ز یم  پشت

بود !   زیم  یکه رو  یاتیتمام محتو  

شده بودم و دلم درد گرفته بود.   نیخوردم که سنگ انقدر   

صبحانه رو جمع کردمو بعداز شستن ظرف ها  رفتم تو هال.  زیم  

.دادی داشت گل ها رو آب م اط یتو ح  مامان  

بهش دادم. ی زدمو با احترام سالم یخانم لبخند مایر  دنید با  

دن دختر کوچولوش  در آروم کر یکه سع  یزدو درحال ی متقابال لبخند اونم

 بود گفت: 

؟    یبهتر -  

بهتره.   یلیبله خداروشکر حالم خ -  

تکون دادو گفت: یخانم سر  مایر  

.نکردم ی کار چیرو جمع کنم شب پرواز دارم و هنوز ه لمی کمکم وسا ی ایم-  

   د؟ یری م دیدار -

. شهیداره تموم م میبرم. مرخص  دیبا گهیآره د-  

زدمو گفتم:  ی لبخند  

خدمتتون. من هستم در -  
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داخل اتاق و من مشغول تا کردن لباسا و گذاشتنشون   میخانم رفت مای ر با

 داخل چمدون شدم. 

لب زدم:  آروم  

. ستن ی مخصوصا االن که ارباب هم ن  شه،یناراحت م  یلی خان با رفتنتون خ -  

تخت و گفت:  یخانم دخترکوچولوشو گذاشت رو مایر  

اونجاس، کارم، همسرم. به    میزندگ یخودمم دوست ندارم برگردم اما همه -

.خودم راحت ترم  یتو خونه  نجایا  گهیخودم م  شه ی پ ادیب  گمیبابا م  
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چمدون رو بستم و گفتم:  پیز  

راحت باشه.  التون یخانم. شما خ  مای حواسمون به خان هست ر نجایما ا -  

خانم سرمو نوازش کردو گفت:  مایر  

  ی تونیم  ،یکه کرد  ی. خب ممنون بابت کمکراحته  المیمعلومه که با شما خ -

طناز جان.  یبه کارت برس  

. دیبود بهم بگ یچشم، کار -  

و   اطیح  ی آشپزخونه مامان هنوز غذا رو بار نذاشته بود! رفتم تو  یتو  رفتم

شدمو گفتم: کی نزد کردیبه مامان که داشت خاک گلدون هارو عوض م  

من برم غذارو درستـــ ...  ی خوا یم  یمامان؟ انگار غذا رو نذاشت-  

. یکار کن ادیز  دینه نه ... نبا-  

دستکشاشو از دست درودو گفت: مامان  

. ی بخور دی تو. قرصاتم با ایگلدون ها رو بزار سرجاشون، بعد ب نی ا-  
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که گفتم مامان رفت تو خونه.  یتکون دادمو با چشم یسر   

  خواستینمهارو سرجاشون گذاشتم. کارم تموم شده بود اما دلم  گلدون

 برگردم تو خونه.  

انداخت.  ی ارباب م ادیخونه منو  آخه  

.حسش کرد  شدی خونه م یعطر ارباب هم تو گوشه به گوشه  یحت  

سرجاشون. باغ بون   اطیرو برداشتم تا ببرمشون ته ح   یباغ بون  لیوسا

دخترش بودو مامان مجبور شد کارهارو کنه.  یعمارت عروس  

. خاک از دستم افتاد یسه ی که ک کردمیحرکت م اطیبه سمت ته ح  داشتم  

و   سه ی تو ک ختمیخم شدمو خاک رو ر خت، یر رون ی از خاکش ب  یکم  یلعنت اه

تنه به تنه شدم.  یکی بلند شدم که با   

تعجب سرمو گرفتم باال و با فرهاد روبرو شدم. با  

شد؟ یآدم ظاهر م  یجلو  یب دهنمو قورت دادم. چطور آ دهیترس   

قدم ازش فاصله گرفتم.  ه یزدم   یپلک  

زدو گفت: یشخند ین  

پارسال دوست امسال آشنا طناز خانم ! -  

. مایکرده بود ینه انگار که ما باهم معامله ا  انگار   

.  بهت  لعنت   

بهم وقت بده.  کمیبهت گفته بودم -  

تو کاسه چرخوندو گفت:  چشماشو  

وقتت تمومه ! -  

صورتمو گفت:  ی شد رو خم  

؟  ی تمومه طناز خانم متوجه ا-  
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لبش گفت:  یباال و با همون لبخند گوشه  دیپر   ابروهاش  

  ،یکه متوجه اوضاع بش  نمیباهم بب یز ی چ  هی ! بزار  میکن  ی کار هی  ایاصال ب -

 هوم؟

باز کردو گرفت جلوم.   شوی گوش بشوی کرد تو ج  دست  

مرگه طناز !  هی قدم  هینگاه کن بابا جونت -  

...  بود که بعداز دقت کردن متوجه شدم آسانسوره. بابام   ک یاتاقک تار  هی

؟کرد یم   کاریبابام اونجا چ   

کردمو گفتم: یاخم  

؟   کنهی م کار یچ  نجایمن ا   ی فرهاد. بابا  یزنیم  یچرا حرف الک-  

!   یفقط تا امروز وقت دار -  

تر و بابام تعادلشو از دست داد.  نیی اتاقک افتاد پا هوی  

به فرهاد نگاه کردمو گفتم: دهیترس   

به بابام نداشته باش، مگه ما قبال    یتروخدا کار ؟یکن یم  کاریچ  یدار -

...    میباهم ... باهم حرف نزده بود  

باال انداختو گفت:  ییابرو   

! ی اما تو به وعده ات عمل نکرد  میحرف زد-  

 

#p116♾ 

زدو گفت:   یپوزخند فرهاد  

. نیا  شه ی م یتقاص بد قول ی نیبی حاال که م-  
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و   شدیآسانسور خاموش روشن م  یتر رفت و چراغ ها  ن ییاتاقک پا بازم

. زدی جرقه م  

زدم:  غیج  دهیترس   

تروخدا تروخدا فرهاد ... باشه ... باشه. -  

امروز باهاشون حرف   نی ... بخدا هم  گمیامروز م ن یهم  گمی... م  گمیم

. زنمیم  

گفت: دویخند  

سر   گه یبشه د تیمن احمقم ؟ نه ... بهتره کارشو تموم کنم تا حال ی فکر کرد-

دخترجون !  ینمال ره یمن ش  

فرهاد کردمو گفتم:   یبند بازو  دستمو  

االن با مامانم ... با   ن یهم ای... ب ایفرهاد نکن ... اصال ب  کنمی التماست م-

 مامانم حرف بزن.  

 

گفت:  شخند یگونه امو با ن ی رو  دیخم شد طرفم دستشو کش فرهاد  

رفته ؟  ادتیکار خودت بوده،   نیا  گهیِد نه د-  

بابا !   یبابا ب گه یحرکت د  ه ی با  

داره ها؟  جانیه یلی ؟ هوم؟ خ  می امتحان کن ی خوایم  

که خش دار شده بود گفتم:  ییوصدا هیگر  با  

. تا  رون ی ب ادیبزار بابام از اونجا ب کنمینهههههه تروخدا نه.... التماست م-

.دمی فرهاد. بخدا قول م   دمی. قول مشمی هفته زنت م نیاخر هم   
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.  چشمام بود یمظلوم بابام جلو یکه چهره  کردمی التماسش م  یدرحال فرهادو  

گذاشت دم گوششو گفت:   شوی زدو گوش ی شخندی ن فرهاد  

. رونی ب دش یاریتموم شد. ب یبچه ها باز -  

نشستم و هق هقام اوج   ن یزم یفرستادمو رو رون یحبس شده امو ب نفس

 گرفت. 

خم شدو گفت: فرهاد  

فقط سه روز   زنمیبا مامانت حرف م رمی االن م نی بسه عر نزن انقدر. هم-

! یمن باش  یخونه  یتا تو  ی فرصت دار   گهیفقط سه روز د  گهید  

پشت دست اشکامو پاک کردمو گفتم: با  

به بابام نداشته باش فرهاد خواهش   یکار   کنمیباشه ... باشه فقط التماست م-

. کنمیم  

!  نهیب ینم یبی آس  گهیاونم د  یزنم بش  یوقت-  

باال.   میریالمصبتو پاک کن باهم م  یاون اشکا  حاالم  

  دیتکون دادم. خواستم برم که بازومو محکم گرفت و کش یشدمو سر   بلند

 طرف خودش: 

که جسد بابا   کنمیم  یکار   یهست یبفهمن ناراض  یکن  یکار  ای یکن هی اگه گر-

! ی نکن  دایتوهم پ  

و گفتم: دمیلرز  

حواسم هست بخدا حواسم هست. -  

گفت:   ضیغ با  

.فتیخب، راه ب یلیخ -  



 

 

 
410 

 

. دیفهمی م ی زی چ  دیمامان نبا رم؛یامو بگ  ه یگر یکردم جلو  یسع  

.دادمیکنم؟ داشتم جون م کاری لرزش بدنمو چ  اما  

فرهاد گفت:  دنی. مامان با دمیخونه که شد وارد  

. دیسالم فرهاد خان، حالتون چطوره ؟ خوش اومد-  

مرد آشنا نشده بود. نی ام هنوز با ذات خراب ا چاره یب مامان  

. زدیبودم با مامان حرف م  دهیکه تاحاال ازش ند یو لحن یباگرم فرهاد  

و من   کردیرفتم تو آشپزخونه و فرهاد داشت با مامان صحبت م  من

. ه یموضوع حرفاش چ  دونستمیم  

!  شدی م  ستی ن ن یزم یمردو ... کاش از رو   نیکنه ا   خدالعنت  

دستام.  یو سرمو گذاشتم رو یصندل  یرو  نشستم  

. رمیامو بگ  هی گر یجلو  ت یموقع  ن یا  یبود تو  سخت  

آدمو بکشه و ککش    هی  خواستی... م دادیامو داشت به بکشتن م  چارهیب  یبابا

! دیگزینم  

و رفتم توهال.  ختمیر ییچا  

لبخند بزنم !   دیکردم و فرهاد بهم با اخم و تخم فهموند که با تعارف   

لبم نشوندم.  یرو رو  یز یجون و تظاهر آم  یکارم کردم و لبخند ب  نیهم  
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411 

داره   ی چطور نمی تا نب  نم ینحص فرهاد رو نب ختیتو آشپزخونه تا ر برگشتم

. کنهیم  یانقدر خوب نقش باز  

حالم ازش بهم   شه ی هم شتراز یمتنفر بودم اما حاال با کار امروزش، ب  ازش

. خوردیم  

.گذاشتی عمارت و روستا نم نی فرهاد پا به ا  چوقتیه کاش  

. رفتم و زیم  یرو گذاشتم رو  ینیس  

زدن و گوش دادن    دیمتوجه ام بشن مشغول د نکه ی پشت ستون، بدون ا  از

 حرفاشون شدم. 

پاش انداخت و روکرد سمت مادُر گفت: ی رو  ییپا فرهاد  

! خانمه، باهوشه؛   هیطناز واقعا دختر خوب-  

مادرش بگه.  ی! اما خب گفت هرچ   خوامیبه نادرم گفتم که طناز رو م من  

!   زدی پروا حرف م  یداشت انقدر ب یچطور  

کرد؟ یم یحرفاش مامان رو راض  نی داشت با ا  ایبود؟  ی راض بابا  

زدو گفت:  یلبخند مامان  

زحمت   تشی ترب یبرا  یلی فرهاد خان. بله من و پدر طناز خ  ی شما لطف دار-

. میدیکش  

با خود طناز  دیمن با د،یکن یم  یاز طناز خواستگار  د یشما... خب دار  نکهیا و

 هم صحبت کنم . 

بهتراز شما؟  ی . وگرنه کهی نظرش چ  نمی بب دیبا  

 

لبش گفت: یبا لبخند رو  زویم  یرو گذاشت رو  شیی استکان چا فرهاد  
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من دوست دارم طناز رو خوشبخت کنم.  -  

پاشو با همون ژست مغرورانه اش ادامه داد:  یگذاشت رو  دستشو  

  نیندارم. و اگه طناز زنم بشه، بهتر  یمشکل یکه من از نظر مال د یدونیم-

رو براش خواهم ساخت!   یزندگ  

رو برام بسازه.  یجهنم زندگ  نی بدتر  خواستی! اون م یچه دروغ قشنگ  هه  

که هر روزش پرعذاب تراز روز قبلشه.  دمیدیرو م   ییروزا  

فرهاد رو گوش   یرو نداشت، تا بمونم و دروغ ها   ستادنی هام قدرت ا پا گهید

 کنم. 

و سرمو با دستام گرفتم و چشمامو بستم.  یصندل  یرو  نشستم  

کرده بودو لرز داشتم.  خیدست و پاهام   هنوز  

.دمیدیچشمام م یبود داشتم مرگ پدرمو جلو یکم  زی چ  مگه  

... رحمهی ب ون یح  هی  فرهاد  

. رون یمامان از عالم هپروت اومدم ب ی صدا با  

اس.  ه یتو کشو اول ، یقرصاتو بخور دیطناز با-  

تکون دادم. قرص هامو برداشتم و یسر   

و مشغول خوردن قرصام  ختمیر یخودم آب  یو برا  یصندل  یرو  نشستم

 شدم.

خورده بودم و   یخال  ی بد بود، حالت تهوع داشتم. قرص هارو با معده  حالم

.ردلمی االن زده بود ز  

نگاهم   یصندل یبه دست که داخلش برنج بود اومد و نشست رو  ینیس  مامان

 کردو گفت:

طناز؟ -  
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بله مامان؟ -  

وبدون نگاه کردن بهم گفت:  کردیکه داشت برنج هارو پاک م  یدرحال  

. یدار  یدرک درست ی و از زندگ یعاقل ،یشد  یدختر بزرگ گهیتو د-  

لبشو تر کردو ادامه داد:  مامان  

!    انیو م  رنیم  ادیز  یدونیخواستگارم که خب... م-  

کنارو تو چشمام زل زد.  دیرو کش  ینیس  

طناز؟   یتو قصد ازدواج دار-  
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ام. از حرف مامان به سلفه افتاده شوکه   

. ببره  ییمن و فرهاد گذاشته شده بو ن یکه ب  یمامان از قرار  خواستمینم  

زد پشتمو گفت: مامان  

آب بخور.   کمیطناز،  یخوب-  

کردمو گفتم:  یاز آب رو خوردم. آروم ترشدم، به مامان نگاه یکم  

قصد ازدواج ؟ -  

.بخت یهم سن تو رفتن خونه  ی دخترا یآره خب، االن همه -  

آدم پست و    هیداشتم به مامان بگم؟ بگم من از فرهاد متنفرم، فرهاد  یچ 

؟   دادیسرمونو به کشتن م  یه ی که داشت بابامو سا ونهیح   
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بابا رو از ذهنم دور   یو چهره  رمیبگ  مویبغض لعنت  یکردم جلو یسع یلیخ 

. ومدیبود. ازم برنم یکار سخت شد،ی کنم، اما نم  

 

تر کردمو لب زدم: لب  

؟  ه یخواستگار اومده ؟ ک-  

زدو گفت:  یلبخند مامان  

آقا فرهاد !  -  

درشت شدو ادامه داد:  چشماش  

کرده.   یفکرکن اون تورو االن از من خواستگار-  

قبلم با پدرت صحبت کرده.   از  

به برنج ها زدو گفت:  ی دست مامان  

من و   یز طرفدوسش داره، ا یلیاما خان که خ  ه، یدرسته پسر خوشگذرون-

خان هست. لی . از همه مهم تر فاممیدیند یی پدرت ازش خطا  

 

نامرده ...  ه ی من! فرهاد خودش مظهر خطا اس!   ی... مادر ساده  هه  

نگاهم کردو گفت: مامان  

طناز جان.   میذار یباشه منو پدرت بهش احترام م  یتو نظرت هرچ -  

 

بود گره   زی م ر یپام و ز  یکردم صدام نلرزه. دستامو که رو  یسع  یبدبخت با

 زدم.  
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گفت:  دو یبگم، که مامان خند یز ی چ  تونستمینم  

.بشم من  تمیقربون دختر خجال یاله-  

ــ  ی خوایاگه م   باشه، فکرا تو بکن بعدا جوابـ  

 

وسط حرف مامانو گفتم: دمیپر  

نه ... نه.  -  

نگاه کردمو ادامه   کرد،ی درشت شده داشت نگاهم م یمامان که با چشما به

 داد:

ندارم. بهتره تا مدرسه ها باز نشدن ...  ی... من مخالفت یعنیخب -  

. کرمیداشتم مامان رو دچار شک م گفتم؟یم یکردم، داشتم چ  سکوت  

انداختم و گفتم:   نییپا یسر   

. دیشما بگ  یهرچ -  

زدو گفت:  یلبخند مامان  

. ی ندار  یتو مخالفت ی عنی-  

باال انداختمو گفتم:  یا  شونه   

آره   ی. ولارمیشما حرف نم میتصم ی. منم رو دیدونی شما بهتراز من م-

 موافقم. 

 

هفته منو به عقد خودش   هیدر عرض  ی چطور دونستیخوب م فرهاد

که اسمش خونه اس حبص کنه !   یو منو تو اون جهنم دون ارهیدرب  
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  یصندل یرو  یغم و سردرگم  یو من با کل رونی از آشپزخونه رفت ب مامان

 کز کردم. 

شد !  ی... چ  کردمیفکر م یچ   

 تونمیم  دونمیبرم شهر، درس بخونم برم دانشگاه ... اما االن نم خواستمیم  من

. انه یبه اون همه آرزوهام برسم    

آرزوشو داشتم ؟   شهی که هم ی بود که من بشم همون طشیشرا  اصال  

رو بسازه ! از روز برام روشن   یزندگ  نیبرام بهتر  خوادیم  گفتی م فرهاد

عذابم بده ...  خوادیتر بود که فقط م  

توشون موج   یرحم یبرق ب شهیکه هم ش یلعنت ی از اون چشما شدی م  نویا

متوجه شد.   زدیم  

 

  دیشونه هام پر ده یترس ومدیم یی رای فرهاد که از داخل پذ  یقهقه  ی صدا با

 باال. 

هاشم ترسناکه. خنده  

من ....  ی مرد ترسناکه برا  نیا  هی چ  همه  

هم من انقدر   کردیکه منو دعوا م  ییزمان ها یارباب ... حت برعکس

داشت،یوحشت برنم  
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. کنمیفرهاد وحشت م  یاز خنده ها  که  

موضوع بشه ...  نی و متوجه ا ادیاگه ارباب ب اصال  

!   کنمیشلوغش م  ی ادینشه و من دارم ز   یچ یه دمی... شا دونم ی؟ نم   شهیم یچ   

 

.رون یفرهاد شرشو کم نکرده از آشپزخونه نرم ب  یگرفتم تا وقت  میتصم  

موفق هم نبودم چون خودش اومد داخل آشپزخونه.  نی همچ  اما  

روبه روم. قا یو نشست روش. دق رونی ب دیرو کش  یصندل  

ازش گرفتم و دستامو قفل هم کردم. رو  

دستمو گفت:  یگذاشت رو  دستشو  

با من خوب باش طناز، به نفع خودته . -  

 

 ی صندل یو بدون نگاه کردن بهش از رو  رونی ب دمیکش  ردستشی از ز  دستمو

که بازومو گرفتو گفت:  رونی بلند شدمو خواستم از آشپزخونه بزنم ب  

توهم. احمق   رهی بره کالهمون م شی پ ی نطوریگفتم بهت. اگه هم  یبفهم چ -

؟  ی ندازیلنگ و لگد م  ینطوریخوشبختت کنم بعد تو ا خوامیمن م   

 

صورتش براق شدم : تو  

فرهاد ؟ حاضرم قسم بخورم که ازدواج کردنت با من هم   ی گیچرا دروغ م-

. یذاشتینم یقرار   نیهم  چوقت یواست داشته وگرنه ه ینفع هی  
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چه   کردم،ی بهت نگاه نم  چوقتیخانواده ام وسط نبود ه یباش اگه پا  مطمئن 

 برسه بخوام باهات ازدواج کنم. 

 

با نوازش کردن بازوهام گفت:  دویخند  

  عیخانم کوچولو ! پس رام باش ... رام باش و مط  ینکاریفعال که مجبور ا -

واست جهنم نشه.  ی تا زندگ  

زدم: ی پوزخند  

جهنم شده ...  میکنم، زندگ یکه قراره با تو زندگ ی نیهم-  
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زدو گفت: ی پوزخند  

باهم طناز.  میخوش بگذرون یاشتباه نکن، ما قراره کل-  

. رونینفرت نگاهش کردم و از آشپزخونه زدم ب با  

 

کارها بود.   نیمرد جزو سختر  نی زدن با ا  حرف  

  گران یباشه و حرفاشو به د  دونیم روز یخودش پ  کردیم   یسع  شهیهم چون

. کنه  ل یتحم  
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شد، داخل اتاق که شد مامان بحث امروز   داشیشب بود که بابا پ  یها مه ین

گذاشت.   ونیفرهاد رو با بابا درم  

!   ستی ن ی مشکل گهیباشه د یهم گفت اگه طناز راض بابا  

قاتل   دیکنه ؟ شا  یمردو بشناسه و بازم بخواد باهاش زندگ ن یبود که ا یک

 فرهاد خودم شدم ! 

کارو داشتم ...  نی جرعت ا کاش  

 

و هنوز ارباب از سفر برنگشته بود، خودشم گفته بود که   گذشتی روز م  سه

بشه.  یسفرش ممکنه طوالن  

. میمنو فرهاد عقد کن  ستیبود تا ارباب ن  بهتر   

اما خانواده ام تو خطر   شدی که به نفع من م فته یاتفاق ب  یسریممکن بود   چون

. فتادنیم  

ارتباط داشت.  ی... با هرآدم بود   یآدم خطرناک  فرهاد  

. زدیازش سر م  یهرکار   

. خواستیو ازم نظر م دیپرسیفرهاد سوال م یباهام درباره  روزید بابا  

حالم بد   کنمیکه از فرهاد م  ییفایخودمو گرفتم که از حرفا و تعر  یجلو  یلیخ 

 نشه ! 

. دیخر میدنبالمو بر ادیامروز قرار گذاشته بود که مثال ب فرهاد  

فردا هم    یممکن بود مامان و بابا شک کنن. از طرف کردمیمخالفت م  اگرم

عقد وقت گرفته بود.   یبرا   

... خودمم مونده بودم از سرعت روزگار.   گرفتنیداشتن جونمو م انگار   
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؟  شدمی م ک ینزد امی داشتم به بدبخت چرا  

 

تاباز شدن مدرسه ها مونده بود.  گه ی ز درو  شیش  فقد  

بود که زنگ عمارت خورده شد. ۵دروبر   ساعت  

  یداماد خوب ه،ی فرهاد مرد خوب  کردیخوشحال بود ... فکر م  ی لیخ  مامان

براش !  شهیم  

قاتل شوهرش بشه.  خواستیم  یروز   کیمرد    نیا  دونستینم  

اومد سمتمو گفت: مامان  

نه واسا باهم  ایمنتظره . برو زود تر حاضر شو.   نییطناز جان آقا فرهاد پا-

...  میبر  

باال روکرد بهمو گفت: میرفتی که با مامان م یدرحال  

  نیی که دختر. االن بنده خدا پا ی دیپاشو حاضر شو گوش نم گمی بهت م یه-

 منتظره. 

 

  گرفتی که مامان م  ییلباسا یحوصلگی و من با ب زدیغر م  یرگبار  مامان

. کردنیجلومو تنم م  

...  دمیپوش  یچ  دمیفکرم مشغول بود که اصال نفهم ی قدر  به  

که مامان سرم انداخته بود   ی مانتو و شال دن ینگاه کردم با د  نهیی خودم تو آ به

گفتم:  یمتعجب و حرص  

. یبرم عروس  خوامیاخه؟ مگه م ه یچ  نای مامان ... ا-  

با لبخند حرکت کرد سمتم و گفت: مامان  



 

 

 
421 

شوهرش خوش ظاهر   ی جلو دیحرف ؟ دختر با ن یا یچ  یعنیعه طناز -

 باشه، خوب بپوشه خوب حرف بزنه. 

دلش   یسکوت کردمو گذاشتم مامان هرکار   نی دادم و غمگ مینی به ب ینیچ 

ام بکنه.  افهیبا صورت و ق خوادیم  

. رونی ب میاز در رفت  که مامان بازومو گرفت و  نه ییآ  یبرم جلو  خواستم  

انگار !   یمامان رسما دزد گرفت-  

مامان چرا فالن    یدوباره غر بزن یخوا ی. االن منمی... بدو بب  میبدو بر-

... ی کرد  ساری چرا ب ی کرد  

و حرکت کردم سمت   رونیبا مامان از عمارت زدم ب یخداحافظ بعداز 

فرهاد. ن یماش  
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و پشت سرمو نگاه کردم.  دمیکش   یقیعم نفس  

برام تکون داد.  یچرا هنوز دم در بود؟ دست مامان  

جلو رو باز کردم و نشستم.  یاجبار و با عجز در صندل  به  

از جاش   ن یهم بهم ننداخت و به محض بسته شدن در، ماش ینگاه مین یحت

... کنده شد    

. لبامو تر کردمو گفتم: یبودم به صندل دهیچسب  دهیترس   

تر برو ...   واشی کمی-  
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کرده بود رو تا آخر   ی پل ن یکه تو ماش یخارج  کی موز  دویخند سرخوشانه

کرد !  ادیز  

. داد یبرعکسشو انجام م گفتمیم یبود که هرچ  یکنم بحِث رو کم کن  فکر  

؟   یمن عاشق سرعتم طناز توچ -  

گفتم :   دمویکش میشون یبه پ  یدست  

. ستی برام مهم ن -  

چشماش برداشت و   یاز رو   شویآفتاب   نکیخشم سرشو چرخوند سمتم، ع  با

  ی متر ی لیداشبورد و با گرفتن انگشت اشاره اش تو م یپرتش کرد رو 

بهت زده ام گفت :   یچشما  

. شکونمیرو اعصابم، وگرنه گردنتو م  ی بر نکارتینکن با ا ی سع-  

بره.  نیی که بغض راهشو بسته بود پا ییاز گلو  خواستیدهنم انگار نم  آب  

خودم به عقب. سرمو تکون دادم. دنیزدمو با کش   یپلک  

شدو نعره زد: صاف  

چشم   ی بگ دمینشن-  

باشه ... باشه . -  

پشت دستش زد تو دهنمو با آرامش گفت: با  

؟  ی چشم ! ... نه باشه ... متوجه شد-  

تر شدو رومو ازش گرفتم.  چشمم  

چشم. -  

به همراه تکون دادن سرش زدو گفت: ی لبخند  

خوبه ... خوبه . -  

.  میشد ادهینگه داشت و پ  یاون پاساژ کوفت  یجلو  باالخره  



 

 

 
423 

گرون   نی من بدون شک تو ماش می دیرسیم  رتری د گهید  قهی فقط پنج دق اگه 

.خوردی حالم بهم م متش یق  

رو خاموش کردو با همون آرامش و لبخند گفت:  ن یماش  

شو   ادهیپ-  

مرد ؟  نی بود ا چش  

که نگاهم به    ی شونه ام جابه جا کرده ام و درحال یرو  کمو یکوچ  ف یک

.میساختمان بزرگ پاساژ بود به راه افتاد  

.دمینشست پشت کمرم و من لرز  دستش  

زدو گفت: یبد  لبخند  

همه   یبا من ی؟ وقت ینی بیم  ،یباش ومدهین  ییجا نیتاحاال همچ  بندمیشرط م -

ی کنیتجربه م  ویچ   

بود چه    یافتادم که ارباب من و اورده بود شهر ... چه روز  یروز  ادی

واسم ساخت ارباب.  یخاطرات  

  کی بوت ه ی  یجلو م،یگذروندیاز نظر م  ی گریپس از د ی کیهارو  مغازه

کردو گفت:  ست یا  

برو تو. -  

با   دنمونیبا د زدنی مغازه گشت م یکه تو  یمغازه شدم و پسر و دختر  وارد

گفتم: ییخوش رو  

. دیسالم خوش آمد-  

گفتم و فرهاد کنار گوشم گفت:  رلبیز  یسالم  

انتخاب کن.  یخوا یم  یبرو هرچ -  

حرف رفتم سمت رگال لباسا ...  یب  
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نگاهم   زدمی اون همه لباس کوتاه و اجق وجق گشت م  نی که ب  ینطور یهم

کرد.  دایسمت فرهاد سوق پ   

و ظاهرش معلوم بود   افهیکه از ق یخم شده بودو داشت با دختر  زی م  یرو

. دیخندیو م  گفتی م که یصاحب بوت  

  ص یاشو درست تشخ کرده بود که نتونستم چهره  ش یدختره آرا افهیق ی حد به

 بدم.

  شدیکنار گوشم گفت چ   ینداشت، وقت  ی شدم ... کاراش به من ربط  الشیخ یب

باال.  دیاز ترس شونه هام پر  

براق شده اش نگاه کرده ام.  ی سمتش و به چشما  برگشتم  
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؟ یانتخاب کرد  یز یچ -  

مغازه کارمون تموم بشه و   نی تو هم  نکهیا  ی نگاه کردن بهش فقط برا بدون

تکون دادم.  یسر   مینر یا  گه ید هیجا  

وضعش بهتر بود رو انتخاب کردم و گرفتم جلوش.  هی از لباسا که از بق یکی  

زدو گفت: یلباس تو دستم پوزخند  دنید با  

.نمیهم که ... هوف بکش کنار بب قهیسل-  

خوبه.   نیهم خوام،ینم یز ی من چ -  

گفت:  کردیم  رورویکه داشت لباسارو ز  یدرحال  

یزن ی حرف م یلیخ -  
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نگاهم   یجور ینفرت رومو ازش گرفتم که نگاهم به همون دختره خورد،  با

بد.  یلیخ  جوره ی...   کردیم  

  نکهیبشه ! نگاهمو ازش گرفتم و فرهاد بعداز ا  الیخ ی ب خواست ینم  انگار 

. رفت   شخوانی کرده بود به سمت پ زونیدست لباس تو دستاش آو نیچند  

 

گرفت   گارش یکه از س  یصاحب مغازه اس بعداز کام دمیدختِر که فهم  همون

گفت:  شخندی روبه فرهاد با ن  

مهمون ما باش فرهاد خان.-  

  یبود و ناخونا  یگردنش خالکوب... کل  دمشیدیم  کی داشتم از نزد تازه

شده   یخالکوب کیکوچ  یستاره  ه یداشت و کنار چشمشم   یبلندش الک مشک

کوتاه .   یلیبودو خ  یبود. موهاشم مشک   

چندش رومو ازش گرفتم !   با  

گفت : دویخند فرهاد  

جون.  لوی ن  دهیرس  ادیاز شما به ما ز-  

بودو گفت: زی که پشت م  یبه دختر   روکرد  

چقدر شد؟ -  

قابل شمارو نداره سه و هشصد. -  

زدو کام  یگرد شدو به سلفه افتادم، دختره بهم نگاه کرد، پوزخند چشمام

تو صورتم   گارشویتر. دود س   کیگرفت و اومد نزد گارشیاز س  ی ا  گهید

 فوت کرد. 
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فرهاد؟ خوشم   دیخر  یا یواسه خدمتکاراتم م یداره، نگفته بود  ییچه چشما-

ی کنیخوباشم واسه خودت سوا م امیم  

. رخندهیزد ز   وبلند  

که خدمتکارش نبودم ...   من  

اومد.  قهیو خودشم بعداز چند دق رونیفرستادتم ب فرهاد  

گفته بود، حتما گفته   یراجبه من چ   ختیبد ر  یبه اون دختره  ست ین  معلوم

 من خدمتکارشم. هه ... بزدل ! 

تنته همه   یدهات یاز اون لبا  نمی بب ،یکنی تو خونه تنت م نارویبه بعد ا  نیاز ا -

. زنمیم  شیاشونو آت   

. ستمی... باهاشون راحت ن  ستمیمن ن یقه یسل نا یاما ا-  

زدو گفت: ی پوزخند  

نه ؟  ی َگله گشاد راحت یحتما با اون لباسا-  

...  ی تو حق ندار  نی بب-  

:  دیگرفت و با شدت طرف خودش چرخوندتم وتو صورتم غر  بازومو  

؟  یحق ندارم چ -  

از مغازه هاشون   ا یداد زد که صداش تو کل پاساژ پخش شد. بعض یجوری

. کردنیو با تعجب به ما نگاه م  رونی اومده بودن ب  

داد و گفت:  تکونم  

...   گهی؟ حرفتو بزن د  یالل شد -  

تر کردمو گفتم: لبامو  

  د یخب، ببخش یلیخ -

زدو گفت:  پسم  
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.فتی. راه بکنمیخودم کوتاهش م یدفعه بعد زبونتو دراز کن-  

. میدیرس  نیازش پاتند کردم تا به ماش   جلوتر  

 ی باشه من حت  ینطوریشده بود؟ اگه بخواد تا آخر ا یچرا انقدر وحش ی لعنت

کنم.  ینفس بکشم چه برسه بخوام با آرامش کنارش زندگ  تونمینم  

. میرو باز کردو سوارشد  نیماش  در  

؟  یار یدرب یتو مغازه انقدر امل باز   یمجبور -  

من ؟ -  

نگاهم کرد و گفت: بد  

نه من! -  

دروردم ؟ من که ...  یامل باز   یمن ک-  

اخمو گفت: شوی نیب  یاشاره اشو گذاشت رو  انگشت  

طرز رفتارتم عوض   دیمن با  یخونه ی ایم  ی... حرف نزن، وقت  شیه-

. کنهیآدم رفت و آمد م ادیمن ز  ی ... تو خونه  یکن  

من خدمتکارتم، مشکلت کجاس؟  یگ یتو که بهشون م -  
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زدو گفت: ی پوزخند  

کنم ؟ هوم؟    تیمعرف  یدوست دار  یچ -  
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نحصش سرمو چرخوندم    یشدم، اما با صدا ره ینگفتم و به جلو خ   یزیچ 

 طرفش 

توکارام ... چون از آدم فضول متنفرم.  ی نکن  یفضول چوقت یکن ه ی سع-  

بهم انداختو ادامه داد: ینگاه مین  

کن آسه   ی حذر کن، سع ی و نظر بد  یتو کارام دخالت کن  یبخوا  نکهیاز ا -

. یای... آسه ب  ی بر  

نکن.  یکه آقا گربه قاط هه،  

 

که بخوام تو کارت دخالت کنم،   کنمیبت نم بگم من اصال آدم حسا خواستمیم

. دمیترس یشدنش م ی اما از وحش  

مرد جنون داشت !   نیا  

  کردیبود که فقط به کتک زدن اکتفا م ی... اگه کسومدی ازش برم  یهرکار 

االن جلوش زبوتم کوتاه نبود.  دیشا  

. دادمیجواب کاراشو م گهیجور د هی خودم وسط بود  یاگه فقط پا دیشا  

فرهاد ناقص العقله و   نکهیبود و از همه بدتر ا ر یاالن خانواده ام پاشون گ اما

...  ارهیسر هرکدوممون ب ییممکنه بال   

 

شکمم ومن با وحشت نگاهش کردم. یگذاشت رو  دستشو  

لبش کش اومدو گفت:   یگوشه   

؟ یانقدر الغر   یجون تو بدنته وقت ی چطور-  
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هم فشردمو گفتم : یبا عجز رو چشمامو  

؟   یدستتو بردار  شهی م-  

رفت باال تر   دستش  

؟  ینکن  ف یتکل ن ییمن تع  ی بهت گفتم برا-  

گرفت و گفت:  یشگونی شکمم ن  از  

نگفتم بهت؟ -  

که حس کنده شدن گوشت بدنمو داشتم.   یکرد به حد  شتریدستشو ب  فشار   

... یگفت  یچرا ... چرا گفت-  

 

گفت: شگونشین ه یزدو با نوازش کردن جا ی لبخند  

  ینطور یطناز، پس بهتره تا آخرم هم یهست یتو دختر حرف گوش کن-

. یبمون  

 

بهم انداخت و گفت:  ینگاه  میپامو ن یگذاشت رو  دستشو  

باشه ؟ -  
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تکون دادم.  یتند سر  تند  

باشه ... باشه. -  

ابروشو داد باال: ه یتا  هینوازش کردو  سرمو   

خوبه.  یلی... خوبه ... خ نی آفر-  

 

اومده بود ؟  رشی دفاع گ یب ایگرفته بود   ری ... اس ایخدا  

. ختمیری صدا اشک م یو ب ن یخودمو چسبوندم به در ماش ر یمس  ی انتها تا  

گرفته بودم تا بلکه    نمویف  ن یف  یو جلو  کردمینفسامو خفه م یصدا  یسخت  به

نشه.  یدوباره وحش  

 

عمارت از دور گل از گلم شکافت.  ینما دنیعمارت ... با د  میدیرس باالخره  

در نگه داشت و  دستشو خواست ببره   ی جلو نو یداشتم. ماش ییرها حس

سرمو    دمویکش ینیه  دهیرو از پشت برداره که ترس دیخر  یها  سهی عقب تا ک

 بردم عقب. 

نگاهم کردو گفت : بد  

چته؟  -  

 

ها رو انداخت تو بغلم.  سهیتکون دادمو ک  یچ یه  یبه معن یسر   

گفتم:  ی آروم ی نگاه کردن بهش باصدا بدون  

ممنون، خداحافظ. -  
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در. اما قبل از باز کردن در فرهاد بازومو   یره ی دستگ ی گذاشتم رو   دستمو

 گرفتو چرخوندتم طرف خودش. 

 

دوباره چشماش قرمز شده بود؟ آب دهنمو قورت دادمو منتظر نگاهش   چرا

 کردم. 

دندون  نی صورتم اورد؛ از ب کی دستشو صورتشو نزد یامو گرفت تو  چونه

شده اش گفت: دیکل  یها  

تو چشمام نگاه کن.  ی زنیباهام حرف م  یوقت-  

 

چشماش نگاه کردمو گفتم:  تو  

. کنمی... باشه نگاه م  کنمینگاه م -  

شد به لبام.  رهیتکون دادو خ  دیی تا  یبه معن سرشو  

لحظه لبام خشک شدو ناخودآگاه با زبون لبمو تر کردم. ه ی تو  

بند انگشت مونده بود که از همون   هی  یتر اوردو به اندازه  کی نزد  صورتش

  عی رو بزنه اما سر زدی لبام م  یکه ارباب به رو  ییبوسه ها

بردم عقب و گفتم :  سرمو   

. دیبرم ... ببخش دیبرم ... با  دیمن ... من با-  

 

شدم و به سرعت نور خودمو به در عمارت رسوندم و تو   ادهیپ  نی ماش  از

وا رفتم ...  اطیهمون ح   
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برام نداشت.  یم عواقب خوبکار نی ا دونستمیم  

. دمیترسیکرده بودم و از عواقبشم نم   یبه نظر خودم کار درست اما  
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کن!  یمامان موهامو مشک-  

جا خورده. دمی شونه هام، فهم یکه نشست رو دستش  

   ؟ یچ  یطناز، برا  ی گیم یچ -

. کنمیو کوتاهشون کن مامان، خواهش م یمشک-  

بلند و خوش رنگتو   ی موها ی خوایازم م  یچ  یبدونم؟ برا  لشویدل دیمن نبا-

ارم؟ یبال رو سرشون ب  نیا  

هم فشردم و گفتم : یعجز چشمامو رو با  

. کنمیخواهش م -  

مخالفت نزاره . مامان    یجا گهیلحنم محکم و عاجزانه بود که د ی قدر  به

که گفته ام شد ...   ی مشغول کار  

 شدمی تازه متوجه م فتادن یچشمام م  یجلو  ن،یزم   یبلندم رو یموها  یوقت

بدترم بشه ...  نی قراره وضع ازا  

بخت موهاش روشن وبلند باشه !  اهینداشت دختر س  یمعن  

نه ؟  گه،ید خوردیم  تمیبه وضع میهمه چ  دیبا  

 

کرده بود.  سیشده بود که کل صورتمو خ   یاشکم جار  یچشمه  ی ک دونمینم  



 

 

 
433 

  گه ید زمی دستم صورتمو پاک کردم، اگه قرار باشه واسه هراتفاق اشک بر با

و ممکنه چشمام به مرور زمان کم سو بشه.  مونه یبرام نم  ی اشک  

باشم.  ی قو  دیبا پس  

کارو کردم و اصال از   ن یخانواده ام ا ی... من برا  امیکنار ب طیبا شرا  دیبا

...  ستم ی ن مون یکارم پش   

 تی بودم و شکا یکرده بودم عاص  ریکه داخلش گ ی بد طیاز بدختم، شرا   چرا

 داشتم. 

. دیجنگ  ری با تقد  شدینم اما  

و توکل کردن بود !  ی راه چاره تنها صبور پس  

. دمید نه ییآ   یامو توصدا زدنم توسط مامان به خودم اومدم، چهره با  

!  یکوتاه و مشک یموها  

درست بود ...  ن یا  آره  

کنه.   ینداشته ام که مامان بخواد دست کار  ی پر یابروها   

کردم.  تیصورتمو اصالح کنه کفا  یکم   نکهیدرحد ا فقط  

  ن یا  یتمام عروس ها ی زمان  هیکار خبره بود و   نیبود که مامان تو ا  خوب

. کردیروستا رو خودش آمادشون م   

بهش بگم دست به صورتم نبره،   یه  نکه ی بود از ا ی ا گه یاگه کسه د چون

!  شد یم یکارو کنه و اون کارو نکنه. عاص  نیا  

 

و به   مینگرفت یخان تموم نشده بود و ما هم جشن  یچهلمه پسرعمو هنوز

. میکرد  تیداخل محضر کفا ی و خانوادگ کی همون جشن کوچ   
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؟  ن یبهتر از ا یچ   

!   میری بگکه جشنم   فتهیاتفاق مبارک ب هی ؟ مگه قرار بود   یچ  یبرا  جشن  

. اومد عمارت ۵راس ساعت   فرهاد  

اش جشن عقده اش بود  چون خواهرزاده  یاحترام و از طرف  یرو برا  خان

.می کرد یباخودمون تا دفتر خانه همراه  

جلو نشست و مادر فرهاد عقب و من هم کنارش. چرا دروغ از مادر   خان

 فرهاد خوف داشتم !

لحظه حس کردم ممکنه مبتال به    هی ازم فاصله گرفته بود که   یجوری

. کنهیم  یشکل ازم دور   نیزن به ا نی باشم که ا ی روسیو  
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  خود داره ! جواب سالم و احترامم ی . نگاه که جاکردینگاهمم نم  یحت

. دادینم  

نبود ... مهم نبود .   مهم  

 

. نیفقط امروز تموم شه. هم  خواستیم دلم  

نگاهشو از خان و   نکه یپامو بعداز ا یبادبزنش به صورت هشداز زد رو  با

 پسرش گرفت کنار گوشم خم شدو گفت :

منو که ؟   یشناسی دخترجون ! م  رسمی حسابتو م ی کرد  ت یپسرمو اذ نمی بب-  
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زدمو با مشت کردن دستام لب زدم:  یاالن ؟ پلک دمیترس یم دیبا  

بله. -  

توهم گفت :   یتکون دادو با همون اخما یسر   

. ی خدمتکار رو دار  هیپسر من حکم    یهوا ورت نداره. تو فقط تو خونه -

. ی رسی م شیشخص یو به کارها  یکن یم  زی خونه اشو تروتم یپز یغذاشو م  

! ادیکم نه ز نه  

  یانوقت کار  ،یکن  ییپسرمو هوا  یبه حالت اگه به سرت بزنه بخوا   یوا

. ادین ادتیاسم خودتم   کنمیم  

 

داد بزنم، داد بزنم تو صورتشو بگم من از پسرت   تونستمیکاش م  ؟ ییهوا

 متنفرم. 

سر به تن جفتتون باشه !   خوامیخوف دارم ... نم تیتو و اون پسر جان  از  

ارزشش خاتمه   یمزحک و ب ی که گفتم به حرفا یتکون دادمو با چشم یسر 

 دادم.

قشنگ اتمام حجت هاشو کرد    نکهینداد. مثل ا ری بهم گ ری مس یتا ادامه  گهید

 باهم ... 

 

که مامان برام بُرش زده بود رو سرم انداختم.   یدیچادر سف  دنمونیرس بعداز   
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ب پرست، رنگ عوض  فرهاد با قرار گرفتنش کنار خان مثل آفتا مادر

منو   کردمیبازگو م   یرو به کس  ششیپ   قهی چنددق یکه اگه حرفا  یکرد . طور 

!   خوندیگستاخ م  

 

اومد سمتم وبا حلقه کردن دستش دور بازوم گفت :  مامان  

 یخوشبخت بش  شاهللی دخترکم. ا یمامان قربونت بره که انقدر خانم شد یاله-

. زمادری عز  

داشت که غصه حال منم بخوره؟   یروبه مامان زدم، اون چه گناه ی لبخند

زن خوش بشه؟  ن یتا دل ا  کردمیاگه خودم رو خوشحال وانمود م  شدیم یچ   

 

که خوشحال بود مادر بود. بابا که به شدت   یتنها کس م،ی دفتر خانه شد وارد

! کرد ی چرا تو چشمام نگاه نم دونمیتو خودش بود، نم   

عصاش بود گذاشت و گفت :   یدستش که رو یکیاون   یدستشو رو  خان  

.  مبارک باشه دخترجان -  

کرد سمت فرهادو گفت :  رو  

.دی بش ری هم پ ی به پا-  

 

رو گمون نکنم !   ریمرد تا مرگ برم، اما پ  ن یا  ی به پا دیشا  من  

که بهم انداخت رو به خان   یزدو با نگاه ی که سرمست بود، لبخند فرهاد

 گفت : 
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. نی بعد نوبت راد یدفعه  دوارمیجان، ام ییممنون دا -  
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بهم انداخت. انگار دنبال   یاومد، نگاه بد   فشیزبون کث  ی ارباب که رو   اسم

از طرف من بود.  یواکنش  

. کردمی خبر نداشت من حال بدم رو داشتم سرکوب م یول  

. رمی بگ  مویلعنت  یاشکا  یکه جلو  کردمیم   مویتمام سع  داشتم  

 

. دیارباب. دلم لرز  یادآور ی با  

بود   ن یکه دوستش نداشتم واز همه بدتر ا شدمی م یمن داشتم رسما زن کس 

تو دلم بود. یا  گه یکه من هنوز مهر مرد د  

. کردمیدست و پاهامو گم م  دم،ید یارباب رو م  یوقت هنوز  

  یانوقت چطور   زم،یری اشک م ادشیشب ها به   یکه هنوزه گاه هنوزه

بره که ازش متنفرم.  یمرد   یاسمم تو شناسنامه   تونستمیم  

بود؟   دی؟... اونم سف یتنم بود اما بدختم چ  دیسف  لباس  

 

شروع کرد به خوندن خطبه عقد دائم !  عاقد  

نبودم.   نجای اما من ا خوندیو م  خوندیم  
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اتفاقات همه خواب باشه. اما نبود.   نیا  خواستیم دلم  

تلخ من بودن.   تیواقع همشون  

حرف عاقد به خودم اومدم : با  

نشده ؟    نییتع نجای ا ه یمهر یجناب بهرام-  

گفت :  دیچرخ یکه نگاهش روبه من م یدرحال دویخند فرهاد  

!    ی تا سکه تمام بهار آزاد۱۰۰۰ دیبزن-  

  هی روبه عنوان مهر  یمبلغ هنگفت نیهمچ  دیدرشت شد، چرا فرهاد با چشمام

 من انتخاب کنه؟ 

داشت که   نی قیباشم   یمن تا آخر عمر توخونه اش زندان نکه ی. حتما از ا هــه 

سخاوتمند شده بود.  یراحت ن یبه ا  

 

شونه هام ، به خودم اومدم.  ینشستن دست مامان رو  با  

   کنم،یبار سوم عرض م ی برا-

شما را به    لمیبنده وک ایآ یمحترمه مکرمه سرکار خانم طناز مراد   زهیدوش

  ک ی   ه  ی ِصداق و مهر به یفرهاد بهرام  یآقا  ی شگیدائم و هم ت یعقد زوج 

  ه یشاخه نبات و مهر  کی و شمعدان، نهی آ ک ی ،  دیجلد کالم هللا مج 

درآورم؟   یسکه تمام بهار آزاد ۱۰۰۰  

که خشدار شده بود گفتم : ییصدا با  

بله -  

 

عروس بشم !   ینطوریا  کردمیفکر نم  چوقت یدست بود که بلند شد. ه یصدا  
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آرزو بودن و دارن درحد    هیفقط   یبچگ  ی اون آرزوها دمیفهم یداشتم م  تازه

...  موننی م ی آرزو باق  هی  
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شد.  دهیکه بند چادرم بود توسط فرهاد کش دستم  

حلقه رو داخل انگشتم کردو دم گوشم گفت : فرهاد  

. حاال تو دستم کن.  ی اریتو خونه درش ب  یتونیم-  

. دمیکشینگاهش داشتم عذاب م ر یز  یاز دستش گرفتم، لعنت انگشترو   

دستم به دستش نخوره، حلقه   کردمیم اط یکه احت  یلرزون و درحال  یبا دستا  

 رو تو دستش انداختم.

 

و بابا اومدن سمتمون و من به احترامشون بلند شدم. مامان  

که تو دستش بودو با لبخند به لباسم وصل    یا  نهیبغلم کردو گل س  مامان

 کرد. 

قشنگه.  یل یممنون مامان خ -  

و گفت : دیامو بوس   گونه  

مبارکت باشه طنازجان. -  

بگه.  ک یوبه مامان زدم ... حاال نوبت بابا بود که تبر ر  یکم جون لبخند  

چشمام بود گفت :  رازی غ ییکه نگاهش جا یدرحال  
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دخترم.  ی مبارکت باشه بابا. خوشبخت بش-  

بابا ؟... -  

  نیحرف تو آغوشش فرو رفتم. مدت ها بود طعم ا  ینگاهم کرد. ب باالخره

بودم. ده یآغوشو نچش  

پدرم دورم حلقه شد.  یمردونه  ی دستا یهم گذاشتم وقت یرو  پلکام  

به بودن پدرم.  دیارزی اتفاقا م ن یا  همه  

زد.  ی سرم بوسه ا  یو رو  د یبه سرم کش یدست  

بود به من و مادرت بگو طناز.  ی هروقت مشکل-  

بابا؟   باشه  

مردونه اشو گرفتم وگفتم:  یدستا  

. ستی ن ینگران یبابا. جا رهی م شی خوب پ یهمه چ -  

از موهام که کنار صورتم بود رو بابا داخل فرستادو گفت :   یا  طره  

!   یکوتاهشونم که کرد  ه؟ی چرا موهات مشک-  

کردم و لبامو داخل دهنم فرستادم. سکوت  

طناز ؟ بابا ؟... -  

بهش که راست باشه؟ لبمو با زبون تر کردم وگفتم: گفتمیم دیبا یچ   

موهام کوتاه   شه یداره باز م  . مدرسه ها کم کمینجور یخب ... اممم ... هم-

 باشن بهتره. 

شد انگار. چون اخماش رفت توهم و با فشردن دستم گفت:   ناراحت  

گفتم.  یباشه بهت چ   ادتیمواظب خودت باش . -  
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از خانواده ام دور   خواستمیمن م رون،یب  میبود که از محضر زد  غروب

  عتیشم... از اون عمارت پر خاطره ... از اون برکه و اون طب

جدا شم.  خواستمیبکر ...م  

سخت بود واسم .  چقدر  

با   ی. وقت خداحافظکردمیاالن داشتم طعم از دست دادن رو حس م تازه

 مامان و بابا شد 

جدا شم ازشون.   ومدیدلم نم آخه  

بزارم. مامان هم که دلشوره    انید اونا رو درجرافتا یکرد هر اتفاق  دیتاک بابا

خودشو داشت.  یمادرونه   یها  

 

 جای  دی. بابست یازشون جدا شدم. بغضمم کم کم داشت راه گلومو م  باالخره

. شکوندمشیم  

فرهاد شدم و اونم نشست پشت فرمون.   نیماش  سوار  

مثل حضورش تلخ بود ...    عطرش  

رو روشن کردو گفت : ن یماش  

مگه؟  نجاسیا  یچادرتو بابا ک اریدرب-  

بهش انداختم و گفتم :  ینگاه مین  

... ی ... خونه  یخونه  میر ی راحتم ... االن م-  

بهم انداختو گفت: ینگاه  

من !  یخونه  میری م-  
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  هی خودش؛ من اونجا فقط  ی خونه  گفتیمن هه ... راست م  ی  خونه

 خدمتکار ساده بودم.

خونه رو   یهمه  ستمی که ن  یخونه. بهتره تو اون زمان امیم  روقتیمن شب د -

که کارت راحت تر باشه.  یرد یخوب بگ  
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متوقف کرد.  نشوی ماش یاخونه  یجلو  

هاش حالت   ابونی متفاوت بود. خ  گهی د یهاش باجاها ابونیکوچه وخ  نجایا

داشت !  ییسرباال   

بود برام.  بیعج   

سوت و   یلیخ  نجای شهر، همه جا شلوغ بود اما ا میبا ارباب اومده بود یوقت

 کوره. 

  دیکه دستشو کش   رمیرو ازش بگ  دیرو گرفت جلوم، دست بردم که کل   دیکل

 عقب و گفت : 

. 20. واحد شمیش  یخونه حواست باشه ! طبقه  گردمیشب برم-  

از    دویتکون دادم و کل یر هم بهم گفته بود! ... س گهی د باریکه  نو یا خب

شدم.  ادهیپ ن یدستش گرفتم و از ماش  

به   ی بود. حت نی سنگ ی لیعقب با زحمت برداشتم. خ  یاز صندل  چمدونمو

کمکم.  ادیخودش زحمت نداد ب  

رنگم و   دیسرووضع سف  نی با ا  راستش  
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منو    یکه کس  دمیکشی که مامان کرده بودتم. خجالت م یدابیسرخاب سف 

...  نهیبب  

راه    ییبوده ازدواج کنه و خودش تنها  یبود اوضام. تاحاال کس بانهیغر  چقدر

بره خونه اش  فتهیب  

ی خدمتکار رو دار  هیکه فقط داخلش حکم   یخونه ا  اونم  

شد !  یعقد مرد جان ،یخدمتکار  یکه برا  ی نوشت دختر خ یتو تار دیبا  

بلند و بزرگ بود.  ی لیساختمان خ   هیاش تو   خونه  

رو باز کردم و وارد محوته شدم.  یا  شه ی ش در  

بود و   ی. داخل ساختمان نگهباندمیرو با زحمت به دنبال خودم کش چمدون  

. ونیز یمشغول تماشا کردن تلو   قیعم  

 

  ی باز  دنیو با دقت مشغول د شکوندی که پشت سرهم داشت تخمه م یدرحال

 فوتبال بود گفت : 

سالم. -  

بهش گفتم. دوباره خواستم به راه    رلبی ز  یو سالم ستادمیباال. ا   دیپر ابروهام

که گفت:  فتمیب  

ن؟ ی کار دار  یبا ک-  

جلو و گفتم :  رفتم  

من ... من  -  

. کردمی م یفرهاد معروف  یخودمو ک دیبا دونستمینم  

هستم ...   یبهرام یآقا یمن از آشنا ها -  
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. ستن ی ن-  

دادن به من که برم باال.   دشونویبله، اما کل-  

بودم واسش انگار. متعجب  ب یچرخوند طرفمو سرتا پامو نگاه کرد. عج  سر

. کردینگاهم م  

آزارم!   یمن ب دیتکون دادو گذاشت که برم ... اونم فهم  یسر   

اونم با ارباب سوار شده بودم.  باری. فقط  دمیترسی از آسانسور م  راستش  

.  هست  شمی اما دلم قرص بودم که ارباب پ  دمیترسیاون موقع هم م هرچند

...  یبترس یز یاز چ  ست یالزم ن  گهید یبا ارباب باش  یوقت  

 

. با اون  ادنینگهبان اومد. پله ها ز  ی سمت پله ها که دوباره صدا  رفتم

 چمدون سختته با آسانسور برو. 

آخرمو به آسانسور دوختمو لبم رو تر کردم و گفتم :  نگاه  

. رمینه ممنون، از پله ها م-  

؟   ی ترسیم-  

.  ن یینگفتم و سرمو انداختم پا  یزیچ   

گفت : دیکش ی م یکه داشت محوطه رو ت ی به پسر دویخند  

. گردمیحواست باشه منصور، من برم-  

چشم آقا. -  

سمتمو با گرفتن چمدونم حرکت کرد سمت آسانسور و گرفت: اومد  

دخترجان.  ایب-  

وسواس سوار آسانسور شدم و گفتم: با  
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زحمت شد واستون.  دیببخش -  

مرد چمدونمو گذاشت دم   نکه ی همون طبقه و بعداز ا میدی رس   هیچند ثان  بعداز 

 در گفتم : 

. نی. لطف کردممنون   یلیخ -  

بهم انداختو گفت :  ینگاه  

بسالمت.  کنم،یخواهش م -  

رو چرخوند و وارد خونه شدم ...  دیتا وارد خونه بشم. کل  ستادیا  
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بود   خونه  دمانیچ  یی بای ز  خیکه نگاهم م  یدرو درحال یگذاشتم جلو چمدونمو

 به سمت جلو قدم برداشتم. 

انقدر    ک،یداشته باشه؛ انقدر ش  یخونه ا نیکه فرهاد همچ   کردمیفکر نم  

. ز یتم  

رو بشم، اما  روبه  فی و کث ختهی بهم ر یخونه  ه یاالن با  کردمیم  گمون

و مرتب بود.  بای ز  یلیاش خ برخالف تصورم خونه   

که ته   ی به سمت چندتا اتاق  شیمتر  یوخورده ا۱۰۰گشت زدن تو هال  بعداز 

 راهرو بود قدم برداشتم. 
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تخت دونفره داخلش   هی از همه بزرگ تر بود و  شیکی تا اتاق داشت،   سه

 بود.

. د یاتاق تنها باشم، پشتم لرز هی ممکن بود من با فرهاد تو   نکهیلحظه ازا  هی  

د اتاق باعث شد برم و داخلش رو نگاه کنم.ح  از ش یب  ییبایز  

اتاق ارباب بود ...   یک یاتاقش به ش دکور  

اتاق قرمز رنگ   نی بود و ا ی و مشک دی تفاوت که رنگ اتاق ارباب سف نی ا با

 بود ! 

رو   ن ییاز باال پا بود واردش شدم.  ییبالکن بود ... درش کشو هی اتاق  داخل

 نگاه کردم 

بود. ادیارتفاعش ز چقدر  

وحشتناک بود ...  یلیخ   

از شهر معلوم بود. یم ین با یارتفاع تمام خونه ها وتقر ن یا  از  

فضول شده بودم یلی . خ رونی اتاق اومدم ب  از  

.دمیرو هم سرک کش گه یدوتا اتاق د اون  

منه !  ی کدام اتاق برا دونستمینم  

خونه.  یچمدونمو برداشتم و گذاشتم گوشه  پس  

.ادیگفتش آخرشب م  ی؟ ول  کردمیشام غذا درست م ی برا دیبا  

تکون دادمو وارد آشپزخونه شدم. یسر   

. نطوری ها هم نت یپر بود کاب زریو فر  خپالی  

همانا و شکسته شدن بغضم همانا.   یمامان قلبم گرفت. دلتنگ  یآور ادی با  

اونارو  تشونیمحکوم یادامه   یکه برا   یی ها یداشتم ... زندان رهارو ی اس حس

!  کنن ی م دیدورافتاده تبع  یره یجز  هی به   
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شده بودم.  یفانتز  یوار یچهارد هیاز اون بهشت باصفا وارد   من  

. خواستمیروزگارو نم  نی و ا  ی زندگ  نیا  من  

باهم سرجنگ داشت.  ری افسوس که تقد اما  

مامان و بابا تنگ شده بود.  یروزم نگذشته بود دلم برا   کی  هنوز  

؟ پس روزها رو  ن یسر کنم ا  خواستمیم  یچطور  

بود !  اد یساله ز۱۵من  یاتفاقات برا   نی ا بخدا  

  کردمینبودم اما حس م ی. دخترلوسختمینشستم و اشک ر  یصندل یرو

خانواده ام محروم بشم.  دنیاز د یمدت طوالن  هیقراره    

. سخت بود برام. تونستمی من بودن ... من بدون اونا نم یچ  یهمه  اونا  

دمیبه صورتم کش یدست  

  ومدمیحال و هوام م  ن یاز ا ینطور ی ا  گرفتمیبود تا فرهاد نبود دوش م بهتر 

. رون یب  

به خدا ... خود خدا !  سپردش   

از اون بنده هاش   ی کی...خب منم واسه بندهاش خواستی بد نم چوقتیه اون

 بودم.

از داخل چمدون برداشتم و با هوله تو دستم   دهیدست لباس مناسب و پوش هی

حموم شدم.  یراه  

. رونیدوش گرفتم و اومدم ب  ی زود  نیهم ی داشتم برا ترس  

رو صرف خشک کردنشون کنم ...    یادیموهامم بلند نبود که وقت ز گهید

.کوتاه شده بودن   

چندساعت !  ن یبلندمم تنگ شده تو ا ی دلم واسه اون موها یحت من  
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خودم  یبرداشتم و برا   یتنم کردم و وارد آشپزخونه شدم تخم مرغ  لباسامو

 درست کردم. 

. پس حتما شامشم  ادیم  ری درست کردن شام شدم. فرهاد گفته بود د الیخ یب

. ...  خورهیم  
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له بود.  که کوه کنده کوفته و   یخسته بودم ... تنم مثل کس  

نشستم.  ون یزی تلو یروبرو   ینرم و چرم  یکاناپه ها  یرو  

.چرخوندمیخونه م  یجا ینگاهمو به جا بازم  

شدو به خواب    نیو پلکام سنگ  دمیکاناپه دراز کش  یرو  یکم از خستگ کم

 رفتم. 

.پلکامو باز کردم  ی که به مشامم خورد ال  ییبو با  

باز که زل زده بود بهم مهی دوتا چشم ن دنید با  

شونه ام.   یو خواستم بلند شم که دست فرهاد نشست رو  می دیکش  ی نیه دهیترس   

؟ ید یخواب نجای چرا ا-  

مست بودنش بود  یبد دهنش که نشونه   یدهنمو قورت دادم و نشستم. بو  آب

. کردیداشت حالمو بد م   

دادمو گفتم:  مینی به ب ینیچ   

کجا بخوابم.  دیبا  دونستمینم-  

کاناپه دستش نشست لبه مبل، خودمو جمع و جور   یانداخت رو  خودشو

گفت :  دویکردم و ازش فاصله گرفتم، خند  

طناز   ینبود ی همه اتاق، تو که دختر احمق نی ا-  
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.ستیبودو مشخص بود اصال کارهاش دست خودش ن   مست  

بود حاال که مست   ی آدم خطرناک شی ار یمرد تو هوش نی بودم ا دهیترس  یکم

. زدی ازش سرم یز یبود و هر چ   

. مثل برق از جام بلند شدمو گفتم : دنی که نشست پشتم شونه هام لرز دستش  

تو همون همون اتاق ...  رمی من ... من م-  

نشون   نی کردو ا  یزد ... سکسکه ا   یانداخت و پوزخند  ینگاه سرتاپامو 

خورده !  ایتا تونسته بود فقط از اون لعنت دادیم  

. داشتیلبش کش اومده بود به سمتم قدم برم   یکه گوشه   یشدو درحال  بلند  

بلند ازش فاصله    ی قدم مونده بود فاصله امون به صفر برسه، با قدم ها  هی

 گرفتم. 

و تو صورتم خم شد.دور بازوم انداخت  دستشو  

!   شدیداشت جونم گرفته م  نشیسنگ ی ها رنگاهیز  

تو؟  یهست یک  ی؟ ها ؟ فکر کرد  یهست یک ی فکر کرد-  

شد.   میشونیندادم و اخمم باعث جمع شدن پ  جوابشو  

گفت: دیکش یکه م  یخمار و کالمت یدادو با همون صدا تکونم  

عالقه ندارم   یمن حت ن یازت دخترجون؛ هه بب  ادیفکر نکن من خوشم م -

 دست به بدنت بزنم !

 

زد  یشخند یکوتاهم ن  یموها  یبا بردن دستاش ال دویخند  

طناز؟  یینجایا  یواسه چ  یدونیم-  
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زد:  ادیانداخت دور گلومو با فشار دادن گلوم فر   دستشو  

؟   یدونیم-  

هم   ی بسته شده بود، چشمامو رو وردیکه به گلوم م  یتنفسم از فشار   راه

باال انداختم.  ی فشردم و سر  

پوست صورتم گفت:  یاز دور گلوم باز کردو با کشدن دستاش رو   دستشو  

اون بخواد    یزی احمق بفهمه هرچ  ن ی اون راد  نکهیا  یفقط برا   یینجایتو ا-

!   شهینم  

که ارباب جونت متوجه بشه من از اون جلوترم، باالترم.  نجایاوردمت ا    

زدو گفت:   یا  قهقه   

. هی اون پسر موفق و با جربزه ا کننیهمه فکر م -  

ابروشو انداخت باال و انگشت اشاره اشو مقابل صورتم گرفت:   یتا  هی  

! اون ارباب   ی ... من، فرهاد بهرام زنمی م نش ی. من زمستی ن یچ یاما اون ه-

.زنمیم  نی کله خرو زم  

بود   یو ناراحت تی که از شدت اعصبان  یخشدار  یپس زدم و با صدا  دستشو

 گفتم : 

، تو کمبود  از کارات متوجه شد  شه یم  نوی . ا فرهاد  یهست یتو مرد عقده ا -

با   ی دار کنهیبهت باور نداره و روت حساب باز نم   یکس نکه یا  ی! برا  ی دار

. یکنیم  یاحمقانه ات خودتو خال ی کارها  نیا  

. یبا عرضه و باجنم بود  ،یتوهم مثل ارباب بود کاش  

...   یچ یفرهاد ه یست ی ن یچ یتو ه  یول  

خون شده بود دستش رفت باال و  یکاسه  چشماش  
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و صورتم خم   دیبه دهنم ضربه زد که هوش از سرم پر یپشت دست طور  با

. شد  
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؟ ی شیم  ر یحاال واسه من ش   ؟ یزبون درآورد -  

ام جمع شده بود. لبم چهره یگوشه  یدهنم بودو از سوزش پارگ  ی جلو دستم  

که زدم گور خودمو کندم.   ییحرفا نیبا ا  دونستمیم  

رحم بگه !  یمرد ب  نی هارو به ا  تیواقع ن یا  شدی م دایهم پ یکس  دیبا اما  

رو گفتم. حاال اگه به ...   تیمن ... من فقط واقع-  

شدن بازوم توسط فرهاد حرفم نصفه موند.  دهیکش  با  

.دی کش یگرفته بودو دنبال خودش م   دستمو  

. ارمیخودم ن یکردم به رو   ی اما سع دم،یترسیم   شیحرکت بعد از  

تحمل کنم.  تونستن ی البته اگه م دادمیضعف نشون م دینبا  

 

.  نیزم   یشدم رو اتاق رو باز کردو هلم داد داخل که پرت  در  

رو گرفته بودم، مچ دستم به   ن یبرخورد صورتم با زم یبا دستام جلو  چون

 شدت درد گرفته بود.

رفت سمت کمربندش ...   دستش  



 

 

 
452 

 

طناز !  فتیبهت گفته بودم با من در ن-  

ها؟  ی منو بچش یها  ه یتنب ن یری طعم ش  یخوا یانگار م یول  

 

و قدم برداشت سمتم.  دیچ یکمربندشو دور دستش پ  بند  

؟ هوم؟   میبدنتو نوازش کن کمیباشه ... چه اشکال داره  -  

.دمیزدو من خودمو عقب تر کش   یا  قهقه   

فرهاد ت... -  

اولشو زد به کمرم.   یبرد باال و ضربه   دستشو  

محکم بود ضربه اش ... رحم نداشت مگه ؟  ادیز  یلیخ   

ی بزن یادیزر ز نمینب  گه ید-  

کرد.   ادهیپهلوهام پ  یرو  ی ا  گهی د یضربه   

...    یفقط الل نجای ا-  

سرشونه هام نفسم رفت و اشکم   ی کمربندش رو   یفرو اومدن ضربه با

ناراحتم کرد.  ی از چشما  ختنیشروع به ر   

  ای  یکنیرو م  یعوض  نیاون راد  یجانب دار یدار  نمیبب  گهیدفعه د ه یفقط -

...  کشمتیم  یر ی اعصاب م  یرو  

زدی جونم  م یبه بدنم ب  زی م  شویدر پ یپ  یها ضربه   

. دمینال یکم جون و خشدار   یهام و با صدا هی گر وسط  

نزن فرهاد ...نزن درد داره ... -  
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رحمانه اش   ی ب یها تی عرق شده بود از فعال س یخ  صورتش  

بلندم کرد  نی از زم یلباسمو گرفتو مثل پرکاه ه ی قیبه شکمم زدو   یلگد  

و وارویبه د چسبوندتم  

گلوم و گرفتن انگشت اشاره اش مقابل    یاز دستاش رو  یکیگرفتن  با

: دیکه متورم شده بود غر یکبود از خشم و رگ گردن  یاصورتم با چهره   

 

بگو گوه خوردم فرهاد خان !بگو غلط کردم ... -  

   کنمیدفاع نم زی همه چ  یب ن ی از راد گهید بگو

تا ولت کنم بگو  

. شکوندی من بود که سکوت اون اتاق وحشت آور رو م ینا یف  نیف  

صورتم و گفت:  ی زد تو ینه چندان محکم  یضربه   

...    االی-  

:گفتیلباسمو تو چنگش گرفته بودو با تکون دادنم م  یه یقی  

یدی اتاق جون م  نی بگو بگو تا ولت کنم، وگرنه تا صبح تو ا-  
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شدم تو چشماش.  ره ینگفتم و با نفرت خ   یزیچ   



 

 

 
454 

کنار دستم بود،  ز یم ی که رو یبا گلدون تونستمی م ی به راحت   

شکاف بدم و بزارم انقدر ازش خون بره تا جون از بدنش خارج   سرشو

 بشه ... 

مورچه هم   هی آزارشون به   چوقتیبودم که  ه ی که دختر پدرومادر ف یح  اما

بود.  دهینرس   

 سی خ  ی شد کمربندشو بغلم رها کردو با تن و صورت دستاش کم یرو ین  یوقت

. رونیاز اتاق زد ب از عرق   

تنم ِسر شده بود ... آدم مست مگه چقدر توان داره؟  گهید  

از درد روح خسته ام نبود !   شتریتنم کبود شده بود. درد بدنم ب  تمام  

  نهی فرهاد انقدر از ارباب ک د یاز ارباب بد بگم چرا ؟ آخه چرا با خواست یم

 داشته باشه؟ 

  ه یو موفق فی چقدر مرد شر دونستمیم ی وقت کردم،یاز ارباب دفاع م دینبا چرا

 ؟ 

... هرجا !  کردمی هرجا الزم باشه از ارباب دفاع م من  

باشه.  ون یمرگم درم یاگه پا  یحت  

کم لطف نکرده بود به ما...  ارباب   

اتاق. با دستام خودمو بغل گرفتم   یگوشه دمیکش خودمو  

بره!  شی پ ینطور ی ا  میزندگ  زاشتمی نم چوقت یمن ه   زم؛یکردم اشک نر یسع  

و مشکالت رو به جون بخرم، اما    یسخت  یادیمجبور بشم زمان ز  دیشا

.کردمیتحمل م  

...! تمگذش یازش نم  ی حال و روزمو به راحت ن یعامل ا من  
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ن ی#راد  

. میشد  یتپه ها مخف  پشت  

  شون؟ ی نیبی اونها م-

مواد هاشونو جابه جا    ینطور ی آشغاال ا  نیکامال، پس ا  دمن یآره ... تو د-

کنن؟ یم  

به اسم من !  اونم  

هست که دارن   یاز هزارتا محموله ا   یکی ن یهه تازه ا-  

. کردمی که فکرشو م  هیز یتر از اون چ   هیحرف  سون یج  باند  

دست به کار شد دیبا-  

آره-  

با تکون دادن سرش گفت:  یو قادر  میتپه ها نشست  نییپا  

.میخطر کرد  یکل میکه اومد نجاشمی تا هم-  

به کار بلدش!  میکارو بسپار دیبا  

.شه یمن خطر محسوب م  یاونا برده و برا  یبرا  گذرهی که م ی هر ساعت-  

تکوندمو ادامه دادم:  مویشدم، شلوار خاک  بلند  

. میبزار  ان یبهتره فردا برادرتو درجر-  

بلند شدو گفت:  یقادر  

مرد .   نهیکار درستم هم-  

اش   دهیسربه فلک کش   یبا درخت ها  یجنگل طینامحسوس از اون مح  کامال

میخارج شد میکه داخلش بود  
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ه پارک کرد نجایاز ا   یادیز  یکه با فاصله  ی نیبه ماش یرو ادهیپ  یبعداز کل و

که دوران    یمجرد  یو به سمت هتل خونه  میشد  نیو سوار ماش  دمیرس  میبود

. میشد یبودم، راه دهیخر مییدانشجو  

. تا سه روز اول فقط  میمستقر شده بود نجایا  یکه با قادر  شدیم  یهفته ا  هی

. میو باندش بود سون یج  ی کردن مقر و جا  دایدنبال پ   

که   ی... هرچند اگه نخوام اون دوبار  مشون ی داشت رنظری مدتم ز نی ا تو

  یغول اندامشون تا مرز نابود  یگاردهایبود موقع نزاع با اون باد ک ینزد

بود.  ی خطر یسفر ب بایرو حساب کنم، تقر   میبر  
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از اوضاع عمارت و   نکهینه تونسته بودم به پدر زنگ بزنم نه ا هفتهه ی  ن یتوا

طناز باخبر شم. یحت  

. تاب بود یب دلم  

.  یخطرناک و جان یسفر و روبرو شدن با آدما   نیا  یتاب بود نه برا  یب

تاب شده بود.  یب نامی بهتر ی بلکه دلم از دور  

گذرونده   یی رو تنها  میاز زندگ ی میبود که ن ینبودم ! من پسر  ی نطوریا  من

وابسته نباشم عادت کرده بودم.  یبه کس نکهیبودم، به ا  

کرده بودم. دا یپ ی دختر وابستگ نیبه ا  شه یترازهم ش یب اماحاال  
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  یانداختم، ک ی . اطراف رو نگاهرونی از فکر اومدم ب یقادر  ی صدا با

بودم؟  دهیبه مقصد که من نفهم  میبود  دهیرس  

!  میدار  شی در پ  یامشب رو خوب استراحت کن فردا روز بزرگ-  

  یشونه اش با لبخند گوشه   یانداختمو با گذاشتن دستم رو   یبه قادر  ینگاه

 لبم گفتم :

ممنونم مرد.  یتو خطر افتاد یلیمدت واسه من خ  نی ا-  

تکون دادو گفت : یبا خنده سر   یقادر  

کردم انجام   یخان. هرکار ن یحرفا به خان بدهکارم راد نیا  شترازی من ب-

بوده فقط !   فهیوظ  

شدم.  ادهیپ  نیکه بهش گفتم از ماش  ی ری اشو فشرده ام و با شب بخ  شونه   

  ط یکه زد ازم دور شد. دلم مح   یبعداز بوق  یقادر  بمویج   یگذاشتم تو   دستمو

قدم بزنم.  یگرفتم کم  می... تصم خواستی خونه رو نم یخفه  

بارون هم درشت  یکم کم قطره ها  گذشتمیسوت و کور که م  ی ها ابونیخ  از

. شدیتر م   

دروردم تا به عمارت زنگ بزنم  بمیاز ج  مو یگوش  

شب بودو االن پدر تو طول روز طبق معمول گذشته، مشغول کتاب   نجایا

 خوندنش بود. 

  ی صدا دنیچ ی رو وروجک برداره اما با پ  یاالن گوش کردمیخدا م خدا

شد.   دینا ام دمی تو گوشم ام  نینسر   

د که  بو نی ا  ریرو داد به پدر من هنوز فکر درگ  یگوش  نینسر  نکهیا  بعداز 

!   رمیاز طناز بگ ی خبر یچطور  

؟   نمیراد-  



 

 

 
458 

سالم پدر  -  

دلواپست   یلیمدت خ  ن یا  ید یجواب نم توی حالت چطوره پسر ؟ چرا گوش-

 بودم

گفتم :  دمویکش  سمی خ  یبه موها  یدست  

مرتبه.  یهمه چ  ست ین  یمن خوبم، مشکل-  

   د یهمونطور که گفته بودم طول کش سفرمون

دردسترس نبودم که بخوام زنگ بزنم پدر.  واقعا  

 

انجام شد؟  تی؟ کارت با موفق  یخودت خوب-  

  نجایا  امگه یچند روز د ه ی دینرسوندم کارمو با انیفعال که به پا ن، یهمچ  یه-

 باشم. 

گفت: یبعداز مکث پدر  

؟ یدیحالشو پرس  ؟ی باشه پسرم، به روژا زنگ زد-  

... روژا !  روژا  

اوردم. ادشیاالن که پدر اسمشو اورد به   نی هم تازه  
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تو دست جابه جا کردم: مویتر کردم و گوش  لب  

رو نداشتم رمی ارتباط بگ یبخوام با کس نکه ی گفتم بهتون که پدر، زمان ا-  
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گفت :  دویکش   یقینفس عم پدر  

.شی بزار یتو نگران ستی زنگ بزن بهش پسرم ... خوب ن-  

باشه پدر.  -  

. ارمیاز طناز ب ی حرف شدی زبونم باز نم  ی لعنت  

لبم شکل   ی رو ی با اوردن اسم طناز از زبون پدر ناخودآگاه لبخند پهن اما

 گرفت. 

طناز هم که ... -  

سرداد:  یکوتاه یخنده  

  میری باهات تماس بگ خواستمیم ی. هرچ با فرهاد عقد کرد   شیچند روز پ -

. میموفق نبود  

اما من بهشون گفتم که    یکه تو حتما شاهد عقدشون باش  خواستیم فرهاد

معطل بشن  ادینزاشتم ز  نی هم یممکنه کارت طول بکشه ... برا  

انداخت.   قیبه تعو  دیکه نبا روی کار خ    

... رفتیبه مدرسه م   دیبا گه یطناز هم چند روز د  ی طرف از  

 

نداشتن.  دن یتاب شن  گهیمن گوشام د  زدویحرف م  پدر  

لحظه نفسم رفت و ضربان قلبم نامرتب شد.  هی  واسه   

پدر؟ عقد ... فرهاد   گفت یداشت م  یچ   

که من مدت  ی؟ با طناز من ؟ با همون دخترک  یعقد کرده بود اما با ک فرهاد

 هاش دلباخته اش شدم ..
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شده بود با فرهاد ...   یامکان نداره ! طناز چطور راض ن یا  نه  

.  لرزونهیتنمو م  فکرشم  

ی من بود حاال چطور  یمن بود تمامش برا  یدختر برا  اون  

   ی ا  گهیباشم که سهم َکِس د   نی شاهد ا  تونستمیم

؟  شده  

توان تحمل وزنمو نداشتن.  گهید زانوهام  

. شدیزمان متوقف م کاش  

تنهاش نزارم ...  شدی م کاش  

اش بکشم   نهیخودم از س یاالن قلب فرهاد رو با دستا  نی هم شدی م کاش

. رون یب  

که ترگ   یقلب لعنت  نیا  یبرا  ی ا دهیفا چی که االن ه  یا  گهیهزاران کاش د  و

 خورده بود نداشت !

قاتل من بود ...!  فرهاد  

زدنمو .    نیموافق شده بود ... خوب بلد بود راه زم  انگار   

انگار موفق شده بود. زنهی م نمی بود زم گفته   

بهش دست   یحت ا یطناز بشه   کیبخواد نزد یاون فرهاد لعنت نکه ی به ا  فکر

. رسوندیزده باشه، منو به مرز جنون م   

خود شدن.  ی و از خود ب یوانگیمرز د به  

جان ؟  نیراد ی هست-  

کنم ؟  کاریبا بغضم چ  ی لعنت  

. زنمی... زنگ م   زنمی پدر ... من ... من زنگ م-  
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رو قطع کرد.   یباشه گوش از سمت پدرش  یمنتظر جواب نکهیا  بدون  

.  کردیم  یشهر رو ط  یها ابون یهدف کل خ  یو ب ناالن  

و ابروش که    تی ثیح  یحت ومدن،ی م  تیاهم  ی درنظرش ب یهمه چ  گهید

. رفت ی م رسوال ی و خالفکار ز یمشت جان ه یداشت توسط    

شده بود.   ارزشی براش ب قهی تو چند دق یچ  همه  

هم براش پوچ شده بود. !  یماد  یایدن  نیو ا  یزندگ یحت  

هم بدون اون دخترک تباهه.  شیزنگ  کردی فکر م یحت  

که براش مهم بود دخترکش بود !...  ی زی چ  تنها  

کوچکش که از دستش رفته بود.   عشق  

دخترک رو از جونش هم   یکه حت یمرد  یاتفاق برا  نی بود تحمل ا سخت

دوست داشت. شتریب  

  یواکنش یبد بود که سرما و بارون پر سرعت هم براش جا یبه حد حالش

. ذاشتی نم  

طناز رو از دست داده بود.   یراحت ن یبه ا شدیهم باورش نم  هنوز  

!...  کرد یم  یخودش سرجنگ گرفته بود و خود خور با  

طناز رو از دست داده بود خودش بوده.  نکهی ا  ل یدل کردی فکر م   
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رو    یکس یراحت نی خودش و غرورش باعث شده بودن به هم کردیم  گمون

بار عاشقش شده بود از دست بده.  نی که واسه اول  

  بیخودش هم عج  ی شد. برا  ش ییبار عاشق دخترک روستا نی اول  یبرا  یوقت

 بود.

و   لی اص  یاون هم از خانواده ا   یکرده و امروز لیتحص ی بود مرد بیعج 

بشه !  تشیبخواهد عاشق دخترک رع ؛ یاون غرور ذات  

نداشت.  ستادنیتحمل ا  گه ید  زانوهاش  

حواسش به   نکهینشست بدون ا ابانیخ  یسنگ فرش ها  ی ... رو نشست 

و مکان باشه.  ت یموقع  

از خبر ازدواج   ینطور یمحتشم ا  نی... راد  ن یارباب راد کردیباور نم یکس

 معشوقه اش کمر خم کنه ! 

کرد.  ه ی رمق و از ته دل گر  یب یزانوها  یگذاشت رو  سرشو  

بوده !..  یکرده بود ک  ه یکه گر  یبار  ن ینداشت آخر ادیهم به  خودش  

  یبارش باران و اون رعد و برق ها  یمردونه اش با صدا   یهق ها هق

شده بود.  ختهی رعب آور درهم آو   

تراز    زیسخت تر و ترس برانگ مرد   نی ا  یبرا  یز یچ  چی زمان ه   نی تو ا اما

و از دست دادن طناز نبود !  ییجدا  

زاموهاش برداشته شد.   یکه از رو سرش   

رنگ و از ته دل اسم خدا رو صدا زد.   رهیکرد به اسمون ت  رو  

از آشوب درونش کم بشه.  یتا کم زدی م داد  

؟  گرفتیآروم م  نکاریتابش با ا  یدل ب اما  

شد تا به خونه بگرده.   بلند  
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راه رفتن هم نداشت.  ی بلند شد، نا نی زم  یزحمت از رو   به  

خونه اش.  یها ی کیبه نزد  دیبود باالخره رس یبه هر زحمت اما  

که انگار برق ها رفته بود که همه جا   ی بود، به حد کی ساکت و تار   محله

 رو ظلمت گرفته بود.

رو   دیخودشو به در خونه رسوند و کل رمقی درود و ب بش یهاشو از ج  دیکل

و دهنش به   ینیب  یجلو  یرنگ  دیگرفتن دستمال سف تو در چرخوند اما با قرار 

 تقال افتاد. 

  یکلی کم نشده بودو باعث شده بود دوتا مرد ه  شمیرمق یارباب تو اون ب  زور

کنن.   قینفس عم دنیو اونو مجبور به کش فتنیبه جون ارباب ب   

و بعد   د یاجبار مواد آغشته با اون دستمال رو بو کشکه کم اورد به  نفس

مطلق ...  یاهیس  
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  ی رو بلند کردن و به سمت ون مشک ن یپوش و درشت اندام راد اهیس  دومرد

کردن.  ت یرنگ هدا  

رنگ بود !  ی آدم ها مشک  نیا  هی چ  همه  

ذات و قلبشون که   ی و حت نشونیرنگ لباس ها ونقاباشون گرفته تا ماش  از

به خودشون گرفته بود .  یرحم  یو ب یاهیرنگ س   

عقب دراز کش کردن  یصندل یرو رو  ن یراد  
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به راننده کردو به راه افتاد.  یبا سر اشاره ا  مرد  

. گرفتنی نم نی لحظه هم نگاهشون رو از راد  کی  یبرا  دومرد  

!   شونهیوضعش پر نقدری محتشم ا نی بود که چرا راد بی اونا هم عج   یبرا   

  ستادهی در باغ ا یکه جلو ی کلیمتوقف شدو مرد ه  نی ماش دن یمقصد که رس به

رو کول کردو برد داخل باغ ...   نیراد  ومد،یبود ونگهبان اونجا به حساب م  

  ون یدکوراس نی که با مدرن تر ی متر  صدیس ی خونه شد . خونه ا وارد

شده بود. دهیچ  یخارج   

که    یبا لباس و شلوار چرم  یخواست حرکت کنه سمت پله ها که دختر  مرد

آبشار ... صاف و    هی بسته بود درست شب  یرنگشو دم اسب  یمشک یموها

مرد رو گرفت و گفت :  یبلند ! جلو   

؟   یر ی کجا م یه-  

: کوله اش جابه جا کردو گفت  یرو رو  ن یراد مرد  

اوردم خانم !  شونویامانت آقا.  شیبرم پ   خوامیم-  

شد انگشت اشاره اشو گرفت   کینزد نی دور مرد زد به راد یچرخ  دختر

و سرشو گرفت باال ...   نی راد  یچونه  ر یز  

بسته دل دختر رو لرزوند.   یاون هم با چشما  ن یراد  یچهره  دنید  

ارباب ...! ی رایگ  یخورد از چهره  جا  

بود!  دهیارباب طناز کوچولو ند  ی به  جذاب یکه تاحاال مرد انگار   

روبه   ش یشگیو غرور هم  تیگرفت و با جد ن یزحمت نگاهشو از راد  به

 مرد گفت : 

...  ی بر یتونیم-  
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  یدارش رو  یمعن  یداشت که اگه اون مرد متوجه نگاه ها نو یاسترس ا یکم

!  یشده باشه چ  ن یراد  

بود.  سونی نبود ... اون دختر ج   یکس کم  

  یبا ورزش ها  شی کودک یها ی باز یبا اسلحه و به جا  یکه از بچگ   یدختر

  یکامال پسرانه و جد یبزرگ شده بود و ُخلق  زی خشونت آم یو کارها ی رزم

 به خودش گرفته بود.

تا آخر هم عاشق بشه چون   دیکه نبا  کردی عاشق نشده بود و گمون م تاحاال

باشه.  یکس عیمط  خواستیقدرت بود و نم  یاون دارا   

!   انگریدختر سرکش بود ... سرکش و عص نیا  

  یگفت و حرکت کرد سمت پله ها. اما سارا هنوز نگاهش رو  ی چشم مرد

 ارباب بود. 

؟  کردیداشت که همه رو مجذوب خودش م یمرد ؟ چ   نیبود ا  یک  

و رفت تو فکر.  یچرم  یکاناپه ها  ینشست رو  ، ییرایبرداشتم سمت پذ قدم  

تکون داد تا از افکار مزاحمش خارج بشه.  یزد ! سر   بیخودش نه به  

  یمخصوص رو درست کنه و کم  یرو صدا زد تا براش قهوه  خدمتکار

کنه.   دایآرامش پ  

که قهوه اش حاضر شدو مقابلش قرار گرفت.  دینکش یطول  

پاش انداخت و مشغول    یرو  ییبرداشت، پا ز یم  یشدو قهوه رو از رو  خم

 مزه مزه کردن قهوه اش شد. 

زود قهوه اش رو به اتمام رسوند. یلیخ   

چهره اش باعث  شی پ  قهیکه چند دق یبی از اون مرد عج   شتری ب  خواستیم دلش

. ارهیجلب توجه اش شده بود سردرب   
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...  ستادی اتاق کار پدرش ا ک ی حرکت کرد سمت پله ها و نزد پس  
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در به   یواز ال  ستهیپدرش باعث شد با یوارد اتاق بشه، صدا  نکهیاز ا  قبل 

شه.  قیحرف هاشون دق  یطور نامحسوس رو   

!  ارهیسردرب یز یکه بتونه از اون مرد ناشناس چ  دیام  ن یا  به  

اس.   دهیپسر که رنگش پر نیا  دش،یاریاحمق من گفته ام سالم ب یه-

؟   دیکرد کارشیچ   

دستپاچه گفت :  مرد  

طبق دستورتون ما ...  دیآقا ... باور کن یچ یه-  

چشمم گمشو تا تا ندادم سگام پوست از   ی ساکت شو بدرد نخور. از جلو-

 بدنت جدا کنن ! 

کردو به سرعت خودشو به در رسوند و از اتاق   یعذرخواه دهیترس  مرد

هم نبود ...  سشی حواسش به دختر رئ ی بود که حت دهیخارج شد. انقدر ترس  

رو به اطراف پرخوند و گفت:   نیسر راد  سونیج   

!  ین یوضع بب  نیکه قدرتمنده رو تو ا   یلذت بخشه مرد  یلیخ -  

مبل نشسته بود و  یو به برادر زاده اش که رو  ش یچرم یپشت صندل  نشست 

انداخت و گفت : ینگاه  کرد،یداشت قهوه اشو مزه مزه م  
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وره از  ج  چیه دی! نبا  اجه یمحموله ها به بودنش احت ن یانتقال راحت ا ی برا-

. میدستش بد  

زدو ادامه داد:  یا  قهقه   

مرد جوان که مارو    نیاز ا   دی! با  دارهی آوازه امون همه جارو برم  یبه زود -

...  م یج  میتشکر کن  کنهی تر م  کی و نزد کی به اهدافمون نزد  

. دنیحرفش جفتشون باهم خند یانتها  بعداز   

کار پدرش   انیافتاده و درجر  یچه اتفاق دونستینم  ج،یمتعجب بود و گ سارا 

 نبود. 

نبود !   یبودو فهم موضوع براش کار دشوار یاون دختر باهوش هرچند  

  نیجون راد  یبه در زدو وارد اتاق شد. اول از همه چشمش به جسم ب ی ا  تقه

 افتاد. 

...  دهیورز ی کلیو ه  یمشک یبا موها  ی مرد  

شده بود.   ش یکه از آغاز ورودش به باغ باعث شگفت ی مرد همون  

شد.  ره یپدرش خ  دهیکش ی پدرش چشم از مرد گرفت و به چشما ی صدا با  

؟   نجایا  یا یباعث شده ب ی سارا ؟ دخترم چ -  

!  ی تو اتاقت بود شهی موقع شب هم  نیا  

احساس معذب بودن داشت.  میپسرعموش ج  یجلو  

 ی هم از حس میتنفر داشت و خود ج  میج   یخاصش و برق چشما ی نگاه ها  از

حرفا بود   نی باخبر بود اما اون سمج تر از ا یکه سارا به اون داشت به خوب

سارا رو تصاحب کنه.   خواست یکه شده بود م   یو به هر نحو  

سارا    یرکیحال ز نی و درع یو باهوش  ییبایبه اندازه ز  یداشت ، دختر  حق

بود !  ی هرمرد یآرزو  
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گفت:  یتر کردو جد لب  

خواستم بهتون سر بزنم. -  

انداخت و گفت: ینگاه  نی تفاوت به راد یب  

پدر ؟   هیمرد ک  نی ا-  

دور سارا   زیم  یمبل بلند شدو با گذاشتن فنجون قهوه اش رو  ی از رو میج 

لبش گفت :  یزدو با همون لبخند گوشه  یچرخ   

!  ز یعز  یسارا  یماجراها کن ن یا  ری تو خودتو درگ ستی الزم ن-  

 می به کنار برداشت و از ج   یقدم ش یو چرم ی مشک  یها نی با همون پوت سارا 

گارد گرفت و گفت :  نهیفاصله گرفت مقتدر دست به س  

. میمنو با پدرم تنها بزار ج -  

سارا انداخت گفت :  ی که به سرتاپا یکردو با نگاه ی کوتاه یخنده میج   

سارا .   یتو بخوا  یهرچ -  

سارا به طور   یسارا رو دعوات به نشستن کردو ماجرا رو برا   سونیج 

کرد. ف یخالصه تعر  

. از  دیدلش لرز یپدرش باخبر بود اما کم  یمتعجب نشد چون از عقبه  سارا 

..!  ارهیدرب ییمرد بال نی پدرش سر ا نکهیا  

روبه پدرش گفت :  ی کامال خنث یبرخاست و با لحن یصندل  یاز رو سارا   

. البته اگه زنده  بشه   یدگیرس   تیبه وضع  دیاتاق مخصوص. با  نشیبهتره ببر -

. نشیی خوایم  

تکون دادو گفت : ی بلند شدو سر یصندل یاز رو   سونیج   

پزشک رو خبر کنن.  گم یباشه دخترم. م-  

. کنمی . خودم چکش م ستی الزم ن-  
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به   سونیپدرش نذاشت و ج  ی برا یشک   یتفاوت سارا جا یمحکم و ب لحن

...  رفت ی حرف سارا رو پذ یراحت  
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اتاق مخصوص. یرو بردن تو  ن یاومدن و راد  یکلیمرد ه دو  

!  کردیارباب دل سنگ روهم آب م حال  

آدم کشا و قاچاق فروش    ریاس   یاش رو از دست داده بود و از طرف  معشوقه

 ها شده بود. 

حالش.   نیدرد ناک بود ا یلیخ   

که کوه غرور بود امشب شکست.   ی مرد  

کنه.  دا یخودشو پ یتو دل ها جا تونستیم  یمعصوم بود وبه راحت طناز  

که بخواد  عاشق دختر ساده و   کردی رو تصور نم  یروز الشمیتو خ  یحت

از    یاون رو به راحت  یمثل طناز بشه و بعداز مدت یی بایحال ز ن یدرع

 دستش بده ... 

بود !  دهیمرد رو شن  نی ا ی زجه ها یخداهم صدا  امشب   

  گهیهوشه د یب یوقت  ، ینطوریبه نفع اش هم بود ! الاقل ا نکه ی خب مثل ا اما

زجر نبودن دخترک رو بکشه.   تونهینم  

با دومرد تا اتاق مخصوص همقدم شد.  سارا   
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که   یکه داخل اتاق بزرگ یتخت دونفره ا   یرو گذاشتن رو ن یراد

گفت خلوت !  شدیم  بای رنگ بودو تقر  دیسف  ونش یدکوراس  

امر به رفتن دو مرد کرد و اونا هم اطاعت کردن.  سارا   

رفتن اون مردها که مطمئن شد در اتاق رو بست و به سمت تخت که    از

حرکت کرد.   روش قرار داشت  ن یراد جونیجسم ب  

  نی امشب جن زده شده بود ! چش شده بود؟ چرا دوست داشت راجب ا  انگار 

ک کنه ؟ بدونه و اون رو کم  شتریمرد ب   

. دیکش  شی شونیبه پ ینشست و دست نی راد  کنار  

داغ بود.  شی آت  یکوره  مثل   

. بردی م ن یازب ن یروهم از داخل بدن راد یهوشی اون مواد ب دیبا  

کرد.  ادهیپ نیبدن راد یرو رو  ازی مورد ن  یدستش کردو کارها ی دستکش  

مرد دلشکسته امشب.  سخوتی تو تب م  داشت  

و   کهیت  شیچشمش به شکم ش یرو باز کرد وقت  نیراد رهن یپ  یها  دکمه

افتاد آب دهنشو پر صدا قورت داد .  ن یراد  یده یورز  

بود درمقابلشون، پس چش شده   یبودو خنث  ی براش عاد زایچ  ن یکه ا اون

 بود؟ 

  دویدستشو پس کش  عیسر ی لی. اما خ نی بدن راد  یناخودآگاه نشست رو  دستش

تخت بلند شد.   یکالفه از رو   

. موندیمرد ناشناس م  نیا  شیپ  نی از ا  شتری ب دینبا  

مرد باعث توقفش شد.  ییناله ها یاما صدا  رون ی از اتاق بزنه ب  خواست  

تر شد، کی نزد بهش  

   گفتی م  ونیهز دو یلرزیغرق عرق بود و دائم م ن یراد صورت
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طناز طناز... -  

. شدی نم چکدومشون ی... که متوجه ه گه ینامربوط د یچندتا کلمه  و  

بلد    شیکم و پ یفارس نی هم ی تبار بود برا یرانی دو رگه بودو از مادر ا سارا 

 بود.

بود.  ی که فهمشون کار سخت گفتی جمالت نامفهموم م رلبی ز ن یراد اما  

. شدی متوجه اون م  نیاسم طناز بود که اول و آخر هر جمله راد  فقط  

خودش کرده بود و   ری مرد رو درگ ن یبود که انقدر ا  یبود طناز ؟ ک یک

هم ازش اسم ببره ..!  یهوش ی تو ب ی اعث شده بود حتب  
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ن ی#راد  

 

صورتم جمع شد.  دیچ یسرم پ ی که تو  ی درد بد با  

از درد بسته شده امو باز کنم.  یها پلکه  تونستمی نم یحت  

سرم که کمتر شد آروم پلکامو باز کردم.  درد  

شدم کل بدنم    زیخ  میتخت ن ی از رو  یتا به نور عادت کنم. وقت  دیکش طول

. دیرکشیت  

چم شده بود ؟  ی لعنت  

افتاد بود ...؟  یچه اتفاق شبید  
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ادینم ادمیبه  شبمیاز د  یچ یه چرا  

کجا بود؟ نجایبه اطراف انداختم، ا ینگاه  

!  کردمی م کار یچ  نجایا  من  

تخت بلند شدم و    یبدنم بود از رو   یکه تو یو ضعف جهیوجود سرگ با

 حرکت کردم سمت در. 

کردم، باز نشد !  نییدرو باال پا رهی دستگ  

بود انگار...  قفل   

به در   دمیکوبیکردمو با مشت م  شتریدرو ب رهی کردن دستگ نیی باال پا سرعت

: زدمی و داد م  

منو؟   یصدا ن ی شنوی ؟ نم ستیاونجا ن  ی... کس یه-  

خراب   نی در ا  دی... باز کن دیرو باز کنه ... باز کن  یدر لعنت ن یا  ادیب یکی

ا یشده رو لعنت  

تو موهام بردم.   یبه در زدم و کالفه دست یپام لگد  با  

برگشتم سمت در.  عیسر  د یچرخ یدر م یکه تو  دیکل  ی صدا با  

وارد اتاق شد !  کولیمرد ه  هیکه باز شد   در  

گفت :  ی سیانگل  شون،یقدم برداشت و به همون زبون اصل  سمتم  

؟ ی کنیم دادی چته انقدر داد و ب-  

بردم سمتشو گفتم:   ورشی  

   ایعوض  نیکرد یزندان  نجایکجاس ؟ چرا منو ا نجای ا-

  یاشو گرفتم و با سر ضربه   هیقی مخم بود.  یلبش بد رو   یگوشه  لبخند

چند قدم رفت   دیکه از درد کش یا کردم. با نعره  ادهیصورتش پ یرو  یمحکم

شده بود.   یکه خون ازش جار  شین یب  یعقب و دستشو گذاشت رو   
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شدنش شد .  خکوبیباعث م  یدختر یسمتم قدم برداره که صدا   خواست  

. االی...   رونی . برو بی... ه یه-  

کردو با انداختن نگاه آخرش به من از اتاق زد   یگوش کن اطالعت حرف

. رون یب  

پوش روبه روم نگاه کردم  اهیدختر س  به  

!  ی مشک ییو چشم و ابرو دهیکش  ینیب  

بسته بود.  یمحکم دم اسب موهاشو  

. دادینشونش م  یصورتش بود که به شدت جد یرو  یاخم  

ابروم نشست و گفتم :   نی ب یاخم  

تو ؟  یهست یک-  

گفت :   یزدو به فارس ی پوزخند  

  ی مهمونامونم آدم ها نکه ی به شرط ا  ستمین  یبد  زبانیما م ،ییتو مهمان ما-

باشن!  ی معقول  

...   فـــی تو اصال م-  

. دمیهامو مال قهیدستمو از درد مشت کردمو شق  دیچ یکه تو سرم پ  یری ت با  

از بدنت خارج شده .  یهوش ی تازه مواد ب یبهتره استراحت کن -  

تکون دادمو حرکت کردم سمتش. یسر   

باشه!   یدختر معمول هیبهش فقط    خوردینم  

پشتش.   واریشدم که ناچار تنه اش خورد به د  کیبهش نزد انقدر   

توهم نگاهم کرد :  ییو با اخما واریبه د دیچسب  

برو عقب. -  

کنار صورتش ستون کردمو گفتم :  دستمو  
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بچه ؟  هی ک ست یرئ -  

اش   نه ی س یحرف زل زده بود تو چشمام و قفسه  یدرهم ب یین اخماهمو با

. شد یم ن یی نامرتب باال و پا  

: دمیگلوش و تو صورتش غر  ی گذاشتم رو   دستمو  

ناکارت نکردم .  نجای بگو تا هم-  

  یاش ضربه  گه یو با دست د چوندیدستش دستمو گرفت وبازومو پ ه ی با

به پشت گردنم زد !  یمحکم  

از خودش نشون    یعکس العمل نی همچ  کردمیاعتراف کنم فکرشم نم دیبا

 بده . 

پوش بود !  اهی دختر س  هی از  شتر ی بودم و زورم ب  نیمن مرد بودم راد اما  

اشو    هی قیوارد کردم.  ربغلشینه چندان سفت که به شکم و ز یدوتا ضربه  تو

. واریگرفتم و کوبندمش به د  

از من ؟  ن ییخوایم  یبگو چ -  

اما   کردمی م ادیاش ز نه ی س یقفسه  یداشتم فشار ساعد دستم رو رو  یادیز

دختر چموش !   ن یالزم بود واسه ا  
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بزنه. چقدر سرسخت بود. زل زده بود به چشمام و   یانگار حرف  خواستینم

که ولش کنم.  کردمیخواهشم نم یحت  
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تو صورتش براق شدم : گه یبارد  

...   سونی ... از طرف اون ج  یحرف بزن لعنت-  

لبم و گفت :  یحرفم تموم نشده بود که انگشت اشاره اشو گذاشت رو هنوز  

..! از پدرم بد نگو ....   شیه-  

:سلفه کرد  ی در پ یپ  

که نبا...   یکار شمی که مجبور م-  

داد زدم :  یفاصله گرفتم و عصب  ازش  

نکن    دیمنو تهد-  

سمتشو انگشت اشاره امو گرفتم مقابل صورتش :   برگشتم  

همتونو ... تک تک تونو !   کنمیبدون نابود م-  

که زدم ادامه دادم :  یلبم کش اومدو با پوزخند  یگوشه   

؟   دیکن کاریچ  دیی خوا یاصال مگه م-  

  یکه تو اتاق قرار داشت دستمو لبه  ی بزرگ یکردم سمت پنجره  حرکت

دادم :  ه یپنجره تک  

به نفع   دیکارو کن  نیزودتر ا  ی. هرچ دیخب بکش  دیمنو بکش دییخوایاگه م -

 منه ... 

زمزمه کردم : دمیشنیکه فقط خودم م ی طور رلبیز  

. کشمیمنم کمتر زجر م  ینطور ی ا-  

طناز خودش از مرگ و هزارجور شکنجه بدتر بود. نبودن  

؟   هی طناز ک-  

موند.  یاون مخف دیاما از د دیابروهام پر   متعجب  

فکر کنم ؟  ی دوست دار یلیخ -  
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گورتو گم کن.  ستی به تو مربوط ن-  

زدو گفت : ی پوزخند  

طناز ... -  

شونه اش که باعث پرت شدنش به عقب شد   ی بردم سمتشو با زدن رو هجوم

:  دمیغر  

ارر ی... ن   ارین  فتیزبون کث   یاسم اونو رو -  

اورد.  م ینیب  کی اورد جلو و دستشو نزد سرشو  

از دماغت داره ... -  

:  ستشیردی ز زدم  

دست نزن به من -  

چشماش درشت شد.  شوکه   

دستشو سمتم دراز کنه که  گهیبار د خواست  

. واریبه د  دمشیاشو گرفتم و کوب شونه   

که سر طنازم داد   یی بود ... مثل  وقتا  یجور یزدم تو چشماش، چشماش   زل

. زدمیم  

به جز اون لحظه   ی شباهت  چیاون ه  ی ول شدمی م ونه یچشما د ن یمن با ا ی لعنت

 به دخترکم نداشت. 

تخت.  یکردم بهشو نشستم رو   پشت  

برو ...   نجایاز ا  !  نجایا  ادیب  سونیبگو خود ج  رونی... برو ب  رونی برو ب-

اتاق عطرت باشه.   نیتو ا  خوامینم  

بسته شدن در به گوشم نخورد.  یهاش و صدا کفش  ی بجز صدا ییصدا  
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بجز طناز دستم به تن   خواستیدلم نم گهید یموهام، حت یدستم بردم ال  کالفه

بخوره ...  یا  گه یدختر د  

شده تا آخر عمر.  یحت  

طناز ...  طناز  

؟  کردیم  کاریفرهاد ؟ چ  یبود ؟ خونه  کجا  

! یچ  دادیفرهاد عذابش م  اگه   

.نبود. دخترباز بود و دائم ااخمر   یمرد سالم اون  

. کردیام م  ونهی د  زای چ  نی به ا  فکر  

به سخره   زدی که از درد هجران و عشق حرف م یهرکس  نی قبل از ا تا

. گرفتمشیم  

درد مبتال شده بودم. نیحاال خودم به هم اما  

جونمو   نجایهم ا یدنباا طناز  رفتمی و م  کردمیم دا ینجات پ نجایازا  دیبا ای

و وسالم !  گرفتن یم  
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شب شده بود !   یک  دمیاصال نفهم   

بود و تو خودم رفته بودم که مغزم آمپر سوزونده بود.  ر یفکرم درگ  انقدر   

بود.   یبد  طیشرا  

کرد.  یزندگ شدیمرد نه م   شدیکه نه م  یهااون موقع   از  

هام متر کردم. بار تمام اتاق رو با قدم نی چندم یتخت بلند شدم و برا  ی رو از   

.ستادمی اتاق بود ا یکه تو یکنسول یجلو  
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شدم.  رهی خ  نهیی خودم تو آ به  

... اغراق نبود ! اما نشناختم خودمو  شونی بودمو پر  داغون  

من نبودم ...!   نیا  

از پا انداختتم.   یچطوردختر  هی  نی بب اینبودم. خدا فی انقدر ضع من  

. خونه خرابم کرد یعشق چطور ه ی ن یبب  

. کردی ام م ونه یاالن طناز رو نداشتم داشت د  نکهیا  

بود.  ینبودنش بد درد  درد  

معصوم نبودن.   شیلعنت  یانقدر خوب نبود کاش انقدر اون چشما کاش  

فرو اوردم.  نه یی تو آ مشتمو   

شدنم بود مهم آروم گرفتنم بود یدرد دستمم برام مهم نبود ... مهم خال یحت  

!  شدم یکارا آروم م  نی ... البته اگه با ا هه  

شده و خونه خراب شده.  یرو داشتم که از اموالش زد   یکس حس  

منو خونه خراب کنه !  خواستی... م  خواستیم  نویهم هم ی رهاد لعنتف  اون  

  کردی م یکه داشت حال زارمو ، نبودن طناز رو  بهم دهن کج   یا  نهییآ تو

شدم.  رهیخ   

داشت ؟  یتیبود اما چه اهم   ری بود که از دستم سراز خون  

  گهیواسه ام نمونه د یی نا گهیخون انقدر از بدنم خارج شه که د شدی م کاش

نامرد نمونه.  یا یدن نی تو ا یمن  

چشم دوختم  یگرگ زخم هی قفل در که به گوشم خورد مثل  دنیچرخ  یصدا

 به در. 

شد.   انیگنده بکش نما  یها گاردیو اون دوتا باد سونیباز شد و قامت ج  در  

حرکت با سر فرو اومدم تو صورتش.  هیور شدم سمتش و تو   حمله  
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اش بلند شد.   نعره  

که   یشدن و با شوکر   میرو ش یبا گرفتن بازوهام مانع پ گاردیدوتا باد اون

در آروم کردنم داشتن.  ی بهم زدن سع  

.یصندل  ی رو  نشوندنم  

باعث شد دستامو ببندن !  ادمیز  یتقالها  

 یرنگ شده بود و داشت با دستمال مشک   یخون دشیسف  رهنیکه پ  سونیج 

: گفت  دویخند کردیپاک م نشویخون  ینیب  یرنگ  

شدنت باشه ! من تورو خوب   دهیدزد یبرا  تونه ی نم تتیهمه اعصبان نیا - 

ن یراد شناسمیم  

 

جهنم دره خالص شم، نی ازا  کردمیم  یکار  دیبا  

طناز   یپ  رفتمی م دیبا  

. رونی ب  دمشیکشی از دست اون فرهاد الشخور م دیبا  

. گرفتمیم  میو عاقالنه تصم شدمی آروم م دیبا  

.دمیکش   یقیعم نفس  

درونم کم نشد.  ش یاز آت یذره ا  اما  

تر کردمو گفتم : لب  

   نویبرم ... بفهم ا  دیبا سونیبرم ج  دیمن با-

شهرو انجام    یبکن. اصال با اسم من برو کل خالفا یبکن ی خوایم  یهرکار 

خارج شم.  یباغ لعنت ن یبده فقط بزار من از ا  

. رانیبرگردم ا   دیبا من  
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جلوتر و نشست روش. دیرو کش  یصندل  

؟   یسر دستت اورد  ییچه بال -  

گفت : گاردهاشویاز باد ی کیکرد به  رو  

. عیسر ار یپانسمان رو ب لی برو وسا-  

پاش انداخت و خونسرد گفت : یرو  ییپا  

. میکارها باهم دار  ی لی! ما خ  ن یعجله نداشته باش راد-  

. میخوش بگذرون یلی خ  قراره  

: شده ام گفتم   دیکل ی دندون ها نی از ب  تیزدمو با عصبان  ی بلند پوزخند  

  ی وارهایاگه شده تمام د یحت شمی که م ی دونی... مشمیخالص م نجایمن از ا -

. کنمیکارو م ن یبا دست خراب کنم ا  نجارویا  

  اهیباشم روزگارتو س  دهیبه خواسته ام رس  ری روزم د  کی بدون اگه  یول

.   سونی ج  کنمیم  
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گفت :  دویخند  

محتشم. ن یراد  یکن دی منو تهد  یکه بخوا  ی ستین  یتی تو موقع-  

بشه.  ی ط یبه درست زی باش ... صبور باش تا همه چ  صبور  

هم  ی برا یخوب  ی! پس بهتره دوستا   هی و طوالن ادیز یل یکارمون باهم خ  ما

. میباش  
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خراب شده برم.   نی از ا دیبا گمیمن م  کهیمرت-  

؟   ستی ن ت یحال چرا  

بلند شد.  شیصندل  ی زدو از رو  یلبخند   مچهین  

دستش بود اومد سمتم.  ه یاول یکمک ها  یکه جعبه  ی درحال گاردشیباد  

باز کردو خواست پانسمان کنه که داد زدم :  دستمو  

ندارم.   اجیاحت ایمن به کمک شما عوض دی... گمش دیگمش-  

با خودش خلوت   دی ... با  میرو تنها بزار  نی راد  یکم دیبا می اوه پسرا بهتره بر-

 کنه. 

:  دمیغر  شدی که از اتاق داشت خارج م یدرحال  

مرد   که ینزد ت ی؟ نابود  ید ی... فهم  نویبدون ا  سونی ج  کنمیبدبختت م-  

 

  نی چند متر عقب تر پخش زم یبلند شدم که صندل  یطور ی صندل ی رو  از

 شد. 

شد.  انی که در اتاق باز شدو قامت همون دخترک نما  دینکش یطول  

؟  داشتن یچرا دست از سرم برنم  ایعوض  نیا  

خودمو کنترل کردم که گردنشو نشکونم !  یل یسمتش خ   برگشتم  

؟   نجای ا ی ایم  یواسه چ -  

   زه یری برو ... حضورتون فقط بهمم م  گمشو

عفونت...   یدستتو پانسمان کن دیبا-  

اال ی رونیبه جهنم ... به جهنم برو ب -  

باال انداخت و خونسرد گفت : یا  شونه   



 

 

 
482 

خب آروم باش. یلیخ -  

!  خوردیخون خونمو م تیتخت و من از شدت عصبان  یرو  نشست   

ستادمی پنجره ا  کنار  

؟  یدار  گاری س-  

. کشمینم گاری س-  

  اج یاحت یی ؟ من حالم بده به تنها ی منو تنها بزار رون یب  یر ی نم یهه واسه چ -

 دارم. 

انقدر آشفته   نجای حضورت در ا ی؟ مطمئنم فقط برا یچرا انقدر ناآروم -

؟  ی ستین  

بهت جواب پس بدم ؟ دیبا  یکنیچرا فکر م -  

مثل خودم نگاهشو به روبرو دوخت و دستاش پشتش قفل شد.  ستادیا  کنارم  

اوردتت ؟  نجای به ا یچ  ی پدرم برا   یدونیم-  

پنجره بود گفتم : یلبمو دادم باال و با مشت کردن دستم که لبه   یگوشه   

بهتراز خودت یحت-  

کرد :  نگاهم  

نداره ؟   تیبرات اهم نی از نام و آوازه ات سوء استفاده کنه و ا خواد یاون م-  

شدو    زیبهش انداختم و برگشتم سمتش انگشت اشاره ام جلوش ت  ینگاه مین

 اخم هام درهم رفت 

.  رونی خراب شده برم ب نیاز ا   نکهی مهمه ! اونم ا ی زیچ  هیواسه من فقط  -

. نیهم  

نافذشو دوخت بهم : نگاه  

؟ یداره که انقدر دنبالش  یچ  رونی اون ب-  



 

 

 
483 

چرا اما لب زدم : دونمیسمت پنجره نم  برگشتم  

دهیازم دزد  مویزندگ  رونی اون ب  یکی-  

رو تکرار کرد.  ی زمزمه وار زندگ  رلبیز  

نداره ؟  ت یاهم دزدهیرو م تت یثیداره ح  یکیهم  نجایا  -  

؟  ی تو باک-  

که کردم ادامه دادم :  یبرگشتم سمتش و با اخم  کامل  

گراگان پدرت ؟   ایبا پدرت -  

لبش کش اومدو ازم فاصله گرفت.   یگوشه   

گفت:   ینیو با برداشتن باند و بتاد ه یاول  یکرد سمت جعبه کمک ها حرکت  

که   کنمیداره مطمئن باش کمکت م یواقعا چه ارزش  رونی اگه بدونم اون ب-

. ی رها ش  نجایاز ا  

؟  ی از من حرف بکش  یخوا یم-  

مرد باال تره  ه ی تی ثی از ح   یز یبدونم چه چ   خوامینه اما م-  

عشق  -  

شدو پشت سرم قرار گرفت :  کینزد  بهم  

عشق ؟ -  

کردنم ...  یزندگ  یقلبمو از جاش کنده برا  ی کی آره عشق . -  

رو ازش گرفتم :  لیسمتشو وسا  برگشتم  

دارم !  اجیبه قلبم احت -  
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و من فقط   گذشتی زندان و حبس شده انم م  نیاز ورودم به ا  یهفته ا  هی

به عمارت زنگ بزنم    ستیکه فرهاد خونه ن   یتونسته بودم دوبار اونم زمان

 و با مامان صحبت کنم. 

که هنوز به عمارت   گفت یو مامان م   گرفتمی خبر از از ارباب م میرمستقیغ

 برنگشته. 

موضوع خان رو  نیو هم  دهیو نمخان ر  یجواب تماس ها   یحت گفتی م مادر

نگرانش کرده. یلیخ   

دلم آروم و قرار نداشت.   دمیخبرهارو از مامان شن ن یا  یوقت از  

اومده باشه.  یینکنه سر ارباب بال نکهیدلشوره داشتم و ترس ا  همش  

طرز صحبت کردنشم متفاوت بود.   یرفتنش حت  موقع  

شده بود که ارباب سالمت برگرده به عمارت.   نیهر روزم ا  یدعاها  

  ینشده بود و باهام کار  کی مدت فرهاد بهم نزد ن یبودم که تو ا خوشحال

 نداشت. 

  ن یبا ا خواست یبود که م  یفیبود ! انقدر آدم ضع  یهدفش فقط رو کم کن اون

. شهی بخوام همون م  یکنه که من هرچ  یکار به ارباب حال  

...  کردیاشتباه فکر م  اما  

نداشت !  یچ یمرد ه   نیا  

نبرده بود.   تیاز انسان ییبو  

بود.   واناتیح  یزندگ  ه یشب ش یزندگ  
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!  ش یجنس ازیو رفع ن دنیخواب خوردن  

مختلف تو خونه ...  یبا اوردن دخترها اونم  

خراب چقدر از شب   یفرهاد و اون دخترا   یبا کارها دونستیخدا م فقط

شده بودم.   زاریب  

نجات   ف یکث  یخونه  نی شده از ا  یهرجور خواستیدلم م دیرسیشب م  یوقت

کنم.   دایپ  

!  شدی جونم تموم م متیخونه به ق  ن یرفتن از ا رون یاگه ب  یحت  

روز مدرسه ام بود.   نیفردا اول  پس  

. رستانی روز ورودم به دب نی اول  

کرد.   یسیکه ارباب منو اونجا اسم نو  یرستانی دب همون  

!  یمنو سرافکنده کن  دینبا گفتیارباب تو گوشمه که م   یصدا  هنوز  

انه؟ یبه مدرسه برم  زارهی فرهاد م دونستمینم  

بود که اجازه بده.   نیتمام خواسته و آرزوم هم  اما  

گذاشتمش.معمول شام رو درست کردم وهمونجا رو گاز  طبق  

  یدوساعت دشیجد س ی بود وتا اومدن فرهاد و ک  شب۱۰رو نگاه کردم   ساعت

 زمان مونده بود ! 

مبل کز کرده ام.   یگوشه   

...  ادیز  یلیارباب تنگ شده بود. خ   یبرا  یلیخ  دلم  

فراموشش کنم.   تونستمینم  

کردم ارباب رو از ذهنم پاک کنم.   مویهفته که تمام سع ک ی  نیتو ا  یحت  

اصال ممکن نبود !   شد؛ینم اما  

تجربه نکرده بودم.  یا  گهی د ی جایرو ه  دادیکه ارباب بهم م یحس  
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. دمیکشی خجالت م جلوش  

بهش عشق داشتم و   ... اما بازم ته قلبم  هاشی کیوجود تمام کارها و نزد  با

من سخت بود.  ی برا  نیا  

  یکه به اصطالح همسرم تلق هیشناسنامه ام اسم مرد  ی که تو یمن  یبرا 

. شهیم  

من نبود ...  چکس یاون ه اما  

مردم.  نیا یآشپز و مستخدم شخص  هی به عنوان  نجایفقط ا من  

دل شوره داشتم.  یلیفردا خ   ی من ... برا یخدا  

برام عذاب آور بود.  عقلی مرد ب  نیحرف زدن با ا  دلشوره   

.دمیاز جام پر ز یت  دهیتو در ترس  دیکل دنیچرخ  با  

سمت راهرو ...  دمیدو  

. د یفاصله هم فرهاد رو د نی از هم  شدیم  

دست تو دست دختره وارد خونه   خوردی تلو تلو م  یکه از شدت مست یدرحال

 شدن. 

  پیبودم بزک کرده بود و با ت  دهیمدت د ن یکه تو ا یی مثل تمام دخترا دختره

بد خودشو آراسته بود !   یلیخ  یها  

بود.  ینبود هرزگ ی ... اما اسمش دلبر  کردیم  یکه داشت دلبر  مثال  

.رخندهیمبل و بلند زد ز  یافتاد رو  فرهاد  

پاش.  ی کنارش قرار داشت، مچ دستشو گرفت و دختره افتاد رو دختره  

سردادو دستشو دور گردن فرهاد حلقه کرد.   یو پرناز یملح  یخنده  

گ.شادت کنم.   یحساب خوامیامشب م   یلعنت-  
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گفت :  دو یفرهادو بوس یلبا  دختره  

کار !  نی آماده ام واسه هم-  

  ی ها نهی و با دستاش س دیکش   رونیمانتو و شال دختره رو از تنش ب  فرهاد

 دختره رو چنگ زد.

دختر بلند شد.  ظیآه غل  که  

امم فرهاد  -  

 

دهنمو خواستم عقب گرد کنم   یباال ! دستمو گذاشتم جلو ارمیبود ب  ک ینزد

فرهاد دم یکه د  

حرکت بلندش کرد   هیدختره و تو یزانوها   ر یانداخت ز  دست  

از اونجا دور شدمو خودمو به اتاقم رسوندم.  ع یسر  

آه و ناله هاشون به اتاقم نرسه.   یامشب صدا   هی الاقل  کردیدعا م دعا  

   گفت یکه م   ومدیراهروهم م یفرهاد از تو   یصدا

...   یکنیام م ونهیتو د یلعنت-  

 

تو دلم زدم. ی پوزخند  

  گروید یدخترا  ازهاشیرفع ن  یبود که حداقل فرهاد برا ار یباهام  شانس

به خونه.   وردیم  
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!  شدی م یبود معلوم نبود سرنوشتم چ  نی رازا ی اگر غ وگرنه  

نگران اوضاع االنم باشم.  نکهیا  شترازیب  

ارباب و فردا که قراره بود با فرهاد درمورد مدرسه حرف بزنم   یدلواپس

 رو داشتم. 

ار ارباب داشتم.   یزیچ   ی شماره ا ه ی کاش  

که ارباب جواب تماس هاروهم   گفت ینداشت چون مامان م  ی سود  البته

.  دهینم  

!  دونستمیرو نم  یهمه نگران نیا  ل یدل واقعا  

. شدیلحظه هم از ذهنم پاک نم  ک ی ارباب  یچهره   

؟  شه ی م یبرگرده و خبر ازدواج من رو با فرهاد بدونه چه حال یوقت یعنی  

بودم ؟ ت یدختر رع هیمن فقط تو نظرش  ای مهمه براش   اصال  

برسم که   یزندگ  نی باال تو ا یاکنم و به درجه  شرفتیانقدر پ  خواستیم دلم

نباشم.  یدختر معمول  ه ی یحت ای تی رع  هی  گهید  

ارباب !  مثل   

نبود ...  ی آدم معمول اونم  

دوستش داشتن، مورد احترام همه بود.  همه  

 

از تخت کز کردم.  یتخت و گوشه  ی رو  رفتم  

که ارباب بهم داده بود با شوق از   یگردنبند   یادآوریجمع شدم و با  توخودم

تخت بلند شدم و رفتم سمت کمد.   یرو  

.ستادمی ا نه یی آ  ید رو برداشتم و روبرو داخل جعبه، گردنبن از  
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شدم.  رهیرو انداختم و باذوق به گردنم خ  گردنبند  

چشمام رد شد. یاز جلو  یلمی خاطرات اون موقع مثل ف تمام  

بود کنار ارباب.   یخوب یروزا  چه  

زودگذرن !  ایخوش  گنیزود گذشت ... راست م چقدر  

باال وقلبم به شدت خودشو به   دیشونه هام پر دهیکه اومد ترس  یغیج  ی صدا با

. دیکوبیام م نهیس  

ترسو شده بودم.  ی لیمدت خ   نیا  

. داشتیترس برم م ومدی که م یی هرصدا با  

سمت در اتاق و بازش کردم.   رفتم  

و دم در اتاق فرهاد قرار گرفتم.  رونیصدا از اتاق رفتم ب یب  

تن لختشون  دنیدر باز بود سرمو نامحسوس چرخوندم سمتشون اما با د یال  

از    دمویکش ی بلند  ن ی. هشدیتن دختر عقب جلو م  یرو  انیکه عر ی فرهاد و

 در فاصله گرفتم. 

آه فرهاد ادامه بده .-  

نثارشون کردم و برگشتم تو اتاقم. ی لعنت  

نداشت.  ی ا  دهیگرفتم بازم فا م یبا گوش دستامو  

و وارد بالکن شدم.  دمیچ یرو دور خودم پ  مالفه  

بالکن و به شهر و چراغ   ن یزم یپهن کردم و نشستم رو رمی ز ی ا  پارچه

.زدمی شدم و تو دلم با ارباب حرف م رهی خ  دنیدرخشیقرمز که م  یها  
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تخت خواب بودم.  یچشم باز کردم که رو  یوقت صبح  

تخت   ی هم اومدم و رو یرو  فتادنی داشتن م یپلکام از خستگ یوقت شب

. دمیخواب  

که سرما خورده باشم. دادمیو احتمال م  سوخت ی م ی کم گلوم  

آزاد ؟   یتو هوا  رهیمالفه م   هی تو اون سرما با   یعاقل کدوم  

. کنهیم  یکه مجبور باشه هرکار  یکس  

اون شخص   ی جا نکهیقضاوت کرد مگر ا ایدرک    شه ی رو نم چکسیه

!  یباش  

جمعه بود و فرهاد هم خونه.  امروز  

ناهار و شام که به    یگذشته که کل رو رو تو اتاق بودم و فقط برا  یهفته 

از اتاق.   رونی ب ومدمیفرهاد بدم م  

مرد واسه من حکم شکنجه رو داشت.   نیا  دنید یحت  

. ادیب  رونی ب  یکرخت نی بلکه بدنم از ا رمیبگ  یتو حمام تا دوش  رفتم  

و از حمام زدم   دمیچ یکه گرفتم هوله رو دور خودم پ یدوش کوتاه بعداز 

. رون یب  

در باز شد.  هویشدم که   رمی ز  یلباسا دن یو مشغول پوش ستادمیکمد ا   کنار  

.دمی چ یو هوله رو دور خودم سفت پ دمیکش  یبلند ن یه دهیترس   

شد. ان یفرهاد تو چارچوب در نما قامت  

!  خوردتمیلبش کش اومده بودو با چشماش داشت م  یگوشه   
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فرستادمو گفتم: ن ییبود پا یدهنمو با هرزحمت آب  

.امی.. م  امیس..سالم لباس بپوشم م-  

آسته آسته طرفم قدم برداشت.  دویخند  

؟ هوم ؟  ی کنیم  میکه از من قا  یدار  یچ -  

نه.  گه ی... د ایخدا  

ندارم.  گهیمقابله باهاشو د  توان  

که از ترس توهم رفته بود رفتم عقب و گفتم :   ییاخما با  

خودم. لطفا.  امی؟ بخدا لباس بپوشم م  رونیب  یبر   شهی م-  

متفکر گفت :  دویبه صورتش کش یدست  

که انقدر    یدار یچ  نیبب  میش یمن مشتاق تر م یکنیم  ی نطوریا  یهرچ -

 سرسختت کرده طناز 

 

مردونه اش دور بازوم حلقه شد.  ی بزنم که دستا یحرف خواستم  

هوله امو خواست کنار بکشه که دستشو   یاشاره اشو برد لبه  انگشت

 ناخودآگاه پس زدمو با عجز گفتم : 

   رونینکن ... برو ب -

گفت :  دویخند  

...   یستیو واقعا درحدم ن ادیاحمق من شوهرتم ! درسته ازت خوشم نم-  

صورتم   یکه جلو   سمویخ  ی وهااز م ی ا  اورد جلوتر و با دستش طره  سرشو

بود رو کنار زد: خته یر  

.کنمی دلم بخواد باهات م یاما من هرکار -  
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؟ ید یفهم  

شده بودم   خ یم  زدیو استرس دودو م جانیکه از شدت ه  ییحرف با چشما یب

 بهش. 

؟؟؟   انهی  یفهمد-  

تکون دادمو گفتم : یسر   تندتند  

. رون یبرو ب کنمیحاال ... حاال ازت خواهش م  دمیآره ... آره فهم -  

منو با زور کشوند طرف تخت.   دویبازوم بودو سفت تر چسب ی که رو دستش  

آزاد کنم ؟  ردستش ی خودمو از ز ای رمی هوله امو بگ دونستمینم  

. رهیگ یرو داشتم که داره مورد تجاوز قرار  م  یکس حس  

فقط تو شناسنامه.   یبود اون همسرم بود ول  یوانگید  

تخت از چشمام    یپرتم کرد رو  یدرشت اشک بود که وقت یها  قطره

. شد یم  ری سراز  

انداخت روم.  کلشو یبهم نداد و ه  یمخالفت  یاجازه  

. شدمیخفه م  رشیز  داشتم  

...  ادیز یهم از شدت خفگ  یاز شدت ناراحت  هم  

صورتمو گفت :   یرو  دیکش   دستشو  

... کنهی داره که انقدر مقاومت م یخانم سرسخت چ  نیا نمیخب خب حاال بب -  

نکن فرهاد ... تروخدا ... نکن -  

  یسرم چشماش بسته شدو لباشو رو  ی دستامو گرفت و گذاشت باال جفت

خشک شده ام قرار داد.  ی لبا  

 



 

 

 
493 

#p147♾ 

 

بازوهاش    یتوان داشتم تو خودم جمع کردم و با گذاشتن دستام رو یهرچ 

داشتم.  دنشیدر عقب کش یسع  

بهش.   دیرسیزورم نم اما  

تمسخر گفت : ایخنده بود  دونمی که نم یجدا شدو با حالت بشاش ازم  

فقط !   ییکوچولو  یلیخ -  

با بغض گفتم :  دویاز چشمم چک  یاشک یقطره   

برو کنار  -  

. رمی گ یم میفقط من تصم  نجایبال بهت گفتم ا... ق شینچ نچ ه -  

  دن یبود و هوله امو کنار زد با د دهی فا یگلوم. تقالهام ب  یرو  دیکش   دستشو

زدو گفت :  ی بدنم چشماش برق  

تو دختر...  ید یچقدر سف  یلعنت-  

  دیخند

  یانقدر هوادارت شده بود بد جنس یزرنگ واسه چ  نیاون راد فهمیتازه م-

!  ی ستین  

امم شدت گرفته بود  هی گر  

نکن  تمیی ... اذ کنمیفرررهاد خواهش م-  

کردو گفت : یاخم  

. رسمی م یحسابتو اساس ی حرف بزن گهیکلمه د  کی ببند دهنتو -  

بدنم که زنگ خونه به صدا درومد.   یدستشو بزاره رو  خواست  
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وار گفت :  دی چشماشو تو کاسه چرخوند و تهد کالفه  

!   یفکر نکن خالص شد-  

تخت ولو شدم. یحال رو  یو من ب رون ی اتاق رفت ب  از  

. زدیقلبم داشت تند تند م   هنوز  

قلب ناآروم.   نی ا رونی ب شدی ام پرت م نهیداشت از س رسما  

نجاتم داد ؟  یمرد روان ن یمن که از دست ا  یبود اون ناج  یک  

تنم کردم که بادهم سرعتش   یتخت بلند شدم، لباسامو طور   یاز رو ع یسر

!  دیرس ی بهم نم  

امروز با فرهاد حرف بزنم اما حاال ...  خواستم یمن م ی لعنت  

اومدن از اتاقم نداشتم.   رونیب یحت  ای ییرایجرعت پا گذاشتن تو پذ  یحت  

بود.  یقفل کردن اون در کوفت  دیکه به ذهنم رس ی کار  نی تر یعقالن  

سمت در و قفلش کردم.   رفتم  

...    ستادمی پنجره ا  کنار  

... بابا ! بابام بابام. با  

؟  کردی م کاریچ  نجایا  اون  

من بود.  ی تر شدم، آره خودش بود. بابا قیدق  

؟   نهیبود منو بب اومده  

باال ؟  ومدیچرا ن پس  

د. از ذهنم پاک شده بو شم یپ  قهیاتفاقات چند دق  یحت  

. دمیفرهاد رو شن  دادیدادو ب یکه صدا ییرا ی باز کردم و رفتم تو پذ درو  

برو !  گم یشصت دفعه؛ بهت م ن ینه ... نه ا-  
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تو   رهی کالمون بد م  نجایا  یپاتو بزار  گهیدفعه د هیخوب گوش کن نادر   ن یبب

 هم مرد. 

برو ...  حاالم  

برگشت.  ضی سرجاش و با غ دیرو کوب فون یآ  یگوش  

لب زدم :  ناباورانه  

؟  ی زدیبا بابام حرف م   یفرهاد بابام ... تو داشت-  

بهم انداختو گفت : ینگاه مین  

درست کن گرسنمه .  یز یچ  ه یبرو  ستی به تو مربوط ن-  

   نمیبابام بب خوامیمن م  یول-

برو کارتو انجام بده   االی-  

حداقل اجازه بدهـــ ... -  

مبل و    یپرت کرد رو خودشو  

زد :   نعره  

که گفتمو انجام بده.  ی بجنب کار اال ینکن   میمخمممم ... وحش ینرو رو -  

و به آشپزخونه پناه بردم. دیام لرز چونه  

سمت   کردیکه داشت ناراحت حرکت م دمیآشپزخونه بابام رو د  یپنجره   از

. ن یماش  

.کردی تار م دمویهام داشت کم کم د هی گر  

بابامو صدا زدم   رلبیز  

مغموم آخرشو به برج انداخت و رفت.  نگاه  

خوردم و نشستم ...  زیکف آشپزخونه ل   یرو  

. کردمیزانوهامو هق هق م ی گذاشتم رو سرمو   
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صبحانه حاضر باشه  گهید قهیتا دودق-  

...  یلعنتت کنه که انقدر بد ذات خدا  

ی ر یکاش بم یر ی بم کاش  
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آشپزخونه برخاستم.  ی ها کی از کف سرام جونیب  

مرد.  نیرو برام نذاشته بود ا  ی کار چیانجام ه یبرا  یی روین  

غذاش   یتو  ی زیچ  ی و به خودم لعنت فرستادم که چرا سم  خچالیسمت   رفتم

تا به درک واصل شه ؟!  زمیری نم  

تخم مرغ برداشتم و مشغول سرخ کردنشون داخل تابه شدم.  دوتا  

کارام داشته باشم. یرو   ینبود که بخوام تمرکز  نجایا  فکرم  

... حالم ازش   زی م ی که حاضر شد نون هارو گرم کردم و گذاشتم رو غذا

؟  زدمی صداشم م دی حاال با خور یبهم م  

:  ستادمیچهارچوپ آشپزخونه ا  تو  

شام حاضره -  

از    زی م ی رو خاموش کرد و با پرت کردن کنترل رو ونی ز یتلو یمکث بعداز 

 جاش بلند شدو اومد تو آشپزخونه. 

  یکه از قصد تنه  رون ی محض ورودش از آشپزخونه خواستم برم ب به

بهم زد.  یمحکم  
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که فکر نکنم اصال   ی آروم تر یبا جمله  رلب ی بازومو ز ی گذاشتم رو   دستمو

باشه، از آشپزخونه خارج شدم.   دهیشن  

بابا ونه از خودش بود.  نی از ماش ینه خبر   گهید ستادمی کنار پنجره ا  رفتم  

پرده رو تو دستم فشردم که عربده فرهاد  و شکسته شدن ظرف ها   نی غمگ

. دیتو آشپزخوته پشتم رو لرز   

چرا انقدر شوره ؟  ی لعنت نی ا-  

...  بببنم  نجای ا ایطنااااز ؟ ب  یه   

مشت کردمو رفتم تو آشپزخونه.  دستامو  

پرت کرد جلو و گفت :  بشقابو  

من هان ؟  ی جلو یگذاشت ی درست کرد  هی چه زهرمار نی ا-  

؟  ه یمگه چ -  

خودت بخور.  ای! ... شوره زهرماره ب هی مگه چ  گه، یهه، م -  

.دی حواسم نبود ببخش-  

  یشدن رو دهی از کش   یبد  یعقب که صدا د یرو با حرص کش یصندل

کرد. جادیا  کی سرام  

   یخورینم  یچ یبدرد ه-

لب زدم : ناخودآگاه  

فرهاد ؟ -  

متوقف بشه با برگرده گفت :  نکه ی ا یب  

ها ؟ -  

مبل    یسرش راه افتادم تا نشست رو   پشت  

داشتم، دستامو قفل هم کردمو گفتم : استرس  



 

 

 
498 

. شهی فردا برم مدرسه ؟ از فردا مدرسه ها شروع م ی زاری م-  

: گفت  دویخند  

  یچ  گهی؟ د  یبزارم ددر دودورم بر  ید یکاراتو خوب انجام م  یلیخ -

؟ ها ؟ بگو تعارف نکن.  ی خوایم  

؟ یز یچ  ی؟ سفر خارج   یمسافرت  

!  نداختی دستم م داشت  

  کردمیآروم تا م دی. بادمیکش یقی آرامش گرفتنم نفس عم یتر کردم و برا  لب

. شدیبلکه رام م ی گرگ وحش نی با ا  

هفته کارامو خوب انجام دادم. هر روز خونه رو مرتب و   هی  ن یمن که تو ا-

کردم، ناهار و شامم که به موقعِ بود. ز یتم  

شده بود   دهیاتو زده تو کمد چ   شهیکه هم لباساتم  

نکرده ام خوب؟  کاریچ  گهید  

اکه    یحرف حق جواب نداره حت گفتن یبهم انداخت. راست م ی قیدق نگاه

 طرفت آدم نباشه ! 

تکون دادو گفت :  یسر  یطوالن  سکوت نسبتا بعداز   

خب.  یلیخ -  

توهم ادامه داد : ییسمتمو با ابروها  برگشت  

!   ی تا آخر حق درس خوندن ندار گهید یکارتا خوب انجام نداد نمی بب-

؟   شهیحرفام دوتا نم یدونیمنو که ؟ م یشناسیم  

دروغ نگفته بودم !  شدم،ی بگم داشتم ذوق مرگ م اگه   

لبم شکل گرفته بود، گفتم :   یرو  یک دونمی که نم ی بالبخند  

ربع راه باشه !   هی  دیشا ستیدور ن نجایممنون ... مدرسه ام از ا -  
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خونه   امیم زودم  

حوصله گفت :  یتکون دادو ب  یسر   

خب بسه.  یلیخ -  

. شکافتی داشت گل از گلم م یاز خوشحال   

فرهاد هم تو اون لحظه برام عذاب آور نبود.  یناراحت کننده  یحرفا  یحت و  
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شدم : خکوب یبرگردم تو اتاق که با لحن فرهاد سرجام م خواستم  

کجا ؟ -  

سمتش :  برگشتم  

تو اتاق   رمی م-  

واسه ناهار درست کن  یکوفت  هی برو  خودیب-  

؟   نکهیخوش بحالت شده مثل ا ادیز  

. هویمبل بلند شدو قدم برداشت سمت، چرا دروغ ترس برم داشت   ی رو  از  

. قرار گرفت   میقدم  هیو فرهاد تو   واریبه د دمیچسب  

 ادیصورتم فرو ب  یقراره دستش رو  نکهیرو برد باال و من از ترس ا   دستش

چشمامو بستم و تو خودم جمع شدم. دهیترس   

کنار صورتم و گفت :   وارید یگذاشت رو  دستشو  

؟   ید یحواست به کارات باشه ... فهم-  
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از حدش به خودم بودم.  ش یب ی کیحرف نگاهش کردم هنوز تو شوک نزد یب  

گرفت و گفت :  گلومو  

؟   یالل شد -  

؟؟   آررره  

نه نه ... متوجه ... متوجه شدم. -  

بود که راه تنفسم بسته شده بود.  ادیگلوم ز  یفشار دستش رو انقدر   

گلوم به سرفه افتادم. یبعداز برداشتن دستش از رو  بالفاصله   

ادامه داد:   یبد یتوهم و لحن  ییاخما با  

   یکنیم  ز یاتاقمم تم ی ری م-

ی شور ی هم م لباسارو   

تکون دادمو با نوازش کردن گلوم گفتم :  یسر   

باشه  -  

  یزدو نشست رو چنگ  ز یم  یاز رو  شوی که بهم رفت گوش  یچشم غره ا  با

. مبل   

به اتاق فرهاد پا   دمیکه به صورتم کش  یدهنمو قورت دادم و با دست آب

 گذاشتم. 

چشمام نقش بست ...  ی جلو شب ید  یاتاقش صحنه ها دنید با  

بد شد.  حالم  

دسته   ی و رو نی زم  یگوشه رو   هیفرهاد بود که هر کدومشون   ی لباسا

شده بود !   زونی آو  شیصندل  

دونه دونه برداشتم و گذاشتمشون داخل سبد رخت چرک ها.  لباسارو   

. ختمیر  ییلباسشو  نی داخل ماش لباسارو   
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صحبت کردن فرهاد انقدر بلند بود که راحت بتونم بشنوم.  یصدا  

 

نشد !  یبگ یبه من زنگ بزن ی ایکه ب  کهی مرت دمینم یمن بهت پول الک  -  

 -... 

  یکوفت ی تا اون سند ها یفرصت دار  گهیتو ... تا دو روز د یکنی غلط م-

  یکن  فشی رو واسم رد

کنن  تی سالخ  دمیم  وگرنه  

-... 

.  گه ی... تا دو روز د  یزنی زر م ی ادیز  یدار  گه ید-  

 

تماسشو تموم کرده بود.  یعنی نی قطع شدو ا  صداش  

. هیعصب  یلی بود خ  معلوم  

. رونی رو برداشتم و از آشپزخونه زدم ب  یر یگردگ   لیوسا  

بودم که هوار زد : دهیراهرو نرس   به  

؟   یهو-  

لبمو از حرص کندمو برگشتم سمتش   پوست  

   ار یآب ب وان یل ه ی-

رفتم سمت فرهاد.  ی آب خونک  وانیتکوت دادمو با ل یسر   

برداشت و  ی دست شیرو با حرص از داخل پ وانیل  

.  دش ینفس سر کش  هی  
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انداخت : ینگاه  نموییباال تا پا یچرخوند طرفمو عصب سرشو  

چته ؟ -  

برگشتم تو اتاق تا ترکش   عیسر لمی باال انداختم وبا برداشتن وسا  یا  شونه 

 هاش به منم اثابت نکرده ... 

کردن تمام اتاق. یر یکردم به گردگ شروع   

  شونیشدم که وارس  کی اون همه برگه تحر دن یبا د دمیکه رس  زکارشیم  به

 کنم. 

زدن اون برگه ها شدم.  دی به در اتاق انداختم و مشغول د ینگاه  

خورده بود. یبرگه ها مهر خاص یهمه  داخل  

اون مهرها که انگار از دادگاه بود   از  

که اسم ارباب داخلشون بود تعجبم دوچندان شد   ییبرگه ها دنید با  

تو دستم تا بخونم که در اتاق باز شد.   رمیبرگه هارو بگ خواستم  
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کردم که به به   دا یپ  نویبود من فرصت ا  شی فرهاد سرش تو گوش چون

. رمی فاصله بگ ز یسرعت از م  

کرده ام  ز یم  یر یمشغول گردگ خودمو  

نشست نگاهم کردو گفت :  زی و پشت م اومد  

ی دیخب برو، بسه انقدر ساب یلیخ -  
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زد ی غر م  رلبی که ز  کردیهاشو داشت مرتب م برگه  

کن  زیهمه جا برو انورو تم  نی ا  یکوفت زی م نی به ا دهیچسب یلعنت-  

گفت :   زویصاف کردنشون زد به م  یبرگه هارو برا  ن ییپا  یلبه   

؟   هی چ  یدونیم-  

مخم.  ی رو  ینر  ی نطوریبزنمت تا ا   یخوریدارم تا م  دوست  

گفتم :  ستادمویاما ا  رونیاز اتاق برم ب  خواستم  

کردم ؟  کار یمگه من چ -  

کن   زی تم  ایب  یگفت خودت  

شد بهم :  رهیوحشتناک خ  ی ا توهم و چهره   ییاخما با  

اال ی...   یتا نزدم کبود ش رون یگمشو ب -  

پا به   لمی نثارش کردم و درو باز کردم و بعداز برداشتن وسا یعوض  رلبیز

. واریم کرد سمت دمحکم پرت دویاتاق نزاشته بودم که بازومو کش  رون یب  

نگفته بودم.   راهی بگم مغزم اومد تو دهنم ب اگه   

. سوختیاز درد داشت م  پشتم  

چنگ زدو گفت :  بازومو  

؟   یزر زد  یهااا چ  ؟ یزر زد  یچ -  

  یچ ی... ه   یچ ی... ه یه-

من مثل اون اربابتم بوست کنم نازت کنم ؟   یاحمق فکر کرد-  

. ارمیدمار از روزگارت در م  یگفته بودم پا رو دمم بزار  بهت  
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که به صورتم زد و منو از   یچک کردم،یبا ترس داشتم نگاهش م  حرفیب

اورد.  رون ی عالم هپروت ب  

جواب منو بده الل نباش -  

  سوختی چپ صورتم از ضرب دستش داشت م طرف

کرم از خودته.  یکتک بخور  یخودت دوست دار -  

 

نگاه کرد بازومو گرفت و منو دنبال خودش   یاطرافشو عصب  دیکش عقب

تو اتاق.   دیکش  

ولم کن فرهاااد ... ولم کن ترو خدا ولم کن.  -  

کرد تو اتاق در کمدشو باز کرد   پرتم  

انروز واست بس نبوده . ها؟   یانگار کتک ها-  

.   تیپ  ومدین  یزدی م نت ی؟ اربابتم که سنگشو به س ینی بیم  

دستش  ی بود چهیتو فقط باز احمق  

هوا لب زدم : یب  

. ییییگی... مزخرف م ی گیمزخرف م-  

اعصاب   یکه ناراحت ییتو ،یضی که مر یی ... تو ستی ن ی آدم بد ارباب 

!  ی دار  

   دیو خند  دیچ یتو دستش پ  کمربدنشو

جنگ بزرگه ...  هی  یکه شروع کننده  یعصب  یاون خنده ها  از  

؟  ضمیکه من مر -  

گفت :   شخندیبه پام زدو با ن  یلگد  
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... زود   االیکن واسه آقا فرهاد  ی؟ بلبل زبون ی... چرا الل  گهیحرف بزن د-

 باش طناز 

. تمی بلبل زبون منتظر  

: دمیباال کش  مو ینیب  آب  

.ستی ن  یبزن حرف یتو که فقط زدن بلد -  

زدو گفت :  یا  قهقه   

؟  ی اریدرم ی مظلوم باز یمثال دار -  

به پهلوم زدو گفت : ی محکم لگد  

ی هست ی تو چه جونور  دونمیمن م  یِد عوض-  

. کردمی ام رو داشتم خفه م  هی گر یصدا  

رمی بگ  ختنمویاشک ر   ینداشتم که جلو   نویقدرت ا اما  

پوست بدنم جا خوش نکرده   یهاشو شروع کرد هنوز کمربندش رو  ضربه 

. زدی رو م یمحکم بعد   یضربه   

. کردیم  یضربه هاش خال ی حرصشو رو  تمام  

  ی شدن خون گرم از بدنم رو به خوب  یشدن پوست بدنم و جار نازک 

حس کنم.  تونستمیم  

لباسم بلندم کرد  یکه رفت کمربندشو رها کردو با گرفتن گوشه  توانش   

  نی شدنش از ب دهیبازوم که خراش  یدستش رو دنیوبا کش   واریبه د چسبوندتم

گفت :  لباس پاره شده ام کامل مشخص بود  

کن .  یبلبل زبون ی بازم اگه تونست -  
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توسط    رهنمیپ  یپاهامو نداشتم و با رها کردن گوشه   یرو  ستادنی جون ا گهید

پخش شدم. نی زم  یفرهاد رو   

. رونی برو ب-  

بلند شدم.   نیزم ی تو دستم گرفتم و از رو بازوهامو  

مرد ... ن ینبود تقاص پس دادن ا دور  

لنگون خودمو به در رسوندم و وارد اتاقم شدم. لنگون   

ناهار درست نکرده بودم !   ی... وا  ناهار  

بازم خواد بازخواستم کنه.  دمیترسیم  

ستم؟یپاهام با ی رو تونستمیتن و حال خراب چطور م  نی ا با  

رو با   خوردیرد خون هم روشون به چشم م  یپاره امو که بعض ی لباسا

عوض کردم.  گهید ی لباسا  

لباسمو دادم باال چه کرد بود با تنم ...  ستادمی که ا  نهیی آ  یجلو  

!  رحمیب  

  ییاورده بودم که دستمو سپر صورتم کرده بودم و نتونسته بود بال   شانس

. ارهیسر صورتم ب   

برم مدرسه ؟  تونستمی م یچطور  یول  

کبود و داغون !؟   یبا صورت اونم  

کنار رفتم و خودمو به آپشزخونه رسوندم.  نهیی آ  یاز جلو  مغموم  
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درست   ی غذا رو برا نی و راحتر  نی رو باز کردم و آسون تر  زریفر در

 کردن انتخاب کردم.

گاز رو کم کردم و مشغول درست کردن ساالد شدم. ر یز  

.کردمی دردمم فراموش م گه ید ی نطوری بهتر بود ... ا باز  

خانواده امم   دنیمنو از د یکرد. اون حت یبا روح و جسم من باز  فرهاد

 محروم کرد. 

شده روزگارم !   نیباورش برام سخته که ا  هنوزم  

بودم. ییساده روستا  یدختر بچه  هی  من  

. کردیم ی سپر  عتی که هر روزشو تو جنگل و دشت و طب  یدختر  

از   ی کیگفت  شهیکه م یوار یچهارد هی هفته اس که تو کی تراز   شیاالن ب اما

شدم !  یشهره زندان  نیلوکس ا  یاز اون همه خونه ها  

تنگ شده.   یا  گهی د زهی تر ازهرچ  شی دلم واسه ارباب ب    

بود ...   یمرد خوب اون  

داشت. درست مثل خان. و برعکس مثل فرهاد !  رحم  

شد.  ده یصورتم کش یکه به صدا اومد ناخواسته دستم رو   فونیآ  زنگ   

شده بود ... چرا !؟   سیخ  صورتم  

کرده بودم که خودم متوجه نشده بودم؟   هیشروع به گر  یک  

خورد و داد فرهاد بلند شد   فونیزنگ آ دوباره  

رو خفه اش کن.   یاون کوفت -  

برم جواب بدم !   یعنی  

رسوندم.  فون یبلند شدم و بعداز شستن دستام خودمو به آ ی صندل ی رو  از  

..؟   کردیم  کاریچ  نجایفرهاد ؟ اون ا  مادر  
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سربزنه حتما.  ش یآخه ! اومده به پسر روان  سواله  

زدم و بلند گفتم : درو  

مادرتونه  -  

ساز روهم   ییرو مرتب کردم و چا ز ی م ی رو  لی تو آشپزخونه، وسا برگشتم

 روشن کردم.

. میو با فرهاد شاخ تو شاخ شد رونیآشپزخونه اومدم ب  از  

دست   یانگشت اشاره  بشو،یدستشو گذاشت داخل ج  هیفاصله گرفتم؛   ازش

اشو مقابل صورتم تکون داد :   گهید  

. رسمیحسابتو م  یبزن  یاد یحرف ز-  

شد ؟  تیحال  

نگاهش کنم گفتم :  نکه ی تکون دادمو بدون ا یسر   

ییرا ی تو پذ امینم-  

چه عجب مخت کار کرد  -  

بدتر بود.  ی. زخم زبوناش از همه چ دمیباال کش نموی نگاهش کردمو ب دلخور  

قدم شد.  شیباز کردن در پ  ی به در خورد و فرهاد بزا ی ا  تقه  

که با فرهاد کرد وارد    یخشک ی که باز کرد مادرش بعداز احوال پرس درو

 خونه شد. 

گفتم.  رلب ی ز یجلوترو سالم  رفتم  

جواب سالممو   نکه یکه رفت بدون ا  یبهم انداختو با چشم غره ا  ینگاه مین

. یی رایداخل پذ ی بده حرکت کرد سمت مبل ها  

ندادم.  ت یاهم  

تعجب کرد !  دیخانواده ... پس نبا نیا   اتیبود خلق معلوم  
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بود ...!  زی واقعا تعجب برانگ یز یچ  هی  یول  

. گه ید تی دوتا شخص شدن یفرهاد و مادرش کنار خان بودن م یوقت  

بد ذات قبلن ...  یدوتا زن و مرد همون آدما  ن یا شدی آدم باورش نم ی طور  

  ییو شروع کردم به چا ینیس  یتو دمیاستکان هارو چ   دیکه دم کش ییچا

. ختن یر  

شدم.   ییرایپذ ی رو تو دستم فشردم و راه  ییچا ینیس  

تعارف کردن   ییچا ه یدرحد  یبا اون زن روبرو شم حت  خواستینم دلم

.بهش   

عذاب   یهرکس ی بدتر از پسرش داشت که واقعا برا  یزبون و اخالق   اون

 آور بود. 
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درشت عرق جاخوش کرده بودن. یهاقطره   میشونی پ  یرو  

از روبرو شدن باهاشون.   دمیترسیم  

قدم برداشتم.  ییرا یبه سمت پذ آروم  

. زدنیحرف م  داشتن   

!  کردنیم ت یبگم داشتن از هم شکا بهتره   

گفتم.  رلبیز  ید ییمادر فرهاد و بفرما  یرو گرفتم جلو  ییچا ینیس  
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بهش   قیچپ چپ نگاه کرد، استکان رو برداشت و گرفت باال و دق سرتاپامو 

 نگاه کرد. 

. رهی بگ رادیا  خواست یم  

رو با دستش هل   ین ی پاشو س ی فرهاد پاشو انداخت رو یرو گرفتم جلو  ینیس

گفت :   یداد و با لحن گزنده ا  

خوامینم-  

...  زهی بر ییکه چا ید یرو هل م ینیچرا س  خورم،یخب بگو نم یخوری نم  

آشپزخونه شدم و مادرش نزاشت من دور شم تا پشت سرم حرف    یراه

 بزنه ! 

که بهش ؟  ی دست نزد-  

که بخوام دستم بهش بزنم؟   ت یبچه رع  نیداره ا  یخلم مگه ؟ چ -  

زده  بشی کجاست، غ  ستیمعلوم ن   نمیراد  نی ا-  

.ده یجواب نم شو یگوش زنه ی بهش زنگ م  یهرچ  گه یم خان  

 

نامحسوس نگاهشون کرد.   شدیم  

دستاشو مشست کردو گفت : یحرص فرهاد  

به جهنم. بره به درک ... -  

زدو گفت :   یپوزخند صدا دار  مادرش  

احمق  یکن پسره  یحسود  ستی الزم ن-  

   ی اون بود  یاالن تو جا یجربزه داشت کمی اگه 

؟   یر یگی نم ادی یچ یچرا ازش ه آخه  



 

 

 
511 

مبل ادامه   ی ا  شهی ش  زی م ی فنجون رو دن یتکون دادو با کوب ی سر مادرش

 داد :

. میبهش برس  تونمیچون نم  ادیما از اون بدمون م -  

. ه یپسره نترس و موفق هیکه ... اما اون واقعا   ست ین  نجایا  یکس  

اون؟  ا ی یتو مامان؟ تو با من یگی م یچ  -  

داد زد :  ی مبل بلند شدو با عصب ی از رو فرهاد  

!  یچ ی؟ ه  ید ی... فهم  ستی ن یچ یاون ه-  

. ار یمن ن  یاسم المصبمشو جلو انقدر   

. زنمیم  نشیقول دادم که زم  من  

...  زنمیم و  

از ارباب ؟  خواستن یم یچ  نا؟ یا  گفتنیم یچ   

تساحب کنن؟  تشو ی موقع مخواستن  

نداشتن.  اقتشویمگه ؟.. ل  تونستنیم  

بهش که ارباب باشه.   خوردیم ارباب   

. نطوریهم هم خان  

نه قائل بودن نه خودشون   یچ یه  ی برا  یارزش چیزن و مرد ه  نیا  یول

انجام کارها.  یارزشمند بودن برا   

  زشی کجاست که گذاشته عز  ده؟یکجاست که جواب خان رو هم نم ارباب 

بمونه.  یانقدر تو دلواپس  

نبود.  ی آدم  نیهمچ  ارباب   

بمونه.  یتو دلواپس  یکس ذاشتینم  

! ی... ه ی لعنت  
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تنگ شده.  یلی دلم براش خ    

.ادیز  یلی ... خ  یلیخ   

عکس داشتم.  هی ازش  کاش  

. ادیشبا انقدر بهش زل بزنم که تو خوابم ب تا  

کنه ...   بغلم  

نبودم. یمن دختر بد   آره  

...!  ستمیکه ن  کنمی . الاقل فکر مستمین  االنم  

بود.  شیخوب بود، انگار اونجا منبع امن آسا یلیآغوش ارباب خ  اما  

دروغ؟  چرا  

. کردیکه ارباب بهم توجه م یبه خودم زمان  دمیبالیم  

. دتمیبوسیم  

.حاال ..  اما  

کردم حتما که خدا دورش کرد ازم.   یناشکر   

بود وجودش. ی نعمت  

رو خواهان خودش نکنه ؟  ی کس  نکهیکم داشت ارباب واسه ا یچ   

با اصل ونسب.  ی... خانواده مای خوش س ب،ی ... خوش ت باسواد  

ارباب رو دوست نداشتم.  نای من بخاطر ا اما  

بودم.  ارباب بهم داره شده کردمیکه فکر م ی فرض  یعاشق اون عالقه من  

دوستم نداشت ارباب؟  یعنی  

. کرد ینوازشم م  کردیبغلم م  آخه  

کارو کنه و عاشق نباشه ؟  ن ی ا  یمگه کس شهیم  
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  ن یری ش  یپرداز  ال یخ  نی ا کردمیبزرگش م ادیمن داشتم ز دیشا دونم،ی نم

 رو ! 

. دمیارباب نفهم یصحبتاشون رو درباره یتو فکر رفته بودم که ادامه  انقدر   

نداشتم.  یبود حس خوب  یهرچ  اما  

ارباب تو خطره.   کردمیم حس  

کنه زنگ بزنه به خان.  خدا  

بگه ارباب از سفر اومده. زنه ی مامان زنگ م ی کنه وقت خدا  

. خوادیعطر وجودشو م دلم  

آغوش امن.   اون  

سرم.   یرو  کشهی که دستشو م ی لحظه ا  اون  

بو   قیو عم  کردینوازششون م شهیاون موهارو هم ندارم که ارباب هم  گهید

. دشون یکش یم  

جلوشون   یدست  شیپ  ییرایهارو گذاشتم داخل ظرف و رفتم تو پذ وهیم

 گذاشتم. 

عوضش زل زده بودن بهم.   مزدنی ن  یاون لحظه ساکت بودن و حرف تو  

مخربشون.  ینگاه ها  ری ز  شدمیآب م   داشتم  

و خواستم دور شم که فرهاد با اسم   یدست شیهارو گذاشتم داخل پ  وهیم

صدام زد !  دمیجد  

   یهو-

!..  نکه ی مثل ا دیشده بود اسم جد یهو  

سمتش   برگشتم  

بله؟ -  
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. ز یآم  ن یبد و توه  شهی مثل هم لحنش  

  امیم  ری . شبم دستمی من ناهار خونه ن -

؟  ی دیفهم  نمتینب  ییرایتو پذ  خوامینم امیم  یوقت  

فرهاد بلند شد.  یشاک  یگفتم و برگشتم تو آشپزخونه که صدا یا  بله   

تو   ی اریهرزه رو ب ی دخترا ن یا ی خوایم یآره؟ تا ک  ی دختر باز ی ری م-

 خونت ؟ 

آروم کرد.   لحنشو  

. چشه مگه ؟ یکه دار  ین یاستفاده کن از هم -  

رو که داره.    برو  

نداره. میو نقص بیع  

.کمی یواست بلکه سرت بخوره به سنگ آدم ش ارهیتوله ب هی  
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گفت :  بشوی دستشو گذاشت داخل ج  فرهاد  

مخ من.   یرو  یری فقط م یینجای بس کن مامان، برگرد خونه. تو که ا -  

. نکهیمثل ا  ی کمه توهم بهش اضافه شد اون دختره  یاحمقانه   یکارها  

پسر.   خوامیمن که بِد تو رو نم -  

هست چرا ازش   نجایا  نی ا یتاوقت  ه؛ینقدُ ول نکن بچس به نص گمیم  من

؟ ی استفاده نکن  
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!..   شنومیمن نم کردی تر و مثال گمون م  نییاورد پا  صداشو  

دختره رو دوست داره ؟ ها؟  نیا  نیراد  یگی تو مگه نم-  

تکون داد  دییتا  ی به معن  یسر  یعصب   دویتو موهاش کش ی دست فرهاد  

  هیچقدر تو روح   یدونیم  ارهیو برات بچه ب یباش ن یتو با ا  میخب پس وقت-

ذاره؟ یم ر ی اون خان زاده تاث  

فرهاد !   یزنی کار بهم م ن یبا ا تمرکزشو  

از شدت تعجب و   دهیزن پل   نیچقدر ا نکهی که تموم شد من از ا حرفش

وا مونده بودم . ی شگفت  

  هی زدن   نیواسه زم  تونست یم ی بدذات باشه؟ چطور تونستیآدم چقدر م   هی

 آدم انقدر نقشه بکشه ؟! 

زدو گفت :   یپوزخند فرهاد  

مزخرفت مامان !  یفکرا  ن ی دست بردار از ا-  

بردار...  دست  

خاندان نفرت دارم.  ن یاز ا من  

دختر !  ن یاز ا   یاون ارباب نفرت دارم حت  از  

چرا؟  یدونیم  

.فتم یارباب م  ادی نمشیبی م  یوقت چون  

زجرش بدم.  خوادیم دلم  

اون   نهیخونه بب   ن یسراغ طناز تو هم ادیو م گردهیبرم  یدارم وقت دوست

واسه منه !  گهید  
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منه ...  خدمتکار  

من !  ی ج یبود با مرگ تدر یحرفاشون مساو   یدادن ادامه  گوش  

و گوشامو   زی م  یو آرنج جفت دستامو گذاشتم رو  یصندل  یرو  نشستم

نحسشون رو .  یگرفتم، بلکه نشونم صدا  

 

بود که شکسته بود.  ی کرده بود. بدتراز اون قلب  سیچشمام صورتمو خ  اشک  

خورد شده ام رسما !..  امروز  

از همه داشت ؟    نهی فرهاد انقدر ک چرا  

...  ایخدا  

. ارنیسر ارباب ب ییبال  نزار  

ب . چقد نذر کرده ام واسه اربا دونستیخود خدا م  فقط  

   دیزن پل   نیعزم رفتن کرد ا  باالخره

. رونیباهم از در خونه زدن ب   جفتشون  

نبود خودم بودم و خدام یکس  

...   هی رگری زدم ز  بلند  

دستام گذاشتم و بلند بلند هق هق   ی و سرمو رو  ز یم ی گذاشتم رو   دستمو

. کردمیم  

. شونیهمه نامرد ن یدرد گرفته بود از ا قلبم  

سربلند کردم.  دهیخونه که باز شد ترس در  

بود.  فرهاد  

انگار.   گشتیم   یز یزد، دنبال چ  ی حال رو گشت دور  
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کردو گفت :  یظی اخم غل دنمیتو آشپزخونه خواست حرف بزنه اما با د اومد  

؟   یواسه چ  یچه مرگته ؟ عذا گرفت-  

با پشت دست پاک کردمو گفتم : اشکامو   

یچ یه-  

که روش   یطرفمو بازومو گرفت و بلندم کرد و برد سمت بند رخت اومد

 لباسا رو پهن کرده بودم.

. رهی تر تا صورتش مقابل صورتم قرار بگ  نیی گرفت پا سرشو  

اشاره اشو به طرف لباسا گرفت : انگشت  

تو کمد.  ینیچ یو مرتب م  یزنیلباسارو اتو م  نی همه ا-  

. ی کنیرو عوض م  یروتخت  

  یلبه  دیانگشت اشاره اشو کش  ونیزی بازومو گرفت و برد سمت تلو دوباره

و با گرفتن انگشتش مقابل صورتم گفت : ون یزی تلو  

   نجاروی ا  ینداز ی برق م-

مدرسه   یازت مدرسه ب  نمیخطا بب هی.   ی ندازیخونه رو برق م تمام  

شد ؟   رفهمیش  

دمیباال کش  مو ینیتکون دادم و آب ب  یسر   

خوبه !  -  

 چش یکرد، حرکت کرد سمتش و با برداشتن سوپ  دایسوق پ   ز یم  یرو  نگاهش

 گفت : 

حواست به کارات باشه. -  

برنگرده   گهی و دعا کردم د دمیکش  ینفس راحت رونی خونه که رفت ب از

 خونه ! 
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که گفته بود رو انجام دادم. مو به مو!  یی کارا  

مدرسه رفتنمو از دست بدم.  یمتیق  چی به ه خواستمینم  

بلند شد.  فون یزنگ آ  یشدم که صدا  ی رق و مشغول اتو کشرو زدم به ب  اتو  
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.    فونی سمت آ  رفتم  

فونه ی پشت آ ینبود چه کس  معلوم  

رو برداشتم :  یگوش  

د؟ ییبفرما-  

شد   ان یمامان نما یمکث چهره  ی کم بعداز   

سالم طناز جان. منم مادر  -  

ذوق زده درو زدم :  نجاس،یمامان ا شدی نم باورم  

تو مامان جون  ایب-  

بغلش.  دمیآسانسور باز شدو من هنوز مامان وارد خونه نشده پر  در  

. شدی انگار داشت له م ی بغلش کردم طور محکم  

عطر مامان از تنم   دنییبا بو کردمیم  یمدت بود سع  نیا  یدلتنگ یهرچ 

 خارج کنم. 

 

م. کنارش نشست  ،ییرایو رفتم تو پذ   ختمیر  ییچا براش   
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تنگ شده بود   یلیمامان دلم برات خ -  

.ی اومد  ی کرد خوب  

گفت :   دویبه سرم کش ی دست مامان  

دخترکم.  یمادر قربونت بشه چقدر الغر شد یاله-  

گفتم :  دمویخند  

که !  یدونیم  اده،یکار خونه ز-  

تا مامان دلواپس   کردمیم  نکارویا دی کردن. اما من با یبود نقش باز  سخت

 نشه. 

رو خورد و گفت : ش ییاز چا یکم  

نمش، ی بب خوامیطناز م شیمنو ببر پ  گمی بابات چشه، بهش م  دونمینم-  

. کنه یامروز فردا م  همش  

. نمت یخودم اومدم بب وردمی طاقت ن گهید آخر  

زدم.  یکم جون لبخند  

.زمیخودمو کنترل کردم که با اوردن اسم بابا اشک نر  یلیخ   

: دمیبه صورتم کش یدست  

.دی خوب شد که اومد-  

ممنون مادر. -  

مرتبه ؟ اوضاع چطوره؟  ی... همه چ کن    فیتعر  خوب  

خوبه.  یخوبه مامان. همه چ -  

د؟ یو بابا خوب شما  

عمارت چخبر؟   از  

که از ارباب حرف بزنه.  کردمیاز مامان طلب م  میرمستقیغ  داشتم  
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. اما خان ... میما خوب-  

روکنار زد   دیچکی که از چشمش داشت م  ی اشک  یسکوت کردو قطره  مامان

 و با بغض گفت :

حالش خرابه   یلیخان خ -  

؟  شدهی چرا مامان ؟ چ -  

ارباب  -  

لب زدم :  دهیترس   

مامان تروخدا حرف بزن.   ی؟ ارباب چ   یارباب چ -  

. هیرگر ینتونست خودشو کنترل کنه و زد ز گهید مامان  

و به آرامش دعوتش کردم و ازش خواستم تا   دمیبه پشت مامان کش یدست

. فتمی پَس ب نکهیحرف بزنه تا قبل از ا   

به عمارت تماس نگرفته. خان هم  گهیهست که د یارباب چند هفته ا -

خاموشه.  ش یگوش   رهیگ یباهاش تماس م یهرچ   

. کنهیدق م یخدا داره از ناراخت بنده  

که تو دلشوره   خواد ی. اما خان گفت نممیخانم رو خبر کن  مایر  خواستم

 بندازتش. 

 

به پا بود.   ییاشک شده بود. تو دلم غوغا سیصورتم خ  ی ک دونمینم  

وجودم افتاده بود رو مهارش کنم   یکه تو   یاسترس  تونستمینم  

. دمیبه صورتم کش یدست  

ارباب ... اربابـــ ...   یعنی؟   یچ  ی عنیمامان  -  
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. ست ین  یز ی که چ  شاهللینه مادر، خدا نکنه . نه ا-  

. ست ین  یز ی که چ   شاهللی ا  آره  

هم شک داشت، مامان هم دلشوره گرفته بود.  مامان  

ارباب.  یپ میرو بفرست  ی... کس ی کس  شهیارباب نم-  

ازش گرفت.   یزی، چ  یبشه خبر  دیشا  

:  دیکش  یقینفس عم  مامان  

زنگ زد خان.  لشمی به وک-  

اومده. ش یبراش پ یکار  ه ی ارباب   گهی م اونم  

...   گهیکه راستشو نم  گهیخان اصرار داره و م اما  

نگران شدم.  یلی مامان من خ -  

واقعا دلشوره گرفتم.  واقعا  

گفت :   دیبه پام کش ی دست مامان  

نکن خودتو دخترم.   شونی پر  گذرهی م ر ی. به خ ستین  یز ی چ  شاهللی ا-  

که گفت :  رونیب  میایحال و هوا ب  نی خواست از ا مامان  

فرهاد کجاست ؟ سرکاره ؟ -  

! هه...!  سرکار  

.ش یدنبال عشق و حال و دختر باز رفته  

کردم. تیکفا یتکون دادمو به خوبه ا  یسر   
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ن ی#راد  

 

. گذشتی جهنم دره م ن یشدنم تو ا  یاز زندان یهفته و خورده ا  دو  

. کردی نم یفرق   چی ه یروان ماریب  هی حالم با  رسما  

ازم   ه یپدر که مدت  ض یطرف بود و فکر به قلب مر هیواسه طناز   مینگران

. کردیداغونم م شتر یخبر نداره ب  

شد ؟   ی نطوریا  هوی  چرا  

سروسامان شدم. یبدتر خودم ب  یسامان بدم به همه چ  اومدم  

. وردیاز طناز برخالف باورم داشت از پا درم م  یدور  

. بست ی صورتم نقش م یاش کاراش دائم ودائم جلو چهره  

. کردمیم یزندگ  الشیبا خ  داشتم  

 

واسه   دنیحبس بودم کارم شده بود نقشه کش  نجایروزه که ا  ۱۵،۱۶ نی ا تو

 فرهاد. 

!  ن ییپا  ارمیبزنم فکشو م دمشید یوقت  یچطور  نکهیا  

جونشو از بدنش خارج کنم ؟  ی چطور ای  

!  رمی انتقام بگ  یچطور  

 

منو به خارج شهر بردن.  گهید یامضا و کارا   یسر ی  ی برا  شیروز پ دو  
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بودم.  رنظرشونیبه شدت تحت مراقبت بودم و ز  یول  

کرد.  یکار  شد ینم  

خالص بشم ...  نجای که از ا یدور نبود روز  یول  

 

کردم.  ض یگذاشته بودن تعو  تخت یکه رو ییگرفتم و لباسامو با لباسا یدوش  

. شدی هر روز بلند تر م شامی گذشته بود و ر  شی کار از ته ر گهید  

سالم بود ؟  چند  

؟   ۶۵ ای۲۵  

شده بود.  دیام سف   قهیشق یجلو  یاز موها یکم  

. کردی م ییبد خودنما شمی ر  یهم رو ی دیسف یمو  رد  

روزم انداخته بود !   نی به ا  فکر  

تخت    یرو  دمینبسته دراز کش  رهنمویپ  یها  دکمه  

دستامو دو طرفم باز کردم.  و  

. خواستمیم  یا   گهی د زهیاز هرچ  شتری رو ب مرگ  

!  کردم یم  هی آدما تسو یرو با بعض زا یچ  ی سر ی  دیقبلش با اما  

 

باز شد.  در  

من تا غذا.  ی ناهار بود انگار ... زهر مار بهتر بود برا وقت  

همون دختره اس !  دمیعطر گرمش فهم یشد و از بو   نییباال پا  تخت  

...   سون یج  دختر  

؟  نجای ا ومدیم یهمه خدمه ، دخترک واسه چ  نیا  
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. دادیکنارم عذابم م بودنش  

ناهار ... -  

غذا تو دستش بود.   ینیدستش که س ری تموم نشده زدم ز حرفش  

. رون یگمشو ب -  

ستاد یمقابلم ا  نهیخونسرد از جاش بلند شد دست به س شه ی هم مثل   

بلند شو ... -  

نکردم   ییاعتنا   

بلند شو.  گمیبهت م-  

بودم و هرآن ممکن بود بزنم گردنشو خورد کنم.  یعصب  

موهام بردم   یال  یتخت نشستم و دست  یرو  

...  نکـــی تا قبل از ا رونی... برو ب  رونی برو ب-  

از ؟ دنبال طن ی بر  یخوا یم  ینطور ی ا-  

از جام بلند شدم و قدم برداشتم سمتش.  بهش انداختم. ی زی ت نگاه  

؟  شد یکه با هرقدمم چند قدم ازم دور م  دیترسیم  

.   واریقدم مونده بود برسه به د دو  

.ستادی و اونم ا ستادمیا  

شد   جادیکه تو تخته پشتش ا   یکه از درد یطور  واری دادم سمت د هولش

 صورتش جمع شد 

فشردم   گلوشو   

؛ نگفتم ؟  ار یبهت گفته بودم اسمشو به زبونت ن دفعهی-  

لبش کش اومد.  یگوشه   

کردم :  شتری دستمو ب فشار   
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دفعه آخـــ ... -  

لب زد :  یسخت  به  

؟   یدنبالش چ  یکنم بر  ی اگه کار-  

 

  کی کنار صورتش ستون شد، ت وارید یاومدو رو  نیی ناخواسته پا دستم

.  زدمیگرفته بودم انگار که انقدر پشت سرهم پلک م   

. نمی درست حرف بزن بب-  

لبش گفت :  یو با لبخند گوشه دیبه گلوش کش  دستشو  

!  ینداشته باش یبا پدرم کار  نکهیبه شرط ا  کنمیردت م نجایاز ا -  

به قهقه شد.  ل یفاصله گرفتم پوزخندام تبد  ازش  

فرضم کرده بود ؟  وانه ید ایبود  وانه ید  

   زنمیحرف م  ی من دارم جد-

شدم تو صورتش : براق   

   یزنیحرف م  یجد یکنیم جایتو ب -

من ؟  یدرباره  فکریچ   

... ؟ ها  

شدمو با تکون دادن سرم گفتم : کش ینزد  

تو دختر جون ؟   یفکرد یچ -  

گرفته راحت بگذرم ؟  یبه باز  تمویثی که ح  ی از کس ی دار توقع  

محتشم  نی ... راد  نمیمن راد احمق  

؟  نجامیتا االن ا  یواسه چ  یدونیم  
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تکون داد : یسر   

تمرکز ندارم    نکهیواسه ا-  

بشونم.  اهیاون پدر و دارو دستشو به خاک س یچطور  نکهیا  تمرکز  

داد باال : ییزدو ابرو  ی پوزخند  

محتشم !  ن یخودته جناب راد لی م-  

آبروت ... ایطناز   ای  

با زبون تر کردو به سمت در قدم برداشت ...  لبشو   
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فرستاد. رون ی نفسمو پر حرص ب  دمویبه صورتم کش یدست  

خب واسا ... واسا   یلیخ -  

ستاد،ی از در فاصله داشت، ا  رونی قدم تا ب  هی  

برنگشت.  یول  

دندون بردم : ری ز  لبمو  

.باهم میایباشه، کنار م -  

زد :  یسمتم و لبخند  برگشت  

کامال منصفانه اس !  یمعامله  هی  نی ا-  

زدم :  ی پوزخند  

منصفانه.  یگی م هی کار که اسمش نامرد   نیکه به ا  ست ین ادیمعلومه دانشت ز-  
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.کنم یمن قبول م یول  

؟  ی دیم  یچه ضمانت-  

  یلیمعامله خ   نیتو ا   یکه بدم؛ اما برا   نمیبیندارم و الزم نم  یضمانت-

!   سونی کنار دختر ج  میارزش رو بزار یب  یسودمنده پس بهتره حرفا  

 

چنگ زدم و رفتم کنار پنجره.  زی م ی رو از رو  گاریس  پاکت  

لبم.   یاز داخل پاکت برداشتم و گذاشتم گوشه   یگار یس  

. دادی شدنش بهم رو م  کیکفشاش خبر از نزد یصدا  

. روشن کرد  گارمویرو زد و س  فندک  

   دمیامشب کاراتو انجام م ن یهم-

اگ....  اما  

:  نییسمتش. دستشو اورد پا  برگشتم  

من نزار.  یاوال با دست بامن صحبت نکن. دوما شرط و شروط برا -  

!  یهمه چ  ری ز زنم یم  یدید  هو یام ،   ونهید من  

 

...   نکهیمثل ا دیترس   

خب ... باشه !  یلیخ -  

آماده باش.  امشب   
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خارج کرده امو   مین یاز ب گارمویبرگردم دود س نکهیدور شد، بدون ا ازم

 گفتم : 

ساعت چند؟ -  

منتظرم باش. -  

. رون ی زدو از اتاق رفت ب  حرفشو  

بود ؟  یخوب یمعامله   

گمونم که خوب بود    آره  

نبود !   یزیکه چ  تمی ثیحاضر بودم واسه طناز از جونمم بگذره ام ح  من  

 

رو به اسمم زدن .  ایدن کردمیکه فکر م   یبودم. طور خوشحال  

نبود ...  نمی ا راز یغ  

نداشت.  یکم خوشحال نی ا دمیرسیبه طناز م داشتم  

.کردمیخودمو اصالح م دیبا  

نه شلخته و   نه،یبب  ادشه یکه   یمعشوقه ام منو همونطور خواستیم دلم

 داغون. 

حرکت کردم.  سیسمت سرو   به  

اصالح رو برداشتم شروع کردم به انجام کارام.   لیوسا  

چه کنم ؟  دیسف ی مو ن یبا ا ی لعنت  

شدم.  الشیخ یکرد. ب ش یکار شدی نم  

زدم  یکه تموم شد صورتمو آب کارم  

کنار مثل سابق شده بودم.   میرو بذار دی سف  ی اون موها اگه   
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...   کردی روح مرده رو زنده م  نیا  نمش،ی قراره دوباره بب  نکهیخبر ا یحت  

کرده   فی که تو کمد برام رد ییاون لباسا ن یو از ب رون یب  میاومد  سیسرو   از

. رون یب دمیکش   شویک یبودن   

بودن.  دهیبهم بد بگذره که انقدر برام تدارک د نجایا  خواستنی نم انگار   

 

رو تنم کردم. رون یکه از کمد دروده بودم ب  یرنگ  دیسف  لباس  

انداختم.   یرو نگاه  ساعت  

بود ...  میون۸  

که برام اورده بود رو خوردم. یشام  

مدت غذام آب   نی . تمام اخوردمی م نجا یبود که ا  ییغذا ن یمدتها سوم  بعداز 

 بود و قرص مسکن.

تعجب تمام غذا رو خوردم.  درکمال   

. کردی م ی که نسبت به طناز داشتم منو وادار به هرکار  یعشف  

 

ی ساله شده بودم ... ذوق داشتم ... اونم چه ذوق ۱۵ یهاپسربچه  مثل   

. ینشدن وصف  

.ستادمی پنجره ا  یروبرو   

باغ روبروم برام مثل بهشت شده بود.  گهید  

عوض شده بود. ینسبت به همه چ  دمید  

قشنگ شده بود انگار.  یچ  همه  
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شب شده بود ! ۱۲ساعت   یک دمیتو فکر بودم که نفهم  انقدر   

در نگاهمو از پنجره به در اتاق دوختم. ی صدا با  
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به پا بود.   ییدلم غوغا یتو  

خودمو کنترل کنم. تونسمی جوره نم چیه  

.شدمیآروم م  دیبا یول  

  لی شوق زده تبد  یاحساس رو به مرد  یدختر که منه ب نیکرده بود ا  چه

 کرده بود ؟! 

 

باز شدو سارا داخل اتاق شد.  در  

تر شدو من چند قدم مونده رو پر کردم.   کینزد  بهم  

  طِ یشدم، متوجه شدم بل  قیبهش دق  یدستش بود که وقت یتو  ییها برگه

.  ماس یهواپ  

 

کرد.  ی ام مکثچهره  یرو  

!  گهید یکرده بودم نسبت به روزا  یادیز   ریی داشت، تغ حق  
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رو گرفت سمتم : ط یبل  

. استیرفتنت مه  یبرا  ی. همه چ   طیاز بل نمی ا-  

؟  کردمی ازش تشکر م دیبا  

  زمی . اون داشت منو به عزکردمیکارو م ن یهم دی... آره بنظرم با   آره

! رسوندیم  

در حقم نکرده بود.  یلطف کم  

:  دمیبه صورت اصالح شده ام کش  یتر کردو دست لب  

ممنون. -  

ها رو از دستش گرفتم.  ط یبل  

ن یقولت بمون راد ی فقط پا-  

 

و پدرت گرفتار شد، بدون   دی. اما اگه روزگار چرخ مونمی قولم م ی من پا-

 من نخواستم ! 

 

. دیکش یچشمش دست یگوشه  به  

تا کتمو بردارم.  برگشتم  

به طناز ...   شهی م میحسود-  

کردمو متعجب برگشتم سمتش.  یمکث  

.ستادی انداخت و پشت بهم ا  نییپا سرشو  

...  ایدنبالم ب -  
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دادم.  ح یرو ترج   سکوت  

بود.  یکیغرق سکوت و تار الیسرش به راه افتادم، و  پشت  

  گاردیچندتا از باد  یشهر رفته، ول رونیبه ب  یانجام کار  یامشب پدر برا-

 ها دم در هستن. 

سمتم:   برگشت  

. میباغ بر یاز در پشت میمجبور -  

تکون دادم :  یسر   

  ی چطور کنهی نم ی حاال فرق رون،یخراب شده برم ب ن یاز ا  خوامیمن فقط م-

. ر یو از کدوم مس  

 

. میبرس  یتا به در پشت دیطول کش یکم  

که برام لذت بخش بود صحنه   ی زیمن برام مسافت مهم نبود ... تنها چ  اما

. کردمی بود که طناز رو تو آغوش خودم حبسش م  یا  

 

که کامال حرفه   م یشد ا  یدر  ک یو نزد میها و درختچه ها رو کنار زد بوته

. یآهن لی از درخت ها وسا  یانبوه نیاستار شده بود ب   یا  

برداشت.  ن یزم ی رو از روقرار داشت   نیزم ی که رو یا  کوله   

.لت ی وسا نمی ا-  
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هرچند کوتاه روبهش   یبار لبخند  ن یاول ی رو از دستش گرفتم، برا کوله 

:زدم  

سارا.   ی در حقم کرد یحساب تو با پدرت جداس ! لطف بزرگ-  

. کنمیفراموش نم چوقتیه  

 

زدو گفت :  ی لبخند  

.  یبرس  یخوا یکه م  یز یبه چ  دوارمیام -  

قدرتو بدونه.   یلی خ  دیبا طناز  

: دمیکش   یقیعم نفس  

که قدرشو ندونست من بودم. نه اون ...  ی اون-  

زد:  یپلک  

منتظرته ...  ابون یسر خ  ی بژ رنگ نی ماش-  

بازوش : ی رو زدم  

بازم ممنونم ازت، خدانگهدار ! -  

که    دیسارا به گوشم رس    یگرفته   یباز کردم و از باغ دور شدم، صدا درو

 گفت : 

مواظب خودت باش.-  

براش تکون دادم و به راه افتادم. یدست  

بود !  یخونگ یاز اون زندان   میطناز برام لذت بخش تر از آزاد دنید  فکر  
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که نشونه هاشو داده بود حرکت کردم.   ینیبه سمت همون ماش  اطیاحت با  

انداختم.  ال یآخرمو به و نگاه  

مدت. ن یبرام گذشت ا  یروزگار  بیعج   

 

عقب رو باز کردم، در  

رو به   ن یپدال گاز فشرد و ماش ی شد و مرد بالفاصله پاشو رو  نیماش  سوار

 سرعت به حرکت درورد. 

 

باز کردم.   پشویپام قرار دادم و ز یرو رو  کوله   

تا پدر زنگ بزنم.  گشتمیم  میگوش دنبال  

کنه.  دا یآرامش پ  یاز خوب بودن حالم کم تا  

 

. دیچ یپدر تو گوشم پ یخسته   ی که تلفن خورد، صدا  یبوق  نیدوم با  

الو ؟ -  

. نی سالم پدر. منم راد-  

 

کرده بود ، انگار شوکه شده بود !  سکوت  
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کنه.  ی رفع دلتنگ  خواستیم  شتریگله کنه ب نکه ی ا یحرف که اومد بجا به  

که داشتم.  ی گرفتار  ی مدتم رو گذاشتم به پا نی نبودن ا  لیدل  

.رو هم به پدر گفت  ی همه چ  شدینبود اما نم  یدرست هیتوج   

انقدر زجرش دادم.  ینطوری بودو من ا ضی که قلبش مر  ی پدر  

 

رو که قطع کرده ام.  تماس  

دادم، چشمامو بستم.  هی تک یصندل یبه پشت سرمو   

. وردمیبه دست ن  میآرامش روهم با وجود آزاد نی اما ا خواستمی م  آرامش  

تو اوج آرامش بودم که وجود طناز رو کنار خودم حس کنم.  یزمان  تنها  

 

بود.   یبه من که انقدر قلبم سنگ لعنت   

کنار خودم داشتمش و قدرشو   یچطور  

دونستم؟ ی نم  

مرد به خودم اومدم : ی صدا با  

   میدیرس-

 

.میانداختم. فرودگاه بود یباز کردم و اطراف رو نگاه  چشمامو  

شونه ام انداختم.   ی شده ام و کوله رو رو ادهیپ  نی ماش  از  

خانم گفتن که بهتون بدم.  نوی ا-  

انداختم :  یدستش نگاه ی جعبه تو به  
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؟  ن یا  هیچ -  

.ستمی ن ان یمن درجر-  

تکون دادم و جعبه رو ازش گرفتم. یسر   

 

الزم رو انجام دادم و منتظر نشستم.  ی فرودگاه شدم، کارها وارد  

عروسک !  هی داخلش بود با  ی رو باز کردم نامه ا  جعبه  

باال انداختم و نامه رو باز کردم. یا  شونه   

سارا بود.   از  

خوندم. ق یبه خطشو دق خط  

مدت چقدر با پدرش صحبت کرده    نیا  نکهیاز ا  گفت،ی عالقه اش به من م  از

 که دست از کارش بکشه، اما اون نخواسته. 

بشه.   گهیآدم د ه ی خوادی به بعد م نی بود از ا نوشته  

 

  دنمیبود که با د نیصحبتاش ا  ینکرده بود اما خالصه یطوالن  ادیز  حرفاشو

روبه اون رو شده. نی کامال از ا ش یزندگ  

زدم.  ی لبخند  

بود که عزم   دهید یدختر تو اون جسم و روح داغون من چ  نیا دونمی نم

کرده بود !؟  ریی تغ  

.کردمیم  تیموفق  یبود ته دلم براش آرزو   یهرچ  اما  
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بلند شدم و به راه افتادم. ی صندل یرو که اعالم کردن از رو  پروازمون   

. ومدیخواب هم به پلکام نم یطول پرواز، حت  تو  

طناز بود و پدر ...  ی فکرام پ تمام  

  ینزاره من استراحت کنم و تو خودم باشم کاف نکهیا  یافکارم برا   نیهم

 بود ! 
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فرهاد لجن نداشتم.   یاز خونه   یدادم اول برم عمارت، چون آدرس ح یترج   

بخوابم.  یکم  دنیدادم تا رس حیگرفتم و ترج  ی دربست  

راننده چشم باز کردم : ی صدا با  

. میدیجناب رس-  

شدم. ادهیپ ن یرو حساب کردم و از ماش  هیکرا   

.ستادمی عمارت ا یجلو  

و خاطراتش   نجایا  یعمارت. چقدر دلم برا  ی رونیب  یدوختم به نما نگاهمو

چند وقت تنگ شده بود.  نی تو ا  

نذاشته بودم !  نجایکه پا ا انه یسال  انگار   

 

که نادر در رو باز کرد. دینکش   یدر رو فشردم و طول زنگ   

حرف بزنه.  تونستی شوکه شده بود و انگار نم دنمید با  
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 ی تارها  نقدر یندارم ا  ادیشکسته شده، تا قبل از رفتنم به   یادیز  کردمیم حس

بوده باشه.  دیموش سف   

طناز ...  نکنه   

شدن دستم به خودم اومدم.  دهیکش  با  

عقب و بغلش کردم.  دمیدستم رو ببوسه، دستمو کش خواستیم  

مرد   هی چه کار نی ا-  

شوکه شدم.  دنتونیآقا ... واقعا از د  دیخوش آمد یلیخ -  

. دیو سالم حیکه صح  خداروشکر  

 

:  میجدا شد ازهم  

مگه قرار بود نباشم؟-  

نه آقا زبونم الل ... خدانکنه. -  

  میرفت ی که به سمت خونه م یزدم و درحال  یخنده به بازوش ضربه ا  با

 گفتم : 

. ستی ن  میرنگ  یاز اون گل ها یخبر  گهی؟ د  روحهی انقدر ب نجای چرا ا-  

فرستادو گفت :  رونی آه مانند ب نفسشو  

سرجاش نبود و   یچ یه  گهی بگم واال ارباب جان ... بعداز رفتن شما د یچ -

. ست ین  

  شدیو م  بردی داشت رنج م ی زی چ  هیدارمو بهش دوختم، اونم از   یمعن نگاه

حالش. ن یا  یحدس زد که نبودن طناز شده بود باعث و بان  
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از نادر نداشت  ی دست کم  دنم،یهم با د نینسر   

شد.   ی تفاوت که زودتر اشکش جار نی ا با  

جدا شدم و به سمت اتاق پدر حرکت کردم.  ازشون  

به در زدم و وارد اتاق شدم.  ی ا  تقه  

بود.  دهیتخت خواب  یرو  پدر  

صداش زدم یتخت نشستم و به آروم  یلبه   

. دمیازش ند  یالعملکارو کردم اما عکس  ن یدفعه ا نیچند  

دستش :  ی گذاشتم رو   دستمو  

پدر ...؟ -  

. زدیپدر رو گرفتم، کند م  نبض  

بهش ندادم   یحرف  ینادر رو صدا زدم، اجازه  ع یسر  

. ادیزنگ بزن آرژانش ب  عیسر-  

اومد تو اتاق   نینسر   

ــ ی ... چ  یآقا ... خان چ   دهیچش- ـ  

شد؟  یچ  یآمبوالنس لعنت  نیآروم باش، برو به نادر بگو ا -  

 

  شتر ی اظطراب منو ب  نیهم بلند شده بود و ا  نی نسر ونیو ش هی گر یصدا

. کردیم  

. میانتقال داد مارستانیپدر رو به ب  عیآمبوالنس اومد و سر باالخره  

...   شدیم  شیز یچ  دینبا پدر  

.دمیبخشی نم چوقتیمن خودمو ه وگرنه  
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...  چوقتیه  

گفت که پدر حمله بهش دست داده.  دکتر  

سکته کرده که خداروشکر ردش کرده. و  

بهم داده بود طعم آغوش پدرمو    گهیفرصت د  هی  نکهیا  یته دل خدارو برا   از

 بچشم شاکر بودم ! 

. ویس  یرو بردن بخش س پدر  

 

که پدر به هوش اومد.  شدی داشت غروب م بای تقر  

داشتم.  یوصف نشدن یشوق و ذوق دنشید یبرا   

زدو با برداشتن   یقی اتاق که شدم و چشمش به من خورد لبخند عم  وارد

اسممو صدا زد.   ژنشی ماسک اکس  

.دمی دستم گرفتم و بوس ی که سرم بهش وصل بود رو تو یدست  

؟   یسالم پدر، بهتر -  

زدو گفت :  یپلک جونیب  

ام پسرم.    هیعال  دمیتو رو که د-  

. نمتی بب  گهی دفعه د  ه یکه قبل از رفتنم تونسته ام  خوشحالم  

گفتم :   کالفه  

حرفا نزن ...  نیاز ا -  

عمارت دوباره همه امون دور هم   میبرگرد  د یبا ،یزود خوب ش  دیتو با پدر

. میجمع ش  
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پدر صاف کرده ام و از اتاق زدم   ی مالفه رو رو میزنگ گوش ی صدا با

. رون یب  

:دیچ یتو گوشم پ  ینگران قادر  یرو وصل کردم و صدا تماس  

پسر تو حالت خوبه ؟ -  

اومد.  ش یبرام پ ی اما مشکل زدمی زودتر بهت زنگ م دی خوبم ... خوبم. با-  

؟  یی ... معلوم هست کجا ی مارو نصف جون کردپسر تو -  

چرا خاموش بود !؟   ت یلعنت ی گوش  نیا  

 

نشستم :  مارستانیب  اطیداخل ح  ی ها مکتین  یرو  

مفصل   یلیداستانش مفصله ... خ -  

که درموردت کردم درسته !!!   ینگو فکر -  

تکون دادم : یبا خنده سر  با  

تو سرته مرد !  یچه فکر  دونمیمن چه م -  
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گم؟ یمدتت، درست م نی شدن ا ب یبوده غ سونی ! کاره ج  سون یج -  

تو دام   ی صدرصد عزمش برا شدمی م یقادر  ی حرفا یکننده   دییتا اگه 

اون به دستش    هی برعل  یادیو شواهد ز شدیدوبرابر م سونیانداختن ج 

. ومدیم  
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؟!  یچ  ی خوب پس اون قول لعنت اما  

نداشته باشم.   یبهش قول داده بودم که با پدرش کار من  

در ازاش منو نجات داد. اونم  

بوده، اما خب    فهی وظ هی  یکه کارش از نظر انسان دونمی... م  دونمیم

کارم نکنه  نی هم تونست یم  

پدرم، اونو از دستش بدم !  دن یمن بدون د و  

. ومدمیباخودم کنار نم  چوقتیه شدی م ن یهمچ  اگه   

... ن ... ما ... ما ی ... را ... د نی بب-  

:بلند شدم  مکتی ن ی رو  از  

. شهیجاتو عوض کن، صدات قطع و وصل م -  

گفتم ؟  یچ  ید یفهم الو؟  

   شهی...ن من ... داره .... گوش... خا... م یراد-

نباش ... با بچه ها ردشونو ... زد ...   یچ ی...هنگر  

 

نه !   ی لعنت  

گفتم :  دمو یهامو مال قهیشق  

منو ؟ دست نگه    یصدا  یشنو یفعال ... م دینه ... دست نگه دار  یقادر -

!   دیدار  

. دادیممتدد بوق خبر از قطع شدن تماس م یصدا  

عذاب وجدان گرفتم.   کنمیم حس  

. ختیری بهم م یداشت همه چ  یقدم زدم ... لعنت مارستان یب  اطیتو ح   کالفه  
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خل نباش!  نی راد گفت یبهم م ی حس هی  

پس مطمئن باش تو سر قولت    سازنیبچه ها کارشو م  یدی که اونو لو نم تو

. یموند  

رو گرفتم، خاموش بود.  ی قادر  شماره  

بود  یهم گرفتم، اونم همراه قادر مارو ین  یشماره   

 

ام   نه یر ید ق یکرده بود که رف ینسبت به من، کار  شی کاراش و هوا دار  نیهم

بمونه.  یباق  

هم خاموش بود. ماین  

کرده بود زجر بده منو!   یکیوزگار دست به ر انگار   

. موندینم  یباق  ینطور ی اوضاع ا  شهیتا هم اما  

باال تا با دکتر پدر صحبت کنم.   رفتم  

هماهنگ کردم و وارد اتاق شدم. شیمنش با  

من و پدر قائل بود   یکه برا  ی که باهامون داشت و احترام یتیی آشنا بخاطر  

بود که   یز یهمون چ  نیو ا  کردن یم  یدگیوجه داشتن به پدر رس ن یبهتر به

. خواستمی من م  

بدونم حال پدرم چطوره ؟   خواستمیدکتر م-  

رفع شده ؟  خطر  

سکته رو رد کرده.   هی جان محتشم بزرگ  نیخب راد-  

!   کنهینم  دشیتهد  یخطر  جیه  گهیکه د ست ین یمعن  ن یبه ا  نیا  یول  

دور باشه.  یفکر  یها ی از هر استرس و ناراحت دیبا  
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بوده که تحمل کرده.  یادیز  ی فشار عصب  یامروزشم برا   یسکته  لی دل چون  

. رونیاز اتاق دکتر زدم ب گهید ینکات و حرفا  ی سریگفتن   بعداز   

. کردمی م ایآرامش رو واسه پدر مه  دیبا  

بود.   دهیمدت زجر نکش  نیتو ا  کم  

 

بابت پدر کامال راحت   المیاونجا بود و من خ  ن یسمت اتاق پدر، نسر  رفتم

 بود.

داشت سمت اتاق   گه ید ی زایپراز کمپوت و چ   یلونیکه با نا دمیرو د نادر

. کردی حرکت م  

پشت خودمو بهش رسوندم و بازوشو گرفتم.   از  

خورد، برگشت سمتم و گفت :  جا  

جانم ارباب؟  -  

کارت دارم.  ایرو بزار تو اتاق، ب نای ا-  

چشمم.   یرو -  

داشت   مارستانیب  یپله ها  ی بودم، با چشم رو ستادهی ا نی کنار ماش اطیح  تو

دستمو براش باال بردم گشت،یدنبالم م  

و حرکت کرد سمتم.  دیمنو د که  

:ستادی ا  روبروم  

ارباب دییامر بفرما-  

؟  ییجا میبر  دیسوار شو با -  

دهنشو قورت دادو نگاه مظربشو به اطراف چرخوند   آب  
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ارباب ؟  میجسارت نباشه، اما کجا قراره بر-  

شدم و تو همون حال گفتم : ن ی رو باز کردم و سوار ماش  نیماش  در  

یفهم یسوار شو ، م-  

 

. رونی ب میزد  مارستانیشدو از ب   نی سوار ماش نادر  

بهش انداختم. ینگاه  

خب نادر. -  

سمتم :   برگشت  

جانم آقا  -  

. خوامیآدرس فرهاد رو ازت م -  

:لرزون گفت  ی کرد با صدا ی مصلحت  یدرشت شدو سرفه  چشماش  

شده ارباب ؟  ی زی ...چ یچ -  

باهاش دارم، بگو آدرس خونشو  یکار -  

اما ... -  

فرمون و گفتم :  ی رو زدم  

بده. شو یمخم نادر، آدرس لعنت  ینرو رو -  
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دست دست کردو باالخره آدرُس داد.  یکم  
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بود  نی هم درستشم  

!؟   گهید ومدیحساب کار دست فرهاد لجن م  دیبا  

فرصتا استفاده کرده   یلیتو نبود من از خ  اون  

رون یب  کشمی همه رو از حلقومش م یول  

نداشته و االن تو دسترسشه.   اقتشویکه ل  ییزایاون چ  یهمه   

 

که خونه اش    یبه منطقه ا   میدیکه باالخره رس میبود ر یچقدر تو مس دونمی نم

 بود.

شدم.  ی اصل ابون یخ  وارد  

خب؟ کدوم کوچه اس ؟ -  

. میبرگرد  نیایب  کنمیآقا خواهش م -  

در کنترل کردن خشمم داشتم گفتم : یکه سع  یدرحال یعصب  

که    یترسیوجود م یاون مردک ب ه یمرد ؟ هان؟ از چ  یترسی م یاز چ -

؟  میبرگرد  یکنی التماس م ی نطوریا  

. دیمرد سرباز کردو شونه هاش لرز بغض  

متوقف کردم و برگشتم سمتش.  ابونیرو کنار خ  ن یماش  

رو بزاره کف   یبهم بده هم آدرس اون لعنت  حیتا هم توض شدی آروم م دیبا

 دستم ! 

شونه اش :  ی گذاشتم رو   دستمو  

نادر، حرف بزن.  ستی ن ه یوقت، وقته گر-  
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اشکاشو پاک کرد :   یو با دستمال د یدست کش هیگر   از  

مادرش.  یطناز و خودم، حت یبخدا آقا شرمنده ام ... شرمنده -  

. دمییجویلبمو م  یگوشه  یفرمون ضرب گرفتم و عصب  یدستم رو با  

زدمو برگشتم سمتش : ی پوزخند  

  ونیح  نیبه ا  ینادر ؟ چرا دختر دسته گلتو داد یکارو کرد  ن یا  یواسه چ -

 انسان نما ؟ 

...  یانقدر احمق نبودکه  تو  

 

تا که تند رفتار نکنم.  رمی خودمو بگ یداشتم جلو یسع یلیخ   

  ست،یقانع کننده ن ی زی چ  چیکه در نظر من ه  یاقانع کننده  لی اونم دل دیشا

 داشته باشه. 

غلطو نکردم.  نی خودم ا یباور کن آقا من به خواسته -  

به مرگم کردن.  دیسرم، تهد  ختنیر  طلبکارام  

. کنن یندم سر از بدنم جدا م  شونویاردیلیم یهفته بده هی که تا  گفتن   

اومد و گفت دخترتو بده به من، منم   انهیهم مثل مور دهیند ری فرهاد خ   نیا

.کنمیصاف م اتویبده  

 

سمتمو نادم ادامه داد :  برگشت  

نباشه، من اولش قبول نکردم.  اشیدن خوامیآقا به جون تک دخترم که م  یول-  

.دمینه طناز بچه اس، من شوهرش نم گفتم  

مارو کرد که ...  یچه طلسم یچه ورد  دونمینم دهیند ر یخ  اما  



 

 

 
548 

. ست یقابل قبول ن چکدومیهات ه ه یبسه نادر، توج -  

...  ی، به من بگ  یبه خان بگ ی تونستی م تو  

چه برسه به تو و زن و بچه   میهمه رو کمک کرد میتا تونست  شهی که هم ما

. یما شده بود   یخانواده یاز اهال  ییجز  گهیات که د  

. مونمی پش ی... مثل چ  مونمی بخدا آقا پش-  

بود.  ی احد و واحد که خود طناز راض ی به خدا یول  

. فتمیب  یمن تو بدبخت  خواستیام نم بچه  

...  یبرسِر من که انقدر پدر ب خاک  

بردم باال :  دستمو  

.یانقدر خودتو سرزنش کن  ستی الزم ن-  

...  هرچند  

بهش انداختم و سکوت کردم. ینگاه مین  

. نمیبچه امو بب  زاره ی بدبختم ، نامرد نم  یلی آقا من خ -  

گرم بزنتش ...  ن یخدا به زم ی اله  

 

: دمیخونم به جوش اومد و غر  گهید  

بگو ...   شوی کوفت یاسم کوچه  ،یحروم یکهیگوه خورده مرت -  

بامداد ... بامداده اسم کوچه اش آقا. -  

 

در برجش توقف کردم.  ی رو جلو ن یکه با ماش  دینرس قه یدق  به  

به برج انداختم.  یو نگاه می شد ادهیپ  نی ماش  از  
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زدم و خواستم حرکت کنم سمت ساختمان که نادر بازومو   ی پوزخند

...  گرفت   
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سمتش :  برگشتم  

. ستی ن  یباهاش، اون آدم درست  دینش  ری آقا تروخدا درگ-  

   نیی انداخت پا سرشو

. ارهیسر طناز ب ییبال  ترسمی م-  

منتظر بمون   نجایا  یخوا ینگران نباش اگه تو م-  

باهاتون ارباب.  امی... م  امی... نه م نه  -  

 

زدم اما صداش از پشت سرمون   شوی کوفت یتکون دادم و زنگ طبقه  یسر 

 اومد : 

ارباب جون ؟   یشد  لی سه  ی! ستاره  نجاستیا  یک  نیبه به بب -  

 

تا به اعصابم مصلت بشم.  دمیکش   یقیعم نفس  

مشت شدو برگشتم  دستام  

انداختم و حرکت کردم سمتش.  یبا حقارت نگاه سرتاپاشو  
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کردم :  زدی چهره اش که حالمو بهم م یرو  یو مکث ستادمی ا مقابلش   

 

ی کرد   یادیز  یمتوجه شدم غلطا -  

 

برخورد کرد  واریاشو گرفتم و هلش دادم عقب که کمرش با شدت با د  ه یقی  

؟  نهیمرد بچه اشو بب   نیا  یزار ینم  ی کنیم  یحاال گوه خور کهیمرت-  

  شیکه تو خونه زندان   یاون دختر   یفکر کرد  چیفرصت طلب ه یعوض

چند سالشه ؟  ی کرد  

شرف  یتو آخه ب ی دار شرف  

احمق   یترسو   

 

زدو گفت :  یصدا دار  پوزخند  

...  دونمیخان، من که م نی خنده دار نزن راد ی حرفا-  

 

وسطو با خشم گفت :  دیپر نادر  

یکنی تنه کل شهر رو بدبخت م ه یساکت شو فرهاد، تو خودت -  

ی اریدرب ی نکرده مظلوم باز الزم  

.دمیکش   یدخترمو طالقش بدم، بسه انقدر بدبخت خوامیم  

بسه  حماقت  
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... بهتره بگم قهقه زد.  دیخند  

نادر   یبامزه ا  یل یمن خ  ی خدا یوا -  

رفت !!!   یبه من داد ت یدخترتو درقبال صاف کردن بده تو  

؟؟  ی کرد فراموش  

 

تر :  کی اورد نزد سرشو  

کن.  رونش ی اون دخترو  از سرت ب گه ید-  

 

تو دستم فشردم. شتر یاشو ب ه یقی چشمشو  نیی پا دمیمشت کوب  با  

... زدیداشت م ادیز  زر  

 

. کهی مرت یدیفهم   نییپا ادیب یگی االن بهش م ن یهم-  

کنم ؟  ت یحال گهی د جوری  ای ید یفهم  

 

انداخت باال :   یکردو سر  ی خنده ا تک  

شه ی نوچ نم-  

ادامه داد :  یز ی لحن تمسخر آم با  

ارباب !  نن یها بب  به یدوست ندارم زنمو غر -  
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بردم باال و خواستم تو دهن نجسش بزنم که نادر دستمو از پشت    دستمو

عقب.   دیگرفت و منو کش  

هم از فرصت استفاده کردو ازم دور شد.  فرهاد  

 

آقا تروخدا ... تروخدا ولش کن  -  

اس   ونه یمرد د  نیا  

 

خودمو از بند نادر آزاد کنم، اما محکم منو گرفته بودو التماس   کردمی م تقال

نداشته باشم.  ی که با فرهاد کار  کردیم  

 

جفتتون  نی اون دختر زنمـــه ! بفهم-  

. دشین ی بب  ومتونچکدیه دی تون یمن نخوام نم  تا  

.نجا یا  دیاین  یالک پس  

 

  یفرهاد عوض  زارمیبقران زنده ات نم -

زارم ی ات نم زنده  

کنمی دستام خفه ات م نیبا هم خودم  

ز یهمه چ  ی ب یکه ی مرت  
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وارد ساختمون شد  دویخند  

جدول و گفت : یمنو نشوند لبه  نادر  

 

. کمیترو به خدا ارباب آروم باش -  

  میکن یم  تیدادگاه ازش شکا میری م فردا 

!   گذهیحرفا ککشم نم نیمرد با ا   نیا  

 

 

چشمم ناخودآگاه رفتم   دمیاز طبقات د  یکی یکه تو پنجره  یز ی حرکت چ  با

همون پنجره.  یپ  

بود ستادهیکنار رفته بودو طناز جلوش ا  پرده  

. دید  شویبغض و ناراحت  شدیفاصله هم م ن یهم از  

 

   شه ی ش ی نشست رو  دستش

شد به عقب    دهیطناز از کنار پنجره کش هویجدول بلند شدم که   ی رو  از  

و وارد ساختمون شدم. واریمشت کرده امو زدم به د  یدستا  

 

؟  دی بری م ف یآقا کجا ؟ کجا تشر  یه یه-  
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بود رو کنار زده ام و گفتم :  ستادهیکه جلوم ا  ی مرد  

کارت    یبرو پ-  

باال  دیتا من بزارم بر یکار دار  یشما بگو اول با ک -  

. ست ین  یهرک یقانون داره، هرک نجایا  

 

:تو صورتش براق شدم  دمو یچ یمسخره اشو دور دستم پ  کربات  

.  که یواسه من دم از قانون نزن مرت -  

خراب   هی سر تو و بق  یکل ساختمون رو رو  هوی  ید یمخم رد داده د من

 کردم. 

 

بود از جلوم کنار رفت و حرکت کردم سمت آسانسور ...  دهیکه ترس  مرد  

طبقه اشو زدم؛ اون باشه دائم   یاز نادر وارد آسانسور شدم و دکمه   جلوتر

. رهیمنو بگ یجلو  خوادیم  

 

که تو طبقه اش متوقف شد   آنساسور  

شدم و با مشت لگد افتادم به جون در خونه اش ...  ادهیپ  
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بلکه باز کنه.  یبه اون در لعنت زدمیها و لگدامو م مشت  

! کردیاز ترسش باز نم اما  

 

المصبو  نی باز کن ا-  

صاب مرده رو باز کن خودتو نشون بده.  ن یا  یمرد اگر   

باز کن   فرهاد  

باز کن...  ناموسی کن ب باز  

 

. دمیاومدن نادر منم به اجبار به بخاطر خواهش کردناش کنار کش  با  

دم در ؟  ومدیطناز نم چرا  

ترسونده بودتش. زیهمه چ  یاون ب حتما  

کرده بود  دش یتهد دمیشا ای  

.شناختمی خوب اون فرهاد لجن رو م من  

 

. دمیهامو مال قهیپله و شق یرو  نشستم  

هم کنارم نشست و سرشو با دستاش گرفت.  نادر  

ارباب جان  کنمیچقدر احساس حقارت و احمق بودن م   دونهی فقط خدا م-  

؟!  نمیطناز رو بب  ی رو تونمیم  گهی د یچطور  
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باغ وحش بمونه !  ن یاون دختر تو ا زارمی من نم-  

... رونیب  کشمشیم  

 

اومدن فرهاد شدم    رون یمنتظر ، ب  نیرو فرستادم خونه و خودم تو ماش  نادر  

مدو ین رون یب  اما  

  نگیکه از پارک دمیرو د  ی نیو خواستم برگردم که ماش شدمی م  دیناام داشتم

. نمی ها نتونستم راننده رو بب  شهی بودن ش یزد، بخاطر دود رون یب  

 

دوباره دست و    دنمیشدم و وارد ساختمان شدم، نگهبان با د ادهیپ  نی ماش  از

 پاشو گم کرد 

گفتم :  ضیو با غ ز یم ی گذاشتم رو   دستمو  

خارج شد؟   نگیاز پارک نش یبود االن با ماش یک-  

 

زده بود بهم، آب دهنشو قورت داد  زل  

داد زدم :  زویم  یرو  دمیکوب محکم  

بود ؟  ی جواب منو بده. ک-  

   بابای خب داد نزن آقا ا یلی ...خ یخ -

  مایکرد ر یگ  یبدبخت چه

اشو گرفتم : ه یقی  

همه ناله کردن  نی ا  یجواب بده بجا-  
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اش قرار داشت، انداخت و گفت : ه ی قی  یاشو به دستام که رو   دهیترس نگاه  

بودن   یبهرام یآقا -  

اش برداشتم و با صاف کردن   ه یقی  یتکون دادمو دستمو از رو  یسر 

گفتم : رهنشیپ  

از اول بگو ! -  

. زی م ی گذاشتم رو ییدرودم و چندتا تراول پنجا بمیپولمو از داخل ج  ف یک  

زدو گفت : یپول چشماش برق دنید با  

آقا  دیدست شما درد نکنه ، شرمنده کرد-  

بود در خدمتم.  یا   گهی د یامر   

 

بهش زدم و سوار آسانسور شدم. ی پوزخند  

  زهیکه بهش داده بودم شده بود، که متوجه چ   ییتراول ها فی خر ک ی قدر  به

شدی نم ی ا  گهید  

. ستادمیدر ا  یجلو  

 

. دیکوبیام م  نهی قرار خودشو به س یضربانش رفته بود باال و ب قلبم  

. نمیبعداز مدت ها دخترکم رو بب  خواستمیم  

بود...   یخوب یلحظه  چه  

 

.ستادمی فشردم و کنار ا یدر و به آروم  زنگ   
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عروسکم !   کردیدرو باز نم  هیبراش مشخص نبود پشت در ک  چون  

در خونه   ی نطوریهم  یفرهاد هم تو مست  ادمهی میتقه به در زدم، از قد چند

! زدی رو م  

باز شد   ی در به آروم یال  

که    ندهیخواست درو بب   دنمیاما طناز با د  ستادم،یدر ا یجلو و  

حرکت درو باز کردم.  ه یدرو با  یگذاشتم ال  پامو  

 

بود و سرش   ستادهی ا گوشه  ه یکه با ترس  دمیخونه شدم و طناز رو د وارد

بود.   نییپا  
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قدم برداشتم اما ازم فاصله گرفت  سمتش   

انداختنش.  ر ینداشت گ  ی کار  

و بهش ندادم.  یحرکت  چیه  یدستم گرفتمش و اجازه با  

زانوم خم شدم و بازوهاشو گرفتم  یروز   

طناز؟!  یکنیم  یتو تنگ شده بود، حاال تو از من دور  یمن دلم برا -  
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لب زد :  یگرفته ا  ی با صدا  د،یفرو فرستادن آب دهنش به گوشم رس  یصدا  

   نجایاز ا  د یلطفا بر-

طرز برخوردش.   نی شدم از ا یعصب  

بود ...  یعی شدنمم کامال طب  یعصب و  

که ببرمت طناز  نجایبرم؟ من اومدم ا  نجایاز ا دیچرا ؟ چرا با-  

؟   یهست یچ  نگران  

من نگاه کن ... به من نگاه کن طناز. به  

اشو سرشو گرفتم باال و مجبورش کردم بهم نگاه    رچونهیانداختم ز  دست

 کنه. 

بود    یگونه اش رد کبود  یرو  

از سر درد گفت  یگونه اش که آخ   یناخودآگاه نشست رو  دستم  

کار اون حرومزاده اس؟ -  

کرده طناز، اره؟ حرف بزن  ت ینطوریا  اون  

بزن تا ...  حرف  

شدو با ترس گفت :  ره یچشمام خ  تو  

ه یتروخدا ارباب، اون ... اون آدم خطرناک-  

 

قشنگش تنگ شده بود، محکم تو بغلم حبصش کرده    یصدا یدلم برا  چقدر

 ام. 

تکون بخوره.   نچی ا ه ی  تونستینم  یکه حت ی طور  
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.کردمیم  نییکمرش باال و پا  ینوازش وار رو  دستمو  

کنم.  کاری باهاش چ  دونمیم-  

پول پدرتم مثل سگ جلوش پرت   ارم،یمدت رو سرش در م نی تمام ا انتقام

. کنمیم  

. دمیسرشونه اشو بوس  ی تر بغلش کردم و رو محکم  

طناز  شدمی م  ونهیداشتم از نبودنت د -  

عطر تنت تنگ شده بود. یدلم برا  چقدر  

 

حس کنم.  تونسمی کتفم م  یاشو رو چونه  دنیلرز حس  

سرش کرده.  ی که چرا روسر کردمی م تعجب  

دختر داشت شگفت زده شده بودم.  نیکه ا  یی ایح  از  

رونیب  دمشیدادم و از آغوشم کش  زی از سرش ل شو یروسر  

.ختیر  یهر  اریاختی دلم ب شیکوتاه و مشک یموها  دنید با  

 

. نیی به پا  کردیاشکش بود که شره م  یالماس ی بودو قطره ها نیی پا سرش   

گفتم : یخشدار  یرفت توهم، قلبم فشرده شدو با صدا اخمام  

؟ یسر موهات اورد   ییطناز ... موهات؟ چه بال-  

موهاش بردم   ی ال  دستمو  

؟ ی کارو باخودت کرد نی موها طول عمر من بودن، چرا ا نی ا-  
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تونست ی بزنه، اما نم ی حرف شدی باز و بسته م  لبش  

شکست و خودشو پرت کرد تو بغلم.  بغضم  

تنگ شده بود   یلی ارباب ... من دلم ... دلم براتون ... خ -  

اد یز ی لی... خ  ادیز  یلیخ   

 

  یوقت شکتی قلبم م  داشت،یهق هق اش کل خونه رو داشت برم  یصدا

.ختیری مظلوم اشک م  ینطور ی دخترکم ا  

بلندش کردم، دستش دور گردنم حلقه شدو سرشو تو   رپاشویانداختم ز  دست

. دیلرزی کردنش م  هی ام پنهان کردو تمام بدنش از گر  نهیتخته س  

. رونی ب  ادیاز بغلم ب خواستیکاناپه و اون معذب م یرو  نشستم  

جدا شدن ندادم بهش.  یبا قفل کردن دستام دورش بهش اجازه اما  

 

پوست   یلبامو گذاشتم رو دم،یبو کش   قیو عم دمیبه گردنش مال موی نیب

 گردنشو ... 
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. دمشی پوست گردنشو بوس  یگذاشتم رو  لبامو  

نبود.   یگفتن داد،یکه از حس کردنش بهم دست م یلذت  

شونه ام.  یام و سرشو گذاشت رو   نهیتخته س یگذاشت رو  دستشُ   

دلتنگم بود انگار...  اونم  

 

که تو آغوشم داشتمش، سرشو گرفتم    قهی و بعداز چنددق دمیسرشو بوس  یرو

دلرباش   ی به چمشا ره یباال و دستمو دو طرف صورتش قاب گرفتم و خ 

 گفتم : 

. میبر  نجای امشب از ا ن یبهتره هم-  

تکون دادو گفت :  یباال و با ترس سر  دیپر   ابروهاش  

تونم ینه .. نه نم -  

و با بغض ادامه داد : نیی انداخت پا سرشو  

   هی آدم روان  هی... فرهاد  ترسمی م-

  ادی ازش برم  یهرکار 

زدم و با نوازش کردن لباش گفتم :   یلبخند   مچهین  

چون من جلوش واسادم...  کنه،ینم  ی غلط چ یاون ه-  

ی باش  یزی نگران چ  خوادی نم  

اره یسر پدرم ب  ییبال ترسمی ازش ترس دارم، م  یلی اما من خ -  

باشه ؟  شه،ینم یچ ی ه  دمیبهت قول م-  

طناز ؟  باشه  

تکون داد.  د ییتا یبه معن  یزدو سر یکردو با لبخند کم جون نگاهم  
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   شه ی من دلم قرص م دیتا شما هست-

به روش زدم  ی لبخند  

. دمیگرفتم، پشت جفت دستاشو بوس  دستاشو  

 

اشو گرفتم و همونطور که با انگشت  چونه  

کردم،یشصتم چونه اشو نوازش م   

لباش قرار دادم. ی لبامو رو گهیبار د واسه   

لذت ممکن   تیطعم لباش نها دنیکوتاهش بردم و از چش  یموها ی ال  دستمو

. بردمی رو م  

 

ام متوجه کم اوردن نفساش شدم.   نهیتخته س یگذاشتن دستش رو  از  

  کی با م دم،یبوسی گردنشو م یجا  یردنشو جا گ  یگود ی بردم تو سرمو 

اومد.  رونی از ته حنجره اش ب یی که به گردنش زدم صدا  یقیعم  

 

و   دمیگوشش رو بوس یاز کارم، الله   دمیزدم و دست نکش ی پرلذت لبخند

نکردم. یرو   شیمراعات حالش پ  یبرا   

دخترکو.  نی بدن ا یجا ی خودمو گرفتن و لمس نکنم جا یبود جلو  سخت  

هوس بدونه !  ه یمنو به خودش فقط   یعالقه خواستمینم اما  

 

جمع کن   لتویبرو لباساتو بپوش، وسا-  
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...   میریم  

...   یول-  

 

لبش   ی گذاشتم رو   دستمو  

   که گفتم رو انجام بده ی کار ش،یه-

بره که تو لحظه آخر   ن ییپام خواست پا ی تکون دادو از رو  یسر   ناراحت

.دمیبوس   شویکبود یکمرشو گرفتم و جا  

به خنده کش اومدو به سمت اتاق پا تند کرد.   لبش  

!  ارم یسر اون حروم زاده ب   دیبا یی چه بال دونستمیم خوب  

رها رو گرفتم.   یدرودم و شماره   بمی رو از ج   یگوش  

بهش اعتماد کنم تونستمی و م دیرس یکه به ذهنم م یکس تنها  

: دیچ ی چند تا بوق، صداش تو گوشم پ  بعداز   

معرفت !   یب  نی راد  یبه به آقا-  

مرد ؟   یفقرا کرد ری فق ادیعجب ...   چه  

 

مبل بلند شدم یتو موهام بردم و از رو  یدست  

  یتیموقع   هیاالن تو   م،یکنینبودنم مفصله بعدا باهم صحبت م ی رها ماجرا-

دارم.  احیهستم که به کمکت احت  

خان باشه !   ن یباشه راد-  

؟  یها... جونم ؟ چه کمک  مونه ی م ادمی یول  

درخدمتت هستم...  من  
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رو تو دستم جابه جا کردم و گفتم :  یگوش  

؟ یبرسون دمیکه م  یخودتو زود به آدرس یتونیم-  

که طناز رو بهت بسپارم.   خوامیمهم دارم، م یلی کار خ  هی  

 

خنده اش بلند شد  یمکث کرد بعد صدا یکم  

؟!  ه یمگول  ی؟ گوگول  هییهمون دختر روستا-  

گفتم :  زدی از خنده توش موج م ییکه رگه ها ییصدا با  

آره همون  -  

آدرسو برام تکست کن زود خودمو   س،یرئ   یشما بخوا یچشم هر چ -

. رسونمیم  

زدم   یمحو  لبخند  

واست.  کنمیممنون رها، تکست م-  

جون.  نی پس فعال راد ی اک-  

فعال -  
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که اتاقا قرار   ییسر زدن به طناز وارد راهرو ی رو قطع کردم و برا  یگوش

 داشت شدم. 

طناز رو با خودم ببرمش   تونستمیموقع شب نم  ن یکار بود، ا نی بهتر  نیا

 عمارت، 

  زی دستم ل ری فرهاد از ز دمیترس یدور بشم م نجای از ا خواستمیخودم م اگرم

 بخوره ! 

 

باز بود.  یدرش کم یشدم که ال  یاتاق  وارد  

  دنیکه پشت به من قرار داشت و د  انیعر یطناز، اونم با باالتنه  دنید با

خشک شد.  رهیدستگ  یبندش دستم رو ی کمربند رو یاون ردها  

دخور یخونمو م  خون  

!  ودیازم درم  یعمرا خون  زدن یکارد م   رسما  

گردن و تخته پشتش، شونه هاش   یمهره   یرو  دمیرفتم و دستمو کش جلو

و تو خودش جمع شد.  دیلرز  

 

خم شدمو رد اون زخم هارو بوسه بارون کردم  مغموم  

و کنار گوشش نجوا گرانه گفتم : دمیلختشو بوس  یسرشونه   

... تقاص تمام کاراشو ! نهیبی کاراشو م نی تقاص تمام ا-  

طرف خودم برگردوندمش  
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زدو لباسشو جلوش گرفت.  یبه سرخ  دنمیبود جلوم که صورتش با د معذب  

 

. نییزدم، دستشو گرفتم و اوردمش پا  یپلک  

و نگاهش کردم دمیاشو بوس چونه  

و گفتم : دمیگلوش رو بوس کی سب  

. ت یمنه طناز؛ همه چ  یتو برا  یچ  یاز من خودتو پنهان نکن، همه -  

 

:قلبم و گفتم  یو دخترونه اشو گذاشتم رو فی ظر یدستا  

نجاسیبهت گفتم، تو تاآخر جات ا  بارمی-  

؟   دمیکش  یمدت که دور بودم ازت چه رنج  نی ا یدونیم  

جهنمه طناز  میبدون تو زندگ  من  

اشکاشو با دستم پاک کردم و   د،یچشمش چک یاشک از گوشه  یها  قطره

 صورتشو غرق بوسه کردم. 

صورتم   یچشم راستم رو  یاز گوشه   یاشک یاما ناخواسته قطره  خواستمینم

. ختیر  

گفت :   یخشدار  ی صورتم و با صدا  یرو   دیکش  دستاشو  

مدت ارباب ؟  نی ا ی کجا بود-  

لبش گفتم :  یگوشه  دن یتکون دادمو با بوس  یاومد، سر   دیلبم کش  یگوشه   

به من نگو ارباب !  -  

. نمیتو راد  ی... برا   نمیراد  من  

. ی صدام بزن یا  گهید زیتو خلوتمون چ  ن یبجز راد  خوامینم گهید  
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؟   یدیفهم - اشو نوازش کردمو گفتم :  چونه  

تکون داد.  یسر   

بود...   یبه باالتنه اش انداختم، هنوزم همون شکل نگاهمو  

رو از دستش گرفتم  لباس  

تمام   کنمی الغر شده بود، اما جبران م  شه ی هم شتراز ی مدت ب ن یتو ا دخترکم

زجراشو !   نیا  

که گفت : دیکش یعذاب م   نکهیمکثم مثل ا   از  

پوشم یمن خودم م -  

کرد  دا یچشماش سوق پ ی رو نگاهم  

و چشماش سرخ شده بود.  دنیلرزیم  شیآب  ی ها لهیت  

دمیرو بوس  زدی م  کشیکه قلب کوچ  ییهمونجا قای اش دق نهی س  یباال  

لباس رو تنش کردم. و  

  

چمدونشو گرفتم تو دستم و با انداختن دستم پشت   دمویسرشو بوس  یرو

   میرفت رونیکمرش از اتاق ب 

کاراش برام   ن یچسبوند به خودم و دستاشو دورم حلقه کرد، چقدر ا خودشو

 لذت بخش بود. 

کاراش.    نی با ا شدمیم  ونهید  

. میخارج شد ییو کزا یلعنت  یاز اون خونه  و  

 

اوردو گفت :  یدستم فشار  به  
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...ن یرا... راد   دیکجا بود یگی نم-  

  ی نو به راحتم  کیاسم کوچ   تونستیچرا هنوز نم نکهیام گرفته بود از ا  خنده

 صدا بزنه ! 

پشت جفت دستاش گفتم :   دیو با بوس رون یب  میبرج زد  از  

طنازم.  گمی. برات ممفصله ..   یلیخ -  
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نوازش کردم سرشو  

خودش ش یپ برتتی و م ادیمن م یاز دوستا یکی االن -  

. هی راحت باش، دختر خوب و خونگرم باهاش  

زدو گفت :   یپلک  

شما بمونم، فرهاد ...  شی پ  خوامیاما من م-  

طناز   یار یاسم اونو به زبونت ب خوامینم  گه ید-  

 باشه؟ 

خب ...  یول-  

راحت شه.   المیبگو باشه تا خ -  

تکون داد.  ی سر ی ناراحت با  
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ماه ها تو   دمیشا ایفردا   یحت ایو بغلش کردم، اگه تا صبح   دمیاشو بوس  گونه

ازش.  شدمی نم  ریبازم س  شدم،ی آغوش حبس م   نیا  

 

  ادهیپ  نی کرد، خودش از ماش  ستی پامون ا  یرها جلو  ن یکه ماش  دینکش یطول

 شد و اومد سمتمون.

زل زل نگاهمون کرد ...   اولش  

خودشو پرت کرد تو بغل طناز و   یسی رودربا  یباال انداختم و اون ب ییابرو 

 بعدشم بغل من ! 

بود...  ینطور ی کرد اخالقش ا شدی م کاریچ   

خونگرم بود...!  یادیز  

نگاهم کرد.  ی دلخور یبا تعجب و کم  طناز  

شده بود؟  شی االن حسود  یعنی  

آخه ؟  یی... معلومه کجا  ن یدلم برات تنگ شده بود راد یلیخ -  

. ستیخاموشه و خونه اش ن شی خرم که چند هفته اس گوش ری ام  اون  

که کردم گفتم :  یمصلحت یو با تک سرفه  رون یب دمی رو از بغلم کش رها  

ماجرا داره  -  

رو پشت تلفن بهت گفتم   یفکر کنم همه چ  خب  

سمت طنازو با خنده گفت : دیچرخ  رها  

از خانوم خانوما مراقبت کنم.   دیبا س یبله رئ-  

و گفت :   دیطناز رو کش لپ  

شرف خانم ؟   یب ی چند سالته تو انقدر خوشگل-  
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ام گرفته بود  خنده  

طناز !  یگرد شده  یهم از طرز برخورد رها هم از چشما   

خانومانه گفت : شهیتر کردو مثل هم لبشو   

سالمه.  ۱۵من  -  

زدو گفت :   یمتعجب پشت هم پلک رها  

د ی؟... من فکر کردم االن با یگی م  یواقعا ؟... جد-  

سالت باشه !  ۱۰،۱۲  

 

رها رو گرفته بودمو به   یکه بازو  یگذاشتم پشت کمر طناز و درحال   دستمو

گفتم :  بردمی م نی سمت ماش  

! دیدیخونه رس  یوقت یحرفا رو بزار  نیرها بهتره ا -  

. گردمیبرم  یک  ستی من در تماس باش، معلوم ن با  

   سیچشم رئ-

گفتم :  شهی ش  یمن با گذاشتن دستم لبه  ن ییپا د یرو کش  شه ی ش رها  

...  ایبای! ا   سیانقدر به من نگو رئ-  

بهش باشه رها   حواست  

نکن   چشینکن، سوال پ  تشی اذ  رتن ی باالغ  

گفت :  دویخند  

هست.   ز یجان حواسم به همه چ  ن یراد  یعنیخب رئ ... اِ  یلیخ -  

هستم. توهم مواظب خودت باش.   تون یسوگول   مراقب  

تکون دادم    یلبخند سر  با  



 

 

 
572 

با خنده گفت :  رها  

خانم خوشگله  گه یبپر باال د-  

 

نشده بود   نیرو دور زدم و رفتم طرف طناز که هنوز سوار ماش ن یماش  

و با نوازش کردن سرش گفتم :  ستادمی ا مقابلش   

. شتیپ گردم ی نباش، زود برم  یز ینگران چ -  

   دیون باش تروخدا مواظب خودت-

زدم و گفتم :  یچشمک  

هستم ... -  

کردم. نش یو سوار ماش  دمیکوتاه بوس لبشو   

محو شدن.  دمیرو به حرکت درودو کم کم از د ن یکه زد ماش یبا بوق رها  

هم   یپلک رو   یاون لجن سر برسه حت  نکهینشستم و منتظر ا   نیماش  تو

 نذاشتم ... 

  نش یصبح بود که باالخره ماش   یدم دما  ایچه موقع از شب بود  دونمینم

شد   نگی وارد پارک  

رسوندم ...  نگ یشدم و قبل از بسته شدن در خودمو به پارک ادهیپ  نی ماش  از  
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که خاموش شد نشی ماش  چراغ  

که تا    رهنشیپ یقه یدرو بازش کردم و با گرفتن  ستادم،ی در راننده ا کنار

باز بود  مه ین  

. رون یب  دمش یکش نی ماش  از  

  ی مشت اول رو خوابوندم رو  حرفی و ب ن یکوبوندم به ماش کمرشو

 صورتش 

:دمی شده ام غر  دهیکل یدندون ها  نی اشو گرفتم و از ب خرخره  

ی که کرد یادیز  ه یزدم واسه گوه خور نوی ا-  

تو چشم و طرف چپ صورتش خوابوندم یُ بعد  مشت  

  یگناه کرد  ی که به اون دختر ب ییها  یمونده هنوز تقاص اون دست دراز-

. ز یهمه چ  ی ب یبد  

 

رهاش    ونیح  کهی ت ه یکه مثل  دادیمشت و لگدام جون م ر یکم داشت ز  کم

 کردم. 

  دهیزد و بر   یوسط اون همه درد با صورت جمع شده قهقه ا سرخوشانه

گفت :   دهیبر  

تو ... تو کارت بامن تموم ش ... ده باشه  دیشا-  

سرفه هاش گفت :   نیسرفه پشت سرهم کردو ماب  نیچند  

ار..باب جون  میکارا باهم دار ی لیاما ... اما ما خ -  
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طناز  مظلوم   یافه یق  ینبودم، اما وقت رحمیب  

بست، یچشمام تقش م یبدنش بود جلو یکه رو  ییاون رد کتک ها و  

صفتو   ون یح  نیداشتم که ا  نویو وجرعت ا  گرفتی چشمامو م یجلو خون

 بکشمش ! 

زانوهام خم شده ام.  یتو شکمشو رو  دمیلگد کوب با  

نابودش انداختم و گفتم : ت یبه صورت آش و الش و وضع  یز یرآم ی تحق نگاه  

احمق   یکن  دیمنو تهد  یکه بخوا یستین  یدرحد-  

!   ینی شیم  اهیکه به خاک س  ییبدون تهش اون تو  یبخور یهرگوه  

زدو گفت : ی پوزخند  

... میرسیار..باب جون، بهم م  میستیما آدما کوه ن -  

 

گفتم : رهنمی و تکوندن پ ستادمیا  

که ی مرت یبر ی حوصله امو سر م تیادیز  یبا زر زدنا  یدار  گه ید-  

گفتم :  وردمیکه به دستش م  یدستش و با فشار  یپنجه ها ی گذاشتم رو پامو  

!  زنمتیمثل حاال نم  گهید  نمتی دوروبر طناز و خانواده اش بب-  

؟ ید یکثافط ... فهم کشمتیم  

با پام دستشو له کردم : شترینزد که ب  یحرف  

از درد جمع شد   صورتش  

خب  یلی خب ... خ  یلی...خ یخ  ی آخ لعنتـــ-  
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نادر داده بود رو درودم و پرت کردم تو   یکه بابت بده یچک بمی داخل ج  از

 صورتش  

پولت الشخور  نمی ا-  

داشتم  یحس سبک رون،ی زدم ب  نگ یپارک   از  

تموم رو انجام داده بودم.  مه ین  کاره  

   سونیج  یماجرا  موندیم حاال

! نمیبب  خته ینبودم که بتونم اوضاع رو بهم ر یآدم من  

. زدیحالمو بهم م ی نظم یب  

بود.  ی واسه هر آدم یار یو بدب  یسخت  

نبود !   یکار هر مرد انهی ی کن ییدای پ  ییمشکالت رها  ن یاز ا ایآ  نکهیا  اما  

رها حرکت کردم.  یخونه رو روشن کردم و به سمت  ن یماش  

بگذرونم تا   شهیرو زودتر از هم  یلعنت ی و اتوبانا ابونایخ   نیا  خواستیم دلم

 زودتر به طناز برسم،

... خواستیبد کنارش بودن رو م  دلم  
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و   میپارک کردو باهم سوار آسانسور شد  نگیرو تو پارک ن یجون ماش رها

.میشد ادهیپنجم پ یطبقه   

درود و درو باز کرد  فش یرو از ک  دیکل  

گفت : یپشت کمرمو با مهربون گذاشت   دستشو  

برو تو طناز جان -  

که باخنده گفت :   ارمیگفتم وخواستم کفشمو درب رلبیز  ید یببخش  

   ی که اونجا گذاشتم استفاده کن ییها ییاز اون دمپا یتونیم-

رها جون  میخونه که شد وارد  

اپن و گفت :   یشو پرت کرد رو  دیکل  

 اد، یاصال خوشم نم زا یزمیچ  ن یمن از تعارف کردن و ا زم،ی راحت باش عز-

 پس راحت باش  

زدمو گفتم :  ی لبخند  

ممنون، باعث زحمتتون شده ام   یلیخ -  

گفت : رفت یو به سمت اتاق م  وردیکه مانتو و شالشو درم  ینطور یهم  

تو !  یهست  یدختر، چقدر تعارف یچه زحمت-  

 

دهنمو با چشمم   یطرز برخوردش خنده ام گرفته بود دستمو گذاشتم جلو  از

 تمام خونه رو از نظر گذروندم. 

بود.  ی ا  قهیدختر باسل  رهاجون  
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و به روزش، متوجه   کی ش  لی خونه و ظاهر و استا دمانیاز چ  شدی م  نویا

 شد ! 

همسن ارباب باشه ...  دیبا کنمیم  فکر  

بود  یجذاب دختر  

. کرد یخفه نم   ش یمثل اون روژا خودشو با آرا الاقل  

داده بود؟  دنشویارباب به اونم خبر رس   یعنی  

رهاجون برگشتم سمتش  ی صدا با  

گرسنته ؟ -  

چشمام گرد شد...   دنشید با  

بود ابروهام تا آسمونم بپره باال !  ک ینزد  

تاپ و شلواک دخترونه و جذب مقابلم قرار گرفته بود.   هیجون با   رها  

فت : گ دویخند  

دختر؟   ی کنینگاه م  یبه چ -  

...  ای دار نای ازهم خودتم  

که بهم زد لپام سرخ شد    یخجالت حرف از  

تنش باشن؟   نایا  خواستیجلو ارباب هم م یعنی  

دندون  ر یگرفتم ازشو لبمو بردم ز  رو  

؟   انهی یگرسنه هست  ینگفت-  

 

سمت آشپزخونه و گفتم :   رفتم  

.ستمی ممنون گرسنه ن-  
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طناز  نیبش -  

اپن نشسته ام   یبلند روبرو  یها  یصندل یرو  

باز کردو گفت :  خچالویجون در  رها  

...   شهیم  دایپ  یچ  نجایا  نمیبزا بب ، یکنیتعارف م  یخب معلومه که دار-  

ستم یمن واقعا گرسنه ن  یعنی نه ... -  

   زی م ی هارو گذاشت رو لونی بست و نا خچالویبازوش در  با

گرسنمه   یلی من خ   یول-  

م یخوریم ی زی چ  هی باهم  

کردم. یندونستم و تشکر   زیرو جا مخالفت  

:بود گفتم  چیکه مشغول درست کردن ساندو  ینطور یهم  

؟  د ییخوایکمک م -  

کردو گفت :  نگاهم  

؟  یقهوه درست کن یبلد -  

تکون دادم   یسر   

بلدم -  

. خورهیم  ادیقهوه ز  نیآخه راد ،یبلد باش  دیبا گهیآره د-  

خت یر  یاومدن اسم ارباب، دلم هر  با  

خداکنه زود برگرده ... نگرانش بودم.  زدی شور م دلم  

شده ؟   یز یچ -  

سمت رها جون   دمیساز رو روشن کردمو چرخ   قهوه  

... نگران اربابم.   زنهیدلم شور م -  

سردادو گفت :  یکوتاه ی خنده  
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ادیاز پس خودش برب   یچطور  دونهیم  ن ینگران نباش عروسک خانم، راد-  

   دهیاونم رس  میهامونم بخور چ یساندو  نیما ا  تا

زم یعز  ن یبش ایب  

به خوردن غذا نداشتم.   یلیو من اصال م  مینشست  ز یم  پشت  

گاز ازش رو تونستم به زور قورت بدم  هی  فقط  

بره.  نی باهاش از ب میبغضم لعنت   نکهیا  یبرا  اونم  

خوشحال بودم  ت ینها ی ارباب برگشته بود ب نکه یا  از  

  هی ازش سربزنه  تونست یکه م  ییو اون کارها یاسترس اون فرهاد لعنت اما

. گذاشتیلحظه هم راحتم نم   
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پس؟  ی خوریچرا نم-  

زدم :  ی لبخند  

شدم.  ر یممنون، س -  

گفت :  دویکش یپوف  

نگران نباش  -  

گرفت تو دستاشو گفت :   دستمو  
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باشه ؟  شه،ینم  یچ یه-  

. نیی تکون دادم و سرم و انداختم پا  یلبخند سر  با  

دوست داره ...  یلیتورو خ   نیطناز راد-  

؟   یدونستی م نو یا اد،یز  یلیخ   

کردمو لبمو با زبون تر کردم  نگاهش  

مسائل کنه.  ری خودشو درگ ینطور ی ا ی واسه دختر دمیمن تاحاال ند-  

عاشقانه دوست داره.   نی... راد ی تو فرق دار اما  

 

: دمیکش   یقیعم نفس  

خوب.  یلیخ   هی ارباب مرد خوب-  

ونمیمد یلی بهش خ  من  

به نقطه    رهیکه نگاهش خ   یاز نوشابه اش درحال  یکم دنی زدو با نوش  ی لبخند

نامشخص بود گفت :  یا  

خوبه! یلی آره ... خ -  

. هی هر دختر ی آرزو  اون  

گفت :  یکردو خم شد طرفمو جد نگاهم  

طناز.  یمواظب باش د یتو با-  

بشه.  یمغلوب کس  یبه راحت  نیراد ی بزار دینبا  

 

و گفتم :  ن یی انداختم پا سرمو   

بشم  یمانع عالقه کس  تونمی اما من که نم-  
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من ...  دیشا  

طناز !  -  

؟ یرو دوست ندار  ن یتو مگه راد دختر  

؟   یندار  ی بهش وابستگ  مگه  

؟  ی زنی جا م یراحت نی به هم  رهیو اونو ازت بگ  ادیب  یکی اگه   

...   ی همراهش باش دیبا  

تو حساب باز کنه.  یعالقه   یرو  تونه ی بهش که م ینشون بد  دیبا  

گفت :  یصندل  ی زدو با بلند شدن از رو ی لبخند  

لباساتو عوض کن  میپاشو بر -  

تکون دادم  یسر   

ممنون بابت شام -  

شونه ام   یانداخت رو   دستشو  

...  یچقدرم که تو خورد-  

و گفت :  دمیخند  

طناز خانم.  دمیتوروهم د یچه عجب ما خنده -  

 

داخل بود  یکه تخت دونفره ا  میشد  یکه عوض کردم، وارد اتاق  لباسامو  

اتاق مهموناس  نجایخب راحت باش، ا -  

هم داره ... یچ  همه  

اون ته اتاقه   س یسرو  

کن طناز. ی بهم بگو بامن احساس راحت ی خواست یز یچ  اگر   
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چشم، ممنونم رها جون-  

حواله ام کردو گفت : یچشمک  

   ییعروسک روستا ی خوب بخواب-

. رون ی رو هوا برام فرستاد و از اتاق رفت ب  یبوس  

بود !  یدختر مهربون  چقدر  

 

به دست و صورتم زدم و بعداز مسواک زدن از    یآب س،ی داخل سرو رفتم

.رون یزدم ب  س یسرو  

. گذشتیم  یانداختم، از جدا شدنمون با ارباب دوساعت  یرو نگاه  ساعت  

تخت نشستم و پاهامو تو شکمم جمع کردم.   یرو  

رهاجون فکر کردم  یحرفا به  

 

؟ یچ  کردیو ارباب رو مغلوب خودش م گرفتی م یشی روژا از من پ اگه   

ارم؟ یدوم ب  تونستمیمن م  یعنی  

شدمی م  ونهیمدت که ارباب رو نداشتم و ازش دور بودم، داشتم د نی هم تو  

برسه ...  چه  

 

فکر کردن بهش برام عذاب آوره. یفشردم، حت بازوهامو  

دمیتخت دراز کش  یرو  

بخوابم   ومدهیتا ارباب ن خواستمینم  
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چشمامو باز نگه دارمو   تونستمی کرده بودم که نم ه ی گر  یامروز انقدر  اما

 خوابم برد  

 

تو خودم جمع شده ام و پتو   یبودم که با حس قلقلک دهیچقدر خواب  دونمی نم

دم یخودم باال کش یرو رو   

گردنم به حرکت درومد ...  ی رو ینرم و داغ   زی چ  هیپتو کنار رفت و  اما  
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نکردم و دوباره پلکامو بهم فشردم و تو جام  ییخسته بودم که اعتنا انقدر 

خوردم .  یغلط  

پوست صورتم شروع شد.   یهمون قلقلک رو  دوباره  

فرهاد باشه  نکه ی ترس ا  از  

و با ترس برگشتم   دیلرز  پشتم  

لبش بودو مشغول قلقلک دادن    ی با ارباب مواجه شدم که لبخند رو اما

بدن من بود ! یاجزا   
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  رونی لبم شکل گرفت و نفسمو آسوده ب ی ناخودآگاه رو  یلبخند دنشید با

 فرستادم.

 

به خودش فشرد  شتر یزدو منو ب ی پرمحبت لبخند  

کردم طنازم ؟   دارتیب-  

د یببخش  

:زدمو گفتم   یپلک  

د یاومد ی... شما ک ست یمهم ن -  

انگشتاش گرفت و با نوازش کردن    نی چونه امو ب دیبه صورتم کش یدست

 چونه ام گفت : 

. دمیتازه رس -  

پشت دست ارباب یمتورم و قرمز شده یاستخون ها دنید با  

  یدستا  ی نوازش کردن دست متورم شده اش رو یدستم برا  ناخودآگاه

 مردونه اش نشست. 

شده؟   یدستتون چ -  

پشت دستم گفت :  دن ینگاهم کردو با بوس رهیخ   

ست ین  یز یچ -  

به چشمام گفت : رهیتر کردو خ   کی منو به خودش نزد  شتریب  

شهینم  میرفع دلتنگ  بوسمت،یهرچقدر م-  

حلت کنم طناز  تو خودم خوادیم دلم  

گفت :  ی خشدار  یارباب با صدا   دمویخند آروم  
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؟ یخند یچرا م-  

خوردم و گفتم :   یامو به سخت خنده  

... ینطور یهم-  

گفتم :  ی گرفته ا یو با صدا  دیلبام پرکش  یفرهاد خنده از رو   یادآور ی با  

اون ... اون -  

اگه منظورت فرهاده که کارم باهاش تموم شد، پول پدرتم باهاش صاف  -

 کردم. 

نوازش کردو گفت :  لبامو  

. ینگران باش  یز یواسه چ  ستی الزم ن گه ید-  

   یفکر کن یز ی چ  هی به  دیبا االن 

زد   یچشماش نگاه کردم، انگار چشماش برق به  

که بهم زد گفت :   یزدو با چشمک  یجذاب لبخند  

...  یکن  یکار ی  دیاالن با-  

زد و جفت دستامو گرفت    مهیتنم خ  ی رو  دینکش ه یطاق بازم کرد به ثان  هوی

 باال  

با خنده گفت : و  

!  یمنو رفع کن  یدلتنگ-  

 

ارباب بود   دنید ادی، از ذوق ز گرفتیچم شده بود همش خنده ام م دونمینم

 گمونم... 

لبام گفت :  ی زبونش رو  دنیاورد جلوتر و با کش سرشو  
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. رهیجلومو بگ تونه ی نم یهم درسته قورتت بدم کس  نجایاگه هم -  

با   یبسته شدو مشغول باز  ی لبام، پلک چشماش به آروم  یگذاشت رو   لباشو

 لبام شد 

برد ی موهام م ی و دستاشو ال دادیباش حرکت مل  نیب  لبامو  

اندازه ام واسه ارباب بود    یب ی که منشاء اش دلتنگ یاشک یقطره  ناخواسته

شد  ر یچشمم سراز یاز گوشه   

ذهنم نقش بست...همش ... جز به جزء اش.  یرها جون تو  یحرفا  

نبودم  یطناز قبل گهی لحظه د  اون  

دختر دلتنگ و عاشق شده بودم.  هی  

پشت گردن ارباب حلقه شد و منم خواستم طعم لباشو بچشم.  دستم  

که شروع به حرکت کرد ارباب متعجب پلکاشو باز کرد لبام  

من بودم که از خجالت چشمامو بستم.  ینسر یا  اما  

از قبل شد  شتر ی بوشه هاش ب شدت  

شکمم   ی نشست رو  دستش  

.... کرد ینوازش م  و  

. دیدندوناش برد و کش ن یب  نموییکه کم اوردم ازم جدا شد و لب پا نفس  

جمع شد  یاز دردش کم صورتم  

کوتاه زدن به لبم.   یسرهم شروع کرد بوسه ها  پشت  

بهش زد یقیعم ک یگردنم و م یبرد تو گود سرشو  

طناز ...   شمی م  ونهیدارم د-  

شه یاز قبل م   شتری ب میدلتنگ  کنم یلمست م یهرچ   

؟ ییانقدر خواستن  چرا  
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د یام رس نه ی تا به تخته س  دنیگلوم شروع کرد به بوس  کیسب   از  

گفت :   ی خشدار ی صدا با  

بجز من دست به تنت زده باشه.   یکس  نمیبب تونمی نم-  

ک...  ی عوض اون  

نکرده  یکار چی نه ... اون ه-  

باز کردو گفت :  رهنمویاول پ یدکمه   

یلحظه هم ازم دور باش ک ی خوامینم-  

باز کرد  رهنموی دوم پ یدکمه   

   یمن  یتو فقط برا -

هم باز کرد  رهنموی سوم پ یدکمه   

شه ی تا ابد ... تا هم-  

 

قورت    یام آب دهنشو به سخت نه یخط س دنیکنار زد با د  رهنمویپ  یها لبه 

 داد

امو  نه یس  یرو  دیکش   دستشو  

  یفرستاد، انگار متوجه ضربان قلب باالم شد که  ب رونی سخت ب نفسشو

 قرار نگاهم کرد 

کنم تتیاذ خوامینم-  

از ارباب گرفتم و ...  چشم  
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شرم گفتم :  با  

م یکنی نم  یما کار درست-  

شد تو چشمام وگفت :   قیدق  

؟   هی مشکلت چ -  

   دهیحس گناه بهت دست م  ی من نشد یچون فعال برا  نکنه، 

طنازو؟  ها  

زدم و با سکوتم جواب سوال ارباب رو دادم  یپلک  

سرم.  ری و دستشو گذاشت ز دیو کنارم دراز کش دیخند کوتاه  

بودم یو من غرق خوش کردی نوازش م موهامو  

انجامشون بدم   دیکار ها دارم که با  یلی مدت خ  نی ا-  

رست کنم. رو د زا ی چ  یلیخ  دیبا  

رو خوب بدون عروسک من ...   یز یچ  هی  یول  

گونه ام  یرو  د ینوازش وار کش  دستشو  

ی خودم یتو اول و آخرش برا -  

. ن یارباب راد  یبرا   

و گفت : دیلبش به خنده کش اومد و کنار لبمو بوس ی  گوشه   

جوجه  یبخواب ... خوب بخواب-  

گفتم   رلب ی ز  یر یزده امو شب بخ  ی لبخند  
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و منو مجبور کردم تو همون آغوش گرم و مردونه اش   دی سرم رو بوس  یرو

 بخوابم .... 

 

ن ی#راد  

خسته بود.  ی لیخسته و نازشو باز نگه دارم، خ   یچشما  ومد ینم دلم  

بهش   دمیقول م ی رو پشت سر گذاشته بود ول ی داشت، روزگار سخت حقم

، یروز ی  

هاشو از دوشش بردارم.  یخستگ نی ا تمام  

خوابه.  ی چشم بردارم از صورت معصومش وقت تونستمینم  

نفساش منظم شد و به خواب رفت.  دینکش قه یخسته بود که به دق  انقدر   

شکمش.   یلباسش رد کرده امو گذاشتم رو   ری از ز  دستمو  

طناز داشته باشه !  یبه خوب  یمن مادر یبود بچه نی ری ش چقدر  

هر   ،یکن  یهرکار ی رقم زد ول یمن اتفاقات متفاوت  ی برا  ی لیخ  ایدن نیا

دختر بندازه  ن یمن و ا نی ب یفاصله ا   

. کشمیمن کنار نم  بازم  

امشبش  ی امشبش، همراه ی  بوسه   

هاش لبخنداش  خنده  

بود ...  ا یدن نی تو ا  ز یچ  ن یو همه برام لذت بخش تر همه  

.سمیمی و وا سادمی عشق وا نی ا  یآخر پا تا  

دمیکش یشکم گرمش م  ینوازش وار رو  دستمو  

جسم پاک.  نینوازش ا  دادیبهم م  یخوب حس  
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ذهنم   ی که تو  یبا وجود فکر و مشغله ا   یداشتم که به راحت یآرامش  کنارش

 بود به خواب رفتم. 

شدم.  داریرها از خواب ب غیج  غ یج  یبا صدا صبح  

 

نگاه نارویتروخدا ا بابای... ا  گه ید  دیپاش-  

پاشو   ن یراد  

...  گهی طناز پاشو د طناز  

 

صورت و گفت : یپرت کرد رو  متکارو  

در بره    خواد یمحکم گرفتتش انگار م یجور ی-  

ی کن بچه رو خفه کرد ولش  

از   ی که ناش ی خشدار یدر کرده امو با صدا  موی باز کرده امو خستگ  پلکامو

 خواب بود گفتم :

   شدهیچ -

زدو گفت: ی بلند پوزخند  

شده؟ یچ  گهیآقا رو م-  

نشده ساعت از ده هم گذشته   یزیچ   

زدم :  میشونیبه پ  یضربه ا  یزدمو به آروم  یپلک متعجب  

....  ی شد لعنت رمی شد د رمی د یوا -  

بلند شم که ...  خواستم  
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دستمه  ی سر طناز رو دمیبلند شم که د خواستم  

بودو  دهیدستم خواب یهمونطور رو  هنوز  

خودش جمع شده بود.  تو  

کردم.  دارشیلبم نشست موهاشو نوازش کرده امو آروم ب یگوشه  ی لبخند  

پلکاشو باز کرد  یخورد ال  ی جاش غلط تو  

. کردیاول به من انداخت و بعد به رها که با خنده داشت نگاهش م   نگاهشو  

و گفت : دیکوتاهش کش   یبه موها یتو جاش نشست دست هوی  

ام  دهیخواب یلیانگار خ  دیس...سالم ... ببخش-  

سر دادمو گفتم :  ی مردونه ا  ی خنده  

مید یخواب ی لیسالم دلبر، نه جفتمون خ -  

زدو گفت : ی چشمک رها  

دیحال  یکه انقدر ب  دیکردیم  کاریچ  شبی د ستی معلوم ن-  

با خجالت گفت :  ردندونشوی لبشو برد ز طناز  

   یچ ینه بخدا ... ه-

گفت : دویخند رها  
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صبحانه حاضر کردم دیکردم دختر، پاش ی شوخ -  

انداختم دور گردن طناز و انداختمش تو بغلم و روبه رها گفتم : دست  

ماهم  میایم-  

دختر مجرد هستا  نجای باشه ا  ادتون یباشه، فقط -  

:با خنده تکون دادمو گفتم یسر   

رها  زی برو کم مزه بر-  

. رون ی روهوا واسمون فرستاد و از اتاق رفت ب  یبوس  

دم یام بودو بوس نهیس  یطناز رو که رو قفسه  سرِ   

؟   شبی د ید یخوب خواب-  

نگاهم نکرد  یگرفت باال ول سرشو  

دم یخوب خواب ی لیبله، خ -  

شد  رهیمکث سرشو باالتر گرفت و به چشمام خ  با  

عمارت ؟   میگردیبرم  یک-  

و ...   مارستانه ی پدر و مادرت تهرانن، پدر ب-  

لب زد :  دهیترس   

شدهی ...ستانه ؟ چ ماری خان ؟ خان ب-  

و گفتم :  دمیاشو بوس  گونه  

ینگران باش  خوادیخطر رفع شده ... نم-  

گفتم :  ی بار  طنت یشده، با لحن ش دهیکش   شیعوض کردن بحث پ واسه   

رمی برم دوش بگ خوامیم  اریحاال لباس منو درب -  

:آب دهنشو پرصدا قورت دادو گفت   متعجب  

د؟ یتونیمگه خودتون نم-  
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باال انداختم   ییابرو   

نوچ -  

زد  یچشماش اطراف رو چرخ  با  

ام  نه یس  ی گرفتم و گذاشتم رو  دستاشو  

گه ید اریدرب-  

شد  رهنمی پ ی تکون دادو با دستاش مشغول باز کردن دکمه ها یسر   

. دادیکارشو انجام م  یصورتش بودم و اون به آروم محو  

د یهامو که باز کرد عقب کش  دکمه  

گهی د اریلباسمم درب-  

خت و من تو دلم از خنده ضعف رفتم و  بهم اندا یحرص ی اون نگاه ها  از

لبم یگوشه  کی لبخند کوچ  هی اش شد فقط   جهینت  

به جلو خم شد.  یدرودنش کم یبرا  رهنمویپ  یگذاشت لبه    دستاشو  

لباش   یرو از دست ندادم و لبامو گذاشتم رو   فرصت  

اورد عقب    ینفس که کم اورد به دستم فشار گرفتمیوقفه از لباش کام م یب

: لباشو گفتم  یرو دمیزبونمو کش دمیکش  

ی چرا انقدر خوش مزه ا  یکاش بگ-  

لپش   ی گرفتم و با خنده به رد دندونام رو  یاش قرمز شد. از لپش گاز  گونه

 نگاه کرده ام 

رفت تو همو گفت :  اخماش  

دردم اومد -  

تخت بلند شدم یاز رو  رپاشو ی و دست انداختم ز دمیبوس  لپشو   

دستشو دور گردنم حلقه کرد   دهیترس   
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   نی زم  دیمنو بزار   شهی م-

نه جات خوبه ... -  

حموم رو با پام باز کرده ام و اون اعتراض گونه گفت : در  

؟  نجای ا  میچرا اومد-  

و گفتم :  نی زم  گذاشتمش  

طناز  یپرس یسوال م   یلیخ -  

خوب من ... -  

لبشو گفتم : ی اشاره امو گذاشتم رو انگشت  

رم یدوش بگ دیبا-  

  نجای ا دیپس چرا منو اورد -

   ینه اورد دیاوال اورد-

ی تو منو حمام کن نجای اوردمت ا دوما  

زدو  ی بلندش پشت سرم هم پلک یدرشتش و ابروها ی با همون چشما متعجب

 گفت : 

دیشما امروز تنبل شد-  

د یخند زیر  ز یو ر نیی انداخت پا سرشو  

ابرومو دادم باال و گفتم :   هی تا هی  

که من تنبل شدم ؟ -  

بردم سمت سگگ کمربندمو طناز نگاهش بهم خورد و خنده اشو    دستمو

 خورد

قدم رفت عقب  ه ی  دهیدرودمو اون ترس کمربندمو  

نم یجلو بب  ایب-  
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ارباب من ... من  -  

گفتم : یعصب  

جلو  ایب-  

بازوشو گفتم : ی قدم برداشت، دستمو گذاشتم رو   سمتم  

بهت گفتم به من نگو ارباب  -  

ام ؟  نگفته  

طرف لبش بردم  گوشمو  

دم؟ یها؟ نشن -  

د یچر...چرا گفت-  

؟ ی کنیخب پس چرا باز تکرارش م-  

دیببخش -  

شمی م ی عصب یلیارباب اونوقت خ  یبهم بگ مییتنها  یوقت گه یدفعه د ه یطناز  -  

لباش  نگاهشو ازم گرفت  دنیاز پام دروردم و اون با گز شلوارمو   

میوان رو پر کن  ایخوب ب-  

جاش تکون نخورد   از  

...   گهی د ایِد ب-  

دادم  هی وان تک یوان رفتم و کمرمو به لبه  یکه تموم شد تو کارمون   

سمت طنازو گفتم :  روکردم  

پشتم ... -  

امو گفتم :  دهیکش ینگاهم کرد پوف متعجب  

ماساژ بده  ایب-  
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دختر رو دوست داشتم. نیکردن با ا   یچرا انقدر باز دونمینم  

پوست بدنم ی گرمش رو  یو من از برخورد دستا ستادیا  پشتم  

لذت چشمامو بستم.  از  

خوبه، ماساژ بده طناز. -  

شروع کرد   کش ی و کوچ  ف یظر  ی که گفتم رو انجام داد و با دستا ی کار

 ماساژ دادن. 

کردم دستش درد گرفت.  حس  

شده بودم، فراموش کردم ممکنه دستش   انقدر تو حس خوبش غرق  ی لعنت

. رهی درد بگ  

 

و گفتم :  دمیکنار وان جفت دستاشو بوس  دمشیگرفتم و کش  دستاشو  

دستات درد گرفت ؟ -  

رفت ممکنه دستات درد   ادمیغرق بودم  یانقدر تو خوش نم،ی نازن  دیببخش

. رنیبگ  
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لبش نشست    یگوشه ی کیکوچ  لبخند  

نه من خوبم. -  

باال و دستامو دو طرف صورتش قاب گرفتم  دمیخودمو کش یکم  

ش یشون ی چسبوند به پ شو یشون یپ  

. شدمیم  ونه یبهم د زدی ُزل م  شیدرشت و آب  یبا اون چشما  یوقت  

عروسک   خوامتیاز خودم م  شتری ب یحت-  

خوش طعم و   یاون لبا   دنیلباشو شروع کردم بوس  یگذاشتم رو  لبامو

!   شیلعنت   

که کم اورد ازش جدا شدم.  نفس  

و با خنده گفتم : دمیبه صورتش کش یدست  

   یر یگ یتو دوش نم-

درشت شد چشماش  

نه ... نه -  

زدم  شینیب  یرو  دمو یخند بلند  

حوله واسه من آماده کنه  هی خب، پس برو به رها بگو  یلیخ -  

چشم  -  

سمت در که گفتم :   رفتیم  داشت  

کجا ؟ -  

برم حول... -  

، کارت مونده هنوز دلبر.  نجایا  ایب خوادینم-  

گفت :  دویکش یپوف  

؟  ی چه کار-  
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دختر   یسرمو نشست-  

...ی آخه من چرا با-  

در کنترلش داشتم که خنده امو آشکار نکنه گفتم :  یکه سع یلحن با  

حرف نباشه  نم،یبدو بب -  

طناز گرفتم حوله رو دور خودم   یکه همراه حرص خوردنا   یدوش بعداز 

   رون یو از حمام زدم ب دمیچ یپ

 

تخت نشسته بودو اخماش توهم بود  یرو  طناز  

گفتم : کردمیکه موهامو خشک م یدرحال  

پس ؟  یچرا نشت-  

بشورمشون   خوامیشده، م  سیتمام لباسام خ -  

خنده و گفتم : ریبلند زده ام ز  یمکث بعداز   

یی لباسشو  نیماش نداخت یرها م یدادیطناز، م ال یخ یب-  

توهم گفت : ی تخت بلند شد با همون اخما  ی رو  از  

روم نشد -  

درومد  غش ی که ج   ختمیقدم برداشتم و با دستم موهاشو بهم ر سمتش   

موهامممممممعه -  

ی شیم  یخوردن یلی خ  یشیغر غرو م -  

ازم گرفت و حرکت کرد سمت حموم رو  

گرفتم :   بازوشو  

کجا ؟ -  
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لباسا ... -  

بنداز تو رخت چرکا -  

اما -  

شده خوب ؟  رمی طناز د نی بب-  

تکون داد  یسر   دویکش یپوف  

سمت در اتاق که گفتم :   رفت  

باز کجا ؟ -  

و گفت:  دیکوب  ن یزم پاشو  

د یلباساتونو عوض کن  رونیبرم ب-  

شه ینفرم نه دونفر جونم گرفته م  هیبدم من   ادیتا من به تو -  

حوله سرمو خشک کرده امو گفتم : با  

پوشمیندارم، لباسامو م یمن مشکل  یباش نجای ا-  

   رلبیز

که نثارم کرد  دمیشن   ییپرو  

که پشتش به من بود از اتاق زد    یتکون دادمو طناز همونطور  یخنده سر با

. رون یب  

. رونی لباسام و حاضر شدنم از اتاق زدم ب  دنیپوش بعداز   

!   شنونیو گل م  گن یکه طناز و رها گل م  دمیآشپزخونه شدم و د  وارد  

کرد.  دایکردم که نگاه جفتشون به سمتم سوق پ یمصلحت یسرفه   

...  گه یبفرما ناهار د  ن،یبه به آقا راد-  

که طناز برام گرفته بودو از دستش گرفتم و گفتم : ییکره و مربا یلقمه   

. مونهی م ادمی  ایانداخت  کهیت  یلیامروز خ -  
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باال انداخت  یا  شونه   

. ی ستین  یخوبه که آدم فراموش کار -  

خوردم و گفتم :  مویی از چا یکم  

تا شب.   شتی طناز بمونه پ  رون،ی ب رمی من م-  

... اصال تو بگو تا چند سال اگه من اعتراض کردم -  

زدمو گفتم :  ی لبخند  

. ی بس که با مرام-  

که ... رونیاز آشپزخونه بزنم ب  خواستم  
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که  رونیاز آشپزخونه بزنم ب  خواستم  

صدام زد.  طناز  

سمتش   برگشتم  

گرفت سمتمو گفت :  یالقمه   

. دینخورد  یز یصبحانه که چ  د،ی تو راه بخور  نوی ا-  

زد.   یرها نگاه کرده ام که لبخند   به  

سرش کاشتم.  یرو  یتو بغلم و بوس دمیرو ازش گرفتم و سرشو کش لقمه  
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خدافظ -  

.وردمین  مویافتاد گوش ادمیکه    رونی در رفتم و خواستم از خونه بزنم ب دم  

رو صدا زدم خودشو بهم رسوند   طناز  

... یتو اتاق جا مونده ب میگوش -  

براتون. ارمیاالن م -  

خودم و گرفتم که تو بغلم لهش نکنم.  یجلو ی لی زدم و خ  ی لبخند  

رو برام اورد و به دستم داد.   یگوش  

زانوم خم شده ام   یرو  

 

برات بخرم ی خواینم رونیاز ب یز یچ -  

پا و اون پا کرد   نیا  یکم  

: دمیاشو مال شونه   

بگو به من  -  

. خواستمیچندتا دفتر و خودکار م هی راستش -  

بخرم  نتونستم  

لبم کش اومدو گفتم :   یگوشه   

!   زی شد چ  نمی آخه ا-  

گه ی خبر د هی یبرات، راست  خرمیم  

تکون داد  یسر   

نجا یا ادیب  فرسمیمامانتو م-  

دندون برد ریز  نشو ییلب پا   یزد و از خوشحال  یبرق چشماش  
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. رونیاز خونه زدم ب  یو بعداز خداحافظ دمیبه موهاش کش یدست  

  یاون گوش  مایاما باالخره ن ی و قادر مایدفعه زنگ زدم به ن  ن یراه چند تو

جواب داد ! شو یلعنت   

...   یرگبار  یصداش زدم رو  دنی بعداز شن  بالفاصله   

الو -  

؟  دییکجا  یزهر ماُر الو، معلوم هست تو و اون قادر-  

. ستیدر دسترس ن  تون یلعنت  یگوشا  ن یا  چرا  

   مای ن ن یبب

مرد ست یارزن مغز تو کلت ن ه ی قدِ   

حرفمو بزنم  یاگه آروم شد-  

شنوم ی م-  

می( سخت مشغول بودی)قادر   اسیمن و ال-  

  نی و هم میرو بزن  سونی رد ج   میکردن تونست  نییباال و پا  ی بعداز کل باالخره

کله گنده   نیکه با چندتا از ا  یتو باغش و سر جلسه ا  میختی با مامورا ر شبید

. میانداخت  رشی ها گرفته بود، گ  

 

بود ؟!  یحس اون موقع ام چ  دونمینم  

...!  یروز ی عذاب وجدان، حس پ حس  

فتادی اتفاق م دی بود که با  یکار  اما  

.فتادی و زود اتفاق م  رید  

رو تو دستم جابه جا کردم   یگوش  
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؟   شهیم یخب، حاال چ  یلیخ -  

گفت :  دویخند  

. رسه یم  شیگوه خور ی ! به سزا  گهید  شه ی م یمعلومه چ -  
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؟  ی ؟ رفت  نیراد-  

نه ... هستم  -  

و گفتم:  دمیکش   یقیعم نفس  

ی ، هم تو هم قادر ق یرف ید یزحمت کش  یلیخ -  

بتونم جبران کنم  دوارمیام  

حرفشم نزن، جبران شده اس ... -  

به رها هم زنگ بزن، نگرانته -  

زنگمیباشه م -  

کال داشتم ازش.   سیرو که روشن کردم هزارتا تکست و م  میگوش  

؟ چه خبر از دلبر خانم ؟ ی خوب ،یچطور  تو  

موهام بردم یال  یدست  

خوبم، -  
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خوبه، سپردمش دست رها اونم  

پسر.  ی کرد یخوب کار -  

صدات.  ادیآخه خسته بنظر م ،یخوب یمطمئن خودت  

. شهیمنم رفع م  هی پدرم، اگه حالش کامال خوب بشه خستگ  ری درگ-  

مگه؟   شدهیحالش ؟ چ -  

بهم برسم شتر ی ب  دیخب با یسکته رو رد کرده، فعال خطر رفع شده ول-  

گفتمکث کرد و  یکم  

اوه متاسفم. -  

آقا بزرگ. توهم حتما هواشو داشته باش پسر،   دنید امی حتما م رانی ا  برسم

میپس فردا پرواز دار   یماهم برا   

نباش  میز یبه کاردونش نگران چ  می رو سپرد  یچ  همه  

 

رفتم باال ...   ما،یاتمام تماسم با ن بعداز   

م یکن صشی پدر گذروندم قرار بود بعدازظهر ترخ   شیرو پ قه یدق چند  

کرده بود !  ری درگ یلیفکرمو خ  پدر  

طناز   شیروهم فرستادم پ  نینسر   

کردم  یرسوندن زنش راه ی رو هم برا نادر  

رون یکردن پدر از اتاقش زدم ب  صیترخ   یبرا   

دخترونه  اسممو صدا زد   یراهرو بودم که صدا تو  

عقب و  برگشتم  

روژا مواجه شدم. با  
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که تو شک بودم    داشتی قدم از قدم برم یپاشنه بلند طور   یاون کفشا با

تعادلشو حفظ کرده !..   یچطور  

خودشو انداخت تو بغلم  ی سیرودربا  یبهم و ب  دیرس  

، نه !؟  گهیتموم شده بود د غه یص  زمان  

رون ی ب  دمشیبغلم کش   از  

گفت :  یاش جمع شده و با دلخور  چهره  

من و تو ...  ی؟ ناسالمت ییمعلومه کجا  نیراد-  

گرفتم باال و گفتم :   دستمو  

ار یخط ن ه یمن و خودتو تو  -  

بود تموم شده روژا.   نمونیب یهرچ   

:دمیبه موهام کش  یدست کالفه  

. ستی ن یاالن وقت مناسب م،یکنی موضوع صحبت م  نیبعدا راجب ا -  

اما را ... -  

وقته که تموم شده  یلی هم خ  غهی باشه زمان ص ادتی دیبا  کنمیفکر م -  

 

شد تو چشمام  رهی خ  ناباورانه  

  یبه دلواپس یبا تشکر کوتاه دنیبزنه که خانواده اش سر رس  یحرف خواست

. مارستانیب  یهاشون و حال واحواالشون رفتم سراغ کارها   

دور بازوم حلقه شد.  یبودم که دست هی امضاء کردن و تسو  مشغول  
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منو   ن یشدنم شده بود و ا  تیگوشم باعث اذ ر یروژا ز  ینجواگرانه   یصدا 

کرد یکالفه م  

ازم سر بزنه  ندیهرچند ناخوشا یکه ممکن بود هر واکنش ی طور  

ازت ارباب کشمیمن دست نم  یول-  

اما با دلم تعارف ندارم  م،ییدختر پرو یبگ دیشا  

عمر تو دلم بمونه.  ه یندارم حسرتت  دوست  

 

از حرفاش ؟  گرفتم ی نم ی حس چرا  

دختر رو دوست نداشتم  ن یواقعا ا من  

دادنشم نداشتم.  یباز  قصد  

بتونم طناز رو فراموش کنم  دی مدت باهاش باشم، شا ه یگرفتم   میتصم  

. امیبتونم با نبودش کنار ب دیشا  

نتونستم   اما  

...  نتونستم  

افکار خودم بودم که ...  تو  
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افکار خودم بودم که   تو  

. کرد یرو هم نم   ی زی چ  چیه  تیدور کمرم حلقه شد، جالب بود رعا دستش  

وار یبه د دی فاصله گرفتم و انقدر به سمتش قدم برداشتم که چسب   ازش  

صورتش بردم و گفتم :  کی نزد  صورتمو  

بمونه تا آخر.  یهست، باق مونیکه ب یاحترام  نی بزار هم-  

باال انداخت   یینگاهم کردو ابرو رهیخ   

منه.   یاما اسم تو رو-  

بگم؟  یبه خانواده ام چ  من  

   شیهمه زرنگ  نی زدم به ا  ی پوزخند

شما گنده اش   گره،ی شکل م ی معمول غهی ص هی ما فقط  ن یگذاشتم که ب ونیدرم-

د یکرد  

؟   دینکرد  

 

گفتم : ضیکرده امو با غ یاخم  

جواب منو بده -  

بازوم   یدهنشو قورت داد و دستشو گذاشت رو آب  

روژا دورش حلقه شده بود نگاه انداختم  یبازوم که دستا  به  

من دوست دارم ... باور کن دوست دارم  نیراد-  

ادیتو ... چرا تو از من انقدر بدت م  چرا  

فاصله گرفتم پشت کردم بهشو گفتم :  ازش  
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روژا  یعاقل باش  تنفر ندارم، بهتره یمن از کس-  

ی عاقالنه عمل کن و  

. ست یما ن نی ب ی زی چ  گهید  

از طرفش باشم، به سمت اتاق پدر به راه افتادم.  یمنتظر جواب نکهیا  بدون  

  نی که گرفتم پدر رو تا دم ماش یلچر یالزم رو انجام دادم و با و  یکارها

 بردم  

. نی داخل ماش نهیکردم که بش   کمکش  

و خانواده اش عزم رفتن نداشتم مور ی خان ت انگار   

. ومدن یپشت به پشت ما م که  

رو که بستم رو کردم سمت خان و گفتم:  نیماش  در  

ممنون بابت اومدنتون  -  

خان.  یفتی به زحمت ب  خوادینم  نیاز ا   شتریب  گهید  

شونه امو گفت :   یزد رو  خان  

برادرمه.  ن یمحتشمم ع ست،ی ن ی زحمت-  

. ییچون من قراره پدرو ببرم جا د،ی بهتره شما برگرد-  

 

شه ی حرف من دوتا نم دونستینکرد، چون م یمخالفت  

حرکت کرد، اما روژا قصد رفتن  نشیکه کرد به سمت ماش  یخداحافظ بعداز 

 نداشت 

شم که دوباره صدام زد  نی سوار ماش   خواستم  

. شتونی پ امیعمارت م  دیهروقت برگرد -  
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ارباب ...  ی ستی ن ی زیچ  کم  

زدو رفت.   حرفشو  

.رفت ی مخم راه م یرو  ی نطوریا  یکس  یوقت شدمی شدم، کالفه م  نیماش  سوار  

رو به حرکت دروردم  ن یماش  

خوب پدر حالت بهتره ؟ -  

زد و با تکون دادن سرش گفت :   یکم جون لبخند  

بهترم بهترم پسرم -  

.یاز خودت دور کن  توی ذهن یمشغله ها  گهید ی قول بد  دیبا -  

شما استرس و ...   یبرا   

پسر، دکتر آگاهم کرد  دونمیم-  

   دیهست  انیخوبه پس درجر-

رفت ؟  ی رو فرستاد  مور یخان ت شد؟ ی روژا چ -  

با خودمون  میار ینادر رو زن و بچه اشو ب  دیآره، چون با-  

که...  یدونیم  

نم یراد  یهست  ه یبق هی که انقدر مشکل گشا ی نیبب  ریخ  ، یکنی م ی کار خوب-  

زدمو با فشردن دست پدر گفتم : ی لبخند  

گرفتم.  ادیاز خودتون  -  

 

رو دم در پارک کرده ام و چون از قبل به    نی ماش  میدیرها که رس یخونه  به

بود.  ستادهیدم در ا ن ییپا ادینادر اطالع داده بودم ب  

تشکر از رها رفتم باال  ی شدن و من برا  نیماش  سوار  
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که در و باز کرد   دینکش   یدر رو فشردم و طول زنگ   

گفت :  دنمید با  

تو؟ چرا لباست ...  ی چطور-  

   ناروی ولش کن ا-

گرفتم و گفتم :  دستشو  

. زی اومدم ازت تشکر کنم، ممنون بابت همه چ -  

زدو گفت :  ی لبخند  

. ن یها باهم رفتار نکن راد  به یمثل غر  ال یخ یب-  

آغوشم   یتو  اومد  

. هیرها چطور آدم  دونستمی من م یول  دیلرزینوازش کردنش م یبرا  دستم  

رون ی ب دمشینوازش کرده امو از بغلم کش پشتشو  

بهت زنگ زد ؟  ما ین-  

باهاش پشت تلفن دعوا کرده ام   یکل شعورهی ب ی لیآره خ -  

گفتم :  دمویخند  

. دیجفتتون خل-  

   نه ییبرم، پدر پا  گهیمن د خب

خب واسا من برم حاضرشم .... -  

عمارت  برمت یدنبالت م امیم  روزی  رهی د یلی خ  گهیاالن د-  

گفت :  دویخند  

خب، بسالمت یلیخ -  
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ازش جدا بشم گفت ...   نکهیاز ا  قبل   
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ازش جدا بشم گفت :   نکهیاز ا  قبل   

طناز جا مونده   ی واسا واسا ... کوله  یآها راست-  

.ستادمیتکون دادمو منتظر ا  یسر   

 

:رو گرفت سمتمو گفت  کوله   

   ایب-

انداختم و گفتم :  یدستش نگاه  ی تو  یها لون ی نا به  

؟  ه یچ  نای ا-  

ناهار !  میگفتی بهش م شیتا دو ساعت پ -  

شما عصرونه اس.  ی برا االن   

 

تکون دادمو گفتم :   یخنده سر با  

رها    گنیبه تو م  یزن زندگ-  
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گفتم :  طنتیبا ش  ن یهم یبه هم آگاه بودم برا  مایرها و ن   یعالقه   از  

!  دونهیخدا م ره،ی تو رو بگ ادیب  شهی خر م  ما ین ن یا  یک-  

:نازک کردو گفت  یچشم پشت  

گرمه.  ی ا  گهید هییفعال که سرش جا-  

 

شده امو گفتم :  ک ی قدم بهش نزد  هی  

دوست رها ...  ما ین-  

با تکون دادن سرش گفت :   دویکش   یقیعم نفس  

.   دونمیم-  

 

از رها سوار آسانسور شدم و از رها خواستم  یگرفتن کوله وخداحافظ بعداز 

 بره داخل خونه. 

خراب شده بود   نکهیمثل ا   کردیحرکت نم زدمی آسانسور رو م  هرچقدر  

شدم با پله ها برم   مجبور  

تو راه پله   اما  

 

باال. ادیکه داره به زحمت م  دمیرو د  طناز  

زدی شده بود و نفس نفس م  خسته  
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دوشم   یکوله اش رو  دنیبهش رسوندم ، سرشو گرفت باال و با د خودمو

 گفت : 

کوله ام ... جا ... مونده بود  -  

:امو گفتم  دیخند  

جوجه ؟  یتاحاال حواس پرت شد   یاز ک-  

د یکش ی قیاشو نفس عم نه ی س یقفسه  یگذاشت رو  دستشو  

؟   یخسته شد -  

پله ... بود   یلیخ -  

زانوش بلندش کردم ر یشده امو با انداختن دستم ز کی نزد بهش  

 

:دستشو دور گردنم حلقه کردو گفت  دهیترس   

نه ...  یوا -  

 

بسته بود، خنده ام گرفته بود از ترسش   چشماشو  

؟  ی ترسیم  هیچ -  

ی لیآ... آره خ -  

گرفتمو با خنده گفتم :  یگاز  کشویکوچ   ینیب  نوک  

یبترس یز ی از چ   دیمن هستم، نبا یتا وقت-  

 

به روم زد  یی باز کردو لبخند دلربا پلکاشو   
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و  دمیکوتاه بوس لبشو   

نتونستم کنار بکشم اما  

شروع کردم به کام گرفتن از لباش  ن یهم یبرا   

که شدم ازش   ر یس  

دم یامو زبونمو دور لبم کش دهیعقب کش سرمو   

 

خوش مزه اس یلیخ -  

اونم لبشو تر کرد.  دویخند ز یر  

   ایشد  طونیش-

تو راه پله بخورمت  نجایچون ممکنه هم  یکن طون ینکن منو ش یسع یول  

 

نوازش کردو   یدستش سرمو کم  با  

ازم گرفت.  چشم  

پدر و اون حالش  یادآور ی با  

  نکه ی ا  یتوجه به اصرار هاش برا  یرو محکم تر تو آغوشم گرفتم و ب   طناز

. نییپا رفتمی پله هارو تند تند م شم،یچون خسته م  نیبزارمش زم   
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عمارت.  مید یبود که رس عصر  

به آب گرم و حمام پناه بردم.  ادیز  یخستگ از  

   میگوش  ی صدا با

. رونیاز حمام زدم ب ع یو سر دمیچ یرو دور خودم پ  هوله  

چنگ زدم و جواب دادم :  زیم  ی رو از رو  یگوش  

الو؟ -  

جان ن یسالم راد-  

گفتم :  یبشاش  یو با صدا  یصندل  یرو  نشستم  

مرد ؟  ی بزرگ، چطور ی سالم بر قادر-  

گفت :  دویخند  

.یکه خوشحال باش  دوارمیبه دلخواهت انجام شد، ام اتیعمل-  

رد وبدل شد .  نمونیب ی ادیز  یها صحبت  

رو که قطع کردم رفتم تو فکر  تماس  

و تمام درو دسته اشو گرفتن  سونیکه ج  گفتیم  یقادر  

از سارا خبر گرفتم، یوقت اما  

که از کانادا خارج شده.  گفت  

شده بود،   ی دختر ن ی رشد همچ  ینداشت، اون پدر باعث و بان یر ی قص اونم

.  کردیهرچند که خود سارا با پدرش کامال فرق م  
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  دهیبه سرووضعم انداختم هنوز لباس نپوش  یکه به در خورد نگاه  یتقه ا  با

 بودم

بله؟ -  

شام حاضره  -  

لبام جون گرفت  ی رو یصداش لبخند پهن  با  

سمت در و بازش کردم  رفتم  

متعجب گفت : دنمید با  

د یسرما نخور -  

اتاق   یانداختم پشت کمرشو فرستادمش تو دست  

بستم و گفتم :  درو  

؟ درسته؟  ی فردا مدرسه دار-  

گفت.  یبله ا   ناراحت  

گفتم : کردمیکه موهامو خشک م یدرحال  

ه؟ یچ  زون یآو  یلبا  ن یا  لی خب حاال دل-  

...  نجامیبرم شهر،  اما االن من ا  دیبا-  

دیکش   یقیعم نفس  

انه یبرم  تونمیم  دونمینم-  

باال فرستادم و گفتم :  ییابرو   

. برمتیخودم م ست،ین  یمشکل-  

  یدرستو ول کن  دینبا

مشهود بود گفت :  یکه توش خوشحال ییصدا با  

واقعا؟ اما ... اما -  
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   گهیاما نداره د-

طناز.  شهیکه حرف من دوتا نم  یدونیم  

به درست لطمه بزنه  ی زی چ  چی ه خوامینم  

شد   رهیتر کردو به گردنم خ   لباشو  

ممنون شما واقعا -  

برداشتم سمتش که حرفشو خورد  قدم  

لبشو گفتم : ی زانوم خم شده ام، انگشت اشاره امو گذاشتم رو  یرو  

نه !  یشما نه ... انقدر رسم-  

بهت گفتم که تو خلوتمون با من راحت باش من  

   تونمی اما من نم-

برام  سخته  

زده امو گفتم :  یمحو  لبخند  

   شهیم  یعاد ی کن ن یتمر-

شه ی از االن شروع م  نتمی تمر  

و به سمت کمدم قدم برداشتم ستادمیا  

ی مهربون یلی تو خ  ن یراد  یبگ  یتونیاالن م -  

کردن بلوزم بودم ادامه دادم: دایکه مشغول پ   ینطور یهم  

.. اممم  

جبران ببوسمت.  ی برا خوامیم ی بگ یتونیم ای  

  دنشیکش نی ه یصدا

بلند من.  یشد با خنده ی مساو  
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کردن   یمن حکم دلبر  ینگاه کردنشم برا  ی ... حت کردی م ی دلبر بیعج 

 داشت. 

پشت کرد به من  ع یامو از تنم دروردم و طناز سر  هوله  

بزرگترش پشت کنه زشته آدم به -  

دیببخش -  

..  ی دار اما  

قطع کرده امو گفتم :   حرفشو  

جمع نبندش   گهی... د ی اها دار-  

برهنه جلوش قرار گرفتم یپام کرده ام و با باالتنه  شلوارمو   

پاهام  یتخت و نشوندمش رو یرو  نشستم  

دست نادره  دمیخر  یخواستی که م  مییزایاون چ -  

زدو گفت :  ی لبخند  

ممنون -  

زدم  یزدم پشت گوشش و گردنشو بوس کوتاه موهاشو  

؟  میکن  کار یامروز چ  یدوست دار -  

امروز ؟ -  

داد باال و گفت : لباشو  

درس بخونم  دیاما من که با  دونم،ینم-  

گفتم : شو ین ینوک ب زدم  

نه یدرستشم هم -  

ی ات فکر کرد ندهیآ  ی به رشته -  

حقوق-  
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شم   لی وک خوامیم  

زده امو گفتم : ی لبخند  

آره  ،یبش لی خانم وک یخوا یم ی عنی-  

من !  ل یوک  

پام گفت :  یبا جابه جا کردن خودش رو  دویخند  

سخته یلی که خ  گنیم-  

  کردمیکه موهاشو نوازش م یدرحال نانینگاهش کرده ام و با اطم   قیعم

 گفتم : 

   یا یدارم،  تو از پسش برم نی قیاما من  -

و ..  دمیاشو بوس  گونه  
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ام و گفت :  نهیتخته س یگذاشت رو  سرشو  

حرفا بهم زد  یلی رها جون خ -  

بردم تو موهاش   دستمو  

   ؟ی مثال چ -

با انگشتاش شد ی باز مشغول  
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گفت که ... -  

کرد  سکوت  

بگو عروسک، به من بگو  -  

ی ببر ادتیممکنه منو از -  

من فراموشش    نکهی االنش شده بود ا یدغدغه  یعنیحرف نگاهش کردم،  یب

 کنم ؟ 

... ادیشم اگه اون روز ب سنگ   

لبم گفتم :   یپاهاشو نوازش کردمو با لبخند گوشه  رون  

طناز  یشیاز ذهن و قلب من پاک نم چوقتیتو ه-  

. چوقتیه  

...   یا  گهید زی هرچ  ای ایب  شیپ ییجدا نمونیب  ممکنه  

ام فشردم و ادامه دادم : نه یبه تخته س سرشو  

. یر ی از قلب من نم  چوقتیاما ه -  

 

مردونه ام، دستمو گرفت باال و   یدستا یدخترونه اشو گذاشت رو  یدستا

دیپشت دستمو بوس   

همون طناز گذشته اش!  ن یبود باور کنم ا سخت  

وقفه بوسه بارون کرده ام  یدستشو ب پشت  

 

. رمی مو بگخود ی برام سخت شده بود جلو گهید  

شده بودم رهی خ  بهش  
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دخترو تو خودم هضمش کنم مثال   نی اگه امشب ا   نکهیرفته بودم تو فکر ا و

!؟  شهیم یچ   

خشک شده بود، بازبون لبامو تر کردمو باگرفتن بازوش خوابوندمش   لبام

تخت   یرو  

زدم   مهیخ  روش  

 

نازش از تعجب گشاد شده بود.    یچشما  

قورت دادو گفت : یدهنشو به سخت  آب  

چـــ ...  میبهت...ره بر-  

لباش و چشمامو بستم.  یگذاشتم رو  لبامو  

تحملم از حدش گذشته بود  گهید  

بدنش   یدستامو رو گرفتمیطعم عسلش کام م یکه از لبا  ینطور یهم

دمیکش یم  

 

که رفت تو موهام  کشیکوچ   یدستا  

دمیبه دندون گرفتم و کش  نشو ییشدت لذت لب پا   از  

  دمیبو کش ق یگردنش، عطر تنشو عم ی جدا شدم و سرمو بردم تو گود ازش

پوست گردنش.  یرو دمیکش سمو ی زبون خ   

 

کردم.  سیبه گردنش زدم و تمام گردنشو خ  یکیم  



 

 

 
622 

خورد یزدمو که تو جاش غلط یگوشش رو زبون  یالله   

از هجنره اش خارج شد ینامفهموم   یصدا و  

تخته   ی گوشش دستمو گذاشتم رو  یالله   دنیزده امو با بوس یمحو  لبخند

اش  نه یس  

شد یم  نیی اش به سرعت باال و پا نه یقلبش باال رفته بود و تخته س  ضربان  

زده امو گفتم :   یاش بوسه ا  نه ی تخته س  یرو  

آروم باش دختر ...-  

 

خوردو گفت :  یتکون دمیدادم باال و زبونمو دور نافش کش لباسشو  

   ادیقل...قلکم م-

. رفتیم  سهیتکرار کرده ام کم کم داشت از خنده ر  کارمو  

ام گرفت از خنده هاش.  خنده  

گفتم : یخشدار  یهاش و با صدا نهی س ی گذاشتم رو   دستمو  

رو   نای دوست دارم خودم بزرگشون کنم ا-  

دندونش برد ری ز لبشو   

خمارم نگاهش کردم یو سمت لبش بردم و با چشما  انگشتم  

کردمو گفتم :  یاخم  

شه ی م ی نکن زخم-  

 

که ازش کام    ینطوری لباش و لبامو چفت لباش شد، هم ی رو  دمیکش زبونمو 

گرفتم یم  
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شکمش و آروم آروم ی گذاشتم رو   دستمو  

دادمی دستمو حرکتش م ن ییسمت پا  به  

کردمو   ی مکث دیشلوارش که رس  ی  لبه   به  

وارد شوارش کرده ام که ...  دستمو  
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اشو دوخت بهم.  دهیبه صدا درومدن در نگاه ترس با  

کرده بود.  هول  

گفتم :  رگوشش یز  

نشده که   یز یآروم باش، چ -  

تکون داد   یشک سر  دوبه  

تخت بلند شده امو گفتم: ی رو  از  

بله؟ -  

:گفتی بود که م  نینسر   

د؟ یارینم  فی ارباب شام حاضره تشر-  

. امیتو برو منم م ام،ی... مچرا  -  

از اتاق دور شد.   نکهیگفت و مثل ا یچشم  
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تخت.  یطناز نشسته رو  دمی عقب که د برگشتم  

. ن ییپا ی بهتره تو اول بر -  

.امیلباسمو بپوشم م  منم  

چشم-  

 

. رونیاز اتاق رفتم ب  دمیکه پوش لباسمو   

  موریکه نادر خبر از اومدن خان ت شدی تو آرامش داشت صرف م شام

 وخانواده اش کرد. 

بود.   میون۷به ساعت انداختم  ینگاه  

روژا و اون ادا و اصوالشو نداشتم.  یحوصله  واقعا  

ن ی توا یاستراحت کنم، کم سخت  خواستی م دلم  

بودم !  دهینکش مدت  

بلند شدم، پدر مچ دستمو گرفت و گفت :  زی پشت م  از  

کجا پسرم؟ -  

گفتم : یو بعداز مکث بمیگذاشتم تو ج   دستمو  

باال استراحت کنم  رمی م-  

اما رو... -  

پدر، خسته ام  -  

تکون دادو گفت : یسر   

اون ...  ، یباش  دیتو با  یول-  

تمام گفتم : تیپدر و با جد یصندل ی گذاشتم لبه   دستمو  
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من و اون تموم شده پدر.  نی ب یهمه چ -  

هم بگو  موری به اون خان ت  نویا  

. یاون اسم گذاشت  یاما تو رو-  

دستامو مشت کرده امو گفتم :  یعصب  

اون اسم نذاشتم پدر، نذاشتم   یمن رو -  

خونده بشه.  نمونیساده ب  یغه یص ه یفقط   تی آشنا   یگفتم برا  من  

گنده اش کردن  یادیز  اونا  

 

پدر نذاشتم و رفتم باال.  یاز سو  یت یشکا  چی ه یبرا  جا  

و  اعصاب   یحوصلگ یب ی شده بود باعث و بان  یکاف  یروژا به اندازه   اون

. میخوردگ  

باعث شده بود با پدرمم بد صحبت کنم.  حاال  

برام کم   یز یچ  چی من مادر بود هم پدر؛ ه  یسال ها هم برا   نیکه توا  ی پدر

 نذاشته بود

!   میکردن شاهانه زندگ  یمحبت گرفته تا سپر   از  

تند صحبت کردن باهاش  ی نطوریا حاال  

. رمی بگ یشده بود عذاب وجدان بد  باعث  

 

  ره یطناز داره م   دمیداغون خواستم درو اتاق رو باز کنم که د یاعصاب با

. نییپا  

کرده ام  ز یت چشم  
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بود ؟  یختیچه ر نیا  

بود  دهیلباسش انقدر چسب  چرا  

کو؟   شیروسر  

شد  خکوبیکه سرجاش م   یصداش زدم، طور بلند  

سمتم.   ادیسمتم با دست اشاره کردم ب  برگشت  

زدو طرفم پاتند کرد  ی لبخند  

د، یبهم رس یوقت  

نگاهش کرده ام.  رهیخ   

  بموی. دستمو گذاشتم داخل ج انداختینگاهم متعجب به سروضعش نگاه م   از

نگاه کرده امو   کلش یبه ه   ضیبا غ  

شدم  رهی صورتش خ  به  

بزنه که...  یحرف خواست  
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گفتم : مو ینی ب ی خشم دستمو گذاشتم رو با  

ش ی... ه  شیه-  

؟ه ی ختیچه ر نیا  
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کردمی توهم داشتم نگاهش م ه یهمون اخما با  

که به لباساش انداخت متعجب گفت : یتر کردو با نگاه لب  

ه؟ یموردش چ -  

زدمو گفتم :  یوحشتناک پوزخند  

!  یکنی هم سرت م  یزیچ   هی  ،یکنیعوض م  یر ی لباست رو م-  

ا ینطوریا  گهید نمتینب  

گفت :  دویی گز نشو ییلب پا دوی به سرش کش  یدست  

بخدا اصال حواسم نبود-  

:کردمو با گرفتن بازوش گفتم  یاخم  

حواستو جمع کن طناز  شتریبه بعد ب   نیاز ا -  

رفتارات هستم.   مراقب  

گفتم : ادیتکون دادو خواست بره که با فر  یسر   ناراحت  

؟  ی گذاشتم بر-  

نه تکون داد یبه معن یکردو سر  نگاهم  

و   یعصب  یصدا یتو  ریی تغ نکهیصورتم و بدون ا یگذاشتم رو   انگشتمو

 کلفتم بدم

ابرهامو باز کنم گفتم :   یگره  ای  

!  ی ری بعد م یبوسیرو م نجای ا-  

 

. بردی نم  شیاز پ  یزدو کار   یپلک  

   گهی د االیِد -
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کمک بهش خم  یپاش بلند شدو من برا   یپنجه  ی دهنشو قورت دادو رو آب

 شدم.

گفتم:  تی که گرفته بودم با همون جد یو با حس ناب دیامو بوس   گونه  

. ی بر یتونیم-  

مرخصش که کردم     

اتاق شدم و پشت بندش درم قفل کردم  وارد  

!  خواستمینم مزاحم  

شدم.  رهی خ  رونیبه ب  یرو کنار زدم و کم پرده  

کارهام فکر کردم. به  

و هزاران   شدیام که بعداز پدر به من ملحق م  فهیبه وظ لم،ی ادامه تحص  به

. گهید زیچ   

 

خودم کنمش ی طناز رو برا یز ی قبل از هرچ  خواستیم دلم  

باشه !  نی قوان ن یکه مترادف ا یز یهرچ  ای ی قانون ی شرع  

من بود.  یاالنشم برا   اون  

زش ی چ  همه  

کنه.  دایبه راه درستش ادامه پ  یکه همه چ  خواستیخودش م اما  

با خودم ببرمش خارج و همونجا به درسش ادامه بده و منم خواستیم دلم  

اونجا شروع کنم.   کارمو  

نبودم  ز یگر وطن  

داشتم.   اجیاحت دیجد ییو جا یمسافت طوالن  ه یبه   ییجورای اما  
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بود !  نی کار هم  نیجسم و روح خسته بهتر  نیکردن ا  دا یآرامش پ  یبرا   

 

.ادیز  ی لیاز کارام عقب بودم، خ  ی لی. خ کارم  زیپشت م  نشستم  

عقب مونده امو    یتا کارها   دادمیم  ی چند وقت رو به خودم سخت نی ا دیبا

 سرو سامون بدم. 

کنه ؟  ادیز  روموی ن تونستی و م کردی حالمو بهتر م یچ  االن   

الکل ؟   ای گار یس  

. کردیم برام پر  کاموی بود تا پ نجایداشتم االن طناز ا  دوست  

گفت یبهم م یز ی حس هوس آم دمیدوم رو که سر کش کیپ  

مست کنم.  که  

شه.  یمغزم خال کمیکنم تا    مست  

.دمیرو سرکش  یسکیو وان یل نی عقل و دل تو جنگ بودم که سوم   نیب  

 

. خواستمیکه م یز یهمون چ  قایسراغم دق   ومدیداشت م یکم مدهوش کم  

لبم    یرو برداشتم و با گذاشتنش رو  شهیش  ی نسری و ا دم یکار دست کش  از

ش یکه از تلخ  دم یسر کش شترشویب  

جمع شد.  صورتم  

.رخندهیزدم ز   لیدل  یاما ب یچ  ی برا  دونمینم ستادم،ی پنجره ا  کنار  

  یبود که با وجود طناز که کنارم بود حالم سرجاش بود حساب نی واسه ا دیشا

کم نداشتم . ی زیو چ   
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مشروبو تو   شه یتخت انداختم . دستامو دوطرفم باز کردمو ش  ی رو خودمو

 بغلم گرفتم

شد ی هم فکرم از طناز دور نم یمست تو  

چشمام بود ی جلو دائم  

خمارم نقش بست  یچشما  یجلو رشی تصو انگار   

نوازش کردنش گرفتم باال.  ی دستمو برا که  

خوب بود اگه االن داشتمش  چه  

تکون نخوره.  نچمیا  هیفقط کنار باشه، از بغلم   خواستیم دلم  

غرق بودم که ...   افتنشی دست  یایبسته بودم و تو رو  چشمامو  
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. خت یتمام حس و حالمو بهم ر ی زنگ گوش  یصدا  

دراز کرده ام   زی سمت م  دستمو  

  یگوش  تیو اون به حرکت دروردم که درنها نی دستمو ا یدنبال گوش انقدر 

. نی افتاد زم  
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برداشتم ن یزم ی رو از رو یو با حرص گوش دمیکش یپوف  

رو برقرار کرده ام  تماس  

بله؟ -  

نگفت ...    یزیچ   

؟ ی ِد الل-  

تخت.  یرو پرت کرده ام رو  ی حوصله گوش یب  

به در خورد  ی ا  تقه  

مخ من.  یبرن رو  خواستن یانگار همه امشب م  نه  

نم یرو بب ی کس خوامینم-  

...  نکهیحرفا بود مثل ا  نی تر از ا ری گیپ  

بلند شد. دن یدر به در کوب ی صدا دوباره  

. ستمیخودم با ی پا ی رو یحت  تونستمینم  ی لعنت  

که قول داده بودم مست کردن و بزارم کنار.  من  

 

!  زی شده بودم نسبت به همه چ  حساس  

. ختیری هم اعصابمو بهم م کیجروبحث کوچ  هی یحت  

گاه خودم کرده بودم. کهیرو ت   واریو در و د خوردمیتلو م تلو  

در و باز کردم و سرمو گرفتم باال  قفل   

خمار   یکه از شدت مست  ییبود و چشما خته یصورتم ر ی که جلو  ییموها با

 شده بود به روژا نگاه کردم. 

پس ؟  دیکشی چرا دست نم  ستی ن  یز یماچ   نیب  گهی که بهش گفتم د من  
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دختر خان پرتکبر؟  نینداشت مگه ا غرور   

عقب  دمیبازوم اورد و خودمو کش  کی نزد  دستشو  

دوابروم نشسته بود، نیب  دنشیکه با د ی اخم باهمون  

گرفتم و هلش دادم داخل اتاق   بازوشو  

بد کنه مسئله رو   ی و فکرا نهیوضع رو بب  ن یطناز ا نکهیبود قبل از ا بهتر 

.کردمیجمع م  

.زنمیدست م ی ا  گهیمن بجز اون به دختر د نهیبب خواستمینم  

و موهاشو با دستس برد پشت گوشش  دیخند  

کردن مشتم کنار   یکنترل کردن خشمم چشمامو بستم و با خال  یبرا 

 صورتش گفتم : 

؟ یکنی روژا چرا بس نم-  

؟ یکنی رو تمومش نم یمسئله لعنت  ن یا  چرا  

را...   نی بب-  

شش یه-  

صورتش بردم و گفتم :  کی دوختم بهش صورتمو نزد مویوحش  یچشما  

ی راجب گذشته بزن  یاصال ... اصال حرف خوامینم  گه ید-  

که ...   یدونیم چون  

هولش دادم  یلبام عصب ی کامل نشده بود که با قرار گرفتن لباش رو حرفم

 عقب، دستاش دور کمرم حلقه شد 

صورتم بود  کی همونطور نزد صورتش  

.کرد ی که لباش به لبام برخورد م ی طور  
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ارباب؟  یر یبگ  دهیانقدر منو ناد  یتونی م ی چطور-  

...  نکنه   

شد به لبام  رهیخ   

؟   ونهیدرم  ی ا  گهیکسه د ی پا-  

  یزدمو با گرفتن بازوش هولش دادم عقب و با لحن  یوحشتناک پوزخند

: انگشت اشاره امو مقابل صورتش تکون دادم و گفتم  ز یهشدار آم   

دفعه آخرت باشه -  

روژا  یر یم نجای و از ا یگر یدست خانواده اتو م االنم  

م یباهم آشنا ش میفقط خواست  ما  

که مشخص شد.  انه،ی می خور یبهم م مینی بب تا  

 

.  دمیکنه که طناز رو د یکی گرفت تو دستش خواست دوباره بهم نزد دستامو  

. نیی از پله ها رفت پا  عینگاهم شد سر یمتوجه   یوقت  

لعنت بهت روژا.  لعنت   

کنم یم  کاری نبود دارم چ  می اصال حال  ی و مست  تیشدت عصبان  از  

مغزمو از دست داده بودم.  انگار   

از دستم خارج شده بود   زی همه چ  یو مکان و به کل زمان  

خت یبهم که گچ کنار در ر دم یکوب  یدستشو گرفتم و درو طور مچ  

دادم سمت تخت، پرتش  هولش  

تخت ...  یام رو  کرده  
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هم لباش !  دنیخندیهم چشماش م  د،یخند یکردم م نگاهش  

لباش شد،  ی نگاه مکث دارم که رو متوجه  

برد.  ردندونشیز  نشو ییپا لب  

داغم کنه مثال؟  خواست یم  

رو که  یاعصاب لعنت  نیا  خواستمیکنم م یحرصم و خال  خواستمیفقط م  من

 روژا برام ساخته بود رو آروم کنم. 

رهنم ی پ ی بردم سمت دکمه ها دست  

جلوتر و گفت :  د یکش خودشو  

ارباب  ارمیلباساتو درب  تونمیم-  

بهش زده ام  ی پوزخند  

. ی قشیکنم ال  ت یگوشت سالخ  کهی ت  هی مثل  نجای که اگه هم ی کرد یکار -  

تخت گفت :  یداد باال و با بلند شدنش از رو  ییابرو   

قشم یال  یکه تو با من بکن ی هرکار-  

ستادیقدمم ا   هیشد و تو   کینزد  بهم  

گوشه  ه یاز تنم درورد و پرتش کرد    رهنمویپ  
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دیکش   رلبیز  ییبهم چسبوند و ام  خودشو  

تنه ام نشست متوجه ذات خرابش شدم. نییپا  یکه رو  دستاش  

 

رو برقرار کنه.  یز ی چ  نمونیب  خواستیما نبود اما انگار روژا م  ن یب  یزیچ   

  یلبامو با خشونت گذاشتم رو  یو با گرفتن سرش طور  واریبه د   چسبوندمش

 لباش که سرش به عقب رفت. 

.کردمیم یبوسه فقط لباشو با دندونام زخم  یبجا  

جدا شدم   ازش  

هاشو تو مشتم گرفتم که   نهی خشونت س با  

د یکش  یظیغل آه  

ی کرد   یروژا ... بد کار  یکرد  یامشب بد کار -  

که بهش اوردم یتو دستم گرفتم و با فشار  گلوشو   

پاره شد و خون ازش   نشیی که لب پا یطور  دم،یبه دندون کش نشو ییپا لب

. دیچکیم  

متوجه  شدیحالت چشماش م  از  

نفسش شد  یتنگ  

گلوش برداشتم   یکه از رو   دستمو  

گلوش بود  یپنجه هام رو  رد  

 

طنازم افتادم.  ادیام نشست   نهیتخته س  ی دستش رو یشد، اما وقت یچ  دونمینم  
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  ی لبا  یبوسه هام که رو  ادیشد، نظرم رد   یلحظه از جلو  هی  چشماش

افتادم. زدمیم  کشیکوچ   

بزنم؟  گهیبجز اون دست به دختر د  تونستیم  یچطور  

خودم حروم کرده    یزبونمم برا   یرو  یبا وجو طناز اوردن اسم دختر  یحت

 بودم.

  کبارهی به  ینطور یاز سر و بدنم گذر کرد که ا   یولت ن یبرق چند انگار 

شدم.   اریهوش  

   نییگرفتم پا  دستشو

از جلو چشمام دور شو  -  

می دیرسیخوبش م  یبه جاها میداشت  یول-  

هم فشردم و گفتم : یاز خشم رو چشمامو  

رون ی برو ب-  

   نیراد-

که زدم گفتم :  ی اشاره امو به سمت در گرفتم و با نعره ا انگشت  

. رونیگفتم گمشو از اتاق من ب-  

 

و گفت :  دیبدنم کش   یلبش کش اومدو ناخوناشو رو  یمکث کرد، گوشه  یکم  

کنمیفراموش نم  چوقتیامشبو ه -  

د یپنجه پاهاش بلند شدو گونه امو کوتاه بوس یتر اورد رو  ک ینزد سرشو  

. نطوریحرفامونم هم-  

ابروشو داد باال و ازم فاصله گرفت    هی تا هی  
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اتاق که خارج شد  از  

کردم.  یکیفرستادم به خودم که چرا انقدر بهش نزد لعنت   

نجا یو ا  شیِ بود من نرفتم پِ   ده یمعشوقه ام منو تو اون حال د یوقت  

. رفتمیم  شی با روژا پ یکینزد  یقدم ه یتا   داشتم  

تخت ولو شدم   یرو  

انگار ...   سوختمیم  داشتم  

طاقتم تموم شد و...  گهید گرفتمیم  شی داشتم آت ادیز  یداغ از  
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 #طناز 

 

قلبم به درد اومد.  دم،یروژا د کی انقدر نزد  ،یارباب رو اونطور یوقت  

حساس شده بودم. یل یارباب خ   یرو  من  

ادیز  یلیخ   

نبود ... من عاشق ارباب شده بودم میبیعج   زیدرواقع چ  خب  

یتو عشق و عاشق  میتجربگ یسن و ب نی ا با  
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بازم هوا دار ارباب بودم    

زنانه رو بلند نبودم  یها است یس  من  

  نی اونم ا دونستمی رو خوب م ی زیچ  ه ی اما  شدی از قانون جذبم سرم نم  یزیچ 

 بود که 

و بس !...  دیتپیارباب م ی فقط برا  قلبم  

هضمش کنم،    یبه خوب تونستمیدختر کنارش رو هم نم ه ی ی کینزد یحت

که رها جون بهم زد متوجه شدم که دخترا چه    ییمخصوصا بعداز حرفا

بکنن !  توننیکه نم ییکارها  

خودش بکنه.  ی  فتهیارباب رو ش  تونستیروژا چقدر راحت م مثال  

حرفا زده بود یلیارباب راجب عالقه اش به من خ  هرچند  

اعتماد داشتم بهش.    یجوری  

  یا  گه ی دست تو دست با کسه د ینسبت به خودم قبلول داشتم، اما وقت حسش

دمش یدیم  

. ختیری م ی هر دلم  

 

  یی چرا من به عمارت برگشتم سرسختانه پدر رو بازجو نکهیاز ا مامان

. کردیم  

. دادی به مامان نم  یا  گهیبابا هم جز عوض کردن بحث جواب د اما  

اگه متوجه بشه دختر کم سنش از همسرش   سوختی م یل ی مامان خ  ی برا دلم

. شهیحتما سخت افسرده م اد یجدا شده و اسم دختر مطلقه روش م  

اوضاع.  نی دارم به درست شدن ا دیمن ام اما  
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. کنهیم  یکاریدارم ارباب   حتم  

  نی صفت نجات داد خودشم ا ونیکه منو از دست اون فرهاد ح   ینطور یهم

. دهیوضع رو سروسامون م  

 

محمود  یی دا یو بابا رفته بودن خونه  امانم  

ادیب  ایدومش فردا صبح به دن یقرار بود بچه  چون  

مدرسه نتونستم همراه پدر و مامان برم بخاطر  

زدم  یاتاق خان سر   به  

بود و پتو از روش کنار رفته بود خواب  

وارد اتاق شدم و پتو رو روش انداختم.  ی آروم  به  

پدرم دوسش داشتم   نیع  

مرد بعداز پدر و ارباب ...!   نیبهتر   

. نییپا ومدیم  یکیکه از پله ها دوتا  دمی روژا رو د  رون یاتاق که خواستم ب  از  

و خانواده اش رفته بودن اما خودش تا االن تو اتاق ارباب بود.  خان  

!   شدیو نابود م  ستیارباب ن  ی از تو زندگ یجور ی کاش  

آشفته بود.  یلیخ   

زد یدور خودش چرخ  یکم ستادیا  دیپله ها که رس  نییپا به  

.دییجویبود چون داشت ناخون دستاشو م ی عصب  یلیخ  انگار   

گفت   یز یلب چ   ری زد و ز ی دستش جابه جا کرد لبخند مرموز یتو  شوی گوش  

حرفش نشدم متوجه  

رفتم   رونی از در اتاق فاصله گرفت من هم از اتاق ب یوقت اما  
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حرفاش شدم  متوجه  

کشمیعقب م  ایراحت نی به هم ی فکر کرد-  

   ی کور خوند هه

محتشم بزرگ   یفتی من ب یواست تو به پا   سازمی م ی روزگار  

... هه  

شده    خکوبیسردرگمم کرد، از در خونه که خارج شد سرجام م حرفاش

. کردمی روژا فکر ممزخرف   یبودم و داشتم به حرفا  

؟   گفت یداشت م  یچ   

؟   زدیداشت حرف م  یچ  از  

کنار ارباب سرخوش بود   شیپ قه یکه تا چند دق اون  

دور گردنم پشتم   ی چقدر تو افکارم غرق بودم که بانشستن دست دونمینم

... دیلرز  
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فرستادم.  رونیارباب که به گوشم خورد نفس حبص شده امو ب   یصدا  

و گفت : برمگردوند  

؟  یکن یم  کاریچ  نجای ا-  
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تند دهن ارباب و حالت چشماش متوجه مست بودنش شدم.  ی بو  از  

امو گرفت و منتظر نگاهم کرد  چونه  

به خان بزنم.  یاومدم سر -  

تکون دادو گفت : یشد، سر   دهیسمت در اتاق خان کش نگاهش  

مادر و پدرت هنوز برنگشتن؟ -  

انگشتام بردم و گفتم : ن یلباسمو ب   یگوشه   

. شهیصبح فارغ م  مییچون زن دا  انینه فکر نکنم امشب ب-  

زدو گفت :   یخمارش پلک مهی ن ی همون چشما با  

حاال؟  هی بچه اش چ -  

کوچولوم زده امو گفتم :  ییواسه پسردا یذوق زدگ یاز رو  ی لبخند  

پسره -  

شکمم و گفت : ی تا ابروشو داد باال و دستشو گذاشت رو هی  

بزارم؟  نجای هم واسه تو ا  ی ن ین  هی  یخوا یم-  

لحن ارباب هم خنده ام گرفته بود   از  

بودم، چشم ازش گرفتم و سرمو انداختم    دهیبخاطر حرفش خجالت کش هم

. نییپا  

جدام کرد  نی زم  یاز رو  ی حرکت منو مثل پرکاه ه یو تو   ستادیا  

 

متوصل شدم به گردن ارباب.  فتادنمین  یبرا   

د یکوبیام م   نهی تاب خودشو به س یب  قلبم  

آغوش ارباب برم یهزار بار هم تو  اگه   
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!  دمیدفعه از استرسش جون م نی کمی بار هزار و  یبرا  بازم  

 

تخت گذاشت.  یآروم منو رو  ارباب   

بود. دهی امونمو بر  استرس  

اونم درست مثل من   دمیتب دارش فهم یبهم کرد.از چشم ها  یا   رهیخ  نگاه

قراره ..  یب  

دهنمو قورت دادمو گفتم :  اب  

 _ارباب!؟ 

از گوشم گرفت و گفت : یگوشم اورد.گاز اروم  کی رو نزد سرش   

 _جون دلم. 

دهنمو قورت دادم.تپش قلب گرفته بودم آب  

الزم نبود!!؟  طنتتیش  یکم  

گفتم : ی لحن پر از عشوه ا با  

تو دلم!!؟  یبکار  ین ین  یخواست ی مگه نم-  

باال انداخت.  ییسرش رو بلند کرد.ابرو  ارباب   

به پهلوهام آورد و گفت :  یفشار   

!؟ یمامان بش یدوست دار -  

و گفتم : شینیدست زدم نوک ب  با  

ی که باباش تو باش  یاره مامان بچه ا -  

دمیکمر شلوارمو خودمو بهش مال  ی نشست رو  دستش  

پشت بندش مادر بچه ام یش ی اول زن خودم م-  
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بچه ام مثل تو خوشگل باشه  خوادیم دلم  

. نطور یهم رنگ تو باشه، موهاشم هم  چشماش  

گفتم :  شش یدو طرف صورتش قاب گرفتم و با نوازش کردن ته ر  دستمو  

ن ی تو باشه راد ن یاما من دوست دارم بچه ام ع-  

تو    هی شب  درست  

...  یو قو  جذاب  

لبام یزد لباشو گذاشت رو   یجذاب لبخند  

دمیبوس یلباشو م ادیهوس ز  با  

!   نطور ی هم اونم  

گفت :  یخمار  یکه جدا شد، لباسمو داد باال و با صدا ازم  

؟ یکن رآبمی س ی خواینم-  

موهاشو گفتم :  یبردم ال   دستمو  

برات   کنمیم ی هرکار-  

   دیکوتاه بوس  لبمو

دمیام به خودم لرز  نهیس  یبا قرار گرفتن لباش رو  و  

بوسه بارون کرد  تنمو  

با زبون تر کردو گفت :  گردنمو   

بهت درد بدم ادیدلم نم -  

   کردیم تمیی پام داشت اذ نی که ب یسی احساس خ  با

کرده گفتم : هول  

یی برم دستشو  دیمن با  نیراد-  

زدو متعجب گفت :   یپلک  
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شده؟ یچ -  

و گفتم :  ن یی انداختم پا سرمو   

ز ی... چ  ز یمن ... من چ -  

کردو ...  ی اخم یعصب  
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ام گفت:  نهی کردو با فشردن س یاخم  

ی بر  ییجا ازمینه نم -  

منو  ی گذاشت یانقدر تو خمار  بسه   

گفتم : ه یحالت گر با  

یی برم دستشو  دی... با دی... من با ن یراد شه ی نم-  

. کنمیم خواهش  

دم یکش یغیگرفت که از درد ج  یامو گاز   نهیس  نوک  

ی بر زارمی نم-  

هامو تو مشتشون گرفت و تو دهنش برد  نهیس  

. رهیام بگ   هی بود گر ک یاومده بود نزد شیکه واسم پ  یو مشکل ادیلذت ز  از  

گرفتم گولش بزنم.  میوضع تصم نی از ا  ییرها  یگرفتم و برا  بازوشو  
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لبامو با زبونم تر کرده امو گفتم :   یحالت عشوه ا  با  

تورو بخورم   یاول من برا  خوامیم-  

داشتم   ی نطوریبارم بود ا نیمتعجب شده بودم، اول   ییهمه پرو ن یاز ا خودمم

!  کردمی رفتار م  

زدو گفت : یز یآم  طنت یش  لبخند  

قرارته   یب  یلیاتفاقا خ -  

روم بلند شد  از  

شده بود شلوارشو از پاش درود    خیکه نگاهش بهم م   ینطور یهم  

دندون بردم  ری ق شده اش با خجالت لبمو زش  یزدن اون مردونگ  رونی ب با  

شی مردونگ یو گذاشت رو  دیکش  دستمو  

اممم شروع کن طناز -  

ولش کنم  ینطور ی ا ومد ینم دلم  

خم کرده امو مکث کرده ام سرمو   

:شده اش گفت  د یکل  یدندون ها ن یاز ب یعصب  

طناز .  االی-  

بهش زدم ی کردمو زبون  کی بهش نزد لبامو  

   دیکش  یقی آه عم ادیلذت ز  از

کردم به کارم. شروع   

تجربه بودم ...    یب یول  

بلند شد  نشیخشمگ یصدا  هوی  
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طناز؟  یانقدر دندون نزن  شهی م-  

ام گرفت و خنده امو خوردم  خنده  

تو چنگ گرفت و خودش حرکاتشو تند تر کرد  موهامو  

کرد  یخودشو خال ی ظیآه غل با  

دور دهنمو پاک کرد  یکردو با دستمال  بغلم  

و خودت منو به    ی خوشگل بپوش یبرام لباسا   دیهرشب با یزنم بش  یوقت-

طناز  یتخت بکشون  

 

و گفتم دمیبوس   لباشو  

ن یدوِست دارم راد یلیخ -  

ازت جدا بشم  چوقتیه  خوادینم دلم  

جام باشه ...  نجایهم  شه ی هم ی برا کاش  

و گفت : دیاش، سرمو بوس  نهی تخته س ی گذاشتم رو سرمو   

کنم   یتو رو از پدرت خواستگار خوامیفردا م -  

تو بدون رو تحمل کنم   یب تونمینم گهید  

 

زده نگاهش کردم.   شوک  

. میماباهم ازدواج کن  خواستیم  یزود  ن یبه ا شدینم  باورم  

شکمم و گفتم :   یگرفتم و گذاشتم رو   دستشو  

م؟ یار یب ایبه دن   یبچه امون رو ک-  

نگاهم کرد  رهیخ  دویخند  
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گفت :  یبار  طنت یصورتم کنار زدو با لحن ش   یاز جلو  موهامو  

خوش بگذرونم   یبا مامانش حساب  دیاول با-  

اون کوچولو مزاحم معاشقه امون بشه  بعد  

 

و گفتم : دمیبرچ  لب  

.ستیمزاحم ما ن چوقتیاما بچه امون ه-  

چرا هست -  

و گفت : دیکش رلباسیامو از ز   نهیس  نوک  

ره یگ یهلوها م  ن یخوردن ا ی منو برا  یجا ادیب  یوقت-  

تنه ام   نییپا یگذاشت رو  دستشو  

تا حال کنه ؟  نجایآقا پسرو بفرسم ا  ن یا  یباشه من چطور  ی وقت ی طرف از  

دمیو گردنشو بوس دمیخند  

طناز؟ -  

جانم-  

؟ یس کنم تو تحملشو دار باهات سک  خوامیمن هرشب م -  

درشت شد و گفتم :  چشمام  

هرشب؟  -  

هرشب زدلمی اره عز-  

عذاب آوره.  یلی خ  ینطور یاما ا-  

من بدنتو لمس کنم؟   یتو دوست ندار ی عنی-  

. برمیاز لمس بدنت لذت م من  
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صورتش و گفتم :   ی رو  دمیکش  دستمو  

ندارم.  ی اعتراض یباهام کن   یتِو هرکار  ی من برا  یهمه -  

گفت : دویبوس چشمامو  

خوامیوجودت م یبود من تو رو فقط و فقط برا  یشوخ -  

باهات  یس و هم خوابفقط سک   نه  

مشترکه   یاز زندگ ی جزئ زایچ  ن یکه ا یدونیم  

خوام یرو نم  یز یچ  گه ی د یکه تو کنارم باش نی هم اما  

اش شده ام  نهیبا نوک س  یلمس کرده ام و مشغول باز  انشویعر تن  

شده بود نی داشت سنگ نفساش  

نگاهش کرده ام که ....  متعجب  
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خمار شده اش شدم ینگاه ها متوجه  

امشب کارتو بسازما   نیکه هم  یکنی م ی طونیش  یدار -  

کرده ام؟ کار یمگه چ -  

گرفت  یگاز  نمو ییلب پا یکنیم ی دلبر-  

دردش لذت بردم. از  
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همه کاراشم برام لذت بخش شده بود گهید  

کاراش.  تمام  

شده بودم   گهیطناز د  ه یمن امشب   دیشا  

!...  دادمی داشتم کار درست رو انجام م دمیشا ای  

از دست بدمش.  خواست یدلم نم  گه یبود د  یهرچ  اما  

.میطالق من رو از فرهاد انجام بد  یقرار بود بعداز مدرسه کارها  فردا   

روبه   یمن و اون فرهاد عوض ییجدا  هی بابا گفته بودم که امشب ماجرا به

 مامان بگه. 

نباشم بهتره  من  

. خورهیالاقل غصه کم تر م ی نطوریا  

 

. دونستمی مجنون رو نم ایعاقل شده بودم  امشب   

بود  یهرچ  اما  

زمیمرد که شده بود همه چ  ن یدر کنار ا گرفتم یم یخوب حس  

کسم.  همه  

صورتشو باهام کم کنه گفت : یفاصله   نکهیزد و بدون ا  مینیبه ب شوی نیب  

تو دلبر؟؟  ییکجا-  

شمی م ونه یجمله هاش د  نیبا ا دونست یم  

کنه.   کی نزد  یتا منو به مرگ و ذوق زدگ گفت یم  یقصد ه  از  

  رون ی کردمو به زحمت از آغوشش ب  یافتادم خنده زورک تمیوضع  ادی تازه

 اومدم
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رسوندم.  س یخودمو با دو به سرو و  

 

بود که داشتم یچ  دیحس جد نیا  دونمینم  

باشم.  ن یخوشحال بودم که قراره تا ابد کنار راد اما  

  خواستمیوجود خودش رو م  خواستم،یفقط خودش رو م من

شدم.  نهیس  به نهیباهاش س رون یکه اومدم ب سیسرو   از  

شد بهم  رهی دستشو گذاشت کنار صورتم و خ   واریبه د چسبوندتم  

نگاهش کردم متعجب  

شده؟   یز یچ -  

نداد و باز نگاهم کرد  یجواب  

موندمی م یباق  یمن همون ارباب سنگ  یاگه نبود-  

.د یگونه ام کش ی نوازش وار رو  دستشو  

صورتش و لبشو کوتاه   ی پاهام بلند شدم و دستمو گذاشتم رو  یپنجه   یرو

دم یبوس  

عقب بکشم و خودش شروع کرد به کام گرفتن از لبم.   نزاشت  

.کردمیم  شیو همراه دادمیلختش حرکت م   یموها ی ال  دستمو  

فاصله گرفت   یعقب، ازم کم دمیکه کم اوردم سرمو کش نفس  

بلندم کرد.  رزانوموی انداخت ز  دستشو  

دستمو دور گردنش حلقه کردم دمویخند  

به گردنم زدو گفت : یقی عم ک یم  

کوچولو...  میبخواب میوقتشه بر  گه ید-  
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   دیکنارم دراز کش انش یعر یتخت باهمون باالتنه   یخوابوند رو  منو

. دیمن رو از پشت تو آغوشش کش و  

و گفت :  دی گوشمو بوس  یالله   

م یحرکت کن د ی؟ صبح زود با  یفردا آماده ا  ی برا-  

که ...  درساتم  

اش   نهیتخته س ی سمتش دستمو گذاشتم رو  برگشتم  

بودم نگاهش کردمو گفتم   ختهی که تو چشمام ر یتمام لذت و عشق  با  

رو آماده کردم.  یهمه چ -  

گفت : مو ینینوک ب  زد  

خوبه -  

:و گفت  دیسرم رو بوس ی جفتمون، رو  یرو  دیرو کش پتو  

دلبر  ری شبت بخ -  

بدون مانع    ینطوریا  یوقت رفتیم ی ر ی و یر یدلم ق دم،ی به بدنش کش یدست

.کردمیم یک یو انقدر بهش نزد زدمی بهش دست م  

برات  ارمیبزار لباس ب ، یخوریسرما م -  
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لبش به خنده کش اومدو گفت :   یگوشه   

خورم یمن سرما نم خوادینم-  

بهم گفت.  یر یبا شصتش نوازش کردو شب بخ  نموییتکون دادم لب پا یسر   

گونه اش جواب دادم.  دنیرو با بوس  ری بخ  شب  

هم رفت و من غرق نگاه کردن مرد جذاب روبروم شدم.  یرو  چشماش  

 

ن؟ یراد-  

که چشماش بسته بود گفت : یهمونطور   

ن یجوِن راد-  

خورهیمن و م یغصه  ی لیامشب مامانم خ -  

که کرد گفت :  یز ی باز کردو با اخم ر چشماشو  

افتاده مگه؟  یچه اتفاق ؟یچ  ی برا-  

خب ... -  

شدم  ی اش بود مشغول باز  نهی س  یکه رو ی کم ی من من کردمو با موها یکم  

گفت :  یجد  

شده  یچ  نمی بگو بب-  

 

روش   دونستمیم ارم،یجلوش ب یاز اون فرهاد لعنت ی اسم  خواستمینم  راستش

 حساسه. 

. دمیکشی م شیبحثمو پ  دیهم با یچطور دونستمینم اما  

ولش کن ...  یچ یه-  
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تا تهش برو جوجه  یزنیم ای رو نزن  یحرف ای-  

. نمیبب  بگو  

شدمو گفتم :  ره یچشماش خ  به  

رو با ...  مییخب راستش مامانم اگه موضوع جدا-  

. شهیناراحت م   یلیاون بفهمه خ  با  

سکوت کرد  یکم  

سکوتش استرس گرفتم   از  

سرم گفت : یرو  دنی تو بغلش چفت کردو با بوس  شتریب  منو  

. شهیدرست م  یرو نکن ... همه چ   زای نچ یفکر ا -  

از    دیکه با یباهم ... کار من هم هنوز تموم نشده و اونطور   میکارا دار یلیخ 

. ومدمی خجالت فرهاد درن   

   یبد سوق ند  یفکرتو به جاها بهتره 

 باشه؟ 

لب گفتم.  ری ز  یکه زدم باشه ا   ی و با لبخند پهن دمی گلوشو بوس  کی سب  

سکوت دوباره صداش زدم که ناله کنان گفت : ی کم بعداز   

جانم؟ -  

سراغش ها؟  یر یتو که دوباره نم -  

؟ ی سراغ ک-  

... همون فرهاد. گه ی همون د-  

راجبش زده بشه طناز   یحرف خوامینم-  

؟ ید یفهم  

لب گفتم.   ری ز ی و اهم دمیبرچ  لب  
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که دوباره صداس زدم   بردیخوابش م  داشت  

!!...  اوردمیداشتم اشکشو درم گهید  

گفت  ی هوم خوابالو  

م؟ یکنی م  یکجا زندگ میکن  یما عروس  گمیم-  

شهر؟  میر یم  ای نجایا  

خمار از خوابش گفت:  یبسته وصدا  ی همون چشما با  

. میپاش  دیبخواب صبح زود با ر یبگ  -  

عمرا به   ت یداریشب ب   نیهمون صبح. با ا  ی خانم حمامم گذاشتم برا بخاطر

م یبرس ی کار چیه  

اشو گفتم :  نهیبه س دمیمثل گربه ها سرمو مال  دمویخند  

باشه بخواب دیببخش -  

مرد من  یبخواب خوب  

داد باال و گفت :  ییچشماشو باز کنه ابرو نکه ی بدون ا دویجون خند یب  

حرفا؟   ن یاز ا ی عه؟ بلد-  

گفتم :  طلبکارانه  

بلد نباشم؟   یواسه چ -  

تو بلدم  واسه   

خروپوفش کل اتاق   یکه صدا دینکش  یمنو تو بغلش له کردو طول دویخند-

 رو برداشت ... 
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دم یاز خواب پر شدی که بهم وارد م ید یشد  یتکون ها با  

هم گذاشتم یباز کردمو دوباره پلکامو رو  ی پلکامو کم  یال  

به گوشم خورد    ی لذت بخش  یصدا  

بود   نی راد  یصدا  

شه ی م ری پاشو طناز پاشو د-  

دم یسرم باال کش ی لبم نشست و پتو رو رو یرو  ی لبخند  

باشه پس ؟!    یاالن متعلق به من نباشه واسه ک  ایحس دن نیبهتر   

زدم  یتخت غلط  یرو  

شمی بخوابم زود پام  گهی د کمیبزار -  

برد باال و گفت :  صداشو  

نم یطناز تنبل نباش، بدو بب-  

که واقعا توان بلند شدن از تخت رو نداشتم   ومدیخوابم م  انقدر   

دمینکردم و دوباره خواب  ییتنا اع  

تخت یمنو نشوند رو  هوی گرفت و   بازومو  

چشم باز کنم  ذاشتینم  ادیز  نور  

و گفت :  ختیدستش موهامو بهم ر با  

خواب از سرت بپره  دیبا االی  االی-  

چشمامو گفتم یگذاشتم جلو   دستمو  
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. نی راد کنمینور رو کم کن خواهش م  کمیالاقل -  

زانومو بغلم کرد  ری و دست انداخت ز دیکش یپوف  

رو با پاش باز کرد   سیمقابلش، در سرو شدمیدختر بچه ها م  نیع  

  یرو  خت یر خویمشت آب  هی  هویآب رو باز کردو  ر یش  نیگذاشت زم  منو

 صورتم

 

کشدم.   یخفه ا غیآب ج  ی و از سرما دمیبه خودم لرز هوی  

اهان حاال شد -  

زدم.   خیزدم بخدا   خی  یوا  یوا -  

هوله رو برداشت و باهاش صورتمو   خورد یکه داشت خندشو م یدرحال

 خشک کرد. 

خورد یبود و از سرما دندونام بهم م دهیخواب از سرم پر گه ید  رسما  

و گفت :  دیکش   لپمو  

.رونمیکارتو بکن من ب -  

. رونی زدم ب س یالزم از سرو  یتکون دادم و بعداز انجام کارها یسر   

. کردی داشت سر و وضعشو چک م  نهییآ  یحاضر جلو  ن یراد  

. کردمیبودم مات نگاهش م ستادهیسرجام ا  ینطور یهم  

بهم داد بود که   نویدوست داشت که دوباره فرصت ا یل ی منو به حتم خ  خدا

رو کنار خودم حسش کنم.  ن یوجود راد  

صورتم   یسمتم متعجب نگاهم کرد قدم برداشت سمتم و جلو   برگشت

زد   یوشکن  
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تو هپروت رفتن ممنوع. -  

به روش زدم  یگرم لبخند  

. رونیب  میگرفت و از اتاق زد  دستمو  

دلبر خانم، نه ؟  ی منو حرص بد   یخوایرسما امروز م -  

باال انداختم و    یشونه ا  میکردی که تند تند به سمت اتاق حرکت م  ینطور یهم

 گفتم : 

نه ... اصال  -  

میاتاق شد  وارد  

برد سمت شلوارم که متعجب گفتم : دست  

   تونمیخودم م-

حرکت شلوارمو از پام درورد ه ینداد و تو  جوابمو  

شونه   ی دستمو گذاشته بودم رو فتمین  نکهیا  یمدرسه امو پام کرد برا   شلوار

مردونه و پهنش یها  

نِدشتنم کرد و پشت بَ   مانتومو  

باال  دیتا گلوم کش پشو ی خز دارمو هم تنم کرد و ز کت  

گفت : دویخند دنمید با  

. یخور یسرما نم  گهید ینطور ی ا-  

مقنعه ات کو؟  خوب،  

و گفتم   نییپا  دمیکش یکم  پویکه ز  شدمی خفه م داشتم  

کمده   تو  

تکون داد، کارمون که تموم شد  یسر   

رون یب  میاتاق زد  از  



 

 

 
658 

به خوردم داد وبعداز سر زدن به خان از عمارت    یکیو ک ریش  یهولک هول

رون ی ب میزد  

شدن خان برسن عمارت.  داریقرار بود تا قبل از ب نایا  مامان  

از بابت خان راحت بود. المونیخ  نی هم بخاطر  

و ...   میشد  نیماش  سوار  
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. دمی خواب  ری تمام مس تو  

فتاد یهم م ی دست خودم نبود، چشمام رو واقعا  

برام لذت بخش بود.  ی لیکوتاه خ   بایهمون خوابم تقر یول  

پام  یرو یز ی حرکت چ  با  

شده باشه   ری مدرسه ام د  نکهیاز ا دهیپلکامو باز کردم ترس   یال  

چشمم گفتم :   دنیگرفتم و با مال ی امو از صندل که یت  

شد؟   رمید-  

گرفت و گفت : یز یر  شگونیرون پام و  از  

ی وقت دار  یمنو ببوس نکهینشده واسه ا  رید-  

دستم جابه جا کردمو گفتم : یامو تو  کوله   
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بکنم، آخه ...  نکارو ی بعدا ا  شهی م-  

کرد و صورتشو گرفت جلوم یاخم  

نمی ... بدو بب ر ینخ -  

کرد که لبشو ببوسم.   یکار  یلبم کش اومدو خم شد ول  یگوشه   

باشتمون، زود ازش جدا شدم  دهیند یکس نکهیزده از ا  خجالت  

با نوازش کردن گونه ام گفت :  دویخند  

؟   یشد  دیسرخ و سف  یواسه چ -  

باشتمون؟!!  دهیند ی کس-  

فرمونو گفت:  یگذاشت رو  دستشو  

مگه ؟   هیچ  نن، یبب  -  

گفت :   نیباال دادم و که راد یا  شونه   

؟ ی شیم ل یساعت چند تعط -  

ک ی ربع  ه یساعت -  

.نجامیباشه همون موقع ا -  

د یبوس  مویشون یاورد جلو و پ سرمو   

برو مواظب خودتم باش-  

فشردم و گفتم :  دستشو  

. خداحافظنطور ی توهم هم-  

شدم و به طرف مدرسه حرکت کردم.  ادهیپ  نی ماش  از  
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زود گذشت  یلیساعته مدرسه خ  چند  

چند ساعت رو گذرونده بودم. نیا  ن یراد  دنیشوق د بخاطر  

ومدنش شدم.و منتظر ا ستادمیمدرسه ا  دم  

انداختم   ینگاه موی مچ  ساعت  

دو بود ...  ک ینزد  

کرده بود   ری گ  کی تو تراف حتما  

سرمو بلند    ینیبوق ماش  یرو شدم که با صدا  ادهیپ  یراه رفتن تو  مشغول

 کردم. 

رسوندم.  ابونیبدو خودمو به اونور خ  نش یماش  دنید با  

شد و کوله امو از پشتم درود ادهیپ  نی ماش  از  

موندم کی تو تراف  زمیعز دیببخش -  

. دیطول کش  یدادگاه هم کم کار  

زدمو گفتم :  ی لبخند  

معطل نشدم.  ادی اشکال نداره ... ز-  

زدو گفت:   زهی ری که دل آدم م  ییهمون لبخندا  از  

. میخب سوار شو بر یلیخ -  

   میشد  نیماش  سوار

  یو تو همون خونه  رمی گیغذا م   رونی گفت که از ب  ن یناهار راد  یبرا 

.م یخوریم م،یرفته بود  باریکه   شیمجرد  

 

. میخونه شد یراه   گهید یزهایغذا و چ   دیخر بعداز   
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کاناپه و لم دادم روش  یو کوفته کوله امو پرت کردم رو  خسته  

اومد باال سرم و با نوازش کردن شونه هام گفت :  ن یراد  

من خسته شده؟  ی خانم کوچولو-  

دستاشو گفتم :  ی گذاشتم رو   دستمو  

خسته شدم. ی لیآره خ -  

وگفت : دیبوس  گردنمو   

دلبر   کنمیرفع م تو یخودم خستگ-  

. میدست و صورتتو بشور ناهار بخور پاشو  

کاناپه بلند شدم. ی رو  از  

و به سمت اتاق حرکت کردم.  دمیاشو بوس  گونه  
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کردم یفکرشم نم نجایکه اومدم به ا  یبار نی اول  

رو کنار هم بزاره.  ن یشکل بچرخه و من و راد ن یبه ا روزگار  

کردمیاز خدا تشکر م دی با  یچطور  دونمینم  

باشه .  رحمی ب یایدن  نی اتفاق ا ن یقشنگتر د یشا شیخوای م  یبه کس دن یرس  

و صورتمو خشک کردمو به سمت آشپرخونه حرکت کردم  دست  
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معده امم    یناله ها ی صدا  زی م  یرو  یغذاها  دن یشده بود با د دهیکامل چ   زیم

 بلند شد

 

رخنده یو بلند زدم ز رمی خنده امو بگ ینتونستم جلو  ن یراد دنید با  

لخت و شلوارک ...  یباالتنه  با  

خوشگل شده بود !!  یلیخ   

و جلوم خم شد ستادی ا  روبروم  

کردو گفت :  زی ر  چشماشو  

تو؟   ی خندیم  یواسه چ -  

گفتم.  ده یبر دهیرو بر یچ ی تکون دادم و ه  یخنده هام سر  وسط  

گاز گرفت و که از درد خنده امو خوردم  موی نیب  

دماغم   ییییا-  

به من نخند جوجه  گه ید-  

و گفت :  یصندل  ینشست رو  ز،یکرد سمت م  حرکت  

. نیبودمت ارباب راد  دهیند ینشکل یاخه تا حاال ا -  

کردو گفت : ی پاش اشاره ا به  

. نمیبب نجایا  ایب-  

کردم ی نوازش م  ششو ی پاش و با دستم ته ر یرو  نشستم  

و گفت :   دیدستمو بوس  پشت  

شه ی دادگاه تموم م  یهفته کارا  نیتا آخر ا -  

که ...  امروزم  
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حرفشو خورد ینوازش کردو ادامه  موهامو  

؟   شهیموهات مثل اولش م  یک-  

تییطال ی ها سوی لک زده واسه اون گ دلم  

گفتم :  دمویخند  

کشه ی طول نم ادیامم ز-  

شه یمثل اولش م  دوباره  

امروز با پدر صحبت کنه   نیو گفت که قراره هم د یلبمو بوس  یگوشه   

ن؟ یبهتر از ا یچ   

صرف شد  میوردیکه درم   ییها و اداها یرو با تموم شوخ  غذا  

تر از    یام رو فراموش کردم و پرانرژ   هیاول   یکه اون خستگ ی قدر  به

شده بودم.  شهیهم  

شده بود.  فی آخرش تمام لباسامون چرک و کث  یول  

  زیهم با خالل دندون، دندوناشو تم  ن یشدم و راد  زیجمع کرد م  مشغول

کرد یم  

پاشو گفت : یکی اون   ی انداخت رو پاشو  

م؟ یکن  یکجا زندگ یدوست دار -  

و گذاشتمش داخل آب چکون گفتم : دمیآب کش  بشقابو  

خب ... راستش -  

   یکه تو راحت باش ییهرجا

راحتم  یمن هرجا که تو راحت باش-  
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ستاد یبلند شدو پشتم ا  ی صندل ی رو  از  

دور کمرم حلقه کردو  دستشو  

به گردنم. دیمال شوی نیب  

م یخان رو تنها بزار میتونی نم-  

مشکله.   ی از اونجا دل کندنم برام کم ی طرف از  

دستشو محکم تر کردو گفت : قفل   

نجاس یتو مدرسه ات ا  یول-  

نجاس یبرم ا خوامیکه م یکارم، و دانشگاه من  

دادم و باذوق گفتم : ه یتک ییظرف شو یسمتش دستمو به لبه   برگشتم  

دانشگاه؟  یبر   یخوا یم-  

داد باال و گفت : ییابرو   

ببرم  شی درسمو پ ی ادامه  خوامیآره م-  

...  ایمهندس  ا ی یشی دکتر م-  

گفت : مین یب دنی لبش به خنده کش اومدو با کش  یگوشه   

مهندس -  

به روش زدم و خودمو تو آغوشش رها کردم  ی لبخند  

نوازش کردو گفت :  پشتمو   

رم یدوش بگ دیبا-  

و وضعمون خنده دار شده جوجه  سر  

 

  دمیگز  نمو ییتر کردمو لب پا لب
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و...  رونیآغوشش اومدم ب   از  
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اول من ...  یخوا یم-  

دوابروش نشست و گفت :  نی ب یاخم  

طناز !  میندار ی تک زِ ی چ  گهیاز امروز د-  

حرفش شدمو باهم به سمت اتاق   ی کننده دییناراحتش کنم تا خواستمی نم

م یحرکت کرد  

لباس ندارم که ... -  

:موهامو باز کردو گفت  کش  

من هست   یلباسا-  

گفتم :  دمویخند  

برام  مونهی اونا که مثل سارافون م-  

امو فشرد و با وارد شدنمون داخل حمام گفت : شونه   

عروسک  میفتی زودتر راه ب  دینکن با  یزبون نی ری ش-  

دوش قرار گرفتم ر یتنم ز ی لباسا باهمون  

که پشتم قرار گرفته داشت  نی و راد دمیآب به خودم لرز   یسرد   از  
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تر تو آغوشم گرفت  محکم  

گفت :   انهیکنار گوشم نجواگرا و  

سردته؟ -  

آره تکون دادم   یبه معن یسر   

. رهنمیپ  نییپا یگرم تر کرد دستش نشست لبه  آبو  

هم فشردم.  یو چشمامو محکم رو  دمییگز لب  

لباس هامو از تنم درود   ی آروم  به  

بدون مرز جلوش قرار گرفته بودم، معذب بودم.  نکهیشکل و ازا ن یبا ا یکم  

که داشت  یکرده بودم و اون با آرامش کامل سکوت  

. شستی سرم رو م یموها  

باال رفته بود.  گرفتمی کنارش قرار م ی که وقت شه یقلبم مثل هم   ضربان  

. رهی دردم بگ ذره ی یحت نکه ی بدون ا دیآب کش  موهامو  

رو بهش زد  ییرو برداشت و شامپو بدن خوش بو ف یل  

. کردیخوش بود که آدمو مست م یبه حد بوش  

دیپشتم کش  ی رو رو  ف یازم فاصله گرفت و ل یکم  

برم گردوند. ی آروم  به  

مکث نگاهم کرد ...  با  

شد    نییگلوش باال پا  کی سب  

  گهید یصورتش پخش شده بود واز هر دفعه   ی شلخته رو سشیخ  یموها

  یقطره ها  شیورزشکار کل ی جذاب ترش کرده بود. از بدن برنزه و ه یا

. دیچکیآب م   

   دیتنم کش  یرو  یرو به آروم ف یل
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. داد یبا آرامش کاراشو انجام م یلیخ   

که تموم شد خم شد طرفم  کارش  

د یبو کش قیعم  نمو یس  یچسبوند با قفسه  شوی نیب  

خوب شد یلی امم خ -  

بخورمت جوجه خوادیم دلم  

دو انگشتش فشرد و چشماش خمار تر شد نی هامو ب نهیس  نوک  

گفت :   ی خشدار ی صدا با  

شروع کن. -  

   یصندل یراحتر کارمو انجام بدم نشست رو   نکهیا  یبرا 

مخصوصشو برداشتم و شروع کردم به شستن موهاش یشامپو   

کردم یو آروم نوازشش م  بردمیموهاش م ی ال  انگشتامو  

شو.رتم    یلبه  یکه نشست رو دستش  

دمیو دست از کار کش دمیگز لب  

گردنم و  گفت :  یسرشو برد داخل گود  یخم شده بودم به راحت نکهیا  یبرا   

کارتو انجام بده-  

د یکش  نییشدم، شور.تمو پا  مشغول  

از سر و بدنم رد شد  ی تنه ام که انگار برق چند ولت نییپا یرو  دیکش   دستشو  

. کردی دستش باس.نمو نوازش م با  

 

ازش جدا شدم و    یکم  فیبرداشتن ل  یزود انجام دادم و برا   یلی خ  کارمو

دم ی.تمو باال کششور   
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دمیبدنش کش یو رو  ختمیر ف یل  یبدن رو رو   شامپو  

بلند شد ی صندل ی رو  از  

با خنده گفت :  دویکش  ن ییپا  هوی.تمو  شور  

. ایبپوشون  یزیاز من چ  نمینب  گه ید-  

و پشت کردم بهش  دمیخند  

و کنار گوشم زمزمه کرد:  د یبوس انمو یعر   یسرشونه   

من.  هی خواستن-  

که تموم شد کارمون   

. رونیب م یو از حمام زد میرو تنمون کرد  هوله  

رو تنم کردمو ...  نیراد  یاز لباسا  یکی  
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.میغروب بشه به راه افتاد  نکهی امو جمع و جور کردمو قبل از ا کوله   

مشق و درس و امتحان واسه فردا داشتم  یکل  

انجام نداده بودم.  چکدومو یه که  

از کتابامو از داخلش برداشتم و شروع به    یکیکوله امو باز کردمو    پیز

 خوندن کردم. 
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داشتم تمرکزمو جمع کنم  یسع سخت  

بتونم درس بخونم تا  

پشتم قرار گرفت و مشغول    نیچقدر زمان گذشته بود که دست راد  دونمینم

 نوازش کردن گردنم شد

چرخوندم سمتشو گفتم :  سرمو   

شده؟   یز یچ -  

زد   ی بهم انداخت و لبخند ینگاه  

نه تکون دادو گفت :   یبه معن یسر   

افتادم؟ یچ  ادی  یدونیم-  

  ی به دستا دادم ه ی بستم و برگشتم سمتش و سمت چپ صورتمو تک  کتابمو

دستام بود.  ی مردونه اش که تو   

؟ یچ  ادی-  

داد باال و گفت : ییابرو   

دمت یو بوس دمتیکه د یبار   نیاول -  

؟ ی رفتی در م ردستمیچقدر از ز  ادتهی  

ادامه داد : دمویخند  

و تمام تنتو گاز   ارمتیب  رتی گ جای خواستیدلم م یکردی ازم فرار م  یوقت-

   رمیبگ

باال انداختم ودلخور گفتم : ییابرو   متعجب  

چقدر خشن  -  

امو نواش کرد و گفت :   گونه  

گذشت بهم   ی که نداشتمت چ  یماه و خورده ا  کی   نیتوا ی دونینم-  
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؟  ی دونستیم  ویزی چ  هی  

بدونم...؟  دیرو با یچ  -  

که حواسش به جاده بود گفت :  ینطوری بهم انداخت و هم  ینگاه میلبخند ن با  

. کنمی و باهاش عاشقانه رفتار م خوامشیکه انقدر م  یهست  یکس نی تو اول-  

. یمونی م شمی آخر  

لبم شکل گرفت و پشت دستشو   ی رو  ی زده از حرفش لبخند گشاد ذوق

دم یبوس  

ن یراد ی من تو هست ی اهایمرد رو-  

:ادامه دادم  دمویگز لب  

شه ی تاب م یکنارت هستم قلبم ب  یهنوزم وقت-  

تو دوست نداشتم  یرو به اندازه   یچکسیه تاحاال  

. شمی مثل امروز عاشق نم چوقتیه  مطمئنم  

دی گرفت تو دستاش و نگاهم کردو پشت دستمو بوس دستامو  

کرد  ستیا یرو زد و تو جاده خاک راهنما  

؟   یخسته شد -  

گردنشو گرفت و گفت : یخستگ  

آره... -  

زد:  ی خسته ا لبخند  

   یبد  یبهم انرژ  دیبا-

خنده گفتم   با  

؟   ی چطور-  

پاهاش کرد گفت :  یکه به رو  ی داد عقب و با اشاره ا ی کم شو یصندل  
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   نجایا  ایب-

پاهاش نشستم   یرو یوسواس خاص با  

و دستاشو پشت سرش قرار داد یداد به صندل ه یتک  سرشو  

امو گفتم :  رچونهیدستمو گذاشتم ز  کردینگاهم م  رهی خ  ینطور یهم  

؟ ی کنینگاهم م ینطور ی چرا ا-  

زد    یپلک  

کنم یدلم بخواد نگاهت م یهرجور -  

ش یقلوه ا  یلبا یباال دادم دستم نشست رو  ییخنده ابرو با  

خنده ام گرفته بود.  دادمیبچه ها لبشو تکون م مثل   

کردو لباشو گذاشت   یکوتاه یازش گرفت و خنده یگرفت و گاز   دستمو

هم ...  دن یبه بوس میلبام و شروع کرد  یرو  

 

  شویشون ی فاصله اشو ازم کم کنه پ نکهیو بدون ا  دیبا دندونش کش  نمو ییپا لب

 ق یعم  ی که چشماش بسته بود پشت سرهم نفسا یدرحال مویشون یچسبوند به پ 

. د یکشیم  

و گفت : دیلبمو بوس ی جدا شد گوشه  ازم  

. میبهتره بر  گهی خب د یلیخ -  

 

عمارت.  مید یرس ن یچندم بعداز   

م یکوله ام روازم گرفت و باهم وارد عمارت شد ن یراد  

انگار بغض کرد    دنمیبا د مامان  
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منو تو آغوشش    یا   گهی حرف اضافه د چیکردو بدون ه  نی به راد یسالم

 گرفت. 

.دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک   یبستم و ناخواسته قطره  چشمامو  

گفت :   دیکه به صورتم کش  یو با دست رون یب  دیبغلش منو کش  از  

برات  ره یمادر بم  یاله-  

نادم گفت :  دوییگز نشو ییپا لب  

کاش از همون اول ... -  

مامان ... ولش کن -  

تر کردم لب  

هم کنار فرهاد نشستم  قهیواسه پنج دق یبود گذشت، من حت یهرچ -  

بود تموم شد  نمونیب  یاالنم هرچ   میبهم نداشت یکار   چیه ما  

پاک شده.  میاسمش از زندگ  گهید  
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ن ی#راد  

بدم صیتشخ  دونستمیتو آغوش مادرش بودو خوب م  طناز  

. هی چ  یطوالن ی هم آغوش نی ا  لیدل  
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زه ی االنمو بهم بر  یخوش یز ی چ  خواستینم دلم  

!...  دنی بود انقدر نرس بس  

عاقل بود  شه ی گرفتم اول با پدر صحبت کنم، اون هم میتصم  

شی و کم جون یحال یب  نی با وجود ا یحت  

. دادیم  شنهادی کارهارو بهم پ نیتر  یها و عقالن میتصم نی بازم بهتر اما  

بود برام.   ینعمت وجودش  

زنگ   میکه گوش  رون یب  امیباال تا لباسامو عوض کنم، خواستم از اتاق ب  رفتم

 خورد.

برداشتم  مو یگوش زو یگرد کردم به سمت م عقب  

گوشم   یتو  شیپر انرژ  شهیهم  یبود؛ تماس رو برقرار کردم که صدا ماین

دیچ یپ  

سالم بر ارباب جوان -  

ر یبخ   دنیرس ؟ یسالم پسر، چطور -  

چقدر دلم واست تنگ شده پسر  ی دونیممنون ممنون، آخ نم-  

نمت یبب امیم دارم  

تکون دادمو گفتم :  شیهمه مجنون باز  نی تاسف ا یبه نشانه  یسر   

   یخوب خودتو وعده گرفت-

گفت :  دویخند  

خان  ن یراد می منو تو ندار  گه ید-  

پس  نمتیبی باشه، م-  

فعال -  
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تو موهام بردم و از اتاق زدم   یرو که قطع کرده ام با لبخند دست  یگوش

. رون یب  

و به سمت   گفتیم  رلب ی ز  یز یکه خندون داشت چ  دمیراهرو طناز رو د تو

کرد یاتاق حرکت م   

زدم  ش یشونی پ یرو   یبهش رسوندم و بوس خودمو  

 

خوب استراحت کن که فردا صبح مثل امروز همش تو   ن،یی برم پا دیبا-

دلبر  یچرت نباش  

گفت :  دویخند  

چشم، توهم استراحت کن  -  

...   یخوابینم  اصال  

اتاق کردمش   ی راه  شینی نوک ب ی تکون دادمو با زدن رو  یخنده سر با  

ستادمی سمت اتاق پدر که مقابلش ا رفت ی به دست داشت م ینی س  نینسر   

آب بود رو ازش گرفتم و با تقه    وانیل   هی پدر و  یکه داخلش قرص ها  ینیس

که به در زدم وارد اتاق شدم.   یا  

زد  یلبخند کم جون  دنمیبا د پدر  

.دمیو پشت دستشو بوس  ی عسل یرو گذاشتم رو ی نیتخت نشستم و س  یلبه   

 

فشردو گفت :  دستمو  

پسرم؟  رهی م  شیکارا خوب پ -  

گفتم : نانیهم فشردم و با اطم یرو   پلکامو  
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. شه ی که حالتونم داره بهتر م نمی بیخوبه ... م یهمه چ -  

گفت :  دیکشیکه م یقی نفس عم ونیکردو م  یکم جون یخنده  

...   گهیجان من که د نی آه راد-  

کردمو گفتم :  یاخم  

  نیبا ا   شمیم یکه عصب  یدونیدوباره شروع نکن، م کنم یپدر خواهش م -

 حرفاتون. 

چشمام چرخوند. نی تکون دادو نگاهشو ب یسر   
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باهاتون صحبت کنم  خواستمیراستش م-  

پسر  نمیکمکم کن بش -  

. نه یکردمو کمکش کردم تا بش   میپشت پدر تنظ متکاهارو  

اومدن.  نجایروستا به ا  یاز اهال  ی امروز کل-  

ارزش قائلن.   رمردی پ  نیبده که هنوز واسه ا  رشونیخ  خدا  

هارو برداشتم و دونه دونه از جلدشون درودمشون.  قرص  

زدمو گفتم :  ی لبخند  

   یپدر، شما فقط خان نبود دیست ین  یکم کس-
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واسه تک تکشون.  یپدر بود  نیع  

گفت : دیکه کش   یقیتکون داد و بعداز نفس عم  یلبخند سر  با  

نم؟ یراد  یبهم بگ یخواستیم یخوب چ -  

کرده بود  دایلرزش پ  یکه کم یی رو گرفتم سمت پدر، با دستا  قرص  

هارو از کف دستم برداشت  قرص  

حالش ....  نی فشرده شدو واسه ا  قلبم  

مکث گفتم : بدون  

راجب طنازه -  

آب رو به دستم داد  وانیزدو ل   یپلک ش یشگیهمون آرامش هم  با  

طناز؟... -  

شده؟ یچ    

مکث گفتم : ی و با کم دمیکش   یقیعم نفس  

که ... باهاش ... باهاش ازدواج کنم پدر.   خوامیم-  

 

چشمام  یشد تو   قی تر کردو دق لب  

چشماش خوند. یتو شدی تعجب رو م یکم  

به نظر   بیعج   دیروستا با  نی کل ا ی بود براش...بنظرم برا بیعج  خوب

.ادیب  

. ردستشه ی که ز ییروستا ی از اهال یک یارباب با  ازدواج   

مهم نبود.   زای چ  ن یمن ا  یبرا  اما  
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و کوته   نی جماعت کوته ب نیا  یهودهی ب  ینداشت حرف و سخنا   یارزش چیه

 فکر. 

روستا هستمم  نی که ارباب ا ی از من یبرسه که ارزش طناز حت  ی روز دیشا

بشه !...   شتریب  

که ...  یمطمئن-  

دستم فشردمو گفتم :  یرو تو  وانیل  

مطمئن ترم.   شهیآره پدر از هم -  

رو گرفتم.  میزندگ  م یتصم نی تر  درست  

تکون داد و رفت تو فکر ...  یسر   

گفت :  یمکث نسبتا طوالن بعداز   

نیراد ی ... عاقل بود شهیاِ ... خب تو هم-  

...   یاشتباه هم کم نکرد اما  

؟  یدونیم نوی نفر به پات مونده. ا ه یهنوز     

موهام بردم. ن یب  یدست کالفه  

اون مسئله کامال تموم شده اس  -  

من !   یبرا  الاقل  

...   هی بود مثل بق ی کیپدر، روژا هم  ستمی ن ه یبق  یاهایمسئول رو من  

  هی قض  مینبود قهیو هم سل  میو چون بهم نخورد میرفت  یکن خواستگار   فکر

شده .   یمنتف  

...  ه یشما  ن یاما ب-  

بلند شدم ی صندل ی رو  از  

ستادمی پنجره ا  کیبردم و نزد   بمیداخل ج  دستمو  
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ندادم  یقول چی ه  چکسیمن به ه-  

.رمیقولم عذاب وجدان بگ   ری زده باشم ز نکه ی ا ی حاال برا که  

پدر.   ستی من ن هی زن زندگ روژا  

منه.  زی همه چ  طناز  

من...  ز یوار گفتم همه چ  زمرمه   

پدر  کنه ی دخترا فرق م ه یدختر با بق نی ا-  

ی صندل یو نشستم رو برگشتم  

کسل باز من، تا به   یفرشته اس که پا گذاشته تو زندگ کهیت  هی طناز انگار -

بود  ومدهین میاون تو زندگ   هیبه خوب ی دختر چیحال ه  

منو عوض کرد پدر  اون  

انقالب کرد تو وجودم. اصال  

زدمو با تکون دادن سرم  یلبخند  کوتاه  

پدر نگاه کردم   یچشما به  

جوره !  چیازش بگذرم ... ه  تونمیجوره نم  چیمن ه -  

 

زدو گفت :  یلبخند پدر  

داره، مادر نمونه    یو زحمت کش فی پدر شر یاز طرف ه، ی طناز دختر خوب-

. نطوریهم هم یا  

پسرم یهاتون فکر کن  تیبه موقع   دیبا اما  

.د یباهم فرق دار یکم ینظر اجتماع  از  

نداره   تی من اهم یبرا  نای ا-  
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دختره  نیکه واسه من مهمه ذات ا  ی زی چ  اون  

و گفت : دیکش   یقینفس عم پدر  

. ذارمیتو احترام م ی ها میمن به تصم -  

؟ ی به صبر کردن ندار   یازی ن  گهیو د ی که فکراتو کرد  یمطمئن اما  

گفتم :   نانیاطم  با  

.... من بشه  یدختر برا  نی ندارم که ا  یشک  چیندارم ... ه   یشک  چیمن ه -  
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هوا به کله ام بخوره رفتم   یکم نکهیا  یبرا  رون یاتاق پدر که اومدم ب  از

. اطیداخل ح   

که   کردمیو روزگارم فکر م ندهیو به آ  زدمی چقدر داشتم قدم م دونمینم  

دمیرو د مای عمارت ن ی پشت درها  از  

در خونه رو بزنه به سمت در حرکت کردم. نکهیاز ا  قبل   

زدو  یلبخند گشاد دنمیبا د مایباز کردم و ن درو  

پرت کردم تو بغلم.  خودشو  

به کتفم زدو گفت : ی اضربه   رونی بغلم که اومد ب  از  

پسر چقدر دلم واست تنگ شده بود یلعنت-  
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فشردم و بعداز برانداز کردنش گفتم :   بازوشو  

ی خوش اومد -  

ایب پسر... ایب  

گفت :  مایکه ن  می حرکت کرد یبه سمت در ورود باهم  

م؟ی ن یبش اطیتو ح  کمی-  

  دویکش یقی که به اطراف انداخت، نفس عم یبا نگاه بشوی ج  ی کرد تو  دستشو

:گفت   

   نجایچقدر بکره ا-

داره   یآرامش خوب چه  

کردمو گفتم : یا  اشاره   اطیداخل ح  ی ها یصندل به  

ن یبش -  

وست یکه نادر بهمون پ د ینکش یهاو طول یصندل  یرو  مینشست  

کنه.   ایرو مه  ییرایرفت تا بساط پذ  مایبه ن یی خوشامدگو بعداز   

پام انداختم و گفتم :  یرو  ییپا  

نگه داشته.  نجایآرامشش منو ا ن یهم-  

 

گذاشت و رفت    زیم  یرو رو  ییرایپذ ل ینادر وسا نکهیا  بعداز   

  کردیرو مزه مزه م  شییکه داشت چا  مایروبه ن زو یم ی گذاشتم رو   دستمو

 گفتم : 

ازت  خوامیم  یز یچ  ه ی-  

گفت :  ز ی م ی رو  شییباال انداخت و با گذاشتن فنجون چا ییابرو   
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اممم بگو؟ -  

؟  ی و دارو دستش مراوده دار ونیهنوز با اون هما-  

ره ی گیتماس م یآره .. گاه-  

اومده؟   شیپ یشده؟ مشکل   یزیچ   

رو خوردم  میاز چا یکم  

به فکر فرو رفتم ...  و  

؟ یبگ یز یچ  ی خواینم-  

 

لبم گفتم : یو با پوزخند گوشه  زی م  یگذاشتم رو  مویچا فنجون  

نفرو بدن!   هی  بیترت   خوامیم-  

بهش بدهکارم  یلیخ   

توسرم    یموها قد  

متعجب گفت :  ماین  

ه؟ ی حاال طرفمون ک-  

آشناس. -  

گفتم : گه،یهم د ی دستام مشت شدن و با فشردن لبام رو اریاخت یب  

فرهاد -  

کنن که تا لب مرگ بره و برگرده    یکار  خوامیم  

فرهاد؟ همون پسرعم... -  

تو امشب پسر !  ی آره ...آره خودِش. اه چرا خنگ شد-  

باال انداخت و گفت : یا  شونه   
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   یشدم، آخه واسه چ  جی خب گ-

؟ ی خونش تشنه شدبه  ی نطوریافتاده که ا یاتفاق چه  

خورده یاد یکرده ... گوه ز یادیغلط ز -  

شد؟  خوب  

 

که بهش انداختم ینیاما با نگاه خشمگ دنی کرد به خند شروع   

گرفت باال  میتسل  یاشو خوردو دستاشو به معن خنده  

خشم اژدها نشو دیببخش  دیاوه اوه ببخش-  

 حاال

کنم یم  شیاک   باشه  

انگشت اشاره امو به دستش گرفتم و گفتم :   زوی م ی دستمو گذاشتم رو ارنج  

خواماینم یفقط زدن خال  ما ین-  

تا لب مرگ ببرنش به گوه خوردن بندازنش بعد ...   خوامیم ن یبب  

باشه پسر -  

هست. کارو بسپار به کاردونش  حواسم  

گفتم :  بمیبلند شدم و گذاشتن دستام داخل ج  ی صندل ی رو  از  

هوا  شهی داخل داره سرد م میبهتره بر-  
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حالش شد   یا یبه پدر سر زد و جو ماین  نکهیا  بعداز   

باال ...  میرفت   

میاتاق که شد  وارد  

و   رونی ب دیکش  شی همشگ  یمشروبو از جا یشه ی که کرد ش ی کار نی اول  ماین

زد یکه بهم م   ییوانایبا ل  

گفت :  سرخوشانه  

باشه االن وقت وقِت عشق کردنه.  میهرچ  گه ید-  

رسرم یشدم و دستمو انداختم ز  زیخ  میتخت ن   یرو  

رو من که حساب باز نکن -  

گه یکار دارم، دادگاه و هزارتا کار د ی کل فردا   

... یجلو قاض شهینم  

زدو با خنده گفت :   یحرفمبشکن وسط  

. شهیکه نم  یو ملق باز  یجلو قاض  گهیآره د-  

کنار دستمو پرت کروم سمتشو گفتم :  بالشت   

گه یچرت نگو د-  

 

   میباهم گرم صحبت شده بود ی قدر  به

زمان از دستمون در رفته بود  که  

کردو گفت :  یکه کامل مست و مست شده بود سکسکه ا  ماین  
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مـــن ...   نیراد-  

سکسکه اشو گرفت   یجلو  دویکش   یقیعم نفس  

   تشیام گرفته از وضع خنده

ز ی تخت بلند شدم و حرکت کردم سمت م ی رو  از  

و گفتم : نییپرت کردم پا زی م  یدرازشو از رو ی لنگا  

مردک  ست یتو ن ی پا یجا نجای ا-  

. دیهوش از سرش پر  یبا انداخته شدن پاهاش انگار به کل بالفاصله   

بمی تاسف تکون دادم و دستامو گذاشتم داخل ج  یبه نشونه   یخنده سر با  

کنار پنجره ستادمی ا و  

؟   یبگ یخواستیم یخوب چ -  

 

بازوشو گرفتم  ری بلند شد اما تعادلشو از دست داد که ز ی صندل ی رو  از  

کردمو گفتم :  ینچ   

آخه؟   یکن ی رو ادهیانقدر ز   یمجبور -  

ی کن  یحالت رانندگ نیکه با ا   شهینم  

بمون  نجایا  امشبو  

شونه ام و گفت :  یگذاشت رو  دستشو  

. مین ...نـــه من اک.. اک-  

. الیخ ی... آره ب  ال یخ یحرفم .. ب اون  

یاز احواالتت مشخصه چقدر روبه راه-  

اگه هست خوب بگو...  یحرف  
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ســـت ی ن ی ـــزیاممم نه چ -  

لجوج نشو   گهی د یبر  خوادیخب، پس نم  یلیخ -  

گه ی..دگی بابا من خوبـــم د-  

نکن  شلوغش   

. ن ییپا  ادیگرفتم و کمکش کردم که از پله ها ب  بازوشو  

ستادی ا  مایکه ن  میکردیبه سمت در حرکت م   میداشت  

کردم نگاهش  

لبش متعجب گفتم :  یاون لبخند گشاد رو  دنید با  

؟    شدهیچ -  

به آشپزخونه کرد و گفت :  ی ا  ابروش اشاره  با  

نه؟ یا  یکه مجنونش شد یلی ل-  

 

به طناز.  دمینگاهش دنبال کردم و رس رد  

.  خوردی داخل آشپزخونه آب م داشت  

و گفتم :  دمیکش   یقیعم نفس  

خودشه ... -  

باال و گفت :  د یابروش پر  هی تا هی  

ی بود قهیخوش سل شهی هم-  

جلوتر از من حرکت کرد سمت آشپزخونه.  مایاشو فشردم و ن شونه   

چشم تو چشم شد  مایطناز برگشت و با ن  یوقت  

د یکش ی بلند ن یترس ه  از  
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اش. نه ی س یقفسه  یدستشو گذاشت رو و  

بود  وانهید شی تو حالت عاد ماین  

بشر.  نی ا کردیکه نم   کارایچ  دونهیکه مستم بود خدا م االن   

گفت :  دویخند  

خانم کوچولو قصِد ... قصِد ترسوندنتو نداشتم  دی؟ ببخش ید یترس-  

س...سالم  -  

سالم از بنده اس خانم-  

خودمو با   رونیاز تعجب شاخکاش بزنه ب  نی از ا  شتریطناز ب  نکهیاز ا  قبل 

رسوند و با گرفتن بازوش روبه طناز گفتم :  ماین  

؟   یدیچرا نخواب -  

من؟ -  

به اطراف انداختم و گفتم :  ینگاه  

آره خوِدتو . -  

خوب من ... اومدم آب بخورم ، تشنه ام بود.-  

سمتم ادیدست اشاره کرده ام که ب  با  

کردیهنوز با خنده داشت به ما نگاه م  ماین  

  نکهیا  یبرا  شیشون یپ  دنینوازش کردمو با بوس یکمر طناز رو   پشت

ببرم  ن یتعجبشو ازب  

:  گفتم  

دوستام نی از بهتر یک یدوستمه ...  ما ین-  

دستشو اورد جلو و خم شد طرف طناز  ماین  

خوشبختم خانم کوچولو-  
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قدم رفت عقب   هی باال و  دی ابروهاش پر  طناز  

با تعجب به من نگاه کرد  و  

گوشش گفتم : ری رو انداختم و ز مای ن دست  

کن عروسکمو  تییکم اذ-  
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کردم   شییرو تا دم در راهنما  ماین  

بودم تش یوضع  نگران  

کنه آخه؟  یرانندگ  شیمست   نیبا ا  خواست یم  یچطور  

گفت :   یطناز هم فکرمو خوند که دستمو فشرد و با نگران انگار   

مسته؟ درسته؟ -  

کردمو گفتم :  زدی واسه خودش سوت م که داشت   مایبه ن ینگاه مین  

آره مسته -  

کردن براش خطرناکه   یرانندگ-  

نکرده تصادف کنه  یخدا  ممکنه  

  تونم یبه زور که نم کنه، یبمونه قبول نم  گمیبهش م  یهرچ -

ستادیا  ماین  یجلو  دویکش   یقیعم نفس  
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   ما؟یآقا ن-

. دیطناز رو نشن  یحال خودش بود که صدا  یتو  ی به قدر ماین  

 ی سرشو چرخوند طرف طناز و با چهره ا   ماین  نباریصداش زد که ا دوباره

:بشاش گفت   

خانم کوچولو؟  یکارم دار -  

: که به من انداخت گفت  یلب تر کردو بعداز نگاه طناز  

دیبهتره بمون د،یبمون نجایلطفا امشب رو ا -  

گفت :  دویخند  

انوقت ؟  یچ  ی برا-  

شونه ام وسط خنده هاش با همون لحن شل و   یسمتم و با زدن رو   روکرد

از مست بودنش بود گفت : یولش که ناش  

. نه یر یش  یلی! واقعا که خ ه یعجب دختر بامزه ا-  

زدو گفت :  ی طنازو پلک شد طرف  خم  

ورد؟ یبحساب نم   ش یچ یما دخترارو به ه ن یآقا راد ن یقبل از تو ا  یدونستیم-  

خانم کوچولو !  ی که به چشمش اومد یداشت ییچه چشما ن یبب  

 

زدمو    یبهش سقلمه ا  ستهی مجبورش کردم با نکه ی بازوشو گرفتم و بعداز ا 

که طناز نشنوه گفت :  یدر گوشش طور   

   مای کم زر بزن ن-

 اه

ر کرد طرف طنازو گفت :   طناز  
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. دیبه حرفم گوش بد کنم،یخواهش م -  

عمارت.  دیرو بمون امشب   

شد  با موندن ی مرد لجوج راض  نیا  باالخره  

با طناز موندم.  وان یفرستادم باال و خودم تو ا مارو ین  

شونه هاش  یدرودم و انداختم رو  شرتمیسو  

ترش کردم   ک یهاشو گرفتم و به خودم نزد شونه   

امشب نشد با نادر صحبت کنم -  

شد.  نهیکردو دست به س ینگاه کرد بخاطر سرما لرز  بهم  

: زدو گفت  ی لبخند  

فردا هم روز خداس -  

به روش زدم و گفتم :  یلبخند   مچهین  

ی ر یتو قلب آدما جا بگ یخوب بلد  یلی تو خ -  

. شن یکه همه هوادارت م  یخوب انقدر   

انگشام قفل کردو گفت :   نیب  کشویکوچ  یدستا  ی انگشتا  

. شمی و نم ستمیبهتر از تو ن-  

بدون   ومدیکه بهش داشتم نگاهش کردم و دلم ن   یسمتش، با تمام عشق  برگشتم

طعم لباش ازش جدا بشم.  دنیچش  

گرمش قرار گرفت  ی لبا  یکه رو  لبام  

کل وجودمو گرفت.  یلذت  
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شدنمون و خوردن صبحانه قبل از خارج شدن از    داریزود بعداز ب صبح

 عمارت 

کنار و بهش گفتم که  دمش یو کش نادر  

رو بهش بگم.   ی زی کنه چ  ی ادآوریبرگشتم بهم  یوقت  

. رونیب  میو طناز از عمارت زد مای با ن  نیماش  چ یو سو  لمیبرداشتن وسا  با  

کرد تا حداقل امروز رو به   یاورده بود زودتر از ما خداحافظ ن یکه ماش ماین

نرسه !...   ریروز سرکارش د نی اول  

ش یپ  قهیچند دق ن ی دشب تا به هم از  

.  هی که چه دختر بامزه وعاقل  گفتیو م زدیاز طناز حرف م  زی ر  هی  

نبود !   یداشت بهتر از طناز دختر  حقم  

نظر من ...  دویتو د  حداقل  

 

میو به راه افتاد  میشد  نیماش  سوار  

رو گذروندم گفتم :   جیپ  نکهیا  بعداز   

؟  ی اورد یز یخودت چ  ی برا-  

برام گذاشته.  ییزا ی چ  هیآره مامانم  -  

تکون دادم  یسر   

؟   یخوای که نم یز یچ  ی پول-  

سمتم و گفت :  برگشت  

؟   یچ  ینه ... برا -  

باال انداختم و گفت :  یا  شونه   
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؟ ی خواینم  یزی چ  یتو کتاب کمک درس ی عنی-  

و گفت :  دیبرچ  لب  

که  یخب ... کتاب کمک درس-  

همه اجبار نکردن.  ی برا یعن ی  ستین  یواجب زیچ  یدونیخب م اممم  

کردم و برگشتم سمتش   یظیغل یاخم  

دستم فشردم و...  یرو تو  فرمون  
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به چهره مظلومش انداختم و گفتم : ینگاه  

د؟ یو گفتن که بخر  ست ین  یواجب زیچ -  

گفت : کردی م  یکه با دستاش داشت باز   همونطور  

دارن اغلب   یکه مشکل درس  ییندارم تو درسام واسه کسا  یخب من مشکل-

.. شهی م  هیتوص  

حرص گفتم : با  

بهم   ی دار یو مشکل مال یخوا یم ی ز یچ  یچرا وقت یندار   ازیکه ن  میری گ-

؟ ی گینم  

من من گفت :  با  
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نداشتم...  از یاوم،اخه واقعا ن-  

صدام را واسش باال نبرم   کردمیم یکه سع  یبه فرمون زدم و درحال  یمشت

 گفتم : 

کنه؟  یبی عشِق من با من احساس غر  دیچرا با-  

.. ینیب ینم  یمنو به عنوان حام نکه ی ا ی عنی  نیا  یناراحتم کرد  طناز  

بغض گفت:  با  

... دیگم،ببخشیبخوام م  یز یبخدا اگه چ -  

دادم و گفتم:  رونی ب نفسمو   

هست تا ببخشمت...  یراه ه یتنها -  

تند گفت:  یلیخ   

کنم؟  کاریباشه قبوله.چ  یهرچ -  

رو ترمز گذاشتم و برگشتم طرفش و گفتم: پامو  

.. یشی نشه..اومدم دنبالت متوجه م  رتی بدو االن د-  

گفت:  ی کنجکاو با  

م؟ یمگه قراره کجا بر -  

و گفتم: دمیکش دماغشو  

شکارم...  یلی نکن که از دستت خ  میپرنسس خانم بدو فضول-  

کردم و گفتم: یدست  شیبگه که پ   یزیخواست چ  ینارحت با  

بده بعد برو... بدو بوس -  

گفت:  یو با مهربون  دیشد و صورتمو بوس خم  

مراقب خودت باش... -  

برگشت طرفم و تند گفت:  ییهوی باز کرد  نوی گفتم. در ماش یی"چشم"بلند باال   
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دوست دارم..  یلی خ  نیراد-  

بدو بدو به سمت مدرسش رفت.  و  

لبم نشست و  یرو  ی لبخند  

عقب موندم برسم.   یگرفته بودم رفتم تا به کارا  یحرفش که انرژ  نیاز    

دادم یانجام م دیکارا بود که با یلیخ   

مدت منو به زحمت انداخته بود نی تو ا یاد یز  یعوض فرهاد  

! برنشیدارن تا لب مرگ م  یوقت  رهیبگ  یکه درس خوب دوارمیام اما  

به تمام معنا بود.  ونِ یح  هی اون  اصال  

بچزونه و   ینطور یطناز رو ا یبه مظلوم   یتونسته بود دختر  یچطور

 روزگارشو براش زهر کنه؟ 

دم یرسی به جنون م  کردمیکه فکر م زا ی نچ یا  به  

. زویهمه چ  ی کارشو تموم کنم مردک ب  خواستیدلم م و  

 

نبود.  ی ادیدادگاه راه ز تا  

الزم رو انجام دادم یرو دادم و کارها  پرونده  

رمیطالق طناز رو بگ ی ابیغ خواستمیم  

بد فرهاد فراهم کرده   ت یو وضع یقانون   یکه تو پزشک  یاون مدارک تمام

 بودم

آسون کرده بود.  کارمو  

در برابر  ییاوعا  چی ه تونهی نم یبابت راحت بود که فرهاد عوض  نیاز  المیخ 

 طناز داشته باشه.. 
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که تو   ی انداختم فعال وقت داشتم تا برم دنبال طناز فکر یساعت نگاه  به

که    یحاتم یرفتم آقا  ی به سمت طال فروش کردمیم  ششیاجرا  دیسرم بودو با

گفت:  دمیبابا بود با د  یاز دوستا یکی  

پسرم؟  یجان خوب ن یسالم راد-  

بوده درسته؟  مارستان ی ب دمیخوبه شن پدر  

بخند دست بهش دادم و گفتم:  با  

ممنون،بله االن خداروشکر بهتره... -  

گفت و ادامه داد:   رلبی " زی"شکر   

؟ یالزم داشت  یزی خب پسرم چ -  

به انگشترا انداختم و گفتم: ینگاه  

داشته   نی که نگ خواستم یانگشتر م هی که  نهیراستش غرض از مزاحمت ا-

 باشه.. 

زد و گفت:  ی لبخند  یحاتم اقا  

گفته بود که در شرف   یی زایچ   ه یپدرت    دیعقدکن دی خوایبالخره م پس  -

جنسا هست تک تکن...  نی از بهتر نا یا  نیخب، مبارک باشه...بب  یازدواج   

کردم و گفتم:  یبه انگشترا انداختم و نچ  ینگاه  

خاص باشه  یلی خ  خوامیم  فتریظر ز یچ  هی راستش -  

گفت: انگشتر اورد نشونم داد ک  هی سمت گاوصندوقش رفت و   به  

مد نظرت باشه درسته؟  یز یچ  ن یفکر کنم چن-  

رو لبم اومد    یلبخند   زدیبرق م  ییبای که از ز ینیانگشتر تگ نگ دید با

  نکه ی بدون ا کردی م یی خودنما نیاز ا   شتری طناز ب ف یمطمئنم تو دست ظر

چقده گفتم: متشی بپرسم ق  
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جعبه خاص هم  هی تو   شهی اگه م خواستمیم  یز ی چ  نیهمچ  قایدق-

شه؟ یچقد م دید،ببخشیبزار  

کارتمو به سمتش گرفتم که گفت: و  

.. یعروس یباشه کادو  نی ..ا دیمهمون ما باش-  
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طرفش گرفتم و گفتم :  کارتمو   

ازدواجم   یکه قراره نشونه   یانگشتر  تونمینم یول یحاتم  ی ممنون اقا-

به   زنمی باشرو کادو قبول کنم انشاهلل دعوتتون که کردم اونجا دست رد نم

 کادو ها.... 

... دنیبه خند میشروع کرد و  

اومدم چشمم به ساعت خورد آه از نهادم بلند شد و    رونی از اونجا ب نکه یبعدا

  ی منتظر مونده.چطور یلیبه سرعت به سمت مدرسه طناز رفتم حتما خ 

... ی در رفت لعنتزمان از دستم   

داده بود به دروازه   ه یطناز که تک  زه یم  زهیبه مدرسشو جثه ر   دنیرس  با

 ن یبود چنتا بوق زدم که نگاهش به ماش  ی درحال باز یمدرسه و با تکه سنگ
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و باز کرد و تند   ن ی و در ماش دیمطمئن شد منم تند تند دو  نکهیجلب شد بعد ا 

 تند گفت :

ییایسالم،فکر کردم نم -  

و گفتم :  دمیگرفتمو بوس   دستشو  

  نقدیا  یچطور دمی نفهم  د،کارداشتمیخانم کوچولو...ببخش  یفکر اشتباه کرد-

 زود گذشت...خب چطور بود امروز؟ 

ذوق گفت :  با  

تو    دیشا اتیادب  نی مثال هم دنیم ادی بهمون   یباحال ییزایچ  ه ی ن یراد یوا -

  ه یآرا  یاالن به حد  ی چرتو پرت بود ول یلی واسم خ  یفقط روخوان  یبچگ

چقد سخته..  یدونینم  ی کلمش گذشت...وا ک یاز    شهیداره که نم  یمختلف یها  

کردم و گفتم : ی ا خنده  

  نمیانتظار دارما نب  یخانم نرفته جا زده من ازت رتبه تک رقم ن یاوه اوه بب-

یکن یکم کار   

به غضب داد و گفت :  یباد  

. ن یزمان کم همه معلما از من راض ن یاتفاقا تو ا-  

بهش اداختم و گفتم:  ینگاه  میعشق ن با  

.. ینکنه مهره مار دار نمیبب  شه ی عاشقت م نتت ی بب ی هرک-  

عمارت   میدیرس یتو سکوت گذشت وقت ری مس هی نگفت بق ی زی و چ  دیخند ز یر

گفت و به سمت پدرش که در حال اب دادن گلها   یطناز خدافظس سرسر 

  نیا  کردمیو کارو تموم م زدمی امروز با پدرش حرف م  د یبود رفت حتما با

بهتر از   ی چه عطش خواستمشیخوب نبود من م  چکدوممونیواسه ه یدور

   عروسک ه یخواستن 
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نادر برگشتم که   یپارک کردم به سمت عمارت رفتم که با صدا  نویماش یوقت

گفت: دمید  

جبران کنم اون   دی با  یچطور  دونمی..بخدا شرمندم، زحمتتون شد نمسالم اقا -

. دیکشیزحمت دخترم رو م نکهی از ا نمی فرهاد ا هی از قض  

به پشتش زدم و گفتم : یا  ضربه   

به بعد   ن یچون از ست ی ن  یبه شرمندگ از ین  میمورد حرف زد نی ما قبال در ا-

ی انجام بدم که توهم شرمنده نش  فموی قراره وض  

 

نگام کرد که گفتم :  یج یگ با  

من    گمیرکو راست م ی لیکنم تا حرفمو بزن خ   ینیچ  هی حاش  خوامینادر نم-

قسمت افتاد واسه امروز...  یول کردمیم  یکار   نیچن د یبا ش یوقت پ یلیخ   

انداخت و گفت :  نیی چشماش تنگ شده بود سرشو پا  نهی قر  

بخدا..   دی..حق داردیاخراجمون کن  دیخوا یم-  

زدم و گفتم : ی لبخند  

کنم اگه    یطنازو ازت خواستگار  خوامیطنازو اره..م  یشمارو که نه کل-

... یخواستگار مییایاخر هفته ب  یباش  یراض  

بهم زل زده بود و اروم گفت :   مبهوت  

شما اخه رژا خانم...فرهاد..  ی واسه طناز؟...ول-  

و گفتم :  دمیداخل موهام کش یدست  

هم   یوقته تموم شده هرچند رابطه ا  یلی نباش رابطم با رژا خ   یز ینگران چ -

اون بوده رو بردم  ه ینبود..فرهادم کارش تمومه امرو تمام مدارکش که عل
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خانواده ها   نیفعال حرفا ب  خوامیفقط م ستی ن  ینگرا یدادم پس جا لیتحو

.. نباش. یز یپس نگران چ  مین که عقد ک ره یزده بشه تا طالق صورت بگ   
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که تو شوک بود زمزمه کرد:  نادر  

شدم...  جی ...من کامال گیچ  ی عنیاقا  -  

شما ... طناز    آخه  

... نم  

صحبتش اومدم و گفتم:  ونیزدم و م  ی لبخند  

پنهانش کنم.   خوامیهم نم گهیوقته عاشق دوردونت شدم د یلی نادر من خ -

عشقو بگم تا همه بدونن..با پدر هم حرف زدم انشاهلل اخر    نی ا ایحاظرم به دن 

... یخواستگار میایهفته م  

اش رو فشردم و ازش فاصله گرفتم و وارد خونه شدم. شونه   

 

لباس   ه یگرفتم و دنبال   یسمت اتاق خوابم رفتم لباسامو در اوردم دوش  به

 مناسب گشتم اخرش به 
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مارک شرت ی ت  هی  Filla .بسنده کردم 

رفتم.  نیی که شدم پا حاضر  

کل عمارت رو برداشته بود. نی نسر ی خوش قرمه سبز یبو  

  دن یهم که در حال چ  نی منتظرم نشسته بود و نسر  زیپدر که سر م دنید با

 سفره بود،  رو بهشون کردم و گفتم: 

.. نی منتظرم موند دیسالم ببخش-  

گفت:  یبا مهربون پدر  

منم تازه اومدمنه پسرم -  

با لبخند گفت: نمینسر   

مورد عالقتونو درست کردم...  یارباب جان واستون غذا -  

انداختم و گفتم:  یبه قرمه سبز ینگاه  

دیباما غذا بخور  دییایشماهم ب  یممنونم، راس هی اوم..عال-  

و گفت: د یلب گز  نینسر   

م یدیتو اشپز خونه چ  زی نوش جون اقا..نه ممنون م-  

بگم که پدر گفت: ی زی چ  خواستم  

... دهیمزه نم ییبا ما تنها دیی ایبرو به نادر بگو با طناز ب  نی نسر-  

" گفت و رفت تا خبرشون کنه... ی"چشم نینسر   

کردم و گفتم:  یپدر نگاه روبه   

ممنون بابا، من امروز با نادر درمورد طناز حرف زدم-  

بهم کرد و گفت:   ینگاه پدر  
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که تو   میا هنوز به خان ده باال نگفتم   مت؟یاز تصم یپسرم مطمئن ن،یراد-

.. نیشما باهم نامزد  کننی روستا فکر م یاهال  نی روژا تموم کرد  

کردم و گفتم: یاخم  

بشم   ی کیتصور کنم با روژا  یحت  تونمیمن اصال نم میپدر ما حرف زد -

قابل تصوره..   ری اصال غ  

و گفت: دیکش  ی اه پدر  

باشه...  یبا هرک خوادیارزومه حاال م  ت یخوشبخت-  

نادر اومد:  یتشکر کنم که صدا  خواستم  

همه محبتتون رو جبران   نی ا ی چطور دونمیبخدا نم  نیاقا شرمندمون کرد -

.. کنم  

کرد و گفت: ی اخم پدر  

. دین یبش ه یچه حرف ن ینادر جان ا-  

نگاه خاص و مهربونش رو به سمت طناز سوق داد و گفت :  پدر  

طناز جان ؟  یخوب-  

از حد    شیب دشیلباس سبز رنگ تن کرده بود و به پوست سف   هی که  طناز

زدو گفت: ی لبخند گرم ومد،یم  

د؟ یممنون خان شما بهتر-  

بغلش  تونستمیهمه م   یجلو شدیمتانت دخترکم به وجد اومدم چه خوب م نی از

توله عشق منه...  نی کنم و بگم ا  

به خودم اومدم: نی نسر ی صدا با  

د؟ یخوریکه نم   ومدیارباب جان خوشت ن-  

و گفتم:  ختمیقورمه ر یو کم دمیخودم برنج کش واسه   
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... هیدستپخت شما بد باشه، عال  شهی مگه م-  

به خوردن.  میشروع کرد  یهمگ و  

جمع کرد و رو به طناز گفتم: زویم  نیاز خوردن نسر  بعد  

اتاقم کارت دارم  ایب  یکاراتو کرد  نکهیبعد ا-  

گفت و رفت تا به مادرش کمک کنه..  یچشم  

باهاش حرف بزنم بدونه که قراره تا اخر عمرش مال من بشه ...  خواستمیم  
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استراحت رفتم باال  ی که با پدر زدم برا   یگپ کوتاه بعداز   

بردم ی م ش یزود کارهارو پ  یلیخ  دیبا  

جفتمون   یرفت وآمد هر روزمون به شهر برا  ی نطوریا  

درساش تمرکز   یرو   تونهینم یطناز هم به خوب یکنند اس. و از طرف  خسته

درساش اُفت کنه.  یطناز تو خواست یدلم نم یلی دل چی کنه. به ه  

شهر رو بسازم.  یدختر ا  نی موفق تر  خواستمیازش م من  

زدم، یچرخ  زمی م دور  

افتاد.  زیم  یرو   گاریبه س نگاهم  

برداشتم   زی م ی رو از رو  گاریدراز کردم و پاکت س  دست  
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دستم مچاله اش کردم و انداختم داخل   یشدمو درآخر تو  رهی بهش خ  یکم

 سطل... 

بود  ی ازین  زایچ  ن یباوجود طناز به ا گهید  

خوِد عشق رو داشتم  من  

عشق و آرامش رو !  خودِ   

به در خورد  ی ا  تقه  

طناز وارد اتاق شد.  یزه ی م زِ یر  یکه جثه  دینکش  یگفتم و طول  یی تو ایب  

   بمویچپمو گذاشتم داخل ج  دست

لبمو دادم باال و قدم برداشتم سمتش   یگوشه   

دست راستم شونه اشو فشردم و با گذاشتن دستم پشت کمرش به سمت   با

کردم. تش یتخت هدا  

کردم  کش یتخت و به خودم نزد  یرو  مینشست  

سمتم  د یزدو چرخ  ی لبخند  

؟ ی بهم بگ  یخواستیم  یز یچ -  

 

انگار که   دم،یگوشش رو بوس  یکنار زدم و الله  گردنش  ی از رو موهاشو

خودشو جمع کرد یقلقلکش اومد که کم   

طناز  یکه قراره زن من بش  یدونیم-  

. اسیل یخ  ن یرذربی گفت ز  شهی م بای روستاس و تقر   هیکه ارباب   یکس  زن  

تکون داد   ینگاهم کردو سر  جیگ  
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باهات مواجه   یروستا وقت  یاهال  نیاز هم  یممکنه بعداز ازدواجمون هرکس-

بزنه که باعث رنجش تو بشه   ییبشه، حرفا  

  کنمیکه بخواد کمتر از ُگل بهت بگه بد برخورد م یباش من با هرک مطمئن 

ی که صبور باش خوامیاما ازت م  

...  یکه بود   شهی مثل هم نی مت و  

بود گفت :   نییکه سرش پا ی با انگشتاش شدو درحال ی باز مشغول  

اشه. زاده ب  تیرع  ه یکه زن ارباب   بهیعج   ایلی خ  یبرا دونمیم-  

چونه اشو سرشو بلند کردم ری نشست دست انداختم ز میشون یپ  نی ب یاخم  

رو بشونم ازت   یحرف نیهمچ  خوامینم  گه ید-  

گذشته   زایچ  نی وقته زمان ا یلیخ   

. میست ی ن یکس یو برده  تیو رع  میهممون انسان ما  

صورتشو نوازش کردمو با لبخند گفتم :  پوست  

که همه حسرتشو بخورن  سازمی برات م ی زندگ-  

: شی نینوک ب  ی رو زدم  

دختر جون.  ی من هست  یزندگ  یملکه  تو  

اگه بد بود به من   یاومد حت ش یپ مونی که تو زندگ  یزی هرچ  خوامیم  ازت

یبگ  

که؟   ی دونیم نو یاز دروغ متنفرم طناز ا من  

دوتا چشمم چرخوند و گفت : نی ب نگاهش  

گمیبهت دروغ نم  چوقتیمن ه -  

زدمو گفتم :  یمحو  لبخند  

  یباهام صادق شهیکه هم   دونمی... م  دونمیم-
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. یباهام صادق باش ی طیباشه، تو هرشرا ینطور ی تا آخرم هم  خوامیم  

رو بهش گفتم.  یاتیکه الزم بود و ح  ییحرفا  

  ی لیبشه ... اون خ  اریمن هوش ی حرفا بود که بخواد با حرفا ن یترازا  عاقل

بود !  اریوقت بود که هوش  

.شناختی از خودم م  شتریمن رو ب   یحت طناز  

. شه ی باعث رنجشم م ییزا یو چه چ  ادیبدم م یی زای از چه چ  دونست یم  

شونه ام بود شدم.   ی نوازش کردن سرش که رو مشغول  

با جفت دستاش گرفت و گفت :   دستمو  

برات بشم ؟  ایزن دن ن یکنم که بهتر  کاریچ -  

 

خنده ام گرفته   شدم،ینگه داره ذوق زده م  یمنو راض کردیتالش م  نکه یا  از

لحن خانومانه اش.   نیبود از ا   

زدمو با زدن موهاش پشت گوشش  ی لبخند  

پاهام.  ی عقب تر و بهش فهموندم که سرشو بزاره رو  دمیکش یکم خودمو  

پاهام بود  یرو  کش یکه خواستم رو انجام دادو حاال سر کوچ  ی کار  

من !   یبرا یهست ایزن دن  نیبهتر  یتو ذات-  

ینک  یکار   ستی ن الزم  

  هی هستن و با  کموی ش ی لیمردا خ  گفتی م شهیبودم که هم  ده یاز مامانم شن-

. ی راحت گولشون بزن شه ی شام خوشمزه م  ایناهار   

. دنیو شروع کردم به بلند خند رمی خندمو بگ یجلو  نتونستم  

عروسک   گهیمامانت راست م-  
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حساسن !...  میا  گهید  ز یچ  ی مردا رو اما  

شد بهمو گفت :  ره یپام برداشت و نشست متعجب خ  ی از رو سرشو  

؟  یچ  یرو -  

چشمامو خمار کردم  ی زدو پشت بندش کم یبرق چشمام  

هاشو گفتم :  نهی س ی گذاشتم رو   دستمو  

حساسن.  یلیخ  نایا  ی .. رو نایا  یرو -  

دهنش  یدرشت شدو دستشو گذاشت جلو چشماش  

دن یبعدش شروع کرد به خند و  

گفتم !  ی؟ جد یخند یچرا م-  

دندونش برد ریز  نشو ییابروشو داد باال و لب پا  هی تا هی  

داد؟ یو باز انجام م شمیقرار م یب نکارا یبا ا دونست یم  
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داشت دورم کنه که   یخم کردم و لباشو شکار کردم با دستاش سع سرمو 

نگاش کردم که گفت: ی سوال  

   ستیاخه...اخه درست ن -

ارومتر گفت:  و  
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... کشمیخجالت م-  

اش،یحجب و ح  نی ضعف رفت واسه ا دلم  

زدمو گفتم :  یچشمک  

همونجا درسته   خواست ی.. دلم میکردیکم کم عادت م ی داشت گهی تو که د-

 قورتش بدم. 

وقتا ...   شتریآخه اون موقع ها چراغ ها خاموش بود ب-  

ی کردی نگاهم نم مینطوریا  

کردم و گفتم:  ی خنده ا تک  

که توهم    میبدبد کن یکارا  یقراره کل ایخجالت بکش  دیجان...از من نبا یا -

..یحق خجالت ندار   

حالت و گفتم:  نی که خندم گرفته بود از دیلبگز  

... ییقرار بود ببرمت جا-  

درشت کرد و گفت:  چشاشو  

.. امیب  تونمیاخه من که نم  ی اره ول-  

تکون دادم و گفتم: یسر   

.. نییپا ایب4فقط تو ساعت رمی گیمن خودم اجازتو م-  

و گفت:  دیبه موهاش کش یدست  

برم؟   تونمیچشم..من م -  

و گفتم:  دمیبوس  شو یشون یپ  

مراقب خودت باش..  یاره خانوم-  

رفت.   رونی " گفت و به سمت بی"چشم  
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که   دونستمینا معلوممون فکر کردم م  ندهی پرت کردم رو تخت و به ا خودمو

.. میتک تک مردم بش یاونقد که مثال زبون ها   میشی خوشبخت م  

بودم   جی خوابم برد هنوز گ یچطور دمیبدنم چشاشو باز کردم نفهم  یکرخت با

  یبه ساعت نگاه  رونی اومد به طناز قول داده بودم ببرمش ب ادمی  ییهوی که 

تند تند پاشدم و لباسامو عوض کردم و به   دادینشون م15:50انداختم که

.. رون یب  رمی مهم به پدر بگم دارم  رمیرفتم تا هم اجازه طنازو بگ  ن ییسمت پا  

ک پدر    نیخنده پدر نگاهم به جمع سه نفرشون افتاد که نادر نسر  ی صدا با

 درحال خوردن عصرونه بودن 

دادن که نگاهشون بهم افتاد و با احترام جواُب دادن که گفتم: یی سالم بلندباال   

طناز کجاست؟ -  

گفت:  کردی جدا م کیبابا ک   یکه داشت برا  نینسر   

؟  ن یدار ی امر-  

ارباب جان   خونهیدرس م داره  

تکون دادم و گفتم: یسر   

  دیندار یواسه مدرسش خواستم بگم مشکل میبخر  زیچنتا چ  میقرار بود بر  -

 ببرمش. 

انداخت و گفت:  نیییسرشو پا نادر  

... شهیزحمتتوت م -  

کردم و گفتم: یاخم  

   مینادر ما قبال حرف زد-

رو به پدر گفتم: و  
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... مییاینره زود م ادتونیپدر قرصاتون -  

" گفت و گفتم:ی"بسالمت  

خداحافظ..  د یروشن کنم شما طنازو صدا کن نوی ماش  رمیپس من م-  

رفتم.   یدر خروج  نیمنتظر جوابشون نموندم و به سمت ماش و  

درو باز   ن یسمت ماش ادیطناز با دو داره م  دمیو روشن کردم که د ن یماش

 کرد و گفت: 

م یکجا بر  میخوایسالم..م-  

باال انداختم و گفتم: ابرو   

خانم؟  یسالم..خوب-  

خوبم ممنون..  منم  

کرد و گفت: ی ا هخند  

اخه ذوق دارم بدونم...  یخب خوب-  

بشه که با ذوق گفت:  ادهیبهش گفتم که پ  میدیرس  یندادم و روندم وقت  جوابشو  

م؟ی کتاب بخر  میاومد-  

تکون دادم ک گفتم: یسر   

به دلت بمونه...  ی زی چ  زارمیاره خانم مگه من م-  

بهم چسبوند و گفت:  خودشو  

... یخوب نقدیکه ا یمرس-  

  داشتمیورم ازشهیمورد ن کردمیکه حس م ی زی هرچ  میبه داخل رفت  نکهیا  بعد

 که با خنده گفت: 

من فقط    ستی الزم ن  نای واقعا ا یول یاز من ذوق دار شتر ی انگار تو ب  نیراد-

... نیهم  خوامیچنتا کتاب م  
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بردم و...   بمیاز دستامو داخل ج  یکی  
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اتفاقا الزمه. -  

ی کمو کسر ندار   یز یچ  نمی بب دیبا  

.. ی گیتو اصال بهم نم وگرنه  

اومد و گفت:  کمینزد  

خواستم. یز یبگم هرچ  دمیقول م  گمیم-  

خونه اخه امتحان دارم..  م یبرگرد گهید شهیم  

حساب کردم به سمت   نکهیخوان رفتم بعد ا شیتکون دادم و به سمت پ یسر 

و به طناز گفتم: میرفت ن یماش  

ست؟ ی گرسنت ن-  

بنا به عادت غنچه کرد و گفت:   لباشو  

کم...  ه یاوم،فقط -  

و گفتم: دیکش ی نیخم کردم و لباشو شکار کردم که ه سرمو   

من.  یجلو  یلباتو غنچه نکن  یتا تو باش-  

تو رگ..  میبزن  ییتزایپ  هی  میری م االن   
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بود انداخت و با ذوق گفت:  نی که پشت ماش یی دایخر سهی به سمت ک سرشو  

.. نی عال  یلیممنون خ   زی بابت همه چ -  

بهش زدم و با نوازش کردن پشت کمرش گفتم:  ی لبخند  

قابل خانوممو نداره که... -  

  مینگه داشتم و دست طناز گرفتم باهم وارد شد ی به فست فود  میدیرس یوقت

   میانتخاب کردم و نشست   یز یم

شدم به صورت جذاب و    رهیخ  زوی م ی گذاشتم رو چمو یو سو یگوش

 دخترونشُ 

:  گفتم  

؟ یخور یم یچ -  

کرد و گفت: یمکث طناز  

مخلوط.. -  

به گارسون سفارشو دادم نکهیا  بعد  

رو به طناز که در حال کنکاش کردن منو بود گفتم:    

؟ ی ندار   زایچ   نیدرمورو لباس و مجلس و ا  ینظر -  

درسته قورتش بدم و گفت:  نجایهم خواستیدرشت کرد که باز دلم م چشاشو  

.. لباس مجلس  یواسه چ -  

حرفش اومدم و گفتم:  ونیم  

.. یرفته قرار ملکه خونم بش  ادتی نکهیمثه ا -  

زد و گفت:  ی لبخند  

مد   نایلباس ا  ادی اصال تو روستا ز ی عنیکه..  دونمینم یاد یز  زیاخه من چ -

.. دمید یکم یل ینبوده منم تنوع خ   
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لباس    جی پ ه یزدم و   یرفتم سرچ   نستایاوردم و تو ا  رونیب بم یاز تو ج  مو یگوش

کردم به طناز نشون دادم و گفتم:   دایعروس پ  

  دهیفقط واسه ا یبپوش  یلخت  یلباسا نی البته من عمرا بزارم چن نارو یا  نی بب-

... میجلوتر تا انتخاب کن ایحاال ب  ستنیگرفتن بدک ن  

که ذوق زده شده بود گفت: طناز  

خانما قشنگن...  نیچقد ا  نایچه نازن ا  یوا -  

لبخند زدم و گفتم:  شیساندگ  ن یا  به  

. ستن یاز تو قشنگتر که ن -  

نو؟ یا  یدونیم  ،یعیکامال طب ییبای ز  یذات تو  

تکون داد  یکردو سر  نگاهم  

میشد  دنیو مشغول د دمیبوس  شو یشون یپ  

  نکه یمتوجه ا یدادم حت  یزی انگ جانیه ه یکه انگار بهش سرگرم طناز

اوردن نشد که بهش گفتم:  تزاهارویپ  

!  نی بب ناروی با ولع ا  نقدیا  نیبهتره اول غذاتو بخور بعد دوباره بش -  

و گفت:  دیلبرچ   

غذاهارو اوردن..   یک دمیاصال نفهم -  

به سمتم گرفت که گفتم:  و یگوش و  

باز نگاه کن.  یخورد  نکهینگهدار بعد ا-  

... رمیبگ یگوش  ه یواست   اریب ادمی  

تو دهنش گفت:  زاشتیداشت م  تزا یاز پ یکه تکه ا   همونطور  

ندازم  یاز ینه ممنون ن-  

کردم و گفتم: یاخم  
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گفتم تعارفو بامن    یدائم باهات درتماس باشم الزمه، از طرف نکهیا  ی برا-

 بزار کنار. 

و گفت:  دیکش  شیبه روسر یدست  

ی تشیاذ خوادیدلم نم  یدونیاخه م-  

گرفتم و گفتم:  دستشو  

؟ یتیچه اذ-  

ه؟ یمشکل  کنمیواسه زنم خرج م دارم  

حرف نزن بخور غذاتو  نقدیا حاالم  

"گفت و شروع کرد به  یکرد که نفسم رفت براش و "چشم ی ا خنده

 خوردن... 

من خاص بود.  یدختر برا  نیا  زی چ  همه  

!  دناشیخند یزدنش، راه رفتنش حت  حرف  

که   دیپاچ  میبه زندگ   یرنگ  

. یمجنون واقع ه یکرد به    لیعاطفه رو تبد یب  منه  

از جونمم    ی. طناز حتکردمینبود اگر الزم بود جوننم فداش م یز ی که چ   پول

 برام با ارزش تر بود.

.................... 

طناز   گهید دمیکش  ینفس راحت رون یپامو از دادگاه گذاشتم ب نکه ی محض ا به

الق صادر  زود ط  یلیبه نفع ما بود خ   ز یکه همه چ  یمال من بود ازون جهت

که تازه واسه طناز  یکه کردم به گوش یکار  ن یشد اول  

بودم زنگ زدم.  دهیخر مکارتیبه همراه س   
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و گفت:  د یچ ینازش پ یصدا  

شد؟  یچ  ن یراد -  

ی زنگ زد   ر ید نقدی چرا ا یوا  

اتف...  نکنه   

قطع کردم و ...   حرفشو  
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قطع کردم و گفتم:   حرفشو  

اول سالم -  

طنازجان   یحالم یایکه جو ی منم خوبم، مرس  نکهیدوم ا   

کرد و با حرص گفت:  یپوف  

ن ی راد  رمیم یشد من دارم از استرس م  یلطفا بگو چ -  

و در جوابش گفتم:  دمیگلو خند تو  

.. یشما که از اولم مال من بود  -  

دستم ...  ادیسندش م   گهی تا چند وقت د حاال  

زد و گفت:   غیحرفم ج   نیا  دنیبا شن  طناز  

حکم طالق صادر شد؟  یعنی ..عن ی-  
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شکرت.  ایشکرت ... خدا ایخدا ی ... وا شهینم  باورم  

پشت فرمون گفتم:  نشستمیکه م ی نطوریباز کردم و هم نویماش  در  

  غه یص  هی. فعال  دیعقد کن  میتونی سه ماه نم  یتموم شد فقط دو ال زمی اره عز-

تا اون موقع  میخون یم ت یمحرم  

گفت:  نی و غمگ دیکش   یآ  

که از دست اون خالص بشم واسم بسه  ن یهم-  

بهش گفتم: زدمی که استارت م  همونطور  

باشه؟ بهتره   ، یبه گذشته فکر کن  خوامینم گهیخب حاال که تموم شده. د-

برو به مامان بابات خبر بده و بگو واسه   میر یبگ  کیجشن کوچ  هی امشب 

.نن یامشب تدارک بب   

... میزن یحرف بزنم اومدم خونه حرف م  تونمی االن نم من  

کرد و گفت:   حیمل  ی ا خنده  

... زمی چشم مراقب خودت باش عز-  

قطع کردم.  و  

جودش... با و  گرفتمیم یرو چسبوندم به قلبم. چه آرامش   یگوش  

  ر یچند وقته همش درگ  نیا  دمیرسیعقب موندم م یبه کارا  رفتمیم  دیاول با 

 فرهاد و دادگاه ها بودم.

طنازو  خواستمیروز خسته کننده بالخره به عمارت اومدم فقط م  کی از  بعد

در بره.  میتا خست   نمیبب  

شد   یچرا ته دلم خال دونمینم  ومدیم دادیدادو ب یکه پارک کردم صدا نوی ماش 

خان بهادر و روژا    دن یبا دو خودمو رسوندم به عمارت و درو باز کردم با د

که پدر گفت:  دم یاخمامو توهم کش  
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یبود  شیکه پ نی راد نمی آروم باش خان، ا -  

گفتم: یعصب  یو با حالت یرفتم و جد  سمتشون  

افتاده؟   یسالم، اتفاق-  

بهادر پوزخند زد و گفت: خان  

افتاده...  یاتفاق گهیداره م  نی بب-  

ارباب جون!  دهید  بیوسط اس ن یفقط دخترک من ا فتادهین ی نه اصال اتفاق   

. نجایوصلتو بهم زدم اومده ا  نیا   نکهیواسه ا  دمیفهم  

صاف کردم گفتم: رهنشویپ  ی قه ی سمتش برداشتم با دستم  یقدم  

   میندار ی خان بهادر ما باهم دشمن-

وقته تموم شده.  یلی ما خ  ی ماجرا  

شروع کنم که بعدش برسه به طالق پس بهتر بود   یزندگ  خواستمینم من

بود تمومش کنم ومدهین  شیپ  یز یاالن که چ   نیهم  

. دیخوایدخترتون م  ی برا نوی شماهم هم  مطمئنم  

 

بهم انداخت و گفت:  یبهادر نگاه خان  

...  یحرفات درست ول -  

امو ادامه داد:  نهی زد به تخته س اشاره اشو آروم انگشت  

ادن یز  تیبا شخص یرسمش نبود هرچند واسه دخترم ادما  نی ا-  

... ن یکرد یدخترم باز  یبا ابرو   ینره چطور ادتونیشماهم  رهی نم ادمونی ما  

 

حرف بزنه گذاشت رفت...  یبزاره کس  نکهیبدون ا   
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لبم تماشا کردم.   ی وشه رفتنشو با پوزخند گ  بمویگذاشتم داخل ج   دستمو  

:به پدر انداختم و گفتم  ینگاه  

ماجرا باعث رنجشت شد پدر.  ن یکه ا خوامیمعذرت م-  

کرد و گفتم:  بغلم  

. یتو کار درست رو انجام داد  ی االن باهامون دشمن شدن ول  دونمیم-  

دستمو گرفت و ادامه داد : بابا  

... شه ی نباش درست م  یز ینگران چ -  

تکون دادم و گفتم: یسر   

گردمیمن برم لباسامو عوض کنم، برم-  

شدم طنازو صدا    مون یبه سمت اتاقم رفتم خواستم در اتاقو باز کنم که پش  و

حالش چطوره.  نمیبب خواستمیکردم و بعد داخل اتاق شدم م  

رفته.   نیطالقش از ب  یخان بهادر خوش دنیبا د  مطمئنم  

از تنم درودم که   رهنمویپ  

که به در خورد و پشت بندش طناز داخل شد ...  یتقه ا    
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گفت:   یشدم که با ناراحت کش ینزد  
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خان بهادر اومده بود-  

.. ن یراد  

کردم به سمت کاناپه و گفتم:   تشیهدا  

جان دلم.. -  

گذاشت و گفت:  نمیرو س  سرشو  

م یکنیاشتباه م  مینکنه دار-  

.. ترسمیم  من  

و گفتم: دمیبوس سرشو  

که تو عمر انجام دادم. ه یکار  نیاتفاقا درستر -  

قرار   گه یتو د یخودتو بباز  نقدیحرف ا  هی با  خواد یطناز اصال دلم نم ن یبب

که بهت زدمو ؟   یاون روز  یرفته حرفا  ادتیروستا...  نی زن خان ا  یبش  

درسته؟  ، یو بشنو ینی کارارو حرفارو بب  ی لیبهت گفتم که ممکنه خ  ادتهی  

و گفت: دیبزچ  لب  

اوضاع...  ن یخودمو وقف بدم با ا کنمیم مو یباشه تمام سع ادمه،یاهم -  

ناراحت باشم.  خوامیروز عمرمه نم  ن یبهتر امروز  

لبش بردم و گفتم:  کینزد سرمو   

؟ یبد  ینیر یبهم ش  یچطور یخوا یخب م-  

شکه شدم   نکارشیمکث کرد و سرشو خم کرد که لبش مماس لبم شد از یکم

به خودم اومدم. یول  

نموند دستشو تو موهام و شروع   کاری اونم ب دنشیشروع کردم به بوس نرم

هم. دن یبه بوس میکرد  
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با نفس   یکام طوالن ه یو بعد از   دستش مشغول نوازش کردن سرم شد با

.می نفس از هم جدا شد  

و گفتم: دمیخند  

هرروز صبح    ه یبود نظرت چ  نتری ریاز عسلم ش   تینی ری بود ش یاوم عال-

کنم؟  ن یری کاممو ش ی نطوریا  

به بازوم زد و گفت:   یمشت  

سواستفاده گر..  یی پرو  یلیخ -  

و گفتم: دمیلبشو فورا بوس  ندفعهیا  

شما؟  نی دار یخب مال خودمه خانومم مشکل-  

گفت:   یتکون داد و با نگران یسر   

... میتا غذا بخور نییپا ییایمامان گفت بهت بگم ب   یوا  یا -  

حرکت بند کمربندمو شل کردمو با دروردن شلوارم   هیجام بلند شدم و با  از

 رو به طناز گفتم :

دوسم داره   یلیمامانت خ  نکهیمثه ا -  

. رسمی موقع غذا م شهیهم  

و گفت:  دیخند  

ارباب جون؟  یشی انقدر راحت لخت م  ینطور یا نجامی رفته من ا  ادتیانگار -  

:سر دادم و گفتم  یمردونه ا  یخنده  

   ی اریبه بعد دوست دارم خودت لباسامو درب  نیاز ا -

گم؟ یتوع نه من درست م فه یوظ نکارا یا  گهید  
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  کنهیکه داره به طرف تعمه اش حرکت م یو مثل کس دمیدور لبم کش  زبونمو 

قدم برداشتم   یسمتش به آروم  

تر کردمو گفتم :  ز یر  چشمامو  

هوم؟  ،یخونه خودمون لخت جلوم ظاهر ش امیاصال چطوره هر روز که م-  

؟   هیخوب  نظر  

قدم مونده بود بهش برسم با دو    هیباال، آب دهنشو قورت دادو  دیپر ابروش 

 خودشو به در رسوند و گفت :

.. ایبعد توهم ب  نییپا  رمی. من مستیخان، االن وقتش ن نی نشو راد طونیش-  

. خواستمتیمن االن م ،یبد  یلیخ -  

: دیخند طون یش  

.زمیعز   یباش دار  تشی خو دیاالن، با ستی گفتم که وقتش ن-  

کنم.  کاریباهات چ   دونمیخودمون قشنگ م ی سر خونه زندگ  میاگه بر-  

خنده گفت :  با  

!  طون یارباب ش میمنتظرت نیی پا-  

تکون دادم و  یخنده سر با  

" گفتم . ی"باشه ا  

 

روز    نیواسه طناز بهتر  خواستمیعوض کردن لباسام شدم امروزو م مشغول

وقت داشتم!...  یلیاولش خراب شد هرچند خ  یعمرش کنم ول  

بود.   یکرده بود واسم کل  داینجات پ کهیاز دست اون مرت نکهیهم  
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با    یعوض یه ی اون مرتک ی که قبل من چطور کردمی فکر م  ن یبه ا یوقت

.شدمیم  وانهیخونه بودن، د ه یطناز من تو   

!..  شدمی که بهش سپرده بود باخبر م  یو از کار زدمیم ما یزنگ به ن ه ی دیبا  

غذا و عصرونه  بعد  

. میپدر مشغول صحبت کردن شد با  

رو فراخوندم.  نیموقع نادر و نسر  همون  

  مییروبه رو یکاناپه   یو با حرف من رو  وستنیکه بهم پ  دینکش یطول

 نشستن. 

پام انداختم و روبه هر دوشون گفتم:  یرو  ییپا  

به اتمام   تیدادگاه و طالق با موفق  یطناز هم تموم شد و کارها  هی خب قض-

. دیرس  

چشمشو پاک   یتمام با دستش گوشه ی زدو با خوشحال یبرق  ن ینسر  یچشما

 کردو گفت : 

ازتون تشکر کنم، بخدا    دیبا ی چطور دونم یارباب ... اصال ... اصال نم یوا -

 که ما  

. ارباب   میهست  اتونیلطف و مهربون  ونیتا آخرعمر مد   

لباش نشسته بود، گفت:   یکه رو  یقیبه حرف اومد و با لبخند عم  نادر  

  شهیاما هم ستی ساخته ن  یبده ارباب. از دست ن که کار   رتونیخدا خ -

و  ی حاال تو صحت و سالمت ن یمثل هم  خوامیاز خدا م   شهی هم کنم،ی دعاتون م

ارباب جان.  دیباش  ت یموفق  
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گفتم :  یزدم و بعد از مکث  یکوتاه لبخند  

  ن یصحبت کرده بودم نظر تو و نسر  یقبال هم باهات درمورد خواستگار -

ه؟ یخانم چ   

با خجالت، لب تر کردو گفت:   نینسر   

   ترسمیم یخوشحال شدم از طرف  یبهم گفت از طرف  یوهللا نادر وقت-

انداخت و ادامه داد:  نییپا سرشو  

به منو پدرش فشار   یلیخودش خ  ن ی نداره مطلقه شده ا ی طناز هنوز سن-

 اورده. 

 

که سکوت کرده بود لب باز کرد و گفت:  پدر  

  یاتفاق  زارهی. نمدیشناسیم  نوی خودتون که بهتر راد دینباش   یز ینگران چ -

فته،یب  

کردو گفت :  یتکون دادو با لبخند بهم نگاه سرس   

.. شنیخوشبخت م -  

گفت: کردیم  ی همونطور که با دستاش باز نینسر   

کردن من بهشون    ییدر حقمون اقا یلی ارباب خ  کنمی _نه اقا جسارت نم 

ونمیمد  

... فتهیاتفاق واسش ب  نینداشت ا  یطناز سن یول  

باز کردم و گفتم: لب  

اب تو دل طناز تکون بخوره.  زارم ی نم گه ی من د دینباش   یز ینگران چ -  

... میکن یعده، که بعد عقد م مونهیم  فقط  
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 #طناز 

 

و خان مشغول صحبت کردن با مامان و بابا بودن.  ن یراد  

!  کنن یداشتم دارن درمورد من صحبت م  حتم  

بفهمم.  نداختی بهم م  یمامان که گاه یاز نگاه ها شدی م  نویا  

. دمیرو امروز شن میخبر زندگ  نیبهتر   

اندازه خوشحال   یو شناسنامم نبود ب یاسم اون فرهاد تو زندگ  گه ید نکه یا  از

 بودم.

موند ینم  ی زی نبود، از من چ   نیراد اگر   

!  ینه از نظر روح  ی از نظر جسم  نه  

فنجون ها داخل   دن یبلند شدم و بعداز چ  یصندل یاز رو   دیکه دم کش ییچا

ختمیرو ر  ییچا ینیس  

رفتم تو هال.  و  
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رو تعارف کردم و خواستم عقب گرد کنم و برم که با صدا زدنم توسط   ییچا

برگشتم سمتش. ن یراد  

.میبر  دیحاضر شو با-  

گفتم و   یچشم ن یهم یکنم، برا  چشیجمع سوال پ یندونستم که تو  درست

 رفتم باال... 

اتاق شدم و رفتم سمت کمدم   وارد  

برام سفارش داده بود از   نی راد  یو شالوار خوش دوختمو که به تازگ مانتو

و مشغول برانداز کردنش شدم.  رونی ب دمیکمد کش  

لبم شکل گرفت.   یرو  ن یراد  یها ی مهربون  یادآوریاز به  ی لبخند  

بود  یخاک یکره   نیمرد ا  ن یشک بهتر  یمرد ب  نیا  

کردمیکه وجودشو کنارخودم حس م  نیهم  

داشتم انگار !...  تی امن  

  یکه نسبت بهش داشتم چطور  یاون حس راحت  دونستمیخودمم نم یحت

 درونم فعال شده بود!

نبودم که  یمگه من همون  اصال  

چشم تو چشم بشم.  نی با راد دمیکشیخجالت م یحت ش یماه پ نیچند تا  

اما حاال ...  ارمیاسمشو به زبون ب شدی روم نم اصال  

نسبت بهش داشتم.  تیاحساس مالک  یجوری  

داشته ام   ی برا یخجالت  چ یه دیمنه و من نبا یمرد برا  نی تمام ا  کردیم حس

 بکشم. 
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به گردنم انداختم.  شوی ادگاری  گردنبد  

  نی چرا انقدر نسبت به ا دونمیاما نم  گرفت ی م هی برام هد  ادیز ی لیخ  ن یراد

لحظه هم از خودم جداش کنم، اما    هی ومدیداشتم. دلم نم یگردنبد احساس خوب 

ازم سر بزنه و   ییدقت  یکه ب دمیترسیم  

کنم گمش  

. داشتمینگهش م  یامن یجا  شه ی هم ن یهم یبرا   

اما با   رون ی برداشت و خواستم از اتاق برم ب  مویشونه ا  فمی که شدم ک حاضر

که تو ذهنم خورد ی طونیش  یجرقه   

و در کشومو باز کردم.  ز یسمت م  برگشتم  

  ن یراد یجلو  شهیهم  خواستیزدم به لبم، دلم م اطیبرداشتم و با احت رژمو 

و مرتب جلوه کنم.  بایز  

کرد یداشت درونم ورجه ورجه م یلی انگار خ  طنتیاون حس ش اما  

باعث شد رژمو پر رنگ تر کنم.  که  

برام مهم   یچکسیصورتم، تو اون لحظه ه یجلو  ختمیاز موهامو ر  یا  طره

!   نینبود بجز راد  

 یسر و وضع  نی و با ا رونی انگار فراموش کرده بودم که قراره برم ب اصال

   ه یبق  یجلو خوامیم  یبود چطور د یکه از من بع

... برم !  رژه  

  یرو مرتب کردم و بعداز عطر  رونیبودم ب ختهیر  یکه از روسر موهامو

 که به خودم زدم  

اتاق خارج شدم.   از  
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زده   جانیه دمیجد  یبا چهره  نکه ی ا الی پا تند کردم و با خ  ن ی سمت اتاق راد  به

 اش کنم بدون دَر زدن وارد اتاقش شدم.

 

من حآضر شدم!...   هوووی-  

دور خودم زدم یچرخ  دمویخند  

  شو یمردونه و ورزشکار  یبرهنه که اون عضله ها  یکه با باالتنه  ن یراد

داشت داخل کمد دنبال   د،یکشیمن م یجنبه  یسخاوتمندانه به رخ قلب ب

گشت یم  یزیچ   

برگشت سمتم.  یمکث بعداز   

 ص یتشخ  شدی که واقعا نم کردینگاهم م ی جور یباال ...  دیابروهاش پر دنمید با

 داد 

تفاوت !  یب ای  هیشوکه، عصب ایداره .. خوشحاله   یحس چه  

به خودش گرفت.  یو عصب یاز ابروهاش رفت باال و حالت جد یکی  

به عقم رفتم.   یو ناخواسته قدم کوتاهدهنمو پر صدا قورت دادم آب  

کرده بودم ؟...  ی کار بد نکنه   

تو!؟  ی درورد ی طناز دوباره خنگ باز یوا  

.دمیلبام کش  یخشک شده ام از استرس زبونمو رو  ی تر کردن لبا  یبرا   

اثابت   واریبه سمتم قدم برداشت و من چند قدم رفتم عقب که پشتم به د  انقدر 

 کرد. 

از ترس   هویچرا   دونمیاز دستاشو اورد باال و من نم  ی کیو  د یچسب بهم

هم فشردم. یپلکامو رو   
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باز کردم یپلکامو که به آروم  یال  

درست کناِر صورتمه.  وار،ی د یدستش رو  دمید  

سرخم بود  یلبا   یرو  خی هنوز م چشماش  

حقمه !  ادیسرم ب ییخوِد احمقم بود ... هربال  ر یتغص  

گفت : یگرفته ا  یگلوم و با صدا یآزادشو گذاشت رو  دست  

؟   هیختیچه سر و ر نی ا-  

که لرزه به بدنم انداخت ادامه داد :  یمحکم  یکرد و با صدا ی ظیغل اخم  

هـــــاان؟ -  

 

♾�� 207#پارت_  

 

�🔥�ی#ارباب_سنگ                      

 

که لرزه به بدنم انداخت ادامه داد :  یمحکم  یکرد و با صدا ی ظیغل اخم  

هـــــاان؟ -  

بزنم  یتا حرف کردمیزدم و لبمو باز و بسته م  ی پشت سرهم پلک دهیترس   

حرف بزنم تونستمینم  ادیاز استرس ز اما  

پس  یزن ی چرا حرف نم-  

بخدا ... بخدا من  -  
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نبود اما باعث شده بود نتونم درست صحبت   ادیگلوم ز   یدستش رو  فشار 

 کنم

صورتش بود گفت : یکه رو ی اخم باهمون  

طناز؟  یتو چ -  

نی تو خوب باشم ... هم یتو ... جلو  یمن فقط خواستم جلو-  

لبام گذاشت  ی گلوم برداشت و لباشو محکم رو  یاز رو   دستشو  

لبام دنیروع کردم به بوس با خشم ش  و  

که    یحس کنم، صورتم از درد گاز  تونستمیم  یلبام به خوب ی درد رو تو حس

دهنش خفه شد.  یآخم تو  یگرفت جمع شد و صدا   نمییاز لب پا  

به لبام انداخت و گفت : یاش نگاه زشدهی ر ی چشما با  

حاال درست شد -  

و دلخور گفتم :  دیام لرز چونه  

کردم نکاروی ... من واسه تو ا نی راد  یبد  یلیخ -  

و ادامه دادم :  دمیباال کش  مو ینیب  آب  

. کنمینم وی کار ن یهمچ  گه ید-  

بود   یلبش کش اومد اما هنوز صورتش جد  یگوشه   

لبام گفت :  دنیبا بوس دویگمونم کبود شده ام کش  یبه لبا یدست  

!   یکس  ینه جلو  نمت،ی بب ی نطور یتو خلوتمون فقط ا خوادیدلم م-  

   نه ی بجز من بب تویی بایز  یکس خوامینم

؟ ید یفهم  

تکون دادم.   یبهش انداختم و با قورت دادن بغضم سر  ینگاه مین  

زانومو بلندم کرد  ریدست انداخت ز  هوی  
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دستامو دور گردنش حلقه کردم.  فتمین  نکه ی ا  یترس چشمامو بستم و برا   از  

زد  مهی تنم خ  ی بهم نداد و رو  یحرکت یتخت اجازه  یرو  گذاشتتم  

  یبغض لعنت ن یا دونم یصورتم و از نظر گذروند نم یچشماش تمام اجزا  با

گلومو گرفته بود !  ینطور یبود ا یچ   

چونه امو گرفتو صورتمو مقابل صورتش قرار داد  نیبرگردوند راد سرمو   

اخمو گفت :  و  

؟ یچ  یبرا  ؟ی کنیم  هی گر  یدار -  

شه؟    ری از چشمات سراز ی نگفتم دوست ندارم اشکات الک بهت  

ست ین  یز یچ -  

  

کنم.   شیعصبان ای ناراحت  خواستمیبغض اما نم  نیا  یبود برا  ی لیدل راستش  

نسبت بهش حساس شده بودم.  من  

.گفتی اگه کمتر از گل بهم م شکست یم دلم  

که    خواستیم  ی نطوریاما دست خودم نبود دلم ا  دونمیبود م  یادیز  توقع

باهام بد نباشه !...  پرستمشیکه عاشقانه م ی مرد  

. دمیرگ گردنم نشست به خودم لرز ی که رو  سش یگرم و خ  ی لبا  

. زدی گردنم م یرو ی زی ر  یها بوسه   

ازش گرفت  یز یکرد و گاز ر  سیگوشمو با زبون خ   یالله   

دم یکش یبه گردنم زد که ناخواسته آه یقی عم ک یم  

وجه !  چیبه ه  یاز دست من ناراحت باش  خوادیدلم نم -  

دمیکش ی سرت داد م  ینطور یا  دینبا من  
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به عروسک نگاه بد بندازه.  یکس نمیبرخورد بب  رتمیبه غ  اما  

لبام. ی زدو لباشو گذاشت رو  یجذاب لبخند  

بودم  شهیاز هم  شتری لباش ب دنیمنم نسبت به بوس عطش  

   میجدا شد میکه ازهم گرفت   یقیکام عم  بعداز 

تو چشمام گفت : رهی خ  مویشون ی چسبوند به پ شو یشون یپ  

دوست دارم یلیخ -  

 

   ن یدرست کردن سرووضعم و حاضر شدن راد بعداز 

ن یو بعداز سوار شدن ماش میرفت  نییپا باهم  

. رونی ب  میعمارت زد  از  

بزرگ بود  یلی خ  دیمرکز خر  هی می که رفت  ییجا نی اول  

!...  شدی م دا یپ ی داخلش همه چ  که  

   میکرد  دن یکه اونجا بود د  ییمغازه ها شتر یگفت از ب شه ی م بای تقر

اون خوشش   ای گرفتیکه چشمم رو م ی زی چ  یهم سخاوتمندانه رو  نی راد و

. دیخریرو م  ومدیم  

ساعت خوشگل انتخاب  هی براش  خواستیدلم م دمیکه رس یساعت فروش  به

 کنم  

داخل   ی ونیمل  ی اون ساعت ها دنیبه خر  دیرسیخب راستش پولم نم اما

 مغازه ! 

؟ یخوا یدلبر؟ ساعت م شدهیچ -  

من نه ! -  
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طرفش و با گرفتن بازوش گفتم : برگشتم  

بخرم.  ی کیتو  ی دوست داشتم برا-  

گونه ام گفت :   دنیسردادو با بوس  یمردونه ا  یخنده  

خره یم  یک ستی! مهم ن گهید یکنیانتخاب مخب تو برام -  

تِو.  یقه یسل نه ی ا مهم  

بهش زدم و گفتم :  ی لبخند  

اس.  دهیمرد بالغ و فهم ه یخوشحالم که همسرم -  

و گفت : دیکش موی نیب  

کن  فی تو فقط از من تعر-  

که دستش بود کردم،   یدیخر  یها سه ی که به انبوه ک یبا اشاره ا  دمویخند

 گفتم : 

کمکت کنم؟  یخوا یم-  

کرد و گفت :   یمصنوع اخم  

؟ یمن و خستگ-  

داخل...  میبر  

. میبا گذاشتن دستش پشت کمرم وارد مغازه شد ن یتکون دادم و راد یسر   

زدو گفت:  یلبخند  دنمون یبا د فروشنده  

دیخوش آمد ر،ی سالم روزتون بخ -  

کردم و گفتم :  یدست شیپ  

. نمیمردونه اتون رو بب ی نمونه ساعت ها خواستمیسالم م -  

برند و   یجعبه که ساعت ها نیکه چند د ینکش یاطالعت کردو طول مرد

قرار داد.  زی م  یمردونه داخلش قرار داشت رو رو ک یش  
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زد.   یچشمام برق بایمردونه و ز  ی اون همه ساعت ها  دنیبا د  تشی واقع  

گفتم : نی انتخاب کردم و روبه راد شو ی کیباالخره  ادیز  یها ی وارس بعداز   

من که خوشم اومد ازش  اد؟یخوشت م  نیاز ا -  

گفت : کردیرو دستش انداخت و توهمون حال که نگاهش م  ساعت  

نه یقطعا بهتر  یتو انتخاب کن یهرچ -  

روبه مرد کردوگفت :  بعد  

گه؟ ی د دیدار نوی ست ا-  

. د یبرندامون گذاشت ن یاز بهتر ی کی یبله جناب، دست رو-  

خدمتتون.  ارمیستشو م االن   

رون یب میاز مغازه زد  کی ست اون ساعت فوق العاده ش  دیخر بعداز   

مخصوص شهر که صاحبش دوست   ی ها جی از ساندو یک یبعداز خوردن  و

بود  ن یراد  

. میو به سمت عمارت حرکت کرد  میشد  نیماش  سوار  

 

♾�� 208#پارت_  

 

�🔥�ی#ارباب_سنگ                      

 

قبل   یاز روزا شتر یدوماه مثل برق و باد گذشت و من هر روز ب  نیا  

. شدمیم  نیراد یو دلداده  وابسته  
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بود  ستادهی کوه ا  هی مرد، انقدر مردونه پشتم مثل  ن یخوب بود ا انقدر   

واسه کمبود من نذاشته بود !  ی زی چ  چی ه که  

خوشحال بودن و خان حالش خوِب خوب   شهیهم  شترازی و بابا که ب مامان

 شده بود. 

. رانیاومده بود ا نمیخانم خواهر راد مایر  

رنگ چشماش و اون    بیشده بود و عج  ش یساله و خورده ا  کی  دخترکش

جونش رفته بود  ییبه دا  زشی ر  یاخما  

م یهامون رو انجام داده بود دیخر تمام  

   زی خورد ور یزهای حلقه گرفته تا چ  از

و کارشو انجام   ارهیطراح ب   هیمراسم عقدمون گفت که قراره   یبرا  ن یراد

 بده.

 

کردمیفکر م نیمدت فقط به ا  ن یواسم و من تو ا ذاشت یسنگ تموم م   داشت  

؟! تونستمیلطف روجبران کنم، اصال م همهن ی ا  یچطور  که  

خواهرش برد به شهر.  دنید ی بابا خان رو برا امروز  

بود !  یواقع طانیکه ش ی خواهر همون  

... یاز اون زن و مرد نفرت داشتم، نفرت ابد من  

بگم.   نیبودم رو به راد  دهیکه شن  ییو حرفا زای نشده بود که اون چ  هنوزم  

مسئله.  ن یگفتن ا یوقت بود برا  نی امروز بهتر  بنظرم  

درو برش چه خبره.  شدیمتوجه م   دیبا ن یراد  
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باال داخل اتاقش مشغول   نی و راد دادیم  ادی یخانم بافت مایداشت به ر مامان

به کاراش بود. ی دگیرس  

 

بود که تو اتاقش مشغول   ی ادیمزاحم کارش بشم، اما ساعت ز خواستمینم

 بود.

 ایمح  ینی ریرفتم تو آشپزخونه و قهوه مخصوصش با ش  شی رفع خستگ   یبرا 

اتاقش شدم.  یو راه ینیکردم و گذاشتم داخل س   

به در زدم  ی از ورود به اتاقش، سروضعمو مرتب کردم و  تقه ا قبل   

ورود وارد اتاق شدم. یاجازه  بعداز   

داخل برگه هاش  یز ی کردن چ  ادداشتیسرش تو لپتاب بود و مشغول   قیعم  

اومده تو اتاق ...  ی کس دیکه اصال نفهم  انقدر   

 

خستشو زوم چشمام  ی کردم که سرشو گرفت باال و چشما یمصحلت یسرفه 

 کرد 

زدو گفت :  یلبخند کج   خسته  

خسته ام.  یلیکه خ  نجای ا ا یب ،یاومد ی چه خوب کرد-  

چشماش شد.  دنیمشغول مال  نی زدمو راد  ی لبخند  

د یکه کش  یبلند   یزه ایو اون بعداز خم زیم  یرو گذاشتم رو  ینیس  

که به بدنش داد گفت : یکش و قوص و  

به به چه کرده دلبرخانم.-  

... ممنون   
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عطر قهوه چشماشو بست و   دنییقهوه رو گرفت تو دستشو با بو فنجون

 گفت : 

ده یم ی خوب یامم چه بو -  

پاش.  یگرفت و منو نشوند رو  پهلومو   

گردنم کنار زدو با  ی بود رو از رو  دهیمدت قد کش   نیا  یبلندمو که تو یموها

گونه ام گفت : دن یبوس  

خان و نادر برنگشتن هنوز؟ -  

و گفتم :  دمیکش   یاصالح شده اشو دست صورت  

...  گردنینه هنوز، برم-  

بهت بگم   یزیچ   هی  خواستمیم  اممم  

 

چشمامو گفت : ی شد تو قیدق  

شنونم؟ یبگو م-  

. دیاز قهوه اشو نوش ی بعدکم و  

. گفتمی م  دیاما با  شهیبا اوردن اسم فرهاد اوقاتش تلخ م  دونستمیم  

کردم اعتماو به نفسم حفظ بشه و صدام نلرزه.  یتر کردمو سع   لبمو  

بگو طناز؟  یز یچ  ی خواینم-  

نگاه کردمو گفتم : بهش  

... چرا  چرا  -  

بگو  خب-  
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بگم. خب راجب فرهاده !  یراستش راجب ... اممم چطور -  

و.. شد  دهیتوهم کش هو ی اخماش  
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نگام کرد که هول شدم و شروع کردم با دستام ور رفتن   تیبا جد و

بهش بگم مواظب خودشو   ی که چطور نمیحرفامو کنار هم بچ  خواستمیم

باشه که صداش در اومد:  گاهشیجا  

شده؟  ی چ  یبگ ی خواینم-  

درمورد اون  گهی د گه ی نگفتم د  مگه  

ناموس حرف نزن..  یب  

؟ یافتاد ادشیشده که به  یچ   

انداختم و گفتم:   نیی پا سرمو   

لب تر کنم؟ ی زاری م-  

ادم از قاتل خودش ی کنیفکر م  نکنه   

.. ادیم خوشش  

گفت:  ت یعصبان با  

کشش نده..  شنومی م-  
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ترس و لرز گفتم: با  

که من خونه فر...  ی ...اوم..اون موقع ایدونیم-  

که زد قلبم واستاد:   یداد با  

گم یمگه نم -  

ار یبه زبونت ن ویاسم اون الش    

حساس شده باشه هرچند   نقدی ا کردمی از بهت درشت شده بود فکر نم  چشام

شدم و دستشو گرفتم و گفتم:  کش یحق داشت نزد  

اروم باش  نیراد-  

  ویکه تو دار  یز ی هرچ  خواد یاون م یدونی..تو اصال م خوام یکه بدتو نم  من

ره؟ ی ازت بگ  

منزلتتو صاحاب بشه؟  گاه،مقامیجا خوادیم  

و گفت:   دیتوهم کش  اخماشو  

؟ یدی از کجا فهم  ناروی ا-  

کردم و گفتم: یمکث  

اون موقع که خونش بودم مادرش اومده بود  -  

.. زدن یبزنن حرف م  نتون ی بتونن زم ی چطور نکهی داشتن درمورد ا و  

. ن یراد  

دورم حلقه کرد و منو تو بغلش کشوند و گفت:  دستشو  

جون دلم... -  

نباش خودم از تنفر فرهاد به خودم مطلع هستم    یزی نگران چ  یخانوم  

هست   یف یچقد ادم کث دونمیم  

کم به براددش فکرکنه..  هی  خوادیعمه خانم که نم یحت  
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باشه   ی فکر ازدواجمون باش دینباش االن فقط و فقط با یز یچ  تونگران 

؟ یمخانو  

باز دل نگرون  یراحت شد ول یتا حدود المیخبرداشت خ   یاز همه چ  نکه ی از

پس بزنم..   ویمنف یکردم فکرا  یبودم سع  

گذاشتم و گفتم:  نشی رو س سرمو   

بداخالق من...  ی دوست دارم اقا-  

کرد و گفت:  ی خنده ا تک  

..یمهربون  نیبداخالقم من به ا   ؟منیک-  

من    دنشیقدم شد واسه بوس  شیکه پ یاون   ندفعهیتو چشماش کردم و ا  ینگاه

   دنیبودم...با حس شروع کردم به بوس 

لباس شروع   ری هام رفت و از ز نهی نموند و دستش به سمت س  کاری ب اونم

تمام شد لباش سمت گردنم   نمونیبوسه اتش  نکه یکرد به مالش دادنشون بعد ا

بود تا بتونم   نی از ا  شتریحسم ب  یتو ول ادیب ی کس دمیترسیم  نکهیرفت با ا 

 پسش بزنم.. 

زد و اروم زمزمه   مهیمنو خوابوند رو تخت و خودش روم خ  ی اروم  به

 کرد:

طناز  رمیم یمن واسه با تو بودن م  یدونیم-  

... یکنیم  یاسمت طناز   مثه  

بدنم   ی تک تک اعضا  دنیزدم و اون شروع کرد به بوس  یخجل وار  لبخند

باز کرد از خجالت دستمو رو چشمم   نمو یبند سوت  دیهام رس نهیبه س یوقت

 گذاشتم که دستامو از چشمم برداشت و گفت: 

ها...  کشهی ادم از شوهرش خجالت نم-  
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لبام خارج    نی از ب ی هام که ناخوداگاه آه نهیهاله س دنیشروع کرد به بوس و

لبم گذاشتم  و...   یکه از ترس و خجالت دستمو رو شد   
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آروم با حس گفت:  که  

جونم...جان...خجالت نکش طنازم.. یا -  

از خودم دور کردم و   نو یمامان هول زدع راد  یادامه بده که با صدا   خواست

گفتم:   نیبه راد دیلرز یکه م ییبا صدا  

.. دیفهم یوا -  

کنم..   کاریچ  االن   

خنده و گفت: ر یزد ز  یکارم متعجب بود پخ  ن یکه از ا ن یراد  

هستن...  هی شی ش  واریانگار درو د  ید یترس یجور  ه ی ونه ید-  

خوشکلم   نترس   

هست  ده یاونقد فهم مامانت  

باز نکنه!  ییهو یدرو  که  
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اومد تو چه   ادمی  نکهیبعد ا  یراحت شد ول المیخ  یتا حدود  نیحرف راد با

تو بغلشم لپام گل انداخت و اروم گفتم: یتیوضع  

اوم..من برم فکر کنم مامان کارم داشت.. -  

تو چشمام انداخت و گفتم:  ینگاه ن یراد  

؟ ی بالخره که چ -  

ی تونی نم  گه یاون موقع د  ارمیم رت یکه گ  من  

.. یخانم لپ قرمز   یدستم فرار کن از  

به بازوش زدم و گفتم:  یمشت  

کشه یباشه خجالت م ی خب هرک-  

گفتم:   ارومتر  

؟ یند یبب  نموی بند سوت  شهی م-  

  ن یلباسمو مرتب کردم که راد یتکون داد و مشغول بستن شد وقت  یسر 

 گفت:

تو روستا   میبر ه ی طنازم نظرت چ -  

م؟ یبزن ی گشت هی  

فکر کردم و گفتم: یکم  

ندارم   یاوم..من که مشکل -  

برم به مامان بگم و حاظرشم.   اول  

اجازه مامان رفتم تا لباسامو بپوشم  با  

بهش   یمنتظرمه وقت نی راد دمیرفتم که د  اطیاماده شدم به سمت ح   یوقت 

و گفت:  دیبوس مو یشونیپ  دمیرس  

م؟ یخب بنظرت کجا بر-  
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گفتم:  م یرفتیراه م می که داشت  همونطور  

هست تو جنگل   ییجا ه ی ن یراد یوا -  

کنه ی م ی پرنده اونجا زندگ  یخوشکله تازه کل ی لیبرکه خ  هی همون طرفاش   که  

بهشته من عاشق اونجام..   مثه  

کرد و گفت:  ی اخم ن یراد  

چشمم روشن  -  

ی باش  یا  گهی د یجز من عاشق کس یکنی غلط م تو  

عاشقشم!   گهی من م  یجلو  دیسف چش  

کردم و گفتم: ی ا خنده  

که...   یحسود نقدیا  دونستمینم-  

دستشو دور کمرم حلقه کردو گفت:  یبا تخس ن یراد  

یکرد یپس چه فکر -  

م یاریبچه ب  یوقت  کنمیفکر م دارم  

خودمو نگه دارم که نزنم تو دهن یچطور  

خوره یمنو م  یکه ممه ها  یتوله ا  اون  

و با   رمیخندمو بگ  ی جلو  تونستمیکه واقعا نم   زدیم  ضیحرفشو با غ ی طور هی

 خنده گفتم:

..ی گیم  ینطوریا ادی دلت م ن یراد یوا -  

چشمم به برکه خورد با ذوق گفتم: یوقت و  

م یدیخدا چقد زود رس یوا -  
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گرفتم تو دستمو با ذوق گفتم :   دستشو  

نجای چقد خوشگِل ا نی بب  نیراد-  

بهشته..  نجایا کردمیبودم فکر م بچه  

شده بود گفت:  عتیطب  نیکه مثه من محو ا  نمیراد  

میر یبگ نجای ا مونو یعروس  یعکسا   دیبنظرم با-  

ه؟ ی نظرت چ   شهی خاص م یلیخ   

گفتم: مینی کنم تا بش دایپ ییجا خواستمیکه م  همونطور  

م؟ یر یعکس بگ نجای ا  مییایاون همه راه با اون بندوبساط ب -  

شدن پسر ارباب سر به جنگل گذاشته.. وونه ید  گنینم  مردم  
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بهم انداخت و گفت:  ینگاه  

شدم وونهیدم،دیتورو د یمن از وقت-  

چشات...  ونهید  

خنده گفتم:  با  

که خان زاده  نی اوه بابا شاعر شد-  

گفت: یکرد و با شوخ  یاخم  
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خان زاده ی گیبار باشه که بهم م  نیاخر -  

... کنمیم  هتی تنب وگرنه  

بهش چسبوندم و گفتم: خودمو  

... هی از تنب  ادیکه بدش ب هی ک-  

و گفتم:  دمیکش   یغیپامو تو اب بردم و با ذوق ج  و  

ابش چقد سرده...  ن یراد یوا -  

کفش و جوراباشو درآورد وپاشو انداخت تو اب گفت:  نمیراد  

تو تابستون..  واسه شنا دهیاوف جون م-  

گفتم: زدمیکه پامو تو اب م  همونطور  

تو اب؟   یبپر   یاالن جرعتشو ندار  ی عنی-  

دستشو انداخت دور کمرم و   ییهو یبه اب کرد  یبه من کرد بعد نگاه ینگاه

سرد    یهوا اب قدر  دنیشروع کردم به بلع میرو اب اومد  یوقت دمینفهم  گهید

که   ن یبه راد خوریحرف بزنم همونطور که دندونام به هم م  تونستمی بود که نم

گفتم:  کرد ی با خنده نگام م  

ی نامرد   یلیخ -  

؟ یچ  شدمیاگه غرق م   ستمی شنا بلد ن  من  

... میخوری االن سرما م ی لعنت  

و گفت: میشون یچسبوند به پ شوی شونی بغلم کرد و پ  ن یراد  

دلبرم غرقشه   زارمی مگه من م-  

   کنمیدستتو ول نم چوقتیه

داره   یبا تو عالم ی ونگید بعدشم  

.. ستی ن  یزیکه چ  یخوردگ سرما  
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همو   نکهیبعد ا  می هم شد دنیلباشو رو لبام حس کرد و مشغول بوس ی گرم و

م یدیبوس  

و گفت:  رون ی ب امیکمک کرد که از اب ب  ن یراد  

م؟ یبرگرد ی خب حاال چطور -  

گفتم:  دمیلرزیکه داشتم م  همونطور  

خدا  زنمممی م خ ی.. دارم زنمیم  خیدارم  -  

س...ر...دمه..  یلی ..خ میبرگرد  

شد و بغلم کرد و گفت:  کمینزد ن یراد  

شد    زمیکتم فندک دارم و مشغول جمع کرد ه   بیتو ج  م یواستا اول گرمش-

اورد و گفت:  شیات کی روشن کرد دستمو گرفت و نزد یوقت  

بود..  میشیات   ینیزم بیاگه س   شدیاخ چه م -  

حرص گفتم: با  

رم یم یدارم از سرما م نجای من ا-  

... کمشه ی به فکر ش اقا  

خنده کرد و محکم تر بغلم کرد و گفت:  ن یراد  

؟ یکنم؟ بد کردم بردمت تو آب حال کن کاری خب فداتشم من چ -  

از صورتم زدم کنار و گفتم: موهامو  

خودتم   یخور یاالن سرما م-  

کم به فکر خودت باش..  هی  لطفا  

کرد و گفت:  یمکث ن یراد  

ضبشمیاشکال نداره اگه مر-  

چه بهتر...  گهید  یشی پرستارم م تو  
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با خنده گفت:  نیبلند باال کردم که راد  یبگم که عدسه ا  ی زی چ  خواستم  

قراره من پرستار تو باشم  نکهینه مثه ا-  

.چقد خانومم سوسوله.  اخه  

گرفته از سرما گفتم:  ی صدا با  

من    یگیبستنه بعد م لی تو اب سرد که خودش درحال قند ی منو انداخت-

 سوسولم؟ 

... هیل یاالنم که حالم خوبه خ  تا  

 

پاشد دستمو گرفت و گفت: ن یراد  

ز یکمتر زبون بر-  

تا شب نشده   میبر پاشو  

... ایکرد یمعرف نجاروی خودت ا خوبه  

کردم خودمو کنترل کنم تا حالم بد نشه به شدت تب کرده بودم   یراه سع  هیتو

شده بود   نیراد یباعث نگران  نمیو هم  
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منو به اتاق خودش برد و بهم   یبا نگران ن یراد میدیبه عمارت رس یوقت

 گفت:

منه..  ری همش تقص-  

مامانتو صدا کنم واست سوپ بپزه برم  

داغ کنه...  ری ش و  

بهش گفتم: یحال یب با  

.. ست یجان حال خودتم خوب ن نیراد-  

برو لباس گرم بپوش...  لطفا  

و گفت:  دیبوس  موی شونی شد و پ خم  

االن حالت بده  نکه ی ا-  

منم پس فعال خانومم مهم تره  سببش   

... امیببند تا ب  چشاتو  

  دادینشون م   نیا  شمی پ  ومدیگفته بود که اصال ن یبه مامان چ  ن یراد  دونمینم

داغ   ر یبا دو ماگ ش نی اعتماد داره که منو دستش بسپاره راد  نیبه راد  نقدیا

از ماگارو دستم داد و گفت:   یکیو  نمیشد و کمکم کرد بش  کمینزد  

... یهمشو بخور که خوب بش-  

 

" گفتم و مشغول خوردن شدم  ی"چشم  

معمول    ریغ  یتشکر کنم،دستشو گرفتم که متوجه دما نی از راد  خواستم

 بدنش شدم  

گفتم:  ی نگران با  
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تو..  یخ ی   نقدیا  ن،چرایراد-  

نگران نشم زد و گفت:  نکهیا  ی برا ی لبخند  

... ینگران نباش خانم -  

شه یخوب م رمی گیدوش اب گرم م رمی م االن   

... گهی د شدیم  نیهم  رفتیتو اون اب سرد م  میهرک  

کردم و گفتم: یاخم  

ی ستی اصال به فکر خودت ن-  

...فکر کنم فشارت افتاده.. ر یبرو دوش بگ زودباش  

... یبرم به مامان بگم واست جوشونده درست کنه تا گرمش بزار  

گفت:  ااوردیدر م شرتشوی همونطور که داشت ت ن یراد  

الزم نکرده... -  

کنم..  خی اب   هی که با   ستمیمثه تو سوسول ن من  

تمسخر گفتم: با  

.. کامال معلومه حالت خوبه -  

که پرستارت باشما...  یرسیبه ارزوت م   یمن بحث نکن...فکر کنم دار با  

و گفت: دیگلو خند تو  

مواظب خودت باشه جوجه  دیبا  یکی-  

من خطو نشون نکشا...  واسه   

دادم به سمت حموم و درو بستم...  هولش  
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تند    نیواسه هم  ضشهیمر نی راد  خواستمیمکث کردم حالم بهتر بود نم یکم هی

  دنمیبا د  یمامان درحال درست کردن  سبز  دمیبه سمت اشپز خونه رفتم که د

 گفت:

اوا مادر سالم... -  

قبونت برم؟  ی حالت بده،گفتم مزاحمتون نشم بهتر گفتی م ن یراد  

زدم و گفتم: ی لبخند  

شده   ض یفکر کنم مر ن یراد یاره مامان من خوبم ول-  

نگران من بود اخرم خودش سرما خورد..  یه چارهیب  

گفت:  یبا نگران مامان  

درست کنم  ییزایچ  ه یزود باش پس واسش -  

.. شه یزود خوب م  بخوره  

گفتم:  زدی موج م یکه توش حسود ییصدا با  

... ایاز من دوست داشته باش   شتریب  نویراد  نمیمامان خانم نب-  

شدو بغلم کرد و گفت:  کمینزد مامان  

  یگوشم   گریتو که ج -

دستش احترام بزارم...  دمیگوشمو م  گر ی که ج  ی به کس دیبا بالخره  

  یخوب ن یبه ا یو فکرکردم من چقد خوشبختم که خانواده ا  دمیبوس   گونشو

 دارم
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بخورونم به   ن یمامان جوشونده و چنتا قرص بهم داد تا به راد نکهیا  بعد

  یدرحال خشک کردن موهاشه با صدا  دمیرفتم که د  نی سمت اتاق راد

بود گفت:  یاز سرماخوردگ ی که ناش یدورگه ا   

... دلبر  یاورد  ایچ  نمیبه به بب -  

گذاشتم و با ناز گفتم: زی رو م  وینی شدم و س  کشی عشوه نزد با  

خوب خوب اوردم  یزا ی اوم چ -  

که اقامون قدرتمند بشه...    

طرز حرف زدنم خندش گرفته بود و با خنده گفت: نی که از ن یراد  

ی شد  طونیش  نمیبی جون م-  

... خوادیبدبد م  یدلت کارا  نکنه   

گفتم: غیج  با  

... ه یچه حرف  ن یا  ت یتربیب  نیراد-  

ی نشده بود  ضی مگه تو مر  نمیبب  

به غضب داد و گفت: ی باد ن یراد  

ی کرد ی تو چه فکر-  

اب سرما بخورم...  ه یبا  که  

و گفتم:   دمیبهش مال خودمو  

بنظرت    نیراد-  
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شه؟ یتموم م  یخوش  و یبه خوب یچ  همه  

گفت: خوردیهمونطور که داشت جوشوندرو م ن یراد  

بدبشه  شه ی اوم..مگه م-  

بخواد سنگ جلو راه    یکس  یعنی  

.. کشونمیم  شیبندازه دودمانشو به ات  من  

هارو   زیچ  ن یتر نی ریش  دیکه شا یا   ندهیا  ندهیبه ا میبود  دواریام  هردومون

 برامون رقم بزنه... 

 .................... 

مامان با حرص بهم گفت:   

شد...  ری د گهیطناز بدو د-  

رفتم و بلند گفتم: اطیبرداشتم و به سمت ح  مویتند گوش  تند  

تورو خدا داد نزن رفتم... -  

که   ی روز د یبودن بالخره روز موعود رس ی همه مشغول انجام کار اطیح  تو

ارزوشو داره..  ی هر دختر دیشا  

بودن و همه  ییطال  دیبا تم سف  یصندل  زی م نش یاز خدمتکارا مشغول چ  چنتا

... دمیگنج یمجلل خاص بود تو پوست خودم نم یچ   

اومدم:  رونی مامان باز از حس خوبم ب ی صدا با  

   نمیبب ستای طناز وا-

و گفتم:  واستام  

شده   رید  یگفت  شیپ قه یمامان تا چند دق-  

شده باز؟  یمنتظره االن چ  ن یراد  
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که اشک   ییبدرقم کنه با چشما خوادی م دمیاسپند تو دستش واب فهم دنید با

 توشون حلقه زده بود اومد جلو و گفت: 

یبختش  دیفداتبشم من سف-  

... نم یبب  ایب  

منو شوت کرد به طرف بابا..  حتینص  یورد خوندن و کل یاز کل بعد  

گفت:  یبا مهربون باباهم  

اشتباه کردم  کباریمن  -  

سپردم  ی به دست کس  گلمو  

کرد یداشت پژمردش م که  

... کنهیخوشبختت م نیراد دونمیم  

با لبخند   کردی م ه یبابام داشت گر  شدیباورم نم دیاز چشماش چک یاشک  قطره

و گفتم: دمش یبوس  

.. اداینکن اشکم درم  هی گر ییبابا-  

نباش...   یز یاالن خوشبختم نگران چ  من  

گفت: نی راد میبه خودمون اومد نیخان و راد ی صدا با  

   نی بابا چرا ابغوره گرفت یا -

دخترتون همش ور دلتونه  بابا  

شده ها طناز..  رمون ید  
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زد و گفت: یلبخند  بابا  

بابا بسالمت... دیبر -  

و به سمت   میکرد ی و از بابا خان خدافظ دمیسمت مامان رفتم گونشو بوس  به

م یرفت ن یماش  

گفت:  نیراد  میسوار شد یوقت  

.. یشیمال خود خود خودم م گه ی د شیآخ -  

کردم و گفتم:   یذوق خنده  ا  از  

خوشحالم که   نقدی ا ن یراد یوا -  

.. کنهیم  ستی داره ا قلبم  

لذت بخش باشه..  نقدیا کردمیفکر نم چوقتیه  

و گفت: دیدستمو گرفتو بوس  کردیم یکه رانندگ  همونطور  

سندت بنامم بخوره یعنی قربونت برم من..-  

.. خوامینم ی ز یاز خدا چ   گهید  

سکوت شد..   نمونی" گفتم و بیا  شاهللی"ا  

با هول گفت: نی که راد  شگاهیبه آرا میدیرس قه یاز چند دق  بعد  

وقت..  ه ی خوشکل درست نکننت  گمیطناز م-  

تعجب گفتم: با  

؟ یچ  ی عنی-  
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و گفت:  دیتو موهاش کش یدست  

ستم؟ یتا شب وا  یاخه من چجور-  

کردم و گفتم: ی ا خنده  

   ییپرو  یلیخ  ن یراد یوا -

شد بخدا...  رمی برم د بزار  

خودت باش عشقم..  مراقب  

دارم...  دوست  

که گفت: دمیبوس  لپشو   

م یتوهم مراقب خودت باش زندگ-  

ظهرشه...  خوادیدلم م فقط  

 

رفتم زنگ زدم که در    یشی شدم و به سمت سالن آرا ادهی پ  نیخنده از ماش  با

وارد شدم اسممو گفتم که دختره گفت: یباز شد وقت  

سفارش کرده بود..  ی بفرما رها کل  زمیعه عز-  

... ن یبش زمی عز ای کرده ب رید خودش  

... یصدام کن ناز  نمی نازن من  

زدم و گفتم: ی لبخند  

منم طنازم..  زمی ممنون عز-  

 

پرذوق شاد رها اومد: ی ابگه که صد  ی زی چ  خواست  

کردم آره؟   رید-  
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... ن یاگه شروع کرده باش کنم ینم حاللتون  

  کینزد  میک بهش سالم گفت   میکرد یهول بودنش خنده ا   ن یو من از ا ی ناز

 اومد که من گفتم:

می دیراستش ماهم تازه رس  زمی سالم عز-  

ی جا نموند  یزی نباش از چ   نگران  

 

خودشو چسبوند به رها و گفت:  ی ناز  

ی واسم اورد ی ریگ یرها جون چه ج -  

چهرش معصومانه هست   یلیخ   

... رهیگ یخوب م یلیاز عکسشو چاپ کنم مطمئنم کارم خ  خوامیم  

به گردنش داد و گفت:  یقر رها  

بکن  نکاروینکشتت ا نی اگه راد-  

... هیرت ی غ اقاشون   

کردم و گفتم: ی ا خنده  

نقدی ا ی گیشوهرم بد مرها چرا درمورد  -  

... گمایم  بهش  

من به سمت   کاپی واسه م می" گفت که ناز صدامون کرد بریبه "درک رها

گه ید یجا ه یاتاق مخصوص که واسه عروسا بود رفتم و رها هم   

به ساعت انداخت و گفت:  ینگاه  

تند تند کاررو کنم    دیبا  6االن ساعت-  

تو   یبش  ی گریچه ج  یوا  
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نزدم و اون مشغول کار کردن   یحرف شدینم  میحال  زایچ   ن یاز ی زی که چ  من

  ی خوشرنگ  ی رنگ کرد و توش مشا یشدن اول از همه  موهامو دود

 انداخت بعد موهامو صاف صاف کرد و گفت: 

دختر ادی ماشاهلل چه بهت م-  

ها...  کنهیقند تو دل شوهرت اب م  راییتغ  یی هوی  نیا  

بودم گفتم:  دهیکه خودمو ند من  

خب...  یخودمو فقط از تو کاتولوگ نشونم داد نمی بب  شهی م-  

اخم گفت:  با  

... زشو ی حرف نزن سوپرا ر ینخ -  

شروع کنه گفتم:  نکهیصورتم شد قبل ا کاپینزدم و مشغول م  یحرف  

کن...  ت یال شی آرا  ه یباشه لطفا  ظی غل  یلیخ  خوامینم-  
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گرفت تمومش کنه    میدستش بودم بالخره تصم ریچند ساعت ز  نکهیاز ا بعد

 با ذوق گفت: 

ساخته خدا...  یجون چ -  

ها...   ه یکار منم عال  البته  
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و گفتم: دمیخند  

خودمو... نمیخب بب -  

کرد گفت:  یاخم  

اونوقت   ی دیلباس پوش  نکهیبعد ا-  

...دمینشونت م  خودم  

زشت شده باشم با استرس منتظر    دمیترسی م نمیتو دلم نبود خودمو بب  دل

 موندم... 

رها با استرس گفتم:   نیه ی صدا با  

زشت شدم؟ -  

 

جلو و گفت:  اومد  

ی ااُلال دختر مثه فرشته ها شد -  

.. ی نبود ن ی به فکر راد ی لعنت  

ذوق گفتم:  با  

واقعا خوب شدم؟ -  

..ی گی م میواسه دلخوش یدار  ای  

از دستم گرفت و گفت:  یشگونین  

مگه من دروغ دارم..   دهیورپر-  

... ینی بیخودتو م حاال  

... گهی د اریلباسو ب  ی ناز  

با باکس لباس عروس اومد و بهم گفت:  نی نازن  
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لختشو... -  

 

درشت کردم و گفتم:  چشامو  

.. یچ  ی عنی-  

و گفت: دیخند رها  

ماهم   ی تو دار یهرچ  اریکه درب یرو لباست،لباس عروس بپوش   یتونی نم-

... میدار  

قشنگ تو تنم   نکه یتکون دادم و اونام مشغول پوشوندن لباس شدن بعد ا  یسر 

.. زنهیکه دوتاشون چشاشون برق م دمیموند د  

شدم گفت:  یناجولیکه انگار من انجل  نی نازن  

. یلعنت ی قشنگ شد  یر یخ  یوا -  

 

ذوق گفتم:  با  

   دیتموم کن  فویکث  هی باز  نیا  گه یخب د-

. نمیکنار خودمو بب   دیبر  

هنگ کردم دمیخودمو د یزدم و وقت   کنارشون  

کرده بودم..  ر ییتغ نقد یا  شدینم  باورم  

بود...   ختهیحالت داده شده بود و دورم ر ییبا یبه شکل ز  موهام  

خوردیم یداشت و اخرش دنباله بلند یعروسمم حالت عروسک لباس  
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به ناز گفتم: یخوشحال با  

خوب شدم ممنون ازت...  یلی دختر خ -  

جلو و گفت:  اومد  

... یبود  گریخودت ج -  

کم دست بردم تو صورتت  هی فقط  من  

 

اومد جلو و گفتم: رها  

بهم تکست داده   نیراد   نییپا میبدو بر-  

... دهیرس   که  

گفت:  یتو دلم نبود خواستم برم که ناز  دل  

.. نمیبب ستای وا-  

روصورتم انداخت و گفت:  تورمو  

خب حاال خوب شد..-  

دوماد  نمیبب  خوادیدلم م یلیخدا خ  یوا  

... دهینشون م یعکس العمل چه  

 

رها درو باز کرد   ی زدم و به سمت در رفتم وقت ی لبخند  

  شهی رنگ به تن داشت قند تو دلم اب شد هم  یر یکه کت و شلوار ش  ینی راد با

 متفاوت بود... 

و گفت: گمینزد اومد  

سالم خانم خانوما... -  
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نزدم که رها گفت:  یحرف  

...ی تورو از صورتش بردار ی خواینم-  

تورو باال داد و...  ی تکون داد و وقت ی سر ن یراد  
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ن ی#راد  

 

فرشته کوچولو   نی که ا شدیشدم باورم نم   باشی صورتش معصوب و ز مات

 طناز هست 

دهنمو قورت دادم و با بهت گفتم:  اب  

یخانوم ی چقد خوشکل شد -  

انداخت و گفت:   نییپا سرشو  

اقاهه...  ی جنتلمن شد یلیتوهم خ -  

گرفتم و ارومتر گفتم:   دستشو  

تا شب...  ارمیدووم ب ی من چطور   یلعنت-  

رها اومد: ی بگه که صدا ی زی چ  خواست  
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.. یمنو فراموش کرد  یدیعروستو د گهیآره د-  

خب. ادیبردار ب   لمیف  نیواست   

 

تکون دادم و گفتم:  ینگام به رها افتاد سر  تازه  

حواسم نبود. دیببخش -  

. زی ازت تشکر کنم بابت همه چ  دیبا  

.. ی تجربه کن  ویشب  نیتوهم همچ  دوارمیام  

باال انداخت و گفت: ییابرو   طنتیش با  

..ن یآقا راد  زی زبون نر-  

.. دایکن  رید دیچون یبپ نمیوقت نب هی  

کردم و گفتم: ی ا خنده  

... یگیچنبار م  گهیباشه د-  

بشه ما زنمم...  یز ی چ  اگرم  

..کلمه "زنم" قند تو دلم آب شد  با  

و  یداشت رسم گهیطناز د  شدینم  باورم  

قسمت    نیباتر یز  نی ا  شدی زنم م  یقانون  

بود...   قصمون  

نه یواسه طناز باز کردم و کمکش کردم بش درو  

خودم سوار شدم رو بهش کردم و گفتم: نکهیا  بعد  

هوم؟  میبر  میچونیبردارو بپ لمیف  نیکه ا   گمیخب من م-  

درشت کرد و گفت:  چشاشو  
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؟ ی چ  یعنی  نی وا راد-  

نمونه یادگار یبعد  می همه خرج کرد نیا  

 واسمون؟ 

گفتم:  زدمی که استارت م  همونطور  

کارا..  نی اخه واقعا مسخرس ا-  

با ناز گفت:  طناز  

بنظرت خوشکل شدم؟ -  

 

و گفتم: دمیبوس   دستشو  

. ی شد  یعال-  

اومده باشه با حرص گفت:  ادشی  یزی چ  ییهو یکه  انگار   

دست گلم کو..  نیراد-  

برداشتم دادم دستش و گفتم: نیعقب ماش  ی خاروندم و از صندل سرمو   

رفته بود.  ادمی  یول دیببخش -  

بانو.  دییبفرما  

که.  یحواس نزاشت  واسم  

 

با استرس گفت: طناز  

؟ یعروس ان یبنظرت از ده باال هم م  نیراد-  
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توهم کردم و گفتم:  اخمامو  

جز خودمون و   خوادیامشب دلم نم-  

می حرف بزن ی زیدرمرد چ  مون یخوشبخت  

 باشه؟ 

گفت:  ی"گفت و بعد از مکثی"چشم  

م؟ یر یعکس بگ  میریاالن م -  

 

و گفتم:  دمیدستشو گرفتمو بوس بازم  

 

اره عشقم.. -  

... فیببوسمت ح   تونمینم فیح   

" نثارم کردو.. یی"پرو  

با   میعمارت شد اطی همون ح  ایباغ  هیراه  میژستو عکس گرفت یکل نکهیا  بعد

و همه   ختنی رومون گل ر   دیبا لباس سف کی ورودمون چتنتا بچه کوچ 

 خوشحال و لبخند به لب بودن. 

 

کردن..  یو ابراز خوشحال هی گر ینادر کل نو یو نسر پدر  

شده بودن ش یبایطناز مات ز دنیبا د  همه  

پرنسسمو    ییبایمن ناراحت بودم که ز  یول  

... دنیدیداشتن م  همه  
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م یعروس دوماد رفت  گاهیسمت جا  به  

عاقد شروع کرد به خوندن خطبه عقد و...  و  
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 #طناز 

 

  یکی  یداشتم که صدا  ی بیاسترس عج  کردمیقران نگاه م ی ها هی به ا داشتم

 رها اومد: 

... نهیعروس رفته گل بچ -  

زدم که باز گفت: ی لبخند  

... ار یعروس رفته گالب ب-  

جواب بدم که رها تند گفت:  خواستمیباز سوم که تکرار کرد م یبرا  عاقد  

... خوادیم  یرلفظیعروس ز -  

  یدر اورد و وقت  یخوشکل کیجعبه کوج  ه یکرد و  بشی تو ج  ی دست ن یراد

خوشکل انداخت تو دستم که همه دست   ف یظر  یلیدستبند خ  هی باز کرد 

 زدن.. 
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بلند گفتم: یدادم و با صدا  رونی ب نفسمو   

جمع بله...  یبا اجازه پدر مادرم و بزرگترا -  

دستمو محکم فشار داد و همه دست زدن...  ن یراد  

بله گفت که رها اومد جلو و گفت:  نمیراد  

حلقه هاتون کجاست پس.. -  

اورد و    رونیب   یزد و جعبه ا  یلبخند  نیانداختم که راد  نیبه راد ینگاه

 گفت:

... گهید شدی م ی زیسوپرا   هی  دیبا گه ید-  

رو لبم گذاشتم و گفتم:   دستمو  

... ینشون خوشکلو بخر   نیا  یوقت کرد  یک ن یراد یوا -  

و گفت:  لبخندزد  

. ی دار اریاخت-  

که...  موندمینم  کاریدرس بخونن من ب  رفتنی خانم م یوقت  

زدم و گفتم: ی لبخند  

.. عشقم.  یمرس-  

دستمو گرفت  ن یراد  دیعکسو کادو وقت رقصمون دونفرمون رس  یاز کل بعد

اهنگ شروع کرد به خوندن:  میکه اماده کردن بودن رفت  یج یو به سمت است  

 

ی نیزم   یرو  یبا یتو ماه ز ینی بهتر از تو که بهتر یک  

ین ی شی مچه دلبرانه به دل  یقلبه من باش که تا که بفهم توو  
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که با    نیفقط به راد کردمیم  یو سع دادمیتکون م ی"دستمو با مهارت خاص

توجه کنم..  کردیعشق نگام م  

" زدیهمراه اهنگ لب م ن یراد  

 

بود  یدنیبود شرم تو چشمات بوس  یدنیبخش هاتیبد یحت  

شم ینم  ی من به کم از تو راض  شمیحواست جامونده پ همه  

 

لب   زدی بشکن م میو گاه زدیهمونطور که دست م  نیزدم و راد  ی"چرخ 

 زد"دوست دارم"

زدم و با ناز مشغول رقص کردن شدم.."  ی لبخند  

 

من  ای  یعشق تو هست ی  وونهیمن باش تا باورت شه د یجا تو  

تو چه کرده با من یکه چشما  ی نیچشم من باش تا که بب تو  

 

بهتر از تو(  ی)عارف_ک  

 

اهنگ تموم شد همه به افتخارمون بلند شدن و دست زدن  یوقت  

آروم گفت:   نیراد میرفت   گاهمونیدستمو گرفت و به سمت جا ن یراد  
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... یکن یدلبر   یخوب بلد  نقدیا  ینگفته بود  طونیش-  

کردم و گفتم:   یز یر خنده  

اره من عاشق رقصم... -  

 

که   کردنیم  هی شب مامان و بابا گر نی قسمت ا   نی اخر شب شد سختر بالخره

و گفت: دیبوس  موی شونی بابا جلو اومد م ه یگر  ر یمنم زدم ز   

مواظبش باز...  سپرمی جان من همه کسمو بهت م نیراد-  

 

زد و گفت:   یلبخند ن یراد  

چشم.. رو تخم چشام جا داره... -  

چنتا از دوستامون به سمت   نیبا خان و پدرمادرم و همچن ی از خدافظ بعد

... م یرفت میکن  میکه تو شهر قرار بود زندگ   یخونه ا   
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خونه چشام برق زد و با ذوق گفتم:  دنیبا د  میدیرس یوقت  

نجا یچه خوشکل شده ا ن یراد یوا -  
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پشت بغلم کرد و گفت:   از  

به دلت بمونه...   زارمینم ی زی گفته بودم چ -  

گفت:  طنت یبا ش نی که راد دمیطرفشو و لپشو بوس برگشتم  

...میبدبدکن یخب خانم خاما قراره کارا -  

شدم  و گفتم:  سرخ   

بچه پرو ! -  

لباسمو عوض کنم...   دیبا من  

گفت و ادامه داد: ینچ   

مال خودم کنم...  میخانممو از نظر جسم  خوامیمن م-  

واسش باشمشوهرم بود حق داشت که   اون  

قدم شدم و لبامو رک لباش گذاشتم  ش یپ پس  

پام انداخت و دستمو   ری دستشو ز دنمیاونم با حرص شروع کرد به بوس  که

همو به سمت اتاق خوابمون   میدیبوسی دور گردنش انداختم همونطور که م

رو تخت گذاشت و لب زد: اطیمنو با احت  میرفت   

طناز...  رمیم یدارم م-  

قرمز قرمز شده بود با ناز کراواتشو باز کردم و دونه دونه دکمه   چشاش

  ارمینموند و کمک کرد تا لباس عروسمو درب کار یهاشو باز کردم و اونم ب

کامال لخت شدم خودش اومد روم و اروم لب زد: یوقت  

خوشکلم؟  ی اماده ا-  

دهنمو قورت دادم و گفتم: آب  

ترسمی ن،میراد-  

و گفت: دیبوس   لبمو  
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خودتو بسپور به من،  -  

زد  یچشمک  

بد بگذره به خانمم که  زارمی نم-  

 

به جون لبام افتاده بود و  صانه یلبام گذاشت، حر  یشروع کار رو  ی برا  لباشو

.می دادیروهم بهم نم  دنیفرصت نفس کش  

و اون خودشو به   وردمیکوتاه و لختش به حرکت درم  یموها ی ال  دستمو

د یمال یتنه ام م  نییپا  

 

نفسم که داشت به   ن، ییپا دیلباس عروسمو کش پ یرد کردو ز  رمیاز ز   ستشود

ازم جدا شد  دیرسیخودش م  یانتها   

خون  یخمار شده بود و کاسه  چشماش  

  نه یتاب خودشو به س  ی پوست گردنم گذاشت و قلب من ب یگرمشو رو  ی لبا

. دیکوبیام م  

گردنم  دن یزده امو گرفت تو دستاشو شروع کرد به مک  خی  یدستا  

لبام خارج شد  نیاز ب  یآه  

 

و دم گوشم گفت :  د یو صورتشو به گونه ام مال دی گوشمو بوس  یالله   

  ی دونینم  میبش ی کیقراره  نکه یدوست دارم تا صبح بخورمت طناز، از ا-

 چقدر خوشحالم
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نوازش کردم پشتشو  

هام دستشو روشون به حرکت درود   نهی س دن یاز تنم درود و با د لباسمو 

 وگفت : 

شه یدوبرابر م  گهیتا چند ماهه د-  

زدمو لبمو با زبون تر کردم  ی ام گرفته بود، لبخند خنده  

زد یم  ز یر  ی ام بوسه ها  نهی س  یقفسه    یرو  

م یکنار هم بود انیهمه رو درود و حاال عر  لباساشو   

 

گرفته بود  ی نافمو با زبون به باز دور  

زد   یو چشماش برق ن ییپا دی.رتمو از پام کش شو  

زدو گفت :  ی لبخند  

محشره ... -  

از بدنم گذشت انگار   یبرق چند ولت دیبهشتم کش ی که رو زبونشو  

دادیبا مهارت داشت کارشو انجام م  نیو ناله هام دست خودم نبود و راد  آه  

فشردمش یبه خودم مسرش و    یگذاشته بودم رو  دستمو  

و منو تو اون خلسه رها کرد  دی از کارش کش دست  

و گفت :  دیدور لبش کش زبونشو  

تو؟   یهست یچرا انقدر خوردن -  

کرد؛   میپاهام تنظ ن یب خودشو  

و گفت : د یشدو لبامو کوتاه بوس خم  

؟ ی آماده ا-  
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لب گفت : ر یهم فشردو ز ی تکون دادم دادم پلکاشو رو ی استرس سر با  

نترس -  

  ش یاز اون حجم مردونگ  یآروم آروم خواست واردم کنه، اما فقط کم بعد

شد ی واردم م  

لبام گذاشت    یکه اورد واردم کرد لباشو فورا رو   یبا فشار یوقت  

گاز گرفتم   نشوییمن از درد لب پا و  

تموم شد  زم،ی آروم باش عز-  

فقط لذت ببر ... االن   

تمام  یتنه امو پاک کردو با سرخوش نیی ازم جدا شد، با دستمال پا یوقت

 گفت : 

!   تیسند مالک  نمی ا-  
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کردم و گفتم: ی ا  ناله  

درد داشت...  ی لیبدجنس خ -  

شد لبمو بوس کرد و گفت: خم  

... یبه حجمش عادت کن  یوقت-  
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... شهی لذت بخش م  واست  

نگفتم که کم کم واردم کرد که با ناله گفتم:  یزیچ   

..ار یدرد داره...توروخدا درش ب یلیخ -  

هام و گفت: نهی شروع کرد به ور رفتن با س  اروم  

جانم چشم..  یا -  

کم تحمل کن خانومم...  هی  

بعدش که تند تند   ی شروع کرد به عقب جلو کردن اولش درد داشت ول  اروم

  یصدا  دادیبهم دست م   یبیلذت عج  خوردیهامو م نهیو گردنمو س د زیتلمبه م

 ناله هام باال رفته و گفتم: 

... ن یآه،راد-  

... خوامیم  شتری ..بتندتر   

با  ختیر یکه عرق از صورتش م  نمیراد  

نفس زدن گفت: نفس  

جوندلم... -  

..هوم؟ م یزندگ ی خوایم یچ   

گذاشتم و گفتم:  نشیدو س دستمو  

... یدونینکن خودت م  تیاذ-  

و با خنده گفت:  دیبوس   لبمو  

چشم.. -  

جرت بدم... دیبا پس  

"گفتم.یکه خوشم اومده بود "اهوم خودمم  
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چشاش پراز اشک شد و   ییهویاون تند تند درحال هقب جلو کردن بود که   

با ذوق گفت:  نی که راد دیپاهام لرز   

خوشگلم...  یجونم ارضا شد یا -  

زد و گل   ی نعره ا قهیخجالت لبمو گاز گرفتم که خودش بعد از چند دق با

و تو بغلم ولو شد ختیابشو رو رونم ر  

گفت:   یخستگ با  

بود...  ی عال یخانم-  

.. یبش یکیبا عشقت   دهیچقد حال م  یدونینم  

گفت:  یبا نگران و  

تو حالت خوبه؟  نمی بب-  

.. ی که ندار درد  

و گفتم: دمیبردمو لبشو بوس  کشینزد سرمو   

... ییخوبم عاقا-  

زد و گفت:  ی لبخند  

خوب بود؟ -  

" گفتم که گفت:ی"اهوم  

... ی خسته شد یکه کل میبخواب زندگ -  

بستم و به   کردیدلم م  ری که ز یچشمم رو درد ومدیکه به شدت خوابم م منم

 خواب رفتم... 
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دلم   ر یز  دیصبح بود که با درد شد  یکا ینزد یساعت چند بود ول  دونمینم

صدا زدم که با هول از خواب پاشد و گفت: نویشدم و اروم راد دار یب  

شده؟  یجانم چ -  

؟ یدار  درد  

گاز گرفتم و گفتم:  لبمو  

... سوزه ی م ی لیاره خ -  

و گفت:  دیبه چشماش کش یدست  

دکتر؟  میبر -  

ارم؟ یواست قرص ب  ای  

جلو دادم و گفتم: لبمو  

دکتر نه. -  

بده...   قرص  

گفت: یخوردم با نگران ی مسکن با آب اورد وقت  هیگفت و رفت  یچشم  

؟ ی خوب یمطمئن-  

دکتر؟  میبر ست ین  ازین  

واومد از پشت بغلم   دمینه تکون دادم و رو تخت دراز کش ی به معنا یسر 

 کرد و گفت: 

.. یبخواب تا بهترش ی کم ه ی-  

مسکن اثر کرده بود چون زود خوابم برد..  انگار   

ست ین  نیراد دمیشدم د  داریب  یبار وقت نیدوم  

اومدم به سمت اشپز خونه رفتم    رونیاز اتاق ب  دهیجواب نم دمیزدم د صداش

صبحانه هست..  دن یدرحال تدارک د ن یراد دمید  
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خنده گفتم:  با  

... کنهیم  یبه به خان روستا داره اشپز -  

اومد جلو  بغلم کردو گفت:  دنمید با  

.. یسالم خانوم-  

؟ ی بهتر  یشد  دار یب  

و گفتم: دمیناز خند با  

.. ی پدرمو دراورد-  

... یی خوبم عاقا یول  

ذوق گفت:  با  

رفتن   یمامانت اورد ول یکاچ   ایب-  

.. میبخور ایاملت درست کردم واسن بدو ب منم  

کردم و گفتم:  زونیاو  لبابو  

... یزدی کاش صدام م  یچه بد شد ا-  

گرفت و گفت:  دستمو  

... یر یحاال بخور جون بگ-  

که گفت:  کردمیزدم به همه عشقش همونطور داشتم نگاش م لبخند  

جانم؟ -  

چقدر دوست دارم؟  یدونیم  

شدم و گفتم: کش ینزد  

منم عاشقتم... -  

... میشد دنیلبامو رو لباش گذاشتم و مشغول بوس  و  
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خدا   شدمیم ی از خدا شاک میدیرسی همه دردسر اگه به ارامش نم نیا  بعد

... دیارز  یدردسرا م نیداد بهم تا ثابت کنه همه ا  نو یراد  

بود...  نی زم ی من رو یخدا  اون  

 

ها؛ بعضى  

یك اتفاق عجیب مثل   

آدم راخوب مى كنند  حال  

هواى تازه اند مثل   

دلش مى خواهد آدم  

رویاهایش  در  

را بگیرد  دستشان   

بگوید توكه باشى  و  

آرزوى دیگرى مى ماند.   مگر  

_________________ 

 

♾��220#پارت_  

 

�🔥�ی#ارباب_سنگ                      
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دو سال وچندماه بعد    

 

 #طناز 

 

آب تنم آروم گرفت   ی دوش آب قرار گرفتم، از گرم ر یز  

کردمیفکر نم چوقتیمدت رسما از پا درم اورده بود، ه  ن یا  ایک ی ها کار  

نوزاد پنج ماهه انقدر کار داشته باشه هی  

مامان قربونش بره.  ی اله  

رو برداشته بود.   یمتر   وستید ی که االن خر و پوفش کل خونه  ن یراد  

ن یراد  یسال و خورده ا  کی  ن یتوا  

برام بهشت ساخته بود...  ی زندگ  از  

شکل ممکنش  نی به عاشقانه تر  مونیکم نزاشته بود برام، زندگ  یز یچ  چیه  

رفت یم  ش یوجود پسر کوچولومون داشت پ با  

حامله ام از تعجب شاخشون درومده بود   دنیهمه فهم  ی وقت یی جورای  

  مون یزندگ  ی اندازه مشتاق تو آغوش گرفتن ثمره    ی ب نی من و راد اما

...  میبود  

بچه امون پسره اتاق پسرمون رو پر کرد دیفهم ی وقت ن یراد  

!...   یبرق ن یانواع موتور و ماش  از  

داشت . یمهربون یبابا نیچ یکوچولو که هم  ایک  خوشبحال  

بشه مثل پدرش ...  یپسرم مرد  دوارمیام  

! ی و قو قهرمان  
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نامه اش بود.  انیپا  ری فوقشم تموم کرده بود و درگ  گهیمدت د نی تو ا ن یراد  

ازدواج کرده بودن.    نیدوست راد  ن یبهتر  یعنی ما،یجون هم با ن رها  

عاشق هم   ییهویانقدر  ی نطوریدوتا ا  نی که ا شد یباورمون نم  چکدوممونیه

 بشن . 

 

بودن که تابه حال داشتم.  یخانوادگ هی دوستا ن یگفت بهتر شه ی م یول  

زن کامل روداشتم.   ه یحس  ن یکم بود اما با وجود راد سنم  

اما   کردیمواظبت م ا یو از ک موندی خونه م نی دانشگاه راد  رفتمیکه م ییروزا  

  هی که به فکر   ی طور  میشده بود  یوضع خسته و ناراض نی جفتمون از ا گهید

. میبود   ایک ی پرستار خوب برا  

که عاشقش بودم.  یمنم حقوق قبول شده بودم، رشته ا  خوب  

دانشگاه تهران.  نی تو بهتر اونم  

 

 

رون ی و از حمام زدم ب دمیچ یامو دور خودم پ  هوله  

سرد شده بود.   یبدجور  هوا  

باعث شد شونه هام بپره   ی گروپ  یکه صدا وردمیهوله امو از تنم درم داشتم

 باال

و داره شونه   نیی از تخت افتاده پا ن ی راد  دمیتعجب و ترس برگشتم که د با

. مالهیاشو م  
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  یدهنم پق یو با گذاشتن دستم جلو رم یخنده امو بگ ینتونستم جلو  راستش

خنده  ری زدم ز  

سخت بود کنترل کردن خنده ام ...  یلیخ   

خمار نگاهم کردو گفت :  مه ین  یبا همون چشما ن یراد  

کوفته نخند دختر، تمام تنم له شد -  

بازوشو کمکش کردم که بلند شه. کنارش   ری سمتش دستمو گذاشتم ز  رفتم

گونه اش گفتم :   دنینشستم و با بوس  

دردت گرفت؟  یلی خ  زمیعز -  

یی جورا هی اره -  

بغلم کردو هوله امو کنار زد  محکم  

  دیکش   یقیبه گردنمو نفس عم دیمال شوی نیب

حموم دلبر؟  یجووون تنها تنها رفت-  

لقمه چپت کنم   ه ی ی دیجون م  ،یدیم  میخوب ی بو چه  

 

گفتم :  دمویخند  

شه ی م ر ینشو، دانشگاهم د طونی نه ش-  

  یخنده ا  نیراد زونی آو ی لبا  دنیبا د نه یی آ  یتخت بلند شدم و از تو  ی رو  از

 کردمو گفتم : 

عشقم   دیببخش -  

...  شهی م رمی واقعا د یول  
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مهره   دن یبست و با بوس نمو یبند سوت  ستادی تخت بلند شدو اومد پشتم ا ی رو  از

گردنم گفت : یها  

ازت   شمی رنمی س  ،یهست یواسه من خواستن شهی هم-  

 

لباش   یشونه هاشو لبامو گذاشتم رو  ی سمتشو دستمو گذاشتم رو  برگشتم  

به جون لبام افتاد   صیو حر  واریداد سمت د هولم  

هول زده از   ایک  یه ی گر یگرفته بود که با صدا  یهامو به باز  نهی دستش س با

...  میهم جدا شد  
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دادن   ری قربون صدقه و ش  یقرمز شده بود بعد از کل ه یسمتش رفتم از گر  به

گفت:  یاخمو رفتم که با تخس نی بهش به سمت راد   

.. یرسی خوب به گل پسرت م-  

اون بخوره  ید یمنم م حق  

ی اومده همش اونو دوسدار  ایبدن  یاز وقت اصال  

بغلم بود ایکردم و همونطور که ک ی ا خنده  
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   یبچه گونه ا  یشدم و با صدا کشمینزد

حرف زدم: ایجانب ک از  

؟ ی حرف بزن ی نطوریبا من ا   ادیدلت م ییبابا-  

... مونمیمن نخولم که کوشولو م خب  

که همچنان اخمو بود   ن یراد  

بغل کرد  ارو یزد و ک ی لحن بچگونه لبخند نی ا با  

رو لپاش نشوند و حق به جانب گفت:   یبوس گنده ا   هی و  

.. بخشمیرو م   ندفعی حاال ا-  

شده؟   رتید یکن ی حس نم یخانوم  

به ساعت انداختم و با هول گفتم: ینگاه  

خان..  ایک  یکرد  کاریچ  ید ید یوا  یا -  

ی مانتو هی تند به سمت کمد رفتم و  تند  

  نکهیبعد ا دمیتند تند پوش ممیاوردم مقنعه و شلوار مشک  رون یرنگ ب ی عسل

 اماده شدم 

گفتم: ن یبه راد رو  

.. ییآاقا-  

شده  رمی کجاست من واقعا د  چیسو  

گفت: دادیناز م  ایکه داشت ک  همونطور  

رو کنسوله برشدار -  

گه ی ... سفارش نکنم دا یخودت باش مراقب  

رفتن از اتاق گفتم:  رونیگفتم و قبل از ب  ییبلند باال چشم  

بچه ام.  زنه ی جوش م ا یماچش نکن ادیز  نیتروخدا راد-  
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به سمت    

که از خنده درحال غش کردن بود رفتم  ایک  

و گفتم: دمشیبوس و  

ام یباش تا زود ب ی پسر خوب  یمامان-  

... شهیامروز کالسم زود تموم م  نایمواظب باش ن یراد  

بچه طناز خانم چشم حواسم هست -  

 

به   گه یم یچ  نمی تا بب ستمی وا نکهیهوا براش فرستادم و بدون ا ی رو  یبوس

رفتم و اسانسورو زدم.  رون یب  

کالسو جا موندم  هی  نکهیا  بعد  

نبودم چون کال خوشم   ی میصم یبا کس ادیبه کالس دومم برسم کال ز  تونستم

   ومدینم

بدونن.   یزی چ  میزندگ  درمورد  

رو گذرونده بودم میدوران زندگ نیتر نی ر یدوسال ش نی ا تو  

شدیبود چون واقعا نم  ایک  شیدلم پ  همش  

و پسر باهم تو خونه نگهداشت.  پدر  

  یکوچولوم عادت کرده بود که گاه  پسر 

یباعث ناراحت  ن یبخوره و ا  رخشکیش  

که بچه مهمتره  زدی غر م شه ی بود هم مامانم  

از درسم بگذرم..   خواستمیهرحال من نم به  

نبود که سرکوفت بزنه  یادم  نمیراد  خداروشکر  
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جزوه درس و امتحان   یخسته کننده خالص شدم با کل یاز کالسا  نکهیا  بعد

 به سمت خونه روندم..

دبش درست کنم. یغذا هی کردم تا رفتم خونه   دیراه خر  نیب  

درو باز کردم. یوقت دمیرس   نیاز چند م  بعد  

:ومد یم  نی راد  یصدا  

.. ستای رسمش ن ن یا  ییاخه بابا-  

ستیمامانت خونه ن  تا  

... یکنی م ی و خرابکار ادیبهت م فشار   

با چندش گفت:  قه یبعد چند دق  و  

.. ده یم  مییاه اه چه بو-  

بلند  یحالت خندم گرفت و با صدا  نی از  

اول با بهت نگام کرد و بعد با حرص شلوار  دنمیبا د  نیخنده که راد ری ز زدم

ایک  

کرد طرفم و گفت:  پرت  

فه یضع  ایکوفت،زدباش ب -  

بچه برس...  ن یا  به  

... یچ  ای خورهیم   ریش  ست ین  معلوم  

رفتم و گفتم: کش ینزد  

   نمیبده من بب -

همش قراره من بچه رو ترو خشک کنم؟  یعنی  
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حرص گفت: با  

پدسگ با من مشکل داره...  نی ا-  

   رون یب  یزار ی از خونه م پاتو

... ادیم  ادشیکه تا حاال نکردرو  یهرکار   

 

شدم و با قبون صدقه پوشکشو    ایک ک ینزد  

گفتم: ن یکردم و به راد عوض  

مادر بودن راحته؟  یواقعا تو فکر کرد-  

داره  یسخت  میلی اقا خ   رینخ   

من برم غذا درست  ری عشق مامانو بگ ایب حاال  

. کنم  

 

خودشو پرت کرد رو تخت و گفت: ن یراد  

   یچ  مرو ی ساعت دو ظهره جز ن-

کدبانو؟  ی درست کن یتونیم  
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پرت کردم طرفش و گفتم:  بالشو  

   کنمیدرست م  ی زی چ  هیخودم -

... یبخور  انگشتام  

ا ی"گفت و بعد از سپردن کیمی نی"بب  

غذا  نی سمت اشپز خونه رفتم بهتر  به  

رونیبود از قبل مرغارو ب  یتابه ا  کباب  

کردم کشیت که یبودم تند تند ت  گذاشته  

زدمشون    یچوب یخایمواد زدم و س  و  

تو تابه تا سرخشه.   گذاشتم  

 

گرفتم ساالد  میباز کردم تصم خچالویدر  

و   اریدرست کنم تند تند خ  میراز یش  

هارو خورد کردم و کنار گذاشتم  گوجه  

با  نی راد  نمیسمت اتاق رفتم تا بب  به  

ده یدمر دراز کش نیراد دمیدر چه حالن که د بچه  

در حال خوردن پاهاشه..  شش یهم پ  ایک و  

رفتم جلو و خودمو پرت کردم   اروم  

کمرش و گفتم: رو  

 

بدون من...  یکن یم  کاریچ  یدار -  

منو گرفت تو بغلش  طنتیش با  
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گفت:  و  

کردمی وهللا داشتم فکر م-  

کم راحت هی کنم بخوابه   کاری چ  اروی  نیا  

... میکن  یطونیش  

و گفتم: دمیبوس  لپشو   

.. ادیدلت م  ییعاقا-  

گردو قلمبرو پاهاشو کند..  ن یبب  

.. میغذا بخور میبر بلندشو   

ببرم حموم...   دیبا ارویک بعد  

کردمیبغل م ایکه داشتم ک  همونطور  

گفت:  ن یراد  

باشه ببرش... -  

رفت بگم...  ادمی  میروستا دعوت شب  

ذوق گفتم:  با  

ی جد-  

زنگ زد؟  مامان  

تکون داد و گفت: یسر   

شام اونجا   دییایاره گفت ب-  

پنجشنبه جمعه    گهید دی بمون  یچند روز  هی  

اد یدختره ب  نی بعد گفت ا هست  

ازش برسم که شوهر  ی حساب هی  

   ره یم کنعیگلشو ول م   دسته
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... مدرسه  

و گفتم:  دمیکش   یخفه ا غیج   

.. ه ی مدرسه چ -  

خوشت اومده ها.. توهم  

یاز گشنگ  میمرد نیبشقابارو بچ  ایب بدو  

 

با خنده گفت:  ن یراد  

زن منو گرفته  ایزن گرفتم   دمینفهم-  

.. ایدار یشوهر   نیخوشبحالت چن  بخدا  

.. کنمیدرست م دارم،غذایکه نگهم بچه  

... کنمی خونه م یکارا   

یی کارا ن یاربابشون چن  ننی مردم روستا بب   

..کننی حساب نم یچ ی منو ه گهید کنهیم  

   کردمیکه داشتم ساالدو انگولک م   همونطور

:گفتم  

شونو ی زندگ یکارا  دیمردو زن با-  

انجام بدن بعدشم تو هنوز  باهم  

ی من همون خانزاده ا  یبرا   
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به غضب داد و گفت:  یباد  

ی توهم برام همون طناز کوچولو -  

... ییموطال  

رو لبم اومد  ی گذشته لبخند ادی با  

... کردمیبا لذت تو گذشته ها سر م و  

بردم  ارویغروب بود که تند تند ک یکا ینزد  

خوردیسر م یبچم مثه ماه  نیا حموم  

ن یکردم که راد غیج  غیدست ادم از بس ج  از  

در اومده بود بالخره شازده اروم  صداش  

یاوردمش سرهم  رونیو از حموم ب  گرفت   

بود  دهیتنش کردم که رها واسش خر قرمز  

وقته ازشون  ی لیخ  ردمیبه رها هم زنگ م  دیبا  

اومد  ایبدن ا یک یکال از وقت  مینداشت  یخبر  

.. ومدن یم  شتری و امدمون کمتر شد و اونا ب رفت  

  هی  نمیراد یدوش گرفتم و لباس انتخاب کردم و برا   یرفتم زود خودمم

برداشتم و دادم تا بپوشه پسر خوشگلمم که   یو شلوار مشک یمشک شرتیت

بدم تا بخوابه لباسمو زدم باال و تو بغلم   ری انگار فقط منتظر بود بهش ش
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خمارش نگاه کردم کپ   ی با لذت به چشما  دنیگرفتمش و شروع کرد به مک

بود   ن یادر  

... اوردیمنو به وجد م  ن یا و  

که دردم گرفت   یروز  رفتینم  ادمی چوقتیه  

رسوند منو به   یفالکت بار  تیوصغ هیکنه و با   کاریچ  نست دوینم  ن یراد

   ی و وقت مارستانیب

جونمو خورد  رهی بار ش  نیواسه اول پسرکوچولو  

وصف کنم...  تونمیبود که نم یبیحس عج  هی  

رون ی ب نی ری از فکر خاطرات ش  نیراد ی صدا با  

:اومدم  

.. خورهیبچه داره حق منو م نی باز ا  نمیبی به به م-  

رفتم و گفتم:  ی غره ا چش  

وعده بخوره..  ه ی  یروز  دیبچم در کل شا-  

هست...  نمی تو ا چشمت  

به جانب گفت:  حق  

اول مال من بود...   یپس چ -  

   مشهیکردم تا سه  ی بزرگوار من

ممه هام...  تو  

بود همش مال خودم بود...  یپه روزگار  یه  

نشه دار یب  ایکردم اروم بخندم که ک یسع  

گفتم:  و  

... شهی دلم واست کباب م یگیم   ینطور ی ا وونه ید-  
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برم واستون لباس بردارم..  ری بگ  ایک ایب  پاشو  

چند دست لباس دیبا می که قراره بمون  حاال  

.. شازده وردارم  نیتو و خودم و ا واسه   

اروم از بغلم   ایگفت و ک ی چشم ن یراد  

و گذاشت تو تختش دنبالم اومد و گفت:  گرفت   

خانومم... -  

مسافرت..  میوقته نرفت ی لیخ  گمیم  

کم واسه خودمون گردش؟   هی  میبر  

گفتم:  داشتمیورم ایک  لیکه داشتم وسا  هنونطور  

سخته...  ایاخه با ک -  

بار خستس  هی  رهی گیبار دلدرد م هی  بچست  

که سخته باهاش...   شهی نم معلوم  

مکث کرد و گفت: یکم  

دوروز مامانت نگهداره؟  میبد-  

.. خورهیخشکم م ریبه مامانت عادت داده ش  تازه  

فکر کردم و گفتم: یکم  

تنهاش بزارم.. ترسمیبچست م  یلیاخه خ -  

عشقو حالش..  یبچشو ول کرده رفته پ گمینم  بعد  

پشت بغلم کرد و گفت:   از  

جرعت داره بگه؟  ی فداتشم ک-  

با خانومم خلوت کنم..  خوامیخودم م من  

شه؟ ینم  
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گفتم: دور گردنش انداختم و  دستمو  

خب باشه... -  

به مامانم بگم...  میبر   اول  

... م یکجا بر  مینیچ یبرنامه م گهید بعدش  

.. شهی بچم تنگ م یمن دلم برا   نیراد یول  

... مای دوروز بمون فقط  

و از  دمی" گفت که لبشو تند بوسی"چشم  

اومدم... رون یب  اتاق  

بعد از چند ساعت اماده به سمت بالخره  

یاز فضا  نکهیبعد از ا می حرکت کرد روستا  

م یدیبه عمارت رس میجاده لذت برد نی دلنش  

اومده بودن  شوازمونیمامان و بابا و خان که پ  دنید با  

که خان میکرد یرسم ادب سالمو روبوس  به  

هم که خان ایبغل کرد و بوسش کرد ک ایک  

که   زدی اشنا بود با ذوق دستو پا م  واسش  

... کردیتو دل خان اب م قند  

که  میزدی و حرف م مینشسته بود یهمگ  

اروم گفت: مامام  

؟ ی هست یراض  تیطناز،از زندگ -  

؟ یکه ندار  یمشکل  

زدم و گفتم: ی لبخند  

.. ی نه مادر من چه مشکل-  
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حس کنم..  یمن کمبود زاره ینم  چوقتیماشاهلل از بس صبر داره ه ن یراد  

هم هست...  ایهمش مواظب ک چارهیب  

رفت و گفت: ی چشم غره ا مامان  

خاک به سرم... -  

بچتو بزرگ کن  ن یبار گفتم بش  هزار  

... خوره یدرس چه بدردت م االن   

کردم و گفتم: ی ا خنده  

... گهینگران نباش شما د -  

هست..   یبه همه چ  حواسم  

 

محبوب  یغذا  خوردن  با شام  نکهیا  از بعد  

   اتاق سمت به  یهرک شد  تموم ن یراد

. بخوابه  تا  رفت خودش  

انیک  به  اول و میرفت   بود، نی راد  مال که  ی اتاق  به  نمیراد منو  

   کنسول  سمت  به و خوابوندمش و دادم ر یش

کردم پاک پاکن  ر یش  با  صورتمو ش یارا و  رفتم  

:گفتم  نیراد   به و  

.امیم  االن  منم بخواب یا  خسته  اگه عشقم-  

: داد ادامه  و گفت" ینچ "  

م؟ یبر  میخوای م ی گفت  مامانت به -  

: گفتم و کردم زونیاو  لبامو  
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.گمی م فردا  بگم نشد  نه -  

کجاست؟   واسه برنامت  حاال یراست  

: گفت و گرفت بغلش  تو  بالشو  

هوم؟  شیک  میبر بنظرم-  

:گفتم و چرخوندم حدقه تو چشامو  

.. خب دوره یلی خ  یول خوبه-  

.. حال عشقو برم راه همه  نی ا  کنم ول  بچمو  من  

:گفت و کرد یاخم  

   گهید  مادرته دست  بابا-

داره   عادت همه  به  نباش  نگران اروهمی  نیا  

باباش مامان  خوادینم  خودشم اون بعدشم  

.گه ید  باشن  ناراحت  

:گفتم و دمیخند  

حرف  یدار  بچم  زبان  از   تو اونوقت   اها-  

؟ ی زنیم  

: گفت و طرفم کرد  پرت   بالشو  

ولش  ناروی ا حاال-  

... توله  نمیبب  بغلم ایب  

بغلش  تو کردم پرت خودمو  و بلندشدم  

:  گفت موهام قی عم  دن ییبو  با و برد موهام تو  سرشو ن ی راد  و میزد  یقلط  

   عاشقتم  چقدر که  یکن  تصورشو ی تونینم  یحت-

:  گفتم و دمی بوس  رو  نشییپا لب دادم قرار   صورتش مقابل  صورتمو  
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عاشقتم عاشقتم-  

دنم یبوس به کرد  شروع  و لبام  یرو  گذاشت  لباشو  

  طون یش  موینی ب به دیمال  شو ینی ب نی راد میشد  جدا هم از میاورد   کم که نفس

:  گفت  

   لباس ن یا  با یشد  ی خوردن چقدر-

  ی اشکال چه یول بپوشم؟ که بودم نکرده دایپ  نی ازا  تر  باز لباس   گفتیم  راستم

؟ ...  شوهرم  واسه کردن   یدلبر  داشت  

 

 

 

شود یم  خوب یول ی کنی نم  گمان یگاه  

شودی نم که شودینم  که شودی نم یگاه  

--- 

شود ی م جور خودش شیع  بساط یگاه  

شود یم  بدستور هی ته  دگر یگاه  

--- 

مقدمه  یب  آن خود شودی م جور  گه  

شود یم  ناجور مقدمه  صد دو با  گه  

--- 
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است  اجابت  یب دعا دوره  هزار یگاه  

شودی م تو  نام به  قرعه  نگفته یگاه  

--- 

ست ی ن ار ی تو  با بخت و  ییگدا  ی گدا یگاه  

شودی م تو  یگدا   شهر تمام یگاه  

--- 

شودی م تنگ  دلم خنده ی برا یگاه  

شودی م  سنگ از  ی ا  تراشه دلم یگاه  

--- 

گذشت  مان  یجوان بود  خواب  به ییگو  

شود یم  ری د فرصتمان  زود چه یگاه  

 

: لیفا  سازنده  

https://t.me/Mahekochak  

https://t.me/Mahekochak

