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 رمان عروس

 

من حالیم نیست که عذاداری دختر جون یا باید پول ضرری که به روستا زدین  _ارباب 

بخاطر اتیش سوزی خونتون رو بدی یا خودت رو به عنوان خدمتکار مادام العمر 

 میبرمت عمارت

 فقط یک هفته فرصت داری

 … از حرص و عصبانیت دستام رو مشت کرده بودم

_  رسیده راه از دهاتی هر هه … ارباب گذاشتی هم تخود اسم …تف به غیرتت 

ارباب شده  

 زندایی هینی کشید و اروم زد تو صورتش

ساله ای که به خودش قیافه گرفته بود و اهالی روستا بهش میگفتن ارباب از ۲۴پسر 

 اسب پیاده شد و جلو اومد .. با دستش چونه م رو گرفت که زدم زیر دستش

 پوزخندی زد و صاف وایساد

بهتره زبونتو کوتاه کنی کوچولو چون قول نمیدم که بتونم باهات مهربون رفتار کنم _

 خانوم فرنگ رفته

 پوزخندی زدم و یک قدم ازش فاصله گرفتم
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بگیر پولتو بیا هفته اخر بگو میشه هرچقدر غرامتت …کوچولو جلوم وایساده  _  

 ارباب پوزخندی زد و گفت

_  تومن۱۰۰ بفروشی داراییشو کل داییت این بیاری میخوای کجا از …میلیون ۱۰۰

 نمیشه

_ بیا بزرگترت با پول گرفتن برای راستی …به تو مربوط نیست ارباب زاده   

 … عصبی به سمتم حمله کرد و موهام رو از روی روسری گرفت و کشید

 خیلی زود پشیمونت میکنم از این زبون درازیت_

م که دایی به عقب کشیدتم و اب دهنم رو جمع کردم و توی صورتش تف پرت کرد

 زندایی نیشگونی از رون پام گرفت

میخوای خونه خرابمون کنی آیسل ؟_زندایی  

ارباب نگاه خشمگینی بهم انداخت و سوار اسبش شد و همونطور که با افرادش دور 

 میشد رو به دایی گفت

_ ه شب دکتر میاد خونتون تا این دختره رو چک کنه .. وای بحالش که دختر نباش

 اونوقت تو میدون باید شاهد زنده به گور شدنش باشین
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 متعجب به سمت دایی چرخیدم

 دکتر چیو باید چک کنه_

 دایی سرش رو پایین انداخت و خیلی سریع حرفو عوض کرد

ملبونو از کجا میخوای بیاری دخترم ؟۱۰۰تو _دایی  

 نگاهم رو به طرف چهره ی نگران زن دایی چرخوندم و گفتم

_  خالی رو حسابام ی همه میگم پرهام به میرنم زنگ …ش دالر باالست اینجا ارز

اینجا بیاد پاشه کنه  

میتونه مگه خودت که نیستی _زندایی  

 وکالت میدم بهش زندایی_

بشه ۱۰۰فکر نکنم  _دایی   

تومن براش ۱۰۰لبخندی به این سادگیش زدم تو این روستا زندگی میکرد و هنوز 

 پول زیادی بود

_  بودم ای نخبه نرفته که یادت …قوق من ا نجا باال بود ا ن هم به دالر دایی جان ح

دایی م شده پاریس روانشناسای بهترین از یکی … خودم برا  ... 
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 …دایی دستی روی شونه م گذاشت و وارد حیاط شد منو زندایی هم به دنبالش 

 قرار ها ماجرا این ی همه از قبل که کسی پرهام با سریع و دراوردم جیبم از موبایلمو

گرفتم تصویری تماس شه نامزدم بود  

 طولی نکشید که وصل شد

سالم ایسل خوبی عزیزم ؟_پرهام  

 … خوبم پرهام کارت داشتم_

جونم عزیزم چیشده ؟_پرهام  

 پرها اینجا به مشکل خورم باید یه لطفی در حقم کنی

 اخم هاش در هم فرو رفت و گفت

چیشده آیسل ؟_پرهام  

_  نامه وکالت بهت من کن هماهنگ وکیل با…فقط به پول نیاز دارم خیلی طوالنیه 

برسون دستم به یجوری و بیرون بکش حساب از رو پسندازام زحمت بی بدم  

اونجا تنها باشی نمیکشه دلم … ایسل ایران میام دارم_پرهام  

_ میمونه کاران بیا پانشو من بخاطر تو …تنها نیستم پرهام داییم هست   … 
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 ۱ تا میکنم هماهنگ وکیل با من … میام دارم خودم دل برای نگو یچیه هیس_پرهام

کنه تنظیمش رو نامه وکالت اون و باشه دفتر دیگه ساعت  

 در دسترس باش بهت زنگ میزنم

 … لبخند بی جونی از مهربونیش زدم

_ باش خودت مواظب… میکنم قطع فعال پس …مرسی عزیزم   

تو هم همینطور فعال_پرهام   … 

قطع کردم و تو فکر فرو رفتم و یاد حرف اخر ارباب افتادمتماس رو   

؟ چیه دکتر …دایی ابن پسره چی میگفت  _  

 دایی کمی من و من کرد و کالفه دستش رو توی موهاش فرو کرد

هیچی دایی هرکی میاد اینجا باید چکاپ بشه_دایی  

 چکاپ چی ؟_

باید خرما و حلوا رو ب ای وای از دست تو دختر چقدر سوال میپرسی بیا بریم  _زندایی

 مراسم فردا اماده کنیم
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م پاره های تنم ۷خیره به مسیر رفتن زندایی آهی کشید و بغضم رو قورت دادم فردا 

 بود

 دستی به چشمم کشیدم تا نم اشکام رو خشک کنم

تا دم دم های غروب به زندایی و هاویر دختر دایی تو درست کردن حلوا کمک کردم و 

مغز گردو پر کردیم و تو سینی چیدیمشون خرما ها رو با  

برو یکم استراحت کن آیس چشات قرمزن_هاویر  

 لبخند کم جونم بیشتر شبیه به ناله بود تا لبخند

این چشما بخاطر خستگی قرمز نشده بودند بلکه بخاطر غم از دست دادن عزیزانم _

 قرمز شده بودند

  

سالگی بورسیه کشور  ۲۱سن  به دیوار تکیه دادم و غرق افکارم شدم درست تو

 فرانسه رو تونستم بگیرم و برای ارشدم به فرانسه رفتم

سال بود که پدرم رو از دست داده بودم ۱تازه   … 

بعد از درست شدن کار هام مامان و ایسان تصمیم گرفتند بیان به روستای پدری 

 … مامان تا کنار دایی رندگیشون رو تشکیل بدن

ک به برگشتنم باید خواهر و مادرم رو از دست میدادمسال گذشت و درست نزدی۶  
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 با تیر کشیدن سرم انگشت هام رو روی پیشونیم فشار دادم تا این درد لعنتی کم شه

خوبی آیسل ؟ _هاویر  

 چیزی نیست میگرنمه_

پاشو برو استراحت کن خب عزیزم رنگ به رو نداری انقدر این چند روز به _زندایی 

 خودت فشار اوردی

_ میترسید اینجا قبرستون از خواهرم زندایی …وام برم سر مزارشون میخ  

زندایی سعی کرد بغضش رو قورت بده ولی هاویر زد زیر گریه و این تلنگری شد برای 

 جاری شدن اشک هام

 بدون اونا چطوری زندگی کنم_

دلم برای ایسان تنگ شده _هاویر  

 آیسانم برای من جای بودمن من که سالی۶ این تو ایسان و بود جونش …حق داشت 

میکرد خواهری  

 جلو رفتمو دستشو گرفتم
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هاویر ایسان تنها نبود که ؟ بگو که براش خواهری کردی ؟ بگو که خواهرم بی کس _

 … و تنها نبود

 رو خواهرم دلم …هاویر زار زد و زندایی لب گزید و من غریبانه به هق هق افتادم 

مهربونم مادر … میخواست  

پاهام گذاشتمو ناله کردمسرم رو روی   

_  بیکس … کنه چیکار دنیا این تو تنها دخترم نمیگی تو کجایی …وای مامان وای 

مامان… مامانم … شدم  

 کمی که اروم شده بودم بی حال تو اتاق دراز کشیدم که صدای در خونه بلند شد

 … باز کن این درو ساالر_

گفت بلند و شد حیاط وارد بابار …دایی با عجله به حیاط رفت و در رو باز کرد   

کجاست این خواهر زاده ت ؟_ارباب  

 کوچیک باب ا های امد و رفت این از بودم خسته …پوفی کشیدم باز چیشده بود 

 روستا

 … برو به دختره بگو بیاد اون روی سگ منو باالنیارید ساالر هم خودتو هم_
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دمقبل از اینکه تهدیدش تموم شه سرم رو از پنجره بیرون بر  

 بهت یاد ندادن با بزرگترت درست صحبت کنی ؟_

 … دندوناشو با حرص روی هم فشرد و عربده کشید

 … دختره ی خیره سر ادمت میکنم به چه جراتی با ارباب اینطوری حرف میزنی_

 اینبار …انگار که حرفم خیلی براش سنگین اومد مثل شیر زخمی سریع وارد خونه شد

 گرفت چنگش تو سریع رو موهام که برداشتم عقب به قدمی نشستم وجودم تو ترس

پیچوند و  

 … با کشیدن موعام سعی داشت منو از خونه خارج کن

 التماس های دایی و اشک های هاویر و زندایی هم حتی ارومش نمیکرد

 درد تو ذره ذره ی وجودم شناور بود .. جیغ کشیدم

_ رسیده زن به زورت … آشغال …ولم کن وحشی   … 

_ ادم  مثل بگسری. یاد تا میبرمت دکتر مطب تا همینطوری …الیت میکنم االن ح

 حرف بزنی

_ میکنم شکایت پلیس میرم وگرنه کن ولم …تو گوه خوردی   … 
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 … مثل دیوونه ها زد زر خنده و رو زمین پرتم کرد

خنده ش تمومی نداشت که دایی خواست به سمتم بیاد ولی عربده ش خراب شد سر 

 دایی

سر جات ساالر وایسا_ارباب  … 

و سرش رو تو صورتم خم کردپاهای دایی به زمین قفل شد و ارباب به سمتم اومد  

 االن چه گوهی خوردی تو ؟_

 … لب باز کردم تا جوابش رو بدم هرچند با ترس که درد شدیدی تو دستم پیچید

 پاشو گذاشته بود رو دستمو فشار میداد

 بگو چه غلطی کردی ؟_

تم وارد کرد جیغ بلندی کشیدم و بی توجه به سوال جواب هاش با فشاری که به دس

 … جیغ میکشیدم تا دست از سرم برداره

 … دایی بی طاقت به سمتمون اومد ولی ارباب با دست به عقب هولش داد

_ فهمید …نیا جلو ساالر وگرنه دودمانتو به باد میدم  … 

 قبل از اینکه جمله ش تموم بشه صدای داد مردی اومد

_ جا چه خبره ؟این  

 … ارباب ترسیده تکونی خورد و پاش رو از روی دستم برداشت

 … سریع نم اشکام رو پاک کردم تا نفهمه اشکم رو دراورده بود

 … بی طاقت دستم رو فشردم که با درد عجیب و زیادش جیغ بلندی کشیدم
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مرد عصبی به ارباب نگاه کرد و به طرفم اومد خواستم عقب بکشم که دست ضرب 

 دیده م رو توی دستش گرفت

ارباب تو روخدا کاریش نداشته باشین_دایی  

 … مرد با اخم به دایی نگاه کرد

 چیکارش دارم مگه ؟_

ارباب جلو اومد و دستش رو روی شونه ی مرد غریبه گذاشت .. با کنجکاوی نگاهش 

اب میکردم بلکه بفهمم این مرد کیه که ارباب ازش میترسه ولی مرد با خشم دست ارب

 رو پس زد

داداش ولش کن بذار از درد بمیره حقشه_ارباب  

با شنیدن کلمه ی داداش با انزجار دستمو خواستم بکش که خودش رهاش کرد و با 

 عصبانیت از جا بلند شد

 میاری ماشینو میری االن همین ندارم داداشی همچین من … دهنتو ببند_مرد

 دودمانتو وگرنه باشه نکرده یداپ جدی مشکل دستش که کن دعا فقط.  شهر ببریمش

بینمتن برو گمشو ماکان میدم باد به  … 

ارباب با نفرت نگاهم کرد و به سمت در ورودی رفت قبل از خارج شدنش دوباره مرد 

 بلند گفت

_ دقیقه دیگه ماشین اینجاست ۱۰تا   

 با اینکه چهره ی ماکان پشت به ما بود ولی حرص رو تو راه رفتنش میشد دید

هاویر برو چندتا یخ بذار تو پالستیک بیار برام _مرد   
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خدا خیرت بده ارباب_دایی  

 زندایی با گریه گفت

 داشت بچمو میکشت ارباب_

مگه این روستا چندتا ارباب داشت. حاال که از درد خبری نبود دوباره زبونم برگشته 

 بود سر جاش

_ نکنید بزرگ رو ها دهاتی این الکی …هی ارباب ارباب   

محکم به صورتش کوبید و دایی اخم کردزندایی   

_ نجا مرد تر از ارباب مسیح پیدا نمیکنیای …درست حرف بزن آیسل   

با ابروی باال رفته به ارباب مسیحشون نگاه کردم که زل زده بود به صورتم و حاال 

 نگاهش رو از روی نگاهم تکون نمیداد

 ازش تا کردم دراز دستمو …هاویر با دو به حیاط اومد و کمپرس یخ رو به مسیح داد 

بودم گذاشتو کمی فشارش دادک دست روی من به توجه به ولی بگیرم  

 بده من خودم میتونم_

 بی توجه به من به سمت دایی چرخید

 ماکان چرا داشت این زبون بسته رو کتک میزد_

 اینکه از قبل … بسته زبون میگفت من به …با چشمای گشاد شده نگاهش کردم 

گفتم طلبکار بگه چیزی بخواد دایی  

 زبون بسته خودتیو هفت جد و ابادت_

 بدون اینکه توجهی بهم کنه به دایی نگاه می کرد و منتظر جواب بود
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 فکر کرد اذیتمون خیلی خان ماکان نبودین که مدت این تو ارباب بگم چی واال _دایی 

 که اینجا میان روز هر اومده آیسل هم وقتی از … شدیم شما بدبختیه عامل ما میکنه

ون کم نداره ماکان خان رو نیش زب از منم ی زاده خواهر این … بدین غرامت باید

و داد کف از طاقت دیگه امروز هم ایشون …میزنه   … 

 : عصبی پریدم وسط حرف دایی

_  نه یا دختری کنند چک بری باید میگه من به اومده دهاتی اون …چی میگی دایی 

 غلط … فقط میخوره اضافی گوه … بزنه بهم رو حرفی همچین داره حقی چه اون …

ست دراز کرده وقتی رفتم به پلیس شکایت کردم متوجه میشهد من رو کرده  

 این …مسیح با لب کج شده نگاهم میکرد .. انگار از حرفام حوصله ش سر رفته بود 

بود خونسرد انقدر داداشش برعکس چرت  

االرپس حقشه که این دردو بکشه درسته س_مسیح  … 

 با حرص به دایی نگاه کردم ولی

 …دایی سعی کرد جلوی خنده ش رو بگیره و ابرویی باال انداخت

هرچی شما بگی ارباب_دایی  

 … مسیح نوچی کرد و از جاش بلند شد

ایندفعه رو میبخشمش ولی_مسیح  … 

 مکث کرد و انگشت اشاره ش رو تو صورتم گرفت و خیلی جدی گفت

منو خانواده م توهین کنی هرچی دیدی از چشم خودت ولی بار دیگه به _مسیح

 …دیدی
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 لب باز کردم تا به قول دایی دوباره نیش بزنم ولی اون فرز تر از من بود

اینبار رو مدیون ماهرو و خواهرتی_مسیح  

 .. ماهرو و خواهرم؟ ناباور نگاهش کردم اون به ممان و ایسان چیکار داشت

 چی ؟_

می بعد هم صدای دادشکصدای موتور ماشین اومد و  

 … من اومدم مسیح _

 اخمام تو هم رفت و دست به سینه شدم

_ وحشی قوزمیت اون با هم اون …من چیزیم نیست نمیام   

تو یک چشم بهم زدن بازوم رو گرفت و از روی زمین بلندم کرد و به طرف در 

 …کشوندتم

_ بپوشم لباس برم بذار حداقل بابا ای …ولم کن   

میریم داریم میریم مریض خونهعروسی ن_مسیح  

 … با نرص اداشو دراوروم در عقب رو الز کرد و پرتم کرد تو ماشین

 خودش رفت جلو نشستم زیر لب گفتم

_ خانوادشون تو موروثیه انگار …وحشی   … 

ازش معذرت خواهی کن_مسیح   

 متعجب نگاهش کردم که متوجه شدم با برادرشه

 … ماکان دندوناشو رو هم فشرد
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عمرا_ماکان  

یادت نرفته که اون خواهر ایسانه_مسیح  

اسم اون خیانتکارو جلوی من نیار_ماکان  

؟ بود کرده خیانت اون به من گل از تر پاک خواهر …به خواهر من میگفت خیانتکار   

_  کاری بگی بد من خواهر سر پشت دیگه بار یه …حرف دهنتو بفهم مردک عوضی 

شی پشیمون مسکنم … 

و مات شده ی  من عصبیه نگاه به توجهی و مخندید …نده هیستیریک زد زیر خ

 … برادرش نداشت

نمیخوام فرار … بزنیم حرف باید عمارت رفتیم … ماکان کن بس _مسیح   

 معاینه از بعد روز اون …گیج بودم از این هم سوالی که تو مغزم در حال انفجار بود 

کرد باندپیچی رو ستمد و موبرداشته دستم کوفتگی بر عالوه گفت دکتر دستم ی  

 … تو راه برگشت هردو بردار تو فکر بودند مسیح با اخم و ماکان خونسرد

 … .. دایی حسابی از مسیح تشکر کرد که اخرش با اخم مسیح همراه شد

 به سختی سرمو روی متکا جابجا کردم از بس موهام رو کشیده بودم سرم درد میکرد

 اخ_

خوبی؟_هاویر   
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 بیدارت کردم ؟_

میکنه درد سرت …نه بیدار بودم دیگه باید پاشم نماز بخونم صبح شده  _یرهاو  

واژه. ی نماز رو چندبار پشت سر هم تو دلم تکرار کردم همیشه وقتی کارم گیر میکرد 

میخوندند رو نمازشون وقت اول همیشه هاویر و ایسان ولی …نماز میخوندم   … 

با توام آیسل_هاویر  

اومدم تکونی خوردم و از فکر در  

 چی گفتی ؟_

میگم اگر سرت درد میکنه برات قرص بیارم _هاویر   

 … میخوام نماز بخونم_

 … خندید و از جاش بلند شد

باز کارت گیر کرد به خدا به فکر نماز افتادی _هاویر  

_ ؟ میدی یادم …سال میشه که نخوندم یادم رفته ۱۰  

 … مهربون چشماش رو بست و از جا بلند شد

?  وقت اول نماز هیچی …د باش بریم وضو بگیریم که االن اذان میشه پس زو_هاویر

 … نمیشه

 لبخندی به مهربونیش زدم و از جا بلند شدم و به دنبالش راه افتادم

 نماز بخاطر نمیخواست دلم …هاویر با حوصله نماز خوندن رو یاد اوری کردم بهم 

باشه گیر دنیا اون ایسان و مامان پای من نخوندن  … 
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از تموم شدن نمازمون چادر هامون رو تا کردیم و گوشه ی اتاق گذاشتیم و دوباره بعد 

 سر جامون دراز کشیدیم

 هاویر_

جان_هاویر  

_  و مامان بخاطر گفت مسیح چرا چیه ماکان و مسیح به ربطش …از ایسان بگو 

میگذره تقصیراتم از ایسان  … 

ش گرفتی اخر رو با خنده و کنایه گفتم که هاویر خنده جمله  … 

 و تند زبون که االن کنم فکر ولی …مسیح خیلی دوست داشت ببینتت آیسل _هاویر

شده پشیمون دید رو تیزت  … 

 به طرفش چرخیدم و با ابروهای باال رفته نگاهش کردم

_  میخواست دلش مسیح چرا … بهم بگو …من هیچی نمیدونم هاویر خسته شدم 

؟ میشناخت کجا از منو اون ؟ ببینه منو  

میکرد تا حرفی بزنه ولی پشیمون میشد باز لب …هاویر برای گفتن چیزی دودل بود   

 جون بکن هاویر_

بابا گفته فعال چیزی نگیم بهت_هاویر  

 … عصبی نفسم رو بیرون فرستادم

یعنی چی هاویر ؟ یعنی چی؟ چرا من نباید بدونم ؟ خسته شدم دیگه از این بی _

ست از چی ناراحته که دق و دلیش رو سر من خالی خبری ، اون ماکان لندهور معلوم نی
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میکنه اونم از اون داداشش که میاد اینجا و میگه همه کارام بخاطر مامان و خواهرته 

هاویر شدم خسته …  

 به ربطشون نمتونم و میچرخه سرم تو که رو اطالعات حجم این …دیگه نمیکشم 

نمیکشه دیگه مغزم رو کنم پیدا رو همدیگه . 

یس اروم باش ؛ باشه میگم بهت فقط اروم باشه _هاویر  . 

نفس عمیقی کشیدم تا کمی عصابم اروم بشه هاویر دستی به موهای سرش کشید و 

 با دودلی شروع به صحبت کرد

ایسانو مادر ارباب نشون کرده بود تا با مسیح ازدواج کنه مسیح هم آیسانو که _هاویر

 دید راضی بود

وقع م اون چون نداشت کردن اعتراض جرات ولی …ولی آیسان دلش با مسیح نبود 

 .مادر ارباب دیگه نمیذاشت زندگی راحتی داشته باشه

داد ادامه من به توجه بی هاویر …با چشمای گشاد شده نگاهش کردم   

ایسان خواستگاری مسیح رو قبول کرد و دو روز بعد مادر ارباب عاقد اورد و _هاویر

دماهه خون۳براشون صیغه ی محرمیت   … 

_ اشتم چرا تا االن چیزی بهم نگفتین ؟ند خبر من چرا …ماهه ۳چی ؟ صیغه ی   

 وگرنه نگیم بهت گفت عمه … اتاق تو میکشونی رو بابا االن باش اروم هیس_هاویر

میده دستت کار زبونت و اینجا میای میشی پا  … 
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_ ی درست گفت مامان مگه این مملکت قانون نداره پلیس نداره که هرکی هر غلط

 … دلش خواست بکنه

 از قبل ولی … بود شده مسیح عاشق اول ماه سر ایسان … آیسل بده گوش_هاویر

 از ارباب مادر که کنه کاری ماه۳ این تو میده قول بود گفته بهش مسیح محرمیتشون

شه مسیح زن بزور نباشه مجبور ایسان تا شه منصرف ایسان  … 

ه مسیح هم هیچی از احساساتش ولی غرورش نمیذاشت حسش رو به مسیح بگه اخ

 … بروز نمیداد ولی همیشه هوای ایسان و عمه رو داشت

تا اینکه دو ماه بعد نامزدیشون ایسان قرار بود شب تو عمارت ارباب باشه ساعت 

نصف شب بود که یکی محکم به در حیاط میزد۲  

 … همه هول کرده بودیم خصوصا عمه انگار میدونست چی در انتظارمونه

 جیغ و بابا داد صدای …ایسان سیاه و کبود افتاد تو حیاط  …رفت در رو باز کرد بابا 

آیسل یادمه هنوز عمه  … 

نبود خوب روزش و حال …هرچه میپرسیدند چیشده ایسان حرفی نمیزد   … 

چند روزه قبلش هم همیشه چشماش قرمز بود و خود خوری میکرد ولی از اونشب 

نزدیکش شهدیگه به جز عمه هیچکس نمیتونست   … 

 … یه هفته بعد مادر ارباب اومد خونه و

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

20 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 … به اینجای حرفش که رسید سکوت کرد ناباور نگاهش کردم

_  حرف هاویر …چرا ساکت شدی بگو هاویر چرا .. چرا ایسان اونطوری شده بود 

اینجا بود اومده چرا ارباب مادر … دیگه بزن  … 

بازوهاش رو گرفتم و تکونش دادم هاویر با چشمای اشکی نگاهم میکرد با دو دستم  

مادر ارباب به عمه گفت یه هفته فرصت داره تا از اینجا بره وگرنه ایسان رو _هاویر 

 سنگسار میکنند

 مات بهش نگاه کردم و روی دو زانوم نشستم و ناباور سرم رو تکون دادم

 چی میگی هاویر خواهر من چرا باید سنگسار بشه_

خت و نم چشمش رو با دست گرفتهاویر نگاهش رو به سقف دو  

بود مسیح جز ای دیگه پسر یه با ایسان … ایسان که داشت عکس چندتا_هاویر  

 ایسان میگفت چی …جیغ خفه ای کشیدم و با بدن سست شده به دیوار تکیه زدم 

بود تر پاک گل از من  

 که بود گذشته روز دو … نداره امکان عمهدمیگفت بود بد حالش آیسان _هاویر

 مسیح عموی دختر با …کرد و گفت که بهش تجاوز شده  باز دهن باالخره سانآی

کردند تجاوز بهش همونجا و رودخونه لب بوده رفته  
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 … عصبی مشتم رو توی تشک کوبیدم

 کی تجاوز کرده بهش؟ کی هاویر؟_

نمیدونم چیزی نمیگفت همیشه سکوت میکرد انگار میترسید که حرف بزنه_هاویر  

فت چه بالیی سرش اومده عمه رفت خونه تون تا برای حفظ جون بعد از اینکه گ

 ایسان وسایلشونو جمع کنند و از اینجا برن

 سکوت کرد و نفس عمیقی کشید و با بغض ادامه داد

نصفه شب خبر رسید که خونه اتیش گرفته و وقتی اتیشو خاموش کردند عمه و _هاویر

 … ایسان دسگه زنده نبودند

 … بود کشیده چه من خواهر …ا جلوگیری کنم از فریاد کشیدن لبم رو گاز گرفتم ت

من به لعنت … بالشون سپر بشم تا کیودم که من به لعنت  … 

 با عجله از جام بلند شدم و مانتوم رو پوشیدم

کجا میرس ایسل_هاویر  

 … بدون جواب شالم رو سرم کردم و از اتاق بیرون رفتم

از خونه بیرون زدم به صدا کردن های هاویر توجهی نکردم و  … 
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 انقدر دووید تا از نفس افتادم

 … نفس زنون دستم رو به درخت کنارم گرفتم و روی زانوم خم شدم

 … هوای نیمه تاریک کمی قبرستون رو ترسناک تر نشون میداد

با قدم های اروم جلو رفتم تا به مزار مامان و ایسان رسیدم ..نا خوداگاه پاهام سست 

زانو زدم شد و روی زمین  

 … به روبرو خیره بودم که اشکم جاری شد

_ منو دونستین غریبه چرا …چرا؟ چرا ایسان ؟ چرا نگفتین بهم   … 

 … خاک زمیت رو توی دومشتم گرفتم و هق شدم

_  بهم هیچی دونستین غریبه منو … بمیرم میخواد دل …ازتون ناراحتم دلخورم 

رفتین باهم هردوتون هم اخر نگفتین  … 

ن تک و تنها اینجا چیکار کنم چطوری سرپا وایسماالن م  … 

 با گریه سرمو بین دو قبر روی زمین گذاشتم

 چرا نگفتین خواهر کوچولوم چه زجری کشید_

 نمیاورد طاقت دلم …بدون توجه به گذر زمان اعتراض میکردم و پشت سرش گریه 

ند بهمبود نگفته و بزرگ اتفاقای این که بودم شده دور ازشون انقدر رو معرفتیم بی  
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تا  ۳با صدای پچ پچ و خنده های مردونه ای سرم رو از روی زانوم برداشتم و به 

 .… پسری که میخندیدند و اروم پچ پچ میکردند نگاهی کردم

جون چه خوشگله_پسر   … 

از لحن حرف زدنش چندشم شد از جام بلند شدم تا شر درست نکردند برم خونه ولی 

ودنداونها ول کن ماجرا نب  

بودیم خدمت در …کجا خوشگله _پسر  

 … نگاه تیزی بهش انداختم و خواستم به راهم ادامه بدم که دستم کشیده شد

 اینبار یه پسر دیگه بود

 … چرا فرار میکنی جیگر ما اومدیم تا بهت حال بدیم این همه گریه کردی حیفه_

م کنهترسیده قدمی به عقب رفتم و دستم رو به سمت خودم کشیدم تا ول  

 پسر اولی جلو اومد و تو صورتم دقیق نگاه کرد و گفت

 خیلی وقته تو روستا دختر خوشگل نداشتیم _

 نباید میذاشتم به ترسم پی ببرند

_ مردم دختر دنبال افتادی نداری مادر خواهر مگه تو …ولم کن   … 

انداخت تنم به رعشه ش خنده …پسره بلند خندید   

ت بود جلو اومد و زدتشون کنارپسر همراهشون که تا االن ساک  … 
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بسه اذیتش نکنید_پسر  

_  رحم بهش دیدیمش هرجا گفته ماکان …چی میگی میالد تو طرف مایی یا اون 

 نکنیم

 ناباور نگاهشون کردم ماکان چرا انقدر با من بد بود مگه چیکار کرده بودم در حقش

گفتم بسه برید رد کارتون_میالد  

داشتند با غرولند از کنارمون رد شدند دو پسری که قصد اذیت و ازار  … 

 نگاهی به میالد انداختم

 ممنون_

 سرمو انداختم پایین تا راهمو برم که صداش بلند شد

 خوب تو روی االن مردم نگاه.  نرو اونور و اینور تنها اینجا … باشه حواست_میالد

 نیست

 با اخم به سمتش برگشتم

 مگه من چمه ؟_
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رو به گوشه ی لبش کشید لبخندی زد و انگشت شستش  

 خرافاتین زیادی روستا این مردم نیست چیزیت تو … هستی جسوری دختر _میالد

نباشه خوب تو به نگاهشون دارند حق افتاده خواهرت و مادر برای که اتفاقی با …  

 پوزخندی زدم و پشت بهش راه افتادم و بلند گفتم

_ افتادند قبع سری یه …حرفای مردم برام پشیزی اهمیت نداره   … 

خسته به سمت خونخ دایی راه افتادم در که زدم هاویر با عجله در رو باز کرد انگار که 

 منتظر برگشتنم بود

بی توجه به نگاه پر استرسش وارد حیاط شدم با دیدن دایی که به همراه ماکان و 

 مسیح داخل حیاط وایساده بود به طرفشون رفتم و جلوی ماکان وایسادم

تم رو باال بردم و روی گونه ش پایین اوردمبا غیض دس  … 

_  نمیدونی..  نداری مادر و خواهر تو … نبردی مردونگی از بویی …تو مرد نیستی 

مهمه چقدر دختر یه حرمت نمیدونی … چیه ناموس  … 

دایی و مسیح متعجب نگاهم میکردند و دایی سعی داشت من رو ساکت کنه ولی دلم 

تا پسرپر بود از حرف های اون دو  
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_  که بیاد روت به تف …تف به روت بیاد که ادم اجیر میکنی به دختر بی حرمتی کنند 

ننگی ی مایه  … 

عقب گرد کردم تا وارد خونه بشم که دستم کشیده شد به عقب برگشتم و به صاحب 

 … دست نگاه کردم

چولوم بودکو خواهر عشق …یه مرد سیاه پوش که خواهرم عاشقش بود   .. 

_ کن دستمو ول  … 

به چه حقی به داداشم این حرفارو زدی ؟ _مسیح  

 به حق همه ی توهینایی که امروز بهم شد_

چه توهینی؟ توضیح بده چون اگر قانع نشم مجازات میشی_مسیح  .. 

 پوزخندی زدم و دستم از دستش کشیدم بیرون

 کی هستی که بخوای مجازاتم کنی_

اگاه بعد از هر بی احترامی که نگاه سرد و محکمش توی چشمام باعث میشد ناخود

 میکنم بترسم

توضیح ؟_مسیح  
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 اشتباه شاید … داشت دلخوری و نگرانی رنگ چشماش …به ماکان نگاه کردم 

میدادم تشخیص چشماش توی رو اشک نم ولی میکردم  … 

 … یا این حال نگاهش روی من نبود نگاهش روی هاویر مونده بود

_ دگی ادم اجیر کرده بود برای دست درازیاین اقایی که خودشو زده به موش مر  

با سوختن یک طرف صورتم گیج و منگ صورتم رو صاف کردم و هاویر با جیغ به 

 سمتم اومد

 نگه رو عذادار حرمت … دیگه بردارید سرمون از دست ؟ ارباب میکنید چیکار_هاویر

چیه برای اینکارا … نمیدارید  … 

 گور توی رو م عمه و ایسان تن کارا این با شما …ببین صورتش چکار کردین 

برادر دو شما نذاشتین دختر این برای راحت خواب یه اومده وقتی از..  میلرزونید  … 

 هاویر گریه میکرد و غر میزد و من با شُک به مسیح نگاه میکردم و مسیح با اخم به من

… 

 دست هاویر که کنار لبم قرار گرفت اخی گفتم و حواسم بهش جمع شد

کنار لبت پاره شده_ر هاوی  
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اینو زدم که یادت باشه حق نداری به داداش من انگ بی غیرتی و بی ناموسی  _مسیح

 بزنی

 رو نباشه مطمئن و نباشه که چیزی … ارباب نیست دروغگو من ی زاده خواهر _دایی

 … نمیگه

 انگار دایی هم از خواب خرگوشیش بیدار شده بود

اب صورتم کردهاویر رو کنار زد و دو دستش رو ق  

 … کجا بودی ؟ بگو چیشده جیگر گوشه ماهرو_

_  شون دوتا یعنی شدند مزاحمم پسر تا سه اومدم خودم به وقتی …سر خاک بودم 

 ماکان گفتند کرد دفاع ازم سومی پسر وقتی ولی کن ولش … که میزدند حرفایی …

 میالد سمشا…اریم با این حال اون پسره کلکشو کند نذ راحتش دیدیمش هرجا گفته

بود بوری پسر … بود  

دایی از شدت عصبانی میلرزید تو کسری از ثانیه برگشت و مشتش تو صورت ماکان 

 فرود اومد

بیرون گمشو من ی خونه از … فطرتی پست خیلی_دایی  … 

ماکان بینیش رو گرفت و نگاه نگرانش رو به هاویر دوخت با صدای فریاد دایی که گف 

اهی بهم انداخت و از حیاط بیرون رفتگمشو نگاه خصمانه ی کوت  
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 خیلی صورتم …با احساس خیسی کنار لبم دستمو روش گذاشتم که اخم در اومد 

 اولین هم خواهرم عشق لطف به..  میشد کبود ای ضربه کوچکترین با بود حساس

خوروم رو عمرم سیلی  

ماکان همچین ادمی نیست_مسیح  

 هفته اخر تا رو گفت کوچیک ارباب هک خسارتی … لطفا برید هم شما ارباب_دایی

نیاید اینجا دیگه ولی بهتون میدین و میکنیم جور  … 

 .. تا همین االنش هم خجالتزده ی ماهرو شدم

مسیح خیره به دایی عقب رفت و وقتی رسید به در پشتش رو به همون کرد و دستش 

 رو باال برد

 بهت … روابط این به نزن گند …هاویر شیرینی خورده ی ماکانه  _ارباب مسیح 

نیست ادمی همچین من داداش که میکنم ثابت  … 

 ماکان و اون کردم نگاه هاویر به ناباور …بدون خداحافظی بیرون رفت و در رو بست 

بود نگفته چیزی هاویر چرا پس بودند هم ی خورده شیرینی  

 هاویر با بغضی که تو صداش بود گفت

_ ش تا کبود نشهبیا بریم لبتو تمیز کنم یخ بذاری رو  
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 لبخند کم جونی زدم و به دنبالش رفتم

 وقتی یخ رو روی صورتم گذاشت از درد جمع شد

 دوسش داری ؟_

 نگاهش روی لبم ثابت موند با دیدن سکوتش گفتم

_  در جلوش امروز من بخاطر …دوسش داری پس ؟ ولی منو بیشتر دوست داری 

 اومدی

نو شده نگاه کردم دستمو به کمرم گرفتمو با لبخند به خونه ی  

باشه مبارک …شد خوب خیلی_پرهام  

 … ذوق زده نگاهش کردم

 … عالی شد فقط_

 بغض گلوم رو به سختی پس زدم و به پرهام منتظر گفتم

 … فقط مامانو ایسانو کم داره_

م حلقه کردفرهاد لبخند مهربونی زد و دستاشو دور شونه  … 

 هم مادر هم میشم خواهر برات مه خودم … نخور غصه زندگیم که فداتشم_پرهام

 … پدر

 بوسه ای روی گونه ش کاشتم

 پس کی شوهرم شه ؟_
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پرهام لب باز کرد تا حرفی بزنه که با صدای سرفه ای به عقب برگشتیم سوالی به دو 

 زنی که پشتمون وایساده بودند نگاهی کردم

 میگم ودتخ بخاطر …اینجا فرنگ نیست که تو خیابون معاشقه کنی خانوم دکتر _زن

 بعد تون خونه تو برید بهتره … ماجراها این تو نمیکنه رحم کسی به خانوم جوونه

کنید محبت بهم  

 .. پرهام با اخمای در هم خواست چیزی بگه که پریدم وسط حرفش

 ممنون از توجهتون ولی پرهام نامزدمه_

 زن پیری که کنارش وایساده بود گفت

_  …چشم دیدن این خوشی هارو ندارن  خوشبختشی عزیزم ولی این اهل امارت

 خوشی بیوفته خوشیتون به چشمشون شومند شون بقیه ولی برم اربابمون قربون

میشه دور ازتون  

 مثل خواهرت که خوشیش ازش دور شد

دادم تکون براش سری …از خرافاتی بودنش خنده م گرفت   … 

 قبوله_

 هردو با لبخند ارمون دور شدند

چه خرافاتی_پرهام   
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_ اینا مهربونند بقیه که چشم دیدن من رو ندارند باز  

پرهام با خنده ی جذابش روی صورتم خم شد که چال صورتش حسابی عرضه اندام 

 کرد

یه چایی به اقات نمیخوای بدی زن_پرهام … 

 … خندیدمو با حرص انگشتم. و توی چالش فرو بردم

 چی میشد یه چال هم من داشتم_

 تکیه در به بست رو در شدیمو حیاط وارد…وندتم پرهام خندید و به سمت خونه کش

اورد نزدیکم رو سرش زد م  

نوچ نمیشه من زن فلج دوست ندارم_پرهام  

 االن به خودت توهین کردی ؟_

االن شما رو که سالمی پرستیدم_پرهام   … 

طبق عادتی که داشتم بعد از حرف های عاشقونه ش گوشه ی لبم رو گاز گرفتم که بی 

 و شد بسته خداگاه نا چشمام …تم خم شد و لب هام رو اسیر کرد طاقت روی صور

 مانع بسته پلکای پشت ساه چشم دو ولی برسم ارامش به ش بوسه با کردم سعی

میشد این  … 

 پرهام لب باالم رو توی دهنش کشید و دستش رو از زیر لباس روی شکم لختم کشید

… 
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بسته اسیرم کرده بود رها بشم چشمام رو باز کردم تا از شر تصویری که تو چشمای  

 … با مکیده شدن لب پایینم آه کوتاهی کشیدم که پرهام با خنده ازم جدا شد

تا کار دستت ندادم یه چایی بیار برام_پرهام   

 … به در تکیه دادم و با لوندی گفتم

 و اگر من بخوام کار دستم بدی ؟_

مماس با لبم لب زدپرهام روی صورتم خمشد و  

وقت قول میدم تا سر ماه مامان بشیاون_پرهام  

 با ضربه ای که به در خورد ترسیده تکیه م رو از در برداشتم

 صدای محکمی گفت

 باز کن_

 نگاه متعجب پرها رو با شونه های باال انداخته جواب دادم در رو باز کردم

شدم کمر به دست و کشیدم پوفی …مسیح با اخم های در هم نگاهم کرد   

 باز چیه ؟_

مبارک باشه_یح مس  … 
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 … مرسی_

 در رو باز کرد و وارد خونه شد پرهام متعجب به پروییش نگاه میکرد

 سری تکون دادمو در خونه رو بستم

 چی میخوای؟_

 با نگاه سردش پرهام رو بر انداز کرد و لب باز کرد

به ساالر گفته بودی دنبال کار میگردی_مسیح  

 … به تو چه مربوط_

هم کرد که دهن بستمبا اخم وحشتناکش نگا  

برات تو شهر کار پیدا کردم راجع به کارت _مسیح  

 اینجا هم گاهی تو درمانگاه باید بری بمونی

 … من از تو_

 روانشناسی … رشتته به مربوط کارت شهر بیمارستان تو … شو ساکت _مسیح

 .… کودکان ولی اینجا باید گاهی بری کمک دکتر

_ ن کی گفتم میخوام تو برام کار پیدا کنی ؟خودت بریدی و دوختی برای خودت م  

چیشده آیسل؟_پرهام   
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_  … ایشونه حرف حرف …هیچی عزیزم ایشون که میبینی ارباب این روستا هستن 

جنس بد … خواه خود … رای خود  … 

همینطوری داشتم خصوصیاتش رو نام میبردم که از مسیح از خونه بیرون رفت و در رو 

 .… بست

 لذت بخوره حرص بودم شده موفق اینکه از …گاه میکرد پرهام متعجب بهش ن

 …میبردم

اون بیچاره که نپیدونه تو چقدر تخصی _پرهام  

 تا زدم اشاره پرهام به و رفتم باال ها پله از …خندیدم و به سمت خونه حرکت کردم 

باال بباد  … 

 … وارد پذیرایی شدم و نفس عمیقی کشیدم

 روی رو سنگینی بار انگار … نبود که ایسانم …ود خونه نو شده بود ولی مامان که نب

گذاشتن دلم  … 

 رفتم تو اشپزخونه و زیر سماور رو روشن کردم

انداختم بهش رو نگاهم …پرهام به چارچوب در تکیه داد   … 

 غذا چی درست کنم ؟_

 پرهام با عشق نگاهم کرد و لب زد
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ست خوشمزه هم خامت گرچه …خودتو  _  

یخچال سرک کشیدماداشو دراوردم و تو   

 صبح با پرهام رفته بودیم خرید و حسابی یخچال پر بود

 باورت شاید نخوردیم وقته خیلی… بخوریم نیمرو … ای خسته خانم خوشگل_پرهام

کردم هوس ولی نشه  .. 

 مستقر مامان ی خونه تو که میشد ماهی یک …از پنجره به خیابون خیس نگاه کردم 

 از رو خواهرم و مادر من که بود ماه دو و … فرانسه بود برگشته پرهام … بودم شده

بودم داده دست  

 … با زنگ خوردن موبایلم بدون اینکه به صفحه گوشی نگاه کنم جواب دادم

 بله ؟_

 سالم خانوم دکتر خوب هستین_

با شنیدن کلمه ی خانوم دکتر به صفحه ی گوشی نگاه کردم .. شماره برای همین 

 محله بود

به گوشم چسبوندم دوباره موبایل  

_ شما؟…سالم   
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 زنگ گفتند دکتر اینجا داریم مریض … هستم روستا بهداشت خانه پرستار من_زن

دارن نیاز بهتون بیاید بهتون بزنم  

کنم استراحت بود قرار امروز …پوفی کشیدم و به فنجون قهوه م نگاه کردم   

 … اوکی تا نیم ساعت دیگه خودمو میرسونم_

گهدارممنون خدان_پرستار  … 

بدون جواب تماس رو قطع کردم و با حسرت به فنجون قهوه و خیابون بارون زده نگاه 

 … کردم و غر زدم

_ اتی فکر کرده ده مسیح این روانشناسم من…اخه به من چه برم خانه ی بهداشت 

 میکشونه منو زرت و زرت هی پرو که هم بهداشت خانه دکتره …من دکتر عمومیم

 … اونجا

جیغی کشیدم و از لبه ی پنجره بلند شدم با غیض به سمت لباس هام از سر حرص 

 از چتر برداشتن با و کردم پا رو هام چکمه و شدم حیاط وارد …رفتمو پوشیدمش 

رفتم بیرون حیاط  

بودم خورده بارون خاک بوی عاشق همیشه …با عشق بو کشیدم   … 
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دم زدن زیر بارون لذت اروم به سمت خانه ی بهداشت راه افتادم و سعی کردم از ق

 ببرم

 … با رسیدن به خانه بهداشت نفسمو بیرون دادم و وارد ساختمون شدم

 پرستار با دیدن لبخندی زد و به سمتم اومد

 منتظرتون اتاق تو دکتر …خوش اومدین چترتونو بدین من میذارم ابش بره  _پرستار

 … هستن

سمت اتاقی که اشاره کرده بود  چترو بهش دادم و در جوابش لبخند بی حالی زدم و به

 رفتم

 چند ضربه به در زدم و وارد اتاق شدم ولی با چیزی که دیدم شکه دو قدم عقب رفتم

داخل بیاین لطفا … دکتر خانوم اومدین خوش_دکتر  

 ولی من شکه به بچه ی تو اغوش زن لرزون میدیدم

ود و میلرزیدصورت دختر بچه کبود و خون مرده بود روی لب هاش خون خشک شده ب  

… 
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با دیدن لرزش بدنش ناخداگاه به طرفش دستمو دراز کردم تا بغلش کنم که با جیغ و 

 گریه سرش رو تو سینه ی مادرش فرو کرد

 … وا رفته به دکتر نگاه کردم

 چیشده؟_

 … دکتر با تاسف سرش رو تکون داد و از جاش بلند شد

بیرون حرف بزنیم_دکتر  … 

 سرش و چرخید سمتم به دکتر …شدیم خارج اتاق از …دم با عجله دنبالش راه افتا

داد تکون بار تاسف رو  

 … بهش تجاوز شده _

 ناباور هینی کشی

ساعتی میشه که اومدن اینجا دختر بچه نمیذاره کسی بهش دست بزنه۲االن  _دکتر  

… 

خیلی سعی کردم تو روز تعطیل شمارو نکشونم اینجا ولی دختره نمیذاره کسی بهش 

 به شما گفتم باشه نداشته ریزی خون که کنم ش معاینه باید هم من…نه دست بز

کنید کمک میتونید روانشناس عنوان  … 
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 بغضم …با حرف اخرش سعی کردم دست و پام رو جمع کنم و به خودم مسلط باشم 

 صدام لرزش تا کردم ای سرفه شدم اتاق وارد و دادم تکون سرش و دادم قورت رو

بشه مهار  

_ وم کوچولوسالم خان  … 

 سرش رو بیشتر تو سینه مادرش فرو بود که با انرژی گفتم

_  نگیری تحویلم شما …قهری شما با من ؟ من اومدم که کمکت کنم خانوم خانوما 

میشکنه دلم که  

 بازهم سکوت بود مفس عمیقی کشیدمو گفتم

_ آیسلِ من اسم …اسمتو میگی بهم ؟ نمیگی ؟ خب پس من میگم   

میکردم تا جواب بگیرم ولی فایده نداشتبین جمالتم مکث   … 

 … نزدیکش شدم که دوباره بدنش شروع به لرزیدن کرد

_  کاری یه … کنم کم دردتو تا فرستادن مهربون های فرشته منو…از من نترس 

شیم دوست باهم باید اول ولی …کنم که دردت خوب شه   

 سرش رو کمی چرخوند و از گوشه ی چشم نگاهم کرد

من ادامه دادم صدامو بچگونه کردمون صدقه ش رفت ومامانش قرب  
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 با من دوست میشی خوشگل خانوم ؟_

من که خوشگل نیستم_دختر بچه   

 … دلم گرفت دختر بیچاره

? 

_  خیلی دیگه من پس نیستی خوشگل تو اگر …کی گفته شما خوشگل نیستی 

 … بیریختم

خوشگلن همیشه ها فرشته … خوشگلی خیلی تو نه_دختر   

دی زدم و با احتیاط دستمو نزدیک برد و روی دستش رو با انگشتم ناز کردملبخن  … 

_  بازی اونجا بریم میخوای دارم تاپ یه م خونه من …تو هم فرشته ای خوشگل من 

؟ کنیم  

 به مادرش نگاه کرد و کمی بعد سرش رو تکون داد

 لبخندی بهش زدم و چشمک شیطونی. دم بهش

میدونن همو اسم دوستا …دیگهپس اول باید اسمتو بدونم  _  

 ایسان_
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کرد گز گز به شروع بدنم …با شنیدن اسمش لبخندم ماسید   

“ به ایسان تجاوز شده بود_هاویر   ” 

 … چشمام سیاهی رفت و کف زمین نشستم که گرمایی رو روی کمرم حس کردم

 و کرد نگاه ایسان به حرفی بدون شد شب سیاهیه قفل نگاهم …به عقب برگشتم 

 … گفت

 باید ایسل خونه بری میخوای اگر … خانوم عسل هستی چی منتظر پس خب_مسیح

 اذیت آیسلو بابات شه بد حالت اگر … نشه بد حالت که کنه ت معاینه دکتر اقای اول

همیکن  

 … ایسان با شنیدن کلمه ی بابات لرزید وحشت زده به بازوی مسیح چنگ زدم

شد اشک پر چشماش یسانا …صدای گریه ی مادرش بلند شد و زجه زد   … 

 

شدم نزدیک ایسان به و کردم جمع رو قوام تموم…مسیح سوالی نگاهم کرد   … 

نمیذاریم اقای دکتر معاینه ت کنه باشه ؟ من معاینه ت میکنم ولی اقای دکتر باید _

 … بگه چیکار کنم خوشگل خانوم

ردمبه مادرش نگاه کردم و چشمام و برای امید دادن بهش باز و بسته ک  
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 مامان خانوم شماهم گریه نکن دیگه ایسان زود خوب میشه_

 از جام بلند شدم و دستام رو برای ایسان باز کردم

 میای بغلم ؟_

 … ایسان با کمی مکث به مسیح نگاه کرد و لب زد

ارباب ناراحت میشه _ایسان  … 

 … نگاه متعجبی به مسیح انداختم که لبخندی زد

پس بیا بغل من_مسیح  … 

با مکث به سمت مسیح رفت و بغلش کرد ایسان  

 مسیح با قدم های اروم به سمت تخت رفت و با احتیاط ایسان رو روی تخت گذاشت

یکردم عشق و عالقه ش برای م مداوا ایسانو من …دست به کمر نگاهش کردم 

 مسیح بود

 … مسیح به سمتم اومد و اروم لب زد

_ مهمه خیلی برام اون…حالشو خوب کن   

باال رفته نگاهش کردم که از اتاق تارج شد و چند لحظه ی بعد دکتر وارد  با ابروی

 اتاق شد

کنه ت معاینه خانوم آیسل قراره که شنیدم … خانوم ایسان خب_دکتر  
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با لبخند به طرف ایسان رفتمو کار هایی که دکتر میگفت رو مو به مو انجام دادم و 

 … نتیجه رو اعالم میکردم

ی دکتر به مادرش اشاره زد تا با ایسان از اتاق خارج شنبا تموم شدن معاینه   

نبود برم خونه ائسل ؟مگه قرار _ایسان  

 … چرا عزیزم تا تو بیرون یکم استراحت کنی میام پیشت_

ایسان با لب ها اویزون از اتاق خارج شد با خارج شدنش سست روی صندلی نشستم 

 خودم ایسان درد و میکرد یسنگین م سینه روی ایسان درد… بودم ریخته بهم …

وجودم کل روی …. 

حالتون خوبه ؟_دکتر  

 چشمام رو بستم و سرم رو تکون دادم

_ ؟ نداره که جسمی جدی مشکل …خوبم   

نه خدا رو شکر فقط درد داره و کبودی های بدنش باید ترمیم شه و روحش که _دکتر

 … اون دست شما رو میبوسه

شدم ندبل جام از و…نفسم رو بیرون فرستادم   … 

_ ؟ میکنید رد گزارش کی شما …پس من میرم   
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 … دکتر سوالی نگاهم کرد

 گزارش تجاوزی که پدر این دختر انجام داده_

 دکتر متعجب تر از قبل نگاهم کرد و دستاش رو به نشونه ی نمیدونم باز کرد

نمیدونم باید راجع بهش با ارباب صحبت کنم_دکتر  

 سروکار قانون با ها این …اتاق خارج شدم  پوزخندی زدم و بدون خداحافظی از

نمیشناختند پلیس نام به شغلی حتی و … نداشتند  

 با دیدن ایسان که از سرما تو شکم مادرش مچاله شده بود به سمتش رفتم

زیر بارونیم شومیز لی بلندی پوشیده بودم بارونیم رو از تنم دراوردم و به سمت ایسان 

 … بردم که از دستم کشیده شد

 مسیح با اخم های وحشتناکی نگاهم میکرد

 … چته باز رم کردی_

 … پرستار با چشمای درشت شده هینی کشید و مادر ایسان روی گونه ش کوبید

بپوشش_مسیح  

 کوری نمیبینی بچه سردشه ؟_
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 …اخم هاش شدید تر شد و من به این فکر کردم قادر شدیدتر از این هم هست 

بود گرفته درد سرم من او جای و بود افتاده چین پیشونیش  … 

 بارونیم رو توی بغلم انداخت و اورکت خودش رو دراورم و تن ایسان کرد

 ایسان متعجب به لباس تنش نگاه کرد و لب و لوچه ش وا رفت

بچلونمش بغلم تو خواست دلم عجیب لحظه ن ا …خنده م گرفته بود   

 مسیح ضربه ی ارومی روی بینی ایسان زد

_  اتو که نمیبینه هیچکس میکنم بغلت اونجا تا …نطوری نگاه نکن خوشگل خونوم ای

شدی گم این  

 ایسان …ایسان چشماش برق زد و مسیح تو یه حرکت روی دستاش بلندش کرد 

کرد حلقه مسیح گردن دور رو دستش خواسته خدا از هم  

 مادر ایسان معذب لب زد

 من میارمش ارباب شما زحمت نکشین_

ی بده از دهیاری خارج شد من هم چترم رو برداشتم و با مادر مسیح بدون اینکه جواب

 ایسان خارج شدیم

 … تقریبا دوییدم تا به مسیح برسم

 … چطور انقدر قدم هاش بلند بود
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 چتر رو روی سرشون گرفتم که وایساد

سرما میخوری_مسیح  

_  بچه این االن ولی …نمیخوردیم سرما من بغل میومد ایسان وگر …به تو چه 

من نه همهم  … 

کمرت درد میگرفت_مسیح  

 اینبار اروم تر قدم بر می داشت و نزدیک بهم راه میرفت تا چتر روی سر من هم باشه

 مادر ایسان بهمون رسید

 ارباب به خسرو چی بگم ؟_

خودم باهاش حرف میزنم پریماه_مسیح  

 چه اسم قشنگی_

 پریماه خجالت زده سرش رو پایین انداخت و سکوت کرد

 در تا شد منتظر و وایساد در جلوی مسیح…ن به خونه تو سکوت قدم زدیم تا رسید

از کنمب رو  
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 کلیدو توی قفل در انداختمو بازش کردم

زدنند اتیشش که همون … جونه ایسان خونه اینجا_ایسان  

چشمام دودو زد و سرم گیج رفت قبل از افتادنم پریماه دستش رو پشتم گذاشت تا 

 .… بگیرتم

انوم شما با مامانت برو تو خونه تا منو آیسل هم بیایمخوشگل خ_مسیح  

 بود بد حالم …پریماه دستمو ول کرد و اینبار مسیح بازوهام رو تو دستش گرفت 

بکشم نفس درست نمیتونستم …میاورد حجوم م معده به چیزی  

“ خونه اتیش گرفته بود_هاویر  ” 

“ تو اتیش سوزی مردند_دایی ” 

“ همون که اتیشش زدند_ایسان  ” 

بود شده خشک خشک گلوم …همه چیز دور سرم میچرخید   … 

 ” همون که اتیشش زدند“

 …نفس نبود

 ”بهش تجاوزه شده بود“
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 … نفس نمیومد که بره

 دستی تکونم میداد

 … خودت با میکنی داری چیکار… دختر بکش نفس … ایسل بکش نفس_مسیح

 ایسل

و به سرفه افتادمبا ضربه ی محکمی که به صورتم خورد نفسم باال اومد   … 

 …سست روی دیوار سر خوردم و روی زمین نشستم

 پیشونیم روی رو دستش و نشست زمین روی هم مسیح …نفس نفس میزدم 

 گذاشت

ترسوندیم_مسیح  

 چشمام رو بستم و سرم رو به دیوار تکیه دادم

تا کی میخوای با هر بار شنیدن اسمش اینطوری بهم بریزی؟_مسیح  

م و سیاهی شبش زل زدمچشمام رو باز کرد  

 … تا وقتی که دشمناشو از بین ببرم_

 خواستم از جام بلند شم که زودتر بلند شد و کمکم کرد

چه دشمنی ؟ این چیزا یه مشت چرت و پرته که کردی تو ذهنت_مسیح  
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نیشخندی زدم و جلو رفتم با للخند محوی به چشماش زل زدم و با دکمه ی پیراهنش 

 بازی کردم

ولی به روی خودش نمیاوردمعذب بود   

_ مامانت هم بعدش …اول از همه باید زندگی تورو زهر کنم   … 

 کم کم به بقیه شون هم میرسم

 کمرم پشت دستش…اخم هاش در هم رفت سیاهی چشماش ادم رو غرق میکرد 

گرفت قرار  

با زهر کردن زندگی من به ارامش میرسی _مسیح   

 … چقدر این سیاهی برام اشنا بود

بریم تو سرما میخوری_مسیح  

 برگشتم تا در حیاط رو ببندم ولی با در بسته مواجه شدم

با این هوشت دکتر هم شدی ؟ _مسیح  

 چشم غره ای بهش رفتم و حیاط رو طی کردم و پله ها رو دوتا یکی باال رفتم
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 میخوری باال میری اینطوری خیسن ها پله تمیدونی تو … میمونی ها بچه مثل_مسیح

 زمین

_ هم مثل بابابزرگا میمونیتو   

دم تا زیپ چکمه هام رو باز کنم زیر ش خم و کشیدم پوفی…اخماش باز درهم شد 

 لب غر زدم

_  نمیشه هم عسل من یه با … میکنه اخم همش …ایسان عاشق چیه این شده بود 

 خورد

احساس کردم لبخند محوی زد با چشمای ریز شده نگاهش کردم تا مطمئن شدم 

خط صاف بودند ولی لب هاش یه  

 … تو این مدت یکبار هم ندیده بودم حتی یه لبخند بزنه چه برسه به خندیدن

 وارد خونه شدم و با سر و صدا شروع کردم ایسان رو صدا کردم

_ ؟ فسقلی شما کجایی ایسل خوشگل…ایسان   

 … تو راهرو وایسادمو سرمو خم کردم تو پذیرایی

کرد و ایسان هم با لپای گل افتاده ش حسابی پریماه با لبخند به دختر خجلش نگاه می

 دل میبرد
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_ باشی اینجا نباید االن که. تو …موش کوچولومون اینجاست که   

 ایسان متعجب نگاهم کرد

اجازه بدون ببخشید… تو بیایم گفت ارباب اخه_ایسان … 

 نذاشتم حرفشو ادامه بده جلو رفتمو روی دوتا پام زانو زدم

_  االن شما ولی …جازه نیاز ندارند که ا به ها فرشته…اجازه چیه خوشگل خانوم 

کنیم درست خوشمزه چیز یه اشپزخونه تو من کمک بیای باید  

اول باید پمادش رو بزنه_مسیح  

به طرفش چرخیدم و دسته ای از موهام که توی صورتم بود رو پشت گوشم فرستادم 

 اداش رو دداوردم و گفتم

 …یه کلوم از پدر عروس_

نده افتاد و خنده ی کودکانه ش باعث شد چشم غره و اخم های مسیح ایسان به خ

 خنثی شه

 داخل بودند خوابیده پریماه و ایسان که شب سر از …به ماه کامل شده نگاه کردم 

میکردم فکر و بودم نشسته فلزی تاب روی حیاط  
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 … به دردی که ایسان کشیده

کم تو جام جا  مسیح اوری یاد با …مسیح نیم ساعت بعد از اومدنمون به خونه رفت 

 دیگه جای یک من … برام داشت رو اشنایی حس پسر این چشمای …به جا شدم 

بودم دیده رو سیاهش چشمای وین هم  … 

 با فکر کردن به چشماش نا خدا گاه لبخند کمرنگم شکل گرفت

 خدایا اخه چطوری انقدر چشاشو سیاه افریدی_

ندا نمیگن چشم سیاه نداریمدانشم مگه … شهبا کور نکنه …از شب تو هم سیاه تره   

 به گفته ی خودم خندیدم که با صدای از جا پریدم

کن باز درو… بخند کم_ماکان  … 

 چقدر بد بود که فضا انقدر خالی بود که صدام تو خیابون هم میرفت

 …باید یه فکری میکردم به حالش

هی دختر فرنگی_ماکان  … 

رو پوشیدم و به سمت در رفتم پام رو اویزون کردم و دمپایی هام  

 در رو باز کردم نگاهم رو روی ماکان و هاویر چرخوندم

 کنار رفتم تا وارد خونه شن
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تو هنوز بلند فکر میکنی دختر ؟ _هاویر   

خندیدم و خواستم در رو ببندم که دستی روی در قرار گرفت با ترس به بیرون نگاه 

 … کردم

 برق چشماش باعث شد ترسم بریزه

_ که برگشتی بازتو   

 … مسیح وارد پاگرد حیاط شد و خودش در رو بست

 م۵ بار برا اخطارم این میبندی رو در خودت مهمونات شدن وارد بعد همیشه_مسیح

 غریبن و عجیب مردمانش روستا این … داره دست خودش مهمونت که میدم بهت

میدی باد به سرتو… نباش شجاع انقدر  … 

 چقدر …کردم که سرش رو خم کرد و هم قدم شد دست به سینه خیره نگاهش می

بودند اشنا چشماش … 

 اروم لب زدم

 …باز هم نصیحت های پدربزرگ_

 … این بار بدون اینکه اخماش تو هم بره نگاهش رو توی صورتم چرخوند

 مهربون شده بود دیگه اخم نداشت

خوردی داداشمو_ماکان  
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های پاگرد پایین رفتیم هردو همزمان چشم غره ای به ماکان رفتیمو از پله  … 

 … هاویر روی تاب نشسته بود و با عشق به حوض تو حیاط نگاه میکرد

افتاب از کدوم طرف دراومده اومدین اینجا ؟ بهتره بگم افتاب از کدوم طرف در _

 … اومده دایی اجازه داده هاویر با این نره خر بیاد بیرون

فی بزنه که مسیح ضربه ای به هاویر غش غش خندید و ماکان لب باز کرد تا حر

 پشتش زد

رابطه مون مثل ماه اول بد نبود ولی از هر فرصتی برای ضایع کردن هم استفاده 

 میکردیم

نامزدشیم تا داد رضایت باالخره… داد جواب بابا رو صحبتات… آیسل_هاویر  

 با کلمه ی نامزدی حس بدی تو دلم سرازیر شد و ناخداگاه اخمام تو هم رفت

خوشحال نشدی_هاویر  … 

 سوالش رو شنیدم ولی ترجیح دادم تو فکرم غرق بشم

“ تو دروان نامزدیش با مسیح به ایسان تجاوز شد _هاویر  ” 

 با تکون خوردنم وحشت زده به مسیح نگاه کردم و لب زدم
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 … نه_

 به طرف هاویر چرخیدم و بلند تر از قبل گفتم

_ تنیس نرمال چیزا خیلی اینجا …اینجا …نه هاویر   … 

شومند ارباب خاندان … کن صبر یکم …فعال زوده برای نامزدیتون  … 

 کامل نمیتونستم زیاد ترس از… میترسیدم من ولی …هاویر متعجب نگاهم میکرد 

بدم توضیح  … 

داره ربطی چه تو به اصال … تو میگی چی_ماکان  

بس کن ماکان درست صحبت کن باهاش_مسیح  … 

شهکم مونده بود تا اشک هام جاری   … 

 … مسیح استین شومیزمو کشید و به طرف خودش برگردوندتم

ایسان حرفی زده ؟_مسیح  

“ میکنه پا به خون … نگو ارباب به چیزی عزیزت جون رو تو دکتر خانوم _پریماه  ” 
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 … بدون اینکه صدایی ازم در بیاد لب هام تکون میخوردند

خارج بشه مسیح همچنان منتظر به لب هام نگاه میکرد تا بلکه صدایی  … 

کالفه دستمو روی صورتم کشیدم که کشیده شدم و تو اغوش مرد سیاه پوش فرو 

 …رفتم

باش اروم فقط بزنی حرفی نمیخواد …باش اروم_مسیح  

 چشمام رو بستم و سعی کردم تا ارامشمو بدست بیارم

 چند دقیقه ای گذشته بود که صدای ماکان در اومد

حاال دیگه ول کن نیست بغل مفت و مجانی گیر اورده _ماکان  

 … با حرص از مسیح جدا شدم و نگاهش کردم

 … به تو چه ربطی داره صاحب بغل از خداش بود_

 به هاش اخم دیدن ترس از…هاویر نگاهی به مسیح انداخت و پقی زد زیر خنده 

برنگشتم عقب  … 

چهره مسیح که نشون نمیده از خداش بوده باشه_ماکان  

با ابروهای باال رفته نگاهم میکردکه به طرف مسیح برگشتم  

 شونه ای باال انداختم
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_ کن بغلم نگفتم که من …خودت بغلم کردی   … 

تو هم خوشت اومد ول کن نبودی_ماکان  

 … اداشو دراوردم و روی تاب نشستم خطاب به ماکان گفتم

 تو هم مثل این داداش اربابت سفر باید بری اینور و اونور ؟_

رفته روی جدول کنار باغچه نشستماکان با ابروی باال   

چطور ؟_ماکان  

 … نگاهمو به هاویر دوختم

اینم اگر همینقدر مثل مسیح به مسئولیت باشه همون بالیی که اهل اون عمارت سر _

 …ایسانم اوردند سر تو هم میارند هاویر

 شونه م با شدن به عقب کشیده شد و چهره ی ترسناک مسیح نگاه کردم

ه بالیی؟ من مقصر اتیش سوزی نبودممنظورت چیه چ_مسیح  … 

 پوزخندی زدم و رومد برگردوندم سمت هاویر و با حرص و بغض گفتم

 ولی تو تجاوز شدن به خواهر یکی یدونه م مقصر بودی_
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هاویر با شرمندگی سرش رو انداخته بود پایین و ماکان و مسیح هم همزمان با هم به 

 سمتم اومدند و شوکه گفتند

 چی ؟_

میشد مگه ؟ نمیدونستن یعنی…نگاهشون کردم متعجب   … 

 سوالی به هاویر نگاه کردم که ماکان عصبی لب زد

این چی میگه هاویر ؟_ماکان   

هاویر تنها تو سکوت به چشمای ماکان زل زد که اینبار مسیح با ابهت تر از ماکان 

 پرسید

؟؟ میگه چی ایسل … هاویر_مسیح  

_  بخاطر بود مونده تو نحس عمارت تو که وقتی …به خواهرم تجاوز شده بود 

برسی اربابیتت به تا مسفارت رفتی و بودی گذاشته اونو هم تو و تو به عشقش  .. 

 : مسیح عصبی غرید

 راست میگه هاویر ؟_

 تولدتونو مراسم تا موند عمارت ایسان …نبودی شما وقتی … میگه راست_هاویر

ر و صورت کبود اومد خونه مونه ولی شب دوم با سکن سوپرایزتون و کنه اماده  … 
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روز مادرتون اومد و گفت اگر از روستا نرن ایسان رو وسط روستا سنگسار  ۳بعد 

 … میکنند

مسیح کالفه دستش رو توی موهاش فرو کرد و ماکان حیرت زده دوباره لب حوض 

 نشست

 مسیح لب باز کرد چیزی بگه که با صدای ایسان ساکت شد

سالم_ایسان  

 رو بودم بافته پرنسسی براش که بلندشو موهای …ایسان نگاه کردم  با لبخند به

بود نکرده باز هنوز  … 

 … یکی از شومیزامو که پایینش حالت گشاد تری داشت رو تنش کرده بودم

خوشگل ندیدی ارباب ؟_ایسان  

 زدم زیر خنده که مسیح چشم غره ای بهم رفت

ر شدهت جیگر… ببین منو جیگر_ماکان  … 

یک بود ولی نه انقدری که ماکان اینطوری ناز ایسان رو بخرهروستا کوچ  

 … دستاشو باز کرد تا ایسان به بغلش بره

ایسان هم از لبخند دلربایی زد و به سمتمون اومد ولی بجای اغوش ماکان دستش رو 

 … به طرف مسیح باز کرد
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 مسیح خم شد و در اغوشش گرفت

خوشگل شده_ایسان  

شما همیشه خوشگلی_مسیح … 

ولی قبول کن خوشگل تر شدم دیگه_ایسان  

 مسیح لپ دختر بچه رو کشید و اخم مصنوعی کرد

درسته خوشگل تر شدی ولی مگه نباید شما خواب باشی االن ؟_مسیح  

 ایسان زیر چشمی به مسیح نگاه کرد و گفت

اخه آیسل منو مثل خودش خوشگل کرده بود دلم خواست تو هم منو ببینی_ایسان  

و نه تو… ایسل خاله و هن ایسل_مسیح  … 

 قبل از اینکه حرفش تموم شه ایسان پرید تو حرفش

کنم صداش ایسل گفته خودش ایسل ولی … شما و نه تو_ایسان  … 

 . با خنده از جام بلند شدم و لپشو محکم کشیدم

_  بد این حریف خودت فقط …اخ من قربون این ایسل گفتنات بشم که پرنسسم 

 اخالقی

واست بیاد تو بغلم که مسیح به عقب کشیدتشایسان خندید و خ  
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سنگینی کمر خاله درد میگیره_مسیح  

 ابرویی برام باال انداخت که متعجب نگاهش کردم مسیح هم شیطنت بلد بود ؟

 خاله و زهرمار_

زشته خاله فحش نده _ایسان   

 خواهرم دل و چشم میکرد ناز مسیح برای پدرسوخته…متعجب به ایسان نگاه کردم 

میومدن ناز اقا برای زن پیر تا گرفته بچه از که روشن  

 من مگه خاله تم ایسان ؟_

نه خاله_ایسان  

پوفی از سرتقیش کشیدم و با نالت قهر روی تاب نشستم که صدای خنده ی هاویر و 

 ماکان بلند شد

بسه دیگه ایسان بدو برو صورت ایسل جون رو بوس کن و برو الال_مسیح   … 

 و کرد بوسم…ومد طرفمو گونه م رو بردم جلو تا بوس کنه ایسان به حرف مسیح ا

 .. بوسیدمش

دوستت دارم ایسل جون_ایسان  
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 بدو به سمت پله ها رفت و جمعمون رو ترک کرد

عوق… جون ایسل…اینم اسم تو داری با هیچی قافیه نمیگیره _ماکان  

 چشم غره ای بهش رفتم و لب باز کردم تا جوابشو بدم که مسیح گفت

حالش چطوره ؟_مسیح  

 … میبینی که خوبه_

باید ببریمشون عمارت مسیح_ماکان  

جواب مامان رو چی بدیم_مسیح  

 سوالی نگاهشون کردم و پرسیدم

 نسبتشون با شما چیه_

حواهرمونه_ماکان  

خواهر از همسر دوم بابامون که بعد مرگش ازدواج کرد و از عمارت رفت_مسیح  

 انتخاب خودش بود

گاهش کردمبا چشمای ریز شده ن  
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 چون انتخاب خودش بود االن نباید پشتش باشین ؟_

 پریماه اگر. … داریم خودمونو قانونای ما… داره فرق فرنگ و تهران با اینجا_ماکان

گرده عمارتبر نمیتونه نگیره طالق  

_ ؟ کرده تعرض ش دردونه یه شوهرش اینکه از باالتر چی…خب طالق میگیره   

و به هاویر دوختماکان پوزخندی زد و نگاهش ر  

 مسیح هم به کاشی حیاط زل زده بود

پریماه خون بس شده _هاویر  

 سوالی نگاهش کردم

 خونبس چیه دیگه ؟_

چطوری بگم ؟ داداش پریماه باعث مرگ برادر خسرو شوهر پریماه شد _هاویر   

 پریماه هم برا اینکه داداسس اعدام نسه خون بس شد

ماه رو دوست داشت زن پدرسون نشد و با ولی چون فامیل بودند و خسرو هم پری

 خسرو ازدواج کرد

 حاال هم چون خون بسه نمیتونه کاری کنه

بود قوانینی چه دیگه این…عصبی از جام بلند سدم و شروع کردم به قدم زدن   
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 به بازم های چشم دیدن با ایسان میکرد درد کمرم …با کرختی چشم باز کردم 

بوسید صورتمو و اومد سمتم  … 

_ طوری خوشگل خانومچ  

خوبم ایسل جون ولی حوصله م سر رفته مامانی گفت بیدارت نکنم_ایسان  … 

 … کشوندمش توی بغلمو دستمو الی موهاش کشیدم

 مامانت کو ؟_

رفت_ایسان  

 با چشمای گشاد شده سر جام نشستم و سرم رو تکون دادم

 کجا رفت ؟_

پیش بابا خسرو_ایسان  

 دار رو سنگدل مردک این میخواست دلم …ردیم با اومدن اسم خسرو هردو اخم ک

 … بزنم

 صبحانه خوردی ؟_

نوچ_ایسان  
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 لبخندی زدمو از جام بلند شدم

 بذار دست و صورتمو بشورم االن یه صبحانه بهت میدم که حض کنی_

 به اینه تو از و ریختم صورتم روی اب مشتی…از جا بلند شدم و وارد سرویس شدم 

زدم لبخند دیشب بازی اب اوری یاد با… کردم نگاه خودم  … 

 … سر یه لج و لجبازی کوچیک خیس اب شده بودیم

 مسواکم رو زدمو از سرویس بیرون رفتم

 … بیا اینجا ایسان طال_

 ایسان خندید و با دو اومد سمتم هردو وارد اشپزخونه شدیم

مگه من طالم؟_ایسان  

 با ارزش تر از طالیی_

تخم مرغ از کابینت دراوردمزیر کتری رو روشن کروم و چندتا   

 ایسان طال موافق نیمرو هستی ؟_

عاشق نیمروئم ایسل جون_ایسان  
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 کمی بحانه۱ بعد …نیمرو رو درست کردم و با خنده و شوخی صبحانه تموم شد 

کردیم درست ناهار دیگه باهم و و کردم بازی باهاش  … 

 قاشقم رو داخل بشقاب گذاشتم

_ هخانوم خانوما نوقت خوابه دیگ  

ولی من خوابم نمیاد اخه_ایسان   

من قول میدم یکاری کنم خوابت بیاد ما تو یه سنی هستی حتما باید بعد از ظهر الال _

 کنی

 به پشتی صندلی تکیه زد

برام الالیی میخونی ؟_ایسان  

_ میام میکنمو جمع میزو منم بکشی دراز تخت تو بری تو تا…معلومه که میخونم   

رو جمع کردم و ظرف ها رو داخل سینک گذاشتم با رفتن ایسان سریع میز  .. 

بودم شستن ظرف تو ادم ترین تنبل قطعا …باید سریع یه ظرفشویی میخریدم   … 

بدون اینکه ظرف هارو بشورم از اشپزخونه رفتم بیرون و وارد اتاق شدم ایسان با 

 ذوق برام روی تخت جا باز کرد
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هاش رو ناز میکردم شروع کردم به با لبخند کنارش دراز کشیدمو همونطور که مو

 الالیی خوندن

 ال ال ال ال گل بهار چشماتو روی هم بذار

 از توی شهر قصه ها برام یه دسته گل بیار

 ال ال الال سبد سبد گل های اطلسی و ناز

 یادت نره دوست دارم باشه میونه ما یه راز

 ممکن که دیو قصه ها به ما حسادت بکنه

بخواد خیانت بکنهبیاد مییونه من و تو   

 دیو اگه بین ما اومد با هم. هم اغوش میشیم

 از تو قصه میریمو براش .فراموش میشیم

 میریم تو شهر پرییا اونجا فقط یه رنگیه

 کی میتونه به من بگه عاشق شدن چه رنگییه؟

پنهونی باشه میونه ما و پرییا” این عشق   
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ساده و صاف و بی ریا”یواشکی و بی صدا  

غوش شدیم دست بکشم تویی موهاتوقتی هم آ  

 شونه کنم تا خود صبح کمون ناز ابروهات

 رو پلک های قشنگتو برات نوازش میکنم

 پیشونی بلندتو با بوسه نازش میکنم

 تو بوسه غرقت میکنم تا جایی که دیونه شی

 صدتا دوست دارم میگم با تیک تیک ثانیه ها

 هزار دفعه میبوسمت تا بگذرند دقیقه ها

ها می رند و تو خوابهای رنگی میبینیدقیقه   

 سبد سبد شکوفه و گل های رنگی میچینی

 الال الال دوست دارم.نمیدونم که میتونم

 ..همیشه پیشت بــمـونم

 عصبی به مسیح چشم دوختم
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 یعنی چی ؟ هع ازت همین یکار هم بر نمیاد ؟ خجالت نمیکشی ارباب ؟_

حشتناکش تو صورتم خم شدعصبی دستشو تو موهاش فرو کرد و با اخمای و  

 خودش پیش میخواد دخترشه نمیشه عوض چیزی حرفا این با… کن بس_مسیح

شدی اش از تر داغ ی کاسه چرا تو باشه  

لعنتی چه قد بلندی داشتیقه شو گرفتمو عصبی به سمت خودم کشیدمش انقدر محکم 

 … کشیدم که دکنمه ی اول پیراهنش پاره شد

_  نکنه اذیتش که معتبر و معتمد فر یک به بدی باید انایس یا …من دکتر معالجشم 

ارباب میدم خبر پلیس به یا  

دی مردای کر فکر… دکتر خانوم میشی بدبخت خودت بدی خبر پلیس به_ارباب

 روستا ساکت میشینن ؟

 شونه ای باال انداختم

برام مهم نیست چی میشه نمیذارم ایسان قربانی هوس باباش شه که هر روز اون _

فت به این طفل معصوم تعرض کنهسگ ص  .. 

 نفسش رو تو صورتم فوت کرد ، چشمام خود به خود بسته شد
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تخصی خانوم دکتر_مسیح  … 

چشمام باز کردم و نگاهش کردم ولی نگاه اون به یقه ش بود که توی مشتم فشرده 

 . میشد

 یقه شو رها کردم ولی تو همون حال مونده بود و اینبار بجای یقه ی لباسش به

 چشمای من نگاه میکرد

چرا انقدر لجبازی ؟ به کی رفتی ؟_مسیح  

 … تو چرا انقدر بداخالق و اخمویی؟ به کی رفتی_

 … پوزخندی زد و صاف ایستاد

 همسن با قطعا … اخالق بد میگی حالنم این به که ندیدی رومو اون هنوز_مسیح

میبینی هم رو روم اون بری پیش نفهمیت زبون  

یی باال انداختم براشدست به سینه ابرو  

 نه بابا؟_

فقط بخاطر ایسانه که مراعاتت رو میکنم کاش توهم مثل اون مهربون و خانوم _مسیح

 بودی
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 تو اخمام … میومد بدم شدن مقایسه از بچگی از…دست گذاشت روی نقطه ضعفم 

توپیدم بهش اراده بی و رفت هم  

_  من … کن رسیدگی رهدا ربط بهت که کاری به فعال شما…به تو ربطی نداره 

پدریش خونه به برگرده ایسان نمیذارم  

خونه ی تو هم نمیتونه بمونه _مسیح  

 …پس من به پلی_

 پرید تو حرفو عصبی گفت

 عمارت ولی بمونه تو ی خونه نمیتونه ایسان … بزنم حرفمو بذار باش ساکت_مسیح

بمونه میتونه من  

کنم توصیف رو مسیح باهاشون ممیتونست که ای کلمه دو …مغرور و عصا قورت داده   

 اوکی ولی هفته ای دو روز باید بیاد اینجا برای معالجه_

 عقب گرد کرد و به سمت در حیاط رفت

خیر خانوم دکتر شما میای عمارت_مسیح  

 از در خارج شد که با حرص داد زدم
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 من نمیای به عمارت نحس تو_

الشساعت دیگه میفرستم بیان دنب ۲ایسانو اماده کن _مسیح  

تو دو ساعت حسابی با ایسان بازی کردم طوری که وقتی اومدن دنبالش بنای گریه 

 گذاشت

_  من که هم روزایی اکن تو …روز همو میبینیم  ۲فته ه هر …عاعا گریه نداریما 

نره سر ت حوصله تا میکنی پیدا دوست حتما ارباب عمارت تو نیستم  

 با بغض خودش تو بغلم جا داد و گفت

تو رو خیلی دوست دارم ایسل کاش تو همیشه پیش بودیمن _ایسان  

 … سرش رو بوسیدمو از روی پاهام بلند شدم

_  … شیطونکم میکنه مستجاب زود رو ها کوچولو فرشته دعای خدا…به خدا بگو 

خودم بچه شدی دیدی یهو … دیدی چه رو خدا  

 … باالخره خندید و دلم برای چال روی گونه ش رفت

_ چال متفاوتت شم من همه روی لپشون چال دارن عشق من رو اخ که فرای این 

 گونه ش

 … خندید و خندیدم

 روی دست هام بلندش کردم و به سمت در رفتم
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خوب کوچولوی من االن میری خونه ی ارباب هروقت هم دلت تنگ شد به ارباب _

 میگی زنگ بزنه بهم تا دل این کوچولومو گشاد کنم

بودم ش کودکانه های خنده عاشق من…نج رفت براش دوباره زد زیر خنده که دلم غ  

نوک مدادی پارک شده نگاه کردم تا راننده ش رو پیدا کنم  ۴۰۵در رو باز کردم و به 

شد پیاده جوونی پسر و شد باز در …  

سالم خانوم دکتر_پسر  … 

 سرمو براش تکون دادم و رو به ایسل گفتم

 برو کوچولو مواظب خودت باش_

ونه حسابی سوت و کور شده بودبا رفتن ایسل خ  

 … کمی خونه رو مرتب کردم و با خستگی روی کاناپه نشستم

 حسابی حوصله م سر رفته بود

 … نگاهم رو به قاب عکس ایسان و مامان و بابا دوختم

 بهترین کار این بود که برم سر مزارشون

ماز جا بلند شدم و سر سری یه لباس دم دستی پوشیدم و از خونه خارج شد  … 

 … تو راه قبرستون اهالی روستا زیر زیری نگاهم میکردند و پشت هم زمزمه میکردند

 … هنوز پچ پچ هاشون حول مرگ مشکوک ایسان و مامان میچرخید
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 حرف های خرافاتی که بعضی هاشون تو روی خودم میگفتند خیلی خنده دار بود

دختره چرا فرار. نمیکنه از اینجا بره اخه _زن اولی  

 اینم نمیدونه میگرده هم ارباب ی خانواده دوروبر … داده دست از عقلشو _می زن دو

رش میکشنشخواه و مامان مثل  

 نیشخندی زدم

شومند همه اینجا نمیدونه بسچاره … داره گناه خوشگلیه دختره_زن اولی  

 … پا تند کردم تا دیگه حرف هاشون رو نشنوم

سالنه سالنه به سمت قبر ایسان و  با رسیدن به قبرستون نفسمو بیرون فرستادم و

 مامان رفتم

 روی زمین نشستمودستم رو روی سنگ قبرشون گذاشتم

_  خرم و شاد رفتید دنیا اونور میگذرونیدا خوش خوب …سالم من اومدم خوشگال 

شیطونا پرکنید براش منو جای میریزید عشوه بابا برای دوتایی … 

 نفسم رو با اه بیرون دادم

_  این انتقام خواستید … معرفتا بی گذاشتین تنهام چرا …اتون دلم تنگ شده بر

؟ بگیرید ازم دوریمو چندسال  
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سر خاکشون نشیته بودم و باهاشون حرف میزدم خاطراتمونو تعریف میکردم 

 میخندیدم گریه میکردم

 وقتی به خودم اومدم هوا تاریک شده بود

 ضربه ای به پیشونیم زدم

ری هم یه دردسر جدید درست میکردمهمیشه بد موقع میومدم و هر س  

با فکر اینکه مثل بار اول کسی قصد تعرض نکنه .. با خوندن فاتحه از جام پاشدم و پا 

 … تند کردم سمت خروجی قبرستون

 کردم تیز گوش که کمی …هنوز از در فلزی رد نشده بودم که صداهایی شنیدم 

رسید گوشم به مرد دو پچ پچ و خنده صدای  

ی شدم و سعی کردم متوجه شم چی میگنپشت در مخف  … 

 ناصر میگفت دخترشو اماده کره تا امشب هممون باهاش حال کنیم_

 دمش گرم خدایی رابطه چند نفره خیلی حال میده_

 …دستمو روی دهنم گذاشتم تا از تعجب این کار بیشرمانه جیغ نکشم

_ بیاره طاقت نکنم گمون …دخترش کوچولو موچولو و ریطه میزه ست   

 … هردو زدند زیر خنده و از کنار قبرستون رد شدند
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 دنبال ترس با و دادم قورت رو دهنم اب …نباید میذاشتم بالیی سر اون دختر بیارن 

افتادم راه جلوم مرد دوتا  … 

  فاصله م رو زیاد کردم تا متوجه م نشن

گاه میکردم متر از روستا خارج شده بودند و اال من سرگردون به اطرافم ن ۳۰۰تقریبا 

 … و قدم هام رو با ترس بر میداشتم

مرد همچنان بگو بخندشو به راه بود ۲ولی اون   … 

در دل به خودم و کاراگاه بازیم لعنت فرستادم تقریبا نیم ساعت دیگر راه رفتیم تا به 

رسیدم امدید خوش …تابلو یه روستای   … 

یک خونه وایسادن و در  نفسمو بیرون فرستادم و همچنان دنبالشون میرفت که جلوی

 زدن

 صدای زنونه ی ضعیفی به گوشم رسید که میپرسید کیه

 یکی از اون دو نفر جواب دادن

 اومدیم ناصر و ببینیم_

در باز شد و دو مرد وارد خونه شدند و زنی سرش. و بیرون اورد که سریع پشت دیوار 

 .. روبروم سنگر گرفتم
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کوچه وارد خونه شد و در رو بستزن اطراف رو نگاه کرد و با خالی بودن   . 

 … با استرس به دورو برم نگاهی انداختم و نگاهم زوم دیوار کوتاه و بتنی خانه شد

نزدیک شدم و به سختی خودم از دیوار باال کشیدم و لحظه ی بعد داخل حیاطش 

 بودم

ی بی صدا به اطراف نگاه کر ن و اروم گا برداشتم و جلو رفتم از بین گل و گیاه ها

 … باغچه گذشتم و به حیاط نگاه کردم

گرفتم پناه ساختمون دیوار پشت و دادم سرعت هام قدم به کمی …کسی نبود   

 زانو چهار زمین روی شدم اِیوون وارد…اهسته به سمت پله ها رفتم و باال رفتم 

کردم نگاه داخل به و رفتم پنجره سمت به و نشستم  

ساله ای  ۱۲اه چندشی دستی به بدن بچه ی مردی مسن با سبیل های زرد شده با نگ

 که روی صندلی نشسته بود و اشک می ریخت کشید و گفت

 اینم دختر کوچولو ی من که قراره امشب شب رویایی برامون بسازه اقایون_

 دستمو روی دهنم گذاشتم و فشردم تا جیغی از بی رحمیش نکشم

 دستی روی باالتنه ی صاف دختر گذاشت

اد اول دختر کوچولومو مزه کنه ؟کی میخو _ناصر   
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بابا تورو خدا بذار لباس بپوشم .. قول میدم دیگه ازت عروسک  _دختر بچه نالید 

 … نخوام نذار دوستات باهام از اون کارا کنند درد داره

 سینه تو نفسم…مرد دیگه که دوره ش کرده بودند  ۶پدرش خندید و پشت سرش 

بود شده حبس  

چه رو نجات بدمب دختر تا میکردم کاری باید…یک شدند کم کم مرد ها بهش نزد  .. 

 با برخورده دست یکی از مردها به بین پای دختر

نفسم تو سینه حبس شد زیر لب خدا رو صدا میزدم که دستی روی دهنم قرار گرفت و 

 … به عقب کشوندتم

 پایین اه پله از …دست. پا میزدم که ولم کنه ولی اون زورش خیلی بیشتر از من بود 

چسبوندتم دیوار به و بردتم  

دستمو بر میدارم ولی جیغ نمیکشی _مسیح  

 حیرتزده به صدای بم و مردونه ش گوش دادم و سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم

 ناباور به سمتش چرخیدم

کردم تکرار بلند رو سوالم…او اینجا چه میکرد   

 تو اینجا چیکار میکنی ؟_
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لعنتش کردم  دل در … رسوند متر سانتی۳_۲وجبی رو اخمی کرد و فاصله ی یک 

 رخم به رو چشماش سیاهی بیشتر اون میکرد فرار سیاهش چشمای از هرچه من…

 … میکشید

 .. مگه میشد انقدر رنگ اشنای چشمش برام غریبه باشه

اینجا چه غلطی میکنی_مسیح  

 با اخم بهش نگاه کردم

_ بسچاره رو نجات بدیماالن وقت این حرفا نیست باید اون دختره   

 مشتش رو به دیوار بتنی پشت سرم فرود اورد و دندوناش رو روی هم فشرد

چرا تو همه چیزایی که بهت مربوط نیست دخالت میکنی ؟_مسیح  

_  اون …چون اینجا هم کر و کور و الل هستند اون دختر بیچاره داره از ترس میلرزه

کنم کمکش باید من … میکنند تجاوز بهش دارن لجنا  … 

قدمی برداشتم تا به طرف خونی برم که دستمو کشید و اینبار کتمل تو اغوشش بودم 

میشد حس هم لباس روی از حتی بدنش گرمای بود شده حبس نفسم…  … 

لب گزیدم و خواستم عقب بکشم که چونه مو محکم تو دستش فشرد و به دیوار 

 … کوتاهی که ازش باال اومده بودم اشاره زد

تو کوچه و صدات در نمیاد تا من بیام میری_مسیح  

 لب بتز کردم تا اعتراض کنم
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 .. مسیح_

 اخمی کرد و از زیر دندون های فشرده شده ش غرید

بیرون برو زود گفتم که همین… شق کله کن صدام ارباب فقط…ارباب_مسیح  … 

 ناچار به طرف دیوار باغ رفتم و مسیح در حیاط رو باز کرد و ساختگی لقدی بهش زد

… 

 از دیوار باال رفتمو دوی دیوار نشستم تا ببینم چه اتفاقی قراره بیوفت

 . با صدای داد مسیح از جا تکونی خوردم

 ناصر_

 خیلی و اومد بیرون ناصر که نکشید طولی …تا حاال انقدر عصبی ندیده بودمش 

اومد پایین ها پله از سریع  … 

ذاگ منت … اوردین صفا اومدین خوش…ارباب سالم_ناصر … 

 قبل از اینکه پاچه خواریش تکپیل شه صدای داد مسیح نطقش رو کور کرد

 چه غلطی داری میکنی اینجا ناصر ؟_

مگه بهت نگفتم جون تو جون ماهگل به گوشم رسیده بازم با اون ضعیفه عفریته ت 

 دوباره برای این بچه نقشه کشیدین
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تا نینداخت ناصر از ترس لکنت گرفته بود با این حال خودشو از تک و  

ین چه حرفیه فرمایش شما رو هیچوقت زیر پا نمیذارم ا ارباب نه…ن ن ن _ناصر

ارباب. حرفو این نزنید…  … 

مسیح پوزخندی زد و با دستنا ر رو به کناری هول داد و از پله ها باال رفت حاال دیگه تو 

 … نقطه ی دیدم نبودن .. فقط صدای داد های مردونه ش به گوشم میرسید

دم به دریا و دوباره از باالی دیوار تو باغچه ز و دل …ترسیدم اتفاقی براش بیوفته می

پریدم و به حیاط رفتم که همون دو مردی که تعقیب کرده بودم با سر و صورت خونی 

 … پایین اومدند

 با دیدنم نیشخندی زدند و چشمای ریز شده نگاهم کردند

پس تو زیراب مارو پیش ارباب زدی_مرد  … 

ون ترس تو چشماش زل زدمبد  

_ پستید خیلی هردوتون نه تو فقط نه نه…تو خیلی پستی   … 

پسره به سمتم اومد و دستش روبرد باال تا روی صورتم بکوبه که صداد داد مسیح بلند 

 شد
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 کی نداره فرق برام … حسن میشکونم رو شه بلند دختر اون رو که دستی_ارباب

 باشه

با اخمای وحشتناکش پایین اومد و رو به اون دو نفر به ایوون نگاه کردم که مسیح 

 … تهدیدوار گفت

 فردا به حسابتون میرسم_

 زنس که در رو باز کرده بود از ترس یه گوش کز کرده بود

 میشه بدتر این از بیاری مشتری من عموی تغاری ته برای ببینم دیگه باره یه _ارباب

دادم تذکر که اخره باره … سکینه  

ش بود ؟عموی ناصر…سیح نگاه کردممتعجب به م  

با اخم نگاه کنجکاومو جواب داد و انگشتان مردونه شرو بین انگشتای ظریف و کشیده 

شد سرازیر قلبم داخل چیزی …م جا داد   … 

 معذبم بودم خواستم دستمو بیرون بکشم که بیشتر فشار داد

بریم_مسیح  

 ولی_

بریم_داد زد   … 
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ون راهی که اومده بودم هم از کشون کشون …فتادم خفه خون گرفتم و دنبالش راه ا

 …میبردتم

 مسیح_

دستمو خیلی یهویی ول کرد که تعادلمو از دست دادم میخواُت بیوفتم که با پوف 

 .… بلندش کمرمو گرفت

 چرا رم کردی؟_

گفتم میگی ارباب نه مسیح_مسیح  

 … تو ارباب من نیستی_

 …ودب فهمیده خوب رو ضعفم طهنق انگار …با چشمای سیاهش زل زد تو چشمام 

بود چشماش از بودنم فراری متوجه  

 چته چرا انقد عصبانی ؟_

 دستشو داخل موهاش فرو برد و با اخمای همیشگیش نگاهم کرد

میدونستی اگر دیر میرسیدم چه بالیی سرت میومد ؟_مسیح  
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 یرو اوردم پایین رو چشمام و کرد نگاه صورتش احزای به جواب بدون …میدونستم 

بود مرد این ی برازنده بیشتر پوش سیاه ارباب … گردوندم تنش های لباس  

اومدی تو یه شهری که مردمانش اعضای بدن قاچاق میکنند_مسیح  … 

جلوی این ادمترو  نتونستن من از تر گنده منو…تو یه روستایی که معروفه به تجاوز 

کاراگاه بازی میکنی بگیرن بعد شما راه افتاده تو کوچه پس کوچه های این روستا  

 یک قدم جلو رفتم و تو چشماش زل زدم

_ کن مجازتشون…تو مگه ارباب نیستی   . 

پوزخندی زد و بدون توجه به من شروع کرد به راه رفتن کمی به جای خالیش نگاه 

 کردم و دوباره با دو خودمو بهش رسوندم

ن خوردبازوشو گرفتم تا به طرف خودم بچرخونمش که پام پیچ خورد و زمس  

 جیغ کوتاهی کشیدم

 …اخ_

 مسیح با اخمای شدید روی پاش نشست و مچ پام رو توی دستش گرفت

دست و پا چلفتی_مسیح  

 با تکون دادن مچ پام جیغ بلندتری کشیدم

 ای درد میکنه دست نزن_
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کالفه و با حرص صورتشو با دستش پوشوند و چندبار دستشو روی صورتش باال 

 پایین کرد

ی به سمتم هجوم اورد و صورتمو با دستش گرفت و لپام رو محکم یهو خیلی عصب

 فشار داد

 چیکار میکنی وحشی ؟_

 از زیر دندون های کلید شده ش غرید

تخس لجباز حاظر جواب احمق فوضول_مسیح  

 … با چشمای گشاد شده نگاهش میکردم از این همه حرص که روم خم شد و

همه حرص که روم خم شد و به فاصله با چشمای گشاد شده نگاهش میکردم از این 

سانتی متری صورتم۱ی   

یکباره دیگه دردسر درست کنی من میدونمو تو_مسیح  

 خونسرد و اروم مسیح بود فته گ م خنده …صاف شد و دوباره به مسیرش ادامه داد 

بود و از دستم کفری عصبی حسابی امشب  

 با چندقدم فاصله پشت سرش راه افتادم

وایساد و به اسمون نگاه کردجلوی در خونه م   . 
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 در خونه رو با کلید باز کردم و به صورتش نگاه کردم

برو تو _مسیح  … 

 شب بخیر_

 بدون اینکه منتظر حوابش باشم وارد حیاط شدم و در رو بستم

 به در تکیه دادم و به ماه نگاه کردم نا خداگاه لبخندی روی صورتم رو پوشوند

دحرص خوردن های مسیح شیرین بو  … 

 شوهر حاال تا کی از… بود شده چم …شکه از در فاصله گرفتمو محکم روی لبم زدم 

شده شیرین خواهرت  … 

 …اخم هام از تلنگری که خورده بودم تو هم فرو رفت

 پرت طرف یه به کدوم هر رو مانتوم و شال…سرمو تکون دادمو به سمت خونه رفتم 

 کردم

ی پرهام ضربه زدم و منتظر تماس ویدیوئی  موبایلمو از جیبم دراوردم و روی شماره

 … شدم

 با دیدن صورت خندون پرهام لبخندی زدم
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سالم عشق من_پرهام  

 سالم عزیزم خوبی ؟_

فسقل من زنگ بزنه و من خوب نباشم؟_پرهام   

 … خندیدم و چشمکی بهش زدم

_ باشی خواب باید االن …چیکارا میکنی شیطون   

کنهپرهام می خنده و مهربون نگاهم می  

داشتم رو یه پرونده یکی از بیمارا کار میکردم خوشگل خانوم_پرهام  

دلم برات تنگ شده چه خوب شد که زنگ زدی _پرهام   

با این جمله ش خوره ی عذاب وجدان افتاد به جونم اب دهنمو قورت دادم و به دیوار 

 تکیه دادم

 کی میای ایران ؟_

ید نوروزهماه دیگه که ع ۱نمیدونم ولی نهای تا _پرهام  

 لبخند تلخی زدم و به طرف کاناپه رفتم
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 … حوصله م سر میره اینجا_

بعد تعطیالت نوروز برگرد فرانسه ایسل اینجا بدون تو یه چیزیش کمه_پرها  

 نه پرهام تا من چیزی از اون متجاوز دستگیرم نشه ایرانو ترک نمیکنم_

 پرهام سکوت کرد و بعد از چند ثانیه پرسید

ن به چیزی رسیدی ؟تا اال_پرهام  

 نفسمو بیرون عرستادم و رو کاناپه دراز کشیدم . به سقف زل زدمو فکر کردم

 نه_

 … انقدر این چندوقت تو حاشیه بودم که این موضوع خود به خود عقب افتاده بود

داری خودتو اذیت میکنی_پرهام  

_  سایح این از شدم خسته میچرخم خودم دور دارم هنوز من…باید بفهمم پرهام 

شده گیرم گریبان که غریبی و عجیب  

چه حسی ؟_پرهام  

 همه ی حسای دنیا رو با هم دارم_
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 پرهام خندید و به صندلیش تکیه زد

واجب شد زودتر بیام ایران ببینم این نامزد کوچولوی من چه حسایی تجربه _پرهام

 کرده

 لبخند بی جونی زدم

 برای دلم … آیسل کنم اسیر لبام اب زودتر رو لبا این تا میکشه پر داره دلم _پرهام

شده تنگ تنت لمس  … 

گوشه ی لبم رو از خجالت گزیدم و نگاهم رو از صفحه ی گوشی دزدیدم که پرهام 

 بلند خندید

از من نباید خجالت بکشی دختر خانوم _پرهام  … 

 ناخوداگاه پوزخندی زدم

 پرهام انگار حس وحالم رو حس کردم

چیزی شده آیسل ؟_پرهام  

دادم بیرون نفسمو  

 نه عزیزم چیزی نشده دیگه قطع کنم تو هم برو به کارات برس_
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 پرهام گیج خداحافظی کرد و تماس رو قطع کردم

 و همونجا روی کاناپه دراز کشیدم تا خوابم برد

با حس حلقه شدن دستی دور گردنم چشمام رو باز کردم که همه جا سیاه بود کم کم 

قه شدع بود بیشتر شدفشار دست هایی که دور گردنم حل  … 

به سخته نفس میکشیدم و برای ازادی دست و پا میزدم ولی بدنم انقدر محکم بسته 

 شده بود که نمیتونستم تکون بخورم

؟ نبود محال من از التماس مگه …ترسیده بودم میخواستم التماس کنم تا ولم کنه   

م رو بستم و فشار با بلند شدن صدای خنده همه جا روشن شد که از شدت نور چشما

 دست های دور گردنم کم و کمتر شد تا حدی که از دور گردنم برداشته شد

برای رسیدن به اکسیژن تند تند نفس میکشیدم ولی با کشیده شدن دستی روی 

 باالتنه م خودمو سفت کردم و به سختی چشمام رو باز کردم

استم کنارش بزنم یک مرد با نقاب داشت روی بدنم دست میکشید جیغ کشیدم و خو

 ولی چنان دستام بسته بود

 سر چرخوندم تا از کسی کمک بگیرم که چشم تو چشم ایسان شدم

 خواهر کوچولوم با گریه به مردی که بدنمو لمس میکرد نگاه میکرد
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 این … بود روحم صاحب که اونی جز دشمنتن همه اینجا… ایسل کن فرار_ایسان

اهریخو کن فرار ایسل نداره رحم بهت مرد  

 با کشیدن ماشه تفنگ توسط مرد نقاب دار

 … با جیغ از خواب پریدم

 یک هفته از خواب عجیب و غریبم گذشته بود و من با همه ی توان دنبال انتقام بودم

 ولی از هر راهی میرفتم به بن بست میخوردپ

 لیوان چای رو جلوی هاویر گذاشتم

_  باید نمیدونم دیگه …بن بسته دارم دیوونه میشم هاویر از هر راهی میرم تهش 

بگردم دنبالش کجا  

هاویر بدن هیچ حرفی بهم گوش میداد روی صندلی میز ناهار خوری نشستمو کالفه 

 سرم رو تو دستم گرفتم

از خر شیطون نمیخوای بیای پایین ؟_هاویر  

 به چشماش نگاه کردم

_  چطوری هبود ایسان و مامان مرگ عامل …نه اون مرتیکه خواهرمو عذاب داده 

ازش بگذرم  
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 هاویر چند لحظه تو سکوت بهم نگاه کرد و لب زد

 بگی بهم چیو همه بدی قول باید ولی میکنم کمک بهت… هستم منم پس_هاویر

بدم دست از رو تو ندارم طاقت دیگه دادم دست از خواهرمو یه من ایسل  

 لبخند کمرنگی زد و دستشو تو دستم گرفت

_ ده هاویر نمیخوام اتفاقی برات بیوفته پس از همین تو فقط اطالعات کاملو بهم ب

 عقب میدون بهم اطالعات بده

 هاویر ابروهاش رو باال انداخت

تنها از پسش بر نمیای باید بذاری کمکت کنم همه ی نقشه هامون باهم باشه_هاویر  

 کالفه نگاهش کردم

 …چرا نمیفهمی هاویر من نمیخوام برای تو_

همین که گفتم_هاویر  

ل نگاهش کردمو به ناچار سرمو تکون دادممستاص  

کسی که به ایسان تجاوز کرده یا باید از افراد لمارت ارباب باشه _هاویر  

 یا خانواده ی تاجیک
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 چطور ؟_

چون اون روزا خانواده ی تاجیک عمارت ارباب بودند ایسان اون چند روز رو تو _هاویر

برای بعدشهعمارت ارباب بود تا قبلش خوب بود هر چی که بوده   

 به یک نقطه از میز زل زدم و بعد از سکوت کوتاهی پرسیدم

 تاجیک کیه ؟_

تاجیک یکی از دوستای صمیمی پدر ارباب مسیح بود که ارباب قبل مرگش یک سری 

 … از امورات روستای پایین رو به اون واگذار کرد

 پس مسیح چی ؟_

زا هم تاجیک و خانواده ش تو تاجیک از ارباب مسیح دستوراتشو میگیره اون رو_هاویر

 … عمارت بودند تا با کمک هم یه مراسم خوب برای عقد مسیح و ایسان بچینن

 از تاجیک برام بگو خصوصیاتش و هرچیزی که نیازه_

 بببن اینجا و روستای پایین زیر نظر ارباب مسیحه _

اها جنگ ولی اینجا یه ارباب دیگه هم داریم که سالهاست اون روستاها با این روست

 دارن
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 تاجیک … میپیچونن سری هر که میدونن بابا و مامان فقط نمیدونم هم من_هاویر

 داماد که زاده برادر یک و متاهلن دوتا هر که داره پسر دوتا داده دست از رو زنش تازه

میالده اسمش خواهرشون شوهر مسیحه ارباب  

 مسیح چندتا خواهر داره ؟_

وت شده و زن میالد بود و پریماه هم که دیدیش خواهر تنی که یکیشو ف ۲_هاویر

 ناتنیه

 پس برای پیدا کردن جواب سواالمون باید وارد عمارت شیم_

 هاویر سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد

 تو با ماکان ازدواج میکنی وارد عمارت مسیح میشی_

 من هم باید وارد عمارت تاجیک شم

 هاویر سوالی نگاهم کرد

وای وارد عمارتش شی ؟چطوری میخ_هاویر  

 باید فکر کنم_

کسی که به ایسان تجاوز کرده یا باید از افراد لمارت ارباب باشه _هاویر  

 یا خانواده ی تاجیک
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 چطور ؟_

چون اون روزا خانواده ی تاجیک عمارت ارباب بودند ایسان اون چند روز رو تو _هاویر

ی بعدشهعمارت ارباب بود تا قبلش خوب بود هر چی که بوده برا  

 به یک نقطه از میز زل زدم و بعد از سکوت کوتاهی پرسیدم

 تاجیک کیه ؟_

تاجیک یکی از دوستای صمیمی پدر ارباب مسیح بود که ارباب قبل مرگش یک سری 

 … از امورات روستای پایین رو به اون واگذار کرد

 پس مسیح چی ؟_

هم تاجیک و خانواده ش تو تاجیک از ارباب مسیح دستوراتشو میگیره اون روزا _هاویر

 … عمارت بودند تا با کمک هم یه مراسم خوب برای عقد مسیح و ایسان بچینن

 از تاجیک برام بگو خصوصیاتش و هرچیزی که نیازه_

 بببن اینجا و روستای پایین زیر نظر ارباب مسیحه _

جنگ  ولی اینجا یه ارباب دیگه هم داریم که سالهاست اون روستاها با این روستاها

 دارن
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 تاجیک … میپیچونن سری هر که میدونن بابا و مامان فقط نمیدونم هم من_هاویر

 داماد که زاده برادر یک و متاهلن دوتا هر که داره پسر دوتا داده دست از رو زنش تازه

میالده اسمش خواهرشون شوهر مسیحه ارباب  

 مسیح چندتا خواهر داره ؟_

شده و زن میالد بود و پریماه هم که دیدیش خواهر تنی که یکیشو فوت  ۲_هاویر

 ناتنیه

 پس برای پیدا کردن جواب سواالمون باید وارد عمارت شیم_

 هاویر سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد

 تو با ماکان ازدواج میکنی وارد عمارت مسیح میشی_

 من هم باید وارد عمارت تاجیک شم

 هاویر سوالی نگاهم کرد

وارد عمارتش شی ؟ چطوری میخوای_هاویر  

 باید فکر کنم_

ساعتی بود که فکر کرده بودم و برای خودم نقشه کشیده بودم سرمو باال گرفتمو به ۱

 هاویر نگاه کردم
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 گفتی تا جیک مجرده ؟_

 هاویر با چشمای ریز شده نگاهم کرد

 اره_

 لبخند بدجنسی زدم

 قصد تجدید فراش نداره_

اج کنه از تنهایی خسته شدهچرا ماکان میگفت میخواد ازدو _هاویر  … 

 با لبخند پت و پهنی صاف شدمو به پشتی صندلی تکیه دادم هاویر شوکه نگاهم کرد

شی زنش میخوای که نگو … نگو_هاویر  

 میخوام_

خل شدی انتقام به چه ارزشی ؟ _هاویر  

 به ارزش جونم هاویر_

میزنه گردنتو بابا … نشو دیوونه_هاویر  

 قرار نیست دایی بفهمه _
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ایسل_هاویر  … 

 نگران نباش هاویر من از پس خودم بر میام_

اینارو ولش کن پرهام چی پس ؟ _هاویر   

 … با اوردن اسم پرهام دست و پام شل شد

کنی ازدواج دیگ یکی با میخوای بفهمه اگر میمیره … عاشقته_هاویر  

بودم گرفته تصمیممو من…به صورت هاویر نگاه کردم   

_  پس. … قلبش با عاشق میره جلو منطقش با همبشه چون …اون عاشق نیست 

کنه تحمل میتونه  

نکن اینکارو زندگین با… نکن_هاویر  … 

غر نزن قرار بود کمکم کنی تو هم داری با ماکان ازدواج میکنی و تو اون عمارتی _

 … پس دسترسی راحت تر میشه

 داشت حکم برام منطقم همیشه که من نمیشد باورش …هاویر ناباور سر تکون داد 

میکشیدم نقشه وار دیوونه اینطوری االن  … 

پیراهن بلند زرشکی رنگمو تو دستم گرفتمو نگاهی به دورو برم انداختم چشمم به 

 مادر ارباب افتاد که با ابروی باال رفته طلبکار بهم نگاه میکرد
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کالفه ای زاینکه هیچکس رو نمیشناختم به سمتی از عمارت رفتمو روی مبلی نشستم 

همه رو زیر نظر گرفتم هنوز خبری از هاویر و زندایی نبود و  … 

با وارد شدن ماکان صدای کل کشیدن زن ها بلند شد و خدمتکاری برایش اسفند دود 

 کرد

 … سرم رو چرخوندم و با چشم دنبال مسیح گشتم ولی نبود

 سالم_

 … با صدای مردونه ای از جا پریدم و به عقب برگشتم

اه کردم و سرم رو اروم به نشونه ی سالم تکون دادمبه مرد میانسال نگ  … 

شما باید خواهر ایسان باشین_مرد   

بود اشنا برام که بود نگاهش تو چیزی …سوالی نگاهش کردم   

من ایسانو خیلی دوست داشتم حیف شد_مرد   … 

 … من شمارو نمیشناسم_

تاجیک اردالن… تاجیکم من_مرد   

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

101 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

خودم احساس کردم چه برسه به تاجیک که  با شنیدن اسمش برق زدن چشمام رو

 زل زده بود به چشم هام

میشناسید ؟منو _تاجیک   

خونسردیمو حفظ کردمو نگاهم رو ازش گرفتمو دوباره تو سالن چرخوندم تا اشنایی 

 پیدا کنم

 … نه ولی تعریفتونو زیاد شنیدم_

 تو چشماش عمیق نگاه کردم و گفتم

_ ناینکه خیلی هوای خواهرمو داشتی  

 … خندید و به سالن اشاره زد

مثل اینکه دنبال کسی میگردین_تاجیک  

 سرم رو تکون دادم

 درسته دنبال مسیح میگردم_

 مسیح اگر … گرفتم گاز داخل از رو زبونم …جا خوردنش رو به خوبی حس کردم 

میشکست رو گردنم ارباب نگفتم بهش تاجیک جلو میفهمید  … 
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من اینجام_مسیح  

چرخوندم و سعی کردم پرو بودنم رو حفظ کنمسرم رو به طرفش   

 سالم_

دستمو تو دستش گرفت و بوسه ای روی پشت دستم نشوند که تکون شدیدی 

 خوردم

سالم_مسیح  

دادم قورت سختی به دهنمو اب…چرا اینکارو کرد   

 تاجیک دستش رو به پشت مسیح اروم کوبید و با خنده گفت

خوش سلیقه ای ها مسیح خبریه ؟_تاجیک  

ل از اینکه مسیح بخواد بیشتر از این نقشه م رو خراب کنه پریدم تو حرفشقب  … 

_  داماد …م زنش خواهر حال بهر …من سلیقه مسیح نیستم مجبوره منو تحمل کنه 

بدهکاره بهم چیزا خیلی جان  … 

 تو چشمای مسیح زل زدم و لب زدم

 مثال خواهرم_
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 مسیح بدن هیچ حرف و حسی تو چشمام خیره شد

پسرم ؟ _ خانوم  

نگاه مسیح با مکث از نگاهم جدا شد و به طرف مادرش چرخید خم شد و اروم 

 پیشونی مادرش رو بوسید

عشق بین شما و پسراتون ستودنیه بانو_تاجیک  

 خانوم لبخندی زد و نگاه خنثی ش رو بهم دوخت

تو باید عذادار باشی اینجا چیکار میکنی دختر_خانوم  … 

ستمو پا روی پا انداختمخیلی ریلکس روی صندلی نش  

 … ما رسم به عذا داری نداریم_

 تو چشماش زل زدم و ادامه دادم

 ما رسم داریم اونی که به عذا نشوندتمون رو به عذا بنشونیم_

تاجیک و مادر ارباب متعجب و ناباور بهم خیره شدند تنها کسی که انگار از زیر و بم 

تعجب نمیکردنقشه م خبر داشت مسیح بود که از هیچ چیزی   
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با بلند شدن صدا کل کشیدن خانوم به همراه تاجیک به سمت حیاط رفتند از جا بلند 

 شدم تا به استقبال هاویر و ماکان برم

 که کشوندتم خودش طرف به …قدم اول رو برداشتم که بازوم اسیر دست مسیح شد 

چسبیدم بهش ای واسطه هیچ بدون  

متوجه نشه ازش فاصله گرفتم که از پشت خم  با از ترس اینکه ضربان بلند قلبم رو

 شدم

 … چیکار میکنی ؟؟؟ برو عقب_

 بدون هیچ حرفی تو چشمام زل زده بود تکونی به خودم دادم

 … مسیح االن یکی میاد_

درست همون لحظه صدای کفش های زنونه ای اومد که صافم کرد و همونطور که به 

 خودش چسبوندتم پشت ستون مخفی شد

 از عمیق های نفس با کردم سعی بشتمو چشمامو …روی قلبم بود  دستش درست

ی کنمجلوگیر قلبم ضربان رسوایی  
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خواستم به طرفش بچرخم که خودش زودت اقدام کرد و جامون رو عوض کرد حاال 

سانتی  ۱۰من چشبیده به ستون بود و اون درست روبروم شاید فاصلمون بیشتر از 

 …متر نمیشد

وهای فرم گرفت و دور انگشتش پیچونددستش رو به دسته ی م  … 

 سرش رو کنار گوشم برد و لب زد

چی تو سرته ؟_ارباب مسیح  

 چشمامو بستم و سعی کردم به برخورد نفس های داغش به پوستم فکر نکنم

 … برو عقب_

 ۴۵ مرد یه میشه جالب ؟ شی تاجیک زن بری نمیخوای مگه معذبی؟ ؟ چیه _مسیح

 چندشت من از نمیشه چندشت سنی فاصله این از تیوق … ساله۲۴ دختر و ساله

؟ میشه  

 شوکه بهش نگاه میکردم که لب زد

 مسنا با ؟ نمیپسندی منو … باشم بر از تو نقشه نداشتی توقع چیه_ارباب مسیح 

؟ نه میکنی حال بیشتر  
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 انگشتش رو از الله ی گوشم کشید روی گردنم و تا باالی سی.نه م اورد لب زدم

میشه بد میبینه یکی…و ..تو شوهر خواهرمی دست از سرم بردار برو عقب ت _  

 پوزخندی زد و با تمسخر گفت

شوهر خواهر ؟ شوهر همون خواهرت که چندماهه مرده ؟_ارباب  

 … عصبی نفسم رو بیرون فرستادم که

با بلند شدن صدا کل کشیدن خانوم به همراه تاجیک به سمت حیاط رفتند از جا بلند 

تقبال هاویر و ماکان برمشدم تا به اس  

 که کشوندتم خودش طرف به …قدم اول رو برداشتم که بازوم اسیر دست مسیح شد 

چسبیدم بهش ای واسطه هیچ بدون  

با از ترس اینکه ضربان بلند قلبم رو متوجه نشه ازش فاصله گرفتم که از پشت خم 

 شدم

 … چیکار میکنی ؟؟؟ برو عقب_

ه بود تکونی به خودم دادمبدون هیچ حرفی تو چشمام زل زد  

 … مسیح االن یکی میاد_
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درست همون لحظه صدای کفش های زنونه ای اومد که صافم کرد و همونطور که به 

 خودش چسبوندتم پشت ستون مخفی شد

 از عمیق های نفس با کردم سعی بشتمو چشمامو …دستش درست روی قلبم بود 

کنم جلوگیری قلبم ضربان رسوایی  

فش بچرخم که خودش زودت اقدام کرد و جامون رو عوض کرد حاال خواستم به طر

سانتی  ۱۰من چشبیده به ستون بود و اون درست روبروم شاید فاصلمون بیشتر از 

 …متر نمیشد

 … دستش رو به دسته ی موهای فرم گرفت و دور انگشتش پیچوند

 سرش رو کنار گوشم برد و لب زد

چی تو سرته ؟_ارباب مسیح  

م و سعی کردم به برخورد نفس های داغش به پوستم فکر نکنمچشمامو بست  

 … برو عقب_

 ۴۵ مرد یه میشه جالب ؟ شی تاجیک زن بری نمیخوای مگه معذبی؟ ؟ چیه _مسیح

 چندشت من از نمیشه چندشت سنی فاصله این از وقتی … ساله۲۴ دختر و ساله

؟ میشه  
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 شوکه بهش نگاه میکردم که لب زد

 مسنا با ؟ نمیپسندی منو …قع نداشتی نقشه تو از بر باشم چیه تو_ارباب مسیح 

؟ نه میکنی حال بیشتر  

 انگشتش رو از الله ی گوشم کشید روی گردنم و تا باالی سی.نه م اورد لب زدم

میشه بد میبینه یکی…برو عقب تو ..تو شوهر خواهرمی دست از سرم بردار  _  

 پوزخندی زد و با تمسخر گفت

؟ شوهر همون خواهرت که چندماهه مرده ؟ شوهر خواهر_ارباب  

 … عصبی نفسم رو بیرون فرستادم که

 … برو عقب انقدر دورو بر من نپلک_

 و دست صدای و شد باز در …نگاه خیره ش روی لب هام قلبمو به بازی گرفته بود 

پیچید سالن تو کشیدن کل  … 

 مهمان ها وارد سالن شده بودند

 … با ترس به مسیح نگاه کردم

 … ولم کن مسیح االن یکی میبینه_
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ولی اون همچنان نگاهش میخ لب هام بود .. کالفه به عقب هولش دادم ولی میلیمتری 

 … هم تکون نخورد

_ کنی؟ پا به شر میخوای…مسیح تو رو جون عزیزت ولم کن   

نمیذارم با_مسیح  … 

یح فرو با صدای بلند اهنگی که یهو توی سالن پخش شد از جا پریدم و تو بغل مس

 … رفتم

 نمیذاری چی نفهمیدم ؟_

 خودم به …نگاهش رو از باال به دست هام که روی سینه ی مردونه ش بود دوخت

 دیوار پشت از و شدم رد بود دیوار به تکیه که دستش زیر از عقب کشیدم و اومدم

شدم سالن وارد  … 

ا لبخند جلو به هاویر با لباس سفید عروس که حسابی دلبر شده بود نگاه کردم و ب

 رفتم

 صورتش رو بوسیدم

 مبارک باشه عشقم ایشاال این یالغوز خوشبختت کنه_
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 … هاویر خندید و ماکان با اخم نگاهم کرد

کجا بودی نیومده بودی تو حیاط_هاویر   

 ناخداگاه نگاهم روی مسیح چرخشید و لب زدم

 یکی خفتم کرده بود_

و کشید و به سمت سفره ی عقد هاویر متعجب به مسیح نگاه کرد که ماکان دستش

 رفتند

بوسیدم رو صورتش رفتمو طرفش به…زندایی بهم اشاره کرد که جلو برم   

 مبارک باشه زندایی_

 سر رو تو بگیر رو قندا کله این بیا… بذارم تموم سنگ بشه تو قسمت ایشاال_زندایی

 تا سر خیره این کاشکی فقط …برام بوده سبک تو دست بچگی از … بساب هاویر

ایسان صبر میکرد و ابجی سال  

 خنده م رو خوردم زندایی خبر نداشت که خودن این اش ازدواج سریع هاویر رو پختم

خیلی خانومی کردی که اجازه دادی_زندایی  

_ خوشحالن هاویر شدن عروس از هم ایسان و مامان …این چه حرفیه زندایی   
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 …ب تو و هاویر باشم ولی دیشب خوابشو دیدم همش تاکید میکرد مواظ_زندایی

باشه راه تو بزرگ دردسر میترسم  … 

اب دهنمو قورت دادم و با لبخند مصنوعی کله قند های کوچیک رو از دستشرفتم و به 

 سمت هاویر و ماکان رفتم

 خطبه ی عقد جاری شد و بار سوم هاویر جواب مثبتش رو اعالم کرد

جلوش قرار گرفت دستش رو  خانوم با تکبر روی صندلیش نشسته بود و وقتی هاویر

 باال اورد

هاویر خم شد و دستش رو بوسید با اخم بهش زل ردم چه دلیلی داشت دست این زن 

 … رو ببوسه

 خانوم کادو رو جلوش گرفت و سرش رو تکون داد

 مبارکت باشه عروس_

ممنون خاتون سایه تون همیشه باال سرمون باشه_هاویر   

دم تا از اتاق عقد بیرون برم که به مسیح برخورد پوزخندی زدم و به طرف دیگه چرخی

 کردم
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 … تو هم همش جلو دست و پای من باش_

درسته_مسیح   ! 

میگردوند بر خودم به رو خودم حرف …حرصی بهش نگاه کردم   

 تو بیا برو پیش خانوم بلکه تو دست بوسی عقب نیوفتی از بقیه_

 با ابروی باال رفته نگاهم کرد

به بزرگترت احترام گذاشتیخوبه یه بار _مسیح  … 

 پوزخندی زدم و رو پنجه ی پام بلند شدم و کنار گوشش لب زدم

_ خواهر شوهر اسمشه که همون …نگفتم خانم گفتم خانوم   

 سر جام وایسادم که گوشه ی لبش رو داخل دهنش فرستاد و کنارم زد

تعجب کردم گفتی تو از این شعورا نداری خواهر زن_مسیح  

سته بودم و مهمون ها رو زیر نظر گرفته بودم تا بلکه بتونم سر نخی روی صندلی نش

 گیر بیارم

? ؟ میدین من به رو رقص دور یه افتخار … بانو نشستین اینجا چرا_تاجیک  
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به دست دراز شده ش نگاه کردم که دستی روی شونه م قرار گرفت به طرفش 

 … برگشتم که با دایی مواجه شدم

? تاجیک نگاه میکرد با اخم و جدیت داشت به  

کن کم شرتو … رقصه نمی ها غریبه با آیسل_دایی  … 

?  بعید ازش …متعجب به دایی نگاه کردم اون همیشه مودب بود و احترام میذاشت 

 بهم لبخندی تاجیک رفتن با که کردم نگاهش شده ریز چشمای با … رفتار این بود

نشست کنارم و زد  

 موضوع چیه دایی_

? زد خودشو به بیخیالی  

چه موضوعی ؟ چرا مثل پیر زنا اینجا نشستی پاشو یه تکونی بده به خودت به _دایی

 قول کامران

 … خندیدم و ضریه ای به شونه ش زدم?

 اگر کامران اینجا بود و میدید تو رو کشونده تو خط تا ناکجا ابادش عروسی میشد_

 دایی اخم بامزه ای کرد و روی بینیم زد?
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ان چیه بگو داییبی ادب نشو کامر_دایی  

_  کی شده تنگ براش دلم …کی به داییش که همسن خودشه میگه دایی اخه 

معرفت بی… میادش  

? میادش به زودی _دایی  … 

 … نگاهی عمیقی بهم انداخت و از جا بلند شد

 رو م پاشنه های کفش عجز با …با خستگی روی کاناپه ولو شدم و چشمام رو بستم 

شدم ماساژش مشغول هبست چشم همونطور و دراوردم  

کردیم جدا هم از زور به رو هاویر و زندایی …چه شبی بود   … 

 چشمام رو باز کردم و به سقف زل زدم

تمام مدت دایی حواسش به تاجیک بود تا نزدیکم نشه و کلی نقشه م رو عقب 

 … انداخته بود

ند شدم و کالفه لباسم رو با به نیم تنه و شلوارک عوض کردم که صدای زنگ خونه بل

 … دکمه ی ایفون رو زدم

 … وارد سرویس شدم و صورتم رو شستم تا ارایشم رو پاک کنم

 … صدای در خونه اومد
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_ ؟ چطوره زندایی. …دایی نیازی نبود برام غذا بیاری نمیدونم چه اصراریه اخه   

 بهتر شد ؟

 … چقدر گریه کرد اخه انگار بادمجون بم افت داره

رتم کشبدم و به طرف در چرخیدم کهبا خنده حوله رو روی صو  … 

 با خنده حوله رو روی صورتم کشبدم و به طرف در چرخیدم که با مسیح روبرو شدم

… 

 … تکیه داد بود به دیوار و دست به سینه من رو نگاه میکرد

 اخمی کردم

 یه اِهنی اوهونی بکن وقتی میای تو_

 تکیه ش رو از دیوار برداشت و به سمت پذیرایی رفت

اومده کی نمیشی متوجه چطور تصویری ایفون با … مجهزی ماشاال که تو_یحمس  

 … فکر کردم داییمه نگاه نکردم_

 پوزخندی زد و روی کدناپه دراز کشید

 بفرما تو رو خدا تعارف نکن_

یترکهم داره سرم… کنی اماده میتونی چایی یه_مسیح  . 

رو روشن کردم و منتظر  ادایی براش دراوردم و به سمت اشپزخونه رفتم چایی ساز

رفتم پذیرایی به و کردم دم رو چایی شدنش خاموش با…موندم اب جوش بیاد   
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اگر یکی دیگه بود چی_مسیح  … 

 هان ؟_

 … اخمی کرد و روی کاناپه نشست

مثل بچه ها میمونی هان نه بله_مسیح  

 شونه ای باال انداختم و روی مبل روبروش نشستم

_ میزنم ؟ری حرفحاال هرچی به تو چه من چطو  

 … اخمی کردو با شستس گوشه ی لبش کشید و همزمان از جاش بلند شد

دیگه بدون اینکه از تو ایفون کسیو ببینی در و باز نکن_مسیح  

 … به سمت در رفت که از جا پریدم

 کجا مگه نگفتی چایی بذارم ؟_

خودت بخور_مسیح  … 

 … با دو خودمو بهش رسوندم و جلوی در وایسادم

_ تو خوردی بروچایی  … 

 … دستشو باالی سرم به در زد

برو کنار_مسیح  

تکون دادمو تخص نچی کردم . اخمی کرد و روم خم شد با انگشت شستش و سرمو

 اشاره ش چونه م رو گرفته و با شستش نوازش میکرد

 … ضربان قلبم باال رفته بود از این نزدیکی بیش از اندازه
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بیا برو کنار_مسیح  

 نچ نمیخوام_

ا نوچی که گفتم نگاهش روی لب هام ثابت موند و ضربان قلب من باالتر رفتب  …. 

 خوداگاه نا…کمی بیشتر روم خم شد و نفسش درست روی لب هام فرود اومد 

بعد ی لحظه و شد بسته چشمام … 

 خوداگاه نا…کمی بیشتر روم خم شد و نفسش درست روی لب هام فرود اومد 

زد کنارم و کرد باز سرم پشت از رو در بعد ی لحظه و شد بسته چشمام  … 

 … همونطور که از کنارم رد میشد نیشخندی زد و از خونه بیرون رفت

 وا رفته جلوم رو نگاه کردم و کمی بعد شروع کردم به مستفیض کردن خودم

_ عنصری سست انقدر که سرت تو خاک …خاک تو سرت ایسل خاک تو سرت   … 

دادم کالفه موهامو کشیدبا حرص در رو بستم به پذیرایی   

 … اِ اِ اِ اِ پسره ی بیشعور لطف هم بهش نیومده مسگه چایی بذار پا میشه میره_

 وای خل و چلیه اینا ارثیه

خل و چل ؟_مسیح  

 … با صداش از جا پریدم و دستمو روی قلبم گذاشتم
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_ نرفتی مگه تو …روانی   … 

 … ظرف داخل دستش رو نشون داد

رو از تو حیاط بیارم داییت خیلی نگرانت بود ولی من گفتم رفتم شام عروسی _مسیح

 بادمجون بم افت نداره

اداش رو دراوردم و قابلمه از دستش گرفتم و به اشپزخونه بردم چایی رو داخل لیوان 

 … ها ریختمو به پذیرایی رفتم

گفتم و گذاشتم میز روی رو سینی…مسیح متفکر به نقطه ای از فرش خیره شده بود  

_ م چایی شوهر خواهراین  

 … پوزخندی زد و ارنجش رو به پاش تکیه گاه کرد و به طرفم خم شد

 این راهش نیست خواهر زن_

 … اخمام در هم فرو رفت و دست به سینه به تکیه گاه مبل تکیه دادم

 از عصر مخ منو خوردی چته تو مسیح چی میگی برا خودت ؟_

شد دستی به ته ریشش کشید و کالفه از جاش بلند  … 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

119 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

میدونم تو اون مغز اندازه ی نخودت چی میگذره_مسیح  … 

 میدونم وسوسه ی انتقام مثل خوره افتاده به جونت

 شوکه نگاهش کردم از کجا میدونست ؟ امکان نداشت هاویر چیزی بگه

و میدونم برای اینکه وارد عمارت تاجیک شی میخوای زنش شی_مسیح  … 

ای گشاد شده نگاهش کردمشوکه دست هام کنارم افتاد و با چشم  … 

 چی میگی_

 انگشتش رو تهدید وار جلوم گرفت

 میخوای میدونه نامزدت … نداشتی نامزد تو مگه اصال … نکن فرض خر منو_مسیح

؟ کنی غلطی چه  

 پرهام میگفت راست …گوشه ی لبم رو گاز گرفتم و نگاهم رو به فرش دوختم 

بود مخم رو که بود موضوعی  

ننکن آیسل نک_مسیح  … 

تو یکی دست از سرم بردار توروخدا ارباب .. به تو چه ربطی داره من میخوام چیکار _

نکن دخالت من کارای تو انقدر …کنم   
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 از جام بلند شدم و تو چشماش نگاه کردم

_ میدی ازارم شو دور ازم …چرا همیشه همه جا هستی   

 … پوزخندی زد و با تاسف سری برام تکون داد و به سمت در رفت

 با ناراحتی گوشی لبم رو با دندون فشردم

 با صدای در روی مبل نشستم و به خودم تو پیدم

_ نمیکنه نگاهتم دیگه …دیونه شدی ایسل این چه حرفی بود زدی بهش اخه   

 همینو میخواستی ؟

 … با احساس نوازشی روی موهام با خستگی چشمام رو باز کردم و نگاهش کردم

 با دیدن زندایی لبخندی زدم

 سالم زندایی_

خودت رو ننداختی هم هیچی ؟ خوابیدی چرا اینجا … دلم عزیز سالم_زندایی  

 سرمو بیشتر رو پای زندایی جا دادم و دوباره چشمام رو بستم

 … خسته بودم داشتم تلویزیون نگاه میکردم خوابم برد_

 نوازش زندایی روی سرم ادامه پیدا کرد
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 داییت منو نیست هاویر هم االن … میکنی هخست کردن کار با خودتو الکی_زندایی

اخه ما پیش نمیای چرا تنهاییم  

 لبخندی زدم و دوباره چشمام رو باز کردمو نگاهش کردم

_ ینطوری بهتره دوست دارم رو پای خودم ا …اخه من فدات شم خوشگل خانوم

 باشم

 زندایی سری برام تکون داد و من با شیطنت لب زدم

_ دخترت شوهر کرده ها به همسن زودی براش دنبال هنوز یه هفته نیست که 

 جایگزینی

 زندایی خندید و روی شونه م زد

پاشو صبحانه اماده کردم برات زود بیا تا از دهن نیوفتاده_زندایی  

 با لبخند روی کاناپ نشستمو بدنمو کش داد م

 .…اخیش_

از جا بلند شدم تا برم دست و صورتم رو بشورم که با صدای پیاپی بهم خوردن در 

 متعجب از پنجره به حیاط نگاه کردم
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کیه اینطوری سر اورده_زندایی  

 تصویر ایفون رو زدم با دیدن دایی که مضطرب بود در رو باز کردم

 … و دایی وارد حیاط شد و با شتاب در رو بست و بهش تکیه داد

ی با دید دایی تو صورت خودش زد و وارد ایوون شدزندای  

چیشده مرد این چه سر و وضعیه ؟_دایی  

 دایی خوبی_

 روی دیوار سر خورد و روی زمین نشست دستشو به سرش گرفت

بدبخت شدم داداش تاجیک رو هول دادم افتاد وسط خیابون همون لحظه  _دایی

بدبخت زن شدم بدبخت …ماشین بهش زد   

روی زمین افتاد و من متعجب نگاهشون کردم زندایی شوکه  

 … چرا هولش دادی دایی_

 دایی نگاهشو ازم دزدید که کالفه جلو رفتم

_  میرم … دایی اخه بود حرکتی چه این …چرا فرار کردی باید میبردیش بیمارستان 

بپوش لباسمو … 
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 قبل اینکه جمله م تموم شه دادی سرم کشید که از جا پریدم

در تو همه چیز سرک نکش ایسل تو چیزی که به تو ربط نداره دخالت بیخود انق_دایی

 نکن

 شوکه نگاهش کردم که زندایی به سمتش اومد و با غیض توپید بهش

گندو تو زدی سر این بچه چرا داد و بیداد میکنی_زندایی  … 

باید از اینجا بری ایسل_دایی  

 هرچه سریع تر

 خندیدم و دست به سینه شدم

 چی میگی دایی؟_

 بیان میخوان اونا کن جمع لباساتو سریع… نیستی هیچی متوجه تو… نخند_دایی

تو سراغ  

 تک خنده ای کردم و یکی از چشمامو ریز کردم

فهمیدن ؟_زندایی  

میدونستن_دایی  
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نمیذارم دستشون بهش برسه ماهرو ایسلو به من سپرده_زندایی  

 … به سمتم اومد و بازومو گرفت

_ باید برگردی همونجایی که بودیبدو برو لباساتو بردار   … 

 بازومو از تو دست زندایی دراوردم

 تا بهم نگید موضوع چیه از جام تکون نمیخورم_

لجبازی نکن دختر بیا برو وسایلتو جمع کن تا سر و کله شون پیدا شده_زندایی  

_  در همش اومدم که اولس از …نه زندایی تا نفهمم چیشده از جام تکون نمیخورم 

هستین کاری یمخف حال  

خیره سر بازی در نیار ایسل_دایی  

 سرمو تکون داد که فریاد کشید

حاضر شو گفتم_دایی  

 …بغض داخل گلوم رو فرو دادم و لب باز کردم که حرفی بزنم چند ضربه به در خورد 

ه به در نگاه کرد که دوباره به در ضربه خورد و صدای مردونه ای اومدزد وحشت دایی  

رو در این کن باز … بره جایی نباید دختر اون نکن این از بدتر کارو ساالر_مرد  
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 و بود شده خم شکم روی دایی …سوالی به زندایی نگاه کردم که روی زمین نشست 

بود گذاشته هاش زانو روی رو دستش  

ساالر_مرد  

خونده کور…برو به تاجیک بگو اجازه نمیدم دستش به خواهر زاده ی من برسه _دایی  

چیشده نمیگفت چرا…اسم تاجیک متعجب به دایی نگاه کردم با شنیدن   

درو باز کن نذار اینجا تو محل رسوات کنم ساالر_تاجیک  

 دایی اخم هاش بیشتر در هم فرو رفت سری تکون دادم دایی به من جوابی نمیداد

 به سمت در قدم برداشتم و قبل از اینکه دایی بتونه جلومو بگیره در رو باز کردم

همراه تاجیک بود شوکه نگاهش رو به طرف دیگری چرخوند و تاجیک  پسری که

 لبخند کمرنگی بهم زد

اجازه هست ؟_تاجیک   

 سرمو تکون دادم و از جلوی در کنار رفتم تاجیک وارد حیاط شد و به طرق دایی رفت

خواهر زاده ت باید بیاد عمارت من ساالر خبط کردی باید پاش وایسی_تاجیک  

اهرو قول دادی یادت که نرفتهتو به م _ساالر   
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من خونبس میشه آیسل … االن نه بود زنده که بود وقتی برای_تاجیک  

 شوکه نگاهش کردم خونبس دیگه چه رسمی بود

 چی؟_

 دایی جلو رفت و مشتش و محکم تو صورت تاجیک کوبید

برای اوردن اسم خواهر زاده ی من اول باید دهنتو اب بکشی گمشو از خونه _دایی

ر من بیرونخواه  

 تاجیک با غیض خون کنار لبش رو پاک کرد و انگشتش رو تهدید وار جلوش گرفت

پس برای ریختن خونت منتظر باش_تاجیک  

نگاهی بهم انداخت و از خونه بیرون منتظر بودم صدای کوبیده شدن در بیاد ولی 

 برخالف انتظارم در اروم بسته شد

 شوکه به دیوار نگاه میکردم

 حقشون و میکردند قصاص رو همدیگر خودشون …بودم به عصر حجر  انگار برگشته

میگرفتند رو  

 اینجا قانون جایی نداشت

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

127 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 با صدای بلند شدن زنگ ایفون نوچی کردم

 دیگه چه خبره_

 زندایی با ترس به تصویر ایفون نگاه کرد و لب زد

پریماهه همراه با دخترش_زندایی  

و در رو زدم براشون و تو راهرو  دستی به صورتم کشیدمو و از جا بلند شدم

 منتظرشون موندم

 ایسان با قدم های اهسته و چشمای خاموش از هر چیزی وارد خونه شد

 لبخند زورکی زدم و روی پاهام نشستم و دستمو برای بغل ک دنش باز کردم

 چطوری پرنسس ؟_

رد راهرو ایسان بدون ت جه به دستای باز شده م با اخم از کنارم رد شد و پربماه وا

 شد

شدیم مزاحمتون ببخشید…دکتر خانوم سالم_پریماه  

میگرفت تونو بهونه خیلی مدت این …ارباب گفت ایسان رو بیارم ببینتتون   
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 هدایت پذیرایی به دو پریماه که همونطور…لبخند بی جونی زدم و از جا بلند شدم 

گفتم میکردم  

_ مون تنگ شده بود ولی دست ارباب درد نکنه حسابی دلم برای پرنسس کوچولو

که نگرفت تحویلم اصال…ایسان فکر کنم دلش برام تنگ نشده   

 ایسان با اخم روشو چرخوند به طرف دیگه

زندایی سالم مختصر مفیدی به پریماه داد و دوباره روی مبل تشست و چشماش رو 

 بست

 بعد از رفتن تاجیک دایی هم پشت سرش از خونه زده بود بیرون

تمصبیت پشت مصیب  

تو اصال فرشته نیستی ایسل فرشته ها بی معرفت نیستن_ایسان  

 خندیدم و متعجب از کلمه ی معرفت جلو رفتمو تو بغلم فشردمش

 اخ کوچولوی من_

تا شب خودم رو مشغول ایسان کردم و زندایی هم دلشوره هاش رو به پریماه منتقل 

 … کرده بود
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بودم و با ایسان بازی میکردم با دایی هنوز برنگشته بود روی تاپ تو حیاط نشسته 

 تقه ای که به در خورد از روی در باند شدم و نزدیک در رفتم

 کیه ؟_

بازکن ایسل_هاویر   

 با شنیدن صدای هاویر در رو باز کردم

 … هاویر همراه ماکان وارد خونه شدند

 هاویر رنگ به صورت نداشت

بابام چیشده ایسل_هاوید  

_ تیکه حرف میزد بعدش هم رفت و تا االن خبری  نمیدونم وقتی اومد همش تیکه

 ازش نشده

یعنی چی خبری نشده؟ هنوز نیومده و شما به ما خبر ندادین_ماکان  

_  تاجیک نذاشت هم دایی ببره خودش با منو میخواست …تاجیک ا مده بود اینجا 

میشه ریخته خودت خون پس گفت هم  … 

 … کالفه دستی تو موهام کشیدم
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_ نبسش شم نمیدونم من از این رسمای مسخره شما چیزی سر در گفت من باید خو

 نمیارم

غلط کرده_مسیح   

 نگاهم رو باال اوردم و به صورت مسیح نگاه کردم

بود کرده باد گردنش رنگ و بود رفته فرو هم در خاش اخم …کی اومده بود  

به چه جراتی اومده اینجا و بلبشو به پا کرده _مسیح  … 

مسیح از روی تاپ پایین اومد و به سمتم دویید و خدوش رو به  ایسان ترسیده از داد

 پاهام چسبوند

 خنده م گرفت از کارش بجای اینکه از مسیح دور شه بدتر نزدیک شده بود

 خم شدم و بغلش کردم

 ترسیدی عزیزم ؟_

ایسان سرش رو تکون داد و هاویر به سمت خونه رفت تا مامانش رو ببینه ماکان هم 

 به دنبالش

یح با اخم های شدیدش ایسان رو از بغلم دراورد و به دیوار چسبوندتممس  
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االن خوشحالی موقعیت خوبی نسیبت شده اره ؟ _مسیح  

 عمارت ن ا تو پا اگر میکنم قلم پاهاتو جفت…من نمیذارم به نقشه ت برسی ایسل 

تاجیک زن بشی و بذاری  

 فهمیدی یا نه؟

دماز جام بلند شدمو به طرف پسر اخمو چرخی  

 برو به تاجیک بگو بیاد من زیر دستش نیستم که بخواد منو منتظر بذاره_

 منم زیر دست شما نیستم که بخوام به حرفتون گوش بدم_

 منتظر باشین خودشون میان

 دست به کمر جلو رفتم و توپیدم بهش

نیازی نمیبینم منتطر باشم برو به گنده ت بگو اینبار اگر خواست حرف بزنه خودش _

نه که ادماشو بفرسته تا من ببرن براشبیاد   

 دسته ی شال رو دور گردن انداختم و به طرف در عمارت رفتم

کجا میرین بانوی عصبانی ؟_تاجیک  

 پشت بهش از حرکت وایستادمو چشمام رو بستم تا اروم شم
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 شد باعث که اوند پیش نهنی کار… شه تلخ اوقاتتون شدم باعث که ببخشید_تاجیک

بذارم منتطرتون کمی  

 تمام سعیم رو کردم تا دست هام مشت نشه زیر لب زمزمه کردم

 زبون باز عوضی_

 به طرفش چرخیدمو حق به جانب گفتم

 تاخیر نیم ساعته رو نمیتونم چشم پوشی کنم_

برای جبرانش هرکاری میکنم_تاجیک  

 دست به سینه نگاهش کردم

 میشنوم_

 خندید و به اتاق کارش اشاره زد

بنشینیم_تاجیک  

ز خورد شدن عصابم لذت میبردا  

 سریع حالت عصبیم رو عوض کردم و خودم رو اروم نشون دادم

_  ی بقیه از بخوام که نیستین مهم برام اونقدر شما…فقط یه ربع وقت دارین 

بزنم براتون کارهام  
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 سری برام تکون داد

حتما همینطوره بفرمایی خواهش میکنم_تاجیک  

اهش کردم که رو به همون پسر لب زدروی مبل راحتی نشستم و منتظر نگ  

برو بگو از خانوم پذیرایی کنند_تاجیک  

 نیازی به پذیرایی نیست حرفتونو بزنید_

 تاجیک نگاهی بهم کرد و دست به سینه شد

ما اینجا یه رسمی داریم به اسم خون بس دایی تو زده دادش منو فلج کرده _تاجیک

پاهای ساالر فلج شه مثل برادر منماهم بجای دیه خون بس میگیریم وگرنه باید   

 ساالر دخترشو شوهر داد االن دختر مجرد خانواده شمایی

 در صورتی رصایت میدم ساالر ازادانه بچرخه که همسر پسر بزرگم شی

 به زنداییت هم گفتم وگرنه همونطور که گفتم پاهای داییت فلج میشه

 ناباور نگاهش کردم پسر اون که زن داشت چه میگفت

_ داری اینکارا به چیکار بگیر تو دیه شما …چه رسمیه  این  

 تاجیک خندید و به پشتی مبلش تکیه داد
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ما رسممون مثل شما شهری نیست ما تقاص پس میگیریم_تاجیک  

_ ؟ میرسه تو به چی …بر فرض مثال که من زن پسرت شدم   

 تاجیک به سمت جلو خم شد و تو چشمام زل زد

ن باشهاون فعال یه راز پیش م_تاجیک  

 پسرت زن داره حتی بچه ام داره_

تا زن داشته باشه ۴هرکس میتونه تا _تاجیک  

 از جام بلند شدم و بهش نگاه کردم

 من مجبور نیستم این رسم مسخرتون رو بپذیرم_

 تو ما … اومدی خودت نیاورمت اینجا بزور هم االن نیستی مجبور تو دریته_تاجیک

داییت پاهای ازای در تو ازدواج … بکن وفکرات خوب نداریم شوخی هیچ کارمون  

 با غیض خم شدم و کیفم و برداشتم و به سمت در رفتم که بلند تر از قبل گفت

فقط تا امشب وقت داری فکر کنی_تاجیک  
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 ازای در ازدواج … دیگه بود ای مسخره رسم چه این …تو دلم اشوب به پا شده بود 

نمیدادم تن کار این به هرگز… دایی پای  

س عمیقی کشیدم و چشمام رو بستمنف  

“  جلو اومده خودش االن …چته ایسل تو مگه نمیخواستی با تاجیک ازدواج کنی 

میشی پسرش زن تاجیک بجای فقط دیگه  ” 

 نه نه تو نمیخواستی با پسرش ازدواج کنی میخوای هوو شی ؟

 زن و بچه ی بیچاره ش چرا باید قربانی تو بشن

شتممدام تو راه خود درگیری دا  

 با رسیدن به خونه کلید و تو در انداختم و وارد حیاط شدم

بی حوصله از پله ها باال رفتمو جلوی در شالم رو از سرم کندم و کمربند مانتوم رو باز 

 کردم

 زندایی؟_

 همزمان به دم در نگاه کردم تا از بودن کفش هاش مطمئن بشم

 کجایی زندایی ؟_

 اشپزخونه به …ذیرایی شدم خبری نبود ازش کیفمو روی جاکفشی گذاشتم و وارد پ

زمین روی دیدنش با رفتم  
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 هول زده به سمتش رفتو سرش رو بلند کرد

 خوبی زندایی؟ زندایی صدامو میشنوی ؟؟_

 از جا بلند شدم و یه لیوان اب پر کردمو کم کم روی صورتش پاچیدم

_ کن باز چشاتو عزیزم…زندایی  

یدمبا تکون خوردن پلکاش نفس راحتی کش … 

 چیشدی تو؟_

 چشماش رو باز کرد و به کمکم از روی زمین بلند شد نشست به کابینت تکیه ش دادم

 چیشدی اخه ؟_

کپی نگاهم کرد و زد زیر گریه ناباور نگاهش کردم باز چه اتفاق شوم دیگه ای افتاده 

 بود

 چیشده زندایی؟_

من بدون ساالر چیکار کنم_زندایی  

ینت تکیه زدم ..به حرف های تاجیک فکر کردمنفیس راحتی کشیدم و به کاب  
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اگر یه اتافی براش بیوفته میمیرم_زندایی  

 نگاهمو بهش دوختم و سرمو تکون دادم

 درست میشه نگران نباش_

دو به شک شده بودم با دیدن حال زندایی دلم طاقت نمیاورد اگر دست رو دست 

 میذاشتمو کاری نمیکردم

دایی تصمیم گرفتم پیشنهاد تاجیک رو قبول کنم تا شب فکرامو کردم و با نیومدن  

 موبایلمو تو دستم گرفتم و پیامو تایپ کردم

قبوله من خونبس میشم ولی دلم نمیخواد هووی عروس بیچاره ت بشم چرا زن _

 خودت نشم ؟

 لحظه ی بعد جوابش اومد

وسایلت با باش اینجا فردا …نمیشه_تاجیک  

یتونست تنوع طلب باشهم قطعا…ه ای بود چرا نمیشد ؟ تاجیک که زبون باز حرف … 

پوفی کشیدمو از جا بلند شدمو چند دست لباسام رو توی چمدون گذاشتم و وسایل 

 مورد نیازم رو هم جمع کردم و چمدون رو کنار در اتاق گذاشتم
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 گوشیمو برداشتمو به هاویر زنگ زدم

مین بوق خواب الود جواب داد۴با خوردن   

بله ؟_هاویر  

_  که میدونی …رم پیش تاجیک تا دایی رو ول کنه می فردا من هاویر …سالم 

 پیش بکشونش فردا لطفا پس بیرون برم خونه از چمدون با راحت نمیذاره مامانت

کن یکاری خودت  

چی ؟ چمدون چرا ؟_هاویر   

 قراره زن پسره تاجیک شم_

 … صدای جیغش باعث شد گوشیواز خودم فاصله بدم

وای زن دوم شی ؟ اونم پسر تاجیک ؟چی ؟ خل شدی میخ_هاویر  

حرفتمون یادت نره ما یه هدفی داریم که باید بهش برسیم اینطوری دایی هم دیگه _

 خطری تهدیدش نمیکنه

آیسل خل نش _هاویر … 

 قبل اینکه حرفش تموم شه تماس رو قطع کردم و سعی کردم بخوابم
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ادهتو خواب و بیداری بودم که حس کردم سایه ای روی بدنم افت  … 

 با ترس بدون اینکه چشمام رو باز کنم پتو رو روی خودم کشیدم

 دستش که کشیدم عمیقی نفس شد تند تند قلبم ضربان …تخت پایین فرو رفت 

موهام کردن نوازش به کرد شروع و گرفت قرار سرم روی  

 با خودم تو جدال بودم که چشم باز کنم یا نه

زدمو چشمام رو باز کردم با دیدن مسیح با حس نوازش روی گونه م دل و به دریا 

 سوالی نگاهش کردم

 اینجا چیکار داری_

 نگاهش رو تو صورتم چرخید و دستش رو اونور بدنم گذاشت و روی صورتم خم شد

 با ترس سعی کردم سرمو عقب ببرم ولی فقط سرم رو به متکا فشار میدادم

 چیشده مسیح_

هیچی_مسیح  

 اینجا چیکار میکنی؟_

احتی ؟نار_مسیح   
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 مسیح؟_

صاف نشست و به روبروش نگاه میکنه کمی نگاهم کرد و  

با من ازدواج میکنی ؟_مسیح  

 شوکه بهش نگاه کردم و روی تخت نشستم

 چی میگی مسیح حالت خوش نیست ؟_

اگر عروس من شی تاجیک دیگه گیر نمیده بهت_مسیح  

ماخمام تو هم فرو رفت و انگش اشارم رو تو صورتش گرفتم و غرید  

 از نظر من تو فقط شوهر خواهرمی اینو بفهم_

 با اخم به طرفم برگشت و شونه هام رو تو دستش گرفت و فشرد

میشه تمومش کنی ؟ هر دو روز باید یاد اوری کنه که من نامزد ایسان بودم ؟_مسیح  

 دیگه االن … بودم خواهرت نامزد من که میکنم توجیحت ببعد این از منم …اوکی

نداری خواهری  

 پس من هم نامزدی ندارم

 انگشت اشاره ش رو تو پیشونم گذاشت
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خریت نکن آیسل_مسیح  

چرا انقدر یرات مهمه که من زن کی بشم ؟ اگر تو نامزدی نداری پس با منم نسبتی _

 نداری

 پوفی کشید و از جا بلند شد

اوکی هرکاری دوست داری بکن_مسیح  

خوردن در حیاط متوجه رفتنش  با غیض روشو برگردوند و به طرف در رفت با بهم

 شدم

 از جا بلند شدم و به طرف اتاقی که زندایی خواب بود رفتم

 … نگاهی بهش انداختم تو خاب عمیقی بود

 مسیح چطوری اومده بود داخل

 پوفی کشیدم و به ساعت نگاه کردم

ومدند دنبالممی دیگه ساعت۲…صبح رو نشون میداد ۴  

دمقطعا اگر میخوابیدم خوابم میمون  

 جلوی عکس مامان و ایسان وایسادم احساس کردم چهره شون اخم داره
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_  اینکه هم نمیکنه تهدیدش خطری دایی هم اینطوری مجبورم …با اخم نگام نکنید

بگیرم رو انتقامم اوردند شما سر رو بال این که اونایی از میتونم  

 با لب های اویزون نگاهشون کردم

 باهام قهر نکنید باشه ؟_

 به سرمد و نشستم پنجره بلندی روی و رفتم جلو …رو به سمت پنجره دوختم نگاهم 

چسبوندم ش شیشه  

 … نگاهم روی ستاره ها میچرخید

 یعنی االن کدوم ستاره شمادوتایین ؟_

 از حرفم خنده م گرفت

 اروم خندیدم و گفتم

_ میخواد بچگی دلم … نشدم خل…چیه مامان اونطوری نگام نکن   

 تنگ دستات برا دلم مامان برگردی نمیشه …ت برام الالیی بخونی سرمو بدارم رو پا

میخواد بوتو میخواد بغلتو دلم .. شده  … 

 … تو برگرد بخدا قول میدم که من بپونم پیشتون دیگه ازت جدا نشم بدم اونور دنیا

 بغصمو قورت دادم و با ناله گفتم
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_  پیش فقط دیگه بخدا … تنهام خیلی اینجا من …غلط کردم مامان برگرد دیگه 

بگی تو هرچی اصال … میمونم خودت  

 اشکم سرازیر شد و میون اشک ریختن مثل دیوونه ها خندیدم

_  بشم هوو من میذاشتی بودی تو اگر …میخوام عروس شم ؟ زن دوم پسر تاجیک 

؟ بیوفته فالکت این به نازپروردت میذاشتی ؟  

 بغضم ترکید و به گریه افتادم

_ هت نیاز دارممیخوامت مامان ب  

صبح زود با ماشینی که تاجیک برام فرستاد به عمارتش رفتم و بدون محل دادن به 

 کسی روزو شبم رو میگذروندم

همونطور که روی تاب نشیته بودم تودم رو به خواب زدم با خالی شدن حیاط عمارت 

تو  چشمام رو با ناامیدی باز کردم و نگاهم رو تو عمارت چرخوندم و به دارو درخت

 حیاط نگاه کردم

 یک هفته از اومدنم به عمارت میگذشت و امشب قرار بود عروس پیر تاجیک بشم

 دلشوره امونم رو بریده بود
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 به طرف ته باغ حرکت کردم با دور شدن از عمارت کلبه ی کوچیکی رو ته باغ دیدم

… 

مبا کنجکاوی نزدیکش شدم ولی با باز شدن در کلبه سریع پشت درختی مخفی شد  

با چشمای ریز شده به در کلبه نگاه کردم که مردی پشت بهم از کلبه خارج شد و در 

 رو بست

 به طرفم چرخید چیزی رو که میدیم باورم نمیشد

 و عکس به کردم شروع و دراوردم رو گوشیم سریع …برادر تاجیک با پاهای سالم 

گرفتن فیلم  … 

ید و با یه لبخند روی ولیچرش باورم نمیشد داشتن بازیم میدادن کمی خودش رو کش

 نشست و شروع کرد به حرکت کردن و با خودش حرف زد

خدا خیرش بده داداشو حداقل بخوام برم تا امارت دیگه پاهام خسته نمیشه با این _

 ولیچر

با غیض رفتنش رو نگاه میکردم دلم میخواست سراغ تاجیک برم و بگم که نقشه ش 

فتار میکردمرو فهمیدم ولی باید هوشمندانه ر  

 با قدم های بلند خودم رو به عمارت رسوندم و بدون توجه به کسی به اتاقم رفتم
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ساعتی از اینور اتاق به اونور اتاق راه میرفتم با باز شدن یهویی در اتاقم نگاهم رو به ۱

 صبا دوختم با صورت گریون نزدیکم شد

یشی زن رسمیش چرا چرا یکاری نمیکنی ؟ میخوای شوهرمو بدزدی ازم امشب م_صبا

 میخای خونه خرابم کنی

 نگاهش سینه به دست بستمش رفتمو در طرف به …نگاهی به بیرون اتاق انداختم 

 کردم

 شوهرتو خوب تربیت نکردی_

 … با دستش به صورتش چنگ زد

چرا میخوای سیاه پوشم کنی ؟_صبا  

 روی تخت نشستم و اشاره کردم کنارم بشینه

 بیا بشین حرف بزنیم_

چه حدفی دارم با زنس که مسخواد هووم شه ؟_صبا  

 مستاصل نگاهش کردم و لبم رو داخل دهانم فرو بردم لب باز کردم

 نمیخوام هووت بشم ولی تو هم باید کمکم کنی_
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 اشک های روی صورتش رو پاک کرد و کنجکاو جلو اومد

چی..چیکار باید کنم ؟_صبا  

ودم که االن خودم به یک روانشناس شک داشتم اعتماد کنم یا نه من یه روانشناس ب

 نیاز داشتم

من امشب از اینجا فرار میکنم فقط تنها چیزی که بهش نیاز دارم یه چیزی که از _

 این پنجره بتونم برم پایین

 …صبا کمی فکر کرد و به پنجره نگاه کرد یهویی از روی تخت بلند شد و گفت

مش ولی قبل از اینکه بفهمن باسد ریحانه نردبون طنابی داره میتونم برات بیار_صبا

 بتونم برش گردونم

 .… چشمام برق زد و نقشه م رو با صبا هماهنگ کردم

 بعد از رفتن صبا مشغول ارایش کردن صورتم شدم نباید به چیزی شک میکردند

 ساعت کروم نگاه ساعت به …به لباس عروسم نگاهی انداختم و با پوزخند تنم کردم 

بود گرفته وجودمو کل استرس میداد نشون رو عصر ۷  

 مدام به ساعت نگاه میکردم با خوردن چند ضربه به در روی تخت نشستم

 بله_

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

147 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 خدمه وارد شد و با لبخند نگاهم کرد

 خانوم اقا گفتن تا نیم ساعت دیگه اماده باشین_

 سرمو تکون دادم

 …باشه_

 نگاه اخرشو بهم انداخت و از اتاق خارج شد زیر لب زمزمه کردم

_ جایی؟ کجایی صباک  

متری میشد ارتفاع داشت۶با حرص به طرف پنجره رفتم   

 اگر از اینجا بپرم چی میشه ؟_

پاگیرم نگاه کردم باید درش میاوردمبه لباس عروس دست و  

 دستم به سمت زیپ لباسم رفت که در اتاق باز شد و صبا با پالستیک مشکی وارد شد

گرفت بهش نگاه کردم که کالفه گفتطناب رو از تو پالستیک دراورد و جلوم   

زود باش منتطر چی هستی ؟_صبا  

طناب رو از دستش گرفتم و سرش رو به پایه های تخت بستم و مابقیشو پایین 

متری کم داشت۲انداختم   

 … لباس عروسم رو تو شکمم جمع کردم و
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ه لباس عروسم رو تو شکمم جمع کردم و به سختی از نردبون پایین رفتم به اخرش ک

 رسیدم داخل دلم بسم اهلل گفتمو پریدم

 درد کمی تو پام پیچید صبا سریع نردبونو باال کشید

مواطب خودت باش_صبا  

_ همینطورتو هم  

عزمم وجزم کردم و تا ته باغ دوییدم با رسیدن به دیوار کوتاه باغ سریع خودمو داخل 

 خیابون پرت کردم و لباسمو باال اوردم و با تمام وجود دوییدم

 .. نفس زنون به سمت روستا میرفتم اطرافم همه کوه بود و کمی میترسیدم

 با دیدن تابلوی خوش امد روستا با لبخند وایسادم و نفسی تازه کردم

دوباره قدم برداشتم که ماشینی با نور باال و بوق سرسام اوری به سمتم اومد 

بود شده قفل زمین به. پاهام… . 

ماشین از حرکت وایساد و چراغاش خاموش شدکمتر از نیم متر تا له شدنم   

با دیدن ماشین عروس به عقب قدم برداشتم که در ماشین باز شد و مسیح با کت و 

 شلوار مشکی پیاده شد

 چشمام رو باز کردم

 …مسیح_
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این چه وضعیه ایسل_مسیح   … 

 بازوشو با ترس گرفتم

 … تو رو خدا کمکم کن اونا گولم زدند نمیخوام عروسش شم_

غلط کرده یعنی چی؟ چی شده ؟_سیحم  

 االن کمکم کن مسیح تا سر نرسیدن_

سوار شو_مسیح   

 سوار ماشینش شدیم که ماشینو روشن کرد و با سرعت روند

لحظه هم باز نمیشدند این مرد اصال ۱ترسیده یه صندلی تکیه دادم اخم هاش 

 خندیدن بلد نبود

 …بعد از نیم ساعت داخل یه مزرعه نگه داشت

ن رو خاموش کرد ولی چراغ هاش روشن بود به طرفم برگشت و لباس تنم نگاه ماشی

 کرد

چیشده؟ …وضعیه چه این_مسیح  

 داداش تاجیکو دیدم پاهاش سالم بود راه میرفت_
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مسیح با ابروی باال رفته نگاهم کرد کل تعجبش همین بود این مرد نسبت به همه چیز 

 خنثی بود

مطمئنی؟_مسیح  

دم و فیلما و عکسایی که گرفته بودمو نشونش دادمقفل گوشیمو باز کر  

 متفکر به عکس نگاه کرد و کمی بعد با اخم نگاهشو به صورتم دوخت

 پس کردی فرار چرا … نکردی گوش پایین بیا شیطون خر از گفتم بهت هی_مسیح

؟ بگیری انتقام نمیخواستی مگه  

دست به سینه به روربرو خیره شدماخمی کردم و  

_ کن خراب خونه بگن بهم نمیخواد دلم …ووی یکی دیگه باشم نمیخوام ه  

شد پیاده ماشین از …پوزخندی و در ماشینو باز کرد   

بیا پایین_مسیح  

به حرفش گوس دادم و پیاده شدم چراغ ماشینو خاموش کرد و در ماشین رو بست و 

 ریموتو زد
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 اب میترسیدم باز فضای تو تاریکی از همیشه …با ترس به دور و برم نگاه کردم 

رفتم مسیح سمت به و دادم قورت دهنمو  … 

 کجا میریم_

بدون اینکه جواب بده راه افتاد بدون هیچ فاصله ای ازش راه میرفتم با صدای وزیدن 

 باد با ترس بازوشو گرفتم و به دورو برم نگاهی کردم

تم بازومو گرفت و منو جلوی خودش کشید با گرفتن دوتا بازوم به سمت جلو هدای

 میکرد

یکبار شد ترس شمارو ببینیم_مسیح  

سرمو به عقب خم کردم که ببینمش انگار چشماش میخندیدند اخمی کردم و سعی 

 کردم بازومو از دستش در بیارم

_ کن ولم …کی گفته میترسم   

 ابرویی باال انداخت

خیلی خوب حاال به غرورت بر نخور راه برو_مسیح  

 شونمو از زیر دستش بیرون کشیدم
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 گفتم ولم کن_

میکردم نگاهش بازی تخص با هم من …با چشمای ریز شده نگاهم کرد   … 

 …سرش رو تکون داد خواستم به راهم ادامه که تو یه لحظه داخل هوا معلق شدمو

 … سرش رو تکون داد خواستم به راهم ادامه که تو یه لحظه داخل هوا معلق شدم

 روی شونش انداختتمو شروع کرد به راه رفتن

 جیغی کشید و دست و پا زدم

_ میوفتم االن …بذارم پایین دیوونه   

 بدون اینکه به دست و پا زدنام تعجب کن به راهش ادامه میداد

 با مشتای اروم به کمرش زدم

_ مسیح… باشم معلق نمیتونم من …حالم داره بد میشه بذارم پایین   

ی بعد یه دستش زیر دیگه اشکم داشت در میومد که کمی پایین تر کشیدتم و لحظه 

 زانو ها و یه دستش زیر گردنم جا خوش کرد

 با اخم بهش نگاه کردم

 ولم کن گفتم_

 جوری رفتار میکرد که انگار چیزی نمیشنوه و کار خودش رو میکرد
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با احساس اینکه دارم از روی دستش سر میخورم دستمو بی هوا دور گردنش حلقه 

 کردم و خودم رو باال کشوندم

طرفش برگشتم ولی با نگاه خیره ش حرف تو دهنم موند و قلبم ضربان  با اخم به

 گرفت

سانتی متر کافی بود تا بتونم لمسشون کنم۵نگاهم روی لباش رفت فقط   … 

 … با پخش شدن نفسش روی گردنم

 چشمام بسته شد

 … چه مرگته ایسل اون شوهر خواهرت بوده انقدر سست عنصر نباش

نگاه مسیح به روبرو بود ولی همچنان نگاه من روی لب چشمام رو باز کردم اینبار 

 هاش

 این حس لعنتی چی بود که گریبان گیرم شده بود

 اگر ببوسمش چی میشه؟

 خودم جواب دادم ..آیسان ناراحت میشه

 سرمو تکون دادم تا این فکرا از سرم بیرون بره

 نباید میذاشتم این هوس زود گذر خواهرمو دلگیر کنه
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لبه ی کوچیکی چوبی من رو روی زمین گذاشت با اخم به کلبه نگاه با رسیدن به ک

 کردم

 اینجا کجاست منو اوردی ؟_

دوست داشتی کجا ببرمت ؟ _مسیح  

 به طرفش برگشتمو طلبکار گفتم

 خونم_

 طرف دو گونه چال دو …خندید و من برای اولین بار خنده ی این مردو دیدم 

کرده بود خواستینیش و جذاب حسابی و بود کرده خوش جا صورتش  

کنه خفتت بیاد هم تاجیک بعد … مادمازل خونه میبرمت چشم _مسیح  

 تا اخر عمرم که نمیتونم اینجا باشم _

فردا میریم محضر عقد میکنیم بعدش میریم روستا_مسیح  

 چشمام رو درشت کردم و نیشخندی زدم

 چشم دیگه چی ؟ سفارش دیگه ه ای ندارین_

د کافیه تا بعدش ببینم چی میشهفعال همین یه مور_مسیح  
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 پوزخندی زدمو به طرف کلبه رفتمو به بدنش تکیه دادم

 من نمیام_

میریم گفتم … نه یا میای نپرسیدم_مسیح  

 حالت خوش نیست من چرا باید با شوهر خواهرم ازدواج کم اخه_

 پوفی کشید و نفس رو بیرون فرستاد

 من رسمی زن تا … میشناسم من تاجیکو …داری شورشو در میاری دیگه _مسیح

 نشی

 دست از سرت بر نمیداره

 کاری نمیتونه کنه من مدرک دارم_

 مسیح در کلبه رو باز کرد و اشاره زدن برم داخل

_  ای کاره پلیس اینجا رفته یادت اینکه مثل …مدرکت هیچ جا بدردت نمیخوره 

 نیست

 وارد کلبه شدم

_ نکن هم فکرش …مسیح من با تو ازدواج نمیکنم   
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 مچ دستمو گرفت و به دیوه چسبوندتم و لب زد

تو ازدواج نمیکنی فقط یه مدت کوتاه زنم میشی تا این خیاالت خامت به یه نتیجه _

بیوفته برات اتفاقس نمیدم اجازه …ای برسه   

 عصبی به عقب هولش دادم و به دور و یرم نگاه کردم

اب کردم و روش نشستمانتخرو تخت …یه کاناپه یه تخت   

_ میکنم خیانت ایسان به میکنم احساس…نمیتونم   

چه خیانتی اخه این ازدواج فقط صوری نمیخواد نگران چیزی باشی_مسیح  

 متفکر به نقطه ای از فرش دست بافت زیر پام خیره شدم

از مرگ خانواده م مدت طوالنی گذشته بود و من هنوز اقدامی برای اذیت کردن 

 قاتالشون انجام نداده بودم

خت دراز کشیدم و زمزمه کردمروی ت  

 خیلی خسته م میخوام بخوابم میشه چراغ رو خاموش کنی_

 بعد از چند ثانیه که جوابی نگرفتم نگاهش کردم با لبخند مشغول نگاه کردنم بود
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یک تای ابروم باال رفت تو این چند ماه حتی یک بار هم لبخند کوتاهش رو ندیده 

لبخند جذابشو به رخ کشیده بودبودم امروز هم برا خندیده بود هم   

 با که میگرفت استرس االن بود ای دیگه هرکس … میکنی فکر اروپایی چه_مسیح 

بخوابه میخواد کوچیک کلبه یه تو مرد یه  

 پشتم رو بهش کردم و شمد روس تخت رو روی خودم کشیدم

 از نظر من کبریت بی خطری_

 برق خاموش شد و زمزمه کرد

خطرنیست میتونه به تنهایی همه جارو به اتیش بکشه کبریت هیچوقت بی_مسیح  

چشمام رو بستم و کم کم چشم هام گرم شدشونه ای باال انداختمو … 

 با شنیدن صدای جیغ زنونه ای چشمام رو باز کردم و متعجب به اطرافم نگاه کرد

 تو اتاقی با دیزاین سورمه ای و ابی خیلی کمرنگ مواجه شدم

 روی از زن کشیدن جیغ با دوباره ولی …یادم بیاد کجام  ضربه ای به سرم زدم تا

رفتم بیرون اتاق از شدمو بلند تخت  

پله میخورد و به پایین میرفت از پله ها پایین  ۶به طرف صدا حرکت کردم ته راهرو 

 رفتم و وارد راهروی دیگه ای شدم صدای جیغ های زن بلند تر شده بود
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رو نمیدیدم هرچی دورو برم رو نگاه میکردم کسی  

از کنار اتاقی گذشتم که صدای جیغ زن نزدیک به گوشم رسید دوباره جلوی اتاق رفتم 

 به صدای ریز مردونه ای که زمزمه میکرد گوش دادم

ولی چیزی متوجه نمیشدم اروم در اتاق رو باز کردم مرد عریان روی زن چمبره زده 

 بود و مشغول بوسیدنش بود

یکرد مرد رو از خودش دور کنه ناباور به صحته ی مقابلم زن دست و پا میزد و سعی م

زل زده بودم که زن مشت محکم به پهلوی مرد وارد کرد و مر عصبی ازش جدا کرد و 

شروع کرد به کتک زدنش زن گریون رو برگردوند و با دیدن چهره ی ایسان جیغ 

 .… کشیدم

آیسل .. آیسل بیدارشو داری خواب میبینی_مسیح  … 

ام رو باز کردم و به دورو برم نگاه کردمشوکه چشم  

 با دیدن دیوار های چوبی نفسمو بیرون فرستادم و روی تخت نشستم

 مسیح لیوان اب رو جلوی دهنم گرفت

بخور حالت جا بیاد_مسیح  
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جرعه ای از اب خوردم و سعی کردم نفس عمیق بکشم تمام عضالت بدنم سفت 

 شده بود

و به سینه ش چسبوندمسیح پشتم رو نوازش کرد و سرم ر  … 

 کم کم قطرهای اشک روی صورتم جاری شد و در نهای

دست نوازش گر مسیح کمی حالم رو بهتر کرد به سختی با لب های خشکم زمزمه 

 کردم

 ساعت چنده ؟ _

صبح ۴_مسیح   

 دستشو باالتر اورد و البه الی موهام فرستاد و سرم رو به سینه ش چسبوند

بهتری ؟_مسیح  

ستمو بجای جواب دادن به اواز قلبش گوش دادمچشمام رو ب  … 

 مسیح که حرکت و صحبتی ازم ندید روی تخت خوابوندتم و شمد رو روم کشید

 قبل رفتنش چشمام رو باز کردم و از مچ دستش گرفتم

 نرو_

جایی نمیرم که همین پایین تختتم_مسیح  
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 از بعد …الی بود به پایین تخت نگاه کردم ارتفاع زیاد بود تا زمین و زیر تخت خ

میترسیدم زمین تا تخت خالی ی فاصله این از تاریکی  

 میشه همینجا رو تخت باشی_

 دلم …بدون حرفی. وی تخت نشست و شروع کرد به نوازش کردم پوست دستم 

میخواست رو پیشم لحظه چند جای  … 

 دست های نوازش با …با حسرت به س.ینه ی مردونه ش نگاه کردم و چشم بستم 

 نمیذاشت و بود وجودم تو خواب ترس هنکز ولی شد سنگین چشمام کم کم حمسی

میپریدم کوتاهم خواب از میشد گرم چشمام تا بخوابم راحت  

نمیتونی بخوابی ؟_مسیح  

 متکا وی از رو سرم و کشید دراز تخت روی …سرم رو به نشونه ی نه تکون دادم

کرد هحلق دورم رو دستش و گذاشت ش نه.سی روی و کرد بلند  

حاال بخواب من پیشتم از چیزی نترس_مسیح  

چشمام رو بستم دستم رو باال اوردم و روی قلبش گذاشتم تا باز هم ضربانش رو 

 حس کنم

 مسیح هم با انگشتش اروم روی پوست دستم میکشید که کم کم به خواب رفتم
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 ”مسیح“

 … نفس های مرتب و ارومش نشون میداد که االن خواب راحتی داره

رو روی مونکا گذاشتم و پامو پایین تخت بردم تا بلند شدم که سرش رو  سرش

 دوباره روی سی.نه م گذاشت

نجا بخوابه من چرا نذارمای میخواست اون که حاال …به حالت چهره ش نگاه کردم   

 به حالت قبلم برگشتمو شروع کردم به نوازش کردن موهای خرمایی رنگش

ت برگشته بودسال وسط همه ی مشکال ۸درست بعد   … 

 با …نمیدونم تا کی بود زل زده بودم به صورتش و از نفس کشیدنش لذت میبردم

اینکه چشماش رو  بدون ولی نگیر رو مچم تا بستم رو چشمام سریع خوردنش تکون

 باز کنه جای سرش رو بین بازو و دستم راحت کرد

برای حلقه  لبخندی بهش زدم و برای نچلوندنش جلوی خودم رو سخت گرفتم ولی

 نشدن دست ازادم دور کمرش اراده ی کافی رو نداشتم

 دست ازادم دور کمرش قفل شد و جفت پاهای قفل پاهام شد

 نفس عمیقی تو موهاش کشیدم و کم کم خوابم برد
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با تکون خوردن چیزی زیر دست و بالم یکی از چشم هام رو باز کردم و به آیسل که 

نگاه کردم سعی داشت خودش رو از بغلم دراره  

 با دیدن یه چشم بازم اشاره ای بهم کرد

داری زور هم چقدر ماشاال… کنی ولم میشه_آیسل  

ساعتی که تو اغوشم بودو خوابیده بودم بهترین و بی دغدغه ترین خواب زندگیم ۲

 شده بود

 کمی بیشتر به خودم چسبودمش و سرم روی کتفش گذاشتمو گفتم

 نه_

یعنی چی نه ولم کن_آیسل  

_ کنم فرار میترسیدی …م دیشبو همینجوری منو سفت چشبیدی نذاشتی بخوابم تمو  

 ندیده چشم های گشاد شده ش رو حدس میزدم

چرت نگو من همچین کاری نمیکنم_آیسل  …. 

 ولی دیشب که کردی میترسیدی فرار کنم امروز زنم نشی ؟_
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کی قراره زنت بشه ؟_آیسل  

 … شما ولی بعد از اینکه از خواب سیر شدم_

 بدون توجه به جیغ کشیدنا و تقال کردناش چشمام رو بستم و سعی کردم بخوابم

 با اروم شدنش لبخند رو لبم اومد و داخل گردنش نفس عمیقی کشیدم

چقدر میخوابی تو_آیسل  

ساعت بود چشمام گرم شده بود که تکون  ۱تمام دیشبو نذاشتی من بخوابم تازه  _

 خوردی

که بیدارت نکنماینطوری منو نمچسبیدی _ایسل  

 فکر کردی ؟_

به چی_آیسل  

 به عقد امروزمون_

نوچ من بدون عروسی زن کسی نمیشم_آیسل  
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 متعجب از پروییش ابروهام باال پریدن

_ میخوادنه به دیروز که میگفت اسم ازدواجو نیار نه به االن که عروسی هم  

ی نیست پس از اونجایی که هنوز سال ایسان و مامانم نشده از عروسی خبر_آیسل 

 منم زن کسی نمیشم

بهش نگاه کردم دسته ای از موهاش که روی  سرمو از روی شونه ش برداشتم و

 صورتش ریخته بود رو کنار زدمو پشت گوشش انداختم

_  میمونی عمارت تو نامزدم عنوان به چندماه …االن میریم محضر شما بله رو میگی 

؟ چطوره برات میگیرم عروسی هم خواهرت و مامان سالگرد بعد  

 با دهن باز نگاهم میکرد وقتی لبخندنمو دید با خرص مشتی به شونه م زد

من نمیخوام با شوهر خواهرم ازدواج کنم_آیسل  

_  که هم حاال شوهرش نه بودم خواهرت نامزد منم …این ازدواج صوریه یادت نره 

 هاش بچه زن تو که میکنه کار همه تاجیک نیستی متوجه چرا … نیست حیات قید در

 موفق ولی کرد سعی ایسان برای …داره نگه خودش گود تو رو تو میخواد اون شب

شد حاال نوبت توئهن  

 مشکوک نگاهم کرد و پرسید

یعنی چی ؟ چرا باید اینکارو کنه ؟_آیسل  
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_ بیارم لباس برات برم من شو حاضر سریع االن …میفهمی خودت   

تو میگی بدوش متوجه نیستی تو مثل اینکه من میگم نر_آیسل  

بدون توجخ به غر غر هاش از کلبه بیرون رفتم و به اتاق کوچیکی که پشت کلبه قرار 

 داشت رفتم

 قفل اتاق رو با کلید باز کردم و وارد شدم

 اینجا رو درشت کرده بودم تا یادگاری های خواهرم رو داخلش جا بدم

ن شده دستی در کمد مخصوص لباس هایش. و باز کردم و به لباس های اویزو

 کشیدم

ی لی که وشلوار برداشتم رو رنگ شیری مانتوی. …باورم نمیشد که دیگه ندارمش

 هنوز اتیکتش روش مونده بود رو هم برداشتم

 …از بین روسری ها روسری کرم رنگ رو انتخاب کردم

بعد از برداشتن لباس از اتاق خارج شدم و در رو قفل کردم به سمت در کلبه رفتم و 

ر در زدمچند تقد  

بله_آیسل  

 مسیحم بیام داخل ؟_

خونه خودته از من اجازه میگیری ؟_آیسل  
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سری از روی تاسف تکون دادم با تخس بازی هاش قرار بود امروز من رو تا مرز 

 انفجار ببره

 … وارد شدم کلبه شدم که دیدم هنوز روی تخت دراز کشیده

 هنوز نشستی که_

چیکار کنم ؟_آیسل  

م به سمتش گرفتملباس ها رو با اخ  

 سریع حاضر شو_

 نگاهی به دستم کرد و شونه ای باال انداخت لباس ها رو ازم گرفت

حموم داری اینجا ؟_آیسل  

 ته راهرو سمت چپ_

 نفس …با قدم های اروم به سمت حموم رفت این دختر میخواست حرصم بده قطعا

نرم در کوره از تا کشیدم عمیقی  … 

و از کابینت بسته ی بیسکوئیت رو دراوردم و روی میز با رفتنش به اشپزخونه رفتم 

 … گذاشتم
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 ”آیسل“

 تو اینه به خودم نگاه کردم و دستی به لباس های تنم کشید

کنجکاو بودم بدونم این لباس ها رو از کجا اورده با یاد خواب دم صبحم دستی به لب 

 هام کشیدم و حسی تو وجودم سرازیر شد

 اجازه یعنی این …م و آیسان با خوشحالی نگاهم میکرد تو خوابم مسیح بوسیده بودت

ه من میتونم مدتی رو کنار مسیح سپری کنمک ایسان جانب از  

 کالفه دستمو وز روی لبم برداشتمو دو ضربه به صورتم زدم

_ آیسل نباش جنبه بی انقدر. …آدم باش .. 

 حوله بود کشیده دراز تخت روی مسیح…نقس عمیقی کشیدمو از حمام خارج شدم 

موهام کردن خشک به کردم شروع و کردم باز موهام دور از رو  

 با صاف کردن سرم چشمای مسیح اولین چیزی بود که متوجهش شدم

 چیزی ندارم موهامو باهاش ببندم_

از جا بلند شد و من رو روی صندلی اشپزخونه نشوند و شروع کرد به جمع کردن 

وند و گره زدموهام و کمی بعد چیزی به دور موهامو پیچ  

خوب شد ؟_مسیح  
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 اره مرسی با چی بستی ؟_

 ابرویی باال انداخت و از جاش بلند شد

 گذاشتم تو برای هم میز روی بیسکوئیت… بریم سریع باید کن سرت شالتو_مسیح

بخوریم صبحانه میریم شهر رسیدیم باشه داشته دلتو تا بخور فعال  

عمرم به یاد نداشتم بیسکوئیت دوست  بی میل به بیکوئیت روی میز نگاه انداختم تو

 داشته باشم

 … ولش کن نمیخورم بریم_

اخمی کرد و بیسکوئیت رو از روی میز برداشت .. انگار خنده هاش فقط مخصوص 

 هر در ولی میومد جذاب نظرم به هاش خنده میخندیدکم چون شاید …دیشب بود 

بود جذاب صورت  

ا قفل کردن در کلبه به طرف ماشین از کلبه خارج شدم و مسیح هم پشت سرم ب

 حرکت کردیم

با رسیدن به ماشین سوار شدیم و مسیح بیسکوئیت رو روی پوم گذاشت و ماشین رو 

 روشن کرد و با سرعت راه افتاد

بخور دلتو بگیره_مسیح  
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 … خوشم نمیاد_

بازش کن من بخورم پس_مسیح  

م دونه ای برداشت و توی شونه ای باال انداختمو درش رو باز کردم و به سمتش گرفت

 دهانش گذاشت و با اشتها شروع به خوردن کرد

تا رسیدم به شهر با تموم تالشش نتونست مجبورم کنه که تیکه ای از اون 

 بیسکوئیت رو بخورم

پارک کرد و بهم اشاره زد تا پیاده شمجلوی محضر ماشینش رو  

پشت کمرم گذاشت و  همزمان از ماشین پیاده شدیم و با ریموت قفلش کرد دستشو

 به سمت محضر هدایتم کرد

 با یاداوری شناسنامه روی پله ی دوم خشکم زد و وارفته به مسیح متعجب نگاه کردم

چیشده ؟_مسیح  

 شناسنامه ندارم که همش خونه ی تاجیکه_

 ازش شناسنامتو صیعه برگه با العمر مادم صیعه میکنیم صیعه … میدونم_مسیح

 میگیریم

فت و دست ره کمر نگاهش کردماخمام در هم ر  
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 من صیغه نمیشم_

یه پله ای که از من باالتر بود و پاینن اومد و کمی خم شد تا هم فدم بشه و تو 

 چشمام نگاه کرد

 که کن فکر این به … میکنیم دائمش عقد سریع ت شناینامه گرفتن با آیسل_مسیح

همینه نجاتمون راه تنها  

_ ت پیدا کنم تو چرا راه نجاتت تو صیغه شدن منهمن تو منجالب گیر کردم باید نجا  

 نگاهش رو از چشم هام دزدید و دستمو گرفت و به سمت باال کشید

محافظت از تو وظیفه ی منه_مسیح  

 چرا اونوقت؟_

چون مادرت تو رو به من سپرده_مسیح  

با اخمای در هم باال رفتم که جلوی در ورودی اتاق نگهم داشت و انگشتش رو بین دو 

روم کشیداب  

اخم نکن باید همه چی طبیعی باشه_مسیح  

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

171 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 همراه حال این با بشم کسی صیغه نمیخواست دلم هیچوقت …استرس داشتم 

شدم محضر دفتر وارد مسیح  … 

تموم مدت مسیح کار های الزم رو انجام میداد و من انقدر مضطرب بودم که متوجه 

و دست مسیح دیدمدورو برم نبودم وقتی به خودم اومدم که صیغه نامه ر  

شوکه از روی صندلی بلند شدم و صیغه نامه رو از دستش گرفتم با تشکر مسیح از 

 دفتر خارج شدیم

 تا وقتی که مسیح استارت رو زد به صیغه نامه زل زده بودم

 دستی به صورتم کشیدم

_ میکنم خیانت دارم خواهرم به …وای مسیح چیکار کردیم ما   

چرخید و دست هام رو از روی صورتم برداشت و داخل مسیح قبل از حرکت به سمتم 

 دستاش گرفت

 نده کشش انقدر لطفا … نیست پیشمون دیگه ایسل مرده ایسان ؟ خیانتی چه_مسیح

 دوتا مثل بودیم دور هم از همش نبود ایسان و من بین احساسی رابطه هیچ ضمن در

 دوست

_ بودولی ..ولی ایسان عاشقت شده بود خودش به هاویر گفته   
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 مسیح شوکه دستی به گردنش کشید و به روبرو نگاه کرد و اروم زمزمه کرد

ولی من چیزی متوجه نشدم_مسیح   

 با بغض نگاهش کردم و گفتم

 قرار بود وقتی برگشتی بهت بگه_

 لبخندی زد و سرم رو توی اغوشش کشید

؟ باشه ایسل نکن فکر چیزا این مورد در. … اخه چیه بغض این_مسیح  

سعیم برای جلوگیری از جاری شدن اشکم باز هم قطره ای از چشمم پایین  با تموم

 اومد

 مسیح سرمو از خودش جدا کرد و با دیدن اشکم با شستش پاکش کرد

این اشکا چیه دختر خوب قول میدم همه چی همونجوری شه که تو میخوای_مسیح  

 به صندلیم تکیه دادم و مسیح هم ماشین رو راه انداخت

صبحانه بخوریم که تا شب تو جنگ و دعواییمبریم _مسیح  

 مسیح… بود هام لب روی لبخند هنوز …بعد از خوردن صبحانه راهی روستا شدیم 

میگرفت م خنده هاش حرف یاداوری از هم هنوز که بود کرده شوخی انقدر  … 
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 پیش دقیقه چند تا که ادمی انگار نه انگار …به در تکیه دادم و نگاهش کردم 

م این مرد بودیخندوندتم  

 … مثل همیشه اخم هاش تو هم فرو رفته بود و به جلو نگاه میکرد

 که داشت غمی چه مرد این مگه …عمر خوشی ها و لبخند هاش خیلی کوتاه بود 

میزد لبخند کم انقدر  … 

 نگاه کوتاهی بهم انداخت و بازومو گرفت و صافم کرد

به در تکیه نده خطر ناکه_مسیح  

ون فرستادم و صاف روی صندلی نشستمنفسمو باند به بر  

 چشم پدربزرگ_

 با دیدن تابلوی روستا اضطراب به جونم افتاد

 یعنی دایی رو اذیت کردن ؟_

جرات نداره_مسیح  

 با چشمای ریز شده نگاهش کردم

 چرا ؟_
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بعدا میفهمی_مسیح  … 

 سوالیه ؟ اول برو خونه دایی نگرانشم ۲۰_

اره دوبرو رو نگاه کردمسیح نگاه کوتاهی بهم انداخت و دوب  

اول عمارت همه باید بفهمن بانوی عمارت من کیه_مسیح  

 با اینکه میدونستم این ازدواج صوریه ولی با این حرفش چیزی تو دلم زیر و رو شد

 اخم …به وسط ردستا که رسیدیم همه با تعجب من رو با انگشت بهم نشون میدادن 

بود خورده گره هم تو شدیدتر مسیح های  … 

 با سرعت اون منطقه رو رد کرد و وارد کوچه ی سرسبز عمارت شد

با چندتا بوق پشت سر هم نگهبان بیرون اومد و با دیدن مسیح در رو باز کرد و مسیح 

 وارد حیاط شد و درست جلوی پله های ورودی عمارت ترمز زد

یادت نره چی گفتم_مسیح  

 رو سردم دست و اومد تمسم به …چشم غره ای بهش رفتمو از ماشین پیاده شدم 

گرفت داغش دست داخل … 
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قبل از ورود ما خانوم و ماکان روی پله وایسادن بهمون نگاه کردن خانوم با وحشت و 

 …ماکان متعجب

مسیح من رو به خودش چسبوند و دستش رو دور شونه م حلقه کرد و به سمت مادر و 

 برادرش هدایتم کرد

  

سالم مامان_مسیح  

صبحی دست این دخترو گرفتی اومدی اینجاچیشده سر _خانوم   

؟ نه یا میدادم نجاتش چیز همه بی تاجیک اون دست از باید … زنمه_مسیح  

خانوم مثل سکته ایا نگاهش کرد و کمی بعد بی حال روی زمین میوفتاد که مسیح 

 گرفتتش

 حالتون خوبه مامان ؟_

روش زرد شد و بهم  انگار واقعا حالش بد شده بود چون به کسری از ثانیه رنگ و

 ریخت

یه لیوان اب بیارید_مسیح  

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

176 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 چند لحظه بعد خدمه با سرعت به سمت ما دویید و یه لیوان اب داد دست مسیح

 اینکه از بعد لحظه چند …مسیح اب رو به خورد مامانش داد تا کمی حالش جا بیاد 

داد سر گریه شد بهتر  

_  نبود کم خواهرش … ردیک تو بود چیکاری این …چیکار کردی تو با من پسر 

 باز که اینجا اوردی اینو خوابید قبرستون سینه رفت بعدهم کرد خیانت بهت اینجا اومد

بیار در سرت خواهرشو بازیای هرزه  

عصبی مشتامو تو هم فشردمو خواستم جوابش رو بدم که با داد مسیح لب هام بسته 

 شد

نمیخوام چیزی بشنوم آیسل _مسیح  

 خودشون ها این بود مادر همین پسر هم این داشتم قعیتو چه …پوزخندی زدم 

بودم معما کدوم دنبال من بود خواهرم مرگ بانی و باعث  

با دستای مشت شده عقب گرد کردم و از پله ها پایین رفتم و به سمت در ورودی قدم 

 برداشتم
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 میداد فحش من به …به سختی جلوی اشک هام رو نگاه کردم خواهر من پاک بود 

 عفت اون ولی نمیگفتم چیزی میذاشت هم گیوتین الی رو سرم نه خواهرم به ولی

برد سوال زیر رو خواهرم  …. 

با صدای قدهای تندی که از پشت سرم میومد تندتر قدم برداشتم تا دستش بهم 

 نرسه

 ولی تو کسری از ثانیه بازوم کشیده شد و محکم از پشت خوردم بهش

از گرفتم تا جیغ نکشمدرد شدیدی تو بازوم پیچید لب گ  

 اینجا … بری باید هم ببعدش اینجا از اومدی اینجا تا که حاال … میری کجا_ماکان

میدونستی اینو هم خودت مطمئنا داری پیش در جنگ  

بازومو محکم از دستش بیرون کشیدم که جون از تنم رفت با درد شدیدی که پیچید 

فت و روی زمین افتادمحتی نای جیغ کشیدن هم نداشتم ضعف کل بدنمو گر  

چیزی از دورو برم متوجه نمیشدم فقط بلند شدنم توسط دو دست و بعد هم دوییدنش 

 رو فهمیدم

 …روی صندلی ماشین جا گرفتم و لحظه ی بعد سیاهی مطلق

 ” مسیح
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 تخت روی رو سرم …روز بود ۳ساعتی بود که آیسل بیهوش بود و انگار ۳

گرفتم دستم اخلد گرفتشو گچ دست های گذاشتموانگشت  … 

 از درد زیاد ضعف کرده بود

 با باز شدن در اتاق سرم رو باال گرفتم

هنوز بهوش نیومده ؟_دکتر  

 سرم رو تکون دادم و به ایسل نگاه کردم

 بود کنارش ماهر یه که خوبه ببینه بیشتری ی ضربه داشت امکان نبودی تو اگر_دکتر

نمیکنی کار دیگه چرا مهارتت این با تو …  

_ ی بهوش میادک  

بیاد بهوش شه تموم سرمش اینکه بعد ساعت نیم تا احتماال …کرده ضعف_دکتر  

رتش رو کنار صو داخل موهای و بردم جلو دست …دیگر حرفی بینمون رد و بدل نشد 

 زدم

این دختر کی اینطوری تو قلبم خونه کرده بود نمیدونم ولی مطمئنم برای این مدت 

 نیست
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 ازم کامل پرویی با که وقتی یا میخندید وقتی …شت شاید وقتی هجده سال دا

ببوستم خواست  

 با یاد اوری اونروز گوشه ی لبم به باال شکل گرفت

باالخره یکی دلتو برد_دکتر  

 نگاه کوتاهی به جانبش انداختم و دوباره به صورت رنگ پریده آیسل نگاه کردم

_  باهاش جدی خیلی …کنی احتماال بیدار شه جیغ و داد کنه که گچ دستشو زود باز 

کن رفتار  

چشم ام دیگه ای ندارید ارباب ؟_دکتر  

 نفسمو بیرون دادم و همونطور که پوست صورت آیسل رو نوازش میکردم گفتم

 امروز حوصله ندارم دست از سرم بردار_

با تکون خوردن پلک ایسل سریع دستم رو عقب کشیدم و از جام بلند شدم کمی دور 

ار تکیه دادمتر از تختش به دیو  

 محمد متعجب نگاهم میکرد

 اخمی کردم و انگشتموروی بینیم گذاشتم

 سعی کرد خنده ش رو بخوره
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من برم سرمش تموم شد خودت میتونی درش بیاری ؟ اگر نه پرستار رو صدا _محمد

 کن

 چشمای ایسل باز شده بود محمد به طرف در رفت و زمزمه کرد

خانوم با لطافت رفتار نمیکنه عشقه دیگه گرچه هیچکس بهتر از تو با این_محمد  … 

 زهرش رو ریخته بود با سرخوشی از اتاق بیرون رفت

چیشده ؟_ایسل  

 به سمتش چرخیدم و نگاهش کردم

 به سمتش قدم برداشتم و روش خم شدم

 خوبی ؟ _

 به دستش نگاه کرد و متعجب از گچ دستش به سمتم چرخید

دستم شکسته ؟_آیسل  

 نه در رفته بود_

اخم به دستش نگاه کرد با  

چه نیازی به گچ بود_آیسل  
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 اینو دکتر تشخیص میده نه شما_

با اخم نگاهم کرد و خواست از جاش بلند شه دستمو روی قفسه سی.نه ش گذاشتم و 

 دوباره روی تخت خوابوندمش

 سرمت باید تموم شه_

 با دست سالمش دستمو کنار زد

نبود جا انداختن دیگه بگو بیان این گچو ببرن نیازی به گچ_آیسل  

 با اخم های درهم نزدیکش شدم همون اخم های معرفی که هم ازش حساب میبردن

_  نمیکنم تکرار دیگه اینو و لمونه گچ تو باید دستت…الکی جیغ نزن اینجا برای من 

میشی اشنا من روی اون با وگرنه بیای کنار باهاش بهتره پس  

ستش کشید و پرت کرد کنار تو شوک پورخندی زد و تو یک لحظه سرم رو از د

 حرکتش بودم که ا تختش پایین اومد

کنند باز میگم میرم خودم االن…شاید بقیه از این اخمت بترسن ولی من نه_آیسل  

روی این دختر همه چی عمل عکس داشت به یمت در اتاق رفت قبل از بیرون رفتنش 

ه روی تخت گذاشتمشجلو رفتمو دستمو زیر پاش گذاشتمو بلندش کردم و دوبار  
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 بهتره ابرو ریزی نکنی میرم بگم یه سرم دیگه وصل کنند بهت_

نه حداقل سرم دیگه نه من خوبم میشه بریم_آیسل  

دست به سینه به دیوار تکیه دادم و با ابروهای باال رفته نگاهش کردم با این چهره و 

ذاشت روی لحن مظلومش انگار نه انگار تا چندلحظه پیش داشت بیمارستانو می

 سرش

 دردت شروع میشه تا یکم دیگه بهتره که بذاری سرم وصل کنند بهت_

نمیخوام میخوام برم خونه_آیسل  

 با هاویر و ماکان میفرستمت بری تهران چند روز اینجا نباشی بهتره_

 دست سالمش رو به کمر گرفت و به تمسخر سرش رو تکون داد

چشم دیگه چی ؟_ایسل  

ین دختر یک لحظه اروم و یک لحظه زبون دراز تکیه م رو از ثبیات شخصیتی نداشت ا

 دیوار برداشتم و لب زدم

 فعال همین_
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بهتره برای من تصمیم گیری نکنی من خودم میدونم چیکار کنم کجا برم چی _آیسل

 … بپوشم چی بخورم

من به خورد و خوراک و پوششت کاری ندارم ولی االن اینکه چیکار میکنی و کجا _

من تعیین میکنممیری رو   

پاش رو بلند کرد و ضربه محکمی به ساق پام با اینکه درد شدیدی تو پام پیچیده بود 

 سعی کردم تموم دردمو با اخم هام تخلیه کنم

 راه بیوفت یکم دیگه اینجا بمونی باید ببرمت تیمارستان بستریت کنم_

 دست سالمش رو گرفتم و با خودم کشیدم جیغ کشید

_  با هوی … البد بشکنی دستمم یکی این میخوای دستمو کن ول …روانی خودتی 

 توئم

با سر و صداش کل بیمارستان با تعجب مارو نگاه میکردند بدون توجه به سر و 

 صداهاش تا ماشین کشوندمش

 جلوی ماشین دستشو از دستم با ضرب بیرون کشید

هوی وحشی شیکوندی دستمو_آیسل  
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ونستم تحمل کنم کمرشو به بدنه ماشین این همه گستاخی و تخس بودن رو نمیت

 کوبیدم و عصبی دستمو دور فکش فشردم

_  میکنم کاری صورت این غیر در …از این ببعد حق نداری با این الفاظ صدام کنی 

نگی ای دیگه چی ارباب جز که  

 پوزخندی و به عقب هولم داد

 عقده ای_

بدم دست از رلموکنت کل میشد باعث تنه یک …درجلو رو باز کرد و سوار شد   … 

 نفسمو بیرون فرستادمو سوار ماشین شدم و بدون هیچ حرفی ماشین رو راه انداختم

 در طول مسیر مدام کمرش رو جابجا میکرد و کالفه بود

 … با رسیدن به عمارت بوقی زدم و لحظه ی بعد در باز شد

 سری برای نگهبان تکون دادم و وارد حیاط شدم

_  برات گفتم هاویر به خودت خونه بری نمیتونی فعال …نی وسایلی نداری که جمع ک

متوج ببینم لجبازی هیچ نمیخوام … اورده لباس دست یه .. 

بدم دست از کنترلمو کل میشد باعث تنه یک …در جلو رو باز کرد و سوار شد   … 
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 نفسمو بیرون فرستادمو سوار ماشین شدم و بدون هیچ حرفی ماشین رو راه انداختم

یر مدام کمرش رو جابجا میکرد و کالفه بوددر طول مس  

 … با رسیدن به عمارت بوقی زدم و لحظه ی بعد در باز شد

 سری برای نگهبان تکون دادم و وارد حیاط شدم

_  برات گفتم هاویر به خودت خونه بری نمیتونی فعال …وسایلی نداری که جمع کنی 

هیچ لجبازی ببینم متوج نمیخوام … اورده لباس دست یه .. 

 قبل از کامل شدن حرفم از ماشین پیاده شد و در رو محکم بست

 ماشین از و دادم تکون تاسف روی از سری …چشم بستم تا عصبانیتمو کنترل کنم 

 و میدادم رو واکنشی هر احتمال … بشیم سالن وارد باهم تا کردم پاتند و شدم پیاده

شه ا حرف های مادرم ناراحتب دوباره کنم ریسک نمیتونستم  

بعد از ورودم به سالن ایسل و دیدم که با نیشخند به دیوار تکیه داده بود کمی جلو 

 رفتمو راهرو رو رد کردم و به مسیر نگاهش چشم چرخوندم

 …تاجیک عصبی با عروس گریون و پسر کالفه ش داخل پذیرایی نشسته بودند

کمرش حلقه  نگاه پراخم مامان به آیسل باعث شد به سمت ایسل برمو دستمو دور

وایستاد سیخ کمرش دور دستم شدن حلقه با…کنم  
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_ نیست خوب حالت …تو برو اتاقت استراحت کن عزیزم  

ته نگاهش تمسخر موج میزد اشاره ای به ترنم خدمتکار مخصوص ایسل زدم تا 

 ایسل روبه اتاقش همراهی کنه

قراره عروس من شه رفته یادت اینکه مثل … نمیره جا هیچ_تاجیک  

خنده ی حرص دراری کرد و به جلو خم شدایسل   

؟ نیستم مجرد دیگه من که نمیدونی هنوز …نازی اخی_آیسل  

 عزیزم گفتم شما برو باال_

 تاجیک از جاش بلند شد و انگشتش رو تهدید وار جلوم گرفت

 طالقش میدی_

 دست به سینه نگاهش کردم و یک تای ابروم رو باال انداختم

_ میگی چیکار کنم ؟از کی تا حاال تو به من   

 روزش و حال هم االن و کردی همراه خودت با زور به رو ایسل که وقتی از _تاجیک

کردی بیمارستانش راهی که نگذشته روز یه هنوز … اینه  … 
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 جلو رفتمو با کف دستم ضربه ارومی به سینه ش زدم

_  و عیشر زن آیسل االن …یه بار دیگه نیای اینجا تو عمارت من سر من داد بزنی 

نداری بهش نسبت اختیاری هیچ تو منه قانونی  

دارم_تاجیک  

از داد بلندش صورتم رو به سمت چپ چرخوندم و چندلحظه بعد یقه ش رو تو مشتم 

 فشردم

_ الی این عمارت حق اه و خواهرام و زنم و مادر جلو صداتو…بهت گفتم داد نزن 

 … نداری ببری باال تاجیک

رو کن تو اگر خیلی راست میگفتی نگرانشیآیسل زن منه اینو تو کله ت ف  

مجبورش نمیکردی که زن دوم پسرت شه حاال هم از اینجا گورتو گم کن وگرنه فقط 

 با من طرف نیستی با ساالر هم طرفی هوم ؟

نگاه متعجی ایسل رو روی خودم میدیدم نمیدونست موضوع چیه و این سر در گمش 

 کرده بود

دیگه ای حرف بزنه دست ایسل رو گرفتم و به طرفه  قبل اینکه تاجیک بخواد کلمه ی

 پله ها کشیدم

_ . خسته شدی امروزمیریم میخوابی ..  
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مشخص بود دلش نمیخواد بدون اینکه به جوابی رسیده باشه باال بره با این حال ابرو 

 داری کرد و همراهیم کرد

 باالی پله ها با اخم دستشو بیرون کشید

بگو کجاست خودم میرم_آیسل  

بدون توجه به حرفش دوباره دستشو گرفتم و به طرف اتاقش که ته راهرو بود 

 بردمش

 در اتاق رو باز کردم و به داخل فرستادمش

 ”آیسل“

دم بو تونسته بحث و دعوا با …روی تخت دراز کشیده بودم و سعی داشتم بخوابم 

 حرفمو به کرسی بچینم و جایی نرم

مدبا دردی که تو دستم پیچید آخم در او  

 خدا لعنتت کنه ماکان_

 در اتاق باز شد و هاویر وارد شد

تو باز شوهر منو لعنت کردی ؟_هاویر  
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 بدون توجه بهش چشمامو بستمووسعی کردم بخوابم

خواب تعطیل ارباب امر کردند که حاظرت کنم قراره برین ماه عسل_هاویر  

 چشم غره ی طوالتی رفتم و لب زدم

_ رم االنبذار بخوابم هاویر حوصله ندا  

تو ماشین میخوابی االن باید حاظر شی_هاویر   

 پوفی کشیدم و اینبار با چشمای بسته غر زدم

 من به اون شلتوک گفتم جایی نمیرم االن هم میخوام بخوابم_

 تشک تخت پایین رفت و این نشونه از نشستن هاویر روی تخت داشت

خوابم شدید تر  دستش که روی موهام نشست و مشغول نوازش موهام شد میل به

 شد

پاشو باید بریم_مسیح  

با شنیدن صداش چشمام رو باز کردم که نگاهم به هاویر افتاد که روی زمین نشسته 

 بود
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 نگاهم رو چرخوندم طرف مسیح که روی تخت نشسته بود و دستش روی سرم بود

پاشو تنبلی نکن_مسیح  

هم درست کردم نبشخندی زدم و دوباره چشمام رو بستم و اینبار جای سرم رو  

میبرمش خودم شه پا نمبخواد … براش بذار لباس دست چند هاویر_مسیح  

 با کمال تخس بازی خودم رو به نشنیدن زدم و پتو رو با پام تا زانوم کشیدم

  

وحشت زده باز چشمام گرم خواب شده بود که احساس کردم تو هوا معلقم چشمام رو

 کردم

صورت مسیح ثابت موند نفس اسوده ای  نبه محض باز شدن چشمام نگاهم روی

 کشیدم و مشتم رو به قفسه ی سینه ش کوبیدم

 چیکار داری میکنی روانی بذارم پایین_

بدون توجه بهم به راهش ادامه داد با رسیدن به پله ها خودمو تکون داد تا بذارتم 

ببینند حال این در رو من ش خانواده نمیخواستدلم …زمین   

_ توئم با…بذارم زمین   
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 روی پله ی اول قرار گرفت که وحشت زده به پایین پله ها نگاه کرد و جیغ کشیدم

 آی دستم_

 نگاه خالیش رو بهم دوخت و این یعنی خر خودتی و دوباره از پله ها پایبن رلت

 بذارم پایین خودم میام جلو همه میخوای اینطوری منوو ببری پایین_

 روی پاگرد وسط پله ها وایستاد

اینطوری بریم به نفع خودته باز میفهمن برا چی جیغ زدی ولی خودت بری  _مسیح

 پایین ممکنه فکرای بد کنند

 با چشمای گشاد شده نگاهش کردم دلم میخواست کله ش رو بکنم

میذارمت زمین ولی مثل دخترای حرف گوش کن دنبالم میای_مسیح  

سمت باال فرار کنم  به محض گذاشتنم روی زمین زبونی براش دراوردم و خواستم به

که دستشو دور کمرم پیچید و به سمت خودش پیچید و همین باعث شد محکم با 

 سینه ش برخورد کنم

پیچید جیغ بلندی کشیدم و چشمام رو بستم تا اشک نریزم با دردی که تو دستم  … 

 مسیح کالفه نفسشو بیرون فرستاد
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افی حوصلمو سر بردییاال راه بیافت بازی در نیار آیسل به اندازه ک_مسیح  

بغضم رو قورت دادم بدون هیچ حرفی از پله ها سرازیر شدم و بدون توجه به اهالی 

 داخل عمارت وارد حیاط شدم و به ماشین مسیح تکیه زدم

 کمی بعد مسیح هم اومد و سوار ماشین شدیم

 ولی بریم قراره کجا نمیدونستم حتی …کمربندمو بستم و سعی کردم دوباره بخوابم 

بزنم حرف نمیخواست دلم و بود زده باال لجبازیم رگ  

 و باال با …تمام مدت چشمام بسته بود و مسیح بدون هیچ حرفی رانندگی میکرد 

کمی چشمام دو باز کردم و دور و برم رو دید زدم ماشین شدید های شدن پایین  

 تو جاده خاکی بودیم و برف اطرافمون رو پوشونده بود

ه بودم و سرما وارد ماشین شده بودلباس مناسبی نپوشید  

دستم رو رو بازوهام کشیدم تا کمه گرمم شه مسیح دستش رو جلو برد و بخاری 

 ماشین رو روشن کرد

 دوباره به صندلی تکیه داد و چشمام رو بستم و اینبار به خواب رفتم

 هم باز …با برخورد سرمای شدید به بدنم تو خودم لرزیدم و چشمام رو باز کردم 

میرفت راه به عجله با ارامش بجای اینبار ولی بود کرده بغلم مسیح  
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سرم تیر میکشید این سرما اونقدری زیاد بود که سینوزیت هام سرما خورده بودند با 

 پا دری رو باز کرد و وارد جایی شد که گرماش حالم رو خوب کرد

 صدای زنونه ای بلند به گوشم رسید

_ گر کاری ندارید من برم ؟اتاقشونو اماده کردم ارباب ا  

 بذارم زمین مسیح_

نگاهش به چشمای بازم افتاد کمی جلو رفت و روی کاناپه نشوندتم دستی به لباسش 

 کشید و صاف شد

تو این برف کجا میخوای بری نمیبینی چه کوالکی شده ؟_مسیح  

 زن معذب به ارباب نگاه کرد

یجوری میرم_زن  

نمیخواد بمون_مسیح  … 

  

اورد و جلوش گرفتگوشیش رو در  
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به کسی میخوای خبر بدی زنگ بزن_مسیح  

زن معذب گوشی رو از دست مسیح گرفت و به من نگاه کرد لبخندی بهش زدم و رو 

 کاناپه دراز کشیدم

 سرم درد میکنه_

 زن هول کرده شروع کرد به حرف زدن

 االن براتون شیر گرم میکنم تا حالتون بهتر شه_

ورتم تو هم رفتبا اوردن اسم شیر اجزای ص  

شیر نمیخوره تو برو خبر بده من براش خودم یه چیزی درست میکنم_مسیح  

 میتونست چطور …دام باال پایین شد  در چیزی …به ته ریش مردونه ش نگاه کردم

بده تغییر رو رفتارش زود به زود انقدر  

 … این ادم میترسید

روانشناسم هک بود رفته یادم مدت این …با فکر ترسیدن مسیح خندیدم   

با دیدن نگاه خیره م ابروی باال انداخت و به سمت اشپزخونه رفت نگاهم رو به زن 

 دوختم که با لبخند مهنی داری نگاهم میکرد
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 اسم شما چیه ؟_

گلی هستم خانوم_زن  

خب گلی جون بجای اینکه اینجا وایسی از لبخندای سرخ کنک به من بزنی برو _

 زنگتو بزن

خ شد و با لبخند سریع ازم دور شد و وارد راهرویی شد که صورتش از خجالت سر

 دیگه دیدی بهم نداشت

از جا بلند شدم و به سمت اشپزخونه رفتم مسیح در حال درست کردن چیزی داخل 

 شیر جوش بود

 روی یکی از صندلی ها نشستم

 مگه قرار نبود بریم تهران_

برای وقتی بود که با هاویر و ماکان بری نه من_مسیح  

 از لحن حرف زدنش حرصم گرفت و شکلکی براش دراوردم که صداش بلند شد

تو دیگه خانوم این مردمی رفتارت باید درست باشه این کارت شبیه دختر بچه های _

ساله بود ۱۰  
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 با رفتن ور کردم شروع …با چشمای گشاد شده نگاهش کردم و از جا بلند شدم 

کرد نگاهم که سرش  

چیکار میکنی ؟_مسیح  

_ فتم نکنه از این چهار چشمی هاییگ  

 پوکر نگاهم کرد و مشغول همزدن مواد داخل شیرجوش شد

پاشو برو لباساتو عوض کن اینا خیسه میچسبه به تنت_مسیح  

 حوصله ندارم_

 نگاه کوتاهی به جانبم انداخت و لیوان سفید رنگی روی کابینت گذاشت

بازم از شیوه خودم استفاده نکنم برات_مسیح  

زد و تکیه م رو به صندلی دادم لبخندی  

_ شدم تنبل کردی استفاده خودت شیوه از بس از …استفاده کن خب   … 

 شیرجوش رو داخل لیوان خالی کرد و به سمتم اومد

که اینطور_مسیح  .. 
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 تو و زد بهم نیشخندی …شیطون سرمو تکون دادم و دستمو باال بردم تا بغلم کنه 

شدم ته و سر لحظه یک  … 

انداخته بودتم و سرم برعکس شده بود روی کولش  

 ترسیده چشمام رو بستمو کمرشو محکم گرفتم

 چیکار میکنی روانی_

 پله تا۴ …از چیزی باال رفت که یکی از چشمام رو باز کردم داشت از پله باال میرفت 

 … میکرد مون مشاهده ریزی ی خنده با گلی شدیم کوچیکی حال وارد شد تموم که

زدم تشپش به محکمی مشت  

 بذارم زمین امازونی_

در اتاقی باز شد و وارد اتاق شد و روی تخت پرت شدم دستشو به هم زد مثال خاکش 

 گرفته شه

 روانی_

بریم سراغ شیوه ی اصلیم_مسیح  

با چشمای ریز شده نگاهش کردم که زانوهاش رو دو طرف شکمم گذاشت و شروع 

د و درش اوردکرد به باز کردن دکمه های مانتوم کمی بلندم کر  
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 با باز کردن دکمه ی اول شومیزم چشمام گشاد شد و مغزم ارور داد

 هوی برو اونور ببینم .. دست نزن به من_

 نیشخندی زد و دکمه ی دوم رو باز کرد

چرا عزیزم مگه شیوه هامو دوست نداشتی_مسیح  

ردمک نگاه هام لب به و شد خم صورتم روی …باورم نمیشد بخواد همچین کاری کنه   

… 

مهربونتر میخوای ؟_مسیح  

خم تر شد و لب هاش رو جلو اورد سرم رو به طرف راست چرخوندم و مسیح گوشه 

 … ی لبم رو بوسید

 ناباور نگاهش کردم با لبخند از روم بلند شد

فکر کنم از بقیه ش خودت بر میای بر نیومدی صدام کن ادامه شو برم برات_مسیح  

 روی دستمو و کشیدم عمیقی نفس …تخت پهن شدم از اتاق بیرون رفت و من روی 

کشیدم لبم  

 اخمام تو هم فرستادم و لبم رو داخل دهنم کشیدم
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از جا بلند شدم و از داخل ساک یه شومیز سفید و بافت طوسی رنگ پوشیدم و از اتاق 

 خارج شدم

 وار اشپزخونه شدم مسیح نگاهش رو روم چرخند و به شلوار لی اشاره زد

تو عوض نکردیشلوار_مسیح  

 راحتم باهاش_

از جا بلند شد اینبار من نگاهم رو روش چرخوندم شلوار راحتی گَپ با پلیور شل کرم 

 رنگ تنش کرده بود

 نا خوداگاه از تصوری که قبال از لباس پوشیدنش داشتم خندیدم

 همیشه با شلوار های چارخونه ی مامان دوز تصورش میکردم

 لیوان سفید رنگو جلوم گرفت

بخورش_سیحم  

 بوی کاکائو مستم کرده بود

 شیر داره ؟_

نه_مسیح  
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لیوانو از دستش گرفتمو همراهش به پذیرایی رفتم و روی کاناپه لم دادم و شکالت 

 داغمو مزه مزه کردم

 گوشیش ی صفحه از رو نگاهش متعجب …پاهامو دراز کردم و روی پاش گذاشتم 

کرد نگاه بهم و گرفت  

_ دی پاهامو یکم ماساژ بده شوهر جانامروز خیلی خسته م کر  

ابروی باال انداخت و موبایلش رو روی میز گذاشت و شروع کرد به فشردن انگشت 

مرموز لب زدهای پام و  

هرچی شما بگی همسر جان_مسیح  

بدون توجه به نیشخندش چشمام رو بستم و از حرکت دستش روی پام و شکالت 

 داغم لذت بردم

 کمی بعد گفتم

 کف پام_

باره لبخند مرموزی زد و انگشتش رو روی کف پام گذاشت و اروم فشارش داددو  

 قطعا بهترین کسی بود که ماساژم میداد

 با صدای گلی چشمام رو باز کردم نگاه گلی متعجب روی دستای مسیح بود
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ارباب من برم برف بند اومده_گلی  

 مسیح پام رو داخل دستش گرفت و فشار ارومی بهش وارد کرد

 صبح فردا …متو بخور برو اتاق اخری بخواب شا … بری بدم اجازه نمیتونم_مسیح

میبرم خودم  

 … گلی معذب سری تکون داد

 من میل ندارم پس با اجازه تون برم اتاق_

 از جا بلند شدم

 …میل ندارم و نمیخورم نداریم_

 با چشمم به اشپزخونه اشاره زدم

_ نداد هیچی دیگه ما به داد حونهصب یه اربابتون این …یاال منم خیلی گشنمه   … 

 … دستش رو گررفتمو به سمت اشپزخونه بردمش

 … از اونجایی که من جای چیزیو بلد نیستم خودت بهم بده من بچینم_

 با چشمای بزرگ شده نگاهم کرد

نه خانوم جان شما بشینید من اماده میکنم_گلی  
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 با اخم دستمو باال اوردم

_  هم احترامی پرتای و چرت این از ایسلم من … هیش به من نگی خانوم جان ها

من با باش راحت نیستم  … 

 دستای گرمی دور کمرم حلقه شد

شما بشین من کمکش میکنم خودم_مسیح  

میشد گرفته بازی به قلبم شدنش نزدیک هر با …ضربان قلب تند شده بود   

 .. نه .. خودم_

 سمت به …رو خوردم  به محض اینکه نگاهم تو نگاه جدیش افتاد ادامه ی حرفم

نشوندتم صندلی روی و کرد هدایتم  

اقا شماهم بشینید کنار خانوم من اماده میکنم_گلی  

 خانوم روی اون وگرنه … بگو ایسل همون بهش نکنی عصبانیش میخوای اگر_مسیح

میبینی رو  

من که هنوز تخت تاثیر اغوش گرمش بودم از شیطنت مخفی شده پشت حرفاش 

 … بیشتر شوکه شدم
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میز رو خیلی سریع چیدند و گلی هم با یک کلمه محکم مسیح روی صندلی کنارمون 

 جای گرفت

مسیح دیش برنج رو مقابل گلی گرفت مجبورش کرد بیشتر از اون چه که ریخته بود 

 بریزه

و بعد هم بصاقب خودش رو کامل پر کرد و جلوم کشید با دیدن حجم برنج چشما 

 درشت کردم

_ میخورممیدونی که انقدر ن  

تیکه ای مرغ روی برنج گذاشت و با اب مرغ برنج رو خیس کرد و قاشقی به سمت 

 دهنم اورد

امروز داشتم نگهت گشنه خیلی …عزیزم همسر بخور_مسیح  

 چشمام رو ریز کردم که قاشق رو جلو اورد

ق رو داخل دهنم بردم و برنجش رو قاش و کردم اخمی …با چشم به قاشق اشاره زد 

 خوردم

از اینکه بخواد قاشق بعدی رو باال بیاره دنبال قاشق گشتم تا بردارم ولی خبری از قبل 

 … قاشق نبود
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 تالفی میخواست …لبخند موزیانه ای زد و اینبار قاشق پر رو داخل دهن خودش برد 

بیاره در رو ماساژ  … 

 دوباره قاشق رو پر کرد و به سمت دهنم اورد اخمی کردم و دست به سینه نشستم

_ میخورمن  … 

خوشتون نیومد خانوم_گلی  

 چرا خیلی خوشمزه ست گلی ولی االن اشتهام کور شد_

 دوباره قاشق رو جلو تر اورد

بخور …میشه باز اشتهات بخوری اینم_مسیح  

نفسمو با حرص بیرون دادم و دوباره قاشق رو داخل دهنم فرو بردم با قکر دهنی 

 بودنش چندشم شد

بود شده شروع دستم خارش …کردم  با هزار مصیبت شام رو تموم  

 مسیح چای دم میکرد و گلی هم ظرفا رو میشست

_ زود … بهم بده کفگیرو اون بدو گلی …آی  
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سته ی کفگیر رو داخل گچ دستم بردم و د …گلی متعجب کفگیر رو به دستم داد 

 شروع کردم به خاروندن

این چه کاریه_مسیح  

 میخاره_

شت و کفگیر رو از دستم کشید بیرونسینی چای رو با اخم روی میز گذا  

_ میکنم خواهش … کنن تحمل نمیتونم عزیزت جون رو تو …مسیح بده   

 کمی جام رو درست کردم و به خواب عمیقی فرو رفتم

آیسل چایی ها رو ریختم بیا ببر عزیزم_مامان  

دستپاچه سینی چای رو برداشتم و به پذیرایی رفتم مسیح روی مبل تک نفره ای 

 ولی کرد نگاه ایسان به زده خجالت …بود و ایسان هم روی مبل روبروش نشسته 

بود گرم نظاره لبخند با ایسان  

خواستم برگردم به اشپزخونه که ایسان جلو اومد و با چشم اشاره زد به سمت مسیح 

 … برم

 .سرم رو تکون دادم
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 نمیتونم ایسان_

 نرفته یادت میتونی تو …سل اون لیاقت یه زندگی ارومک در کنار تو داره ای _ایسان

 ببر رو چای یاال … نداره وجود برات نشدی هیچ که بزرگتری خواهر همون تو که

منتظرته مسیح… براش  

لبخند دلگرمش کمی دلم رو قرص کرد با قرار گرفتن دست مامان پشتم بهش نگاه 

 .… کردم و مطمین جلو رفتم چای رو جلوی مسیح گرفتم

مر باریک چای رو از داخل سینی برداشتمسیح با لبخند استکان ک  

 با سرم ولی …صدای کل کشیدن مامان و ایسان باعث شد با خجالت سر خم کنم 

 رو رنگ ای نقره ی حلقه و گرفت دستش تو رو چپ دست و اومد باال مسیح دست

گرفت جلوم  

اجازه هست ؟_مسیح  

 بله_

 … با صدای بله م همه جا تاریک شد و زیر پام خالی شد

 جام از شوکه سانتیم ۱۰ تو مسیح باز چشمای دیدن با…تکونی چشم باز کردم  با

شدم بلند  
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خواب میدیدی_مسیح  

 تو مامان … گرفت جا لبم روی محوی لبخند …چشم دزدیدم و به خوابم فکر کردم 

بود بهم حواسش پس … بود کرده برگزار خواستگاری برام خوابم  

ش کردمبا ذوق مُتکارو تو بغلم کشیدم و بغل  

خواب قشنگی بود چون برای اولین بار عصبانی نبودی و همش لبخند میزدی _مسبح

 االن هم که اینطوری ذوق کردی

ربه ش رو محار کرد۱اخمی کردم و با حرص مُتکارو تو سرش کوبیدم که با دستش   

_ چنده؟ ساعت …به تو ربطی نداره   

صبح۳_مسیح  

نمیبرد خوابم دیگه …بادم خوابید  

_ ابیدی مثل جغد منوونگاه میکردی ؟چرا نخو  

زیاد اهل خواب نیستم_مسیح  
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 متعجب نگاهش کردم و خندیدم

 یعنی چی ؟_

ساعت کافیه ۳روزی _مسیح  

 جیغ ارومی کشیدم

_ داره نیاز بدنت بخوابی باید حداقل ساعت ۵ …چطوری زنده موندی تو   

 طاق باز شد و لب زد

نمیتونم_مسیح  

 چرا نمیتونی ؟_

رفم چرخید و قسمتی از موهام که روی صورتم افتاده بود و به سمت گوشم دوباره به ط

 برد

خواب راحت ارامش درونی میخواد یه خیال راحت_مسیح  

 سوالی نگاهش کردم که لبخند محوی زد

بگیر بخواب_مسیح  

 سرمو روی موتکا گذاشتم و به چشمای سیاهش زل زدم
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 چرا چشمات انقدر سیاهه_

 بدون جواب نگاهم کرد

ستمو سمت چشمش بردم و لمسش کردمد  

 …پس چی میگن ما اصال چشم سیاه نداریم_

هرکی بهت گفت منو نشونش بده_مسیح  

مهربون شده بود امشب دیگه خبری از اخم ها و خشونتش نبود دست گچ گرفتم رو به 

 سمتش دروز کردم و روی تخت گذاشتم

 دستش رو ارو و نوازشگر روی گچ دستم کشید

 مختص میگم که خانواده از … میکنیم زندگی ووخانوادم من …تتو عمار_مسیح

 … ها عمو پسر عمو دختر … خواهرام … همسرش و ماکان و مامان و من به نمیشه

هام عمو زن  … 

 نمیدونستم خواهر داری_

 دستشو روی صورتم گذاشت و با موم بازی کرد

شده فوت تنیم خواهر … خواهر … اند ناتنی ولی دارم _مسیح  
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راحت نگاهش کردم که ادامه دادنا  

عمارتند تو پدرش با همراه… هِرمان اسمش داره کوچولو پسر یه بجاش_مسیح  

 پریماه ناتنیه ؟_

 البته … داداش میگن هم اونا ابجی میگیم بهشون ما …عممه دختر پریماه نه_مسیح

نبودم ارباب من که بود وقتی برای این  

_ رباب ؟اه چه مسخره فامیالت هم باید بگن ا  

 خندید و دستش رو روی گونه ثابت گذاشت

 مامانم با راستی … داشتیم مفضل دعوای یه میگفتی اینطوری مامانم جلوی_مسیح

بدبین و لجبازه فقط نیست بدی زن اون … نکن بحث  

 سکوت کردم دلم نمیخواست به مادرش بی احترامی کنم و ذهنیتشو کدر کنم

فر که کاراتو فقط به اون میگین یه … شما داری شخصی ندیمه _مسیح  … 

 با چشمای ریز شده نگاهش کردم

 چه غلطا مت از این چیزا خوشم نمیاد_
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 مورد کامال و منه دستیار دختر … ببینیش دوست مثل میتونی نده دستور بهش_مسیح

 خودم به اول داشتی حسی هر یا بودی عصبی بودی ناراحت هرچیزی از … اعتماده

مون دختر بگوه به نبودم من … بگو  

 خب دیگه چی ؟_

زیاد با بقیه صمیمی نباش هرچقدر هم دیدی مهربونند بازم صمیمی نشو_مسیح  

 متعجب نگاهش کردم

 چرا_

 تو سکوت نگاهم کرد دوباره ادامه دادم

 خب من دلم میخواد صمیمی شم _

چون اونایی که بد نشون میدن بد نیستند و اونایی هم که خوب نشون میدن _مسیح

نیستندخوب   

 با چشمای درشت شده پرسیدم

 چی؟_

کنی اعتماد میتونی هم ماکان به کافیه هاویر … میدن بازیت کنی اعتماد اگر_مسیح  
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 شونه م رو باال انداختم و به سقف نگاه کردم

 خواهر زاده ت چندسالشه ؟_

سال۵_مسیح  

 با ذوق به طرفش برگشتم

 چه کوچولو من عاشق بچه م_

بروهام باال رفت تو یه حرکت روم خیمه زدلبخند شیطونی زد که ا  

_ میکنم فراهم برات االن همین …تو جون بخواه همسر عزیزم بچه که چیزی نیست   

چیزی داخل دلم تکون خورد با این حال اخمی کردم و به عقب هولش دادم با خنده 

 روی تخت دراز کشید

 خیلی پرویی_

کمال همنشینی با شماست_مسیح  

 کی بر میگردیم؟_

گاه ارومش رو بهم دوختن  

میگردم بر من میمونی اینجا تو روزا بعضی …نمیدونم_مسیح  

 وحشت زده نزدیکش شدم و بازوش رو گرفتم

 از این شوخیا نکن_
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 نگاه جدیشو به نگاهم دوخت

 مردم کنم چک رو روستا و بزنم سر حِرمان به باید … جدیه نیست شوخی_مسیح

باشن نداشته ناراحتی  

کردمبا ترس نگاهش   

_ ترسناکه چیش همه اینجا …من میترسم مسیح   

 دستش رو پشت کمرم گذاشت و سرم رو تو اغوشش گرفت

به من میاد بذارم تنها بمونی ؟_مسیح  

 خواستم مشتی بابت سر به سر گذاشتنش حواله ش کنم که ادامه داد

پری با شوهرش میان اینجا اون روزا_مسیح  

میوزید گوش دادم کمی بعد صدای زوزه ی سکوت کردم و به صدای باد شدیدی که 

 گرگ بلند شد

 دوباره دستم روی استین لباسش مشت شد

 با این صداهای ترسناک ؟_

شبا خودم پیشتم نگران چی هستی_مسیح  

 نفس راحتی کشیدم و کمی ازش جدا شدم ابرویی باال انداخت
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دیگه بخواب_مسیح  

 توهم بخواب_

ش چرخوندمچشم روی هم گذاشت نگاهم رو روی صورت  

سرخ های لب …پیشونی متوسط ، چشمای درشت، بینی استخونی خوش فرم   

گرفت اجزای صورتش از یه دختر کامل تر بود ته ریش مردونه ش حسابی خنده م

 تکونی من و شد باز چشماش که صورتشبودم تحلیل حال در …جذابش کرده بود 

 خوردم

 سوالی نگاهم کرد

 چیه_

بخواب_مسیح  

ی من بسته شد و سنگینی نگاه مسیح روی اجزای صورتم حس کردماینبار چشما  

 با یاد اوری خوابم نفس عمیقی کشیدم و لبخند محوی زدم

 مامان با معرفت من_

شب بخیر_مسیح  
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 شب بخیر_

 دوباره دستم روی استین لباسش مشت شد

 با این صداهای ترسناک ؟_

شبا خودم پیشتم نگران چی هستی_مسیح  

و کمی ازش جدا شدم ابرویی باال انداخت نفس راحتی کشیدم  

دیگه بخواب_مسیح  

 توهم بخواب_

 چشم روی هم گذاشت نگاهم رو روی صورتش چرخوندم

سرخ های لب …پیشونی متوسط ، چشمای درشت، بینی استخونی خوش فرم   

گرفت اجزای صورتش از یه دختر کامل تر بود ته ریش مردونه ش حسابی خنده م

در حال تحلیل صورتشبودم که چشماش باز شد و من تکونی  …جذابش کرده بود 

 خوردم

 سوالی نگاهم کرد

 چیه_

بخواب_مسیح  

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

216 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 اینبار چشمای من بسته شد و سنگینی نگاه مسیح روی اجزای صورتم حس کردم

 با یاد اوری خوابم نفس عمیقی کشیدم و لبخند محوی زدم

 مامان با معرفت من_

شب بخیر_مسیح  

 شب بخیر_

 ”مسیح“

ستمو داخل موهام فرستادمد  

_ بیشتره خطرش اینطوری…ساالر باید تاجیک معامله کنم   

 ساالر کالفه تو طول حیاط قدم میزد

اونطوری تسلطش رو آیسل بیشتر میشه_ساالر   

 نه نمیذارم مطمئن باش_

 مو زاده خواهر من … چیه مرد اون با نسبتش بفهمه باید آیسل من نظر به _کامران

ا پنهون کاری شما بیشتر لج میکنه و به سمت تاجیک متمایل میشهب اون میشناسم  
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 سوالی نگاهش کردم که ادامه داد

 از سر لجبازی حتما. اینکارو میکنه_

داشت دختر این میشد که دادری حرص خصوصیات هر…دستم رو به صورتم کشیدم   

_ دختر و مادر اون به چه و دختر این …تخص لجباز یه دنده مغرور   

ابرویی باال داد کامران  

به مادرش رفته_کامران  

 متعجب نگاهش کردم که ادامه داد

 به ایسان ولی… میکرد رفتار مهربون باهات داشت دوستت خیلی چون ابجیم_کامران

بود رفته باباش  

 پس دست ابجیت درد نکنه_

 با ابروی باال رفته نگاهم کرد لبخندم رو مثل همیشه خوردم

یعنی چی ؟_ساالر  

_ عمارت باید برای اومدن ایسل اماده ش کنم من برم  

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

218 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

میخوای گل بریزی و شمع روشن کنی_کامران  

 به سمت در چرخیدم و قدپ برداشتم

 نه میخوام زهر و تفنگ و خنجراشونو جمع کنم_

  

برنگشتم تا عکس العملشو ببینم یک راست از حیاط خارج شدم به راننده اشاره زدم 

 بشینه و خودم هم سوار شدم

_ زی نیست همه جا در رو برام باز کنینیا … 

 با لبخند سری برام تکون دادد و استارت زد

کجا برم اقا؟_جالل  

 برو عمارت_

 ماشین رو راه انداخت شماره ی حمید شوهر پری رو گرفتم

 با اولین بوق جواب داد

سالم ارباب_حمید  

_ ؟ چطوره اوضاع …سالم حمید   
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ن برن حموم پری بخاطر دستشون میخواست خانوم فقط … خوبه چی همه_حمید

 گفت منتظر شما بشن

 پری کجاست ؟_

داخل اقا_حمید  

 برو گوشیو بده بهش_

چشم گوشی دستتون باشه _حمید  

با صدای باز و بسته شدن در متوجه شدم که وارد خونه شد و کمی بعد صداش که 

 پری رو صدا میکرد داخل گوشی پیچید

سالم ارباب_پری  

_  گچ روی بیزحمت…کنید داغ داغ که شد آیسل بره حموم  روشن مشعلو …سالم 

بپوشونش مشما با خوب دستشو  

چشم اقا_پری  

 از حموم در اومد بهم خبر بدین _

روی چشمم اقا_پری  
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 فعال_

خدا نگهدارتون_پری  

 تماس رو قطع کردم و رو به جالل پرسیدم

 دیروز که نبودم چه خبر بود ؟_

ت و با مکث و معذب لب باز کردجالل نیم نگاهی از اینه بهم انداخ  

 فهمیدند خاتون وقتی داشتند دیدار ماهان با دوباره خواهرتون … خواهرتون_جالل

شد دعوا دوباره  

 با اومدن اسم ماهان عصبی دستمو مشت کردم دیگه وقاحتش از حد گذشته بود

حرمان هم باز از حال رفته بود بردنش بیمارستان_جالل  … 

بود شده پرت بچه این از حواسم هم باز …رد چیزی تو قلبم تکون خو  

بقیه همه اروم بودند طبق گفته هاتون ورود تاجیک به عمارت هم ممنوع بود_جالل  

 حرمان االن کجاست ؟_

اوردنشون خونه_جالل   
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 به راست یک و شدم پیاده ماشین از عمارت به رسیدن با …سری براش تکون دادم 

رفتم عمارت سمت  

م سرجاشون وایسادند و سالم دادندخدمه ها با دیدن   

 سری براشون تکون دادم

 حرمان کجاست ؟_

همه تو سالن غذا خوری هستند ارباب_خدمه  

به ساعتم نگاه کردم و به سمت سالن غذا خوری راه افتادم در رو باز کردم که نگاها 

 به بستمو چشم بیحالش صورت دیدن با گشتم حرمان دنبال چشم با …روم چرخید 

صندلی مخصوصم رفتم سمت  

سالم داداش خوش اومدی_ماکان  

 تک تک اعضا بعد از ماکون استقبال کردند ازم

زنت کجاست_مامان  

 بدون حتی نیم نگاهی مشغول چایی خوردن شدم

حرمان چشم های خمارش مدام روی هم میوفتاد و قانون مسخره نمیذاشت بره 

 بخوابه
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ه ی نون رو که دهنم گذاشته بود رو قورت اذر از جاش بلند شد ووبا اجازه ای گفت تیک

 دادم

 … بشین_

اذر نگاهم کرد و کالفه نفسشو بیرون فرستاد و دوباره سرجاش نشست با تموم شدن 

 صبحانه شون نگاهی به صورت تک تکشون انداختم

  

_  احترام آیسل برای همه از اینجا …بزودی عروسی من و ایسل برگزار میشه 

خی رو نسبت بهش نمیپذیرمگستا کوچککرین… میخوام  

بهش احترام بذاریم حاال اگر حرفات تموم شده بذار باشه داداش میدونیم باید_اذر

 بریم

 نگاه خیره م رو بهش دوختم

 نه تموم نشده_

 آذر از فردا حق بیرون رفتن از عمارت رو نداره_

 با چشمای بزرگ شده ش نگاهم کرد

یعنی چی ؟_اذر  
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_  وقت ماکان اگر بری داری نیاز هرجا…تو بذاری تو حیاط یعنی حتی اجازه نداری پا

میبرتت داشت  

 خواست اعتراض کنه که نگاهم رو ازش گرفتم

_ اتاق میشه عمارت چون. …اعتراض نباشه   

 نگاهم رو به مادر دوختم

 دیشب حرمان چرا بیمارستان بود ؟_

 رنگ از صورت مامان پرید و این به خوبی مشخص بود

یهو حالش بد شد پسرم نمیدونم…ن_مامان … 

 پوزخندی زدمو مشتمو روی میز کوبیدم

_ باشه بهش حواست بود قرار …این بچه داره از بین میره   

 انگشت تهدیدوارمو جلوی میالد گرفتم

 از این ببعد هر بالیی سر حرمان بیاد تو رو مقصر میدونم و باید پاسخگو باشی_
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و زدم و تو بغلم گرفتمش از جا بلند از جا بلند شدمو به سمت حرمان رفتم جلوش زان

 شدم

 نگاهمو تو سالن چرخوندم و اینبار بلند تر گفتم_

 از فردا ایسان رو سر این میز با شما میبینم_

مامان با غیظ نگاهم کرد با یه نیشخند از سالن غذا خوری بیرون رفتم و از پله ها باال 

 رفتم وارد اتاقم شدمو حرمان رو روی تخت گذاشتم

_ تراحت کن تا من کارم تموم شهاس  

 با ترس نگاهم کرد

 بعدش تو میری دایی ؟_

 با اخم روی زانو هام نشستم و چونه ش رو اروم توی دستم گرفتم

_ بخواب حاال میریم باهم بعدش …تو نه شما   

 با ذوق کودکانه ش روی تخت دراز کشید و چشماش رو بست

دیوار متحرک رو به سمت چپ هول  در کمدم رو باز کردم و لباس هام رو کنار زدم

 دادم تا جایین که گاو صندوق مشخص شه
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رمز رو وارد کردم و درش رو باز کردم و پوشه های داخلش. و زیرو رو کردم ولی 

 خبری از پوشه ای که دنبالش بودم نبود

 اه لعنتی کجایی تو_

ئ ته گاو درمونده دست کشیدم و صاف به داخل گاو صندوق نگاه کردم با برق زدن ش

 صندوق دستمو دراز کشیدمو بیرون کشیدمش

با دین پوشه نقره ای نفسمو بیرون فرستادم و در گاو صندوق رو بستمو دیوار رو به 

 سرجاش برگردوندم لباس هارو مرتب کردم و در کمدمو بستم

 پوشه رو روی میز پرت کردم و به حرمان نگاه کردم

 اینجا اینده حرمان و ایسل وسط بود

باید ایسل رو انتخاب میکردم یا حرمانیا   

میزدن چشمام رو بستمو سرم رو توی صداهای توی سرم که همه از رفتن ایسل حرف

 دستم فشر دادم تا بلکه صداها خاموش بشن

 با قرار گرفتن دستی روی شونه م چشمام رو باز کردم

 حرمان با چشمای عسلی درشتش مظلوم نگاهم میکرد

نمیبره دایی من خوابم_حرمان  

 نفسمو بیرون فرستادمو شونه هاش رو گرفتم
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 باباتو دوست داری حرمان_

 لب هاشو بهم فشرد و من منتطر جواب

آره دایی دوسش دارم_حرمان  

 با اخم به سمت پنجره چرخیدم و به اسمون نگاه کردم

 … چطوری میتونست پدرش رو دوست داشته باشه

 یه مدت میریم پیش زندایی حرمان_

 آیسل؟_

خمی کردم و بینیش رو بین دو انگشتم فشردما  

 آیسل چیه بگو زندایی_

اخه ایسان میگفت آیسل_حرمان  

 ایسان هم از این ببعد باید بگه زندایی_

 ”آیسل“
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به تاج تخت چسبیده بودم و پاهامو تو شکمم جمع کرده بودم صدای زوزه ی گرگ 

 همراه با باد موسیقی ترسناکی رو درست کرده بودند

بامداد رو نشون میداد۱ت گوشیم نگاه کردم به ساع  

 به مخاطبین گوشیم رفتم و روی شماره مسیح نگه داشتم

 خل شدی زنگ نزن فکر میکنه چه خبره_

 چشمام رو بستم تا فکرام رو روی هم بذارم

 این تاریکی بیش از اندازه منو ترسونده بود

میدیدم حتما دار  کافی بود یک فیام ترسناک هم کنارشاگر قصد خودکشی داشتم

 فانی رو وداع میگفتم

 با صدای تق ارومی که از بیرون اومد پتو رو روی سرم کشیدم و خودم رو دلداری دادم

_ نیست هیچی …هیچی نیست ایسل  

میکوبیدانگار دلداری خودم برای دلم کافی نبود بی محابا به قفسه سینه م  

ارم برداشتمو سریع داخل گوشم دستمو از زیر پتو بیرون بردمو هندزفریم رو از کن

 گذاشتم اهنگی پلی کردم تا تحت تاثیر صدا قرار نگیرم
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با حس کردن حرکت چیزی کنار گوشم پتو رو محکم تر دور خودم پیچیدم ولی با 

برخورد شئ به شونه م لب باز کردم و جیغ بلندی کشیدم که با قرار گرفتن دستس 

 … روی دهنم سریع تو گلو خفه شد

میلرزیدم که پتو از دورم باز شد و هندز فری از تو گوشم کشیده شداز ترس   

ور کردم این چیه زدی تو گوشت که نتونی بفهمی۱دختر این همه اعالم ح_مسیح  

 با دیدن مسیح بیحال در اغوشش سقوط کردم

 از ترس قند خونم افتاده بود و هیچ حسی تو بدنم نداشت

زه متوجه پسر بچه ی بوری که با ترس کنار شیرینی اب قند کمی حالم رو جا اورد تا

 در وایساده بود شدم

 لبخند کم جونی زدم

_ کوچولوسالم  

 خودش رو بیشتر پشت در مخفی کرد

خوبی ؟_مسیح  

 نگفتی اومدنه وضع چه این بیشعوری خیلی …عصبی مشتی به شونه ش کوبیدم 

میزنم سکته  
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که پری از خواب بیدار ردمیه چیزی هم طلبکار شدم ؟ من انقدر سر و صدا ک_مسیح

ر خودتی که هندزفری کرده بودی تو گوشت۱شد مق  

_ نبود تنم لباس من و اومد …همینی که هست نمیومدی تو  

 لبخند شیطنت امیزی زد و به عقب برگشت

 تو میتونی بری پری خودمون باقیشو حل میکنیم_

یین تخت با چشمای بزرگ شده سرمو به سمت نگاهش چرخوندم متوجا پری که پا

 چنبره زده بود نشده بودم

 با رو بچه پسر ریز های خنده با هم پری …از خجالت نگاه پرس لپام گل انداخت 

رفتند بیرون اتاق از و کرد همراه خودش  

 مسیح با اخم به سمتم چرخید

اول ببین کی تو اتاقه بعد حرفاتو بزن_مسیح  

 اداشو دراوردم و از روی پاش خودم رو کنار کشیدم

_ رو پی کارت ارباب زادهب  

 با خم شدنش روم نا غافل تکون شدیدی خوردم و اب دهنمو قورت دادم
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؟ میشد چی نبود تنت لبای اگر بدونی میخوای … اینجاست من کار_مسیح  

 عصبانی متکارو از کنارم برداشتمو تو صورتش کوبیدم

 خیلی بی حیایی_

یکه ای از موهام رو فرستاد روی تخت رو به من دراز کشید و دستشو دراز کرد و ت

 پشت گوشم

از چی اینطوری ترسیده بودی_مسیح  

 پتو رو تا گردنم باال کشیدم و لب زدم

_  یه خودش هم گرگ زوزه و باد صدای تاریکه اینجاهم …من فوبیای تاریکی دارم 

داشت رو دیگه بخش  

برقو روشن میذاشتی_مسیح  

_ رفت غش میکردمامروز چندبار برق رفت اگر روشن بود یهویی می  

 ضربه ای به نوک بینیم زد

تو که انقدر ترسو بودی پری میاوردی پیش خودت_مسیح  
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خب من همیشه تو رویاهام میگفتم اگر ازدواج کنم و عاشق شوهرم باشم دوست _

 نخوایت دلم شوهرشه عاشق خیلی هم پری…ندارم یه شب جدا ازش بخوابم 

کنم جداش  

 در که بگه چیزی تا کرد باز لب …حین حرف زدن  با لبخند بامزه ای نگاهم میکرد

داخل اورد سرشو. کوچولو پسر و شد باز اتاق  

دایی_پسر  

متعجب نگاهش کردم که دستای مسیح باز شد و پسر به سمتش پا تند کرد و تو بغل 

 داییش فرو رفت

 میشه اینجا بخوابم دایی_

 بلندش کرد و روی تخت گذاشتش

حات راحته ؟ _مسیح  

لبخندش بزرگ شد و چال گونه ش نمایان و دل من برای چال گونه ش  پسر بچه

 رفت

سالم ایسل_پسر  

 ابروهام باال رفتند و میح با اخم های مصنوعی نگاهش کرد
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آیسل چیه ؟ گفتم میگی زندایی_مسیح  

 در جواب مسیح اخمی کردم و پسر بچه رو تو بغل خودم کشیدمش

_ د بگه تو یادش نده مثل عصر حجربرو بابا دایی جون پسرمون بلده چی بای  

گوش میده مگه نه حرمان ؟حرمان حرف داییشو_مسیح  

 حرمان لبخند شیطونی زد و ابرو باال انداخت

نه هرچی آیسل بگه_حرمان  

محکم تو بغلم فشردمش که صدای خنده ی بلندش فضای اتاق رو پر کرد مسیح از 

 . تخت فاصله گرفت با اخم رومون خیمه زد

سزای کسایی کع دست به یکی کردن چیهخوب _مسیح  

 سوالی نگاهش کردیم که تو کسری از ثانیه هم من هم حرمان از خنده روده بر شدیم

 مسیح نکن جون عزیزت من بدم میاد_

به توجه به التماسای من همچنان قلقلکم میداد و اینبار حرمان هم از زسر دستش 

 خالص شده بود و به کمک مسیح اومده بود
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_  صبح خودش تا میکنم مجبورتون اونوقت میگیرم درد پهلو من …امان جون آیی م

بمالونید پهلوهامو  

دست بردار نبودند دستای مسیح رو کشیدم که کامل روم افتاد بدون توجه به 

 موقعیتمون هردو دستمو دور کمرشو پاهام رو دور پاهاش قفل کردم

 دیگه نمیذارم تکون بخوری بشر_

 از یکی بود لبخند از پر نگاهش …اد و چیزی درون قلبم ریخت نگاهم به نگاهش افت

 و کشید بیرکن سختی به بودم کرده درست براش که حساری از رو هاش دست

زد کنار رو صورتم توی موهای  

دایی ببوسش دیگه_حرمان  

 شوکه سرمو کج کردمو به حرمان نگاه کردم

 فسقلی تو رو چه به اسن حرفا_

رو به داییش ادامه داد لبخند دلبرونه ای زد و  

 شادیتون ابدی میشه از همونا که تو کناب شاهزاده بود …دایی ببوسش دیگه _

با چشمای گشاد شده نگاهش کردم که لپم گرم شد و خیسی لب های مسیح رو حس 

 کردم
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 شوکه به مسیح نگاه کردم که صدای معترض حرمان بلند شد

ردیاونجا نه دایی باید اینجاشو بوس میک_حرمان  

 و با انگشت روی لب من گذاشت نگاه مسیح روی لبم سر خرد

 ندای درونم بلند شد

 نه ایسل اون عشق خواهرت بوده نباید بذاری ببوستت وگرنه به ایسان خیانت میکنی

 حرمان رو توی بغلم کشیدم

_ کنیم کارا این از میتونیم عروسی بعد …ما که هنوز عروسی نکردیم خوشتیپ جان   

_ ذر و دوست پسرش همو میبوسناخه عمه آ  

 با چشمای گشاد شده به مسیح نگاه کردم که اخم هاش در هم بود

 خب هرکس یه جور عقیده ای داره پسر طال_

خوابه وقت دیگه … حرمان دیره_مسیح  

 رفت بخواب وقتی…حرمان مظلوم به دایی بداخالقش نگاه کرد و چشماش رو بست 

زدم لب  

 دست خودت نیست گوشتت تلخه_
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 اخمی کرد و پشتش رو به من کرد

شماهم بخواب از وقت خوابت گذشته_مسیح  

_ تلخ گوشت…گوشت تلخ   … 

 همینطوری پشت سر هم با مکث تکرار میکردم که بلندتر از قبل گفت

کنم ت مزه دوباره نکن کاری …شیرینه خیلی گوشتت تو ولی_مسیح  

و باال انداختر هاش شونه و چرخید طرفم به …با حرص مشتی به کتفش زدم   

 من نامزد دارم حواست هست ؟_

 پوزخندی زد و همونطور خوابیده دست به سینه شد

چه نامزدیه که االن اسمت تو شناسنامه منه_مسیح  

 با لجبازی به صورتش نزدیک شدم و گفتم

 …صوریه صوری_

 مشت با رو م۱حر دیگه بار تا کردم بلند دستمو …نیشخندی زد و چشماش رو بستم 

فش خالی کنمکت به  
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دستمو رو هوا گرفت و تو بغلش نگه داشت سعی کردم دستمو بسرون بکش ولی بی 

 فایده بود هرجور تکون میدادم فقط درد میکشیدم دریغ از ذره ای ازاد شد

 ۳یک هفته گذشته بود و تو این یک هفته به حرمان حسابی عادت کرده بودم مسیح 

 روز بود که پیشمون نیومده بود

میوه رو روی میز گذاشت و دوباره به اشپزخونه رفت پری ظرف  

حرمان غرق کارتونی که تلویزون میداد بود و من ام چشم بدر بلکه خبری از مسیح 

 شه

ایسل با حرمان کارتون نمیبینه ؟_حرمان  

 دلم از طرز حرف زدنش رفت روی کاناپه نشستمو تو بغلم سفت فشردمش

_ دو دستی تقدیم میکنه ایسل بخواد جون حرمان …چرا نبینه   

نخودی خندید و خودش رو تو بغلم نگه داشت وقتی جاشو درست کرد و دوباره 

 مشغول تلویزون شد

 دوباره از پنجره بیرون رو نگاه کردم

 برف نمیبارید ولی باد میوزید و برف های روی زمین روی هوا شناور بودند
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زد و سینی رو روی میز پری یا سینی چای به پذیرایی برگشت و لبخند خجلی بهم 

 گذاشت

 … به همسرت هم بگو بیاد پری انقدر تو این سرما نره بیرون_

ما تو اشپزخونه میخوریم خانوم_پری  

 اخمی کردم

_  بیاد بگو کن صداش برو …الزم نکرده مثبا اینجایید که من احساس تنهایی نکنم 

میخوریم هم دور همه  

 پری با خجالت چشمی گفت و سراغ شوهرش رفت

 حرمان چایی میخوری عزیزم ؟_

خاتون گفته حرمان نباید چایی بخوره_حرمان  

 از شیرین زبونیش خندیدم

 ولی اگر حرمان دلش بخواد میتونه بخوره_

 :با ذوق بهم نزدسک شد و پرسید

راست میگی ؟_حرمان  

 راست میگم_
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سریع قند بزرگی رو جدا کرد و تو دهنش گذاشت و چایی رو بدن مالحظه داغیش 

 نوشید

ای سوختم_حرمان  

 مگه کسی دنبالت کرده کوچولو چرا انقدر عجله_

آیسان همیشه چایی میخوره میگه قند خیلی خوشمزه میکنی طعم چایی رو _حرمان

 ولی من تا حاال چایی نخوردم

متعجب بهش نگاه کردم مگه میشد تا حاال چای نخورده باشه کمی بهش نزدیک 

ی به در خورد و یااهلل مردونه ای به گوش رسیدشدم تا علتش رو بپرسم که تقه ا  

 پری با عجله دستی به روسریش کشید و به طرف در رفتمو در. و باز کرد

 با دیدنش اونم اینجا شوکه از جام بلند شدم و نگاهش کردم

به چی نگاه میکنی_کانران  

 جیغ خفه ای کشیدم و به سمتش پروار کردم

 تو اینجا چیکار میکنی کامران_

ه ای پس کله م زد و غریدضرب  
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 ادب یادت ندادن ؟ باید بگی دایی نه کامران_

 نرسیده شیطنت هاش شروع شده بود

ابراز احساساتتونو داخل خونه ادامه بدین_مسیح  

 برگشته باالخره روز ۳ از بعد …تازه متج مسیح که پشت کامران وایساده بود شدم 

 بود

خونه شد مسیح هم پشت سرش  کامران به داخل هولم داد و خودش هم وارد

 بارونیش رو دراورد و به دست پری داد

 به سمتم اومد و بدون مالحظه رابطه ی صوریمون پیشونیم رو بوسید

خوبی؟ مشکلی نداشتی این چند روز که نبودم ؟_مسیح  

 اخمی کردم و به سمت حرمان رفتم

_ نپرس هم سوال نبودی وقتی …اگر هم مشکلی داشتم االن ندارم   

جذبه ش به من رفته_مران کا  

چشم غره ای بهش رفتم که به سمتم اومد و گونه ی حرمان رو محکم کشید وحرمان 

 وا رفته بهش نگاه کرد ولی امون نداد و هردومونو همزمون تو بغلش فشرد
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ببخشید دیگه اقا حرمان چون شما هم تو بغل این نق نقو نشسته بودین _کامران

دمجبورین مجازاتشو تحمل کنی  

نرمان که انگار مزاجش خوش اومده بود بلند میخندید و سعی داشت با تکون خوردن 

 خودش رو ازاد کنه

 … به کامران لم دادم بودم و خنده و شوخی در حال اذیت کردن همدیگه بودیم

نمیخواید بخوابین ؟_مسیح  

چیه حسودیت شده ؟_کامران  

تکیه زدمسیح ابرویی باال انداخت و دست به سینه یه دیوار   

جورم چه … اره_مسیح  

 …کامران با خنده از جا بلند شد و منم بلند کرد

پس جامو نشونم بده_کامران   

 مسیح تخس به کاناپه اشاره زد

 همونجا که نشسته بودی_
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 … کامران با چشمای گشاد شده نگاهش کرد

 واقعا فکر کردی من اونجا میخوابم ؟ _

تخت تونظرت چیه تو اونجا بخوابی من برم تو   

 … مسیح دستمو گرفت و به سمت خودش کشید

 اخرین اتاق که ته راهروئه برای توئه_

 … کامران سرخوش سری تکون داد و به سمت اتاقش رفت

دستمو عقب کشیدم تا از دست مسیح خالص شم ولی دستمو به سمت خودش کشبد 

 … و جامون رو عوض کرد حاال من بودم که به دیوار چسبیده بودم

تو سینه حبس شده بودنفسم   

 سرشو نزدیکتر اورد و لب زد

خوبی ؟_مسیح  

 سرمو تکون دادم

 خوبم ولم کن_

 عصبی دستمو کشیدم و به عقب هولش دادم

چیزی شده ؟ چرا عصبی ؟_مسیح  
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 برو کنار میخوام برم تو اتاق_

ه کنارش زدم و وارد اتاق شدم این مدتی که نبود یه زنگ نزده بود ببینه زنده ایم یا ن

 حاال نگران حالم بود

به حرمان غرق خواب نگاه کردم و لبخندی زدم وارد تخت شدم و سفت تو بغلم 

 فشردمش

چشماش رو نیمه باز کرد و دوباره بست با وارد شدن مسیح به اتاق چشمام رو بستم 

 روی تخت دراز کشید و شروع کرد به نوازش کردن موهای حرمان

ی اخر لبخند شیطنت امیزش رو روی لب  چشمام داشت سنگین میشد ولی لحظه

 هاش دیدم و به خواب رفتم

 با احساس پیچدگی پتو دورم سعی کردم پتو رو از خودم کنار بزنم

 ولی با یه حرکت از روم کنار رفت و هنوز احساس خفگی داشتم

 مردونه های دست کردم نگاه م تنه به بود شده روشن هوا …چشمام رو باز کرد م 

ه شده بودحلق دورش ای  … 

دوباره چشمام رو بستم تا بخوابم ولی انگار مغزم تازه متوجه اون دست ها شده بود 

 … چشمامد باز کردم و به سمت مسیح چرخیدم
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 همزمان منو حرمان رو توی بغلش جا داده بود

 با …سعی کردم حلقه ی دست هاش رو جدا کنم ولی فایده نداشت محکم گرفته بود 

ولی دوباره دست هاش رو بهم رسوند شدم موفق زور کمی  

 اروم نق زدم

 دستتو برداز_

خسته م یذره دیگه بخواب_مسیح  

تکونی به خودم دادم از جا نیمه بلند شدم که دوبار با فشار دستش روی تخت افتادم 

 با این تفاوت که صورتم به سمتش بود

_ نزدسک  بهم اینطوری حقی چه به اصال … چه من به ای خسته تو …اه ولم کن 

 میشی

سرش رو باال برد و لب هاش بدون حرکت به پیشونیم چسبوند با حرص جیغی 

 کشیدم

 مسیح_

میخواستی انقدر لگد نزنی تا بغلت نکنم_مسیح  

 ناباور از پروییش لب هام باز موند
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_ کن ولم ندارم کاریت دیگه بیدارم که االن …خیلی پرویی  

بعد از سال ها خواب سنگین داشتمچقدر بخیلی تو بذار یکم ارامش بگیرم _مسیح  

 این االن خواب سنگینت بود_

 جای لبهاش رو با پیشونیش عوض کرد و چشم هاش رو باز کرد

 حاال همینم نمیذاری بخوابم اول صبحی حرفت گرفته_

 دس ازادمو مشت کردم و به کمرش کوبیدم

 خیلی رو داری اصال ولم کن میخوام برم_

کشید تو سینه ش سرم رو خندید و  

صبحانه بریم بیرون ؟_مسیح  

 نه_

چرا ؟_مسیح  

_  بریم باهم داره دلیلی چه گذشته اون اط … تنهاست هم حرمان …کامران اومده 

 بیرون
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 جای سرش رو روی شونه م درست کرد

 پس بخوابیم_

تو کتم نمیرفت چند روز ازم بیخبر باشه و االن برگرده بخواد تو بغلش باشم با تموم 

زش حدا کردم و از روی تخت بلند شدمزورم خودمو ا  

 انگشتم رو حلوی صورتش گرفتم

_  شوهر همو مثل بدون رو خودت حد …با من بازی نکن من عروسکت نیستم مسیح 

کن رفتار سابق خواهر  … 

دستمو پایین اوردم و تخت رو دور زدم تا از اتاق برم بیرون دستم روی دستگیره نگه 

 داشتم

_ نمیخوام توسطت لمس شم و یا هرچیز دیگه دیگه از حدت جلوتر نیا  

 سنگینی نگاهش رو حس میکردم در اتاق رو باز کردم و از اتاق خارج شدم

 سر و صدایی از اشپزخونه میومد

وارد سرویس شدم دست و صورتم رو شستمو بعد از خشک کردن صورتم به سمت 

 اشپرخونه رفتم

م سرخوش در حال خورد کردن پری داشت لیوان ها رو تو سینی میچید و کامران ه

 فلفل بود
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 جواب سالم پری رو دادم و از پشت کامران رو بغل کردم

_ کردم نیمروهاتو هوس فهمیدی کجا از …دایی جان داری میترکونی   

 خندید و به سمتم چرخید و گوجه ی گیالسی رو تو دهنم گذاشت

شدی دیگه این همه مدت از این نعمت دور باشی میدونم دل تنگ_کامران  

 خود شیفته_

شوهرت کجاست_کامران  

 با مکث جواب دادم

 … اوممم خوابه هنوز_

 کامران لب باز کرد تا چیزی بگه که صدای مسیح بلند شد

 بیدارم_

 بازوهام و اومد جلو که دزدیدم ازش نگاهمو …جلوی ورودی اشپزخونه وایساده بود 

چرخید صورتش تو نگاتم گرفت رو  

شونیم زدخم شد و بوسه ای روی پی  

صبح همگی بخیر_مسیح  

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

247 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 ما خار داریم ؟ خوب زنتو ماچ مبکنی به ما فقط صبح بخیرش میرسه؟_

 حرمان رو توی بغلم کشیدم

_ کنیم کارا این از میتونیم عروسی بعد …ما که هنوز عروسی نکردیم خوشتیپ جان   

 اخه عمه آذر و دوست پسرش همو میبوسن_

دم که اخم هاش در هم بودبا چشمای گشاد شده به مسیح نگاه کر  

 خب هرکس یه جور عقیده ای داره پسر طال_

خوابه وقت دیگه … حرمان دیره_مسیح  

 رفت بخواب وقتی…حرمان مظلوم به دایی بداخالقش نگاه کرد و چشماش رو بست 

زدم لب  

 دست خودت نیست گوشتت تلخه_

 اخمی کرد و پشتش رو به من کرد

گذشتهشماهم بخواب از وقت خوابت _مسیح  

_ تلخ گوشت…گوشت تلخ   … 
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 همینطوری پشت سر هم با مکث تکرار میکردم که بلندتر از قبل گفت

کنم ت مزه دوباره نکن کاری …شیرینه خیلی گوشتت تو ولی_مسیح  

انداخت باال رو هاش شونه و چرخید طرفم به …با حرص مشتی به کتفش زدم   

 من نامزد دارم حواست هست ؟_

ور خوابیده دست به سینه شدپوزخندی زد و همونط  

چه نامزدیه که االن اسمت تو شناسنامه منه_مسیح  

 با لجبازی به صورتش نزدیک شدم و گفتم

 …صوریه صوری_

 مشت با رو م۱حر دیگه بار تا کردم بلند دستمو …نیشخندی زد و چشماش رو بستم 

کنم خالی کتفش به  

ستمو بسرون بکش ولی بی دستمو رو هوا گرفت و تو بغلش نگه داشت سعی کردم د

 فایده بود هرجور تکون میدادم فقط درد میکشیدم دریغ از ذره ای ازاد شد
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مسیح بدون جواب دستش رو دور کمرم حلقه کرد و به سمت میز وسط اشپزخونه 

 .هدایتم کرد وسط قبل از اینکه بشونتم حلقه ی دستش رو باز کردم

 برم حرمانو بیدار کنم_

که مسیح خم شد و دستش رو دور شکمم حلقه کرد و به عقب  چند قدم جلو رفتم

 کشوند

بذار بخوابه_مسیح  

من هم روی پاش نشوندروی صندلی نشست و  

معذب بودم پری نگاه خجولش رو از ما میدزدید و کامران هم با خنده های مسخره 

 نگاهمون میکرد

اماده نشد کامران ؟_مسیح  

ده مو خوردی سیر نشدی صبحانه هم میخوایکارد بخوره به شکمت خواهرزا _کامران  

 با چشمای گشاد شده نگاهش کردم و اعتراض امیز اسمش رو صدا زدم

 کامران_
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 … نشسته اینجا عذب نمیگین شبتون بدبد های نگاهاون میگم دروغ مگه_کامران

 تو اومد که نمیکشه خجالت … شده سرخ صورتشون خجالت از که هم خانوم پری

حتو دارهفات قصد هم جمع  

با حرص قاشق روی میز رو به سمتش پرتاب کردم و از روی پای مسیح بلند شدم و 

 روی صندلی کنارش نشستم

با اومدن شوهر پری و و رسیدن نون داغ کامران هم املتش رو روی میز گذاشت و 

همون لحظه حرمان در حالی که چشماشو میمالوند وارد اشپزخونه شد لبخند مهربونی 

ه با ذوق به سمتم اومد خم شدم و بغلش کردمبهش زدم ک  

 سرش رو تو گردنم فرو برد

دلم برات تنگ شده بود ایسل دایی کامران دیشب نذاشت بیام پیشت بخوابم_حرمان  

 و با اخم به کامران زل زد

  

 کامران لقمه کوچیکی که گرفته بود رو تو دهن حرمان چپوند

_ وابی لولو نخورتماخه از تنهایی میترسم گفتم شما پیشم بخ  
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 حرمان بهش خندید و گونه م رو بوسید

 ایسل هم میترسید منو محکم بغل میکرد که نترسه_

با چشمای درشت شده نگاهش کردم تا جمله ش رو ادامه نده کامران بهم خندید و 

 مسیح جدی تر شد

پس تو چطوری فرانسه سر میکردی ایسل_کامران  

_ تا همسایه داشتماونجا بیابون و کوهستان نبود چهار  

 صدای گرگ هم نمیومد روشن هم بود

 مسیح چونه ش رو روی کتفم گذاشت و لب زد

ببخشید نمیخواستم اینطوری شه_مسیح  

 بدون اینکه بهش جواب بدم لقمه ی کوچکی گرفتم و به دست حرمان دادم

حرمان بشین رو صندلی خودت_مسیح  

 حرمان مظلوم به مسیح نگاه کرد و من با اخم

_ خوبه تو به فکر جای خودت باش جاش  

 اینبار اخم های مسیح من هم نشونه گرفت و جدی تر از قبل گفت
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منتظرم حرمان_مسیح  

با اینکه از اخم هاش میترسیدم ولی حرمان رو سفت تو بغلم فشردم در کمال ناباوری 

حرمان سعی کرد از بغلم جدا بشه وقتی رهاش کردم به سختی روی صندلی خالی 

 نشست

دراز شده کامران که لقمه ای جلوم گرفته بود رو کنار زدم و از جا بلند شدم و از  دست

 اشپرخونه خارج شدم

به سمت پاگرد رفتم کاپشنمو تنم کردم و کالهشو روی سرم انداختم و تز کلبه خارج 

 شدم

 … به کامران لم دادم بودم و خنده و شوخی در حال اذیت کردن همدیگه بودیم

نمیخواید بخوابین ؟_مسیح  

چیه حسودیت شده ؟_نکامرا  

 مسیح ابرویی باال انداخت و دست به سینه یه دیوار تکیه زد

جورم چه … اره_مسیح  

 …کامران با خنده از جا بلند شد و منم بلند کرد
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پس جامو نشونم بده_کامران   

 مسیح تخس به کاناپه اشاره زد

 همونجا که نشسته بودی_

 … کامران با چشمای گشاد شده نگاهش کرد

 واقعا فکر کردی من اونجا میخوابم ؟ _

 نظرت چیه تو اونجا بخوابی من برم تو تخت تو

 … مسیح دستمو گرفت و به سمت خودش کشید

 اخرین اتاق که ته راهروئه برای توئه_

 … کامران سرخوش سری تکون داد و به سمت اتاقش رفت

دش کشبد دستمو عقب کشیدم تا از دست مسیح خالص شم ولی دستمو به سمت خو

 … و جامون رو عوض کرد حاال من بودم که به دیوار چسبیده بودم

 نفسم تو سینه حبس شده بود

 سرشو نزدیکتر اورد و لب زد

خوبی ؟_مسیح  
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 سرمو تکون دادم

 خوبم ولم کن_

 عصبی دستمو کشیدم و به عقب هولش دادم

چیزی شده ؟ چرا عصبی ؟_مسیح  

 برو کنار میخوام برم تو اتاق_

دم و وارد اتاق شدم این مدتی که نبود یه زنگ نزده بود ببینه زنده ایم یا نه کنارش ز

 حاال نگران حالم بود

به حرمان غرق خواب نگاه کردم و لبخندی زدم وارد تخت شدم و سفت تو بغلم 

 فشردمش

چشماش رو نیمه باز کرد و دوباره بست با وارد شدن مسیح به اتاق چشمام رو بستم 

شید و شروع کرد به نوازش کردن موهای حرمانروی تخت دراز ک  

چشمام داشت سنگین میشد ولی لحظه ی اخر لبخند شیطنت امیزش رو روی لب 

 هاش دیدم و به خواب رفتم

 با احساس پیچدگی پتو دورم سعی کردم پتو رو از خودم کنار بزنم

 ولی با یه حرکت از روم کنار رفت و هنوز احساس خفگی داشتم
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 مردونه های دست کردم نگاه م تنه به بود شده روشن هوا …کرد م  چشمام رو باز

بود شده حلقه دورش ای  … 

دوباره چشمام رو بستم تا بخوابم ولی انگار مغزم تازه متوجه اون دست ها شده بود 

 … چشمامد باز کردم و به سمت مسیح چرخیدم

 همزمان منو حرمان رو توی بغلش جا داده بود

 با …ست هاش رو جدا کنم ولی فایده نداشت محکم گرفته بود سعی کردم حلقه ی د

رسوند بهم رو هاش دست دوباره ولی شدم موفق زور کمی  

 اروم نق زدم

 دستتو برداز_

خسته م یذره دیگه بخواب_مسیح  

تکونی به خودم دادم از جا نیمه بلند شدم که دوبار با فشار دستش روی تخت افتادم 

 با این تفاوت که صورتم به سمتش بود

_  نزدسک بهم اینطوری حقی چه به اصال … چه من به ای خسته تو …اه ولم کن 

 میشی
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سرش رو باال برد و لب هاش بدون حرکت به پیشونیم چسبوند با حرص جیغی 

 کشیدم

_ سیحم  

میخواستی انقدر لگد نزنی تا بغلت نکنم_مسیح  

 ناباور از پروییش لب هام باز موند

_ کن ولم ندارم کاریت دیگه بیدارم که االن …خیلی پرویی  

چقدر بخیلی تو بذار یکم ارامش بگیرم بعد از سال ها خواب سنگین داشتم_مسیح  

 این االن خواب سنگینت بود_

کرد و چشم هاش رو باز کردجای لبهاش رو با پیشونیش عوض   

 حاال همینم نمیذاری بخوابم اول صبحی حرفت گرفته_

 دس ازادمو مشت کردم و به کمرش کوبیدم

 خیلی رو داری اصال ولم کن میخوام برم_

تو سینه ش کشید سرم رو خندید و  
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صبحانه بریم بیرون ؟_مسیح  

 نه_

چرا ؟_مسیح  

_ ن گذشته چه دلیلی داره باهم بریم او اط … تنهاست هم حرمان …کامران اومده 

 بیرون

 جای سرش رو روی شونه م درست کرد

 پس بخوابیم_

تو کتم نمیرفت چند روز ازم بیخبر باشه و االن برگرده بخواد تو بغلش باشم با تموم 

 زورم خودمو ازش حدا کردم و از روی تخت بلند شدم

 انگشتم رو حلوی صورتش گرفتم

_  شوهر همو مثل بدون رو خودت حد …ت نیستم مسیح با من بازی نکن من عروسک

کن رفتار سابق خواهر  … 

دستمو پایین اوردم و تخت رو دور زدم تا از اتاق برم بیرون دستم روی دستگیره نگه 

 داشتم

 دیگه از حدت جلوتر نیا نمیخوام توسطت لمس شم و یا هرچیز دیگه_
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 سنگینی نگاهش رو حس میکردم در اتاق رو باز کردم و از اتاق خارج شدم

 سر و صدایی از اشپزخونه میومد

وارد سرویس شدم دست و صورتم رو شستمو بعد از خشک کردن صورتم به سمت 

 اشپرخونه رفتم

پری داشت لیوان ها رو تو سینی میچید و کامران هم سرخوش در حال خورد کردن 

 فلفل بود

سالم پری رو دادم و از پشت کامران رو بغل کردم جواب  

_ کردم نیمروهاتو هوس فهمیدی کجا از …دایی جان داری میترکونی   

 خندید و به سمتم چرخید و گوجه ی گیالسی رو تو دهنم گذاشت

دیگه این همه مدت از این نعمت دور باشی میدونم دل تنگ شدی_کامران  

 خود شیفته_

شوهرت کجاست_کامران  

مکث جواب دادمبا   

 … اوممم خوابه هنوز_
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 کامران لب باز کرد تا چیزی بگه که صدای مسیح بلند شد

 بیدارم_

 بازوهام و اومد جلو که دزدیدم ازش نگاهمو …جلوی ورودی اشپزخونه وایساده بود 

چرخید صورتش تو نگاتم گرفت رو  

 خم شد و بوسه ای روی پیشونیم زد

صبح همگی بخیر_مسیح  

_ ریم ؟ خوب زنتو ماچ مبکنی به ما فقط صبح بخیرش میرسه؟ما خار دا  
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